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القاضية عون استمعت اىل احلاكم سالمة ..زكي لرئيس اجلمهورية اجلامعة العربية مستعدة ملساعدة لبنان

عـون :خـسائر لـبنان نتيـجة الـنزوح الـسوري فاقـت الـ  54مـليار دوالر
احلكومة العتيدة ستعنى باإلصالحات مع التدقيق املالي اجلنائي ملكافحة الفساد
شهدت الساحة اللبنانية
حدثني رميا حجرين يف
مياهه شبه الراكدة..
األول سياسي متثل بزيارة
األمني العام املساعد
العربية
الدول
جلامعة
السفري حسام زكي الذي
زار لبنان واجتمع مع
رئيس اجلمهورية معربا
اجلامعة
استعداد
عن
ملساعدة لبنان فيما أعلن
الرئيس العماد ميشال
عون ان «لبنان يتطلع
اىل وقفة عربية واحدة
حيال الصعوبات اليت
يعاني منها اقتصاديا
واجتماعيا ،ال سيما منها
تدفق النازحني السوريني
اىل لبنان وبات عددهم
يفوق املليون ونصف
املليون نسمة» ،والثاني
قضائي متثل حبضور حاكم

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال االمني العام املساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي
مصرف لبنان رياض سالمة
اىل مكتب املدعية العامة
يف جبل لبنان القاضية
غادة عون حيث استمعت

اليه ،على مدى ساعتني
تقريبا ،حول ملفي اهلدر
استعمال
يف
احلاصل
الدوالر املدعوم والقروض

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

من

السكنية املدعومة
مصرف لبنان.
وكان من املنتظر ان يشهد
لبنان ،هذا الشهر ،حدثا
ثالثا ،يتمثل بزيارة كانت
مقررة للرئيس الفرنسي،
لكنها مل حتصل بسبب
اصابة الرئيس اميانويل

ته
ــنئة وتــنويه

تتقدم «اله
ريالد» من الجالي
ة،
ع
ام
ة،
و
امل
بأحر التهان
سيحية خاصة،
ي بمناسبة عيد
ي
ا
ملي
ال
الد
امل
ج
يد ورأس
سنة املباركة ،أع
ادهما اهلل على
ال
جم
يع
بال
خ
ري واليمن
والربكات.
وتعلن لقر
ائها الكرام انها
ست
حت
ج
ب
ع
ن
من هذا الع
األسواق ابتدا ًء
السب دد على ان تعاود
ال
ص
دو
ر،
كا
ملعتاد ،يوم
ت املوافق
يف  16كانون ا
لثاني .2021

أسرة «اهلريالد»

غانتس يوجه تهديدات إليران
عرب صحيفة سعودية
التفاصيل على الصفحة 21

الفروف :األمريكيون يوجهون
االتهامات من دون أية أدلة
التفاصيل على الصفحة 21

اخرتاق وكالة األسلحة النووية األمريكية
يف و هجوم سيرباني واسع النطاق
التفاصيل على الصفحة 21

صب جميع أنواع
املفاتيح

Security Keys
إختصاصيون برتكيب Digital Locks
وسائر أنواع السكاكر ()Locks
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

أفران ماونت لويس

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

مـعاملة جيدة

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

التتمة على الصفحة 21

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

ماكرون بفريوس كورونا.
فقد أبلغ رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون األمني
العام املساعد جلامعة الدول
العربية السفري حسام
زكي خالل استقباله ،قبل
ظهر أمس األول اخلميس
يف قصر بعبدا ،ان «لبنان
يتطلع اىل وقفة عربية
واحدة حيال الصعوبات
اليت يعاني منها اقتصاديا
واجتماعيا ،بعد سلسلة
وقعت
اليت
االحداث
خالل األعوام املاضية ،ال
سيما منها تدفق النازحني
السوريني اىل لبنان وبات
عددهم يفوق املليون
ونصف املليون نسمة».
ولفت الرئيس عون اىل
املادية
«اخلسائر
ان
املباشرة وغري املباشرة،
ال سيما منها اخلسائر
االقتصادية اليت تكبدها
لبنان نتيجة ذلك منذ العام
 2011حتى العام املاضي،
فاقت الـ  54مليار دوالر

وفقا لتقارير صندوق
النقد الدولي» .وشدد
على «مسؤولية الدول

العربية يف مساعدة لبنان
على جتاوز الظروف الصعبة

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from
Mayor Steve Christou
Christmas in the Gardens
a success
It was a pleasure to host our COVID-safe
Christmas in the Gardens event at the
Auburn Botanic Gardens and witness families
experience some Christmas cheer.
The event reached capacity very quickly so
it’s good to see the Christmas spirit is alive
and well in Cumberland.
My family and I had a fantastic time, and it
was a pleasure meeting you all and hearing
about all the fun things you were getting up
to with loved ones.
It’s been a big year so I hope you enjoy
this special time. I wish everyone a Merry
Christmas and Happy New Year.
Stay safe and have fun, we’ll see
you in 2021.

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone lodging a
planning application will be required to upload
their application electronically through the
Planning Portal that is managed by the
NSW Government.
As a result of these changes, applications can
no longer be submitted to Council over the
counter or by email.
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-applicationscurrently-advertised

or visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationtracking to check the status
of speciﬁc developments.

طلبات التطوير
) متوفرةDAs(
على اإلنرتنت
/ كانون األول31 اعتبارًا من
 سيـُطلب من،2020 ديسمرب
أي شخص يقدم طلب تطوير
تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل
Planning( موقع التخطيط
) التي تديرها حكومةPortal
.نيو ساوث ويلز
 لم،كنتيجة لهذه التغيريات
يعد من املمكن تقديم الطلبات
over the( إىل البلدية باليد
) أو عرب الربيدcounter
.اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات
حول كيفية إيداع الطلبات على
Planning( موقع التخطيط
:) علىPortal
www.planningportal.
nsw.gov.au
التطوير
طلبات
لتقديم
:الحالية زوروا
www.cumberland.
n s w . g o v . a u /
d e v e l o p m e n t applicationscurrentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.
n s w . g o v . a u /
d e v e l o p m e n t application-tracking
وذلك للتحقق من حالة
.تطورات معينة

احتفال ناجح بعيد امليالد يف الحدائق
كان من دواعي سروري
COVID- أن أستضيف
 بمناسبة عيد امليالدsafe
يف حدائق أوبرن النباتية
Auburn
Botanic(
) حيث عاشتGardens
العائالت بعض بهجة عيد
.امليالد
وقد وصلت الحدائق بهذه
املناسبة اىل كامل قدرتها
االستيعابية لذا من الجيد
أن ترى روح عيد امليالد
حية وبعافية تامة يف

.كامربالند
لقد كانت سنة مميزة لذا آمل أن تستمتعوا بهذا
 أتمنى للجميع عيد ميالد مجيد. وكان من الوقت الخاص،قضيت أنا وعائلتي وقتـا رائعـا
.دواعي سروري مقابلتكمً جميعـًا واالستماع وسنة جديدة سعيدة
ً
 سنراكم يف عام،إىل كل األشياء املمتعة التي كنتم تقضونها ابقوا آمنني واستمتعوا بوقتكم
.2021
.مع أحبائكم
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لــبنانيات

تبلغ من زكي استعداد اجلامعة العربية ملساعدة لبنان

عون :املعايري الواحدة قد تذلل صعوبات التشكيل واحلكومة
العتيدة ستعنى باإلصالحات تزامنا مع التدقيق املالي اجلنائي
ابلغ رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون األمني
العام املساعد جلامعة الدول
العربية السفري حسام زكي
خالل استقباله ،قبل ظهر
أمس األول اخلميس يف
قصر بعبدا ،ان «لبنان يتطلع
اىل وقفة عربية واحدة حيال
الصعوبات اليت يعاني منها
اقتصاديا واجتماعيا ،بعد
سلسلة االحداث اليت وقعت
خالل األعوام املاضية ،ال
سيما منها تدفق النازحني
السوريني اىل لبنان وبات
عددهم يفوق املليون ونصف
املليون نسمة».
ولفت الرئيس عون اىل ان
«اخلسائر املادية املباشرة
وغري املباشرة ،ال سيما منها
اخلسائر االقتصادية اليت
تكبدها لبنان نتيجة ذلك
منذ العام  2011حتى العام
املاضي ،فاقت الـ  54مليار
دوالر وفقا لتقارير صندوق
النقد الدولي» .وشدد على
«مسؤولية الدول العربية يف
مساعدة لبنان على جتاوز
الظروف الصعبة اليت مير بها
النه حتمل الكثري يف سبيل
القضايا العربية ويف مقدمها
قضية فلسطني».
وجدد الرئيس عون التأكيد ان
«احلكومة املقبلة سوف تعنى
باجراء اإلصالحات الضرورية
بالتزامن مع التدقيق املالي
اجلنائي يف حسابات مصرف
لبنان واملؤسسات واإلدارات
العامة كافة يف خطوة أساسية
ملكافحة الفساد ومنع تكرار
األخطاء اليت وقعت يف البالد
لسنوات خلت».
وأشار اىل ان «تشكيل
احلكومة اجلديدة يواجه بعض
الصعوبات اليت ميكن تذليلها
اذا ما اعتمدت معايري واحدة
يف التشكيل كي تتمكن
احلكومة من مواجهة التحديات
الكربى اليت تنتظرها نتيجة
األوضاع يف البالد ،وتؤمن
السلطتني
بني
التعاون
التنفيذية والتشريعية».
وكان السفري زكي نقل اىل
الرئيس عون «حتيات األمني
العام جلامعة الدول العربية
امحد أبو الغيط ومتابعته
القريبة لالحداث يف لبنان
واالستعداد ألي دور ميكن ان
تقوم به اجلامعة ملساعدة لبنان
على جتاوز ظروفه القاسية».
وحضر اللقاء ،رئيس املركز
القانونية
للبحوث
العربي
والقضائية السفري عبد الرمحن
الصلح ونائب رئيس املركز
الدكتور يوسف السبعاوي.
وعن اجلانب اللبناني حضر
املدير العام لرئاسة اجلمهورية
شقري
أنطوان
الدكتور
واملستشاران رفيق شالال

واسامة خشاب.

الطفال املدارس واهلهم
املتضررين من انفجار املرفأ،
وخطة إدارة احلفظ ملعرض
طرابلس وتقديم الدعم التقين
واملادي لوزارة الرتبية لتطوير
التعليم عرب االنرتنت ،فضال
عن متويل مشروعني لدعم
الدراية اإلعالمية واملكتبة
القديس
جلامعة
الشرقية
يوسف ومشاريع أخرى لدعم
النازحني السوريني تعليميا.

زكي

وبعد اللقاء ،صرح السفري
فقال:
للصحافيني
زكي
«تشرفت اليوم مبقابلة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون.
اني اليوم هنا بناء على تكليف
من األمني العام جلامعة الدول
العربية للتعرف من القيادات
اللبنانية والرؤساء على الوضع
السياسي يف البلد ومسألة
تشكيل احلكومة والصعوبات
اليت يواجهها لبنان يف هذا
الصدد».
اضاف« :يبدو لنا من اخلارج
ان يف الوضع تعقيدات،
فرغبنا ان نفهم ماذا جيري
واذا كان هناك من جمال
لكي تساعد اجلامعة العربية،
فعرضنا مساعينا احلميدة يف
هذا االطار .نأمل ان ترى
احلكومة النور يف اقرب فرصة
ونريد ان نساعد لبنان يف
اخلروج من ازمته احلالية».
وتابع« :ان االزمة مركبة وفيها
أوجه اقتصادية ومالية وأيضا
سياسية وغري ذلك .واالمل
يف ان حيصل شيء من اشكال
التوافق على اخلروج من االزمة
وعلى الكيفية اليت يتم ذلك.
من الواضح ان هناك عقبات
يف هذا االطار نأمل من خالل
هذه االتصاالت وتنشيطها
ان نرى كيف ميكن للبنان ان
خيرج من هذا الوضع النه من
الواضح ان الشعب اللبناني
يعاني ويرزح حتت ضغوط
حياتية ومعيشية ومالية كثرية،
وبالتالي فان العمل بالشكل
الروتيين التقليدي ميكن ان
ينحى جانبا ملصلحة عمل يتسم
باالستثنائية ويراعي الوضع
اخلاص حاليا يف البلد».
ولفت اىل ان «اهلدف كان
التعرف على الوضع واالستماع
اىل تقييم للموقف ككل وان
شاء اهلل نستطيع ان نساعد
حتى خيرج لبنان من هذه
االزمة».
سئل :هل من مبادرة معينة
اتيتم بها اىل لبنان وأين
هي جامعة الدول العربية من
االزمات املتتالية اليت حصلت
فيه؟
أجاب« :ان ما اتينا به ال يعترب
مبادرة ،لكن اجلامعة العربية
وكما نقول دائما عندما
تواكب لبنان يف كل حمطاته،
فهي تواكبه ليس بالضرورة
بااللتصاق واملتابعة اليومية من
خالل القدوم وارسال املوفدين
واملبعوثني اليه ،اال ان هناك
عمال ملتابعة كل ما جيري يف
هذا البلد ،ألننا نستشعر بان
هناك مسؤولية جتاهه .لكن
هناك مسؤوليات واحداث
تقع على اكتاف املسؤولني

ومتنى الرئيس عون للدكتور
اهلمامي التوفيق يف مسؤولياته
اجلديدة كممثل لسلطنة عمان
يف «االونيسكو» يف باريس.

مجلس ديوان املحاسبة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السفري حسام زكي
والسياسيني يف لبنان الذين
يتعني عليهم حلها بأنفسهم.
ان اجلامعة العربية يف كل
األحوال لن يكون دورها بديال
عن أي طرف لبناني لكنها
ستكون طرفا مساعدا اذا كان
اللبنانيون راغبني يف ذلك
ومهتمني بان يكون هناك
دور عربي ملساعدتهم وحنن
جاهزون لذلك».
سئل :هل ان عملية االستطالع
اليت تقومون بها حمصورة
فقط بلبنان ،ال سيما وان
ازمته االقتصادية والسياسية
ليست لبنانية داخلية فقط،
فهل ستسعون باجتاه الدول
العربية األساسية لتفك هذا
احلصار االقتصادي السياسي
عن لبنان؟
أجاب« :لست متأكدا من ان
استخدام مصطلح احلصار
االقتصادي والسياسي هو
توصيف يعكس الوضع .احرتم
هذا القول ،لكن مرة أخرى،
السياسيون
يتفق
عندما
اللبنانيون على خمرج من هذه
االزمة ،فلرمبا يشكل االمر
إشارة واضحة للخارج العربي او
األجنيب ،على ان هناك اجلدية
الالزمة واملطلوبة للخروج من
االزمة ،ما يسمح له بالتعاطي
اجلاد مع الوضع يف لبنان.
االن عندما ينظر املراقب من
اخلارج يرى ان هناك تعامال
يشبه التعامل العادي مع أي
وضع عادي لتشكيل حكومة
على سبيل املثال ،وكأن البلد
ال مير بازمات حقيقية تهدد
كيان الدولة ذاتها ،كما نسمع
من مجيع السياسيني .هناك
ضرورة لكي يعمل اللبنانيون
انفسهم ،أي القيادات اللبنانية
واليت عليها كل املسؤولية،
من اجل اخراج البلد من هذه
املنطقة الصعبة والدقيقة اليت
يوجد فيها راهنا .وعندما خيرج
سياسيا منها بتشكيل احلكومة
املفرتض ،فاننا نتمنى ان
يفتح ذلك الطريق امام كل

من يريد ولديه نية خملصة
ملساعدة لبنان ان كان عربيا
او اجنبيا».

الهمامي

ديبلوماسيا أيضا ،استقبل
الرئيس عون مدير مكتب
«االونيسكو» اإلقليمي للرتبية
يف الدول العربية وممثل
لبنان
يف
«االونيسكو»
الدكتور محد بن سيف اهلمامي

يف زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهامه يف لبنان.
ونوه الرئيس عون باجلهود
اليت بذهلا الدكتور اهلمامي
يف خالل عمله يف لبنان على
مدى  8سنوات ،واليت اسفرت
عن تنفيذ مشاريع عدة لدعم
لبنان منها مبادرة «لبريوت»
وإعادة تأهيل  40مدرسة
وجتهيز  94أخرى باملعدات،
النفسي
الدعم
وجلسات

ويف قصر بعبدا جملس ديوان
احملاسبة برئاسة القاضي حممد
بدران وعضوية املدعي العام
يف الديوان القاضي فوزي
مخيس ،والقضاة مجال حممود
وعبد الرضى ناصر وانغام
اللقيس
ورانيا
البستاني
وروزي بو هدير ،الذي سلم
الرئيس عون تقريرا خاصا
حول تنفيذ النقل احلضري
يف بريوت الكربى على ضوء
اتفاقيات القروض املمولة من
البنك الدولي.

بري عرض مع زواره يف املستجدات أمنيا وسياسيا

السفري زكي  :اجلامعة العربية حاضرة ألي مساعدة

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة،
مساعد األمني العام جلامعة
الدول العربية السفري حسام
زكي ،حيث مت عرض لالوضاع
العامة يف لبنان واملنطقة وآخر
املستجدات السياسية يف
لبنان.
بعد اللقاء ،قال السفري زكي :
«تشرفت بلقاء دولة الرئيس
نبيه بري .اللقاء كان كالعادة
وديا جدا وصرحيا جدا  ،وحبثنا
يف الشأن احلاصل يف لبنان
وكيف ميكن للجامعة العربية ان
تساعد ان كان هناك فرصة
وامكانية لذلك .دولة الرئيس
شرح الوضع من وجهة نظره
وهو واضح جدا ورؤيته واضحة
للغاية يف ما حيدث وفيما
يعرقل صدور احلكومة».
وأمل زكي «أن يتخطى لبنان
هذه املرحلة الصعبة .هناك
عوامل كثرية تساعد على
صعوبة الوضع وبالذات الوضع
املعيشي للمواطنني والوضع
االقتصادي للدولة .ونأمل ان
يتفق السياسيون على املخرج
املناسب من هذا الوضع
واجلامعة العربية حاضرة ألي
مساعدة ميكن ان تقدمها يف

الرئيس بري مستقبال السفري زكي
هذا الشأن».
واستقبل الرئيس بري وزير
الداخلية والبلديات يف حكومة
العميد
االعمال
تصريف
حممد فهمي وعرض معه
االوضاع االمنية واملستجدات
السياسية.
كما استقبل بري سفري فنزويال
يف لبنان خيسوس غريغوريو
غونزاليز ،حيث مت عرض
لالوضاع العامة والعالقات

الثنائية بني البلدين .
والتقى رئيس اجمللس املدير
العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم.

برقية جوابية من واتارا

على صعيد ،آخر تلقى الرئيس
نبيه بري برقية جوابية من
رئيس ساحل العاج احلسن
واتارا ،شكره فيها على
التهنئة باعادة انتخابه رئيسا
للجمهورية.

سالمة يف مكتب القاضية غادة عون!
استمعت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون اىل
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الذي حضر اىل مكتبها ،حول
ملفي اهلدر احلاصل يف استعمال الدوالراملدعوم والقروض
السكنية املدعومة من مصرف لبنان.
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لــبنانيات

املستشار الثقايف االيراني جدد دعوته لغبطته اىل زيارة بالده

الراعي اطلع من ابي نصر على توقيع
املراسيم التطبيقية حملافظة كسروان جبيل

أبي نصر زار فهمي موفدا من البطريرك الراعي
مستفسرا عن مراسيم حمافظة كسروان جبيل
وقرار نزع اجلنسية من غري مستحقيها
أعلن املكتب االعالمي لرئيس
الرابطة املارونية النائب السابق
احملامي نعمة اهلل أبي نصر ،يف
بيان« ،ان رئيس الرابطة زار
يوم أمس (اخلميس) ،موفدا من
البطريرك بشارة الراعي ،وزير
الداخلية والبلديات يف حكومة
تصريف االعمال العميد حممد
فهمي ،ناقال إليه حتيات صاحب
الغبطة ،مستفسرا عما آلت إليه
املراسيم التطبيقية حملافظة
كسروان  -جبيل ،أكد معاليه
أن املراسيم التطبيقية حملافظة
كسروان  -جبيل ِّ
وقعت وأخذت
طريقها إىل رئاسة الوزراء،
ومحل معاليه رئيس الرابطة
َّ
حتياته وتقديره لصاحب الغبط.
كما اطلع أبي نصر من معاليه عما
وصلت إليه مراحل تنفيذ قرار
جملس شورى الدولة الصادر

البطريرك الراعي مستقبال املستشار الثقايف االيراني عباس خامه يار
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،امس األول اخلميس،
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،املستشار الثقايف
للجمهورية االسالمية االيرانية
عباس خامه يار الذي صرح
بعد اللقاء بعد اللقاء« :زيارتي
لصاحب الغبطة ليست األوىل،
وتأتي مع اقرتاب عيد ميالد
سيدنا املسيح ورأس السنة
امليالدية حبيث تقدمنا بالتهاني
لصاحب الغبطة ،وتأتي هذه
الزيارة ضمن الزيارات اليت
نقوم بها ملختلف مكونات اجملتمع
اللبناني الذي نعتربه جامعا
ويستطيع أن يكون النموذج
السلمي.
للتعايش
األمجل
وقدمت التعازي حبادثة تفجري
مرفأ بريوت .وشرحت لغبطته
كيف هب الشعب االيراني
وكيف
اللبنانيني
ملساعدة
تضامن معه من خالل رفع
األعالم اللبنانية وإضاءة الشموع
يف عدد من املراكز الدينية
والثقافية واألثرية».
وختم« :أطلعت غبطته على
الظروف االجتماعية النامجة
عن جائحة كورونا يف اجملتمع
االيراني وخصوصا يف ظل
العقوبات األمريكية الظاملة يف
حق املرضى واليت ال تفرق بني
عرق أو دين .وجددت الدعوة
اىل صاحب الغبطة لزيارة إيران
واالطالع على وضع املسيحيني
فيها وزيارة الكنائس ،إمنا يف
ظروف صحية أفضل بعد احنسار
جائحة كورونا».
واستقبل البطريرك الراعي
رئيس الرابطة املارونية النائب
السابق نعمة اهلل أبي نصر الذي
اطلعه على أجواء زيارته لوزير
الداخلية والبلديات يف حكومة
تصريف األعمال العميد حممد
فهمي موفدا من البطريرك
املاروني ،لالستفسار عما آلت
إليه املراسيم التطبيقية حملافظة
كسروان  -جبيل ،حبيث أكد
«معاليه أن املراسيم التطبيقية

حملافظة كسروان  -جبيل وقعت
وأخذت طريقها إىل رئاسة
ومحل معاليه رئيس
الوزراء،
َّ
الرابطة حتياته وتقديره لصاحب
الغبطة» ،كما قال أبي نصر.
وأطلع أبي نصر البطريرك على
«أجواء تنفيذ قرار جملس شورى

الدولة الصادر باإلمجاع يف /5/7
 ،2003والقاضي «بنزع اجلنسية
اللبنانية من الذين حصلوا عليها
من دون وجه حق ،أو اكتسبوها
من طريق الغش والتزوير أو
خمالفة بصورة فادحة للقانون
وللدستور».

خريس  :الجناز ملف التشكيل احلكومي
بعيدا عن الكيدية رأفة بالبالد والعباد
دعا عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب علي خريس اىل «ضرورة
اجناز ملف التشكيل احلكومي
بعيدا عن الكيدية واحلسابات
الضيقة رأفة بالبالد والعباد
خاصة وان تداعيات االزمة
االقتصادية املالية وتأثرياتها
االجتماعية املعيشية تنذر بأبشع
العواقب والكوارث.
حتدث خريس يف خالل تشييع
احد كوادر حركة «أمل» سعيد
شور يف بلدة طورا يف حضور
مسؤول احلركة يف اقليم جبل
عامل علي امساعيل على رأس
وفد من قيادة اإلقليم واملنطقة
الرابعة وحضور فاعليات اجتماعية
وشعبية ورؤساء جمالس بلدية

واختيارية .وقال »:يف ظل
املعاناة اليت يعيشها املواطن
ندعو اىل دعم العائالت االكثر
فقرا وذوي الدخل احملدود».
وأشاد خريس بسرية الفقيد
شور ،وقال« :نستذكره يف
وقفاته البطولة إبان االحتالل
االسرائيلي هلذه األرض ،ال
سيما يف املواجهات اليت حصلت
يف اهلجوم الرببري الصهيوني
يف  13كانون األول من العام
 1984على قرى املنطقة فكان
فقيدنا مقداما بل قائدا رغم
استشهاد ابنته جناة شور يف
هذه املواجهة كما قدم فلذة
كبده الشهيد حسن قربانا يف
سبيل الوطن».

هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية:

جيب التصدي ألي استهتار بالقضاء

شجبت هيئة قدامى ومؤسسي
القوات اللبنانية سلوك وزير
الداخلية الذي يتهم تارة
القضاء بأنه فاسد بنسبة 95
 %وطورا رفضه تنفيذ اي
مذكرة قضائية صادرة عن
احملقق العدلي  ،واشارت يف
بيان اىل ان «هذه املواقف
ال تتالءم مع منصبه وال مع
املهام املنوطة به  ،معتربة انه
«مبوقفه صنف نفسه من ضمن
من يزعم انهم فاسدون».
ومثنت اهليئة «تنحي مدعي
عام التمييز غسان عويدات عن

متابعة النظر يف ملف املرفأ،
لسبب صلة القرابة مع احد
املدعى عليهم غازي زعيرت،
وهو سلوك قضائي سليم».
واستغربت «صدور تصرحيات
عن مستدعني امام القاضي
العدلي  ،بأنهم يذهبون
اىل التحقيق ساعة يشاؤون
ملذكرة
تلبية
وليس
،
تصرف
وهو
استدعائهم،
مرفوض ينم عن استهتار
بالقضاء واجب التصدي له
 ،وعند عدم حضورهم اصدار
مذكرات جلب حبقهم».

الوزير فهمي مستقبال أبي نصر
باإلمجاع بتاريخ  2003/5/7عن
أعلى سلطة قضائية إدارية -
هيئة القضايا ،والقاضي «بنزع
اجلنسية اللبنانية من الذين

حصلوا عليها من دون وجه حق،
أو اكتسبوها عن طريق الغش
والتزوير أو خمالفة بصورة
فادحة للقانون وللدستور».

جتمع العلماء دعا الرئيس املكلف اىل اعالن اسباب عدم تأليف احلكومة
وطالب القوى االمنية باختاذ اجراءات عمالنية ملنع حترك اخلاليا النائمة
رأى جتمع العلماء املسلمني،
يف بيان ،ان «الوضع يف
لبنان ال يزال متأزما على
املستويات كافة ،فلم يستطع
الرئيس املكلف سعد احلريري
تأليف حكومته إىل اآلن ،وسط
أعذار واهية ال تقنع أحدا ،بل
الظاهر أنه يتعرض لضغوط
إقليمية ودولية حتدد له طريقة
التأليف ،وهو يستغلها من أجل
فرض شروط تناسبه ،ما يعين
تداخل الدولي واإلقليمي مع
املصاحل احلزبية ،واخلاسر األكرب
يف كل هذه املسرحية الفاشلة
هو الشعب اللبناني الذي يعاني
أمل اجلوع والفقر واملرض وعدم
القدرة على مواجهة املصري
األسود الذي ينتظره وال
يستطيع اهلروب منه مع انسداد
باب اهلجرة أمامه».
وأضاف البيان« :يف الوقت
نفسه ،تعلن املصادر األمنية
عن حتريك خلاليا نائمة بدعم
أمريكي وسعودي من أجل إيقاع
فنت مذهبية وطائفية ترتجم
بإشكاالت أمنية وتتطلب عينا
ساهرة للقوى األمنية ويقظة
الشعب ،حبيث يتحول كل مواطن
إىل خفري يساهم يف كشف هذه
اخلاليا النائمة والتبليغ عن أي
حتركات مشبوهة للقوى األمنية
الختاذ اإلجراءات املناسبة».
وطالب الرئيس املكلف بأن
«يعلن فورا عن األسباب اليت
متنعه من التأليف كي يعرف
املواطن حقيقة هذه العقبات
ونستمع اىل الردود عليها»،
ولفت اىل ان «كل ما يصدر
عن املسؤولني مباشرة أو عرب
مصادرهم يؤكد أن العقبات
ناجتة من التمسك مبصاحل
حزبية وفئوية ضيقة وفقدان
لروح املسؤولية ،والضحية هو
الشعب».
ودعا القوى األمنية اىل «اختاذ
اإلجراءات العمالنية اليت متنع
من حترك اخلاليا النائمة يف

اجتاه أهدافها املشبوهة والقيام
حبمالت استباقية للقبض عليهم
يف أوكارهم قبل انطالقهم
منها».
وطالب الشعب بأن «يكون عينا
ساهرة ترصد كل التحركات
املشبوهة والتبليغ عنها
للجهات األمنية كي نقضي على
الفتنة يف مهدها».
وحيا «الشعب األبي واملقاوم
يف صيدا الذي منع سفرية
الواليات املتحدة األمريكية
دوروثي شيا من الدخول إىل
بلديتها ،ليؤكد أن صيدا بوابة
اجلنوب واملقاومة ستبقى وفية
لشهدائها كجمال حبال ونزيه
القربصلي ولن تسمح ملندوبة
بالتدخل
األكرب
الشيطان
بالشؤون الداخلية اللبنانية وبث
الفتنة بني أبناء الوطن الواحد

ملصلحة الكيان الصهيوني».
وأكد «التجمع» أهمية املبادرات
الفردية للمساعدة يف جتاوز
األزمات اليت يتعرض هلا
وأهمية
اللبناني،
املواطن
مبادرة املواطنني امليسورين
غذائية
مواد
تقديم
اىل
ومساعدات طبية ومدرسية اىل
الفقراء واحملتاجني».
وحيا ايضا «السيد أمحد
املوسوي على تعهده بناء جسر
للمشاة قرب اجلامعة اللبنانية
يف زحلة اليت حتول الشارع فيها
إىل مصيدة للطالب ،ما أدى
لسقوط عدد كبري من الشهداء
واجلرحى».
وأسف «لغياب الدولة عن
مشاريع ضرورية كهذه حلماية
الطالب أمل لبنان حنو غد
أفضل».

منتدى حوار بريوت :الكل جيب أن يكونوا حتت
سقف القانون من أعلى اهلرم حتى قاعدته
عقد منتدى حوار بريوت اجتماعا
تناول فيه األوضاع اليت متر بها
البالد وانتهى بإصدار البيان
التالي:
 -1هال اجملتمعون ما يقوم به من
هم يف مواقع احلكم واملسؤولية،
وإمعانهم يف هدم الوطن وإفقار
املواطنني وإذالهلم دون أي وازع
من ضمري أو حس باملسؤولية
وخروجا عن كل قواعد األخالق.
 -2صدق من قال «كلمة حق
يراد بها باطل» وذلك تعقيبا
على ما صدر عن احملقق العدلي
يف قضية انفجار مرفأ بريوت،
واآلخذ مبقولة «استضعفوك
فوصفوك» .ولسنا هنا مبعرض
الدفاع األعمى عن موقع رئاسة
احلكومة ،فالكل جيب أن يكونوا
حتت سقف القانون من أعلى
اهلرم حتى قاعدته ،لكن كان
من األجدى أن يستدعي احملقق
كل من يتحمل مسؤولية إدخال

نيرتات األمونيوم منذ وصوهلا
إىل مرفأ بريوت حتى تاريخ
انفجارها.
 -3بعد الرتاشق وتبادل املواقف،
خناف أن يكون هذا األمر متفقا
عليه بني املنظومة احلاكمة
إلفشال كل مسعى قد يطال
الكثريين منهم.
-4استنكار ما تعرضت له ناقلة
النفط يف جدة ،متوجهني إىل
مجيع القوى الفاعلة إقليميا أن
تكف عن العنف وتسعى إلجناز
توافقات تراعي مصاحل اجلميع.
 -5ننبه وحنذر املعنيني من
املسؤولني من خماطر التعرض
للقمة عيش املواطن والعمل
على اعتماد سياسة اجتماعية
تساعد على ختطي هذه املرحلة
الصعبة ،وأن يتم دعمها من قبل
من وضعوا أيديهم على ودائع
ومدخرات املواطنني وإال فالقادم
خطري.

صفحة 5

Saturday 19 December 2020

الـسبت  19كانـون األول 2020

Page 5

لـبنانيات

دياب استقبل االمني العام املساعد للجامعة
االشغال وافقت على اقرتاح قانون متديد العمل بالعقد التشغيلي لكهرباء زحلة
جنم :نقوم بدورنا الرقابي على أكمل وجه العربية والبحث تناول االوضاع وتشكيل احلكومة

عقدت جلنة االشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه ،أمس
االول اخلميس ،جلسة برئاس
النائب نزيه جنم وحضور
وزيري الطاقة واملياه واملال
يف حكومة تصريف االعمال
الدكتورين رميون غجر وغازي
وزني ،مقرر اللجنة النائب
حكمت ديب ،والنواب :فيصل
الصايغ ،جوزف اسحق ،زياد
حواط ،فريد اخلازن ،فؤاد
خمزومي ،سيزار ابي خليل،
حممد احلجار ،سليم عون ،حممد
خواجة ،علي عمار ،حسني احلاج
حسن ،حسني جشي ،جهاد
الصمد ،اسامة سعد ،جورج
عقيص ،ميشال ضاهر ،انور
مجعة ،ادي دمرجيان ،عاصم
عراجي ،انور اخلليل ،هادي
ابو احلسن ،ابراهيم املوسوي،
علي حسن خليل ،امني شري،
غازي زعيرت ،ايوب محيد،
ياسني جابر ،بالل عبداهلل،
شامل روكز ،قاسم هاشم،
وادي معلوف.
وحضر ايضا املدير العام
ملؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك ،املدير العام لالستثمار
يف وزارة الطاقة غسان نور
الدين ،املديرة العامة للنفط
اورور فغالي ،مديرة احملاسبة
العامة يف وزارة املال الدكتورة
رجاء الشريف ،املدير العام
للمناقصات جان علية ،نعمان
ندور ممثال مصرف لبنان،
ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان:
عزيز انطون ،فاطمة احلركة،
حسن ديب ،وجهاد غضية،
ومستشار وزير الطاقة داني
مساحة.

نجم

اثر اجللسة ،قال رئيس
اللجنة النائب جنم« :اليوم
اجتمعت جلنة االشغال العامة
والطاقة واملياه يف جلسة
حبثت يف بدايتها مقاربة
امللفات املطروحة عرب املصلحة
العامة بعيدا من االصطفاف
السياسي والكيد ،ومن خلفية
احلرص على املال العام وليس
من باب تسجيل سبق او تربئة
احد او االفرتاء على احد ،نقوم
بدورنا الرقابي على اكمل وجه.
اجللسة كانت عن كهرباء زحلة
وكان هناك توافق كامل من
كل االحزاب (الكتل النيابية)

على ما سأقرأ ،وهو اقرتاح
قانون معجل مكرر نأمل ان
يدرج االثنني» ،وتال نصه:
اقرتاح قانون معجل مكرر
لتمديد العمل بأحكام القانون
رقم  2018/107واىل اعتبار
العقد التشغيلي الناشئ عنه
واملتفق عليه بني مؤسسة
كهرباء لبنان وشركة كهرباء
زحلة ش.م.ل نافذا ومتديد
العمل به مادة وحيدة:
اوال:
أ  -ميدد العمل بأحكام القانون
رقم  107تاريخ ،2018/11/30
ملدة  24شهرا اعتبارا من
 2021/1/1لغاية ،2022/12/31
ويعترب العقد التشغيلي الناشئ
عنه لتقديم خدمات تسيري
املرفق العام املتفق عليه بني
مؤسسة كهرباء لبنان وشركة
كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا
من تاريخ  2019/1/1لغاية
.2022/12/31
ب  -تفتح وتلحظ االعتمادات
لسداد
للمؤسسة
الالزمة
النفقات املطلوبة هلذا العقد
بقرار يصدر عن جملس ادارة
مؤسسة كهرباء لبنان وخيضع
ملصادقة سلطيت الوصاية،
على ان يبتا هذا القرار خالل
مهلة  30يوما من تاريخ تبلغهما
به .ويعترب مصادقا عليه حكما
بانتهاء هذه املهلة ،ويف
حال حصول خالف يف الرأي
بني وزارتي الوصاية واملال
يف شأن املصادقة على هذا
القرار ،تعرض وزارة الوصاية
اخلالف على جملس الوزراء لبته
بناء على طلب جملس ادارة
املؤسسة ،ويقوم قرار جملس
الوزراء يف هذه احلال مقام
رأي الوزارتني.
ج  -على مؤسسة كهرباء لبنان
سداد قيمة االشغال كافة
اليت اجنزتها شركة كهرباء
زحلة ش.م.ل طيلة الفرتة
املمتدة من  2019/1/1ولغاية
 2020/12/31بعد تسلمها هلا
وفق االصول املنصوص عليها
يف هذه االشغال.
د  -على وزارة الطاقة واملياه
 املديرية العامة لالستثماراستكمال اجراءات اسرتداد
امتياز زحلة السابق ،والعمل
على اصدار مرسوم التحويل
وفق االصول ،على ان تلحظ

فيه احكام تعاجل اوضاع اجراء
امتياز زحلة السابق.
ثانيا :على مؤسسة كهرباء
لبنان اعداد دفرت شروط
عمومية
مناقصة
واطالق
لتقديم اخلدمات الكهربائية
ضمن حدود نطاق امتياز زحلة
السابق وتوقيع العقد مع اجلهة
اليت ترسو الصفقة عليها خالل
مهلة سنتني من تاريخ نشر
هذا القانون.
ثالثا :يعمل بهذا القانون فور
نشره يف اجلريدة الرمسية».
وأضاف« :اعود واؤكد الروحية
الطيبة اليت سادت خالل
اجللسة باتفاق كل االحزاب،
وكيف سنستمر يف اعطاء
اهلنا يف زحلة كهرباء .وامتنى
ان تتسهل امور احلكومة وتأتي
حكومة تستطيع ان تفيد
الوطن وجتذب استثمارات اىل
هذا البلد وتوقف تدهور احلالة
االقتصادية».

