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دوروثي :اغتيال سليم هجوم على لبنان..جديد مرفأ بريوت ..مذكرة إنرتبول لتوقيف صاحب شحنة املوت

إعالن لوزيري خارجييت فرنسا وأمريكا يف ذكرى انفجار  4آب:

على العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيدا عن أي تدخل سياسي
بعد  6أشهر عن االنفجار
الذي ضرب يف  4آب/
أغسطس مرفأ بريوت،
ّ
مئات
وراءه
خملفًا
الضحايا وآالف املصابني،
أكدت فرنسا والواليات
املتحدة دعمهما الكامل
للشعب اللبناني ،مشددة
على ضرورة إعالن نتائج
التحقيق بكل شفافية
وصدق.
مشرتك
بيان
وأفاد
بأنهما
للدولتني،
ومبساعدة األمم املتحدة
اجملتمع
يف
وشركاء
عرب
اللبناني
املدني
مؤمتري الدعم اللذين
عقدا يف  9آب ،و2
كانون األول ،ستواصالن
تقديم املساعدة العاجلة
للبنانيني ،مبا يف ذلك
جمال الصحة ،والتعليم،
والدعم
واإلسكان،
الغذائي.
فرنسا
توقعت
كما
والواليات املتحدة نتائج
سريعة يف التحقيق يف
أسباب االنفجار ،وقال
البيان« :جيب أن يعمل
نظام العدالة اللبناني
بعيدا عن أي
بشفافية
ً

مشهد من انفجار مرفأ بريوت (أرشيف)
تدخل سياسي».
يشار إىل أن سفرية
فرنسا يف بريوت ،كانت
اعتربت يف ذكرى مرور 6
أشهر على انفجار املرفأ،
أنه من غري املقبول عدم
التزام القوى السياسية
بتعهداتها تشكيل حكومة
تقر إصالحات ضرورية،
فض ًال عن غياب تقدم
يف التحقيق يف املأساة
املروعة.

البيان األمريكي الفرنسي
املشرتك

السفارة
وزعت
فقد
الفرنسية إعالنا مشرتكا
لوزير اخلارجية الفرنسي
جان إيف لودريان ووزير
خارجية الواليات املتحدة
األمريكية أنتوني بلينكن
جاء فيه« :بعد ستة أشهر
من انفجار  4آب يف مرفأ
بريوت الذي خلف مئات
الضحايا وأضرارا مادية

ارتفاع ببيع السالح وانتشار للجرمية..

هل تعاني أمريكا من اإلرهاب الداخلي؟
ّ
مت بيع أكثر من مليوني
قطعة سالح يف شهر
كانون الثاني من العام
احلالي يف الواليات ّ
املتحدة
األمريكية بزيادة ،%80
ختوف األمريكيني
بسبب
ّ
الداخلية.
من األوضاع
ّ
فهل تواجه أمريكا اإلرهاب
الداخلي؟
صحيفة
نشرت
فقد
بوست»
«واشنطن
األمريكية ،امس االول
ّ
تتحدث
اخلميس ،تقريرًا
ّ
فيه عن بيع أكثر من
مليوني قطعة سالح يف
شهر كانون الثاني يف

الواليات املتحدة ،بزيادة
قدرها  ،%80وهي ثاني
أعلى نسبة مبيعات شهرية
منذ عام  1998بعد شهر
آذار .2020

أن
الصحيفة
وذكرت
ّ
ّ
السبب وراء هذا االندفاع
ّ
السالح هو الغموض
لشراء ّ
البالد،
يف
السياسي

جسيمة ،تؤكد فرنسا
والواليات املتحدة دعمهما
الكامل للشعب اللبناني.
وكما فعلنا منذ االنفجار،
ال سيما مع األمم املتحدة
وشركائنا واجملتمع املدني
اللبناني يف إطار مؤمترات
الدعم يف  9آب و2
كانون األول ،ستواصل
فرنسا والواليات املتحدة
تقديم املساعدة الطارئة
إىل الشعب اللبناني ،ال
سيما يف قطاعات الصحة
واإلسكان
والتعليم
واملساعدات الغذائية.
فرنسا
تنتظر
كما
املتحدة
والواليات

يف إطار ميثاق األمم
املتحدة واختاذ اجراءات

التتمة على الصفحة 21

احلصول على نتائج سريعة
يف التحقيق يف أسباب
على
وجيب
االنفجار،
العدالة اللبنانية أن تعمل
بشفافية بعيدا عن أي
تدخل سياسي .إن ذكرى
مرور ستة أشهر على هذا
احلدث املأسوي تؤكد
احلاجة امللحة واحليوية
املطلوبة من املسؤولني
اللبنانيني لتنفيذ التزامهم
بشكل نهائي تشكيل
حكومة ذات مصداقية
وفعالية ،والعمل على
تنفيذ اإلصالحات الالزمة
مبا يتماشى مع تطلعات
الشعب اللبناني .وتظل

هذه اإلجراءات امللموسة
ضرورية للغاية لفرنسا
املتحدة
والواليات
ولشركائهما اإلقليميني

والدوليني اللتزام تقديم
دعم إضايف وهيكلي

التتمة على الصفحة 21

سوليفان :بايدن سيعلن وقف الدعم
األمريكي للحرب يف اليمن

األمن
مستشار
كشف
القومي األمريكي جيك
الرئيس
أن
سوليفان
جو بايدن سيعلن وقف
الدعم األمريكي للحرب يف
اليمن.
وذكر سوليفان أنه «نتبنى

سياسة ال تنطوي على
أي مفاجآت ،وقد حتدثنا
أيضًا إىل املسؤولني يف
السعودية واإلمارات حول
األمريكي
الدعم
وقف

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة على الصفحة 21

سورية تطالب جمدداً جملس األمن باختاذ
إجراءات حازمة ملنع تكرار االعتداءات
اإلرهابية اإلسرائيلية
طالبت وزارة اخلارجية
واملغرتبني جملس األمن
جمددًا بتحمل مسؤولياته

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتفقد الكارثة عقب االنفجار (أرشيف)

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

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

New pedestrian
crossing for Merrylands
Public School

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

A new pedestrian crossing has been installed on
Morris Street for Merrylands Public School after
the school’s P&C advocated for greater safety
for students. The safety of families and students
in Cumberland City is one that I value, and one
that I hope to continue to make improvements
on where there is a need.

Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me

Morris Street can be extremely busy, so with
the support of Councillor Rahme and Council,
we ensured children are able to make their way
safely to school when crossing the street. The
pedestrian crossing was completed at the end
of January and is ready for use.

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.

CUMBERLAND
CITY 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 التخطيط
) التي تديرها حكومة نيوPlanning Portal(
.ساوث ويلز
 لم يعد من املمكن تقديم،كنتيجة لهذه التغيريات
)over the counter( الطلبات إىل البلدية باليد
.أو عرب الربيد اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية إيداع
Planning( الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPortal
www.planningportal.nsw.gov.au
:لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications-currentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application-tracking
.وذلك للتحقق من حالة تطويرات معينة

معرب مشاة جديد ملدرسة
مرييالندز العامة
، لذا،سرتيت مزدحمـًا للغاية
وبدعم من عضو املجلس البلدي
 حرصنا على،رحمة والبلدية
أن يتمكن األطفال من الوصول
بأمان إىل املدرسة لدى عبورهم
 تم االنتهاء من معرب.الشارع
املشاة يف نهاية شهر كانون
.الثاني وهو جاهز لالستخدام

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

تم استحداث معرب مشاة
جديد يف موريس سرتيت
) ملدرسةMorris Street(
مرييالندز العامة بعد أن
 لتوفريP&C دعت شركة
قدر أكرب من السالمة لطالب
.املدرسة
ان سالمة العائالت
والطالب يف مدينة كمربالند
هي موضع اهتمام وتقدير
 وآمل أن أستمر،من قـِبـَلي
يف إدخال تحسينات على
.األماكن التي بحاجة إليها
يمكن أن يكون موريس

صفحة 3
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لــبنانيات

عبد الصمد أطلقت خطة وزارة االعالم للقاح :السالح الوحيد لفرملة حرب
اجلائحة على البشرية ..ممثل محد :احلصول عليه أفضل بكثري من عدمه
أطلقت وزيرة اإلعالم يف حكومة
تصريف األعمال الدكتورة منال
عبد الصمد جند ظهر امس االول
اخلميس ،خطة وزارة اإلعالم
للقاح كورونا ،حبضور ممثل
وزير الصحة العامة يف حكومة
تصريف االعمال الدكتور محد
حسن املدير العام للوزارة
باإلنابة فادي شفيق سنان،
رئيس اجمللس الوطين لالعالم
عبد اهلادي حمفوظ ،املدير العام
لوزارة اإلعالم الدكتور حسان
فلحة وعدد من مديري األخبار
يف حمطات التلفزة.
وسلطت عبد الصمد يف كلمتها
الضوء على النقاط الرئيسية
اليت تتضمنها اخلطة ،وقالت:
«إن جزءا منها تفاعلي حياكي
هواجس الناس بطريقة مباشرة،
واجلزء الثاني على شكل
فيديوهات ومعلومات وأخبار».
وتطرقت إىل األخبار املضللة
اليت تنتشر على مواقع التواصل
االجتماعي ،ونصحت ب»اجتنابها
للخروج من مرحلة التشتت
الفكري» ،ومتنت «التحقق من
مصادر األخبار املتعلقة بكورونا
قبل نشرها» .ولفتت يف هذا
اإلطار ،إىل أن «اللقاح الطيب
يزيد املناعة ضد وباء كورونا
ومينع اإلصابة به ،واللقاح
اإلعالمي يزيد املناعة ضد وباء
املعلومات املضللة والزائفة،
ومينع اإلصابة بكورونا أيضا».
ثم تطرقت إىل «اهلواجس
اليت تسكن البعض جراء جائحة
كورونا» ،وقالت إن «اللقاح هو
سالح البشرية الوحيد لفرملة
احلرب اليت تشنها اجلائحة على
البشرية» ،وأتت على ذكر «وباء
اإلنفلونزا اإلسبانية الذي أصاب
ثلث البشرية عام  ،1918وقضى
على أعداد كبرية جراء عدم توافر
لقاحات يف حينها ،مقوضا أركان
اجملتمع من خالل فتكه مبن هم
يف ريعان الشباب» ،لتخلص
إىل أن «التقدم الطيب الذي
أفضى إىل لقاح آمن وفعال
بنسبة  95باملئة يوفر لنا فرصة
البقاء على قيد احلياة وهذا ما
مل يكن متوافرا يف السابق،
وجيب التقاط هذه الفرصة».
وأشارت اىل أن «اخليار اليوم هو
بني احلياة واملوت ،واملسؤولية
اجلماعية حتتم علينا احلصول
على اللقاح ألننا بذلك حنمي
أنفسنا واجملتمع من الوباء»،
شارحة أنه «حبسب الدراسات
املناعة اجملتمعية ال ميكن أن
تتأمن ما مل حيصل  80باملئة من
األشخاص على اللقاح ،وهذا ما
نطمح إليه يف لبنان ،ال سيما
وأن ضرر املراوحة يف احللقة
القاتلة متعدد األوجه وليس
صحيا فقط ،بل اقتصاديا أيضا
واجتماعيا ،وكلما سرعنا يف
احلصول على اللقاح ،سرعنا
يف اخلروج من مرحلة املرض
ودخول مرحلة التعايف الصحي
واالقتصادي».
وأعادت عبد الصمد النسبة
املتدنية الراغبة يف احلصول
على اللقاح إىل عوامل عدة،
أبرزها «جهل البعض ال سيما
كبار السن بالتكنولوجيا ،وقد

خالل اطالق الخطة

موظفيها» ،كما شكرتها على
«روح املسؤولية اليت أظهرتها
حيال الكارثة الصحية» ،ومتنت
عليها أن «تلتزم مجيعها بـ
 Telethonيكون على شكل
يوم وطين حول لقاح كورونا،
حبيث توحد حمطات التلفزة
بثها ،وتستضيف أطباء يشرحون
للناس أهمية احلصول على
اللقاح وخماطر عدم احلصول
عليه» ،ورجحت أن يكون يف
اليوم األول من بدء محلة
التلقيح ،لتحفيز الناس على
تلقي اللقاح ،عرب غرفة عمليات
مشرتكة بني وزارتي اإلعالم
اإلعالم
ووسائل
والصحة
املرئية».
واكدت أنها طالبت ب «إعطاء
أولوية لالعالميني يف تلقي
اللقاح مساوية بينهم وبني
اجلسم الطيب حبكم طبيعة
عملهم ،أضف إىل احلاجة إليهم
كجنود أصحاء يف املعركة ضد
الوباء» ،وأوضحت بأنه «لن يتم
التمييز بني إعالمي لبناني وآخر
غري لبناني معتمد يف لبنان»،
مؤكدة أنها «حريصة على
صحة كل اإلعالميني» .ويف
ختام كلمتها مت توزيع اخلطة
اإلعالمية على الوسائل اإلعالمية
كافة ،وشكرتها عبد الصمد على
«التعاون الدائم للتغلب على

هذه املعركة ضد وباء حياربنا
وحيارب البشرية مجعاء».

اقرتحنا التنسيق مع وزارة
للقيام
والبلديات
الداخلية
مبسح للراغبني يف احلصول
سنان
على اللقاح ،واعتماد البعض
ثم حتدث ممثل وزير الصحة،
على نقاباتهم واملؤسسات
فلفت إىل أن «الوزارة أجنزت
اليت يعملون فيها كي تقوم
اجلزء األكرب املطلوب يف سياق
بتسجيلهم يف املنصة ،أضف
مكافحة الوباء» ،ومتنى على
إىل أنه اتضح أن عددا ال بأس
وسائل اإلعالم يف هذا اجملال أن
به يعتقد بأنه ليس ضمن
«تشجع اللبنانيني على املضي
األولويات وبالتالي لن حيصل
قدما يف التسجيل» ،مشريا إىل
على اللقاح رغم رغبته باحلصول
أن «مثة مناطق ال تشهد إقباال
عليه ،ولذلك نذكر بأن على
كبريا على التسجيل» ،الفتا يف
مجيع الراغبني تسجيل أمسائهم
هذا اإلطار إىل «أهمية مساعدة
على املنصة» .وأضافت أن
كبار السن وهم من الفئات
هناك فئة أيضا تقول «خليين
املستهدفة لتسجيلهم على
جرب بغريي» ،وقالت يف هذا
املنصة».
اإلطار إن «الدولة اللبنانية مل
وأكد سنان أن «اللقاح ضرورة
تصادق إال على اللقاحات اليت
واحلصول عليه أفضل بكثري من
استوفت املعايري العلمية الالزمة
عدمه خصوصا أن ال مضاعفات
وشروط األمان املطلوبة».
خطرة مت تسجيلها».
واستندت عبد الصمد على
وقال« :ان وزارة الصحة بصدد
لتشرح
املخربية
االختبارات
إعطاء أذونات الستقدام لقاحات
بأن «اللقاح يؤمن محاية لنا
عرب القطاع اخلاص» ،وختم
وجملتمعنا بنسبة  95باملئة،
بالتأكيد على أن «الوزارة ال
بينما عدم أخذ اللقاح يعرض
تتدخل يف أولوية إعطاء اللقاحات
حياتنا للخطر بنسبة  100باملئة،
بل إن هذا األمر حيدده النظام
وبالتالي مهما كانت مضاعفات
اآللي واملمكنن للمنصة استنادا
اللقاح من أمل يف اجلسم ووجع
إىل املعايري اليت وضعتها اللجنة
يف منطقة الوخز ،تبقى هامشية
الوطنية إلدارة اللقاح واليت
مقارنة مبخاطر الوباء احلقيقية،
حددت فيها الفئات املستهدفة
حبيث أن حاالت كثرية لقيت
حبسب األولوية».
حتفها ،ويف أحسن األحوال
تطول مرحلة التعايف ما بعد
التخلص من الفريوس».
وتابعت« :إن اجلائحة فرزت
الناس إىل  3جمموعات :جمموعة
مقتنعة جدا بأخذ اللقاح وليست
حباجة إىل حمفز .وجمموعة غري
مقتنعة أبدا .وجمموعة تقف يف
غرد الرئيس املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري عرب «تويرت»:
منطقة وسطى بني اجملموعتني« ،لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية ودميوقراطية لبنان،
وتتأثر هذه اجملموعة سلبا أو واغتياله ال ينفصل عن سياق اغتياالت من سبقه .لقمان سليم كان
إجيابا وذلك حبسب املعلومات واضحا أكثر من اجلميع ،رمبا يف حتديد جهة اخلطر على الوطن .مل
اليت تتلقاها حول اللقاح ،ومن يهادن ومل يرتاجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا خلالص لبنان.
هنا شفافية اإلدارة مهمة جدا ،فلريقد بسالم وحنن وكل السياديني سنواصل معركة احلرية.
وهذا هو النهج املعتمد حاليا من الشجب مل يعد كافيا .املطلوب كشف اجملرمني لوقف آلة القتل
قبل احلكومة ،كما وأن اإلعالم احلاقدة».
يلعب دورا كبريا يف حتفيز
املواطنني عرب تسليط الضوء
على األخبار العلمية الصحيحة،
أو يف تثبيطهم من خالل بث
أخبار غري أكيدة سعيا وراء
الضجة اإلعالمية».
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  3107اصابة جديدة رفعت
وشكرت عبد الصمد «وسائل
اإلعالم على إجراءات الوقاية العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل  .312269كما مت تسجيل 82
اليت اختذتها للحفاظ على سالمة حالة وفاة.

احلريري :لقمان شهيد جديد على درب
حرية لبنان واملطلوب كشف اجملرمني

وزارة الصحة  3107 :إصابة جديدة
و  82حالة وفاة

بو عاصي :هناك ثغرات يف خطة احلكومة
حول اللقاح أضأنا عليها وقدمنا احللول
وهذا يف صلب دورنا الرقابي
أكد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي،
يف مقابلة عرب «لبنان احلر»،
أن «املسؤولية األساسية يف
جرمية اغتيال املفكر والناشط
لقمان سليم اجلبانة ال تقع على
من أعطى األمر باالغتيال أو من
نفذ ،بل على املسؤول املوجل
محاية كل املواطنني،أي الدولة
واملسؤولني فيها وعليهم أن
يكشفوا اليوم قبل الغد من
اغتال سليم.
وشدد على أن «الشجاعة أساس
العدل ،واخلوف واجلنب ال ينتجان
إال التواطؤ» ،وقال« :لذا ،على
املسؤولني أن يكشفوا أمام
عائلة سليم وروحه وفكره وأمام
الشعب اللبناني من احلقري الذي
اغتاله».
يف ملف التلقيح ضد جائحة
كورونا ،دعا بو عاصي الدولة
إىل «أن تتحمل مسؤوليتها»،
مشريا إىل أنها «قدمت خطة
للتلقيح مستوحاة من خطط
أخرى ومن عمل منظمة الصحة
العاملية ،وهي يف بعض جوانبها
بناءة ،لكن القوات اللبنانية رأت
فيها ثغرات ،ان كان يف عدد
اللقاحات أو املراكز املعتمدة،
واألهم من حيث آلية املراقبة من
طرف ثالث حمايد لكل العملية
منذ حلظة وصول اللقاحات
حتى حلظة إعطاء اجلرعة الثانية
منها».
وقال« :أصررنا يف مقاربتنا
على معرفة أسباب الغموض
يف إشراك القطاع اخلاص
الذي باستطاعته تغطية فرق
عدد اللقاحات اليت حنتاج إليها
يف وجه كورونا .إن دورنا
كنواب رقابي ،واالضاءة على
الثغرات يف اخلطة احلكومية،
وليس احللول مكانها .وعلى
القطاعني العام واخلاص أن
يكونا متشاركني إلنقاذ أرواح
املواطنني .لقد ذكرنا يف
مؤمترنا أال ترف ملقولة «اقرأ
تفرح ،جرب احزن» ،الن اخلطة
إن مل تكن حمكمة وتطبق بكل
جدية ووفق معايري علمية وان
كانت التجربة سيئة ستودي إىل
املوت».
وشدد بو عاصي على أن
«املواطن فقد الثقة بدولته»،
وقال« :لذلك ،علينا أن نعتمد
أعلى معايري الشفافية واجلدية
لكسب ثقته ليحصل على اللقاح
طوعا ألن املشكلة ستكون كربى
إن ختلف عن أخذ اللقاح الذي
يسهم يف إنقاذ أكرب قدر ممكن
من اللبنانيني» ،وقال« :إن
اهلاجس االجتماعي واالقتصادي
مهم جد ،لكن صحة الناس قبل
أي شيء».
وكذلك ،حذر من أن «اخلطة
املوضوعة ال تؤمن تلقيح  70يف
املئة من الشعب اللبناني بهدف
حتقيق املناعة اجلماعية والفوز
بالسباق على جائحة كورونا»،
وقال« :رمبا قد تؤمن هذه
اخلطة أن نصل إىل هذا الرقم
يف عام  ،2022لكن هذه فرتة
زمنية طويلة جدا ،خصوصا لبلد

صغري كلبنان».
أضاف« :نستطيع حتقيق ما هو
أفضل عرب استرياد الدولة كميات
أكرب من اللقاح وعرب االنفتاح
على القطاع اخلاص للسماح له
باسترياد أعداد من اللقاحات
بأعلى معايري الشفافية والعلمية
على أن تبقى قاعدة البيانات يف
يد السلطات الرمسية».
وشدد بو عاصي على أن
«كورونا ضرب اجلسم اللبناني
املريض يف االساس اجتماعيا
واقتصاديا ،وقال« :حنن حتى
ما قبل هذه اجلائحة ،كنا يف
حالة انهاك .لذلك ،كانت آثارها
كبرية وكارثية .ولذا ،وصلنا
إىل مرحلة من الضروري فيها
تأمني املساعدات إىل الناس مع
التأكيد أن اللبناني يف االساس
إنسان منتج ويعتمد على ذاته
ومل يعتد التسول وطلب
املساعدة».
أضاف« :الظرف الذي وصلنا
إليه اليوم حيتم الدعم عرب
برنامج األسر األكثر فقرا ذات
والذي
العالية،
املصداقية
جيب تعزيز متويله عرب اهلبات
والقروض كي يستهدف 200
ألف عائلة .الربنامج جدي جدا
وشفاف ،ويتكل على بطاقة
متويلية تؤمن حواىل دوالر يف
اليوم للشخص .صحيح أني
لست أنا من خلق هذا الربنامج
يف وزارة الشؤون االجتماعية،
لكين أعتربه إبين بالتبين ،وأنه
من أنظف وأشرف الربامج اليت
خلقت يف لبنان ،واال ملا رأينا
اجملتمع الدولي يزيد منحه لرفع
عدد االسر املستفيدة وملا أعلن
البنك الدولي ان قاعدة البيانات
يف هذا الربنامج هي من االفضل
يف العامل».
وأعلن بو عاصي أن «كل همه
أن يستمر برنامج دعم االسر
االكثر فقرا ،كما انطلق أي
بالشفافية نفسها واملعايري
نفسها وبعدم قدرة أي سياسي
على التدخل فيه» ،وقال« :لذا،
طالبنا أنا وزميلي النائب جورج
عقيص يف اقرتاح القانون لدعم
العائالت االكثر حاجة بربنامج آخر
نؤمن عربه الدعم ل 600ألف
عائلة إىل جانب ال 200ألف».
وختم« :اقرتاحنا برنامج دعم
العائالت االكثر حاجة كي حيل
مكان دعم تثبيت سعر صرف
الدوالر الذي استنفد احتياطي
العمالت الصعبة يف مصرف
للبنان ،ولالسف ال يصل هذا
الدعم للمستحقني ،بل للمهربني
والتجار ولكل الناس وليس فقط
للمحتاجني .لذا ،تقدمنا باقرتاحنا
مستوحني من جناج برنامج دعم
االسر االكثر فقرا».
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لــبنانيات

الطبش جالت يف طرابلس وحذرت من عواقب عرقلة تأليف احلكومة:

لن نسمح بطي ملف احراق احملكمة الشرعية من دون حماسبة الفاعلني
جالت عضو كتلة «املستقبل»
النائبة روال الطبش ،امس االول
يف طرابلس.
مبكتب
جولتها
واستهلت
منسقية الـ «تيار» حيث كان
يف استقباهلا املنسق العام
يف طرابلس النقيب بسام
زيادة ،وعدد من أعضاء مكتب
املنسقية وقطاع املرأة.
وزيادة
الطبش
وعرضت
األوضاع يف طرابلس اثر
احلوادث االخرية ،ثم عقدا
مؤمترا صحافيا.
الطبش:
النائبة
وقالت
«يسعدني اليوم أن أكون
يف مدينتنا الثانية طرابلس،
زيارتي هلا هي يف اطار الدعم
ألهلها الطيبني ،نتيجة األحداث
األليمة اليت حصلت األسبوع
املاضي ،وانعكاساتها اليت تدل
على ازدياد انهيار الوضعني
االقتصادي واملعيشي ،وهو ما
يشعرنا مجيعا خبطورة املوقف
وانعكاساته اليت حنن بغنى
عنها ،وهي حماوالت انشاء خاليا
تفسد مطالب أهالي طرابلس،
أو تعمل على الفتنة».
وأضافت« :حنن نرفض كل
هذه املظاهر ،وجندد تأكيد
ومطالب
لطرابلس
دعمنا
أهلها ،ومطالب كل املناطق.
جئت بصفيت نائبة عن «تيار
املستقبل» ،وطبعا ،أنا نائبة
عن كل لبنان ،ومن مركز
منسقية «تيار املستقبل» يف
طرابلس ،أتوجه اىل كل أهلها
واقول هلم :حنن معكم ،وحنن ما
نطالب به اليوم هو االسراع يف
تأليف حكومة انقاذ ،كما قدمها
دولة الرئيس سعد احلريري،
مبنية على املبادرة الفرنسية،
تكون مهمتها االصالح وانقاذ
البلد ،وسنعمل جاهدين لدحض
كل ما يقوم به االفرقاء
السياسيون املمانعون هلذه
اخلطوة ومنع تأليف احلكومة،
وحنذر من خطورة املوقف
الذي حنن فيه ،وحنن نشيد
بتحركات احلريري يف اخلارج،
الستعادة ثقة اجملتمعني العربي
والدولي بلبنان ،ووجودي هو
لدعم طرابلس وأهلها ،وحنن
مستمرون يف خط الرئيس
احلريري :خط االمناء والعلم،
ونتمنى أن نتعاون النقاذ هذا
الشعب الطيب من الضائقة
االقتصادية».
من جهته ،رحب النقيب زيادة
بـ»الصديقة النائبة روال الطبش
يف بيتها ،وقال« :وجودها
يف العاصمة الثانية طرابلس،
يؤكد أن طرابلس يف معركتها
الوجودية ليست مرتوكة ،هذا
التضامن الوطين معها من
أقصى لبنان إىل أقصاه ،هو
أبلغ تعبري عن أن هذه املدينة
الوطنية والعروبية ،جزء من
الكيان اللبناني .وحنن حرصاء
على الرد على الرسائل السلبية
باالجيابية ،طرابلس قوية ونأمل
أن تكون هذه األزمة اغيمة
صيف ،واليوم طرابلس اقوى
بهذا التضامن».

وأضاف« :نود تأكيد الدور
البناء واإلجيابي الذي يقوم
به دولة الرئيس املكلف سعد
احلريري ،يف زياراته للعواصم
لبنان،
ملساعدة
العربية
ونأمل تذليل كل العقد من
أمام التأليف ،ونسأل الفريق
املعرقل ،إىل متى تضييع
الوقت والبلد وضعه كل يوم
حنو األسوأ؟ طرابلس تدفع مثن
هذا الفراغ ،والوطن بأكمله بات
موجوعا ،تأخري التأليف احلكومي
يضع عالمات استفهام كبرية،
ما هي املصلحة ومن املستفيد
من العرقلة؟».
وختم« :نراهن اليوم على إنقاذ
طرابلس باستعادة العافية إىل
احلياة السياسية .هناك رزمة
مشاريع يف إمكانها ختفيف
االقتصادية
األوضاع
عبء
الضاغطة ،ولكن كل ذلك حيتاج
اىل االستقرار».

يف دار الفتوى

وزارت الطبش يرافقها النقيب
زيادة مفيت طرابلس والشمال
الشيخ حممد إمام ،يف مكتبه
يف دار الفتوى يف طرابلس،
يف حضور رئيس دائرة
أوقاف طرابلس الشيخ بسام
البستاني.
وقالت بعد اللقاء« :زيارتي
اليوم لطرابلس تضامنية مع
املدينة الكرمية وأهلها الطيبني.
ويشرفين أن أكون يف دار
الفتوى مع مساحة املفيت إمام
لنستنكر ما حصل من ختريب
يف احملكمة الشرعية التارخيية.
انها سابقة غري مقبولة وإشارة
سلبية اىل الفتنة اليت حياول
املغرضون إفتعاهلا يف مدينة
طرابلس ،هذا الشيء مرفوض
ونطلب من كل األجهزة األمنية
والقضائية كشف انعكاساته
وتوقيف املرتكبني».
وأضافت« :حنن اليوم يف هذا
الصرح لنؤكد اننا يد واحدة
ورسالتنا دائما هي رسالة
تسامح وحمبة ،مؤكدة دعمي
ألهلي يف طرابلس يف كل
امليادين ,.وحنن على استعداد
دائم عرب كتلة «املستقبل»
ومبعية الرئيس احلريري للوقوف
إىل جانب طرابلس وأهلها ألنهم
بعد الظلم واالجحاف يستحقون
إمناء معيشيا وإقتصاديا».
ومتنت «تأليف حكومة مهمة قريبا
لتنقذ هذا الوطن وخصوصا
مدينة طرابلس واهلها».
وشكر املفيت امام للنائبة طبش
زيارتها لطرابلس ودار الفتوى،
وقال:
«نريد أن يعلو الصوت الذي
يطالب بتحقيق ما يريده الشعب
والناس خصوصا يف هذه
الظروف الطارئة».
ووصف ما حصل يف عاصمة
الشمال بأنه «مؤشر ينبغي ان
يقف عنده كل الوطن ،وأن
يكون حافزا للمسؤولني حتى
يتعالوا عن كل املماحكات
لتسهيل تأليف احلكومة اليت
ستتوىل رسم خارطة الطريق

أحرقوا هذا الصرح التارخيي،
مبنى البلدية ،والذي يعود عمره
اىل أكثر من  200عام ،واالسراع
يف كشف املتورطني لنزرع فتيل
الفنت وذرائعها اليت تنتشر يف
طرابلس ،وحنن نشكر كل من
تضامن مع العاصمة الثانية،
وهذا ما جيعل كل لبنان كتلة
واحدة».

عند الجسر

الطبش خالل جولتها يف طرابلس
للحلول اليت يطلبها الشعب،
وكل وقت مهدور من دون ذلك
هو خسارة للجميع».

يف املحكمة الشرعية

وتفقدت الطبش برفقة زيادة
مبنى احملكمة الشرعية السنية
يف طرابلس ،وكان يف
استقباهلا القاضيان مسري كمال
الدين ووسام السمروط واركان
احملكمة من العلماء واملوظفني.
وبعد جولة استمعت خالهلا
إىل شرح قدمه كمال الدين
والسمروط ،قالت« :ختامها
من هذه احملكمة التارخيية يف
قيمتها ،وما أصابها يعترب
رسالة جمحفة جدا وغري حمقة
يف حق هذه الطائفة ومدينة
طرابلس وأهلها.
وأؤكد مرارا اننا جيب ان
نعمل على إعادة روح التعاون
والعيش املشرتك الذي بنيت
عليه مدينة طرابلس واحلفاظ
على مقوماتها األساسية».
وأضافت« :زيارتي هي مبثابة
دعم هلذه احملكمة وطرابلس
عن
كنائبة
انا
وأهلها.
األمة اللبنانية أمد يدي إىل
الطرابلسيني يف كل ما حيتاجون
اليه .استنكر ما حصل وأمتنى
أن خنرج من هذه األزمة بأقل
االضرار واال يتكرر ما حصل.
فاحراق احملكمة له دالالت كبرية
ولن نسمح بأن يطوى هذا امللف
من دون حماسبة الفاعلني .وحنن
على ثقة بأن أصحاب الفضيلة
والسماحة قادرون على إعادة
إعمار هذه املؤسسة سواء من
الناحية املعنوية أو عرب الرسالة
اليت تعودنا على بثها يف
قلوب مجهور «تيار املستقبل»
وطرابلس».
وقال القاضي الشيخ كمال
الدين« :نود أن نشكر سعادة
النائبة وهي نائبة عن األمة،
وطرابلس جزء أساسي من
هذه األمة وهذا البلد .والشكر
موصول ألخينا الرئيس املكلف
الشيخ سعد احلريري الذي بادر
فجر السبت بارسال موفدين
عمليني اوعزوا ببدء العمل،

فله الشكر ولكل إخواننا الذين
يساهمون يف عودة احملكمة إىل
ما كانت عليه .ونتمنى له اخلري،
وان شاء اهلل ،احملكمة يف أمان
وتعود إىل دورها الذي ال تغيب
عنه وتفتح أبوابها للمراجعني
بهمة اخواني من القضاة
واملوظفني العاملني فيها.
وأسأل اهلل التوفيق للجميع».

يف بلدية طرابلس

وجالت الطبش يف مبنى بلدية
طرابلس املتضرر والتقت رئيس
البلدية املهندس رياض ميق
وأعضاء من اجمللس البلدي.
وبعد االجتماع ومعاينة األضرار،
قالت« :يف إطار جوليت يف مدينة
طرابلس ،كان ال بد من وقفة
تضامن مع هذه البلدية العريقة
اليت طاولتها أيادي اإلجرام
الذي نرفضه رفضا قاطعا ،ما
شاهدته اليوم بزيارتي للبلدية
من األضرار الكبرية هو شيء
مؤسف ،وأدعو من طرابلس
األجهزة االمنية والقضاء اىل
التحرك سريع لتبيان حقيقة
ما حصل ،وجيب ان ينال كل
اجملرمني عقابهم».
واضافت« :انا هنا اليوم،
ألقدم الدعم اىل مدينيت
طرابلس وبلديتها ،وتشرفت
بزيارة سعادة رئيس البلدية
مشكورا على اسقباله مع
أعضاء البلدية ،لنرى طريقة
التواصل من كل املناطق لدعم
املدينة ودعم البلدية ولكي
نقول لكل املغرضني حنن هلم
باملرصاد وسنبقى يدا واحدة
وشعبا واحدا على كل األراضي
اللبنانية».
بدوره ،قال ميق« :نشكر سعادة
النائبة روال الطبش على زيارتها
االخوية ملدينتها .ونشكر أيضا
«تيار املستقبل» على اهتمامه
باملدينة والبلدية ،وكان اول
من أرسل خنبة من املهندسني
للكشف على األضرار ،وهذه
بادرة مشكورة».
واضاف« :لن ننسى ان االهتمام
االكرب هو لطرابلس وفقرائها
واألحياء الشعبية فيها ،ومتابعة

مطالب طرابلس احملقة ،ومطالب
الثوار احملقة ،الثوار احلقيقيني
غري املشاغبني وغري املخربني،
الثوار الذين كانوا يف الساحات
للمطالبة حبقوق طرابلس من
مرفأ ومعرض ومصفاة وحقوق
الشباب العاطلني عن العمل.
ومن دون تكاتف جهود القيمني
واملسؤولني عن املدينة لن
نستطيع الوصول إىل حقوقنا.
حنن نضع ايادينا مع أيادي
ممثلي هذه املدينة واهلنا يف
لبنان مجيعا ،وشاهدنا حجم
التضامن واالستنكار لدى مجيع
األطراف والفاعليات السياسية
يف لبنان ،وهذا امر يسعدنا.
كلنا يد واحدة وال فرق بني
طائفة واخرى يف طرابلس
مدينة العيش املشرتك ،مدينة
اجلميع ,وهذا االمر ترمجته معظم
الفعاليات سواء باجمليء اىل
البلدية وزيارتها او باالتصال
او إرسال كتب وبرقيات،
هلم مجيعا الشكر ،ونتمنى ان
يكون الفعل والعمل أكثر من
االقوال».
من جهته ،قال زيادة« :حنن
نرحب بكل الوفود اليت تضامنت
مع طرابلس ،وخنص الصديقة
النائب الطبش ،وهذا التضامن
هو الذي يؤكد انها غري مرتوكة
وغري معزولة ،ونأمل أن يثمر
هذا التضامن عن تعاون
للنهوض باملدينة وحل مشكالتها
االقتصادية
الناحيتني
من
واملعيشية ،ونشدد على دور
االجهزة والقضائية لكشف
اجملرمني واملندسني الذي

وزارت الطبش النائب مسري
اجلسر يف منزله.
ودعت «اىل التيقظ خلطورة
الوضع االمين و»الفلتان غب
الطلب» ،والتنبه للمحاوالت
اجلارية إليقاظ اخلاليا النائمة
واعادة حتريكها إلشاعة الفوضى
يف لبنان ،واملس باستقراره،
إنفاذا ألجندات خارجية ،بأدوات
حملية».
واعتربت «االعتداء على احملكمة
الشرعية شكل سابقة غري مقبولة
وإشارة خطرية»
االزمة
«جوهر
أن
ورأت
السياسية ،هو حماولة فريق
سياسي معني إلغاء اآلخرين،
ونسفه «الطائف» باملمارسة،
يدخل ضمن هذا السياق».
وقالت« :هذا البلد ال يدار
بعقلية اإللغاء ،فال أحد قادر
على إلغاء اآلخر ،والتجربة يف
العقود القليلة املاضية ،خري
دليل.
من هنا ،فشل «الرأس املدبر»
يف مهمته ،وهو يهرب من
االحتكام اىل الدستور ،فيلجأ
اىل اعتماد موازين القوى
وحشد التدخالت اخلارجية اليت
ميكن ان تتبدل بني فرتة واخرى
فتختلط االوراق الداخلية جمددا
وتضيع املسؤوليات ويرتفع
منسوب القلق على املستقبل
القريب ويعطي صورة قامتة عن
املستقبل البعيد».
«الضرورة
على
وشددت
القصوى إلنهاء والية «حكومة
بعدما
االعمال»،
تصريف
قرر رئيسها التزام أدنى
مستويات «أعمال التصريف»،
ورمبا اىل درجة فاقت ما نص
عليه الدستور هلذه الناحية،
فغاب بعض الوزراء عن حتمل
مسؤولياتهم ،وشلت إدارات
عامة ،ومل يكن البعض منهم
يف حاجة سوى اىل االقفال
العام يف البالد بسبب كورونا
ليربر الفشل يف مواجهة سيل
االزمات والتوقف عن ممارسة
مهماته».

