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«لقاء بعبدا» بني الرئيسني ساهم يف كسر مجود القطيعة وحقق «تقدما» ..القاضية عون تستدعي سالمة ..فهل حيضر؟

مـاكـرون :نـحتاج اىل تـغيري الـنهج واألسـلوب فـي األسـابيع املـقبلة فـي
لـبنان لـتجنب انـهيار البلد وتسريع تشكيل حـكومة وتنفيذ االصـالحات

أنتج اللقاء  17بني
الرئيسني ميشال عون
وسعد احلريري أول مثراته
لقاء حيمل الرقم  ،18يوم
االثنني (بعد غد) ،بالتزامن
مع بدء املرحلة الرابعة من
ختفيف إجراءات اإلقفال
يف  22آذار ،أي قبل
أسبوع من نهاية الشهر،
ومع بدء شهر الربيع،
ّ
عل ربيع احلكومة «يبزغ»،
ومعه بدايات التخفيف
من معاناة اللبنانيني،
يف املصارف واملخازن
واحملروقات،
والعمل،
وعلة العلل الكهرباء.
إذًا ،فتح لقاء بعبدا ،الذي
مهد له الرئيس عون
يف رسالة ،فيها اليد
املمدودة أو خيار الذهاب
إىل مشكلة أكرب ،وكذلك
رد الرئيس احلريري الذي

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد الحريري
رد على اليد باليد ،وعلى
املشكلة مبشكلة.
وعليه ،مل يؤشر الكالم الذي
قاله الرئيس احلريري بعد
اجتماعه بالرئيس عون بعد

فرتة من انقطاع التواصل
بينهما ،اىل حتقيق تقدم
ملموس يف مسار تشكيل
احلكومة اجلديدة ،برغم
لتسريع
امللحة
احلاجة

نصر اهلل :من يقطع الطرقات يشارك يف عمل مشبوه

أهم ما جاء جاء يف كلمة السيد حسن نصر اهلل مساء أمس االول الخميس:
 هل يتحمل الشعب اللبناني تحرير سعر صرف العملة وتطبيق شروط صندوق النقد الدوليعرب رفع الدعم؟
 أنصح الرئيس املكلف بإعادة النظر بموضوع حكومة االختصاصيني وتشكيل حكومة تكنوسياسيةكي ال يهرب أحد من املسؤولية
 تواصلت مع االيرانيني بشأن استرياد النفط وهم على جهوزية تامة بتزويدنا بالنفط من خاللالدولة اللبنانية وباللرية اللبنانية
 يجب على كل من لديه عالقات مع تجار أو دول أن يوظفها النقاذ الشعب اللبناني من األزمة إذا لم تتشكل الحكومة نحن أمام خيارين :إعادة تفعيل الحكومة املستقيلة أو ايجاد حل دستوري مسؤولية رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب هي اعادة جمع الحكومة والتصرف لحاكم مصرف لبنان :باستطاعتك ضبط سعر صرف الدوالر وانت تعلم أن لديك القدرة علىذلك واذا لم تقم بمسؤوليتك فما جدوى البقاء يف منصبك؟
 قطع الطرقات ال يساعد يف حل االزمة بل يعمقها والشعب اللبناني ضد هذا التصرف الذييقوم بتجويع الناس ويزيد الفقر
 أدعو من يقبضون بالدوالر يف حزب اهلل (وهم فئة صغرية) ملساعدة أقاربهم والجريان… وسوفننشئ صندوق داخلي لجمع التربعات لألسر املحتاجة
 لبنان يف ازمة وطنية كربى سياسية واقتصادية واجتماعية وازمة نظام وحكومة نحرتم األلم والغضب والسخط ومشاعر االنفعال لكن يجب ان نتصرف بعقل ومسؤوليةوحكمة
 هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع نحو اندالع حرب أهلية يف لبنان ووعياللبنانيني حتى اآلن يمنع ذلك
 لسنا يف وارد اللجوء اىل السالح من اجل تشكيل حكومة او اصالح وضع اقتصادي او مالي األزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب واذا اردنا ان نعالح سببا واحدا ونتجاهل باقي األسبابفال يؤدي ذلك اىل نتيجة
 الضغوط األمريكية على لبنان واخافته من الذهاب لخيارات اقتصادية معينة أمر اساسي يفاألزمة
 من أسباب األزمات أيضاً تهريب األموال اىل الخارج وتجميد الودائع يف البنوك وانفجار مرفأبريوت والحراك الذي حصل بد ًءا من  17تشرين والتوترات التي تبعته
 االمريكيون يطلبون ان يكون لبنان جزءاً من املحور االمريكي االسرائيلي كما يحصل مع دولعربية
 نحن قبلنا بحكومة اختصاصيني غري حزبيني وبطريقة التسمية واملداورة وإذا تم االتفاق يوماإلثنني على هكذا حكومة نحن موافقون
 -القرارات التي تواجه الحكومة املقبلة قد ال تتحملها حكومة اختصاصيني

اخلطى إلجناز التشكيلة
احلكومية .واستنادا اىل
مصادر متابعة لعملية
التشكيل ،فان اللقاء بني
الرئيسني ساهم يف كسر
مجود القطيعة الطويلة
بينهما وتناول وجوب
االسراع بتجاوز اخلالفات

تشكيل
امام
القائمة
احلكومة وتطرق بشكل عام
إىل املوضوع لناحية شكل
احلكومة مع االستفسار
عن التمسك بعدد ١٨
وتركيبتها وتوزيع احلقائب
الوزارية ،وبقي النقاش
حمصورا بالعموميات من
دون اخلوض يف التفاصيل
اخلالفية احلساسة ،يف
حني كانت نقطة االتفاق
الوحيدة هي حتديد موعد
اللقاء الثاني يوم االثنني
(بعد غد).
ان
املصادر
واعتربت
قدر
حاول
احلريري
املستطاع احياء اآلمال
بإعادة الزخم بتشكيل
االجواء
برغم
احلكومة
التشاؤمية اليت تظلل
عملية التشكيل ،ولكن
يف خالصة االمر ،ما زالت
عملية التشكيل تراوح
مكانها .اال ان مصادر
قريبة من التيار الوطين

احلر اشارت إىل ان تقدما
حصل يف عملية التشكيل
وال سيما يف شكل وعدد

اعضاء احلكومة وحل مسألة
الثلث املعطل يف حني

التتمة على الصفحة 21

بوتني ردّاً على بايدن :القاتل هو من
يصف اآلخر بذلك ..كن بصحة جيدة!
رد له على
يف أول
ّ
تصرحيات نظريه األمريكي
ضده ،الرئيس الروسي
يقول لبايدن« :كن بصحة
أن
ويضيف
جيدة»،

«القاتل هو من يصف اآلخر
بذلك ،وكل إناء مبا فيه
ينضح».
الروسي
الرئيس
رد
ّ

التفاصيل على الصفحة 21

أوملرت :عالقة «إسرائيل» باإلمارات
بدأت يف عهد شارون
الوزراء
رئيس
كشف
اإلسرائيلي األسبق إيهود
عالقات
أن
أوملرت،
إسرائيل بدولة اإلمارات
«موجودة منذ أكثر من
 10سنوات ،وهي بدأت
يف عهد أرييل شارون

خالل

فرتة

واستمرت
والييت».
وأكد أوملرت خالل مؤمتر
انتخابي نظمته «جريوزاليم
بوست» و»معاريف» أنه زار

التفاصيل على الصفحة 21

أمريكا :منفتحون على الدبلوماسية  Granny Flatلاليجار
مع إيران وال سالح نووي

يف وقت أكد فيه املبعوث
األمريكي اخلاص بإيران،
مستعدة
طهران
أن
للتفاوض مع الواليات
املتحدة عرب طرف ثالث،
أعلنت اخلارجية األمريكية
املسار
على
انفتاحها

الدبلوماسي.
وقالت مورغان أورتاغوس
املتحدثة باسم الوزارة يف
تصريح لـها امس االول
اخلميس ،أن بالدها تعمل
على عدم السماح إليران

التتمة على الصفحة 21

 Granny Flatلاليجار مؤلفة من غرفة
نوم وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل ..بحالة ممتازة
جدا.
لالتصال0413 222 622 :

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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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Getting abandoned
trolleys off our streets
At Cumberland City, we’ve been on a trolley
blitz to get abandoned shopping trolleys off
our streets.
Dumped trolleys are an eyesore and pollute our
community and waterways.
We approached supermarket retailers 12
months ago to work with us on this issue but
there was no positive response. It was time to
take matters into our own hands so we gave
them 30 days to pick up their trolleys.
If this was the North Shore or Eastern suburbs,
there would be no need to address this issue.

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

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

Cumberland City is not a ghetto, and we won’t
let them treat it like one.
Over the course of 5 weeks, 800 trolleys have
been collected and are being crushed at
Council’s Guildford depot. Any other dumped
trolleys we ﬁnd will suffer the same fate.
This is not just a matter of retailers meeting
their responsibilities to collect trolleys. It’s about
having a sense of community pride.
I also encourage residents to do the right
thing and not take trolleys outside of their
shopping precincts.

0419 651 187

Council has installed discreet cameras across our
City and ﬁnes apply.

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Let’s all work together to keep our streets clean.

DAs available online

)DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

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.

2020  كانون األول31 إبتداء من
أصبح مطلوباً من أي شخص
يقدم طلب تطوير تحميل طلبه
إلكرتونيـًا من خالل موقع التخطيط
) التي تديرهاPlanning Portal(
.حكومة نيو ساوث ويلز

As a result of these changes, applications
can no longer be submitted to Council
over the counter or by email.

 لم يعد من،كنتيجة لهذه التغيريات
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية
) أو عربover the counter( باليد
.الربيد اإللكرتوني

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.

يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية
إيداع الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPlanning Portal(
www.planningportal.nsw.
gov.au
لتقديم طلبات التطوير الحالية
:زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplications-currentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplication-tracking
وذلك للتحقق من حالة تطويرات
.معينة

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

إزالة عربات التسوق املرتوكة من شوارعنا
 كنا يف مداهمة إلزالة تسوّق أخرى ملقاة نعثر عليها ستالقي،يف مدينة كامربالند
.املصري نفسه
.عربات التسوق املرتوكة من شوارعنا
ان إغراق شوارعنا بعربات التسوّق منظر هذه ليست مجرد مسألة قيام تجار
،قبيح للعني ويلوث مجتمعنا واملمرات التجزئة بمسؤولياتهم يف جمع العربات
فاألمر يتعلق ايضا باحساس بالفخر
.املائية
.املجتمعي
اتصلنا بتجار سوبرماركات البيع بالتجزئة
 شهرًا للعمل معنا بشأن هذه كما أشجع السكان على فعل الشيء12 منذ
 الصحيح وعدم أخذ العربات خارج مناطق.املشكلة ولكن لم يكن هناك رد إيجابي
. التسوّق الخاصة بهم،لقد حان الوقت ألخذ زمام األمور بأيدينا
 يومـًا الستالم وقد قامت البلدية برتكيب كامريات مراقبة30 لذلك أعطيناهم
.عرباتهم
سرية يف جميع أنحاء مدينتنا ويتم فرض
. غرامات على املخالفنيNorth( إذا كان هذا يف النورث شور
 فلن تكون دعونا نعمل معـًا للحفاظ على نظافة،) أو الضواحي الشرقيةShore
.هناك حاجة ملعالجة هذه املشكلة
شوارعنا
إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
فالرجاء االتصال بي على
:الرقم
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.
au

ان مدينة كامربالند ليست أحياء اقليات
من الفقراء الذين يعيشون يف بؤس
 ولن نسمح لهم بالتعامل معها،)ghetto(
.على أنها غيتو
800  تم جمع، أسابيع5 على مدار
عربة تسوّق ويتم سحقها يف مستودع
 أي عربات.غيلدفورد التابع للبلدية

صفحة 3
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لــبنانيات

عراجي بعد جلسة الصحة 948 :ألفا فقط سجلوا لتلقي
اللقاح وعلينا تلقيح  5ماليني شخص لنصل اىل  %85من
املناعة اجملتمعية وعلى الناس االلتزام

عقدت جلنة الصحة والعمل
والشؤون االجتماعية جلسة
برئاسة النائب عاصم عراجي
وحضور وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف االعمال الدكتور
محد حسن والنواب :فادي
عالمة ،عناية عز الدين ،بالل
عبداهلل ،قاسم هاشم ،غازي
زعيرت ،سيمون ابي رميا ،علي
املقداد ،امني شري ،عدنان
طرابلسي ،االن عون ،ماريو
عون ،بيار بو عاصي ،حسن
عز الدين ،روال الطبش ،حممد
القرعاوي ،وفادي سعد.
وحضر ايضا رئيس اللجنة
الدكتور
للقاحات
الوطنية
عبد الرمحن البزري ،نقيب
مستوردي االدوية كريم جبارة،
وممثلون للشركات املستوردة
للقاحات كورونا وملنظمة الصحة
العاملية.
وحبثت اللجنة يف التطورات
الصحية الراهنة ،اضافة اىل
متابعة جمريات التلقيح.

عراجي

وقال رئيس اللجنة النائب
عراجي بعد اجللسة« :اجتمعت
اللجنة اليوم يف حضور وزير
الصحة وممثل منظمة الصحة
العاملية وممثلني للشركات
لدولية اليت صنعت اللقاحات.
وتركز النقاش على اللقاحات.
وكما تعلمون حجزنا (اللقاحات)
فقط لدى شركيت «فايزر
و»اسرتازينيكا» .حجزنا لدى
«فايزر» مليونني و 100الف
لقاح ،وقد وصل حتى اليوم
تقريبا  140الفا او  130الف
لقاح .وتلقى اجلرعة االوىل فوق
املئة ألف والثانية زهاء  28الفا.
جرى تواصل مع شركة «فايزر»
اليت وفرت  750الف جرعة
اضافة اىل املليونني ومئة الف.
وبالنسبة اىل لقاح «اسرتازينكا»
حنن حجزنا من مكانني من
«كوفاكس» :مليونني و 750
الف جرعة ،ومليون و  500الف
لقاح من «أسرتازينيكا» مباشرة
وحجزت «اسرتازينيكا»  500الف
لقاح للقطاعات.
«أسرتازينيكا»
وأضاف:
اند
و»جونسون
و»فايزر»
جونسون» هذه الشركات الثالث
ال تتعامل اال مع الدولة ،اي ال
تبيع شركات خاصة ،ولنحسم
اجلدل يف البلد على ان الشركات
اخلاصة تستورد بسرعة وميكن
ان تقدم عملية التلقيح بشكل
اسرع ،امنا الشركات الثالث
اليت تبيع اللقاحات ال تتعامل اال
مع الدولة».
وتابع« :هناك اخبار كثرية عن
هذه الشركات وعن حصول
التلقيح.
جراء
مضاعفات
وجرى تعليق استخدام لقاح
(«اسرتازينيكا») يف عدد من
الدول االوروبية وحتديدا يف
املانيا ودول أخرى .اليوم هناك
اجتماع ملنظمة الصحة العاملية
يف جنيف واجتماع للوكالة
لتحديد
لالدوية
االوروبية
املعطيات العلمية ،اي ان القرار

رئيس اجلمهورية عرض مع الرئيس املكلف امللف احلكومي

احلريري :إستمعت إىل مالحظاته وسنجتمع
االثنني جمددا وحنن أمام فرصة جيب استغالهلا

رئيس الجمهورية ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد الحريري

الذي سيتخذ بناء على معطيات
علمية :هل نستمر يف استخدام
لقاح «اسرتازينيكا» او ال؟ كل
املعطيات تشري اىل أن املنظمات
العاملية ستتخذ قرارا باالستمرار
يف استخدام «اسرتازينكا»،
ملاذا؟ ألن املضاعفات اليت
حصلت جراء اللقاح والبيانات
اليت صدرت عن اململكة املتحدة
ان  17مليونا تلقوا اللقاح وان
زهاء  37شخصا تعرضوا جللطات
رئوية وريدية .اذا احتسبنا يف
االيام العادية  17مليون شخص
ميكن ان حتصل جلطات رئوية
لدى الناس غري امللقحني أكثر
منها لدى امللقحني .لذلك ،هذا
القرار ستتخذه منظمة الصحة
العاملية والوكالة االوروبية
لالدوية .اذا اعطتا املوافقة
فاالسبوع املقبل سيصل  90الف
لقاح «اسرتازينيكا» اىل لبنان،
ويف شهر نيسان سيأتينا 130
الف لقاح ،اي  240الف جرعة
«اسرتازينيكا» بني آخر اذار
وشهر نيسان».
وقال« :لغاية اليوم 948 ،ألفا
فقط سجلوا على املنصة ،وهذه
نسبة ضئيلة ،ونعترب ان هناك
نقصا عندنا من غري املسجلني،
وهذا امر خطري .فاذا مل يتم
تلقيح  85يف املئة من الشعب
اللبناني ال نكون قد وصلنا
اىل مناعة جمتمعية .ونفرتض
ان يصل عدد املسجلني اىل
عدد أكثر بكثري اقله اىل زهاء
 5ماليني لنصل اىل  85يف
املئة من املناعة اجملتمعية.
وقد وفرنا زهاء  7ماليني و300
الف او  400الف لقاح ،وهناك
الشركات اخلاصة اليت جيري
احلديث معها .وقد اعلن وزير
الصحة ان ال مانع من افساح
اجملال امام الشركات اخلاصة
السترياد اللقاحات ألنه ال
ميكن االتيان بلقاح ال يضمن
على االقل السالمة العامة،
اي الطريقة اللوجستية :نقله
وختزينه وتربيده وكيف سيصل
اىل املواطن اللبناني وفق آلية
معينة .كل ذلك يكون عرب وزارة
الصحة اليت ستتأكد من سالمة
حفظ اللقاحات اليت ستعطى

عراجي يلقي كلمته

للناس ،ألنها نالت املوافقة
بناء على قانون االستخدام
الطارئ للدواء الذي وضعه
جملس النواب وجلنة الصحة،
اي ان املشكلة تقع مسؤوليتها
على وزارة الصحة وليس على
الشركة».
واضاف« :حتدثنا مع معالي
وزير الصحة عن جائحة كورونا،
وكما تعلمون ان االصابات بدأت
باالرتفاع ،أمس كان لدينا 3500
اصابة و  62وفاة ،وهذا يعين
أنه ميكن ان تكون لدينا جائحة
جديدة ،او اننا امام مشكلة قد
تكون كبرية ،ألنه حسبما علمنا
هناك  956مريضا يف غرف
العناية وزهاء  1400يف االسرة
العادية .وحتدثنا مع معاليه
ايضا عن نقطة ال نفهمها ،فكل
املستشفيات تقول ان ال امكنة
فارغة يف العناية ،ومعاليه يقول
امس كانت هناك أسرة فارغة،
مع العلم ان بعض الزمالء حاولوا
االتصال بكل املستشفيات ومل
جيدوا أسرة فارغة ،وهذا يعين
انها خمبأة وال يريدون ادخال اي
مريض ،وهذه جرمية ،ألنه حسبما
قال هناك  202بني اسره عادية
وغرف عناية كانت فارغة امس.
من اجل ذلك طلبنا من معاليه
ان يبلغ اىل جلنة الصحة عدد
الغرف الفارغة اسبوعيا والتقرير
النهائي للتلقيح ،ويفرتض
عندها ان ترى اللجنة اين هو
اخللل».
وتابع« :على الناس ان يلتزموا
واذا مل يلتزموا ال نكون فعلنا
شيئا ،وعلى الدولة تطبيق
االجراءات .جرى فتح البلد
على اساس  4مراحل وفتح

ملرحلة واحدة ،لذلك ارتفعت
االصابات واقفلنا  3اسابيع
واوقفنا االقتصاد ،ثم جرى
فتح البلد مرة واحدة وارتفعت
االصابات ومل يلتزم الناس،
واذا بقي الوضع هكذا والدولة
ال تطبق االجراءات فنحن ذاهبون
اىل وضع صحي خطري .مسعتم
نقيب املستشفيات ومعه نقيبة
املمرضني يصرخان :مئات
اما
واملمرضات
املمرضني
هاجروا او تركوا عملهم بسبب
االوضاع االقتصادية .ويف حال
ارادت املستشفيات اعتماد
التسعرية اجلديدة  3900لرية
للدوالر ،وأجرت حسابها على
الـ  12500للدوالر .اذا بقي
الدوالر كما هو يعطيكم العافية:
الضمان الصحي يفلس وكل
املؤسسات الضامنة تفلس.
اما قطاع التمريض فسمعتم
النقيبة ،وضعنا يف القطاع
الطيب وصل اىل حد االنهيار.
وهناك بعض املستشفيات اليت
تتقاضى املاليني وخصوصا يف
موضوع كورونا .اما يف موضوع
املستلزمات الطبية ،فقد طلبنا
من معالي الوزير تسعريها
على  1500للدوالر اي %85
و %15األخرى نقدا ،وهناك
بعض الشركات تطبقها ،وهذه
املستلزمات جيري تسعريها
وفق دوالر السوق 10 :االف او
 15الف لرية».
وختم« :ان منظمة الصحة العاملية
تقول انه عند صدور القرار
النهائي فان «اسرتازينيكا»
ومعها وكالة االدوية االوروبية
ستسمحان باعادة استخدام
اللقاح عامليا».

ذكرتا توقيف وجاهيتان يف حق فيصل ورعد
والنيابة املالية طلبت توقيف أمهز بقضية البواخر
استجوب قاضي التحقيق يفبريوت روني شحادة ،املدعى عليهم:
رالف فيصل ،فاضل رعد وحسن أمهز ،جبرم قبض رشوة وتبييض
أموال من خالل عملية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا يف العام
 ،2013وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتني يف حق فيصل ورعد
وقرر ترك أمهز بسند إقامة ،إال أنالنيابة العامة املالية استأنفت
القرار أمام اهليئة االتهامية وطلبت إصدار مذكرة توقيف يف حق
أمهز ايضا.

استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،عند
الساعة الثالثة من بعد ظهر
امس األول اخلميس ،يف
قصر بعبدا رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري ،وعرض
معه امللف احلكومي على ضوء
االتصاالت واملشاورات اليت
جرت يف الفرتة األخرية.

الحريري

إثر اللقاء الذي استمر قرابة
ساعة ،حتدث الرئيس احلريري
فقال:
الصحافيني،
اىل
«تشرفت بلقاء فخامة الرئيس
وحتدثت معه حول تطلعاتي
حلكومة مؤلفة من  18وزيرا
من االختصاصيني ،واليت بات
يعرفها اجلميع ،إلنقاذ البلد
من االزمة االقتصادية اليت
نعيشها ،الن اهلدف األساسي
الي حكومة يف نهاية املطاف
هو وقف االنهيار الذي نواجهه
اليوم».
اضاف« :استمعت اىل مالحظات
رئيس اجلمهورية واتفقنا على
االجتماع جمددا يوم االثنني
املقبل للخروج بنتيجة واضحة
للبنانيني حول احلكومة بإذن
اهلل ،وسيحمل اللقاء املقبل
أجوبة أساسية حول كيفية
وصولنا اىل تشكيلة حكومية
يف اسرع وقت ممكن .وما
اود قوله ايضا ان اهلدف
من أي حكومة هو السري مع
صندوق النقد الدولي «»IMF
يف عملية وقف االنهيار ،لنعيد
الثقة لدى اجملتمع الدولي.
فاللرية اللبنانية تتدهور كل
يوم ،وفعليا من الناحية
االقتصادية ،ليس هناك ما

يربر ان تنخفض قيمتها بهذا
احلجم ،امنا ما يربر ذلك هو
غياب األفق لدى الناس ،لدى
االب الذي يرغب يف إيصال
أوالده اىل املدرسة وتقديم
الطبابة لعائلته .لذلك ،إن
اهلدف األساسي للحكومة اليت
جيب ان تتشكل يف اسرع
وقت ممكن ،هو وقف كل هذه
األمور واعطاء الناس األفق
لوقف االنهيار احلاصل للرية
اللبنانية».
وختم« :قد يكون اللبنانيون
عاينوا امس االصطدام بني
رئاسيت اجلمهورية واحلكومة،
لنحاول
اليوم
هنا
وانا
التخفيف من هذا االمر وتهدئة
األوضاع .وسنكون امام اجتماع
ثان االثنني املقبل .وكما كنت
صرحيا معكم ،سأبقى كذلك
واطلعكم على كل ما حيصل.
فاليوم حنن امام فرصة علينا
استغالهلا والتفكري للخروج
بأمر ما االثنني املقبل (بعد
غد)».

التفاؤل بعد لقاء عون والحريري
ينعش «اللرية»

بعد لقاء الرئيسني ميشال عون
وسعد احلريري لبحث تشكيل
احلكومة يف بعبدا ،اخنفض
سعر صرف الدوالر يف السوق
السوداء ،يف لبنان ،وسجل
 10900لرية للشراء و11000
لرية للبيع.
وكان سعر صرف الدوالر قد
ارتفع يف السوق السوداء يف
لبنان ،بعد ظهر امس االول
اخلميس ،وسجل  12900لرية
للشراء ،و 13ألف لرية للمبيع،
قبل اللقاء الرئاسي.

خباري من دارة احلسيين :اتفاق الطائف يؤكد أن
لبنان عربي اهلوى واالنتماء
أعلنت سفارة اململكة العربية
السعودية يف بيان ،أن «سفري
خادم احلرمني الشريفني وليد
عبد اهلل خباري ومضيفه رئيس
جملس النواب اللبناني السابق
حسني احلسيين شددا اليوم
(امس االول) على وجوب أن
يكون لبنان وطنا سيدا حرا
مستقال ونهائيا جلميع أبنائه».
وأشارت إىل أنه «يف اللقاء
الذي مجع الطرفني يف دارة
احلسيين ،أحد أهم عرابي
اتفاق الطائف ،نوه اجملتمعان

االتفاق
ذلك
مبضامني
التارخيي الذي يؤكد أن لبنان
عربي اهلوى واالنتماء ،وهي
حقيقة جيوسياسية وحضارية
وعنصر وجود للبنان الشعب
واملؤسسات».
وإذ جدد خباري «تأكيد وقوف
اململكة العربية السعودية على
مسافة واحدة من كل األطراف
اللبنانيني» ،شدد على أنها
«ستكون دائما منفتحة على
خمتلف الطوائف واألطياف
اللبنانية».
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لــبنانيات

بو عاصي :االنكفاء عن العمل السياسي
جرمية يف حق اجملتمع والوطن
أكد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي
يف لقاء عرب تطبيق «زوم»
مع جهاز تفعيل دور املرأة
يف منسقية بعبدا الساحل يف
«القوات اللبنانية»« ،أن االنكفاء
عن العمل السياسي جرمية يف
حق اجملتمع والوطن ويؤدي اىل
تراجع اجملتمعات» ،مشددا على
أن «القوات اللبنانية ليست وعاء
يستوعب آالف احملازبني بل كل
منتسب للقوات يصنع تغيريا
فيها لذا هي يف حال تطور دائم
مع احلفاظ على الثوابت وغناها
هو الناس».
وأشار اىل «أن كل القيم النبيلة
كحقوق االنسان عامة أي مرأة
ورجل من دون متييز ،إحرتام
اآلخر وحياته وحريته وكرامته
وممتلكاته هي املدخل لتطور
اجملتمعات اليت قد ترتاجع يف
غفلة من الزمن كما حدث مع
املاني الدى وصول أدولف هتلر
اىل السلطة».
ورأى «أن التمييز ضد املرأة يف
جمتمعاتنا ليس تفصيال والزواج
املبكر أو الزواج القسري مرتبط
بكرامة االنسان وصحته وهو
معركة ثقافية اجتماعية مفتوحة
ختوضها «القوات» ،وقال»:
لست مع ان تكون املرأة
نائبة فقط ألنها إمرأة ولكن
يف املقابل أرفض كليا وضع
حواجز امام وصول املرأة اىل
أي منصب .الذكورية السياسية
موجودة وهذه احلواجز موجودة
واملقاومة من اجل تطورها يف
احلياة السياسية قائمة .احلاجز
الثقايف يف اجملتمعات هو
اعلى واصلب حاجز ولكن املهم

اال يتحول اىل حاجز يف داخلنا
واالبشع ان يتحول حاجزا داخل
املرأة فتستسلم لواقعها .انا
احلريص على العمل االجتماعي
والتطوعي أؤمن بأن ختطي
احلواجز امام املرأة يتم عرب العمل
السياسي».
وتطرق بو عاصي اىل قانون
االحوال الشخصية ،مشريا اىل
«ان تعديل القانون يتطلب
أكثرية ويف هكذا قضايا شبه
إمجاع ألننا يف بلد مركب من
مجاعات حتدد الطوائف هويتها»،
وقال »:عانينا لتجريم إغتصاب
الزوجة او ملنع زواج القاصرات
حيث دخل العامل الديين
ومل
واالجتماعي
بالسياسي
نتوصل اىل احلد من هذا االمر
بالقانون ولكننا مستمرون يف
مساعينا من أجل ذلك .فالقوانني
تعكس قيم شعوبها .أخجل حني
أقرأ يف قانون العقوبات املعدل
مجلة «كل من يغتصب إمرأة غري
زوجته .»...حليفنا الوحيد يف
هذه املعارك هم الناس وبقدر ما
يضغطون ويتكاتفون معنا بقدر
ما تزداد فرص حتقيقنا اهدافنا.
احلاجز الديين هو أصعب حاجز
ال ميكننا ختطيه إال كما جرى يف
دول اسالمية كتونس».
وختم بو عاصي« :الذات
االنسانية ال ختتزل حبسب جنسنا
إن كنا ذكورا او إناثا وكذلك
النجاح يف القيادة السياسية
وإجنيال ماركل أو مارغريت
تاتشر خري مثال .انا ضد الصور
النمطية ومع إزالة كل احلواجز
امام حتقيق املرأة خلياراتها.
علينا ان نتشارك «كلنا يعين
كلنا» لتفعيل دور املرأة».

املفيت قبالن حبث والنائب حسني يف االضاع العامة:

لتشكيل حكومة إنقاذ تأخذ دورها
وتتحمل مسؤولياتها
استقبل املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن يف مكتبه
يف دار اإلفتاء اجلعفري النائب
مصطفى حسني ،ومت البحث يف
األوضاع العامة والظروف الصعبة
اليت تعصف بلبنان واللبنانيني.
وشدد املفيت قبالن على
بتشكيل
اإلسراع
«ضرورة
حكومة إنقاذ تأخذ دورها وتتحمل
مسؤولياتها وتضع حدا هلذه
اليت
السياسية
الشروخات
أصابت اللبنانيني يف الصميم
وباتت تشكل قلقا متزايدا
وتهديدا مؤكدا ملصريهم ومصري
بلدهم إذا مل يسارع اجلميع إىل
وضع املصلحة الوطنية فوق

والطموحات
االعتبارات
كل
واملصاحل الشخصية والطائفية
والفئوية».

حسني

من جهته ،قال النائب حسني
بعد اللقاء»:لقد قمنا بزيارة
املفيت قبالن ومت التباحث يف
الشؤون اللبنانية وخباصة يف
منطقة عكار املهملة واملرتوكة
لقدرها ،كما أثنينا على حتركات
ومواقف املفيت قبالن آملني أن
تتشكل احلكومة يف أسرع وقت
ألن الظروف صعبة والناس مل
تعد قادرة على حتمل املزيد من
االنهيار االقتصادي واملالي
واالجتماعي».

املفيت دريان عرض االوضاع مع سفري األرجنتني
استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،سفري األرجنتني يف لبنان موريسيو أليس ،ومت البحث يف
أوضاع لبنان واملنطقة ،وسبل التعاون بني البلدين.

كورانيات لبنان

وزارة الصحة تسجل ،أمس االول اخلميس 3757 ،إصابة جديدة
بفريوس كورونا و 73حالة وفاة

جنار اتفق مع طليس على رفع تعرفة تاكسي املطار اىل %30

استقبل وزير االشغال العامة
والنقل يف حكومة تصريف
االعمال ميشال جنار ،وفدا
من احتادات قطاع النقل الربي
ونقاباته برئاسة بسام طليس،
يف حضور املدير العام للطريان
املدني املهندس فادي احلسن،
املدير العام للنقل الربي والبحري
الدكتور امحد تامر ،مدير مكتب
الوزير شكيب خوري واملستشار
بيار بعقليين.
وحبث الوزير جنار مع الوفد يف
«تعديل القرار املتعلق بتحديد
تعرفة تاكسي املطار بنسبة
 30يف املائة من مطار بريوت
الدولي اىل كل املناطق اللبنانية
وإلغاء نظام العدادات ،على ان
يعاد العمل بتعرفات اجور النقل
وبالعدادات ،عند انتهاء فرتة
اإلقفال ،والعمل بنظام الدور يف
املطار والتقيد بتعرفة أجور النقل،
حتت طائلة فرض العقوبات يف
حق املخالفني من حماضر ضبط
وصوال اىل حجز املركبة ،اىل
تنظيم موقف املطار».
وسلم الوفد الوزير جنار نسخة
عن املشروع املقدم اىل احلكومة
عن «دعم السائقني العموميني
املتعلق بشقني .االول ،حتديد
عدد صفائح البنزين واملازوت
يوميا بسعر ال يتعدى  25الف
لرية لصفيحة البنزين و 20الف
لرية لصفيحة املازوت ،والشق
الثاني مساعدة شهرية بقيمة
 500ألف لرية للسائقني ،بدل
دعم قطاع الغيار ملركبات النقل
العمومي».
ومتنى الوفد على جنار «مشاركة
وزارة االشغال يف ورشة عمل
حول اعادة قراءة خطة النقل
املعدة منذ عشر سنوات».

نجار

وأشار جنار اىل أن «البحث
تناول تعرفة النقل من املطار
اىل كل املناطق اللبنانية
بواسطة السيارات السياحية
العمومية» ،الفتا اىل أن «لقاء
اليوم كان استكماال للقرارات
السابقة مبا يتعلق بتعديل
تعرفة النقل ،ومت التوصل
مع النقابات اىل تعديل تعرفة
أجور النقل بزيادة  30باملئة من
ضمن جدول حمدد ،ومت التوقيع
عليه اليوم حبسب بعد املسافة
اجلغرافية حتدد التعرفة ويطبق
خالل فرتة اإلقفال العام».
أضاف« :وحبثنا ايضا يف
تنظيم النقل بشكل عام من
التعرفة والعدادات ومت االتفاق
على استكمال البحث بذلك
على ان تعقد اجتماعات الحقة
مع املعنيني بهذا الشأن ،ومن
املمكن ان يكون هناك حاجة
لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية
اليت كلفنا بها دولة رئيس
احلكومة حسان دياب لالهتمام
مبوضوع املطار بشكل عام»،
الفتا اىل انه «تسلم مشروع
يتعلق باملشاكل والصعوبات
اليت مير بها قطاع النقل العام
على ضوء التفلت يف سعر
صرف الدوالر وغالء سعر النفط
عامليا ،وهذا املشروع موجود
لدى دولة رئيس جملس الوزراء
الستكمال دراسته ،وصوال اىل
خطة تأخذ بعني االعتبار مصلحة
القطاع والسائق واملواطن».

وتابع« :هناك حاجة ملحة
الستكمال اخلطة العامة للنقل
باعتبار املوضوع موجود منذ 10
سنوات وكنت قد أرسلت سابقا
مشروع قانون اىل األمانة العامة
جمللس الوزراء ثم استقالت
احلكومة ومل يبحث ،ومت االتفاق
على اجراء ورشة عمل لتحديث
الدراسة السابقة على ضوء ما
جيري حاليا يف البلد للتوصل
اىل صيغة جديدة ملشروع
النقل» ،وأوضح أن «الرأي العام
اللبناني يهمه معرفة احلقيقة
وخصوصا السلطة الرابعة اليت
هلا الدور املهم مبعرفة احلقائق
بشأن األخبار .اليوم قرأت خرب
مفاده ان هناك حماولة لسرقة
مبلغ مليوني دوالر من اعتماد
البنك الدولي ب 246-مليون
دوالر اليت خصصت ملساعدة
العائالت احملتاجة (شبكة االمان
االجتماعي) وهو القانون الذي
أقر يف جملس النواب».
واشار اىل ان «االخبار اليت
مت تداوهلا غري صحيحة متاما»،
طالبا من االعالم «التقصي
عن املعلومات وكتابة احلقائق
بتفاصيلها ،وان القرض الذي
ميكن استعماله لتمويل ازالة
 52مستوعب يف مرفأ بريوت،
هو قرض آخر موجود يف لبنان
ويدفع عليه فوائد منذ سنوات
والظروف مل تسمح بأن ينفذ
هو مشروع  BRTمببلغ 298
مليون دوالر وهذا املوضوع
كان بالتنسيق مع رئيس جملس
الوزراء وبدعم من البنك الدولي
األستاذ ساروج كومار الذي كان
يالحق اعادة ،ختصيص جزء من
هذا القرض حتى نستطيع ازالة
املواد اخلطرة ،خصوصا ان
ازالة  52مستوعب آخذ حيزا
كبريا وكان حباجة اىل اعتماد
الذي مل يكن متوفر».
وقال« :هناك كالم اننا قمنا
بعقد نفقة وحنن نعلم انه ليس
هناك اعتماد وبالتالي هذا
خمالف للقانون ،يف احلقيقة
ال يوجد شيء امسه عقد نفقة
ويف حال عقد النفقة جيب ان
يكون هناك موازنة واملوازنة
غري موجودة هلكذا اعمال ألنه
مل يكن احد يعلم انه سيحصل
انفجار يف مرفأ بريوت وبطبيعة
ليست
االعتمادات
احلال
موجودة يف أي موازنة» ،شاكرا
«كل اهليئات رئاسة جملس
الوزراء ووزارة املالية ومصرف
لبنان واهليئة العليا لالغاثة
على اهتمامهم للتوصل اىل
فتح اعتماد الزالة هذه املواد
اخلطرة» ،واوضح ان «مبلغ
املليوني دوالر هو جزء من
مبلغ سيعاد ختصيصه من خالل
قرض  BRTوليس من امام
العائالت احملتاجة».
واردف« :كل االجتماعات اليت
عقدت سابقا والحقا بشأن فرق
التعرفة أو زيادتها واالضرابات
اليت تكلم عنها تعرب عن مطالب
حقيقية وانسانية ملحة» ،معتربا
ان «ما حيصل هو نتيجة الوضع
العام يف البالد الذي فعليا ال
يعاجل إال بتشكيل حكومة فاعلة
ويأتيها مساعدات من اخلارج
واجياد حل لألزمة االقتصادية
اخلانقة اليت تهدد معيشة وصحة

كل لبناني» ،متمنيا «مساع
صرخات القطاعات والشعب
اللبناني واجياد حل الستقرار
سعر صرف الدوالر والوضع
االقتصادي ولكل املشاكل اليت
نعانيها بكل مفاصل حياتنا».
سئل :ملاذا انتظرنا سنني عدة
حتى يكون لدينا نقل عام؟ وما
هي اخلطة؟ ،أجاب« :ال أتكلم
عن الوزراء السابقني أتكلم عن
وزارتي احلالية ،اخلطة كانت
موجودة أجرينا عليها بعض
التعديالت وحولتها اىل األمانة
العامة جمللس الوزراء امنا لألسف
عندما أتت احلكومة كان الوضع
االقتصادي منهار كليا ،موضوع
التخلف عن اليوروبوند ،جائحة
كورونا ،وكان هناك مواضيع
عدة توضع على جدول أعمال
جملس الوزراء بوقت قصري،
ويف بعض األوقات علينا حتديد
األولويات ،فحكومتنا لألسف
كان حظها سيء وجاءت يف هذا
الوقت ،وأنا كوزير نقل متنيت
طرح خطة النقل ،وبعد نهار
الثالثاء يف  11آب بعد استقالة
احلكومة كان هناك جلسة
مقررة جمللس الوزراء ،وكان
لدي  5مشاريع مقررة على
جدول األعمال تتعلق باملرافىء
وسكك احلديد ،امنا لألسف مل
نعط الوقت الكايف وال يوجد
وزارتنا
وموازنة
اعتمادات
صفر ،وأي تقصري حصل يف
وزارتي هو بسبب الظروف».

