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حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

»جبهة النصرة« تهاجم اجليش 
السوري يف منطقة خفض التصعيد

كريغوز: سويسرا مستعدة للتعاون مع لبنان حول اشاعات تهريب األموال  اليها
دياب استقبل سفراء فرنسا وسويسرا وبريطانيا وبعثة االحتاد 
االوروبي أكدت االلتزام باملساعدة اذا نفذت احلكومة االصالحات

جملس  رئيس  استقبل 
حسان  الدكتور  الوزراء 
امس  ظهر  قبل  دياب، 
السرايا  يف  االول 
فرنسا  سفري  احلكومية، 
يف لبنان برونو فوشيه يف 
حضور وزير البيئة والتنمية 
قطار،  دميانوس  االدارية 
وجرى عرض جململ االوضاع 
بني  الثنائية  والعالقات 

لبنان وفرنسا.
بعثة  رئيس  استقبل  ثم 
االحتاد االوروبي يف لبنان 

نائبة  ترافقه  طراف  رالف 
رئيس البعثة جوليا بيوليه 

يف حضور الوزير قطار.
ولدى مغادرته، قال طراف 
يف دردشة مع الصحافيني: 
الرئيس  دولة  مع  »اتفقنا 
حتتاج  احلكومة  ان  على 
امللفات  على  الرتكيز  اىل 
االزمة  ملعاجلة  االقتصادية 
بنوية  اصالحات  ووضع 
احلكومة«،  أداء  لتحسني 
»االحتاد  أن  اىل  مشريا 
لاللتزام  مستعد  االوروبي 

اجيابا باملساعدة اذا نفذت 
االصالحات«،  احلكومة 
النأي  مسألة  على  مشددا 
عن  واالبتعاد  بالنفس 

مشاكل املنطقة.
متوضع  »سنراقب  وقال: 
رافضا  احلكومة سياسيا«، 
كانت  اذا  عما  التعليق 
او  واحد  لون  من  حكومة 

حكومة »حزب اهلل«.
سفرية سويسرا

ثم استقبل سفرية االحتاد 
مشوتز  مونيكا  السويسري 

رئيس الحكومة حسان دياب  مستقبال رئيس بعثة االتحاد االوروبي رالف طراف ونائبته جوليا بيوليه بحضور الوزير قطار

التتمة على الصفحة 21

التفاصيل على الصفحة 21

وحيدي: اهلجوم الصاروخي اإليراني على 
قاعدة عني األسد أوقع 70 قتياًل

التفاصيل على الصفحة 21

عقوبات أمريكية تستهدف 
برتوكيمياويات إيران وشركات متواطئة

التفاصيل على الصفحة 21

ترامب يدعو نتنياهو 
وغانتس إىل واشنطن األسبوع 

املقبل ملناقشة صفقة القرن
التفاصيل على الصفحة 21

ال تفوتوا حضور أمجل 
عروض السريك

التفاصيل على الصفحة األخرية

تكم  العالنا
واالختصاص والكفاءة  الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

0412  224  604 ايلي  على الرقم:   

westernsydney.edu.au/thecollege
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طـريقة 
بـروك

للـتدريـس.

امـكانية  يـحقق  الـطموح  حـيث 
الـحصول على شـهادة جامعـية.

قالت:  اليت  كريغوز، 

اليت  االزمة  بداية  »منذ 
طالبت  لبنان،  بها  مير 
سريع  بتشكيل  سويسرا 
وشفافة،  فعالة  حلكومة 
الفرصة  اغتنمت  وقد 
الرئيس  مع  لقائي  خالل 
والتمين  دياب،  حسان 
للبنان وحلكومته النجاح يف 
حيث  االصالحات،  تنفيذ 
اللبنانيني  املواطنني  أن 
والبلد  اليها  يتطلعون 

بأمس احلاجة هلا«.
الوضع  »ان  واضافت: 
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ستقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
الوزير  بعبدا،  قصر  يف  االول 
السابق كريم بقرادوني واجرى 
معه جولة افق تناولت التطورات 
السياسية الراهنة ومرحلة ما بعد 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
النائب السابق اميل رحمه

عون  الرئيس  استقبل  كذلك، 
رمحه  اميل  السابق  النائب 

الرئيس عون استقبل الوزير 
بقرادوني والنائب إميل رمحة
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طـريقة 
بـروك

للـتدريـس.

الـطموح  حـيث 
امـكانية  يـحقق 
على  الـحصول 
شـهادة جامعـية.

الذي اوضح بعد اللقاء انه حبث 
عمل  يف  اجلمهورية  رئيس  مع 
على  مركزا  اجلديدة  احلكومة 
وعدم  الفرصة  اعطائها  اهمية 
»واال  النوايا  على  احملاكمة 
البلد  خراب  يف  نصطاد  نكون 
بايدينا«.واضاف : »لقد اسس 
بناءة  فلتكن  ملعارضة  الشعب 
الن النواب مل يستطيعوا سابقا 
حكومات  الن  معارضة  تشكيل 

مبثابة  كانت  الوطنية  الوحدة 
جملس نواب مصغر افرز خالفات 
داخل السلطة مجدتها وعطلتها. 
شعبية  معارضة  هناك  االن 
واملعارضتان  نيابية،  واخرى 
للنهوض  اساسي  دور  امامهما 
احلكومة  دور  هو  مثلما  بالوطن 
برامج  تطرح  ان  يف  اساسي 
اساسية تكون بعيدة عن الفشل 

والفساد«.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول،  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف الصرح البطريركي ببكركي، 
وفدا من رابطة النواب السابقني 
طالل  السابق  النائب  برئاسة 
آلخر  عرض  وكان  املرعيب، 
احمللية  الساحة  على  التطورات 
تشكيل  اعالن  سيما  وال 

احلكومة.
على  الوفد  اعضاء  وأثنى 
اطلقها  اليت  الوطنية  »املواقف 
الراعي«،  البطريرك  يزال  وال 
يف  »دوره  على  مشددين 
توحيد اللبنانيني وسط الظروف 
ملا  لبنان  بها  مير  اليت  الصعبة 
ميثله من هامة وطنية ال يهمها 
العامة  اللبنانيني  مصلحة  اال 

وخالص لبنان«.
بريوت  له  »تتعرض  ما  ودانوا 
مؤكدين  شغب«،  اعمال  من 
دون  من  اللبنانيني  »لكل  أنها 
استثناء، ومن يعنيه لبنان فعال 
ال ميكن ان يعيث اخلراب والدمار 
البشر  يف قلبه، فاإلعتداء على 
واحلجر ليس باللغة املقبولة وال 
ميكنه ان يؤدي اال اىل مزيد من 

التشنج والفوضى اهلدامة«.
حرفوش

مدير  الراعي  التقى  ذلك،  بعد 

الراعي التقى مدير الوكالة الوطنية وروي عيسى اخلوري

وفد رابطة النواب السابقني: الشغب ال 
يؤدي إال اىل التشنج والفوضى

»الوكالة الوطنية لالعالم« زياد 
األوىل  زيارة هي  حرفوش يف 
اجلديدة،  بعد تسلمه مهامه  له 
الدور  على  تأكيد  وكان 
الريادي »للوكالة الوطنية« يف 
نقل الوقائع للرأي العام بهدف 
ما يدور حوله من  اطالعه على 
احداث وتطورات بعيدا عن اي 

جتاذبات مهما كان نوعها.
عيسى الخوري

ثم استقبل روي عيسى اخلوري 
»املعنيني  على  متنى  الذي 
الفرصة  اجلديدة  احلكومة  منح 

من  بالبلد  للنهوض  الالزمة 
الذي  والشلل  الفوضى  حال 

يعيشه«.
البطريركية  »صوت  وقال: 
الصارخ  الصوت  هو  املارونية 
مواقف  وما  باحلق،  دائما 
الراعي  البطريرك  ونداءات 
للمعنيني  يوميا  يوجهها  اليت 
وتوجيهاته  اللبناني  وللشعب 
العامة اال دعوة صادقة بعيدة 
او  هدف  اي  عن  البعد  كل 
يقتضي  لذلك  سياسية،  غاية 

االستفادة منها«. 

مصافحة بني الراعي وحرفوش

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير السابق كريم بقرادوني

ناشد وزير خارجية لبنان السابق 
العامل،  قادة  باسيل  جربان 
اليوم، املساعدة يف إنقاذ لبنان 
كي ال يتحّول إىل »دولة فاشلة« 

وسط أزمة مالية متصاعدة.
لـ  حديث  يف  باسيل،  وقال 
املنتدى  خالل  »رويرتز«، 
يف  العاملي  االقتصادي 
منوذج  لبنان  إّن  #دافوس، 
يكون  أن  ميكن  لتعايش 
»الرتياق احلقيقي لإلرهاب« إذا 

حافظ على استقراره.
حنتاج  بلد  »إّنه  وأضاف: 
ذلك  يلعب  كي  عليه  للحفاظ 
جنعله  أن  ال  ويوسعه،  الدور 
مصاف  يف  ويصبح  يفشل 
الدول الفاشلة. هذا لن يساعد 
أي  يساعد  لن  هذا  اللبنانيني. 

بلد يف املنطقة«.
منتدى  باسيل  حضور  وأثار 
دافوس غضب بعض اللبنانيني 
ميّثلهم.  ال  أّنه  اعتربوا  الذين 
االتهامات،  باسيل  ورفض 
لتهم  بـ«تعميم«  اّياها  واصفًا 
البالد.  يف  النخبة  ضد  الفساد 
وقال : »أنا شخصيًا السياسي 
كشف  الذي  لبنان  يف  الوحيد 
بيانات حسابه. مل جيرؤ أحد على 

فعل هذا«.
سويسرا  من  طلب  أّنه  وأوضح 
أخرى  املتحدة ودول  والواليات 
عن  الكشف  يف  املساعدة 
موظفني  ختص  مالية  حتويالت 
سياسية  وشخصيات  عموميني 
غري  أّنها  وحيتمل  لبنانية 
جهد  إطار  يف  وذلك  مشروعة، 
أوسع ملكافحة الفساد، مضيفًا: 
خاصة  جلنة  اآلن  »فلتكشف 
كل  عن  املركزي  املصرف  يف 

العموميني«.حسابات السياسيني واملوظفني 

أنا شخصياً السياسي الوحيد يف لبنان الذي كشف بيانات حساب

باسيل من دافوس: أنقذوا لبنان قبل أن يصبح دولة فاشلة

باسيل: ليكشف املصرف املركزي عن كل حسابات السياسيني واملوظفني 
العموميني

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
العام  األمني  ممثل  بنشعي، 
يان  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
النائب  حضور  يف  كوبيش، 

السابق  الوزير  فرجنيه،  طوني 
جان  والدكتور  عرجيي  روني 
يف  البحث  جرى  حيث  بطرس، 
احمللية  السياسية  التطورات 

والدولية. 

فرجنيه عرض مع كوبيش التطورات

فرنجية مستقبال كوبيش
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متت امس االول عملية التسليم 
والتسلم يف وزارة االعالم بني 
اجلراح  مجال  السابق  الوزير 
وخلفه الوزيرة منال عبد الصمد، 
يف حضور املدير العام للوزارة 
مدير  فلحة،  حسان  الدكتور 
»الوكالة الوطنية لالعالم« زياد 
لبنان«  »اذاعة  مدير  حرفوش، 
مصلحة  رئيسة  غريب،  حممد 
مدير  عيتاني،  امل  الديوان 
وعدد  ماجد  خضر  الدراسات 
واالقسام  الدوائر  رؤساء  من 
واملوظفني  واملستشارين 

واالعالميني.
بداية، القى اجلراح كلمة استهلها 
الصمد،  بالوزيرة عبد  بالرتحيب 
»حتدث فرقا يف  ومتنى هلا ان 
الوزارة ويف االعالم يف لبنان«، 
معتربا ان »النشاط الذي بدأت 
به يبشر باخلري، وآمل ان تتمكن 
من ان حتقق اجنازا يعتري قيمة 

مضافة لالعالم اللبناني«.
صورة  يف  »وضعتها  وقال: 
يف  عليها  عملنا  اليت  املشاريع 
ان  امل  على  املاضية  الفرتة 
اهمها  معاليها،  مع  تستكمل 
مشروع  ولدينا  لبنان  تلفزيون 
 9 والقناة  احلازمية  مبنى  فتح 
من جديد وقناة رياضية، وهناك 
مشروع كبري لتلفزيون لبنان يف 
مع  باتصاالت  قمنا  احلازمية، 
الدولة الفرنسية وكانت اجيابية 
جدا يف هذا املوضوع، ومعاليها 
هذا  وسيكون  السوربون  خرجية 
مشروع  المتام  مضافة  قيمة 
احلازمية  يف  لبنان  تلفزيون 
نسينا  اننا  يعين  ال  والتطوير 
ليكون  وتطويرها   7 القناة 
على  وتلفزيون  اعالم  لدينا 
اللبنانية  بالدولة  يليق  مستوى 

واللبنانيني«.
واعلن اجلراح، انه »على مستوى 
اذاعة لبنان هناك مشروع حتديث 
استديو  وخصوصا  للمعدات، 
رقم 6، استديو فريوز الذي هو 
من اهم االستديوهات املوجودة 
يف لبنان ولديه قدرة ألن يكون 
ويؤمن  اللبنانية  للدولة  مثمرا 
املادة  تعديل  هناك  هلا،  دخال 
والدكتور  االعالم  قانون  من   8
املهمة  سيتوىل  فلحة  حسان 
متارس  بأن  لالذاعة  ليسمح 
دورا اكرب وافضل خدمة لالعالم 
اضافية  موارد  وتؤمن  اللبناني 
قمنا يف  اللبنانية، وقد  للدولة 
التلفزيون حبل مشكلة املوظفني 

وادخلناهم اىل الضمان«.
»الوكالة  يف  »اما  اضاف: 
زياد  فاالستاذ  الوطنية« 
حرفوش هو خري مدير، فالوكالة 
الوطين  دورها  وتلعب  منتجة 
هلا  املرسوم  ودورها  واحليادي 
كوكالة وطنية لالعالم اليت هي 
لبنان  يف  االخبار  لكل  مصدر 
اكمل  على  بدورها  تقوم  وهي 

وجه«.
االعالم مسؤولية  »طبعا  وتابع: 
تلفزيون  بأن  ملعاليها  وقلت 
لبنان واذاعة لبنان هما املساحة 
كل  بني  املشرتكة  الوطنية 
االعالم،  املتبقية من  اللبنانيني 
هذه  على  حنافظ  ان  فيجب 
املشرتكة  الوطنية  املساحة 

احليادية اليت تلعب دورا اجيابيا 
وخصوصا  االعالم،  يف  جدا 
للعنف  االعالميني  تعرض  بعد 
باالمس،  البقاع  يف  حصل  كما 
على  هلل  احلمد  اقول  ان  واود 
لالعالمي خنلة عضيمي  السالمة 
بعدما تعرض له، ولالسف جيب 
اال يكون العنف هو لغة ختاطب 
بني اللبنانيني وان يصبح ثقافة 
يف  بالعنف  نتخاطب  جمتمعية 
السياسية كما حيصل  اخلالفات 
يف االعتداء على االمالك اخلاصة 
مع  االمن.  قوى  وعلى  والعامة 
اجتماعية  ظاهرة  هذه  االسف 
عن  التعبري  يتم  ان  جدا  سيئة 
التعبري  او  السياسي  اخلالف 
عن الرأي بطريقة عنفية، وهذا 
الوضع  خطورة  بنفس  خطر  امر 

