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رئيس اجلمهورية عرض مع وزيرة العدل مسار التدقيق اجلنائي وباسيل :حتريك الشارع املعروف االنتماء والتمويل لن يفيد

املواجهات تتواصل يف طرابلس وحتصد املزيد من االصابات وسط عجز سياسي الفت

الرئيـس عون يدعو اىل انعقاد اجمللس املركزي والوضع احلكومي يف ثالجة االنتظار
عكست صرخات األمل ،اليت
صدحت بأصوات مرتفعة،
من صدور الطرابلسيني،
الفقراء املعوزين ،الذين
على
احتجاجًا،
خرجوا،
بالفقر
البطيء
املوت
واحلاجة القاتلة ،متحدين
بصدورهم اجلائحة القاتلة
كورونا ،ليواجهوا ،على
حنو مأساوي ،بالرصاص
احلي ،ال املطاطي ،يوجه
إىل صدورهم أيضًا..
فماذا يا ترى ،يتعني فعله،
الستدراك املوقف بني
هيبة االقفال الكوروني،
وهيبة العجز السياسي؟
وازاء حالة املراوحة ،يف
تتقدم االحتجاجات
وقت
ّ
على ما عداها ،بقي الكالم
احلكومي ،يعيش يف أجواء
ضبابية ،وشعارات قدمية -
جديدة ،عن وحدة املعايري،
والشراكة
وامليثاق،
وسوى ذلك ،من تربيرات
متنع التقدم إىل االمام.
وأمس االول ،طرأ خالف
على كيفية معاجلة الوضع
املتدهور يف طرابلس.
وذكرت مصادر بعبدا
ان الرئيس ميشال عون
جملس
انعقاد
يفضل
االمن املركزي اوال لتجري
القيادات األمنية املوجودة
على األرض نقاشا معمقا
للمعطيات وتتخذ القرار
املناسب.
واضافت املصادر ان

محاوالت إطفاء حريق بلدية طرابلس تواصل إىل ساعات الصباح األوىل
األمن
جملس
اجتماع
املركزي يتم بدعوة من
وزير الداخلية وقد يرأسه
رئيس احلكومة اذا أراد.
وقالت :اذا كان من
ضرورة إلنعقاد جملس
الدفاع االعلى يتم االتفاق
على ذلك .ال سيما وان
هناك محلة تقول ان جملس
الدفاع اخذ مكان احلكومة
وهو يقرر عنها وهذا أمر
غري صحيح.
قالت مصادر سياسية
مطلعة أن عدم اجرتاح
احلل السياسي ستكون له
انعكاساته السلبية ولفتت
إىل أن السيناريوهات
الضبابية للوضع اللبناني

هي أكثر ما تقلق دون
إغفال متدد وباء كورونا
واستمرار تطور األوضاع
يف طرابلس وما قد
يستتبع ذلك.
وتوضيحا لبيان مكتب
اإلعالم الذي صدر امس
الول فإن املعلومات افادت
أن رئيس حكومة تصريف
األعمال طلب من رئيس
اجلمهورية انعقاد اجمللس
األعلى للدفاع لكن الرئيس
عون فضل انعقاد اجتماع
جملس األمن املركزي
لدرس الوضع ميدانيا
ومعروف أن هذا اجمللس
يتابعون
ضباطًا
يضم
األمور على األرض لدراسة

واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والرتكية من ليبيا فوراً
بأعمال
القائم
أعلن
املندوب األمريكي لدى
األمم املتحدة ريتشارد
ميلز امس االول اخلميس
أن بالده تطلب «من تركيا
ّ
وروسيا الشروع فورًا
يف سحب قواتهما» من
ليبيا ،مبا يشمل القوات
العسكرية واملرتزقة.
وقال يف اجتماع جمللس
األمن الدولي حول ليبيا
اليوم اخلميس أن واشنطن
األطراف
من
تطلب
ّ
كلها «احرتام
اخلارجية

السيادة الليبية وإنهاء
مجيع التدخالت العسكرية
يف ليبيا فورًا».

املوقف
هذا
ويبدد
األمريكي احلازم يف ظل

الوضع ومعرفة اإلمكانات
والتوقعات على أنه إذا
كانت هناك من قرارات أو
اقرتاحات يف هذا االجتماع
وتستوجب انعقاد اجمللس
فيلتئم
األعلى للدفاع
اجمللس ،مع العلم ان
كالما كثريا صدر عن حلول
هذا اجمللس مكان جملس
الوزراء .وحتدثت عن دور
أساسي جمللس األمن
املركزي ألنه يضم معظم
قادة األجهزة القادرين
على احلصول على تقارير
عن املناطق وهكذا ميكن
إجناز العمل املتصل مبا
جيري على األرض وعلى
ضوء ذلك ميكن تقرير ما
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للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

قائد القيادة املركزية باجليش األمريكي
يف إسرائيل لبحث التهديد اإليراني
القيادة
قائد
وصل
املركزية باجليش األمريكي
كينيث ماكينزي ،امس
االول ،إىل إسرائيل يف
زيارة رمسية تبحث التهديد

إذا كان جملس األعلى
للدفاع جيتمع ام ال.
وهكذا يبقى الوضع احلكومي
يف ثالجة االنتظار حيث ال
مبادرات يف االفق اىل
قرب حل العقد اليت يبدو
انها ما زالت مستعصية
حيث أعلنت مصادر مطلعة
إن ال مؤشرات كاملة بعد
عن حتركات جديدة على
صعيد املعاجلات السياسية
وال سيما على صعيد
تأليف احلكومة واملسألة
معلقة بالتالي عند موقف
املعنيني بالتأليف جلهة
وحدة املعايري لدى رئيس
اجلمهورية ورغبة الرئيس
املكلف بإحقية صالحيته

يف التأليف وتسمية وزراء
االختصاص الفتة إىل أنه
حتى احللول الوسطية مل
جتد هلا مكانا.
وكان مكتب اإلعالم يف
رئاسة اجلمهورية أشار
إىل ان الرئيس عون
طلب انعقاد جملس األمن
املركزي لدرس الوضع
األمين يف البالد من
خالل التقارير امليدانية
اليت تعدها القوى األمنية
املعنية..
ويف ضوء ما تنتهي إليه
هذه القوى يبنى على
الشيء مقتضاه.
مما
التوجسات
وإزاء
جيري ،زار مدير املخابرات

يف اجليش اللبناني العميد
الركن طوني قهوجي،
يرافقه املساعد الثاني
ملدير املخابرات العميد
الركن نبيل امحد عبد اهلل
مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
يف دار الفتوى ،خصوصا
بعدما نقل «خشيته من
انفجار اجتماعي كبري يف
لبنان على الصعد كافة،
اذا مل تتم املعاجلة فورا
قبل فوات األوان».
ولي ًال ،صدر عن الرئيس
احلريري البيان اآلتي :

أفران ماونت لويس
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اإليراني.
وقال اجليش اإلسرائيلي
يف بيان« :بدأ قائد
يف
املركزية
القيادة

قوى األمن تنشر مقطع فيديو لتساقط قنابل املولوتوف على باحة سراي طرابلس

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

full Australia Day events program, marking one of the
most important days in our calendar with a successful
citizenship ceremony and outdoor celebration event.
Australia Day is one of our nation’s most loved
holidays, giving people the chance to get together
and celebrate what it means to be Australian,
regardless of their background.

Mayor Steve Christou, Artist D Minor and Deputy Mayor Eddy
Sarkis with his daughter.

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone
lodging a development 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.

I was delighted to see so many of you enjoying
the music, entertainment and ﬁreworks display and
bonding with loved ones. I’d like to commend all the
performers, particularly Daniel D Minor and A.Girl on
their performances. I look forward to watching them
prosper in their artistic careers.

Australia Day celebrations
wrap-up

I also extend my congratulations to the winners of the
Citizen of the Year and Community Pride Awards that
were held in conjunction with a special Australia Day
Citizenship Ceremony.

It was a pleasure to lead the way this year and be the
only major council across New South Wales to hold a

I thank the Australian Government for assisting our
event through the National Australia Day Council.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
)DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت
يـُطلب من أي شخص يقدم
طلب تطوير تحميل طلبه
إلكرتونيـًا من خالل موقع
Planning(
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
لتقديم طلبات التطوير
:الحالية زوروا
www.cumberland.
n s w . g o v . a u /
developmentapplicationscurrently- advertised
:أو زوروا
www.cumberland.
n s w . g o v . a u /
developmentapplication-tracking
وذلك للتحقق من حالة
.تطويرات معينة

إختتام إحتفاالت يوم أسرتاليا

كان من دواعي سروري أن
أكون رائدا هذا العام وأن
نكون البلدية الرئيسية
الوحيدة يف جميع أنحاء
نيو ساوث ويلز التي تقيم
ًا
كامل لفعاليات
برنامجـًا
يوم أسرتاليا الذي يمثل
أحد أهم األيام يف تقويمنا
مع حفل مواطنة ناجح
وحدث احتفالي يف الهواء
رئيس البلدية ستيف كريستو يتوسط نائب
.الطلق
الرئيس آدي سركيس وعضو البلدية بول غارارد
كما أتقدم بالتهنئة من الفائزين
بجائزة «مواطن العام» وجائزة
«فخر املجتمع» يف الحفل الذي
أقيم بالتزامن مع احتفال خاص
.ملنح الجنسية يف يوم أسرتاليا
أشكر الحكومة األسرتالية على
املساعدة يف هذا الحدث من خالل
.املجلس الوطني ليوم أسرتاليا
إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان
 فالرجاء االتصال بي،أساعدكم فيها
:على الرقم
0419 651 187
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

يوم أسرتاليا هو أحد أكثر
،العطالت املحبوبة يف بالدنا
حيث يمنح الناس فرصة لاللتقاء
معـًا واالحتفال بما يعنيه أن
 بغض النظر،يكونوا أسرتاليـني
.عن خلفيتهم
لقد سررت برؤية الكثري منكم
يستمتعون باملوسيقى والرتفيه
وعرض األلعاب النارية والتواصل
 أود أن أثني على.مع أحبائكم
جميع املؤدين والفنانني وال سيما
الفنان دانيال دي مينور واحدى
 إنني أتطلع.الفنانات على أدائهما
إىل رؤيتهما يتألقان يف حياتهما
.الفنية
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لــبنانيات

دياب أثار مع دل كول االنتهاكات االسرائيلية املتكررة وعرض باسيل :التدقيق اجلنائي مرتكز املبادرة الفرنسية
مع كومار جاه وطراف آلية خطة التعايف والبناء واإلصالح وحتريك الشارع املعروف االنتماء والتمويل لن يفيد

استقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
يف السرايا احلكومية قائد قوة
«اليونيفيل» يف لبنان اجلنرال
ستيفانو ديل كول ورئيس
قسم الشؤون السياسية يف
القوة نرياج سينغ واملعاون
العسكري للجنرال دل كول
 ،يف حضور منسق احلكومة
اللبنانية لدى قوات األمم
املتحدة العميد الركن حسيب
عبدو ومستشار رئيس احلكومة
للشؤون الديبلوماسية السفري
جربان صوفان.
وأعلن املكتب االعالمي يف
السرايا« ،ان ديل كول اطلع
الرئيس دياب على الوضع
يف منطقة عمليات قوات األمم
املتحدة حلفظ السالم .وأثار
رئيس احلكومة خالل االجتماع
موضوع االنتهاكات اإلسرائيلية
املتكررة للسيادة اللبنانية،
العدوانية
األعمال
وكذلك
االستفزازية الذي يقوم بها
العدو اإلسرائيلي ،سيما خطف
الراعي اللبناني من داخل

دياب مستقبال دي كول

وحماولة
اللبنانية
األراضي
خطف شقيقه واحتجاز املواشي.
وطالب بوضع حد نهائي هلذه
األعمال اليت تشكل خطرا ليس
فقط على اجلنوب فحسب بل
على السلم واألمن يف املنطقة،
وانتهاكا للقرار.»1701
واستقبل الرئيس دياب املدير
اإلقليمي لدائرة املشرق يف
البنك الدولي ساروج كومار
جاه يف حضور سفري االحتاد
األوروبي رالف طراف واملستشار
يف السفارة رين نيالند واملمثلة
املقيمة لألمني العام لألمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية جناة
رشدي ،يف حضور نائبة رئيس
جملس الوزراء وزيرة الدفاع يف
حكومة تصريف االعمال زينة
عكر ،مدير مكتب رئيس احلكومة
القاضي خالد عكاري واملستشار
السفري صوفان.
ومت البحث يف اآللية املشرتكة
اليت يعتمدها االحتاد األوروبي
واألمم املتحدة والبنك الدولي
واملتعلقة خبطة التعايف والبناء
واإلصالح.

القاضية عون تدعي على
رياض سالمة وغريه!

ادعت القاضية غادة عون
على حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة جبرم اساءة
االمانة باالموال املسلمة اليه
واملتعلقة بالدوالر املدعوم
وعلى رئيسة جلنة الرقابة
على املصارف مايا دباغ
جبرم االهمال الوظيفي وعلى
ّ
مكتف وعبد
الصرافني ميشال
ّ
الرمحن فايد سندًا للمادة
 ٧٧٠عقوبات ملخالفتهم قرارًا
اداريًا.

وكانت معلومات أشارت إىل
أن «حجم األموال املهدورة يف
ملف االدعاء على حاكممصرف
ن سالمة يبلغ  100مليون
لبنا 
دوالر».
وقالت معلومات إىل أن
«حاكم مصرف لبنان كان
يوزع الدوالرات على الصيارفة
فئة «أ» منذ أيار املاضي من
دون ان يصدر تعميمًا بكيفية
تنظيم العملية».

جريصاتي يرد على رد اخلليل
رد الوزير السابق سليم جريصاتي يف بيان ،على رد النائب أنور
اخلليل قائال« :الشيخ اجلليل ،أنت تعرف أني مل أصف مصرفا ومل
أملس ماال حراما ومل أستزمل ومل أشرذم ومل أتربأ من عمل قمت به
يوما ،علك تستلهم».

البى ذلك التقى رئيس حكومة
تصريف األعمال الدكتور حسان
دياب بعد ظهر اليوم يف السرايا
احلكومية ،وفدا من اجلمعية
اللبنانية ألولياء الطالب يف
اجلامعات األجنبية ضم الشيخ
جهاد العبداهلل ،إيلي فرحية،
نايف غيث ،ربيع كنج ،عبري
حييى ،حممد العبداهلل ،رياض
خوري وأسعد الظاهر ،يف حضور
الوزير شربل وهبة واألمني
العام جمللس الوزراء القاضي
حممود مكية.

وفد الطالب

واطلع دياب من الوفد على واقع
الطالب يف اخلارج يف ظل عدم
تطبيق قانون الدوالر الطاليب.
وطالب الوفد ب «املساعدة
يف إلزام املصارف تطبيق هذا
القانون» .ووعد دياب مبتابعة
املوضوع ومعاجلته مع املعنيني.

رأى رئيس «التيار الوطين احلر»
النائب جربان باسيل يف بيان
له امس االول ،أن «اإلجراء
القضائي السويسري يف قضية
حاكم مصرف لبنان يشكل
سابقة على املستوى اللبناني
تؤسس ملثيالت هلا على مستوى
الدول اليت تستضيف مصارفها
حسابات تتلقى حتويالت لبنانية،
سواء جرى تهريبها باستنسابية،
لو كانت مشبوهة تتعلق
بتبييض األموال حبسب اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
وهذا التطور النوعي يتيح الحقا
ألي متضرر االقتداء به يف أي
مراجعة قضائية قد يرتئيها».
وقال« :لقد سبق وطلبت ،من
موقعي الوزاري السابق والنيابي
احلالي ،مباشرة وغري مباشرة،
خطيا وشفهيا ،من مسؤولني
دوليني ،اوروبيني وامريكيني
وأمميني ،مساعدة لبنان على
كشف التحويالت املشبوهة
لألموال اىل اخلارج واعادتها
له ،فاملعاهدات الدولية كما
االتفاقات الثنائية بني لبنان
ودول عدة ،تسمح له بتعقب
األموال املنهوبة واملوهوبة
واقتفاء اثرها واستعادتها،
وال جتوز االستهانة بالتجارب
الدولية ،خصوصا بوجود اجهزة
متخصصة علميا وتقنيا يف
بعض البلدان لتتبع األموال
املفقودة».
أضاف« :على احلكومة اللبنانية
ان تتحرك دبلوماسيا وان
تكلف حماميا او مكتب حماماة
متخصصا بهذه القضايا ،يقوم
بالبحث داخليا وخارجيا عن
هذه األموال ويطالب بها بإسم
الدولة .كما عليها اطالق العمل
بعقد التدقيق اجلنائي بعدما

ازيلت احلجج اليت وضعت لعدم
السري به .ان التدقيق اجلنائي
هو الوسيلة الفضلى لكشف
الفجوة املالية يف مصرف
لبنان ،وأسبابها واملسؤولني
عنها ،وبالتالي اصالح نظامنا
املصريف ،وهو يشكل مرتكز
املبادرة الفرنسية ويفرض
على القوى السياسية ان تتبناه
دون لبس واقالع الرافضني عن
حماوالت تعطيله».
وتابع« :كما ننتظر من جملس
النواب اقرار اقرتاحات القوانني
اليت تقدم بها تكتل لبنان القوي
واملتعلقة ب:
 -1ضبط التحويالت اىل
اخلارج.
-2استعادة األموال احملولة
استنسابيا اىل اخلارج بعد 17
تشرين.
-3الكشف االلزامي لألموال
واألمالك العائدة للقائمني خبدمة
عامة من سياسيني وموظفني.
-4انشاء احملكمة اخلاصة باجلرائم

املالية».
وتابع« :أخريا على القضاء
اللبناني ،ان يواكب القضاء
السويسري ،ال أن يقف موقف
املتفرج واملتلقي ،ان مل نقل
املتهرب ،ألن احملاسبة ستطال
والفضيحة
منه
املقصرين
ستالحق املتورطني .اللبنانيون
يعولون على بعض القضاة
النزيهني واجلريئني الستعادة
ما سرق ونهب من أمواهلم».
وختم« :هذه ساعة احلقيقة
وهنا ساحة املعركة ،اما حتريك
االنتماء
املعروف
الشارع
والتمويل ،فإن اصابع بعض
املنسقني ومسؤولي بعض
األجهزة السابقني واحلاليني
واضحة فيه .ان حتريكه لن
حيمي منظومتكم السياسية
واملالية ولن حييد انظارنا عن
نالحقكم
وسنبقى
فسادها
كلكم ،بتصميم وواقعية معا،
حتى تعيدوا ما سطت عليه
ايديكم».

مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية:

الرئيس عون طلب اجتماع جملس
االمن املركزي لدرس األوضاع األمنية
توضيحا ملا ذكرته حمطة MTV
مساء امس االول اخلميس عن
ان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون مل يوافق على
دعوة اجمللس األعلى للدفاع
اىل اجتماع للبحث يف األوضاع
األمنية الراهنة ،أشار مكتب
االعالم يف رئاسة اجلمهورية
اىل ان الرئيس عون طلب

انعقاد جملس االمن املركزي
لدرس الوضع األمين يف
البالد من خالل التقارير
امليدانية اليت تعدها القوى
األمنية املعنية ،ويف ضوء ما
تنتهي اليه هذه القوى من
اقرتاحات وإجراءات ،يصار
اىل اجراء الالزم ويبنى على
الشيء مقتضاه.

الناطقة باسم وزارة اخلارجية الفرنسية:

وهبه هنأ وزير اخلارجية االمريكي بتسلمه
مهامه واكد متانة العالقات بني البلدين فرنسا حتشد جهودها من أجل إنهاء األزمة
يف لبنان وتقف إىل جانب اللبنانيني

وجه وزير اخلارجية واملغرتبني
شربل وهبه رسالة تهنئة اىل
وزير اخلارجية االمريكي اجلديد
انطوني بلينكن ملناسبة تسلمه
مهامه ،اكد فيها «متانة
اليت
التارخيية
العالقات
تربط لبنان بالواليات املتحدة
االمريكية ،وعمقها ،واالهداف
املشرتكة اليت جتمع البلدين
يف اطار من الدميقراطية
واحلرية».

واعرب وهبه عن شكره
الذي
املتواصل
«للدعم
تقدمه الواليات املتحدة للبنان
وللجيش اللبناني من اجل
ضمان االستقرار والسالم يف
لبنان ،والتطلع اىل استمرار
التعاون البناء يف سبيل
حتقيق االهداف النبيلة اليت
نعمل من اجلها» ،متمنيا له
النجاح والتوفيق يف مهامه
اجلديدة.

وزعت السفارة الفرنسية يف
لبنان تصرحيا للناطقة باسم
وزارة اخلارجية الفرنسية ردا
على سؤال حول دعوة منظمة
العفو الدولية فرنسا إىل
تعليق بيع األسلحة إىل لبنان،
مؤكدة استعمال قنابل مسيلة
للدموع ورصاصات مطاطية
وقاذفات ذات صناعة فرنسية
لقمع املتظاهرين يف لبنان
قالت فيه»:تولي السلطات
الفرنسية عناية فائقة لطلبات
منح تراخيص تصدير املعدات
املصنفة اليت قد تستخدم
حلفظ النظام وتدرس كل
طلب على حدة ،متاشيا مع
وهذا
الدولية.
التزاماتها
هو احلال بالنسبة إىل لبنان
الذي يواجه أزمة اقتصادية

واجتماعية وسياسية فادحة
والذي يعد استقراره ضروريا
للمنطقة برمتها .وتذكر فرنسا
بانتظام حبرصها على احرتام
حق اللبنانيني يف التظاهر
سلميا».
اضافت»:من ناحية أخرى ،تقدم
فرنسا ،على غرار شركائها
األساسيني ،الدعم للقوات
املسلحة اللبنانية ولقوى األمن
الداخلي ،بصرف النظر عن
حفظ النظام ،وذلك من أجل
متكينها من صون سيادة لبنان
واستقالله واستقراره ،ونأيه
عن األزمات اإلقليمية .وحتشد
فرنسا جهودها من أجل إنهاء
األزمة يف لبنان وتقف إىل
جانب اللبنانيني كما عهدت
دائما».

 3497إصابة بكورونا جديدة و  68حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  3497اصابة جديدة يوم
امس االول اخلميس رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل
 .293157كما مت تسجيل  68حالة وفاة.
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لــبنانيات

وزيرا الصحة واالعالم أطلقا املنصة اإللكرتونية لتسجيل البيانات للقاح

حسن :سنطبق املعايري بدقة عبد الصمد:االعالميون من ضمن االولويات عراجي :ال أعراض خطرة
أطلق وزيرا الصحة واإلعالم يف
حكومة تصريف األعمال الدكتور
محد حسن والدكتورة منال عبد
الصمد جند املنصة اإللكرتونية
للقاح
البيانات
لتسجيل
وعنوانهاCOVAX.MOPH. :
 ،GOV.LBيف مؤمتر صحايف،
شارك فيه رئيس جلنة الصحة
النيابية الدكتور عاصم عراجي
وحضره النواب أعضاء اللجنة
ومستشار رئيس اجلمهورية
الدكتور
الصحية
للشؤون
وليد خوري وعدد من ممثلي
اجلمعيات واملنظمات الشريكة
احمللية والدولية.
وفور اإلعالن عن املنصة بدأ
التسجيل مبعدل ألفي زائر
تقريبا كل مخس دقائق ،علما
أن اإلسراع يف التسجيل ال يعين
احلصول على أولوية التلقيح
اليت ستعتمد على املعايري اليت
وضعتها اللجنة الوطنية إلدارة
اللقاح .وجتدر اإلشارة إىل أن
املنصة الرمسية للتلقيح تؤكد
محاية اخلصوصية للمستفيدين
من جهة وقواعد البيانات من جهة
ثانية ،وقد متت جتربتها بإشراف
فريق تقين معلوماتي من البنك
الدولي لضمان عدم اخرتاقها.
كما أن منصة التلقيح مربوطة
مبنصات الرسائل النصية يف
كل من شركيت اهلاتف اخللوي
 TOUCHو ALPHAلتسريع
إيصال الرسائل القصرية إىل
املستفيدين.

الوزير حسن

إفتتح املؤمتر الصحايف بالنشيد
الوطين ،قبل أن يستهله الوزير
حسن بتوجيه الشكر لوزيرة
اإلعالم على «جهودها الصادقة
يف دعم كل اخلطط اليت
وضعتها وزارة الصحة العامة
من خالل وضع الرأي العام يف
حقيقة املراحل اليت تتم فيها
مواجهة وباء كورونا».
ولفت إىل «أهمية هذه املؤازرة
اليت تقدمها وزارة اإلعالم
وخمتلف الوسائل اإلعالمية
ووسائل التواصل اإلجتماعي يف
نقل املعلومة بعد التأكد منها
من املراجع الطبية املسؤولة
فتكون املعلومات اليت يستند
إليها املواطن موثقة ومتكنه
من اختاذ القرارات الصحيحة».
كما شكر الوزير حسن جلنة
الصحة النيابية واللجنة الوطنية
إلدارة الوباء «على ما تقومان
به من جهود سواء يف التشريع
لتسريع استقدام اللقاح أم يف
وضع خطة التلقيح».
ومتنى الوزير حسن «جتاوب
املواطنني مع اخلطة الوطنية
لبلوغ نسبة التلقيح اىل ما
يقارب مثانني يف املئة وحتقيق
املناعة اجملتمعية اليت تؤمن
محاية اجملتمع من الوباء».
وأكد «أن العربة األساسية
يف هذه املرحلة تكمن يف
تطبيق خطة التلقيح اليت مت
وضعها ما يتطلب التزاما من
كل املؤسسات واإلدارات مببدأ
املساواة والعدالة خارج أي
إعتبار آخر ،سياسي أو مناطقي

أو طائفي» .وشدد يف هذا
السياق على أن «وزارة الصحة
العامة ستعتمد يف تطبيق اخلطة
املعايري اليت وضعتها بدقة
اللجنة الوطنية إلدارة اللقاح».
وقال« :إذا كان للقطاع اخلاص
قدرة على تأمني لقاحات
إضافية ،فإن ذلك سيتم من
ضمن ضوابط ومعايري موحدة
تشكل مرجعية لكل املبادرات
سواء على املستوى الفردي أم
النقابي».

عبد الصمد

ثم حتدثت وزيرة االعالم،
فقالت« :لقد وفت احلكومة
بوعدها بأن تتوفر الشفافية يف
طرح املواضيع ضمن اطار احلق
بالوصول للمعلومات اىل مجيع
املعنيني».
واشارت اىل ان «نسبة االصابات
بفريوس كورونا بني القطاعات
املنتجة يعد مرتفعا جدا ،حيث
ان  %72من االصابات من
الفئات املنتجة يف اجملتمع ،اي
بني  20و  59عاما ،وهذا دليل
على مدى خطورة الوباء».
وقالت« :هذه هي املرة االوىل
يف تاريخ البشرية يتزامن وباء
مع تطور تكنولوجي كبري ومع
وسائل تواصل اجتماعي هلا
دورها يف نقل املعلومات،
وبالتالي حنن امام كم هائل من
نشر املعلومات .وباء آخر خطري
هو الوباء املعلوماتي وعدوى
نشر االخبار املضللة أخطر
من كورونا .من هنا الرتكيز
على أهمية نقل املعلومات
وصوابيتها حول اللقاح الذي
نشرت حوله الكثري من االخبار
اليت تتضمن تضليال او حتويرا
للوقائع .لذلك دورنا االساسي
كوزارة اعالم ،وبالتعاون مع
كل وسائل االعالم املرئي
واملسموع واملكتوب والرقمي،
ان ننقل كل املعلومات بشكل
كامل وشامل وصحيح .وعلى
املواطن االختيار ،بني أخذ هذا
اللقاح من عدمه ،النه ال الزامية
يف االمر ،واخليار يعود اليه».
اضافت« :لعبت وزارة االعالم
دورا ،بالتنسيق مع اللجنة
الوطنية للقاح ووزارة الصحة

خالل اطالق املنصة االلكرتونية

ومنظمة الصحة العاملية ،ملعرفة
االولويات بالنسبة لالشخاص
الذين جيب ان يتلقوا اللقاح،
باالضافة اىل شكرهم على
وقوفهم اىل جانبنا ،وعلى ان
يكون االعالميون من ضمن
االولويات يف التطعيم ضمن
معايري املخاطر الثالثة :اوال
ان من جيب ان يكون ضمن
االولويات هو من يشكل
املرض خطرا مباشرا عليه
كالطاقم الطيب والتمريضي
واملسعف ،واالخر من يؤثر عليه
الفايروس بشكل مباشر ككبار
السن ومرضى الربو وغريه ،اما
املعيار الثالث الذي ينطبق على
االعالميني فهم من الفئات اليت
تعترب اساسية يف سري اجملتمع.
ونؤكد ان دور االعالم اساسي
يف هذا املوضوع».
واشارت اىل «ان حاالت
االصابات بني االعالميني توازي
نسبة االصابات الوطنية حواىل
 ، %4.2لكننا نعترب انه بغياب
السلطة الرابعة عن الساحة
او تعرضها خلطر كورونا ،لن
يكون هناك من ينقل املعلومات
او يقوم بتوعية املواطن
على واجباته ودوره يف هذا
املوضوع».
وقالت« :طلبت وزارة االعالم
من كافة النقابات يف قطاع
االعالم لوائح املنتسبني اليها
ومن يرغب بتلقي اللقاح
باالضافة اىل موظفي وزارة
االعالم وتلفزيون لبنان واالعالم
العام ،ليتم حتويل اللوائح اىل
وزارة الصحة لتوفري اجلهد يف
البحث عن االعالميني وطبيعة
وظيفتهم ،ومن ثم ادخال
املعلومات اىل منصة اللقاح،
وبالتالي تقرر اللجنة الوقت
املناسب العطاء القطاع االعالمي
االولوية باللقاح».
واكدت ان «املطلوب الوعي
والتوعية والتأكد من صحة
اخلرب واملصدر ،وتركيزنا على
التعاون املشرتك مع وسائل
االعالم للتأكد من مصدر املعلومة
الذي هو دائما من وزارة الصحة
ومنظمة الصحة العاملية وموقع
كورونا يف وزارة االعالم الذي
يوحد تلك املعلومات ،كذلك

ضرورة ان يكون االشخاص
الذين جترى معهم املقابالت
عرب وسائل االعالم موثوقني
والتحلي بالوعي الكامل للتغلب
على كورونا».
وزارة
«لتعاون
وشكرت
الصحة مع طلبات وزارة االعالم
واالعالميني واملسؤولية الوطنية
اليت تتحلى بها واملنظمات
االممية اليت تتعاون معنا،
خصوصا يف موضوع االسئلة
واالجوبة عن اللقاح واليت
توصلنا اىل املعلومة الصحيحة.
وحنن اطلقنا هاشتاغ يف وزارة
االعالم «عد للعشرة قبل
نشرها» ،وهو أمر من الضروري
اتباعه جتنبا للمعلومات اخلاطئة
واملضللة».
واكدت عبد الصمد ردا على
سؤال ان «محلة التلقيح ستتم
بالتعاون مع وسائل االعالم
كافة ومع وزير الصحة واللجنة
الوطنية للقاح من أجل توعية
شاملة ،وال ميكن اطالق هذه
اخلطة قبل اطالق املنصة وبدء
العمل بها ،وستكون لنا تباعا
سلسلة لقاءات مع وسائل
االعالم ومع اجلهات الصحية
املعنية الطالق خطة اعالمية
ملواكبة محلة التلقيح».

عراجي

ونوه النائب عراجي «بالتعاون
املثمر مع الوزير حسن منذ
بداية اجلائحة» .ووجه رسالة
للمواطنني مشجعا إياهم على
أخذ اللقاح «بهدف الوصول
إىل تلقيح مثانني يف املئة
من املقيمني وحتقيق املناعة
اجملتمعية» .وأكد أن «حتقيق
هذا اهلدف مهم جدا إلعادة عجلة
اإلقتصاد إىل الدوران ومواجهة
ما نعانيه من أوضاع مأسوية
وكارثية».
املرتددين
«على
وقال:
واخلائفني أن حيصلوا على
معلوماتهم من اإلختصاصيني
فال يرتددوا يف أخذ اللقاح
خصوصا أن ال عوارض جانبية
خطرة قد برزت حتى اآلن من
عمليات التلقيح».

مداخالت

كما كانت مداخالت لعدد من

أعضاء جلنة الصحة النيابية
مالحظاتهم،
فيها
عرضوا
تضامن
«ضرورة
مؤكدين
املؤسسات اإلستشفائية كافة
مع وزارة الصحة العامة يف هذه
املرحلة الدقيقة والصعبة من
مواجهة وباء كورونا ،يف وقت
أن املواطنني فقدوا الكثري من
قدرة املواجهة حتت عبء األزمة
املالية املتفاقمة».
شرح تقين للمنصة
وكان شرح عن منصة COVAX.
وآلية
MOPH.GOV.LB
التسجيل قدمه مربمج منصة
اللقاحات يف وزارة الصحة
العامة علي روماني ،الذي لفت
إىل أن «التسابق على التسجيل
لن مينح الشخص املعين أولوية
يف احلصول على اللقاح الذي
سيعطى وفق معايري حمددة
بدقة».
وقال« :إن التسجيل يبدأ ممن
لديهم مثاني عشرة سنة وما
فوق ،ومبجرد تسجيل الشخص
بياناته على املنصة يفتح له
ملف إلكرتوني ويتلقى رسالة
نصية حتتوي على عنوان هذا
امللف؛ وعندما حيل موعد تلقيح
الفئة اليت ينتمي إليها الشخص
يتم تبليغه بإمكانية احلصول
على موعد وحتديد املركز الذي
يستطيع التوجه إليه ألخذ
اللقاح ،من خالل الدخول إىل
صفحته اخلاصة .عندئذ ،حيدد
مركز التلقيح واملوعد ويتم
تبليغ املستفيد برسالة نصية؛

وعلى الشخص أن حيضر
للتلقيح قبيل املوعد ،وهذا
األمر ضروري إلجناز التحضريات
للقاح».
اضاف« :بعد تلقي اجلرعة
األوىل حتدد املنصة بشكل
تلقائي ،موعد اجلرعة الثانية
الذي حيل بعد حواىل ثالثة
أسابيع؛ وبعد تلقي كل جرعة،
على املستفيد معاودة الدخول
إىل صفحته لتسجيل حالته
الصحية سواء كانت جيدة أم
شعر بأي أعراض».
وأوضح روماني أن «األولوية
ستكون ملن هم يف القطاع
يتجاوزون
ومن
الصحي
اخلمسة وسبعني عاما» .ولفت
إىل أن «الفئات مقسمة إىل
املنضوية
الفئات
اثنتني:
يف القطاع الصحي ،والفئات
خارج هذا القطاع واليت تضم
مجيع املقيمني على األراضي
اللبنانية» .واوضح «أن بطاقة
التعريف تشمل جواز السفر
أو اهلوية أو بطاقة جلوء»،
مشددا على «ضرورة أن تكون
املعلومات صحيحة ودقيقة
إلمتام عملية التلقيح».
واشار اىل ان فقرة احلاالت
املعينة ،يذكر فيها محل املرأة
ومعاناة األشخاص من حساسية
معينة ،كما انه جيب ان يذكر
إصابة الشخص بالفريوس إذا
حصل ذلك ،ويف حال خضوعه
للقاح يف بلد آخر حتديد الزمن
بدقة.