طليس

ولفت طليس اىل «اننا يف
أزمة عامة واملواطن يعاني
كذلك السائق ،امنا من موقع
املسؤول واملسؤولية النظامية
والقانونية حبثنا مواضيع عدة
وتناولنا يف اجتماعنا الطارىء

اليوم يف االحتاد العمالي
العام ،التطورات اخلطرية يف
اسعار احملروقات ،وقدمنا كل
الطروحات واملشاريع للوزير،
ونأمل من الدولة ان حيذو قطاع
النقل الربي التفكري املسؤول
واملنطقي ،عندها نصل اىل بر
األمان» ،مؤكدا على «نظامية
وقانونية عمل قطاع النقل الربي
واليت ترتجم من خالل جتديد
بطاقات مزاولة املهنة وبطاقات
السيارات العمومية املنصوص
عنها يف مشروع مشرتك بني
وزارتي األشغال والداخلية،
وطلبنا من الوزير اصدار
بطاقات جديدة للحفاظ على
النظامي والقانوني يف قطاع
النقل الربي ملنع التزوير».
أضاف« :وبالنسبة الضراب
الشاحنات ،الكل يعلم ان ليس
النقابات واصحاب الشاحنات
ليس بوارد االضراب امنا
هناك وجع ،لذلك مت االتفاق
مع الوزير على عقد جلسة
عمل مطلع األسبوع املقبل مع
رئيس نقابة الشاحنات شفيق
القسيس ونقابة الشاحنات يف
املرفأ وشاحنات الشمال الجياد
حل هلذا املوضوع ،ونتمنى على
الوزير فتح بدل النقل للصهاريج
والشاحنات».
وتوجه طليس بإسم كل النقابات
العموميني
السائقني
اىل
وتاكسي املطار الذي يبلغ
عددهم  235سائقا بالقول:
«كل ما ميكن تطبيقه وتنفيذه
واختاذ قرارات من شأنه لكن
اآلن الكرة يف ملعبكم ،إما
ان حتفظوا موقعكم وموقفكم
يف املطار أو ان موقف املطار
يصبح موقف لـ  35الف سيارة
عمومية يف لبنان».

مصطفى محدان :أهل الطائف الدستور
خرقوه وقتلوه ومشوا يف جنازته
كتب العميد مصطفى محدان
أمني اهليئة القيادية يف
حركة الناصريني املستقلني -
املرابطون على مواقع التواصل
االجتماعي:أهل الطائف بني

األمس واليوم ،أهل «الطائف
وقتلوه
خرقوه،
الدستور»
ومشوا يف جنازته».
وختم محدان واصفا تشكيل
احلكومة ب»حكومة األوهام».

كوخايف :احلكومة اللبنانية والدولة تتحمالن
املسؤولية عن أي عمل يقوم به حزب اهلل ضدنا

اعترب رئيس هيئة األركان
اإلسرائيلي
للجيش
العامة
أفيف كوخايف ،ان «حكومة
لبنان والدولة تتحمالن كامل
املسؤولية عن أي عمل يقوم به
حزب اهلل ضد مواطين إسرائيل،
والدولة اللبنانية رهينة بيد

تنظيم حزب اهلل».
وشدد على ان «الدولة اللبنانية
فقدت السيطرة على سياستها
األمنية ،الفتًا اىل انه «رئيس
هيئة األركان اإلسرائيلي :منلك
بنك أهداف باآلالف يف لبنان
وقادرون على تدمريها».
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لـبنانيات

الراعي التقى وفودا مؤيدة ملواقفه

عربيد :نعمل لوضع خريطة طريق خترجنا من املأزق
الـبزري :املـؤشرات الـوبائية مـقلقة
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
اخلميس ،يف الصرح البطريركي
اجمللس
رئيس
ببكركي،
اإلقتصادي واإلجتماعي الدكتور
شارل عربيد الذي قال على االثر:
«تشرفت بلقاء صاحب الغبطة
يف فرتة الصوم هذه اللتماس
بركته ،ووضعه يف اجواء نشاط
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
الذي يتعلق برتشيد الدعم
واجياد حلول جدية قابلة للتنفيذ.
وعرضت للواقع اإلجتماعي األليم
وللطبقات الفقرية اليت تأذت
بشكل كبري نتيجة التأخري يف
تشكيل احلكومة ما أثر سلبا على
الوضع اإلقتصادي والصحي
واإلجتماعي الصعب».
أضاف« :نعمل حاليا على إصدار
ورقة عمل تشارك فيها كافة
السياسية
والقوى
األحزاب
وجمموعة كبرية من اخلرباء،
حبضور البنك الدولي وجمموعة
من اجملتمع املدني ،من أجل وضع
خريطة طريق لعملية اخلروج من
املأزق من خالل ختفيف الضغط
على املالية العامة وتأمني
االستمرارية للطبقات الفقرية.
وحنن نرى انه ال بد من ان تقوم
قوى اإلنتاج والطبقات العاملة
بتحرك مهم وضاغط لتحريك
الواقع السياسي املقفل .ويبقى
اهلدف األساس من نشاطنا
اإلبقاء على شعلة أمل على الرغم
من العتمة السياسية السائدة
وسط مشهدية ال تطمئن».
وعن تدهور سعر صرف اللرية،
قال« :بداية احلل ال تكون إال
بتشكيل حكومة واثقة وموثوقة
واخلروج من السجاالت والرتاشق
اإلعالمي غري اجملدي ،وتقييم
واقعنا يف الداخل بانتظار
وصولنا اىل ظروف افضل».

ضو

والتقى الراعي رئيس الوحدة
القضائية حلفظ األمن والسالم
القاضي شادي ضو ،على
رأس وفد ،أكد دعمه «ملواقف
البطريرك الوطنية وخصوصا
تلك املتعلقة باحلياد الناشط
والدعوة اىل مؤمتر دولي».

«الجبهة املدنية»

ثم استقبل وفدا من «اجلبهة
املدنية الوطنية» ومن جمموعة
 ،pyramideوكانت مداخالت
ألعضاء الوفد شددت على «دعم
مبادرة البطريرك الراعي يف
موضوع حياد لبنان وعقد مؤمتر
دولي من اجله» ،الفتة اىل أن
«الوفد يضم مواطنني لبنانيني
من كافة املناطق والطوائف
واملذاهب وهو يعرب عن شرحية
كبرية من الشعب الذي انهكه
الوضع اخلطري الذي وصل اليه
لبنان على املستويات كافة»،
مشددة على أن «بكركي صرح
وطين ال صرح ديين للموارنة
فقط ،فمعه تأسست افكار
وقيم لبنان الكبري .وما خطاب
البطريرك الراعي سوى جتسيد
ألماني واحالم كل لبناني وطين

على ضرورة «تنبه املواطنني
والتزامهم الشديد باالجراءات
الوقائية الالزمة للحد من اإلصابة
بالوباء ،اذ ان مؤشر اإلصابات
يدل على ارتفاع مستمر لألعداد
مع اهمال املواطنني للحد
األدنى من السالمة العامة،
وهذا سينعكس بشكل كارثي
على حياة وصحة املواطنني يف
األشهر املقبلة».

ابو شرف

البطريرك الراعي مستقبال شارل عربيد
حيلم بوطن نهائي له وألبنائه
يتمتع فيه بالكرامة واحلرية
ألن لبنان دولة احلق يف وطن
اإلنسان».
ولفت الدكتور عمر عياش اىل
ان الوفد «ميثل ائتالف اجلبهة
اللبنانية وجمموعة ،pyramide
وقال« :أتينا اليوم لنؤكد
وقوفنا اىل جانب صاحب الغبطة
يف مبادرته الوطنية ،فهو ميثل
مرجعية بالنسبة الينا كمجموعات
انطلقت يف  17تشرين ،وهي
تتنظم اليوم لتتمكن من
الوصول اىل اهلدف أال وهو
التغيري اجلذري لواقعنا الذي
أوصلنا اىل الفشل».
أضاف« :هدف الزيارة هو دعم
مبادرة البطريرك بشكل كامل،
والذي سيتم من خالل امكانياتنا
ببلورة وتنظيم حتركنا .وحنن نرى
ضرورة أن نكون ممثلني يف أي
مؤمتر دولي من اجل لبنان».
وتابع« :تبقى بكركي الصرح
الوطين اجلامع لكل اللبنانيني.
أنا أتيت اليوم من طرابلس
وغريي من باقي املناطق ،وحنن
نعترب ان رمزا من رموز التغيري
يف لبنان موجود هنا ،لذلك من
الضروري ان ندعم مبادرته،
ونأمل ان تصبح قيد التنفيذ».

البزري

وظهرا ،استقبل الراعي رئيس
اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور
عبد الرمحن البزري ونقيب
األطباء شرف ابو شرف واحملامي
جوزيف ابو شرف.
وقال البزري على االثر« :الزيارة
أتت يف إطار وضع صاحب
الغبطة يف اجواء تطور الوضع
الصحي يف لبنان وال سيما يف
ما يتعلق بوباء كورونا الذي
يعصف باجملتمع اللبناني كما
بالعديد من اجملتمعات األخرى.
كذلك حتدثنا عن احلملة الوطنية
للتمنيع والتلقيح ضد كوفيد 19
نظرا ألهميتها وألنها تهدف اىل
محاية اجملتمع اللبناني والوصول
اىل نسبة متنيع عالية يف
املستقبل ،تسمح لنا باستعادة
جزء من الدورة احلياتية الطبيعية
اليت كنا نعيشها من قبل».

أضاف »:عرضنا لغبطته واقع
تفشي الوباء على الصعيد
اجملتمعي يف لبنان ،اذ ان
املؤشرات الوبائية غري مرحية
ومقلقة نتيجة ازدياد نسبة
اإلصابات وعودة الضغط على
املستشفيات ال سيما بعد
ختفيف القيود واإلجراءات.
واستمعنا اىل رأي غبطته حول
اهمية دعم هذه احلملة الوطنية
وضرورة ان يكون اللبنانيون
مجيعا متنبهني اىل خطر هذا
الوباء ،يف ظل ظروف واوضاع
سياسية ومعيشية واقتصادية
مقلقة».
وأوضح أن «عدد امللقحني
يف لبنان بلغ حنو  110آالف»،
آمال «ارتفاع العدد مع وصول
دفعات جديدة من اللقاحات
وانتهاء اجلدل القائم حول لقاح
اسرتازينيكا قريبا» .وشدد

بدوره ،قال ابو شرف« :اخلطر
الكبري على القطاع اإلستشفائي
بدأنا ندركه مع اهلجرة امللفتة
لألطباء من فئات عمرية شابة،
وهذا ال ينذر باخلري .فهذه
اجملموعات من األطباء هاجرت
ألن الدولة ال تقر هلا حبقوقها
اليت يف قسم منها ما هو قانوني
ويف قسم آخر ما له عالقة
بالتعرفة .فمن غري املقبول أال
تتجاوز قيمة معاينة الطبيب
للمريض الدوالر او الدوالرين
مع هذا الرتدي املالي الكبري
الذي وصلنا اليه .حنن نطالب
اجلهات الضامنة برفع التعرفة
اليت يتقاضاها الطبيب مبا يتالءم
ومؤشر غالء املعيشة املتصاعد،
وليكون التعامل معهم كما مت
التعامل مع املستشفيات يف ما
يتعلق بالتعرفة».
وختم« :ال ميكننا ان حنمل
املريض العبء ولكن جيب
اجياد حل وسطي هلذه املشكلة
الكبرية .حنن خنسر اطباءنا اجلدد
واصحاب اإلختصاصات يسافرون
فور قسمهم اليمني ،الوضع
مأساوي يف هذا الصدد .لقد
حبثنا االمر مع الوزراء املعنيني
ولكن من دون حل .جيب دعم
األطباء واملمرضات فمن دونهم
ستكون كارثة صحية تطال كافة
اللبنانيني من دون تفرقة».

بري إستقبل غجر وعرض مع ابراهيم املستجدات
أمنيا وسياسيا ووقع مشاريع قوانني
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،وزير
الطاقة واملياه يف حكومة
تصريف االعمال رميون غجر،
وعرض معه ملفي الكهرباء
واملشتقات النفطية وشؤونا
متعلقة بالوزارة.
والتقى بري املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم وحبثا
يف االوضاع العامة واملستجدات
االمنية والسياسية .وغادر
إبراهيم من دون االدالء
بتصريح .

توقيع مشاريع قوانني

على صعيد أخر ،وقع رئيس
جملس النواب مشاريع القوانني
اليت أقرت يف اجللسة العامة
األخرية وهي :مشروع القانون
الوارد يف املرسوم رقم 6492
تعديل القانون النافذ حكما
رقم  6تاريخ 2014/11/3
املتعلق بإبرام إتفاقية قرض
بني اجلمهورية اللبنانية والبنك
الدولي لإلنشاء والتعمري لدعم

اإلبتكار يف مشاريع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة احلجم،
مشروع القانون الوارد يف
املرسوم رقم  :7441طلب
املوافقة على إبرام إتفاقية
قرض بني اجلمهورية اللبنانية
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري
الطارئ
املشروع
لتنفيذ
لدعم شبكة األمان اإلجتماعي
لإلستجابة جلائحة كوفيد ،19
واألزمة اإلقتصادية يف لبنان
 ،وإقرتاح القانون الرامي اىل
اإلجازة للحكومة تعديل امللف
رقم ( )3من اإلتفاقية اجملاز
إبرامها مبوجب القانون رقم 180
تاريخ  12حزيران  2020وأحاهلا
اىل احلكومة.

جتمع العلماء استنكر حادثة عائشة بكار مستغربا عدم خروج
االجتماع بني رئيس اجلمهورية واحلريري بنتيجة عملية
علق «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان التطورات السياسية
يف لبنان ،وقال« :كنا ننتظر
أن خيرج االجتماع اليوم بني
فخامة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ورئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري باإلعالن
عن تشكيلة حكومية تكون بداية
ملرحلة جديدة تعيد الثقة إىل
الدولة اللبنانية وتتضافر كل
اجلهود إلجناحها ،ولكن الذي خرج
من وراء هذا االجتماع جاء خميبا
آلمال اللبنانيني إذ ما زال اخلالف
مستحكما ،والدليل أن ما محله
الرئيس املكلف حيتاج عند فخامة
الرئيس إىل دراسة ،وما طرحه
فخامة الرئيس حيتاج إىل دراسة
من قبل الرئيس املكلف ،فما
الذي كان حيصل خالل األشهر
الطويلة املاضية؟ أمل يصل كل
من الطرفني إىل فهم مطالب
اآلخر؟ وما هو املقبول وما هو
املرفوض ؟ فلماذا اإلطالة؟ هل
أن الوضع يف البلد على خري ما
يرام واملواطن يعيش البحبوحة
واهلناء وال يهتم إن شكلت
احلكومة أم ال ما دام كل ما حيتاجه
مؤمن وراتبه يكفيه طوال الشهر
ويفيض عنه؟ أم أن األمر وصل
إىل حد بات معه أغلب الشعب
اللبناني حتت خط الفقر وهناك
خوف حقيقي من جماعة جتتاح
الغالبية العظمى من املواطنني
مع خطر إنعكاس ذلك على األمن
والسلم االجتماعي ،وبالتالي هما
ال ميتلكان ترف الوقت ليؤجال،
بل يستطيعان جبلسة واحدة متتد
طوال  24ساعة وأكثر إن احتاج
األمر حبث كل النقاط واخلروج
حبكومة مقبولة من اجلميع».
أضاف« :مع استغرابنا وشجبنا
لعدم خروج االجتماع الذي عقد
بني فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ورئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري
بنتيجة عملية ،إال أننا ما زلنا
نعلق آماال على عدم إغالق الباب
على احلل وحتديد موعد جديد
جللسة ثانية ،نتمنى أن تكون
حامسة وخترج حبكومة إنقاذ تكون
قادرة على إخراج البلد من املأزق
الذي متر به».
واستنكر «احلادث الذي وقع بني
عدد من الشبان يف منطقة عائشة
بكار وأدى إىل سقوط  4جرحى»،

أبو زيد:املطلوب ليونة وتواصل وفق ما تقتضيه املصلحة العامة
رأى النائب السابق أمل أبو
زيد يف تصريح «أن دعوة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون للرئيس املكلف سعد
احلريري ،هي إلفهام اجلميع،
وأوهلم رئيس احلكومة املكلف
أن من أولوياته تأليف هذه
احلكومة ،إلكمال عهده من دون
تعطيل».
وقال« :إن من واجب الرئيس
املكلف البقاء على تواصل مع
فخامة الرئيس ،ولو تطلب األمر
مئات الزيارات « ،الفتا اىل «
وجوب توسيع بيكار التمثيل،
كي ال تفقد احلكومة أي معيار
ميثاقي وعدم التقيد برقم 18
أو  ،20بل املهم هو أن تعكس

نقوال :خطاب احلريري إعالن نهاية دولة لبنان الكبري
رأى النائب السابق الدكتور نبيل
نقوال يف تصريح ،أن «خطاب
رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري أمس (امس االول)
هو إعالن نهاية دولة لبنان

معتربا أن «التفلت األمين يشكل
خطرا على السلم األهلي على
كامل الساحة اللبنانية» ،منوها
ب»البيانات اليت صدرت عن كل
من حركة أمل وتيار املستقبل
اليت وصفت اإلشكال يف إطاره
الطبيعي كإشكال فردي» ،داعيا
«اجليش القوى األمنية إىل الضرب
بيد من حديد على كل من يعمل
على اإلخالل باألمن ،خصوصا يف
هذه الظروف احلرجة».
واعترب أن «إضراب أصحاب
الصيدليات يشكل ناقوس خطر
إلضرابات تشمل قطاعات حيوية
أخرى باتت عاجزة عن استكمال
عملها ،خصوصا تلك املعنية
والغذائي
الصحي
بالقطاع
والسبب يف كل ذلك االرتفاع
اجلنوني وغري املربر للدوالر
األمريكي» ،داعيا حكومة تصريف
األعمال إىل «معاجلة هذه األوضاع
بأسلوب حكيم ال يؤدي إىل تفاقم
املشكلة ،خصوصا على الطبقات
الفقرية اليت باتت تشكل غالبية
الشعب اللبناني اليوم».
واستنكر «تفلت القطاع املصريف
عن كل الضوابط القانونية
واألخالقية ودخوله كفريق يف
عملية املضاربة بسوق النقد
ما أدى إىل االرتفاع اجلنوني
للدوالر األمريكي والناتج من
حلاكم
العشوائية
القرارات
مصرف لبنان رياض سالمة»،
معتربا أن «اإلجراء األخري الذي
عرضه والذي يساهم كما يقول
يف خفض سعر الدوالر هو إجراء
غري موثوق من شخص كان جيب
أن حيول إىل احملاكمة» ،داعيا
«الدولة اللبنانية إىل دراسة أي
اقرتاح يصدر عنه على أساس
سوء الظن به ألننا مل نثق به
يوما وهو الذي استمر لعشرات
السنوات يقول إن وضع اللرية
خبري ،يف حني كان يعمل
هو واملسؤولون السياسيون
وأصحاب املصارف على تهريب
األموال إىل اخلارج واهلندسات
املالية اليت كانت تتحول إىل
أموال يف جيوبهم وتؤخذ من
جيب املواطن حتى بات اليوم
بال مال وضاع جنى عمره عند
املصارف اليت جيب أن حتاكم
أمام القضاء اللبناني مع حاكم
مصرف لبنان بتهمة اختالس
أموال املودعني».

الكبري ،وغرز املسمار األخري
يف نعش ميثاق االستقالل،
وسأل
الفدرالية».
وإعالن
«ما رأي الزعماء الوطنيني
والروحيني؟».

وفق

احلكومة أوسع متثيل
املعايري الدستورية».
وأمل يف «أن يتوجه رئيس
احلكومة املكلف بقناعة إىل
بعبدا ،وأن يتابع عملية التأليف
مبوضوعية ،وفقا ملا نص عليه
الدستور اللبناني» ،مؤكدا «ان
رئيس اجلمهورية أقسم اليمني
الدستورية ،وهو ال يعرقل
التشكيل ،ومبا أنه ال يصوت يف
جملس الوزراء ،فمن الطبيعي أن
يكون لديه وزراء ميثلون خطه
السياسي يف احلكومة».
وقال « صحيح أن الرئيس
املكلف أتى دستوريا نتيجة
لالستشارات النيابية امللزمة،
ولكن هذا ال يعين أن يبقى
التكليف إىل ما شاء اهلل ،فهناك
مسؤولية دستورية ووطنية جتاه
الناس ،ولبنان تقتضي عدم
تضييع الوقت والفرص ،وال
جيوز أن يذهب التكليف إىل
جماهل األيام ،واىل ما ال نهاية،
وهلذا فاملطلوب ليونة وتواصل
وفق ما تقتضيه املصلحة العامة
للبالد».
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مـقاالت وتـحقيقات

املفتشون الرتبويون يقسمون اليمني… بعد سبعة أشهر من تعيينهم:

خالفات شخصية تع ّطل هيئة التفتيش املركزي لسنتني!
سيقسم
بعد طول انتظارُ ،
 28مفتشًا تربويًا اليمني
التفتيش
هيئة
أمام
مرت سبعة أشهر
الرتبويّ .
على قرار جملس الوزراء
تعيينهم ،إال أن عدم دعوة
رئيس التفتيش اهليئة إىل
ّ
متكن
االجتماع ،حال دون
هؤالء من القيام بأعماهلم.
لكن ذلك ليس سوى جانب
من جوانب األضرار اليت
سّببها عدم دعوة اهليئة
ملدة سنتني ،ألسباب
شخصية!
اإلصالح ال ميكن أن
يستوي من دون وجود
هيئات رقابية فاعلة .بعد
 ١٧تشرين ،صارت هذه
اهليئات أكثر جرأة يف
فتح ملفات فساد ،لكن
مع ذلك فإن أغلب هذه
ّ
امللفات ينتهي عند حدود
احلصانات السياسية اليت
متنع احملاسبة وتعيق أي
أمل يف الوصول إىل
رؤوس الفساد أو حتى
معاونيهم .التفتيش املركزي واحد من هذه اهليئات ،وله دور
ّ
واملوظفني ،كما ميلك احلق يف
حموري يف مراقبة أعمال اإلدارة
فرض عقوبات مباشرة على املوظفني املخالفني ،أو إحالتهم إىل
اهليئة العليا للتأديب والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة لدى
ديوان احملاسبة.
مع ذلك ،يتبينّ أن التفتيش املركزي غري قادر على القيام بدوره
كام ًال ،ليس بسبب الشغور ،املعضلة اليت تواجه أغلب املؤسسات،
بل بسبب اخلالفات الشخصية! هيئة التفتيش املركزي ّ
مؤلفة من
رئيس التفتيش واملفتش العام الرتبوي واملفتش العام املالي.
عطية واملفتشة الرتبوية فاتن مجعة
واخلالف بني رئيس اهليئة جورج
ّ
عطية (وحده حيق له دعوة اهليئة) إىل أي اجتماع
أدى إىل عدم دعوة
ّ
مرتا من دون اجتماع اهليئة ،بالرغم من أن
سنتان
منذ .2019/4/8
ّ
املرسوم الرقم ( ٢٤٦٠نظام التفتيش املركزي) ينص ،يف مادته
بنـاء على
الثالثة ،على أن «جتتمـع اهليئـة بدعـوة من الرئيس ،أو
ً
مرتيـن علــى األقـل يف الشهـر ،وكلمـا دعت احلاجـة
قـرار سابـقّ ،
اىل ذلـك» .اجتماعان شهريًا هما احلد األدنى إذًا ،فكيف ميكن
أن يكون التفتيش املركزي فاع ًال وقادرًا على القيام بدوره خالل
سنتني من عدم اجتماع هيئته ،ذات الصالحيات الواسعة؟
كثرية هي النقاط اليت أدت إىل اخلالف .لكنها مجيعها تؤدي إىل
مصري واحد ،هو تعطيل واحدة من أبرز اهليئات الرقابية .على سبيل
املثال ،تؤكد مصادر ّ
مطلعة أن رئيس التفتيش رفض أكثر من مرة
تنفيذ مقررات اهليئة إذا مل تصدر باإلمجاع ،بالرغم من أن قانون
اهليئة يسمح باختاذ القرارات باألكثرية .يف أحد االجتماعات اليت اختذ
بت املسألة إىل
فيها القرار باألكثرية ،طلب رئيس التفتيش تأجيل ّ
أصر يف املوعد الالحق على
اهليئة القادمة ملزيد من الدرس ،لكنه
ّ
بت
بدء البحث يف ملفات جديدة موضوعة على جدول األعمال ،رافضًا ّ
ملفات كان بدأ البحث بها وينبغي اختاذ القرار بشأنها.
ّ
مكلفًا بأمانة سر اهليئة ،أعطاه
أحد املفتشني الرتبويني ،وهو كان
األخري إجازة إدارية مع إذن سفر ،من دون علم املفتشة الرتبوية
املسؤولة املباشرة عنه ،ومن دون إبالغها بالقرار .فقامت األخرية
بإصدار عقوبة حبق املفتش ،إال أن عطية عاد وألغى العقوبة ،ما
استدعى من املفتشة الرتبوية الطعن يف القرار أمام جملس شورى
الدولة (مل ّ
يبته بعد).
هنا اعتربت مجعة أن عطية جتاوزها باملوافقة على إجازة ملفتش يتبع
هلا تسلسليًا ،وعطية اعترب أنه حيق له إعطاؤه إجازة ،طاملا يعمل يف
أمانة السر ،رافضًا أن يكسر قراره.
عطية تكليفه مفتشني مبهام إضافية
من املالحظات اليت سيقت حبق
ّ
من دون أخذ رأي املفتشني العامني ،وعدم األخذ برأيهم يف التعديالت
مفتشياتهم .لكن
اليت جيدونها ضرورية لتحسني سري العمل يف
ّ
عطية ،يف املقابل ،يتعامل مع املوضوع بشكل خمتلف .بالنسبة إليه
ال ميكن العمل يف أجواء من االستفزاز والتجريح ،وبالتالي كان من
تبت املراجع العليا
األجدى عدم دعوة اهليئة إىل االجتماع قبل أن
ّ
األمر.
يف النتيجة ،وبالرغم من وجود عشرات القضايا اخلالفية بني
الطرفني ،فإنه ميكن اختصارها باآلتي« :سعي عطية إىل حتييد اهليئة
والتفرد بالقرار» مقابل «إصرار مجعة على ّ
ختطي األعراف واألصول

التدقيق اجلنائي حبيس
مراسالت ال تنتهي!

إيلي الفرزلي
ّ
معلقًا على عشرات الكتب
يزال التدقيق اجلنائي
ال
واملراسالت اليت ال وظيفة هلا سوى وضع مزيد من العراقيل
أمامه .آخر هذه املراسالت تضمن طلب وزير املالية تفويضًا
جديدًا من احلكومة للتفاوض مع شركة التدقيق بغية توسيع
نطاق عملها ،تنفيذًا لقانون تعليق السرية املصرفية .يأتي
ذلك يف ظل انتظار طويل جلواب مصرف لبنان
املؤجل عن
ّ
أسئلة الشركة .أما رئاسة احلكومة ،فقبل حتديد موقفها،
طلبت حسم املسألة مع شركة ألفاريز :هل تريد االستمرار
أم ال؟

تصوير هيثم املوسوي
يف التخاطب مع رئيس اهليئة» .لكن مهما كان السبب الفعلي،
وبغض النظر عن مسؤولية كل طرف ،فإن األكيد أن هذه اخلالفات
كان هلا ضرر كبري على التفتيش املركزي وعمله الرقابي ،خاصة
ّ
وركز جهوده على
بعد أن اعتكف رئيس التفتيش عن دعوة اهليئة،
منصة  impactاخلاصة بالتنسيق واملتابعة يف ما يتعلق بفريوس
كورونا وانتشاره ،اليت أنشأها منذ حنو عام (بالرغم من أهمية هذه
املنصة يف إطار مواجهة فريوس كورونا ،إال أنها أثارت الكثري من
األسئلة اليت تتعلق بقانونية إنشاء الوحدة ومصادر متويلها ،وحتويل
عمل التفتيش املركزي من الرقابة إىل اإلحصاء ،الذي يتضارب مع
صالحيات عدد من اإلدارات األخرى).
واحدة من القضايا اليت ظلت عالقة ،هي قسم اليمني للمفتشني
عينهم جملس الوزراء .للتذكري ،كان التفتيش أعلن
الرتبويني الذين ّ
احلاجة إىل  ٥٢مفتشًا تربويًا.
وبالفعل ،مت تأهيل  ٥٢ناجحًا يف االمتحانات اليت أجراها جملس
اخلدمة املدنية ،إال أنه حبسب االختصاص ،مت إعالن فوز  ٢٨متقدمًا.
لكن بسبب اخلالف الطائفي ،مل توافق حكومة سعد احلريري على
تعيني الناجحني .واستمر اخلالف بشأنه لنحو سنتني ،قبل أن حيسم
الرئيس حسان دياب املوقف ،ويقرر جملس الوزراء منذ حنو سبعة
أشهر تثبيت الناجحني الـ.28
انتقل املفتشون الناجحون إىل مركز عملهم ،وبدؤوا بتقاضي
رواتبهم ،لكن من دون أن يتمكنوا من القيام باملهام املوكلة إليهم،
لسبب بسيط ،هو أنه يفرتض بهم أو ً
ال قسم اليمني .فبحسب قانون
إنشاء التفتيش «حيلف املفتشون العامون واملفتشون املعاونون
ّ
تسلمهم مهامهم اليمني نفسها أمام هيئة التفتيش املركزي».
قبل
حتول هؤالء املفتشون
وألن عطية مل يكن يدعو اهليئة إىل االجتماعّ ،
إىل أشبه مبتدربني لفرتة سبعة أشهر كاملة.

رئاسة الحكومة دفعت باتجاه تفعيل هيئة التفتيش

مما جيري .ناقش األمر مع
الرئيس حسان دياب أبدى امتعاضه ّ
ّ
مؤكدًا ضرورة حسم األمر ،ودعوة املفتشني إىل
رئيس التفتيش،
قسم اليمني .مل ميانع رئيس التفتيش ،لكنه كان يأمل قبل ذلك
معاجلة املشكلة بطريقة ال تكسره .فهو يعترب أن املفتشة الرتبوية
سبق أن تعرضت له أكثر من مرة وبطريقة غري الئقة ،وإحداها يف
اجتماع عقده الرئيس سعد احلريري مع اهليئات الرقابية .لكن حتت
املصرة على تسيري العمل بعيدًا عن أي
ضغط رئاسة احلكومة،
ّ
املضي قدمًا بدعوة اهليئة إىل اجتماع
اعتبار آخر ،وافق عطية على
ّ
يقسم خالله املفتشون الـ 28اليمني .فتقرر ،بالتشاور مع رئاسة
جملس الوزراء ،أن حيصل ذلك ظهر يوم اخلميس املقبل يف السراي
احلكومي ،على اعتبار أن قاعات التفتيش املركزي ال تتسع هلذا
العدد ،خاصة يف ظل ضرورات التباعد االجتماعي.
هل هذا يعين أن اجتماع اهليئة هذا سيكون استثنائيًا أم أنه سيكون
فاحتة عودتها إىل االجتماع؟ تؤكد مصادر معنية أن االجتماعات
الفعالة.
الفعالة واحملاسبة
ستتواىل يف إطار مسار جديد من الرقابة
ّ
ّ
كما تشري املصادر نفسها إىل أن رئيس التفتيش ،يف سبيل ذلك،
كان سبق أن قرر الدعوة إىل اجتماع لقسم اليمني مع بداية العام،
إال أن ظروف احلجر مل ُتساعد يف ذلك.

أحد الوزراء املعنيني ،حني ُيسأل عن اإلجراءات اليت ستتخذها
السلطة ملواجهة الوضع الراهن ،جييب :رياض سالمة ليس
حتول إىل «شاهد ما شافش حاجة»،
هنا! وسالمة نفسه الذي ّ
ال يزال
حمميًا .واحلماية على ما يقال ليست شخصية بل
ّ
ملصلحة البلد! فالرئيس نبيه بري نفسه سبق أن أعلن ،يف
نيسان  ،2020أن إقالة سالمة سرتفع الدوالر إىل  15ألفًا!
أي من داعمي حاكم مصرف لبنان مبوقف
طبعًا إذا طولب ٌّ
من الوضع الراهن ،لن يتوانى عن اإلشارة إىل أنه لو أقيل
«حامي اللرية» لوصل سعر الدوالر إىل  30ألف لرية أو 50
ألفًا .بهذا املعنى يصبح السؤال عن مصري التدقيق اجلنائي
ترفًا.
فاحلريصون على عرقلة التدقيق جنحوا فع ًال يف حتويل األنظار
عن كشف السارقني وحماسبتهم ،ببساطة ألن ال قضية تعلو
على أولوية تأمني لقمة العيش ،اليت أخذت أمس منعطفًا
خطريًا.
مع ذلك ،يبقى التدقيق اجلنائي ،بالنسبة إىل كثريين،
املدخل احلقيقي لإلصالح وكشف مصري أموال اللبنانيني
اليت هدرت بني مصرف لبنان واملصارف واملستفيدين من
السياسيني.
شركة «ألفاريز أند مارسال» ال تزال تنتظر رد مصرف لبنان،
رده األول على أسئلتها ،واليت اكتفى
بعدما اعتربت أن ّ
فيها باإلشارة إىل أنه سيتعاون إجيابيًا بشأنها ،مل تكن
كافية .ولذلك ،أبلغت وزير املالية ،يف  28شباط ،أنها مل
حتسم أمرها بشأن استمرارية عقدها مع الدولة اللبنانية.
كما أشارت إىل أنها ميكن أن تعيد النظر يف قرارها إنهاء
العقد فقط عندما حتصل على أدلة ملموسة تثبت أن املصرف
ّ
سلمها األجوبة عن الطلبات اليت تضمنتها قائمة املعلومات
اليت سبق أن قدمتها له أثناء تنفيذ العقد ،واليت مل يجُ ب
سوى عن جزء يسري منها.
طاملا مل يأت رد مصرف لبنان ،فإن التدقيق اجلنائي لن يبصر
مرت  4أشهر من مدة
النور ،أو بشكل أدق لن ُيستكمل .وقد ّ
حددها جملس النواب لرفع السرية املصرفية عن
السنة اليت ّ
احلسابات يف مصرف لبنان ،من دون أي تقدم.
ال يزال التدقيق يف مرحلته األوىل .هل توافق «ألفاريز»
على استكمال العقد أم ترفض؟ لكن إىل جانب ذلك ،فإن
معركة سياسية ُتدار بكل األسلحة .فريق رئيس اجلمهورية
متمسك بالتدقيق اجلنائي حتى النهاية ،ألنه يدرك أن
خصومه متورطون يف عمليات مشبوهة ،أو على األقل غري
واضحة ،وهؤالء يرفضون التدقيق للسبب نفسه .هم ال
يريدون كشف شبكة املصاحل السياسية املالية اليت كان
رياض سالمة حمورها.
حتت هذا العنوان تندرج مسألة «التوازي يف التدقيق» اليت
أدخلت إىل نص االقرتاح أثناء مناقشته يف جملس النواب.
فتلك عبارة مل تسهم سوى يف عرقلة التدقيق أو إضافة
الغموض إليه ،مبا ُيعزز هامش املناورة للفريق املتضرر.
مع ذلك ،فإن هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل
سعت إىل حسم املوقف سريعًا.
وبناء على طلب رأي من قبل وزارة املالية ،أفتت بأن
ً
التوازي ال يعين التزامن ،بل يعين خضوع احلسابات للتدقيق
بطريقة متشابهة.
كان بديهيًا ،يف إطار احلرب غري املعلنة الدائرة بشأن
التدقيق ،أن يرفض حزب املصرف التسليم بهذه النتيجة.
ولذلك ،سارع عدد من النواب إىل توجيه سؤال إىل احلكومة
يعتربون فيه أن «حماولة البدء بالتدقيق اجلنائي يف مصرف
لبنان وحده دون عطفه على هذه الوزارات من شأنه تفريغ
التدقيق اجلنائي لدى مصرف لبنان من مضمونه ،ألن التدقيق
ّ
يف حسابات املصرف لن يكون له النتيجة
املتوخاة إذا مل يتم
ربطه بتدقيق بالتوازي والتزامن مع التدقيق لدى الوزارات
واإلدارات ،وهذا أمر بديهي».
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مــقاالت وتـحقيقات

املـصارف تـفرض خـوّات
رىل ابراهيم
ِ
تكتف املصارف بسرقة أموال املودعني .حتى العمل
مل
املصريف مل تعد متارسه مع توقف كل اخلدمات التقليدية.
حتولت مجيعها إىل العمل بالسمسرة ،وصو ً
ال إىل فرض خوات
على الزبائن ،على الطريقة امليليشيوية ،حبجج خمتلفة ،منها
مضاعفة الرسوم اليت كانت تتقاضاها وإضافة رسوم وهمية
غري منطقية ،حتى وصل بها األمر إىل التجارة بالطوابع:
فطابع الـ 250لرية يتم سحبه بالدوالر وبأضعاف قيمته.
اخلوات ،عمد بعض املصارف اىل «ترهيب»
وإضافة إىل
ّ
بعض العمالء عرب االتصال بهم وتهديدهم باحلجز االحتياطي
على الشقة أو السيارة يف حال عدم تسديد املبلغ املستحقة
عليهم ،رغم سريان قانون متديد املهل الذي يشمل هذه
القروض
ال تكتفي املصارف حبجز أموال املودعني وتقسيطها هلم مع
حسم يصل اىل  68%من قيمتها ،بل باتت تفرض عليهم
شبهها أحد العاملني يف القطاع بتلك اليت كانت
ّ
خوات ُي ّ
تفرضها امليليشيات على املواطنني خالل احلرب األهلية.
فتحت حجة «إفالسها» ،ابتدعت املصارف اللبنانية رسومًا
جديدة بالدوالر؛ منها ما ُتطلق عليه تسمية رسم شهري
فصليًا من دون
سمى رسم صيانة
بقيمة  ،2$ومنها ما ُي ّ
ّ
إيضاح أي نوع صيانة يقوم به املصرف للحساب اجلاري.
جار بالدوالر (اللوالر)
فمث ًال ،ومن خالل بيان مصريف حلساب ٍ
اطلعت عليه «األخبار» ،حسم أحد املصارف من حساب
املودع 10 ،دوالرات مرتني (أي ما جمموعه  20دوالرًا) لقاء
«رسوم صيانة فصلية» ،ثم عاود يف النهار التالي حسم 10
دوالرات إضافية لقاء البند نفسه! هذا الرسم منفصل عن
الرسم الشهري الذي يتقاضاه من العميل ،ويبدأ من قيمة
دوالرين ،لكنه غري ثابت ويتغري كل شهر.
«شح املوارد
ويشري أحد العاملني يف أحد املصارف إىل أن
ّ
أجرب املؤسسة على التعويل على هذه الرسوم لزيادة مداخيلها
وسد مدفوعاتها من الرواتب ومصاريف أخرى»! ليس
ّ
ذلك فحسب ،ففي غياب أي رقابة على أعمال السمسرة
و»التشبيح» على املودع ،بات بعض املصارف حيتسب
الطابع الوطين بالدوالر وبقيمة تصل أحيانًا اىل  7دوالرات
للطابع! وعندما طلب أحد األشخاص دفع قيمة طابعني األول
من فئة  1000لرية والثاني  250لرية «كاش»ُ ،طلب منه مبلغ
 35ألف لرية ملا يفرتض أن تكون قيمته  1250لرية فقط ،أي
بزيادة  33ألفًا و 750لرية! ملاذا؟
هل أصبحت املصارف تتاجر بالطوابع أيضًا؟ ال جواب طبعًا
سوى أن وقاحة أصحاب املصارف بلغت مداها ،وباتت
ّ
و»تلغم» بياناتهم
تتصرف حبسابات املودعني على هواها،
املصرفية ببنود اخرتعتها وحتتسب القيمة الواجبة عليها
بعشرة أضعاف قيمتها األصلية ،من دون تربير .الطريف
اخلوات غري ثابتة ،وتتعلق مبدى قدرة الزبون
هنا أن هذه
ّ
على «الصراخ».
فإن اكتشف عملية االحتيال وواجه بها املصارف ورفع
صوته يف وجهها ،تسارع اىل مللملة الفضيحة بإعادة ما
يتنبه
حسمته ،فيما تمُ عن يف سرقة املودع بصمت إن مل
ّ
هلذه العملية.
منذ مدة أيضًا ،بدأ بعض املصارف برتهيب املقرتضني منه
عرب االتصال بهم وتهديدهم باحلجز االحتياطي على الشقة
إن مل يعمدوا اىل تسديد املستحقات املرتاكمة
أو السيارةْ ،
عليهم فورًا .رغم أن القانون  199الذي صدر يف اليوم
األخري من العام املاضي
قضى بتمديد املهل (حتى
 27آب  ،)2021ومنح بعض
الضرائب
من
اإلعفاءات
والرسوم ،كما ّ
علق مفاعيل
البنود التعاقدية املتعلقة
بالتخلف عن تسديد القروض
بأنواعها كافة ،سواء املدعومة
أم غري املدعومة ،من جتارية
وسكنية وصناعية وزراعية
وغريها ،حبيث ال تسري على
املقرتض أي إجراءات قانونية

الخوّات غري ثابتة
وتتعلق بمدى قدرة
الزبون على رفع
صوته لتسارع
املصارف اىل مللملة
الفضيحة

أو تعاقدية .لكن املصارف ضربت بهذا القانون عرض احلائط،
على ما يقول أحد احملامني العاملني يف القطاع املصريف،
مضيفًا« :جتربنا املصارف على االتصال بالزبون وتهديده
بطريقة غري أخالقية حتى يدفع املبلغ الواجب عليه ،رغم أنه
ال ميكنها تنفيذ أي حجز احتياطي قبل انتهاء هذه املهل».
ويشرح احملامي بأن املصرف لن
يتقدم بشكوى قضائية
ّ
ّ
ّ
سيتسلح
متكنه من احلجز على امللكية العقارية ،ألن القضاء

بقانون متديد املهل .إال أن إدارة البنك،
يضيف احملامي ،تريد ترهيب املقرتض
لدفعه إىل تسديد املستحقات املتأخرة.
يف املقابل ،تستخدم أموال مصرف
احملولة إليها لدفع أموال املودعني
لبنان
ّ
باللرية اللبنانية ،لزيادة رواتب موظفيها.
مبعنى أوضح ،املوظف الذي يتقاضى
راتبًا يساوي مليون و 500ألف لرية،
يتم حتويله اىل الدوالر على سعر الدوالر
القديم أي  1500لرية ،ليتاح له بعدها
سحب الراتب باللوالر على أساس 3900
لرية .هكذا يستفيد من زيادة قدرها
مليون و 400ألف لرية يسددها املصرف
من «كوتا» مصرف لبنان املخصص له.
وبذلك يكون صاحب املصرف قد رفع
«زودة» اىل موظفيه من جيب أصحاب
مما جتريه
الودائع .مصرف لبنان املتيقن ّ
مصارف املراباة أرسل إنذارًا هلا بضرورة
التوقف عن القيام بهذه العملية ،فوجد
بعض املصارف وسيلة أخرى إلخفاء هذه
ّ
حث موظفيه على تزويده
السرقة ،عرب
حبساب آخر مشرتك مع الزوج أو الزوجة
لتحويل األموال اليه.