آل سليم يف حارة حريك استنكروا اغتيال سليم:

لتكن الكلمة الفصل لالجهزة
االمنية والقضائية
استنكر آل سليم يف حارة حريك ببيان« ،جرمية اغتيال لقمان حمسن
سليم» ،رافضني «استغالهلا من قبل بعض أبواق الفتنة الذين
استبقوا التحقيقات بتوجيه التهم ميينا ومشاال» ،مطالبني بأن
«تكون الكلمة الفصل لألجهزة األمنية والقضائية املطالبة بالتحقيق
السريع فيها وكشف مالبساتها».
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لـبنانيات

املفيت زغيب دعا اىل وقفة ضمري إنسانية :قبيسي :حركة أمل ملتزمة البقاء على خطى جتمع العلماء :لعدم االنسياق وراء
ندعو اجلميع اىل االنتظار حتى االمام الصدر وتوجيهات بري خلدمة اهلنا التفسريات السيئة ألي حدث ذي طابع
أمين وانتظار نتائج التحقيقات
يتبني من قتل سليم

دعا املفيت الشيخ عباس
زغيب يف تصريح اىل «وقفة
ضمري انسانية ،وقال« :كفانا
اتهامات سياسية معلبة النها
قد أوصلت لبنان اىل نفق
مظلم واىل فلتان غري مسبوق
واىل احنطاط قيمي واخالقي
واىل خطابات عنصرية بغيضة
وغري منسجمة مع ثقافتنا
اليت كانت تضع خطوطا محر،
ال جيوز جتاوزها واىل تفكك
مناطقي وطائفي ،لذلك ندعو
اجلميع اىل االنتظار حتى
يتبني من قتل لقمان سليم،

الننا مجيعنا مدعوون اىل
وقفة ضمري انسانية ووطنية.
وكلنا يعلم ان هناك من حييك
املؤامرات ضد لبنان لضرب
االمن االجتماعي واالقتصادي
والصحي وساحتنا مفتوحة
لكل االحتماالت السيئة ان مل
تكن الكلمة املسموعه للعقل
والعقالء».
ودعا املفيت زغيب اىل عدم
التهم
واطالق
«التسرع
واالحكام ،وانتظار التحقيقات،
الن البلد مل يعد حيتمل املزيد
من التفكك والفنت».

الوطين احلر دان قتل لقمان سليم:
لعدم استغالل اجلرمية الثارة الفتنة
دان «التيار الوطين احلر»،
يف بيان ،جرمية قتل الناشط
لقمان سليم ،وتقدم من عائلته
وحمبيه «بالتعازي القلبية».
القضائية
األجهزة
وحض
واألمنية على «إنهاء التحقيقات
بالسرعة الالزمة ،حتقيقا للعدالة
وإنصافا للحقيقة».
ودعا التيار اىل «عدم استغالل
هذه اجلرمية إلثارة الفتنة،
خصوصا وان مصطادي الدماء
بعملية
بدأوا
االعتياديني
االستثمار السياسي ،بل اىل
استغالل هذه اجلرمية إلنزال

اقصى العقوبات حبق مرتكبيها
كائنا من كانوا للتأكيد ان
االغتيال والعنف السياسي
امران ال ميكن السكوت عنهما
لبنانيا ،ألنهما يتنافيان مع
معنى تنوع اللبنانيني».
وإذ شدد التيار على ان
«االختالف حق مقدس ،ويقع
يف صلب أدبياته ونهجه»،
شجب «أي اعتداء على حرية
الرأي والتعبري باعتباره اعتداء
على الفكرة اليت من أجلها بنى
اآلباء املؤسسون لبنان احلرية
والفكر والكلمة».

القوات :من غري املسموح تصفية األحرار
بسبب مواقفهم الوطنية

دان حزب «القوات اللبنانية» يف
بيان «اغتيال الناشط السيادي
لقمان سليم» ،وطالب القوى
األمنية بـ «االسراع يف كشف
مالبسات هذه اجلرمية املروعة
وسوق اجملرمني إىل العدالة».
وتوجه احلزب بـ «أحر التعازي
من عائلة لقمان وحمبيه

ومتابعيه ،فهو كان من النخبة
املعروفة
احلرة
السياسية
مبواقفها الواضحة واجلريئة،
باستقامتها
هلا
واملشهود
الوطنية ،ومن غري املسموح
إطالقا تصفية األحرار بسبب
مواقفهم السياسية وقناعاتهم
املبدئية وأفكارهم الوطنية».

قبالن استنكر جرمية اغتيال سليم:

فتشوا عن القاتل بني أعداء لبنان

اجلعفري
املفيت
استنكر
املمتاز الشيخ أمحد قبالن يف
بيان« ،جرمية اغتيال الناشط
لقمان سليم ،الذي قتل
يف زمان ومكان يؤكد نية
القاتل تضييع اجلهة وجتهيل
الفاعل» ،حمذرا «من االجتار
بدمه ،إذ أن البعض بات
يتعمد دس السم بالعسل
ويوزع االتهامات بطريقة مدانة
ومستنكرة».
ولفت اىل ان «جيوش خمابرات
العامل تسرح ومترح يف لبنان،
وتعمل بكل إمكاناتها لتمزيق
وباألخص
وناسه،
البلد
الطائفة الشيعية الكرمية اليت
يشهد تارخيها على أنها عاشت
والثقافة
بالعلم
وتعيش
والتنوع الفكري السياسي».
وأكد أن «املطلوب هو جواب

قضائي وليس جوابا سياسيا،
وال تقارير عسس ولوائح
انتقام ،ونصيحيت فتشوا
عن القاتل بني أعداء لبنان
واأليادي اليت تعمل على متزيق
البلد وتهديد مشروع الدولة
واستقرار شعبنا وناسنا».

تابع مدير مكتب رئيس جملس
النواب نبيه بري النائب هاني
قبيسي ،أعمال صيانة طريق
عام انصار  -البابلية وتعبيده،
واليت تنفذ على نفقة القنصل
الفخري يف مجهورية الكونغو
برازافيل حممد عاصي.
وقال« :بتوجيه دولة رئيس
جملس النواب االستاذ نبيه
بري ورعايته ،وبلفتة كرمية من
القنصل الفخري يف مجهورية
الكونغو السيد حممد عاصي
على نفقته اخلاصة ،نطلق
مشروع صيانة طريق عام
انصار  -البابلية الذي يربط
العديد من البلدات بباقي
املناطق ،ويشكل منفذا حيويا
للعديد من قرى املنطقة».
وتوجه بالشكر «باسم الرئيس
بري وحركة «أمل» وابناء هذه
املنطقة اىل القنصل حممد
عاصي وسائر اهلنا املغرتبني
الذين كانوا وما زالوا ميثلون
رافدا اساسيا يف دعم صمود
اهلنا يف مواجهة التحديات،
مؤكدين ان حركة «أمل» ملتزمة
البقاء على خطى االمام الصدر
وتوجيهات دولة الرئيس نبيه
بري بالعمل من أجل خدمة اهلنا
على خمتلف املستويات مبا
ميكنهم من مواجهة االزمات اليت

تثقل كاهلهم ،وخصوصا يف
هذه الظروف الراهنة اليت مير
بها لبنان نتيجة تفاقم االزمات
واالقتصادية
السياسية
والصحية واملعيشية ،واليت
باتت تستلزم االسراع يف تأليف
حكومة اليوم قبل غد ،قادرة
على انقاذ لبنان من براثن
االنهيار ،تعيد ثقة اللبنانيني،
مقيمني ومغرتبني ،وثقة العامل
بالدولة ومؤسساتها».
وأكد ان «هذا املشروع اليوم
ميثل داللة على ان املغرتبني
اللبنانني هلم بصمة حقيقية
على رغم املعاناة اليت أملت
بهم واحتجاز امواهلم يف
املصارف اللبنانية اليت تالشت
بطرق ملتبسة».
ولفت اىل املغرتبني «ما زالوا
يقفون وقفة حقيقية اىل
جانب اهلهم ووطنهم يف كل
اجملاالت عرب تقدميات خدماتية
وامنائية وانسانية وخصوصا
تقدمياتهم اىل متطوعي الدفاع
املدني يف كشافة «الرسالة
االسالمية» الذين نوجه اليهم
حتية لقيامهم بواجباتهم على
رغم كل ما حيدق بهم من
خطر وال سيما الوقوف اىل
جانب اهلنا يف مكافحة وباء
كورونا».

الكتائب :اغتيال لقمان حماولة بائسة
لضرب التنوع والرأي اآلخر
صدر عن حزب «الكتائب
اللبنانية» البيان التالي:
«يف ذكرى مرور ستة أشهر،
على جرمية انفجار مرفأ بريوت،
يستيقظ اللبنانيون على نبأ
والناشط
الكاتب
اغتيال
سليم،
لقمان
السياسي
برصاص غادر اخرتق الرأس
واجلسد ،يف ما بدا أنها عملية
إعدام ،يف منطقة نفوذ معروفة
التوجه واإلنتماء.
يد الغدر واالجرام ،طالت
لقمان سليم ،هذا املفكر احلر،
النهضوي الثوري ،السيادي
الرافض للدويالت ومنطق
االستقواء واحملب لوطنه قبل
كل شيء.
لقمان سليم املهدد الدائم،
كان وضع أمنه وأمن حميطه
يف عهدة القوى األمنية
الرمسية ،لكنها وكعادتها مل
حترك ساكنا ،بل أظهرت عجزا
أمام هيمنة امليليشيات عليها
وعلى البلد.
ان حزب الكتائب اللبنانية ،وقد

أصابته عملية اغتيال سليم يف
الصميم ،كما مجيع السياديني
الرافضني لألمر الواقع ،يعترب
هذه اجلرمية عودة ملسلسل
االغتياالت السياسية ،وحماولة
بائسة لضرب التنوع والرأي
اَ
الخر وإسكات األصوات احلرة
املطالبة بقيام الدولة السيدة،
احلرة واملستقلة.
إن حزب الكتائب ،يؤكد أن
اغتيال لقمان سليم لن يزيده
إال متسكا بدولة احلق ،حيث ال
سالح فوق السالح الشرعي ،وال
سلطة فوق السلطة الشرعية،
وحيث احلريات مقدسة ومصانة
يف الدستور والقوانني.
ان حزب الكتائب ،إذ يعزي
ذوي الشهيد ومجيع االحرار يف
لبنان ،يؤكد أن هذه العصابات
اإلرهابية لن تنال من صوت
وجه
يف
الصارخ
احلق،
«معادلة املافيا وامليليشيا»،
ويدعو مجيع األحرار يف لبنان
إىل وقفة واحدة رفضا الغتيال
الوطن املعذب أصال».

التوحيد العربي :من املؤسف ان نسمع اتهاما مسبقا عن جرمية بشعة على ألسنة من يغامرون بالبلد
استغربت امانة االعالم يف حزب
«التوحيد العربي»« ،التسرع
بإطالق االتهامات جزافا يف
جرمية اغتيال الناشط لقمان
سليم».
ان
بيان
يف
واعتربت
«السياسة اليت اغرقت لبنان
منذ العام 2005حتى يومنا
هذا بلعبة األمم ،هي نتيجة
التحريض واالتهامات الباطلة
واملزورة وعند كل استحقاق

يتم اتهام فريق لبناني الثارة
النعرات».
واستنكر البيان مقتل الناشط
لقمان سليم ،مؤكدا ان
«عمليات القتل اإلجرامية حبق
اصحاب الرأي مدانة بشكل
مطلق» ،مطالبا «االجهزة االمنية
والقضائية باإلسراع يف الكشف
عن الفاعلني واملتورطني منعا
الطالق االتهامات جزافا».
واكد البيان انه «من املؤسف

ان نسمع اتهاما مسبقا عن جرمية
بشعة على ألسنة من يغامرون
بالبلد خللق فتنة ال يريدها
«األطراف
اللبنانيون».ودعا
السياسية الواعية إىل ضرورة
االلتفاف وتوحيد الكلمة وان
تتحد اجلهود لتفويت الفرصة
امام املرتبصني بأمن البلد
واستقراره وعدم السماح ان
يكون لبنان ساحة مفتوحة هلذه
الفتنة اخلطرية على اجلميع».

رأى «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان ،أن «أقبية املخابرات
املعادية حملور املقاومة بدأت
العمل على أكثر من صعيد
إليقاع الفتنة داخل اجملتمع
املقاوم واهلدف هو إضعاف
احملور من الداخل ،فبعد
فشل كل احملاوالت السابقة
سواء باحلرب املباشرة أو
بالفتنة املذهبية أو باحلصار
االقتصادي أو بوهم الربيع
العربي أو بالثورات الشعبية
املصطنعة واملستغلة ألوجاع
الناس وفقرهم واملستفيدة
من فساد السلطة السياسية
ابتدأت
العامة
واإلدارة
مرحلة جديدة من الصراع
ولعلها تكون الطلقة األخرية
الشر
حمور
ميلكها
اليت
الصهيوأمريكي بالقيام بأعمال
مشبوهة واغتياالت والرتويج
من خالل وسائل اإلعالم
إلتهام املقاومة وحمورها بها،
وهي بريئة منها براءة الذئب
من دم يوسف».
وأشار اىل أن «املخابرات
األمريكية والصهيونية حركت
خاليا داعش النائمة يف أكثر
من منطقة ومنها لبنان ،من
اجل ضرب االستقرار الداخلي
عرب عمليات ختريبية يذهب
ضحيتها مواطنون أبرياء خدمة
لألهداف املعادية لألمة من
دون مراعاة ألي قيمة من قيم
الدين واإلنسانية».

ودعا التجمع «احلكومة اللبنانية
والقوى األمنية اىل أن تكون
يف هذه الفرتة احلرجة ،على
أمت اجلهوزية لرصد كل
حماوالت تعكري صفو األمن
واالستقرار وأن تتنبه حلركة
العمالء واملأجورين واجلهات
االستخباراتية ،وأن تالحق عن
كثب اخلاليا النائمة والقيام
بعمليات استباقية للقضاء
على املخربني يف أقبيتهم
وقبل انطالقهم لتنفيذ مهامهم
التخريبية».
كما دعا اللبنانيني اىل «عدم
االنسياق وراء التفسريات
السيئة ألي حدث ذي طابع
أمين وانتظار نتائج التحقيقات
منعا الستغالل هذه األحداث
من قبل القائمني بها،
واهلادفة اىل ضرب االستقرار
الداخلي ،وتفويتا للفرصة
اليت حياولون استغالهلا».
وتساءل التجمع عن «سبب
تلكؤ املسؤولني عن الوصول
إىل خمرج لألزمة القائمة واليت
ال حل هلا إال بتشكيل حكومة
إنقاذ وطنية حنن بأمس
احلاجة إليها خاصة مع األجواء
املتلبدة والفتنة اليت يعمل
على إشعاهلا» ،مؤكدا على
«رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري بأن يبادر وبسرعة
إىل اإلعالن عن التشكيلة أو
االعتذار فال منتلك ترف الوقت
والبلد يضيع من أمامنا».

األحرار دان اغتيال سليم:

شرارة سوف تطيح بالفكر الشمولي
دان حزب الوطنيني األحرار
يف بيان« ،اجلرمية النكراء حبق
املفكر احلر لقمان سليم» ،واعترب
ان «الرسائل اليت أوصلتها
الرصاصات باجتاه األحرار يف
لبنان لكتم اصواتهم ،لن تكون
سوى الشرارة اليت سوف تطيح
بالفكر الشمولي والتسلطي»،
الفتا إىل أن احلزب «مل يكتف
باالستنكار وحسب ،بل تواجد
امام قصر العدل رافعا الصوت

لعل القضاء يتحرك» ،مشددا
على «أننا لن نكون عشر عبيد
صغار بل نريد ان حنيا «وطنيني
احرار» .لقد اغتيل اللبنانيون
الف مرة ومرة».
وختم« :وكل مرة تدعون القوة
واجلربوت ،اذ بكم غري قادرين
على ادارة البالد ،سرقتم
وتقامستم الثروات ،وها انتم
تقرتعون على االثالث ومتننون
الشعب حبصص الغذاء».

الدميقراطي اللبناني استنكر
مقتل سليم :لكشف الفاعلني منعا
لإلتهامات واإلتهامات املضادة

«الدميوقراطي
احلزب
اعترب
اللبناني» ،يف بيان« ،ان عمليات
القتل اإلجرامية واملتنقلة بني
خمتلف املناطق اللبنانية هي
عمليات مدانة ومستنكرة أشد
اإلستنكار ،أيا كانت األسباب
اليت تقف خلفها».
واستنكر احلزب مقتل سليم،
القضائية
«األجهزة
مطالبا
واألمنية املختصة بالكشف عن
الفاعلني بالسرعة القصوى
منعا لالتهامات واإلتهامات
املضادة اليت أوصلت البلد إىل

اهلالك».
ودعا إىل «انتظار نتائج
التحقيقات وعدم استباق عمل
اجلهات املختصة وإطالق التهم
والشعارات املغرضة واملعروفة
األهداف سلفا ،إذ ومنذ سنوات
عديدة سئم اللبنانيون من هذه
اإلتهامات والتحريض املستمر
الذي ال يقل ضررا وخطورة عن
عمليات القتل ذاتها».
وتقدم احلزب بالتعازي لعائلة
الفقيد سليم وحمبيه ،متمنيا أن
يتغمده اهلل بواسع رمحته.
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لــبنانيات

كرامي تفقد بلدية طرابلس :إلنهاء التحقيقات
واعتقال احملرضني وإطالق األبرياء

خالل الجولة التفقدية
تفقد رئيس «تيار الكرامة»
النائب فيصل كرامي ،بلدية
طرابلس على رأس وفد من قيادة
التيار ،واطلع على األضرار التى
حلقت بالقصر البلدي االثري،
ال سيما قاعة اجمللس البلدي
واملكاتب احمليطة بها .وكان يف
استقباله رئيس البلدية الدكتور
رياض ميق ونائبه خالد الولي
وأعضاء اجمللس البلدي صفوح
يكن ،امحد البدوي وأمحد محزة
الباشا.

كرامي

بعد إجتماع مع اعضاء البلدية،
أكد كرامي رفضه وشجبه ملا
حدث ،ودعا اىل «العمل واىل
تكاتف اجلميع بعيدا من اخلالفات
السياسية ملصلحة طرابلس
واهلها» .وقال« :من الطبيعي
جدا ان نزور بلدية طرابلس
لنتضامن مع أنفسنا ،الن البلدية
هي رمز السلطة التنفيذية يف
طرابلس ،كما انها البلدية االوىل
وليس مثلها أي بلدية يف كل
لبنان».
وأضاف« :عدم ورود خرب اولي
يف االعالم عن طرابلس يف
اليومني األخريين ،أمس وأول
أمس ،هذا ال يعين ان املشكلة
انتهت ،ما زالت املشكلة مستمرة
يف طرابلس».
ولفت اىل ان «األجهزة األمنية
تقوم بواجباتها ومبا هو مطلوب
منها ،لتهدئة االمور .حنن مطلبنا
األساسي هو االستعجال يف
التحقيقات ،ومن كان بريئا
فليطلق سراحه ،اما املذنب
فليذهب اىل القضاء .حنن بامسنا
وباسم من منثل نطالب مبعرفة
من كان وراء هؤالء األشخاص
واعطى األوامر لفتنة كبرية يف
طرابلس ،بدأت يف ساحة التمثال
وانتهت ببلدية طرابلس».
وقال« :برأيي ،حتى هذه اللحظة
االمور مل تنته يف طرابلس ،النار
ما زالت حتت الرماد ،الننا حتى
هذه اللحظة مل نعاجل أسباب
املشكلة األساس واليت أدت اىل
استغالل بعض الشباب وانزاهلم
اىل الشارع من قبل بعض
النافذين .نقول جمددا ،نريد ان
نعرف من هم ،ال نريد العودة
اىل جوالت العنف واحلرب اليت
حصل يف طرابلس يف السابق،
حني ألقي القبض على بعض
الشباب املضللني وزج بهم يف
السجون ،ومل نعرف حتى اآلن من
مول جوالت احلرب وسلح هؤالء
الشباب ومن حرضهم».
األساسية
املشكلة
وقال»:
هي اقتصادية يتم استغالهلا
من البعض لنزول الناس اىل
الشارع .احلل يكون كما حتدثت
به مع دولة رئيس حكومة
تصريف االعمال حسان دياب

الذي يقوم جبهد كبري من أجل
مساعدة طرابلس ،نريد املساعدة
اليوم وليس غدا او بعد غد او
بعد عشرة أيام ،حتى ال نغذي
الفتنة يف طرابلس .حنن وعدنا
مببالغ من املال وحبصص غذائية
لطرابلس وهذا األمر جيب
االستعجال به».
وختم« :ال يسعنا اال ان نقف جنبا
اىل جنب ،بعيدا من السياسة،
مع كل أبناء املدينة ورئيس
البلدية الدكتور ميق وكل االخوة
حتى نتمكن من إنقاذ مدينتنا مما
حيضر وخيطط هلا من ختريب ،او
ان تكون جمددا صندوق بريد او
إنتخابات».

يمق

من جهته ،قال ميق« :نرحب
مبعالي النائب فيصل كرامي
يف بلدية طرابلس ،ونشكر
دعمه ووقوفه الدائم مع مدينته.
وعدنا مبتابعة املطالب احملقة
ألهل املدينة ،وبالذات ألهلنا
يف املناطق الشعبية ،املطالب
معروفة وموجودة يف «جوارير
الدولة» ،لكن البعض يعطلها
ومياطل يف تلبيتها ،الن طرابلس
ليست اولوية وخارج اخلارطة
مشاريع
اللبنانية.
االمنائية
طرابلس ،اكثرها معطل ،معرض
ومصفاة ومطار ومنطقة اقتصادية
ومرفأ» ،مؤكدا ان «تفعيل هذه
املرافق حيرك الوضع االقتصادي
واملعيشي املرتدي ويوفر فرص
عمل للشباب ويوقف البطالة
والتسرب املدرسي».
أضاف« :املطلوب جلسات وزارية
سريعة ألخذ قرارات سريعة من
اجل حتسني الوضع .الناس يف
الشارع بسبب اجلوع ،وليسوا
مجيعا ضد طرابلس ومصاحل
اهلها .وكما قال معالي الوزير
كرامي «جيب مالحقة احملرضني»،
ورمبا معظم من قام بأعمال
الشغب والتخريب من املضلل
بهم وأخطأوا البوصلة .البوصلة
ليست بلدية طرابلس اليت
تقدم اعمال خدماتية امنائية غري
سياسية ،انها اىل جانب املناطق
الشعبية واهلها .احملرض هو
من يريد عرقلة البلدية وعدم
قيامها بواجباتها جتاه اهلها رغم
اإلمكانيات املتواضعة ،وأيضا،
وتنفيذ
الروتينية
االجراءات
املعامالت اإلدارية وحصر الكثري
منها بأخذ املوافقات من املركزية
اإلدارية يف بريوت .لدينا الكثري
من األفكار واملشاريع اليت ميكن
القيام بها ،لكن نظام املركزية
يعطل عملنا .لن أطيل وأعيد
الشكر ملعالي الوزير ،وان شاء
اهلل نكون جنبا اىل جنب ملصلحة
املدينة واهلها وكل الشمال،
واذا كان الشمال خبري تكون
طرابلس خبري والعكس صحيح».

كهرباء لبنان تقلّص اإلنتاج احتياطياً :ال عتمة وال استقرار
إيلي الفرزلي
لبنان ليس ذاهبًا إىل العتمة ،بسبب عاملني :االتفاق مع العراق
على احلصول على  500ألف طن من الفيول ،وجناح مناقصات
« »Spot cargoيف تأمني حاجة معامل اإلنتاج من هذه املادة .لكن
ذلك ال يعين أن االستقرار يف اإلمدادات سيكون مضمونًا .أو ً
ال
ألن ارتفاع أسعار النفط ميكن جيعل سلفة كهرباء لبنان غري كافية،
وثانيًا ألن االستقرار حيتاج إىل عقد طويل األمد وإىل تأمني مصرف
لبنان حاجة القطاع من الدوالرات.
طمأن وزير الطاقة رميون غجر إىل أن «لبنان ليس ذاهبًا إىل
العتمة» .لكن هذا التفاؤل مل مينع مؤسسة كهرباء لبنان من القيام
بإجراءات احتياطية تضمن عدم الدخول فع ًال يف العتمة .تقول
مصادر معنية إن خمزون الفيول يكفي ،بالطاقة الكاملة للمعامل،
حتى العشرين من شباط ،وبالتالي إذا مل تتأمن هذه املادة قبل
ذلك التاريخ فإن التغذية ستنخفض بشكل كبري .عمليًا ،كل
املعامل األساسية قلصت إنتاجها ،مبا أوصل إمجالي االنتاج حاليًا
إىل  1200ميغاواط بد ً
ال من  1600ميغاواط .وهذا يقود إىل زيادة
ّ
املتحفظ»
التقنني يف بريوت وخارجها ثالث ساعات« .اإلنتاج
مفهوم بالنسبة إىل املصادر ،على اعتبار أن تراجع التغذية قلي ًال
أضمن من الوصول إىل انقطاع تام.
ولذلك ،كانت البواخر الرتكية قد أطفأت ربع مولداتها ،مبا أدى إىل
تراجع إنتاجها حنو  100ميغاواط ،وكذلك ُقلصت ساعات اإلنتاج يف
معمل دير عمار ،ريثما تصل شحنة «الغاز أويل» من الكويت يف 22
شباط ،فيما حافظ معمل الزهراني على طاقته االنتاجية .وبالرغم
واجلية اجلديدين حنو  50يف املئة،
من اخنفاظ إنتاج معملي الزوق
ّ
إال أن السبب مل يكن التوفري يف الفيول ،بل حاجتهما إىل قطع
غيار وزيوت مل يتم تأمينها بانتظار فتح اعتمادات بالدوالر.
مع ذلك ،فقد طلبت كهرباء لبنان من البواخر الرتكية ،االربعاء
املاضي ،إضافة توربني جديد إىل الشبكة ،مبا أوحى أنها صارت
أكثر اطمئنانًا إىل عملية تأمني الفيول .وهذا يعود إىل عدة عوامل،
أبرزها موافقة العراق رمسيًا على تزويد لبنان بـ 500ألف طن من
الفيول .وبالرغم من أن امللف صار على سكة التنفيذ ،إال أن وزير
الطاقة رميون غجر أبلغ «األخبار» أن تفاصيل العقد مل تنجز بعد،
وهي قيد التفاوض مع اجلانب العراقي ،مبعنى أنه مل يتم حتديد
السعر ،وال طريقة التسليم وال كيفية استبدال الفيول األسود
بالفيول الذي يناسب املعامل اللبنانية .لكن غجر أكد أن هذه
األمور لن تأخذ وقتًا ،بعد أن حتقق األساس ،أي موافقة جملس
الوزراء العراقي.
إذا كان االتفاق مع العراق سيضمن حصول لبنان على ربع حاجته
من الفيول أويل بفئتيه (حتتاج املعامل إىل مليون طن من الفيول
 grade Bومليون طن من الفيول  ،)grade Aفإن املطلوب البحث
عن تأمني الكمية الباقية .وإىل حني اتفاق وزارة الطاقة مع إدارة
املناقصات على الشروط اليت تسمح بإطالق املناقصة ،وبعد أن
أقفل ملف التعاون مع سوناطراك نهائيًا (من دون أن يتضح
املسار القضائي) ،مل يبق سوى اللجوء إىل عقود .Spot cargo
وهذا خيار مل يكن قد ُجّرب قب ًال ،إال يف إطار تأمني منشآت
النفط ملادتي املازوت والبنزين بأسعار تنافسية .وإذا كانت
وزارة الطاقة توقعت أن جتد يف األسواق الفيول املخصص ملعملي
ّ
التمكن
واجلية القدميني ( ،)Grade Aفإنه كان خُيشى عدم
الزوق
ّ
ومعملي الزوق واجلية
الرتكية
للبواخر
ص
املخص
الفيول
إجياد
من
ّ
ْ
اجلديدين ( )Grade Bبسبب مواصفاته املرتفعة .لكن أمس تبينّ
أن هذه اخلشية مل تكن يف حملها.
فبعد أن كانت مديرية النفط أطلقت يف  26كانون الثاني مناقصة
للحصول على  35ألف طن من هذا النوع من الفيول ،أقفل باب
التقديم أمس ،وتبني وجود عرضني ،كان الفائز بينهما عرض
شركة  ELINOILاليونانية ،اليت يفرتض أن تسلم الشحنة ما بني
بني  17و 22شباط احلالي .هذا النجاح طمأن وزارة الطاقة إىل
إمكان تأمني االستقرار يف إمدادات الفيول إىل املعامل ،إىل حني
توقيع عقد طويل األمد ،علمًا بأن مديرية النفط سبق أن أطلقت،
يف  14كانون الثاني املاضي ،مناقصة لشراء  70ألف طن فيول
.Grade A
ومع إقفال باب التقدم يف  21من الشهر نفسه ،كانت ثالث
شركات قد قدمت ملفاتها :شركة «ليتاسكو» الذراع التسويقية
لشركة «لوك أويل» الروسية ،وشركة  ELINOILوشركة ZRenergie
اللبنانية (آل رمحة) ،إال أن األخرية هي اليت فازت باملناقصة ،بعد
انسحاب «ليتاسكو» ،ويفرتض أن تصل الشحنة األوىل قبل 15
شباط.

شركة يونانية تفوز بأول مناقصة  spot cargoلتأمني فيول
Grade B

أما بشأن مادة الغاز أويل ،فال تزال تؤمن من خالل العقد املوقع
مع شركة النفط الكويتية ،اليت يفرتض أن تستمر يف تأمني هذه
املادة حتى نهاية شهر آذار ،على أن يتم بعدها ضم هذا النوع من
الفيول إىل مناقصات السبوت كارغو ،علمًا بأن ال قلق لدى الوزارة
بشأن تأمني هذا النوع ،نظرًا إىل وفرته يف األسواق.
وهذا النجاح يف احلصول على الفيول عرب املناقصات الفورية
انعكس أيضًا وفرًا ماديًا ملؤسسة كهرباء لبنان ،وبالتالي للخزينة

العامة ،حيث يتم احلصول على عروض بأسعار تنافسية .وعلى
سبيل املثال ،فإن عرض  ZRenergieتضمن «برمييوم» (كلفة
شحن وتأمني وأرباح…) بقيمة  22.2دوالرًا للطن ،يف حني كان
هذا «الربمييوم» يقارب  30دوالرًا للطن يف العقد املوقع مع
سوناطراك .وهو أمر لفت إليه وزير الطاقة بعد زيارته رئيس
اجلمهورية ،حيث أعلن أن كل شحنة «سبوت كارجو» تؤمن وفرًا
على اخلزينة يصل إىل  500ألف دوالر ،ما يعين توفري مليوني
دوالر شهريًا.
حبسب مصادر «كهرباء لبنان» ،فإن الثبات يف تزويد املؤسسة
بالفيول لن يكون كافيًا لرفع اإلنتاج إىل مستوياته العليا .فهي
تضع يف احلسبان أيضًا األسعار العاملية للنفط ،وإمكانية أن ال
املخصصة للمؤسسة لتأمني حاجتها من الفيول.
تكفي السلفة
ّ

مناقصات «الفيول أويل» تحقق وفراً بقيمة مليوني دوالر شهرياً

يف موازنة  ،2020سبق أن ُخصص مبلغ ألف و 500مليار لرية هلذه
الغاية (جتددت بفعل القاعدة االثين عشرية ،كما تضمن مشروع
موازنة  2021املبلغ نفسه) ،ونظرًا إىل انهيار أسعار النفط إىل
ما دون عشرين دوالرًا للربميل ،فقد فاض هذا املبلغ عن حاجة
املؤسسة.
ولذلك ،هي ال تزال تنفق منه لتأمني حاجتها من الفيول ،حتى بعد
انتهاء الشهر األول من العام اجلديد .لكن وصول أسعار النفط إىل
 58دوالرًا للربميل ،جعل املؤسسة تقلق جمددًا .حبسب دراساتها،
فإن مبلغ املليار دوالر ،يف حال استمر مصرف لبنان يف فتح
االعتمادات الدوالرية للمؤسسة ،ميكن أن يكفي حاجتها إذا وصل
سعر النفط إىل  45دوالرًا للربميل .والعجز ميكن أن يصيبها إذا
زاد عن هذا احلد ،وهو ما يتوقع أن حيصل إذا ما استمرت هذه
األسعار يف االرتفاع ،ما ستتعامل معه املؤسسة من خالل االستمرار
يف تقنني اإلنتاج.