االقتصادي واملالي«.
ايضا  ملعاليها  »قلنا  واردف: 
واذاعة  لبنان  تلفزيون  ان 
كبرية  ثروة  ميتلكان  لبنان 
فأرشيف  االرشيف،  هي  جدا 
تلفزيون لبنان هو ذاكرة لبنان 
االجتماعية،  والثقافة  السياسية 
ارث  ايضا  لديها  لبنان  واذاعة 
ومرتب  منظم  كبري  وارشيف 
من  االعالمي  بالعمل  لتارخينا 
نشأة االذاعة ولغاية االن، وهي 
من الثروات اليت متتلكها وزارة 
االعالم ويا ليت نطور هذا االمر 
دخال  النه يشكل  منه  ونستفيد 

لوزارة االعالم«.
حتديث  ملشروع  اجلراح  وتطرق 
»الذي  االذاعة  يف  املعدات 
مشروع  وهناك  به  العمل  يتم 
نتفاوض  الذي  التدريب  مركز 
اقامته  حول  الفرنسيني  مع 
لبنان  حيول  ان  وممكن  هنا 
ملركز للتدريب واالعالم، وهذه 
املشاريع بدأنا بها وان شاء اهلل 
والنشاط  اهلمة  بنفس  نكمل 
لنحققها، والسيدة اليسار جعجع 
املشروع  هذا  على  كثريا  تعمل 
املشاريع  تدخل هذه  ان  ونأمل 

حيز التنفيذ يف عهدك«.
وتوجه الوزير اجلراح بالشكر »لكل 
من عمل معه من مدراء وموظفني 
على  ومستشارين  ومساعدين 
يف  بذلوها  اليت  اجلهود  كل 

الفرتة املاضية«.
عبد الصمد

الصمد  عبد  ردت  بدورها، 
ان  اود  »بداية  االتية:  بالكلمة 
الوزير  ملعالي  بالشكر  أتوجه 
مجال اجلراح على اجلهد واملتابعة 
ادرك  وانا  الوزارة،  هذه  يف 
واجهته  اليت  التعقيدات  حجم 

تسليم وتسلم يف االعالم
اجلراح: تلفزيون لبنان واالذاعة مساحة وطنية مشرتكة بني اللبنانيني
عـبد الـصمد: لـخطة شـاملة تـطور الـواقع االعـالمي
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على اكثر من صعيد، خصوصا 
مبوضوع الغاء وزارة االعالم عمال 

بالورقة االصالحية«.
من  اتسلم  »اليوم  اضافت: 
يف  عملي  مهام  الوزير  معالي 
الوزارة، وسيكون هلذا املوضوع 
لناحية  إما  مستفيض،  درس 
واالرتقاء  الوزارة  عمل  تفعيل 
او  املستويات  اعلى  اىل  بها 
القانونية  االجراءات  اختاذ 
والتقنية  والتنظيمية  واالدارية 
آخر  حينها،  واكون  اللغائها 
لبنان.  تاريخ  يف  اعالم  وزيرة 
يف  سأعمل،  بالتأكيد  لكنين 
وزارة  لتكون  احلالي  الوقت 
االعالم منارة للحرية ورأس حربة 
يف محاية هذه احلريات والدفاع 
عنها، ألني اؤمن ان االعالم هو 
الكلمة والصورة اليت تظهر عن 
اجملتمع للخارج وان االعالم احلر 
هو احد معامل تقدم اجملتمعات. 
جيب  احلرية  ان  اىل  أشري  هنا 
ألنه  مسؤولة،  تكون  ان  ايضا 
عندما تتحول احلرية اىل فوضى 
للتعدي  مدخال  تشكل  وعندما 
على الكرامات، وحريات اآلخرين 
الشخصية،  لالساءة  وتستخدم 
فإن ذلك يعين ان هناك خطأ ما 

يف فهم معنى احلرية«.
وتابعت: »انا اليوم ال أريد ان 
أعطي وعودا، فالوقت هو للعمل 
ملفات  هناك  للجدل.  وليس 
سأنكب على دراستها مع فريق 
وثيق  وبتعاون  الوزارة،  عمل 
مع شركائنا يف اجملتمع املدني 
املعنيني.  وكل  والنقابات 
قوانني  لتطوير  حاجة  هناك 
واملسموعة  املرئية  االعالم 
االلكرتونية،  وايضا  واملكتوبة 
واقع  لدراسة  ضرورة  وهناك 
و«اذاعة  لبنان«  »تلفزيون 
الوطنية  و«الوكالة  لبنان« 
الدراسات  و«مديرية  لالعالم« 
لن  اللبنانية«  واملنشورات 
لكن  التفاصيل،  يف  اخوض 
بتسرع  وليس  بسرعة  سأبدأ 
مبلف  املعنيني  مع  باجتماعات 
الوطين  باجمللس  بدءا  االعالم، 
وخمتلف  والنقابات  لالعالم، 
شاء  وان  املختصة،  القطاعات 
شاملة  خطة  نضع  سوف  اهلل 
يف  االعالمي  بالواقع  لالنتقال 
تطورا  اكثر  مكان  اىل  لبنان 
لالعالميني  واستقرارا  وامنا 

واالعالم فيه«.
معالي  اشكر  »جمددا  وختمت: 
الوزير، وارجو ان نتعاون مجيعا 
لتجاوز هذه املرحلة الصعبة من 

تاريخ بلدنا العزيز، واالرتقاء به 
اىل مصايف الدول املتقدمة«.

اسئلة واجوبة
عبد  للوزيرة  سؤال  على  وردا 
الصمد حول ما ميكن ان تتخذه 
التعرض  ملعاجلة  اجراءات  من 
يف  تكاثر  الذي  لالعالميني 
»حنن  قالت:  االخرية،  اآلونة 
على  فقط  ليس  جدا  حريصون 
االعالميني بل على كل شخص 
يعيش  من  كل  وعلى  لبناني 
ان  يتوجب  الذي  البلد  يف هذا 
وحنن  مصانة،  حقوقه  تكون 
واصدرت  حصل  ما  استنكرنا 
حصل  الذي  والتعرض  بيانا، 
مع زمالئنا يف الـ »ام تي يف« 
وبطبيعة  لالعالم،  مؤذيا  كان 
احلال حنن ال نقبل بذلك وجيب 
بيننا  التواصل  خيوط  جند  ان 
لديهم  الذين  االشخاص  وبني 
لنتمكن  حمقة  مطالب  بالفعل 
من تلبيتها، واعتقد اننا نلتقي 
وابرزها  كثرية  بأشياء  واياهم 
فاعلة  ادارة  هناك  يكون  بأن 
بكل  وتقوم  وكفوءة  نزيهة 
متطلبات العمل بشكل موضوعي 
وسليم وان شاء اهلل نتمكن من 
اجلميع،  حقوق  على  احملافظة 
وكوننا يف وزارة االعالم فنحن 
على  احملافظة  على  حريصون 
الذين ينتمون  حقوق االشخاص 

اىل هذه املؤسسة«.
وعن تفعيل تلفزيون لبنان وهل 
سيتم تعيني جملس ادارة جديد 
له؟ قالت: »هذا املوضوع يعنينا 
جدا ويقربنا من املواطنني ومن 
شعورنا بأنه لدينا تلفزيون باسم 
الوطن، جيب تفعيله، وجيب ان 
نظهر صورته الراقية وهو مرآة 
ومن  به  نعيش  الذي  للمجتمع 
اولويات الوزارة ان نضع حلوال 
يواجهها  اليت  املشاكل  لكل 
امللفات  وبعض  التلفزيون 
بشكل  سنطرحها  اليت  االخرى 
سريع كون ال وقت نهدره الن 

االمور وصلت اىل حد خطر«.
وردا على سؤال حول اسرتجاع 
لتلفزيون  املسروق  االرشيف 

لبنان؟
تباعا  اهلل  شاء  »ان  اجابت: 
سنعاجل كل ملف مبلفه وسنعطي 
حلول  الجياد  االهمية  ملف  كل 
االعالم  بوزارة  للوصول  سليمة 
ونصبح  املستويات،  ارقى  اىل 
هذه  اىل  ننتمي  كوننا  نفتخر 
لدينا  بأنه  ونفتخر  االدارة، 
وهذا  رائعة،  واذاعة  تلفزيون 

متين اجلميع«.
وأعلن اجلراح انه »بالنسبة اىل 
موضوع االرشيف اي شخص لديه 
معطيات عن االرشيف املسروق 
اذا جاز التعبري ان يضع معاليها 
االمر  ما يعرفه عن  بصورة كل 
النه حق من حقوق الدولة وثروة 

عائدة هلا«.
»حنن  الصمد:  عبد  وقالت 
واي  امللف  هذا  على  منفتحون 
كل  نطرح  ان  وجيب  آخر  ملف 
املشاكل اليت مرت بها الوزارة 
اىل  تعرضها  ان  ميكن  اليت  او 
حلول  واجياد  ملعاجلتها  خماطر 

مستقبلية هلا«. 

تسلم وتسليم بني الجراح وعبد الصمد يف وزارة االعالم

عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
االول اخلميس ، برئاسة النائب 
اعضائها،  ومشاركة  رعد  حممد 
اىل  اشار  بيانا،  بعده  اصدرت 
العهد  الثالثة يف  »احلكومة  ان 
أبصرت  احلالي،  الرئاسي 
تقريبا  شهر  مهلة  خالل  النور 
املكلف  الرئيس  فيها  جتاوز 
واملطبات  العقبات  من  مجلة 
السياسية،  االلغام  وحقول 
صيغة  اللبنانيني  اىل  م  وقدَّ
عشرين  تضم  جديدة  حكومية 
شؤون  ادارة  لتتوىل  وزيرا 
مرحلة دقيقة وحرجة  البالد يف 
النقدي  الوضع  تردي  نتيجة 
وتدهور  واالقتصادي  واملالي 
مبؤسسات  اللبنانيني  ثقة 
املسرح  واخالء  الراعية،  الدولة 
املتعدد  والتظاهر  للتجمعات 

اخللفيات واالجتاهات«.
يف  البالد  »وألن  اضاف: 
دومنا  يتقدم  خيار  حكومة  ظل 
بات  آخر،  نقاش على اي خيار 
على اللبنانيني ان يسهموا يف 
اعطاء فرصة هلذه احلكومة اليت 
املهمة  هلذه  التصدي  قبلت 
البلد  ادارة شؤون  الصعبة يف 
واقل  الصعبة،  املرحلة  وبهذه 
مهمتها  بداية  يف  حتتاجه  ما 
االنقاذي  برناجمها  ان تستعجل 
املتعددة  البالد  أزمات  ملعاجلة 

واملتفاقمة«.
ورأى ان »منطق رئيس احلكومة 
املراقب  معهما  يلمح  ولغته، 
امكانية تفاهم وتعاون, وبانتظار 
اداء احلكومة، ينبغي للجميع أن 
وأن  املسبقة  االحكام  يتجنبوا 
الوطنية  مسؤولياتهم  يتحملوا 

املطلوبة ملنع سقوط اهليكل«.
»ارتياحها  الكتلة  وابدت 
هذه  ضمن  احلكومة  لتشكيل 
القصرية«،  الزمنية  املهلة 

البيان  يركز  أن  »أهمية  مؤكدة 
امللح  الضروري  على  الوزاري 
مع  واملواقف  املسائل  من 
مبنهجية  اخلاص  االهتمام  ايالء 
واملالية  النقدية  لألزمة  املعاجلة 
حتت  يرزح  اليت  واالقتصادية 
هذه  يف  املواطنون  أعبائها 

املرحلة«.
واملت »أن ينجح اجمللس النيابي 
بإقرار موازنة 2020 ضمن املهلة 
حبجم  معرفتها  مع  الدستورية 
للتعديالت  املتاحة  اهلوامش 
احرتام  من  ذلك  عليها، ملا يف 
لالنتظام العام يف الشأن املالي 
»يعمل  ان  املت  كما  للدولة«، 
وأعضاؤها  احلكومة  رئيس 
طرح  مما  االستفادة  على 
ومراجعات  شكاوى  من  ويطرح 
خمتلف  من  للمواطنني  ومطالب 
واالجتاهات  والطوائف  املناطق 
معاجلاتها  لتبين  والتشكيالت 

وفق رؤية شاملة وواقعية«.
»أهمية  اىل  احلكومة  ولفتت 
واسرتداد  االصالحات  حتقيق 
واعتبار  املنهوبة  االموال 
دائما  شأنا  الفساد  مكافحة 
وال  واهتماماتها،  شؤونها  من 
ترمجة  اللبنانيون  جيد  ان  بد 
ويف  واالمن  القضاء  يف  ذلك 
واملالية  االدارة  وضع  حتسني 
والتعهدات  والتلزميات  العامة 
والتجارية  العقارية  والشؤون 
على  احملاسبة  اىل  واملبادرة 

خمتلف املستويات«.
الشأن  »يف  الكتلة  وتعهدت 
جتامل  أال  الوطين  السيادي 
مساءلته  يف  تتسامح  او  أحدا 
ميس  أمر  أي  ازاء  وحماسبته 
يف  وحقنا  الوطنية  بسيادتنا 
استثمار مواردنا وادارة شؤون 
الدولية  العالقات  ان  ثرواتنا. 
حمكومة لسقف سيادتنا الوطنية 
بهذه  الدول  التزام  وملدى 

السيادة واحرتامها«. 

الوفاء للمقاومة: إليالء االهتمام 
اخلاص مبنهجية املعاجلة لألزمة 

النقدية واملالية واالقتصادية

سليم  السابق  الوزير  عقد   
جريصاتي اجتماعا قبل ظهر امس 
االول يف مكتبه يف قصر بعبدا 
مع مفوض الشرق االوسط للجنة 
الدولية حلقوق االنسان السفري 
هيثم ابو سعيد، حيث مت البحث 
مشرتكة  قانونية  شؤون  يف 
من  وذلك  حقوقية،  وهواجس 
الدولية  اللجنة  تعاون  اجل 

ملعاجلة  اللبنانية  احلكومة  مع 
ملا  والتنسيق  العالقة  القضايا 
فيه مصلحة االنسان يف لبنان 

وحقوقه.
ابقاء  على  االتفاق  ومت 
الوزير  بني  مفتوحة  االتصاالت 
من  واللجنة  جريصاتي  السابق 
العالقة  االمور  يف  البحث  اجل 

وحلحلة كل العقد املوجودة. 

سليم جريصاتي استقبل مفوض الشرق 
االوسط للجنة الدولية حلقوق االنسان

موسى  ميشال  النائب  اعترب   
يف تصريح له امس االول، انه 
نأمل  احلكومة،  ولدت  »بعدما 
امللفات  على  تنكب  أن  يف 
إلجياد  واحلياتية،  االقتصادية 
للقضايا  املتدرجة  احللول 
إعطاءها  نتمنى  كما  امللحة. 
احلكم  ثم  ومن  للعمل  الفرصة 

عليهاأو معها«.
التعرض  ندين  »كذلك  اضاف: 
نتيجة  واالعالميني  للصحافيني 
الرأي املختلف، ونستنكر العنف 
أي  من  والكالمي  اجلسدي 
اعتماد  على  ونشدد  أتى،  جهة 
واألخالقية  القانونية  األصول 
للردود والدفاع عن املوقف«. 