قاطيشا :لوضع اسرتاتيجية سريعا
إلعادة لبنان إىل دوره اإلقليمي
شدد عضو «تكتل اجلمهورية
القوية» النائب وهيب قاطيشا
خالل حماضرة عرب تطبيق
 ،ZOOMنظمتها اجلامعة الشعبية
يف جهاز التنشئة السياسية
ب «القوات اللبنانية» بعنوان
«االنفتاح العربي اجلديد على
إسرائيل وتأثريه على صراعات
املنطقة» ،على «أهمية وضع
اسرتاتيجية سريعا إلعادة لبنان
إىل دوره اإلقليمي املعهود،
ترتافق مع رؤية اقتصادية
ليبقى مرفأ بريوت بوابة الشرق
على املتوسط».
وقال« :أخريا ،أصبح املشرق
العربي  -دول اخلليج ،مطوقا
من  3قوميات :االسرائيلية
والرتكية واإليرانية ،فجاء انفتاح
دول اخلليج العربي على إسرائيل
ليفك إحدى حلقات الطوق
الثالث وبات املشرق العربي
اليوم مهددا فقط من تركيا
يف الشمال وإيران يف اجلنوب.
هذا االنفتاح مع إسرائيل سوف
يعزز للمشرق العربي التواصل
املالي واالقتصادي والبحري
مع الغرب ودول البحر املتوسط
ألن الشاطىء الفلسطيين هو
األقرب إىل هذه الدول»؟
وختوف من «أن يؤثر هذا
االنفتاح سلبا على الوضع
اللبناني يف موضوع التجارة

البحرية ومرفأ بريوت الذي
سينافسه مرفأ حيفا ،كذلك
يف املوضوع املالي املصريف
والزراعة
السوق
واقتصاد
والسياحة».
ورأى أنه «خيشى أن يضعف
دور لبنان االسرتاتيجي يف
الشرق العربي إن مل تتدارك
الدولة اللبنانية األمر لوضع
رؤية واسرتاتيجية حتفظ دوره
الرائد يف هذا الشرق».
وردا على سؤال عن جهود «تكتل
اجلمهورية القوية» لالنقاذ ،قال
قاطيشا« :حناول يف التكتل
من خالل الطروح اليت نقدمها
أن ننقذ بلدنا من الغرق .لدينا
احللول لكل القضايا املستعصية
من املرفأ إىل الكهرباء،
فاالتصاالت والكازينو واحلدود،
لكن الدولة مفككة وعاجزة.
ولذلك ،نطالب بالعودة إىل
الشعب بانتخابات نيابية مبكرة
إلنتاج سلطة جديدة من رئيس
مجهورية وجملس نواب وحكومة
منبثقة عن الشعب النقاذ لبنان
من الغرق».
ثم أجاب على أسئلة املشاركني
يف احملاضرة اليت تركزت
على «سبل اخلروج من األزمة
االقتصادية والسياسية اللبنانية
ودور التكتل يف رفع صوت
الناس مبجلس النواب».
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لـبنانيات

عون عرض مع جنم عمل وزارة العدل جعجع :سنواصل النضال حتى إزاحة
وشؤونا وزارية أخرى
الكابوس عن صدر لبنان

الرئيس عون مستقبال الوزيرة نجم
عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،مع وزيرة
العدل يف حكومة تصريف االعمال
السيدة ماري كلود جنم ،عمل
وزارة العدل واحملاكم يف ظل
االغالق العام يف البالد نتيجة
انتشار جائحة «كورونا» .

كما تطرق البحث اىل شؤون
وزارية خمتلفة ومنها مسار
عملية التدقيق املالي اجلنائي
يف احلسابات املالية ملصرف
لبنان واإلدارات واملؤسسات
العامة ،وموضوع املساعدات
املالية اليت توزع على العائالت
اللبنانية األكثر فقرا.

دريان التقى قهوجي والكعكي نقال عنه:
من يضع العقبات والعراقيل لتشكيل
احلكومة اصبح واضحا للعيان
اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى ،مدير
املخابرات يف اجليش اللبناني
العميد الركن طوني قهوجي،
يرافقه املساعد الثاني ملدير
املخابرات العميد الركن نبيل
امحد عبد اهلل ،يف حضور بسام
عفيفي ،يف زيارة تعارف جرى
خالهلا تداول الشؤون العامة
واألوضاع األمنية واملعيشية.
والتقى املفيت دريان نقيب
الصحافة عوني الكعكي الذي
نقل عنه ان «من يضع العقبات
والعراقيل لتشكيل احلكومة

اصبح واضحا للعيان ،والقاصي
والداني يعلم بهذا األمر ،وكل
يوم تأخري يدفع مثنه الوطن
واملواطن».
وأبدى املفيت دريان «خشيته
من انفجار اجتماعي كبري يف
لبنان على الصعد كافة ،اذا
مل تتم املعاجلة فورا قبل فوات
األوان».
ان
دريان
املفيت
واكد
«املساعي النبيلة اليت يقوم
بها الرئيس املكلف لتشكيل
احلكومة العتيدة حتتاج من
اجلميع التعاون لتسهيل مهمته
الوطنية االنقاذية».

ميقاتي أسف ملقتل شاب وسقوط
جرحى يف أحداث طرابلس

أسف الرئيس جنيب ميقاتي
ملقتل الشاب عمر طيبا ولسقوط
عدد كبري من اجلرحى يف
صفوف املدنيني والعسكريني
خالل األحداث اليت تشهدها
طرابلس ،وتقدم بالتعزية من
ذويه ،سائال اهلل العلي القدير
«أن حيمي طرابلس ولبنان من
كل من يريد إستغالل حاجات
الناس لتنفيذ خمطط سياسي
وأمين».
وقال»:ما تشهده طرابلس من
إحتجاجات هو ترمجة لغضب كبري
على إهمال الدولة وسياساتها
اخلاطئة ،وما يستفز الناس
أكثر ،هو الالمباالة اليت
تتعاطى بها السلطة مع أوجاع
اللبنانيني ،لكن يف النهاية،
وأبناؤنا
أهلنا
احملتجون
والقوى األمنية والعسكرية هم
أشقاؤنا ،وبالتالي ال جيوز أن
يتحول هذا الغضب املشروع
اىل مواجهات بني املواطنني
وعناصر القوى األمنية الذين
يتقامسون املعاناة ،لذلك على
اجلميع أن يتنبه اىل اجلهات
اليت حتاول حرف االحتجاجات

عن مسارها املطليب لتحقيق
مكاسب على حساب الفقراء».
أضاف »:حنن نعمل كل ما
يف وسعنا للوقوف اىل جانب
أبنائنا من خالل تكثيف العمل
يف مراكز العزم للرعاية الصحية
واالجتماعية ،ولكن على الدولة
أن تتحمل مسؤولياتها كاملة
جتاه مواطنيها ،وأن تسارع
اىل بلسمة اجلراح وتقديم ما
أمكن من املساعدات ،متهيدا
خلطة متكاملة فورية ترتافق
مع اإلقفال العام وتدعم
صمود اللبنانيني يف منازهلم،
خصوصا أنه يف الوقت الذي
يتلهى فيه املعنيون باخلالفات
السياسية ،يدخل كورونا اىل
كل بيت ،ويضرب أرقاما
قياسية خميفة يف حاالت
الوفاة».
وختم ميقاتي داعيا اجلميع اىل
التحلي بالوعي الكامل لتمرير
هذه املرحلة الصعبة ،مشددا
على «ضرورة تضافر اجلهود
من أجل محاية طرابلس اليت
نعمل قدر اإلمكانات املتاحة
على خدمة أهلنا فيها».

رأى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف بيان
أن «مواطنا ينتحر يأسا ،ومواطنا
آخر يسقط يف طرابلس ضحية
أعمال العنف اليت اندلعت على
هامش التحركات الشعبية يف
طرابلس ويف مناطق أخرى ،على
الرغم من قرار االقفال وخوف
الناس من كورونا».
أضاف« :ثالثة أشهر ونصف
الشهر على تكليف الرئيس
سعد احلريري تأليف احلكومة وال
بصيص أمل يف األفق لتأليف
أي حكومة ،ألنه طاملا األكثرية
النيابية احلالية ،اليت قوامها
حزب اهلل والتيار الوطين احلر
حاكمة ومتحكمة ،فال أمل يرجى
يف أي شيء ،واحلاضر املباشر،
كما املاضي القريب واملاضي
األبعد قليال ،خري دليل على
ذلك».
وتابع« :األكثرية احلاكمة تسهل
تكليف الرئيس احلريري ومن
ثم تعرقل تأليف احلكومة .فمع
هذه األكثرية احلاكمة ال حياة
ملن تنادي ،وسنذهب من سيء
إىل أسوأ ،وال حل اال بالتخلص
من هذه األكثرية ،وال طريقة
للتخلص منها إال بانتخابات نيابية
مبكرة ،ومن لديه أي اقرتاح آخر
حنن منفتحون على مناقشته».
وختم« :األهم من كل شيء،
على الرغم من كل ما نعيشه،
جيب أال نفقد األمل إطالقا،
وعلينا ان نتابع النضال ونواصله
كل من موقعه حتى إزاحة هذا
الكابوس عن صدر لبنان وصدور
اللبنانيني».
اىل ذلك أعلنت «القوات
اللبنانية» يف منطقة طرابلس،
يف بيان ،انها «تقف جنبا إىل
جنب أهلها يف املدينة ،وتؤكد
أن املبادرات الفردية مشكورة
ومطلوبة أحيانا ،لكنها ال ميكن أن
حتل مكان الدولة ومؤسساتها».
واستنكرت «الوضع االجتماعي
السيء الذي أوصلت هذه
السلطة لبنان وطرابلس حتديدا
إليه ،نتيجة إلهماهلا الواقع
الصحي جلائحة كورونا الذي
يفرض بطبيعة احلال اإلقفال
العام ،ولكن مع ضرورة أن تؤمن

البديل لناسها».
وسألت« :أين احلكومة من
مسؤولياتها جتاه شعبها وخصوصا
العمال املياومني يف ظل وجود
شرحية واسعة من الناس ممن
تعمل مياومة وال تستطيع تأمني
قوتها اليومي طيلة فرتة اإلقفال
القسري ،األمر الذي تتحمل
مسؤوليته الدولة بسبب إهماهلا
وسياسة الدعم اخلاطئة اليت
تعتمدها وتصرف هدرا وتهريبا،
فيما جيب أن تصرف على الناس
اجلائعة».
واعتربت «أن اإلهمال حبق أهلنا
يف طرابلس متماد ،ومتواصل
حتى حتت وطأة جائحة كورونا.
فالدعم اإلجتماعي غائب كليا عن
املدينة .لكأن الفقر املدقع الذي
يالزم أهلها ال يكفيهم يف ظل
غياب احلوكمة والتنسيق من قبل
احلكومة ووزاراتها ،وهذا ما يؤخر
العمل يف املستشفى امليداني،
وخصوصا يف البنية التحتية،
حيث باتت املدينة من دون أي
دعم يف اجملال الصحي ،وترك
أهلها ملصريهم يف مواجهة جائحة
كورونا».
واكدت «القوات» يف طرابلس،
انها «اليوم كما دائما ،إميانا
منها باحلس الوطين الطرابلسي،
ال سيما يف ما خيص مسألة
التضامن األهلي يف املدينة،
توجه حتية احرتام وتقدير إلدارة
املستشفى احلكومي ،ولطاقميها
وتضع
والتمريضي.
الطيب
قدراتها التنظيمية واخلدماتية
املتوفرة يف خدمة املستشفى،
ملا هو خري لطرابلس وأهلها
األعزاء».
وأعلنت انها «تبدي تفهمها لوجع
الناس املعيشي يف ظل أزمة
مالية كارثية ،كما تتفهم غضب
الناس اجلائعة واحتجاجاتها اليت
ترمجت وترتجم بالتظاهر ،ولكنها
تتمسك باالنتظام العام ،أي
برفض كل ما يتصل بالفوضى
والتخريب ،فالتظاهر السلمي
حق ،ولكن التخريب ممنوع،
وترفض رفضا باتا املساس
بالقوى األمنية اليت يشكل دورها
العمود الفقري الوحيد املتبقي
للحفاظ على اإلستقرار».

خريس :املغرتب اللبناني صمام
امان اقتصادي واجتماعي

أكد النائب علي خريس خالل
جتهيز مركز احلجر الصحي
يف بلدة برج رحال «ضرورة
العناية باملغرتب اللبناني ونشر
السفارات والقنصليات اللبنانية
يف العامل وخاصة يف القارة
األفريقية ،الن االهتمام مبصاحل
املغرتبني اللبنانيني هو تنمية
مباشرة للوطن وللمقيمني الن
االزمات االقتصادية والصحية
واالجتماعية اليت تعصف بلبنان
يساهم يف حلها املغرتب
اللبناني».
واعترب خريس «ان املغرتب
اللبناني صمام أمان اقتصادي
واجتماعي» ،مشريا اىل مركز
احلجر الصحي التابع جلمعية
الصحي
لالسعاف
الرسالة
وبلدية برج رحال هو من «متويل

أبناء البلدة املغرتبني وعدد من
امليسورين املقيمني ،وحيتوي
على أسرة وأجهزة تنفس
اصطناعي وهو يف خدمة الناس
يف ظل االزمة الصحية» ،داعيا
القوى األمنية اىل «اختاذ التدابري
االدارية يف حق املخالفني للحجر
الصحي والتجول والتجمعات».
وأشاد النائب خريس جبمعية
الصحي،
لإلسعاف
الرسالة
وقال »:هؤالء الشباب والصبايا
الذين يقدمون من صحتهم
ويسهرون من اجل تأمني
احتياجات املصابني خالل احلجر
الصحي وغريها من أعمال االنقاذ
وعلى
واالسعاف،
واالطفاء
اجلميع التجاوب مع التعليمات
الصحية اليت جتنبنا مزيدا من
االصابات».

اجلميل :نبين نهجا جديدا يف التعاطي
وحنمل مشروعا للبنان املستقبل يشبه شبابه
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية
النائب املستقيل سامي اجلميل
«ان الكتائب هي ثورة مستمرة
وانتفاضة على الذات وهي متلك
مشروعها لبناء لبنان املستقبل
على صورة شبابه وستعمل على
حتقيقه بالتعاون مع كل القوى
التغيريية اليت تلتقي معها يف
تصور للبنان السيادة واحلرية
والتعددية الذي حيضن ابناءه».
حتدث اجلميل يف خالل حفل
التسلم والتسليم الذي جرى
افرتاضيا بني رئيس مصلحة
الطالب السابق زخيا االشقر
والرئيس اجلديد رالف مراد ،يف
حضور االمني العام سريج داغر
ونواب رئيس احلزب ورؤساء
املصلحة السابقني وحشد من
احلزبيني.
بداية توجه اجلميل بالتهاني اىل
الرئيس السابق للمصلحة زخيا
االشقر على العمل الذي قام به يف
مصلحة الطالب «بكل تواضع كما
تقتضي مدرسة الكتائب» .ومتنى
لرئيس املصلحة اجلديد «التوفيق
يف مسؤولياته اجلديدة» ،مؤكدا
الوقوف اىل جانبه.
ومتنى على اجلميع «اخذ موضوع
تفشي جائحة كورونا بكثري من
اجلدية بعدما دخل كل عائلة
واظهرت الوقائع انه يشكل
خطرا على حياة الكثريين الذين
يعيشون مأساة املرض» .وطلب
نشر الوعي يف كل األوساط «جتنبا
لفقدان املزيد من األحبة».
واعترب اجلميل «ان مصلحة الطالب
كانت وستبقى نبض احلزب ألن
الشباب والطالب ميثلون الغد
وصورة احلزب يف املستقبل
وبني يديهم ان يصنعوا احلزب
الذي يشبههم وهو حق ال جيب
التنازل عنه وعلى عاتقكم تقع
مسؤولية املطالبة مبزيد من
التطور والتقدم».
تابع اجلميل« :حنن يف حزب
جيري
اجتماعي
دميوقراطي
انتخابات كل اربع سنوات للمكتب
السياسي ورئيس احلزب ونوابه
بعد نقاش سياسي مستفيض».
واعترب «ان التوجه اليوم هو
ألن تكون الكتائب يف الصفوف
األمامية يف الدفاع عن حقوق
اللبنانيني وعن لبنان وحماولة
السيادة
على
اليد
وضع
واستقالله او يف حماربة الفساد
واملطالبة باالصالحات وهذا ما
حنتاج اليه وقد جنحنا يف ارسائه
يف السنوات األربع املاضية».
واشار اجلميل اىل «ان الكتائب
تقدم منوذجا جديدا يف احلياة
السياسية عرب اعتماد نهج
سياسي مبين على الصدق وقول
احلقيقة وهو ما يضعها يف مواجهة
افرقاء املنظومة السياسية الذين
اعتمدوا نهج املتاجرة بالسياسة
والكذب على الناس وعقد
الصفقات والتسويات معتربين
انه « شطارة «وهو ما اوصل
لبنان اىل ما وصل اليه».
ورأى رئيس الكتائب «ان هاجس
اهل املنظومة الوحيد هو السلطة
اي الوصول اىل رئاسة اجلمهورية
او رئاسة احلكومة او اجمللس و
اي منصب آخر واألنكى انهم ال
يعرفون كيف يتصرفون متى ما
بلغوا مطلبهم وهذا األداء الذي
نشهده منذ مخس سنوات يؤكد

ان املطلوب اليوم هو وجود
احزاب وسياسيني يفكرون بالبلد
وليس بأنفسهم».
واعترب اجلميل «ان مقولة ان اخلطر
قائم على املسيحيني ليست
صحيحة وان هذه النظرية مل تكن
قائمة منذ سنة بل كان الرئيس
املسيحي حيكم والكتل النيابية
القوية مسيحيا يف اجمللس اىل
حني اكتشفوا مدى فشلهم
وسقوطهم فتحولوا اىل التلويح
باخلطر الذي يداهم املسيحيني»،
مؤكدا «ان كل من يطمح بلبنان
جديد خبطر ومن واجب الكتائب
الدفاع عن كل اللبنانيني مع
الذين يتشاطرون واياها األفكار
والرؤية».
واكد رئيس الكتائب «ان العمل
اليوم يرتكز على بناء واقع جديد
يف البلد يشبه الشباب والشابات
وليس يف الذوبان مع أحد أو
استنساخ التجارب املاضية ،بل
علينا تقديم خيار جديد للناس،
بعيدا عن ذهنية التسويات اليت
ّ
سلمت البلد حلزب اهلل ومن معه
ومن خلف»ه.
وأكد اجلميل «ان حزب الكتائب
يدعو إىل حياد لبنان عن
الصراعات وسياسة احملاور
وحتقيق
الالمركزية
واعتماد
واستعادة
الكاملة
السيادة
الدولة ،وهو املشروع الذي ميثل
لبنان الذي نريد وحنن مصممون
على حتقيقه».
واعترب اجلميل «ان الكتائب هي
ثورة دائمة على الذات وأمامها
حتديات كبرية قادمة ومنها
االنتخابات النيابية وهي مفصل
اساسي لتحرير جملس النواب
وعربه استعادة السيادة وتطوير
النظام واالنتقال بلبنان اىل دولة
مدنية ،المركزية ،حترتم التعددية
وحتافظ على االنسان وتواجه
الفساد وتطور القوانني وتنظف
االدارة».

االشقر

واستذكر زخيا االشقر «كل
الرفاق الذين رحلوا يف االشهر
املاضية من االمني العام نزار
جناريان ونائب الرئيس كميل
طويل ونائب الرئيس االول
جوزف بو خليل والرفيق جو
عقيقي» .وشدد على ان «ما
جيمعنا هو حمبة لبنان واالرادة
القوية» .وحيا كل «من عمل
معه يف أصعب واحلك الظروف
السيما نواب الرئيس الذين
غادر بعضهم اىل اخلارج» .ومتنى
التوفيق للرئيس اجلديد رالف
مراد وفريق عمله اجلديد.
وختم موجها التحية لرئيس احلزب
سامي اجلميل الذي اعتربه «مثاال
اعلى حيتذى وهو الذي كان
يسبقنا على االرض وامامنا يف
املواجهة».

مراد

بدوره الرئيس اجلديد للمصلحة
رالف مراد استذكر يوم رحيل
نزار جناريان وجو عقيقي»،
متطرقا اىل «خنوة الشباب يف
املصلحة الذي هب للمساعدة
ووقف اىل جانب االهالي يف
بريوت» .وشدد على «ان
احلزب يف كل املراحل كان لديه
االندفاع والعزم واملطلوب منا
اليوم ان نعمل جبهد للمستقبل
الذي نؤمن به».
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لــبنانيات

تيار املستقبل :احلل االمين لالزمة املعيشية ليس
حال وأبناء طرابلس وسكانها لن جياروا خمططا
دنيئا يطل برأسه من اقبية املخابرات سيئة الذكر
«تيار

صدر عن
البيان اآلتي:
«بني االيادي املشبوهة اليت
تعمل على اغراق طرابلس
بالفوضى وبني الصرخة احملقة
اليت تعكس واقع املعاناة
املعيشية يف االحياء الشعبية،
تتصدر عاصمة الشمال املشهد
السياسي واألمين واحلياتي،
وسط معلومات تؤكد وجود أمر
مريب يعود بالذاكرة اىل مراحل
الفلتان األمين واالشتباكات
املسلحة اليت كانت حتصل غب
الطلب.
واذا كان الكثري من املواقف قد
أكد يف الساعات املاضية على
وجود جهات حزبية وسياسية
وفعاليات حملية ،اشتغلت على
تسلق اوجاع املواطنني وقامت
بتمويل جمموعات بعضها استقدم
من خارج طرابلس والشمال،
فان أداء اطراف يف أجهزة
أمنية سواء يف غض النظر عن
ممارسات خملة باألمن والقانون
أو يف التخلف عن دعم القوى
االمنية يف الوقت املناسب،
هي وجه من وجوه التقصري
الذي يثري الشكوك ويطرح
الكثري من عالمات االستفهام
حول االهداف املبيتة لعمليات
التخريب اليت استهدفت االمالك
اخلاصة والعامة يف املدينة.
ان شكوى اهالي طرابلس ،من
عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها
احلياتية واملالية جتاه الفقراء
وذوي الدخل احملدود ،ال ميكن
التغاضي عنها خلف ستار التآمر
على استقرار املدينة وامنها.
فهناك حقيقة ساطعة امام كافة
املسؤولني يف احلكم واحلكومة،
بأن احياء الفقر يف طرابلس
تشكل مواطن للفقراء والعائالت
احملتاجة من كل الشمال ،وان
املستقبل»

املسؤولية تقتضي مقاربتها
خبطة واضحة ترفع عن كاهل
الناس اعباء املعيشة يف هذه
الظروف الصعبة.
فاذا كانت الدولة تبحث عن
تطبيق سليم لقرار االقفال العام
ومنع التجول والتزام البيوت،
فعليها ان تويف بالتزاماتها
للمواطنني الذين يتوقعون مد يد
املساعدة اليهم ،وعدم تركهم
نهبا للجوع واحلاجة والبحث عن
لقمة العيش وسط العاصفة
الصحية لوباء الكورونا ،وحسنا
تفعل الدولة ،بعد أن تأخرت،
باملبادرة عرب قيادة اجليش إىل
توزيع مساعدة الـ  400ألف
لرية على بعض مستحقيها يف
األحياء الفقرية ،واليت جيب أن
تستكمل سريعا لتشمل كافة
العائالت احملتاجة يف طرابلس
وسواها من املناطق .ورب
سائل ،بعد كل ما نشهده،
ملاذا هذا التأخري يف التوزيع؟
وهل هو متعمد؟ وملاذا مل يتم
توزيع املساعدات قبل انفجار
الغضب الشعيب؟
ان احلل االمين لالزمة املعيشية
ليس حال ،والذين يراهنون على
استدراج طرابلس اىل ساحات
الفوضى والفلتان يعلمون جيدا
أن االكثرية الساحقة من ابناء
طرابلس وسكانه ،لن جياروا
هذا املخطط الدنيء الذي يطل
برأسه من اقبية املخابرات سيئة
الذكر وازالمها املعروفني.
ان الدماء اليت سقطت يف
طرابلس ،هي بالتأكيد دماء
طاهرة افتدت كرامة املدينة
ومطالبها وسالمتها ،وشكلت
عنوانا لتضحيات القوى االمنية
دفاعا عن القانون ومنعا
لسقوط الشمال وعاصمته يف
اجملهول».

أسامة سعد :التظاهرات يف طرابلس واملناطق
ردة فعل على سياسات اإلفقار والتجويع
اعترب األمني العام للتنظيم
الشعيب الناصري النائب الدكتور
أسامة سعد ،يف تصريح ،أن
«التظاهرات اليت جتري منذ أيام
يف طرابلس ،ويف غريها من
املناطق ،هي ردة فعل طبيعية
املعيشية
الضائقة
تعكس
الشديدة اليت وصلت إىل حد
اجلوع الذي تعاني منه فئات
واسعة من أبناء الشعب اليت
ال متلك إال ما تكسبه من عملها
اليومي .وهي مل تعد قادرة
على توفري ما تسد به جوعها
يف ظل تدابري اإلغالق والطوارئ
الصحية مع غياب أي دعم أو
مساعدة من قبل الدولة ،وذلك
على الرغم من الكالم املكرر من
قبل السلطة عن ختصيص أموال
ملساعدة العائالت احملتاجة».
ولفت إىل أن «ما يزيد عن نصف
اللبنانيني باتوا حتت خط الفقر»،
حممال «السلطة كامل املسؤولية
عن األوضاع املعيشية والصحية
املأساوية ،وعن االنهيارات
االقتصادية واملالية الناجتة
عن سياساتها الفاشلة وعن

فسادها وعجزها».
وقال« :ان سياسات السلطة
وممارساتها تقود البالد حنو
انفجار اجتماعي ال حتمد عقباه،
وهي حتاول الدفع حنو التفلت
األمين والفوضى بهدف حتميل
املتظاهرين املسؤولية عن
االنهيار وإعفاء نفسها من
املسؤولية».
ودعا املشاركني يف التحركات
والتظاهرات إىل «احلذر وجتنب
األفخاخ اليت تنصبها قوى
السلطة وأجهزتها» .كما دعاهم
إىل «تنظيم صفوفهم واىل
التخطيط بدقة لتحركاتهم،
ذلك ألن املعركة اليت خنوضها
من أجل حتصيل حقوق الناس
من نظام احملاصصة الطائفية
والظلم االجتماعي هي معركة
طويلة حتتاج اىل توحيد جهود
كل قوى التغيري واالنتفاضة،
ولن حيصد اللبنانيون مثارها إال
بالتغيري الشامل ،وإال باالنتقال
من الدولة املزرعة إىل الدولة
املدنية الدميوقراطية العصرية
العادلة».

عون ومعركة سالمة :حان موعد التغيري

هو
السويسري
التحقيق
الضربة األقسى اليت
تعرض
ّ
هلا حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .مل يعد الرجل الذي
ّ
ال مُيس .بعد
حتطم صورته
منذ بدء االنهيار النقدي
واملالي ،أتى فتح االدعاء
العام السويسري حتقيقًا
قضائيًا بشأن حتويالته ليمنح
رئيس اجلمهورية ورقة ميكنه
استخدامها يف معركته لتغيري
سالمة ،كما يف مفاوضات
تأليف احلكومة>
ما إن بات حاكم مصرف
لبنان خربًا عاج ًال نتيجة فتح
القضاء السويسري حتقيقًا
حول العمليات املصرفية
اليت قام بها ،حتى
كرت
ّ
سبحة املعلومات اليت تنكشف
يوميًا حوله .فالرجل الذي
كان «األقوى» واحلاكم بأمره
قبل أشهر قليلة ،بات اليوم
يف معركة «وجودية» يسعى
ّ
للخروج منها
بأقل اخلسائر
املعنوية ُ
صر على
املمكنةُ .ي ّ
ّ
ملفه لدى مكتب
أن يودع
املدعي العام السويسري،
من دون أن يستمع حتى
«نصيحة»
إىل
الساعة
من طلب منه العدول عن
ألن السلطات هناك
الفكرةّ ،
«متلك معطيات
وأدلة كافية
ّ
لتوريطه» ،وال
سيما بعد
ّ
ورود معطيات تشي
بأن
ّ
الغطاء األمريكي الذي كان
ممنوحًا له ،مل يعد ثابتًا
كما يف السابق .ويف هذا
اإلطار ،كشفت معلومات
أن مساعد وزير اخلزانة
عن ّ
األمريكية لشؤون مكافحة
متويل اإلرهاب ،مارشال
بيلينغسلي ،سأل قبل أشهر
أحد املسؤولني املصرفيني
عالقة
(تربطه
السابقني
األمريكية)
بالدولة
قوية
عن عالقة سالمة مبساعدته
وطبيعة
احلويك،
ماريان
العمل بينهما ،وإن كان يوجد
مصاحل مشرتكة.
علمت
أخرى،
جهة
من
«األخبار» أن سالمة ،ويف
جلسة االستماع أمام النائب
القاضي
التمييزي
العام
األسبوع
عويدات
غسان
كرر اقتناعه ّ
بأنه مل
الفائتّ ،
يرتكب أي خمالفة قانونية،
وأنه يف حال كانت هناك
أي مسؤولية عليه ،فهي
مسؤولية «أخالقية وليست
سئل عن
قانونية» .وحني ُ
حتويله أموا ً
ال من حسابه يف
مصرف لبنان ،وتوظيفها يف
شركة مالية يف بريطانيا ،قال
سالمة ّ
إنه حصل على «موافقة
اجمللس املركزي السابق
ليتمكن من توظيف املبالغ يف
أن أكثر من عضو
اخلارج» .إال ّ
يف اجمللس املركزي السابق
نفى لـ»األخبار» أن تكون قد
ّ
متت مناقشة حتويالت سالمة
وتوظيفه أمواله اخلاصة يف
أي من اجللسات اليت ُعقدت.
النقطة الثانية اليت مشلها
التحقيق هي وضع شركة
« »Optimum investاملالية.
تقول مصادر من اجمللس

املركزي السابق ّ
إنه «وافقنا
على عقد العمل معها بعد
طلب سالمة ذلك .ولكن
حني ورد من هيئة الرقابة
أن هذه
على األسواق املالية ّ
الشركة خُتالف القوانني،
طلبنا إجراء حتقيق مشل 12
مصرفًا لبنانيًا» .تبينّ نتيجة
التحقيق الذي أجرته «وحدة
الرقابة» يف هيئة األسواق
أن عددًا من املديرين
املالية ّ
تمون
ي
كانوا
املصارف
داخل
ُ ّ
صفقات بيع سندات الدين
بالعمالت األجنبية ملصارفهم
بأسعار تفوق السعر احلقيقي،
«ويتقامسون العمولة مع
أدى التحقيق
الشركة املاليةّ .
إىل طرد عدد من هؤالء
املديرين ،لكن عند عرض
التقرير أمام احلاكم يف إحدى
جلسات اجمللس املركزي،
رفض إنهاء عقد العمل
معها» .وحبسب املعلومات،
فإن عالقة عمل تربط ُمديرًا
ّ
«املركزي»
يف
تنفيذيًا
وشقيق احلاكم ،رجا سالمة.
أما النقطة الثالثة ،فهي سؤال
احلاكم عن تعيني شقيقه
رجا عضو جملس إدارة يف
أسسها
الشركة املالية اليت ّ
مصرف « ،»HSBCوكان
حبكم وظيفته يقوم بتحويل
ُ
أموال من اخلارج إىل الداخل
ثم ُيعيد حتويلها إىل اخلارج.
ّ
وهو ما تنطبق عليه املادة
األوىل ،البند  ،9من القانون
الرقم  ،44أي قانون «مكافحة
ومتويل
األموال
تبييض
ً
اإلرهاب» ،وفقا ملسؤول
يف هيئة رقابية ،وأن ذلك
يندرج حتت خانة األموال غري
املشروعة و»الفساد مبا يف
ذلك الرشوة وصرف النفوذ
واالختالس واستثمار الوظيفة
وإساءة استعمال السلطة
املشروع»،
غري
واإلثراء
فض ًال عن
أن استغالل
ّ
سالمة ملنصبه ،واحلسابات
يف مصرف لبنان للقيام
بتوظيفات استثمارية ومراكمة
ثروته وإجراء حتويالت حلساب
أحد املوظفني يف «املركزي»،
ُيعترب خرقًا للقانون الرقم
االستغالل
«حظر
:160
الشخصي للمعلومات املميزة
باألسواق
التعامل
يف
املالية».
مثة حماوالت اليوم لتوسيع
إطار التحقيقات اليت انطلقت
من مصريف «يوليوس باير»
سويسرا،
يف
و»»LGT
لتشمل حسابات يف بريطانيا
وفرنسا .وحبسب املعلومات،
مل جتد باريس حتى الساعة
يف
مشبوهة
«حسابات
مصارفها»،
لكن ذلك مل
ّ
مينع استكمال التحقيقات يف
سويسرا ،رغم إصرار مصادر
ُمطلعة على املوقف الفرنسي
التمسك بـ»احلذر» من
على
ّ
مسار القضية ،و»حصول
ما قد
يؤدي إىل كبحها
ّ
سياسيًا».
صر الرئيس ميشال
لبنانيًاُ ،ي ّ
عون على متابعة التحقيقات
بالتفاصيل ،وعلى أن تكون

بداية لفرض التدقيق اجلنائي
يف حسابات مصرف لبنان من
دون استثناء أي حسابات؛
فهو يعتربها الفرصة األمثل
املصرف
حاكم
لتغيري
أصبحت
وقد
املركزي.
القصة ،بالنسبة إىل بعبدا،
جزءًا من صراع تأليف احلكومة
عون،
وينتظر
اجلديدة.
إما «اعتذار الرئيس سعد
احلريري أو أن
يتقدم مبسودة
ّ
حكومة جديدة» ،على ما تقول
املصادر .فقد باتت املسألة
ّ
«عض أصابع»
مبثابة لعبة
بني عون من جهة ،واحلريري
من جهة أخرى ،وال سيما
قربني من عون يقرأون
أن ُم ّ
جتاه
السعودية
«موقف
احلريري بكثري من االهتمام؛
اذ تشري املعلومات إىل أن
ّ
لقاء رئيس احلكومة
املكلف
عائلته يف االمارات جاء بعد
فشل حماوالت أبو ظيب ترتيب
العالقة بينه وبني ولي العهد
السعودي حممد بن سلمان».
من ناحية أخرى ،أصدر سالمة
بيانًا أمس قال فيه إن «كل
األخبار واألرقام املتداولة
يف بعض اإلعالم وعلى
مواقع التواصل االجتماعي
مضخمة جدًا وال متت إىل
الواقع بصلة ،وتهدف بشكل
ممنهج إىل ضرب صورة
املصرف املركزي وحاكمه».
وإذ «ميتنع عن اخلوض علنًا
يف األرقام واحلقائق لدحض
كل األكاذيب يف ملف بات
يف عهدة القضاء اللبناني
والسويسري ،يؤكد أن منطق
اكذب اكذب فال بد أن يعلق
شيئًا يف ذهن الناس ال ميكن
أن ينجح يف هذه القضية ويف
كل امللفات املالية ،ألن كل
احلقائق موثقة» .من جهته،
أعلن النائب مجيل السيد
تقدمه «بصفته الشخصية
كمواطن لبناني وبصفته
النيابية كممثل عن الشعب
اللبناني ،بطلب رمسي إىل
التمييزي
العام
النائب
القاضي غسان عويدات ،عرب
وزارة العدل ،إلدراجه بصفة
شاهد طوعي أمام القضاء
السويسري حصرًا ،لإلدالء
ميلكها،
اليت
باملعلومات
أو اليت قد يسأل عنها يف
التحقيق الذي جتريه السلطات
السويسرية حول حتويالت
مالية من حاكم مصرف لبنان
وآخرين ،وال سيما حول
القوانني والتعاميم والوقائع
املتعلقة بعمل مصرف لبنان
وبالتعاميم الصادرة عنه،
مبا فيها تصرحيات احلاكم
العلنية اليت كان يدعو فيها
اللبنانيني ويطمئنهم تكرارًا
إليداع دوالراتهم يف لبنان،
يف الوقت الذي كان خيرج
أمواله منه ،مبا يعترب مبثابة
سوء استغالل للوظيفة العامة
وخمالفًا لقوانني الفساد
واإلثراء غري املشروع» .وقد
طلب السيد من القاضي
عويدات
ضم نسخة عن طلبه
ّ
كمستند رمسي إىل املراسلة
اليت سيحيلها عويدات الحقًا
إىل السلطات السويسرية.

