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واكيم معلقا على كالم مومبيو :أمريكا جتوّع الشعب اللبناني وتريد ج ّره اىل الدم وشيّا ابلغت دياب« :االنفتاح على الصني خط أمحر»

الرئيـس عـون :ملتزمون بالدفاع عن انفـسنا والتدقيق الـجنائي سيـح ّد من آفة الـفساد
لبنان وضع خـطة لعـودة الـنازحني الـسوريني اىل بـالدهم وشـينكر :نعرتض على اخلطة

اعترب رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ان
«التدقيق اجلنائي الذي
الوزراء
جملس
اختذ
قرارا بتحقيقه ،سوف
يساعد على وضع حد
ومالحقة
الفساد
آلفة
الفاسدين ووضع اليد على
امللفات املشبوهة» ،داعيا
اللبنانيني اىل «مساندة
الدولة ملواجهة الذين
يقاومون ذلك».
واكد الرئيس عون ان
«لبنان ليس يف وارد
االعتداء على احد او تأييد
اخلالفات واحلروب مطلقا،
اال اننا ملزمون الدفاع عن
انفسنا سواء كنا حياديني
او غري حياديني».
وكشف رئيس اجلمهورية
انه «مت وضع خطة لعودة
النازحني السوريني اىل
بالدهم بالتنسيق مع سوريا

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالل استقباله وفد تجمع العلماء املسلمني
والدول املهتمة بشؤون
النازحني» ،وقال« :لقد
بات علينا حنن ان نقوم مبا
هو عملي لدفع هذه الدول
للقيام بواجباتها حيال
النازحني السوريني».
كالم الرئيس عون جاء يف

خالل استقباله قبل ظهر
امس االول يف قصر بعبدا،
وفدا من «جتمع العلماء
لبنان»
يف
املسلمني
برئاسة رئيس جملس
األمناء الشيخ القاضي
امحد الزين ،الذي القى

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

كلمة شكر فيها للرئيس
عون حسن االستقبال،
متمنيا له «التوفيق يف
مسؤولياته الوطنية».
ولفت القاضي الزين اىل
ان «التجمع تأسس منذ
حواىل  40عاما مناديا

مشايخ ليبيا :التدخل املصري والعربي
مرحب به ملواجهة «العثمانيني»

السيسي :اذا تدخلنا سنغري املشهد
الـعسكري بـشكل حـاسم وسـريع

أكد مشايخ ليبيا يف
تصرحيات خاصة لقناة
األول
أمس
العربية،
األتراك
أن
اخلميس،
ليبيا
تغيري
حياولون
دميوغرافيا داعني إىل

كلمة سواء بني الليبيني
لدحر املستعمر العثماني
من بالدهم مرحبني بالتدخل
املصري والعربي ملواجهة
«العثمانيني».

التتمة على الصفحة 21

شكارجي حيذر «إسرائيل» من
اختبار قوة طهران
التفاصيل على الصفحة 21

موسكو :واشنطن تزوّد املتطرفني باألسلحة
يف املناطق اليت حتتلها يف سوريا
التفاصيل على الصفحة 21

بكني :سنلتزم باتفاق التجارة مع واشنطن
لكن سنرد على «التنمر»
التفاصيل على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
New homes
Timber Framing
Renovations
Granny flats
Extentions
Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ Granny
 Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW,
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

بالوحدة اإلسالمية بني
السنة والشيعة ،وكذلك
بني
الوطنية
بالوحدة
واملسيحيني
املسلمني
يف لبنان ،وانطلق اىل
سائر احناء العامل رافعا
راية لبنان الوحدة الوطنية
وما يتمتع به من حضارة
إنسانية».
الرئيس
رحب
وقد
عون بالوفد ،مثنيا على
املواضيع اليت طرحها،
الفتا اىل ان «لبنان وضع
أخريا خطة عودة النازحني
السوريني ،على ان تتم يف
املرحلة املقبلة الدعوة اىل
اجتماع للسلطات اللبنانية
املعنية برتتيب عودتهم
بالتنسيق واالتفاق مع
سوريا ومع الدول اليت
تهتم بشؤونهم».
وقال« :لطاملا طالبنا
الدول املعنية بشؤونهم

بالقيام مبا عليها يف
سبيل تأمني عودتهم اىل
بالدهم وانتظرنا مواقفها،
حبيث انه بات علينا اليوم

ان نقوم مبا هو عملي
لدفع هذه الدول للقيام
بواجباتها حياهلم».

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

-
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Council issues over 1000 Penalty Notices for
heavy vehicles
parking in front of their home for lengthy periods
of time and if truck owners can’t obey the
parking laws, they are facing a $114 ﬁne.
Late last year, Council received over 540
complaints about trucks parking illegally.

Contact
Follow our Social Media
Channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Council second fastest
LGA for processing DAs
I am very proud to welcome a News Corp report
that Cumberland City Council is Sydney’s second
fastest local government area for processing
development applications that are considered by
the Regional Panel.
During the 2019/20 ﬁnancial year, Cumberland
City achieved a median processing time of 91
days, which is ﬁve days faster than the median
processing time in the previous ﬁnancial year.
We have an experienced and dedicated team that
has been making improvements to our processes,
and it’s good to see that this is translating into
results when it comes to processing times for
DAs and that the median processing time
continues to go down.
Development applications can now be lodged
electronically through the NSW Planning Portal
that is managed by the NSW Government.

For more information visit
www.planningportal.nsw.gov.au

Cumberland City Council’s truck blitz has
culminated over 1000 Penalty Notices for heavy
vehicle overstay in residential zones from March
to July this year. I have been driving this issue
since being elected as Mayor in October 2019.
The Parking Patrol team have issued 1146 ﬁnes
as part of Council’s effort to nab large and heavy
trucks that are parking illegally on residential
streets around Cumberland City. There’s no
excuses for truck drivers ignoring parking laws.
Residents don’t want large and heavy trucks

Many of these complaints relate to trucks using
on-street parking for extended periods of time in
residential areas. Many of our streets are already
gridlocked with trafﬁc and it’s not acceptable
that a truck that weighs several tonnes or is
several metres long, should occupy valuable
real estate and take up several car spaces. It’s
interfering with a resident’s right to peace and
quiet and it’s posing a safety risk to pedestrians
and other drivers using these streets.
Parking rules apply to heavy vehicles (4.5 tonnes
or more gross vehicle mass) or long vehicles
(7.5 metres or longer). The message is simple –
if you operate a large or heavy truck, residents
don’t want you parking in front of their home.
Just don’t do it. Residents can report any
incidents to Council on 02 8757 9000.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
كامربالند ثاني أسرع بلدية
يف معالجة طلبات البناء
أشعر بفخر كبري يف الرتحيب بتقرير نيوز
كورب بأن بلدية مدينة كامربالند هي ثاني
أسرع منطقة حكومية محلية يف سيدني يف
معالجة طلبات التطوير والبناء التي تنظر
.فيها اللجنة اإلقليمية
 حققت،2020/2019 خالل السنة املالية
مدينة كامربالند متوسط وقت معالجة
 وهو أسرع بخمسة أيام، يومـًا91 مدته
من متوسط وقت املعالجة يف السنة املالية
 لدينا فريق من ذوي الخربة والتفاني.السابقة
يف العمل تمكن من إدخال تحسينات على
 ومن الجيد أن نرى هذا يرتجم،عملياتنا
إىل نتائج عندما يتعلق األمر بأوقات معالجة
  وأن متوسطDAs طلبات التطوير والبناء
.وقت املعالجة يستمر يف االنخفاض
يمكن اآلن تقديم طلبات التطوير والبناء
NSW Planning Portal إلكرتونيـًا من خالل
.التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز
: يرجى زيارة، ملزيد من املعلومات
www.planningportal.nsw.gov.au

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون
 فالرجاء االتصال،ان أساعدكم فيها
0419 651 187 :بي على
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.au

 إشعار غرامة1000 البلدية تـُصدر أكثر من
للمركبات الثقيلة
.غري قانوني
تتعلق العديد من هذه الشكاوى
بالشاحنات التي تستخدم مواقف
السيارات يف الشارع لفرتات
.طويلة يف املناطق السكنية
العديد من شوارعنا مزدحمة
باملرور بالفعل وليس من املقبول
 التي وزنها،أن تشغل الشاحنة
،عدة أطنان أو طولها عدة أمتار
عقارات قيـّمة وتحتل العديد من
 إنها.مساحات ركون السيارات
تتداخل مع حق السكان يف السالم
والهدوء وتشكل خطرًا على سالمة
املشاة والسائقني اآلخرين الذين
.يستخدمون هذه الشوارع
تنطبق قواعد ركون السيارات
على املركبات الثقيلة (التي يصل
) طن أو أكثر4.5 اجمالي وزنها اىل
 أمتار أو7.5( أو املركبات الطويلة
 إذا كنتم-  الرسالة بسيطة.)أكثر
 فإن،تقودون شاحنة كبرية أو ثقيلة
السكان ال يرغبون يف ركونها أمام
. فقط ال تفعلون ذلك.منازلهم
يمكن للمقيمني إبالغ البلدية عن
:أي حوادث على الرقم
02 8757 9000

تـُوِّجت حملة بلدية كامربالند
1000 على الشاحنات بأكثر من
إشعار غرامة بحق املركبات الثقيلة
التي تجاوزت فرتة الركون يف
 مارس/املناطق السكنية من آذار
. يوليو من هذا العام/إىل تموز
انني أعمل على إثارة هذه املسألة
منذ انتخابي رئيسـًا للبلدية يف
.2019  أكتوبر/تشرين األول
1146 أصدر فريق دوريات املواقف
غرامة كجزء من جهود البلدية
لضبط الشاحنات الكبرية والثقيلة
التي تركن بشكل غري قانوني يف
الشوارع السكنية حول مدينة
 ال توجد أعذار لسائقي.كمربالند
الشاحنات الذين يتجاهلون
 ال يريد.قوانني ركون السيارات
السكان ركون الشاحنات الكبرية
والثقيلة أمام منازلهم لفرتات
 وإذا لم يمتثل،طويلة من الوقت
أصحاب الشاحنات لقوانني ركون
السيارات فإنهم يواجهون غرامة
. دوالرًا114
 تلقت،يف أواخر العام املاضي
 شكوى540 البلدية أكثر من
بشأن ركون الشاحنات بشكل
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :التصدي لألزمة يتطلب
موقفا وطنيا متناسقا واملهام اإلنقاذية
تتطلب من احلكومة فعالية أكثر إنتاجية
أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» يف
اجتماعها الدوري الذي عقدته بعد
ظهر امس االول اخلميس مبقرها
يف حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها
أن «متوز عام  2020جيدد
الشهادة بأن توازن الردع الذي
أحدثته معادلة اجليش والشعب
واملقاومة مع العدو اإلسرائيلي
املدجج برتسانة عسكرية ضخمة
واملدعوم من قوى الطغيان يف
العامل ،وعلى رأسها اإلدارة
األمريكية ،هو السبيل الوطين
األجدى للدفاع عن لبنان ومحاية
سيادته وصون كرامة شعبه.
وكل السبل واملعادالت األخرى
تكشف لبنان ويغدو معها
قاصرا عن مواجهة التهديدات
واالعتداءات ومهيأ لالذعان
والرضوخ لشروط اإلسرائيليني
املعتدين ولالستجابة ملا يطلبه
الصهيوني
اإلرهاب
رعاة
ومشغلوه .وإن شعب لبنان
املقاوم متمسك دوما بهذه
القناعة ،اليت لن يصرفه عنها
أي طرح ينطوي على رهن لبنان
وشعبه ومستقبلهما لالرادة
واملصاحل األجنبية على حساب
وسيادتهم
اللبنانيني
إرادة
ومصاحلهم الوطنية ،ذلك أن
السيادة ،كما الكرامة الوطنية،
ال متنحان أو تعطيان ،بل تنتزعان
انتزاعا وتفرضان فرضا ،ومن
يتهيب صعود اجلبال يعش أبد
الدهر بني احلفر».
وأشارت إىل أن «الضغوط
واحلصار والعقوبات اليت تفرضها
اإلدارة األمريكية على لبنان
وشعبه يف هذه األيام ،هي من
أجل تقويض هذه القناعة الوطنية
ولي ذراع إرادة اللبنانيني الذين
لالحتالل
التنازل
يرفضون
واخلضوع للعدو واالستسالم
ملشيئة الصهاينة احملتلني»،
الفتة إىل أن «التاريخ سيحفظ
لألجيال املقبلة بشاعة وعدوانية
الدور الذي تؤديه اإلدارات
األمريكية لتسويق التطبيع مع
العنصرية
وترويج
االحتالل
واإلرهاب الصهيونيني يف لبنان
والعامل مع كل ما يعنيه ذلك من
إطاحة بالقانون الدولي ،ومن
انتهاك صارخ لشرعة حقوق
اإلنسان .كما سيحفظ أيضا
الدور الوطين والبطولي اجلريء
والشريف الذي تلتزمه قوى
املقاومة وشعبها وحتى السلطات
الشجاعة اليت تتخذ قرارات
وطنية وال تتأثر حبمالت التخويف
والتهديد اليت يشنها أعداء البالد
ورعاتهم.
وقال البيان« :بعد معاينة األزمة
النقدية واملالية واالقتصادية
اليت تواجه البالد راهنا ،واليت
تزيد يف تعقيداتها عقوبات
تستهدف
أمريكية
وضغوط

إضعاف لبنان وحشره يف زاوية
تقديم التنازل إلسرائيل يف أكثر
من مسألة ،ترى الكتلة ما يأتي:
 -1إن التصدي لألزمة اخلانقة
اليت طاولت مجيع اللبنانيني
يف مصاحلهم ومستوى عيشهم
ومستقبل أبنائهم يتطلب موقفا
وطنيا متناسقا ،ولو يف احلد
األدنى .إن اللحظة الراهنة
ال حيتمل فيها البلد سياسة
املناكفات وال الكيديات وال
التنافسات الشخصية على حساب
برامج التصدي املنسق لألزمة
واستهدافاتها.
 -2إن املهام اإلنقاذية تتطلب
من احلكومة فعالية أكثر إنتاجية
وقرارات ومشاريع قوانني ترتجم
ما توافقت عليه يف برناجمها
لالصالح سواء يف اإلدارة أو يف
التلزميات املمكنة أو يف وضع
املراسيم التطبيقية للقوانني
الصادرة حتى اآلن من دون أن
جتد بعد طريقها لالجراء.
 -3إن وترية اإلصابات بكورونا
ارتفعت خالل األسبوع الفائت مع
إعادة فتح املطار وجميء وافدين
جدد إىل البالد من مواطنني
وزوار ،والرتاخي يف التزام
االحتياطات الضرورية والوقائية،
وبات األمر يتطلب من اجلميع
التشدد يف إجراءات التباعد
الكمامات
ووضع
االجتماعي
وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة
حتى نتالفى سلبيات االنتشار
للوباء خارج التحكم والسيطرة.
 -4ينبغي اإلسراع يف تنفيذ ما
تقرره احلكومة ،خصوصا جلهة ما
يتصل مبعيشة املواطنني والسلة
املشتقات
وتوزيع
الغذائية
النفطية من غاز ومازوت وبنزين
ودعم املواد االولية الزراعية
والصناعية وتوسيع فرص إمكان
قيام القطاع اخلاص مببادرات
شخصية أو عرب مؤسسات
ومجعيات أو عرب شركات تتوخى
تقديم خدمات إىل املواطنني
بأقل كلفة ممكنة ومع وجوب
احرتام حقوقهم وكرامتهم.
 -5إن املواطنني الذين يتابعون
جهود احلكومة ويتطلعون إىل ما
خيفف عن كواهلهم أعباء الضيق
املعيشي الذي يعانونه من جراء
األزمة الضاغطة ،ينتظرون أن
تضع احلكومة القوانني اليت
أقرها جملس النواب أخريا موضع
التنفيذ فورا ،ال سيما جلهة معاجلة
مشاكل مستجدة يف الواقع
الرتبوي والتعليمي يف البالد
وسد بعض الثغرات واحلاجات،
وكذلك جلهة التدابري واإلجراءات
اليت تتصل بأوضاع البناء والسكن
ومعاجلة التعثرات املستجدة على
مستوى القروض أو على مستوى
غالء أسعار املواد وكلفة النقل
الداخلي وآليات تنظيمه بالشكل
املرن واملنضبط».

شريم :كلنا على ذات املركب
وتصرف البعض معيب

قالت وزيرة املهجرين يف مداخلة عرب شاشة «او تي يف» «ان جبهتنا
الداخلية غري حمصنة ،لسنا صوتا واحدا ونتآمر على بعضنا يف اخلارج،
لذا ال عجب ان يتم جتاهلنا ،خنتلف يف السياسة ولكن وجعنا واحد
فكلنا على ذات املركب وان غرق فسنغرق مجيعا.حقا ان هذا
التصف
ّ
من البعض معيب»

رئيس اجلمهورية :ملزمون الدفاع عن انفسنا ولسنا يف وارد االعتداء على
احد او تأييد اخلالفات واحلروب والتدقيق اجلنائي سيحد من آفة الفساد
اعترب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ان «التدقيق
اجلنائي الذي اختذ جملس الوزراء
قرارا بتحقيقه ،سوف يساعد
على وضع حد آلفة الفساد
ومالحقة الفاسدين ووضع اليد
على امللفات املشبوهة» ،داعيا
اللبنانيني اىل «مساندة الدولة
ملواجهة الذين يقاومون ذلك».
واكد الرئيس عون ان «لبنان
ليس يف وارد االعتداء على
احد او تأييد اخلالفات واحلروب
مطلقا ،اال اننا ملزمون الدفاع
عن انفسنا سواء كنا حياديني
او غري حياديني».
وكشف رئيس اجلمهورية انه
«مت وضع خطة لعودة النازحني
السوريني اىل بالدهم بالتنسيق
مع سوريا والدول املهتمة
وقال:
النازحني»،
بشؤون
«لقد بات علينا حنن ان نقوم
مبا هو عملي لدفع هذه الدول
للقيام بواجباتها حيال النازحني
السوريني».

الزين

كالم الرئيس عون جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،وفدا
من «جتمع العلماء املسلمني
يف لبنان» برئاسة رئيس
جملس األمناء الشيخ القاضي
امحد الزين ،الذي القى كلمة
شكر فيها للرئيس عون حسن
االستقبال ،متمنيا له «التوفيق
يف مسؤولياته الوطنية».
ولفت القاضي الزين اىل ان
«التجمع تأسس منذ حواىل 40
عاما مناديا بالوحدة اإلسالمية
بني السنة والشيعة ،وكذلك
بالوحدة الوطنية بني املسلمني
واملسيحيني يف لبنان ،وانطلق
اىل سائر احناء العامل رافعا راية
لبنان الوحدة الوطنية وما يتمتع
به من حضارة إنسانية».

عبداهلل

ثم القى رئيس اهليئة اإلدارية
للتجمع الشيخ حسان حممود
عبداهلل كلمة ،نوه فيها مبواقف
الرئيس عون ،وقال« :منذ
اليوم األول لتوليكم سدة رئاسة
اجلمهورية ومحلكم لواء اإلصالح،
علمنا أن لوبي الفساد سيعرقل
كل خطواتكم اإلصالحية وأنهم
يفضلون تدمري الوطن على
أن متس عملياتهم االحتيالية
للسيطرة على املال العام بطرق
غري مشروعة .ولو أن األمر وقف
عند هذا احلد هلان ،ولكن تبنيكم
اخليارات الوطنية اليت تراعي
مصلحة لبنان على أي مصلحة
أخرى والدفاع عنه يف وجه األطماع
الصهيونية يف أرضه ومياهه
ونفطه ،جعله عرضة للضغوط
اخلارجية ،خصوصا من الواليات
املتحدة األمريكية ،ففرضت عليه
حصارا اقتصاديا استخدمت فيه
أدوات داخلية ،فتضافر العامالن
الفساد واملفسدون من جهة،
واألطماع اخلارجية وتبين وجهة
نظر الكيان الصهيوني خصوصا
يف ترسيم احلدود يف البلوك
رقم ( )9من جهة أخرى ،لنصل
إىل ما وصلنا إليه اليوم».
اىل
عبداهلل
الشيخ
ودعا
«اإلسراع يف حماسبة الفاسدين
مهما عال شأنهم ،وذلك بتشكيل

هيئة قضائية خاصة من القضاة
املشهود هلم بالكفاءة ونظافة
الكف حملاكمة كل من امتدت يده
إىل األموال العامة واستعادتها
منهم ،على أن ترفع احلصانة
عن كل مشتغل باملال العام
كي تستطيع اهليئة مطالبتهم
وسوقهم للعدالة».
وطالب بـ «تفعيل القوانني اليت
تكافح الفساد من خالل تفعيل
ديوان احملاسبة وإلغاء العقود
بالرتاضي واعتماد خطة مالية
تراعي األولويات يف اإلنفاق من
املال العام واسرتداد األموال
األمالك
خصوصا
املنهوبة،
البحرية والنهرية ،وإجناز قطع
احلساب عن السنوات املاضية
اليت مل نعرف أين صرفت األموال
وكيف صرفت ،واستنادا إىل
أي قانون ،وحتميل من صرفها
بشكل غري قانوني مسؤولية
إعادتها كما تنص القوانني».
واكد «العمل على سد أي باب من
أبواب الفتنة واحلفاظ على الوحدة
الوطنية والعيش املشرتك»،
داعيا اىل «التمسك حبق لبنان
حبدوده الربية والبحرية خصوصا
البلوك رقم ( .»)9وقال« :من
الطبيعي أن يكون لبنان بلدا
حمايدا عن أزمات املنطقة،
إن كانت ال متس أمنه وسلمه
الداخليني ،أما مع بقاء جزء من
الوطن حمتال من قبل الكيان
الصهيوني واألطماع الصهيونية
بأرضنا ومياهنا ونفطنا ما زالت
موجودة وتتأكد يوما بعد يوم،
وتربص اجلماعات التكفريية بنا
لتعود إلينا مرة أخرى ومبساعدة
قوى إقليمية ودولية والسعي
إلمتام «صفقة القرن» اليت تعين
توطني الفلسطينيني يف لبنان
وإلغاء حق العودة ،فنحن يف
قلب احلدث وال معنى للحياد
هنا ،وكل وسيلة تساهم يف
محاية بلدنا من هذه األخطار جيب
أن حنافظ عليها ألننا سنستمر
األراضي
إلستعادة
بالعمل
احملتلة ومحاية وطننا».
كما دعا اىل «عودة النازحني
السوريني إىل وطنهم بعد أن
أصبح مبعظمه آمنا وقادرا على
استيعابهم ،وهذا ما يفرض
حوارا مباشرا بني الدولتني
اللبنانية والسورية».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مثنيا على املواضيع اليت طرحها،
الفتا اىل ان «لبنان وضع أخريا
خطة عودة النازحني السوريني،
على ان تتم يف املرحلة املقبلة
الدعوة اىل اجتماع للسلطات
اللبنانية املعنية برتتيب عودتهم
بالتنسيق واالتفاق مع سوريا ومع
الدول اليت تهتم بشؤونهم».
وقال« :لطاملا طالبنا الدول
املعنية بشؤونهم بالقيام مبا
عليها يف سبيل تأمني عودتهم
اىل بالدهم وانتظرنا مواقفها،
حبيث انه بات علينا اليوم
ان نقوم مبا هو عملي لدفع
هذه الدول للقيام بواجباتها
حياهلم».
وتطرق الرئيس عون اىل موضوع
الفساد والفاسدين ،فلفت اىل
«ضرورة اجراء حتقيق يف نبع
املال ومن يديره» ،وقال:

«سنلجأ اىل اعتماد وسيلة ناجحة
تؤمن وضع اليد على امللفات من
خالل التدقيق اجلنائي» ،واشار
اىل «اننا نلقى مقاومة يف ذلك،
ال على املستوى الشعيب بل على
مستويات أخرى ،وهو ما يتطلب
مساعدتكم ألننا لن نستطيع
اجناز االمر ما مل تكن هناك حركة
تساندنا يف ذلك».
وشدد على ان «ال عودة لالرهاب
على األراضي اللبنانية ،الن
من طرد اإلرهابيني من جبالنا
وسهولنا لن يسمح هلم بالعودة
اليها جمددا» ،الفتا يف املقابل
اىل ان «األجهزة املعنية ساهرة
على تأمني احلدود جنوبا يف
ظل حرص لبنان على حل األمور
املتنازع عليها مع إسرائيل برعاية
األمم املتحدة».
وتطرق رئيس اجلمهورية اىل
«االزمة االقتصادية الراهنة
والديون اليت ترتبت على لبنان

خالل ثالثني سنة» ،فاشار اىل
انه «يتم العمل على تأمني
زيادة املساعدات لالسر احملتاجة
وفقا لقدرة الدولة وما يصلها
من مساعدات».
واعترب ان موضوع احلياد «ال
يعين تنازل الدول عن حقها
بالدفاع عن نفسها ،ومن هنا
علينا ان نبقى على موقفنا
حبيث اننا لن نعتدي على احد
ولن نؤيد اخلالفات واحلروب
مطلقا ،فيما حنن ملزمون الدفاع
عن انفسنا اكنا حياديني او غري
حياديني».

ابي خليل

وكان الرئيس عون استقبل
الوزير السابق النائب سيزار
ابي خليل واجرى معه جولة افق
تناولت التطورات السياسية
الراهنة واألوضاع العامة .كما
تطرق البحث اىل حاجات قضاءي
عاليه والشوف اإلمنائية.

دياب عقد اجتماعني مع جملس إدارة
كهرباء لبنان ووفد من شركات النفط

غجر :أزمة الكهرباء يف طريقها
إىل احلل على مراحل

ترأس جملس الوزراء الدكتور
حسان دياب ،بعد ظهر امس
االول ،يف السرايا احلكومية،
اجتماعا جمللس إدارة كهرباء
لبنان ،ضم :وزير الطاقة
واملياه رميون غجر ،رئيس
جملس إدارة كهرباء لبنان
كمال احلايك ،وأعضاء اجمللس:
طارق عبداهلل ،حسني سلوم،
سامر سليم ،كريم سابا ،حبيب
سرور ،وشادي كريدي ،حبضور
مستشاري رئيس احلكومة خضر
طالب والياس عساف.
وتطرق اجملتمعون إىل «التحديات
اليت يواجهها قطاع الكهرباء
وسبل التوصل إىل احللول».
ثم عقد دياب اجتماعا مع شركات
النفط ،ضم :وزير الطاقة،
املديرالعام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،ووفد من ممثلي
شركات النفط ضم :جورج
فياض ،مارون مشاس ،أوسكار
ميني ،جان كلود خوري ،قيصر
رزق اهلل ،وبدري ضاهر ،حبضور
مستشاري رئيس احلكومة خضر
طالب وحسني قعفراني.

غجر

وبعد االجتماعني ،قال غجر« :إن
اللقاءين مع دولة الرئيس متحورا
حول ملف الكهرباء وموضوع

استرياد الفيول ،فأزمة الكهرباء
يف طريقها إىل احلل على مراحل.
هناك باخرة وصلت يف األسبوع
املاضي ،وأخرى ستصل يف آخر
األسبوع اجلاري ،على أن تصل
بواخر غاز-أويل األسبوع املقبل،
األمر الذي سيؤدي إىل زيادة يف
إنتاج الكهرباء ،وبالتالي حتسني
التغذية بشكل ملحوظ».
وأشار إىل أن «كمية استرياد
املازوت ال تليب احلاجة ،فقسم
منه يذهب إىل املولدات والتجارة
والصناعة ،والقسم اآلخر يذهب
إىل التخزين» ،وقال« :إن
مقارنة حجم االسترياد منذ بداية
هذا العام ،بالسنوات األربع
املاضية ،تؤكد أننا ضمن الوضع
الطبيعي .أما موضوع تهريب
املازوت فمحدود جدا وتتم
متابعته بتشدد من قبل اجلهات
األمنية املختصة».
أضاف« :وعن عودة الكهرباء
إىل بريوت اإلدارية ،اليت كانت
تتغذى من  20إىل  22ساعة ،ال
ميكن أن تتحقق ،إال بعودة إنتاج
الكهرباء بشكل طبيعي ،أي
العودة إىل إنتاج 1800- 1700
ميغاوت من خالل عمل املعامل
كافة .ومن املتوقع أن تعود
هذه التغذية األسبوع املقبل».

ابراهيم حبث مع السفري السوري اوضاع النازحني
والتقى خوري ووفدا من اجلامعة الثقافية

استقبل املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر
امس االول يف مكتبه ،السفري
السوري علي عبد الكريم علي،
وحبث معه يف األوضاع العامة
وشؤون النازحني السوريني
يف لبنان.
ثم التقى اللواء ابراهيم األمني
العام للمجلس األعلى السوري

 اللبناني نصري خوري،وعرض معه قضايا ذات اهتمام
مشرتك.
واستقبل اللواء ابراهيم ظهرا،
اهليئة اإلدارية للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل برئاسة
عباس فواز ،وجرى البحث يف
الشؤون اإلغرتابية وأوضاع
اللبنانيني يف اخلارج.
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لــبنانيات

احلريري دعا إىل اعتماد سياسة لبنان أوال وحتييده عن الصراع اإليراني األمريكي :لن أدخل يف جدال مع دياب
أسف الرئيس سعد احلريري لـ
«اتهام رئيس احلكومة حسان
دياب رئيس حزب معني بتدخله
لدى الدول العربية ملنعها من
مساعدة لبنان» ،وقال« :إن
هذا األمر مرفوض ،وأنا لن
أدخل يف جدال معه ،وآسف
أن يتحدث موقع رئاسة احلكومة
بهكذا أمر وأن يتدنى خطابه إىل
أمور من نسج اخليال ،فتارخينا
يشهد أننا كنا نساعد من دون
أن نسأل».
ونفى أن يكون قد «اتصل
بأي مسؤول يف الكويت،
واصفا عالقته باململكة العربية
السعودية ودول اخلليج عموما
بـ «املمتازة» ،مشددا على أن
«هذه الدول هي األصدقاء
الفعليون الذين وقفوا مع لبنان
ومل يتخلوا عنه خالل كل األزمات
واحلروب اليت مر بها» ،وقال:
«من الضروري أن نبقى على
تواصل دائما معهم للحصول
ومساعدتهم
دعمهم
على
للبنان».
ودعا إىل «اعتماد سياسة لبنان
أوال وحتييده عن الصراع اإليراني
 األمريكي ،وقال« :جيب أنيكون لبنان أوال ،واللبنانيون
أوال ،وقبل كل قضية حتيط
بنا .قبل سوريا وفلسطني
والسعودية وإيران وكل قضية
أخرى ،لكي يتمكن املواطن من
أن يعيش حياة كرمية».
وسأل« :ما الفرق بني النأي
بالنفس واحلياد؟» ،الفتا إىل أن
«حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
هي اليت اعتمدت مفهوم النأي
بالنفس بإمجاع أعضائها ،مبن
فيهم حزب اهلل» ،وقال« :حنن
طبقنا هذا املفهوم باملمارسة،
فهل طبقه حزب اهلل؟ ال يقولن
أحد لنا اليوم أن احلديث عن
النأي بالنفس حيتاج إىل حوار
وطين وغريه ،وأن الكالم عنه
كأننا خنرج عن القواعد».
وأكد أن «إسرائيل عدو ونقطة
على السطر» ،وقال« :ال يزايدن
أحد علينا يف هذا األمر».
والحظ احلريري يف دردشة مع
الصحافيني ،عصر امس االول
اخلميس ،يف «بيت الوسط»
أن «املسؤولني يتعاطون مع
االنهيار االقتصادي احلاصل
بالقطعة» ،وقال« :هذا أمر
ال يصح ،وال بد من تناول
كل القطاعات جمتمعة والقيام
باإلصالحات الالزمة على مقياس
واحد يف كل القطاعات».
واستهل احلوار بسؤال احلريري
عن رده على اتهام «رئيس
احلكومة حسان دياب بأن
رئيس حزب معني يتدخل
لدى الدول العربية ملنعها من
مساعدة لبنان» ،فقال« :آسف
أن يتحدث موقع رئاسة احلكومة
بهكذا أمر ،فخطاب رئاسة
احلكومة تدنى بالفعل إىل أمور
من اخليال ،هذا األمر مرفوض،
حنن تارخينا ،أنا كسعد احلريري
أو رفيق احلريري رمحه اهلل،
يؤكد أننا كنا دائما نساعد من
دون أن نسأل .مؤسسة احلريري
قامت على املساعدة من دون
السؤال ،وأؤكد أني مل أتصل
بأحد ونقطة على السطر ،فلن
أدخل يف جدال معه ألن موقع

رئاسة احلكومة تبهدل».
قيل له :جريدة «اجلمهورية»
أكدت أنك اتصلت برئيس
احلكومة الكوييت هلذا الغرض،
وأنهم يف الكويت هم من أخربوا
الرئيس دياب؟
أجاب« :مل أتصل بأحد ،وال
أعرف من أين يأتي بهذه
األخبار .رمبا أشقاؤه العرب يف
سوريا هم من أخربوه ،ألن ال
أحد آخر يتحدث معه بصراحة».
سئل :كيف ترى اجلولة اليت
يقوم بها اليوم املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
على الدول العربية؟
أجاب« :هذه احلركة جيب أن
حتصل ،فنحن من ضمن اجلامعة
العربية ،وهؤالء هم األصدقاء
الفعليون الذين وقفوا مع لبنان
طوال املرحلة السابقة ويف كل
األزمات اليت مر بها لبنان.
اخلليج مل يتخل حلظة عن لبنان
يف كل احلروب العبثية وغريها
اليت حصلت على أرضه ،فمن
وقف مع لبنان ومن كان ينهض
باالقتصاد اللبناني؟ من غري
السعودية واإلمارات والكويت
وقطر وعمان وكل هذه الدول؟
لكن الواضح اليوم أن هناك
تصعيدا إقليميا غري مسبوق.
من هنا ،جيب على لبنان أن
يبقى على تواصل دائم مع هذه
الدول العربية وحياول أن يأتي
باملساعدات للبلد».
سئل :ما الذي بإمكانهم أن
يقدموه لنا؟ وهل صحيح أن
هناك ودائع مالية؟
أجاب« :أذكر أنهم قدموا
لنا الكثري ،ويف هذه املرحلة
على لبنان أن يقوم باإلصالح
والعمل الفعلي .الدولة مل تقم
بأي إصالح أدرج يف «سيدر»،
وحتى اآلن مل حيصل أي إصالح.
ملاذا؟ ألن هناك من يريد أن
يعطل».
سئل :هناك حديث متزايد اليوم
عن حياد لبنان ،فلماذا مل يتم
القبول بهذا احلياد يف عهد
حكومتك؟
أجاب« :هناك من ينتقد موضوع
احلياد ويقول إن هذا األمر
حيتاج إىل حوار وطين وغريه.
من هنا ،أسأل :ما هو النأي
بالنفس؟ أليس هو احلياد؟
هل طبقنا النأي بالنفس؟ هل
طبق األفرقاء السياسيون يف
البلد النأي بالنفس ،وخصوصا
حزب اهلل؟ هو مل يطبق النأي
بالنفس ،يف حني أننا حنن
طبقناه وتوقفنا عن احلديث عن
سوريا».
قيل له :لكن هذه الكلمة تثري
الريبة تارخييا؟
أجاب« :حنن لسنا يف التاريخ،
بل نعيش احلاضر .وال تنسوا أن
من خرج مبوضوع النأي بالنفس
هي حكومة الرئيس جنيب
ميقاتي ،وكان هناك يومها
إمجاع على ذلك على طاولة
جملس الوزراء مبن فيهم حزب
اهلل .فال يقولن أحد لنا اليوم
أن احلديث عن النأي بالنفس
هو أمر غري طبيعي كأننا خنرج
عن القواعد .إسرائيل عدو
ونقطة على السطر .ال يزايدن
أحد علينا يف هذا املوضوع،
كما هي عدو لكل العامل العربي

اليوم .هذا أمر واضح ،واجلامعة
العربية ما زالت متمسكة خبطة
السالم اليت وضعتها .هذا
املبدأ أقرته حكومة الرئيس
ميقاتي اليت كنا يف حينه نقول
عنها إنها حكومة حزب اهلل .ما
هو النأي بالنفس؟ أن ننأى
بأنفسنا عن سوريا وإيران وكل
املشاكل اليت حتيط بنا ،وإال ما
هو احلياد إذا؟.
سئل :حكي عن «مقاطعة
السفري السعودي وليد خباري
لسعد احلريري» ،فما مدى دقة
هذا األمر؟
أجاب« :دعوهم يستمروا يف
هذا التفكري ،وأنا على قليب
متل العسل .هذا امسه ختبط
سياسي ال سابق له ،فالعالقة
مع السعودية ممتازة واحلمدهلل،
ومع كل الدول اخلليجية أيضا،
ورمبا هذا ما يزعجهم».
سئل :هل تعتقد أن هذه
اجلوالت ستؤدي إىل مساعدات
للبنان؟
أجاب« :هم يتحدثون بصراحة
ويقولون للبنانيني :إذا أردمت
أن نساعدكم عليكم أن تساعدوا
أنفسكم .وهم يقولون أيضا إن
موضوع النأي بالنفس مل يطبق
يف أي نقطة».
سئل :هل يريدون النأي
بالنفس ليعطونا الكهرباء؟
أجاب« :هل جيب أصال أن
يعطونا الكهرباء؟ هل علينا أن
نشحذ الكهرباء؟ هل وصلنا
إىل هذا الدرك؟ هناك وزارة
تسلمها حزب كبري على مدى
عشر سنوات ،فما الذي أحدثه
يف هذا القطاع؟ أم يريد أن
حيملنا وزر ثالثني سنة؟».
سئل :هل تتوقع املزيد من
التصعيد الداخلي على مستوى
احلياد؟
أجاب« :ال أفهم ملاذا جيب أن
يكون هناك جتاذب ومشاكل
يف موضوع احلياد؟ أليسوا هم
من اخرتعوا النأي بالنفس؟
فليطبقوه إذا .هذا كل ما
نقوله .كيف ننأى بأنفسنا
وهناك تدخالت يف سوريا
والعراق واليمن وغريها؟ بات
واضحا أن العرب وضعوا عالمة
استفهام على هوية لبنان».
سئل :هل ميكننا اليوم إعادة
آالف املقاتلني واخلرباء من
سوريا والعراق واليمن؟
أجاب« :علينا أن نكون صادقني
حني نتحدث ،وحني نقول إن
هناك سياسة نأي بالنفس
علينا أن ننأى بأنفسنا بالفعل.
هذا النأي ال جيب أن يكون
بالتصاريح فقط ،بل باألفعال،
على عكس ما قاله وزير الرتبية
احلالي».

