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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

سـبت كـل   e-mail: info@meherald.com.au  تـصدر 
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

موفد الرئيس الفرنسي التقى الرؤساء الثالثة وقيادات
عـون: عـملية الـتدقيق املـالي يف حـسابات مـصرف لـبنان تـواجه 

بـعراقيل عـديدة مـؤكدا إصـراره عـلى الـتدقيق الـجنائي
دوريل:وفاء اجملتمع الدولي بالتزاماته جتاه لبنان مرتبط بتحقيق اإلصالحات 

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

من  صدرتا  إشارتان 
لسان  وعلى  بعبدا، 
عون  ميشال  الرئيس 
االسراع  مبوضوع  تتصالن 
جديدة:  حكومة  بتأليف 
تتعلق  االوىل  االشارة 
االمريكية  »العقوبات  بأن 
استهدفت سياسيني  اليت 
االمور  زادت  لبنانيني 
تعقيدًا«، واالشارة الثانية، 
من  لبنان  اوضاع  ان 
النازحني  وجود  »تداعيات 
والضائقة  السوريني 
وباء  وانتشار  االقتصادية 
اىل  اضافة  »كورونا« 
والعقوبات  بريوت  انفجار 
االمريكية، »تتطلب توافقًا 
لتشكيل  واسعًا  وطنيًا 
حتقيق  من  تتمكن  حكومة 
بالتعاون  املطلوبة  املهام 

معواًل  النواب،  جملس  مع 
اهمية على التشاور الوطين 

العريض«.

عون  الرئيس  قال  ومما 
الرئيس  موفد  امام  ايضًا، 
باتريك  ماكرون  اميانويل 

استقباله  خالل  دوريل 
يف قصر بعبدا، ان حتقيق 
املبادرة الفرنسية ملصلحة 
من  اال  يتحقق  »لن  لبنان 
التتمة على الصفحة 21خالل حكومة موثوق بها«.. 

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

املـشهد األمـريكي الـداخلي يـواجه 
تعقيدات برفض ترامب تسليم السلطة

التتمة على الصفحة 21

البيت األبيض مينع اإلدارة 
التعاون  من  األمريكية 
رمسيًا مع الرئيس املنتخب، 
فريقًا  يشكل  بايدن  وجو 
لاللتفاف  املستشارين  من 
على ذلك. ما هي تفاصيل 
الداخلي  املشهد  تعقيدات 
السلطة  تسليم  ومسألة 
ترامب  إجراءات  على ضوء 

خالل  توقعه  ميكن  وما 
الفرتة املتبقية من واليته؟
املنتخب  الرئيس  ميلك 
واسعة  شبكة  بايدن  جو 
اخلربة  ذوي  احللفاء  من 
احلكومية  والعالقات 
عملية  لقيادة  الواسعة 
بعناية،  للسلطة  انتقال 

السيناتور شـوكت مسلماني يستعيد 
عـضويته يف حـزب الـعمال

التتمة على الصفحة 21

شوكت  السيناتور  استعاد 
مسلماني عضويته يف حزب 
العمال بعد اجتماع مع زعيمة 
احلزب يف نيو ساوث ويلز 

جودي ماكاي.
مسلماني  السيناتور  وكان 
حضور  عن  تنحى  قد 
عاد  لكنه  الربملان  جلسات 
يف  تشرين األول  املاضي 
مستقلة  بصفة  حلضورها 
تعليق عضويته يف  بسبب 

حزب العمال.

تال  املاضي  األربعاء  ويوم 
أجراها  اليت  املقابلة  نص 

التتمة على الصفحة 21

تـركيا تـناكف روسـيا:
لن خنضع لألمر الواقع يف كاراباخ

أكدت روسيا وجود خالفات 
مسألة  حول  األتراك  مع 
السالم  حفظ  قوات  نشر 

يف كاراباخ.
حتّدثت  قد  كانت  فبعدما   
وقع  فهم«  »سوء  عن 
حول  تركيا  وبني  بينها 
السالم  حفظ  قوات  نشر 
كاراباخ  ناروغو  إقليم  يف 
أرمينيا  بني  عليه  املتنازع 

أنقرة  قررت  وأذربيجان، 
جمددًا مناكفة الروس.

الدفاع  وزير  أعلن  فقد 
الرتكي خلوصي أكار، أمس 
بالده  أن  اخلميس،  األول 
كاراباخ  اتفاق  يف  حاضرة 
وبامليدان،  باملفاوضات 
ألحد  ميكن  ال  إنه  قائاًل: 
الواقع،  لألمر  خيضعنا  أن 

وعلى التنسيق مع الشركاء 
لبنان  الخراج  الدوليني 
االقتصادية  االوضاع  من 
مير  اليت  الصعبة  واملالية 

بها.
املوفد  امام  عون  وكشف 
التدقيق  دوريل ان عملية 
املالي يف حسابات مصرف 
لبنان، وهي )اي العملية( 
االصالحات،  اسس  من 
عديدة،  بعراقيل  تواجه 
على  اصراره  مؤكدا 
بعد  اجلنائي،  التدقيق 
التمديد ثالثة اشهر لشركة 

»الفاريز ومارسال«.
وعلم ان فريق 8 آذار طلب 
من املوفد الرئاسي العمل 

مع الرئيس املكلف على:
إلغاء فكرة املداورة،   - 1
اليت  لالشكاليات  نظرًا 

الرئيس عون مستقبال مستشار الرئيس الفرنسي دوريل بحضور السفرية  الفرنسية آن غريو
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
إن البلدية متحمسة جدًا إلحضار 
الحدث املوسيقي الفريد من نوعه 
 Great  ، ويلز  ساوث  نيو  يف 
Southern Nights إىل غرانفيل 
 .)Granville Centre( سنرت 
البارزين  النجوم  من  مجموعة  مع 
تم  الذين  املميزين  الفنانني  من 
شهر  ملدة  لالحتفال  تأكيدهم 
 1000 سيقام  الحية،  باملوسيقى 
احتفال آمن من COVID يف جميع 
أنحاء نيو ساوث ويلز يف تشرين 

الثاني/ نوفمرب.
 Great Southern سوف تتوج
صناعة  حدث  يف   Nights
أسرتاليا،  يف  األول  املوسيقى 
من  املئات  وجلب   ARIA جوائز 
الفنانني الناشئني والراسخني إىل 
أماكن محلية يف نيو ساوث ويلز.

السالمة  إرشادات  مع  تماشيًا 
 NSW Health بـ  الخاصة 
التسجيل  ينبغي   ،  COVID-19
سنرت  غرانفيل  إىل  الدخول  عند 
الضيوف  جميع  من  ونطلب 
أثناء  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام 

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

على الرقم:
0419 651 187 

steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

 Great Southern Nights مهرجان موسيقى

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

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

Great Southern Nights Music Festival  
Council is very excited to bring the  
one-of-a-kind NSW music event, Great 
Southern Nights to The Granville Centre. 
With a star power line-up of feature artists 
confirmed for the month-long celebration  
of live music, 1000 COVID-safe gigs will  
take place across NSW this November.

Great Southern Nights will culminate in 
Australia’s premier music industry event, the 
ARIA Awards and bring hundreds of emerging 
and established artists to local NSW venues. 

In line with NSW Health COVID-19 safety 
guidelines, registration is required upon entry 
to The Granville Centre and we ask all guests 
to adhere to social distancing while inside.

Great Southern Nights is part of the NSW 
Government’s COVID-19 recovery plan and 
was created to kick start the bounce back 
of the live music, hospitality and tourism 
industries. We’re excited to host a Great 
Southern Nights gig and know how  
important this initiative is to get their  
industry back on its feet.

For more information, visit  
www.cumberland.nsw.gov.au/
greatsouthernnights

Yulugi is one of the live gig performances for NAIDOC Week

DAs available online
As a further way to make it easier for 
residents, development applications in 
Cumberland City can now be lodged 
electronically through the NSW Planning 
Portal that is managed by the  
NSW Government.

Further information on how to lodge 
applications on the portal is available on  
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current  
development applications visit

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications- 
currently-advertised 

 or visit 

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application- 
tracking to check the status  
of specific developments.

وجودهم يف الداخل.
 Great Southern تعد 
التعايف  خطة  من  جزًءا   Nights
وضعتها  التي   COVID-19 من 
وقد  ويلز،  ساوث  نيو  حكومة 
تم إطالقها لبدء عودة املوسيقى 
وصناعات  والضيافة،  الحية، 
متحمسون  نحن  السياحة. 
 Great Nights الستضافة حفل
أهمية  مدى  ونعرف   Nights
هذه  وقوف  العادة  املبادرة  هذه 

الصناعة على قدميها.

قوموا  املعلومات  من  للمزيد 
بزيارة:

w w w . c u m b e r l a n d .
n s w . g o v . a u /
greatsouthernnights

 )DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

على  األمر  لتسهيل  أخرى  كطريقة 
السكان، يمكن اآلن تقديم طلبات 
كامربالند  مدينة  يف  التطوير 
إلكرتونيـًا من خالل بوابة تخطيط 
 NSW Planning( نيو ساوث ويلز
Portal(  التي تديرها حكومة نيو 

ساوث ويلز.
حول  املعلومات  من  مزيد  يتوفر 
املوقع  على  الطلبات  إيداع  كيفية 
www.planningportal.nsw.

gov.au

زوروا  الحالية  الطلبات  لتقديم 
تطبيقات التطوير:

www.cumberland.nsw.
gov.au/deve lopment -
applications- املعلن عنها حاليًا

أو زوروا:
www.cumberland.nsw.

 gov.au/development-
application-tracking
 للتحقق من حالة تطويرات معينة.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  ابلغ 
الرئيس  مستشار  عون  ميشال 
ماكرون  اميانويل  الفرنسي 
والشرق  افريقيا  مشال  لشؤون 
الذي  دوريل  باتريك  األوسط 
األول  امس  ظهر  قبل  استقبله 
بعبدا،  قصر  يف  اخلميس 
باملبادرة  متمسك  »لبنان  ان 
الفرنسية ملا فيه مصلحة لبنان، 
من  اال  يتحقق  لن  االمر  وهذا 
خالل حكومة موثوق بها وقادرة 
املطلوبة  اإلصالحات  اجناز  على 
اليت  الورقة  يف  وردت  واليت 
الرئيس  بني  عليها  االتفاق  مت 
السياسية  والقيادات  ماكرون 
اللبنانية، والتنسيق بشكل فاعل 
الذين  الدوليني  الشركاء  مع 
الخراجه  لبنان  مبساعدة  تعهدوا 
من األوضاع االقتصادية واملالية 

الصعبة اليت مير بها«.
واعترب الرئيس عون ان »عملية 
يف  املالي  اجلنائي  التدقيق 
واليت  لبنان  مصرف  حسابات 
تعترب من أسس هذه اإلصالحات، 
نقابلها  عديدة  بعراقيل  تواجه 
مت  وقد  حتقيقها،  على  باصرار 
لشركة  اشهر  ثالثة  التمديد 
»الفاريز ومارسال« تأمينا هلذه 

الغاية«.
األساسي  »اهلم  ان  اىل  ولفت 
حاليا هو استمرار االستقرار يف 
البالد وسط العواصف اإلقليمية 
اليت  املسبوقة  غري  واألزمات 
عن  فضال  لبنان،  يواجهها 
النازحني  وجود  تداعيات 
السوريني والضائقة االقتصادية 
وانتشار وباء »كورونا«، إضافة 
يف  وقع  الذي  االنفجار  اىل 
ان  اىل  الفتا  بريوت«،  مرفأ 
اليت  األمريكية  »العقوبات 
لبنانيني  سياسيني  استهدفت 

زادت األمور تعقيدا«.
ان  اجلمهورية  رئيس  وذكر 
تتطلب  األوضاع  هذه  »كل 
لتشكيل  واسعا  وطنيا  توافقا 
حكومة تتمكن من حتقيق املهام 
مع  بالتعاون  منها  املطلوبة 
قوانني  القرار  النواب  جملس 
اىل  مشريا  إصالحية ضرورية«، 
»أهمية التشاور الوطين العريض 

يف هذه املرحلة الدقيقة«.
املستشار  عون  الرئيس  ومحل 
نظريه  اىل  حتياته  دوريل 
اىل  »وقوفه  مقدرا  الفرنسي، 
الظروف  هذه  يف  لبنان  جانب 
الن  مسبوق  غري  وهذا  الصعبة، 
كبري  صديق  ماكرون  الرئيس 
»التضامن  جمددا  للبنان«، 
الصديق  الفرنسي  الشعب  مع 
اإلرهابية  االعتداءات  ادانة  يف 
مؤخرا  حصلت  اليت  واالجرامية 
مدينة  يف  االعتداء  ومنها 

نيس«.
دوريل

وكان املستشار دوريل نقل اىل 
الرئيس  حتيات  عون  الرئيس 
باألوضاع يف  واهتمامه  ماكرون 
العالقات  »متانة  مؤكدا  لبنان، 
»دقة  اىل  الفتا  البلدين«،  بني 
وخطورتها  االقتصادية  االزمة 
تشكيل  يف  اإلسراع  وضرورة 
حكومة كفوءة ومقبولة من مجيع 

األطراف كي تباشر باإلصالحات 
اجملتمع  ثقة  واستعادة  املطلوبة 

الدولي«.
»فرنسا  ان  اىل  دوريل  وأشار 
ستواصل تقديم مساعدات عاجلة 
منها  سيما  ال  عدة،  يف جماالت 
بأن  مذكرا  الرتبوي«،  اجملال 
»وفاء اجملتمع الدولي بالتزاماته 
بتحقيق  مرتبط  لبنان  جتاه 

اإلصالحات«.
وحضر اللقاء عن اجلانب الفرنسي 
واملستشار  غريو  آن  السفرية 
وعن  هيلربون،  جان  السياسي 
السابق  الوزير  اللبناني  اجلانب 
العام  واملدير  جريصاتي  سليم 
الدكتور  اجلمهورية  لرئاسة 
أنطوان شقري واملستشار أسامة 

خشاب. 
منتدى باريس للسالم

اىل ذلك  أكد رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، »ان لبنان 
ال  شعلة  فهو  باالمل،  شبيه 
تنطفىء ابدا. ميكن ان ترتنح، او 
ترجتف، ولكن مهما حيصل، فإنها 
حميب  داعيا  متقدة«،  ستبقى 
احلفاظ  »اىل  العامل  يف  السالم 
بد  ال  عندها  االمل...  على  معا 

للنور ان يفيض من جديد«.
انه  على  عون  الرئيس  وشدد 
يف  »نلحظ  الذي  الوقت  يف 
الروابط  تفكك  األماكن  بعض 
بعض  جتنح  حيث  االجتماعية، 
على  التقوقع  اىل  اجملتمعات 
رفض  حد  اىل  وصوال  ذاتها، 
لبنان  يف  فإننا  ونبذه«،  اآلخر 
» ما زلنا متمسكني بأمل التعلق 
على  عاملني  اإلنسانية،  بالقيم 
الدفاع عنها. وجوابنا حيمل عنوانا 
للتالقي  االنسان  »اكادميية  هو 
بدعم  اطلقناها  اليت  واحلوار«، 
املتحدة، وقد شئناها  األمم  من 
مساحة انفتاح على اآلخر ولقاء، 
لتعدديتنا  مرآة  اردناها  كما 

وتنوعنا«.
يف  جاء  اجلمهورية  رئيس  كالم 
أمس  القاها،  اليت  الكلمة  خالل 
باريس  »منتدى  يف  االول، 
 Paris Peace Forum للسالم« 
الذي انعقد، يف دورته السنوية 
الفرنسية  العاصمة  يف  الثالثة 
بتقنية  فيه  وشارك  باريس، 
التواصل عن بعد بسبب انتشار 
من  كبري  عدد  كورونا،  جائحة 
اىل  واحلكومات  الدول  رؤساء 
من  عاملية  شخصيات  جانب 

عون استقبل مستشار ماكرون: 
نقابل عراقيل تواجه التدقيق اجلنائي باصرار واألوضاع تتطلب 

تشاورا وطنيا وتوافقا واسعا لتشكيل حكومة حتقق املطلوب

 2020 الـثاني  تـشرين   14 Saturday 14 November 2020الـسبت 

يف  للبحث  امليادين  خمتلف 
يف  والتفكري  السالم  أسس 
أجل  من  فاعلة  ومبادرات  أطر 
متعددة  تطلعات مشرتكة  إرساء 
اجلوانب تساهم يف توطيد احلوار 
احلياة  إدارة  وجوه  خمتلف  بني 

الدولية معا.
كلمة عون

استهل  عون  الرئيس  وكان 
العامل  »ان  باملالحظة  كلمته 
املستوى  ازمة على  اليوم  جيتاز 
مجيع  احرتام  تستدعي  الصحي 
أولئك الذين يصارعون من اجل 
احلد من آثارها، كما انها تتطلب 
اعتماد تدابري احرتازية«، مشريا 
اىل »انه حتى موعد اكتشاف لقاح 
ضد وباء كورونا، فإن عددا من 
التدابري الفردية واجلماعية يبقى 
اجملتمع  مصلحة  فيه  ملا  واجبا 

الدولي«.
اجلمهورية:«اننا  رئيس  أضاف 
نشهد كذلك اختالال يف التوازن 
املستوى  على  االقتصادي 
آن  يف  علينا  يفرض  الدولي 
تهدف  بإصالحات  القيام  معا 
العوملة  نظام  مع  التأقلم  اىل 
املالية، واختاذ ما يلزم من اجل 
اظهار قيم ما منتلكه من عناصر 
املستويات  خمتلف  على  قوة 

احمللية«.
وقال: »من أجل ذلك، ال بد من 
الشفافية  ملتطلبات  االستجابة 
ما  كل  إدارة  يف  ومستلزماتها 
العام.  الشأن  اىل  بصلة  ميت 
على  القائم  املنطق  من  فلنخرج 
أساس الدخل فحسب، مشجعني 
على  فنعمد  املستقبلية،  املهن 
صاحب  شبابنا  يف  االستثمار 
تطوير  بهدف  الكربى  القدرات 
والعامل  املستدامة  الطاقات 
قطاعات  يف  سيما  ال  الرقمي، 
والفنون«،  والثقافة  التعليم 
من  كذلك  بد  ال  »انه  مضيفا 
اشكال  لكافة  األولوية  إعطاء 
اإلنتاج احمللي، ال سيما منها ما 
يتميز منها بالصحة والتضامن«.

اننا  »اىل  عون  الرئيس  وأشار 
نلحظ يف بعضا جماالت التعاطي 
الروابط  تفكك  االنساني 
بعض  جتنح  حيث  االجتماعية، 
على  التقوقع  اىل  اجملتمعات 
رفض  حد  اىل  وصوال   ، ذاته 

اآلخر ونبذه«.
»حنن  اجلمهورية:  رئيس  وتابع 
يف لبنان ما زلنا متمسكني بأمل 

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال مستشار الرئيس الفرنسي دوريل بحضور السفرية الفرنسية آن غريو

التعلق بالقيم اإلنسانية، عاملني 
على الدفاع عنها. وجوابنا حيمل 
االنسان  »اكادميية  هو  عنوانا 
للتالقي واحلوار«، اليت اطلقناها 
وقد  املتحدة،  األمم  من  بدعم 
على  انفتاح  مساحة  شئناها 
مرآة  اردناها  كما  ولقاء،  اآلخر 
لواثق  واني  وتنوعنا.  لتعدديتنا 
متيز  اليت  الديناميكية  مع  انه 
اللبنانيني  واندفاعة  جمتمعنا 
ودعمهم،  اخلارج  يف  املقيمني 
ستشكل االكادميية حمطة اشعاع 
والطابع  احلرية  ولروح  للبنان 

السلمي اللذين يتميز بهما«.
اىل  متوجها  عون،  الرئيس  ختم 
ان  األحباء«:«  السالم  »أصدقاء 
شعلة  فهو  باالمل،  شبيه  لبنان 
ال تنطفىء ابدا. ميكن ان ترتنح، 
حيصل،  مهما  ولكن  ترجتف،  او 
فلنحافظ  متقدة.  ستبقى  فإنها 
بد  ال  عندها  االمل...  على  معا 

للنور ان يفيض من جديد«.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
أملساألول،  التينة،  عني  يف 
الفرنسي  الرئيس  مستشار 
اميانويل ماكرون لشؤون الشرق 
يف  دوريل،  باتريك  األدنى 
يف  الفرنسية  السفرية  حضور 
اللقاء  واستمر  غريو.  آن  لبنان 
ساعة غادر بعده دوريل من دون 
االدالء باي تصريح، فيم وصف 
اللقاء ب«اجليد«،  الرئيس بري 
الذي  الفرنسي  الرئيس  شاكرا 
مؤكدا  لبنان«،  هم  »حيمل 
»املوقف جلهة املبادرة الفرنسية 
االصالحات  تطبيق  وضرورة 
سيما يف جمال الكهرباء وحماربة 

الفساد«.

واعترب الرئيس بري »ان املدخل 
لبنان،  خلالص  الوحيد  واملخرج 
قبل  اليوم  حكومة  اجناز  هو 
إختصاصيون  وزراؤها  الغد، 
حيظون على الثقة اليت ينتظرها 
اجمللس النيابي بفارغ الصرب من 
اجل العبور بلبنان اىل بر االمان 
داخليا  العاتية  املوجات  أمام 

وخارجيا«.
سفرية  اجمللس  رئيس  والتقى 
مرييت  لبنان  يف  الدمنارك 
لالوضاع  عرض  مت  حيث  يول، 
بني  الثنائية  والعالقات  العامة 

البلدين.
الرئيس  استقبل،  الظهر  وبعد 
بري املنسق اخلاص لألمني العام 

لالمم املتحدة يان كوبيتش.

بري استقبل دوريل وسفرية الدمنارك 
وكوبيتش: املدخل واملخرج الوحيد خلالص 

لبنان هو اجناز حكومة اليوم قبل الغد

الرئيس بري مستقبال مستشار الرئيس الفرنسي دوريل

املكلف  الرئيس  استقبل 
احلريري  سعد  احلكومة  تشكيل 
من  والنصف  اخلامسة  عند 
اخلميس  االول  امس  مساء 
مستشار  الوسط«  »بيت  يف 
لشؤون  الفرنسي  الرئيس 
الشرق األدنى باتريك دوريل، 
الفرنسية يف  السفرية  ترافقه 

الوزير  آن غريو، حبضور  لبنان 
خوري  غطاس  الدكتور  السابق 
باسم  الدكتور  واملستشار 

الشاب.
استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
لبنان  يف  األوضاع  جممل 
الفرنسية  املبادرة  وموضوع 
وملف تشكيل احلكومة اجلديدة.

احلريري استقبل مستشار الرئيس الفرنسي 
واستعرض معه االوضاع وملف تشكيل احلكومة

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
األول،  امس  ظهر  بعد  الراعي، 
يف الصرح البطريركي ببكركي، 
نائب  برئاسة  روسيا  وفدا 
الدينية ملسلمي  اإلدارة  رئيس 
موسكو  مفيت  االحتادية  روسيا 
الدينوف،  عالء  ايلدار  الشيخ 
يرافقه عدد من رجال األعمال. 
تشديد  »كان  االجتماع،  وخالل 
على دور رجال الدين يف تعزيز 
وترسيخ  الشعوب  بني  احلوار 
يثبت  الذي  البناء  االعتدال 

االستقرار والسالم«.
مفيت  أعرب  اللقاء،  بداية  يف 
بلقاء  »سروره  عن  موسكو 
على  وحرصه  الغبطة  صاحب 
القيام بزيارة الصرح البطريركي 
روحية  مرجعية  من  ميثله  ملا 
لبنان«،  يف  كبرية  ووطنية 
إىل  الزيارة  أهداف  عارضا 
بالتضامن  تتمثل  واليت  لبنان، 
اللبناني  الشعب  مع  اإلنساني 
والقيام مبشاريع إنسانية تعنى 
الالجئني  ومساعدة  باأليتام 
البيوت  وترميم  السوريني، 
املرفأ،  تفجري  من  املتضررة 
إىل  النقدية  املعونات  وتقديم 

العائالت األكثر حاجة«.
بالوفد  الراعي  رحب  وبدوره، 

»مساحة  لـ  شاكرا  الروسي، 
االنسانية  واملؤسسات  املفيت 
اليت  مساعداتهما  الروسية 
خصوصا  لبنان،  اىل  قدماها 

لقاء بني الراعي ومفيت روسيا شدد على دور رجال الدين يف تعزيز احلوار بني الشعوب
يف ظل األزمة االقتصادية وبعد 
وكذلك  بريوت،  مرفأ  انفجار 
إىل  مساعدات  من  يقدمانه  ملا 
الالجئني السوريني يف لبنان«.

االن عون: العالقات السياسية عرقلت االجنازات 
والوصول اىل نتائج على الصعيد احلكومي

»لبنان  تكتل  عضو  اشار 
اىل  عون  االن  النائب  القوي« 
ان املراجعة للعالقات مع حزب 
اهلل وملف النباينات كان سابقا 
االمريكية،  العقوبات  مللف 
التفاهمات  ان  اىل  ولفت 

الوطنية حباجة اىل مراجعات.
 LBCI ولفت عون يف حديث للـ
بريوت  مرفأ  انفجار  ان  اىل 
الهمال  منوذج صارخ  اكثر  هو 
الدولة، وهناك فشل جيب ان 
به ومراجعة ذاتية جيب  نعرتف 

ان تنفذ. واوضح بان العالقات 
االجنازات  عرقلت  السياسية 
على  نتائج  اىل  والوصول 

الصعيد احلكومي.
االصالحات  تطبيق  اىل  ودعا 
العادة الثقة الداخلية واخلارجية، 
يفصل  التيار  ان  اىل  ولفت 
االمريكية  العقوبات  موضوع 
على رئيس التيار جربان باسيل 
احلكومة،  تشكيل  ملف  عن 
وقت  يف  حكومة  تشكيل  آمال 

قريب.

سليم عون: احلجة من أساسها مفربكة!
عرب  عون  سليم  النائب  غّرد 
»تويرت«: »يرّوج بعضهم وبكل 
ثقة، بأنه ال ميكن لدولة عظمى 
أدلة  بدون  إجراء  أي  تتخذ  أن 
ما  متناسني  أكيدة،  وإثباتات 
حصل يف العراق مثاًل، حيث مت 

وتشريد  وتدمريه  البلد  إجتياح 
مسيحييه  وتهجري  أبنائه  وقتل 
حبجة وجود أسلحة دمار شامل، 
ال  هلا،  وجود  أال  بعدها  تبني 
مفربكة  أساسها  من  احلجة  بل 

بإعرتاف خمتلقيها.«
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لــبنانيات

حكومة  يف  الصحة  وزيرا  عقد 
حسن  محد  االعمال  تصريف 
عبد  منال  الدكتورة  واإلعالم 
صحافيا  مؤمترا  جند،  الصمد 
مشرتكا، امس االول اخلميس، 
يف  العامة،  الصحة  وزارة  يف 
الصحة  منظمة  ممثلة  حضور 
الدكتورة  لبنان  يف  العاملية 
وممثلني  الشنقيطي  إميان 
السامية  واملفوضية  لليونيسف 
والصليب  الالجئني  لشؤون 
األمحر الدولي وعدد من املعنيني 

وإعالميني.
وعبد  حسن  الوزيران  وعرض 
احلالي،  الوبائي  الواقع  الصمد 
التقيد  ضرورة  على  وشددا 
عن  الصادرة  باإلرشادات 
والصحية،  الرمسية  املرجعيات 
احلمالت  تكثيف  وضرورة 
اإلعالمية التوعوية ملواكبة مرحلة 

اإلقفال العام.
غصن

الوطين،  بالنشيد  املؤمتر  بدأ 
مديرة  من  ترحيب  فكلمة 
لينا  االلكرتونية  الصحة  برنامج 
رئيسة  عرضت  ثم  مراد،  ابو 
يف  الوبائي  الرتصد  برنامج 
الدكتورة  العامة  الصحة  وزارة 
الوبائي يف  للوضع  ندى غصن 
األسبوعني األخريين. فلفتت إىل 
أن نسبة الفحوص اإلجيابية بلغت 
14 يف املئة، فيما يبلغ املعدل 
األسبوعي لإلصابات حواىل أحد 
عشر ألف حالة )11000( واملعدل 
اليومي حواىل ألف وستمئة حالة 

.»)16000(
 )%30( »أن  غصن:  أضافت 
عوارض  تسجل  ال  احلاالت  من 
و)%65(   ،)Asymptomatic(
و  خفيفة،  عوارض  تسجل 
)4,5 % ( احتاجوا الدخول إىل 
فاصل  وصفر  املستشفيات، 
 )%0,5( املئة  يف  مخسة 
نسبة  أما  فائقة.  عناية  احتاجوا 
أي   )%  0,8( فتبلغ  الوفيات 
املعدل  أن  علما  باأللف،  مثانية 
 )79( يبلغ  للوفيات  األسبوعي 
 )11( اليومي  واملعدل  حالة 

حالة«.
إشغال  إىل  »بالنسبة  وتابعت: 
قبل  من  املستشفيات  أسرة 
مرضى كورونا، فقد بلغ املعدل 
يف األسبوعني األخريين إشغال 
)797( سريرا يف غرف عادية، 
غرف  يف  سريرا   )279( و 
سريرا   )132( و  فائقة،  عناية 
أجهزة  مع  الفائقة  العناية  يف 

تنفس«.
بري

مصلحة  رئيسة  حتدثت  ثم 
الوزارة  يف  الوقائي  الطب 
الدكتورة عاتكة بري عن فحص 
املعزولني  وتسريح  املخالطني 
أن  إىل  فلفتت  واحملجورين، 
الذي  الشخص  هو  »املخالط 
خيالط حالة إجيابية على مسافة 
مرت ونصف مرت ملدة تفوق عشر 
»املخالط  وقالت:  دقائق«. 
لو  حتى  للحجر  خيضع  أن  جيب 
التالي  اليوم  يف  فحصا  أجرى 
للمخالطة وجاء سلبيا، ألن فرتة 
بضعة  متتد  الفريوس  حضانة 
إلجراء  املثلى  والفرتة  أيام، 
مخسة  بني  ترتاوح  الفحص 

وسبعة أيام. وبعد مضي أربعة 
عشر يوما ميكن للمخالط العودة 
دون  من  العادي  نشاطه  إىل 

إجراء الفحص«.
وتابعت: »أما احلاالت اإلجيابية، 
فال حتتاج إىل أن تعيد فحص الـ
PCR بعد عشرة أيام من العزل 
يف حال مل تكن لديها عوارض. 
أما احلاالت اإلجيابية اليت تظهر 
العودة  فيمكنها  عوارض  عليها 
دون  من  الطبيعية  حياتها  إىل 
معاودة فحص الـPCR بعد ثالثة 
وبشرط  العزل  من  يوما  عشر 
داعية  االعراض«،  انتهاء 
ألن  االمور  بهذه  التقيد  اىل 
معاودة فحوص PCR تؤدي إىل 

إرباك«.
املواطنني  من  بري  وطلبت 
الضرورية  احلاجيات  شراء 
استعدادا لالقفال التام، حرصا 
إال  حينه  يف  التنقل  عدم  على 
على  وشددت  الضرورة.  عند 
داخل  جتمعات  حصول  عدم 
املنازل واحملافظة على النظافة 
والتهوئة. كما دعت إىل املواظبة 
على ثالثة أمور مهمة هي غسل 
اإلجتماعي  والتباعد  اليدين 

وارتداء الكمامة.
عبد الصمد

من جهتها قالت وزيرة اإلعالم: 
»كنا نود اليوم ان نتحدث عن 
األمور اإلجيابية، ولكن يا لألسف 
ال شيء اجيابيا هذه األيام سوى 
اليت  اإلجيابية  كورونا  نتائج 
اجملتمع،  على  سلبا  تنعكس 
سواء يف لبنان او يف العامل. ان 
عداد كورونا يرتفع كثريا. كنا 
باألمس نتكلم عن حنو 96,900 
حالة، اما اليوم فبتنا نتكلم عن 
حنو 99 الف حالة. اي انه مقابل 
كل 100 شخص هناك شخصان 
مصابان بكورونا، وبني كل 50 
ان  ميكن  مصاب  هناك  شخصا 
او  اىل شخصني  العدوى  ينقل 
الوضع  لذلك  اكثر،  او  ثالثة 
هي  الشفاء  نسبة  جدا.  خطري 
نسبة  اما  املئة،  يف   50 حنو 
الوفيات فتتكاثر، وبات املعدل 
فهل  اليوم،  يف  وفاة   11 حنو 
بنحو  للتضحية  مستعدون  حنن 
اهلنا؟ هذا  3 آالف شخص من 

سؤال يطرح؟«.
حالة   17 »هناك  وتابعت: 
الطيب،  الطاقم  أصابت  حرجة 
شخصا  و250  وفيات،   3 وحنو 
األشخاص  من  وهم  احلجر،  يف 
الذين يقومون بعالجنا وميكن ان 
مؤشرات  كلها  هذه  نفقدهم. 
خطرة، لذلك جيب ان نكون على 
قدر املسؤولية اليت هي مشرتكة 
واجملتمع  واألفراد  الدولة  بني 
اإلعالم  ووسائل  العمل  وأرباب 
اليت ال يقتصر دورها فقط على 
نقل املعلومة والتحقق من صحة 
بعضها  األحداث  ربط  او  اخلرب 
ببعض واالستقصاء عن موضوع 
معني، بل اصبح اإلعالم شريكا 
يف ادارة األزمة ودوره أساسي 

جدا«.
وأعلنت ان »الدولة بدأت بلجنة 
تقوم  اليت  الوقائية  التدابري 
القرارات  خالل  من  بدورها 
اليت تتخذ، اضافة اىل اجمللس 
األعلى للدفاع وجملس الوزراء، 

مؤمتر صحايف مشرتك لوزيري الصحة واالعالم عن خطورة املؤشرات الصحية حسن:
نسعى لتوفري املزيد من األسرة وخفض عدد اإلصابات..  عبد الصمد: اإلعالم أصبح شريكا يف ادارة األزمة

ومن الضروري التقيد بكل قرار 
الفوضى  اىل  ننتقل  ال  كي 
بإمكاننا  يعود  فال  والتسيب، 

ضبط األمور«.
وقالت: »ان وزارة الصحة تقوم 
قياس  خالل  من  بدورها  ايضا 
جد  دور  وهو  املخاطر،  وادارة 
أساسي الحتواء املرض، ووزارة 
خالل  من  ايضا  تعمل  الداخلية 
هذه  وتطبيق  اإلنضباط  مراقبة 

القرارات وقمع اي خمالفات«.
التعاون  »جيب  أنه  اىل  ولفتت 
تعمل  ألنها  األمنية  األجهزة  مع 
ولذا  وتساعدنا،  ملصلحتنا 
ان  كما  معها.  التعاون  جيب 
دور  هلا  اخرى  وزارات  هناك 
اساسي، مثل وزارة الرتبية من 
خالل التعلم عن بعد، وكان لنا 
جتربة معها عرب تلفزيون لبنان، 
للتعلم  حلقة   600 حنو  وقدمنا 
نصف  حلقة  كل  مدة  بعد،  عن 
ساعة وسيكون هناك تعاون يف 
هذا اإلطار يف املستقبل، ودور 
وزارة الرتبية اساسي ايضا يف 
عن  والتالمذة  األساتذة  توعية 
طريق ختصيص 10 دقائق يف 

كل حصة من اجل التوعية«.
دور  اىل  الصمد  عبد  وأشارت 
»األساسي  اإلتصاالت  وزارة 
السريع  اإلترتنت  خدمة  لتأمني 
قدرة  هناك  ليكون  للمنازل، 
التعلم  حاجات  تلبية  على 
دور  »إن  وقالت:  والعمل«، 
كل  مواكبة  هو  اإلعالم  وزارة 
والتنسيق  اعالميا  األمور  هذه 
ومع  الرمسية  االجهزة  كل  مع 
أنشأنا  ولقد  اإلعالم.  وسائل 
موقعا اعالميا وصفحة الكرتونية 
Corona. كورونا  فريوس  عن 
تتضمن   ministryinfo.gov.lb
واالرقام  اإلحصاءات  كل 
يف  ترغبون  اليت  األسئلة  وكل 
احلصول على أجوبة عنها، اضافة 
الكرتوني  ملوقع  روابط  اىل 
ووزارة  العاملية  الصحة  ملنظمة 
الوقائية  التدابري  وجلنة  الصحة 

وغريها«.
شراكة  »أنشأنا  واضافت: 
العاملية  الصحة  منظمة  مع 
األخبار  من  للتحقق  واليونيسف 
كورونا،  موضوع  يف  الكاذبة 
توعية معهم من  ونظمنا محالت 
انتاج وعرض فيديوهات،  خالل 
مع  توعية  محالت  نظمنا  كما 
التوجيه،  مديرية  اجليش  قيادة 

ولدينا هاشتاغ »معا«.

الوزيران حسن وعبد الصمد
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الصمد:  عبد  الوزيرة  وتابعت 
هذه  يف  مجيعا  متضامنون  اننا 
وزارة  انشأت  ولقد  احلملة، 
»معا«،  امسه  تطبيقا  الصحة 
على  حنّمله  ان  جدا  املهم  ومن 
الوزارة  يساعد  ألنه  هواتفنا 
احلاالت.  كل  اثر  اقتفاء  على 
هذا التطبيق جماني، وال يكشف 
او  املخالط  عن  معلومات  اي 
يف  يساعد  انه  كما  املصاب، 
احلالة،  الصحة عن  تبليغ وزارة 
ويرسل اشارات للمخالطني حلجر 

انفسهم«.
وأكدت »اننا عندما نستعمل هذه 
األنظمة املمكننة من دون تدخل 
استخدام  ايضا  خنفف  بشري 
اكثر  ألمور  البشرية  املوارد 
حنّمل  ان  الضروري  من  حاجة. 
هذا التطبيق، وحنن يف الوزارة 
املوضوع  عن  فيديو  سنطلق 
ليوزع على الوسائل اإلعالمية«.

األفراد  ومتنت عبد الصمد على 
الوقائية  اإلجراءات  »التزام 
ضد  فنحن  الكمامة،  ووضع 
اإلعالم  حرية  ومع  األفواه  كم 
نعرب  ان  ميكننا  ولكن  والتعبري، 
جيب  كما  الكمامة.  نضع  وحنن 
غسل  خالل  من  الوقاية  التزام 
التباعد  على  واحلفاظ  اليدين 
باإلجراءات  والتقيد  اإلجتماعي، 
جملس  قرار  يف  حددت  اليت 
الوزراء للحد من األعداد الكبرية 
من املصابني، واال سندخل يف 
علينا  اخرى.  اقفال  عمليات 
توعية أوالدنا واهلنا وموظفينا، 
واملطلوب من الشركات وارباب 
الوقاية  اجراءات  تأمني  العمل 

والصحة جلميع املوظفني«.
الوسائل  »دور  بأن  وذكرت 
وهي  جدا،  مهم  اإلعالمية 
اىل  بالنسبة  اختبار  أمام  اليوم 
صدقيتها املهنية، خصوصا يف 
فمن  كاذبة،  اخبار  وجود  ظل 
الضروي التحقق من صحة اخلرب 
ونتمنى  الصحيح،  اخلرب  لنقل 
عليها التعاون معنا، وان تعطي 
اليت  اإلعالمية  للمواد  االولوية 
الذروة  فرتات  يف  هلا  نرسلها 
املشاهدة  نسبة  تكون  عندما 
الضروري  من  انه  كما  عالية. 
يف  أوقات  ختصيص  ايضا 
على  لالضاءة  األخبار  فرتات 
املواطن  تهم  اليت  األمور 
وعرض  احلاالت  وتشخيص 
والفعلية  الواقعية  احلاالت 
مع  نعمل  حنن  الناس.  لريتدع 

للتوعية  األكادمييني  من  عدد 
ان  ونتمنى  املوضوع  هذا  حول 
اإلعالمية  الوسائل  كل  تتعاون 
لعرض كل املواد اإلعالمية اليت 
بالتعاون  انتجتها وزراة اإلعالم 
مع منظمة الصحة العاملية وزارة 
واليونيسف  العامة  الصحة 
ان  ونتمنى  اجليش،  وقيادة 
أطباء  مع  مقابالت  هناك  تكون 
وأشخاص اصيبوا او مات عزيز 

هلم«.
قدر  على  »كونوا  وختمت: 
ليست  فكورونا  املسؤولية، 

مزحة او كذبة«.
حسن

الصحة  وزير  حتدث  بعدها، 
العامة مستهال مداخلته بالتأكيد 
لعبته  الذي  الدور  »أهمية  على 
لوزارة  كشريك  اإلعالم  وسائل 
الصحة يف التوعية والتحذير من 
الشائعات واألخبار الزائفة اليت 
تؤدي إىل ملل الناس وضعفهم 
اإلرشادات  مع  التعاطي  يف 

التوجيهية«.
من  اليوم  »املطلوب  وقال: 
جديد  منط  اإلعالم ضخ  وسائل 
لتحفيز الناس على اإلستمرار يف 
مواجهة الوباء«، مرحبا باملنظمات 
لوزارة  الشريكة  األممية 
منظمة  وهي:  العامة،  الصحة 
واليونيسف  العاملية  الصحة 
لشؤون  السامية  واملفوضية 
األمحر  والصليب  الالجئني 
الوزارة  تواكب  اليت  الدولي، 
املؤسسات  جهوزية  رفع  يف 
تعثر  مع  اإلستشفائية  الرمسية 
مواكبة  يف  اخلاصة  املؤسسات 

التحدي لسبب أو آلخر«.
الدعوة  حسن  الوزير  وتناول 
إىل اإلقفال العام، موضحا »ان 
آخذا  األدنى،  احلد  قرر  لبنان 
األعضاء  توصيات  االعتبار  يف 
كورونا  جلنة  يف  اآلخرين 
األمور  على  وشدد  الوزارية«. 

ثالثة أمور هي:
- إن بدء فصل الشتاء سيؤدي 
إىل اختالط عوارض كورونا مع 
سيعين  ما  اإلنفلونزا،  عوارض 
العناية  أسرة  عدد  إشغال 
يف  العادية  واألسرة  الفائقة 
األقصى؛  باحلد  املستشفيات 
توفري  علينا  حيتم  الواقع  وهذا 
جهة  من  األسرة  من  املزيد 
من  اإلصابات  عدد  وختفيض 

جهة ثانية.
إرشادات  التزام  ضرورة   -

يواظب  حبيث  العام  اإلقفال 
املواطنون على البقاء يف منازهلم 
على أن تقوم الوزارات املعنية 
جانب  إىل  وسعها،  ما  بأقصى 
واجلمعيات  البلديات  تفعيل 
األهلية للمحاجر الصحية ومد يد 

العون والدعم للمواطن.

