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قلق عربي ودولي من التأليف الذي يراوح مكانه  ..وجلسة حكومية على جدول أعماهلا إقالة سالمة؟!

االحتاد األوروبي يدرس مقرتحات فرنسية لعقوبات على ساسة لبنانيني تشمل جتميد أصول فرض حظر سفر
رئيـس الـجمهورية اسـتقبل زكـي« :نـرحب بأي مـبادرة لـجامـعة الدول الـعربية يف حل االزمة اللـبنانية»
السؤال ،بعد مثانية أشهر
على التكليفَ ،من يعرقل
تأليف حكومة «مهمة»،
أو اختصاصيني ،أو ذات
مصداقية :فريق الرئيس
ميشال عون يف بعبدا ،أو
فريق الرئيس املكلف سعد
احلريري يف بيت الوسط؟
الدبلوماسية
األوساط
واألوروبية،
العربية
املعطيات
تستجمع
لتكوين إجابة ،منصفة،
وإن كانت املسألة لديها
جتاوزت قضية احلكومة
اجلديدة إىل ما هو أخطر
من حكومة ،وأكثر مطلبًا
للعناية واملتابعة ،جلهة
عدم انزالق لبنان ،إىل
تداعيات إضافية ،يف ضوء
تعطل املبادرات اخلارجية،
ومتادي فرقاء سياسيني
بالتصعيد العنجهي كلما
حتدث رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون خاصة،
والتيار الوطين احلر عامة،

لو دريان:إذا لم يضطلع الساسة اللبنانيون بمسؤولياتهم ،فلن نرتدد يف االضطالع بمسؤولياتنا

عن «التدقيق اجلنائي»
الفرقاء
هؤالء
وكأن
يريدون أن «يزمطوا» من
احملاسبة واحملاكمة عما
اقرتفت أياديهم السوداء
وضمائهم النتنة حبق الدولة
واملؤسسات
والشعب

واعادة األموال املنهوبة
طبعا ،وذلك من خالل
اشرتاط اقرار قانون «عفا
اهلل عما مضى».
اخلالفات
احد
ولعل
رئيس
بني
االساسية
والرئيس
اجلمهورية

روسيا :سنضطر للدفاع عن مواطنينا يف
دونباس و«مستعدون ألسوأ سيناريوهات»
ذكرت وكالة «تاس»
الروسية نق ًال عن مسؤول
يف الكرملني ،يف وقت
متأخر من امس االول
روسيا
أن
اخلميس،
ّ
عن
للدفاع
ستضطر
بناء على حجم
مواطنيها
ً
الصراع.
وقال نائب رئيس اإلدارة
الرئاسية الروسية دميرتي
«روسيا
إن
كوزاك،
عن
للدفاع
ستضطر
مواطنيها يف دونباس إذا
تطور الوضع هناك وفقا
سريربينيتسا
لسيناريو
(البوسنة)».
كما أشار كوزاك يف ندوة
عرب الفيديو ،نظمها معهد
للعالقات
«برمياكوف»
أن «كل
الدولية ،إىل
ّ
شيء يعتمد على إبعاد
احلريق الذي قد يندلع .إذا
وقعت هناك سريربينيتسا
جديدة ،كما يقول رئيسنا،
فمن احملتمل أن نضطر
للدفاع عن مواطنينا».

وأكد نائب رئيس اإلدارة
أن
الرئاسية الروسية
ّ
«إشعال فتيل العمليات

العسكرية يف دونباس
سيكون بداية النهاية

التتمة على الصفحة 21

Granny Flat
لاليجار
 Granny Flatلاليجار
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل..
بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

املكلف هو ان االول يريد
ان يكون بند التدقيق
اجلنائي على جدول أعمال
اي حكومة مقبلة مع التزام
بتحقيقه خالل مهلة زمنية
حمددة ،وهذا ما ال يقبل
به الرئيس املكلف ،طبعا
اضافة اىل ان هذا االخري

«يستوطي حيط» التيار
الوطين احلر ،الذي هو اكرب
مكون مسيحي يف جملس
ّ
النواب اضافة اىل ان
كتلته هي اكرب كتلة نيابية
على االطالق.
فالرئيس املكلف سعد
احلريري ،الذي ال يستطيع
اختيار نواب أمل وحزب اهلل
والتقدمي االشرتاكي وال
حتى املردة ،يريد ان خيتار
نواب التيار الوطين احلر
وحتى رئيس اجلمهورية
وعندما ال يقبلون معه
بعرقلة
يتهمهم
بذلك
تأليف احلكومة.
ّ
بتفقع
و «النكتة اللي
من الضحك» هي احلديث
عن حكومة اختصاصيني
صرف.
وهنا نسأل هل هناك
اختصاصيون يف لبنان
غري حزبيني ،او على
األقل ،غري مؤيدين هلذا
احلزب او ذاك ،وهل نأتي
بهؤالء االختصاصيني من

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

الصني؟!
وهنا نسأل :هل جنحت
دياب
حسان
حكومة
«االختصاصية» يف ان
مستقلة
حكومة
تكون

«حمزبة»؟ ثم أمل
غري
ّ
وعرقلة
حماربتها
جتِر
أعماهلا وقراراتها من قبل
شخصيات «كبرية» وكتل

التتمة على الصفحة 21

القوات املسلحة اإليرانية :سنرد على
استهداف سفينتنا يف البحر األمحر
أعلن املتحدث باسم القوات
املسلحة اإليرانية اللواء
إن
أبو الفضل شكارجيّ ،
بالده سرتد على استهداف
السفينة اإليرانية يف البحر
األمحر.
وقال شكارجي لوكالة

«من
إنه
«سبوتنيك»
دون أدنى شك» سنرد
على استهداف سفينتنا
«سافيز» يف البحر األمحر
«بعد معرفة املتورطني
ولن نسكت بتاتا» ،مضيفًا

التتمة على الصفحة 21

واشنطن :سنبقي على إيران عقوبات
الصواريخ الباليستية ودعم اإلرهاب
أعلنت اخلارجية األمريكية
املتحدة
الواليات
أن
عرضت على طهران امتثاهلا
لالتفاق النووي مقابل رفع

العقوبات مشددا على
ستبقى
واشنطن
أن
العقوبات على إيران فيما

التفاصيل على الصفحة 21

مطلوب للعمل

مطلوب آنـستان أو سيدتان للعمل يف
خدمة الزبائن يف محل للحلويات العربية يف
منطقتي غرينايكر والكمبا ..الدوام من الـ 3
بعد الظهر حتى الـ  10مساء
للراغبات االتصال على0415 511 212 :
الخربة ليست ضرورية

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

Saturday 10 April 2021

Page 2

2021  نــيسان10 الـسبت

2 صفحة

إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from
Mayor Steve Christou

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

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

The holy month of Ramadan begins next week and
I extend my best wishes to the Muslim community.
It’s a time to reﬂect on the wisdom and guidance
that for many people comes with faith.
It’s a time to honour each day of Ramadan as a day
of patient endurance through fasting, and each
night as a night of gratitude through prayers.
It is also an opportunity for families and friends
to come together and extend their generosity to
the less fortunate.
Australia is home to nearly half a million Muslims,
with the Australian Muslim community being diverse
and drawn from several ethnic backgrounds.

Here in Cumberland City, Islam is one of the
largest religious groups. We’ll be celebrating
Ramadan with fun competitions for our local
schools and residents, and we’ll also be hosting
an open-air dining experience in the Auburn
Central forecourt from 7-9 May in light of the
Ramadan spirit.
For more information, visit
www.cumberland.nsw.gov.au/celebrate-ramadan
As you begin fasting next week, I wish you a
Ramadan Mubarak. May this holy month be a
time of contemplation and celebration.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
DAs available online
Anyone lodging a planning application
is required to upload their application
electronically through the Planning Portal that
is managed by the NSW Government.
As a result of these changes, applications can
no longer be submitted to Council over the
counter or by email.
Further information on how to lodge
applications on the portal is available on
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current
development applications visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationscurrently-advertised

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

) متوفرةDAs( طلبات التطوير
على اإلنرتنت
 أصبح2020  كانون األول31 إبتداء من
مطلوباً من أي شخص يقدم طلب
تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل
)Planning Portal( موقع التخطيط
.التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز

البلدية تحتفل برمضان

سنحتفل برمضان بمسابقات ممتعة
 وسنستضيف،ملدارسنا املحلية واملقيمني
أيضـًا تجربة تناول طعام يف الهواء الطلق
7 يف ساحة أوبرن املركزية يف الفرتة من
 لم يعد من، مايو يف ضوء روح رمضان كنتيجة لهذه التغيريات/ أيار9 إىل
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية باليد
.املابرك
) أو عرب الربيدover the counter(
.اإللكرتوني

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/ development-applicationscurrently- advertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-applicationtracking
تطويرات

حالة

من

للتحقق

وذلك
.معينة

www.  قم بزيارة، ملزيد من املعلومات
cumberland.nsw.gov.au/
celebrate-ramadan
 أتمنى لكم،مع بدء الصيام األسبوع املقبل
 على أمل أن يكون هذا،رمضان مباركا
الشهر الكريم وقـتـًا للتأمل واالحتفال
.وعمل الخري
إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
فالرجاء االتصال بي على
:الرقم
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.
au

يبدأ شهر رمضان املبارك األسبوع
املقبل وبهذه املناسبة أتقدم بأطيب
.تمنياتي من الجالية املسلمة
حان الوقت للتفكري يف الحكمة
واإلرشاد اللذين يأتيان باإليمان
.لكثري من الناس
إنه وقت لتكريم كل يوم من أيام
،رمضان كيوم صرب من خالل الصيام
وكل ليلة كليلة امتنان من خالل
.الصالة
إنها أيضـًا فرصة للعائالت
واألصدقاء لاللتقاء وتقديم كرمهم
ً إىل األقل
.حظا
أسرتاليا هي موطن ملا يقرب من
 مع تنوع،نصف مليون مسلم
الجالية املسلمة األسرتالية التي
.تتحدر من خلفيات عرقية متعددة
 الجالية اإلسالمية،هنا يف كامربالند
.هي إحدى أكرب املجموعات الدينية

صفحة 3
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لــبنانيات

عون استقبل زكي :نرحب بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول
العربية واتفاق الطائف غري مهدد وملتزمون تطبيقه

رحب رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون بأي
مبادرة تقوم بها جامعة
الدول العربية يف حل
االزمة اللبنانية الراهنة،
العام
لالمني
واكد
املساعد جلامعة الدول
العربية السفري حسام
زكي الذي استقبله قبل
ظهر اليوم يف قصر
بعبدا ،ان االهتمام الذي
تبديه اجلامعة العربية حيال
لبنان هو موضع تقدير،
الن لبنان من مؤسسي
اجلامعة واحلريصني على
احرتام ميثاقها وكل
القرارات اليت تصدر عنها
والتعامل معها بإجيابية.
وشرح الرئيس عون
للسفري زكي األسباب
اليت حالت حتى االن
دون تشكيل احلكومة
والعراقيل اليت وضعت
مؤكدا
سبيلها،
يف
التزام لبنان تطبيق اتفاق
الطائف الذي انبثق منه
الدستور والذي جيب ان
يكون حمرتما من اجلميع،
والعمل استنادا اىل
بنوده السيما يف كل ما
يتصل بإنشاء السلطات
وعملها
الدستورية
واحنالهلا.
واعترب رئيس اجلمهورية،
ان «كل ما يقال خالف
ذلك او يوحي بأن اتفاق
الطائف مهدد ،هو كالم
ال يستند اىل الواقع
وتروجه جهات معروفة
ومعنية بالتأليف» ،مذكرا
الدولة
«رئيس
بأن
هو الوحيد الذي يقسم
اليمني على الدستور
للمحافظة عليه».
العام
األمني
وكان
املساعد السفري زكي،
نقل اىل الرئيس عون
يف مستهل اللقاء حتيات
جلامعة
العام
األمني
الدول العربية الدكتور
امحد أبو الغيط ومتنياته
بان يتوصل االفرقاء
اللبنانيون اىل حلول
لالزمات اليت تعصف
حاليا بلبنان ،واضعا
إمكانات اجلامعة بتصرف
أي خطوة تساعد على
تسهيل االتفاق بني
األطراف اللبنانيني يف
اجملاالت كافة.
وضم الوفد املرافق
للسفري زكي ،السفري
الصلح
الرمحن
عبد

ومديرة إدارة املشرق
العربي يف اجلامعة ملى
قاسم ومستشار األمني
رشدي
مجال
العام
واملستشار يف مكتب
جامعة الدول العربية يف
بريوت الدكتور يوسف
السبعاوي والديبلوماسي
ناصر اهلاجري.
اجلانب
عن
وحضر
اللبناني الوزير السابق
سليم جريصاتي ،واملدير
العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور أنطوان شقري
رفيق
واملستشارون
شالال وانطوان قسطنطني
واسامة خشاب.

السفري زكي

وبعد اللقاء ادىل السفري
زكي بالتصريح اآلتي:
«تشرفت صباح اليوم
بلقاء الرئيس ميشال
عون ونقلت اليه حتيات
جلامعة
العام
االمني
الدول العربية امحد ابو
الغيط وحرصه على متابعة
الوضع يف لبنان ،وهو
وضع متأزم .فهناك أزمة
سياسية وازمة اقتصادية
واالزمتان
ضخمة،
متالزمتان ،وال ميكن
حل االزمة االقتصادية
من دون الوصول اىل
خمرج وتسوية لألزمة
السياسية .ومن هذا
املنطلق عرضت على
فخامة الرئيس استعداد
االمني العام للمساعدة
بني
االتصاالت
يف
االطراف الرئيسية يف
هذه االزمة إذا كان هناك
داع للتدخل من اجلامعة
العربية ،وحتى إذا كان
االمر يتطلب ان يكون
سقف اجلامعة هو السقف
املقبول من اجلميع ،فنحن
حاضرون لذلك .وقد رحب
الرئيس عون مشكورا
بهذا الطرح ،مؤكدا ان ال
مشكلة لديه بذلك ،وقد
تفضل مبوافقة ومباركة
هذا االمر .وسوف تكون
مع
اتصاالت
هناك
االطراف السياسية حللحلة
الوضع السياسي».
اضاف« :كما جرى خالل
اللقاء االستفسار عن
الكالم الذي كثر يف
حول
االخرية
الفرتة
اتفاق الطائف ومصريه،
وعما إذا كان مهددا
بشكل من االشكال،

فأكد الرئيس عون ان
اتفاق الطائف غري مهدد
وهو اساس الدستور
اللبناني ،وبالتالي هو
ال يستشعر اي تهديد
لالتفاق ،فهناك دستور
لبناني جيب ان حيرتم من
قبل مجيع االطراف».
على صعيد اخر ترأس

رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون اجتماعا
لعرض مشروع املنصة
اإللكرتونية  Impactاليت
أطلقها التفتيش املركزي
بني
مشرتكة
وهي
الوزارات والبلديات من
أجل التقييم والتنسيق
واملتابعة.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السفري حسام زكي

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.

كورونيات

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  3510اصابات
جديدة يوم امس االول اخلميس رفعت العدد الرتاكمي
للحاالت املثبتة اىل  ،48928كما مت تسجيل  37حالة
وفاة.

ﺑﺘﴫﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﱰاﻟﻴﺔCanberra ،

Page 3

صفحة 4

Saturday 10 April 2021

الـسبت  10نــيسان 2021

Page 4

لــبنانيات

وفد من التيار الوطين برئاسة اخلطيب جال على
فاعليات طرابلس الروحية واالمنية

زار نائب رئيس «التيار الوطين
احلر» للعمل الوطين الوزير
السابق طارق اخلطيب ،طرابلس
على رأس وفد ،ضم كال من
منسق القضاء ربيع الفلو ،داني
سابا ،عفيف نسيم ،حسان
احلسن ورمزي دسوم.
استهل الوفد جولته بزيارة
تهنئة بعيد الفصح اجمليد إىل
مطران طرابلس والشمال للروم
ادوار
الكاثوليك
امللكيني
ضاهر.
ثم زار الوفد سرايا طرابلس
األمنيني
القادة
لتهنئة

الوفد خالل الزيارة

مبناصبهم اجلديدة .فكان اللقاء
مع املقدم باسل احلركة مدير
مكتب املعلومات يف األمن
العام يف الشمال ،ومن ثم مع
الرائد بطرس سيدة آمر مفرزة
استقصاء الشمال يف قوى
األمن الداخلي.
بعدها انتقل الوفد إىل القبة
لتهنئة مدير فرع استخبارات
اجليش اللبناني يف الشمال
العقيد الركن نزيه بقاعي ،الذي
شدد على أن «الوسيلة الفضلى
حملاربة التطرف تكمن يف اإلمناء
والتوعية وخلق فرص العمل يف

هذه الظروف العصيبة اليت متر
بها البالد» .بدوره أشاد الوزير
اخلطيب ب»مؤسسة الشرف
والتضحية والوفاء ،اليت تبقى
مصدر األمان واالستقرار والثقة
للبنانيني على كامل مساحة
الوطن».
ختاما ،كانت زيارة لراعي
املارونية
طرابلس
ابرشية
يوسف
الدكتور
املطران
سويف،يف حضور املونسينيور
ايلي جرجس ،وكانت مناسبة
ملعايدته بعيد الفصح اجمليد
ولتهنئته مبنصبه اجلديد.

الوفاء للمقاومة :البالد بال حكومة ستبقى معرضة ملخاطر الفوضى
عقدت «كتلة الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري ،يف مقرها
يف حارة حريك،بعد ظهر امس
االول اخلميس برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدرت بيانا أشارت فيه
اىل «واقع احلال يف لبنان»،
معتربة انه «مل يعد اللبنانيون
ميلكون ترف الوقت ،ليتلهوا
به أو يعبثوا بفرتاته.وال يصح
ألحد أن يتوهم يف نفسه أو يف
مجاعته القدرة على أخذ البالد
وحده حيث يشاء أو يريد.
ولن يكون يف مقدور فريق
أن يصوغ معادلة يف احلكومة
تكرس حتكمه يف القرارات اليت
ستصدر عنها».
ورأت انه «ليس من احلكمة
أن يغفل مسؤول عن املالمة
أو احملاسبة اليت ستطاله يوما
ما من اللبنانيني الذين يتعزز
وعيهم السياسي والوطين
وتنمو روح املسؤولية لدى
أجياهلم ويبحثون دوما عن
أجوبة ألسئلتهم حول اخليارات
الصداقات
وحول
واألداء
والعالقات والتحالفات ودورها
وأسهاماتها يف تقوية موقع
لبنان ودوره يف حميطه».
هذه
البيان»:أمام
أضاف
الوقائع ..يصبح التفاهم مدخال
ضروريا وآمنا لتشكيل احلكومة،
ويستحسن حينذاك اعتماد
الواقعية امجاال لتقدير األحجام
وسط
والفعالية
واألوزان
حالة الغرق اليت تنحو حنوها
البالد يف هذه املرحلة ،ويصري
مطلوبا من كل املعنيني التخفف
ما أمكن من أثقال األنانية
واالستخفاف باآلخرين خصماء

أم أصدقاء ،والتهيب تاليا من
الفشل واملذلة والسقوط يف
أفخاخ اإلذعان للخارج ولشروطه
وإمالءاته.إذا فلنبادر ،كل من
موقعه ،إىل تذليل العقبات عرب
احلرص على التفاهم الوطين
العام بدل االستقواء ضد بعضنا
بعضا».
واعتربت اكتلة يف بيانه «ان
احلكم اآلن ويف كل زمان،
مهمة صعبة ومسؤولية كربى
ال ينهض بها إال رجال الدولة
أو املسؤولون احلائزون ثقة
شعبهم .وإن التأخري يف تشكيل
احلكومة هو مؤشر سليب ليس
يف مصلحة لبنان واللبنانيني.
ان دور األصدقاء ال يصح
إال لدعم التفاهمات احمللية
والوطنية وإال يصبح األمر إخالال
بالتوازن ومدعاة لالنقسام».
وأكدت الكتلة «أن البالد
بال حكومة ،ستبقى معرضة
والرتدي
الفوضى
ملخاطر
على كل صعيد ،وستتالشى
فيها إمكانية اجراء اإلصالحات
مهما بلغت فصاحة املسوقني
هلا ،ولذلك ال بد من اإلسراع
يف تشكيل احلكومة وال مفر
من التفاهم الوطين حوهلا
وفيها وعربها ،وكل خيار آخر
سيكون أكثر كلفة وضرر على
البالد وأهلها» ،منبهة اىل
«أن إطالة أمد املخاطر وإعاقة
تشكيل احلكومة اليت متثل مدخال
للمعاجلات ،هي أهداف عمل
ويعمل هلا باستمرار البعض
لبنان بهدف ابتزاز اللبنانيني
اإلذعان
إىل
واستدراجهم
واخلضوع إلمالءاتهم وشروطهم
وصوال إىل االلتزام بسياساتهم

ومشاريعهم».
ورحبت الكتلة ب»املساعي
واجلهود اليت يبذهلا األصدقاء يف
أكثر من مكان ..إال أن التجارب
والوقائع تدلل أن استعداد
اللبنانيني للتفاهم واالنفتاح
على بعضهم هي البيئة املنتجة
اليت تثمر فيها جهود الدعم
واملساعدة من األصدقاء»،
معلنة« :إن استحقاقات كربى
تنتظرنا منها عملية التصحيح
املالي واالقتصادي ،واجناز
وتعزيز
اجلنائي,
التدقيق
سيادتنا الوطنية برا وحبرا وجوا،
واستثمار مواردنا النفطية،
وإجناز البنى املطلوبة لتقديم
اخلدمات اإلمنائية الدائمة مثل
والصرف
واملياه
الكهرباء
الصحي واالستشفاء وغريها
وإعادة اعمار مرفأ بريوت
واستكمال حماكمة املسؤولني
عن الكارثة اليت حلت فيه
وإعادة هيكلة النظام املصريف
وتفعيل
الضرييب
والنظام
قطاعات االنتاج وإقرار ما يلزم
من قوانني ملكافحة الفساد
والتهرب الضرييب ووضعها
موضع التنفيذ وإقرار القوانني
اليت حتفز على االستثمار
وتوفري فرص العمل يف خمتلف
القطاعات ووضع التعليم املهين
كما اجلامعي والتخصصي يف
خدمة سوق العمل وسد حاجات
اجملتمع».
هذه
«ان
البيان:
وختم
االستحقاقات وغريها تتطلب
عدم تضييع الوقت ،واحلكومة
اليت يؤمل تشكيلها مهمتها
التصدي بشكل منهجي ووطين
هلذه االستحقاقات وغريها».

احتاد نقابات االفران:

حلصر البيع يف
صاالت االفران
واملخابز اعتبارا من
اجلمعة (أمس)
عقد احتاد نقابات االفران
واملخابز يف لبنان مجعية
رؤساء
حبضور
عمومية
النقابات يف كافة املناطق
اللبنانية وحشد من أصحاب
األفران من كافة املناطق.
ومت البحث خالل اجلمعية،
لالحتاد،
بيان
حبسب
االجتماعات
«نتائج
يف
واالتصاالت اليت أجراها
النقباء املعنيون ومل تؤد
اىل حتقيق مطالب القطاع
يف ضوء التطورات املستجدة
على الوضع االقتصادي
العام والتقلبات احلادة يف
سعر صرف الدوالر».
واشار البيان اىل انه «تبني
للجمعية العمومية أن وزير
االقتصاد والتجارة يتخذ
القرارات املتعلقة بالقطاع
بعيدا عن رأي النقابات
املعنية والسيما جلهة إعداد
دراسة الكلفة  ،مع العلم
أنه جيتمع مع املطاحن
ويتخذ قراراته بزيادة سعر
الطحني دون الرجوع اىل
نقابات األفران ،خصوصا
أنها تقدمت بكل ما طلب
منها من فواتري ومستندات
ليصار على ضوئها حتديد
سعر الربطة ،إال أن الوزير
إعتربأن املستندات والفواتري
هي غري كافية ضاربا بها
عرض احلائط وكأنه يسعى
إىل مشكلة مغ أصحاب
األفران».
وتوقفت اجلمعية العمومية
«عند التعرفة االخرية اليت
محل فيها صاحب الفرن 6
آالف لرية لبنانية زيادة يف
سعر طن الطحني مع احتساب
سعر الدوالر االمريكي على
 11700لرية ،علما ان سعره
يف السوق السوداء 12050
لرية حني صدور القرار ليال،
والذي زاد فيه وزن الربطة
الكبرية  15غراما وعشرة
غرامات للربطة الصغرية
دون الرجوع اىل النقابات
املعنية» .
واكد االحتاد «للرأي العام،
ان هدفه ليس زيادة سعر
ربطة اخلبز ،وانه كان و ما زال
ضد اي زيادة يف االسعار،
وان الظروف االقتصادية
اليت متر بها البالد اثرت على
كل القطاعات االنتاجية ومنها
قطاع املخابز واالفران».
وبنتيجة املناقشة ،قررت
اجلمعية العمومية «التأكيد
على طرح كل املطالب
على طاولة البحث مع وزير
االقتصاد والتجارة ،ووقف
توزيع اخلبز وحصر البيع
يف صاالت االفران واملخابز
اجلمعة 9
اعتبارا من يوم
نيسان اجلاري (امس) وحتى
اشعار آخر».

جعجع :ملاذا مل تقدموا على
دعم فكرة التدقيق اجلنائي
منذ بداية العهد؟

جعجع

صدر عن رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،البيان
اآلتي« :إن التدقيق اجلنائي هو
واجب الوجوب بعد كل الذي مر على
لبنان من ويالت ومآس وكوارث،
وهذا ما دفعنا منذ العام 2017
إىل الدفع قدما باجتاه الوصول
إىل هذا التدقيق ،مع فارق اننا
نتحدث عن تدقيق جدي وفعلي
يبدأ من مصرف لبنان ،ويشمل
تباعا كل الوزارات األساسية
واإلدارات واجملالس اليت أهدرت
فيها األموال من دون طائل ومن
حساب الدولة واملودعني وجيوب
الناس ومدخراتهم».
أضاف« :إن التدقيق اجلنائي
ليس شعارا يطرح يف املواسم،
وال وسيلة للنيل من خصم
سياسي ،إمنا هو عمل مقدس
يهدف إىل اإلصالح ومن ثم
اإلصالح ومن ثم االصالح».

وتابع« :عليه ،نتوجه إىل كل
من يعنيه األمر بسؤال :ملاذا مل
تقدموا على دعم فكرة التدقيق
اجلنائي منذ بداية هذا العهد
على رغم األكثرية املوصوفة
اليت تتمتعون بها إن يف جملس
الوزراء أو يف اجمللس النيابي؟
وبكافة األحوال هذا ال يعين إطالقا
اننا لسنا بأمس احلاجة حلصول
تدقيق جنائي اليوم قبل الغد يف
املصرف املركزي وإدارات الدولة
املعنية تباعا».
وختم« :لكن يبقى السؤال
األساسي ملاذا ال يقدم فخامة
رئيس اجلمهورية من خالل
حكومة تصريف األعمال احلالية
اليت تضمه مع حلفائه فقط ال
غري ،ملاذا ال يقدم على اختاذ
اإلجراءات اإلدارية واجلزائية
املطلوبة يف حال كان فخامته
جديا يف ما يطرحه»؟

مصادر بعبدا للـ:LBCIالرئيس عون قد يقدم
على خطوة إجرائية حبق رياض سالمة

أفادت مصادر يفقصر بعبدا
لقناة الـ LBCIأن «رئيس
اجلمهورية العمادميشال عون
قد يقدم على خطوة إجرائية
حبق حاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة» ،معربة عن
«استيائها من مضمون خطاب
رئيس احلكومة املكلف سعد
ي بلقاءاته اخلارجية
احلرير 
والداخلية».

املوسوي دعا مصرف لبنان اىل التقيد بالقانون:

التدقيق اجلنائي معركة تستحق وتستوجب
دعم كل القوى احلريصة على الوطن وأهله

اعترب مقرر جلنة االدارة
والعدل عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب ابراهيم
املوسوي يف تصريح «أن
لبنان يعيش احدى اكثر
حلظاته املأسوية املفصلية
غري املسبوقة على مستويات
عدة اقتصادية ومالية ونقدية
واجتماعية ،وكلها ناشئة عن
تفشي الفساد وجتذره يف
البلد».
ورأى «ان هذا الفساد هو
فساد بنيوي ،يعشش يف
وبنيتها
الدولة
مفاصل
املؤسساتية ،ويتمتع برعاية
ومحاية سياسية يف الدرجة
األوىل و»تطنيش» بل تواطؤ
من بعض القضاء أيضا»،
وقال»:ان األزمة تعرب يف

بعض وجوهها عن عطب
عميق يف النظام السياسي
املعتل».
ورأى املوسوي «ان مسألة
التدقيق اجلنائي حتتل مرتبة
الصدارة يف اولويات االنقاذ
واالصالح للوضعني املالي
واالقتصادي ،وإنها معركة
تستحق وتستوجب دعم كل
القوى احلريصة على الوطن
واهله» .وأكد «ان من واجبات
مصرف لبنان التقيد بالقانون
الصادر يف هذا الشأن».
وشدد املوسوي على «ان
فرصة االنقاذ مل تستنفذ بعد
ولكنها تكاد ،لذلك وجب دعم
مسألة التدقيق اجلنائي حتى
النهاية كإحدى طرق االنقاذ
احلتمية يف هذا اجملال».
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لـبنانيات

دياب ترأس اجتماع جلنة كورونا

حسن:مل يدخل أي مواطن تلقى أسرتازينيكا
املستشفى من بني  8آالف تلقوه

دياب مرتئسا االجتماع
ترأس رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
يف السرايا احلكومية ،اجتماعا
للجنة الوزارية ملتابعة التدابري
واإلجراءات الوقائية لفريوس
كورونا ،حبضور الوزراء يف
حكومة تصريف األعمال :زينة
عكر ،راوول نعمه ،حممد
فهمي ،عماد حب اهلل ،ميشال
جنار ،رمزي املشرفية ،محد
حسن ،شربل وهبه وفارتينيه
أوهانيان ،األمني العام جمللس
الوزراء القاضي حممود مكية،
األمني العام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء حممود األمسر
ومستشاري رئيس احلكومة
خضر طالب وبرتا خوري.
وبعد االجتماع ،قال حسن« :بعد
دراسة التوصيات اليت صدرت
عن اللجنة الفنية لفريوس

كورونا ونتيجة ملراقبة احلاالت
اليت استجدت يف املناسبات
االجتماعية والدينية وبعض
األعياد ،تبني وجود ارتفاع
بعدد اإلصابات نتيجة عدم
التزام املواطنني اإلجراءات
الوقائية .وبالتزامن مع إطالق
محلة اللقاحات اليت بدأت
تعطي إشارات إجيابية ،نتمنى
على املواطنني مع اقرتاب
شهر رمضان املبارك واألعياد
االلتزام التام والتسجيل على
منصة التلقيح».
أضاف« :بغض النظر عن نوع
اللقاح ،تبقى مرجعيتنا منظمة
الصحة العاملية ،فهي أوصت
بأن لتلقي لقاح أسرتازينيكا
فوائد أكثر من عدمه ،وأن
احلاالت اليت ظهرت عليها
عوارض بلغت  18حالة من بني

 34مليون شخص تلقوا هذا
اللقاح حول العامل».
وتابع« :مل يسجل على
الصعيد اللبناني دخول أي
حال إىل املستشفى من بني
 8آالف مواطن تلقوا لقاح
أسرتازينيكا».
وأشار حسن إىل أن «هبة
سينوفارم
لقاح
50000
وصلت من الصني ،بالتزامن
مع وضع خطة سريعة لتلقيح
القطاع العام واألجهزة األمنية
وبعض
الرتبوي
والقطاع
املؤسسات العامة» ،مشددا
على أن « 77يف املئة من
املسجلني على املنصة من
الفئة العمرية ما فوق ال75
سنة تلقوا اللقاح ،إضافة إىل
 72يف املئة من العاملني يف
القطاع الصحي».