عقيص

بدوره ،قال النائب عقيص:
«انا مع زمالئي عاصم عراجي
وانور مجعة وباسم سيزار
معلوف ،اطمئن اهالي زحلة
ان حقهم يف االنارة الدائمة
 24/24ساعة ثبت يف جملس
النواب واجلو سادته اجلدية
وكان الرائد مصلحة الزحليني.
ونأمل يف غضون سنتني ان
نتمكن من اجياد حل ألزمة
الكهرباء».

عراجي

وقال النائب عراجي :اهنئ
اهلي يف قضاء زحلة على متديد
العقد التشغيلي للمدينة .وهذا
اجناز ،واقول هذا اتفاق عام
بني نواب زحلة».

جمعة

وقال النائب مجعة« :انضم
اىل زمالئي بالتهنئة .كان
هناك أناس يعلقون وهناك
ارقام قيلت .وما حصل هو
توفري كهرباء زحلة ،24/24
والتفاصيل انها مجعت باقرتاح
واحد ،وهذا هو االجناز الذي
جرى وبسرعة قياسية ،اتفقنا
على هذه الصيغة ونتمنى
ان يصبح لبنان كله مضاء
.»24/24

رئيس حكومة تصريف االعمال حسان دياب مستقبال السفري حسام زكي
ستقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
يف دارته يف تلة اخلياط ،األمني
العام املساعد جلامعة الدول
العربية السفري حسام زكي،
يرافقه رئيس املركز العربي

مكتب االعالم يف رئاسة
احلمهورية :ما بثته اجلديد
عن تدخل الرئيس يف
التحقيق يف جرمية املرفأ
ادعاءات كاذبة
صدر عن مكتب االعالم يف
رئاسة اجلمهورية البيان
حمطة
االتي»:تواصل
(اجلديد) اختالق الروايات
الكاذبة ،وزج اسم رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون بها ،واخر هذه
الروايات ما بثته مساء
اليوم يف مقدمة نشرتها
اإلخبارية عن تدخل رئيس
اجلمهورية يف التحقيق يف
جرمية االنفجار يف املرفأ
وخباصة يف ما خص
املدير العام ألمن الدولة
اللواء أنطوان صليبا.
إن هذه الرواية ،كما
مستها حمطة (اجلديد)
نفسها ،ال أساس هلا من
الصحة ،وهي من نسج
خيال الفريق الذي يتوىل
يوميا بث االخبار الكاذبة
يف هذه احملطة ،ذلك
ان رئيس اجلمهورية مل
يتدخل يوما يف التحقيق
اخلاص جبرمية مرفأ بريوت
ال من قريب وال من
بعيد .وآن اآلوان حملطة
(اجلديد) ان تتوقف عن
بث مثل هذه االدعاءات
اليت مل تعد تنطلي على
احد واليت من شانها ان
تؤثر سلبا على جمريات
التحقيق».

للبحوث القانونية والقضائية
السفري عبد الرمحن الصلح
ونائب رئيس املركز الدكتور
حبضور
السبعاوي،
يوسف
الوزير شربل وهيب واملستشار
خضر طالب.

وجرى استعراض األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة وتشكيل
احلكومة ودور اجلامعة العربية
يف مساعدة لبنان .كما تطرق
البحث إىل القضية الفلسطينية
ومبادرة بريوت العربية للسالم.

جلنة االعالم يف الوطين احلر:

ما يصدر عن اجلديد نضعه بتصرف الرأي
العام والسلطة القضائية املرجع لرفع أي غنب
صدر عن اللجنة املركزية
لالعالم يف «التيار الوطين
احلر» البيان اآلتي:
«حتت ستار حرية التعبري،
تشن «حمطة اجلديد» محلة
افرتاء بالتعرض لكرامة رئيس
اجلمهورية ،كما للتيار الوطين
احلر ،ضاربة بعرض احلائط
كل املفاهيم والقيم األخالقية
والقانونية ومستخدمة أسلوبا
ال يليق بها كمحطة اعالمية
وبالرسالة املؤمتنة عليها،
مستفزة التيار الوطين احلر
ومناصريه ،مع التأكيد أنه مل
يصدر عن قيادة التيار أي
توجيه أو قرار بأي ردة فعل
جتاه احملطة.
إن اللجنة املركزية لالعالم
يف التيار إذ تؤكد احرتامها
حلرية التعبري تضع ما يصدر
عن حمطة اجلديد يف تصرف
الرأي العام اللبناني ،وهي
إذ ترفض أي تعرض لرئيس
الدولة تسأل:ملصلحة من

جيري تنفيذ محلة إعالمية
رئيس
ضد
استفزازية
فريق
وضد
اجلمهورية
شرحية
ميثل
سياسي
واسعة من اللبنانيني؟ ما
هي الدوافع احلقيقية وراء
هذه احلملة املشبوهة؟ أين
الرسالة اإلعالمية اليت تسعى
احملطة إىل إيصاهلا مبحتوى
كالم مماثل ال يصدر عادة
عن منرب اعالمي حمرتم؟
وتؤكد اللجنة أن التيار
الوطين احلر املؤمن بدولة
احلق واملؤسسات يلتزم
القوانني ،ويعترب أن السلطة
القضائية هي املرجع الصاحل
إلحقاق العدالة ولرفع أي
غنب عنه ،وحتصيل أي حق
من الذين يتمادون بانتهاك
على
والتطاول
احلقوق
الكرامات ،وهو حيتفظ حبقه
يف هذا اجملال باختاذ أي
إجراء قانوني ضد حمطة اجلديد
املعتدية على احلقيقة».

صوان علق التحقيقات يف ملف انفجار مرفأ
بريوت عشرة أيام

اعلن احملقق العدلي يف جرمية
انفجار مرفأ بريوت القاضي
فادي صوان تعليق التحقيقات
يف امللف ملدة عشرة أيام ،وهي
املهلة القانونية اليت على احملقق
العدلي أن يقدم خالهلا جوابه على
طلب كف اليد عن امللف املقدم
من الوزيرين السابقني غازي
زعيرت وعلي حسن خليل لإلرتياب
املشروع وتعيني حمقق آخر.

يشار اىل أن أطراف الدعوى
كافة بدءا من النيابة العامة
التمييزية اىل احملقق العدلي
ونقابة احملامني ،بوكالتها عن
املدعني املتضررين من جراء
اإلنفجار لديها مهلة عشرة أيام
لإلجابة ،علما أنه فور تقديم
احملقق العدلي جوابه،ستباشر
النيابة العامة مطالعته متهيدا
إلبداء الرأي.
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اطالق وثيقة البابا فرنسيس كلنا اخوة من لبنان وتشديد لبنان يف «غرفة االنتظار» حتى
انتخابات سوريا وإيران؟
على مسار احلوار البناء بني االديان
اطلقت اللجنة االسقفية للحوار
املسيحي االسالمي بالتعاون
مع املركز احلربي املرميي حلوار
االديان يف لبنان ،وهو باكورة
املراكز التابعة لالكادميية احلربية
املرميية حلوار االديان يف روما،
وبدعوة من املركز الكاثوليكي
لالعالم ،ومبشاركة رمسية من
الفاتيكان ،يف كاتدرائية سيدة
البشارة للسريان الكاثوليك -
املتحف ،العمل برسالة «كلنا
اخوة» لقداسة البابا فرنسيس
اليت اتت استكماال للقاء شيخ
االزهر يف ابو ظيب.
وأعلن عن املؤمتر يف لبنان
وروما «نظرا اىل أهمية انطالق
العمل من لبنان الوطن الرسالة
ولكون
التعددية
ومنوذج
املركز يضم اعضاء مؤسسني
مسيحيني ومسلمني».
وشارك يف املؤمتر السفري
جوزف
املونسنيور
البابوي
اللجنة
رئيس
سبيتريي،
اإلعالم
لوسائل
األسقفية
املطران أنطوان نبيل العنداري،
رئيس اللجنة االسقفية للحوار
املسيحي  -االسالمي املطران
ماتياس شارل مراد ،رئيس
املرميية
احلربية
األكادميية
العاملية األب ستيفانو شيكني،
رئيس جلنة احلوار املسيحي -
االسالمي
التابعة الوزارة احلوار املسيحي
االسالمي يف الفاتيكان االمام
الدكتور نادر العقاد ،املسؤول
االعالمي للمركز احلربي ممثل
طائفة املوحدين الدروز الشيخ
عامر زين الدين ،رئيس املركز
احلربي املرميي يف لبنان االب
وسام بو ناصر ،ورئيس املركز
الكاثوليكي لالعالم اخلوري عبده
ابو كسم.
وحضر اللقاء مستشار الرئيس
سعد احلريري للشؤون األسالمية
الشيخ علي اجلنابي ،الصحايف
صالح تقي الدين ممثال نقيب
احملررين جوزف القصيفي،
رئيس الرهبانية األنطونية
األب جورج ابو جودة ،السيد
علي السيد قاسم ،القنصل
اللبناني يف كندا حسني رحال،
عضو املركز احلربي املرميي
حلوار األديان الشيخ صاحل
حامد ،ممثلة جملس كنائس
الشرق األوسط الصحافية
اوغيت سالمة ،رئيس «نادي
الشرق حلوار احلضارات» ايلي
السرغاني« ،سفري اإلعالم
العربي يف لبنان» جوزف
حمفوض وحشد من اإلعالميني.
الشاعرة
للمؤمتر
وقدمت
ايناس خمايل حبيث شددت
على «اهمية احلوار البناء الذي
يسعى اىل كلمة سواء حمورها
معرفة اآلخر وقبوله والتعامل
معه مبساواة يف مناخ من
احلرية.

العنداري

ثم حتدث العنداري فأشار اىل
ان «البشرية تكون عائلة واحدة
هي العائلة االنسانية للجميع
من دون استثناء ورسالة حتد
لألشخاص والشعوب ألحياء
األخوة والصداقة اإلجتماعية

اليت تهدف اىل اإلندماج
اإلجتماعي جليمع فئات الناس
من دون استثناء وال سيما
الفقراء واملظلومني واملهاجرين
واملهجرين ،وميكننا القول إن
هذه الرسالة العامة تتوخى
رسالة جديدة يف مسار احلوار
والتالقي بقلب منفتح وخدمة
األخوة يف العامل .ويدعو
قداسته يف النداء األخري
وخامتة هذه الرسالة اىل التأمل
بشخصية الطوباوي شارل دو
فوكو الذي اراد ان يكون اخا
للجميع ،وعسى ان يلهم اهلل
كل واحد منا بهذا احللم».

مراد

وأعلن املطران مراد ان «هذه
الرسالة البابوية العامة الثالثة
فرنسيس،
البابا
لقداسة
وقد اختار عنوانها من كلمات
القديس فرنسيس األسيزي»
ترتبط ارتباطا وثيقا بوثيقة
األخوة اإلنسانية ،اليت وقعها
كل من البابا فرنسيس واإلمام
األكرب لألزهر يف أبو ظيب ،يف
شباط  .2019يلخص البابا
فيها التعاليم االجتماعية عن
األخوة الشاملة» ،داعيا إىل
«عيشها وفقا ملبادئ اإلجنيل
من منظوراحلوار بني األديان،
وسيلة لتحقيق العدالة والوئام
والسالم».
وأضاف« :يشدد البابا على
ضرورة احرتام كرامة الرجل
واملرأة واملساواة بني اجلميع
يف تعزيز حقوق اإلنسان،
ألننا مجيعا أبناء اهلل «أبناء
هذه األرض نفسها اليت تأوينا
مجيعا» ،مهما كانت انتماءاتنا
أو معتقداتنا ،وبالتالي إخوة
وأخوات .ألن األخوة فقط
هي اليت ميكن أن تنقذ ،غدا،
اإلنسانية ،يف ظل التهديدات
اليت تواجه «بيتنا املشرتك»
وجمتمعاتنا ومستقبلنا».
وحض املطران مراد اجلميع على
«قراءة الرسالة العامة بكاملها،
الن البابا يعيد فيها صوغ بعض
أفكاره السابقة يف ملخص جديد،
كاستجابة للظروف احلالية لعامل
منغلق ،وهو ما يعانيه اجلميع
ويشعر باالمشئزاز من عواقبه
األليمة ،اليت تؤثر على البشر
واملستقبل واخلليقة» .وركز
على «مضامني فصول الرسالة
السبعة» ،مؤكدا انه «ال ميكن
حتقيق دعوات البابا فرنسيس
إال باحلب الشامل وثقافة
اللقاء».

السفري البابوي

السفري البابوي شكر دعوته اىل
املشاركة يف املؤمتر ،وقال:
«عندما ننظر اىل االطفال نعرف
ان رغبة االخوة مرتسخة يف
قلوب البشر .ولكن ،لالسف،
كلما كربنا نضع هذه احلقيقة
جانبا وخنتار وضع احلدود مع
اآلخر ،فننظر اىل اجلماعات
االخرى نظرة خمتلفة ،ال بل اسوأ
من ذلك ننظر اليهم كأعداء».
وختم بطلب «مساعدة الرب ان
نكون اشخاصا حماورين وان
يتحمل املسؤولون الدينيون

املسؤولية ليعيشوا املثال
يف بناء ثقافة السالم.فلنكن
كرجال الدين األوائل يف تقديم
هذا املثال بتواضع امام اهلل،
كبناة سالم ،لنتمكن من تغيري
عقلية اإلنقسام واخلصومة عرب
ثقافة حوار يف خدمة اإلنسانية
من اجل خري كل اخوتنا يف
لبنان».

شيكني

احلربية
األكادميية
رئيس
املرميية العاملية األب ستيفانو
شيكني ،اعرب عن امتنانه
«للشهادة اليت اعطاها املركز
املرميي حلوار األديان يف
لبنان ،وقال« :نتابعه من روما
ونبدي اعجابنا به ،وله منا دائما
كل الدعم والسند» ،معتربا ان
رسالة البابا فرنسيس «ميكنها
أن ترتجم من لبنان يف األخوة
اليت تعاش من أجل اخلري العام
يف البيت اللبناني ،وهكذا
تصبح منوذجا لكثري من بلدان
العامل» .واكد انه «جيب جتنب
القوميات املنغلقة والغاضبة
والعدوانية ،وبالتالي يدعو اىل
اعادة اكتشاف القيم اإلنسانية
املشرتكة والدفاع عنها مع
احلفاظ على اختالف املواقف
واالعرتاف بالتنوع ،مبا يف ذلك
املواقف الدينية ،فال يقع أحد
يف توحيد معايري العوملة».
وعن حمورية شخص مريم،
قال« :والدة يسوع ،هي اليت
تعلمنا األخوة العاملية ،وكما ان
املرأة  -األم هي ضمان وجود
املنزل ،اقرتحنا مريم منوذجا
لـ «املنزل املشرتك» ،وال
سيما نقطة لقاء بني املؤمنني
املسيحيني واملسلمني».

العقاد

االمام العقاد شكر املركز
املرميي يف لبنان على هذا
املؤمتر املهم للتعريف بالرسالة
البابوية وشكر لبنان لكونه
منوذج العيش املشرتك والذي
يعتد به يف الفاتيكان» ،مشريا
اىل ان «الرسالة البابوية
عظيمة وتشرف اجلميع على
اختالف معتقداتهم وهي هدية
من السماء لتكون مثاال حيتذى،
وتفتح بابا لدخول اوكسيجني
احملبة اىل قلوب املتحاورين
ليسريوا يف االرض كاجنيل
وقرآن ناشرين ثقافة احلب
االخوي».
وأضاف :الرسالة مل حتدد ال
البداية وال النهاية بل السري معا
كأعضاء عائلة واحدة فننتقل من
التسامح البسيط اىل التعايش
احلقيقي االخوي» .وتوجه اىل
اللبنانيني بان «يكونوا املثال
االول لرسالة قداسة البابا،
ولبنان دولة منوذج للمحبة
واحلوار األخوي وجيب ان يكون
ايضا منوذجا لبقية بلدان العامل.
ومن خالل هذا املركز نريد ان
نكون رسالة اخوة تطبق حقيقة
الرسالة البابوية مجيعنا اخوة».

زين الدين

ورأى الشيخ زين الدين يف
خطوة قداسة البابا «رسالة اىل
املسيحيني وال سيما يف لبنان

بلد التعددية ليحافظوا على
رسالتهم والتمسك بالوطن
الواحد
والعيش
والصيغة
وحفاظهم على جوهر املشروع
اللبناني اخلالق مساحة للحوار
اإلسالمي-املسيحي».
واعترب ان «القادة الدينيني
مدعوون اىل يكونوا شركاء
حوار حقيقيني والعمل يف بناء
السالم ،كذلك كل منا مدعو هو
اآلخر اىل ان يكون صانع سالم،
ويسعى اىل الوحدة وفتح دروب
احلوار ال بناء جدران التفرقة
نعيش خلفها ،لكي نكون حبق
اخوة عامليني .فطوبى للرمحاء،
وطوبى ألنقياء القلوب ،وطوبى
لصانعي السالم ألنهم أبناء اهلل
يدعون».
وقال «ان ختصص إحدى دوائر
الفاتيكان لبنان بباكورة املراكز
احلربية املرميية حلوار االديان،
بناء على توجيهات احلرب االعظم
فألنين اخال البابا فرنسيس
يكمل ما بدأه البابا يوحنا بولس
الثاني من ان «لبنان اكرب من
وطن ،انه رسالة».
أخاله يتوجه اىل املسيحيني
خصوصا يف بلد التعددية
واحلضارات واالشعاع واحلرف
والكتاب .أال حافظوا على
رسالتكم املسيحية يف هذا
الشرق اجلريح ،أال متسكوا
بوطن وصيغة عيش اخرتناهما
بإرادتنا احلرة ،أال تواصلوا مع
اآلخر الشريك يف عيش الكرامة
واحلرية ،أم ننتظر؟! ننتظر
«مظلومية» جديدة قد تأتينا
كل مئيت عام لنعود ونشبك
االيدي والقلوب صونا لوطن
االرز؟! عودوا اىل وصايا
السينودس واإلرشاد الرسولي
واجملمع البطريركي ،يف رفض
ان نكون فئة تسجن نفسها يف
املاضي األليم ،وامنا مجاعة أدت
دورا اساسيا يف نهضة العامل
العربي ،وبقاء جوهر املشروع
اللبناني اخلالق مساحة للحوار
اإلسالمي-املسيحي.

بو ناصر

األب بو ناصر شكر «السادة
االساقفة على دعمهم لنجاح
رسالة ودور املركز احلربي
ايضا
وشكر
املرميي».
«االعضاء املشاركني يف املركز
واللجنة االسقفية للحوار على
اجلهود اليت يبذلونها لالصرار
على الستمرار يف هذا املسار
احلواري».

ابو كسم

اخلوري ابو كسم نوه بـ»طيبة
قلب البابا العظيم الذي اختار
كما اسالفه ان يكون رسول
احملبة اليت تنطلق من االخوة
االنسانية ،واحلوار مع االخر
لتحقيق صناعة السالم ،فالسالم
هو صناعة يلزمه جهد يومي،
فاحلوار هو مع اآلخر املختلف
عنا ،واختار ايضا صناعة ثقافة
اللقاء» ،مؤكدا ان «من بني
الدوافع وراء هذه الوثيقة
البابوية صناعة ثقافة االلتقاء،
يف ظل ما يشهده العامل اليوم
من توترات وحروب».

هيام القصيفي

يتعاطى أركان احلكم يف امللفات الداخلية ،وال سيما تأليف احلكومة،
وكأنه ال وجود النهيار اقتصادي واجتماعي .ينتظرون ،كعادتهم،
كلمة السر اخلارجية واالستحقاقات اإلقليمية والدولية ،ولو استغرقت
أشهرًا.
ال يزال أركان  14آذار الذين
تصدروا مشهد عام  2005يروون،
ّ
على طريقتهم ،أنه خالفًا لكل االنطباعات بتحريك السفارة االمريكية
للمتظاهرين يف  14آذار ،فإن السفري األمريكي جيفري فيلتمان
نصحهم باخلروج من الشارع عقب اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
وإن السفارات الغربية مل تكن مقتنعة جبدوى التحركات الشعبية
يف ساحة الشهداء ،معتربة أنها ستكون عابرة وظرفية .ويعيد هؤالء
التأكيد ،لدى استذكار تلك املرحلة ،أن ما حصل هو أن الشارع
فرض إيقاعًا لبنانيًا داخليًا للمرة االوىل ،وهذا ما استتبع التدخل
الغربي الحقًا (وليس العكس) ،واختاذه مواقف متشددة وحازمة من
عملية االغتيال وما تالها من تطورات سياسية.
تعيد هذه الرواية ،بعد  15عامًا على حصوهلا ،تأكيد مدى التجاذب
الداخلي واخلارجي منذ  17تشرين االول حتى اليوم ،وصو ً
ال اىل
مفاوضات تأليف احلكومة ،واإلحاطة اخلارجية بكل ما جيري .لكنها
تعكس ،أيضًا ،مستوى تراجع القوى السياسية الراهنة وعدم قيامها
بأي مبادرة حلل  -باحلد األدنى  -لألزمات املتشعبة ،من مالية
واقتصادية وأمنية وتبعات انفجار املرفأ ،وتعثر تأليف احلكومة،
منتظرة كلمة السر اخلارجية لتبين على الشيء مقتضاه ،ربطًا بكل
االستحقاقات اإلقليمية والدولية.
فمنذ املرحلة اليت سبقت االنتخابات األمريكية ،كان الوسط السياسي
اللبناني ينتظر ما ستسفر عنه من نتائج .بنى املراهنون على إعادة
انتخاب الرئيس دونالد ترامب على أن إدارته اجلديدة ستكون أكثر
تشددًا جتاه طهران واالتفاق النووي ،على عكس املراهنني على
ّ
إدارة جو بايدن ،وهي اليت يبدو حتى اآلن أنها ستكون امتدادًا
لوالية الرئيس باراك أوباما ،ستكون أكثر تساه ًال جتاه إيران وحزب
اهلل يف لبنان .بني الرهانني ،تعثرت االتصاالت يف شأن تأليف
احلكومة ،وأطاح اجلميع مبادرة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،
يف موازاة تشدد اإلدارة األمريكية جتاه أي حكومة تضم حزب اهلل،
وفرضها عقوبات على رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل.
ورغم أن وجهة االنتخابات حتددت ،فإن فرتة االتصاالت لتأليف
احلكومةُ ،م ّددت أيضًا ،كي حيسم إعالن هوية الرئيس اجلديد وتثبيت
فوزه ،ومن ثم انتظار تنصيبه ودخوله اىل البيت األبيض ،والحقًا
الستكشاف مرحلة تثبيت نفسه رئيسًا.
لكن سلسلة االنتظارات اللبنانية لن تنتهي عند حدود تداعيات
الرئاسة األمريكية ،وجالء هوية اإلدارة اليت حتتاج إىل وقت لرتكيز
مواقعها الداخلية واخلارجية ،فيما لبنان سيكون مرة أخرى على موعد
مع استحقاقات أخرى تضاف اىل الئحة االنتظار .فالسنة املقبلة هي
سنة االنتخابات الرئاسية السورية ،املفرتض إجراؤها بني  16نيسان
و 16أيار ،وسنة االنتخابات اإليرانية املقررة يف  18حزيران املقبل،
وما بينهما ميكن فتح جمال طويل من التكهنات .فمصري االنتخابات
السورية ال يزال معلقًا لتبيان التجاذبات األمريكية الروسية وموقف
إدارة بايدن منها ،فيما لبنان مرتبط جوهريًا مبصري تطوراتها ،وربطًا
بالنازحني السوريني املوجودين على أراضيه ودورهم فيها .أما
مصري االتفاق النووي وتفاصيله املستجدة فيمكن أن تبقى معلقة
أوروبيًا وأمريكيًا مع إيران يف انتظار انتخاب خلف للرئيس حسن
روحاني ،واىل أي جناح ينتمي ،ودالالت انتمائه ،وال سيما بعد نتائج
االنتخابات التشريعية اليت جرت يف شباط الفائت .وهذا استحقاق
أساسي يف املنطقة ،من بغداد اىل دمشق وبريوت.
ورغم أن هذه االنتظارات مكلفة وقتًا وتداعيات على لبنان ،تتعاطى
القوى السياسية معها على قاعدتني:
 األوىل جتميع أوراق العرقلة الداخلية اىل احلد األقصى .فليسبسيطًا ،يف أي مقياس ،أن يتخلى اجلميع عن تأليف حكومة يف
حفلة زجل حول الدستور والصالحيات ،يف وقت
خييم فيه شبح
ّ
اجلوع والتهديد برفع الدعم وانقطاع الكهرباء .ويتدافع اجلميع اىل
رفع سقوف التحديات الداخلية وفتح امللفات والذهاب اىل مواجهات
سياسية من دون مواربة ،فيما ينكشف حجم الفساد واألخطاء اليت
ترتكبها القوى السياسية أمام العواصم املعنية .وهذه القوى باتت
جراء ما قاله الرئيس الفرنسي يف قصر
مدركة ،ليس فقط من ّ
الصنوبر وقبله وبعده ،بأنها باتت عرضة لالنكشاف التام ،عرب خطب
سياسية وتغطيات إعالمية غربية وعربية يومية ،وأنها مضطرة حيال
أي تسوية مرتقبة بفعل تدخل خارجي ،اىل الرتاجع قلي ًال اىل الوراء
وتقديم بعض التنازالت .وهذا ال يدفعها اىل التنازل عن مواقعها،
بل العكس ،إذ تعمد اىل «تكبري احلجر» ومضاعفة ملفاتها ،كي
تضحي بعدد منها الحقًا يف سبيل احلفاظ على احلد األدنى من
ّ
مكتسباتها اليت حصلت عليها طوال السنوات املاضية ،ما يضمن
بقاءها يف السلطة بأي مثن.
 القاعدة الثانية تكمن يف اطمئنان هذه القوى اىل وجود حاجةخارجية ما اىل منع االنفجار التام ،رغم أن كل عوامل االصطدام
الكبري موجودة وبكثرة ،وأن هناك أفرقاء جاهزين إلشعال الفتيل.
ومرد هذه الثقة إىل أن تطمينات غربية قائمة على «عطف» جتاه
ّ
مأساة اللبنانيني االجتماعية ،وال سيما بعد انفجار املرفأ ،تسهم يف
مد قوى السلطة باألوكسجني ،ولو طال انتظار البلد لتأليف حكومة،
ّ
وبقاء حكومة تصريف األعمال اىل ما بعد انتهاء السنة اخلامسة
من والية العهد .وهذا ما يعطيها وقتًا إضافيًا لتجميع أوراقها
وصفوفها يف مواجهة أي استحقاق داهم ،حمليًا وخارجيًا.
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مــقاالت وتـحقيقات

مصرف لبنان يرفض متويل بطاقات الدعم
إيلي الفـرزلي

االدعاء على رئيس احلكومة
بعد اسرتاحة فرضها
ّ
ّ
احملقق العدلي يف جرمية تفجري
املستقيلة من قبل
املرفأُ ،يتوقع أن يعود ملف دعم السلع احليوية
إىل أولويات السرايا احلكومية ،حيث ُتستكمل
قدم
االجتماعات للوصول إىل خالصة أو رؤية ُت َّ
إىل جملس النواب .البطاقة التمويلية يف صدارة
لكن تواجهها مشكلتان :عدم االتفاق
النقاشات،
ْ
على مصادر متويلها ،وميل البعض إىل استسهال
اللجوء إىل قسائم دعم احملروقات.
مل ينته النقاش يف مسألة إصدار بطاقة متويلية
لكل املواطني ،كبديل عن دعم السلع احليوية
(الدواء ،احملروقات واخلبز) .كان ُيفرتض أن ُيعقد
بشأنها اجتماع يوم اجلمعة ،لكن الضجة اليت أثريت
االدعاء على رئيس احلكومة املستقيلة ،حسن
بعد ّ
مجدت أي نقاش
دياب ،يف جرمية تفجري املرفأّ ،
أو نشاط غري مرتبط بالقضية .اليوم يفرتض أن
ُيعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر بشأن بديل
إلغاء الدعم ،يف ظل وجود رأيني :األول يؤيد
توزيع بطاقات متويلية (تضع «الدولة» مبلغًا من
املال ،شهريًا ،يف البطاقات ،الستخدامه حبسب
حاجتها)؛ والثاني يعترب أن األفضل واألسرع هو
توزيع قسائم دعم ألسعار احملروقات حصرًا،
انطالقًا من أن هذا القطاع هو األكثر كلفة (كلفة
ّ
تتخطى  300مليون دوالر شهريًا).
الدعم
لكن بني الفريقني ّ
مثة قطبة تعرقل التقدم يف
امللف .بعض املشاركني يف االجتماعات يؤكد أن
متحمس
رئيس حكومة تصريف األعمال ال يزال غري
ّ
لتحمل املسؤولية بالنيابة عن الطبقة احلاكمة اليت
أطاحت به عندما عمل خبالف إرادتها ،ثم تريد منه أن
يغطي قرار ختفيف الدعم نيابة عنها .يف املقابل،
ويتقدمه املصرف املركزي يريد
فإن الفريق اآلخر،
ّ
الشح يف
اإلسراع يف هذه اخلطوة ليس بسبب
ّ
الدوالرات فحسب ،بل لعدم حتميل حكومة سعد
احلريري هذا العبء يف حال تشكيلها.
رغم ذلك ،وحتت ضغط جملس النواب ،تسعى
احلكومة املستقيلة منذ أكثر من أسبوع للوصول
إىل نتائج عملية تؤدي إىل ختفيف الدعم عن السلع
مقابل توجيهه إىل حمتاجيه فقط .لكن املشكلة
الفعلية اليت تواجه اقرتاح البطاقة التمويلية حاليًا
تصر
متوهلا .احلكومة
هي اخلالف بشأن اجلهة اليت ّ
ّ
على أن يكون التمويل من املصرف املركزي،
املوجه
انطالقًا من أن الربنامج هو استكمال للدعم
ّ
لكن يف املصرف املركزي إصرارًا مقاب ًال
للسلع،
ّ
على ضرورة أن يكون متويل البطاقة عرب اجلهات
املاحنة.
وزارة االقتصاد جتمع األمرين ،تشري إىل أن
املصرف املركزي جيب أن يكون رافعة املشروع،
إضافة إىل ختصيص احلكومة موازنة للمشروع.
كما يفرتض أن يكون البنك الدولي ،الذي يدعم
املمولني له .وهو ،حبسب اخلطة،
املشروع ،من
ّ
يؤمن قروضًا ومنحًا تغطي دعم  240ألف
يتوقع أن ّ
ّ
يشكلون 32
أسرة ،أي ما يعادل  1.3مليون شخص
يف املئة من اللبنانيني.
جتدر اإلشارة إىل أن وزير املالية ّ
وقع مع البنك
الدولي حمضر اتفاقية قرض بقيمة  246مليون
خمصص ملشروع شبكة األمان االجتماعي
دوالر
ّ
وأزمة الطوارئ واالستجابة لـ»كوفيد ـــ .»19
ويأتي التوقيع تنفيذًا لقرار من جملس الدفاع
يفوضه التفاوض مع البنك .وبعيدًا عن
األعلى
ّ
اإلشكالية القانونية املتعلقة بهذا التفويض ،فإن
القرض حيتاج إىل موافقة جملس الوزراء أو ً
ال ،ثم
موافقة جملس النواب.
وخالفًا ملا تعلنه وزارة املالية عن أن القرض
حيتاج فقط إىل إقراره دستوريًا ليتم صرفه
من قبل البنك الدولي ،فإن ّ
مطلعني على امللف
يؤكدون أن أي دوالر لن يدخل إىل لبنان من
املؤسسات الدولية ،خاصة تلك اليت متلك الواليات
املتحدة تأثريًا كبريًا عليها ،إال بعد االتفاق مع
صندوق النقد الدولي على برنامج «إنقاذي» .لكن
يف املقابل فإن مصادر مطلعة تؤكد أن املدير
اإلقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه أخذ األمر
على عاتقه ،وقد مت بالفعل حتويل احملضر إىل
جملس إدارة البنك للموافقة عليه .علمًا أن املبلغ
يغطي تلقائيًا حنو  ٢٠يف املئة من املشمولني يف
البطاقة (حسب خطة وزارة االقتصاد) ،وبالتالي
هو يشكل حكمًا جزءًا منها.

 190دوالراً لكل أسرة مؤ ّلفة من خمسة أشخاص

بعدما كانت اخلطة تشري إىل حصول كل شخص
راشد يف األسرة على  50دوالرًا مقابل  25دوالرًا
ّ
يتخط عمره الـ 23عامًا،
(يف السنة األوىل) ملن مل
أشارت مصادر وزارة االقتصاد إىل أن تعدي ًال جرى
على املبلغ املخصص للفئة الثانية ،حبيث يصبح
 30دوالرًا للفرد .وعليه ،فإن أسرة من مخسة
َ
بالغينْ وثالثة أوالد ،ستحصل على 190
أشخاص،
دوالرًا يف الشهر ،على أن يتناقص هذا املبلغ
كل عام.
تشري التوقعات إىل احتمال تسجيل حنو  550ألف
أسرة يف الربنامج ،لكن مل يحُ سم بعد ما إذا كان
سيدفع بالدوالر النقدي
املبلغ
ّ
املخصص لكل عائلة ُ
أو باللرية اللبنانية حسب سعر صرف يف السوق
(ما يعادل مليونًا ونصف مليون لرية ،على أساس
سعر صرف  8000لرية للدوالر).
تدخل اخلطة تفصي ًال يف كيفية تنفيذ الربنامج،
وما حيتاج إليه من موارد بشرية ومادية إلدارته،
وكم يستغرق بدء التنفيذ وكيف ميكن البدء
بتخفيض الدعم .كما تتطرق إىل طرق التسجيل
وطرق الدفع .على سبيل املثال ،ميكن لألسرة
التسجيل يف الربنامج إلكرتونيًا عرب ملء استمارة
خاصة (يتضمن التسجيل إرسال صورة للوجه
ِ
«سلفي» ،يعمد الربنامج إىل تسجيل بياناتها مبا
يضمن عدم تسجيل الشخص نفسه أكثر من مرة،
كما تتم مقارنة الصورة أوتوماتيكيًا مع صورة
اهلوية أو جواز السفر أو رخصة السوق) .كذلك
سيتاح التسجيل بشكل شخصي يف مراكز تسجيل
متعددة ،مثل «ليبان بوست» ،أو يف املراكز
متحركة للتسجيل يتم
العامة ،باإلضافة إىل مراكز
ّ
استحداثها بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني.
وبعد تقييم بسيط للطلبات ،يتم إعالم املتقدمني
باستيفاء طلبهم للشروط من عدمه .وما إن يبدأ
تنفيذ الربنامج ،حتى يكون بإمكان املستفيدين
احلصول على أمواهلم إما عرب البطاقات املصرفية
أو نقدًا عرب «أو أم تي» و»ليبان بوست» ،أو من
خالل التحويل إىل احلسابات املصرفية.