يزعم سالمة أنه حصل على
موافقة املجلس املركزي السابق
لتوظيف أمواله يف الخارج

يف السياق نفسه ،التقى
وزير اخلارجية شربل وهبه،
يوم أمس ،سفرية سويسرا
لدى لبنان مونيكا مشوتز
كريغوتسكد ،بعد طلبها منه
موعدًا على عجل .وعقب
اللقاء ،قال وهبه إن «ما يتم
تداوله بالنسبة إىل املسائل
القضاء،
أمام
املعروضة
وأعلم أن هذا املوضوع
مهم جدا للرأي العام ،أرى
وجوب احلفاظ على السرية
املطلقة إىل أن يقول القضاء
كلمته».
ّ
ومتنى على وسائل
اإلعالم «تغطية اخلرب كما هو،
من دون تأويل أو إضافة أو
حتوير يف الكالم .أمام القضاء
اللبناني
طلب من القضاء
ٌ
السويسري ومل ّ
أطلع على
حمتوى امللف الذي أودعته
سفرية سويسرا إىل جانب
وزارة العدل قبل فرتة من
زيارتها لي اليوم .وأمتنى أن
يرتك للقضاء اللبناني كامل
احلرية لإلدالء واختاذ القرار
املناسب يف هذا الشأن».
من جهتها ،أشارت سفرية
سويسرا إىل أنه ال تعليق
لديها حول امللف الذي حتدث
عنه الوزير وهبه ،ولفتت إىل
أن «املسألة تعود إىل وزير
العدل السويسري واملدعي
العام يف سويسرا الذي وجه
الطلب للمساعدة القضائية،
وال شيء عندي أدلي به».
ما هو الفت هنا أن وهبه
نفسه الذي أعطى لإلعالم
دروسًا يف كيفية تغطية اخلرب
ونقله ،انربى قبيل يوم من
زيارة السفرية له ،يتحدث
عن الطلب العاجل لزيارته
من دون أن يسأهلا مبتغاها،
ثم اسرتسل يف حتليل دقة
املعطيات اليت ميلكها القضاء
صرح
السويسري .وكان قد
ّ
يوم أول من أمس اىل
صحيفة «اجلمهورية» بأن
«امللف القضائي املطروح
مراسالت
موضوع
بات
القضاءين
بني
مباشرة
السويسري واللبناني ،وحنن
على ثقة بالطرفني ،ولو مل
يكن امللف دقيقًا ملا جرت
بني
مباشرة
املراسالت
القضاء السويسري ووزارة
العدل اللبنانية» .وعندما
إن هذه املراسالت
قيل له ّ
متر عرب «اخلارجية» ،قال:
مل ّ
«املهم أن تكون النتائج اليت
يسعى اليها القضاء متوافرة
وممكنة .فامللف املطروح له
ظروفه الطارئة لرمبا ()...
أن لدى القضاء
وال أستبعد ّ
السويسري معطيات دقيقة
استوجبت التعاطي بهذه
بد من االنتباه
الطريقة ،وال ّ
بدقة».
وتقديرها
اليها
ويفرتض سؤال وهبه عن
هذا
التخبط يف التصرحيات
ّ
بني ليلة وضحاها ،كانت
احملطة الفاصلة بينهما زيارة
السفرية السويسرية له.
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مــقاالت وتـحقيقات

آخـر الـبدع...

استثناء حسابات املصارف من التدقيق اجلنائي!
إيلي الفرزلي

ّ
مطب من أمام التدقيق اجلنائي
كلما أزيل
ّ
ُوضع آخر .بعد إقرار القانون الذي ّ
علق
العمل بالسرية املصرفية ،انتقل النقاش
إىل تفسريه .مثة من يريد أن خيلص إىل
أن القانون ال يشمل التدقيق يف حسابات
املصارف املفتوحة يف مصرف لبنان .ويف
ذلك سعي واضح إىل ضرب التدقيق جمددًا،
إذ ال قيمة له إذا مل يشمل هذه احلسابات.
نقطة أخرى ال تزال مسار جدل ،وهي مسألة
«التوازي» يف التدقيق بني مصرف لبنان
واملؤسسات واإلدارات العامة.
نقاشات النواب كانت واضحة يف احلالتني:
التدقيق يشمل كل احلسابات املفتوحة يف
مصرف لبنان ،والتوازي ال يعين التزامن
بل توسيع دائرة التدقيق ليشمل باقي
املؤسسات ،خاصة أن هذا التدقيق قد
انطلق فع ًال يف املصرف املركزي .وبالرغم
من تعطيله من قبل رياض سالمة ،إلاّ أن
ليزيل مربرات هذا التعطيل ال
القانون وجد ُ

ليزيد الغموض.
يكاد ينتهي الشهر األول من مهلة السنة املخصصة لتعليق أحكام
قانون السرية املصرفية لغايات التدقيق اجلنائي يف حسابات
مصرف لبنان وحسابات الوزارات واملصاحل املستقلة واجملالس
تقدم.
والصناديق واملؤسسات العامة ،من دون أن يحُ َرز أي
ّ
وكما كان متوقعًا ،بد ً
ال من البدء بتنفيذ القانون رقم  200الصادر
حتول النقاش إىل تفسريه .أول
املاضي،
يف  29كانون األول
ّ
من طرح تساؤالت بشأن ذلك هو شركة «ألفاريز» نفسها .فبعد
توجه الوزير غازي وزني إليها برسالة ُيعلمها فيها بإقرار
أن
ّ
القانون ( ،)2020/12/29سائ ًال عن مدى استعدادها لالستمرار
بالعقد ،أتته رسالة جوابية من املدير اإلداري للشركة جيمس
دانيال ( )2021/1/6تتضمن أربع نقاط تريد االستفسار عنها.
يف الرسالة ،اليت اطلعت عليها الزميلة «األخبار» ،يبدو جليًا أن
الشركة ال تزال غري واثقة ،بالرغم من إقرار القانون ،أن مصرف
لبنان سيتعاون .سؤاالن أساسيان إذا ُعرف اجلواب عليهما ،أمكن
القول إن العقبات األساسية أزيلت من أمام التدقيق اجلنائي يف
حسابات مصرف لبنان .يف األول تستفسر الشركة عما إذا كان
القانون اجلديد جييز هلا االطالع على حسابات املؤسسات اخلاصة
لدى مصرف لبنان ،ويف الثاني تستفسر عما إذا طرأ أي تعديل
على موقف حاكم مصرف لبنان الرافض لتسليم الشركة معلومات
املعتمدة
عن هيكلية مصرف لبنان وعمله التنظيمي وقواعد احلوكمة
َ
لديه ،حبجة أن ذلك يشكل انتهاكًا لقانون النقد والتسليف.

«ألفاريز» ال تثق بتعاون مصرف لبنان

مضمون رسالة «ألفاريز» نقله وزير املال بكتب رمسية إىل كل
من رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة وحاكمية مصرف لبنان.
ّ
املكلفني
يف رسالته إىل األخري طلب التعاون بشكل كامل مع
بإجراء التدقيق اجلنائي تنفيذًا لقرار احلكومة وتنفيذًا للقانون
 .2020/200أثناء تواصله مع رئاستيَ اجلمهورية واحلكومة ،اعترب
وزني أن السؤال الذي طرحته «الفاريز» بشأن مشول حسابات
املؤسسات اخلاصة لدى مصرف لبنان «هو مسألة تتعلق جبوهر
القانون وتفسريه».
ولذلك ،طلب ،أول من أمس ،رأي هيئة التشريع واالستشارات
باملسألة .سؤال «ألفاريز» بالرغم من أنه قد يكون حمقًا بالنسبة
لشركة عانى فريقها يف التعامل مع مصرف لبنان ،إال أنه يفتح
بابًا إضافيًا للحجج اليت ميكن أن يسوقها رياض سالمة لعرقلة
التدقيق .لكن مصدرًا قانونيًا يؤكد أن اإلجابة ُيفرتض أن تكون
بديهية ،فال قيمة للتدقيق يف حسابات املصرف حصرًا .حساباته
ينشرها دوريًا وال تشملها السرية أص ًال .وبالتالي فإن من البديهي
أن يستهدف التدقيق احلسابات املفتوحة لديه ،إن كانت ختص
املؤسسات الرمسية أو املصارف اخلاصة .وهي حسابات كان
يتحجج بالسرية املصرفية لرفض تسليم معلومات عنها للشركة،
على اعتبار أنها ختص الغري.
وملعاجلة هذه املسألة طلب سالمة ،حينها ،تزويده بكتب ُترفع
مبوجبها السرية املصرفية عن حسابات الدولة واهليئات واملؤسسات
العامة .وهو ما حصل فع ًال بعد قرار جملس النواب الصادر يف
 .2020/11/27لكن مع افرتاض أن ذلك املوقف كان مربرًا ،فإن
تعليق قانون السرية املصرفية يف ما خيص كل احلسابات لدى
مصرف لبنان يعين أنه حتى طلب أصحاب هذه احلسابات رفع
السرية عنها مل يعد ذا جدوى ،طاملا أن السرية ُرفعت قانونًا.
نائب شارك يف صياغة القانون جيزم أن النقاش كان واضحًا
يف التأكيد أن «القانون يشري إىل التدقيق يف حسابات مصرف

تصوير هيثم املوسوي
لبنان وحسابات الغري املفتوحة لديه ،بشكل يؤدي إىل إظهار كل
العمليات اليت جرت .وهو اهلدف من التدقيق أساسًا» .يضيف
النائب :وإال كيف ميكن ،على سبيل املثال ،معرفة من استفاد من
اهلندسات املالية وكم استفاد؟ كما يؤكد املصدر أن اإلشارة يف
القانون إىل أن «تبقى أحكام قانون السرية املصرفية سارية يف
كل ما عدا ذلك» ،يعين بوضوح أن حسابات اجلهات غري املشمولة
تطبق عليها أحكام السرية املصرفية ،ومنها حسابات
بالقانون
ّ
املصارف اخلاصة (غري املفتوحة لدى مصرف لبنان) وكشوفاتها
املالية وحسابات عمالئها.
لكن مع ذلك ،وبالرغم من «بداهة» النقاش يف مقصد القانون،
ّ
يذكر بتجربة سابقة
إال أن جمرد طرح اإلشكالية املتعلقة بتفسريه
سبق أن خيضت يف سياق التدقيق اجلنائي .هيئة التشريع نفسها
سبق أن أفتت أن التدقيق اجلنائي يف مصرف لبنان ال يعوزه
تعديل قانون السرية املصرفية ،واملصرف ملزم بالتالي بتطبيق
قرار جملس الوزراء .لكن ألن رأي اهليئة غري ملزم قانونًا ،فقد
املصر على أن قانون السرية ال يسمح
متسك سالمة مبوقفه
ّ
ّ
بتسليم املعلومات .هذا يعين أنه يف حال أكدت اهليئة على أن
القانون ينص على التدقيق يف حسابات الغري املفتوحة لدى
مصرف لبنان ،لكن سالمة كان له رأي آخر ،فإن ذلك سيكون
كفي ًال بعرقلة التدقيق ،والعودة جمددًا إىل الدائرة املفرغة.

وزير املال يطلب رأي هيئة التشريع بشأن «الحسابات الخاصة»

حتى لو مت ختطي هذه املشكلة أو افترُ ض حسن النية ،فإن عوائق
تقنية ُيفرتض معاجلتها ،ال سيما مسألة تبديل العقد ليشمل
كل املؤسسات ،والبحث يف كيفية دفع تكاليفه اإلضافية ،وإن
كان حيق للحكومة املستقيلة تعديل القرار السابق ليشمل كل
برمته ُطرح يف
املؤسسات وليس مصرف لبنان فقط .املوضوع ّ
االجتماع الذي عقده رئيس اجلمهورية مع وزني منذ يومني ،ويف
املراسالت بني الوزارة وبني رئاسة احلكومة.
طرح وزني مسألة التعديالت املفرتضة على العقد على أثر القانون
الصادر عن جملس النواب ،والذي ذكر «التدقيق بالتوازي»،
ّ
حيتم توسيع مهام التدقيق ليشمل مجيع األطراف املذكورة
ما
ّ
املوقع مع «ألفاريز»
يف القانون ،ويستدعي تعديل العقد
وبالتالي ترتيب تكاليف إضافية .لكن رئاسة احلكومة ،وردًا على
معدلة عن العقد مع تفاصيله
االقرتاحات ،طلبت إيداعها نسخة
ّ
كافة واإلجراءات املفروضة ،حتى يتم املضي قدمًا باألمر .إىل
ذلك احلني ،تؤكد مصادر نيابية أن مسألة التوازي مل ُيقصد بها
التزامن يف التدقيق .فهو ليس سباقًا ُيفرتض أن ينطلق فيه
كل الالعبني يف اللحظة نفسها ،بل املقصود كان توسيع دائرة
التدقيق حبيث ال تشمل مصرف لبنان وحده.
جتزم املصادر أن العودة إىل حمضر اجللسة النيابية يظهر بوضوح
أن التوجه كان لبدء التدقيق من مصرف لبنان على أن يطال كل
املؤسسات املشار إليها يف القانون .والبدء من مصرف لبنان
حموري ألكثر من سبب .فبعيدًا عن الشبهات اليت حتوم حول
عملياته اليت أدت إىل فجوة تزيد عن  55مليار دوالر يف حساباته،
فإن التدقيق يف هذه احلسابات كان انطلق أص ًال.
وقد أقره جملس الوزراء يف  ،2020/7/21كما وافق على التعاقد
مع شركة  Alvarez & Marsalهلذه الغاية (يشري القانون إىل
عمليات التدقيق اليت «قررتها وتقررها» احلكومة…) .وبالتالي،
يفرتض ،بعدما أزيلت العوائق من أمام هذا التدقيق ،استكماله،
إذا تبني أن السري يف التدقيق يف كل املؤسسات بالتزامن مع
التدقيق يف مصرف لبنان حيتاج إىل قرار حكومي جديد.

نقالً عن موقع «درج»:
سويسرا جتمّد  400مليون دوالر
من حساب رياض سالمة!
علم «درج» من أكثر من مصدر أن املسار القضائي ال يقتصر
على سويسرا وأن قضايا مماثلة بدأت يف بريطانيا وفرنسا
والواليات املتحدة األمريكية.
ما كشفه موقع «درج» جلهة قرار سويسري بتجميد حسابات
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف البنوك السويسرية ،أكده
اآلن لـ»درج» النائب يف الربملان السويسري فابيان مولينا
الذي قال« :منذ أكثر من سنة وانا أسعى للضغط سياسيًا من
أجل وقف العمليات املالية املشبوهة املتعلقة بلبنان .أنا كنت
يف بريوت يف تشرين الثاني  ،2019وشاهدت التظاهرات وأعلم
كم عانى اللبنانيون بسبب الفساد وسرقة أمواهلم.
مل يتوقف املوضوع عند املعلومات اليت كانت تصلنا عن حتويل
مليارات من الدوالرات إىل سويسرا ،فقد كان واضحًا لكل من
أراد ان يرى أن هناك مشكلة كبرية» .وتابع« :املؤسف أن
احلكومة السويسرية كان بإمكانها ان تضع حدًا هلذا األمر ولكنها
فشلت يف ذلك.
صحيح أنها تلقت طلبًا من السلطات اللبنانية -وهو كان ملفًا
سيئًا للغاية وينقصه الكثري من املعطيات -ولكن كان بإمكانها
أن تتصرف ،لكنها مل تفعل .أعتقد أن األمور هنا تغريت بشكل
كبري بعد تفجري الرابع من آب  .2020ما نعلمه اآلن أن هناك 400
مليون دوالر مت جتميدها».
هذا يف وقت ترافق نشر «درج» للخرب مع محلة إعالمية تنفيه
تولت خالهلا حمطات تلفزيونية لبنانية رئيسة ومواقع إلكرتونية
الدفاع عن سالمة والتشكيك بصحة األخبار عن استدعاء القضاء
السويسري له وجتميد حساباته يف سويسرا ،ووصفته بأنه
«أفضل حاكم مصرف مركزي يف العامل».
من جهة أخرى ،أكد ناطق باسم منظمة ،Accountability Now
وهي منظمة أنشأها عام  ،2020حقوقيون لبنانيون وسويسريون،
بهدف احملاسبة واستعادة األموال املنهوبة ،لـ»درج» ،أن «اجملرى
القضائي بدأ وهو لن يتوقف ،وأن القضاء السويسري سوف
يتابع القضية حتى وإن رفض القضاء اللبناني التعاون».
وقال الناطق باسم املنظمة إن طلبات عدة ومن قبل أكثر من
جهة كانت دعت السلطات السويسرية وعلى مدى أشهر ،إىل
التحقيق بتحويالت أجراها سالمة يف ضوء األزمة املالية احلاصلة.
من بني هذه الطلبات ،ملف قدمته املنظمة نفسها بين بشكل
كبري على التحقيقات اليت أجراها موقع «درج» مع موقع occrp
يف شهر تشرين الثاني املاضي.
ويف هذا السياق ،علم «درج» من أكثر من مصدر أن املسار
القضائي ال يقتصر على سويسرا وأن قضايا مماثلة بدأت يف
بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية.
وكانت مواقع صحافية ووكاالت إخبارية يف بريوت قد نقلت أن
املدعي العام اللبناني غسان عويدات قد استمع إىل سالمة حول
ما يتعلق بتحويل بلغ قيمته  240مليون دوالر إىل حسابات أخيه
رجا ومساعدته ماريان احلويك.

املسار القانوني؟

حبسب أكثر من مصدر قانوني وبرملاني يف سويسرا ،فإن
حسابات سالمة يف سويسرا وفور املباشرة بفتح حتقيق قضائي
تعترب جممدة حكمًا ،وقبل القيام بأي خطوة قانونية من نوع طلب
املساعدة من الطرف اللبناني -فإنه يف حال وجود شكوك كافية
لبدء مسار قانوني فإن اخلطوة القانونية هي جتميد األرصدة
احرتازيًا ،وذلك ملنع الشخص املعين من تهريب أمواله .وحبسب
القانون السويسري ال يتم إبالغ الشخص املعين بتجميد األرصدة
ألن هذا التجميد احرتازي وليس نهائيًا ،ولكن يبقى قرار إبالغ
الشخص من عدمه بيد املصرف وقرار اإلبالغ يعتمد على عالقة
املودع باملصرف.
الربملاني السويسري مولينا قال« :أتوقع أن تتعاون السلطات
اللبنانية وإن مل تفعل فإن املسار القضائي سيستمر يف
سويسرا .حتى اآلن وحده مكتب املدعي العام حترك ،ولكن انا
آمل وأعتقد أن القضية لن تتوقف عند هذا احلد… هذه القضية
تعين سويسرا بقدر ما تعين لبنان .فمصارفنا فشلت يف أن
تقوم مبا عليها ،منعًا لوصول أموال تتعلق بالفساد وتبييض
األموال وجتب مساءلتها أيضًا وهناك مؤسسات سيكون عليها
أن تقوم بهذا».
وأضاف« :أنا شخصيًا كنت أكثر من خجول من موقف بلدي.
قلت لك أنا كنت يف بريوت وشاهدت التظاهرات ومسعت
اللبنانيني يطالبون مبحاكمة املسؤولني عنهم وحنن جيب أن نقوم
بدورنا على هذا الصعيد بدل أن تستقبل اموا ً
ال متت سرقتها
من الناس .حقيقة أنا ال أعرف ما الذي شكل نقطة التحول اليت
أوصلت إىل هذه النتيجة ،ولكن ما أعرفه أن هناك تراكمًا على
مدى أشهر… حتركات اجملتمع املدني والصحافة ولكن رمبا أكثر
من أي شيء تفجري بريوت وعالقته املباشرة مبواضيع الفساد،
فبعد أقل من أسبوع على التفجري ،بدأنا نشعر هنا بأن شيئًا ما
تغري .املدعي العام مل يعد بإمكانه غض النطر».
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اسـرتاليات

مواجهات بني احلكومة األسرتالية إلزام وزارة األمن الداخلي بدفع مياه الصرف الصحي تؤكد وجود
وكل من غةغل وفايسبوك
تعويضات مادية لنحو  10,000كوفيد  ١٩-يف ليفربول وغلينفيلد
من طاليب اللجوء

أكد وزير اخلزانة األسرتالي،
جوش فرايدنربغ ،أنه يتعني
على عمالقة اإلنرتنت (غوغل
وفيسبوك) ،أن يدفعوا لشركات
وسائل االعالم اإلخبارية مقابل
حمتوى األخبار ،الفتا إىل أن هذا
األمر حتمي».
وأشار جوش فرايدنربغ ،إىل أن
تهديدات هذه املواقع بإغالق
الوظائف األساسية يف أسرتاليا،
تسبب «ضررا كبريا» للبالد.
وقال وزير اخلزانة إن احلكومة
األسرتالية تعتزم أن تصبح
«رائدة عاملية» يف تنظيم
وسائل التواصل االجتماعي
وشركات البحث ،اليت اتهمها
سكوت
الوزراء،
رئيس
موريسون ،بـ»حتويل نقاط
املرمى يف معارضتها ،لقواعد
سلوك املساومة املقرتحة».
كما أكد فرايدنربغ أن احلكومة
عملت مع هيئة تنظيم املنافسة
األسرتالية ملدة عامني لتطوير
«رؤية
بهدف
«الكود»،
الشركات الرقمية العمالقة تدفع
مقابل احملتوى األصلي الذي مت
إنشاؤه بواسطة شركات اإلعالم
لدينا».
واتهم الوزير األسرتالي شركات
التكنولوجيا بـ»تغيري قواعد
املرمى» ،من خالل معارضة
اقرتاح احلكومة ،أوال بتحكيم
العرض النهائي ،ومعارضة
اآلن ،للدفع مقابل النقرات
على حمتوى الوسائط املعروض
يف نتائج البحث.
وأضاف« :إذا كانت النقرات
الوسائط
مبحتوى
اخلاصة
متثل نسبة صغرية من إمجالي
نقراتهم على البحث ،فإن ذلك
سينعكس على الدفع الذي

حيدده احلكم املستقل».
يف اجلهة املقابلة ،اعترب
فايسبوك أن «الكود غري قابل
للتطبيق يف شكله احلالي»،
وطالب مبنح املنصات الرقمية
مهلة ستة أشهر للتفاوض
على الصفقات مع الشركات
اإلخبارية مباشرة ،قبل أن يتم
ضربها بـ»العصا الكبرية» من
«الكود» اإللزامي.
وأشار « »Googleإىل أنه ميكن
أن يقبل احلكم باعتباره «دعامة
معقولة» لتأمني االستثمار يف
األخبار ،الفتا إىل أن «النموذج
األسرتالي معيب ،ألنه يأخذ يف
االعتبار تكاليف شركات األخبار
فقط وليس تكاليف غوغل،
ويشجع مطالبات النطاق».
ويواجه كل من غوغل وفايسبوك،
التشريعات املعروضة على
الربملان األسرتالي ،واليت من
شأنها أن جتربهما على الدخول
يف مفاوضات مع شركات
وسائل اإلعالم اإلخبارية لدفع
مثن احملتوى ،مع وجود حكم
يقرر يف النهاية مبلغ الدفع،
إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق.
وهدد موقع غوغل يوم اجلمعة
املاضي ،بإزالة حمركات البحث
اخلاص به من أسرتاليا ،يف
حني حذر فايسبوك ،من إزالة
األخبار من خالصاته ،جلميع
املستخدمني األسرتاليني.
وتأتي هذه التهديدات يف
أعقاب الكشف عن أن شركة
غوغل كانت جتري جتارب
إلخفاء بعض املواقع اإلخبارية
األسرتالية من نتائج البحث،
يف خطوة قالت وسائل اإلعالم
إنها استعراض «للقوة غري
العادية».

أسرتالية
مفوضية
وجهت
أمرا للحكومة األسرتالية بدفع
تعويضات لطاليب اللجوء الذين
مت الكشف عن بياناتهم يف
انتهاك واسع حدث قبل سبعة
أعوام.
وأصدر مفوض املعلومات قراره
أن وزارة األمن الداخلي انتهكت
شخصا
9,251
خصوصية
حمتجزين يف مراكز املهاجرين
عن طريق الكشف عن بياناتهم
الشخصية.
االنتهاك الواسع للبيانات حدث
عندما مت نشر تقرير باخلطأ على
موقع الوزارة عام .2014
وقالت هيئة تنظيم اخلصوصية
يف أسرتاليا إنها وجدت أن
التقرير حيتوي على معلومات
شخصية ميكن أن تكشف
عن بيانات مجيع األشخاص
أسرتاليا
يف
احملتجزين
وكريسماس آيالند.
وقالت املفوضة أجنيلني فالك
إن التعويض عن األضرار
املادية سيكون لكل حالة على
حدة.
وأضافت «هذا األمر هو أول
مرة نقود بدفع تعويض عن
أضرار غري مادية ألفراد تأثروا
بانتهاك للبيانات.
وأكدت «هذا القرار يقر أن
انتهاك اخلصوصية أو الكشف
عن املعلومات الشخصية ميكن
أن يؤثر على األفراد ،وعلى
حسب الظروف ،ميكن أن يؤدي
إىل أضرار أو خسائر».
ومشل تسريب البيانات األمساء
واجلنسية
امليالد
وتواريخ
واملكان وتفاصيل وصول
القوارب والفرتة اليت قضاها
كل فرد يف حجز املهاجرين.
وقالت املفوضية إن التعويضات
هلؤالء الذين يثبتون تعرضهم
ألضرار أو خسائر قد ترتاوح
بني  500دوالر إىل 20,000
دوالر.
وقسمت املفوضية األضرار
واخلسائر إىل مخس فئات بناء
على شدتها .وتشمل فئات
التقيني تلك التعرض للخوف
واألمل واملعاناة والقلق واإلهانة

موريسون يؤكد على أن املوافقة خطوة كبرية لألمام يف معركتنا مع فريوس كورونا

احلكومة متنح لقاح فايزر املوافقة لالستخدام داخل أسرتاليا

منحت أسرتاليا لقاح فايزر
املوافقة املبدئية لالستخدام
يف أسرتاليا ،حيث من املتوقع
أن توزع أوىل جرعات اللقاح
يف وقت متأخر من الشهر
القادم.
املنتجات
هيئة
ووافقت
الدوائية على استخدام اللقاح
يف أسرتاليا بعد أن استوفى
شروطها الصارمة اخلاصة
باجلودة واألمان والفعالية.
وينح لقاح فايزر على جرعتني،
مُ
يفصل بينهما  21يوما .وسيتم
توزيعه على اجملموعات ذات
األولوية مبجرد وصوله إىل
أسرتاليا.
وقالت احلكومة الفيدرالية إنها

تسري وفقا للجدول الزمين
الذي جيعل توزيع اللقاح يف
نهاية شهر شباط القادم
ولكنها أقرت أن هناك احتمال
أن تتأخر شحنات اللقاح أو
خطوط اإلنتاج ما جيعل توزيع
أول اجلرعات يف بداية آذار.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن املوافقة على
اللقاح خطوة مهمة يف احلرب
ضد فريوس كورونا.
وأضاف «جيب أن تكون هناك
ثقة من األسرتاليني يف طريقة
تعامل هيئة تنظيم السالمة
الدقيقة واحلريصة واليت تعتمد
معايري عاملية».
وقال «أولويتنا كانت دائما

احلفاظ على األسرتاليني آمنني
ومحاية حياتهم ومعيشتهم.
موافقة اليوم خطوة كبرية أخرى
لألمام من أجل جمتمعنا وباألخص
من أجل محاية األشخاص األكثر
عرضة للخطر».
وميثل اليوم الذكرى السنوية
األوىل ألول حالة إصابة
بفريوس كورونا يف أسرتاليا،
وخالل هذا العام سجلت
أسرتاليا  28,700حالة إصابة
و 909حالة وفاة.
ولكن أرقام أسرتاليا ال تعرب عن
التأثري املدمر للوباء يف باقي
أحناء العامل ،ففي الواليات
املتحدة وحدها هناك  25مليون
إصابة و 400,000حالة وفاة.

أو زيادة حدة املرض النفسي
بسبب تسريب البيانات.
وقالت احملامية سارة دايل يف
شبكة متثيل الالجئني قانونيا
يف أسرتاليا  RACSإن وزارة
األمن الداخلي انتهكت احلق
األساسي للخصوصية آلالف من
طاليب اللجوء.
وأكدت «ال يوجد قرار أو نتيجة
ميكن أن ترفع املعاناة اليت
وقعت هلؤالء األشخاص والذين
عانوا بالفعل من آالم شديدة».
وكانت الوزراة قد كتبت لتعتذر
لألشخاص الذين مت تسريب
بياناتهم عام  .2014وقالت
عرب املوقع اإللكرتوني «الوزارة
تأسف للغاية على السماح لغري
املخولني بالولوج إىل املعلومات
الشخصية دون قصد».
املعلومات
«هذه
وأضافت
كانت متاحة على اإلنرتنت
لفرتة قصرية فقط قبل أن يتم
إزالتها».
ووجدت املفوضية أن التقرير
ظل متاحا للعلن على موقع
الوزارة ملدة مثانية أيام .ومن
املقرر أن يتم نشر نتائج حتقيق
املفوضية بنحو  21لغة ليتمكن
مجيع املشاركني يف الدعوى من
قراءته.
ومن املتوقع أن تنتهي عملية
تسوية التعويضات لكل قضية
خالل  12شهرا من اآلن.

يف الوقت الذي مل تسجل فيه
أسرتاليا أي إصابات حملية
بكوفيد ،١٩-أظهرت حتاليل
الصرف الصحي عن وجود
رواسب من فريوس كورونا يف
عدد من املناطق يف سيدني.
ومل تسجل نيو ساوث ويلز أي
حاالت جديدة لليوم العاشر على
التوالي.
لكن مت اكتشاف رواسب
للفريوس يف مياه الصرف
الصحي يف حمطات املعاجلة يف
 Warriewoodو North Head
يوم األحد ،ويف  Liverpoolو
 Glenfieldيوم السبت.
وقالت وزارة الصحة يف بيان
هلا« :يف حني أن هذا يعكس
على األرجح احلاالت املؤكدة
مؤخرا يف هذه
املعروفة
ً
املناطق ،فإن الوزارة حتث كل
شخص يعيش أو يعمل (يف تلك
املناطق) مراقبة األعراض وإجراء
الفحص والعزل فور ظهورها».
هذا ومن املقرر أن تفتح والية
غرب أسرتاليا حودوها مع والييت
نيو ساوث ويلز وكوينزالند،
ولكن سيبقى على الواصلني
احلجر ملدة  ١٤يوما.
اىل ذلك خففت والية فيكتوريا
بعضا من قيود كورونا بعد
تسجيل صفر إصابات حملية
لليوم  ١٨على التوالي.
وأصبح باإلمكان استقبال ضعف
األشخاص يف املنزل أي ٣٠
شخصا.

يأتي هذا يف الوقت اليت خففت
فيه الوالية قيودها مع مناطق
سيدني الكربى اليت تصنف يف
املناطق الربتقالية ،باستثناء
.Cumberland
والتصنيف الربتقالي يعين أن
الراغبني بالذهاب إىل فيكتوريا
عليهم احلصول على تصريح
دخول وجيب اخلضوع لفحص
كوفيد ١٩-يف غضون  ٧٢ساعة
من وصوهلم واحلجر حلني صدور
النتيجة.
ً
أيضا السماح لألشخاص
وسيتم
من بريزبن بالدخول إىل الوالية
ً
وفقا لنفس الشروط.
وكان قد قرر قادة الواليات
اجتماعهم
يف
والكومنولث
االخري اإلبقاء على احلد األقصى
املسموح به للواصلني من اخلارج
إىل النصف حتى  15شباط.
وأصر رئيس الوزراء سكوت
موريسون على أن احلد هذا
ضروري حلماية صحة املواطنني
وختفيف الضغط على مقدمي
خدمات احلجر الصحي.
وهناك  38000أسرتالي يسعون
إىل العودة إىل البالد مع ازدياد
عدد األشخاص الذين ينتظرون
العودة وسط انتشار الفريوس
يف أجزاء كبرية من العامل.
وقال موريسون إن احلكومة
جتاوزت توقعاتها السابقة ،حيث
عاد  79ألف شخص إىل البالد
منذ أيلول املاضي.
املصدرSBS :

بـيان لقادة مسيحيني ومسلمني من اجلالية اللبنانية
أعرب عدد من القادة الروحيني املسيحيني األسرتاليني اللبنانيني األصل من أجل إرسال
واملسلمني للجالية اللبنانية يف أسرتاليا عن أدوية ومعدات طبية ضروية إىل لبنان.
املعيشية
قلقهم العميق من تفاقم األوضاع
ّ
والصحية املأسوية يف لبنان ،مناشدين املغرتبني ولفت الدكتور األمحر إىل أن ما يزيد من خطورة
اللبنانيني كافة دعم احلمالت اإلنسانية الرامية األوضاع اإلنسانية يف لبنان هو أن تفشي وباء
إىل التخفيف من آالم أهلهم وشعبهم يف الوطن كورونا يأتي على خلفية بلد منكوب أساسًا
األم.
خصوصًا بعد انفجار مرفأ بريوت يف  4آب 2020
ْ
ومئيت عيادة طبية،
دمر أربعة مستشفيات
الذي ّ
وقرر القادة الروحيون مواصلة محالت دعم يف ظل انهيار سياسي وأزمة اقتصادية غري
لبنان اليت يقومون بها عرب املؤسسات الدينية مسبوقة يف تاريخ لبنان .وتوقع الدكتور األمحر
واجلمعيات اخلريية ،والقيام بتحرك مواز أوسع استمرار األزمة الصحية يف لبنان لفرتة قد تصل
يشمل احلكومة األسرتالية واملعارضة الفدرالية إىل سنة كاملة.
والسفراء العرب حلثهم على دعم الشعب اللبناني
ختطي احملنة القاسية اليت مير بها حاليا.
يف
وناقش اجملتمعون هذه املعطيات وسواها من
ّ
التقارير املقلقة املتعلقة باألزمة اخلانقة اليت
جاء هذا املوقف إثر اجتماع تشاوري عقده القادة يعيشها لبنان ،وقرروا اختاذ اخلطوات التالية:
الروحيون للجالية اللبنانية يف دار املطرانية  -مواصلة تشجيع أفراد اجلالية على االستمرار يف
املارونية يف سيدني يوم اخلميس الواقع يف  21مساعدة أهاليهم وأقاربهم يف لبنان مباشرة.
كانون الثاني .2021
 دعم احلملة اليت تقوم بها حاليًا مجعية األطباءاألسرتاليني اللبنانيني يف كل الواليات إلرسال
وقد شارك يف االجتماع إىل جانب سيادة املطران أدوية ومعدات طبية إىل لبنان ،عن طريق الطلب
أنطوان-شربل طربيه ،راعي األبرشية املارونية من املؤمنني يف الكنائس واملساجد بالتربع عرب
يف أسرتالياٌّ ،
كل من فضيلة الشيخ مالك زيدان هذه احلملة نظرًا إىل املصداقية واخلربة اليت
ممثل دار اإلفتاء يف والية نيو ساوث ويلز ،تتمتع بهما مجعية األطباء األسرتاليني اللبنانيني
رباط راعي أبرشية يف إيصال األدوية إىل ذوي احلاجة عن طريق
وسيادة املطران روبري ّ
امللكيني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزيالندا ،اجليش اللبناني ومنظمات اجملتمع املدني.
وفضيلة الشيخ يوسف نبها إمام مسجد الرمحن  -عقد لقاء مع ّ
كل من رئيس احلكومة األسرتالية
يف سيدني ،وفضيلة الشيخ ملحم عساف ممثل الفدرالية سكوت موريسن وزعيم املعارضة
مشيخة العقل الدروز يف أسرتاليا ،واملونسنيور الفدرالية أنطوني ألبانيزي احلاليني لتقديم
مارسلينو يوسف النائب العام األبرشي لألبرشية الشكر أو ً
ال على املساعدة اليت مت إرساهلا من
املارونية يف أسرتاليا.
قبل احلكومة األسرتالية إىل لبنان يف أعقاب
انفجار مرفأ بريوت ،ولوضعهما يف صورة األزمة
مفصلة املتفاقمة يف لبنان.
استمع اجملتمعون خالل لقائهم إىل مداخلة
ّ
عرب اهلاتف من الدكتور وليد األمحر رئيس اجلمعية  -تنظيم لقاء مع سفري لبنان والسفراء العرب يف
الطبية اللبنانية الدولية الذي يساهم من والية كانربا حلثهم على دعم احلملة القائمة ملساعدة
فيكتوريا حبمالت عدة بينها محلة جلمعية األطباء لبنان.
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مـقاالت وتـحقيقات

واشنـطن وباريـس :ممـنوع إعـادة اإلعـمار!
مرت على انفجار نيرتات األمونيوم يف شوارع بريوت
 6أشهر تقريبًا ّ
ّ
تتحقق؛ السري يف شوارع
وأحيائها .ستة أشهر وعودة األهالي مل
اجلميزة ومار خمايل والكرنتينا يوحي كأن االنفجار حصل البارحة.
فرتميم واجهات املنازل الذي قامت به بعض اجلمعيات واملنظمات
ليس سوى ترقيع .ال إعادة إعمار لبريوت يف املنظور القريب:
سبق ألمريكا وفرنسا أن أبلغتا هذا القرار إىل من يعنيهم األمر
وكرره أخريًا بعض سفراء الدول األجنبية.
يف اجلمهورية اللبنانية
ّ
ويف ظل قرار احلكومة ــــ غري املفهوم وغري امل ّربر ــــ باالمتناع عن
ّ
بفك احلصار
القيام بواجبها يف هذا اجملال ،يبقى اإلعمار مربوطًا
السياسي عن لبنان وبالرضوخ للشروط الدولية حتى يتمكن
توسل القروض جمددًا على أبواب اجلهات املاحنة اليت
لبنان من
ّ
تبغي الربح.
تنظر السفرية األمريكية يف لبنان دوروثي شيا حبزن اىل مبنى
دمر يف منطقة اجلميزة ،ثم تقول يف الفيلم الدعائي ُ
امل َع ّد
أثري ُم ّ
من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDإن الواليات
املروع يف  4آب ،تقف اىل جانب الشعب
املتحدة ،منذ االنفجار
ّ
قدمت أكثر من  31مليون
اللبنانيُ .تعلمنا بعدها أن أمريكا ّ
دوالر كمساعدات فورية ،ومتكن الشباب املنضوون يف الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية من إزالة  4آالف طن من األنقاض،
وتأمني « 500ملبة»  Ledو 9مولدات خلدمة سبع حمطات ضخ
للمياه .وفقًا لشيا ،ما قامت به الوكالة مثري لإلعجاب ،وقد
اختارت إنهاء حديثها بلغة عربية «مطعوجة» لتقول« :من قليب
دعم لبريوت» .لفيديو شيا الدعائي ،فيديوات مشابهة كثرية
ٌ
حتمل الرسالة عينها من األمم املتحدة واجلمعيات واملنظمات غري
احلكومية .عمل هذه اجملموعات يبدو واضحًا ومفص ًال على موقع
املساحة الرقمية للتعاون الشفاف مع اجلهات املاحنة بإدارة جملس
الوزراء .فبحسب اإلحصاءات ،النسبة األكرب من املساعدات كانت
إنسانية ،تليها املساعدات الطارئة .وقد بلغت قيمة املساعدات
حنو  178مليون دوالر ،معظمها عينية ال مالية ،علمًا بأن الشهر
سجل اخنفاضًا ملحوظًا يف املساعدات اليت يتلقاها لبنان
اجلاري ّ
منذ  4آب  2020وهو ما كان متوقعًا نظرًا إىل املنحى التنازلي
الذي سلكته هذه املساعدات لتصل اىل نسبة شبه معدومة يف
أول العام تكاد تالمس الصفر .الرتمجة الدقيقة هلذه األرقام
وملا عبرّ ت عنه السفرية األمريكية يف الفيديو الدعائي ،أن ال
جمرد محلة تنظيف
إعادة إعمار للمنطقة املنكوبة من االنفجار بل ّ
وتوزيع كمامات ومواد مطهرة وحصص غذائية ملواطنني فقدوا
منازهلم ،لكن جيري التعويض عليهم بعلبة سردين.