القاضية غادة عون توجه رسالة
عرب !tayyar.org

وجهت القاضي غادة عون رسالة عرب ال  tayyar.orgفقالت:
ّ
«اىل ابناء وبنات بلدي األعزاء ،اليس من حقكم ان تعرفوا
احلقيقة؟ سؤال بديهي يطرح .هل من اجرتع لكم اكذوبة :ان
كل زعمائكم وقادتكم املدنيني والروحيني هم قديسون جيب
تطويبهم وعدم املس بهم حتت طائلة الويل والثبور؟
علي اوال كقاضي اقسمت على ذلك امام اهلل
اعزائي من حقكم
ّ
ومن حقكم علينا كقضاة،ان نقول لكم احلقيقة وان نبذل كل جهد
لتمكينكم من الوصول اىل العدالة ومعرفة احلق الذي تتوقون
اليه».
وتابعت عون بالقول« :أعزائي اصارحكم بواقع بالتاكيد تعرفونه:
انكم شعب منهوب انكم شعب مسلوب ومن حقكم استعادة
أموالكم من الذين نهبوكم ،ومن واجبنا كقضاة مؤمتنني على
رسالة العدالة ان نبذل الغالي والرخيص من اجل ذلك.
العدالة من اهلل؛ والذي حيب اهلل حيب العدالة .واال سيصدق بنا
هذا القول للسيد املسيح »:الويل لكم ايها الكتبة والفريسييون
واملراؤون النكم تاكلون بيوت األرامل»....
ارجوكم قفوا مع كل زعيم او مسؤول او مؤسسة او دولة تقف
معكم وتريد مساعدتكم الحقاق احلق وحتقيق العدالة ومساءلة
كل مرتكب سرق أموالكم واوصلكم اىل حال اجلوع والعوز الذي
تعيشونه».
وتابعت عون»:يتكلمون عن التسييس يف امللفات....
نغمة نسمعها كلما جترأ اي قاض وفتح ملف فساد ،ولالسف هم
وجترد
قلة ،باهلل عليكم اين التسييس عندما يقوم القاضي بدراية
ّ
بدراسة ملفه لشهور متعددة فيجلب املستندات ويستجوب كل
من له عالقة بالقضية ويتحرى ويسال اىل ان خيلص اىل قناعة
معينة كمحقق على اساس الوقائع املوجودة لديه،ثابتة اىل حد
كبري يف مرحلة التحقيق االولي».
وسألت عون »:ماذا عليه ان يفعل عندها ،ايستنكف عن قول
احلقيقة ويسخر من قناعته وضمريه خوفا من ان تلصق به كل
التهم او خوفا من املساس بهذا الرمز او ذاك ،ام يقول احلقيقة
حتى على قطع راسه.
ال والف ال؛ ال رموز وال شخص وال اي انسان ميكن ان يعلو على
احلق؛ وعلى حقكم كشعب متأمل ومقهور يف استعادة أموالكم
ويف استبيان احلقيقة يف كل جرمية وقعتم ضحيتها».
وختمت بالقول:اعدكم باني ساستمر بالقيام بواجيب حتى الرمق
األخري وهذا ابسط االميان وادعو كل زمالئي الشرفاء وهم كثر
اىل استنهاض اهلمم .هذا واجبنا وهذا حق الناس علينا
ودمتم

مع كل محبتي واحرتامي
القاضي غادة عون»
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مــقاالت وتـحقيقات

زيادة رساميل املصارف :بـ«الغش» ...وبأموال مصرف لبنان
لـيا القـزي

ُمهلة تقديم املصارف طلبات زيادة رأمساهلا انتهت مع نهاية كانون
األول .ويف  28شباط تنتهي ُمهلة إعادة تكوين سيولة خارجية مبا
ّ
قدمها مصرف لبنان خالل الفرتة
ال
يقل عن  .3%تسهيالت عديدة ّ
املاضية ،من متديد املهل والسماح للبنوك بالغش عرب استخدام
العقارات لزيادة رساميلها ،وصو ً
ال إىل طرحه االكتتاب بسندات
امل ّ
دائمة يف املصارف ُ
ملدها بالسيولة .الطرح األخري يعين
تعثرة ّ
استخدام أموال مصرف لبنان  -وهي أموال عامة  -إلنقاذ املصارف.
ّ
التفلت من تطبيق التعاميم .آخر
ورغم ذلك ما زالت البنوك حُتاول
أعدها رئيس مجعية املصارف سليم
الضغوط ،مطالعة قانونية
ّ
صفري ،لتمديد املهل.
يف اجتماع بني أحد املصارف الكربى (من فئة ألفا) وجلنة الرقابة على
املصارف ،سألت األخرية عن األدوات اليت سيستخدمها املصرف
ّ
ليتمكن من تنفيذ التعميم الرقم ( 154إعادة تفعيل عمل املصارف
رد ُ
املدير التنفيذي للمصرف
يف لبنان) الصادر عن البنك املركزيّ .
بأن حاكم «املركزي» ،رياض سالمة« ،أبلغنا ّ
أنه يف حال
التجاري ّ
ّ
تعثر أي مصرف عن اإليفاء بالتزاماته ،فسيقوم مصرف لبنان
باملساعدة عرب االكتتاب يف سندات دائمة .»Perpetual bonds -
مث ًال ،إذا أعطى مصرف لبنان  100ألف دوالر ألحد املصارف،
فسيحصل يف مقابلها على «سندات دائمة»ُ ،يفرتض أن تكون
ّ
التوقف عن دفع الفائدة عليها إلاّ مع
يتم
غري قابلة لالسرتداد وال ّ
ّ
يتمكن
إفالس املصرف أو حصول «ظروف استثنائية» .يف املقابل
املصرف املعين من إضافة املبلغ  -الذي حصل عليه  -إىل رأمساله،
ليؤمن زيادة الـ 20%املطلوبة منه .يف حال جلأ مصرف لبنان إىل
ّ
هذا اخليار ،يكون قد أعطى املال (من املال العام) و»أسهم» يف
رأمسال املصرف املعين ،من دون «وضع اليد» قانونيًا عليه .إال
أن مسؤو ً
ال يف إحدى اهليئات الرقابية يقول ّ
إنه «حتى لو كانت
ّ
السندات الدائمة ال ُتعطي حاملها صالحيات تنفيذية ،لكن يف
حالة مصرف لبنان ستسمح له بفرض شروطه على املصارف،
أكان يف التعيينات داخلها أم يف السياسة اليت ستتبعها ،وصو ً
ال
إىل تقرير دمج املصارف ،ما دام قد أسهم يف تأمني الزيادة
إن «املركزي» ُيسهم يف «إنقاذ»
املطلوبة لرأمساهلا» .مُيكن القول ّ
يرد املسؤول «اإلنقاذ احلقيقي هو حني يوضع قانون
املصارفّ .
ّ
ضخ عملة حقيقية من
جديد ،وحتصل إعادة رمسلة حقيقية عرب
اخلارج ،وليس من خالل أدوات مزيفة كإعادة ختمني العقارات ،أو
حتويل الودائع إىل أسهم تفضيلية وسندات دائمة» .فحاليًاّ ،
كل
ما جيري هو حماوالت «لضمان استمرارية املصارف يف الداخل،
من دون أن نكون يف طور بناء ُمستقبل هلاُ ،يعيد الثقة احمللية
ّ
الكلي».
ويؤمن رحبية ،وفائدة لالقتصاد
واخلارجية بها،
ّ
ليست «السندات الدائمة» األداة الوحيدة اليت طرح مصرف لبنان
اللجوء إليها لتأمني زيادة الرأمسال لدى املصارف .فبحسب
معلومات «األخبار» ،سعى سالمة خالل الفرتة املاضية إىل تأمني
ّ
ليتملكوا أسهمًا يف أحد املصارف من «الفئة ألفا» (ميلك
«زبائن»
تتم العملية
أيضًا مؤسسات تابعة له يف لندن وأسرتاليا) ،على أن ّ
«مبساعدة» مصرف «غولدمان ساكس» االستثماري .برز اسم
«غولدمان ساكس» بشكل خاص يف صيف  2019حني أودع لدى
«املركزي» وديعة بقيمة  1.4مليار دوالر نتيجة صفقة مع مصرف
احلاد يف
سحبت من لبنان بعد االخنفاض
ّ
«سوسيتيه جنرال»ُ ،
أن
موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
ّ
وتردي األوضاع .إال ّ
مسعى «املركزي» مل ينجح ،فما دام «املصرف لبنانيًا لن ُيساعده
أحد ،وخاصة شركة أمريكية» .ال ينحصر السبب يف عدم اعتبار
أن املصارف اللبنانية «صاحلة» لالستثمار،
املؤسسات األجنبية ّ
قدمهما مصرف لبنان ملساعدة
ولكن أيضًا تاريخ الطرحني اللذين ّ
املصارف يعود إىل ما قبل شهر كانون الثاني ،و»االشتباه يف
احلاكم» يف سويسرا جبرم اختالس وغسل أموال ،وارتفاع احتمال
أن ّ
تؤثر القضية على مكانة «املركزي» كمؤسسة ،يف عالقاتها مع
املصارف واملؤسسات املالية اخلارجية.
كيف ستتعامل املصارف إذًا مع التعميم الرقم  ،154الذي صدر
ونص على إعادة تكوين السيولة اخلارجية
يف  27آب املاضي،
ّ
ّ
يقل عن  3%من جممل األموال املودعة لديها
للمصارف مبا ال
ّ
و»احلث على»
بالدوالر (تنتهي املهلة يف  28شباط املقبل)،
إعادة األموال املحُ ّولة إىل اخلارج (مبا يفوق جمموعه  500ألف دوالر
أمريكي) مبا نسبته  15%للزبائن و 30%لرؤساء وأعضاء جمالس
إدارة وكبار مساهمي املصارف واإلدارات العليا التنفيذية وعمالء
املصارف من األشخاص املعرضني سياسيًا ،وزيادة رؤوس أموال
املصارف بنسبة  20%من الرأمسال كما كانت يف  31كانون األول
2018؟
بالنسبة إىل زيادة رؤوس األموال ،انتهت ُ
املهلة الثانية اليت
ُأعطيت للمصارف يف  31كانون األول ( 2020كان ُيفرتض أن
تنتهي يف  30حزيران  2020ولكن ُم ّددت بسبب عدم التزام
العدد األكرب من املصارف يومها) ،وتنقسم املصارف إىل ثالث
«ضمت يف ّ
ملفها مقرتحات غري
فئات؛ الفئة األوىل من املصارف
ّ
قابلة للتطبيق ،كإضافة سيولة مل حتصل عليها بعد ،ناجتة عن
استثماراتها يف شركات أجنبية» ،تقول مصادر جلنة الرقابة على
املصارف .والفئة الثانية« ،طلبت متديد مهلة تقديم الطلبات ّ
ألنها

تؤمن الزيادة بعد» .أما الفئة
مل ّ
الثالثة« ،فهي العدد األكرب من
قدمت طلبات
املصارف اليت
ّ
لزيادة الرأمسال» .ما هي
ُ
استخدمت لذلك؟
األدوات اليت
«حتويل ودائع زبائن إىل أسهم
تفضيلية ،طلب إعادة ختمني
حمفظة العقارات اليت متلكها،
ّ
وقلة قامت
أموال داخلية،
ّ
لضخها
بتحويل أموال من اخلارج
يف رأس املال».

سعى سالمة لتأمني «زبائن»
عرب مصرف «غولدمان ساكس»
ليتملكوا أسهماً يف أحد املصارف

إن جلنة الرقابة
تقول املصادر ّ
تقوم حاليًا بتخمني العقارات
اليت سمُ ح بزيادتها إىل األموال
اخلاصة (الرساميل)« ،ولكن
العملية ستطول بسبب الظروف االستثنائية ،ففي احلاالت
الطبيعية ،كانت العملية حتتاج إىل ما ال يقل عن ثالثة أسابيع».
فرق املصادر بني تقديم الطلب ضمن ُ
ُ
املهلة الزمنية «بطريقة
وت ّ
ُ
أرادتها املصارف لرتمي املسؤولية عنها ُ
باملهل،
وتظهر التزامها
تتم بعد» .جزء من التأخري
وبني التصديق على الطلبات اليت مل ّ
ّ
بت الطلبات،
سببه إداري
وتأخر اجمللس املركزي ملصرف لبنان يف ّ
ويفرتض أن «يبدأ هذا األسبوع عملية التصديق على زيادة رأمسال،
ُ
حبسب ما وعد سالمة».
ّ
قدمها «املركزي» للمصارف
عديدة هي «أدوات
الغش» اليت ّ
ّ
ضخ «دوالرات حقيقية» إلعادة تفعيل عمل
ليساعدها على عدم
ُ
القطاع املصريف (أبرزها السماح هلا باستخدام عقارات وإعادة
التخمني العقاري بهدف زيادة الرساميل) ،رغم ذلك مل تستطع
االلتزام بها ،ويدل ذلك على اإلفالس احلاد الذي ُتعاني منه .وقد
بدأت املصارف تضغط على مصرف لبنان إلجباره على متديد املهل.
ُأطلقت احلملة علنيًا يف  26كانون الثاني ،مع «املطالعة القانونية»
اليت أرسلتها مجعية املصارف إىل سالمة ،باسم رئيسها سليم
صفري ،وموضوعها «مشول قوانني تعليق املهل تلك املمنوحة
فإن
للمصارف مبوجب تعاميم مصرف لبنان» .وحبسب املعلوماتّ ،
سالمة قد ّ
خص زيادة
سيما يف ما ّ
يتجه إىل متديد جديد ُ
للمهل ،وال ّ
ّ
يقل يف أي وقت عن 3%
األموال اخلاصة وتكوين حساب خارجي ال
من جمموع الودائع بالعملة األجنبية.

تعرض مصارف تجميد «الدوالرات الطازجة» التي يأتي بها الزبون
بعد مضاعفتها  3.4مرّات

وح ّجتها
املصارف تسعى إىل متديد حتى حزيران  ،2021على األقلُ ،
هي ّ
النية للتنفيذ ،ولكن من أين سنحصل على الدوالرات
أنه «لدينا ّ
سنكون احلساب اخلارجي ،ولكن األمر حباجة
الالزمة؟ يف النهاية،
ّ
بأن املصارف استمرت يف األشهر املاضية
إىل بعض الوقت» ،علمًا ّ
يف «قنص» دوالرات الناس من خالل جتميد «الدوالرات الطازجة»
مرة ضعف املبلغ
اليت يأتي بها الزبون ،عرب إغرائه مبضاعفتها ّ 2.1
مرة ضعف املبلغ ،حتى بلغت حاليًا يف بعض
ثم رفعتها إىل ّ 2.9
حساب
املصارف  3.4مرات (أي ُيفتح لزبون حيمل  100ألف دوالر،
ٌ
ّ
سي ّ
يتمكن
وقع على جتميدها لفرتة قبل أن
بـ 340ألف دوالر وهميُ ،
من سحبها باللبناني!) .مصارف أخرى دخلت «السوق السوداء»
ً
عارضة شيكات مصرفية للبيع بـ 32%من قيمتها لقاء احلصول على
دوالراتُ .
صرافني
أن مصارف تتواصل حاليًا مع
وتفيد املعلومات ّ
ّ
ليساعدوها على ّ
لتحوهلا إىل حساباتها
«مل» دوالرات من السوق،
ّ
لدى مصارف املراسلة يف اخلارج.
يقول أحد املسؤولني املاليني السابقني ّ
أن املصارف
إنه «صحيح ّ
يف حالة إرباك وضعف ،ولكن متديد ُ
املهل يعين ضرب ما تبقى من
هيبة وحضور السلطة النقدية (مصرف لبنان)» .ال مُيكن أن يتم
حجة قوية وخطة واضحة ورؤية.
أي متديد «من دون ترافقه مع ّ
عندها ُتدرس حالة ّ
كل مصرف على حدة ،واألرجح أن يكون هذا
أن املصرف الذي ال يقدر
توجه مصرف لبنان» .ويعترب املسؤول ّ
ّ
ّ
يقل عن ،3%
كون حسابًا خارجيًا ال
وي ّ
أن يزيد  20%إىل رأمساله ُ
«علمًا ّ
أن التمديد شراء لوقت
بأنهما
ّ
احلد األدنى لالستمرارية ،يعين ّ
ضائع واملصرف ال مُيكن أن يستمر».

البنوك تتهرّب من تعميم «لجنة الرقابة»

وجهت جلنة الرقابة على املصارف
يف  22تشرين األول املاضيّ ،
شرح التعميم الرقم 154
املذكرة الرقم  2020/15إىل املصارفُ ،ت ّ
وت ّدد نسب املالءة الواجب اعتمادها ،وتطلب من كل واحد من
حُ
ّ
وتطور وضعيته املالية
وخطة عمله
يقدم «اسرتاتيجيته
املصارف أن ّ
ّ
ورحبيته… وتقييم املصرف الذاتي للمؤونات /اخلسائر اإلضافية

تصوير هيثم املوسوي
ّ
ترتب» .ولكن على جري عادتها ،مل تلتزم املصارف
اليت قد
باملهلة ُ
يتقدم بعد أي مصرف
املعطاة هلا رغم متديدها« ،ومل
ّ
باسرتاتيجيته» ،حبسب مصادر «اللجنة» .اخلطط كانت مطلوبة
لت ّ
شكل ُأسس إعادة هيكلة القطاع املصريف ،عرب إجبار ّ
ُ
كل واحد
ولكن
منها على «االعرتاف» خبسائره احلقيقية ورؤيته املستقبلية،
ّ
تتذرع بعدم وجود ُمعطيات واضحة (قيمة املوجودات،
املصارف
ّ
نسبة املؤونات ،سعر الصرف) تخُ ّوهلا وضع خططها« ،من دون
أن تطري مجيع رساميلنا» .مث ًال ،بالنسبة إىل صندوق النقد الدولي
جيب أال تقل املؤونات على توظيفات املصارف لدى «املركزي»
أن األخري اعتمد نسبة  .1.89%النسبة اليت
عن الـ ،60%يف حني ّ
ّ
ُ
لكل مصرف ،والتأخري يف
ستعتمد ُمهمة الحتساب األموال اخلاصة
تنفيذ التعميم  154ووضع خطة اقتصادية  -مالية  -نقدية للدولة،
سيؤدي ُحكمًا إىل عدم تنفيذ هيكلة جدية للقطاع املصريف.
ّ

املصارف إىل «الصريفة»

ّ
الصرافني
مد
روج لرغبته يف
التوقف عن ّ
3منذ مدة ،ومصرف لبنان ُي ّ
ّ
جتدد احلديث يف املوضوع،
بالدوالرات وحصر املوضوع بني املصارفّ .
قبل قرابة شهر ،مع تقديم بنك بريوت حلاكم «املركزي» رياض
ّ
السكان احلصول
سالمة ،اقرتاحًا لتطبيق القرار .مث ًال ،إذا أراد أحد
على  100دوالر أمريكي لشراء تذكرة سفر أو حتويل راتب وغريه،
الصرافني .املشكلة يف
التوجه عند
يذهب إىل املصرف عوض
ّ
ّ
هذا الطرح ّ
أنه سيلقى معارضة وحماولة لتفشيله من قبل «لوبي»
احلد من املضاربة
الصرافني ،ومن غري أن تتضح إمكانية جناحه يف
ّ
ّ
على سوق الصرف .لذلك ،يبحث سالمة يف «صيغة ّ
حل» جتمع بني
أن سالمة وأصحابها حُياوالن إجياد
الصرافني واملصارف اليت يبدو ّ
ّ
«عمل» هلا بعد أن توقفت عن تقديم خدماتها «التقليدية» ،إضافة
إىل منحها القدرة على السيطرة على سوق الدوالر اليت ّ
متثل إحدى
أدوات توزيع الثروة يف األزمات.

شركات «تنصب» الشيكات

أنتجت األزمة اللبنانية «ظواهر» عديدة ،تستغل خوف الناس من
تدعي ّ
أنها
سيما بالدوالر ،فترُ ّوج لـ»خدمات» ّ
خسارة ودائعها ،وال ّ
«تخُ ّلص» الدوالرات من املصارف اللبنانية .يف حزيران املاضي،
عرضت شركة مالية تقول ّ
إنها متلك مكاتب يف لبنان وقربص
ومصر على أشخاص سحب دوالراتهم من املصارف اللبنانية مبوجب
شيكات ،واعدة مبساعدتهم على فتح حسابات يف واحد من مصرفني
يف سويسرا تتعامل معهما ،وقد ُوعد األشخاص باحلصول على 70%
نقدًا من قيمة كل شيك ،على أن حيصل املصرف السويسري
على  30%من قيمته ،يتقامسها مع الشركة املالية اليت تلعب
دور «الوسيط» .وتشرتط الشركة أن ال يكون الشيك ممهورًا
«يدفع يف لبنان» ،الذي بدأت املصارف ُتضيفه بعد حصول
خبتم ُ
األزمة ،لتحصر عمليات إخراج الشيكات من لبنان .وقد ُطرحت أكثر
من عالمة استفهام حول دور مصرف لبنان يف «تسهيل» تهريب
ألن حتصيل الشيكات الدولية جيب أن
الدوالرات بهذه الطريقةّ ،
مير عربهّ .
أن هذا
يؤكد أكثر من عامل يف القطاع املالي واملصريف ّ
ّ
األمر هو «تنصيبة» على الناس ،فأو ً
ال «من املستحيل يف وقت
كان الشيك داخل لبنان قد فقد أكثر من  70%من قيمته ،أن جند
من يدفع  70%من مثنه نقدًا» .ثانيًا ،العملية لو ّ
متت فهي تهريب
ومنظمة إىل هذه
لألموال من لبنان« ،ال تكون سهلة ومعروفة ُ
تتم باخلفاء وبني زبائن محُ ّددين يكونون حمظيني».
الدرجة ،بل
ّ
ُ
وتضيف املصادر ّ
ُ
«كثرت الشركات
أنه خالل األشهر املاضية،
واألفراد الذين عرضوا على زبائن املصارف حترير أمواهلم ،ليتبني
فر
أن الشيكات قد ارتجُ عت لصعوبة حتصيلها ،أو ّ
ّ
أن الوسيط قد ّ
بها».
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اسـرتاليات

وقعت صفقة بـ  232مليون دوالر مع شركة ايلوم االسرتالية

أمريكا تلجأ لفحص كورونا املنزلي والنتيجة خالل  24ساعة
ّ
املتحدة
الواليات
أعلنت
أنها ّ
اإلثنني ّ
وقعت عقدًا بقيمة
 232مليون دوالر مع شركة
«إيلوم» األسرتالية لشراء
فحوصات سريعة لكوفيد-
 19ميكن إجراؤها يف املنزل
وبدون وصفة
طبية.
ّ
وقالت وزارة الدفاع األمريكية
يف بيان ّ
إنها ،وبالتنسيق مع
وزارة
الصحة« ،منحت 231.8
ّ
مليون دوالر لشركة إيلوم
لزيادة إنتاجها
املخصص
ّ
ّ
للواليات
املتحدة من اختبار
كوفيد 19-املنزلي».
أن من شأن هذا
وأوضح البيان ّ
العقد أن يسمح إليلوم بزيادة
قدرتها اإلنتاجية
املخصصة
ّ
ّ
للواليات
املتحدة إىل 640
ألف اختبار يوميًا حبلول كانون
أن الواليات
االول ،مشريًا إىل ّ
ّ
املتحدة ستحصل مبوجب العقد
على  8.5مليون من هذه
الفحوص.
وقال آندي سالفيت ،مستشار
البيت األبيض ملكافحة كوفيد-
إن شركة
 ،19للصحفيني ّ
إيلوم «زادت إنتاجها وستقوم
بتسليم مئة ألف فحص شهريًا
إىل الواليات املتحدة بني
ّ
شباط
جيد
ومتوز ،وهو أمر ّ
ولكنه ال يكفي».
وأوضح
أن زيادة اإلنتاج
ّ
ستؤدي يف النهاية إىل خفض
ّ
ّ
سعر هذا الفحص الذي
يكلف
حاليًا حوالي  30دوالرًا.
وكان هذا الفحص املنزلي
حصل يف منتصف كانون
االول على موافقة وكالة
األغذية واألدوية األمريكية.
وهذا الفحص الذي ُيباع يف
الصيدليات بدون وصفة
طبية يتيح ألي شخص أن
ّ
يدخل مسحة أنفه يف صندوق
صغري ّ
يتصل بهاتفه الذكي
عرب تقنية البلوتوث ومن خالل
تطبيق
خمصص هلذا الغرض،
ّ
ليحصل على نتيجة االختبار يف
غضون ربع ساعة.
وتصل كفاءة هذا الفحص يف
كشف وجود الفريوس إىل 95
يف املئة.
الرغم من
وعلى
أن هذا
ّ
ّ
الفحص هو ،على غرار بقية
ّ
املستضدات،
اختبارات
أقل
ّ
ّ
دقة من اختبارات تفاعل
البوليمرياز املتسلسل (بي
سي آر) يف اكتشاف وجود
الفريوس،
فإن العديد من
ّ
خرباء الصحة العامة يقودون
منذ شهور محالت الستخدام
هذه الفحوصات على نطاق
واسع.
ويقول املدافعون عن هذه
الفحوص املنزلية ّ
إنها تتيح
للناس أن يفحصوا أنفسهم
عدة يف األسبوع ،حسب
مرات ّ
ّ
حاجة كل منهم ،وأن حيصلوا
على نتيجة شبه فورية،
مقابل يوم أو أكثر تستغرقها
نتيجة فحوص «بي سي آر»
املخربية.
أن هذه
ّ
وشدد سالفيت على ّ
الفحوص «ميكنكم استخدامها
إذا ظهرت عليكم أعراض

شركة إيلوم األسرتالية طورت الفحص الجديد

“مايكروسوفت” تسعى لسد فراغ “غوغل” يف حال تركت أسرتاليا
أعدت جمموعة «مايكروسوفت»
ّ
األمريكية «خطة بديلة» يف
حال ّ
نفذت منافستها «غوغل»
تهديدها مبغادرة أسرتاليا إذا
ما مضت كانبريا يف مشروعها
الرامي إلرغام عمالقة القطاع
الرقمي على الدفع لوسائل
اإلعالم ،وفق معلومات صحافية.
وقد وضعت احلكومة األسرتالية
«مدونة سلوك» تفرض على
ّ
دفع
و»غوغل»
«فيسبوك»
مبالغ مالية للمجموعات الصحافية
االستعانة
عند
األسرتالية
مبحتوياتها.
ولوحت اجملموعتان األمريكيتان
ّ
خدماتهما
بوقف
العمالقتان
الرئيسية يف أسرتاليا حبال
سريان القانون اجلديد.
وقالت املديرة العامة لـ»غوغل»
يف أسرتاليا ميل سيلفا األسبوع
املاضي خالل حتقيق برملاني إن
جمموعتها ستحجب حمركها للبحث
يف أسرتاليا يف حال العمل بهذا
القانون.
وذكرت صحيفة «ذي أسرتاليان»
أن رئيس «مايكروسوفت» ساتيا
ناديال تطرق يف األيام التالية
مع رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون إىل إمكان
تطوير حمرك البحث «بينغ»
التابع لـ»مايكروسوفت» يف حال
أوقفت «غوغل» حمركها ،قائال
طورت «خطة بديلة»
إن جمموعته ّ
للعمل بها يف حال انسحاب
«غوغل» من السوق األسرتالية.
وأكد وزير املال األسرتالي
جوش فريدنربغ حصول هذه
احملادثة اهلاتفية ،موضحا أن
احلكومة جتري مفاوضات معمقة
مع «العبني يف القطاع».
وحتتفظ أسرتاليا باحلق يف فرض

هذه القواعد على منصات أخرى
كما تشري تكهنات إىل إمكان أن
يطاول ذلك خدمة «ام اس ان»
من «مايكروسوفت».
وقال ناطق باسم «مايكروسوفت»
يف بيان «يف ما يتعلق باجلدل
الدائر حاليا يف شأن مدونة
سلوك حمتملة تتناول غوغل
وفيسبوك ،ليست مايكروسوفت
معنية مباشرة ونتحفظ عن
اإلدالء بأي تعليق يف شأن
املسار الدائر».
وميارس رئيس «فيسبوك»
مارك زاكربرغ بدوره ضغوطا
على أسرتاليا ،إذ اتصل األسبوع
املاضي بفريدنربغ للحديث معه
مدونة السلوك وتبعاتها.
بشأن ّ
ووصف فريدنربغ عرب قناة «ايه
بي سي» األسرتالية هذه احملادثة
بأنها ّ
«بناءة جدا» لكنه أشار إىل
أنها «مل تقنعه بالرتاجع» عن
املسار احلالي.
ّ
وحذرت «فيسبوك» بأنها قد
متنع املستخدمني يف أسرتاليا
من تشارك حمتويات من وسائل
إعالم أسرتالية على منصتها.
وقال فريدنربغ «ما أعلمه هو أن
وسائل اإلعالم جيب أن تتقاضى
املال عن حمتوياتها .وما أعلمه
أيضا هو أنه… يف هذه املسألة
أو يف التهديد اإللكرتوني
على
اإلرهابية
واحملتويات
جهزنا أنفسنا ملواجهة
اإلنرتنتّ ،
عمالقة اإلنرتنت».
ومن شأن هذا القانون اجلديد
إرغام «غوغل» و»فيسبوك»
على دفع مبالغ مالية لوسائل
اإلعالم األسرتالية عند االستعانة
مبحتوياتها ،حتت طائلة دفع
غرامات مباليني الدوالرات يف
حال املخالفة.

« 800مليار دوالر» :فاتورة كوفيد-
 19اليت ستدفعها األجيال القادمة

البنتاغون ضخ  232مليون دوالر لتوسيع استخدام الفحص املنزلي

استبعد رئيس الوزراء سكوت
موريسون تقديم املزيد من حزم
التحفيز االقتصادي هذا العام.
ففي كلمة يف نادي الصحافة
الوطين يف كانبريا ،قال
موريسون ان»االجراءات الطارئة»
اليت مت اختاذها للتعامل مع تبعات
اجلائحة وصلت بقيمتها االمجالية
إىل حوالي  500مليار دوالر.
بعد تأكيده نية احلكومة ايقاف
األجور
دعم
خبطة
العمل
 JobKeeperيف آذار املقبل،
أشار رئيس الوزراء إىل ضرورة
ممارسة سياسات «االنضباط
املالي» لضمان عدم اثقال

كاهل األجيال القادمة بالديون
و»انفاق أموال دافعي الضرائب
حبكمة».
«تبقى
قائ ًال:
واستطرد
اسرتاتيجيتنا على املدى املتوسط
ساعية لتحقيق االستقرار وخفض
الديون .ال ميكننا إدارة االقتصاد
دافعي
بأموال
األسرتالي
الضرائب إىل األبد».
وبد ً
ال من تقديم دعم إضايف،
تعترب احلكومة أن اجراءات
صغرى كالتخفيضات الضريبية
للشركات وبرنامج JobMaker
ستكون كافية يف الوقت احلالي
لضمان االستقرار االقتصادي.

استطالع 1 :من أصل  4أسرتاليني سريفض اللقاح

يمتاز الفحص السريع بسهولة إجرائه منزليا
وكذلك
كوفيد19-
أيضًا
الختبار األشخاص الذين ال
تظهر عليهم أعراض مما
ّ
ميكنهم من أن يذهبوا بأمان
إىل العمل أو املدرسة».

وكانت إيلوم حصلت على
متويل قدره  30مليون دوالر
من املعاهد الوطنية األمريكية
للصحة لتطوير هذا االختبار.
األغذية
وكالة
ووافقت

واألدوية األمريكية يف منتصف
نوفمرب على اختبار سريع
آخر
طورته شركة «لوسريا
ّ
هيلث»،
لكن هذا الفحص ال
ّ
ميكن شراؤه إال بوصفة
طبية.
ّ

واحدا
أظهر استطالع جديد أن
ً
فقط من أصل أربعة أسرتاليني
سريفض أخذ لقاح كوفيد.-19
وذكرت صحيفة ذا أسرتاليان
واحدا فقط من بني كل
أن
ً
أربعة أسرتاليني قال إنه
سريفض اللقاح أو يشكك به.
وحبسب االستطالع أظهر كبار
السن دعما أكرب لتلقي اللقاح.
كما كشف االستطالع أن
هناك دعما لفرض اللقاح على
املوظفني كشرط للعمل.
ويف وقت سابق ،دعا رئيس
موريسون
سكوت
الوزراء
األسرتاليني إىل االبتعاد عن
وسائل التواصل االجتماعي
عند البحث عن اللقاحات
املليئة بنظريات املؤامرة حول
خماطر لقاحات الفريوس.
ويف شأن متصل ،أعلنت

شركة  CSLأكرب شركة صحية
يف البالد متخصصة يف
اللقاحات واألمراض النادرة،
عن تسليمها لقاح كوفيد-19
ُمصنع يف أسرتاليا ،مؤكدة
أنها يف طريقها لتزويد
احلكومة الفيدرالية مبليون
أسبوعيا حبلول نهاية
جرعة
ً
الشهر املقبل.
وكان من املقرر أن تطرح
الشركة يف السوق أكثر من 50
مليون جرعة يف وقت ما خالل
الربع الثاني من هذا العام.
إال أنه مع تسارع وترية اإلنتاج
يف مصنعها يف برودميدوز
ستتمكن
ملبورن،
مشال
الشركة من تسليم اجلرعات
خالل ثالثة أسابيع فقط من
بدء برنامج التطعيم احلكومي
ضد كوفيد.-19
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مـقاالت وتـحقيقات

إهمال مراسالت ودراسات :من نيرتات االمونيوم إىل ترسيم احلدود

هل مينع لبنان التفريط بـ 1400كلم 2من مياهه؟
مـيسم رزق

تب ّت أمر تعديل
يتعي على الدولة
نّ
ّ
اللبنانية ،قبل حزيران املقبل ،أن ُ
املرسوم ( 6433الصادر عام  )2011لناحية حدود املنطقة البحرية،
وتضمينه  1430كيلومرتًا مربعًا إضافيًا جنوبي النقطة  23القريبة من
احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة ،وإبالغ األمم املتحدة بذلك .هذا
ما تؤكده مصادر ّ
مطلعة على امللف ،وال سيما أن «التعديل ورقة
ً
سيخسر لبنان كثريا يف البحر».
قوية يف التفاوض ،وجتاهلها
ّ
وهذا التعديل ميكنه ،حبسب املطالبني به ،تعويض جزء من اإلهمال
الذي حلق مبلف الرتسيم ،على مدى  10سنوات .إهمال للدراسات
والتقارير واملراسالت ،شبيه باإلهمال الذي شاب ملف نيرتات
األمونيوم يف مرفأ بريوت .هذا اإلهمال أدى إىل قتل أكثر من
 200شخص ،وجرح اآلالف وتدمري مرفأ بريوت وجزء من العاصمة،
أدى ،حبسب منتقديه ،إىل التفريط مبنطقة حبرية
وهناك إهمال ّ
تساوي  14يف املئة من مساحة لبنان.
«يف غرفة االنتظار» .هكذا يبدو ملف ترسيم احلدود البحرية مع
فلسطني احملتلة ،الذي دخل ُمنعطفًا جديدًا ،إثر «انسحاب» العدو
اإلسرائيلي من جوالت التفاوض غري ُ
املباشر ،وتعليق اجلانب
ً
األمريكي وساطته ،بعدما طرح لبنان خطًا جديدا للتفاوض (خط
ّ
تؤكد حقه مبساحة  1430كيلومرتًا
 ،)29مبنيًا على أسس قانونية
ً
مربعًاُ ،تضاف إىل مساحة الـ  860كيلومرتا املتنازع عليها (املساحة بني
اخلط  1ــــ وهو اخلط اإلسرائيلي ،واخلط  ،23أي اخلط اللبناني ُ
املعلن).
إىل حني أن ُيعاد حتريك امللف ،حيتاج لبنان إىل ما يدعم هذا
الطرح ،حبيث ال يستطيع العدو نسفه بأي حجة ،كما حاول أن يفعل
يف اجلولتني الثالثة والرابعة من املفاوضات (اجللسة األخرية اليت
انعقدت يف  11تشرين الثاني املاضي).
هذا األمر يقع على عاتق القوى السياسية ،غري أن املسؤولية األكرب
تتحملها حكومة الرئيس حسان دياب اليت هلا وحدها صالحية تدعيم
ّ
بينة من ملف
املوقف ،وفق ما تقول مصادر رفيعة املستوى ،على ّ
التفاوض ،خُم ِ
يعدل املرسوم 6433
تصرة األمر بإصدار مرسوم جديد ّ
ً
ً
الذي حيدد املنطقة البحرية ،وتضمينه  1430كيلومرتا إضافيا جنوبي
النقطة  ،23وإبالغ األمم املتحدة بذلك عم ًال باملادة  74من قانون
البحار .هذا االقرتاح ال يزال حمط خالف ،إذ ال يؤيده رئيس جملس
النواب نبيه بري ،فيما الرئيس دياب يشرتط إمجاعًا داخليًا عليه
لعقد جلسة جمللس الوزراء.
وسط هذه الوقائعُ ،طِرحت أسئلة كثرية حول الدافع من وراء
طرح ّ
العدو
وعما إذا كان باإلمكان حتصيله ،فيما
خط لبناني جديد،
ّ
ّ
ً
ً
يرفض أساسا التفاوض على الـ  860كيلومرتاَ .من كان صاحب
يصح وضع سقف حدودي
الفكرة وعلى أي أسس قامت؟ وهل
ّ
ُيعطي لبنان يف البحر نصف حقل «كاريش» الذي بدأ العدو التنقيب
فيه عن الغاز؟ كيف سيكون موقف لبنان فيما لو اضطر الحقًا اىل
القبول بأقل من  2290كيلومرتًا مربعًا على طاولة املفاوضات؟ وهل
ال عن حقوقه يف البحر؟ ملاذا مل ُي َ
عد ذلك تناز ً
علن عن هذا اخلط
ُي ّ
سابقًا خالل التفاوض على اتفاق اإلطار؟ ملاذا مل يؤخذ بالدراسات
أعدها اجليش منذ سنوات ،وال بالتقارير واملراسالت اليت
اليت
ّ
وصلت اىل وزارة األشغال واحلكومة؟ وما الذي منع لبنان من
تعديل املرسوم قبل الذهاب اىل مفاوضات الناقورة؟
كل هذه األسئلة وأكثر ،تبدأ إجابتها من معلومات تؤكد أن اجليش
اللبناني ،وقبل االنطالق اىل املفاوضات ،كان يرفض من األساس
سيعطي
التفاوض على املساحة املتنازع عليها حصرًا ،ألن ذلك
ُ
لبنان أقل من  860كيلومرتًا مربعًا .وعليه ،أصدرت مديرية التوجيه
بيانًا يف  10تشرين األول املاضي ،أعلنت فيه أن «قائد اجليش
أعطى التوجيهات األساسية النطالق عملية التفاوض بهدف ترسيم
احلدود البحرية على أساس اخلط الذي ينطلق من نقطة رأس
الناقورة برًا واملمتد حبرًا تبعًا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي
تأثري للجزر الساحلية التابعة لفلسطني احملتلة ،استنادًا إىل دراسة
أعدتها قيادة اجليش وفقًا للقوانني الدولية» .وهذه العبارة هي
ّ
َ
قدمها اخلبري جون براون ،من
ترمجة خلط الـ ،29
املسند اىل دراسة ّ
مكتب اهليدروغرافيا الربيطاني ( )UKHOقبل صدور القانون 163
(قانون حتديد وإعالن املناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر
عام  ،)2011وأوضح فيها أن بإمكان لبنان اعتماد خيارين جنوبي
النقطة ( )23من خالل إعطاء صخرة «ختيليت» نصف تأثري أو عدم
احتسابها كليًا ،وهذه الدراسة مُت ّكن لبنان من كسب حواىل 1400
يسميه العدو
كيلومرت مربع إضايف .وال بد من اإلشارة إىل أن ما
ّ
صخري.
جزيرة «ختيليت» ،ليس سوى نتوء
ّ
يف الشق التقين ،تقول معلومات «األخبار» إن الطرح اللبناني بشأن
اخلط  29مل ُي َ
علن يف اجللسة األخرية من املفاوضات .يف األصل
كان األمريكيون يف جو التحضري إلصدار مرسوم جديد بدأ قبل ستة
أشهر من إعالن اتفاق اإلطار ،إذ كان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يريد عرضه من خارج جدول األعمال ،على جلسة جمللس
الوزراء يف  21متوز  ،2020وهو ما مل حيصل لغياب التوافق حوله.
الظن بأن لبنان ذاهب اىل
يصدر ،كان
ومبا أن املرسوم اجلديد مل
ُ
ّ

التفاوض وفق املرسوم الرقم  6433باخلط
(.)23
حبسب املعلومات ،طرح الوفد اللبناني
املفاوض اخلط  29يف جولة التفاوض
رد الوسيط األمريكي خالل
الثانية .وقد ّ
اجللسة بالقول« :نعلم بأن لديكم خطًا
واحدًا (اخلط  )23وهو املودع يف األمم
املتحدة ،كما لدى «إسرائيل» اخلط ،1
وحنن هنا للتفاوض على املساحة الواقعة
ُ
بينهما ( 860كيلومرتًا)» .يف اجلولتني
قدم الوفد اللبناني خرائط
الثالثة والرابعةّ ،
تؤكد أن اخلط  29هو اخلط الصحيح ،وذلك
استنادًا إىل دراسة املكتب الربيطاني
واتفاقية جنيف واتفاقية قانون البحار
وأحكام حماكم القانون الدولي ،مبا يضرب
أسس اخلطني 1و .23وأكد الوفد اللبناني
أنه جاهز للتفاوض انطالقًا من الطرح
اجلديد.

قدم الوفد اللبناني عرضًا لطرحه جمددًا ،مشددًا
يف اجلولة األخريةّ ،
على أن االتفاقيات املذكورة ال تعطي صخرة «تيخيليت» أي تأثري،
متوجهًا اىل الوسيط األمريكي بالقول« :إذا كان لديكم ما يؤكد
احتساب تأثري اجلزر فتقدموا به» ،لكن حجة اجلانب اإلسرائيلي
ركنت اىل احلدود مشا ً
ال مع سوريا وبأن اجلزر املوجودة هناك جرى
احتسابها «علمًا بأن الوضع خمتلف متامًا ،ألن اجلزر اللبنانية الشمالية
مستثمرة سياحيًا ،ومساحتها تفوق مساحة «تيخيليت» بأضعاف،
فيما جزيرة أرواد السورية جزيرة مأهولة .اما «تيخيليت» ،فليست
سوى صخرة تغمرها األمواج عند هبوب الرياح».
ما طرحه لبنان وأصر عليه ،دفع بالعدو اإلسرائيلي اىل تسريب
معلومات عرب إعالمه( ،صحيفة «إسرائيل هايوم») ،تتحدث عن أن
الرد اإلسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد
ّ
للرتسيم (اخلط  ،)310ما يعين جتاوز كل اخلطوط السابقة اليت
حددها العدو اىل الداخل اللبناني ،وذلك بعدما كان
حددها لبنان أو ّ
النقاش حمصورًا بني ّ
خطي النقطتني  1و( 23حيث مساحة الـ 860
لوح به العدو يصل إىل ما بعد
كيلومرتًا مربعًا) .واخلط اجلديد الذي ّ
املنطقة املواجهة ملدينة صيدا مشا ً
ال .وعليه جرى جتميد التفاوض،
وتبعه ضغط أمريكي على لبنان ّ
تولته السفرية األمريكية يف بريوت
دوروثي شيا للعودة اىل اخلط  ،23وهو ما رفضه لبنان.