موسى دان التعرض للصحافيني:
نتمنى إعطاء احلكومة فرصة 

للعمل ومن ثم احلكم عليها
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لـبنانيات

يف  االول  امس  ظهر  قبل  مت 
حفل  العامة  الصحة  وزارة 
التسيلم والتسلم بني الوزيرين 
ومحد  جبق  مجيل  الدكتورين 
العام  املدير  حضور  حسن، يف 
للوزارة الدكتور وليد عمار ومدير 
مكتب الوزير جبق الدكتور حسن 

عمار وعدد من املوظفي.
جبق

كلمته  جبق  الوزير  واستهل 
يف  واكبين  من  »كل  بشكر 
فريق  وكل  الوزارة  يف  عملي 
والذي  فيها  املوجود  العمل 
يف  أساسي  بشكل  يسهم 
الذي  الشعب  احتياجات  تأمني 
اإلقتصادية  احلالة  من  يعاني 

السائدة«.
عمار  وليد  الدكتور  جبق  وخص 
اليد  له  كانت  »الذي  بالشكر 
البيضاء يف ما مت إجنازه ومدير 
جوزف  الدكتور  الطبية  العناية 
املرضى  دخول  تأمني  يف  حلو 
والدكتورة  املستشفيات،  إىل 
أسهمت  اليت  رعيدي  كوليت 
ختفيض  يف  أساسي  بشكل 
أسعار األدوية إىل حدود %30 
الوزارة،  حاجات  وتلبية  و%35 
العناية  دائرة  رئيسة  كذلك 
رندة  الدكتورة  األولية  الصحية 
محادة اليت هلا الدور األساسي 
مراكز  نشر  على  املساعدة  يف 
املناطق  خمتلف  يف  الرعاية 
اللبنانية«. كما شكر مدير مكتبه 
سيما  »ال  مستشاريه،  وفريق 
الدكاترة حممد حيدر، نزار بيطار 
اللجان  ورؤساء  طاهر  وعلي 
اليت مت تشكيلها لوضع مبادئ 
يف  السرطان  ملرض  توجيهية 

لبنان«.
وإذ أكد جبق أن »ما مت إجنازه هو 
ملصلحة الشعب اللبناني«، عدد 
أبرز اإلجنازات اليت مت حتقيقها 
الرغم  على  املاضية  السنة  يف 
شهدها  اليت  املشاكل  كل  من 
بصمة  »تركنا  وقال:  لبنان، 
سرير  تأمني  خالل  من  أساسية 
لكل مريض، تطبيقا للوعد الذي 
الذي  األول  اليوم  يف  أطلقته 
الصحة،  وزارة  إىل  فيه  جئت 
عندما قلت إنين لن أمسح بوفاة 
قدرته  عدم  بسبب  مريض  أي 
املستشفى،  إىل  الدخول  على 
ونفذت وعدي  ما حصل.  وهذا 

الدواء  بتأمني  املتعلق  الثاني 
لكل مريض، حيث متكنت وزارة 
األدوية  كل  تأمني  من  الصحة 

يف مستودع الكرنتينا«.
من  أجنز  »العمل  أن  وأوضح 
املوجودة  اإلمكانات  ضمن 
موازنة  ألن  ضئيلة،  وتعترب 
 2,5 من  تشكل  الصحة  وزارة 
إىل 3% من املوازنة العامة، يف 
وقت أن موازنة وزارات الصحة 
تشكل  العامل  دول  غالبية  يف 
موازنتها  من   %10 إىل   7 من 
العامة. ومما ال شك فيه أن هذا 
األمر أثر سلبا يف بعض احلاالت 

واألحيان«.
وحرص جبق على التنويه بنقابة 
املستشفيات اخلاصة »اليت هي 
الصحة  لوزارة  أساسي  شريك 
وكانت تتجاوز احملنة املالية اليت 
تعاني منها باملوافقة على دخول 
أي مريض ألي مستشفى، ولو 
اىل  أحيانا  األمر كان حيتاج  أن 
إمنا  حدة،  من  ختلو  ال  نقاشات 
خصوصا  شكرهم،  الواجب  من 
تتجاوز  للدولة  مستحقاتهم  أن 
ويف  لبنانية.  لرية  مليار   500
نقابة  اشكر  نفسه،  السياق 
مل  الذين  األدوية  مستوردي 
اآلن،  لغاية  أمواهلم  يقبضوا 
على الرغم من املبالغ املستحقة 
هلم على الوزارة، إمنا مل يقطعوا 
يزالون  وال  الوزارة  عن  الدواء 
يؤمنونه. واشكر نقابة الصيادلة 
اليت رفدت الوزارة مبفتشني من 
الصيادلة الذين عاونوا الوزارة 
ويف  الصيدلي  التفتيش  يف 
التدقيق بالفواتري يف الوزارة«.
اللقاءات  جبق  الوزير  وتناول 
مع  لبنان  خارج  عقدها  اليت 
املعنية  الدولية  اجلهات  كل 
مع  سيما  »ال  الصحي  بالقطاع 
اليت  العاملية  الصحة  منظمة 
لوزارة  أساسيا  شريكا  كانت 
أخريا  قدمت  أنها  علما  الصحة، 
للبنان 4,5 مليون دوالر لتأمني 
لقاحات ألطفال لبنان من ضمن 
مع  مشكورا  الكوييت  الصندوق 
دولة الكويت على كل ما قدمته 
عن  أيضا  وحتدث  للبنان«، 
»اإلتفاقات العديدة اليت وقعتها 
وزارة الصحة، وأبرزها االتفاقية 
اليت حتولت إىل معاهدة مع دولة 
الدواء  تصدير  أجل  من  العراق 
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املرضى  واستشفاء  اللبناني 
العراقيني«.

أن  فيه  شك  ال  »مما  وختم: 
سهل،  وغري  طويل  الطريق 
لكننا قادرون من خالل التعاون 
الكثري  حتقيق  على  واإلصرار، 
الصعبة  املرحلة  هذه  ومتابعة 
اجلديد  الصحة  وزير  بوجود 

الدكتور محد حسن«.
حسن

حسن  الوزير  نوه  بدوره، 
»الذي  لسلفه  املميز  بالنشاط 
احمللية  الصعد  على  برز 
جعل  ما  والدولية،  والعربية 
اللبنانية مكانتها  لوزارة الصحة 
املميزة، فلقيت مشاركة الوزير 
جبق يف املنتديات اخلارجية كل 
ان  معتربا  واإلحرتام«،  التقدير 
جبق  مجيل  الدكتور  أجنزه  »ما 
فخر لنا«، شاكرا وسائل اإلعالم 
على »جهودها يف مواكبة نشاط 

وزارة الصحة العامة«.
املرحلة  »عنوان  أن  حسن  واكد 
من  املواطن  صحة  املقبلة: 
الوطن، وسنتعاون مجيعا  صحة 
ورأى  املواطن«،  ملصلحة صحة 
»اننا منر بظروف صعبة وعسرية، 
للمؤسسات  امتحان  وهذا 
وللمؤسسات  الصحية  الرمسية 
اخلاصة  اإلستشفائية  واملراكز 
كما للجهات الدولية املاحنة اليت 
معها  العالقة  استمرار  نتمنى 
هذه  يف  خصوصا  وتوطيدها، 
الظروف الصعبة اليت منر بها«.

وشدد على ان »املرفق احليوي 
بصحة  يهتم  فيه  نعمل  الذي 
مسؤولية  وهذه  اإلنسان، 
إنسانية أخالقية يف شكل أولي. 
فالسرتة اليت يرتديها العاملون 
بيضاء،  الصحي  الشأن  يف 
هذا  على  حنافظ  أن  وهمنا 
سوداء  نقطة  أي  ألن  البياض، 
وإن كانت صغرية جدا ستشوه 
احملافظة  علينا  لذا  األبيض، 
ومهنتنا  سرتتنا  بياض  على 
وأخالقياتنا وإنسانياتنا«، مؤكدا 

»سنستمر يف رسالة واحدة«.
عمار

بالوزير  عمار  الدكتور  ورحب 
موظفي  باسم  وشكر  اجلديد 
جبق  الوزير  به  قام  ما  الوزارة 
يف الوزارة، مؤكدا أن »بصماته 

لن تنسى«. 

حفل  االول  امس  ظهر  قبل  مت 
وزارة  يف  والتسلم  التسليم 
أبو  الوزيرين وائل  الصناعة بني 
اهلل،  حب  عماد  والدكتور  فاعور 
للوزارة  العام  املدير  حضور  يف 
داني جدعون، املدير العام ملعهد 
بسام  الدكتور  الصناعية  البحوث 
ملؤسسة  العامة  املديرة  الفرن، 
املقاييس واملواصفات »ليبنور« 
رئيس  درغام،  لينا  املهندسة 
اللبنانيني  الصناعيني  مجعية 
ونائب  اجلميل  فادي  الدكتور 
واألمني  جورج نصراوي  الرئيس 

العام الدكتور خليل شري.
أبو فاعور

فاعور  ابو  الوزير  واستهل 
االعالم  »وسائل  بشكر  كلمته 
مدى  على  عملي  واكبت  اليت 
خري  وكانت  املاضية  االشهر 
معرب وأمني على نشاطات وزارة 
مطالب  وهي  ومطالبها  الصناعة 
حب  الوزير  مهنئا  الصناعيني«، 
اهلل على »تقلده منصبه الوزاري«، 
متمنيا له »التوفيق يف عمله يف 
الوزارة، وهو رجل كفاءة وعلم. 
وأعتقد انه سيضفي على الوزارة 
الكثري من االجيابيات واالجنازات 
بشكل  الصناعة  حتتاجها  اليت 

اساسي«.
يف  العملية  جتربيت  »من  وقال: 
االزمة  ان  اؤكد  الصناعة،  وزارة 
كان  وان  احلالية،  االقتصادية 
جوهرها  لكن  ماليا،  ظاهرها 
يكون  ولن  اقتصادي.  احلقيقي 
هناك نهوض اقتصادي ووقوف 
مل  اذا  التعثر  هذا  من  للبنان 
والقطاعات  الصناعة  اعطاء  يتم 
تستحق«.  اليت  املكانة  االنتاجية 
االقتصادي  »النموذج  ان  وأكد 
سقط  قد  التارخيي  اللبناني 
بعد  قام  وهو  رجعة،  غري  اىل 
على  وحصل  وبعده  االستقالل 
دعم بعد اتفاق الطائف«، واشار 
اىل ان »اهمال القطاعات االنتاجية 
اثبت عقمه وفشله. وبالتالي اي 
ان  جيب  جديدة  اقتصادية  خطة 
تقوم على اعادة االعتبار للصناعة 
االنتاج.  ومسألة  والزراعة 
تارخييا، اآلباء املؤسسون للنظام 
االقتصادي اللبناني قدموا نظرية 
قبل االستقالل، تقوم على مقولة 
مبعنى  منوت«.  او  »نستورد 
وحبرية  جتارية  أمة  لبنان  ان 
ال  وبالتالي  بالتجارة،  وموهوبة 
العالية  كفاءاته  الشغال  داعي 
ان  اعتقد  واليوم  الصناعة.  يف 
املقولة اليت تصح هي »ننتج أو 

منوت«.
اهلل،  حلب  فاعور  ابو  ومتنى 
كما  الوزارة  يف  »التوفيق 
النظر  بصرف  اجلديدة،  للحكومة 
كحزب  السياسي  موقفنا  عن 
معلنا  »دميوقراطي«،  وكلقاء 
االشرتاكي  التقدمي  »احلزب  أن 
املعارضة  موقف  يف  سيكون 
العاقلة  واملسؤولة.  العاقلة 
مبعنى تقدير ظروف البلد واعطاء 
هذه احلكومة الفرصة اليت حتتاج 
على  قدرتها  مدى  لتربهن  اليها 

معاجلة االوضاع«.
الفرتة  »يف  انه  اىل  ولفت 
القضايا  بعض  أمتمنا  السابقة 
للصناعة،  ما  دفعا  قدمت  اليت 
وأبرز هذه االجنازات هي اجراءات 
احلماية عرب الرسوم النوعية، ومت 
قرارا   17 اصدار  على  االتفاق 
بعد  ومنتجا  قطاعا   17 حبماية 
يف  نسميه  ما  مع  مرير  صراع 
التجارية  االولغارشيا  ادبياتنا 

اي  ترفض  كانت  اليت  اللبنانية 
اجراء حلماية الصناعة«.

الوزير  معالي  »ستواجه  أضاف: 
واجلشع  النهم  التجاري  املنطق 
من  بالكثري  يتحكم  الذي  ذاته 
االستمرار  ان  واعتقد  املفاصل. 
والرسوم  احلماية  مشاريع  يف 
امر  الصناعة  حلماية  النوعية 
موت.  او  حياة  وقضية  حيوي 
السابقة  املرحلة  يف  واستطعنا 
مع  االتفاقيات  بعض  ننجز  ان 
املؤسسات  وبعض  املرفأ  ادارة 
يف الدولة لتخفيض االكالف على 
ان  ايضا  واستطعنا  الصناعيني، 
لبنان  مصرف  مع  اتفاقا  ننجز 
للتصدير،  قروض  اعطاء  لدعم 
اعادة  ننجز  ان  أيضا  استطعنا 
للتعميم  السابق  للقرار  االعتبار 
جملس  رئيس  عن  الصادر 
الوزراء املتعلق باعطاء االفضلية 
للصناعات اللبنانية يف املشرتيات 
احلكومية، لكن االمر اليوم يتعدى 
جمرد التعميم. لقد تقدمنا كوزارة 
نسبة  ختصيص  باقرتاح  صناعة 
احلكومية  املشرتيات  كل  من 
العالج  وهذا  اللبنانية،  للصناعة 
هو االفضل ألن مسألة الكوتا او 
وختضع  حمسومة  ليست  احلصة 
للمزاجية، وجتد نفسك انك جتلس 
صالحيات  دون  من  املكتب  يف 
ان  االخرى  االدارات  من  وتطلب 
اللبنانية«،  املنتجات  تشرتي 
فرض  يف  هو  »احلل  ان  معتربا 
املوضوع  وهذا  للصناعة،  كوتا 
أن  وآمل  املوازنة  يف  موجود 
ايضا،  املوازنة  هذه  ويف  يقر. 
هناك بند يتعلق بدعم التصدير، 
كنا نطمح أن يكون الدعم بنسبة 
اكرب، وقد وصلنا اىل نسبة %5. 
البيئي  االلتزام  موضوع  وهناك 
انك  وامتنى  الصناعة  وزارة  يف 
االهتمام  االمر  هذا  ستعطي 
الصناعيني  ان  ال سيما  الكايف، 
بأولوية  االلتزام  على  وافقوا 
محلة  وهناك  البيئي.  االلتزام 
اليت  اجلودة  وختم  الغذاء  سالمة 
سبق واطلقناها، امتنى ان تستمر 
من  لي  كان  واذا  احلملة.  هذه 
توصية، فأنا اوصيك خريا باجلهد 
الليطاني  الذي حصل يف مسألة 
على صعيد رفع الضرر الصناعي 
رائعة  فرصة  من  ميثله  مبا  عنه 

بيئية وصحية للبنانيني«.
حب اهلل

كلمة،  اهلل  حب  الوزير  وألقى 
حسن  على  »أشكرك  فقال: 
اليت  كلمتك  وعلى  االستقبال 
وأثين  مضمونها،  على  أوافقك 
مبادرات  من  به  قمت  ما  على 
على  أيضا  بنيت  اليت  واجنازات 
وعلى  السابقني.  الوزراء  عمل 
احلماية  موضوعا  املثال  سبيل 
على  قائم  والتوجه  والليطاني. 
على  سأبين  كما  العمل،  متابعة 
القطاعني  يف  اخلاصة  جتربيت 
العرب  وأستخلص  واخلاص  العام 
أساسا  أعتربه  ما  على  وأركز 
القطاع  ويف  الوزارة  يف  للنجاح 
املشرتك  العمل  وهو  اخلاص، 
والتفاعل والتكامل بني القطاعني 

العام واخلاص«.
»القطاع  ان  اهلل  حب  ورأى 
وهو  ويئن  يصرخ  الصناعي 
االبن املنسي من قبل احلكومات 
املتعاقبة، وحيصل هذا األمر منذ 
عشرات السنني، حني كان يقوم 
فيما  الريعية،  على  االقتصاد 
االنتاجية  على  الرتكيز  املطلوب 

والتصدير«.