الرئيس الحريري خالل الحوار الصحايف
سئل :يتم اليوم حتميل
«حزب اهلل» مسؤولية االنهيار
االقتصادي ،يف وقت أن
تدخالته يف سوريا والعراق
واليمن ليست جديدة ،فما سبب
ذلك؟
أجاب« :هناك أصال تصعيد
إقليمي بني الواليات املتحدة
وإيران ،وحنن اليوم ندفع مثن
ذلك .فلماذا ندفع هذا الثمن؟
حني يطلق البطريرك املاروني
هذه الصرخة ،بأنه علينا أن حنيد
لبنان ،فما الذي يهدف إليه من
وراء ذلك؟ اليوم ،البلد تعب
للغاية ،فلماذا علينا أن ندفع
أمثان املعركة الكربى اليت حتصل
بني هذه األطراف؟ ال أحد حيمل
حزب اهلل أكثر مما حيمل كل
هذه املشاكل احلاصلة .حني
خرجنا بشعار لبنان أوال خرج
من يقول لي إنين أختلى عن
القضية الفلسطينية .ال ،أنا ال
أختلى عن القضية الفلسطينية،
لكن شعارنا هو لبنان أوال
واللبنانيون أوال ،وال ميكن أن
يكون هذا جمرد شعار .جيب
أن يكون فعال أوال ،لكي يصبح
األمر حقيقيا ،وقبل كل قضية
حتيط بنا .قبل سوريا وفلسطني
والسعودية وإيران وكل قضية
أخرى ،لكي يتمكن املواطن من
أن يعيش حياة كرمية».
قيل له :لكن الزيارات اليت
يقوم بها اللواء إبراهيم ،ال
سيما للسفارة السعودية ،ال
ميكن أن تتم من دون غطاء من
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون أو «حزب اهلل» ،فكيف
قرأت هذه الزيارة؟
أجاب« :مل أر اللواء إبراهيم،
علي أن ألتقي به لكي أعرف
حقيقة األمر .يطلقون االتهامات،
وأنا مل ألتقه وال أعرف ما الذي
حصل معه يف الكويت ،حتى
أنه مل يتحدث معي أحد من
الكويت ،ومل أحتدث مع السفري
الكوييت».
سئل :هناك قلق بشأن
استحقاق  7آب املقبل ،تاريخ
صدور قرار احملكمة الدولية ،ال
سيما يف ظل التصعيد احلاصل
وموقف «حزب اهلل» بهذا الشأن
الذي أكد أن احملكمة ال تعين
احلزب وهي خارج اهتماماته،
فما ردك؟
أجاب« :هذا أمر غريب ،ففي
كل البيانات الوزارية نقول إننا
حنرتم كل القرارات الدولية،
فهل سنصبح مثل إسرائيل
اليت تتعاطى بالقطعة مع
القرارات الدولية؟ إما أن نكون
ضمن املنظومة يف هذا اجملتمع
الدولي وإما خارجها إذا أراد
الشباب ذلك؟ رفيق احلريري

استشهد يف  14شباط ،2005
والناس هم من طالبوا يومها
باحلقيقة والعدالة .ويف  7آب،
سيصدر احلكم وسيكون لي
كالم ،فامسعوني يف  7آب».
سئل :حيكى اليوم أن الدوالر
سينخفض إىل ما دون  5آالف،
يف ظل الغالء الفاحش احلاصل،
فما الذي حيصل؟
أجاب« :حنن ننتظر أن ينخفض
سعر صرف الدوالر ،أليس هذا
ما تقوله احلكومة؟ هل سنصوت
ضد ذلك؟ إذا قدمت احلكومة
مشروعا ينقذ لبنان فسنكون
معها ولن نكون ضدها،
لكن ليقدموا أمرا يفيد لبنان
ولينجزوا اإلصالحات الالزمة
وليس احملاصصة احلاصلة.
فعلى سبيل املثال ،يصوبون
اليوم على قانون يف موضوع
الكهرباء ،وهو القانون 462
وهم يريدون تغيريه ،يف حني
أننا اليوم يف أزمة اقتصادية
عميقة ،واجملتمع الدولي يطالب
فلماذا
بإصالحات،
لبنان
يريدون القيام بعكس ما يريده
اجملتمع الدولي؟ ملاذا تكون
اهليئة الناظمة يف الكهرباء
خمتلفة عنها يف االتصاالت ويف
الطريان املدني .هذا أمر غري
طبيعي وهناك خلل سياسي.
هناك من يفكر بأنه يريد أن
يقوم بكل شيء على هواه ،يف
حني أن اإلصالح ليس كذلك.
ملاذا خنرتع كل يوم نظاما جديدا
ألن هذا الوزير يريد ذلك أو
ذاك احلزب يطمع إىل ذلك؟ إذا
كانوا يريدون إخراج لبنان من
أزمته ،عليهم أن يقوموا باألمور
الصحيحة.
قيل :لكن وزير اخلارجية
األمريكي طالب حبكومة بعيدة
عن حزب اهلل.
أجاب« :أعود لكالمي األول:
لبنان أوال .إذا كان هناك
صراع كبري يف املنطقة ،فما

دخل املواطن اللبناني فيه؟».
سئل :ما املطلوب إذا؟
أجاب« :أن ننأى بأنفسنا
حقيقة ،طاملا أن املشكلة كبرية
إىل هذا احلد .ما الذي مينع من
النأي بالنفس؟».
سئل :هناك نوع من تضييق
اخلناق األمريكي على «حزب
اهلل» يف موضوع «اليونيفيل»،
أال يستدرج ذلك ردا من
احلزب؟
أجاب« :هل قلت إني أتبنى
هذه السياسة؟ هذه السياسة
ال دخل لسعد احلريري بها وال
حزب اهلل ،هذه السياسة بني
الواليات املتحدة وإيران وحنن
ندفع الثمن».
سئل :كيف ترى العرض
اإليراني بتزويد لبنان بالنفط؟
أجاب« :هناك حكومة وهي من
تقرر .أنا لست يف احلكومة بل
يف املعارضة .ومن جهيت ،أرى
أن على لبنان أن يكون جمتمعا
منفتحا على كل دول العامل،
وعلى االقتصاد أن يبقى حرا.
هذا االقتصاد الذي كان قائما
على املصارف ،واالنفتاح على
دول العامل جيب أن يستمر،
وإن كان حباجة إىل تعديل أو
إصالح ،فإن هذا ال يعين أبدا
أن نغريه».
قيل له :حتدث الرئيس دياب
عن عدة احلكم؟
أجاب« :إذا كان قادرا على أن
يغري فليغري ما يريد».
سئل :النائب جربان باسيل قال
يف تغريدة إن طريق العودة
ستكون طويلة ،فما ردك؟
أجاب« :هذا الكالم قاله قبل
ثالث سنوات ،أليس هو من
قال أيضا إنه سيأتي بالكهرباء
 24على  24ساعة؟».
وردا على سؤال ،قال« :هناك
تعامل مع االنهيار االقتصادي
احلاصل اليوم كأنه بالقطعة،
فاألمر ال يصح كذلك .وال بد من
تناول كل القطاعات جمتمعة .ال
بد من القيام بكل اإلصالحات
الالزمة».
سئل :ملاذا مل تتم هذه
اإلصالحات؟
أجاب« :عليكم أن تسألوهم هم
وليس أنا».
سئل :كيف ترى خطة النازحني
اليت أقرت باألمس؟
أجاب« :هذه احلكومة بات عمرها
 6أشهر ،فما الذي قامت به؟
هل وضعت ورقة؟ هل عاد
نازح؟ لنر».

دياب ترأس اجتماعا حول ملف النفايات
واكد ضرورة االستمرار يف مجعها
ترأس رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب امس
االول اخلميس اجتماعا حول
موضوع ملف النفايات ،حضره
وزير البيئة والتنمية اإلدارية
دميانوس قطار ،وزير املالية
غازي وزني ،نائب حاكم
مصرف لبنان سليم شاهني
ممثال احلاكم ،وفد من مجعية
سليم
برئاسة
املصارف
صفري ضم أمني السر وليد
روفايل وعضو اجلمعية روجيه

داغر ،واملمثلون عن شركات
الفاجيت ،سوريكو ورامكو،
احلكومة
رئيس
مستشارا
خضر طالب وأسعد عيد ومدير
مكتب الرئيس القاضي خالد
عكاري.
وأكد رئيس احلكومة على
ضرورة االستمرار يف مجع
النفايات ،كما حبث اجملتمعون
يف موضوع مستحقات أصحاب
شركات النفايات وديونها
للمصارف.
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لـبنانيات

عوده استقبل وفد القوات موفدا من جعجع

حاصباني :اللتزام حياد
لبنان وكيانه وحمبته

خمزومي من دار الفتوى :من يعرقل عمل
احلكومة اليوم هو نفسه من أعطاها الثقة

املطران ضاهر استقبل نائب باسيل:

بالوحدة جنتاز املرحلة الصعبة
اخلطيب :الظروف تفرض علينا مجيعا
ان نضع خالفاتنا جانبا ونتحد

املفتي دريان مستقبال النائب مخزومي

املطران عودة لدى استقباله وفد القوات
بريوت
مرتوبوليت
التقى
وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عوده يف دار
املطرانية ،وفدا رفيع املستوى
من حزب «القوات اللبنانية»
موفدا من رئيس احلزب الدكتور
مسري جعجع .وضم الوفد:
النائب السابق لرئيس احلكومة
غسان حاصباني ،النواب :جورج
عقيص ،وهبه قاطيشا ،أنطوان
حبشي وانيس نصار ،الوزيرين
السابقني مي شدياق وريشار
قيوجميان ،امني سر تكتل
«اجلمهورية القوية» النائب
السابق فادي كرم ،منسق
منطقة بريوت يف احلزب دانيال
سبريو ،رئيس مكتب التواصل
مع املرجعيات الروحية أنطوان
مراد وعضو اجمللس املركزي
زياد مشاس.

حاصباني

وبعد اللقاء ،حتدث حاصباني
باسم الوفد ،فنقل «حتيات جعجع
وشكره لصاحب السيادة على
مواقفه الوطنية والسيادية»،
مؤكدا أنها «تنطلق من حرصه
والشرعية
االنسان
على
والسيادة والعدالة واملواقف
الداعية اىل االصالح واحلياد

واحلفاظ على الشرعية» .وقال:
«كالمه معنا مصدر إهلام وشد
عزمية ال سيما عند حديثه عن ان
لبنان بلد احلرية اجلميلة الفريدة،
ومل يعد الوقت للكالم بل للفعل
والعمل والوفاء الكلي للبنان».
ولفت اىل ان «لبنان حيتاج اىل
رجاالت دولة للحفاظ على ثقافته
وكيانه وحباجة اىل مسؤولني ال
ينظرون اىل اخلارج او يرتكونه
يف اوقات الشدة» ،مشددا
على «حق اللبناني يف التعبري
وأال خياف» ،مشريا اىل «احلاجة
حملبة الوطن وحمبة اللبنانيني
لبعضهم البعض كما اىل االخالق
واالنتماء».
وأكد أنه «ال ميكن القبول
باملساومات او اهلجرة» ،وقال:
«جيب التزام لبنان وحياده
وكيانه وحمبته كي يكون هو
اجلامع بني اللبنانيني يف هذه
االوقات الصعبة اليت مير بها
البلد».
وختم باالشارة اىل ان عوده
«مصدر إهلام من خالل مواقفه
النابعة من حمبة االنسان واهتمامه
خبالص االنسان وعيشه الكريم
يف بلد يؤمن وحيرتم سيادته
وشرعيته».

الراعي استقبل بيفاني وكهنة وحبيش
إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف الصرح البطريركي
الصيفي يف الدميان ،بعد ظهر
امس االول ،الكهنة الذين
حيتفلون هذا العام بيوبيلهم
الكهنوتي الفضي وعلى رأسهم
معوض
جوزيف
املطرانان
وجوزيف نفاع.
كما استقبل الراعي النائب
هادي حبيش ووالده الوزير
السابق فوزي حبيش اللذين
رحبا به يف الشمال وعرضا معه
جممل املستجدات السياسية
احمللية واالقليمية».
وقال حبيش بعد اللقاء:
«تشرفنا اليوم بلقاء غبطة
البطريرك واثنينا كما اجلميع
على مواقفه وخباصة موقف
احلياد الذي يشكل املخرج الوحيد
الخراج اللبنانيني من ازماتهم
واليوم املطلوب العالقات مع
كل الناس مع الشرق والغرب
لكن من دون ان يكون هناك
تبعية الحد بل جيب ان تكون
التبعية للبنان وحده وملصلحته

اليت جيب ان تكون فوق كل
االعتبارات».
اضاف« :اكدنا لغبطته موقفنا
الداعم مبا منثل يف عكار وعلى
الصعيد اللبناني وبقناعاتنا اليت
تشبه قناعة كل خملص هلذا
الوطن ونأمل ان تبقى هذه
الكرسي وهذا الصرح عباءة
لكل اللبنانيني فعندما تكون
هذه الكرسي خبري يكون لبنان
خبري».

بيفاني

ومساء استقبل الراعي مدير عام
وزارة املالية آالن بيفاني الذي
رفض االجابة عن اي سؤال،
مكتفيا بالقول :تشرفت بلقاء
سيدنا واستعرضنا معه اوضاع
البلد ومدى اهتمام الدولة
باحملتاج ومبشاكل الناس ومن
الطبيعي حصول التواصل بني
الذين يهتمون باحملتاجني يف
هذه الظروف ونأمل ان تسمح
االيام املقبلة ليحصل اعادة
توزيع يف هذا البلد ويساهم
كل فرد على طريقته العادة
انطالق البلد».

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى النائب فؤاد خمزومي
رئيس حزب احلوار الوطين
رافقه النائب التنفيذي لرئيس
اهليئة اإلدارية يف احلزب
املهندس ابراهيم زيدان واملدير
العام ملؤسسة خمزومي سامر
الصفح ومدير شبكات التواصل
االجتماعي مروان صبان .وعرض
معه شؤون الدار واألوضاع
العامة يف البالد.
بعد اللقاء ،قال النائب خمزومي»:
إن الزيارة هي لتقييم األوضاع
الصعبة اليت مير بها البلد .وتناو
البحث املواقف األخرية للبطريرك
الراعي اليت تؤكد أن لبنان بلد
حياد بعيدا عن سياسة احملاور،
وترفض عزلته عن أشقائه العرب
وأصدقائه من الدول».
وأكد خمزومي «أهمية هذه
املواقف» ،داعيا إىل «ضرورة
تطبيقها ضمن إطار حياكي
األوضاع املالية واالقتصادية
واملعيشية ويعمل على إجياد
احللول السريعة والفعالة هلا ،ال
سيما أن هلذه امللفات األولوية
قبل أي شيء آخر .وقال إنه
«متنى على مساحة املفيت الوقوف
كعادته إىل جانب اللبنانيني
الذين يعانون من أوضاع صعبة
على املستويات كافة».
أضاف»:الطبقة السياسية اليت
حكمت البلد منذ عقود عربت
يف وقت سابق عن استعدادها
إلجراء التحقيق اجلنائي مل
تكن تعلم تبعات هذا القرار
ونتائجه ،ولذلك رفضت إجراءه
الحقا .وحيق للبنانيني معرفة ما
حيصل يف هذا اإلطار خصوصا
جلهة اخلسائر الفعلية واألرقام
احلقيقية اليت تظهر بوضوح
املشكلة املالية اليت يعاني منها
البلد».
وأسف خمزومي لـ «تدهور
الوضع االقتصادي الذي يتجه
إىل األسوأ ،خصوصا يف ظل
التعاميم والقوانني اجلديدة اليت
تتخذها املصارف يف ما يتعلق
بالـ  ،»fresh moneyمتسائال عن
«نتائج هذه التعاميم واهلدف
منها».
على الصعيد احلكومي ،أكد
خمزومي «أن اجلميع يتمنى
النجاح هلذه احلكومة ألن مصري
بأدائها
مرتبط
اللبنانيني

وبالقرارات اليت تتخذها» ،الفتا
إىل «أن اللبنانيني ضاقوا ذرعا
من الكالم عن مؤامرات تعرقل
عمل هذه احلكومة اليت أتت
بأصوات  67نائبا منحوها الثقة»،
داعيا الرئيس حسان دياب إىل
«تسمية املعرقلني واملتآمرين
على حكومته باألمساء».
وردا على سؤال عن مسار
املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي ،لفت خمزومي إىل «أن
وفد خرباء الصندوق عقد 17
اجتماعا تفاوضيا مع السلطات
اللبنانية ،لكنهم مل يلمسوا حتى
اليوم جدية يف التعاطي ال سيما
يف غياب رقم موحد للخسائر»،
مشريا إىل «أن الصندوق يريد
مساعدتنا لكن يطلب يف املقابل
أرقاما واضحة وحقيقية وهذا ما
مل حيصل عليه حتى اآلن».
واعترب خمزومي «أن األهمية ال
تكمن يف حجم املساعدة املقدمة
من الصندوق بل يف ما متثله
هذه املساعدة أي استعادة
الثقة بلبنان ،ال سيما أن اجملتمع
الدولي ال يثق باحلكومة وال
مبجلس النواب» .وأشار إىل
«حتكم حزب املصارف مبفاصل
القرار» ،متوقعا «أن يصبح
جملس النواب مسؤوال عن اختاذ
القرارات عوضا عن احلكومة»،
ومستغربا «أن من يعرقل عمل
احلكومة اليوم هو نفسه من
أعطاها الثقة» ،مذكرا أنه «مل
مينح هذه احلكومة ثقته».
وعن انقطاع الكهرباء ،سأل
خمزومي عن «مصري الفيول
الذي يدفع املواطن تكاليفه»،
مؤكدا «أن التهريب عرب املعابر
احلدودية غري الشرعية اليت يبلغ
عددها أكثر من  136معربا هو
مصري هذا الفيول» ،الفتا إىل
«سوء إدارة احلكومة يف هذا
امللف».
بريوت
حمافظ
وقال:أهنئ
اجلديد مروان عبود على إحيائه
مللف الكهرباء يف العاصمة،
ونؤكد دعمنا القضايا اليت
تهم العاصمة ال سيما يف
ملف النفايات وترسية العقود
بالرتاضي يف اجمللس البلدي
وخري دليل على ذلك ما جيري
يف ما خيص تأهيل نفق سليم
سالم ،ونتوقع أن يعمد احملافظ
إىل التصدي لعمليات السرقة
والنهب».

أبو الغيط:الوضع يف لبنان خطري للغاية
ويتجاوز كونه جمرد أزمة اقتصادية

حذر األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ،يف حديث
إىل «وكالة أنباء الشرق األوسط» ،من أن «الوضع يف لبنان خطري
للغاية ،ويتجاوز كونه جمرد أزمة اقتصادية أو تضخما» ،مشريا إىل
أنها «أزمة شاملة هلا تبعات اجتماعية وسياسية خطرية ،وميكن لألسف
أن تنزلق ملا هو أكثر خطرا» ،معربا عن خشيته من أن «يتهدد السلم
األهلي يف البالد بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية اهلائلة
اليت يتعرض هلا اللبنانيون».

املطران ضاهر مستقبال وفد التيار

استقبل رئيس اساقفة
طرابلس وسائر الشمال للروم
امللكيني الكاثوليك املطران
ادوار ضاهر ،أمس األول،
نائب رئيس «التيار الوطين
احلر» لشؤون العمل الوطين
الوزير السابق طارق اخلطيب،
يف مقر املطرانية يف ضهر
العني  -النخلة ،يف حضور
منسق القطاع االول يف التيار
املهندس عفيف نسيم ،عضو
«جلنة احلوار الوطين» يف التيار
الدكتورة صربين عبد اخلالق،
املونسنيور الياس البستاني،
املتقدم بالكهنة االب ميشال
بردقان واالبوين باسيليوس
غفري وجورج اخلوري ،عضو
جملس قضاء طرابلس يف التيار
سامر الرز ومسؤول التواصل مع
االحزاب احملامي رمزي دسوم.

ضاهر

والقى املطران ضاهر كلمة،
رحب فيها بالوزير اخلطيب
وصحبه ،ودعا اىل «الوحدة
الداخلية لنتمكن مجيعا من
اجتياز هذه املرحلة الصعبة اليت
مير بها البلد ويعود االستقرار
واالطمئنان اىل قلوب ابنائه»،
وأمل من اللبنانيني «املزيد من
التفاهم للنهوض بالوطن من
كبوته اليت يرزح حتتها اجلميع»،
وأشار اىل ان «االرادة الوطنية
الصلبة هي اساس النهوض»،
ودعا اىل «تسخري مقومات البلد
وطاقات شبابه وشاباته يف
هذه املرحلة الصعبة» ،وشدد
على ان «املرحلة تتطلب إرادة
وطنية فاعلة وحازمة وحسا عاليا
باملسؤولية الوطنية».
وقال« :تشرفنا بزيارة معالي
الوزير لدار مطارنية الروم
الكاثوليك ممثال رئيس التيار
الوطين احلر النائب جربان
باسيل ،وكل التحية والتقدير
هلما ،وننقل دعاءنا ومتنياتنا
يف هذه الظروف الصعبة اليت
منر بها مجيعنا .دعاؤنا اىل كل
املسؤولني وخصوصا الوزير
جربان باسيل ونطلب اليه ان
يقوم مبساع مع كل االفرقاء
السياسيني كي نصل اىل حلول

خرية للشعب اللبناني ،الن اجلوع
ال يستثين احدا ال يف السياسة
وال يف اجملتمع وال يف الدين».

الخطيب

بدوره قال اخلطيب« :زيارتنا
ملختلف مناطق الشمال هدفها
تأكيد انفتاحنا ومد يدنا جلميع
اللبنانيني مهما تكن املسافة
السياسية اليت تفصلنا عن
بعضنا .فاليوم حنن منر بظروف
تفرض علينا مجيعا ان نضع
خالفاتنا جانبا ونتحد ملواجهة
الكوارث اليت نواجهها ويواجهها
الشعب اللبناني».
اضاف« :حبثنا مع سيدنا
امور عديدة وطنية ومالية،
واكدنا ضرورة محاية العيش
الواحد يف الشمال ويف كل
لبنان واملشاكل اليت يتعرض
هلا املواطن اللبناني عامة.
وتطرقنا مع سيدنا اىل مشكلة
اساسية سبق ان ادركناها
يف التيار الوطين احلر وسجلنا
موقفنا منها ،اال وهي املشكلة
املالية اليت تواجهها املدارس
الكاثوليكية ،وطبعا سأنقل هذه
الرسالة اىل معالي الوزير جربان
باسيل وسنعمل كتيار ضمن
سياسة تعزز املدرسة الكاثولكية
وحتميها .كما أكدنا مع سيدنا
محاية هذا البلد ووحدته الوطنية
اليت تشكل نقطة مفصلية يف
احلياة السياسية اللبنانية».
وتابع« :سبق ان نبهنا منذ
سنوات وقبل وصول فخامة
الرئيس العماد ميشال عون اىل
السدة الرئاسية من االنهيار
املالي ومن خطورة الوضع
االقتصادي والنقدي للبلد،
وحنن اليوم نشعر باخلوف مما
نواجهه من امور غري طبيعية
داخليا وخارجيا ،خصوصا احلصار
اخلارجي الذي يتعرض له لبنان
ويفرتض ان ندرك كلبنانيني
ونتمنى كتيار ان يتم التجاوب
مع كل املسؤولني اللبنانيني
مع اللقاء الذي حصل يف بعبدا
بدعوة فخامة الرئيس للتباحث
املشرتك واجياد صيغة واحدة
موحدة ملواجهة االزمة واالنيهار
الذي نتعرض له».

حيت التقى اللواء ابراهيم
التقى وزير اخلارجية واملغرتبني ناصيف حيت ،يف قصر بسرتس،
املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،الذي غادر من دون
االدالء باي تصريح.

صفحة 6

Saturday 18 July 2020

الـسبت  18تــموز 2020

Page 6

لـبنانيات

الراعي التقى السفري االيراني ودرويش ورئيس البلمند

فريوزنيا  :ايران ال تتدخل بشؤون
لبنان الداخلية واحلياد شأن لبناني

الراعي مستقبال السفري االيراني

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،يف الصرح البطريركي
يف الدميان ،السفري االيراني
حممد جالل فريوزنيا الذي
قال بعد اللقاء« :كانت فرصة
طيبة مجعتنا مع صاحب الغبطة
البطريرك الراعي خصوصا واننا
كنا وما نزال على تواصل مع
هذا الصرح ،وكانت فرصة
ساحنة لنؤكد دعم حكومة
اجلمهورية االسالمية االيرانية
الدائم حلكومة لبنان وشعبه».
يستند
«موقفنا
اضاف:
على دعوة كل االطراف اليت
تستطيع ان تقدم املؤازرة
واملساندة للبنان يف ظل
الظروف الراهنة واليت ينبغي
ان ال ترتدد وتقصر يف هذا
اجملال ،وبطبيعة احلال حنن يف
اجلمهورية االسالمية االيرانية
على أمت االستعداد أن نقف بكل
ما اوتينا من قوة موقفا مساندا
ومساعدا ومؤازرا للجمهورية
اللبنانية حكومة وشعبا .وهذا
الدعم االيراني يأتي يف سياق
التنسيق والتعاون مع احلكومة
اللبنانية ويف االجتاه الذي يصب
يف مصلحة الشعب اللبناني.
وموقفنا املبدئي والثابت هو
بناء جسور احملبة والتواصل مع
اطياف وتالوين الشعب اللبناني
الشقيق مبسلميه ومسيحييه،
ولقاؤنا القيم اليوم يصب يف
هذا االجتاه».
وتابع« :قد اكدت اليوم خالل
اللقاء الذي مجعين مع صاحب
اجلمهورية
موقف
الغبطة
االسالمية االيرانية الداعي اىل
تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية،
وحنن نعتقد ان لبنان الشقيق
يف هذه الظروف احلساسة
الراهنة اليت مير بها هو احوج
ما يكون اىل حتصني جبهته
الداخلية وتعزيز وحدته الوطنية،
وكل املساعي احلميدة ينبغي
ان تصب يف هذا االجتاه ،وكل
االفكار والتصورات والرؤى
املطروحة ينبغي ان تصب يف
االجتاه الذي خيدم املصلحة
الوطنية العليا .ونؤكد مرة
اخرى اننا نتخذ هذا املوقف
ونقف اىل جانب اجلمهورية
الشقيقة حبكومتها وشعبها».
وردا على سؤال عن موضوع
احلياد الذي طرحه البطريرك
الراعي ،قال السفري االيراني
باللغة العربية« :اجلمهورية
االسالمية االيرانية ال تتدخل
بشؤون لبنان الداخلية ،وهذا
املوضوع شأن لبناني .وحنن كما

قلت نؤكد على تعزيز الوحدة
الوطنية خصوصا يف هذه
الظروف اليت مير بها لبنان».

درويش

البطريرك
استقبل
بعدها،
عضو كتلة الوسط النائب
الدكتور علي درويش ،الذي
قال« :الزيارة اليوم تأتي يف
اطار الزيارات الدائمة هلذا
الصرح الذي نعتربه مدماكا
اساسيا يف هذا الوطن ،ونقوم
بالزيارة الخذ النصيحة خصوصا
واننا نعترب سياسة احلياد اليت
اطلقها غبطته متطابقة لسياسة
النأي بالنفس اليت كنا دائما
ندعو اليها ،رغم الصراع
املوجود يف املنطقة العربية،
الن احلياد موضوع اساسي
مرتبط باستقرار لبنان وحناول
جاهدين ان يأخذ هذا العنوان
منحى جوهريا ليخفف العواصف
والويالت عن كاهل لبنان».
اضاف« :كما طرحنا مع غبطته
عدة مواضيع تتعلق بالشأن
العام الذي وضعنا غبطته به
وخصوصا املوضوع الرتبوي
الشامل
الرتبوي
وامليثاق
الذي قدمه لنا ،خصوصا
وانين اكادميي حماضر جامعي،
واالمر يعنيين مباشرة .اوضحنا
اهلواجس اليت يعاني منها
القطاع يف ظل جائحة كورونا
وتعثر العام الدراسي املاضي
واخلوف من تعثره العام
الدراسي املقبل .كذلك طرحنا
مع غبطته اوضاع الطائفة
العلوية ضمن الكيان اللبناني
وكذلك الواقع الذي تعيشه
الطائفة اليوم والبطريرك رأس
الكنيسة املارونية ال بد من
االستئناس برأيه ،ووضعه يف
االجواء واجب علينا .وقد أخذ
موضوع احلياد احليز االكرب من
النقاش».

وراق

ومن زوار الدميان رئيس جامعة
البلمند الدكتور الياس وراق
الذي متنى للبطريرك «طيب
االقامة يف ربوع الشمال»،
مشريا اىل انه عرض معه «بعض
اجلامعية
االكادميية
االمور
يف ظل الظروف الصعبة اليت
مير بها اللبنانيون ،وموضوع
امليثاق الرتبوي الذي اعده
البطريرك والذي يشكل مرجعا
تربويا مهما ملواصلة لبنان
دوره الريادي يف الثقافات
وحوار احلضارات».
وقدم وراق للراعي ايقونة
العذراء .وقد استبقاه البطريرك
اىل مائدة الغداء.

عكر :للبت بسرعة
جبميع القضايا
العالقة وإصدار
األحكام العادلة
زارت نائبة رئيس جملس
الوزراء وزيرة الدفاع زينة
عكر احملكمة العسكرية يف
بريوت ،وكان يف استقباهلا
رئيس احملكمة العميد الركن
منري شحادة ورئيس حمكمة
التمييز العسكرية القاضي
صقر صقر وعدد من القضاة
والضباط.
وخالل جولة يف أرجاء
احملكمة ،تفقدت عكر أقالم
احملكمة العسكرية الدائمة
والنيابة العامة العسكرية
ومكاتب التنفيذ والضبط
والقوس وتأسيس امللفات
وغرفة املذاكرة وقاعة حمكمة
التمييز ،واستمعت اىل شرح
مفصل حول سري العمل ال
سيما التحقيقات واجللسات.
بعد ذلك ،انتقلت اىل القاعة
الرئيسية للمحكمة العسكرية،
حيث مت عرض فيلم وثائقي
قدم له العقيد الركن أنطوان
شديد ،شرح خالله تاريخ
القضاء العسكري وعمله،
اضافة اىل عمل احملاكم
العسكرية وملفات اجلنايات
وأبرز
واألحكام
واجلنح
التهم واملتهمني باإلرهاب
والتجسس والعمالة للعدو.
الدفاع:
وزيرة
وقالت
«يشرفين اليوم أن أقف
بينكم حتت قوس العدالة يف
احملكمة العسكرية ،اليت تدافع
عن احلق ،وتصون حقوق
اإلنسان ،وحتقق العدل،
يف وطن يضج بالتحديات
واملصاعب.
واألزمات
فالعدالة هي إحدى ركائز
بناء الدولة النموذج الذي
نطمح اليه ،اخلالي من
اجلرائم اليت متس بأمن
الدولة الداخلي أو اخلارجي،
كخيانة الوطن واإلرهاب
والتجسس والتواصل مع
العدو ،والتمرد والعصيان
والتزوير وغريها».
أضافت« :هناك مسؤوليات
كبرية ملقاة على عاتقكم ،وال
بد من مقاربة األمور مبوضوعية
والتحلي باملصداقية وتنفيذ
القانون ،والنطق بالعدل
واحلق ،يف ظل الظروف
الراهنة والعراقيل املوجودة.
وعلينا البت بسرعة يف مجيع
القضايا العالقة ،وإصدار
األحكام العادلة ،فالعدالة
ايضا.
السرعة
تقتضي
حنن يف زمن استثنائي
يقتضي منا اختاذ إجراءات
سريعة وفق األصول ووفق
قانون القضاء العسكري
والصالحيات املنوطة به ال
سيما يف القضايا احملالة
اليه واليت تشكل خطرا على
كيان الدولة وأمنها».
وتابعت »:أمتنى لكم رئيسا
وقضاة وضباطا التوفيق
مبهامكم ،يف محاية األمن
القومي واحلفاظ على السلم
األهلي».

املصارف تبيع املودعني دوالرات وهمية!
ليا القزي
إجراءان جديدان تقوم بهما املصارف ،يؤشران
ّ
تتعلم من جتربة االنهيار احلالي .األول
إىل أنها مل
هو مضاعفة األموال اجلديدة بالدوالر بنسبة تصل
مرة .أما الثاني ،فهو املوافقة على طلب
إىل ّ 2.9
زبائن حتويل ودائعهم من اللرية إىل الدوالر.
صرة على
تدفن املصارف رأسها يف الرمالُ ،م ّ
ترحيل وقت استحقاق األزمات.
تعمل املصارف التجارية اللبنانية وفقًا
لـ»اسرتاتيجية» وحيدة« :اهلروب إىل األمام».
فعوض أن تلجأ إىل «شطب» مشاكلها،
ُ
واملساهمون
وتنظيف موازناتها ،يقوم مالكوها
ّ
ِ
«احل َيل» الالزمة ليبقوا مبنأى عن أي
بكل
فيها
ّ
يتنكرون ألرقام اخلسائر اليت وردت
ِحساب.
يف اخلطة احلكومية ،يضغطون عرب وكالئهم يف
جملس النواب لتمرير تقريٍر ُيناسبهمُ ،يعرقلون
برناجمًا مع صندوق النقد ّ
ألنه سيفرض عليهم
الرئيسة يف دفع اخلسائر (رغم خطورة
املشاركة
َ
اإلجراءات  -اليت يطلب الصندوق تطبيقها -
على الطبقات األكثر ضعفًا)ُ ...ج ّل سياستهم
تدور حول إجراءات تسمح هلم بالعيش ّ
كل يوم
ّ
قدر من
بأقل
بيومه ،إىل حني انقضاء العاصفة
ٍ
األضرار عليهم .هذا هو رهان أصحاب املصارف.
انطالقًا من هنا ُ
«تفهم» التدابري اليت تتخذها هذه
املؤسسات املالية ،وحتديدًا منها تدبريان اثنان:
األولُ ،
املنتج « -االخرتاع» الذي يقضي بتجميد
وديعة «الدوالرات الطازجة» ( )Fresh Moneyاليت
مرة ضعف املبلغ (إذا أتى
يأتي بها الزبونّ 2.1 ،
زبون إىل املصرف حام ًال مليون دوالرُ ،يفتح له
حساب مبليونني و 100ألف دوالر ،على أن تجُ ّمد
لفرتة طويلة ،أو أن يتم سحبها على أساس سعر
الدوالر الرمسي ،أي  1507لريات للدوالر الواحد).
مرة
وحبسب مصادر مصرفية ،بلغت النسبة ّ 2.9
يف بعض املصارف (أي ُيفتح لزبون املليون
دوالر ،حساب مبليونني و 900ألف دوالر) .هذه
النسبة املضافة تكون عمليًا «ليبانو دوالر» ،أي
جدًا ،ودليل على
عملة وهمية .هذا اإلجراء «خطري» ّ
أن املصارف و»املركزي» ُمستمران باعتماد «نهج
ّ
بونزي» ،عرب تقديم فوائد عالية لقاء الودائع،
ومتويل الفوائد واملدفوعات من أموال املودعني،
حتى وصلت املصارف إىل مرحلة تعجز خالهلا
رد الفائدة أو أصل املبلغ إىل املودعني.
عن ّ
يف هذه احلالة ،تقوم املصارف بتقديم فائدة
فورية بنسبة  !%190املنطق ،يفرض رفع دعاوى
«إفالس احتيالي» على املصارف لقاء ِفعلتها،
«مثابرة» على نهجها رغم ّ
ّ
كل التحذيرات
ولكنها ُ
القانونية اليت ّ
تلقتها.
منذ شهر نيسان ،بدأت مصارف يف تسويق ُمنتج
مضاعفة إيرادات الدوالر بنسبة ُتراوح بني 2.1
مرة ،حتى وصلت النسبة يف األيام
مرة وّ 2.5
ّ
مرة لدى أربعة مصارف «فئة
األخرية إىل ّ 2.9
ُ
«امل َ
نتج»
أن
أوىل»ُ .نقل يومها عن مصرف لبنان ّ
ِ
أن
أطلق من دون علمه أو موافقته عليه ،رغم ّ
مصرفيني ُمعارضني للخطوة ّ
شككوا يومها يف أن
بينة من ذلكُ ،معتربين
يكون «املركزي» على غري ّ
أمن الغطاء للمصارف .فعمليًا ،هو من ُي ّ
ّ
غطي
أنه ّ
خسائر املصارف الناجتة عن هذه العملية .كيف؟
ّ
حصة
كل مصرف من «املركزي» على
حيصل
ّ
نسبية من العملة الصعبة أسبوعيًا ،ختتلف قيمتها
بتفاوت حجم رأمسال املصرف .يأتي «املركزي»
بالدوالرات من األموال اليت أودعتها املصارف
لديه بالعملة األجنبية ،أي ودائع الناس ،إضافة
يضمه إىل موجوداته من حتويالت من
إىل ما
ّ
اخلارج .قيمة هذه الودائع تبلغ ،حبسب اخلبري
املصريف فريدي باز 115.5 ،مليارات «ليبانو
دوالر» .أما الدوالرات احلقيقية ،فغري موجودة
سوى يف حساب االحتياط اإللزامي يف مصرف
أحد (باستثناء احلاكم رياض
لبنان ،الذي ال يعرف ٌ
ولكن التقديرات ُتشري إىل ما ال
سالمة) قيمته،
ّ
يتجاوز الـ 16مليار دوالر .حني ُتغري املصارف
بأن الدوالرات اجلديدة اليت يودعها لديها
الزبون ّ
ُ
مرة ،فإنها تأخذ العملة الصعبة
ستضرب بـّ 2.9
منه ،وتستخدمها إما إلعادة تكوين حساباتها
سدد بها التزامات يف اخلارج ،أو
بالدوالر ،أو ُت ّ
لب من خالهلا طلبات ُ
املساهمني فيها أو زبائن
ُت يّ
«حمظيني» باحلصول على النقد .بهذه الطريقة،
يحُ ّمل املصرف نفسه أعباء إضافية من خالل