وزيرا االعالم والصحة عرضا آلية تلقيح
االعالميني ويعلنان االثنني (بعد غد) عن املوعد
اجتمع وزيرا اإلعالم والصحة
يف حكومة تصريف األعمال
الدكتورة منال عبد الصمد جند
والدكتور محد حسن ،وقررا
ختصيص اجلسم اإلعالمي بـ 8
آالف جرعة من لقاح كورونا،
باستثناء من مت حتديد مواعيد
هلم على املنصة حبسب الفئة
العمرية واألمراض املزمنة اليت
يعانون منها ،وفقا للمعايري
اليت حددتها اللجنة الوطنية
للقاح ،والذين بلغ عددهم 500
إعالمي من أصل  6100سجلوا
أمساءهم على منصة Covax
التابعة لوزارة الصحة.
كما حبثت عبد الصمد مع
حسن يف وضع آلية لتلقيح
اإلعالميني ،على أن يعقد فريقا
العمل يف الوزارتني اجتماعا
يوم غد اجلمعة ،للمقارنة بني
األمساء املسجلة على املنصة
وتلك اليت وصلت إىل وزارة
اإلعالم من نقابات اإلعالم ومن
املؤسسات اإلعالمية ،للتأكد
من كل املعلومات توخيا للدقة
والشفافية.
وسيعقد وزيرا االعالم والصحة
مؤمترا صحافيا عند الثانية

رئيس املؤمتر الوطين
لالنقاذ طالب رئيس
اجلمهورية بفرض
التدقيق اجلنائي
وجه رئيس «املؤمتر الوطين
لالنقاذ» احملامي زياد بيطار
كتابا مفتوحا اىل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون ،قال فيه« :مسعنا
رسالتكم املتلفزة وأفرحنا
أنكم ما زلتم على تصميمكم
بإجناز التدقيق املالي اجلنائي
يف حسابات مصرف لبنان.
وفهمنا من رسالتك أنك مصمم
ولن ترتاجع ،وأنك ستستخدم
كل صالحياتك الدستورية
ملنع عصابة السلطة الفاسدة
من تعطيل التدقيق اجلنائي
ودفع الشركة لالنسحاب مرة
ثانية كما فعلوا سابقا».
موقعك
«من
أضاف:
الدستوري ،نطالبك باستخدام
صالحياتك لدى القضاء لعدم
طي دعوتنا يف االدراج على
جاري عادة القضاء اخلاضع
للمحاصة واالستزالم ،والسري
بتحقيق جدي هو السبيل
الوحيد خلالص لبنان».
وتابع« :البالد يف خطر
واجلوع
الشامل
االنهيار
يزحف واحتمال الفوضى
املتوحشة جار على قدم
وساق .واملطلوب لالنقاذ،
اجلنائي
التدقيق
فرض
وجتديد النظام لتأمني دميومة
وبقاء الكيان وجتديد وظائفه،
إذ مل يعد من بد او وسيلة اال
احلكومة االنتقالية بصالحيات
تشريعة».
أضاف« :ما زال الوقت متاحا
والفرصة ساحنة ،فاالقدام
واالنقاذ واجبك ،فاضرب بيد
من حديد .نأمل ان يتحقق
وعدك بأن تسلم لبنان
معافى وعافيته لن تكون
باستمرار املنظومة ومراعاتها
والتعايش معها ،بل باقتالعها
من جذورها».

وهاب :إقالة سالمة
تعين أن  17مليار
ستنتقل إىل يد
«حمسوب» على بري
وزيرا االعالم والصحة خالل االجتماع
عشرة من ظهر االثنني (بعد
غد) لالعالن عن موعد تلقيح
اإلعالميني ،وذلك استجابة
للنداء الذي أطلقته عبد الصمد
يف وقت سابق بضرورة
إدراج اإلعالميني على الئحة
األولويات بعد تصنيفهم يف
صفوف املواجهة األمامية من
قبل منظمة الصحة العاملية،
كما سيتم الكشف عن اآللية
اليت ستتبع.
وكانت عبد الصمد قد أرسلت
كتابا إىل حسن ،متنت فيه
تلقيح مجيع العاملني يف القطاع

اإلعالمي دفعة واحدة ،ال سيما
وأن عددا من اإلعالميني تلقوا
اللقاح عرب املنصة حبسب
فئتهم العمرية.
وأرفقت عبد الصمد كتابها
بالئحة إضافية تضم 1745
صحافيا من الراغبني بتلقي
اللقاح ليصبح جمموع األمساء
املرسلة من قبل وزارة اإلعالم
إىل وزارة الصحة  4591امسا،
إذ سبق لوزارة اإلعالم أن أرسلت
يف شهر شباط الفائت الئحة
تضمنت أمساء  2846صحافيا من
الراغبني بتلقي اللقاح.

أوضح رئيس حزب «التوحيد
العربي» الوزير السابقوئام
وهاب ،يف تصريح عرب
مواقع التواصل االجتماعي،
انه «للتنبيه فقط إقالة
أو إستقالة حاكم مصرف
ن رياض سالمه تعين
لبنا 
أن  17مليار ستنتقل إىل يد
وسيم منصوري احملسوب
على رئيس جملس النواب
ي اي نائب احلاكم،
نبيه بر 
والرجل ممتاز وليس لي
مالحظات عليه لكن اليوم
ال ميكن تعيني حاكم،
وهذا االمر فقط لفت نظر
للمتحمسني ،فمعركة ال 17
مليار بدأت».

بري التقى االمني العام املساعد للجامعة
العربية والنائب البستاني

زكي :تواصلنا مستمر وأفكاره جيدة
وتشكل خمرجا لالزمة احلالية
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة االمني
العام املساعد جلامعة الدول
العربية السفري حسام زكي،
حيث مت عرض لالوضاع العامة
ال سيما املوضوع احلكومي.
بعد اللقاء الذي إستمر
ساعة ،قال السفري زكي :
«تشرفت بلقاء دولة الرئيس
نبيه بري ونقلت اليه حتيات
معالي االمني العام للجامعة
ورغبة اجلامعة العربية رؤية
نهاية هلذه االزمة السياسية
املستمرة املتمثلة بتشكيل
احلكومة يف لبنان .وعرضت
مع دولة الرئيس الوضع
بتفاصيله كافة ووضعين يف
االفكار اليت طرحها وهي جيدة
جدا وحتظى بتوافق عريض يف
الشارع السياسي اللبناني.
ونعتقد أن االمر ،يتطلب دائما
كما نقول وضع املسؤولية
الوطنية فوق كل االعتبارات
الضيقة حتى ميكن مساعدة
والشعب
اللبنانية
الدولة
اللبناني للخروج من املأزق
احلالي الذي نرى انه يؤثر
بشكل شديد السلبية على
الوضع االقتصادي واملعيشي
للبنانيني ،وهو أمر ينبغي أال
يستمر اكثر من ذلك ،هناك
حوار مستمر مع الرئيس بري
حول اطروحته للحل واالفكار
اليت قدمها .وان شاء اهلل
اجلامعة مستمرة يف اتصاالتها
مع االطراف السياسية لكي
نساعد بكل ما امكننا ذلك
للخروج من املأزق احلالي
اىل منطقة ارحب يستطيع من
خالهلا الرئيس املكلف بان
يشكل حكومة يف اسرع وقت
ممكن».
وردا على سؤال عن العراقيل
اليت تعيق تشكيل احلكومة
واالجواء اليت ملسها يف
بعبدا ؟ قال زكي »:حنن ال
حنمل مبادرة وال نضغط على
االطراف لكن حنن منزعجون

وقلقون من الوضع يف لبنان
إن سياسيا أو اقتصاديا وكما
قلنا سابقا .نأمل من اجلميع
ان يضع املصلحة الوطنية فوق
كل االعتبارات االخرى .االفكار
املطروحة حاليا وبالذات تلك
اليت طرحها الرئيس نبيه بري
هي أفكار يبنى عليها وميكن
ان تشكل خمرجا طيبا لالزمة
احلالية .وطبعا ذلك جيب
ان يكون موضع توافق كل
االطراف السياسية  ،وحتى
االن ال حيوز على هذا التوافق
 ،ورمبا مهمتنا يف اجلامعة
املساعدة
للوصول اىل هذا التوافق حتى
خنرج من املأزق احلالي».
أضاف زكي « :حنن نعمل حتت
املظلة العربية وفقا لقرارات
جملس اجلامعة واخلط السياسي
الذي ترمسه اجلامعة وقراراتها
وبالتالي الوضع الذي نعمل
عليه هو تنفيذ فكرة خترج
املأزق السياسي احلالي من
الوضع الذي هو فيه واإلضافة
اليت أود التأكيد عليها هي
أن اجلامعة العربية قد سبق
وأيدت املبادرة الفرنسية
وال ضري يف ذلك  ،حكومة
إختصاصيني تعمل النقاذ البلد
من الوضع االقتصادي احلالي
وهذه أفكار ال بأس فيها
وهي متوافق عليها عربيا،أما
كيف حيدث ذلك ؟ هنا نتدخل
لنساعد يف احللحلة».
وختم زكي « :التواصل بني
الرئيس بري واجلامعة العربية
مستمر من خالل املوفد
واالفكار اليت يطرحها الرئيس
نبيه بري هي افكار جيدة
تستحق منا كل تأييد».

البستاني

وبعد الظهر التقى رئيس
اجمللس رئيس جلنة االقتصاد
والتجارة والصناعة النائب
فريد البستاني ،يف حضور
مقرر اللجنة النائب علي بزي
حيث مت البحث يف شؤون
تشريعية وعمل اللجنة».

دياب ترأس اجتماعا خصص للحدود
البحرية :لضرورة اإلسراع يف بت امللف

رأس رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
اجتماعا يف شأن احلدود
البحرية ،حضره الوزراء :زينة
عكر ،ميشال جنار وشربل
وهبة ،الوزير السابق ناجي
البستاني ،األمني العام جمللس
الوزراء القاضي حممود مكية،
مستشار رئيس احلكومة خضر
طالب ،العميد بسام ياسني
والعقيد مازن بصبوص.
وعرض اجملتمعون القرتاح
تعديل املرسوم رقم ،6433
املتعلق باملنطقة االقتصادية
اخلالصة على احلدود اجلنوبية
مع فلسطني احملتلة.
وأكد الرئيس دياب خالل

االجتماع «ضرورة اإلسراع يف
بت هذا امللف» .وبعدما قدم
وفد اجليش شرحا مفصال عن
امللف ،أكدت وزيرة الدفاع
تبنيها مشروع املرسوم املرفوع
من قبلها.
واستمهل وزير األشغال العامة
والنقل لدرس هذا املشروع
بالسرعة القصوى ،بالتنسيق
مع قيادة اجليش ،متهيدا
الستكمال امللف وتوقيعه
من وزيري الدفاع واألشغال،
ليصار بالنتيجة إىل عرضه
على الرئيس دياب لتوقيعه
وإحالته إىل رئاسة اجلمهورية
إلصدار املوافقة االستثنائية
املطلوبة.
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مـقاالت وتـحقيقات

وزني :احتمالية خسارة أموال املودعني
مجعية املصارف :سيكون مبقدورنا
جتمع العلماء أعلن وقوفه مع رئيس
باملصارف موجودة بالنسبة جلميع
اجلمهورية ضد الفساد وطالب بتعليق إعادة حقوق املودعني فور إعادة الدولة
املودعني ولكنها ليست حتمية
األموال املستدانة من املصرف املركزي
مهام سالمة واحالته على القضاء

اعترب «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان ،أن «وصول الوضع
يف لبنان إىل مرحلة يضطر
معها رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ليخاطب اللبنانيني
ويستنصرهم يف معركته ضد
الفساد والفاسدين واللصوص
أموال
وناهيب
والسارقني
الشعب ،يعين أن السلطات
اإلجرائية والتنفيذية باتت إما
عاجزة عن القيام بواجباتها أو
مشاركة باملؤامرة على أموال
ومقدراته،
اللبناني
الشعب
وكذا السلطة القضائية احملكومة
بتوجيهات أمراء الطوائف واليت
تغطي كل السرقات عرب امللفات
املكدسة أمامها ،واليت تطال
كبار املسؤولني يف الدولة
ويكون مصريها تكديسها يف
أدراجهم دون الوصول إىل
حتديد املسؤوليات ومعاقبة
األموال.
وإرجاع
اللصوص
أما اجمللس النيابي فيصدر
تشريعات لكنها ال ترقى إىل
مستوى معاجلة املشكلة ،وإذا ما
صدرت فال تنفذ ،فال التدقيق
اجلنائي أخذ طريقه للتنفيذ وما
زال حاكم مصرف لبنان ميتنع عن
إعطاء جهة التدقيق ما حتتاجه من
معلومات ،وال القوانني املتعلقة
برفع احلصانات عن املشتغلني
باملال العام من رؤساء ووزراء
ونواب ومديرين وموظفني صدر
كي تطلق يد القضاء يف مالحقة
املرتكبني».
وأعلن التجمع تأييده «ملضمون
كالم فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون الذي أعلن
فيه حتمله مسؤولية املعركة ضد
الفاسد واحلرامي الذي هو واقعا
كما قال أخطر من احملتل والعميل
ونعلن وقوفنا مع فخامته يف كل
اخلطوات اليت ميكن أن يتخذها
يف هذا اجملال».

وطالب «حكومة تصريف األعمال
«بشخص رئيسها الدكتور حسان
دياب باالجتماع واختاذ قرار
بتعليق مهام حاكم مصرف لبنان
وإحالته على القضاء جبرم إخفاء
معلومات تضر باالقتصاد الوطين
عن اجلهة الرمسية املكلفة من
قبل جملس الوزراء للتدقيق
اجلنائي ووضعه باإلقامة اجلربية،
املعلومات
على
واحلصول
من خالل نوابه وجملس إدارة
املصرف املركزي متهيدا ملعرفة
املرتكبني واملتورطني».
واعترب أن «كل الزيارات اليت
يقوم بها مسؤولون خارجيون
من اجل املساعدة يف تشكيل
احلكومة لن جتد نفعا طاملا أن
من هو مكلف بالتأليف ما زال
يراهن على احلصول على رضا
اململكة العربية السعودية اليت
يظهر أنها لن تسهل هذه
املهمة وتصر على التعطيل،
وبالتالي فإن احلل يكمن يف
اختاذ قرار وطين داخلي اعتمادا
على القدرات الذاتية بتشكيل
حكومة إنقاذ وطين تضع األسس
العملية للخروج من املأزق الذي
مير به لبنان».
واستنكر التجمع «انتهاك العدو
الصهيوني لألجواء اللبنانية
لقصف مواقع اجليش العربي
السوري» ،معتربا أن «هذا
االنتهاك الذي يتكرر يف كل فرتة
جيب مواجهته من خالل استصدار
قرار من جملس األمن بإدانة هذا
العمل ،وبالتصدي امليداني لكل
عمل عسكري يقوم به العدو
الصهيوني» ،منوها ب»التصدي
البطولي للجيش العربي السوري
للغارات الصهيونية» ،داعيا اىل
«الرد على القصف بالقصف من
خالل ترسيخ معادلة ردع قائمة
على القصف بالقصف كحل وحيد
لالنتهاكات الصهيونية».

مراجع كبرية :احلريري يقوم بطرح أفكار يف
اخلارج قد تع ّرض استقرار لبنان لله ّزات
استغربت مراجع كبرية ،عرب
الزميلة «النشرة» ،ما يقوم
به رئيس احلكومة املكلف سعد
ي يف جوالته اخلارجية
احلرير 
تعرض استقرار
قد
أفكار
بطرح
ّ
للهزات.
ن
لبنا 
ّ
والحظت هذه املراجع ان هناك
تكرار على لسان مسؤولني
وسفراء عرب وغريهم من
الدول تعابري اخلوف على 
الدستو ر ووثيقة الوفاق الوطين
اليت مت توقيعها يف الطائف
عام  ،1989واعتربت أن بث
احلريري ملخاوف غري موجودة
هو حبد ذاته ضرب للطائف
من بيت أبيه ،ولفتت إىل أن
إيهامالدول العربية بوجود خطر
على الطائف هو حبد ذاته خطر
على الدستور وعلى امليثاق
ومن شأنه أن يفتح الباب على
ما هو مرفوض أساسًا من أي
مكون لبناني أي البحث بتعديل
الدستور باالنتقال مناملناصفة
إىل املثالثة وهو ما يظهره
أداء احلريري وبعض القيادات
السياسية بإصرارهم على نوع

مرفوض من املثالثة بالصيغة
احلكومة املطروحة.
والحظت هذه املراجع أن القادة
واملسؤولني يف الدول اليت
زارها احلريري عكسوا اخلوف
الذي زرعه احلريري والذي ال
أساس له من الصحة ال من
قريب وال من بعيد ،واألخطر يف
يسوقه خارج لبنان
الكالم الذي
ّ
أنه يضرب األركان الدستورية
للدولة من خالل املس بصالحيات
رئيس اجلمهورية اليت أعطاها
الدستور من خالل التوقيع على
مرسومتشكيل احلكومة ومرسوم
قبول استقالتها ومرسومتكليف
رئيسها.
وختمت املراجع بالقول «إذا
كان للحريري أسبابه يف تأجيل
تشكيل احلكومة ،عليه أن يعرف
باملقابل أن ما يقوم به يف
اخلارج وارتداداته هو خطري
جدًا والصورة اليت يرمسها عن
الوضع يف لبنان خمالفة للواقع
بضرب
وتساهم
والوقائع
الوحدة الوطنية والعودة للغة
مرفوضة».

هال أعضاء مجعية مصارف
يتعرض
لبنان «احلملة اليت
ّ
هلا القطاع املصريف ،واليت
أصبحت كقميص عثمان ،يلجأ
إليها معظم أهل السياسة
عند اشتداد األزمة ّ
علهم ،يف
ما يفعلون ،يعتربون أنهم
يقدمون ما ُيغين عن إظهار
ّ
احلقيقة وكشف أسباب ما ّ
حل
ّ
وربا يكون قد
وحيل بالبالد،
مّ
سها عن بال املتحاملني على
القطاع بعض احلقائق ،أو
يتعمدون تناسي بعض
رمبا
ّ
الوقائع».
وذكرت اجلمعية يف بيان أنه
«ليست املصارف هي اليت
تتعمد ،يف كل بيان
كانت
ّ
وزاري منذ قرابة ثالثني عامًا
حتى تارخيه ،التأكيد على
تثبيت سعر العملة الوطنية،
ّ
حيث الدولة
وال هي َمن كان
على اإلستدانة املتنامية من
األموال املودعة يف املصرف
املركزي ،وال هي َمن كان
وقوانني
قرارات
يصدر
سلفات اخلزينة اليت مل نشهد
يومًا إعادتها إىل احلساب
املركزي ،وال هي َمن كان
حيدد أطر سياسات الدعم وال
ّ
اإلنفاق على قطاع الطاقة ،كما
على سواه من القطاعات ،وال
هي َمن أعاق ويعيق إصدار
قوانني «الكابيتال كونرتول».
يقرر إصدار
وال هي َمن كان ّ
سندات اليوروبوندز».
وأكدت اجلمعية أنه «بفضل
املصارفّ ،
متكنت الدولة من
توفري الرواتب لكامل فئات
القطاع العام ،فاملصارف هي
كانتتسدد أعلى
اجلهة اليت
ّ
نسبة من التحصيل الضرييب
سنويًا،
ملصلحة اخلزينة العامة
ّ
وهي َمن حفظ للبنان حضوره
ومسعته الدولية ،ومن الغرابة
مبكان أن يعمل أهل السياسة
جاهدين على دعوة العامل اىل
مقاطعة املصارف اللبنانية
وحماصرتها وكأنها تسعى اىل
قطع شريان التواصل املالي
ّ
يشكل
بني لبنان والعامل ،ما
خطرًا فعليًا على مصاحل لبنان
واللبنانيني ،فليست املصارف
ّ
هي َمن رسم سياسات اهلدر
وأقـر السياسات الضريبية
ّ
واجلمركية غري املسؤولة  ،وال
هي َمن أصدر قرارات التوظيف
العشوائي يف الدولة ،وال هي
َمن راكم العجز يف ميزان
املدفوعات ،وال َمن حجب
الرؤية اإلقتصادية والتخطيط
السليم عن الدولة ،وال هي

ّ
َمن
نظم وأدار واستفاد
ّ
املكثف للسلع
من التهريب
املدعومة على حساب لقمة
املواطنني احملتاجني».
وشدد البيان على أن «حتميل
جتن
املصارف عبء اإلنهيار
ٍّ
حمض ،فلقد انتفع املقيمون
واملغرتبون من الفوائد اليت
جراء توظيف
تقاضتها هي
ّ
األموال يف سندات اخلزينة،
علمًا أن اإلحتياطيات املصرفية
كانت دومًا حترتم املعايري
احملاسبية الدولية ،كما أن
أرباحها قاربت  %10من
أمواهلا اخلاصة ،وهي تبقى
النسبة األقل يف املنطقة
ّ
تتخطى ما يقارب
العربية وال
 %1من املوجودات ،وللعلم،
املوزع
فقد بلغ صايف األموال
ّ
على املساهمني ما بني%3
و %5من قيمة إسهاماتهم،
أي ّ
أقل مما يتقاضاه املودعون
العاديون».
ّ
شكلت املصارف
وتابع« :لقد
ّ
حمفزًا لإلقتصاد بقطاعاته
العقارية والتجارية والصناعية،
من خالل قروض اإلسكان و
الشخصية ،والقروض
القروض
ّ
التجارية والصناعية اليت فاقت
يف كثري من األحيان رؤوس
أموال هذه الشركات نفسها،
هذا ناهيك عن قروض
املؤسسات التعليمية واجلامعية
ّ
واملؤسسات اإلجتماعية ،علمًا
تتعرض
أن املصارف اليت
ّ
حلملة تشويهية راهنًا ،مل
تتقاعس يومًا عن دورها
الوطين ،إذ أعادت توظيف
ّ
احملقة يف دورة
معظم أرباحها
اإلقتصاد اللبناني».
وأعلنت اجلمعية أن «املصارف
ملتزمة دومًا حقوق املودعني
يف احلصول على إدخاراتهم،
ّ
تؤكد أنه فور إعادة
وهي
الدولة األموال املستدانة من
املصرف املركزي ،سيكون
يف مقدورها املباشرة بإعادة
ّ
إال
احلقوق اىل أصحابها،
أن ذلك يقتضي تشكيل
حكومة متجانسة علمية تضع
خطة عقالنية جمدية تكون
أساسًا للتفاوض مع صندوق
النقد الدولي وتسمح بتحرير
واإلستثمارات،
املساعدات
بديهيات
علمًا أن هذا يبقى من
ّ
واجب السلطة السياسية.
باختصار،إن األزمة السياسية،
وما أحدثته من تعطيل وفراغ،
الرئيسي
املسبب
تبقى
ّ
لألزمة املالية واملصرفية يف
لبنان».

كشف وزير املالية يف حكومة
تصريف االعمالغازي وزني أن
«احتمالية خسارةأموال املودعني
اللبنانيني والعرب يفاملصارف
بالنسبة
موجودة
اللبنانية،
جلميع املودعني ،ولكنها ليست
حتمية» ،مشريًا إىل «وجود ما
يزيد على  700ألف عائلة لبنانية
يف حاجة إىل دعم يف ظل أسوأ
أزمة اقتصادية تشهدها البالد
منذ احلرب األهلية اليت انتهت
عام .»1990
أن «سياسة
وأوضح وزني
َّ
ِّ
تكلف الدولة اللبنانية
الدعم
حنو  6مليارات دوالر أمريكي
ص
نصفها
سنويًا،
َّ
خمص ٌ
للمحروقات والكهرباء ،والنصف
اآلخر يذهب لدعم الدواء والقمح
والسلة الغذائية» ،مشريًا إىل
أدت
أن «هذه التكلفة املرتفعة َّ
إىل استنزاف احتياطات العملة
األجنبية يف مصرف لبنان ،اليت
تقدر حاليًا بـ 16مليار دوالر،
ومن هنا اختذت احلكومة القرار
برتشيد الدعم عرب خفضه من
 6مليارات إىل حنو  3مليارات
دوالر» ،مرجعًا إرجاء البدء يف
عملية الرتشيد إىل «التأخري
احلاصل يف إصدار البطاقات
التمويلية للمواطنني ،فاحلكومة
أن تتبع سياسة ترشيد
ال ميكن ْ
الدعم ،ما مل يكن الرتشيد
مربوطًا مع البطاقة التمويلية».
َّ
وعلل وزني التأخري يف إصدار
البطاقات التمويلية بالرتتيبات
«اللوجستية» ،مشريًا إىل َّ
أنه
على «احلكومة إصدار بطاقات
لنحو  700إىل  800ألف عائلة،
وقد مت جتهيز البطاقات لـ200
ألف عائلة ،بينما يتطلب إصدار
البطاقات للبقية حتضريات
بوضع
تتعلق
لوجستية،
البيانات ،وهلذا السبب هناك
تأخري».
وحول حتقيقات مصرف لبنان
اليت تقودها شركة التدقيق
اجلنائي «ألفاريز آند مارشيل»،
أوضح وزني أن «هناك
تطورين بهذا اخلصوص ،األول
يتعلق بتسليم بقية املستندات
املطلوبة من الشركة بعد قرار
جملس النواب رفع السرية
املصرفية عن مصرف لبنان
وحساباته ،والثاني مرتتب على
السابق ويتعلق بقدرة املصرف
اآلن على إرسال املستندات
املطلوبة يف األسابيع املقبلة،
وهكذا تكون أبواب جديدة
ُفتحت أمام شركة التدقيق
جار على إعداد
الدولية ،والعمل ٍ
عقد جديد يف هذا اخلصوص،

ألن رفع السرية املصرفية
مت بالتوازي بني حسابات
وحسابات
لبنان
مصرف
الوزارات واإلدارات واجملالس
والصناديق ،ومن هنا فإن
مهام التدقيق اجلنائي يف
املرحلة املقبلة ستكون أوسع
بكثري من حصرها يف مصرف
لبنان ،وهذا يتطلب عقدًا
جديدًا مع شركة «ألفاريز» أو
مع شركات أخرى مهتمة بعملية
التدقيق اجلنائي».
وخبصوص االتهامات بإيقاف
وزير املالية ملشروع قانون
«كابيتال كنرتول» أو التحكم
يف رؤوس األموال ،أوضح
وزني أن هذه «االتهامات
ليست يف حملها ،وقال إنه هو
من اقرتح بعد صراع مع القوى
السياسية يف لبنان أن يقدم
هذا القانون ،ومل تكن العملية
سهلة وقتها من حيث إقناع
القوى ،ويف النهاية قدمته،
لكن ما حصل أنه يف جملس
الوزراء وقع تشويه للقانون
وجترد من مضمونه ،حبيث مل
يعد القانون الذي قدمته».
وحول التفاوت الكبري يف سعر
صرف الدوالر باللرية بني
املصارف والسوق السوداء،
لفت الوزير اىل ان «هذا يدخل
يف إطار قضية البدء فعليًا
يف إصالح النظام املصريف
يف لبنان» ،مشريًا إىل أنه
«يف خطة احلكومة كان هناك
حمور يتعلق مبوضوع إعادة
هيكلة النظام املالي يف لبنان
خصوصًا القطاع املصريف ،لكن
هذه اخلطة اليت كانت انطالقتها
إجيابية ،وكانت حتظى مبوافقة
دولية أوقفت يف لبنان ألسباب
متعددة ،وان معاجلة هذه
املشكلة تتم أو ً
ال بالتفاوض
مع صندوق النقد الدولي ضمن
برنامج معني يعطي الثقة ،ألن
قضية الدوالر والنقد واملصارف
تتعلق بالثقة ،وصندوق النقد
يعطي هذه الثقة».
وشدد الوزير على «ضرورة
معاجلة قضية النقد ،ألنه ال
ميكننا االستمرار يف سياسة
تثبيت النقد أو نصف النقد كما
حيصل يف املنصة أو سياسة
تعويم النقد ،إذ جيب أن يكون
هناك قرار بالتعويم أو املرونة
يف سعر النقد خالل املرحلة
املقبلة» ،الفتًا إىل أنه «بهذه
السياسات ميكننا أن نقول إننا
دخلنا فعليًا يف تأمني ومحاية ما
ّ
تبقى من ودائع املودعني يف
قطاع املصرف اللبناني».

مصادر دبلوماسيّة :العقوبات الفرنسيّة ستشمل
احلريري إن مل يؤلف احلكومة سريعا

دبلوماسية عن
قلت مصادر
ّ
احد املسؤولني الفرنسيني
يف قصر االليزيه ،ان
ّ
املكلف سعد
رئيس احلكومة
ي بات يف أجواء مشوله
احلرير 
الفرنسية ،يف حال
بالعقوبات
ّ
مل يعمد اىل تأليف احلكومة
بسرعة.