أين األموال والبواخر الفرنسية؟

مؤجل اىل حني انقشاع الضباب السياسي
اإلعمار لن حيصل ،وهو ّ
وتأليف حكومة برضى أمريكي وبربنامج عمل محُ ّدد مسبقًا .عندها
يكون إصالح املناطق املنكوبة من ضمن الرزمة اجلاهزة .ليس
سرًا ،بل تبلغه رئيسا اجلمهورية واحلكومة من الرئيس
األمر
ّ
وكرره عدد من السفراء على مسمع
الفرنسي إميانويل ماكرون،
ّ
حمافظ بريوت مروان عبود .ما تقدم يعين أن عودة جزء كبري
تهدمت منازهلم ال تزال طويلة ،وأن انهيار
من املواطنني الذين
ّ
منطقة بأكملها ال يعين األمريكيني وال األوروبيني وال الفرنسيني
بوجه خاص ،إذا مل يأت يف إطار مقايضة سياسية أو الرضوخ
للشروط الدولية كاملة .حتى إن املؤمتر اإلنساني الذي عقده
ماكرون يف باريس ملساعدة لبنان ،مل تصل أمواله قط .قبيل
ذلك ،وعند زيارة الرئيس الفرنسي األوىل لبريوت عقب انفجار
أولية ،مل ُيعرف عنها
مبواد
املرفأ ،رافقته باخرتان حمملتان
ّ
ّ
شيء .ال بلدية بريوت رصدتها وال غرفة الطوارئ املتقدمة اليت
يرأسها اجليش تعرف عنها شيئًا .يف مقابل ذلك ،أرسلت مصر
يعد كمية قليلة جدًا بالنسبة
 9آالف مرت مربع من الزجاج ،ما
ّ
اىل األضرار ،وقدمت إسبانيا مدرسة رمسية كلفتها حنو مليون
يورو وتتسع لنحو  500تلميذ جيري جتهيزها يف منطقة الكرنتينا
قرب فوج اإلطفاء حيث هناك عقارات لبلدية بريوت ،علمًا بأن
جدي وساهمت بعملية الرتميم .فجمعية
مثة مجعيات قامت بعمل ّ
فرج العطاء استطاعت ترميم شارع كامل يف الكرنتينا ،فيما
تقول مصادر مطلعة على عمل اجلمعيات إن املؤسسة املارونية
لالنتشار كان هلا دور فعال ،ومثلها مجعية «أركانسييل» .لكن
الرتميم شيء ،وإعادة اإلعمار شيء خمتلف متامًا وال ميكن أن
جيري إال بإدارة مؤسسات الدولة اللبنانية ال عرب مجعيات متفرقة
تعمل بشكل فردي ومبيزانية حمددة جتربها على إنهاء عملها فور
انتهاء أمواهلا.

مليارات مجلس النواب :شيك بال رصيد

يقول رئيس غرفة الطوارئ املتقدمة يف بريوت العميد سامي
احلويك إنه «مت ترميم ما يفوق  13ألفًا و 500وحدة سكنية؛ من
ضمنها  1365وحدة من املستوى الثاني ( )class Bأي ترميم كل
املنزل وليس الواجهة فقط ،والعمل جار إلنهائها .جيري العمل
حاليًا على حواىل  14000وحدة سكنية أخرى» .وقد دفع اجليش
«أموا ً
ال لنحو  11500متضرر وجيري التحضري للدفع حلواىل 6000
متضرر آخر ،ما سيزيد من أعداد الوحدات املنجزة» .فعليًا ،جيري
العمل على الفئتني  Aو Bأي ترميم الواجهات أو املنزل كله .إال

رىل ابراهـيم

تصوير مروان بو حيدر
أن الفئتني  Cو ،Dاللتني تتعلقان باملباني اليت تعاني أضرارًا
هيكلية وتلك املهدمة فال عمل عليها حتى الساعة .لكن ما القيمة
اإلمجالية إلعادة إعمار املناطق املنكوبة من انفجار املرفأ؟ «قام
اجليش مبسح كل املباني املتضررة»ّ ،
يعقب احلويك« ،إمنا مل يتم
حتديد الكلفة املادية هلذا املسح بالكامل .إذ كان هذا األمر يتم
للوحدات السكنية األكثر فقرًا وتضررًا ليجري الدفع هلا من مبلغ
املقدمة من الدولة اللبنانية ومبلغ 50
الـ  100مليار لرية لبنانية
ّ
مليار لرية لبنانية اليت سيتم توزيعها الحقًا» .يف هذا السياق،
ّ
يشري احلويك اىل « 87مبنى أضرارها هيكلية
ومتثل خطر انهيار
كلي أو جزئي (ّ 25
ّ
كلي و 62جزئي) ،كلفة إعادة إعمارها كبرية،
وحتتاج إىل جلان من مهندسني متخصصني ليصار إىل تقييمها،
وتدعيمها ،ومن ثم ترميمها».

 2700مليار لرية أقرّت يف مجلس النواب كمساعدات ملتضرّري
املرفأ ،لكنّها بقيت شيكات بال رصيد

أخرى للصراع الدائر بينها .فكان الفتًا اتصال بعض املوظفني
يف السفارة الرتكية ببعض الشباب الذين يديرون مجعية
تنشط يف األشرفية لسؤاهلم عما ميكن فعله للمساعدة .تطور
االتصال اىل زيارة يف املكتب ،ثم مسعى لرتميم أدراج منطقيت
اجلميزة ومار خمايل واملنازل احمليطة بها ،من دون أن يتم
االتفاق النهائي .يف إطار آخر ،عرضت السفارة اإليرانية على
التيار الوطين احلر يف بريوت املساعدة بتأمني مواد غذائية
للمحتاجني ،اال أن التيار رفض هذه املساعدات ،رغم أن آالف
«كراتني اإلعاشة» واملساعدات اليت مت توزيعها محلت أعالم
دول الكويت والسعودية واإلمارات وغريها مل تشكل أي حرج
ألي جهة سياسية كانت! ..ما سبق ُيبقي النقاش يف دائرة
وحيدة ،وهي انتظار القرار الغربي لبدء إعادة اإلعمار ،علمًا بأن
الدولة اللبنانية قادرة على تأمني األموال الالزمة إلجناز املهمة،
من دون ّ
منة من أحد .فما الذي حيول دون ذلك؟

حررها رئيس
مبلغ الـ  100مليار لرية لبنانية هو عبارة عن مؤونة ّ
اجلمهورية ميشال عون ووضعها بتصرف اجليش الذي قام
بتوزيعها لألهالي .فيما الـ  50مليار لرية متت مبوافقة استثنائية
من عون على شكل سلفة خزينة للهيئة العليا لإلغاثة لتوزيعها
كمساعدات ترميم على املتضررين نتيجة انفجار مرفأ بريوت .هذا
املبلغ هو جزء من مبلغ أكرب يالمس  1500مليار لرية حبسب قانون
وأقره جملس
اقرتحه تكتال «لبنان القوي» و»اجلمهورية القوية»
ّ
النواب .إال أن هذا املبلغ مل يصرف منه سوى  150مليار لرية،
وبالتالي الـ  1500مليار لرية ليست سوى شيك ال رصيد له يف
أقرت ملساعدة
املالية اللبنانية ،شأنه شأن الـ  1200مليار اليت ّ
وزارة الشؤون االجتماعية كما الصناعيني والزراعيني وبقيت
جمرد حرب على ورق ،بذريعة أن اخلزينة العامة ال حتوي ما ً
ال .أما
مبلغ الـ  300مليار لرية الذي قررت بلدية بريوت رصده ملساعدة
املتضررين عرب تسليمه للجيش ،فلم تتمكن من إقراره نتيجة منع
قانون املوازنة للمساهمات املالية عرب البلديات ورفض وزير
استثناء الختاذ قرار مماثل،
الداخلية حممد فهمي إعطاء البلدية
ً
رغم إعطائه موافقة استثنائية للبلدية ملنح مساعدات لألهالي
نتيجة الظروف الصعبة اليت فرضها وباء كورونا.

 1500مليار لرية كلفة ترميم املناطق املنكوبة؟

رغم كل ما سبق ،يبدو رئيس غرفة بريوت للطوارئ متفائ ًال عند
سؤاله عما إذا كان من املمكن إعادة بريوت اىل ما كانت عليه
قبل  4آب  2020يف ظل غياب الدعم اخلارجي وضعف اإلمكانات
الداخلية .فيجيب« :أكيد ،ولكن يصعب إعمارها بسرعة ...بدل
ّ
منخلصها بـ  20سنة .املهم إن أتت
نعمرها بـ  10سنني
ما
ّ
األموال أن نتقن إدارتها ونضع آليات واضحة لصرفها» .وحبسب
احلويك ،فإن األموال اليت صرفها رئيس اجلمهورية توزعت على
«األكثر فقرًا» .ويرى من جهة أخرى أن اجلمعيات «رممت النسبة
األكرب من املنازل واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،عرب تأمني
األموال واملواد الالزمة إلجناز األعمال كافة» .غري أن املصادر
ّ
املطلعة على طريقة عمل اجلمعيات ،تشري اىل استغالل بعضها
«وجع» الناس لتحقيق مآرب انتخابية ،حتى إن مثة جمموعات
كانت تساعد وفق االنتماء السياسي واملذهيب.

مباني الوزارات« :من مال اهلل يا محسنني»

تركيا وأدراج األشرفية

لم تصل أموال مؤتمر باريس إىل لبنان ،فيما ّ
يتعذر التكهّن أين
رست الباخرتان الفرنسيتان املحم ّلتان باملواد األوليّة

من جهة أخرى ،مثة دول اختارت أن تكون بريوت املدمرة حلبة

كم تبلغ كلفة إعادة اإلعمار؟ منذ انفجار املرفأ ،يتداول
السياسيون وبعض املسؤولني مبلغ  10مليارات دوالر غري مبنية
للتعجب عدم
على أي إحصاءات أو أسس واقعية .ومن املثري
ّ
وجود رقم رمسي لدى أي مسؤول يف الدولة اللبنانية حول هذه
املسألة .يف  14تشرين األول  ،2020عقد نائب دائرة بريوت
قدم فيه بعض األرقام
األوىل نقوال صحناوي مؤمترًا صحافيًا ّ
اليت حتتاج إليها بريوت .وقال إن دراسته تشري اىل إمكانية
إعمار  90%من املنازل يف املناطق املنكوبة بقيمة  300مليار
لرية ،منها  150مليارًا مؤمنة .املبلغ هذا وفقًا لصحناوي «ال
يأخذ باالعتبار كلفة املدارس واجلامعات اليت تبلغ حنو  237مليار
لرية وحدها ،واملستشفيات اليت تبلغ كلفتها حنو  500مليار
لرية ،والتجار الذين جيب أن خُيصص هلم  500مليار أيضًا ،وال
املتصدعة واليت حتتاج اىل إعادة بناء من
يأخذ باالعتبار األبنية
ّ
قدر
جديد» .ما يعين فعليًا أن القيمة اإلمجالية لعملية الرتميم ُت ّ
حبسب دراسة الصحناوي بـ  1500مليار لرية لبنانية وهو املبلغ
ّ
سيحل
أقره جملس النواب .ذلك
الذي ورد يف القانون الذي ّ
مؤجلة
اإلعمار
إعادة
أن
األوىل
نصف املشكلة ويعيد إىل النقطة
ّ
حمدد ...والرتميم كذلك!
اىل أجل غري ّ
كان يفرتض أن جيري ترميم السرايا احلكومية والوزارات
واإلدارات العامة املتضررة جراء انفجار مرفأ بريوت عرب مناقصة
واحدة بإشراف املستشاري خطيب وعلمي .لكن متت الدعوة اىل
مناقصة مرة واثنتني وثالث من دون أن يتقدم أي عارض.
فمعظم املتعهدين ،على ما تقول مصادر مقربة من رئاسة
احلكومة ،غري مستعدين للدخول يف مناقصة مماثلة ،وخصوصًا
مع عدم ثبات سعر صرف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية ،وألن
الدولة ال ميكنها الدفع سوى باللرية ،فض ًال عن انعدام الثقة
تذرع البعض بعدم
بإمكان تسديد املبلغ املتفق عليه .فكان أن ّ
إمكانية احلصول على كفالة من املصارف للهروب من هذه
تقدم عارض واحد ملناقصة تتعلق برتميم السرايا
املهمة ،فيما ّ
ولكن مببلغ خيالي ،فجرى رفض عرضه .مل يعد أمام السرايا
تبدل املزاج الدولي جتاه لبنان وإعادة فتح
والوزارات إال انتظار ّ
حنفية الدوالرات ،حتى تكون املباني احلكومية أيضًا جزءًا من
صفقة إعادة اإلعمار.
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مــقاالت وتـحقيقات

تسعري العمليّات يف سوريا« :داعش» يلملم شتاته ما هي مسؤولية ضباط
اجليش واستخباراته يف
انفجار مرفأ بريوت؟
حـسني األمـني

ارتفعت ،يف األشهر األخرية ،وترية العمليات العسكرية اليت
ّ
توزعت على أهداف
يشنها تنظيم «داعش» يف سوريا ،واليت ّ
ً
وقوات «قسد».
وحلفاءه،
السوري
اجليش
ا
خصوص
مشلت
عة
متنو
ّ
ّ
وتشهد باديتا محص ومحاة ،واملنطقة الغربية واجلنوبية الغربية
من حمافظة دير الزور ،واجلهة الشرقية اجلنوبية من حمافظة
الرقة شرق سوريا ،باإلضافة اىل بادية السويداء ومنطقة التنف
القوات األمريكية ،حراكًا متزايدًا لعناصر
اليت تسيطر عليها
ّ
التنظيم ،يف ّ
ظل تسجيل عدد كبري من العمليات العسكرية.
ّ
شنتها خاليا «داعش» ،يف األيام
يتساوق ذلك مع هجمات
املاضية ،على حماور دير الزور وتدمر وريف محاة ،أسفرت عن
سقوط شهداء وجرحى بني املدنيني والعسكريني السوريني،
ّ
التسلل
فيما اندلعت اشتباكات بني عناصر من التنظيم حاولوا
يف اجتاه مواقع للجيش السوري يف حمور بلدة الرهجان يف ريف
السلمية الشمالي الشرقي.
لقي حنو  30عسكريًا مصرعهم يف
الفائت،
وقبيل نهاية العام
َ
هجوم استهدف حافلة على طريق دير الزور ـــــ تدمر يف منطقة
كباجب ،بعدما نصب مقاتلو التنظيم «كمينًا لثالث حافالت
ّ
وتقل جنودًا من الفرقة الرابعة
كانت تسري على الطريق السريع
يف اجليش السوري...
وفيما ّ
ُ
ممن كانوا على
كبري
عدد
تل
ق
الفرار،
من
متكنت حافلتان
َّ
ميدانية .واهلجوم
مصادر
تفيد
ما
حبسب
الثالثة»،
احلافلة
منت
ّ
الثالث من نوعه يف منطقة كباجب يف ريف دير الزور ،كان
قد سبقه ،يف  28كانون األول املاضي ،آخر ّ
نفذه جمهولون
ضد آلية عسكرية لعناصر احلرس اجلمهوري يف اجليش ،لدى
ّ
أدى إىل مقتل اثنني
خروجها من بلدة إنباج غربي الرقة ،ما ّ
وإصابة آخرين .ويف الـ  19من الشهر نفسه ،فقدت «الفرقة
الرابعة» ّ
االتصال خبمسة من عناصرها يف منطقة جبل البشري
الواقعة على احلدود اإلدارية بني حمافظتيَ دير الزور والرقة،
ويعتقد بأن مقاتلي «داعش» عمدوا إىل تصفيتهم.

قاعدة التنف ...منطلق العمليات

يؤكد مصدر ميداني يف اجليش السوري ،يف حديث إىل الزميلة
حمورين
جددت نشاطها أخريًا يف
«األخبار» ،أن «خاليا داعش ّ
َ
رئيسني :األول ُم ّ
ثلث باديتيَ محص ودير الزور واحلدود
َ
العراقية؛ والثاني البادية الفاصلة بني محاة والرقة ودير
الزور .ويلفت إىل أنه ّ
«مت رصد ومتابعة العديد من جمموعات
التنظيم أثناء دخوهلا البادية وخروجها منها ،وتبينّ أن األخري
ّ
ينظم عددًا من هجماته انطالقًا من منطقة التنف ،ومن حميط
القاعدة األمريكية فيها».
يف هذا السياقّ ،
يتهم مصدر رفيع املستوى يف اجليش ،يف
حديث إىل الزميلة «األخبار» ،واشنطن بـ»تسهيل حركة جمموعات
داعش ودعمها ،بهدف ضمان عدم استقرار املنطقة أمنيًا ،مبا
يتعرض هلا اجليش السوري وحلفاؤه
خيدم حرب االستنزاف اليت
ّ
ّ
املتمثل
على طول البادية وعرضها» ،وبالتالي اهلدف األمريكي

يف حماولة قطع التواصل بني
املنطقة الشرقية من جهة ،ودمشق
ومحص من جهة ثانية.
القوات
ويفيد املصدر بأن
ّ
األمريكية يف شرقي الفرات «تجُ ّند
بعض معتقلي داعش لدى القوات
الكردية ،وتنقلهم إىل البادية

تـُجنّد القوات األمريكية
بعض معتقلي «داعش»
لدى القوات الكردية،
وتنقلهم إىل البادية
السورية والحدود مع
العراق

السورية واحلدود مع العراق ،ومن هناك ّ
يتصلون مع باقي
أفراد التنظيم املتوارين يف البادية ،لينخرطوا يف األعمال
العسكرية من جديد».
ّ
حملية يف منطقة شرقي الفرات« ،شهدت
وحبسب مصادر
مناطق الشدادي واحلسكة وغريهما ،يف اآلونة األخرية ،نشاطًا
ملحوظًا لآلليات العسكرية األمريكية داخل سجون حتوي معتقلني
ّ
مسلحي داعش».
من
ً
وتشري هذه املصادر إىل أن «التحالف الدولي نقل عددا من
معتقلي التنظيم من السجون الكردية إىل احلدود العراقية من
دون معرفة وجهتهم النهائية» .ويبدو أن عملية «الصحراء
البيضاء» ،اليت أطلقتها القوات الروسية ،بالتعاون مع اجليش
السوري ،يف آب املاضي ،بعد مقتل أحد ضباطها بعبوة ناسفة
تقدم واضح يف مكافحة خاليا
شرقي دير الزور ،مل تسفر عن ّ
التنظيم يف البادية .إذ ،حبسب إحصاء نشرته الوكالة اإلعالمية
التابعة للتنظيم« ،نبأ» ،بعنوان «حصاد األجناد» ،بلغت حصيلة
عمليات «داعش» ،يف أسبوع واحد فقط من الشهر احلالي12 ،
أدت إىل مقتل  28فردًا يف «والية الشام»؛ و 30عملية
عملية ّ
أودت حبياة  40يف «والية العراق».

«نبوءات» عودة التنظيم

يف نهاية عام  ،2019أي بعد حواىل تسعة أشهر من إعالن
«التحالف الدولي» القضاء على آخر معاقل «داعش» يف الباغوز،
أعلن قائد قوة املهام املشرتكة لعملية «العزم الصلب» ،روبرت
ضد التنظيم بهدف
وايت« ،استئناف واشنطن وقسد
عملياتهما ّ
ّ

هزميته» .وسبق وايت يف الكشف عن استئناف التحالف حربه
هذه ،إعالن وزير الدفاع األمريكي السابق ،مارك إسرب« ،بقاء
قوات بالده يف سوريا» ،رابطًا انسحابها بـ»هزمية» التنظيم
ّ
بالكامل.
ّ
«توقعتا»،
ويبدو أن الواليات املتحدة وحلفاءها يف «قسد»،
باكرًا ،عودة نشاط التنظيم يف املنطقة الشرقية .وهي َت ُّ
وقعات
تثري تساؤالت عديدة ،ربطًا باستئناف «داعش» حراكه ،يف
األشهر األخرية ،ومبصلحة «قسد» احملافظة على شراكتها مع
القوات
األمريكيني يف احلرب على التنظيم ،كضمانة لبقاء هذه
ّ
إىل جانبها ،يف ّ
ظل التهديدات الرتكية والسورية والروسية
تتعرض هلا.
اليت
ّ
يف الوقت ذاته ،ال ميكن التغاضي عن حقيقة أن إدارة باراك
متدد التنظيم،
أوباما ،على رغم أنها ساهمت بشكل أو بآخر يف ّ
وجهت له ضربات عديدة ،عرب التحالف.
ّ
كما جتدر اإلشارة إىل أن الطائرات األمريكية هي اليت قتلت
أبرز قادة التنظيم (أبو عالء العفري ،وأبو عمر الشيشاني،
وأبو مسلم الرتكماني ،وأبو حممد العدناني ،وغريهم) ،فيما
استهدفت زعيم التنظيم ،أبو بكر البغدادي ،يف عهد إدارة
ترامب.
ويف تشرين األول /أكتوبر املاضي ،حسم قائد القيادة املركزية
األمريكية يف الشرق األوسط ،كينيث ماكنزي ،اجلدل حول
استمرار الواليات املتحدة يف حربها ضد «داعش» يف سوريا
تستمر ألجيال» ،نظرًا
والعراق ،حني أشار إىل أن املعركة «قد
ّ
إىل وجود «أكثر من عشرة آالف عنصر تابع للتنظيم».
«نبوءات» عودة نشاط التنظيم مل تقتصر على واشنطن
وحليفتها «قسد»؛ فقبل أيام قليلة ،أعلنت وزيرة الدفاع
الفرنسية ،فلورنس بارلي ،احتمال عودة «داعش» إىل الظهور
ً
يتم اجتثاث التنظيم يف بالد الشام.
جمددًا،
مشرية إىل أنه «مل ّ
مهمات تدريبية ،وعرب مقاتالتنا».
عرب
هناك
نزال
ال
حنن
لذا
ّ

انتقامٌ ...ال عودة

عودة تنظيم «داعش» إىل العمل العسكري مرتبطة بأسباب
ّ
تتعلق بإعادة التنظيم هيكلة قواته ،بعد
أوهلا داخلية
ّ
عدة؛ ّ
عمليات الفرار اليت قام بها عناصره من سجون «قسد» يف
املدربني ،الذين
ريف احلسكة ،وبعض هؤالء من األجانب
ّ
رفضت الدول األوروبية استقباهلم ،ومن بينهم أيضًا قادة
باع طويل يف القتال يف العراق وسوريا.
ميدانيون هلم ٌ
كذلك ،ميكن احلديث عن عودة البيئة احلاضنة للتنظيم يف بعض
قرى شرقي الفرات إىل محاية عناصره ،بسبب فشل القوات
الكردية يف إدارة املنطقة ،وتعاطيها «العنصري» مع األهالي
ّ
السكان ،فض ًال عن حرمانهم من
هناك ،وفرضها الضرائب على
املشاركة يف إدارة منطقتهم ،وفرض التجنيد اإللزامي على
شبان املنطقة العرب.
أما بالنسبة إىل العراق ،فيعتقد مراقبون ملسار التنظيم بأن
املدمرة يف البالد ،واليت
«إهمال احلكومة العراقية للمناطق
ّ
احتضنت داعش يف فرتات سابقة ،دفعت األهالي هناك للعودة
إىل محاية أفراد التنظيم».
حتركات «داعش» احلالية ،إىل عدد كبري من
وال حتتاج
ّ
األفراد ،حيث ُيالحظ غياب عمليات االقتحام الكبرية أو ما
ُيعرف بـ»االنغماس» ،واليت يستعاض عنها بعمليات «اضرب
واهرب» ،ما يعين أن تصاعد العمليات غري مرتبط بهيكليات
ٌ
عودة إىل األصل ،حيث
جديدة أقدم عليها التنظيم ،بل هي
العامة لـ
تعمل كل جمموعة من تلقاء نفسها مبا خيدم األهداف
ّ
«داعش» ،من دون وجود إدارة مركزية للعمليات كما كانت
احلال يف السابق.
وحبسب مراقبني ،فإن التنظيم «يعمل (راهنًا) وفق هيكلية
مِرنة ،بهدف حتقيق أكرب قدر من اخلسائر يف صفوف القوات
العراقية والسورية وقسد .وهذا ما ُيصطلح على تسميته
النكاية».
وعلى رغم أن عمليات «داعش» مل تهدأ منذ هزميته يف الباغوز،
ّ
املبكر احلديث عن عودة حقيقية لـ»التنظيم».
إلاّ أنه ال يزال من
عمليات ميكن وضعها يف إطار «االنتقام» ،وليس العودة،
ٌ
ّ
خيطط ،حبسب مراقبني ،إلعادة قيام
وخصوصًا أن التنظيم ال
الدولة ،يف أعقاب التغيريات الدولية واإلقليمية اليت طرأت،
فض ًال عن أنه ُيدرك صعوبة اإلمساك باألرض يف هذه املرحلة
ويف املدى املنظور.
كما يعتقد هؤالء بأن التنظيم يفتقر ،يف الوقت احلالي ،إىل
ممن يستطيعون إعادة إحيائها ،بعد مقتل
«رجاالت الدولةّ ،
ّ
املؤثرين والفاعلني» .ويف حني حيتاج ،حاليًا،
معظم القادة
لاّ
بـ»شخصيات قيادية» ،إ أن هذا غري
يتميزون
إىل قادة
ّ
ّ
ّ
عد
متوفر يف اخلليفة اجلديد ،أبو إبراهيم اهلامشي ،الذي ُي ّ
ً
ً
ً
ّ
منظرا عقائديا للتنظيم ،أكثر منه قائدا .ويف الوقت احلالي،
ليس هناك معلومات وافرة عن قادة «داعش» احلاليني ،وال
توجهاتهم ،فاملرحلة احلالية هي مرحلة «النكاية» ،متهيدًا
عن
ّ
ومتدد
للوصول إىل مرحلة «التمكني» ،أي السيطرة على األرض
ّ
النفوذ ،واليت تبدو حاليًا بعيدة املنال.

رضوان مرتضى

تصوير هيثم املوسوي

ّ
يتعلق
حدد قانون األسلحة والذخائر صالحية اجليش بكل ما
ّ
أن نيرتات األمونيوم احملتوي على اآلزوت
باملتفجرات،
ّ
ليبينّ
ُ
بنسبة تفوق  ٪ ٣٣،٥من اللوازم املعدة لصنع املتفجرات ،وأن
بينت التعاميم
التعامل معها من صالحية اجليش حصرًا .كما ّ
والتوجيهات العامة الصادرة عن قيادة اجليش الدور املنوط
باملؤسسة العسكرية لـ»التصدي حلظر األجهزة املتفجرة اليدوية
الصنع» .رغم ذلك ،ال يزال ضباط اجليش الكبار ،احلاليون
والسابقونُ ،م َ
عفون من التحقيق يف انفجار  2700طن من
نيرتات األمونيوم يوم  4آب .2020
ٌ
تصنيف للمعدات
يف الفصل األول من قانون األسلحة والذخائر
احلربية واألسلحة والذخائر واملتفجرات حيث ُتقسم إىل تسع
فئات .الفئة التاسعة حتدد أصناف املتفجرات والبارود
أن بني املتفجرات تلك املركبة من النيرتات
ولوازمهما ،معتربة ّ
قبل أن يأتي القانون على ذكر ّ
«يعترب من اللوازم املعدة
أنه ُ
لصنع املتفجرات نيرتات األمونياك احملتوي على اآلزوت بنسبة
تفوق ( »٪٣٣،٥نسبة اآلزوت يف  ٢٧٠٠طن من النيرتات
خمزنة يف العنرب الرقم  ١٢يف مرفأ بريوت كانت
اليت كانت
ّ
.)٪٣٤،٧
من جهة أخرى ،فإن التوجيهات العامة الصادرة عن قيادة
اجليش املعمول بها لـ»التصدي حلظر األجهزة املتفجرة اليدوية
الصنع» ،توجب مكافحة استخدام العبوات غري النظامية اليت
تدخل النيرتات يف تصنيعها من قبل اجملموعات اإلرهابية يف
أن احلصول عليها يتم
عدد كبري من بلدان العامل ،الفتة إىل ّ
بالدرجة األوىل عرب« :سرقتها من األسواق احمللية أو تهريبها
عرب احلدود» ،أو «سرقتها من الورش املدنية (كسارات ،حفر
أنفاق)» .وهذا األمر يعيد إىل األذهان تساؤ ً
ال ال تزال اإلجابة
عنه غائبة .هل كانت ُتسرق نيرتات األمونيوم من مرفأ بريوت،
بأن اخلبرية اليت ّ
كلفها القضاء عام  2015بالكشف على
علمًا ّ
حمتويات العنرب ،أحصت وجود أقل من  ٢٠٠٠طن؟ والسؤال
الثاني :من فتح الفجوة يف جدار العنرب الرقم  ١٢ومن خلع بابه،
بأنه يف هذه التوجيهات ُيذكر ّ
وألي غاية؟ علمًا ّ
أنه جيب أن
ً
يتم خزن هذه اجلزيئات ومحايتها منعا لسرقتها أو وصوهلا ألي
ّ
جهة كانت ،أو يصار إىل إتالفها بشكل نهائي منعًا الستعماهلا
الحقًا.
ويف توجيهات قيادة اجليش أيضًاّ ،
فإنه لدى اإلشارة إىل أنواع
املواد املستخدمة يف إعداد العبوات غري النظاميةُ ،يشار إىل
«نرتات األمونيوم املستخدمة كأمسدة زراعية» بوصفها تدخل
يف تصنيع املتفجرات .فكيف احلال إذًا مع نيرتات بنسبة آزوت
مصنفة أص ًال حبسب السجالت ّ
ّ
بأنها مستوردة لتصنيع
تبلغ ٣٤،٧
املتفجرات؟
كذلك ُ
يشار إىل ّ
أنه من ضمن مهام اجليش ،حبسب التوجيهات
اخلطية لقيادته« :تقوم جمموعة تابعة ملديرية العتاد يف اجليش
اللبناني بالكشف على املواد اليت تدخل البالد كافة ،وتثري
الشبهات لناحية استخدامها يف تصنيف مواد متفجرة ،أو لكونها
قابلة لالشتعال ،وتتم عملية الكشف عليها يف املعابر احلدودية
ّ
املصنفة مواد
كافة» .وهذا ما ينطبق على نيرتات األمونيوم،
متفجرة حبسب قانون األسلحة والذخائر ،فكيف إذا كانت الكمية
عد اإلشراف على استرياد
طن؟ وماذا فعل اجليش الذي ُي ّ
ّ ٢٧٠٠
هذه املواد وختزينها وحتى إتالفها من املهمات احملصورة به،
حيث ُيذكر يف التوجيهات ّ
أي كان نقل هذه املواد
أنه يمُ نع على ّ
أو االشرتاك يف تصنيعها من دون إذن مسبق من وزارة الدفاع
أن املتفجرات
الوطين .كذلك تشري التوجيهات نفسها إىل ّ
اليت ُتستخدم يف أعمال شق الطرقات وحفر األنفاق أو داخل
الكسارات ،ختضع لـ»رقابة صارمة» من قبل وزارتي الدفاع
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مـقاالت وتـحقيقات
أن مكافحة خطر
ويشار يف التوجيهات إىل ّ
والداخلية والبلدياتُ .
املتفجرات اليدوية ال يقتصر على التخلص من العبوات غري النظامية
فحسب ،بل «عرب مراقبة املواد األولية املستخدمة يف تصنيعها ومنع
ّ
ألن
وصوهلا إىل أيادي
املخلني باألمن إلضعاف قدرتهم على تركيبهاّ ،
العربة يف الوقاية من الداء قبل معاجلته».
استنادًا إىل ما سبق ،حيضر السؤال الرئيسي :ماذا فعل ضباط
ّ
املكلفون بأمن املرفأ حلماية مرفأ بريوت والعاصمة؟ الشعار
اجليش
بأن «اجليش ٌّ
خط أمحر» ال يستقيم إذا مل ُيساءل الضباط
املرفوع
ّ
املنوط بهم محاية املرفأ والسهر على أمن البالد ،ما دامت الصالحية
األوىل معقودة للجيش لدى وجود مواد كهذه .ولكي يكون اجليش
جدي لتحديد املسؤولني .لقد أجريت
خطًا أمحر فع ًال ،جيب إجراء حتقيق ّ
ثالثة عروض عسكرية يف عيد االستقالل أعوام  ٢٠١٦و ٢٠١٨و٢٠١٩
(واحد يف عهد العماد جان قهوجي واثنان يف عهد العماد جوزيف
ٌ
عون)ُ ،يضاف إليهم االحتفال بالقمة العربية االقتصادية .وما دام
فإن احلرس اجلمهوري كان يتوىل
رئيس اجلمهورية كان حاضرًا،
ّ
أن مراسالت
د
ويرتد
خطر.
أى
وجود
التدقيق األمين للتثبت من عدم
ّ
ّ
للحرس اجلمهوري من أمن املرفأ كانت تفيد بأنه «ال خطر أمنيًا من
إن احلرس اجلمهوري كان يطلب إبعاد بعض البواخر ألنه
املرفأ» ،حتى ّ
ً
خُ
مكونات
فيه
ن
ز
ت
الذي
١٢
الرقم
العنرب
بأن
ا
علم
تفتيشها،
ال ميكنه
ّ
ّ
ّ
القنبلة األضخم يف تاريخ لبنان ،كان يبعد بضعة مئات من األمتار عن
جتمع اجليش.
مكان ّ
إضافة اىل ما تقدم ،يتوىل مكتب أمن املرفأ ،كما سائر مكاتب وفروع
مديرية املخابرات ،متابعة كل ما من شأنه أن ميس باألمن القومي
للبالد .وبالتالي ،يدخل يف صلب عمل املكتب وجود هذه الكمية من
املواد األولية اليت تدخل يف تصنيع املتفجرات مع اخلطر الناجم عنها.
التصرف إلزالة هذا اخلطر،
وذلك كان يفرض على مديرية املخابرات
ّ
بد ً
أن اخلطر سيطال اجلميع.
ال من رمي املسؤولية ،على اعتبار ّ
لقد برز يف ملف التحقيق مراسلة جوابية بعث بها رئيس أركان
ّ
(وقع املراسلة نيابة عن قائد
اجليش السابق اللواء وليد سلمان
اجليش السابق العماد جان قهوجي) إىل املدير العام السابق للجمارك،
شفيق مرعي ،تبلغه فيها قيادة اجلش أنها ليست حباجة إىل مادة
نيرتات األمونيوم البالغ وزنها  ٢٧٥٥طنًا .واقرتحت قيادة اجليش على
اجلمارك «مراجعة مالك الشركة اللبنانية للمتفجرات جميد الشماس
لتبيان إمكانية االستفادة من املادة املذكورة يف حال عدم الرغبة
يف إعادة تصديرها إىل بلد املنشأ على نفقة مستورديها» .وكتاب
سلمان ،الصادر يوم  ،2016/4/7يشري إىل وجود مراسلة سابقة،
املخزنة يف املرفأ .فلماذا
تعود إىل يوم  2016/2/27بشأن النيرتات
ّ
جتاهل هذا األمر ،وعدم إخضاع قائد اجليش السابق ،كما احلالي،
وسائر الضباط املسؤولني عن متابعة هذه القضية ،للتحقيق بعد 4
آب 2020؟
قبل أيام ،رفضت وزارة الدفاع إفراغ عشرة مستوعبات حتتوي على
مادة الصوديوم سالفايد (مادة كيميائية خطرة) يف مرافئ لبنان.
وقد ُأرسلت نسخة عن طلب الرأي يف إفراغها إىل قيادة اجليش
واألمانة العامة جمللس الوزراء ووزارة األشغال العامة .وهذا أكرب
دليل على صالحية اجليش يف التعامل مع هذه املواد.
شمول نيرتات األمونيوم بنصوص قانون األسلحة والذخائر ،يعني ّ
أن تحرّك
الجيش كان ينبغي أن يكون تلقائياً
ويف مقابلة سابقة مع «األخبار» ،يقول قائد اجليش السابق العماد
جان قهوجي « :أجبنا بأن ال قدرة لنا على استيعابها يف خمازننا
بأن كتاب القيادة
كما ال ميكن إتالفها بسبب حجمها الضخم» .علمًا ّ
إىل مديرية اجلمارك (عام  )2016مل يأت على ذكر عدم القدرة على
االستيعاب وال عدم إمكانية التلف ،بل اقرتح إعادة تصديرها أو
إن «اجليش
عرضها على شركة جميد الشماس .كذلك قال قهوجي ّ
يتحمل مسؤولية البضاعة على األبواب فقط ،لكنه ال يتحمل مسؤولية
إن
أن الواقع والقانون خمتلفان ،حيث ّ
البضاعة داخل املرفأ» ،إال ّ
اجلمارك تقوم بإبالغ اجليش بأي مواد خطرة تدخل ضمن صالحيته،
كاألسلحة والبارود وغريهما من املواد اليت تدخل يف تصنيع
املتفجرات ،ليقوم اجليش بإرسال برقية حلضور ممثل من اجليش
للكشف عليها داخل املرفأ أو املطار يف ساحة الكشف قبل أخذ أي
فإن تدابري اجليش ال تقتصر على البوابات بل داخل
قرار .وبالتاليّ ،
الباحات.
مقيد ،إذ حتتاج إىل موافقة الوزارات املختصة
استريادها
بضائع
مثة
ّ
إلدخاهلا إىل البالد .األدوية ،على سبيل املثال ال احلصر ،حتتاج إىل
موافقة وزارة الصحة ،وبعض املواد الغذائية حتتاج إىل موافقة وزارة
االقتصاد ،واألمسدة حتتاج إىل موافقة وزارة الزراعة .أما األسلحة
والذخائر والنيرتات فتحتاج إىل «تأشري» وزارة الدفاع عرب اجليش.
حتى إن الطائرات الصغرية املستخدمة للتصوير ُ Dronesي ّبلغ اجليش
ليكشف عليها يف املطار أو املرفأ .كما ّ
ُ
اشتبه يف أي مواد
أنه إذا
خطرة ُيصار إىل إبالغ اجليش للكشف عليها ،ووحده من ُيعطي اإلذن
بإدخاهلا .ويف املادة  74من قانون األسلحة والذخائر ،النص واضح
جلهة وجوب مصادرة األسلحة والذخائر واملواد اليت تدخل يف صناعة
املتفجرات ،يف حال وجود أي خمالفة للقانون .واحلديث هنا عن 2700
طن من نيرتات األمونيوم ،دخلت لبنان مبا ُيشبه اخللسة ،وإن بقرار
قضائي .مشول نيرتات األمونيوم بنصوص قانون األسلحة والذخائر،
حترك اجليش كان ينبغي أن يكون تلقائيًا ،من دون أي
يعين ّ
أن ّ
أمٍر أو قرار قضائي .القانون ،نصًا وروحًا ،يفرض ذلك ،واألداء
العملي للجيش يسمح له مبا يتجاوز كل قانون .ولذلك ،ال يزال غري
مفهوم سبب استثناء ضباط اجليش الكبار ،احلاليني واملتقاعدين ،من
التحقيق يف جرمية املرفأ.