ترسيم الحدود ...كنيرتات األمونيوم

يتبي من خالل الوقائع أن التعامل
لكن يف موازاة اإلصرار اللبناني،
نّ
مع هذا امللف شبيه بالتعامل مع ملف نيرتات األمونيوم اليت أدت
اىل انفجار املرفأ .مراسالت جرى جتاهلها وإهمال إداري ،يف حال
استمراره قد يؤدي اىل خسارة لبنان ملساحة كبرية من حقه يف
املنطقة االقتصادية.
هذه الوقائع تكشف بأن احلديث عن تعديل املرسوم بدأ خالل جلسة
للجنة الطاقة واملياه يف حزيران عام  ،2011وكان يرأسها حينذاك
النائب السابق حممد قباني .يف تلك اجللسة ،عرض الوزير طارق
اجملذوب (كان قاضيًا يف جملس شورى الدولة) تقرير املكتب
الربيطاني الذي يؤكد ضرورة التعديل ،لكن كالمه مل يؤخذ به،
وصدر املرسوم الرقم ( 6433اخلط .)23
تقرير املكتب الربيطاني مل ُ
يكن وحده الذي يؤكد أحقية لبنان
أعدها العقيد الركن البحري مازن
باخلط  .29إذ تضاف إليه دراسة ّ
بصبوص وأرسل نسخة منها عام  2013اىل وزارة األشغال إلبداء
الرأي ،إال أنها مل تجُ ِ ب!
وما بني عامي  2014و ،2018أنشأ اجليش اللبناني مصلحة
وجهزها بأفضل التقنيات ،وأجرى
اهليدوغرافيا يف القوات البحرية،
ّ
ّ
لشط الناقورة للهدف نفسه .وبعد تقديم التقارير ،أرسل
مسحًا
وزير الدفاع الياس بو صعب كتابًا إىل األمانة العامة جمللس الوزراء
(الرقم  )5918يف 27كانون األول  ،2019ينقل فيه بأنه ّ
«مت تشكيل
جلنة على صعيد اجليش ملتابعة موضوع الرتسيم ،وقد رفعت اللجنة
حمضرًا بنتيجة عملها اقرتحت مبوجبه وضع اسرتاتيجية واضحة
واعتماد خريطة طريق موحدة على الصعيد الرمسي حول موضوع
الرتسيم واالستفادة من املستندات واخلربات املتوافرة لدى اجليش
تبي وجود عدة خيارات يف الرتسيم ُتعطي
اللبناني ،وخاصة أنه نّ
لبنان مساحات إضافية جنوبي اخلط املعلن مبوجب املرسوم ،6433
نظرًا إىل توافر معطيات جديدة لدى مصلحة اهليدوغرافيا يف القوات
البحرية».
وبعد تأليف حكومة دياب ،أعادت وزيرة الدفاع زينة عكر إرسال
الكتاب نفسه اىل األمانة العامة للتأكيد عليه .فلماذا جرى جتاهله؟
لبت تعديل
حبسب مصادر مطلعة ،فإن عدم عقد جلسة وزارية
ّ
املرسوم سببه عدم التوافق حول هذا األمر.

اآلن ،وبعد تعليق املفاوضات عاد موضوع تعديل املرسوم اىل
الواجهةُ ،
وف ِتح النقاش به ،لكن الرئيس دياب اشرتط تأمني
التوافق .وقد ّ
تولت الوزيرة عكر ورئيس الوفد اللبناني املفاوض
العميد بسام ياسني التشاور مع الرئيس بري الذي أكد أن «موقفه
بري أن تعديل املرسوم لن يؤدي إىل حتصيل
معروف» .وموقف ّ
وسيظهر احلكومة كما لو أنها ترتاجع مستقب ًال عن حق
حقوق لبنان،
ُ
يؤدي إىل منحنا كامل املنطقة اليت
ألن أي تفاوض لن
ّ
لبناني ّ
سيضمها التعديل إىل املنطقة البحرية االقتصادية اخلالصة ،كما أنه
ّ
سيدفع بالعدو إىل زعم «حقه» يف مناطق إضافية مشا ً
ال ،ما سيحول
دون بدء التنقيب عن النفط والغاز فيها.

الجيش اللبناني كان يرفض حصر التفاوض باملساحة «املتنازع عليها»

هذا االنقسام سيعود ،حبسب املصادر ،بنتائج سلبية على لبنان.
ملاذا؟
تؤكد املصادر أن لبنان حباجة اىل ورقة قوية يف يده للضغط على
الطرف اآلخر .فتعديل املرسوم «يعين إلزام لبنان نفسه رمسيًا
باخلط  ،29وإلزام اآلخرين به بعد إيداعه يف األمم املتحدة» .كما أن
ٍ
موقف لبناني موحد ،إذ «حاول األمريكيون يف
التعديل يؤكد وجود
املرحلة السابقة اللعب على االنقسام وإشاعة معلومات تارة تقول
بأن اقرتاح التعديل هو طرح أمريكي حتى ترفضه أطراف حمددة،
وتارة أخرى بأنه طرح إيراني يهدف اىل نسف املفاوضات»! أما
اهلدف األهم من هذا التعديل وفق املصادر ،فهو «الضغط على
اإلسرائيليني للعودة اىل املفاوضات» .فتثبيت اخلط  29مبرسوم
يوسع املنطقة املتنازع عليها ،بشكل مينع عمل الشركات يف احلقول
ّ
اإلسرائيلية الواقعة ضمن هذه املنطقة وعند ختومها يف املياه
الفلسطينية احملتلة ،بسبب عدم وجود استقرار فيها .وبالتالي،
فإن الشركات لن تسمح بأن ختسر استثماراتها يف هذه املنطقة
وميكن أن تتجه للضغط على احلكومة اإلسرائيلية للعودة اىل
الناقورة .فاخلط  29يدخل اىل نصف حقل «كاريش» الذي ستبدأ
شركة «انرجني» اليونانية عملها فيه يف شهر حزيران املقبل.
وهلذه الغاية تقوم الشركة حاليًا بتصنيع سفينة خاصة بالتنقيب،
يف سنغافورة ،بقيمة نصف مليار دوالر.
هذا األمر يعين أن «على لبنان الذهاب اىل تعديل املرسوم قبل
حزيران ،ألنه يف حال بدأت الشركة بالعمل يف حقل كاريش قبل
التعديل ،فقد يصبح عملها وفقًا للقانون الدولي أمرًا واقعًا وال
يمُ كن االدعاء عليها» .أما يف حال التعديل «فسيسّبب هذا األمر
قلقًا لدى الشركة بسبب املبالغ الكبرية اليت تستثمرها للعمل يف
سيجد نفسه
منطقة غري مستقرة ،كما لدى اجلانب اإلسرائيلي الذي
ِ
مرغمًا للعودة اىل طاولة املفاوضات».
تتحمل رمسيًا
ويف هذا اإلطار ،تقول املصادر إن حكومة دياب اليوم
ّ
وإداريًا مسؤولية التعديل ،وإن على رئيس احلكومة الدعوة اىل
لبت هذا املوضوع ،وإال فإن اخلسارة يف البحر لن
جلسة استثنائية ّ
ّ
تقل عن اخلسائر اليت تسبب بها تفجري مرفأ بريوت!
يبقى استفسار إضايف حباجة إىل إجابة :يف حال إصدار املرسوم
والعودة اىل طاولة املفاوضات للمطالبة مبساحة  2290كيلومرتًا
سي ّربر لبنان موقفه إذا مل يسرتجعها كاملة؟ ألن يظهر
مربعًا ،كيف ُ
مبظهر املتنازل عن حقه؟
تقول املصادر إن هذه النظرية ،أي وضع خط والرتاجع عنه،
ينسحب على ال ّرب ،ألن اخلطوط متفق عليها واحلدود معرتف فيها.
لكن اخلطوط يف البحر ُيعلنها كل طرف من جانبه ،ويف النزاعات
البحرية .ووفقًا للمادة  74من قانون البحار ،تطالب كل دولة باحلد
عد ِ
ذلك
األقصى ،للوصول اىل اتفاق مشرتك يف ما بعد ،وال ُي ّ
تناز ً
ال.
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مــقاالت وتـحقيقات

هـذا ما أراد ماكـرون قـوله
جوني منيـّر

أن الرئيس الفرنسي اميانويل
ما من شك يف ّ
قرر الظهور يف مؤمتره الصحايف األخري
ماكرون ّ
ان زيارته الثالثة
ابرزها،
عدة
رسائل
لتوجيه
ّ
وان حتديد موعدها ينتظر
للبنان اصبحت حتمية،
ّ
اكتمال الشروط املطلوبة جلعلها زيارة ناجحة،
ولتقدم للبنانيني حكومة تتضمن
احلد األدنى
ّ
ّ
املطلوب إلعادة إنقاذ البلد.
وحني عقد ماكرون مؤمتره الصحايف يف تشرين
االول املاضي ،والذي تضمن ما يشبه اإلقرار
تقدم بها إلنقاذ
الضمين بإجهاض املبادرة اليت
ّ
لبنان ،كان
يقر ضمنًا خبطأ عدم إيالء اجلانب
ّ
االقليمي املتداخل بالساحة اللبنانية األهمية
املطلوبة .ومن هذه الزاوية ُيفهم إلقاء لومه
يومها على «حزب اهلل».
ّ
خيطط يومها ملرحلة وجيزة من
لكن ماكرون كان
اإلنكفاء ،تسمح له بإعادة تأمني اجلوانب اليت
ّ
شكلت «عيوب» جناح مبادرته.
واالنتخابات االمريكية اليت انتظرها اجلميع ،أخذت
وقتًا ال بأس به قبل حسمها كليًا .لكن ،ومع
اتضاح صورة نتائجها شيئًا فشيئًا ،واالجتاه
فإن 
لدخول جو بايدن اىل البيت االبيض،
ّ
اوروبا ومعها عاصمتها السياسية ،أي فرنسا،
بدت متفائلة بعهد جديد من التعاون االمريكي ـ
االوروبي ،بعد سنوات اربع من النزاعات وادارة
ب للقارة العجوز.
ظهردونالد ترام 
وخالل الفرتة االنتقالية ،زار انطوني بلينكن
باريس اليت يعرفها جيدًا ،بعيدًا من االضواء،
كونه مل يكن قد تولىّ رمسيًا موقع وزير اخلارجية،
والتقى بعض املسؤولني الفرنسيني .وقيل ّ
إنه
ّ
اكد سياسة بايدن االنفتاح على اوروبا والتعاون
معها على املسرح الدولي ،وخصوصًا يف الشرق
االوسط.
ّ
تسلم بايدن مهماته رمسيًا بعد أحداث داخلية
ومع
صاخبة ،بادر الرئيس الفرنسي اىل اتصال
طويل بنظريه االمريكي ،مستعرضًا كافة امللفات
االساسية .والدوائر الفرنسية حتدثت يف بيانها
عن بعض امللفات اليت ّ
متت مناقشتها ،مبا فيها
امللف اللبناني .فيما مل يذكر ذلك البيان املوقف
االمريكي.
وردت اوساط ديبلوماسية السبب،
ّ
ان ماكرون هو من بادر وطرح املوضوع
اىل ّ
اللبناني على بايدن ،فيما االخري يف حاجة لبعض
الوقت قبل رسم الصورة ّ
أن اكتمال
بدقة .ذلك ّ
ت يفاالدارة االمريكية سيحتاج اىل فرتة
التعيينا 
قد تصل اىل منتصف شباط املقبل ،على أن
تباشر بعدها الدوائر االمريكية املختصة يف رسم
السياسة املطلوبة.
أن ادارة بايدن ستمنح فرنسا ضوءًا اخضر
صحيح ّ
واضحًا وضوح الشمس ،لكن هنالك مبدأ التفاهم
حول «الكادر» الذي ستتولىّ باريس العمل من
ضمنه يف لبنان.
يف هذا الوقت ،باشر ماكرون حركته عرب
مستويني ،االول بعيد من االضواء ،ومن خالل
القنوات الديبلوماسية ،يف اجتاه كل من ايران
و»حزب اهلل» من جهة ،والسعودية من جهة أخرى.
ان التواصل مع قيادة «احلزب» يف لبنان
وقيل ّ
ّ
مت تفعيله جمددًا بواسطة السفارة الفرنسية يف 
بريوت.
واملستوى الثاني ،مباشر ،وهو ما ُترجم باتصال
ماكرون بالرئيسميشال عون ،على ان تلي ذلك
اتصاالت اخرى مبسؤولني آخرين.
وميكن ادراج املؤمتر الصحايف ملاكرون يف هذا
االطار ايضًا ،حيث قال ّ
انه اختذ قراره بزيارة
لبنان ،ولكن الزيارة الثالثة جيب ان تثمر «حكومة
ّ
مهمة» برناجمها واضح،
وأنه يعمل حاليًا على
ّ
التحضري جيدًا إلجناح زيارته ،قبل ان يعمد اىل
إنه يدرك ّ
حتديد املوعد .وقال ايضًا ّ
بد
أنه ال ّ
من بعض التعديالت على املواصفات اليت كان
وضعها .وتدور يف االوساط الديبلوماسية
معلومات حول موافقته على حكومة من  20وزيرًا
بدل حكومة الـ  ،18بناء لطلب «حزب اهلل» غالب
الظن .لكن ذلك لن يعين ابدًا التعديل يف جوهر
أن اي طرف سياسي لن ينال
مبادرة ماكرون ،أي ّ
ّ
املعطل ،خصوصًا
الثلث
وان الوزراء جيب أن ال
ّ
يكونوا اداة يف يد القوى السياسية ،حتى ولو
جاءت تسميتهم من خالل هذه القوى.
أن باريس املستاءة من طريف
ويروي البعضّ ،
ي ومن «التيار
النزاع ،اي من الرئيسسعد احلرير 
الوطين احلر» على حد سواء ،مل تكن راضية على

ما وصلها من بعض االمساء املقرتحة من جانيب
احلريري وجربان باسيل .فاملطلوب وزراء مشهود
هلم باملناقبية وبالقدرة على اختاذ القرار والشروع
يف االصالحات ،من دون العودة اىل هذا املسؤول
او ذاك ،اي وزير يعمل مبهنية وحرفية وليس ابدًا
واجهة ملصاحل هذا او ذاك.
وبالتأكيد ،سيكون «حزب اهلل» مشاركًا يف
احلكومة ولو بطريقة غري مباشرة ،متامًا كما غريه
من القوى واالحزاب السياسية .أي من خالل
استنساخ جديد لتجربيت مجيل جبق ومحد حسن،
أن أحد أبرز مهمات هذه احلكومة ،إضافة
واألهم ّ
اىل قيامها باإلصالحات املوعودة ،التحضري
النتقال سياسي سلمي يف اجتاه بناء مفهوم
سياسي جديد يف السلطة .وهذه احلكومة جيب
ّ
ان
حتضر النتخابات نيابية جديدة من املفرتض
تعزز حضورًا سياسيًا جديدًا ،على رغم املأخذ
ان ّ
الفرنسي على فشل الشارع اللبناني يف انتاج
وجوه جديدة.
يف هذا الوقت ،إنفجر الوضع يفمدينة طرابلس
ان املراقبني على خمتلف انتماءاتهم
 .صحيح ّ
وتوجهاتهم كانوا يتوقعون احندارًا مأسويًا للواقع
ّ
اللبناني ،بسبب االحندار السريع احلاصل اقتصاديًا
ومعيشيًا ،لكن ما حصل يف عاصمةالشمال ،حيث
ّ
السنية ،واليت ختتزن كثريًا
الثقل الشعيب للطائفة
من خطوط التداخل احمللي واالقليمي ،جعل من
املنطقي طرح التساؤالت حول ما اذا كانت هنالك
موجهة اىل فرنسا ،اليت اعادت تشغيل
رسائل
ّ
حمركاتها .وعلى سبيل املثال ،ما اذا كانت هنالك
رسائل من تركيا ،او حتى من ايران ،من خالل
حمددة.
جمموعات ّ
بأن ما حصل
كونته باريسّ ،
اإلنطباع االول الذي ّ
امنا هو حمصور يف اطار اللعبة الداخلية اللبنانية
حمددة ،لكن
وان ال رسائل اقليمية ّ
والطرابلسيةّ ،
بد من انتظار انتهاء التحقيقات اجلارية .خصوصًا
ال ّ
ّ
أن الذين توجهوا إىل دار البلدية
بعدما
تكشف ّ
حركهم شخص ينتمي اىل املنتديات اليت
إلحراقها ّ
حركهم،
هي بإمرة نبيل احلليب ،وهو ،أي الذي ّ
دفع أموا ً
ال ،ما يستوجب انتظار انتهاء التحقيق
ّ
ً
موجهة
للتأكد مما إذا كانت هنالك فعال رسالة
ّ
لفرنسا أم ال.
توجهًا دوليًا جديدًا
أن هنالك
يف الواقع ،بدا ّ
ّ
تؤيده باريس ،يقضي بإقناع ادارة بايدن خبطورة
ّ
االستمرار يف سياسة خنق «حزب اهلل» ،ولو
ادى ذلك اىل اختناق الدولة اللبنانية وانهيارها.
ّ
أن فشل الدولة اللبنانية سيؤدي اىل نتائج
ذلك ّ
كارثية ،ليس فقط على املستوى اللبناني الداخلي،
بل ايضًا على مستوى املنطقة .ويتفق اجلميع
على ضرورة اإلستمرار يف سياسة دعم اجليش
ّ
شكل املؤسسة الوحيدة الناجحة
اللبناني ،والذي
يف لبنان ،ما جعلها حتظى بدعم واحرتام خمتلف
االطراف الداخلية واخلارجية .ويف هذا االطار،
ن قريبًا اىل منح اجليش اللبناني 3
ستعمدواشنط 
لضمها اىل سالح اجلو ،كذلك سيجري
مروحيات،
ّ
العمل على توسيع دائرة املساعدات العسكرية.
ان العواصم الغربية ،ويف اطار سياستها
الغالب ّ
اجلديدة جتاه لبنان ،ستعمد اىل وضع خطة
للتخفيف من وطأة الفقر الذي أصبح يطاول اكثر
من  %55من اللبنانيني ،شرط ان حيصل ذلك بعد
اجناز برنامج االصالحات املطلوب .فالفساد الذي
خنر الدولة ،وكان عماد ذهنية الطبقة السياسية
بد من ان يتوقف.
احلاكمة ،ال ّ
وهذا ما
يفسر كالم الرئيس الفرنسي ايضًا،
ّ
عندما حتدث صراحة عن «احللف الشيطاني بني
ّ
تشكل
الفساد والرتهيب» .وهي املعادلة اليت
ّ
فلسفة حكم الطبقة السياسية .ولذلك ايضًا ،تركز
باريس ،كما واشنطن ،على حقيبة وزارة العدل،
اليت جيب ان تكون يف خدمة القانون ال يف خدمة
املصاحل السياسية كما كان حيصل دائمًا.
عندما قال ماكرون ان ليس لدى اللبنانيني قادة
يستحقونهم ،خجل بعض اللبنانيني نيابة عن
ان «الدنيا عم تشيت»،
املسؤولني الذين اعتربوا ّ
حسب املقولة الشعبية بالعامية .قبله قال وزير
«ان الطبقة
اخلارجية الفرنسية جان ايف لو دريان ّ
السياسية اللبنانية مبعث لإلحتقار».
لكن اطراف هذه الطبقة مل تهتم هلذا التقريع،
واندفعت جمددًا يف لعبة احملاصصة وكأن شيئًا
مل يكن.
طبقة فاسدة ومن دون كرامة ايضًا.

االنتخابات النيابية الفرعية يف حزيران؟
رلـى ابراهيـم

تتجه رئاسة اجلمهورية إىل الدفع حنو إجراء
االنتخابات النيابية الفرعية يف أول أحد من شهر
حزيران املقبل .املوضوع ُوضع على طاولة البحث،
ففي ميزان الربح واخلسارة ،إجراء هذه االنتخابات
مللء املقاعد التسعة يف ست دوائر يعطي األفضلية
لقوى السلطة؛ خصوصا أن  5دوائر منها ستخوض
االنتخابات وفقًا للنظام األكثري.
ال انتخابات نيابية مبكرة ،ليس األمر باملفاجأة،
فاسرتاتيجية النواب املستقيلني الثمانية (مروان
اجلميل،
محادة ،هنري حلو ،بوال يعقوبيان ،نديم
ّ
اجلميل ،إلياس حنكش ،نعمة افرام وميشال
سامي
ّ
معوض) باالستقالة عقب انفجار املرفأ ظنًا منهم
كر
أن ذلك سيقود اىل حل الربملان نتيجة توقعهم ّ
سبحة االستقاالت ،باءت حلظتها بالفشل ،وال سيما
أن تعويلهم على حلاق قوى  14آذار بهم من أحزاب
القوات واملستقبل واالشرتاكي أتى يف غري حمله.
وبالتالي ،خسر هؤالء مقاعدهم النيابية ومل يرحبوا
شيئًا يف املقابل .يومهاّ ،
وقع وزير الداخلية حممد
فهمي مرسوم دعوة اهليئات الناخبة إىل االنتخابات
النيابية الفرعية هلذه املقاعد ،وأرسله اىل احلكومة
موصيًا بإجراء االنتخابات الفرعية قبل تاريخ 13
تشرين األول ،أي خالل شهرين من تاريخ الشغور.
صرفة لألعمال مل ّ
إال أن احلكومة ُ
توقع املرسوم،
امل ّ
ودخلت مسألة عدم تعيني موعد لالنتخابات خالل
شهرين من تاريخ االستقالة يف إطار املخالفة
الدستورية .لكن مع وفاة النائب املتين ميشال املر
أخريًا ،عاد احلديث عن إجراء انتخابات فرعية مللء
شغور  9مقاعد موزعة على ست دوائر .وعلمت
«األخبار» أن املوضوع كان مدار حبث يف قصر
بعبدا ،ومثة اجتاه لدى رئاسة اجلمهورية للدعوة إىل
تعيني موعد لالنتخابات الفرعية يوم األحد  6حزيران
املقبل.
قرار رئيس اجلمهورية ميشال عون مبلء الشغور
يف املقاعد النيابية يعين أن  6دوائر ستكون على
موعد مع معارك انتخابية مبكرة .ورغم أن هذه
االنتخابات ستجري وفق «قانون النسبية» ،إال أن
 5دوائر من أصل  6ستقرتع وفق النظام األكثري،
وذلك ألن الفقرة الرابعة من املادة  43من قانون
تنص على أن «جتري االنتخابات
االنتخاب 2017/44
ّ
النيابية الفرعية مللء املقعد الشاغر على مستوى
الدائرة الصغرى العائد هلا هذا املقعد ،وفقًا لنظام
االقرتاع األكثري على دورة واحدة ،وتحُ ّدد مراكز
االقرتاع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير .أما
ّ
ختطى الشغور املقعدين يف الدائرة االنتخابية
إذا
الكربى ،اعتمد نظام االقرتاع النسيب ِوفق أحكام
هذا القانون» .ما تقدم يعين أن قضاء الشوف
سيخوض انتخاباته وفقًا للنظام األكثري مللء شغور
مقعد النائب املستقيل مروان محادة ،كذلك األمر
بالنسبة إىل املقعد املاروني الشاغر يف عاليه بعد
استقالة هنري احللو .وألن عدد املقاعد الشاغرة
اجلميل
يف دائرة بريوت األوىل هو مقعدين (نديم
ّ
وبوال يعقوبيان) ،فإن االنتخابات ستجري أيضًا
على أساس النظام األكثري .يف املنت الشمالي،
ثالثة مقاعد شاغرة ،وذلك يقود اىل انتخابات
وفقَا للنظام النسيب على املقعدين املارونيني
(خلفًا لسامي اجلميل والياس حنكش) واملقعد
األرثوذكسي (خلفًا مليشال املر) .أما يف كسروان
فسيعتمد
اليت استقال منها النائب نعمت افرام،
ُ
النظام األكثري .األمر نفسه يف زغرتا حيث استقال
ميشال معوض.
ما سبق ،يرجح كفة األحزاب على كفة املستقلني
أو اجملتمع املدني .وذلك ألن «بلوك» األحزاب يف
األقضية كفيل مبيل الدفة لصاحلهم عند احتساب
النتائج بواسطة النظام األكثري ،وال سيما أنه ال
بلوك مقابل جملموعات اجملتمع املدني بل جمموعة
حتالفات مستقلة بعضها عن بعض .ومثة من يرى
أن ترشح النواب املستقيلني إىل املقاعد نفسها
مرة أخرى يف انتخابات فرعية ال عامة ،هو «من دون
طائل» سياسيًا ،اذ ما الدافع إىل استقاالتهم اذًا،
إن كانوا سيعيدون الرتشح إىل مقاعد استقالوا
منها بإراداتهم حبجة سقوط شرعية اجمللس النيابي
وإصرارهم على االنتخابات النيابية املبكرة يف كل
لبنان؟
حبسب الباحث يف الدولية للمعلومات حممد مشس
الدين فإن «خوض االنتخابات الفرعية على أساس
النظام األكثري يف كل من الشوف وعاليه ،يضع

مفاتيح املقعدين يف جيب احلزب االشرتاكي .كذلك
عد
بالنسبة إىل املقعد املاروني يف زغرتا الذي ُي ّ
حمسومًا لتيار املردة .أما الدوائر اليت ميكن أن
تشهد معارك فهي بريوت األوىل واملنت الشمالي
وكسروان» .ففي دائرة بريوت األوىل اليت تضم
األشرفية والرميل والصيفي واملدور ،النتائج
مرتبطة بالتحالفات االنتخابية ،علما بأن نسبة
االقرتاع فيها كانت  ،%33.2وهي األدنى يف
كل لبنان .ويقول مشس الدين إن «نسبة االقرتاع
يف االنتخابات الفرعية تنخفض حكمًا» .يف العام
 ،2018حازت الئحة التيار الوطين احلر  18373صوتًا
ضمت
مقابل  16772صوتًا لقوى  14آذار اليت
ّ
يومها القوات والكتائب وميشال فرعون وأنطون
صحناوي ،فيما مجعت الئحة اجملتمع املدني «كلنا
وطين»  6842صوتًا والئحة «حننا بريوت» اليت
رأستها ميشال جربان تويين  1272صوتًا.
يتوقع أن كتلة التيار الناخبة تراجعت ،نتيجة األداء
السياسي وجزء من أصوات املرشح الراحل مسعود
األشقر .لكن إعادة جتمع قوى  14آذار بعضها مع
بعض يف مواجهة التيار الوطين احلر وحزب الطاشناق
ستشعل معركة يف الدائرة ،اال أن خروج الكتائب
من هذا التحالف وكذلك فرعون وصحناوي يعين أن
القوات وحدها يف امليدان ،وقد نال مرشحها عماد
واكيم ،إضافة اىل رياض عاقل ،حنو  4آالف صوت
فقط .السؤال الرئيسي هنا هل سيشارك اجملتمع
املدني يف االنتخابات الفرعية؟ تقول النائبة السابقة
بوال يعقوبيان إنهم «مستمرون يف مواجهة هذه
السلطة والتمسك باحلياة الدميقراطية» .وتشكك
«إن تأكدت السلطة
يف حصول االنتخابات الفرعية ْ
أن القوى املدنية ستشارك» .يف مجيع األحوال،
تضيف يعقوبيان« ،سنسري وفق قرار التحالف
ننسق معها .أما رأيي الشخصي
واجملموعات اليت
ّ
فهو بضرورة املشاركة دائمًا ،لفتح اجملال أمام
الناس للتعبري عن نبض الثورة داخل الصناديق.
فدور املعارضة هو الوقوف يف وجه السلطة يف
كل االنتخابات ،أكانت نيابية أم نقابية أم بلدية
أم طالبية وتقديم مشروع بديل .ينبغي تفعيل دور
التصويت العقابي لكسرهم» .أما مصادر الكتائب،
فتشري اىل أن موضوع املشاركة أو عدمها يناقش
يف حينه يف املكتب السياسي ومع اجملموعات
املدنية اليت نتحالف معها.
يف املنت الشمالي ،حيث ستخوض أحزاب القوات
والتيار والكتائب (إذا اختذ قرار املشاركة)
والقومي والطاشناق املعركة وفقًا للنظام النسيب
وعلى ثالثة مقاعد .وهنا مثة ارتباك لدى األحزاب
حول من سيخلف النائب الراحل ميشال املر ،وكيف
ستصوت كتلته واىل جانب أي أحزاب ،وإذا ما
ّ
كان ابنه الوزير السابق الياس املر ،أو ابن شقيقه
ميشال املر ،سيرتشحان .ومن املتوقع أن يتحالف
التيار الوطين احلر والطاشناق والقومي ،لنيل مقعد
ثان بواسطة
على األقل ،وتوقع احلصول على مقعد ٍ
الكسور .رغم أن التحالفات السياسية أيضًا تلعب
دورًا مهما يف قلب النتائج ،إضافة اىل هوية
املرشحني.

سيعمد التيار اىل ترشيح وجوه مستقلة وغري نافرة،
نظراً اىل أنه لم يخسر أي مقعد نيابي

وتشري املعلومات اىل أن التيار سيعمد اىل ترشيح
وجوه مستقلة وغري نافرة يف كل الدوائر ،وذلك
ألنه مل خيسر فعليًا أي نائب ،بل سيضيف رحبًا غري
متوقع يف حال الفوز.
يف كسروان ،مثة جمموعة من القوى اليت تتحكم يف
وسينسق قراره مع
اللعبة .النائب فريد اخلازن قوة
ّ
تيار املردة ،نعمة افرام قوة ،التيار الوطين احلر
قوة .بني الثالثة مثة أرجحية للتيار ،مع العلم بأن
القوى الثالث شبه متكافئة .يلي هذه القوى حزب
القوات ثم منصور البون .تتحرك هذه اخلارطة مع
حترك التحالفات.
يف هذا الصدد ،يرى مشس الدين أن االنتخابات
الفرعية كما االنتخابات النيابية املبكرة وفق قانون
تؤسس لنتائج جذرية ،ألن
العام  2018نفسه ،لن
ّ
أي تغيري يف أي دائرة حيتاج اىل تبدل مزاج ما
بني  3آالف و 10آالف ناخب .القانون األنسب
إلجناز تغيري حقيقي يكمن يف اعتماد لبنان دائرة
واحدة وفق النظام النسيب ،على أن حيق لكل ناخب
االقرتاع ملرشح واحد خيتاره.

صفحة 11

Saturday 6 February 2021

الـسبت  6شــباط 2021

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

تقرير دبلوماسي حول لبنان:

فَ َقـ َد وظـيفته فال تنتـظروا حـلوال سـحرية
سـامي كاـيب

من يستمع حاليًا اىل ٍ
عدد من الدبلوماسيني العرب
ُ
سيخلص اىل نتيجة
واألجانب املهتمني بلبنان،
سوداوية حيال مستقبل بالد األرز ،ليس فقط
ألن احللول مؤجلة او غائبة أو مستحيلة ،وامنا
يهم أحدا سوى
ألن «لبنان فقد وظيفته ،وما عاد
ّ
أولئك اخلائفني من خروج أوضاعه عن ضوابطها،
وتأثري ذلك سلبا على دول عديدة ،فال بأس اذا
من احلفاظ على شيء من املساعدات االنسانية
والطبية له» ،وفق ما يقول دبلوماسي عريق.
يقدم بعض
يف تشريح فقدان لبنان وظيفته،
ّ
هؤالء الدبلوماسيني النقاط التالية:
· أو ً
طبعت أو ستطبع مع
ال ،ان دول اخلليج اليت ّ
اسرائيل ،قامت بذلك انطالقا من قناعة عميقة
عندها بأن مستقبلها التنموي والتجاري واملصلحي
والسياسي والعسكري ،سيكون مرتبطا بالتحالف
مع اسرائيل ،وهي تنظر اىل اليهود حاليًا ،كما
نظرت سابقًا اىل املوارنة يف لبنان ،حبيث ترى
ّ
املتنفس احلقيقي يف املنطقة كأقلية
فيهم
ناشطة وحيوية ،وذلك خالفا للرأي السائد بأنها
فعلت ذلك بسبب ضغوط الرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب .وهي بالتالي ما عادت
جتد يف لبنان أي مصلحة ،وتنظر اليه على أنه
جمرد ساحة للتمدد االيراني.
ّ
· ثانيًا ،إن لبنان ،ومنذ خروج منظمة التحرير
الفلسطينية وسالحها عن أراضيه ،فقد دوره
كساحة اشتباك وصفقات ،ذلك ان الساحات
تعددت يف املنطقة خصوصا بعد غزو العراق وهي
ّ
متددت اىل سوريا واليمن والعراق وليبيا وغريها،
وبات لبنان األقل منفعة يف ذلك ،فلو حصل مثال
أي صدام كبري أو صفقة ،فان العراق او حتى
سوريا سيكونان األوىل بذلك.
· ثالثًا ،إن احلركة املصرفية واملالية ُ
ضربت يف
ٌ
دول اخرى وتتحول اىل مركز
الصميم ،لتنتعش
اجلذب املالي ،فباالضافة اىل دبي اليت خطفت
لسنوات طويلة وهج لبنان بهذا املعنى ،جند أن
البحرين ومصر قد عززتا مكانتيهما املاليتني
واالستثماريتني يف السنوات القليلة املاضية،
وارتفع سعر اجلنيه املصري مثال مخسني باملئة
تقريبًا يف الفرتة االخرية نظرًا للتدفقات املالية
واالستثمارات.
· رابعًاُ ،
ضربت منافذ لبنان فعليًا ،فإىل مسألة
احلدود الربية اليت تطرح اشكالية حقيقية ،فان مرفأ
بريوت قد انهار ،ومطار العاصمة صار مشبوهًا من
وجهة نظر الغرب ،ومثة اجتاه جلعل مرفأ حيفا،
وكما كان قبل حرب  ،1948مركز الثقل األساس.
بري مث ًال،
ولذلك فان رئيس جملس النواب نبيه ّ
همه
كان
وبعد تفجري املرفأ ،يف  4آب ،أغسطس
ّ
األكرب ،والذي قاله ملن زاره ،هو يف اعادة فتح
بوابة لبنان ،قائال »:اكتمل الطوق ،جيب االسراع
يف اخلروج من هذه الكارثة اليت هدفها خنق لبنان
ثم نرتب األمور السياسة االخرى» .
· خامسًا ،اذا كان اخلليجيون أحبوا لبنان تارخييا،
ألسباب عديدة تتعلق بطقسه وحسن خدماته ومجال
طبيعته وحرية احلياة فيه ،فان اسرائيل ستحاول
اغراءهم بأكثر من هذا وهي بدأت فعليا بذلك
منذ فرتة غرية قصرية ،ذلك ان التطبيع ليس
وليد ساعته.
· سادسًا ،بالنسبة الكتشاف الغاز والتفاوض
احلدودي مع اسرائيل لرتسيم احلدود البحرية،
يقول دبلوماسي واسع االطالع»:اال تالحظون ان
اسرائيل هي اليت تؤخر ذلك حاليًا ،وتتدلل على
لبنان؟ فهي ما عادت تشعر باحلاجة اىل تقديم
تنازالت يف ظل هذا االنفتاح العربي الكبري
عليها».
· سابعًا ،مل تعد الدول الكربى مقتنعة بان الطبقة
السياسية احلالية قادرة على توفري احللول.

فقد قال دبلوماسي فرنسي صراحة يف األيام
القليلة املاضية»:اننا يف حالة يأس من هؤالء
السياسيني الذين ضربوا كل الفرص اليت ُق ّدمت
هلم ،صحيح ان الرئيس اميانويل ماكرون كان
جادًا يف املساعدة على توفري حلول ،لكنه شعر
ّ
باليأس ،ولوال الذكرى املئوية لتأسيس لبنان
حتمس للمجيء
الكبري وما تعنيه لفرنسا ملا كان ّ
واقرتاح حلول» .هذا يعين ان مبادرته اليت
صيغت بدقة مع اجلانب املصري ،تالشت قبل
تنفيذ أي بند منها ،ومن الصعوبة مبكان معرفة
كيف ميكن ان تعود اىل االنطالق يف ظل استمرار
اإلنسداد اللبناني الداخلي السباب واهية.
· ثامنًا ،ان من الوهم متامًا االعتماد على االدارة
االمريكية اجلديدة العادة تنشيط الوضع اللبناني.
فاملفاوضات بني الرئيس جو بايدن وايران يف حال
انطلقت ،ستمتد لفرتة طويلة ،ذلك انها سنقسم
اىل مرحلتني ،االوىل ،تكون فيها العودة اىل
االتفاق القديم شرط تراجع ايران عن كل اخلطوات
اليت أعقبت ألغاء اإلتفاق من جانب الواليات
املتحدة يف العام  2018مقابل إفراج أمريكا عن
بعض األموال ووقف العقوبات ،والثانية ،تتوسع
اىل جماالت اخرى ورمبا اىل دول اخرى .لكن هذا
ليس منتظرا قبل عام على االقل ،وسوف نشهد
هذا العام انتخابات يف سوريا وايران وفلسطني
وإسرائيل ،ويف احلالة السورية ال شيء واضحًا
حتى اآلن.
· تاسعًا ،إن لدى حاكم مصرف لبنان امكانية
لتقطيع الوقت نقديا وماليًا حتى االنتخابات
الرئاسية يف لبنان ،فعملية اعادة اهليكلة تتسلل
شيئًا فشيئًا ،والـ «  »haircutحصل فعليا اذا
ما نظرنا اىل اسعار صرف الدوالر بني الرمسي
واملنصة والسوق السوداء ،ثم إن مصرف لبنان
املركزي يقول انه من خالل اعادة الرمسلة سيتم
ادخال  4مليارات دوالر ،فلنفرتض ان مليارين
سيدخالن فعليا ،اضافة اىل مليار تأمني ،فهذا
سيساهم مع ما هو متوفر حاليا يف مترير املرحلة
املقبلة ،بانتظار حسم إنضمام لبنان إألى برنامج
صندوق النقد الدولي وتشكيل حكومة جديدة.
وقد تبني من خالل مؤمتر باريس األخري ان الدول
الغربية حصرت مساعداتها اىل لبنان مبا يضمن
تأمني أدنى الشروط االنسانية والغذائية والطبية
فقط ال غري.
تقدم ،يجُ مع دبلوماسيون
انطالقا من كل ما
ّ
مهتمون بالشأن اللبناني ،ان ال جمال ألي حلول
سحرية خارجية ،وان املطلوب من الفعاليات
السياسية اللبنانية االتفاق سريعا على تشكيل
حكومة والبدء يف تطبيق مشروع انقاذي برغم ثقل
املهمات .لكن معظم هؤالء الدبلوماسيني باتوا
مقتنعني ان هذا احلد األدنى من احللول يصطدم
بعقبة كأداء تتمثل يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.
فجميع األطراف دخلوا على ما يبدو يف هذا النفق
الرئاسي وكل منهم يريد حتسني شروطه ،وما
عاد بالتالي تشكيل احلكومة منعز ً
ال عن ترتيب
بيوت األطراف استعداد لالستحقاق األهم .ولذلك
فإن اللبنانيني أمام مرحلة ستشتد صعوبة ،واذا
مل تصل اىل االتفاق على رئيس مجهورية يف
مرحلة حتسن املناخ الدولي ،فان لبنان سيغرق
يف الفراغ الرئاسي .مثة خطر آخر وهو يف انعدام
حصول حتسن يف التفاوض واالقليمي والدولي
خصوصا بني ايران وأمريكا ،ما يعين زيادة يف
تعقيد األوضاع الداخلية اللبنانية.
يكرر نفسه
التاريخ
تقدم يؤكد ان
ان كان كل ما ّ
ّ
ولكن بصورة أبشع وأكثر سوداوية يف لبنان،
ذلك أن معظم األطراف السياسية عاجزة او غري
واهم
راغبة بانتاج حلول توافقية وكل طرف
ٌ
بأنه سينتصر على اآلخر .وهذا ما يثري دهشة
الدبلوماسيني ،الذين يقول بعضهم»:مل نر بلدا
يعيش هذه الدرجة من االنهيار ،بينما ساسته
خمتلفون على جنس املالئكة ،وشعبه مل ينجح يف
الضغط عليهم ،وبهذا املعنى فقط صار لبنان
فريدا ،اما يف ما بقي فهو فقد كل وظائفه».