مصارف وهمية
يف السابق ،كانت مهمة هذه املؤسسات
املالية توفري خدمات للزبون وإقراضه

تصوير هيثم املوسوي

وحفظ وديعته مقابل فائدة وغريها من اخلدمات املباشرة
واإللكرتونية .لكن اليوم مل تعد املصارف «مصارف»
مبا تعنيه الكلمة ،بل جمرد الفتة وهمية ألعمال ال تقرب
من ظروف إنشائها وشروطه .فباتت تقتصر مهامها على
حتولت اىل ما
املراباة والسمسرة واالحتيال ،فض َال عن أنها ّ
يشبه شركات حتويل األموال؛ فمقابل أي حساب للدوالرات
«خوة» تراوح بني دوالرين و 4دوالرات شهريًا،
الطازجة ،مثة
ّ
يضاف اليها حنو  5دوالرات على كل ألف دوالر.
ّ
متتنع عن تسديد حتويل أموال آتية
حتى إن بعض املصارف
من اخلارج دفعة واحدة ،بل يفرض جتزئتها على ثالثة أشهر!
وألن املصرف هو جزء أساسي من التجارة القائمة يف السوق
السوداء ،بات هو أيضًا «يشرتي» شيكات باللرية اللبنانية
ويسددها نقدًا مع اقتطاع نسبة  5%من قيمتها كعمولة ،حتى
ّ
لو كان الشيك صادرًا من املصرف نفسه!
من جهة أخرى ،يرفض أحد املصارف تقاضي الدفعة الشهرية
ويصر على
املستحقة على قرض سكين ،باللرية اللبنانية،
ّ
ّ
صفر العميل حسابه بالدوالر ومل
تقاضيه بالدوالر .وبعدما
ّ
يتبق له سوى حساب باللرية ،عمد البنك اىل سحب املبلغ
املستحق على زبونه بالدوالر من حساب الكفيل املودع يف
املصرف نفسه ،رغم أن السعر الرمسي للدوالر ال يزال 1515
لرية ،وال يزال مصرف لبنان يفرض على املصارف قبول
تسديد دفعات قروض األفراد باللرية.
يف املقابل ،يعرض بعض املصارف على املقرتضني تسديد
قروضهم «كاش» ،بثلث قيمتها ،فمن عليه قرض مستحق
بقيمة  120ألف دوالر ،يدفع  35ألف دوالر طازج للبنك مقابل
ذمة.
تسكري القرض واحلصول على براءة ّ

باتت املصارف طرفاً رئيسياً يف السوق السوداء تبيع وتشرتي
وتتقاضى نسباً شأنها شأن السماسرة
تستفيد املصارف من الفوضى احلاصلة يف هذا القطاع ومن
«يأس» الناس وقبوهلم مبا يتوافر هلم ،ملضاعفة خساراتهم،
وتكبيدهم عموالت ورسومًا غري قانونية بقوة األمر الواقع.
حيصل ذلك يف غياب أي رقابة أو رادع .ففيما تستفيد
املصارف من طبع مصرف لبنان العملة لتسديد الودائع بعد
تنفيذ «هريكات» (قص للودائع بالدوالر) يصل إىل 68
يف املئة من قيمتها ،وهو ما يطفئ خسارة هذه املصارف
سد فجوة حسابات املصرف املركزي ،ميعن
ويسهم يف
ّ
أصحاب املصارف ،بوقاحة ،يف تطبيق «هريكات» آخر ناعم
على الودائع حتت خمتلف التسميات ،أكانت رسومًا شهرية
أم رسوم صيانة أم طوابع أم نسبًا مقابل التحويالت الفريش
وصرف الشيكات!

عمولة على الالخدمات
من ميلك حسابًا باللرية اللبنانية ،ويريد سحب كل األموال
املودعة فيه ،ميكنه التفاوض مع املصرف على النسبة اليت
ختوله ذلك .وغالبية البنوك تشرتط اقتطاع  5%من قيمة
ّ
احلساب لدفعه مرة واحدة ،من دون االلتزام بالسقف احملدد
للسحوبات .ولكن لقوننة عملية االحتيال ،جترب املصارف
العميل على توقيع وصوالت مسبقة بدفعات جمزأة على
عدة أشهر .العموالت هذه باتت نهجًا ُم ّتبعًا يف غالبية
العمليات .فاألرباح الكربى تتم عرب النسب املقتطعة من
التجار املستفيدين من دعم مصرف لبنان لشراء بضاعتهم.
ورغم حتديد تعميم مصرف لبنان نسبة العمولة لكل مصرف
على كل عملية بقيمة  ،0.5%ال توافق املصارف على تلبية
طلب التاجر سوى بعد تقاضيها عمولة بنسبة  2%وما فوق،
فيضطر التاجر اىل دفعها.
ّ
للحد مما حيصل ،لكنه مل
تدخل مصرف لبنان
هنا أيضًا
ّ
ينجح يف جلم املصارف اليت ال تتجاوب مع التاجر يف حال
عدم قبوله بشروطها .يف مقابل ذلك ،ميتنع البنك عن فتح
حسابات للشركات املؤسسة حديثًا ألنها تسبب له «وجعة

املصارف تحتجز تعويضات نهاية الخدمة!
«جرمية» املصارف حبق املودعني ال تقتصر على أصحاب
س بتعويضات املواطنني ورواتب
الودائع ،بل تطورت ُ
لتم ّ
املتقاعدين ،إذ تعمد هذه البنوك اىل احتجاز التعويضات
لديها .على سبيل املثال ،عجز أحد العسكريني بعد تقاعده
عن سحب تعويضه بعد حجز املصرف عليه ،وإبالغه عدم
قدرته على سحبه مرة واحدة بل على دفعات صغرية،
وذلك على الرغم من أن مهمة البنك هنا حمصورة يف كونه
جمرد وسيط ،بني وزارة املال واملتقاعد الذي يفرتض أن
يتقاضى تعويض نهاية خدمته باللرية اللبنانية .ما حصل
هو أن املتقاعد خضع البتزاز املصرف ووافق على جتميد
هذا الراتب .يف حالة أخرى ،أنهت شابة عقدها مع إحدى
حولت هلا تعويضها اىل حسابها املصريف.
الشركات اليت ّ
تكرر املشهد نفسه .رفض املصرف املوافقة على سحب
املبلغ بكامله ،مؤكدًا أن ال سبيل سوى سحبه على دفعات،
ال تتعدى الدفعة منها  5ماليني لرية لبنانية شهريًا حبسب
احملدد للسحب باللرية ،ما يؤدي إىل خسارة إضافية
السقف
ّ
لقيمة التعويض ،يف ظل االرتفاع املستمر لسعر الدوالر.

راس» أكثر مما تربحّ ه ،فيما عمد أحد املصارف أخريًا اىل
إبالغ إحدى الشركات حبسم  5%من جمموع الرواتب ُ
امل َو ّطنة
لديه ،ليشري املصرف نفسه بعدها إىل أن اإلجراء هذا يتعلق
بالشركات املستفيدة من خدمات معينة وليس األفراد ،من
دون أن يوضح ما هي طبيعة هذه اخلدمات ،فيما مل تعد
تقدم أي خدمة ولو صغرية.
املصارف ّ
وتتقاطع املعلومات هنا حول قيام بعض املصارف بفرض
اإلجراء ذاته على الشركات لدفع عمولة مرتفعة مقابل
ّ
املوطنة .ويدخل ذلك يف إطار التسبب
حسابات موظفيها
يف طرد املوظفني واحلسم من رواتبهم ،من دون أي مسوغ
قانوني يسمح بذلك.
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اسـرتاليات

أسرتاليا وحلفاؤها يتعهدون تراجع التأييد حلكومة موريسون
يف أسرتاليا وسط مزاعم عن
مبليار جرعة لقاح ملواجهة
اغتصاب رفضها املدعي العام
كورونا والنفوذ الصيين
اعترب رئيس الوزراء سكوت
موريسون أن القمة االفرتاضية
اليت عقدها مع قادة الواليات
املتحدة واهلند واليابان انها
متثل «فجر عهد جديد» يف
املنطقة ،وذلك بعد تعهد الدول
االربع املشاركة يف القمة
بتوفري مليار جرعة لقاح ملواجهة
كورونا والنفوذ الصيين يف
منطقة احمليط اهلادئ.
األمريكي
الرئيس
وأطلق
جو بايدن خالل أول قمة له
للتحالف الرباعي مع قادة
أسرتاليا واهلند واليابان اجلمعة
مبادرة مشرتكة النتاج مليار
جرعة للقاحات مضادة لكورونا
يف اهلند حبلول  ،2022يف أول
خطوة حلملته الدبلوماسية يف
وجه الصني.
وكانت هذه املرة األوىل اليت
جيتمع فيها التحالف الرباعي
الذي يسمى خمتصرا Quad
على أعلى مستوى منذ تأسيسه
يف العقد املاضي ملواجهة
صعود الصني وإحيائه يف
عهد الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب.
ويف ختام القمة اليت انعقدت
افرتاضيًا ،تعهد بايدن ورؤساء
الوزراء الياباني يوشيهيدي
سوغا واهلندي ناريندرا مودي
واألسرتالي سكوت موريسون،
يف إعالن مشرتك ،بإضفاء
الطابع املؤسساتي على هذا
اللقاء وعقد أول جلسة «وجها
لوجه» قبل نهاية العام.
إن «الواليات
وقال بايدن
ّ
مصممة على العمل مع
املتحدة
ّ
مجيع حلفائنا اإلقليميني لضمان
االستقرار» ،مذكرًا ّ
بأنها اول
«قمة متعددة األطراف» ينظمها
منذ انتخابه.
ويف إشارة أخرى اىل أولوية
آسيا يف السياسة األمريكية،
سيكون رئيس الوزراء الياباني
أول زعيم أجنيب يستقبله بايدن
شخصيا يف نيسان/ابريل ،وفق
ما أعلن البلدان اجلمعة.

«حقبة جديدة»

وقال جو بايدن «نطلق شراكة
ج��دي��دة طموحة لتعزيز إنتاج
اللقاحات لصاحل العامل بأسره،
وال سيما اللقاحات يف منطقة
احمليطني اهلندي واهلادئ».
وقال مستشار األمن القومي
للبيت األبيض جيك سوليفان
إن «القادة األربعة اختذوا
ّ
التزاما مشرتكا رائعا :مع قدرات
اإلنتاج اهلندية والتكنولوجيا
األمريكية والتمويل الياباني
واألمريكي واخلدمات اللوجستية
األسرتالية ،تعهدت (الرباعية)
بتقديم ما يصل إىل مليار
جرعة» إىل جنوب شرق آسيا
اهلندي
احمليطني
ومنطقة
واهلادئ «وما يتجاوزهما حبلول
نهاية عام .»2022
وسيتناول هذا االلتزام بشكل
خاص اللقاح األمريكي جونسون
آند جونسون الذي يعطى جبرعة
واحدة ،وستعمل عليه شركة
«بيولوجيكل-اي» اهلندية.

بذلك ،ينخرط الرئيس األمريكي
«دبلوماسية
يف
بدوره
تأكيده
ورغم
اللقاحات».
حتى اآلن الرتكيز على توفري
اللقاحات لألمريكينيّ ،
إال أنه
لن يبقى مكتوف األيدي يف
مواجهة الصني اليت تواصل
زيادة هباتها من شحنات اللقاح
إىل دول يف أحناء العامل وال
سيما يف جنوب شرق آسيا.
مل يذكر أي من املسؤولني
األربعة الصني بشكل صريح،
ّ
ولكنهم دعوا إىل أن تكون
اهلندي
احمليطني
منطقة
واهلادئ «حرة ومفتوحة».
ويف اإلعالن املشرتك ،تعهدوا
ب»دعم دولة القانون» و»حرية
املالحة» و»السالمة البحرية»
خاصة يف حبر الصني اجلنوبي
والشرقي ،يف انتقاد واضح
لبكني.
من جهته ،اعترب سكوت
اجتماع
أن
موريسون
ّ
ميثل
«الدميوقراطيات» األربع
«فجر عهد جديد» يف املنطقة،
يف حني أكد ناريندرا مودي أن
الرباعي سيبقى «ركيزة مهمة
لالستقرار».

اجتماع أمريكي صيني

غادر الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب منصبه تاركا
العالقات الصينية األمريكية يف
أدنى مستوياتها منذ إقامتها
يف السبعينات ،وعلى شفا
حرب باردة جديدة.
ويؤكد خلفه أنه يريد مواصلة
تلك السياسة.
وقال بايدن يف شباطعقب أول
اتصال هاتفي مع نظريه الصيين
شي جينبينغ« ،إذا مل نفعل
شيئا ،فسوف يسحقوننا».
ومثة استمرارية بني ترامب
«التنافس
يف
وبايدن
العمالق
مع
االسرتاتيجي»
اآلسيوي الذي اعتربه الرئيس
السابق اجلمهوري «أكرب تهديد
للدميوقراطية»
اسرتاتيجي
احلالية
اإلدارة
ووصفته
الدميوقراطية بأنه «أكرب حتد
جيوسياسي يف القرن الواحد
والعشرين».
لكن هذه األخرية تريد إقامة
متايز مع سابقتها عرب توثيق
التنسيق مع احللفاء الذين
همشهم دونالد ترامب ،وذلك
ّ
لتشكيل جبهة موحدة يف
مواجهة الصني.
بعد اجتماع الرباعي ،جيري وزيرا
اخلارجية والدفاع األمريكيان
أنتوني بلينكن ولويد أوسنت
زيارة مشرتكة إىل كل من
اليابان وكوريا اجلنوبية يف
أول رحلة خارجية هلما ،يتبعها
أوسنت بزيارة اهلند.
بعد ذلك ،يلتقي بلينكن
القومي
األمن
ومستشار
األمريكي جيك سوليفان يف
وقت الحق األسبوع املقبل
يف أالسكا مسؤولني صينيني
تعهدت إدارة بايدن
حملادثات
ّ
بأن تكون للتعبري صراحة عن
خماوف أمريكية.

املدعي العام كريستيان بورتر
حقق حزب العمال األسرتالي
املعارض تقدمًا واقرتب من
مستوى تأييد احلزب احلاكم،
وفق آخر استطالع للرأي نشرته
صحيفة «ذا أسرتاليان».
وتراجع الدعم حلكومة احلزب
الليربالي الوطين بقيادة رئيس
الوزراء سكوت مويسون 3
نقاط إىل  %39منذ االستطالع
السابق ،وسط مزاعم عن
اغتصاب رفضها املدعي العام
وأخرى
بورتر،
كريستيان
منفصلة عن االعتدء اجلنسي

من جانب موظفة حكومية
سابقة ،وفقًا لوكالة بلومربغ
لألنباء.
وزادت األصوات األولية حلزب
العمال املعارضني نقطتني
لتصل إىل  ،%39وهي املرة
األوىل منذ انتخابات 2019
التى يتساوى فيها احلزبان.
واخنفض معدل تأييد رئيس
الوزراء موريسون الصايف إىل
أكثر من  ،%28رغم أنه ظل
متقدمًا على زعيم املعارضة
أنتوني ألبانيز بأكثر من .%1

اتهام عسكري سابق باالستعباد
اجلنسي بعد احتجازه امرأة لسنوات
أعلنت الشرطة إن رجال يف والية
نيو ساوث ويلز متهم بتعريض
امرأة لإليذاء اجلسدي واجلنسي
والنفسي يوميا لسنوات.
وفتش  50عنصر شرطة عقاره
الذي احتجز به النساء ،ما
أدى إىل مصادرة السلطات
لوثائق وهواتف وكامريات
وكومبيوترات.
واعتقلت السلطات األمنية
جيمس روبرت ديفيس العضو
السابق يف اجليش األسرتالي
( 40عاما) يف Armidale
اخلميس املاضي.
وتقول الشرطة إن الرجل
استغل مرأة بني عامي  2012و
 2015كجزء من طائفة.
وتعليقا على هذا ،قالت
الشرطة
مفوض
مساعدة
الفيدرالية األسرتالية جوستني
غوف للصحفيني اليوم إن املرأة
«تعرضت لإلكراه والتالعب
والتهديد باالخنراط يف أسلوب
حياة العبودية حيث كان هناك
إكراه وسيطرة».
وقالت غوف إن «املرأة ُ
احتجزت
يف ظروف شبيهة بالعبودية
مع عقد عبودية،وياقة عبيد،
ووشم عبيد».
وأضافت قائلة «لقد مت
تهديدها باالعتداء اجلسدي

والتهديد بالقتل إذا تركت
تلك الظروف».
ً
الحقا إىل
وانتقل ديفيس
ضواحي  ، Armidaleحيث
كان يعيش مع ست نساء حتى
وقت اعتقاله.
ويعترب ديفيس نفسه بطريرك
جمموعة تسمى « House of
.»Cadifor
وتأمل الشرطة أن يتقدم ضحايا
آخرون بدون الكشف عن مكان
النساء الست احلالي.
وجاء هذا االعتقال بعد تقرير
بثه برنامج  Corners 4التابع
لشبكة أي بي سي عن الرجل
االثنني.
كما أوضحت غوف بالرغم من
ديفيس أنشطته على
نشر
وسائل التواصل االجتماعي،
فإن التحقيق اإلعالمي هو الذي
أعطى الشرطة التفاصيل اليت
حيتاجونها لتوجيه االتهامات.
وتشمل تهمه حتويل شخص
إىل العبودية ،وامتالك عبد
عن عمد ،والتسبب يف دخول
شخص إىل العبودية ،حيث
ترتاوح العقوبة القصوى بني
 15و  25سنة يف السجن.
وحذرت غوف من أن االجتار
بالبشر حيدث على مرأى من
اجلميع.

وزير الداخلية الفيدرالي بيرت داتون يصف
مهاجرين نيوزيلنديني مرحلني بالـ “قمامة”
اخلارجية
وزيرة
أعربت
النيوزيلندية عن استيائها من
تعليقات وزير الشؤون الداخلية
األسرتالي بيرت داتون حول
املهاجرين من نيوزيلندا.
حيث وصف داتون ترحيل
النيوزيلنديني من السجون
األسرتالية بـ»رمي القمامة إىل
اخلارج».
وجاءت تعليقات داتون يف
ٍ
لقاء أجراه على القناة التاسعة
اإلخبارية اإلثنني املاضي .حيث
غطت احملطة ترحيل بعض
املساجني النيوزيلنديني حتت
بند «الشخصية».
اخلارجية
وزيرة
وقالت
النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن
تعليقات داتون تعكس أن
مسعته هي «القمامة».
كان من األحرى أن يكون
الرتكيز على عملية الرتحيل
إىل نيوزيلندا ولكن ً
مرة أخرى،
تعليقات داتون تعكس أن
مسعته هي القمامة
وكانت قد مسحت قوة احلدود
األسرتالية للشبكة التاسعة
بتصوير عملية ترحيل السجناء
إىل نيوزيلندا.
وحيتم القانون األسرتالي على
عليهم
احملكوم
املهاجرين
بالسجن  12شهرًا أو أكثر ،
الرتحيل إىل بلدهم األم.
أما يف حالة النيوزيلنديني
الذين قضوا معظم حياتهم يف
أسرتاليا ،يؤدي القانون إىل
عودتهم إىل بلد ذا صلة ضئيلة
بهم.
وانتقدت احلكومة النيوزيلندية،
َ
احلكومة األسرتالية مرارًا لرتحيلها
النيوزيلنديني بعد انتهاء فرتة
سجنهم يف أسرتاليا.
حيث اتهمت رئيسة الوزراء
النيوزيلندية جاسيندا آردرن

أسرتاليا بتصدير مشاكلها.
وعقبت آردرن على تعليقات
داتون ولكنها قالت إن
نيوزيلندا لن ترد بالند يف هذا
النزاع.
وانتقدت آردرن موقف احلكومة
ً
معللة
األسرتالية يف السابق
ٍ
حاالت كثرية« ،املنطق»
بأن يف
يرجح اعتبار املرحلني مواطنني
أسرتاليني وإن مل تعكس
أوراقهم الثبوتية ذلك.
ويف تلك األثناء تراجع وزير
االستجابة جلائحة كوفيد19
كريس هيبكينز عن تعليقات
داتون،
لتعليقات
مشابهة
ٍ
إشارة للمرحلني.
استخدمها يف
تصدر «النفايات»
«أسرتاليا
ّ
إىل نيوزيلندا .اجلرائم املرتكبة،
وقعت يف أسرتاليا»
«ال أتفق مع هذا الرأي ولكنها
نظرة داتون لألمور ،ورمبا كان
من األجدر انتقاء ألفاظ أفضل»
كما أكد أنه مل يقصد استخدام
لفظ «نفايات» وإمنا أعاد
استخدام لفظ داتون ،ال أكثر.
كما علق زعيم حزب شعب
املاوري (السكان األصليني
النيوزيلنديني) على وصف
داتون للمرحلني بالقمامة .وذلك
ألن معظم املرحلني منحدرين من
أصول شعب املاوري.
«هنا تكمن املشكلة :الوصف
يعكس النظام الذي يعمل
ويعيش فيه مواطنونا .وأنت
تصفهم بالقمامة».
وقال داتون أثناء مداخلته مع
القناة التاسعة إن أسرتاليا
رحلت  700شخص من مراكز
ّ
االحتجاز خالل الـ 12شهرًا
املاضية.
كما مت ترحيل  2,600نيوزيلدنيًا
يف الفرتة ما بني كانون األول
 2014وكانون الثاني.2020

فايسبوك توقع صفقة مع «نيوز كورب
أسرتاليا» لنشر األخبار على منصتها
بعد أسابيع فقط من مترير
أسرتاليا قانونًا يطالب شركات
مقابل
بالدفع
التكنولوجيا
احملتوى اإلخباري ،أعلنت شركة
«فيسبوك» يوم االثنني عن
تعاون مدته  3سنوات مع شركة
«نيوز كورب أسرتاليا».
بعرض
الصفقة
وستسمح
احملتوى من منصات عدة تابعة
إلمرباطورية اإلعالم احمللية اليت
ميتلكها روبرت مردوخ ،مبا يف
ذلك صحيفة «ذا أوسرتاليان»،
على «فيسبوك نيوز» ،وهو
قسم من املنصة يوفر تغطية
إخبارية من ناشرين خمتارين.
ومل يتم الكشف عن شروط
الصفقة بعد.
وتضيف االتفاقية إىل سلسلة
من الشراكات اجلديدة اليت
وقعتها «نيوز كورب» يف
أسرتاليا يف األسابيع األخرية.
وقد أعلنت شبكة «سكاي نيوز
أسرتاليا» ،وهي حمطة إذاعية
مملوكة لشركة حملية تابعة
لـ»نيوز كورب» ،أنها أبرمت
صفقة منفصلة مع «فيسبوك»،
«تبين على ترتيب قائم»،

حبسب ما ذكرته «نيوز كورب»
يف بيان يوم االثنني.
ويف الشهر املاضي ،كشفت
اجملموعة اليت تضم الكثري
من وسائل اإلعالم األسرتالية
وبعض املنافذ يف اململكة
املتحدة ،باإلضافة إىل «وول
سرتيت جورنال» و»نيويورك
بوست» يف الواليات املتحدة،
عن اتفاقية مع غوغل ،تسمح
ملنشورات «نيوز كورب» يف
واململكة
املتحدة
الواليات
املتحدة وأسرتاليا بالظهور على
منصة «غوغل نيوز شوكيس».
ولكن ،من املتوقع أيضًا أن
تشمل االتفاقية تطوير منصة
اشرتاك ،ومشاركة عائدات
يف
واالستثمار
اإلعالنات،
الصحافة الصوتية واملرئية.
ورفضت «غوغل» مشاركة
شروط تلك الصفقة ،لكن،
«نيوز كورب» زعمت أنها
ستتلقى «مدفوعات كبرية».
وتتعاون «نيوز كورب» بالفعل
مع «فيسبوك» يف الواليات
املتحدة ،حيث يدفع ملنشوراتها
لتظهر على الشبكة االجتماعية.
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مـقاالت وتـحقيقات

«تنصيبة» القروض املدعومة:

مدينة إيرانيّة جديدة حتت األرض..
األموال العامة يف خدمـة «حزب املصرف»
ما ميكن استنتاجه
ليا القزي

شارل أبي نادر

ّ
شكلت القاعدة اإليرانية اجلديدة عنصرًا
أساسيًا وفاع ًال من عناصر توازن القوة والردع
والتنافس والسيطرة والنفوذ الدولي أكثر مما
ميكن أن تؤمنه جمموعة كبرية من القطع البحرية
األمريكية والغربية.
أزاح احلرس الثوري اإليراني الستار ،اإلثنني 15
آذار/مارس  ،2021عن أحدث قاعدة صاروخية
حتت األرض تابعة للقوة البحرية فيه .وقد ُعرض
فيها عدد كبري من املنظومات املختلفة املهام،
ومبميزات متقدمة ،لناحية زيادة املدى أو قوة
احلشوات املتفجرة أو اخلاصة ،ومنها صواريخ
«كروز» وصواريخ باليستية مبختلف األمداء،
إضافة إىل معدات صاروخية تتمتع خبصائص
جديدة ،منها اإلطالق الدقيق من العمق ،ونشر
األلغام مبديات خمتلفة ،مع إمكانية اإلطالق
بنطاق  360درجة واإلطالق أثناء احلركة ،مع
خاصة خبوض احلرب اإللكرتونية .وكان
قدرات
ّ
الفتًا يف هذه املنظومات أن بعضها قادر على
تغيري أهدافه بعد إطالقه.
إن أهمية وأبعاد ما متت إزاحة الستار عنه،
ً
إضافة إىل القدرات واملميزات اخلاصة
باألسلحة اليت مت عرضها ،تكمن يف توقيت
الكشف عن القاعدة ،وخصوصية جغرافيتها أو
البعد احلساس لبقعة عملها أو لبقعة تأثريها
عسكريًا واسرتاتيجيًا .واألهم يف كل ذلك ،ما
ميكن استنتاجه من خالل املقارنة مع القدرات
العسكرية ،البحرية واجلوية ،لألطراف الدولية
املعنية بصراع السيطرة يف مناطق الشرق
األوسط ومشال احمليط اهلندي وشرق آسيا.

توقيت الكشف عن القاعدة

صحيح أنها ليست املرة األوىل اليت يتم
فيها إزاحة الستار عن قاعدة عسكرية إيرانية
أو عن أسلحة جديدة متطورة ،فمسار التطور
الصناعي اإليراني لألسلحة والقدرات العسكرية
االسرتاتيجية والكشف عنه مل يتوقف منذ بداية
الثورة اإلسالمية ،يف ظل ما تعيشه األخرية
حتد متواصل على الصعيدين اإلقليمي
من
ٍّ
أو الدولي ،ولكن توقيت الكشف عنها اليوم
حيمل الكثري من الرسائل واألهداف اليت تريد
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران إيفادها لألطراف
كافة املعنية بالصراع أو املواجهة أو االشتباك
معها.
إن التوتر يف اخلليج يتصاعد ،وتعد إيران
َّ
تقريبًا املستهدف األول به ،وذلك على عدة
خلفيات ،من بينها االتفاق النووي وتداعيات
انسحاب واشنطن منه ،مع ما نتج منه من
عقوبات قاسية حبق طهران ،أو اهلجوم
الغربي واإلسرائيلي ،وخصوصًا على إيران،
لناحية قدراتها الصاروخية الباليستية الردعية
أو امتدادها الواسع يف املنطقة عرب حمور
املقاومة ،واملعادي بشراسة بكامل أطرافه
لـ «إسرائيل» ،أو على خلفية االتفاقيات
املستجدة والتحالفات املرتقبة بني «إسرائيل»
وأكثر من دولة خليجية ،مع اختاذ إيران عدوًا
أساسيًا ورئيسًا هلذه التحالفات ،مع ما ميكن
أن ينتج من ذلك من استهدافات وخمططات
ومناورات غري هادئة.
األكثر حساسية يف توقيت اإلعالن عن القاعدة،
أنه يأتي أيضًا بالتزامن مع طرح الرئيس
األمريكي جو بايدن ،مدعومًا بقوى غربية ،وعلى
رأسها بريطانيا ،اسرتاتيجية «خاصة» ملواجهة
روسيا والصني وحلفائهما ،ومنها إيران يف
الدرجة األوىل.

جغرافية القاعدة

ليس واضحًا مكان القاعدة بالتحديد ،إذ مل يتم
اإلعالن عنه ألسباب خاصة ،أمنية أو غري أمنية،
ولكن أن تكون القاعدة «املدينة» حتت األرض،
وملصلحة القوات البحرية للحرس الثوري ،فمن
املفرتض أن تكون على الساحل اإليراني على
اخلليج أو على حبر العرب وخليج عمان ،إذ
تكمن فعاليتها األكرب من الناحية العسكرية يف

أن تكون خارج مضيق هرمز (شرقه) ،وعلى
السواحل اإليرانية مشال شرق عمان ،بني
«بندر عباس» غربًا أو «بندر جاسك» وسطًا
(واألكثر ترجيحًا ملكان القاعدة) ،مبواجهة ميناء
الفجرية اإلماراتي ،أو أن تكون على ميناء
«جابهار» شرقًا على احلدود مع باكستان،
ّ
تتحكم باملنطقة األكثر
وهي يف مطلق األحوال
اسرتاتيجية يف الصراع املفتوح يف آسيا.
ويف حني تعترب منطقة اخلليج وحبر العرب
ومضيق باب املندب املدخل الغربي األساسي
اهلندي
احمليطني
ملنطقيت
والرئيسي
واهلادي ،تكون إيران ،بامتالكها هذه القاعدة
ّ
نتكلم عنها ،قد امتلكت
االسرتاتيجية اليت
الصراع
إحدى أكثر فرص التأثري أهمية يف
ّ
االسرتاتيجي بني القوى الكربى املذكورة.
ّ

قدرة التأثري االسرتاتيجية للقاعد

م��ا مت ذك��ره ع��ن املنظومات اخل��اص��ة اليت
حتضنها القاعدة أو اليت خترج منها عند أية
مواجهة حمتملة أو مناورة أو استنفار ،ميكن
وضعها يف خانة األسلحة النوعية األكثر تأثريًا
يف معارك اليوم احلديثة ،إذ أثبتت الصواريخ
اجملنحة «كروز» املضادة لألهداف البحرية أو
الربية فعاليتها وأهميتها يف جتاوز منظومات
الدفاع اجلوي العدوة ،إذ إنها تعزل مبميزاتها
عمل رادرات العدو الربية أو البحرية.
وأن تكون هذه الصواريخ «كروز» مبديات
خمتلفة ،إذ إننا نتكلم تقريبًا عن معدل وسطي
بني ألف وثالثة آالف كلم ،فذلك يعين القدرة
على استهداف القطع واألهداف البحرية العدوة
يف منطقة مشال احمليط اهلندي حتى خليج
البنغال احلدودي مع اهلند وماليزيا وميامنار،
أي مداخل حبر الصني الغربية واملؤدية إىل
ً
إضافة طبعًا إىل قدرة
عمق احمليط اهلادي،
فعالة على استهداف مجيع القطع العدوة يف
خليج عمان وحبر العرب وحتى مداخل وعمق
البحر األمحر.
من هنا ،ويف مقارنة تفصيلية للقدرات النوعية
اليت حتضنها هذه القاعدة ،وملوقعها اجلغرايف
واالسرتاتيجي ،مع قدرات وإمكانيات ومميزات
حامالت الطائرات واملدمرات األمريكية والغربية
يف احمليطني اهلادي واهلندي ،ميكن االستنتاج
أن هذه القاعدة ،مع القدرات واملميزات
َّ
املذكورة ،ومع املوقع االسرتاتيجي للساحل
اإليراني شرق مضيق هرمز ،تتفوق من الناحية
العمالنية على قدرات وإمكانيات أكثر من حاملة
طائرات أو مدمرة أمريكية أو غربية بشكل عام
تتمركز وتنتقل بشكل دائم يف احمليطني
اهلادي واهلندي وحبر الصني اجلنوبي ،وذلك
عرب النقاط التالية:
ً
أوال :عدد الصواريخ (حبر  -حبر) أو (حبر  -جو)
أو (ساحل  -حبر) ،إذ تبقى حامالت الطائرات،
مقيدة بقدرتها
مهما كانت قدراتها وتطورها،
ّ
على محل العدد الكايف من الصواريخ مقارنة
مع أية قاعدة برية أو حبرية كبرية.
ثانيًا :تبقى إمكانية الدفاع عن أي قاعدة برية
أو حبرية أكرب من أي حاملة طائرات تنتقل
يف املياه بشكل مكشوف ،مع عدم قدرتها
على املناورة أو التحصني الذي تستفيد منه
القواعد الربية ،وخصوصًا إذا كانت حتت
األرض ،كالقاعدة اإليرانية موضوع حبثنا.
ثالثًا :تبقى حلاملة الطائرات خصوصية يف
حاجتها إىل أكثر من قطعة حبرية للمواكبة
واحلماية ،األمر الذي يزيد فرص تهديد هذه
القطع ،وهو غري موجود لدى القاعدة الربية
الثابتة القادرة على محاية نفسها بنفسها.
يف النهاية ،وهلذه األسباب املذكورة أعاله،
ّ
تشكل القاعدة اإليرانية اجلديدة (املدينة حتت
األرض) عنصرًا أساسيًا وفاع ًال من عناصر
توازن القوة والردع والتنافس والسيطرة
والنفوذ الدولي أكثر مما ميكن أن تؤمنه
جمموعة كبرية من القطع البحرية األمريكية
والغربية بشكل عام.