تضخيم املوجبات عليه ،ولكن من منطلق «توزيع
قرر مصرف
اخلسائر» وتقاسم املسؤوليات،
ّ
يتحمل هو اخلسارة ،عرب تأمني املبلغ
لبنان أن
ّ
ّ
احمللي .والزبون أيضًا خسر
املطلوب بالدوالر
العملة احلقيقية ،لقاء «دوالر وهمي» ،قيمته
أدنى بكثري من قيمة العملة يف السوق.
يف احلالة السابقة ،تأخذ املصارف دوالرات من
لكن مثة تدبريًا ثانيًا يقضي بإعطاء املودع
املودعّ .
دوالرات ...دفرتيًا! تستفيد املصارف من كون
الدوالر أكثر من مجُ ّرد «ورقة خضراء» بالنسبة
إىل كثريين يف البلد .يتهافتون للحصول عليه،
ٍ
حباجة إليه السترياد املواد ،أو
حتى لو مل يكونوا
دفع فواتري يف اخلارج ،أو تسديد أجور عاملني
أجانب .ففيما يبحث املودعون عن طريقة إلخراج
ودائعهم بالدوالر من املصارف ،واالستفادة منها
ِّ
السلعّ ،
حتى ال خيسروا
عرب شراء خُمتلف أنواع
مجُ مل قيمتها ،وجدت املصارف من يطرق بابها
توسطًا» للتحويل من اللرية إىل الدوالر،
ُ
«م ّ
اعتقادًا من الزبون ّ
أنه بهذه الطريقة «حيمي»
ماله .القبول بتحويل الودائع يتم شرط جتميد
احلساب لثالث سنوات على األقل ،وبفائدة ال
حتول األموال عرب
تتجاوز الـ .%1املصارف ال
ّ
«خلق» دوالرات من فراغ وحسب ،بل ُتساهم يف
«أمل» ورهانات فارغة أيضًا.
خلق
ٍ
فمن أين ستأتي بالدوالرات الالزمة لعملية
التبديل إذا كانت األموال غري ُمتوفرة للدفع
ألصحاب احلسابات بالعملة الصعبة أص ًال؟
بني أيار  2019وأيار  ،2020اخنفض جممل
الودائع يف القطاع املصريف مبا ُيقارب الـ25
مليار دوالر ،منها فقط قرابة الـ 5مليارات دوالر
أن
بالعملة الصعبة .ونشر موقع «بلوم انفست» ّ
نسبة الدولرة يف ودائع القطاع اخلاص ،ارتفعت
من  %70.93يف نيسان  2019إىل  %78.95يف
نيسان ّ .2020
يدل ذلك على تراجع نسبة الودائع
باللرية من جهة ،وعمليات التحويل من اللرية إىل
الدوالر من جهة أخرى« .هذه العملية حتتاج إىل
القطاع املصريف ّ
لبث الراحة يف السوق ،وختفيف
الضغط يف السوق السوداء ،لذلك ال يقدر
املصرف املركزي أن يوقفها نهائيًا وخاصة ّ
أنها
غري ُمكلفة له» ،تقول مصادر مصرفية .وتشرح
ّ
حوهلا
سي ّ
أنه حني يأتي مودع مع  150مليون لريةُ ،
وي ّمد الوديعة على
املصرف إىل  100ألف دوالر جُ
ثالث سنوات« .اطمأن» الزبون إىل ّ
أنه بات ميلك
س ّجل فقط على
دوالرات« ،ولكن فعليًا املبلغ ُ
الدفرت ،وأضيف إىل خانة املطلوبات يف موازنة
املصرف» .فاألخري استفاد من العملية «لشراء
الوقت وتأجيل التفكري يف مشكلته وكيفية حترير
الوديعة إىل ما بعد ثالث سنواتُ ،مراهنًا على
ّ
ولكنه استفاد من املبلغ
استتباب ما يف السوق».
باللرية اللبنانية (إذا كان مث ًال  150مليون لرية)
«لتحرير دفوعات ُمستحقة عليه .عوض أن يبحث
عن اللرية يف السوق ،حصل عليها من الزبون».
ويف الوقت نفسه ،يعمل املصرف ومصرف لبنان
على «ختفيف السيولة باللرية من السوق» .ماذا
عن دفع فائدة قريبة من الـ%1؟ جُييب املصدر
ويفرتض أن يكون املصرف
ّ
بأن «النسبة صغرية ُ
قادرًا على تأمينها».
هل الزبون ُمستفيد من العملية؟ جُييب املصدر
أنه على املودع إدراك ّ
املصريف ّ
أنه بادل لرياته
بدوالر لبناني وليس بدوالر أمريكي ،و»عليه أن
ينسى أمر وديعته لسنوات عديدة» .فما جيري،
أن املصارف «تخُ رب
حبسب خبري اقتصاديّ ،
ُ
ستعيد تنظيف نفسها بعد
أن السوق
الزبائن ّ
قرابة اخلمس سنوات ،حني يتمكن مصرف لبنان
اهلوة بني املوجودات واملطلوبات،
من تقليص
ّ
وبني كتلة «اللوالر» (الدوالر اللبناني الوهمي)
حد أن
والكتلة النقدية بالدوالر احلقيقي ،إىل ّ
يعودا واحدًا ،وبالتالي سيتمكن الناس من سحب
أن
األموال بالدوالر األمريكي من املصارف» .إال ّ
ّ
عد أكثر من «مقامرة وبيع أوهام،
كل ذلك ال ُي ّ
ويعيد
فهذا النظام الذي أوصل نفسه إىل الدمارُ ،
اليوم استخدام أدوات االنهيار نفسها ،كيف
سيستعيد ثقة املودعني؟ وإذا كانت مشاكل
النقص بالدوالر عاملية ،ودول نفطية بدأت متنع
السحوبات بالدوالر من مصارفها كالسعودية،
صحح الوضع لبنانيًا؟».
سي ّ
فكيف ُ
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أعراض فريوس كورونا تظهر بسرعة قياسية على حاالت
سيدني ليصبح معديا بعد يوم واحد على االصابة
عادة ما يستغرق فريوس
يوما
كورونا ما يصل إىل 14
ً
لبدء ظهور التأثريات على
اجلسم ،لكن السلطات تقول أن
حاالت سيدني اجلديدة أصبحت
معدية بعد يوم واحد فقط على
اإلصابة بالفريوس.
وقد اعلن وزير الصحة يف نيو
ساوث ويلز براد هازارد إن
املدينة «يف منطقة حرب بشكل
فعال» بعد أن مت ربط عشر
حاالت مبجموعة Crossroads
 Hotelاالربعاء املاضي  -ليصل
إمجالي عدد اإلصابات املعروفة
إىل .34
واعلنت كبرية مسؤولي الصحة
يف الوالية ،الدكتورة كريي
شانت ،إن العديد من احلاالت
طورت أعراض COVID-19
بسرعة ال تصدق ،مضيفة إن
حاالت سيدني اجلديدة يبدو
أنها تظهر األعراض بعد يوم
واحد فقط.
شانت:
الدكتورة
وقالت
«مينحك (الفريوس) القليل من
الوقت لتعقب جهات االتصال
واالحتكاك ،ألنه جيب عليك
تشخيص احلاالت ومن ثم
عليك إغالق جهات االتصال
واالحتكاك تلك».
يف هذه االثناء ،يقول أحد
كبار خرباء الفريوسات التاجية
يف أسرتاليا أن فيكتوريا على
«حد سكني» مع ،COVID-19
حاثًا على اغالق الوالية بالكامل
والقضاء على الفريوس مرة
واحدة وإىل األبد.
وخالل الـ  24ساعة املنتهية
ظهر امس األول اخلميس سجلت
فيكتوريا  317إصابة جديدة
(وهو اعلى عدد اصابات يف
الوالية خالل يوم واحد) فيما
سجلت نيو ساوث ويلز 10
إصابات لتصبح االصابات على
مستوى اسرتاليا 10،807 :حالة
من  COVID-19 (4750يف
فيكتوريا و  3527يف نيو ساوث
ويلز و 1071يف كوينزالند و443
يف جنوب أسرتاليا و 644يف غرب
أسرتاليا و 228يف تامسانيا و113
يف مقاطعة العاصمة األسرتالية
و  31يف املقاطعة الشمالية).

كوينزالند لتطبيق عقوبة جديدة
صارمة

وحتركت كوينزالند امس االول
اخلميس لتمرير قوانني فرض
عقوبة قصوى بالسجن ملدة
ستة أشهر ملن يكسر القيود
احلدودية.
ورأى نائب رئيسة الوالية
ووزير الصحة ستيفن مايلز إن
العقوبة القصوى احلالية البالغة
 4000دوالر ليست كافية.
وقال« :هذا األسبوع يف الربملان
 ،سنعزز قوانني الصحة العامة
لدينا  -ونعزز السلطات املتاحة
للوالية للحفاظ على سالمة

سكان كوينزالند».
ويف أنباء جيدة لكوينزالندز،
االختبارات على 18
فإن
كوينزالنديا من الذين زاروا
فندق كروسرودز يف جنوب
سلبيا.
غرب سيدني جاءت
ً

مستوى فريوس مرتادي النوادي
( )Pubgoerخارج املخططات

كشف وزير الصحة يف نيو
ساوث ويلز ،براد هازارد ،أن
شابا أصيب بفريوس كورونا
ً
يف فندق كروسرودز يف
كاسوال وكانت اصابته «من
أعلى مستويات العدوى اليت
شهدناها على اإلطالق».
قال هازارد لـلمذيع Ben
 Fordhamعلى اذاعة :2GB
«جاءنا شاب من تلك اجملموعة
األخرية  ...كان لديه أحد
أعلى مستويات العدوى اليت
شهدناها على اإلطالق».
واضاف يقول «كان محله
متاما على
قادرا
الفريوسي
ً
ً
نشره إىل أي شخص بالقرب
مجيعا أن نكون
منه  ...حنتاج
ً
يف حالة تأهب قصوى».

إغالق ناد رياضي يف سيدني

وقد جرى اغالق ناد رياضي
يف غرب سيدني يوم األربعاء
لتنظيفه وتعقيمه بعد أن أظهر
اختبار حالة إجيابية لفريوس
كورونا.
Magpie
فقد أخربت ادارة
 ،Sportsيف كرويدون بارك،
العمالء أن السلطات الصحية
اتصلت بها يوم األربعاء
وأخربتها أنها حتقق مع شخص
ثبتت اصابته بفريوس كورونا
مؤخرا.
ً

إغالق مقهى يف سيدني

ومت إغالق مقهى يف سيدني
لتنظيفه وتعقيمه بعد اإلبالغ
عن حالة اجيابية لدى أحد
العمالء.
وقالت ادارة مصنع فرانكي
داخل
املوجود
لألغذية،
 ، Milperra Flower Powerأن
العميل كان يف املقهى يوم
اخلميس  9متوز بني الساعة 12
مساء.
و 2
ً
وجرى االتصال باألشخاص
اآلخرين الذين كانوا هناك يف
ذلك الوقت من قبل السلطات
الصحية
وقالت ادارة املقهى يف
صفحتها على فايسبوك« :من
واجبنا محاية ضيوفنا وموظفينا
سوف
احمللي..
واجملتمع
نعيد فتح أبوابنا مبجرد اختبار
مجيع املوظفني ولن ُيسمح إال
ملن حصلوا على نتائج سلبية
بالعودة إىل العمل ومت تنظيف
وتعقيم املكان من أي آثار
حمتملة للفريوس من قبل
شركة تنظيف معتمدة».

ومن املصاحل األخرى املتضررة
 Meat Perfection butcherيف
ميلبريا ،ولوورث يف بورال،
Macarthur
بيلفيلد،
يف
Macarthur Tavern، YMCA
 Revesbyو Hurricane's Grillيف
براينت ال ساندز.

خمس إصابات يف مستشفى
األطفال

وجرت اختبارات على مخسة
موظفني يف مستشفى ملبورن
امللكي لألطفال جاءت نتائجها
إجيابية.
وقال املستشفى يف بيان ليل
األربعء إن املوظفني اخلمسة
ليسوا على صلة بأي فريق،
وسبعة موظفني آخرين يعزلون
اآلن أنفسهم عن منازهلم.
وقال البيان «يتم دعم أعضاء
فريقنا من قبل مديريهم
وفريق الشعب والثقافة يف
املستشفى».
واضاف البيان يقول «قام
مجيع
بتقييد
املستشفى
زيارات مجيع زوار املرضى
باستثناء اآلباء /األوصياء منذ
شهر نيسان .وهذا يشمل
األشقاء واألقارب واإلعفاءات
مسموح بها فقط يف الظروف
القصوى».
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع
من إغالق مكان طعام يف
املستشفى ثبتت اصابة أحد
موظفيه بالفريوس
وقال متحدث باسم املستشفى:
«أجرى اغالق مطعم البيع
بالفرق يقع يف احلرم اجلامعي
يوم اجلمعة (من األسبوع
املاضي) بعد اصابة احد عماله
بالفريوس».

سكان ملبورن يتدفقون من
«امللل» إىل مراكز التسوق

يقول جتار التجزئة يف ملبورن
احملظورة التجول ان السكان
يتدفقون اىل مراكز التسوق
بسبب امللل وألنهم يريدون
عن
بعيدا
الوقت
بعض
ً
عائالتهم.
وحتدثت  Monash Leaderإىل
عمال التجزئة يف تشادستون
الذين قالوا إنهم «صدموا»
كون بعض املتسوقني مل
يأخذوا اإلغالق على حممل
اجلد.
وقالت« :لدينا الكثري من
العمالء الذين يأتون ويفعلون
الشيء الصحيح ،ولكن هناك
بعض الذين يدخلون ويقولون
أنهم يشعرون بامللل وحيتاجون
إىل وقت بعيدا عن عائالتهم».
واضافت تقول «لقد رأيت
يقومون
واألمن
الشرطة
وبعمل
منتظمة
بدوريات
رائع».
من بني الغرامات الـ ،88
 24غرامة عند نقاط تفتيش

للمركبات حيث قامت الشرطة
بإجراء  24،956عملية فحص
على الطرق احليوية الرئيسية
يف ملبورن.
5184
الشرطة
وأجرت
عملية تفتيش مفاجئة على
املنازل
يف
األشخاص
واألعمال واألماكن العامة يف
مجيع أحناء الوالية.
كما مت تغريم جمموعة من تسعة
أشخاص يف مسكن خاص يف
سوق التجارة املركزي يف
ً
أيضا
ملبورن ،وزعمت الشرطة
وجود نشاط خمدرات مشتبه
فيه.
وبعث رئيس والية فيكتوريا
دانيال أندروز برسالة إىل أي
شخص ال يزال خيرق قواعد
العزل والقيود ،بعد ان أكدت
الوالية  317حالة جديدة خالل
 24ساعة حتى ظهر امس االول
اخلميس.
وقال السيد اندروز «لكل من
قدم تضحيات كبرية أقول أنا
فخور به ،وأنا ممنت ..ممنت
للغاية».
«بالنسبة ألولئك الذين ال
يفعلون الشيء الصحيح ،جيب
عليهم حتسني سلوكهم ،واختاذ
خيارات أفضل هلم ولعائالتهم
وللمجتمع بأكمله ..البديل غري
مقبول ألي منا وسوف يتم
تغرميهم إذا كانوا يفعلون
الشيء اخلطأ».

نيو ساوث ويلز ترفض خطة نقل
لحدودها مع كوينزالند

كشفت رئيسة والية كوينزالند
رفض حكومة نيو ساوث ويلز
اقرتاح حتريك حدود كوينزالند
 7كيلومرتات جنوبًا إىل نهر
تويد ملنع الضغط املالي على
الشركات اجملاورة للحدود.
وقالت أناستاشيا باالشيه
لربنامج  Todayالذي تعرضه
(صباح
التاسعة
القناة
األربعاء)« :عرضت ذلك على
نيو ساوث ويلز ورفضته».
واضافت تقول «كان هذا
صحيحا جلعل نهر
منذ البداية
ً
تويد حدودا حبيث ميكن لتلك
اجملتمعات احلدودية أن تتحرك
إىل الوراء وإىل األمام ،وقد مت
رفض ذلك».

إغالق مدرسة يف ملبورن

وجرى اغالق مدرسة خاصة
يف مشال ملبورن بعد اصابة
عامل تكنولوجيا معلومات (IT
 )workerبالفريوس.
وأخرب معهد السريعات (Al
 )Siraat Collegeيف إيبينغ
األهالي واملوظفني بذلك ليلة
الثالثاء.
وقال املدير Fazeel Arain
ألولياء األمور يف رسالة بريد
إلكرتوني أن الطالب يف
السنوات  10و  11و  12الذين

من املقرر أن يبدأوا الفصل
الدراسي الثالث يف املعهد يوم
اخلميس (امس االول) «ستتم
اآلن دراستهم عرب اإلنرتنت
حتى إشعار آخر».

الفريوس يضرب  39دار رعاية
للمسنني يف فيكتوريا

كشف وزير رعاية املسنني يف
فيكتوريا ريتشارد كولبيك أن
 39دار رعاية مسنني يف ملبورن
أصيبت حباالت فريوسات تاجية
 بزيادة قدرها سبعة بنيعشية وضحاها.
وعلى الرغم من أن معظم
حاالت العدوى يف املوظفني
مقيما
فقط ،إال أن هناك 45
ً
يف مثاني دور مسنني أصيبت
بالفريوس.
وقال كولبيك لربنامج توداي:
«هناك املزيد من األخبار السيئة
قادمة» ،مضيفا «من املهم أن
نفعل كل ما يف وسعنا حلماية
هؤالء األشخاص الذين ،كما
مجيعا ،ضعفاء للغاية».
نوافق
ً

رئيس الوزراء يعلن عن تدفق
نقدي

مدفوعات
تغطية
ستتم
املتدربني والتدريب اجملاني
خلرجيي املدارس ،من قبل
مبوجب
موريسون،
حكومة
استثمار بقيمة  2مليار دوالر
للمساعدة يف دعم تعايف
أسرتاليا من كوفيد .19
وقد أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون امس االول عن
دعم موسع لألجور يصل إىل
 7000دوالر يف الربع املالي،
وكشف عن العنصر األول من
«املرحلة الثانية» من االنتعاش
بعد توقف العمل جبوبكيرب
( )JobKeeperتدرجييًا يف شهر
ايلول املقبل.
وارتفع عدد البطالة اىل 7،4
يف املئة وهي اعلى نسبة من
عشرات السنني.
كما انه من املتوقع ان تكون
خسارة اسرتاليا جراء فريوس
كورونا حاىل تريليون دوالر
(اي الف مليار دوالر)

OUR LADY AGED CARE CENTRE LIMITED
LAYING OF FOUNDATION STONE CEREMONY
AT 128A ALFRED STREET, HARRIS PARK NSW
;“Here am I, the servant of the Lord
)let it be with me according to your word.” (Lk 1:38
In these uncertain and unprecedented time God continues to provide a ray of hope to us all. With gratitude to
the Lord, and with great joy, on 24 July 2020, Our Lady
Aged Care Centre Limited (OLACC) operating as a charity,
under the patronage of His Excellency, Antoine-Charbel
Tarabay, Maronite Bishop of Australia, will mark the commencement of the second phase of works to construct the
Our Lady Aged Care Centre at Harris Park.
This much anticipated and significant phase of the project
will be marked with the laying of a foundation stone by
His Excellency, Bishop Antoine-Charbel Tarabay together
with, Assistant Federal Minister for Finance, Charities and
Electoral Matters, the Honourable Senator, Zed Seselja.
Also, in attendance will be the Board members and other
dignitaries.
The OLACC Board and the Maronite Church of Australia
aim to develop a world-class Aged Care Centre at Harris
Park to serve its aging community. It will serve to help
meet the rising demand and need of the local community
for quality aged care.
This is an important milestone in the life of our community
recognising the invaluable contribution that the elderly
have sacrificed and continue to sacrifice for the betterment of our society.
The OLACC Board is extremely grateful to the Federal
Government, the Maronite Eparchy of Australia, and the
wider community, all of whom have contributed so much
to support the work thus far in delivering the Aged Care
Centre.
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اسـرتاليات

هل ساهم تطبيق  CovidSafeيف مواجهة موجة تفشي الوباء؟

التطبيق الذي يعمل على تعقب
املخالطني للحاالت املصابة
بكورونا يف أسرتاليا مل يظهر
فوائد كبرية مع ظهور عدد من
بؤر التفشي الكبرية يف البالد
ومع وضع أسرتاليا لتفشي
فريوس كورونا حتت السيطرة،
الفيدرالية
احلكومة
أطلقت
تطبيقا لتعقب املخالطني أمسته
 The CovidSafeباعتباره وسيلة

ال غنى عنه من أجل تأمني
األسرتاليني عند رفع القيود
املفروضة الحتواء الوباء.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون يف أبريل /نيسان
املاضي «هذا هو تذكرة
أسرتاليا حنو أسرتاليا آمنة من
كوفيد ،حيث سيكون بإمكاننا
أن نقوم باألشياء اليت حنبها

جامعة كوينزالند تبدأ جتربة
لقاح كورونا على البشر

تطوع أكثر من  4000من سكان
كوينزالند للمشاركة يف التجارب
السريرية للقاح والذي يعد أحد
التجارب الرائدة عامليا يف جهود
مكافحة فريوس كورونا
بدأت التجارب السريرية للقاح
طوره علماء كوينزالند بعد نتائج
مشجعة يف مراحل ما قبل التجارب
على البشر .ويأمل العلماء من
جامعة كوينزالند العريقة أن
يكون اللقاح جاهز حبلول مطلع
العام القادم.
وألول مرة يف أسرتاليا ،يعمل
العلماء على مسارين بالتوازي،
فمن ناحية يقومون بالتجارب
الضرورية على البشر ومن
ناحية أخرى يطورون عملية
اإلنتاج ليكونوا مستعدين إلنتاج
اللقاح على نطاق واسع مبجرد
جاهزيته.
وقال الربوفيسور بول يونغ قائد
الفريق البحثي يف اجلامعة «بينما
جترى تلك الدراسات ،سنعمل
أيضا يف اخللفية مع شركائنا
يف  CSLلتطوير عملية التصنيع،
حتى ميكننا احلصول على هذا
اللقاح على نطاق واسع عند
احلاجة».
وعمل الربوفيسور يونغ مع
فريقه على مدار الساعة ملدة
مخسة أشهر ،والذي يقول إنها
مرت كما لو كانت ثالث سنوات،
من أجل احلصول على اللقاح يف
زمن قياسي مل يسبق له مثيل.
وقال الربوفيسور يونغ «أن نرى
يف هذه املرحلة جتارب سريرية
بعد مخسة أشهر فقط من
اختيارنا للقاح الرئيسي الذي
نعمل عليه ،ملواجهة ما يعد فعليا
مرض معدي عاملي جديد ،هو أمر
مذهل يف احلقيقة».

وتطوع أكثر من  4000من سكان
كوينزالند للمشاركة يف التجارب
السريرية واليت يأمل العلماء أن
ينتج عنها اخرتاقا ضمن جهود
مكافحة الفريوس.
وسيتلقى املتطوعون الذين مت
اختيارهم وعددهم  120شخصا
جرعة من اللقاح مرتني على مدار
أربعة أسابيع ،وسيتم وضعهم
حتت املالحظة لتحديد مدى سالمة
اللقاح وطبيعة رد الفعل املناعي
الذي حيدثه يف اجلسم.
االختبارات على البشر هلذا
الفريوس الذي يستخدم تقنية
«املشبك اجلزيئي» أو «molecular
 »clampتأتي بعد نتائج مشجعة
لالختبارات على احليوانات اليت
مت إجرائها يف هولندا.
ويوجد حاليا أكثر من  130لقاح
حمتمل لفريوس كورونا يتم
تطويرها على مستوى العامل،
ولكن اللقاح الذي يتم إنتاجه يف
كوينزالند قد أظهر جناحا فائقا
يف املرحلة اليت سبقت التجارب
السريرية.
وقالت وزيرة االبتكارات كايت
جونز «نعرف أن أفضل طريقة
للوحدة والتعايف كاقتصاد هو أن
نتوصل إىل لقاح ،ومن الرائع أن
كوينزالند تقود اجلهود العاملية
يف الوقت الراهن يف إجياد لقاح
لفريوس كورونا».
وأضافت «نقوم بذلك يف وقت
قياسي».
وقال الربوفيسور يونغ إنه
يأمل أن يكون اللقاح جاهز
الستخدامات الطوارئ مع بداية
العام القادم على أن يكون متاحا
لالستخدام العام يف منتصف إىل
نهاية .2021
املصدرSBS :

غرمت السلطات ستة أشخاص
من والية فيكتوريا بأكثر من
 24000دوالر بعد أن قدموا
معلومات زائفة يف استمارات
دخول احلدود أثناء حماولتهم
دخول والية كوينزالند يوم
السبت.
وقالت الشرطة إن اجملموعة
كانت حتاول عبور احلدود يف
حافلة صغرية ،مدعية أمام
عناصر الشرطة أن أفرادها كانوا
يعملون يف نيو ساوث ويلز خالل
األسابيع الثالثة املاضية .ولكن
بعد حتري السلطات ،أظهرت
األدلة اليت كشف عنها من خالل
هواتفهم أن اجملموعة كانت
يف احلقيقة يف منطقة موبوءة

بفريوس كورونا يف فيكتوريا
خالل األسبوعني املاضيني.
ُ
وغرم كل شخص أكثر من 4000
دوالر وطلب منهم مغادرة
الوالية فورا.
وحبسب الشرطة ،حاولت هذه
اجملموعة دخول كوينزالند يف
 2يوليو  /متوز ،لكن جرى
اعادتها.
من جانبها قالت رئيسة وزراء
والية كوينزالند أناستاسيا
باالسزكوك صباح اليوم إن
«سكان فيكتوريا ال ميكنهم
القدوم إىل كوينزالند» مشرية
إىل حماولة دخول البعض على
منت حافلة إىل الوالية .كما
توعدت باالسزكوك من حياول

جمددا».
ولكن اآلن ،ومع عودة تفشي
الوباء يف والية فيكتوريا
وإعادة فرض إجراءات اإلغالق
على املاليني من سكان
ملبورن الكربى ،باإلضافة إىل
زيادة أعداد اإلصابات يف نيو
ساوث ويلز ،بدأ الكثريون يف
طرح أسئلة حول مدى جدوى
التطبيق.
ووصف زعيم حزب العمال
أنتوني ألبانيزي التطبيق أنه
«ال جدوى له» .وقال ألبانيزي
«لقد أخربتنا احلكومة أن التطبيق
سيكون عامل مهم يف مسألة
تعقب الناس ،ولكننا نعلم

أن هذا مل حيدث ولو لتعقب
شخص واحد .لذا ،فإن هذا
التطبيق ،يبدو يف املرحلة
احلالية أنه شيء ال جدوى منه
بتكلفة مليوني دوالر».
وقال ألبانيزي «احلكومة جيب
أن تشرح السبب وراء وقوع
فجوة من جديد بني ما قالت
احلكومة أنه سيحدث وما حدث
بالفعل ».وأضاف «هذا أمر طبع
أداء تلك احلكومة ،احلديث عن
أشياء كبرية ،وعندما حيني وقت
التنفيذ ،جند فجوة كبرية ،بني
التنفيذ والوعد».
وكان النائب يف برملان نيو
ساوث ويلز أنوالك شانثيفونغ

أندرو بولت :التعددية الثقافية ُتعرض
فيكتوريا خلطر تفشي فريوس كورونا

اتهم الكاتب واحمللل السياسي
األسرتالي أندرو بولت التعددية
الثقافية بأنها عرضت فيكتوريا
خلطر انتشار فريوس كورونا،
مؤكدًا ان اجلاليات االثنية هي
السبب الرئيسي وراء املوجة
الثانية لتفشي الفريوس.
وقال بولت يف عموده الذي
كتبه يف صحيفة Herald Sun
ُ
إن املهاجرين هم القاسم
املشرتك يف أسوأ بؤر اإلصابة
بالفريوس .مستشهدًا مبا حدث
يف ابراج ملبورن اليت تشهد
كثافة سكانية اثنية عالية
اإلسالمية
ومدرسة التقوى
ومسلخ سيدار للحوم.
ومن اجلدير بالذكر ان عدد
اإلصابات بفريوس كورونا
يف تسعة أبراج لإلسكان العام
كانت ( 145حالة)  ،ومدرسة
التقوى ( )134ومسلخ حلوم
سيدار (.)111
وأضاف بولت أن «الكثري من
الناس يف تلك األبراج هم من
املهاجرين  ،وغالبا من أفريقيا.
اما اجلالية يف مدرسة التقوى
فهي مسلمة وكثري منهم من
املهاجرين .و Cedar Meats
هي شركة توظف العديد من
املهاجرين .ما هو أكثر من ذلك
 ،تفشى الفريوس هذه املرة
من فنادق احلجر الصحي يف
فيكتوريا  ،وذلك بسبب تباطؤ
حراس األمن  ،وهم غالًبا من
عائالت املهاجرين».
وقال الناشط يف جمال التعددية
الثقافية وعضو جملس اجلالية
اللبنانية يف سيدني السيد سام

أمسر إن «هذه اتهامات مغرضة
وكيدية وفيها متييز كبري .وحنن
كجالية من مسؤوليتنا ان نرد
على هذه االتهامات .وان السيد
بولت يعيش يف كوكب اخر».
وأضاف امسر ،يف برنامج
أسرتاليا اليوم« ،هناك أفكار
معينة يف دائرة معينة وأصبحت
املسألة معروفة وتشري إىل
انتشار الفريوس من عدة جهات
وليس جهة معينة».
وباملقابل ،يرى منتقدو بولت
انه تناسى بؤر اإلصابات األولية
ُ
يف عموم أسرتاليا مثل سفينة
املسافرين  Ruby Princessواليت
جنم عنها اصابات كثرية وأكثر
من  60حالة وفاة ،متهمني بولت
باالنتقائية يف اختيار األمثلة.
ِ
مقالته األخرية
وشدد بولت يف
على ان زيادة االصابات اليومية
بفريوس كورونا« ،يكشف
غباء شعار التعددية الثقافية»
التنوع جيعلنا أقوى «.حيث قال
ً
«صراحة هذا التنوع هو الذي
أدخل أسرتاليا اآلن يف هذه
الكارثة اجلديدة  ،مع إغالق
ملبورن مرة أخرى».
وسجلت والية فيكتوريا يوم
الثالثاء املاضي  270حالة إصابة
بفريوس كورونا ،فيما أعلنت
والية نيو ساوث ويلز تشديد
بعض القيود على أعداد مرتادي
ِ
كإجراءات وقائية للحد
احلانات
من تفشي فريوس كورونا كما
قامت باقفال اكثر من ثالثني
عمل ومصلحة.
املصدرSBS :

الكذب على السلطات كلف فيكتوريني  24ألف دوالر
خلسة

بالقبض

عبور احلدود
عليه وتغرميه.
وال تزال حدود كوينزالند مغلقة
أمام سكان فيكتوريا واألشخاص
الذين سافروا إىل فيكتوريا خالل
األسبوعني املاضيني .ويف حال
عدم محل تصريح خاص ،متنع
السلطات مرور املسافر وتطلب
منه العودة.
الشرطة
تقوم
وحاليا،
مبراقبة املعابر احلدودية عرب
تكثيف عمليات التدقيق بهوية
لألشخاص الذين زاروا حانة يف
نيو ساوث ويلز.
وطلبت السلطات يف نيو
ساوث ويلز من كل شخص قام
بزيارة فندق وحانة Crossroads

يف منطقة كاسوال خالل األيام
الثمانية املاضية على حجر
أنفسهم ،يف الوقت الذي
تتسابق فيه السلطات الصحية
إىل حتديد حجم التفشي يف
جنوب غرب سيدني.
وأصبح شاب يف  ١٨من عمره
سادس حالة مرتبطة بالبؤرة بعد
أن أتت نتائج فحصه اجيابية،
األمر الذي دفع حكومة نيو
ساوث ويلز إىل توسيع نصيحة
العزل الذاتي بشكل كبري جلميع
األشخاص الذين زاروا املكان
يف الفرتة ما بني  3متوز/يوليو
و 10متوز/يوليو.
املصدرSBS :

قد قام بعزل نفسه بناء على
النصائح الطبية ألنه ذهب إىل
حانة  Crossroadsاليت أصبحت
بؤرة تفشي الوباء يف سيدني.
وقالت زعيمة املعارضة يف
الوالية جودي ماكاي إن الرجل
مل يتم التواصل معه من قبل
السلطات رغم أنه كان قد محل
التطبيق يف وقت سابق.
وأظهرت حكومة فيكتوريا عجزها
عن تقصي املخالطني للحاالت
املؤكدة بعد تفجر األزمة األخرية.
واستعانت احلكومة بأفراد من
اجليش األسرتالي للمساعدة
يف جهود التعقب .ومل يبد
أن بيانات التطبيق لعبت دورا
يف هذه العملية املرهقة اليت
أدت يف النهاية إلعادة فرض
إجراءات اإلغالق.

«ال أسمي ما حدث فشال»

من جانبها دافعت وزيرة الصناعة
والعلوم والتكنولوجيا الفيدرالية
كارين أندروز عن تطبيق
كوفيد سايف .وقالت الوزيرة
«ال أمسي ما حدث فشال على
اإلطالق .الكثريون من الناس
قاموا بالفعل بتحميل التطبيق
واستخدامه ،وأنا أشجعهم على
االستمرار يف فعل هذا».
وأضافت «إنه أحد الوسائل اليت
يتم استخدامها من أجل تعقب
املخالطني .وهي وسيلة مهمة
للغاية أيضا».
وشدد نائب كبري املسؤولني
الصحيني الفيدرالي مايكل كيد
على أهمية أن يقوم املزيد من
األسرتاليني بتحميل التطبيق.
وقال الربوفيسور كيد «التطبيق
يلتقط حاالت يؤكدها من يقوم
بالتعقب على األرض ،ولكن
من الواضح أن هناك حاجة
لقيام املزيد من الناس بتحميله
قدر اإلمكان ،إذا كنا سنقوم
باالعتماد على التطبيق من أجل
الوصول للحاالت اليت ال يتمكن
من يقوم بالتعقب من الوصول
إليها».
وقام أكثر من ستة ماليني
أسرتالي بتحميل ،حيث شهدت
املعدالت ارتفاعا كبريا يف أرقام
التحميل عند إطالقه يف أبريل
نيسان قبل أن تقل بشكل كبري
الحقا.
من جانبها قالت رئيسة شركة
Thinking
Cyber
Security
فانيسا تيج املتخصصة يف األمن
اإللكرتوني إن التطبيق شهد يف
البداية بعض العيوب ،ولكن
مؤخرا مت إصالح عدد منها.
وقالت تيج إن إحدى املشكالت
هو أن الكثري من الناس ما زال
لديهم نسخة أقدم من التطبيق
على هواتفهم بسبب مشاكل يف
حتميل التحديثات .وقالت «نعلم
أن هناك بعض العيوب واليت
تؤثر على كيفية استخدامه،
وبينما مت إصالح الكثري من
العيوب ،إال أننا نعلم أن التطبيق
ما زال ال يقوم بالتحديثات
بشكل يعتمد عليه».
وأكدت «لذا فإن أهم شيء
نقوله على اإلطالق أنه لو كان
لديك التطبيق فيجب أن تتأكد
من أن لديك أحدث نسخة منه،
وأنه يعمل بشكل أفضل ،ليس
مثاليا ،ولكن أفضل من النسخة
القدمية».
ومل تنجح النسخ األوىل من
التطبيق يف العمل يف اخللفية
وكان يتعني على املستخدمني

فتح التطبيق من أجل أن يعمل
بفاعلية.
وقالت السيدة تيج إنه رمبا ال
يكون عادال أن ننتقد التطبيق
لعدم التقاطه للمخالطني اجلدد
حلاالت كوفيد ١٩-ألن الكثري من
الناس يف الوقت احلالي لديهم
دائرة حمدودة من املخالطني
وميكنهم تذكر من قابلوهم أو
قضوا معهم بعض الوقت.
وقال «ما سيكون أكثر أهمية
يف الوقت احلالي هو معرفة إن
كان أحد املصابني ممن لديهم
التطبيق قد تذكر أحد املخالطني
ممن لديهم التطبيق أيضا ،فما
هو الوقت الالزم الذي حيتاجه
التطبيق من أجل تسجيل هذا
اللقاء بني الشخصني بشكل
دقيق؟ هذا هو ما سيخربنا
عن مدى فاعلية تلك العملية
برمتها».
وأضافت «عندما ننظر إىل
الربجمة ،فهناك مواقف ال تعمل
فيها كما يفرتض .وحنن ال
نعرف تأثري ذلك عمليا ،إن كان
هذا يؤدي إىل عجز التطبيق
عن العمل ما جيعله غري مفيد
على اإلطالق أو إن كان يف
واقع األمر عندما يكون التطبيق
لدى الناس بنسخة حديثة فإنه
يعمل».
وكانت بريطانيا قد قررت وقف
العمل بتطبيق التعقب اخلاص بها
واملشابه للموجود يف أسرتاليا.
واستبدلت احلكومة الربيطانية
التطبيق خبيارات التعقب املتاحة
من غوغل وأبل.
وقالت تيج إن األمر يستحق
الدراسة من قبل احلكومة
األسرتالية« :ميكننا أن نرى أن
كوفيد سيف ال يعمل بشكل
ميكننا من االعتماد عليه طوال
الوقت ،صحيح أننا ال نعلم إىل
أي مدى ميكن االعتماد على
تطبيقات جوجل وأبل ،ولكن من
اآلمن الرهان على أن التطبيقات
املدعومة من الشركات اليت
تدير أنظمة تشغيل كل مصنعي
اهلواتف الكبار ،ستعمل بشكل
يعتمد عليه».
من جانبها قالت الدكتورة
دانيال كريي من معهد ساكس
إن تطبيقات اهلواتف الذكية ما
زال لديها دور هائل لتلعبه يف
إيقاف انتشار الفريوس خالل
املوجة الثانية.
وقالت الدكتورة «األسرتاليون
كانوا يف موقف جيد حتى مؤخرا،
ومل يكن هناك الكثري من
احلاالت لكي يتمكن التطبيق من
رصدها .لذا فإنه من الصعب
احلكم على مزايا التطبيق نفسه
ألنه ليس لدينا احلاالت .ومبا أن
لدينا زيادة يف أعداد احلاالت
فإنها ستكون فرصة إلثبات
قيمة التطبيق ،ولكن سيكون
هذا صعبا أيضا ألنه ال يوجد
عدد كاف من األشخاص قاموا
بتحمبل التطبيق».
وأكدت على أنه من أجل أن
الكاملة
اإلمكانيات
نعرف
للتطبيق فإنه يتعني على املزيد
من األشخاص حتميله« :كان
هناك مشاكل تقنية ،ولكننا
نعلم أن التكنولوجيا موجودة
والنموذج اخلاص بنا أظهر
الفوائد ،يف حال كان هناك
حتميل على نطاق واسع للتطبيق
ويف حال مت عالج تلك املشاكل
التقنية».
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