ولفت اىل ان »مجعية الصناعيني 
أطلقت صرخة منذ يومني ومسعتها 
كما مسعها اللبنانيون يف الداخل 
ال  كي  معا  وسنعمل  واخلارج، 
نضطر للصراخ جمددا، وال نرتك 
هذه الصرخة تذهب سدى. علينا 
ان نعمل يف الوزارة واملؤسسات 
التابعة هلا، وأعين معهد البحوث 
املقاييس  ومؤسسة  الصناعية 
واملواصفات بالتنسيق مع مجعية 
املعنية  واالدارات  الصناعيني 
مطالب  معاجلة  أجل  من  االخرى، 
الصناعيني والقطاع األساسية، ال 
بل متطلبات النهوض االقتصادي 
على  تعتمد  اليت  االساسية 

الصناعة«.
واوضح ان »حجم الصناعة %14 
من الناتج العام، فيما تستقطب 
22% من اليد العاملة، واعترب ان 
القطاع الصناعي ركن اساسي من 
اول  ومساهم  االقتصاد  اركان 
يف النمو وانقاذ لبنان من ازمته 
واحلياتية  واملالية  االقتصادية 
ان  مؤكدا  اخلانقة«،  واالجتماعية 
اولوية  سيكون  الصناعة  »دعم 
لبنان،  االقتصادي يف  للنهوض 

ال بل اقول للنهوض بلبنان«.
وشدد على انه »لن تكون قائمة 
الصناعة  قيامة  دون  من  للبنان 
مسؤولون  وكلنا  وازدهارها، 
ألقي  ولن  النهوض،  عملية  عن 
او  الوزارة  على  املسؤولية 
علينا  الدولة،  او  الصناعيني 
كما  واالنتاجية  االنتاج  زيادة 
وعلينا  السيولة،  تأمني  علينا 
زيادة االستهالك وتفعيل االنتاج 
الكلفة  وترشيد  اجلودة  وحتسني 
وخفض األسعار، كما جيب العمل 
على صناعات جديدة يف جماالت 
االبداع والثقافة واملعرفة، ولدي 
أي  ويف  اللبنانيني  جلميع  طلب 
موقع كانوا، أن يسألوا أنفسهم: 
دعم  يف  يوميا  أساهم  كيف 
اللبنانية؟  الصناعات  وشراء 
وبأي نسبة؟ كيف أساهم بتنمية 
وبالتالي  الوطنية  الصناعة 
عن  مسؤولون  كلنا  االقتصاد؟ 
وحماربة  واالنتاج  الصناعة  دعم 

البطالة والفساد«.
لكنها  فرصة  »لدينا  اضاف: 
قصرية جدا لدعم القطاع بتأمني 
املدن  يف  واالستثمار  السيولة 
املنتجات  ومحاية  الصناعية 
السوق،  اغراق  ومنع  اللبنانية 
الصناعة  تنشيط  على  يساعد  ما 
وزيادة الصادرات وخفض احلاجة 
وحتسني  الصعبة  العملة  اىل 
الـ  ومحاية  التجاري  امليزان 
القطاع  يف  وظيفة  الف   195
و5500 مصنع، وبالتالي حتصني 
واالجتماعي  االقتصادي  األمن 

واملالي«.
أزمة  يشهد  »لبنان  أن  واعترب 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
أمام  أكرب  والتحدي  كبرية، 
نأمل  اليت  اجلديدة  حكومتنا 
ثقة  كما  الربملان  ثقة  تنال  أن 
منهم  املنتفضني  اللبنانيني 
فرصة  ولدينا  املنتفضني،  وغري 
بسرعة.  يضيق  الوقت  لكن 
الكالم  من  القليل  وسنعتمد 
والعمل.  االنتاجية  على  والرتكيز 
اذ ستحدد حكومتنا اولوياتها مع 
رؤية واضحة واسرتاتيجية كاملة 
وخمططات مدروسة لنبدأ التنفيذ 
بشفافية وعرب تعاوننا مع احلراك، 
ونتمنى على اللبنانيني ان يعطونا 
ثقتهم اليت علينا ان نعرف كيف 

نكتسبها بأفعالنا«.

تسليم وتسلم يف الصناعة.. أبو فاعور: التقدمي سيعطي 
احلكومة الفرصة.. حـب اهلل: اولـويتنا الـنهوض بلـبنان
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لـبنانيات

الداخلية  وزارة  شهدت 
التسليم  عملية  والبلديات 
السابقة  الوزيرة  بني  والتسلم 
ريا احلسن وخلفها العميد حممد 
الباحة  يف  حفل  خالل  فهمي، 
املدير  للوزارة، حضره  اخلارجية 
العام لقوى االمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان واملدير العام لالمن 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
واملدير العام لالحوال الشخصية 
العميد الياس اخلوري ومستشار 
احلسن لشؤون السجون العميد 
الضباط  وكبار  فارس  فارس 

واملوظفني يف الوزارة.
االستقبال  مراسم  اقيمت  وقد 
وقع  على  اجلديد،  للوزير 
وحرس  االمن  قوى  موسيقى 
عقد  ثم  الداخلية،  وزارة  سرية 
عرض  ختللها  احلسن  مع  خلوة 
وعمل  واالوضاع  للتطورات 

الوزارة.
الحسن

وعلى االثر، قالت احلسن: »أود 
أوال أن أتوجه بالشكر من أعماق 
قليب جلميع احلاضرين هنا اليوم، 
ومسؤولني  عامني  مديرين  من 
على كافة املستويات يف وزارة 
ولكل  والبلديات،  الداخلية 
بكل  الداخلية،  وزارة  يف  فرد 
والعسكرية،  املدنية  مكوناتها 
على تعاونهم معي خالل الفرتة 
اليت توليت فيها مسؤولية هذه 
كل  وعلى  احلساسة،  الوزارة 
اليت  األهداف  لتحقيق  بذلوه  ما 
الطريق،  بداية  منذ  رمسناها 
وآمل أن نكون وفقنا يف حتقيق 

جزء منها على األقل«.
أضافت: »أقول ملن سيحمل هذه 
األمانة اعتبارا من اليوم: لديك 
هنا فريق عمل على قدر كبري من 
والتفاني،  واإلخالص  الكفاءة 
ميكن أن حتقق معه الكثري، على 
أمل أن تتوافر لك، يف املرحلة 
تساعد  أفضل،  ظروف  املقبلة، 
على ترمجة كل الطموحات. رغم 
كل ما مر به لبنان من حتديات 
مشهد  نرى  نزال  ال  صعبة، 
التسليم والتسلم، حيث السابق 
يعطي الالحق عصا البدل، رمزا 
ملناعة مؤسساتنا، وملبدأ تداول 

السلطة، واستمرارية احلكم«.
تألفت  »عندما  وتابعت: 
احلريري،  سعد  الرئيس  حكومة 
اآلمال  وعقدنا  خريا،  استبشرنا 
الكبرية عليها، الننا أعتقدنا أن 
التسوية اليت أتت بها، تعكس 
الصادق  التعاون  ألهمية  وعيا 
لتحقيق إجنازات ملموسة. ولكن، 
حيصل.  مل  االمر  هذا  لالسف، 
جربنا أن نعاجل التحديات الكربى 
واجهنا  لكننا  البلد،  تواجه  اليت 
احلكومة  قدرة  من  حدت  حواجز 
على االجناز. ويف النهاية، تبني 
للرئيس  كما  مجيعا،  للبنانيني 
ليست  احلكومة  أن  احلريري، 
ألنها  ولالستمرار،  للحياة  قابلة 
باتت مؤذية ملصلحة لبنان قبل 
ذلك،  كل  ورغم  شيء.  كل 
ويف ظل هذا اجلو احلكومي غري 
قدر  جاهدة  سعيت  الصحي، 
اإلمكان إىل حتقيق ما كنت أطمح 
املتاحة  اإلمكانات  ضمن  إليه، 

كان  وقد  احمليطة.  والظروف 
أن  لطموحي،  الرئيسي  العنوان 
الداخلية، من جمرد  أنقل وزارة 
وزارة تؤمن األمن للمواطن، إىل 
من  املواطن،  بها  يؤمن  وزارة 
تدخل  إصالحات  جمموعة  خالل 
الوزارة،  اىل  احلداثة  عنصر 
احلكومية،  املعامالت  وتسهل 
التعاطي  يف  الشفافية  وتؤمن 
مع املواطن، وتغلق ابواب اهلدر 

والفساد«.
مل  الظروف  أن  »مع  وقالت: 
تسمح  ومل  مالئمة،  دائما  تكن 
ما  كل  واقعيا  نرتجم  بأن  لنا 
ظل  يف  وخصوصا  إليه،  نصبو 
واملالي  االقتصادي  الوضع 
الراهن،استطعنا أن نتقدم كثريا 
نضع  وأن  امللفات،  بعض  يف 
السكة، وأن  اآلخر على  بعضها 
نرسي أسسا للتطوير والتحسني 
الوزارة،  عمل  جماالت  كل  يف 
إن يف ما يتعلق مبلف السالمة 
املرورية والسري او يف حتسني 
وضع السجون واملساجني او يف 
مكننة االحوال الشخصية او يف 
لتمكينها  البلديات  وضع  تعزيز 
او  االمنائي  دورها  اداء  من 
مطار  أمن  وتعزيز  حتسني  يف 
يف  او  الدولي  احلريري  رفيق 
اليت عرضنا  امللفات  غريها من 
تقدم العمل فيها بالتفصيل يف 

كتيب يوزع عليكم الحقا«.
منذ  كنت،  »لقد  أضافت: 
أمام  لتعييين،  األوىل  اللحظة 
امرأة  أول  كوني  حبكم  حتد، 
ووجدت  الداخلية،  حقيبة  تتوىل 
نفسي أمام حتد مزدوج: األول 
الوزارة،  مرتبط بتشعب ملفات 
وبأهمية دورها، والثاني يتمثل 
اللبنانية  املرأة  إثبات قدرة  يف 
الوزارية  املناصب  تولي  على 
وحتى  القطاعات،  كل  يف 
أو  متييز  اي  دون  من  االمنية، 
نظرة دونية. لقد بذلت اجلهود 
امللقاة  التحديات  ملواجهة 
أصعب  يف  وذلك  عاتقي  على 
بها  مير  اليت  وأدقها  املراحل 
وقد  احلديث.  تارخيه  لبنان يف 
انطلقت قراراتي من أن موقعي 
يفرض  كان  للداخلية،  كوزيرة 
االمن يف  على  أحافظ  أن  علي 
اللبنانيني  ولكل  لبنان  كل 
واالهم،  القانون  أطبق  وأن 
هذه  ان  أضمن  أن  همي  كان 
ال  احملقة  الشعبية  االنتفاضة 
تبغي  ال  جمموعات  من  تستغل 
أعتقد  وبالفعل،  للبنان.  اخلري 
مع  املتوازن  الوزارة  تعامل  أن 
التحركات الشعبية، جنب البالد 
بأن  والزمن كفيل  دماء.  إراقة 
االمنية  فالقوى  ذلك.  يثبت 
أجل  من  كاملة  بواجباتها  قامت 
املتظاهرين  أمن  على  احملافظة 
واملرافق  املؤسسات  ومحاية 
شديدة  ظروف  وسط  العامة 
البشرية  االضرار  ورغم  التعقيد 

الكبرية اليت تكبدتها«.
الرئيس  دولة  »أشكر  وختمت: 
على ثقته بي من خالل إسناده 
احلساس  املنصب  هذا  إلي 
جدا. وال بد من ان أشيد بتزايد 
أعداد الوزيرات املشاركات يف 

تسليم وتسلم يف الداخلية..  احلسن: تعاملنا املتوازن مع التحركات الشعبية 
جنب البالد إراقة الدماء فـهمي: سـأبقى عـلى مـسافة واحـدة مـن الـجميع

هلن  وأمتنى  احلالية  احلكومة 
النجاح. كما أمتنى على احلكومة 
الشارع  صوت  اىل  تنصت  أن 
هلؤالء  احملقة  املطالب  وتتبنى 
للعيش  التواقني  املتظاهرين 

الكريم«.
فهمي

بداية  »أود  فقال:  فهمي  أما 
اتوجه بالشكر لدولة رئيس  ان 
دياب  حسان  الدكتور  احلكومة 
واىل كل من وضع ثقته بي من 
املسؤولية،  بهذه  تكليفي  اجل 
وزير  منصب  تسلم  ان  ال شك 
الداخلية يف هذه االوضاع اليت 
يعاني منها لبنان هو أمر صعب 
النجاح  حتدي  بصعوبته  يوازي 
امسي  اجل  من  ليس  فيه، 
وشخصي بل من اجل كل لبناني 
انتمى.  وجهة  طائفة  اي  اىل 
العمل  عند  التوقف  من  بد  وال 
بذلتها  اليت  واجلهود  الدؤوب 
والذي  احلسن  الوزيرة  معالي 
اساسية  انطالق  نقطة  سيشكل 

بالنسبة لي«.
كوزير  اليوم  »أقف  أضاف: 
للداخلية والبلديات امام حتديني 
نعيشها:  اليت  االزمة  لتخطي 
حتقيق  على  العمل  هو  االول 
نصب  وضعتها  اليت  االهداف 
على  مدماك  الضافة  عيين 
سابقا  حتققت  اليت  االجنازات 
املواطن،  مع  تكاملها  وتعزيز 
والثاني هو حتقيق ما امكن من 
من  احملقة  املواطنني  مطالب 
بها.  املعمول  القوانني  خالل 
وفق  بالكثري  اعد  ان  ميكنين 
االهداف اليت امحلها ولكن حبكم 
السنوات العديدة اليت قضيتها 
يف مؤسسة اجليش وتعاطي مع 
املناطق  كافة  يف  املواطنني 
بأن  متأكد  فإنين  اللبنانية، 
تنفيذ  دون  تبقى  اليت  الوعود 
تنعكس سلبا على صاحبها وعلى 
من يستمع اليها. لذلك سأبتعد 
وسأستعيض  وعود  كلمة  عن 
عنها بكلمة متنيات النين مصمم 
على القيام بكل ما ميكن ويسمح 
واالمكانات  القانون  به  لي 
تنعكس  اجيابية  صدمة  الحداث 

على لبنان وعلى مواطنيه«.