ّ
غطى مصرف لبنان واملصارف
طيلة سنوات،
عملية هدر لألموال العامة ودوالرات املودعني حتت
عنوان «القروض املدعومة» ،من سكنية وجتارية
وبيئية .عشرات أنواع القروض ُ
«خلقت» بطريقة
مقصودة ملنع ضبطها ،بعد أن ُمنحت مبعظمها
للسياسيني ورجال األعمال واجملمعات التجارية
واجلامعات بطريقة عشوائية ،ومبعزل عن أي رؤية
اقتصادية عامة .احتكر مصرف لبنان ختم التوقيع
على القروض ،مانعًا الدولة ممُ ثلة بوزارة املال
أن قسمًا
من االطالع على كيفية توزيعها ،رغم ّ
منها ُمّول من اخلزينة العامة ُمباشرة ،وهي اليت
ّ
ملف القروض ،إضافة
تكبدت التكلفة العليا من
ّ
ُ
إىل ميزانية مصرف لبنان .أما املستفيد منها -
إىل جانب الذين نالوا قروضًا مدعومة  -فكان
املصارف ،اليت ّ
«مشاركتها»
حققت أرباحًا لقاء ُ
يف هذه «التوزيعة».
قبل سنوات ،نال صاحب حمطة تلفزيونية حملية،
لـ»شاشته» ،قرضًا بقيمة  32مليون دوالر من
مصرف لبنان .القرض مدعوم ،وفائدته منخفضة.
سحب القرض على دفعات أودعها صاحب القناة
ُ
التلفزيونية يف أكثر من مصرف جتاري ،بفائدة
ُ
استخدمت لتسديد أصل القرض وتأمني
عالية،
جزء من حاجات احملطة وصاحبها ،متامًا كما فعل
«زمالء» له يف التلفزيوناتُ .ع ِقدت تلك الصفقة،
يف خمالفة من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
لقرار سبق أن أص��دره تمُ َنع مبوجبه املؤسسات
ّ
تتخطى الـ
اإلعالمية من احلصول على «حوافز»
 3ماليني دوالر.
قصة أخرى بطلها صاحب متاجر مالبس ُم ّ
صنفة
ّ
«مرموقة» يف البلد ،ميلكها رئيس أحد اجملالس
االقتصادية .نال قرضًا مدعومًا من مصرف لبنان
بهدف تطوير عمله وزيادة قيمة اإلنتاج .أخذ املبلغ
ً
فائدة أعلى
وأودع��ه يف مصرف جت��اري ،أعطاه
يتوجب عليه دفعها على
بأضعاف من تلك اليت
ّ
أصل القرض .كانت تلك من «أجنح صفقات»
الرجل .خُيرب أحد ُ
امل ّطلعني على تفاصيل القرض
ّ
معمل بكلفة
«صنع مالبسه يف
أن صاحب املتاجر
ٍ
ّ
وسدد قرضه من الفوائد اليت
أقل من السابق،
ّ
حصل عليها نتيجة توظيف القرض يف املصرف،
أرباح شخصية».
باإلضافة إىل حتقيق
ٍ
س ٍ
بحة طويلة ُتظهر كيف
ما سبق واقعتان من ُ
ّ
ملف القروض املدعومةُ ،
قدمة إما
َجرت إدارة
امل ّ
ملؤسسات جتارية ك�برى ،أو ألث��ري��اء .استئثار
ه��ؤالء باحلصة األك�بر من املبالغ املدعومة حرم
أبناء الطبقة املتوسطة أو ذوي الدخل احملدود من
ٍ
مورد ،يعتربونه أساسيًا لبناء قاعدة ُمستقبلهم.
ولكن يف لبنان ،حيث سيطر أصحاب مصاحل مالية
وجتارية واحتكارية وسياسية على أجهزة الدولة،
مهمة الدعم عن ّ
سكتها الصحيحة.
احنرفت
ّ
ُ
اشتهر باليت
احلديث عن «القروض املدعومة»
حصل عليها رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي
وعائلته (راج��ع «األخ��ب��ار» 24 ،تشرين األول
 .)2019تلك القروض ُو ّثقت يف تقريرين صدرا
عن جلنة الرقابة على املصارف (خ�لال الوالية
وتتبعا فضيحة
مح��ود)،
السابقة برئاسة مسري ّ
ّ
توزيع ق��روض بقيمة  90مليون دوالر أمريكي
منحها مصرف لبنان ،بني عامي  2009و،2018
ومقتدرين ،لشراء مساكن
إىل سياسيني وقضاة ُ
مدعومة عوض منحها ألصحاب الدخل احملدود
ّ
يتوقف هنا ،بل ُي ّ
ّ
شكل
امللف ال
أن
واملتوسط .إال ّ
جزءًا من عنقود« .مغارة علي بابا» القروض كانت
وح��دة التمويل يف «امل��رك��زي» ،ب��إدارة النائب
السابق حلاكم ملصرف لبنان ،حممد بعاصريي.
ّ
ومتتع سالمة وحيدًا بصالحية إعطاء املوافقة على
القروض املمنوحة من مصرف لبنان ،واملقسمة
إىل ثالثة أقسام:
ّ
(يتعلق بدعم الفوائد املدينة
 التعميم الرقم 80على التسليفات املمنوحة للقطاعات الصناعية
ً
أو السياحية أو الزراعيةُ ،
باشرة من
وتدعم ُم
اخلزينة).
 التعميم الرقم ( 84االلتزامات باللرية اللبنانيةاخلاضعة لالحتياطي اإللزامي).
التعميم ال��رق��م ( 23تسهيالت مصرف لبنان

للمصارف واملؤسسات املالية).
تنقسم القروض السكنية إىل  46صنفًا ،والقروض
اليت تستفيد من ختفيض االحتياطي عددها ،71
ويضاف إليها القروض اليت ُأحلقت بالتعميم .23
ُ
بيان وحدة التمويل أليلول  2018فقطُ ،يشري
ّ
ملف ق��روض سكنية .مل��اذا هذه
إىل  130ألف
ّ
«ألنه كلما ازدادت تصنيفات القروض
التفرعات؟
بات ُمستحي ًال مراقبتها» ،يقول أحد املسؤولني
ّ
يتحمل مسؤولية
امل��ل��ف .م��ن
ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا
ّ
ً
بداية «املصارف اليت ُتعطي القرض،
القروض؟
وثانيًا وحدة التمويل يف مصرف لبنان اليت توافق
على التمويل ،ويف املرحلة األخ�يرة يأتي دور
جلنة الرقابة ملتابعة كيفية استعمال القرض».
ّ
ما حصل داخل وحدة التمويل ّ
امللف
أنها «حصرت
ً
موافقة بشكل عشوائي
بها وبتوقيع سالمة،
على القروض من دون دراسة جدواها والتأكد
من ّ
حق الزبون يف احلصول عليها ،وحني برزت
املخالفات أرادت حتميل املسؤولية للجنة الرقابة
حصرًا» .بدأت اخلالفات بني أعضاء وموظفني يف
جلنة الرقابة ووحدة التمويل ،حني بدأت األوىل
تضع التقارير إلحصاء القروض .خضعت رئاسة
وقررت عدم إرسال التقرير
«اللجنة» للضغوط
ّ
الثالث الذي وضعته ُ
وت ّ
فند فيه القروض املمنوحة
(ممُ ّولة من اخلزينة العامة ومن خفض االحتياطي
اإللزامي للمصارف يف مصرف لبنان) ،كما كانت
ويظهر استحواذ مستشفيات
يف ُ ،2017/12/31
وجامعات وجممعات جتارية بأكثر من قرض مدعوم
واح��د رغم ّ
إن
أنها ال تستويف شروطها .حتى ّ
تقدم للحصول على قرض
بني املستفيدين من
ّ
«يضيفه إىل
حبجة متويل مشاريع صديقة للبيئةُ ،
القروض السابقة اليت حصل عليها ،من دون
تنفيذ أي مشروع بيئي».
ّ
امل��ؤل��ف من  6صفحات (نشر «نادي
التقرير
نريودا» اليساري يف اجلامعة اللبنانية األمريكية
ً
أن 39
صفحة منه قبل شهر)ُ ،ل ّب املوضوع فيه ّ
عمي ًال من أصل  ،221نالوا  %65.1من جممل
القروض ،بقيمة  712مليون دوالر .وقد حصل
كل منهم على أكثر من ق��رض مدعوم ،يفوق
ّ
لكل منهم  -الـ  6.6ماليني دوالر.
جمموعها -
ً
مولت اخلزينة العامة  191قرضا ،مبا نسبته
وقد ّ
 %29.3من جممل القروض ،وهي ثاني أعلى
ُ
واملستفيدة
نسبة ،بعد القروض املمنوحة باللرية
م��ن ح��واف��ز س��ن��ة ( 2009نسبتها .)%37.5
«آيشيت» مث ًال ،الذي «خيدم» أقل من  1يف املئة
من السكان بسبب أسعار بضائعه اخليالية ،حصل
على أكثر من قرض مدعوم من امل��ال العام…
واجلامعة األمريكية يف بريوت حاملة لواء «حماربة
ّ
وخفضت رواتب
ال��ف��س��اد» ،ط��ردت موظفني
ً
وابتزت طالبًا بسنتهم اجلامعية مجُ ربة إياهم على
ّ
تسديد أقساطهم ُ
املدولرة على سعر صرف 3900
لرية ،يف حني ّ
قروض مدعومة
أنها استفادت من
ٍ
من املال العام.

أكثر من  100نوع من القروض املدعومة هدفها
منع إجراء رقابة على الحسابات

وشركة طريان الدولة «امليدل إيست» ،أخذت
قرر
قروضًا مدعومة من أموال الناس قبل أن ُت ّ
منعهم من شراء تذكرة سفر باللرية اللبنانية! ما
ينطبق على «آيشيت» و» »AUBو»ميدل إيست»،
ينطبق أيضًا على املستفيدين الـ  36اآلخرين،
ّ
ص��ف��ارات أزم��ة صيف ،2019
ك��ان��وا م��ع أول
ُ
عمال وختفيض رواتب
املبادرين إىل تسريح ّ
ورفع األسعار .وهذا ما يقود إىل اخللل الرئيسي
أن
يف القروض املدعومة للقطاعات اإلنتاجيةّ ،
«ال��دع��م ك��ان يذهب إىل امل��ش��روع وليس إىل
شرع سوء استخدام األموال ،ومتركز
الزبون ،ما ّ
القروض يف يد ّ
قلة عرب حصول عميل واحد على
بررت وحدة التمويل يف مصرف
أكثر من قرض»ّ .
ب��أن عملها «ينحصر بالتأكد من
لبنان حينذاك
ّ
وجود املشروع ووجوب دعمه ،أما املصارف فهي
بأن وحدة التمويل
اليت ُترسل الطلبات» ،علمًا ّ
ّ
كانت توافق «على العمياني على كل امللفات
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مـقاالت وتـحقيقات
اليت ُترسلها املصارف».

دعم األثرياء باملال العام

املصدر األول لدعم القروض كان اخلزينة العامة (التعميم  ،)80قيمتها
ترد يف املوازنة العامة وتراوح بني  130و 150مليون دوالر« ،حني
طلبت املالية ،منذ أيام فؤاد السنيورة ،معرفة ُ
املستفيدين من الدعم،
حبجة السرية املصرفية .الدعم من املوازنة ،يعين
رفض سالمة ذلك ّ
الضرائب اليت يدفعها عامة الناس ،أال ّ
حيق للدولة أن تعرف ملن تدفع
صحة ُ
وتتأكد من
بأن املادة  10من قانون موازنة
املستندات؟» ،علمًا ّ
ّ
حق الدولة يف أن ّ
الـ ،2019واضحة جلهة ّ
تطلع على القروض لوظيفتها
االقتصادية ،ولكن مل ُيلتزم به يومًا .أتى تقرير جلنة الرقابة على
املصارف يف حماولة لوضع اإلحصاءات ،وحتديد من يستفيد من دعم
الدولة وختفيض االحتياطي اإللزامي« .مث ًال ،أحد اجملمعات التجارية
حصل على قروض من ستة مصارف ،بلغت قيمتها حبدود  53مليون
ّ
دوالر .هذا ال ّ
وكل األمساء
حيق له أخذ قرض مدعوم من الدولة».
املذكورة يف تقرير جلنة الرقابة ،استفادت من
مصدري التمويل.
َ
النوع الثاني من القروض املدعومة يأتي عرب ختفيض االحتياطي اإللزامي
(التعميم  )84على توظيفات املصارف باللرية .سنة  ،2009بدأ سالمة
وبعاصريي دراسة خفض االحتياطي اإللزامي ،لتمويل قطاعات إنتاجية
وقروض سكنية ال تستفيد من دعم الدولة .خفض االحتياطي اإللزامي
أن «املركزي» يعفي املصارف من أن تودع يف حساباتها لديه
يعين ّ
ما بني  60يف املئة و 100يف املئة من قيمة األموال اليت ُتقرضها.
توزع القروض
إن «املصارف اطمأنت عندها ،وبدأت ّ
يقول املسؤول ّ
من دون حدود .وبعضها امتنع عن إبالغ مصرف لبنان بالقروض اليت
ُتسدد» .تلك القروض ُ
«أعطيت بأغلبها لناس ميسورين .أحد املديرين
ّ
يف مصرف لبنان وشقيقه (طبيب) دخال سوق البناء وبيع الشقق
هلؤالءُ ،مستفيدين من الدعم».

 39عمي ً
ال نالوا  %65.1من القروض وحصلوا على أكثر من قرض مدعوم

يف الـُ ،2017أوقفت القروض ُ
املستفيدة من خفض االحتياطي ،بعد
تعدى جمموع التخفيض الـ .%90اخرتع مصرف لبنان التعميم ،23
أن ّ
ً
باشرة عرب إقراض
فقرر أن يمُ ّول ُم
حتى تستمر القروض املدعومة،
ّ
َ
«وفَل ِتت» :قروض للمشاركة
تتعدى الـ…%1
املصارف بفائدة ال
ّ
يف رأمسال الشركات الناشئة ،عشرات أنواع القروض لدعم مشاريع
قدر الكلفة اليت دفعها
بيئية ،قروض سكنية ،قروض جتارية… ُت ّ
مرات ما دفعته اخلزينة العامة ،أي
«املركزي» لتمويل القروض أربع ّ
قرابة  600مليون دوالر .بني عامي  2014و ،2017بلغت قروض
مصرف لبنان للمصارف  9آالف مليار لرية %59 ،منها حصل عليها
فإن ما يحُ كى عن «أموال مصرف لبنان»،
القطاع السكين .وللتوضيحّ ،
هو يف مجُ مله أموال املودعني اليت أودعتها املصارف عنده ،وهو مل
ِ
يكتف بإعطاء القروض باللرية اللبنانية ،بل مسح أيضًا بتحويلها إىل
الدوالر .وأجاز مصرف لبنان إعطاء  %60أو  %100أو  %150من قيمة
ّ
وتوظف الباقي يف سندات
القروض للمصارف ،فكانت ُتقرض زبائنها،
خزينة أو شهادات إيداع .مث ًال ،حيصل مصرف على  15مليون دوالر من
ويبقي املصرف  5ماليني
«املركزي»ُ ،يقرض منها  10ماليني دوالرُ ،
ليوظفها يف أدوات مالية ،حيصل منها على فوائد ،ما يعين زيادة
لديه ُ
أرباحه من أموال الناس.
إنه «لو ّ
يقول الوزير السابق منصور بطيش ّ
وظف مصرف لبنان هذه
قرر دعم األغنياء ،لكان لديه على األقل نصف مليار
املبالغ ومل ُي ّ
ً
ّ
قرر تربيح املصارف ومنع الدولة
ه
ولكن
.
ا
سنوي
به
يتصرف
دوالر
ّ
ّ
ّ
شدد على
الدعم».
ه
يتوج
من
إىل
د
لتتأك
اللوائح
يف
التدقيق
من
وي ّ
ّ
ُ
«بعدًا اقتصاديًا ،الرتباطه بالسياسة االقتصادية اليت ُتريد
للدعم
أن
ّ
ُ
الدولة اتباعها ،ومن هي القطاعات اليت جيب دعمها وما فائدتها على
ّ
املجُ تمع
ككل».

املحظيون الـ« :39األمريكية» ،آيشتي ،واملدل إيست...

أعدت جلنة الرقابة على املصارف تقريرها عن املستفيدين من القروض
ّ
املدعومة من اخلزينة العامة ومن ختفيض االحتياطي اإللزامي كما كانت
يف الـ 31من كانون األول  ،2017قبل أن تمُ نع من إرساله إىل حاكم
مصرف لبنان ،رياض سالمة 221 .زبونًا حصلوا على قروض بقيمة مليار
قسمة بني  320مليون دوالر مدفوعة من اخلزينة
و 93مليون دوالرُ ،م ّ
العامة ،و 773مليون دوالر ممُ ّولة من ختفيض االحتياطي اإللزامي.
سجلت
ومن بني هؤالء 39 ،زبونًا فقط حصلوا على  712مليون دوالرّ ،
قروضهم ّ
منوًا بقيمة  205ماليني دوالر بني  2016و ،2017مقابل منو
بقيمة  184مليون دوالر للـ  182زبونًا آخر.
ستة أن��واع من القروض ُمنحت هل��ؤالء ،باللرية اللبنانية والدوالر
قسم منها مدعوم من اخلزينة العامة بشكل مخُ الف ألصول
األمريكي،
ٌ
منح القروض ،وقد حصلوا على دعم لتمويل مشاريع صديقة للبيئة يف
جمال الطاقة .التقرير نفسه ُيشري إىل إعطاء قرض بقيمة  7.9مليارات
معدات
لرية لشراء «جّبالة باطون» ،وقرض بـ 10مليارات لرية لشراء ّ
معدات
لـ»كسارة» ،وقرض ثالث رصيده  6.8مليارات لرية لشراء
ّ
ّ
لـ»جمبل باطون» جملموعة شرف.
احملظيون ال��ـ 39ه��م :اجلامعة األمريكية  -ب�يروت ،ط�يران الشرق
مؤسسة «أ
بسام أسعد،
ّ
األوسط« ،آيشيت» وجمموعة طوني سالمةّ ،
بي سي» وفرع ف��ردان ،شركة « »Sereneمالكة فندق «لو غراي»،
اجلامعة اللبنانية  -األمريكية ،مستشفى «أوتيل ديو» ،شركة «بارك
هيل»  -روالن ه���راوي ،مستشفى اجلعيتاوي ،شركة «شرف»،
« ،»M+M Hechme Logisticsمدرسة القلبني األقدسني ،الرهبانية
األنطونية ،كاظم إبراهيم ،»Caramed« ،السينودس االجنيلي الوطين
يف لبنان وسوريا ،»C2« ،مستشفى النيين ،ميكا للعقارات ،جامعة
القديس يوسف ،»UNIPAK« ،راهبات األنطونيات املارونياتY.F.« ،
التجمع اللبناني  -الكندي« ،هواركو» ،»First space« ،نصر
،»Hawat
ّ
للسياحة ،قساطلي شتورا ،رمزي  -سليم مظلوم ،ماليا للتطوير،
ليبان لي  ،سانيتا ،مستشفى رياق ،تغذية ،معمل بوجنوس ،شركة
زين الغذائية.

سعر الدوالر يتسارع حنو  15ألف لرية

خ ّطة السلطة :تض ّخم يأكل األخضر واليابس
مـحمد وهـبة

بدأ خمطط السلطة يؤتي «مثاره» .سعر الدوالر تضاعف مقابل
ّ
مرات خالل ّ
ّ
مكبدًا
وغذى
أقل من سنتني،
تضخم األسعار ّ
اللرية ّ 10
ومدخراتهم .تناوب أركان
املقيمني ضريبة باهظة على أجورهم
ّ
تعدد أسعار
السلطة على قيادة العملية .حاكم مصرف لبنان أطلق ّ
تقصي احلقائق،
تفرجت .جملس النواب ،عرب جلنة
ّ
الصرف .احلكومة ّ
قلب املعادلة من خسائر هائلة يف القطاع املصريف إىل ال خسائر.
واليومّ ،
يبشرنا وزير املال بتحرير أسعار املواد الغذائية والبنزين.
النتيجة :فقر وهجرة.
املشهد أمس كان مأسويًا .فمع بلوغ سعر صرف الدوالر  15ألف
لرية مقارنة مع  10آالف لرية قبل بضعة أيام ،اجتاحت األسواق
ّ
التضخم املفرط .يف إحدى السوبرماركت ،كان سعر السلع
صدمة
على صندوق احملاسبة يقفز بني حلظة وحلظة ،إىل أن صرخ أحد
املديرين عاليًا :الدوالر وصل إىل  15ألف لرية .أوقفوا املبيع.
هذه ليست رواية منقولة عما بدأ حيصل يف فنزوي ًال يف عام ،2014
بل حادثة مثبتة يف لبنان .فالتسارع يف ارتفاع سعر صرف الدوالر،
ضغط على اجلميع؛ املستهلكون تزامحوا على أبواب السوبرماركت
من أجل متوين السلع قبل زيادات إضافية يف األسعار يف حماولة
التجار كانوا
قوة شرائية ملداخيلهم ،بينما
ّ
للحفاظ على ما تبقى من ّ
على جهوزية تامة عند صناديق الدفع ،للحفاظ على رساميلهم
من الذوبان .املسافة الفاصلة يف ميزان القوى بني الطرفني مل
التجار مدفوعني جبشعهم
تتغري ،بل ما زالت ملصلحة الفئة األقوى.
ّ
لديهم أفضلية على املستهلكني املفجوعني بأجورهم.
كان متوقعًا أن حيصل هذا األمر مبجرد بدء رفع الدعم عن أسعار
التطور بعد بدء
السلع األساسية املستوردة .بالفعل ،يأتي هذا
ّ
إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية املستوردة ،وبعد جفاف
وأججت مضاربات
السوق من الدوالرات اليت سحبتها املصارف
ّ
واسعة على العملة .ما حيصل ليس سوى البداية .فوزير املال
ّ
«بشرنا» أمس ،يف مقابلة مع «بلومربغ» بتقليص
غازي وزني،
دعم املواد الغذائية والبنزين ،مشريًا إىل أنه ستزال بعض
املنتجات عن قائمة السلع املدعومة ،بينما يتم التخطيط لزيادة
أسعار البنزين خالل األشهر املقبلة عرب «خفض دعم البنزين من
 %90إىل .»%85
حسابات وزني عن نتائج هذه السياسة مواربة .فهو قال إن «هذه
ّ
ّ
التضخم املتوقع أن يبلغ  %77هذا العام قبل
ستغذي
اإلجراءات
احتساب تقليص الدعم» .بهذا املعنى ،يقصد الوزير أن تقليص
ّ
حيدد سقفًا له ،إمنا اسرتسل
الدعم سريفع معدالت
التضخم أكثر .مل ّ
يف احلديث عن م ّربرات هذا السلوك :إنقاذ االحتياطات بالعمالت
األجنبية املتضائلة .ولفت إىل أن االحتياطات القابلة لتمويل الدعم
تبلغ  1.5مليار دوالر من أصل  16مليار دوالر أمريكي حيملها
مصرف لبنان «األمر الذي يكفي لشهرين أو ثالثة أشهر».
ّ
تضخم حيافظ
يروج له من
للوهلة األوىل ،يبدو وزني حمقًا يف ما ّ
على الدوالرات .لكنه يف الوقت نفسه أيضًا ،بدأ كأنه ي ّربر تسارع
سعر صرف الدوالر من  10آالف لرية إىل  15ألف لرية خالل
أيام .مل يشر الوزير إىل خطيئة تبديد الدوالرات على دعم السلع
ّ
سيخلفها التوقف عنه .ففي ظل
املستوردة ،وال إىل الكارثة اليت
مواصلة قوى السلطة اليت ّ
ميثلها الوزير (كل القوى وليس فقط
اجلهة السياسية اليت ّ
ميثلها يف الوزارة ضمن الرتكيبة الطائفية)
على إنكار االنهيار ،وانكبابها الحقًا على «جتميله» ،خلقت ظروفًا
وبيئة مناسبة لتدهور متسارع يف سعر اللرية .وهذا التسارع
سيتزايد عندما ُيرفع الدعم؛ آلية رفع الدعم تعين بشكل واضح أن
ّ
ضخ الدوالرات لتمويل استرياد السلع،
مصرف لبنان سيتوقف عن
التجار سيلجأون إىل السوق للحصول على كميات من
ما يعين أن
ّ
ممولة من مصرف
الدوالرات لتمويل استرياد السلع اليت كانت
ّ
لبنان .ويف ظل سوق مشوبة جبفاف الدوالرات ،سيصبح الطلب
مسرعًا لزيادة سعر العملة اخلضراء مقابل اللرية،
اإلضايف عام ًال
ّ
ّ
وحمفزًا للتوقعات اليت تقود السوق.
أدى خالل
سلوك السلطة ومديرها التنفيذي حاكم مصرف لبنانّ ،
ّ
مرات مقارنة مع
أقل من سنتني إىل تضاعف سعر الدوالر ّ 10
السعر املثبت على  1507.5لريات وسطيًا .قفزة كهذه ،هي
واحدة من أبشع وأسوأ أنواع الضرائب اليت تفرضها أي سلطة
يسميها الوزير السابق شربل حناس «تشليح» .فهي
على شعبها.
ّ
القوة الشرائية للمداخيل واملدخرات .تضرب فئات الدخل
تصيب
ّ
تذوبهم وتعصرهم .هي ضريبة خسيسة تشبه
بشدة.
األدنى
ّ
ّ
ُ
سبب الفقر
وت
املدى،
طويلة
تداعياتها
يفرضها.
الذي
العقل
ّ
االقتصادي والفقر الغذائي ،وتدفع حنو هجرة الشباب وخصوصًا
ذوي الكفاءات العالية.
متفرجة .كل خطوة «فرجة» ّ
غذت
وقفت
السلطة
حصل ذلك ألن
ّ
االنهيار أكثر« .الفرجة» هي غطاء لكل عمليات املضاربة على
العملة .وغطاء لكل تعاميم مصرف لبنان .وغطاء لقرارات الكابيتال
كونرتول غري الشرعي واالستنسابي الذي فرضته املصارف على
ّ
ّ
لتضخم األسعار (مبا
حمفزًا
زبائنها… فقد خلقت «الفرجة» مناخًا
ّ
تغذت على
فيها سعر الصرف) .أشعلت التوقعات السلبية اليت

تصوير مروان بو حيدر

التضخم ،ثم ّ
ّ
غذته يف املقابل.
يف البدايةُ ،ترك األمر على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
هذا األخري ّ
خيص غالبية النشاطات
ختلى عن تثبيت سعر الصرف مبا
ّ
املصرفية والتجارية ،باستثناء سلة من السلع (حمروقات ،قمح،
دواء ،مستلزمات طبية ،والحقًا جمموعة سلع غذائية) .خلق ما
حددت سعر الدوالر بـ  3000لرية ،ثم بـ
يسمى
املنصة اليت ّ
ّ
ّ
 3900لرية ثابتة منذ أشهر .قبلها ،كانت املصارف قد أوقفت
كل عمليات السحب والتحويل .تزامن اإلجراءين ،انبثق منه جتارة
ّ
تقلص اليوم إىل
شيكات الدوالر احمللي .سعر الدوالر احمللي
 %24مقابل الدوالر الطازج .ويف ظل وقف عمليات السحب
والتحويل ،بات متويل التجارة اخلارجية على عاتق السوق املوازية
التجار.
القاصرة عن تأمني ما يكفي من الدوالرات لتغطية طلب
ّ
تدرجييًا ،ارتفع سعر الدوالر وبدأ املصرف املركزي يطبع اللريات
املنصة .أكثر
لتغطية سحوبات املودعني من املصارف على سعر
ّ
من  30ألف مليار لرية طبعت خالل سنة ونصف سنة .تضاعفت
الكتلة النقدية يف التداول ست مرات يف هذه الفرتة .مبعنى
القوة الشرائية.
أوضح ،اخنفضت قيمة اللرية وتدهورت معها
ّ
ّ
للتضخم ،قبل أن يصبح
فقد كان انهيار سعر الصرف عام ًال حمددًا
هذا األخري ومبعدالت كبرية عام ًال حمددًا ملزيد من االنهيار يف
سعر الصرف .كانت الغاية من هذه املعادلة إطفاء خسائر القطاع
املنصة،
املصريف .كل دوالر يدفعه املصرف املركزي على سعر
ّ
تطفئ املصارف مقابله دوالرًا بسعر الـ  1500من الودائع املسجلة
ّ
تضخ
على دفاترها .والناتج من هذه العملية أموال إضافية أكثر
وتتحول إىل طلب إضايف على الدوالر.
يف السوق
ّ

آلية رفع الدعم تعني أن مصرف لبنان سيتوقف عن ضخّ الدوالرات
لتمويل استرياد السلع

يف مرحلة ما من هذه العملية ،كانت مسألة حتديد اخلسائر من أجل
القصة األساس .عملية التحديد قامت بها احلكومة .مل
توزيعها هي
ّ
يعجب األمر احلاكم وال أيًا من أصحاب املصارف وال العدد األكرب
من النواب مبن ّ
بالتصدي
ميثلون .لذا ،قامت جلنة يف جملس النواب
ّ
هلذه املسألة يف أساسها .وبد ً
ال من درس آلية توزيع اخلسائر
ّ
تركز النقاش يف اللجنة على حجم اخلسائر .بسحر
ومعايريها،
ساحرّ ،
تقلصت اخلسائر من هائلة إىل طفيفة .بعدها أتى انفجار
مرفأ بريوت ،وأطيحت احلكومةّ .
تكلف الرئيس سعد احلريري ،لكنه
ال يزال مياطل التأليف .من أحد أسباب مماطلته ،أنه يريد رفع
الدعم وحترير سعر الصرف بشكله األوسع ،قبل التأليف.
عمليًاُ ،ترك استيعاب االنهيار ومعاجلة تداعياته بيد حاكم مصرف
لبنانّ .
خطته لإلنقاذ نيابة عن السلطة وبامسها ،قضت بإصدار
تعاميم تهدف إىل إطفاء خسائر القطاع املصريف .هي اخلسائر
الواقعة بني مثلث :مصرف لبنان ،املصارف واملودعون .ووسط
هذا األمر ،كان هناك قطبة امسها «الدعم» ،أي السلع اليت أبقى
مصرف لبنان استريادها على دوالر الـ ُ .1520مّول هذا الدعم مبا
ّ
تبقى من دوالرات لدى مصرف لبنان .الدعم استنزف الدوالرات.
تقرر أن
هكذا
هائلة.
تضخمية
صدمة
فسيحدث
عنه
الرجوع
أما
ّ
تكون الصدمة على جرعات .تقليص الدعم وترشيده ليواصل
الناس تسديد الثمن من مداخيلهم ومدخراتهمّ .
خطة يف غاية املكر
ّ
ستولد املزيد من الفقر والكثري من اهلجرة.
والبشاعة

بني اليوم واألمس

معظم أطراف السلطة عايشوا فرتة الثمانينيات واختربوا مراحل
االنهيار النقدي من  10لريات يف نهاية  1985إىل  500لرية يف
نهاية  ،1987ثم إىل  1100لرية يف نهاية  ،1990وصو ً
ال إىل
 2400لرية يف نهاية  ،1991ثم إعادته إىل  1507.5لريات وسطيًا
حده
ليكون مثبتًا ضمن هامش يتدخل مصرف لبنان للحفاظ عليه ّ
وحده األدنى  1500لرية.
األقصى  1515لرية،
ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

عون ـــ السعودية :انطباعات
إجيابيّة تنتظر أجوبة
نقوال ناصيف

ّ
التعثر
ما بات يرافق
لتأليف
املتواصل
احلكومة ،ظهور منحى
جديد يف مساره مل يعد
يصوب على
يف اخلفاء،
ّ
الرئيس سعد احلريري
ويوزع شكوكًا حيال
ّ
استمراره رئيسًا ّ
مكلفًا،
وتاليًا احتمال اعتذاره
تشبثه
سواء بسبب
ّ
بشروطه أو فقدانه
املعول عليه.
ظهريه
َّ
التكهنات اليت
توسعت
ّ
ّ
رافقت االجتماع املعقود
نهاية األسبوع الفائت
لرئيس
موفد
بني

زيارة اعتذار فتحت باب حوار موصد (داالتي ونهرا)

اجلمهورية ميشال عون والسفري السعودي
وليد البخاري .مع أن اهلدف األول منه نقل
عما رافق إحدى حلقات
اعتذار رئاسة اجلمهورية ّ
تلفزيون التيار الوطين احلر من تناول أحد
والتعرض هلا ،إال
ضيوفها السعودية بقسوة
ّ
أنه أوحى بإعادة التواصل ما بني الطرفني .قيل
تشعبت
ذمة رواة ،إن األحاديث
ّ
أيضًا ،على ّ
بينهما ووصلت إىل التفكري يف سبل حتسني
العالقات .مما قيل إن السفري ربمّ ا عاد بأجوبة
من اململكة عن بضعة أسئلة طرحها عليه زائره.
لكن املهم يف اللقاء تأكيد السفري استعداده
ّ
ّ
املقل فيها ما خال ذات
لزيارة قصر بعبدا ،هو
الطابع الربوتوكولي احملض ،ما عكس انطباعات
إجيابية يف الظاهر ،غري ملموسة بعد وقد حتتاج
إىل بعض الوقت.
تزامن ما حدث مع معلومات ليست حديثة العهد،
لكنها أضحت ذات مغزى يف هذا التوقيت،
سفريي لبنان والسعودية
مرتبطة حبوار دائر بني
َ
يف باريس ،وجتمعهما صداقة شخصية هناك،
تطرقت إىل إزالة االلتباس يف عالقات الرئاسة
اللبنانية بالسعودية .ليس خافيًا أن فرنسا
ّ
االطالع على هذا احلوار ،نظرًا
ليست بعيدة عن
إىل عالقة وطيدة قدمية ربطت السفري رامي
عدوان بالرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،
كانت سببًا يف تعيينه يف منصبه هناك.
تعول على
اللبنانية
ليس خافيًا أن الرئاسة
ّ
ّ
حتسني عالقاتها بالرياض واستعجال خطوات
جدية ،ترتك أثرها على تأليف احلكومة اجلديدة
ّ
ّ
املكلف سعد احلريري أو سواه .ال
بالرئيس
تكتم الرئاسة عدم محاستها لوجود احلريري على
متحمسة للتعاون معه
رأس احلكومة ،وليست
ّ
بالشروط املستعصية كاليت يطرحها ،إال أنها
حتبذ يف املقابل خلفًا له يكون إىل يساره.
ال ّ
صحيح أن احلريري كسول أكثر مما ينبغي يف
ّ
مكلف
حسبانها ،بيد أن األخطر أن خيلفه رئيس
يصري رئيسًا حلكومة يفتح باب نزاع مع حزب
حتمله .التخلص من خيار
اهلل ال طاقة للبالد على ّ
بات سيئًا ال يفرتض إحضار خيار أكثر سوءًا.
مشجع ،إال أن عون زار اململكة
مع أن الرقم غري
ّ
مرتني فقط :أوىل يف كانون الثاني 2017
ّ
خمصصة هلا كانت أوىل زياراته خارج لبنان
ّ
بعد انتخابه ،وثانية ّ
اتصلت مبشاركته يف القمة
العربية يف نيسان .2018
ّ
ويتطلب رمبا وقتًا
مع أن ما ينتظره عون مبكر
كي ينجح إذا جنح بالفعل ،بيد أن ما ميكن أن
ينتظره احلريري بات متأخرًا عليه كثريًا يف ظل
حد القطيعة ،وتاليًا
ّ
تردي عالقته باململكة إىل ّ
خروج هذا البيت من كنف العائلة املالكة.
تقارب الرياض عالقتها برئيس اجلمهورية ،كما
بالرئيس املكلف ،على حنو متشابه يف بعض
جوانبه ،وخمتلف يف جوانب أخرى :مع عون،
األزمة سياسية متصلة بتحالفه العميق مع حزب
اهلل ــــ ال نظري له بينه وبني سائر األفرقاء ــــ
ّ
املتعذر بالنسبة إليها التعاون وإياه
جيعل من
املتوخاة ،وخصوصاً
ّ
واالنفتاح عليه بالسهولة

ّ
يقل شأنًا عن
أن نفوذ احلزب يف احلكم مل يعد
نفوذه يف الشارع ،وتنظيم توازن القوى يف
البالد ،يف ّ
ظل الوالية احلالية .حيال احلريري،
املشكلة أصعب كونها مزدوجة :سياسية
ّ
ّ
أشق عليه من اآلخر.
الشقني
وشخصية .كال
يف حسبان اململكة ،تكمن املشكلة السياسية
تعد احلريري أقرب إىل حزب اهلل منه
يف أنها
ّ
إليها ،هو املدين هلا بكل ما فيه وعليه حتى عام
قصة صعود والده الرئيس
 .2017هي نفسها ّ
رفيق احلريري ،الصيداوي الذي مل يعرفه
اللبنانيون سوى أنه وسيط سعودي أنيطت به
وساطات ما بني الرئيس أمني اجلميل وسوريا
منذ عام  1983ووقف القتال حينذاك ،عندما
كان حيضر برفقة بندر بن سلطان.
مذذاك ،أكثر منه مقاو ً
ثريًاُ ،نظر إليه على
ال ّ
أنه مفاوض منتدب يزاوج بني املال واإلقناع،
بادئًا صعوده حتى بلغ الذروة بوصوله إىل
السرايا ،فلم يدخل املشهد اللبناني سوى
بصفة أن اململكة ظهريه وهو بوابة التواصل
معها واحلصول على دعمها ومساعداتها .بدا
أن االبن منذ عام  2005سيكمل مسار األب،
فإذا به يهدر السرية ّ
أوهلا إىل يائها
كلها من ّ
ّ
الشق الشخصي،
مباهلا ومكانتها السياسية .يف
ّ
مالية معروفة بينه وبني اململكة قبل
مثة أزمة
ّ
أن تتوىل معاجلتها على طريقتها بوضع اليد
ّ
الشق الشخصي
على أمالكه وعقاراته .لكن يف
يعب عن غضبها ،بعدما وصل إليها
أيضًا ما
رّ
مما كان يقوله احلريري أمام املخلصني
الكثري ّ
له يف حميطه من انتقادات قاسية هلا ،راح
هؤالء املخلصون ينقلونها إىل قنوات كي تصل
إىل السعودية.

يف حسبان اململكة ،عون والحريري متشابهان:
األول حليف حزب اهلل والثاني متساهل معه

لذاُ ،ع ّد من الطبيعي أن ُيسمع للرياض موقف
يتحرك ملن يزورها أو َمن يتواصل مع
جامد ال
ّ
سفريها يف بريوت ،مفاده أنها غري معنية
باحلريري كما بسواه يف رئاسة احلكومة .هلذه
العبارة املنطوية على رغبة معلنة يف عدم
ّ
التدخل يف الشؤون اللبنانية احمللية معنى
إضايف ،هو أنها مل تعد ظهريًا له أبدًا .ليس هو
مصدر مشكلتها مع لبنان ،بل النفوذ املتنامي
حلزب اهلل يف احلكم والشارع ،فض ًال عن العداء
الذي يتبادالنه ،اململكة واحلزب ،يف النزاعات
اإلقليمية .يصبح من الطبيعي االستنتاج أنها
ّ
املكلف
تنظر إىل رئيس اجلمهورية والرئيس
على حنو متشابه :األول حليف صلب حلزب اهلل
مرتاخ متساهل ومتعاون
ال يتزحزح ،فيما الثاني
ٍ
معه مساير له يف مقابل ّ
متتعه بدعم الثنائي
الشيعي يف الوصول إىل السرايا والبقاء على
رأس احلكومة ،يساهم يف الوقت نفسه يف
توفري غطاء يّ
سن لقوة احلزب يف الداخل اللبناني.
وهي املرة األوىل يف تاريخ بيت عائلته حيصل
فيها مثل هذا العصيان على اململكة مل جُيّربه
األب من قبل ،وال خطر له حتى.