عن شيطنة املقاومة يف لبنان
ابراهيم األمني
عملت املاكينة اإلعالمية واألكادميية للغرب االستعماري عقودًا
وال تزال على تسخيف نظرية «املؤامرة» .أرادت إقناع الناس
بأن الدول القوية ال تتدخل يف شؤونهم ،وأن ما يصيبهم ناجم
حصرًا عما يقومون به هم .ومع اختالل التوازن العاملي على أثر
انهيار املنظومة االشرتاكية بقيادة االحتاد السوفياتي ،انتقل
الغرب اىل مستوى جديد من الدعاية اليت أقنعت مستخدمني
لديه بأنهم أحرار ال تابعون .قد يكون من الصعب على كاتب
بارز أو خمرج سينمائي أو صاحب مؤسسة نشر أو رئيس تنظيم
اجتماعي اإلقرار بأنه سار عن وعي أو عن جهل يف الطريق الذي
رمسه له االستعمار .والذين حيرتفون اإلنكار ،يتجاهلون عمدًا
فكرة التحول العميق الذي أصاب األجهزة االستخبارية يف دول
الغرب املتوحشة .كان الصراع مع السوفيات ُيلزم الغربيني
برفع مستوى اجلهد واالبتكار واإلبداع .طبيعة الصراع نفسها
كانت تفرض درجة عالية جدًا من املهنية ،وإن كان الغرب مل
ّ
يتخل يومًا عن وحشيته .لكن غالبية أجهزة استخبارات العامل
الغربي ،تعاملت مع سقوط االحتاد السوفياتي على أساس أنها
باتت بال رادع .وأنها تقدر على القيام بأعمال سهلة لتحقيق
هدفها يف مواجهة خصومها .وهذا ما جعل هذه املنظومة ،بقيادة
أجهزة االستخبارات األمريكية ،تنتقل فورًا وخالل سنوات قليلة
من أجهزة مجع وحتليل وتقييم املعطيات والقرارات ،اىل أجهزة
قتل مباشر .تدير أبشع عمليات االختطاف والسجون السرية
وعمليات االغتيال يف كل اجملاالت العسكرية والسياسية
واألمنية والعلمية والتجارية .وجلأت هذه األجهزة اىل متقاعدين
حتوهلم
وخرباء أمنيني من كل العامل ،وأقامت هلم األطر اليت
ّ
اىل مرتزقة وقتلة باألجرة .ومل تنجح حصرًا يف تدمري منظومات
إدارية وعلمية يف بالد اخلصوم ،بل عمدت اىل إنتاج احلروب
األهلية وتعزيز االنقسامات على خلفيات طائفية وقبلية وجهوية
مقابل متويل كبري كان يتم توفريه من عمليات السيطرة على
الثروات يف الدول كافة .حتى يف الواليات املتحدة األمريكية
نفسها ،جيري اقتطاع أموال كثرية بطرق غري شرعية لتغذية عمل
األجهزة االستخبارية القذر حول العامل.
يف لبنان مث ًال ،أظهرت دراسة حول املساعدات العسكرية األمريكية
للجيش اللبناني أن األرقام اليت تنشرها احلكومة األمريكية
حول قيمة املساعدات ،إمنا تساوي من حيث قيمتها ضعفي
مثن األسلحة املوردة اىل لبنان .ولو قدمت احلكومة األمريكية
األموال اىل احلكومة اللبنانية لتتوىل هي شراء األسلحة األمريكية
نفسها ،ألمكن شراء كميات مضاعفة .حتى إنه جرى اختبار على
عينة ،عندما مت إرسال طلب شراء األسلحة األمريكية نفسها من
ّ
املوردين مباشرة ،وتبني أنه ميكن احلصول عليها بسعر ّ
يقل بأكثر
من مخسني يف املئة عن الرقم املعلن أمريكيًا .لكن التدقيق
سحب من اخلزينة األمريكية حتت
اإلضايف ُيظهر أن األموال اليت ُت َ
بند دعم اجليش اللبناني ،إمنا يصرف منها جزء مثن األسلحة ،بينما
يصار اىل استخدام بقية األموال يف أنشطة غري مدرجة ضمن
الربامج املعلنة .وتبينّ  ،كما حصل يف العراق وما حيصل اليوم
يف سوريا وأفغانستان ،أن هذه الفروقات إمنا تصرف من قبل
أجهزة االستخبارات املتصلة باجليش أو باإلدارة املركزية للحكومة
األمريكية ،وهي األموال اليت استخدم قسم منها يف لبنان ضمن
عامي  2005و 2010يف لبنان
برنامج تشويه صورة املقاومة بني َ
(عدا عن األموال الواردة ضمن موازنة مكتب «الدبلوماسية
العامة»  -أي الربوباغندا  -يف وزارة اخلارجية).
اليوم ،جيهد األمريكيون ومعهم دول من االحتاد األوروبي،
حيمل
وبعض الدول العربية الغنية ،لبناء وعي عام يف لبنان
ّ
املقاومة مسؤولية األزمة االقتصادية اخلانقة .لكن الغريب ليس
أن يبادر أعداء املقاومة والسارقون احلقيقيون اىل خطوة من
هذا النوع ،بل الغريب أن تعمد هذه اجلماعات اىل املشاركة
ضمنًا يف احلملة على املقاومة من زاوية حتميلها مسؤولية عدم
حماربة الفساد .مشكلة هؤالء أنهم نسوا املسؤولني عن الفساد
مانع حملاربة الفساد.
وصاروا يحَ ملون على من يفرتضون أنه
ٌ
وهؤالء صاروا يشاركون يف احلملة على املقاومة .بعضهم يشارك
عن وعي وأحقاد ،مثل يسار قطر وجورج سوروس ،وبعضهم عن
غري وعي (حسن النية يفرض قول ذلك) مثل بعض الشيوعيني
وبعض اجملموعات الشبابية واملنظمات األهلية اليت ال ميكن أن
العدوين األمريكي واإلسرائيلي.
تكون يف صف
ّ
املسلسل جرى تزخيمه بعد انطالق االحتجاجات يف  17تشرين
األول املاضي يف بريوت .الذين قالوا صراحة إن حزب اهلل
ّ
تلطوا
شريك يف الفساد ،كانوا أكثر جرأة من اآلخرين الذين
خلف فكرة التغيري الشامل واحلكومة املستقلة ،لكن للهدف
نفسه وهو مراضاة الغرب من خالل إبعاد حزب اهلل عن احلكومة.
يف احلالتني ،انطلقت محلة صارت تتوسع مع الوقت .هاجسها
الوحيد شيطنة املقاومة .وبالطبع ،فإن قيادة حزب اهلل ساهمت
من خالل بعض السياسات يف جعل هذه احلملة تنجح يف سحب
قسم من اجلمهور صوب املنطقة امللتبسة .واألخطاء الفعلية
لقيادة حزب اهلل أساسها درجة التسامح العالية واملبالغ فيها
مع حلفائه ومع خصومه احملليني .وبرغم أن لدى احلزب من
املعطيات والتقديرات والتشخيص ما يسمح له بتربير عدم

االصطدام بهؤالء ،إال أن املشكلة تكمن يف كونه جتاهل أن
هناك ألف طريقة للضغط على احللفاء املشاركني يف خراب
البيت .يعرف حزب اهلل أنه يف األسابيع األوىل بعد اندالع
انتفاضة  17تشرين ،كان يف لبنان قوى سلطوية كثرية تعيش
حالة رعب ،وهذا الوصف ليس لي ،بل جلهات تعرف دواخل
هؤالء جيدًا .وكان الرعب قد وصل ببعضهم اىل التفكري يف
أنواع التضحية املفرتض القيام بها منعًا للخسارة الكربى .كان
ميكن يف آخر شهرين من العام املاضي ،وأول شهرين من عمر
احلكومة احلالية ،انتزاع الكثري من التنازالت لو أن من يدير امللف
تصرف جبرأة أكرب ،وختلى عن «الواقعية الشديدة» اليت تعين
ّ
عمليًا «تراجع الرغبة بالتغيري».
بهذا املعنى ،عمل أعداء املقاومة على ّ
خطني متناقضني شك ًال،
لكن أهل الشر يف أمريكا وتوابعها األوروبية والعربية ،ال يهتمون
ألي حماسبة .هم قرروا رفع لواء حماربة الفساد .واشرتوا
مجعيات وناشطني وإعالميني مباشرة أو بواسطة عصاباتهم
اللبنانية إياها .صار هؤالء يعملون من عواصم الفتنة هذه،
حيث لديهم مناصب ومصاحل وإدارات .لكنهم أخذوا بنصيحة
«املعلم» عدم تشكيل إطار حزبي واضح ،ألنه ليس اهلدف.
وألن عدم وجوده يتيح أكرب عملية «زعربة» على صعيد حشد
اجلمهور .هؤالء يشرتكون مجيعًا يف أمرين :انتقاد املقاومة،
ّ
وجلهم من
وحماباة رموز السلطة املالية واملرجعيات الطائفية.
يتذرعون
اجلبناء الذين خيشون مواجهة املقاومة مباشرة .هم
ّ
باحلياد وكل الكلمات الفارغة ،لكنهم خيشون املواجهة املباشرة،
ألنهم جبناء ،وليس ألي سبب آخر .إال أنهم يعملون بال توقف
على التحريض ضد املقاومة ،وعلى رفض اخلطاب اليساري
اجلذري يف مواجهة أدوات االستعمار الغربي املالية والسياسية
والثقافية واإلعالمية واألكادميية أيضًا .وهؤالء هم الذين
يروجون أنهم ال يريدون طرح ملف املقاومة وسالحها علنًا حبجة
ّ
أنهم ال يريدون االنقسامات السياسية .إمنا يفعلون ذلك ألنهم
ال يدعمون سالح املقاومة .ويف حالة النقاش الصريح والعلين،
سيضطرون اىل إعالن موقف واضح .وهم بغالبيتهم الساحقة
ّ
ليسوا مع املقاومة .وأكثرهم سذاجة ذاك الذي يقول بأن سالح
املقاومة جيب أن يبقى ألجل مقايضته مع الغرب وإسرائيل يف
ّ
تطلب األمر.
حال
كل هؤالء ،ينشطون ليل نهار ألجل شيطنة املقاومة .يعملون يف
ومتوهلا
خدمة ماكينة دعائية تقودها الواليات املتحدة األمريكية
ّ
السعودية واإلمارات العربية وقطر ،هدفها الوحيد واحلصري
رمي مسؤولية كل مصائب الكرة األرضية على املقاومة يف
يتدرجون يف العمل من االنتقاد التقليدي اىل
لبنان .وهؤالء
ّ
تصوروا
اهلجوم على العناوين السياسية والوزارية والنيابية.
ّ
ليشن محلة على وزير
أن بعض هؤالء مل يقدر أن ينتظر طوي ًال
ّ
الصحة محد حسن ،تارة باسم التقصري يف مواجهة متطلبات أزمة
«كورونا» ،أو حبجة أنه يريد استبدال األدوية الغربية بالدواء
اضطروا مكرهني اىل الصمت عن الوزير
اإليراني .لكن هؤالء
ّ
بسبب دوره يف مواجهة املرحلة األوىل من تفشي الوباء .املهم
بالنسبة اىل هؤالء تقمص شخصية الرافض لكل ما يصدر عن
املقاومة وحزبها الرئيسي .وهم انتقلوا أخريًا اىل إطالق محلة
تشويه ملواقف األمني العام للحزب السيد حسن نصر اهلل ،ألجل
كسر صدقيته األكثر قوة عند اجلمهور احملب أو اخلصم على حد
سواء .ومثل األهل الذين يسرتقون السمع على أبنائهم وهم
يتندرون بأخبارهم ،فإن بعض رموز الطبقة احلاكمة يف لبنان
ّ
ّ
يتمنون لو «عندنا مثله».
يسرتقون السمع على أنصارهم كيف
ولألسف ،يشارك كثريون حتى من أنصار املقاومة يف هذه
احلملة عن طريق اخلطأ أو الغباء أو حتى التذمر .مثلما حصل
مع خطابه األخري ورفض كثريين من الكساىل جمرد فكرة أن
جيهدوا يف العمل ألجل بناء اقتصاد منتج ،بينما هم مثل بقية
اللبنانيني يريدون أن تصل األموال واملساعدات اىل منازهلم مع
رجاء بقبوهلا .وبعض هؤالء يهاجم إيران ألنها ال ترسل أموا ً
ال
ودعمًا إضافيًا ،وهم ال يريدون استبدال هاتف أمريكي بهاتف
اضطروا اىل
صيين أو كوري ألن ذلك ال يليق بهم ،حتى ولو
ّ
االستدانة من أجل ذلك.
محلة شيطنة املقاومة مستمرة بقوة .وسنشهد تصاعدًا يومًا
ّ
التلقي وانتظار
بعد يوم هلا .لكن هل األمر يتوقف عند مستوى
الفرج ،أم أن مبقدور حزب املقاومة وإعالمه وحلفائه القيام
بعمل أساسه ردعي ال دفاعي ،حيث ال ميكن مواجهة هؤالء حبرب
ناعمة من صناعتهم؟ وطاملا بقي ملف اإلعالم والعالقات العامة
حاضرًا كضيف ثانوي على طاولة القرار ،فلن ينفع األمر .وإذا
يتصد للمهمة من هم أهل كفاءة وخربة ،فلن تكون املواجهة
مل
ّ
ناجحة .ولن ننجح بواسطة مغردين ينتظرون جهوزية األركيلة
وضمان عدم انقطاع الكهرباء واإلنرتنت قبل املباشرة بعملية
حصد الاليكات من أعضاء النادي نفسه.
مع األسف ،مثة بالدة ونقص هائل يف اخليال عند جزء كبري
املنجرين إىل حرب التغريدات،
من «ناشطي» أنصار املقاومة
ّ
ومثة مشكلة أصلية يف تعامل العقل القيادي للمقاومة مع البند
اإلعالمي والدعائي التخصصي ،وهي مشكلة تتفاقم يومًا بعد
يوم ،ليس يف لبنان وحده بل يف كل مواقع حمور املقاومة .وما
نواجهه اليوم يف لبنان ،يراد منه ليس إصابة حزب املقاومة
وحسب ،بل يراد تعميمه ضد كل فكرة املقاومة يف العامل
العربي ...فهل من يستيقظ ويفكر مرة واحدة بعالج ضروري
يف مواجهة آلة الشر العاملية؟

ال انتظام يف شحنات الفيول:

الـكهرباء لـن تـستقر
ايلي الفرزلي

معدل التغذية بالتيار
يوم اإلثنني (بعد غد) ،سيتحسن
ّ
الكهربائي .وإىل ذلك احلني ،سيكون التحسن تدرجييًا
مع بدء وصول شحنات الفيول .لكن املشكلة أن أحدًا من
املعنيني ال ميكنه توقع استقرار اإلنتاج ،يف ظل الغموض
يف جدولة الشحنات املستقبلية مع سوناطراك .وعليه ،إذا
مل جتد وزارة الطاقة ح ًال مستدامًا ملسألة الفيول ،خُيشى أن
تتحول العتمة الشاملة إىل أسلوب حياة ُيفرض على املقيمني
كل حني.
مؤقتًا ،ستنتهي أزمة الكهرباء يوم اإلثنني (بعد غد).
التغذية بدأت تتحسن تدرجييًا منذ مساء يوم األحد ،وقد
زادت ساعتني ونصف ساعة يوميًا ،على ما أكد وزير الطاقة
رميون غجر .يف صباح اليوم نفسه وصلت التغذية إىل
فس ّجل إنتاج  500ميغاواط فقط ،باملقارنة مع 2100
القاعُ ،
التحسن أتى
املاضي.
العام
من
نفسه
الوقت
يف
ميغاواط
ّ
باخرة
وصول
نتيجة
حمملة بـ 35ألف طن من الفيول Grade
ّ
َ
 Bاخلاص بتشغيل باخرتي الكهرباء
ومعملي اجلية والذوق
اجلديدين.
ومع إعادة تشغيل ماكينات إضافية يف هذه املعامل،
وصل االنتاج إىل  815ميغاواط .يف الباخرتني الرتكيتني
كان االرتفاع األكرب ،إذ وصل إنتاجهما إىل  280ميغاواط،
بعدما اخنفض يف الفرتة املاضية إىل ما دون  30ميغاواط.
لكن بالرغم من ّ
توفر الفيول ،إال أن إدارة الباخرتني ّ
فضلت
عدم رفع االنتاج إىل القدرة القصوى ( 380ميغاواط) ،بسبب
اخلشية من تأخر الفيول جمددًا .فالتشغيل الكامل يعين أن
الفيول بالكاد سيكفي لـ  12يومًا.
اإلنتاج بدأ
يتحسن أيضًا يف معملي اجلية والذوق اجلديدين،
ّ
بعدما كان املعمالن بالكاد ينتجان  50ميغاواط من أصل
 270ميغاواط .وخالل يومني ُيتوقع أن يقارب االنتاج 200
ميغاواط.
بعد باخرة الفيول  ،Grade Bوصلت األربعاء املاضي باخرة
أخرى  .Grade Aوستسهم تلك الباخرة يف إعادة تشغيل
َ
معملي اجلية والزوق القدميني .وبالتالي ،وضع طاقة إضافية
على الشبكة .وأوضح غجر أن «الباخرة حباجة إىل أربعة أيام
لكي نستفيد من محولتها».
التحسن الفعلي ُيفرتض أن يبدأ األسبوع املقبل ،إذ تصل
ّ
باخرة مازوت من الكويت يوم اإلثنني .تلك الباخرة اليت
سرتسو يف الزهراني ،وستسمح بتشغيل أكرب معامل
الكهرباء يف لبنان ،أي الزهراني ودير عمار ( 450ميغاواط
لكل معمل) ،علمًا بأن ك ًال منهما ينتج حاليًا  130ميغاواط
فقط .وبعد باخرة الكويت ،يفرتض أن تصل باخرة مازوت
أخرى من سوناطراك (جمدولة سابقًا) ،مبا يؤدي إىل استقرار
نسيب يف التغذية ،لكون املعملني يؤمنان نصف اإلنتاج يف
لبنان .بالرغم من اإلجيابية وبدء وصول بواخر احملروقات،
إال أن القلق ال يزال يسيطر على العاملني يف القطاع بسبب
عدم جدولة أي باخرة جديدة حتمل فيول  .Grade Bوهذا يلزم
الباخرتني الرتكيتني ،وأيضًا معملي اجلية والذوق ،بعدم
املغامرة يف إنتاج الكهرباء بالطاقة القصوى ،للبقاء على
الشبكة ألطول فرتة ممكنة.
تلك لن تكون حالة مؤقتة ،حبسب املصادر .اخلالف املستمر
مع سوناطراك منذ أزمة الفيول املغشوش ،أنهت مرحلة
االستقرار يف تأمني حاجة لبنان من الفيول .ولذلك ،وإىل
حني انتهاء العقد معهاُ ،يتوقع أن تبقى مسألة عدم االنتظام
يف وصول الفيول قائمة ،ما سينعكس تذبذبًا يف االنتاج
ويف التغذية .لكن أحدًا ال يتوقع عودة وصول االنتاج إىل
معدالت السنة املاضية .وهو ما يفرض على وزارة الطاقة
العمل جبد على إجياد مصادر أخرى للفيول ،ألنه صار جليًا
أن االعتماد عل مصدر واحد مل يعد ممكنًا .اعتماد مناقصات
 ،Spot Cargoاليت بدأت الوزارة تنفيذها لتأمني املازوت
ملنشآت النفط ،ميكن أن يكون ح ًال لتأمني احملروقات ملعامل
الكهرباء أيضًا.
الالفت أن الباخرة
احململة بالفيول ،واليت وصلت يوم اجلمعة
ّ
(من االسبوع املاضي)املاضي ،مل تنته من تفريغ محولتها
بعد ،بسبب عدم إعادة استعمال
اخلزانني الرئيسني ( 25ألف
ّ
خزان) املوجودين يف اجلية والذوق .فبعد طول
طن سعة كل ّ
انتظار ،أفرغت منهما محولة الفيول املغشوش ،إال أنه يتم
حاليًا تنظيفهما من رواسب تلك الشحنة حتى يتسنى إعادة
استعماهلما .ونتيجة ذلك ،مل تتمكن الباخرة اليت وصلت
أخريًا من تفريغ محولتها دفعة واحدة ،وهي ال تزال تفرغ،
حتى اليوم ،يف اخلزانات االحتياطية يف اجلية والذوق ،بسبب
عدم القدرة على استيعاب كامل الكمية.
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«ترتيك» يف الشمال

تركيا يف لبنان على خطى اإلخوان املسلمني« :التمكني» أوّالً
فراس الشويف

يستخدم األتراك يف لبنان آليات عمل «ذكية»
لبسط نفوذهم على طرابلس والشمال ،يف
أسلوب مشابه لنظرية «التمكني» لدى مجاعة
اإلخوان املسلمني .بني طرابلس الغرب وطرابلس
الفيحاء ،خماطر على لبنان من حرب السيطرة على
«العامل السن».
قبل عشر سنوات ،اختار الرئيس الرتكي رجب
العكارية ،ليبدأ
طيب أردوغان بلدة الكواشرة
ّ
زيارته اللبنانية ،جنبًا إىل جنب مع رئيس احلكومة
التحوالت
آنذاك سعد احلريري .كثرية هي
ّ
واألحداث يف العقد األخري ،لكن الثابت أن
يتمدد ،ومبنهجية واضحة
الدور الرتكي يف لبنان
ّ
املعامل ،ال تشبه تلك اليت تعتمدها دول اخلليج،
يف صرف األموال بعشوائية.
خالل األشهر املاضية ،ارتفع الصوت هنا وهناك
يف وسائل التواصل االجتماعي وبعض وسائل
دور تركي يف أحداث الشمال ،ودعم
اإلعالم حول
ٍ
غطاء هلا ،بدءًا
جملموعات تتخذ املطالب املعيشية
ً
من منتديات بهاء احلريري ،وجمموعات أخرى تقطع
وحترض ضد اجليش اللبناني.
الطرقات
ّ
ويو َّجه الكثري من االتهامات األمنية العلنية لألتراك
َ
واالستخبارات الرتكية يف أحداث الشمال ،وآخرها
إشارة وزير الداخلية والبلديات حممد فهمي إىل
يسمي تركيا.
«جهة خارجية» ،من دون أن
ّ
إال أن أيًا من األجهزة األمنية اللبنانية مل يضع
تصورًا ملموسًا عن دور أمين تركي
حتى اآلن
ّ
مباشر يف حتريك جمموعات على أرض الشمال.
طبعًا ،ليس ألن االستخبارات الرتكية ال ميكن أن
تنخرط يف أعمال من هذا النوع ،وهي اليت ّ
سلحت
ودربت ودعمت وسهلت دخول عشرات اآلالف
ّ
من اإلرهابيني إىل سوريا من كل بقاع العامل،
سيما من اجلمهوريات السوفياتية السابقة،
وال
ّ
وال تزال حتى اليوم تدير جزءًا كبريًا من هذه
اجملموعات لفرض نفوذها وترتيك مساحات من
السوريني ،بل ألن أساليب
الشمال والشرق
َّ
العمل الرتكية يف لبنان (ولو كان اهلدف مشابهًا
ببسط النفوذ) ،ختتلف عن أساليب العمل يف
سوريا ...حتى اآلن.
منذ ما قبل زيارة أردوغان لعكار ،تزامن االندفاع
الرتكي حنو لبنان مع االندفاع حنو سوريا ،الذي
توج بسلسلة تفاهمات اقتصادية وسياسية
ّ
اهتزت مع
بني  2009و .2010لكنها سرعان ما
ّ
رفض سوريا طرح أردوغان على الرئيس السوري
بشار األسد مشاركة تنظيم اإلخوان املسلمني يف
التحوالت
احلكومات السورية ،وانهارت متامًا مع
ّ
االمريكية جتاه سوريا مطلع عام  2011وتطور
األعمال العسكرية يف إدلب ومحاة ضد القوات
السورية ،وعمليات تشجيع السوريني على النزوح
إىل الداخل الرتكي.
ومنذ ذلك احلني ،يستثمر النظام الرتكي يف
الفروع العربية لتنظيم اإلخوان املسلمني ،من
سوريا إىل العراق إىل فلسطني واألردن ومصر
وليبيا وموريتانيا والسودان واجلزائر وتونس
واليمن ،وصو ً
ال إىل الصومال وجيبوتي يف القرن
األفريقي ودول آسيوية وأوروبية عديدة (وذلك
ٌ
حبث آخر) ،بالتوازي مع دعم قطر يف مواجهة
دول التحالف اخلليجي ومصر بعد سقوط الرئيس
السابق حممد مرسي.
حميدًا عن هذا النشاط .فمنذ
ولبنان ليس
ّ
العام  ،2006ودخول القوات الرتكية كجزء من
وجه األتراك منظمة
قوات اليونيفيل إىل لبنانّ ،
«تيكا» ( ،)TIKAأو «وكالة التعاون والتنسيق
الرتكية» ،للعمل يف لبنان ،ومواكبة «االنفتاح»
ّ
املنظمة منذ عام
الرتكي حنو الشرق ،بعد تركيز
 1991على العمل يف البلدان السوفياتية السابقة،
ّ
سكانها مواطنني من
تضم من بني
وتلك اليت
ّ
أصول تركمانية .وعلى ما يرد يف املوقع الرمسي
حتولت مع الوقت إىل «أداة من
للمنظمة ،فإنها ّ
أدوات تطبيق السياسة اخلارجية الرتكية يف
العديد من الدول واملناطق».
اليوم ،ميكن القول إن النشاط الرتكي يف لبنان

يتخذ أشكا ً
ّ
تصب مجيعها يف اجتاه واحد،
ال عديدة،
ّ
هو تعزيز النفوذ الرتكي داخل بيئة املسلمني
ّ
السنة يف لبنان ،وحتديدًا يف الشمال ،ومواجهة
النفوذ السعودي ــ اإلماراتي املتآكل أص ًال،
يف حرب قيادة «العامل السن» املندلعة بني
السعودية وحلفائها من جهة ،وتركيا وحلفائها
من جهة أخرى ،على امتداد العامل القديم ،من
جاكرتا إىل نواكشوط.
يف التقديرات ،أن عدد املستفيدين اللبنانيني
من املنح التعليمية يف تركيا خالل  15عامًا،
يتجاوز  10آالف شخص ،وغالبية هؤالء ّ
تعلم اللغة
الرتكية ،وعلى متابعة دائمة مع برامج الدعم
ّ
منظمة «تيكا» اليت
الرتكية يف الشمال ،إن عرب
تعمل على تقديم املساعدات للبلديات واجلمعيات
ّ
وعكار عرب إقامة
األهلية يف حمافظيت طرابلس
حمددة ،كفتح الطرقات وحفر آبار مياه
مشاريع
ّ
والري وتقديم املساعدات الغذائية ،أو
الشرب
ّ
عرب مؤسسات غري حكومية تركية ،أو حتى ّ
منظمات
تصب خدماتها يف نهاية األمر
مدعومة من قطر،
ّ
لصاحل األجندة الرتكية.
ّ
اخلط اآلخر ،هو حالة االحتضان لعدد من
الشخصيات السلفية يف الشمال ،مثل الشيخ
سامل الرافعي ،بعد أن ملست تلك اجملموعات
تراجعًا سعوديًا عن االهتمام بلبنان ،بالتوازي مع
الدعم الرتكي املستمر للجماعة اإلسالمية ،الفرع
اللبناني لتنظيم اإلخوان املسلمني.
ثالثًا ،تنشط السفارة الرتكية يف بريوت ،يف
البحث عن اللبنانيني من أصول تركية وتركمانية،
لتشجيعهم على احلصول على اجلنسية الرتكية.
ّ
امللف ببضعة آالف من املواطنني
وال ينحصر هذا
اللبنانيني من أصول تركمانية يف عكار وقرى
ميتد إىل بعض
حميطة بالكواشرة ،إلاّ أن ذلك
ّ
عشائر البقاع (ومنها عشائر أو عائالت شيعية)،
بهدف إعطاء هؤالء جنسيات تركية ،على قاعدة
تارخيهم كـ «مواطنني يف السلطنة العثمانية»
أو من أصول تركية أو تركمانية .ويف تقديرات
أكثر من جهة تواكب النشاط الرتكي ،أن عدد
املستهدفني يف مشروع اجلنسية الرتكية حواىل
 50ألف لبناني.
تتحرك السفارة الرتكية وعدد من رجال
رابعًا،
ّ
األعمال اللبنانيني واألتراك للعمل سريعًا
على تغطية حاجة السوق اللبنانية من السلع،
وتعويض هذا النقص بسلع تركية تتناسب مع
القدرة الشرائية املرتاجعة ،إضافة إىل محالت
تشجيع اللبنانيني الراغبني االستثمار يف القطاع
الزراعي حاليًا ،على االستثمار داخل تركيا يف
مشاريع زراعية .وهذه اإلجراءات ،وإن كانت
«إجيابية» على املدى القصري يف تأمني سلع
غذائية وصناعات خفيفة بأسعار رخيصة نسبيًا،
إال أنها على املدى املتوسط والطويل أيضًا حترم
املنتجات اللبنانية اليت من املفرتض أن تنتعش
بالتطور يف ّ
ظل املنافسة
تطور األزمة ،أي آمال
ّ
مع ّ
القوية احملتملة ،فض ًال عن أن الرأمسال املطلوب
لتطوير القطاع الزراعي اللبناني سيكون عرضة
للتسرب حنو تركيا لالستفادة من ّ
سلة تقدميات
ّ
تركية حكومية لالستثمار األجنيب ،ما يعين أيضًا
حرمان لبنان من رأمساله احمللي بدل اغتنام
احمللية.
الفرصة لالستثمار يف املشاريع الزراعية
ّ
ّ
تعرض هلا
ولعل أحد أبرز أسباب االنتكاسة اليت ّ
االقتصاد السوري قبيل األزمة يف  ،2011هو
أثر
إغراق األسواق السورية باملنتجات الرتكية ،ما ّ
بشكل كبري على النمو الصناعي يف حلب ،وعلى
جممل القطاع الصناعي يف ريف دمشق.
نيتهم إدخال ما يستطيعون
وال ينكر األتراك أن ّ
من صناعاتهم إىل الداخل اللبناني ،والفوز بالكم
األكرب من السياح اللبنانيني وتوجيههم حنو تركيا.
لكن طبعًا ،تنفي مصادر السفارة الرتكية يف
بريوت أن يكون لألتراك أي نشاط أمين ،أو دعم
جملموعات ختريبية ،وتنكر حتديدًا عالقتها ببهاء
يتمسك األتراك برواية حرصهم
احلريري .وفيما
ّ
ّ
يؤكد أكثر من مصدر متابع
على األمن اللبناني،

لنشاط تركيا ،أن األعمال
األمنية الرتكية يف لبنان
«ما زالت يف طور
التبلور» ،وأن من يقود
األعمال هم «جمموعة
من الضباط السوريني
ّ
ّ
سكان
املنشقني من
مدينة طرابلس ،وهؤالء
ّ
ميثلون دور الوسيط
بني رجال االستخبارات
الرتكية ،وبعض اخلاليا
األمنية يف املدينة».

تنشط السفارة للبحث
عن لبنانيني من أصول
تركمانية لتشجيعهم على
حيازة الجنسية الرتكية

ولعل العنوان األبرز
يف الصراع الرتكي ــ
السعودي على الساحة
عملية
هو
اللبنانية،
ّ
االستقطاب اليت تقوم
بها تركيا ملسؤولي
ومناصري تيار املستقبل،
بعد احنياز الوزير السابق
أشرف ريفي الواضح إىل
الدور الرتكي يف الشمال
ِ
استعار خالفه مع
منذ
تيار املستقبل .وحبسب
مصدر دبلوماسي عربي،
فإن جزءًا ال بأس به من
مقربون جدًا من
مسؤولي املستقبل ،ومن بينهم
ّ
ويتوددون
ينسقون مع تركيا
احلريري ،باتوا
ّ
ّ
التحول
يرد فيه األتراك
إليها ،يف الوقت الذي ال ّ
ّ
يف داخل املستقبل إىل الرتاجع السعودي عمومًا
سيما
يف لبنان .كما أن قواعد تيار املستقبل ،وال ّ
رؤساء بلديات وخماتري يف الشمال ،يندفعون حنو
تركيا ،مع غياب أي رؤية سعودية أو إماراتية
للملف اللبناني ،واكتفائهم بالدعم احملدود املبين
على املساعدات العينية واملالية ،بدل ترسيخ
املشاريع املستدامة يف املنهجية الرتكية.
وال ميكن تناول الدور لرتكي املتجدد يف مشال
التوسع الرتكي على
لبنان ،بعيدًا عن سياق معركة
ّ
املتوسط .وإذا كانت التفاهمات الرتكية ــ
كامل
ّ
الروسية اليوم تضبط أردوغان حتت سقف احلفاظ
على املصاحل الروسية ،فإن املستقبل يبعث على
سيما املخاوف الروسية واإليرانية
األسئلة ،وال
ّ
نية تركيا إجياد أرضية ضغط على سوريا
من ّ
انطالقًا من الشمال اللبناني تتكامل مع الضغط
اآلتي من إدلب ،فض ًال عن أن لبنان لن يكون
حميدًا عن صراع القواعد العسكرية الذي تنخرط
ّ
فيه تركيا من الصومال إىل قطر إىل ليبيا ،ووجود
سعي حثيث حللف «الناتو» لبناء قواعد عسكرية
جديدة تتوازن مع القواعد الروسية االسرتاتيجية
يف طرطوس والالذقية.

جزء كبري من مسؤولي تيار املستقبل باتوا
ينسّقون مع تركيا ويتودّدون إليها

وال يقف القلق عند احلدود األوروبية ،إذ إن
االستخبارات األملانية والفرنسية ،ودو ً
ال أوروبية
التطورات يف الشمال
أخرى ،تتابع عن كثب
ّ
اللبناني .وحبسب مصادر دبلوماسية غربية ،فإن
«الدور الرتكي يف لبنان بات جزءًا من أجندة
تركية تبدأ يف أوروبا والبلقان وبلغاريا وقربص
واليونان وصو ً
ال إىل البحر املتوسط ،ومشال
لبنان نقطة مهمة على هذه اخلريطة .خطوة إعالن
نيات
كنيسة آيا صوفيا مسجدًا تكشف الكثري عن ّ
أردوغان جتاه أوروبا».
قبل أسابيع ،طرح املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم جمموعة من املالحظات حول األداء

تصوير مروان طحطح

الرتكي ،خالل اجتماع اجمللس األعلى للدفاع ،على
قاعدة ضرورة مراقبة الدولة اللبنانية ما تقوم
به اجلهات األجنبية يف الداخل اللبناني .وكذلك
قام إبراهيم باالتصال بالسفري الرتكي يف بريوت
هاكان تشاكيل ،واستفهم منه عن عالقة تركيا
مبجموعات (حتمل أعالمًا وتنخرط يف نشاطها
تهدد األمن
االجتماعي يف الشمال) تقوم بأعمال
ّ
وتقطع الطرقاتّ ،
حترض
ال
تركيا
فأكد السفري أن
ّ
ّ
ّ
املخلني باألمن».
تغطي
أحدًا وال
تتحول طرابلس إىل ساحة
أن
الدولة
ستنتظر
فهل
ّ
ّ
«السنة»؟ أم
اشتباك مفتوحة بني املتنازعني على
أن قواعد «املسموح» و»املمنوع» ستنطبق على
األداء الرتكي ،لتجنيب لبنان صراعات جديدة يف
ً
غنى عنها؟

ريفي يهاجم املشنوق :العني على الشمال

ما إن انتشر مقال على موقع «أساس» التابع
لوزير الداخلية السابق نهاد املشنوق ،والذي
يتحدث يف جزء منه عن عالقة املدير العام السابق
ّ
لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي برتكيا ،وعن
الدور الرتكي يف الشمال بشكل عام ،حتى رد
ريفي عرب «تويرت» على زميله السابق يف كتلة
ّ
متهمًا إياه بـ «العمالة»
املستقبل الوزارية،
لسوريا وحزب اهلل.
ويكشف السجال ،الصراع اخلفي يف داخل الساحة
سيما بني الشخصيات احملسوبة على
السنية ،وال ّ
«احلريرية» ،بشأن خيارات االلتحاق إما باجلبهة
الرتكية ،أو جببهة اإلمارات والسعودية ومصر.
ّ
شك فيه أن االشتباك بني ريفي
ومما ال
واملشنوق ،ال يوضح الصورة الكاملة للصراع
يف طرابلس ،اليت باتت تشهد انقسامًا بني
اجملموعات السلفية واستعداد اجلميع الستكمال
املعركة الليبية على أرض مشال لبنان .وال تغيب
عن املشهد حماوالت تهريب السالح املتكررة اىل
طرابلس من إدلب وغريها ،واليت أحبط اجليش
السوري العديد منها ،آخرها قبل أيام ،حيث أوقف
يف حميط منطقة القصري ،يوم الثالثاء املاضي،
محولة أسلحة فردية وجهتها السوق السوداء يف
مشال لبنان.
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ال تبدل يف موقف واشنطن..
هل خدم التلويح بالورقة اإليرانية
اردوغان ميحو بصمات اتاتورك
وروسيا تغض النظر عن آيا صوفيا لبنان يكسر حصارها عربياً وخليجياً
حكومة دياب؟
طوني هوري

يف خضم املعمعة العاملية السائدة جراء التداعيات اخلطرية
لوباء كورونا ونتائجه الكارثية على االقتصاد العاملي ،ويف
ضم اجزاء
قمة العقد السياسية املتأتية من قرارات اسرائيل
ّ
ّ
من االراضي الفلسطينية احملتلة اليها ،ومع انشغال العامل
باالزمات الدبلوماسية والنزاعات االقتصادية واملالية وبعض
الدول باالنتخابات الرئاسية املزمع اقامتها ،ويف حني بدأت
تركيا ممارسات اعتربتها اوروبا «استفزازية» على احلدود
القربصية واليونانية الستخراج النفط ،استفاقت احملكمة
االدارية العليا على وجوب اعتمادآيا صوفيا مسجدًا من جديد.
ّ
وما ان صدر القرار حتى سارع الرئيس الرتكي رجب طيب
اردوغان اىل ّ
تلقفه القضية والسماح ببدء الصالة يف «جامع آيا
صوفيا» اعتبارًا من  24من الشهر احلالي.
القرار القى انقسامًا يف الشارع الرتكي نفسه ،بني مؤيد له،
ّ
ومعارض ّ
شك انه ميكن
العلمانية ،وال
النه يبعد تركيا عن مبدأ
ّ
ان اردوغان خلع عنه ثياب احلمل العلماني اليت استعملها
القول ّ
لفرتة طويلة القناع الغرب واوروبا حتديدًا باحتضانه والتعامل
معه ،وهو ما حصل بالفعل ،اىل ان وجد نفسه يف موقف حرج
جدًا داخل تركيا وخارجها .كثريون اعتربوا خطوة اردوغان هذه
مبثابة هروب اىل االمام وتقطيع الوقت لتحويل االنظار عن
املأزق االقتصادي الذي تعاني منه تركيا ،اضافة اىل كونها
الشعبية اليت فقدها
حماولة «اخلرطوشة االخرية» الستعادة بعض
ّ
الرئيس الرتكي وحزبه منذ فرتة من الوقت واليت ّ
جتلت بوضوح
البلدية اليت خسرها العام الفائت،وخصوصًا يف
يف االنتخابات
ّ
اسطنبول وانقرة.
خطوة حتويل آيا صوفيا اىل مسجد اثارت الكثري من التساؤالت،
أن اردوغان
ابرزها سبب اعتماد هذا التوقيت حتديدًا يف حني ّ
نفسه كان حاول عدة مرات «جس نبض» اختاذ هذا القرار
والقى يف حينه حتذيرات شديدة من روسيا والعامل الغربي
بأن الرد سيكون قاسيًا .مما ال شك فيه ان تركيا ال حتتاج
ّ
اىل مساجد جديدة ،فهي تتمتع بعدد كاف من املساجد لتلبية
الدينية لسكانها وزائريها ،ولكن اخلطوة سياسية حتمًا
احلاجات
ّ
واعترب الكثريون انها اتت ضمن خطة «اردوغانية» حملو بصمات
مصطفى أتاتورك (الذي أسس اجلمهورية الرتكية واعتمد آيا
صوفيا كمتحف عام  ،)1934وترسيخه كمؤسس «اجلمهورية
الرتكية الثانية».
هذه اخلطوة لن يكتب هلا النجاح ،حتى ولو اغفل اردوغان ذكر
اتاتورك يف كلماته ومواقفه ،فصورته ال تزال مهزوزة شعبيًا
املؤيدين ،غري ان
ولو كسبت بعد «القرار املسجدي» بعض
ّ
استمراره يف اعتقال العديد من االتراك متهمًا اياهم باملشاركة
يف حماولة االنقالب عليه من حنو اربع سنوات ،اضافة اىل 
ي واملعيشي الصعب الذي تعاني منه تركيا،
الوضع االقتصاد 
ناهيك عن ازدراء العالقات مع اوروبا ،كلها امور تنعكس سلبًا
على صورة الرئيس الرتكي احلالي وتبعده عن حتقيق هدفه
املنشود.
ّ
املؤكد ان اردوغان مل يكن ليتخذ مثل هذا القرار لوال
ومن
«قبة الباط» الروسي بالدرجة االوىل (كونها البلد االكثر تأثريًا
ّ
بردة الفعل اخلجولة اليت
للطائفة االرثوذكسية) ،وهو ما جتلى ّ
صدرت عن نائب رئيس الوزراء ،واملواقف العادية االخرى اليت
صدرت عن باقي زعماء ومسؤولي العامل الغربي ،وهو ان دل
ّ
لغض النظر.
على شيء فعلى ان آيا صوفيا قد دفعت الثمن
وميلك الروس والغرب اسلحة عديدة كانت كفيلة مبنع اردوغان
من القيام بهذه اخلطوة يف السابق ،وختلوا عن استعماهلا اليوم
على ما يبدو ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر ،فرض حظر
الغربية جتاه تركيا (كما حصل ابان النزاع
السياحية
على احلركة ّ
ّ
الروسي  -الرتكي عام  2015بعد اسقاط تركياطائرة روسية)
علمًا ان متحف آيا صوفيا جيذب لوحده اكثر من  3ماليني ونصف
املليون سائح سنويًا .اما اخلطري يف موقف اردوغان ،فهو انه
اطاح باالتفاق مع «االونيسكو» يف ما خص هذا املعلم الديين
حيول
 الثقايف ،واباح يف املقابل لكل من يتحكم باالرض ان ّاي معلم ديين أكان مسيحيًا ام اسالميًا اىل ما تريده السلطة
يف البلد املعين.
ً
حيولوا املسجد
ان
لالسرائيليني
ال
مث
املسموح
هل بات من
ّ
حتول اوروبا املساجد املوجودة
ان
او
كنيس؟
االقصى اىل
ّ
فيها اىل كنائس؟ وللتذكري ،فإن آيا صوفيا كانت يف االصل
حيوهلا السلطان حممد الثاني العثماني عام
كاتدرائية ،قبل ان ّ
 1453اىل مسجد بعد الغزو االسالمي ،ثم اعتباره من قبل
اتاتورك متحفًا ،فكيف يعيده اردوغان خطوة واحدة فقط اىل
الوراء وليس خطوتني ليعود اىل اصله؟.
عرف الرئيس الرتكي الوقت املناسب لالنقضاض على آيا
صوفيا اليت ختلى عنها الروس والغرب ،ولكن منافع هذه
اخلطوة قد ال تكون على قدر توقعاته ،الذي عليه او ً
ال ان يكسب
قلوب الشباب الرتكي الذي يعاديه واسقطه يف االستحقاقات
االنتخابية ،كما عليه ان يستحوذ على ثقة العامل الغربي ،وال
يكتفي بالتقاء املصاحل بينهما لفرتة من الوقت.