البطاقة من دون إصالحات… تنظيم للتسوّل

يعترب الوزير السابق لالقتصاد منصور بطيش أن
البطاقة التمويلية مفيدة يف الواقع الراهن ،لكن
شرط أن يتم إصدارها بالتوازي مع إصالحات
اقتصادية جدية .واألمر نفسه يؤكده اخلبري
االقتصادي كمال محدان.
املطلوب أن يعمد اجمللس النيابي إىل البدء فورًا
بإقرار القوانني اإلصالحية ،إضافة إىل قانون
القيود على رأس املال (كابيتال كونرتولز) وقص
الودائع والديون (هريكات) .وعلى سبيل املثال،
يسأل بطيش عن مربر التأخر يف إقرار قوانني
املنافسة واملشرتيات العمومية واالصالحات
الضريبية ومكافحة الفساد ...ولذلك هو يعترب
أن البطاقة تصلح لتكون اخلطوة األوىل يف رحلة
األلف ميل ،مشريًا إىل أن املطلوب تأليف حكومة
منسجمة وجريئة تضع خطة عمل مقبولة من صندوق
النقد الدولي وسيدر ،تسهم يف استعادة النشاط
االقتصادي ،من خالل الرتكيز على االستثمار يف
القطاعات االنتاجية بد ً
ال من النموذج الريعي الذي
تكرس على مدى ثالثني عامًا .ويؤكد أن «كل
ذلك جيب أن يرتافق مع تدقيق جنائي يف كل
املؤسسات العامة يبدأ من مصرف لبنان ،بالتوازي
مع إجناز ديوان احملاسبة للحسابات العالقة».
باختصار ،بطاقة متويلية من دون حلول شاملة
هي عبث بالنسبة إىل منصور ،وكذلك بالنسبة إىل
محدان الذي يعترب أنه عندما تصل نسبة الفقر
إىل املستوى احلالي ،جيب أن يرتافق أي حل مع
إصالحات جذرية ،كي ال ينتهي إىل كونه تنظيمًا
للتسول ال أكثر.
ّ
لذلك ،فإن أسرع طريقة ملواجهة األزمات املتالحقة
ّ
الكلي ،حبسب
هي حل على مستوى االقتصاد
يؤسس يف النهاية لتبنيّ رافعات
محدان ،مبا
ّ
التنمية االجتماعية .فبما أن احلاجة تطال ماليني
البشر ،ال بد من تعزيز التعليم الرمسي واخلدمات
الصحية وغريها من مقومات التنمية .بهذا املعنى
ميكن أن تكون البطاقة مفيدة ،لكن أن تتحول إىل
غاية تهدف األحزاب من ورائها إىل استمرار نظام
تبعية الناس هلا ،مقابل ترك اإلصالح الفعلي،
مدمرة لالقتصاد واجملتمع.
فستكون النتيجة ّ

«إسرائيل» ته ّدد شركات تعاقدت مع لبنان:

التنقيب ممنوع جنوباً قبل ح ّل اخلالف
يحيى دبوق

ّ
تعثر املفاوضات غري املباشرة على احلدود
املائية مع العدو ال يثري فقط أسئلة حول
إمكان استئنافها ،بل ُيلقي بظالل ثقيلة على
واحدة من أهم النتائج اليت كانت تل أبيب
تأمل حتصيلها من العملية التفاوضية ،وهي
اإلضرار باملقاومة بوصفها السبيل األجنع
لتحصيل احلق اللبناني .علمًا أن هذه هي
النتيجة اليت كانت ،مع آخرين يف الداخل
واخلارج ،تنتظرها لتنسحب العملية التفاوضية
على ملفات شائكة أخرى بني اجلانبني ،ورمبا
أيضًا تطويرها أكثر على املستوى السياسي،
على غرار أنظمة عربية ترتاكض للتطبيع مع
العدو.
احلد البحري مع لبنان أكثر من
ال تشكل منطقة
ّ
اثنني يف املئة من مساحة املنطقة االقتصادية
اخلاصة بفلسطني احملتلة ،واليت بدأ االحتالل
استثمار مواردها الغازية .يعين ذلك ،واقعًا،
أن العدو قادر على احتواء نتائج هذا «النزاع»
من ناحية اقتصادية ،واحتواء أضرار «جتميد»
استغالل هذه املنطقة ،و»الصرب» إىل حني
تغيري املوقف اللبناني ،رغم أن العائد
االقتصادي للمنطقة «املتنازع عليها» ،حبسب
صحيفة «هآرتس» ،يصل إىل «عشرات
مليارات الدوالرات» .إال أن اخلسارة احلقيقية
هي النتائج اليت كانت تأمل إسرائيل حتقيقها
مبا يتجاوز احلد البحري بني اجلانبني :التسوية
واملفاوضات بدي ًال عن املقاومة لتحصيل
حقوق لبنان أو جزء منها .رغم أن العملية
التفاوضية نفسها ،وإمكانات التسوية مع
االحتالل ،مل تكن لتكون لوال وجود املقاومة
واقتدارها .وهنا ينقلب الواقع من ناحية تل
أبيب ،وتتحول املقدمات إىل نتائج ،والعكس
صحيح.
وفقًا هلذا االجتاه ،من شأن جتميد املفاوضات
مع لبنان اإلضرار بإسرائيل على املستوى
االسرتاتيجي ،يف سياق احلرب الدائرة بينها
وبني املقاومة ،ما يعين أن على إسرائيل
أن تعيد درس واقع املفاوضات وحساباتها
وعواملها لتحديد املوقف املالئم الذي يؤدي
إىل استئنافها ،ليس وفقًا حلسابات اقتصادية
وحسب ،بل أيضًا وفقًا حلسابات اسرتاتيجية
ترتبط باملواجهة الدائمة مع املقاومة ،ما
يعين اختالفًا يف الدوافع واحلوافز لتأمني ما
عد مصلحة
يلزم الستئناف املفاوضات اليت ُت ّ
إسرتاتيجية إلسرائيل فض ًال عن كونها مصلحة
اقتصادية.
هل يعين ذلك تفعي ًال أكثر للضغوط األمريكية
على اإلدارة اللبنانية للتفاوض ،أو تراجعًا
إسرائيليًا بقدر معينّ أمام املطالب اللبنانية،
أو اإلبقاء على جتميد املفاوضات إىل حني
تبلور املوقف األمريكي لإلدارة األمريكية
منها؟ جمموعة أسئلة ال تفارق حتليل أزمة
وتتضمن دائرة واسعة من
املفاوضات،
ّ
الفرضيات .إال أن املؤكد أن إلسرائيل مصلحة
تتجاوز الفائدة االقتصادية تدفعها إىل حتريك
هذا امللف سريعًا.
إطالق العملية التفاوضية مع العدو رافقته
انتقادات ترتبط بالشكل واملضمون ،جاءت
متطابقة نسبيًا مع ما أرادته إسرائيل ،وكان
ذلك جناحًا كبريًا هلا بعد أن ّ
حققت خرقًا لقواعد
ثابتة لدى اجلانب اللبناني مبا يرتبط بوحدانية
النزاعات احلدودية مع العدو ،الربية والبحرية.
إال أن إسرائيل ،ومن خلفها الواليات املتحدة،
أخطأت يف تقدير موقف لبنان مبا يتجاوز
رضوخه للمشاركة يف التفاوض ،وحتديدًا
ما يتعلق بالعوامل اليت تبلور هذا املوقف،
فأملت من العملية التفاوضية ما ال حتتمله وال
تقوى عليه.
أحد األخطاء هو التقدير اخلاطئ ملدى تأثري
ضغط أمريكا و»اخلوف» اللبناني منها ،وأن
مفاعيل هذا الضغط تنسحب على نتيجة

املفاوضات وفقًا لإلرادة اإلسرائيلية؛ إضافة
اىل اخلطأ يف تقدير فاعلية األزمة االقتصادية
على املوقف اللبناني ما يدفعه إىل القبول
باإلمالءات ،طاملا أن النتيجة هي متكينه من
التنقيب عن غازه واالستفادة من عائده
االقتصادي؛ كذلك أيضًا اخلطأ يف تقدير
حوادث و»كوارث» حصلت يف لبنان ،هي
امتداد للعامل التأثريي الثاني ،ومن بينها
االنفجار يف مرفأ بريوت؛ وأيضًا اخلطأ يف
ملقربني
تأويل مجلة من التصرحيات التطبيعية
ّ
و»أقارب» إلدارة ملف التفاوض ،وحتميلها ما
ال حتتمل ...وغريها من العوامل.
وفقًا لتسريبات اإلعالم العربي ،يبدو أن
قرار إسرائيل هو العمل على تفعيل مزيد من
الضغط والتهويل لدفع لبنان إىل الرتاجع عن
حقوقه الغازية كما وردت يف اجلوالت األخرية
للتفاوض .وقد ورد يف صحيفة «هآرتس»
تهديد غري مباشر للبنان ،بـ»أن مشكلة لبنان
ّ
يؤخر بدء
هي يف أن اجلمود يف املفاوضات
عمليات التنقيب عن الغاز ،عرب شركات من
فرنسا وإيطاليا وروسيا ّ
وقعت عقودًا مع
اجلانب اللبناني ،وهذه الشركات لن تبدأ
التنقيب ما دام اخلالف احلدودي من دون
ّ
حل ،وهذه هي أيضًا الرسالة اليت وصلت من
إسرائيل نفسها إىل الشركات الثالث».
إذًا تعمل إسرائيل ،وبطبيعة احلال من خلفها
جتمع
الواليات املتحدة ،على تفعيل الضغط عرب ّ
شركات «توتال» الفرنسية و»إيين» اإليطالية
و»نوفاتيك» الروسية .وهذا التسريب
التهديدي من جانب إسرائيل يستأهل متابعة
لبنان لدى هذه الشركات ملعرفة إن كانت
قد رضخت للضغوط كما تدعي تل أبيب
عرب إعالمها ،واالستعالم عن مدى الرضوخ
ومستواه ،إن حصل فع ًال.

أخطأ العدو يف تقدير مدى تأثري ضغط أمريكا
و»الخوف» اللبناني منها

على خط مواز ،تواصل إسرائيل لعب دور
ّ
تتلقى الفعل اللبناني
الضحية واجلهة اليت
املتطرف يف املفاوضات ،كما حتاول تظهري
نفسها أنها تعمل جبهد على معرفة ما تقول
إنها األسباب اليت تدفع لبنان إىل رفع سقف
املطالب التفاوضية لديه .وفقًا لتسريبات
عرب صحيفة «هآرتس» ،يبدو أن تقديرين
إسرائيليني يتعلقان باملوقف اللبناني من
املفاوضات:
ّ
معين بأن
وفقًا للتقدير األول «لبنان غري
يتوصل إىل اتفاق ،وكل ما أراده منها هو فقط
أن ُيظهر إلدارة (الرئيس األمريكي دونالد)
ترامب استعداده للمفاوضات ،حتى ال خياطر
باخلالف مع األمريكيني»؛ ووفقًا للتقدير الثاني
«شارك اللبنانيون يف املفاوضات وفقًا لبازار
تفاوضي :مطلب أعلى لتحصيل املطالب اليت
يريدونها يف نهاية املطاف» .يضاف إىل
ذلك «احتمال أن أسباب اجلمود تكمن يف
الديناميكيات الداخلية جتاه حزب اهلل  ،الذي
ُأجرب على املوافقة على بدء املفاوضات ،ومل
يكن متحمسًا» .واالحتمال األخري ،كما يظهر،
هو حتميل فشل املفاوضات مسبقًا حلزب اهلل،
ّ
متوقعًا منذ بدء العملية التفاوضية.
كما كان
يف إسرائيل ،تضيف التسريبات العربية ،وكما
ّ
احلث على استكمال التفاوض
يبدو بهدف
والتشجيع عليه ،أنه «ما زال ُيقدر أن هناك
ال معقو ً
احتما ً
ال للتوصل إىل تسوية ختدم
الطرفني وخيرجان منها راحبني ،وإن كان هذا
االحتمال يف الوقت احلاليّ ،
أقل مما كان عليه
يف تشرين األول املاضي» .وهذا الرتاجع كما
تشري تل أبيب ،أيضًا مرشح للرتاجع أكثر ،إذ
أن «القلق اآلن هو أنه يف ظل تغيري اإلدارة
ستتجمد االتصاالت لفرتة
يف واشنطن،
ّ
ّ
وستتقلص فرص حل اخلالف بشكل
طويلة،
كبري».
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فيكتوريا تسجل أول حاالت إصابة
بكورونا منذ أكثر من  40يوما
إنتهى مشوار والية فيكتوريا
اخلالي من أي إصابات بكورونا
والذي استمر على مدار  42يوما
بعد أن سجلت الوالية مخس
حاالت جديدة يف فنادق احلجر
الصحي اإللزامي للمسافرين
العائدين من اخلارج.
لكن الوالية ال تزال حمافظة
على سجلها اخلالي من العدوى
احمللية منذ  43يوما.
وطبقا حلكومة الوالية فإن 735
مسافرا من اخلارج وصلوا إىل
فنادق احلجر الصحي اإللزامي
حبلول احلادية عشر من مساء
يوم اجلمعة من بينهم  55مسافرا
لديهم أعراض أو حاجات صحية
معقدة يف فندق  Novotelيف
ملبورن.
وأعلنت الوالية عن مخس
حاالت جديدة بني املسافرين
من بينهم رجالن يف الثالثينات
واخلمسينات من العمر وثالث
العشرينات
يف
سيدات
والثالثينات واخلمسينات ،من
بني  8,737فحصا.
ويتعني على احلاالت اليت مت
رصدها البقاء يف الفنادق حلني
التعايف من اإلصابات وعودة
نتيجة الفحوصات سلبية.
وقال نائب كبري املسؤولني
الصحيني يف الوالية الربوفيسور
بن كوي إن الواصلني سواء
ظهرت لديهم أعراض أو ال يتم
فصلهم مباشرة مبجرد الوصول
إىل املطار ،ووضع من تظهر
عليه األعراض حتت إجراءات
احرتازية صارمة.
وأضاف أن العاملني يف فنادق
احلجر الصحي خضعوا لنحو 2000
فحص حتى اآلن.
وقال «نظام احلجر الصحي يف
الفنادق مت تصميمه بناء على
فرضية أن هناك حاالت إصابة
بني العائدين من اخلارج».
وأضاف «رصد احلاالت اإلجيابية
يظهر أن النظام فعال وأنه
يقوم مبا جيب عليه».
وأكد «كل اإلحراءات اليت
مت أخذها واملوارد اليت مت
ختصيصها لضمان أن نبقي على
تلك احلاالت داخل فنادق احلجر

الصحي على قدر ما نستطيع،
وباإلضافة إىل ذلك فإن هؤالء
األشخاص حيصلون على أفضل
رعاية صحية ودعم ممكنني».
السفر

إىل

قسائم
الريفية
يأتي هذا يف وقت نفدت فيه
 40,000قسيمة طرحتها احلكومة
كجزء من املرحلة األوىل من
برنامج قسائم السفر إىل
املناطق الريفية.
وتهافت سكان الوالية للحصول
على القسائم بقيمة  200دوالر
لدرجة أن املوقع اإللكرتوني
املخصص للحصول عليها قد
خرج من اخلدمة بعد دقائق من
طرح القسائم يف العاشرة من
صباج اجلمعة.
الراغبني
األشخاص
ومتكن
يف قضاء ليلة أو اثنتني يف
الفرتة بني اليوم و 22يناير
كانون الثاني القادم من التقدم
بطلبات للحصول عليها.
وقالت وكالة األعمال يف
فيكتوريا إن املوقع شهد
 800,000زيارة حبلول اخلامسة
من مساء اجلمعة.
وتشجع تلك القسائم اليت مت
طرحها كجزء من خطة قيمتها
 28مليون دوالر الذهاب
ملناطق مثل  Yarra Valleyو
و
Mornington Peninsula
.Bellarine Peninsula
وقال رئيس حكومة الوالية
دانيال أندروز «لو كانت تلك
القسائم بقيمة  200دوالر تعين
قضاء ليلة إضافية أو الذهاب
إىل احلانة أو املطعم احمللي،
فإن ذلك سيدعم األجور
واإلنفاق واالستثمار».
وبينما نفذت الدفعة األوىل
من القسائم ،سيتم فتح باب
التقدم للدفعة الثانية للرحالت
يف الفرتة بني  27كانون الثاني
إىل األول من نيسان.
كما سيتم فتح الباب لدفعة
ثالثة يف الفرتة بني  6أبريل
وحتى  31مايو أيار.

اللوبسرت األسرتالي بـ 20دوالرا للواحدة أسرتاليا تنهي جتارب لقاح كوينزالند بسبب
يف السوق احمللي بسبب القيود الصينية فحوصات “إجيابية وهمية” لأليدز بني املشاركني

املناطق

املصدرSBS :

تشتهر والية غرب أسرتاليا
بنوع اللوبسرت الكبري املعروف
باسم  Rock lobsterحيث يتم
إنتاجه من عدد من املناطق على
سواحل الوالية.
لكن العالقات املتوترة بني
أسرتاليا والصني أدت إىل
تراجع يف حجم املبيعات ،ما
يعين وجود كميات أكرب من
اللوبسرت للمستهلك احمللي.
ويعتزم منتجو اللوبسرت بيع 35
طنا إىل  Woolworthsأي ما
يعادل مخسة أضعاف الكميات
اليت بيعت العام املاضي لنفس
سلسلة املتاجر.
من جانبه قال ماثيو روتر
الرئيس التنفيذي لتعاونية
 Geraldtonلألمساك يف غرب
أسرتاليا «لقد كانت تلك سنة
املأكوالت
ملصدري
صعبة
البحرية يف أسرتاليا .القيود
اليت مت فرضها مؤخرا مثلت
حتديا للكثري من الشركات».
ويعتمد سوق اللوبسرت يف
أسرتاليا بشكل كبري على
الصني ،حيث أظهرت البيانات
أن  94%من اللوبسرت األسرتالي
مت بيعه يف الصني خالل العام
املالي .2019/2018
لكن التوتر التجاري بني أسرتاليا
والصني أثر كثريا على حركة
التجارة ،حيث رفضت الصني
منح الضوء األخضر لشحنات
اللوبسرت األسرتالي أو أخرت
التصريح ملدة  48ساعة ،ما
جعل من الصعب على اللوبسرت

الطازج أن يظل حيا أثناء فرتة
االنتظار.
وقال لوك إميري مدير أحد متاجر
بيع املأكوالت البحرية يف غرب
أسرتاليا لشبكة  ABCإنه كان
يبيع كيلو ونصف من اللوبسرت
مببلغ  100دوالر يف غرب
أسرتاليا.
وعندما يتم إرسال اللوبسرت إىل
الصني فإن نفس الكمية ُتباع
هناك مببلغ  250دوالرا.
متاجر
سلسلة
وقالت
 Woolworthsإنها تتوقع أن
يصل اللوبسرت املعروض خالل
األعياد هلذا العام حوالي  35طن
أي ما يعادل مخسة أضعاف ما
كان معروضا العام املاضي.
وقال تيم دادينغ رئيس قسم
اللحوم واملأكوالت البحرية يف
« Woolworthsاللوبسرت دائما
ُينظر إليه باعتباره سلعة فاخرة
على مأدبة الكريسماس».
وأضاف «حنن ندعم شراء املزيد
من اللوبسرت هذا العام ،ما
يعين حصول املنتجني يف غرب
أسرتاليا على طريق لتوريد
سلعتهم إىل السوق احمللي
واليت كان يتم تصديرها يف
السابق».
وقالت متاجر  Woolworthsإنه
مت عرض اللوبسرت باألسعار
اجلديدة يف بعض املتاجر وعلى
اإلنرتنت منذ يوم اجلمعة ،على
أن يصل إىل باقي املتاجر خالل
عطلة نهاية األسبوع احلالية.
املصدرSBS :

قوانني جديدة ملنصات التواصل جترب غوغل
وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات اإلعالمية

األسرتالية
احلكومة
طرحت
قوانني على الربملان هي األوىل
من نوعها يف العامل ،من شأنها
أن جترب شركيت غوغل وفيسبوك
على دفع أموال للمؤسسات
اإلخبارية مقابل نقل احملتوى
اخلاص بها.
وقال وزير اخلزانة جوش
فرايدنربغ إن القوانني ستعاجل
اختالل توازن القوة التفاوضية
بني شركات اإلعالم اإلخباري
واملنصات الرقمية.
ومبوجب هذه القوانني ،سيتم
تشجيع الشركتني العمالقتني
على التفاوض مع شركات
اإلعالم الكربى يف أسرتاليا ،مبا
يف ذلك هيئات البث العامة،

حول املبلغ الذي سيدفع
للوصول إىل أخبارهما ،ويف
حال عدم التوصل التفاق ،سيتم
اللجوء إىل حمكمني مستقلني
لفرض ترتيب إلزامي.
من جانبها ،تقول فيسبوك إن
القوانني املقرتحة «تسيء فهم
ديناميات اإلنرتنت وستضر بكل
منظمة إخبارية حتاول احلكومة
محايتها».
وجرى إعداد هذه القوانني من
جانب اللجنة األسرتالية لشؤون
املنافسة واملستهلكني على
مدار  3أعوام بعد مشاورات
عامة.
وأوضح فرايدنربغ إن شركات
اإلعالم حتتاج إىل تعويضها

بشكل عادل عن إنتاجها
احملتوى األصلي و «جيب أن
تعكس قواعد العامل الرقمي
قواعد العامل املادي».

ومن املتوقع أن يتم التصويت
على القوانني حبلول أوائل
العام املقبل.
املصدر ( :د.ب.أ )

أنهت احلكومة الفيدرالية صفقة
شراء أكثر من  50مليون جرعة
من لقاح كورونا احملتمل الذي
يتم تطويره يف أسرتاليا.
وأعلنت جامعة كوينزالند وشركة
التكنولوجيا احليوية  CSLإنهما
لن يكمال التجارب على لقاح
كوفيد -19يف املرحلة الثانية
والثالثة بعد أن ظهرت جاءت
نتيجة عينات الفحص لبعض
املشاركني إجيابية ملرض نقص
املناعة املكتسبة األيدز ،ثم
تبني أنها نتائج خاطئة الحقا أو
ما يعرف باسم .false-positive
وقررت جلنة األمن القومي إنهاء
الصفقة وإلغاء اللقاح من خطة
أسرتاليا للتعامل مع تفشي
وباء كورونا بناء على النصيحة
العلمية.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون يف مؤمتر صحفي
“وباء كوفيد -19يكتب القواعد
اخلاصة به ،وال منلك القدرة على
إلزامه بالقواعد اليت نريدها”.
وأضاف “اسرتاتيجية اللقاح
اخلاصة بنا حددت أربع لقاحات
كنا نعتقد بناء على النصيحة
العلمية إن لديها إمكانية
الوصول إىل نهاية املرحلة
الثالثة من التجارب وأن تكون
متاحة هنا يف أسرتاليا”.
وأكد “أستطيع أن أؤكد لكم
أننا مل نعتقد يف أي وقت أن
اللقاحات األربعة ستصل كلها
إىل تلك املرحلة”.
وأعلنت حكومة موريسون إنها
ستزيد من وترية شراء اللقاح
الذي تطوره اسرتازينكا مع
جامعة أوكسفورد مبقدار 20
مليون جرعة ،باإلضافة إىل 11
مليون مليون جرعة من لقاح
نوفا فاكس.
واتفقت أسرتاليا على شراء
 140مليون جرعة لقاح حتى اآلن
حبسب الوزير غريغ هانت وهو
أكثر من املطلوب لتطعيم مجيع
السكان.

وقال وزير الصحة غريغ هانت
“هذه واحدة من أعلى معدالت
شراء اللقاح وإتاحته للمواطنني
يف أي مكان يف العامل”.
وأضاف “االتفاق على أن لقاح
 CSLلن يتم استكمال تطويره
كان متبادل ،وهذه هي الطريقة
العلمية يف العمل”.
من جانبها قالت رئيسة حكومة
كوينزالند آنستازيا بالشيه
إنها حمبطة من قرار اإللغاء،
لكنها أكدت أن هنام عدد من
الشركات تعمل على تطوير
اللقاحات.
وأضافت “بالطبع حنن حمبطون
واآلن كل األعني تنظر إىل ما
حيدث يف بريطانيا مع بدء توزيع
اللقاحات”.
ويف بيان أصدرته جامعة
كوينزالند مع  ،CSLموجه إىل
قال
األسرتالية،
البورصة
الطرفان إنه ال توجد أي خماوف
متعلقة باألمان بالنسبة لنحو
 216مشارك يف التجارب.
وقال البيان إن توزيع اللقاح
على الناس ،ميكن أن يتطلب
تغيريات كبرية يف بروتوكالت
الفحص ملرض نقص املناعة
الصارمة
األيدز
املكتسبة
واملعمول بها منذ وقت طويل
يف أسرتاليا ،وبناء على ذلك
فإن القرار مت اختاذه بعدم
املضي قدما يف التجارب.
وبينما من املمكن أن تتم
إعادة هندسة اللقاح يف حماولة
إلزالة احتمالية إعطاء نتيجة
فحص إجيابية وهمية لأليدز،
إال أن كبري الباحثني يف جامعة
كوينزالند بول يونغ قال إنه
ليس من املمكن فعل ذلك يف
وقت زمين قصري.
وقال الربوفيسور يونغ “القيام
بذلك سيتطلب  12شهرا أخرى
أو أكثر ،وبينما هذا قرار صعب
إال أن احلاجة العاجلة للقاح جيب
أن تكون أولوية اجلميع”.
املصدرSBS :

أعـالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403 482 345
أو
9632 4818
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هل ُتسهّل أسرتاليا هجرة اللبنانيني إليها؟

ّ
بعض مكاتب اهلجرة يغش اللبنانيني
الكاتب :جنى جبّور
املصدر :نداء الوطن اللبنانية

التواصل
مواقع
ضجت
ّ
االجتماعي يف الفرتة االخرية،
خبرب تسهيل «اهلجرة اإلنسانية»
اىل اسرتاليا ،ما جعل اللبنانيني
ّ
ّ
ظنًا
يتعلقون «حببال اهلوا»،
منهم أنهم بسحر ساحر ميكن
أن يناموا لي ًال يف بريوت
ويستيقظون بعد  24ساعة يف
اسرتاليا ،فوقعوا ضحية عمليات
الغش من قبل بعض مكاتب
تسهل اسرتاليا
اهلجرة .فهل
ّ
فع ًال هجرة اللبنانيني اليها؟
وقعت رانيا ،على إعالن على
مواقع التواصل االجتماعي
يتمحور حول فتح اسرتاليا باب
«اهلجرة االنسانية نظرًا للظروف
اإلقتصادية واملعيشية اليت
مير بها لبنان»… ومنذ ذلك
حتول هذا املوضوع شغلها
احلني ّ
الشاغل ،تبحث عن كل ما له صلة
بهً ،
آملة ان تتمكن من مغادرة لبنان
اىل بلد مستقر ،هلا ولعائلتها،
وحلماية اوالدها من كل
املشاكل االجتماعية والسياسية
والنفسية واالقتصادية اليت
تعصف بالبالد .ولعل الفيديو
الذي شاهدته على «يوتيوب»
حتت عنوان «اسهل فيزا للهجرة
اىل اسرتاليا ،فيزا  491املثرية
للجدل… مزايا املناطق الرجيونال
يف اسرتاليا» ،عزز آماهلا،
كذلك فعل املقال املنشور
على موقع «»austliaininarabic
حتت عنوان «الطريقة الصحيحة
لطلب اللجوء اىل اسرتاليا».
حبث افرتاضي ،حفز رغبة رانيا
باهلجرة ،ما دفعها اىل اإلتصال
هاتفيًا بأحد مكاتب اهلجرة يف
البقاع للحصول على املساعدة.

«عصابات» الهجرة

خالصة االستشارة االوىل كانت
على الشكل التالي« :يتطلب
اللجوء االنساني تعبئة بعض
االستمارات وتقديم األوراق
املوجودة يف مكتبنا… وكل
املطلوب هو تقديم اوراق
ثبوتية وصور مشسية لكل فرد
من أفراد العائلة ( 4اشخاص)
باالضافة اىل عقد الزواج».
وبعد االستفسار أكثر وأكثر مع
املكتب عينه ،واذا كان ميكن
ان تستفيد رانيا من شهادتها
اجلامعية لتسهيل هجرتها ،جاءها
الرد «مدام ،اذا كنت تريدين أن
تقدمي طلبك وفقًا لشهادتك،
فهذا ممكن ،وهذه خطوة جيدة
ختولك اهلجرة اىل كندا أيضًا،
ولكن عندها يتوجب عليك تقديم
طلب منفرد من دون افراد
مدة اقصاها 6
عائلتك .وبعد ّ
أشهر ،يتم قبول طلبك ،وبعد
توجهك اىل االراضي الكندية
وحصولك على اقامة العمل،
ميكن لعائلتك حينها االنضمام
اليك .وهذا املشروع يكلفك
مبلغ قدره  ،1000$ميكن دفعه
بالدوالر أو باللرية اللبنانية
وفق سعر الصرف اليومي يف
أما بالنسبة
السوق السوداءّ .
اىل اسرتاليا ،فاخلطوات أسهل،
ونسبة قبول الطلبات مرتفعة

جدًا ،وتسمح لك السلطات
ّ
االسرتالية بالتقدم بالطلب
لكل العائلة يف إطار برنامج
«اهلجرة االنسانية» ،وتكلفة
هذا املشروع ختتلف حبسب عدد
األشخاص» .وأردفت موظفة
ً
قائلة «انتم  ،4هذا
املكتب
يعين دفع مليون ونصف املليون
عاللبناني» .وبالفعل كانت رانيا
مقبلة على دفع املستحقات
ً
آملة
املتوجبة عليها للمكتب،
أن تستقبلها اسرتاليا ضمن
برناجمها املخصص للهجرة
االنسانية ،قبل أن ينصحها احد
اقاربها بالتأني والبحث اكثر عن
املوضوع… وخريًا فعلت بفرملة
محاستها.

معايري الهجرة االنسانية

مئات االشخاص وقعوا ضحية
مثل هذه املكاتب ،اليت تستغل
يأس اللبنانيني باهلروب من
وطنهم .على األثر ،استفسرنا
من اجلهات املعنية للتأكد من
معلومات املكتب ،حتاشيًا من
وقوع اي شخص آخر ضحية
هذه األالعيب .فما هي اهلجرة
االنسانية؟ وهل يتطابق الوضع
املعيشي الصعب يف لبنان مع
معايري هذا النوع من اهلجرة؟
مصادر مطلعة يف دوائر اهلجرة
األسرتالية شرحت لنا معنى
ً
قائلة:
«اهلجرة االنسانية»،
أن لبنان يعاني من
«صحيح ّ
اوضاع اقتصادية ومعيشية
صعبة ،وباب سفاراتنا مفتوح
أمام اجلميع ،ولكن هذا املوضوع
ليس بالسهولة اليت تشري
اليها مكاتب اهلجرة يف لبنان،
فالعملية معقدة ،تتطلب الكثري
من املعلومات واملستندات
وهذا يكلف الشخص مبلغًا
ماليًا ال بأس به بالدوالر حصرًا.
إن بث اخبار كهذه
وميكن القول ّ
ال خيدم سوى عمليات الغش
اليت وقع ضحيتها اللبنانيون
يف االشهر املاضية».
ننتقل اىل برنامج «اهلجرة
االنسانية» واللجوء .على أي
اساس ميكن للبناني أن يستفيد
منهما؟ وما هي معايري احلصول
على كل منهما .جييب املصدر
«اهلجرة
لربنامج
«بالنسبة
االنسانية» ،ميكن أن يستفيد
منه األشخاص الذين يتواجدون
خارج وطنهم األم والذين
يتعرضون للتمييز اجلوهري إىل
ّ
حد يعترب انتهاكًا جسيمًا حلقوق
اإلنسان ،باإلضافة إىل أفراد
العائلة املباشرين الذين نالوا
احلماية يف أسرتاليا .وجيب أن
حتظى الطلبات لدخول أسرتاليا
مبوجب الربنامج اإلنساني اخلاص
بدعم من مواطن أسرتالي أو
منظمة ّ
تتخذ من أسرتاليا مقرًا
أن طلبات
هلا ،مع االشارة اىل ّ
اهلجرة اإلنسانية (اليت تتطلب
تقدم يف دائرة
وجود كفيل)
ّ
اهلجرة والية ملبورن -أسرتاليا.
يف املقابل ،ال يوجد فرق كبري
بني معايري اهلجرة االنسانية
واللجوء الذي ميكن أن يستفيد
يتعرضون
منه االشخاص الذين
ّ
لإلضطهاد يف بلدهم األم

ً
عادة خارجه
والذين يتواجدون
وحيتاجون إىل إعادة التوطني.
مقدمي الطلبات الذين
وغالبية
ّ
يندرجون ضمن هذه الفئة هم
الذين حتيل املفوضية العليا
لشؤون الالجئني طلباتهم إلعادة
التوطني يف أسرتاليا .وتتفرع
من فئة اللجوء تأشريات عدة،
كالتأشرية اإلنسانية اخلاصة
داخل البلد ،وتأشرية اإلنقاذ
يف حاالت الطوارئ ،وتلك
املعرضات
املمنوحة للنساء
ّ
للخطر» .باختصار ،ال يلعب
الوضع االقتصادي اي دور يف
هذا املوضوع ،ال سيما انه ال
توجد حالة حرب معلنة يف لبنان،
وإن مثل هكذا تأشريات ُتعطى
ّ
غالبًا للمواطنني يف الدول
ّ
مسلحة
اليت تشهد نزاعات
واضطهادات فقط ،وال تشمل
ضحايا األزمات اإلقتصادية
مطلقًا .وبشكل عام ،حتتاج
طلبات اهلجرة االنسانية واللجوء
أقله اىل فرتة  14شهرًا قبل
قبوهلا ،مع العلم أن هناك بطئًا
كبريًا تشهده دوائر اهلجرة
األسرتالية سببه مواجهة أزمة
انتشار وباء كورونا .بدورها،
نفت السفارة األسرتالية يف
ّ
املتعلقة بربامج
بريوت األخبار
تروج هلا بعض
اهلجرة اليت
ّ
املكاتب وأكدت أنها عارية عن
الصحة.

معلومات رسمية للسفر اىل
اسرتاليا وكندا

نعود اىل املعلومات اليت جاءت
على لسان مكتب اهلجرة الذي
ّ
واملتعلقة
استشارته رانيا،
بكيفية اهلجرة اىل كندا
واسرتاليا ،ونطلب من املصادر
املعنية ،تفنيدها واطالعنا عما
اذا كانت منطقية .مصادر
خمتصة يف شؤون اهلجرة
«أن كل
اكدت لنا
اىل كندا،
ّ
ّ
املعلومات الواردة غري دقيقة
نهائيًا ،ال بالنسبة اىل مدة الـ6
أشهر بالنسبة اىل اقامة العمل،
وال بالنسبة للمال املتوجب
أن معلومة منع
دفعه ،وكما ّ
رانيا من اصطحاب عائلتها غري
صحيحة أبدًا» .من جهة أخرى،
سخرت املصادر املطلعة يف
دوائر اهلجرة األسرتالية من
«نسبة القبول املرتفعة اليت
ً
موضحة
اشار اليها املكتب»،
أن «كل طلب يدرس على
ّ
حدة ،ويتم التدقيق اذا كانت
تفاصيله متطابقة مع املعايري
املطلوبة للحصول على اي نوع
من التأشريات .كذلك ،اقول
إن كل سفارات
للبنانينيّ ،
العامل ،لديها عدد معني من
طلبات اهلجرة اليت ميكن قبوهلا،
وهذا يعين ّ
انه لن يتمكن كل
من يرغب باهلجرة من حتقيق
أن مسار اهلجرة
أمنيته ،كما ّ
جدًا ،ال حيصل بني ليلة
طويل ّ
وضحاها» .ونصح املصدران،
الكندي واالسرتالي ،اللبنانيني
املكاتب،
عن
باالبتعاد
واالعتماد دائمًا على موقع
السفارة الرمسي .ميكن اإلطالع
على أنواع تأشريات اهلجرة إىل

أسرتاليا عرب الرابط اآلتي»:
https: / / immi. homeaffairs.
gov.au/visas/getting-a-visa/
عرب
وكندا
،»visa-listing
«.»Www.cic.gc.ca

نصّ البيان الصادر عن السفارة
يف لبنان
بيان من السفارة االسرتالية

مل تعد السفارة األسرتالية
يف بريوت تتلقى استفسارات
هاتفية عن مسائل تتصل
باهلجرة أو بالتأشريات .للمزيد
من املعلومات حول التأشريات
واجلنسية واهلجرة ،يرجى زيارة
«www.homeaffairs.
موقع
 »gov.auأو الرابط اخلاص
بالتأشريات واهلجرة واجلنسية
على املوقع .وميكن اإلتصال
مبركز طلبات التأشريات على
الرقم ( 20+ 233 313 301تنطبق
رسوم االتصاالت الدولية) لطرح
استفسارات عامة قبل إيداع
الطلب .كما ميكنكم مراسلة
قسم التأشريات على عنوان
الربيد اإللكرتوني»immigration.
. »b e i r u t @ d f a t . g o v . a u
آليًا على رسالتكم
ستتلقون ردًا ّ
اإللكرتونية .نرجو منكم قراءته
ردًا آخر إن
بتمعن .لن تتلقوا ّ
ّ
املتضمنة
أجابت املعلومات
ّ
يف هذا الرد اآللي على
استفساركم.

اللبنانيون يف اسرتاليا

 43.764شخصًا غادروا لبنان عرب
مطار بريوت الدولي ،يف خالل
تتعدى  12يومًا ،بعد
فرتة ال
ّ
انفجار « 4آب» حبسب «الدولية
للمعلومات» .ويقول الباحث
يف الدولية للمعلومات حممد
إن «هذه االرقام
مشس الدينّ ،
ال تعين أن السفارات تسهل
موضوع اهلجرة ،كلها اخبار
إن رغبة
كاذبة ،وميكن القول ّ
اللبنانيني باهلجرة موجودة امنا
تنفيذ رغبتهم ليس أمرًا سه ًال».
أن «عدد
وأشار مشس الدين اىل ّ
اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
تقدر بنحو  353ألف نسمة» .من
جهة أخرى ،ينتشر اللبنانيون
يف اسرتاليا ،مبعظمهم يف
مدينة سيدني وضواحيها وهي
العاصمة االقتصادية إضافة
إىل متركزهم يف مدينة ملبورن.
تأخذ اهلجرة إىل أسرتاليا صفة
انتقال أسر وعائالت واحنصرت
اهلجرة يف البداية بأبناء الطائفة
املارونية من الشمال ،الذين ما
زالوا يشكلون نسبة ال بأس
بها من اجلالية اللبنانية ويليهم
عدد من أبناء الطائفة السنية
من الشمال وأكثرهم من الريف
واألحياء الصغرية يف طرابلس
وضواحيها .أما اهلجرة اجلنوبية
الشيعية الكثيفة فكانت األخرية
وبرزت بعد حرب السنتني عقب
عمليات التهجري اليت أصابت
املناطق الشيعية ثم تلتها
دفعة ثانية يف خالل العامني
 1977و 1978من مناطق اجلنوب
اللبناني وخباصة من قرى وبلدات
الشريط احلدودي مثل بنت جبيل،
يارون ،عيرتون ،ميس اجلبل
ومارون الراس.