تسلم وتسليم بني الحسن وفهمي
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»لقد وضعت خطة عمل  وتابع: 
حتويل  اهلل،  بإذن  لي  تسمح 
واقع  اىل  التمنيات  هذه  اغلب 
والصادق  الشفاف  بالتعاون 
كافة  ومع  الزمالء  الضباط  مع 
املوظفني من دون استثناء من 
ومع  املؤسساتي  العمل  خالل 
سلم  ختطي  عدم  على  التأكيد 
القيادة، ال سيما جلهة توضيح 
االمنية  للقوى  احلقيقية  املهمة 
البعض تشويهها،  حاول  واليت 
القوى  املطاف  نهاية  يف  إذ 
الشعب  من  االمنية هي شرحية 
وجعه  من  يتوجعون  االمين، 
ويعانون من معاناته. وانا أجزم 
باملقابل، بأن اي لبناني ال ولن 
االمنية  القوى  تقف  بأن  يقبل 
التعدي  عند  االيدي  مكتوفة 
وعند  القوانني،  وعلى  عليها 
استباحة االمالك العامة واخلاصة، 
وتهديد حياة املواطنني، عندها 
تسود الفوضى اليت ال ضوابط 
هلا كما حصل باالمس بالتعدي 
مثال،  اخلاصة  االمالك  على 
مهددة  منا  كل  حياة  وتصبح 
هذا  عشنا  وقد  وعائالتنا،  حنن 
طويلة  لسنوات  االليم  الوضع 
املشؤومة  نتائجه  من  وعانينا 
لبنان  بزوال  هددت  اليت 

وهويته«.
لكم  أضمن  هنا  »من  وأردف: 
ان قوى االمن لن تعتدي على 
احد وستبذل كل جهد ممكن من 
وحقوق  التعبري  حق  محاية  اجل 
محاية  مع  بالتوازي  االنسان 
املعمول  والقوانني  املواطنني 
وسأعمل  الشأن،  بهذا  بها 
حال  خمالفة يف  اي  احالة  على 
ملعاقبة  املعنيني  اىل  حصوهلا 
صاحبها، اكرر املخالفة يف حال 
حصوهلا. ويف املقابل لن امسح 
االمنية  القوى  على  باالعتداء 
اليت تقوم بواجبها، واليت قدمت 
االجنازات  وحققت  التضحيات 
مستوى  على  بتألقها  ومتيزت 

االمن االستباقي«.
وحاليا  كمواطن  »أوجه  وقال: 
القلب اىل  كمسؤول، حتية من 
شعبة املعلومات اليت عملت وال 
عماد  اللواء  بتوجيهات  تزال 

العام  املديرية  واىل  عثمان، 
وال  عملت  اليت  العام  لالمن 
عباس  اللواء  بتوجيهات  تزال 
متابعة  على  وسأعمل  ابراهيم، 
مستوى التنسيق بينهما من اجل 
االفضل. صحيح ان اول ما جيول 
يف اذهان الناس ان التكلم عن 
هي  والبلديات  الداخلية  حقيبة 
قوى امن وامن عام وما شابه، 
اهتمامات  احلقيبة  هلذه  ان  اال 
اثبتت  حيث  شأنا  تقل  ال  عدة 
االجتماعي  االمن  ان  االحداث 
والسياسي  االقتصادي  واالمن 
ال  جزء  والغذائي  واالعالمي 
االمنية  املنظومة  من  يتجزأ 
ككل. وعليه، سأضاعف اجلهود 
الدفاع  عناصر  انصاف  اجل  من 
املدني ومن اجل حتقيق مطالبهم 
ادنى  دون  من  ألنهم  احملقة، 
شك قد اثبتوا دائما جهوزيتهم 
يف  التضحيات  وقدموا  العالية 
اجل  من  مبهامهم  القيام  سبيل 
وامالكهم،  املواطنني  انقاذ 
جهوزيتهم  تعزيز  وسأحاول 

اللوجستية ضمن املستطاع«.
ملف  اىل  »بالنسبة  أضاف: 
شائك  ملف  انه  السجون، 
سأعمل بكل ما أوتيت من قوة 
الصعب  امللف  هذا  على  للعمل 
هذا  يف  تنفيذه  مت  ما  ومتابعة 
حقوق  تأمني  اجل  من  اجملال 
حماوال  وسالمتهم،  السجناء 
ملتابعة  باجملتمع  دجمهم  اعادة 
وسأتشدد  الطبيعية.  حياتهم 
وفق ما تسمح به القوانني يف 
السري  قوانني  خمالفات  متابعة 
اليت  االحصاءات  بينت  واليت 
تشكل اعلى نسبة من الوفيات 
من  سأطلب  كما  واالصابات. 
على  العمل  متابعة  املعنيني 
اجملال  هذا  التوعية يف  تكثيف 
وتطبيق القوانني على املخالفني 
من دون استثناء، حتى ابين اذا 
القانون.  عليه  سيطبق  خالف 
اجل  من  جاهدا  سأسعى  كما 
تسهيل معامالت املواطنني اليت 
هي من ضمن صالحيات وزارة 
الداخلية والبلديات ان من حيث 
او من  املكننة  باعتماد  املطالبة 
عمل  تفعيل  يف  التشدد  حيث 

بعض املوظفني الذين يتلكأون 
بواجبهم ويتسببون عن قصد او 
املواطنني  عدمه يف حتميل  عن 
اضاعة  ام  اضافية  مادية  اعباء 
لوقتهم عبثا. حنن هنا يف خدمة 
املواطنني  حق  فهذا  املواطن، 
حواجز  هناك  يكون  ولن  علينا 
لتلبية مطالبهم احملقة طبعا ومن 

دون اي متييز«.
احد  على  خفيا  »ليس  وتابع: 
لي  اليت  احلكومة  هذه  ان 
أتت  اليها،  االنتماء  شرف 
الشعبية  املطالب  لتلبية  نتيجة 
فإن  وبالتالي  الناس،  وأمل 
املدني  اجملتمع  مع  التواصل 
وسأتواصل  اولوياتي،  احد  هو 
مع هذا اجملتمع يف كل مناسبة 
لالستماع اىل ما لديه ومعاجلة ما 
ميكن معاجلته من اجل املصلحة 
القوانني  خالل  ومن  العامة 
املعمول بها. هناك نية صادقة 
من هذه احلكومة من اجل العمل 
هذه  من  البلد  هذا  انقاذ  على 
واالليمة،  العصيبة  احملنة 
وإعادة االمل اىل اهلنا واوالدنا 
من اجل مستقبل افضل للبنان، 
فلنصنع سويا خط الدفاع االول 
وخط اهلجوم االساسي من اجل 
يستهدف  ما  كل  من  محايته 

قيمه ومبادئه«.
اىل  اتوجه  ان  »قبل  وقال: 
لوسائل  ودعوتي  متنياتي 
حصل  عما  اعتذر  االعالم، 
باالمس مع فريق حمطة »ام تي 
يف« وشخصيا من االعالمي خنلة 
من  امللف  وسيتابع  عضيمي، 
قبل قوى االمن، وان شاء اهلل 
يصل اىل حقه بواسطة القانون. 
جيب ان نعمل معا من اجل لبنان، 
هذا  لبناء  اساسي  عمود  انتم 
اجملتمع وجيب ان نشبك ايادينا 
واهلنا  لبنان  النقاذ  بعضنا  مع 
ابوابي  وستكون  واوالدنا. 
مفتوحة لكم دائما لكوني مقتنعا 
بأنكم صلة وصل اساسية لبناء 

جمتمع افضل«.
أضاف: »لطاملا عملت يف حياتي 
وفق مبدأ االبتعاد عن السياسة 
واحدة  مسافة  على  والبقاء 
االوفياء  املواطنني  كافة  من 
امام  اليوم  أعاهدكم  لبلدهم، 
اهلل وامامكم، بأنين سأبقى على 
من  اجلميع  من  واحدة  مسافة 

اجل تطبيق القوانني«.
بهذا  كلميت  »سأنهي  وختم: 
جلبابي  يف  أتيتكم  القول: 
خرجت  فإن  هذا  وثوبي  هذا 
اهلل  وفقين  خائن،  فأنا  بغريها 

واياكم«.
اجتماع أمني

أمنيا  اجتماعا  فهمي  عقد  ثم 
متحور  وابراهيم،  عثمان  حضره 
االمنية يف ضوء  االوضاع  حول 
وما  اليومية  الشعبية  التحركات 
يرافقها من اعمال شغب تطال 

االمالك العامة واخلاصة.
للدفاع  العام  املدير  التقى  ثم 
خطار،  رميون  العميد  املدني 
اليت  املهمات  يف  معه  وحبث 
املدني  الدفاع  عناصر  ينفذها 

يف لبنان.
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مـقاالت وتـحقيقات

حفل  االول  أمس  ظهر  قبل  مت 
وزارة  يف  والتسلم  التسليم 
السابق  الوزير  بني  العدل 
ووزيرة  سرحان  ألربت  القاضي 
ماري  احملامية  اجلديدة  العدل 
املديرة  حضور  يف  جنم،  كلود 
جدايل،  روىل  للوزارة  العامة 
رئيس هيئة التفتيش القضائي 
رئيسة  سعد،  بركان  القاضي 
هيالنة  القاضية  القضايا  هيئة 
التشريع  رئيسة هيئة  اسكندر، 
جويل  القاضية  واالستشارات 
يف  احلكومة  مفوضة  فواز، 
القاضية  الدولة  شورى  جملس 
جملس  رئيس  دلول،  فريال 
القضاء األعلى السابق القاضي 
القضاة  من  وعدد  فهد  جان 

امللحقني بالوزارة وإداريني.
سرحان

وتبادل  والتسلم  بعدالتسليم 
الوزير  قال  تذكاريني،  درعني 
ان  اليوم  »حظي كبري  سرحان: 
نستقبل يف وزارة العدل وزيرة 
فقط  ليس  اجلديدة،  العدل 
جامعية  كأستاذة  وإمنا  كوزيرة 
وفرد من أفراد العائلة الكبرية، 

العائلة احلقوقية«.
اضاف: »إنها املرة األوىل اليت 
تستلم فيها إمرأة وزارة العدل 
بعد تعاقب 61 وزيرا على هذه 
الرجال،  من  مجيعهم  الوزارة، 
أول  أنها  القول  ميكن  لذا 
يف  العدل  وزارة  تستلم  إمرأة 
لبنان، وقد أتى تعيينها تتوجيا 
السيدات  للباقة  واستكماال 
وزارة  مهام  استلمن  اللواتي 
العامة  املديرة  بدءا من  العدل، 
مرورا  بها،  نتعز  اليت  القاضية 
ورئيسة  القضايا  هيئة  برئيسة 
واإلستشارات،  التشريع  هيئة 
بلغت  القاضيات  نسبة  أن  عدا 
ما  وهذا   ،%52 اآلن  حتى 
وشفافية  رونقا  العدل  يزيد 
وجدية يف تسيري املرفق العام 

القضائي«.
أضاف: »ما يزيدني فخرا ايضا 
هو انين أسلم وزارة العدل اىل 
حقوقية أنتمي واياها اىل نفس 
يف  سواء  احلقوقية،  املدرسة 
اجلامعة او النظام احلقوقي الذي 
ننتمي اليه ونفاخر به، لك مين 
وأنا  والتوفيق،  التمنيات  كل 
سوف  العدل  وزارة  ان  متأكد 
ملهامها  توليك  خالل  تشهد 

املزيد من النجاح والتألق«.
وزارة  أن  نعترب  »حنن  وتابع: 
ليس  الوزارات،  أم  هي  العدل 
الذي  العديد  بسبب  وال  مباهاة 
او  االكثر  النهم  فيها  يعمل 
الوزارة  هذه  الن  امنا  االفعل، 
وغري  مباشر  متاس  على  هي 
العامة  املرافق  كل  مع  مباشر 
بقيامها  ذلك  ويظهر  لبنان  يف 
املشاركة  خالل  من  بدورها 
أن  اذ  التشريع،  عملية  يف 
والنصوص  التشريعات  كل 
اليت  واالقرتاحات  واملشاريع 
يف  ادارة  أي  قبل  من  توضع 
على  الزامية  بصورة  متر  لبنان 
هيئة  على  سواء  العدل  وزارة 
او  واالستشارات  التشريع 
وجود  حال  يف  القضايا  هيئة 

نزاعات«.
»ايضا  سرحان:  وأردف 
يف  العدل  وزارة  أهمية  تظهر 
فكل  لبنان،  يف  السائد  اجلو 

تسليم وتسلم يف العدل.. سرحان: مكافحة الفساد يف صلب 
مهام الوزارة.. جنم: سأعمل لتعزيز استقاللية القضاء

يف  والتصرحيات  األحاديث 
ذكر  على  تأتي  اإلعالم  وسائل 
االحاديث  هذه  وكل  القضاء، 
االصالح  عملية  ان  اىل  تشري 
ومكافحة الفساد تبدأ بالقضاء، 
وما أريد قوله يف هذا اخلصوص 
من  بدءا  املسؤولني  كل  أن 
يشدد  الذي  اجلمهورية  رئيس 
دور  على  وخطاباته  كالمه  يف 
القضاء يف استئصال الفساد. 
لقد حتولت مهمة وزارة مكافحة 
وزارة  اىل  الغيت  اليت  الفساد 
صلب  يف  كان  واليت  العدل 

مهامها مكافحة الفساد«.
وعرض سرحان جردة سريعة ملا 
الوزارة  توليه  خالل  اجنازه  مت 
القضاة  بذهلا  اليت  واجلهود 
واالداريون الجناح املهام امللقاة 

على عاتق الوزارة.
وختم كالمه شاكرا »بي الكل« 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون على الثقة اليت اواله اياها 

وكان الداعم االول له.
نجم

كلود  ماري  الوزيرة  حتدثت  ثم 
جنم متوجهة اىل الوزير سرحان 
وزارة  اليوم  »أستلم  بالقول: 
بكل  استمعت  وقد  العدل، 
انتباه اىل كلمتك، وأنين متأكده 
الكاملة  اإلرادة  لديك  كان  انه 
لتنفيذ كل االصالحات املطلوبة 
منها  واليت حتققت  الوزارة  من 

أمور عدة«.
استمرار،  »احلكم  اضافت: 
أبعد.  وانا سأكمل وأذهب اىل 
امسحوا لي اليوم ان أركز على 
النقطة االساسية وسيأتي الوقت 
املفصل  العمل  برنامج  لنعرض 
على اكثر من صعيد، مؤسساتي 
النقطة  واداري.  وتشريعي 
االساسية، وهي كانت من أول 
الرئيس  وضعها  اليت  االهداف 
بعد  كلمته  يف  دياب  حسان 
تشكيل احلكومة، هي استقاللية 
ترتكز  عمارة  فالقضاء  القضاء، 
االستقاللية  اعمدة:  ثالثة  على 

والثقافة والفعالية«.