كيف خيرج لبنان من حالة استعصاء تشكيل احلكومة؟
أمـني حـطيط
مرة أخرى يتأكد اللبنانيون أنه كان على َمن
ب اىل االستقالة كان
دفع حكومة حسان ديا 
عليه أن يتأكد من القدرة على إجياد البديل
قبل االستقالة تلك ،اليت كان فيها كما بات
واضحًا دفع لبنان اىل «اجملهول – املعلوم»
ومساهمة يف توفري ظروف تسهيل جناح خطة
بومبيو
أعدت لتدمري لبنان لينال
اإلجرامية اليت ّ
ّ
عرب هذا التدمري من املقاومة اليت ينظمها
ويقودها وميارسهاحزب اهلل.
التنفيذية وإحداث فراغ
فتعطيل السلطة
ّ
سياسي هو الركن األول الذي وضعه بومبيو
يف خطته اليت تشمل أيضًا االنهيار االقتصادي
والنقدي ،وهو أيضًا ما يتأكد للبنانيني منه
اليوم كما جاء على لسان مسؤول
أمريكي
ّ
ضليع او
متخصص بشؤون لبنان وسورية منذ
ّ
ّ
وبكل
العام  ،2005هو جيفري فيلتمان الذي
وضوح وبعد اعرتافه بفشلأمريكا يف سورية،
نسب أسباب االنهيار االقتصادي يف لبنان اىل
اليد األمريكية اليت شاء أصحابها الضغط على
فدمروا االقتصاد اللبناني
سورية عرب لبنان
ّ
وجوعوا الشعب فيه وكان هذا االنهيار الركن
ّ
اآلخر من أركان خطة بومبيو.
وكنا حنن مع آخرين يف لبنان ويف اخلارج من
نعول على وقف تنفيذ
املهتمني بالشأن اللبناني ّ
ّ
اخلطة األمريكية اإلجرامية حبق لبنان ،مع رحيل
ترامب ووزير خارجيته بومبيو من السلطة ،وان
يلتقط اللبنانيون فرصة سنحت دوليًا وإقليميًا
للسري بعكس خطة بومبيو بدءًا مبلء الشغور يف
موقع السلطة لتنفيذية واملسارعة اىلتشكيل
احلكومة ثم االنصراف اىل معاجلة الوضع
أن األحداث األمنية اليت اختذت
االقتصادي ،إال ّ
منطرابلس مسرحًا هلا جاءت معاكسة للتوقع،
تصب يف خانة استمرار خطة
وظهرت وكما أنها
ّ
بومبيو خاصة يف ركنها املتعلق باخللل األمين
املخطط للبنان ،فهل القراءة هنا صحيحة؟
بان خطة بومبيو ال تزال قيد العمل
ّ
إن القول ّ
رغم رحيل صاحبها قول فيه الكثري من
اجملازفة ،وهو قول ال يرتكز على ما يكفيه
أن الرئيس األمريكي
من حجج منطقية ،خاصة ّ
ن وخالل األيام العشرة األوىل
اجلديد جو بايد 
من حكمه اختذ من القرارات املتصلة مبنطقتنا
ما يؤكد أنه عند
تعهده االنتخابي مبراجعة
ّ
قرارات ترامب يف ما يتعلق يف املنطقة،
مجد شحنات األسلحة اىل السعودية
حيث إنه ّ
واإلمارات ليضغط عليهما يف حرب اليمن
وليتنصل منها ،وعينّ روبرت مالي مبعوثًا
ّ
ن لريسل رسالة إجيابية هلا بأنه
له إىل إيرا 
مهتم بالعودة األكيدة اىل االتفاق النووي
ّ
معها ،وأرسل اجلنرال ماكينزي اىل «إسرائيل»
مباشرة ليؤنب كوخايف بعد مواقفه وتهديداته
النارية االستفزازية اليت طالت بشكل غري
مباشر أمريكا ذاتها ،وهي تهديدات جاءت يف
توقيت يخُ شى معه من إفساد اخلطة األمريكية
اجلديدة للتعامل مع ملفات املنطقة ،وأخريًا كان
االتصال اهلاتفي
املطول بني بايدن والرئيس
ّ
الفرنسي ماكرون ،الذي حرك العالقة اجلامدة
اجلافة األمريكية األوروبية بعد الربودة القاتلة
اليت دفع ترامب إليها
وتسببت بفشل اخلطة
ّ
الفرنسية يف لبنان حتى اآلن.
وعليه نقول ألطراف االشتباك يف لبنان من
اللبنانيني وغري اللبنانيني الذين ال يزالون
يعملون او يتصرفون على أساس استمرار
خطة بومبيو انهم يظلمون أنفسهم بالقدر الذي
بأن اخلطة
يؤذون لبنان ،وعليهم أن يدركوا ّ
اليت فشلت يف حماصرة املقاومة إلسقاطها
عندما كان صاحبها يشرف عليها بنفسه ويعمل
يقدر هلا
أن هذه اخلطة لن ّ
املستحيل إلجناحهاّ ،
النجاح بعد غياب صاحبها وعدم اكرتاث خلفه
بها .وهنا يطرح السؤال كيف خنرج من خطة
بومبيو التدمريية؟
إن التصرف الفوري والضروري املطلوب بإحلاح
ّ
للخروج عن مسار خطة بومبيو هو ملء الشغور
احلكومي ،وتشكيل حكومة باملعايري
الوطنية
ّ
ّ
سمى لدى الطائفيني
اليت حترتمالدستور وما ُي ّ

«امليثاق» و»امليثاقية» واحلرص على قبول
من يريد املشاركة يف احلكومة وفقًا حلجمه
التمثيلي يفجملس النواب .وإذا كانت املبادرة
الفرنسية طرحت معايري أخرى لتشكيل احلكومة
فإن أربعة أشهر من
التخبط واالنتظار والفشل
ّ
ّ
كافية
لتفهم أصحاب املبادرة والعاملني عليها
ّ
وبها،
لتفهمهم استحالة التطبيق يف صيغتها
ّ
األساسية ألسباب داخلية أو ً
ال وألسباب خارجية
ثانيًا.
وعلى
املهتمني بالشأن ان يعلموا انه ليس
ّ
املطلوب فقط تشكيل احلكومة ،بل املطلوب
تشكيل حكومة فاعلة وفاعليتها مقرتنة بتحقق
أربعة شروط حتمية الوجود ،أوهلا احرتام أحكام
الدستور نصًا وروحًا خاصة صالحيات املواقع
الدستورية فيه معطوفة على امليثاق ،ثانيها
التناغم واالنسجام بني رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة ،وثالثًا قبول األكثرية النيابية
بها لتأمني ثقة وزانة هلا ،والشرط األخري قدرة
احلكومة على ّ
فك احلصار األجنيب عن لبنان
للبدء مبعاجلة االنهيار االقتصادي والنقدي
ألي معاجلة.
وهو املدخل ّ
أن حتقق هذه الشروط ولألسف أمر ليس
بيد ّ
بالسهل ،ال بل إنه يستعصي يف ّ
ظل املقاربة
احلالية لتشكيل احلكومة اليت ُيقال بأنها
ّ
جتري وفقًا للمبادرة الفرنسية واليت توصف
بأنها تقوم على قاعدة «حكومة غري سياسية
مع حصرية صفة االختصاص يف وزرائها»
وإفراط يف تفسري دور رئيس احلكومة وإرادته
املنفردة يف اختيار الوزراء من غري تشاور او
الوقوف على رأي من يفرض الدستور موافقته،
متت
هذا باإلضافة اىل جزئيات وتفصيالت ال ّ
اىل الدستور وال إىل الواقع اللبناني بصلة ،ما
بأن املبادرة أطلقت
وفسرت وترمجت
يظهر ّ
ّ
بشكل
وكأن َمن وراءها أو َمن ينفذها ال يعرف
ّ
شيئًا عن الواقع اللبناني دستوريًا وواقعيًا ،ما
جعلها تفشل بشكل فاقع.
ولذلك وللخروج من املأزق القائم ،وبانتظار
االتفاق على نظام سياسي جديد بات يف
ذهن الغالبية العظمى من اللبنانيني هدفًا ال
ميكن التخلي عنه حتى ولو مل جياهر البعض
به ،بانتظار ذلك وجب تشكيل احلكومة اليت
تستجيب للشروط األربعة أعاله يف ّ
ظل الدستور
القائم واألعراف الدستورية املستقرة وان
تشكل حكومة إنقاذ حتكم خالل السنة املتبقية
من عمر اجمللس النيابي
ويتم تشكيلها وفقًا
ّ
لآللية التالية:
 1ـ
حيدد رئيس احلكومة املكلف مع رئيس
ّ
اجلمهورية خريطة التوزيع السياسي والطائفي
للحكومة.
حيدد رئيس احلكومة املكلف أحجام التمثيل
2ـ ّ
للكتل القابلة باملشاركة يف احلكومة ويستحصل
على موافقتها عليه.
 3ـ يتلقى رئيس احلكومة املكلف من رؤساء 
الكتل النيابية الراغبة باملشاركة يف احلكم
ّ
لكل مقعد 3
أمساء ممثليها على ان يقرتح
أمساء خيتار رئيس احلكومة واحدًا منها.
 4ـ يعرض رئيس احلكومة
مسودة التشكيل
ّ
مع رئيس اجلمهورية ويناقشها معه لتأمني
التوازن الوطين والدستوري والطائفي.
 5ـ يكون القرار النهائي بالتشكيل توافقيًا بني
الرئيسني وبقبول من كتل األكثرية النيابية.
نقرتح هذا مع علمنا بصعوبة تطبيقه من قبل
املعنيني يف ظل ما بات حيكم العالقة بني
رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف وأطراف
بد من
أخرى يف الكتل النيابية ،وهي عالقة ال ّ
كسر جليدها عرب دعوة من رئيس اجلمهورية اىل
اجتماع ثالثي جيمعه اىل رئيس جملس النواب
ورئيس احلكومة املكلف لالنطالق بالعمل بهذه
اخلطة اليت نقرتحها رغم علمنا بصعوبتها ،لكنها
تبقى حماولة أخرية للسري على اجلمر فإن مل
بد
تنجح فيكون اعتذار الرئيس املكلف أمرًا ال ّ
منه تعقبه العودة اىل القرار النيابي الختيار
البديل بشكل ينطوي على قدرة الشخصية 
املختارة بأن تستجيب للشروط األربعة أعاله.
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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

شروط الغرب تتج ّدد :حترير العملة ورفع الدعم وهيكلة املصارف..

ميشال املر :رابع «الرتويكا»

حزب اهلل يستأنف الوساطة بني عون واحلريري األرثوذوكسي احلامل بـ«صنع» الرؤساء املوارنة
هيام القصيفي

ابراهيم األمني

حرك املياه الراكدة يف
يبدو ّ
أن تطورًا ما ّ
ملف تأليف احلكومة .وسواء عزا البعض األمر
اىل األحداث «اللغز» يف طرابلس ،أو إىل
االتصاالت اجلارية بني فرنسا والواليات املتحدة
بشأن لبنان ،إال أن قوى داخلية بارزة وجدت
أن من الضروري العمل على وصل الكالم بني
ّ
بعبدا وبيت الوسط.
وحتى ساعات ليل أمس األوىل ،كان حزب اهلل
ّ
هو اجلهة األبرز الفاعلة على
اخلطني ،منطلقة
من ضرورة وقف السجال بني الرئيسني ميشال
كوة يف
عون وسعد احلريري من جهة ،وفتح ّ
اجلدار احلكومي املرتفع بني اجلانبني .وينطلق
بأن هناك حماوالت لدفع
مسعى احلزب من تقديٍر ّ
لبنان إىل مستوى أعلى من الضغوط املتنوعة،
بغية دفعه إىل مزيد من الفوضى السياسية
واألمنية املرتافقة مع تدهور اقتصادي كبري،
وسط مؤشرات سلبية نقلتها جهات دبلوماسية
غربية إىل املسؤولني من مواقع خمتلفة،
تشدد
ّ
على التوجه إىل وقف أي دعم متوقع على صعيد
الربامج املالية الكبرية ،وصو ً
ال إىل برامج الدعم
الصغرية اليت تقع حتت عنوان مواجهة الظروف
االجتماعية النامجة عن وباء كورونا.
وحسب املعطيات املتوافرة ،فإن احلريري كان
قد أعرب عن رغبته بعدم استئناف أي تواصل
مع الرئيس عون يف ظل ما أعلنه األخري من
مواقف جتاه الرئيس املكلف .احلريري هنا يهتم
بالشكل وباملضمون أيضًا .وهو جيد نفسه
يف موقع «غري القادر» على
حتمل «اإلهانات
ّ
املتوالية» من جانب الرئيس عون ،سواء ما
ورد يف التسريب الصوتي الشهري ،أو حتى ما
نقلته الزميلة «األخبار» (يوم اجلمعة الفائت) عن
رئيس اجلمهورية بشأن «قول احلريري الشيء
وعكسه» .ويف املقابل ،يبدو الرئيس عون كما
رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل يف موقع
«عدم التساهل» مع حماولة حماصرتهما من خالل
تركيبة حكومية تالئم «اخلصوم» وال تسمح بعمل
«خارج جدول أعمال فريق سياسي داخلي متصل
بأجندة خارجية».
لكن العنصر
املستجد خارجيًا هو رسالة فرنسية
ّ
وصلت اىل
معنيني يف لبنان ،بأن االتصال
ّ
مدد مهلة
األمريكي ــــ الفرنسي بشأن لبنان ّ
تفويض املبادرة الفرنسية .ومثة خشية من أنه
يف حال مرور الفرصة من دون نتيجة ،فإن
الدور األمريكي قد يعود اىل مستوى جديد
من الضغوط القصوى مقابل انسحاب أوروبي
وفرنسي على وجه اخلصوص ،علمًا بأن مصادر
فرنسية تقول إن باريس ال تزال تنتظر إشارات
أمريكية ــــ إيرانية تتيح للرئيس ماكرون التحرك
لبنانيًا.
وبناء عليه ،فإن مبادرة حزب اهلل كانت على
ً
شكل تواصل غري معلن مع بيت الوسط،
واتصال هاتفي طويل بني األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل ورئيس التيار الوطين
احلر ،تناول ملف التشكيلة احلكومية ،وخصوصًا
آلية
مسألة الضمانات اليت يريدها التيار بشأن ّ
ويظهر التيار
اختاذ القرارات داخل احلكومةُ .
والرئيس عون رغبة واضحة يف رفع عدد الوزراء
إىل عشرين وزيرًا ،ما يتيح لفريقهم احلصول
على مقعدين مسيحي (كاثوليكي) ودرزي (من
حصة طالل أرسالن) األمر الذي
يسهل احلصول
ّ
على الثلث املعطل ،علمًا بأن احلزب أعطى
التيار إشارات متنوعة اىل استعداده للمساعدة
يف معاجلة األمر ولو بقي عدد الوزراء  ،18من
خالل التعهد بأن تشكل حصة احلزب الضمانة
لكي يكون بيد الرئيس عون الثلث املانع ألي
قرارات تشكل خطرًا جيب مواجهته.
ومثة معطيات غري واضحة حول شكل تعهد
احلزب ،سواء على شكل ضمانات تستند إىل
طبيعة التحالف بني الطرفني ،أو على شكل
تفاهم بينهما على تسمية وزراء شيعة يكون
بينهم من هو أقرب أو أكثر التصاقًا بالرئيس
عون.

ويبدو أن عون واحلريري مسعا كالمًا واضحًا حول
أن فشل املبادرة الفرنسية يف صيغتها األخرية
املفرتض عرضها يف الزيارة املقبلة ملاكرون
إىل لبنان ،سيتسّبب مبشكلة كبرية تنعكس
مزيدًا من التدهور السياسي واالقتصادي،
وتاليًا األمين يف كل لبنان.

الضغوط القصوى اقتصادياً

يف هذه األثناءّ ،
املعنية يف حكومة
تلقت اجلهات
ّ
تصريف األعمال ،أو يف جانب الرئيس املكلف،
املزيد من اإلشارات السلبية حول موقف الغرب
من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع
لبنان.
ومسع مسؤولون يف الدولة كالمًا واضحًا حول
«عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو
غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من املساعدة،
ما مل يلتزم لبنان خبطوات عاجلة تشمل:
أو ً
ال :تسهيل تأليف حكومة
مهمة وفق املبادرة
ّ
الفرنسية،
ثاينًا :إقرار اجمللس النيابي واحلكومة وبقية
السلطات اللبنانية بأولوية والحمدودية التدقيق
اجلنائي يف مصارفات كل وزارات وصناديق
اإلنفاق اللبنانية من دون حتديد تاريخ أو سقف
زمين،
ثالثًا :التزام التوصيات األساسية لصندوق
النقد الدولي لناحية إقرار موازنة خمتلفة للعام
 ،2021على أن جيري العمل سريعًا على اآلتي:
ــــ حترير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر
صرف الدوالر األمريكي،
ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل احلكومة
لسلع استهالكية،
ــــ املباشرة يف ّ
خطة ترشيق القطاع العام ولو
اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ــــ مباشرة ّ
خطة إعادة هيكلة القطاع املصريف.

عون والحريري سمعا كالماً واضحاً عن ّ
أن فشل
املبادرة الفرنسية يف صيغتها التي سيعرضها ماكرون
سينعكس مزيداً من التدهور السياسي واالقتصادي،
وتالياً األمني يف كل لبنان

وحسب املصادر ،فإن النقاش حول هذه األمور
جيري بصورة غري معلنة مع حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،والذي يقول إن اجلانب الفرنسي
وإن فريقًا من مصرف
على تواصل دائم معهّ ،
فرنسا املركزي دائم التواصل معه يف بريوت
وباريس ملناقشة اخلطوات اخلاصة بواقع مصرف
لبنان ومبستقبل خطة هيكلة القطاع املصريف.
وبرغم أن الفرنسيني يرفضون التعليق على هذه
املعلومات ،إال أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من
سالمة خبطوات عملية يف القطاع املصريف يف
شهر آذار املقبل.
ويفرتض حبسب ما أعلن سالمة سابقًا ،أن يعمد
يف نهاية شهر شباط اجلاري ،إىل إطالق عملية
تقييم لواقع املصارف اللبنانية كافة ،جلهة
التزامها بتوفري نسبة الـ  3يف املئة من األموال
املودعة لديها بالدوالر وإيداعها لدى مصارف
املراسلة يف اخلارج ،وكذلك ما حققته املصارف
على صعيد توفري زيادة رساميلها بنسبة  20يف
املئة ،علمًا بأنه أتاح ملصارف استخدام أمواهلا
املوجودة يف لبنان وكذلك حمافظها العقارية
إلجناز عملية الرمسلة.
إال أنه حياول الضغط على املصارف الستعادة
مبالغ من اخلارج ،وجيري احلديث عن توفري
املصارف حنو
ملياري دوالر من اخلارج يف
َ
األشهر األربعة املاضية ،وهو رقم يصعب
التثبت منه يف ّ
ظل انعدام الشفافية .لكن
ّ
مراجع
معطيات
األكيد ،حبسب
مصرفية ،أن
ّ
املصارف الكربى مل تنجز مجيعها ما هو مطلوب
منها ،وأن مصارف متوسطة أو صغرية بدأت
االستعداد
لعملية استحواذ مرتقبة من جانب
ّ
مصرف لبنان على جزء من أسهمها ،يف ّ
ظل
َ
عدم قدرتها على تلبية حاجات
خطوتي الرمسلة
أو توفري الـ  3باملئة.

قد تكون العبارة األشهر للنائب األرثوذكسي
الراحل ميشال املر ( ،)2021 - 1931أن «العشب
سينبت على أدراج بكركي» .قال هذا الكالم يف
عز وقوف البطريرك املاروني مار نصر اهلل بطرس
صفري ضد الوجود السوري ورعايته لقاء قرنة
شهوان .هي العبارة اليت التصقت به متامًا كما
التصق به مشروع «طابق املر» ،عنوانًا لكل ما هو
خارج اطار القانون ولو مقوننًا.
رحيل املر يفتح الباب امام مراجعة حقيقية من دون
رتوشات ،حلقبة سياسية مهمة من تاريخ لبنان ،ال
تتعلق بثروته كمهندس عمل خارج لبنان ،وال كيف
راكمها الحقًا كما مجيع الذين استفادوا من ثروات
هذا البلد بفعل وجوده يف قلب النظام ،أو بقربه
من شخصيات ورموز سياسية قبل احلرب وخالهلا،
كرست زعامة
ألن مرحلة التسعينات هي اليت ّ
املر وحيثيته السياسية كأحد أبرز وجوه الوصاية
السورية ،وكـ «رئيس رابع» اىل جانب الرتويكا.
رجل أعمال ناجح ،واحد من ممثلي الطائفة
يعرف عن نفسه
االرثوذكسية ،كان حيلو له أن
ّ
 من دون وجه حق  -بأنه صانع رؤساء ،وحاملبالرئاسة املارونية االوىل شأنه شأن كثري من
الشخصيات االرثوذكسية ،أصبح أبرز الشخصيات
السياسية يف مرحلة ما بعد الطائف ،نائبًا لرئيس
الوزراء ولرئيس جملس النواب وزيرًا ونائبًا عن
املنت .لكن ليست هذه الصفات اليت طبعت عمله
السياسي ،جمردة من أي شوائب حفرت عميقًا يف
حياة أهل املنت واملسيحيني واللبنانيني.
االكيد أن املر تفوق على نفسه وعلى غريه من
الشخصيات السياسية ،بقدرته على تأمني اخلدمات
على كل املستويات ،كانت يد «أبو الياس» تطال
كل ما ميكن تأمينه من خدمات أمنية ،وهي كثرية
يف هذا اجملال ،حني بنى شبكة متنامية بفعل
توليه وزارتي الدفاع والداخلية ،من ضباط يف
خمتلف االجهزة أورثها الحقًا لنجله (الياس املر)
يف الوزارتني ،وإمنائية ومالية ومساعدات من كل
االجتاهات ،عرف كيف يوظفها حلشد ناخبيه ،من
الذين ورثهم من أحزاب مسيحية سجن قادتها
أو ُنفوا ،أو من طبقة جديدة من املنتفعني يف
وفرها يف مرحلة حساسة
دائرة اخلدمات اليت
ّ
امتدت لعشرين سنة على االقل .قدم املر خدمات
ال حتصى لناخبيه .وهو يف الواقع برع يف هذا
اجلانب اخلدماتي ،ومتكن من خالله من تأمني
وظائف ومنازل ومدارس وجامعات .لكنه يف
املقابل ايضًا ّ
وفر شبكة عالقات يف بلدات املنت،
من أعاله اىل وسطه وساحله ،وامتد نفوذه اىل
خارج املنت ،من خالل عمله كوزير للداخلية .وهذه
وحدها قصة طويلة.
هي قصة صالون اخلميس الذي كان يلتقي فيه
يف وزارة الداخلية نوابًا ووزراء يستمعون إىل ما
يقوله املر ،ويطلبون تلبية كل ما ميكن أن تؤمنه
الداخلية ،وهي الوزارة املفتاح لكل اخلدمات:
حمافظون ،قائمقامون« ،النافعة» وإدارة السري،
وأجهزة أمنية ودائرة االحوال الشخصية ،ولوحات
سيارات ،ورخص بناء ...هو الذي أجاب على املأل،
يف مقابلة تلفزيونية ردًا على سؤال حول املفرقعات
وعما
اليت أطلقت احتفاء بظهوره على التلفزيون
ّ
إذا كان أصحابها حازوا رخصة بذلك كما كان
ّ
«منرخصلهم» .هي مزاريب
قرار الداخلية ،بقوله:
الذهب والنفوذ الالمتناهي يف وزارة الداخلية،
يف عز االنفالش االمين واالزدهار االقتصادي
 املالي الذي بنى عليه الرئيس رفيق احلريريمرحلة التسعينات ،فنمت معها شبكات متداخلة
من التوظيفات واخلدمات واحملاصصات ،خدم من
خالهلا كثريين ،بعضهم انقلب عليه الحقًا .حتكم
يف كثريين ويف مفاصل الدولة وشرايينها من
خالل تركيبة متكاملة ،وثائق وأجهزة ومعلومات
كانت يف خدمته وخدمة مشروعه .مل يكن مشروعًا
فكريًا  -سياسيًا ذلك الذي عمل عليه املر ،بل كان
مشروع السلطة املتكاملة اليت تفرض نفسها على
كل املكونات االخرى ،انطالقًا من حيثية الطائفة
االرثوذكسية ،من دون أن يصبح زعيمًا هلا ،مع
صالت قوية مع النظام السوري ،تعززت الحقًا
يف حقبة الرئيس إميل حلود ،ليس فقط لصالت
تزوج من ابنة حلود) بل
املصاهرة بينهما (ابن املر ّ

أيضًا لتداخل املصاحل مع متطلبات تلك املرحلة،
فبقي فاع ًال فيها من دون وزارة ُجيرّ ت لنجله
الياس.
بنى شبكة عالقات سياسية ومالية واعالمية مسحت
يطوع بعض االعالم لصاحله ،وال سيما يف
له بأن
ّ
مراحل االنتخابات النيابية .وهو الذي أشرف على
انتخابات بقوانني غازي كنعان ،ووزير الداخلية
وفصل إجراءها على مقياسه
طوع االنتخابات
ّ
الذي ّ
ومقياس حلفائه.
عمليًا ،ليس هو من عمل على مرسوم التجنيس ،بل
وزير الداخلية الذي سبقه بشارة مرهج ،لكن املر
الذي ّ
نفذ املرسوم حبذافريه ،ومل يعرتض عليه،
استخدمه بكل ما ميكن ،يف االنتخابات ،من خالل
تطويع اقرتاع جزء من اجملنسني يف الصناديق.
هو نفسه الذي كان يشرف على ملحق املرسوم
الذي كان مقررًا صدوره لتأمني توازن مسيحي -
إسالمي ،وقد استلزم الكثري من عمليات «االبتزاز»
ملسيحيني لبنانيي االصل وسوريني وعراقيني كي
يقدموا وثائقهم قبل أن يطاح امللحق.
السياسي الذي اقرتب من الكتائب ومن القوات
دعم احلملة اليت أدت إىل انتخاب
اللبنانية ،حتى َ
قائد القوات ،بشري اجلميل ،رئيسًا للجمهورية،
قبل أن يسهم يف االتفاق الثالثي ،ورافق الراحل
ايلي حبيقة يف سيارته اىل دمشق لتوقيعه يف
تعرض حملاولة
كانون االول عام  .1985بعدها
ّ
اغتيال ُّ
ات ِهم مسري جعجع بالوقوف خلفها.
كانت له اليد الطوىل يف استحداث اللقاء
التشاوري عام  ،2002يف مواجهة لقاء قرنة
وشن سلسلة هجومات على صفري ،قبل
شهوان،
ّ
أن يقرتح عليه الحقًا أن ُينتخب رئيسًا للجمهورية
عام ( 2004مذكرات السادس والسبعون – أنطوان
سعد) قائ ًال عنه «إن مواقف غبطته أصبحت ضمانًا
للوجود املسيحي يف لبنان والشرق».
املر الذي لوحق املتظاهرون من قوات وتيار وطين
حر بإشراف جنله الياس ،أصبح نائبًا بتحالف مع
العماد ميشال عون ودخل كتلته النيابية لينسحب
منها الحقًا .النائب الذي كانت له كتلة نيابية،
أصر على خوض
تغيرّ ت أحواله بعد عام .2005
ّ
االنتخابات ،ال جنله الياس ،ليصبح نائبًا وحيدًا بعد
سنوات العز النيابية .عالقته باالحزاب األرمنية قد
تكون األطول واألرسخ ،نظرًا أيضًا إىل ارتباطاتها
اخلارجية ،لكنها خضعت الحقًا لتوازنات عالقة
الطاشناق حتديدًا بالعماد ميشال عون ،من دون
التخلي كليًا عن املر .وحافظ على عالقات جبيله
مقدمهم الرئيس
من السياسيني والرؤساء ،ويف
ّ
نبيه بري ،ومعه حبك كثريًا من اخليوط والتفاصيل
واملشاريع السياسية.
األكيد أن ميشال املر كان معجونًا بالسياسة
مبفهومها اللبناني الذي يزاوج بني اخلدمات
والنفوذ من الداخل ومن اخلارج ،واالنتخابات سبي ًال
أول وأخريًا اليها .كان املنت حمجته كما بتغرين
أو ً
ال ِ
وآخرًا ،وأراد أن يصنع منوذجًا خمتلفًا لزعامات
أرثوذكسية متنية يف قلب املنت املاروني  -يف
مقابل منوذج فريد مثل ألبري خميرب  -لكنه مل ينجح
إال يف مزاوجة السلطة واملال واخلدمات .أي
انتخابات متنية مل يكن له فيها باع طويل ورأي
حتى بعدما بات خارج الوزارة ،مع حضور متين عرب
احتاد البلديات وابنته مرينا املر ،ومفاتيح انتخابية
بالعشرات واملئات ،قبل أن يعود النفوذ العوني
والقواتي والكتائيب اىل املنت بقوة يف االنتخابات
البلدية والنيابية ،ومع تسلم ابنه وزارتي الدفاع
والداخلية ايضًا .انتخابات املنت الفرعية عام ،2002
وإقفال تلفزيون املر ،وانتخابات املنت بعد عام
 ،2005كلها كانت يف مكان ما ساحة لعب ميشال
املر حياول فيها شبك نفوذه مع السلطة يف لبنان
كما كان يفعل إبان زمن الوجود السوري ،وتركت
أثرها كبريًا على املسيحيني وجودًا وحضورًا يف
السلطة واالدارة.
لكن الزمن تغيرّ وتغيرّ ت رجاالته .حنو األحسن
ّ
أو األسوأ؟ الوقت كفيل بتبيان ذلك .لكن ما
مل يتغيرّ هو أن وقائع حصلت يف زمن الوصاية
السورية والرتويكا وتطبيق اتفاق الطائف ،ليس
من السهل القفز فوقها كأنها مل تكن .ميشال
املر كان أحد أبرز رموزها.
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مـقاالت وتـحقيقات

حسابات بايدن« ..إسرائيل» أوالً والباقي
بني إيران وتركيا!
حـسني مـحلي

أول حديث رمسي له ،أوىل وزير اخلارجية األمريكي أنطوني
يف ّ
بلينكن اهتمامًا خاصًا ملوضوع االتفاق النووي وحسابات
واشنطن احملتملة مع إيران ،وهو ما اعتربه الوزير اإليراني
حممد جواد ظريف «منطق العصا واجلزرة» ،وقال إنه مرفوض.
حدده جملس الشورى اإليراني ،وهو
ومع اقرتاب املوعد الذي ّ
 21شباط/فرباير ،لوقف تنفيذ الربوتوكول اإلضايف الذي أخضع
الربنامج النووي اإليراني لرقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية
ّ
يف العام ،2015
يتوقع اجلميع حتركات أمريكية وأوروبية سريعة
لالتفاق مع طهران على صيغة جديدة معدلة لالتفاق النووي،
األمر الذي لن تقبل به القيادة اإليرانية ،باعرتاف الوزير ظريف
خالل زيارته إىل أنقرة يوم اجلمعة ،وهو ما يتمناه نتنياهو ،حتى
يتسنى له إقناع الرئيس بايدن باملوافقة على عملية عسكرية
إسرائيلية خاطفة ضد املواقع النووية اإليرانية.
ويضع املراقبون العديد من احلسابات ملثل هذا االحتمال ،ما
دام سيكون حظ نتنياهو األخري للفوز يف انتخابات  23آذار/
مارس .وقد تشهد املنطقة قبل ذلك التاريخ تطورات مثرية
مع حترك الرئيس بايدن على مجيع اجلبهات ،وأهمها اإليرانية،
ثم الرتكية ،فقد كانت طهران باالتفاق النووي أو من دونه،
وما زالت ،العنصر األهم يف جممل حسابات واشنطن اخلاصة
باملنطقة ،مع استمرار حتالفها
االسرتاتيجي مع «إسرائيل»؛
ّ
األمريكية.
لالسرتاتيجية
الفقري
العمود
ّ
ّ
ّ
الغموض
ومع
املخيم على املوقف املتناقض احملتمل للرئيس
ّ
َّ
بايدن جتاه السعودية واإلمارات يف ما
يتعلق باليمن وترتيب
أمور منطقة اخلليج ضد إيران ،يستبعد الكثريون لإلدارة
األمريكية اجلديدة ،رغم قوة اللوبي اليهودي فيها ،أن تقوم
بأي عمل مباشر ضد إيران ،ملا هلا من تواجد قوي وفعال
ومؤثر يف جممل املناطق اليت تهم واشنطن وحليفتها تل أبيب،
فاليمن يسيطر على باب املندب ،كما تسيطر إيران على مضيق
هرمز ،فيما سوريا ولبنان جارتان لـ «إسرائيل» ،اليت يعرف
اجلميع أن ما تهابه فقط هو «جماهدو حزب اهلل وصوارخيه
الدقيقة».
كما لن تستطيع واشنطن جتاهل الدور والثقل اإليراني يف
العراق بشكل مباشر أو غري مباشر عرب عشرات اآلالف من مقاتلي
ّ
احلشد الشعيب،
وكلهم على استعداد لالنتقام للشهيدين قاسم
سليماني وأبو مهدي املهندس ،وهو احلال بالنسبة إىل مئات
اآلالف من جماهدي أنصار اهلل ،وهم أحفاد الشعب اليمين الذي
تصدى للعديد من غزوات العثمانيني الذين فشلوا يف السيطرة
على اليمن؛ البلد الذي يتغنى األتراك بذكرياته األليمة حتى
يومنا هذا.
وقد تدفع هذه الذكريات وأمثاهلا يف سوريا وليبيا وباقي
املنطقة العربية اليت حكمها العثمانيون  400عام الرئيس بايدن
للرهان عليها واالستفادة منها بشكل أو بآخر.
ويفسر ذلك
ّ
تعيني الرئيس بايدن بريت ماك غورك (صديق «قسد») ممث ًال
ٍ
شخصيًا له لشؤون الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،يف
إشارة
منه إىل اهتمامه احملتمل برتكيا والرئيس إردوغان ،فاجليش
الرتكي متواجد يف الشمال السوري والغرب اللييب مع عشرات
اآلالف من مسلحي الفصائل الليبية والسورية املختلفة ،مبا
فيها «النصرة».
وتتحدث أنقرة باستمرار عن اهتماماتها ببقايا احلكم العثماني
ّ
من األصول الرتكية أو الرتكمانية يف سوريا وليبيا (ولبنان
ّ
«السنة» والباقي
أن نصفهم من
واليمن) ،وحتى العراق ،رغم ّ
من «الشيعة» .ويضع ذلك تركيا وإيران وجهًا لوجه يف العراق،
كما هو احلال يف سوريا ،حيث االنزعاج ،بل الغضب الرتكي،
من دعم طهران للرئيس األسد والدولة السورية ،من دون أن
تهمل أنقرة حتالفاتها التقليدية مع مجاعة الربزاني يف الشمال
العراقي ضد مجاعة الرئيس الراحل جالل طالباني املقربني من
إيران ،وضد وحدات محاية الشعب الكردية السورية املدعومة
من واشنطن.
وقد تسعى واشنطن من خالل حتريك الشعور القومي واملذهيب
لدى أنقرة ضد طهران إىل إبعاد تركيا عن حتالفاتها مع إيران
وروسيا يف إطار تفاهمات «أستانا» و»سوتشي» ،لينعكس
ذلك على ملف «أس »400-وجممل العالقات الروسية-الرتكية،
بانعكاساتها أيضًا على حسابات واشنطن يف البحر األسود
والقوقاز وآسيا الوسطى؛ احلديقة اخللفية لروسيا.
وقد تدفع مثل هذه احلسابات الرئيس بايدن إىل حتفيز
املنافسة ،ورمبا العداء التارخيي ،بني أنقرة وطهران ،حتى
يتسنى له حتقيق املزيد من أهدافه اليت ستضع دائمًا،
وبالضرورة ،املصاحل اإلسرائيلية بعني االعتبار ،ما دامت
معظم الدول العربية يف وضع ال حتسد عليه ،وتقرر مصريها
دولتان غري عربيتني ،هما تركيا وإيران ،مع اخلالف يف

وجهات نظرهما حيال جممل احلسابات باملنطقة ،مبا يف ذلك
«إسرائيل» ،اليت تعاديها طهران منذ ثورة اإلمام اخلميين ،فيما
تشهد عالقات أنقرة معها حاالت من املد واجلزر منذ استالم
إردوغان السلطة نهاية العام  ،2002مع اإلشارة إىل عضوية
تركيا يف احللف األطلسي ووجود أكثر من  12قاعدة أمريكية
فيها ،وأهمها قاعدة «كوراجيك» شرق البالد ،ومهمتها رصد
حتركات الصواريخ اإليرانية يف حال إطالقها إىل «إسرائيل»،
مع املعلومات اليت تتحدث عن مساعي أنقرة للمصاحلة مع تل
أبيب ،وهو ما أشار إليه الرئيس إردوغان عندما حتدث عن
رغبته يف إقامة عالقات ودية مع «إسرائيل» ،بعد أن اعرتف
باستمرار العالقات التجارية واالستخباراتية معها.
ّ
كل ذلك يف الوقت الذي
يستمر اجليش الرتكي يف إقامة
ّ
قواعد عسكرية جديدة يف الشمال العراقي مبوافقة بغداد ،حبجة
ّ
مالحقة
مسلحي حزب العمال الكردستاني الرتكي ،ومعظمهم
اآلن يف شرق الفرات بني صفوف «قسد» ووحدات محاية
الشعب الكردية .وتريد واشنطن هلذه الوحدات «أن تبقى سدًا
منيعًا يف وجه االمتداد اإليراني عرب احلدود العراقية باجتاه
سوريا ولبنان واملنطقة».
ورقة
كما تريد هلا أن تبقى
مهمة ستستخدمها قريبًا يف
ّ
مساوماتها مع أنقرة ،اليت مل يتطرق الوزير بلينكن إليها ،ولو
بكلمة واحدة ،وهو ما يثبت صعوبة القرار األمريكي احملتمل
ضد تركيا بسبب حساباتها املعقدة بالنسبة إىل واشنطن ،اليت
ستمسك باجلزرة والعصا بيد واحدة يف حوارها املرتقب مع
إردوغان.
وقد يدفع ذلك الرئيس بايدن إىل دعم الوجود الرتكي
يف الشمال السوري عمومًا ،مبا يف ذلك إدلب ،ليخلق بذلك
املشاكل ألنقرة يف عالقاتها مع موسكو ،وبالتالي للضغط على
الرئيس األسد الذي يعاديه إردوغان بفعل حساباته الشخصية
والعقائدية يف سوريا .ويرى اجلنرال املتقاعد أمحد ياووز يف
مثل هذا السيناريو «خطرًا كبريًا على تركيا واملنطقة ،ألن
ما يهم واشنطن هو تقسيم سوريا وإقامة كيان كردي يف
شرقها ،ليمتد من هناك إىل الشمال العراقي واجلنوب الرتكي،
والحقًا الغرب اإليراني».
وقد يدفع مثل هذا االحتمال الرئيس بايدن وفريقه إىل جتاهل
كل ما قالوه سابقًا عن «استبداد إردوغان ودعمه لداعش
والنصرة» ،ما داموا حباجة إىل تركيا مبوقعها اجلغرايف املهم،
وهي اليت متتلك قواعد يف قطر والصومال وأذربيجان ،وتتواجد
يف العديد من املناطق اليت تهم احلسابات األمريكية بشكل
مباشر أو غري مباشر.
ويبقى الرهان
األهم على السياسات احملتملة للرئيس بايدن
ّ
الذي قد يفاجئ اجلميع وينسف سيناريوهاتهم اخلاصة باملنطقة،
واليت بات واضحًا أن تركيا وإيران من أهم عناصرها ،فهما
معًا أو على انفراد تؤثران بشكل مباشر أو غري مباشر يف جممل
احلسابات األمريكية ،واألهم اإلسرائيلية ،جغرافيًا وعسكريًا
وعقائديًا ،أي دينيًا ،وال ميكن التصدي هلا إال بالتوافق الرتكي
– اإليراني ،والحقًا بانضمام العراق وسوريا إىل هذا التوافق،
وهو الوحيد الكفيل مبعاجلة مجيع مشاكل املنطقة ومنع التدخالت
اخلارجية فيها.
ويف مجيع احلاالت ،ستكون العودة إىل االتفاق النووي من دون
أي تعديل أو تغيري مبثابة مؤشر وحيد إىل رغبة بايدن الصادقة
يف إقامة عالقات دولية إجيابية من أجل عامل جديد مبعايري أكثر
إنسانية ،كما هو احلال يف قراره بالعودة إىل معاهدة باريس
ّ
للمناخ ومنظمة الصحة العاملية ،وهو ما
تتطلبه معطيات الواقع
األمريكي املنقسم على نفسه ،والذي يعيش مشاكل اجتماعية
ونفسية معقدة وخطرية تهدد بانهيار املنظومة األمريكية برمتها،
وإال
فإن العامل ،وخصوصًا حنن يف هذه اجلغرافيا اليت عانت
ّ
ما عانته من سياسات واشنطن طيلة األعوام اخلمسة وسبعني
املاضية ،سوف جند أنفسنا وجهًا لوجه أمام مؤامرات خبيثة
صهيو-أمريكية جديدة ،أدواتها من حكام املنطقة ،أيًا كانت
تسمياتهم ،من السالطني وامللوك واألمراء والرؤساء وغريهم،
وإال ملا بارك الوزير بلينكن اتفاقية «أبراهام» بني تل أبيب
والدول العربية ،وقال« :إننا على هذا الطريق سائرون»،
ليثبت بذلك االلتزام األمريكي االسرتاتيجي بأمن «إسرائيل»
وبقائها إىل األبد يف املنطقة وعلى حساب الشعب الفلسطيين
وشعوب املنطقة عمومًا.
وقد عانت مجيعًا خيانات حكامها ومؤامراتهم .ولوالهم ،ملا
استطاع الرؤساء األمريكيون ،على اختالف أمسائهم ،أن
يفعلوا بنا مجيعًا ،من عرب وكرد وفرس وأتراك ،ما فعلوه،
وذلك فقط بهدف إثبات عشقهم األبدي لبين «إسرائيل» وآل
صهيون ،والبعض منا يف غرامهم تائهون!