وأضافت هذه املصادر ،أن
هذه املعلومات ترتافق مع
إغضاب احلريري للمسؤولني
ّ
بتمنعه االخري عن
الفرنسيني،
تلبية الدعوة الفرنسية للقاء
رئيس «التيار الوطين احلر»
النائب جربان باسيل ،يف
العاصمة الفرنسية باريس.
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مــقاالت وتـحقيقات

مصرف لبنان يُه ّدد :واشنطن قد تستولي على أصولنا

رياض سالمة يف مذكّرة رمسيّة :مصارف املُراسلة حتاصرنا
حتويالت لبنان اخلارجية،
وشراؤه السلع ،واحلصول
على النقد األجنيب ،باتت
ّ
بالتوقف عن
هددة
كلها ُم ّ
التدفق إىل لبنان بعدما بدأت
مصارف ُ
املراسلة يف اخلارج
تقطع عالقاتها املالية مع
البنك املركزي .املعلومات
مب ّ
ُم ّ
وجهها احلاكم
ذكرة ّ
وثقة ُ
رياض سالمة إىل النائب
القاضي
التمييزي
العام
أن
غسان عويدات ،حُم ّذرًا من ّ
مصرف لبنان «بات يف وضع
صعب» .هي الضربة األقسى
ّ
يتلقاها البنك املركزي
اليت
اللبنانية
السوق
(ومعه
بكاملها) بعد االشتباه حباكمه
اختالس
جبرائم
أوروبيًا
وتبييض أموال.
ُ
املراسلة يف
عالقة القطاع املصريف اللبناني مع مصارف
ّ
رتدية منذ نهاية الـ
اخلارج (وكيل البنك
احمللي يف اخلارج) ُم ّ
ُ
ختصني
امل
على
خافية
االنهيار
مؤشرات
تعد
 ،2019حني مل ُ
ّ
الدوليني ،وبعدما ّ
خفضت وكاالت التصنيف االئتماني تصنيف
لبنان .مالمح «اخلالف» ظهرت مع اشرتاط مصارف ُ
املراسلة
زيادة قيمة الضمانات اليت حتصل عليها من نظرائها اللبنانية
لفتح االعتمادات ،اليت ّ
وتشددت يف إجراء
عقدت مسارها،
ّ
التحول ،نظرًا إىل أهمية
هذا
جتاهل
التحويالت .مل يكن ممُ كنًا
ّ
يتم عرب إبرام املصرف
بينهما
فالعمل
التنسيق بني الطرفني.
ّ
ِ
مراسل لتقديم خدمات حتويل
اللبناني اتفاقية مع مصرف
األموال ومتويل التجارة اخلارجية ،فتكون مصارف املراسلة
الضامن لتسديد مبلغ إىل أحد ُ
صدرين ،باالتفاق مع املصارف
امل ّ
اللبنانية اليت تكون الضامن لتسديد املبلغ من قبل املستورد.
بت ُ
ّ
خاص
بشكل
املعامالت ُيعرقل
قطع العالقة أو
التأخر يف ّ
ٍ
ّ
عمليات التجارة وحتويل األموال إىل داخل لبنان ،ومن داخله
إىل اخلارج .على الرغم من هذه السوداوية ،استمر تسيري
األعمال بني الفريقني ،مع حماوالت مصرف لبنان واملصارف
«إغراء» املصارف ُ
املراسلة بفتح «صفحة جديدة» ،إن كان
عرب تسديد التزامات ُمتأخرة أو تعزيز السيولة يف حسابات
ونص على
املصارف اللبنانية يف اخلارج (التعميم الرقم 154
ّ
ّ
تقل عن نسبة  3%من األموال
تأمني سيولة يف اخلارج ال
املودعة لديها بالعمالت األجنبية).
«امل ّ
ُ
سكنات» املصرفية اللبنانية قد
أن صالحية
ولكن يبدو ّ
انتهت ،بعد قرار مصارف ُ
املراسلة تسديد ضربة قاسية للبنان،
وتقطيع تواصله املالي مع ُدول العامل .هذا املستجد ليس
حتلي ًال ،وال هو خرب منسوب إىل مصدر جمهول ،بل معلومات
وردت يف ُم ّ
ذكرة ُمرسلة من حاكم مصرف لبنان ،رياض
غسان عويدات.
القاضي
التمييزي،
العام
النائب
سالمة ،إىل
ّ
وقد أعاد األخري إرساهلا إىل ّ
كل من رئاسة اجلمهورية ورئاسة
َ
ووزارتي املالية والعدل.
احلكومة

تعمـّد سالمة إثارة املخاوف لقطع الطريق على أيّ تحقيق قضائي
معه

يبدأ احلاكم باإلشارة إىل «االهتزازات السلبية» يف العالقة بني
«املركزي» من جهة ،واملصارف ُ
املراسلة والدولية من جهة
أخرى ،اليت ستضع لبنان يف وضع «تصعب معه التحويالت
اخلارجية وشراء السلع األساسية ودعمها ،كما االستحصال على
عمالت نقدية أجنبية لتسيري املرافق االقتصادية ُ
املختلفة».
ُم ّ
ذكرة سالمة ،اليت تصفها املرجعيات املعنية بـ»اخلطرية»
تتضمنها واخلوف من تأثرياتها السلبية
اليت
املعلومات
بسبب
ّ
على الوضع السياسي والنقدي واالقتصادي اللبناني ،تأتي
على ِذكر مصارف ُ
املراسلة اليت أقفلت حسابات مصرف لبنان
لديها ،وهي:
 «ويلز فارجو  »Wells Frago -األمريكي ،أقفل حساب مصرفلبنان بالدوالر.
 «إتش إس بي سي  »HSBC -الربيطاني ،أقفل احلسابباللرية االسرتلينية.
 «دانسكي  »Danske -الدامنركي ،أقفل احلساب بالكورونالسويدي« ،ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه
العملة».
 «سي أي بي سي  »CIBS -الكندي ،الذي أعاد ودائع مصرفلبنان املوظفة لديه وأوقف التعامالت كافة معه.
تتوسع ُمستقب ًال،
أن هذه اإلجراءات قد
حُي ّذر البنك املركزي من ّ
ّ
ً
نتيجة لثالثة أسباب:
وهو يعتربها
« -عدم تسديد سندات الدين بالعمالت األجنبية (يوروبوندز)

حسابات نقابة احملامني
املصرفيّة من اللرية إىل الدوالر؟

ليا القزي

تصوير هيثم املوسوي

ضد مصرف لبنان
 احلمالت السياسيةّ
الضجة القضائية واستغالهلا داخل لبنان وخارجه «ما زرع
ّ
شكوكًا لدى مراسلينا واملصارف الكربى اليت نتعامل معها»
أن مصرف لبنان أصبح «يف
ويكمل سالمة «التحذير» من ّ
ُ
وضع صعب ،فلدينا مصرف واحد هو «جي بي مورغان ــــ JP
 »Morganيقبل بتعزيز االعتمادات ُ
املستندية اليت ُنصدرها
السترياد احملروقات وغريها ملصلحة شركة كهرباء لبنان
ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام ،وذلك ُمقابل
ّ
تقل عن جمموع مبالغ االعتمادات
مبالغ تودع لديه بقيمة ال
ُ
املستندية ،وهو يرفض حتى تارخيه تعزيز اعتماد ُمستندي
ملصلحة شركة «كوميب ليفت» األملانية لرفع مستوعبات من
مرفأ بريوت حتتوي على مواد كيميائية خطرة».
ّ
القش ،حُياول حاكم مصرف لبنان
كما ُتسحب اإلبرة من كومة
التنصل من أي مسؤولية عن األزمة .ال يذكر تقدميه فوائد
ّ
ضخمة للمصارف لتودع أموال الناس لديه ،بعدما كانت ُت ّ
وظف
 70%منها لدى مصارف ُ
أدى إىل عجز خارجي كان
املراسلة ،ما ّ
له تأثري ُمباشر على عالقة الثقة مع املصارف اخلارجية.
ويتناسى حتالفه مع السلطة احمللية ــــ السياسية واملالية ــــ
هيأت الظروف النفجار  2019الكبري.
إلرساء سياسات نقدية ّ
واألهم ،جتاهله ّ
أنه ُمشتبه به من قبل القضاء السويسري
ّ
جبرائم االختالس وتبييض األموال واالستغالل الوظيفي،
ٌ
بعض
ويواجه شكوى أخرى أمام الشرطة الربيطانية ...وهذا
ّ
ّ
لكنه
سجله كـ»أفضل حاكم يف العامل».
سيل ُيضاف إىل
من
ٍ
ً
صرًا على
م
«جناحه»،
من
للنيل
هجوم
إىل
املوضوع
ل
و
ي
ا
دائم
حُ ّ
ٍ
ُ ّ
ّ
ّ
ملف ّ
حبقه أو ُه ّددت مكانته.
وسكانه إن ُفتح
إحراق البلد
رمسيون أن يكون سالمة قد بعث
وقد استغرب مسؤولون
ّ
ّ
املدعي العام التمييزي ،ال إىل املسؤولني يف
باملذكرة إىل
ّ
السلطة السياسية ،وخاصة أن عويدات غري ذي صفة يف
املرجح أن
القضايا املالية والنقدية واالقتصادية .لكن من
ّ
مسؤولية
ورفع
يكون هدفه هو تهديد منتقديه بسيف القضاء،
ّ
تعمد إثارة املخاوف لقطع الطريق
االنهيار عن نفسه .فاحلاكم
ّ
أي حتقيق قضائي معه ،كما لتحميل مسؤولية االنهيار إىل
على ّ
ّ
املصفقني له).
القلة اليت تنتقد سياساته (يف مقابل جيوش
ُم ّ
ذكرة سالمة ُأرسلت إىل النيابة العامة التمييزية يف  31آذار،
ّ
امللف الذي
يوم من نشر الزميلة «األخبار» تقريرًا عن
بعد
ٍ
وقدمته إىل السلطات
أعدته مؤسسة «غرنيكا  »37الربيطانية
ّ
ّ
الربيطانية ،للتحقيق مع سالمة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته
ماريان احلويك وصهره السابق شفيق أبي اللمع ،جبرائم
االختالس وتبييض األموال.
أن هؤالء «يعملون معًا كعصابة»ُ ،م ّتهمة
وقد اعترب التقرير ّ
ّ
أدى إىل انهيار القطاع املصريف
سالمة «بتنظيم
خمطط احتيال ّ
اللبناني ،ومعه كامل االقتصاد» .أهمية التقرير الربيطاني ال
تكمن يف مضمونه ،بل يف تكامله مع الدعوى املرفوعة يف
ضد رياض ورجا سالمة ،وانتشار معلومات عن حتضري
سويسرا
ّ
ضد حاكم
شكاوى ودعاوى قضائية أخرى ُترفع يف أوروبا
ّ
مصرف لبنان .وعلى الرغم من تأكيد قضاة لبنانيني ّ
أنه «ال
يمُ كن قانونيًا احلجز على أموال وممتلكات البنك املركزي ،حتى
لو كانت اجلهات الدولية تتعامل مع سالمة ومصرف لبنان
قرر الولوج من هذا
بصفتهما جهة واحدة» ،إال ّ
أن احلاكم ّ
ّ
ُ
أن
سالمة
م
عم
ي
رة،
ذك
امل
إىل
فباإلضافة
الباب للتهويل لبنانيًا.
ّ
ُ ّ
«الوضع بات مأسويًا» ،مخُ ربًا ّ
أنه يتلقى العديد من األسئلة من
مسؤولني أمريكيني يعتربها «متهيدية لوضع اليد على أصول
البنك املركزي» من خالل دعاوى قضائية يرفعها حاملو سندات
الدين بالدوالر (يوروبوندز) على الدولة اللبنانية اليت ّ
ختلفت
عن السداد!

حولت نقابة املحُ امني ودائعها باللرية اللبنانية لدى املصارف
ّ
إىل الدوالر؟ مصادر مصرفية ّ
«دولرت»
أن نقابة املحُ امني َ
تؤكد ّ
أكثر من  95%من ودائعها بالعملة الوطنية ،وقد ّ
متكنت عرب هذه
العملية من السماح بسحب معاشات التقاعد باللرية ،ولكن وفق
«املنصة» املحُ ّدد بـ  3900لرية للدوالر .باإلضافة إىل
سعر صرف
ّ
للمحامني،
ذلك،
ّ
سددت النقابة العجز يف الصندوق التعاوني ُ
ُ
ختص باالستشفاء الطبيّ الذي حيصل هؤالء عليه ،وحتقيق
امل ّ
ّ
ملحُ
ّ
وفٍر فيه .النقاش ال يتعلق حبق ا امني باحلفاظ على قيمة
بددت املصارف أمواهلم ومنعتهم
تعويضات نهاية اخلدمة ،بعدما ّ
تنص عليه القوانني .القضية
التصرف بها حبرية ،خبالف ما
من
ّ
ّ
أن نقابة املحُ امنيُ ،
املفرتض بها أن تكون «رافعة راية
تكمن يف ّ
تصرفت من ُمنطلق أن «تخُ ّلص نفسها» فقط،
حقوق اإلنسان»،
ّ
ّ
والسكان والقطاعات ،الذين مل
وترسخ التمييز بني املواطنني
ّ
حل ألزمتهم ُ
قر ّ
املتمثلة بسرقة املصارف ومصرف لبنان للودائع
ُي ّ
وانهيار سعر الصرف.
وقد ارتفعت يف األسابيع املاضية الشكاوى من عرقلة املصارف
دفع املستحقات والتعويضات ،وصو ً
ال إىل االمتناع عن ذلك.
فعلى سبيل املثال ،أعلن اجمللس املركزي ملصرف لبنان موافقته
يف أيلول  ،2020على الطلب ُ
قدم من الصندوق الوطين للضمان
امل ّ
االجتماعي« ،محاية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية اخلدمة».
وكان ُيفرتض أن ُيسمح بسحب تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني
واألجراء ُ
املسجلني يف «الصندوق» ،على أساس سعر صرف
 3900لرية للدوالر (حتويل التعويض من اللرية إىل الدوالر بسعر
صرف يبلغ  1515لرية لكل دوالر ،ثم إعادة حتويله إىل اللرية
بسعر صرف يبلغ  3900لرية للدوالر الواحد) .لكن ،يف شباط
صرح ُ
املدير العام للصندوق الوطين للضمان االجتماعي،
،2021
ّ
بأن «الصندوق زار حاكم مصرف لبنان ،رياض
حممد كركيّ ،
مرتني ،وأرسل كتابات رمسية يف ّ
كل اإلحصاءات ،وكانت
سالمة ّ
األجواء إجيابية» ،من دون أن يعرف كركي ما هي «األسباب
احلقيقية حول عدم تطبيق هذا املوضوع ّ
حتى اآلن».

دخلت نقابة املحامني كمضارب إىل السوق عرب شراء الدوالرات

أما نقابة املحُ امني ،فقد استغلت ،حبسب مصادر مصرفية،
نفوذها لتسعى لدى املصارف إىل حتويل حساباتها من اللرية
بناء على سعر  1515لرية للدوالر
اللبنانية إىل الدوالر األمريكيً ،
فيصار إىل سحب معاشات التقاعد بالعملة الوطنية،
الواحدُ ،
«املنصة» البالغ  3900لرية للدوالر الواحد.
ولكن حسب سعر
ّ
ٌ
«ترف» نالته نقابة
خيار حتويل احلسابات من اللرية إىل الدوالر،
نضمة بذلك إىل «نادي أصدقاء املصرف» وأصحاب
املحُ امنيُ ،م ّ
حسابات كبرية ،نالوا امتياز حتويل الودائع من اللرية إىل
للحد من خسائرهم بعد انهيار قيمة العملة
«الدوالر الوهمي»
ّ
الوطنية .وهذا اخليار غري ُمتاح لعامة املودعني أو املضمونني
أو ُ
ثم السحب
املتقاعدين .فالتحويل من اللرية إىل الدوالرّ ،
وفق سعر  3900لرية ،يعين ترتيب خسارة تبلغ  2400لرية لكلّ
دوالر ،وقد «انتقت» املصارف زبائن ُمعينني ُ
قدم هلم هذه
لت ّ
اخلدمة خالل السنة املاضية .فقد بدأ العمل بهذه اآللية بعد
شرع مصرف لبنان ببيع ّ
اندالع أزمة الـ  ،2019حني َ
كل املصارف
حصة من «الدوالر اللبناني» ،تتفاوت بني مصرف وآخر حبسب
ّ
ّ
تؤكد
سدد قيمتها باللرية وفق سعر .1515
حمفظته املاليةُ ،ت َّ
أن «النائب األول حلاكم مصرف لبنان ،وسيم
مصادر مصرفية ّ
توسط لنقابة احملامني ،داخل «املركزي»
منصوري ،هو الذي
ّ
ومع املصارف ،لتحويل حساباتها من اللرية إىل الدوالر» .راسلت
ً
شارحة له الغاية من التواصل معه ،إال ّ
أنه مل
«األخبار» منصوري،
ملحُ
يجُ ب .كما ّ
أنها اتصلت وراسلت نقيب ا امني ،ملحم خلف ،الذي
ً
مل يتجاوب بدوره .وكان ُيفرتض به التعليق أيضا على «دعسة
ضارب يف
كم
ٍ
ناقصة» أخرى قامت بها النقابة ،وهي دخوهلا ُ
إن النقابة كانت «تعمد إىل
سوق الدوالر .تقول مصادر املحُ امني ّ
استبدال االشرتاكات والبدالت اليت تتقاضاها باللرية وتشرتي
الدوالر من السوق ،لتودعه يف حساباتها» .وقد ساعدها حتويل
احلسابات إىل الدوالر ،وشراءه من السوق ،على «تصفري العجز
للمحامني».
يف الصندوق التعاوني ُ
حولت
ينفي مسؤولون يف جملس نقابة املحُ امني أن تكون قد ّ
ودائع من اللرية إىل الدوالر« ،ما حصل ّ
قررنا تقديم هدية
أننا ّ
إىل ُ
املتقاعدين عرب إعطائهم نصف معاش التقاعد باللرية،
والنصف اآلخر كشيك مصريف ُيسحب وفق سعر الـ  3900لرية،
وقد استخدمنا يف ذلك حسابنا يف الدوالر األمريكي الذي
ص ّفر العجز
منلكه» .أما بالنسبة إىل الصندوق التعاوني« ،فقد ُ
نتيجة الوفر الذي ّ
حققناه بعد اخنفاض اخلدمات االستشفائية».
ّ
ّ
أن النقابة متكنت من «حتويل
أن املصادر املصرفية تؤكد ّ
إال ّ
أكثر من  95%من جمموع حساباتها باللرية إىل الدوالر» .وتشرح
املصادر ّ
أنه قبل انطالق «انتفاضة تشرين» ،كانت حسابات
وزعة بالتساوي بني اللرية اللبنانية
نقابة املحُ امني املصرفية ُم ّ
ّ
والدوالر األمريكي .يف بداية عام « ،2020متكنت النقابة من
قسم منها إىل الدوالر،
تقليص نسبة الودائع باللرية ،عرب حتويل
ٍ
تم ُ
املهمة يف األسابيع األخرية».
قبل أن ُت ّ
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اسـرتاليات

االحتاد األوروبي يرفض ادعاء
حكومة نيو ساوث ويلز تقصي مالكومل أسرتاليا ونيوزيلندا تنشئان “فقاعة
موريسون مبنع وصول  3.1مليون
تورنبول من منصب رئيس جملس تغري سفر” خالية من احلجر الصحي
جرعة لقاح أسرتازينيكا إىل أسرتاليا
املناخ بعد أقل من أسبوع على تعيينه

جاسيندا أرديرن
أندرو المينغ

اعلنت حكومة نيو ساوث ويلز
اقصاء مالكومل تورنبول من
منصب رئيس جملس تغري
املناخ بعد أقل من أسبوع
على تعيينه.
ٍ
وقد جاء القرار بعد
ساعات
من نشر جريدة التلغراف
ٍ
االسرتالية
بعث
لرسالة
بها ترينبول حلكومة الوالية
يطالب فيها بوقف بناء منجم
فحم.
وكانت قد أعلنت احلكومة
تعيني تورنبول يف هذا
ٍ
أسبوع
املنصب منذ
واحد
ٍ
فقط ،قبل أن تسبب دعم
ٍ
تورنبول لوقف مشاريع
لعدد
من مناجم الفحم يف نيو
ساوث ويلز ،يف اإلطاحة
به.
ومن جانبه ألقى تورنبول
«اإلعالم
على
باللوم
اليميين».
وقالت رئيسة حكومة الوالية
غالديس بريجيكيليان إنها
تكن الكثري من االحرتام
والتقدير لرئيس الوزراء
السابق ولكن تعيينه بات
مبثابة «إهلاء».
وتفادت بريجيكيليان سؤا ً
ال
عن سبب القرار املفاجئ وما
إذا كانت له عالقة بضمان
النجاح يف االنتخابات القادمة
مبنطقة  Upper Hunterحيث
ميتلك قطاع التعدين نفوذًا
كبريًا.

ومن جانبه قال وزير البيئة
يف الوالية مات كني إن
اهلدف من اجمللس ،خلق
الوظائف يف املناطق ذات
الصناعات غري الكربونية
واحلد من االنبعاثات الكربونية
بطرق تنمي االقتصاد ،ومن
املهم حتقيق هذه األهداف
بناء على احلقائق والتكنلوجيا
ً
والعلم واالقتصادن وقال
«ال جيب أن يكون الرتكيز
على الشخصية».
واضاف يقول «لقد قدم
تورنبول الكثري لبلدنا ولكن
جيب ّ
أال يلهينا شخص أي
عضو من أعضاء اجمللس من
حتقيق النتائج من أجل سكان
نيو ساوث ويلز .وهلذا
السبب ،قررت العدول عن
تنصيبه رئيسًا للمجلس».
العلماء
كبري
وسيشغل
واملهندسني يف والية نيو
ساوث ويلز املنصب
بشكل
ٍ
مؤقت حتى يتم اختيار
شخص آخر.
وقال تورنبول إنه وزوجته
كساكنني
الطلب
قدما
قدميني يف املنطقة بال بدائل
أخرى.
كما أنكر أي صلة ما بني
منصبه اجلديد كرئيس جملس
تغري املناخ وموافقات مناجم
الفحم.
املصدر :اس بي اس

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندة
جاسيندا أرديرن إن أسرتاليا
ونيوزيلندا اتفقتا على إنشاء
«فقاعة سفر» خالية من
احلجر الصحي ستدخل حيز
التنفيذ اعتبارا من  19نيسان
احلالي.
وحذرت أرديرن من احتمال
تعليق الرحالت من وإىل بعض
الواليات األسرتالية إذا كان
هناك تفش حملي للفريوس،
مبينة أن «الفقاعة ستعمل
مبوجب نظام احلذر من نشر
الفريوس ،مع عدم وجود
دعم من احلكومة لألشخاص
العالقني يف أسرتاليا بسبب
إمكانية إلغاء الرحالت يف
وقت قصري.
وأضافت أنه يتعني على
املسافرين ارتداء الكمامة
على الرحالت اجلوية وإجراء
تتبع لالتصال بنيوزيلندا ،يف
حني أن «فقاعة السفر» ال
تنطبق على األشخاص الذين

ميرون عرب أسرتاليا من دول
أخرى.
بدوره ،وصف رئيس الوزراء
األسرتالي سكوت موريسون
«أوىل
بأنها
االتفاقية
اخلطوات العديدة القادمة
حيث نعود إىل الوضع
الطبيعي ،ليس فقط على
مدار هذا العام ولكن بعد
ذلك».
وقال« :إنين أقدر بشدة
الرتتيب الذي توصلنا إليه
مع حكومة نيوزيلندة ..هذا
يعين أن املزيد من الطائرات
ستعود إىل اجلو واملزيد من
الوظائف على األرض ويف
اجلو».
يذكر أنه على الرغم من أن
معظم الواليات األسرتالية
مسحت للنيوزيلنديني بزيارات
خالية من احلجر الصحي
ألشهر ،استمرت نيوزيلندا
يف فرض احلجر على األفراد
القادمني من أسرتاليا.

وفـاة رجـل بفـريوس كـورونا فـي مسـتشفى بــكوينزالند
صرحت وزارة الصحة لدى
الوالية أن الرجل من بابوا
غينيا اجلديدة وحيمل اجلنسية
الربيطانية أيضًا .وكان قد مت
نقله من بابوا غينيا اجلديدة
إىل كوينزالند يف  28آذار/
مارس بعد أن تدهورت حالته
الصحية.

وقد تويف رجل يبلغ من العمر
 77عامًا يف مستشفى ريدكليف
بشمال بريزبان األمس ،بعد
تلقيه للرعاية الصحية يف
وحدة العناية املركزة.
قامت كوينزالند بنقل احلاالت
املستعصية من بابوا غينيا
اجلديدة إىل أسرتاليا بالطائرات

شرطة نيو ساوت ويلز تطلق محلة ملكافحة سارقي املزارع يف املناطق النائية
أعلن ثالثة من كل مخسة
مزارعني يف نيو ساوث ويلز
إنهم وقعوا ضحية للجرمية
مرات عديدة ما دفع شرطة
الوالية إىل تكثيف اجلهود
لوقف خمالفات مثل سرقة
املواشي واملركبات واآلالت
واملعدات.
وكأن املزارعني األسرتاليني
ال يكفيهم ما يتعرضون له من
تهديدات وصعوبات تفرضها
فرتات اجلفاف،
عليهم
جائحة
ومؤخرا
واحلرائق
كورونا ،حتى يربز تهديد
آخر يعرض أرزاقهم للخطر
واخلسارة .إنها السرقات
اليت يتعرضون هلا.
وذكر استطالع ملزارعي نيو
ساوث ويلز أن  80باملئة من
املزارعني أبلغوا عن وقوعهم
ضحية للجرمية.
وقال  76منهم قالوا إنهم

تعرضوا للجرمية أكثر من
مرتني ،بينما قال أكثر من
 23باملئة أنهم تعرضوا
للجرمية أكثر من سبع مرات.
وقد أطلقت شرطة الوالية محلة
شاملة للتعامل مع املشكلة.
Brett Greentree
ويقول
الناطق باسم الشرطة إنه
ميكن للمواطنني أن يساعدوا
من خالل االنتباه ألي تصرف
يثري الشكوك ،واالتصال ب
 CrimeStoppersعلى الرقم
 000 333 1800وقال إن أي
خيط من املعلومات مهما يكن
بسيطا ميكن أن يساعد يف
حل ألغاز حتقيقات كربى قد
تكون حتت جمهر الشرطة.
ويقدر فريق منع اجلرمية
يف املناطق النائية يف نيو
ساوث ويلز أن قيمة ما
متت سرقته من رؤوس غنم

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن اللقاحات مل تصل
إىل العدد املطلوب بسبب منع
االحتاد األوروبي  3.1مليون
جرعة من اللقاح بالوصول إىل
أسرتاليا.
وقد رفض االحتاد األوروبي ادعاء
رئيس الوزراء سكوت موريسون
مبنعه وصول  3.1مليون جرعة
من لقاح أسرتازينيكا املضاد
لفريوس كورونا إىل أسرتاليا.
وعدت احلكومة الفيدرالية بتلقيح
 4مليون أسرتالي مع انتهاء شهر
آذار/مارس ولكنها مل تلقح أكثر
من  855,000أسرتالي.
االحتاد ألوروبي يقول إن طلب
الشحنة املرفوض من أصل 500
طلب ،كان لعدد  250,000جرعة
فقط.
وكان قد ألقى موريسون
باللوم على االحتاد األوروبي
بسبب مشاكل توزيع اللقاح يف
أسرتاليا.
وكانت قد وعدت احلكومة
الفيدرالية بتلقيح  4مليون
أسرتالي مع انتهاء شهر آذار/
مارس ولكنها مل تلقح أكثر من
 855,000أسرتالي.
وقال موريسون إن اللقاحات مل
تصل إىل العدد املطلوب بسبب
منع االحتاد األوروبي  3.1مليون
جرعة من اللقاح بالوصول إىل
أسرتاليا.
ومن جانبه قال نائب زعيم حزب
الوطنيني ديفيد ليلتل براود
إن االحتاد األوروبي خيب ظن

أسرتاليا.
احلساب سهل يف هذه القضية.
تنقصنا  3مليون جرعة ألن
االحتاد ألوروبي منعنا من
احلصول عليها.
ٌ
متحدثا رمسيا باسم االحتاد
ولكن
األوروبي قالال ميكننا تأكيد منعنا
ألي طلب جرعات من أسرتاليا أو
أي بلد آخر
وكان موريسون قد قالت سابقًا
أن أي تأخري يف استرياد اللقاح
لن يؤثر على خطة توزيع اللقاح
يف أسرتاليا ودافع عن الربنامج
الوطين الذي وضعته حكومته.
وأضاف أن اجلرعات املصنعة
حمليًا سيدأ توزيعها يف األسابيع
املقبلة وعلل بأهمية الفحوصات
الالزمة للتأكد من سالمة كل
دفعة من اللقاحات.
ال أنوي التعجل يف إنتاج
الدفعات ألنين ال أريد أن أعرض
صحة الناس للخطر
ورفض موريسون اقرتاح حزب
العمال املعارض إلنشاء مراكز
تلقيح كبرية ،قائ ًال إن العيادات
العامة أصلح خيار لتوزيع اللقاح
حاليًا ،يف املرحلة اليت يكون
الرتكيز فيها على األشخاص
األكثر عرضة للخطر.
كما ال يرغب يف استخدام
الصيدليات قبل املوعد احملدد
يف اخلطة الوطنية.
ومن جانبه قال املتحدث باسم
املعارضة لشؤون الصحة مارك
باتلر إن أسرتاليا حباجة إىل
اسرتاتيجية جديدة.

وأبقار على مدار السنوات
اخلمس املاضية يف خمتلف
أحناء الوالية قد بلغت 22.5
مليون دوالر على األقل.
والسيد دايفيد بولتون هو أحد
مربي األبقار يف نيو ساوث
ويلز ،وميلك مزرعة يعمل
فيها منذ أكثر من ثالثني
عاما .ويقول إن مشكلة
السرقة انتشرت بشكل أكرب
من ذي قبل خالل العام
املاضي ،لكنه أشار أيضا
إىل أن بعض املزارعني ال
يؤمنون ممتلكاتهم كما جيب،
منبها إىل ضرورة اليقظة.
وتقول زوجة ديفيد ،أميي
بولتون إن املزارعني اضطروا
لتعزيز إجراءات األمان ،مثل
وضع السياجات ،والكامريات،
لكنهم ما زالوا يتعرضون
لقصص تدمي القلوب.
ويقول  Peter Priceاملدير

التنفيذي ل Crime Stoppers
إن الشرطة حباجة ملعلومات
من الناس لكي تتمكن
من التخطيط لزيادة موارد
هلذه
والتصدي
الشرطة
األعمال ،وأنها بدأت محلة
إعالمية من خالل وسائل
التواصل االجتماعي لنشر
على
واحلصول
الوعي
املعلومات.
وقد أشار التقرير الذي
أصدره فريق منع اجلرمية
إىل أن الكلفة احلقيقية
هلذه السرقات تفوق 60
مليون دوالر ،مبا يف ذلك
فقدان إمكانات التكاثر يف
املستقبل ،ومنتوجات حيوانية
أخرى مثل الصوف واجللود.
وتأمل شرطة نيو ساوث ويلز
أن يتم اعتماد هذه احلملة على
مواقع التواصل االجتماعي يف
أسرتاليا بأكملها.

جانيت يونغ

منذ بداية اجلائحة.
لن يتم حساب الرجل ضمن
وفيات الفريوس يف كوينزالند
ألنه أصيب يف بلده األم بابوا
غينيا اجلديدة.
وصرحت وزارة الصحة لدى
الوالية أن الرجل من بابوا
غينيا اجلديدة وحيمل اجلنسية
الربيطانية أيضًا.
وكان قد مت نقله من بابوا غينيا
اجلديدة إىل كوينزالند يف 28
آذار/مارس بعد أن تدهورت
حالته الصحية.
وقالت وزارة الصحة إن
الطواقم الطبية قامت بنقل
احلاالت املستعصية من بابوا
غينيا اجلديدة إىل أسرتاليا
بالطائرات منذ بداية اجلائحة.
ومل تسجل كوينزالند أي
حاالت عدوى جمتمعية جديدة
يوم الثالثاء ،ليظل بذلك
عدد الوفيات من الفريوس

يف الوالية  6حاالت وفاة منذ
نيسان/أبريل .2020
ولن يتم حساب الرجل ضمن
وفيات الفريوس يف كوينزالند
ألنه أصيب يف بلده األم بابوا
غينيا اجلديدة.
ومن جانبها قالت كبرية
املسؤولني الصحيني يف والية
كوينزالند الدكتورة جانيت يونغ
إنه من الضروري على سكان
الوالية أن يقدموا على احلصول
على اختبار الفريوس حتى عند
ظهور أبسط األعراض.
احلمى،
األعراض،
تشمل
الكحة ،احتقان احللق ،التعب،
القيء
الدوار،
اإلسهال،
وفقدان حاسة الشم أو
التذوق.
«كما رأينا يف األسابيع القليلة
املاضية ،مازلنا يف هذه اجلائحة
وال ميكننا التقاعس».
املصدر :اس بي اس
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مـقاالت وتـحقيقات

اجليش« :النزاع» مع سوريا على حنو  1000كيلومرت مربّع

عون يُكلّف «وفد الناقورة» برتسيم احلدود مع سوريا
مــيسم رزق
انطلق العمل الرمسي إلجناز ملف ترسيم
َ
سلك طريقه
احلدود مع سوريا .وإذا
من دون متييع ومماطلة من اجلانب
ىّ
يتول الوفد
املرجح أن
اللبناني ،فمن
ّ
العسكري  -التقين الذي ميثل لبنان
يف مفاوضات الناقورة ،التفاوض
املباشر مع دمشق.
بقي ملف ترسيم احلدود البحرية مع
َ
حتت تأثري «الربوباغندا» اليت
سوريا
َ
تعمد إىل وضعها والعدو اإلسرائيلي
َ
محال أوجه،
يف إطار واحد .مبضمون ّ
تستمر محالت االتهام لسوريا بصفتها
ّ
معتدية على املياه اللبنانية وحتاول
سرقة الثروة النفطية يف الشمال،
وهو ما ال مُي ِكن فصله عن الدفع بلبنان
إىل االخنراط يف عملية حصار الشعب
السوري ،علمًا بأن الدولة السورية
َ
سباقة يف مراسلة لبنان من
كانت
ّ
أجل استعجال الرتسيم ،وحرصت
ّ
وبني الشركة
املوقع بينها
يف العقد
َ
الروسية «كابيتال» على إمكان القيام
بتعديالت ،ربطًا بأي حمادثات مستقبلية
مع لبنان.
لكن بعيدًا عن حماوالت االستثمار السياسي
يف هذا امللف من ِقبل جهات لبنانية معروفة
َ
انطلق العمل «الرمسي» على
بعدائها لسوريا،
امللف من قِبل أكثر من جهة؛ بدءًا من قيادة
أعدت
اجليش ،اليت علمت «األخبار» بأنها
ّ
كتبًا تشرح فيها اخلطوات املطلوبة واألسباب
املوجبة تقنيًا للرتسيم ،مرورًا بوزارة الدفاع
اليت تستعد إلرسال هذه الكتب إىل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة
تصريف األعمال حسان دياب.
كما ستكون هناك نسخة لوزير اخلارجية شربل
عقد اجتماعًا ،يوم االربعاء من
وهبة ،الذي
َ
االسبوع احلالي ،مع وزيرة الدفاع زينة عكر
ووزير الطاقة رميون غجر للبحث يف امللف.
وحبسب معلومات الزميلة «األخبار» ،طلب
وهبة من عكر احلصول على نسخة من كتاب
بعد إرساله
اجليش،
فردت عكر بأنه سيصله َ
ّ
لعون ودياب.