اليت  الدول  من  لبنان  إن   -
وفيات  نسبة  أدنى  سجلت 
يف  مثانية  فاصل  صفرا  بلغت 
املئة )0,8%(، ولكن جيب عدم 
إن  بل  النسبة  هلذه  اإلطمئنان 
هذا مؤشر خطري ألن جمتمعنا فيت 
ونسبة الوفيات لدى املتقدمني 
يف العمر فوق ستني عاما تصل 
إىل  وأحيانا  املئة  إىل ستة يف 
املئة،  واثنيت عشرة يف  عشرة 
كان  الوفيات  عدد  أن  علما 
لدى  احلاالت  بعض  مرتفعا يف 
تسجيل  ومت  عمرية شابة  فئات 
ألشخاص  خاصة  وفيات  حاالت 
من  يعانون  يكونوا  مل  ساملني 
أو مل يكونوا على علم  مشاكل 
مبعاناتهم ملشاكل صحية، وقد 
يف  شخص  من  أكثر  تويف 
هناك  أن  كما  نفسها.  األسرة 
الوفيات  نسبة  يف  ارتفاعا 
والصيادلة  الطيب  اجلسم  لدى 
واملخربيني وجممل العاملني يف 

القطاع الصحي«.
اإلقفال  أسبوعي  »إن  وتابع: 
أمام  اجلميع  سيضعان 
يف  معا  ليعملوا  مسؤولياتهم، 
األمان  بر  إىل  الوصول  انتظار 
واثقة،  خبطى  إليه  نتجه  الذي 
اللقاح  بأمرين:  يرتبط  كونه 
وذكر  النافع«.  والدواء  الناجع 
أن »اللقاح يلوح يف األفق يف 
منظمة  قبل  من  اعتماده  انتظار 
أن  مطمئنا  العاملية«،  الصحة 
النسبة  مسبقا  حجز  »لبنان 
اللقاح  من  واملقبولة  املطلوبة 
للخطر«.  عرضة  األكثر  للفئات 
وقال: »اننا ذاهبون يف غضون 
أمل  نافذة  إىل  أشهر  بضعة 
أن  خصوصا  أفضل  ومستقبل 
اإلرادة اخلرية عند البشر تنتصر 
يتعاون  عندما  شيء  كل  على 
باإلرشادات،  ويلتزمون  اجلميع 
األهداف  غالبية  حتقيق  آمال 
املنشودة يف وقت قريب وهي 
رفع عدد األسرة وختفيض عدد 
اإلصابات واإلقرتاب أكثر فأكثر 

من بر األمان«.
التأثري  عن  سؤال  على  وردا 
اإلستثناءات  لالئحة  السليب 
حسن:  الوزير  أجاب  الطويلة، 
»هذا السؤال مشروع وقد كان 
الصحة  وزارة  مطالب  سقف 
ولكن  جدا،  مرتفعا  العامة 
اللجنة  يف  اآلخرين  األعضاء 
نظرهم.  وجهة  شرحوا  الوزارية 
أن  نعلم  كلنا  النهاية  ويف 
لبنان يعيش يف ظروف خاصة 
وبهدف  ودقيقة،  وحساسة 
املرتفع  العدد  هذا  مع  التكيف 
من اإلستثناءات ستواكب وزارة 
اإلجراءات  نتائج  العامة  الصحة 
جلسة  يف  والفحوص  امليدانية 
أسبوعية تقييمية، وإذا مل تكن 
فقد  مرضية  األسبوعني  نتيجة 
نذهب إىل األبعد، وهذا ما أكده 

دولة الرئيس حسان دياب.
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عقد رئيس جلنة االعالم واالتصاالت 
مؤمترا  حسن  احلاج  النائب حسني 
صحافيا يف جملس النواب تناول 
واسرتداد  االتصاالت  قطاع  فيه 
اخلليوي  شركيت  الدارة  الدولة 

وتشغيلهما.
وقال: »املوضوع يتعلق باسرتداد 
اخلليوي  شركيت  الدارة  الدولة 
اعرض  ان  واحببت  وتشغيلهما، 
جلنة  عمل  يف  وصلنا  اين  اىل 

االتصاالت واىل اين نذهب.
ايار  يف  قرارا  اختذت  احلكومة 
قطاع  ادارة  باسرتداد  املاضي 
شركيت  اي  وتشغيله،  اخلليوي 
و«تاتش«-   »1 »ميك   - »الفا« 
ما  اىل  يومها  ومن   ،»2 »ميك 
وزير  يوما،   20 قرابة  رمبا  قبل 
حواط  طالل  االستاذ  االتصاالت 
طويلة  مفاوضات  خاضوا  وفريقه 
»اوراسكوم  شركيت  مع  وشاقة 
تسلم  اىل  وتوصلوا  وزين« 
من  تسلموها   »1 »ميك  القطاع. 
ايلول  شهر  يف  »اوراسكوم« 
تشرين  يف  تسلموها   »2 و«ميك 
ووزير  احلكومة  وهنأ  االول«. 
»اجناز  على  وفريقه  االتصاالت 
»اجلهد  وحيا  التسلم«.  عملية 
االتصاالت  وزارة  بذلته  الذي 
استند  الذي  احلكومة  قرار  لتنفيذ 

اىل معطيات قانونية عدة«.
املناسبة،  هذه  »يف  وأضاف: 
احب ان اؤكد وقد قرأت تعليقات 
كثرية حول هذا املوضوع ان عملية 
اي  تعفي  ال  والتسلم  التسليم 
مالحقة  اي  من  شركة  او  شخص 
قانونية او قضائية موجودة حاليا 
املستقبل  يف  توجد  ان  ميكن  او 
حول اي قضية يف شركيت »ميك 
1« و »ميك 2« »الفا« او »تاتش« 
امر حمسوم، وهناك قضايا  وهذا 
التسليم  تستجد بعد فرتة. عملية 
والتسلم ال تربئ ذمة اي شخص 
هناك  كان  اذا  شركة  اي  وال 
ارتكاب او قضية يف القضاء جيب 
ان تصل اىل نتيجة. وامتنى على 
املعينني  االدارة  جمالس  أعضاء 
ان  يستطيعوا  وان  التوفيق 
حيسنوا اخلدمات ويعاجلوا الثغرات 

اليت كانت يف عمل الشركتني«.
وتابع: »اكتشفنا مواطن خلل كثرية 
وطرحنا اسئلة عديدة على »الفا« 
و«تاتش« واوجريو وعلى موضوع 
االسئلة حصلنا  DSP وISP بعض 
يف  االسئلة  وبعض  اجابات  على 
رايي مل حيصل على اجابات عنها. 
لن نتوقف عند املطالبة باالجابات، 
وموثقة  طويلة  نقاشات  وخالصة 
جلنة  يف  والصوت  باحملاضر 
اكتشفت  واالتصاالت  االعالم 
واحيانا  كبرية  خلل  مواطن  اللجنة 
خطرية يف عمل »تاتش« و«الفا« 

و«اوجريو« والربيد وقطاع
DSP وISP مما ادى اىل هدر املال 
االشخاص  بعض  واستيالء  العام 

عليه بطريقة غري مشروعة«.
يف  انه  اهلدر؟  »اين  وسأل: 
التلزيم،  طريقة  يف  النفقات، 
واالسعار  الشروط  ودفاتر 
والكميات  املطلوبة  بالكميات 
املضخمة اليت اشرتتها الشركات، 
يف النفقات التشغيلية، يف عقود 
يف  والغاز،  واالجيارات  الصيانة 
وبالدعايات  العشوائي  التوظيف 
بالتسعرية  والرعايات  واالعالنات 
على  الشركات  بعض  بارباح 
اخلالصة،  يف  الدولة.  حساب 
الناس  بان هناك كثريا من  انوه 
كان  اليت  واملؤسسات  واجلهات 
يف  اخللل  معاجلة  يف  الدور  هلا 

قطاع االتصاالت«.

االعالم  جلنة  »طالبت  وقال: 
جلنة  بتأليف  اوال:  واالتصاالت 
اخلليوي،  لقطاع  برملانية  حتقيق 
موجودا  زال  ما  الطلب  وهذا 
الدراجه يف  العمل  وسنستمر يف 
النواب،  جمللس  العامة  اهليئة 
عمل  نوسع  ان  فكرة  وهناك 
قطاع  كل  لتشمل  اللجنة  هذه 

االتصاالت.
وشكاوى  ملفات  هناك  ثانيا: 
املالية  العامة  النيابة  امام  عدة 
عددا  وحولت  قرارا  اصدرت  اليت 
منها امام اجمللس االعلى حملاكمة 
مديرين  مع  والوزراء  الرؤساء 

عامني.
ثالثا: ملفات وشكاوى لدى بعض 
واملعنيني  والناشطني  احملامني 
قدمت امام القضاء العدلي يف ما 

يتعلق بقطاع االتصاالت.
على  بناء  احملاسبة  ديوان  رابعا: 
عدة  جلسات  حضر  اللجنة  دعوة 
لكل  أخريا  نسخا  وطلب  معنا 
امللفات ليدرسها ولريى اين اهلدر 
يف املال العام واصبحت امللفات 
على  بناء  احملاسبة  ديوان  لدى 

طلب رئيس الديوان.
الفرتة  يف  »املطلوب  واضاف: 

املقبلة:
بوضع  املطالبة  يف  االستمرار   -
طلب جلنة التحقيق الربملانية على 

جدول اعمال اهليئة العامة.
وحيا لكونه رئيسا للجنة جلنة االعالم 
واالتصاالت اعضاء اللجنة و«عددا 
كانوا  الذين  النواب  من  كبريا 
حيضرون معنا«، وقال: »سأعرض 
جلنة حتقيق  تأليف  واطلب  عليهم 
لتشمل ايضا »اوجريو« والربيد و
DSP وISP، وان نوسع عمل اللجنة 
احلالية ونطلب تأليف جلان حتقيق 

برملانية جديدة«.
القضائي،  اجلسم  على  التمين   -
والنيابة  مستقلة،  سلطة  وهو 
احملاسبة  وديوان  املالية  العامة 
بسرعة  العمل  العدلي،  والقضاء 
كل  يف  للوصول  التمين  واشدد 
قضايا  من  امامهم  حمالة  قضية 
النتيجة  اىل  املطروحة  االتصاالت 
العادلة  االحكام  واصدار  الالزمة 
واحلفاظ  العامة  املصلحة  فيه  ملا 
على املال العام. واؤكد استمرار 
التعاون بني السلطتني التشريعية 
اجملاالت  كل  يف  والقضائية 

وباالخص يف قطاع االتصاالت.
- العمل على تطوير رؤية مستقبلية 
االتصاالت  لقطاعي  اسرتاتيجية 
والربيد ومن ضمنها تطبيق قانون 
بتعيني  يتعلق  ما  يف   431 رقم 
الناظمة لالتصاالت واطالق  اهليئة 

عمل شركة »ليبان تيليكوم«.
- ضرورة ان تتخذ احلكومة املقبلة 
ادارة  خصوص  يف  واضحا  قرارا 
وتشغيلهما  اخلليوي  شركيت 
شروط  دفرت  وضع  وضرورة 
ادارة  لتلزيم  وشفاف  عصري 
اىل  يؤدي  مبا  وتشغيله  القطاع 
تفادي كل الثغرات املوجودة يف 

دفرت الشروط احلالي.
- ضرورة اجراء اصالحات هيكلية 

عميقة وجوهرية يف »اوجريو«.
- ضرورة ان تقر احلكومة املقبلة 
وشفاف  عصري  شروط  دفرت 
دفرت  يف  الثغرات  كل  يعاجل 
الذي  العقد  الشروط املاضي يف 
عاملية  مزايدة  باطالق  عالقة  له 

لتلزيم الربيد.
عديدة  اصالحات  اجراء  واخريا   -
وهيكلية يف قطاع االنرتنت يف ما 

يتعلق بشركات
DSP وISP، وستعقد جلسة االسبوع 

املقبل هلذا االمر«.

احلاج حسن: لالستمرار يف املطالبة بوضع تأليف جلنة حتقيق 
برملانية لقطاع االتصاالت على جدول اعمال اهليئة العامة

املاروني  البطريرك  ترأس   
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول يف  امس  الراعي، صباح 
الرئاسة  جملس  اجتماع  بكركي 
واالساقفة  البطاركة  يف جملس 
مبشاركة  لبنان  يف  الكاثوليك 
بطريرك الروم الكاثوليك يوسف 
االول العبسي، بطريرك السريان 
اغناطيوس  مار  الكاثوليك 
بطريرك  يونان،  الثالث  يوسف 
غريغوار  الكاثوليك  االرمن 
بطرس العشرون، رئيس اهليئة 
املطران  للمجلس  التنفيذية 
العام  واألمني  عون  ميشال 

للمجلس األب كلود ندرة.
البيان

وصدر عن اجملتمعني، بيان تاله 
األب كلود ندرة:

 ،2020 الثاني  12 تشرين  »يف 
بطاركة  الغبطة  أصحاب  عقد 
الكنائس الكاثوليكية يف لبنان:

بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
يوسف  والبطريرك  الراعي 
اغناطيوس  والبطريرك  العبسي 
يوسف الثالث يونان، والبطريرك 
العشرون،  بدروس  كريكور 
اخلميس  نهار  وذلك  اجتماعا 
الواقع يف الثاني عشر من شهر 
2020، يف  الثاني سنة  تشرين 
الصرح البطريركي املاروني يف 

بكركي.
أصحاب  تدارس  الصالة،  بعد 

الغبطة املواضيع التالية:
إقليم  يف  القائمة  األزمة   -  1

ناغورنو - قره باغ )أرتساخ(.
2 - األوضاع العامة يف لبنان.

3 - التدابري الواجب اختاذها يف 
الكنائس الكاثوليكية خالل فرتة 

اإلقفال التام.
وتنظيمية  إدارية  شؤون   -  4
متعلقة برابطة كاريتاس لبنان.

5 - باإلضافة اىل شؤون إدارية 
وتنظيمية للمجلس.

البيان  أصدروا،  اخلتام  ويف 
التالي:

جملس  رئاسة  جملس  »حنن، 
الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 
تضامننا  نعلن  لبنان  يف 
إقليم  يف  األرمن  اإلخوة  مع 
)أرتساخ(  باغ  قره   - ناغورنو 
يف  اجملروحني  أرمينيا،  ويف 
نتائج  من  واملتأملني  كرامتهم، 

احلرب مع أذربيجان.
ألنها  احلرب  بهذه  نددنا  فكم 
تنتهك األخوة اإلنسانية، وتوقع 
الضحايا البشرية، وختلف الدمار، 
على السواء يف اإلقليم كما يف 
أذربيجان ! وكم نادينا املعنيني 
للتفاوض  الدولية  واألسرة 
حول  واليدبلوماسي  السلمي 
املواضيع اخلالفية ! وكم صلينا 
أجل  ومن  الغاية  هذه  أجل  من 
تثبيت وقف للنار من اجلانبني !

واآلن ال ميكن االستمرار يف قهر 
الشعوب، فنناشد األمم املتحدة 

هلذا  حد  وضع  األمن  وجملس 
املضاف  األمل  وهلذا  اخلالف، 
واملنكوبني. الضحايا  آالم  على 
املنطقة حباجة اىل سالم حقيقي 
واإلنصاف  العدالة  على  قائم 
لكال اجلانبني. وإننا جندد ثقتنا 
حبكمة الشعب األرميين ووحدته 
يعضدهم  كي  اهلل  اىل  ونصلي 

يف حمنتهم«.
تعميم

الغبطة  أصحاب  أصدر  كما 
البطاركة التعميم التالي:

جملس  رئاسة  قرار  على  بناء 
الوزراء يف الكتاب الصادر بتاريخ 
2191/م  رقم   ،2020/11/10
املتعلق باإلقفال الكامل اعتبارا 
املوافق  السبت  يوم  من صباح 
ولغاية   ،2020/11/14 فيه 
املوافق  اإلثنني  يوم  صباح 
على  وعطفا   ،2020/11/30 فيه 
عن  الصادر  التنفيذي  القرار 
والبلديات  الداخلية  معالي وزير 
احملرتم،  فهمي  حممد  العميد 
واستثناءات  آليات  املتضمن 
انتشار  ملواجهة  القرار  تنفيذ 

فريوس كورونا.
وتزايد  الوضع،  خلطورة  ونظرا 
كورونا  بداء  اإلصابات  عدد 

)Covid 19( بشكل مقلق.
وجتاوبا مع نداءات وزارة الصحة 
العامة واملستشفيات واألطباء.

يرجى التقيد بالتدابري التالية يف 
األبرشيات والرعايا:

- تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي 
خالل االحتفال بالقداسات، على 
املشاركني  نسبة  تتعدى  أال 
االستيعابية  القدرة  من   %25

للكنائس.
خالل  الكمامات  لبس   -

االحتفال.
وعدم  الكنائس،  تعقيم   -
بني  وتناقلها  الكتب  استعمال 

أيدي املؤمنني.
- إقفال قاعات الكنائس جلميع 

املناسبات.
بالقداسات  االحتفال  عدم   -
املسائية خالل األسبوع بدءا من 

الساعة اخلامسة بعد الظهر،
بسري  االحتفال  تعليق   -
فرتة  خالل  والزواج  املعمودية 
اإلقفال الكامل، منعا ملا يتبعهما 
من احتفاالت وجتمعات ال تراعي 
شروط الوقاية الصحية والتباعد 

االجتماعي.
السيادة  أصحاب  من  يرجى 
الرؤساء  وقدس  املطارنة 
العامات  والرئيسات  العامني 
التدبري  بهذا  والعمل  العلم  أخذ 

يف كنائس الرعايا واألديار«.
الصالة  الغبطة  أصحاب  رفع 
العامل،  يف  السالم  أجل  من 
الرب  من  ملتمسني  لبنان  ويف 
وتداعياته  كورونا  وباء  نهاية 
وعلى  الدولية  اجملتمعات  على 

الوطن«.

جملس البطاركة واالساقفة الكاثوليك:
املنطقة حباجة اىل سالم قائم على العدالة

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  أكدت 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
برئاسة  حريك،  حارة  يف  مبقرها 
»اختيار  أن  رعد،  حممد  النائب 
ليكون  عام،  11/11 من كل  يوم 
اختيار  هو  اهلل،  حزب  يوم شهيد 
عميق يف دالالته وأبعاده، ينطوي 
على عناصر اإلميان وإرادة التحدي 
اإلقدام  وجرأة  التخطيط  وحسن 
وكل  املرسوم،  اهلدف  ووضوح 
عملية  محلتها  اليت  املضامني 
قصري  أمحد  االستشهاديني  أمري 
العسكري  احلاكم  مقر  حول  حني 
ركام  إىل  صور  يف  اإلسرائيلي 
مشروع  أنقاضه  حتت  يدفن 
للبنان  الصهيوني  االجتياح 
والسياسية.  التدمريية  واهدافه 
احلاسم  االلتزام  يؤكد  اختيار  إنه 
من  واالستشهاد  املقاومة  بنهج 
لبنان وصون سيادته  أجل حترير 
ومحاية  واستقراره،  أمنه  وحفظ 
تأييد  يف  وحقه  الوطنية  قراراته 
والعدل  احلق  قضايا  كل  ودعم 

املشروعة يف منطقتنا والعامل«.
وأشارت إىل أن »شهداء حزب اهلل 
وثباتهم  بصدقهم  جسدوا  الذين 
هذا االلتزام وقدموا منوذجا إميانيا 
وجهاديا وسلوكيا مميزا بدءا من 
القادة  إىل  قصري  أمحد  الشهيد 
املوسوي  عباس  السيد  الشهداء 
راغب حرب واحلاج عماد  والشيخ 
مغنية والسيد مصطفى بدر الدين 
وكل شهدائنا األبرار، حتولوا إىل 
وألجيال  للمستضعفني  منارات 
املقاومة على مدى الزمان، تضيء 
هلم درب التحرير والتحرر والنصر 
والعزة والكرامة. إن املضي بهذا 
املقاومة  جعل  الذي  هو  النهج 
الصراع  معادلة  يف  صعبا  رقما 
عبثا،  حياولون  الذين  األعداء  مع 
رغم إمكاناتهم اهلائلة وتنوع فنون 
املقاومة  إنهاء  لديهم،  اخلداع 
وسحق وجودها ودورها، خصوصا 
أمام  جديا  عائقا  أصبحت  بعدما 
جناح سياسات اإلخضاع والتحجيم 

وفرض اإلمالءات والشروط«.
ولفتت اىل أنه »يف املقلب اآلخر 
من العامل، يبدو بوضوح أن اإلدارة 
مؤسسات  فوق  تطفو  األمريكية 
منهجية  اعتماد  يف  موغلة  عميقة 
فرض النفوذ واهليمنة وصوال إىل 
العامل.  شؤون  إدارة  يف  التفرد 
ويتعاقب على رئاسة هذه اإلدارة 
املنهجية،  تلك  التزام  يتعهد  من 
وديناميته  شخصيته  حبسب  كل 
كارتيالت  تعمل  فيما  وأساليبه، 
واإلعالم  واملال  والسالح  النفط 
األمريكي  العام  الرأي  لتجييش 
اليت  للسياسات  تبعا  والعاملي 
وحتضر  املؤسسات  تلك  تقررها 
أجل  من  لتوظيفه  يلزم  ما 
دول  رؤساء  مستخدمة  حتقيقها، 
وكيانات وجيوشا وأحالفا وثروات 
وإقليمية،  دولية  ومؤسسات 
من  العامل  على  سيطرتها  إلحكام 
اسرتاتيجية  مناطق  على  أو  جهة، 
فيها  تعتمد  اليت  منطقتنا  مثل 
أمريكا سياسة ثابتة قوامها حفظ 
ومحايته  الصهيوني  العدو  كيان 
تسوية  وفرض  إرهابه  ودعم 
الدائمة  والسيطرة  معه،  وتطبيع 
على منابع النفط والغاز واملمرات 
ما  وفق  لتسويقهما  االسرتاتيجية 
وسياسات.  مصاحل  من  ترمسه 
والتنافس  االنتخابات  وليست 
إال  للرئاسة  املرشحني  بني 
مظهرا  تعكس  أن  يراد هلا  حمطة 
فيما  السلطة  لتداول  دميقراطيا 
اليت  هي  العميقة  الدكتاتورية 
ترسم السياسات وتنفذها وتضع 

احلدود والضوابط«.
رأت  احمللي،  الصعيد  وعلى 
الكتلة أنه »قد انكشف سريعا أن 
الوطين  التيار  رئيس  اسم  وضع 

على  باسيل  جربان  الوزير  احلر 
العقوبات مل يكن لألسباب  الئحة 
تتصل  واليت  املدعاة،  الظاهرية 
واضحا  بدا  إمنا  بالفساد،  متويها 
رفض  هو  األعمق  السبب  أن 
إلمالء  االستجابة  وتياره  باسيل 
حزب  مع  السياسي  التحالف  فك 
الذي  احلصار  مع  متاشيا  اهلل، 
حتاول أمريكا فرضه إلخضاع لبنان 
وقواه السياسية احلية وجلر اجلميع 
الغاصبني  الصهاينة  إىل مصاحلة 

وتطبيع العالقات معهم«.
بكل  »التزامها  الكتلة  أكدت  وإذ 
املواقف اليت عرب عنها مساحة أمني 
عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
يف إطاللته مساء أمس«، جددت 
عهدها بـ«الوفاء لشهداء املقاومة 
املبارك،  ولنهجهم  اإلسالمية 
الوطنية  السيادة  عن  الدفاع  يف 
وتوازن  التحرير  إجنازات  وحفظ 
وحماربة  الصمود  وتعزيز  الردع 
باالستقامة  والتمسك  الفساد 
املواطنني  خدمة  على  واحلرص 
لتطوير  القانونية  اجلهود  ومتابعة 
مناطق  وتنمية  البالد  أوضاع 
مع خمتلف  اجلهد  وبذل  األطراف، 
الكتل النيابية إلجناز قوانني تعزز 
إمكانية احملاسبة للمرتكبني وتشجع 
عرب قوانني أخرى قطاعات اإلنتاج 
واستثمار املوارد املتاحة يف كل 
ومنصف  مشروع  بشكل  اجملاالت 
وال  املواطنني  بني  متييز  ودون 

بني املناطق«.
وحيت مبناسبة »يوم شهيد حزب 
اهلل، أهالي الشهداء وعوائلهم«، 
وثباتهم  »صربهم  أمام  منحنية 
على نهج التضحية يف سبيل اهلل 

واإلنسان والوطن«.
»االنتخابات  أن  الكتلة  والحظت 
كشفت  الرئاسية  األمريكية 
يف  العمودي  االنقسام  حجم 
غياب  نتيجة  األمريكي  اجملتمع 
منسوب  وارتفاع  العدالة 
الطغيان  وممارسة  العنصرية 
جرائمه  وتغطية  اإلرهاب  ودعم 
معه  يشعر  الذي  األمر  البشعة، 
االنفصام  من  حبالة  األمريكيون 
بني املبادىء واملمارسة، ويشيع 
فيهم البلبلة ويزعزع لديهم الثقة 
باألشخاص واملواقف واملؤسسات 
والسياسات«، معتربة أن »معضلة 
أمريكا املتفاقمة، ال تعاجل بتبدل 
الرئاسات فحسب بل تقتضي حكما 
االسرتاتيجية  السياسات  تبديل 
أيضا وهو ما حيتاجه العامل اليوم 
االستعالء  على  اإلصرار  بدل 

والعدوان«.
وأكدت أن »عالقات اللبنانيني يف 
السياسية  والتحالفات  بينهم  ما 
اليت نسجوها بني قواهم، وأوضاع 
شأن  هي  لبنان،  يف  منهم  كل 
لالدارة  حيق  ال  حمض،  لبناني 
األمريكية وال لغريها من حكومات 
الدول أن تتدخل فيه وأن تصدر 
ترتك  إجراءات  تقرر  أو  عقوبات 
يف  أصحابها  على  سلبيا  أثرا 
بلدهم أو أي بلد آخر«، معتربة أن 
الوزير جربان باسيل  »وضع اسم 
وقبله أمساء وزراء لبنانيني آخرين 
افرتاء  هو  العقوبات  الئحة  على 
سياسي، ال بل هو عدوان وإجراء 
األمريكية  اإلدارة  تتحمل  ظامل 
واألخالقية  القانونية  املسؤولية 
عن كل أثر سليب يصيب أصحاب 
تلك األمساء خارج الواليات املتحدة 
أمر  وهو  األدنى،  باحلد  األمريكية 

مدان ومرفوض بالتأكيد«.
حتريك  يف  »االسراع  إىل  ودعت 
أجل  من  الداخلي  التفاهم  عجلة 
حاجة  ألنها  احلكومة  تشكيل 
للبالد  ملحة  وإدارية  سياسية 
املراهنات  جتوز  ال  وللمواطنني، 
مع  بربودة  التعاطي  أو  فيها 

متطلبات تأليفها«.

الوفاء للمقاومة: وضع اسم باسيل على الئحة 
العقوبات افرتاء سياسي وعدوان
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»التيار  رئيس  نائب  زار 
العمل  لشؤون  احلر  الوطين 
طارق  السابق  الوزير  الوطين« 
اخلميس،   األول  أمس  اخلطيب، 
من  عددا  والتقى  عكار  حمافظة 
الدينية  والفاعليات  الشخصيات 
واحلزبية واحمللية، وذلك ترسيخا 
لسياسة »التيار« االنفتاحية على 
الوطين  النسيج  مكونات  سائر 
واستكماال للقاءات الناجحة اليت 

قام بها يف عكار.
ورافق اخلطيب يف زيارته، منسق 
احملامي  التيار  يف  عكار  قضاء 
فادي اسطفان ومساعد املنسق 
العالقات  ومسؤول  سويد  أمحد 
العامة يف هيئة القضاء الدكتور 
عفيف  واملهندس  خمول  عالء 

نسيم واحملامي رمزي دسوم.
زيارة مفتي عكار

بلقاء مع مفيت  الزيارة  استهلت 
زكريا،  بكار  زيد  الشيخ  عكار 
يف مكتبه يف بلدة برقايل، يف 
اإلفتاء  دار  مكتب  مدير  حضور 
يف عكار الشيخ هشام امساعيل 
والشيخ عبد الرمحن، ومت التطرق 
خصوصا  احلرمان،  موضوع  اىل 
ما تعانيه منطقة عكار من ضعف 
مقارنة  واالمناء  اخلدمات  يف 
إضافة  األخرى،  املناطق  بسائر 
»كورونا«  وباء  موضوع  اىل 
كما  ككل،  احلياة  على  وأثره 
اإلدارية  الالمركزية  موضوع  حاز 
هذا  ويف  النقاش،  من  حيزا 
التوسع  اىل  دعوة  كانت  االطار 
البند ملا فيه من  يف إقرار هذا 
تسهيل حلياة املواطن يف مناطق 

األطراف.
الخطيب

زكريا  للمفيت  اخلطيب  ونقل 
حتيات رئيس التيار النائب جربان 
املرجعيات  لكل  ومنه  باسيل، 
الدينية اإلسالمية واملسيحية يف 
مجيع  وباسم  بامسه  وأكد  عكار، 
التياريني »انفتاح التيار على كل 
إجيابي يصب يف مصلحة  ما هو 
مساحة  امتداد  على  املواطن 
أن  شأنه  من  ما  وكل  الوطن 
يزيل عبء الصعاب عن املواطن 
الكادح، يف ظل الظروف الراهنة 
سائر  صعوبتها  على  جيمع  اليت 
الرغم  على  احملليون،  األطراف 
يف  والتباينات  االختالفات  من 

وجهات النظر«.
»اعالء  اىل  اجلميع  اخلطيب  ودعا 
األجنح  السبيل  هو  احلوار،  لغة 
للوصول اىل مساحات مشرتكة من 
مشددا  بالوطن«،  النهوض  أجل 
والتالقي  التواصل  »أهمية  على 
ووضع اخلالفات السياسية جانبا، 
املواطن  اليه  يطمح  ما  جل  اذ 
مقومات  أدنى  حتقيق  هو  اليوم 
حاجاته  وتلبية  والصمود  احلياة 
الضرورية، فهو اليوم يئن حتت 
ان  اىل  مشريا  العوز«،  وطأة 
احلر  الوطين  التيار  »القيادة يف 
واذ  ذلك،  ويؤملها  أنينه  تسمع 
يدها  أن  تعلن  أملها،  عن  تعرب 
ممدودة للجميع وترفع راية احلوار 
اخلالفات  أن  معتربة  نهجا،  البناء 
ماهي  وجدت،  متى  السياسية 
إدارة  كيفية  على  اجتهادات  اال 
رؤيته  فيها  طرف  لكل  األمور 
املتبادل  فاالحرتام  وطريقته، 
أساسية  ركيزة  هو  واحلوار 
التفاصيل  أما  الوطن.  إلنقاذ 
فتبقى مدار نقاش ودرس ميكن 

املمكن  ومن  عليها،  االختالف 
القضية  وتبقى  االتفاق،  حتى 
مجيعا  عليها  جنمع  اليت  الوحيدة 
هي مسألة بناء الدولة اليت حترتم 
عليه  الذي  املواطن  حقوق  فيها 
للوطن  االنتماء  ثقافة  ينتهج  أن 
والبغضاء«،  التبعية  عن  بعيدا 
هي  اليت  األديان  »رسالة  ومثن 
األديان  الدفاقة، فكل  كالينابيع 
وحسن  االنسان  خبدمة  أمرت 

تدبري أموره«.
ضحيتها  راح  اليت  احلادثة  وعن 
الشاب هشام الشعار عند مفرتق 
عن  اخلطيب  أعلن  ببنني،  بلدة 
سائر  وأمل  وأمله  العميق  »أسفه 
التياريني لسقوط ابن من أبنائنا 
ومن أبناء عكار يف هذه احلادثة 
األليمة. وإذ نقدر عاليا أمل أهل 
الفقيد، نعرب عن احتضان التيار 
»أن  اىل  داعيا  احلادثة«،  هلذه 
فاملشتبه  جمراها،  العدالة  تأخذ 
بريء حتى تثبت ادانته، أما اليد 
وشدد  للجميع«،  ممدودة  فهي 
االشكال  حصر  »ضرورة  على 
يف مكانه، على اعتبار أنه وليدة 
ساعته وليس هناك أي خلفيات 
أو  عائلية  أو  حزبية  أو  سياسية 
احلادث  هذا  وراء  ثأرية  حتى 
الشاب  فيه  سقط  الذي  األليم 

الشعار«.
املفتي زكريا

وأشاد املفيت زكريا مبوقف التيار 
الوطين احلر، مقدرا »البيان الذي 
بطريقة  خيتص  ما  يف  صدر 
التعاطي مع احلادثة«، ودعا اىل 
يصطاد  بأن  ألحد  السماح  »عدم 
»الباع  مثمنا  العكر«،  باملاء 
وقياداتهم  التيار  لدى  الطويل 
وحكمتهم يف التعاطي مع األمور 
املنطقة  يف  وتارخيهم  ككل، 
يشهد على ذلك، وهو ليس جبديد 
وأخالقهم  التياريني  سلوك  على 
سائر  على  وانفتاحهم  وحكمتهم 
وما  العكاري،  النسيج  مكونات 
اليت  األخرية  املصاحلة  موضوع 
متت يف مكتب التيار عقب حادثة 
عن  متجسدة  صورة  اال  احراقه، 
التسامح  وفكر  التيار  أخالقيات 
اخلطوة،  مقدرا  لديه«،  والتالقي 
معربا عن تقديره »ملواقف فخامة 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
يف  »التوفيق  متمنيا  عون«، 
جديدة  حكومة  بتشكيل  اإلسراع 
دولة  املكلف  الرئيس  برئاسة 
احلريري«،  الدين  سعد  الرئيس 

حمييا النائب باسيل.
اسطفان

القضاء  منسق  قام  واستطرادا، 
بوضع  اسطفان  فادي  احملامي 
املفيت زكريا بصورة حيثيات ملف 
»ضرورة  على  مشددا  احلادثة، 
حصر احلادث مبكانه«، معتربا انه 
وراءه  خلفيات  ال  عرضي  »آني 
ابن وقته«، مشريا اىل أن  وهو 
لكل  جرح  الفقيد هو  أهل  »جرح 
مؤكدا  عكار«،  يف  التياريني 
عائلة  جانب  اىل  التيار  »وقوف 
التيار  وقوف  اىل  إضافة  الفقيد 
البستاني  كمال  األخ  جانب  اىل 
وعائلته  التيار  أبناء  من  كونه 
وصوال اىل حصوله على حماكمة 
عادلة، من هنا ادعو اىل ضرورة 
ومتابعة  العقالء  صوت  اعالء 
الشأن من  املوضوع مع أصحاب 

الواعني واحلكماء«.
زيارة رئيس بلدية ببنني

اخلطيب زار عكار التقى عددا من فاعلياتها:
احلوار هو السبيل االجنح للوصول اىل مساحات مشرتكة للنهوض بالوطن

املرافق  والوفد  اخلطيب  زار  ثم 
رئيس بلدية ببنني الدكتور كفاح 
الكسار يف دارته يف ببنني، يف 
البلدة  أبناء  من  جمموعة  حضور 

واجمللس البلدي.
بهذه  فرحه  عن  الكسار  وأعرب 
عاليا،  أقدرها  »اليت  الزيارة 
الوزير  ملعالي  العميق  واحرتامي 
وطنية  بيئة  من  القادم  اخلطيب 

أعطت للوطن الكثري«.
عن  للكسار  اخلطيب  واعرب 
العالقة  بهذه  التيار  »اعتزاز 
»حكمته  له  شاكرا  الطيبة«، 
بإمتام  وقامه  النبيل  وموقفه 
املصاحلة بعد حادثة حريق مكتب 
اىل  مشريا  منيارة«،  يف  التيار 
أناة  بطول  جتاوز  »التيار  أن 
صفحتها  وأن  احلادثة  ارتدادات 
مشددا  رجعة«،  غري  اىل  طويت 
على »نقاط االلتقاء اجلامعة لكل 
مكونات الوطن والنسيج العكاري 
لبنان  بناء  مدماك  بالتالي  وهي 
الكسار  خطاب  حمييا  اجلديد«، 
العقالني، ناقال اليه حتيات رئيس 

التيار النائب جربان باسيل.
الكسار

وجدانية  مطالعة  للكسار  وكانت 
فيها  أبدى  وأخالقية،  فكرية 
معربا  التيار،  حنو  االجيابية  كل 
وتقدير،  وحمبة  انفتاح  روح  عن 
شاكرا التيار الوطين احلر »قيادة 
وحمازبني على الشرف الكبريالذي 
أولوه لي بقيامهم بهذه الزيارة، 
والتقدير الكبري للخطيب«، حمييا 
الوطنية  الصورة  »هذه  فيه 
باخلري  اجملبول  الوطين  واجملد 
»عمل  ان  معتربا  والفضيلة«، 
من  تواضع  فعل  كان  املصاحلة 
التيار وتعال عن اجلرح«، مشريا 
اىل ان »عملية املصاحلة واللقاء 
الكبري يف مكتب التيار هي احتفال 
»فكرة  على  مشددا  املساحمة«، 
التيار  مكتب  احراق  حادثة  أن 
كانت وليدة اندفاعات بريئة غري 
الثوار«،  بعض  قبل  من  موجهة 
موضحا انهم »ضحية اهمال وأمل 
احتضانهم  اجلميع  وعلى  وحرمان 
تتضافر  وأن  منه  يعانون  ملا 
جهودهم ملعاجلة مشاكلهم، حتى 
العديد ممن ركبوا  ال حيذوا حذو 
جهة  من  بهم  وغرر  الثورة  موجة 
باتت  مشبوهة  ألهداف  أخرى  أو 
اجلميع،  أمام  ومكشوفة  معروفة 
وأتت املصاحلة لرتيح اجلو العام 
يف عكار وتضع مدماكا يف االجتاه 

الصحيح«.
تقديره  عن  الكسار  واعرب 
الوزير  »ملعالي  الكبري  واحرتامه 
ميشال  العماد  ونهج  باسيل، 

عون  العماد  »إن  وقال:  عون«، 
يوما سالحا غري شرعيا،  ما محل 
بوجه  واحدة  حربني  خاض  هو 
بوجه  والثانية  االسرائيلي  العدو 
كان  احلربني  وبكال  امليليشيات، 
اىل  الذي يسعى  الشعب  صوت 
كان  وهو  الدولة  وبناء  احلياة 
مل  اليت  السنية  البيئة  صوت 
حتمل حينها أي سالح غري سالح 

الدولة«.
التيار  جتربة  »تعميم  اىل  ودعا 
القطاعات  سائر  على  عكار  يف 
ملا هلا من حسن تدبري وترفع عن 
الصغائر يف شتى املواضيع اليت 
مت التعاون فيها وآخرها موضوع 
املنسق  »دور  مثمنا  املصاحلة«، 
فادي اسطفان وأفراد اهليئة يف 

هذا اخلصوص«.
زيارة العثمان

التياري  لزيارة  الوفد  انتقل  ثم 
مناسبة  وكانت  العثمان،  هزاع 
نقل  حيث  والده،  بوفاة  لتعزيته 
النائب  وتعازي  حتيات  اخلطيب 

باسيل.
زيارة حدارة

عن  املرشح  الوفد  زار  ثم 
التيار  الئحة  على  السين  املقعد 
للعام  النيابية  االنتخابات  يف 
دارته،  يف  حدارة  حممود   2017
بوفاة  لتعزيته  مناسبة  وكانت 
حول  نقاش  وجرى  حدارة،  خالد 
العيش  مفهوم  يف  عكار  فرادة 
احلاجة  اىل  والتطرق  املشرتك، 
امللحة للخدمات واالمناء نظرا ملا 

تعانيه املنطقة من حرمان.
منفذية القومي يف حلبا

منفذية  اىل  الوفد  انتقل  بعدها 
القومي  السوري  »احلزب 
حيث  حلبا،  يف  االجتماعي« 
لعكار  العام  املنفذ  استقبله 
من  وعدد  يوسف  ساسني 
اعرب  حيث  املنفذية،  مسؤولي 
هلذه  احلزب  تقدير  عن  يوسف 
اخلطيب  من  اخلاصة  االلتفاتة 

واهتمامه مبنطقة عكار«.
األمريكية  العقوبات  أن  ورأى 
وسام  »هي  باسيل  النائب  على 
»اتهامه  مستنكرا  صدره«،  على 
واحلملة  حبقه  واالساءة  بالفساد 
عمن  والتعمية  ضده  املنظمة 
ورموزه«،  الفساد  أساس  هم 
»ربح  باسيل  النائب  ان  معتربا 
القوميني  رأي  وهذا  الناس  ثقة 
القومي  السوري  احلزب  وقيادة 

االجتماعي«.
الخطيب

يوسف  اخلطيب  شكر  بدوره، 
حبق  النبيلة  »العاطفة  على 
حمييا  والتيار«،  باسيل  الوزير 

خطاب  يف  الدائمة  »العقالنية 
»النقاط  اىل  مشريا  القوميني«، 
حتت  احلزبني  بني  املشرتكة 
الفكر  وهي  االسرتاتيجية  املظلة 
العلماني، الرؤية الوطنية الواحدة 
العربي  الصراع  من  والنظرة 
تلمس  اىل  اضافة  االسرائيلي، 
الطرفني ألوجاع الناس وهمومهم 
واليت جيب على اجلميع أن يقاربها 

بروح حوارية بعيدة عن الكيد«.
القوى  كل  على  »واجب  وقال: 
بااللتفات  تقوم  أن  السياسية 
والوقوف  وزيارتها  عكار  اىل 
أن  عليها  كما  احتياجاتها،  اىل 
ووجعهم  العكاريني  أنني  تسمع 
وهمومهم، ومن غري املسموح أن 
ينعمون  العاصمة وحميطها  تبقى 
باالمناء وأن تبقى مناطق األطراف 
امنائية.  التفاتة  أي  من  حمرومة 
فعكار قدمت الكثري من الشهداء، 
سواء يف األحزاب الوطنية أو من 
وهو  العسكرية  أبناءاملؤسسة 

وسام على صدرها«.
اكد  العقوبات،  موضوع  وعن 
اخلطيب أن »التيار ينظر هلا أيضا 
صدره،  على  وسام  أنها  على 
وهو يدرك جليا حجم األمثان اليت 
يدفعها وسيدفعها نتيجة خلياراته 
الوطنية، ومن غري الوارد أن يبدل 
التيار ورئيسه جربان باسيل هذه 
دفعنا  أحد  من  ما  اذ  القناعات، 
امياننا  ألخذها بل هي من صلب 
عون  العماد  مدرسة  صلب  ومن 
ونهجها، وهو ما يفاجأ به اجلميع 
مبدى صالبة هذه اخليارات، حتى 
بصالبة  تفاجأوا  األمريكيني  أن 

هذه املواقف«.
واذ جدد اخلطيب شكر القوميني 
الوطنية«،  العاطفة  »هذه  على 
احلق  من  »فيها  أن  معتربا 
مقدارا لن يثنينا عن متابعة هذا 
»تستقطب  أن  متمنيا  النضال«، 
طريق احلق كل القوى وأن تتكلل 
بناء  يف  بانتصار  اجلهود  هذه 
االنتصار  كما  املدنية،  الدولة 

على العدو االسرائيلي«.
ثم دار نقاش حيث اكد يوسف ان 
»العالقة بني احلزبني يف عكار هي 
ليست جبديدة ومبنية على األخوة 
والصداقة«، متطرقا اىل »جمزرة 
أيار   11 يف  وقعت  اليت  حلبا 
2008«، مشريا اىل أن »االشكال 
بدأ حلظة اهلجوم األول على مكتب 
التيار حني قام القوميون بالدفاع 
ساحات  اىل  انتقل  ثم  ومن  عنه 
ناحية  عتبه من  مبديا  املنفذية«، 
التيار  مع  العالقة  وصول  »عدم 
الرغم  على  الكلي  التكامل  اىل 
من وسع املساحة املشرتكة اليت 

جتمع احلزبني حتى أكثر بكثري من 
املساحة املشرتكة مع احللفاء«.