علي ضاحي

من تابع حركة السفرية االمريكية دوروثي شيا من عني التينة
اىل السراي يعتقد للوهلة االوىل ان هناك متغريات جذرية يف
املوقف االمريكي من لبنان وحكومة الرئيس حسان دياب ومن
العهد والشعب اللبناني.
وتشري اوساط واسعة االطالع يف حتالف «حزب اهلل» و 8آذار
اىل ان كل املعطيات املتوفرة ال تشري اىل تبدل يف موقف
امريكا ،ال من احلكومة ،وال من رئيسها وال من العهد .وما
فعلته السفرية االمريكية جمرد «متويه» لاليهام انها ال تعمل
يف اتصاالتها على التحريض على احلكومة.
وتؤكد االوساط ان املوقف االمريكي الفعلي واحلقيقي ،ال
يزال كما عبرّ عنه وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو ،والذي
اعلن فيه بشكل واضح عن رفض االدارة االمريكية تقديم
مساعدات من جهة ،ومن جهة ثانية تهديدها بأنها ستمنع
وصول املساعدات اىل لبنان.
وتلفت االوساط اىل ان احلديث عن سعي لتحقيق رغبة العدو
االسرائيلي برتسيم احلدود البحرية من دون الربية ليتمكن
من تلزيم البلوكات مطلع تشرين االول ،لن يتحقق اال وفق
االجندة اللبنانية املوضوعة ويعرفها االمريكيون جيدًا من خالل
التفاوض السابق يف هذا امللف مع ديفيد شينكر وقبله ديفيد
ساترفيلد.
وتقول ان لبنان ال يعنيه ما تريده شيا يف ملف ترسيم احلدود
البحرية وانها تربط اي حلحلة امريكية او ختفيف للعقوبات
واحلصار بقبول لبنان بالشروط االسرائيلية لرتسيم احلدود
البحرية وال سيما يف البلوكات 7و 8و ،9ليس مقبو ً
ال لبنانيًا.
وتشري اىل ان املوقف الرمسي للحكومة والدولة اللبنانية يف
ملف احلدود يعرب عنه رئيس جملس النواب نبيه بري وهو موقف
موحد من احلكومة احلالية والسابقة كما ان «حزب اهلل» موافق
عليه.
وتلفت اىل ان املوقف اللبناني مل يتبدل ،وهو ينص على
التمسك بكل املنطقة االقتصادية اخلالصة والبالغة مساحتها
 860كلم ويصر على تالزم حتديد احلدود يف الرب والبحر يف
الوقت نفسه .كما يرفض اي مفاوضات مباشرة مع العدو او
رعاية امريكية مباشرة هلذه املفاوضات لكون واشنطن طرف
منحاز اىل العدو ،واملقبول هو مفاوضات غري مباشرة برعاية
االمم املتحدة.
اما موقف «حزب اهلل» ،فتؤكد االوساط انه منسجم مع املوقف
اللبناني وكما اعلن السيد حسن نصراهلل املقاومة وراء الدولة
واحلكومة يف اي قرار تتخذه وال سيما جملس الدفاع االعلى
جلهة املواجهة مع العدو وردعه من املس بأي من ثروات لبنان
املائية والنفطية واستعداده للدفاع عن اخر نقطة مياه وحبة
تراب لبنانية.
وتقلل االوساط من فرص اي تقدم يف هذا امللف لرفض لبنان
التنازل وحملاولة االمريكيني حتقيق املطالب االسرائيلية ،وعليه
لن يكون لزيارة ديفيد شينكر املتوقعة قريبًا اي نتائج سريعة
ما مل يقبل العدو بالشروط اللبنانية.
اما يف ملف احلصار االمريكي االقتصادي واملالي ،وتهديد
واشنطن مبنع وصول اي مساعدات من الشرق او من الدول
العربية واخلليجية حتديدًا ،تقول االوساط ان اجلهود واالتصاالت
اللبنانية اليت يقودها رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون مع
قطر والكويت قد تثمر اجيابيًا وهي ليست مرتبطة مبنع او بسماح
امريكي ،رغم انها ال تتوقع ان تكون املساعدات اال من باب
املساعدات االنسانية او الغذائية او الطبية من دون التشكيك
بالنوايا الطيبة لدوليت الكويت وقطر جتاه لبنان .وتلفت اىل
ان حراك اللواء عباس ابراهيم مكلفًا من الرئيس عون وكممثل
شخصي له يؤكد وجود نواة نتائج اجيابية قد تتحقق.
وال تغفل االوساط االشارة اىل ان مواقف السيد نصراهلل
االخرية ومسارعة احلكومة اىل التوجه شرقًا عززا من فرص
تامني املساعدات خارج الرغبة االمريكية وكسر حصار واشنطن
عربيًا وخليجيًا.
وتشري اىل ان من املبكر احلديث عن تبدل نوعي امريكي يف
املنطقة ولبنان ،قبل معرفة الرئيس االمريكي دونالد ترامب
وجهة سري واليته الرئاسية الثانية واالنتخابات املزمع اجراؤها
مطلع تشرين الثاني املقبل.

ماهر الخطيب

قبل حنو اسبوعني ،كان احلديث الطاغي يف األوساط اللبنانية
يتعلق مبوعد رحيل حكومة حسان دياب ،نتيجة اخلالفات اليت
عصفت بني قوى األكثرية الداعمة والضغوط اليت تتعرض هلا
من جهات داخلية وخارجية ،لكن سريعًا جنح «حزب اهلل» يف
حتصينها ،من خالل العمل على إقناع حلفائه بضرورة بقائها يف
ظل خطر الذهاب إىل الفراغ ،باإلضافة إىل منح رئيسها العديد
من جرعات الدعم.
يف ذلك الوقت ،كانت الضغوط األمريكية تزداد بشكل
مضطرد ،ال سيما بعد أن ذهبت السفرية دوروثي شيا إىل
التلميح بضرورة رحيلها وتشكيل حكومة أخصائيني ،لكن يف
األيام املاضية ظهرت مؤشرات تدل على أن الواليات املتحدة
قررت احلد من هجمتها ،بدءًا من زيارة قائد القيادة الوسطى يف
اجليش األمريكي اجلنرال كينيث ماكينزي ،اليت جاءت بالتزامن
مع موقف الفت لوزير اخلارجية مايك بومبيو ،وصو ً
ال إىل زيارة
شيا رئيس احلكومة ،يف السراي احلكومي ،بعد يوم واحد من
لقائها به خالل إجتماعه مباكينزي ،وقبل ذلك كان غض النظر
عن اإلنفتاح العراقي جتاه بريوت ،يف ظل احلكومة املدعومة من
واشنطن يف بغداد.
يف هذا اإلطار ،ال ترتدد مصادر مطلعة يف التأكيد بأن حكومة
دياب تبدو وكأنها يف إنطالقة جديدة ،بعد حصوهلا على جرعة
دعم كانت بأمس احلاجة هلا ،متثلت يف إنتقال عدد من الوزراء من
مرحلة الدفاع إىل اهلجوم ورفع السقف عاليًا يف وجه اإلنتقادات
اليت يتعرضون هلا من قبل بعض األفرقاء احملليني ،وتشري إىل
أن األمر يعود بالدرجة األوىل إىل إطمئنان هؤالء إىل أن احلكومة
ختطت مرحلة اخلطر ،وبالتالي مل تعد مهددة بالرحيل كما كان
عليه الواقع قبل أسابيع ،األمر الذي من املؤكد أنه سينعكس
على وترية عملهم يف املرحلة املقبلة ،بعد أن كانت احلكومة
دخلت ما يشبه مرحلة تصريف األعمال.
ويف حني تشري هذه املصادر إىل الزيارة اليت قام بها رئيس
احلكومة إىل مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،برفقة
وزير الداخلية والبلديات حممد فهمي ،يف نهاية اإلسبوع املاضي،
لتؤكد بأن دياب أراد من خالل املواقف اليت أطلقها التأكيد بأنه
حيظى بدعم دار الفتوى وليس معزو ً
ال داخل بيئته الطائفية،
تلفت إىل أن نقطة التحول يف عمل احلكومة كانت التلويح
بالورقة اإليرانية ،اليت استفزت الواليات املتحدة بالرغم من أنها
مل تكن مطروحة بشكل جدي ،بدليل املواقف اليت صدرت عن
بعض الوزراء ،خصوصًا وزير الطاقة واملياه رميون غجر ،الذي
أكد يف أكثر من مناسبة عدم وجود عرض من قبل طهران لشراء
النفط باللرية اللبنانية ،كما كان قد طرح السيد نصراهلل.
من وجهة نظر املصادر نفسها ،التوجه حنو إيران لطلب املساعدة
من قبل احلكومة اللبنانية كان من املمكن أن ميثل أقصى درجات
املواجهة مع الواليات املتحدة ،لكن التلويح به كان كفي ًال بدفعها
إىل الرتاجع بعض الشيء يف تعاملها معها ،أو ً
ال من خالل غض
النظر عن التعاون مع اجلانب العراقي ،وثانيًا عرب املواقف اليت
عادت إىل التعبري عنها ،لناحية اإلستعداد ملنح لبنان إستثناءات
من تطبيق قانون قيصر اخلاص بسوريا ،واإلعالن عن الرغبة يف
تقديم الدعم إىل بريوت ،حبسب ما أكد بومبيو.
ما تقدم ال ينفصل ،حبسب ما تؤكد املصادر املطلعة ،عن الرسالة
اليت كان قد وجهها أمني عام «حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل،
يف خطابه املاضي ،لناحية اإلشارة إىل أن ما تقوم بها الواليات
املتحدة من إجراءات ال يضعف احلزب وحلفائه بل يضعف حلفاءها،
بالتزامن مع الرسائل اليت كانت قد أطلقت ،يف أكثر من مناسبة،
بأن احلزب ليس يف طور الرتاجع نتيجة الضغوط ،بل لديه جمموعة
من اخليارات اليت قد يذهب إليها ،يف حني كانت واشنطن قد
ذهبت سريعًا إىل تشديد إجراءتها ،بسبب رغبتها يف التوصل إىل
تسوية أو حتقيق إجناز يف وقت قريب.
بالنسبة إىل هذه املصادر ،هذا ال يعين أن املواجهة القائمة على
الساحة اللبنانية انتهت بأي شكل ،لكن ميكن القول أن واشنطن
قررت التهدئة بعض الشيء ،ال سيما بعد أن ملست الضعف
من حلفائها ،يف ظل اإلنقسامات اليت تعصف بهم وعجزهم
عن تشكيل جبهة موحدة يف وجه قوى األكثرية الداعمة حلكومة
دياب ،وبالتالي ال مصلحة هلا يف دفع األخرية للذهاب إىل
خيارات متطرفة ،يف حال وصلت الضغوط األمريكية إىل احلدود
القصوى.
يف احملصلة ،ال ترتدد املصادر نفسها يف اإلشارة إىل جمموعة
من العوامل كانت مساعدة يف الوصول إىل هذه النتيجة ،أبرزها
موقف فرنسا والفاتيكان ،حيث تشري إىل أن باريس قد تكون
يف طور الذهاب حنو تقديم مبادرة ما ،خصوصًا أن ال مصلحة
بوصول لبنان إىل مرحلة اإلنهيار ،يف حني لعبت العديد من
اجلهات دورًا يف إقناع الفاتيكان بالتحرك سريعًا ،وتلفت إىل أن
بعض املؤشرات اإلجيابية قد تظهر ،يف وقت قريب ،ال سيما
بعد الزيارة اليت يقوم بها مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم إىل الكويت.

صفحة 12

Page 12

Saturday 18 July 2020

الـسبت  18تــموز 2020

الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

إردوغان وآيا صوفيا ..خالفة وسلطنة وفتوحات
حسني محلي

جاء قرار احملكمة العليا اليت ألغت قرار احلكومة لعام 1934
حول آيا صوفيا من جامع إىل متحف ليحمل يف طياته
والذي ّ
رسائل ومعاني كثرية على طريق إحياء ذكريات اخلالفة
والسلطنة العثمانية بعد ما يسمى بالربيع العربي.
مقالي األول هلذا العام كان بعنوان «تركيا وإردوغان ..انتظروا
املفاجآت» .وكان املوقف الرتكي يف الدفاع املستميت عن
إدلب مبثابة املفاجأة األوىل وحلق به التدخل الرتكي املباشر
يف ليبيا مع مفاجآت أصغر على صعيد التهديدات الرتكية
لقربص يف موضوع الغاز ولليونان يف ما يتعلق جبزرها القريبة
من السواحل الرتكية ،وهو ما انعكس على العالقات الرتكية
مع أوروبا عمومًا باعتبار أن اليونان ومعها قربص عضوان
يف االحتاد األوروبي ،الذي وجد نفسه يف أزمة أخرى مع
أنقرة بسبب التوتر العسكري الرتكي املباشر مع فرنسا قبالة
السواحل الليبية.
وجاء قرار احملكمة العليا اليت ألغت قرار احلكومة لعام ،1934
حول آيا صوفيا من جامع إىل متحف ليحمل يف طياته
والذي ّ
رسائل ومعاني كثرية على طريق إحياء ذكريات اخلالفة
والسلطنة العثمانية بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي أراد له
إردوغان أن يساعده لتحقيق حلمه يف زعامة األمة اإلسالمية
واإلسالميني بعد أن أبعدهم إردوغان عن آل سعود.
هذا األمر كان كافيًا الستفزاز مشاعر الفتوحات العثمانية
الرتكية لتتجاوز حدود اجلمهورية الرتكية احلالية إىل حيث كان
العثمانيون حيكمون حتى بدايات القرن املاضي .وتطلب ذلك
املزيد من املقوالت والفعاليات الدينية إلقناع إسالميي العامل
أن إردوغان زعيم العامل اإلسالمي عقائديًا وسياسيًا وأنه حممد
الفاتح اجلديد الذي فتح القسطنطينية عام  1453وجعل من
كنسية آيا صوفيا وهي الكنسية األم يف العاصمة البيزنطينية
جامعًا للمسلمني.
وبقيت آيا صوفيا بطابعها الكنيسي مع إضافة املآذن إليها
كجامع حتى العام  1934عندما قرر مصطفى كمال أتاتورك
حتويلها إىل متحف باعتبار أنها إرث تارخيي لإلنسانية مجعاء
وكرمز لألخوة املسيحية  -اإلسالمية.
وجاء خطاب الرئيس إردوغان ،الذي سبق له أن رفض أكثر من
مرة خالل السنوات املاضية حتويل آيا صوفيا إىل جامع ،ليثبت
رغبته يف تسويق اجلامع كرمز للخالفة اإلسالمية اجلديدة بعد أن
حتدى ويتحدى وسيتحدى اجلميع ،يف اخلارج إقليميًا ودوليًا،
ويف الداخل كل من يعرتض على مشاريعه يف اخلارج.
فإردوغان خارجيًا بعد أن حتدى كل الدول العربية يهدد
ويتوعد االحتاد األوروبي واحللف األطلسي واليونان ،واآلن
روسيا ،من خالل آيا صوفيا باعتبار أنها رمز الدولة البيزنطينية
األرثوذوكسية ،وهي مذهب روسيا واليونان ودول شرق
أوروبا.
وداخليًا يهدد ويتوعد إردوغان بالقضاء على كل ما له عالقة
بأتاتورك ،مؤسس اجلمهورية الرتكية احلديثة والذي ألغى
السلطنة واخلالفة العثمانية اليت انتهت قبل ذلك بهزمية الدولة
العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ،وجاء مصطفى كمال
وأقام على أنقاضها مجهوريته بعد أن طرد احملتل الربيطاني
والفرنسي واليوناني واإليطالي والروسي.
وجنح إردوغان حتى اآلن يف مجيع مساعيه للتخلص من إرث
أتاتورك خاصة بعد أن حول النظام السياسي إىل رئاسي يف
نيسان أبريل  2017فسيطر على مجيع مؤسسات ومرافق الدولة
وأهمها اجلهاز القضائي وختلص من مجيع معارضيه وخاصة
الصحافيني وجاء الدور على من يدافع عنهم يف احملاكم أي
احملامني.
فقد شهدت إسطنبول والعاصمة أنقرة والعديد من املدن الرتكية
الرئيسية خالل األيام املاضية تظاهرات صاخبة شارك فيها
عشرات اآلالف من احملامني الذين أعلنوا رفضهم للقانون الذي
أقره الربملان ويهدف للحد من سيطرة املعارضة على نقابات
احملامني والحقًا كل النقابات املهنية .فقد استغل إردوغان
حماولة االنقالب الفاشلة يف  15متوز/يوليو  2016فأقال حنو 6
آالف من القضاة ووكالء النيابة العامة بعد أن اتهمهم بالعالقة
مع الداعية فتح اهلل غولن ووضع الكثريين منهم يف السجون
ومت تعيني أنصار وأتباع حزب العدالة والتنمية بد ً
ال عنهم.
وبعد التعديالت الدستورية يف نيسان/أبريل  2017واليت غريت
النظام من برملاني إىل رئاسي أحكم الرئيس إردوغان سيطرته
على احملاكم بكل أشكاهلا ومستوياتها ويتم تعيني أعضائها
ومعهم وكالء النيابة العامة من قبل اجمللس األعلى للقضاء الذي
يرتأسه وزير العدل .وتتهم املعارضة القضاة ووكالء النيابة
بالرضوخ ألوامر وتعليمات الرئيس إردوغان خالل مالحقاتهم
القضائية للصحافيني والسياسيني واألكادمييني واحملامني
وكل املعارضني ووضع الكثريين منهم يف السجون.
وجاءت تهديدات الرئيس إردوغان بإغالق مجيع منصات التواصل

االجتماعي مبا يف ذلك «يوتيوب» و»تويرت» و»نتفليكس»،
ليضع العدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان أمام حتديات جديدة
قد تنتهي قريبًا «بصالة اجلنازة على أرواحها» مع املعلومات
اليت تتوقع للربملان أن يصدر قريبًا قانونًا جديدًا يفرض رقابة
صارمة على مواقع التواصل االجتماعي بأكملها.
ودفع كل ذلك الرئيس السابق عبد اهلل غول ورئيس الوزراء
السابق وزعيم حزب املستقبل أمحد داود أوغلو ووزير االقتصاد
السابق وزعيم حزب الدميقراطية والتقدم علي باباجان لتوجيه
انتقادات عنيفة جدًا للرئيس إردوغان واتهموه معًا «مبعاداة
الدميقراطية وحرية الصحافة والتعبري عن الرأي» ،ومن دون
أن خيفوا «قلقهم من هذا املسار اخلطري بعد سيطرة إردوغان
على اجلهاز القضائي» على حد قوهلم.
وجاء قرار اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون األسبوع املاضي
مبنع قناتني معارضتني ملدة  5أيام بسبب براجمها عن ليبيا
وسوريا ليثبت الرغبة احلقيقية لدى الرئيس إردوغان بالتخلص
من كل أنواع املعارضة اإلعالمية حتى مينع على املعارضة
السياسية إيصال صوتها إىل اجلماهري الشعبية.
كل ذلك بعد أن أثبتت استطالعات الرأي تراجع شعبية إردوغان
وحزبه باستمرار منذ اهلزمية اليت ُمنيا بها يف االنتخابات البلدية
اليت انتصر فيها مرشحو املعارضة يف أهم الواليات وأهمها
إسطنبول وأنقرة وإزمري  .وتوقعت كل االستطالعات لرئيس
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور
ياواش أن يهزما إردوغان يف انتخابات الرئاسة املقبلة يف
عام  2023أو قبل ذلك وبفارق  10نقاط تقريبًا .وأثبتت
الدراسات أيضًا أن الدعاية واحلمالت االنتخابية عرب شبكات
أدت وستؤدي دورًا مهمًا يف شعبية
التواصل االجتماعي ّ
مرشحي املعارضة وهو ما سيدفع إردوغان لتشديد الرقابة
على هذه الشبكات وبالتالي استصدار القوانني واملراسيم
الرئاسية للحد من صالحيات رؤساء البلديات حتى يقال عنهم
إنهم فشلوا يف خدمة املواطن.
ودفعت كل هذه املعطيات وتلك احملتملة على املدى القريب
واملتوسط زعيم حزب السعادة «اإلسالمي» تامال كارامولال
أوغلو للتشكيك يف مستقبل الدميقراطية برمتها حيث استبعد
للرئيس إردوغان «إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية إذا مل
يضمن نتائجها
مسبقًا كما هو احلال يف العديد من دول العامل
ّ
الثالث».
وتتوقع األوساط السياسية للرئيس إردوغان املزيد من
اإلجراءات الصارمة ضد املعارضة مبا يف ذلك رفع احلصانة
الربملانية عن عدد كبري من قيادات وأعضاء حزب الشعب
اجلمهوري مبن فيهم زعيم احلزب كمال كليجدار أوغلو ليتسنى
للقضاء حماكمتهم وهو ما هدد به البعض من قيادات حزب
العدالة والتنمية كما هم استهدفوا بتصرحياتهم زعيمة احلزب
اجليد مارال اكشانار وقيادات حزب الشعوب الدميقراطي
وعشرة من أعضائه الربملانيني موجودون يف السجن مبن
فيهم الرئيسان املشرتكان صالح الدين دمريطاش وفيكان
يوكساكداغ .وهو االحتمال الذي إن حتقق سيكون مبثابة
املفاجأة األكرب اليت ستضع تركيا أمام حتديات جدية وخطرية ال
حتمد عواقبها بسبب التوتر السياسي واالجتماعي الذي تعيشه
تركيا منذ فرتة طويلة بسبب سياسات إردوغان الذي يسعى
للتخلص من النظام العلماني وأسلمة الدولة واألمة الرتكية .
على أن تبقى مشاكل السياسة اخلارجية بعيدًا عن اهتمامات
اإلعالم املوالي إال إذا طلب منه إبراز «االنتصارات العظيمة»
للرئيس إردوغان يف ليبيا وسوريا والعراق أو أي مكان آخر
يف العامل وكما هو احلال يف قرار آيا صوفيا «وهي البداية
لتحرير األقصى من الصهاينة والكعبة املشرفة من آل سعود»
وفق كالم صحيفة «يين شفق» املوالية إلردوغان.
ومن دون أن تسمح الرقابة احلكومية مع مالحقات أمنية وقانونية
لإلعالم املعارض بالتطرق ملثل هذه األمور واحلديث «عن خفايا
وأسرار هذه االنتصارات ونتائجها وانعكاساتها احملتملة على
تركيا سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وأمنيًا واسرتاتيجيًا على
الصعيد الداخلي واإلقليمي والدولي».
واعترب الربوفسور آوميت آوزداغ أستاذ العالقات الدولية وعضو
الربملان عن احلزب اجليد هذه النتائج واالنعكاسات على الصعيد
اخلارجي «سببًا رئيسيًا جململ مشاكل تركيا الداخلية وأهمها
مساعي إردوغان يف التغطية على فشله يف اخلارج مبزيد من
االستبداد وكبت احلريات والقضاء على النظام الدميقراطي
برمته» ،وقال «إنه بعد أن سيطر إردوغان على مجيع أجهزة
ومؤسسات الدولة وأهمها اجليش واملخابرات واألمن أحكم
سيطرته على القضاء وهو سالحه األقوى واألخطر للتخلص من
كل من يعارضه يف كل صغرية وكبرية ألنه يعرف أنه خمطئ
وفاشل فيها والسبب بسيط وهو إن إردوغان ينظر لألمور
نظرة عقائدية أثبت التاريخ فشلها دائمًا».
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احلكم الذي طال إنتظاره ،وماذا سيحصل يف لبنان؟.
أن قرار اإلتهام يف جرمية اإلغتيال كان صدر يف 28
تذكري سريع ّ
ً
وحصول
حزيران  ،2011وهو ُع ّدل
مرات ّ
عدة ،بفعل إكتشاف ُ
الحقا ّ
ولية كانت قد بدأت
ُمستجدات ُمتصلة
أن املحُ اكمة َ
علما ّ
بالقضيةً ،
الد ّ
ّ
يف  16كانون الثاني  ،2014وإنتهت ُ
القضية يف
اخلتامية يف
املرافعات
ّ
ّ
رمسية ،وإستدعت
 21أيلول  ،2018بعد أن عقدت احملكمة  415جسلة
ّ
ً
أن
ستندا ،إخل .إشارة
شاهدا ،وإرتكزت إىل ُ 5183م
297
ً
ً
أيضا إىل ّ
وامل ّ
تضررين ُ
ُ
املشاركني يف
مثلني
ك ًال من فريق اإلدعاء
القانونيني ُ
ّ
للم ّ
شخصا) كانوا أودعوا ُم ّ
ذكرة مرافعة
إجراءات املحُ اكمة (عددهم 70
ً
نهائية خالل املحُ اكمة يف  13آب  ،2018بينما أودع محُ امو الدفاع عن
ُ
املتهمني ُمذكرات مرافعاتهم النهائية يف  13آب  .2018بالنسبة إىل
ُ
التوقعات بشأن احلكم فأبرزها ما يلي:
أن ُ
املتهمني
أو ًال :ال يمُ كن أن خيرج عن مضمون القرار اإلتهامي ،حيث ّ
ّ
وحسني
الرئيسيني يف
عياشُ ،
القضية حبسب احملكمة هم :سليم مجيل ّ
ّ
ّ
حسن عنيسي ،وحسن حبيب مرعي ،وأسد حسن صربا ،وهم ينتمون
مجيعا إىل «حزب اهلل» .ومل ُيعرف بعد إذا كان ُ
احلكم الذي يستند
ً
جبزء كبري منه إىل ّ
حسية ُمرتبطة حبركة هواتف خلوية إستخدمها
أدلة ّ
ُ
تورطون عند تنفيذ اجلرمية وإىل أماكن تواجد هؤالء حلظة التنفيذ،
امل ّ
بعيدا يف حتميل
تورطني ،أم سيذهب
ً
سيكتفي بإدانتهم كأفراد ُم ّ
املسؤولية
مسؤولني آخرين يف «حزب اهلل» أو قيادة «احلزب» نفسه،
ّ
للم ّ
نفذين ،مع ترجيح إدانة األفراد ُ
تورطني
بإصدار األوامر ُ
العليا ُ
امل ّ
ّ
ُ
حسية ض ّدهم بشكل ُمباشر.
فقط ،والذين متلك املحَ كمة أدلة ّ
اللبنانية َ
سيتم إحالة ُ
عنية ،كما حصل عند
السلطات
ثانيا:
ّ
احلكم إىل ُ
ً
امل ّ
ّ
ّ
ُ
ومذكرات التوقيف املرفقة به يف  30حزيران
إحالة قرار اإلتهام األصلي ُ
التنفيذية بالبحث عن ُ
تورطني
السلطات
 ،2011بهدف أن تقوم
ُ
ّ
امل ّ
احلكم إىل ُم ّ
لتوقيفهم .كما ُينتظر إحالة ُ
نظمةاإلنرتبول ،للغاية عينها.
املعطيات احلالية ّ
لكن كل ُ
تؤكد أن لبنان الرمسي سيكتفي باإلشارة
َ
ُ
تورطني–كما حصل عندما طلبت
إىل عدم ُقدرته على إجياد املطلوبني امل ّ
تورطني يف مراحل سابقة ،وهو سريمي
احملكمة بتوقيف ُمتهمني ُ
وم ّ
بالتالي ُ
ولية مجُ ّد ًدا.
الكرة يف ملعب احملكمة َ
الد ّ
ً
سيسة ،ويتجاهل
ثالثا« :حزب اهلل» الذي ال يعرتف باحملكمة ويعتربها ُم ّ
بالتالي أحكامهاُ ،ينتظر أن يتجاهل مجُ ّد ًدا ما سيصدر يف السابع من
آب ُ
ُ
الضغوط عليه وعلى
املقبل ،وأن ال يعرتف بهويضعه يف خانة
ُ
لبنان ،ويف خانة محُ اولة إحداث الفتنة .وبالتالي ،التأثري املرتقب يف
سياسية
لبنان هو َمعنوي وغري تنفيذي ،لكن سيكون له إرتدادات
ّ
أنه ال ُي ّ
وإعالمية كبرية .وكما ّ
توقع أن خيرج موقف «حزب اهلل» عند
ّ
إصدار ُ
صدور قرارات احملكمة
احلكم النهائي عن مواقفه السابقة عند ُ
امل ّ
«تيار ُ
فإنه من ُ
توقع ً
اإلتهاميةّ ،
املستقبل»
أيضا أن ال خيرج موقف ّ
ّ
القضية ،جلهة الدعوة إىل اإللتزام
عن سياق مواقفه السابقة يف
ّ
ُ
ّ
والعض على اجلرح واإلكتفاء مبعرفة احلقيقة ،وذلك ملا فيه
اهلدوء
مذهبية.
أي فتنة
مصلحة لبنان
ً
ومنعا لإلجنرار إىل ّ
ّ
ّ
ولية اخلاصة بلبنان اليت تنظر يف جرمية 14
رابعا:
تتمتع املحَ كمة َ
ً
الد ّ
إعتبارا من  1تشرين
شباط  ،2005ويف جرائم أخرى وقعت يف لبنان
ً
األول  2004بشرط ُظهور ّ
أدلة على إرتباط هذه اجلرائم واإلعتداءات
ّ
جنائية على
بصالحية فرض ُعقوبات
بالقضية األساس بشكل أو بآخر،
ّ
ّ
ّ
القضائية.
هدد سالمة اإلجراءات
أي ُسلوك ُيعرقل سري العدالة أو ُي ّ
ّ
ّ
املدانون يف ُ
يتعرض ُ
احلكم ومن يقف
ويمُ كن بالتالي بعد حني ،أن
ّ
العقوبات ،يف حال إستمرار رفضالتعاون مع
وراءهم ،جلملة من ُ
الدولي
احملكمة وتنفيذ قراراتها ،األمر الذي من شأنه أن يزيد اخلناق َ
على «حزب اهلل».
ّ
أن العراقيل اليت وضعها ُ
تضررون من أن تكشف
خامسا :ال
شك ّ
ً
امل ّ
رورا بعرقلة عملها
احملكمة احلقيقة ،أمامهاً ،
بدءا بعرقلة إنشائهاُ ،م ً
ُ
الشهود فيهاُ ،وصو ًال إىل
امليداني ومحُ اولة وقف متويلها وختويف
األمنيني الذين عملوا على تفكيك
إغتيال ومحُ اولة إغتيال املسؤولني
ّ
ّ
عاما
شيفرة
األدلة وربطها ببعض ،جنحت يف تأخري ُ
صدور احلكم ً 15
ُ
السياسية
الزمنية الطويلة ،واملليئة باملتغيرّ ات
كام ًال! وهذه الفرتة
ّ
ّ
واألمنية يف لبنان واملنطقة ،أفقدت ُ
احلكم زمخه ووقعه ،وأدخلت
ّ
اليأس إىل ُنفوس ُ
هتمني بكشف احلقيقة ،حبيث لن يبقى سوى
امل ّ
الوقع َ
املعنوي.
ُ
نظريا ،ما يعين إمكان تضييع املزيد من
سادسا :احلكم قابل للطعن
ً
ً
ُ
الوقت يف البحث عن ُ
واملربم ،وما يعين ً
أن امللف
احلكم النهائي
أيضا ّ
العقوبات حتت
سيبقى ورقة جتاذب بيد ُدول كربى قادرة على فرض ُ
ّ
دولية.
مظلة عدم تنفيذ قرارات صادرة عن هيئات
ّ
طبعا
صدور احلكم ،لكن
ً
يف اخلتام ،لن حتصل يف لبنان ّ
أي فتنة عند ُ
ً
كبريا إىل إنقسامات املجُ تمع اللبناني
شرخا
سيضيف َمضمون احلكم
ً
الكثرية أص ًال ،وسريفع ُمستوى اإلحتقان الداخلي ونسبة الشرذمة
ؤيد ملا ستقوله
اللبنانيني .وكالعادة سينقسم
بني
اللبنانيون بني ُم ّ
ّ
ّ
ستمر منذ العام
احملكمة ،ورافض له ،يف إنعكاس إلنقسام عمودي ُم
ّ
أنه سينتهي قريًبا ،بل ُي ّ
ً
 ،2005وال يبدو ّ
ترسيخا ،مع
توقع أن يزداد
ّ
ُ
السلبية املتوقعة على لبنان.
كل اإلرتدادات
ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

داع للهلع
املوجة الثانية من «كورونا» بدأت :هناك ٍ
هديل فرفور

االستهتار احلاصل.
عضو جلنة التدابري الوقائية من فريوس كورونا مدير مكتب
وزير السياحة مازن بو ضرغم لفت ،يف اتصال مع «األخبار»،
إىل أن الكثري من النوادي الليلية واملطاعم واملقاهي مل
يلتزم باإلجراءات لتفادي االختالطُ ،مشريًا إىل أن وزارة
السياحة ستصدر تعميمًا اليوم
للتشدد يف تطبيق اإلجراءات
ّ
(التقيد بالقدرة االستيعابية والتباعد االجتماعي والتعقيم
وارتداء الكمامات ،)...حتت طائلة إقفال املؤسسات
بالشمع األمحر« ،وعلى أرباب العمل أن خيتاروا بني االلتزام
باإلجراءات أو اإلقفال ،كما على ُ
املقيمني أن يدركوا أن
إجراءات الوقاية والتباعد االجتماعي منط حياة وليست موجة
عابرة» .وفيما تعقد اللجنة اجتماعًا اليوم للتوصل إىل مقررات
تتعلق باالستجابة للواقع اجلديد« ،من املؤكد أننا متجهون حنو
إعادة التشدد باإلجراءات ألن الواقع ال ُي ّ
بشر باخلري ،والتشدد
سيطال املغرتبني بشكل أساسي»،
ونبه بو ضرغم اىل أن
ّ
«سلوك اللبنانيني يف الفرتة ُ
حدد إذا ما كنا سنعيد
سي ّ
املقبلة ُ
إغالق املطار أو ال ،ألنه ال ميكن السيطرة على الوباء ما مل
تكن البالد تشهد إقفاال تامًا» .فيما ّ
أكد وزير الصحة ،االحد
ً
املاضي ،أن التفكري يف إقفال املطار «غري وارد حاليا.»...
وتوقع ارتفاع عدد اإلصابات األسبوع املقبل «ألنه ال يزال
لدينا عدد من
العينات للمخالطني مل تظهر نتائجها (1500
ّ
عينة) ،مشريًا إىل ارتفاع عدد الفحوصات اليومية ليتجاوز
ّ
الستة آالف السبت املاضي ،وثالثة آالف االحد املاضي.
ووفق معلومات «األخبار» ،فإن لبنان بات يستورد ما معدله
عشرون ألف فحص  pcrشهريًا ،علمًا بأن األرقام التقديرية
تشري اىل إجراء  25ألف فحص لكل مليون ُمقيم حتى اآلن،
وهو ما يفوق املعدل يف فرنسا ( 21ألفًا لكل مليون) وأقل
من قطر ( 145ألفًا لكل مليون).