حماوالت االبتزاز األمريكي قبيل اإلقرار
باهلزمية وانتصار سورية
حسن حردان

لطاملا شهدت اللحظات األخرية من نهايات احلروب االستعمارية
ق أهدافها ،نتيجة املقاومة الضارية اليت واجهت
الفاشلة يف حتقي 
شد حبال وجتاذبًا سياسيًا بني حكومات العدوان ،وقيادة
جيوشهاّ ،
املقاومة ،حاولت خالهلا قوى العدوان ان حتصل على مكاسب سياسية
وجوائز ت ّربر بها تراجعها عن مواصلة احتالهلا وعدوانها وسحب قواتها
احملتلة ،حبيث ال تظهر أنها ُهزمت وأخفقت ،وجنحت يف احلصول
على ما حيفظ ماء وجهها ،تغطي به على جرائمها اليت ارتكبتها حبق
الشعوب اليت خضعت الحتالهلا.
لكن يف معظم التجارب كانت قوى االستعمار واالحتالل تفشل يف
احلصول على هذه اجلوائز ،نتيجة رفض قيادات حركات املقاومة
أي تنازالت ومكافأة املستعمرين على احتالهلم واجملازر
التحررية تقديم ّ
اليت ارتكبوها ،وجيربون يف نهاية املطاف على الرحيل حتت ضربات
أي مكاسب عجزوا
املقاومني وثبات قياداتهم على عدم منح احملتلني ّ
عن فرضها واحلصول عليها بواسطة قوتهم العسكرية الغامشة.
ماجلنوبية ،عندما هرب
هذا ما حصل مع املستعمر األمريكي يففيتنا 
آخر جندي من سايغون حتت وابل رصاص مقاومة الفيتكونغ...
وهذا ما حصل أيضا يفاجلزائر ،عندما أجربتجبهة التحرير اجلزائرية
املستعمر الفرنسي على الرحيل بال قيد أو شرط بعد مائة وثالثني
عامًا على احتالل اجلزائر وحماولة فرنستها لكن من دون جدوى.
ن عندما أجربت املقاومة املسلحة والشعبية
وهذا ما حصل أخريًا يفلبنا 
بعد  ٢٢عامًا ،قوات االحتالل الصهيوني على اخلروج حتت جنح الظالم،
ّ
وهَوان ،من معظم األراضي اليت كانت حتتلها يف اجلنوب والبقاع
بذل َ
الغربي بال قيد أو شرط ..للمرة األوىل يف تاريخ الصراع العربي
الصهيوني.
وهذا ما حصل يف العرا 
ق عام  ٢٠١١عندما خرجت قوات االحتالل
األمريكي يف ليل مهزومة حتت ضربات املقاومة الشعبية واملسلحة،
وبعد أن فشلت يف فرض اتفاقية أمنية تبقي على قواعد هلا يف
العراق.
اليوم تقف سورية على أعتاب قطف نتائج صمودها األسطوري
ومقاومتها البطولية ،قيادة وجيشًا وشعبًا ،على مدى عشر سنوات،
يف مواجهة أشرس حرب إرهابية كونية قادتهاأمريكا ،ومعها حتالف
دولي ،إلسقاط الدولة الوطنية السورية املستقلة ،والسيطرة على
سورية ،وحتويلها إىل بلد تابع ألمريكا ..حتاولواشنطن ،اليت بدأت
تقر بفشلها يف حتقيق أهدافها من هذه احلرب ،أن تساوم القيادة
ّ
السورية املقاومة ،للحصول منها على مكاسب مقابل التوقف عن
مواصلة حربها اإلرهابية ،ورفع احلصار االقتصادي وسحب قواتها من
األرض السورية...
ي السابق يف لبنان
هذا األمر أفصح عنه قبل أيام السفري األمريك 
جيفري فيلتمان ،املرشح لتولي اإلشراف على امللف السوري يف
أقر بفشل إسقاط الرئيس األسد
اإلدارة األمريكية اجلديدة ،فهو ّ
وإجباره على الرتاجع ...مؤكدًا يفمقابلة مع جريدة «الشرق األوسط»:
أن السياسة األمريكية يف سورية ،إلدارتي الرئيسني السابقني
ّ
دونالد ترامب وباراك أوباما فشلت يف حتقيق نتائج ملموسة إزاء
أهداف واشنطن باستثناء هزمية «داعش» ،داعيًا إىل اختبار مقاربة
جديدة تقوم على اختاذالرئيس السوريبشار األسد «خطوات ملموسة
وحمددة وشفافة ال ميكن العودة عنها يف شأن اإلصالح السياسي»،
ّ
مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها ختفيف العقوبات على دمشق.
لكن فيلتمان ،الذي فاوضاحلكومة السورية قبل سنوات حول ملفات
كثرية ،شكك يف «استجابة األسد إلجناح هذه املقاربة».
أن املسؤول األمريكي
يقر منذ اآلن وقبل ان يتسلم
من الواضح ّ
ّ
بأن حماوالته البتزاز سورية لن تنجح،
وان الرئيس
منصبه اجلديد ّ
ّ
بشار األسد ليس من النوع الذي يرضخ لالبتزاز ،وهو الذي صمد
صمود األبطال يف مواجهة احلرب اإلرهابية الكونية إلسقاطه ومن
خالله إسقاط سورية يف شباك التبعية واهليمنة األمريكية الصهيونية،
وقدم منوذجًا يف الشجاعة والصالبة واملقاومة اليت ال تهادن وال
ّ
تساوم على سيادة واستقالل سورية وثوابتها الوطنية والقومية،
وأن ما فشلت يف حتقيقه جيوش اإلرهاب األمريكي الصهيوني بالقوة
ّ
واحلرب والتدمري واجملازر لن تستطيع أخذه بالضغط االقتصادي
واالبتزاز ..وسورية ،رغم معاناتها االقتصادية واالجتماعية نتيجة
احلرب واحلصار األمريكي الغربي ،لن تسلم وستبقى صامدة وتقاوم
بدعم من حلفائها األوفياء ،ال ختضع للمستعمرين...
وال تزال كلمات الرئيس األسد تصدح عندما أعلن يف بدايات احلرب
وأن سورية
أنه لن يكون هناك إصالح يف سورية إال إصالح وطينّ ،
وأن أولوية اإلصالح
لن تسمح بالتدخل اخلارجي يف شؤونها الداخليةّ ،
ب واحلفاظ على ثوابت
الوطين تسري بالتوازي مع أولويةمكافحة اإلرها 
سورية ووحدتها..
فإن إدارة العدوان يف واشنطن ستكون عاج ًال ام آج ًال
انطالقًا من ذلك ّ
مواجهة حقيقة التسليم باهلزمية ،وعقم رهاناتها على ابتزاز القيادة
السورية وإخضاعها للشروط األمريكية ،عرب الضغط االقتصادي،
ومواصلة سرقة النف 
ط السوري ودعم قوات «قسد» يف ممارساتها
إرهابيي
ضد أبناءاجلزيرة السورية وإعادة تنشيط هجمات
التعسفية ّ
ّ
ّ
داعش ،وكما واجهت سورية ومعها حلفاؤها جيوش اإلرهاب على
مدى السنوات املاضية وحققت االنتصارات ،سوف تنتصر يف الشوط
ّ
ّ
احملتل األمريكي وأدواته ،يف معركة
األخري من احلرب على
عض
األصابع ..وتضع األمريكي أمام اخليارات املرة ،أما االنسحاب بال
قيد وال شرط ،أو
حتمل كلفتها
التورط يف حرب استنزاف ال يستطيع ّ
ّ
يف ّ
ظل األزمة االقتصادية واملالية اليت تعصف بالواليات املتحدة
األمريكية.
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AFIC meets Australian Hindu leaders to overcome tensions

1 February 2021
Following inflammatory
Webinar statements by a
leading Hindutva advocate aired by the Hindu
Council of Australia, the
Australian Federation of
Islamic Councils (AFIC)
met with Hindu leaders
to discuss the gravity of
the comments and seek a
way forward.
The inflammatory statements clearly incite the
same type of hatred that
saw the pogroms by Hindutva advocates against
churches and mosques in
India. The rise of Hindu
extremism in India is also
believed to be behind rising Hindu nationalism
and isolationism amongst
Hindu diasporas.
AFIC organised a meeting
through the former president of the Hindu Council,
Professor Nihal Agar and
current president Prakash
Mehta. The meeting was
held at a restaurant in the
Sydney suburb of Harris Park on the evening
of Saturday 30 January
2021. The meeting was
attended by some of Australia’s longest serving
and most senior Australian Muslim leaders including Imam Abdul Quddoos Al Azhari, head of
the committee of eminent
elders, AFIC National Sharia Board (who came all
the way from Brisbane for
this meeting). AFIC CEO
Keysar Trad, The Council of Islamic Societies in
NSW president Abraham
Zoabi and the AFIC president Dr Rateb Jneid (who

joined and delivered a
statement electronically).
“AFIC, whilst accepting the reason for Hindu
Council president Prakash
Mehta’s inability to come
from Canberra due to a
family emergency, did express disappointment that
the Hindu Council Vice
President was unable to
make it.” Said AFIC CEO,
Keysar Trad
“Muslims have contributed to India’s growth
and development for over
1200 years. Muslims
transformed India into
one of the most powerful
nations on earth. Muslims did not divide India
and did not suppress
Hinduism, but rather, celebrated India’s cultural
contributions and helped
the nation grow. The majority of Indians remained
Hindu during Islam’s
contribution to India, the
temples were protected
as were the places of worship of minority religions.
Muslims have always
been well-wishers for India, however, RSS, BJP
and Indian government
intolerance towards minorities has transformed
India. We’re extremely
upset over the forceful
annexation and blockade
of Kashmir, the racist Citizenship Amendment Act,
the pogroms and the rising sectarian intolerance
in India.” Said Keysar
Trad.
“We are happy that our
long-time friend Professor Nihal Agar, former
president of the Hindu

Council was able to join
us to offer his regrets
over the inflammatory
speech made by the Indian PM’s speech writer
during the 19 January
2021 Webinar. We also
welcome the Secretary of
the Hindu Council of Australia.” Said Mr Trad

Dr Rateb Jneid

AFIC President Dr Rateb
Jneid said in his opening
speech said:
“The social disharmony
in India breaks my heart.
“Muslims, Hindus, Buddhists, Sikhs and minority
faiths lived in harmony in
the subcontinent for over
1200 years.
“When Islam came to the
subcontinent, Muslim rulers respected the right of
people to their faiths. The
evidence for this is clear
by the fact that the majority of Indians remain Hindus and faiths like Buddhism, Sikhism, Jainism
and other faiths continued to be freely practiced
and their adherents prospered.
“Then came the European
invasion and massacres,
pillage and the usual divide and conquer with artificial boundaries creating ongoing disputes and
animosity.
“Muslims do not look to
India for its economic
success of military might,
we look to India as a nation of proud people who
lived in harmony for centuries celebrating multicultural an

“This is the India that we
must strive for. Prime
Minister Modi is NOT India, his divisive politics
that have created religious fanaticism and hatred do not belong in India and they certainly do
not belong in Australia.
His speech writer’s errorriddled speech clearly
shows that the great Indian people are being
misled with lies and misinformation.
“I welcome you all and
look forward to continue
to work together in harmony so that we can remind our families in India
of what we once were,
neighbours, friends and
brothers, and what we
can again be: United in
our love for India rather
than divided by political
opportunists.” Dr Rateb
Jneid (AFIC president)
AFIC’s head of the committee of eminent elders,
AFIC National Sharia
Board (ANSB), Imam Abdul Quddoos Al Azhari
said:
“My dear friends, I am so
happy that we can come
together like we once
used to in my native India.
“I remember a time, growing up in India when nothing could divide us, we
cared for each other, we
looked out for each other,
we celebrated our differences and learned from
each other.
“It took an unfortunate
speech to bring us back

together and remind us
of what we can be again.
We are people who reject
hate speech and welcome
all friends regardless of
their faith or culture.
“My friends, I came to this
land a few decades ago
to find generous people
of all cultures and faiths
living together peacefully,
respectfully and lovingly.
This does not mean that
we don’t have an occasional problem here or
there. We do have some
extremists here too, but
overall, the majority of our
fellow Australians like us,
overcome isolated racist
incidents, we rise above
them and we continue
to embrace each other
whilst pushing divisive
messages to fringe where
they below.
“We might reject a hatefilled message, but we
will always leave our door
ope
“This beautiful land allowed us to find peace,
opportunity and prosperity. Which of us does not
set something aside to
help his country of origin?
“This my dear brothers
and sisters was made possible only when we found
a nation that celebrates
the humanity of a person
regardless of faith, race
or other considerations.
“We all love India and
want the best for India,
this best only comes
when citizens are accorded freedom from hate,

freedom from violence,
freedom from divisive political opportunism, freedom to learn, to work and
to believe and follow the
faith of their choosing. I
ask you to put your hand
in mine to live as brothers
and sisters in Australia
and to remind the leaders
in India that India’s prosperity lies in respecting
the religious and cultural
freedom of all the people
of India.” Imam Al Azhari,
ANSB.
“Muslims will always
strive for social harmony
and mutual respect, however, whilst we reach out,
we also say that we will
take an assertive stand
to defend our faith, defend our beloved prophet,
peace and blessings upon
him, and defend human
rights, whether these are
the rights of innocent Hindus caught up in the RSS/
Hindutva racism or Muslims in Kashmir, Assam
or the rest of India. We
want to see a fair India,
an India that celebrates
Multi-cultures and Multifaiths just like Australia.
Australia’s success is
vastly enhanced by our
celebration of religious
and cultural diversity, we
wish the same success
for India, but it must first
eliminate religiophobia
and xenophobia.” Said
Mr. Trad.
Authorised by Dr Rateb
Jneid
AFIC president
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مــقاالت

«املال السايب بيعلم الناس
السرقة» “the hole calls
”the thief

بـقعة ضـوء
قانـونية

Mayoral Message

مثل قديم العهد ،كثري التطبيق يف جمال
العقارات العائدة ملغرتبني لبنانيني ال
ذنب هلم سوى أن الظروف أرغمتهم
على االبتعاد عن ممتلكاتهم يف لبنان،
فوقعوا بني براثن أفراد وعصابات مل
يوفروا فرصة اال واستغلوها لسلب
أموال املغرتب قبل املقيم.
فكان ال بد ملمتهين االحتيال والتزوير،
بهدف االستيالء على أمالك املهاجرين،
من تنظيم عصابات عادة ما تضم
مسسارا فى جمال بيع وشراء عقارات
كونه على دراية باألراضي والشقق
السكنية املرتوكة واململوكة ألشخاص
غادروا البالد او ألشخاص متوفني،
فيقوم أفراد العصابة بتزوير املستندات
الالزمة المتام عملية االحتيال ،كاللجوء
اىل تزوير اخراج قيد فردي ملالك عقار
معني وابرازه لدى الدوائر العقارية
املختصة بغية التقدم بطلب استحصال
على سند ملكية بدل عن ضائع،
مستعينني بشاهدي زور للتوقيع على
الطلب ،ليخلصوا ختاما اىل بيعه ونقل
ملكيته اىل امساء أشخاص حسين
النية حيث يبقون مبنأى عن أي مالحقة
قانونية بغياب ثبوت عدم تواطئهم مع
العصابة.
واخلطري بهذه العملية االحتيالية أنها
تصبح خارج اطار املساءلة القانونية

عزيزي املقيم
ربما غيـّرت جائحة  COVID-19الطريقة
التي احتفل بها األسرتاليون بموسم األعياد
هذا العام ،لكنها لم تثبط إنفاق عيد امليالد.
يف الواقع ،تجاوزت توقعات إنفاق التجزئة
يف فرتة امليالد  54.3مليار دوالر  -بزيادة
قدرها  ٪2.8عن عام .2019
قد ي��رى الكثريون زي��ادة اإلن��ف��اق مع عودة
االقتصاد إىل ال��وراء ،لكن األرق��ام قد تكون
مضللة .
مبرور الزمن عليها ،فغياب علم املغرتب
تعرضه لعملية التزوير واالحتيال ،يستتبع
عدم اختاذه االجراءات القضائية الالزمة
خالل املدة الزمنية القانونية ،و بالتالي
يفقده حقه مبالحقة أفراد العصابة إنزال
العقوبات اجلزائية حبقهم واسرتداد
عقاره املسلوب منه خفية عنه.
لذلك يكون من املستحسن على كل
مغرتب لبناني أن يستحصل سنويا على
إفادة عقارية للتحقق من عدم وقوعه
ضحية تلك اجلرائم.

املحامية ماري روز روحانا
2021/1/30

مع إغالق العالم ،وبالفعل حدودنا ،يتم صرف
أم���وال معظم ال��ن��اس وي��ق��ض��ون عطالتهم
محليـًا .وهذا يعني املزيد من التدفق النقدي
عرب االقتصاد املحلي.
وعندما تلقي نظرة فاحصة على أرقام املبيعات،
فإنها تكشف عن صورة واضحة جدًا لعادات
اإلنفاق لدينا  -زيادة هائلة بأكثر من ٪10
يتم إنفاقها على الطعام والسلع املنزلية.
القصة الحقيقية وراء أرقام املبيعات هي أنه
يمكننا جميعـًا لعب دورنا يف إطالق االقتصاد
املحلي من خالل دعم الشركات املحلية.
األعمال الصغرية واملحلية هي قلب مجتمع
كانرتبري بانكستاون والعمود الفقري ملدينة
مزدهرة .إنها تخلق وظائف ،توظف السكان

املحليني ،تحفز النشاط االقتصادي وتقدم
السلع والخدمات األساسية ،مثل خدمات
السيارات واملقاهي ومراكز الطفولة املبكرة
وحتى قصـّاب (لحـّام) الزاوية والخباز.
لهذا السبب من املهم أن نستمر يف دعمهم
من خالل الشراء أو الطلب عرب اإلنرتنت من
الشركات املحلية  -سواء كان ذلك للتسوق
أو تناول الطعام أو الخدمات ملساعدة أعمالنا
املفضلة على البقاء مفتوحة.
إذا قمنا جميعـًا بشكل جماعي ببعض أو كل
هذه األشياء ،فيمكننا التأثري يف مساعدة
أعمالنا املحلية واقتصادنا .أتفهم أن تجار
التجزئة ق��د ع��ززوا ب��روت��وك��والت السالمة
الخاصة بهم من  COVIDونحن ندعمهم
يف جهودهم للحفاظ على أعمالهم مفتوحة
والحفاظ على سالمة موظفيهم وعمالئهم.
�ير ا ،أغتنم ه��ذه الفرصة ألشكر أعمالنا
أخ ً
املحلية على كل ما تفعله ،ودعونا نأمل أن
تكون األشهر االثنا عشر القادمة أكثر عافية
وصحة وازدهارًا لنا جميعـًا!
Yours sincerely

Clr Khal Asfour
MAYOR

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

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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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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فــضائـح

أسـوأ  7فـضائح رئاسـية فـي تاريـخ أمــريكا

الرئيس ريغان

الرئيس كلنتون ومونيكا لوينسكي

أندرو جونسون

جون كوينسي آدامز

موقع «يو أس نيوز» ينشر أبرز الفضائح الرئاسية األمريكية اليت
حصلت عرب التاريخ ،ويركز على الفضائح اليت «تورط فيها رئيس
أمريكي أو أعضاء من سلطته التنفيذية بشكل مباشر».
نشر موقع «يو أس نيوز» أبرز الفضائح الرئاسية األمريكية اليت
حصلت عرب التاريخ ،قائ ًال إن «رؤساء الواليات املتحدة ليسوا
رؤساء دول فقط ،بل هم أيضًا مشرفون على البريوقراطية
الفيدرالية بأكملها ،كما هو احلال مع أي رئيس ،غالبًا ما ينعكس
سوء سلوك املوظف بشكل سيء على القائد العام ،حتى لو مل يكن
متورطًا بشكل شخصي».
وركز املوقع على الفضائح اليت «تورط فيها رئيس أمريكي أو
أعضاء من سلطته التنفيذية بشكل مباشر» .إليكم أبرزها:

«ميينية متشددة» كانت حتارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية
احلاكمة يف نيكاراغوا.
اخلطة اليت متت املوافقة عليها من قبل أعضاء إدارة ريغان ،حتدت
التعديل الذي أقره الكونغرس ملنع متويل جهات معينة بالسالح.
ومت اتهام  14شخصية من إدارة ريغان يف أعقاب الفضيحة على
الرغم من العفو عن  5يف وقت الحق .ومل جتد حتقيقات الكونغرس
أي دليل مباشر على تورط ريغان ،لكن الرئيس اعرتف يف خطاب
متلفز يف عام  1987ببيع أسلحة مقابل الرهائن.

 -1فضيحة لوينسكي

يف تشرين الثاني  ،1995بدأ الرئيس بيل كلينتون عالقة غرامية
مع مونيكا لوينسكي البالغة من العمر  22عامًا ،واليت بدأت تدريبًا
غري مدفوع األجر يف مكتب رئيس موظفي البيت األبيض ليون
بانيتا يف ذلك الصيف ،لتحصل فجأة على وظيفة مدفوعة األجر
يف كانون األول.
ويف نيسان  ،1996مت نقل لوينسكي إىل البنتاغون بسبب شكوك
البعض من أنها كانت تقضي وقتًا طوي ًال مع الرئيس أثناء وجودها
هناك .وقامت صديقتها بتسجيل صوتية هلا وهي تتحدث عن
عالقتها بالرئيس.
وبعدها مت إرسال هذه التسجيالت إىل كينيث ستار ،الذي كان
حيقق يف التحرش اجلنسي لكلينتون ،وأنكر األخري ولوينسكي
عالقتهما خالل احملاكمة.
ثم قام جملس النواب بإقالة كلينتون بتهمة عرقلة سري العدالة يف
كانون األول/ديسمرب  ،1998لكن جملس الشيوخ برأه يف احملاكمة
اليت تلت ذلك ،ليكمل كلينتون بعدها ما تبقى من فرتة واليته.

 -2قضية «إيران-كونرتا»

باعت الواليات املتحدة يف بداية الثمانينات صواريخ إليران
أثناء احلرب بني األخرية والعراق ،على الرغم من فرض واشنطن
حظرًا على بيع األسلحة لطهران ،وربط ذلك بإطالق سراح رهائن
أمريكيني كانوا حمتجزين يف لبنان.
وعندما مت اإلعالن عن الصفقة يف عام  ،1986اعرتف ريغان مببيعات
األسلحة ،لكنه نفى أي نوع من صفقة «األسلحة مقابل الرهائن».
وأثناء التحقيق يف الصفقة ،كشف املدعي العام «إدوين ميس»
أن بعض عائدات مبيعات الصواريخ مفقودة.
والحقًا ،مت الكشف عن أن أوليفر نورث ،أحد مساعدي جملس األمن
القومي لريغان ،قد حول األموال لتمويل «الكونرتا» ،وهي مجاعات

« -3ووترغيت»

يف حزيران  ،1972قبل شهرين من ترشيح الرئيس ريتشارد
نيكسون رمسيًا إلعادة انتخابه من قبل احلزب اجلمهوري ،مت القبض
على  5رجال القتحامهم مقر اللجنة الوطنية الدميقراطية يف جممع
«ووترغيت» يف واشنطن.
ومت اكتشاف أن اللصوص على صلة مبوظفي محلة نيكسون ،مما
أدى إىل بدء حتقيق طويل األمد من قبل وسائل اإلعالم ومكتب
التحقيقات الفيدرالي والكونغرس.
بعدها تآمر نيكسون ومساعدوه للتسرت على عالقتهم باالقتحام
وعرقلة التحقيقات اليت تلت ذلك.
عمليات البحث اإلضافية كشفت آنذاك أن عمليات االقتحام كانت
جزءًا من محلة واسعة النطاق من التجسس السياسي وختريب
معارضي نيكسون السياسيني ،واليت تضمنت التنصت على
املكاملات اهلاتفية والسطو والتسجيالت السرية للرئيس.
ومت يف النهاية توجيه تهم إىل حواىل  69مسؤو ً
ال حكوميًا فيما
يتعلق بالفضيحة األوسع نطاقًا ،مبا يف ذلك الكثري من الدائرة
الداخلية لنيكسون .واستقال بعدها نيكسون حتت تهديد املساءلة
يف عام .1974

 -4قبة إبريق الشاي

يف عام  ،1922قام ألربت فال ،وزير الداخلية يف عهد الرئيس
وارن هاردين ،برتتيب وزارة الداخلية للسيطرة على احتياطيات
النفط على األراضي الفيدرالية يف وايومنغ.
ثم منح عقودًا بدون مناقصات لشركات النفط اخلاصة ،مما منحها
حقوقًا مرحبة الستخراج النفط والغاز من األرض.
وبعد أن اشتكى صاحب شركة تنقيب نفط صغرية يف وايومنغ إىل
عضو جملس الشيوخ بشأن عدم وجود مناقصات ،مت فتح حتقيق
باملوضوع.
ويف النهاية ،مت اكتشاف أن فال قد قبل رشاوى وقروضًا بدون
فوائد وهدايا أخرى يف مقابل حقوق التنقيب يف حقول النفط
« .»Teapot Domeبعدها ُأدين وأصبح أول عضو سابق يف جملس

ريتشارد نيكسون
الوزراء يدخل السجن.

« -5حلقة الويسكي»

لطاملا انزعج صانعو «الويسكي» يف أمريكا من الضرائب الفيدرالية
على املشروبات الروحية ،وتطورت القضية إىل ذروتها خالل الوالية
الثانية للرئيس يوليسيس غرانت.
ويف عام  ،1875كشف وزير اخلزانة األمريكي ،بنيامني بريستو،
عن جهد منظم من قبل صانعي الويسكي للحفاظ على عائدات
الضرائب ألنفسهم عرب تقديم الرشوة للمسؤولني يف مصلحة
الضرائب ووزارة اخلزانة.
أدى التحقيق إىل  238الئحة اتهام و  110إدانات ،ويف النهاية
تورط مساعد غرانت والسكرتري الشخصي ،أورفيل بابكوك .حيث
أدىل غرانت بشهادته نيابة عن شركة بابكوك ،وفاز بالرباءة وأصبح
أول رئيس حالي يدلي بشهادته طوعًا يف قضية جنائية.

 -6إقالة أندرو جونسون

بعد اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن عام  ،1865انتقل نائبه أندرو
جونسون إىل البيت األبيض .وعلى الرغم من أن جونسون كان قد
دعم االحتاد ،فقد عارض منح العبيد احملررين حق التصويت وجهود
إعادة اإلعمار األخرى يف السنوات اليت أعقبت احلرب األهلية.
وبقيامه بذلك ،فقد تعارض مع اجلمهوريني الراديكاليني الذين
ألغوا عقوبة اإلعدام ،والذين سيطروا على الكونغرس.
ويف عام  ،1867أقر الكونغرس قانون «والية املنصب» وجتاوز فيتو
جونسون ،حيث منع القانون جونسون من إقالة وزير احلرب إدوين
ستانتون ،الذي كان مؤيدًا لسياسات اجلمهوريني الراديكاليني.
وحتدى جونسون القانون وحاول طرد وزير احلرب ،األمر الذي جعل
جملس النواب يصوت على قانون لعزل جونسون.

 -7صفقة فاسدة

يف االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  ،1824مل حيصل أي مرشح
على غالبية أصوات األمريكيني ،لذلك ذهب احلسم إىل الكونغرس
ليقرر ذلك.
وكان املرشحان هما أندرو جاكسون ،بطل احلرب الذي يرتشح
بصفته دخي ًال على السياسة يف واشنطن ،وجون كوينسي آدامز،
رجل دولة متمرس وابن األب املؤسس جون آدامز.
قبل التصويت ،أعلن رئيس جملس النواب ،هنري كالي ،أنه
سيدعم آدامز ،ووافقه على ذلك جملس النواب.
وعندما عني آدامز ،كالي وزيرًا للخارجية ،رأى جاكسون وأتباعه أن
هناك «صفقة فاسدة» بني كالي وآدامز لسرقة االنتخابات منه.
يشار إىل أن هذا االدعاء ساعد يف توحيد أنصار جاكسون ،الذي
فاز يف انتخابات عام  1828وعندها أسس احلزب الدميقراطي.
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شــعر

السويداء

ما همين بأي بيت
خلقت

آدم انت يا بي اخلليقة

ما همين بأي بيت خلقت
وما همين عا أي دين ربيت
همي أعرف شو انت عملت
وللمجتمع شو أنت عطيت

لسي ٍ
دة
ّ
جنوب القلب
تأخذني إىل حوران
مبت ًال...
بتاريخ
ٍ
أصداء
له يف احلرب
ُ
لقامتها
سهل
مجوح األرض يف
ٍ
يريق جهاته اخلضراء
لآلتني من ٍ
وله
فتندى فيه
أمداء
ُ
نسغ
إىل
ٍ
لكامل حكمة األشجار
يرتكين
الشماء
القمة
أحابي
ّ
ّ
يف إفراط خنوتها
ولي
الشجري
يف الشامخ
ّ
أبناء
ُ
محام ُ يا بين معروف
أوصلين
ُ
مساءك ُم
قرأت السرية اخلضراء
جبل
عن ٍ
وعدت إىل نداء احلرب
أكتبها..
ان)
(ري ٍ
بنشوة كأس ّ
ُ
ويداء
الس
ُ
ويف قليب ّ
محمد عامر األحمد  -سورية

يا حامل شهادات من أمجل مدارس
واجبك بني الناس مش َعم متارس
النور بني الناس
مفروض تزرع ُ
وكل أعوج تعملو مثقف وجالس
ضل أجتهد يا خينا اإلنسان
وال يضيع عمرك قاعد وكسالن
ّ
وخلي حياتك شعلة نار ونور
ّ
وتفتح العميان
تضوي الطريق
ّ
الروح اللي فينا صلة مع اهلل
وعنها ما فينا يوم نتخال
اهلل خلقنا ونفخ روحو بطني
فرق بني البشر كال
ما ّ
ولو ما بروحو عايش االنسان
ما يف وجود عاالرض خال
يا حضرة املخلوق ال تهلك
وما تقلي عن اصلك وفصلك
اهلل خلق هالكون من اجلك
ضل حب البشر اخوة لك
من فرد جبلة أصلن واصلك
ُطوف الدني وحب كل الناس
وال تشتم حدا وجترح اإلحساس
وخليك بلسم للوجع واآلخ
احملبة بتسوى الذهب واالملاس
وخلي إميانك باهلل قوي وكبري
واخلع ثوب البغض والوسواس
ما حبب أعرف أنت من سبط مني
ومن اي ملة او شعب او دين
املهم حنيا سوا بهالكون الكبري
حبب وسالم عا كل شيء متفقني..

ادم انت يا بي اخلليفة
وقـعت نسلك باخلطيئة
ليش ّ
ّ
كالم اهلل بطلت تسمع
ليش خرجت عن درب احلقيقة
غرورك حبوا شو بينفع
مسعت كالمها اول صديقة
من كرب الدني ما عاد تشبع
كسرت الوصية تا حتب العشيقة
نسيت الصال وبطلت تركع
وما بدك ال شقيق وال شقيقة
الدني وخرياتها ما عاد تنفع
وما بدك اغاني وال موسيقى
ولغري حوا بطلت تسمع
وعنها ما قدرت تتخلى دقيقة
وصارت الك القول واملرجع
سيدة اخلليقة
وملكة عليك
ّ
تولع
وما شفت قلبها حببك ّ
بدرس احلب ما بتعطي وثيقة
عشت عمرك عقلك ّ
يـع
مض ّ
كالم اهلل ما حفظنت دقيقة
من فكر ابليس عقلك مزعزع
خربت النسل ورفضت املشيئة
املوت عالكون بإيدك توزع
قتلت والدك بأهون طريقة
جاي الرب بالسما يلمع
وصوتو يقيم اموات احلديقة
من الرتاب كل الناس يرفع
ويضوي السما عا صوت املوسيقى
نازل عاالرض تالشر يصفع
حيرق االشرار بنار الغميقة
وحيكم كل من على جبينو مطّبع
رقم ابليس وافكارو الدنيئة
وعن املؤمن البلى واملوت يرفع
ويبعد عن والدو كل ضيقة
وعن كالمو مش معقول يرجع
يدين الكون باحكامو اجلريئة
اجملرب الكان يفجع
وينهي
ّ
بعض الناس بأهون طريقة
ويقضي عا ادم وحوا والكفر كلو
مع ابليس واحلية العتيقة..