ورأى أن »خيار االنتخابات النيابية 
السابقة وعدم السري حبلف انتخابي 
مع التيار كان خطأ اسرتاتيجيا من 
آذار«،  القومي وقيادة 8  قيادة 
داعيا اىل«تعزيز الرؤية ومتتينها 
بني احلزبني، فمصرينا يف لبنان 
عامة وعكار خاصة واحد ووجودي 

مشرتك«.
»وضوع  ان  اخلطيب  رأى  بدوره 
موضوع  هو  والتماهي  التكامل 
واسع ويستلزم البحث والنقاش 
»الطرفان  وقال:  الفكري«، 
الوصول  عدم  عن  مسؤوالن 
على  تفاهم مشرتكة  مساحة  اىل 
مل  وذلك  التفاهم،  ورقة  صورة 
القيادات  مستوى  على  يطرح 
بني احلزبني، ومن املفيد البحث 
الضروري  من  ليس  ذلك.  يف 
االندماج طاملا حنن متفقون على 
واحدة.  واحدة ومظلة  اسرتتيجية 
اللبناني،  بالكيان  مؤمن  فالتيار 
بفكرهم  فتجاوزوا  القوميون  أما 
من  أبعد  هو  ما  اىل  وعقيدتهم 
وهذا  اخلصيب«  »اهلالل  الكيان 
النقاش  يستدعي  املوضوع 
الواسع  والعقائدي  الفكري 

للوصول اىل اتفاق بشأنه«.
ولفت اىل ان »االختالف يف األداء 
السياسي موجود وجتلى أخريا يف 
سعد  الرئيس  تسمية  موضوع 
لتشكيل  احلريري  رفيق  الدين 
العديد  ارتكاب  ومت  احلكومة، 
الواحد  الفريق  يف  اخلطايا  من 
التيار و8آذار«، معتربا ان »نقاط 
من  العديد  كما  موجودة  االتفاق 
تستدعي  اليت  التباين  نقاط 

النقاش العام واملشرتك«.
دارة آل عجاج

عجاج  حممد  منزل  الوفد  زار  ثم 
من  حشد  حضور  يف  ابراهيم 
فاعليات السهل ورؤساء بلديات 
املنطقة وخماتريها، وكان تشديد 
والوطين  احملوري  »الدور  على 
وترحيب  احلر«،  الوطين  للتيار 
»خالص  حمملينه  باخلطيب 
لباسيل  والتحيات  التقدير 
مؤكدين  اجلمهورية،  ورئيس 
انهم »مع هذا اخلط والنهج الذي 
الوزير  ومعه  عون  العماد  خيطه 

باسيل«.
ثم كانت زيارة تعزية بعميد »آل 
النحيلي  حمرز  الراحل  النحيلي« 
يف  محود  مشتى  منسق  والد 

الوطين احلر.
لرئيس  بزيارة  اجلولة  واختتمت 
يف  وهبة  حممد  البرية  بلدية 
احتاد  رئيس  حضور  يف  دارته، 

بلديات الدريب االوسط.
وبعد ترحيب شكر اخلطيب وهبة 
النائب باسيل،  على تضامنه مع 
فيه  اعرتاض  الذي  بيانه  وعلى 
االمريكية  والعقوبات  الظلم  على 

حبق الوزير باسيل«.
تضامنه  مؤكدا  وهبة  حتدث  ثم 
الكامل مع باسيل، وقال: »حنن 
من كلفنا الوزير باسيل ودعمناه، 
عنه«،  الدفاع  املكلفني  وحنن 
لضرب  حماولة  »اي  مستنكرا 
ورئيسه«،  احلر  الوطين  التيار 
النهج  هذا  على  »باقون  وقال: 
نهج االعتدال الوطين الذي ميثله 

الوزير باسيل«.
واختتمت الزيارة بعشاء عمل يف 

»مطعم السرناي«. 

خالل احدى الزيارات
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تحقيق نسرين خضرا ضاهر

بيث  السيدة  بدأت  عندما 
يف  للنظر  بفقدانها  وايت 
أن  تشأ  مل  املراهقة،  عمر 
نفسه،  املصري  أوالدها  يلقى 
روبني  بالربوفيسورة  فالتقت 
جاميسون، رئيسة قسم جينات 
البحوث  معهد  يف  العيون 
الطبية لألطفال يف ويستميد، 
سيدني، ألول مرة عام 2004. 
أطفال  أن  اكتشاف  فتم 
كانوا  الصغار  الثالثة  بيث 
يظهرون أيًضا عالمات فقدان 
أعراض  إىل  باإلضافة  البصر 
اهتمام  أثارت  واليت  أخرى 
ومع  جاميسون.  الربوفيسورة 
دراسة حالة بيث بالتعاون مع 
العامل  حول  وباحثني  خمتربات 
مت  أخرى،  حباالت  ومقارنتها 
أخرى  عائالت  مخس  حتديد 
ذاتها.  املشكلة  من  تعاني 
اجلني  يف  البديل  أن  فوجدوا 
وقد  املسؤول،  هو   ALPK1
اجلديدة  احلالة  تسمية  مت 
ومع   .ROSAH متالزمة  باسم 
عن  املسؤول  اجلني  اكتشاف 
األحباث  تسري  احلالة،  هذه 
ومع  له،  عالج  اجياد  حنو 
األمل  يأتي  االكتشاف  هذا 
للعديد من األفراد والعائالت! 
مئات  من  واحدة  قصة  هذه 
فيها  يعاني  اليت  القصص 
فقدان  من  القصة«  »أبطال 

أهم احلواس، البصر.
ويشمل الشكل األكثر شيوًعا 
يف  الوراثية  العني  ألمراض 
مثل  الشبكية  ضمور  أسرتاليا 
الصباغي  الشبكية  التهاب 
ومتالزمة   Stargardt ومرض 
هذه  من  العديد  مع   .Usher
احلاالت ، يولد األطفال برؤية 
مع  احلالة  وتتدهور   ، طبيعية 
تقدمهم يف السن يف سنوات 
أن  ميكن  واليت   ، املراهقة 

تكون مؤملة بشكل خاص.
عيادة  إنشاء  كان  هنا  من 
سيدني  يف  الوراثية  العيون 
خطوة  مبثابة  عقود  ثالثة  قبل 

ثالثون عاما على انشاء قسم جينات العيون يف معهد البحوث الطبية لألطفال وستميد

اكـتشافات، عـالجات... وأمـل بالـنور!

الرعاية  لزيادة  رؤية  ذات 
املصابني  واألسر  للمرضى 
الوراثية.  العيون  بأمراض 
وباالضافة اىل تقديم اخلدمات 
ملحة  حاجة  هناك  كان  اليت 
ذلك  منذ  سهلت  فقد  هلا، 
احلني توفري االختبارات اجلينية 
وهي  التشخيصات  لتحسني 
يف طريقها حنو عالجات جينية 
جديدة لتزويد املرضى بأفضل 

عالج ممكن.
اجلينية  العيون  عيادة  حتتفل 
يف  األطفال  مستشفى  يف 
على  30   عاًما  مبرور  ويستميد 
بهذا  ولالحتفال  إنشائها. 
إىل  برحلة  سنقوم  اإلجناز، 

حيث بدأ كل شيء.
العيون  عيادة  إنشاء   :1990

اجلينية
إنشاء  مت   ،1990 أبريل  يف 
التخصصات  متعددة  العيادة 
من قبل طبيبة العيون الدكتورة 
أخصائي  مع  فالهريتي  ماري 
الدكتور  السريرية  الوراثة 
واملستشارة  نيلسون  جون 
اجلينية مرييل مسيث )وكالهما 
مستشفى  يف  اآلن(  متقاعد 
مت  كما  )للبالغني(.  ويستميد 
للعيون  جينية  عيادة  إنشاء 
يف  األطفال  مستشفى  يف 
من   1992 عام  كامربداون يف 
مارتن  فرانك  األستاذين  قبل 

وديفيد سيلينس.
1995: نقل خدمات طب األطفال 
يف  األطفال  مستشفى  إىل 

ويستميد
نقل  مت   ،  1995 عام  يف 
يف  األطفال  طب  خدمات 
إىل  ويستميد  مستشفى 
مستشفى األطفال اجلديد يف 
ويستميد ومت دجمها مع قسم 
الدكتور  بقيادة  العيون  طب 
اجليين  والقسم  فالهريتي 
مرييديث  الدكتورة  بقيادة 
الوراثة  وعلماء  ويلسون 
عام  يف  اآلخرين.  السريرية 
الربوفيسورة  عادت   ،  2002
الدراسة  روبني جاميسون من 
القسم  لتتوىل  اخلارج  يف 

اجليين للعيادة، واليت تواصل 
إدارتها حتى اليوم.

2003: اخرتاق يف علم اجلينوم و 
بدء برنامج أحباث جينات العني

اجلينوم  خرائط  رسم  أدى 
البشري بأكمله يف عام 2003 
)حتديد عدد كبري من اجلينات، 
والعديد منها ذات آثار بصرية( 
إىل حتويل قدرة العيادة على 
حبثي  برنامج  يف  املشاركة 
يستهدف التشخيصات اجلينية 

والعالجات اجلديدة.
أنه  األوىل  األيام  »أتذكر يف 
عندما يسألين املرضى عما إذا 
ألمراض  عالج  أي  هناك  كان 
أجيبهم  كنت  العني،  شبكة 
أراه  أن  بأنه من غري احملتمل 
التقدم  مع  ولكن  حياتي.  يف 
ال  الوراثة،  علم  يف  السريع 
السنوات  مدى  على  سيما 
وخاصة   - املاضية  العشرين 
 - املاضية  العشر  السنوات 
الشبكية  أمراض  عالج  أصبح 
املتعددة احتمااًل حقيقًيا اآلن،« 

تقول الدكتورة فالهريتي.
برنامج  بدأ   ،  2003 عام  يف 
برئاسة  العني،  جينات  أحباث 
الربوفيسورة روبني جاميسون. 
كان هذا عبارة عن برنامج حبث 
تعاوني من مستشفى األطفال 
يف ويستميد ، ومعهد البحوث 
 )CMRI( لألطفال  الطبية 
 ،  Save Sight ومعهد   ،
ومستشفى سيدني للعيون ، 
تأسيس  مت  سيدني.  وجامعة 
لوضع  البحثي  الربنامج  هذا 
حجر األساس والقاعدة الالزمة 
السريرية  اجلينية  للمتطلبات 
والعيون كما العلوم األساسية 
 ، اجليين  التشخيص  لتطوير 
املرض  آلليات  جديد  وفهم 
للمرضى  اجلديدة  والعالجات 
العني  بأمراض  املصابني 

الوراثية.
2008: فريق أحباث جينات العني 
اجلينومية  املعرفة  على  يبين 

اجلديدة
كان فريق أحباث جينات العني 
من  أوائل  من   CMRI يف 

اجلينية  املعرفة  على  اعتمدوا 
اجلديدة للعثور على أسباب غري 
معروفة سابًقا ألمراض العني 
العمل  هذا  يتبع  الوراثية. 
جاميسون  الربوفيسورة  خربة 
اجلني  وتوصيف  حتديد  يف 
خالل   MAF اجلديد  املرضي 
الدكتوراه  بعد  ما  دراسات 
وقد  املتحدة.  اململكة  يف 
اإلضافية  الدراسات  حددت 
رئيسي  أنه سبب   MAF على 
عند  الوراثية  العني  ألمراض 

األطفال.
فرق  بني  تعاون   :2013
طليعة  يف  واألحباث  العيادة 

التشخيصات اجلديدة
النهج البحثي يف   علم اجلينوم 
جينات  أحباث  فريق  خالل  من 
والعمل   CMRI يف  العني 
قاد  اجلينية  العني  عيادة  يف 
طريق البحث حنو التشخيصات 
اجلينية. ومت تقديم العديد من 
املنشورات، مبا يف ذلك تلك 
املوجودة يف اجمللة األوروبية 
لعلم الوراثة البشرية، والطفرة 
الوراثة  وعلم  البشرية، 
علم  ومؤخًرا  البشرية  اجلزيئية 
إجابات  الطب،  يف  الوراثة 
احملليني  للمرضى  تشخيصية 
والدوليني  واألسرتاليني 
واألسر اليت مل تكن ممكنة من 

قبل.
اجلينية  العني  عيادة   :2016

تسجل أحد أكرب جناحاتها
البحثية،  الدراسات  على  بناًء 
العيادة  جناحات  أكرب  أحد 
اجليين  االختبار  ترمجة  هو 
البحثي ألمراض العني اجلينية 
التشخيص  اختبارات  إىل 
متاحة  هي  واليت  السريري، 
جلميع األسرتاليني. وهذا يعين 
االختبارات  تقديم  ميكن  أنه 
الذين  للمرضى  اجلينومية 
العيون  أمراض  من  يعانون 
الوراثية يف البيئة السريرية. 
جديدة  حقبة  من  اقرتابنا  مع 
هلذه  اجلينية  العالجات  من 
إىل  الوصول  يعد   ، احلاالت 
للمرضى  اجلينية  التشخيصات 

وأن  خاصة  األهمية  بالغ  أمًرا 
على  احلصول  املريض  على 
مؤهاًل  ليكون  جيين  تشخيص 
أو  السريرية  التجارب  ملعظم 

العالجات اجلديدة.
مثرًيا  وقًتا  هذا  كان  »لقد 
لتكون   ، يصدق  ال  بشكل 
قادًرا على توفري التشخيصات 
اجلينية حيث مل يكن هذا األمر 
متاًحا من قبل، وملعرفة أن هذا 
من شأنه أن يفتح آفاًقا أمام 
احملتملة  لالستفادة  املرضى 
من العالجات اجلديدة،« قالت 
جاميسون.  الربوفيسورة 
األكثر  األمر  إن  وأضافت« 
إثارة هو أننا نعمل اآلن أيًضا 
مرضانا  بعض  من  عينات  مع 
اكتشاف  معدل  لتحسني 
وتطوير  اجليين  التشخيص 
هذه  لبعض  جديدة  عالجات 

احلاالت.«
2019: جينات املرض اجلديدة 

وأساليب العالج اجلديدة
أول حتديد عاملي جلني مرض 
 ،ALPK1 اجلديد،  الشبكية 
جينات  أحباث  وحدة  قبل  من 
اجلينية.  العني  وعيادة  العني 
حبثية  دراسات  عن  نتج  وقد 
مع  التعاون  إىل  باإلضافة   ،
الباحثني يف مجيع أحناء العامل 
العائالت  من  املزيد  لتحديد 

املتضررة.
وتقول الربوفيسورة جاميسون: 
» نستخدم اآلن أنظمة منوذجية 
شبكية  عضيات  مثل  جديدة 
العني ، أو« عيون صغرية يف 
اخلاليا  عن  متمايزة   ،« طبق 
اجلذعية متعددة القدرات اليت 
ينتجها اإلنسان ، للتحقيق يف 
وظيفة جينات أمراض الشبكية 
من  جديدة  أشكال  وتطوير 

العالج اجليين.«
2020 وما بعده

دوًرا  مؤخًرا  العيادة  لعبت 
املرضى  حتديد  يف  فعااًل 
عالج  على  للحصول  املؤهلني 
ومن  الشبكية  ملرض  جيين 
املتوقع إدخال هذا العالج يف 
وحدة  تعمل  قريًبا.  أسرتاليا 

على  العيون  جينات  أحباث 
جديدة  جينية  عالجات  تطوير 
، ومع عيادة العيون اجلينية، 
جتري جتارب سريرية ألساليب 
إمكانية  هذا  يوفر  جديدة. 
إنقاذ الرؤية ومن املتوقع أن 
تقدم  مع  التطبيقات  تتوسع 

السنوات.
السنوات  أن  من  الرغم  على 
الثالثني املاضية كانت عميقة 
، إال أن مستقبل العيادة يبدو 
البحث  خالل  من  أكثر  واعًدا 
اليت  والتكنولوجيا  املستمر 
طرق  لتحسني  الطريق  متهد 

التشخيص والعالج.
تقوم   ، احلالي  الوقت  يف 
جبمع  جاميسون  الربوفيسورة 
مصفوفة  لنظام  التربعات 
 -  )MEA( املتعددة  األقطاب 
وذلك الختبار عضويات شبكية 

العني.
»نأخذ  جاميسون  وتقول 
وتتحول   ، املرضى  من  الدم 
جذعية  خاليا  إىل  اخلاليا 
نقوم  ثم  القدرات  متعددة 
صغرية  عيون  إىل«  بتحويلها 
»)عضيات شبكية(.  طبق  يف 
الوراثية  عالجاتنا  اختبار  نريد 
هذه  يف  اجلديدة  والدوائية 
القراءات  وإحدى  العضيات، 
هي اإلشارات الكهربائية اليت 
عندما  العني  شبكية  عرب  متر 
للضوء.  العضيات  تتعرض 
اإلشارات   هذه  التقاط  ميكن 
االقطاب  مصفوفة  نظام  عرب 
املتعددة MEA ، وهذه قراءة 
جيدة ملا إذا كان عالجنا اجلديد 
قد يكون ناجًحا واذا كان قد 
املستقبلة  اخلاليا  عالج  مت 

للضوء«.
إذا كنت ترغب يف املساهمة 
ملخترب  التربعات  مجع  يف 
يف  العيون  جينات  قسم 
معهد البحوث الطبية لألطفال 
اشراف  حتت  ويستميد  يف 
 ، جاميسون  الربوفيسورة 
 Greg بـ  االتصال  فريجى 
gpulscher@ على   Pulscher

cmri.org.au
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والية  حكومة  رئيسة  انضمت 
غالديس  ويلز  ساوث  نيو 
مطالبة  دعوات  إىل  بريجيكليان 
بتغيري كلمات النشيد الوطين من 
»حنن شباب وأحرار« إىل »واحد 
وحر« لتضمن السكان األصليني 
األسرتاليني باعتبارهم  أصحاب 

أطول ثقافة عمرًا يف العامل.
األوىل  املرة  ليست  هذه 
بهذا  أحراري  بها  بطالب  اليت 

التغيري.
اخلطوة تأتي كمحاولة لالعرتاف 

حيقوق السكان األصليني.
العمال  حزب  عن  السيناتورة 
ماالرنديري مكارثي ومن شعب 
يانيوا، احلكومة على دعم حركة 

العلم.
لن  أنها  بريجيكليان  وكشفت 
يتم  اليت  األوىل  املرة  تكون 
فيها تغيري النشيد. على سبيل 
املثال ، مت تغيري السطر األول 
أسرتاليا  »أبناء  من  النشيد  من 
الكلمات  إىل  نبتهج«  دعونا 
مجيعا  »األسرتاليون   ، احلالية 

دعونا نبتهج.«
سياسية   أول  ليست  أنها  كما 
لتغيري  الضغط  تدعم  أحرارية 
حيث  الوطين،  النشيد  كلمات 
كريغ  احملافظ  النائب  اقرتح 
واحلر«  »الشاب  تغيري   كيلي 

إىل »قوي وحر« عام 2019.
من جهتها، حثت السيناتورة عن 
حزب العمال ماالرنديري مكارثي 

ومن شعب يانيوا، احلكومة على 
دعم حركة العلم.

جاءت هذه التعليقات يف صباح 
املسمى  للقاء  الثانية  املباراة 
للرغيب   State of Origin بدورة 
من  عدد  رفض  من  أسبوع  بعد 
الوطين  النشيد  غناء  الالعبني 
وخالل   ، األوىل  املباراة  خالل 
الذي   ،  NAIDOC أسبوع 
حيتفل بإجنازات وثقافة السكان 
مضيق  جزر  وسكان  األصليني 

توريس.
 ABC ويف حديث هلا على شبكة
بريجيكليان  قالت  اليوم   News
وقت«  مسألة  »املسألة  إن 
من  عام   60.000 بـ  لالعرتاف 
يف  األصليني  السكان  تاريخ 

هذه القارة.
السكان  »أشارك  وَأضاقت 
األصليني األسرتاليني مشاعرهم 
والذين ال يشعرون بأن النشيد 
ويعكس  يعكسهم  الوطين 

تارخيهم.«
إذا  أنه  »أعتقد  قائلة  وأردفت 
فهذا  وأحرار(  واحد  )حنن  قلنا 
صغارا  لسنا  بأننا  نقال  جيعلنا 
حقا كقارة. فنحن عمرنا عشرات 
اآلالف من السنني عندما يتعلق 

األمر بالسكان البشريني.«
السكان  »أعالم  إن  وقالت 
مضيق  جزر  وسكان  األصليني 
أعالم  أيًضا  هي  توريس 

وطنية.«

غالديس بريجيكليان تدعو 
لتغيري النشيد الوطين لالعرتاف 

بسكان أسرتاليا األصليني

فيكتوريا،  حكومة  ختطط 
وبالتنسيق مع منظمات جمتمعية 
يف  املتعددة  اجلاليات  وقادة 
أسرتاليا، لبناء املساكن الشعبية 
بتخصيص مئات الوحدات اليواء 
يف  ينامون  الذين  املشردين 
العراء والذين مت وضعهم مؤقتا 

يف فنادق خالل أزمة كورونا.
ونيو  فيكتوريا  حكومتا  وكانت 
ساوث ويلز قد اعلنتا عن إيواء 
املشردين ووضعهم يف فنادق 
بشكل مؤقت خالل أزمة كورونا، 
فضال عن ختصيص مبالغ مالية 
هلم.  دائمة  مساكن  لتوفري 
وبالتعاون  احلكومة  وختطط 
لبناء  املختصة  املؤسسات  مع 
بتخصيص  الشعبية  املساكن 
مئات الوحدات اليواء املشردين 
الذين ينامون يف العراء والذين 
فنادق  يف  مؤقتا  وضعهم  مت 

خالل أزمة كورونا.
السكاني  اإلحصاء  وحبسب 
ُأجري يف أسرتاليا  الذي  األخري 
عدد  يبلغ   ،2016 العام  يف 
يف  ينامون  الذين  املشردين 
أو  العامة  احلدائق  أو  الشوارع 
موقت  كمأوى  ُتستخدم  أماكن 
حواىل 117 ألف شخص. ويشكل 
 14% بنسبة  زيادًة  العدد  هذا 
عن عدد املشردين يف اإلحصاء 
السكاني األسبق الذي أجري يف 

العام 2011.
اجلالية  يف  الناشط  وقال 

الدكتور مايكل خري اهلل املشارك 
الدراسة اليت تعدها حكومة  يف 
إن  املشردين  إليواء  فيكتوريا 
إلجياد  جاهدة  حتاول  احلكومة 
مسكان دائمية للمشردين الذين 
يعيشون األن يف فنادق بسبب 
وباء كورونا الن مهلة البقاء يف 
الفندق ستنتهي يف شهر اذار 

املقبل.
اهلل،  خري  الدكتور  واضاف 
لربنامج أسرتاليا اليوم، انه من 
الضروري جدا على أسرتاليا ان 
تقلل من وجود املشردين النها 
بلد متطور. وانه مل يكم التشرد 
هو خيار املشرد ولكن الظروف 
الشخص  بها  مير  اليت  القاسية 
امكانية  أو  منزله  يفقد  جعلته 
غالء  بسبب  منزل  يف  العيش 

املعيشة. 
 RMIT جلامعة  حتليل  فبحسب 
وشبكة ABC ألرقام واردة على 

without a home موقع
أن %58 من املشردين هم من 
أعمارهم  تقل  الذين  الشبيبة 
املشردين  معظم  عامًا.   34 عن 
يبيتون ليلتهم يف أمكنة مكتظة 
فيما ينام مشرد واحد من أصل 

14 مشردًا يف الشارع.
للتشرد  عدة  أسباٌب  وهناك 
يف  لإلساءة  التعرض  أبرزها 
بأشكاله  اإلدمان  املنزل، 
أو  العمل  خسارة  املختلفة، 

خسارة املمتلكات.

خطة حكومية إلجياد مساكن 
للمشردين يف فيكتوريا

أثار حتقيق صحفي عرضه برنامج 
فور كورنرز )الزوايا األربع( من 
على شبكة أي بي سي األخبارية 
زوبعة  املاضي  االثنني  مساء 
وأنه  خاصة  كبرية  سياسية 
وهي  حساسة  قضية  تناول 
تعامل بعض وزراء احلكومة مع 

النساء.
حول  أسئلة  الربنامج  أثار  وقد 
الفيدرالي  العام  املدعي  موقف 
النساء،  جتاه  بورتر  كريستيان 
بعد أن كشف التحقيق عن تاريخ 
من التحيز ضد املرأة والسلوك 

غري الالئق.
رئيس  ان  اىل  التحقيق  وأشار 
الوزراء االسبق مالكومل ترينبول 
بورتر  إنتباه  لفت  قد  كان 
احدى  جتاه  العلين  سلوكه  اىل 
تعمل  اليت  الشابات  املوظفات 

مبكتبه.
الالئق  غري  السلوك  ويشمل 
يف  السكر  لبورتر  املزعوم 
غري  وسلوكيات  العامة  األماكن 
علنًا  النساء  اىل  للتقرب  الئقه 
يف  قضاها  اليت  الفرتة  خالل 

السياسة الفيدرالية.
الضوء  الربنامج  سلط  كما 
آالن  باالنابة  اهلجرة  وزير  على 

السكرترية  كشفت  حيث  تودج 
الصحفية السابقة له عن عالقة 
تعمل  كانت  عندما  معه  غرامية 

يف مكتبه.
وكشفت املوظفة السابقة راشيل 
كورنريز  فور  برنامج  خالل  ميلر 
العالقة  من  مرعوبة  كانت  أنها 
مع  أخرى  مزعجة  ولديها جتارب 

نواب احرار كبار آخرين.
االخرى  احلاالت  إحدى  ويف 
ما  ميلر هي  عنها  اليت كشفت 
عند  »مهينة«  بتجربة  وصفتها 
زيارة اىل اوروبا حيث قالت أن 
السيد تودج اراد منها أن تظهر 

معه امام وسائل االعالم.
يف  تأخرت  عندما  أنه  وقالت 
معه  تظهر  ال  حتى  معه  املسري 
ليست  النها  الكامريات  امام 
توقف  فأنه  رمسيا  شريكته 
حتى  معه  السري  منها  وطلب 

امام الكامريات.
واضافت انها شعرت باالنزعاج 
ألنه أصر على مرافقتها وذراعه 

متأبط ذراعها.
على  الوزيران  يعلق  ومل  هذا 
طلب  الربنامج  أن  رغم  املزاعم 
منهما ذلك عمال مببدأ حق الرد.

SBS :املصدر

حتقيق صحفي لشبكة أي بي سي 
يثري زوبعة سياسية حول عالقات 

الوزراء بالنساء
أعلنت احلكومة عن خطة لتسريع 
خالل  الضريبية  التخفيضات 
الفيدرالية  املوازنة  عن  اإلعالن 
إجراءات  كأحد  املاضي  الشهر 
التعايف من تبعات تفشي وباء 

كورونا
دخول  األسرتاليون  وينتظر 
اليت  الضريبية  االقتطاعات 
الفيدرالية  احلكومة  عنها  أعلنت 
مترير  مت  أن  بعد  التنفيذ  حيز 

القوانني يف الربملان.
فإنه  القوانني  لتلك  وطبقا 
على  الضرائب  ختفيض  سيتم 
اقتطاعها  يتم  اليت  الدخل 
أسبوعيا من الرواتب مبا يعادل 
ألصحاب  أسبوعيا  دوالرا   20
ترتاوح  اليت  املتوسطة  الدخول 
بني 48,000 إىل 90,000 دوالر 
سنويا، بواقع 1,080 دوالر على 

مدار العام.
بزيادة  القيمة  تلك  وتزيد 
الدخل، لتصل إىل 2,430 دوالر 
أقصى  كحد  السنة  مدار  على 

ألصحاب الدخول املرتفعة.
كورب  النيوز  صحف  وقالت 
اليت  الضريبية  االقتطاعات  إن 
مليون   11 منها  سيستفيد 

التنفيذ  حيز  ستدخل  أسرتالي 
األسبوع املقبل.

ومنذ اإلعالن عن تلك االقتطاعات 
املوازنة  بيان  يف  الضريبية 
مكتب  يعمل  املاضي،  الشهر 
الضرائب الفيدرالي على حتديث 
األسرتاليني  املوظفني  بيانات 
من أجل حسم االقتطاعات اليت 

مت متريرها.
حتديث  من  االنتهاء  ومبجرد 
االقتطاعات  ستدخل  البيانات، 
حسابها  وسيتم  التنفيذ،  حيز 
املاضي،  متوز  إىل  رجعي  بأثر 
بني  املرتاكم  املبلغ  ولكن 
الثاني،  تشرين  ومنتصف  متوز 
سيحصل عليه املستفيدون دفعة 
املالية  السنة  نهاية  واحدة يف 
عند تقديم اإلقرار الضرييب يف 

نهاية السنة املالية.
وضع  إىل  احلكومة  وتهدف 
جيوب  يف  األموال  من  املزيد 
حتفيز  أجل  من  األسرتاليني 
وانتشال  االقتصادي  النشاط 
حالة  من  األسرتالي  االقتصاد 
ألول  منها  يعاني  اليت  الركود 

مرة منذ حنو 30 عاما.
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زيادة الرواتب يف أسرتاليا بداية 
من األسبوع املقبل مع تفعيل 

احلسومات الضريبية

أعلنت وسائل إعالٍم حكومية 
صينية أن البضائع األسرتالية 
والفحم  السكر  ضمنها  ومن 
ستمنع  والشعري  واألخشاب 

من االسترياد إىل الصني.
ساميون  التجارة  وزير  ترك 
برمينغهام الباب مفتوحًا أمام 
ضد  شكوى  تقديم  احتمالية 
التجارة  منظمة  يف  الصني 
العاملية، بسبب منع البضائع 

األسرتالية يف الصني.
بعض  أن  برمينغهام  وأكد 
شحنات هذه البضائع مازالت 

متر عرب اجلمارك الصينية. 
برمينغهام  أعرب  وبينما 
مدة  طول  بشأن  قلقه  عن 
اليت  البضائع  »فحص« 
النقل يف  تعتمد علي سرعة 
»السلطعون  مثل  اجلمارك، 
إىل  أشار  أنه  إال  احلي«، 
جتاه  اإلجيابية  النقاط  بعض 

النبيذ.
حبرٍص  نتابع  »اننا  وقال 
شديد اإلشاعات باملنع العام 

للبضائع األسرتالية«
نفت السلطات الصينية علنًا 
إنها  خاصة  حمادثاٍت  ويف 
األسرتالية  البضائع  متنع 
بشكل عام ونأمل أن يكونوا 

عند كلمتهم بهذا الشأن
بعض  طالبت  جانبها  ومن 
وزير  األسرتالية  اجلهات 
ضد  شكوى  بتقديم  التجارة 
التجارة  منظمة  لدى  الصني 

العاملية، وعلى رأس القائمة 
جمموعة الصناعة األسرتالية.

وقال برمينغهام »حنن نتحفظ 
الشكوى  تقديم  حق  على 
الشعري  بشأن  وخصوصًا 
األسرتالي.. وإذا الحت لدينا 
بعض االعرتاضات، سنقدمها 

ملنظمة التجارة العاملية«
الربملانية  قالت  جانبها  ومن 
بيين  السناتور  املعارضة 
إنه جيب على احلكومة  وونغ 
عن  تدافع  أن  األسرتالية 

املصدرين األسرتاليني.
أي  متنع  »حينما  واضافت 
دولة الصادرات األسرتالية، 
جيب علينا أن نتحرك، إما عن 
طريق منظمة التجارة العاملية 
العالقات  طريق  عن  أو 
أو  البلدين  بني  الثنائية 

بشكٍل أعم.« 
قلقون  »حنن  قائلة  وتابعت 
هذه  تبعات  بشأن  بشدة 
االقتصاد  على  التطورات 
املشاكل  وبشأن  األسرتالي 

اليت نراها مع الصني«
إن  السناتور  أكدت  كما 
املصدرين  احلكومة  حث 
العثور  على  األسرتاليني 
غري  أخرى،  أسواٍق  على 
ميكننا  »ال  موضحة  كاف، 
على  وجيب  املصدرين  ترك 
الدفاع  تضمن  أن  احلكومة 

عنهم قطاع التصدير«
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تدرس حكومة نيو ساوث ويلز 
شرائية  قسائم  مبنح  مقرتح 
للمواطنني الستخدامها يف قطاع 
الفندقة مثل املقاهي واملطاعم 
الوالية  اقتصاد  تعزيز  بهدف 
بعد الركود الذي شهدته بفعل 

فريوس كورونا.
األسرتاليان،  صحيفة  وحبسب 
الوالية  خزانة  وزير  فإن 
دومينيك بريوتيت يقوم بدراسة 
قبيل  جدي  بشكل  املقرتح  هذا 
يف  الوالية  موازنة  عن  اإلعالن 

١٧ تشرين الثاني.
ستبلغ  ذاته،  املصدر  وحبسب 
مليون   ٥٠٠ املشروع  كلفة 
منه  يستفيد  وقد  دوالر، 
نيو ساوث  املقيمون يف والية 
ويلز وأعمارهم فوق  ١٨ عاما، 
على  العائالت  حتصل  أن  على 
على  واألفراد  دوالر   ١٠٠ مبلغ 

٥٠ دوالرا.

 2GB إذاعة  مع  حديث  ويف 
غالديس  احلكومة  رئيسة  قالت 
سؤال  على  رد  يف  برجييكليان 
ال  إنها  املوضوع  هذا  حول 
إذا  ما  نفي  أو  تأكيد  تستطيع 
باملخطط  العمل  سيتم  كان 

هذا.
زلنا  »ما  اللقاء  يف  وقالت 
على  األخرية  اللمسات  نضع 
املواطنني  وطمأنت  املوازنة«. 
اىل أن املوازنة تهدف »لرعاية 
صعب«  بظرف  مير  من  كل 
بسبب الفريوس وتداعياته على 

االقتصاد.
يذكر أن قطاع الفندقة ال يزال 
من أكثر القطاعات تأثرًا بكوفيد-

١٩ بسبب االخنفاض الكبري يف 
وإغالق  األجانب  السياح  عدد 
والقيود  الواليات  بني  احلدود 
املفروضة مثل وضع حد ألعداد 

الزبائن وغريها.

أسرتاليا تدرس احتمالية تقديم 
شكوى ضد الصني أمام منظمة 

التجارة العاملية

نيو ساوث ويلز: مقرتح مبنح 
قسائم شرائية للمواطنني بقيمة 

100 دوالر لتفعيل االقتصاد

أعـالناتكم يف الهريالد 
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403 482 345

أو
 9632 4818 
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مـقاالت وتـحقيقات

تقاريرها  وضع  التدقيق  شركات  أنهت  ألشهر،  امتد  تأخري  بعد 
لسنة 2019 املالية، وفيها »توثيق« للسنة اليت بدأ فيها القطاع 
املصريف »َجن« سياسات خاطئة ُوضعت ُأسسها قبل سنوات. كّل 
املصارف التجارية، ومن دون أي استثناء، مل ُتقّدم أرقامًا كافية 
لديها.  والرحبية  واملالءة  السيولة  ملستوى  دقيق  بتحليل  للقيام 
امُلشكلة الرئيسية يف نسبة املؤونات امُلتسبة، واليت ال تتوافق 

مع واقع السوق.
أي مؤّسسة لديها رأمسال سليب، ال متلك سيولة كافية، غري قادرة 
التقليدية«  »اخلدمات  تقديم  عن  توّقفت  قروضها،  على حتصيل 
واعتبارها  شطبها  إاّل  ُيكن  ال  اختصاصها...  ضمن  تدخل  اليت 
اللبنانية  التجارية  املصارف  تستمر  أن  إذًا  غريبًا  أليس  »ميتة«. 
بالعمل رغم كّل التعّثر يف ميزانياتها وتوّقفها عن القيام بأبسط 
مهامها؟ املصارف »الزوميب« يف لبنان باقية بطريقة »اصطناعية«، 
وبسبب وجود »ُمكاِبرين« ال ُيريدون التسليم بأّن النموذج السابق 
انتهى، وال ُبّد ملصلحة اجلميع من »االستسالم« والبحث عن بديل 
يؤدي دورًا إجيابيًا يف االقتصاد. ُيفرتض أّن هذه »احلقيقة« باتت 
معروفة للنسبة األكرب من الرأي العام، متامًا كإدراكهم بأّن خربية 
»إعادة تكوين« الودائع، وال سّيما بالعمالت األجنبية، ليست أكثر 
من وهٍم. ولكن »األهّم« حاليًا، هو يف كون هذه املعلومات باتت 
»موّثقة« يف التقارير املالية لسنة 2019، واليت بدأت تصدر تباعًا، 

بعدما تأّخرت ألشهٍر بسبب األوضاع العامة يف لبنان.
هل لدى املصارف التجارية اللبنانية قدرة على االستمرارية؟ »يوجد 
املصريف  بالنظام  حُتيط  اليقني  عدم  حالة  من  عالية  درجة  حاليًا 
اسُتخدمت  نفسها  الكلمات  ككّل«.  اللبناني  واالقتصاد  اللبناني 
امُلتعاقدة مع املصارف  التدقيق اخلارجي  يف كّل تقارير شركات 
اللبنانية. التقارير املنشورة على موقع »بورصة بريوت« اإللكرتوني 
التدقيقية،  التقارير  تسّلمت  )البقية  املصارف  من  عدٍد  ومواقع 
ُيعّدل  ُمستنسخة بعضها عن بعض، ومل  تبدو  لكنها مل تنشرها( 
فيها سوى اسم املصرف وشركيَت التدقيق اللتني تتعامالن معه 
املعلومات،  فبحسب  مصرف.  لكّل  التقنية  التفاصيل  من  وعدد 
التقارير وماذا  التدقيق واتفقوا على ُوجهة  اجتمع ُمثلو شركات 
سُيكتب، لتكون النتيجة وجود أحداث وظروف ُتثري »شكوكًا كبرية 
حول قدرة اجملموعة )املصرفية( على االستمرار على أساس مفهوم 
االستمرارية )Going Concern(«. كما أّن حالة عدم اليقني »تنطبق 
املخاطر  عن  نامجة  وهي  ككّل،  اللبناني  املصريف  القطاع  على 
املالءة،  تقييم خماطر  على  تؤّثر  أن  ُيكن  اليت  الكبرية،  النظامية 
السيولة، العملة، االئتمان والرحبية، اإلجراءات املستقبلية...«. ال 
يعن »مفهوم االستمرارية« أّن املصرف سُيعلن إفالسه وُيقفل، 
بل إّن شركات التدقيق ترسم تساؤالت وشكوكًا حول قدرته على 
االستمرار، أواًل بسبب تأثري األوضاع االقتصادية العامة عليه، وثانيًا 
ألّنه ُيعاني من أزمات داخلية عديدة جتعل استمراريته ُمتعّثرة. يرى 
عضو جملس إدارة يف أحد البنوك »فئة ألفا« أّنه بوجود »رأمسال 
سليب لدى العديد من املصارف، من الطبيعي أن يسأل امُلدققون 
إن كّنا قادرين على االستمرار«. والشكوك لن تضمّحل إال يف حال 
اختاذ إجراءات ُمعينة، »كضّخ أموال جديدة يف الرأمسال، أو وضع 

خّطة اقتصادية عامة«، يقول أحد اخلرباء املاليني.
لبنان  عوده،  هي:  لديها  التدقيق  تقارير  ُنشرت  اليت  املصارف 
واملهجر، سوسيتيه جنرال، البحر املتوسط، بيمو، البنك اللبناني 
على  التدقيق  شركات  اتفقت  وبيبلوس.  فرنَسبنك  للتجارة، 
البيانات  لنا... وال تتضمن  ُأتيحت  اليت  التدقيق  أدلة  »حمدودية 
للتعامل  اإلدارة  خطة  عن  ُمناسبًا  إفصاحًا  امُلرفقة  املوحدة  املالية 
مع األحداث والظروف اليت أنتجت عدم يقني ماديًا«. بالنسبة إىل 
»سيدروس«، فقد صدر أيضًا التقرير لكن مع اختالف بسيط عن 
البقية، بأّن املصرف ُيافظ »على نسبة كفاية رأمسال أعلى بكثري 
فإّن  لبنان، ومع ذلك  األدنى املطلوب من قبل مصرف  احلّد  من 
الظروف واألحداث )...( ُيكن أن تؤّثر على السيولة واملالءة ورحبية 
أساس  على  املوحدة  املالية  بياناتها  اجملموعة  قّدمت  اجملموعة. 
خطة  حتقيق  ُيكن  ال  عمل...  خطة  على  بناًء  االستمرارية  مفهوم 
مستدامة إال بعد أن تكون أوجه عدم اليقني )...( قد سّويت. وبناًء 
عليه، مل نتمكن من احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول 
اخلطة بسبب حاالت عدم الوضوح املرتبط بالوضع العام وخيارات 

احللول املتملة اليت قد تظهر يف املستقبل املنظور«.
أّثرت  تقاريرها، وقد  التدقيق يف  اليت ذكرتها شركات  الظروف 

على وضع كّل القطاع املصريف، هي:
ــــ تعّطل األعمال منذ الربع األخري من الـ 2019.

ــــ التدهور املستمر ملخاطر االئتمان السيادي اليت بدأت منذ الربع 
األخري من الـ 2019، وأّدت إىل ختفيض التصنيف من قبل مجيع 

وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية يف آذار 2020.
ــــ القيود على سحب األموال بالعمالت األجنبية.

خارج  إىل  األجنبية  بالعملة  األموال  حتويل  على  القدرة  عدم  ــــ 
لبنان.

ــــ التقّلبات احلاّدة يف سعر الصرف، وخلق أسواق موازية.
من  نسبة 6.375٪  سداد  عن  التخّلف  اللبنانية  احلكومة  إعالن  ــــ 
 9 املستحقة يف  األجنبية(  بالعملة  )الدين  »اليوروبوندز«  سندات 

آذار 2020.