الوفد يُمكن أن يضمّ ممثلني عن وزارتي
«األشغال» و»الخارجية»

ولفت الكتاب الذي ّ
اطلعت «األخبار» على
ّ
نسخة منه ،بعد اإلشارة إىل العقد الذي وقعه
اجلانب السوري مع الشركة الروسية ،إىل أنه
«وبعد التدقيق يف إحداثيات البلوك السوري
َ
الرقم  ،١تبينّ أنه يتداخل مع املياه اللبنانية
ُ
ويقضم مساحة  ٧٥٠كيلومرتًا ،ويتداخل
ّي الرقم  ١و ،٢األول
مع البلوكني اللبناني نْ
مبساحة  ٤٥٠كيلومرتًا والثاني مبساحة ٣٠٠
كيلومرت مربع .ومع أن اجلانب السوري ،كما
يشري الكتاب ،مل ِ
يودع خط حدوده يف األمم
املتحدة ،لكن حتديده للبلوك الرقم  ،1يعين
أن لديه النية للمطالبة بهذه احلدود البحرية.
كما ُيشري الكتاب إىل أن «لبنان اعتمد يف
ترسيم حدوده مع سوريا طريقة خط الوسط،
مع إعطاء تأثري كامل جلزر الرمكني مقابل
مقابل طرطوس ،وأن
طرابلس ،وأرواد
ِ
اعتماد خطوط خمتلفة من قبل لبنان وسوريا
قدر حبواىل
نتج عنه منطقة متنازع عليها ُت ّ
َ
 ١٠٠٠كيلومرت مربع».
املوجه إىل وزراء اخلارجية
ويطالب الكتاب
ّ
ُ
واألشغال والطاقة بالتنسيق والتواصل،
بعد موافقة السلطات الرمسية اللبنانية ،مع
اجلانب السوري حلل املوضوع ووقف أعمال
االستكشاف والتنقيب من قبل الشركة
الروسية ،ما يسمح لكل من البلدين باستثمار
مواردهما البحريةّ ،
كل يف منطقته االقتصادية
اخلالصة.
وقالت مصادر مطلعة على االجتماع أن «موقف
الوزراء اجملتمعني أكد ضرورة التفاوض مع

إيران تستع ّد ملشاورات اخلرباء النووية:

الطـريق إلـى إحـياء االتـفاق طـويل
محمد خواجوئي

تأسيسًا على ما خلص إليه اجتماع
َ
ّ
فريقي
شكلت طهران
فيينا،
خربائها الذين سينخرطون يف
مشاورات مع نظرائهم الغربيني،
ّ
املتعلقة
تستهدف حبث التفاصيل
بعملية إعادة إحياء االتفاق
النووي .عملية ال أحد يف إيران
ّ
نجز سريعًا ،حتى َمن
يتوقع أن ُت َ
هم متفائلون مبسارها ،فيما يف
املقابل ّ
مثة َمن هم غري مقتنعني
أص ًال جبدوى هذه االجتماعات،
اليت يواصلون حتذيراتهم من أن
تفضي إىل تكرار سيناريو االتفاق
امل َربم عام .2015
طهران | على رغم َت ُّ
وقع كثريين
ألاّ يفضي اجتماع اللجنة املشرتكة
لالتفاق النووي ،والذي ُعقد
الثالثاء من االسبوع احلالي يف
فيينا مبشاركة إيران والدول
ِّ
املوقعة على االتفاق
اخلمس

تصوير هيثم املوسوي
اجلانب السوري ،وأن هذا األمر حق سيادي
ِ
املصادر إىل أن «أجواء
للبنان» .ولفتت
الدولة السورية إجيابية ،والسوريون مل
يقفلوا باب النقاش .يف املقابل ،لبنان على
ّ
أمت االستعداد للتفاوض ،إال يف حال اعتمدت
احلكومة أسلوب التهرب ذاته اليت تتبعه يف
ملف ترسيم احلدود مع فلسطني احملتلة».
وبانتظار وصول ُ
كتب قيادة اجليش إىل اجلهات
املعنية ،بدأ مركز االستشارات القانونية يف
وزارة اخلارجية بدراسة العقد الذي ّ
وقعته
الدولة السورية مع شركة التنقيب الروسية،
كما ُينتظر جواب من سفري لبنان يف سوريا
سعد زخيا ،على أن جُت َمع كل املعطيات اليت
بني عون
متهد لعقد اجتماع للحكومة واالتفاق
َ
ّ
ودياب على تكليف الشخص أو الفريق الذي
سيتوىل التفاوض .أما احلكومة فال يزال
جوابها مبهمًا ،إذ حيتاج امللف «املزيد من
التشاور».

اجتمع كل من عكر ووهبة وغجر ملناقشة ملف
ترسيم الحدود مع سوريا

لكن يبدو أن رئيس اجلمهورية الذي يستعجل
إجناز امللف ،مل ينتظر أي اجتماع للحكومة؛
َ
كشف مصدر رفيع املستوى أن «رئيس
إذ
فوض إىل الوفد العسكري والتقين
اجلمهورية ّ
نفسه ،برئاسة العميد بسام ياسني الذي
ىّ
يتول إدارة املفاوضات غري املباشرة يف
الناقورة مع العدو اإلسرائيلي ،مهمة التفاوض
مع سوريا بشكل مباشر طبعًا ومن دون أي
ِ
بناء على املادة  ٥٢من
وذلك
وساطة»،
ً
الدستور اليت ُتعطي رئيس اجلمهورية صالحية
تنص على
عقد املعاهدات الدولية ،علمًا بأنها
ّ
ً
إبرامها باالتفاق مع رئيس احلكومة ،هذا أوال.
يضم «خنبة
وثانيًا ،لكون الوفد املفاوض
ّ
أعدوا الدراسات
من العسكريني والتقنيني
ّ
واخلرائط ،ومطلعني بالكامل على تفاصيل
احلدود يف الشمال كما يف اجلنوب» ،بينما
ِ
مصادر عسكرية أن «التكليف ال يزال
أكدت
شفهيًا ،لكن التوجه هو يف اعتماد الوفد
املؤلف من العميد الطيار بسام ياسني (نائب
رئيس أركان اجليش للعمليات) ،والعقيد
الركن البحري مازن بصبوص ،واخلبري يف
املفاوضات احلدودية جنيب مسيحي ،ورئيس
هيئة إدارة قطاع البرتول وسام شباط» ،مع
إمكان توسيعه ليضم شخصيات متثل وزارتي
األشغال واخلارجية وجهات أخرى ،خاصة أن
تتم مع دولة شقيقة .وأكدت
عملية التفاوض ّ
املصادر أن «اجليش جاهز وهو على ّ
أمت
االستعداد للقيام بهذه املهمة ،للتوصل إىل
ّ
حل منصف وحيقق املصلحة اللبنانية».

ش ّكلت طهران فري َقي عمل إلنجاز املشاورات الفنية يف مجال رفع
العقوبات واملسائل النووية (أ ف ب )

أي نتيجة ملموسة،
وحبضور وفد أمريكي ،إىل ّ
إلاّ أن ّ
س ّجل يف االجتماع ،تمَ ّثل
خرقًا بسيطًا ُ
مثة ْ
يف االتفاق على مواصلة املشاورات على مستوى
اخلرباء .وتأسيسًا على ذلكَ ،
ش ّكلت طهران
َ
فريقي عمل لالخنراط يف مشاورات تتناول
ّ
الفنية وتفاصيل القضايا ذات الصلة
األبعاد
يتم
برفع العقوبات والقضايا النووية ،على أن
ّ
ْ
رفع نتيجة النقاشات واملداوالت إىل اللجنة
ّ
اجتماع للجنة،
تقرر أن ُيعقد
املشرتكة .كذلك،
ٌ
ّ
يوم اجلمعة املقبل.
ونظرًا إىل االختالف الشاسع يف مواقف الطرفني،
املرجح انتظار عقد جولة جديدة من
يبدو من
ّ
ّ
ظل تباين
سيما يف
احملادثات الطويلة ،وال
ّ
ردود الفعل اإليرانية .ففي الوقت الذي رأت
فيه األوساط القريبة من حكومة الرئيس حسن
ّ
يشكل بداية إلعادة
روحاني ،أن هذا االجتماع
إحياء االتفاق النووي ،اعتربت األوساط القريبة
من اجلناح األصولي واحلرس الثوري أن هدف
ّ
يتمثل
الواليات املتحدة من هذه االجتماعات
يف إطالة أمد عملية العودة إىل االلتزامات من
خضم كل
أجل زيادة الضغط على إيران .ويف
ّ
ّ
احملللني إىل اجلوانب اإلجيابية
تطرق بعض
ذلك،
ّ
والباعثة على األمل يف اجتماع فيينا ،من دون
أن يغفلوا إلقاء الضوء على الصعوبات اليت
ّ
«خطة العمل املشرتكة
تعرتض مسار إعادة إحياء
الشاملة».
وأبر َزت صحيفة «ايران» احلكومية تقييمها الجتماع
َ
«احتاد لرفع
فيينا بعبارة إجيابية ،قالت فيها:
ٌ
العقوبات» .كذلك ،اعتربت صحيفة «شرق»،
احملسوبة على التيار اإلصالحي ،االجتماع «خطوة
عدته صحيفة «دنياي اقتصاد»
إىل األمام» ،فيما ّ
بداية لعملية إعادة إحياء االتفاق النووي.
أما صحيفة «ارمان ملي» ،اليت وصفت يف
ّ
ُّ
بـ»تفتح براعم
مقاهلا االفتتاحي حمادثات فيينا
التفاؤل» ،فقد رأت أن إعادة إحياء االتفاق
ستستغرق وقتًا.
وقالت إن الرئيس األمريكي ،جو بايدن« ،خيضع
متارس عليه من القوى الداخلية ،وخصوصًا
لضغوط َ
جملس الشيوخ وأنصار (الرئيس السابق دونالد)
ترامب ،ومن احللفاء اإلقليميني» .وأشارت إىل
أن «هذه الضغوط ال تسمح بأن تفي أمريكا
جبميع التزاماتها الواردة يف االتفاق النووي،
دفعة واحدة».
وعليه ،يبدو أن «هذا املسار سيتواصل على
األرجح لفرتة ما بني ستة أشهر وسنة واحدة».
وأضافت الصحيفة نفسها إن «أقصى ما ميكن
متهد للقرار
قدمه حكومة روحاني هو أن
أن ُت ّ
ّ
الكبري ،على اعتبار أن هذا القرار لن ُي ّتخذ يف
أن الوثيقة اليت قد ّ
يتفق
هذه احلكومة» ،أي ّ
الطرفان على تنفيذها لن تكون يف متناول حكومة
ّ
الفنية والتكتيكية كثرية،
روحاني؛ ألن النقاشات
فض ًال عن الضغوط اليت يواجهها اجلانبان.

رأى البعض أن هذا املسار قد يتواصل لفرتة ما بني
ستة أشهر وسنة
يف املقابل ،كتبت صحيفة «جوان» ،التابعة
للحرس الثوري ،يف مقاهلا االفتتاحي بعنوان
َ
«املنتظر من
جتربوا املجُ َ َّرب يف فيينا» ،أن
«ال ّ
املفاوض أن يتحاشى الوقوع يف
الفريق اإليراني
ِ
أي
الفخاخ السابقة اليت َ
نصبها العدو ،ويحُ جم عن ّ
تفاهم يفسح اجملال للعدو ملمارسة اخلداع ونكث
العهود» .كذلك ،رأت صحيفة «سياست روز»
ّ
املتمثل باخلطوة خطوة للعودة إىل
«التوجه
أن
ُّ
التزامات ّ
جمرد
خطة العمل املشرتكة الشاملة ،هو ّ
شراء للوقت وتوريط إليران يف لعبة الوقت ،وال
مكسب منه سوى استمرار العقوبات وتكثيفها».
وأشارت صحيفة «فرهيختكان» األصولية،
بدورها ،إىل تصرحيات املبعوث األمريكي اخلاص
بشؤون إيران ،روبرت مالي ،الذي ّ
ترأس وفد
بالده إىل فيينا ،واليت قال فيها إن أمريكا
التوصل إىل اتفاق أطول مع إيران»،
«بصدد
ُّ
لرتد على ذلك بالقول إنه «خالل الفرتة اليت تلت
ّ
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي ،كان أحد
الشروط الرئيسية لرتامب لعدم فرض مزيد من
ّ
يتمثل يف جلوس إيران إىل طاولة
العقوبات،
مفاوضات تبقي القيود النووية مدى احلياة،
ّ
ميثل قامسه املشرتك مع الصهاينة
وهو ما
وبناء عليه ،اعتربت الصحيفة أنه
والسعوديني».
ً
تصور أنه إن كان األمريكيون قد طرحوا
«جيب
ُّ
هذا املوقف أو املواقف املماثلة له على طاولة
املفاوضات ،فإن احملادثات ستعلق على األرجح
مرة أخرى يف مأزق كبري ،وسيكون من الصعوبة
ّ
مبكان إجياد خمرج هلا».
وتطرقت صحيفة «وطن امروز» ،من جهتها ،إىل
ّ
تصرحيات أمني اجمللس األعلى لألمن القومي ،علي
مشخاني ،عن معارضة إيران ،غري القابلة للتغيري،
ّ
ّ
«خطة العمل املشرتك
تتخطى حدود
ألي حمادثات
ّ
الشاملة» .وقالت إن «إشارة مشخاني تلك تأتي
فيما تناهت إىل األمساع ،خالل األيام املاضية،
حتول هذه احملادثات إىل
ُّ
تكهنات خمتلفة بشأن ُّ
جسر لبدء حمادثات جديدة تطال اجملاالت اليت
تتعدى حدود» االتفاق النووي .وحبسب الصحيفة،
ّ
فإن «اإلدارة األمريكية اجلديدة لديها جشع هائل
إلثارة مواضيع إقليمية وصاروخية ،يف ّ
ظل منح
حبدها األدنى ،لتجعل بذلك
بعض التنازالت
ّ
منصة تنطلق منها لتحقيق الفكرة
اجتماع فيينا
ّ
اليت تصبو إليها» .وأشارت إىل أنه ،يف هذا
اإلطارَ ،
ِ
املواكبة
«تصدر بعض اإلشارات الداخلية
للمشروع األمريكي ،وهي حتاول من خالل تكرار
بأي مثن ،طرح قبول هذه احلاالت».
فكرة االتفاق ّ
إلاّ أنها اعتربت أن «موقف مشخاني ،بوصفه أمني
ّ
يشكل،
اجمللس األعلى لألمن القومي ،ميكن أن
قبل ّ
كل شيء ،حتذيرًا يصدر من مسؤول رفيع
املستوى يف الدولة إزاء مواصلة الرتويج هلذه
أي ظرف كان».
الفكرة حتت ّ

صفحة 10

Saturday 10 April 2021

الـسبت  10نــيسان 2021

Page 10

مـقاالت وتـحقيقات

جرمية تطيري الـ«كابيتال كونرتول»« :تهريب» أكثر من  7مليارات دوالر
ليا القزي

 14مليارًا و 274مليون دوالر أمريكي ،هي قيمة
الرتاجع بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان سنة
ُ ،2020دفع منها فقط  6مليارات و 400مليون دوالر
لدعم استرياد املواد الرئيسية .أما الـ  7مليارات
و 874مليون دوالر املتبقية ،فقد «أهدرها» مصرف
لبنان على مدفوعات ال يستفيد منها االقتصاد
ّ
احمللي .اجلزء األكرب من هذه الدوالرات ،ومصدرها
حسابات املودعنيُ ،حّول إىل اخلارج ملصلحة زمرة
«حزب املصرف» .الثغرة الرئيسية يف ما جيري،
سببها غياب قانون لتقييد التحويالت مينع «تبذير»
ُ
املتبقية ،فيما تستمر املصارف يف
الدوالرات
ممارسة التشبيح على صغار املودعني.
يف ٍ
يتحول
عد فيه الدوالر «عملته الرئيسية»،
بلد ُي ّ
ّ
النقص يف األوراق اخلضراء إىل أزمة ُكربى .األفراد
ُيصابون بهلع ،ويهرعون إىل استبدال اللرية
اللبنانية بالدوالرات حبثًا عن «ثقة» .أما السلطتان
السياسية والنقدية (مصرف لبنان)،
فينتظر
ُ
منهما ــــ منطقيًا ــــ أن تضعا ّ
خطة إلدارة فرتة
الطوارئ ،عرب توزيع ما ّ
تبقى من دوالرات لديها
بطريقة اسرتاتيجية حسب األولويات االجتماعية ــــ
االقتصادية للمجتمع .لكن ...العكس هو ما حصل،
قرر املسؤولون يف الدولة اللبنانية أن ُيطلقوا
حني ّ
ّ
السكان واالقتصاد ،عرب تبذير
النار على أرجل
الدوالرات .منذ آب  ،2020وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ال ُي ّ
ً
هدد فيها بالتوقف
وفر ُم
ناسبة إلاّ ُي ّ
عن دعم استرياد احملروقات والقمح والدواء وبعض
املواد الغذائيةّ ،
ألنه مل يعد يف حوزته ما يكفي
املس مبا
من دوالرات ،وبسبب «حرصه» على عدم
ّ
(يعلن سالمة
ُي ّ
سميه «حساب االحتياطي اإللزامي» ُ
ّ
أنه أصبح ما بني الـ  15والـ  16مليار دوالر ،لكن
عدة حول الرقم الذي يرفض سالمة
هناك شكوك ّ
حجة حاكم «املركزي»
أن ُيطلع أحدًا رمسيًا عليه)ّ .
لتقديس «االحتياطي» ّ
أنه ُملك للمودعني ،وبالتالي
ال جيوز
التصرف به ،هو الذي تعاون مع املصارف
ّ
على إهدار ودائع بقيمة تبلغ  120مليار دوالر
ثم صحا على «محاية  15مليار دوالر».
أمريكيّ ،
لكن مصرف لبنان ال جيد حرجًا يف الوقت نفسه
ّ
من زيادة حتويالته إىل اخلارج بالدوالر األمريكي مبا
يفوق املبلغ ُ
خصص هلذه االحتياجات الرئيسية.
امل ّ
أكثر من  7مليارات دوالر أمريكيُ ،حّولت من
رت بها مازوت وبنزين
مصرف لبنان إىل اخلارج مل ُيش َ
إن القسم األكرب من دوالرات
وقمح ودواء ...بل ّ
املودعني لدى «املركزي» ُحّول إىل حسابات بعض
احملظيني.
ُتشري أرقام وزارة املالية (منشورة على موقعها
أن إمجالي االسترياد بلغ بني
اإللكرتوني) إىل ّ
كانون الثاني  2020وتشرين الثاني 10 ،2020
مليارات و 78مليون دوالر أمريكي .وقد اخنفض
ً
مقارنة
االسترياد بشكل عام ،بنسبة %42.1
بني كانون الثاني وتشرين الثاني  2020والفرتة
أن
نفسها من عام  .2019التقديرات ُتشري إىل ّ
كلفة االسترياد ارتفعت يف نهاية العام املاضي
إىل ما ُيقارب الـ  11مليارًا ونصف مليار دوالر
أمريكي ،وفق اإلحصاءات غري الرمسية .من ضمن
إمجالي كلفة االسترياد ،تندرج قيمة دعم استرياد
احملروقات ــــ القمح ــــ الدواء ــــ املواد الغذائية،
واليت بلغت حبسب اللجنة ُ
املكلفة حبث ُمستقبل
«الدعم» 6 ،مليارات و 400مليون دوالر العام
املاضي .يبقى  5مليارات و 100مليون دوالر (من
ُ
استخدمت
أصل الـ  11مليارًا ونصف مليار دوالر)
أيضًا لتمويل االسترياد .من أين ُدفعت؟ أتى بها
التجار من السوق ،حني فرض عليهم مصرف لبنان
ّ
واملصارف اإلتيان بـ»الدوالرات الطازجة» لفتح
حسابات جتارية.
يف املقابلُ ،يظهر حساب «التغيرّ ات يف صايف
األصول األجنبية للقطاع املالي» ،تراجعًا بقيمة 14
مليارًا و 274مليون دوالر أمريكي لدى مصرف
أن «املركزي»
لبنان يف سنة  .2020يقود ذلك إىل ّ
الذي دفع  6مليارات و 400مليون دوالر لتمويل
ّ
«تبخرت» من حساباته خالل
استرياد مواد رئيسية،
الفرتة ذاتها 7 ،مليارات و 874مليون دوالر أمريكي
إضافية .هذا «النقص» ُ
سجل يف أرقام مصرف
امل ّ
لبنان الرمسية ،مل ُيستخدم لالسترياد أو خلدمة
ّ
احمللي ،وال ُتعرف ُوجهته احلقيقية .من
االقتصاد
الالفت ّ
أنه خالل العام الذي شهد انهيار النموذج
االقتصادي ،ودخل فيه لبنان أسوأ أزمة مالية
ونقدية واقتصادية يف تارخيه ،استمر مصرف
أن
لبنان يف رعاية حركة التحويالت األجنبية كما لو ّ
البالد ال تزال بألف خري ،أو ّ
قادر على تعويض
كأنه
ٌ

اخلسائر بالدوالرات.
صرفت الـ  7مليارات و 874مليون دوالر؟
أين ُ
خبري مالي:
«االحتماالت عديدة» ،جييب
ٌ
ــــ التزامات خارجية على الدولة ،كعقود صيانة
احلد األقصى ،ال
مث ًال .لكن هذه املصاريف ،يف
ّ
تصل إىل  500مليون دوالر أمريكي؛
ــــ حتويالت من حسابات لدى املصارف اللبنانية إىل
حسابات يف اخلارج؛
ــــ تسديد ودائع ائتمانية وودائع للقطاع اخلاص
غري ُ
املقيم (أي حتويالت إىل اخلارج).
االئتمانية؟ يقصد أحد األشخاص
الودائع
هي
ما
ّ
اللبنانيني مصرفًا يف سويسرًا طالبًا فتح حساب
مبليون دوالرُ .تقبل الوديعة من دون إدراجها يف
ميزانية املصرف ،حتى ال ُت ّ
شكل
أعباء إضافية على
ً
االقتصاد ،ولكن يتم االتفاق بني الزبون واملصرف
على إعادة توظيفها يف أدوات مالية خمتلفة .ما حصل
مع سياسيني ورجال أعمال لبنانينيّ ،
أنهم اتفقوا
مع مصارف أجنبية ــــ وحتديدًا يف سويسرا ــــ على
إعادة توظيف هذه الودائع لدى املصارف اللبنانية
ليستفيدوا من الفوائد املرتفعة اليت كانت ُتدفع
على ودائع الدوالر .الالفت يف الودائع االئتمانية
سرية ،وتحُ صر العالقة بني
ّ
أن هوية الزبون تبقى ّ
املصرفني .مث ًال يعرف املصرف اللبناني ّ
أنه استقبل
وديعة من املصرف السويسري ،من دون أن ُيدرك
وجود طرف ثالث هو شخص لبناني .يخُ رب اخلبري
املالي ّ
أنه يف بداية األزمة «ضغط هؤالء لتحويل
ودائعهم من لبنان إىل حساباتهم يف سويسرا،
أن رفض التحويل سيؤدي إىل رفع دعاوى
حجة ّ
حتت ّ
إفالس
ضد املصارف اللبنانية» .وحبسب الوزير
ّ
السابق منصور بطيش ،بلغت قيمة هذه التحويالت
 5مليارات دوالر« ،هي غري الـ  6مليارات دوالر
اليت ُحّولت إىل اخلارج بني  19تشرين األول و28
وحتدث عنها يف حينه املدير
كانون األول ،2019
ّ
العام السابق لوزارة املالية ،آالن بيفاني» .بطيش
يشكو أيضًا آلية الدعم بشكلها احلالي ،ألنها «ال
ّ
حتقق اهلدف الرئيسي منها ،أي دعم األسر الفقرية،
وحنن مع أن يكون الدعم ُمباشرًا لألسر عرب تقدميات
ُمباشرة ،ال ُت ّ
ملياري دوالر.
كلف سنويًا أكثر من
َ
يشن معركة
لكن مصرف لبنان الذي
ضد الدعم،
ّ
ّ
بذريعة كلفته املرتفعة ،يحُ ّول أكثر من تلك الكلفة
بكثري إىل اخلارج».
أن
من ُيراقب هذه التحويالت؟ يوضح بطيش ّ
ّ
امللف «ال تقع حصرًا على
املسؤولية يف هذا
تتحملها السياسات
املصارف ،بل املسؤولية الكربى
ّ
النقدية اليت ينتهجها مصرف لبنان ،وضعف السياسة
ّ
أن
العامة للدولة ،وغياب الدور الرقابي»،
مؤكدًا ّ
ّ
«مصدر ّ
يتمكن
كل األرقام هو مصرف لبنان .كيف
من إصدار أرقام ميزان املدفوعات دوريًا ،ويحُ ّدد
األموال اليت دخلت إىل البلد وتلك اليت خرجت منه؟
حتولت السرية املصرفية فقط إىل
لكن يف لبنان ّ
للتهرب الضرييب».
ذريعة
ّ
ّ
تسلط أرقام التحويالت الضوء جُم ّددًا على أهمية
اإلسراع يف إقرار قانون القيود على التحويالت
مما كانت يف تشرين
املالية ،واحلاجة إليه «أكثر ّ
األول  .2019بعدم صدور الكابيتال كونرتول،
ُهّرب خارج البلد أكثر من  12مليار دوالر منذ اندالع
القيمني
إن «املجُ رمني
االنتفاضة» .يقول بطيش ّ
ّ
على الشأن العام طيرّ وا الكابيتال كونرتول حتى
يستمر تهريب األموال».
«املهربة» اليت َتظهر يف ما ينشره
أرقام األموال
ّ
مصرف لبنان ،ال تشمل ما تتوىل املصارف «تهريبه»
أيضًا .ورغم أن صايف موجوداتها من العمالت
سجل ارتفاعًا عام  ،2020حبسب ما ينشره
األجنبية ّ
فإن ذلك ال يعين أنها مل تحُ ّول مبالغ
مصرف لبنانّ ،
إىل اخلارج ،وفقًا ملشيئة أصحابها ومصرف لبنان
ّ
ويذكر خرباء وعاملون يف
وشركائهم ورعاتهم.
القطاع املصريف بأنه يف غياب قانون القيود على
التحويالت («كابيتال كونرتول») ،ال يوجد ما مينع
املصارف من إجراء التحويالت إىل اخلارج .وهذه
املصارف ال جتد أي حرج يف املطالبة ،علنًا ،بتحويل
أموال إىل اخلارج .ففي كتاب أرسلته إىل مصرف
لبنان ،أمس ،طالبت بتحويل األموال اليت تفيض
عن «االحتياطي اإللزامي» يف مصرف لبنان ،إىل
بددت عشرات
حساباتها يف اخلارج .البنوك اليت ّ
املليارات من أموال املودعني ،نتيجة سوء أمانتها
وحصرها أكثر من َ
ثلثي عملها ــــ على مدى السنوات
السابقة لالنهيار ــــ بإيداع األموال يف مصرف لبنان
(طمعًا بفوائده املرتفعة) ،وضعت طلبها اجلديد يف
إطار احلرص على أموال املودعني!

بني ترحيب باسيل وصمت احلريري...

ُفسر املوقف السعودي من لبنان؟
كيف ي َّ
حسني عاصي
بعد طول «انكفاء» ،قد تكون له أسبابه
واعتباراته ،عادت «احلركة» على ّ
خط السياسة
صد خالل األيام القليلة
السعودية إزاءلبنا 
ن لترُ َ
َ
ّ
َ
لكل من ولي
الفتني
موقفني
املاضية ،من خالل
العهد حممد بن سلمان ووزير اخلارجية فيصل بن
َ
معطوفني على «حراك» السفري السعودي
فرحان،
وحتركاته
يف لبنانوليد خباري ،الناشط بلقاءاته
ّ
َّ
املكثفة منذ فرتة غري قصرية.
كسر السعوديون «انكفاءهم» من خالل
ولي العهد والرئيس
«تواصل» طال انتظاره بني ّ
ّ
اللبناني
امللف
الفرنسيإميانويل ماكرون ،حضر
ّ
ً
أساسيا على مائدته ،ولو ُغ ّيب عن البيان
طبقا
ً
الرمسي ،خبالف بيان قصر اإلليزيه،
السعودي
ّ
اجلانبي على وجوب تشكيل
الذي أكد توافق
نْ
مصداقية ،قادرة على تنفيذ خريطة
حكومة ذات
ّ
الطريق لإلصالحات املطلوبة للنهوض.
وعلى اخلطى نفسها ،سار وزير اخلارجية
بتصرحيات الفتة عن لبنانّ ،
ٍ
ركز فيها
السعودي
ً
اإلصالحية» ،حيث أشار إىل
أيضا على «األجندة
ّ
أن السعودية مستعدة لدعم أي شخص يف لبنان
ّ
سيتمكن من يّ
تبن أجندة إصالحية ،وهي ال «تقف
خلف أفراد» ،وستكون جاهزة للوقوف «خلف
لبنان» إذا ما اختذت الطبقة السياسية «خطوات
حقيقية ملعاجلة مشاكل البلد».
وبقدر األهمية اليت ميكن أن ُتعطى للموقف
جديدا يف
قدميا
السعودي ،الذي قد يراه البعض
ً
ً
فإن األهمية األكرب ُتعطى لردود الفعل عليه،
آنّ ،
واليت بدت «معاكسة» لالصطفافات التقليدية،
َّ
املكلف،
س ّجل «صمت» لرئيس احلكومة
حيث ُ
مقابل «تهليل» من جانب رئيس «التيار الوطين
احلر» الوزير السابقجربان باسيل ،الذي سأل ما
إذا كاناحلريري «سيلتزم» مبقتضاه...

ثوابت ومفارقات..