جتميد حسابات مصرفية للبنانيني يف اخلارج :هل سحبت واشنطن رعايتها لسالمة؟
لـيا الـقزي
قضية االشتباه يف اختالس وغسل أموال اليت ُفتحت بوجه
أن «التعويل»
رياض سالمة يف سويسرا لن ُتقفل بسهولة ،رغم ّ
ّ
كثريًا على «العدالة» السويسرية قد ال ُيثمر .فكما ُفتح
امللف
بالسياسة« ،اخلوف» من أن ُيقفل بتسوية سياسية أيضًا .ال
أن النار ُأشعلت حتت سالمة ،وهو نفسه بات يشعر
ُيلغي ذلك ّ
ّ
دولي.
سياسي
غطاء
أي
دون
من
بات
ه
وبأن
خبطورتها،
ّ
القرار السياسي األوروبي ،حتديدًا الفرنسي ،قد ُخّ
اتذ بـ
«إنهاء» حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وتعيني البديل منه.
الضربة ُ
املدعي العام
س ّددت له كانت بطلب مكتب ّ
الكربى اليت ُ
السويسري مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية إلجراء حتقيق
بعد االشتباه يف عمليات غسل أموال واختالس وحتويالت من
ومساعدته ماريان
احلويك،
حسابات سالمة وشقيقه رجا سالمة ُ
ّ
تبلغ قيمتها قرابة  400مليون دوالر .وقد أتت بعد أشهر
من
تردي العالقة بني مسؤولني فرنسيني وسالمة ،ورفضه
ّ
إجراء التدقيق اجلنائي يف حسابات «املركزي» ،ولعبه دورًا يف
حسان دياب لـ «اإلصالح املالي» ،وبالتالي
إجهاض خطة حكومة ّ
االتفاق مع صندوق النقد الدوليّ .
كلها عوامل أسهمت يف
ّ
امللف
بناء
قدمة إليقاع مسؤولني
ّ
ضد سالمة ،والذي سيكون ُم ّ
سياسيني .فقد علمت الزميلة «األخبار» ّ
أنه ّ
مت يف اليومني
األخريين جتميد حسابات مصرفية خارجية ألكثر من فرد وشركة
«مكافحة الفساد» ،استعدادًا لرفع دعاوى
لبنانية ،حتت عنوان ُ
ضدهم.
ولكن فرنسا مل «تضق ذرعًا» بسالمة الرتكاباته
قانونية ّ
ّ
النقدية يف الداخل ،واليت ّ
شكلت عام ًال رئيسيًا يف انفجار األزمة
ّ
ألن «إعادة هيكلة» و «حوكمة» مصرف لبنان
وكل
احلالية ،بل ّ
املؤسسات ُ
املتفرعة عنه تكمن يف صلب املشروع الغربي لـ
«لبنان اجلديد» .باملناسبة ،ليس املصريف اللبناني  -الفرنسي
ّ
«يتغنى بسريته» مسؤولون
عساف االسم الوحيد الذي
مسري ّ
فرنسيون خالل لقاءاتهم مع السياسيني اللبنانيني.
ضد سالمة سياسي ،أسهم يف إنضاجه االشتباه
توقيت القضية ّ
تورط مصارف سويسرية بفضيحة غسل أموال ،وهي اليت
يف ّ
عد هذه القضايا «قوتها اليومي» .يقول النائب السويسري
ُت ّ
إن «هناك العديد من األموال غري النظيفة خُمّبأة
فابيان مورينا ّ
يف املصارف السويسرية ،وسرية األخرية يف هذا املوضوع غري
إجيابية .سنويًا ،جيري التحقيق يف العديد من قضايا تبييض
أموال واختالس».
األهم من الضغوط الفرنسية والربيطانية هو موقف الواليات
ّ
املتحدة األمريكية من «قضية سالمة» ،فعليه
إما تنفيذ
يتوقف ّ
ّ
ُ
احلكم ّ
حبق الرجل أو إنزاله عن الشجرة اليت
تسلقها ،كواحد من
رجاهلا «املوثوق بهم» يف الداخل .والتعبري عن هذا املوقف يف
لبنان يأتي عرب «كالم السفرية األمريكية دوروثي شيا ،اليت مل
تعد منذ أكثر من شهر خُتفي انتقاداتها
احلادة له» ،ما يقود،
ّ
حبسب مصادر غري بعيدة عن السفارة األمريكية واحلاكم معًا،
بأن «التحقيق يف سويسرا ّ
مت بتخطيط فرنسي،
إىل االستنتاج ّ
وال
أمريكي،
بغطاء
ولكنه حيظى
أن التنسيق بني سويسرا
سيما ّ
ّ
والواليات املتحدة أعمق بكثري من العالقات السويسرية -
األوروبية» .لكن كالم السفرية يف جمالسها ،ال يعين أن الغطاء
األمريكي ُرفع متامًا عن سالمة ،إذ إن مسؤولني فرنسيني ال
يزالون ّ
حيذرون من اإلفراط يف التفاؤل بقرب نهاية احلاكم!
على موقع اخلارجية األمريكية ،تقرير
يتحدث عن «العالقات
ّ
أن سويسرا هي ِمن أهم
التجارية القوية» بني البلدين ،وكيف ّ
«مصادر االستثمار األجنيب ُ
املباشر يف الواليات املتحدة» ،فض ًال
(مثلة املصاحل األمريكية يف إيران) تلتزم
عن ّ
أن سويسرا مُ
ّ
حبق مسؤولني وشركات ودول
بتنفيذ العقوبات األمريكية
ُفرضت عليها عقوبات اقتصادية ،كفنزويال وروسيا وكوبا،
ً
سارعة إىل إقفال حساباتهم املصرفية وتعليق مصاحلهم
ُم
ومنعهم من دخول البالد ،حتى ولو مل يقوموا مبا خُيالف القوانني
احمللية .مصاحل سويسرا التجارية واملالية تدفعها إىل الكثري
من اخلطوات السياسية ،كاالعرتاف باالنقالبي الفنزويلي خوان
أدى ذلك إىل ختليها عن «حيادها» .ويف الـ،2013
غوايدو ،ولو ّ
انطلق يف واشنطن «برنامج املصارف السويسرية» القائم على
«التهرب الضرييب» ُ
التوصل إىل تسوية دعاوى
املتورطة فيها
ّ
ّ
السويسرية.
املصارف
أن «التنسيق مع
ويضيف فابيان مولينا ّ
ُ
الواليات املتحدة جيري أيضًا يف قطاع األمن واالستخبارات».
ألنهم ال ميلكون ّ
ماذا عن القضاء؟ «نظريًا ال يتدخلونّ ،
حق
ّ
بعض
التدخل يف قضائنا ،عمليًا حيصل ذلك يف
املرات ،حبسب
ّ
هوية ُ
املتهم .ولكن القضاء السويسري ميلك استقاللية».
بعد االستماع إىل سالمة من قبل النائب العام التمييزي القاضي
قدم إفادته أمام
أن احلاكم ُيريد أن ُي ّ
سّرب ّ
غسان عويداتُ ،
االدعاء العام السويسري« .الثقة» اليت رافقت حديث سالمة
ُ
واملدافعني عنه ،أثارت االستغراب .يقول اخلبري القانوني
إن
 الدولي يف الشؤون االقتصادية ،احملامي علي زبيبّ ،أن من األسهل التحقيق معه يف لبنان ،حيث
سالمة «يعرف ّ
ميلك محاية سياسية وطائفية .فهل من املعقول أن خُياطر
ويذهب إىل سويسرا حيث ُي َّتهم بتبييض أموال واختالس ،أم
ّ
أنه ُي ِعُّد لتسوية؟ ليس ضرورة أن ُتعترب السلطات السويسرية

«مرتفًا» إىل درجة ّ
أنه أجرى
متواطئة ،بل ربمّ ا يكون سالمة حُ
التحويالت بطريقة توحي ّ
بأنه مل خُيالف القانون ،عندها تسقط
عن القضية صفة اختالس مال عام ،وتنحصر يف «االستغالل
أن «القضاء السويسري أكثر ثقة
الوظيفي»» .يعترب زبيب ّ
أن املصارف
من نظريه اللبناني ،ولكن علينا أن ال ننسى ّ
تتعرض ّ
السويسرية
كل سنة لعقوبات مبليارات الدوالرات ،ثم
ّ
تعود ُ
ألن املدخول من
وتشارك يف عمليات تبييض أموالّ ،
هذه العمليات املصرفية أعلى من الغرامات،
وألن احملاسبة
ّ
القضائية ليست قاسية .يعين ذلك احتمال وجود تسويات
«من حتت الطاولة» حتصل يف القضاء السويسري».
األهم من
ّ
أن اإلضاءة على شبهة االختالس وتبييض األموال فيها
ذلكّ ،
«وألنه داخل ّ
ّ
اتهام للمصارف السويسرية،
كل بلد هناك الدولة
العميقة ،مصلحتها العليا أعظم من أي مصلحة عامة،
وألن
ّ
املصارف ُت ّ
شكل الدولة العميقة يف سويسرا ،قد يكون ذلك
أن عمليات سالمة هي
عام ًال ُمساعدًا إلجناز تسوية ،على أساس ّ
وأن املصارف السويسرية غري ُمتورطة معه».
استغالل للوظيفة ّ
األساس ،بالنسبة إىل زبيب ،هو «يف القضاء اللبناني .إعطاء
سالمة خيار املثول أمام القضاء السويسري فضيحة ّ
حبق القضاء
ألن املادة  305من قانون
اللبناني ،الذي جيب عليه أن يتعاونّ ،
العقوبات السويسري ،اليت استند إليها الطلب املدعي العام،
ال يمُ كن تطبيقها من دون تعاون األطراف اللبنانيني معه».

مُقرّبون من الحاكم باتوا يجزمون ّ
بأن واشنطن «تخ ّلت عن سالمة»

أن السلطات اللبنانية سترُ سل «توصية»
املعطيات ُتشري إىل ّ
إىل سويسراُ ،تفيد فيها ّ
بأنها مل جتد يف حتويالت سالمة
«دلي ًال» على غسل أموال واختالسات ،فكيف
ستتصرف
ّ
«اجلهة ُ
إن التحقيق قد يكون
املدعية»؟ يقول فابيان مولينا ّ
أسري «ضغوط سياسية وغياب األدلة .فمن الصعب استمرار
التحقيقات من دون مساعدة وتعاون السلطات اللبنانية /املدعي
بأن مجُ ّرد إرساله
العام السويسري حباجة إىل األدلة ،علمًا ّ
تؤدي إىل االشتباه
الطلب إىل لبنان يعين امتالكه معلومات
ّ
يف حاكم املصرف املركزي» .أما بالنسبة إىل النظام املصريف
السويسري ،فيعرتف مولينا ّ
بأنه «صاحب نفوذ وسلطة كبريين
ُ
دين فيها .وبوجود
يف البلد ،ولكن كانت هناك دعاوى سابقة أ َ
ضغط سياسي وصحايف من املمكن أن نصل إىل نتيجة».
ال يوافق
املقربون من سالمة على قصة التسوية« ،القضية لن
ّ
أن ما
ُتقفل ،وسيتم استغالل أي ثغرة إلدانته» .يعترب هؤالء ّ
قام به سالمة «أخطاء أخالقية ال قانونية ،كتعيني شقيقه يف
شركة االستثمار السويسرية وحتويل املبالغ الكبرية من املال»،
ّ
صرون على ّ
ملفًا حُمكمًا قانونيًا ،لذلك أبلغ
«أعد
أنه
ّ
لذلك ُي ّ
عويدات ّ
أنه ُيريد أن يودعه كام ًال يف سويسرا» .إضافة إىل
ذلك ،حسم خياره باملثول أمام السلطات السويسرية «لثالثة
أسباب؛ أو ً
أن أي قرار يصدر من لبنان لن يكون
ال ،يعترب ّ
موثوقًا من قبل الرأي العام .ثانيًا ،ثقته مبكتب احملاماة الذي
ّ
يتعاون معه يف سويسرا .ثالثًا ،القضاء اللبناني
يفضل أال
يتحمل هو هذه القضية».
ّ
هل انتهى رياض سالمة؟ «عمليًا انتهى ،ولكن لن ُيغادر قبل
حصوله على براءته .وليس وحده من َوقع ،بل املصرف املركزي
حتدي استمرار التعامل معه من قبل
كمؤسسة ،الذي سيواجه ّ
ّ
مصارف املراسلة والبنوك املركزية األخرى .فليس باألمر العابر
أن ُيشتبه يف حاكمه بضلوعه يف قضايا اختالس وفساد».

« :»FINMAتواصلنا مع املصارف السويسرية املتورطة

مع فتح قضية حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف سويسرا،
ُ
وشبهة اختالس وغسل أموال ُمتورطة فيها أيضًا مصارف
سويسرية ،برز اسم « .»FINMAهي اهليئة الرقابية الفدرالية
على ّ
كل القطاع املالي السويسري ،من مصارف وشركات مالية
عرف املؤسسة عن مهامها ّ
ُ
ت
استثمارية.
وصناديق
وتأمني
بأنا
ّ
ّ
«نسعى ملتابعة أي
مؤشر للمخاطر أو نقاط الضعف أو األخطاء
احملتمل القيام بها من قبل املؤسسات اليت ُنشرف عليها ،وإذا
لزم األمر نتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة»ُ .
وتراقب «»FINMA
بشكل خاص «االلتزام بأحكام مكافحة غسل األموالّ ،
عد أحد
ألنه ُي ّ
املخاطر الرئيسية يف النظام املصريف السويسري ،والعالقات
التجارية بني املؤسسات املالية واألشخاص ُ
املعرضني سياسيًا
كيف
املتزايدة».
أو العالقات التجارية ذات املخاطر
تصرفتم
ّ
إذًا يف القضية ُ
املشتبه يف ضلوع حاكم مصرف لبنان بها؟
املتحدث اإلعالمي باسم اهليئة السويسرية ّ
يجُ يب
بأنه «تواصلنا
ّ
تورطها يف
يف
(املشتبه
املعنية
السويسرية
املصارف
مع
ّ
حتويالت سالمة) ،ومع السلطات احمللية والدولية ،ولكن ال
يمُ كننا التعليق حول مسار األمور لدى املدعي العام».
خالل ُمتابعته للقضية ،انتقد النائب السويسري فابيان مورينا
دور «ُ ،»FINMAمعتقدًا ّ
أنها «مل تقم مبراقبة املصارف كما
جيب ،ومل تضمن ُحسن سري العمل فيها .وقد شهدنا سابقًا
جيدًا يف هوية زبائنها
العديد من احلاالت حيث املصارف ال تبحث ّ
ّ
ألنها تستفيد من توظيفاتهم».
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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

موازنة  :2021االنهيار مل حيصل!
محمد وهبة
أحال وزير املال غازي وزني ،الثالثاء
املاضي ،مشروع قانون املوازنة لعام 2021
إىل رئاسة جملس الوزراء .هذا املشروع
ال خيتلف يف أسس احتساب اإليرادات
والنفقات عن املوازنات السابقة ،رغم تدهور
سعر اللرية من  1507.7لريات وسطيًا إىل
 8900لرية يف السوق املوازية ،إضافة إىل
وجود أسعار صرف
متعددة ،من بينها أسعار
ّ
السلع املدعومة .بهذا املعنى ،إن أرقام
متت
املوازنة من نفقات وإيرادات وعجز ال ّ
إىل الواقع بصلة.
من املستغرب جدًا أن
تعد وزارة املال
ّ
مشروع قانون موازنة  2021على أساس أن
سعر الدوالر يبلغ  1507.5لريات وسطيًا.
هذا األمر ليس
جمرد خطأ تقين ،بل هو
ّ
«خبري
يرأسها
اليت
الوزارة
ترتكبها
«خطيئة»
ٌ
س ّجل يف أيامه توقف الدولة
اقتصادي» ُ
عن سداد فوائد الديون بالعمالت األجنبية

 من الالفت أن تكون اإليرادات املقدرة يف مشروع موازنة 2021موازية تقريبًا إليرادات موازنة  ،2020لكن هذا األمر ميكن
تفسريه من خالل القرارات اليت أصدرها وزير املال أخريًا ،واليت
تفرض على الشركات احتساب األسعار الفعلية يف عمليات البيع
والشراء ،واليت تؤدي عمليًا إىل زيادة حاصالت الضريبة
وتعوض
ّ
ّ
املكلفني.
قسمًا من الرتاجع يف اإليرادات الذي أصاب

التالعب بسعر الصرف يجمـّل املؤشرات

الدعم سيبقى على عاتق مصرف لبنان وسياساته النقدية من دون أي تدخل حكومي (أ ف ب )

(سندات اليوروبوندز) ،وهو شارك يف إعداد ّ
خطة حكومية مثرية
تتضمن «هريكات» على الودائع وتعويم سعر الصرف ،كما أنه
ترأس جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،فض ًال عن
تصرحياته التلفزيونية بأن سعر الصرف يستحيل أن يعود إىل ما
كان عليه ،وأنه على استعداد لتعويم سعر اللرية تلبية ملطلب
صندوق النقد الدولي ...منطق كهذا ،قد
يصح على مرحلة ما قبل
ّ
ّ
اإلفالس واالنهيار حني
تفشت رهانات إنقاذ «النموذج» كالوباء،
لكن اليوم ،بعد وقوع االنهيار الذي دفع سعر الدوالر إىل 8900
لرية ،وأسقط نصف اللبنانيني حتت ّ
خط الفقر والبطالة ،وقلص
الناتج احمللي إىل  18مليار دوالر (حبسب أرقام صندوق النقد
الدولي) ،ال ميكن إنكاره عرب االستمرار بإعداد أرقام املوازنة
كأن شيئًا مل حيصل .فاملوازنة حبسب املادة الثالثة من قانون
ّ
احملاسبة العمومية هي:
تقدر فيه نفقات الدولة
«صك تشريعي ّ
ووارداتها عن سنة مقبلة ،وجتاز مبوجبه اجلباية واإلنفاق» .لذا،
ليست هناك أي فائدة من تقديرات بعيدة عن الواقع ،إال إذا
كانت وزارة املال تعتقد أن الدولة قادرة على شراء حاجاتها
من السلع واخلدمات املستوردة بأسعار ما قبل االنهيار .كذلك،
ال ميكنها أال تأخذ يف االعتبار أن اإليرادات ستتغري انسجامًا مع
تورم األسعار والزيادة اهلائلة يف الكتلة النقدية املتداولة.
ّ
حبسب املعطيات ،فإن أرقام املوازنة جاءت على الشكل اآلتي:
 إيراداتمقدرة بنحو  14141مليار لرية إيرادات (من ضمنها
ّ
نفقات بقيمة  200مليار لرية ملواجهة وباء كورونا ،وبقيمة 150
مليار لرية ملساعدة األسر األكثر فقرًا ،وبقيمة  100مليار لرية
لتعويض األسر املتضررة من انفجار مرفأ بريوت) ،مقارنة مع
اإليرادات املقدرة يف موازنة  2020بقيمة  13395مليار لرية.
 نفقات مقدرة بنحو  18259مليار لرية (ال تدخل فيها نفقاتمتويل شراء الفيول ملؤسسة كهرباء لبنان) مقارنة مع 18231
مليار لرية يف موازنة .2020
 ختصيص سلفة خزينة ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة  1500مليارلرية ،مقارنة مع سلفة مماثلة يف السنة املاضية.
 عجز مقدر بنحو  4687يضاف إليه مبلغ سلفة اخلزينة ملؤسسةالكهرباء بقيمة  1500مليار ،ليصبح العجز اإلمجالي  6187مليار
لرية (العجز احملتسب على أساس الفرق بني اإليرادات والنفقات
خيتلف بسبب وجود إيرادات ونفقات إضافية مصدرها املوازنات
امللحقة اليت ُدجمت يف املوازنة العامة).
ال داعي للغوص أكثر يف أرقام املوازنة ،فاملكتوب يقرأ من
عنوانه.
«مبجرد البداية انطالقًا من أرقام متقاربة مع األرقام
ّ
التقديرية يف موازنة  ،2020ميكن االستنتاج أن هذه املوازنة
بعيدة عن الواقع» ،يقول الوزير السابق شربل حناس .برأيه
ّ
أن «الكذبة ميكن أن
تتسلى بها وحدك ،لكن ليس بالضرورة
أن تنطلي على اآلخرين» .فهذه املوازنة ال ميكن بأي شكل من
األشكال أن تعبرّ عن الواقع حتى على املستوى احملاسيب البحت،
من دون األخذ يف االعتبار أي نتائج اقتصادية.
هناك جمموعة استنتاجات وتساؤالت ميكن استخراجها من مشروع
موازنة  2021على النحو اآلتي:
 البند األهم يف نفقات املوازنة هو خدمة الدين .ماذا نقول عنخدمة الدين بالدوالر يف حال االستمرار باعتبار قيمتها موازية
لـ 1507.5لريات وسطيًا؟ هل سنقول للدائنني األجانب أن
ذمة اخلزينة ،أم أننا شطبنا قسمًا منها؟ إذا
لديهم حقوقًا يف ّ
ً
بذمة اخلزينة ،فهذا يعين أن تسعريها
اعتربنا أن لديهم حقوقا ّ
جيب أن يكون على أساس الدوالر الفعلي ،وبالتالي فإن كلفة
خدمة الدين ستتضخم كثريًا ،وسرتفع العجز معها إىل مستويات
عالية أيضًا ،وإذا جرى شطب قسم منها ،فعلى أي أساس جرى
ذلك :باالتفاق مع الدائنني ،أم من دون االتفاق معهم؟ هل كان

قرار التوقف عن الدفع خرافة أو حقيقة جرت ترمجتها فعليًا يف
أرقام املوازنة؟
ميول بالدوالرات اليت حيملها
 حتى اآلن ال يزال مصرف لبنان ّيف ودائعه االحتياطية بالعمالت األجنبية ،فواتري استرياد الفيول
أويل واملازوت لزوم كهرباء لبنان ،وبالتالي فإن إبقاء السعر
على أساس الـ 1507.5لريات وسطيًا يعين أن كلفة التمويل
ستبقى على عاتق مصرف لبنان ،بينما جيب أن تكون
مهمته
ّ
حمصورة بتأمني الدوالرات الالزمة ال بتأمني التمويل بكامل
مراحله.
 إن احتساب سعر صرف الدوالر على أساس  1507.5لرياتوسطيًا ،هو مؤشر على أن أسعار السلع واخلدمات اليت تشرتيها
الدولة من السوق وغري
املمولة بدوالرات مصرف لبنان ،هي
ّ
أسعار غري حقيقية وغري واقعية ،وبالتالي لن تكفي االعتمادات
املرصودة من أجل تغطية األكالف التشغيلية يف اإلدارات
واملؤسسات العامة.
 إن عدم حلظ انتقال كلفة الدعم إىل اخلزينة ،يعين إبقاء الدعميف إطار السياسات النقدية ،وبالتالي هو إقرار من احلكومة
حتمل املسؤولية اليت يتحملها مصرف لبنان حاليًا
بأنها عاجزة عن ّ
جلهة دعم استرياد األدوية واملستلزمات الطبية ،ودعم األسر
باملساعدات النقدية بد ً
ال من دعم املواد الغذائية ودعم استرياد
احملروقات لالستهالك اخلاص (بنزين ،مازوت ،غاز) .هكذا يظهر
«السيئ» واحلكومة «األسوأ».
الفرق بوضوح بني مصرف لبنان
ّ

إذا احتسبت أرقام املوازنة على أساس أن سعر الدوالر يوازي
 1507.5لريات وسطياً ،فماذا يعني ذلك للدائنني األجانب؟

 احتساب سعر الصرف بقيمة  1507.5لريات وسطيًا يف املوازنةّ
هو مبثابة
مؤشر على أن كتلة الرواتب واألجور يف القطاع العام
ً
ً
ستبقى على حاهلا السابقة ،أي إنها تتضمن اعرتافا ضمنيا بأنه
ّ
لن يصار إىل تصحيحها والتعويض عن
تضخم األسعار اهلائل
الناتج عن تدهور سعر الصرف.
 هل من املعقول أن تناقش موازنة فيها الكثري من الضياعّ
جمرد
صك قانوني
وليس فيها مقاربة واضحة لإلنقاذ؟ هل هي ّ
ال موجبات وتداعيات ناجتة عنه؟ كأنهم يقولون:
فليدبر مصرف
ّ
لبنان نفسه ،ال دخل لنا بكل هذه
القصة! ألن تقوم قوى السلطة
ّ
بتحمل مسؤولياتها؟ هل سترتك مصرف لبنان ميأل هذا الفراغ
ّ
الذي أخذنا إىل انهيار ال قعر له؟
 كان األجدر بوزير املال أن ينجز املوازنة بعدما جتاوز املهلالدستورية انطالقًا من سيناريوات التعايف ضمن مقاربة إصالحية
واضحة .فهذه التقديرات كان سيكون هلا معنى يف إطار مقاربة
تنطلق من فرضيات خمتلفة تتعلق بسعر الصرف ،ومسؤولية
الدعم ،واقرتاحات تتعلق بالدوالر اجلمركي ،واإلعفاءات الضريبية
على من ليس بإمكانهم جتاوز هذه املرحلة مقابل زيادات ضريبية
على أولئك القادرين على
التحمل .فالوزير شارك يف خطة التعايف
ّ
وكان ميكنه االستفادة من الكثري مما ورد فيها .كان بإمكانه أن
يضيء على عدد كبري من السيناريوات املتاحة واملمكنة ،وأن
يكون يف الوقت نفسه متحفظًا بد ً
ال من تقديم موازنة ال قيمة
فعلية هلا.
أقر
 أمل يدرك الوزير أنه يف اجللسة األخرية جمللس النوابّ ،قانون جييز للحكومة اإلنفاق على أساس القاعدة االثنيت عشرية
من شباط  2021لغاية صدور قانون موازنة  .2021هذه املهلة
املفتوحة بهذا الشكل ،ختتصر كل املوازنة اليت أحالتها وزارة
املال إىل جملس الوزراء .وهي إحالة تأتي أيضًا رغم علم اجلميع
بأن رئيس جملس الوزراء يرفض انعقاد اجمللس يف ظل حكومة
تصريف أعمال ورئيس حكومة ّ
مكلف.

إذا احتسبت قيمة االعتمادات املرصودة يف نفقات املوازنة
وإيراداتها على أساس ما يسمى سعر الصرف الرمسي ومبوجبه
كل دوالر يساوي  1507.5لريات ،فإن هذا األمر ينطوي على
خدعة تهدف إىل حتسني بعض املؤشرات .فعلى سبيل املثال ،إذا
أخذنا عجز املوازنة نسبة إىل الناتج احمللي فما ستكون النتيجة؟
حبسب صندوق النقد الدولي ،بلغت قيمة الناتج احمللي اإلمجالي
 18مليار دوالر (وهو حمتسب ضمنيًا على سعر يوازي 6000
لرية مقابل الدوالر) ،وبالتالي فإن العجز البالغ  6187مليار
لرية سيوازي  %5.7من قيمة هذا الناتج ،وبالتالي سيصبح
الرقم أقرب إىل النسبة اليت يطالب بها صندوق النقد الدولي
قبل االنهيار ،أي أن يكون العجز  %5من الناتج .لكن الرقم
الفعلي هو أكرب بكثري إذا احتسبنا جزءًا من قيمة مشرتيات الدولة
بالدوالر السوقي ( 8900لرية) ،وجزءًا من قيمة الدين العام
وخدمته بالدوالر السوقي أيضًا .ضمن فرضية أن يكون نصف
العجز بالدوالر السوقي ،فإن قيمة العجز سرتتفع إىل 21356
مليار لرية ،ونسبته إىل الناتج احمللي اإلمجالي ستكون .%19.7
هذه الفرضية ميكن تطبيقها على كثري من املؤشرات ،مثل نسبة
اإليرادات إىل خدمة الدين ،ونسبة الدين إىل الناتج...