يف أكرب حصيلة لإلصابات منذ تسجيل أوىل اإلصابات
س ّجلت يف لبنان
بفريوس كورونا يف  21شباط املاضيُ ،
أمس  166إصابة دفعة واحدة .وجتاوز عدد اإلصابات ،خالل
أربعة أيام فقط ،نصف أعداد ُ
س ّجل
املصابني الفعليني ،كما ُ
دخول الفريوس اىل جتمعات ومناطق مكتظة ،ما يثري اخلشية
من أن املوجة الثانية باتت واقعًا فعليًا قبل املوعد الذي
كان متوقعًا لقدومها .يأتي ذلك يف أكثر األوقات سوءًا ،مع
تفاقم األزمة االقتصادية وتداعي القطاع الصحي ،ما يهدد
باألسوأ ما مل ُيعد التشدد يف إجراءات التعبئة لتدارك الواقع
اخلطر
ّ
تتوقع أن
خالفًا لكثري من البلدان اليت كانت
تتعرض ملوجة
ّ
ثانية من فريوس كورونا مطلع أيلول ُ
املقبل ،كان لبنان
ينتظر «موجته» أواخر تشرين األول .هذه التوقعات استندت
ً
إىل معدل اإلصابات الذي عكس واقعًا وبائيًا «مرتاحًا»
مقارنة
مع بقية الدول .يوم االحد املاضي،
سجل يف لبنان أكرب
ّ
عدد من اإلصابات منذ تسجيل اإلصابة األوىل يف  21شباط
املاضي 166 .إصابة دفعة واحدة رفعت اإلمجالي إىل 2334
إصابة .فهل بدأت املوجة الثانية من الفريوس ّ
مبكرة؟
قد ال
عد تربئة للجهات
يصح اعتماد هذا التوصيف ألنه ُي ّ
ّ
املسؤولة عن استعجال قدوم املوجة الثانية بهذا الشكل
اخلطري ويف هذا التوقيت احلرج .وهذه اجلهات تشمل كل
املعنيني يف احلكومة ومن هم يف مراكز القرار ،إضافة إىل
ُ
املقيمني والوافدين على حد سواء.
فقط،
أيام
أربعة
فخالل
س ّجلت منذ اخلميس املاضي 389
ُ
إصابة جديدة ،أي أكثر من نصف عدد اإلصابات الفعلية كما
كانت عليه يوم اجلمعة الفائت ،واليت كانت حصيلة مسار
وبائي عمره حنو أربعة أشهر (كان عدد املصابني الفعليني
وقتها .)644
االرتفاع املفاجئ والسريع ليس املؤشر الوحيد الذي يبعث
تعزز مكامن اخلوف من االنزالق
على القلق ،إذ إن عوامل أخرى ّ
حنو مرحلة االنتشار اجملتمعي اليت كانت البالد حتاول تفاديها
منذ أشهر ،وذلك مع «تسلل» الفريوس إىل مناطق خمتلفة
وأحياء مكتظة (كحي السلم مث ًال) وخميمات فلسطينية (ثالث
حاالت يف الرشيدية  -صور) ،حيث تصعب السيطرة على
العدوى يف ظل الظروف الصعبة اليت حتيط بهذا النوع من
التجمعات .وما إصابة أكثر من مئة عامل يف شركة «رامكو»
للتنظيفات ،يقطنون يف السكن التابع للشركة ،إال دليل على
صعوبة ضبط العدوى بني من يعيشون يف ظروف مماثلة،
حيث االكتظاظ حيول دون إمكانية التباعد والوقاية.
وزاد األمور سوءًا أن الفريوس أصاب ،خالل يومني فقط،
 25ممرضًا وممرضة ،يضافون إىل  45آخرين لريتفع إمجالي
ُ
املصابني يف الطاقم التمريضي إىل حنو  70شخصًا« ،وهو أمر
يف غاية اخلطورة» ،وفق رئيسة نقابة املمرضني واملمرضات
مرينا ضومط اليت دعت اىل إعادة االلتزام بإجراءات الوقاية
ألن املؤشرات «خطرية».
يرتافق ذلك مع رفض ُ
املستشفيات اخلاصة استقبال احلاالت
غري الطارئة بسبب تفاقم الوضع االقتصادي والنقدي «حيث
وضع القطاع الصحي إىل مزيد من التدهور» ،حبسب ما قالت
رئيسة نقابة مستوردي ُ
املستلزمات الطبية سلمى عاصي
ً
لـلزميلة «األخبار»،
أن شركات كثرية توقفت عن
الفتة إىل ّ
ً
استرياد معدات طبية أساسية ،فضال عن تعطل الكثري من
اآلالت وعدم القدرة على إصالحها بسبب جتميد عمليات حتويل
األموال.
ويأتي هذا كله يف وقت مل جتهز فيه مراكز احلجر والعزل
املنزلي املطلوبة ،واليت كان جيب التحضري هلا خالل الفرتة
املاضية ،وإن كان عدد من ُ
املستشفيات احلكومية قد ُج ّهز
فع ًال الستقبال املصابني ،كما قال وزير الصحة محد حسن
قبل يومني.

تأجيل امتحانات «اللبنانية» وتعليق الدروس يف «املهني»
أرجأ جملس العمداء يف اجلامعة اللبنانية الدروس واالمتحانات
املقررة هذا األسبوع يف كليات اجلامعة ،أسبوعًا واحدًا،
على أن تستأنف اإلثنني املقبل ،حبسب الربنامج نفسه .يف
املقابل ،يضغط طالب اجلامعة عرب هاشتاغ «امتحانات_املوت»
على «تويرت» باجتاه إجياد حل جذري لالمتحانات احلضورية
واستبداهلا بوسائل أخرى ،على خلفية «ما الذي سيتغري بعد
اسبوع؟» ،داعني إىل أن تعلو صحة الطالب على املصاحل
املختبئة خلف حجة احلفاظ على مستوى اجلامعة.
أما جملس العمداء فلفت ،يف بيان أصدره االحد املاضي ،إىل
«بناء على اإلصابات املرتفعة املسجلة االحد
أن القرار اختذ
ً
املاضي داخل بعض املؤسسات ،واليت ال عالقة هلا باجلامعة،
وتفهمًا لشعور الذعر الذي أحدثته لدى األهالي والطالب»،
ويف انتظار امتام وزارة الصحة للرتصد الوبائي وتقييمه داخل
اجملتمع اللبناني ،خصوصًا بعدما توقعت أرقامًا مرتفعة خالل
األيام املقبلة.
وصباح االحد املاضي ،جرى التداول عرب مواقع التواصل
االجتماعي خبرب إصابة أحد طالب كلية الصحة العامة  -الفرع
األول يف جممع احلدث بعد اإلصابة األوىل لطالبة يف كلية
أن الكلية أوضحت ،يف بيان ،أن
اإلعالم  -الفرع األول .إال ّ
املصاب «ليس طالبًا بل هو أحد أبطال الطاقم الطيب يف أحد
املستشفيات تواصل مع كل شخص كان على احتكاك مباشر
معه» ،مشرية اىل أن «شقيق املصاب طالب يف كلية الصحة
ومل يتواجد يف الكلية منذ  26حزيران (أي قبل  12يومًا من
تاريخ إصابة الشقيق) ،كما أن الطالب أنهى امتحاناته يف
حزيران وسيستكمل املواد املتبقية يف أيلول».
من جهتها ،علقت املديرية العامة للتعليم املهين والتقين
الدروس يف املعاهد الرمسية واخلاصة ملدة أسبوع «مع ارتفاع
أعداد املصابني وحرصًا على مصلحة الطالب».

الفريوس «يضرب» الطاقم التمريضي و «يتس ّلل» إىل التجمـّعات
ّ
املكتظة
هذا السرد ال يهدف إىل التهويل ،وإمنا اىل فتح نقاش يف
مقابل أي خطاب «تطميين» تتبناه وزارة الصحة ،واحلكومة
من خلفها( ،وإن كانت الوزارة متلك معطيات قد تكون
مدعاة لالطمئنان) ،كما أنه ضروري لوضع ُ
املقيمني عمومًا
ُ
واملغرتبني خصوصًا أمام مسؤولياتهم.
فعلى سبيل املثال ،مثة وافد يقطن يف حي السلم ،مل ينتظر
نتيجة فحوصاته املخربية ،وسارع فور وصوله اىل القيام
بواجب عزاء ما تسبب بإصابة عشرين شخصًا آخرين .أما
ّ
ُ
املقيمني
إهمال
وتفلتهم من إجراءات التباعد االجتماعي
وإرشادات الوقاية فال حيتاج إىل دليل .جولة ميدانية صغرية
على املراكز التجارية والشواطئ واملطاعم كفيلة بعكس حجم

اإلصابات إىل ارتفاع وحاالت االستشفاء إىل تناقص
وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث» ،ليوم
فإن عدد ُ
سجل  71إصابة،
اجلمعة الفائت الذي
املصابني
ّ
ّ
ُ
املقيمني يف ُ
املستشفيات كان يبلغ  39حالة .وبقي الرقم
على ما هو عليه يوم السبت رغم تسجيل  86حالة جديدة.
االحد املاضي ،ومع تسجيل  166إصابة ،أشارت أرقام الغرفة
نفسها إىل أن عدد ُ
املقيمني يف ُ
املستشفيات يبلغ 35
حالة.
صحيح أن هذا األمر يعين عمليًا أن احلاالت ُ
املسجلة ال
تستدعي دخول املستشفيات ،ما يشكل عام ًال ُمطمئنًا ،إال
آلية الرقابة على معظم ُ
املصابني ممن
أنه يطرح نقاشًا حول ّ
يلتزمون احلجر املنزلي .فهل يقطن مجيع هؤالء وحدهم يف
بيوت مستقلة؟ ومن يراقب آلية عزهلم وعالجهم؟

بعد النفط العراقي ...هل تأتي احملاسبة؟
د .جريار ديب

حبث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ،مع وزير النفط
العراقي إحسان عبد اجلبار ،يف وقت سابق ،آليات استرياد
البرتول ،وملفات اقتصادية أخرى .يضيق اخلناق على لبنان،
بعدما كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية»إن موقف وزير
خارجية أمريكا ،بومبيو ،األخري ،بتحذير لبنان من استرياد النفط
منسجما مع موقف نظريه الفرنسي ،جان إيف
اإليراني ،أتى
ً
ّ
أن املوقفني مل يأتيا صدفة ،وإنمّ ا
لوديان».
وتؤكد املصادر ّ
نتيجة التنسيق املستمر بينهما.
ّ
نعلق على مواقف الغرب مبعاقبة لبنان ،بل سنتوقف عند
لن
قرار الرئيس دياب قبوله التعاون مع العراق مبوضوع استرياد
النفط منه ،لنطرح إشكاليتنا :هل سيمتثل لبنان ملوقف حكومة
أقرت باإلتفاق مع الربملان ،إستعادة
الكاظمي العراقية ،اليت ّ
األموال املنهوبة منذ عام 2003؟ أم سيكتفي بالتعاون النفطي
ال أكثر؟
ّ
التعثر يف
مع اتساع نطاق األزمة املالية العراقية ،واملخاوف من
لشح السيولة
دفع مرتبات حنو  10ماليني موظف يف موعدها،
ّ
ً
جد ًيا حيال
برملاني،
بدعم
النقدية ،تطلق احلكومة العراقية
حراكا ّ
ٍ
ٍ
ملف اسرتداد األموال املنهوبة .لذا ،خيوض رئيس الوزراء
ً
جديدة ملالحقة
حربا
العراقي ،مصطفى الكاظمي ،والربملان،
ً
الفاسدين ،واستعادة ما نهبوه.
حتديدا من البوابة الرئيسية للمشرق العربي،
يف املقلب اآلخر،
ً
جار يف حتديد خيارات لبنان اإلقتصادية
لبنان ،جند ّ
أن البحث ٍ
الصحيحة ،بهدف اخلروج بالطريقة األفضل ،من األزمة اليت
ّ
أن العقوبات األمريكية احملكمة عليه،
يتخبط بها البلد .ال
شك ّ
ّ
واملواقف العربية الرافضة الوقوف إىل جانبه يف حمنته ،تنعكس
سلًبا على الوضعني ،اإلقتصادي واإلجتماعي.
وخصوصا
سوءا ،وقوف الدول األوروبية،
وما يزيد األمر
ً
ً
الدولة الفرنسية ،األم احلنونة للبنان ،مع حليفتها األمريكية
يف عدم إخراج لبنان من دائرة اخلطر الشديد ،الذي بات الكثري
من الدبلوماسيني يبشروننا به.
بينما يعيش فريق من اللبنانيني مرحلة اإلنتظار ملا ستؤول
إليه املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،وهل ستنتهي
ّ
تتطلع األكثرية ،الشعبية واحلزبية ،إىل
على دعم مالي للبنان؛
متاما كما
جدية العمل احلكومي يف اسرتداد األموال املنهوبة،
ً
ّ
أن لبنان حباجة إىل
ستفعل حكومة الكاظمي العراقية .صحيحّ ،
أن استعادة األموال،
دعم خارجي،
ولكن اجلميع يتوافق على ّ
ّ
ٍ
اليت نهبت من قبل املسؤولني يف لبنان ،قد تفي بالغرض
املطلوب ،وتكون اخلطوة األوىل حنو اإلصالح املنشود.
كثريا للشعارات اليت رفعتها حكومة دياب،
لن يكرتث اللبناني
ً
وال لإلتهامات اليت ترمي من هنا وهناك ،بني أحزاب السلطة
واملعارضة .بلّ ،
جل ما يريده هو وضع اآللية الصحيحة،
مد يده على
حملاكمة الفاسدين ،ومعاقبة من
سولته نفسه ّ
ّ
حارما اللبناني من أبسط حقوقه ،ومغرقه يف
املال العام،
ً
مستنقع الفقر والبطالة.
املوضوع ال ينتظر التأخري ،وال حيتاج للخطوط احلمر ،وال للصدام
أن تسليط الضوء على مسؤول ورمي
الطائفي .فاجلميع يعلم ّ
التهمة عليه ،سيثري الغريزة الطائفية ،عند مرجعياته الدينية،
ويف الشارع ،ويصبح ً
واملس به يهدد السلم األهلي.
خطا أمحر،
ّ
نيابيا،
لذا ،املطلوب العمل بآلية قانونية ،ودستورية ،مدعومة
ً
كي تسقط كافة احملرمات اليت تضعها بعض الكتل النيابية يف
أن مطالبها يف العلن تكون خمتلفة.
السر ،رغم ّ
ّ
يف العراق ،أخذت احلكومة قرار احملاسبة ،وأسندت ظهرها على
الربملان .هذا ما يفتح اجملال أمام حكومة حسان دياب ،للسري
قدما ،بالتسريع يف وضع اآللية املطلوبة للمحاسبة ،ووضعها
ً
يف أول جلسة تشريعية أمام الكتل النيابية .ففي هذه احلالة،
تستطيع احلكومة وضع الربملان ،أمام حمطة مفصلية إلقرار
اآللية ،وتشريع القوانني هلا .هكذا ،يكون لبنان ،قد انتقل
فعليا من الشعار مبحاربة الفساد إىل مرحلة التنفيذ .وتكون
ً
فعلت عمل اللجان النيابية ،وأعادت ثقة
حكومة دياب ،قد ّ
اللبناني حبكومته وبربملانه.
يتحمله الرئيس
إن قرار استعادة األموال املنهوبة ،ال
أخرياّ ،
ّ
ً
منفردين ،وال حتى رئيس اجلمهورية ،الذي
دياب وحكومته
َ
وزجهم يف السجن ،منذ
مل يتوان عن الطلب بكشف الناهبني
ّ
ّ
يتوقف بالدرجة األوىل ،على التنسيق التام
خطابه القسم؛ بل
ومباشرة العمل بني السلطات الثالث :التنفيذية ،والتشريعية،
ً
وأيضا ،هناك دور اإلعالم ،يف ّ
حث الرأي العام،
والقضائية.
للوقوف إىل جانب الدعاة احلقيقيني لإلصالح ،ال إىل قلب
يتهرب الفاعل ،ويتساوى الصاحل
احلقيقة ومتييعها؛ عندها
ّ
بالطاحل.
كثريا ،وال هناك متسع من الوقت
مل تعد اخليارات مفتوحة
ً
متاما،
مليا بعمق األزمة ،واختيار املناسب .على العكس ً
للتفكري ً
املطلوب خيار واحد ،هو القرار اجلريء باحملاسبة .هذا القرار،
الذي سيكون بداية اإلصالح احلقيقي .فصندوق النقد الدولي،
وقرارات الدول بدعم لبنان ،واللبنانيون أنفسهم ،مجيعهم
ينتظرون هذا القرار اجلريء إلخراج لبنان من أزمته ،وإعادة
الثقة الدولية له.

Page 15

Saturday 18 July 2020

Dr. Rateb Jneid,
President

Australian Federation of Islamic Councils
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The Australian
Federation of
Islamic Councils is
proud to stand with
and support His
Excellency
President Recep
Tayyip Erdogan's
and the
government of
Turkey for
restoring Hagia
Sophia into a
Masjid

15 صفحة

His Excellency, the Honourable
Recep Tayyip Erdogan
President of the Republic of Turkey

This week, His Excellency, the Honourable Recep Tayyip Erdogan, the president of the Republic of Turkey restored
Hagia Sophia as a place of worship for the One True God, the God of Noah, Abraham, Moses, Christ and Muhammad,
peace and blessings upon them. The same God of all faithful monotheists.
Emperor Constantine I, after accepting the message of Christ, peace be upon him, ordered the construction of Hagia
Sophia on the foundations of an old pagan temple. (Encyclopedia Britannica). Noting the name Hagia Sophia, one
can see the commonality between this name and the Islamic tradition. Christ, peace be upon him, is celebrated as
one of the most significant messengers of God in the Muslim tradition.
Christian Ventians looted Hagia Sophia in 1204. Crusaders from the fourth crusade also looted Hagia Sophia.
(Britannica)
When the majority of citizens of Constantinople embraced the beauty and compassion of Islam, the Christian
custodians of Hagia Sophia determined to sell this iconic building to Sultan Mehmet II. Sultan Mehmet II and
Ottoman and Turkish leaders ever since continued to care for Hagia Sophia. They continued to use this building as
a house of God, they lovingly spent lavishly on its maintenance and preservation.
To its great credit, the Republic of Turkey has historically protected the rights of minorities including Christians, Jews
and followers of other faiths. In Turkey, all minorities enjoy unhindered control over their places of worship and
complete freedom of conscience. The people of Constantinople wanted their Masjid (mosque) restored. Under
what right can foreigners protest the peaceful religious use of a property by its rightful owners on their own land?
It was a terrible crime against faith when Hagia Sophia was forcefully transformed from a house of God into a
museum in 1935. This building was never intended to be a museum but a house of worship of the One True God.
President Erdogan and the government of Turkey did what is right and just, they took a very commendable and
courageous step that should be celebrated by all people of all faiths. He returned a house of God back into a place
of worship, a place where faith is celebrated, a place where the One True God, for Whose worship Hagia Sophia was
built, is being worshipped again.
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إعــالن

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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مــتفرقات

التجمع املاروني االسرتالي

رسالة اىل غبطة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي اجلزيل االحرتام

غبطة البطريرك مار بشارة
اجلزيل
الراعي
بطرس
االحرتام.
حنن ابناؤكم ،ادارة واعضاء
االسرتالي،
التجمع املاروني
ِ
نعلن عن دعمنا املطلق لكم
وتأييدنا للموقف الذي اعلنتم
عنه بكل وضوح وصراحة خالل
عظة االحد .ولطاملا انتظر
املوارنة واللبنانيون ان تتخذ
بكركي موقفا صرحيا حيال
مسلسل االزمات املتتالية
منذ سنوات وان تقول كلمة
الفصل عندما تشعر بكركي
ان لبنان الكيان والرسالة
والوطن هو مهدد.
وحنن ,كسائر اللبنانيني
ال يسعنا اال ان نعرب لكم
ان نداءكم الذي اطلقتموه
من الصرح البطريركي يف
الدميان يف  5متوز لن يكون
االخري ،وسيسجل مرحلة
جديدة من تاريخ لبنان.
البطريرك مار بشارة الراعي،
خليفة بطريرك االستقالل
الثاني مار نصراهلل بطرس

ورث تارخيا
صفري ,قد
من النضال والتجذر يف هذا
اجلبل املقدس منذ ما يزيد
على اخلمسة عشر قرنَا,
حتى اصبح لبنان موئل
االحرار واهلاربني من الظلم
واالضطهاد على انواعه.
ان لبنان ،اجلوهرة الثمينة
التى ائتمنت البطريركية
املارونية على محايته ،قد
الرمحات
املثلث
سبقكم
البطريرك الياس احلويك
باصراره على اعادة لبنان
اىل حدوده الطبيعية ,فكان
لنا «لبنان الكبري» الذي
نعيش فيه مع اخوتنا من
سائر الطوائف واملذاهب.
اليوم وبعد مرور مئة عام على
والدة الوطن «الرسالة»،
يتعرض لبنان حملاولة فرض
هوية سياسية جديدة ،اقل
ما يقال فيها انها غريبة
عن التنوع اللبناني املميز
ودوره احلضاري الرائد وعن
مناخ احلرية اليت ينعم به
اللبنانيون بامتياز يف الشرق

االوسط .اذا كان احلويك قد
كرس هوية لبنان الكبري،
ّ
فقد حان الوقت ان يتبلور
دوركم لتثبيت الوطن ومحاية
هويته ودعم االستقرار فيه,
والستعادة مساره التارخيي
بعد ان اصبح جليا ان البعض
يعملون على تغيري الصيغة
وامليول واهلوية..

خائف،
اللبنانيني
معظم
والبعض اليبالي بعد ان بلغ
حالة اليأس وفقدان األمل،
والبعض اآلخر الميانع حدوث
مثل هذه التغيريات طاملا
هي حتفظ امواهلم ومواقعهم
لن
هؤالء
وسلطتهم...
يرتددوا من مغادرة لبنان
مع عائالتهم وامواهلم الطائلة
اذا اقتضى االمر.
يف ندائكم االخري أعادت
جلميع
االمل
بكركي
اللبنانيني .اذ اطلقتم صرخة
انذار لكل جتار اهليكل
الذين أساؤوا ادارة الدولة
وشؤون اللبنانيني واوصلوا
البالد اىل أسوا االوضاع

كما وللمنظومة السياسية
الفاسدة اليت تتالعب مبصري
لبنان وحياة شعبه..
مل يعد مقبوال ان يكون هناك
«دويلة» داخل الدولة ،مهما
تعددت التربيرات واحلجج.
ومل يعد مقبوال ان ميعن
السياسيون وكبار املوظفني
يف سرقة املال العام.
وليس مقبوال ان تقرر جمموعة
صغرية مصري الوطن وان
تتحكم بقرار احلرب والسلم
وتفرض احلكومات وتهيمن
على االدارات العامة...

كلنا ثقة انكم قادرون على
اختاذ القرارات واملواقف
الصائبة اليت يرضى عنها
معظم اللبنانيني الوطنيني
والشرفاء يف تثبيت االستقرار
وحتديد املسار الصحيح لكي
يستعيد اللبنانيون وطنهم
وحيددوا
وقرارهم احلر،
مصريهم ومستقبل ابنائهم,
ويتعاونوا معا العادة بناء
اجملتمع
مبساعدة
الوطن
الدولي واالشقاء العرب,

فينهض لبنان من كبوته
ويستعيد دوره الرائد يف
محاية احلريات ونشر الثقافة
واالنفتاح على اجلميع...

الوطن
يف
أللبنانيون
واالنتشار واجملتمع الدولي
بأسره يتطلعون اليوم اىل
بكركي لتقول كلمة الفصل
يف هذه الظروف الصعبة كما
فعلت عرب التاريخ وتنري شعلة
االمل يف نفوسهم ,بعد ان
شعروا للحظات انهم فقدوا
بصيص االمل بسبب فساد
الطبقة احلاكمة وتدخل قوى
خارجية يف شؤون وطنهم
الداخلية.
حنن موارنة االنتشار و اىل
اللبنانيني
اخوتنا
جانب
املنتشرين يف العامل ندعم
مواقفكم ونلتزم بتوصياتكم
وتوجيهاتكم وجاهزون للعمل
معكم على خمتلف االصعدة
ملساعدة اهلنا خالل هذه
احملنة وملمارسة الضغوطات
حول
املسؤولني
على

العامل لدعم القرارات اليت
تتخذونها حلماية لبنان .حنن
على استعداد لدعم جهودكم
بشتى الوسائل القانونية
بناء
العادة
واملشروعة
الوطن على قياس طموحاتنا
وآمالنا لكي ال يبقى لبنان
اوجمموعة
امارات
جمرد
مزارع يسيطر عليهاعدد من
امراء احلرب والوصوليون
الفاسدون.
كلنا امل ان بكركي تبقى
املرجعية االساسية واملالذ
االخري الذي يعود اليه
اللبنانيون يف احملن وكلنا
ثقة ان من اعطي له جمد
لبنان هو قادر ان يصون
الوطن الرسالة وحيمي وحدة
ابنائه.
وتفضلوا بقبول االحرتام,
طالبني بركتكم لنا وللجالية
يف اسرتاليا

مكتب االعالم
التجمع املاروني االسرتالي

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات
حامت
شـركة
والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات
اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من
االختصاصيني يف مجيع أنواع
التمديدات الكهربائية
نعمل  24على  24ساعة يوميا

All aspects of Building & Carpentry:

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة خدمة سريعة

دقة يف العمل

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

- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ Granny
 Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au
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إعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

$1000 إشرتوا بـ
وما فوق واحصلوا
Tool على
 جماناKit

)Handymen( ) للمحرتفني و الـTools( ع ّدة
..يف جماالت البناء وامليكانيك والكهرباء وغريها
للـبيع

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة

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

Bargain Warehouse
Int + Ext
100% Acrylic

APCO (3 in 1)
20 L : $115

Mould Resistance
Int + Ext

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد
جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165
DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

طالء لربك السباحة

Unit 4, 1350, Canterbury

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Rd, Punchbowl NSW 2196
APCO (Roof Paint)
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90

Tel: 9759 3835

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145
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مـن هـنا وهـناك

ابتكار علمي جديد ..مكيف
هواء «يقضي» على كورونا

املكيف الجديد الذي يقتل كورونا
متكن باحثون يف جامعة هيوسنت بوالية تكساس األمريكية من
ابتكار مكيف ،يقولون إنه قادر على «التقاط» جزئيات فريوس
كورونا املتطايرة يف اهلواء ،و»قتلها فورا».
وحبسب ما ذكر موقع «ميديكل إكسربس» العلمي ،الثالثاء ،فقد
شارك يف تطوير مكيف اهلواء ،باحثون من اجلامعة بقيادة مدير
مركز املوصلية الفائقة فيها زيفنغ رين ،إىل جانب منذر حوراني،
الرئيس النتفيذي لشركة «مديستار» املعنية بتطوير املشاريع
الطبية.
ونشرت تفاصيل االبتكار اجلديد يف دورية « توديه فيزيكس»
العلمية.
وأجرى الباحثون جتربة يف خمترب أظهرت أن  99.8يف املئة من
فريوسات كورونا املوجودة يف اهلواء قتلت ،بعد تشغيل املكيف.
ويستخدم املكيف رغوة النيكل يف عملية حماصرة الفريوسات
وتسخني درجة حرارتها ،متهيدا «لقتلها».
ويعتقد الباحثون أن هذا االبتكار ميكن استخدامه يف الطائرات
واملكاتب واملدارس ،وغريها من املنشآت اليت تكتظ بالبشر.
ويشريون إىل أن املكيف اجلديد حيد من تفشي فريوس كورونا
املسبب ملرض «كوفيد ،»-19الذي جيتاح العامل ،وقتل حتى اآلن
أكثر من نصف مليون شخص.
ويأتي االبتكار بالتزامن مع حديث منظمة الصحة العاملية عن وجود
دليل يشري إىل احتمال انتشار فريوس كورونا عرب جسيمات صغرية
للغاية يف اهلواء.
ويأتي االعرتاف بعد أن حثت جمموعة من العلماء املنظمة على
حتديث إرشاداتها ،بشأن كيفية انتشار مرض اجلهاز التنفسي
كوفيد -19الناجم عنه.
وكانت صحيفة «نيويورك تاميز» قد ذكرت ،السبت ،أن  239عاملا
يف  32دولة طرحوا األدلة يف رسالة مفتوحة إىل املنظمة الدولية.
وقالوا يف األدلة ،إنه تبني هلم أن اجلسيمات اليت خترج مع الزفري
ميكن أن تصيب األشخاص الذين يستنشقونها.

ذهب مع الريح ..إفالس علماء
روس بسبب النسور املتمردة
قال أخصائيون روس يف علم الطيور ،إنهم باتوا على وشك
اإلفالس بعدما اكتشفوا أن نسورا كانوا يتبعونها بأجهزة تعقب،
استنفدت ميزانيتهم حينما أرسلت مئات من الرسائل الباهظة
التكلفة خالل حتليقها بصورة غري متوقعة فوق إيران.
وأحد هذه الطيور هو نسر أنثى مسي مني ،انطلق صيف هذا العام
من سيبرييا يف هجرته حنو اجلنوب ،حبسب ما روت عاملة الطيور
إيلينا شنايدر العضو يف الشبكة الروسية لدراسة ومحاية الطيور
اجلارحة عرب تطبيق املراسلة «تلغرام».
وكما احلال مع ثالثة عشر طريا آخر ،جرى تتبع هذا النسر عن طريق
جهاز يبعث برسائل نصية تتضمن املوضع اجلغرايف بوترية حمددة
مسبقا .لكن الرحلة مل حتصل كما كان مرتقبا.
وبدل العودة إىل روسيا بعد املرور بكازاخستان ،توجه بعض
النسور إىل إيران ،وهناك بدأت أجهزة التعقب املوضوعة عليها
تبعث برسائل نصية بكلفة أعلى بـ 25مرة من تلك املرسلة من
روسيا وكازاخستان.
واستنفدت هذه النفقات غري املتوقعة ميزانية أخصائيي علم
الطيور بصورة شبه كاملة ،مما دفعهم إىل توجيه نداء عرب اإلنرتنت
جلمع التربعات.
وكتب إيغور كارياكني وهو أخصائي آخر يف علم الطيور مشارك
يف املشروع ،عرب وسائل التواصل االجتماعي «اضطررنا لطلب
قرض لتمويل نظام التعقب».
وأشار إىل أن التربعات اليت مجعها الفريق مسحت بتغطية امليزانية
املطلوبة حتى نهاية العام.

ببغاء يتفوق على طلبة أعرق قبل «اهلالوين» ..استقبال حافل
اجلامعات ..والعلماء يف حرية لـ»حيوان الرعب والفأل السيئ»

يضرب املثل بطلبة جامعة هارفرد العريقة باعتبارهم «خنبة النخبة»
يف العامل ،لكن دراسة جديدة محلت نتائج غريبة وخارجة عن
املألوف ،كشفت قدرة ببغاء على قهرهم يف اختبار للذاكرة.
وقارن باحثون يف جامعة هارفارد مهارات الذاكرة اليت يتمتع
بها الطالب ،باإلضافة إىل جمموعة األطفال الذين يسكنون يف
املنطقة احمليطة ،مع قدرات ببغاء رمادي إفريقي يطلق عليه اسم
«غريفني» ويبلغ من العمر  22عاما.
ويقول الباحثون إن الببغاء يفصله عن البشر مسافة  300مليون
سنة من التطور ،لذلك من املفرتض أن يتفوق عليه اإلنسان يف
أي اختبار عقلي ،وهذا ما مل حيصل ،مما أثار حرية العلماء.
ومشلت التجربة  21طالبا يف اجلامعة ،و 21طفال من املنطقة ،ترتاوح
أعمارهم بني  8-6أعوام ،وطائر الببغاء ،واعتمدت التجربة على لعبة
«الصدفة» الكالسيكية.
وتتطلب هذه اللعبة تركيزا عقليا على األكواب املوضوعة على
طاولة ،ملعرفة أين تستقر الكرات اليت تكون حتت األكواب اليت
تتغري أماكنها باستمرار ،طبقا لقواعد اللعبة.
ويف كل جولة ،كانت هناك أربعة كرات بألون خمتلفة هي :األمحر
واألزرق واألصفر واألخضر ،توضع حتت األكواب البالستيكية ،قبل
أن تتم عملية حتريكها.
واعتمد االختبار على طرح األسئلة على املشاركني ملعرفة املكان
الصحيح للكرات .وكان الببغاء جييب بالنقر على األكواب.
وخلصت الدراسة إىل أن دقة الببغاء «غريفني» يف بعض
اجلوالت ،كانت أفضل قليال من البالغني يف  12من أصل  14جولة،
تتميز بصعوبات متفاوتة..وتفوق الببغاء على األطفال يف مجيع
اجلوالت.
وقال الباحث الرئيسي يف الدراسة ،هراغ بايليان ،لصحيفة حملية:
«فكر باألمر ..ببغاء رمادي يتفوق على طلبة جامعة هارفاد ،إنه
أمر رائع للغاية».
وأضاف أن هناك طلبة هندسة وطب شرعي شاركوا يف الدراسة،
لكنهم هزموا.
يشار إىل أن جامعة هارفرد ،اليت تأتي يف الرتتيب األول يف
العامل ،تقع يف والية ماساتشوستس األمريكية ،وتأسست عام
.1636
وخترج من هذه اجلامعة مشاهري وسياسيون المعون مثل الرئيس
األمريكي السابق باراك أوباما ،ومؤسس موقع «فيسبوك» مارك
زوكربريغ ،وبالطبع غريهم الكثري ،وفاز حنو  50من طلبتها جبائزة
نوبل .ونشرت تفاصيل الدراسة يف دورية «سيانتفيك ريبورت»
العلمية.

ليمور الـ»آي آي» يرتبط بالتشاؤم والرعب

حظي ميالد حيوان جديد من الليمور باهتمام كبري يف الواليات
املتحدة ،السيما أن إجناب الكائن الذي يشتهر بـ»الفأل السيئ»
جرى قبل أيام فقط من عيد الرعب «اهلالوين».
وحبسب ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» ،فإن حيوان الليمور الذي
ينتمي إىل فئة اهلباريات وميتاز بأصابعه الطويلة ويعرف باسم «آي
آي»ُ ،ولد يف مركز «ديوك» بوالية نورث كارولينا.
ومل يتعد وزن هذا احليوان املعروف بشكله القبيح  81غراما عند
امليالد ،وهو التاسع فقط يف املركز ،فيما ال يوجد منه سوى 24
حيوانا يف كامل الواليات املتحدة.
وتقول املسؤولة على املركز املختص يف رعاية احليوانات املهددة
باالنقراض كاثي وليامز ،إن «الليمور ليس مؤذيا باملرة ،لكنه ميتاز
بنشاط ملحوظ ،ويستطيع أن يتعلم بسرعة فائقة».
وأطلق اسم «ميليزاندر» على احليوان الوليد ،وهي أنثى ،ومن
املرتقب أن متكث إىل جانب والدتها «آردري» ملدة تقارب 3
سنوات.
وستقضي الوليدة هذه املدة يف تعلم كيفية الدفاع عن نفسها،
إىل جانب اكتساب مهارات أخرى مهمة مثل إقامة العش واحلصول
على الغذاء.
وينحدر هذا احليوان من مدغشقر وهو مرتبط يف الثقافة الشعبية
باملوت والتشاؤم ،وجرى االعتقاد يف وقت سابق بأنه قد انقرض
نهائيا لكن أعيد اكتشافه يف سنة .1961
وجيري االحتفال بعيد هالوين يف ليلة احلادي والثالثني من أكتوبر،
ويتم اللجوء إىل خدع تنكرية أو طقوس خميفة يف كثري من بلدان
العامل.

بعد أن دخلت عرينه ..حتى
األسد وجد األمر غريبا

اعتقد أن صيده ميت فتلقى «نطحة قاتلة»

دفع صياد حياته مثنا العتقاد خاطئ ،حيث ظن أن الوعل الذي
اصطاده قد لفظ أنفاسه األخرية واقرتب منه بشدة ،لكن احليوان
باغته بنطحة أصابته جبروح قاتلة أودت حبياته الحقا.
وحبسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» األمريكية ،فإن الصياد
الذي كان يبلغ  66عاما ،أطلق النار على وعل خالل رحلة صيد مع
األقارب يف والية أركنساس ،وحني ذهب لتفقد احليوان كان ال
يزال حيا.
وتعرض الصياد لنطحة قاتلة من احليوان ،وجرى العثور عليه مصابا
جبروح خطرية ثم توقف عن التنفس مبجرد إيصاله إىل املستشفى،
وتويف يف وقت الحق.
ورغم تأكيد املرافقني تعرض الرجل لنطحة قاتلة ،تقول السلطات
إنها ليست واثقة من كون الوعل سببا يف اإلصابة اليت أدت إىل
وفاة الصياد ،لكنها رفضت إجراء أي تشريح ملعرفة املالبسات
اليت فارق بها احلياة.
وأضاف املصدر ،أن كثريا من الوعول اليت جيري إطالق النار عليها
ال تفارق احلياة سريعا ،وهذا األمر يعرض الصيادين للخطر إذا
اقرتبوا منها ،ولذلك توصي السلطات باالنتظار ملدة تقارب 30
دقيقة بعد إصابة احليوانات.
ومبا أن الرجل الذي يعيش يف مدينة يلفيل منذ  20عاما مارس
الصيد لسنوات طويلة ،وصفت السلطات احلادث باملفاجئ ،ألن
الضحية كان على دراية كبرية بأصول الصيد.
يف غضون ذلك ،مل جير العثور على الوعل اجلريح الذي يرجح أن
يكون مسؤوال عن رحيل الصياد احملرتف

يف مشهد نادر وغريب ،ختطت امرأة احلواجز ووصلت إىل داخل
عرين األسد يف حديقة حيوانات مبدينة نيويورك ،ومل تكتف بذلك
بل نفذت حركات ساخرة وراقصة أمام احليوان املفرتس.
وقالت حديقة حيوانات برونكس يف بيان إن امرأة جمهولة اهلوية،
متكنت من دخل عرين األسد وسخرت منه» ،مشرية إىل أنها وضعت
نفسها «يف خطر كبري».
وكان زوار حديقة احليوانات يعتقدون أن ما تقوم به املرأة داخل
عرين األسد من حركات ساخرة ورقص ،جزء من عرض تنظمه
احلديقة ،قبل أن يدركوا مدى اخلطر الذي كانت فيه تلك املرأة،
يف حني بدا األسد مرتبكا ومذهوال مما حيدث أمامه.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل االجتماعي «األسد
املرتبك» بشأن املرأة ،فيما تلوح بيديها وترقص بشكل غريب،
فيما كان ينظر باستغراب حوله على ما يبدو.
ويف الفيديو ،مل تكن املرأة خائفة على ما يبدو من احليوان ،بينما
كان زوار احلديقة هادئني بشكل ملحوظ من خالل أصواتهم ،رغم
اخلطر الذي يهدد حياة املرأة.
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A strong call to the world not to let anyone overpow-  اللقاح اجلديد..نداء عاجل ومل ّح
er your life and your money and betray you with the
!يستعبدكم ويدمر حياتكم
new vaccine
I do not want to see all unarmed people fall into the trap of
programmed policies with the major countries whose goal is
to invade the world and steal human money and impoverish
owners of money and small banks and others against people,
humanity, family and grandchildren through the enchanting
vaccine and infernal ideas.
We have reached these days a more complicated and fiercer
global economic situation, if we do not remedy this phenomenon and work together for quick solutions to it and deter it
before it is too late, in the beginning for us not to lay eggs

in one basket, then we can divide our capital into several Types of important
and best investments, which we put 25 percent in shares and put 40 percent
in the interest of real estate and homes 15 percent of the currency in the bank
and buy 10 percent gold bars and 10 percent to buy goods in your hands, and
I return and emphasize attention and full attention in the fate of your life and
the life of your family, Because fate has no mercy, we must watch and not look
at this phenomenon that can take the world to amazement, confusion, poverty,
humiliation and death. We are now in a global confrontation and no one knows
and determines who is the main enemy, because there is an international race
to divide the cheese For the benefit of a certain party and it is possible that we
enter into a cold and long-term war, in order to complete the scheme in favor
of a certain party whatever the cost to them, we must strengthen each other
and work without interruption and stopping, because the economic movement
is the key to life, no matter how r Jealousy and always fruitful for everyone in
order to remain in constant struggle and do not allow anyone to dominate us,
And to become enslaved to the unknown under an unprecedented degrading
regime, we have to support the internal economy, that is, the economy of the
country in which we live, and return to agricultural and industrial work with
all possible force because in World War I most people starved and died from
hunger except the owners of the land i.e. the farmers were feeding People and
help from the bounties of the earth without the presence of money or liquidity
in the hands of the people and it is better to buy agricultural land and encourage the purchase of farms to raise the risk of starvation in the days of wars if
they flare up, and on the other hand every person who has a currency must
not put money in the house under the pillow Because this thing is completely
unproductive, because after a period of time the value of money decreases and
becomes weak to buy, because it is rigid in one place against the gradual rise in
prices and the high cost of living annually, for example 30 years ago the price
of the house was $ 100,000, but economic inflation and high Living, the price
of a house today is approximately 10,000,000 million dollars. This is the difference between if you bought a house 30 years ago for 100,000,000 a hundred
thousand dollars, or you buy the same house these days for a million dollars
and more, every human being starts waiting Take advantage of the corona’s
war that rages on its nerves, work, money, home, and future. This is the goal of
the corona’s mission and its flagrant scheme.
Also, we can be affected by many and new wars, because in all countries of
the world there are cross-cutting wars for imitation of goods that are not allowed to be imitated, wars for borders and for parties and for piracy of colonial
states and trade wars for raw materials and international marketing, there is
no end to wars in Today and soon, there are several agendas that are likely
to be canceled or implemented, but according to the appropriate conditions of
the global economic situation, but it is possible that things will go economically for the better if they find solutions to them soon between China and the
United States of America and the rest of the allies on both sides, and this thing
speeds up Things that were complicated Between the American and Chinese
teams to stand accusations and complaints and the invention of viruses and
delusional diseases and others for escalation, promises and threats, we hope
that an agreement will be reached soon so that we see signs of light looming in
the horizon in order to relax and calm the nerves of people and get out of the
dark cell to see the light of peace and return the smile on the face of all A person was suffering from these two demonic phobias, which are representative
corona, practical corona, industrial and commercial corona, and physical and
economic corona, which is also the destructive corona of man and structure
and everything related to the required life and well-being.