رئيس اجلمهوريّة لن يسمح بتكرار جتربة فؤاد السنيورة مع إميل حلود:

محلة الضغوط القصوى إلحراج عون
ابـراهيم األمـني

هل حنن أمام لعبة الضغوط القصوى؟
ّ
معين بالشأن االقتصادي
دبلوماسي غربي
يف لبنان ،وموجود هنا ملتابعته عن كثب،
قال أمس إنه ال وجود ألي مؤشرات سياسية
منطقي
أو اقتصادية أو مالية تسمح بتفسري
ّ
ملا جيري يف شأن سعر الدوالر األمريكي.
ويبدو الدبلوماسي يف حالة حرية إزاء
ما حيصل .لكنه مييل إىل وجود «لعبة
تعود عليها اللبنانيون ،من
سياسية»
ّ
شأنها تعقيد األزمة بغية احلصول على
مكاسب سياسية.
األمر نفسه يكرره مصريف كبري ،يقول إن
محلة املصارف جلمع دوالرت من السوق
ألجل تغطية متطلبات التعميم  ،154بلغت
ذروتها نهاية الشهر املاضي ،وإن حركة
األسواق التجارية ال توجب طلبًا استثنائيًا
على الدوالر من السوق ،وبالتالي ،هناك
حالة تعطيل فعليًا لسوق العملة األجنبية.
وحجم الطلب الفعلي على الدوالر يف بريوت
يوميًا ال يوجب حالة الذعر القائمة ،وليس
مفهومًا ما الذي جيري خارج إطار التجاذب
السياسي القائم حول امللف احلكومي.
وحبسب مصادر ّ
فإن السؤال األهم
مطلعة،
ّ
اليوم حول ما جيري هو يف حتديد املستفيد
من هذه الضغوط .وتلفت املصادر اىل
أن هناك من يعتقد أن باإلمكان ممارسة
الضغوط القصوى على الشارع بغية دفع
الرئيس ميشال عون اىل الرتاجع وتقديم
التنازالت اليت تناسب مشروع الرئيس
املكلف وحلفائه الداخليني أو رعاته
اخلارجيني .وال تعفي املصادر حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة من املسؤولية،
يردد أمام مسؤولني
وخصوصًا أنه صار
ّ
أجانب بأنه الوحيد الذي يقدر على إدارة
امللف النقدي ،وأن التعرض له أو حماولة
ّ
ستعقد األمور أكثر.
أطاحته
ووسط هذا االنقسام ،جاءت مبادرة
الرئيس نبيه بري بشأن تأليف احلكومة،
وهي مبادرة حظيت مسبقًا بتوافق مع حزب
اهلل ومع النائب السابق وليد جنبالط ،ومت
تقدميها مبا يسمح للرئيس املكلف سعد
احلريري بتوفري أرضية سياسية تساعده
على التقدم خطوة باجتاه احلل مع الرئيس
ميشال عون.
رئيس اجلمهورية ال يريد الدخول يف
بازار مع الرئيس املكلف وال مع اآلخرين.
ثقته مفقودة بعدد غري قليل من الالعبني
الرئيسيني يف لبنان ،وهو يستشعر
الضغوط اخلارجية عليه أيضًا.
وزاد قلقه من تصرفات مرجعيات روحية
وعسكرية بدت أكثر مي ًال اىل خلق أوضاع
هدفها الضغط عليه ،ليس ألجل التنازل
يف ملف تأليف احلكومة ،بل للتخلي عن
دوره ،وبالتالي دفعه اىل اخلروج من دائرة
القرار.
ولذلك ،فإن ما ينسب اىل رئيس اجلمهورية
من «تشدد» ،هو ثبات على موقف يرتبط
بعوامل عدة؛ أبرزها:
ً
أن الرئيس عون لن يقبل أبدا تكرار جتربة
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة اليت قامت
بعد عام  2005وكان عنوانها عزل الرئيس
والتفرد حبكم البالد من دون
إميل حلود،
ّ
ضوابط ،وهي احلكومة اليت راكمت من
اخلسائر أكثر مما كان سائدًا قبل اغتيال
الرئيس رفيق احلريري.
إن الرئيس عون لن يقبل يف ما ّ
تبقى من
أي تنازل جيعله شاهد زور ،وهو
واليته ّ

يعرف ما الذي يريده «حتالف الفاسدين»
يف لبنان أو «القوى اخلارجية» اليت تريد
تصفية حسابات سياسية معه ومع لبنان.
يكرر بأنه لن يتنازل مطلقًا عن كل حق
وهو ّ
له بالتدخل والعمل واإلشراف والرقابة.
أي حكومة جديدة
يدرك عون أن املطلوب من ّ
املضي يف إجراءات املراجعة والتدقيق ألجل
ّ
حتديد حقيقة اخلسائر اليت منيت بها املالية
العامة للدولة ،وواقع الدين العام الداخلي
واخلارجي ،وبالتالي فتح الباب أمام تدقيق
حيدد املسؤوليات ،سواء لقوى أو
جنائي
ّ
سلطات أو شخصيات ،ما يسمح مبعاجلة
قسم من اخلسائر ومن الديون ،ومن أجل
تعديل واقع القوانني الناظمة إلدارة الدولة
وللقطاعات االقتصادية العامة واخلاصة،
وخصوصًا املصرف املركزي واملصارف.
وهو يعرف أن هناك يف لبنان من ال يريد
أبدًا حصول هذه العملية ،ورمبا يوجد يف
اخلارج أيضًا من ال يريد هلذه العملية أن
تتم أص ًال.
ّ
الحريري ال يخفي رغبته برتؤّس حكومة ال
يقدر عون ،مباشرة أو من خالل مجموعة وزاريّة،
على التأثري يف قراراتها
تصرف الرئيس عون
بناء على هذه الوقائع،
ً
ّ
حصته
خيص
مبا
حتى
التسهيل،
منطلق
من
ّ
ّ
وحصة التيار الوطين احلر يف احلكومة .وهو
مل يطلب لنفسه أكثر مما طلب الرئيس
ّ
متنيات
املكلف لنفسه .وهو وافق على
حزب اهلل بتوفري أرضية تتيح التوافق على
تأليف حكومة متوازنة سياسيًا ،وتتوافر
السليب
الرد
لكن
فيها عناصر اختصاصية.
ّ
ّ
ّ
ردد
جاء من قبل الرئيس احلريري الذي ّ
أمام زواره يف األيام األخرية أنه ال يرى
أي تنازل.
موجبًا لتقديم ّ
ّ
احلريري ال خيفي رغبته برتؤس حكومة ال
يقدر الرئيس عون ،مباشرة أو من خالل
جمموعة وزارية ،على التأثري يف قراراتها
كما كان جيري سابقًا.
ويبدو احلريري ،مرة جديدة ،أسري حسابات
ّ
تتعلق حصرًا مبصري احلكومة ،بل مبصريه
ال
السياسي أيضًا .وكل حماولة لنفي حاجته
اىل غطاء خارجي هي حماولة للتعمية مل تعد
تنفع مع اجلمهور قبل القوى النافذة.
يف غضون ذلك ،أظهرت وقائع اليومني
املاضيني أن هناك خل ًال أكرب على صعيد
أداء القوى األمنية والعسكرية يف البالد.
أيضًا ،أن
ويوم الثالثاء املاضي ،تبينّ
عشرات الشبان عمدوا اىل قطع الطرقات
ّ
ومت
يف داخل العاصمة وعلى مداخلها،
حشر املواطنني وحبسهم يف الطرقات،
بينما اختفى رجال اجليش وقوى األمن من
ّ
«قطاع
الطرقات كافة ،وقاموا بتسهيل عمل
الطرق» لناحية منع الناس من العبور أيضًا،
حبجة عدم تعريضهم لألذى.
ّ
وبعد تدقيق مع جهات معنية ،تبينّ أن
القرار واضح عند مجيع القوى العسكرية
واألجهزة األمنية بعدم التدخل يف الشارع.
ووصل األمر ببعض هذه اجلهات اىل
إبداء «االستغراب» من عدم وجود حشود
كافية من املتظاهرين يف الشوارع ،ألن
ّ
وتضطرها
«قلة العدد» حترج القوى األمنية
ّ
اىل التدخل لفتح الطرقات ،مع العلم بأن
التحذيرات اليت تنتشر منذ يومني يف
حتول عمليات
كل لبنان ،تبدي خشية من
ّ
الفوضى الفردية اىل حاالت مجاعية تقود
اىل ما ال حتمد عقباه.

صفحة 12

Saturday 20 MARCH 2021

الـسبت  20آذار 2021

Page 12

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
وأجمل
القصـّات
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

فضيحة صحافة واستخبارات يف «إسرائيل»:

ال تعليق للتلقيح بـ «أسرتازينيكا» بعد:

أهـ َو عـقل «أمـان» أم عـقل نـصر اهلل؟ خشية من بدء املوجة الثالثة
من الفـريوس
ابراهـيم األمـني

تسعينيات
أتابع اإلعالم اإلسرائيلي منذ
ّ
القرن املاضيّ .
كنا حنصل على صحف
العدو من خالل بريد خاص يف قربص.
ّ
صديق لديه اشرتاك يف صحف
«إسرائيل» يرسلها مع صديق يعمل
يف شركة طريان الشرق األوسط،
وينتظرها زميل ّ
العربية عن ُبعد.
تعلم
ّ
قبل أن يصل إىل بريوت مرتمجون
عاشوا يف السجون اإلسرائيلية،
ثم انطلق عامل اإلنرتنت يف بالدنا،
سباقة ،ما أفادنا
وكانت «إسرائيل» ّ
ّ
دورياتها،
كل
يف احلصول على
ّ
سواء الصحافية أو نشرات دراسية
متيز الكثري من
أو خالفه .ولطاملا
ّ
ّ
والكتاب يف «إسرائيل»
الصحافيني
ّ
مبعرفة واسعة ،واألهم ،بدرجة
مقص
عالية من االستقاللية ،برغم
ّ
العسكرية الصارم .وكان
الرقابة
ّ
األفضل يف تلك الفئة من اإلعالميني
اإلسرائيليني ،عدم االجنرار اىل
الربوباغندا الرديئة ،حتى لو اقتضت
املصلحة العليا لبالدهم ذلك.
مفاجأة أمس ،ليست سوى إشارة
إضافية اىل تدهور حيصل يف
«إسرائيل» على مستويات كثرية،
من بينها الصحافة نفسها .ال أعرف
كيف قبلت إدارة التحرير يف صحيفة
«يديعوت أحرونوت» ّ
تلقي هذه اإلهانة
املهنية ووافقت على إنتاج مادة كان
ميكن لطالب يف كلية اإلعالم أن
يعد ما هو أفضل منها لو طلب منه
ّ
أستاذه إعداد حبث موجز عن شخصية
السيد حسن
عدو إسرائيل األبرز ،أي
ّ
نصر اهلل.
روجت الدعاية
على مدى أيام،
ّ
اإلسرائيلية حلدث صحايف سينشر يوم
ّ
ويتعلق بكشف شعبة
اجلمعة (أمس)
«أمان» (االستخبارات العسكرية يف
ّ
مصنفة تتعلق
العدو) معلومات
جيش
ّ
بالسيد نصر اهلل .ومت أمس نشر التقرير
ّ
ّ
السري
«امللف
املفصل حتت عنوان
ّ
ّ
لنصر اهلل ،يف أمان» .ومع أن املوجز
سرب يف األيام املاضية مل يكن
الذي ّ
حيمل عناوين مغرية ،إال أن الصدمة
كانت يف التقرير نفسه الذي كان
من األفضل نشره يف موقع «ديبكا»
وبقلم رئيس حتريره املشهور بنقص
صدقيته ،غيورا شاميس ،وليس عرب
ّ
كاتبني خمضرمني وبارزين مثل يوسي
يهوشع ورؤوفني فايس.
من املفيد اإلشارة أو ً
ال ،إىل أن
التقرير يستند إىل مقابالت مع عاملني
يف «أمان» ،وهي أكرب األجهزة
االستخبارية اإلسرائيلية وأكثرها
ّ
ً
ويرتكز
كلفة من حيث املوازنة.
نشاطها حول مجع وحتليل املعلومات
العسكرية من خالل املصادر املختلفة،
وتتولىّ مهمة تشخيص اإلنذار املبكر
ضد احلرب واألنشطة العسكرية
املعادية بشكل عام .إضافة إىل أنها
ّ
مكلفة بإعداد التقدير االستخباري
االسرتاتيجي لوضعه أمام صانعي
القرار يف «إسرائيل» .ولذلك جيري
وصف «أمان» بأنه جهاز «التقدير
العدو ،وألوراقه دور
القومي» لدى
ّ
بارز يف صياغة سياسات تل أبيب
ّ
ويشكل
جتاه األطراف املعادية.
قسم األحباث (الذي ينتمي إليه
الضباط الذين أجروا املقابلة) نواة
ّ
تتجمع
«أمان» ،بوصفه اجلهة اليت
ّ
فيها ّ
كل املواد االستخبارية الواردة
ليقوم مبعاجلتها وحتليلها واستخالص

التقديرات الالزمة منها .ومن بني
متخرجي برنامج
هؤالء ،عناصر من
ّ
العَلم
«حبتسالوت» ،وهو الربنامج
َ
لسالح االستخبارات الذي جيمع بني
اخلدمة الدائمة ودراسات العلوم
السياسية وعلوم الشرق األوسط،
باالندماج مع األقسام التحليلية
اآلتية :علوم الكومبيوتر ،الرياضيات،
ويتطوع الختبار
االقتصاد والسياسة.
ّ
برنامج «حبتسالوت» (تعين بالعربية
زهرة الزنبق أو النرجس ،سبق أن
ذكرت يف التوراة وطبعت على عملة
الشيكل) حنو  50متدربًا ومتدربة
يتم العمل على تأهيلهم لدور
سنويًاّ ،
ضباط االستخبارات الرائدين الذين
يتعاملون مع القضايا املركزية على
جدول األعمال الوطين والعسكري.

كان من األفضل نشر التقرير نفسه
يف موقع «ديبكا» وبقلم رئيس تحريره
املشهور بنقص صدقيّته ،غيورا شاميس

ً
حقيقة ،حيتار املرء يف تقييم
الصحافيني الذين نشروا التقرير
قدموا هلم املعلومات .كان
للذين ّ
ً
عما إذا كانوا
ا
فعلي
التدقيق
عليهم
ّ
ّ
وضباط جهاز حمرتف،
لني
حمل
أمام
ّ
أم أمام جمموعة هواة حيرتفون الرصد
ً
وبداهة ،كما حيلو هلم
اإلعالمي.
القول تكرارًا ،كان على الصحافيني
إدراك أن «إسرائيل» يف قلب معركة
حمتدمة وقاسية جدًا .ويف هذه
احلالة ،ال ختسر االستخبارات معلومات
ذات قيمة من دون ضمان نتائج
توازي أهمية املعلومة .وهذا ما ظهر
يف مضمون التقرير الذين ميكن اجلزم
بأنه «خيلو من أي معلومة ذات طابع
استخباري» ...مل تقدم لكم «أمان»
أي معلومة ذات قيمة استخبارية ،وهو
أمر باملناسبة ميكن فهمه ملن يعيش
يف قلب صراع بهذا احلجم .وحتى ال
يتكرر االستخفاف بكم مرة جديدة،
سأروي لكم ماذا جيري من صوبنا
حنن .هل تعتقدون مث ًال أن أجهزة
األمن السياسية والعسكرية التابعة
ّ
تتسلى مبا يؤذي
للمقاومة ،ميكنها أن
ّ
ضخ معلومات ساذجة
احرتافيتها عرب
ّ
التبجح؟ كان
وسخيفة يف اإلعالم بقصد
ّ
العدو احملرتفني ألاّ
بصحافيي
يفرتض
ّ
ّ
تتصرفوا ــــ
وأن
الفخ،
هذا
يف
يقعوا
ّ
وإن كان هذا الكالم ال ُيسعدكم ــــ
مبنطق التماثل .وأنا أفيدكم هنا ،بأنه
مستعد
ختيل أن حزب اهلل
ّ
ال جيدر بكم ّ
متخصصني يف رصد
ملنحنا مقابلة مع
ّ
قيادات العدو االسرتاتيجيني ،وتوفري
حتليلهم ومعطياتهم لنا ...أبدًا هذا
لن حيصل!
لكن ،لنعد قلي ًال إىل يوم قبل نشر
التقرير ،حني جرى حوار يف القناة 12
اإلسرائيلية حول التقرير .وفيه يسأل
احملاور عن اهلدف من التقرير ،فيأتي
اجلواب مباشرة ومن دون حتضري على
لسان يعقوب أخيمئري ،وهو صحايف
خمضرم ومقدم برامج سابق يف قناة
التبجح...
التبجح،
«كان»:
ّ
ّ
حياول آيف بنياهو ،وهو ناطق باسم
بالرد:
كبحه
ّ
اجليش اإلسرائيلي سابقًا َ
كال .لكن أخيمئري يكمل حديثه :كل
أسبوع هناك مسرح ،يقول لنا جنحت
وجنحنا وفتحنا ملف نصر اهلل ،كفى،
حقًا كفى!
لكن بنياهو حياول رتق املوقف:
من املمكن أننا نريد أن نريه إىل

أي مدى هو مكشوف ،ومن املمكن
ّ
أن هناك أمورًا أخرى مكشوفة ،كي
يعلم بألاّ يتعاطى معنا .كل ذلك
عمل استخباري ،ختفيض التصنيف
األمين ملعلومات استخبارية من أجل
احتياجات عمالنية ،أفرتض أنه يوجد
أي
هنا اعتبار من هذا النوع ،مل يقم ّ
بأي أمر سياسي إن قام طاقم
أحد ّ
من عناصر اخلدمة النظامية يف وحدة
األحباث يف أمان..
ومع ذلك يعود أخيمئري ليصدم
التبجح كثريًا،
احلضور :أكره هذا
ّ
بالتأكيد األسبوع املقبل أيضًا سيكون
هناك «انتصرنا» مرة أخرى...
يسجل
األمر هنا ليس سباقًا بني من
ّ
النقاط على اآلخر .املسألة هنا يف
التواطؤ السيئ بني الصحافة وأركان
املؤسسة العسكرية واألمنية يف
«إسرائيل» ملواجهة «عجز ما» أو حتى
«عقدة نفسية» .وهو عجز ّ
يتصل
العدو ،ليس على عدم
بعدم قدرة
ّ
حتمل تعاظم قوة املقاومة العسكرية
ّ
حتمل
وحسب ،بل أيضًا على عدم
ّ
ّ
حيتله نصر
املتقدم جدًا الذي
املوقع
ّ
اهلل يف الوعي عند اجلمهور اإلسرائيلي،
وليس حصرًا عند أهل القرار يف
«إسرائيل» .ويبدو أن حجم األضرار
واخلشية لدى اجلمهور اإلسرائيلي،
هو ما دفع بالقيادة العليا للجوء
إىل االستخبارات العسكرية ،من أجل
الرتويج لبعض املفردات حول شخص
وإن مع إقرار ال
السيد نصر اهلل،
ْ
وجدية تهديداته
بصدقيته
بد منه،
ّ
ّ
ّ
وقدرته على تنفيذها ،وحتديدًا ما
ّ
يتصل باستهداف العمق اإلسرائيلي.
ماذا يريدون أن يقولوا لنا؟ هل
ادعاء املعرفة لدى
هي رغبة يف ّ
حد
االستخبارات العسكرية ،اىل
ّ
الزعم بأنه مل يبق شيء ال تعرفه
«إسرائيل» ،حتى لو كان يف خانة
املبيتة ،ومن دون أن يسأل
النيات
ّ
ّ
من يفرتض أنه جيري مقابلة :كيف
إلسرائيل ألاّ تجُ هز على قيادة حزب
اهلل دفعة واحدة ومن دون بصمة،
النيات
طاملا هي قادرة على معرفة
ّ
يف الصدور ،وليس حصرًا أماكن
وجود قادة حزب اهلل وتدابريهم...
ماذا يعين أن خترج املقابلة مع 15
ومتخصصًا وباحثًا ــــ يعملون
ضابطًا
ّ
ليل نهار جلمع املعلومات عن نصر
اهلل وحتليلها ــــ بهذه املعطيات اليت
عما هو موجود يف اإلعالم
ال تزيد ّ
العربي عن حزب اهلل وأمينه العام
وعن عائلته وما يرتبط به ،صحيحة
حمورة ،وجرى
كانت أو خمتلقة أو
ّ
عرضها للجمهور اإلسرائيلي يف
وموجهة ،لإلحياء
حمددة
سياقات
ّ
ّ
بالقدرة على حتصيل املعرفة والربط
بني األمور ،ومن بينها مقابلة نصر
اهلل مع «األخبار» عام .2014
«أمان» تعرف الكثري ،غري ما أعطته
للصحافيني اإلسرائيليني .وحتى ال
محص ،سأفيدكم
خترجوا من املولد بال ّ
باآلتي:
نصر اهلل ال يعيش حتت األرض ،وهو
ّ
ويتنقل بني املدن
يسافر خارج لبنان،
والقرى ويف الشوارع واألحياء .ولديه
متخصصة يف ّ
كل شيء ،وجدول
فرق
ّ
أعمال فيه من جو بايدن إىل خمتار
ّ
احمللي
ميس اجلبل ورئيس اجمللس
يف مستوطنة شلومي ..وباملناسبة،
يداه تالمسان األشجار دومًا!

راجانا حمية

تصوير مروان بوحيدر
عداد
سجله
قم الـ  1505الذي
ّ
ّ
اإلصابات بفريوس كورونا ،االثنني
املاضي ،ال يعين أن األمور خبري.
ّ
ولعل ما يزيد من القلق اليوم هو
ٍ
عدد من الدول موجة ثالثة من
بدء
الفريوس ،وهو ما سينسحب عاج ًال
أو آج ًال على لبنان ،وخصوصًا يف ّ
ظل
ّ
التفلت من اإلجراءات من جهة ،وبطء
سري عملية التلقيح من جهة أخرى.
رقم اإلصابات ،أمس ،على «ضآلته»،
ال يعين تراجعًا إذا ما أخذنا يف احلسبان
عدد الفحوصات اليت ُأجريت خالل
الساعات األربع والعشرين املاضية،
وحتديدًا احمللية منها .إذ أشار تقرير
وزارة الصحة العامة إىل حنو 10
آالف فحص ،منها  6729فحصًا حمليًا
و 2910فحوصات يف مطار بريوت
الدولي .ومن بني الفحوص احمللية،
ثبتت إصابة  1486شخصًا ،ما يعين
عمليًا أن إجيابية الفحوص اليت سجلت
االثنني املاضي
 ،%17,5وهي
مرتفعة
نسبة
وتبقي البالد يف
عني العاصفة.
نفسه
واألمر
على
ينطبق
عداد الوفيات
ّ

ّ
منظمة الصحّة
العامليّة ال
تستبعد التطعيم
بجرعة ثالثة
ملكافحة الفريوس
املتحوّر

الذي واصل حتليقه ،مسج ًال 42
ضحية رفعت العدد اإلمجالي إىل
 .5422يضاف إىل ذلك أن أرقام
حاالت االستشفاء مل تشهد حتسنًا
يذكر ،وال تزال يف مرحلة خطرة ،إذ
سجلت حتى ليل االثنني املاضي 958
حالة ،من بينها  289حالة موصولة
إىل أجهزة التنفس .وهذا حبسب
رئيس جلنة الصحة النيابية ،الدكتور
عاصم عراجي« ،مؤشر غري مطمئن،
أسرة
يف ظل النقص الكبري يف
ّ
املستشفيات».
ليس التحدي يف األرقام فقط ،إذ
ّ
يتعلق مبسري
حتديًا موازيًا
تواجه البالد ّ
عملية التلقيح اليت ال تزال إىل اآلن
تسري ببطء ،على ما يقول املدير
العام ملستشفى بريوت احلكومي،
الدكتور فراس األبيض .وحتى
ّ
يتلق لبنان سوى مخس
اليوم ،مل
دفعات من مصدر واحد (فايزر) ،وهي

لسد احلاجة إىل
تاليًا ليست كافية
ّ
اللقاحات .أما بقية اللقاحات ،ومنها
أسرتازينيكا اليت ينتظر لبنان منه
مقدرة بـ  92ألف جرعة،
دفعة أوىل
ّ
فليس هناك «موعد دقيق لوصوله»،
الرتصد
على ما تقول رئيسة برنامج
ّ
الوبائي يف وزارة الصحة العامة،
الدكتورة عاتكة برواليوم ،يواجه هذا
اللقاح بعض العقبات ،وخصوصًا
ّ
يتعلق بآثاره اجلانبية ،إذ إنه
يف ما
يف األيام األخرية ّ
علقت حواىل 11
دولة استخدامه كإجراء احرتازي ،بعد
قلق من وجود صلة بني التلقيح به
ّ
بتجلطات الدم ،وآخر تلك
واإلصابة
الدول :إيطاليا وهولندا وأملانيا
أمس .ومن املتوقع أن تزيد الئحة
ّ
«املعلقني» هلذا اللقاح إىل حني
صدور تقارير عاملية موثوقة تثبت
هذا الرابط أو تنفيه .أما يف ما خيص
لبنان ،فإىل اآلن ال موعد للوصول،
وهذه اليوم حتسب كميزة للبلد،
فثمة وقت مستقطع بانتظار وضوح
ّ
الصورة أكثر.
لكن ،ال مينع ذلك من القول إن «هذا
اللقاح حيصل عليه لبنان عن طريق
منصة كوفاكس العاملية ،وهي تاليًا
ّ
ّ
منظمة الصحة
منصة معتمدة من قبل
ّ
العاملية اليت أجازت استخدامه» ،على
ما تقول بري .ومن هذا املنطلق،
نتقيد بتعليمات
تضيف بري «إننا
ّ
منظمة الصحة العاملية يف ما خيص
اللقاحات ،ومنها لقاح أسرتازينيكا».
وإذا ثبت أن «مثة ما يستدعي التوقف
عنده ،فتلقائيًا ستمنع منظمة الصحة
العاملية وصوله إىل كل البلدان».
لكن ،إىل اآلن ال رابط ثابتًا بني
التلقيح به والتجلطات الدموية ،وهو
ما أعلنته قبل أيام منظمة الصحة
العاملية نفسها ،وما كررته أيضًا
الوكالة األوروبية لألدوية ،مشرية
إىل أنه «ال يوجد مؤشر على أن
مبينة
اللقاح
يسبب جلطات دموية»ّ ،
ّ
يف الوقت نفسه أن «فوائد اللقاح
التفوق على خماطره».
تستمر يف
ّ
ّ
منظمة
إىل ذلك ،كانت مفاجأة
الصحة العاملية تأكيدها عدم استبعاد
«التطعيم جبرعة ثالثة ملكافحة
املتحور» ،وهو ما جيعل
الفريوس
ّ
التحديات أكرب.
ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

احلرب على الص ّرافني جعجعة بال طحني ..الدوالر حنو  12ألف لرية
رضوان مرتضى

ومنصات
الصرافني
إعالن احلرب على
ّ
ّ
الصرافة اإللكرتونية مل ُي ِ
فلح بعد يف
وقف جنون سعر صرف الدوالر .وصل
سعر الدوالر اىل حنو  11800لرية ليل
السبت املاضي ،يف ّ
ظل امتناع عدد كبري
الصرافني عن بيع العملة اخلضراء.
من
ّ
حيصل ذلك على إيقاع مسرحيات قضائية
املتسبب بانهيار سعر
مل تنجح يف كشف
ّ
يتسبب املسؤولون
بينما
الصرف أو جلمه،
ّ
السياسيون بزيادة اهللع بتصرحياتهم ،يف
ّ
ظل شكوك بلجوء صرافني إىل زيادة السعر
عمدًا ،ليقولوا إنه ال غنى عن عملهم ،وإنهم
مل يتالعبوا بالسعر يف األسابيع املاضية.
كل ذلك ُيهدد خبلق سوق سوداء بديلة
من املوجودة سيتوافر فيها الدوالر ،لكن
بأضعاف سعره احلالي!
أعلنت الدولة اللبنانية احلرب على
ّ
وتعقب
الصرافني .اجتمع القضاء واألجهزة األمنية ملالحقة
ّ
ومنصات الصرافة اإللكرتونية بتهمة رفع سعر
الصرافني
ّ
ّ
الدوالر .السبب املباشر لالستنفار املفاجئ كان بلوغ سعر صرف
الدوالر األمريكي عشرة آالف لرية .أوعز أهل السياسة ألهل
لتتحرك
القضاء واألمن ،عقب اجتماع أمين اقتصادي يف بعبدا،
ّ
الوحدات اإللكرتونية يف األمن العام وقوى األمن الداخلي وأمن
ُ
منصات لتسعري الدوالر
استدعي عدة أشحاص ميلكون
الدولة.
ّ
لي َ
تعه ٍد بعدم تشغيلها
املنصات والتوقيع على
طلب منهم إغالق
ّ
ّ
ُ
ً
التوصل إىل حتديد
املنصات الرئيسية مل يتم
أن
جمددا .غري ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
مشغلي بعضها
أن
مشغليها.
هوية
وخلصت األجهزة األمنية إىل ّ
يستخدمون برامج تشفري إلخفاء املعلومات والبلد الذي ُّ
تبث منه.
كما تبينّ أن بعضها يعمل من تركيا ومصر وسوريا والواليات
املتحدة األمريكية .وقد طلب النائب العام التمييزي القاضي
غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات األمريكية تقضي
بالعمل على «حجب املواقع اإللكرتونية املخصصة لتحديد سعر
الدوالر مقابل اللرية اللبنانية يف السوق السوداء ،وذلك ملخالفتها
أحكام قانون النقد الوطين والقيام مبضاربات هدفها السيطرة
على حتديد سعر صرف الدوالر ،وزعزعة الثقة باملالية العامة
للدولة اللبنانية ،وإفساد قاعدة العرض والطلب عرب الغش».
وقد أرفق طلبه بعناوين املواقع.
الصرافني .كل هذا مل
ترافق ذلك مع محلة أمنية لتوقيف عدد من
ّ
ِّ
الصرافني أنفسهم .فقد عمد
يؤد إىل جلم سعر الدوالر ،إمنا جلم
ّ
الصرافني إىل مغادرة اجملموعات الناشطة على تطبيق
عشرات
ّ
«واتسأب» يف أعمال الصرافة عرضًا للدوالر وطلبًا .أما كلمة
السر فكانت« :أطلب منكم اخلروج من كل اجملموعات وبسرعة،
ّ
وذلك بطلب من السلطات املختصة ولكم الشكر» .هذه العبارة
الصرافني
كانت كفيلة بإقفال عشرات جمموعات الصرافة وتوقف
ّ
يثبت سعر اللرية .جمددًا ،يف التوقيت
عن العمل ،إال ّ
أن ذلك مل ّ
نفسه الذي تهاوى فيه السعر قبل أسبوع ،أي بعد ظهر يوم
اجلمعة ،بدأ سعر الدوالر باالرتفاع .وقد وصل هذه املرة إىل
 11800لرية يف بعض العمليات الصغرية لي ًال .حتى بهذا السعر،
الصرافني بأن ال دوالر
مل يكن الدوالر متوفرًا .إذ كان جواب
ّ
ً
لديهم للبيع .بقيت أسباب ارتفاع السعر يف أيام العطل لغزا مل
ُي ّ
إن األسواق مغلقة واملصارف مقفلة واحلدود مع
فك بعد .إذ ّ
سوريا ليست مفتوحة .كما أن التربير الذي سيق األسبوع املاضي
حيث ربط ارتفاع الدوالر بطلب املصارف عليه لتأمني نسبة ٪٣
املطلوبة لرمسلة املصارف مل يعد موجودًا هذا األسبوع .فلماذا
يرتفع الدوالر يف هذا التوقيت بالتحديد؟
إن «الدوالر بال سقف» ،م ّربرًا
يقول أحد
الصرافني لـ»األخبار» ّ
ّ
«الصرافني يرفضون البيع خوفًا من
بأن
ارتفاع سعر الصرف ّ
ّ
صر ٌ
أن «الطلب على
أن االرتفاع
املالحقة».
ّ
مرده ّ
اف آخر رأى ّ
ّ
الدوالر ّ
الصرافني يف
جراء توقيف عدد من
ّ
تركز يف يومني فقطّ ،
األيام السابقة ،ما حال دون تأمني الدوالر للعديد من الشركات»،
مشريًا إىل ّ
الصرافون العمل
أنه «خالل اليومني املاضيني عاود
ّ
ً
أن «توقيف
وعادت اجملموعات إىل النشاط جمددا» ،واعترب ّ
بردة فعل عكسية» .ويقول هذا
الصرافني
إن
تسبب ّ
الصراف ّ
ّ
ّ
ّ
تسعرية الدوالر تضعها جمموعات الواتساب تبعًا للعرض والطلب،
لكون الدوالر بات سلعة تكاد تكون مفقودة يف السوق .وبالتالي،
املنصات ال تضع السعر ،إمنا تتبع تسعري اجملموعات .ويرى
فإن
ّ
ّ
أن ارتفاع الدوالر أو اخنفاضه ال يعنيهم ،لكونهم
الصرافون ّ
ّ
(يشرتون «ممن هم حتت» ليبيعوا إىل «من هم فوق») ،مشريًا
للصراف مهما تأرجح الدوالر.
إىل وجود ربح ثابت
ّ
يف املقابل ،يتحدث أحد مالكي املصارف لـ»األخبار» عن ُ
«لعبة
بأن احلملة اليت ُ
شّنت عليهم
الصرافون لإلحياء
يقف وراءها
ّ
ّ
أن «عدم بيع الدوالر من شأنه أن يتسبب بطريان
خاطئة» ،معتربًا ّ
الدوالر» .يعزز ذلك غياب أي أمل يلوح يف األفق .ال جديد يف
ّ
تتعقد األزمة سياسيًا ،بينما خيرج وزير
ملف تأليف احلكومة حيث
أن «األمن قد
ليعلن ّ
الداخلية حممد فهمي يف مقابلة تلفزيونية ُ

«املشاوي والشباب» ذكرى من «الزمن اجلميل»

حمالت الـ»سناك» تنتعش:

الفالفل والقرنبيط أوالً!
رضا صوايا

تصوير هيثم املوسوي

تالشى ...يعطيكن العافية» .وكل ذلك حيصل على وقع احلديث
عن ّ
إن
تفلت أمين وفوضى أهلية وجوع .وهنا بيت القصيد ،إذ ّ
شن على
أحد املتابعني مللفات التحقيق يرى ّ
أن احلملة اليت ُت ّ
الصرافني قد تقضي على السوق السوداء املوجودة ،لكنها حتمًا
ّ
ستخلق سوقًا بديلة ستكون أكثر صعوبة لبيع الدوالر وشرائه.
صعب الوصول
وذلك من شأنه أن
وي ّ
ّ
يتسبب بندرة الدوالر أكثر ُ
فإن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع جنوني للدوالر على
إليه .وبالتاليّ ،
ألي مستورد أن ُيكمل عمله
اعتبار ّ
أن االقتصاد مدولر وال ميكن ّ
من دون احلصول على الدوالر.

الحملة األمنيـّة قد تـُغلق السوق السوداء القائمة ،لكنـّها ستخلق
سوقاً بديلة ترفع سعر الدوالر بشكل جنوني

يتحرك وفقًا إليقاع
والردُ ،يستذكر دور القضاء الذي
وسط األخذ
ّ
ّ
يتخذ قرارات يعلم مسبقًا ّ
الشارع وضغط اإلعالم .حتى ّ
إنه ّ
أنها
لن تؤدي إىل شيء ،لكنه يرى ّ
مضطر إىل اختاذها لإلحياء
أنه
ٌ
للرأي العام ّ
حاضر ليقوم بواجبه .وهنا حيضر دور املدعي
بأنه
ُ
العام املالي القاضي علي إبراهيم .مجيع امللفات اليت فتحها مل
تؤد إىل أي نتيجة ،بل على العكس .بدأت احلكاية مع استدعاء
ِّ
رؤساء جمالس إدارة عدد من املصارف .استبشر اللبنانيون
ُ
استكملت املسرحية مبلف تهريب
لكن شيئًا مل حيصل.
خريًا،
ّ
الدوالرات إىل اخلارج .أوقف مدير العمليات النقدية يف مصرف
لبنان مازن محدان الذي ُّ
اتهم بالتالعب بالعملة جراء عمليات بيع
الصرافني .كما أوقف مدير اخلزانة يف مصرف
وشراء الدوالر مع
ّ
سوسيتيه جنرال كريم اخلوري ُ
بتهمة شراء الدوالر لشحنه إىل
أن قاضي التحقيق شربل أبو مسرا أصدر قراره مبنع
اخلارج ،إال ّ
احملاكمة عنهما .وبصرف النظر عن تورطهما من عدمه ،كان
أن شقيقة القاضي أبو مسرا ،الذي أصدر القرار ،تعمل
الفتًا ّ
مديرة يف مصرف سوسيتيه جنرال املتهم بشحن الدوالرات إىل
أن رئيس جملس إدارة املصرف أنطون صحناوي هو
اخلارج .كما ّ
الداعم الرئيسي لصهر القاضي ،العميد جان طالوزيان الذي فاز
باالنتخابات النيابية عام  ٢٠١٨عن أحد مقاعد األشرفية .ورغم
ذلك ،مل يستشعر القاضي احلرج ،وأصدر قرارًا مبنع احملاكمة.
أن النائبة العامة االستئنافية يف جبل لبنان
أن جديد القضية ّ
غري ّ
القاضية غادة عون استدعت مدير العمليات النقدية يف املصرف
املركزي مازن محدان لالستماع إىل إفادته جمددًا بعد غد االثنني،
أن االستدعاء مرتبط بالتحقيق
لكن بصفة شاهد .وعلمت «األخبار» ّ
يف عمليات تبييض أموال .املسرحية الثالثة ّ
متثلت بالتحقيق مع
حاكم املصرف املركزي رياض سالمة ،إذ إن القاضي إبراهيم
يتوىل التحقيق جبرم التالعب بالعملة الوطنية ورفع سعر صرف
الدوالر ،فيما يشغل منصب عضو هيئة التحقيق اخلاصة ملكافحة
تبييض األموال ،اليت يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
الذي يرد امسه يف التحقيقات ،على أنه أعطى األوامر ملدير
العمليات النقدية يف املصرف املركزي ،لشراء الدوالر وبيعه
للصرافني؟ أما املسرحية الرابعة ،فهي الدائرة حاليًا ،جلهة فتح
ّ
الصرافني.
ملف
ّ
ّ
مركبة ،وال ميكن ّ
حلها بقرار أمين.
مشكلة سعر صرف الدوالر
سبق لدول عديدة (إيران وتركيا ،مث ًال) أن حاولت جلم انهيار
عملتها باألمن والقضاء ،لكن ذلك مل جُي ِد نفعًا .فما يراه خرباء
اقتصاديون ومصرفيون وعاملون يف سوق الصرافة ،أن القرار،
مبعنيني :األول أن ترك سعر الصرف
سياسي
بالدرجة األوىل،
َ
ّ
حرًا يف السوق السوداء هو نتيجة لسياسة رمسية أعلنها املسؤول
األول عن «سالمة النقد الوطين» ،حاكم مصرف لبنان رياض
حدد أسعارًا متعددة للدوالر ،وترك السوق السوداء
سالمة ،الذي ّ
يسميه العرض والطلب .أما املعنى الثاني ،فمربتط باخلالفات
ملا
ّ
السياسية اليت حتول دون تأليف حكومة ،ودون وضع خطة واضحة
ختيم على لبنان منذ صيف
للخروج من حالة االنهيار الشامل اليت ّ
عام  .2019ومن دون قرار على املستوى السياسي ،سيبقى سعر
الدوالر بال سقف!