شركات التدقيق: شكوك حول قدرة املصارف على االستمرار
ليا القزي

 2020 الـثاني  تـشرين   14 Saturday 14 November 2020الـسبت 

ــــ إعالن احلكومة يف 23 آذار التوّقف عن سداد مجيع مدفوعاتها 
لسندات »اليوروبوند«.

ــــ التدهور يف القيمة السوقية لسندات الدين باللرية إىل مستوى 
يف  سلبًا  املالية  األصول  تقييم  على  أّثر  ما  فيه،  مرغوب  غري 

لبنان.
ــــ اخلمول احلاّد والطويل زمنيًا يف أسواق رأس املال، ثّم وقوع 

انفجار 4 آب الذي أّثر على احلركة.
امتنعت  املصريف،  القطاع  استمرارية  يف  الشكوك  إىل  إضافًة 
التجارية.  للمصارف  ذّمة«  »براءة  إعطاء  عن  التدقيق  شركات 
واقع  عن  املكشوفة  املعلومات  ظّل  »ُمفاِجئة« يف  ليست  النتيجة 
فبحسب  جيري.  ما  على  إضافيًا  »دلياًل«  ُتضيف  لكّنها  القطاع، 
البيانات  أّن  تبنّي  احلسابات،  ُمدّققو  عليها  اّطلع  اليت  امُلعطيات 
املالية للمصارف التجارية ال تعكس الواقع، واألرقام احلقيقية أسوأ 
بكثري من تلك امُلعرَتَف بها، ألّن املؤونات امُلتسبة )أموال لتغطية 
خسائر ُمتوقعة( مل تكن كافية، وبالتالي ال ُتقّدم بشكل دقيق واقع 

املصرف على مستوى السيولة واملالءة والرحبية.
املصارف »ختتبئ« خلف تعاميم مصرف لبنان اليت حّددت مؤؤنات 
لدى  األجنبية  بالعمالت  املصارف  توظيفات  على   1.89% بنسبة 
بالعمالت  العامة  اخلزينة  سندات  على   45% وبنسبة  »املركزي«، 
األجنبية )يوروبوندز( اليت اكتتبت بها، لتنزع عن نفسها مسؤولية 
شركات  ولكن  املؤونات.  لتحديد  الدولية  باملعايري  االلتزام  عدم 
إليها  بالنسبة  املسؤوليات،  لتقاذف  أهمية  ُتقيم  ال  التدقيق 
أال  جيب  ولذلك،  السوق.  أسعار  إىل  استنادًا  حُتّدد  املؤونات 
تقّل املؤونات على سندات »اليوروبوندز« عن %80 نظرًا إىل أّن 
حُتّدد شركات  للدوالر. ال  17 سنتًا  يتعّدى  السوق ال  سعرها يف 
التدقيق نسبة املؤونة الواجب فرضها على توظيفات املصارف لدى 
»املركزي«، إال أّن األكيد هلا أّن نسبة %1.89 غري كافية، كما أّنه 
بالعملة امللية حلتمية  الدين  جيب احتساب مؤونات على سندات 
خضوعها إلعادة هيكلة. يقول مسؤول يف مصرف من الفئة األوىل 
إّن »من الطبيعي أن يكون تقييم شركات التدقيق سلبيًا ألّننا ال 
نلتزم باملعايري الدولية، وال ُيكننا االلتزام، وإاّل تطري كّل رساميل 

املصارف وُنفلس«.

    ال تستطيع املصارف االلتزام باملعايري الدولية، وإالاّ تُفلس
تتعامل كّل املصارف مع شركيَت تدقيق، ترتاوح عادًة اآلراء اليت 
ُتصدرها بني: تقرير غري مؤّهل - Unmodified Opinion )الشركة 
 Qualified Opinionــــ تتبع املعايري امُلاسبية(، وجهة نظر مؤهلة 
)وجود أخطاء حماسبية ولكّنها ال تؤّثر على امليزانية ككّل، وُيكن 
ـــ Adverse opinion )وجود شكوك  تصحيح األخطاء(، الرأي السليبـ 
بشأن حتريفات يف البيانات املالية، وعدم حصول املدققني على أدلة 
كافية للقيام بتحليل دقيق لوضع املؤسسة. هذا أسوأ رأي ُمكن أن 
ــــ Disclaimer )يرى  الرأي  إبداء  حتصل عليه أي مؤسسة(، عدم 
امُلدققون أّنهم ال يلكون ما يكفي من األدلة واألرقام، فُيفضلون 
املالية،   2019 لسنة  التدقيق  تقارير  الرأي(.  إبداء  عن  التمّنع 
ويف  الرأي«،  إبداء  و«عدم  السليب«  »الرأي  بني  كّلها  تراوحت 
بعض احلاالت مل تتفق شركتا التدقيق يف حسابات املصرف على 
»الرأي سليب«  إمجااًل  نظرة خمتلفة.  منها  لكّل  فكان  واحد،  رأي 
»عامل  »الكبرية«، اليت كانت ُتشّكل  بالعدد األكرب من املصارف 
ثقة« للمودع. مصادر جلنة الرقابة على املصارف تؤّكد لـ«األخبار« 
أّن كّل املصارف التجارية »من دون استثناء، وألي فئة انتمت، 
لن متنحها شركات التدقيق رأيًا نظيفًا«، مع اإلشارة إىل أّن كّل 
املصارف اليت حتصل على »رأي سليب« أو »عدم إبداء الرأي« هي 

ُحكمًا مشكوك باستمراريتها على أساس »مفهوم االستمرارية«.

ملاذا خرجت شركة التدقيق من »سيدروس«؟
يف بعض املصارف، كـ »سيدروس« و«البحر املتوسط« و »سرادار« 
و »بنك مصر ولبنان«، مل تتفق شركَتا التدقيق على رأي واحد. 
مل تصل األمور حّد »االفرتاق« إاّل يف »سيدروس«، حيث قّررت 
معلومات  املصرف.  داخل  عملها  إنهاء   »PWC« التدقيق  شركة 
بـ«شكوٍك« حول  »PWC« يتعّلق  أّن سبب خروج  تؤّكد  »األخبار« 
ميزانية »سيدروس«، وأبلغت الشركة جلنة الرقابة على املصارف 
إنهاء خدماتها، ألّن تقريرها - لو وضعته - سيكون  »تفضيلها« 
»قاسيًا« جلهة احلقائق املالية اليت سيكشفها. »سيدروس« من 

جهته ينفي هذه امُلعطيات.
 يقول أحد املسؤولني البارزين يف املصرف إّن »شركيَت التدقيق 
أّكدتا أمام اجلمعية العمومية استحصاهلما على كّل املعلومات اليت 
طلبتاها، ومتّكنهما من إجراء التدقيق بأفضل طريقة، وأّنه ال مآخذ 
هلما على مصرفنا حبّد ذاته، ألّنه من األقل انكشافًا على سندات 
مأخذهما  بل  والرساميل،  السيولة  مستوى  على  واألفضل  الدين 
على السوق بشكل عاّم«. ياول »سيدروس« التخفيف من أهمية 
األمر، ُمعتربًا أّنه »رمبا مع انتهاء التدقيق يف بقية املصارف يتبنّي 
وجود حاالت شبيهة أخرى، ورمّبا أّنه مل يستحق بعد جتديد العقد 
بني شركة التدقيق ومصارف أخرى. بالنسبة إلينا، استحق جتديد 
 ،PWCالعقد واختلفت املقاربة بني شركيَت »ارنست اند يونغ« و

ففّضلت األخرية امُلغادرة«.

 منذ حنو سنة كان سعر الدوالر يساوي 1690 لرية، لكنه تضاعف 
اليوم أربع مرات ونصف املرة، ليبلغ 7500 لرية، علمًا بأنه بلغ 
ذروته يف متوز املاضي حني سّجل 10 آالف لرية. منط االحندار 
يف سعر اللرية كان عبارة عن خطوتني؛ قفزات كبرية وتقلبات 
نسبية الحقة ضمن مدى زمن يضيق تدرجيًا. ظهرت تفسريات 
»خنفشارية« تربط التحّسن األخري بتكليف سعد احلريري رئيسًا 
للحكومة، لكن الواقع هو أن االحندار والتذبذب يعكسان عجز قوى 
السلطة، اليت سيحكم بامسها احلريري، عن إدارة التفليسة. إنه 

سلوك منظومة حتتضر، وَتداعي لنموذج من دون بديل.
»إن لبنان ليس بلدًا مفلسًا، لكن القطاع املالي يعاني تداعيات 
عن  فضاًل  منها،  التحّرر  عن  لبنان  يعجز  اليت  اإلقليمية  األزمة 
استهدافه وملدة 3 سنوات حبمالت تشويه منظمة اسُتخدمت أداًة 
العامة  اخلسائر  إىل  إضافة  االقليمية،  االنقسامات  للضغط يف 
مدى  على  املوازنة  وعجز  اجلاري،  احلساب  عجز  تراكم  نتيجة 
األعوام اخلمسة املاضية ما انعكس على سعر الصرف الوطن«. 
بهذه العبارة ياول حاكم مصرف لبنان تربير املسار االحنداري 
املتواصل لسعر اللرية. بدا كأنه يشري إىل أن االحندار مستمر 
بال قعر واضح، أو حدود زمنية من عملة ذات قيمة ثابتة مقابل 

الدوالر منذ كانون األول 1997 لغاية مطلع 2019، ثم انهارت.
احلديث عن تثبيت العملة بوصفه »هدفًا« سقط، ُيغفل، عمدًا أو 
جهاًل، حقيقة أن أي عملة هي أداة يكنها أن تكون أداة ضريبية، 
أو يصّح استعماهلا كمحّفز اقتصادي ضمن خّطة واضحة وأهداف 
اقتصادية واجتماعية. لكن ما يثري الشكوك أن األمر قد ال يكون 
جمّرد تغافل من سالمة عن حقائق ثابتة علميًا، بل رمبا هو جمّرد 
»خديعة« أو »تواطؤ« على اللرية واملودعني. ففي مؤمتر صحايف 
عقده يف 11 تشرين الثاني 2019، قال سالمة كالمًا فقد قيمته 
بعد أسابيع: »إن هدف مصرف لبنان املافظة على الثقة باللرية 
اللبنانية، وهذا أمر أساسي. اللرية أداة لتأمني النمّو االقتصادي 
واالستقرار االجتماعي، ونسب التضّخم ترتفع والقدرة الشرائية 
على  املافظة  يف  هو  النجاح  اللرية،  تراجعت  حال  يف  ترتاجع 
حنن أمام مرحلة جديدة، وسنحافظ على  استقرار اللرية اللبنانية… 

االستقرار يف سعر صرف اللرية«.
هذه كانت رؤية صانع االنتصارات النقدية. مل يطل الوقت قبل 
أن يصبح صانع األوهام. فكل خيارات سالمة وخطواته منذ ذلك 
الوقت كانت تصّب ضمن هدف واحد: حتطيم اللرية. هذا اهلدف 
الصرف.  وأسعار  التضّخم  إفالت  واضحة؛  خبيارات  جمبواًل  كان 
بعملية اإلفالت هذه كان هناك رهان ناقشه سالمة مع أكثر من 

طرف.
فمن جهة راهن سالمة على أن سعر الصرف سيؤدي إىل خفض 
املدفوعات  ميزان  أزمة  من  جزءًا  سُيعاجل  وبالتالي  االسترياد. 
)احلساب اجلاري هو جزء من ميزان املدفوعات الذي يّثل صايف 
الوافدة إىل لبنان وتلك اخلارجة منه، سواء على شكل  األموال 
تضّخم  إن  آخر،  مبعنى  أخرى(.  أشكال  أي  أو  خدمات  أو  سلع 
للمداخيل واليت تعهد سالمة  الشرائية  القّوة  األسعار سيخفض 
2019، وبالتالي سيخفض  الثاني  11 تشرين  باحلفاظ عليها يف 
االسترياد مبا يؤدي إىل تقليص وترية النزف يف العمالت األجنبية 

اليت متّول عمليات االسترياد.
ومن جهة ثانية، كان الرهان على أن التضّخم الناجم عن اخنفاض 
ضّخ  لبنان  مصرف  على  سيفرض  الدوالر،  مقابل  اللرية  قيمة 
الدوالر  ودائع  لتسديد  السوق  يف  الورقية  النقود  من  املزيد 
املوجودة يف املصارف بعدما تبّخرت )اسُتهلكت( هذه الدوالرات 
فعليًا. وبالتالي تصبح اللرية أداة ضريبية إلعادة توزيع الثروة 
من أجل نقل قسم من حسابات الودائع لتمويل حسابات القروض. 
هذه كانت أقسى عملية اقتطاع يارسها سالمة، أو يرتك السوق 
يارسها فيما هو زعم يف مؤمتره الصحايف أن »محاية املودعني 
والودائع هي موضوع نهائي. حنن أخذنا ما يقتضي من اإلجراءات 
 haircut يصل  ولن  املودعون،  يتحّملها  خسائر  حتدث  ال  كي 
)اقتطاع( فال صالحية قانونية لذلك«. إذًا، إن االقتطاع عرب تضّخم 
متباينة يف  أسعار  إىل  وحتويله  الصرف  وإفالس سعر  األسعار 
سوق واحدة، ليس اقتطاعًا. هذا هو مفهوم سالمة ملفهوم سعر 
بهذه  ارتضى  للـ«هريكات«، سواء  مفهوم ماثل  وهو  الصرف 

التسمية أم امتنع عن ذلك، هذا هو الواقع.
تتحقق  الرهانات، مل  األمر؛ فرغم  ما يف  أسوأ  لكن ليس ذلك 
اخنفاض  من  كبريًا  حّدًا  اليوم  بلغنا  فقد  املرسومة.  األهداف 
االسترياد )6،2 مليارات دوالر يف نهاية آب( إىل أقّل من نصف 
ما كان عليه يف الفرتة املماثلة من السنة املاضية، لكن استمّر 
العجز يف ميزان املدفوعات، وحتديدًا يف حساب رأس املال. ففي 
نهاية آب سجل العجز الرتاكمي السنوي حنو 7.5 مليارات دوالر، 
من بينها عجز بقيمة 3 مليارات دوالر يف متوز، و1.96 مليار دوالر 
يف آب. العجز يعرب عن خروج الدوالرات من لبنان، ومهما تعّددت 
الروايات بشأن هذا العجز، إال أنه يبقى واقعًا. إىل أين خترج؟ 
من يستفيد منها؟ ما هو حجم التحويالت »الفريش« منها؟ هذه 
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الوطين  »التيار  رئيس  عقد 
باسيل،  جربان  النائب  احلر« 
املاضي،  االحد  صحافيا  مؤمترا 
اختذتها  اليت  العقوبات  بعد 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
العقوبات  »ال  وقال:  حبقه. 
ال  أغرتين.  الوعود  وال  أخافتين 
أنقذ نفسي ليهلك لبنان. مل أجد 
فكرة معربة أبدأ بها كلميت اليوم 
أفضل من هذه، وهي تلخص ما 
مررت به يف الفرتة األخرية يف 
عالقيت مع امريكا جتاه حزب اهلل 
ولبنان. واحلقيقة أن الطريق مع 
امريكا كانت دائما صعبة ولكن 
منشيها،  ان  على  جمربون  حنن 
ونتحمل الظلم لنبقى أحرارا يف 
وطننا وحنمي لبنان من الشرذمة 
واالقتتال، مع االصرار أن نبقى 
أصدقاء للشعب االمريكي مهما 

ظلمتنا ادارته«.
تأتي  »العقوبات  أضاف: 
الشعوب  عالقة  ولكن  وتذهب، 
تبقى.  واحدة  قيم  اليت جتمعها 
ولكن  وترفع،  توضع  العقوبات 
التفريط بالسلم األهلي والوحدة 
الوطنية جرمية تنهي لبنان، وال 
بني  لذا،  منها.  ينقذه  شيء 
عقوبات تطالين شخصيا، ومحاية 
حيفظ  الذي  الداخلي  سالمنا 
اخليار مل يكن صعبا،  لبنان... 
أقل  وهذا  لبنان،  اخرتت محاية 
ضحوا  أناس  مقابل  أقدمه  ما 
شهداء  وجسدهم.  بروحهم 
لبنان، وأناس  اجل  سقطوا من 
ناضلوا وتعذبوا وسجنوا، وابرياء 
وآخرهم  دماؤهم  هدرت  كثر 
ضحايا انفجار املرفأ يف 4 آب. 
وهذا أقل مثن أدفعه أمام أمثان 
دفعوها أجدادنا ليبقوا يف هذا 
الوطن، ولنبقى حنن من بعدهم 
واحملبة  السالم  رسالة  حاملني 
لبنان  قضية  وحاملني  بإمياننا، 

بقناعتنا«.
يف  رواية.  »سأخربكم  وتابع: 
العام 1990، أخرج العماد عون 
برعاية  لبنان  يف  الشرعية  من 
سورية،  ووصاية  امريكية 
بعد   2005 العام  يف  وعاد 
يف  نفسه  ليجد  سوريا،  خروج 
 Elections( النيابية  االنتخابات 
التحالف  من  حماصرا   )now
من  استبعاده  ومت  الرباعي، 
الرغم  على  والرئاسة،  احلكومة 
من   %73 على  حصوله  من 
أصوات املسيحيني. بعد ذلك، 
طلب منه الدخول يف حلف لعزل 
حزب اهلل، مما يعين حربا أهلية، 
مع  يتالقى  أن  وقرر  فرفض 
احلزب على وثيقة تفاهم مكتوبة 
كل  أن  يفرتض  بنود،  من 
عليها.  يعرتضون  ال  اللبنانيني 
االسرائليون  شن  ذلك،  بعد 
انتصر  اليت   2006 متوز  حرب 
وثيقة  وكانت  لبنان،  فيها 
التفاهم من أهم عناصر االنتصار 
الداخلية.  اجلبهة  حصنت  ألنها 
من  بضغوطها  امريكا  استمرت 
وقتها لفك التفاهم، وما جنحت 
موضوع  أخريا  أدخلت  ما  لغاية 

العقوبات وبدأت تهددنا بها«.
زيارة  تتذكرون  »كلكم  وقال: 
الوزير بومبيو لبنان، وقوله لي 
حزب  إن  اخلارجية  وزارة  يف 
الطبيعي  وجوابي  إرهابي،  اهلل 

لبناني،  اهلل  حزب  أن  كان  له 
وتصنيفنا  لكم  تصنيفكم 
مين  طلب  عندما  أساسا،  لنا. 
الوزير االمريكي ترك حزب اهلل 
هذا  ان  له  شرحت  ومواجهته، 
أي  الشيعة،  عزل  اىل  يؤدي 
فهل  داخلية،  فتنة  اىل  يؤدي 
نالقيك يف مطرحك يف اخلارجية 
الفتنة لتساعدنا يف  عندما تقع 
كان  اكيد  الدماء؟  إراقة  منع 
جوابه: ال أعرف. وعندما سألت: 
هل تضمن لنا عدم وقوع الفتنة 
منها؟  البلد  محاية  وتضمن 
إذا،  النفي.  جوابه  كان  اكيد 
االمريكيون يدعوننا اىل مشروع 
ال ضمانة فيه بعدم اراقة الدماء 
وال حبماية لبنان واللبنانيني من 

الفتنة«.
بدأ  العقوبات  »حديث  أضاف: 
 ،2018 العام  صيف  يف  جديا 
الثانية  احلكومة  تشكيل  خالل 
فيها  كنت  واليت  للحريري، 
احلريري  إصرار  بسبب  وزيرا 
نفسه. جاء وقتئذ أحد العارفني 
يقول لي انه من الضروري أن 
أكون وزير خارجية ألن احلصانة 
متنع  للموقع،  الديبلوماسية 
فرض عقوبات، وعندما استقال 
احلريري أو طلب منه االستقالة، 
ترافق هذا األمر فورا مع إعالنه 
معه  أكون  أن  موافقته  عدم 
انتقلنا  يعين  حكومة،  أي  يف 
بتشكيل  يقبل  ال  أنه  من  فجأة 
ال  انه  اىل  دوني  من  حكومة 
أنا  أكون  واحدة  بتشكيل  يقبل 
انهم  ينبهين،  من  جاء  فيها. 
يريدون أن ينزعوا عين احلصانة 
الديبلوماسية، وهكذا دخلنا يف 
موجات من الرتهيب والرتغيب. 
وأخرى  زيارة مع ختصيص  مرة 
مع مقاطعة. مرة ترحيب مبوقف 
وأخرى تنديد مبوقف. يف املقابل 
مع حزب اهلل، كان واضحا اننا، 
كنا  التفاهم،  وثيقة  ثبات  مع 
منر بطلعات ونزالت يف العالقة، 
على  الكثرية  خالفاتنا  بسبب 
واإلصالحات،  الداخلية  امللفات 
على  املختلفة  املواقف  وبعض 
القضايا اخلارجية. وتكلمنا سوية 
متشي  ال  احلال  ان  وبصراحة 
يف  حكيت  انين  لدرجة  هكذا، 
اإلعالم عن إمكان الفراق. ويف 
كتري من احملطات، مثل الفاخوري 
او احلدود البحرية وغريها، صار 
يربطون  والسياسيون  اإلعالم 
مع  بنزلة  احلزب  مع  طلعة  أي 
مع  طلعة  وأي  االمريكيني، 
احلزب.  مع  بنزلة  االمريكيني 
كان  أخذناه  موقف  أي  بينما 
نابعا فقط من قناعتنا ومصلحة 
املناسب،  نفعل  وكنا  لبنان، 
بالعقوبات،  يربطونه  واآلخرون 
جاءت العقوبات وذهبت. جاءت 

الرئاسة وذهبت«.
فعل  غدا،  »سيقولون  وتابع: 
كذا  أو  العقوبات،  لريفع  كذا 
أود  هنا،  ذهبت.  الرئاسة  ألن 
أن أقول للبنانيني، إننا يف كل 
مل  االمريكيني،  مع  نقاشاتنا 
يفتحوا مرة موضوع الفساد، ال 
من  يطالبهم،  من  حنن  كنا  بل 
فيلتمان  ولقاءات   2005 العام 
إىل  وصوال  عون  العماد  مع 
اليوم، بوقف مساعدة الفاسدين 

ومساعدتنا يف حماربة  ودعمهم 
وأنا طالبت مسؤولني  الفساد. 
مبا  كبارا،  ودوليني  أمريكيني 
أن عندهم اطالع على التحويالت 
يساعدوننا  أن  املصرفية، 
حبسب القوانني واألصول، يف 
متكننا  اليت  الالزمة  املعلومات 
أو  منهوبة  أموال  استعادة  من 
حمولة إىل اخلارج. طبعا، مل يكن 
هناك رفض، ولكن عدم جتاوب 
وعدد  املطالب.  هذه  تلبية  مع 
العام  من  احملاضر  من  كبري 

2005 يشهد على هذا األمر«.
أخريا؟  حصل  »ماذا  وسأل: 
التفاصيل،  من  القليل  سأروي 
ألن الوضع والوقت ال يسمحان 
الثانية  األشياء  ونرتك  بأكثر، 
ولألرشيف.  أخرى  ألوقات 
تبلغت من رئيس اجلمهورية أن 
مسؤوال امريكيا كبريا اتصل به 
عالقة  فك  ضرورة  منه  وطلب 
اهلل  حبزب  احلر  الوطين  التيار 
يبلغين  أن  منه  وطلب  فورا، 
بعجالة األمر. ويف اليوم الثاني، 
األمريكية  السفرية  من  تبلغت 
أربعة  تلبية  بضرورة  مباشرة 
مطالب فورا وإال ستفرض علي 
عقوبات امريكية بعد 4 أيام، أي 
املطالب  أما  تشرين.   25 يف 
فهي فك العالقة فورا مع حزب 
وطبعا  أخرى.  نقاط  وثالث  اهلل 
ال  كله،  واحلديث  املطالب  يف 
ردة  الفساد.  عن  لكلمة  وجود 
فعلي الطبيعية السريعة، كانت 
يف  معي  متشي  ال  األمور  أن 
هذا  أرفض  واني  الشكل،  هذا 
 It doesn't work with املوضوع
األمر  هذا  وأن   ،me that way
خيالف مبدأ أساسيا من مبادىء 
التيار وهو رفضه أخذ تعليمات 
من أي دولة خارجية، واننا إذا 
العالقة  تسري  بأن  قبلنا  حنن 
نصبح  الشكل،  هذا  على  معنا 
أوامر  ننفذ  بأن  نقبل  كغرينا، 
بينما  عمالء،  ونصبح  وتعليمات 
 I .حنن نريد أن نكون أصدقاء
 am not your agent, I want to
اصدقاء  حننا   .be your friend

ولسنا عمالء«.
كانت  ذلك،  »بعد  وقال: 
بأن  إلقناعي  معي  مداخالت 
فرض  ليس  االمريكيني  هدف 
استقطابي  إمنا  علي،  العقوبات 
وصديقا،  شريكا  ألكون 
يتم  مل  غريي  أن  والربهان 

حتذيرهم، يف حني أنهم ارادوا 
نفسي  ألخلص  فرصة  إعطائي 
على  ومسعنا  يريدونين،  ألنهم 
مستويات عدة كالما أننا ال نريد 
ان خنسر عالقتنا بباسيل. مر 25 
تشرين األول، وكنت أنتظر أن 
ولكن  يومها،  العقوبات  تصدر 
أن  ذلك  بعد  االمريكيون  قرر 
يعطوا مهلة ثانية إىل 4 تشرين 
على  الثاني  اليوم  أي  الثاني، 
وختلوا  األمريكية،  االنتخابات 
عن البنود 2 و 3 و 4 وحصروا 
مطلبهم بإعالن قطع العالقة مع 
حزب اهلل، ولكن على قاعدة ثانية 
زاروني  واجلزرة.  العصا  هي 
لي  وقدموا  طويلة  لقاءات  يف 
من  كافية  مغريات  اعتربوه  ما 
وأمريكا  لبنان  يف  النجومية 
الشخصي  السياسي  والربح 
احلال.  مشي  وما  وللتيار.  لي 
لقاء طويل يف  بعد ذلك  وعقد 
األربعاء،  التاني، أي  4 تشرين 
وأعطوني مهلة أخرية 24 ساعة 
عرضوه  مبا  وأفكر  رأيي  ألغري 
لبنان،  ومصلحة  ملصلحيت  علي 
العواقب يف حال  ونبهوني من 

ساروا بالعقوبات«.
طبعا،  اخلميس  »مر  أضاف: 
من  شيء  حيصل  مل  وطبعا 
يوم  العقوبات  جهيت، وصدرت 
اجلمعة، أي يف عز إعالن نتائج 
االنتخابات األمريكية كان باهلم 
أساس  على  وصدرت  عندي، 
اإلنسان،  وحقوق  الفساد 
مع  اهلل،  حزب  ذكروا  وبالكاد 
العلم بأنهم مل يتكلموا معي إال 
عن حزب اهلل. طبعا يف كل هذا 
أنا بلغت املعين األول  املسار، 
الوطين  »التيار  وهو  باملوضوع 
احلر« عرب اهليئة السياسية اليت 
املوقف  على  باإلمجاع  وافقت 
وبلغت  واملضمون.  بالشكل 
اهلل«  »حزب  اي  الثاني  املعين 
الذي  مباشرة  حسن  السيد  عرب 
ميكن  موقف  ألي  تفهمه  أبدى 
أن نأخذه وأبدى استعداده ألي 
وطبعا  منه،  نطلبها  مساعدة 
تلك  يف  شيئا  أطلب  مل  أنا 

اللحظة«.
الكثري  هناك  »طبعا  وتابع: 
ستعرف  املهمة  التفاصيل  من 
ماذا  جيدا  أعرف  وأنا  ما،  يوما 
فعلت وماذا قلت وأي مواضيع 
فتحت كي أصل اىل اخلالصات 

التالية:

1 - العالقة مع أمريكا:
يتم  يعين  ماذا  أكثر  فهمت 
مع  سياسيا  للعمل  أحد  تطويع 
دولة كبرية حتت وطأة الرتهيب 
أهمية  من  وتأكدت  والرتغيب، 
السياسي؛ ورساليت  االستقالل 
لكل رفاقي يف »التيار الوطين 
احلر« أن يبقوا أحرارا، وأنا على 
أجهزة وسفارات  علم مبحاوالت 
فيهم  للتالعب  داخلية  وجهات 
أعضاء  بعض  مع  حصل  مثلما 

التكتل، ولكن هم أصلب!
النفوس  ضعاف  أعرف  وأنا 
من  خيانتهم  وأعرف  متاما 
ال  وقع،  وأحدهم  عيونهم، 
يف  وهو  أساسا،  واقع  هو  بل 
أمام  عليه  وسأدعي  اخلارج، 
التيار  يف  التحكيمي  اجمللس 
»خليانته مبادئ احلزب وقواعده 
على  والعمل  وقيادييه، 
وقوته  وصدقيته  كيانه  هدم 
مقصود  بشكل  ومؤسساته 
املادة  نص  وفق  وممنهج« 
الثانية  الدرجة  عقوبات  من   28

وعقوبتها الطرد.
بالرغم من كل ما  يف املقابل، 
االمريكية،  االدارة  مع  حصل 
بالشعب  عالقتنا  ميس  ال  هذا 
االمريكي وتشاركنا معه بالعديد 
اجلرمية  أن  ونعترب  القيم.  من 
اليت ارتكبتها االدارة احلالية يف 
حقي، وسارعت لالعالن عنها يوم 
تأكدت من خسارتها لإلنتخابات 
الرئاسية وقبل اإلعالن الرمسي 
يتم  أن  املفرتض  من  عنها، 
وبأسبابها،  فيها  التحقيق 
حنن  مثنها.  دفع  من  ومعرفة 
االمريكي اجلديد  الرئيس  نهنئ 
جو بايدن ونائبته كاماال هاريس 
أول مرة نائبة رئيس، ونعتزم، 
مع االدارة اجلديدة، العمل على 

تطوير العالقات معها .

الفساد  موضوع  استخدام   -  2
من قبل امريكا:

احلديث معي تضمن »حزب اهلل« 
وكل شيء اال الفساد، والعقوبة 
تضمنت الفساد وحقوق االنسان 
وبالكاد مت ذكر احلزب. لو قبلت 
»حزب  مع  العالقة  بقطع  معهم 

اهلل«، مل أكن فاسدا؟
يتناول  ماغنتسكي  قانون  ثم 
مثل  االنسان  حقوق  قضايا 
الفساد  قضايا  أما  خاشقجي، 
فهي  خبصوصي  الواردة 
مضحكة متل أزمة الطاقة بلبنان 
تلوث  أزمة   - النفايات  أزمة   -
البحر )عن جد؟( - انفجار املرفأ 
)انا املسؤول؟( - يف اخلارجية 
 - الدولة  يف  فاعلني  تعييين 
شركات  استعمال  الطاقة،  يف 
واجهة ملقربني مين لالستفادة! 
سياسية  ثرثرة  يشبه  هذا 
والسياسيني  احلراك  لبعض 
الكذابني يف لبنان. اآلن عرفنا 
عرفنا  العقوبة!  كتبت  من  بقلم 
هو  هيال  هيال  الـ  تكتب  كيف 
الراعي  من  تأكدنا  باالنكليزي؟ 
الدولي لالغتيال السياسي الذي 
أتعرض له! أنا أعرف متاما هذا 
النمط من الثورات امللونة اليت 
العامل،  يف  امريكا  تستعملها 

وكان آخرها يف أرمينيا.
احلرب  تعين  ماذا  أعرف  وأنا 

النفسية واالعالمية وحرب اجليل 
الرابع وأتابعها جيدا يف العامل.

أن  أصدق  أكن  مل  أنا  ولكن 
واليت  العامل  يف  دولة  أكرب 
متسك النظام املصريف العاملي 
أجهزة  أكرب  ولديها  وحتويالته، 
مراقبة وخمابرات ال تقدم ورقة 
أو  رقما  أو  امسا  أو  دليال  أو 

اثباتا.
الفساد  حماربة  أرادوا  اذا 
فليوقفوا دعمهم جلماعتهم اليت 
متنع التدقيق اجلنائي، وليزودوا 
املالية  التحويالت  بكل  لبنان 
املنهوبة  األموال  لتهريب  منه 

واحملولة.
انا عندما كنت أحتدى كل دول 
أعرف من  العامل، كنت  وأجهزة 
أحتداهم،  زلت  ما  وأنا  أحتدى! 
وحكي  انشاء  معهم  النتيجة 
أذييت  يستطيعون  صالونات!. 
وتشويه مسعيت بالتلفيق ولكن 
أن  يستطيعون  ال  باالثباتات 
ال  بقوتي  أنا  آدمييت!  خيدشوا 
أحدا، ولكن  أن أحتدى  استطيع 

بآدمييت أحتدى كل العامل....

3 - حتصيل احلق باالدعاء
يقول البري كامو: »ال يكفي أن 
أن  عليك  ولكن  الظلم،  تفضح 

تعطي كل حياتك حملاربته«.
بعينه  الظلم  هي  العقوبة  هذه 
وسأدعي  أقاومه،  وسوف 
من  بي  حلق  الذي  بالضرر 

جرائها.
وماذا  اإلدعاء  بدراسة  بدأنا 

سنفعل:
من جهة أوىل، العقوبة هي من 
وهي  اعتباطي  سياسي  منطلق 
قرار امريكي حمصور باجلغرافيا 
األمريكية، ولكن نتائجه تتجاوز 
أمريكا لتطال بالتأثري والرتهيب 
بعمليات  املصريف  القطاع 
التعاطي بالدوالر، وهذا يطالين 
أنا وحدي، رغم اني ال املك أي 
حساب مصريف خارج لبنان )او 

أي ملكية أخرى(.
مكتب  تكليف  على  سأعمل 
القرار  إبطال  بهدف  حماماة 
القانوني  األساس  لفقدان 
املعنوي  التعويض  وطلب 
واملادي، وموعدي يكون عندها 
مع القضاء االمريكي، مع العلم 
أن ما يأتي بالسياسة، بشحطة 
قلم يذهب بالسياسة، خصوصا 
شروط  من  الرابع  البند  وأن 
امكان  حيدد  العقوبات  الغاء 
مصلحة  اقتضت  اذا  الغائها 

امريكا ذلك.
العقوبات  ثانية،  ناحية  من 
ماغنتسكي  وقانون  االمريكية 
القانون  مبادئ  ألهم  خمالف 
السيادة  مبدأ  وهو  الدولي، 
قانونا  يطبق  ال  وهو  الوطنية 
ألنه  االمريكية  االراضي  خارج 
معاهدة  بأي  عليه  مصدق  غري 
مع  معاهدة  بأي  وال  دولية 
ألبسط  خمالف  وهو  لبنان، 
حلقوق  العاملي  االعالن  مبادئ 
حقوق  عن  )ويتحدث  االنسان 
حق  يؤمن  ال  ألنه  االنسان!!!( 
يعطي  وال  النفس  عن  الدفاع 
القرينة، والعقوبة مل تصدر عن 
قرار  هو  بل  قضائي  مرجع  أي 

باسيل: حنن أصدقاء ال عمالء واخرتت محاية لبنان على العقوبات الشخصية أمريكا 
تستطيع معاقبيت لكنها ال تأخذ مين وطنييت وكراميت
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باسيل: حنن أصدقاء ال عمالء واخرتت محاية لبنان...
وبالتالي  وزارة،  من  إداري 
فهو منعدم الوجود قانونا وفق 
معايري القانون الدولي والقانون 
اللبناني، ألنه مل تتم الدعوة او 
االدعاء أمام أي مرجع قضائي، 
وليس هناك أي ابراز ملستندات 
مثبتة للمزاعم، وهذا قد يتطلب 
الالزمة  االجراءات  بأخذ  النظر 

للجوء اىل احملاكم الدولية.

4 - ملصلحة من العقوبة؟
لدي معلومات أن العقوبة مطلوبة 
تبلغت  ألني  امريكا،  خارج  من 
من  باالدارة  أتت  أنها  رمسيا 
فوق اىل حتت، وليس كالعادة 
انا  ولكن  فوق.  اىل  حتت  من 

سأتكلم بالتحليل.
امريكا بضرب  اين هي مصلحة 
وحماولة تدمري أكرب حزب وتكتل 
ويف  لبنان  يف  مسيحي  طابعه 

الشرق؟
بتنفيد  امريكا  مصلحة  هي  اين 
اغتيال سياسي لقادة مسيحيني 
يدعون علنا، مرارا وتكرارا اىل 

التعاون والصداقة؟
امريكا بضرب  أين هي مصلحة 
يرفض  الذي  اللبناني  املكون 
فقط،  الشرق  اىل  الذهاب 
وصل  همزة  لبنان  ابقاء  ويريد 

بني الشرق والغرب؟
امريكا،  مصلحة  ليست  هذه 
بضرب  اسرائيل  مصلحة  هذه 

املسيحيني يف لبنان.
اال اذا كانت امريكا وما زالت، 
لألسف، باملخطط القديم نفسه 
الذي يؤدي مبا يؤدي اىل هجرة 

املسيحيني من الشرق.
التوطني  وخمطط  كيسنجر  فمن 
براون  دين  اىل  والتهجري، 
بالبواخر  املسيحيني  وترحيل 
وخيار  موريف  اىل  الدولية، 
اىل  الفوضى،  او  االذعان 
املسيحيني  وحصار  فيلتمان 
توصيته  اىل  2005 وصوال  يف 
 2019 بالـ  بالكونغرس  العلنية 
أجل  أكرب ممثل هلم من  بضرب 

اضعاف حزب اهلل«.
وقال: »تشرح هلم أن إضعاف 
احلزب  عن  الغطاء  لرفع  التيار 
لن يضعف احلزب، بل سيعزله 
وسيضطره اىل الدفاع عن نفسه 
هناك  وسيكون  وسينتصر. 
مشروع فتنة وحرب داخلية يف 
لبنان بني الشيعة والسنة، ومن 
املسيحيني  من  نفسه  تسوله 
للتآمر واملشاركة فيها، وسيدفع 
باهلجرة  املسيحيون مثنها األكرب 
الكثيفة؛ وهذا مشروع الفوضى 
ال جيوز أن يتكرر يف لبنان، ألن 
اىل  أدى  العراق  يف  حصوله 
هجرة املسيحيني، وحصوله يف 
سوريا ادى اىل هجرتهم، واآلن 
االستقرار  لعدم  مشروع  اعتماد 
واضح  هو  ما  على  لبنان  يف 
يف بعض اجنحة االدارة احلالية 
والتشجيع  بالفوضى  والسماح 
املعيشية  األوضاع  نتيجة  عليها 
الناس  وتأليب  االقتصادية، 
ضف  امللونة.  باملظاهرات 
احلوادث  بعض  وقوع  عليهم 
األمنية وانشاء اخلاليا كما حيضر 
يف الشمال؛ مثال حادثة كفتون 
داعشيا   40 خلية  انها  تبني 
ميولون من ادلب - هذا حتضري 
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يف الشمال.
يف  مباشر  ضغط  املقابل  يف 
اجلنوب والبقاع وحقن، وضغط 
وتهديد على من يتفاهم معهم 
سياسيا  لتعريتهم  الداخل  يف 
وصادم  مفاجئ  بشكل  وشعبيا 
يف  الشيء  هذا  نتيجة  ما   ...

لبنان؟
هذه وصفة حرب، وحنن ولبنان 
أن  وتريدون  ضحاياها،  اوىل 
جدا  صغري  الثمن  بها؟!  أمشي 
هو  طاملا  أدفعه  وانا  لتفاديها 
وهذا   - شخصي  على  عقوبات 

أرخص شيء!
غريي،  تطل  مل  العقوبات  هذه 

وانا أمحلها وال مشكلة.
من  ملصلحة  العقوبة  هذه 
عندما  ختتفي  وغدا  وضعها، 
الدولة  امريكا  مصلحة  تصبح 
وضعها  من  مصلحة  من  اكرب 

ملصلحته.

5 - العالقة مع احلزب:
حنن ال ميكن أن نطعن أي لبناني 
لصاحل أجنيب، هذا مبدأ سياسي 
يف التيار ال ميكن أن خنل فيه 
 13 يف  قلت  وأنا  أحد،  جتاه 
كنت  ألنين  املاضي،  تشرين 
»عزل  سنصل:  أين  اىل  أعرف 
أي مكون لبناني، لن منشي به 
ولو كلفنا غاليا... ال ينفع معنا، 
ال طياراتكم، وال تهديداتكم وال 

عقوباتكم«.
ال  حنن   - أكثر  أقول  أن  أريد 
أو  أو صديق  حليف  بأي  نطعن 
أحد تفاهمنا معه لصاحل أحد يف 

الداخل.
ال املستقبل غدرناهم وال القوات 
يف  باملوضوع  ونتكلم  خناهم، 
أن  ميكن  فال  احملدد،  الوقت 

نطعن حزب اهلل.
دون  من  الناس  نرتك  ال  حنن 
اهلل  حزب  ليس  وأكيد  سبب، 
بعضنا  مع  نتعاطى  حنن  ألن 
بصدق واخالق. ال نرتك بضغط 
نرتك  أن  أردنا  اذا  خارجي! 
فينا  تتعلق  داخلية  فألسباب 

ويف مصلحة البلد.
على كل حال كنا عربنا سابقا أن 
حقيقي  إصالح  اىل  البلد حيتاج 

وال ميكننا أن نكمل هكذا.
واتفقنا مؤخرا على إجراء مراجعة 
التفاهم  وإعادة نظر يف وثيقة 
شيئا  لنقدم  نطورها  كي 
فينا  املتأملة  وللناس  جلمهورنا 

اخلري للبلد«.
وأضاف: »باخلالصة االساسية، 
حنن خنتلف مع امريكا على أمور 
وعقابنا  اهلل،  حزب  غري  عدة 
بأنها  كان  اخلالفات  هذه  على 
استمرت باتباع سياسة معاكسة 
مدمرة  بل  ال  لبنان  ملصلحة 

لكيانه ومزيلة لوجوده.
هذه اخلالفات هي على موضوع 
السوريني،  النازحني  عودة 
الالجئني  توطني  وموضوع 
القرن،  وصفقة  الفلسطينيني 
اسرائيل  مع  حقوقنا  ومسألة 
واملوارد  واحلدود  باألرض 
مع  والسالم  العدل  ومسألة 
االرهاب.  ومسألة  اسرائيل، 
اما يف مسألة حزب اهلل، فألن 
أدى  اسرائيل،  مصلحة  هناك 
االختالف عن غري حق اىل فرض 
عقوبات غري قانونية ومبنية على 

افرتاءات.
»نقطة  يقول:  فالريي  بول 
تؤمن  ال  انها  القوة هي  ضعف 

اال بالقوة«.
تعاقبين  أن  تستطيع  امريكا 
وطنييت  مين  تأخذ  ال  ولكنها 

وكراميت.
وحنن  عمالقة  امريكا  ان  اعرف 
تاريخ  راجعوا  ولكن  صغار، 
فمستحيل  املقاومة،  الشعوب 
كان  مهما  مقاوم  شعب  هزمية 
صغره. انتم كبار وحنن صغار، 
منا  يطلب  عندما  ولكن  صح، 
التنازل عن حقوقنا ووجودنا ال 

ميكن اال ان نقاوم آلخر نفس.
حنن خنتلف مع حزب اهلل حول أمور 
اساسية وعقائدية، مثل السالم 
يف املنطقة ووجود اسرائيل. مل 
عقوبات،  علينا  تضع  ايران  نر 
وال رأينا حزب اهلل يقمعنا بالرغم 
أنين قلت أمامهم يف كنيسة مار 
خمايل يف ذكرى وثيقة التفاهم 
موقفي  اثر  على   2019 بشباط 
قناة  على  اسرائيل  امن  من 
امليادين، قلت: على احلزب ان 
الفكر  ميلك  ال  التيار  ان  يفهم 
نفسه واخلطاب نفسه عن حزب 
لبنان  ان  فكرنا  وحقيقة  اهلل، 
وال  اسالمية  ال  مدنية،  دولة 
مسيحية، دولة حتب أن تعيش 
على  قائم  داخلي  باستقرار 
قائم  خارجي  وسالم  التوافق 
والقانون  والعدالة  احلقوق  على 

الدولي.
احلرب.  ال  السالم  يريد  لبنان 
اساس  على  يقوم  السالم 
احلقوق  وعلى  العربية  املبادرة 
املتبادلة: للعرب احلق باألرض، 
بالدولة  احلق  ولفلسطني 
)هذا  باألمن  احلق  والسرائيل 
على  نعيشه  ما  وهذا   1701
خالف  هذا   .)2006 منذ  احلدود 
مجهورهم  فيه  يهامجين  كبري، 
على وسائل التواصل االجتماعي 
ولكن ال يقمعين احلزب وتؤدبين 
حنرتم  يقولون  بل  ايران 
فتعاقبين  امريكا  اما  خالفاتنا. 