الدبابري تهدد سالمة الطريان يف أسرتاليا

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
( — )CNNيشكل نوع من الدبابري
تهديدًا على حركة الطائرات يف
مطار بريزبن ،بعد أن اجتازت
ضوابط األمن البيولوجي الصارمة
يف أسرتاليا.
املعروفة
الدبابري
وتسببت
باسم «دبابري ثقب املفتاح»،
وموطنها األصلي أمريكا الوسطى
واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب،
ألول مرة يف عام  ،2013يف إجبار
طائرة االحتاد للطريان «إيرباص
 »A330املتجهة إىل سنغافورة،
على العودة بعد دقائق من إقالع
الرحلة.
ومبجرد أن حطت الطائرة على
األرض ،وجد عمال الصيانة أن
أنبوب بيتو ،وهي األداة اجملوفة
املوجودة على السطح اخلارجي
للطائرة لقياس السرعة اجلوية،
يسده الوحل بالكامل ،وفقًا
لتقرير صادر عن مكتب سالمة
النقل األسرتالي.
وبالنسبة للدبابري ،تعترب أنابيب
بيتو مبثابة حفر مثالية لبناء
أعشاشها بسرعة.
وقال آالن هاوس ،عامل البيئة من
شركة «»Eco Logical Australia
لالستشارات البيئية« :لدينا
تقارير قصصية من طاقم أرضي
يف مطار بريزبن تفيد بإمكانية
وصول طائرة إىل البوابة ،ويف
غضون دقيقتني أو ثالث دقائق،
تتجه الدبابري إىل مقدمة الطائرة
إللقاء نظرة على األنبوب».
وعمل هاوس مع خرباء من مطار
بريزبن وشركة اخلطوط اجلوية
األسرتالية كوانتس ،وشركة
االستشارات البيئية «»Ecosure
إلنتاج واحدة من أوىل الدراسات
يف العامل حول تأثري الدبابري على
أنابيب بيتو.
ويؤكد الباحثون إنه بدون إدارة
مناسبة ،قد تشكل الدبابري خطرًا
حقيقيًا ،وتتسبب يف بوقوع
حوادث كبرية ،إذ ميكنها أن
تنتقل إىل املطارات األسرتالية
األخرى ،وحتى البلدان اجملاورة
اليت تتمتع بظروف شبه استوائية
مناسبة لبيئتها.
أداة مهمة
ً
وفقا للباحثني ،تعد فتحات
أنابيب بيتو ،اليت تقيس السرعة
اجلوية للطائرة ،مبثابة أماكن
مثالية للدبابري لبناء أعشاشها.
وتقوم أنابيب بيتو املثبتة يف
مقدمة الطائرات مبهمة أساسية،
وهي إرسال املعلومات مرة أخرى
إىل قمرة القيادة حول مدى
سرعة حترك اهلواء من خالهلا،
والذي يشري إىل مدى سرعة
حترك الطائرة.
وعندما ال تعمل أنابيب بيتو،
تتحول طائرة «إيرباص إيه »330
تلقائيًا إىل الوضع اليدوي ،مما
جيرب الطيارين على تولي زمام
التحكم.
وميكن أن يؤدي انسداد أنابيب
بيتو إىل حوادث خطرية .ويف
شباط عام  ،1996حتطمت رحلة
«بريغينري  »301قبالة ساحل
مجهورية الدومينيكان ،مما أسفر
عن مقتل  189من الركاب وأفراد
الطاقم .وذكر تقرير احلادث أن
«السبب احملتمل» النسداد أنبوب
بيتو هو «الطني أو حشرة صغرية»
دخلت قبل إقالع الطائرة.
ويف عام  ،2018أصدرت هيئة
سالمة الطريان املدني األسرتالية
تنبيهًا للطيارين وشركات الطريان

واملطارات يف البالد حول خماطر
انتشار الدبابري .وحذرت النشرة
من أن انسداد أنابيب بيتو ميكن
أن يتسبب يف خسارة كاملة
ملؤشرات سرعة اهلواء واالرتفاع،
«خطريا».
وهو ما سيكون
ً
ونصحت هيئة سالمة الطريان
شركات
األسرتالية
املدني
الطريان بتغطية أنابيب بيتو،
خالل فرتة جتهيز الطائرة قبل
اإلقالع من مطار بريزبن.
ويف اجململ ،مت اإلبالغ عن 26
حادثة بني عامي  2013و ،2019
وفقًا للدراسة.
ومت اكتشاف أول «دبابري ثقب
املفتاح» يف ميناء بريزبن يف
عام  ،2010على الرغم من أنه
من احملتمل أنها وصلت يف
ً
وقت مبكر من عام ،2006
وفقا
للدراسة.
وأشار هاوس إىل إنه من غري
املعروف كيف وصل هذا النوع
من الدبابري إىل أسرتاليا ،مرجحًا
أنها رمبا وصلت عن طريق
السفن.
وبالنسبة للدراسة ،استخدم
الباحثون طابعات ثالثية األبعاد
لطباعة جمسات متماثلة ألنابيب
بيتو على طائرات «بوينغ 737
و ،747وإيرباص  ،A330وطائرات
أصغر تستخدمها شركات الطريان
اإلقليمية .ومتركزت الطائرات يف
أربعة مواقع حول املطار وخضعت
مجيعها للمراقبة ملدة  39شهرًا.
ويف ذلك الوقت ،كان هناك
 93حالة من األنابيب املسدودة
بالكامل ،تقريبًا خالل األشهر
األكثر دفئًا بني تشرين الثاني
وأيار.
وكانت معظم األعشاش قريبة
من املنطقة العشبية باملطار،
وفقًا للمؤلف املشارك للدراسة،
جاكسون رينغ ،وهو منسق إدارة
احلياة الربية والتخطيط يف مطار
بريزبن.
وجتمع الدبابري الريقات من
العشب وتدفعها داخل أنابيب
بيتو كغذاء لنسلها.
وقال رينغ إن مسؤولي احلياة
الربية يستخدمون مبيدات حشرية
عضوية لقتل الريقات ،وقد
جنحوا حتى اآلن يف خفض نشاط
الدبابري بالقرب من احملطات
الدولية واحمللية بنسبة .50%
وأوضح هاوس أن الدبور ال
ُيصنف على أنه آفة زراعية وليس
ناقلاً لألمراض البشرية ،لذلك
على الرغم من اعتباره زائرًا غري
مرغوب فيه ،ال توجد خطة حكومية
رمسية للقضاء عليه.
ومثل معظم املطارات يف مجيع
أحناء العامل ،اخنفضت حركة
الطريان بشكل كبري يف مطار
بريسبان خالل جائحة فريوس
كورونا.
ومنذ متوز ،مت تقييد الرحالت
اجلوية الدولية إىل أسرتاليا بفرض
قيود على املسافرين العائدين،
ومت إغالق حدود الواليات الحتواء
تفشي املرض حمليًا.
ومع إيقاف الطائرات لعدة
أشهر ،مت تغطية فتحات قياس
سرعة اهلواء ملنع وصول الدبابري
إليها.
ومع ذلك ،من املتوقع ارتفاع
حركة الطريان مرة أخرى مع رفع
القيود على احلدود الداخلية ،ما
يعين أنه سيكون هناك املزيد من
الطائرات القادمة واملغادرة ،مما
خيلق املزيد من الفرص للدبابري
إلحداث أعطال.
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مـقاالت وتـحقيقات

حصل يف حال عدم
احلريريّة السياسيّة بشركائها فتكت بالدور املسيح ّي وأنهت لبنان اقتصاديا بدعم أمريكي  -أوروب ّي ماذا سيَ َ
ّ
ُحضور املُدعى عليهم؟
جـورج عـبيد
التاريخ يف أزمنة غابرة وأزمنة حالية له مط ّالت.
ّ
ومثة،
يفرز عناوين وحلقات ،وقد تآلفنا ،هنا
على أمناطها ومعايريها .ومن عاينها وشخص
بها وفحص دوائرها وأجوافها رآها يف غالبيتها
ً
وأحيانا حمكمة ،مع بعض
حمددة
حمكومة بتوازنات ّ
االستثناءات اليت واجهها أجدادنا يف لبنان
طائفية وجوع رهيب .ومع ذلك
وسوريا من مذابح
ّ
قدر ذلك اجليل على القفز فوق املأساة باملقاومة
ً
وأحيانا
واملواجهة رافضني االستسالم والرزوح،
ً
وأحيانا أخرى كانت
كانت الظروف تساعدهم
جتافيهم.
السؤال الذي أواجهه يف هذا الزمن ،هل بدأنا
نعود إىل ذلك الزمن من جديد بامتزاج مع بداءة
اللبنانية املنفجرة بتاريخ  13نيسان سنة
احلرب
ّ
1975؟
تشري اإلجراءات اليت تتبعها احلكومة اللبنانية
العدمية
بهشاشتها إىل تلك العودة مبعانيها
ّ
مبتبوعية
جبوهرها
الصاعقة .تبوح تلك اإلجراءات
ّ
تصر عليها احلكومة فيبدو املوحي
أو استتباع
ّ
ِ
واحدا يف استبداد
وامللهم
امللهم
واملوحى إليه،
ً
َ
ّ
املتملك
املوهب إليه ،واستعباد
الواهب على
َ
والقوي بالضعيفّ .
مثة سؤال ّ
حق لنا بطرحه ،هل
ّ
حنن فع ًال يف املوقع األضعف الذي يقودنا حنو
التالشي املطلق ،أو أننا منلك القدرة للوقوف
وحديدية نتجاوز من خالهلا كل
فوالذية
بأعصاب
ّ
ّ
معطوبية ألمّ ت بنا حتى النزيف الصاعق؟ أليس
ّ
ّ
املعدة
املصنفات
مبقدورنا أن نثب ونقفز فوق
ّ
لنا لتكون لنا احلياة؟
السياسي يف جوهره اهرتأ مذ ّ
مت استبدال
نظامنا
ّ
ً
متوازنا بدستور آخر
دستور  1926الذي كان
أطاح بالتوازن واستبدله مبفهومني غريبني ليس
سياسي القدرة على امتصاصه ،وهما
ألي نظام
ّ
ّ
مفهوم الرتويكا ،أي النظام بثالثة رؤوس،
والفردانية املبيحة للرتويكا
الشخصانية
ومفهوم
ّ
ّ
ّ
مستقل
حتول الذات املنتفخة إىل نظام
شك ًال ،مع ّ
السياسية
احلريرية
حبد ذاته ،وقد انكشف ذلك مع
ّ
ّ
ّ
احلريري« .هذا الدستور» أطاح
مبؤسسها رفيق
ّ
ّ
اجلمهورية على العمل والتفاعل مع
بقدرة رئيس
ّ
الضرورية واحلامسة .مبعنى
األحداث وأخذ القرارات
ّ
ّ
ّ
التكويين
املسيحي
التفاعل
مؤداه بضرب
أدى ّ
أنه ّ
ّ
بأن
احلركة
مع
القوي
السياسية .قد يقول قائل ّ
ّ
ّ
هوية الرئاسة احتفظ بها للموارنة واملسيحيني،
ّ
غري أن الفعل جافى القول ،إذ ّ
مت تكريس انتخاب
الرئيس الضعيف واهلزيل والقابل لكل مساومة
ّ
هشة يف هذا املوقع برئيسني أوصال البالد إىل
وصايات متعددة ،ما خال الرئيس العماد إميل
وحاليا
املقدر برجولة فائقة،
حلود ،الذي واجه
ّ
ًّ
الرئيس اجلبل العماد ميشال عون ،وهو يف قلب
املواجهة.
السياسية اليت كانت
ة
احلريري
بأن
االعرتاف
جيب
ّ
ّ
ّ
وبقوة
اهتمت
الصامت»،
«الدستور
كتابة
خلف
ّ
ّ
املسيحي من خالل إضعاف رئاسة
الدور
بضرب
ّ
اجلمهورية .وهي جزء من مشروع خطري تاق إىل
ّ
شرق أوسط جديد ،وقلبه إسرائيل وليس لبنان،
وقد سقط مع اغتيال رابني يف مرحلة أوىل،
ويف مرحلة ثانية مع حدث  11أيلول اخلطري ،إىل
أن انتهى باغتيال رفيق احلريري .مل ينه اغتياله
السياسية بأثقاهلا
احلريرية
ومل يبطل ذيول
ّ
ّ
االقتصادية وتداعياتها
وتبعاتها
السياسية
ّ
ّ
أن احلريرية
االجتماعية .الصورة اخلطرية،
ّ
ّ
املسيحي
السياسية ،باإلضافة إىل سحقها الدور
ّ
ّ
اقتصاديا
عربي ،سحقت لبنانأمريكي
بغطاء
ُّ
ّ
ّ
اقتصادي،
حتول مؤسسها إىل قاتل
ّ
وماليا .لقد ّ
ًّ
ّ
بكل ما للكلمة من معنى.
اقتصادي
ذباح
ّ
أو ّ
ّ
متتع
االقتصادية اليت
أنهى مبدرسته اهلالة
ّ
لبنان بها ،وبلغ بها املراتب العليا يف النجاح
والسطوع .أوهمت تلك املدرسة الناس بالرفاه
ثبتت سعر صرف الدوالر على مبلغ
والرخاءّ ،
وهما ،والرفاه
السعر
تثبيت
فكان
ل.ل،
1500
ً
الوهمية املبنية على
القصور
من
شكلني
والرخاء
ّ
متحرك مقابل جتويف االقتصاد من فعل
رمل
ّ
التسول ،وإحناء الركب يف
االنتاج إىل رجس
ّ
التوسل .وسندات اخلزينة هي األداة اليت أرهقت
ّ
البلد مبجموعة قروض ،وإىل تضخيم الفوائد على
األمريكي ،وصلت سنة
اللبنانية والدوالر
اللرية
ّ
ّ
 1994إىل  %60ثم ّ
خفضت إىل  %40وكان

ً
ّ
منف ًذا
رياض سالمة
وشريكا ،فيما هو جزء من
ً
شروطا على لبنان تقود من
ال IMFاليت تفرض
ة-أوروبية،
أمريكي
جديد إىل الرزوح حتت وصاية
ّ
ّ
إسرائيلية ،اليت حتارب لبنان
وأبعد من ذلك
ّ
ة-الصهيونية.
األمريكي
بالذراع
ّ
ّ
مل يتغيرّ شيء بني األمس واليوم .مات رفيق
بري،
احلريرية
احلريري ،وبقيت
ّ
ّ
السياسية مع نبيه ّ
فؤاد السنيورة ،وليد جنبالط وميشال سليمان
وسعد احلريري ورياض سالمة ،واملصارف،
والصرافني ،وجزء كبري من النقابات اليت ّ
تعلبت
واملالية
االقتصادية
بهذه الرتكيبة ،والقطاعات
ّ
ّ
واالستشفائية .هؤالء الشركاء قادوا
واملصرفية
ّ
ّ
لبنان إىل معاني التصحر الذي هو فيهّ .
إنهم من
حاربوا عهد الرئيس حلود ألنه رفض االنصياع
لشروطهم ومطالبهم ،وهم عينهم حياربون عهد
ً
شاخما يقاوم ويواجه.
الرئيس عون ألنه ال يزال
ّ
املسيحي اخل ّالق بصورة
إنهم يسحقون الدور
ّ
ً
ً
أذرعا
وأحيانا أخرى يستخدمون
أحيانا
مباشرة
ً
التمزق الرهيب.
مسيحية إلحداث
ّ
ًّ
للجمهورية
ا
رئيس
عون
ميشال
انتخاب
لقد أغاظهم
ً
ّ
فعمدوا إىل تطويقه ّ
بكل ما للكلمة من معنى .ومن
أن الرئيس انطلق من ذلك اللقاء
أسباب التطويق ّ
املشرقية واإلسالم القويم.
ة
املسيحي
الفريد بني
ّ
ّ
مرتسما بورقة التفاهم مع
الرئاسة
قبل
وشاءه
ً
التكفريية
والقوى
إسرائيل
بها
وواجه
اهلل،
حزب
ّ
ّ
ً
بكل ما أوتي
أمينا عليها
يف الرئاسة ،وال يزال
قوة.
من ّ
فهم هؤالء وعلى رأسهم رئيس جملس النواب
بشخصيته
بأن العماد عون ميلك
بري،
ّ
ّ
نبيه ّ
القوة .ال تزال قولة
وفهمه وفكره أوراق
ّ
بري تسمع إىل اآلن لقد وصل إىل احلكم
الرئيس ّ
ّ
ولكننا لن ندعه حيكم .وبرأي كثريين ،الرئيس
ّ
السياسية ،مل يكن على
مسريته
كل
ويف
ي،
بر
ّ
ّ
ً
جوهريا حلزب اهلل .ويف «جتلياته»
ا
حليف
اإلطالق
ًّ
األمريكية
السياسية ال يزال األقرب إىل الواليات
ّ
ّ
منه إىل حزب اهلل ،ويف احلرب على سوريا ،كان
السورية
األول ،والقيادة
واحليادي
املتفرج
ّ
ّ
ّ
ّ
أخذت «حياده» بعني االعتبار وفهمته مبكنوناته
املقربني ،من
فلفظته وأخرجته من دائرة احللفاء
ّ
بعدما كان هلا الفضل عليه وعلى وليد جنبالط
بتكريسهما زعيمني سياسيني بال منازع هلما.
حترر
حمر ًجا به،
وحزب اهلل بدوره ،الذي كان
َ
ّ
فعليا من دائرة اإلحراج من بعد ما اكتشف جوهره
ًّ
ّ
الويف والوعد الصادق
بأن احللف
األمريكي ورأى ّ
ّ
ّ
احلر
الوطين
ببهائه وبلوريته قيمته مع التيار
ّ
ومع رئيس البالد العماد ميشال عون ،وليس
ً
الشيعية.
بالثنائية
مكنونا
بالضرورة
ّ
ّ
املتحركة تعمل
بعناصرها
املافيا،
أو
العصابة
تلك
ّ
اجلنائي مبندرجاتهّ ،
تتكئ على
التحقيق
منع
على
ّ
األمريكي وتفتك بواسطة االتكاء واالتكال،
الدعم
ّ
وسيتعرى أربابها بالكامل
ستكشف
أوراقها
لكون
ّ
أمام مجهورهم إذا فهم هذا اجلمهور بأنه الزوج
املخدوع .رموا الفتات لبعض منهم حتى يصمتوا،
إقتسموا ثياب لبنان فيما بينهم وعلى خزينته
اقرتعوا ،وماله سلبواّ .
أصر الرئيسان
وإال فلماذا
ّ
بري واحلريري ووليد جنبالط على محاية رياض
ّ
ً
صامتا إىل اآلن
سالمة ،وملاذا رياض ال يزال
ً
صادقا؟ وملاذا إئتلفوا
ومل يبح باحلقيقة لو كان
ّ
لتتوقف
للضغط على شركة Marshal & Alvarez
زور وزير املال العقد بينها
عن حتقيقها وملاذا ّ
السرية
مسألة
يف
ما
سي
ال
اللبنانية،
وبني الدولة
ّ
ّ
ّ
علما ّ
بأنها تسري على األفراد وال
املصرفية،
ً
ّ
تسري على مؤسسات الدولة ،وال تعصم على
اإلطالق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة من
املالية ،والتجاوب
تقديم كشف حساب مبوجوداته
ّ
اللبنانية بتقديم هذا الكشف.
مع احلكومة
ّ
السؤال األبرز املطروح :ملاذا صندوق النقد
املضي
وبقوة ،على
يصر،
الدولي  IMFمل
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلنائي اىل النهاية؟ ملاذا
التشريح
بالتحقيق أو
ّ
ّ
األساسي حلظة قررت
غض النظر عن هذا األمر
ّ
شركة  Marshal & Alvarezاالنسحاب بد ً
ال من
وبقوة؟
التشديد على هذا األمر
ّ
بأن صندوق النقد
بيناه ّ
اجلواب الواضح الذي ّ
املركزي حلكام
العاملي
الدولي جزء من البنك
ّ
ّ
ّ
املصارف ،World central bank of governors
وهو ينطلق بتأثري من روتشيلد ،وحاكم مصرف

لبنان رياض سالمة ،وهو ّ
موظف سابق يف شركة
املرييالنش وهي جزء من ،Bank of America
الدولي
وميلكها روتشيلد ،عضو يف البنك
ّ
املركزي ،أي أنه جزء من تكوين صندوق الدعم،
ّ
ّ
غض الطرف والنظر عن مسألة انسحاب
ولذلك
اجلنائي ،وعن عدم
بالتدقيق
املوكلة
الشركة
ّ
ّ
األمريكي-
يؤكد الدور
اجلنائي ،وهذا
التدقيق
ّ
ّ
ً
مهيمنا وأقوى من
اإلسرائيلي باستبقاء الفساد
ّ
الدولة واحلكومة والسلطة.
واحلكومة املستقيلة ،وبد ً
ال من الذهاب يف
االجتاه املقاوم رضخت ،وبد ً
ال من االقتصاص
من رياض سالمة ،الذي مل يظهر حقيقة ما يوجد
السياسية
املركزي ،والطبقة
من أموال يف البنك
ّ
ّ
الداعمة له ،بسبب اخلوف من الفتنة ،اجتهت إىل
معاقبة الشعب مبسألة رفع الدعم أو مألفة ترشيد
الدعم ،وقد أتاحت للتجار إخفاء عدد من املواد
الغذائية يف املستودعات ورفع األسعار بصورة
ّ
جنونية ،وهم ،بها ،يسرقون الناس على عينك
ّ
يا تاجر مع غياب ملحوظ وخطري وفادح لوزير
سيما يف
االقتصاد املستقيل راوول نعمة ،ال
ّ
شهر األعياد.
ال يفرتض على احلكومة الرضوخ ملطالب صندوق
الدولي ،برفع الدعم ،أو حتى ترشيده،
النقد
ّ
سيؤدي إىل ثورة جياع ،وهذا ما يريده
ألن ذلك
ّ
الدولي للبنان بتعقيد احللول.
اجملتمع
ّ
وعلى هذا ليس للبنان سوى أربعة خيارات:
ً
مرورا
شرقا من سوريا إىل الصني
-1االجتاه
ً
بروسيا وإيران .إذا اجتهنا حنو الشرق سنملك
ّ
والتحرر من
الغربية
للتغلب على اإلرادة
القدرة
ّ
ّ
عقد اخلوف بد ً
ال من الرضوخ ،وحنن عارفون
ّ
بأنه سيسلب من لبنان وجوده وجوهره وكأنه
ّ
العلين .مقاومة ميشال عون
يريد طرحه للمزاد
ّ
ولكنها حتتاج إىل
مهمة وممتازة
ومواجهته للعقد
ّ
القوة.
التمشرق لتكتمل عناصر
ّ
اجلنائي من دون ّ
تلكؤ
-2اإلصرار على التحقيق
ّ
القانوني
املدخل
هو
اجلنائي
وخوف .هذا التحقيق
ّ
ّ
مالية مصرف لبنان وإلثبات
ملعرفة
واالسرتاتيجي
ّ
ّ
صدق مزاعم حاكمه أو بطالنها ،وعلى النتائج
يبنى املقتضى .عندها ال يفرتض االرتكاز على
رفع الدعم ،بل على تفعيل مالية املصرف للتأكيد
على الدعم ،من دون تدليل التجار وتدليعهم بل
مع إعطائهم الربح العادل هلم.
القضائية يف
التحقيقات
-3اإلصرار على استمرار
ّ
معظم الوزارات وامللفات من دون مسايرة أو
ّ
تطلب الوضع عملية جراحية .لكن ال
حماباة ،وإن
بأن استدعاء القاضي
ّ
بد من مالحظة نبديها هناّ ،
حسان دياب،
احلكومة
لرئيس
صوان
فادي
ّ
الربيء من التهم ،وهو الرجل النزيه ،جاء خبلفية
بأن الرئيسني
سياسية .وتكشف املعلومات،
ّ
ّ
ً
ضمنا لإلدعاء
بري وسعد احلريري ،سعيا
نبيه ّ
على الرئيس دياب بانفجار املرفأ بهدف إضعاف
القضائية
التحقيقات اليت تقوم بها السلطة
ّ
جتاه امللفات اليت تعين بري وجنبالط واحلريري.
ثم سرت
الرئيس احلريري هو من أوحى ،ومن ّ
نفسه بوشاح الرباءة والدعم الكاذب للرئيس
ّ
ملف
املذهيب ،وإضعاف
دياب بهدف التهييج
ّ
التحقيقات .التوصية يف هذا الباب استكمال
التحقيقات ،وعدم الرضوخ للضغوط ،مهما
حاولوا مذهبتها أو تطييفها.
-4تأليف احلكومة ال يرتبط بأهواء سعد احلريري
ألنه وريث تلك املدرسة .سعد يقود معركة
وجودية بالكامل ،ألنه عارف بآثامه وآثام فريقه.
ّ
منذ ّ
ترشحه قال بأنه لن يتخلى عن رياض سالمة.
موحدة.
لقد قاد التأليف مبعايري خمتلفة وليست
ّ
سياسيا ،وتفاعل مع شريكه وحليفه
حزم أمره
ًّ
ّ
موجودية
عن
الطرف
غض
ر
وقر
ي
بر
ّ
ّ
الرئيس ّ
ّ
أساسي يف املعادلة
كحزب
احلر
الوطين
التيار
ّ
ّ
السياسية واألكثر متثي ًال للمسيحيني .مبعنى أنه
ّ
عاد إىل جوهر سياسة أبيه ،القائلة باستضعاف
املسيحيني وسحقهم .إن مل يرد احلريري وحدة
يف املعايري فيجب حينئذ البحث عن خيارات بديلة،
إما
واخليار املتاح الضغط على سعد احلريري ّ
وإما فليرتك الساحة
للرضوخ ملبدأ وحدة املعايري ّ
ملن هو قادر على قيادة املرحلة املقبلة بتوازن
مجهورية صلب يعمل على
بهي إىل جانب رئيس
ّ
ّ
إنقاذ لبنان من أنياب األفاعي وخمالب الوحوش.

ناجي س .البستاني

حدد حُ
امل ّقق العدلي يف جرمية إنفجار مرفأ بريو 
ت
ّ
أيام اإلثنني والثالثاء
ان
صو
فادي
القاضي
ّ
ّ
واألربعاء ،مواعيد إلستجواب كل من رئيس ُحكومة
حسان دياب ،والوزراء السابقني 
تصريف األعمال ّ
رت (ينتميان إىل كتلة
علي حسن خليل وغازي زعي 
النيابية) ويوسف
ي
بر 
ّ
رئيس جملس النواب نبيه ّ
«تيار املردة») ،وذلك
س (احملسوب على
فنيانو 
ّ
بتهمة «اإلهمال والتقصري والتسّبب بوفاة وإيذاء
سيتم هذا األمر ،وماذا
مئات األشخاص» .فهل
ّ
سيحصل يف حال عدم ُمثول ُ
املدعى عليهم ،وما
مصري مجُ مل التحقيق عندها؟
بداية ال ُب ّد من اإلشارة إىل ّ
أنه ويف حني ُيفرتض
صوان إىل السراي ُ
احلكومي
أن ينتقل القاضي
ّ
ً
ُ
ُ
ينص
ملا
ا
وفق
ستقيل،
امل
كومة
احل
إلستجواب رئيس
ّ
حُ
اجلزائية ،بعد إبالغه
اكمات
امل
أصول
عليه قانون
ّ
ً
يتم إستجواب
أن
ا
أيض
فرتض
ي
اإلدعاء،
مبضمون
ّ
ُ
املدعى عليهم يف مكتب حُ
الوزراء ُ
امل ّقق صوان يف
قصر العدل .وحتى حلظة إعداد هذا املقال ،كانت
املعلومات ّ
َ
تؤكد أن ال موعد حُم ّدد ُ
حلضور القاضي
صوان إىل السراي ،وأن ال إستعداد ألي وزير
ّ
ُمدعى عليه للذهاب إىل قصر العدل!.
متسك رئيس ُحكومة تصريف األعمال
ويف حني
ّ
ُ
احلكومة ،وحتى حبصانته
حبصانة موقع رئاسة
ُ
املدعى عليهم بذريعة
متسك الوزراء
املذهبية،
ّ
ّ
وحتججوا بعدم التنسيق
ة،
والنيابي
ة
الوزاري
حصانتهم
ّ
ّ
ّ
النواب وبعدم جواز حُماكمتهم إال أمام
مع جملس
ّ
صصة حُ
ملاكمة كبار املسؤولني ،وعدم جواز
هيئة مخُ ّ
إستجوابهم قبل رفع احلصانة عنهم من قبل كل من
النواب ونقابة حُ
املامني ،من دون أن ننسى
جملس ّ
ودينية بإطالق مواقف
ة
وسياسي
ة
حزبي
جهات
قيام
ّ
ّ
ّ
الشخصيات حَ
املسوبة عليها.
على
لإلدعاء
رافضة
ّ
ؤيد ّ
حق القاضي
وإحتدم اخلالف الفقهي بني من ُي ّ
مبحاكمة هؤالءُ ،م ّ
بأن حُ
امل ّقق العدلي
ذكرين ّ
صوان ُ
وجه رسالة إىل جملس النواب قبل حنو أسبوعني،
ّ
بصالحية
متسك جملس القضاء األعلى
مع تسجيل
ّ
ّ
حُ
امل ّقق العدلي يف اإلدعاءات اليت حصلت( ،)1ومن
تتم حُ
ُ
ّ
املاكمة-خاصة
أن
جيب
ه
أن
قابل
امل
يف
عترب
َي
ّ
إذا كانت تطال رئيس حكومة ،أمام اجمللس األعلى
حُ
الدستور.
ملاكمة الرؤساء ،حبسب املادة  70من ُ
ً
أيضا أصوات رفضت إقتصار اإلدعاء على
وعلت
السياسية دون سواهم،
الشخصيات
عدد حمدود من
ّ
ّ
أن ما ينطبق على هؤالء ينطبق على
على الرغم من ّ
باقي رؤساء ُ
احلكومات السابقني ،وكذلك على باقي
بعيدا،
البعض
وذهب
والنقل.
واألشغال
وزراءاملال
ً
إىل حد ُ
اجلمهورية العماد 
رئيس
ساءلة
مب
طالبة
امل
ُ
ّ
قانونية ال
حصانة
للرئيس
أن
لو
حتى
،
ن
ميشال عو
ّ
ّ
ميكن جتاوزها من دون إتباع سلسلة من اإلجراءات
أن الرئيس قال إنه علم مبوضوع
اخلاصة ،وحتى لو ّ
نيرتات األمونيوم قبل حنو أسبوعني فقط من ُحصول
الكارثة( )2وأنه أعطى األوامر ُ
املتاحة له ملعاجلتها
صالحياته ذلك.
بقدر ما تتيح له
ّ
ّ
وبغض النظر عن اجلدل القانوني الذي مل ينته
ً
ّ
ّ
ضررا بأن ُيرسل
األقل
السيناريو
ل
يتمث
بعد،
ال
ُفصو
ً
املدعى عليهم من يمُ ّثلهم على ُ
ُ
املستوى القانوني
قدم حُ
املامون-يف حال
ي
أن
كن
حبيث
التحقيق،
إىل
ُ ّ
يمُ
توكيلهم عن ُ
املدعى عليهم ،طلبات إستمهال أو
أعذار غياب ،حلفظ هيبة القضاء وماء وجه ُ
املدعي
العام ،وهذا األخري قادر من جهته على إرجاء جلسات
أما يف حال مل حيصل ال
اإلستجواب إىل موعد آخرّ .
هذا السيناريو وال ذاك ،فاخليارات ُ
ستصبح أكثر
قساوة ،حيث هناك من يعترب ّ
أنه يف هذه احلال
سيكون ُ
املدعي العام أمام خيار من إثنني حلفظ
فإما ُيصدر ُم ّ
ذكرات
ا:
شخصي
وهيبته
القضاء
هيبة
ّ
ً
جلب يف حال ّ
املدعى عليهم عن ُ
ختلف ُ
احلضور من
ّ
امللف ُم ً
علنا
يتنحى عن
دون أي ُعذر قانوني ،أو
ّ
ت بسبب التدخالت
صراحة عجزه عن ُمواصلةالتحقيقا 
الكبرية اليت حصلت يف عمل القضاء! ويف احلالني،
خص ّ
ملف
األمور لن تكون سهلة على اإلطالق يف ما ّ
التحقيق بانفجار الرابع من آب املاضي.
يف اخلتام ،األمور ال ُت ّ
بشر باخلري ،حيث ّ
أنه بعد ُمرور
أكثر من أربعة أشهر على إنفجار مرفأ بريوت ،ما زال
التحقيق غري واضح املعامل ،وما زالت التوقيفات
والضباط َ
امل ّ
ُمقتصرة على بعض ُ
ُ
املأمورين،
وظفني
أي بصيص أمل بتوقيف من ميلك
وال يبدو ّ
أن هناك ّ
صالحيات إصدار األوامر!.
ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

التحقيق يف انفجار املرفأ:

السياسيون امل ّدعى عليهم لن ميثلوا أمام القاضي
رضوان مرتضى
قرار احملقق العدلي يف انفجار مرفأ بريوت ،القاضي فادي
صوان ،اختار «أول» وزير أشغال دخلت شحنة نيرتات
األمونيوم يف عهده ،و «آخر» رئيس حكومة وقع االنفجار
يف واليته .ومعهما وزيران ُوضعا على الئحة العقوبات
األمريكية قبل أسابيع .ورغم ّ
ضمن رسالته إىل جملس
أنه
ّ
النواب أمساء  12وزيرًا و 4رؤساء حكومات ،إال ّ
أنه لسبب
بأن السياسة ،وجهات أخرى،
ما استبعد الباقني ،ما أوحى ّ
خّ
دخلت على امللف ،حتى باتت انتقائية القرار الذي اتذه
أي حماسبة ممكنة.
ُتهدد بإطاحة ّ
قبل يومنيُ ،ن ِّظمت تظاهرة «عفوية» أمام منزل قاضي
التحقيق العدلي يف جرمية املرفأ ،فادي صوان ،بهدف دعمه.
كانت بني املتظاهرين وجوه معروفة االنتماء السياسي ،إىل
جانب آخرين ُيريدون العدالة فع ًال من دون أي تسييس.
رفع بعضهم صورًا للمدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وملسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل
املدعى عليهما ،إضافة إىل الوزير السابق
وفيق صفا ،غري
ّ
النائب علي حسن خليل .لكن الصورة املهمة اليت ُر ِفعت،
كانت لرئيس جملس القضاء األعلى ،القاضي سهيل عبود،
«كمل عالكل».
مذيلة بعبارة
ّ
ّ
همس يف أروقة العدلية ّ
بأنه من
وعبود هو القاضي الذي ُي َ
ّ
صوان األخري إىل جانب
يقف خلف قرار احملقق العدلي فادي
ّ
نقيب احملامني ملحم خلف والوزير السابق سليم جريصاتي،
أن عبود كان يف السابق معارضًا لتعيني
على الرغم من ّ
مدون يف حمضر اجتماع جمللس
صوان حمققًا عدليًا (موقفه
ّ
ّ
القضاء االعلى) .الحقًا ،طلب عبود من احملقق العدلي أن
ينتقل من مكتبه املوجود يف النيابة العامة التمييزية ،إىل
مكتب مالصق ملكتب رئيس جملس القضاء ،ليفصل بينهما
باب داخلي.
قد ال يعين هذا الكالم شيئًا ،لكن النسق الذي رافق قرار
صوان استجواب رئيس حكومة تصريف االعمال حسان دياب،
ّ
كمدعى عليهمّ ،
ُ
الشبهة .فلو
غلفته
وثالثة وزراء سابقني،
ّ
صوان باعتبار مجيع الوزراء ورؤساء احلكومات األربعة
قام
ّ
ّ
لكنه،
يف دائرة املدعى عليهم ،ملا كان يف قراره شك.
وتزامنًا مع محلة احملاسبة القضائية اليت بدأها التيار الوطين
احلر ،ومن دون أن يطرأ جديد على ملف التحقيق يف انفجار
أن حسان دياب وعلي حسن خليل ويوسف
املرفأ ،قرر ّ
مدعى عليهم ،على أن يستمع إليهم
زعيرت
وغازي
فنيانوس
ّ
خالل أيام اإلثنني والثالثاء واألربعاء.
ّ
أن دياب لن يستقبل احملقق العدلي .ووزير املال
من
احملتم ّ
السابق والنائب احلالي علي حسن خليل ووزير األشغال
السابق والنائب احلالي غازي زعيرت لن ميثال أمام القاضي،
معتربين أنه «ارتكب خمالفة قانونية ودستورية ،ألنه ال حيق
له االدعاء عليهما» .وحده الوزير السابق يوسف فنيانوس
مل يكن ،حتى مساء االحد املاضي ،قد حسم أمره.
لصوان يرى قراره مشبوهًا يف الشكل
املوقف املعادي
ّ
قبل املضمون؛ إذ يرى الفريق السياسي الذي يحُ سب عليه
أن هناك ُ
شبهة كبرية الختيار يوسف
الوزراء السابقون ّ
فنيانوس وعلي حسن خليل ،متسائلني« :هل هي رسالة
بأن هؤالء الذين أدرجتهم على لوائح العقوبات،
لألمريكي ّ
عليهم شبهات يف ملف تفجري املرفأ؟» .كما يرى هذا الفريق
أن اختيار حسان دياب يأتي يف السياق نفسه ،لكونه
ّ
موسومًا ّ
بأنه رئيس حكومة حزب اهلل .وتساءلت املصادر:
إرضاء جلهة ما؟
إعالن ما
هل هناك ضغط لتحقيق إجناز أو
ً
ٍ
بأن االنتقائية اليت مورست مبثابة التماهي
بات هناك اقتناع ّ
مع أجندة سياسية ما.
أن
يكاد يكون املشرتك بني الوزراء السابقني
ّ
املدعى عليهم ّ
أعد هلم القهوة بيديه ،قبل أسابيع،
احملقق العدلي نفسهّ ،
ً
عندما استمع إليهم بصفتهم شهودا .مكثوا بضع دقائق
سأل فيها وأجاب ،قبل أن ُيطمئنهم إىل ّ
أنه من الواضح
لديه ّ
أنهم قاموا بواجباتهم .ومن ثم ،وبشكل مفاجئ ،بعد
أكثر من شهرُ ،ي ّ
بلغون عرب اإلعالم ّ
بأنه سيعاود االستماع
مدعى عليهم.
إليهم بصفة ّ
عما إذا
يف اتصال مع النائب علي حسن خليل لسؤاله ّ
مدعى عليه ،قال لـ
كان سيمثل أمام احملقق العدلي بصفة ّ
«األخبار»« :أنا مل ُأ ّ
بلغ أص ًال .هناك أصول للتبليغ وعلمت
ُ
من اإلعالم استدعائي .لقد قلت سابقًا وأكرر أنين مستعد
لرفع احلصانة ،لكن ما حيصل يطرح أسئلة كثرية» .يقول