يف املبدأ ،وقبل الغوص يف ردود الفعل
واالنطباعات ،ورمبا يف التوظيف واالستغالل
بد من
تعرض له الكالم
الذي
السعودي ،ال ّ
ّ
ّ
السياسية اليت
التوقف عند املعاني والدالالت
ّ
ّ
ينطوي عليها ،باعتبار ّ
«تغيريا» ،يكرب
يشكل
أنه
ً
أو يصغر حجمه ،ولو يف الشكل فقط ،باعتبار
ّ
أنه جاء ليكسر ما يشبه «القطيعة» اليت أعلنتها
اللبنانية منذ فرتة.
السعودية مع السياسة
ّ
السعودي ُ
املباح
من هنا ،يضع البعض الكالم
ّ
يف إطار «انعكاسات» التواصل بني الرياض
توج باالتصال بني ماكرون
وباريس ،الذي ّ
يتحدث العارفون عن «طلب
وبن سلمان ،حيث
ّ
الفرنسيون للسعوديني ،من أجل
وجهه
مباشر» ّ
ّ
السياسيني يف لبنان،
الضغط على األفرقاء
ّ
علما
وعدم االكتفاء بـ «التطنيش والتجاهل»،
ً
الفرنسيني قد
بأن «صرب»
أن هناك من جيزم ّ
ّ
ّ
«نفد» ،ما دفعهم إىل اللجوء إىل السعوديني،
بوصفهم «اخلرطوشة األخرية».
ّ
ولعل «احلياد» الذي انطوى عليه الكالم
َ
ُ
السعودي يأتي من هذا املنطلق بالتحديد،
ّ
بشكل أو بآخر ،مع املبادرة
«متناغما»
حيث جاء
ٍ
ً
ّ
اللبنانية ،وقبل ذلك ،مع
حلل األزمة
الفرنسية
ّ
اللبناني،
برمته إىل الواقع
رؤية اجملتمع
الدولي ّ
ّ
ّ
أن الكرة ما زالت وستبقى
واليت تقوم على مبدأ ّ
اللبنانيني أنفسهم ،الذين
يف ملعب األفرقاء
ّ
عليهم أن يبادروا اىل تنفيذ اإلصالحات
قدم هلم
أي دعم لن ُي َّ
املوعودة ،وبالتالي ّ
أن ّ
ّ
وشفافة
باجملان ،من دون «ضمانات» واضحة
يف هذا اإلطار.
السعودي
أن املوقف
من هذه الزاوية ،ال يبدو ّ
ّ
املستج ّد إزاء لبنان ،ولو اختلف من حيث الشكل،
ِ
أن وزير اخلارجية
«انقالبا»،
محل
خصوصا ّ
ً
ً
يصوب على الطبقة
«تعمد» ،وهو
السعودي
ّ
ّ
اللبنانية ،ختصيص «حزب اهلل»،
السياسية
ّ
ّ
أن الرياض ال تزال على
يف إشارة واضحة إىل ّ
موقفها من احلزب« ،الذي يتمتع حبكم األمر
ّ
وحق الفيتو على كل ما جيري يف البلد،
الواقع
ً
ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسة» ،وفقا
لكالم بن فرحان.

«تحوّل جذري»؟!

ً
السعودي
مما سبق ،قد ال يكون املوقف
ّ
انطالقا ّ
«حتولاً
طياته،
اجلديد إزاء لبنان محل
ّ
ً
فعليا ،بني ّ
لكن من ّ
يطلع على
جذريا» كما أوحى البعض،
ّ
ً
فعليا» قد
«انقالبا
أن
ردود الفعل عليه ،يشعر ّ
ً
ً
ّ
يتجلى من خالل «صمت» رئيس
حصل ،وهو ما
َّ
ّ
الضمين»،
احلكومة
املكلف ،األقرب إىل «االمتعاض
و «ترحيب» خصمه األول ،الوزير باسيل ،األقرب
إىل «الزكزكة السياسية» ،واللذين دخال يف
مستجدة ،حمورها «تفسري»
كالمية»
«معركة
ّ
ّ
السعودي.
الكالم
ّ
فبالنسبة إىل «التيار الوطين احلر»ّ ،
«حتول
مثة
ّ
بد من الوقوف
واضح» يف اللهجة
السعودية ال ّ
ّ
نسب
عنده ،وفهم معانيه وأبعادهّ ،
ألن ما كان ُي َ
ملصادر عن «تباعد» بني السعودية واحلريري،
ّ
وموث ًقا بتصرحيات من كبار
«رمسيا» اليوم،
بات
ً
املسؤولني يف اململكة ،بدليل إعالن وزير اخلارجية
ً
أن السعودية «ال تقف خلف أفراد» ،يف
صراحة ّ
ً
إن السعودية
ما بدا «تكتيكا
دبلوماسيا» للقول ّ
ً
«ال تقف خلف احلريري».
أن
وألن أوساط «التيار» ال تزال
مصرة على ّ
ّ
ّ
«العقدة احلقيقية» اليت حتول دونتأليف احلكومة،
تكمن يف انتظار احلريري «مباركة» الرياض له،
فإن ما صدر عن الرياض يف
ودعمها الصريح لهّ ،
هذا الصدد ّ
يت ِخذ برأي احملسوبني على «التيار»
مضاعفة ،ينبغي على احلريري نفسه أن
أهمية
َ
يقرأها قبل غريه ،واألهم أن يعمل مبقتضاها،
مبا يتيح «حترير» احلكومة ،وعدم إبقائها «رهينة»
الشخصية امللتبسة.
عالقاته
ّ
لكن موقف «التيار» هذا ال تفسري له لدى
ّ
سيما احملسوبني على «املستقبل»،
خصومه ،وال ّ
سوى على ّ
أنه «حماولة للتذاكي» ال تغين وال
أن «العهد» يستطيع «قطع
علما ّ
تسمن من جوعً ،
مقتنعا بهذه
الطريق» على احلريري ،إن كان
ً
احلكومية اليت
النظرية ،عرب إعادةالنقاش بالصيغة
ّ
َّ
املكلف لرئيس اجلمهورية،
قدمها رئيس احلكومة
ّ
مبا يفضي إىل «إحراجه» ،باملفهوم «الربتقالي»،
«املستقبليون».
وفق ما يقول
ّ
ويف حني يؤكد «املستقبل» ّ
أنه مل يقرأ يف
سلبية» للحريري،
أي «رسالة
املوقف السعودي ّ
ّ
ّ
ألنه انطلق من روحية املبادرة الفرنسية اليت
أن على
يتمسك بها ويعمل مبقتضاها ،يعترب ّ
ّ
ّ
بكليته ،بدل
السعودي
«التيار» قراءة املوقف
ّ
الشخصية»
حمددة منه ،ختدم «حربه
اختيار أجزاء َّ
ّ
أن مثل هذه احلرب مل تعد
مع احلريري،
متناسيا ّ
ً
اللبنانيني ،الذين مل
هلا «قيمة» أمام معاناة
ّ
يعودوا قادرين على الصرب أكثر.

معسكران ..وحروب ال تنتهي

التهى اللبنانيون يف األيام القليلة املاضية
مبحاولة تفسري وتأويل ،ورمبا حتوير ،املوقف
السعودي ،معتقدين ّ
أنهم قادرون من خالل
ّ
ّ
يصرون
«فك شيفرة» حكومتهم ،اليت
ذلك ،على
ّ
دولية
على ربطها مبواقيت خارجية واستحقاقات
ّ
أن ال ناقة هلم فيها وال مجل.
وإقليمية ،ولو ّ
ّ
وكما يتعاملون مع ّ
كل األحداث القريبة والبعيدة،
سريعا إىل معسكرين ،وجد أحدهما
انقسموا
ً
فريق من
«إنذارا» إىل
يف الكالم السعودي،
ٍ
ً
اللبنانيني ،وال سيما فريق «العهد» ،يتالقى مع
ّ
إن الوزير
تلويح
الفرنسيني بـ «عقوبات» ،قيل ّ
ّ
السابق جربان باسيل قد يكون ُ
ستهدف األول
امل
َ
فيها.
أما املعسكر الثاني ،فاختار «توظيف» هذه
التصرحيات مبا خيدم «تصفية احلسابات» الشخصية
أنه َ
مع احلريري ،الذي يبدو ّ
«احليثية» اليت
فقد
ّ
ّ
السعودية ،باعتبار ّ
أنه «رجلها
توفرها له
كانت
ّ
األول» يف لبنان ،يف حني ترفض أن متنحه
دعمها اليوم ،على «شيك من بياض».
وبني هذا وذاك ،بقي «اإلشكال األكرب» يكمن يف
السعودي،
أن املوقف
أن ً
أحدا مل يأخذ باالعتبار ّ
ّ
ّ
واألمريكي وغريهما ،يرقى
الفرنسي
مثله مثل
ّ
ّ
ّ
أقله باملعنى
جديا» للبنان،
«إنذارا
ليكون
ً
ً
اجملازي ،بعدما وقع االنهيار ،وبات على األفرقاء
ّ
يف لبنان حزم أمرهم ،فهل من ّ
يت ِعظ؟!.
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مــقاالت وتـحقيقات

اإلجهاز على ميناء بريوت بعد تفجريه :قرار قضائي حيوّل املرفأ إىل صندوق تعويضات!
رىل ابراهيم
عرابو املشروع مل
ّ
عملية بيع أصول الدولة ُوضعت على نار حاميةّ .
يستسلموا ،ووجدوا أخريًا وسيلة خلصخصة مرفأ بريوت وحتويله إىل
جمرد صندوق تعويضات عرب تدمريه ذاتيًا ودفعه إىل التوقف عن
ّ
العمل .من هذا املنطلق ،واستكما ً
الدعاء احملقق العدلي السابق
ال ّ
(يف جرمية تفجري املرفأ  4 -آب  )2020القاضي فادي صوان
تقدم نقيب احملامني ملحم خلف
على إدارة واستثمار مرفأ بريوتّ ،
بدعاوى بالوكالة عن متضرري االنفجار ضد اإلدارة ،لتقوم القاضية
جناح عيتاني بإصدار قرار حجز احتياطي على األموال العائدة للمرفأ.
كيف ُيرَت َجم القرار؟ ببساطةّ ،
توقف كل الوكاالت البحرية والشركات
عن دفع الرسوم إىل املرفأ واالستعاضة عن ذلك بدفعها إىل
سيؤدي يف غضون أسبوع إىل عدم قدرة
صندوق احملكمة .وهو ما
ّ
أي جهة ،مع حجب
مرفأ بريوت على دفع
ّ
املتوجبات عليه ملصلحة ّ
األموال عنه
فشلت خطة املصارف يف بيع أصول الدولة عرب وضعها يف صندوق
سيادي مهمته بيع السيادة ،فبدأ املنخرطون يف هذا املشروع
باملفرق ...والبداية
بتنفيذ خطة بديلة تقضي ببيع هذه األصول
ّ
من مرفأ بريوت الذي صمد يف وجه االنفجار وتابع عمله ،إىل
أن ّ
مت تعطيله بالقوة عرب حجب اإليرادات عنه .ففي قرار قضائي
صادر بتاريخ  4آذار  ،2021أمرت رئيسة دائرة التنفيذ يف بريوت
القاضية جناح عيتاني بإلقاء احلجز االحتياطي على األموال العائدة
مستهم
إلدارة واستثمار مرفأ بريوت وعلى األموال العائدة ملن ّ
«األشخاص الثالثني» ،أي الشركات املستوردة عرب املرفأ ،باإلضافة
احملولة اىل مصلحة الصرفيات يف وزارة املالية .مبعنى
اىل األموال
ّ
أوضح ،يوجب هذا القرار على كل الوكاالت البحرية واملؤسسات
والشركات املتعاملة مع مرفأ بريوت (حددت القاضية  21وكالة
حبرية وشركة) التوقف عن دفع رسوم عمل البواخر وشحن البضائع
وما يرافقها من تكاليف اىل إدارة مرفأ بريوت واالستعاضة عن
ذلك بدفعها اىل صندوق احملكمة .احلكم الذي أصدرته القاضية
عيتاني ،جاء استجابة لطلب حجز مقدم من إحدى املتضررات من
انفجار مرفأ بريوت نتيجة وفاة زوجها ،وبوكالة من نقيب احملامني
َ
املطالب به ،فهو  2مليون
ملحم خلف و 23حماميًا آخرين .أما املبلغ
املقدرة بـ 200ألف
دوالر أمريكي والرسوم واملصاريف القانونية
ّ
دوالر .وقد تضمنت الدعوى الطلب بإلقاء احلجز على أموال إدارة
واستثمار مرفأ بريوت ،ممثلة بشخص ممثلها القانوني ،إضافة إىل
كل من :حسن قريطم ،حممد العوف ،شفيق مرعي ،هاني احلاج
شحادة ،موسى هزمية ،نعمة الرباكس وعبد احلفيظ القيسي( .من
املدعى عليهم).
غري املعروف سبب اختيار هذه اجملموعة من
ّ

كيف جرى تحميل إدارة املرفأ مسؤولية االنفجار ،إذا كان تخزين
النيرتات يف العنابر تم بموجب قرار قضائي؟

يتقدم بها نقيب
هي ليست الدعوى األوىل من هذا النوع اليت
ّ
احملامني ،إذ سبق له أن تقدم بأخرى مماثلة وتعويض بقيمة 2
مليون دوالر أيضًا ،بالنيابة عن إحدى املتضررات من انفجار املرفأ
بتاريخ  .2020/12/12وقد انضمت الدعوى آنذاك إىل ادعاء النيابة
العامة لدى اجمللس العدلي ليصدر حكم باحلجز االحتياطي على أموال
املرفأ وإجبار  63وكالة حبرية وشركة بالدفع اىل صندوق احملكمة.
ما سبق يتكامل مع القرار الذي أصدره احملقق العدلي السابق يف
جرمية املرفأ ،فادي صوان ،بادعائه على إدارة واستثمار مرفأ
بناء على نص املادة  ٢١٠من قانون العقوبات ،املتعلقة
بريوت
ً
باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ،واليت من شأنها جعل إدارة
واستثمار مرفأ بريوت  -كشخص معنوي  -مسؤولة جزائيًا عن أعمال
مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعماهلا ،ومسؤولة أيضًا عن
اإللزامات املدنية اليت قد حيكم بها ملصلحة املتضررين من شركات
مالحة حبرية وشركات تأمني وأصحاب سفن حبرية وأهالي ضحايا
ومتضررين يف املناطق اجملاورة.
هكذا ،اختذ قرار تدمري مرفأ بريوت من الداخل ،ووقفه عن العمل
عما جيري من حماوالت خلصخصة املرفأ أو
لغاية ال ميكن فصلها ّ
بيعه .وذلك يطرح عالمات استفهام حول توظيف القضاء واحملامني
يف خدمة هذا اهلدف ،واستباق صدور القرار النهائي يف هذا
امللف.
يف احلالتني ،استند نقيب احملامني إىل املادتني  866و 881من
قانون أصول احملاكمات املدنية ،حبيث جتيز األوىل للدائن أن
يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الرتخيص بإلقاء احلجز االحتياطي
على أموال مدينه تأمينًا لدينه ،فيما تسمح الثانية لكل دائن بأن
يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما ملدينه لدى شخص ثالث
من األموال.

هيئة القضايا لم تتحرّك

حترك إدارة مرفأ
غري أن مثة مشكلة رئيسية هنا ،تكمن يف عدم ّ
بريوت ،رغم مرور  4أشهر على احلكم األول .مصادر االدارة تشري
اىل أن القرار الصادر يف كانون األول تسّبب يف حالة ضياع يف
املرفأ .فقد حاولت االدارة استئناف القرار عرب حماميها ،ليتبني هلا
أن هيئة القضايا يف وزارة العدل ،اليت متثل املرفأ ،هي املخولة
القيام بهذا اإلجراء ،علمًا بأن «ال وجود حملامني تابعني لإلدارة،
لكون غالبيتهم خرجوا اىل التقاعد ،ومثة مكتب واحد للمحاماة متعاقد

معنا» ،حبسب مصدر يف اإلدارة .ونتيجة هذا التأخري« ،استغل
املدعون ضعف موقف املرفأ ،لريفعوا دعوى ثانية مل نتبلغها بعد،
ّ
بل قاموا بتبليغ احلكم اىل الشركات والوكاالت» .ويؤكد املصدر أن
الشركات الـ 63الواردة يف القرار األول تقوم بتطبيقه حبذافريه،
فيما الشركات الـ 21املبلغة أخريًا تلتزم تدرجييًا ،اذ مل تبلغ كلها
بعد.
امتناع  84وكالة حبرية وشركة عن الدفع سيتسّبب يف كارثة يف
املرفأ الذي ال يزال ميلك أموا ً
ال لتسديد أجور املتعهدين واملوظفني
وغريهم ،لكنه لن يصمد ألسبوع مقبل ،خصوصًا أن الشركات
َّ
تصنف مجيعها يف خانة الشركات الكبرية ،ومن بينها
املنتقاة
شركات وكاالت سيارات باهظة الثمن ،وشركات أدوية وشركات
شحن وشركات نفطية وشركات تستورد ماركات ثياب عاملية.
وهذه الشركات تقوم بدفع رسومها بواسطة شيكات مصرفية
بالعملة األجنبية ،علمًا بأن مثة مشروعًا لدفع قسم من الرسوم
يطبق بعد ،وينتظر آليته التنفيذية.
املرفئية نقدًا ،لكنه مل
َّ

وزير األشغال :القرار يوقف عمل املرفأ

من جانبه ،يقول وزير األشغال العامة والنقل ميشال جنار إن هذه
القرارات ستؤدي اىل صفر إيرادات يف املرفأ ،ما سيتسّبب يف
ّ
وشل حركته .واستغرب جنار صدور حكم من هذا النوع من
تعطيله
دون األخذ بعني االعتبار مدى الضرر الذي سيلحقه بهذا املرفق
العام .ويشري اىل إرساله كتابًا اىل وزارة العدل لتحريك هيئة
القضايا باجتاه نقض القرار .فوقف حمطة احلاويات اليت ال تزال
جراء انفجار  4آب ،2020
تعمل ،رغم الدمار الذي حلق باملرفأ من ّ
يعين وقف كل األعمال بنسبة .%100

تستعدّ النقابات العاملة يف املرفأ لرفع الصوت واتّخاذ خطوات لوقف
ّ
خطة تدمري املرفأ وتعطيله

أما رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ بريوت ،رئيس االحتاد العمالي
العام ،بشارة األمسر ،فيلفت اىل أنه قام بعدة مبادرات جتاه وزيرة
العدل ووزير األشغال ووزير املال ،ويفرتض أن يكون هذا األسبوع
حامسًا جلهة ما ستؤول اليه األوضاع .ويربط التأخري يف اإلقدام
على أي إجراء من قبل إدارة املرفأ بعدم أخذ القرار على حممل اجلد
جدي» .ووفقًا
يف البداية ،علمًا بأن اإلدارة «تتحرك اليوم بشكل ّ
لألمسر ،مثة جرمية ترتكب حبق مرفأ بريوت« :متجهون إىل موقف
تصعيدي .فقد اتصلت بكل النقابات من مالكي الشاحنات اىل
ّ
وخملصي البضائع وغريهم ،وأبدوا
سائقيها اىل الوكاالت البحرية
مجيعهم استعدادهم ،كما وزير الشغال ومدير عام النقل ،للحضور
واالعتصام يف املرفأ» .وسأل كيف ميكن أن يطلب نقيب احملامني
حجز أموال مرفق عام؟ وكيف يصدر قرار قضائي بهذا الشأن من
ّ
ليعقب بالقول إن»عملية
دون التفكري مبا سيؤدي اليه عمل مماثل؟
التعويض على املتضررين من انفجار مرفأ بريوت حق مطلق ،لكن
يفرتض انتظار احلكم لتحديد املسؤولياتّ .
جل ما حيدث اليوم هو
تدمري املرفأ ذاتيًا ،يف ظل طروحات سريعة من األملان وجهات
أخرى بوضع اليد على املرفأ .أما املشكلة األساسية قبل ذلك كله،
فتكمن يف عدم حتديد هوية املرفأ وإبقائه حتت إدارة جلنة مؤقتة
منذ التسعينيات».
من جهته ،يرى رئيس دائرة املالحة الدولية ،إيلي زخور أن عدد
املتعهدين الذين تبلغوا القرار القضائي َكبرُ وبات معظمهم يدفع
الرسوم يف احملكمة .هذا اإلجراء «يتسّبب يف توقف املرفأ عن
العمل يف غضون األسبوع املقبل ،لعدم قدرته على الدفع» .على
أن ما ال يفهمه زخور ،هو كيف جرى حتميل إدارة املرفأ مسؤولية
االنفجار ،إذا كان ختزين نيرتات األمونيوم (اليت انفجرت يوم  4آب
 )2020يف العنابر مت مبوجب قرار قضائي؟
حتى الساعة ،ما نتج عن الكتب واالتصاالت اليت قام بها
املسؤولون ،جمرد وعود بالتحرك واستنكار ملا صدر عن القاضية
عيتاني ،وللمقاربة اليت تقدم بها نقيب احملامني ملحم خلف الذي
ينوي تقديم ما يفوق  700دعوى أمام احملقق العدلي ضد إدارة
واستثمار مرفأ بريوت ،األمر الذي سيكّبد هذا املرفق عشرات
عما دفع القاضية اىل املطالبة
ماليني الدوالرات .وهنا مثة سؤال ّ
بتعويض بالدوالر ،وملاذا ُح ّدد مبليونني وليس أقل أو أكثر؟ وإذا
املضي قدمًا يف هذه الدعاوى ،فإن حجز األموال
ما جنح خلف يف
ّ
اخلاصة باملرفأ سيؤدي حكمًا اىل توقفه عن العمل واستقبال السفن
وحتويله من مرفق عام اىل صندوق تعويضات ،ليس فقط لذوي
ضحايا انفجار املرفأ ،بل ألي شخص أو مؤسسة ترى نفسها يف
دائرة املتضررين.

أموال املرفأ غري قابلة للحجز

النقطة األساس يف الدعاوى املرفوعة ويف القرارين القضائيني
تكمن يف اعتبار املرفأ شخصية معنوية أو كيانًا مستق ًال عن الدولة،
وبالتالي ميكن حجز أمواله ،فيما قرارات سابقة تنقض هذا االعتبار،
وأهمها قرار صادر عن شورى الدولة حتت الرقم  .2015/380ففي
معرض مراجعة مقدمة بوجه كل من الدولة وجلنة إدارة واستثمار
موجهة ضد الدولة
مرفأ بريوت ،اعترب جملس الشورى املراجعة
ّ
اللبنانية ،نظرًا اىل أن اللجنة املذكورة تابعة مباشرة للدولة وال
تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة .وإذا كانت هيئة القضايا هي
اليت متثل مرفأ بريوت ،فذلك يعين أنه ال ميكن اعتبار املرفأ كيانًا

ميثل نفسه مثل مؤسسة كهرباء لبنان (على سبيل املثال) .ومبا أنه
ال جيوز إلقاء احلجز على أموال الدولة وسائر األشخاص املعنويني
ذوي الصفة العامة مبوجب املادة  860من أصول احملاكمات املدنية،
يعترب القرار غري قابل للتنفيذ.

تشجيع أفراد اجلالية العربية على جعل أصواتهم مسموعة
وشجب عدم االحرتام
أطلقت احلكومة األسرتالية املرحلة الثالثة من احلملة الوطنية للحد
من العنف ضد النساء وأطفاهلن ،واليت تبلغ كلفتها  18.8مليون
دوالر.
«أوقفه من البداية» البالغني على جعل أصواتهم مسموعة
تشجع محلة
ُ
ّ
ومتكنهم من اختاذ إجراءات من شأنها أن يكون هلا تأثري إجيابي
وتصرفات الشبيبة .وقالت وزيرة العائالت واخلدمات
مواقف
على
ّ
االجتماعية  Anne Rustonإن احلملة كانت أساسية يف جهودنا ملنع
العنف العائلي واألسري واجلنسي.
وأضافت الوزيرة  Rustonأن «لكل شخص منا دورًا يلعبه لضمان
ّ
تعلم مواقف وتصرفات عدم االحرتام جتاه النساء يف مرحلة
عدم
الطفولة».
وأشارت إىل «أننا حنتاج مجيعًا جلعل صوتنا مسموعًا عندما نشهد
حنوله إىل فرصة لوضع مقياس مِلا هو مقبول
عدم احرتام ،حبيث ّ
وما هو غري مقبول».
وأعلنت أن «اختاذ إجراء جتاه هذه املسألة قد يبدو معقدّا ،لكننا
إذا قمنا مجيعًا خبطوات صغرية ،مثل إعادة النظر بآرائنا اخلاصة أو
التحدث مع أطفالنا عن العالقات القائمة على االحرتام ،فيمكن لذلك
أن يضيف شيئًا من التغيري اإلجيابي ألسرتاليا».
واعتربت وزيرة اخلارجية ،وزيرة شؤون املرأة ووزيرة الدفاع بالوكالة،
أوقفه
السناتور  ،Marise Payneأن إطالق املرحلة التالية من محلة «
ُ
من البداية» يف يوم املرأة العاملي ،يف الثامن من آذار/مارس،
بعث برسالة قوية عن الدور الذي جيب علينا مجيعًا أن نلعبه لضمان
ُّ
إمكاناتهن .وقالت الوزيرة « Payneلقد
متكن مجيع النساء من حتقيق
َّ
اجلنسني يف أسرتاليا ،لكن
أحرزنا تقدمًا ملحوظًا جتاه املساواة بني
َ
ال تزال هناك حتديات ،سواء يف املنزل أو مكان العمل».
وأضافت «نرى أن من واجبنا كحكومة تعزيز ثقافة ينشأ فيها
الرجال األسرتاليون على احرتام النساء يف حياتهم».
أوقفه من البداية» ُتظهر جلميع البالغني
وأشارت إىل أن «محلة «
ُ
ّ
وحمررًا وطريقة مهمة
اء
بن
يكون
أن
ميكن
االحرتام
أن الرد على عدم
ّ
ً
ّ
لتكوين أجيال املستقبل».
وقد بدأت محلة «
أوقفه من البداية» يف العام  ،2016كمبادرة
ُ
مبوجب اخلطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن للسنوات
 .2022-2010املرحلة األوىل من احلملة شجعت البالغني على التعرف
على سلوك الالوعي لديهم وفهم تأثري هذا السلوك على اآلخرين،
يتحملوا
مبن فيهم اجليل التالي .املرحلة الثانية تتطلب من الناس أن
ّ
مسؤولية املشكلة بد ً
ال من استخدام احلجج لتربير التصرفات القائمة
على عدم االحرتام.
وقد وجدت أحباث التقييم أن احلملة تغيرّ السلوكيات ،حبيث أن
 %42من البالغني يتخذون إجراءات مثل التحدث مع شخص شاب
عن العالقات القائمة على االحرتام ،أو تغيري الطريقة اليت يتصرفون
فيها جتاه اآلخرين ،نتيجة ملراحل سابقة من احلملة.
وقد مت إطالق املرحلة الثالثة من احلملة عرب التلفزيون ،والسينما،
واإلنرتنت ،واإلعالنات يف اهلواء الطلق ،واإلعالم الرقمي ووسائل
التواصل االجتماعي ،وذلك يوم األحد يف  14آذار/مارس.
وتتوافر جمموعة من األدوات واملوارد باللغات على اإلنرتنت عرب
https://www.respect.gov.au/translated-resources/caldاملوقع
 ،/materialsوذلك ملساعدة األهالي وغريهم من البالغني على أن
للتصرفات اإلجيابية  ،وأن يبدأوا نقاشًا عن االحرتام
يكونوا قدوة
ّ
مع الشبيبة يف حياتهم.
تعرضت أنت أو أي شخص تعرفه إلساءة جنسية أو
إذا كنت قد ّ
لعنف منزلي أو عائلي ،اتصل بالرقم  1800RESPECTعلى:
 ،1800 737 732أو زر visit www.1800RESPECT.org.au
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
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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مــقاالت وتـحقيقات

وزير املاليّة :سالمة يكذب بشأن التدقيق اجلنائي
إيلي الفرزلي

مرت على إقرار قانون رفع السرية املصرفية من دون
أربعة أشهر ّ
أن يسلك التدقيق يف مصرف لبنان طريقه حنو التنفيذ .عقبات
باجلملة تواجه االنطالقة ،أبرزها :املراسالت اليت ال تنتهي واليت
تدور يف حلقة مفرغة يبدو أن ال وظيفة هلا سوى كسب الوقت.
كل ذلك جيري يف ظل تأكيد مجيع األطراف التعاون مع شركة
التدقيق! لكن أمس صار «النقاش» علنيًا .رياض سالمة أكد
أنه ّ
سلم كل حسابات مصرف لبنان إىل شركة التدقيق ،وغازي
وزني ّ
سّلم ليس سوى
كذبه معتربًا أن كالمه جيايف الواقع ألن ما ُ
 42يف املئة من املعلومات املطلوبة ،مقابل االمتناع عن تسليم
أغلب املستندات ،ومن بينها معلومات خاصة باملصرف ،كهيكليته
واألنظمة احملاسبية وقواعد احلوكمة لديه…
اخلالف العلين بني وزارة املالية وحاكم مصرف لبنان بشأن التدقيق
اجلنائي ال يعين سوى املزيد من العرقلة مللف كلما تقدم الوقت
ازداد تعقيدًا .خيرج رياض سالمة ببيان يؤكد فيه قرار اجمللس
املركزي ملصرف لبنان التعاون مع شركة التدقيق ،ثم مُيّرر إشارة
إىل أنه ّ
سلم كل حسابات املصرف املركزي يف  13تشرين األول
املاضي .وفيما تفرتض مصادر متابعة أن بيان سالمة كان مبثابة
حتدث أول من أمس (يف
رد على موقف رئيس اجلمهورية الذي ّ
مقابلة مع الزميل آدم مشس الدين ُنشرت على موقع «اجلديد»)
عن مماطلة حتول دون انطالق التدقيق اجلنائي ،إال أن ذلك مل
مينع أن ُيستفز وزير املالية غازي وزني ،الذي يدرك أن مضمون
البيان ال خيتلف عن مضمون الكتاب األخري الذي وصله من مصرف
لبنان .ولذلك ،أصدر وزني بيانًا ،عرب «تويرت»ُ ،ي ّ
كذب فيه كالم
سالمة ،جازمًا أن ما ّ
سلمه يف ذلك التاريخ مل يكن سوى جزء يسري
ّ
املكلفة
من املعلومات اليت طلبتها شركة «ألفاريز أند مارسال»
التدقيق يف حسابات املصرف املركزي.
معركة التدقيق اجلنائي ،اليت وصفها رئيس اجلمهورية مبعركة
حترر« ،رح تصري» ،كما قال للزميل مشس الدين .لكن ذلك ال
ّ
حيجب حقيقة أن «شغل كان بينعمل بأسبوع ،صرهلم  4أشهر
بدو التدقيق
مراسالت ومكاتيب ،وبعدها الناس بتسأل مني ما ّ
اجلنائي؟».
الذين يريدون التدقيق اجلنائي هم حكمًا ّ
قلة .واألربعة أشهر
مرت منذ إقرار القانون الرقم  200حفلت مبراسالت ال وظيفة
اليت ّ
هلا سوى تضييع الوقت .أما التأكيد املستمر ملصرف لبنان على
التعاون مع التدقيق ،فلم ُيرَتجم بتلبية طلبات شركة «ألفاريز أند
مارسال» ملعاودة عملها .والشركة سبق أن أوردت هذه الطلبات
يف كتابني منفصلني إىل وزارة املالية ( 2021/1/6و.)2021/2/28
يقدم مصرف لبنان دلي ًال ملموسًا على التعاون
وطلبت الشركة أن ّ
معها ،من خالل إرساله املعلومات اليت كان قد رفض تسليمها
سابقًا إىل وزارة املالية ،على أن تقوم األخرية مبطابقتها ،ومن ثم
إرساهلا إىل الشركة لتقييمها .فإذا كانت كافية لبدء التدقيق،
ّ
تبلغ قرارها النهائي إىل احلكومة اللبنانية بالتعاقد من جديد أو
ال.
كل ما سبق يعين ببساطة أن فرتة االنتظار الطويلة قد تنتهي
برفض الشركة استكمال عملها ،ما ّ
حيتم بالتالي البحث عن شركة
جديدة تتوىل املهمة ،وبالتالي احلاجة إىل أشهر إضافية.
بالنتيجة ،مل يكن البيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان ،والرد
الذي أصدره وزير املالية ،سوى استكمال للخالف «الرمسي» الذي
كان قد انطلق عقب الكتاب الذي أرسله حاكم مصرف لبنان إىل
وزير املالية ،وكتاب الرد الذي أرسله غازي وزني إىل رياض
سالمة.
ففي  24آذار املاضي ،وعقب جلسة اجمللس املركزي للمصرف،
راسل سالمة وزير املالية ،ليبلغه أن اجمللس املركزي اختذ قرارًا
ثانيًا بشأن التعاون مع شركة التدقيق اجلنائي «ألفاريز أند
مارسال» (القرار األول صدر يف  10شباط املاضي) ،يؤكد فيه
التزام املصرف التعاون مع الشركة ووضع احلسابات اليت هلا
عالقة بكامل حسابات الدولة وحسابات املصارف بتصرف وزير
املالية.