 ال تدعوا احدا يتسلط..وملح
نداء عاجل
ّ
على حياتكم وعلى أموالكم ويغدر بكم
 حيث اني ال أريد،بواسطة اللقاح اجلديد
أن أرى مجيع الناس العزل يقعون يف فخ
السياسات املربجمة مع الدول الكربى اليت
هدفها إجتياح العامل وسلب أموال البشر
وإفقار أصاحب األموال والبنوك الصغرية
يعد انتهاكا ضد األنسان
 مما،وغريهم
ّ
.واإلنسانية والعائلة واالحفاد
لقد وصلنا يف هذه األيام إىل حالة
تعقيدا وأكثر
إقتصادية عاملية اكثر
ً
 إن مل نتدارك هذه الظاهرة،شراسة

ونعمل سويًا من أجل اجياد حلول سريعة هلا وردعها قبل
 يف البداية جيب أال نضع البيض يف سلة..فوات األوان
 من املمكن أن نقسم رأمسالنا اىل عدة أنواع من،واحدة
باملئة يف٢٥ كأن نضع
،االستثمارات املهمة واألفضل
ْ
 باملئة١٥  باملئة يف العقارات واملنازل و٤٠االسهم و
 يف شراء سبائك%10من العملة النقدية يف البنك و
 واعود، باملئة يف شراء السلع بني يديك١٠ذهب و
وأشدد على االنتباه واالهتمام التام يف مصري حياتك
 جيب علينا أال.. ألن املصري ال يرحم أحدا،وحياة عائلتك
نغض النظر على هذه الظاهرة اليت من املمكن أن تأخذ
..العامل إىل الذهول واحلرية والفقر والذل واملوت
حنن اآلن يف مواجهة عاملية وال أحد يعلم من هو العدو
االساسي ألن هناك تسابقا دوليا على تقسيم اجلبنة
لصاحل جهة معينة ومن املمكن أن ندخل يف حرب باردة
 من أجل امتام املخطط لصاحل جهة معينة،وطويلة األمد
 جيب أن نقوي بعضنا البعض ونعمل..مهما كلفها االمر
 ألن احلركة االقتصادية هى مفتاح،من غري توقف
ودائما تكون مثمرة للجميع
احلياة مهما كانت صغرية
ً
من أجل أن نبقى يف نضال مستمر وال ندع أحدا أن
يتسلط علينا ونصبح مستعبدين للمجهول حتت نظام
 علينا أن ندعم االقتصاد..حتقريي مل يسبق له مثيل
 ونعود،الداخلي أي اقتصاد البلد الذي نعيش فيه
إىل العمل الزراعي والصناعي بكل قوة ممكنة ألنه يف
احلرب العاملية االوىل اكثر الناس ماتوا من اجلوع ما
عدا أصاحب األرض أي املزارعني حيث كانوا يطعمون
الناس ويساعدونهم من خريات االرض نظرا النعدام
وجود مال بني أيادي الناس ومن األفضل أن نشرتي
أرضا زراعية ونشجع شراء املزارع لدرء خطر اجملاعة يف
 ومن جهة ثانية كل إنسان..أيام احلروب اذا اشتعلت
لديه عملة نقدية جيب أن ال يضع أمواله يف البيت حتت
 ألنه مع مرور، فهذا الشيء غري مثمر بتاتًا..املخدة
الزمن تنخفض القيمة الشرائية لألموال ألنها جامدة يف
،مكان واحد مقابل أرتفاع االسعار وغالء املعيشة تدرجييا
 ألف١٠٠  عاما كان مثن البيت٣٠ وعلى سبيل املثال منذ
دوالر وبفعل التضخم االقتصادي وغالء املعيشة أصبح
 هذا هو الفرق بني،سعره اليوم ما يقارب مليون دوالر
 عاما وأن تشرتي البيت نفسه٣٠ أن تشرتي بيتا منذ
 كل إنسان بدأ يتأثر من حرب الكورونا..يف هذه األيام
،املتسلطة على أعصابه وعمله وماله وبيته ومستقبله
ً
وأيضا
..هذا هو اهلدف من الكورونا وخمططها السافل
 ألن،من املمكن أن نتأثر من حروب عديدة وجديدة
يف مجيع دول العامل حروبا متشعبة األطراف من أجل
 وحروب من أجل احلدود،التقليد للسلع املمنوع تقليدها
ومن أجل األحزاب ومن أجل قرصنة الدول االستعمارية
وحروب جتارية من أجل املواد االولية والتسويق الدولي
 هناك..اذ ال نهاية للحروب يف الوقت احلاضر والقريب
عدة أجندات من احملتمل أن تلغى أو تنفذ حسب الظروف
 ومن املمكن أن،املالئمة للوضع االقتصادي العاملي
تتجه االمور أقتصاديا إىل األفضل إذا وجدوا هلا حلوال
بالقريب العاجل بني الصني والواليات املتحدة األمريكية
 وهذا الشيء يسرع األمور،وباقي احللفاء من الطرفني
اليت كانت معقدة بني الفريقني االمريكي والصيين
لتتوقف االتهامات والشكاوى واخرتاع الفريوسات
واألمراض الوهمية وغريها من أجل التصعيد والوعيد
.والتهديد
نأمل أن يتم االتفاق عاج ًال لكي نري بوادر نور تلوح يف
االفق فنرتاح وتهدأ أعصابنا وخنرج من الزنزانة املظلمة
فنرى نور السالم وتعود االبتسامة على وجه كل إنسان
 اليت هي،كان يعاني األمرين من هذه الفوبيا الشيطانية
الكورونا املرضية والكورونا العملية والكورونا الصناعية
.والتجارية والكورونا املادية واالقتصادية
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تـتمات

شكارجي حيذر اسرائيل ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نفى املتحدث باسم القوات املسلحة اإليرانية أبو الفضل شكارجي،
امس األول اخلميس ،املزاعم اإلسرائيلية عن قصف موقع
املستشارين اإليرانيني يف سوريا.
وقال شكارجي إن «إمرباطورية اإلعالم اإلسرائيلي الغربي وأتباعها
اإلقليميني ،جلأوا إىل احلرب النفسية واألكاذيب» ،معتربًا أن
ذلك من أجل «تصوير القوة الفارغة والباطلة للنظام اإلسرائيلي
احملتل».
وأضاف املتحدث باسم القوات اإليرانية« :طيلة وجودنا بسوريا
قدمنا  8شهداء ،يف أحد االعتداءات اإلسرائيلية ،وقمنا بقصف
معسكراتها يف اجلوالن» ،حمذرًا اإلسرائيليني «من إعادة اختبار
قوة حمور املقاومة وإيران ألنهم سريون اليد املتفوقة والقوية».
وتابع« :النظام الصهيوني إذا ما واصل شره ،فإنه سريى اليد
الطوىل إليران وحملور املقاومة».
وأوضح شكارجي أن «إسرائيل دولة جبانة ،وبدعم كامل من
الواليات املتحدة وبعض الدول العربية ،استخدمت كل قوتها
وقدرتها على تغطية بعض نقاط ضعفها وهزائمها بقصف قاعدة
 T4السورية ،على سبيل املثال».
ورأى شكارجي أن «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت ،وتتطلع
دائما للتغطية على نقاط ضعفها الشديدة ،وهزائمها املتكررة أمام
حمور املقاومة على مدى السنوات التسع املاضية ،حبرب إعالمية
ونفسية ،ولكنها ختدع نفسها بنفسها».
ووقعت وزارة الدفاع السورية واجليش اإليراني ،األسبوع الفائت،
اتفاقية شاملة للتعاون العسكري فيما بينهما ،وتنص على تعزيز
ّ
املسلحة
التعاون العسكري واألمين يف جماالت عمل القوات
ومواصلة التنسيق ،كما أنها تأتي تتوجيًا لسنوات من التنسيق
والتعاون ،وظهرت نتائجها بالعمل املشرتك ملكافحة اإلرهاب.
وكانت صحيفة «نيويورك تاميز» كشفت نق ًال عن مسؤولني أن
واشنطن وتل أبيب «تطوران اسرتاتيجية مشرتكة ضد إيران تقوم
على استهداف منشآت نووية وقادة يف حرس الثورة».

موسكو :واشنطن تزود ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كشفت املتحدثة الرمسية باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا
تزود املتطرفني باألسلحة يف
زاخاروفا ،عن إن «الواليات املتحدة ّ
املناطق اليت حتتلها يف سوريا ،كما تدرب املسلحني».
واستنكرت زاخاروفا يف مؤمتر صحايف ،عقدته أمس االول اخلميس،
ً
مشرية إىل أنه «يف مناطق
زيادة نشاط املسلحني يف تلك املناطق،
الوجود األمريكي ،ليس من امللفت فقط أنه مل يتم القضاء على
اإلرهابيني وحسب ،بل ويتم تشجيعهم على مواصلة النشاط».
ولفتت زاخاروفا إىل وجود معلومات تفيد بأن «القوات اليت حتتل
املنطقة األمنية حول التنف  -أمريكيون -يقومون بتدريب وتزويد
املسلحني من اجلماعات غري الشرعية بالسالح ،وذلك للقيام بأعمال
ختريبية يف أجزاء أخرى من سوريا».
وأشارت الدبلوماسية الروسية ،إىل أن عددًا من العوامل املتفجرة
تؤثر على الوضع حول الفرات ،مثل تفعيل مقاتلي داعش ،والتواجد
غري الشرعي للجيش األمريكي ،وتفاقم املشاكل اإلنسانية ،وزيادة
احتجاجات السكان احملليني ضد السلطات الكردية».
وختمت زاخاروفا« :ننطلق من النظرية القائلة بأن حتقيق األمن
واالستقرار الدائمني يف مشال شرق سوريا ككل ال ميكن حتقيقه إال
على أساس استعادة سيادة البالد ووحدة أراضيها بالكامل».
يذكر أن مسلحني من تنظيم «داعش « ،ألقى اجليش السوري
القبض عليهم كانوا كشفوا عن تلقيهم دعمًا ومساعدات وتدريبات
عسكرية من القاعدة األمريكية يف التنف ،مشريين خالل مؤمتر
صحفي يف دمشق إىل تقديم القاعدة األمريكية احلماية هلم خالل
عملية اجليش السوري لتطهري البادية السورية مطلع عام .2019

بكني :سنلتزم باتفاق ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلنت الصني ،أمس األول اخلميس ،إنها «ستلتزم باملرحلة واحد
من االتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الواليات املتحدة هذا
العام» ،لكنها حذرت من أنها سرتد على أساليب «التنمر» من
واشنطن يف وقت تستمر فيه العالقات بني البلدين يف التدهور.
ودعت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية هوا تشون يينغ وزير
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،للحضور إىل الصني وزيارة منطقة
شينغيانغ الواقعة غرب البالد« ،لريى بنفسه عدم وجود انتهاكات
حلقوق اإلنسان ضد أقلية اإليغور املسلمة يف املنطقة».
ردًا على فرض واشنطن عقوبات ،وإطالقها اتهامات
وجاءت الدعوة ّ
للصني بإساءة معاملة األقلية من اإليغور املسلمني يف املنطقة.
ولدى سؤاهلا عما إذا كانت تلك العقوبات اليت فرضتها واشنطن
يف اآلونة األخرية ستؤثر على اتفاق التجارة ،قالت املتحدثة
الصينية للصحفيني إن «الصني تأمل يف أن االتفاق ال يزال قاب ًال
للتطبيق».
وأوضحت «دائمًا نطبق التزاماتنا لكننا نعلم أن البعض يف الواليات
املتحدة يقمعون الصني ويتنمرون عليها ..وكدولة مستقلة وذات
سيادة يتعني على الصني الرد على ممارسات التنمر من اجلانب
األمريكي».
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قال يف  10متوز اجلاري

«ال نفكر يف الوقت احلالي باملرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع
الصني» ،مشريًا إىل أن العالقات مع الصني «تضررت بشدة».
ّ
ووقع الرئيس األمريكي مع نائب رئيس الوزراء الصيين ليو
ً
ً
هي ،يف  15كانون الثاني املاضي اتفاقا جتاريا يشكل على قوله
«حمطة تارخيية» تعلق احلرب التجارية غري املسبوقة بني أكرب قوتني
اقتصاديتني يف العامل.
وأعلن ترامب أن «احملطة التارخيية اليوم هي حمطة مل يسبق أن
مت ختطيها مع الصني ،يف اجتاه اتفاق جتاري عادل ومتبادل بني
الواليات املتحدة والصني».
كما قال ترامب إنه «مبجرد التوقيع على اتفاق جتاري مع بكني
فوجئ العامل بوباء مصدره الصني».

السيسي :اذا تدخلنا سنغري ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس املصري ،عبدالفتاح السيسي ،أمس
األول اخلميس ،أن مصر ،يف حال تدخلت يف ليبيا ،ستغري املشهد
العسكري بشكل سريع وحاسم ،مشريًا إىل أن مصر ستتدخل بشكل
مباشر يف ليبيا ملنع حتوهلا لبؤرة لإلرهاب ،ومشددًا على أنه حيتاج
إىل موافقة الربملان املصري للتدخل يف ليبيا.
وقال يف كلمة له خالل مؤمتر مشايخ وأعيان ليبيا ،امس االول
اخلميس ،إن اجليش املصري من أقوى اجليوش يف املنطقة وإفريقيا
ولكنه رشيد ،والقاهرة تدعم دائما احلل السياسي يف ليبيا ،مشريا
إىل عدم امتالك أطراف النزاع إلرادة اختاذ القرار السياسي بسبب
تدخل قوى خارجية توظف بعض األطراف ملصاحلها ،مشريًا إىل
أن استمرار نقل املرتزقة من سوريا إىل ليبيا يهدد أمن املنطقة
كلها.
وشدد السيسي على أن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة
للمنطقة الغربية يف ليبيا ،لكنها لن تقف مكتوفة األيدي حال
جتاوز خط سرت – اجلفرة ،ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار املنطقة
الشرقية يف ليبيا.
وقال« :لن نقف مكتويف األيدي حيال تهديد أمننا القومي .خطوطنا
احلمراء يف ليبيا دعوة للسالم لكن نرفض حتول ليبيا ملالذ آمن
للخارجني عن القانون» .وشدد على رفض مصر التدخل اخلارجي
يف ليبيا ،مؤكدًا أن الليبيني وحدهم من يقررون مصري بالدهم،
وأنه يولي كل الدعم لوحدة األراضي الليبية.
وأضاف« :لن ندخل ليبيا إال بطلب من شعبها وسنخرج منها بأمر
منه».
ودعا الرئيس املصري أبناء القبائل الليبية إىل االخنراط يف جيش
وطين موحد وحصر السالح يف يد الدولة دون غريها ،معلنا استعداد
مصر لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطين لييب موحد.
وقال السيسي إن اهلدف األساسي للجهود املصرية على كافة
املستويات جتاه ليبيا هو تفعيل اإلرادة احلرة للشعب اللييب من
أجل مستقبل أفضل لبالده ولألجيال القادمة من أبنائه.
يف سياق متصل ،أكد التلفزيون املصري أن «مشايخ وأعيان
القبائل الليبية يعربون عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي
والقوات املسلحة للتدخل حلماية السيادة الليبية».
وكان الربملان اللييب قد أعلن ،الثالثاء ،ترحيبه بتضافر اجلهود
بني ليبيا ومصر لدحر حمُ
التل الرتكي وحفظ األمن القومي املشرتك
بني البلدين.
أعلن املتحدث باسم اجليش اللييب ،اللواء أمحد املسماري ،أن
القوات املسلحة مل تنسحب من أي مواقع هلا ،كما أشار إىل استمرار
انتهاكات تركيا يف ليبيا ،وتأثري حتذيرات الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي ،مشريا اىل أن أن تركيا تقوم بتحويل مدينة
مصراتة إىل «قاعدة إلدارة عملياتها» ،وال تزال تدفع مبزيد من
املرتزقة واملعدات العسكرية إىل ليبيا.
وكشف املسماري يف تصرحيات لـ «سكاي نيوز عربية» أن كلمات
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار سرت – اجلفرة
خطا أمحر قد حتولت إىل أفعال على األرض ،معتربا أن مصر بعثت
برسائل مهمة وقوية فيما خيص الشأن اللييب.

الرئيس عون :ملتزمون ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وتطرق الرئيس عون اىل موضوع الفساد والفاسدين ،فلفت اىل
«ضرورة اجراء حتقيق يف نبع املال ومن يديره» ،وقال« :سنلجأ
اىل اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على امللفات من خالل
التدقيق اجلنائي» ،واشار اىل «اننا نلقى مقاومة يف ذلك ،ال
على املستوى الشعيب بل على مستويات أخرى ،وهو ما يتطلب
مساعدتكم ألننا لن نستطيع اجناز االمر ما مل تكن هناك حركة
تساندنا يف ذلك».
وشدد على ان «ال عودة لالرهاب على األراضي اللبنانية ،الن من
طرد اإلرهابيني من جبالنا وسهولنا لن يسمح هلم بالعودة اليها
جمددا» ،الفتا يف املقابل اىل ان «األجهزة املعنية ساهرة على
تأمني احلدود جنوبا يف ظل حرص لبنان على حل األمور املتنازع
عليها مع إسرائيل برعاية األمم املتحدة».
وتطرق رئيس اجلمهورية اىل «االزمة االقتصادية الراهنة والديون
اليت ترتبت على لبنان خالل ثالثني سنة» ،فاشار اىل انه «يتم
العمل على تأمني زيادة املساعدات لالسر احملتاجة وفقا لقدرة
الدولة وما يصلها من مساعدات».
واعترب ان موضوع احلياد «ال يعين تنازل الدول عن حقها بالدفاع
عن نفسها ،ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا حبيث اننا لن

نعتدي على احد ولن نؤيد اخلالفات واحلروب مطلقا ،فيما حنن
ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديني او غري حياديني»( .مزيد
من التفاصيل على الصفحة )3

واكيم

وعلى صعيد التدخل األمريكي يف لبنان اعترب رئيس حركة «الشعب»
اللبنانية جناح واكيم إن تصرحيات وزير اخلارجية األمريكي مايك
جتوع الشعب
بومبيو هي «اعرتاف صريح بأن أمريكا هي اليت
ّ
اللبناني».
وأشار واكيم إىل أن الصراع الدائر يف املنطقة هو بني الصني
والواليات املتحدة «اليت تسعى إىل إقفال الطرقات أمام بكني»،
الفتًا إىل أن «الواليات املتحدة تريد من لبنان توطني الفلسطينيني،
وجره إىل صفقة القرن».
وترسيم احلدود
ّ
وإذ اعلن اىل أنه «لوال حزب اهلل لكانت الواليات املتحدة حققت
مطالبها يف لبنان ،ولذلك هي تسعى إىل إزالة هذه العقبة من
أمامها» ،أكد أيضًا أن «الواليات املتحدة تريد أن جتر اللبنانيني
إىل الدم والفتنة الداخلية».
وكشف واكيم عن أن «حزب اهلل كان يسعى إىل إعادة تكليف سعد
احلريري برئاسة احلكومة العتبارات تتعلق باستقرار البالد».
واشار إىل أن «من يطالب بسياسة النأي بالنفس يسعى إىل
اقامة عالقات مع الدول اليت خربت سوريا ،لكنه يقاطع دمشق»،
حسان دياب من االنفتاح
وقال أن «الواليات املتحدة متنع حكومة ّ
على سوريا».
ولفت واكيم إىل أنه «من غري املسموح أمريكيًا ألي دولة
تقديم مساعدات إىل لبنان» ،معتربًا أنه «ال يوجد أي دور للبنان
يف السياسية األمريكية باملنطقة ،ألنه سيكون على حساب
إسرائيل».
وقال رئيس حركة «الشعب» إن السفرية األمريكية يف بريوت
دوروثي شيا ،أبلغت رئيس احلكومة اللبنانية أن «االنفتاح على
الصني خط أمحر» .وتساءل واكيم« :هل متلك الدولة اللبنانية
القرار املستقل الختاذ االجراءات اليت تناسبها؟».
ورأى واكيم أن «واشنطن تصادر القرار اللبناني ،وممنوع على
لبنان بناء جيش قادر على محاية البالد».

منـيـّر

بدوره ،اعترب الكاتب جوني منري أن تصرحيات بومبيو تأتي يف إطار
الصراع الدائر بني الواليات املتحدة وإيران ،قائال إن «الضغط
جر إيران إىل طاولة املفاوضات ،بينما
األمريكي احلاصل هدفه ّ
طهران ترفض التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب».
ورأى منيرّ أنه «ليس هناك أي مشكلة يف حصول لبنان على
املوارد النفطية من العراق» ،مشريًا إىل أن «رئيس احلكومة
اللبنانية مل يكن متحمسًا لالنفتاح االقتصادي على إيران بسبب
العقوبات األمريكية».

بومبيو

والتطور الذي كان يهمس به خلف الكواليس قفز اىل العلن
والوقاحة حيث بات وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو طرفًا
مباشرًا ورئيسيا يف االشتباك اللبناني.
وخري دليل على ذلك ما قاله قاله األربعاء من األسبوع احلالي ،يف
مؤمتر صحفي ،ان رهان حزب اهلل وحلفائه يف احلكومة على نتائج
االنتخابات األمريكية املقبلة ،أمر غري واقعي ،فحتى لو تغريت
اإلدارة ،فموقف واشنطن إزاء تقديم املساعدة للبنان لن يتغيرّ .
وردا على سؤال لقناة «احلرة» يف مؤمتره الصحفي ،أمس ،قال
بومبيو إن «الشعب اللبناني لديه جمموعة من املطالب وهي بسيطة
وصرحية جدا ،ال يريد الفساد يريد حكومة تليب مطالب الشعب
وحكومة ال ختضع لنفوذ منظمة مصنفة إرهابية وهي حزب اهلل».
وأضاف «الشعب يريد ما تريده كل الشعوب حول العامل ولذلك
هو يف الشارع يتظاهر ويطالب بذلك .اللبنانيون يريدون نشاطا
اقتصاديا عاديًا ،يريدون مجع الضرائب بشكل عادل ،هذا ما
يطالب به الشعب اللبناني وجيب أن تتواصل املطالبة بذلك».
وأكد بومبيو أنه عندما تظهر احلكومة اللبنانية أنها تقوم بهذا
العمل بشكل جيد وصحيح «فأنا على ثقة أن دوال من خمتلف أحناء
العامل وصندوق النقد الدولي سيكونون مستعدين لتقديم الدعم
املالي الذي تريده احلكومة لتنفيذ خطة إصالحية يستحقها الشعب
اللبناني».

اعرتاض أمريكي على خطة إعادة النازحني

واستبق مساعد وزير اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى
ديفيد شينكر اجلواب الرمسي بالقول :ان مشروع قانون قيصر،
ال جيب ان يؤذي لبنان ،وقال« :سيؤذي فقط اللبنانيني الذين
يريدون التعامل مع نظام األسد ،أو يربمون صفقات نيابة عن
نظام االسد».
وبالنسبة للصادرات اللبنانية إىل اخلليج ،أشار إىل إمكانية اجراء
ترتيبات لالعفاء من العقوبات.
ّ
وأكد يف حديث مع  Alpha octopusان سوريا ،بعد قانون قيصر لن
تعود قادرة على استخدام لبنان لتبييض األموال ..لكنه استدرك
ان بالده ملتزمة مبساعدة لبنان على حتمل عبء الالجئني السوريني
على أراضيه ..مما يعين ،حسب الدبلوماسي األمريكي ان الوقت
ليس مناسبًا لعودة هؤالء إىل ديارهم..
واعترب شينكر ان احلكومة مل تفعل الكثري لدفع األمور إىل االمام،
بسبب حتالفها مع حزب اهلل ،املعارض القوي لالصالح املالي ،ألنه
سيضر بقدرته على جين أرباح من املؤسسات املالية اللبنانية.
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

خيت فاخر من المبورغيين سيارة رياضية متع ّددة االستعماالت من بنتلي

تزيح أوتوموبيلي المبورغيين بالتعاون مع جمموعة The Italian Sea
للمرة األوىل عامليًا عن Tecnomar for
 Groupاإليطالية الستار
ّ
 ،63 Lamborghiniاليخت اآللي اجلديد ضمن أسطول ’تكنومار‘
( )Tecnomarاملتوفر بإصدار حمدود والذي يشري إىل سنة تأسيس
’المبورغيين‘ يف .1963
ّ
ويتمتع هذا اليخت بعدد من املزايا احلسية من ضمنها األداء ومتعة
القيادة واالنتباه الدقيق للجودة والتفاصيل ،وهي جتتمع ّ
كلها
معًا ضمن  ،63 Tecnomar for Lamborghiniوالفضل بهذا يعود
َ
واملتفردة واليت
املتميزة
املبتكرة والتصاميم
إىل حلول اهلندسة
ّ
ّ
تتشارك فيما بينها التصاميم والتقاليد اإليطالية.
طورته جمموعة The Italian
وكان مشروع هذا اليخت اآللي ،الذي ّ
 ،Sea Groupقد بدأ عرب سلسلة من اجللسات التعاونية يف ظل
مساهمة بارزة من قسم  Centro Stileلدى ’المبورغيين‘ ،ومع ملسات
مستوحاة من سيارة  37 Lamborghini Sián FKPالرياضية اهلجينة
ّ
مكثفًا فائقًا جديدًا يرسي املعايري العالية مع
تتضمن
الفائقة اليت
ّ
ّ
تقنيات مواد علمية حديثة .وهو بالتالي يشكل نظرة على املستقبل
خمصصة بالكامل.
مع تصميم ال ختطئه العني ولون وتفاصيل
َّ
ّ
ّ
املتمثل بإعادة استنباط اخلصائص األساسية
التحدي
شكل
ولقد
ّ
املشرتكة لروح كال العالمتني التجاريتني مصدر وحي يف مجيع
َ
بدء من القواعد التصميمية وصو ً
ال إىل حتديد
مراحل املشروعً ،
اخلصائص التقنية لضمان األداء اهلائل ،دون اإلغفال عن جودة
املواد واالنتباه الدقيق للتفاصيل.

ياريس من تويوتا تتحول
لوحش رياضي صغري!

اخلاصة بطراز  Bentaygaاجلديد
أعلنت  Bentleyاليوم عن التفاصيل
ّ
متعددة االستعماالت الفاخرة ( )SUVاليت
 السيارة الرياضيةّ
ترسي املعايري بفئتها .وبعد أكثر من  20,000سيارة  Bentaygaمت
صنعها يدويًا ّ
أي من
بدقة عالية منذ إطالق هذا الطراز – أكثر من ٍ
َّ
القصة املذهلة
اجلديدة
Bentayga
ز
تعز
أن
ع
املتوق
منافساتها – من
ّ
ّ
متيزت بكثري من النجاح حتى هذا التاريخ.
اليت ّ
ّ
ويتبنى التصميم اخلارجي اجلديد األسس التصميمية لدى Bentley
واليت تظهر اآلن بوضوح يف كامل جمموعة الطرازات ،ماحنة Bentley
عائلة املنتجات األحدث واألكثر عصرية مقارنة مع أي شركة أخرى
اخلاصة
للسيارات الفاخرة .وعرب تقديم األحدث يف جمال التقنيات
ّ
بداخل السيارة إضافة إىل مقصورة أكثر رقيًا ،فإن الطراز اجلديد
شهد عملية حتديث بارزة من الداخل واخلارج على حد سواء.
ومن خالل اجلمع بني قدرات السيارة الفاخرة عالية األداء ،وسيارة
املخصصة
الليموزين الفخمة ،والسيارة العائلية الرحبة والسيارة
َّ
للدروب الوعرة ،فإن  Bentaygaاجلديدة تتبع خطى سابقاتها يف
ّ
مقارنة مع أي سيارة أخرى جيري بيعها
التمتع باملزايا األكثر
َ

مصانع مرسيدس  -بنز تستأنف
عملية اإلنتاج
قررت شركة تويوتا ان حتول سيارتها االقتصادية الصغرية
«ياريس» اىل مركبة رياضية بطلة مميزة.
وتظهر الصور اليت نشرتها تويوتا لسيارة  GR Yarisاجلديدة أن
السيارة ستأتي بهيكل هاتشباك صغري احلجم خمتلف بشكل واضح
من حيث الشكل عن سيارات  Yarisاحلالية.
وحسب موقع «موتو »1سيبلغ وزن هذه السيارة حنو  1250كلغ،
كما ستحصل على عجالت رياضية مميزة من نوع Michelin Pilot
 ،4S Sportمزودة بأقراص معدنية سوداء اللون مبقاس  17إنشا،
وعلى نظام دفع رباعي رياضي ،وعلى أنظمة تعليق مزدوجة من
اخللف ،إضافة إىل فرامل مزودة بأقراص مفرغة متنع ارتفاع درجة
حرارتها بشكل كبري أثناء الفرملة على السرعات العالية.
ويأتي هيكل هذه املركبة ببابني كبريين من على جانبيه ،ويتميز
بتصميم الزجاج اخللفي الذي يتداخل مع املصابيح بصورة أنيقة،
وباجلنح اهلوائي الصغري الذي يعلوه ،وبالشبك العريض أمام
املربد ،إضافة إىل الفتحات اهلوائية الطولية اليت أتت على جانيب
ممتص الصدمات األمامي ،فضال عن االحنناءات البارزة اليت تعلو
العجالت واليت صممت بشكل يقلل احتكاك السيارة مع اهلواء أثناء
احلركة ومينح السيارة املظهر الرياضي.
وجلعلها قوية وثابتة على الطرقات منحتها تويوتا حمركا توربينيا
بثالث أسطوانات من نوع  ،G16E-GTSبسعة  1.6ليرت وعزم 257
حصانا ،يعمل مع علبة سرعة ميكانيكية بـ  6مراحل ،زودتها بنظام
ملنع االنزالق على املنعطفات.

بعد مرحلة شهدت تعليق اإلنتاج بسبب تفشي فريوس كورونا
املستجد ،استأنفت مصانع مرسيدس-بنز اإلنتاج تدرجييًا بنجاح.
واستأنفت مصانع احملركات ومكونات السيارات يف أملانيا
اإلنتاج بشكل تدرجيي اعتبارًا من  20أبريل فيما استأنفت مصانع
مرسيدس-بنز لتجميع السيارات اإلنتاج يف وقت الحق .وبالتزامن
مع ذلك مت استئناف اإلنتاج بشكل تدرجيي يف مواقع مرسيدس-بنز
يف باقي دول العامل كذلك فيما تضع مرسيدس-بنز صحة وسالمة
العمال واملوظفني يف مقدمة أولوياتها .وسيتم استئناف اإلنتاج
بشكل تدرجيي ومرن ليواكب التطورات احلالية والقوانني اخلاصة
بكل بلد .ومن خالل استئناف اإلنتاج بطريقة مدروسة ،تواصل
مرسيدس-بنز مبادرتها إلنتاج السيارات الكهربائية حبيث توفر
خدماتها يف الصني اليت متثل أكرب سوق هلا ،حيث تشهد الشركة
تزايد الطلب على سياراتها من جديد بشكل كبري.

اليوم.
متعددة
الرياضية
السيارات
مفاهيم
د
حد
الذي
الطراز
تعزيز
مت
ّ
ّ
ّ
يولد أقصى مستويات الطاقة
االستعماالت ( )SUVالفاخرة كي
والفخامة والعمالنية .وعرب تصميمها وهندستها وصنعها يدويًا
يف كرو بإنكلرتا ،فإن  Bentaygaاجلديدة االستثنائية ترتقي أكثر
بدرجات النجاح الفائق للطراز الذي سبقها.
تتميز به  Bentaygaاجلديدة هو مظهرها الديناميكي امللفت
أبرز ما
ّ
واملستلهم من لغة التصميم اجلديدة للعالمة التجارية واليت
جدًا،
َ
مت تقدميها مع اجليل الثالث من  Continental GTوFlying Spur
ّ
اجلديدة ّ
تشكل السيارات الثالث عائلة جديدة ترتابط
كليًا .ومعًا،
بصريًا أكثر من السابق .ومينح التصميم اجلريء حضورًا قويًا على
مقدمتها للحصول على مظهر
الطريق ،مع إعادة تصميم كل لوح يف ّ
أنقى وعصري أكثر.
ّ
ويتألق الشبك األمامي املصفويف األكرب والبارز عرب موضعه األعلى
تتضمن تقنية مصفوفة األضواء األمامية الذكية اجلديدة
بينما
اآلن،
ّ
نوع  LEDتصميم  Bentleyاحلصري املستوحى من الزجاج الكريستالي
ّ
فريكز على خصائص األداء اليت
الفاخر .أما املصد األمامي األكثر جرأة
ّ
للمرة األوىل تقديم ماسحات للزجاج
تتمتع بها السيارة .كما مت
ّ
األمامي ّ
ّ
مضخة
مدفأة وتضم أذرعًا رطبة ،حيث يشمل كل ذراع 22
ملياه غسل الزجاج.
حتول
لعملية
اجلديدة
Bentayga
خضعت
فقد
اخللفية،
أما يف اجلهة
ّ
رئيسية ،مع إعادة تصميم األسطح اخللفية بالكامل ،مبا يف ذلك
الباب اخللفي اجلديد كامل العرض واألضواء اجلديدة الغالفية،
بينما مت نقل موضع لوحة األرقام إىل املصد للحصول على مظهر
أنقى .وال ترتك أطراف أنابيب العادم العريضة واملنفصلة أي
جمال للشك بأن  Bentaygaاجلديدة هي مركبة قوية عالية األداء .أما
الزيادة مبقدار  20ملمًا إىل املسافة الفاصلة بني وسط العجلتني
اخللفيتني فتمنح مزايا ديناميكية وتضع العجالت ضمن أقواسها
ّ
تتمتع العجالت نفسها بتصميم
لتحسني وقفة السيارة .بدورها،
جديد وفريد خاص بسيارة .Bentayga
من ناحية أخرى ،خضعت املقصورة الداخلية الراقية لسيارة
 Bentaygaإلعادة تصميم كبرية .ومن بني التغيريات األساسية
هناك الواجهة الوسطية اجلديدة وعجلة القيادة ،والزخارف اجلديدة
ميزة التهوية
لألبواب واملقاعد اجلديدة بالكامل – واملتوفرة اآلن مع ّ
يف اخللف خليار املقصورة القياسية خبمسة مقاعد .إضافة هلذا،
يتوفر خيار بنمط أربعة مقاعد ،حيث يوجد مقعدان منفصالن يف
اخللف بينهما كونسول وسطي أنيق ،وخيار ثالث صفوف بنمط
سبعة مقاعد .ويستمتع ّ
ركاب املقاعد اخللفية مبساحة أوسع مع
زيادة املساحة املتوفرة لألرجل مبقدار  100ملم وفقًا لنمط تصميم
املقاعد.
ويندمج نظام معلوماتي ترفيهي من اجليل القادم بسالسة ضمن
ّ
’اجملنح‘ من  ،Bentleyوهو يشتمل
لوحة قيادة مشغولة يدويًا بالنمط
على شاشة قياس  10.9بوصات مع عرض للرسومات من احلافة
وتتميز الشاشة الرقمية اجلديدة بالكامل عرب مستويات
للحافة.
ّ
ّ
الدقة العالية والرسومات الديناميكية واليت ميكن ختصيصها وفقًا
لرغبة السائق .ويتوفر مستويان من النظام الصوتي :نظام Bentley
 Signature Audioونظام  Naim for Bentleyاالختياري الذي يضم
ما ال يقل عن  20مكبرّ ًا للصوت.
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نــجوم

حكيمي ثالثا ..تعرف على صفقات االنتقال األغلى للنجوم العرب

أشرف حكيمي

اسالم سليماني

محمد صالح
أيمن عبد النور

حكيم زياش
دخل النجم املغربي أشرف حكيمي ،اخلميس املاضي ،قائمة أغلى
الالعبني العرب عرب التاريخ ،وذلك بانتقاله إىل صفوف إنرت ميالنو
اإليطالي ،قادما من ريال مدريد اإلسباني.
وبصفقة بلغت قيمتها  40مليون يورو ،حل حكيمي ثالثا يف قائمة
أغلى االنتقاالت لالعبني العرب ،خلف جنمي الدوري اإلنكليزي،
اجلزائري رياض حمرز ،واملصري حممد صالح.