حسن خليل ّ
إنه ال يعلم إىل اآلن أساس االدعاء أو املواد
ً
يتحدث عن
«املتداول
أن
إىل
ا
الفت
فيها،
ادعى
اليت ّ
ّ
ّ
ادعاء جبنحة إهمال إداري ،لكن هذه املسألة من صالحية
ّ
التفتيش» .يسرد الوزير السابق للمالية باستغراب ما
أن احملقق العدلي ،ويف جلسة االستماع
حصل معه ،كاشفًا ّ
ً
سؤاال وحيدًا وأجاب عنه بنفسهُ .ي ّ
علق
إليه كشاهد ،سأله
مستذكرًا« :دام التحقيق دقيقة أو دقيقة ونصف ،سألين
خالهلا احملقق العدلي إن كنت قد أحلت مراسلة اجلمارك إىل
هيئة القضايا يف وزارة العدل ،فأجبت بنعم .عندها قال
لي« :إنت عملت واجباتك»».
ويضيف« ،قرأ السؤال وقرأ اجلواب بنفسه ،وسألين إن
ُ
كان لدي مانع مبا ُكتب ،فقلت ال .وبعدها حتدثنا بالسياسة
واألوضاع العامة لست أو سبع دقائق قبل أن ُأغادر».
حتدث حسن خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء
ومسؤولية على قضاة مل يتم استدعاؤهم ،سائ ًال« :هل
نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟» .وقال نائب
«قمت بواجيب على أكمل وجه .وكنت ُأريد
مرجعيون:
ُ
ً
مواجهته لكوني لست مقصرا ،لكن هناك إشكالية دستورية
تسبب بها الدعائه على نائب ،فيما جملس النواب يف دورة
ّ
االنعقاد ،تمُ نع املالحقة اجلزائية».
أما رئيس احلكومة حسان دياب ،فقد ُأبلغ عرب األمانة العامة
كمدعى عليه،
جمللس الوزراء بأنه مستدعى لالستماع إليه
ّ
وأجاب ّ
بأنه ليس لديه ما ُيضيفه على ما سبق أن قاله
للقضاء بشأن تفجري املرفأّ .
مقربة من دياب
وأكدت مصادر ّ
ّ
أنه لن يستقبل احملقق العدلي أيضًا ،راميًا الكرة يف ملعب
األخري جمددًا.
ّ
صوان راسل دياب ،قبل أيام ،عرب
بأن
وذكرت املصادر ّ
ّ
املدعي العام التمييزي ،فأجاب ّ
بأنه على استعداد ملقابلته.
ّ
أن
ّ
«وحدد القاضي موعدًا لالستماع إليه نهار الثالثاء ،إال ّ
رئيس احلكومة طلب منه القدوم يف اليوم نفسه .ورأت
صوان املفاجئة واالنتقائيةٌ ،تظهر
أن «خطوة
مصادر دياب ّ
ّ
إجناز ما».
بإعالن
تطالبه
وجود جهة
ٍ

وحده فنيانوس لم يحسم أمره بشأن االستجابة لدعوة صوّان

أما النائب غازي زعيرت الذي ّ
أكد ّ
أنه ال يوجد أي مسؤولية
أن القاضي عماد قبالن ّ
اتصل به إلبالغه بوجوب
عليه ،فذكر ّ
بأن قرار احلضور
زعيرت
فأجابه
صوان،
القاضي
املثول أمام
ّ
قيد الدرس .ويف اتصال مع الزميلة «األخبار» ،أكد زعيرت
ّ
أنه لن ميثل أمام احملقق العدلي «الذي خالف الدستور».
صوان
استعاد زعيرت وقائع اجللسة املاضية أمام القاضي
ّ
قائ ًال« :دامت اجللسة السابقة عشر دقائق .كتب صفحة
ونصف أو صفحتني .سألين إن كنت على علم بالنيرتات،
فرددت بالنفي وقلت له :أنا على استعداد إلجراء مقابلة مع
املدير العام عبد احلفيظ القيسي».
أن االدعاء عليه يف هذا امللف «الذي ال عالقة
واعترب زعيرت ّ
لي به ،مبثابة االدعاء السياسي ،لكونه يرتافق مع املعلومات
اليت ترتدد عن ّ
سأدرج على لوائح العقوبات
أنين قريبًا
َ
األمريكية».
أما الوزير السابق يوسف فنيانوس ،فقد رفض التعليق.
مقربة منه ّ
بأنه «ال
وعلمت الزميلة «األخبار» من مصادر
ّ
أن جلسة االستجواب املاضية
يعرف التهمة إىل اآلن» ،رغم ّ
بصفته شاهدًا راوحت بني  ١٠دقائق و  ١٥دقيقة .وأشارت
أن فنيانوس ّ
وقع املراسالت اليت وردته
املصادر إىل ّ
بشأن نيرتات األمونيوم ،إلرساهلا إىل هيئة القضايا .ورأت
أن فنيانوس مل حيسم أمره بعد إن كان سيحضر
املصادر ّ
صوان أو ّ
ّ
مرجحة حضوره جلسة
أنه
االستجواب أمام
سيتمنعّ ،
ّ
سجل أي مستجدات.
االستماع إليه يف حال مل ُت َّ
صوان
أن القاضي
يرتدد يف األروقة الضيقة لقصر العدل ّ
ّ
ّ
تتعلق بطبيعة امللف املوجود بني يديه.
يعيش أزمة حقيقية
فهو مقتنع بأن امللف لن يتجاوز اإلهمال الوظيفي اجلنائي
فإن الرأي العام لن يرضى عن
يف أبعد تقدير .وبالتالي،
ّ
يعولون
الدوليني
األطراف
أن
كما
أي قرار ظنيّ ُيصدره.
ّ
ّ
على القرار لإلمعان أكثر يف فرض عقوبات على األطراف
السياسيني.
فيقدم أوراق اعتماد من جهة،
لذا قرر أن يرفع السقفُ ،
ويرضي اجلهة السياسية اليت أعلنت بدء احلرب على
ُ
الفساد.

منظومة بريطانيا للتجسس
ابراهيم األمني
غادر السفري الربيطاني يف لبنان نهائيًا ،ومت تعيني خلف
له .قيل إن االسباب شخصية وعائلية ،ويف هذا الكالم
لكن آخرين من العاملني بصورة رمسية
الكثري من الدقة.
ّ
وغري رمسية مع السفارة الربيطانية يف بريوت غادروا ايضًا
من دون ضجيج ،لكن ليس ألسباب شخصية وال عائلية .أما
من ظل منهم ،فقد جاءته النصيحة بأن يكون شديد احلذر،
ويتصرف على أساس أنه حتت املراقبة ،وأن يعمل على
إقناع افراد عائلته بعدم جدوى االقامة يف بلد مقبل على
االنهيار.
لكن مكاتب االتصال والعمل غري الرمسية مل تقفل كلها .اىل
ّ
يعج بـ»الشباب االجنيب»
اآلن ،ال يزال شارع بدارو ،مث ًال،
ّ
الذي يهتم ألمر الشعبني اللبناني والسوري .هؤالء ،يعملون
وفق مبدأ الدفع نقدًا .ال حواالت وال إيصاالت وال حتى
ّ
املشغل
تسجيالت .فقط هناك اتفاق على عمل يتم بني
وشباب لبناني يبحث عن عمل ،وكل ما يعرفه أنه يقوم
بأعمال الرتمجة أو البحث أو كتابة عن أمور عادية يعرفها كل
أبناء احلي .لكن مستلم املادة ،ليس فقريًا وساذجًا .مجع
كل هذه الداتا جيري يف سياق خطة أوسع ،هدفها معركة
اجتاهات الرأي العام لدى االوساط الشبابية اللبنانية.
الربيطانيون أصحاب اخلربة يف االستعمار القديم باتوا اصحاب
خربة ايضًا يف خدمات االستعمار اجلديد .يف العراق كانوا
يضحكون على االمريكيني كيف يديرون االمور بفوضى،
ويف سوريا جنحوا يف إقناع االمريكيني برتك بعض املهام
هلم ،كما هي احلال اآلن يف دول خليجية ويف اليمن على
وجه اخلصوص .عندنا ،يتعرف الربيطانيون من جديد على
طواقم شبابية تهوى الغرب وأسلوب حياته .وبعض هؤالء
يتحمسون للعمل علنًا مع أي عاصمة غربية.
جربوا احرتاق اجلواسيس
ّ
لكن الربيطانيني ،الذين سبق أن ّ
ّ
يفضلون إدارة
بعد كل انهيار ،ال يريدون املغامرة .هم
االمور بهدوء ،وبصمت ،وبعيدًا عن أي جلبة.
بعد أشهر من انتشار اإلحباط بني «كوادر»  17تشرين ،عمد
الربيطانيون اىل حتفيز بعض الناشطني ،عرضوا مشاريع
عمل كثرية تركز على الفساد وكشف املستور عن الطبقة
السياسية احلاكمة ،وحتديد مصدر اخلطر احلقيقي على موقع
لبنان ودوره .ال حيتاج الربيطانيون اىل شروحات كثرية،
يلحون على إجناز
لكنهم يف بعض احلاالت يغضبون ،وعندما ّ
أمر معني ،هم حيددون العنوان فورًا :املطلوب التدخل
لتحقيق انزياح يف متوضع الشباب بني قواعد التيار الوطين
احلر عند املسيحيني والقواعد «املتعلمة» املؤيدة حلزب اهلل
عند الشيعة .وهم يفرتضون  -بكل أسف  -أنه ال داعي
لبذل جهد كبري يف االوساط االخرى ،حيث تربط حكومة
صاحبة اجلاللة بأقطاب الطوائف عالقات تعود اىل عشرات
بل مئات السنني ،كما هي احلال مع املرجعية الدرزية ومع
ّ
السنة.
النادي الذي ترسخ مع رفيق احلريري عند
الربيطانيون يعرفون جيدًا ما حيصل يف لبنان منذ  18شهراً
على االقل .هلم إصبعهم يف كثري من االمور ،وهم ال يتحدثون
جبزم عن اسرتاتيجية واضحة وحامسة .وقبل اسابيع ،توىل
أبرز وزراء احلكومة الربيطانية شرح املوقف من الوضع يف
لبنان امام شخصيات لبنانية وعربية من بالدنا ،التقاهم على
هامش اجتماع خاص يف العاصمة الربيطانية.
كان شديد الوضوح يف احلديث عن تضارب يف االفكار
لدى الغرب حيال ما جيب القيام به يف لبنان .لكنه شدد
على وجود خيار قوي ،يقول بأن هناك من يعتقد أن لبنان
يصعب إصالحه مع هذه الطبقة احلاكمة ،وأنه ميكن توفر
فرصة كبرية يف حال أطيحت.
واذا كان االنهيار العام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا
اهلدف ،فسيكون من الصعب على اللبنانيني توقع أي نوع
من انواع الدعم يف املدى القريب ...و يف هذه االثناء،
جيب العمل بقوة على كل من يقبل االنضمام اىل عامل
الـ»ان جي أوز» ،العنوان األكثر جذبًا جلواسيس الغرب
ّ
وجلهم يدعو
اجلدد املنتشرين يف أماكن وقطاعات كثرية،
اىل الثورة باسم احلرية والسيادة واالستقالل...
بريطانيا كانت وال تزال معقل الفكر االستعماري ،سواء
فعلت ذلك بيدها وبقرارها ،أو كمستشارة عند جالد العامل
اجلديد .وكل كالم عن دميوقراطية وحرية وغري ذلك ،ميكن
التعرف عليه ،يف الغرفة الضيقة ،حيث تتم عملية االغتيال
البطيئة ألحد أبطال التحرير ،املناضل املعتقل جوليان
أسانج.
صاحبة اجلاللة ...للجميع أعني وآذان وقلوب قوية متى
احتاج األمر!
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

نهاية «الدعم املزعوم»:

ملاذا يتم ّسك سالمة بالـ1515؟
لـيا الـقزي

قررت احلكومة،
يف حال ّ
أو فرض مصرف لبنان،
ّ
يسميه «دعم»
التوقف عما
ّ
استرياد بعض السلع
الرئيسية على أساس سعر
صرف  1515لرية ،يكون
«م ّربرات»
قد ُنزع آخر
ُ
الصرف.
سعر
تثبيت
وتعديله يوجب تصحيح
األجور .لكن ،مُينع البحث
يف األمر ،حفاظًا على وجود
«املصارف الزوميب».
تدعم فرنسا  -عرب البلديات
 إجيارات الشقق ألصحابالدخل احملدود والعاطلني
عن العمل (بعد دراسة كل
ّ
كل حالة)ُ .تشارك
طلب
احلكومة األسرتالية يف
دفع أجور املوظفني يف
شجع اليد
الشركات اليت ُت ّ

يُبحث استيفاء بعض الرسوم على أساس الـ 3900لرية (مروان بوحيدر)

تؤمن كوبا التعليم
العاملة احمللية ،حتديدًا الشباب وكبار
ّ
السنّ .
ّ
السكان يف ّ
اجملاني ّ
كل مراحله ،من احلضانة وحتى اجلامعة.
لكل
مُيّول القطاع العام يف كندا تغطية شاملة خلدمات الرعاية الصحية
الضرورية .أرست مصر نظامًا لدعم املواد الغذائية ،مبا يضمن
ّ
ّ
للسكان بأسعار ُم ّ
أقرت
السلة الغذائية األساسية
توفري
تدنيةّ .
تركيا اإلعفاء الضرييب لوسائل النقل العام والستهالك الغاز
ً
النفطي ُ
ليصبح سعره ّ
مقارنة بالبنزين والديزل...
أقل
املسال ُ
ّ
ُ
وجه للسكان بني دولة وأخرى ،ولكن
خيتلف شكل الدعم امل ّ
القاسم ُ
يتم متويل
املشرتك بينها ّ
أن الدعم «سياسة حكومية»ّ ،
ً
كلفته من اخلزينة العامة .إمجاال ،يأتي الدعم لضمان حصول
الناس على حاجاتهم الرئيسية وكجزء من اسرتاتيجية احلماية
االجتماعية العامة ،وال يرتك ُع ً
رضة ألهواء «السوق» وخيارات
لاّ
القطاع اخلاص ومؤسساته املالية ،اليت ال ُتبالي إ حبسابات
ً
خطوة إىل
الربح واخلسارة .ولكن يف لبنان ،تراجعت «الدولة»
يسمى الدعم،
تفرجة على مصرف لبنان ُيصدر تعاميم ما
ّ
اخللفُ ،م ّ
أن بعض األسعار مدعومة يف لبنان،
من دون معايري.
صحيح ّ
ٌ
كأدوية مرضى السرطان أو سعر الكهرباء (من دون تناسي
ّ
باملولد الكهربائي)
أن القسم األكرب يدفع فاتورة االشرتاك
ّ
ولكن «الدعم» مبفهومه العام غري موجود .يقول الوزير السابق
ونائب حاكم مصرف لبنان سابقًا ،ناصر السعيدي ّ
إنه «ليس
قرر إذا كان سيدعم أم ال».
من صالحيات مصرف لبنان أن ُي ّ
أن سياسة الدعم ُ
املتبعة
ويضيف يف اتصال مع «األخبار» ّ
ُ
«ألن الدعم جيب أن يكون من صلب موازنات الدولة.
خاطئة،
ّ
ومساءلةُ ،وضعت مث ًال الئحة لتمويل
حاليًا ،ال يوجد أي شفافية
َ
استرياد السلع األساسية ،من دون دراسة .والنسبة األكرب من
وقسم كبري من السلع
الدعم ال تصل إىل الفقراء واحملتاجني،
ٌ
هرب إىل اخلارج».
املدعومة ُي ّ
ليس النقاش الدائر حاليًا حول «رفع الدعم» أو «ترشيد
حبد
الدعم» ،إلاّ تضليليًا ،بدءًا من حتويل «الدعم» إىل مشكلة ّ
ّ
السكان بتأمني ربطة اخلبز وعلبة
ذاتها وحصر «أقصى» حاجات
السردين ،وصو ً
أن الدعم غري موجود يف األصل .فما
ال إىل ّ
يقوم به مصرف لبنان هو تغطية  %85من كلفة االسترياد
بالسعر الرمسي لصرف اللرية .ويف الـ» 1515لرية» يكمن
صلب املوضوع.
تتضمن وضع اسرتاتيجية محاية
سنوات «إعمار» ما بعد احلرب ،مل
ّ
ّ
للسكان من قبل احلكومات ُ
املتعاقبة ،بل
أو حتديد أشكال الدعم
ّ
ّ
مت اللجوء إىل تثبيت سعر الصرف على  1515لرية لكل دوالر.
ُ
أرباح غري شرعية على حساب
«اعتمدت هذه السياسة لتحقيق
ٍ
الناس» ،يقول وزير املالية السابق جورج قرم لـ»األخبار».
ويف معرض تربير اإلثم ُ
بأن تثبيت
يتم «تربيح مجيلة» ّ
املرتكبّ ،
ّ
السعر مسح جلزء من السكان بالسفر وشراء سيارات جديدة
ّ
والتعلم يف مؤسسات خاصة ،إال ّ
أنها عمليًا
وارتياد مطاعم فخمة
ً
قدمها حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة لـ»فئة
كانت
«خدمة» ّ
ّ
وجتار
الـ »%1وكل من يرتبط بها من كبار مودعني وسياسيني ّ
ومصرفيني.
إن
يقول أحد أساتذة االقتصاد يف «كلية لندن لالقتصاد» ّ
«دمر االقتصاد الوطين وقدرته على حتريك
تثبيت سعر الصرف
ّ
النمو» .السعر احلقيقي
سوق العمل وإنتاج الرساميل وخلق
ّ

َ
ضعفي الـ ،1515وكان االقتصاد يتكّبد خسارة دوالرين
«كان
ُ
مقابل ّ
كل دوالر خيرج من البلد»َ .من ميلك املال «كان املستفيد
ادخر أمواله يف حسابات خارجية ،ومل ُيعد
األكرب ،خاصة من ّ
توظيفها يف الداخل»ُ .أضيف إىل ذلك الفائدة ُ
املرتفعة «جلذب
الدوالرات وحماولة كبح التضخم ،من دون االهتمام خبلق فرص
فضعفت قيمة األجور» .أوصل
العمل أو دعم االقتصاد احلقيقي،
ُ
هذا املسار إىل فرض دعم وهمي «على االستهالك للطبقتني
الغنية والفقرية ،جاء ملصلحة األغنياء .فقد اشرتى الفقري اخلبز
أدى
والدواء والبنزين على أساس  1515لرية،
ولكن هذا الدعم ّ
ّ
ّ
حصة الغين وارتفاع استهالكه من دون كلفة كبرية،
إىل
تضخم ّ
االدخار».
ما زاد من قدرته على ّ
عام ّ ،2019
ّ
وتبخرت القدرة على تثبيت سعر
حل االنهيار
ً
الصرف ،وصوال إىل «تهديد» رياض سالمة يف آب املاضي
ّ
بأنه سيتوقف نهاية عام  2020عن «دعم» االسترياد وفق سعر
توصلت احلكومة إىل آلية لتبديل
الصرف الرمسي .يف حال
ّ
صيغة «الدعم» احلالية ،ما ُ
امل ّربر إلبقاء السعر الرمسي للدوالر
ُ
عدل مبا يتناسب مع املتغريات
عند  1515لرية؟ وملاذا ال ُي ّ
أن «عدم
يف املؤشرات املالية؟ يعترب أحد اخلرباء االقتصاديني ّ
ّ
للسكان ،الذين أصبح
تعديل سعر الصرف الرمسي فيه أذى
بناء على سعر السوق السوداء ،من دون أي
ُمعظم استهالكهم ً
حتسني يف مستوى معيشتهم»ُ ،مشريًا إىل ّ
أنه «ال معنى ملناقشة
مستقبل الدعم من دون دراسة سعر الصرف وكيفية تصحيح
األجور ،انطالقًا من حتديد السياسات االجتماعية  -االقتصادية
الواجب اعتمادها».

قرمُ :ثبـّـت سعر الصرف لتحقيق أرباح غري شرعية على حساب الناس
ٍ

أن «االختالل بدأ مع إبقاء سعر صرف
يف اإلطار نفسه ،يرى قرم ّ
تعددة ألنواع خمتلفة من العمليات.
 1515لرية مقابل أسعار ُم ّ
هذه البدعة تزيد الفوضى والتالعب يف السوق ،وتستفيد منها
املصاحل التجارية واملالية يف البلد» .ما ال جيده قرم منطقيًا
هو أن يكون لبنان «خالل اخلمسينيات والستينيات يف الطليعة
باعتماد سعر صرف عائم واقتصاد متني ،ثم خيتار تثبيت سعر
الصرف حني ذهبت االقتصادات العاملية حنو حترير السعر ،ما
ّ
يتحدث قرم عن «توحيد
وشل إمكاناته» .ال
أدى إىل نهب لبنان
ّ
ّ
أسعار الصرف» .أما إذا أرادت احلكومة القيام بذلك« ،فبإمكانها
ّ
احمللي» .ولكن
حتديد سعرين ،واحد لالسترياد واآلخر للتداول
ما يقرتحه وزير املالية السابق ،هو «العودة إىل سعر الصرف
بالتكيف مع
العائم ضمن هوامش واسعة ،ما يسمح للبنان
ّ
أي خلل
التطورات النقدية العاملية ،وبالتقاط املؤشرات على ّ
قد ُيصيب السوق».
التصحيح االقتصادي الذي يقرتحه قرم وغريه من االختصاصيني
ال يبدو قاب ًال للتطبيق بوجود ُمنتفعني من الوضع .تقول مصادر
يف وزارة املالية ّ
إنه ُيبحث رفع استيفاء بعض الرسوم على
أساس الـ 3900لرية ،ولكن ال تعديل يف سعر الصرف رمسيًا.
فكما ُخّ
اتذ خيار «التثبيت» يف التسعينيات تنفيذًا ملصلحة
ً
ً
سيستمر حاليا العمل به محاية ملصاحل مصرف لبنان
«الكبار»ُ ،
واملصارف التجارية .على الورق ،سيبقى السعر الرمسي 1515
«ألن تغيريه يعين إعالن إفالس مجيع املصارف ،ألن
لرية،
ّ
مقومة باللرية» ،يقول أحد املصرفيني.
رساميلها ّ

العونيّون من الدفاع إىل
اهلجوم ...بالقضاء
رىل ابراهيم

قرر التيار الوطين احلر فتح معركة الفساد ،بإخبارات ودعاوى
ملاذا ّ
قضائية ،اليوم؟ من مصرف لبنان وحاكمه ،إىل قائد اجليش
السابق وأركانه ،وصو ً
ال إىل وزارة املهجرين .أسئلة كثرية ُتطرح،
ّ
يف السياسة ،عن «اهلجوم العوني» القضائي .مثة أجوبة كثرية
جيري التداول بها ،متحورت غالبيتها حول وضع هذه التحركات
آني ،يتصل بـ»الضغط احلكومي على كل من
يف سياقني :األول ّ
ّ
املكلف سعد احلريري ورئيس جملس النواب نبيه بري
الرئيس
والنائب السابق وليد جنبالط» .أما الثاني ،فيهدف إىل االنتقال
من احلالة الدفاعية اليت ُح ِشر فيها التيار منذ  17تشرين  2019حتى
اليوم ،إىل حالة هجومية على القوى اليت استفادت من حشر التيار،
أو شاركت فيه.
ينطلق التيار من هنا لنقض كل األسباب اليت يرى أنها ُ
«ل ِّف َقت له
نتيجة ادعائه على فاسدين» ،خصوصًا تلك اليت تتعلق باحلكومة.
فأص ًال «البازار احلكومي غري موجود ،وعلى افرتاض أن هناك كباشًا
ما ،فغالبًا ألن جهة ما تريد االستيالء على احلصة املسيحية أو فرض
شروطها عليها».
ويف هذا السياق ،ال مشكلة بني رئيس اجلمهورية ميشال عون أو
رئيس التيار جربان باسيل مع بري على الوزراء املسيحيني ،بل
تصف املصادر العونية العالقة معه بأنها يف أفضل حاالتها رغم
املناوشات اإلعالمية .فللمرة األوىل منذ سنوات ،يتحدث العونيون
عن تعاون بري معهم ،واستجابته سريعًا مع رسالة عون حول
التدقيق اجلنائي من خالل عقده جلسة سريعة للربملان ثم خروجه
بتوصية كما أرادوا .وهو ما جيري تفسريه بإجيابية تامة وأنه فاق
توقعاتهم.
وبالتالي كل اللعب على مشكلة حكومية أو شخصية مع عني التينة
«يف غري حمله» ،وال يستفيد منها التيار ،بل يدرك عون وباسيل
شد حبال مع بري سيعرقل أي مسعى حكومي ولن يكون
جيدًا أن أي ّ
ً
ملصلحتهما ألنه سيضع رئيس حركة أمل حكما يف صف رئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري ضدهما .فض ًال عن أن هذا «التكتيك»
باهلجوم لتليني الطرف اآلخر ال يسري على بري أو جنبالط أو أي
حزب ،بل جيعلهم أكثر شراسة وتعنتًا يف مواقفهم .وبالتالي ربط
ملفات الفساد بأي طموح حكومي هو «من نسج اخليال» .لكنه يف
الوقت عينه حماولة من جنبالط  -الذي هرع إىل عني التينة فور
ادعاء هيئة القضايا على موظفني يف وزارة املهجرين جبرم اإلثراء
غري املشروع  -لتحويل الفساد إىل عراك بالسياسة ،طالبًا النجدة
من بري .من هنا يأتي تصريح النائب االشرتاكي بالل عبداهلل
بأن ما يقوم به التيار «سلسلة ملفات قضائية جيهزها باسيل
ليحركها تباعًا ضد جنبالط وبري واحلريري» .فجنبالط ،برأي التيار،
يصر «عمدًا على إقحام األخريين يف املشكلة بشكل شخصي حتى
ّ
يضمن خروجًا آمنًا ويتنصل من املوبقات املرتكبة يف مغارة وزارة
املهجرين».
أما الواقع ،على ما يشري العونيون ،فيقول إن تلك امللفات ال
ميكن أن ُتعد فجأة يف ليلة وضحاها بل حتتاج إىل حتضري مسبق
ومجع ملعطيات على فرتات متباعدة حتى يصبح امللف جاهزًا .وذلك
تفصيل آخر «ينسف الشائعات اليت يستخدمها البعض للهروب من
تهم الفساد املثبتة ضدهم و»تقريش» سرقتهم للمال العام يف
البازار السياسي».
فقد سبق للتيار أن أثار ملفني اثنني يف هذا السياق ،األول
ضد رئيسة هيئة إدارة السري هدى سلوم والثاني حول موظفني
وشركات مرتبطني بقضية الفيول املغشوش .فغداة  17تشرين
األول  ،2019أنشأ تكتل لبنان القوي جلنة مؤلفة من عدد من
النواب وعضو املكتب السياسي يف التيار وديع عقل مهامها إعداد
ملفات فساد لرفعها إىل القضاء ،بالتوازي مع االنتفاضة الشعبية،
لإلسراع بإصدار األحكام القضائية حتت ضغط الشارعّ .
مثة قضايا
ّ
متكنت اللجنة خالل العام األول من عملها من توثيقها بالكامل ،ومثة
مسائل كملف رئيس جملس إدارة طريان الشرق األوسط حممد
احلوت تفتقد إىل احلجج القضائية القوية اليت تسمح للتيار باهلجوم.
ادعاءات فارغة أدت إىل عدم إثارة الرئيس عون السؤال
وهناك ّ
نفسه عن امللفات العشرة اليت أعلن القصر اجلمهوري يف بيان
عقب انتفاضة تشرين متابعتها بنفسه ومنها التحقيق مع رئيس
احلكومة السابق جنيب ميقاتي.
تقرر
من هنا ،وبعد اجتماع عون مع جلنة الكتل ورئيس التيار،
ّ
العمل بشكل عملي وجدي ودقيق على جتهيز ملفات متكاملة ال لبس
فيها .املسألة األهم هنا أن العقوبات األمريكية على باسيل هي
الفاصل هنا يف اختاذ قرار املضي قدمًا يف معركة الفساد وفتح
ّ
يتأنى يف عرضها.
امللفات كلها قضائيًا ،فيما كان قبيل ذلك
ورغم أن ال عالقة مباشرة بني املسألتني ،فإن مراكمة اخليبات
لدى ممثلي التيار ومجهوره ،جعلت من غري املمكن انتظار احللول
اخلارجية .فالبيت العوني بدا يف حالة تداعي ،وبات معها حيتاج
إىل صدمة كبرية واجيابية لتدعيم أعمدته .على أن املعركة الوحيدة
اليت حسمها رئيس التيار فعليًا بعد فرض العقوبات عليه« ،ومل
تعد قابلة للمقايضة أو املسايرة» ،فهي معركته مع حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة.

صفحة 14

Saturday 19 December 2020

الـسبت  19كانـون األول 2020

Page 14

مـقاالت وتـحقيقات

لبنان يواجه« :فقر الدورة الشهرية»! ملف «امله ّجرين» :املال العام لتشجيع التهجري
هديل فرفور

تصوير هيثم املوسوي
تضمنتها سلة الدعم،
من بني أكثر من  300سلعة
ّ
ّ
ّ
املكثف
احمللى
مل جيد املسؤولون ،بني احلليب
والكاجو ،مكانًا للفوط الصحية أو ملستلزمات
النظافة الشخصية اليت زادت أسعارها بنسبة
 .%500دعم الفوط الصحية ليس ترفًا ،بل
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة اجلنسية واإلجنابية
ويهدد غالؤها بوضع لبنان يف خانة الدول
للنساء،
ّ
النامية املصابة بـ»فقر الدورة الشهرية»!
مهما بدت قضية عدم مشول الفوط الصحية يف
ّ
سلة الدعم هامشية بالنسبة إىل كثريين ،يف
ّ
ظل زمحة القضايا املعيشيةّ ،
فإنها تبقى ،رغم
كل حماوالت تسخيفها ،انعكاسًا فادحًا لذكورية
ّ
صناع القرار يف لبنان ،وشاهدًا على غياب
حساسيتهم جتاه أبسط حقوق النساء اليت غالبًا
همش حبجة األولويات.
ما ُت ّ
وفق صندوق األمم املتحدة للسكان ،وبإمجاع
واالختصاصيني املعنينيّ ،
مثة ارتباط
األطباء
ّ
جوهري بني الكرامة اإلنسانية وبني «إدارة
العادات الصحية أثناء الدورة الشهرية» .وعليه،
تعديًا
فإن
عد ّ
املس مبستلزمات هذه «اإلدارة» ُي ّ
ّ
ّ
على الكرامة وانتهاكًا حلقوق اإلنسان ،باعتبار
أن عدم ّ
متكن الفتيات والنساء من الوصول إىل
االستحمام
مرافق
اآلمنة
والوسائل
للحيض هو فعل
انتقاص لكرامتهن
نظرًا إىل املخاطر
اليت تتهدد صحتهن
اجلنسية واإلجنابية

االرتفاع الكبري
يف أسعار الفوط
ّ
الصحية
سيؤثر
حكماً على الصحة
الجنسية للنساء

النامجة عن إهمال تلك الوسائل.
تقديرات مجعية محاية ُ
املستهلك تشري إىل ارتفاع
أسعار الفوط الصحية بفعل األزمة االقتصادية
بنحو ( %70من  2750لرية اىل  6500لرية
لبعض األصناف ،ومن  4750لرية إىل 11500
ألن غالبية
لرية ألصناف أخرى ...وهكذا) ،وذلك ّ
األصناف يتم استريادها فيما «الصنف الوطين
ّ
تصنعه حمليًا شركة «سانيتا»،
الوحيد» الذي
ارتفع سعره أيضًا ،بسبب اعتماده على املواد
األولية املستوردة .وهذا «يدحض مزاعم وزارة
ّ
التفت على مطلب دعم الفوط
االقتصاد اليت
الصحية بإعالنها دعم املواد األولية اليت تدخل
يف صناعتها داخليًا» ،حبسب املديرة التنفيذية
بالشراكة يف منظمة  femaleعلياء عواضة.
نبهت ،يف اتصال مع «األخبار» ،إىل
عواضة ّ
أن االرتفاع الكبري يف أسعار الفوط الصحية
ّ
سيؤثر حكمًا على الصحة اجلنسية للنساء «نظرًا
إىل اضطرارهن إىل استخدام نوعيات أقل
سبب هلن أمراضًا تناسلية ما ّ
يرتب
جودة قد ُت ّ
أكالفًا صحية إضافية» .وهو ما ّ
تؤكده «اجلمعية
اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية» حول
تأثري النظافة الشخصية على الصحة اإلجنابية
حتسس
واجلنسية للمرأة اليت قد تصاب مبشاكل
ّ
والتهابات ،ما مل تكن األدوات املتعلقة بالدورة
الشهرية والنظافة الشخصية متاحة بشكل يضمن
هلا كرامتها وال يتهدد مساحتها الشخصية.
هذا كله يعين أن إسقاط الدعم عن الفوط

الصحية وما يرافقها من مستلزمات للعادة
الشهرية هو مبثابة عنف مؤسساتي ميارس على
الفتيات والنساء العاجزات عن تأمينها.
ويف ّ
ظل تفاقم الوضع االقتصادي وما سريافقه
من ارتفاع مرتقب يف نسب األسر الفقرية
مقومات احلياة املعيشية،
العاجزة عن تأمني أدنى ّ
فإن
واشتداد الفقر على األسر األكثر هشاشةّ ،
لبنان لن يكون بعيدًا عما ُيعرف بـ «فقر الدورة
الشهرية» ،وهو ُمصطلح «خاص» بالدول النامية،
حيث حتول العوائق املادية بني النساء والفتيات
ذوات الدخل املنخفض وبني شراء منتجات
يوصف العبء
الدورة الشهرية .واملصطلح
ّ
ّ
تشكله «إمدادات» الدورة الشهرية
املالي الذي
اليت ال تشمل فقط املناديل الصحية والسدادات
القطنية ،بل تطاول أيضًا التكاليف ذات الصلة
ّ
مسكنات األمل واملالبس الداخلية .وعليه،
مثل
فإن تأمني هذه اإلمدادات ،حبسب ممثلة منظمة
ّ
الصحة العاملية يف لبنان إميان الشنقيطي« ،جزء
من احلفاظ على صحة النساء ،ألن احلياة الصحية
شددت على
حياة متكاملة وال
ّ
تتجزأ» .الشنقيطي ّ
ضرورة تأمني املستلزمات الصحية األساسية،
خصوصًا يف حاالت الطوارئ واألوبئة ،ومن
ضمنها تأمني األدوات اليت تساعد يف احلفاظ
على الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء.
حاليًا ،ال يبدو أن أيًا من اجلهات املسؤولة تأخذ
يف االعتبار هذا الشق احلياتي اخلاص بالنساء،
إذ ال يزال توزيع الرزم الصحية (الفوط وغريها
من املستلزمات) حمصورًا باجلمعيات األهلية
«اليت ال تستطيع بدورها توزيعها شهريًا» ،وفق
ً
شرية إىل ضرورة التوصل إىل ّ
حل
عواضةُ ،م
طويل األمد يبدأ بدعم احتياجات النساء وختفيف
الضرائب على املواد املستوردة من اخلارج «ألن
النساء العاجزات عن تأمني ربطة اخلبز لعائالتهن
سيكن أمام خيار املفاضلة عند كل شهر بني
ّ
شراء القوت اليومي أو اقتناء الفوط الصحية
ذات احلد األدنى من اجلودة» ،ناهيك باإلمدادات
وامل ّ
ُ
سكنات ،واليت
األخرى كاملياه واألدوية
ّ
ّ
ستحل
تشكل عبئًا إضافيًا يزيد من املعاناة اليت
بكثري من الفتيات والنساء.

 % 500نسبة ارتفاع أسعار مستلزمات الحماية
الشخصية

لفتت نائبة رئيس مجعية محاية ُ
املستهلك ندى
نعمة إىل أن نسب ارتفاع أسعار مستلزمات
احلماية الشخصية وصلت أحيانًا إىل ،%500
ً
شرية إىل ارتفاع أسعار معجون األسنان بنسبة
ُم
 %75والشامبو بنسبة  %80فيما جتاوزت نسب
املطهرات  .%78وأشارت
ارتفاع أسعار بعض
ّ
إىل أن عدم دعم أدوات النظافة الشخصية
يعين االستهتار بصحة ُ
املقيمني« ،فكيف يتم
دعم اجلوز ،مث ًال ،فيما ُتهمل أدوات العناية
شددت
بالفم واألسنان؟» .ويف هذا السياق،
ّ
ممثلة منظمة الصحة العاملية إميان الشنقيطي
على أهمية احلفاظ على صحة الفم واألسنان
ّ
كل
خالل فرتة الوباء والطوارئ ألن «الصحة
مس باألدوات اليت
ال يتجزأ» .وعليه ،فإن أي ّ
من شأنها أن حتافظ على صحة ُ
املقيمني يعين
تشريع تعريض صحتهم للخطر.