جزء  العدل  »وزير  واردفت: 
أما  التنفيذية،  السلطة  من 
مستقلة،  سلطة  فهو  القضاء 
من  مبوقف  تبدأ  واالستقاللية 
حباجة  أيضا  هي  امنا  قاض، 
ومن  قوانني،  جملموعة  ملحة 
هذه اللحظة أعلن امامكم وامام 
سأعمل  انين  اللبناني  الشعب 
استقاللية  لتعزيز  يلزم  ما  كل 
القضاء وشفافيته، فاستقاللية 
فصل  مبدأ  من  تتفرع  القضاء 
مينع  ال  هذا  لكن  السلطات 
التعاون بني السلطات ال بل هذا 
بفرتة  مير  لبنان  ضروري.  امر 
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عصيبة، شعبنا مظلوم ويطالب 
املستويات،  كل  على  بالعدالة 
كل  على  للعدالة  عطشان  وهو 
قوة  اىل  وحباجة  املستويات 

العدالة«.
يطالب  »شعبنا  ان  وأعلنت 
بالطبع  ولكن  سريعة  بعدالة 
تنتظر  متسرعة،الناس  ليست 
الفساد،  توقيف  القضاء  من 
اسرتجاع االموال العامة املنهوبة 
اليت  لبنان  كرامة  واسرتجاع 
بني  تصنيفه  بسبب  أهينت 
الدول االكثر فسادا يف العامل، 
القضاء  ايضا  تنتظر  الناس 
الفعال والشفاف حتى يستعيد 
الثقة بدولة احلق واملؤسسات، 
فمن دون هذا القضاء ال الشعب 
يثق بدولته وال دول العامل تثق 
القضاء  دون  ومن  بلبنان، 
املستقل،  والتشريع  املستقل 
او  الداخل  يف  استثمارات  ال 

اخلارج«.
أساس  »االقتصاد  ان  وأكدت 
باالستقرار،  تبنى  اليت  الثقة 
وفعالية القضاء وشفافيته هي 
على  وأنا  االستقرار،  اساس 
القضائية يف  السلطة  بان  ثقة 
األعلى  القضاء  جملس  طليعة 
واالرادة  النية  كل  لديه  الذي 
ومستقل  فعال  قضاء  لبناء 
يرفع الرأس، كما نرفع الرأس 

مبستوى قضاتنا«.
بالقول:  القضاة  اىل  وتوجهت 
»كل قاض مسؤول عن قراره، 
عمله  يف  أتدخل  لن  طبعا  وانا 
من  ضغط  الي  تعرض  واذا 
احلماية  درع  سأكون  جهة  اي 
الستقالليته، أما الذي سريضخ 
الي ضغط او اغراء فيجب عليه 
لن  املسؤولية.  مبدأ  يتحمل  ان 
بأن  ألحد  أمسح  ولن  أتدخل 
وال  السياسيني  من  ال  يتدخل، 
من أصحاب النفوذ، ولكن ويف 
ملصلحة  سأتدخل  حلظة  كل 
جملس  مع  بالتنسيق  الناس 
القضاء االعلى كي مننع املماطلة 
يف احملاكمات او تنفيذ االحكام. 
سأتدخل لتحفيز النيابات العامة 
لتالحق ملفات الفساد ألنه جيب 
واحلقيقة  املرتكب،  حماسبة 
جيب ان تظهر، فالشائعة تدمر 

احلقيقة«.
عدالة  غابت  »اذا  وختمت: 
حكم  مكانها  حتل  القضاء 
الشائعة فيقع الظلم. إن تعزيز 
بقرار،  يبدأ  القضاء  استقاللية 
وقراري واضح ولدي كل الدعم 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  من 
بكل  احلكومة.أرحب  ورئيس 
ويريد  معي  التعاون  يريد  من 
ان يكون جزءا من الزمن اآلتي 

والناس هم احلكم«. 

حزب  يف  بريوت  منطقة  نظمت 
عن  ندوة  اللبنانية«  »القوات 
واالقتصادي  السياسي  الوضع 
نتائج وحلول، حتدث  أسباب،   -
»اجلمهورية  تكتل  عضو  خالهلا 
واكيم،  عماد  النائب  القوية« 
اإلعالمية جيسي طراد قسطون، 
والربوفيسور روك -أنطوان مهنا 
اجلميزة،  الفرير يف  مدرسة  يف 
يف حضور عضو تكتل »اجلمهورية 
جان طالوزيان،  النائب  القوية« 
األمني املساعد لشؤون املناطق 
أبو جودة، منسق بريوت  جوزف 
مصلحة  رئيس  سبريو،  دانيال 
عضو  معراوي،  بول  املهندسني 
عاقل،  رياض  املركزي  اجمللس 
بريوت  بلدية  جملس  عضو 
إيلي  احلكمة  نادي  ورئيس 
خماتري  من  وعدد  حيشوشي، 
رئيسي  وفاعلياتها،  املنطقة 
والرميل  األشرفية  جتار  مجعييت 
شوييت  والياس  عيد  طوني 

وحشد من املسؤولني.
قسطون

بداية، حتدثت قسطون وحتدثت 
االقتصادي  »التدهور  عن 
نتيجة  البالد  يف  احلاصل 
والفساد  اهلدر  من  ثالثني سنة 
والصفقات مطالبة بوقفة ضمري 

من أجل التغيري«.
االقتصاد  أن  باألرقام  وشرحت 
اللبناني يسجل حنو 7 مليار دوالر 
نتيجة  خسائر  كإمجالي  سنويا 
عدم االستقرار السياسي، وعدم 
واضحة،  اقتصادية  خطط  وضع 
السرقات  »وقف  اىل  داعية 

والبدء مبسرية بناء وطن«.
واكيم

»اجلمهورية  تكتل  عضو  اعترب 
القوية« النائب عماد واكيم ان 
منذ  اللبنانية«  »القوات  حزب 
الشهيد  الرئيس  مع  تأسيسه 
بشري اجلميل وصوال إىل رئيس 
احلزب مسري جعجع هو حبد ذاته 
دولة  بناء  حنو  اجتماعية  ثورة 
قوية، فالقوات إضافة إىل عملها 
األرض  عن  واملدافع  املقاوم 
كانت تعمل يف الشق املعيشي 
واالجتماعي، وعندما أصبح لديها 
تعمل  هي  نائبا،   15 من  تكتال 
من  قدمت  قوية  مجهورية  لبناء 

أجلها آالف الشهداء«.
خالل  ومن  السلطة  »ان  ورأى 
يف  املواطن  وضعت  ممارستها 
املواطن  ولألسف  دائرة ضيقة، 
اللبناني  أجربوا  اذ  بذلك،  قبل 
على القيام بواجباته جتاه الدولة، 
من  جعلت  السلطة  ان  حني  يف 
يف  تباع  سلعة  املواطن  حقوق 

االنتخابات النيابية«.
وتطرق »إىل االزمة االقتصادية 
الدولة  ان  إىل  ولفت  واملالية، 
ففي  صادرات،  لديها  ليس 
املوقف،  سيد  التلف  الزراعة 
حرج،  وال  حدث  الصناعة  ويف 
اهلل«  »حزب  تأثري  إىل  إضافة 
سياسته  بسبب  االقتصاد  على 

وحروبه وتغطيته الفاسدين«.
 17 منذ  القائمة  الثورة  وحول 
شدد  املاضي،  األول  تشرين 
انطالقة  منذ  »اننا  على  واكيم 
بصلبها  وحنن  دعمناها،  الثورة 
هذه  اطار  خارج  حلول  وال 
الثورة، واملطلوب واحد هو خطة 
على  قادرة  شاملة  اقتصادية 

انتشالنا من الوضع الذي وصلنا 
اليه بسب الفساد، وسوء إدارة 
تأت  مل  »اذا  مضيفا  الدولة، 
املساعدات لن نستطيع النهوض 
اصالح  كثريا  حاولنا  جديد،  من 
عرب  احلكومة  داخل  من  الوضع 
الوزراء واستطعنا توقيف بعض 

الصفقات املشبوهة«.
وأوضح ان عمل تكتل »اجلمهورية 
القوية« منذ دخوهلا إىل اجمللس 
بها  تقدمت  اليت  والقوانني 
إضافة إىل األسئلة اليت وجهتها 
إىل حكومة الرئيس السابق سعد 
سنتني  »خالل  وقال:  احلريري، 
إىل  قانون  مشروع  بأ34  تقدمنا 
مع  باملشاركة  النواب  جملس 
عالقة  هلا  النيابة،  الكتل  بقية 
واملعيشية  االجتماعية  باحلياة 
ابرزها،  والطفل،  املرأة  وحقوق 
الذي  العدلي  القضاء  قانون 
القضائية،  الرتكيبة  إعادة  يعيد 
وقانون  الشفافية،  وقانون 
حبق  بالعنف  املتعلق  العقوبات 
وقانون  والنساء،  القاصرين 
للنفايات  املتكاملة  اإلدارة 
عليه  عملت  والذي  الصلبة، 
جاهدا، قانون أصول احملاكمات 
اثناء  مبحام  والسماح  اجلزائية، 
تعديل  املوقوف،  مع  التحقيق 
قانون  مواد  بعض  يف  قانون 
مكرر  معجل  قانون  اإلجيارات، 
يرمي إىل آلية التعيني يف الفئة 
األوىل يف اإلدارات واملؤسسات 
العامة، ولكن من ينادون مبكافحة 
عنه  أسقطوا  اليوم  الفساد 
اإلجيارات  قانون  العجلة،  صفة 
املطبوعات،  وقانون  السكنية، 
التعذيب،  معاقبة  وقانون 

وقانون القطاع اخلاص«.
خالل  من  توجهنا  أضاف:« 
للحكومة  سؤاال  ب16  التكتل 
حول  سؤال  أهمها  السابقة، 
القطاع  يف  العشوائي  التوظيف 
العام، الذي كشف عن توظيفات 
عشوائية ألكثر من 5300 موظف 
مت توظيفهم بطريقة غري قانونية، 
ما رتب على الدولة رواتب بـ60 

مليون دوالر«.
وأشار إىل »انه يف لبنان هناك 
مكافحة  على  قادرة  قوانني 
احكام  تطبيق  وهي  الفساد، 
املتعلق   2015 على   44 القانون 
مبكافحة تبييض األموال ومكافحة 
اليه  اشار  ما  وهذا  اإلرهاب، 
»اجلمهورية  لتكتل  األخري  البيان 

القوية«.
مهنا

وأكد مهنا »أن احلل للخروج من 
املستفحلة  االقتصادية  األزمة 
يف البالد يكمن يف تشكيل جلنة 

اختصاصيني  من  مؤلفة  طوارئ 
وجلنة  أوىل  كخطوة  اجملال  يف 
األموال  الستعادة  عليا  قضائية 

املنهوبة كخطوة تالية«.
للبدء  عملية  »إجراءات  وأعطى 
متالزمة  خطة  واضعا  باحللول 
مبوضوع املصارف مؤلفة من نقاط 
ست، أوهلا زيادة رأس املال من 
اخلارج وليس من الداخل، يليها 
من  الدولة  موجودات  خصخصة 
معتربا  للمصارف  تسنيدها  خالل 
أن 62% من الدين العام هو دين 
داخلي، بالتالي يسهل التصرف 
ال  ذهبية  فرصة  جيعلها  ما  به، 
مع  للشراكة  بها  التفريط  جيب 

القطاع اخلاص«.
واشار اىل االجراءات الفورية اليت 
ب«إقامة  مطالبا  اختاذها  جيب 
للودائع  ضامنة  تضامنية  محلة 
بني السلطة واملصرف املركزي 
»عملية  اىل  داعيا  واملصارف، 
دمج املصارف نظرا لكثرتها على 
مساحة لبنان. وطلب من الدولة 
تقديم ورقة اقرتاحات لصندوق 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد 
وليس  العام،  الدين  جلدولة 
تأخري  بهدف  هيكليته  إلعادة 
االستحقاق، خامتا اقرتاحاته بلجم 
والشبكة  الصيارفة  مافيا  فلتان 

املرتبطة بهم«.
وشدد »أن احلل األساسي يكمن 
الفساد،  ملفات  على  بالرتكيز 
املنهوبة  األموال  واسرتداد 
االنقاذية  للحكومة  خطة  مقدما 
تتمثل بوقف انتاج الكهرباء لسنة 
املولدات  واالعتماد على  كاملة، 
مباشر  استرياد  عدادات،  مع 
للمحروقات، ضبط التهريب يف 
موازنة  املعابر،  وضبط  اجلمارك 
تقشفية من خالل إقفال اجملالس 
واإلدارات  الفرعية  والصناديق 
سلسلة  زيادة  وجتزئة  الرديفة، 
سنوات  لثالث  والرواتب  الرتب 

أو جتميدها لسنة كاملة«.
أن  جيب  التقشف  »أن  ورأى 
خمصصات  على  أيضا  يسري 
واملدراء  السياسيني  ورواتب 
»ضرورة  اىل  مشريا  العامني 
االلتزامات  شفافية  مبدأ  اعتماد 
واألمالك  املناقصات  إدارة  يف 
البحرية، واجلمعيات غري احلكومية 
وغريها. ودعا اىل اصالح القطاع 
للخصخصة  والتحضري  العام 
ملكافحة  تشريعات  ووضع 
الفساد من قبل اجمللس النيابي 

وليس احلكومة.«.
»تفعيل دور  ومتنى يف اخلتام، 
وتشجيعه  اللبناني،  االغرتاب 
على االستثمار يف لبنان من أجل 

النهوض بالبالد« .