املجلس املركزي يوافق على وضع حاسوب بتصرّف شركة التدقيق!

ّ
سلم ّ
كل احلسابات العائدة
وأشار املصرف يف كتابه إىل أنه
له ،بتاريخ  13تشرين األول  2020إىل وزير املالية ،بواسطة
مفوض احلكومة لدى مصرف لبنان .وأكد أنه «على ّ
أمت االستعداد
لتأمني كل التسهيالت اليت تؤمن للشركة املعنية البدء بعملية
التدقيق» .وهلذه الغاية« ،يرى اجمللس املركزي أن من األنسب
تنزل عليه املعلومات
وضع حاسوب مستقل حتت تصرف الشركة ّ
كافة املطلوبة من األخرية».
وكما يف كل الكتب اليت سبقت ،أعاد املصرف التشديد على
ضرورة عدم استعمال هذه املعلومات إال ممن له الصفة بذلك
وضمن الشروط وللغايات اليت أعطيت من أجلها ،وعدم مشاركة
هذه البيانات مع أي جهة داخلية أو خارجية باستثناء اجلهة اليت
تعاقد معها حصرًا.
كتاب مصرف لبنان وصل إىل وزارة املالية بعد مخسة أيام من
رد وزير املالية عليه مؤكدًا ما جاء
إصداره ،أي يف  29آذار ،وقد ّ

وزير املالية« :ثقة ألفاريز» بمصرف لبنان معدومة (هيثم املوسوي)

يف بيانه عرب «تويرت» ،لناحية رفضه إشارة املصرف إىل أنه ّ
سلم
حساباته كاملة .فقد أوضح وزني أن ما ّ
سلمه مصرف لبنان ورقيًا
إىل وزارة املالية «هو ليس حسابات عائدة ملصرف لبنان ،وإمنا
هي عبارة عن مستندات ومعلومات مطلوبة من شركة «ألفاريز
أند مارسال» يف قائمة املعلومات (.»)Information Request List
ّ
وذكر بأن هذه املعلومات «مل تكن وفقًا لتقييم الشركة كافية
حتى للبدء بعملية التدقيق اجلنائي ،كما أن عدم كفاية املستندات
ّ
املوقع مع الوزارة بتاريخ  20تشرين الثاني
دفعها إىل إنهاء العقد
سّلم لوزارة املالية من
ما
أن
وزني
أكد
 .»2020وعليه ،فقد
ُ
معلومات ال يشكل إال جزءًا متواضعًا من املعلومات املطلوبة مبوجب
تضمنت طلب معلومات حول :احلسابات،
قائمة املعلومات اليت
ّ
املعلومات واألنظمة احملاسبية ،هيكلة املصرف وعمله التنظيمي،
قواعد احلوكمة واملراقبة املعتمدة لديه ،البنية التحتية لتكنولوجيا
مجع املعلومات ،وكذلك املعدات اإللكرتونية لدى املصرف.
ّ
وذكر وزني بكتاب أرسله سالمة إىل الوزارة يف  14تشرين األول
 2020يؤكد فيه صراحة أنه مت إيداع  42يف املئة من املستندات
املطلوبة وأن الباقي يتعارض تسليمه أو إفشاء املعلومات املتعلقة
به مع القوانني املرعية اإلجراء ،وأنه ال ميكن اإلجابة عن البعض
منها الرتباطها بطلب الشركة الوجود يف حرم املصرف ،وهو ما
كان قد رفضه املصرف رفضًَا قاطعًا.
وسأل وزني :هل ميكن يف ضوء التعاون املنشود ،ويف ضوء
أحكام قانون رفع السرية املصرفية لضرورات التدقيق ،أن تتوقع
ّ
تسلم الـ  58يف املئة الباقية من املستندات لتقوم مبطابقة
املالية
املعلومات املقدمة من مصرف لبنان مع قائمة املعلومات املطلوبة
من «ألفاريز»؟ إذا حتقق ذلك ،فإن اخلطوة الثانية ُيفرتض أن
تكون إعالم الشركة بنتائج هذه املطابقة وفقًا ملا اقرتحته إلعادة
بناء الثقة اليت انعدمت من خالل تعاملها مع مصرف لبنان ولكي
تقوم بعد تقييمها باختاذ قرارها النهائي؟
وعليه ،أعاد وزني التأكيد أن «ما اعتربه اجمللس املركزي تسليمًا
للحسابات هو واقعة غري صحيحة ومناقضة للواقع».
وردًا على اقرتاح اجمللس املركزي وضع حاسوب مستقل بتصرف
الشركة ،قال وزني إن ما تطلبه األخرية منذ بدء عملها هو التمكن
من الولوج إىل نظام احملاسبة اخلاص باملصرف املركزي والوجود
توجب إخراج املستندات إىل خارج املبنى
يف مبنى املصرف لعدم ّ
للتمكن من القيام مبهامها ،وليس حاسوبًا مستق ًال يوضع حتت
تصرفها.
حتى إشارة املصرف إىل وجوب احرتام سرية املعلومات وضرورة
عدم استعماهلا إال ممن له صفة وعدم مشاركتها مع أي جهة
خارجية أو داخلية ،مل ميررها وزني ،فأشار إىل أن ذلك «ليس إال
ختوفًا يف غري حمله».
ّ
احلاد بني وزارة املالية ومصرف لبنان؟ اجلولة
ماذا بعد هذا النقاش
ّ
املقبلة ستكون يف االجتماع االفرتاضي الذي سيعقده الطرفان مع
شركة «ألفاريز أند مارسال» ،والذي ّ
أكدا أهميته .فهل يكون
االنطالقة الفعلية للتدقيق اجلنائي أم يكون جولة جديدة حنو مزيد
من التعطيل؟

باريس تستقبل باسيل إذا كانت النتائج مضمونة
عماد مرمل
فجأة ،صارت الزيارة املفرتضة لرئيسالتيار الوطين احلر النائب
ل إىلفرنسا هي حمور النقاش ومادة االستقطاب يف
جربان باسي 
بلد يستهلك احلدث تلو اآلخر واملبادرة تلو األخرى.
بني ليلة وضحاها ُولدت فرضية الزيارة وصارت هي املؤشر اىل
قرب والدة احلكومة أو ابتعادها ،فإذا حصلت تكون الطبخة قد
نضجت ومل تعد حتتاج سوى إىل «بهارات فرنسية» قبل توزيع
األطباق الوزارية على ممثلي املائدة اللبنانية ،وإن مل حتصل تكون
النهاية السعيدة للدراما احلكومية مؤجلة حتى إشعار آخر.
واذا كان قد سبق لباسيل أن التقى الرئيس الفرنسي ماكرون
ي على
س قبل حنو سنتني ملساعدة الرئيس سعد احلرير 
يف باري 
اخلروج من ازمته يفالسعودية ،فليس معروفًا بعد ما اذا كان هذا
سيتكرر يف القريب العاجل ولكن هذه املرة إلخراج احلريري
اللقاء
ّ
وباسيل معًا من عنق الزجاجة الذي ضاق بهما وعليهما نتيجة
اخلالف ُ
املستحكم بينهما حول الشأن احلكومي ورمبا الشخصي
أيضًا.
ان التداول باستضافة باريسية حمتملة لباسيل أتى غداة
والالفت ّ
ّ
التصلب
س ّجل خالل األيام املاضية يف جدار
الكالم حول خرق ُ
احلكومي ،وبعد تهديد وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان
بزيادة الضغوط على معطلي التشكيل وصو ً
ال اىل فرض عقوبات
أوروبية مشرتكة عليهم.
فهل اختمرت حلظة اخلروج من نفق التعطيل على وقع التلويح
باملطرقة اخلارجية أم أن املؤشرات االجيابية اليت الحت أخريًا
ّ
وهشة؟
ببعديها الداخلي واخلارجي هي خادعة
ُ
من الواضح حتى اآلن أن ال شيء نهائيًا بعد وان كل االحتماالت ال
تزال واردة ،من والدة احلل سواء بالرتهيب أو الرتغيب اىل إمكان
إجهاضه جمددًا يف «غرفة العمليات» حتت وطأة العناد.
فإن هناك من يعترب ان زيارة باسيل إىل باريس ،يف حال
وعليهّ ،
ان فرنسا لن
إمتامها ،ستكون يف ّ
حد ذاتها إشارة إجيابية ،ذلك ّ
تستقبله اال اذا كانت متأكدة من ان النتائج مضمونة ،وهي لن
تقبل بتصدير حقل التجارب اللبنانية اليها.
أن فكرة دعوة باسيل انطلقت أساسًا من
ويكشف العارفون ّ
شخصيات أو «خلية لبنانية» يف باريس ،هي على تواصل مع
الفرنسيني ،وكانت يف صورة إجراءات فرنسية قاسية ستتخذ
ّ
معطلي تشكيل احلكومة ،حيث بلغها أن «شيئًا كبريًا» يتم
ضد
وان قصر االليزيه ال ميزح بل ان التلويح
حتضريه على هذا الصعيد ّ
بالعقوبات هو خيار جدي وليس تهوي ًال.
وتقاطعت حماولة تلك الشخصيات احتواء الغضب الفرنسي قبل
انفجاره مع مسعى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
الذي زار باريس أيضًا ،حيث مت التدخل لدى االليزيه على قاعدة
إعطاء فرصة فرنسية اخرية للمعاجلاتُ ،
وطرحت يف هذا السياق
فكرة زيارة باسيل ،وكذلك احلريري اذا اقتضى األمر ،سواء
جلمعهما او لعقد لقاءات منفردة مع كل منهما.
رد باريس مل ميانع من حيث املبدأ يف استقبال باسيل
ويبدو ان ّ
وغريه« ،شرط أن يأتوا إلجناز احلل وليس لتقطيع الوقت ،إذ مل
لتحمل مزيد من االخذ والرد».
يعد لدينا الصرب
ّ
ويرجح املطلعون ان يكون قد اصبح لدى املعنيني بتشكيل احلكومة
ّ
استعداد أكرب للتسوية« ،ومتى تأكد الفرنسيون من ذلك فإنهم
سيأتون بالسالمل إلنزال العالقني يف أعلى الشجرة ،خصوصًا ان
التنازل لباريس من أجل إجناح مبادرتها هو على االرجح أسهل من
ان يتنازل هذا الطرف اللبناني لذاك ،بعدما وصلت اخلصومة بني
البعض يف الداخل اىل حدها األقصى.
وتلفت اوساط مواكبة ملساعي احللحلة اىل ان «اإلخراج الفرنسي»
قد يريح ايضًا أولئك الذين يفضلون ان ال تبدو التسوية وكأنها
متت حتت ضغط «حزب اهلل» او مبوجب تدخله« ،ويف ظنهم ان إبعاد
شبح احلزب سيؤدي اىل تسهيل مهمة احلكومة املقبلة ،وسيمنحها
ي واحلصول على املساعدات».
فرصة كسب ثقةاجملتمع الدول 
لكن اإلخراج الفرنسي املقرتح سيبقى سابقًا ألوانه ما مل يتم
التوافق قبال على اخلطوط االساسية لسيناريو تشكيل احلكومة،
ان معادلة الـ 24وزيرًا باتت قيد
األمر الذي مل يكتمل بعد .صحيح ّ
ان الشياطني الكامنة يف
التداول وهي حتظى بنوع من القبول ،اال ّ
تفاصيل توزيع احلقائب وتسمية الوزراء مل ُتطرد حتى اآلن من
ّ
هبة
خمابئها ،واىل حني الَبت يف مصريها ،سيتواصل
الرتنح بني ّ
ساخنة وأخرى باردة.
اما احتمال عقد لقاء بني احلريري وباسيل يف العاصمة الفرنسية
ّ
ان الرئيس املكلف
فال يزال مستبعدًا يف الوقت احلاضر ،خصوصًا ّ
متحمس لالجتماع مع باسيل اآلن ،واغلب
غري مستعد او اقله غري
ّ
ّ
املطلعني انه ليس يف صدد البحث يف هذه املسألة
الظن وفق
ان اللقاء
قبل ان تكون التسوية احلكومية قد اكتملت كليًا ،حبيث ّ
رمبا يصبح واردًا بعد إجناز االتفاق وليس قبله ،فاحلريري ال يريد
ان يعطي أي انطباع بأن احلكومة ولدت على قاعدة الثنائية بينه
وبني باسيل ،كما جرى يف احلكومة اليت ترأسها بعد التسوية
الرئاسية.
يف املقابل ،يفيد انعقاد االجتماع باسيل ،ألنه يعين كسر الفيتو
الذي وضعه احلريري عليه يف املفاوضات ،وتثبيت موقعه كممر
إلزامي ال ميكن جتاوزه يف الرتكيبة السياسية ومعادالتها.
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مــقاالت وتــحقيقات

تـخبّط فـرنسي فـي لـبنان :سـياسة اجلـزرة واجلـزرة
ترتجم
منذ املبادرة الفرنسية ،وسياسة باريس جتاه لبنان
َ
ختبطًا يف التعامل مع املبادرة نفسها ومع املسؤولني
ّ
اللبنانيني .وما يظهر يف األيام األخرية أقرب اىل سياسة
اجلزرة واجلزرة.
بعد سنة من اآلن ،جترى االنتخابات الرئاسية الفرنسية،
قبل أشهر معدودة من انتهاء والية الرئيس ميشال
عون .لكن االنتخابات بدأت فعليًا ،على وقع مشهد
فرنسي فيه مزيج من االضطرابات الداخلية والفوضى
يف احلياة اليومية ،ويف إدارة ملف كورونا والتلقيح.
وفوق كل ذلك ضبابية سياسية يف العالقة مع أوروبا
ختب ٌط واضح يف التعامل مع لبنان
وبريطانيا .وما يعنيناّ ،
كملف سياسي ،تضاف اليه حماولة استثمار الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون «القضية اللبنانية» يف
معركته الرئاسية ،ليس سياسيًا بل ماليًا.
يصف أحد املعنيني بالعالقة مع فرنسا السياسة احلالية
املتخبطة جتاه لبنان واملسؤولني فيه ،بأنها سياسة
ّ
«اجلزرة واجلزرة» .حتاول فرنسا منذ ما قبل انفجار
وسرع
الرابع من آب وضع يدها على امللف اللبناني،
ّ
االنفجار من وترية حضورها يف بريوت ،وما رافق زيارة
ماكرون من إحاطة لبنانية وعمل إنساني تربع فيها
املبادرات الفرنسية .لكن هفوات الرئيس الفرنسي
توالت من دون توقف .وهي بدأت حلظة تغري فيها خطابه
السياسي الذي أدان فيه تارة املسؤولني اللبنانيني،
وتارة فتح هلم الطريق لدفن مبادرته يف مهدها ،رغم
التخبط مع
حماولة جتميلها بني حني وآخر .واستكمل
ّ
تعدد املستشارين
تعامل فريق اإلليزيه ،حتديدًا بعد
ّ
واملتورطني منهم سابقا يف امللف اللبناني ،مع احلدث
السياسي على الطريقة اللبنانية ،وفتح قنوات جانبية
وتسريبات متناقضة حيال رؤية فرنسا للتأليف احلكومي.
السيئ
«لبننة» أداء الدبلوماسيني الفرنسيني ،باملفهوم
ّ
للكلمة ،كما حيصل أيضًا يف بعض الشركات الفرنسية
ومع مديريها ،يعين أن املبادرة الفرنسية ترتنح حتت
وطأة تداخل حسابات ضيقة يف التعامل مع هذا امللف
على مستوى غري احرتايف .واألهم أن هذا املسار كشف
أن املبادرة الفرنسية باتت متحولة ،ألن احلوارات
ّ
ختطتها ومل يتبق منها
الداخلية واخلارجية تبدو كأنها
سوى االسم .أما نقطة حتوهلا االساسية ،فهي أنها باتت
حمدد ،بعد حصرها
تشغل االدارة الفرنسية يف مكان
ّ
بضرورة تأليف احلكومة أيًا كانت ،وإطالق عمل الشركات
الفرنسية اليت ستستفيد من مؤمتر سيدر ،وتوظيف هذه
احلركة وأمواهلا يف محلة االنتخابات الرئاسية الفرنسية
اليت انطلقت فعليًا ،وحيتاج ماكرون اىل «دفعة على
احلساب» لتزخيمها.

فشل الحوارات الباريسية لن يرتدّ حصراً على لبنان ،بل
أيضاً على فريق الرئاسة الفرنسية

املبادرة اليت انطلقت من انفجار املرفأ ،أي من زاوية
إنسانية ،استقطبت تأييد اللبنانيني وترحيبهم بلفتات
ماكرون املختلفة ،صارت بندًا يف األجندة االنتخابية
وتوظيفها داخليًا ،عرب الشركات الفرنسية (وسيرتك
تهدم
التحرك األملاني عرب شركات إلعمار املرفأ وما
ّ
من بريوت هواجس فرنسية إضافية) ويف تعزيز مكانة
الرئيس الفرنسي وموقعه اخلارجي .ومشكلة اإلليزيه
التخبط أثبت مرة أخرى أن باريس
وفريقه أن هذا
ّ
مل تعد متلك من «األظافر» ما خيوهلا التلويح بالعصا
الجتذاب أي معرتضني ،وهي ليست واشنطن أو طهران،
وكلتا العاصمتني تتعامالن «بشراسة» يف املفاوضات،
أيًا كان نوعها ،سواء النووية أم تلك املتعلقة بإدارة
امللفات املشرتكة بينهما .وهما ال تزاالن متسكان
بامللف اللبناني ،وبات الكالم ممجوجًا عن أنه ال حكومة
إال بإفراج العاصمتني عنها ،يف حني تعمل باريس من
دون جدوى ،على خط الفاتيكان والسعودية اليت ينتظر
الرئيس الفرنسي زيارتها منذ أسابيع ،فيما هي ال تنفك
تكرر مواقفها من أزمة التأليف ،ومصر اليت سبق أن
زارها الرئيس سعد احلريري يف شباط املاضي ،ويستعد
وزير خارجيتها سامح شكري لزيارة بريوت بعد حمطته
فتهول باريس منذ مثانية أشهر
يف باريس .أما لبنانيًا،
ّ
تارة بعقوبات ،وهي تعرف أنها غري قادرة على فرضها،
ألسباب قانونية ،علمًا بأن لدى بعض مسؤوليها اجلديني
مالحظات واضحة ومعلومات موثقة عن حجم الفساد املالي
لدى السياسيني واملصرفيني ،كما عن االهرتاء داخل
متدد املهل اليت تعطيها لتأليف
مؤسسات الدولة .وتارة ّ
احلكومة ،كما حصل بعد زيارة ماكرون الثانية وإلغاء
الزيارة الثالثة بسبب إصابته بكورونا ،فتعطي فرصة
أيام معدودة لتنفيذ وعود املسؤولني الذين اجتمعوا يف
قصر الصنوبر بتأليف حكومة سريعة ،كما فعلت السلطات

هيام القصيفي

اللبنانية يف حتديد مهلة أيام لكشف حقائق انفجار املرفأ .لكنها سرعان
ما تتخطى املهل وتواصل عمليات احلوار واالتصاالت معهم على أمل
ومبمولي مؤمترات دعم لبنان اىل
استنفاد وسائل جديدة تدفع باحلكومة
ّ
التحرك جمددًا ،ألن الوقت أيضًا بدأ يداهم ماكرون يف حماولة اخلروج
من سلسلة االزمات اليت تواجهه داخليًا وخارجيًا ،علمًا بأن باريس ال
متلك ،خبالف واشنطن ،من أدوات التضييق وحماصرة املسؤولني عن
عرقلة احلكومة ،إال اجلزرة اليت تضعها أمامهم ترغيبًا .وهذا ما حصل يف
االيام االخرية بعدما ساد نقاش متجدد باريس عن احتمال فتح قنوات
حوار مع عدد من املسؤولني املعنيني بتأليف احلكومة .وال تزال الفكرة

قيد النقاش ،العتقاد البعض بضرورة دراسة جدواها الفعلية ،وما
إذا كانت ختدم عملية تسرع التأليف ،أو أنها تسهم يف تعويم الذين
حتملهم باريس مسؤولية فشل عملية التأليف ،أيا كانت هويتهم ،يف
ّ
حني أن باريس سبق أن قالت ما تريد قوله ،ومسعت وعودًا يف قصر
الصنوبر والقصر الرئاسي وغريهما من اللقاءات اجلانبية اليت تلت زيارة
ماكرون ،من دون أن يتقدم ملف احلكومة خطوة واحدة اىل االمام.
فعدم خروج احلوارات الباريسية بنتائج إجيابية ،لن يرتد حصرًا يف لبنان
مجة ،بل سيضع الرئاسة الفرنسية وفريقها
الغارق أساسًا يف مشكالت ّ
أمام فشل إضايف ال حتتاج إليه يف الوقت الراهن.
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NSW GOVERNMENT SCHOLARSHIPS TO
SUPPORT EAST HILLS APPRENTICES

Wendy Lindsay MP and Geoff Lee visit to Padstow and Bankstown TAFE
The NSW Government is cal State Member for East riencing financial or perproviding $1.5 million to Hills Wendy Lindsay MP sonal hardship and demassist East Hills appren- has announced.
onstrate a commitment
tices through the annual 100 scholarships worth to a career in vocational
Bert Evans Apprentice $15,000 each will support education and training.
Scholarship program, lo- apprentices who are expe- Local State Member for

East Hills Wendy Lindsay
MP said the Bert Evans
Apprentice Scholarship
program offers a great incentive for eligible locals
to kick-start their career.

“Apprenticeships are vital to ensuring NSW has
a pipeline of skilled workers in growth areas but we
also understand it’s not
always easy to complete
a qualification,” Mrs Lindsay said.
“The scholarship program
is all about giving aspiring
apprentices an opportunity to start, change or further their career.”
Minister for Skills and Tertiary Education Geoff Lee
said the NSW Government
is committed to ensuring
training for apprentices
remains accessible to all.
“As NSW has seen through
the global pandemic, apprentices remain a crucial
part the state’s economy
and make a strong contribution to local businesses
and communities,” Mr Lee
said

“I encourage the people
of NSW to explore the
range of initiatives and
programs available to
support apprentices, including the Bert Evans
Scholarship program and
the NSW Government’s
fee-free apprenticeships
initiative.”
The scholarship program
is named in honour of the
late Bert Evans AO, a passionate advocate of vocational education for more
than 30 years.
Visit www.training.nsw.
gov.au/bert_evans_
scholarships or phone 13
28 11 for more information and to apply before
the 28 May closing date.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

Mayoral Message
12500 فرصة عمل و25000 أكثر من
 مليار دوالر1.8 مسكن جديد وأكثر من
 مع الرتكيز القوي.يف فرص االستثمار
على االستدامة البيئية والتكنولوجيا
 بما يف ذلك األلواح الشمسية،الذكية
اإللزامية على األسطح وحظر أجهزة
.الغاز
معـًا يمكننا بناء هذه األشياء ولكننا
ن��ح��ت��اج إىل م��س��اه��م��ت��ك��م لتحقيق
 وأن، نريد أن يشارك املجتمع.ذلك
يكون جز ًء ا من هذه الرؤية العظيمة
 مكان- ملساعدتنا يف تشكيل مدينتنا
.يمكننا جميعـًا أن نفخر به
مسودات الخطط الرئيسية معروضة
حاليًا للعامـّة يف معرض عام لكل من
 ونحن نشجعكم،بانكستاون وكامبسي
على قضاء الوقت لالطالع على الخطط
وتقديم تعليقاتكم وإبداء رأيكم بشأن
.مستقبل هذه املدينة العظيمة
5 يمكن تقديم الطلبات حتى الساعة
2021  مايو/ أيار14  يوم الجمعة، مسا ًء
cb.city/haveyoursay  على،

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

عزيزي املقيم
 ملستقبل، كما تعلمون،تخطط البلدية
مثري لبانكستاون وكامبسي من شأنه
.أن يحول مدينتنا إىل وجهة مفضلة
أري��د أن تكون منطقتا بانكستاون
 ال،وكامبسي املكان الذي تقودون إليه
!أن تعربوا منه
تتمثل رؤي��ت��ن��ا يف أن يصبح سوق
ًبانكستاون ال��ت��ج��اري م��رك��زًا مهمـا
 يتشكل.للتعليم والصحة والوظائف
هذا بالفعل مع حرم جامعي عاملي من
Paul  طاب ًقا يتم بناؤه بالقرب من22
 وهناك مستشفى،Keating Park
جديد بمليارات ال���دوالرات يف طور
اإلع��داد وخطط لتطويرات متعددة
ال��ط��واب��ق لتلبية متطلبات الطالب
والشركات واملؤسسات وعدد سكاننا
.املتزايد
م��ن امل��ق��رر أن يصبح وس��ط مدينة
كامبسي منطقة طبية وثقافية ونمط
، جنسية مختلفة130  مع أكثر من.حياة
مـَن يمكنه أن يجادل أننا لسنا أكرب
.مركز ثقايف حقيقي يف سيدني
وم��ن املتوقع أن يخلق ك�لا املركزين

At Liverpool on a Roll

SCAN HERE

www.liverpool.nsw.gov.au/loar
EXCLUSIVE LIFESTYLE
MEDIA PARTNER

#LoveLivo

GOLD SPONSOR
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إعــالن

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني

Building 5,rear of 14 - 22 Chisholm Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au
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إعــالنات

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 صادقة.. 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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إعــالنات

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات
حامت
شـركة
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
نعمل  24على  24ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة خدمة سريعة

دقة يف العمل

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

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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كـتابات

فـي لـيلها

يا رب حيـد اخلطر عن شعبو لوطنا الصليب شعار فداء الرب يسوع
يا رب حيد اخلطر عن شعبو لوطنا املسيح من أجل غفران اخلطيئة

الشيطان مليون مرة جربنا أمتحنا
التجارب هاجية متل زخ املطر
ما يف غريك قادر ينتشلنا

يف ليلها

ِ
يشيع حنو حلمته
األخرية
نوم ّ
ٌ
ُ
انكماش
مالذي ال حيدث اآلن

سرقوا الفلوس وكرتة األمراض
والناس ما عاد بيدها حيلة
وسرقوا الرغيف وجاعوا الوالد
فقدوا العدالة وفقدنا الفضيلة

الشهوة العطشى ،الكؤوس ،
اخلوف زايد بشعبك يا بالدي
طرائد اخلمر األخ ِري ،
ُ
ُ
املوت يفضح لذة األخناب وليش الفرح غادر والسعادي
فينا
واحملبة سافرت عن أرضنا لبعيد
تاريخ ّ
عن ٍ
بالد
تأخَر ْ
شكل ٍ
والشر ثائر وعامل سيادي
نام فيها الف قهٍر ..
مذ تثاءب ألف فجٍر عن أخ ْري
ودعهم وراح
وين صار السالم ّ
موت
يف آخر الكلمات ٌ

تدون يف
يأخذ التاريخ ذكرى قد ّ
تورث موج أنثى
الّدخان وقد ّ

خلف ق ٍرب
أذكر اآلن يّ
املغن
خلف ما  ..ال ُ
مات يف ّ
والن
اجل ِ
ُ
األخرية
ْأم  ..ماتت خرافتنا
قد نسجل يف هالم مدائن

التقوى ّ
ّ
الضليلة..

مالذي  ..ال حيدث اآلن
انكسار
ٌ
الضرير
وانشطار الكأس يف املثوى
ُ
ْ

شهرزاد خبري ٍ
زاد
يف حلمتيها كنت أعرف
َ

ملقى على رأسي وقد ..
ليلها ً

ِ
اجملفف
الريح بالوطن
قد حيدث اآلن التقاء ّ

فانتظر ..
ً
ظمأ يكرر ّ
كل ٍ
ثم ...
شيء ّ
مأفون بلي ٍد
يسحب كل
ٍ

من جذامه ..من كالمه ..

محمد عامر األحمد  -سورية

ببالد كرتوا احلروب ما برتتاح
بتسمع أنني بكل ديرة وبيت
طعنوا الوطن حتى غضبنا فاح

طعنوا الوطن مليون طعنة جارحة
وبعدن اجلروح أنهار دم وسارحة
والناس صارت خايفة من الغد
ما عاد عنا وال وظيفة صاحلة
يا رب هاحلرب انشاهلل ما تعيد
لّبس وطنا نظام وطقم جديد
ورجع الربكة تغمر الناس العايزة
ّ
ما عاد بدنا بهيك حكم نشيد
بدنا حكومة صاحلة من جديد
حلم النا متل يوم العيد
بدنا وطن عاالرض جنة تانية
حنب بعض حنط إيد بايد
ما بدنا حروب علينا جانية
بدنا وطن منصان وعهد جديد

الصليب كان شعار الفداء الذي حققه الرب يسوع املسيح
من أجل غفران اخلطيئة .
انين اتعجب عندما ارى أكثر الناس يؤمنون باأامور السطحية
يف إمياننا املسيحي وال يصلون اىل عمق وحقيقة اإلميان
املقدس ،ويف الوقت نفسه انه اميان خارج عن املألوف
او اهلدف احلقيقي اي التعليم املسيحي يف الكتاب
املقدس.
على سبيل املثال حنن ال نؤله خشبة الصليب ،لكن نؤمن
يف قوة وطبيعة وكالم املصلوب الذي فدانا على خشبة
الصليب وسامح االعداء الذين صلبوه ،وهو الرب يسوع
املسيح.
من املعروف يف العهد القديم ان أكثر اللصوص كان يحُ َكم
عليهم باالعدام واملوت على خشبة الصليب فهل حيق لنا ان
نقول انهم ماتوا مثل الرب الذي فدانا على نفس اخلشبة
خشبة الصليب ،وهل يعقل ان ندمج الصليب مع املصلوب
او املصلوب مع الصلبان واملصلوبني ونعبدهم؟
نعم كان الصليب عالمة اللعنة يف العهد القديم ،ألن اهلل
قال للنيب موسى ملعون كل من علق على خشبة الصليب،
لكنه يف العهد اجلديد كان الصليب عالمة اخلالص الن
الرب متم عمل الفداء عليه ،لكن جيب االنتباه اىل ان خشبة
الصليب ليست اخلالص بل كانت رمزا واداة لكي يكمل
رسالته وصولاً اىل الصليب حمققا الشريعة والناموس
ومل يكسر الوصية فأطاع حتى املوت ،املوت على خشبة
الصليب ..حنن نؤمن ونعبد املسيح النه وحده الباب اىل
احلياة االبدية.
حنن نؤمن باملسيح ألنه صاحلنا مع اهلل،
حنن نؤمن باملسيح ألنه كتب أمساءنا يف السموات،
حنن نؤمن باملسيح ألنه وعدنا بالقيامة العظيمة،
حنن نؤمن به ألنه رفع عننا قيود الشيطان ومالئكته ،
لكن من بعد كل هذا اجملهود الذي قدمه لنا ،هل حيق لنا
ان ال نأخذ مجيع هذه االمور بعني اجلد واالميان والتطبيق
اليت حققها لنا من اجل خالصنا وخالص كل من يؤمن به،
ونلجأ اىل شفعاء وانبياء وبشر أموات ال يسمعون وال
يقشعون؟
يا للعجب ألنه أمر غريب ليس منه اي فائدة ألحد ،جيب
ان نكون حرصني على مفهومنا للكلمة والتعليم واالرشاد
احلقيقي لكي ال نقع يف التجارب الشريرة اليت ترتبص
بكل انسان وتغدر به من حيث ال يدري ..لكن عندما
نتسلح بكلمة اهلل وتعاليمه املقدسة نستطيع ان حنارب
إبليس بقوة الروح القدس الذي نناله يف االميان احلقيقي
الثابت وغري املتشعب ..ال أحد يستطيع ان ينتصر على
واخلداع
إبليس ومالئكته الذي كان وبعده أساس للخطيئة
ّ
جدا يف ذاته وكيانه
االول لالنسان ،الن اإلنسان ضعيف ً
ويلزمه إميان باملخلص وحده لكي ينال قوة الروح القدس
من أجل ان ينقذه من خمالب عدو اخلري ابليس ولكي ال
يقع يف بيته غضب الشرير وال يدخل يف التجارب املؤسفة
واحملزنة واهلالك األبدي.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

القوات املسلحة االيراني :سنرد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أنه «ال نستطيع اختاذ أي ردة فعل إال بعد انتهاء التحقيقات
ومعرفة مالبسات احلادثة».
وأكد املتحدث باسم القوات املسلحة اإليرانية أنه «ال نتهم أيًا
من دول اخلليج بالضلوع يف حادثة استهداف سفينتنا يف البحر
األمحر» ،مشريًا إىل أن «أصابع االتهام حتوم حول أعدائنا املباشرين
الكيان اإلسرائيلي والواليات املتحدة».
أن «واشنطن هلا يد بال شك يف
يف هذا السياق ،ذكر شكارجي ّ
مجيع احملاوالت الرامية لتقويض إيران وإحلاق الضرر بها».
يذكر أنه قبل أربعة أيام ،تعرضت سفينة شحن إيرانية هلجوم يف
البحر األمحر قبالة سواحل أريرتيا ما أسفر عن تعرضها إلصابات.
وقال مراسل وكالة تسنيم اإليرانية إن هذا احلادث «وقع بسبب
انفجار ألغام حبرية ملصقة على هيكل السفينة».
وأفادت صحيفة «نيويورك تاميز» نق ًال عن مسؤول أمريكي قوله
إن «إسرائيل» أخطرت الواليات املتحدة بأنها من هامجت السفينة
اإليرانية «سافيز» ،فيما نقلت وكالة «رويرتز» عن مسؤولني ،مل
يكشفوا عن هوياتهم ،أن أمريكا «مل تهاجم السفينة».