ر.إ.

املهجرين السابق ،غسان عطاهلل،
تقدم وزير
ّ
ّ
ّ
يتعلق مبلفات فساد يف وزارة املهجرين.
بإخبار
وعلى إثره ،تقدمت هيئة القضايا بدعاوى إثراء
غري مشروع على عدد من املوظفني يف الوزارة.
ويستند هذا اإلخبار إىل  7أقسام:
 -1يف القسم األول ،يتحدث عطاهلل عن إصدار
وزير املهجرين السابق نعمة طعمة قرارًا جييز
بناء على إفادة خمتار
صرف تعويضات إعمار،
ً
فقط ،والتغاضي عن سائر املستندات املنصوص
عليها يف قرارات جملس الوزراء ،وأبرزها اإلفادة
العقارية اليت تثبت امللكية .استنادًا إىل هذا
س ِّجل يف عهد طعمة  1200طلب من دون
القرارُ ،
مسوغ قانوني ،وقيمة الطلب الواحد كانت 20
أي
ّ
ألف دوالر يومها.
 -2أما القسم الثاني ،فيدور حول صرف تعويضات
اإلعمار مع ترك اخليار للمتضررين من التهجري
لتأمني مساكن بديلة يف األماكن اليت خيتارونها
بأنفسهم ،وهو ما ينسف قانون إنشاء الوزارة
وصندوق املهجرين ،وهو تأمني عودة املهجرين
إىل املكان الذي ُه ّجروا منه يف احلرب ،بعد إجراء
املصاحلة .لكن دفع التعويضات للمواطنني من
دون حتقيق العودة إىل قراهم ،دفع بالكثريين إىل
شراء عقارات يف أماكن السكن اليت جلأوا إليها.
أبرز األمثلة على هذه املخالفات كانت يف الدكوانة
واملدور والكرنتينا ،حيث جرى دفع تعويضات
املهجرين من تلك املناطق حتى ال يعودوا
لألهالي
ّ
إليها .ليس ذلك فحسب بل جرى التالعب بأعداد
الطلبات ،فقد بلغ عدد الوحدات السكنية يف
الدكوانة املستفيدة مبوجب التعاميم الصادرة عن
الوزير طعمة 997 ،طلبًا ،يف حني أن جممل العقارات
وتذرع الصندوق
موضوع التهجري هي  70عقارًا.
ّ
حبجة أن «مساحة العقارات ال تسمح بإعادة البناء»
لقبول الطلبات .وذلك يناقض الواقع حبيث إن مثة
عقارات تصل مساحتها إىل َ
ألفي مرت مربع لكن مت
ً
التغاضي عن إمكانية البناء فيها استنادا إىل قرار
فردي من الوزير ،من دون أي مستند آخر صادر
عن التخطيط املدني أو الدوائر العقارية .وخيلص
اإلخبار إىل أن هذا القسم حيمل هدرًا للمال العام
بقيمة تقارب الـ  23مليار لرية لبنانية .يف منطقة
املدور أيضا ،صدرت عدة تعاميم عن الوزير
ّ
مروان محادة يف السياق نفسه ،فكان جملس
إدارة صندوق املهجرين ُيصدر قرارًا باملوافقة
على صرف تعويضات ألصحاب احلقوق لتثبيتهم
يف أماكن غري أماكن إقامتهم األصلية وبعضهم ال
يستويف املعايري .هنا أيضًا بلغ اهلدر ما يقارب الـ
 14مليارًا و 700مليون لرية لبنانية.

«دجاجة تبيض ذهباً»

ِ
استخد َمت
 -3يف ما عدا ملف التعويضات الذي
أمواله كتنفيعات ورشاوى ،ولرتسيخ التهجري،
ليس من قرى اجلبل حصرًا ،بل من بلدات أخرى يف
بريوت واملنت الشمالي وصو ً
يتحدث
ال إىل عكار،
ّ
ً
القسم الثالث من اإلخبار أيضا عن صرف غالبية
أمواله لغري مستحقيه ،وهو ملف اإلخالءات.
الواضح هنا أن وزارة املهجرين كانت بالنسبة
إىل الوزراء الذين تعاقبوا عليها ،ومعظمهم من
احلزب االشرتاكي ،مبثابة دجاجة تبيض ذهبًا .لذلك
فالعدد األكرب ممن تقاضوا بدالت اإلخالء ،وفقًا
لإلخبار ،ال تنطبق عليهم صفة التهجري وبعضهم
من جنسيات غري لبنانية .من ناحية أخرى ،وبالرغم
من إصدار رئيس احلكومة عمر كرامي (عام )1991
ّ
كلف مبوجبه احملافظني إخالء
تعميمًا ()1/91
ّ
كل املباني احلكومية احملتلة من دون دفع أي
تعويض ،اختذ وزير املهجرين يومها وليد جنبالط
قرارًا بدفع بدل تعويضات إخالء لنحو  128حمت ًال
يف بناء قيد اإلنشاء عائد ملستشفى بعبدا احلكومي
وبلغت قيمتها اإلمجالية حنو مليار لرية لبنانية .يف
السياق نفسهُ ،دفعت تعويضات يف عام 2002
إلخالء أكثر من  17شاغ ًال حيتلون عقارًا تابعًا خلط
السكة احلديد يف حملة الرياق وهو عبارة عن خيم
مبنية من ألواح الزنك!
بلغت مصاريف اإلخالءات نسبة  %35من جمموع
مصاريف ملف املهجرين .وكان «بند اإلخالءات»
وتنعم من وردت أمساؤهم
هو الوحيد الذي ُأقفل
ّ
حتته ( 105آالف مستفيد) من إعفاءات من رسوم

املاء والكهرباء واهلاتف بواسطة ورقة صادرة عن
الوزارة.
 -4القسم الرابع ّ
يذكر بقانون الوزارة الذي ينص
على تكليف جملس اإلمناء واإلعمار ،بعد موافقة
جملس الوزراء ،تنفيذ املشاريع اليت تدخل ضمن
اختصاصه وأبرزها البنى التحتية .لكن وزارة
املهجرين والصندوق قاما بتلزيم املشاريع بشكل
مباشر إىل املتعهدين من دون عرضها على جملس
الوزراء ،ومن دون مناقصات أو املرور مبجلس
اإلمناء واإلعمار .وجرى تلزيم كل املشاريع إىل
املتعهدين أنفسهم.

 12طلب تعويض إلعمار عقار مساحته  30مرتاً
مربّعاً بحسب اإلفادة العقارية!

 -5يف «القسم» اخلامس ،يتحدث اإلخبار عن
العقار رقم  308بريح/الشوف اليت تفيد إفادته
العقارية أن مساحته  30مرتًا مربعًا إال أن عدد
طلبات تعويضات اإلعمار املقبوضة عليه بلغت 12
طلبًا ،كل طلب تبلغ قيمته  20ألف دوالر.
 -6يف القسم السادس املتعلق بأذونات البناء،
كان املدير العام للوزارة يصدر إفادات تأذن
للمستفيد منها املباشرة بأعمال البناء يف العقار
التابع له بطريقة خمالفة ّ
لكل قوانني البناء والتنظيم
املدني ومن خارج صالحياته.
 -7أما القسم األخري فيتعلق بفسخ عقد مع موظف
تغيبه عن احلضور إىل الوظيفة طيلة فرتة
بسبب
ّ
شغل الوزير غسان عطاهلل ملنصبه ،ليتبني بعدها
أنه يقيم خارج األراضي اللبنانية ،لكنه ال يزال
يتقاضى راتبه من الدولة اللبنانية بغطاء من
رئيسه املباشر ومن املدير العام.

هكذا وصلت الدعوى إىل القاضية عون

أعده وزير املهجرين
امللف القضائي الذي
ّ
غسان عطاهلل يشكل بنظره «أحد مزاريب اهلدر
اليت ساهمت بكسر خزينة الدولة ملصلحة بعض
األحزاب وأزالمها وخدمة ملصاحلها االنتخابية،
ليتبني أن من استفاد من املهجرين وأصحاب
البيوت املدمرة ال يتعدى األلفي شخص بينما ،مثة
 100ألف طلب من غري املستحقني وممن ال تنطبق
يسوق له
عليهم املواصفات املطلوبة .وخالفًا ملا
ّ
وجه رسالة حول
االشرتاكيون ،يقول عطاهلل إنه ّ
هذه املخالفات اإلدارية وهدر املال العام والفساد
املوصوف يف الوزارة وصندوق املهجرين بتاريخ
 2020/1/17إىل وزير العدل آنذاك ألربت سرحال،
مرفقة بالوثائق واملستندات طالبًا منه حتويلها إىل
كل من النيابة العامة وهيئة القضايا يف وزارة
العدل إلجراء املقتضى القانوني .وزير العدل،
«أحال اإلخبار اىل النائب العام التمييزي القاضي
غسان عويدات الذي أحاله بدوره إىل احملامي العام
التمييزي القاضي غسان خوري.
أت بنفسي
تنحى عن امللف ،لذلك لجَ َ ُ
إال أن خوري ّ
إىل هيئة القضايا (يف وزارة العدل) املسؤولة
عن احلفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها .وقد
ّ
ووكلت أحد
حتركت اهليئة على هذا األساس
ّ
حماميها ويدعى ربيع فخري الدخول إىل الوزارة
والتوسع يف امللف .وفخري هو من طلب من
املوظفني كشف حساباتهم منذ يوم دخوهلم إىل
الوزارة حتى اليوم.
هكذا ّ
مت االشتباه يف بعض املوظفني» .يف
الوقت عينه وبعد تنحي خوري ،وصل امللف إىل
القاضية كارال قسيس اليت أرسلت بطلب عطاهلل
إلبالغه أن امللف قديم وفارغ «فطلب احملامي 15
يومًا لتأمني اإلضافات واملستندات املطلوبة ،ما
وبناء على طلب رئيس
اضطرها لقبول امللف».
ً
ّ
شكل التفتيش املركزي
احلكومة حسان دياب،
جلنة إلجراء حتقيقات يف الوزارة ،استطاعت الوقوع
على خمالفات قانونية ّ
منفذة من الوزراء املتعاقبني
من دون أن تصدر قرارًا بعد.
لكن قرار هيئة القضايا ،حبسب عطاهلل« ،أحرج
ّ
االدعاءات على املوظفني
اجلميع .وعند وصول
ّ
إىل مكتب عويدات يوم األربعاء املاضي ،هرع
وليد جنبالط للقاء رئيس جملس النواب نبيه بري
«حول عويدات
لضمان غطاء له» .يف هذا الوقت
ّ
امللف إىل النائبة العامة االستئنافية يف جبل لبنان
غادة عون».
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قـضايا

أدوية األمراض املستعصية :أمساء وهمية ومغرتبون وأموات!
هديل فرفور
موحدة وهمية يستعملها البعض
«معطيات عن تنفيذ وصفات طبية
ّ
للحصول على أدوية ملرضى ليسوا حباجة إليها» ،ما يطرح تساؤالت
حول مسؤولية بعض األطباء يف هذا امللف ،فض ًال عن مسؤولية بعض
ُ
املستشفيات اليت «تبني أنها تبيع أدوية مرضاها الذين ُيعاجلون على
نفقة الوزارة بعد موتهم»!
لكن ،هل ُيعقل أن يكون احلل بالضغط على املرضى للحضور شخصيًا

مدخل مركز األمراض املستعصية يف الكرنتينا (االخبار)

ّ
املوظفة يف مركز توزيع
«جيبوه هلون» .هكذا خاطبت
األدوية لألمراض املستعصية يف الكرنتينا (يستفيد منه
ّ
يتلقون عالجهم على نفقة وزارة
حنو  25ألف مريض
حاد
مزمن
مرض
من
يعاني
مريض
الصحة) ،قريبة
ّ
وخضع جلراحة زرع إحدى كليتيه .اهلدف من «إحضار»
ّ
التأكد من أن الدواء
املريض شخصيًا إىل املركز ،هو
الذي توزعه الوزارة جمانًا يعود إليه شخصيًا.
ّ
مشقة الطريق يف الطقس
تكبدوا ،أمس،
عشرات ممن
ّ
العاصف للوصول إىل املركز «املتداعي» نتيجة انفجار
مرفأ بريوت ،للحصول على أدوية ملرضاهم ،عادوا خالي
الوفاض .إذ أن أحدًا مل يبلغهم بالقرار اجلديد لوزارة
الصحة ،منذ حنو عشرة أيام ،بضرورة حضور املريض
ّ
لتسلم بعض األدوية .ال رسائل وصلت وال
شخصيًا
إعالن ُعمم .أما خيار االتصال باملركز فغري وارد ألن أحدًا
لن جييب للتأكد من توفر الدواء .لذلك ،يبقى «اخليار
األنسب» احلضور والرهان على «احلظ».
املعامالت اليت تتطلبها آلية احلصول على الدواء ليست
سهلة .إذ حيتاج املريض ،أو ً
ال ،إىل احلصول على موافقة
من اللجنة الطبية التابعة للوزارة قبل أن يستحصل
شهريًا على وصفة طبية تؤكد حاجته إىل الدواء .ومن
ّ
لتسلم الدواء فعليه أن يقدم صورة عن هويته
حيضر
تثبت صلة قرابته باملريض ،ما يطرح تساؤالت حول
«معنى» أن ُيطلب من مرضى كبار يف السن أو يعانون
عوارض حادة ترتافق حكمًا مع األمراض املستعصية
احلضور شخصيًا؟
قد يبدو هذا اإلجراء عاديًا لكثريين ،إال ملن يرى عجوزًا
يتكئ على عصاه مرجتفًا من الربد ،وهو ينتظر دوره
للحصول على دوائه.
وزير الصحة محد حسن أكد لـلزميلة «األخبار» أن
هدف القرار «حترير كمية من األدوية اليت تذهب إىل
ّ
غري مستحقيها وضمان وصوهلا إىل الفئة ُ
ستحقة،
امل
خصوصًا أن عدد املرضى الذين حيصلون على أدويتهم
من املركز زاد بعد إقفال كثري من املؤسسات أبوابها
وفقدان هؤالء للجهات الضامنة» ،الفتًا إىل أنه «ليس
كل قرار تأخذه الوزارة يكون هدفه زيادة أمل املريض
أو معاقبته .ونسعى مع مصلحة التفتيش الصيدلي إىل
تتبع األدوية من املستودعات إىل املريض
تفعيل نظام ّ
حلفظ ّ
حقه باحلصول على عالجه».
مصدر يف وزارة الصحة العامة أوضح لـلزميلة «األخبار»
أن اإلجراء جاء بعد اكتشاف عمليات تالعب ،إذ «تشري
ّ
حتقيقات أولية إىل إقدام بعض أقارب مرضى متوفني
على استغالل األمر وبيع األدوية يف السوق السوداء،
وبعض هذه األدوية ُ
ضبط يف املطار أثناء حماولة
تهريبه» .وأشار إىل أنه مت «اكتشاف استفادة أحد
املرضى من حصة توازي حاجة  12مريضًا» ،ومنذ ُوضع
القرار موضع التنفيذ «تبينّ أن هناك حنو  150مريضًا
يقيمون خارج لبنان  ،حيصل أقاربهم على أدويتهم
ويرسلونها إليهم يف أماكن إقاماتهم» .ولفت إىل

خصوصًا القادمني من املناطق النائية ،بدل تفعيل آليات الرقابة؟
ّ
أكد املصدر أن حسن سيعقد اليوم اجتماعًا مع دائرة التجهيز والصيادلة
«لوضع آلية حتفظ للمريض حقه بتحصيل الدواء من دون عناء إضايف
مع مكافحة كل عمليات التالعب» ،الفتًا إىل أنه سيجري البحث يف بعض
التسهيالت كإلزامية احلضور مرة كل ثالثة أشهر أو مرة شهريًا حسب
«لكن الوزارة ال تستطيع ترك األمور فلتانة».
مواعيد تسليم اجلرعات،
ّ

ﻛﻴﻒ
ﺗﺸﻌﺮ
اﻟﻴﻮم؟
اﳌﺰاج
ﺐ

ﺮ ﺑﺘﻘﻠ

أﺷﻌ
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تهــنئة

الـتيار الوطـين احلـر يهـنئ

عـيد املـيالد هو عـيد الـفرح والـوالدة ..فرح تجسـّد الـسيد
املسيح ونـزوله اىل األرض لريفعـنا الـيه ووالدة االنـسان الـثاني
بالـرب يـسوع املـسيح..
نتـمنى أن يكـون عـيد املـيالد والدة للبنان الـجديد الذي يـعمل له
فـخامة الجـبل رئيس الـجمهورية الـعماد ميـشال عـون وسـائر
املـخلصني مـن أبـناء الوطـن.
وبـهذه املـناسبة املـباركة يـتقدم الـتيار الوطـني الـحر بأحــر
الـتهاني مـن ربـّان سـفينة الوطـن الـعماد ميـشال عـون ومـن
سائـر اللـبناييني ،مـقيمني ومـغرتبني ،عـلى أمـل أن يـحمل
الـعام الـجديد بشائـر الـفرح واألمـل والـسالم للـبنان واستـراليا
والعالـم أجـمع ..وكــل عـام والجمـيع بألـف خـري.
مــيالد مـجيد
َو
عــام مــبارك
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إعــالنات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح  7أيام يف األسبوع :من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء
نتقدم بأحر التهاني من الجالية بمناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة ..وكل عام والجميع بألف خري
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات (ِ )ACCESSORIESلألفران الكهربائية ()OVENS

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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
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إعــالن

Bargain Warehouse
APCO Celebrating 25 Years

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

 أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافسAPCO
Matt

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

Clear + Assorted Color,

20 L (From $99)

100 % Acrylic

15 L ($110)

Int Ext

Low Sheen

100% Acrylic,

15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat Oil Base, Undercoat,
15 L ($78)
Int Ext, 10 L ($75)

Line Marking

Roof Paint

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

Self Priming, 100% Acrylic,

2 Pack, Epoxy Pool Paint

Zinsser, Primer, Undercoat, 4 L (From $25)

Zinsser, Anti Mould,

Water Proof Bitumen,

Rapid Pave, Quick Dry,

20 L ($200)

20 L (From $120)

10 L ($ 99)

4 L ($175)

20 L ($145)

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية
Christmas Special
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

While Stock Lasts
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
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نــجوم

طالق النجوم يف  .. 2020قصص احلب اجلميلة انتهت
ظاهرة مثرية لالهتمام حدثت
يف العام  ،2020وهي أن
أغلب حاالت الطالق يف
الوسط الفين العربي شهدت
صخبًا مغايرًا ملا كان حيدث
يف األعوام السابقة ،فالنجمة
أعلنت
اصالة
السورية
طالقها من املخرج طارق
العريان مطلع العام ،ولكنها
ظلت طوال العام تشكو من
األمل واخليانة ،وظل متابعوها
يفتقدون واحدة من أشهر
قصص احلب بني النجوم
اليت دامت  15عاما كاملة
وأسفرت عن طفلني توأم.
أصالة أعلنت طالقها رمسيًا
من املخرج طارق العريان،
وأصدرت بيانا أكدت فيه
على رغبتها يف عدم اخلوض
بالتفاصيل ،وطلبت من
اجلميع احلرص على مشاعرها
ومشاعر أطفاهلا.
أصالة
ونشرت أصالة واحدة من
الصور الرومانسية اليت
جتمعها باملخرج طارق العريان
عرب حسابها مبوقع إنستقرام
وعلقت عليها قائلة :مبنتهى
األسف واحلزن ُأعلن إنفصالي
عن والد أبنائي (آدم
نهائيًا ّ
ّ
ّ
وأمتنى على اجلميع
وعلي ) ،
الدخول يف ّ
التفاصيل
عدم ّ
 ،حرصًا على مشاعري ّ
اليت
هلكت ومشاعر أوالدي.
تابعت قائلة :وأنا كعادتي
إتقان
على
سأحرص
مسؤولييت جتاه أبنائي ،
هم على إمتام
ولن ُيثنيين
ّ
ّ
ُ
ّ
شرف ،
امل
كل
بالش
عملي
ّ
الطيبه معي
ولطاملا قلوبكم
ّ
ودعمكم ّ
جدًا ،
أحتاجه
الذي
ّ
سأبقى دائمًا أصاله ُ
املخلصه
لعائلتها الكبرية والصغرية ،

القاهرة  -عمرو رضا  -مجلة سيدتي

أصالة بدات العام  2020بإعالن طالقها
أنغام حصلت على الطالق من أحمد ابراهيم بهدوء

حال شيحة تنازلت حقوقها الشرعية من أجل على حريتها

ولعملي ّ
رب
كل جهدي ّ
بأن يوازي طموحكم بي  ،هذا قدر من ّ
العاملني وأنا أؤمن باهلل وبقضائه وقدره.
بينما حدث طالق جنم أراب ايدول حممد رشاد من املذيعة مي
حلمي وسط صدمة كربى خاصة وان األخرية أكدت عدم علمها
بالطالق وال أسبابه وكانت حتى اللحظة األخرية تدافع عن زوجها
مبواجهة أزمة تعصف مبستقبله ،وأكد حممد رشاد أن الطالق
وقع ،ولكنه ال ميكن ان يكشف تفاصيله ألنها شخصية جدا،
وروايتها ميكن أن جترح الطرف الثاني ،الفتا إىل أنه طوى
الصفحة بالكامل.
مي حلمي
وأضاف :ليس هناك شيء ميكن أن أقوم به ..إحنا انفصلنا
وكل شيء قسمة ونصيب ،وبس مش هنكمل اكثر من كده.
وتابع قائال :احلكاية مينفعش تتحكي ألنها حكاية شخصية
جدا ،الزم احرتم فيها الطرف التاني جدا ..وكان الغرض
من التعليق اخلاص باالنفصال الذي نشرته على حسابي على
انستجرام بهدف اإلعالن فقط.
ويكاد يكون طالق النجمة أنغام الوحيد الذي مر بدون كلمة
واحدة منها ،فقد مت تسريب أنباء طلبها الطالق بعد توجيه
زوجها أمحد إبراهيم لرسالة مؤثرة إىل زوجته األوىل وأم
أوالده يامسني عيسى مبناسبة يوم املرأة العاملي يف شهر
مارس ،وبعدها بادر املوزع املوسيقي للتمهيد إلعالن الطالق
رمسيا ،وأكد البعض أن إبراهيم كان يرفض االنفصال عن
أنغام ويرى أن األزمة احلالية من املمكن حلها مع الوقت،
ولكن املطربة املصرية هددت باستخدام حقها القانوني لطلب
الطالق «خلعا».
أنغام
إبراهيم نفسه أكد هذا االحتمال يف البيان الذي نشر عرب
حسابه مبوقع الفيس بوك وقام حبذفه الحقا ،وذكر فيه

صراحة حتى لو «اختلعت» من اي طرف خيريني بينه وبني
أوالدي هختار راحة اوالدي مع حيب الكبري للطرف الغالي ده
اللي مازال هو االخر «على ذميت» واقسم باهلل مل حيدث اي
انفصال «حتى االن» لكن حمدش عارف بكرا جايب ايه املهم
راحة والدي قبلي شخصيا.
ويبدو أن أنغام اليت قامت سابقا خبلع زوجها الثاني املوزع
املوسيقي فهد الكوييت ،مل جتد حرجا يف تكرار التجربة
إلصرارها على طلب الطالق ،وهو ما دفع إبراهيم إلصدار
بيان جديد مهد فيه لقرب حدوث االنفصال ،ثم مت إعالن
الطالق رمسيا ،وطوت أنغام الصفحة كاملة دون أن تتحدث
عنها طوال العام ،واكتفت فقط حبذف إبراهيم من حسابها
على إنستقرام.
بينما حصلت حال شيحة على الطالق من زوجها الكندي ستيف
مارك الذي أشهر إسالمه منذ سنوات وأطلق على نفسه اسم
يوسف هاريسون ،بعد التنازل عن كل حقوقها املالية ،لتنهى
انفصاال دام عامني ،وأجريت مراسم الطالق يف الرابع من
أكتوبر  2020يف قسم زجيات األجانب بالشهر العقاري التابع
حلي املنشية يف مدينة اإلسكندرية ،حبضور احملامي طارق
فودة وكيال عن الزوج.
حال شيحة
وأوضح طارق فودة ،حمامي الزوج ،أنه مت طالق موكله ستيف
مارك بتوكيل رمسى منه بإمتام الطالق رمسيا وحبضور حمامى
وكيل الزوجة حال شيحة ،طالقا رمسيا وبرغبه الطرفني ،بعد
أن تنازلت حال عن كل حقوقها الشرعية.
مع الدقائق األخرية لالحتفال بعيد احلب ،أطلق الفنان حممد
علي رزق رسالة قصرية وحزينة معلنا انفصاله عن زوجته
سارة فهيم بعد زواج مل يكمل العامني ،ومتنى هلا أن جتد
التعويض املناسب يف حياتها املقبلة.
حممد علي رزق نشر عرب حسابه مبوقع الفيس بوك مساء

قصة حب مي حلمي ومحمد رشاد انهارت فجأة
أمس خرب انفصاله عن زوجته سارة فهيم ..أنا انفصلت أنا
شكرا ليكى كنتى خري
وسارة ..احلمد هلل على كل شىء..
ً
زوجة ..دعواتكم ربنا يعوضها خري ويعوضنى خري.
كما أعلنت الفنانة الشعبية املغربية جناة اعتابو ،طالقها من
زوجها ومدير أعماهلا مراد حادري ،وكتبت جناة اعتابو يف
تدوينة عرب حسابها اخلاص على موقع الصور والفيديوهات
«انستقرام» جاء فيها« :بعد تفكري هادئ وعميق قررنا
أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية ،وبالتالي هو مل يعد مدير
أعمالي».
جناة اعتابو
وأضافت الفنانة الشعبية « :بالنسبة لكل من يريد التواصل
معي بالنسبة لألعمال اإلمييل يف البايو ،شكرا لكم أحبائي على
حبكم ،وتفهمكم ،حتياتي».
كما أكدت الفنانة مروة حممد يف تصريح خاص وحصري لـ
«سيدتي» أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنها  ،موضحة
أنها عادت لالستقرار يف السعودية مع ابنها بعد سنوات من
اإلقامة يف دولة اإلمارات.
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كـتابات

حبر يؤنث باجلمال

مداه
على
ْ

عيونهن مسافرٌا
ميتد قيد
ّ
ّ

مشتهاه
يف الكحل يبلغ
ْ

تراه
تقتفيه وال ْ

عن حريٍر

أفضى إليك بعمقه

عاله
فرأيت من
َ
قاع ْ
ٍ

السماء
يازرقة افرتضي ّ
ً
إهلة..

ً
ممهورة

ملساتها

بالكحل

مـمرات الـطريق

-١
احتضنت راسي الحبس هواجسي
ُ
للشمس ان تغازل
وصليت
ِ
املطر املستديم حبة حبة
لتعلن العصيان
لتمسح اثامنا
وتصارع يأسنا
وتستبيح أيامنا
وتبعد الطريق
لتحطم االمال وكل اجلسور
ٍ
حلظة
لتدفن بصيص
من االمل يف الرجوع
ِ
املقيتات
وتبلور األفكار
َ
ِ
الناعسات
لتمزق الكلمات
وكل السطور

حبر يفيق على اإلناث
ٌ
فراتهن
املسبغات
َ

حبر إذا ّ
لقنته
ٌ
ّ
ّ
املؤنث
الطعم

الدكتوره خوله الزبيدي:

يف

تعطيه بعض صفاته

ٍ
رؤاه
كشف
لتفوز يف
ْ
فالبحر اليصل املدى

ً
ّ
وجهة
املؤنث
إال إذا اختار
لكشوفه...

محمد عامر األحمد  -سورية

الغضب الشامل ..مصدره وتارخيه

-٢
ونظل منشي كالعميان يف عز الظالم
ماتت مشاعرنا واسود الطريق
وتبعثرت امالنا
حلظات حلظات سكرى
ٍ
وتنهدات حبلى
لتكشف اخلبايا
ُ
ِ
ِ
السماء
الكلمات لتخرتق
وتتشدق
لتصرخ فوق قرييت
احرقوا املزارع واعدموا الطيور
وطالئع الغربان تسد السماء
ٍ
بصوت قبيح
تنعق
انه بوق االمري
ان حترقوا األعشاش
ال شئ يبقى لصغار الطيور
وتنتهي أسطورة اجلمال
وي ُ
سرق احلصاد باستغالل الصقور
ُ
لننتهي ونبقى قرابينا
وحنيا عبيدًا للصقور
-٣
وركضت وحدي يف سكة عمياء
أتلفت خلفي ومن جهة الشمال
اين الطريق اىل مرابع االخوال
فالطريق وعر كالليل املخيف
ورايت كل العميان تهتف يف الطريق
الصقور جمتمعة يف القصر املخيف
وكل
ِ
وأصوات جهورية متلئ السماء
ثوروا لتحيا عصافري السماء
ميناي رهط غريب
ونظرت عن
ّ
نشد للنسر الكبري
ُي ُ
ودماء جتري كالنهر العنيد
ففزعت من نومي على صوت النعيق
ُ
وبقيت حريى  :هل كان كابوساً
اناس تهتف للرحيل؟
ام حقًا
ٌ
فاستعنت على االرض ومشيت
ُ
ُ
الوحيدة يف ذلك الطريق؟
أأنا
-٤
تبدد الرعب العميق
واالشجار حبلى تستقبل الربيع
تتضرع
عشق من خلفي
وهمسات
ُ
ٍ
لرب العشق يف السراب السرمدي
وهمسات لذيذات تبخرت وأحبرت
ٌ
يف زورق الوداع االبدي
االحالم حبيبيت
فمدينة
ِ
سن ابدي
خاوية عارية من كل ُح ٍ
ال حتلمي سيدتي
فاحللم حق مطلق للصقور
وليس حق العصافري الصغار
احليارى الصامتون
تنزف دموعها يف الرتاب
خوفًا من الذئاب

الغضب الشامل يف البلدان العربية والعامل أمجع مصدره
وتارخيه..
السؤال من أين أتى الغضب الشامل ومن أين مصدره األساسي
وملاذا اإلجرام والكراهية والشغب بني الناس ويف اجملتمعات
ماضيا وحاضرًا .
املغلوب على أمرها
ً
دون يف الكتاب املقدس يف العهد القديم يف سفر التكوين عن
ّ
كل إنسان منفصل عن اهلل بسبب آدم وحواء اللذين وقعا يف
التجربة الشيطانية املميتة عندما سقطا يف شبكتها ألن اللعنة كانت
للشيطان بسبب عداوته هلل..
كما حكم اهلل على الشيطان واالرض ولعنهما بسبب اخلطيئة
ومن أجل آدم وحواء وخروجهما عن طاعته ووصاياه .وحذرنا حنن
الساكنني على االرض من العذاب املزمع جلميع البشر الذين
ورثوا من ذرية آدم وحواء الغضب االهلي ومجيع املصائب اليت
ابتدأت يف ذلك الوقت مثقلني يف الباليا احلمقاء واخلفايا البغضاء
واألفكار العوجاء اليت دخلت عقلهم وروحهم وجسدهم ألنهم أخذوا
ابتداء من العصيان واللعنة
مجيع صفات اخلطيئة بواسطة إبليس
ً
واألمراض واملوت والعذاب والعداوة والدعارة اىل نار اجلحيم من
بعد املوت ..هذا احلكم سقط على رأسهم ألنهم مل يطيعوا اهلل
وخرجوا من جنته وجمده مشردين يف الكون وحمرومني من ابديته
وعدالة السماء ومن عطائه املبارك وغنى جمده العظيم ،فأصبحوا
أعداء لكلمته حياربون اهلل وتعاليمه وأتباعه ووصاياه بواسطة اللعنة
واخلطيئة اي قوة الشيطان املعلنة يف روحه وكلمته وفكره وحربه
ّ
املخلصني به وبعمل الفداء وكفارته عن
على اهلل وأبناء اهلل األبرار
اخلطيئة جلميع الذين ُيْؤ ِمنون به وبدمه على خشبة الصليب.
املؤسف ،أننا ال نفتش عن احلق الذي حيررنا من الويالت واللعنات
واملشاكل اليت يعاني منها كل إنسان ولد على هذه االرض..
اوال ،بسبب الغضب واخلوف من اآلخر واملشاكل الطاغية والعداوة
واالهمال لتعاليم اهلل احلقيقية ..وثانيا ،بسبب األنانية الظاملة
والقاتلة واحلسد املدمر داخل العائلة الواحدة واجملتمع ككل.
أسئلة ال بد من طرحها :أين أصبحت اإلنسانية وأين اصبح اإلميان
باهلل الواحد الوحيد؟ أين أصبح التوجيه والتعليم الديين اىل طريق
احلق إىل الطريق املستقيم إىل وصايا اهلل العشر؟ ملاذا اإلدعاء
بالدين والتدين والعلم والعلمنة واملدارس واجلامعات اذا مل نصلح
جمتمعا تلعب فيه أيادي الغضب والعقول املتحجرة والشغب
املرفوض واالفكار املتخلفة والرجعية السامة لكي يصل اجلميع
اىل اهلاوية اىل حبرية النار إىل الفشل إىل اليأس املريع وينتهوا
يف اجلحيم البشري أو يف املأساة الكربى أو أن يطلبوا االغاثة
والنجدة من غريهم من بعض الدول النامية لكي حييوا نصف أموات
أو يف الفقر الشديد؟
هل أصبح اإلنسان يعيش يف فوبيا ال يعلم ما هو املصري ومن هو
الزميل ومن هو العميل وال أحد يكفل املستقبل ويرتك الدنيا وراءه
تصغر يف عينيه وتذوب كأنها ال شيء مهما له؟
هذا هو اليائس احملزن والكأس الفارغة من ملذات احلياة وأصوهلا
احلقيقية ومجال الطبيعة ومناظرها اخلالبة وسحرها الفتان ..فال
تأسف على الدنيا مهما كانت مجيلة النها ال تدوم ألحد وألنها
تراب وصخور تسرت عيوب اإلنسان ال غري ألنه من ترابها كونه اهلل
منذ البدء ونفخ فيه روح وحياة واليها يعود جثة هامدة ليبقى يف
رقاد املوت إىل أن يأتي ربنا الديان مبجده العظيم وبصوت البوق
األخري..
أن مجيع األموات األبرار الذين أمنوا باملسيح يقومون أو ً
ال وحنن
االحياء املؤمنني خنطف اىل السحب ملالقاة الرب يف السماء لكي
نتغري وننال احلياة االبدية واخلليقة اجلديدة البسني اجلسد املمجد
لكي حنيا معه اىل االبد..
ومجيع االموات الذين ماتوا خبطاياهم يقومون أيضًا عندما يسمعون
البوق وصوت إبن االب حييون اىل الدينونة لكي يدانوا ألنهم مل
يؤمنوا به ومبوته وقيامته وسيمكث عليهم غضب اهلل اىل االبد
ألنهم عاشوا يف اخلطيئة والغضب واحلروب والقتل وخرجوا عن
طريقه وإرادته منهمكني يف العامل الشرير ،وسيبقون يف هذا
العامل يف أتون النار ألنهم أعداء اهلل ومجاعة الغضب والشغب
االشرار دودهم ال ميوت ونارهم ال تنطفئ ويف عذاب وأوجاع لي ًال
نهارًا واىل االبد.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سدني اوسرتاليا
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تـتمات

عـون :خسائـر لبنان...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
اليت مير بها النه حتمل الكثري يف سبيل القضايا العربية ويف مقدمها
قضية فلسطني» .وجدد الرئيس عون التأكيد ان «احلكومة املقبلة
سوف تعنى باجراء اإلصالحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق
املالي اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان واملؤسسات واإلدارات
العامة كافة يف خطوة أساسية ملكافحة الفساد ومنع تكرار األخطاء
اليت وقعت يف البالد لسنوات خلت».
وأشار اىل ان «تشكيل احلكومة اجلديدة يواجه بعض الصعوبات اليت
ميكن تذليلها اذا ما اعتمدت معايري واحدة يف التشكيل كي تتمكن
احلكومة من مواجهة التحديات الكربى اليت تنتظرها نتيجة األوضاع
يف البالد ،وتؤمن التعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية».
ونقل السفري زكي اىل الرئيس عون «حتيات األمني العام جلامعة
الدول العربية امحد أبو الغيط ومتابعته القريبة لالحداث يف لبنان
واالستعداد ألي دور ميكن ان تقوم به اجلامعة ملساعدة لبنان على
جتاوز ظروفه القاسية».