كفاسد وجمرم وارهابي!
وليس  ارهابيا،  لست  انا 
حماربة  اال  التيار  تاريخ  يف 

االرهاب.
دوالر  وال  فاسدا،  لست  وانا 
يف  رشوة  او  عمولة  واحد 
احلق  لكم  أين  ومن  تارخيي، 
بالفساد وانت  انتم لتحاكموني 

تدعمون كل الفاسدين؟
وأنا لست جمرم حرب كغريي من 
الناس ومل أتسبب مبقتل انسان 

واحد او بهدر نقطة دم.
االدارة  هذه  مع  اختلف  انا 
بالسياسة. منذ فرتة اتصل بي 
امريكا  وكنت يف  هيل  دايفيد 
عندما  مين،  وطلب  الالتينية 
بأن  كوبا،  مع  احلوار  اعادوا 
كنت  كوني  مؤيدا  موقفا  أعلن 
اعتماد  وجوب  عن  اكلمه  دائما 
العزل  بدل  االنفتاح  سياسة 
حماضرة  فقدمت  والعقوبات. 
جامعة سنتياغو يف تشيلي  يف 

بهذا املوضوع.
احلالية غريت سياستها  االدارة 
والغت  للعقوبات  وعادت 
االتفاق النووي، اال حيق لنا ان 
ان  خصوصا  خمطئة  انها  نقول 
االدارة اليت قبلها واآلتية بعدها 

تقول انها خمطئة؟ يصبح عندها 
حقوق  على  ومعتديا  ارهابيا 

االنسان وفاسدا؟
عن  مسؤوال  كان  من  انا  هل 
لبنان  يف  املالية  السياسة 
قام  من  أنا  هل  90؟  الـ  منذ 

باهلندسات املالية؟
الكهرباء  حدد سعر  من  أنا  هل 
بـ  برتول  برميل  أساس  على 
الكهرباء  دعم  وقرر  دوالرا   24
من خزينة الدولة وانا من اوقف 
بناء املعامل واوقف دفع املال 

للمتعهدين لبنائها؟
هل انا من اخذ 500 دوالر على 
خط خليوي، او انا جرمييت انين 
وزدت  اخلليوي  سعر  خفضت 

واردات اخلزينة؟
الباسبورات  وزع  من  أنا  هل 
والقناصل  الدبلوماسية 
أنا  أو  األموال  مقابل  الفخريني 

من اوقفها حبسب املرسوم؟
هل انا من عمر القصور واشرتى 

الطائرات واليخوت؟
لوثنا  من  حنن  النهاية  يف 
امريكا،  هذه  عيب!  البحر!!! 
تنتهي القصة يف أيادي بعض 

الكتبة احلاقدين!
مئات ماليني الدوالرات صرفت 
واعالمية  شعبية  حالة  خللق 
االثبات  مناوئة، ومل تستطيعوا 
مبلف واحد مثبت؟ فقط اتهامات 

معممة!«
وقال باسيل: »أنا ضد التوطني 
طائرة  لدي  وليس  والنازحني، 
حساب  وال  خيت  وال  قصر  وال 
فاسدا؟  أأكون  اخلارج،  يف 
التوطني  مع  ألنهم  وحلفاؤكم 
الفساد  بكل  وقاموا  والنازحني 
قلتم  أنتم  أوادم؟  بيطلعوا 
الفاسدين،  كل  ستالحقون 
أكشفوا  ذلك،  لنا  أظهروا 
احلسابات والتحويالت وانشروها 
إظهروا  بامتالككم،  كلها  وهي 
لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، 
وارسلوا  ملفاتكم،  إفتحوا 
ألي  مستعد  أنا  براهينكم. 
واحدة  واقعة  أعطوني  مواجهة، 
شركة  مسوا  واحد،  وإثبات 
واحدة من شركات الواجهة اليت 
حسابا  وحددوا  عنها  حتدثتم 
حال،  على كل  واحدا.  مصرفيا 
النفس  يكرب  الظلم  حررمتوني، 
أكثر  اليوم  وأنا  واألبية،  احلرة 
للعمل  اللقاء  حرية وعزة، وإىل 
رئيس  مع  أمريكا،  مع  جمددا 
جديد وإدارة جديدة ومع نفس 
فعليا  االرهاب  ولنحارب  جديد، 
ونعيد  العادل  السالم  ونبين 
احلقوق ألصحابها ليكون االمناء 
واالزدهار واالنفتاح بدل التخلف 

والفقر واالنغالق«.
وتطرق اىل املوضوع احلكومي، 
أن  جيب  »العقوبات  فقال: 
بتأليف  للتسريع  سببا  تكون 
من  النوايا  كانت  إذا  احلكومة. 
فيجب  ختريبا  أو  تعطيال  اخلارج 
أن يكون ردنا بالتشدد بوجه من 
التشدد  وليس  علينا،  يعتدي 
بوجه بعضنا البعض يف تسيري 
أمورنا وإنقاذ بلدنا، إال إذا أراد 
أحد أن يستكمل لعبة اخلارج من 
الداخل، ويسعى الستهدافنا من 
لتحجيمنا  ويسعى  غرينا،  دون 
أو إلقصائنا دون غرينا. فهذا 

أمر لن نسكت عنه أبدا«.

أضاف: » حنن من البداية قلنا 
واالسراع  التسهيل  مع  أننا 
نضع  ومل  احلكومة،  بتأليف 
حبقيبة  نتمسك  ومل  شرط  أي 
وتركنا حتى مشاركتنا باحلكومة 
املشاركة  وشكل  عدمها  أو 
هو  به  طالبنا  وما  مفتوحة، 
للتأليف  واحدة  معايري  اعتماد 
من أجل االسراع، ألن غري ذلك 
علمتنا  ما  وهذا  ويعرقل  يؤخر 
نتكلم  مل  وحنن  التجربة.  إياه 
وفاعلة  منتجة  حكومة  عن  إال 
تنفيذ  على  وقادرة  ومتخصصة 
باملبادرة  االصالحي  الربنامج 
الفرنسية وعلى وقف االنهيار. 
مل  منا،  وبقرار  أننا،  واحلقيقة 
نتواصل  أو  نتعاط  أو  نتدخل 
لرئيس  األمور  وتركنا  أحد  مع 
اجلهورية ورئيس احلكومة لوضع 
مبادئ ومعايري واضحة للتأليف 
لنحدد على أساسها موقفنا من 
احلكومة، باملشاركة أو عدمها أو 
وبإعطائها  املشاركة،  بكيفية 
الثقة أو عدمها، ومبيثاقيتها أو 
عن  خيتلف  التأليف  ألن  عدمها 
اتهامنا  من  وبالرغم  التكليف، 
حتى  سكتنا  بالتعطيل،  زورا 
أكرب فرصة وجمال  اآلن العطاء 
ممكن من االجيابية مع إحساسنا 
النوايا  بأن  علمنا  أقول  ال  لكي 
ليست كما جيب. ولكن تساهلنا 
درجة  اىل  يصل  ال  وتسهيلنا 
أو  نسأل  أن  فيها  نستطيع  ال 
نعطي رأينا أو يتكلم معنا أحد، 
فهذا إرهاب سياسي وهذا إلغاء 

للذات إذا قبلنا به«.
تكون  »لن  أنه  باسيل   وأكد 
املاضي  اىل  عودة  هناك 
استعمالي  جمرد  ومفرداته، 
خطر  مؤشر  هو  الكلمات  هلذه 
العودة اىل  البعض  الستطياب 
تلك األيام، أو ختيله أن وضع 
البلد املنهار واملبادرة الفرنسية 
يوفران له غطاء للعودة اىل ما 
قبل ال2005، أيصدق أحد أنه 
لوحده يسمي كل وزراء احلكومة، 
أو كل الوزراء املسيحيني باسم 
بالوضع  وبالتربير  االختصاص 
وبالرهان  املنهار  االقتصادي 
على العقوبات؟« مضيفا »نبهنا 
من فرتة ببيان للتيار من ربط 
اخلارج  بأحداث  احلكومة  تأليف 
لالسراع  عليها،  ورهانات 
إضاعة  ووقف  احلكومة  بتأليف 
الضغط  على  واالتكال  الوقت 
ميكن  ال  ما  لتمرير  االعالمي 

متريره«.
أي  »ركائز  أن  على  وشدد 
أمور جيب   3 على  تقوم  حكومة 
حتديد معايري واضحة لكل واحدة 
منها، وتتألف احلكومة بيومني، 

والركائز هي:
مجع  جيوز  ال  الوزراء:  عدد   -
وزير حبقيبتني، وإال يكون هذا 
االختصاص،  ملبدأ  ضربا  االمر 
ومشروع فشل لكل وزير حامل 
هذا  على  واالصرار  حقيبتني، 
خيبئ  منطق  دون  من  األمر، 
ألفرقاء  سياسيا  استهدافا 
وطوائف لتحجيمها يف احلكومة.

- توزيع احلقائب واالعداد على 
السهل  من  والكتل:  الطوائف 
كيفية  لتحديد  معايري  اعتماد 
أساس  على  احلقائب  توزيع 
والكتل،  الطوائف  على  حجمها 

وهذا مترين صار معروفا.
لكل  باملداورة  القول  أما 
فهذا  املال،  عدا  ما  احلقائب 
اعرتاف بتثبيت حقيبة املال اىل 
إبقاء  جيب  الشيعية،  الطائفة 
بعض احلقائب دون مداورة وال 
واال  بالتحديد،  واحدة  أي  أعين 
املداورة للجميع كما هو موقفنا، 
أو مداورة جزئية لعدم االعرتاف 

بالتثبيت.
آلية  اعتماد  جيب  التسمية:   -
من  الوزراء،  لتسمية  واحدة 
ولكن  طبعا.  اختصاصيني 
تسمية  وحده  حيتكر  أحد  ال 
وحده  وكأنه  االختصاصيني 
طرف  كل  ميلكهم.  أو  يعرفهم 
عليهم  ويوافق  وزراءه  يسمي 
رئيس اجلمهورية واحلكومة وهذا 
هو املنطق، وأي آلية أخرى جيب 

أن تكون واحدة على اجلميع.
إذا مل يتم اعتماد معايري واضحة 
وموحدة، فاحلكومة ستتأخر ومن 
معايري  يضع  من  هو  يؤخرها 
بوعود  وخيبئها  استنسابية 
متناقضة بهدف واحد هو تكبري 

حصته فقط.
هذا االمر إضاعة للوقت ملصلحة 
للمبادرة  وتضييع  االنهيار، 
حكومة  أضاعوا  كما  الفرنسية 

مصطفى أديب«.
وتوجه اىل التيار بالقول: »أريد 
أشكر كل من تضامن معي  أن 
بتحرك،  أو  باتصال  أو  ببيان 
بعاطفة  جديدة  مرة  وشعرت 
والتيار،  الناس  من  كبرية 
وأطلب من التيار أن يبقى على 
مستوى املسؤولية واالنضباط، 
اىل  حترك  بأي  التوجه  وعدم 
ننجح  وأن  االمريكية  السفارة 
كما  حترك  أي  وضبط  مبنع 
البارحة، وال نتخلى عن صداقتنا 
مع شعوب بسبب أخطاء ترتكب 
وتذهب. ال تعطوا هذه العقوبات 
قادرا  كنت   - حجمها  من  أكثر 
لفك  تهديدنا  استغالل  على 
التفاهم مع احلزب وأزيد شعبية 
التيار وأحسن العالقة مع الغرب 
شخصية  أذية  وأمنع  واخلليج، 
ولكن  ومعنوية،  مادية  عين، 

ماذا حيل بلبنان؟«.
أضاف: »نعم حنن استطعنا أن 
أجل  من  دائما  ونضحي  ندفع 
لبنان، ألننا عندما دخلنا معرتك 
إرادة  العامة، دخلناه مع  احلياة 
ال  ووطنية  مبدئية  ومع  صلبة 

نتنازل عنهما.
ولن ننجر وراء االفكار التخريبية، 
ولن نسمح باستخدام العقوبات 
مشروع  أي  لعرقلة  ضدي 
بالبلد،  النهوض  المكانية 
وسنحاول دائما أن نبين اجلسور 
مع اللبنانيني وجسورا للبنان مع 
اخلارج، ولن نقطعها بكيدية أو 
نهرب  ال  حنن  خاصة.  ملصاحل 
وال ننكفئ وال منوت سياسيا«.

لكل  أقول  باسيل:  وختم 
املنتظرين واحلاملني واملتآمرين: 
أننا  يعرف  ال  دفننا  حاول  من 
الرتاب  حتت  من  نقوم  بذور، 
ونزهر ونعطي، ألننا أوالد هذه 
االرض وسنبقى مزروعني فيها 
ولن نرحل، »طمرتونا، قلعتونا، 
فينا  فعلتم  مهما  عطشتونا« 
األرض  حتت  من  ونفرخ  نعود 

ونعيش ونعطي بلدنا«.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579
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مـقاالت وتـحقيقات

بانتخابات  امُلنشغلة  األمريكية  املتحدة  االواليات 
بعدم  ُياهر  وبرئيٍس  داخلية،  حربًا  ُتشعل  تكاد 
النظام  ُأسس  وينتقد  االنتخابات  نتائج  احرتام 
األمريكي، قّررت أن تفرض عقوبات على رئيس 
األخري  باسيل.  جربان  لبنانية:  نيابية  كتلة  أكرب 
رفض »التوقيع« على الئحة شروط سّلمته إياها 
السفرية األمريكية يف بريوت، على رأسها إعالن 
مقابل ضمان مستقبله  اهلل،  فّك حتالفه مع حزب 
السياسي. وألن واشنطن مل حتصل على توقيعه، 

عاقبته بذريعة الفساد.
الشمالية  كوريا  إىل  وبوليفيا  وفنزويال  كوبا  من 
والعراق  وروسيا  وسوريا  وإيران  والصني 
والسودان )سابقًا(، مرورًا بدول أنتجت يف فرتات 
املتحدة  الواليات  لسياسات  ُمعادية  أنظمة  ُمعّينة 
األمريكية، ورجال أعمال وسياسة وجدت واشنطن 
داعيًا لـ«ُمعاقبتهم«، سالح احلرب امُلسَتخدم واحد: 
العقوبات. ال تهّم األسباب امُلزيفة امُلَقّدمة لتربير 
ُتدرج.  أمريكي  »قانون«  أي  وال حتت  العقوبات، 
فاملسؤولون األمريكيون ُياهرون بأّنها وسيلتهم 
بهذه  وإجبارهم  خصومهم،  كّل  ذراع  للّي  األبرز 
الطريقة على تقديم التنازل تلَو اآلخر، أماًل بإعادتهم 
إىل بيت الطاعة األمريكي. سذاجة »حلفاء« واشنطن 
يف العامل، هي امُلستغربة يف هذه احلالة، حتديدًا 
املتحدة  الواليات  أّن  حّقًا  يعتقدون  الذين  أولئك 
»فسادًا«،  بالدهم  يف  عاث  مّمن  هلم  »تنتقم« 
ُمصّدقني أّنها تشّد على أياديهم وُتريد ُمساعدتهم 
كّلما  ويفرحون  فُيهّللون  دوهلم،  »إصالح«  على 
حني  يف  السوداء«.  »القائمة  على  اسٌم  ُأضيف 
قّوة  ضرب  واحد:  لبنان  يف  األمريكيِّ  هدَف  أّن 
املقاومة اللبنانية اليت حتمي لبنان، ضمانًا »ألمن 
اسرائيل«. وطاملا أّن مناهلا بعيد، ستبقى حُتاول 
على  ُمراهنًة  باملقاومة،  امُليطة  الدوائر  تفكيك 
يف  تلقائيًا.  فيسقط  هيكلها  ُتضعف  بذلك  أّنها 
هذا اإلطار، تندرج العقوبات اليت أعلنتها الواليات 
املتحدة األمريكية أمس، على رئيس التيار الوطين 
احلّر، النائب جربان باسيل. هي معركة سياسية مل 
ُتشّن على باسيل وحده، ومن خلفه حزب اهلل، بل 
على رئيس اجلمهورية، العماد ميشال عون أيضًا. 
يف األصل كان هو، وكانت وثيقة »مار خمايل« 
سنة 2006، اليت عّبدت طريق التحالف بني اثنني 
محاية  نظام  وشّكلت  اللبنانية،  األحزاب  أكرب  من 

كبريًا للبنان وأمنه وسيادته.
رّد باسيل على القرار األمريكي كان شديد الوضوح 
إذ قال: »ال العقوبات أخافتين، وال الوعود أغرتين. 
ال أنقلب على أّي لبناني. وال ُأنقذ نفسي ليهلك 
ُكتب  تارخينا:  من  وتعّلمت  الظلم  اعتدت  لبنان. 
علينا يف هذا الشرق أن حنمل صليبنا كّل يوم... 
غد  يوم  مؤمترًا صحافيًا  باسيل  لنبقى«. وسيعقد 
األحد، يسرد خالله »وقائع ُمهمة« - حبسب ُمقربني 
منه - حول »العروض واإلغراءات والتهديدات اليت 
وصلته من األمريكيني يف الفرتة األخرية، وُتطالبه 

بفّك التحالف مع حزب اهلل«.
أمريكيون  مسؤولون  حاول  شهور،  مدى  على 
آخر  باسيل.  مع  سياسي  اتفاق  اىل  التوّصل 
السفرية  نقلتها  رمسية  رسالة  كان  العروضات، 
األمريكية يف بريوت، دوروثي شيا، تطلب فيها 
من رئيس »التيار« إشهارًا منه بقطع العالقة مع 
حزب اهلل، وإدانة دور األخري يف سوريا والعراق 
بالتوّصل  ضمانات  تقديم  إىل  باإلضافة  واليمن، 
اجلنوبية  احلدود  ترسيم  مللّف  سريعة  تسوية  إىل 
واإلقرار بفصل الرتسيم الرّبي عن البحري، وعدم 
ُأقّر  األخذ باملطالب اليت تفرض حصة مطابقة ملا 
مصادر  بـ«خّط هوف«. وحبسب  ُيسّمى  ما  ضمن 
أمريكية  »ضمانات«  باسيل  تلّقى  آذار«،   8« يف 
بـ«محاية ُمستقبله السياسي«. تقول املصادر إّن 
باسيل أوضح ملّدثيه األمريكيني بأّن العالقة مع 
رئيسية،  قّوة سياسية  مع  »عالقة  اهلل هي  حزب 
التيار  وأّن  لبنان،  يف  شعيب  متثيل  أكرب  ولديها 
الوطين احلّر، مثله مثل بقية اللبنانيني، ال عالقة 
له بكّل ما ُينسب إىل حزب اهلل من أنشطة خارج 
إّنا وّفر  لبنان، وما قام به حزب اهلل يف سوريا 
نفسه  املوقف  هو  العكس«.  ال  للبنان  محاية 
صحايف  مؤمتر  يف  سنة  قبل  باسيل  أعلنه  الذي 
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مع وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو: »حزب 
اهلل بالنسبة إلينا حزب لبناني غري إرهابي ونّوابه 
ُمنتخبون من قبل الشعب اللبناني، وبتأييد شعيب 
كبري، وتصنيفه باإلرهابي يعود للدولة اليت تقوم 

بذلك وهذا أمر ال يعين لبنان«.
جديدة  مواقف  لسماع  كثريًا  األمريكيون  انتظر 
لباسيل، وكانت الضغوط تشتّد عليه بالتعاون مع 
اجلانب الفرنسي، من بّوابة تشكيل احلكومة، سواء 
تقول  احلريري.  سعد  مع  أم  أديب  مصطفى  مع 
املصادر إّن الوزير السابق »أبلغ من يهّمه األمر، 
احلكومة  يف  املشاركة  عدم  إىل  مييل  التّيار  بأّن 
الثقة لرئيس أو حكومة ال توافق  ولكنه لن مينح 
احلالية«.  األزمات  ملعاجلة  جّدية  إجراءات  على 
تأرجحت ردود فعل األمريكيني، »أواًل عرب الرسائل 
التحذيرية بوقف التواصل امُلباشر مع باسيل، ثّم 
مع إبالغ الرئيس عون أّن أوروبا - كما الواليات 
املتحدة - سُتمارس الضغوط على مجيع القوى، من 
ضمنها باسيل والتيار الوطين احلر لتحقيق تفاهم 
النقد  صندوق  خطة  مع  يتالءم  مبا  احلكومة  على 
الدولي«. نائب البرتون رفض االنصياع لضغوط 
األمريكيني. ويف اللقاء األخري الذي مجعه بشيا، 
األمريكية  الشروط  أسبوع، رفض الئحة  قبل حنو 
إىل مطلب  فإضافة  »غريبة«.  اليت ضّمت طلبات 
الالئحة  ضّمت  اهلل،  حزب  مع  التحالف  فّك  إعالن 
اليت محلتها السفرية األمريكية إىل باسيل »أوامر« 
شؤون  منها  تفصيلية،  قضايا  بشأن  أمريكية 
إدارية لبنانية، كأمساء مرشحني لتولي مناصب يف 
مديريات حمددة! وبالطبع، أرفقت السفرية مطالبها 
شخصيًا،  باسيل  على  عقوبات  بفرض  بالتهديد 
كل  األمريكي.  العرض  رفض  ذلك،  رغم  لكنه، 
ما كان ميكن لباسيل »التساهل« به هو يف أمور 
يراها »تكتيكية« سبق أن قام بها، كعدم زيارة 
سوريا علنًا، وتسهيل املفاوضات لرتسيم احلدود 
اجلنوبية )علمًا بأن الدولة اللبنانية، جبميع أركانها، 
اختذت قرار التفاوض غري املباشر(. وألن باسيل 
رفض أن »يوّقع« على الئحة الشروط األمريكية، 
اليت  العقوبات،  بفرض  تهديدها  واشنطن  نّفذت 
أسبوع  منذ  مناخها  يعيشون  املعنيني  مجيع  كان 
تقريبًا. فبحسب املصادر، تبّلغت مرجعيات لبنانية 
بالعقوبات،  قرار  إصدار  األمريكية  اإلدارة  نّية 
الذي  القانون  اختيار  على  يرتّكز  البحث  وكان 

ستصدر العقوبات على أساسه.
وخالفًا ملا حصل مع الوزيرين السابقني علي حسن 
املاضي،  أيلول   8 يف  فنيانوس  ويوسف  خليل 
اللذين ُفرضت عليهما العقوبات بناًء على قوانني 
ماغنيتسكي«  »قانون  اسُتخدم  اإلرهاب،  مكافحة 
املوضوع،  يف  الالفت  باسيل.  جربان  لـ«ُمعاقبة« 
أن تكون اإلدارة األمريكية قد أقدمت على خطوتها 
»التفجريية« للوضع يف لبنان، يف فرتة عادًة ما 
الالقرار«  »مرحلة  دخلت  قد  اإلدارة  خالهلا  تكون 
الواليات املتحدة  انتظار حسم هوية رئيسها.  مع 
األمريكية متّر يف واحدة من أّدق مراحلها السياسية، 
»امليليشيات« تغزو شوارعها منذ أسابيع وُتهّدد 
بارتكاب الُعنف يف حال خسارة دونالد ترامب، األخري 
يطعن بكّل النظام »الدميقراطي« األمريكي، وُيهّدد 
»الدميقراطية«،  االنتخابات  بنتائج  االعرتاف  بعدم 
االقتصاد الداخلي ُيعاني من تبعات »كورونا«... 
فراغ«  »وقت  األمريكية  اإلدارة  َتد  ذلك  ورغم 
اإلجراء  يبدو  قد  باسيل.  على  عقوبات  لتفرض 
»طبيعيًا«، بعد أن اسُتنزفت كّل اخليارات األخرى، 
اليت انطلقت مع حرب متوز يف عام 2006، ثّم الرهان 
العدو  شّنها  اليت  والغارات  السورية  احلرب  على 
أسلحة  حتمل  أنها  يعتقد  قوافل  على  اإلسرائيلي 
نوعية للمقاومة يف سوريا )املعركة بني احلروب(، 
واألزمة االقتصادية لتأليب بيئة حزب اهلل ضّده، 
 2017 عام  احلريري  سعد  خطف  مشروع  وفشل 
وتفجري حرب أهلية، وصواًل إىل عدم جناح انتفاضة 
17 تشرين، وبالتالي فشل الرهان األمريكي عليها 
أوصل  الطويل،  املسار  هذا  اهلل.  حزب  لضرب 
حلفاء  على  العقوبات  حرب  شّن  إىل  النهاية  يف 
شبيهًا  ُيعترب  لبنان،  يف  حيصل  ما  املقاومة. 
باإلجراءات اليت اختذتها واشنطن يف اإلقليم، يوم 
انتقلت إىل احلرب بواسطة العقوبات. هي عرب هذه 

الوسيلة، ُتثّبت وقائع سياسية، يصعب على أي 
إدارة جديدة الرتاجع عنها. يف حديثه أمس مع قناة 
»ال بي سي«، قال مساعد وزير اخلارجية األمريكي 
لشؤون الشرق األدنى، ديفيد شينكر: »هناك نوع 
من االستمرارية يف السياسات األمريكية يف حال 
حصول تغيري يف اإلدارة أم ال... الواليات املتحدة 
النظر يف عقوبات مستقبلية مبوجب  ستستمر يف 

قانون ماغنيتسكي«.
اخلطر  إزالة  يعين  ال  باسيل،  ضّد  التهديد  تنفيذ 
الوطين  التيار  إىل  ينتمون  آخرين  سياسيني  عن 
احلليفة  والقوى  اجلمهورية،  رئيس  وفريق  احلّر، 
مُيكن  احلريري.  سعد  إىل  وحّتى  اهلل...  حلزب 
رئيس  إىل  رسالة  العقوبات  يف  إّن  القول 
حزب  أمام  اجملال  إفساح  مبنع  امُلكّلف،  احلكومة 
اجلديدة.  احلكومية  الرتكيبة  فاعاًل يف  ليكون  اهلل 
علمًا أّن شينكر اعترب أيضًا أّنه »ال أرى سببًا لتؤّثر 
العقوبات  فهذه  احلكومة،  تأليف  على  العقوبات 
أوردت  اإلخبارية،  نشرتها  مقّدمة  يف  ُمستقلة«. 
أدنى شّك،  بال  أمريكيًا  »قرارًا  أّن  »املنار«  قناة 
الزيارة  وأصاب  احلكومية،  اخلطوات  على  شّوش 
الرئيس سعد احلريري )أمس( إىل  اليت قام بها 
بعبدا وقال القصر اجلمهوري إّنها كانت إيابية«. 
عن  جورنال«  »وول سرتيت  نقلت صحيفة  فكما 
أحد امُلطلعني على القرار األمريكي، »إدراج باسيل 
ُيفّجر تشكيل  القائمة السوداء من شأنه أن  على 
نقل  من  أّول  كانت  األمريكية  اجلريدة  احلكومة«. 
اخلرب فجر أمس، واصفًة إياه بأّنه »حماولة لتخفيف 
اإلطار  ويف  السلطة«.  على  اهلل  حزب  قبضة 
»ساهم من خالل  باسيل  بأّن  بومبيو  غّرد  نفسه، 
واملسوبية  الفسائد  نظام  يف  الفاسدة  أنشطته 
يف لبنان... فساد جربان باسيل ساعد حزب اهلل 
يب  االستقرار...  ُتزعزع  بأنشطة  القيام  على 
وتنفيذ  لشعبهم  االستماع  اللبنانيني  القادة  على 
ُتصّنف  واليوم،  للفساد.  حّد  ووضع  اإلصالحات 
سابق(،  )وزير  باسيل،  جربان  املتحدة  الواليات 
فاسدًا أساء استغالل مناصبه احلكومية. أهل لبنان 

يستحقون األفضل«.
إال  تستهدف  ال  اليت  األمريكية،  لإلدارة  مُيكن  ال 
ملكافحتها  التسويق  للمقاومة،  حلفاء  سياسيني 
الفساد، يف حني أّن أبرز امُلتهمني جبرائم مالية 
أقرب  هم  العامة  األموال  ونهب  واقتصادية 

حلفائها إليها!
العقوبات بسبب دعم حزب اهلل

العقوبات  الئحة  إىل  باسيل  جربان  النائب  ُأضيف 
كّل  تميد  سيتم  العقوبات  ومبوجب  األمريكية، 
األصول يف الواليات املتحدة العائدة له. وطلبت 
اليت  اللبنانية،  املصارف  من  األمريكية«  »اخلزانة 
ُتري تعامالت بالدوالر األمريكي تميد كّل أصوله 
يف لبنان. وقال وزير اخلزانة األمريكي، ستيفن 
النظام  يف  امُلمنهج  »الفساد  إّن  منوتشني، 
السياسي اللبناني، املتمّثل يف باسيل، ساعد يف 

تقويض أساس وجود حكومة فّعالة«.
باسيل  أّن  األمريكية«  »اخلزانة  بيان  يف  وجاء 
اللبنانية،  الذي »تبّوأ مناصب رفيعة يف احلكومة 
واملياه  الطاقة  ووزير  االتصاالت  وزير  فيها  مبا 
ووزير اخلارجية واملغرتبني، متورط مبزاعم كبرية 
بالفساد«. ويف عام 2017، »عّزز باسيل قاعدته 
يف  مناصب.  يف  له  أصدقاء  بتعيني  السياسية 
عام 2014، عندما كان وزيرًا للطاقة، وافق على 
مشاريع عّدة من شأنها توجيه أموال من احلكومة 
أفراد مقربني منه من خالل جمموعة  اللبنانية إىل 
بأّنه  باسيل  البيان،  واتهم  الشركات«.  من 
»مسؤول أو متواطئ، أو متورط بشكل مباشر أو 
غري مباشر يف الفساد، مبا يف ذلك اختالس أصول 
الدولة ومصادرة األصول اخلاصة لتحقيق مكاسب 

شخصية«.
»مسؤول  عنه  عرب  للعقوبات  احلقيقي  الدافع 
أمريكي كبري« حتّدث إىل وكالة »رويرتز«، ذاكرًا 
لتحّرك  الدافع  »هو  اهلل  حلزب  باسيل  دعم  أّن 

أمريكا ملعاقبته«.
»عقوبات ماغنتسكي«

بناًء  باسيل  جربان  النائب  على  العقوبات  ُفرضت 
مبوافقة  حيظى  الذي  ماغنتسكي«،  »قانون  على 

إّنه  وُيقال  والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني 
»يستهدف الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان يف 
العامل«. صادَق عليه الرئيس السابق باراك أوباما 
يف عام 2012، حني كان هدفه األساسي ُمعاقبة 
املسؤولني عن وفاة حماسب الضرائب الروسي، 
عام  موسكو  يف  سجنه  يف  ماغنتسكي  سريغي 
2009. يف عام 2016، وّقع الرئيس دونالد ترامب 
حلكومته  ما مسح  العاملية،  بنسخته  القانون  على 

بفرض عقوبات على من تده ُمناسبًا.
العقوبات هي عبارة عن حجز على األمالك وأموال 
امُلستهدفني، ومجيع من يتعامل معهم من شركات 
املصرفية  حساباتهم  وُتقفل  وأفراد،  وكيانات 
دخول  من  ومُينعون  عائالتهم،  أفراد  وحسابات 

الواليات املتحدة األمريكية.

ال يستقيم أّي حديث عن املسار الذي ستسلكه 
والعدو  لبنان  بني  املباشرة  غري  املفاوضات 
انطالق  نقطة  مسألة  حسم  قبل  اإلسرائيلي، 
التفاوض لتحديد ماذا ميلك لبنان. وبذلك فإن 
اإلسرائيلي  الوفد  برفض  مهّدد  الرتسيم  ملف 
املفاوض، يف الناقورة، ما محله اجلانب اللبناني 
دفع  بغضب  وتسّبب  األخريتني،  اجللستني  يف 
بالعدو اىل التلويح خبيارات ال قانونية وغري قابلة 
للحياة. فبعدما فاجأ املفاوضون اللبنانيون وفد 
العدو بطرحهم خريطة جديدة طالبوا فيها بزيادة 
كيلومرتًا،  الـ860  عن  إضافية  كيلومرتًا   1430
ما يعين أن نصف حقل »كاريش« ملك للبنان، 
يف  أيام  قبل  هايوم«  »إسرائيل  موقع  كشف 
تقرير أعّده املراسل السياسي »أريئيل كاهانا« 
على  اإلسرائيلي  الرّد  أن  عن  تتحدث  معلومات 
الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للرتسيم 
)اخلط 310(، ما يعين تاوز كل اخلطوط السابقة 
الداخل  اىل  العدو  أو حددها  لبنان  اليت حددها 
اللبناني، وذلك بعدما كان النقاش حمصورًا بني 
مربعًا(.  )860 كيلومرتًا  و23   1 النقطتني  َخّطي 
واخلط اجلديد الذي يلّوح به العدو يصل إىل ما 

بعد املنطقة املواجهة ملدينة صيدا مشااًل!
بال أدنى شّك، تعرف »إسرائيل« أن هذا اخلط ال 
مُيكن اعتماده كقاعدة النطالق التفاوض، لكنها 
تعترب أنه سُيشّكل نوعًا من الضغط على اجلانب 
اللبناني للرتاجع عن طرحه. غري أن العملية برمتها 
دخلت مرحلة من التعقيد اليت من شأنها أن تأتي 

بنتائج تنهي املفاوضات.
 فلبنان أعلن عن متسّكه خبط جديد يقع جنوب 
مساحة  لبنان  مينح  الذي   ،23 النقطة  خط 
رئيس  أعطى  الذي  اخلط  1430 كيلومرتًا، وهو 
اىل  توجيهاته  عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية، 
على  مبنيًا  كونه  منه  لالنطالق  املفاوض  الوفد 
أساس قانوني وحيرتم القانون الدولي، إضافة 
ُرمست  اليت  احلاالت  من  العديد  هناك  أن  إىل 
يف العامل واتبعت هذه الطريقة، أي خط الوسط 
)واملقصود  للجزر  تأثري  أي  احتساب  دون  من 
هنا صخرة تيخيليت(. وجرى التداول مبعلومات 
جديدة  خطوطًا  سيطرح  اللبناني  الوفد  أن  عن 
يف وجه اخلّط اإلسرائيلي )310(، وذلك ركونًا 
إىل الطريقة اليت سبق وأن اعتمدت يف ترسيم 
أنغوال وناميبيا عام 2002،  البحرية بني  احلدود 
وهذه   ،2011 عام  والبريو  اإلكوادور  وبني 
 2900 مبساحة  املطالبة  للبنان  تتيح  الطريقة 
كيلومرت مربع، أي ضم حقل »تنني« وجزء صغري 
يصل  وبذلك،  و«ليفيثيان«.  »متار«  حقَلْي  من 
املنطقة  جنوب  إىل  لبنان  به  يلّوح  الذي  اخلط 

املواجهة ملدينة حيفا.
إن  التفاوض  مسار  على  مطلعة  مصادر  تقول 
»فرص جناح هذه املفاوضات من عدمها أصبحت 
متساوية«، ألنها خرجت عن احلسابات املتوقعة. 
ففيما ذهب الطرفان اىل التفاوض على مساحة 
تتوالد  بدأت  عليها(،  )املتنازع  كيلومرتًا   860
خطوط جديدة، بعدما قرر العدّو أن مطلب لبناني 
حق  املقابل  يف  نفسه  ومنح  »استفزاز«،  هو 
طرح خطوط جديدة غري مبنية على أي قواعد يف 
القوانني الدولية، أو يف أصول ترسيم احلدود. 
ورأت املصادر أن التعّنت االسرائيلي سيعرقل 
يف  سيدفع  كما  تقدم،  أي  ومينع  املفاوضات 

اتاه تأخري الوصول اىل اتفاق.

مفاوضات الرتسيم: خط العدّو إىل ما 
بعد صيدا... ولبنان يردّ مبا بعد حيفا!

ميسم رزق
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مـقاالت وتـحقيقات

الرئيس السورّي بّشار األسد إىل فقدان ما بني  إشارة السيد 
20 مليار دوالر و42 مليار دوالر من املصارف اللبنانّية، سبق أن 
أضأنا عليها يف هذا املوقع وأحاديث عديدة، واحلقيقة أّن ما فقد 
ا 60 مليار دوالر باإلضافة  ا قدره 40 مليار دوالر وعراقيًّ سوريًّ
ا بعد  إىل ودائع اللبنانيني، ومجيعها قد مت تهريبها إىل اخلارج توًّ

انفجار ثورة 17 تشرين األول سنة 2019.
غري أن إشارة سيادته ويف هذه اللحظة بالذات حتوي مدلوالت 
عديدة يف الشكل واملضمون، وهي تضيء على أسباب األزمة 
اليت يعيشها املثّلث اللبنانّي-السورّي-العراقّي، منذ سنة 2011. 
أسباب األزمة تنطلق من أّن هذا املثّلث رفض التسليم باملشيئة 
يف  تكفريّي  انبثاث  كّل  مبحاربة  وانربى  وشروطها،  األمريكية 
بنيتها، وقبل باإلزائّية الروسّية-اإليرانّية يف املواجهة مع الثالثّية 
مرور  القطريون  رفض  فيما  األمريكّية-اخلليجّية-اإلسرائيلّية، 

أنبوب الغاز القطرّي يف الداخل السورّي. 
قيمة هذا املثّلث أنه واجه بشراسة وكسب جبدارة، وأظهر رسوًخا 
وثباًتا يف املواجهات الضارية اليت خاضها وواجهها، ومفاعيلها 
اإلجيابّية انعكست على لبنان والعراق بتغيريات جذرّية ال ميكن 
إشاحة النظر عنها بتأثرياتها ومؤثراتها املباشرة وغري املباشرة.