روسيا :سنضطر للدفاع عن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ألوكرانيا كدولة» ،مضيفًا أن «انضمام البالد إىل حلف مشال
األطلسي سيؤدي إىل انهيار أوكرانيا».
وأعرب كوزاك على تأييده التقييمات املوجودة داخل أوكرانيا بأن
«بداية العمليات القتالية هي بداية النهاية ألوكرانيا» .وسأل:
«أين الناتو ،وأين الصراع يف أوكرانيا ،وأين املنطق؟».
وكان املتحدث باسم الكرملني الروسي دميرتي بيسكوف ،إن
انضمام أوكرانيا إىل حلف «الناتو» لن ّ
حيل مشكلة دونباس ،مضيفًا
«شأن داخلي وال يهدد أوكرانيا».
أن حترك القوات الروسية
ٌ
بدوره ،أعرب املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية جون كريبي،
عن قلقه بسبب «القوات الروسية املنتشرة على طول احلدود مع
أوكرانيا» ،داعيًا موسكو إىل «توضيح نواياها املتعلقة بنشر قواتها
على طول احلدود مع أوكرانيا».
كما أعربت الواليات املتحدة عن قلقها املتزايد من احلشود العسكرية
الروسية عند حدود أوكرانيا ويف شبه جزيرة القرم.

الفروف :سنرد على أي خطوات غري ودية للواليات املتحدة

يف غضون ذلك ،أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف،
امس االول اخلميس ،أن روسيا «سرتد على أي خطوات غري ودية
للواليات املتحدة».
وذكر الفروف خالل اجتماعه مع نظريه الكازاخستاني ،تعليقًا على
طرد دبلوماسيني روس« :هذا من الصعب التعليق عليه .سنرد
على أي خطوات غري ودية ،وهذا بديهي .حتى اآلن مل أر أي
خطوات حمددة ،مل يتم اإلعالن عن أي شيء .قرأت تقارير تفيد
بأن اإلدارة األمريكية انتهت من مراجعة األعمال العدائية لروسيا.
بطريقة ما فعلوا ذلك بسرعة».
وأضاف الفروف« :روسيا على علم بأن الواليات املتحدة طلبت
من احللفاء سرًا نقل بيانات الرحالت إليهم بعد إعالن انسحابها من
معاهدة األجواء املفتوحة».
أن الواليات املتحدة وحلفاءها
واشار وزير اخلارجية الروسي إىل ّ
شركاء «غري موثوق بهم وال ميكن االعتماد عليهم» ،معتربا أن
«تصرحيات الواليات املتحدة بشأن استعدادها لبناء عالقات
ميكن التنبؤ بها مع روسيا يبدو غري مقنع وموسكو تنتظر إجراءات
ملموسة».
كما أكد الفروف« :حنن نعلم على وجه اليقني أن األمريكيني خالل
كل تلك األشهر اليت أعقبت إعالن انسحابهم من املعاهدة ،أقنعوا
حلفاءهم بالتعهد بنقل مثل هذه البيانات على حنو خفي وسري».
الكرملني :مستعدون ألسوأ السيناريوهات
ويف سياق متصل ،أعلن املتحدث الصحفي باسم الكرملني دميرتي
أن «روسيا لن تسمح ألحد بتهديدها أو فرض إمالءات
بيسكوفّ ،
عليها ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة».
أن «روسيا مستعدة ألسوأ
وأوضح بيسكوف خالل مؤمتر صحفي ّ
سيناريوهات تطور العالقات مع الواليات املتحدة».
وردًا على سؤال حول إذا ما كانت روسيا تدرس سيناريوهات
عقوبات جديدة وتستعد ملقاومة القيود والعقوبات اجلديدة.

واشنطن :سنبقي على ايران...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

خيص الصواريخ الباليستية ودعم اإلرهاب.
وقللت وزارة اخلارجية األمريكية امس االول اخلميس من التوقعات
إزاء احملادثات الرامية إىل استئناف واشنطن وطهران االمتثال
لالتفاق النووي اإليراني ورجحت أن يعود املبعوث األمريكي إىل
بالده مع توقف احملادثات يف مطلع األسبوع.
ويف حني ردد املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس
وصف احملادثات بأنها «بناءة» ،قال للصحفيني «مع ذلك ،جيب
أال نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما حنن عليه اآلن».
وأعلنت البعثة األوروبية ،أمس االول اخلميس ،عن جلسة ،اجلمعة،
(أمس الساعة  10صباحا) ،يف فيينا للدول املوقعة على االتفاق
النووي (من دون الواليات املتحدة) ،ملناقشة ما توصلت إليه جلنتا

اخلرباء ،حيث سيرتأس اجللسة إنريكي مورا نيابة عن جوزيف بوريل
باسم االحتاد األوروبي.

واشنطن :محادثات فيينا خطوة يف مسار طويل وصعب

وكان كشف مساعد وزير اخلارجية اإليراني ،عباس عراقجي ،امس
االول اخلميس ،أن حمادثات فيينا ستشهد اجلمعة (أمس) ،عقد
جلسة لألطراف املتبقية يف االتفاق النووي ،على أن تأخذ الوفود
اسرتاحة بضعة أيام ،وتعود إىل دوهلا للتشاور ،وترجع إىل فيينا
األسبوع املقبل الستكمال احملادثات.
وقال عراقجي« :لست يف موقع القول ما إذا كانت احملادثات
ناجحة أم ال ،بالتأكيد مل تكن سلبية ،وميكن وصفها بأنها كانت
بناءة وتتقدم إىل األمام».
وكان قد توقع مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ميخائيل أوليانوف يف تغريدة له على «تويرت» أن تصدر نتائج
جلنيت اخلرباء يف فيينا يف امللف النووي إإليراني متوقع مساء
اخلميس (امس االول).

االحتاد االوروبي يدرس...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نيابية وازنة؟
وجد وحبث و «حبش» وعثر على
كد
ّ
لنفرتض ان الرئيس املكلف ّ
أشخاص مستقلني مئة يف املئة وكفوئني مئة يف املئة ،فهل
يستطيع هؤالء تسيري اعمال احلكومة واختاذ القرارات والسري فيها
وتنفيذها دون احلاجة لغطاء سياسي؟
ثم ان اي قرار تقره احلكومة أال حيتاج اىل تصويت جملس النواب
عليه؟ فكيف مير يف الربملان دون تصويت الكتل السياسية
القراره؟
اذًا ،كيف تستطيع حكومة اختصاصيني القيام باالصالحات الالزمة
وتسيري امور البلد والشعب كما يطالب احلريري ،ان مل تكن مطعمة
بسياسيني حزبيني ،او على االقل ،بعض وزرائها ،حتى ال نقول
مجيع وزرائها ،مدعومني من جهات سياسية؟
ثم اليس هناك اختصاصيون داخل هذا احلزب او التيار وذاك؟
من هنا نرى ان املسألة ليست مسألة رمانة بل «قلوب مليانة»..
ووراء األكمة ما وراءها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان االهتمام الذي ّ
جتلى من مصر
وجامعة الدول العربية ملساعدة لبنان لتجاوز ازمته ينطلق من
اخلشية من تفاقم االوضاع وانعكاسات عدم تأليف احلكومة على
هذه االوضاع ،مشرية إىل ان االستعداد للمساعدة يف اي جمال
تكرر على لسان املسؤولني الذين زاروا لبنان مؤخرًا ،لكن االزمة
مستعصية وال بوادر انفراج على اي صعيد واحملركات احلكومية
شبه متوقفة بانتظار امر ما .وفهم من املصادر ان تشديدًا برز على
موضوع اتفاق الطائف وااللتزام به وبالنصوص الدستورية.
إىل ذلك ،اكدت مصادر مقربة من رئيس اجلمهورية أنه جاد يف
موضوع التدقيق اجلنائي ويواصل معركته لتحديد املسؤوليات
مشرية إىل انه يف ظل اجتماع اجلمع (أمس) حول هذا امللف تتخذ
اخلطوة التالية ،أما الكالم عن اجراء حبق حاكم مصرف لبنان فان
املعلومات املتوافرة مل تؤكد ذلك ومعلوم ان اي اجراء حبق احلاكم
يستدعي قرارًا من احلكومة ،ومن هنا دعت مصادر مطلعة إىل ما قد
حيصل يف االجتماع مع شركة التدقيق الفاريز اند مارسال ،ليبنى
على الشيء مقتضاه ،وسط ضغط ميارسه حتالف حزب اهلل والتيار
الوطين على رئيس حكومة تصريق االعمال حلمله على قبول عقد
جلسة جمللس الوزراء ،تقيل سالمة إذا لزم األمر.
وأعرب املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوغاريك عن قلق
املنظمة الدولية من الفشل يف تشكيل حكومة جديدة يف لبنان،
وأكد ان األمم املتحدة تنسق مع الشركاء الدوليني لدعم الشعب
اللبناني وتأليف حكومة تليب تطلعاته.
وتوالت املواقف من اخلطاب الذي وجهه الرئيس عون ،عشية
العودة إىل املفاوضات حول التدقيق يف حسابات املصرف
املركزي ،فنقل عن الرئيس احلريري استغرابه تغييب الرئيس
عون يف كلمته موضوع تأليف احلكومة على أهميته ،وحاجة البلد
إىل حكومة جديدة.
وأضاف «التدقيق اجلنائي الذي جيب ان يشمل مصرف لبنان ومجيع
اإلدارات والوزارات هو قانون اقره اجمللس النيابي ووافقت عليه
كتله السياسية مجيعها ،لكن تطبيقه على حنو فعال وسليم حيتاج
إىل حكومة».
وتتهم األوساط العونية الرئيس املكلف سعد احلريري بعرقلة
املساعي لتأليف احلكومة ،جمددة القول أن هذه الطريق ال تؤدي
إىل عملية التأليف.
لكن مصادر معنية ،ردت وقالت «باسيل هدف من خالل مناورته
إىل حتقيق مكاسب شخصية تتمثل يف التقاط صورة له مع الرئيس
الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا ألول مرة بعد فرض
عقوبات امريكية عليه».

لودريان

اىل ذلك أعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه جيري
إعداد مقرتحات ملموسة ضد الساسة اللبنانيني «الذين ختلوا عن
الصاحل العام من أجل مصاحلهم الشخصية».
وتعكف فرنسا واالحتاد األوروبي على إعداد مقرتحات قد تسفر
«عن جتميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيني».
وأعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ،أنه «جيري
إعداد مقرتحات ملموسة ضد نفس األشخاص الذين ختلوا عن
الصاحل العام من أجل مصاحلهم الشخصية».
وأضاف يف كلمة أمام نواب الربملان األوروبي ،أنه «إذا مل يضطلع

الساسة مبسؤولياتهم ،فلن نرتدد يف االضطالع مبسؤولياتنا».
وقال دبلوماسيان إن «فريق لو دريان يدرس كيف ميكن لالحتاد
األوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وجتميد األصول».
وكان لو دريان قد قال االربعاء ،إنه «سيتم اختاذ إجراءات حبق من
عرقلوا حل األزمة يف لبنان».
أن «األيام املقبلة ستكون مصريية» ،واصفًا القوى
وأشار إىل ّ
السياسية اللبنانية بأنها «عمياء وال تتحرك إلنقاذ البالد على الرغم
من تعهداتها».
محل األسبوع املاضي القوى السياسية اللبنانية
وكان لو دريان ّ
املسؤولية الكاملة عن املأزق يف لبنان ،وقال إن هناك تفكريًا على
مستوى االحتاد األوروبي يف حتديد سبل للضغط على املتسببني
يف تعطيل تشكيل احلكومة.
هذا وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مساء االربعاء املاضي،
أن «سقوط التدقيق اجلنائي يعين ضرب املبادرة الفرنسية».
ّ
أن «سقوط التدقيق اجلنائي يعين ال مساعدات
كما أوضح عون ّ
دولية وال مؤمتر سيدر وال دعم خليجي وال صندوق دولي» ،متهمًا
املصرف املركزي بـ «العرقلة».

التحركات

على صعيد التحركات غادر وزير اخلارجية املصرية سامح شكري
بريوت ليغط فيها االمني العام املساعد جلامعة الدول العربية
حسام زكي ،عارضًا مساعدة اجلامعة يف تقريب وجهات النظر
بني االطراف اللبنانيني لتشكيل احلكومة« ،وحتت سقفها اذا
لزم االمر ،ألن الوضع ليس جيدًا وجيب تدارك األمور قبل فوات
االوان» .حسب قوله.
وكما فعل الوزير املصري فعل زكي ،حيث جال امس االول على
كل من الرؤساء ميشال عون ،ونبيه بري ،وحسان دياب حبضور
وزير اخلارجية شرل وهبه ،وسعد احلريري ورئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط ،وجتنب يف برنامج لقاءاته حزب اهلل،
ورئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل« ،ألن االمر متعلق
باملسافات ،وقد جُيري اتصا ً
ال به اليوم» ،اسوة باالتصال الذي
سيجريه برئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع .وستكون لزكي
سلسلة لقاءات مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي و قائد
اجليش ،فرئيس الكتائب سامي اجلميل.
ورحب رئيس اجلمهورية «بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية
ّ
يف حل االزمة اللبنانية الراهنة ،واكد لزكي ان االهتمام الذي تبديه
اجلامعة العربية حيال لبنان موضع تقدير.
وشرح األسباب اليت حالت حتى االن دون تشكيل احلكومة والعراقيل
اليت وضعت يف سبيلها ،مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف
الذي انبثق منه الدستور والذي جيب ان يكون حمرتما من اجلميع.
ومن عني التينة ،اعرب زكي عن قلقه من الوضع يف لبنان اكان
على الصعيد االقتصادي او السياسي ،مؤكدًا أنه «جيب وضع
املسؤولية الوطنية فوق االعتبارات الضيقة» .ورأى ان «افكار
الرئيس بري ُيبنى عليها وميكن ان تشكل خمرجا» ،مشددًا على أن
«الوضع الراهن ينبغي أال يستمر أكثر من ذلك واجلامعة مستمرة
يف اتصاالتها مع األطراف السياسية للمساعدة يف اخلروج من
األزمة».
وأضاف :استمعت من الرئيس املكلف لوجهة نظره بالكامل يف
موضوع التأليف ،وأين تكمن العقبات اليت يواجهها يف التأليف
اآلن .أعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس
نبيه بري هو فكرة مقبولة إىل حد كبري ،وأنا بصدد إجراء املزيد
من االتصاالت لتبيان املوقف ومساعدة األطراف يف الوصول إىل
خمرج للوضع احلالي.

االنهيار يف الصحافة الدولية

سياق متصل باالنهيار احملدق بلبنان ،الذي نعيش جتلياته،
ويف
ٍ
نشرت جملة «فورين بوليسي» األمريكية ،تقريرًا حيمل عنوان «ال أحد
يعلم قيمة العملة الوطنية اآلن» ،حتدثت فيه عن البؤس والعبثية
اليت يعيشها اللبنانيون يوميًا بسبب تدهور اللرية اللبنانية أمام
الدوالر ،ووجود أربعة أسعار للصرف على األقل.
ونقلت اجمللة ما يقوله العديد من الصيارفة واالقتصاديني
واملصرفيني بأن مدخرات اللبنانيني ُقيدت على نطاق واسع
لتقليل اخلسائر املصرفية ،مع احلفاظ على امتياز وصول النخبة
إىل السيولة.
وببساطة ،لقد مت إنقاذ األغنياء ،بفضل العالقات السياسية اليت
حيظون بها ،واليت ُيزعم أنها مسحت للكثريين بإنقاذ مدخراتهم من
النظام املنهار .يف غضون ذلك ،كان على املودعني اللبنانيني
الصغار واملتوسطني ،التعامل مع ضوابط رأس املال غري الرمسية
والقبول بتجميد حساباتهم أو االنسحاب خبسارة فادحة.
والحظت الصحيفة سواج «الديلفري» يف ما خص تبادل النقد
الدوالر بالنقد باللبناني.
وشرحت اجمللة األمريكية يف حديثها مع صراف ُيدعى «حممد»،
يعمل يف العاصمة بريوت ،كيف تسري األمور وكيف يحُ دد سعر
صرف الدوالر يف السوق املوازية .وكيف أن أسعار الصرف
الزئبقية تعمل على حساب املستهلكني العاديني ويتم التحكم
فيها بطريقة ترقى إىل السرقة غري املباشرة».
يتتبع حممد املئات من أمثاله على جمموعات تطبيق «واتساب» حيث
يتم حتديد سعر السوق املوازية ،ثم يرسل نصوصًا مليئة بالرموز
التعبريية املبهجة ألولئك الذين لديهم دوالرات خمبأة يف منازهلم،
كأن يقول هلم «صباح اخلري للجميع مع رمز الشمس املشرقة».
ولدى تلقيه رسالة تقول «اتصل بي» ،يركب حممد دراجته النارية
حام ًال يف حقيبته رزمًا من اللريات النقدية باجتاه أصحاب الدوالرات
النقدية ،حيث يقوم خبدمة توصيل إىل املنازل.
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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
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خدمة سريعة
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عـلوم وتـكنولوجيا

اكتشفها بنفسك ..ميزات مفيدة جداً
خيفيها واتساب

روبوت خارق ..شاهد كيف يقتلون
كورونا داخل الطائرة

التطبيق أضحى بعد  12سنة على ظهوره أحد أكثر تطبيقات
املراسلة الفورية نشاطا يف العامل

فكرة جديدة الستعادة ثقة الركاب وجتنيب قطاع الطريان والسفر
املزيد من اخلسائر الناجتة عن كوفيد-19

بعد مرور  12سنة على ظهوره ألول مرة عام  ،2009أضحى
تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات املراسلة الفورية نشاطا
يف العامل ،وخالل تلك املدة تطورت املنصة اململوكة لشركة
فيسبوك لدمج املزيد من األدوات لربط ماليني املستخدمني.

ال يزال العامل حائرًا أمام فريوس كورونا ،باللقاح والعالج وحتى
بالقضاء عليه قبل أن يصبح عدوى ،ال سيما يف قطاع السفر حيث
تشكل الطائرات والسفر خالهلا مصدر قلق كبري لدى الكثريين.

يف هذا السياق ،نشرت جملة  Entrepreneurقائمة تضم وظائف
خمفية يف التطبيق ال يعرفها كثريون وميكن استخدامها فورًا،
بينها:
رسائل مؤقتة ومفضلة وغري مقروءة
من بني هذه امليزات ،خدمة «الرسائل املؤقتة» ،حيث تعمل
رسائل «التدمري الذاتي» على محاية املعلومات القيمة ألنها
ختتفي بعد فرتة ،وميكن تفعليها من خالل جهة االتصال داخل
الدردشة ،عرب حدد خيار الرسائل ،ثم قم بتشغيل مفتاح
الرسائل املؤقتة.
وأيضا هناك الرسائل املفضلة ،فإذا ما أردت االحتفاظ برسالة
قم باستخدام وظيفة «متييز الرسائل» ،حيث ميكنك متييزها
بنجمة بالضغط عليها وتركها كمفضلة لتحديد مكانها.
أما إذا كنت ال تريد أن تنسى الرد على شخص ما ،فما عليك
سوى النقر فوق الدردشة لبضع ثوان وحتديد خيار «وضع
عالمة كغري مقروءة».
متى قرأوا رسالتك؟
هل تريد أن تعرف يف أي وقت متت قراءة رسالتك؟ كل ما
عليك فعله هو الضغط عليها وحتريك إصبعك إىل اليسار.
ً
ميكنك
أيضا حتديد خيار املعلومات من قائمة النقاط الثالث،
ويف كلتا احلالتني ،سرتى وقت إرسال الرسالة واستالمها
وقراءتها.
انتبه من الرسائل الصوتية
ميكنك مراجعة التسجيالت الصوتية قبل إرساهلا عرب هذه
اخلدعة ،واليت تتحقق ميكن استخدامها عندما تبدأ يف تسجيل
الصوت وعندما تريد إيقافه ،اخرج فورا من التطبيق أثناء
الضغط على زر التسجيل .وعند إعادة الدخول إىل احملادثة،
سرتى أنه مت االحتفاظ بالصوت وأنه ميكنك االستماع إليه أو
إرساله أو حذفه.
اإلخطارات الشخصية
يعد هذا اخليار ممتازًا ملعرفة من يرسل لك رسائل واتساب
بالضبط بفضل النغمات املخصصة ،فكل ما عليك القيام به
هو الذهاب إىل الدردشة املعنية ،والنقر فوق امسها والبحث
عن خيار «نغمة خمصصة» واختيار النغمة اليت تفضلها.
يشار إىل أن التطبيق حيضر هذه األيام إلطالق ميزة جديدة
ستحظى بإعجاب املستخدمني كونها األوىل من نوعها فيه،
فبحسب مواقع خمتصة مبتابعة حتديثات واتساب ،فإن األخري
يعد العدة إلضافة ألوان للنصوص وغريها يف الربنامج.
وتأتي ميزة واتساب اجلديدة متاشيًا مع باقي التطبيقات
املماثلة أمثال تيليغرام و فيسبوك ،فيما مل يتم حتديد موعد
طرح هذه امليزة بشكل رمسي على موقع الربنامج يف غوغل
بلي أو أبل ستور.

حاليًا ،جيري اختبار روبوت مزود بأشعة فوق بنفسجية قاتلة
للفريوسات على منت الطائرات السويسرية ،يف فكرة جديدة
تهدف الستعادة ثقة الركاب وجتنيب قطاع الطريان والسفر املزيد
من اخلسائر الناجتة عن جائحة كوفيد.-19
وجتري شركة «يو فيا» السويسرية الناشئة جتارب الروبوتات
بالتعاون مع شركة دناتا للخدمات اجلوية ومقرها دبي على منت
طائرات إمرباير تابعة لشركة هلفتيك إيروايز ،وهي شركة رحالت
مستأجرة ميلكها امللياردير السويسري مارتن إيبنر.
وقال جودوك إيلميجر املؤسس املشارك يف يو فيا إنه ال يزال
يتعني على شركات تصنيع الطائرات املوافقة على الروبوتات،
مضيفا أنها تدرس تأثري األشعة فوق البنفسجية على املقاعد
داخل الطائرة حيث قد يبهت لونها بعد الكثري من عمليات التعقيم
والتطهري.
لكنه عرب عن أمله يف أن تساهم هذه الروبوتات يف تقليل خوف
الناس من السفر جوا حتى مع تفشي فريوس كورونا.
وصمم فريق إيلميجر ثالثة مناذج من الروبوت حتى اآلن ،عرض
أحدها خالل عمله داخل طائرة تابعة لشركة هلفتيك يف مطار زوريخ
الذي اخنفضت حركة السفر به  75باملئة العام املاضي.
وأضواء الروبوت مثبتة على إطار ،وتغمر كل شيء بوهج أزرق ناعم
أثناء حترك الروبوت يف ممر الطائرة .وميكن لروبوت واحد تطهري
طائرة مبمر واحد يف  13دقيقة من البداية للنهاية ،لكن الطائرات
األكرب ستحتاج وقتا أطول.
وفقًا لتقديرات إيلميجر ،ميكن بيع الروبوت الواحد مقابل حنو 15
ألف فرنك سويسري (أي حوالي  16ألف دوالر) تقريبا يف ظل
حاجة احلكومات إلجراءات جديدة لتأمني املسافرين جوا ومحايتهم
من األمراض

شركة طريان كربى تعيد تشغيل معظم
أسطول طائراتها ..هل انتعش السفر؟
تتوقع جمموعة «أمريكان إيرالينز» إعادة تشغيل معظم أسطوهلا يف
الربع الثاني من هذا العام ،بعد القوة األخرية يف حجوزات الرحالت
احمللية وقصرية املدى ،يف إشارة إىل انتعاش السفر.
وقالت الشركة يف إفصاح تنظيمي يوم االثنني ،إن تراجع
اإلصابات اخلاصة بوباء كورونا ،وزيادة التطعيمات حفز الطلب بعد
ضربة تلقاها قطاع الطريان يف وقت مبكر من هذا العام ،عندما
طلبت الواليات املتحدة اختبارات فريوس كورونا سلبية للمسافرين
الدوليني.
وأوضحت الشركة أن متوسط صايف احلجوزات ملدة سبعة أيام يف
 26مارس كان حوالي  90%من مستوى  ،2019والرحالت الداخلية
ممتلئة بنسبة  ،80%وفقًا ملا ذكرته «بلومربغ».
من جانبه ،قال احمللل يف بنك أوف أمريكا ،أندرو ديدورا ،يف
تقرير« :على الرغم من أن بعض املناطق يف أوروبا ختضع لعمليات
إغالق جديدة وما زالت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف
الواليات املتحدة حتذر من السفر غري الضروري ،إال أن االنتعاش
يسري على قدم وساق».
وأضاف أن حجوزات شركات الطريان تشهد «حتسنًا أكثر وضوحًا
منذ أوائل فرباير».
وعلى الرغم من هذا ،اخنفض سهم «أمريكان إيرالينز» بنسبة 1.3%
إىل  22.63دوالرًا ،وهو أدنى اخنفاض يف مؤشر ستاندرد أند بورز
لشركات الطريان األمريكية الكربى.
وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة  45%هذا العام حتى 26
مارس.

طائرة اهليدروجني ..خطة العمالق
«إيرباص» للعقد املقبل

الشركة تستهدف اعتماد الوقود املستدام  SAFsعلى طائراتها
بنسبة 100%
تعتزم شركة إيرباص  Airbus SEدعم خطتها املبتكرة لبناء طائرة
تعمل باهليدروجني حبلول منتصف العقد املقبل ،مع حماولة لتزويد
الطائرات التقليدية بالوقود املستدام.
وقال الرئيس التنفيذي غيوم فوري يوم الثالثاء ،إنه واثق من أن
صانع الطائرات األوروبي ميكنه إدخال طائرة هيدروجني إىل اخلدمة
حبلول عام .2035
يف غضون ذلك ،ستعمل إيرباص على زيادة كمية وقود الطريان
املستدام واملعروف باسم  SAFsالذي ميكن استخدامه يف حمركاتها،
بهدف أن تصل إىل  100%من النسبة احلالية البالغة .50%
وأضاف فوري خالل مؤمتر على اإلنرتنت استضافته ،Eurocontrol
اليت تدير حركة النقل اجلوي يف املنطقة« :أود تصحيح سوء فهم
حدث ..حنن ال نقول إنه اهليدروجني فقط مع استبعاد الوقود
املستدام  ،SAFsسيكون مزجيًا من اإلثنني» ،مؤكدًا أن الوقود
املستدام سيلعب دورًا حمورًا على املدى القصري ،وفقًا ملا ذكرته
«بلومربغ» ،واطلعت عليه «العربية.نت».
وتقرب تعليقات فوري شركة إيرباص من منافستها شركة بوينغ
األمريكية ،اليت رفض رئيسها التنفيذي ديف كاهلون إمكانية
استخدام طاقة اهليدروجني على نطاق واسع يف الطريان التجاري
لعقود .حيث تستهدف «بوينغ» التصديق على تشكيلة طائراتها
للطريان باستخدام وقود مستدام بنسبة  100%حبلول عام .2030
قال فوري يوم الثالثاء« :مع االستخدام احلالي والبالغ أقل من
 ،1%حتتاج صناعة الطريان إىل تسريع اعتمادها على الوقود
املستدام».
يأتي ذلك بينما تعترب شركات الطريان وقود  SAFsأغلى بكثري من
الكريوسني ،وحتجم عن الرضوخ للتكلفة اإلضافية لتبين هذا النوع
من الوقود أو نقلها إىل الركاب.
على اجلانب اآلخر ،قالت شركة إيرباص إنها تدرس  3تصميمات
حمتملة لطائرات اهليدروجني اخلاصة بها  -حمرك توربيين ،وشكل
اجلناح املمزوج ،وتكوين نفاث تقليدي .وكل منهم سيستخدم
اهليدروجني يف توربينات الغاز املعدلة لدفع احملركات ،ويف خاليا
الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.
فيما أكد فوري ،أن شركة إيرباص ال تزال مهتمة للغاية بالتنقل
اجلوي يف املناطق احلضرية ،أو ما يسمى بسيارات األجرة الطائرة،
حيث ترى الشركة فرصة الختبار الدفع الكهربائي على نطاق صغري
يف مثل هذه اجملاالت ،قبل توسيع نطاق التكنولوجيا للطريان
التجاري.