زكي

وبعد اللقاء ،صرح السفري زكي للصحافيني فقال« :تشرفت اليوم
مبقابلة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون .اني اليوم هنا بناء
على تكليف من األمني العام جلامعة الدول العربية للتعرف من
القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي يف البلد ومسألة
تشكيل احلكومة والصعوبات اليت يواجهها لبنان يف هذا الصدد».
اضاف« :يبدو لنا من اخلارج ان يف الوضع تعقيدات ،فرغبنا ان
نفهم ماذا جيري واذا كان هناك من جمال لكي تساعد اجلامعة
العربية ،فعرضنا مساعينا احلميدة يف هذا االطار .نأمل ان ترى
احلكومة النور يف اقرب فرصة ونريد ان نساعد لبنان يف اخلروج
من ازمته احلالية».
وتابع« :ان االزمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضا
سياسية وغري ذلك .واالمل يف ان حيصل شيء من اشكال التوافق
على اخلروج من االزمة وعلى الكيفية اليت يتم ذلك .من الواضح
ان هناك عقبات يف هذا االطار نأمل من خالل هذه االتصاالت
وتنشيطها ان نرى كيف ميكن للبنان ان خيرج من هذا الوضع النه
من الواضح ان الشعب اللبناني يعاني ويرزح حتت ضغوط حياتية
ومعيشية ومالية كثرية ،وبالتالي فان العمل بالشكل الروتيين
التقليدي ميكن ان ينحى جانبا ملصلحة عمل يتسم باالستثنائية
ويراعي الوضع اخلاص حاليا يف البلد».
ولفت اىل ان «اهلدف كان التعرف على الوضع واالستماع اىل
تقييم للموقف ككل وان شاء اهلل نستطيع ان نساعد حتى خيرج
لبنان من هذه االزمة»( .مزيد من التفاصيل على الصفحة .)3

الحريري يطلب وساطة الراعي

اىل ذلك أشار الكاتب واحمللل السياسي جوزيف أبو فاضل ،يف
حدديث تلفزيوني ،إىل أنالبطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
ي ال يزال عنده موقفه من امللف احلكومي الذي عرب
بطرس الراع 
عنه يف زيارته املاضية إىل القصر اجلمهوري يف بعبدا ،الفتًا إىل
ي وضع الراعي يف مستجدات
أن رئيس احلكومة املكلفسعد احلرير 
ت باإلضافة إىل أجواء عمليةتأليف
التحقيقات يف إنفجارمرفأ بريو 
احلكومة العتيدة.
ويف حني لفت أبو فاضل إىل أن احلريري ترك لدى الراعي صورة
عن احلكومة ،كشف أن رئيس احلكومة املكلف طلب من البطريرك
الراعي أن يكون الوسيط مع رئيس اجلمهورية العمادميشال عون
يف امللف احلكومي ،الفتًا إىل أنه خالل الساعات املقبلة سيزور
الراعي عون بعد أن جرى إتصال هاتفي بينهما إلعادة األمور إىل
نصابها.

غادة عون تتحدّى رياض سالمة

كتبت الزميلة باسكال أبو نادر على موقع النشرة
تتحدى رياض سالمة :هل تنجح حيث فشلت الدولة؟!
غادة عون
ّ
مير خرب استماع مدعي عام االستئناف القاضية غادة عون اىل
مل ّ
حاكم مصرف لبنان رياض سالمةأ (أمس االول) مرور الكرام،
األول  2019مير
خصوصا وأن لبنان وبعد السابع عشر من تشرين ّ
بدءا من تدهور سعر اللرية مقابل الدوالر،
بأزمات
مالية متالحقة ً
ّ
فتهريب األموال اىل اخلارج وغريها وهذه مجيعها مفتاحها البنك
ي الذي يرأسه سالمة.
املركز 
األسبوع املاضي وعندما إنتشر خرب استدعاء القاضية عون لسالمة
لالستماع اىل شهادته يف العاشر من كانون األول اجلاري يف ّ
ملف
«تار
العلف الذي تطرقت اليه «النشرة» يف مقال سابق بعنوان جُ
يهربون األموال إىل اخلارج ورياض سالمة «الشاهد امللك»
علف
ّ
ّ
يتمتع
أهمية وغطاء سياسي
قامت الدنيا ومل تقعد ملا لسالمة من
ّ
به .يومها وحبسب ما علم من مصادر ّ
ّ
«كل أنواع الضغوط
مطلعة فإن
مورست على القاضية عون لترتاجع عن قرارها يف استدعاء سالمة
واالستماع اىل شهادته ،إال أن األخري جلأ اىل االعتذار عن احلضور
سرب وأمنيًا ال ميكنه احلضور».
ّ
حبجة أن املوعد ّ
مرة واحدة وحيقّ
وتلفت املصادر اىل ّ
أن «القانون يسمح بالتأجيل ّ
اإلدعاء عليه أو حتى
للقاضية عون إذا مل حيضر سالمة أن تلجأ اىل ّ
أن «خرب حضور
تطلب إحضاره
بالقوة» ،مشرية يف نفس الوقت اىل ّ
ّ
سالمة اىل مكتب القاضية عون اليت استمعت على مدى ساعتني
ّ
السكنية ،كان له
ملف الدوالر املدعوم والقروض
اىل شهادته يف
ّ
وكأن سالمة هو
الوقع الكبري ،خصوصا وان التعاطي الذي ظهر بدا
ّ
األهم وحتى فوق القانون».
ّ
وتتطرق املصادر اىل موضوع التصريح الذي أدلت به القاضية غادة

اخلاصة اليت يرأسها
عون عرب اطاللة إعالمية واصفة هيئة التحقيق
ّ
ّ
حاكممصرف لبنان ّ
تسلمها
بأنها ال تقوم بعملها ،وحتى رفضت أن
ّ
ل املغشوش ،وقتذاك
ملف الفيو 
حركة حسابات املتورطني يف
حتصل 
اخلاصة متنع أن
أن هيئة التحقيق
اعتربت القاضية عون ّ
ّ
ّ
الدولة نوعا من «غرامات» ملا تقوم به من حجب للحسابات .وتلفت
املصادر اىل أن «القاضية عون جنحت بكسر احملجوب مرسلة مجلة
رسائل مفادها أنالقضاء هوالسلطة العليا وميلك ّ
كل الصالحيات
متى أراد العمل».
لتتحدث عن دور القضاء وخصوصا يف ملف األموال
تعود املصادر
ّ
املهربة اىل اخلارج ،لتشري اىل أن النيابة العامة التمييزية اليت
ّ
ّ
ّ
تسلمها هيئة التحقيق اخلاصة احلسابات،
امللف تنتظر أن
تتابع
بالسرية املصرفية .وتلفت املصادر
يتحجج
يف حني أن سالمة
ّ
ّ
ّ
الكل جيب أن يكون حتت
اىل أن «شهادة سالمة دليل على ان
سقف القضاء والقانون ،فلماذا ال حتذو النيابة العامة التمييزية حذو
جد ًيا يف اجتاه استعادة األموال
االستئنافية
النيابة العامة
لتتحرك ّ
ّ
ّ
املهربة اىل اخلارج»؟.
ّ
رغم ّ
السياسية والضغوط مثل سالمة بصفة شاهد،
كل «احلمايات» ّ
قانونية اىل ّ
أنه «ويف حال كانت هناك دالئل على
وتشري مصادر
ّ
ارتكابات الخطاء أو تورطه يف ّ
ملفي الدوالر املدعوم أو القروض
السكنيةّ ،
لالدعاء
االستئنافية أن تلجأ
فإنه ميكن للنيابة العامة
ّ
ّ
ّ
عليه ،واذا ثبتت ّ
االتهامات قد تصل العقوبة اىلالسجن».
إذا ،جنحت القاضية عون حيث فشل غريها ،فهل تنجح يف تصويب
مسار ملف الدوالر املدعوم حتديدًا ،وتنقذ ما ميكن انقاذه؟!..

غانتس يوجه تهديدات...
كشف وزير األمن اإلسرائيلي ،ورئيس احلكومة البديل ،بيين
غانتس ،أنه «زار دو ً
ال عربية باخلفاء ضمن أداء مهمات عسكرية»،
وودي
معربًا عن رغبته يف أن يزورها «علنًا بشكل رمسي
ّ
وسلمي».
ويف مقابلة مع صحيفة «الشرق األوسط» السعودية ،اعترب غانتس
أن «السالم يبقى ناقصًا من دون الفلسطينيني» ،داعيًا القيادة
الفلسطينية والرئيس حممود عباس إىل االنضمام ملا وصفها بـ
«املسرية السلمية» ،وعدم البقاء يف «الصفوف اخللفية» ،مشريًا
إىل أن «الفلسطينيني يريدون ويستحقون كيانًا يعيشون فيه
بشكل مستقل».
وأضاف غانتس يقول أن من حق الفلسطينيني «أن يشعروا
باالستقالل ،وأن تكون هلم عاصمة» ،مشددًا على أن «القدس
جيب أن تبقى موحدة .ولكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية،
فهي مدينة رحبة جدًا ومليئة باملقدسات للجميع».
ووجه غانتس ،عرب الصحيفة السعودية ،تهديدات إىل إيران،
مشددًا على أنها «تشكل تهديدًا إلسرائيل وللدول العربية»،
وقال« :على احملور اإليراني أن يتوصل إىل االستنتاج الالزم
من رياح السالم ،وأن يبدأ بالتغيري ..وإال سيواجه ما ال حتمد
عقباه».
يذكر أن السعودية تؤدي دورًا بارزًا يف موجة التطبيع اليت
شهدتها األشهر القليلة املاضية ،واليت أسفرت عن تطبيع
االمارات والبحرين والسودان ،ومؤخرًا املغرب.
وتؤكد وسائل إعالم إسرائيلية أن ولي العهد السعودي حممد بن
سلمان كان مشاركًا يف احملادثات مع ملك املغرب .وأنه ّ
أثر يف
قرار استئناف عالقات الرباط مع «إسرائيل».
ونقلت عن أحد مستشاري ملك املغرب أن «ابن سلمان لديه
الئحة بالدول اليت ستطّبع» ،مشرية إىل أنه بعد أن «تستكمل تلك
الدائرة ،ستقوم السعودية بالتطبيع مع إسرائيل».
وكان مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنر قد أكد أن «تطبيع
العالقات بني السعودية وإسرائيل أمر حتمي».

الفروف :األمريكيون...

أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أنه ناقش ونظريه
السوري فيصل املقداد آخر تطوارت العملية السياسية يف سوريا،
ورحبا معًا بـ «التقدم يف عمل اللجنة الدستورية».
ويف مؤمتر صحايف مشرتك مجع الرجلني يف موسكو ،أمس األول،
أكد الفروف حتمية مواصلة اجلهود والعمل يف إطار مسار أستانة،
مضيفًا« :مع حتسن الوضعني السياسي والعسكري يف سوريا،
هناك واجب العمل اإلغاثي حلل القضايا االقتصادية واالجتماعية».
وأضاف أن «حل القضايا االقتصادية واالجتماعية يف سوريا يوفر
الظروف املناسبة لعودة الالجئني» ،مشددًا على أن «العقوبات
تعرقل حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت يعاني منها
الشعب السوري».
ودان الفروف «الوجود غري الشرعي للوحدات العسكرية األجنبية
يف سوريا» ،مشريًا إىل أن «الوضع يف املنطقة حول سوريا معقد،
والعامل اخلارجي يؤثر يف األزمة السورية».
وقال« :ناقشنا كل املسائل املتعلقة مبلف التسوية يف سوريا،
وضرورة تعزيز التعاون االسرتاتيجي» ،كاشفًا أن الطرفني اآلن
«يف املراحل النهائية من إمتام العمل على وضع الصيغة النهائية
من اتفاقية شاملة للتعاون االقتصادي».
وشدد وزير اخلارجية الروسي على أن «األمريكيني يوجهون االتهامات
العلنية من دون أي أدلة ،وجيعلونها جزءًا من جدول أعماهلم يف
احملافل الدولية» ،مشريًا إىل أن نظريه األمريكي مايك بومبيو زار
عددًا من دول أفريقيا ،و»طالبها بعدم التعامل االقتصادي مع
روسيا والصني».
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بدوره ،أكد وزير اخلارجية السوري أن «العالقات الروسية السورية
ارتقت خالل السنوات املاضية إىل مستويات عالية» ،الفتًا إىل أن
العالقات بني البلدين «مبنية على عاملني ،هما احلرب على االرهاب
وتعميق العالقات بني الشعبني» ،مشددا على أن روسيا «تقوم
بدور كبري يف احلفاظ على األمن والسلم الدوليني» ،الفتًا إىل أن
الطرفني اتفقا «على توسيع عالقات التعاون بني البلدين يف خمتلف
اجملاالت».
وأعرب عن ارتياحه إىل «احلضور الروسي املتصاعد والفعال يف
معاجلة خمتلف القضايا الدولية» ،آم ًال أن «يكون ذلك إيذانًا ببدء
عهد جديد يف عامل متعدد األقطاب ووضع حد للغطرسة الغربية».
وقال املقداد إن «سوريا تعتز باملستوى الذي وصلت إليه العالقات
مع روسيا يف اجملاالت كافة» ،مشريًا إىل أن مثة دو ً
ال أرسلت
إىل بالده اإلرهاب بهدف تغيري النظام السياسي« ،لكن األصدقاء
الروس فهموا أن اإلرهاب يهدد كل العامل».
ولفت إىل أن «التعاون يف كل اجملاالت بني روسيا وسوريا
سيشهد املزيد من اإلجنازات يف األشهر املقبلة» ،مشريًا إىل أن
بالده «صمدت  10سنوات ،وهي تكافح التدخل اخلارجي واإلرهابي،
وهو ما جعل خصومها يصابون باجلنون واهللوسة».
واعترب وزير اخلارجية السوري أن «األمريكيني من خالل التهديد
بعدم السماح بإعادة إعمار سوريا ،يوجهون رسالة إىل اإلرهابيني
مبواصلة إرهابهم» ،موضحًا أن «اهتمام الواليات املتحدة األكرب
ينصب على تدمري سوريا إذا استطاعت إىل ذلك سبي ًال».

اخرتاق وكالة االسلحة ...

أعلن مسؤولون يف اإلدارة األمريكية ،أمس األول اخلميس ،إن
شبكات وزارة الطاقة وإدارة األمن النووي الوطنية ،اليت تدير
خمزون األسلحة النووية يف البالد ،تعرضت لالخرتاق.
ونقل موقع «بوليتيكو» عن مسؤولني مطلعني بشكل مباشر على
األمر ،قوهلم إن لدى الوزارة واإلدارة ّ
أدلة على أن املتسللني متكنوا
أثرت
من الوصول إىل شبكاتهم كجزء من محلة إلكرتونية ضخمة ّ
على ما ال يقل عن ست وكاالت فيدرالية.
وبدأ مسؤولو وزارة الطاقة وإدارة األمن النووي الوطنية ،NNSA
تنسيق اإلخطارات حول اخلرق مع هيئات الرقابة املعنية يف
الكونغرس األمريكي بعد إطالع روكي كامبيون ،كبري مسؤولي
املعلومات يف وزارة الطاقة على األمر.
ووجد املسؤولون نشاطًا مشبوهًا يف شبكات تابعة للجنة تنظيم
الطاقة الفيدرالية ( ، )FERCوخمتربي سانديا ولوس أالموس
الوطنية يف نيو مكسيكو وواشنطن ،ومكتب النقل اآلمن ،ومكتب
ريتشالند امليداني بوزارة الطاقة.
وقال املسؤولون إن املتسللني متكنوا من إحداث ضرر أكرب يف
شبكة جلنة تنظيم الطاقة الفيدرالية ( ،)FERCمقارنة بالوكاالت
األخرى ،لكن من دون توضيح املزيد من التفاصيل .فيما قالت
مصادر للموقع إن احملققني الفيدراليني قاموا بتمشيط الشبكات
يف األيام األخرية لتحديد ما متكن املتسللون من الوصول إليه أو
سرقته.
لكن ما زال املسؤولون يف وزارة الطاقة ال يعرفون ما إذا كان
املهامجون قادرين على الوصول إىل أي شيء ،مشريين إىل أن
التحقيق مستمر وقد ال يعرفون احلجم الكامل للضرر ألسابيع.
ويعترب اهلجوم على وزارة الطاقة هو أوضح عالمة حتى اآلن ،على
أن املتسللني متكنوا من الوصول إىل الشبكات اليت تنتمي إىل جزء
أساسي من مؤسسة األمن القومي األمريكية.
وتأتي هذه اخلروقات بالتزامن مع توقيع الرئيس األمريكي
املنتهية واليته دونالد ترامب على مذكرة توجيهية بشأن استخدام
الطاقة النووية لتعزيز «زعامة الواليات املتحدة االسرتاتيجية» يف
الفضاء.
من جهته ،قال الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن يف بيان له،
أمس األول اخلميس« ،علمنا مؤخرًا فيما يبدو أنه اخرتاق هائل لألمن
السيرباني طال اآلالف من الضحايا احملتملني بضمنهم شركات
أمريكية ومؤسسات حكومية».
وأضاف بايدن« ،ال زال لدينا الكثري مما ال نعلمه لكن ما تبني لنا
يشكل مصدر قلق هائل».
ووفق البيان فإن «األمن السيرباني سيكون على رأس أولويات
إدارتي ،ويشمل كافة املستويات املعنية يف احلكومة ،ومنذ اللحظة
األوىل اليت سنتوىل فيها املهام الرمسية».
بالتوازي مع ذلك ،أصدرت وكالة أمن البنى التحتية والسيربانية
األمريكية يف وقت سابق بيانًا ،جاء فيه أن القرصنة املستمرة
للوزارات بدأت يف شهر آذار  ،2020ومتيز الطرف الفاعل بالصرب
والتزام إجراءات األمن العملياتية ،وكذلك عمليات استخباراتية
معقدة إلجناز تلك االخرتاقات.
وأعلنت واشنطن عن تعرض أجهزة وزارة اخلارجية األمريكية إىل
عملية القرصنة اليت زعم الطرف األمريكي أنها منسوبة لروسيا،
وكذلك معهد الصحة الوطين.
وقالت مصادر مطلعة يف الواليات املتحدة ،إن جمموعة تسلل
إلكرتوني «عالية املستوى ومدعومة من حكومة أجنبية ،سرقت
معلومات من وزارة اخلزانة ومن وكالة مسؤولة عن حتديد سياسة
االنرتنت واالتصاالت» ،وفق ما ذكرته وكالة «رويرتز».
وفيما اتهم مسؤولون أمريكيون احلكومة الروسية بعملية
«القرصنة» ،رفضت موسكو تلك االتهامات ،وأكدت السفارة
الروسية يف الواليات املتحدة أن حماوالت اإلعالم األمريكية اتهام
روسيا بشن هجمات الكرتونية على هيئات حكومية أمريكية« ،ال
أساس هلا».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

هيونداي تطلق منصة E-GMP
لوسيد موتورز تستكمل بناء أول مصانعها
اجلديدة للسيارات الكهربائية يف أمريكا الشمالية املخصصة للسيارات الكهربائية
بريوت:
من
إيالف
كشفت لوسيد موتورز،
عن استكمال املرحلة
األوىل من بناء منشأتها
واجلديدة
املتطورة
ّ
للتصنيع يف كازا غراندي
بوالية أريزونا األمريكية،
على أن يتم تكليف
ومعدات اإلنتاج
العمليات
ّ
قبل بدء إنتاج لوسيد أير
يف ربيع عام .2021
وصممت لوسيد مصنعها
ّ
املبتكر األول من نوعه
الكهربائية
للسيارات
يف أمريكا الشمالية مع
الرتكيز على مفهوم
للمستقبل
االستعداد
لتتمكن من إجراء عمليات
مرحلية إضافية
توسع
ّ
ّ
للموقع .ومن املتوقع
انطالق املرحلة التالية
املرسومة
اخلطة
من
للمصنع يف عام ،2021
لبدء إنتاج أول سيارات
من
التجارية
العالمة
الفئة الرياضية متعددة
االستعماالت حتت اسم
جرافييت بروجيكت يف
عام .2023
ويف إطار تعليقه على هذا اإلجناز ،قال بيرت رولينسون،
الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد
موتورز« :انطلقت أعمال بناء املصنع اجلديد على مساحة
 590آكر يف كازا غراندي بوالية أريزونا بتاريخ  2ديسمرب
 .2019ويف غضون أقل من عام ،جنحنا باستكمال بناء مصنع
السيارات الكهربائية األول من نوعه يف أمريكا الشمالية.
ً
ً
كبرية
مرونة
وقد بذل فريقنا قصارى جهده وأظهر أعضاؤه
املعدات املتوافقة مع نظام تصنيع
لنتمكن اليوم من تكليف
ّ
لوسيد بهدف بدء عمليات إنتاج اجليل التالي من السيارات
الكهربائية ،لوسيد أير ،يف غضون بضعة أشهر فقط.
واستطاعت لوسيد بناء أسطوهلا التجرييب األولي بالكامل
ومعدات
كجزء من عملية تشغيل املصنع ،الذي خيترب عمليات
ّ
اإلنتاج املبتكرة واملتطورة يف لوسيد ،وتنتقل اليوم حنو إنشاء
سلسلة نهائية من مناذج اإلنتاج التمثيلية لسيارة لوسيد أير.
ويتضمن نظام التصنيع يف لوسيد عمليات متطورة كإنشاء
اهليكل األحادي املستوحى من الطائرات ،والذي يتميز بنظام
تثبيت وربط استثنائي بد ً
ال من نقاط اللحام املوضعية ،مما
يزود لوسيد أير بكفاءة هيكلية متقدمة .وسيبدأ خط إنتاج
ّ
أريزونا يف ربيع عام  2021بتصنيع السيارات اليت طلبها
العمالء بسعة أولية تصل حتى  30ألف وحدة سنويًا لتزويد
االسواق العاملية حباجتها ،بدءًا من أمريكا الشمالية .وستتكون
هذه النماذج يف البداية من سيارات لوسيد أير دريم إديشن،
وسرعان ما ستليها مناذج تورينج وجراند تورينج .وستنضم
لوسيد أير بيور إىل هذه اجملموعة يف مطلع عام  ،2022حيث
ستتوفر بسعر يبدأ من  69,900دوالر أمريكي.
وجاء اختيار موقع املصنع يف أريزونا لعدة أسباب من بينها
البنية التحتية ،والكفاءات ،واملوقع اجلغرايف ،وسلسلة توريد
السيارات املوجودة مسبقًا فيه ،فض ًال عن املساحة الواسعة
ص ّممت
اليت تتيح مزيدًا من
التوسع يف املستقبل ،حيث ُ
ّ
املناطق الرئيسية للمصنع مع أخذ هذا األمر بعني االعتبار.
كما يضم املصنع ورشة طالء مائي متطورة ذات تصميم
متقدم وممتدة على مساحة كبرية ،باإلضافة إىل بنية حتتية
متخصصة ميكن توسيعها لتلبية احتياجات خمتلف املراحل
توسع
املقرر إجراء أربع مراحل
املستقبلية للمصنع .ومن
ّ
ّ
حتى عام  ،2028حيث ستزداد مساحة املصنع من  999ألف
قدم مربع إىل  5.1مليون قدم مربع ،لتصل قدرته التصنيعية
حينها إىل  400ألف وحدة سنويًا.
ومن جانبه ،قال بيرت هوخهولدينجر ،نائب رئيس قسم
التصنيع يف لوسيد« :التزمنا أثناء بناء هذا املصنع بعدة

كشفت جمموعة «هيونداي موتور» عن منصة E-GMP
(أو «املنصة الكهربائية العاملية النموذجية») املخصصة
للسيارات الكهربائية بالبطارية ( ،)BEVوذلك يف فعالية
«االستكشاف الرقمي للمنصة النموذجية العاملية الكهربائية
 »E-GMPاملقامة عرب اإلنرتنت اليوم ،وستشكل املنصة
اجلديدة أساسًا تكنولوجيًا للجيل املقبل من سيارات جمموعة
«هيونداي موتور» الكهربائية بالبطارية.
ومت بث الفعالية من خالل قناة اجملموعة على يوتيوب ،و»قناة
هيونداي» ،منصة احملتوى العاملية املتوفرة عرب اإلنرتنت.
وابتداء من عام  ،2021ستشكل منصة  E-GMPأساسًا لعدد
ً
من السيارات الكهربائية اجلديدة بالبطارية ،مبا فيها سيارة
شركة «هيونداي موتور» أيونيك  ،)IONIQ 5( 5وأول سيارة
كهربائية فائقة بالبطارية من شركة «كيا موتورز» سيتم
الكشف عنها يف  ،2021مع جمموعة من السيارات األخرى.
فلسفات تصنيعية مهمة ،من بينها مبادئ االستعداد
للمستقبل وااللتزام باملوعد احملدد ،مما مسح لنا بإدارة
استثماراتنا بفعالية ،وبناء مصنع جديد كليًا من األلف إىل
الياء .ومع تعزيز جمموعتنا مبزيد من املنصات والسيارات
اجلديدة ،ستكفل املخططات املعتمدة يف هذه املرحلة قدرتنا
الدائمة على مواكبة الطلب املتزايد من العمالء على السيارات
الكهربائية املتقدمة».

مت تصميم منصة  E-GMPحصريًا للسيارات الكهربائية
بالبطارية ،وتوفر عددًا من الفوائد مقارنة باملنصات األخرى
من جمموعة «هيونداي موتور» ،واليت متت هندسة كل منها
بشكل يتيح احتواء حمركات االحرتاق الداخلي ،وتتضمن فوائد
املنصة اجلديدة مرونة أكرب أثناء التطوير ،وأداء أكثر قوة،
ومدى قيادة كهربائية أطول ،مع تعزيز ميزات األمان وتأمني
مساحة داخلية أكرب للركاب واألمتعة.

شركة سلوفاكية تصدر سيارة طائرة
قامت الشركة السلوفاكية klein
 visionبإصدار سيارة طائرة
اطلقت عليها اسم ،AirCar V5
وتستطيع هذه السيارة الطائرة
أن تتحول من مركبة برية إىل
مركبة جوية يف أقل من  3دقائق
فقط!
وقد حققت السيارة اليت صممها
كالين
ستيفان
الربوفيسور
منطني كاملني من التحليق مبا
يف ذلك اإلقالع واهلبوط  ,فقد
استكملت رحلتني من طراز A
 G L 1500يف مطار بيشتاني
يف سلوفاكيا ،وميكن ل AirCar
االنتقال من األرض إىل السماء
على مدرج بطول يصل إىل 300
مرت وسرعة تصل إىل  200كيلو مرت
يف الساعة ،وتتميز هذه السيارة
الطائرة بإتاحة االستقرار والتحكم
ألي طيار ملزيد من األمان وتوفري
سبل التحكم ملالكها.
املواصفات التقنية يف AirCar
V5
ويعترب الربوفيسور ستيفان كالين
من األشخاص الذين كرسوا حياتهم املهنية للسيارات الطائرة،
وقد بدأت رحلته مع سيارته السابقة من طراز إير وموبيل.
أما بالنسبة للسيارة الطائرة  klein vision AirCar V5فقد ابتكر
طرازًا من مقعدين يزن  1100كيلو جرام ،تصل محولتها اإلضافية

اىل  200كيلو جرام لكل رحلة وتأتي مدعومة حملرك BMW 1.6
لرتات ،بقوة فعالة تبلغ  140حصانًا .أما نطاق السفر هلذه املركبة
يقدر ب  1000كيلو مرت واستهالك  18لرت يف حوالي ساعة أثناء
التحليق.
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صـحة وغـذاء

لكبد ال ميرض 7 ..أطعمة  7فوائد «فورية» عندما تقلع
عن الوجبات السريعة
احرص على تناوهلا

يعد الكبد مسؤوال عن العديد من الوظائف بالغة األهمية يف
اجلسم مثل إنتاج الغلوكوز وإزالة السموم وهضم الكربوهيدرات،
األمر الذي جيعل مسألة احلفاظ عليه مهمة للغاية.
ويؤدي ضعف الكبد إىل عدد من األمراض أبرزها السكري من
النوع الثاني ،إال أنه ميكن محايته وتعزيز أدائه عرب تناول جمموعة
من األطعمة واملشروبات:
الشوفان
يساعد تناول الشوفان يف إضافة األلياف إىل نظامنا الغذائي،
علما أن تناوهلا مهم للهضم ،كما أنها حتمي الكبد.
وحسبما ذكر موقع «ميديكال نيوز توداي» املتخصص باملواضيع
الطبية ،فإن الشوفان غين مبركبات تسمى «بيتا غلوكان» واليت
تدعم جهاز املناعة وتكافح االلتهابات وحتارب السكري والسمنة
وحتمي الكبد.
ويف الدراسة اليت نشرت نتائجها يف اجمللة الدولية للعلوم
ّ
قلل «بيتا غلوكان» من كمية الدهون املخزنة يف
اجلزيئية ،فقد
الكبد لدى الفئران.
الشاي األخضر
توصلت دراسة أجريت عام  2015ونشرت نتائجها يف اجمللة
العاملية ألمراض اجلهاز اهلضمي إىل أن الشاي األخضر يساعد على
تقليل مستوى الدهون بشكل عام ،وحيارب اإلجهاد التأكسدي،
ّ
ويقلل العالمات األخرى ملرض الكبد الدهين غري الكحولي.
واإلجهاد التأكسدي عبارة عن عدم توازن يف نظام العوامل
املؤكسدة والعوامل املضادة للتأكسد ،ليؤثر اختالل التوازن بني
املظاهر النظامية على أنواع األوكسجني التفاعلية وقدرة النظام
على إزالة السموم.
الثوم
ّ
حيفز إضافة الثوم إىل النظام الغذائي عمل الكبد حبسب دراسة
نشرتها جملة البحوث الطبية احليوية املتقدمة سنة  ،2016كما أنه
يساعد يف ختفيف الوزن والدهون.

يلجأ الكثريون إىل احلمية الغذائية الصحية ألسباب خمتلفة،
فمنهم من يتبعها لتحقيق اللياقة البدنية والتخلص من الوزن
الزائد ،ومثة من يتوقف عن «الوجبات السريعة» املؤذية ألنها
تنذر بعدد من األمراض اخلطرية.
وحبسب موقع «إيت ذيس» ،فإن الشخص الذي يقرر التوقف
عن تناول الطعام غري الصحي ،مثل الربغر والبيتزا واألطعمة
املقلية ،سرعان ما يالحظ حتسنا يف صحته ،كما أنه حيقق 7
أمور إجيابية بارزة يشعر بها «فورا» ..أول هذه األمور تقليل
احتمال إصابته بأمراض القلب ،إذ وجدت دراسة منشورة يف
جملة «سريكياليشن» العلمية أن تناول الوجبات السريعة ألكثر
من مرتني يف األسبوع جيعل اإلنسان معرضا بأكثر من  1.5باملئة
لإلصابة بأمراض القلب مقارنة باألشخاص الذين ال يأكلونها
إطالقا ،أو يتناولونها على فرتات متباعدة زمنيا.
أما الفائدة الثانية فهي حتسني الذاكرة والقدرة على التعلم،
ألن العناصر املوجودة بكثرة يف الوجبات السريعة ،مثل الدهون
املضرة والصوديوم والسكر ،تؤثر أيضا على الدماغ والعظام و
لذلك ،تكمن الفائدة الثالثة يف حتسني املزاج ،ألن الوجبات
السريعة ترتبط كثريا مبعدالت االكتئاب املرتفعة ،حسبما كشفته
جملة «بابلك هيلث نيونرتشن» املختصة يف التغذية.
وأوضحت الدراسة اليت أجريت يف جامعة هارفارد األمريكية ،أن
النساء الالئي يتناولن أطعمة تؤدي بكثرة إىل االلتهاب ،مثل
املشروبات الغازية والكربوهيدرات املصفاة واللحوم احلمراء،
يكن أكثر عرضة بـ 41باملئة عرضة لالكتئاب خالل مدة من 12
سنة ،مقارنة بالنساء الالئي يتبعن نظاما غذائيا صحيا.
ويف فائدة رابعة ،يعني اإلقالع عن الوجبات السريعة على تقليل
خطر اإلصابة مبرض السكري ،ألن تناول هذه األطعمة يضاعف
خطر مقاومة األنسولني يف اجلسم.
يف املنحى اإلجيابي نفسه ،يساعد اإلقالع عن الوجبات السريعة
على تقوية العظام ،ألن ما حتتوي عليه من مستوى مرتفع من
الصوديوم يلحق ضررا بصحة العظام.
وعندما تتوقف عن تناول الوجبات السريعة ،فإن الفائدة السادسة
اليت حتققها هي زيادة طاقة اجلسم ،والسبب هو أن الطاقة اليت
حنصل عليها من الطعام غري الصحي ال تدوم طويال ،بسبب عدم
احتوائها على ما يعرف بالكربوهيدرات املعقدة.
والفائدة السابعة الطريفة ،أن من يقلع عن الوجبات السريعة
سيجد نفسه أكثر قدرة على ارتداء الثياب اليت كان يريدها وهو
يف حالة وزن زائد ،وهذا األمر قد يبدو حافزا وجيها للكثريين.

إضحك من قلبك ...