واكيم يف ندوة نظمتها القوات اللبنانية:
املـطلوب خـطة اقتـصادية شـاملة

النائب عماد واكيم
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مـقاالت وتـحقيقات

أزمـات »إفـالسـية« تـضرب املـصارف
محمد وهبة

سداد  عن  املصارف  ختّلف  احتماالت  ترتفع 
ما  األجنبية،  املراسلة  مصارف  جتاه  التزاماتها 
يعّرضها لالنعزال بشكل كامل عن النظام املالي 
يف  قضائية  أحكام  صدور  إىل  وصواًل  العاملي 
لن  املقبل  من شباط  فاعتبارًا  بإفالسها.  اخلارج 
يكون بإمكان املصارف تسديد قيمة االعتمادات 
املستحّقة عليها ملصارف املراسلة، وهي حاولت 
سحب دوالراتها من حساباتها اجلارية لدى مصرف 
بأنه لن  أن هذا األخري رفض متذّرعًا  إال  لبنان، 

يسمح بتحويل دوالراته إىل اخلارج.
خالل  املصارف  ستالحق  األزمات  من  سلسلة 
مع  العالقات  تدهور  رأسها  على  املقبلة  السنة 
املصارف املراسلة اليت قد تلجأ إىل رفع دعاوى 
قيمة  سداد  عن  ختّلفت  إذا  وجهها  يف  إفالس 
التزاماتها معها، واخلالفات مع مدّققي احلسابات 
حول تطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 الذي يفرض 
مليار   30 الـ  قيمتها  تتجاوز  قد  مؤونات  اقتطاع 
دوالر. أما استحقاق زيادة الرساميل )بالدوالر( 
لبنان،  الصادر عن مصرف   532 للتعميم  تطبيقًا 
التوقعات، بأن يتمكن  فمن املتوّقع، خالفًا لكل 
قبل  به  اإليفاء  من  املصارف  من  األكرب  العدد 

نهاية السنة اجلارية.
التحويل ممنوع

حاكم  بني  حاّد  نقاش  اندلع  قليلة،  أيام  قبل 
مصرف لبنان رياض سالمة وبني املصارف يتعلق 
بالدوالر  السيولة  على  احلصول  املصارف  بطلب 
من أجل تسديد التزاماتها يف اخلارج. املصارف 
أبلغته أن أمواهلا املودعة لدى مصارف املراسلة 
التزاماتها،  لتسديد  كافية  ليست  األجنبية 
درجة  إىل  لبنان  تصنيف  خفض  بعد  وخصوصًا 
)CC( الذي يفرض على مصارف املراسلة أمرين: 
من  عليها  اليت حتصل  الضمانات  قيمة  تزيد  أن 
مبختلف  االعتمادات  لفتح  اللبنانية  املصارف 
اليت  التسهيالت  سقوف  ختفض  وأن  أنواعها، 
كانت متنحها للمصارف اللبنانية إلجراء التحويالت 

ولفتح االعتمادات.
وحبسب مصادر مصرفية، فإن سالمة مدرك بأن 
األموال املوجودة يف حسابات املصارف يف اخلارج 
قد ال تكفي حتى نهاية شباط، إال أنه رفض رفضًا 
قاطعًا أن حتصل املصارف على دوالرات موجودة 
لديه من أجل حتويلها إىل اخلارج، مشددًا على أنه 

يتوجب على املصارف أن تتدّبر أمورها.
مجعية  رئيس  إن  املصادر  تقول  املقابل،  يف 
مصرف  من  التقى ممثاًل  سليم صفري  املصارف 
»JP Morgan« الذي يتعامل مع عدد غري قليل من 
املصارف اللبنانية ليكون مراساًل هلا يف اخلارج، 
تأجيل تسديد  آليات  التفاوض معه على  وحاول 
االلتزامات، إال أن ممثل املصرف املراسل رفض 
متذّرعًا باملعايري احملاسبية العاملية اليت حتّظر على 

املصارف مثل هذه املمارسات.
يف الواقع، إن العالقة بني املصرف اللبناني وبني 
املصرف املراسل هي عالقة تعاقدية بني طرفني 
بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري وتسديد 
قيمة الشحنات بني مصّدر يف بلد ما ومستورد 
اللبناني  املصرف  إن  أوضح،  مبعنى  لبنان.  يف 
ومصرف املراسلة يعمالن حلساب طرفني آخرين. 
املبلغ  لتسديد  كضامن  يعمل  املراسلة  مصرف 
املّتفق عليه بني املصّدر واملستورد مقابل تصدير 
كضامن  اللبناني  املصرف  يعمل  فيما  الشحنة، 
لتسديد املبلغ من قبل املستورد للمستفيد بعد 
استالم الشحنة. فعلى سبيل املثال، يأتي تاجر 
اعتماد  فتح  منه  فيطلب  لبناني،  مصرف  إىل 
السترياد شحنة ويبلغه االتفاق مع املصدر حول 
عندها  االعتماد وسواهما.  تسديد  القيمة ووقت 
املراسل  مصرفه  اللبناني،  املصرف  خياطب 
ويبلغه بأن تسديد األموال من التاجر مضمون من 
جهته وأن أوراقه سليمة. بعدها يتصل املصرف 
املراسل باملصّدر طالبًا منه املباشرة بشحن السلع 
للمستورد مقابل ضمانة الدفع من قبله أيضًا بعد 
كما  تسديده  ووقت  املبلغ  قيمة  على  موافقته 

تسلمه من املصرف اللبناني.
االعتماد«  »خطاب  ُيسمى  ما  باختصار  هو  هذا 
مسار هلذه  من  أكثر  هناك  االعتماد«.  »فتح  أو 
أن  أي  الطلب«،  »غّب  تكون  قد  العملية، فهي 
الشحنة،  تسليم  من  التأّكد  فور  تدفع  املبالغ 
ويف  حمّددة.  دفعات  على  مقّسمة  تكون  أن  أو 
كل األحوال، يتطلب األمر أن تكون هناك عالقة 
جتمع املصرف اللبناني بوصفه زبونًا لدى مصرف 
اللبناني  املصرف  لدى  تكون  أن  أي  املراسلة، 

حسابات لدى مصرف املراسلة سواء أكانت جمّمدة 
سقوف  أو  مصرفية  تسهيالت  مقابل  جارية  أم 

لفتح االعتمادات أو سواها...
ختضع هذه العالقة لقواعد معيارية تفرضها درجة 
تصنيف  أن  ومبا  الطرفني.  بني  والربح  املخاطر 
لبنان اخنفض إىل درجة قريبة من درجة التخّلف 
املصارف  على  حمّتمًا  بات  فقد  السداد،  عن 
املراسلة وتبعًا لتطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 أن 
ختفض سقف التسهيالت للمصرف اللبناني وأن 
تفرض عليه ضمانات مالية أكرب جتاه االعتمادات 
املفتوحة لديه، وهذا األمر أّدى إىل تآكل ما ُيسمى 
سواء  اللبنانية  للمصارف  اخلارجية  املوجودات 
املراسلة  لدى مصارف  أكانت على شكل ودائع 
أخرى. يرتّدد بني املصرفيني أن  أم أي أصول 
هناك أقّل من مليار دوالر قابلة لالستعمال سواء 
من أجل متويل عمليات جتارية أم عمليات حتويل 
إىل اخلارج، وبالتالي سيكون على املصارف وقف 

فتح االعتمادات.
مؤونات تفوق الرساميل

يف  تكمن  املصارف،  تواجه  اليت  الثانية  األزمة 
أن تطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 والذي ألزمها 
به مصرف لبنان اعتبارًا من مطلع 2018، يفرض 
عليها اختاذ مؤونات جتاه التوظيفات اليت زادت 
خماطر توقفها عن السداد، وهذا األمر ينطبق على 
اللبنانية.  الدولة  أي  املصارف،  لدى  زبون  أكرب 
مليار دوالر   14.7 بقيمة  أموااًل  توّظف  فاملصارف 
األجنبية،  بالعمالت  اخلزينة  سندات  يف  موّظفة 
ولديها أيضًا 22.7 مليار دوالر موّظفة يف شهادات 
اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان، وليس معروفًا 
ما هي قيمة الودائع بالدوالر اليت أودعتها لدى 
مصرف لبنان، إال أنها تقّدر بنحو 46 مليار دوالر 
املؤونات  إلزامية.  احتياطات  مليارًا   20 منها 
املرتتبة على هذا املستوى من التصنيف لألصول 
مبعدل %45 تبعًا للمعيار احملاسيب املذكور، وبعد 
احلساب،  هذا  من  اإللزامية  االحتياطات  استثناء 
مرة  يعادل  ما  أي  دوالر،  مليار   29 إىل  تصل 
 20 البالغة  املصارف  رساميل  قيمة  مرة  ونصف 

مليار دوالر.
لن  وإال  املؤونات  هذه  على  مصّرون  املدّققون 
يكون بإمكانهم التعليق على هذه احلسابات، وهو 
ما يشّكل إفالسًا ضمنيًا ألي مصرف يقوم بهذه 
اخلطوة، وإذا قّرر مصرف لبنان تعليق العمل بهذا 
املعيار احملاسيب، فإنه سيكون مؤّشرًا إضافيًا على 
اقرتاب اإلفالس، أي إشارة لن تفهمها األسواق 

إال بأنها خطوة سيئة جدًا يف اجتاه اهلاوية.
اخلرب »اإلجيابي« اليتيم لدى املصارف أنها ستتمكن 
من تطبيق التعميم 532 الذي أصدره حاكم مصرف 
ضّخ  املصارف  على  فارضًا  سالمة  رياض  لبنان 
مقدمات نقدية بالدوالر يف رساميلها بنسبة 20% 
من قيمة رساميلها، منها %10 قبل نهاية السنة 
قيمة   .2020 حزيران  نهاية  قبل  و10%  اجلارية، 
»مرييل  حبسب  القطاع  من  املطلوبة  املقدمات 
لينش« تبلغ 3.8 مليارات دوالر )1.9 مليار دوالر 
يف كل مرحلة(، فيما مهلة املصارف للزيادة األوىل 
تقرتب من نهايتها. حبسب تقديرات املطلعني، 
فإن العدد األكرب من املصارف سيتمكن من مجع 
مبلغ 1.7 مليار دوالر من أصل 1.9 مليار مطلوبة 
للقطاع. حتى اآلن، فإن غالبية املصارف الكبرية 
مجعيات  عقد  أعلنت  الصغرية  املصارف  وبعض 
املساهمني  دفع  على  املوافقة  أجل  من  عمومية 

هلذه املقدمات النقدية بالدوالر.
النفي تدحضه ممارسات املصارف

سليم  لبنان  مصارف  مجعية  رئيس  نفي  رغم 
الدفع  عمليات  ستوقف  املصارف  أن  صفري 
عددًا  أن  تبنّي  أنه  إال  للزبائن،  بالدوالر  النقدي 
دوالر  أي  سحب  من  الزبائن  منع  املصارف  من 
على الكونتوار أو من الصّراف اآللي، يف خطوة 
متهيدية يف اجتاه توقف كل املصارف عن تسديد 
الدوالر النقدي. وهذا املؤّشر الذي يشّكل عملية 
اقتطاع غري قانونية متارسها املصارف على ودائع 
الزبائن ألنها تفرض عليهم عمليًا سحب ودائعهم 
السعر  فيما  الدوالر،  مقابل   1515 بسعر  باللرية 
لرية   2030 يبلغ  بات  الصّرافني  لدى  الوسطي 
)أمس(. صفري ال يهتّم إال بنفي »األخبار املتكاثرة 
حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  واملتناقلة 
إقفال املصارف بعد فرتة األعياد وحول التوقف 
بالعمالت  )كاش(  نقدًا  الدفع  عمليات  إجراء  عن 
إشاعات  »حمض  األمر  أن  إىل  مشريًا  األجنبية« 

وعاٍر من الصحة متامًا«.

املواد الغذائية واالستهالكية: كل حلظة بسعر جديد!
راجانا حمية

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 

لألجور  األدنى  احلّد  صار  وقت  يف 
يساوي 270 دوالرًا - على مقاس السعر 
القدرة  اخنفضت   - للصرف  اجلديد 
الشرائية للناس حبدود %60 وانفلشت 
واالستهالكية  الغذائية  املواد  أسعار 
كانت  عّما  »زيادة«   40% األساسية 
عليه قبل األزمة احلالية. هكذا، اختّلت 
الذين  اللبنانيني  حياة  يف  املوازين 
حتصيل  مشّقة  أمام  أنفسهم  جيدون 
التجار،  بها  يتحّكم  اليت  لقمة عيشهم 
فيما تقف الدولة عاجزة إال عن إصدار 

»الضبوطة« اليت ال تفّك أزمة
ال مؤشرات أسعار قادرة، اليوم، على 
رصد دقيق ألسعار املواد االستهالكية. 
يف كل يوم مّثة سعر جديد لكل سلعة، 
وهو غالبًا ما يتحرك صعودًا. ما تفعله 
املؤشرات اليوم هو تقدير تلك احلركة 
تقلباٍت سريعة يف أسعار  اليت تشهد 

تقول بأن »الكل واقع يف أزمة«، وأن ما يعانيه 
املستهلكون وأصحاب احملال يعانيه أيضًا التجار 
ال  اليت  الوطنية  الصناعة  »أزمة  بني  الواقعون 
االسترياد  وبني  االحتياجات  كل  تلبية  تستطيع 
تتعلق  إضافية  أعباء  علينا  يفرض  بات  الذي 

بتأمني الدوالرات«، يقول أحد املستوردين.
وهو ما يشري إليه نقيب مستوردي املواد الغذائية 
هاني  لبنان،  يف  واملشروبات  واالستهالكية 
حبصلي، إذ يؤكد أن »الوضع صعب على الكل«. 
جيزم حبصلي  األزمة،  بدء  على  أشهر  ثالثة  بعد 
بأن األسعار »عليت«، ويرّد ذلك إىل ارتفاع سعر 
صرف اللرية مقابل الدوالر. بسبب تلك »الالزمة«، 
ميكن احلديث عما آلت إليه »أحوال« 3 أصناف يتم 
يتعلق  »ما  كل  وهو  األول  الصنف  استريادها. 
بالسلع high quality، وهي تلك اليت كانت ضمن 
مستوى معني من السعر وزادت أسعارها تلقائيًا 
املثال  سبيل  على  ومنها  العملة«،  فارق  بسبب 
أنواعها. هذه  »high quality chocolate« على  الـ 
األصناف »صارت قليلة نسبيًا وُتستورد بطريقة 
أقل ألنه مل يعد هناك املال الكايف للبقاء على 
فيشمل  الثاني،  الصنف  أما  السابقة«.  الكميات 
كل ما له عالقة »باملواد االستهالكية العادية لكل 
يوم، مثل الصابون والشامبو«. ويف هذا اجملال، 
جيري العمل وفق مبدأ »البدل«، اي أن »الوكيل 
مثاًل يطرح األصناف ذات اجلودة ولكن األرخص 
»brand A يعمل على ترويج  بدل  يعين  لديه«. 
السلع  فيشمل  الثالث  الصنف  أما   .»brand B
واملعلبات  كاحلبوب   »basic items« األساسية 

وغريها من السلع األساسية.
   ال داعيَ للهلع. كل السلع ستكون متوّفرة ملن 

يكون قادرًا على شرائها!
بسبب األزمة، يؤكد حبصلي أن »األعمال تراجعت 
واألكيد أن احلركة نازلة إىل حدود 30 إىل 40%«. 
»الرقم  أن  اجلمركيني  العمالء  أحد  عن  وينقل 
للشهر  اجلمركي  التخليص  لبيانات  التسلسلي 
الفرتة  فيما وصل يف   ،4000 الرقم  بلغ  اجلاري 
ولئن  ألفًا«.   12 اىل  املاضي  العام  من  نفسها 
وتصدير  استرياد  ختّص  ال  األرقام  تلك  كانت 
عليها  »االعتماد  ميكن  ولكن  وحدها،  البضائع 

كمؤشر للتدليل على الرتاجع«.
مع ذلك، ال جيد حبصلي سببًا للهلع، مؤكدًا أن »ال 
شيء سُيفقد من السوق، وستبقى كل البضائع 
متوّفرة طاملا أننا قادرون ولو بإطار قليل حنّط 
كاش«. برأيه، »ال جماعة«، وأن ما حيصل اليوم 

هو »ثورة جياع«!
تنتهي  ال  قد  يسميها،  كما  اجلياع،  ثورة  لكن، 
قريبًا، ذلك أن ما حيصل اليوم »جتاوز إمكانيات 
شاملة،  فوضى  الواقع  وبات  السعر،  ضبط 
املطلوب معها اختاذ إجراءات استثنائية«، يقول 
برو. انطالقًا من هنا، مل تعد »املضبطات« اليت 
تقوم بها وزارة االقتصاد وال اجلوالت امليدانية 
تفي بالغرض، املطلوب اليوم إقرار مشروع قانون 
»تنظيم املنافسة« املوَدع يف اجمللس النيابي منذ 
منصور  االقتصاد  وزير  عمل  والذي   ،2007 عام 
نسخة  على  اإلستحصال  على  أخريًا،  بطيش، 
منه وتعديله وإيداعه لدى األمانة العامة جمللس 

الوزراء حيث ينام َقرير العني!