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

سولسفان :بايدن سيعلن...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

للعمليات اهلجومية على اليمن».
ولفت إىل أن القرار بشأن اليمن «ال ميتد إىل العمليات اهلجومية
اليت تستهدف «القاعدة» ،ألنها تستهدف محاية أمننا القومي ،بل
حنن نتحدث عن حرب أدت إىل أكرب أزمة إنسانية».
يأتي ذلك بعدما مجدت إدارة بايدن صفقة بيع طائرات أف  35إىل
اإلمارات لـ «إعادة دراستها» ،وصفقة سالح أخرى مع السعودية
بسبب احلرب على اليمن.
من جهته ،تطرق رئيس القوات األمريكية يف عموم الشرق األوسط،
فرانك ماكينزي ،خالل مقابلة يف مقر إقامته يف قاعدة العديد يف
قطر ،إىل رؤيته حول تطبيق سياسة الرئيس األمريكي جو بايدن.
واعترب ماكينزي أن إدارة الرئيس بايدن ستجري مراجعة وتقييم
لسياسة واشنطن حنو الرياض ،لكنها لن تستقر على منحى واضح
املعامل يف أي وقت قريب.
من جهة أخرى ،قال سوليفان «جنري مراجعة شاملة إزاء عالقتنا
بكوريا الشمالية ،وسنتشاور مع حلفائنا يف كوريا اجلنوبية واليابان
ولن نستبق أي شيء».
وعن روسيا لفت إىل أنه «سيكون هناك عمل معها يف حال وجود
أوجه للتعاون مبا خيدم املصاحل األمريكية».
واضاف سوليفان يقول فيما يتعلق باالنقالب يف ميامنار «نراجع
عددًا من اخليارات حيال ميامنار ،كفرض عقوبات على كيانات أو
أفراد عسكريني للضغط على السلطة العسكرية».
أما عن امللف النووي ،فقال «حنن منخرطون مع األوروبيني بشأن
إيران وعلى مستويات عدة ،وسنتوصل إىل جبهة موحدة بشأن
التعامل مع االتفاق النووي اإليراني».
وأشار إىل أن «بايدن يعتزم جتميد إعادة نشر اجلنود األمريكيني
املوجودين يف أملانيا».

هل تعاني أمريكا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
ّ
بالشرطة األمريكية ،خصوصًا
وتراجع ثقة املواطنني األمريكيني
بعد أحداث الكابيتول يف السادس من شهر كانون الثاني /يناير،
إن «اهلجوم أسفر عن مقتل ضابط يف شرطة
السلطات ّ
إذ نشرت ّ
الكابيتول وأربعة من مثريي الشغب ،وإصابة حنو  140ضابط
شرطة».
للمؤسسة
الصحيفة ،قال مدير الشؤون العامة
ويف حديث له مع
ّ
ّ
ّ
«الناس أصبحوا قلقني على
إن
الوطنية للرماية مارك أوليفاّ ،
ّ
الشخصية بعدما عاشوا ّ
سالمتهم ّ
ّ
التوترات».
كل هذه
ّ
كما وذكر ّ
«حتل يف املرتبة األوىل يف
أن «والية ميتشغني
التقرير ّ
مؤشر شراء األسلحة ّ
ّ
ثم
الش
ارتفاع
خصية ،تليها نيوجريسي ومن ّ
ّ
العاصمة واشنطن».
ووفق مكتب التحقيقات الفيدراليّ ،
فإنه أجرى  4.3مليون عملية
ّ
حتقق من خلفية األسلحة يف شهر كانون الثاني/يناير املاضي ،ويف
حال استمرت هذه الوتريةّ ،
فإنه «سيكمل أكثر من  50مليون عملية
ّ
املسجل
حتقق حبلول نهاية العام  ،حمطمًا الرقم القياسي احلالي
ّ
يف عام .« 2020
يف موازاة ذلك ،يكشف مسح جديد لبيانات اجلرمية يف  34مدينة
أن جرائم القتل زادت السنة املاضية
كربى بالواليات املتحدةّ ،
أججتها جائحة كورونا واحتجاجات العدالة
بنسبة  ،٪30حيث ّ
السطو املسلح يف عام 2020
العرقية ،وبينما اخنفضت عمليات
ّ
مقارنة بعام  ،2019ارتفعت جرائم القتل واالعتداءات املشددة
واالعتداءات باألسلحة النارية بشكل ملحوظ.
السالح يف البالد،
هذا وأصبح تفشي فريوس كورونا ذريعة حلمل ّ
حيث ألقت الشرطة يف ألفاريتا بوالية جورجيا األسبوع املاضي
القبض على رجل ّ
السالح على امرأتني ترتديان أقنعة
اتهم بتوجيه ّ
طبيةّ ،
ألنه كان خيشى أن ُيصاب بفريوس كورونا .كما
وقفازات
ّ
ٌ
ُ
املتعمد البن عمه
رجل آخر يف والية نيو مكسيكو بالقتل غري
واتهم
ّ
البالغ من العمر  13عامًا مبسدسه ،إذ أخرب الشرطة ّ
أنه كان حيمل
ّ
تفشي الوباء.
املسدس «للحماية» وسط
تعهد
القياسية لبيع األسلحة يف البالد ،بعدما
تأتي هذه األرقام
ّ
ّ
الدعوة
الرئيس األمريكي جو بايدن خالل محلته االنتخابية بإعادة ّ
إىل «تعزيز سلطة الواليات بتنظيم إصدار تراخيص لعمليات شراء
أسلحة نارية وحيازتها قانونيًا» ،باإلضافة إىل تنظيم حيازة األسلحة
النارية واستخدامها ،مثل طلب إجراء «تدقيق بيانات املشرتين،
وسد الثغرات املتعلقة بالتدقيق يف البيانات الشخصية وشراء
ّ
الناس لألسلحة».
ّ
املسلحة يف العديد
وتتبنى أمريكا علنًا سياسة متويل اجملموعات
من الدول ،وتعتمد سياسة التخريب والتحريض ،انتقل اخلوف إىل
السالح واجلرمية ،أي ّ
أنها أمام
داخلها اليوم ،وهي تواجه انتشار ّ
أزمة إرهاب داخلية قد تكون تداعياتها خطرية.
ّ
متدنية
والذخرية بأسعار
فاألمريكيون يستطيعون اقتناء األسلحة
ّ
ً
تعد سوقًا ضخمة ،فضال عن جتارة تهريب
عرب مواقع اإلنرتنت اليت ّ
املكسيكية والعصابات
األسلحة اليت تنشط عن طريق احلدود
ّ
املسلحة ،إذ ّ
مت توثيق نشاط متزايد لـ 80ميليشيا يف الواليات
ّ
املسلحة اليمينية،
املتحدة األمريكية ،غالبيتها العظمى من اجلماعات
صعدت امليليشيات اليمينية بشكل مطرد من أنشطتها،
حيث
ّ
وأخذت مكانة متزايدة يف البيئة السياسية األمريكية.

جمرد ظهور تلك امليلشيات واستعراض قواها يف ّ
الشارع
ويعطي ّ
انطباعًا عن حالة الغليان اليت يعيشها اجملتمع األمريكي ،واليت
أي حلظة ،وتعترب االنتخابات األمريكية لعام
ميكن أن تنفجر يف ّ
ٍ
تبعات جلائحة كورونا اقتصاديًا وسياسيًا،
 2020وما يرافقها من
األمريكية،
املكونات
باإلضافة إىل األزمات االجتماعية بني خمتلف
ّ
ّ
فعل ،على
كردة
الصاعق الذي ميكن أن يؤدي إىل انفجار األوضاعّ ،
ٍ
ّ
متر به الواليات املتحدة داخليًا.
ما ّ

سورية تطالب جمددا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حازمة وفورية ملنع تكرار االعتداءات اإلرهابية اإلسرائيلية على
األراضي السورية.
وجاء يف رسالة وجهتها الوزارة إىل األمني العام لألمم املتحدة
ورئيس جملس األمن تلقت سانا نسخة منها اليوم :أقدمت سلطات
العدو اإلسرائيلي يف الساعة 42ر 10من مساء يوم األربعاء  3شباط
 2021على االعتداء جمددًا على أراضي اجلمهورية العربية السورية
وذلك عرب إطالقها رشقات متتالية من الصواريخ من اجتاه اجلوالن
السوري احملتل على املنطقة اجلنوبية.
وأضافت :تؤكد اجلمهورية العربية السورية مرة أخرى أن استمرار
«إسرائيل» يف اعتداءاتها اخلطرية واليت باتت تشكل سياسات
ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة لإلعالن عنها ولتربيرها
بذرائع أمنية واهية ال تنطلي على أحد لن تكون املظلة اليت خيتبئ
حتتها العدو الصهيوني لتربير سلوكه اإلرهابي الذي اعتاد عليه
علمًا أنه ما يزال حيتل أرضنا دون أي إجراء من األمم املتحدة أو
من اجملتمع الدولي ملساءلته عن جرائمه الوحشية املستمرة حبق
أهلنا يف اجلوالن وفلسطني وغريها من األراضي العربية اليت
احتلها بشكل خمالف ألحكام الشرعية الدولية وميثاق األمم املتحدة
والقانون الدولي وصكوك حقوق االنسان.
وتابعت وزارة اخلارجية واملغرتبني إن سورية تؤكد أيضًا أنها
ماضية بكل عزمية وثقة يف متابعة نهجها املبدئي والثابت يف
مكافحة اإلرهاب مبا يف ذلك اإلرهاب الذي تدعمه «إسرائيل»
وحلفاؤها وأن جيشها مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على
مواصلة صموده يف مكافحة شراذم التنظيمات اإلرهابية يف كل
أرجاء سورية وسيمنعها من مواصلة حتقيق مآربها يف نشر اإلرهاب
يف املنطقة واستهداف املدنيني األبرياء وأن كل االعتداءات
االسرائيلية اليت تصفق هلا تلك التنظيمات ومن يقف وراءها لن
تفلح يف ترهيب أو إعاقة الشعب السوري عن حتقيق أهدافه بل
تزيده إصرارًا وإميانًا حبتمية انتصاره.
وجددت الوزارة مطالبة سورية جملس األمن بتحمل مسؤولياته يف
إطار ميثاق األمم املتحدة وأهمها صون السلم واألمن الدوليني
الختاذ إجراءات حازمة وفورية ملنع تكرار هذه االعتداءات اإلرهابية
اإلسرائيلية وأن يلزم «إسرائيل» باحرتام قراراته املتعلقة باتفاقية
فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها اليت ترتكبها حبق
الشعب السوري واليت تشكل مجيعها انتهاكات صارخة مليثاق
األمم املتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات جملس األمن 242
و 338و 350و 497وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة
مبكافحة اإلرهاب.

على العدالة اللبنانية...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وطويل األمد إىل لبنان».

مذكرة اإلنرتبول لتوقيف صاحب شحنة املوت
يف تطورات ملف تفجري مرفأ بريوت ،الذي هز العاصمة اللبنانية
يف الرابع من آب املاضي ،أصدر اإلنرتبول «نشرة محراء» حبق
روسيني اثنني وبرتغالي تبني أن هلم صالت بشحنة األمونيوم
وسفينة املوت اليت أدت إىل املأساة اللبنانية هذه.
وتضمنت النشرة احلمراء الصادرة عن اإلنرتبول اسم مالك
وقبطان السفينة «روسوس» ،وهي السفينة اليت محلت 2750
ً
طنا من نرتات األمونيوم إىل لبنان عام  ،2013وكذلك تاجر
نرتات برتغالي زار مستودع املرفأ يف بريوت عام  2014حيث
مت ختزين املواد.
ردت
بعدما
االنفجار
يف
التحقيقات
تتواصل
يأتي هذا فيما
ّ
حمكمة التمييز اجلزائية ،طلب وقف السري بالتحقيقات ،وأعادت
البت
امللف إىل احملقق العدلي القاضي فادي صوان من دون
ّ
املقدمة من الوزيرين السابقني علي حسن
بطلب نقل الدعوى
ّ
خليل وغازي زعيرت ،لالرتياب املشروع ،إىل حني استكمال
التبليغات ،وهو ما يعين أن القاضي صوان يستطيع معاودة
جلسات التحقيق.

خطوة متأخّرة

مدعي عام التمييز السابق
تعليقا على نشرة اإلنرتبول ،اعترب ّ
جيدة،
هذه
اإلنرتبول
خطوة
يف لبنان القاضي حامت ماضي «أن
ّ
ّ
متأخرة ،وعليه تسليم صاحب وقبطان سفينة املوت وتاجر
لكنها
النيرتات إىل السلطات اللبنانية من أجل استكمال التحقيقات
معهما».
ّ
متأخرة ،لكن
كما شدد على «أن مذكرة التوقيف مهمة ولو أنها
قدمها صاحب وقبطان السفينة وتاجر
األهم اإلفادة اليت
سي ّ
ُ
النيرتات أمام احملقق العدلي».
ولفت اىل «أهمية أن يعرف قاضي التحقيق هوية اجلهة اليت

كانت تعود إليها شحنة األمونيوم وكيف وصلت إىل بريوت،
وملاذا مت تفريغها يف مرفأ بريوت حتديدًا وليس أي دولة
أخرى».
إخبار دولي
بدوره ،اعترب رئيس منظمة جوستيسيا احلقوقية احملامي بول
مرقص «أن النشرة احلمراء مبثابة إخبار جلميع أجهزة الشرطة
يف العامل خبصوص إلقاء القبض على اجملرمني الفارين من وجه
العدالة واملتوارين عن األنظار».
وأضاف« :يعترب هذا اإلجراء طلبًا مباشرًا إىل املوجلني على فرض
القوانني يف مجيع أحناء العامل ،يرمي إىل حتديد موقع هؤالء
املطلوبني واعتقاهلم وذلك من أجل توقيفهم وسريهم والتحقيق
معهم حول قضية املرفأ .ومع أن هذه النشرة احلمراء الصادرة
ّ
تشكل إخطارًا دوليًا».
ليست مذكرة توقيف حبد ذاتها ،وإمنا
يشار إىل أن النشرة احلمراء اليت يصدرها اإلنرتبول الدولي هي
مبثابة طلب إىل األجهزة األمنية إلنفاذ القانون يف كل أحناء
العامل من أجل حتديد مكان املتهم واعتقاله مؤقتًا يف انتظار
تسليمه أو اختاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة احمللية يف
أي دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.

السفرية االمريكية

على صعيد آخر نددت السفرية األمريكية لدى لبنان دوروثي
شيا جبرمية اغتيال الناشط لقمان سليم ،وقالت يف تصريح:
تعازي إىل عائلة لقمان ،وكل من
«أريد أن أبدأ بتقديم خالص
ّ
تأثر خبرب وفاته املفجع ،إنه الغتيال بربري .لقد قال لقمان سليم
سرا وعالنية أنه كانت هناك تهديدات حلياته ،ومع ذلك استمر،
بشجاعة ،بالدفع من أجل العدالة واملساءلة وسيادة القانون يف
لبنان».
ورأت أن «هذا االغتيال مل يكن جمرد اعتداء وحشي على فرد،
بل كان هجوما جبانا على مبادئ الدميقراطية وحرية التعبري
واملشاركة املدنية .إنه أيضا هجوم على لبنان نفسه».
وأكدت أن «استخدام التهديد والرتهيب كوسيلة لتخريب حكم
القانون وإسكات اخلطاب السياسي هو أمر غري مقبول» .وقالت
« :إننا ننضم إىل أصدقاء لبنان اآلخرين وقادة البلد الذين
أدانوا هذه اجلرمية املروعة ،وندعو مجيع القادة من خمتلف
األطياف السياسية إىل القيام بالشيء ذاته».
وشددت على «ضرورة إجراء حتقيق سريع يف هذه اجلرمية وغريها
من عمليات القتل اليت مل يتم حلها ،حتى يتم تقديم مرتكيب هذه
األعمال إىل العدالة».
وختمت« :يف بلد حيتاج بشدة إىل التعايف من األزمات املتعددة
اليت يواجهها ،ترسل االغتياالت السياسية إشارة جد خاطئة إىل
العامل حول ما ميثله لبنان .على أمل أن تسود سيادة القانون
واملساءلة ،املبادئ ذاتها اليت كان لقمان سليم يقاتل من
أجلها».

تنديد واستنكار

وقد لقي مقتل لقمان ادانات واستنكارات من العديد من
االحزاب والشخصيات اللبنانية ..فقد استنكر املفيت اجلعفري
املمتاز الشيخ أمحد قبالن يف بيان« ،جرمية اغتيال الناشط
لقمان سليم ،الذي قتل يف زمان ومكان يؤكد نية القاتل
تضييع اجلهة وجتهيل الفاعل» ،حمذرا «من االجتار بدمه ،إذ أن
البعض بات يتعمد دس السم بالعسل ويوزع االتهامات بطريقة
مدانة ومستنكرة».
وأكد أن «املطلوب هو جواب قضائي وليس جوابا سياسيا،
وال تقارير عسس ولوائح انتقام ،ونصيحيت فتشوا عن القاتل
بني أعداء لبنان واأليادي اليت تعمل على متزيق البلد وتهديد
مشروع الدولة واستقرار شعبنا وناسنا».
اما املفيت زغيب فدعا اىل عدم «التسرع واطالق التهم واالحكام،
وانتظار التحقيقات ،الن البلد مل يعد حيتمل املزيد من التفكك
والفنت».
ودان «التيار الوطين احلر» ،يف بيان ،جرمية قتل الناشط لقمان
سليم ،وتقدم من عائلته وحمبيه «بالتعازي القلبية» .وحض
األجهزة القضائية واألمنية على «إنهاء التحقيقات بالسرعة
الالزمة ،حتقيقا للعدالة وإنصافا للحقيقة».
ودعا التيار اىل «عدم استغالل هذه اجلرمية إلثارة الفتنة،
خصوصا وان مصطادي الدماء االعتياديني بدأوا بعملية االستثمار
السياسي ،بل اىل استغالل هذه اجلرمية إلنزال اقصى العقوبات
حبق مرتكبيها كائنا من كانوا للتأكيد ان االغتيال والعنف
السياسي امران ال ميكن السكوت عنهما لبنانيا ،ألنهما يتنافيان
مع معنى تنوع اللبنانيني».
ودان حزب «القوات اللبنانية» يف بيان «اغتيال الناشط السيادي
لقمان سليم» ،وطالب القوى األمنية بـ «االسراع يف كشف
مالبسات هذه اجلرمية املروعة وسوق اجملرمني إىل العدالة».
واعترب احلزب «الدميوقراطي اللبناني» ،يف بيان« ،ان عمليات القتل
اإلجرامية واملتنقلة بني خمتلف املناطق اللبنانية هي عمليات مدانة
ومستنكرة أشد اإلستنكار ،أيا كانت األسباب اليت تقف خلفها».
واستنكر احلزب مقتل سليم ،مطالبا «األجهزة القضائية واألمنية
املختصة بالكشف عن الفاعلني بالسرعة القصوى منعا لالتهامات
واإلتهامات املضادة اليت أوصلت البلد إىل اهلالك».
كذلك دان حزب الوطنيني األحرار يف بيان« ،اجلرمية النكراء حبق
املفكر احلر لقمان سليم» ،واعترب ان «الرسائل اليت أوصلتها
الرصاصات باجتاه األحرار يف لبنان لكتم اصواتهم ،لن تكون سوى
الشرارة اليت سوف تطيح بالفكر الشمولي والتسلطي».
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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

 EQAسيارة كهربائية مدجمة نيسان تفوز جبائزة تكنولوجيا جيب حتتفل بثمانني سنة من
التاريخ واإلبداع
احل ّد من الضجيج
بتصميم رياضي من مرسيدس

الغشاء البالستيكي الذي يقوم بعزل الصوت
فازت شركة نيسان جبائزة من جملة  Popular Scienceعن
احلد من الضجيج الذي
ابتكارها اجلديد الذي يساهم يف
ّ
تصدره السيارات وتعزيز كفاءتها يف استهالك الطاقة.
ّ
احلد من الضجيج املعروفة «باملادة الصوتية
وتلقت تكنولوجيا
ّ
استثنائية اخلصائص» جائزة أفضل ابتكار جديد من جملة
Popular Scienceلعام  2020يف فئة السيارات.
تتكون املادة اجلديدة من عناصر بسيطة هي عبارة عن بنية
ّ
يتحكمان بذبذبات اهلواء من أجل
متشابكة وغشاء بالستيكي
احلد من انتقال احلزمات العريضة من الرتددات (1200-500
ّ
هرتز) مثل ضجيج احملرك والطرق.
وتعترب املادة الصوتية استثنائية اخلصائص من نيسان مادة
جديدة خفيفة الوزن لعزل الصوت ،وتتكون من عناصر بسيطة
ّ
يتحكمان بذبذبات
هي عبارة عن بنية متشابكة وغشاء بالستيكي
احلد من انتقال احلزمات العريضة من الرتددات
اهلواء من أجل
ّ
( 1200-500هرتز) مثل ضجيج احملرك والطرق .وتتألف معظم
املواد املستخدمة يف عزل نطاق الرتدد هذا من لوح مطاطي
ثقيل ،ويبلغ وزن املادة الصوتية استثنائية اخلصائص
واجلديدة من نيسان ربع وزنه وتوفر القدر ذاته من العزل
الصوتي.

تعد  EQAالسيارة اجلديدة ضمن جمموعة السيارات الكهربائية
بالكامل من عالمة مرسيدس .EQ-وتسلط اجلماليات الكهربائية
يف تصميم هذه السيارة اجلديدة الضوء على مستوى الفخامة
الذي تقدمه العالمة .ويدعم املساعد الذكي السائق يف العديد من
املواقف ،مبا يف ذلك جتنب احلوادث واسرتاتيجية التشغيل الفعالة
واملالحة باستخدام الذكاء الكهربائي.
وباإلضافة إىل ذلك ،تتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس-
بنز االستثنائية مثل نظام املعلومات والرتفيه  .MBUXوتعد EQA
عضوًا يف عائلة السيارات املدجمة الناجحة من مرسيدس-بنز.
وتربط السيارة عالقة وثيقة بسيارة  ،GLAكونها توفر مجيع
امليزات الرائعة لتلك السيارة ،إىل جانب التشغيل الكهربائي
بالكامل .ويتم بناء  EQAيف مدينة راستات بأملانيا وبكني
بالصني .ويتم توفر أنظمة البطارية اخلاصة بسيارة  EQAمن قبل
شركة  Accumotiveالتابعة ملرسيدس-بنز يف كامينز .ويستعد
مصنع البطاريات يف مدينة جاور البولندية إلنتاج أنظمة بطاريات
خاصة بسيارات مرسيدس EQ-املدجمة.
وقال ماركوس شيفر ،عضو جملس إدارة داميلر  AGومرسيدس-
بنز  ،AGواملسؤول عن أحباث جمموعة داميلر والرئيس التنفيذي
للعمليات يف مرسيدس-بنز« :تطمح مرسيدس EQ-ألخذ زمام
املبادرة يف جمال أنظمة القيادة الكهربائية وبرامج املركبات.
وحتقيقًا هلذا اهلدف ،عملنا على حتديد بعض األهداف الطموحة
لتطوير املنتجات وقررنا املضي قدمًا يف طرح تقنيات جديدة يف
السوق بشكل سريع».
وأضاف« :تتيح لنا سيارة  EQAاجلديدة إظهار الطريقة اليت نصور
بها التنقل الكهربائي حبسب احتياجات عمالئنا .وتثبت سيارة EQA
أنه من خالل استخدام بنية جمربة وخمتربة ،فمن املمكن حتقيق حل
وسط ممتاز بني األداء والتكاليف والوقت الالزم للتسويق».

توصل إليه مهندسو نيسان يف سعيهم
وتعد هذه املادة إجنازًا
ّ
ّ
لتزويد العمالء مبقصورة هادئة ومرحية وخفض وزن السيارة
وبالتالي تعزيز الكفاءة .وقال سوسومو ميورا ،مهندس املواد
املتطورة يف نيسان واملسؤول عن مشروع املادة الصوتية
استثنائية اخلصائص« :نعتزم استخدام املادة الصوتية
استثنائية اخلصائص يف جمموعة واسعة من التطبيقات يف
السيارات الفاخرة والكهربائية ،وكذلك يف السيارات اليت كان
استخدام مواد عزل الصوت الثقيلة فيها حمدودًا .ومن خالل
تطوير هذه املواد واستخدامها ،نسعى إىل جعل جتربة القيادة
أكثر راحة ومتعة بالنسبة إىل عمالئنا».
وختضع املادة الصوتية استثنائية اخلصائص للتطوير حاليًا من
أجل تسويقها وهي متثل كيفية تطوير تكنولوجيا التنقل الذكي
من نيسان لتعزيز جتربة القيادة.

مميز بالنسبة لعالمة جيب اليت حتتفل بعيدها الثمانني
 2021هو عام ّ
أي بثمانية عقود من الريادة يف الدفع الرباعي واحلرية واملغامرة
يف اهلواء الطلق.
بدأت أسطورة جيب عام  1941مع سيارة ويليز إم بي Willys
يتم إنتاجها بكميات
 MBالشهرية ،وهي ّ
أول سيارة دفع رباعي ّ
مر العقود مع االستمرار
كبرية على اإلطالق ،ومنت العالمة على ّ
بطرح منتجات جديدة ّ
تؤكد مسعة العالمة الراسخة واليت جعلتها
مرادفًا للتميز على الطرق الوعرة.
و شهد االبتكار املستمر على
تطور األسطورة ،مع الراحة
ّ
والتعامل واالتصال وهي مزايا باتت اليوم جزءًا ال
يتجزأ من
ّ
جوهر عالمة جيب متامًا كرباعتها على الطرق الوعرة.
أما اليوم ،ومع احتفال جيب بعقدها الثامنّ ،
إنها تدخل مرحلة
ّ
جديدة
مشوقة من تارخيها واضعة املستقبل نصب عينيها مع
ّ
طموح كبري يف أن تصبح رائدة يف تقنيات التنقل املستدام.
ّ
إنها مهمة عالمة جتارية متجذرة بقوة يف التقاليد ،لكن مع
القدرة على التطور باستمرار لتلبية أهداف العمالء اجلديدة
والتعامل مع املسائل البيئية اليت حيملها املستقبل القريب.
ّ
يتضمن
أن ذلك
وال
التحول إىل الكهرباء وقد دخلت
شك يف ّ
ّ
ّ
إطالق
مع
جديدة
حقبة
بالفعل
العالمة
أول طرازاتها اهلجينة اليت
ّ
تعمل بالكهرباء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وهي
رينيجيد  4xeوكومباس  4xeعام .2020
تستمر احتفاالت الذكرى الثمانني طوال عام  2021مع أحداث
ّ
خاصة تهدف إىل تقريب عمالء جيب وعشاقها من العالمة
ّ
األول اليوم يف مؤمتر ّ
التجارية وتراثها .وقد ٌأقيم احلدث
مت
ّ
ّ
بثه عرب اإلنرتنت ،حيث كشفت أنتونيال برونو ،رئيس عالمة
جيب التجارية يف منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا،
النقاب عن طرازات اإلصدار
اخلاص اجلديدة مبناسبة العيد
ّ
الثماننيّ .
إنها إصدارات حتيي تاريخ العالمة التجارية الذي
ميتد
ّ
ً
على  80عاما كما ّ
وأنها تواصل التقليد الراسخ ،الذي بدأ عام
 ،1966يف إنتاج مناذج ذات إصدارات خاصة لالحتفال بالذكرى
اخلاصة أو أبرز اإلجنازات.
السنوية
ّ

كيا سورينتو  2021تصل اىل السوق االماراتي
وصلت سيارة كيا سورينتو  2021اىل السوق االماراتي وهي
مركبة تنتمي اىل اجليل الرابع .صممت السيارة بعناية ،مع إضافة
العديد من امليزات التقنية القادرة على تلبية االحتياجات العملية
للعائلة.
ومع طرح هذا الطراز ،تكون «كيا سورينتو  »2021أول سيارة
تعتمد على منصة سيارات الدفع الرباعي متوسطة احلجم للجيل
اجلديد من كيا ،لتكتسب معها مساحات فسيحة للركاب واألغراض
الالزمة للسفر والرحالت .وإىل جانب إعادة النظر بالتصميمات
ً
أيضا الديكورات الداخلية اجلذابة مبظهرها
اخلارجية ،طال التعديل
اجلديد لتضعها بفئة أعلى عن منافساتها .وتوفر هذه السيارة
املناسبة للرحالت الرتفيهية سبعة مقاعد ،مع تعزيز قوة الدفع
الرباعي بتصميم الفت ،لتوفر بذلك جتربة قيادة شاملة ومستوى
عاليا من الفخامة.
ً
سنتمرتا مكعًبا) من  4أسطوانات،
ويوفر احملرك بسعة  2.5لرت (2,459
ً
إىل جانب جمموعة نقل احلركة الكهربائية «  ،»Smartstreamكفاءة
وأداء
أعلى يف استهالك الوقود ،ومستوى أقل من االنبعاثات،
ً
وقويا.
اقتصاديا
خيارا
عموما ،ما جيعل السيارة
أعلى
ً
ً
ً
ً
وتعترب هذه السيارة متعددة االستخدامات أكثر سيارات كيا
تطورا على اإلطالق من الناحية التقنية .وعند إضافة خصائص
ً
الربط التدرجيي مع الشبكة ،وأدوات مساعدة السائق ،وتقنيات
املعلومات والرتفيه ،جند أنها تضمن بقاء السائق على اتصال

يف أثناء القيادة ،فض ًال عن السمات املتقدمة لشاشيت العرض
الرقميتني اللتني متتازان بسهولة االستخدام ،وتقنية املعلومات
اجلديدة ،واالتصال باهلاتف الذكي ،وغريها الكثري من امليزات
املتطورة ،لتصبح كل رحلة جتربة رائعة للغاية.
وتتوافر سيارة «سورينتو  »2021اآلن يف مجيع منافذ بيع كيا
التابعة لشركة املاجد للسيارات يف مجيع أحناء دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
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صـحة وغـذاء

ملاذا ال يصاب البعض مبرض
«كوفيد »19 -؟

ملنع تساقط الشعر ..ما الذي جيب أن تأكله؟
ميكن أن تسبب عادات األكل غري الصحية آثارا جانبية غري مرغوب
فيها ،فبينما توجد العديد من أعراض سوء التغذية املعروفة،
مبا يف ذلك زيادة الوزن وحب الشباب ،إال أن هناك أيضا
تأثري جانيب مرعب آخر ال يعرفه الكثري من الناس وهو تساقط
الشعر.
وأوضح أحد اخلرباء يف استعادة الشعر ،كريس فارونا ،إىل موقع
«هوليوود اليف» عما يتعلق بكيفية تأثري نظامك الغذائي على منو
شعرك ،وما جيب أن تأكله ملنع الصلع والعيش حبياة صحية.
وأكد فارونا أن «تساقط الشعر ،بغض النظر عن السبب ،ميكن
أن يؤثر على حياة الناس».

وصف علماء أمريكيون اآلليات الرئيسية لتشكل املناعة ضد
«كوفيد ،»-19وكشفوا سبب عدم استعداد البعض لإلصابة
بالفريوس التاجي املستجد ،مع أنهم مل ميرضوا سابقا ومل يتم
تطعيمهم.
وتفيد جملة  ،Scienceبأن جائحة «كوفيد »-19كشفت جمموعة
واسعة من االستجابات املناعية لدى األشخاص املصابني
بفريوس  ،SARS-CoV-2وبالتالي ظهرت جمموعة متنوعة من
النتائج السريرية.
وقد وصفت الباحثتان جنيفر هوب و ليندا برادلي ،من معهد
سانفورد بورنهام بريبس ( )SBPبوالية كاليفورنيا ،اآلليات
الرئيسية لتشكل املناعة ضد «كوفيد.»-19
وتشري الباحثتان ،إىل أن الفريوس خيرتق اخلاليا املضيفة،
وحيفز اآلليات اخللوية للتكاثر الذاتي ،ما يسمح له باالنتقال إىل
خاليا أكثر حساسية  .وملكافحة الفريوس ،تطلق منظومة املناعة
االستجابة املناعية الفطرية ،مثل االلتهابات ،اليت بدورها تنشط
منظومة املناعة التكيفية.
ومتتص اخلاليا اجلذعية الربوتينات واجلزيئات الفريوسية ،وتنقلها
إىل اخلاليا التائية واخلاليا البائية .فإذا تعرفت هذه اخلاليا على
الفريوس ،وهذا ما حيصل عادة ،عندما يكون الفريوس قد
دخل اجلسم بالفعل  -تبدأ اخلاليا التائية واخلاليا البائية (اخلاليا
معا لتوفري محاية
اخللطية) وهما فرعان للمناعة التكيفية بالعمل ً
مهما
ا
دور
البائية
فعالة .وتلعب استجابات اخلاليا التائية واخلاليا
ً
ً
يف السيطرة على الفريوس وتطوير املناعة.
ويولد الفرع التكيفي من املنظومة املناعية ،ذاكرة مناعية
وقائية ،تعتمد اسرتاتيجية التطعيم عليها .والحظت الباحثتان،
أنه يف الوقت نفسه ،غالًبا ما حتدث استجابة اخلاليا التائية
واخلاليا البائية لـ  SARS-CoV-2يف األشخاص الذين مل يسبق
هلم مواجهة هذا الفريوس.
ووفقا هلما ،يرتبط وجود املناعة اخللوية عند هؤالء األشخاص،
بوجود خاليا  Tو  Bيف أجسامهم خاصة بالفريوسات التاجية
البشرية األخرى من عائلة  ،HCoVsاليت تظهر عادة على شكل
«نزالت الربد».واكتشفت اخلاليا التائية اليت تستجيب لربوتينات
 SARS-CoV-2لدى األشخاص الذين أصيبوا سابقا بفريوس
االلتهاب الرئوي الشاذ  .SARS-CoVلذلك تعتمد االستجابة
املناعية لـ  SARS-CoV-2عند كل شخص ،إىل حد كبري ،على
وجود مواجهات سابقة مع هذه الفريوسات.

 12يف اللحوم ومنتجات األلبان ،ومحض الفوليك يف احلمضيات
والطماطم.
ويف الوقت نفسه ،حيافظ فيتامني د على صحة اجللد والعظام
والشعر .وقد ربطت بعض الدراسات نقص فيتامني د مع تساقط
الشعر ،حيث ميكنك العثور على فيتامني د يف األمساك الدهنية
والكبد وصفار البيض واألطعمة املدعمة مثل احلليب.

ماذا حيصل عند تناول الكثري
من البصل؟

وقال« :بالنسبة إىل النساء ،هناك العديد من العوامل اليت ميكن
أن تؤدي إىل تساقط الشعر ،ويف معظم األحيان هناك عوامل
متعددة تساهم يف تساقط الشعر .بالطبع ،ميكن أن تكون املرأة
تعاني وراثة فقدان الشعر».
وأضاف «هناك عوامل أخرى ميكن أن تشمل نقص الفيتامينات
وفقر الدم بسبب نقص احلديد وفقدان الشعر الناجم عن اإلجهاد
وتشوهات الغدة الدرقية ،أو الثعلبة بسبب قصات شعر معينة
أو املعاجلة الشديدة للشعر مما يؤدي إىل حروق سطحية يف
اجللد».
ً
وكشف فارونا ،وهو
أيضا مالك شركة الستعادة الشعر يف
نيوبورت بيتش بكاليفورنيا ،عن سبب حاجتك إىل تغيري نظامك
الغذائي ،قائال« :بالنسبة للبعض ،ميكن أن يكون لبعض
التغيريات البسيطة يف نظامهم الغذائي تأثري كبري على مظهر
شعرهم وصحتهم».
وتابع« :يف كثري من احلاالت ،إذا مت معاجلة أوجه القصور
يف النظام الغذائي يتوقف تساقط الشعر .من حيث التغذية
والشعر الصحي ،فإن النظام الغذائي األمريكي عادة ما يغطي
األساسيات .ومع ذلك ،تأكد أن نظامك الغذائي حيتوي على
املاغنيسيوم والبيوتني والزنك واحلديد والفيتامينات ،األمر الذي
ميكن أن يساعد يف احلفاظ على قوة الشعر وحجمه األمثل».
وبعض العناصر الغذائية األكثر أهمية اليت يشرحها فارونا
ضرورية ملنع تساقط الشعر ،تشمل األمحاض الدهنية األساسية،
فاألمحاض الدهنية أوميغا  3تغذي وحتمي الشعر ،وتساعد يف
ً
ملعانا
منوه ،وتضيف
ناعما ،كما حتتوي األمساك الدهنية مثل
ً
السلمون على الكثري من أوميغا .3
كما أن اجلوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا مصادر
جيدة ملغذيات الشعر.
أيضا تساعد الفيتامينات على تكوين خاليا الدم احلمراء ،اليت حتمل
األكسجني واملواد الغذائية إىل فروة الرأس وبصيالت الشعر.
كما ميكنك العثور على فيتامني بي  6يف املوز والبطاطس ،و بي

البصل هو الصنف األكثر شيوعا على مستوى العامل ،فهو العنصر
األساسي الذي يضاف إىل مجيع األطعمة وذو فوائد صحية مذهلة
أيضا.
حيتوي على العديد من العناصر الغذائية اليت جتعله من األغذية
الصحية الضرورية ،ولكن بينما يقدم العديد من الفوائد ،هناك
بعض اآلثار املرتتبة على اإلفراط يف تناوله ،إذ ميكن أن يسبب
تناوله الزائد مشاكل لبعض األشخاص ،وذلك حبسب ما نشره
موقع «ذا هيلث سايت» الطيب.
ويعد مصدرا غنيا بفيتامني « »cواملواد الكيميائية النباتية
ويعتقد بأنه
والفالفونويد ،كما أنه منخفض السعرات احلراريةُ ،
يسهم يف تنظيم صحة املناعة ،وإنتاج الكوالجني ،وإصالح
األنسجة ،وتساعد املواد الكيميائية املوجودة فيه على تقليل
االلتهاب وتقليل الضغط على األشخاص املصابني بالربو وتقليل
مستويات الكوليسرتول والسكر يف الدم.
من جهة أخرى ،حيتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ،واليت
ميكن أن تسبب االنتفاخ والتعب وتشنجات البطن وسوء اهلضم
وحرقة املعدة لدى بعض األشخاص.
وقد يعاني بعض األشخاص من تهيج اجللد أو األكزميا بعد مالمسة
اجللد هذا النوع من اخلضروات ،وميكن أن يتداخل تناول كمية
كبرية منه أيضا مع األدوية املسيلة للدم املستخدمة يف عالج
بعض أنواع أمراض القلب.
وأشارت بعض الدراسات إىل أن األشخاص الذين يعانون من
حساسية من البصل قد يعانون من احلكة واالمحرار يف عيونهم،
واألشخاص املصابني باالرجتاع احلمضي جيب عليهم جتنب تناول
البصل ألن ذلك ميكن أن يزيد من حاالت اإلصابة باحلموضة
املعوية.