هيئة التشريع :حسابات املصارف
مشمولة بالتدقيق اجلنائي

ّ
ّ
املؤكد.
تتأخر هيئة التشريع واالستشارات يف تأكيد
مل
نقل إليها وزير املالية غازي وزني سؤال شركة «ألفاريز أند
مارسال» عما إذا كان قانون تعليق السرية املصرفية ملدة سنة
واحدة لغايات التدقيق اجلنائي جييز هلا االطالع على حسابات
املؤسسات اخلاصة لدى مصرف لبنان.
ببساطة ذهبت اهليئة ،يف االستشارة الصادرة عنها االثنني
املاضي ،إىل أن «املبدأ يف تفسري القوانني يقضي بأن تفسر
إرادة املشرتع والنصوص بشكل جيعل منها ذات جدوى ال لغوًا
ال طائل منه».
وانطالقًا من هذا املبدأ ،فإن العودة إىل سبب طرح اقرتاح
القانون على اهليئة العامة جمللس النواب ،كما جاء يف أسبابه
املوجبة هو إزالة الذرائع والعراقيل املؤدية إىل عدم تنفيذ عقد
التدقيق اجلنائي ،وال سيما منها
متسك مصرف لبنان بالسرية
ّ
املصرفية لعدم متكني الشركة من القيام بعملها.
تعود اهليئة إىل املادة الثانية من قانون السرية املصرفية
( )1963/9/3واليت تشري إىل أن «مدير ومستخدمي املصارف
يلزمون بكتمان السر املصريف ملصلحة زبائن هذه املصارف وال
جيوز هلم إفشاء ما يعرفونه عن أمساء الزبائن أو أمواهلم واألمور
املتعلقة بهم…».
هذا يعين ببساطة أن من يستفيد من السرية املصرفية هم
زبائن املصارف ،أي األفراد والشركات الذين ميلكون حسابات
يف املصارف التجارية ،واملصارف واملؤسسات العامة اليت متلك
أعدتها
حسابات يف مصرف لبنان… وعليه ،فإن االستشارة اليت ّ
رئيسة هيئة التشريع القاضية جويل فواز ختلص إىل أنه «مبا أن
قانون سرية املصارف يتناول حسابات زبائن املصارف وليس
حسابات املصارف ،فإن تعليق العمل بالقانون ُيقصد به رفع
السرية املصرفية عن كل احلسابات لدى مصرف لبنان ،واليت
حتميها السرية املصرفية ،أي حسابات زبائن مصرف لبنان ،وهم
حبسب املادة  ٨٢من قانون النقد والتسليف :القطاع العام،
املصارف واملؤسسات املالية املقيمة يف لبنان ،املصارف
املركزية واملصارف واملؤسسات املالية يف اخلارج واملؤسسات
املالية الدولية».
وبناء عليه ،فإن إمتام عملية التدقيق اجلنائي يستوجب متكني
ً
الشركة املكلفة بالتدقيق من االطالع على كل املستندات
واحلسابات املشمولة بالعمليات اليت جيريها مصرف لبنان ومنها
تلك اليت تشمل حسابات زبائن املصرف ،واليت رفعت السرية
املصرفية عنها مبوجب القانون  ،2020/200وهو منصوص عليه
بشكل صريح يف البند الثاني الذي نص على أن يشمل التعليق
كل احلسابات اليت تدخل يف عمليات التدقيق.
تؤكد فواز أن القول خبالف ذلك يؤدي إىل:
ــــ جعل القانون بدون جدوى ،وخاصة أن قانون النقد والتسليف
أعطى باألصل إىل مفوض احلكومة ومساعده حق االطالع على
سجالت املصرف املركزي ومستنداته احلسابية.
ــــ خمالفة األسباب املوجبة اليت محلت املشرتع على إقرار القانون،
أي حل مسألة تعارض بنود التدقيق اجلنائي مع قانون السرية
املصرفية أو مع قانون النقد والتسليف.
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مـقاالت وتـحقيقات

خالف «الطاقة» والعلّية:

قضيّة سالمة السويسريّة:

رىل ابراهيم

ميسم رزق

إقصاء الشركات اللبنانيّة من مناقصة الفيول صمت سياسي مريب
وصلت النقاشات بني إدارة املناقصات ووزارة الطاقة
واملياه اىل حائط مسدود ،رغم تذليل معظم العقبات
حول دفرت شروط مناقصة شراء الفيول والغاز أويل بعد
وقف العقد مع «سوناطراك» .العقدة األساسية تكمن يف
السماح أو عدم السماح للشركات اللبنانية باملشاركة.
يف نظر «املناقصات» إقصاء اللبنانيني خمالف للدستور،
تصر «الطاقة» وجلنة األشغال النيابية على أن
فيما
ّ
تعديل الشروط واملواصفات هدفه حفظ «مسسرات»
جتار املازوت وليتمكن َمن خرج ِمن شباك «سوناطراك»
ِمن العودة ِمن باب إدارة املناقصات.
مل تصل النقاشات واملراسالت بني إدارة املناقصات
ووزارة الطاقة واملياه املتعلقة بدفرت شروط املناقصة
املعتزم إجراؤها السترياد الفيول أويل  Grade AوB
والغاز أويل ،اىل خواتيم سعيدة ،رغم تذليل اجلزء األكرب
من العقبات .النقطة العالقة قائمة حول تفسري قرار جملس
الوزراء الصادر بتاريخ  2020/7/02الذي تضمن تعدي ًال
لقراره السابق بتاريخ  20202/3/19القائل بأن «تكون
املناقصة من دولة اىل دولة ومن دون أي وسيط،

إقصاء أيّ شركة لبنانية بقرار رسمي سيكون موضوع طعن يف مجلس شورى
الدولة (هيثم املوسوي)

حبيث تصبح الصفقة من خالل مناقصة دولية تشرتك فيها شركات
نفط وطنية وعاملية» ،عرب إزالة كلمة «وطنية» واإلبقاء على عاملية
فقط .كان مقصد وزارة الطاقة وراء طلب هذا التعديل ،حبصر
العروض بالشركات العاملية من دون إشراك الشركات اللبنانية،
ّ
والغش
للحد من «الفساد
على ما تردده مصادر الوزارة،
ّ
والعموالت» .نظرية يعارضها املدير العام إلدارة املناقصات جان
العلية وقد أبلغها إىل وزير الطاقة منذ بدء النقاشات ،وخالل
ّ
االجتماع األخري الذي مجعهما قبيل أسبوع حيث مت وضع اللمسات
األخرية على مالحظات إدارة املناقصة على دفرت الشروط ،يف ما
خيص مواصفات احملروقات أو حقوق الدولة املالية.
بقي اخلالف حول السماح أو عدم السماح للشركات اللبنانية
باملشاركة يف املناقصة ،ما يعين أن العلية لن يعلن عن املناقصة
ما مل جيِر تذليل هذه العقبة .املشكلة الرئيسية هنا أن املدير
وجه رسالة اىل وزارة الطاقة بتاريخ 2021/1/13
العام للمناقصات ّ
موضوعها قرار جملس الوزراء الرقم  4الصادر بتاريخ 2020/7/2
املتعلق بإطالق مناقصة الفيول أويل  Aو Bوالغاز أويل لزوم
مؤسسة كهرباء لبنان ،يقول فيها إن «إدارة املناقصات ومن
موقعها كمؤمتنة على مبدأ املنافسة ومحاية االقتصاد الوطين تفسر
قرار جملس الوزراء انطالقًا من القاعدة اليت ترعى هذا النوع من
النصوص.
وتعترب أن مشاركة شركات النفط العاملية مل ترد يف منت هذا
القرار على النطاق احلصري وال حتول دون مشاركة الشركات
األخرى الوطنية واحمللية» .وأشار العلية إىل أنه نظرًا إىل عدم
مطابقة وجهة نظره مع وجهة نظر وزارة الطاقة ( )...و»مبا أنه
فسر على إطالقه ،وال سيما يف
من الناحية القانونية ،املطلق ُي ّ
النصوص اليت تتعلق حبرية املنافسة واملبادئ االقتصادية العامة
املكرسة يف الدستور اللبناني ،واالستثناء يفسر حصرًا وبصورة
ضيقة يف حدود النص الذي جييزه متى وجد.
ومبا أنه من الناحية الواقعية ،فإن الوضع االقتصادي واملالي
أي طعن حمتمل بها
احلالي وفرص جناح املناقصة وحتصينها من ّ
يفرضان توسيع قاعدة املنافسة كما توضيح قواعد املشاركة
وآليات التنفيذ قبل إطالق املناقصة ،ترى إدارة املناقصات عرض
األمر على جملس الوزراء الختاذ القرار املناسب» .لكن حكومة
ّ
يتعذر على
حسان دياب املستقيلة ال تعقد أي جلسات ،وبالتالي
«الطاقة» احلصول على التفسري املطلوب من العلية ،فيما بدأ
النفط ينفد ،واملفاوضات مع العراق السترياد احملروقات منه ال
تزال تتعرض للعرقلة من قبل كارتيل النفط وداعميه.

تقول مصادر لجنة األشغال إن طلب العليـّة منها تفسري قرار مجلس
الوزراء «هرطقة»

يشري املدير العام للمناقصات يف حديثه إىل الزميلة «األخبار» اىل
أن مثة «تعميمًا قدميًا يقول بأن أي خالف بني مدير عام ووزير جيري
عرضه على جملس الوزراء» .لكن اجمللس ال جيتمع؟ يلفت العلية
اىل أن جلنة األشغال العامة النيابية سبق أن «ناقشت احلصول
على موافقة استثنائية من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ،لكين
أبلغتهم أن ال شيء امسه موافقة استثنائية يف الدستور أو ً
ال ،وأن
مسألة موافقة الرئيسني على حصر املناقصة بالشركات العاملية
حصرًا وإقصاء الشركات اللبنانية سيكون له تداعيات معنوية غري
سهلة».
ّ
احلل؟ يؤكد املدير العام إلدارة املناقصات أن مكان احلل
إذًا ،ما
هو يف جلنة األشغال اليت متثل كل األطراف .وبالتالي يفرتض
أن جتتمع اللجنة لتتوافق على قرار أو توصية تؤكد فيها حصر
املناقصة بالشركات العاملية .ذلك هو املخرج القانوني املتاح،
عندها «أنا ألتزم وأطلق املناقصة كما يريدون بعد إعطائي رأيًا

وليتحملوا هم هذه املسؤولية على قاعدة ّ
اللهم اشهد
يف اللجنة.
ّ
إني ّ
بلغت» ،يقول العلية ،علمًا بأن ال مشكالت بني املناقصات
والطاقة ،ال بل إن «الوزارة متجاوبة اىل أقصى احلدود وطبقت
كل ما طلبناه».
رغم ذلكُ ،عّلق التفاهم على تفسري قرار جملس الوزراء الذي
بناء على طلب وزارة الطاقة ،ألنه «ال ميكن أن يكون
صدر أص ًال ً
موقف إدارة املناقصات استبعاد الشركات اللبنانية ،فاألمر
خمالف للدستور الذي يكفل املنافسة ،كما أنه غري منطقي يف
ّ
حيتم علينا تأمني فرص عمل للشركات
وضع اقتصادي مماثل
اللبنانية».
أما مصادر وزارة الطاقة ،فتعترب التجربة السابقة غري مشجعة ،وأن
ائتالف الشركات العاملية مع شركات لبنانية متثلها هنا ،مبثابة فتح
الباب على بازار العموالت .حجة تبدو ،بالتجربة ،غري مقنعة ،مبا أن
الشركتني موضوع التحقيق يف الفيول املغشوش ــــ أي سوناطراك
و ZR Energyــــ ليستا مسجلتني يف لبنان ،وكان املتعاقد املباشر
املورد (زد آر إنرجي) الذي ال يتحمل
(سوناطراك) يشرتي من
ِّ
مسؤولية ألنه يبيع املتعاقد وال يبيع الدولة .ويسأل العلية« :لو
كان هناك شريك حملي يف العقد حمددة حقوقه وواجباته وقامت
الوزارة واملؤسسة بدورهما الرقابي هل كان حصل ما حصل؟».
ويصر على أنه قرأ القرار الظين واالتهامي عدة مرات ،واملشكلة مل
ّ
تكن يف العقد بني لبنان و»سوناطراك» الذي يصفه بالنموذجي،
ّ
تسلمها .لذلك عرض
بالعينات عند
بل يف تطبيقه ويف التالعب
ّ
على «الطاقة» تشديد الشروط واملسؤوليات يف دفرت الشروط وأن
تكون الشركتان العاملية واللبنانية مسؤولتني بالتكافل والتضامن،
وأن يكون هناك إمكانية حماكمة هلما يف القانون اللبناني إىل جانب
ّ
تظل إمكانية املالحقة متاحة.
التحكيم الدولي حتى
من جانبها ،تتمسك وزارة الطاقة مبوقفها الرافض إلشراك شركات
لبنانية ّ
معللة الرفض بأنها إرادة جملس الوزراء.
«رأي العلية هو املشكلة بعينها» ،وفقًا ملصادر يف جلنة األشغال
ّ
يتعذر عليها القيام مبا يقرتحه ألن مثة فص ًال بني
النيابية ،إذ
السلطات ،وبالتالي جمرد موافقتها على تفسري قرار جملس الوزراء
ّ
ويعطل الدور الرقابي الالحق جمللس النواب.
هو «هرطقة»،
فاجمللس نفسه منح الثقة للحكومة لتقوم بدورها التنفيذي الذي
قامت به عرب إصدارها القرار ،ولكن املدير العام إلدارة املناقصات
يستغل تصريف األعمال اليوم لتمرير ما يريده .ووفقًا للمصادر،
فإن احلكومة واضحة بقرارها إجراء عقد مباشر لشراء احملروقات
من الشركات العاملية ُ
امل ِ
نتجة للبرتول من دون املرور بسمسرات
ووساطات .وبصورة أوضح ،فإن الشركات العاملية ليست حمددة
جبنسيتها ،بل حبسب مصطلحات معروفة هي  NOCو .IOCاألوىل
تعين الشركات الوطنية املنتجة للنفط أي اململوكة من الدول،
فاضطر
إال أن العلية فسر مصطلح «وطنية» يف غري قصده،
ّ
جملس الوزراء إىل حذف هذه الكلمة حتى ال تكون شركات جتار
«شباك» سوناطراك لتدخل من باب إدارة
املازوت قد خرجت من
ّ
املناقصات .أما املصطلح الثاني فيعين الشركات العاملية املنتجة
للنفط غري اململوكة من الدولة.
وتشري اىل أنه ال مانع من دخول أي شركة لبنانية إذا كانت منتجة
للبرتول ولديها مصفاة للنفط ويتم إيضاح هذا األمر جيدًا يف دفرت
الشروط .ولكن أن تكون الشركة اللبنانية موازية لعمل السماسرة
الذين يتقاضون عموالت متويل سياسي ويتم ختفيض حجم األعمال
بطلب من إدارة املناقصات من حنو  25مليار دوالر اىل مليارين
ٍ
مبيتة .ختتم املصادر أن طلب العلية من جلنة
يعين أن مثة
نيات ّ
األشغال غري قابل للحصول ،وال ميكن يف املقابل إقصاء أي شركة
لبنانية بقرار رمسي ألنه سيكون موضوع طعن يف جملس شورى
الدولة.

املدعي العام التمييزي غسان
قدم إفادته يف بريوت أمام
ّ
بعدما ّ
عويدات ،وإىل حني أن ُ
ميثل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
أمام املدعي العام السويسري يف برن ،يتواصل التحقيق يف
ختص
شبهة اختالسات وحتويالت مالية من املصرف املركزي
ّ
احلويك.
سالمة وشقيقه رجا ،ومستشارته التنفيذية ماريان
ّ
امللف ،على حساسيته جلهة ارتباطه بأعلى هرم السلطة النقدية
حيْز مساحة يف البيانات السياسية
يف زمن االنهيار املالي ،مل ُ
اليومية اليت تنربي عادة للهجوم أو الدفاع عن أي شخصية ّ
متهمة
أو ُمدانة .ال خطوط محراء وال حمميات طائفية.
ِ
ساكت أمام «هيبة» القضاء
غالبية السياسيني انقسمت بني
ِ
يعد سالمة عنوانًا لالنقسام
السويسري
ومنتظر «حمايدًا» .كأن مل ُ
تظهر يف كل
يف البلد ،أقله يف العلن .وهو انقسام سبق أن
ّ
مرة ُطرحت فيها فكرة إقالته ،بني من يريد االقتصاص منه ألنه
ّ
املدير التنفيذي للطبقة احلاكمة بعد الطائف ،وبني من حيميه
على اعتبار أنه ركن يف «السيستم» أو بذريعة عدم وجود بديل
ُ
ِ
توافقًا
احلاكم ،بال مرافعات سياسية ،ليس ألن هناك
منه .سقط
ِ
الداخل اليوم من يستطيع
داخليًا على سقوطه ،بل ألنه ليس يف
أن ُي ِ
عز حنق
دافع عن مشبته فيه أمام القضاء السويسري يف ّ
اللبنانيني الذين أضاع سالمة والبنوك جنى أعمارهم.
طالب رئيس حزب احلوار الوطين النائب فؤاد خمزومي
قبل أيام،
َ
بإنشاء جلنة حتقيق برملانية ملعرفة احلقيقة وحماسبة الفاسدين،
حول عويدات مراسلة القضاء السويسري خبصوص التحقيق
بعدما ّ
احملولة من سالمة إىل هيئة حتقيق مصرف لبنان اليت
باملبالغ
ّ
يرتأسها احلاكم نفسه .أحد مل يجُ ِ ب عن املطالبة ومل يسأل أين
جملس النواب ِمن قضية سالمة؟ أين اللجان النيابية والنواب
خيرج أحد
الذين ّ
قدموا قوانني وتشريعات «إصالحية»؟ ملاذا مل ُ
يف الدولة ،حكومة وبرملانًا ،ليتخذ موقفًا واضحًا :إما أن رياض
سالمة بريء وأن ما حيصل ُ
يضّر بسمعة لبنان املالية ،وإما أن
ِ
يعلن ضرورة إزاحته جانبًا إىل أن تتبينّ صحة الشبهة وما إذا
ادعى سالمة ،أو أنها رأس جبل
التسريبات
كانت
«مضخمة» كما ّ
ُ
ارتكاباته املالية.
تكتل «لبنان القوي» كسر الصمت يف بيان الثالثاء املاضي،
حركها القضاء السويسري هي مهمة
وقال إن «القضية اليت ّ
جدًا لفتح كل امللفات املماثلة ،ولكن جيب حصرها يف البعد
القضائي وعدم توظيفها يف أي إطار سياسي» .ورأى أن هذه
القضية «تستوجب على املستوى اللبناني أن يواكبها القضاء
وببت امللفات والدعاوى املوجودة
اللبناني بتحمل مسؤولياته
ّ
لديه ،وهي تتصل بتهريب األموال».
هذا ما ُيشري إليه أيضًا رئيس جلنة املال النائب إبراهيم كنعان،
باإلجابة عن اخلطوات اليت بإمكان اللجنة أن تقوم بها بشأن هذه
القضية .وهو يرى أنه «إذا ما أردنا ضرب ملف قضائي حناصره
بالسياسة ،ألنها تنسفه» .وعليه ،يقول كنعان إنه «جيب ترك
ّ
ٍ
نقرر
بسكته القضائية ،وعلى ضوء النتائج
امللف يسري
ساعتئذ ّ
ُ
أقرها
اليت
القوانني
اىل
بالعودة
تخذ،
ت
أن
ب
جي
اليت
اخلطوات
ِ
ّ
ّ
سيؤثر سلبًا على مساره ،وإذا
اجمللس ،وأن استباق التحقيق
جديني فعلينا االنتظار».
أردنا أن نكون ّ

تكتـّل «لبنان القوي» يطالب القضاء اللبناني بمواكبة القضيـة
السويسريـّة

ويشاطر كنعان يف رأيه هذا عدد من النواب ،حتى الذين ينتمون
ُ
عد حليفة لسالمة ،معتربين أنها «مسألة قضائية ال
إىل قوى ُت ّ
حتتمل الضجيج السياسي ،ألن ِ
ِ
ذلك سيحرفها عن جمراها القانوني
ويؤثر يف نتائجها» .ورمبا من حظ البلد أن «القضية خرجت من
القضاء السويسري ال اللبناني الذي ِ
تبطل التدخالت فيه وضغط
وليس أدل على ِ
ذلك من ملف تفجري
الرأي العام ميزان عدالته،
َ
املرفأ» .بينما يقول وزراء إن «احلكومة معنية بالقضية من خالل
وزيرة العدل ،وال يمُ كن إدخال قضية بهذا احلجم ببازار السياسة
تفسد»!
لئال
ُ
التعامل البارد ،شكليًا ،مع قضية
هذا
يلغي
ال
األحوال،
بكل
ُ
حيرك سياسيًا خلف األبواب
سالمة يف سويسرا بأن امللف ال ّ
ُ
املغلقة .الرسائل جيري تبادهلا ع َرب اإلعالم.
ّ
شك بأن اخلرب أحدث إرباكًا صامتًا يف الوسط السياسي،
ال
وأظهر شيئًا من احلذر .فقرار إقالة احلاكم وتعيني بديل منه
ِ
يرتفع
خيتلف عن قرار فضحه وحماسبته وحماكمته .يف الثانية،
ِ
يفصح
احتمال أن خيرج سالمة عن صمته .فماذا لو قرر احلاكم أن
عما يسرته من أسرار الطبقة احلاكمة ،ويف داخلها من هو يف
موقع اخلصم له اليوم؟
األكيد أن ال أحد يستطيع الدفاع عن سالمة حاليًا .لكن صمت
الطبقة السياسية هو يف جزء كبري منه يعبرّ عن خوف كبري
من القضية اليت ستكون فاحتة حللقات جديدة يف مسلسل لو
ُك ِتب له أن ُي َ
نشر ،فال شك يف أنه سيضع رؤوسًا كبرية حتت
املقصلة.
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مــناسـبة

بلدية مدينة كامربالند تقيم حفال حاشدا مبناسبة يوم اسرتاليا

رئيس البلدية ستيف كريستو

نائب الرئيس آدي سركيس

سركيس ،غارارد ،كريستو ،غارارد ،البطي ومرشحا  OLCيف باراماتا واوبرن

من اليمني :آدي سركيس ،ستيف كريستو ،بول غارارد ،املدير العام هامش ماكنولتي ،ماليسا عطية ونائبة رئيس باراماتا ميشال غارارد

ستيف كريستو وعقيلته جوزفني وابنتاهما نيكوال وايزابيال وحضور

بول غارارد ،آدي سركيس ،ستيف كريستو وهامش ماكنولتي

كلوفيس البطي وعقيلته ايفون ،كارن غارارد ومرشحة  OLCيف اوبرن

يف وقت أحجمت فيه معظم البلديات عن اقامة احتفاالت بيوم
اسرتاليا تذرعا جبائحة كوفيد  ،19كانت كامربالند البلدية الرئيسية
الوحيدة يف نيو ساوث ويلز اليت احتفلت بهذه املناسبة الوطنية،
مع مراعاة ارتداء الكمامات وقواعد التعقيم والتباعد االجتماعي.
فقد أقام رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو احتفاال حاشدا
يف هولويد بارك يوم الثالثاء يف  26اجلاري من الساعة السادسة
مساء حتى العاشرة ليال.
حضر االحتفال رئيس البلدية ستيف كريستو وعائلته ونائب
الرئيس آدي سركيس وعائلته ورئيس بلدية باراماتا سابقا لـ 6
دورات عضو بلدية كامربالند حاليا رئيس حزب  OLCبول غارارد
وعقيلته كارن والعديد من اعضاء البلدية واملدير العام هامش
ماكنوليت واملديرة ماليسا عطية ومرشحة احلزب يف اوبرن،
نائبة رئيس بلدية باراماتا ميشال غارارد ومرشح عن احلزب يف
باراماتا ،مرشح حزب العمال عن مقعد اوبرن اجياز خان ،عضو
احلزب الصديق كلوفيس البطي وعقيلته ايفون ،رئيس حترير
جريدة امليدل ايست هريالد الزميل انطونيوس بو رزق واملئات
من سكان البلدية واجلوار ،كما شاهده آخرون من خالل البث
املباشر للحدث من منازهلم.
وقد ختلل االحتفال العديد من العروض الفنية واكشاك املأكوالت
وانتهى بعرض رائع لأللعاب واملفرقعات النارية اليت أضاءت
مساء مرييالندز ..وقد أمضت العائالت يف اهلواء الطلق امجل
االوقات يف أجواء الفن والرتفيه الرائعة.

كلمة رئيس البلدية ستيف كريستو

مقيما
أود يف هذه املناسبة الوطنية الرائعة ان أرحب بأربعني
ً
جديدا حصلوا على اجلنسية ،يف حفل توزيع اجلوائز الذي
ً
واستضافته البلدية كما أنوه بإقامة حفلة موسيقية يف اهلواء

آدي سركيس وعقيلته ريما والعائلة

ستيف كريستو متوسطا ميشال غارارد ومرشح  OLCيف باراماتا

فرقة فنية من جزيرة كوك ( )Cook islandتقدم احد العروض

جانب من الحضور يف الهواء الطلق

الطلق يف حدائق هولرويد ،كجزء من احتفاالت يوم أسرتاليا.
وقال رئيس بلدية مدينة كامربالند ستيف كريستو «كان هذا
يوما مميزا لالحتفال والتقدير والعمل اجلماعي جملتمعنا .لقد
ً
كان من دواعي سروري أن أكون رائدا وسباقا هذا العام وأن
نكون البلدية الرئيسية الوحيدة يف نيو ساوث ويلز اليت تقيم
برنامج فعاليات يوم أسرتاليا كاملة كونه أحد أهم األيام يف
تقومينا حيث ختلله حفل مواطنة ناجح وحدث احتفالي يف اهلواء
الطلق».
ً
جديدا اجلنسية
مواطنا
وقامت بلدية مدينة كامربالند مبنح أربعني
ً
يف حفل  Covid-safeيف مركز غرانفيل (،)Granville Centre
مثريا ألولئك الذين
يوما
حيث قال السيد كريستو «لقد كان
ً
ً
حصلوا على اجلنسية يف يوم أسرتاليا ،يف احتفال مزدوج».

كما مت اإلعالن عن الفائزين جبوائز «مواطن العام» و «فخر
اجملتمع» يف احلفل.
ومشلت القائمة الكاملة للفائزين:
جائزة فخر اجملتمع  -فردي  -إيرين دي سوزا (Irene
)D’Souza
جائزة فخر اجملتمع  -جمموعة  -مدرسة غيلدفورد العامة (Guildford
)Public School
جائزة مواطن العام لفئة الشباب  -عمر اخليام (Umar
)Khiyam
جائزة مواطن العام احمللي :سيد كمريي (.)Sayeed Kamiri
وقد ساعدت احلكومة األسرتالية يف حفل بلدية مدينة كامربالند
من خالل اجمللس الوطين ليوم أسرتاليا.
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اعالن

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

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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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
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)

نـوعية ممـتازة
بأسـعار مـنافسة
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

 نصيحة صادق.. خربة طويلة
معاملة أخوية..
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

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

حقق شهرة عاملية مبقابالته مع القادة واملشاهري

وفاة الري كينغ عن  87عاماً بعد إصابته بكورونا
تويف املذيع األمريكي الشهري الري كينغ،
الذي حقق شهرة عاملية بإجراء مقابالت مع
القادة والسياسيني واملشاهري ،عن 87
عاما ،وكان قد أصيب بفريوس كورونا
مطلع الشهر اجلاري.
وقد أجرى كينغ ما يقدر بنحو  50ألف مقابلة
يف حياته املهنية اليت استمرت  60عاما من
بينها  25عاما كمحاور يف برنامج «الري كينغ
اليف» على شبكة سي إن إن األمريكية.
وأعلنت شركة أورا ميديا لإلنتاج اليت شارك
يف تأسيسها خرب وفاة كينغ يف مركز سيدارز-
سينا الطيب يف مدينة لوس أجنليس .دون
توضيح سبب الوفاة املباشر.
ُ
ونقل كينغ إىل املستشفى مطلع هذا الشهر
لتلقي العالج بعد إصابته بفريوس كورونا
املستجد ،حسبما ذكرت وسائل اإلعالم
األمريكية.
واجه مقدم الربنامج احلواري ،الذي اشتهر
بوضع جهاز تقويم أسنان وثين أكمام
القمصان اليت يرتديها بدون سرتة وظهور
محاالت البنطال الشهرية على أكتافه ،العديد
من املشاكل الصحية يف السنوات األخرية
ومنها تعرضه لنوبات قلبية.
تزوج كينغ مثاني مرات من سبع نساء ولديه
مخسة أوالد .تويف اثنان منهم العام املاضي
خالل ثالثة أسابيع فقط ،إذ ماتت ابنته تشايا
بسرطان الرئة وابنه آندي بنوبة قلبية.

وفاة بيار كاردان :مصمم األزياء
الفرنسي الشهري يرحل عن
عمر يناهز  98عاما

«موهبة فريدة ومديدة»

وقالت شركة أورا ميديا يف بيان« :على
مدار  63عاما وعرب منصات اإلذاعة والتلفزيون
واإلعالم الرقمي ،فإن مقابالت الري العديدة
واجلوائز اليت حصل عليها واإلشادة العاملية
متثل شهادة على موهبته الفريدة واملديدة
كمذيع».

الري كينغ مع كلينتون

كينغ حاور كل رؤساء أمريكا بداية من جريالد فورد
وحتى باراك أوباما

أجرى كينغ مقابالت مع كل رؤساء أمريكا
بداية من جريالد فورد حتى باراك أوباما.
وكان من بني ضيوفه البارزين اآلخرين
الدكتور مارتن لوثر كينغ ،والداالي الما،
ونيلسون مانديال وكذلك ليدي غاغا.
ولد كينغ وامسه احلقيقي لورانس هاريف
زيغر ،يف بروكلني بنيويورك عام ،1933
وارتقى إىل الشهرة يف السبعينيات من خالل
برناجمه اإلذاعي «ذا الري كينغ شو» ،على
الشبكة التجارية «نظام البث املتبادل».
يف عام  1985أطلق برناجمه على قناة سي
إن إن ،وحقق الربنامج الذي مت بثه حول

العامل جناحا مجاهرييا واسعا وحصل على عدد من اجلوائز .لكنه
تعرض أيضا النتقادات بسبب نهجه غري التصادمي واألسئلة
املفتوحة.
حبلول عام  ، 2010اخنفضت تقييماته بشكل كبري ،حيث قال
النقاد إن نهج كينغ يوحي بأنه عفا عليه الزمن يف عصر
أساليب املقابالت األكثر عدوانية.
ليعلن بعدها اعتزاله العمل اإلعالمي متاما ،وقال « :حان الوقت
خللع محاالتي الليلية وتعليقها على الرف» ،يف إشارة إىل
محاالت البنطال الشهرية اليت كان يرتديها ويظهر بها يف كل
براجمه.
يف آخر حلقات برناجمه على شبكة سي إن إن ،قال كينغ
ملشاهديه« :ال أعرف ماذا أقول ،لكم يا مجهوري ،شكرا لكم.
بدال من الوداع ،ما رأيكم بهذه املدة الطويلة؟».
واستبدلته سي إن إن بالصحفي واملذيع الربيطاني بريس
مورغان ،الذي انتقد كينغ برناجمه لكون «مورغان يتحدث فيه
أكثر من الالزم».
قال مورغان ،الذي ُألغي برناجمه على سي إن إن بعد ثالث
سنوات ،على تويرت يوم السبت« :كان الري كينغ بطلي حتى
انتهت عالقتنا بعد أن حللت حمله يف سي إن إن ،وانتقد
برناجمي وقال إنه يشبه حتطيم محاتي لسيارة بنتلي جديدة.
لقد تزوج  8مرات لذا كانت لديه محوات كثريات».
وأضاف« :لكنه كان مذيعا المعا وحماورا تلفزيونيا بارعا».
قال جيف زوكر ،رئيس سي إن إن ،يف بيان« :كان الشاب
غري املنظم من بروكلني يتمتع مبهنة يف صناعة التاريخ امتدت

كاردان مع بعض العارضات يف عام 1962

الري كينغ مع بوتني
إىل اإلذاعة والتلفزيون .وقد أوصله فضوله حول العامل إىل
مسرية مليئة باجلوائز يف جمال البث ،لكن كرم أخالقه وضعه
يف هذه املكانة».
يف اآلونة األخرية قدم كينغ برناجما آخر بعنوان «الري كينغ
اآلن» ،يبث على قناة روسيا اليوم-أمريكا ،اخلاضعة لسيطرة
الدولة يف روسيا.
ويف عام  1988أسس مؤسسة الري كينغ كارديك فوندايشن،
وهي مؤسسة خريية تساعد يف متويل عالج أمراض القلب
للفقراء واملعدومني ومن ال ميتلكون تأمينا صحيا.

إحدى قبعات كاردان املستوحاة من قصص الخيال العلمي

تويف ،اواخر الشهر املاضي ،مصمم األزياء الفرنسي الشهري بيار
كاردان عن عمر يناهز  98عاما.
ويرجع الفضل إىل كاردان يف املساعدة يف إحداث ثورة يف املوضة
بتصميماته املستقبلية واألنيقة يف اخلمسينيات والستينيات.
وكان أيضا رائدا يف جمال التجارة ،إذ مسح برتخيص استخدام
امسه يف جمموعة من املنتجات مثل النظارات الشمسية.
وقالت عائلته لوكالة األنباء الفرنسية إنه تويف يف مستشفى يف
نويي قرب باريس.
وقالوا يف بيان «إنه يوم حزن كبري جلميع عائلتنا .مل يعد بيار
كاردان موجودا».
ُولد كاردان يف إيطاليا عام  ،1922لكنه انتقل إىل فرنسا عندما
كان طفال .وبدأ حياته املهنية يف جمال األزياء يف باريس حيث
عمل يف شركات من بينها شيباريلي وديور ،وصمم األزياء لفيلم
اجلميلة والوحش ،الذي أنتج عام  1946للمخرج جان كوكتو.
أسس متجره اخلاص لألزياء يف عام  1950وصنع امسه بتصاميم
خيالية مثل جمموعة سبيس إيدج اخلاصة به يف عام  ،1964باإلضافة
إىل جمموعاته الرائدة اجلاهزة لالرتداء لكل من الرجال والنساء.
وكان من بني من أشادوا به وبأعماله املصور واملوديل السابق
ناجيل باركر.
وكتب على تويرت« :فقدنا أسطورة  ...تويف اليوم مصمم األزياء
بيار كاردان الذي أحدث ثورة يف الصناعة بتصميماته املستقبلية...
كان يفكر خارج نطاق األعمال التجارية ..لقد كان من أوائل من
عملت معهم كعارض أزياء يف بداية مسريتي املهنية».
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كـتابات

لــها أنــمو

حيان شرارة :أنشودة ما هو الفرق بني اإلميان
والشك؟
اىل املنزل املهجور
ترمجة :عادل صاحل الزبيدي

هلا أمنو
وترفعين خيولي
ّ
إىل حلم ٍ
الصهيل
خرايف
ِ
صعودًا
ُ
انتهاء
الغيم
أبلغ
ً
َ
ٍ
عجول
بصوت كستنائي
ِ
ٍّ
هبوطًا
أقتفي يف الشمس

شاعر أمريكي عربي من مواليد مدينة ديرتويت لعام 1972
من أبوين هاجرا من لبنان .درس علوم احلياة والكيمياء
يف جامعة وين ستيت ونال شهادة املاجستري من جامعة
نيويورك ،إال انه انتقل اىل تكساس عام  2006ليحول
ختصصه اىل األدب فنال شهادة الدكتوراه يف األدب
والكتابة اإلبداعية من جامعة هيوسنت .نشر ثالث جمموعات
شعرية هي ((يوميات الكيميائي)) (( ، 2001حزن
اآلخرين))  ،2006و((شيء مشؤوم))  .2016يف مالحظة
له عن قصيدته هذه يشري الشاعر اىل االستعمال العامي
لكلمة «تقربني» يف اللهجة اللبنانية واليت تعرب عن متين
قائلها ملن حيب ان يعيشوا بعده لصعوبة احتمال العيش
بعدهم ان ماتوا هم قبله ،وهي كلمة يستعملها عادة اآلباء
واألجداد للتعبري عن حبهم لألبناء .اما املنزل فهو منزل
الشاعر يف ديرتويت حيث نشأ وترعرع.

أنشودة اىل املنزل املهجور

ايتها الريح وأيها املطر،

همسي
كأن الرمت يصعد
ّ

ها هي مفاتيح

يف نزولي
أنا

باب مفقودة،

ٍ
معجزة
من نسل
أضاءت
لغريي
للحلول
ألف درب
ِ
أموت
ُ
وفوق مقربتي
ٌ
سؤال
سديد اللحن

املنزل—

نافذتان حمطمتان.

ايتها الطيور ،لك غرفة

ذات إطاللة—غرفة النوم،

اليت كانت يوما

حتجب القمر والنجوم
عن النظر.

ايها النمل والديدان،

الشهود الكبار احلزينون،

لكم العشب الذي مل يتم جزه،

الباحة اليت كساها العشب

ينحت يف قليلي
ً
خُ
لوحة ملقام
رج
وي ُ

لرتثوهما مرة أخرى.

أنثى
منوت هلا

وأنت أيتها األوراق اليت تدور

فأوصلين رحيلي
فكيف

أرجوك خذي

ّ
أحل يف غريي
وموتي
صعود
ٌ
املستحيل..
يف مقام
ِ

عرب أرضيات متغضنة
صوت أبي

الذي يهمس
عسى أن تعيش اىل األبد،

محمد عامر األحمد  -سورية عسى ان تقربني.