ا   ففي سوريا كان انتصار الرئيس بشار األسد يف املعركة جليًّ
ا بتحريره إىل جانب حلفائه إيران وروسيا وحزب اهلل، ثالثة  وقويًّ
أرباع األراضي السورّية وبقي الربع. وهو قيد التحّرر. ويف لبنان 
شّكل انتخاب العماد ميشال عون سنة 2016 رئيًسا للجمهورّية 
ا على تلك القوى اليت ربطت لبنان بسوريا، سواًء  انتصاًرا قويًّ
حاولت  وقد  العدائّية-اإلرهابّية،  األعمال  أو  السياسّية  بالرؤى 
وعملت على حتويله إىل منّصة واسعة األطراف إلسقاط سوريا 
العماد عون بثقله السياسّي املشبع  انتصار  فما قدرت. ليأتي 
باألدبيات املشرقّية ويعمل للقضاء على املنّصة الفاسدة والفاجرة 
العراق كان دور اجليش  معاٍن ومضامني. ويف  مبا شّكلته من 
داعش  تنظيمات  إنهاء  يف  الشعيّب  احلشد  جانب  إىل  العراقّي 
الطاولة،  قلب  على  قدرتها  وأبطل  فعاليتها  أنهى  مّما  فّعااًل 
والتفاوض بني مكوناته وفئاته على قدم وساق من أجل جتسيد 
احلّل السياسّي املنطلق من إمكانّية جناح أو ضمان جناح تسوية 
السياسّي  االنقسام  إيران وأمريكا، إلنهاء  ملحوظة وممكنة بني 
العمودّي داخل اجملتمع العراقّي. وقد دخلت على اخلّط! شخصية 
راقية  تسوية  لتجسيد  كّلها  األطراف  رضى  على  حائزة  حمايدة 
التكامل بني  االنقسامات إىل منظومة  العراق من منظومة  تنقل 

اجلميع والشراكة يف احلكم. 
اإلضاءة على ما حتّقق يؤّكد معنى احلرب األمريكّية االقتصادّية 
قّرر  ملاذا  املطروح  السؤال  املذكور.  املثّلث  على  واملالّية 
األمريكّيون التشّدد يف احلرب وحماصرة لبنان وسوريا على األقل 

وسحب الودائع العائدة للبنانيني والسوريني والعراقيني؟ 
ميزة األمريكيني هنا انهم براغماتيون، بل صلفون ومغالون يف 
الربغماتّية. هيالري كلينتون الوزيرة السابقة للخارجّية األمريكّية 
بدًءا  والسلفّية  التكفريّية  التيارات  بأّن  مذكراتها  يف  كشفت 
وأوجدوها  كّونوها  من  تالًيا،  وأنهم،  صنيعتهم.  القاعدة  من 
يف  ورموها  وسياسّية،  وأيديولوجّية  دينّية  حبوافز  وأطلقوها 
املشرق وأوروبا يف البدء بهدف مواجهة االحتاد السوفياتي، ومع 
سقوطه استعملوها كأوراق هلا دينامياتها النارية والدموية باجتاه 
ثّم  النفطية،  الشهوات  على  والتغطية  وإضعافها  األنظمة  قلب 

حتقيقها يف حلظات الكمال األمريكّي. 
بهذا املعنى الربيع العربّي سنة 2011 صنيعتهم، كما ثورة 17 
تشرين 2019 يف لبنان صنيعتهم. أنشودة الشعب يريد إسقاط 
النظام من كلماتهم وأحلانهم، أسقطوها يف خاليا األدمغة، هنا 
كانت  حجابها  وخلف  للثورة،  كعنوان  بها  الناس  وحركوا  ومّثة، 
التنظيمات التكفريّية والسلفية من إخوانية وداعشية ونصروية، 
متحّفًزا  اخلليج  بعض  وكان  وتدّمر.  وتقتل  وحتارب  تتحّرك 
رعاية  على  الصراع  انفجر  أن  إىل  والتحويل،  بالتمويل  لالندراج 
أو اإلسالم السياسّي بني السعودّية واإلمارات  األمة اإلسالمّية 

من جهة وتركية وقطر من جهة ثانية.
األسد،  بشار  الرئيس  انتصار  بعيد  أوجه  الصراع يف  هذا  ظهر 
االعتقاد  اخلطأ  ومن  بإدلب،  لإلمساك  تركيا  األمريكيون  فحرك 
وإيران.  تركيا وروسيا  ناتج من تسوية بني  بها  اإلمساك  بأن 
ومواقع  محيميم  تستهدف  والفينة  الفينة  بني  تركيا  أن  بدليل 
كما  أمريكّي.  برضى  ذلك  ويتّم  الضغط،  بهدف  لروسيا  أخرى 
والضنية  طرابلس  لالنسياب يف  لبنان  الثورة يف  بعد  حركوها 
وعكار بهدف خلق بؤر إرهابّية من اجل إشعال فنت وفوضى داخل 
املدى اللبنانّي، وكمحاولة لربط هذه البقعة الشمالية بإدلب وما 

إليها.
مقابل ذلك، عمل األمريكيون يف لبنان، ومنذ حادثة قربمشون 
لالنقضاض  القوى  استجماع  إىل  بقليل،  قبلها  ورمبا  الشهرية، 
الرؤيوّية.  السياسّية-السيادّية، ومنطقاته  العهد مبضامينه  على 
يغرسون يف  وابتدأوا  لبنان،  أذرعتهم يف  األمريكيون  استجمع 
جسده خمالبهم ليبدأ النزيف. كّل ذلك مّت ألّن فريًقا ذاق النصر 
ال  حتى   2006 سنة  منذ  إسرائيل  وردع  أوجدوها،  قوى  على 
وأشباحهم  وأذرعتهم  مالئكتهم  املوت.  بآالت  التفّلت  تستطيع 
وشياطينهم حاضرون للحظات االنقالب. تسّللوا على مالية لبنان 

إشارة الرئيس األسد حول الودائع دعوة للتكامل بوجه احلصار األمريكّي
جـورج عـبيد

املصرفّية فخّططوا بإمعان وقّوة للقيام بعمليات السلب. أبدلوا 
املالّية  إىل  والعراق،  سوريا  يف  احملطمة  العسكرية  من  اخلّطة 
واالجتماعّية احلارقة من لبنان له ولسوريا والعراق، على الرغم 
القّوة باملعنى  أوراق  إمكانّية تسوية.  العراقّي على  من اإلقبال 
األميّن والعسكرّي مل تعد يف حوزتهم فحولوها إىل حصار مالّي 

جمرم.
املصارف على املستوى األمريكّي مكشوفة حبكم نظام العقوبات 
يعرفون  هم  وحلفائه.  اهلل  وحزب  سوريا  على  أوجدوه  الذي 
احملتوى، وهلذا سلبوه من اللبنانيني والسوريني والعراقيني. ما 
قاله الرئيس بشار األسد ليس اخرتاًعا وال افرتاًءا بل هو حقيقة 
الرجل  قصده  ما  الزمن.  من  غفلة  ويف  بتخطيط  حدثا  وواقع 
ا واحدأ، ويفرتض ببوح ومتتمة  بأّننا مًعا نعيش حرًبا واحدة وهمًّ
لبنان  بني  والتالقي  التعاون  لتكثيف  آن  الوقت  أّن  هامستني 
وسوريا للبحث يف طرائق املواجهة وقضية النازحني السوريني 

حيث يعقد مؤمتر حوهلم يف غضون أيام يف دمشق.
الباحث العميق واملفكر العريق الدكتور طالل أبو غزالة، يف حديثه 
األخري إىل برنامج بدبلوماسية مع الزميلة روزانا رّمال قال: »أمريكا 
أمريكا  القيم،  منظومة  على  تتكئ  ال  أمريكا  قلب...  هلا  ليس 
ملصاحلها،  وفًقا  العامل  مع  تتعاطى  أمريكا  أصدقاء،  هلا  ليس 
فقط مصاحلها«. وأردف قائاًل »ال تتكلوا على أّي مرّشح يفوز 
فالسياسة ال تتغرّي على اإلطالق بعمقها االسرتاتيجّي، أمريكا يف 

كل الشرق مهتمة بإسرائيل واستثماراتها هي«.
املطران الياس عودة وخالل استقباله للسفرية األمريكية السابقة 
يف بريوت أليزابيت ريتشارد قال هلا: أنا أعلم أنكم مهما حصل 
لن حتبوا لبنان ولن تدعموه على حساب إسرائيل، فأجابته بصراحة 
واقعّية أنت صياد جيد You are a good shooter. سفري أمريكا 
يف دمشق روبرت فورد قال يف حديث له: »اإلدارة األمريكية 
مبادئ،  عندها  ليس  اخالق،  بقّلة  الشعوب  قضايا  مع  تتعاطى 
عندها فقط حسابات...« وتوّجه إىل األكراد قائاًل: »ال تصدقوا 
هذه اإلدارة اخلالية من األخالق، إنها تطيح باجلميع وتبيعهم من 

أجل مصاحلها...«
أمريكا ال يهمها الشعب اللبنانّي. وال تهمها كرامة لبنان. أمريكا مّلا 
احّست خبسارتها يف املشرق بواسطة أدرعتها األمنية والعسكرّية، 
توّحشت وبدأت تواجه بلقمة الناس ومعيشتهم، وقد جندت يف 
لبنان املصارف والقطاعات لرتسيخ تلك املواجهة بآلياتها الفاجرة 
ا رياض سالمة )إشارة األسد موجهة  واجملرمة. ذراعها األكرب ماليًّ
إليه وإىل سليم صفري(. إنه وكيل حربها ومن يديرها ويرفض 
بالتالي التعاون مع مسألة التحقيق اجلنائي الذي تقوم به شركة 

Alvarez & Marshal حتت ستار السرّية املصرفّية. 
الدمج  ميكن  كيف  كاملة،  وببساطة  سالمة  إىل  املوّجه  السؤال 
بني السرّية املصرفّية يف الداخل وانكشافها أمام وزارة اخلزانة 
األمريكّية، وخلفها على وجه التحديد اإلدارة األمريكية اليت طالت 
وظلًما  زوًرا  باسيل  جربان  احلّر  الوطيّن  التيار  رئيس  عقوباتها 

وجوًرا؟

وكخالصة نهائّية، نلج حنو التالي:
1-  كالم الرئيس بشار األسد دعوة للتكامل يف املواجهة بني 
لبنان وسوريا. فاملصيبة واحدة والعنوان واحد، واخلّط املشرقّي 

هو ما ينقذ لبنان ومينحه قّوة ومناعة.

2-  ال يسوغ التلكؤ بتأليف احلكومة، وأي تلّكؤ يتحّمل مسؤوليته 
الرئيس املكّلف سعد احلريري الذي ال يزال يناور على حساب 

املسيحيني.

3-  وضع مهلة نهائّية من قبل رئيس اجلمهورّية العماد ميشال 
عون، أو تعويم حكومة الرئيس حسان دياب.

مؤمتر  يف  للمشاركة  سوريا  حنو  االجتاه  بلبنان  يفرتض    -4
احلضور  مستوى  يكون  وأن  موسكو  إليه  دعت  الذي  النازحني 

رفيًعا لتسهيل طبيعة العودة.

5-  وضع مهلة حلاكم مصرف لبنان للتعاون مع الدولة والشركة 
ا ومسألة ال  املدققة، وإن مل يستجب فاإلّدعاء عليه بات ضروريًّ

حتتاج للتأويل والتسويف.

6-  إصدار موقف رمسي من لبنان يدين العقوبات على جربان 
عقوبات  أية  يدين  كما  لبنان سابًقا  خارجية  وزير  لكونه  باسيل 
تفرضها أمريكا على مجيع املسؤولني يف لبنان خالًفا للقوانني 
باب  من  األقل  على  الدولة  عالقة  يف  اإلجراء  املرعّية  الدولّية 
تعّد سافر على سيادة  املقاضاة. هذا  لبنان يف  االحتفاظ حبّق 
لبنان املالية والقانونّية وعلى حقوق اإلنسان من باب حّق التمّلك 

واحلياة الكرمية.
يف النهاية يعترب اخلرباء باّن بإمكانية لبنان اقتناص فرصة التهاء 
امريكا يف انتخاباتها وخوفها من ولوج فوضى خاّلقة فيها، للقيام 
خبطوات جريئة تفّك عنه الطوق وتبعث احلياة يف شرايينه. هل 

يقدر؟ نعم يقدر. ما حيتاجه هو خيار ثابت وقرار راسخ.  
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تصاحب اجلولة الرابعة من املفاوضات غري املباشرة مع العدّو على 
اجلولة  بنتيجة  مرتبطة  يقني  ال  حالة  جنوبًا،  البحرية  احلدود  ترسيم 
مبسار  وكذلك  الناقورة،  يف  اليوم  جلساتها  تعقد  اليت  احلالية 
املفاوضات نفسها، بعدما شهدت اجللسة الثالثة وما ورد من تل 
لوضع  مسبقة  حماولة  وتسريبات،  تصاريح  من  أعقابها  يف  أبيب 
به  املطالبة  ما ميكن  له  اللبناني، حتدد  الوفد  على  وموانع  شروط 

وما ال ميكن.
وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، بوصفه مديرًا للمفاوضات 
من اجلانب اإلسرائيلي، مّهد للجولة الرابعة عرب طرح معادلة تدخل 
مطالبة  أي  أن  على  ترتكز  وهي  دائم،  اختبار  يف  اللبناني  الوفد 
أو ال  »إسرائيل«  املائية، ومبا ال تريده  لبنانية مبا يتعلق باحلدود 
ترغب يف أن يكون مادة للتفاوض، يعين من جهتها أن ال جدية لدى 

اجلانب اللبناني، وستشري إىل أنه يعمل على إفشال املفاوضات.
وقال شتاينتس يف مقابلة مع اإلذاعة العسكرية، األحد، ردًا على 
إنه ال يستطيع  لبنان،  مع  املفاوضات  بتقديره ملآل  يتعلق  سؤال 
القول إىل »أي اجتاه تسري عملية التفاوض مع اللبنانيني«. وأضاف 
اجلانب  من  »مسعنا  أننا  هو  املفاوضات  نتيجة  حول  الاليقني  إن 
اللبناني بعضًا من االستفزازات. لكن إذا جاؤوا )إىل اجلولة الرابعة( 

بنهج عملي وجاد، فهناك فرصة حلل اخلالف«.
»إسرائيل« وبعدما جنحت يف فرض عملية التفاوض غري املباشرة، 
توقيتًا ومضمونًا، وذلك عرب الوسيط األمريكي الذي فّعل ضغوطه 
لبنان  يف  االقتصادية  األزمة  أن  منها  ظنًا  اللبناني،  اجلانب  على 
فرصة لتليني املوقف اللبناني ودفعه إىل التنازل عن حقه، تواصل 
من جهتها بعد بدء اجلوالت التفاوضية ضغطها اخلاص بها، عرب حتديد 
نع  جدول أعمال التفاوض وما ميكن للبنان أن يطالب به، وكذلك ما ميمُ

عليه، وإال فالنتيجة حمددة مسبقًا: فشل املفاوضات.
وكان الوفد اإلسرائيلي للمفاوضات قد عرض يف اجلولة األخرية خطًا 
متطرفًا للحدود البحرية مع انزياح مشااًل ليتضمن مساحة كبرية من 
املياه اإلقليمية واالقتصادية للبنان، وذلك ردًا على عرض اجلانب 
االنتدابني  بني  الربية  احلدود  ترسيم  خط  إىل  استنادًا  اللبناني، 
اجلنوب  إىل  مائاًل  خطًا  املاضي،  القرن  من  والربيطاني  الفرنسي 
من املنطقة اليت يسّميها العدو »املتنازع عليها«، فيما وعدت تل 
لبنان على موقفه  أبيب عرب تسريبات الحقة، مبا مفاده أن إصرار 
وعلى إزاحة اخلط جنوبًا، قد يتسبب يف أن تطالب إسرائيل باخلط 
310، الذي يقضم املياه اللبنانية إىل مشال املنطقة املواجهة ملدينة 

صيدا!
إىل أين يقود التعنت اإلسرائيلي يف املفاوضات، مع الوعد بتطرف 
أكثر يف املواقف ما مل يرضخ املفاوض اللبناني لإلرادة اإلسرائيلية؟ 
العملية  أرفع، حول مصري  سؤال يقود إىل سؤال أمشل ومبستوى 

التفاوضية نفسها.
واحدة من األوراق اليت تتمسك بها »إسرائيل« وتبين عليها مواقفها 
ومطالباتها املتطرفة، مع توقع منها بأن يلني لينان مواقفه ويرتاجع 
االقتصادية  األزمة  أن  تقديرها  أدنى،  كحد  حقوقه  من  جزء  عن 
مقابل  يف  مناورة  هامش  اللبناني  للمفاوض  ترتك  ال  لبنان  يف 
طاملا  حدودي«  »عرض  أي  قبول  إىل  سيسارع  وأنه  »إسرائيل«، 
أن النتيجة هي متكينه من استخراج جزء من ثروته الغازية، وإْن مع 

تقّلصها ملصلحة »إسرائيل«.
واألزمة االقتصادية نفسها ال حتضر حصرًا على طاولة التقدير لدى 
وزارة الطاقة اإلسرائيلية اليت تدير التفاوض مع لبنان على احلدود 
البحرية، بل أيضًا لدى املراكز البحثية والتخطيط املوازي يف كيان 
العدو. وفقًا ملنشور صدر عن مركز دراسات األمن القومي يف تل 
أبيب، فإن األوضاع االقتصادية يف لبنان املصحوبة مع التطورات 
مبستويات  تقلبات  اىل  تؤدي  أن  شأنها  من  اجلارية،  السياسية 
مرتفعة، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي يف لبنان أو يف العالقة مع 
»إسرائيل«، و«إسرائيل متتلك يف هذه الساحة )لبنان( القدرة على 
القريب  املدى  على  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  يف  التأثري 
واملتوسط، وعليها أن تفكر يف استخدام أدوات ورافعات النفوذ 

اليت متلكها، مع اختيار ناجع مبا يرتبط كذلك بالتوقيت«.
واضح أن األزمة االقتصادية يف لبنان حتتّل حيزًا معتربًا يف التخطيط 
اإلسرائيلي جتاه الساحة اللبنانية، بوصفه عامل تأثري هائل يستطيع 
تغيري املعادالت ودفع لبنان إىل التنازل والرتاجع عن مواقفه، إذ 

إن وطأة األزمة حتول دون الثوابت اللبنانية.
أدوات  من  واحدة  املباشرة  )غري(  املفاوضات  أن  أكثر  الواضح 
أن  يعين  ما  اللبنانية،  الساحة  جتاه  اإلسرائيلية  النفوذ  ورافعات 
التفاوض من ناحية إسرائيل، وغريه من الوقائع، ال حيده مصلحة 
اقتصادية بل ميتد إىل ما يتجاوز ذلك ملا هو أعلى وأمشل، سياسيًا 

وأمنيًا.
»إسرائيل«  أن  يبدو  ال  األسباب،  من  وغريها  اخللفية،  هذه  على 
بل  لبنان،  مع  التفاوضية  العملية  بإفشال  املرحلة  هذه  معنية يف 
هي معنية بأن تبقي عليها، وإن رافقها تعنت مبستوى ما ال يؤدي 
إىل إيقافها، وال يؤدي إىل مكاسب لبنانية باجملان، وهو ما على 
تفسري  يقصر  أن  دون  من  جيدًا،  يدركه  أن  اللبناني  املفاوض 
املواقف واخلطوات التفاوضية اإلسرائيلية على معانيها االقتصادية 

واحلدودية.

األزمة االقتصادّية واملفاوضات البحرّية: 
رافعتا »النفوذ اإلسرائيلي« يف لبنان

   يحيى دبوق 
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أقامت مجعية بنت جبيل اخلريية 
براءة  مبناسبة  تكرمييا  حفال 
السيناتور شوكت مسلماني من 
بالتعامل  اليه  املنسوبة  التهم 
مساء  وذلك  زورا  الصني  مغع 
صالة  يف  املاضي  االثنني 
براينت  يف  روكسي  غراند  ذي 

الساندز.
النائب  املناسبة  حضر  وقد 
شؤون  مدير  كامرب،  ستيف 
اجمللس  يف  املعارضة 
التشريعي مارك بوجاج، رئيس 
عواضة،  جو  روكدايل  بلدية 
ممثل  مانينع،  بيرت  الربوفيسور 
نيو  يف  الصينية  اجلالية  عن 
ساوث ويلز طوني بون، رئيس 
بيل  سابقا  سايد  باي  بلدية 
سارافينوفسكي وعدد كبري من 
والروابط  واجلمعيات  االحزاب 

مجعية بنت جبيل اخلريية تكرم السيناتور شوكت مسلماني وسط حضور رمسي وشعيب الفت

السيناتور شوكت مسلماني

وسائل  وممثلي  والشخصيات 
االعالم العربي يف اسرتاليا.

مجعية  رئيس  املناسبة  عرفت 
كل  فيها  وحتدث  جبيل  بنت 
الرئيسة  ونائب  البلدية  رئيسة 
والدكتور قاسم مصطفى وممثل 
بون  طوني  الصينية  اجلالية 
والنائب ستيف كامرب والسيناتور 
بيل  والسيد   بوجاج  مارك 
والربوفيسور  سارافينوفسكي 
شربل  والشاعر  مانينغ  بيرت 
الكلمات  ركزت  حيث  بعيين 
على مسرية السيناتور مسلماني 
واالنسانية  والوطنية  السياسية 
اليت  الدنيئة  املؤامرة  وعلى 

تعرض هلا.
وكان مسك اخلتام كلمة احملتفى 
مسلماني  شوكت  السيناتور  به 
فتحدث فيها عما تعرض له من 

ارهاب واصفا اياه بـ »االعدام« 
السياسي واملعنوي.

ان  مسلماني  السينانور  وقال 
القاضي أعطى بالغ حتر وتفتيش 
ملنزله الساعة العاشرة والنصف 
السادسة  الساعة  وحواىل  ليال 
كان  التالي  اليوم  صباح  من 
الشرطة  عناصر  من   40 حواىل 
الفيدرالية وجهاز املخابرات ازيو 
يدخلون اىل منزله لتفتشيه كما 
كان »جيش« من وسائل االعالم 
واملسموع  واملرئي  املكتوب 
حييطون مبنزله ثالثة ايام متتالية 
فيها  مبن  الساعة،  مدار  على 
فيكتوريا  من  حضروا  اعالميون 
االتهامات  هذه  ان  يوحي  مبا 
اضطره  مما  »بريئ«  ليست 
والنوافذ مبا  االبواب  اغالق  اىل 
يف ذلك الستائر بشكل حمكم، 

متسائال هل كان ذلك بالصدفة 
الشرطة  مسؤول  له  قال  فيما 
الفيدرالية انه ليس متهما وانه 
حيقق مبسألة معرفة هذا احلضور 
ومن  بذلك  الكثيف   االعالمي 

سرب اليه االمر.
مسلماني  السيناتور  وشكر 
يف  جانبه  اىل  وقف  من  كل 
بالذكر  خاصا  احملنة،  هذه 
النائب كامرب والسيناتور بوجاج 
والربوفيسور ريث والربوفيسور 
بون واملهندس  مانينغ والسيد 
بيل  والسيد  محود  على 

سارافينوفسكي وآخرين.
اجلالية  مسلماني  السيد  وشكر 
دعم  ان  وقال  دعمه،  على 
روح  نفسه  يف  بث  له  اجلالية 
شكر  كما  والصمود،  املقاومة 
ترتيب  على  جبيل  بنت  مجعية 

الربوفيسور بيرت مانينغطوني بونبيل سارافينوفسكيرئيسة الجمعيةالسيناتور مارك بوجاجالنائب ستيف كامرب

الشاعر شربل بعينيد. قاسم مصطفىنائب رئيس الجمعية

مسلماني مع درع التكريم من  لجنة الجمعية واملتكلمني يف املناسبة

مصطفى حامد، إيلي ناصيف، ايلي كلتوم وشربل بعينيرئيسة الجمعية واللجنة  مع درع التكريم من السيناتور مسلماني

املهندس علي حمود، أحمد ديب، الناشط لؤي مصطفى وحضور

املهندس علي حمود وعقيلته منال، د. علي بزي، حنان مسلماني وعال بياض

السيناتور مسلماني مع الدكتور مصطفى علم الدين والدكتور علي بزي

مسلماني مع الدكتور عالء العوادي وعقيلته ناديا واالعالمية جومانا غبار مسلماني، رئيس البلدية جو عواضة، املهندس حمود، طوني بون وحضور

وكذلك اصحاب الصالة.املناسبة واحلضور على مشاركته 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

على  كورونا  فريوس  يؤثر 
الناس  على  أثر  لقد  اجلميع. 
أحناء  أسرتاليا ويف مجيع  يف 
من  الناس  قام  فقد  العامل. 
والثقافات  البلدان  مجيع 
يف  تغيري  بعمل  واخللفيات 
حياتهم اليومية للمساعدة على 
وقف انتشار الفريوس واحلفاظ 

على سالمة جمتمعاتهم. 
وقد أدت آثار فريوس كورونا 
منا   الكثري  يشعر  أن  اىل 
بالقلق أو اإلجهاد أو الوحدة. 
وقد تشعر أيضًا  بالقلق بشأن 
بلدك  يف  واألصدقاء  العائلة 
نعتين  أن  املهم  من  األم. 
النفسية،  برفاهيتنا  مجيعًا 
وكذلك بصحتنا البدنية، خالل 

هذه األوقات العصيبة.
التغيريات  بعض  الحظت  رمبا 
يف مزاجك ومشاعرك أو رأيت 
شخص  يف  التغيريات  هذه 

آخر، مثل:
• الشعور بالتوتر أو القلق

• الشعور باالحباط، االستياء أو 
أنك لست كاملعتاد.

• وجود صعوبة يف اخللود للنوم  
أو االستمرار يف النوم.

أو  وزنك  يف  تغريات    •
شهيتك. 

الشديد   بالضغط  الشعور   •
وجتد أن حياتك اليومية صعبة. 

االهـتمام برفاهيتك العقلـية
الناس  بعض  يشعر  قد 
عن  التحدث  من  باخلوف 
خوفًا  اآلخرين  مع  مشاعرهم 
يعانون  بأنهم  وصفهم  من 
بالصحة  تتعلق  مشكلة   من 
إن  احلقيقة،   النفسية.  يف 
ويعاني  شائعة  املشاعر  هذه 
الكثري من الناس يف اجملتمع 

منها أيضا.
تواصل وحتدث مع األشخاص 
أن  ميكن  بهم.  تثق  الذين 
يساعد البقاء على اتصال مع 
العائلة واألصدقاء عرب اهلاتف 
أو الفيديو أو وسائل التواصل 
على  احلفاظ  يف  االجتماعي  
النفسية.  حتدث عن  صحتك 
مشاعرك معهم وادعوهم أيضًا 

للتحدث معك.
جيد  صحتك  على  احلفاظ 
حاول  ولبدنك.   لنفسيتك 
بقدر  روتني  على  احلفاظ 
وذلك  نشطًا  إبَق  اإلمكان. 
يف  املشي  رياضة  مبمارسة 
اهلواء الطلق  والقيام بتمرينات 
خفيفة يف احلديقة أو ممارسة 
حافظ  املنزل.   يف  الرياضة 
اجليدة،  النوم  عادات  على 
وتناول األطعمة الصحية مثل 
وقم  واخلضروات،  الفواكه 
الوجبات   األكل بني  باحلد من 
واملشروبات اليت حتتوي على 

نسبة عالية من السكر. 
 املساعدة متوفرة 

املساعدة  طلب  من  بأس  ال 
حباجة  أنك  تشعر  كنت  إذا 
إىل دعم للتعامل مع حتديات 
الوقت  يف  اإلضافية  احلياة 
احلياة  جتد  أنك  أو  احلالي، 
أفراد  أحد  إىل  حتدث  صعبة. 
أو  صديق،  أو  العائلة، 
 )GP( احمللي  العام  طبيبك 
املوثوق  الصحة  أخصائي  أو 
الفردية  احتياجاتك  حول  به 
اليت ميكنك  التالية  واخلطوات 

اختاذها.
إىل  التحدث  أيضا  ميكنك 
مستشار  يف أي وقت جمانًا 
عن طريق االتصال خبدمة دعم 
لفريوس  النفسية  الصحة 
 .1800  512  348 على  كورونا 
مرتجم  من  املساعدة  لتلقي 
اتصل  وسري  جماني  شفوي 
بـ 450 131 وأذكر اللغة اليت 
أن  ذلك  بعد  ميكنك  حتتاجها. 
تطلب من املرتجم أن يوصلك 
النفسية  الصحة  دعم  خبدمة 

لفريوس كورونا.
باالرتياح  اجلميع  يشعر  ال 
لوجه،  وجهًا  أحد  مع  للتحدث 
ميكنك  به.  بأس  ال  وهذا 
الكرتونية  مواقع  على  العثور 
مفيدة،  معلومات  على  حتتوي 

واستخدم التطبيقات والربامج 
لبناء املهارات وتتبع تقدمك، 
وتبادل القصص واخلربات يف 
أو  اإلنرتنت،  عرب  املنتديات 
التحدث إىل حمرتف من خالل 
على  الدردشة  أو  اهلاتف، 

االلكرتوني/الرسائل  املوقع 
النصية والربيد اإللكرتوني.

موقع  بزيارة  تفضل 
 h e a d t o h e a l t h . g o v . a u
املعلومات  على  للحصول 
بالدعم  واليصالك  والنصح 

النفسية  الصحة  واخلدمات 
بها  املوثوق  األسرتالية 
املنخفضة  اهلاتفية  واجملانية 
كما  اإلنرتنت.  وعرب  التكلفة 
أن فيه روابط إىل املعلومات 

واملوارد بلغتك. 
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إعــالن

بــارغـن وايــرهـاوس

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Bargain Warehouse

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
Follow us on Facebook

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية

APCO Celebrating 25 Years

Matt Low Sheen

Anti Mould, Int Ext, Self Primig, 
100% Acrylic, 15 L ($79)

100% Acrylic, 
15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat 
15 L ($78)

Int Ext

Clear + Assorted Color, 
20 L (From $99)

Oil Base, Undercoat, 
Int Ext, 10 L ($75)

Rapid Pave, Quick Dry, 
20 L ($200)

Line Marking

Road Marking Paint, 
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,  
20 L (From $120)

Roof Paint

2 Pack,  Epoxy Pool Paint 
4 L ($175)

100 % Acrylic 
15 L ($110)

Zinsser, Primer,  Undercoat, 4 L (From $25) Zinsser, Anti Mould, 
10 L ($ 99)

Water Proof Bitumen,
20 L ($145)

Water Proof
15 L ($90)

2 Pack,  Epoxy Floor
8 L ($180)

3 Pack,  
270 ML ($27)

Christmas Special 
While Stock Lasts
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نــجوم

داليدا خليل: ليس هناك ممثلة »منرب وان« ويؤسفين استبعادي من مسلسل »سر«
مجلة سيدتي

الفنية، فكل فرتة هناك اسم لشخص ما سيلمع 
من خالل العمل الذي يقدمه. وتابعت: »أستخف 
عمل هلا.  أول  من  نفسها جنمة متثيل  تظن  مبن 
بشكل  أي شخص  بعد  يفهمها  مل  املهنة  فهذه 

صحيح«.

هل أنت ضد املمثالت اللواتي أتني إىل التمثيل 
من خالل مسابقات ملكات اجلمال؟

هي  فاملوهبة  األمر،  هذا  حيال  لدّي  مشكلة  ال 
ضد  بل  الدخيالت  ضد  ولست  العمل،  أساس 

الرتكيز على ممثالت ال موهبة لديهّن.

هل هناك تقصري من شركات اإلنتاج حيال موهبة 
داليدا؟

أنين  أرى  األوقات،  بعض  يف  ولكن  إطالقًا، 
وبعدها  جيد،  بعمل  سنة  خالل  وأوفق  حمظوظة 
يناسب  ودور  آخر  عمل  ليأتيين  وأرتاح  أجلس 
طيلة  الشاشة  على  نبقى  أن  جيب  ال  تطلعاتي. 
رفًضا  ليس  عمل  بكل  نرضى  أن  أو  الوقت، 
للنعمة، بل ما أقوله أن ال آخذ كل شيء لي، إمنا 
أن يكون هناك دور لغريي. وصلت إىل مرحلة 
جيب أن أكون فيها انتقائية جتاه الناس الذين 

حيبونين وال ميكن الرجوع إىل الوراء.

هل هناك احتكار من بعض املنتجني ألمساء معينة 
بالدراما؟

و«كليكات«  ومجعيات  مجاعات  هناك  طبعًا، 
)حمسوبيات( كثرية بهذا الوسط، واجلمهور يعي 
هذا املوضوع وال ميكن استغباؤه، ولكن املوهبة 
ال ميكن ألي أحد أن يلغيها. وأضافت: »من يعش 
على »الَبََكة« حظه قليل ونقابة املمثلني ال تأخذ 

حبقوقنا والفرص تأتينا من طريق احلظ«.

ممثلة  مع  وجنح  ورفضته  عليك  عرض  دور  أي 
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أصبت بالكورونا وأعرتف للمرة األوىل بتعرضي للتحرش 
وقصدت طبيبـًا نفسيـًا

وجود  ال  أن  خليل  داليدا  اللبنانية  املمثلة  تعتب 
حبكم  التمثيلية  الساحة  يف  وان«  »منب  ملمثلة 
وتؤكد  نفسه،  يفرض  من  هو  الناجح  العمل  أن 
أو  »كليكات«  بالـ  مليء  التمثيل  طريق  أن 
باحملسوبيات اليت تفرضها مجاعات معينة بهدف 

السيطرة على السوق.
داليدا ليست جمرد ممثلة فهي إىل جانب التمثيل، 
بداية  يف  زالت  ما  لكنها  الغناء  موهبة  متتلك 
الطريق، ال تنكر فشلها يف أول حماولة غنائية هلا 
وتؤكد أن التجربة الثانية ستكون أفضل، وكل ما 

حتتاجه يف هذه احلياة هو الفرصة املناسبة.
يف حوارنا معها حتدثت داليدا لـلزميلة »سيدتي« 
عن مقاومتها لـ فريوس كورونا الذي أصيبت به 
وتطرقنا معها إىل الكثري من املواضيع، خصوًصا 
من  الثاني  اجلزء  يف  عنها  االستغناء  موضوع 
صليبا  ستيفاني  املمثلة  وحلول  »سر«  مسلسل 

مكانها وأمور كثرية يف هذا اللقاء.

من  شفائك  بعد  السالمة  على  هلل  محًدا  بداية، 
فريوس كورونا، حدثينا عن هذه التجربة.

البقاء  والتزامي  االحتياطات  لكل  أخذي  رغم 
باملنزل، حضرت يف إحدى املرات عيد ميالد أحد 
األصدقاء وال أعلم إن كان الفريوس قد انتقل 

لي من أحد املدعوين.
وبعد مرور عدة أيام على احلفل، شعرت حبرارة 
أنين  فخورة  وأنا  الكورونا،  بعوارض  وأصبت 
أن  إىل  إضافة  احملنة(،  )اجتزت  منها«  »قطعت 
عوارضها مل تكن قاسية واستطاع جسدي مقاومة 

كورونا.

كيف تصرفت يف ظّل هذه املرحلة؟
لن تصدق ما سأقوله لك، بالنسبة لي »الرشح« 
)الزكام( العادي كان أصعب من كورونا، ويف 
شخص  أنك  )اقتنعت(  برأسك«  »وضعت  حال 

قوي ستتغلب عليه.
التزمت  اليت  الصحي  احلجر  فرتة  اعتبت  لقد 
يتعلق  ما  »ديتوكس« لكل  بـ  أقوم  بها وكأنين 
تلك  يف  أزعجين  ما  ولكن،  وتفكريي.  جبسمي 
املمكن  من  كان  إذ  بريوت  انفجار  وقوع  الفرتة 
أن تقضي شقيقيت به بعد تضرر سيارتها أو أن 
تصاب وال أمتكن من رؤيتها بسبب عدم االختالط. 
ولكن، محًدا هلل، أن األضرار حينها اقتصرت على 

املاديات ومل تصب بأذى.

ملاذا التزمت الصمت حيال إصابتك بـ كورونا؟
اعتبت أن ما حصل معي هو بنسبة واحد باملئة 
بريوت،  انفجار  وقوع  بعد  الناس  مع  مما حصل 
أو  املوضوع  هذا  من  االستفادة  أريد  أكن  ومل 

استغالله.
ملن تلجأ داليدا يف حاالت الضعف؟

أنا مؤمنة وأتكل على اهلل يف كل خطواتي، ومن 
يكن مرتاًحا داخل منزله جيد كل شيء سهال عليه، 
فنحن لدينا روح جتمعنا على نفس القلب والرب. 
يف  نشرها  ميكن  بيننا  ما  يف  املوجودة  واحملبة 

كل مكان.

تابعوا املزيد : داليدا خليل: توجعت على ما حصل 
يف بريوت أكثر من مرضي بـ كورونا

ال شيء رفضته وندمت عليه
وال حتسد  وال حتقد  تكره  وال  تشمت  أال  »جرب 
وال تيأس وال تتشاءم«، من قصدت داليدا بهذه 

التغريدة؟
كل شخص ميكنه أن حيقق أحالمه »درجة درجة« 
الطريق  نبقى حنلم ألن  أن  )خطوة خطوة( شرط 

طويل ومليء باألشواك.

مليء  التمثيل  يف  طريقك  أن  تقصدين  هل 
باألشواك؟

ليس هذا فقط بل هناك دخيالت على هذا اجملال، 
وما من ممثلة »منب وان« أو ميكنها احتالل الساحة 

ثانية؟
ال شيء رفضته وندمت عليه. هناك أدوار كثرية 
رفضتها، فأنا أقرأ بني السطور الختيار األفضل 
واملناسب لي. ففي مسلسل »سر« كنت البطلة 
أبطااًل. فما  األساسية. وباقي املمثلني يعتبون 
يهمين هو القصة والدور وأن ال تستخف بعقول 

اجلمهور.

ما الذي قدمه لك مسلسل »سر«؟
عّرفين على العامل العربي وهو ال يشبه ما قمت 
بالدراما بعد  أثًرا  به من قبل، وتركت من خالله 
أن كان اجلميع حيبين بالكوميديا. والشخصية اليت 
تشبه  وال  بامتياز  ودرامية  صعبة  كانت  لعبتها 
قدمتها  اليت  )الطريفة(  »اللذيذة«  الشخصيات 

من قبل.

بالغناء  صوتك  إن  يقال  عندما  تنزعجني  هل 
عادي؟

املنتقدون كثر وأحاول أن آخذ كل شيء بطريقة 
إجيابية. أول أغنية قدمتها مل أوفق بها وإن شاء 
ميكنين  أنه  أبرهن  أن  أستطيع  الوقت  مع  اهلل 
أن  وأحب  باألساس  ممثلة  فأنا  بالغناء،  النجاح 
ألنطلق  ضخم  إنتاج  لدّي  وليس  وأرقص  أغين 

مبسرحية غنائية أو يكتب لي فيلم غنائي.

ما هي أدوات داليدا يف التمثيل والغناء؟
األدوات أملكها كاملوهبة وأطور نفسي من خالل 
مسلسل.  أي  قبل  بها  أقوم  اليت  العمل  ورش 
الالزمة،  النصائح  لي  يقدم  أستعني مبدرب  كما 
وتقدمت  استفدت  أنين  األوىل  للمرة  وأعرتف 
حماطة  فأنا  الغناء  يف  أما  األمر.  هذا  خالل  من 
مل  أغين  أن  فكرة  أن  علمًا  حمرتف  عمل  بفريق 
تكن »برأسي« )واردة بالنسة لي(. ولدّي متارين 

خاصة للصوت أقوم بها.

 لم أتلقَ اعتذارًا من املنتج لتوضيح ما حصل
بزيارة طبيب نفسي من قبل؟  هل سبق وقمت 
وبرأيك، هل هناك ممثلون وممثالت جيب عليهم 

القيام بذلك؟
الذين هم  الناس  طبعًا، قصدته كي أشفى من 
من حولنا. كل إنسان حيتاج إىل طبيب نفسي، 
تعاني منها  اليت  العوارض  فهو يعاجلك من كل 
الذين ميلكون عقًدا نفسية  الناس  وخيلصك من 

وجيعلك ترى األمور من منظار آخر.

»أسود«،  القوي يف مسلسل  انتقدت ملاكياجك 
هل أنت من اشرتط وضعه بهذا الشكل؟

ال دخل لي بهذا األمر، فأين املخرج وفريق اإلنتاج 
وملاذا مل يطلبوا مين أن أزيله عن وجهي؟

وسألت: »هل علّي أن أخجل من مجالي؟ أال أعتب 
واحدة من الفتيات اجلميالت يف هذه املهنة«؟

باملمثلة  واالستعانة  عنك  االستغناء  مّت  ملاذا 
مسلسل  من  الثاني  للجزء  صليبا  ستيفاني 

»سر«؟
ال أعلم، وأستغرب كيف بإمكان منتج »سر« أن 
يتخلى عن شخصية أساسية متلك جزًءا من النجاح 
يف هذا العمل؟ رمبا اعتقدوا أن العالقة بيين وبني 
املمثل بسام كوسا ال تصلح أن تستمر وعودتي 
وتابعت:  الثاني.  اجلزء  يف  معقدة  تكون  قد 
ونصيب.  قسمة  الدنيا  ولكن  ذلك  »يؤسفين 
أخذت حصيت وحققت جناحي فيه ومل أحزن، كما 
أنين ال أحب األعمال ذات األجزاء. لغاية اليوم، 
مل أتلَق اعتذاًرا من املنتج لتوضيح ما حصل، علًما 
أنه كان قد حتدث إلّي عن حتضري جزء ثاٍن من 
العمل. وفجأة، علمت أنين غري موجودة فيه، ما 
واملشاركة  العمل،  فريق  لكل  النجاح  هو  أمتناه 
الذي  فالنجاح  شيئًا.  لي  تعين  ال  الثاني  باجلزء 

حققته باجلزء األول أخذته.

هل هذا املوضوع سيؤثر على عالقة الصداقة اليت 
تربطك باملمثلة ستيفاني صليبا؟

تقوم  وهي  جمتهدة  إنسانة  ستيفاني  بالعكس، 
بعملها وأكثر، وإن شاء اهلل تستمر بالنجاح الذي 
بدأته، واملسألة ال تقف على من ستلعب دوري 
سيحبها  وهل  معها  الشخصية  ستنجح  كيف  بل 

الناس أم ال؟!

حتدثت فنانات مؤخرًا عن تعرضهّن للتحرش، هل 
تعرضت للتحرش من قبل؟

طبعًا مّررت بهذه التجربة وهذا األمر أحتدث عنه 
للمرة األوىل، وحصل لي عندما كنت يف سنيت 
اجلامعية األوىل. ال أحب أن أتكلم عما حصل معي 
ولكنين حينها مل أذهب إىل طبيب نفسي. كانت 
مين  ذلك  استغرق  )انتهت(،  و«قطعت«  مرحلة 

فرتة شهر أو ثالثة أشهر وختطيت املوضوع.

هل أنت مغيبة عن اإلعالنات اليت جلأت هلا بعض 
املمثالت يف ظل غياب األعمال التصويرية؟

مل أستطع أن ألعب دور »الفاشينيستا« وصورتي 
كممثلة أهم عندي من أي شيء آخر، وحنن كثر 
يف هذه املهنة على صعيد العامل العربي، وهناك 

من تصلح وجوههن لإلعالنات أكثر مين.
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كـتابات

ريما محمود  - سورية
نوفل  الحسنى  البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
حنا نوفل سدني اوسرتاليا

مـدينة الـحب
مدينيت اليت تكّدس يف درج 

باهلا
القصائد والّزيتون

كلما 
ضحك املطر

تطلع القصائد كالفطر
يف تراب حريتها العطشى

أيتها املسافة الشقية
من  روحًا خترج  املطر  هو  ها 

خلف النوافذ
لتتشمس ...

بينما 
رائحِة  من  أنفاسها  تلتقط 

احلقيقة
قدماها تغرفان باجلمال

واملطر يضحك  كنعناع مرتف
يف حديقة نيب...

حيث ال حول وال قوة للغيم
ُسّكر يذوب يف فم تشرين

لطاملا طاردِت الفرح
دون أن يلتفت اليها

لتتوضأ  تعتزله  هي  وها 
باملطر

تستمع آلخر رسالة صوتية عرب 
هذا الّصمت

هذا الّصمت الذي يتدفق بيننا 
..

كّله لنا
هذا الّصمت كّله لنا ..