خبري روسي يكشف كيف ميكن منع
التنصت على اهلواتف الذكية
كشف سريغي كوزمينكو كبري اخلرباء يف اختبار جودة املنتجات
الرقمية يف شركة «روس كاتشيستفو» عن طريقة توقف التنصت
على اهلواتف الذكية.
وأوضح كوزمينكو أن «احلد من التنصت على املكاملات اهلاتفية
ومجع البيانات الشخصية يتأتي باستخدام إعدادات اهلاتف الذكي.
ويتعني على وجه اخلصوص ،الدخول إىل قسم (التطبيقات)
وتعطيل الوصول إىل امليكروفون ومكربات الصوت والكامريا
واملوقع بداخله».
وميكن ألصحاب اهلواتف الذكية أيضا تعطيل اإلعالنات املضمنة
للشركة املصنعة ،ويتطلب ذلك يف نظام التشغيل أندرويد إىل
االنتقال إىل إعدادات اإلعالنات يف غوغل وإيقاف تشغيل شريط
مترير ختصيص اإلشهارات.
أما يف أجهزة « »iPhoneفيمكنك االنتقال إىل اإلعدادات
واخلصوصية وخدمات املوقع وخدمات النظام ،ثم القيام بإيقاف
تشغيل « »iAdحتديد املوقع اجلغرايف .ثم انتقل إىل اإلعدادات
ّ
وشغل« :تقييد تتبع اإلعالنات».
واخلصوصية واإلعالنات
ولفت كبري املتخصصني يف اختبار جودة املنتجات الرقمية إىل أن
اهلاتف الذكي إذا كان مصابا بفريوس ،فقد يواجه صاحبه املراقبة
احملرتفة والتنصت على املكاملات اهلاتفية.
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صـحة وغـذاء

هذا ما حيدث يف جسمك بعد تناول كيف منيز فريوس كورونا عن اإلنفلونزا املومسية واحلساسية؟
البصل مباشرة

يعد البصل مكونا أساسيا يف املئات من وصفات الطبخ ،فماذا
حيدث عندما يدخل إىل جهازنا اهلضمي؟
وتقول صحيفة «الكونفيدينسيال» اإلسبانية إن األغلبية تقريًبا
َ
السلطات ال ميكن أن تكون كاملة من دون
يتفقون على أن
البصل ،وينطبق األمر نفسه على طبخة العدس والفاصولياء
والصلصة.
ورغم كره البعض للبصل ورفضهم تناوله بشكل مطلق ،فإنه
يبقى واحدا من املكونات املوجودة يف قلب وروح فن الطبخ،
والناس يأكلونه كل يوم دون أن يشعروا بذلك ،مبا أنه يدخل
ضمن عدد كبري من الوصفات الشهية اليت قد تكون صحية أو
غري صحية حسب بقية مكونات الطبق وطريقة التحضري.
فماذا حيدث للجسم عند تناول البصل؟
 1تتحسن صحة األمعاء :للبصل تأثريات إجيابية على البكترييااملوجودة يف هذا اجلزء من أجسامنا .إن البصل غين بالربوبيوتيك
 ،prebioticsوهي ألياف غذائية تغذي البكترييا املفيدة املوجودة
يف جهازنا اهلضمي وجتعله يف حالة أفضل .وتوجد هذه املادة
عادة يف اخلضر والغالل واحلبوب الكاملة اليت يصعب على
اجلسم هضمها ،لذلك متر عرب خمتلف مراحل اجلهاز اهلضمي
وتتغذى منها البكترييا املعوية.
 2تتحسن املناعة :أظهرت دراسة علمية أن الربوبيوتيك حتسنأيضا وظائف اجلهاز املناعي ،وهذا يعين أن تناول البصل سوف
يكون مفيدا يف محاية اجلسم من العدوى وااللتهابات اليت خيشاها
اجلميع الوقت احلالي.
 3يستفيد القلب :البصل غين مبضادات األكسدة ،وبشكل خاصيتميز البصل األمحر باحتوائه على مادة األنثوسيانني anthocyanins
اليت تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب يف املستقبل .وقد
أظهرت دراسة نشرت عام  2013أن النساء اللواتي كن يستهلكن
كمية أكرب من الطعام الغين باألنثوسيانني كانت لديهن احتماالت
نادرا ما
املعاناة من النوبات القلبية أقل بنسبة  32%من اللواتي
ً
يستهلكن هذا النوع من الطعام.
 4قد يسبب حرقة املعدة :تنبه الصحيفة إىل أن من يعانون منحرقة املعدة أو االرجتاع املريئي قد ال يكون تناول البصل هو أفضل
اخليارات الغذائية بالنسبة هلم .فالبصل يزيد من احتماالت املعاناة
من حرقة املعدة ،لذلك جيب تناوله بكميات قليلة.
 5يزداد الشعور باالنتفاخ :هضم البصل ينتج غازات جتعل اإلنسانيشعر باالنتفاخ واحلاجة للتخلص من الغازات عرب التجشؤ وإطالق
الريح .وعند تناول البصل قبل النوم ،ميكن أن يعاني اإلنسان من
اإلزعاج خالل الليل ويضطر لالستيقاظ عدة مرات.

يعتقد الكثري من العلماء واخلرباء أن فريوس كورونا سيبقى يف
العامل لسنوات كثرية وقد يصبح مومسيًا لكن ليس باخلطورة
نفسها فاألمر يعتمد على نوعية املناعة اليت يكتسبها األشخاص
وكيفية تطور الفريوس فيما يرفض البعض وضع توقعات بهذا
الشأن لكن تدابري مثل ارتداء الكمامة والتباعد املكاني ضرورية
للوقاية وكسر حلقة العدوى.
جملة نيتشر وهي دورية علمية عاملية توجهت بالسؤال ألكثر من
 100عامل مناعة وباحث يف األمراض املعدية وعلماء فريوسات
حول مدى إمكانية القضاء على كورونا بداية العامل احلالي أجاب
حنو  90باملئة منهم بأن فريوس كورونا سيصبح وبائيًا ما
يعين أنه سيستمر يف االنتشار يف العامل لسنوات قادمة حيث
اعترب البعض أن احلديث عن القضاء عليه «غري واقعي» لكن
ذلك ال يعين أن املوت أو املرض أو العزلة االجتماعية ستستمر
باملقاييس اليت شوهدت حتى اآلن.
املدير الطيب ملشفى املواساة واختصاصي األمراض الصدرية
الدكتور حسام الربدان قال :إن استمرار احلياة بشكل طبيعي مع
فكرة التعايش مع فريوس كورونا تتطلب احلذر وحتويل إجراءات
الوقاية إىل سلوك يومي اعتيادي وال سيما ارتداء الكمامة يف
األماكن العامة.
ورأى الدكتور الربدان أن فريوس كورونا ال يزال حتى اآلن
يشهد طفرات وانتشارات ختتلف درجتها من وقت آلخر لذلك من
املبكر احلديث عن إمكانية حتوله لفريوس مومسي.
وفيما خيص الوضع احلالي بني الدكتور الربدان أن أي إصابة
بإنتان فريوسي يف الوقت الراهن يتم التعامل معها على أنها
إصابة بكورونا حتى يثبت العكس وال سيما وحنن نعيش حاليًا
زيادة يف اإلصابات عامليًا وحمليًا.
وأوصى اختصاصي األمراض الصدرية بتطبيق العزل املنزلي عند
الشعور بأي أعراض أو للمخالطني ملدة عشرة أيام ملنع انتشار
العدوى بني أفراد األسرة وخارجها وطلب املشورة الطبية أو
مراجعة املشفى يف حال تطورت األعراض مشريًا إىل أن 80
باملئة من مرضى كورونا حاالت خفيفة و 20باملئة فقط حتتاج
دخول مشفى ربعهم حيتاجون دخول العناية املشددة وأجهزة
التنفس االصطناعي.
وذكر الدكتور الربدان أن برودة الطقس حاليًا أسهمت بزيادة
عدد حاالت اإلصابة بالرشح واإلنفلونزا املومسية وهناك الكثري
من الفريوسات التنفسية اليت يصعب متييزها عن كوفيد 19
لتشابه األعراض.
وعن الفرق بني اإلنفلونزا املومسية والرشح اللذين ينتشران
خالل أشهر كانون األول والثاني وشباط وينحسران يف آذار
وكورونا بني االختصاصي أن األخرية تتميز بارتفاع حرارة عال
وسعال وآالم عامة باجلسم فض ًال عن عرض فقدان حاسيت الشم
والذوق وهي عالمات تستمر لفرتة طويلة حتى بعد الشفاء
لتعودان تدرجييًا.
وخبصوص التمييز بني كورونا واحلساسية املومسية أوضح
الدكتور بردان أن األخرية تظهر لدى عدد من األشخاص نهاية
آذار وبداية نيسان مع انتشار غبار الطلع ويصاب بها أشخاص
حمددون هم أنفسهم يعرفون توقيت إصابتهم من كل عام
وتتميز حبدوث سيالن أنفي ودماع بالعني دون ارتفاع باحلرارة
أو تعب باجلسم.

وأوضح الدكتور الربدان أن كوفيد  19يصيب اجلهاز التنفسي
بالدرجة األوىل مسببًا التهابًا رئويًا «ارتشاحات رئوية» ميكن
متييزها بصورة األشعة عن اإلصابات الرئوية األخرى هلذا هناك

أهمية كبرية لتصوير األشعة البسيط والطبقي احملوري يف
الكشف عن كورونا كآلية تشخيص معتمدة عامليًا وتسبق اختبار
الـ «بي سي آر» لكون األخري قد يعطي نتيجة سلبية كاذبة أحيانًا
إىل جانب عدم إمكانية إجرائه لكل املرضى.

هل تظهر «مادة خضراء خطرية»
حول البيض إذا سلقناه ألكثر من
ربع ساعة؟
بني حني وآخر تنتشر شائعات كثرية حول األطعمة على منصات
التواصل ،األمر الي يثري قلق الناس ويزيد خماوفهم من األضرار
الصحية.
وأوضحت اهليئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية
السعودية ،مؤخرا احلقيقة حول شائعة عن البيض املسلوق.
وحبسب ما ذكرته اهليئة عرب موقع «تويرت» ،تنص بعض
الشائعات على ضرورة عدم سلق البيض ملدة تتجاوز 15
دقيقة ،فقد يؤدي ذلك إىل تكون اللون األخضر حول الصفار،
وهو عبارة عن مركب كربييت خطر جدًا ُيدعى مادة األفيدين.
وأوضحت اهليئة أن هذه الشائعات غري صحيحة.
ُ
وتعترب مادة األفيدين من الربوتينات السكرية املتواجدة يف
بياض البيض ،وهي مادة طبيعية موجودة يف البيض ملنع تكون
امليكروبات ،وحفظ جنني الدجاج.
ويساعد تعرض البيض للحرارة يف اخنفاض حمتواه من
األفيدين.
وعندما يأتي األمر للطبقة اخلضراء اليت تحُ يط بصفار البيض عند
طبخه لفرتات تزيد عن  10دقائق ،فهي تتكون بسبب تفاعل
احلديد املتواجد يف صفار البيض مع كربيتيد اهليدروجني،
ويكون ذلك مادة كربيتيد احلديد ذات اللون األخضر.
ووفقًا للهيئةُ ،تعد هذه املادة آمنة لالستهالك ،وليس هلا أي
تأثري معلوم على الصحة العامة.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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‘FIRST OF MANY’: PM reveals more travel steps to come after NZ bubble

Prime Minister Jacinda Ardern is set to announce the trans-Tasman travel bubble today. Picture: Mark
MitchellSource:NZ Herald

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern is welcoming the trans-Tasman
bubble as a “new chapter” in the…
Dust off your passport
and get your suitcase
ready, because Australian
residents will be able to fly
to New Zealand – without
having to enter mandatory hotel quarantine – in
less than two weeks.
Addressing media on
Tuesday afternoon from
Wellington, New Zealand
Prime Minister Jacinda
Ardern has given the
trans-Tasman bubble the
green light after more
than a year of closed international borders with
Australia.
Ms Ardern said the twoway quarantine-free travel
corridor across the ditch
will start at 11.59pm April
18, with major airlines –
including Air NZ and Qantas – able to take bookings from April 19.
“Managing COVID and
keeping it out of New Zealand over the last year
has been a massive team
effort,” she said from the
Beehive in Wellington.
“One sacrifice that has
been particularly hard for
many to bear over the past
year has not been able to
see friends and family
who live in Australia.
“Cabinet was presented
with advice that conditions for opening up quarantine-free travel with
Australia had been met.

Airlines have already reported a surge in flight search between Australia and New Zealand. Picture:
QantasSource:Supplied

This is how travel to New Zealand will now look. Picture: NCA NewsWire / Jenny EvansSource:News Corp Australia

“The Director-General
of Health considers the
risk of transmission of
COVID-19 from Australia
to New Zealand to now be
low, and that quarantinefree travel would be safe
to commence.”
Ms Ardern said the bubble was a world first of
sorts, and an “important
step” in post-pandemic
recovery.
“This is an exciting day,”
Ms Ardern said.
“The Trans-Tasman travel
bubble represents the
start of a new chapter in
our COVID response and
recovery, one that people
have worked so hard for.
That makes New Zealand
and Australia relatively
unique.
“This is an important step
forward in our COVID response and represents an
arrangement I do not believe we have seen in any
other part of the world.”
“That is, safely opening
up international travel
to another country while
continuing to pursue a

strategy of elimination
and a commitment to
keeping the virus out.”
Australian Prime Minister Scott Morrison said:
“This is the first of many
more steps to come, I believe, as we get back to a
normal, not only over the
course of this year but beyond.
“I very much appreciate the arrangement the
New Zealand government
has come to today, we
welcome them back as
indeed Kiwis will be welcoming Aussies.
“That means more planes
in the air, more jobs on
the ground and in the air
as well for our airlines.”
People can already travel
from New Zealand to most
parts of Australia without
having to undergo mandatory quarantine, but the
trans-Tasman bubble will
allow people from both
countries to be exempt
from quarantine restrictions.
Last month, Ms Ardern
outlined a number of con-

cerns she said needed to
be resolved before the
bubble opens, including
the response to potential
outbreaks, how contact
tracing between the two
countries will work and
being provided with an
up-to-date risk assessment from New Zealand’s
director-general of health.
What happens if there is
an COVID-19 outbreak?
On Tuesday, Ms Ardern
said certain strategies will
be in place, travel across
the ditch will not be the
same as the pre-COVID
experience.
“Those undertaking travel
on either side of the ditch
will do so you were the
guidance of flyer beware,”
she warned.
“People will need to plan
for the possibility of travel being disrupted if there
is an outbreak.
In many ways we will
treat Australia as a region
of our own when making
decisions on restrictions,
albeit one with the complication of multiple in-

ternal borders.”
During the announcement, Ms Ardern also outlined scenarios where the
bubble might be paused,
such as an outbreak in an
Australian city, though it
will depend on the particular circumstances
including the number of
cases and contacts, or
whether the source is
linked or is unknown.
“Once we know about a
case in Australia we will
have three possible responses when it comes to
flights and access to our
border, and we’ve captured these with a framework based on continue,
pause, or suspend,” she
explained.
“They broadly follow the
kinds of decisions that
you’d see if there was a
case here. For instance,
if a case is found that is
quite clearly linked to a
border worker in a quarantine facility and is well
contained, you’ll likely
see travel continue.
“If, however, a case was
found that was not clearly
linked to the border, and
a state responded by a
short lockdown to identify more information, we’d
likely pause flights from
that state in the same
way we would stop travel
into and out of a region in
New Zealand.”
Travellers will need to
undergo random tests
Ms Ardern said that the
new bubble will come

with some hurdles for
travellers departing from
Australia, but has confidence the corridor will
work.
“When those in Australia,
currently, make the welcome decision to come
to New Zealand, they’ll
be making a booking on
what is called a “green
zone flight”,” she explained.
“That means there’ll be
no passengers on that
flight who have come
from anywhere but Australia in the last 14 days.
“They will also be flown
from crew who have not
flown on any high-risk
routes for a set period
of time. Passengers will
need to provide comprehensive information on
how they can be contacted while in New Zealand. They won’t be able
to travel if they have cold
or flu symptoms.
“When they fly, they will
be required to wear a
mask on a flight and will
also be asked to download and use the NZ
COVID Tracer app for use
in New Zealand. On arrival, passengers will be
taken through what we
will call ‘the green zones’
at the airport, meaning
there’ll be no contact with
those arriving from other
parts of the world.
“We will also be undertaking random temperature
checks of those arriving
as an extra precaution.”
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Scott Morrison defends Australia’s slow coronavirus rollout

Prime Minister Scott Morrison defends the vaccine rollout at a press conference today. Picture: NCA NewsWire/
Gary RamageSource:News Corp Australia

Prime Minister Scott
Morrison has defended
the pace of Australia’s
COVID-19 vaccine rollout blaming the failure
of overseas suppliers to
deliver more than three
million promised jabs.
Rejecting claims the
government had “made a
mess” of the rollout, the
Prime Minister also said
that batch testing of vaccines — that had to led
to delays of some locally
manufactured vaccines
being rolled out — was
vitally important and did
not represent a “hold
up.”
News.com.au revealed on
Tuesday that more than
half the locally produced
vaccines - around 2 million out of more than 3
million produced - are
being stored while batch
testing is complete.
Instead, only the first
832,200 doses that left
CSL-Seqirus’ Parkville
factory with great media
fanfare on the back of
trucks on March 23 are
being used to vaccinate
Australians.
Another two million doses remain in cold storage
while undergoing final
approval and testing. Of
these doses, a couple of
hundred thousand doses
were finally approved for
use last Thursday.
But the Prime Minister
defended that batch testing process on Tuesday
as vital to the safety and
efficacy of the vaccine

rollout.
“There is no hold-up. The
release of vaccines has
always been based on
them completing those
processes, so the fact
that they actually have to
get approved by the relevant authorities and do
the batch testing, is not
a hold-up, it is a necessary part of the process
to guarantee Australian
safety, so to describe it
as a hold-up would be
incorrect,’’ Mr Morrison
said.
In January, the Prime
Minister predicted that
an estimated four million Australians would
be vaccinated by the end
of March. However, only
25 per cent of that target
has been met as of April
6.
The Prime Minister confirmed that less than a
million Australians have
been vaccinated as of
April 5.
“The figures I have of the
5 April is 854,983,’’ he
said.
“Of that, there are some
280,943 that have been
done through the GP
clinics and the GP respiratory clinics and other
federal agencies. That is
in addition to those that
have been done through
age and disability facilities which is around the
112,830.
“The challenges Australia had has been a supply
problem. It is pure and
simple.”

But he said that the failure of some overseas
suppliers to deliver vaccines was to blame.
“There were over three
million doses from overseas that never came.
And that’s obviously resulted in an inability to
get three million overdoses out and distributed through the network.
I think it is really important that these points are
made very clearly when
we are talking about the
rollout of the vaccine.”
Labor’s health spokesman Mark Butler said it
was time for the PM to
admit the vaccine rollout had “failed” to meet
his own timetable and
changes are required.
“Scott Morrison said that
Australia would be at the
front of the queue, but at
the moment we are not
even ranking in the top
100 nations in the world
per head of population
with the vaccine,’’ he
said.
“We’re nowhere near the
front of the queue. We
can’t even see the front
of the queue from where
we currently are.
“He also says, Scott Morrison, that this is not a
race. Well, frankly, this
is a race. There is a very
strong time imperative to
get our population vaccinated with the current
generation of vaccines
in time to be able to avail
ourselves of any booster
shots that come on the

market to deal with the
mutations or the variants to this virus that are
already spreading right
throughout the rest of
the world.
“Scott Morrison is making a complete mess of
this vaccine rollout, and
Australians are paying
the price for his incompetence.”
While the locally manufactured vaccines were
“ramping up” the Prime
Minister said batch testing was an important
safety feature of the rollout.
“Now, as CSL are ramping up their production
and their systems are becoming even more efficient as they get into the

rhythm of their production systems, there are
also the approvals that
they must follow once
batches are produced,’’
he said.
“That involves both AstraZeneca internationally, it involves the TGA
batch testing as well.”
He said the process
didn’t just involve the
vials coming off the production line and going
straight to the courier
and the GP or hospital.
“It is not how it works.
The way it works is once
the vials are produced,
they have to go through
an approval process and
it is important because
Australians need to be
assured of these vac-

cines and that they are
ticking all of the boxes.”
The Prime Minister added
that he supported more
transparent information
on the vaccine rollout
being available to the
public.
“I agree with you. I think
it is a good idea for us to
have more data transparency on these issues and
that is what we will be
discussing with the premiers and chief ministers
on Friday,’’ he said.
Despite the criticism
of the vaccine rollout,
the Prime Minister said
without the capacity to
locally manufacture vaccines Australia would be
in a far more precarious
position.

Ten Melbourne suburbs on alert
after coronavirus fragments
found in wastewater

Health authorities have issued an alert for ten Melbourne suburbs after coronavirus fragments were
found in wastewater.
Acting Victoria Premier
James Merlino has given
a COVID-19 update for
the state and says there
have been…
Victorian health officials
have put ten Melbourne
suburbs on alert after
coronavirus fragments
were found in wastewater.
The suburbs are Clayton, Clayton South, Dingley Village, Glen Waverley, Mount Waverley,
Mulgrave, Notting Hill,
Springvale, Springvale
South and Wheelers Hill.
“Anyone with even mild
COVID-19 symptoms is
urged to get tested, especially people who live
in or have visited these
areas from 4 to 6 April,”
the alert read.
Victorian health officials
have put 10 Melbourne
suburbs on alert after
coronavirus fragments
were found in wastewa-

ter. Picture: NCA NewsWire / David Geraghty
Testing wastewater for
coronavirus fragments
has become an essential part of state governments’ COVID-19 strategies.
The idea is that a person
who has been infected
will shed virus fragments that are going to
travel with the flush of a
toilet to eventually end
up in sewage treatment
plants.
By analysing water samples from those plants
authorities can detect
whether the virus is
spreading in a specific
area.
A person who has had
the virus can keep shedding fragments even after the infectious period
is over.
Victoria reported no new
coronavirus cases in the
24 hours up to midnight
Thursday.
A total of 5778 vaccinations against COVID-19
were administered by
state health services.

The state government is
aiming to give 300,000
jabs by mid-May, an
ambitious plan that has
been complicated by
frustrations over a lack
of doses delivered by the
federal government.
On Thursday, Victorian authorities said
the Commonwealth had
failed to deliver a batch
of 40,000 COVID-19 vaccines scheduled for last
week.
“We acknowledge that
there’s been challenges
of supply and distribution, challenges on a
global scale and we’re
not in the blame game,”
Deputy Premier James
Merlino said.
“This is the biggest medical logistical exercise in
the history of our nation,
so it’s difficult.”
He said he would push
for the issue to be discussed on Friday at national cabinet, the forum
for coronavirus response
discussions attended by
the Prime Minister and
state leaders.
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Minister’s startling admission after Malcolm Scott Morrison hints blood clot issue could stall
Turnbull stood down from climate advisory role Australia’s COVID-19 vaccine rollout

Mr Turnbull

NSW Deputy Premier John Barilaro

The minister responsible
for dumping Malcolm
Turnbull from a key climate advisory role has
made a startling admission about the former
prime minister.
Former prime minister
Malcolm Turnbull has hit
back after he was sensationally dumped from
his role as chair of an
advisory body on climate
change.
But the minister responsible for sacking him has
made a startling admission.
Speaking on breakfast
television, Mr Turnbull
accused NSW Deputy
Premier John Barilaro of
wanting more coalmining in the Upper Hunter
Valley, describing it as a
“shocking betrayal of the
people”.
“They (Mr Barilaro, One
Nation’s Mark Latham
and the NSW government)
want to keep ripping up
that valley for open cut
coalmines even though
export demand for coal
is declining, even though
existing mines are operating below capacity, even
though new mines and
new extensions to existing mines will only put
workers in current mines
out of work,” he said.
He went on to argue that
Muswellbrook had the
worst air quality in NSW.

“John Barilaro and (Mark)
Latham are saying the
people in Muswellbrook
are imagining it and manipulating the figures, so
they are basically gaslighting the people of Muswellbrook, saying … ‘No, that’s
not dust you are coughing
and choking on’,” he told
the Today show.
“The fact is Muswellbrook
has the worst air quality in
NSW. The reason it does
is because it is surrounded by open-cut coalmines,
and John Barilaro and his
ally, Mark Latham, want
to surround it with even
more.”
But NSW Environment
Minister Matt Kean made
a startling admission on
Wednesday just hours after his sacked Mr Turnbull
from the key role.
Mr Kean confessed he
dumped Mr Turnbull from
his high profile climate
change job to “manage
the politics” but insisted
the former prime minister
remained the best man for
the role.
“You can’t do good policy
without managing the politics,” Mr Kean told Sky
News.
“Malcolm Turnbull, love
him or loathe him, is a
lightning rod who inspires
very fierce opinions, no
matter what your views
are.
“We need someone that

can unite the community
and help us move forward
in this debate.”
He said Mr Turnbull handled the decision “like the
professional he is” and
understood the reasons
behind it.
“Malcolm Turnbull is a
good man. He is someone
who has made an outstanding contribution to
Australian public life and
is someone that I look up
to. I will continue to do
that,” Mr Kean said.
Earlier he explained the
board’s focus needed to
be on facts, technology,
science and economics
and not on personality.
“However, no person’s
role on the board should
distract from achieving results for the NSW people
or from the government’s
work in delivering jobs
and opportunities for the
people of NSW,” Mr Kean
said.
“For this reason, I have
decided not to proceed
with his appointment as
chair.”
Mr Barilaro revealed on
Tuesday that Mr Turnbull
had been stood down as
chair of the NSW government’s Net Zero Emissions and Clean Economy
Board, just a week after he
was appointed to the role.
“ (Mr Turnbull) pulled my
pants down within 48
hours of his appointment
on an area that I take seriously,” Mr Barilaro told
2GB.
“We are not proceeding with the appointment
of Malcolm Turnbull as
chair.”
Mr Barilaro accused Mr
Turnbull of having a
“damaged ego” and of
being “at war with the Coalition” after the former
prime minister backed a
call for a moratorium on
new coalmines in NSW.
It comes after Mr Turnbull
said the coalmine proposals and approvals in the
state’s Upper Hunter Valley were “out of control”.

Scott Morrison has
dropped a big clue as to
where the next threat to
Australia’s COVID-19 rollout could come from and
it’s not just down to Europe hoarding supplies.
The Prime Minister has
moved to reassure Australians that the best weapon
the nation has to deliver
vaccines to the masses
is the decision to develop local production at
CSL, conceding if he had
not insisted on that there
wouldn’t be a vaccine program.
But he’s warned there are
still risks to that supply
and one potential factor is
any updated medical advice on vaccines. The only
locally produced vaccine
at this stage is the AstraZeneca vaccine.
“The other point that I’d
make is this – there are
still risks to that supply,’’
he said.
“Those risks occur in one
of two ways. Obviously,
what we’ve seen in terms
of import restrictions and
those that we’re bringing
in.
“But even domestic production – there can be
impacts on domestic production. There is always
the conditioning factor
right across the vaccination rollout of the medical
advice and the development of medical evidence
that can in any way affect
any of the vaccines.
“And so, there are no absolute guarantees when
it comes to this. We will
follow the medical advice.
We will continue to ramp
up production here in
Australia. And we will continue to move through the
distribution channels that
can deliver the supply of
vaccines that we have.”
Overnight, a senior official
at the European Medicines
Agency confirmed a link
between the jab and rare
blood clots, and said a
more definitive statement
would be made this week.
Dozens of cases of clot-

ting have been reported
worldwide since the vaccine was rolled out. Seven
people have died from
blood clot complications
in the UK, as well as two
in Norway and one in Denmark.
Oxford University has now
halted its trials of the AstraZeneca vaccine on children and teenagers while
the regulator in the UK
urgently investigates the
blood clot risk.
The AstraZeneca shot is
Australia’s main vaccine,
comprising almost all of
the doses purchased by
the Federal Government –
50 million of which will be
produced locally by CSL.
Chief medical officer
Brendan Murphy said that
while the blood clot cases
were extremely rare, Australian officials were working closely with overseas
counterparts to assess
the risks.
“I just want to mention the
issue in relation to vaccine
safety,” Professor Murphy
said.
“There has been some attention related to this issue with clots potentially
associated with the AstraZeneca vaccine, and
clearly there’s been the
reports of a possible case
in Australia.
“One case is not a strong
signal, but we are working
very closely with our counterparts in UK who have
now done well over 18
million doses of this vaccine, and in Europe that
have done many millions,
to look at the data that
they’re getting from their
signals and their regulatory bodies and their vaccine advisory committees,
and that’s what’s going to
give us the true picture of
whether this is a real problem and whether it has any
significance.
“So our expert advisory
panels, the TGA (Therapeutic Goods Administration),
ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation), are meeting

regularly this week. We’re
having joint meetings with
the Europeans and with the
UK regulators and we are
taking this matter very seriously at the moment. Our
regulator and our ATAGI
are advising we continue
with our program, that the
benefit of vaccination outweighs any potential risk.
But we are continually reviewing the situation.”
It comes after a war of
words erupted overnight
between Australia and Europe over COVID-19 vaccines, with the PM saying
millions of vaccine doses
ordered by Australia simply “did not turn up”.
“Three-point-one million
of the contracted vaccines
that we had been relying upon in early January
when we’d set out a series
of targets did not turn up
in Australia,” Mr Morrison
said.
“That is just a simple fact.
It’s straightforward maths
– 3.1 million out of 3.8 million doses did not come to
Australia.
“That obviously had a very
significant impact on the
early rollout of the vaccination program until we
got into a position when
the domestically produced
AstraZeneca
vaccine
would be in place.”
The Morrison Government
has sought to blame the
European Commission
for a shortfall in Australia of millions of vaccines
as criticism mounts over
the speed of the rollout at
home but the PM diplomatically insisted at his press
conference he had not directly criticised Europe.
This was despite a government spokesman accusing Europe of “playing
semantics” over claims it
had not blocked vaccines.
Back in January, the PM
predicted that four million Australians would be
vaccinated by the end of
March, but two months
later only about 855,000
people have received the
jab as of April 5.
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Sadaqa Welfare Fund is a registered
Australian Islamic charity. For the past 8
years we have been helping disadvantaged communities around the world by
sending quick and efﬁcient relief to the
areas that are most in need. We have
been working in many countries including
Lebanon, providing emergency relief all
year round during these difﬁcult times.
During the Beirut Blast last year, we had
11 teams on the ground helping in
conducting an effective emergency
response. Your generous donations have
helped us send vital medical aid.
Today, with the rise of Covid-19 cases, and
the devastating economic crisis, you have
helped support medical staff, paramedics
and ambulances as well as sending
hygiene and Food Packs to assist those in
need of urgent aid.
This Ramadan we are aiming at distributing thousands of Food Packs, Fitr Packs
and Iftar Meals. We are working in areas
in Lebanon such as: Tripoli, Menyeh
Al-Danniyeh, Bakarsuna, Bhanneen,
Al-Mhammara as well as Beqaa and
Arsal. We are also looking at distributing
Eid clothing and presents for the orphans
and disadvantaged children in Lebanon.

We have a 100% Donation policy on Zakat.
All your Zakat Al-Maal is used towards
food programs. We have many Sadaqah
Jaariyah projects you can take part in like
building Water Wells and Masjids. You can
also pay your Sadaqah, Kaffarah, Fidya
and Zakat Al-Fitr during the month of
Ramadan towards Lebanon.
It’s the perfect time to multiply your
rewards by helping the Orphans, widows,
families and children in need!
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Through your donations we want to reach11 Million meals this Ramadan b’ithnillah!
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RAMADAN
2021/1442

GIVE
SHARE
EMPOWER

15
COUNTRIES
AFGHANISTAN
ALBANIA
BANGLADESH
INDONESIA
IRAQ
KASHMIR
LEBANON
NIGERIA
PAKISTAN
PALESTINE
ROHINGYA
SOMALIA
SRI LANKA
SYRIA
TURKEY
UYGHURS
YEMEN

IFTAR 5$
FIDYAH 5$
FITR 15$
SADAQA
ZAKAT
100% DONATION POLICY

SCAN ME

TO DONATE

100

DONATE

NOW

BANK: WESTPAC

REF: FULL NAME

SADAQA ACCOUNT

ZAKAT ACCOUNT

BSB: 032-070

BSB: 032-373

ACC: 572756

ACC: 221726

1300 BE HOPE [4673 23]

WE’RE SOCIAL

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

32
$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

يتقدم ملك احللويات بأحر التهاني
من اجلالية االسالمية خاصة
والعربية عامة مبناسبة حلول شهر
رمضـان املبارك ،أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والربكات.

تشـكيلة واسـعة من الـحلويات الرمـضانية

نؤمـن طلـبات
كـافة املـناسبات

نـكهة شـهية  -مـعاملة
جـيدة  -خـدمة سـريعة -
نـظافة تامة

129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 - Tel: 02 8021 5737

3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 - Tel: 02 9790 5807