ما هو الفرق بني اإلميان والشك؟
منذ أقدم العصور والشك موجود يف عقول البشر ألن
قلة املعرفة ال تعطينا احلقيقة املقنعة وال تقوي فينا
اإلميان وال تظهر لنا الواقع الذي نعيش فيه ان كنا على
خطأ او على صواب.
فما هو املطلوب منا لكي نعرف احلقيقة وننطلق منها
وبها لعلنا نصل اىل الطريق الصحيح اىل القناعة عن
اميان ثابت من غري تردد فنبلغ القمة املنشودة والنور
احلقيقي؟
ماذا يعطيك الشك وما تستنتج منه؟
الشك فكر خطري جدًا يبعدك عن احلقيقة اليت اهم شيء
لك ..الشك يسكب فيك الفكر الفاشل والوسواس
والضعف املعنوي وقلة االميان ..الشك يبعدك عن
االميان باهلل وال يعطيك القوة وخيلق فيك الفكر املميت
فتنهار وتصبح يف وضع سيئ جدًا يرثى له ..اخلوف
فيولد
يؤثر على االعصاب فتتوتر وعلى جهاز التنفس
ّ
ضيقا شديدا يف التنفس او االختناق احلاد او تقلصات
يف املعدة او فقدان جهاز املناعة عند االنسان او احنالال
يشبه الشلل يف الرجلني او هسرتيا او جنونا وقد يؤدي
اىل املوت.
الشك يبعد االنسان عن كل شيء مجيل وباالخص اذا
مل يكن لديه االميان احلقيقي الذي يعطيه القوة واحلياة
والغلبة واالنتصار ،ويظهر له احلقيقة النه قال لنا ان
كل إنسان مؤمن او عنده ذرة من اإلميان يستطيع ان
مييز األمور ما هو الباطل وما هو احلق.
جيب االنتباه من الشك النه اخطر شيء يف حياة كل
إنسان اذ انه ،حبد ذاته ،مرض عضال مغلف بفكر
املشكك اي اخلوف والتهديد الشديد والعيش بهاجس
شبح املوت املفاجئ له او ألحد اقربائه.
الفرق بني اخلوف واإلميان كبري جدًا ..أالميان يعطيك
الثقة بالنفس والقوة ،يعطيك االنتصار على كل االمور
والشرور ،الن االميان هو قوة اهلل فينا ..اإلميان يبعد
عنك هاجس اخلوف من املوت واالمراض واحلروب
والفقر واجملاعة ،النك متكل على اهلل وليس على نفسك
او على العامل الذي يعاني من اخلوف والشك اللذين
يدمران اإلنسان فيصبح جثة هامدة.
ّ
جيب علينا قبل كل شيء ان نتقوى باإلميان لكي
ندحر الشك واملشكك واخلوف فنحيا حياة افضل ونصبح
جمتمعا ممتلئا إميانا وسعادة ال يوجد فيه خوف وال هموم
وال شكوك وال أمراض ختيف االنسان وتقتله بسرعة
هائلة.
نص ِّل ونتضرع إىل اهلل لكي يبعدنا عن الشك
دعونا
ّ
ويزرع بنا عظمة وقوة اإلميان املثمر ،ويعطينا احلياة
املتوجة بكلمته اليت ال تتزعزع وال تنهار وال تضمحل امام
مجيع الفريوسات واالمراض والشرور واملوت الروحي
ّ
خيلص اجلميع من اخلوف والشك
والنفسي ..والرب
فيحيون يف فرح وسالم دائم بعيدين كل البعد عن
اجملرب ومجيع التجارب الشريرة امني.
ّ

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  -نوفل حنا نوفل
سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

الرئيس عون يدعو...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
خلية الصقور وربط اخللية بالقائد العام .كما أقال قائد الشرطة
ما حصل يف مدينة طرابلس هذه الليلة جرمية موصوفة ومنظمة
يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار املدينة واحراق
مؤسساتها وبلديتها واحتالل شوارعها بالفوضى .
الذين اقدموا على احراق طرابلس جمرمون ال ينتمون للمدينة
واهلها ،وقد طعنوها يف امنها وكرامتها باسم لقمة العيش  .ومن
غري املقبول حتت اي شعار معيشي او سياسي طعن طرابلس من
اي جهة او جمموعة مهما كان لونها وانتماؤها .
اننا نقف اىل جانب اهلنا يف طرابلس والشمال ،ونتساءل معهم
؛ ملاذا وقف اجليش اللبناني متفرجًا على احراق السرايا والبلدية
واملنشآت ،ومن سيحمي طرابلس اذا ختلف اجليش عن محايتها؟
هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه املسؤولية  ،ولن تقع احلجة
على رمي التهم على ابناء طرابلس والعودة اىل نغمة قندهار .
اذا كان هناك من خمطط لتسلل التطرف اىل املدينة ،فمن يفتح
له االبواب؟ وكيف للدولة ان تسمح بذلك يف مرحلة من اسوأ واخطر
املراحل يف تاريخ لبنان .
طرابلس لن تسقط يف ايدي العابثني ،وهلا شعب حيميها باذن
اهلل .وللكالم صلة لوضع النقاط على احلروف.
ومل تسجل اي حتركات أو اتصاالت بارزة على صعيد تشكيل احلكومة
تؤدي اىل حتقيق اخرتاق ملموس يف جدار االزمة السميك ،وحسب
مصادر متابعة لعملية تشكيل احلكومة ،اقتصرت التحركات على
اتصاالت جانبية غري معلنة للتشاور وتبادل اآلراء حول كيفية جتاوز
اخلالفات واالسراع بتشكيل احلكومة ،فيما بقيت االنظار مشدودة
اىل التوترات االمنية املتصاعدة لليوم الرابع على التوالي يف
طرابلس واليت اختذت من انتفاضة املواطنني ضد الضائقة املعيشية
واستمرار اجراءات االغالق الشاملة للحد من تفشي فريوس كورونا
 ،ستارا للقيام باعمال خملة باالمن والتعدي بالقنابل على القوى
األمنية والعسكرية واملؤسسات واملباني الرمسية ،ما طرح مجلة
تساؤالت واستفسارات عن اجلهات الرمسية اليت حتمي وتوجه هذه
اجملموعات التخريبية وتسمح هلا بالتحرك حبرية والقيام باعتداءاتها
التخريبية بالقنابل وعدم اختاذ اإلجراءات والتدابري احلازمة ملالحقتها
والقاء القبض عليها ،وتطبيق القوانني املرعية االجراء حبقها.
واشارت املصادر إىل ان ما يزيد من الشكوك حول ماجيري يف
طرابلس وربطه بازمة تشكيل احلكومة ،املواقف اليت صدرت عن
بعض اطراف احلكم بهذا اخلصوص ،االمر الذي يزيد من الشكوك
حوهلا واخلشية من استغالل هذا التفلت االمين وتوسعه اىل مناطق
اخرى مبا يزيد من تعقيدات األوضاع السياسية ويهدد السلم
االهلي يف لبنان كله اذا بقيت االمور متفلتة على هذا النحو بال
حسيب او رقيب .والحظت املصادر ان مسؤولية احلكم واحلكومة
وبعض املسؤولني الرمسيني عن انتفاضة املواطنني وصرخاتهم
ضد الضائقة املعيشية واضحة ومباشرة وال سيما بالتقصري الفاضح
يف االهتمام بتوزيع املساعدات املالية واالنسانية على الشرائح
االكثر فقرا وحاجة بالشمال وطرابلس حتديدا ،بينما يالحظ ان
هذه املساعدات ذهبت مبعظمها ملنتفعني وموالني جلهات سياسية
وحزبية معينة ومعظمهم ليسوا حباجة ملثل هذه املساعدات .ومحلت
املصادر مسؤولية سوء توزيع املساعدات املالية للجنة الرمسية
اليت حددت املعايري اليت مبوجبها توزع هذه املساعدات برئاسة
نائب رئيس احلكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وبعض املستشارين
احلزبيني.
وواصل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه
ملعاجلة أزمة تأليف احلكومة ،فزار امس االول ،رئيس جملس النواب
نبيه بري حبثًا عن خمارج للخالف بني الرئيسني ميشال عن وسعد
احلريري حول توزيع بعض احلقائب على الطوائف ،بعد ما جال على
الرئيس عون ورئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل
حام ًال إقرتاحًا تردد انه يقوم على إمكانية أن تؤول وزارة العدل اىل
احلريري ووزارة الداخلية اىل عون ،على أن يكون لعون حق الفيتو
على األمساء ،فيما تردد ايضًا ان أن «الرئيس نبيه بري إقرتح أن
تكون مجيع األمساء توافقية ويتم اإلختيار بينها .فيما تؤكد مصادر
قصر بعبدا جمددًا ان الرئيس عن مل يطرح ابدًا مسألة احلصول على
الثلث الضامن بل وحدة املعايري ومراعاة التوازنات.
لكن املصادر املتابعة لإلتصاالت تقول ان حركة اللواء ابراهيم مل
تصل بعد إىل نتائج ال سيما يف موضوع حقيبيت الداخلية والعدل،
خاصة انه يف حال توىل ماروني حقيبة الداخلية ُيفرتض ان يتوىل
الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي ال
سيما املسيحي .كما اشارت املصادر اىل نقطة خالفية اخرى ال زالت
قائمة لكنها ال ُتعترب جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء احلكومة،
حيث الزالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة.
ويف موقف إجيابي ،توقع نائب رئيس اجمللس النيابي أيلي الفرزلي
خرق ما على صعيد تشكيل احلكومة يف وقت غري بعيد،
حدوث
ٍ
داعيًا اللبنانيني اىل االنتظار بعض الوقت ،معتربا «أن من شرب
البحر لن يغص يف الساقية».
أضاف ردا على سؤال :مثة حراك حملي وخارجي من شأن تكاملهما
ان يسفرا عن إعادة حتريك املياه الراكدة يف بركة تشكيل احلكومة،
وما ميكن قوله أن الضبابية املسيطرة على اجواء تأليف احلكومة
بدأت باالنقشاع التدرجيي ،وما علينا سوى االنتظار بعض الوقت .
وعما اذا كان يرى ترابطًا بني تعقيدات تشكيل احلكومة وبني ما
جيري يف طرابلس؟ قال الفرزلي :عندما يكون البلد ساحة مفتوحة

لكل االطراف تصبح االمور كلها مرتابطة ،من الضغوط على الوضع
احلكومي اىل تصفية احلسابات السياسية.
ويف سياق التحركات للمساهمة يف إجياد حلحلة للمشكالت القائمة،
زار الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق رشيد درباس البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،يف بكركي .وقال
السنيورة بعد اللقاء« :تداولنا الشؤون العامة يف البالد وكانت
جولة افق واسعة حيال معظم القضايا اليت تشغل اللبنانيني ،واليت
ترتكز على احلاجة املاسة اىل تأليف حكومة تستطيع تلبية مطالب
اللبنانيني الذين يعتربونها الطريق االساسي من اجل البدء يف
التقدم على مسار طويل :استعادة ثقة اللبنانيني بالدولة وبرئيس
اجلمهورية واحلكومة ومبستقبل لبنان ،وال سيما ان انهيارات كربى
حدثت خالل الفرتة املاضية يف لبنان حبيث انهارت الثقة برئيس
اجلمهورية والدولة واحلكومة اللبنانية ومبعظم الطبقة السياسية،
واستعادتها ال ميكن ان تكون اال عرب تأليف حكومة من اختصاصيني
أكفياء غري حزبيني.

مواجهات طرابلس

حترك الشارع الطرابلسي جمددًا بعد االعالن عن وفاة الشاب عمر
ّ
طيبا البالغ  30عاما يف مستشفى النيين بطرابلس متأثرا باصابته
خالل املواجهات اليت حصلت ليل امس االول ،بني احملتجني والقوى
االمنية.وتزامنت التحركات مع تشييعه واعقبت التشييع.
واحتجاجًا على وفاة الشاب طيبا ،توجه عدد من املعتصمني إىل
منازل نواب املدينة الرئيس جنيب ميقاتي ومسري اجلسر وفيصل
كرامي ،مطالبني باستقالتهم.
وبعد أن كان اهلدوء احلذر قد خيم صباحا على حميط سرايا طرابلس
ويف ساحة النور ،عمد احملتجون اىل قطع الطريق يف ساحة النور
ورشق عدد من احملتجني سرايا طرابلس باحلجارة .كما بقي
أوتوسرتاد البداوي مقطوعًا يف اإلجتاهني ،منذ عصر أمس االول،
بعدما أغلقه حمتجون بالشاحنات واإلطارات واحلجارة وحاويات
النفايات ،ما اضطر العابرين عليه من طرابلس باجتاه املنية وعكار
واحلدود الشمالية ،وبالعكس ،إىل سلوك طرق فرعية أخرى بديلة،
شهدت إزدحاما خانقا بسبب ضيق مساحتها  .
ذلك ،قطع حمتجون بعد الظهر  ،الطريق عند جسر التبانة ،كما
عمدوا اىل اقفال الطريق عند دوار أبو علي واحتشد عدد من الشبان
بالقرب من السراي ،وحصل اطالق القنابل املسيلة من داخل سرايا
طرابلس .وقطع احملتجون طريق معرض رشيد كرامي مبستوعبات
النفايات وأضرموا النريان فيها.
واشتدت حدة التوتر بعد الظهر ،بعد رمي قنابل «املولوتوف»
واحلجارة على مداخل السرايا من قبل احملتجني وتدخل اجليش
مسيلة
اللبناني ملنع امتداد التوتر ،والقت القوى األمنية قنابل
ّ
للدموع باجتاه مداخل السرايا إلبعاد املتظاهرين .وكذلك دخلت
مالالت اجليش إىل ساحة النور.وبقي الكر والفر طيلة ساعات
املساء.
ويف سياق متصل ،قطع حمتجون طريق شتورا املصنع الدولية
عند مفرق املرج بر الياس تضامنا مع طرابلس ،كما حتركت مع
بداية املساء جمموعات من احلزب الشيوعي واحلراك يف بريوت،
وقطعوا بعض الطرقات امام وزارة الداخلية ويف ساحة رياض
الصلح احتجاجًا على ما جرى يف طرابلس.
جتمع عدد من احملتجني أمام منزل وزير الداخلية حممد فهمي،
كما ّ
احتجاجًا على االوضاع املعيشية املرتدية وعدم توزيع مساعدات
للمواطنني خالل اإلقفال.
وانتقل االحتجاج مساء اىل قطع طريق عاليه حبمدون ،وطريق ضهور
العبادية عاليه باجتاه بريوت .وطريق عام بر الياس عند مفرق
املرج ،وطريق عام دير زنون رياق عند مفرق كفر زبد.
أكد تيار املستقبل ان «احلل االمين لالزمة املعيشية ليس ح ًال،
والذين يراهنون على استدراج طرابلس اىل ساحات الفوضى
والفلتان يعلمون جيدًا أن االكثرية الساحقة من ابناء طرابلس
وسكانه ،لن جياروا هذا املخطط الدنيء الذي يطل برأسه من اقبية
املخابرات سيئة الذكر وازالمها املعروفني».
واشار يف بيان له« ،إىل معلومات تؤكد وجود أمر مريب يعود
بالذاكرة اىل مراحل الفلتان األمين واالشتباكات املسلحة اليت
كانت حتصل غب الطلب»  .وقال :اذا كان الكثري من املواقف
قد أكد يف الساعات املاضية على وجود جهات حزبية وسياسية
وفعاليات حملية ،اشتغلت على تسلق اوجاع املواطنني وقامت
بتمويل جمموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال ،فان
أداء اطراف يف أجهزة أمنية سواء يف غض النظر عن ممارسات
خملة باألمن والقانون ،أو يف التخلف عن دعم القوى االمنية يف
الوقت املناسب ،هي وجه من وجوه التقصري الذي يثري الشكوك
ويطرح الكثري من عالمات االستفهام حول االهداف املبيتة لعمليات
التخريب اليت استهدفت االمالك اخلاصة والعامة يف املدينة.
وسأل يف بيانه «ملاذا هذا التأخري يف توزيع املساعدات وهل
هو متعمد؟ وملاذا مل يتم توزيع املساعدات قبل انفجار الغضب
الشعيب»؟
وأضرم اجملتمعون النريان يف مستوعبات القمامة وحطموا كامريات
املراقبة ،حمملني سياسيي املدينة مسؤولية أوضاعهم املعيشية
الصعبة اليت فاقمها تشديد اجراءات اإلغالق العام األخرية .وقال
عمر قرحاني ،وهو أب لستة أطفال عاطل عن العمل ،بسخط لوكالة
فرانس برس على هامش مشاركته يف املسرية «جنول على منازل
السياسيني كافة وطلبنا أن حنرق بيوتهم مجيعًا كما أحرقوا قلوبنا».
وأضاف «ليتجرأ أي سياسي على السري يف شوارع طرابلس».
وأسفرت املواجهات عن إصابة أكثر من  300شخص ،غالبيتهم
أن  41عنصرًا وضابطًا
ليل األربعاء .وأعلنت قوى األمن الداخلي ّ
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ُ
جراء
من صفوفها يف عداد اجلرحى ،وقالت إن  12منهم أصيبوا ّ
يدوية ،وبينهم إصابات بليغة .وتويف امس االول شاب
إلقاء قنابل
ّ
متأثرًا بإصابته خالل املواجهات لي ًال ،ما أثار غضبًا واسعًا يف املدينة
ونقمة ضد قيادييها ،وبينهم رئيس حكومة ووزراء سابقون ممن
يتصدرون قائمة أثرياء البلد .وجتددت عصر اخلميس املواجهات
ّ
بني قوات األمن وعشرات احملتجني الذين حاولوا جمددًا اقتحام
سراي طرابلس ،املقر اإلداري واألمين األبرز يف املدينة والذي
وردت قوات
يشكل ساحة مواجهة بني الطرفني منذ مطلع األسبوع.
ّ
األمن بإطالق القنابل املسيلة للدموع.

باسيل

اىل ذلك أعلن رئيس «التيار الوطين احلر» النائب جربان باسيل
يف بيان له «على احلكومة اللبنانية ان تتحرك دبلوماسيا وان تكلف
حماميا او مكتب حماماة متخصصا بهذه القضايا ،يقوم بالبحث
داخليا وخارجيا عن هذه األموال ويطالب بها بإسم الدولة .كما
عليها اطالق العمل بعقد التدقيق اجلنائي بعدما ازيلت احلجج اليت
وضعت لعدم السري به .ان التدقيق اجلنائي هو الوسيلة الفضلى
لكشف الفجوة املالية يف مصرف لبنان ،وأسبابها واملسؤولني
عنها ،وبالتالي اصالح نظامنا املصريف ،وهو يشكل مرتكز املبادرة
الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبناه دون لبس
واقالع الرافضني عن حماوالت تعطيله».
وتابع« :أخريا على القضاء اللبناني ،ان يواكب القضاء السويسري،
ال أن يقف موقف املتفرج واملتلقي ،ان مل نقل املتهرب ،ألن
احملاسبة ستطال املقصرين منه والفضيحة ستالحق املتورطني.
اللبنانيون يعولون على بعض القضاة النزيهني واجلريئني الستعادة
ما سرق ونهب من أمواهلم».
وختم« :هذه ساعة احلقيقة وهنا ساحة املعركة ،اما حتريك الشارع
املعروف االنتماء والتمويل ،فإن اصابع بعض املنسقني ومسؤولي
بعض األجهزة السابقني واحلاليني واضحة فيه .ان حتريكه لن
حيمي منظومتكم السياسية واملالية ولن حييد انظارنا عن فسادها
وسنبقى نالحقكم كلكم ،بتصميم وواقعية معا ،حتى تعيدوا ما
سطت عليه ايديكم».

واشنطن تطلب سحب...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إدارة جو بايدن الغموض الذي ّ
لف لسنوات السياسية األمريكية
لدونالد ترمب بشأن ليبيا .وقال ميلز «متاشيًا مع اتفاق وقف إطالق
النار املربم يف أكتوبر ،نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فورًا سحب
قواتهما من البالد وسحب املرتزقة األجانب والوكالء العسكريني
اللتني قامتا بتجنيدهم ونشرهم ومتويلهم يف ليبيا».
ويف كانون االول ،قدرت األمم املتحدة بنحو  20ألفًا عدد املرتزقة
والعسكريني األجانب املنتشرين يف ليبيا دعمًا ملعسكري النزاع.
وأحصت األمم املتحدة  10قواعد عسكرية تأوي جزئيًا أو بشكل
كامل قوات أجنبية يف البالد.
ومبوجب اتفاق وقف إطالق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع يف
 23تشرين االول ،يتعينّ على القوات األجنبية واملرتزقة مغادرة
البالد خالل األشهر الثالثة اليت تلت توقيع االتفاق ،أي حبلول 23
كانون الثاني .ومل تنسحب أي قوات مرتزقة يف ليبيا رغم ختطي
املهلة املنصوص عليها يف االتفاق.

قائد القيادة املركزية...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اجليش األمريكي اجلنرال كينيث ماكينزي زيارة إىل إسرائيل
تستغرق يومني».
اسرتاتيجيا مع
تقييما
وأضاف أن ماكينزي «سيجري خالل الزيارة
ً
ً
رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي أفيف كوخايف وحبث
سبل تعزيز التعاون اإلقليمي يف مواجهة التهديدات املستجدة».
وقال رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي أفيف كوخايف« :تعد
العالقات العسكرية واالسرتاتيجية بني الواليات املتحدة وإسرائيل،
ً
أساسيا يف ترسيخ األمن القومي
مكونا
على مدى السنوات،
ً
إلسرائيل وتفوقها على أعدائها».
وأضاف كوخايف« :ال شك يف أن هذه الشراكة مع الواليات املتحدة
رئيسيا يف التعامل مع التهديدات املشرتكة ويف
دورا
تلعب
ً
ً
مقدمتها التهديد اإليراني».
ومن املقرر أن يشارك اجلنرال ماكينزي ،يوم الغد اجلمعة ،يف
ندوة عمل جتمع كبار املسؤولني يرتأسه رئيس هيئة األركان العامة
كوخايف مبشاركة نائب رئيس هيئة األركان ،ايال زمري ،ورئيس
هيئة االسرتاتيجية والدائرة الثالثة اللواء تل كلمن ،ورئيس هيئة
االستخبارات تامري هاميان وامللحق العسكري للجيش اإلسرائيلي يف
واشنطن اللواء يهودا فوكس.
وكانت وزارة الدفاع األمريكية قررت ،منتصف الشهر اجلاري ،إخراج
إسرائيل من نطاق عمليات القيادة العسكرية األمريكية يف أوروبا
وضمها إىل نطاق القيادة املركزية (سنتكوم) ،إىل جانب دول
عربية أخرى بالشرق األوسط.
وكان كوخايف قال إن العودة إىل االتفاق الدولي مع إيران حول
برناجمها النووي سيكون سيئا وجيب عدم السماح بذلك.
وأوضح كوخايف ،يف كلمة خالل مؤمتر ملعهد دراسات األمن القومي
اإلسرائيلي ،الثالثاء« :لو كان االتفاق النووي من  2015ال يزال
ساريا ،لكانت إيران قادرة على التقدم حنو تطوير قنبلة نتيجة عدم
وجود ضوابط ورقابة متنعها من ذلك».
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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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سـيارات

 S-Classاجلديدة من مرسيدس-بنز بتصميم خارجي حمدث
«ايالف»
طرحت شركة اإلمارات للسيارات سيارة
 S-Classاجلديدة كليًا من مرسيدس-بنز .جتمع
سيارة  S-Classاسم مرسيدس-بنز بني الفخامة
الفائقة وأحدث االبتكارات الرقمية .ومبناسبة
طرح الشركة لسيارة  S-Classيف اإلمارات،
متت دعوة عشاق مرسيدس-بنز حلضور جمموعة
من الفعاليات احلصرية ،واليت تقام داخل فيال
خاصة يف فريمونت باب البحر .وأتيحت الفرصة
للحاضرين لتجربة أسلوب حياة  S-Classعرب أربعة
جماالت مميزة ،مع تسليط الضوء على مواصفات
السيارة اجلديدة :التصميم والشكل اخلارجي
وأجواء املقصورة والتقنيات املتطورة .كما قام
احلاضرون أيضًا بإضفاء ملساتهم اخلاصة من
خالل ختصيص العطور واألكواب العربية ،وذلك
إلبراز إمكانيات التخصيص املختلفة لسيارة
 S-Classاجلديدة.

تصميم خارجي محدّث

ترتقي سيارة  S-Classبالفخامة العصرية إىل مستوى جديد داخل
أجواء
املقصورة تشعر به مبجرد دخوهلا ،فقد ابتكر مصمموها
ً
داخلية تبعث على الراحة ومنحوا السيارة طابعًا يتميز باألناقة
واجلودة الفائقة واإلضاءة العالية.
لطاملا كانت سيارة  S-Classتوفر أعلى مستويات الراحة أثناء
ّ
التنقل أو العمل داخلها .ولكن املقصورة تطورت بالكامل يف هذا
اجليل اجلديد لتجمع بني األجواء املرحية ووسائل العمل يف نفس
الوقت ،وعملت على تعزيز شعور الركاب بالرحابة.
وتتضمن املقاعد األمامية ما يصل إىل  19حمركًا اهتزازيًا من أجل
توفري أعلى مستويات الراحة ،ما يشري إىل مدى تطور التقنيات
املستخدمة يف تصميم املقاعد .وتضم سيارة  S-Classاجلديدة
عشرة برامج تدليك خمتلفة تستخدم احملركات االهتزازية وميكنها
تعزيز وظيفة التدليك املرحية من خالل طريقة «احلجر الساخن».
وتتوفر مخسة أنواع خمتلفة من املقاعد اخللفية ،حبيث ميكن معها
ختصيص اجلزء اخللفي من سيارة  S-Classاجلديدة للعمل أو
الراحة.

وتتوفر شاشتان للعرض على الزجاج األمامي ،وتتيح الشاشة
الكبرية لعرض املعلومات على الزجاج األمامي مشاهدة احملتوى
بتقنية الواقع املعزز .فعند استخدام برنامج املالحة ،على سبيل
املثال ،يتم عرض أسهم متحركة لالنعطاف على الطريق .أما
بالنسبة لوظائف املساعدةُ ،
فتعرض معلومات املسافات من نظام
 Active Distance Assistعلى سبيل املثال .وتوفر الشاشة صورة
افرتاضية على مسافة  10أمتار ،وتتساوى مساحة عرض هذه الشاشة
مع شاشة بقياس قطري يبلغ  77بوصة.
وأصبح نظام املساعد الصوتي « »Hey Mercedesقادرًا على فهم
وتعلم املزيد من احلوارات من خالل تفعيل خدماته اإللكرتونية
عرب اإلنرتنت من خالل تطبيق  ،Mercedes meإىل جانب إمكانية
تنفيذ أوامر معينة حتى دون نطق عبارة « »Hey Mercedesلتفعيل
النظام .وتشمل الوظائف اليت يوفرها نظام املساعد الصوتي
استقبال املكاملات اهلاتفية .كما ميكن لنظام «»Hey Mercedes
اآلن شرح وظائف السيارة واإلجابة على األسئلة العامة .وميكن
أيضًا التحكم يف نظام املساعد الصوتي « »Hey Mercedesمن
املقاعد اخللفية.

مل حيقق أي ابتكار آخر يف السنوات األخرية قفزة نوعية يف جتربة
قيادة سيارة مرسيدس-بنز كما فعل نظام Mercedes-Benz User
 .)Experience (MBUXوأطلقت مرسيدس-بنز اجليل الثاني من
هذا النظام القادر على التعلم يف سيارة  S-Classاجلديدة.
ومت تعزيز إمكانات املقصورة الرقمية وجتهيزها بأحدث التقنيات
الذكية بعد أن شهدت تطورًا كبريًا ،ومنها شاشات العرض املتطورة
اليت يصل عددها إىل مخس شاشات كبرية ،ويتميز بعضها بتقنية
 ،OLEDما جيعل التحكم يف وظائف السيارة وجتهيزات الراحة
أكثر سهولة.
وحرصت مرسيدس-بنز على االرتقاء بإمكانات التخصيص
والتشغيل الذكي يف هذا النظام .فهناك مث ًال شاشة السائق
ثالثية األبعاد اجلديدة اليت أصبحت تتيح للمرة األوىل إمكانية
العرض الفضائي بلمسة زر واحدة ،حيث ميكن مشاهدة العرض
باألبعاد الثالثية الواقعية.

يؤكد التصميم الذكي للهيكل اخلارجي واالبتكارات اجلديدة يف
أنظمة الكبح الدور الرائد لسيارة  S-Classعندما يتعلق األمر بسالمة
الركاب .ويليب اهليكل العديد من املتطلبات ،حيث يضمن أعلى
مستويات األمان عند التصادم ،ويتميز بالوزن اخلفيف والصالبة
الشديدة ،ويعزز التحكم والسيطرة ،ويوفر مستويات عالية من
عزل الضوضاء والراحة عند االهتزازات.
تتميز الوسادة اهلوائية األمامية للمقعد اخللفي بتصميمها
األسطواني املبتكر الفريد من نوعه ،الذي يساعدها على اخلروج
من مكانها بسالسة كبرية .وتعمل هذه الوسادة اهلوائية خالل
التصادم األمامي الشديد على تقليل القوى الضاغطة على رؤوس
وأعناق الركاب يف املقاعد اخللفية اخلارجية بشكل كبري.
وتنطلق الوسادة اهلوائية الوسطى اجلديدة بني مقعدي السائق
والراكب األمامي أثناء التصادم اجلانيب الشديد ،اعتمادًا على اجتاه
التصادم وقوته ووجود الراكب يف املقعد األمامي ،مما يقلل من
خطر تصادم رأسيهما .وتندمج الوسادة اهلوائية يف مسند الظهر
يف مقعد السائق عند منتصف السيارة.

نظام الوسائط املتعددة  :MBUXمستويات جديدة من التخصيص
والتفاعل مع السائق

المبورغيين سلمت  7,430سيارة يف 2020

قامت شركة أوتوموبيلي المبورغيين بتسليم  7,430سيارة حول
مسجلة اخنفاضًا مقداره  9باملئة فقط مقارنة
العامل يف عام ،2020
ِّ
مع العام الذي سبقه .ويعود االخنفاض البسيط بشكل واضح إىل
ّ
توقف عمليات اإلنتاج على مدى  70يومًا يف فصل الربيع توافقًا
مع توجيهات احلكومة اإليطالية ،وبهدف محاية صحة ّ
موظفيها وكل
من يعمل لديها خالل مرحلة الطوارئ األوىل .وباملقابل ،شهدت
أدى
فرتة الستة شهور الثانية من السنة مبيعات قياسية ،مما ّ
لتحقيق أفضل نصف سنة يف تاريخ الشركة من ناحية عمليات
تسليم املركبات للعمالء.
ومت تأكيد الواليات املتحدة األمريكية كالسوق الرائد ضمن هذا
اجملال عرب تسليم  2,224سيارة ،تبعتها أملانيا ( ،)607الصني،
هونغ كونغ وماكاو ( ،)604اليابان ( ،)600اململكة املتحدة ()517
معدل منو فكانتا
وإيطاليا ( .)347أما الدولتان اللتان شهدتا أعلى ّ
كوريا اجلنوبية ( 303سيارات )75+٪ ،وأملانيا ( 607سيارات،
متعددة االستعماالت ()SUV
 .)8+٪وكانت املركبة الرياضية
ّ
سجلت العام املاضي رقم إنتاج
طراز ’أوروس‘ ( ،)Urusاليت
ّ
قياسي عند  10,000مركبة ،األكثر جناحًا بني خمتلف الطرازات مع
تسليم  4,391مركبة منها .ولقد ساهمت عائلتا السيارات الرياضية
سجلت أرقام ’هوراكان
الفائقة بتعزيز املبيعات الدولية ،حيث
ّ
 )V10‘ (V10 Huracánمنوًا مع بيع  2,193سيارة ( ،)3+٪بينما
جرى تسليم  846سيارة ’أفنتادور  )V12‘ (V12 Aventadorحول
العامل.
تعليقًا على هذا ،قال ستيفان وينكلمان ،الرئيس واملدير التنفيذي
ّ
«تشكل نتائج سنة  2020دلي ًال
لشركة ’أوتوموبيلي المبورغيين‘:
واضحًا على العمل الرائع الذي قام به كامل فريق ’المبورغيين‘،
والتصميم الكبري الذي ّ
متيز
متتع به وروح املرونة والصمود اليت ّ
التحديات
جراء
ّ
بها على الرغم من كل الصعوبات اليت متت مواجهتها ّ
اهلائلة على املستوى الدولي».

صممت سيارة  S-Classلتكون سيارة سيدان
ُ
كالسيكية بأبعاد مثالية بفضل طول السيارة
املدروس بعناية من األمام واخللف وقاعدة
العجالت الطويلة.
ويضفي عرض احملور الكبري والعجالت غري البارزة
مع التصاميم احلديثة على السيارة مظهرًا جريئًا
حيث مت تقليل ما يسمى باخلطوط اجلانبية بشكل
كبري .ويتميز اجلزء األمامي بتصميم أنيق جذاب
بفضل ارتفاع مستوى الشبك األمامي.
وتربز املصابيح األمامية يف اجلانب األمامي من
السيارة ،حيث تتضمن املصابيح النهارية املكونة
من ثالث أجزاء واليت تعترب من السمات املميزة
لطرازات  ،S-Classولكنها أكثر تسطحًا وأصغر
إىل حد ما بشكل عام .وتعترب مقابض األبواب
املثبتة بشكل انسيابي غري بارز تطورًا جديدًا،
حيث تربز للخارج عندما تقرتب منها يد السائق،
أو عند الضغط على سطحها اخلارجي.
وميتد املظهر الديناميكي للسيارة وصو ً
ال إىل
جلزء اخللفي ،حيث تعكس املصابيح اخللفية
أعلى مستويات الفخامة ،وذلك بفضل تصميمها
الداخلي املدروس بعناية ووظائف اإلضاءة
املتحركة ،وتعمل على إبراز مكان وحدود سيارة
 S-Classاجلديدة لي ًال ونهارًا.

أجواء املقصورة

أطلقت ستة منتجات جديدة

مزيد من الحماية

 Bentayga V8حتصد لقب
أكثر مركبة فخامة للعام

حازت  Bentley Bentayga V8اجلديدة على لقب أفضل سيارة
ّ
جملة
متعددة االستعماالت ( )SUVفاخرة ،حيث قامت
رياضية
ّ
 4x4مبنحها هذا اللقب البارز اخلاص بسيارات الـ  SUVالفخمة
خالل فعاليتها السنوية لتوزيع اجلوائز  4x4 of the Yearبرعاية
.BFGoodrich
و القت  Bentaygaاحلائزة على العديد من اجلوائز البارزة شعبية
واسعة اليت أدت جلعلها من أشهر طرازات  Bentleyوهي إحد أفضل
الطرازات مبيعًا لدى العالمة التجارية يف املنطقة حيث مت بيع ما
املدة .إىل جانب هذا ،ميكن
جمموعه  2,315سيارة منها خالل هذه
ّ
التعرف على األهمية الكبرية اليت حتظى بها  Bentaygaيف
بسهولة
ّ
املنطقة بعد القيام بابتكار إصدارين حمدودين وكالهما مستوحى
من عادات وتقاليد املنطقة وهما Bentayga Falconry by Mulliner
و ،Bentayga Mulliner Pearl of The Gulfوكالهما من قسم Mulliner
املتخصص التابع لشركة .Bentley
ِّ
ّ
تشكل معيارًا
املهمة مبكانة  Bentaygaباعتبارها
وحتتفي اجلائزة
ّ
كأفضل  SUVأساسية فاخرة ،وهذا يأتي بعد أن كان قد مت منحها
ّ
اجمللة
لقب أفضل  SUVمن ناحية األداء العالي للسنة من ِقَبل
نفسها.
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صـحة وغـذاء

 8أسباب «غري مألوفة» لتساقط  4أخطاء شائعة عند حتضري شاي
الزجنبيل
الشعر

 12حيلة إلنقاص الوزن دون
اللجوء حلمية غذائية

نصح عدد من األطباء وخرباء التغذية بعدد من اإلجراءات واحليل
اليت تساهم خبفض الوزن دون اإلستعانة حبمية غذائية.
واقرتحت خدمة الصحة الوطنية يف بريطانيا اتباع  12قاعدة ميكن
أن تصبح عادات صحية ،تساعدك على إنقاص الوزن ،حبسب ما
نشرت صحيفة «صن» الربيطانية ،وهي:
-1قسم يومك اىل بإجراء عدد من التمارين الرياضية ،كتنظيف
األسنان بوضعية القرفصاء ،وممارسة متارين الضغط على احلائط
أثناء مشاهدة التلفزيون ،واجلري يف املكان أثناء صنع الشاي.
-2التقليل من شرب الكحول.
-3عدم شرب القهوة بعد الظهر للحصول على نوم مريح أثناء
الليل.
-4استبدل عصري الفاكهة أو املشروبات السكرية باملاء والشاي
واحلليب.
 -5ابدأ كل صباح باملشي ملدة عشر دقائق.
-6تناول وجباتك الرئيسية بشكل جيد ومنتظم لتجنب تناول
الوجبات اخلفيفة الحقا.
-7إذا كنت من عشاق احللويات ،فاستبدل الشوكوالتة باحلليب أو
الشوكوالتة البيضاء بالشوكوالتة الداكنة.
-8جرب تناول خضراوات جديدة كل أسبوع.
-9قم بتحضري قائمة املشرتيات قبل الذهاب اىل البقالة حتى
التشرتي أشياء الترغب بإستخدامها.
-10تنزه رفقة صديق مرتني يف األسبوع.
-11حاول احلصول على مشاعر إجيابية بعيدا عن الطعام ،كحل
األلغاز والتحدث مع األصدقاء.
-12الحترم نفسك من تناول بعض األطعمة اليت ترغب بتناوهلا،
ولكن جيب تناوهلا بشكل بطيء.