األديـان والتاريـخ 

منذ فجر التاريخ ظهرت األديان الوثنية املتعددة األمساء يف بيئة 
فطرية جدًا ويف الوقت نفسه كانت متارس عبادة  االصنام على 
الوثين حيث كانت كل طائفة منعزلة عن  الديين  التقليد  حسب 

الطائفة األخرى. 
الشعوب  بني  للعداوة  الكربى  األسباب  بداية  هي  هذه  يقال 
والقبائل واالسباط..والسبب الثاني هو فرض كل دين طقوسه 
والتعصب   النموذج  هذا  أجل  من  اآلخر..  الدين  على  وتعاليمه 
الديين كان القتل لبعضهم البعض للمحافظة على االله الصنمي 
الوثنية  االديان  الن  والوثنية  الدينية  وطقوسهم  ومعتقداتهم 
ال  وغزوات  مستمرة  حروب  يف  وكانت  االهداف  متشعبة  كانت 
الناس  ماليني  فمات  البشر،  وال  احلجر  ترحم  وال  الرمحة  تعرف 
حصيلة احلروب املتخلفة والرجعية بني الطوائف بهدف حفاظ كل 
طائفة على قادتها  وأسيادها وعلى طقوسها وعبادته وعقيدتها 

واهلتها وكل خيتص بها. 
الذي حيصل ماضيًا وحاضرًا على  الروتني  أننا نستنتج من هذا 
أرض الواقع هو ان التاريخ يعيد نفسه لناحية حتريض الطوائف 
على القتال واحلروب من أجل نشر معتقداتها باحلرب او بالسلم  

واحملافظة عليها وعلى تعاليمها وطقوسها اخلاصة بها. 
املعتقدات  إىل  نعود  اننا  هو  األيام  هذه  واملخيف يف  املؤسف 
الزمن  إىل  اي  الغابرة  احلياة  وعقلية  املغفل  والروتني  الوثنية 
الرمادي املظلم والقرون الوسطى او من قبلها بكثري حيث كانت 
املعتقدات الدينية عند مجيع الشعوب عدم االميان باالله الواحد، 
الدينية  األمور  شتى  يف  بعضها  مع  تتالءم  ال  التعاليم  وكانت 

واملدنية واالجتماعية.  
وبغض  وفقر  وحروب  مآٍس  الشعوب يف  عاشت  املاضي  ففي 
والعبادة  البديل واملعرفة  لديهم  البعض، ألنه مل يكن  لبعضها 
الصحيحة.. لكن األمور يف هذه األيام ختتلف جذريًا دينيًا  واهدافًا 
ألن مجيع األديان اليت تعرتف باهلل تؤمن باله واحد ال خيتلف عن 
اآلخر. وايضًا هذه الظروف اليت نعيش فيها هي ظروف بعيدة عن 
التخلف البيئي وحياة القرون االوىل والقرون الوسطى، ألن العلم 
انار العامل باملعرفة والتطور، والثقافة قضت على جذور اجلهل 

والتخلف على مجيع االصعدة واالهداف.
لكنين ال أعلم ما هو العائق الذي مينع االنفتاح االجتماعي وباألخص 
الديين واملذهيب خاصة ان كل إنسان يعلم جيدًا عن عقيدة اآلخر 
وعن دينه وطائفته من االلف اىل الياء. هذه هي احلرية الفريدة 
والوحيدة اليت تعطي اإلنسان الراحة واالطمئنان والتقدم والتفوق 
وعدم اخلوف من غريه  لكي حييا ويعيش بسالم مع جاره وربه 
ومجيع الناس، بعيدين او قريبني، لتأمني جمتمع  أفضل وبيئة 
سليمة ونظام واحد يشمل املواطن واهلوية واملعتقد حتت شعار 
إميان واحد، شعب واحد، وطن واحد واله واحد هو العادل الديان 
الذي خلقنا من آدم وحواء ال غري لكي نعيش بسالم وحمبة أهال 

وأحبابا وليس أغرابا وأعداء.
والذين لديهم شبق بسفك دماء االبرياء فاىل أين يهربون من ربنا 
الديان، رب العطاء اجلالس على عرش السماء، اىل اين يهربون 
من وجه رب القضاء الذي يرى كل شيء يف اخلفاء.. لكي يدفعوا  

له من روحهم العقاب واجلزاء يف جهنم النار والبكاء. 
هذا هو مصري كل إنسان يعصى تعاليم اهلل يف كتبه املقدسة 
ويقتل اإلنسان املخلوق الذي ُولَد بإرادة اهلل، ومهما كان دينه او 
حزبه او جنسيته فاهلل خلقه من حلم ودم لكي حييا يف هذا الكون 
حياة حرة كرمية ال لكي ُيقتل على يد ظاملني بعيدين عن اهلل من 

غري َأي مربر او ذنب.
اطلب منه أن ميطر رضاه على كل إنسان حيافظ على حياة أخيه 
اليت  على خملوقاته  اهلل  ويشكر  خريًا  يعمل  من  وعلى  اإلنسان، 
ال حتصى وال تعّد وعلى عظمة مشيئته وكيانه االبدي السرمدي 

احلاكم الديان وحمكمته العادلة وكالمه الذي ال يزول. 

 2020 الـثاني  تـشرين   14 Saturday 14 November 2020الـسبت 

هي األسئلة الذي ال يفصح عن إجابتها سالمة.
مل  فهو  سالمة.  حماسبة  على  السلطة  قدرة  الواقع  هذا  يثري 
ُيسأل بعد عن دوره يف خلق أسعار عديدة للعملة يف اقتصاد 
اللرية واملودعني؟  أو عن اإلجراءات اليت اختذها حلماية  لبنان؟ 
بأي أهداف قام بهذه العمليات؟ ففي نهاية 2019، حتّول منوذج 
لبنان االقتصادي، من سعر صرف ثابت جتاه الدوالر، إىل سعر 
صرف بأجنحة عديدة متباينة غالبيتها متحّرك؛ هناك سعر صرف 
للشيكات، وسعر صرف للدوالر الورقي أو احملّول من حسابات 
خارجية أو ما مّسي »فريش«، وسعر صرف عند الصرافني تطّور 
الحقًا ليصبح سعر املنّصة الثابت، والذي يوازي 2.5 مرة السعر 
الدين  لتسديد  وهناك سعر صرف   ،1997 منذ  املثبت  النظامي 
كان يصل إىل 1520 لرية مقابل الدوالر الواحد، ثم بدأت املصارف 
تفرض عليه عمولة جائرة تصل إىل %20، وهناك أيضًا سعر لتحويل 
الوديعة من اللرية إىل الدوالر يساوي السعر الثابت القديم مضافًا 
بداًل من سعر الصرف الثابت بات لدينا أسعار  فوقه عمولة أيضًا… 
صرف متحّركة غالبيتها مرتبطة بتقّلبات سعر السوق املوازية، أو 

بقرار مصرف لبنان.
جاءت هذه التطّورات على مراحل، كان من أبرزها انكشاف تدّخل 
مديرية  )فضيحة  النقدي  للدوالر  وشاريًا  بائعًا  لبنان  مصرف 
اّدعى يف  أن سالمة  رغم  لبنان(  النقدية يف مصرف  العمليات 
مؤمتر صحايف يف11 تشرين الثاني أن »مصرف لبنان ال يتعاطى 
باألوراق النقدية بالدوالر«. ثم بات الحقًا ميّول الصرافني بقيمة 
الصّرافون  ميارس  ذلك،  رغم  يوميًا.  900 ألف دوالر »فريش« 
عمليات البيع حبسب السعر يف السوق املوازية، ولديهم شبكات 
يف كل لبنان، ومنها شبكات افرتاضية تسّعر الدوالر حبرية تامة 
ومن دون أي شكوى من سالمة أو من جملسه املركزي جتاه هذه 

العمليات.

 إن احتمال انحدار سعر الصرف ناتج عن استمرار استعمال اللرية 
كأداة لنقل الثروة من املودعني إىل املقرتضني

لعّل يف هذا األمر داللة واضحة على أن شبهة »املستفيد« تصيب 
املسؤولون  الصرف. فهم  أسعار  املركزي من  سالمة واجمللس 
اليوم عن أن األجور يف لبنان ال تغّطي أكثر من %50 من قيمة 
السّلة االستهالكية لألسر، أي إن األجور مل تعد كافية من أجل 

األكل والشرب فقط.
رغم ذلك، ميارس سالمة حتويل اللرية إىل أداة ضريبية ألهداف 
ميزانيته  يف  اخلسائر  بإطفاء  تتعلق  بل  اقتصادية،  ليست 
أداة  أسهل  هي  األداة  هذه  أيضًا.  املصارف  ميزانيات  ويف 
ضريبية ممكنة، وهي ليست واضحة للعموم، لكنها تعين أمرين 

أساسيني:
استمرار  عن  ناتج  وتدهوره  الصرف  سعر  احندار  احتمال  إن   -
استعمال اللرية كأداة لنقل الثروة من املودعني إىل املقرتضني. 
الذي يساوي  بالدوالر  الشيك  معادلة سعر  عليه  تدّل  ما  وهذا 
اليوم ما بني 2800 لرية و3000 لرية للدوالر الواحد، بينما سعر 
الدوالر الورقي تبلغ قيمته عند الصرافني ويف املصارف 7500 
لرية. أكثر من 10 مليارات دوالر خرجت من الودائع وصّبت إلطفاء 
ديون. ليس بالضرورة أن يكون املدين فقريًا، بل هو رمبا من 
األثرياء الذين سحبوا دوالرات ورقية واستبدلوها بشيكات من 

أموال املودعني ووضعوها يف حساباتهم إليفاء الديون.
سعر  تصيب  اليت  املؤقتة  التقلبات  أو  الرتاجعات  إن  عمليًا، 
الصرف من وقت إىل آخر، هي غري مستدامة، حبسب ما ثبت على 
مدى العام الفائت. فعلى سبيل املثال، يف تشرين األول 2019 
بلغ سعر الدوالر يف السوق املوازية 1690 لرية، لكنه قفز يف 
نيسان إىل 2850 لرية، ثم بلغ 4200 لرية يف آخر نيسان، وصواًل 
إىل 5400 لرية يف 12 حزيران. بعد يومني اخنفض السعر إىل 4750 
لرية، ثم عاد إىل االرتفاع جمددًا. وبلغ السعر يف 3 متوز 9900 لرية، 
ثم تراجع يف خالل أسبوع إىل 7900 لرية. يف آب تكّررت القصة 
فاخنفض السعر من 8500 لرية يف 6 آب إىل 7000 لرية يف 11 
آب. جمموع هذه التقلبات جعلت صندوق النقد الدولي يستعمل 
سعر الصرف على أساس 6000 لرية يف احتساب الناتج احمللي 

اإلمجالي التقديري لعام 2020.    
- إن الطريقة األفضل إلدارة سعر الصرف متصلة بالغاية اليت 
يفرتض أن تسعى السلطات إليها. فاألمر ليس عبارة عن وصفة 
املتاحة.  األدوات  التفليسة واستخدام  بإدارة  تقنية، بل يتعلق 
يكون هذا األمر ضمن هدف واضح: أي اقتصاد؟ أي جمتمع؟ هل 
نريد تعزيز موقع أصحاب الرساميل؟ هل هناك مصلحة يف سعر 

صرف مستقّر؟
على  اجلرأة  السلطة،  أحد يف  أي  أو  لدى سالمة،  ليس  حاليًا، 
مواجهة هذه األسئلة وحتديد اخليارات. الكل يريد حصة من سعر 
احلصول  اعتاد  اليت  املصلحة  الصرف تصّب يف مصلحته. هي 
عليها من سعر صرف ثابت ومستقّر، وهي املصلحة اليت توّسع 
لبنان. من  الفقراء يف  األثرياء وكثرة من  الفجوة بني قّلة من 
بديل؟ بعد سنة على  البحث عن منوذج  جيرؤ على مواجهة خيار 
انفجار األزمة، مل جيرؤ أحد من أهل السلطة على تقديم مقاربة 
بديلة. الكّل يريد ترقيع النموذج حتى لو مل تصمد الرقعة كثريًا. 
بضعة أشهر قد تكون كافية لتهريب ما تبقى من أمواهلم العالقة 

هنا.

احندار اللرية...
تتمة املنشور على الصفحة 9



Page 21صفحة 21     

تـتمات

السيناتور شوكت مسلماني...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فيها  ورد  واليت  الربملان،  فيدرالية يف  الشرطة  من  عميل  معه 
صراحة أنه ليس مشتبها به.

اعتبارك  يتم  ال  مرات،  عدة  لك  كررت  »كما  مسلماني:  وقال 
مشتبها به فيما يتعلق بهذا التحقيق«، فيما كان يقرأ  مالحظات 

ضابط الشرطة الفيدرالية الذي أجرى املقابلة.
وأكدت السيدة ماكاي أنها التقت السيد مسلماني يوم األربعاء 
)من األسبوع احلالي(، ويف ضوء املعلومات اجلديدة اليت قدمها 

إىل الربملان، حتركُت لرفع تعليق عضويته من حزب العمال.
وقالت: »التقيت السيد مسلماني يف مكتيب وقد زودني بسجل 

للمقابلة يف منزله خالل مداهمته من قبل الشرطة يف حزيران«.
واضافت زعيمة املعارضة يف الوالية قائلة »تنص هذه الوثيقة 
الفيدرالية  الشرطة  أجرته  به يف حتقيق  مشتبهًا  ليس  أنه  على 
األسرتالية. إذا ظهرت معلومات جديدة يف املستقبل، فسأكون 
بالسيد  حارا  ترحيبا  أرحب  املناسبة.  اخلطوات  الختاذ  مستعدة 
مسلماني مرة أخرى يف الكتلة الربملانية حلزب العمال وأتطلع إىل 

العمل معه«.
بدوره أصدر السيد مسلماني بياًنا جاء فيه إن كلينا كان سعيدا 
بالعودة إىل حزب العمال، قائال »يسعدني أن أعود إىل الربملان 
الذي خيدم سكان نيو ساوث ويلز، ويسعدني أيًضا أن أعود إىل 

احلزب الذي أحبه أكثر، حزب العمال األسرتالي«.
جمتمعاتنا  أجل  من  الكفاح  ملواصلة  استعداد  على  »أنا  وقال 
جنًبا  والعمل  األصليني  والسكان  الثقافات  واملتعددة  احملرومة 
إىل جنب مع زمالئي يف حزب العمال ونقاباتنا للنضال من أجل 

هيكلية أجور عادلة وبيئة عمل آمنة«

تركيا تناكف روسيا ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حبسب تعبريه.
وأتى تصريح الوزير الرتكي بعد ساعات من جتديد روسيا تأكيدها 
على وجود خالفات بينها وبني تركيا حول اإلقليم، حيث اعتربت أن 

تركيا فهمت خطأ مسألة نشر قوات حفظ السالم يف املنطقة.
فقد كشف دميرتي بيسكوف، السكرتري الصحفي للرئيس الروسي 
فالدميري بوتني، أنه ستتم تسوية الفروق الدقيقة واخلالفات اليت 
يف  مضيفًا  األتراك،  مع  احلوار  خالل  اإلقليم  قضية  حول  تنشأ 
البداية،  إذا كانت لدى بالده وجهات نظر خمتلفة منذ  أنه  بيان، 
املشاركون  والرؤساء  املتحدة  والواليات  املتحدة  األمم  مع  فإنها 
القائل  للنهج  مقتنعون  مؤيدون  أخرى  أوروبية  ودول  وفرنسا 
بأنه ال يوجد بديل لتسوية الصراع يف كاراباخ بالطرق السياسية 

والدبلوماسية.
كما أعلن متسك موسكو بوجهة النظر هذه، يف حني تتمسك تركيا 
بوجهة نظر خمتلفة، حبسب تعبريه، وذلك يف إشارة إىل تلميح وزير 
الدفاع الرتكي، يف وقت سابق من امس االول اخلميس، بأن قوات 
بالده ستشارك يف قوات حفظ السالم اليت اتفق على نشرها يف 

اإلقليم االنفصالي الذي تسكنه أغلبية من أصول أرمنية.
يذكر أن الكرملني كان أكد الثالثاء أيضا أن البيان الثالثي لزعماء 
ناغورنو  إقليم  القتال يف  وقف  حول  وأرمينيا  وأذربيجان  روسيا 
كاراباخ ال يتضمن أي إشارة إىل إمكانية نشر قوات حفظ سالم 

تركية يف اإلقليم.

املشهد األمريكي الداخلي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

االنتقال  لعرقلة  املسبوقة  غري  ترامب  إدارة  جهود  على  للتغلب 
السلس. 

ومع قيام البيت األبيض مبنع اإلدارة من التعاون رمسيًا مع بايدن، 
خيضع أعضاء الفريق االنتقالي للحزب الدميوقراطي ألوامر صارمة 
حتى  احلاليني،  احلكوميني  املسؤولني  مع  اتصال  أي  إجراء  بعدم 

احملادثات عرب القنوات اخللفية، وفقًا لإلعالم األمريكي.
اإلدارة  بني  اتصال  »أي  إن  املستشارين  هؤالء  أحد  وقال 
واجملموعات االنتقالية ميكن أن يقوض اإلجراءات القانونية احملتملة 
بأن  القول  على  قادرة  ترامب  إدارة  كانت  وإذا  املستقبل،  يف 
مستشاري بايدن االنتقاليني حيصلون على ما حيتاجون إليه من دون 

العملية الرمسية، فقد يؤدي ذلك إىل تقويض قضية حمتملة«.
باالتصال  االنتقالي  بايدن  فريق  أعضاء  يقوم  ذلك،  من  وبداًل 
اخلرباء،  من  وغريهم  مؤخرًا  املغادرين  احلكوميني  باملسؤولني 
للمساعدة يف إعدادهم لإلدارة اجلديدة. وهم يعتمدون على فريق 
بقيادة مسؤول كبري سابق يف وزارة اخلارجية، للتعامل مع تدفق 
القادة األجانب. كل ذلك من دون االستفادة من  املكاملات من 
اخلط احلكومي اآلمن أو خدمات الرتمجة اللغوية اليت تقدمها وزارة 

اخلارجية احلالية.
ووفق اإلعالم األمريكي، فإنه يف ظل انتقال طبيعي، ستقوم وزارة 
اخلارجية بتسهيل تلك املكاملات على خط حممي لتجنب املراقبة من 
قبل أجهزة املخابرات األجنبية املعادية، »واجلهات الفاعلة اخلبيثة« 
احلكومة  قبل  من  مدربني  مرتمجني  أيضًا  الوزارة  ستوفر  األخرى. 
حتى ال يضطر فريق بايدن إىل االعتماد على أفراده أو مرتمجني 

فوريني، والذين ميكنهم تقديم نكهة خمتلفة للمناقشة الثنائية.
وزارة  مسؤولني يف  عن  األمريكية  إن«  إن  »سي  شبكة  ونقلت 
اخلارجية األمريكية قوهلم إن جمموعة من الرسائل من قادة أجانب 

لكن  اخلارجية  وزارة  موجودة يف  املنتخب  األمريكي  الرئيس  إىل 
إدارة ترامب متنعه   من الوصول إليها.

هذا الصدام ُيظهر كيف أصبح رفض ترامب اهلزمية يف االنتخابات 
األمريكية أكثر من جمرد موقف رمزي. ويأتي ذلك وسط ارتفاع 
أثار  اقتصادي، مما  وتراجع  باإلصابات بفريوس كورونا،  متزايد 
خماوف متزايدة من أن هذه الظروف ستعيق جهود بايدن ملواجهة 

دوامة األزمات اليت تواجه الواليات املتحدة.
كما تعيق األوامر اليت أصدرها ترامب حبظر االتصال بفريق بايدن 
قدرة مساعدي بايدن على تلقي معلومات سرية حول التهديدات 
وقضايا  املعدية  واألمراض  املتحدة  الواليات  خصوم  من  األجنبية 

تطوير اللقاحات املتعلقة بوباء فريوس كورونا.
 »Partnership for Public Service« وقال ماكس ستري رئيس مؤسسة
اليت تساعد يف عمليات االنتقال الرئاسية إنه »ستصبح املشاكل 

أكثر حدة كلما طال أمدها«.
وأضاف: »حكومتنا هي أكرب منظمة وأكثرها تعقيدًا، ليس فقط يف 
الواليات املتحدة، ولكن رمبا يف العامل ورمبا يف التاريخ. لذا، فإن 

إدارتها بشكل فّعال مهّمة ضخمة«.
هذا وسعى بايدن يوم الثالثاء املاضي للتقليل من أهمية مقاومة 
ترامب، وقال »لقد بدأنا بالفعل يف االنتقال. حنن على ما يرام، 
حقيقة أنهم ليسوا على استعداد لالعرتاف بأننا فزنا ليست ذات 

أهمية كبرية«.
يف اليوم نفسه، أعلن بايدن عن اختياره لعشرات اخلرباء واملسؤولني 
الطريق  ومتهيد  الفريق  يف  كأعضاء  للعمل  السابقني  احلكوميني 

جلدول أعمال بايدن.
الغرف  إىل  والوصول  التمويل  على  عادًة  األعضاء  هؤالء  حيصل 
واألشخاص داخل الوكاالت املخصصة هلم مثل وزارة الدفاع ووكالة 
محاية البيئة ووزارة العدل. ولكن نظرًا ألن إدارة اخلدمات العامة مل 
تعرتف ببايدن كرئيس مقب، ومل تبدأ رمسيًا عملية االنتقال، فلن 

يتمكنوا من دخول مباني الوكاالت وتلقي املعلومات.
وقال حاكم ديالوير السابق جاك ماركل، وهو حليف لبايدن: »يف 
حني أن هناك أشياء معينة ال ميكننا القيام بها، مثل التواصل مع 
األشخاص يف الوكاالت الفيدرالية اآلن، لكن الفرق متضي قدمًا 

بأقصى قوة ممكنة«.
والية  يف  قضائية  دعوى  االنتخابية  ترامب  محلة  ورفعت  هذا 
بايدن  جو  املنتخب  الرئيس  فوز  توثيق  من  لتمنعها  ميشيغن، 

بأصوات الوالية.
فقد  ميشيغن،  غرب  احتادية  حمكمة  يف  رفعت  لشكوى  ووفقًا 
التصويت،  خالل  وقعت  خمالفات  عن  بشهادات  احلملة  تقدمت 
بالرتكيز على مقاطعة واين اليت تضم مدينة ديرتويت وتعّد معقاًل 

للدميوقراطيني.
وقبل ميشيغني، أعلنت والية جورجيا األمريكية إعادة فرز األصوات 
بطريقة يدوية، بعد مالحظة وجود هامش صغري جدًا بني الرئيس 

اجلمهوري ومنافسه الدميوقراطي.
بسرقة  الدميوقراطي  احلزب  ترامب  اتهام  بعد  تأتي  اخلطوة  هذه 
إىل  أشار  اليت  األصوات  فرز  عمليات  يف  مشككًا  االنتخابات، 
تضّمنها أصواتًا غري قانونية، يف إشارة إىل األصوات اليت وصلت 
عرب الربيد بعد يوم االنتخابات، واليت مت احتسابها ضمن األصوات، 

ورجحت كفة الدميوقراطي جو بايدن يف عدة واليات.
ومل يعرتف ترامب حتى اآلن خبسارته انتخابات الرئاسة بعد مخسة 
أيام من إعالن اإلعالم األمريكي فوز بايدن بعد جتاوزه األصوات 

الـ270 الالزمة يف اجملمع االنتخابي للفوز بالرئاسة.

عون: عملية التدقيق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أثارتها، بعد متسك التيار الوطين احلر بشموليتها.
2 - إبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطين احلر.

3 - اقناع الرئيس املكلف باالجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.
4 - االسراع بتأليف احلكومة.

وكشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن لقاءات املوفد الفرنسي 
اليت  األسباب  على  تركزت  اللبنانيني  والزعماء  املسؤولني  مع 
حتول دون تنفيذ املبادرة الفرنسية حتى االن،بالرغم من موافقة 
ماكرون  اميانويل  الفرنسي  الرئيس  وابالغهم  عليها  االطراف  كل 
شخصيا بتاييدها وااللتزام بتنفيذها ولكن مل حيصل شيء من هذا 

القبيل حتى اليوم.
ويف حني تذرع البعض بان السبب يعود  لعدم وجود  آلية تنفيذية 
حتدد كيفية التنفيذ، ما أدى إىل تباينات وخالفات حوهلا، اعاد املوفد 
الفرنسي على امساع هؤالء بان االتفاق الذي مت حبضور اجلميع هو 
بتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيني مشهود هلم بالكفاءة تتوىل 
القيام باالصالحات املطلوبة يف القطاعات واالدارات العامة، وتعمل 
على حل األزمة املالية واالقتصادية اليت يواجهها لبنان، مشددا يف 
الوقت نفسه على انه ال يكفي االعالن عن اإلستمرار بتاييد املبادرة 
الفرنسية فقط، بل يتطلب االمر وضع هذا التأييد موضع التنفيذ 
اوال  اجلديدة  بتاليف احلكومة  املباشرة  الفعلي والسريع من خالل 

ومتكينها من القيام باملهمات املنوطة بها.
وحذر انه من دون قيام حكومة جديدة، سيكون من الصعب  مساعدة 
لبنان ليتجاوز ازمته  املالية واالقتصادية، مبديا خشيته، من ان 

يكون مثل هذا السبب هو للتهرب من تنفيذ املبادرة.
امللف  يف  األساسية  اخلالف  نقطة  ان  مطلعة  مصادر  من  وعلم 
احلكومي تتصل بعدم عقد الرئيس املكلف أي اجتماعات مع أي من 

القيادات السياسية وهذا ما عربت عنه هذه القيادات. 

وفهم من املصادر إن ما طرح من أمساء يف اللقاءات األخرية بني 
رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف تأليف احلكومة القت حتفظات 
مشرية إىل أن هناك جوالت أخرى من االجتماعات بينهما لكن واقع 
األمور يفيد أن امللف احلكومي حيتاج إىل وقت واىل خطوات عمالنية 

ومن هنا اتت دعوة رئيس اجلمهورية إىل تشاور وطين عريض.
وأوضحت املصادر أن دوريل جدد اهتمام ماكرون بالوضع اللبناني 
على الرغم من التحديات املاثلة أمام فرنسا وطالب باإلسراع يف 
مفتاح  هي  احلكومة  من  املنتظرة  اإلصالحات  ألن  احلكومة  تأليف 
الدخول إىل برامج املساعدات سواء من صندوق النقد الدولي أو 

البنك الدولي واجملموعة الدولية. 
وكشفت أن عون عطف على ما قاله ماكرون يف حينه أي قيام 
تشاور وطين عريض للحكومة وهذا أمر طبيعي والرئيس الفرنسي 
أورد وقتها عبارة التشاور الوطين لتشكيل حكومة مهمة كي تأتي 
ألن  النواب  مرحية يف جملس  أكثرية  مسندةاىل  اجلديدة  احلكومة 
ومن  مراسيم  تستدعي  وأخرى  قوانني  تستدعي  إصالحات  هناك 
هنا فأن املطلب هو احلكومة املنتجة والفاعلة وهذا ما مت الرتكيز 

عليه.
ومع ذلك، واصل موفد ماكرون لقاءاته اليت تستمر اىل يوم اجلمعة 
الذي  نبيه بري،  الرئيس  التينة، واجتمع اىل  )أمس(، فزار عني 
ابلغه ان »املخرج الوحيد خلالص لبنان هو اجناز حكومة اليوم قبل 
الغد، وزراؤها اختصاصيون حيظون بثقة ينتظرها اجمللس النيابي« 

على أحر من اجلمر، او »بفارغ الصرب« )وفقا لتعبري بري نفسه(.
وكما يف اللقاءين السابقني، مضى موفد ماكرون، الذي بات ملف 
املبادرة بيده، تساعده السفرية آن غريو، معتصمًا بالصمت، فزار 
الرئيس املكلف، ليجري »استعراض جممل  بيت الوسط، والتقى 
تشكيل  وملف  الفرنسية،  املبادرة  وموضوع  لبنان  يف  االوضاع 

احلكومة اجلديدة« حسب املكتب االعالمي للرئيس املكلف.
مع  الصنوبر  قصر  لقاء  يف  الشريكة  السياسية،  القيادات  ومن 
زارها  اليت  الفرنسية  االنقاذ  »مبادرة  صاحبة  ماكرون،  الرئيس 

النائب وليد جنبالط حبضور جنله تيمور جنبالط يف كليمنصو.
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  يف  االعالم  مفوضية  بيان  يشر  ومل 
اىل حبث ملف احلكومة، واكتفى بكلمات عمومية قليلة »حيث جرى 

عرض خمتلف التطورات واملستجدات الراهنة«.
ثم زار دوريل حارة حريك، والتقى النائب حممد رعد رئيس »كتلة 

الوفاء للمقاومة«.
رسالة  التقاهم  ملن  نقل  ماكرون  موفد  فان  املعلومات  وحسب 
االصالحات  تباشر  كي  ومقبولة  كفوءة  حكومة  تشكيل  مضمونها 

واستعادة ثقة اجملتمع الدولي.
وذكرت مصادر املتابعني للزيارة ان دوريل استفسر ممن التقاهم 
عن سبب تعثر تشكيل احلكومة، وعن العقدة االساسية اليت تعيق 
التشكيل وتبني انها ال زالت تدور حول من يسمي الوزراء وخباصة 
املسيحيني منهم، حيث يصر احلريري على تسمية الوزراء ويعرضها 
على عون بينما يرفض عون ذلك. وأحملت املصادر اىل ان زيارة 

دوريل تهدف اىل إنقاذ املبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان ايضًا.
وأشار دوريل خالل اللقاء مع عون إىل ان فرنسا ستواصل تقديم 
الرتبوي،  اجملال  منها  السيما  عدة  جماالت  يف  عاجلة  مساعدات 
مذّكرًا بأن وفاء اجملتمع الدولي بالتزاماته جتاه لبنان مرتبط بتحقيق 
اإلصالحات.واشار دوريل اىل »دقة وخطورة االزمة االقتصادية«.

وعلم انه خالل اللقاء مع جنبالط  كرر موقف فرنسا »بتشكيل حكومة 
مهمة من االختصاصيني غري احلزبيني، مهمتها حتقيق االصالحات 
وإعادة االعمار«، وأن احلريري عرض له مسار االتصاالت لتشكيل 
احلكومة. واكد الطرفان ان املبادرة الفرنسية هي احلل الوحيد حلل 

االزمة يف لبنان.
يف  جاء  دوريل  أن  للصحافيني:  اللقاء  بعد  قال  حممد  النائب 
مهمة استطالعية مبوضوع تشكيل احلكومة، وللتأكيد على املبادرة 
الفرنسية وعلى ضرورة التزام احلكومة اليت جيري تشكيلها بتنفيذ 
بنود املبادرة والورقة االصالحية اليت مت االتفاق عليها يف قصر 

الصنوبر.
املكلف يف  الرئيس  مع  التعاون  متنى  »دوريل  أن  رعد  وأضاف 
تذليل العقبات، ومل يأِت على ذكر نوعية العقد احلكومية، وحنن 
مسؤولون قدر املستطاع عن االسراع يف تشكيل احلكومة ألن البلد 

ال حيتمل والوضع االقتصادي سيىء جدًا.
وردًا على سؤال عن عقوبات اوروبية على معرقلي تشكيل احلكومة، 
أجاب: »استغرب مثل هذا الكالم الذي مل يؤتى على ذكره وال ميكن 

حتديد من يعرقل قيام احلكومة«.
السفارة  دوريل  مهمة  مع  بالتزامن  نشرته  ما  االخطر  ان  على 
األوروبية  »الدول  بعنوان:  »تويرت«  عرب  بريوت،  يف  االمريكية، 
تشن محلة على حزب اهلل املدعوم من ايران«. وتوقف ناشر املقال 
وليتوانيا  كأستونيا  االوروبية  الدول  بعض  يف  احلزب  حظر  عند 
وصربيا وأملانيا، وغواتيماال واالرجنتني، ليستنتج ان هناك »امجاعًا 

عامليًا حول خماطر انشطة حزب اهلل«.

100 ألف اصابة
دخول  من  واحد  يوم  وقبل  امللّح،  الفرنسي  احلراك  هذا  وسط 
قرار االقفال العام حّيز التنفيذ، ومع متديد أيام حتريك سيارات 
اليت حتمل منرًا مزدوج ومفرد مع اعتبار يوم االحد عطلة بوجه كل 
السيارات، ارتفعت اصوات القطاعات املشمولة باالقفال، وبعضها 
جاهر بعدم االلتزام، مع صعود خطري يف عداد كورونا الذي جتاوز 
عدد  يبلغ  الذي  لبنان  يسّجل  الصحة،  وزارة  احصاءات  وحبسب 

سكانه حنو ستة ماليني حنو 11 ألف إصابة كمعدل أسبوعي.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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ســيارات

 نيسان أريا سُتعرض يف 
إكسبو 2020 دبي

 أعلنت نيسان اليوم أنها تعتزم عرض سيارة نيسان أريا اجلديدة 
كليًا ألول مرة يف الشرق األوسط يف إكسبو 2020 دبي حبيث متنح 
الزوار من مجيع أحناء العامل فرصة االطالع على اجليل القادم من 
سيارة الكروس أوفر الكهربائية من نيسان. فمع أقل من عام على 
متعددة  الرياضية  أوفر  الكروس  احلدث، ستكون سيارة  انطالقة 
االستخدامات والكهربائية بالكامل حمور مشاركة نيسان يف إكسبو 

2020 الذي يقام من 1 أكتوبر 2021 إىل 31 مارس 2022.
السيارات  لقطاع  الرمسي  الشريك  بصفتها  نيسان  وتستخدم 
إلكسبو 2020 دبي خربتها يف جمال حلول النقل املستدام واملدن 
الذكية لنشر الوعي يف صفوف ماليني الزوار حول تأثري خياراتنا 
على البيئة وأهمية العمل اجلماعي يف معاجلة القضايا العاملية مثل 

تغري املناخ.
التقنية  الناحية  أريا أكثر سيارات نيسان تقدمًا من  وتعّد سيارة 
ومزايا   100% الكهربائي  احلركة  نظام  مع  املتمّيز  أدائها  بفضل 
االتصال السلسة. ومينح التصميم الثوري اجلديد الذي يتبع فلسفة 
 Timeless Japanese والكالسيكي  املستقبلي  الياباني  التصميم 
Futurism، السيارة الكهربائية مظهرًا خارجيًا أنيقًا يكّمله تصميم 
والركاب  السائق  وسيتمتع  الفسيحة.  الداخلية  للمقصورة  فاخر 
القيادة  تكنولوجيا  بفضل  هلا  مثيل  ال  وراحة  استثنائية  بتجربة 

الذاتية واملساعدة املخصصة داخل السيارة وخارجها.
وسيتزامن املعرض مع االحتفال باليوبيل الذهيب لدولة اإلمارات 
وسيكون مبثابة منصة للتعاون الدولي جتمع أبرز الوجوه يف العامل 
لالحتفاء باإلجنازات يف جمال االبتكار والتنّقل واالتصالية وتبادل 

األفكار إلحداث أثر إجيابي يف العامل.
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األملانية  »فولكسفاغن«  شركة  مع  تعاون  عقد  اليونان  وقعت   
للسيارات بهدف التخلص من السيارات املسببة للتلوث يف جزيرة 
أستيباليا يف حبر إجيه لصاحل السيارات الكهربائية لتعزيز السياحة 

املستدامة.
 1300 عددهم  البالغ  اجلزيرة  سكان  إن  حكومي  مصدر  وقال 
احلكومة  تقدمها  اليت  احلوافز  من  سيستفيدون  وشركاتها  نسمة 
اليونانية للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين والديزل وستقدم 

»فولكسفاغن« سيارات كهربائية بأسعار منخفضة.
وأوضحت الشركة األملانية أن هذا املشروع يهدف إىل إعادة ابتكار 
خبدمة  احمللية  احلافالت  خدمة  استبدال  مع  باجلزيرة،  النقل  نظام 

مشاركة التنقالت مبركبات كهربائية على مدار العام.
ويتم تأجري العديد من املركبات يف اجلزيرة لتنقل 72 ألف سائح 
يستخدمون  الزوار  جعل  إىل  املشروع  ويسعى  سنويا،  يزورونها 
نظام مشاركة املركبات والذي سيشمل دراجات السكوتر الكهربائية 

والدراجات اهلوائية والسيارات.
وقال نائب وزير اخلارجية كوستاس فراغويانيس إن املبادرة كانت 
محاية  »لتعزيز  معا  والشركات  احلكومات  عمل  طريقة  على  مثاال 

املناخ، وتطبيق حلول مبتكرة لتحسني حياة الناس«.
وقال  اجلزيرة.  عرب  شحن  أجهزة  لرتكيب  »فولكسفاغن«  وختطط 
املركبات  شبكة  إن  ديس  هربرت  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
الكهربائية »ستحسن نوعية احلياة وستساهم يف مستقبل خال من 

انبعاثات الكربون«.
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  تقرير  وخلص 
أحرزت تقدما كبريا يف احلد  اليونان قد  نشر الشهر املاضي أن 
من انبعاثات غازات الدفيئة املسببة لالحباس احلراري لكن جهودها 
تعرقلت بسبب االعتماد الكبري للجزر على الوقود األحفوري للنقل 

والتدفئة.

تعاون بني جزيرة يونانية و«فولكسفاغن« 
للتحول إىل املركبات الكهربائية

يشتهر عشاق املغامرات بكثرة أسفارهم وتنقالتهم حبثًا عن جتارب 
فورد  دور  يأتي  وهنا  قبل،  من  يعيشوها  مل  ومشوقة  جديدة 
إكسبلورر 2020 اجلديدة كليًا واملزودة مبجموعة واسعة من املزايا 
املصممة خصيصًا لتشجيع مالكيها على البحث عن مغامرات جديدة 

أكثر تشويقًا.
منذ إطالقها للمرة األوىل قبل 30 عامًا، اكتسبت فورد إكسبلورر 
شهرة عاملية واسعة بفضل ثالثة أركان رئيسية ساهمت يف جناحها 
اليوم،  السادس  جيلها  ويف  والتصميم.  والراحة  القوة  وهي: 
وتضيف  الرئيسية  األركان  هذه  تقديم   2020 إكسبلورر  تواصل 
اجلديدة  األمان  ومزايا  الذكية  التقنيات  من  متنوعة  باقة  عليها 

املصممة خصيصًا إلثراء شغف االستكشاف واملغامرة.
أخف  بهيكل   2020 إكسبلورر  تتميز  بالكامل،  اجلديد  وبتصميمها 
وزنًا وأكثر قوة ورشاقة، حيث تتيح آلية الدفع اخللفي حتسينات 
شاملة منها توفري أعلى مستويات الراحة للركاب، وتصميمًا بطابع 
رياضي أقوى وأكثر وضوحًا وقدرة أعلى على الطرقات الوعرة أو 
داخل املدينة، إضافة إىل نظام الدفع جبميع العجالت األربع لتمكني 

السائقني من خوض طرقات جديدة يف أقسى التضاريس.
وهلذا الغرض، تتيح إكسبلورر االختيار من بني ثالثة حمركات يوفر 
كل واحد منها أفضل مستويات القوة وعزم الدوران والكفاءة يف 
استهالك الوقود. فالطرازات »األساسي« )Base( وXLT و«ليمتد« 
حركة  وناقل  حصان   300 بقوة   EcoBoost مبحرك  مزودة   Limited
جديد من 10 سرعات معزز بوضعية SelectShift، ليضفي على كل 

رحلة متعة إضافية.
وللمرة األوىل يف منطقة الشرق األوسط، تتوفر فورد إكسبلورر 
متعددة االستعماالت اهلجينة اجلديدة كليًا واملصممة لتقدم للعمالء 
الوقود.  استهالك  يف  والكفاءة  والقدرة  األداء  مستويات  ذات 
ينتج   2020 هايربد  إكسبلورر  يف  لرت   3,3 سعة  اهلجني  فاحملرك 
قوة قدرها 318 حصانًا، وميكنها قطع مسافة تزيد عن 800 كيلومرت 

خبزان وقود واحد عند استخدام نظام الدفع اخللفي.
أما إكسبلورر ST 2020 اجلديدة كليًا، اإلضافة األحدث لسيارات الدفع 
رباعي متعددة االستعماالت واليت حتمل عالمة »فورد بريفورمانس« 
)Ford Performance(، فتعترب سيارة إكسبلورر األقوى واألكثر متعة 
للقيادة على اإلطالق، فهي مزودة مبحرك EcoBoost سعة 3,0 لرت مت 
ضبطه خصيصًا لينتج قوة تصل إىل 400 حصان وعزم دوران 563 

نيوتن مرت لتوفر لسائقيها أداًء مذهاًل على الطرقات.
الطرقات  على  احملّسنة  قدراتها  كليًا  اجلديدة  إكسبلورر  تكتسب 
للقيادة  اجلديد  والنظام  الذكي  الرباعي  الدفع  نظام  من  الوعرة 
يتيح  والذي   ،Terrain Management System التضاريس  حسب 
للسائقني حرية االختيار من بني 7 خيارات من أمناط القيادة حسب 
والتضاريس.  الطقس  وحالة  الطريق  لظروف  ووفقًا  تفضيالتهم 
النمط  اخللفي:  الدفع  ذات  إكسبلورر  القيادة يف  أمناط  وتشمل 
 ،Trail ومنط الطرقات الوعرة ،Sport والرياضي ،Normal العادي
 ،Tow/Haul ومنط السحب/القطر ،Slippery ومنط الطرقات الزلقة
والنمط االقتصادي Eco. أما الطرازات اجملهزة بنظام الدفع الرباعي 
الذكي فتضم أمناط الثلوج، والرمال الكثيفة، لتوفر للسائقني أداًء 
السائقني  الوعرة. ويأتي كل طراز ليساعد  الطرقات  مثاليًا على 
على مواجهة التحديات املختلفة وترسيخ مكانة إكسبلورر اجلديدة 

كليًا كسيارة مثالية للمغامرات العائلية.