رياض محرز
أياكس أمسرتدام اهلولندي.
وبلغت صفقة حكيمي إىل إنرت ميالنو  40مليون يورو ،وهي نفس
قيمة انتقال زياش إىل تشلسي مطلع هذا العام.
وجاء املهاجم اجلزائري إسالم سليماني خامسا ،بانتقاله من سبورتنغ
الربتغالي لليسرت سييت اإلنكليزي يف صيف  ،2016مقابل  30مليون
يورو.

وحيتل اجلزائري حمرز املركز األوىل يف قائمة أغلى االنتقاالت
العربية ،وذلك ألن انتقاله من ليسرت سييت إىل مانشسرت سييت
يف صيف  ،2018كلف قرابة  68مليون يورو.

هنا قائمة الالعبني الـ 8الذين كسر انتقاهلم حاجز الـ 20مليون يورو
يف أوروبا:

ويبقى حمرز الالعب العربي الوحيد عرب التاريخ ،إىل يومنا هذا،
الذي كلف انتقاله أكثر من  50مليون ريورو.

 1اجلزائري رياض حمرز (ليسرت سييت اإلنكليزي إىل مانشسرت سييتاإلنكليزي) –  68مليون يورو.

ويف املركز الثاني حيل املصري حممد صالح ،الذي انتقل إىل
صفوف ليفربول اإلنكليزي قادما من روما اإليطالي ،يف صيف
 ،2017مقابل  42مليون يورو.

 2املصري حممد صالح (روما اإليطالي إىل ليفربول اإلنكليزي) – 42مليون يورو.

وبانتقاله لصفوف اإلنرت ،دخل حكيمي التاريخ من أوسع أبوابه،
وحل باملركز الثالث يف القائمة العربية ،متساويا مع مواطنه حكيم
زياش ،الذي انتقل قبل أشهر إىل تشلسي اإلجنليزي قادما من

 3املغربي أشرف حكيمي (ريال مدريد اإلسباني إىل إنرت ميالنواإليطالي) –  40مليون يورو.
 3-املغربي حكيم زياش (أياكس اهلولندي إىل تشلسي اإلجنكليزي)

يوسف النصريي
–  40مليون يورو.
 5اجلزائري إسالم سليماني (سبورتنغ الربتغالي إىل ليسرت سييتاإلجنليزي) –  30مليون يورو.
 6املغربي مهدي بن عطية (روما اإليطالي إىل بايرن ميونيخ األملاني)–  28مليون يورو.
 7التونسي أمين عبدالنور (موناكو الفرنسي إىل فالنسيا اإلسباني)–  22مليون يورو.
 8املغربي يوسف النصريي (ليغانيس اإلسباني إىل إشبيليةاإلسباني) –  20مليون يورو.
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Coronavirus Australia updates: Victoria 270 records new cases

Victoria has recorded 270
new cases in the past 24
hours and, in NSW, the number of cases linked to the
Crossroads Hotel cluster
has increased to 28.
There are mounting concerns
about Victoria’s coronavirus
outbreak after a major spike
in cases and a growing rate
of positive test results.
Victoria recorded 270 new
coronavirus cases in the
past 24 hours. There are
26 patients are in intensive
care, an increase of nine
since yesterday. Of those,
21 are on ventilators.
Meanwhile in NSW, the number of cases linked to the
Crossroads Hotel cluster
has increased to 28.A Sydney Kmart store, in the same
suburb as the pub outbreak,
has been closed after a staff
member tested positive.
Signs pinned outside the
store in Casula said the outlet would temporarily close
for “deep cleaning”. It is
understood the employee is
friends with the 18-year-old
worker at the Crossroads
Hotel who tested positive for
the virus earlier this week.
Premier Gladys Berejiklian
has announced a string of
new restrictions on pubs.
The size of group bookings will be slashed from
20 to just 10 under the new
changes and larger pubs
and clubs will be limited to
300 patrons.
Australia has recorded a total 10,250 cases of COVID19, with 4244 in Victoria,
3314 in New South Wales,
1071 in Queensland, 443
in South Australia, 635 in
Western Australia, 228 in
Tasmania, 113 in the Australian Capital Territory and 30
in the Northern Territory.
Victorians will be tested
twice if they are allowed into
Western Australia.
Last week the WA government announced it would
stop anyone who had been
in Victoria from entering the
state, unless they were on
a very short list of exempt
people.
Now it has revealed that
anyone on that list will be required to wear a face mask,
get tested and then get retested 11 days later.
“This means we are doubling
down on limiting any poten-

tial spread of the virus from
Victoria,” Western Australia’s Health Minister Roger
Cook said.
“From tomorrow we will
have staff and resources in
place at the airport to take
swabs from people before
they collect their luggage.
That means anyone arriving
from Victoria will be tested
at least twice, the same as
we do for our international
arrivals.
“This means we have
the most rigorous airport
screening procedure in Australia.”
A further 1000 Australian
Defence Force personnel
will be deployed to Victoria
to support the coronavirus
response.
Here’s what they will be doing
• State Control Centre planning, logistics and intelligence reporting
• Public health response
focusing on contact tracing data management and
analysis, information flow
as well as the allocation and
tracking of tasks and the onboarding staff to undertake
interviews
• Support for supply and logistics to ensure physical
care packages such as food
and toys and other essential supplies are provided to
public housing residents
• Support focusing on testing in metro, regional/rural
and tourist locations
• Assisting relevant agencies with community engagement focusing on
community awareness and
outreach, particularly in high
risk areas as well as critical
infrastructure and regional
workplaces
• Partnering with Ambulance
Victoria paramedic response
crews to expand Ambulance
Victoria’s response capabilities by providing personnel to act as a second crew
member that can support
paramedics at scenes and
drive back to hospital
• Compliance checking to
support Victoria Police’s
enforcement of the Chief
Health Officer’s stay at home
orders
• Surge capacity as required
in relation to vehicle check
points
Victoria has recorded its

worst rate of positive tests
ever in its new coronavirus
figures.
The 270 confirmed cases
came from 21,995 tests
on Monday, meaning the
positive test rate is 1.23 per
cent.
The previous high was 0.9
per cent on Sunday, and
0.77 per cent on Friday,
when the state recorded its
worst ever daily increase of
288. On that day, a record
37,588 tests processed.
A heroic Sydney doctor may
have saved many lives by
linking two disconnected
cases back to the Crossroads Hotel.
“I’m not sure if this has been
discussed in public but I
want to congratulate the really smart physician who
found the initial link between
two cases in very different suburbs who were then
linked to the Crossroads
Hotel,” NSW Premier Gladys
Berejiklian told reporters.
“That was really smart detective work in a matter of hours
who allowed us to then take
the action we have.
NSW Premier Gladys Berejiklian says there has been
“a level of community transmission in NSW for some
time”.
“I want to make this point
very clear – that during a
pandemic, when you’re easing restrictions as we have
been doing, you’re going to
get extra cases and we have
to live with that,” she said.
NSW Premier Gladys Berejiklian has confirmed her
state will be introducing restrictions on the operation
of pubs and hotels
The measures include:
• A cap of 300 patrons on all
venues
• Group bookings capped at
10 people
• A full-time marshall must be
employed to monitor social
distancing at venues hosting
more than 250 patrons, and
smaller venues must have a
COVIDSafe monitor during
peak times
A further 10 cases have
been linked to a pub cluster,
meaning 28 cases are now
linked to the outbreak.
This includes 14 people who
attended the hotel. All other
cases are linked to these
cases.

The new cases are:
• A 40-year-old south-western Sydney woman, who attended the Crossroads Hotel
on 3 July;
• A 50-year-old Melbourne
man who attended the
Crossroads Hotel on 3 July;
• A 30-year-old south-western Sydney man who attended the Crossroads Hotel on
3 July;
• A 20-year-old south-western Sydney woman who attended the Crossroads Hotel
on 3 July;
• A south-western Sydney
child, who is a contact of a
hotel case;
• A south-western Sydney
teenager, who is a contact of
a hotel case;
• An 80-year-old south-western Sydney man who is a
contact of a hotel case;
• A 20-year-old south-western Sydney man who is currently being interviewed by
contact-tracing experts.
South Australian Premier
Steven Marshall said a
“super-spreader event” in
western Sydney had created too much uncertainty
to allow unrestricted travel
when the state’s borders
open on July 20.
“We know this is going to
be very inconvenient.. but
our primary responsibility
in South Australia is to the
health, safety and welfare
of all South Australians,”
Mr Marshall told reporters.
He said it was unlikely a hard
border would be imposed
with NSW meaning travellers
from that state can continue
to enter South Australia, as
long as they quarantine on
arrival for 14
Mr Sutton has detailed some
of the current figures for Victoria’s biggest outbreaks.
• 147 cases are now linked
to Al-Taqwa College in Truganina
• 14 cases are linked to
Brunswick Private Hospital
• 28 cases are linked to Menarock aged care facility in
Essendon
• 11 cases are linked to the
LaManna supermarket in Essendon
• 14 cases are linked to the
Somerville Meats Retail Services in Tottenham, which
provide meat to Coles supermarkets.
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FW: NSW Government Weekly Update
- 10 July 2020

BORDER CLOSURE AND
COVID-19 RELATED INFORMATION
- For the latest up to date
information please go to:
https://www.nsw.gov.au/
covid-19
ONE MILLION COVID-19
TESTS BUT NO ROOM
FOR COMPLACENCY
- NSW has reached a major milestone in the fight
against COVID-19, with
more than one million tests
carried out in NSW since
January.
- Premier Gladys Berejiklian said the people of NSW
should be proud of this
achievement and thanked
the community for doing
their part to help keep NSW
COVID-safe.

- To download a safety
plan visit https://www.nsw.
gov.au/covid-19/covidsafe-businesses

MORE
POWERHOUSE
FOR THE PEOPLE - NSW
GOVERNMENT TO RETAIN
ULTIMO MUSEUM
- Sydney’s Powerhouse
Museum at Ultimo will continue to welcome visitors
to its renowned exhibits,
with the NSW Government
announcing it will remain
open and operate alongside the new state-of-theart facility planned for
Western Sydney.
- NSW Premier Gladys
Berejiklian and Treasurer
Dominic Perrottet said the
decision would ensure
Sydney had two worldCAPS ON QUARANTINE class facilities and would
ARRIVALS IN NSW
provide a significant boost
- At the request of the for the arts, tourism and
NSW Government, over- employment sectors.
seas quarantine arrivals
in Sydney will be capped $3 BILLION SAVINGS BOat 450 passengers a day NANZA FOR FAMILIES
under new Commonwealth - Households across NSW
Government limits being have collectively saved
introduced from midnight more than $3 billion since
4 July.
July 2017 thanks to up to
- A maximum of 50 people 70 cost of living rebates
per incoming flight and the and savings from the NSW
450 overall daily limit are Government.
key measures to ensure - Premier Gladys Berejikhotel quarantining contin- lian encouraged families to
ues to be effective in limit- call Service NSW to check
ing the spread of COVID-19 their eligibility and start
within NSW and Australia. accessing savings.
- Further information is
BUSINESSES MUST EM- available at https://www.
BRACE COVID SAFE MEA- service.nsw.gov.au/camSURES
paign/cost-living
- NSW businesses must
follow the State Govern- NEW OFF-PEAK TRAVEL
ment’s COVID safety warn- SAVINGS
ings and public health or- - Commuters travelling
ders or risk a penalty of up on buses and light rail will
to $55,000.
save on their off-peak trips
- Breach of orders made for the first time with Opal
under the Public Health fare changes coming into
Act 2010 is a criminal of- effect.
fence and attracts heavy
***********
penalties. In the case of From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
any business, the maxi- Boutelet@premier.nsw.gov.au”
mum penalty is $55,000 and
and a further $27,500 pen- ElectorateOffice
EastHills
alty may apply for each day “ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”
the offence continues.
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Canterbury Leagues Club and other NSW venues put on high alert
NSW pubs, clubs, restaurants
and a shopping centre have
been put on high alert after
NSW authorities confirmed
positive coronavirus cases
had visited the venues.
NSW pubs, clubs, restaurants
and a shopping centre have
been put on high alert after
NSW authorities confirmed
positive coronavirus cases
had visited the venues.
Dr Kerry Chant has revealed
more venues where positive
cases have visited in late
June and early July. These
include:
* Highfield Caringbah;
* Merimbula RSL;
* The Waterfront Cafe, Merimbula;
* Murray Downs Golf Club;
* COOK at Kurnell;
* Narellan Town Centre shopping centre;
* Zone Bowling at Villawood;
* Planet Fitness, Casula;
* Sydney’s Star City Casino;
and
* Canterbury Leagues Club;
A cluster of cases at the
Crossroads Hotel in Casula
has now been linked to as
many as 21 cases.
Meanwhile, The Picton Hotel,
also in Sydney’s southwest
was forced to close after a
patron tested positive for
COVID-19.
It comes after NSW recorded
14 new coronavirus cases in
the 24 hours up until 8pm last
night. Dr Chant said a further
seven cases had been identified up to noon today.
In Victoria, Daniel Andrews
has threatened to impose
stage four restrictions after
the state recorded 177 new
coronavirus cases in the last
24 hours.
“I can’t rule out we have further limits placed on people’s
movement. I can’t rule that
out,” he said. “As I always
said, if we’re planning for it,
we’ll share it with the community. That’s in the hands
of hard working Victorians.”
Follow our live coverage below:
Positive cases visited NSW
pubs, shops and restaurants
Dr Kerry Chant has also revealed more venues where
positive cases have visited
in late June and early July.

These include:
* Highfield Caringbah, in
southern Sydney, where
someone had dinner on July
5, between 6-9pm;
* Merimbula RSL, on the
NSW’s south coast, on July
6 between 6-9pm.
* The Waterfront Cafe, Merimbula, on July 7 for breakfast
between 8.30-9.30am;
* Murray Downs Golf Club on
July 4 and 5;
* COOK at Kurnell on July 5
between 11.30am-12.30pm;
* Narellan Town Centre shopping centre on July 6 including Kmart, Target, Best
& Less, H&M, and the food
court area;
* Zone Bowling at Villawood
on June 27 between 11am3pm;
* Planet Fitness, Casula, between July 6 and 10;
* Star City Casino in Sydney city, on July 4 between
8-10.30pm;
* Canterbury Leagues Club,
July 4 between 11pm-1am;
Dr Chant said anyone who attended these venues at these
times should watch for any
coronavirus symptoms.
“And if they occur to isolate
and get tested from COVID
right away so we’re not actually asking people to isolate
themselves,” she said
“The interviews have highlighted that these either the
individuals were unlikely to
be infectious at these times,
or the nature of the contact
at these venues was minimal
but we do want to highlight
these settings and ensure
that people are appropriately isolating information
changes we will provide an
update.”
21 cases now linked to
Crossroads Hotel
NSW Chief Health Officer Dr
Kerry Chant says there are
now 10 cases linked to people who visited the Crossroads Hotel in Casula, and
another 11 cases linked to
those.
More Sydney pubs linked
to cases sparking outbreak
fears
At least four Sydney pubs
and clubs have been linked
to positive coronavirus cases sparking fears of further

community transmission.
The Canterbury League Club
is the latest in a string of
venues around Sydney to be
linked to confirmed cases.
The club in Sydney’s south
west confirmed on Facebook
that a confirmed case may
have attended the venue on
Saturday, July 4 between
11pm and 2am.
It comes after Star Casino
also confirmed a patron who
visited its complex on Saturday, July 4, tested positive
for COVID-19.
A cluster of cases at the
Crossroads Hotel in Casula
has now been linked to as
many as 13 cases.
Meanwhile, a second hotel
in Sydney’s southwest has
been forced to close after
a patron tested positive for
COVID-19.
NSW Health confirmed The
Picton Hotel had now closed
for deep cleaning after a
person attended the pub on
three separate occasions to
play the pokies while infectious.
It is understood the infectious person sat in the gaming room on July 4, 9 and
10, according to the health
department.
The Casula outbreak has also
sparked the closure of Planet
Fitness in Casula for a deep
clean, after a confirmed case
linked to the Crossroads attended the gym.
Anyone who attended the
gym — particularly between
9am and 11am Thursday, and
4pm and 6pm Friday — has
been urged to get tested.
Of the 14 new cases recorded in NSW today, four were
returned travellers and two
were NSW residents who acquired the infection in Victoria.
It comes after NSW recorded
14 new cases of the coronavirus on Monday.
Six Victorians fined $4000
each for trying to cross into
Qld
Queensland Police have
fined six Victorian travellers
$4000 each after they tried
to enter the state with false
declarations.
Police intercepted a minivan
on Saturday night where all

six occupants were refused
entry at the M1 border control check point.
On Sunday, officers intercepted the same van on
Stuart Street in Coolangatta
around 2pm.
After speaking with the 19year-old male driver, it will be
alleged the same group were
attempting to cross the border with declarations falsely
claiming they had not been
in Victoria in the previous 14
days.
All six people, including two
19-year-old women and four
men aged 18, 19, 23 and 28
years old, were fined $4,003
for failing to comply with the
Covid-19 Border Direction.
They were again refused entry.
Since July 10, more than 850
people have been refused
entry to Queensland.
Police in NSW have shut
down a pub in the Snowy
Mountains after it failed to
comply with its social distancing obligations on several separate occasions.
The Jindabyne premises was
forced to close on Saturday
after officers from attended multiple times between
Tuesday 5 May 2020 and the
weekend, issuing three formal warnings relating to intoxication levels and public
health and safety issues.
The premises will remain
closed for a 72-hour period
and further infringement action is likely.
In addition, several pubs in
Sydney remain under investigation for not complying
with ministerial directions,
and police have not ruled out
further enforcement action.
Officers are also investigating the actions of the hotel
at the centre of the outbreak
in Casula, and whether that
premises was acting in accordance with its responsibilities under COVID-19 legislation.
With COVID-19 infections
increasing daily in Victoria
and now in NSW, the Minister for Police and Emergency
Services David Elliott said he
couldn’t fathom the actions
of some businesses and individuals still failing to com-

ply with the Public Health
Orders.
“I am flabbergasted to see
people flouting the rules at
this critical time,” he said.
“The recent images we have
seen of mass gathering and
social distancing rules being
blatantly ignored are disturbing.
“I want to commend the Police Force, who are diligently
investigating any person or
business that has broken
these laws.
“The message remains clear,
businesses and individuals
will be fined and held to account for irresponsible and illegal behaviour that puts the
whole community at risk.”
Infection at Sydney’s Star
casino
A gambler at Sydney’s Star
casino has tested positive
for COVID-19.
The casino in Pyrmont said
it had been informed by NSW
Health that the patron had attended on the evening of Saturday, July 4.
“The Star is working closely
with NSW Health to respond
to this information, including the conduct of contact
tracing (which includes staff
members),” a Star spokesman said in a statement.
The Star noted the patron had
been on the premise from
around 7.30pm to 10.30pm.
The casino re-opened on
June 1 in accordance with
a COVID-Safe Plan, including distancing measures and
hygiene and cleaning measures.
This includes an extensive
intra-day cleaning and a
daily comprehensive clean
during a property shutdown
between 6am and 10am.
The news comes as NSW
recorded 14 new cases of
coronavirus on Monday.
Four were returned travellers, two are NSW residents
who acquired the infection in
Victoria. Both have been in
self-isolation since returning
and have no close contacts.
The other eight cases include
five who attended the Crossroads Hotel in Casula, and
three are contacts of cases
who were at the hotel.
Police were forced the break

up several parties in Sydney’s eastern suburbs on
Saturday.
“Let’s be very clear about
this, the time for warnings
has long passed,” Acting Assistant NSW Police Commissioner Tony Cooke said.
“The moronic behaviour of
people at dance parties has
got to stop and we will continue to seek these people.
“We are all responsible for
our own actions here and we
need to be serious about this.
We have come a long way.
“Complacency is the ally of
the virus. We need to take
this seriously. It is a massive
wake-up call for us all and we
need to get back on the bus
together.”
1000 troops en route to Victoria
Federal Health Minister Greg
Hunt says Victoria has accepted the help of an extra
1000 Australian Defence
Force personnel to contain
the state’s coronavirus outbreak.
“Those members will serve
in a variety of roles,” Mr
Hunt told reporters.
“They come on top of the
approximately 350 that we
currently have in place, and
those 350 include approximately 120 supporting police at checkpoints across
the lockdown zones (and)
188 that have been working
in supporting the testing regime.”
Another MP in isolation after pub visit
A NSW Labor MP has gone
into self-isolation after both
he and his wife attended
the Crossroads Hotel in the
southwestern Sydney, the
pub at the centre of Sydney’s latest novel coronavirus cluster.
Anoulack
Chanthivong,
who represents the seat of
Macquarie Fields, said he
ate dinner at the venue on
July 6 and was contacted
by NSW Health with an automated message on Sunday night to undergo testing.
Federal MP Anne Stanley
has also entered self isolation after visiting the Crossroads Hotel in Casula.
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Premier’s threat as Victoria clocks 238 new cases

After more than 500 fines
were handed out, Victorian Premier Daniel Andrews says restrictions
could be tightened if people don’t stop breaking
the rules.
After more than 500 fines
were handed out, Victorian Premier Daniel Andrews says restrictions
could be tightened if people don’t stop breaking
the rules.
The state recorded 238
new coronavirus cases
in the past 24 hours. A
woman in her 90s died
overnight – bringing the
number of deaths in the
state to 27. There are 105
Victorians in hospital, up
20 from Tuesday, and 27
people in intensive care.
Mr Andrews said the situation was “very, very serious” and called out more
than 500 Victorians who
have been fined in the past
week for going against the
lockdown rules.
“If people do not do the
right thing then we will
have to move to additional restrictions being put in
place and potentially prolong these restrictions,”
he said.
In NSW meanwhile, two
more pubs have shut
down in Sydney Wednesday morning as a cluster
in the city continues to
spread.
The Wests League Club
and the Macarthur Tavern,
have closed overnight after infected customers
visited over the weekend.
Despite an increasing
number of COVID-19 infections being linked to a
Sydney pub cluster, NSW
Premier Gladys Berejiklian has ruled out sending
her state back into lockdown.
Australia has recorded
a total 10,061 cases of
COVID-19, with 4448 in
Victoria, 3328 in New
South Wales, 1071 in
Queensland, 443 in South
Australia, 636 in Western
Australia, 228 in Tasmania, 113 in the Australian

NSW Premier Gladys Berejiklian said her government has to “consider further restrictions”

Capital Territory and 30 in
the Northern Territory.
Frustrated motorists are
facing delays up to two
hours as Queensland police stop every car with
a NSW registration plate
at the Gold Coast border
checkpoint.
However,
Queensland
Premier
Annastacia
Palaszczuk is making no
apologies.
She says people were told
about the border restrictions and knew there may
be delays — thanking police and other emergency
services staff working
on those border checkpoints.
NSW will ‘have to consider further restrictions’
NSW Premier Gladys Berejiklian said her government has to “consider
further restrictions” after
what’s happened in Victoria.
Speaking at a Committee
for Economic Development of Australia event in
Sydney, she said a elimination strategy wouldn’t
work because it was “unrealistic” and would hurt
the state’s economy.
“I think we have to consider further restrictions,
any activity which is high
risk,” she said.
“We know what is safe,
we know what is high risk.
There is definitely room
for us to consider what
else might be considered
a high risk activity and
consider how we can curtail some of that risk.

“Because given what’s
occurred with the Victorian situation and the level
of community transition
in NSW at this stage, that
we should look at that.”
Breakdown of new NSW
cluster cases
There were ten new cases
linked to the Crossroads
Hotel outbreak in Sydney
overnight.
Here’s a bit more information about each case;
• 31 year old male who attended Crossroads Hotel
on 03/07
• 42 year old female who
attended Crossroads Hotel on 03/07
• 27 year old female who
attended Crossroads Hotel on 03/07
• 14 year old female close
contact of Crossroads
Hotel staff case
• 27 year old male who
attended Planet Fitness
gym, Casula
• 24 year old male who
attended Planet Fitness
gym, Casula
• 53 year old male who attended Crossroads Hotel
on 03/07
• 22 year old male tertiary
case from Crossroads
Hotel
• 33 year old female who
is a close contact of the
Nepean Blue Mountains
case previously reported
who attended Crossroads
Hotel on 03/07
• 17 year old male tertiary
case from Crossroads
Hotel

The cases linked to the
Crossroads Hotel at Casula have hit 34 today
and NSW Health has published a list of all the other
venues affected.
They include;
Bankstown YMCA in
Revesby
A Woolworths in Bowral
Milky Lane in Parramatta
Bavarian Macarthur in
Campbelltown
Macarthur Tavern in
Campbelltown
West Leagues Club in
Campbelltown
Everyone who attended
these venues between
between 4-10 July should
monitor for symptoms,
and isolate immediately
and seek testing if any
symptoms develop.
Staff and patrons who attended the Planet Fitness
gym in Casula between
4-10 July are now considered to be close contacts
and are being advised to
self-isolate for 14 days
and seek testing.
One of the cases worked
at Casula K Mart on 10
July from 5 pm – midnight.
People who were at the
store at this time are not
directed to self-isolate,
but instead to watch for
symptoms and get tested
if they occur.
Although Mr Hunt praised
NSW for “holding the line”
in Australia’s coronavirus
battle, he said the situation in Victoria is “the
great fight of our lives”.
Full list of NSW cluster- He said the case numbers
hit venues
in Victoria were “deeply

concerning”.
“These numbers, as the
Victorian Chief Health Officer has said, are stable
but they are deeply concerning. “It is too early to
say if it will remain stable,” he said.
“We are in, as Victorians,
we are in, as Melburnians,
the great fight of our
lives.”
Federal Health Minister
Greg Hunt said he believes the situation in NSW
is under control despite a
cluster there growing to
34 cases Wednesday.
He said he formed that
opinion after talking to
NSW Chief Medical Officer Paul Kelly.
“Paul Kelly described this
as a stable situation and
heartening that NSW has
been able to confine the
spread of case to only
those from the Crossroads Hotel,” Mr Hunt
said.
“We are on absolutely
vigilant watch.They are
testing, they are tracking,
they are tracing, they are
isolating.”
The Northern Territory
government has declared 30 council areas
in Sydney as coronavirus
hotspots.
It means from Friday (Yesterday), anyone arriving
in the NT from Sydney will
be ordered into two weeks
of supervised quarantine,
at their own cost.
Victoria has also been declared a hot spot.
“Nobody wanted this,
everyone hoped coronavirus would be under
control down south,”
Northern Territory Chief
Minister Michael Gunner
told reporters. “We did
not want this but we did
plan for this.”
Victorian Premier Daniel
Andrews says restrictions could be tightened
if Victorians don’t stop
breaking the rules.
More than 500 Victorians
have been fined in the past
week for going against
the lockdown rules.

“This is very, very serious,” he said. “The vast
majority of people are doing the right thing … I am
so so grateful and proud
of all those Victorians doing the right thing.
“If, however, people do
not do the right thing then
we will have to move to
additional restrictions being put in place and potentially prolong … these
restrictions.
“Nobody wants that … because of the choices of a
few, [meaning] the vast
majority have to ensure
these challenging restrictions for longer than they
should.”
In Victoria, Professor Sutton said keeping your
distance was by far the
best way to stop the virus
spreading.
“The virus can survive on
a surface for a number
of hours,” he said. “It’s
almost over emphasised
that threat, the 1.5 metre
distance is the most critical thing you can do.
“People can obsess over
lift buttons, but that limitation of interaction with
other people will be the
thing to limit that risk.”
Three cases have now
been linked to Planet Fitness gym in Casula, triggering an isolation warning for staff and patrons.
As previously reported,
two men, aged 24 and 27,
tested positive after attending the gym. An employee also worked while
infectious.
In light of the three cases,
NSW chief health officer
Dr Kerry Chant has advised any staff or patrons
that attended the gym between July 4 and July 10
to self-isolate for the next
14 days.
The isolation warning
for anyone who attended
the Crossroads Hotel between July 3 and July 10
also still stands with staff
and patrons required to
self-isolate for 14 days
and get tested if they have
symptoms
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Coronavirus Australia live updates:

Why Sydney cases are spreading so fast

It normally takes up to 14
days for coronavirus to
start showing effects on
the body, but authorities
say Sydney’s new cases
are becoming infectious
just one day after contracting the virus
NSW Health Minister
Brad Hazzard says the
city is “effectively in a
war zone” after ten cases
were linked to the Crossroads Hotel cluster yesterday – bringing the total
number of known infections to 34.
The state’s Chief Health
Officer Dr Kerry Chant
said several of the cases had developed their
COVID-19 symptoms incredibly fast. She said
Sydney’s new cases appear to show symptoms
after just one day.
“It gives you very little
time for the contact tracers, because you’ve got
to get your cases diagnosed and then you’ve
got to lock down those
contacts,” Dr Chant said.
Meanwhile, one of Australia’s top coronavirus
experts says Victoria is
on a “knife’s edge” with
COVID-19, urging the
state to bring in a complete shut-down and
eliminate the virus once
and for all.
Australia has recorded
a total 10,807 cases of
COVID-19, (New South
Wales 3527, Victoria
4750, Queensland 1071
1058, Western Australia
644, Australian Capital
Territory 113, South Australia 443, Northern Territory 31, Tasmania 228).
Victoria itself recorded
317 new cases in the last
24 hours until mid Thursday

Queensland to bring
in tough new punishment
Queensland will today
move to pass laws to

bring in a maximum penalty of six months’ imprisonment for breaking border restrictions.
Deputy Premier and
Health Minister Steven
Miles said the current
maximum penalty of a
$4,000 was not sufficient.
“This week in Parliament
we will further strengthen
our public health laws
– further strengthen the
powers available to the
state to keep Queenslanders safe,” he said.
In good news for the Sunshine State,18 Queenslanders who visited
the Crossroads hotel in
south-west Sydney have
now tested negative to
the coronavirus.

Pubgoer’s virus level
off the charts

night.

Sydney cafe closed
after case

A Sydney eatery has
closed for cleaning after
reporting a case of coronavirus in a customer.
Frankie’s Food Factory,
which is inside the Milperra Flower Power, says
the customer was at the
cafe on Thursday July 9
between 12 and 2pm.
Other people who were
there at the time will be
contacted by health authorities
“We have a duty of care to
protect our guests, staff
and local community,”
the cafe said on its Facebook page.
“We will re-open once all
staff have been tested
and only those with a
negative result will be allowed to return to work
(and) the venue has been
deep cleaned, sanitised
and fumigated for any potential COVID traces by a
certified cleaning organisation.”
Other affected businesses
include Meat Perfection
butcher in Milperra, Woolworths in Bowral, Mancini’s in Belfield, Macarthur
Tavern, YMCA Revesby
and Hurricane’s Grill in
Brighton Le Sands.

A young man who caught
coronavirus at the Crossroads Hotel in Casula had
“one of the highest infection levels we’ve ever
seen”, NSW Health Minister Brad Hazzard has
revealed.
“We’ve got a young bloke
from that latest cluster …
he had one of the highest
infection levels we’ve ever
seen,” Mr Hazzard told
Ben Fordham on 2GB.
“His viral load was quite
capable of spreading it to
anybody near him … we all
need to be on high alert.” Five infections at chil-

dren’s hospital
Sydney sports club Five staff members at The
closes
Royal Children’s Hospital

A sports club in Sydney’s
inner west was closed for
cleaning on Wednesday
after a customer tested
positive to coronavirus.
Magpie Sports, in Croydon Park, told customers
it had been contacted by
NSW Health on Wednesday and told it was investigating a person who had
recently tested positive.
The patron visited the
club on Friday, July 10,
between 8pm and mid-

Melbourne have tested
positive for COVID-19.
The hospital said in a
statement last night the
five workers are not
linked to any one team,
and another seven staff
members are now also
self-isolating from home.
“Our team members are
being supported by their
managers and the hospital’s People and Culture team,” the statement
said.

“The RCH has restricted
all patient visitors except
parents/guardians since
April. This includes siblings and extended family
and exemptions are only
allowed in the most extreme circumstances.”
It comes less than a week
after a food outlet at the
hospital was closed when
a staff member contracted
COVID-19.
“A private retail premises
located on the Campus
was closed last Friday
by the franchisee after a
‘back of house’ worker
tested positive to COVID19,” an RCH spokesperson said.
“As this is a private retail
tenancy, contact tracing is being managed by
DHHS. The RCH has received no advice to any
risk to patrons however
took the measure of advising all staff as soon
as we became aware and
also placing advisory notices.”

‘Bored’ Melburnians
flock to shopping centres

Locked-down
Melburnians are wandering
around shopping centres
in boredom and because
they want some time
away from their families,
retailers say.
The Monash Leader spoke
to retail workers in Chadstone who said they were
“shocked” some shoppers weren’t taking the
lockdown seriously.
“We have a lot of customers who come in and do
the right thing, but there
are some who are walking in and saying they are
bored and needed time
away from their families,’
she said.
“I have seen police and
security regularly patrolling and they’re doing a
great job.”
Of the 88 fines, 24 were

issued at vehicle checkpoints with police conducting 24,956 checks in
Melbourne’s main arterial
roads.
Police also conducted a
further 5184 spot checks
on people at homes, business and public places
across the state.
A group of nine people
gathered at a private
residence in Melbourne’s
CBD were also slapped
with fines, with police
also alleging suspected
drug activity.
Victorian Premier Dan
Andrews had a message
to anyone still breaking
coronavirus rules, as the
state confirmed another
270 cases yesterday.
“To everybody making
great sacrifices I’m proud
of you, I’m grateful, I’m
very thankful,” he said.
“To those who aren’t doing the right thing, you’ve
got to improve your behaviour, make better
choices, for you, your
family and the entire community.
“The alternative is not acceptable to any of us and
you will be fined if you are
doing the wrong thing.”

Melbourne
school
shuts over case

A private school in Melbourne’s north has closed
after an IT worker tested
positive to COVID-19.
Al Siraat College in Epping told parents and
staff the news on Tuesday night.
Principal Fazeel Arain
told parents in an email
that students in years 10,
11 and 12 were due to begin term three classes on
site on Thursday but “will
now be moved online until further notice”.

39 aged care homes
hit in Victoria

Minister for Aged Care
Richard Colbeck has revealed that 39 aged care
homes in Melbourne have
been hit with coronavirus
cases – an increase of
seven overnight.
Although most of the infections are in staff members only, there are 45
residents in eight facilities who have contracted
the virus.
“There is more bad news
coming,” Mr Colbeck told
the Today show. “It is important we do everything
we can to protect these
NSW rejected plan to people who, as we all
move Qld border
agree, are extremely vulA move the Queensland nerable.”
border 7km south to the
Tweed River to prevent PM to announce tradie
financial stress for bor- cash splash
der-side businesses was Apprentices will have
rejected by the NSW gov- their pay covered by the
ernment, the Queensland Morrison
Government
Premier has revealed.
and school leavers of“I put that to NSW and fered free training under
they rejected it,” Annas- a $2 billion investment to
tacia Palaszczuk told the help support Australia’s
Today show (on Wednes- COVID-19 recovery.
day morning).
Prime Minister Scott Mor“This was right from the rison will announce the
very beginning to make expanded wage subsidy
the Tweed river the bor- worth up to $7,000 a quarder so those border com- ter today, revealing the
munities could go back- first element of the “secwards and forwards and ond phase” of recovery
that was rejected.”
after JobKeeper is phased
out in September.
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SITE SEARCH BEGINGS FOR NEW
BANKSTOWN-LIDCOMBE HOSPITAL

The south-western Sydney
community is a step closer
to having a new world-class
$1.3 billion Bankstown-Lidcombe Hospital, with the
search now on for a site to
build the hospital.
Health Minister Brad Hazzard said the NSW Government is calling for proposals from landowners of
suitable sites in the East
Hills and Bankstown region.
“The NSW Government is
taking another step on our
key election promise to
deliver a $1.3 billion stateof-the-art Bankstown-Lidcombe Hospital,” Mr Hazzard said.
“We’re launching a thorough selection process to
secure a hospital site that
is best placed to provide
future health services to
the south-western Sydney
community.”
A Clinical Services Plan is
currently being finalised,
detailing the new hospital’s
services and examining the
use of new technologies
including virtual care solutions.
The new Bankstown-Lidcombe Hospital will provide:
- Expanded emergency
services
- Intensive care
- Surgery and interventional procedures
- Women’s and Children’s
Health
- Rehabilitation
- Aged health

Wendy Lindsay MP, Dr Matthew Smith and Alaina Green at Bankstown-Lidcombe Hospital
which can be used, however Wendy has kindly asked if you use the photo to please put the
following note under the photo “Wendy Lindsay MP State Member for East Hills with Dr Matthew Smith and Alaina Green at Bankstown Hospital July 2019 – Pre-Social Distancing.”

- Mental health
- Cancer services
- Ambulatory care services
- Community Health Services.
State Member for East Hills
Wendy Lindsay said: “Clinicians, staff and the broader
community all have a vital
role to play in planning the
new hospital.
“The community’s input
will help shape the future
of healthcare in our region,
so the new hospital will respond to the locals’ healthcare needs right into the
future, and be an enormous
asset to our local community,” Ms Lindsay said.
A Request for Information
(RFI) will run from 17 July
to 28 August 2020, inviting
landowners who own potentially suitable sites for
the new hospital to nominate their land for consideration.
The emergency department
at the existing Bankstown-

Lidcombe Hospital is currently undergoing a $25
million upgrade which will
improve services until the
new hospital is built.
The NSW Government has
invested $10 billion to deliver more than 130 new
and enhanced health facilities statewide since 2011,
including the $740 million Liverpool Health and
Academic Precinct and the
$632 million Campbelltown
Hospital Stage 2 Redevelopment.
The NSW Government is
also investing $10.1 billion
more over the next four
years, including more than
$900 million for rural and
regional areas in 2019-20.
To suggest a site or learn
more about the project visit: hinfra.health.nsw.gov.
au/newbankstownhospital
MEDIA: Nicolette Kormendy | Minister Hazzard |
0429 064 897
Jennifer Mehanna | Wendy
Lindsay MP | 9772 2774

DREAM TEAM EVENTS
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جلميع
حاجاتكم

من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
:اتـصلوا بـ جـايدن على
0415991993

AFIC stands with the people of Bosnia on the 25th anniversary of Srebrenica.
Today we remember the brutal massacres that saw
10,000 Muslim men and boys murdered in cold blood.
We stand in solidarity and support with our sisters and
brother from Bosnia and Herzegovina.
We ask Allah SWT to ease the pain of all those oppressed.

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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
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