االرتفاع اهلائل يف أسعار املواد الغذائية (حلوم وخضار وفواكه)
أدى إىل «اختفاء» كثري من «الطبخات» من البيوت وإغالق مطاعم
كثرية أبوابها .وحدها حمال الـ»سناك» ،رغم أنها «تربلت» أسعارها،
تشهد «انتعاشًا» نسبيًا ،ولكن مع تراجع العادات الشرائية للزبائن.
كثريون أصبحوا يكتفون بسندويش واحد ،وإقبال على سندويشات
الفالفل والبطاطا والقرنبيط بعدما باتت اللحوم خارج قدرة كثريين
على «الظفر» بها.
تبدلت األسئلة الغذائية اليت كان اللبنانيون يطرحونها على
ّ
هم معرفة إن كان الغذاء متوفرًا يسبق السؤال
أنفسهم .أصبح ّ
حول نوعيته .أساسًا اجلواب عن السؤال األخري أصبح سه ًال مع
تناقص اخليارات ،فشراء اللحمة بات من املستحيالت ،واخلضار
ُتشرتى بكميات حمدودة .أما جلسات «املشاوي والشباب» فذكرى
من أيام «الزمن اجلميل» بعدما قضى عليها االنهيار االقتصادي
وفريوس كورونا.
يف تقرير «تقييم األمن الغذائي متوز  -آب  ،»2020الصادر عن
العاملية أخريًا ،تبينّ أن  %40من األسر املقيمة يف
منظمة الغذاء
ّ
لبنان تعاني من صعوبات يف الوصول إىل الغذاء وحتديدًا يف عكار
( )%55واهلرمل ( .)%48وكشف أن  %19من األسر تستهلك
وجبات غذائية غري كافية خصوصًا يف عكار ( )%38والشمال
( )%27وبعلبك اهلرمل ( .)%25وتعتمد  %87من األسر على غذاء
أقل كلفة وأقل تفضي ًال ،فيما ّ
خفضت  %56من األسر من احلصص
الغذائية ،وقالت  %55من األسر إنها ال متلك الكمية الالزمة من
الغذاء.
ُ
عد يف وقت كان سعر صرف الدوالر
ويزيد األمور سوءًا أن التقرير أ ّ
يف «خانة» السبعة آالف لرية ،فيما ّ
ختطى قبل يومني الـ  12ألفًا،
ناهيك عن انعكاسات انفجار املرفأ وتفاقم أزمة كورونا اللذين زادا
من أعداد العاطلني من العمل بشكل كبري.
حمالت الفالفل والسندويشات والـ»سناك» ،شأنها شأن كل شيء
آخر ،ضاعفت أسعارها مرتني وثالثًا .لكنها ،وعكس كل شيء آخر،
تشهد «انتعاشًا» .إذ أن أسعارها ال تزال يف «املتناول» .سندويش
الدجاج يف مطعم «سندويش ونص» ،مث ًال ،صمد طوي ًال عند 6500
لرية قبل أن يرتفع أخريًا إىل  10آالف لرية ،ال يزال «متعاطو
اللحوم» قادرين على توفريها ،رغم أن «كثريين باتوا يكتفون
بسندويش واحد بدل اثنني» ،حبسب موظف يف أحد الفروع .سعر
سندويش الفالفل يف سناك «فالفل أبو أندريه» ،مثا ً
ال آخر ،ارتفع
من  3آالف لرية إىل  9آالف ،ولدى «فالفل فرحية» من  3500لرية
إىل  7آالف 2« .فالفل بيشّبعوا وسعرن أقل من سعر سندويش
شقف يف أي مكان آخر» ،وفق أحدهم.

«االنتعاش» ليس شام ً
ال بل يختلف بني املناطق وضمن املنطقة الواحدة

رغم ذلك تتزايد ،حبسب مدير أحد الـ»سناكات» ،ظاهرة من
يستفسرون عن األسعار ويغادرون من دون أن يشرتوا شيئًا،
أما املقّبالت فأصبح الطلب عليها «نادرًا جدًا بعدما زاد سعر صحن
احلمص ،على سبيل املثال ،من  7آالف لرية إىل  14ألفًا» .ويلفت
إىل أن «الطلب زاد على سندويشات البطاطا والقرنبيط لكونها
أرخص وسعرها ال يتعدى  6500لرية» ،أما طلب «جبنة زيادة» على
أي سندويش فيكاد خيتفي بعدما باتت هذه الزيادة تكلف 2500
لرية إضافية على السعر بدل  1000لرية».
ويعزى ذلك إىل ارتفاع الكلفة على املطاعم بشكل كبري .يقول مدير
ُ
فروع «فالفل أبو أندريه» جاد لطفي إىل أن «سعر الزيت زاد بنسبة
 %30تقريبًا ،وسعر جبنة الشيدر بـ  %30أيضًا ،وجرة الغاز تضاعف
سعرها ،فيما سعر كيلو البندورة قفز من ألف لرية إىل  5آالف...
ّ
نعد
وحتى األوراق اليت
نلف بها السندويشات ارتفع سعرها ومل ُ
نطبع عالمة املطعم عليها للتوفري» .أضف إىل ذلك «الكلفة املرتفعة
جدًا لكل املواد الغذائية ناهيك عن اإلجيارات والكهرباء ورواتب
املوظفني وكلفة الصيانة» حبسب صاحب أحد الـ»سناكات».
«انتعاش» عمل هذه احملال ليس شام ًال بل خيتلف بني املناطق
وحتى ضمن املنطقة الواحدة« .تشعر بعمق األزمة كلما اجتهت
مشا ً
ال .يف طرابلس ،اضطررنا إىل إغالق فرعنا هناك بسبب تراجع
النشاط» ،يقول لطفي ،فيما يشري مدير أحد فروع «فالفل فرحية»
فرعي عني
إىل أن فرع األشرفية يف بريوت ،مث ًال ،أكثر إنتاجية من َ
الرمانة وفرن الشباك.
طوني الرامي ،نقيب أصحاب املطاعم واملقاهي واملالهي
والباتيسري ،يؤكد أن «العمل يف السناكات رائج ووضعها نسبيًا
أفضل من املطاعم» .لكنه يشري إىل أن «القاعدة ّ
املتبعة يف القطاع
املطعمي هي :على قد ما بتشتغل على قد ما بتخسر .ولفت إىل
أن « %50من املؤسسات العاملة يف القطاع أقفلت ،وتعبنا من
النق .طالبنا بدوالر سياحي ومل حنصل عليه .طالبنا خبطة إعفائية
ومل حنصل عليها ،وندرك أن الدولة غري القادرة على مواصلة دعم
املواد األساسية والدواء لن تكون قادرة على دعمنا».
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مــقاالت وتــحقيقات

«ظهور مفاجئ» لرياض سالمة :مستعد للتدخل لضبط سعر الصـرف!
فجأة ،اكتشف حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة،
ّ
احلد من
تؤدي إىل
قادر على تقديم اقرتاحات
أنه
ّ
ّ
ٌ
«اجتمعت مع وزير
التدهور يف سعر صرف العملة.
ُ
املالية،
وعرضت عليه بعض االقرتاحات اليت سيقوم
ُ
أن هذه االقرتاحات
ستؤدي إىل
ّ
بدرسها .نعتقد ّ
اخنفاض سعر صرف الدوالر يف لبنان» ،قال سالمة
أن هذه االقرتاحات
بعد لقائه غازي وزني .وأضاف ّ
سيدرسها اجمللس املركزي ملصرف لبنان «خالل
أن مصادر األخري تقول ّ
إنه خالل
الـ 24ساعة» ،إال ّ
االجتماع الدوري الذي ُعقد االربعاء (املاضي) ،مل
ّ
يضع سالمة على الطاولة اقرتاحاته،
ولكنه قد يدعو
اجمللس املركزي إىل االجتماع جُم ّددًا بعد ظهر اخلميس
(أمس األول).
«ظهور» حاكم البنك املركزي ّ
مت بعد أن جنحت
سياسته يف ترك العملة الوطنية تنهار .ترك سوق
ً
«ي ْفلت»،
تارة عرب املشاركة يف املضاربات
الدوالر َ
ً
داخل السوق
مباشرة عرب مدير العمليات يف
ّ
ً
وتارة أخرى حني
«املركزي»،
«غطى» خالل األسابيع
املاضية عملية شراء املصارف للدوالرات من السوق
وبيعها الشيكات بـ 27يف املئة من قيمتها
(تدنت
ّ
حبجة
قيمة الشيك األربعاء (املاضي) إىل ّ ،)%24.5
ً
إضافة إىل خُم ّطط
«إعادة تفعيل القطاع املصريف».
سالمة يف حترير سعر الصرف من دون األخذ بعني
االعتبار مأساة املجُ تمع وانعكاسات األزمة عليه ،هو
بدد ّ
مل يعرتف بعد ّ
كل الدوالرات ،من ضمنها
بأنه ّ
حدده
سميه «االحتياطي اإللزامي» الذي كان قد ّ
ما ُي ّ
بـ 17مليار دوالر أمريكي.
ّ
األربعاء (املاضي) ،أعلن سالمة ّ
أنه ُيريد أن
يتدخل
يف السوق .اجتمع مع اجمللس املركزي ،صدر بعده
بيان فيه ّ
أنه ّ
متت مناقشة «مواضيع نقدية ومالية
ٌ
لحة» .ثم زار وزير املالية غازي وزني،
ومصرفية ُم ّ
فتحدث أيضًا عن إجراءات خلفض سعر الصرف،
ّ
أما الزيارة الثالثة فكانت إىل من يعتربه سالمة
امل ّ
«حاميته السياسية» يف لبنان ،الرئيس ُ
كلف سعد
احلريري.
تعول على جولة سالمة ،خاصة ّ
مل
«السوق»
أنه ما
ّ
ّ
صرًا على اعتماد
التكتم يف مقاربة األزمة .إال
زال ُم ّ
أن «احلاكم»
ّ
أن مصادر ُمتابعة كشفت لـ»األخبار» ّ

عاد إىل نغمة حصر أعمال الصريفة بالقطاع املصريف ،وإنشاء
ّ
يضخ فيها
آلية واحدة تحُ ّدد سعر مبيع وشراء ،على أن
الدوالرات الالزمة ،وال يتم إجراء املعامالت إلاّ عرب املصارف.
ّ
سوق سالمة القرتاحه على اعتبار ّ
«تدخل منه لضبط سوق
أنه
سي ّ
ُ
ّ
النقد»،
ولكنه عمليًا حماولة «ملتوية» إلجبار الناس على إخراج
دوالراتها من منازهلا وخزناتها (يقدرها مقربون من سالمة بـ10
ّ
مليارات دوالر!) ،وترميم عمليات التبادل النقدي بني
السكان

واملصارف اليت ستحظى بالقدرة على التحكم يف ملكية ما تبقى من
الدوالرات يف السوق.
األمر الثاني الذي يبحث فيه سالمة ،هو «الطلب من املصارف أن
تعيد إىل لبنان جزءًا من سيولة الـ( %3من قيمة األموال املودعة
لديها بالعمالت األجنبية) اليت طلب منها تكوينها يف حساباتها لدى
مصارف املراسلة يف اخلارج ،للمساهمة يف متويل املنصة اجلديدة».

«االخبار»

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ.
ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻋﲆ أﺳﱰاﻟﻴﺎ آﻣﻨﺔ وﺗﺤﻤﻲ �ﻂ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ .ﺳﻴﺘﻢ أوﻻً ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛ� ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ �ﺮض ﺧﻄ� وأوﻟﺌﻚ اﻷﻛ� ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔ�وس ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ� ،ﺎ ﰲ ذﻟﻚ:
• ﻋ�ل اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺤﺪود
• اﻟﻌﺎﻣﻠ� ﰲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﻨ�
• اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ دور رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﻨ� ورﻋﺎﻳﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﺣ�ﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،١٩-وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀً ﺎ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﰲ أن ﻧﺒﻘﻰ .COVIDSafe
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻋﺪ دورك ،زُر  australia.gov.auأو اﺗﺼﻞ ﺑـ National Coronavirus Helpline

ﻋﲆ .1800 020 080
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﺗﺼﻞ ﻋﲆ .131 450

آﻣﻦ .ﻓ ّﻌﺎل .ﻣﺠﺎين.

ﺑﺘﴫﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﱰاﻟﻴﺔCanberra ،
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إعـــالن

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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In memory of the
Christchurch terror attack

Two years ago today, a terrorist murdered 51
people and wounded 40 others inside their
place of worship in Christchurch. We continue to pray for the victims and their families.
This callous and unjustifiable attack was
borne of inhuman hatred, in moving forward
with our lives, we should strive earnestly to
always challenge hatred with love and goodwill.
Historically, we the Muslims around the world
have consistently rejected victimhood. We are
a resilient community that will always bounce
back with the help of Allah. It is to the credit
of the families of victims in New Zealand that,
notwithstanding their great loss, they have
shown forgiveness and the will to continue
contributing to society.

sonally visited families of the victims in
Christchurch, my heart is always with them, I
pray for them and their loved ones and pray for
greater healing in our world.” Said AFIC president Dr Rateb Jneid.
Whilst we ask our members to always be vigilant, we also assert that our world needs voices
of unity and healing, we should always promote
better awareness and answer questions about
our faith with love, friendship and goodwill.

“One week from now, AFIC will be holding a
major event to celebrate Australia’s wonderful
diversity and social inclusion, we are a nation
enriched by our diverse cultural and religious
backgrounds.” Said Dr Jneid.

Authorised by Dr Rateb Jneid
“In the aftermath of the terrorist attack, I per- President
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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, Int
15 L ($78)
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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مـــقابلة

ال توجد خالفات مع شريين عبد الوهاب أنا أحبها وأحب صوتها..

لطيفة :ال أفكر حالياً يف الزواج وال أندم على عدم حتقيق األمومة
ريهام املصري  -ايالف

فنانة تونسية من طراز خاص ،تعشق التجديد
سواء يف مظهرها أو أدائها الغنائي ،تواكب كل
جديد وحترص على تقديم ما يالئم األجيال اجلديدة
من أحلان وكلمات وفيديو كليب ،تبدو «فريش»
يف روحها ،وال تفكر إال فيما يسعدها وهو فنها.
ويف حوارها مع «سيدتي» روت بصراحة «حكايات
لطيفة» وحتدثت عن الزواج واألمومة واالعتزال
والعديد من األمور الفنية واخلاصة يف احلوار
التالي.
بداية ،حيمل برنامج «حكايات لطيفة» تشابهًا مع
برناجمك السابق «يال نغين» فلماذا مل يتم تغيري
الفورمات ،خاصة أننا علمنا أن الربنامج له طبيعة
خمتلفة يف جلسات العمل األولية؟
أو ً
ال ،برنامج «حكايات لطيفة» خمتلف متامًا
عن برنامج «يال نغين» ،والفاصل الزمين بني
الربناجمني  9سنوات ،ثانيًا «حكايات لطيفة»
ضيوفه من النجوم الرجال فقط وليس النجمات،
ثالثًا فورمات الربنامج خمتلفة متامًا؛ ألنه يعتمد
استضافة ضيف واحد وليس  3جنوم مثل «يال
نغين» ،وضيف كل حلقة جنم أول يف الطرب
العربي يروي تفاصيل مشواره الفين ،وختتتم
احللقة بأغنية ثنائية جتمعين مع الضيف من األفالم
الغنائية القدمية أو غريها ،وهذا مل يكن ضمن
فورمات «يال نغين» ،إىل جانب اختالف ظهوري
يف الربناجمني.
بالتزامن مع طرح «حكايات لطيفة» ،قررت شبكة
قنوات أم بي سي عرض «يال نغين» ما اعتربه
البعض حماولة للنيل من الربنامج .ما الذي بادر
ِ
علمت باألمر؟
إىل ذهنك حني
حقيقة ،مل خيطر ببالي شيء ،وأرى أنه أمر طبيعي
أن تذيع أم بي سي «يال نغين»؛ فقد سبق أن
متت إذاعته مرات كثرية ،والربنامج هلم ومن
إنتاجهم وهلم حق عرضه وقت ما يقررون ذلك،
«يال نغين» مت عرضه يف نوفمرب (تشرين الثاني)
 2011وخالل  8سنوات أعيد عرضه أكثر من مرة،
ويف النهاية كل قناة هلا سياساتها اخلاصة يف
توقيت العرض وهلا مجهورها اخلاص ،وعرضه لن
ينال من «حكايات لطيفة»؛ ألن شكل الربناجمني
خمتلف متامًا ،كما أن عرض الربناجمني يف التوقيت
نفسه يأتي يف صاحل املشاهد العربي.

ألبوم «فريش» حقق نقلة فنية

َ
حيظ آخر ألبوماتك
ننتقل للغناء ...ملاذا مل
«فريش» رغم جودته بنسبة جناح كبرية؟ فهل
السبب تغري سوق املبيعات واإلنتاج يف مصر
والوطن العربي؟
العكس صحيح ،ألبوم «فريش» حقق نقلة فنية
كبرية يف رأيي الشخصي حتى يف نوع األغاني
اليت قدمتها ،واأللبوم بالكامل اعتمد على الشباب
اجلدد ،وأغنية «فريش» حتديدًا جنحت بشكل كبري،
ومت أخذها كإعالن إلحدى شركات االتصاالت
يف مصر ،إىل جانب أغنية «حبر الغرام» اليت
«كسرت الدنيا» بعد طرحها على الدجييتال ميديا،
فالعامل اآلن يتجه إىل الدجييتال ميديا واملنصات
الرقمية ،وبالتالي من الصعب أن نتحدث عن
سوق املبيعات والسي دي؛ ألنه مل يعد هناك
سوق للسي دي بل أصبح السوق متجهًا أكثر
ملواقع االستماع واملشاهدة األونالين.
يعتمد الكثري من النجوم على األغنيات السينجل،
أو طرح األلبومات أونالين قبل طرحها باألسواق،
ما الطريقة اليت تعتمدها لطيفة يف الفرتة
احلالية؟
حنن يف مرحلة ال بد فيها من طرح أغنيات سينجل
أو أغنيتني على األكثر قبل طرح األلبوم ،أو خالل
التحضري له ،وهذا ما فعلته مؤخرًا ،فقد طرحت
أغنية «فيها وفيها» سينجل ،وقريبًا
سأطرح أغنية أخرى جديدة ،إىل أن أنتهي من
تسجيل األلبوم بالكامل .واألغنيتان ستكونان
ضمن األلبوم ،وهذه السياسة السائدة حاليًا وأنا
بت أعتمدها مؤخرًا ،حتى ال يغيب الفنان فرتة

كونت  30ألبومًا و 500أغنية و 100فيديو كليب،
ّ
لكن ثروة مالية ال ،أنا مستورة واحلمد هلل.

طويلة عن مجهوره.
كان ِ
لك موقف معلن من
تصرحيات الفنانة شريين
عبد الوهاب حول سخريتها
من تونس ،فهل انتهى
اخلالف بينكما أم ما زال
قائمًا؟
انتهى اخلالف بيننا بالفعل،
وال يوجد خالف حاليًا بيننا،
وأنا أحب شريين وأحب
صوتها وأحب أن أستمع
تويف
وحني
ألغنياتها،
والدها ذهبت لتقديم واجب
العزاء ،وأيضًا أريد أن
أهنئها على ألبومها اجلديد.

وما جديد لطيفة الفرتة املقبلة بعد «حكايات
لطيفة»؟
حاليًا ،ينصب تركيزي بالكامل على برنامج
لدي أغنية جديدة
«حكايات لطيفة» ،وأيضًا
ّ
ولدي تصوير ثالثة فيديو
مشغولة بتفاصيلها،
ّ
كليبات بني مصر وخارجها.
ومن يشغل قلب لطيفة؟
شغلي ما يشغل قليب حاليًا.

أسئلة سريعة
ما هي قطع املالبس اليت ال تستغنني عنها؟
«إشارب»(وشاح) ال أستطيع االستغناء عنه سواء
يف الطائرة أو يف البيت ،فال بد من وجوده.

وما رأيــك بشأن تصرحياتهــا
مؤخــرًا أنه ال يوجد على
الساحة الغنائية مثل شريين
عبد الوهاب؟
أنا كـ لطيفة أرى أن كل مطربة ال يوجد مثيل هلا
بالفعل ،فال يوجد مثل أنغام أو شريين عبدالوهاب
أو مسرية سعيد ،وأيضًا «مفيش زي لطيفة»،
وذلك ألن كل مطربة هلا طريقتها وإحساسها
اخلاص يف الغناء ،وأيضًا هلا روحها ومجهورها
الذي ينتظرها ،وبالتالي كل مطربة مميزة بطريقة
ما وهذا ال يقلل من شأن أحد على العكس هذا
يعين أن ك ًال منا مميزة عن األخرى وخمتلفة.
ملاذا جند تلك النوعية من التصرحيات الكيدية
كتصريح شريين بني النجمات فقط ال النجوم
الرجال؟
ال أظن أن هناك جنمات يهامجن بعضهن ،ومل
أر هذا حقيقة ،فمثلما قلت كل منا هلا أسلوبهــا
َ
ولونهــا الغنائي اخلاص ،وبالتالي ال مربر لوجود
هجوم بني املطربات.

لم أذهب إىل طبيب نفسي

زجية واحدة يف حياة لطيفة ...ملاذا مل تفكري
بالزواج بعد انفصالك؟
ال أفكر حاليًا يف الزواج ،ولكن حني ألتقي «ابن
احلالل» سأفكر يف الزواج بالتأكيد ،وأعتقد أن
الزواج من األمور اليت ال يتم التفكري بها أو
التخطيط هلا ،بل يأتي الزواج بشكل مفاجئ؛ ألنه
أمر خاضع للقسمة والنصيب يف النهاية.
لطيفة دائمًا مشرقة ،ما السر وراء ذلك؟
ال يوجد سر حقيقي وراء ذلك ،أنا أعيش حياتي
بشكل طبيعي ،وأحافظ على األكل وأمارس
الرياضة كثريًا ،وأحب النهار والشمس بشكل
كبري ،وأعتقد أن اإلنسان يكون مشرقًا بشكل
ملحوظ حني يتمتع بالتسامح من داخله ،وأن يكون
متصاحلًا مع ذاته ومع احلياة ،وأيضًا أن يكون
إجيابيًا مع كل احمليطني به ،إىل جانب أن إمياني
باهلل قوي ،وأعتقد أن هذا ما يعطيين اإلشراقة
اليت يراها الناس على وجهي.
هل اضطرت لطيفة يومًا للذهاب إىل طبيب
نفسي؟
مل أذهب يومًا إىل طبيب نفسي فـأنا طبيب
نفسي وأنا أعاجل أزماتي ،وطبييب النفسي
احلقيقي القرآن الكريم ،واملوىل سبحانه وتعاىل،
ّ
وحتل
ما إن أتقرب إىل اهلل كل األمور تتيسر
املشكالت املعقدة.
هل تندمني اليوم على عدم تأسيس عائلة وأن
تكوني أمًا؟
مل أندم يومًا على شيء ،وأؤمن بأن اهلل ال يعطي
اإلنسان كل شيء ،وعلى العكس أنا سعيدة أنين
كونت عائلة فنية مكونة من «30ألبومًا» و»500
ّ
أغنية» ،ومسرحية مع األستاذ منصور الرحباني،

وأغنية مع األستاذ زياد الرحباني ،وفيلم «سكوت
هنغين» مع الرائع يوسف شاهني ،هذه عائلة
حقيقية كونتها خالل سنوات عملي بالفن ،ولن
يعطي اهلل الشخص كل شيء من زواج وموهبة
غناء وأطفال واستقرار ،وذلك ألن اهلل يعطي
كل شخص شيئًا عظيمًا حبياته ويأخذ أمرًا آخر
يف املقابل ،واهلل أعطاني هذا التاريخ الفين
العظيم ،الذي يدفع آخرون مليارات لعمل رصيد
فين مماثل له.
إىل جانب عائليت احلقيقية اليت أسعد بها ،وأعيش
مع والدتي وأشقائي وأبنائهم وهم ميلؤون احلياة
بوجودهم حولي ،وهذه نعمة كبرية أيضًا ،لذلك ال
أندم يومًا على عدم تأسيس أسرة ومل أندم على
عدم اإلجناب.
ً
معينة؟ ومن استطاع
هل تعتربين أن للنجومية سنًا
برأيك احلفاظ على جنوميته سنوات طويلة؟ وهل
أنت من ضمنهم؟
ال ترتبط النجومية بسن معينة ،وأعتقد أنين من
الناس الذين استطاعوا احلفاظ على عطائهم
الفين ،وهناك جنوم أيضًا حافظوا على ذلك ،مثل
الست فريوز وماجدة الرومي ،وعمرو دياب
ومسرية سعيد وأنغام ،وأنا أيضًا استطعت احلفاظ
على جنومييت وحافظت على ثقة اجلمهور بي.

بعيداً عن الفن

من هو أكثر مصمم أزياء يفهم لطيفة؟
شانيل.
أيهما تفضلني :الذهب أم املاس؟
ال هذا وال ذاك ،أحب الفضة.
هل من املمكن أن تغادري املنزل من دون وضع
مستحضرات جتميل؟
أحب أن أظهر بدون مستحضرات جتميل كثريًا؛
لكن ال بد أن أرتدي نظارة.
ما هي أفضل ميزة لديك؟
أنا لطيفة ساعات ،لطيفة جدًا وطيبة ،لكين ال
أجيد احلديث عن ذاتي.
ما هي أكثر كلمة تستخدمينها؟
كلمة «يعيشك».
أهم ما حتتويه حقيبة لطيفة؟
أهم ما حتتويه حقيبيت املياه والقرآن واملوبايل
وأكيد «روج احتياطي علشان» التصوير مع
اجلمهور.
ما هي املوهبة اليت تتمنني أن متتلكيها؟
الغناء نعمة كبرية متنيتها وحتققت لي مع الصحة،
احلمد هلل.

وكيف تعيشني حياتك بعيدًا عن الفن؟

من بطلك املفضل يف األفالم؟
أمحد مظهر أحبه كثريًا.

وأنا بعيدة عن الفن أعيش يف الفن أيضًا ،وحني
ال أكون منشغلة بعمل فين معني أكون مع أسرتي
أو أسافر ومعظم الوقت أشغل حياتي بالرياضة.

ما الزمن الذي تتمنني أن تعيشي به؟
أمتنى أن أعيش يف زمن رياض السنباطي،
والقصبجي.

هل أنت «ست بيت شاطرة» تطهو وتقوم
باألعمال املنزلية؟
إطالقًا ،لست «ست بيت شاطرة» نهائيًا ،وليس
لي يف الطبخ وال أطبخ إال ما آكله فقط؛ ألنين
أشرد بذهين كثريًا وأفكر يف أمور أخرى أو أغين
فال أركز مبا أقوم به ،ولكن هناك من هم أفضل
مين باملنزل ،لكين أحب منزلي وأحافظ عليه،
وأتابع كل تفاصيله ،وهناك من يساعدني بهذا
األمر.

ما أكثر شيء حتبينه يف لطيفة؟
أحب كوني معطاءة دائمًا ،احلمد هلل ،وأدعو اهلل
بعدم زوال تلك النعمة ،وأظل دائمًا أعمل اخلري
وأعطي طاقة إجيابية ملن حولي.

هل تفكرين بتأسيس مشروع خاص جتاري؟
ال أجيد إدارة مشروع جتاري رحبي حبت ،إمنا
مشروع جتاري فين ،فبالتأكيد أقدم على ذلك
دون تفكري ،وبالفعل أسست شركة لإلنتاج الفين
وأنتجت ألبوماتي منذ ألبوم «أكرت من روحي حببك»
فنان
نهاية بألبوم «فريش» ،ومل يفعل هذا األمر
ٌ
بالوطن العربي غريي ،وهذا ما أعتربه مشروعي
التجاري الفين الوحيد ،وكل ما أملك.
كونت ثروة من الفن؟
هل ّ

وأكثر ما تكرهينه يف لطيفة؟
أكره االلتزام الزائد على احلد؛ ألنه يضايق
احمليطني بي.
أخريًا ،ما احلكمة اليت تؤمنني بها؟
اعمل حلياتك كأنك تعيش أبدأ واعمل آلخرتك
كأنك متوت غدًا.
مستحيل أن أفكر يف االعتزال يومًا ما
هل من املمكن أن تفكر لطيفة يف االعتزال
وتكتفي مبا قدمته على مدار مشوارها الفين ،أم
هذا األمر بعيد عن تفكريك؟
من املستحيل أن أفكر يف االعتزال يومًا ما؛ ألنين
أتنفس الفن وآلخر حلظة يف عمري سأغين ،وإن
مل أقدر على الغناء يومًا فسأظل معطاءة للفن،
ولكن لن أعتزل احلياة الفنية.
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كـتابات

تابوت مدينة ( 4من )6

لبنان ..بني بئر «ماكينزي» أنتبه ..ال ختدع نفسك وال
وسياسة التجويع
تستسلم ألي مرض

ما دالالت زيارة اجلنرال كينيث ماكينزي إىل لبنان من دون
سياسية؟ وكيف تستخدم الواليات املتحدة
شخصية
لقاء أي
ّ
ّ
مبدأ املساعدات منذ مشروع «مارشال» إىل أزمة لبنان اليوم،
سياسية؟
بهدف حتقيق مكاسب
ّ

روحي ُّ
ِ
القصيدة
تعف عن

املقابر
حني تزرعين
ُ
كام
الر ِ
حائطًا بني ّ
ِ
ممّز َق احللم
الطريد

الشوارع
معّلقًا صور
ِ

ال أرى فيها املدى..
ّ
لكنين

خميليت
ُ
شاهدت ما يكفي ّ

ٍ
قصيدة
لتحمل سرية األنقاض ألف

للغيم تشرح غربيت

وتقول لآلتني:

زار قائد القيادة الوسطى يف اجليش األمريكي اجلنرال كينيث
األمريكية يف بريوت دورثي شيا ،بلدة
ماكينزي ،والسفرية
ّ
البقاعية مؤخرًا ،يف زيارة قيل إنها «لإلطالع على
«غزة»
ّ
متوله
الطاقة
على
يعمل
ارتوازي
بئر
حفر
مشروع
الشمسية ّ
ّ
احمللية».
للتنمية
األمريكية
الوكالة
ّ
ّ
ّ
أي مسؤول سياسي،
ماكينزي مل
يلتق خالل زيارته لبنان ّ
ِ
أساسية مفادها بأن واشنطن ملتزمة بدعم
وبعث برسالة
ّ
اجليش اللبناني .ما يطرح العديد من التساؤالت :هل يأتي
ماكنزي فقط من أجل افتتاح بئر؟ ملاذا ّ
مت حتويل املنطقة
عسكرية خالل الزيارة؟ وهل ملوقع البئر يف البقاع
إىل منطقة
ّ
عالقة بقرار الزيارة؟.
أي مسؤولني سياسيني
السؤال األهم ،ملاذا مل
يلتق ماكينزي ّ
ِ
اخلارجية شربل وهبة ،هل ميكن اعتبار زيارته
وحتى وزير
ّ
رسالة واضحة بالفصل بني اجليش والسلطة السياسية؟
وماذا يعين ذلك خصوصًا على ضوء ما حيصل يف الشارع من
واملالية
االقتصادية
توترات وقطع طرقات مع ضغط األزمة
ّ
ّ
اخلانقة اليت يعاني منها لبنان؟
ً
تفقدية ،خاصة
زيارة
ميكن اعتبار زيارة ماكينزي إىل لبنان،
ّ
عسكرية
األمريكية والقدوم بعراضة
مع اصطحابه السفرية
ّ
ّ
مروحيات وإيقاف السري على الطرقات.
و6
ّ
ميدانية ،بعد أن ُ
ض ّمت
ماكينزي قدم إىل لبنان بزيارة عمل
ّ
«إسرائيل» إىل صالحياته ،قبل وقت قليل من رحيل الرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو،
حيث أصبح هو املسؤول عن امللف اإلسرائيلي يف منطقة
الشرق األوسط.
البقاعية اليت زارها ماكينزلي بذريعة البئر،
بلدة «غزة»
ّ
هي قرية صغرية %65 ،من سكانها مهاجرون إىل فنزويال
سوري ،هم عمليًا
تضم  30ألف نازح
والربازيل وإفريقيا،
ّ
ّ
حباجة إىل مساعدة للعودة إىل بلدهم وأراضيهم.
اختيار هذه النقطة للزيارة ،هي أو ً
ال بسبب قربها من احلدود
السورية ،يف الوقت الذي تطالب فيه «إسرائيل»
اللبنانية
ّ
ّ
ً
بضبط احلدود بني لبنان وسوريا ،وثانيا لقربها من اجلبهة
اللبنانية مع العدو اإلسرائيلي.
ّ

كم ضاع اهلدى
....

ِ
درجاته
فالوعي حتت الصفر يف

ِ
غفالته
اإلنسان يف
ما ُي ْس ِق ُط
َ

اضطررت إىل ّ
مو مبكرًا
فإذا
َ
الن ّ

وتعترب هذه الزيارة هي اخلامسة ملاكينزي إىل لبنان ،مل
يتلق
ِ
أي مسؤول سياسي أو اقتصادي أو حتى شخصيات
خالهلا ّ
إعالمية ،لكنه كان يف املرات السابقة يأتي بهدف واحد فقط
ّ
يسميه «مساعدة
وهو التحريض على حزب اهلل ،والتعهد مبا
ّ
باجليش اللبناني» لكي يقضي على ما يصفه بـ»ميليشيات
حزب اهلل».
كيف توظف واشنطن مبدأ املساعدات لتحقيق أهداف
سياسية؟
ّ

واسحب مزاجك من ٍ
هواء فاسد

اقتصادية صعبة
يف السياق نفسه ،يواجه لبنان أزمة
ّ
وتوترات يف الشارع جمهولة االجتاه .ومنذ بداية األزمة،
الغربية بكثافة عن الوضع املعيشي
تتحدث الصحف والوكاالت
ّ
املتأزم يف لبنان .األرقام مقلقة والصورة سوادوية والوضع
اللبنانية فقدت  %90من قيمتها ،و%55
مأساوي ،فاللرية
ّ
من املواطنني يعيشون حتت خط الفقر وفق األمم املتحدة،
أي على أقل من  3,84دوالر يف اليوم الواحد.

وأدر شؤون الروح دون ّ
منظٍر
ْ

وهنا تطرح العديد من التساؤالت وبشكل أوسع :ماذا يراد
وألي أهداف؟ ملاذا الرتكيز
للبنان؟ من يتالعب بلقمة العيش
ّ
الدولية؟
اإلعالمي على هذا الواقع وربطه باملساعدات
ّ
وكيف يستغله الغرب وخصوصًا الواليات املتحدة يف فرض
خارجية؟
سياسات وأجندات
ّ

أغلق على األفيون ّ
ِ
جهاته
كل

ِ
تتآكل األزمان بني
رئاته

ِ
صالته..
يتثاءب الشيطان عند
محمد عامر األحمد  -سورية

دائمًا ما تقدم الواليات املتحدة
األمريكية عروض مساعدات
ّ
خارجية لدوائر خمتلفة من احللفاء واألعداء ،بهدف حتقيق
ّ
مصاحل وأهداف حمددة.

الكاتب «امليادين»

أنتبه ال ختدع نفسك وال تستسلم ألي مرض او اىل أي
شيء ما..
يقال أن ال أحد ميوت من األمراض مهما تنوعت ،الن مجيع
األمراض ال تقتل اإلنسان يف الوقت نفسه ،فـ  ٩٩باملئة
من األمراض هي أمراض كرونك دزيز اي أمراض مزمنة
تعيش مع اإلنسان ،لكن ما يقتل اإلنسان يف مدة قصرية
جدًا ،هي قلة املعنويات وقلة األميان لكي يصبح يف
أحضان اخلوف املميت الذي ال يرحم أحدأ.
ً
فالرجاء منكم أن تشجعوا بعضكم بعضا بالنسبة لرفع
مستوى املعنويات بينكم  ،لكي تتغلبوا على مجيع األمراض
املخيفة والفريوسات املوجودة منذ تأسيس العامل.
ما هى املضاعفات اليت تصيبك عندما ختاف وتنهار:
توتر يف األعصاب،
احنالل يف الرجلني،
إرتفاع ضغط الدم،
جريان يف املعدة السبب وهو ارختاء يف االنسجة العصبية
للمعدة من شدة اخلوف،
االختناق يف بعض األحيان والتوقف عن الشهيق والزفري
من حدة توتر األعصاب واخلوف الشديد،
الذحبة القلبية من شدة اخلوف وارتفاع ضغط الدم
االمتناع عن الطعام مما يقلل من قوة جهاز املناعة الذي
حيفظ اإلنسان من مجيع االمراض،
احلزن واالكتئاب واخلوف يدمروا خاليا الدماغ يف بعض
األحيان لكي يستسلم لبعض االمراض البسيطة،
األمراض النفسية تسبب فوبيا حادة من املمكن ان تؤدي
اىل خلل عقلي عند ضعفاء اإلرادة،
ال ترتك نفسك منعزال عن العامل.
لكي ال تبقى مرهقا وقلقا ومهموما وخائفا وحمبطا ،بل
سابر يف الكالم مع أصدقائك على التواصل مع اآلخرين او
على طريقة التواصل االجتماعي متل التلفون والواتساب
والفايسبوك وانرتنت،
أعطي لنفسك الوقت الكايف للنقاهة واالسرتخاء لكي تعود
عن جديد ممتلئا بالنشاط واحليوية،
أبتعد عن االرهاق ومجيع االمور املزعجة،
أستمع اىل مجيع انواع املوسيقى او اىل أناشيد وموسيقى
دينية لكي تعطيك فرحا واميانا وسرورا وثقة بالنفس.
أمتنى للجميع ان ال تقطعوا األمل ،بل ثقوا باهلل وبكالمه
عندما تقعون يف التجارب الشريرة واألمراض املخزية.
وها حنن نردد معه القول الصادق قول احلق ..أطلبوا
جتدوا اقرعوا أفتح لكم إسألوا تعطوا ،ال حتزنوا مثل
باقي الناس الذين ال رجاء هلم ،بل افرحوا بالرب كل
حني واشكروا الرب على كل شيء مجيل وكل عطية صاحلة
منه ،له كل الشكر واحلمد كل حني واىل الدهر اآلتي واىل
األبد ..آمني

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

ماكرون :حنتاج اىل تغيري...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بقي اخلالف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش
مل حيسم بعد.