هل تعرف ماذا يفعل الضحك
جبسمك؟ ..تأثري «غري متوقع»

ٌ
منهمك يف ضغوط الدراسة
أصبح اإلنسان يقضي وقتا أطول وهو
أو العمل ،خالل عصرنا احلالي ،وهو ما قد يؤثر بشدة على مزاجه
ُ
حيتاج ما إىل ما
وحالته النفسية ،ولذلك ،فهو
يزيل عنه التوتر
ُ
مثل اغتنام بعض الوقت للضحك والرتويح عن النفس.
وحبسب «سكاي نيوز « نقال»عن الباحثة يف علم النفس املعريف
جبامعة «غرينل» يف والية آيوا ،جانيت جيسبون ،فإن الضحك
ليس مفيدا للصحة النفسية فقط ،بل يعود بالنفع أيضا على
اجلسم أي أنه يقي من اإلصابة باضطرابات عضوية خطرية.
وتشرح األكادميية األمريكية ،أن الضحك حيقق هذه الفوائد يف
اجلسم ،ألنه حيفز مناطق يف الدماغ ،وهذه املناطق مرتبطة على
حنو وثيق مبشاعرنا ومعارفنا وتفاعالتنا االجتماعية.
وأوردت الباحثة «على غرار ما ذكرت يف كتابي املعنون بـ -
مدخل إىل نفسية املزاح – ينظر الباحثون حاليا بإعجاب وإكبار
إىل قدرة الضحك على حتسني صحة العقل والبدن».
ويبدأ اإلنسان عملية الضحك وهو ما يزال طفال يف عمر مبكر،
وهذا األمر يساعده على تطوير العضالت يف اجلزء العلوي من
اجلسم.
ويتعلق األمر بتقوية عضالت الوجه ،وهو ما يؤثر أيضا على حركة
العني والرأس والكتفني.
وتشري الدراسات إىل أن الضحك يعمل على حتفيز عدة مناطق
من الدماغ ،مثل القشرة احلركية اليت تتحكم يف العضالت،
إضافة إىل املنطقة اليت تعرف بـ»الفص اجلبهي» وتساعد على
إدراك السياق الذي يوجد فيه اإلنسان.
فضال عن ذلك ،يؤدي الضحك إىل حتفيز ما يعرف بـ»اجلهاز
احلويف» ،وهو مهم جدا يف ضبط املشاعر اإلجيابية لدى
الشخص.
وعندما يقوم الضحك بتحفيز هذه املسالك العصبية للمشاعر
مثل املرح ،فإنه حيسن املزاج وجيعل االستجابة للتعب واإلرهاق
أقل حدة.
ولفهم هذه الفائدة ،تشرح اخلبرية األمريكية أن الضحك يساعد
على ضبط مستويات الناقل العصيب املعروف بـ»سريوتونني» يف
أمر شبيه مبا تقوم به األدوية املضادة لالكتئاب.
الدماغ ،وهو ٌ
وألن الضحك يقلل من استجابة الدماغ للتهديدات اليت
تواجهه ،فإنه يؤدي إىل إفراز هرمونات وناقالت عصبية مثل
«الكورتيزول» الذي يلحق أذى بعضلة القلب والتمثيل الغذائي
يف اجلسم واجلهاز املناعي.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

AL - MUSTAQBAL - Friday November 11 - 2016

(Ö©°U iƒà°ùe)

ƒchOƒ°S
3

1

5

8
8

2

7

11

9

6

1

9

6

6
8

4

9

3

3

7

8

5

9

4

3

2

4

5

9

6

9
2

2
8

2

6

4

3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2
3

7

4
5

1
3

7

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

4

2

2

``g 1438 ôØ°U 11 ``` 2016 ÊÉãdG øjô°ûJ 11 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe)

8

14

26 صفحة

2020  كانـون األول19 الـسبت

á«∏`` ` ` ` ` ` `تــسلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ
ƒchOƒ°S

4

5

7

2

1

5

4

9
1

8

7
6

6

1

7

3

8

7

9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG

º¡°Sh IQƒ°U

11

:kÉjOƒªY *
IQƒ°üdG áÑMÉ°U ájô°üe á∏ã‡ ` ` 1
IQÉé◊G øe ”ÉÿG ‘ Öcôj Ée ` `
.áÁôµdG
ìÉ≤∏dG ∞°ûàµe »°ùfôa ⁄ÉY ` ` 2
.á«fÉæÑd Ió∏H ` ` Ön∏µdG
n AGO ó°V
ÚH Ée ` ` á«eO ` ` Ö©dh ƒ¡d ` ` 3
.Ú©∏°†dG
.á«ÑæLC’ÉH QOÉf ` ` ∫GõZ ` ` 4
. `H ≥°üd ` ` 5
.¢V sƒa ` ` 6
.Üòc ` ` áª«æ¨dG òNCG ` ` 7
.á«HhQhCG ∫ÉÑL ` ` P’ƒa ` ` 8
¬Jƒ°U ø°ûN ` ` ƒ÷G ‘ ™ØJôj ` ` 9
.iOÉæª∏d ` `
.A»°ûdG πªY ` ` ájô°üe áæjóe ` ` 10
.»æ«°U CÉaôeh áæjóe ` ` ï°Sh
s ` ` 11

äÉeƒ∏©e

:ÊhQÉe
á«°ùfôØdG ÉfÉjƒZ ÚH ô¡f
.ºc680 ,ΩÉæjQƒ°Sh
.»°ù∏WC’G ‘ Ö°üj
***

:…QÉe
äÉjQƒ¡ªL ióMEG
É¨dƒa ¢VƒM ‘ É«°ShQ
,2ºc23,200 ,§°Sh’G
É¡àª°UÉY .¿754,000
.k’hCG QÉµ°Tƒj
***

¿Éª«∏°S øH …QÉe
:(12 ¿ô≤dG ∞°üàæe)
¬d .…Qƒ£°ùf ∞dDƒe
ïjQÉJ ‘ z∫óéŸG{
.º¡eƒ∏Yh IôWÉ°ùædG

:kÉ«≤aCG *
` ` ájô°üe á∏ãªŸ ÊÉãdG º°S’G ` ` 1
.¢UÉæe
` ` ájô°üe á∏ãªŸ ∫hC’G º°S’G ` ` 2
.äÉJÉÑædG øe ´ƒf
≥u∏©eh »eÓYEG ` ` AÉæÑdG π°UCG ` ` 3
.πMGQ ÊÉæÑd »°VÉjQ
.á«ÑæLC’ÉH º©f ` ` πÑ◊G iƒd ` ` 4
.¿ÉÑL ` ` ¿ÉÑdG ôé°T ` ` 5
.iOÉæª∏d ` ` ¬Jó©e äó°ùa ` ` 6
.º°ùL ` ` 7
.Ö∏Z ` ` 8
º°SG ` ` ¿GƒjÉàd ≥HÉ°ùdG º°S’G ` ` 9
.âª°UG ≈æ©Ã π©a
ºµM á∏FÉY ` ` á«fÉæÑd Ió∏H ` ` 10
.Ωó≤dG IôµH ≥HÉ°S ‹hO ‹É£jG
.»HôY Üô£e ` ` 11

á©FÉ°†dG áª∏µdG

***

â«fGƒ£fG …QÉe
:(1793 – 1755)
IQƒWGÈeG õjÒJ …QÉe áæHG
¢ùjƒd áLhõJ .É°ùªædG
.1770 É°ùfôa ∂∏e 16
±ƒbƒdG ¤G É¡LhR â©aO
.âeóYoCG .IQƒãdG ¬Lh ‘

á¶MÓŸG ábO

G

´

¥

G

…

O

¢T

∫

G

Ü

Q

G

ì

I

•

∫

G

Ω

¢T

ä

±

`g

∫

¥

Ω

±

…

h

ä

∑

G

G

h

ê

∫

¢S

O

¿

Q

´

¢S

Ω

∫

¢S

G

Ü

¿

G

…

¥

∫

∫

∫

´

h

¢S

¿

h

∫

´

I

Ω

`g

¢S

Q

Ω

h

G

ä

i

Ω

¿

`g

G

G

Ü

G

¢S

¿

h

¢S

i

h

O

G

h

…

¥

¿

…

Q

∫

Ω

¢U

Q

G

O

I

∫

Ω

G

´

I

¢S

Q

O

Ω

h

…

G

±

G

∫

¢U

ì

G

±

I

ä

Q

Ü

á«fÉæÑd Ió∏H :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH
º¡°Sh IQƒ°U

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

4
5
2
6
7
1
9
8
3

7
9
6
3
2
8
4
1
5

1
3
8
9
5
4
2
7
6

5
8
7
2
1
6
3
4
9

2
4
3
8
9
5
7
6
1

6
1
9
7
4
3
8
5
2

3
6
4
1
8
2
5
9
7

9
2
5
4
6
7
1
3
8

8
7
1
5
3
9
6
2
4

Öàc

ô°üe

á°SQóe

É¡æe

á£dÉe

ÚY

¢Sƒ°SÉ÷G

¢ùfƒJh

ábQh

≈∏Y

º∏°SGh

ôaÉ°S

¢SƒeÉ≤dG

¬d

¤G

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

5
7
3
9
8
2
1
4
6

9
4
8
3
6
1
5
7
2

6
1
2
4
5
7
3
9
8

1
5
6
7
9
3
2
8
4

8
3
4
2
1
6
7
5
9

2
9
7
5
4
8
6
1
3

7
8
1
6
3
9
4
2
5

3
2
5
8
7
4
9
6
1

4
6
9
1
2
5
8
3
7

øe

OGhQ

óªMG

¢SQÉa

áaÉë°üdG

¥Éjó°ûdG

º∏©J

ÖjOG

á«Hô©dG
‘

ƒg

ÊÉæÑd

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
:kÉ«≤aCG *
.IOhQÉH ` ` º«d ` ` 3 .π«eôH ` ` á∏«∏e ` ` 2 .Ró«aGO QÉZOG ` ` 1
` ` ¢ù– ` ` 7 .¢ùj ` ` G G G ` ` 6 .Qƒf ` ` Òj ` ` 5 .´Qh ` ` πM ` ` 4
11 .π“ ` ` â«H OGôH ` ` 10 .Éæ¡e Qƒf ` ` 9 .ºàj ` ` 8 .Éàf
.ΩO ` ` Êhôµa ` `
:kÉjOƒªY *
` ` º°SGQ ` ` º«Z ` ` 3 .QÉàMG »∏«dO ` ` 2 .øH ` ` »JÉ«M πeG ` ` 1
.Ïe ` ` ôHG ` ` 7 .ƒHQ ` ` 6 .ôHh ` ` ÖJQ ` ` 5 .∑óf ` ` ∫G ` ` 4 .±G
` ` 11 .óeG ` ` âjhÎjO ` ` 10 .âfÉf ` ` ¿hóÁ ` ` 9 .hôa ` ` 8
.⁄ ` ` ∫É°SôY ` ` ∫R

á©FÉ°†dG áª∏µdG

¢†jô¨dG

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

14

Saturday 19 December 2020

Page 26

Page 27

Saturday 19 December 2020

2020  كانـون األول19 الـسبت

27 صفحة

NEWS

How China is hurting itself...
beef suppliers, cotton and
wheat farmers are warned
they are likely to be next
in line, taking the total of
Australian
agricultural
goods banned, disrupted
by customs or hit by tariffs
to more than $7 billion.
Since October, Australia’s
coal has been unofficially
banned from China, with
steel mills and power companies reportedly told not
to buy our thermal coal.
This has seen the price for
Australia’s premium hard
coking coal fall by 22 per
cent since October, global
price reporting agency Argus reported.
But China appears to have
created some self-inflicted
harm as a result of this attack, due to the country
relying on coal to fuel its
steel making industry.
Last week, the price of coking coal in China soared
to a four-year high, which
was blamed on delays in
supplies of coal from Mongolia – the biggest supplier
of coal to China alongside
Australia.
Extra health checks on
truck drivers transporting coal from mines in the
Gobi desert have been required due to the coronavirus and this has slowed
the customs process.
But analysts from Chinese
financial information portal Hexun Futures noted in
a December 1 update that
the restrictions over Australian coal had also contributed, along with tightened measures around
coal mine safety supervision.
The situation has seen
prices for coal produced
in China skyrocket, forcing China to turn to other
countries and pay a much
higher price than they
would for Australian coal.
Experts have also suggested that by punishing
Australia, some key international allies could also
turn on China.
China’s attacks on Australia ramped up after Prime
Minister Scott Morrison
called on the country to
allow an independent in-

vestigation into how the
COVID-19 virus first appeared in Wuhan.
Professor of international
relations at Nanjing University, Zhu Feng, told
Bloomberg the bans and
tariffs were not only a punishment but also a “precautionary alarm” to other
countries who might push
back against China.
However, this heavy handed approach could actually
have the opposite effect.
“China against any individual country, including
quite powerful countries
like South Korea or Thailand or even Japan, China
would be dominant,” former British foreign secretary, Malcolm Rifkind, told
the publication.
“But in the real world when
you have such a situation,
your potential victims join
up to ensure a collective and co-ordinated response.”
Australians have also been
called upon to boycott Chinese products this Christmas, in an attempt to hit
back against the country’s
sanctions.
One Nation leader Pauline
Hanson renewed the boycott calls last week, urging
Australians to think about
who they choose to support these holidays.
“You might think it’s awfully hard, yes it is hard, I
get it,” Ms Hanson said in
a Facebook video.
“We all have our part to
play in this. Think about
it when you buy that furniture, that toy, that food,
whatever you buy, have a
look where it comes from,
and if it’s China, let it sit on
the shelf.”
Kennards’ Self Storage
CEO Sam Kennard also
put out a call to arms for
Australian businesses to
fight back by dropping
suppliers from China.
“The Chinese Communist
Government has proven
to be difficult to trust,” Mr
Kennard told NCA NewsWire.
“They’ve placed tariffs on
lobster, wine and barley
out of revenge or spite and
the risk is, you just don’t
know who is next.”

FW: NSW Government Weekly Update - 11 December 2020
60,000 MURRAY COD RELEASED BACK INTO THE
DARLING RIVER
- A bold rescue-and-return
mission by the NSW Government has successfully
seen more than 60,000
Murray Cod released back
into the Darling River near
Menindee, two years after
severe drought triggered
fish deaths.
- Premier Gladys Berejiklian joined Minister for
Agriculture and Minister
for Western NSW Adam
Marshall at Menindee to
oversee the restocking of
the Darling River.
- Ms Berejiklian said the
return of the Murray Cod
to the waterway was part
of the NSW Government’s
ambitious plan to help restock the Darling River.

KEY MILESTONE FOR
BEACHES LINK
- Plans to slash travel
times for drivers and public transport commuters in
Sydney’s north have taken
a major step forward with
the Beaches Link Environmental Impact Statement
(EIS) released.
- Premier Gladys Berejiklian said the mega-project
will include twin tunnels
under Middle Harbour with
three lanes in each direction, allowing commuters
to avoid peak hour congestion on the Spit Bridge,
Military Road and the Roseville Bridge.
- The project is also expected to slash future travel times by:
* up to 38 minutes between Balgowlah and Sydney CBD
* up to 54 minutes between Frenchs Forest and
Rozelle
* up to 32 minutes between
Manly and Macquarie Park
- The EIS will be on extended public exhibition
from Wednesday 9 December 2020 until Monday 1
March 2021.
NEW METRO STATION
FOR PYRMONT
- The NSW Government
will build a new metro railway station at Pyrmont as

part of the mega Sydney
Metro West project, greatly
enhancing plans to revitalise the inner city precinct to
encourage jobs, investment
and economic growth.
- Minister for Transport
Andrew Constance said the
new station will deliver major benefits to the Pyrmont
community and create an
unparalleled opportunity to
support the Government’s
plans to transform the suburb.
- The Metro project forms
part of the NSW Government’s record $107 billion
infrastructure pipeline, a
key part of the COVID Recovery Plan.

MAJOR CRIME CATEGORIES DECREASE ACROSS
NSW
- Eleven major crime categories across NSW have
seen a decrease in the two
years to September 2020,
according to the latest Bureau of Crime Statistics
and Research (BOCSAR)
data published.
- Minister for Police and
Emergency Services David
Elliott said of the 17 crime
categories, 11 had fallen,
five had remained stable
and only one had risen.
To read BOCSAR’s
full report published, visit
www.bocsar.nsw.gov.au.
PYRMONT’S FUTURE
PROSPERITY
TAKES
SHAPE
- The final strategy for
Pyrmont and Ultimo envisages a global entertainment and cultural hub with
enhanced streetscapes,
parklands and more open
space.
- Minister for Planning and
Public Spaces Rob Stokes
said the final Pyrmont Peninsula Place Strategy provides more certainty and
clarity regarding the future
of the CBD’s western gateway.
- More details are available in the final Pyrmont
Peninsula Place Strategy is
available at: www.planning.
nsw.gov.au/pyrmontpeninsula
SPECTACULAR OUT-

DOOR OPERA TO RETURN NSW DIGITAL DRIVER LITO SYDNEY
CENCE DOWNLOADS HIT
2 MILLION
- Sydney will come alive NSW drivers have
with the spectacle and more than two million reaemotion of Handa Opera sons to download a Digital
on Sydney Harbour for an- Driver Licence (DDL), with
other three years through the significant milestone
a renewed partnership achieved only a year since
between the NSW Govern- its launch.
ment and Opera Australia. - Minister for Customer
- The world renowned Service Victor Dominello
event has been support- said the DDL is safe, seed by the Government’s cure and can be used as
tourism and major events proof of age and ID at a
agency, Destination NSW, range of venues and police
since its inception in roadside checks.
2012.
- To get a DDL, licence
- Handa Opera on Syd- holders will need to create
ney Harbour’s La Traviata a MyServiceNSW Account
will run from 26 March to at www.service.nsw.gov.au
25 April 2021.
and download the Service
NSW mobile app on their
NYE PASSES GO LIVE smartphone. The digital liAS RESIDENTS URGED cence will always be opt-in
TO BOOK AHEAD, CEL- only.
EBRATE LOCALLY OR - Licence holders are recFROM HOME
ommended to carry their
- Eligible NSW residents plastic card as a backup
can now apply for a spe- when travelling interstate.
cial New Year’s Eve Pass
via nsw.gov.au as the State SMALL BARS AND LIVE
prepares to celebrate and MUSIC VENUES TO ENJOY
look forward to 2021 with MORE FREEDOMS
a sense of hope and opti- - Live music venues and
mism.
small bars are set to enjoy
- Minister for Jobs, In- more freedoms as the NSW
vestment, Tourism and Government’s
24-hour
Western Sydney Stuart economy reforms to revitaAyres said New Year’s Eve lise Sydney’s nightlife are
Passes will be required rolled out.
for anyone entering the - Minister for Customer
designated Green Zone Service Victor Dominello
established around Circu- said a series of liquor law
lar Quay and The Rocks changes to support live
to control crowd numbers music venues and small
and help ensure residents, bars will begin in time for
businesses and patrons the busy festive season.
remain COVID-Safe.
- The latest changes for
- The Green Zone will be the hospitality sector takin effect from 5pm Thurs- ing effect on 11 December
day, 31 December. Permits include permitting small
will be required for entry bars to trade on Christmas
into this zone until the fol- Day and Good Friday, as
well as new incentives like
lowing morning.
- The NSW Government 30 minutes extra trading for
is working with frontline certain venues in the City
departments and agencies of Sydney that put on live
to secure nominations for music performances and
workers who will be invited arts and cultural events.
to receive their New Year’s
Eve Pass and view the fire- From: NSW***********
Government
works from key vantage Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
points in the CBD.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
- For more information, or and
to apply for a New Year’s ElectorateOffice
EastHills
Eve Pass visit nsw.gov.au/ “ElectorateOffice.EastHills@
nye
parliament.nsw.gov.au”
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How China is hurting itself by attacking Australian exports

Recent sanctions on trade
have hit Australia hard,
but the attacks come also
with a price for China, with
the nation already feeling
some of the impacts.
There is no doubt that recent trade attacks from
China have hit Australia
hard, but the sanctions
also come with a price for
Beijing, with the nation already experiencing some
of the negative impacts.
China has introduced tariffs and bans on a range of
Aussie imports, including
wine, barley, lamb, beef,
coal, lobster and timber,
with fears more industries
could be in the firing line.
While it is clear Australia is
suffering from the attacks,
experts have warned China won’t come out of this
fight unscathed.
Earlier this year China imposed an 80 per cent tariff
for five years on the $600
million of annual barley
exports from Australia
over dumping claims.
Trade Minister Simon Birmingham has strongly denied these allegations and
repeatedly called on China
to resolve the matter.
Earlier this year, Mr Birmingham also suggested
the tariffs would also prove
detrimental to Chinese
consumers, pointing to research from the Australian
Bureau of Agricultural and
Resource Economics and
Sciences (ABARES).
Modelling showed Australian farmers would likely
see a loss of about $330
million, while China could
potentially see a loss of
$3.6 billion due to its reliance on Australia’s quality
barley for brewing beer.
With Australia’s agricultural production diverted
to other activities, exports
of other agricultural products in 2025 are estimated
to increase,” the ABARES
report stated.
“This means the value of
Australia’s total agricultural exports (to all countries)
would fall by less than
what is lost in the trade
with China.”
The report claimed the
tariff on Australian barley

would see Chinese buyers
shift to alternative sources
for malting barley, which
would likely result in lower
returns for their products.
“The need to find alternative supplies of barley
leads to an increase in demand for Chinese-grown
barley. In response, Chinese agriculture shifts
towards a less efficient
production mix of coarse
grains (corn and barley),
which further compounds
the effect of the tariff,” the
report states.
Australia joins criticism of
the UK for letting Huawei
work on its 5G network.
Ex-Australian Signals Directorate head Simeon
Gilding says: “The ability
to compel Chinese vendors of 5G equipment is
a strategic capability for
China’s intelligence services.” Australia banned
Huawei from 5G in 2018.
WHO declares a global
health emergency as
the coronavirus spreads
across the world, after
first being reported in Wuhan in December. In Australia, where there are nine
cases, there are reports
of racist attacks against
Asian-Australians.
Australia extends a ban on
foreign nationals travelling from mainland China
first imposed on February
1 because of COVID-19.
The Chinese Embassy in
Canberra slams the “overreaction” and urges Australia to lift restrictions “as
early as possible”.
The Government announces temporary changes to
the foreign investment review framework that protects Australia’s national
interest. Media reports
relate the move to China,
although no country is
named. It follows reports
of medical supplies being sourced and shipped
in bulk from Australia to
China.
Foreign Minister Marise
Payne takes the international lead in calling for
a global inquiry into the
origins of the coronavirus pandemic, including
China’s handling of the

initial outbreak in the city
of Wuhan.
Chinese Ambassador to
Australia Jingye Cheng
suggests the Chinese
public may boycott Australian products or decide
not to visit Australia if the
Government continues its
push for an independent
inquiry. Trade Minister Simon Birmingham labels
the remarks “economic
coercion”.
China places an import
ban on four Australian
abattoirs citing health labelling infringements on
beef products. The four
meatworks represent 35
per cent of Australia’s $3.5
billion beef export trade to
China.
Beijing imposes a massive
80 per cent tariff on Australian barley imports, saying the product has been
imported against trade
rules. The tax will stay for
five years, and is expected to wipe out Australian
sales - worth up to $1.5 billion a year - into China.
China says it is a “joke”
for Australia to claim it
has been vindicated by
international support for a
coronavirus inquiry after a
European Union motion at
the World Health Assembly (WHA) supported the
move.
China’s Ministry of Culture
and Tourism urges people
not to travel to Australia,
citing a “significant increase” in racist attacks
in the wake of COVID-19.
Trade Minister Simon Birmingham says Beijing’s
claims are false and have
“no basis in fact”.
Australian Karm Gilespie
is sentenced to death for
drug smuggling after being arrested at Guangzhou
airport in 2013 with 7.5kg
of methamphetamine. Australian officials have raised
his case with Chinese
counterparts, but there are
fears the 56-year-old has
become a pawn.
Foreign Affairs Minister
Marise Payne warns “disinformation” is being spread
by China and Russia online to undermine western
democracies during the

coronavirus pandemic.
China passes a tough new
national security law for
Hong Kong, seen as curbing the city’s freedoms
and undermining the “One
Country, Two Systems”
principle. Australia joins
the international community in raising “deep and
growing concerns”.
Prime Minister Scott Morrison announces a major increase in defence
spending and a new military focus on our region,
saying “we want an open,
sovereign Indo-Pacific,
free from coercion and hegemony”.
The Government issues a
new warning on travel to
China, saying Australians
may face “arbitrary detention”. Australians in China
who are considering returning home are told to
“do so as soon as possible”. China responds by
saying Australians have
nothing to fear if they obey
the law.
Australia suspends Australia’s extradition treaty with Hong Kong and
makes visa changes to allow workers and students
to extend their stay in Australia, including pathways
to citizenship.
China’s Ministry of Foreign
Affairs upgrades its travel
advice for citizens, saying
Australian “law enforcement authorities arbitrarily
search Chinese citizens
and seize their items”.
At a meeting with Foreign
Minister Marise Payne, US
Secretary of State Mike
Pompeo praises Australia’s stand against “coercive pressure from the
Chinese Communist Party”. Payne talks of shared
goals to protect rule of law
in the South China Sea, but
says relations with Beijing
are also important.
China launches an antidumping probe into Australian wine exports, making good on earlier threats
to the sector. Trade Minister Simon Birmingham
says our wine is highly
sought after in China because of its quality. “Aus-

tralian wine is not sold at
below market prices and
exports are not subsidised.”
New laws are announced
to block undue Chinese
influence over Australia,
allowing the federal government to veto controversial agreements with
foreign nations. The move
threatens Victoria’s controversial Belt and Road
Initiative agreement, but
also deals involving unis
and local councils.
China hits Australian winemakers again, launching a
second investigation into
the $1.07 billion trade to
determine if the industry
unfairly benefits from up
to 40 government subsidies.
Foreign Minister Marise
Payne reveals an Australian journalist working for
China Global Television
Network, Cheng Lei, has
been detained in China
for more than two weeks.
Although she hasn’t been
charged, under Chinese
rules she can be held for
six months.
New warnings
The Government reiterates
the risk of “arbitrary detention” for Australians in
China after two journalists
- the ABC’s Bill Birtles and
the AFR’s Michael Smith are rushed to safety. They
spent days sheltering in
diplomatic compounds after local police demanded
interviews with them.
More than 35,000 Australians, from singer Natalie
Imbruglia to billionaire
businessman Mike Cannon-Brookes, are revealed
as targets for Chinese espionage after a database
of names, addresses, and
personal details is leaked.
Another farming sector
is dragged into Beijing’s
attacks on trade, with reports China’s General Administration of Customs
will apply “enhanced inspection” efforts on shipments of Australian wheat.
Shipments already sold to
China for December and
January are worth approximately $250 million.
Trade Minister Simon Bir-

mingham says the Government has contacted China
through diplomatic channels over reports Chinese
customs authorities had
told companies to stop importing Australian coal - a
move threatening $15 billion a year in exports.
The Australian reports
government officials had
advised China-exposed
businesses in Australia
to “find other markets”,
as reports in a Chinese
state-controlled tabloid
appeared to confirm unprecedented bans on
Australian wine, lobster,
copper, sugar, timber and
coal.
Treasurer Josh Frydenberg offers an olive branch,
saying Australia is ready
to re-engage in “respectful
and beneficial” dialogue
with Beijing, but China responds by releasing a list
of grievances. “China is
angry. If you make China
the enemy, China will be
the enemy,” one official
says.
The Australian reveals
coal exports to China have
plunged by 96 per cent
in the first three weeks of
November amid a go-slow
by Chinese officials. More
than 80 ships with cargo
worth $1.1bn are stuck off
the Chinese coast.
The Chinese Ministry of
Commerce says Australian winemakers have been
found guilty of dumping
wine in China and harming
its local industry. Tariffs
of between 107% and 212%
are imposed, with Trade
Minister Simon Birmingham saying they make the
Chinese market “largely
unmarketable, unviable”.
PM Scott Morrison calls
for an official apology after Chinese foreign ministry spokesman Zhao Lijian tweets a mocked-up
picture of an Australian
soldier about to kill a child
holding a lamb. He also
asks Twitter to remove the
tweet, which he calls “an
absolute outrageous and
disgusting slur”.

Beijing’s new targets

After China targets tim-
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Zealand Prime Minister JacinIn solidarity: Foreign ministers urged daNewArdern
agrees to trans-Tasman
travel bubble in early 2021
to back Australia in China spat

London: Foreign Ministers from nine countries including Germany,
France and Canada are
being urged to issue
statements in support of
Australia against China’s
attempts at “bullying and
coercion”.
Members of Parliament
and of the global InterParliamentary Alliance on
China are sending a joint
letter to their foreign ministers on Tuesday, London time.
Liberal MP Andrew Hastie
and Labor Senator Kimberley Kitching (first and
second from top left) are
members of the InterParliamentary Alliance on
China, formed by former
UK Tory party leader Iain
Duncan Smith (second
from bottom left).
The global alliance of
cross-party representatives came together earlier this year to try to counter China’s increasing
aggression particularly
against Australia.
It is represented in Australia by Andrew Hastie,
chair of Parliament’s Intelligence and Security Committee. Hastie is poised to
join the ministry in Prime
Minister Scott Morrison’s
pre-Christmas reshuffle.
Labor Senator Kimberley
Kitching is also a member.
The
parliamentarians
said the attempts by the
Chinese government to
“threaten, bully and coerce Australia into acquiescing to its political
demands” were a threat
to “democratic countries
everywhere.”
It comes after Chinese
state media confirmed
that Australian coal imports into China would
be blocked indefinitely in
one of several measures
recently taken against
Australian
producers,
including stinging winemakers with tariffs of up

to 212 per cent.
The MPs said the numerous “formal and de facto
trade sanctions” imposed
by China on Australia, to
the values of billions of
dollars, was “coercive diplomacy”.
“Punitive and politically motivated economic
sanctions are unacceptable and have no place
in a rules-based international order based upon
reciprocity and mutual respect,” the MPs tell their
foreign ministers in the
letter.
“We call on the government to express its full
solidarity and support for
the Australian people in
this challenging time.”
“[Our country] must
stand together with democracies everywhere in
ensuring that attempts to
single out and bully any
one country will not work
and will only serve to bind
us closer together.”
Earlier this month the
group launched a global
campaign to encourage
people around the world
to buy Australian wine
in December to support
winemakers.
China’s state media criticised the campaign and
described IPAC as a “nuisance alliance”.
“In face of the anti-China
rhetoric stirred up by the
IPAC, China must take
a tit-for-tat stance,” an
opinion piece published
by the populist Global
Times wrote.
Nick Timothy who served
as chief of staff to former
British prime minister
Theresa May and urged
her to take a hawkish
approach on Chinese
investment in critical infrastructure, said IPAC
campaigns were being
noticed by Beijing and
should also be taken seriously by the Western
countries represented by
the alliance.

“Governments in Europe
have been reluctant to
stand up to China and incredibly naive for some
years,” he said.
“But the evidence of Beijing’s nefarious intent is
mounting, and govern-

ments are under increasing pressure from their
electorates and parliaments to toughen up.
“China’s attacks on IPAC
only serve to prove that
the alliance is on the right
side of the argument.”

Coronavirus: Ellume COVID-19
rapid test approved for US use

Ellume founder and CEO Dr Sean Parsons helped develop the rapid,
at-home COVID-19 test emergency authorised for use in the United
States. Picture: Annette DewSource:News Corp Australia

A Brisbane-based company has developed a
new weapon in the fight
against coronavirus that
has been approved for
use in the US.
A rapid, over-the-counter
COVID-19 test developed
in Brisbane has been approved for use in the United States, but the technology is yet to be approved
for use in Australia.
The antigen test, designed by Ellume, is
the first of its kind to be
granted emergency use
authorisation from the US
Food and Drug Administration.
The test is set to prove
itself an essential tool in
combating the virus in the
worst-hit country, which
this week marked the
grim milestone of 300,000
deaths.
It coincides with the nation’s emergency rollout of
the Pfizer vaccination and,
according to CEO Dr Sean
Parsons, will facilitate a
safe return to normal.
“As COVID-19 case numbers hit record highs,
the world needs access

to fast, affordable, easyto-use home testing,” Dr
Parsons said.
“Ellume’s
COVID-19
home test delivers the
important first line of defence – it can be widely
available without the
need for a prescription,
enabling the US to respond to the pandemic in
its most urgent stage.”
The test will be available for non-prescription
home use to determine
COVID-19 in people with
or without symptoms and
in adults and children
aged two years and over.
Earlier this month, Ellume
received funding from the
Queensland government
to ramp up production of
its technology.
“Ellume is on track to
produce 100,000 tests
per day from next month
and over 250,000 tests
per day by March 2021,”
a company statement
read.
“Ellume plans to manufacture and deliver in excess of 20 million Ellume
COVID-19 tests within the
first half of 2021.”

Pack your bags and dust off that passport, looks like we will be able
to travel to New Zealand from early next year. Picture: Hagen Hopkins/
Getty Images.Source:Getty Images

It’s the news we have all
been waiting for. Prime
Minister Jacinda Ardern
has announced when the
trans-Tasman bubble will
likely open.
New Zealand Prime Minister has given the green
light for a trans-Tasman
travel bubble with Australia
to launch by March 2021.
While not giving a firm
date, Ms Ardern said her
cabinet has now agreed to
establish the quarantinefree corridor in the first
quarter of 2021, providing
Australia can keep COVID19 case levels low and
pending Australia’s cabinet approval. This would
mean that Aussie travellers
would not need to quarantine for 14 days upon arrival to New Zealand.
“It is our intention to name
a date of when the bubble
will start in the New Year,”
she said.
Currently, New Zealanders
are allowed into parts of
Australia without needing
to enter mandatory hotel
quarantine.In the Prime
Minister’s post cabinet
press conference on Monday afternoon, Ms Ardern
said that despite the transTasman bubble plan, more
preparation needs to be
done.
“The opening of the bubble is contingent on Australia’s Cabinet signing it
off, and that the Covid-19
situation in either country
doesn’t change,” she said.
“I’m incredibly proud of
what our team of five million have achieve.
“New Zealand currently
has the lowest Covid-19
mortality rate and lowest
number of active cases of
OECD countries.”
Ms Ardern said one of

the biggest hurdles in establishing a bubble is the
segregation of passengers
from “safe zone” countries deemed low risk, and
those travelling in from
Covid-19 affected countries. Another issue to be
resolved is a contingency
plan in case there’s a resurgence of numbers in
Australia.
New Zealand’s Covid-19
Response Minister Chris
Hipkins will be visiting
Auckland Airport tomorrow to see how they plan
to organise segregating
travellers.
According to the New Zealand Herald, one of the options on the table for bringing back New Zealanders
from Australia if there was
an outbreak there is for
those returning travellers
to self-isolate when they
return home depending on
this.
Mr Hipkins said the airlines
which have grounded fleet
and furloughed staff had
indicated they’d need a
notice period before the
trans-Tasman bubble was
operational.
The much-awaited announcement comes just
days after Queensland
opened its border to visitors from New Zealand.
The first Kiwis were allowed into the Sunshine
State on Saturday, after
New Zealand went 28 days
without a case of community transmission of
Covid-19.
Alongside Queensland,
New Zealanders can already travel to New South
Wales and the Northern
Territory without isolating although they have to
quarantine for two weeks
on arriving home.
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Aussie allies to team up against China

The Five Eyes alliance, including the US, is reportedly considering sanctions against China. Picture: Drew Angerer/ Getty Images/
AFPSource:AFP

Five Eyes alliance considers sanctioning China
The members of Australia’s international intelligence network — including the US and UK — are
set to team up to take on
China.
Australia’s largest allies
may come to its aid in its
escalating trade war with
China.
The Five Eyes alliance
has reportedly held discussions over how to respond after Beijing added
coal to a growing list of
sanctions imposed on
Aussie goods.
The group – made up of
Australia, the US, the UK,
Canada and New Zealand
– has reportedly touted
retaliatory trade and economic sanctions.
Mike Green, a former
special assistant to exUS president George W
Bush, said the international response needed to
be broader than the Five
Eyes and should include
NATO and the European
Union.
“China’s market is so huge
(that) it’s unlikely the rest
of us will have, in a democratic society, the ability
to completely boycott it,”
he told ABC Radio.
“The Chinese have a
slight advantage there.
But what we have is numbers, and we have more
and more countries that
are alarmed at what China
is doing.”
China’s Ministry of Foreign Affairs spokesman
Wang Wenbin appeared

to confirm a ban on Australian coal imports on
Wednesday.
“The Chinese authorities have recently taken
measures against some
imported Australian products in accordance with
law and regulations,” he
said.
“I have repeatedly heard
some people from the
Australian side claim to
be the so-called victims,
constantly accusing and
attacking China by innuendo, which is completely
making a countercharge,
confusing right and
wrong. China will never
accept this.”
Prime Minister Scott Morrison said the government
was yet to receive formal
notification from Beijing
but said it was taking the
reports “very seriously”.
“If that were to be true …
then that would be in direct contravention to the
World Trade Organisation
(WTO) rules. It would also
be a complete breach of
the free trade agreement,”
he told Channel 7.
Agriculture Minister David Littleproud has urged
Beijing to rectify the situation. He warned making an
example of Australia was
a “dangerous” thing to do
because China needed to
trade.
“The world is watching
very closely to the actions
of China, not only on coal,
but on other matters that
they have dealt with the
Australian government
and Australian exporters,”

he told Sky News.
The ban has sparked deep
fear in the Australian coal
industry, but Mr Green
conceded international
intervention would have
been “an open question”
if the dispute was simply
about trade.
He said Beijing’s sanctions were part of a broader assault on Western liberalism.
“This is more than just a
dispute over tariffs or intellectual property rights,
in other words. It goes to
the heart of what we share
as values as open democracies,” he said.
“This is China using mercantilist tools to punish
Australia … for exercising
free speech, for exercising open and accountable
government.”
Mr Morrison insisted Australia would not be cowed
into compromising its values.
“Australia will still be
Australia. Our values will
still be ours. We will still
continue to set our laws
hear about foreign investment,” he said.
“We will have a free press
and parliamentarians will
be able to speak freely.
We have our positions
on how to deal with world
health issues.”
Mr Green revealed an international emergency
fund was being discussed
in Washington, softening
the blow for farmers impacted by Chinese sanctions.
Trade Minister Simon
Birmingham has also left
open the option of taking
China to the WTO, arguing
Beijing’s sanctions were
discriminatory.
Gillard government trade
minister Craig Emerson
encouraged the government to “cool” its public
rhetoric on Beijing and
work through back channels and the embassies to
resolve the issue.
But he accused China of
breaching WTO rules by

linking the ban on coal to
diplomatic tensions and
called on Beijing to reaffirm its commitment to
rules-based trade.
“If they don’t want to negotiate these trade barriers with Australia, if they
think that they are justly
based, then let’s go almost hand-in-hand to the
WTO,” Dr Emerson said.
Mr Green backed the idea
of a WTO complaint, saying China had been using
coercive trade sanctions
with impunity for more
than a decade.
He claimed the US had
“failed in leadership” by
allowing smaller countries to stand on their own
against Beijing.
“I think the Australian
case is the last one that
many countries will allow
to happen,” he said.
“That said, we have a lot
of things we have to figure out if we’re going to
respond consistent with
international law in our
own domestic laws.”
Chinese state mouthpiece
The Global Times has
warned Canberra to watch
for “backstabbers in its
own midst”.
In an editorial posted on
Tuesday, it said other Five
Eyes powers would jump
at the chance to supply
the trade void created
by Beijing’s dispute with
Canberra.
“The Five Eyes are looking at different directions
based on varied interests.
It is hard for the global
industries to omit the Chinese market, especially as
China may be the only major economy to mete out a
positive economic growth
this year,” it read.
“Hanging onto the Cold
War mentality, the USled anti-China clique has
been promoting its decoupling campaign for
years. The nations have
already proved how ineffective they could be and
how unrealistic the campaign was.”
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Renewable energy projects will help Australia beat
2030 emissions targets

Australia will not need to
use its Kyoto credits to
beat its emission reduction targets, Scott Morrison says.
Australia will beat its 2030
emission reduction targets through several energy projects without drawing on its carbon credits,
Scott Morrison says.
The Prime Minister was
expected to confirm the
development at a climate
summit over the weekend
before he was snubbed
from speaking.
Speaking in Tasmania on
Tuesday, Mr Morrison announced that the federal
and state governments
had signed a new deal that
will give the green light to
two energy projects.
They include a 1500MW
capacity Marinus Link
interconnector between
Tasmania and Victoria,
and a pumped hydro site.
“This project will be contributing to Australia
achieving and beating our
2030 emissions reduction
targets, without even having to draw on our carbon
credits, which Australia
rightfully earned through
our overachievement of
the Kyoto commitments,”
Mr Morrison said.
“This is a key part of our
plan along with Snowy
Hydro, up on the mainland.
“This is how you reduce
emissions.”
Under the new agreement,
the Morrison government
will contribute a further
$93.9m for the Marinus
Link project.

They have also agreed to
progress the underwriting
of a $650m pumped hydro
project at Tarraleah, titled
“Battery of the Nation”.
“Marinus Link will provide
the additional interconnection needed to export
the electricity generated
by the Battery of the Nation projects to the mainland,” Energy Minister
Angus Taylor said.
“It will unlock a pipeline
of new renewable energy
investment,
including
pumped hydro energy
storage.”
A corporation joint-owned
by the Commonwealth
and Tasmania has also
been established to keep
the Marinus Link project
going until a final decision
is made on investment.
The projects are expected
to create 2800 jobs which
will be vital to the state’s
recovery from the COVID19 pandemic.
Tasmanian Premier Peter
Gutwein said the memorandum of understanding
between the state and federal governments would
unlock more than $7 billion in economic activity.
“It will help us achieve
our target to double our
renewable generation to
200 per cent of our current needs by 2040,” he
said.
State Energy Minister Guy
Barnett said increased energy interconnection between mainland Australia
and Tasmania would improve energy security and
put downward pressure
on power prices.

صفحة 31

Saturday 19 December 2020

الـسبت  19كانـون األول 2020

Page 31

إعــالنات

تشكيلة واسعة ومتنوعة من الحلويات العربية واالفرنجية
خربة أكثر من  30سنة يف عالم الحلويات

إختـصاصنا الفـطرية بالـجوز والقـشطة
نؤمـن طلـبات كـافة املـناسبات بأسـعار مـنافسة
نـكهة شـهية  -مـعاملة جـيدة  -خـدمة سـريعة  -نـظافة تامة
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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

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

SEFTON
أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة يوميا باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات
واملرطبات واملكـسرات والزيوت والقهوة والـخبز الطازج
وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

تـخفيضات هائـلة عـلى
جـميع املـوجودات
يتقدم أصحاب Big Fresh Sefton
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة
مبناسبة حلول األعياد املباركة..

وكل عام واجلميع بألف خـري

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا
الـحسومات الكـبرية يـوميا
نفتح  7أيام يف األسبوع

أسـعار منافـسة

نـبيع بــسعر اجلــملة

مـعاملة أخـوية

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON , Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW, 2162