ميثل تساقط الشعر مشكلة مؤرقة للرجال والنساء على حد سواء،
علما أن األسباب املؤدية لذلك متعددة ومتشعبة ،وكثري منها
معروف.
إال أن موقع «هيلث سايت» الطيب ،رصد  8أسباب غري مألوفة
لتساقط الشعر ،الذي يؤدي يف نهاية املطاف إىل الصلع،
وهي:
عوامل نفسية
قد يزداد تساقط الشعر عندما مير الشخص بفرتة تتميز بالضغط
النفسي والتوتر والقلق ،مثل فرتة ما بعد التعرض حلادث
سري ،وتؤثر الصدمة النفسية أو اجلسدية على دورة منو الشعر،
وتزيد من تساقطه ،إال أن اخلرب السار هو عودة الشعر للنمو
بشكل طبيعي يف حال تعايف اجلسد أو
حتسن احلالة النفسية
ّ
للشخص.
فيتامني A
وفقا لدراسة طبية نشرت يف األكادميية األمريكية لألمراض
اجللدية ،فإن تناول فيتامني «أيه» ،قد يؤدي إىل تساقط
الشعر ،الذي يعود للنمو تدرجييا مبجرد التوقف عن أخذه.
احلمية الغذائية
من الوارد أن يزداد تساقط الشعر عند األشخاص الذين يتبعون
محية غذائية ال تتضمن كميات كافية من الربوتني ،حيث تساهم
األغذية الغنية بالربوتني مثل اللحم والسمك والبيض يف مساعدة
الشعر على النمو.
العامل الوراثي
إذا كانت عائلتك تتميز بتساقط الشعر يف سن مبكرة ،فعلى
األغلب أنك ستواجه ذات األمر ،وطبقا لدراسة نشرت يف جملة
«علم الوراثة» يعد العامل الوراثي أحد املسببات الرئيسية
لتساقط الشعر.
قصور الغدة الدرقية
من احملتمل أن يكون قصور الغدة الدرقية أحد األسباب الكامنة
وراء تساقط الشعر ،إذ ميكن أن يفقد الشخص شعره يف حال مل
تضخ الغدة كميات كافية من اهلرمونات املسؤولة عن إفرازها،
علما أن معدل منو الشعر يعود ملستواه الطبيعي عند عالج خلل
الغدة باألدوية املناسبة.
نظام املناعة
النشاط الزائد جلهاز املناعة مسبب ملرض «الثعلبة» الذي يؤدي
لتساقط الشعر وظهور بقع «صلعاء» يف الرأس ،ويرجع علماء
سبب ذلك إىل تقييم اجلهاز املناعي للشعر على أنه جسم غريب،
واستهدافه عن طريق اخلطأ.
نقص الوزن
نقص الوزن املفاجئ يربك اجلسد
ويسرع من تساقط الشعر ،كما
ّ
ميكن أن يكون تساقط الشعر مؤشرا الضطرابات تتعلق بالتغذية
مثل فقدان الشهية والشره.
أدوية معينة
تساهم أدوية معينة مثل عقاقري االكتئاب وضغط الدم يف
تساقط الشعر حسب دراسات طبية ،وميكن التحايل على هذه
املشكلة بتخفيف اجلرعات املوصى بها بعد استشارة الطبيب.

يعترب شاي الزجنبيل من املشروبات األكثر شهرة خالل نزالت
الربد ،لكن جيب جتنب بعض أخطاء حتضريه لالستفادة من
مكوناته كافة.
وعلى الرغم من أنه مل يتم إثبات تأثري الزجنبيل علميا على
نزالت الربد ،يفرتض خرباء التغذية أن املواد الالذعة املوجودة
يف الدرنة تعزز الدورة الدموية وبالتالي تسمح بالتخلص من
اجلراثيم بسرعة أكرب.
ومن هنا ميكن االفرتاض أن الزجنبيل يقوي جهاز املناعة وله
تأثري مضاد االلتهابات ،وفقا ملوقع «فيت فور فان».
وحتضريه بسيط جدا ،حيث ميكنك وضع قطع الزجنبيل يف املاء
املغلي وتركه لفرتة من الزمن ،من جهة أخرى هناك أخطاء شائعة
من األفضل جتنبها.
تقشري الزجنبيل
ً
أيضا على
ال ينبغي تقشري الدرنة الالذعة ،ألن قشرتها حتتوي
جيدا وأزل األوساخ
مكونات قيمة .بدلاً من ذلك ،اغسل الزجنبيل ً
ً
أيضا استخدام
اخلشنة بفرشاة إذا لزم األمر .من األفضل
حماصيل الزراعة العضوية ،واليت حتتوي غالًبا على كميات أكرب
من الزيوت األساسية.
تقطيع الزجنبيل
يقطع الكثريون الزجنبيل أولاً ثم يرتكونه جانبا حتى يغلي املاء.
وهذه ليست فكرة جيدة ،ألنه خالل ذلك الوقت يفقد اجلذر بعض
مكوناته .ولتجنب ذلك ،جيب قطع الدرنة قبل الغليان مباشرة.
استخدام املاء الساخن أو البارد
جيب استخدام املاء املغلي أو ما قبل غليانه بقليل حتى تصعد
فقاعات اهلواء الصغرية من املاء .وال ينبغي أن يكون املاء فاترا
ً
أيضا ،حتى تتمكن الزيوت األساسية من تطوير تأثريها
جدا
الكامل.
مدة جاهزية الشاي
جيب نقع شاي الزجنبيل مخس دقائق على األقل قبل شربه .كما
من األفضل نقع املشروب الساخن ملدة عشر دقائق للحصول
على طعم الذع أكثر.

* 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
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FW: NSW Government Weekly Update - 22 January 2021
BUSINESS
REGISTRATIONS OPEN FOR DINE &
DISCOVER
- Eligible businesses across
the state can now register to
take part in the NSW Government’s major economic
stimulus program, Dine &
Discover NSW.
- The program will create
an economic boost for dining, arts and tourism businesses, which have been
impacted by COVID-19, and
encourage customers to get
out and about safely.
- Every NSW resident aged
18 and over will be eligible
for four $25 vouchers worth
$100 in total, to spend in
participating businesses.
The vouchers will be divided into two categories:
* Two $25 vouchers to be
used for eating in at restaurants, cafes, bars, pubs
and clubs from Monday to
Thursday, excluding public
holidays.
* Two $25 vouchers to be
used for entertainment and
recreation, including cultural institutions, live music,
and arts venues, available 7
days a week, excluding public holidays.
- For more information on
Dine & Discover NSW business registration and eligibility, visit www.nsw.gov.au.
BIGGEST INFRASTRUCTURE INVESTMENT IN HISTORY OF NSW NATIONAL
PARKS
- More than 750km of
new and upgraded walking tracks, 33 campground
upgrades and 61 new and
improved picnic areas are
set to be delivered, as part
of a record investment in
community infrastructure in
NSW national parks.
- The NSW Government is
investing $257 million to deliver 170 new and improved
community infrastructure
projects across the national
parks estate.
- Visitors to all NSW national parks are reminded
to check the NPWS Alerts
for up to date information
on any track or precinct
closures as well as current
COVID-safe requirements.
NEW COVID-SAFE SCHOOL
GUIDELINES RELEASED
- NSW public schools have

been provided with updated
guidelines to help them
manage the 2021 return
to school in a COVID-safe
way.
- The main update to the
guidelines is that parents
and carers of children in
Kindergarten, and Years 1,
2 and 7 will be able to enter
school grounds on the first
day to drop off their children
in a COVID-safe way.
- Materials and support
for planning are available
to schools. https://education.nsw.gov.au/covid-19/
advice-for-families.

up to $50 million to be made
available for the delivery and
enhancement of women’s
sporting facilities, including
change rooms.
- The remaining $50 million of the Stronger Country
Communities Fund Round
Four will be made available for further high quality community amenity and
sports-related infrastructure projects to meet strong
demand.
- Applications for Round
Four of the program will be
open from 1 May. Guidelines and information about
eligible applicants will be
SMALL AND REGIONAL available on the Regional
BUSINESSES WIN BIG IN Growth Fund website
NSW
- Small, medium and re- PLANNING APPROVAL FOR
gional businesses are reap- WESTERN HARBOUR TUNing the benefits of the NSW NEL
Government’s Small and - The Western Harbour
Medium Enterprise (SME) Tunnel and Warringah Freeand Regional Procurement way Upgrade has received
Policy, with the NSW Gov- planning approval from the
ernment spending more NSW Government, in a mamoney with SMEs and re- jor step towards delivering
gional businesses.
the third road crossing of
- In the 12 months since Sydney Harbour.
the policy commenced on 1 The mega-project inFebruary 2019, spend with cludes a 6.5 kilometre tunregional suppliers increased nel, with three lanes in each
by 19.6 per cent or $255 mil- direction, which will help
lion, while spend with SMEs slash travel times from
increased by 3.8 per cent or North Sydney to Sydney
$337 million from the previ- Olympic Park by up to 20
ous year.
minutes.
- The SME and Regional - This city-shaping piece
Procurement Policy was of infrastructure will deliver
helping family businesses a vital boost to the NSW
and entrepreneurs to sup- economy, with the tunnel
ply goods and services to and freeway upgrade, along
the NSW Government, often with Beaches Link, expected
for the first time.
to support around 15,000
For more information full time equivalent jobs.
on the SME and Regional - Following the procureProcurement Policy, go ment process and contract
to https://buy.nsw.gov.au/ awards, construction is expolicy-library/policies/sme- pected to start in the first
and-regional-procurement- quarter of 2021.
policy.
TWEED VALLEY HOSPITAL
REGIONAL
WOMEN’S A STEP CLOSER FOR THE
SPORT A WINNER WITH $50 COMMUNITY
MILLION FUNDING BOOST - Major construction works
- Sports facilities across re- have commenced at the site
gional NSW will benefit from of the $673 million Tweed
new and improved women’s Valley Hospital, delivering
change rooms and ameni- up to 650 construction jobs
ties thanks to $50 million for the local community in
in funding from the NSW addition to a world-class
Government’s $2 billion Re- health facility.
gional Growth Fund.
- Tweed Valley Hospital is
- Round Four of the $100 the largest regional capital
million Stronger Country health investment by a NSW
Communities Fund will have Government and would be
a regional sports focus, with a game-changer for the re-

Family of couple killed by alleged stolen car demand Premier Annastacia
Palaszczuk to reform youth justice

gion.
- The Tweed Valley Hospital Development is sched- The heartbroken family of
uled to open in 2023.
the couple tragically killed
by an alleged stolen car
NSW CROWN LAND GETS want to use the horrific in$51 MILLION FUNDING cident as a platform to force
BOOST
youth justice reform.
- The NSW Government Calls for Premier Annastacia
will provide a record $51.7 Palaszczuk to reform youth
million from its Crown Re- justice intensified on Thursserves Improvement Fund day morning in the wake of
(CRIF) to maintain and up- the tragic death of a preggrade Crown reserves and nant woman and her partner
community facilities across who were hit by an alleged
the State.
stolen car in Brisbane.
- This year’s fund has Kate Leadbetter’s aunt made
received a $40 million a tearful and desperate plea
stimulus boost to support for change at the roadside
communities impacted by vigil on Wednesday night
bushfires and COVID with where the two were allegedinfrastructure
improve- ly struck by a teen police alments to support jobs and lege was intoxicated behind
local economies.
the wheel.
- Last year the Crown Re- Police allege the Land
serves Improvement Fund Cruiser slammed into a
supported about 345 proj- truck at speed before rolling
ects across NSW and this into Kate and her partner
year’s stimulus boost will Matty Field, who were walkmore than double the num- ing their dogs in Alexandra
ber of projects to 705.
Hills on Australia Day.
For more information According to police, a 17visit: https://reserveman- year-old, alleged to have
ager.crownland.nsw.gov.au/ been behind the wheel of
funding/crif.
the 4WD, fled the scene on
foot but was later appreCOMMUNITY CRICKET hended. He has since been
SCORES FROM T20 WORLD charged with the couple’s
CUP LEGACY FUND
murder and a raft of driving
- Community cricket clubs offences.
and facilities across NSW Following the tragic inciwill receive a funding boost, dent, the family and wider
with the announcement of community was infuriated
77 successful projects in when it was alleged the juthe final round of NSW ICC venile was out on bail at the
T20 World Cup Cricket Leg- time in relation to prior drivacy Fund.
ing offences.
- T20 cricket has given new On Thursday morning the
life to the game, keeping focus turned to the prekids interested and attract- mier’s youth justice poliing new fans. It is fantastic cies, which Liberal-National
to see the final round of the MP and former child protecT20 World Cup Cricket Leg- tion detective Dan Purdie
acy Fund deliver projects to said were “watered down”
regional communities, giv- when Ms Palaszczuk’s Laing country towns the same bor Government ascended
quality facilities as those in power in 2015.
the city and improving par- “They removed the offence
ticipation rates in the sport. for a juvenile to breach
- For more information vis- bail,” he told Sunrise. “They
it: https://www.sport.nsw. also made detention a last
gov.au/t20worldcupfund.
resort.”
Mr Purdie insists the policy
***********
changes lead to a “youth
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome. crime epidemic” in the Sunshine State, as he called on
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
the tragic death of the exand
pecting couple to be used
ElectorateOffice
EastHills
as a platform for change.
“ElectorateOffice.EastHills@ “The system is broken at
parliament.nsw.gov.au”
the moment,” he said, while

conceding youth crime required a nuanced response.
“There needs to be a lot
more early prevention programs to capture and divert
as many potential young offenders away from a life of
crime and there needs to be
more rehabilitation. “No one
wants to see young juveniles in detention but, at the
end of the day, we’ve got
lawlessness up here and at
the moment there’s no consequences, there’s no repercussions, and subsequently
there’s no deterrent.
“Locking every juvenile up
isn’t the answer and that’s
not something we’ve been
advocating for — there
needs to be a holistic approach.”
Mr Purdie’s comments come
after the Kate’s aunt, Danielle Leadbetter, delivered a
tearful plea at roadside vigil
for the couple demanding
the premier to get tougher
on youth offenders.
“Enough is enough,” she
said.
“It’s 2021 and here we are
again — two young lives are
lost”
“Queenslanders need to get
mad.
“No more loss of lives and
no more families being
killed”
Ms Palaszczuk was pressed
by reporters on Thursday
morning about the growing
frustration among the community about the need for
bail laws to be tightened.
“If they need to be strengthened, of course we will do
that,” she responded. “But
last year we tightened up
those laws where there was
a presumption against bail.
“So there’s questions that
need to be asked about why
the laws weren’t adhered
to.”
The Premier said she would
be demanding answers as
to why the accused was
able to roam the streets.
“What happened to Kate
and Matthew is an absolute
tragedy,” Ms Palaszczuk
told reporters.
“It’s horrific — we want
answers, the family wants
answers, the community
wants answers and I want
answers.”
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Australia Day: Police vow crackdown on Invasion Day protests across the country

Invasion Day sign seen on a street in Erskineville, Sydney on January 26, Australia Day 2021. Picture:
Victoria Nielsen/news.com.auSource:news.com.au

A view of the Sydney Opera House behind the barricades which have been installed as security measures
for Australia Day celebrations. Picture: NCA NewsWire/Gaye GerardSource:News Corp Australia

A speaker at a massive
Invasion Day protest in
Sydney says there is only
one real way to make sure
white Australians pay for
what they’ve done.
The revolt against Australia Day is well and truly
upon us.
In cities around the country, Invasion Day protesters who want to see Australia’s national holiday
changed from January
26 are making their voices heard.
In the Sydney suburb of
Newtown, a fresh mural
painted by acclaimed
street artist Scott Marsh
emerged at first light.
It shows Scott Morrison
dressed as Captain James
Cook next to two words,
“Captain Cooked”, and
the hashtag #ChangeTheDate.
Not far from there, at the
Domain in Sydney’s CBD,
thousands of people have
already gathered for Invasion Day protests despite
a warning from police to
stay away.
“If you do the right thing,
I’ll do the right thing,” an
officer told an organiser
after crowds pushed towards the 500-person
gathering limit enforced
under public health or-

The Invasion Day rallies call for, among other
things, a changing of
the date to reflect the
fact that for some it represents more than the
beginning of British colonialism when the First
Fleet arrived at Sydney
Cove in 1788.
They want it to be moved
because that same date
represents the “continued genocide of Aboriginal people”.
There are some concerns
from police that Invasion
Day protests could see a
return to the ugly scenes
from 2020’s Black Lives
Matter protests where
those taking part were arrested and pepper spray
was used.
But organisers say they
are determined to go on,
given Australia Day continues to be held on the
anniversary of Australia’s colonisation.
“Every year January 26
comes around you can
expect Aboriginal Torres Strait Islander people
to disrupt,” organiser
Tameeka Tighe told The
Project last night.
“I find the 500-person
cap quite contradictory
given that we have tens of
thousands attend cricket

ders.
Among protesters there
is Paul Silva, the nephew of David Dungay Jr,
a Dunghutti man from
Kempsey, who died in
prison custody in 2015.
“I’m here to demand the
abolishment of Australia
Day,” he told news.com.
au.
A speaker at the event,
Gwenda Stanley, told a
crowd of more than 500
people that it was time
Indigenous Australians
were given proper reparations.
“A million dollars for
each black person,” she
said.
“Don’t be fooled by the
Uluru statement from the
arse. Let’s do reparations
before treaty. A million
dollars for each black
person and than we can
talk treaty.”
NSW Police Assistant
Commissioner Mick Willing yesterday warned
officers he would not
hesitate to ensure crowd
numbers stayed under
500.
“Do not come in and be
part of that public gathering. Find another way to
express your views and
opinions,” he said.
“We are all aware that

these are sensitive issues and they are very
important issues to a lot
of people, but we are still
in the middle of a global
pandemic and we’re asking people to abide by
those health orders.”
Police will be able to issue on-the-spot fines
upwards of $1000 but
the penalty for breaching public health orders
comes with a fine up to
$11,000 and a six-month
jail term.
The coronavirus pandemic will this year see Victorians unable to gather for
an Australia Day rally because it has been deemed
a public health risk by the
state government. But
Melbourne City Council
did approve an Invasion
Day Dawn Service.
Melbourne Lord Mayor
Sally Capp said the seated, 250-capacity service
at Kings Domain was
“a way of supporting an
event that reflects that
ancient Australian history”.
The January 26 public
holiday has in recent
years seen thousands of
Australians take to the
streets to protest against
Australia’s national holiday.

games,” she said.
‘I’M HERE TO DEMAND
ABOLISHMENT OF AUSTRALIA DAY’
One of the key figures in
the NSW Black Lives Matter movement has told
news.com.au changing
the date of Australia Day
from January 26 will not
be enough.
Paul Silva is the nephew of David Dungay Jr,
a Dunghutti man from
Kempsey, who died in
prison custody in 2015.
“I’m here to demand the
abolishment of Australia
Day. It’s not significant
to us as First Nations
people. Over 250 years
ago the First Fleet come
in and murdered, raped
and stole children of our
ancestors.”
Mr Silva said the whole
day needed to be abolished.
“Changing the date is not
going to make a difference in my view.
“That we allow Australia
to celebrate a day when
murders and criminal activity took place is just
appalling.”
Mr Silva also hit out at
Prime Minister Scott
Morrison who last week
stoked controversy by
suggesting that those

who arrived on the First
Fleet didn’t have a “flash
day” either.
“Him making comments
like that is just appalling.
He basically condones
what happened when the
First Fleet come here.”
Lidia Thorpe, the first
Indigenous woman in
Victorian parliament, is
using her platform to call
for change.
On Twitter, she wrote:
“Too many Australians
still think January 26 is a
day of celebration, but for
Aboriginal people across
this country, it’s a Day of
Mourning.
“That’s why I’m inviting
communities, councils
and organisations to fly
the Aboriginal flag at halfmast on #InvasionDay.”
In the Sydney suburb
of Erskineville, protests
have already begun. The
words “26th Jan a day
of mourning, not a day
to celebrate” were spraypainted across a large
wall along one street.
Invasion Day protests
have been planned for
Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Perth,
Adelaide, Darwin, Hobart,
Newcastle, Rockhampton, Lismore, Albury and
Lithgow.
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Australia Day: PM describes Indigenous Australians as ‘great overcomers’

Prime Minister Scott Morrison says the story of the First Nations is perhaps Australia’s greatest. Picture: NCA
NewsWire / Gary RamageSource:News Corp Australia

Anthony Albanese has called for constitutional recognition of Indigenous Australians. Picture: Nikki
ShortSource:News Corp Australia

Mr Morrison says Australia’s First Nations peoples are a ‘thriving, surviving community’. Picture: Nick
MoirSource:Supplied

Australia Day has been marked by protests across major cities. Picture: Brook Mitchell / Getty ImagesSource:Getty
Images

The Prime Minister has
described
Indigenous
Australians as ‘great
overcomers’ after coming
under fire for an Australia
Day comment.
Scott Morrison says Indigenous Australians’
overcoming of colonisation is perhaps “the greatest Australian story” but
insists “all stories” are
important on Australia
Day.
The Prime Minister came
under fire last week for
saying January 26 1788
“wasn’t particularly flash”
for convicts arriving either as he defended Australia Day remaining on
that date.
But speaking on Australia Day, Mr Morrison
described
Indigenous

Australians as some of
“the greatest overcomers
of all our peoples in this
country”.
Mr Morrison said his message on Australia Day,
seen by many as Invasion
Day, was partly one of
“recognition and understanding” for the experience of Indigenous Australians.
“One of the greatest
overcomes of all of our
peoples in this country
have been our First Nations peoples,” he told
2GB Radio on Tuesday.
“I think this story of overcoming is one of if not the
greatest Australian story,
and it’s one that we can
all come together and acknowledge.”
Later at a citizenship cer-

emony, the Prime Minister
acknowledged a “price
has been paid for our freedom”, describing January
26 as the day “this land
changed forever”.
“There is no escaping or
cancelling that fact, for
better or worse, it was the
moment where the journey to our modern Australia began,” he said.
“We are now a nation
of more than 25 million
stories. All important, all
unique and all to be respected.
“Whether it is the story of
our First Nations peoples’
strong, ancient and proud
culture and their survival
in the face of dispossession and colonisation.
“Or the forsaken souls
who came as convicts,

not to start a new world
but because they had
been banished from the
old one, condemned and
outcast by empire. They
too overcame.”
Mr Morrison has rejected
calls to move Australia
Day from January 26, arguing the date acknowledged both the “sorrow
and redemption” … (of)
a continuing Australian
journey”.
New Australian of the
Year Grace Tame join a
chorus of voices calling
for the date be moved after receiving the honour
on Monday.
“In the case of Indigenous
Australians and First Nations people, this date,
Invasion Day, is a huge
symbol,” she told the

Sydney Morning Herald.
“And it costs us nothing
as a nation to actually
change that date. And it
would mean a lot to that
community and to our national community. I think
that’s important.”
Labor leader Anthony Albanese has pushed for
constitutional recognition
for Indigenous Australians. and remained open
to a proposal from Indigenous activist Noel Pearson to have commemorations on two days.
“It seems to me that we
do need to have a day in
which everyone can celebrate,” he said on Tuesday.
“I think that it’s time to
have a debate about how
we move forward in a way

that truly unites a nation,
one that recognises dispossession but one that
also recognises that modern Australia has continued to evolve and will
continue to evolve into
the future.”
He said Australia Day was
a “different experience”
for Indigenous Australians, who were reminded
of the dispossession that
came after the arrival of
the First Fleet.
“We need to acknowledge
that and respect that. For
the First Australians you
can understand that this
is a very difficult day for
them,” he said.
“It’s one of heartache and
one in which they recognise what occurred to their
people.”
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Queensland premier won’t rule out closing borders again (updated on Thursday)
Despite the welcome
news of Queensland reopening to all of NSW, the
premier had refused to
rule out shutting borders
again in the future.
The Queensland border
will reopen to all of NSW
from February 1, after the
state shut the borders to
Greater Sydney residents
just days before Christmas.
Premier
Annastacia
Palaszczuk made the announcement on Nine’s
Today show on Thursday
morning.
“It has been a really, really
long haul, and it has been
tough on everybody, but
I’ve always maintained,
I have to keep Queenslanders safe,” she said.
“I can announce for you
that the NSW border will
reopen on the 1st of February. So it’s a great time
for families to be reunited,
but also, too, for people to
plan their holidays.”
The announcement also
came as a surprise to Premier Gladys Berejiklian,
who was blindsided by
the news during an interview with 2GB on Thursday morning.
When questioned why Ms
Palaszczuk didn’t inform
her of the news directly, Ms Berejiklian said,
“The important thing is
that the right outcome is
achieved”, adding if there
are new cases in the future then she doesn’t
think “the whole state
needs to suffer” through
border closures.
“If there are places around
Australia from time to
time that do have an outbreak, and it is obvious
that is state is managing
that outbreak, well then
you don’t need to punish
the whole state,” she said.
Read on for all the latest
COVID-19 updates.

Zero new locally acquired cases in NSW

For the 11th day in a
row, NSW has recorded
zero new locally acquired

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk has scrapped the hard border with NSW. PICTURE: MATT TAYLOR.

COVID-19 cases in the 24
hours to 8pm last night.
There were three cases
detected in hotel quarantine.
Authorities have remained concerned about
the low testing rates, with
just over 7800 tests conducted on Wednesday.
«Testing numbers remain
low, which is a concern
given that high rates of
testing are an important
tool in tracking the spread
of the virus,» NSW Health
said.
«With restrictions set to
ease across Greater Sydney tomorrow, it is crucial
that people maintain their
vigilance.
«Although NSW has now
seen 11 days without a
known locally acquired
case of COVID-19, the
virus may still be circulating in the community.
We previously have seen
runs of no local cases
only to see them remerge
after several days.»

likely be a “vast majority
of the orange zones [in
NSW] move green» within
days.

“We’ve having discussions with the Chief
Health Officer during
the week and are confident tomorrow there will
be changes to settings
and that will mean much
greater freedom of movement,” he said.
Under current restrictions, the Cumberland
Council LGA in Sydney’s
west is considered a «red
zone», meaning people
who have been in the area
in the past 14 days can’t
enter Victoria unless they
have an exemption.
All other areas of Greater
Sydney, the Blue Mountains and Wollongong
are considered «orange
zones», and can apply for
a permit to enter Victoria.
This allows them to enter
the state if they self-quarantine, get a COVID-19
Announcement on Vic test within 72 hours and
borders expected to- remain in quarantine until
morrow (Yesterday)
receiving a negative test
Victorian Premier Daniel result.
Andrews has hinted that
an announcement will be Palaszczuk won’t rule out
made tomorrow (Yester- closing borders again
day) surrounding border Premier
Annastacia
restrictions.
Palaszczuk has refused
It seems the premier will to rule out closing the
follow the lead of Queen- border to NSW again if the
sland and allow residents state has another COVIDfrom Greater Sydney into 19 outbreak.
the state.
She said if there was
Speaking at a press con- an outbreak of a mutant
ference today, Mr An- strain of the virus then
drews said there would the hard border would be

put back in place.
“I think everyone would
know if there was an outbreak of the UK variant,
like we did in Greater
Brisbane where we had to
shut down immediately,
but fingers crossed, that
won’t happen,” she said.
Ms Palaszczuk also
knocked back the suggestion that Queensland’s
Health criteria for reopening the border changed.
State health authorities
have continually maintained that the border
would reopen after 28
days without a mystery
case of coronavirus. ON
Wednesday, NSW recorded its 10th day of no community transmission.
“We haven’t ignored the
rules. (Chief health officer)
Dr Young has had discussions with the Chief Medical Officer in New South
Wales and is very confident those cases can
be related back to those
original clusters, so she
is very confident that the
28 days has been met,”
Ms Palaszczuk said.

Premier puts pressure on
ScoMo over JobKeeper

Premier
Annastacia
Palaszczuk has ramped
up calls for Prime Minister
Scott Morrison to extend
the JobKeeper program
beyond March, in a bid
to support the struggling
tourism industry.
“I honestly think there is
a case to be made to the
Federal Government that

perhaps Scott Morrison
and the Federal Government could look at those
industries that are doing
it tough and maybe JobKeeper does need to be
extended for those,” she
said.
“We know in other industries they have bounced
back after COVID and
some industries are doing
a lot better than others.”
Ms Palaszczuk said the
tourism industry “is hurting”, particularly in the regions that rely heavily on
international visitors.
Tourism minister Stirling
Hinchcliffe backed up the
premier’s call, urging the
government to keep supporting struggling businesses.
“I would encourage Scott
Morrison and the Federal
Government, including
Dan Tehan, the Tourism
Minister, to work closely with us and with the
tourism industry here in
Queensland, to respond
to the needs as we go
forward and maintain the
great tourism industry we
have here, that people are
very much welcome to
enjoy,” he said.
“Great assets, great experiences, great opportunities here in the tropical
north.”

Premier urges NSW residents to visit Qld

Premier
Annastacia
Palaszczuk has urged
NSW residents to plan a
holiday in Queensland,
after announcing the
border would reopen to
Greater Sydney residents
from 1am on February 1.
Speaking at a press conference on Thursday, Ms
Palaszczuk said this was
the perfect opportunity
for people to explore “the
far north”.
“We want to showcase to
the rest of Australia what
there is up here for you to
experience,” she said.
“I know it’s been very on
families especially with
the closure of the Great-

er Sydney area. Now’s
the time for families and
friends to be reunited.”
Ms Palaszczuk said the
February 1 reopening
date gives families certainty around planning
their trip.
“I want to see families and
friends reunited. Wonderful news today that’s been
able to occur,” she said.
No new local cases in Qld
Queensland has recorded
another day of zero new
locally acquired COVID19 cases.

The state recorded one
case in hotel quarantine.

Two more COVID-19 cases in NZ
New Zealand has recorded two more COVID-19 infections, with the returned
travellers testing positive
to the virus after finishing
their quarantine period.
The two people are asymptomatic and returned
negative test results after
completing their mandatory two week quarantine
at Auckland’s Pullman
hotel.
This is the same hotel
where the woman who
contracted the highlyinfectious South African
strain of the virus had
stayed.
After that infection was
discovered, all the people
who stayed at the hotel
during the same time as
the woman were asked
to self-isolate and get
tested.
The two new cases returned weak positive results after going into isolation.
It is yet to be confirmed
whether they are recent
or historical infections.
After the first infection
was discovered, Australia announced a 72 hour
pause on arrivals coming
from New Zealand.
Yesterday, Prime Minister
Jacinda Ardern revealed
she called Prime Minister
Scott Morrison and expressed her disappointment at the decision.
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FESTIVAL GRANTS TO CELEBRATE Australian government gives $1m Covid
aid to Palestinian Authority
OUR EAST HILLS SENIORS

Mark Bailey, the Australian
Representative to the PA and
Foreign Minister Dr Ryad al
Malki

PAULA TOWERS: The donation, which was enabled by
Australian-founded not-forprofit Project Rozana, will
be channelled through the
WHO, which will coordinate
with the PA

IN RESPONSE TO EFFORTS by Australian-found-

Wendy Lindsay MP with members from the East Hills men’s shed
Organisations in East Hills
can now apply for a share of
the $200,000 NSW Seniors
Festival Grants Program to
help older people get active
and connected.
Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay
MP said the 2021 festival
will have an added focus on
accessibility, with organisers encouraged to add an
online option.
“We want to get local seniors dancing, learning,
cooking or exercising so
I encourage East Hills organisations to apply for a
grant if they have creative
COVID-safe ideas to help
our seniors get active and
connected,” Mrs Lindsay
said.

“These grants support seniors from all walks of life
including initiatives that enhance technology skills so
they can stay engaged with
friends and family.”
Acting Minister for Seniors
Geoff Lee said grants of up
to $10,000 will help local
councils, small businesses
and not-for-profit organisations engage seniors in
COVID-safe activities during the NSW Seniors Festival from 13-24 April 2021.
“This last year has been really tough on NSW seniors
and staying connected, active and social is pivotal
to seniors’ wellbeing while
remaining COVID-safe,” Mr
Lee said.
“The NSW Seniors Festival

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes

-
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Renovations
Granny flats
Extentions
Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
) وغريPergolas(  والسقائفGranny Flats
..ذلك
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au

recognises the importance
of seniors to the community
and provides initiatives that
keep the mind and body
healthy while combatting
social isolation.”
Festival ideas can inspire
older people to get involved
in activities including art,
sport, music, technology, travel, recreation and
health.
The grants program provides opportunities for all
seniors to be part of the festival, including those from
regional and remote areas,
culturally and linguistically
diverse backgrounds and
Aboriginal communities.
“NSW has a diverse seniors
community and we need to
ensure all older people have
the opportunity to participate no matter where they
live, what language they
speak or how mobile they
are,” Mr Lee said.
The NSW Seniors Festival
has been running for over
63 years and is the largest
festival for seniors in the
Southern Hemisphere.
Grant applications are open
until 4 February 2021. More
info at: seniorsfestival.nsw.
gov.au/events/nsw-seniorsfestival-grants
MEDIA: Jennifer Mehanna |
9772 2774

ed not-for-profit Project
Rozana, the Australian Government has donated US$1
million to the Palestinian Authority (PA) for Covid relief.
The decision, which was
announced yesterday by
Australia’s Foreign Minister Marise Payne, followed a
direct request by the PA to
Project Rozana, which was
the first NGO in 2020 to provide ICU-enabled ventilators
and training for hospitals in
the Palestinian occupied territories.
The money will be channelled
through the World Health Organisation, which will coordinate its deployment with the
PA Ministry of Health. It will
be used to provide critically
needed medical equipment
and technical assistance to
the Palestinian health system, particularly in Gaza.
Chair of Project Rozana International and its Australian
affiliate, Ron Finkel AM, described the Australian Government’s decision as “truly
significant”.
“We have achieved many
milestones since Project Rozana was established eight
years ago,” Finkel said. “But
with so many lives in the balance, none are more timely
or urgent than this.”
Finkel confirmed reports that
the pandemic was cutting a
swathe through Palestinian
society, in part because its
health system lacked critical
infrastructure to deal with the

growing crisis.
The Palestinian Minister of
Foreign Affairs, Dr Riyad alMaliki, praised Australia’s
“excellent response” in dealing with the pandemic and its
generous offer of support. He
also paid tribute to Project
Rozana for helping to steer
the request through the appropriate Australian Government channels.
We have achieved many milestones since Project Rozana
was established eight years
ago. But with so many lives
in the balance, none are more
timely or urgent than this. –
Ron Finkel, founder of Project Rozana
In turn, Finkel commended
the contribution of strong
political support at high levels within Australia. “I want
to pay tribute to Australia’s
Foreign Minister, Senator
Marise Payne, and the Minister for Health, Greg Hunt, for
actively facilitating this grant.
It will have a direct and positive impact on the health and
wellbeing of the Palestinian
people,” Finkel said.
In a letter to Dr al-Maliki, Minister Payne acknowledged
the worsening Covid situation
there was “very concerning”.
With reference to Australia’s
$US1 million grant to help
the response in the Palestinian Territories, Payne said:
“Australia’s cooperation with
the Palestinian Territories is
helping to address the pandemic through several partnerships.”
Finkel said the government
of Israel also strongly supported the grant as it “recognises that defeating the
pandemic must be based on
a regional approach”.
Finkel added: “the insidious
nature of the disease means
that it can only be contained
through cooperation. This
approach is key to Project

Rozana’s vision of building
better understanding between Israelis and Palestinians through health.”

WHO ventilators in Gaza

The Project Rozana office in
Israel will assist with customs clearance and delivery
of the goods to the PA, as
well as cover all related costs
on the Israel side.
“The generosity of the Australian people will be noted
in Jerusalem and Ramallah,”
Finkel continued. “Equally,
the role of Project Rozana is
further evidence that Australia is an emerging and significant player in supporting the
health needs of Palestinians
living in the West Bank and
Gaza.”
Mr Finkel also paid tribute to
the continuing support of the
Palestinian Representative
to Australia, Izzat Salah Abdulhadi, whose office liaised
between the Australian and
Palestinian governments.
He also acknowledged the
assistance of Mark Bailey,
the Australian Ambassador
to Palestine, and to the tireless work of Dr Jamal Rifi
AM, a board member of Project Rozana Australia and International.
The Australian Health Minister, Greg Hunt, said: “We
are delighted that we were
able to successfully arrange
a suitable alternative to address the current needs of
the Palestinian Territories
directly through the WHO
country office.
“The COVID-19 pandemic
is the greatest health crisis the world has seen in
generations and no country
has been spared from its
immense human cost. Australia remains committed to
supporting the development
needs of Palestinian people
during these challenging
times.”
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