* 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
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Dire warning for Aussie house prices as market continues to grow despite COVID pandemic

A potential fall in house prices was forecast as the pandemic hit. Picture: Ian Waldie/Bloomberg News.
Source:Supplied

We were warned house
prices could drop by a
whopping 32 per cent
but they stayed firm. Now
there’s a stark warning
about what could happen
next.
When outsiders think
about Australian culture,
they might think of laid
back people defined by
sun, sand and backyard
barbecues.
But amid the widely held
stereotype of Aussies,
there’s a part of our national identity that’s often
overlooked: our nation’s
collective obsession with
housing.
From our airwaves being
filled with content like
Selling Houses Australia
and Location, Location,
Location to the millions of
trips made by Aussies to
the local Bunnings every
month in order to spruce
up their home or garden,
there are few things that
can grab our attention as
much as our homes.
When the coronavirus
pandemic first began to
impact Australians in
March last year, concerns
about potentially large
drops in housing prices
quickly began to build, as
the true scope of the crisis became clear.
In April, SQM Research
concluded that if a worstcase scenario occurred
for the economy and
lockdowns lasted for six
months across the country, a 30 per cent drop in

housing prices was on the
table. In May, the Commonwealth Bank followed,
warning that a “prolonged
downturn” could result in
housing prices falling up
to 32 per cent.
Yet here we stand more
than eight months after
these downside predictions were made and
housing prices are significantly higher now across
much of the country.
But how did Australia go
from facing down potentially the most devastating housing price crash
in more than a century,
to rising speculation of a
nationwide housing price
boom?
In short, the Morrison
government,
Reserve
Bank and banking regulator APRA threw an entire
Bunnings worth of kitchen sinks at supporting the
property market.
In co-operation with
APRA, the banks allowed
more than 493,000 mortgages to be deferred, with
over 118,000 mortgages
still deferred according to
the latest data.
The Morrison government committed to $507
billion in stimulus policies, encompassing the
JobKeeper program and
JobSeeker supplement,
among others.
At the same time the Reserve Bank (RBA) committed to up to $200 billion in near free (0.10 per
cent interest) funding for

the banks at a time when
bank funding costs were
spiking due to rising risks
in financial markets.
To put these measures
into perspective the entire Rudd-Gillard Global
Financial Crisis era stimulus package was $51
billion spread over four
years.
But where does this leave
a property market that has
been protected by a wall
of more than $700 billion
in support committed by
the RBA and the Morrison
government?
The sheer scale of support for housing prices led
property analyst and SQM
Research managing director Louis Christopher to
conclude that: “They (the
government) will never let
a housing crash happen
in this country”.
While the forces deployed
to protect housing prices
are indeed vast, there are
also a number of rising
risks on the horizon after
a year defined by the so
called “Extend and Pretend” economy.
RATES CAN ONLY GO
UP
With the RBA cash rate at
0.10 per cent and global
interest rates bouncing
off the lowest levels in all
of history, there is rising
speculation that interest
rates can only go up from
here.
In the United States, analysts are already warning

of rising American mortgage rates, as government borrowing costs
begin to rise from record
lows.
While the RBA has committed to keeping rates
low for three years, using
its bond buying program
to artificially suppress
interest rates. At the end
of the day it’s the global
bond market that is the
ultimate decider of the direction of interest rates.
As it stands, rate rises
are seen as unlikely for
Australian borrowers. But
with many economists
predicting inflation to
rise, in some cases significantly, interest rate hikes
cannot be ruled out in the
coming years.

415,000 small businesses were on the brink of
going bust. If even a fraction of these businesses
signalling distress were
to close their doors for
the final time, it’s likely
that the government’s
positive economic forecasts would be in jeopardy.

A
BUMPY
ROAD
AHEAD?
Despite a level of government expenditure that
makes multiple years of
World War II look positively thrifty by comparison, there are still a
number of economic indicators flashing warning
signs.
A survey conducted by
lobby group Small Business Australia found that

GLOBAL
TROUBLE
AHEAD?
Meanwhile,
beyond
our relatively virus free
shores the world continues to grapple with the
pandemic. In Europe, EU
leaders are warning that
mutated strains of the
virus will keep the continent in longer and potentially stricter lockdowns,
with no clear sense of
when restrictions will be
lifted.
In financial markets
around the globe, market indicators continue to
flash warning signs not
seen since the peak of the
‘Dotcom Bubble’ almost
two decades ago. As a
sense of market euphoria
and a feeling that investors cannot lose, due to
central bank intervention
continues to spread.

LIFE AFTER THE KITCHEN SINK
Among housing analysts
and economists there
is a growing consensus
that the government and
RBA’s ‘Kitchen Sink’ level
intervention will not only
result in prices not falling, but a housing price
boom in the months and
years to come.
But amid the housing
market confidence there
are also risks ahead.
From a slowing global
economy due to mutated strains of the virus
spreading across the
world, to financial market
contagion overwhelming the Morrison government’s intervention in the
housing market.
While there is the relative
certainty that the RBA
and the Morrison government will continue to attempt to protect housing
prices, the most sacred
of sacred cows in Australian life.
In a world increasingly
defined by the unexpected, there are also downside scenarios where no
amount of kitchen sinks
will be enough.

Victoria is on the edge
after the virus escaped
hotel quarantine, infecting a Melbourne worker
and throwing the city into
chaos.
Victorian Premier Daniel
Andrews brief the media
over a hotel quarantine
worker from Noble Park
in Victoria…
Restrictions are back in
Victoria after a hotel quarantine worker who was
part of the tennis program
in Melbourne tested positive for COVID-19.
In a late night press conference on Wednesday,
Victorian Premier Daniel
Andrews announced the
return of mask mandates
and restrictions on gath-

erings.
He said the infected worker was a 26-year-old man
from Melbourne’s Noble
Park who was a resident
support officer for the
Australian Open quarantine program.
He last worked at the
Grand Hyatt Hotel on
January 29 and returned
a negative test after his
shift. He subsequently
developed
symptoms
and returned a positive
test for COVID-19 on
Wednesday.
Victoria will revert to
the New Year’s Eve restrictions seen after the
Black Rock cluster from
11.59pm
Wednesday,
Mr Andrews said. This

means the cap on private
gatherings in homes will
be reduced from 30 to
15 people, masks must
be worn indoors and the
expanded office capacity
due to be introduced on
Monday is on pause.
Mr Andrews said that between 500 and 600 Australian Open players or
officials and others are
considered casual contacts and will be forced
to isolate until they test
negative.
Early exhibition matches
scheduled for Thursday
have also been cancelled,
but Mr Andrews said “at
this stage, there’s no impact to the tournament
proper”.

Restrictions imposed in Victoria after
new COVID-19 case
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COVID-19 vaccine: Doctors warn of
possible ‘never-ending pandemic’

The extra funds announced by Scott Morrison will take Australia’s vaccine-program budget to $6.3b. Credit: AAP

Doctors have outlined
a nightmare scenario of
“never ending pandemic” if political leaders fail
to vaccinate the entire
world.
As European countries squabble to secure
COVID-19 vaccines, experts have warned that
any move to stockpile
could create more “mutant” strains.
It means that even if Australia achieves herd immunity, the failure to vaccinate our region and the
world could create new
and virulent strains that
render our own vaccines
ineffective and bring the
pandemic roaring back to
life.
One of the world’s most
eminent COVID-19 experts, Dr Ashish K. Jha,
is a physician and dean
of the school of health
at Brown University. He
warns the threat is real.
Despite debate in Australia over which vaccine is
best and “waiting” for the
best vaccine, Dr Jha said
any delay would be a mistake..
“We absolutely need to be
vaccinating many more
people as quickly as possible, probably our single
most powerful tool in the
short run.
Vaccinating
against
COVID-19 is the easi-

est way for Australians
to get their normal lives
back, but millions are
hesitant to get the jab.
News.com.au’s Our Best
Shot campaign answers
all your questions about
the COVID-19 vaccine roll
out.
We’ll debunk myths about
vaccines, answer your
concerns about the jab
and tell you when you
can get the COVID-19
vaccine.
The biggest risk to the
creation of new mutant
strains that have emerged
in the United Kingdom,
South Africa and possibly Los Angeles are out
of control outbreaks with
mass infections.
“Letting viruses run wild,
like the US and Brazil did,
endangers everyone,’’
said Dr Jha.
A solution where rich
countries are vaccinating
citizens but poor countries are not will not end
the pandemic.
“Imagine this. Some nations are largely vaccinated. But outbreaks are
surging elsewhere,’’ Dr
Jha said.
“What might happen? We
might see rise of variants
that eventually escape the
vaccines
“And make everyone vulnerable again.”
That would require the

world to update the vaccines and vaccinate everyone again.
“It’s the nightmare scenario of a never-ending
pandemic,’’ Dr Jha said
In the United States and
the UK, where outbreaks
continue to rage out of
control, better masks are
also important.
“Probably all of us need to
be upgrading the masks

that we’re wearing. I think
the standard cloth masks
we’ve worn through 2020
are probably not good
enough for this variant.
We need better-quality
masks,’’ he said.
Dr Jha said all countries
have an international responsibility according to
scientists and doctors not
to stockpile vaccines but
share the scientific breakthrough with the world.
“Want to end the pandemic? Lets marshal global
manufacturing effort to
make lots of vaccines
quickly,’’ Dr Jha said.
“And vaccinate everyone.
Because large outbreaks
anywhere can give rise to
variants that can escape
vaccines everywhere
“At the end of the day, we
really are in this together.”
Prime Minister Scott Morrison has already warned
that the “war” to obtain
more vaccines in Europe
could impact on Australian imports.

US government signs multimillion deal to produce Australian COVID-19 home test kits

The United States government has inked a huge
deal with an Australian
company to produce millions of their at-home rapid tests for COVID-19.
The Biden Administration
signed a $302 million contract with pharmaceutical
giant Ellume on Tuesday
in a big win for the Brisbane-based business.
The rapid test can be
used by anyone at home
and detects coronavirus
from people with or without symptoms with 90 per
cent accuracy.
It also doesn’t require an
invasive and uncomfortable nasal swab, with a
sample taken from inside
the nose rather than deep
inside your nasal cavity.

The sample is then put
into a digital analyser
linked to an app and results are sent to users’
smartphones within 15
minutes.
The White House hopes
ramping up testing and
the rollout of vaccines will
see the COVID-ravaged
nation start to get on top
of the pandemic.
“Making easier to use
tests available to every
American is a high priority with obvious benefits,” White House senior
adviser for COVID-19 response Andy Slavitt told
reporters.
The US has recorded
more than 26.2 million
cases and over 444,000
deaths.

COVID-19 vaccine: Doctors warn of
possible ‘never-ending pandemic’
Doctors have outlined
a nightmare scenario of
“never ending pandemic”
if political leaders fail to
vaccinate the entire world.
As European countries
squabble to secure COVID19 vaccines, experts have
warned that any move
to stockpile could create
more “mutant” strains.
It means that even if Australia achieves herd immunity, the failure to vaccinate our region and the
world could create new
and virulent strains that
render our own vaccines
ineffective and bring the
pandemic roaring back to
life.
One of the world’s most
eminent COVID-19 experts, Dr Ashish K. Jha,
is a physician and dean
of the school of health
at Brown University. He
warns the threat is real.
Despite debate in Australia over which vaccine is
best and “waiting” for the
best vaccine, Dr Jha said
any delay would be a mistake..
“We absolutely need to be
vaccinating many more
people as quickly as possible, probably our single
most powerful tool in the
short run.
Vaccinating
against
COVID-19 is the easiest
way for Australians to get
their normal lives back,
but millions are hesitant to
get the jab. News.com.au’s
Our Best Shot campaign
answers all your questions about the COVID-19
vaccine roll out.
We’ll debunk myths about
vaccines, answer your
concerns about the jab
and tell you when you can
get the COVID-19 vaccine.
The biggest risk to the
creation of new mutant
strains that have emerged
in the United Kingdom,
South Africa and possibly Los Angeles are out
of control outbreaks with
mass infections.
“Letting viruses run wild,
like the US and Brazil did,

endangers
everyone,’’
said Dr Jha.
A solution where rich
countries are vaccinating
citizens but poor countries are not will not end
the pandemic.
“Imagine this. Some nations are largely vaccinated. But outbreaks are
surging elsewhere,’’ Dr
Jha said.
“What might happen? We
might see rise of variants
that eventually escape the
vaccines
“And make everyone vulnerable again.”
That would require the
world to update the vaccines and vaccinate everyone again.
“It’s the nightmare scenario of a never-ending
pandemic,’’ Dr Jha said
In the United States and
the UK, where outbreaks
continue to rage out of
control, better masks are
also important.
“Probably all of us need to
be upgrading the masks
that we’re wearing. I think
the standard cloth masks
we’ve worn through 2020
are probably not good
enough for this variant.
We need better-quality
masks,’’ he said.
Dr Jha said all countries
have an international responsibility according to
scientists and doctors not
to stockpile vaccines but
share the scientific breakthrough with the world.
“Want to end the pandemic? Lets marshal global
manufacturing effort to
make lots of vaccines
quickly,’’ Dr Jha said.
“And vaccinate everyone.
Because large outbreaks
anywhere can give rise to
variants that can escape
vaccines everywhere
“At the end of the day, we
really are in this together.”
Prime Minister Scott Morrison has already warned
that the “war” to obtain
more vaccines in Europe
could impact on Australian imports.
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Morrison hauls in COVID
People in NSW forced into isolation over Victoria outbreak Scott
quack cure pusher Craig Kelly
People in NSW are being have been to any of the ven- asked to check the Victorian safe,” he said.
and declares ‘enough is enough’
forced into isolation after ues of concern listed on health website, to check if Epidemiologist Adrian Esterthey stayed at a Victorian hotel where the UK variant has
spread between guests.
Planes are being held up at
Sydney Airport for screening
and five people in NSW are
being forced into isolation after they stayed at a Victorian
hotel where the UK variant
has spread between guests.
The five people were staying
at Melbourne’s Park Royal
Hotel where it is believed the
virus jumped from a hotel
room to a guest in the opposite room.
The suspected transmission
is understood to have taken
place between January 20
and January 28 and involves
a family of five and a woman
on the same floor within the
hotel.
It is unknown how the highlytransmissible virus spread
between guests, but Victorian
police minister Lisa Neville
the viral load of the room of
the family of five was so high
that just “opening the door
to pick up food saw the virus
travel into the corridor”.
Now, NSW Health has confirmed guests from NSW
were staying in the hotel and
they’ve forced into isolation
as a result.
“These five people have already been contacted and
advised to get tested and
isolate for 14 days since they
were there regardless of the
test result, and to test again
at the end of that period,”
NSW Health said.
“NSW Health is closely monitoring the situation in Victoria and will update its health
advice accordingly. We will
continue to work closely with
our colleagues in Victoria and
other jurisdictions to ensure
that appropriate public health
measures are in place to protect the community.”
NSW, South Australia and
Queensland have brought in
tougher rules around travel
to Melbourne and advised
anyone who has been there
recently to check for symptoms.
From early this morning,
NSW Health began screening passengers arriving on
flights from Melbourne causing a number of planes to be
stuck on the tarmac.
They are being asked if they

the Victorian Department of
Health and Human Services
(DHHS) website.
Anyone who has been in Melbourne since January 30 is
asked to check the Victorian
health website, to check if
they have attended a public
exposure site.
If they have they should get
tested immediately and isolate for 14 days since being
there, regardless of the result. They should not travel
to NSW.
What’s the best way to deal
with COVID-19?
Robust contact tracing and
living with the virus
Hard borders and short lockdowns for total elimination
Follow our coronavirus blog
for live updates.
PM to speak soon
We’ll bring you the key updates here. It’s expected he’ll
be talking mostly about the
vaccination rollout.
We have a live video at the
top of the page too.
Sydney venue fined $11,000
A western Sydney venue
has been fined $11,000 after
two breaches were allegedly
detected during a check on
Wednesday.
At about 1.30pm, officers attended a function venue on
The Boulevarde, Fairfield
Heights, after concerns were
raised by members of the
public regarding compliance
with COVID rules.
The organisation was issued
with a $5000 Penalty Infringement Notice for not comply
with noticed direction in relation to 7/8/9 – COVID19 Corporation and a $6000 penalty
notice for development not
accord consent – any other
case – corporation.
Melbourne arrivals screened
at Sydney airport
From early Thursday morning, NSW Health began
screening passengers arriving on flights from Melbourne
following a positive case of
COVID-19 in a hotel quarantine worker in Melbourne.
They are also being asked if
they have been to any of the
venues of concern listed on
the Victorian Department of
Health and Human Services
(DHHS) website.
Anyone who has been in Melbourne since January 30 is

they have attended a public
exposure site.
If they have they should get
tested immediately and isolate for 14 days since being
there, regardless of the result. They should not travel
to NSW.
“You must also get tested
again towards the end the
14-day period (12 days after exposure) regardless of
symptoms,” a health spokeswoman said.
“In addition, if you develop
any symptoms during that
period, please get tested immediately.
“People who arrive from Victoria will also have to complete passenger declaration.
People who provide false information are subject to an
on-the-spot fine.
“Anyone else in NSW who
has recently been in Melbourne should continue to
monitor the Victorian DHHS
website for additional venues of concern and updated
health advice and follow this
advice.”
Qld still open to Victoria
Like South Australia, Queensland has no plans to close
its border to Victoria.
Acting Queensland Premier
Steven Miles said anyone
who has entered Queensland
from Melbourne since January 29 is required to get tested isolate until they receive a
negative result.
He urged residents to check
the list of coronavirus exposure sites, released by Victorian Health authorities.
“If they have been to any of
those locations at the time is
of concern, they will be required to quarantine for 14
days,” he said.
Meanwhile planes from Melbourne are reportedly stuck
on the tarmac at Sydney Airport.
Victoria ‘shouldn’t expect
lockdown’
Perth and Brisbane locked
down after a single coronavirus case, but Mr Andrews
said Victorians “shouldn’t
expect one at all”.
However, he said he wouldn’t
hesitate to impose one if
medical experts called for it.
“If I get advice to do something, then I’ll follow the advice. That’s what’s kept us

man said a lockdown “may
be necessary.
“With the Australian Open
happening, it will be very difficult to go into lock down,
but might be necessary,” he
wrote on Twitter.
SA-Vic border remains open
(with tougher rules)
Mr Andrews said he has not
advised other states on what
they should do with their
borders to Victoria, adding
that he would “leave it up to
them”.
Not long after he said that
SA Premier Steven Marshall
revealed border with Victoria
will remain open.
However, there will be greater
requirements for testing for
those entering South Australia from the Greater Melbourne area.
People entering from Greater
Melbourne will need to have
a test on day 1, 5 and 12 in
South Australia and isolate
after the first test pending a
negative result.
Andrews could be open to remote quarantine
Many Aussies were asking
this morning – after another
hotel quarantine leak – why
we aren’t using remote locations for the system.
Premier Daniel Andrews says
he would consider it, but only
if health experts and national
cabinet suggest it.
However, he warned it
wouldn’t get rid of the risk.
He said he would be open to
meeting with Scott Morrison
and see if there were “some
bespoke facilities that can be
built”, which could be used
as emergency housing for
bushfires outside of the pandemic.
“That might give you some
greater capacity and might
be useful not just for this
pandemic but events that
could occur in the future,” he
said.
“On the issue of risk, though,
any facility will have to be
staffed. Staff have lives. They
have a family. You can put
it 50 kilometres from where
we are standing now or 500
kilometres, but there will be
people there, too, and the virus spreads.
“I think geographic location
alone is not necessarily the
biggest issue here.”

Craig Kelly’s bizarre fringe views have become a serious liability for
Scott Morrison. Picture: Getty ImagesSource:Getty Images

After embattled Liberal MP
Craig Kelly spent another
morning embarrassing the
government, Scott Morrison finally snapped.
Scott Morrison has hauled
in rogue Liberal MP Craig
Kelly for a face-to-face
dressing down over quack
COVID-19 cures he has
been pushing on social
media.
His second attempt to rein
in the NSW MP follows Mr
Kelly’s televised clash with
Labor’s Tanya Plibersek
in the corridors of Parliament.
Afterwards, news.com.au
understands he was immediately hauled in for
a dressing down by the
Prime Minister.
Mr Morrison is understood
to have made it “very
clear” he cannot support
his views nor his actions
and asked him to refrain
from airing views that are
contrary to the accepted
medical advice.
The Prime Minister bluntly
told him that his actions
were negatively impacting
the government’s $6 billion
vaccine strategy.
Government
sources
claimed that Mr Kelly has
agreed to restrain his social media and support
the government’s vaccine
strategy.
Earlier, Labor frontbencher
Tanya Plibersek clashed
with Mr Kelly accusing him
of peddling quack COVID19 cures in the halls of the
press gallery.
The confrontation came
just after yet another trainwreck media appearance,
this one on the Today
show where he was peppered with criticism.

She slammed Mr Kelly as
a “taxpayer-funded nong”
who needs to shut up.
“The government is spending $24 million on a campaign telling people to get
vaccinated, and we’ve got
a taxpayer-funded nong
running around telling
people not to,” Ms Plibersek said.
She said her mum lived in
Mr Kelly’s electorate and
she didn’t want her exposed to people who refused to get vaccinated.
“I don’t want them going to
the shops, getting in contact with people who’ve
refused to be vaccinated
because their local MP is
spreading conspiracy theories on the internet. He
needs to shut up.”
Sydney radio host Ray Hadley joined the condemnation of Mr Kelly on his 2GB
radio show discussing the
clash with Ms Plibersek.
“Look, as well intended as
I think Craig may be from
time to time I think he’s got
this one horribly wrong.
And I just wished he would
drop off,’’ he said.
“Because of your mum, because of elderly people.”
Mr Morrison spoke with his
MP before Question Time,
news.com.au revealed, to
express his unhappiness
about Mr Kelly peddling
quack COVID cures on his
Facebook page.
He told Mr Kelly that critics
were saying he was an anti-vaxxer. But Mr Kelly told
the PM he had nothing to
worry about.
It follows months of criticism that the PM needed
to take a stronger line with
the MP for questioning
public health measures.

Page 30

Saturday 6 February 2021

2021  شــباط6 الـسبت

30 صفحة

NEWS

NSW to ease rules after another day of zero cases
Western Australia has not
made a lot of friends with
its draconian COVID rules,
but it has failed to notice
a glaring issue in its own
backyard.
Life will seem a bit more
normal in NSW from next
week, with the state set to
return to the 2 person per
square metre rule from next
Friday (February 12).
Premier Gladys Berejiklian
said the rules will apply
for all hospitality venues,
places of worship and
anywhere that is currently
subject to the four square
metre rule – adding the rule
change will go ahead “unless something very unexpected happens” between
now and then.
The Premier said rules
around masks could be
relaxed too, but that they
would continue to be mandatory on public transport.
“New South Wales stands
by its decision to make
sure we don’t impose any
burdens on our citizens a
day longer than we need to
but, having said that, keeping the community safe is
always our priority, but so
is keeping society running
as normally as possible in
a COVID-safe way and any
time we can give notice and
certainty to the community,
we will,” she said.
“I want to thank everybody
involved in the last month
or so. It’s been a huge effort by everybody to get
New South Wales to where
we are and I’m pleased that,
obviously, this year we can
look forward to dealing
with COVID, dealing with
the pandemic, but also, in
view of the vaccine rollout
and what that could mean
for New South Wales.”
The state has recorded another day of zero cases on
Wednesday.
Masks will remain compulsory on public transport.

NSW Premier Gladys Berejiklian

for all hospitality venues,
places of worship and
anywhere that is currently
subject to the four square
metre rule – adding the rule
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a COVID-safe way and any
time we can give notice and
certainty to the community,
we will,” she said.
“I want to thank everybody
involved in the last month
or so. It’s been a huge effort by everybody to get
New South Wales to where
we are and I’m pleased that,
obviously, this year we can
look forward to dealing
with COVID, dealing with
the pandemic, but also, in
view of the vaccine rollout
and what that could mean
for New South Wales.”
The state has recorded anNSW to ease rules
other day of zero cases on
Life will seem a bit more Wednesday.
normal in NSW from next PM dresses down Craig
week, with the state set to Kelly
return to the 2 person per Liberal MP Craig Kelly has
square metre rule from reportedly been dragged
next Friday.
into Scott Morrison’s ofPremier Gladys Berejiklian fice and ordered to stop
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No new cases in Queensland

There are seven active cases in the state.

Victoria gears up for vaccine rollout

Victoria says its vaccination program will be ready
to be rolled out for highrisk, priority people at nine
suburban and regional
health services across the
state as soon as a vaccine
is available.
Victorians at greatest risk
will be vaccinated at public hospital hubs at Western Health, Austin Health,
Monash Health, Barwon
Health, Goulburn Valley
Health, Latrobe Health,
Bendigo Health, Ballarat
Health and Albury-Wodonga Health.
People eligible to receive
the Pfizer vaccine as part
of Phase 1a include;
• Quarantine and border
workers and all staff working in the hotel quarantine
program
• Frontline at-risk health
care workers including
hospital staff working in
COVID and suspected
COVID wards, emergency
department and ICU staff,
staff at GP respiratory clinics and COVID-19 testing
facilities, ambulance staff
and paramedics
• Aged care and disability
care staff and residents.

‘Groundhog day’: Call for
quarantine overhaul

Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane and now
Perth have all seen the

coronavirus escape from
quarantine – leading some
experts to call for a national overhaul of the system.
Professor of International
Health Michael Toole described the situation as
“groundhog day” – adding
it was clear lessons had
not been learned from Victoria’s second wave on a
national scale.
In a piece for The Conversation he said Australia’s
number-one priority should
be the quality of our border
health security system.
“It’s time for a coordinated, standardised national
hotel quarantine strategy.
This should be based on
the recommendations in
the two reports previously
cited as well as lessons
learned — both positive
and negative — from the
current systems in states
and territories,” he said.
He suggested banning security guard second jobs,
daily testing and stopping
guests leaving their rooms
for any reason.
Labor frontbencher Tanya
Plibersek has clashed with
Liberal MP Craig Kelly accusing him of peddling
quack COVID-19 cures in
the halls of the press gallery.
The parliamentary showdown follows confirmation
that the Prime Minister had
privately called Mr Kelly
before question time and
urged him not to undermine the public medical
advice.
The hotel security guard
who caught COVID-19,
sending Perth into a fiveday lockdown, is distraught
about what has happened,
according to his family.
Relatives of the international student from Bangladesh told the West
Australian he is worried
that cases will spiral in the
state.
“He’s a human being, it’s
human nature to worry …
so obviously he is upset,
very upset,” his family
members said.
He is reportedly “fine” with
no serious symptoms and
quarantining in a Perth
CBD hotel.

Prime Minister Scott Morrison’s vaccine
borders ‘game changer’ on horizon
Australia’s borders faced
being opened and closed
indefinitely. But now that
has all changed.
The “game changer” the
Prime Minister Scott Morrison needs to reopen
Australia’s international
borders could be on the
horizon with news the AstraZeneca vaccine appears
to “substantially reduce
transmission”.
Until now researchers have
known that the vaccine will
stop you getting sick or
hospitalised but they have
been concerned it might
not stop you transmitting
the virus even if you don’t
look “sick”.
That has huge implications
for international travel
because it means even if
you’re vaccinated you may
still need to complete 14
days of hotel quarantine.
But now there’s evidence
that the AstraZeneca vaccine – the main jab to be
rolled out in Australia – is
showing early signs it can
reduce transmission.
This is the “game changer” the Prime Minister told
news.com.au that he needs
to reopen borders.
“If it indeed does stop
transmission
between
people then that could be
quite a game changer,” Mr
Morrison said.
“The key thing that I think
that is going to impact on
that decision is going to
be whether the evidence
emerges about transmissibility and how the vaccine
protects against that.”
The Prime Minister spoke
to news.com.au readers as
part of the Our Best Shot
campaign, which aims to
answer your questions
about the COVID-19 vaccine rollout, debunk myths
and respond to your concerns about the jab, with
the first doses expected to
be rolled out by the end of
February.
While the COVID-19 vaccines currently available
are proven to be effective
in vastly reducing people’s

chance of death and severe illness, it is not clear
whether people may still
be able to carry it, even if
they have no symptoms.
Health Department secretary Professor Brendan
Murphy said the “sooner
we get vaccinated the
sooner we get there”.
“We think in all likelihood
they will have a significant
effect on transmission,”
Professor Murphy told
news.com.au.
“We are seeing some early
evidence of that from the
United Kingdom. If that’s
the case, then they should
allow progressively over
the second half of this
year some relaxation of
the health advice and border measures. But we just
have to wait and see.
“If, as we suspect, these
vaccines are effective at
preventing transmission,
the sooner we get the
population vaccinated …
we will get on this path to
herd immunity and that will
speed up the return to international travel.”
While the new UK study
did not measure transmission directly it did involve
collecting regular nasal
swabs from some participants and found that
the rate of positive PCR
tests fell by half after two
doses of the vaccine. After
one dose only, the rate of
positive tests fell by 67 per
cent.
“While transmission studies per se were not included in the analysis, swabs
were obtained from volunteers every week in the UK
study, regardless of symptoms, to allow assessment
of the overall impact of the
vaccine on risk of infection
and thus a surrogate for
potential onward transmission,” the authors write.
Scientists argue that’s a
good sign that it is reducing transmission because
if the vaccine was simply
making infections milder,
PCR positivity would not
change.

Page 31

Saturday 6 February 2021

31 صفحة

2021  شــباط6 الـسبت

NEWS

GREEN LIGHT FOR EAST HILLS STATION UPGRADE
work on the detailed
design, with geotechnical site work to
start next month. Major construction is expected to commence
later this year,” said
Mrs Lindsay.

Hills Station Artist impression

The delivery of an accessibility upgrade at
East Hills Station has
reached an important
milestone with planning approval now
confirmed.

local State Member
for East Hills said the
upgrade will ensure
all public transport
customers, including
people with a disability, limited mobility,
parents and carers
Wendy Lindsay MP with prams and trav-

tion platforms
- Upgrade of the station entrance on Park
Road to provide improved pathways for
customers
- Upgrade of the two
existing accessible
parking spaces in the
“I would like to thank commuter car park
all the members of
our community who Reconfiguration
provided feedback of the existing bathduring the planning room facilities to
approval process. provide a new family
We will continue to accessible toilet, and
ellers with luggage, keep everyone up- refurbished female
can easily access all to-date as the project and male ambulant
toilets
facilities at East Hills progresses.”
Station.
Benefits of the up- Installation of
hearing hoops, new
“Now that we have grade include:
secured the neces- - Two new lifts con- boarding assistance
sary planning ap- necting from the un- zones and improveproval we can start derpass to the sta- ments to lighting and

CCTV.

Planning approval
follows the public
display of the Review of Environmental Factors between
25 November and 9
December 2020 and
consideration of submissions received
from the community.
The East Hills Station
Upgrade is being delivered as part of the
NSW Government’s
Transport
Access
Program, an initiative
to deliver safe, modern and accessible
public transport infrastructure across
the state.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

WORK SET TO START ON $16.3 MILLION MULTI-STOREY CAR
PARK AT REVESBY STATION

Work will begin shortly to provide additional car parking spaces
at Revesby Station,
with a $16.3 million
contract awarded to
ADCO Constructions
Pty Ltd to design and
build extensions to
the existing multi-storey car park.
The proposed facility
will create around 385
additional car parking spaces for public
transport customers,
thanks to the NSW
Government’s Commuter Car Park Program.
“The Commuter Car
Park program is designed to make it
easier for customers
who need to drive part
of their journey to access public transport
hubs,” Mrs Lindsay
said.
“ADCO has been Wendy LIndsay MP with Andrew Cinstance MP at Revesby Commuter Car Park

awarded the contract
to deliver the new
car park on behalf of
Transport for NSW.
Subject to planning
approval, construction is planned to begin in the next couple
of months.”
“This project will also
create around 60 employment opportunities across engineering, construction and
administration roles,”
Mrs Lindsay said.
Key features of the
proposal include:
Extension of the
existing multi-storey
car park at Revesby
Station with two new
storeys on the west
and three new storeys
on the east side.
- Extension of the two
existing lifts to service
the new levels.
- Approximately 385
additional car spaces,

including eight additional accessible car
spaces.
- New CCTV, lighting
and wayfinding.
- Solar panels on the
rooftop level.

The Revesby Commuter Car Park project is
a joint initiative of the
Federal and State Governments, to provide
additional commuter
parking and ease congestion on roads. The
project is expected to
be complete in early
2022.
More
information
about the Commuter
Car Park Program is
available on the Transport for NSW website:
https://www.transport.
nsw.gov.au/commuter-car-park-program

MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774
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مقتل عارضة األزياء اللبنانية زينة كنجو
على يد زوجها

قتلت عارضة األزياء اللبنانية
زينة كنجو خنقًا على يد زوجها
إبراهيم غزال يف منزهلما مبنطقة
عني املريسة يف العاصمة
بريوت ،مساء السبت املاضي.
وقال حممد كنجو والد زينة
لصحيفة «النهار» اللبنانية إن
ابنته كانت تتعرض للضرب على
يد زوجها ،مؤكدًا تقدميها دعوى
عنف أسري أمام مفرزة بريوت
القضائية.
وأضاف« :هي مل تنفصل عنه،
وقبل ارتكاب جرميته حتدثت
معها وكان إىل جانبها ،وكانت
الساعة  12:15من بعد منتصف
ّ
ألتلقى بعدها اتصا ً
ال من
الليل،
املخفر إطلعت من خالله على
فر من
الكارثة ،وبأن إبراهيم ّ
املكان بعدما خطف روح فلذة
كبدي ،ويف الصباح تسلمت
جثتها».
وتابع« :الطبيب الشرعي ذكر
أن ابنيت تعرضت للخنق على
يد زوجها ،وهو من طرابلس
سكان بريوت يكربها ببضع
سنوات ،وذلك بعد أن ارتبطا

ألشهر ظهر خالهلا أنه جمرم،
وعندما أطلعتنا على تعنيفه هلا
وحاصرته بالشكوى ضده كان
رده بارتكاب جرميته».
ودعا والد زينة القوى األمنية
اللبنانية إىل أن تتابع القضية
«جبدية ،وتعمل على إيقافه،
ُ
صر على إعدامه
لينال عقابه ،وأ ّ
شنقًا ،فهذا الوحش ال يستحق
احلياة».

فيما كشفت شقيقة زينة يف
حديث لوسائل إعالم حملية أن
زوج أختها إبراهيم سرق سيارة
املغدورة ،وأمواهلا ،وذهبها.
زينة كنجو اليت سبق وأن
تقدمت بدعوى عنف أسري أمام
مفرزة بريوت القضائية كانت
تنتظر احلصول على الطالق قبل
أن يقوم الزوج بإستدراجها إىل
منزهلما لقتلها.

مـطـعم شـاركـوبـيل
للـفروج واملـأكـوالت الـشهـية

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

ناعومي كامبل تقفز أمام اإلهرامات
وتصف مصر بـ «اجلميلة»

نشرت عارضة األزياء الربيطانية
الشهرية ،ناعومي كامبل ،عرب
حسابها على اإلنستغرام مقطعًا
مصورًا هلا وهي تقفز أمام
أهرامات اجليزة مبصر.
ووصفت كامبل مصر بأنها
«مجيلة» ،وأضافت« :القفز إىل
شهر التاريخ األسود حيث بدأ كل
شيء ،إن ثقافتنا هلا احلق أكثر
من أي وقت مضى يف معرفة
أسالفنا ،فهم يشريون إىل السود
يف أمريكا على أنهم أمريكيون من
أصل أفريقي ،ولكن هل يثقفونكم
عن هذه القارة اجلميلة».
وتابعت :جيب أن تكون أفريقيا
إلزامية وأن يتم وضعها يف مناهج
التعليم ،لقد تغريت األزمان ،ال
ميكننا كبح عقولنا ،لذا ميكننا أن
نتحد على نطاق عاملي لالحتفال
بهذا التاريخ األسود».
و «التاريخ األسود» هو احتفال
يقام يف الواليات املتحدة يف األول
ويعرف
من شباط من كل عامُ ،
أيضا بـ «شهر التاريخ األمريكي
األفريقي» ،ويلقى اعرتافا رمسيا
من احلكومات يف الواليات املتحدة

وكندا ،كما اعرتفت به أيرلندا
وهولندا واململكة املتحدة.
وكان خبري اآلثار ووزير اآلثار
السابق املصري ،دكتور زاهي
حواس ،قد كشفت يف تصرحيات
صحفية أن عارضة األزياء
الربيطانية من أصل أفريقي،
ناعومي كامبل ،موجودة يف مصر
منذ الشهر املاضي لكي تقضي
فصل الشتاء هناك ،وتشاهد

االكتشافات األثرية األخرية اليت
أعلنت عنها وزارة السياحة واآلثار
املصرية.
والتقت كامبل حبواس بأحد
الفنادق الكربى على نيل
القاهرة ،واستمعت منه على
مدى ساعتني عن الكشف األثري
اجلديد واكتشاف املعبد اجلنائزي
لزوجة امللك تييت مبنطقة سقارة
األثرية.

!
Soo good

EAT IN OR TAKEAWAY
Single Deal : 1 X Chicken, Medium Garlic, large Chips, Large Pickles,
1,25 L Soft Drink Was $ 26.50 Now $ 20.99

*

Double Deal : 2 X Chicken, 2 X Medium Garlic,1 X large Chips, 1 X Large
Pickles, 1,25 L Soft Drink Was $ 38.50 Now $ 29.99

*

Triple Deal : 3 X Chicken, 1 X Large Garlic,2 X large Chips, 1 X Large Pickles,
1,25 L Soft Drink Was $ 62.50 Now $ 49.99

*

Mega Deal : 5 X Chicken, 2 X Large Garlic, 2 X large Chips, 1 X Large
Pickles, 1,25 L Soft Drink Was $ 85.00 Now $ 67.99

*

نـفـتح  7أيـام فـي األسبوع
من األحد اىل اخلميس من الـ  10صباحاً لغاية الـ  9مسا ًء
اجلمعة والسبت من الـ  10صباحاً لغاية الـ  9.30مسا ًء

أحــضر هذا االعـالن واحـصل على هـذه
الـعـروض الـخاصة

Address: 225 Fowler Road, Guildford West
Tel: 9632 4757