 فورد إكسبلورر اجلديدة 
مركبة مثالية للسفر

رولز-رويس رايث املستوحاة من كوكب األرض يف أبوظيب
تأبى عالمة رولز-رويس أن حتّد من خمّيلة عمالئها، ولذلك متنحهم 
فرصة االستلهام من أي مكان يف العامل ال بل يف الكون بأسره. 
وَيظهر ذلك جليًا يف آخر إبداعاتها، وهي سيارة »رايث املستوحاة 
من األرض« واليت مت تكليفها من قبل رولز-رويس أبوظيب لتجّسد 
من  يبدو  كما  األرض  وكوكب  الشمسي  النظام  تصميمها  يف 

الفضاء.
يتمّيز التصميم اخلارجي باللون األزرق امللكي ليمّثل 75 باملئة من 
سطح األرض املغمور باملياه. أما امليزة األكثر لفتًا لألنظار فهي 
التحفة الفنية على غطاء احملرك واليت جتّسد منظر منطقة الشرق 
األوسط من الفضاء. تتوّسط اإلمارات العربية املتحدة هذا املشهد 
العربي  واخلليج  العرب،  وحبر  األمحر،  البحر  عرب  املمتّد  البانورامي 
وخليج عمان وقد ُطليت يدويًا باستخدام مرذاذ يدوي بطريقة فائقة 
الدقة يف عملية استغرق إكماهلا أكثر من 100 ساعة عمل. يكتمل 
باللون األخضر  »كوتشالين« مطلي يدويًا  اخلارجي خبط  التصميم 
الزمّردي ليجّسد الشمس والكواكب الثمانية يف النظام الشمسي، 
وأورانوس  وزحل  واملشرتي  واملريخ  واألرض  والزهرة  عطارد 

ونبتون.
األرض  إبراز سطح  على  الداخلي  التصميم  يرّكز  أخرى،  جهة  من 
من  املقاعد  ُصنعت  كما  تسكنه.  اليت  والطبيعة  البشرية  واحلياة 
جلد املوكاسان حملاكاة رمال الصحراء اإلماراتية، مع ملسات باللون 
عن  فضاًل  والبحريات  األنهار  جتّسد  الكوبالتو  واألزرق  الكحلي 
تفاصيل باللون األخضر الزمّردي ترمز إىل الطبيعة بكل أشكاهلا. 
العالمة  الدرزات واألحرف األوىل املنقوشة من اسم  وقد ُصنعت 
»RR« باللون األبيض األركتيك لتشري إىل الغيوم واملياه الشفافة 

اجلارية.
يتميز القسم اخللفي من املقصورة مبشهدية بني املقعدين جتّسد 
دقيقة  تفاصيل  تتخّللها  تطريزات  خالل  من  السماء  يف  الغيوم 
مت صنعها بتقنية الوميض الضوئي »Photoflash«. وعلى الواجهة 
األمامية، حتمل الكسوة األمامية بلون بيانو ميلوري صورة ملتقطة 
من األقمار الصناعية ملنطقة الشرق األوسط، وهي واقعية للغاية 

باملرذاذ  الواقع مطلية  حبيث تبدو صورة فوتوغرافية ولكّنها يف 
اهلوائي مبهارة عالية. كما ُطرِّزت بطانة السقف املرّصعة بالنجوم 
النظام  الشمس يف  اليت تدور حول  الكواكب  بشكل جيّسد كافة 
الشمسي. تشمل التفاصيل األخرى املمّيزة عتبات األبواب، وساعة 
باللون  الكواكب  جتّسد  وتطعيمات  معدنية،  شعاعية  خلفية  مع 

الفضي حيث يتم إبراز كوكب األرض باللون الذهيب.
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مـتفرقات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعترب نقص فيتامني )د( حقيقة رئيسية للكثريين خالل أشهر 
الشتاء الباردة، وقد يكون املسؤول عن احلالة املزاجية السيئة 

وضعف صحة العظام واخنفاض املناعة بشكل عام.
من  الكالسيوم  امتصاص  على  اجلسم  )د(  فيتامني  ويساعد 
املباشرة  الشمس  أشعة  من  اجلسم  ويصنعه  الغذائي،  النظام 

على اجللد.
النصائح لضمان أن تكون مستويات  ويقدم ثالثة خرباء أفضل 
فيتامني )د( يف أفضل حالة ألشهر الشتاء القادمة، مبا يف ذلك 

ثالثة أطعمة لتضمينها يف نظامك الغذائي.
وأوضحت معاجلة التغذية يف بيو كولت، كيم بالزا، أهمية فيتامني 
)د(، وقالت: »هذا الفيتامني مهم جلهاز املناعة لدينا باإلضافة 

إىل دعم صحة اجلهاز اهلضمي«.
ويف حني أنه من األفضل احلصول على فيتامني )د( من أشعة 

الشمس، إال أنه ميكن العثور عليه أيضا يف بعض األطعمة.
وتابعت: »لسوء احلظ، هناك عدد حمدود فقط من األطعمة اليت 
حتتوي بشكل طبيعي على فيتامني )د(. واملصادر اجليدة تشمل 

األمساك وصفار البيض وخملفاته مثل الكبد«.
وقدمت بالزا املشورة بشأن الطرق األخرى اليت ميكن أن يفيدنا 

بها فيتامني )د(، خالل أشهر الشتاء.
وأضافت: »ُربط االضطراب العاطفي املومسي )SAD( باخنفاض 
مستويات فيتامني )د( خالل الشتاء. وُيصّنع فيتامني )د( القابل 
للذوبان يف الدهون، يف اجللد، من الكوليسرتول بعد التعرض 
)د( خالل  فيتامني  مكمالت  أن  وثبت  البنفسجية.  فوق  لألشعة 
أشهر الشتاء حتسن احلالة املزاجية، ويوصى بها حيث ال ميكن 

احلصول على فيتامني )د( الكايف من الطعام وحده«.
اجلوانب  أحد  أن  لينهري،  كالريسا  التغذية  أخصائية  وأضافت 

السلبية للتغيري يف املواسم هو قلة ضوء الشمس.
وقالت: »التعرض ألشعة الشمس هو مصدرنا األساسي لفيتامني 
)د(، وبالتالي مع تغري ضوء الشمس ميكننا أيضا أن جند اخنفاض 
مستويات فيتامني )د( لدينا. ترتبط املستويات املنخفضة من 
فيتامني )د( باخنفاض الطاقة واملزاج وصحة املناعة )على سبيل 
املثال ال احلصر(. وأحد أفضل األشياء اليت ميكننا القيام بها من 
أجل طاقتنا خالل فصل الشتاء، هو ضمان عدم نقص مستويات 

فيتامني )د(«.
عظام  على صحة  )د(  فيتامني  تأثري  كيفية  عن  ُسئلت  وعندما 
الفرد، أجابت جني كالرك، أخصائية التغذية ومؤسسة نوريش: 
»فيتامني )د( مهم المتصاص الكالسيوم املقوي للعظام - وهو 
أمر مهم يف أي وقت، ولكن بشكل خاص يف فصل الشتاء عند 
وميكن  العظام.  يف  كسر  إىل  يؤدي  قد  اجلليد  على  السقوط 
البيض  يف  يوجد   - )د(  فيتامني  مستويات  يزيد  أن  للطعام 

ومنتجات األلبان والسردين والسلمون«.
وتابعت: »منتجات األلبان غنية بالكالسيوم، وهذا هو السبب يف 

قداس وجناز السنةخرباء يكشفون عن أطعمة غنية بفيتامني )د( ميكنها منع حالة النقص احلاد يف اجلسم!

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة

ماري جاجي غصني
 - صليبي  أبو  بيت  من  غصني  فهد  السيد  زوجة 

بعلبك.
وذلك يوم األحد املوافق يف 22 تشرين الثاني الساعة 

5،30 مساء يف كنيسة مار شربل - بانشبول.
الداعون:

زوجها السيد فهد غصني والعائلة.
والدتها السيدة جورجيت جاجي وأوالدها وعيالهم.

ورعيدي  ووهبة  وجاجي  غصني  عائالت  وعموم 
لبنان  يف  واالقارب  األهل  وكافة  وحايك  وقطريب 

واملهجر.
الدعوة عامة
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مثانية  ديسربيس  دانييال  العظام  وجراحة  اجلراحة  طبيبة  ذكرت 
أسباب وراء برودة القدمني، اال أنه يف موسم الربد، ال تشكل 
هذه األعراض عادة أي تهديد للصحة وهي قاعدة فسيولوجية. 
لكن يف بعض األحيان تكون القدم الباردة عالمة على عدد من 

األمراض.
قد يكون تصلب الشرايني أحد أسباب هذه احلالة، مع هذا املرض، 
تتعطل الدورة الدموية- خاصة يف الساقني، حيث تكون األوعية 

الدموية ضيقة للغاية، ونتيجة لذلك، تصبح األطراف باردة.
وأشارت ديسربيس إىل أن التدخني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
لإلصابة  اخلطر  عوامل  بني  من  والعمر  الكوليسرتول  مستويات 

بتصلب الشرايني.
أما السبب اآلخر احملتمل لربودة القدم هو مرض السكري؛ ألنه 
على خلفية هذا املرض، يصاب بعض املرضى باالعتالل العصيب- 
تلف األعصاب. كما أن مرض السكري من النوع 2، من املمكن 
ضعف الدورة الدموية، يف هذه احلالة، تتأثر أوعية الساق بشكل 

خاص.
السبب التالي هو مرض رينود، حيث حيدث تضيق األوعية أثناء 
اإلجهاد أو الربد. ميكن مالحظة ذلك من خالل تغري لون األطراف 

أو شحوبها.
ميكن أن تكون القدم الباردة أيضًا عالمة على اعتالل األعصاب 
احمليطية، وغالبا ما تكون هذه احلالة مصحوبة بوخز وحرقان يف 

األطراف.
كما أوضحت ديسربيس، ميكن أن يتسبب مرض السكري، وكذلك 

أمراض الكبد والكلى، يف حدوث هذه احلالة.
فيها  ينتج  حالة  وهي  الدم،  فقر  هو  القدم  لربودة  آخر  سبب 
اجلسم خاليا دم محراء غري كافية، غالبًا ما حتدث هذه الظاهرة 
بسبب نقص احلديد، الذي ميكن اإلشارة إليه من خالل اخنفاض 

مستوى اهليموغلوبني.
هو  القدمني  برودة  سبب  يكون  أن  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
القلق وقصور الغدة الدرقية ومرض بورغر. قصور الغدة الدرقية 
اهلرمونات  من  يكفي  ما  الدرقية  الغدة  فيها  تنتج  ال  حالة  هو 
لتعمل بشكل صحيح؛ مما قد يؤدي إىل ضعف الدورة الدموية. 
ومع مرض بورغر، هناك التهاب يف األوعية الدموية وانسدادها 

جبلطات دموية.
وحثت الطبيبة على مراجعة الطبيب إذا كنت تشك يف وجود هذه 
باملرض؛  متعلًقا  القدمني  برودة  يكن سبب  وإذا مل  األمراض، 
وتدليك  التدخني  عن  واإلقالع  الرياضة  ممارسة  عليك  فيجب 
الدورة  سيحسن  هذا  كل  الدافئة.  املالبس  وارتداء  األطراف 

الدموية.

األقدام الباردة.. عالمة على 8 
أمراض خطرية

الذي يشتمل على احلليب واجلنب والقشدة  الغذائي  النظام  أن 
ميكن أن يساعد يف ضمان قوة العظام - أحد مشروباتي الغنية 
بالكالسيوم والطبيعية والعضوية هو طريقة رائعة لزيادة مستويات 
الكالسيوم. ولكن إذا كنت ال تأكل منتجات األلبان ألي سبب من 
األسباب، فإن اخلضروات الورقية ومنتجات الصويا واملكسرات 

والبذور وحليب اجلوز كلها حتتوي على الكالسيوم«.
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NEWS

• NSW recorded no new 
cases of locally transmit-
ted coronavirus on Mon-
day, with seven cases 
found in hotel quaran-
tine. QLD recorded no 
new cases on Monday.
• Victoria recorded no 
new cases on Monday, 
the 10th day in a row. 
Victorians can now move 
freely across the state, 
with the ‘ring of steel’ 
separating regional and 
metro areas removed at 
midnight.
• Australia recorded an-
other day of no local trans-
mission cases on Sunday. 
How case numbers in Vic-
toria and New South Wales 
compare
On Saturday, the 14-day 
case average for Victo-
ria fell below New South 
Wales for locally acquired 
infections for the first time 
in more than six months, 
and that gap has widened 
since then.
There have been six cas-
es confirmed in Victoria 
over the past two weeks 
(leading to a 14-day aver-
age of 0.4) and 19 locally 
acquired cases in NSW 
(an average of 1.3), data 
from the state’s respec-
tive health departments 
shows.
There were no new 
COVID-19 cases con-
firmed in Victoria on 
Monday (the 10th day in 
a row of no new cases) 
and no new locally ac-
quired cases in NSW (for 
the second day in a row).
‘It is a relief’: After 123 
days, police dismantle 
‘ring of steel’
Leading Senior Con-
stable Paul Gosling has 
spent 24 years of his 
policing career on Victo-
ria’s roads, but the past 
123 days were some of 
the most “bizarre and 
strange” he has had on 
the job.
Almost every day for the 
past four months, the 
state highway patrol of-
ficer helped man check-

points at the so-called 
“ring of steel” which di-
vided Melbourne from 
the rest of the state.
The checkpoints were 
put in place in early July 
as restrictions stopping 
Melburnians from leaving 
the city were introduced 
in order to minimise 
movement and stem the 
spread of coronavirus 
as cases surged. The 
travel restrictions were 
removed at 11.59pm on 
Sunday.
Debt vultures prey on 
vulnerable as pandem-
ic woes rise
As the number of Austra-
lians in financial distress 
escalates as a result of 
the pandemic, consumer 
advocates are sounding 
the alarm on unlicensed 
“debt vultures” – firms 
that charge upfront fees 
and promise to help peo-
ple manage and restruc-
ture their debts, repair 
their credit rating, negoti-
ate with banks or arrange 
repayment plans.
The Consumer Action 
Law Centre’s policy di-
rector Katherine Temple 
said she’d received a 
steady stream of com-
plaints from people who 
had signed up to servic-
es from these companies 
and fallen into further 
debt. Their credit ratings 
hadn’t been wiped.
“They use high pressure 
sales tactics and prom-
ise the world,” she said. 
“They convince people 

Coronavirus updates LIVE: Victoria, Queensland and NSW record no new COVID-
19 cases; global infections exceed 50 million; Australian death toll stands at 907

that their service is the 
way to get on top of their 
debt problems.”
Ms Temple expects more 
people will fall victim to 
these services as the 
long-lasting economic 
impacts of the corona-
virus pandemic become 
apparent.
 No active coronavirus 
cases remain in Mel-
bourne’s north and west
As of Monday, there are 
just four active corona-
virus cases remaining in 
Victoria, none of which 
are in Melbourne’s north 
and west, the area’s 
worst-hit by the state’s 
second wave.
This map shows the post-
code of residence of the 
state’s four remaining 
active COVID-19 cases:
There are two active cas-
es in 3171 (Sandown Vil-
lage, Springvale), there 
is one active case in 
3166 (Hughesdale, Hunt-
ingdale, Oakleigh, Oak-
leigh East) and there is 
one active case in 3802 
(Endeavour Hills).
How case numbers in 
Victoria and New South 
Wales compare
On Saturday, the 14-day 
case average for Victo-
ria fell below New South 
Wales for locally ac-
quired infections for the 
first time in more than six 
months, and that gap has 
widened since then.
There have been six cas-
es confirmed in Victoria 
over the past two weeks 
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(leading to a 14-day aver-
age of 0.4) and 19 locally 
acquired cases in NSW 
(an average of 1.3), data 
from the state’s respec-
tive health departments 
shows.
There were no new 
COVID-19 cases con-
firmed in Victoria on 
Monday (the 10th day in 
a row of no new cases) 
and no new locally ac-
quired cases in NSW (for 
the second day in a row).
Handing over
It’s the afternoon blog 
handover time, so Ash-
leigh McMillan has hand-
ed over the reins of the 
blog to me, Craig Butt .
I’ll be keeping track of all 
the Australian coronavi-
rus news and updates for 
the next few hours. As al-
ways, shoot me an email 
if you’ve got something 
to share or leave a post 
in the comments section 
of the blog.
No COVID-19 concerns 
from mass Danish mink 
cull, Australian experts 
say
Experts have urged Aus-
tralians not to worry 
about the news Den-
mark is culling millions 
of minks over fears they 
could pass on a mutated 
strain of the coronavirus 
to humans.
The country’s prime min-
ister, Mette Frederiksen, 
announced on Thursday 
Australian time that 17 
million of the animals, 
which are farmed for 

their fur, would be culled 
after a cluster of COVID-
19 cases in humans was 
linked to mink farms.
The strain detected by 
Danish authorities is re-
portedly more resistant 
to antibodies, causing 
fears it could make the 
vaccines being devel-
oped either less effective 
or not effective.
Lessons in international 
travel Australia could 
learn from Singapore
Singapore is embarking 
on a suite of controlled 
measures aimed at re-
opening the country to 
international travellers in 
a program that could pro-
vide a template for Aus-
tralia’s re-emergence on 
the international travel 
scene.
While Singapore has been 
one of the countries least 
affected by the COVID-19 
health crisis, with a death 
rate far lower than Aus-
tralia’s despite double 
the case numbers, the is-
land state’s economy has 
been shattered.
One of Asia’s most suc-
cessful entrepot cities, 
Singapore depends on 
trade and the free move-
ments of goods and peo-
ple, and the coronavirus 
has put a chokehold on 
both. According to the 
country’s Ministry of 
Trade and Industry, Sin-
gapore’s economy con-
tracted by 42.9 per cent 
in the second quarter of 
2020 compared with the 

previous quarter.
Traffic bumper to bum-
per as Victoria’s ‘ring of 
steel’ scrapped
Victorians are reporting 
bad traffic at some of the 
checkpoints around Mel-
bourne today, as police 
work to dismantle the 
infrastructure they have 
had at the “ring of steel” 
for the past few months.
After 123 days, the met-
ro-regional boundary 
was scrapped at 11.59pm 
last night, which means 
police no longer have to 
patrol the border dividing 
the state.
However, motorists have 
been reporting banked 
up traffic at spots such 
as Little River and Lang 
Lang on Monday morn-
ing.
‘So happy for you all’: 
Kylie’s joy for Mel-
bourne’s COVID success
Pop princess Kylie Mi-
nogue says she’ll catch 
the first possible flight 
to Melbourne to see her 
Aussie family.
While she has lived and 
worked in Britain since 
the 1990s, Minogue grew 
up in Surrey Hills, a sub-
urb in Melbourne’s east. 
Her parents Ron and Car-
ol still live in Melbourne.
“As soon as I physi-
cally can [return to Mel-
bourne], I’m there. Men-
tally, I’ve been there, I’ve 
been willing my family on 
and willing all of Victoria 
on,” she told 3AW Break-
fast.

Kylie Minogue in New York City in January this year.CREDIT:GETTY
Leading Senior Constable Paul Gosling at the Upper Ferntree Gully vehicle checkpoint 
on Sunday, its last day of operation. CREDIT:PAUL JEFFERS
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One of the vaccine candi-
dates that could soon be 
rolled out to Australians 
has had a major success 
in the latest phase of hu-
man trials. 
The vaccine being de-
veloped by pharmaceuti-
cal company Pfizer and 
biotechnology company 
BioNTech was found to 
be more than 90 per cent 
effective in preventing 
COVID-19 in individuals 
who received two doses 
of the vaccine.
Researchers had previ-
ously cautioned that the 
vaccine may only be 60 
or 70 per cent effective in 
preventing the virus.
The news comes as Vic-
toria hit 10 days with no 
new coronavirus cases or 
deaths – a massive mile-
stone for a state that was, 
just a few months ago, 
grappling with hundreds 
of daily virus cases.
But Victoria’s testing 
commander Jeroen Wei-
mar on Monday confirmed 
the state almost lost its 10 
day record – after a per-
son was diagnosed with a 
mild case of the virus on 
monday.
“Upon further investiga-
tion and by clearance with 
the expert panel that was 
determined to be an old 
case that had previously 
quarantined outside of the 
state and we analyse that 
as a case of viral shed-
ding so as not included in 
our numbers, and there-
fore we can confirm no 
positive cases in Victoria 
yesterday, (Monday)” he 
said.
Mr Weimar said health 
authorities had picked up 
the “mild positive result” 
yesterday (Monday) after 
the person returned from 
Western Australia.
Major breakthrough in 
COVID vaccine
One of the vaccine candi-
dates that could soon be 
rolled out to Australians 
has had a major success 
in the latest phase of hu-
man trials.

“Today is a great day 
for science and human-
ity. The first set of results 
from our Phase 3 COVID-
19 vaccine trial provides 
the initial evidence of 
our vaccine’s ability to 
prevent COVID-19,” said 
Dr. Albert Bourla, Pfizer 
Chairman and CEO. 
“We are reaching this 
critical milestone in our 
vaccine development pro-
gram at a time when the 
world needs it most with 
infection rates setting 
new records, hospitals 
nearing over-capacity and 
economies struggling to 
reopen.
“With today’s news, we 
are a significant step 
closer to providing peo-
ple around the world with 
a much-needed break-
through to help bring an 
end to this global health 
crisis. We look forward 
to sharing additional effi-
cacy and safety data gen-
erated from thousands of 
participants in the coming 
weeks.”
BioNTech co-founder and 
CEO, Professor Ugur Sa-
hin, said the outcome of 
the Phase 3 study shows 
the vaccine may be able 
to “effectively prevent 
COVID-19”.
“This is a victory for in-
novation, science and a 
global collaborative ef-
fort,” he said.
“When we embarked on 
this journey 10 months 
ago this is what we as-
pired to achieve.”
The Phase 3 clinical trial 
of the vaccine began on 
July 27 and has enrolled 
43,538 participants to 
date, 38,955 of whom 
have received a second 
dose of the vaccine can-
didate as of November 8.
New blow for Aussie 
Christmas flights
With all eyes on where and 
when we will be able to 
travel before Christmas, 
one airline has scrapped 
plans for Aussies hoping 
to return from London.
Just weeks after British 

Airways announced they 
had replaced CEO Alex 
Cruz with previous Aer 
Lingus boss Sean Doyle, 
the international airline 
has announced a big 
change that will impact 
Aussies hoping to get 
home for Christmas.
The airline said it will not 
be relaunching flights be-
tween London and Syd-
ney before the end of the 
year, a route that was one 
of 50 removed due to the 
UK entering a second na-
tionwide lockdown.
Vic man sentenced for 
kayaking into SA
It’s been done by car, 
truck, train and on foot… 
but a Victorian man came 
up with yet another way 
to sneak across the South 
Australian border.
Police were notified on 
Monday that a man was 
believed to have entered 
the state without the re-
quired essential travel 
status.
Investigations revealed 
he arrived by kayaking on 
the Glenelg River, which 
flows between the two 
states.
Coronavirus stats for 
Australia
With everyone usually 
checking where cases are 
at for their state, let’s have 
a recap of where things 
are at for the country.
There are 90 active cases 
in Australia and just six 
new infections in the last 
24 hours out of 35,459 
tests.
There are 19 people in 
hospital.
COVID-19 was first con-
firmed in Australia in late 
January.
Since then there has been 
27,659 total cases, 25,283 
of which have recovered.
NYE fireworks to go for a 
‘couple minutes’
If you were hoping to bring 
in the New Year by watch-
ing the Sydney fireworks, 
you won’t get to look at 
them for as long.
This year’s New Year’s 
Eve display will only go 

COVID vaccine 90 per cent effective in trials
for a couple of minutes.
People will also be locked 
out of CBD viewing spots.
Revellers will need a 
booking at a hospitality 
venue to be allowed in the 
city on the night. 
Frontline workers will be 
able to watch the usu-
al spots that won’t be 
packed with people for 
the first time.
“So long as you have 
a dedicated ticket and 
somewhere to go, you will 
be allowed into the CBD,” 
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian said.
“But in terms of the public 
spaces where thousands 
and thousands of people 
congregate — that won’t 
be happening this year.” 
People will be allowed to 
watch from office spaces 
that have a view if they 
have a COVID-safe plan.
Australia starts produc-
tion on coronavirus vac-
cine
Australia started produc-
ing millions of doses of 
two coronavirus vaccines 
– despite them still going 
through clinical trials.
Biotech developer CSL in 
Victoria started produc-
tion on 30 million does of 
the AstraZeneca/Univer-
sity of Oxford vaccine and 
will also produce 51 mil-
lion doses of the Universi-
ty of Queensland vaccine.
Both vaccines are still in 
their clinical trials howev-
er are looking very prom-
ising. The phase three 
trials for the AstraZeneca 
vaccine will be finished in 
weeks.
Federal Health Minister 
Greg Hunt told 2GB on 
monday morning he want-
ed Australia to have a 
headstart and hoped there 
would be mass uptake of 
the vaccine – after all the 
necessary approvals.
“(The vaccine) is going to 
be voluntary but we’ll en-
courage as many people 
as possible.
“We’re confident that we’ll 
have a very high take-up 
amongst the Australian 

population.”
Queensland to update 
border passes
Queensland will mod-
ernise its border permit 
system f, in a bid to elimi-
nate confusion and stop 
people accidentally de-
claring false information.
Speaking to reporters 
on Tuesday morning, 
Queensland Police Dep-
uty Commissioner Steve 
Gollschewski said the 
system could hopefully 
speed up border check-
points.
“What happens at the mo-
ment is you go online to 
apply for a particular type 
of pass, and the person 
has to work out whether 
they want a G pass or 
an X pass or if they in 
fact have to quarantine,” 
Deputy Commissioner 
Gollschewski told report-

ers.
However from tomorrow, 
the system will itself fig-
ure out what pass a per-
son needs, based on the 
response to questions.
“It has the smarts. In there 
are a series of set ques-
tions that allows the infor-
mation to be determined 
as to what sort of pass it 
should be,” he said.
Valid documentation, 
needed for entry into 
Queensland, can now be 
added prior to arriving in 
the state.
“Typically if you get off 
the plane in Brisbane and 
you’re going to the border, 
you need to clarify who 
you are and what you’re 
there for. That all happens 
at the border. The valida-
tion now is all pre entry,” 
Deputy Commissioner 
Gollschewski said.

Labor frontbencher Joel 
Fitzgibbon has sensation-
ally quit Anthony Alba-
nese’s frontbench amid 
an internal war over the 
party’s climate change 
policy.
News.com.au has con-
firmed that Mr Fitzgibbon 
informed Mr Albanese of 
his decision this morn-
ing before confirming his 
move to colleagues at 
Tuesday’s ALP caucus 
meeting.
It follows his critics dub-
bing the right-wing MP the 
“Idiot for Hunter”.
He is expected to call a 
press conference later this 
morning, warning the par-
ty is alienating blue collar 
workers and there is even 
speculation he might one 
day run for leader.
While few MPs see him as 
a serious contender for 
the leadership, his depar-
ture is set to inflame divi-
sions within the party. He 
is also the convenor of 
the powerful Right faction 
that traditionally deter-

mines Labor leaders.
The maverick MP has 
been involved in public 
stoushes with left-leaning 
colleagues on climate 
change for months and 
his departure follows at-
tempts by Mr Albanese to 
negotiate a peace deal.
It follows his warnings 
that colleagues were 
“delusional” for think-
ing US President elect 
Joe Biden’s victory was a 
green light for tougher cli-
mate policies.
Last month, Mr Fitzgib-
bon lashed out at Labor 
frontbencher Mark Drey-
fus suggesting he wore 
his criticism as a “badge 
of honour”.
Mr Dreyfus called Mr Fitz-
gibbon the “idiot for Hunt-
er” in a meeting of the Vic-
torian Right faction.
“I wear that as a badge of 
honour,” Mr Fitzgibbon 
told 2GB radio. “In my 
experience if Mark Drey-
fus is criticising you, you 
are probably on the right 
track.”

Joel Fitzgibbon quits 
Labor shadow cabinet
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ABC chair Ita Buttrose 
watched the Four Corners 
report on an alleged sex 
scandal involving Liberal 
Party figures before it 
went to air. 
ABC chair Ita Buttrose 
phoned the national 
broadcaster’s managing 
director over an explosive 
Four Corners report detail-
ing an alleged sex scan-
dal involving Liberal Party 
figures before watching 
the program ahead of it 
going to air.
The ABC’s managing di-
rector David Anderson 
has revealed that Ms But-
trose contacted him after 
another ABC board mem-
ber had been contacted by 
a Morrison Government 
staffer to ask whether the 
story was in the “public 
interest”.
It follows allegations that 
the Morrison Government 
applied “extreme and un-
relenting” pressure over 
the story that included 
emails, calls and copying 
the ABC managing direc-
tor into correspondence.
In evidence to Senate es-
timates, Mr Anderson re-
vealed on Monday night 

that Ms Buttrose had 
watched the program and 
was also satisfied it was 
in the public interest.
“I can tell you that the 
chair Ita Buttrose phoned 
me, to let me know, that 
a ministerial staffer had 
phoned a member of the 
board,’’ he said.
“I had already briefed the 
chair. The chair has seen 
the program and supports 
the decision to publish it.
“Our independence is ab-
solutely intact. It’s para-
mount. There is nothing 
that we received that dis-
suaded us or otherwise of 
publishing this story.”
However, Mr Anderson 
said some of the contact 
to pressure the ABC was 
“problematic.”
Mr Anderson also offered 
to “take on notice” wheth-
er Ms Buttrose had also 
been directly contacted by 
other Liberal Party figures 
over the investigation.
It follows allegations 
raised by Four Corners 
executive producer Sally 
Neighbour that the politi-
cal pressure applied to the 
ABC had been “extreme 
and unrelenting”.

ABC chair Ita Buttrose satisfied alleged sex 
scandal story ‘in the public interest’

ABC chair Ita Buttrose called ABC managing director David Anderson 
about the program. Picture: SuppliedSource:Supplied

“This is important, public 
interest journalism,” Mr 
Anderson said.
“This program will raise 
important issues that 
hopefully will be ad-
dressed over time. I think 
this is an important pro-
gram.”
Under questioning from 
Labor Senator Murray 
Watt, Mr Anderson offered 
to provide on notice the 
documentation revealing 
the “individuals in ques-
tion” who sent emails 
about the Four Corners 
program – if required.
“This is not what we would 
normally do,” Mr Ander-
son said.
“Senator, it sounds like I 
need to table those emails. 
I will take that on notice.”
Mr Anderson said the 
emails raised questions 
over whether the story 
was in the public inter-
est but he denied that he 
regarded the emails as 
“threats” against the na-
tional broadcaster.
“I didn’t see any direct 
threat in there,” Mr Ander-
son said.
Mr Anderson revealed 
he received about “half a 
dozen emails” from Liber-
al ministers’ offices ques-
tioning whether or not the 
Four Corners program 
was in the public interest.
“What I saw was someone 
claiming that the ques-
tions needed to be more 
specific, but the ques-
tions were quite specific,” 
Mr Anderson said.
“This story started as 

Queensland ALP Senator Murray Watt. Picture: Supplied via NCA 
NewsWireSource:Supplied

something else. The gen-
esis of this story was in 
regards to women during 
the pandemic. Four Cor-
ners were in touch with 
women who were in Par-
liament House.
“What people came to us 
with, was concern over a 
culture and a culture was 
considered to be a toxic 
culture, that was other-
wise characterised as 
a ‘women problem’ and 
allegations that are seri-
ous allegations that sat in 
there.
“What that led to was the 
story that you will see to-
night.”
But the grilling of the ABC 
managing director then 
took a bizarre turn over 
the program that had not 
yet gone to air at the time, 
with Queensland Liberal 
Senator Amanda Stok-
er demanding to know 
whether any “blackmail” 
had been involved in ne-
gotiations over the pro-
gram.
Ms Stoker also asked if 
there was bonk ban in 
place that precluded ABC 
staff having sex with each 
other. Mr Anderson said 
there was no comparable 
bonk ban but there were 
policies on sexual harass-
ment.
“Are you satisfied that 
no attempts of blackmail 
were made in pursuit of 
this story,” Ms Stoker 
asked the ABC managing 
director.
Mr Anderson replied he 
had no evidence to sug-

gest this at all.
“Can you confirm that no 
threats, whether direct 
or veiled, were made to 
any individual?’’ Senator 
Stoker then asked.
“If you learned of them, 
would there be conse-
quences for the people 
involved, the journalists 
[who] were involved?”
Mr Anderson confirmed 
he had not received any 
direct emails from the 
Prime Minister’s office 
about the program.
The Australian’s Media Di-
ary columnist Nick Taba-
koff broke the story Mon-
day morning that “emails 
have been fired off by the 
government to the ABC, 
addressing or copying-in 
the public broadcaster’s 
managing director Da-
vid Anderson, news chief 
Gaven Morris, Four Cor-
ners executive producer 
Sally Neighbour and re-
searcher Lucy Carter” 
over the story.
Prime Minister Scott Mor-
rison said the ABC had a 
duty to “uphold its char-
ter” when asked if his of-
fice or other senior minis-
ters had applied pressure 
over the issue.
“We would just expect 
that the ABC, always, that 
they would act in an inde-
pendent and an unbiased 
… way,” Mr Morrison said.
“If they are going to make 
inquiries I would think 
they would want to do 
them across the political 
spectrum.
“I more than supported 

it. I ensured that it con-
tinued,” Mr Morrison said 
about the “bonk ban” that 
Mr Turnbull introduced.
But despite the complaints 
to the ABC, Mr Morrison 
conceded he had not seen 
the program.
“I am not in the habit of 
responding to allegations 
based on a program I 
haven’t seen. I don’t even 
know what’s in it,’’ he 
said.
Four Corners executive 
producer Sally Neigh-
bour confirmed on Mon-
day morning that political 
pressure had been ap-
plied.
“The political pressure 
applied to the ABC behind 
the scenes over this story 
has been extreme and un-
relenting,’’ she tweeted.
“All credit to the ABC’s 
leadership for withstand-
ing it. ‘Inside the Canberra 
Bubble’, tonight on #4Cor-
ners.”
Earlier, the Senate esti-
mates interrogation com-
menced with the ABC 
managing director being 
asked if he knew that the 
Northern Territory’s chief 
minister’s wife worked at 
the national broadcaster 
in Darwin.
“Yes, I think I was aware 
of that. Yep,” Mr Ander-
son said.
He offered to “take on 
notice” finding out if the 
woman was given permis-
sion to “campaign” for 
her husband and was now 
back in the newsroom re-
porting on current affairs.

Scott Morrison said he had not seen the program, airing on Monday night. 
Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:News Corp Australia

ABC managing director David Anderson on Monday, Picture: Supplied 
via NCA NewsWireSource:Supplied
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For the first time in NSW, 
students will receive free 
tutoring in 2021 thanks to 
a landmark $337 million 
program that is part of the 
NSW 2020-21 Budget.
The program increases 
the ongoing support for 
students’ education after a 
disruptive school year.
The Government is em-
ploying up to 5,500 ad-
ditional staff to deliver 
small-group teaching at 
every NSW government 
school, as well as non-
government schools with 
the most significant levels 
of need.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian said people in 
NSW are working hard to 
recover from the pandem-
ic, and the Government 
is committed to ensur-
ing students’ educational 
outcomes continue to im-
prove in 2021.
“2020 has been a tough 
year, particularly for our 
students and teachers 
who did an incredible job 
despite a disrupted year 
that included seven weeks 
of remote learning due to 
COVID-19, and in some 
areas that came on top of 
bushfires and floods,” Ms 
Berejiklian said.
The Department of Educa-
tion will support schools 
to identify students who 
would benefit the most 
from this intensive sup-
port, tailoring it to their re-
quirements.
Minister for Education and 
Early Childhood Learning, 
Sarah Mitchell today called 
for educators across the 
State to express their in-
terest in being part of this 
historic effort
including; casual and re-
tired teachers, final year 
teaching students, and 
university tutors including 
PhD candidates who are al-
ready teaching undergrad-
uate classes at university.
“We know that learning for 
many students stagnated 
during the pandemic and 
tuition in small groups will 
help re-engage our stu-

dents in their schooling,” 
Ms Mitchell said.
“This program is designed 
to have maximum impact 
on student outcomes, be-
cause small-group tuition 
rapidly accelerates student 
learning.”
Key features of the COVID 
learning support package 
include:
-   $306 million to provide 
small-group tuition for eli-
gible students across every 
NSW government school 
– primary, secondary and 
Schools for Specific Pur-
poses (SSPs)
-   $31 million for non-
government schools with 
the greatest levels of need 
to provide small-group tu-
ition
-  The program will begin 
in Term 1, 2021 and run 
throughout the school 
year.
Treasurer Dominic Per-
rottet said the program 
would see a boost in em-
ployment for casual and 
part-time teachers and uni-
versity tutors.
“This program will not 
only support our students 
in their education but will 
also provide unprecedent-
ed employment opportuni-
ties for qualified teachers 
and university tutors who 
may be short on work,” Mr 
Perrottet said.
“We will also make sure 
our rural and remote 
school leaders can ac-
cess the expert additional 
staff members they need 
to implement the program 
successfully,” Ms Mitchell 
added.
The COVID intensive learn-
ing support program is the 
latest measure in the NSW 
Government’s strategy to 
improve literacy and nu-
meracy outcomes and en-
sure that every school and 
every student can improve 
every year.
People interested in taking 
part can lodge their inter-
est at: https://www.teach.
nsw.edu.au/find-teaching-
jobs/covid-learning-sup-
port-program

FREE TUTORING TO 
SUPPORT STUDENTS

Joel Fitzgibbon has re-
fused to rule out challeng-
ing Anthony Albanese for 
the Labor leadership after 
quitting the party’s front-
bench.
The Hunter MP resigned 
as Labor’s agriculture and 
resources spokesman on 
Tuesday after clashing 
with Albanese over cli-
mate change policy.
He claims that Labor’s 
ambitious climate targets 
have alienated Australian 
voters and cost them the 
last election.
“You can’t give effect to 
climate change policy if 
you’re perpetually in op-
position,” Fitzgibbon told 
Sunrise on Wednesday.
“There’s no doubt that the 
majority of Australians 
want the Australian Gov-
ernment to join the rest 
of the world and to take 
meaningful action on cli-
mate change,” he said.
Joel Fitzgibbon and An-
thony Albanese have 
clashed this week over 
climate change policy. 
Credit: Supplied
“But what concerns me 
is overreach - in other 
words, a climate change 
policy which is so ambi-
tious that it’s not capable 
of being embraced by the 
Australian community,” 
he said.
“If it’s not being embraced 
by the Australian commu-
nity, which has been the 
case at the last two elec-
tions, then it stays in the 
top drawer after the elec-
tion.”
“We can support our coal 

mining industry, our gas 
workers, our manufactur-
ing workers, but also take 
meaningful action on cli-
mate change,” he added.

Joel Fitzgibbon refuses to rule out challenging 
Anthony Albanese for Labor Party leadership

Joel Fitzgibbon and Anthony Albanese have clashed this week over climate change policy.

Fitzgibbon refused to an-
swer David Koch’s ques-
tion when asked if he 
would challenge Anthony 
Albanese for the leader-

ship.
“As per tradition, we don’t 
talk about what happens in 
shadow cabinet, but suf-
fice to say that Albo and 
I have had some pretty ro-
bust debates,” he said.
However he also said 
“Anthony Albanese is our 
leader, I believe he will 
lead us to the next elec-
tion.”
“I believe he’s a good 
leader, but I think he could 
be a better leader if he lis-
tened to the pro-industry 
side of the debate and the 
pro-industry side of the 
caucus.”

Researchers will start hu-
man trials of a new type 
1 diabetes treatment that 
could cure the disease and 
stop the need for painful 
insulin injections.
Experts at St Vincent’s 
Institute of Medical Re-
search (SVI) in Melbourne 
will determine if the drug 
baricitinib can stop the 
immune system from 
destroying the insulin-
producing cells of people 
diagnosed with type 1 dia-
betes.
Baricitinib is currently 
used to treat rheumatoid 
arthritis.
“This would allow people 
who have recently been 
diagnosed with the dis-
ease to continue to pro-
duce insulin for a longer 
period and improve their 
glucose control,” SVI Pro-
fessor Helen Thomas ex-
plained.
People between 12-30 
years old who have re-
cently been diagnosed 
with type 1 diabetes are 
being recruited to take 
part in the trial.
Seven Australians are di-
agnosed with the disease 
each day and are depen-
dent on often painful insu-
lin injections to regulate 
their blood glucose levels.

Other long-term compli-
cations of the condition 
include heart attack and 
stroke, vision impairment, 
kidney disease and nerve 
damage.
“It is tremendously excit-

Melbourne researchers to test if new treat-
ment can cure type 1 diabetes

ing for us to be the first 
group anywhere in the 
world to test the efficacy 
of baricitinib as a poten-
tial type 1 diabetes treat-
ment,” Director of SVI Pro-
fessor Tom Kay said.

Almost 20,000 residents 
living in Sydney’s north-
west have been urged to 
get tested, on Thuresday 
after fragments of COVID-
19 were found in sewage 
across two locations.
Health authorities sent 
out an alert on Wednes-
day night explaining vi-
rus fragments had been 
detected at two sewage 
pumping stations in West-
ern Sydney, which serve 
several suburbs,
“The area served by one 
of the pumping stations 
includes a population of 
around 5,860 residents of 
North Kellyville and Rouse 
Hill,” NSW Health said in 
the statement
“The second pumping sta-
tion serves a population 
of around 12,650 people 
across the suburbs of 
Rouse Hill, Box Hill, The 

Close to 20,000 Sydney 
residents urged to get 
tested for COVID-19

Ponds, Kellyville Ridge, 
Parklea, Quakers Hill and 
Acacia Gardens.”
The fragments were de-
tected through the state’s 
ongoing sewage surveil-
lance program.
While findings could re-
flect older cases of the vi-
rus, NSW Health said it is 
“concerned” there could 
be other active cases out 
there in the community 
and residents could “in-
correctly assume” their 
symptoms indicate a com-
mon cold.
A new pop-up clinic has 
been established in The 
Fiddler car park, on the 
corner of Windsor and 
Commercial Roads in 
Rouse Hill, in preparation 
for a testing blitz.
NSW has recorded four 
straight days of zero local 
cases.
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العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
روحانية وفلكية

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

هاتف:
0400 449 000

املمثلة  أعلنت   
واملغنية التونسية 
عطية  عائشة 
على  حسابها  عرب 
نبأ  اإلنستغرام 
زواج  بدون  محلها 
تظهر  بصورة 
املنتفخ  بطنها 
بإثارة  تسبب  مما 
مواقع  على  اجلدل 

املغنية واملمثلة التونسية عائشة عطية تتصدر ترند غوغل بعد إعالنها محلها بدون زواج

إذا أحببت أن حتافظ على 
بيدها  تلقي  وال  نفسها 
وأن  التهلكة  هذه  يف 
جيدا،  حدودها  تعرف 
حتى ال تسقط يف هذه 
القلق  وتعيش  الفعلة 
كل  هي  تعيشه  الذي 

يوم وحتاول أن تكتمه.
مرة  عائشة  وعادت 
صورة  ونشرت  أخرى، 
وعلقت  لبطنها،  جديدة 
ليس  »هذا  بالفرنسية: 
وال  كليب،  فيديو 
تلفزيوني،  مسلسل 
سأتكلم  واقع..  هذا 
عن املوضوع، يف االيام 
أتوقع  اكن  مل  املقبلة.. 
اشعر  الدعم،  هذا  كل 
السعادة..  و  باالمتنان 
مصدر  رسائلكم 
الشكر  لسعادتي.. 

دعمكم«.
ورغم أن عطية مل تعلن 
أن  إال  الوالد  هوية  عن 

البعض تكهن انه الفنان 
آزر الزوالي وذلك ألنها 
يف  نشرت  قد  كانت 

املاضي  يوليو  شهر 
استعدادها  صور 
للخطوبة منه. كما قامت 

مبشاركة متابعيها بصور 
اخلطوبة،  من  فيديو  و 
فضاًل عن اظهارها خلامت 

ذلك  وبسبب  الزواج، 
فقد مت اجتاه االنظار اليه 

باعتباره والد الطفلة.

االجتماعي  التواصل 
حتى تصدر إمسها حمرك 

البحث غوغل.
عطية أكدت أنها أخطأت 
وهي  نفسها،  حق  يف 
اآلن يف الشهر الرابع من 
احلمل، وحتمل يف بطنها 
تطلق  أن  قررت  طفلة، 

عليها اسم »مايا«.
أنها  عطية  وذكرت 
وقعت يف غرام رجل من 
وأنه  فقط،  هي  طرفها 
معرفته  فور  عنها  ختلى 
إىل  مشرية  حبملها، 
أنها أخطأت عند ارتكاب 
الفاحش،  الفعل  هذا 
قائلة: »ما ذنب الطفلة 
الناس  منها  ينتقم  أن 
ابنة  بأنها  يلقبونها  وأن 
أنها  وأوضحت  حرام«. 
امرأة،  لكل  رسالة  توجه 
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