لقاء بعبدا

إذًا ،كسر لقاء الرئيس عون بالرئيس املكلف احلريري أمس االول،
اجلدار السميك القائم بينهما منذ آخر لقاء يف  23كانون األول من
العام املاضي ،حيث جرى عرض بعض الصيغ احلكومية ،واتفقا
على لقاء آخر يوم االثنني (بعد غد) لدراستها واحلصول على أجوبة
حياهلا ،فيما استمرت احلركة االحتجاجية على األرض من قطع
الطرقات بني املناطق ،وأبرزها كان قطع طريقي املطار واألوزاعي
وطريق السلطان إبراهيم يف اجلناح ،فيما واصلت النقابات
حتذيراتها من انهيار كل القطاعات إذا استمر تفلت الدوالر ،الذي
تراجع صباحًا إىل ما دون  13ألف لرية ثم ارتفع قلي ًال بعد الظهر
لكن مل يتجاوز الـ 13ألفًا ،وعاد وهبط مساء ليصل إىل 11500
لرية ليثبت أن ارتفاع سعره مرتبط باألزمة السياسية أكثر من أي
أمر آخر ،ليهبط اىل دون العشرة آالف قبل نهاية املساء.
فعند الثالثة من بعد ظهر أمس االول ،التقى الرئيسان عون
واحلريري ،وعرضا ملف تشكيل احلكومة ،وقال على األثر الرئيس
املكلف« :تشرفت بلقاء رئيس اجلمهورية بعد فرتة طويلة ،وحتدثت
معه يف تطلعاتي بشأن احلكومة ،على أن تكون مؤلفة من 18
وزيرًا من االختصاصيني ،لكي ننتشل البلد من األزمة االقتصادية
اليت يغرق البلد فيها .ففي نهاية املطاف ،اهلدف األساسي من
أي حكومة هو وقف االنهيار الذي نواجهه اليوم .وقد استمعت
ملالحظات فخامة الرئيس ،واتفقنا على أن جنتمع جمددًا يوم االثنني
املقبل يف لقاء آخر ،لكي نتمكن من اخلروج بشيء واضح للبنانيني
كحكومة بإذن اهلل .ويف هذا اللقاء ،ستكون هناك بعض األجوبة
األساسية حول كيفية الوصول إىل تشكيلة حكومية يف أسرع وقت
ممكن».
وأضاف« :اهلدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السري بداية
بوقف االنهيار من خالل برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة
اجملتمع الدولي بالبلد».
وأضاف« :من هنا ،فإن اهلدف األساسي من هذه احلكومة اليت
جيب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء
الناس األمل واألفق لكي نوقف االنهيار للرية اللبنانية ،اليت ال
أرى مربرًا الخنفاضها بهذا الشكل».
وتابع« :رمبا رأى اللبنانيون باألمس اصطداما بني رئاسيت اجلمهورية
واحلكومة ،وقد أتيت لكي حناول التخفيف من هذا االصطدام ونعمل
على تهدئة األمور».
وحسب املعلومات تطرق البحث جمددًا إىل تركيبة احلكومة وأمساء
بعض الوزراء ،لكن مل يتم الدخول يف أي تفاصيل حول تركيبة
جديدة ،ومت البحث يف مهمة احلكومة وتوجهاتها املرتقبة إضافة إىل
البحث يف موضوع ارتفاع سعر الدوالر بالنسبة للرية ،وكذلك يف
الوضع االقتصادي واملالي العام.
وأفادت املعلومات أن اجلو بني الرئيسني مل يكن متشنجًا ،وأن
احلريري محل إىل عون تشكيلته السابقة ،لكنه أكد أنه منفتح على
النقاش يف كل األفكار ما عدا ختطي الـ ١٨وزيرًا ،وأنه مستعد
للنقاش وللتعديل يف أمساء الوزراء أيضًا وال سيما حلقيبة الداخلية
بالتشاور مع عون .مقابل متسك عون حبقه يف تسمية حصته من
الوزراء املسيحيني.
وعلى هذا ومل يكن هناك أي نتائج عملية بعد ،لذلك سيستكمل
البحث يوم االثنني (بعد غد) يف بعض النقاط اليت ال تزال عالقة.
واملهم أن االمور ليست مقفلة وابتعدت عن السلبية.
وسبق االجتماع الرئاسي بيان صدر عن املديرية العامة للرئاسة جاء
احلس باملسؤولية الوطنية
تعول على
فيه« :إن رئاسة اجلمهورية ّ
ّ
لدى الرئيس املكلف ،فيأتي حام ًال تصورًا لتشكيل حكومة تراعي
مقتضيات التوازن وامليثاقية واالختصاص ،مستخلصًا بذلك أشهر
التكليف اخلمسة».
كما سبقت لقاء الرئيسني زيارة املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم إىل رئيس جملس النواب نبيه بري .وأفيد أن
إبراهيم قام منذ الصباح جبولة اتصاالت بدأت من بعبدا لتحضري
اجلو اهلادئ واملنتج للقاء.
ويف املعلومات ،أن االنهيار حضر بقوة يف لقاء الرئيسني ،ومن
هذه الزاوية ،اتسم النقاش باهلدوء ،بعيدًا عن االنفعال ،أو
التمرتس وراء املواقف املعلنة.
وحسب املعلومات فإن آفاق االتفاق لتشكيل حكومة سرتسو على
ما يلي:
 -1وزير الداخلية ،سيكون شخصية ُيتفق عليها بني الرئيسني
وبضمانة رئيس جملس النواب نبيه بري مباشرة.
 -2ستكون حكومة اختصاصيني غري حزبيني لتنال الثقة.
وزيرا.
 -3حكومة من 18
ً
 -4شرط أساسي :عون خيتار الوزراء املسيحيني.
 -5موضوع الثلث الضامن أصبح «وراءهم» ،وذلك لتشكيل احلكومة،
ّ
معطل نتيجة الضغوط الروسية،
ألي طرف ثلث
ولن يكون هناك ّ
وذلك نتيجة زيارة حزب اهلل إىل موسكو واتصال األطراف الروسية
احلر جربان باسيل.
باللبنانني وال سيما رئيس التيار الوطين
ّ
أن الكرملني طلب من
وكان مصدر دبلوماسي روسي أشار إىل ّ
«حزب اهلل» املساعدة يف إزالة العقبات من أمام تشكيل احلكومة.
وأكد مصدر وزاري مطلع على مسار املشاورات اجلارية لتأليف
احلكومة أن اجتماع قصر بعبدا بني الرئيس عون والرئيس املكلف

سعد احلريري مل يكن منتشنجًا ،لكن يف الوقت نفسه مل حيمل
اية معطيات جديدة ،وال تغيريًا يف املواقف بني الرئيسني يف ما
خص عملية التأليف إن لناحية العدد أو توزيع احلقائب ،موضحًا ان
أهمية اللقاء تأتي كونه حلحل العالقة الشخصية بعد التشنج الذي
خيم عليها أمس األول ،معتربًا أن اللقاء كان اهلدف منه سياسيًا
اكثر مما هو حكومي.
وعما اذا كان يتوقع تأليف احلكومة قريبًا قال املصدر إنه إذا كانت
أجواء اجتماع االثنني (بعد غد) على شاكلة اجواء اجتماع امس االول
فإنه لن تكون هناك حكومة قريبة ،وأوضح ان الرئيس احلريري
ما زال متمسكًا مبوقفه جلهة تأليف احلكومة من  18وزيرًا ،فيما
الرئيس عون ما زال غري مقتنع ويريدها أن تكون من  20وزيرًا.

ماكرون نهج جديد مع لبنان قريباً

ويف موقف فرنسي ،ميكن ان حيمل مؤشرات للمرحلة املقبلة أعلن
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرونا اننا «حنتاج اىل تغيري النهج
واألسلوب يف األسابيع املقبلة يف ما يتعلق بلبنان» ،حسبما افادت
«رويرتز».
واعترب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أنه «من الضروري
تغيري املقاربة يف لبنان» ،وقال« :يقرتب وقت اختبار املسؤولية
من االنتهاء وسنحتاج يف األسابيع املقبلة ،بوضوح شديد ،إىل
تغيري مقاربتنا ونهجنا».
أضاف« :ال ميكننا ترك الشعب اللبناني يف الوضع الذي هو فيه.
جيب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل
حكومة و (تنفيذ) االصالحات الضرورية» ،جمددا تعلقه ب «الشعب
اللبناني».
يأتي حديث ماكرون بعدما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ،األربعاء
املاضي ،أن على األوروبيني واألمريكيني زيادة «الضغوط» على
الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وقد يتم ذلك
أيضا من خالل «عقوبات».
وصرح الدبلوماسي لصحفيني «جيب زيادة الضغط إىل حد كبري
على القادة السياسيني .سيكون هذا عمل األسابيع املقبلة».
وأضاف «لن نتحرك مبفردنا لكن مع شركائنا األوروبيني ومع
األمريكيني».

رياض سالمه أمام القاضية عون فهل يحضر؟

من املفرتض أن يكون قد حضر قبل ظهر امس اجلمعة حاكم مصرف
لبنان رياض سالمه اىل قصر عدل بعبدا للمثول أمام مدعي عام 
ن القاضية غادة عون يف ملف كبري يتعلق بتبييض األموال
جبل لبنا 
وإجراءحتويالت مالية ضخمة اىل اخلارج.
إذا حضر سالمه شخصيًا ستستجوبه القاضية عون ،وإذا مل حيضر
وإستعاض بإرسال وكيله القانوني فسيكون األخري مضطرًا اىل
تقديم معذرة قانونية ومقنعة لعدم حضوره ،وإال تلجأ القاضية
عون اىل دعوته ثانية وإذا مل حيضر يف املرة الثانية يصبح من
ّ
تسطر حبقه بالغ حبث وحتر ومن بعده مذكرة
الطبيعي والقانوني ان
ٍّ
توقيف غيابية.
وهنا ال بد من التذكري بأن سالمه سبق أن مثل أمام القاضية عون
يف ملف الدوال ر املدعوم ،ولكن بعدما تغيب عن اجللسة األوىل
يسرب موعدها مسبقًا اىل وسائل
حتدد له جلسة ال
وطلب أن
ّ
ّ
اإلعالم.
يف ملف تبييض األموال والتحويالت املالية اىل اخلارج ،تشري
املصادر املتابعة اىل أن أول من فتح هذا امللف هي مفرزةالضاحية
اجلنوبية يفقوى األمن الداخلي منذ سنة ونصف ،ومن بنيالقضاة
الذين حققوا يف امللف هو املدعي العام املالي القاضي علي
إبراهيم ،الذي ختم حتقيقه وأحال امللف يف حينها اىل قاضي
التحقيق األول يف بريوت القاضي شربل أبو مسرا .الالفت حبسب
املصادر القانونية هو منع القاضي أبو مسرا احملاكمة عن صيارفة
وعن متورطني كثريين يف امللف وعدم اإلدعاء على املصارف وعلى
حاكم مصرف لبنان .التحويالت املالية املقصودة من هذا امللف،
حصلت قبل وبعد  17تشرين األول  2019ويف نهاية العام 2019
وبداية العام .2020
ترجح عدم حضور رياض سالمه
األجواء داخل قصر عدل بعبدا
ّ
اجللسة ،لكن عدم حضوره لن يثين القاضية عون عن متابعة
السري بامللف ،خصوصًا بعدما وردت اليها معلومات مهمة جدًا عن
التحويالت املالية اىل اخلارج.
بني مالحقته يف ملف الدوالر املدعوم والذي أحيل من القاضية
عون اىل قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال منصور،
مالية ضخمة قام بها هو
ومالحقته يف سويسرا مبلف حتويالت
ّ
وشقيقه ومساعدته ،وصو ً
مدعي عام
ال اىل امللف املفتوح من قبل ّ
جبل لبنان جبرائم تبييض األموال ومساعدة املصارف والصيارفة
على إجراء حتويالت اىل اخلارج يطرح حوهلا الكثري من عالمات
شخصية ممنوع
اإلستفهام ،تبدلت صورة حاكم مصرف لبنان من
ّ
ي واخلارجي ،ومهما
املس بها اىل موظف مالحق امامالقضاء اللبنان 
ّ
زار رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف
حسان دياب وحتى لو قدم سلسلة إقرتاحات لوزير املال
األعما 
ل ّ
غازي وزني من شأنها حبسب قوله ان ختفض بعض الشيء سعر
صرف الدوالر ،فذلك لن مينع عنه املالحقة .مالحقة قد تنتهي هذه
املرة مبا ال تشتهيه سفن احلاكم ،ألننا نتحدث يف اخلارج عن قضاء
سويسري ،ويف الداخل عن قاضية إمسها غادة عون.

بوتني ردا على بايدن...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فالدميري بوتني ،امس االول اخلميس ،على تصرحيات نظريه
األمريكي جو بايدن األخرية ضده ،واليت وصفه فيها بأنه «قاتل»،

وقال إن «القاتل هو من يصف اآلخر بذلك ،وكل إناء مبا فيه
ينضح».
وتوجه بوتني لبايدن قائ ًال« :سأقول لك ..كن بصحة جيدة»،
ّ
مشريًا إىل أن «الناس يرون اآلخرين عادة كما يرون أنفسهم».
نقيم الناس والبلدان األخرى،
وأضاف الرئيس الروسي «عندما
ّ
فإن األمر يشبه النظر يف املرآة» .وتابع« ،على الرغم من اعتقاد
الواليات املتحدة أننا مثلها ..لكن األمر ليس كذلك ،فنحن لدينا
شفرة جينية خمتلفة».
ورأى بوتني أنه سيتعني على الواليات املتحدة أن حتسب حسابًا
لروسيا .وتناول الرئيس الروسي املؤسسة األمريكية ،وقال إن
األمريكيني األفارقة يف الواليات املتحدة ما زالوا يتعرضون للظلم
واإلبادة.
لكن بوتني يف اخلتام أكد أن روسيا ستواصل تطوير العالقات مع
مجيع دول العامل ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
ويف السياق ،أكد البيت األبيض أن الرئيس األمريكي« ،غري
نادم» على تصرحياته حول نظريه الروسي.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض ،جني بساكي ،خالل مؤمتر
صحفي عقدته امس االول اخلميس ،ردًا على سؤال حول ما إذا
كان بايدن يندم على تصرحياته« :ال ،الرئيس قدم جوابًا مباشرا
على سؤال مباشر».
تصرحيات الرئيس األمريكي األخرية ووصف نظريه الروسي
بـ «القاتل» أثارت جد ً
ال دبلوماسيًا بني البلدين ،حيث وصفت
الرئاسة الروسية «الكرملني» تعليقات بايدن بـ «السيئة جدًا وغري
مسبوقة» .فيما قالت وزارة اخلارجية الروسية إن العالقة بني
موسكو وواشنطن «وصلت إىل طريق مسدود».
ويف الوقت نفسه ،أكدت بساكي على أن واشنطن مقتنعة بأنه
ميكنها التعاون مع روسيا يف عدد من اجملاالت رغم اخلالفات بني
الطرفني.
يف املقابل ،قال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن
موسكو ستنطلق من حقيقة أن «بايدن ال يريد بالتأكيد حتسني
العالقات معها».
وفيما استدعت موسكو سفريها لدى واشنطن أناتولي أنتونوف،
ملناقشة العالقات الروسية األمريكية.

أوملرت :عالقة اسرائيل...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلمارات  4أو  5مرات ،وبعض هذه الزيارات جرى يف فرتة سابقة
إلعالن التطبيع ،مضيفًا أنه حرص على «عدم اإلعالن عنها يف
الوقت الذي كان األمر حساسًا ،رغم أن عالقتنا مع اإلمارات كانت
وثيقة ويف أبعاد خمتلفة».
وأضاف أن «اإلمارات سعيدة للغاية بهذه العالقة مع إسرائيل،
لكن يف تقديري هم ليسوا متحمسني للدخول يف نوع من حرب
التهديدات واالفرتاءات ضد اإليرانيني».
وأشار إىل زيارة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،اليت ألغيت يف
الساعات األخرية ،إىل أن اإلماراتيني «خيشون من سفر نتنياهو
الذي كان قريبًا من مواعيد االنتخابات ،وكان واضحًا أنه مل ِ
يأت
إىل اإلمارات لساعات قليلة ليعلن عن إعجابه بثقافة اإلسالم».
وتابع« :لقد جاء للرتويج حلملته االنتخابية ،وكان اخلوف أنه خالل
زيارته هناك ،وحبضور القيادة العليا لإلمارات ،أن ُتقال بالضرورة
أشياء ليست مرحية لألجواء اليت يريدها قادة اإلمارات يف عالقاتهم
مع إيران ،لذلك هم مل يتحمسوا إىل هذه الزيارة».

أمريكا :منفتحون على...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

حبيازة السالح النووي.
جاءت هذه التطورات يف وقت أعرب فيه فريق الرئيس األمريكي
جو بايدن عن احتمال توسيع االتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران
املزعزعة يف املنطقة ،ودعم امليليشيات ،والصواريخ الباليستية.
إيران ختطئ
فيما اعترب املبعوث األمريكي اخلاص بإيران روبريت مالي ،أن
االتفاق النووي هش وميكن تقويته مبالحق إضافية ،مضيفًا أن
إيران ختطئ إذا تصورت الضغط على واشنطن من خالل اهلجوم
على القوات األمريكية يف العراق.
وأضاف أن اهلجمات األخرية اليت شنها وكالء إيران على القوات
األمريكية يف العراق جتعل من الصعب على إدارة بايدن حشد
الدعم احمللي ملبادرتها الدبلوماسية اجلديدة حلل التوترات بني
الواليات املتحدة وإيران.
ّ
تكثفت اهلجمات على مواقع
يشار إىل أنه ويف اآلونة األخرية قد
ُ
فاستهدف يف فرباير املاضي جممع عسكري يف
تضم قوات أجنبية،
مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف ،ما
أدى إىل سقوط قتيلني بينهما متعاقد مدني أجنيب يعمل معه.
إىل ذلك ،تتمسك اإلدارة األمريكية بعودة إيران بالكامل إىل كافة
التزاماتها السابقة ،كما تسعى يف الوقت عينه إىل حبث إمكانية
توسيع هذا االتفاق الذي أبرم مع الغرب عام  ،2015وانسحبت منه
واشنطن يف  ،2018ليشمل مسائل أخرى.
وخالل األشهر املاضية ،سعت كل من إدارة الرئيس األمريكية جو
بايدن والرئيس اإليراني حسن روحاني إىل إعادة إحياء االتفاق
النووي ،عرب مساع أوروبية مكثفة ،إال أن الطرفني اصطدما وال
يزاالن مبسألة «من سيتخذ اخلطوة األوىل» ،مبعنى هل ترفع واشنطن
العقوبات أوال أم تعود طهران عن انتهاكاتها قبل ذلك!.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

هيونداي نيكسو حتصد تصنيف أول إي-سكوتر كهربائية للسباقات يف العامل تبصر النور
اخلمس جنوم من Green
NCAP

كشفت بطولة إي سكوتر الكهربائية( ، )eSCاليت أسسها السائق
خليل بشري مع بعض أهم األمساء يف عامل رياضة احملركات ،أخريًا
عن السكوتر الكهربائية اليت ستخوض أوىل سباقاتها يف .2021
حتت تسمية أس1-أكس ( )S1-Xمت تطوير السكوتر الكهربائية
املتطورة واحلدية على أيدي مهندسني خمضرمني يف عامل رياضة
احملركات ،وخضعت لتجارب يف احللبات مع أمهر دراجي التطوير
يف العامل.
تصميم وتكنولوجيا سيارات السباقات
النموذج األولي للسكوتر الكهربائية مت تطويره على أسس تصنيع
سيارات السباقات من قبل اجلناح التكنولوجي لفريق ويليامز
للفورموال « 1ويليامز أدفانسد إجنينريينغ» ،مبا يف ذلك هيكل من
املكونات األخرى ،إضافة إىل
ألياف الكربون وألياف طبيعية لبناء
ّ
نظام تعليق قابل للتعديل يف األمام واخللف مصنوعني من مادة
األملنيوم خفيفة الوزن مت حفره بأحدث املعدات التكنولوجية.
إنها أسرع وأقوى سكوتر مت بناؤها يومًا!
قادرة على بلوغ سرعات خالل السباقات تفوق الـ  100كلم /ساعة
( 60ميل/ساعة) ودخول املنعطفات بزاوية احنناء قدرها  50درجة،
صممت خصيصًا هلا ،يرتاوح طوهلا بني  400و 100مرت.
يف حلبات ُ
وهي خري مثال كيف ميكن حتويل تكنولوجيا التسابق إىل مركبة
صغرية ميكن استخدمها يوميًا ،وتكون مسرحًا لتطوير واستكشاف
التنكنولوجيا املستقبلية الرائدة للطرقات العامة.

حصلت سيارة نيكسو NEXO -الكهربائية من اجليل الثاني من
هيونداي موتور ،على تصنيف مخس جنوم من «غرين نكاب Green
 ،»NCAPاملنظمة العاملية املستقلة اليت تصنف املركبات على
أساس كفاءتها يف استخدام الطاقة وانبعاثاتها.
واستند التصنيف إىل ثالثة مؤشرات ،احتوى كل منها على عدة
مقاييس :اهلواء النظيف ،وكفاءة الطاقة ،والغازات املسببة
لالحتباس احلراري .وسجلت سيارة نيكسو نقاط كاملة على كل من
مؤشر اهلواء النظيف وإخنفاض إنبعاثات الغازات الدفيئة ،بصفتها
سيارة كهربائية تعمل خباليا الوقود اهليدروجينة ،وتنتج املاء
املقطر كانبعاث وحيد هلا .وكان تصنيفها املمتاز لكفاءة الطاقة
دليلاً
إضافيا على جودة السيارة واستدامتها ،مما يثبت أن تنقل
ً
خاليا الوقود هو تقنية فعالة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشارت مبادرة  Green NCAPيف تقريرها على أن سيارة نيكسو
ال متلك أي انبعاثات من ماسورة العادم خبالف املياه .نتيجة لذلك،
ً
نقاطا كاملة لكل من
سجل سيارة نيكسو الكهربائية من هيونداي
مؤشري اهلواء النظيف وغازات االحتباس احلراري .كما أن كفاءة
جدا وتظهر نيكسو مبؤشر متوسط مرتفع مبا يكفي
الطاقة عالية ً
لكسب السيارة تصنيف مخس جنوم كحد أقصى «.
ومبناسبة التصنيف اجلديد لسيارة نيكسو ،صرح أندرياس
كريستوف هوفمان  ،نائب الرئيس للتسويق واملنتجات يف
شركة هيونداي موتور – أوروبا« :حنن فخورون بتصنيف مبادرة
 Green NCAPلسيارة نيكسو الكهربائية ضمن فئة اخلمس جنوم،
لتنضم إىل كل من سيارتي أيونيك وكونا الكهربائيتني ،وهذا
دليل إضايف على أننا حنقق هدفنا املتمثل يف إتاحة حلول تنقل
عالية اجلودة وصديقة للبيئة للجميع» .وأضاف« :لقد مت اإلشادة
مبركبتنا الكهربائية الرائدة اليت تعمل خباليا الوقود ،ليس فقط
ً
أيضا كمنتج
لكونها مركبة صديقة للبيئة عدمية االنبعاثات ،ولكن
قوي ذو كفاءة عالية يف استخدام الطاقة».
تعد سيارة هيونداي نيكسو الكهربائية اليت تعمل خباليا الوقود
املركبة الرائدة تكنولوجيًا ضمن أسطول املركبات الصديقة للبيئة
املتنامي لشركة هيونداي موتور ،ألنها جتمع بني التطبيق العملي
واألداء لسيارات الدفع الرباعي كروس أوفر مع التكنولوجيا
الكهربائية املتقدمة ووظائف مساعدة السائق الشاملة وميزات
التصميم املبتكرة.

االستعدادات لسباقات 2021
مت تصميم بطولة السكوتر الكهربائية لقيادة ثقافة التفكري والتطوير
بوسائل التنقل ملسافات قصرية والتكنولوجيا يف املدن العاملية.
وسيقام سباقها األول يف اخلريف املقبل.
ُ
برنامج لتزويد فرق البطولة بالقطع
ينصب الرتكيز اآلن على بناء
ٍ
الالزمة قبل البدء بتجارب اختيار الدراجني قبل انطالق املوسم،
واليت من املقرر إقامتها أوائل الصيف.
ويقول الرئيس التنفيذي لبطولة إي سكوتر الكهربائية هراغ
نطور سلسلة من مناذج السكوتر الكهربائية
سركيسيان« :كنا
ّ
خالل العام املاضي ،لذا من الرائع أن نكشف أخريًا عن الـ أس1-
مكونات خمتلفة
أكس .املكافًاة األكرب هي رؤية كيف مت جتميع
ّ
بنجاح لتحقيق ذلك .كنا رائدين يف مجيع جماالت التكنولوجيا يف
كل خطوة خالل هذا املشوار .بتنا نعرف جيدًا أن السكوتر أس1-
أكس تتمتع بسرعة وضيان ال نظري هلما .واآلن نريد إقامة أكرب
عدد ممكن من السباقات لتجربتها مع سعينا املستمر إلقامة أول
سباق».

أطلقت شركة رينو سيارتها «أركانا» اجلديدة ،اليت تنتمي لفئة
 ،SUVبسعر يبدأ من  27ألف و  850يورو.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة اجلديدة تتمتع مبالمح
موديالت الكوبيه العصرية.
وتظهر السيارة بطول 57ر 4مرت ،تسع به ما يصل إىل  1296لرتًا
من األمتعة.

وتضم باقة التجهيزات القياسية بالسيارة كشافات عاملة بتقنية
ليد وقمرة الرقمية ،مع حزمة كبرية من األنظمة املساعدة .ويتسع
برنامج الدفع بالنسخ اهلجني ليغطي نطاقًا ميتد من  103كيلووات140/
حصان إىل  118كيلووات 160/حصان.
وترتاوح السرعة القصوى بني  172و 200كلم/س ،بينما يقع معدل
استهالك الوقود بني 0ر 4و 3ر 5لرت 100/كلم.

البطارية والقوة
مت تزويد السكوتر أس1-أكس ببطارية ليثيوم ايون ،اليت بدورها
تزود حمركني بقوة  6كليو واط بالطاقة ،كل واحد منهما على إطار.
ّ
وكما يف السكوتر اليت تسري على طرقاتنا اليوم ،يتحكم الدراج
بنسبة التسارع من خالل دواسة يضغط عليها بإبهام اليد .ويتحكم
نظام إيصال الطاقة بالقوة بني اإلطارين األمامي واخللفي والثبات
على السرعات العالية ،وميكن للدراج احلصول على قوة إضافية
فورية من خالل زر ُيستخدم لزيادة التسارع خالل السباقات.
ميكن للسكوتر الكهربائية استنفاذ قوة  1.5كيلو واط يف اجلوالت
التأهيلية والنهائيات ،وبوزن أقصى يبلغ  35كلغ ،لتكون قادرة
على إنتاج قوة قدرها  16حصان.

«أركـانا»  SUVالـجديدة من ريـنو

من ناحيتهُ ،يضيف رئيس قسم العمليات يف البطولة خليل بشري:
«وضعنا ألنسفنا أهدافًا جريئة للـ أس1-أكس .ولقد بلغنا مجيع
األهداف اليت وضعناها للموسم األول .لكن هذا النموذج هو جمرد
حمطة يف رحلة التطوير املستمر للسكوتر الكهربائية اليت ستنافس
يف سباقاتنا.
ستخولنا حتصيل كمية هامة
نعرف جيدًا أن التجارب يف الصيف
ّ
من البيانات اإلضافية ،يف حني نستمر بالدفع حنو تطوير السكوتر.
لقد بلغنا بعض األهداف يف احملركات واألداء ،إضافة إىل بعض
التغيريات يف اهليكل واالنسيابية».
أما سفري االستدامة لبطولة إي سكوتر الكهربائية لوكاس دي
غراسي ،فعترب أن «رياضة وسائل التنقل ملسافات قصرية هي
اجتاه جديد يف عامل رياضة احملركات .وأعتقد أننا حققنا الكثري مع
التصميم اجلديد ألول إي سكوتر ننتجها .اهلدف اآلن هو تقدميها
للناس :الفرق واملشاركون ،الرياضيون والدراجون ،إىل املشجعني
والعائالت يف املدن حول العامل .إنها بداية حقبة هامة لبناء أكثر
الرياضات استدامة ومتاحة بتكلفة قليلة يف العامل».
سفري السالمة يف البطولة أليكس فورز يقول« :من الفكرة األوىل
وصو ً
ال إىل أول منوذج أس1-أكس ،لقد كان مشوارًا رائعًا .لقد
بدأت رحلة التقدم اآلن ،لكننا بنينا مقاييس جريئة يف اهليكل
واألداء والتحكم لسكوتر أس1-أكس .درسنا جديًا مساكة الواجهة
األمامية ،وفعالية اإلطار اخللفي ،ومعادالت الفيزياء واحلركة،
إضافة إىل التجميع والتكنولوجيا وتصميم نظام الدفع .بالتأكيد
السرعة القصوى للسكوتر يف اخلطوط املستقيمة واملنعطفات
ترتبط جوهريًا بتصميم احللبات وشكل السباقات .ابقوا على
اضطالع ،ما زال هناك الكثري أمامنا».
سفري الدراجني يف بطولة إي سكوتر الكهربائية داكوتا شويتز
أكد على أنه «فخور باملساعدة يف تطوير سكوتر أس1-أكس.
لقد كان مشوارًا هادئًا .حتى عندما بدأنا بتجاربنا على النموذج
األول ،كان الشعور باهليكل رائعًا ،ومنحين الثقة للدفع إىل أقصى
احلدود .أظهرت التجارب اإلضافية القدرات اليت ميكن للنموذج
األول فعلها .ستكون السباقات سريعة جدًا ،وجهًا لوجه وممتعة.
التسابق بالطاقة القصوى خالل التصفيات أو النهائيات سيكون
إجنازًا .هذه رياضة تتطلب سرعة ولياقة بدنية عالية .أعتقد أنها
ستكون أكثر من رائعة!»
نبذة عن بطولة سكوتر الكهربائية ()eSC
تأسست يف  ،2020بطولة إي سكوتر الكهربائية هي أول سلسلة
سباقات لوسائل التنقل ملسافات قصرية.
وبنيت
باستخدام سكوتر كهربائية خمصصة للسباقاتُ ،
صممت ُ
بالتعاون مع ويليامز للهندسة املتقدمة (Williams Advanced
صممت بطولة إي سكوتر الكهربائية لقيادة تدرجيية
ُ )Engineering
لسياسات وسائل التنقل ملسافات قصرية ،ولتكون منصة رائدة
يف الرتويج لوسائل تنقل أذكى وأنظف يف مدننا.
تضع البطولة روزنامة رياضية عاملية وأسس تشجع التعدد والتنوع
من اجليل اجلديد للمنافسني يف رياضة احملركات حول العامل.
بطل الفورموال إي لوكاس دي غراسي وسائق الفورموال  1السابق
أليكس فورز ،هما أعضاء مؤسسني يف البطولة.
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صـحة وغـذاء

فاكهة شهية خبصائص مضادة للسرطان وتساعد على خفض السكر يف الدم!
ميكن أن ُيعزا متوسطالعمر املتوقع إىل حد كبري إىل اتباع نظام غذائي
صحي متوازن.
ويقول اخلرباء إنه جيب تناول ما ال يقل عن مخس حصص من جمموعة
متنوعة من الفاكهة واخلضروات كل يوم ،والوجبات األساسية القائمة
على األطعمة النشوية الغنية باأللياف ،وتناول بعض منتجات األلبان
أو بدائل األلبان ،وتناول بعض البقوليات والبقول واألمساك والبيض
واللحوم والربوتينات األخرى .ومن املهم أيضا اختيار الزيوت غري
املشبعة وتوزيعها وتناوهلا بكميات صغرية ،إىل جانب شرب الكثري
من السوائل.
وعندما يتعلق األمر بالفاكهة ،فإن للفواكه على وجه اخلصوص العديد
من الفوائد الصحية  -لدرجة أنها جيب أن تكون عنصرا أساسيا يف
ثالجة أولئك الذين يرغبون يف زيادة عمرهم.
كما ثبت أن توت العليق يعزز حياة اخلاليا السليمة وينظم موت اخلاليا
الطبيعي.
وباملقارنة مع أنواع التوت األخرى ،حيتوي التوت على نسبة مماثلة من
مضادات األكسدة مثل الفراولة ،ولكن نصف كمية التوت األسود وربع
التوت األزرق.
وتشري مراجعة الدراسات اليت أجريت على احليوانات ،إىل أن مستخلصات
التوت هلا تأثريات مضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة قد تقلل من
خطر اإلصابة باألمراض املزمنة ،مثل أمراض القلب والسكري والسمنة
والسرطان.
ومن غري احملتمل أيضا أن يرفع توت العليق مستويات السكر يف الدم،
وهي منخفضة يف مؤشر نسبة السكر يف الدم ( ،)GIوهو مقياس ملدى
سرعة زيادة طعام معني يف نسبة السكر يف الدم.
وعلى الرغم من أنه مل يتم حتديد املؤشر الغاليسيمي لتوت العليق ،إال
أن معظم التوت يقع يف فئة نسبة السكر يف الدم املنخفضة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشري الدراسات إىل أن التوت قد خيفض نسبة
السكر يف الدم وحيسن مقاومة األنسولني.
ويف الدراسات اليت أجريت على احليوانات ،أظهرت الفئران اليت
تناولت توت العليق األمحر اجملفف بالتجميد إىل جانب نظام غذائي غين
بالدهون ،اخنفاضا يف مستويات السكر يف الدم ومقاومة األنسولني
أقل من اجملموعة الضابطة.
وأظهرت الفئران اليت تتغذى على التوت أيضا أدلة أقل على مرض
الكبد الدهين.
ويف دراسة نشرت يف املكتبة الوطنية األمريكية للطب ،املعاهد الوطنية
للصحةُ ،حللت آثار التوت على قتل خاليا سرطان املعدة والقولون.
وأوضحت الدراسة« :على الرغم من أن القدرة املضادة لألكسدة
ملستخلصات التوت مهمة ملنع تكاثر اخلاليا السرطانية ،فإن اخلصائص
األخرى ملستخلصات التوت مسؤولة عن جزء كبري من نشاطها املضاد
للتكاثر ،وأن األهمية النسبية لتأثري مضادات األكسدة ميكن أن تعتمد
على نوع اخللية قيد الدراسة».
وكان اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم األدوار النسبية ملستويات
األس اهليدروجيين املنخفضة ،وارتفاع مستويات مضادات األكسدة،
يف قتل ثالثة أنواع من اخلاليا بواسطة مستخلص مائي من التوت
األمحر.
كما ُيعرف التوت بأنه مليء بالقيمة الغذائية اليت تعزز صحة القلب،
وتشري األحباث إىل أن اإلجابة قد تكمن جزئيا يف مضادات األكسدة
املوجودة يف التوت واليت تسمى األنثوسيانني ،واليت حتمي من اإلجهاد
التأكسدي وااللتهابات اليت تساهم يف اإلصابة بأمراض القلب.
وأظهرت الدراسات أيضا أن التوت ميكن أن خيفض الكوليسرتول
الضار  - LDLوهو مقدمة قاتلة ألمراض القلب.
وأظهرت إحدى الدراسات اليت أجريت على  27بالغا يعانون من متالزمة

التمثيل الغذائي ،أن تناول مشروب مصنوع من الفراولة اجملففة
بالتجميد ملدة مثانية أسابيع ،يقلل من نسبة الكوليسرتول الضار LDL
بنسبة .11%
وباإلضافة إىل ذلك ،وجدت دراسة استمرت  18عاما بقيادة الدكتور
إريك ريم ،األستاذ املساعد يف كلية هارفارد للصحة العامة وكلية
الطب جبامعة هارفارد ،أن النساء الالئي تناولن معظم الفراولة والتوت
األزرق كن أقل عرضة لإلصابة بنوبة قلبية بنسبة .34٪
وحيتوي التوت أيضا على خصائص مضادة للسرطان وهو غذاء ممتاز
للدماغ .وهناك دليل على أن استهالك التوت ميكن أن يساعد يف منع
التدهور املعريف مع تقدم العمر.

كيف يؤثر الشاي على ضغط الدم
اكتشف فريق علماء من الواليات املتحدة األمريكية والدمنارك دور
مركبات الشاي األخضر واألسود على األوعية الدموية وبالتالي تأثريها
على ضغط الدم.
حيث توصل الفريق اىل دور الشاي يف تنشيط بروتينات القنوات
األيونية يف جدران األوعية الدموية مما يؤدي إلسرتخائها ،وبالتالي
يؤدي خلفض ضغط الدم.
ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفني يف كوبنهاغن ،مركبني
من نوع الكاتشني من مركبات الفالفونويد  -يبيكاتشني جاالتي
ويبيغالوكاتشني 3- -جاالتي ،املوجودين يف الشاي يعمالن على
تنشيط نوع من بروتني القناة األيونية يسمى  ، KCNQ5والذي
يسمح أليونات البوتاسيوم بالتفاعل مع ما ينتشر خارج أوعية جدران
خاليا الدم ،مما يقلل من استثارة اخلاليا.
مت العثور على هذه املركبات يف نبات كاميليا سينينسيس ،اليت من
أوراقها ينتج منها الشاي األسود واألخضر ،وختتلف فقط يف درجة
التخمري.
ونظرا لوجود  KCNQ5يف العضالت امللساء اليت تبطن األوعية
الدموية ،فإن تنشيطه عن طريق مضادات االكسدة بالشاي يساعد
على توسيع األوعية الدموية وخفض ضغط الدم.
ويشرح هذا االكتشاف دور الشاي يف خفض ضغط الدم ،وفقا
للباحثني ،وقد يؤدي إىل تطوير عقاقري جديدة خلفض ضغط الدم.
وقال القائم على الدراسة ،جيفري أبوت ،األستاذ يف قسم علم
وظائف األعضاء والفيزياء احليوية يف كلية الطب جبامعة كاليفورنيا
«ان هذا الربط يسمح للقناة بالفتح بشكل أسهل كثريا».
مضيفا «سواء كنت تشرب الشاي باردا أو ساخنا ،يتم الوصول إىل
هذه العتبة ألن درجة حرارة جسم اإلنسان تزيد عن  36درجة مئوية.
لذلك ببساطة عن طريق شرب الشاي ،نقوم بتنشيط خصائصه
املفيدة اخلافضة للضغط».

فيتامني بي 12أسرع طريقة لرفع مستويات
فيتامني «بي  »12يف اجلسم
أساسيا يف العديد من وظائف اجلسم،
دورا
يلعب فيتامني بي 12
ً
ً
مثل تكوين خاليا الدم احلمراء ودعم وظائف األعصاب.
يوجد فيتامني بي  12يف األطعمة مثل حلم البقر واألمساك والبيض،
ولكن ،على الرغم من أهمية الفيتامني ،فإن ما بني  1.5٪و15٪
من عامة سكان الواليات املتحدة -على سبيل املثال -يعانون من
نقص يف فيتامني بي .12
ً
أعراضا مثل التعب واإلمساك
وميكن أن يسبب نقص فيتامني بي 12
وقد يؤدي إىل تلف عصيب دائم إذا ُترك دون عالج ،وإليك كيفية
التعرف على نقص فيتامني بي  12وخيارات العالج ،حبسب ما جاء
يف تقرير ملوقع  Business Insiderاألمريكي.
أعراض نقص فيتامني بي 12
ميكن أن تتطور أعراض نقص فيتامني بي  12مبرور الوقت أو تظهر
فجأة ،وميكن أن ختتلف األعراض ً
أيضا حسب شدة النقص ،حسبما
تقول كايلي بروكتور ،أخصائية تغذية وأورام.
وتشمل عالمات نقص فيتامني بي  12اخلفيف ما يلي:
طفح جلدي أصفر ،والتهيج ،واإلعياء ،والتهاب وتورم اللسان،
وصعوبة يف التوازن واإلمساك ،وفقدان الشهية وتنميل ووخز يف
اليدين والقدمني ،فضال عن االرتباك وضعف الذاكرة.
تقول إليزابيث بيل ،أخصائية تغذية ومؤسسة «إليزابيث بيل»
للتغذية ،إنه:
«كلما ترك نقص فيتامني بي  12دون عالج ،زادت حدة األعراض
اليت ال ميكن عالجها».
إذ تشمل عالمات النقص احلاد يف فيتامني بي  12ما يلي :الشلل،
واملضاعفات العصبية ،مثل (املشية غري املستقرة أو صعوبة
املشي) ،واالكتئاب ،واخلرف.
خيارات العالج
تقول كايلي بروكتور ،أخصائية تغذية وأورام إن عالج نقص
فيتامني بي  12يعتمد بشكل عام على شدة النقص وما يسببه،
وتشمل خيارات العالج ما يلي:
حقن فيتامني بي 12
ختتلف اجلرعات والفرتات الزمنية بني احلقن ،ولكن اإلرشادات
العامة هي ثالث حقن يف األسبوع ملدة أسبوعني ،على الرغم من
أن بعض األشخاص غري القادرين على امتصاص فيتامني بي 12
ٍ
كاف قد حيتاجون إىل احلصول على حقن منتظمة كل شهر
بشكل
إىل ثالثة أشهر.
ومن املهم مالحظة أن حقن فيتامني بي  12ميكن أن تؤدي إىل آثار
جانبية مثل الدوخة والصداع.
مكمالت بي 12
تقول بيل إن مكمالت بي  12على شكل أقراص فموية أو حتت
اللسان تعد خيارا عالجيا بدون وصفة طبية لألشخاص الذين
يفتقرون إىل بي  12يف وجباتهم الغذائية ،مثل النباتيني.
األطعمة الغنية بـ»بي »12
احلليب :حيتوي الكوب الواحد على  1.2ميكروغرام.
البيض :حيتوي على  0.6ميكروغرام يف الوجبة الواحدة.
مسك السلمون :حيتوي على  4.8ميكروجرام لكل  3أونصات.
اجلنب :حيتوي على  0.9ميكروغرام لألونصة.
وتعد أسرع طريقة لرفع مستويات فيتامني بي  12هي تلقي احلقن.
يقول بيل إن أولئك الذين يتناولون املكمالت الغذائية أو يزيدون
ً
حتسنا
من استهالكهم لألطعمة الغنية بـ بي  »12جيب أن يالحظوا
شهرا.
يف األعراض يف غضون ستة إىل 12
ً

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

Saturday 20 MARCH 2021

12

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

AL - MUSTAQBAL – Monday February 20 - 2017

(Ö©°U iƒà°ùe)

3

ƒchOƒ°S

9

5

4

1

1

6
8

7

1

2

3

9

9

3

9

8

5

1

8
3

4

2

7

5
8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

9

2
3
4

4

1

5

6

6

9

7

8
4

4

10

2

5

2

11

3

8

5

8
1

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

8
5

6
3

``g 1438 ¤hC’G iOÉªL 23 ``` 2017 •ÉÑ°T 20 ÚæK’G ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe)

4

12

26 صفحة

2021  آذار20 الـسبت

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

6

2

3

2

9

8

7

9
10

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

º¡°Sh IQƒ°U

11

:kÉjOƒªY *
.Üôg ` ` …ô°üe »æ¨e ` ` 1
…Î©J áØLQ ` ` QÉÑàNG ` ` 2
.¬Ñ«°üj AGO øe ¿É°ùf’G
.áÄæ¡àdG ‘ ∫É≤ oJ ` ` ´õa ` ` 3
.∫RCG ` ` π°UCG ` ` 4
á≤«≤°T ` ` ø°ü¨dG πjÉ“ ` ` 5
.áæ«µ°S
.∞jô©à∏d ` ` ΩÉ©£dG øe ÌcCG ` ` 6
.A»°ûdG ™£b ` ` ¿ÉeR ±ôX ` ` 7
... ` ` 8
.AGƒg ` ` á«côJ áæjóe ` ` 9
Òãc Oôb ` ` ôFÉ£dG ¢ûY ` ` 10
.ô©°ûdG
‘ á«cÒeCG áæjóe ` ` 11
.ìhQ ` ` ¿É¨«°ûe

äÉeƒ∏©e
:ájóªëŸG

≈∏Y »Hô¨e CÉaôe

QGódG ‹Éª°T »°ù∏WC’G

ádÉ°†a »g ,AÉ°†«ÑdG

.¿105,000 kÉ≤HÉ°S

è«°ùf ,§Øf ‘É°üe
.á«FGòZ äÉÑ∏q ©eh
***

– 1696) 1Oƒªﬁ

:(1754

1730 ÊÉªãY ¿É£∏°S

¢SôØdG ÜQÉM .1754 –

.áª°UÉ©dG πªL
.É«°ShQh
q

:kÉ«≤aCG *
ÖMÉ°U »cÒeCG πã‡ ` ` 1
.IQƒ°üdG
.Ö©àj ` ` ¬©FGô°ûH ô¡à°TG ` ` 2
.á«fÉæÑd Ió∏H ` ` A»°ûdG ∫ÉW ` ` 3
.¢VQC’G ‘ A»°ûdG ¢SO ` ` 4
.∫ÉÑ≤à°S’G áYÉb ` ` áæ°S ` ` 5
á∏FÉY ` ` á«fÉæÑd áfÉæa á∏FÉY ` ` 6
.πMGQ ÊÉæÑd ôjRhh ÖFÉf
.á«ÑæLC’ÉH QCÉa ` ` 7
.ÊÉæÑd ÖFÉf á∏FÉY ` ` 8
.ìÉÑ°üdG Aƒ°V ` ` ÊÉæÑd AÉ°†b ` ` 9
º°S’G ` ` á«≤«°Sƒe áJƒf ` ` 10
πMGQ ÊÉæÑd ôjRhh ÖFÉæd ∫hC’G
.ô°üj ` `
ÊÉæÑd AGQRh ¢ù«FQh ÖFÉf ` ` 11
.πMGQ

á©FÉ°†dG áª∏µdG

***
– 1784) 2Oƒªﬁ

:(1839

Ü

G

ä

G

®

±

G

ì

Ω

¿

I

≈∏Y ≈°†b .1839 –

h

∫

∫

…

Ü

Q

Æ

Ω

O

…

∑

¿Éfƒ«dG â∏≤à°SG √ó¡Y

Ω

G

O

Ü

¿

`g

Q

Ω

Ü

¿

…

óªﬁ Ωõg .1830

¿

I

´

•

G

¥

Ω

Q

¢T

I

Ω

.1839

ä

ä

G

∫

G

h

ä

Ω

Ω

´

…

ê

…

h

Æ

I

Ü

G

G

G

G

G

G

±

Q

Ω

¿

¢S

∫

¢T

∫

¿

A

ä

Ü

…

O

¿

G

Ω

…

ñ

¢U

…

…

O

G

Q

Ü

∫

¿

I

¿

Ω

I

¥

´

±

ê

±

∫

CG

ä

ä

h

¢S

Ω

¿

h

Q

Ω

G

¿

O

…

…

¿

1808 ÊÉªãY ¿É£∏°S

‘ .1826 ájQÉ°ûµf’G

ÚÑ«°üf ‘ ¬°û«L »∏Y

á¶MÓŸG ábO

‹É£jG CÉaôeh áæjóe :±hôM áà°S øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *
»Hô¨e

ä’Gh

äÉ¶aÉﬁ

»HôZ

…ófÉeQƒf

¿óe

äÉéàæeh

á«HôJ

É°ùfôa

á©WÉ≤e

ó∏H

á«FÉ«ª«c

á«°TÉe

∞dCÉàJ

áÁób

∫ÉÑL

¿ƒf

áYÉæ°U

øe

‘

ÖdG

ô¡f

¿OÉ©e

¢ùªN

∫Éª°T

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

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

3
4
5
1
7
8
2
6
9

6
8
7
9
5
2
4
1
3

2
9
1
6
4
3
5
7
8

1
7
8
5
9
4
6
3
2

5
6
2
3
1
7
9
8
4

4
3
9
2
8
6
7
5
1

9
5
3
4
6
1
8
2
7

8
1
6
7
2
9
3
4
5

7
2
4
8
3
5
1
9
6

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

8
7
1
3
2
4
5
6
9

3
9
2
6
5
1
8
4
7

6
4
5
8
9
7
3
1
2

1
8
4
9
3
5
7
2
6

2
5
7
1
4
6
9
8
3

9
3
6
7
8
2
1
5
4

5
2
8
4
7
9
6
3
1

7
6
3
2
1
8
4
9
5

4
1
9
5
6
3
2
7
8

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
:kÉ«≤aCG *
` ` Éj ` ` 3 .ó°S ` ` »Ñ«°ù«°ù«e ` ` 2 .¿Éc ôØ«dhG ` ` 1
.hG ` ` º≤Y ` ` 6 .ÖMQ ` ` 5 .∫ÉH ` ` ôµf ` ` 4 .Éª«d ` ` ºNQ
` ` ¿ƒà°SôjÉa ` ` 9 .QƒL ` ` ´Qh ` ` 8 .¢ûfh ` ` »£d ` ` 7
.óe ` ` ó∏H ` ` ¢ûJh ` ` 11 .∫ÓL QOÉf ` ` 10 .…Q
:kÉjOƒªY *
` ` ¢ùd ` ` 3 .áfGô£b ` ` ∑Éjh ` ` 2 .±ƒ∏©e ÚeG ` ` 1
` ` 6 .Üô°S ` ` ï°ùa ` ` 5 .OQ ` ` Òj ` ` 4 .¢TÉ«Y »eGQ
êh ` ` Èj ` ` 9 .Éf ` ` πjG ` ` 8 .ódh ` ` Öc ` ` 7 .πŒ ` ` ËQ
.ájô°TƒÑdG ó°S ` ` 11 .QƒfG ìÉª°S ` ` 10 .⁄ ` `
á©FÉ°†dG áª∏µdG

¿GOƒ°ùdG

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

Page 26

Page 27

Saturday 20 MARCH 2021

2021  آذار20 الـسبت

27 صفحة

NEWS

FW: NSW Government Weekly Update - 12 March 2021

NEW INVESTMENT ARM
TO ACCELERATE NSW
ECONOMY AND JOBS
- The NSW Government
will aggressively target
international and local
businesses through a new
body – Investment NSW –
designed to attract billions
of dollars into the state
and drive the economy to
recovery.
- Investment NSW will
take advantage of NSW’s
successful handling of
the COVID-19 pandemic
and our position as a safe
place to do business.
- The new body reflects
the Government’s central
focus on jobs, skills and
investment, which forms
part of the NSW Government’s COVID-19 Recovery Plan.
- It will also incorporate
a new section, R&D NSW,
following the launch of the
NSW R&D Action Plan in
January to boost the future
pipeline of ideas and companies.
Investment NSW will
partner with key areas of
the NSW Government to
ensure the best possible
investment outcomes for
NSW.
NSW CHIEF HEALTH OFFICER AWARDED THE
HIGHEST HONOUR IN THE
2021 WOMEN OF THE
YEAR AWARDS
- NSW Chief Health Officer
Dr Kerry Chant has been
named NSW Premier’s
Woman of the Year, the
highest honour in the NSW
Women of the Year Awards
held in Sydney today.
- Dr Chant is a role model,
especially for women, and
has absolutely excelled in
her chosen field to affect
lasting change.
- The NSW Women of the
Year Awards are a highlight of Women’s Week
and congratulated all winners in 2021.
- For more information
or biographies for winners
and finalists, please visit
www.women.nsw.gov.au.
NSW GOVERNMENT DELIVERS KOALA SEPP
2021

- Koala SEPP 2019 will
be remade across NSW
as Koala SEPP 2021. Core
rural zones in rural areas
will be decoupled from the
SEPP as new codes that
protect koala habitat under
the Local Land Services
Act are developed over the
next month.
- This will vastly reduce
red tape by removing the
dual consent requirements
facing farmers and foresters while immediately introducing enhanced protection for koala habitat in
areas where more than 95
per cent of development
activity occurs.
- A number of measures
will be introduced to ensure that Koala habitat is
protected, whilst limiting
unnecessary regulation on
rural land use.
CELEBRATING NSW WOMEN’S WEEK 2021
- Financial independence,
more opportunities for rural and regional women
and entrepreneurship are
among the topics promoting gender equality during NSW Women’s Week,
under the theme #ChooseToChallenge.
Events during NSW
Women’s Week include an
intergenerational forum
tackling work-family balance, an entrepreneurship
panel on championing
change and a networking
event for rural and regional
women.
- The $100,000 Women’s
Week Grants also enable
27 organisations to host
programs - many regionally - including a cultural
craft group, university tax
clinic and mountain bike
club.
- The NSW Government
is committed to supporting
women’s economic opportunity and advancement;
health and wellbeing; and
participation and empowerment.
- For more information,
visit https://www.women.
nsw.gov.au/news-andevents/nsw-womens-week.
TIME RIPE TO PLANT
MORE TREES IN GREAT-

ER SYDNEY
- Sydney is becoming
greener with 500,000 trees
planted, edging closer to
the Premier’s Priority of
planting one million trees
by 2022 .
- The 500,000th tree was
planted at Bungarribee
Park, where the NSW Government announced the
latest $10 million round of
the Greening our City grant
program for Sydney’s
councils to plant trees.
- The program advances
the Premier’s Priority of
Greening Our City, announced in June 2019, to
increase tree canopy and
green cover by planting
one million trees in Greater
Sydney by 2022. The priority is part of the Five Million Trees Program, which
aims to plant five million
trees in Greater Sydney by
2030.
- Greater Sydney councils can submit grant applications until 14 April.
The grant program is being administered by Local Government NSW on
behalf of the Department.
Successful applicants will
be notified in May.
- Program details, and
previous recipients, are
available at: www.dpie.
nsw.gov.au/premiers-priorities/greening-our-city/
greening-our-city-grants.
NSW DAIRY INDUSTRY
ONCE AGAIN CREAM OF
THE CROP BACKED BY
NEW $16 MILLION PLAN
- After a series of challenging seasons, the State’s
world-class dairy industry has begun to navigate
its way out of the impacts
of drought and bushfires,
with new figures from the
NSW Government revealing an up-to three-fold increase in profitability for
farmers.
- To further secure the
promising upswing, NSW
and Australian Government’s are providing a
$6 million grant from the
Stage One Bushfire Local
Economic Recovery Fund
– Sector Development
Grants.

- The funding will contribute to a project total of $16
million, with significant cocontributions from Dairy
Australia, the University of
Sydney, the private sector,
NSW dairy industry organisations and the broader
national dairy industry.
MORE PEOPLE IN HOMES,
FEWER ON THE STREET
- The number of people
sleeping rough across the
state has reduced by 14 per
cent in the last year thanks
to the NSW Government’s
strong focus on empowering people to break the
cycle of homelessness.
- The second annual statewide street count of rough
sleepers had recorded
1,131 people compared to
1,314 people last year.
- More than 150 local organisations partnered with
the NSW Government to
complete street counts in
more than 280 towns and
suburbs in 70 local government areas.
- The annual street count

will provide NSW Government with valuable data as
it pursues the Premier’s
Priority of halving street
sleeping across the state
by 2025.
- More information about
the 2021 street count results are available online.
ANOTHER SYDNEY METRO
MILESTONE REACHED
- The NSW Government
has approved a landmark
building above the future
Pitt Street Sydney Metro
station in another milestone
for Australia’s largest public transport project.
- The 39-storey Pitt Street
North commercial office
tower will be integrated
with the station to creating
a connected hub of offices,
shops and world-class public transport.
- This approval means up
to 620 construction jobs
and 4,000 operational jobs
once the building is complete which is great news
for NSW as we continue to
recover from the pandemic.
CHANGES TO ENCOURAGE MORE WOMEN TO

RUN FOR COUNCIL
- The NSW Government
is set to scrap a number of
outdated meeting practice
policies as part of a plan to
increase diversity including
female representation in local government.
- Under new proposed
changes councillors with
carer and work responsibilities will be permitted to
attend council meetings
virtually as well as have
carer costs covered.
- A consultation paper on
the use of remote meetings
has been released to assist
councils and other interested organisations and individuals to make submissions by June 11.
- More information can
be found on the Office of
Local Government website
website here.
***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Qld Police capture man who sent Ormeau State
School into lockdown

Queensland police have now arrested Mark Lutgenau. Picture: Queensland PoliceSource:Supplied

A man who allegedly sparked a school
lockdown and made a chilling Facebook threat is now in police custody
after a major manhunt.
A Gold Coast man who sparked a
school lockdown on Tuesday and allegedly took to Facebook to make a
chilling threat, has been captured.
Mark Lutgenau, 37, was arrested at
Nerang, a suburb on the Gold Coast,
just after 4pm police said.
It comes after an alleged domestic violence incident at Upper Coomera on
Monday and subsequent emergency
declaration at Ormeau on Tuesday.
Acting Inspector Kevin Gant is expected to speak about Mr Lutgenau’s
capture on Wednesday evening.

Officers were called to an alleged
domestic violence incident at Upper
Coomera on Monday night.
After Lutgenau left the scene, officers
began searching for him, saying they
believed he could be armed.
As police continued their search on
Tuesday, an emergency situation was
declared at Ormeau, sending the state
primary school into lockdown.
It was revoked later in the afternoon
after officers failed to find Mr Lutgenau.
Despite a public plea from police to
hand himself in, Mr Lutgenau allegedly commented on Facebook that he
would only do so if he was “allowed”
to see his children.
In another post, he said: “I have got
nothing left in my life and (there) will
be a shootout with police.”
Police suggested on Tuesday the 37year-old “may be armed with a firearm” but said there was no known
specific threat against members of
the community.
He commented on Queensland Police Service’s Facebook alert about
himself on Tuesday night, writing it
had been a “stress (sic) time for all
involved”
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No new community COVID-19 cases as restric- ‘Stop demonising men’: Pauline Hansen
tions on hospitals, aged care homes continue lashes out at Brittany Higgins

Senator Pauline Hanson wants women to ‘stop demonising men’. Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:News Corp Australia
Queensland Premier Annastacia Palaszczuk said some restrictions would need to continue until Friday.
Picture: NCA NewsWire / Sarah MarshallSource:News Corp Australia

Queensland’s Premier is
warning Brisbane residents they’re not out of
the woods yet, as she
extends some provisions
until Friday.
Brisbane hospitals, aged
care homes and disability
residential services will
remain locked down until
at least Friday, despite no
new cases of COVID-19
detected in the community on Tuesday.
Premier
Annastacia
Palaszczuk said the cluster linked to the Hotel
Grand Chancellor, which
includes two returned
travellers and a doctor
from the Princess Alexandra Hospital, had not
grown any further.
More than 400 close
contacts were detected
through contact tracing
and at the hospital, and
58 per cent of the tests
have so far come back
negative.
“We’re feeling a little
bit relieved today,” Ms
Palaszczuk said.
“(But) we will be extending for a further 72 hours
the provisions we have
put in place across Brisbane.”
Hospitals, aged care and
disability care homes will
remain locked down until
Friday.
“Just while we finalise all
of this data and get the
test results in,” she said.
“We will be able to update

everyone on Friday... and
fingers crossed it will be
good news.
“That would mean on the
weekend people would be
able to go and see their
loved ones. We’re just
asking the community to
be patient for another 72
hours.”
The state recorded two
new cases of COVID-19
overnight, both detected
in hotel quarantine.
The deputy chief health
officer Sonya Bennett
said more than 1000 people had been contacted at
the hospital to determine
whether they were contacts of the doctor.
“We’re very reassured,”
she said.
“With respect to the Hotel Grand Chancellor
incident, we’ve still got
some information to get
through.”
Dr Bennett said no “significant breach” has been
identified.
All impacted staff and
guests who had left quarantine have been tested
and isolated. Meanwhile,
guests who quarantined
on floor since March 5
one will need to undergo
a further two weeks of
quarantine.
It comes as Ms Palaszczuk and Queensland
health minister Yvette
D’Ath celebrated healthcare workers on the Gold
Coast receiving their sec-

ond dose of the vaccine.
“In fact, when it comes
to phase 1A, Gold Coast
University Hospital has
completed their 1A
group... for their first vaccination,” Ms D’Ath said.
“They’re moving onto
1B group already here...
That’s really exciting
news.”
Of the more than 10,000
staff at the Gold Coast
University Hospital, more
than 60 per cent have had
their first vaccination.
Nurse Zoe Park was the
first Queenslander to receive the jab two weeks
ago, and said she was
“excited” to now be fully
vaccinated.
“My family were really encouraged to see I’d gotten it,” Ms Park told Ms
Palaszczuk and Ms D’Ath
from inside the Gold
Coast University Hospital.
“It’s great to see we’ve
seen our first Queenslander fully (immunised),” Ms D’Ath said in
response.
Ms Palaszczuk said within the next two weeks, the
Queensland government
would finish vaccinating
everyone in category 1A
and move onto 1B.
“Of course, 1B is both
commonwealth and state
responsibility as well...
and it does depend on
the dosage we receive,”
she said.

Pauline Hanson has called
on women to stop “demonising men” while lashing
out at former Liberal staffer
Brittany Higgins over her
alleged rape.
Pauline Hanson has called
on women to stop “demonising men” and criticised
former Liberal staffer Brittany Higgins for waiting
two years to push for a full
police investigation over
her alleged rape at Parliament House.
The One Nation senator,
who said she had spoken
out on the issue of sexual
assault against women in
the past said the rallies
were anti-men and failed to
take into consideration that
not allegations were true.
“Stop demonising men,’’
she said.
“There are false allegations, there are men who
have been accused of
these things that didn’t, it
didn’t happen.”
In an interview on Sky New,
Senator Hanson also criticised former Liberal staffer
Brittany Higgins for waiting
two years before pursuing
the rape case.
Ms Higgins did speak to
police immediately after
the alleged incident, but
asked police to pause the
investigation on the eve of
the 2019 election because
she was worried about the
fallout on her job.
“Brittany Higgins, she had
the right to go and lay
those charges,’’ Senator
Hanson said.
“Take it to the courts. If
you’ve got a case for as-

sault then you take it to the
courts.”
Senator Hanson told Sky
News that one mother had
contacted her over rape
allegations involving the
woman’s son.
“So I was contacted by the
mother. Do you know that
when that actually did the
test, that woman that accused him rape she actually went to a test, and she
was found to have semen
of not one but two other
men, not the fellow that she
accused him of rape, but to
other men.
“So what I’m saying is, you
know, there are false allegations, some people are
put in this position, that can
actually destroy the lives of
what has happened.”
Senator Hanson has previously used parliamentary
privilege to publicly accuse
the ex-wife of her son of
making false claims that he
sexually abused his own
child.
She expanded on those
claims in detail in July,
2019, in the Senate, where
she is protected by parliamentary privilege and
cannot be sued for defamation.
“I know this feeling because, for years, my own
son faced these destructive
allegations in an attempt to
stop him having access to
his young son,” she told
the Senate.
“My ex-daughter-in-law
claimed to police that my
son was outside her home
in Townsville, which led to
a DVO [domestic violence

order] being taken out
against him.
“That was despite him being sick and on the Gold
Coast, some 1000 kilometres away. He was
forced to defend himself,
at enormous expense, and
was dragged through the
courts.
“She also falsely alleged
– a soul-crushing claim –
that my son had sexually
abused his boy. Again, the
false claim was designed
to stop him having any
connection with his son.
No charges were brought
against my son.”
By making the allegations
under parliamentary privilege, Senator Hanson is
also protected from laws
that might otherwise make
it an offence to publish details of family law matters.
Senator Hanson also complained that men were being driven to suicide by the
Family Court.
“It shows you how lies and
perjury are leading to the
failure of Australia’s family
law system and contributing to the death of 21 men
by suicide and the murder
of one woman each week,’’
she said.
“When the tables were
turned in my own son’s
family law case, and the
court revealed the perjury
by my ex-daughter-in-law,
there was no punishment.
“Here was this spiteful partner who thought she could
prevent the father from having anything to do with their
child until he was a teenager – a child who is now
five years old – and she has
been stopping him from
seeing his son since the
child was 15 months old.
“Isn’t it exceptional that,
when the mother faced the
same outcome she wanted to inflict on my son,
she couldn’t handle the
thought?”
Senator Hanson said the
family law system was a
place we have created that
is “killing dads, leading to
the murder of women and
hurting millions of kids in
the process”.
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‘Heartbreaking’: Sydney family saved $100k but
are ‘totally priced out’ of property market

Amy and Ben Kitts have been married for seven years and feel like they can never get ahead of rising house
prices. Picture: SuppliedSource:Supplied

Amy and Ben have
$100,000 saved to buy a
home for their growing
family – but were stunned
when their mortgage broker told them it wasn’t
nearly enough.
Despite having $100,000
in savings, Amy Kitts and
her husband Ben feel
“hopeless” about their
dream of ever owning a
house in Sydney and say
they are priced out of the
market, despite their huge
chunk of money.
Ben was “devastated” to
lose his job at the start of
the COVID-19 pandemic,
but the couple squirrelled
away the redundancy pay
to top up their savings and
with Amy only working
three days a week, they
moved into her parent’s
house.
The 37-year-old found a
new job as a casual and
the couple, who have been
married for seven years,
decided to live off his earnings and use the $1000 a
fortnight from Amy’s part
time arts job to top up their
savings.
A year later, they never
thought they would still
be living with Amy’s parents, along with their twoyear-old daughter. But the
search for their own home
is proving “impossible”,
Mrs Kitts said.
“We met with a mortgage
broker who gave us the
heartbreaking news that

$100,000 of hard savings
would be swallowed up
by fees alone meaning we
didn’t actually have a deposit at all,” she told news.
com.au. “It still blows my
mind and makes me angry
thinking about that.”
Amy and Ben Kitts have
$100,000 saved but still
can’t buy a house in
Sydney and say things
needs to change. Picture:
SuppliedSource:Supplied
The mortgage broker told
the Kitts that after stamp
duty, conveyancing fees,
loan applications, transfer
fees, mortgage registration fee, building inspection reports and the loan
application they would be
left with just $59,000 from
their savings.
“This is all being based
on a million-dollar house,
which obviously we can’t
afford, but there doesn’t
seem to be anything under
million dollars in Sydney
anyway,” Mrs Kitts said.
“So we were left with
$59,000, which was less
than them 20 per cent deposit we would need and
we would also need mortgage insurance, which
was almost $40,000.
“The other option was my
parents giving us a big
chunk of money and equity from their house but
they are retired and we
don’t know what the situation is going to be like

— if coronavirus will come
back with avengeance —
and we don’t want to risk
putting my parents out of
their house when they are
retired.”
In March, CoreLogic’s data
found Sydney’s median
property value, including both units and houses, is now a staggering
$895,933. In July last year,
the number of suburbs in
Sydney with home values
above $1 million rose to
209.
The Kitts’ mortgage broker worked out that with
the $100,000 the most the
family could borrow was
$630,000, which means
the house itself has to be
no more $580,000, Mrs
Kitts said.
The 35-year-old mum said
she felt “hopeless” after
the meeting with the mortgage broker.
“It doesn’t feel like we
would be any different
situation if had $20,000 or
$100,000 savings, there
doesn’t seem any value in
our money,” she said.
She added they were well
aware they couldn’t afford
a $1 million mortgage but
house prices are “unrealistic”.
“We are totally priced
out. I’m not searching for
a mansion in the eastern suburbs, I just want a
family home with a small
backyard for my daughter, close to family as my

The couple don’t want a house in the eastern suburbs with waterfront views and room for a pony, but a three
bedroom property in the suburbs. Picture: iStockSource:istock

parents get older. But unfortunately you have to be
a millionaire to have the
privilege of owning your
own home in Sydney,” she
said.
“The most upsetting part
is that nothing is going to
change, politicians don’t
seem to care, there is no
help and house prices are
going to continue to rise.”
For Mr Kitts, a hospitality
worker, he is wondering
how the couple can ever
get ahead,
particularly with news like
a recent Deloitte Access
Economics report which
found Australian workers
could be waiting up to five
years for wage growth to
return to just 2 per cent.
“There has been stagnated wage growth in the last
four or five years and we
have been warned its even
going to be even slower
coming out of the pandemic,” he said. “We might be
coming out of other side
of the recession but wage
growth is at a minimum
and you hear stories that
property prices have gone
up six and eight per cent,
but my wages haven’t and
my savings haven’t, so
we are not even treading
water, we are swimming
against the tide.”
Mrs Kitts added: “Every
time we save that little
bit more than the house
prices go up then we save
more and house prices go

up, so you are constantly
chasing tail so you can
never get a fibro house in
the suburbs as a 20 per
cent deposit is huge.”
To boost their savings the
couple are eating at home
as much as possible and
selling their daughters
clothes when she grows
out of them but Mr Kitts
said there “isn’t much fat
to trim”.
The option to stay close
to Amy’s family is also
invaluable as her parents
look after their daughter
saving them on childcare
costs.
“I know people would say
why don’t you look out at
Broken Hill or somewhere
like that but having that
support network of family
to help us with the other
parts of life and also my
parents are getting older
you don’t want to be too
far away,” said Mrs Kitts. “I
don’t want to come across
as ‘poor us’ as we know
there are people in worse
situations, but it can’t keep
going on with the property
market like this.”
Mr Kitts revealed that they
have also had to press
pause on plans for expanding their family.
“We have one child now
and were thinking about
a second one and that
has obviously put the
brakes on that for now and
who knows if it will ever
change?” he said. “We

want a house for our little
family — we are not looking for waterfront property
with room for a pony — we
are just looking for a regular house and hope the
house will have the things
you need for your family
like childcare and schools
in the area that are good —
everyone wants that.”
But Mrs Kitts said they are
not the only one being put
in the difficult situation of
choosing between a house
and children.
“I’ve got friends at work
that are having to make
the decision of whether
to start a family or buy a
house. Some have thought
they can’t do both as
they need to have an asset when they are older,
so picked to buy a house
rather than start a family,
which is devastating for
them to have to make that
decision,” she said.
“I just worry. I don’t want
our generation to be the
ones that have to rely on
our parents for help to get
a house and when we are
old to rely on children to
pay for the nursing home.
“A lot of younger friends
we have through work
that are probably in their
mid 20s they are terrified
what the future will be
for them. At the moment
they are happily renting in
house shares but they are
pretty nervous about the
future.”
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COVID-19: Qld waits for contact tracing results as doctor
tests positive, hotel plunged into lockdown (Monday)

Deputy chief health officer Sonya Bennett said authorities were awaiting more than 300 test results after
extensive contact tracing. Picture: John GassSource:News Corp Australia

people who were tested
have come back negative.
Three of the doctor’s close
contacts had “most reassuringly” tested negative
as of Sunday, according to
deputy chief health officer
Sonya Bennett.
“That’s not to say that
they’re completely out of
the woods – we’ll continue
to monitor them while in
quarantine, and we also
expect to get test results
back from those community contacts in the next few
days,” she said.
Dr Bennett confirmed on
Monday morning that genomic sequencing had
shown a second guest at

the Hotel Grand Chancellor
had contracted the same
strain of COVID-19.
The two cases were staying on the same floor of
the hotel, and authorities
are scouring over security footage to determine
if there is a chain of transmission.
As a result, the facility has
entered a 72-hour lockdown, with no guests allowed to leave and no further guests admitted until
Wednesday.
More than 160 people are
currently staying at the
hotel, with more than 200
guests who have left the
hotel since March 5 ordered

to go into home isolation.
The same hotel was the
centre of Brisbane’s snap
three-day lockdown in January.
Dr Bennett said she didn’t
perceive there to be a risk
to the community, but
would not preempt whether
Brisbane would go back
into lockdown.
“If we get positive tests in...
we can understand if there
is any risk to the community,” she said.
“...They are being treated as
a cluster but they are separate (incidents).”
As of Monday, there are 38
active COVID-19 cases in
the state.

Government confirms 19 allergic reactions,
plays down reports of online delays

There are fears COVID-19 may have spread through the Hotel Grand Chancellor again after a guest tested
positive on day 12. Picture: Richard WalkerSource:News Corp Australia

Three people have been
linked to a local COVID
outbreak, as authorities
scramble to work out if the
virus has spread through
quarantine a second time.
Millions of Queenslanders
are anxiously awaiting
COVID-19 results of more
than 300 people after a
doctor contracted the virus on the weekend and
was linked to two returning
travellers.
Six new cases have been
confirmed overnight, but
they were all detected in
hotel quarantine.
Premier
Annastacia
Palaszczuk said none of
the new cases were of concern, but that the next 24
hours would be “crucial”,

as authorities confirmed
three cases have been
linked to the Hotel Grand
Chancellor.
The positive result in the
community came after a returning traveller who tested positive to the UK strain
of COVID-19 while quarantining at the Hotel Grand
Chancellor last week was
transferred to the Princess
Alexandra Hospital.
A female doctor said to
have used “appropriate”
PPE was exposed to the
virus while treating the patient on Wednesday before
spending Thursday out in
the south Brisbane community.
She was tested on Friday
morning after developing

symptoms and returned a
positive result later in the
day.
As a result, patrons at
the Morning After cafe at
West End from 2pm to
3.15pm, Corporate Box
Gym at Greenslopes between 5.45pm to 7pm, and
the Stones Corner Hotel
from 6.30pm to 7.45pm on
Thursday have been ordered to get tested immediately and isolate.
At least 272 community
contacts have been traced
and 160 staff and seven
patients were identified as
close contacts of the doctor at the hospital, with test
results expected to begin
trickling in on Monday.
As of Monday morning, 86

Authorities have played down fears over the AstraZeneca vaccine. Picture: NCA NewsWire/Gary RamageSource:News Corp Australia

Nineteen allergic reactions
to COVID-19 vaccines
have been reported across
Australia, but authorities
insist the development is
nothing unusual.
Nineteen allergic reactions to COVID-19 vaccines have been reported
across the country since
the rollout began, but
Australians are being reassured no evidence links
the AstraZeneca vaccine
to blood clots.
Health Minister Greg Hunt
revealed 203,557 doses
had been administered
across Australia by Tuesday, including 44,000 residents across more than
500 aged care homes.
Four patients in Queen-

sland reported suffering
anaphylactic reactions after receiving the vaccine,
but authorities are playing
down the development.
Therapeutic Goods Administration head Professor John Skerritt revealed
there have been 19 allergic reactions nationally,
14 after the Pfizer vaccine
and the other after the AstraZeneca jab.
Professor Skerritt said
“these are rare events but
do happen”, claiming they
were “nothing to do with
the COVID vaccines specifically”.
“Any medicinal vaccine in
a small number of people
can cause an anaphylactic
reaction,” he said.

“We certainly don’t believe there is any specific
problem around AstraZeneca (and) Pfizer COVID
vaccines. These are rare
events that do happen in
patients.”
Professor Skerritt confirmed all clinics administering the vaccine were
equipped up with adrenaline, and said anyone with
a history of reactions to
drugs would be asked to
remain 30 minutes after
receiving the jab, rather
than the standard 15 minutes.
Several European countries have also suspended
use of the AstraZeneca
after some patients suffered blood clots, but Australian authorities insist it
remains safe.
Health Department secretary Brendan Murphy
said he was “confident”
the clotting reported in
Europe was “not a significant issue”.
“All the evidence we have
seen suggests there is no
increase above what you
would expect in the population, in the vaccinated
population,” he said.

صفحة 31

Saturday 20 MARCH 2021

الـسبت  20آذار 2021

إعــالن

Page 31

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

غرايس طوق مثرة ثالثة يف شجرة الصديق شربل طوق وعقيلته شارلني الزوجية
يقدم مساعدات للعديد
من املؤسسات الدينية
والجمعيات الخريية.
ومع انه اسرتالي املولد

املولودة املالك غرايس شربل طوق

املولودة غرايس مع شقيقتها مونيكا وشقيقها جايمس
أنعم اهلل على رجل
األعمال السيد شربل
طوق وعقيلته شارلني
بمولودة أنثى اسمياها
غرايس ،هي الثالثة يف
شجرة العائلة الزوجية
لتنضم اىل شقيقتها
وشقيقها
مونيكا
جايمس.
وقد تمت الوالدة يف
ويستميد
مستشفى
الخاص (Westmead
)Private Hospital
حيث غصت الغرفة
واالقارب
باألهل
واالصدقاء الذين اتوا
ليهنئوا العائلة باملولودة
الجديدة ،كما تلقى الوالد
السيد شربل طوق
وعقيلته شارلني الكثري
من اتصاالت التهنئة
سواء من اسرتاليا او من
لبنان ،اضافة اىل رسائل
تهنئة عرب وسائل
التواصل االجتماعي.
وقد كانت فرحة الوالدين
شربل وشارلني طوق
كبرية ال توصف يف هذه

املناسبة املباركة.
والسيد شربل طوق
هو رجل أعمال ناجح
حيث يملك مؤسسة
Monjay
Mezza
املشهورة التي توزع
منتجاتها يف العديد من
محالت السمانة والبقالة
العربية ،وكذلك يف
سوبرماركات اسرتالية
كبرية.
منتجات
وتشتهر
Monjay
مؤسسة
 Mezzaبجودتها العالية
وطعمها اللذيذ وخاصة
الـ  Dipsبنكهات مختلفة
منها الثوم والباباغنوج
والحمص والزعرت باللبنة
ونكهات اخرى ،اضافة اىل
العديد من األصناف التي
تـُغني املطبخ اللبناني
مثل السانبوسك والكبة
والكفتة والفطائر بالجبنة
وغريها.
ومعروف عن السيد
شربل طوق ايمانه
القوي وأخالقه الحميدة
وصفاته الحسنة حيث

والنشأة اال انه تربى
على العادات والتقاليد
اللبنانية االصيلة املفعمة
واالخالق
بااليمان

والتواضع.
الزميل إيلي أعرج
وأسرة امليدل ايست
هريالد يتقدمون من

العائلة وخاصة الصديق
شربل طوق وعقيلته
شارلني بأحر التهاني
بهذه املناسبة السعيدة

طالبني من اهلل ان تكون
املولودة الجديدة غرايس
من أبناء الحياة.
ألف مربوك