املواد، وحتى بني منطقٍة وأخرى. فما كان عليه، 
مثاًل، سعر »العدس« أمس، لن يكون ذاته اليوم 

وال غدًا.
آخر األرقام التقديرية ملا وصلت إليه »بورصة« 
قبل  أعلنته،  ما  هو  االستهالكية  املواد  أسعار 
يومني، مجعية محاية املستهلك. بصيغة التحذير، 
السلع  أسعار  ارتفاع  أن  إىل  اجلمعية  أشارت 
الـ40%  »جتاوز  األساسية  االستهالكية  واملواد 
حيصل  ما  وهو  املاضية«،  الثالثة  األشهر  خالل 
»للمرة األوىل يف تاريخ لبنان، وُيعّد املظهر األكثر 
حّدة اليوم«. واستندت اجلمعية يف الوصول إىل 
هذه النتيجة إىل »اجلوالت املتكّررة على املتاجر 
كل عشرة أيام وعلى مدى ثالثة أشهر«، حبسب 
سلعة   140 أسعار  »ومراقبة  برو،  زهري  رئيسها 
برو  يستثين  متاجر«.   10 يف  موجودة  أساسية 
البعيدة  »ما جيري يف املناطق  من تلك اجلوالت 
حيث األسعار أعلى مما هي يف بريوت، ووصلت 
الزيادة على األسعار فيها إىل حدود %60 بسبب 
أخرى  مالحظة  هناك«.  للناس  التجار  استغالل 
السلعة  بسعر  »التالعب  وهي  اجلمعية،  رصدتها 
الواحدة بني متجٍر وآخر، ففي حني سّجلت زيادة 
على سلعة معينة يف متجر %20 وصلت يف متجر 

آخر إىل 40%«.
ليست مجعية محاية املستهلك من دّقت ناقوس 
اخلطر. من هم على متاس يومي مع تلك التقلبات 
أدرى مبا حيصل، من املستهلكني إىل العاملني يف 
التعاونيات واالستهالكيات والدكاكني الصغرية 
واالستهالكية.  الغذائية  املواد  ومستوردي 
بتداعياتها  تطاول  التقلبات  هذه  كانت  وإن 
املستهلكني، يف الدرجة األوىل، الذين يضطرون 
إىل شراء قوتهم »كل حلظة بسعر جديد«، على ما 

يغين الراحل جوزف صقر.
جنون األسعار يبدو جليًا بعد جولة على التعاونيات 
مالحظة  ميكن  كبرية،  بسهولة  واالستهالكيات. 
الفارق يف السعر بني ما كان وما بات عليه… 
يف  مسؤول  يؤكد  الدوالر.  صرف  لسعر  تبعًا 
»يف  أنه  فرعًا(   47 )تضم  لبنان«  »تعاونيات 
الغالب ال يبقى سعر السلعة كما هو من أسبوٍع 
سعرها  ارتفع  املنتجات  بعض   )...( آخر  إىل 
بشكٍل كبري، خصوصًا املواد اإلستهالكية املنزلية 
اليت زاد سعر بعضها بني 4 آالف لرية و6 آالف«. 
وخيلص إىل أن »احلديث عن زيادة بنسبة 40% 

ليس عبثيًا، ورمبا لن يقف عند تلك احلدود«!
جلأت  الكربى  واالستهالكيات  التعاونيات 
املواد،  أنواع  بعض  شراء  يف  »التقنني«  إىل 
بسبب  عليها  الطلب  خّف  اليت  تلك  وخصوصًا 
غالء أسعارها. تعمل هذه املؤسسات اليوم ضمن 
نشرتي  »أننا  يعين  ما  حبذر«،  »الشراء  سياسة 
أو  الناس، وخنفف  إقبااًل من  اليت تشهد  املواد 
نوقف شراء تلك اليت ال طلب عليها«. ومثة جانب 
آخر من »التقنني« له عالقة مبا يفرضه التجار. إذ 
أن »كثريين منهم، وخصوصًا الكبار جدًا، توقفوا 
يف فرتات معينة عن تسليمنا البضائع يف انتظار 
ما سيؤول إليه فارق سعر الصرف«. بعدها عاد 
كثريون منهم »لتسليمنا البضائع مع فرض مبلغ 

إضايف عليها وهو مبلغ فرق سعر الصرف«!
اليت  األخرى  الرواية  حنو  هؤالء  يتجه  ذلك،  مع 

زيادة األسعار خارج بريوت المست حدود الـ60 يف املئة لبعض 
السلع )مروان طحطح(
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يف  اآلباء  من  الكثري  يقضي 
أسرتاليا هذا األسبوع وتركيزهم 
إىل  العودة  على  منصب 
القادم.  االثنني  يوم  املدارس 
فبعد إجازة حتمل داخلها موسم 
األعياد، حان الوقت للعودة إىل 

الصفوف الدراسية.
ورغم ما قد حيمله عودة األطفال 
إىل املدارس من راحة لألبوين 
تأتي  ال  العودة  هذه  أن  إال 
وميكن  إضافية.  تكاليف  دون 
وحذاء  الزي  كلفة  تصل  أن 
الدراسة  ومستلزمات  املدرسة 
الدوالرات  من  مئات  بضع  إىل 

للطفل الواحد.
األسرتالية  احلكومة  حتاول 
ختطيط  على  األسر  مساعدة 
بوابة  خالل  من  متوازنة  موازنة 
هليئة  التابعة   Money smart
واالستثمار.  املالية  األوراق 
للتوفري  نصائح  البوابة  تقدم 
وكذلك دليل مفصل للمساعدات 
تلك  أبرز  إليكم  احلكومية، 

النصائح احلكومية:
الزي املدرسي:

اشرت الضروريات فقط: ال تشرت 
زيا لكل يوم من أيام األسبوع، 
األزياء  من  عدد  اشرت  ولكن 
وجتفيف  غسل  بدورة  والتزم 

أكثر من مرة يف األسبوع.
مالبس  تشرت  ال  التكلفة:  وزع 
كل الفصول دفعة واحدة، ولكن 

انتظر حتى تغري الطقس.
سيئا:  خيارا  ليس  املستعمل 
أغلب حمالت بيع الزي املدرسي 
تبيع أزياء مستعملة بأسعار أقل 
أو  اجلديدة،  األزياء  من  بكثري 
سنا  األكرب  األوالد  أسر  اسأل 
إن كان لديهم مالبس مستعملة 

ميكنك استخدامها.
لو  آلخر:  طفل  من  الزي  مرر 
يف  طفل  من  أكثر  لديك  كان 
مترر  أن  ميكنك  املدرسة  نفس 
األكرب  الطفل  من  الزي  نفس 

سنا إىل األصغر.
شئ:  كل  على  بياناتك  الصق 
وكبرية  واضحة  ملصقات  ضع 
يف  طفل  كل  تفاصيل  عليها 
ميكن  حتى  املدرسي،  الزي 
أو  فقدانها  حال  األزياء  إعادة 

استبداهلا مع طفل آخر.
وبشكل عام ُينصح بوضع موازنة 
الوضع  مع  للمدارس  حمددة 
التكاليف  بعض  االعتبار  يف 
مثل  تطرأ  قد  اليت  اإلضافية 
الرحالت ومستلزمات املشاريع.

ميكنك استخدام خمطط املوازنة 
املصاريف  بند  ووضع  هنا  من 

املدرسية فيه.
يف  احلكومية  املساعدات 

املصروفات املدرسية:
اليت  الربامج  من  عدد  هناك 
التأقلم  على  الوالدين  تساعد 
اإلضافية  املصروفات  مع 

للمدرسة.
برنامج Saver Plus: هذا الربنامج 
التعليمي اجملاني خمصص لآلباء 
أطفال  لديهم  الذين  واألمهات 
يف املدارس، وميكن أن تتعلم 
مالية  مبالغ  توفري  خالله  من 
للتعرف  دوالر.   500 إىل  تصل 

على املزيد من هنا
بعض  احلكومية:  املساعدة 

متوفرة  احلكومية  املساعدات 
الدخل  ذات  للعائالت  أيضا 
هذه  بعض  املنخفض. 
اختبار  يتطلب  املساعدات 
للعائالت  املادية  لإلمكانيات 
والبعض اآلخر يشرتط محل كارت 

:concession الكونسيشن
املساعدات  برنامج  فيدراليا: 

للطالب يف األماكن النائية. 
نيو ساوث ويلز: املنح الدراسية 

واملدفوعات.
تذكر أن تلك املدفوعات متاحة 
املدارس  يف  للطالب  فقط 
الداخلية أو اجملربين على العيش 
بعيدا عن منازهلم بسبب وجود 

منازهلم يف مناطق نائية.
الكتب  مدفوعات  كوينزالند: 

واملستلزمات الدراسية.
جنوب أسرتاليا: برنامج البطاقة 

املدرسية.
املساعدات  برنامج  تازمانيا: 

الدراسية.
غرب أسرتاليا: برنامج املساعدة 

الثانوية.
برنامج  الشمالية:  املقاطعة 
يف  للطالب  املالية  املساعدات 

املناطق النائية.
وفر يف تكاليف الغذاء املدرسي 

واالنتقاالت.
الغذاء املدرسي:

الوجبات  ختطط  أن  ميكن 
نهاية  عطلة  يف  األسبوعية 
يف  بالبحث  وقم  األسبوع، 
عن  التجارية  احملال  عروض 
مستلزمات  على  توفري  عروض 
الغذاء، ثم حضر الوجبات دفعة 

واحدة قدر اإلمكان.
يف هذه احلالة ميكنك استخدام 
لتحضري  األولية  املواد  نفس 
شراء  من  بدال  وجبة  من  أكثر 
مواد لكل وجبة على حدة، كما 
ستقلل بشكل كبري من كميات 

الطعام املهدر.
االنتقاالت:

من  أي  كان طفلك يستقل  لو 
إىل  للذهاب  العامة  املواصالت 
حصوله  على  احرص  املدرسة، 
متكنه  اليت  الطالب  بطاقة  على 
خمفضة.  بتعريفة  التنقل  من 
منطقة  تعيش يف  كنت  لو  أما 
نائية وال ميكن لطفلك الوصول 
املواصالت  إىل  بسهولة 
على  احلصول  فيمكنك  العامة 
كلفة  لتحمل  حكومية  مساعدات 

االنتقاالت.
املستلزمات الدراسية

ابدأ  بالفعل:  لديك  ما  استخدم 
بتفتيش  األسبوع  هذا  خالل 
يف  واخلزانات  األدراج  مجيع 
يصلح  شئ  أي  وامجع  املنزل 
أن  قبل  للدراسة  كمستلزمات 
بهذه  جديدة،  أشياء  تشرتي 
ال  أنك  على  ستحرص  الطريقة 

تشرتي إال ما حتتاجه فقط.
تسوق مبكرا واحبث عن عروض 
الطوابري  لتجنب  التوفري: 
مبكرا  التسوق  حاول  الطويلة، 
لتفادي  وأيضا  األمكان،  قدر 
ترغب  ما  على  احلصول  عدم 
يف  ضع  ولكن  بالضبط. 
املتاحة  األشياء  أن  االعتبار 
ستكون  السنة،  مدار  على 
بعد  سخية  خبصومات  موجودة 
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يف  الصحية  السلطات  أعلنت 
أسرتاليا، الثالثاء، أنه مت فرض 
حجر على رجل يف منزله بعدما 
ظهرت عليه عوارض وباء جديد 
يشبه املتالزمة التنفسية احلادة 
زيارة  عقب  )سارس(  الوخيمة 
للصني، يف أول إصابة مشتبهة 

بالفريوس يف البالد.
دائرة  باسم  املتحدث  وأفاد 
الصحة يف كوينزالند أن الرجل 
ووهان  مدينة  من  مؤخرًا  عاد 
وسط الصني، اليت يعتقد أنها 
كورونا  فريوس  تفّشي  مركز 
املتسبب بالوباء، والذي أصاب 
218 شخًصا حتى اآلن، ويعتقد 
أنه أسفر عن 4 حاالت وفاة على 

األقل.
وأفادت كبرية مسؤولي الصحة 
يف كوينزالند، جينيت يانغ، أن 
املصاب يتعافى يف منزله يف 
شرق(  )مشال  بريزبني  مدينة 
الصحية  السلطات  تنتظر  حيث 
نتائج التحاليل لتحديد إن كان 

أصيب بالفريوس اجلديد.
إصابة  أول  عن  األنباء  وتأتي 
مشتبهة بالفريوس يف أسرتاليا 
أنها  البالد  أعلنت  وقت  يف 
صحية  اجراءات  باخّتاذ  ستبدأ 
إىل  الواصلني  املسافرين  حبق 
سيدني من ووهان، اعتبارًا من 

اخلميس )امس االول(.
يف  مسؤولون  وسيستقبل 
الصحة واألمن احليوي القادمني 
املطارات  يف  سيدني  إىل 

باللغتني  كتيبات  ليسلموهم 
حتث  والصينية  اإلنكليزية 
يشتبهون  الذين  األشخاص 
أو  باملرض  أصيبوا  بأنهم 
على  عوارض  أي  من  يعانون 

التعريف عن أنفسهم.
كل  جوية  رحالت  ثالث  وهناك 
وأسرتاليا،  ووهان  بني  أسبوع 

تصل مجيعها إىل سيدني.
وقال كبري مسؤولي الصحة يف 
أسرتاليا بريندان موريف إنه قد 
الصحي  الربنامج  توسيع  يتم 
ليشمل رحالت أخرى قادمة من 
الصني على متنها عدد كبري من 
الركاب الواصلني من ووهان، 
لكنه أضاف أن ذلك لن يضمن 

منع تفشي الوباء يف البالد.
كانبريا:  يف  للصحفيني  وقال 
على  العوارض  تظهر  ال  »قد 
العديد من األشخاص )احلاملني 
تتعلق  املسألة  للفريوس(. 
عرضة  أكثر  هم  من  بتحديد 
أن  من  والتأّكد  لإلصابة 
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 
ويعرفون كيفية  باألمر  يعلمون 
الطبية«  الرعاية  على  احلصول 

الالزمة.
وأضاف: »ال توجد طريقة ملنع 
دخول )الفريوس( إىل البالد إذا 
لكنه  انتشاره،  رقعة«  اتسعت 
»منخفض  اخلطر  أن  على  شدد 
لألسرتاليني  بالنسبة  نسبًيا« 

وأن ال داٍع للذعر«.
املصدر: سكاي نيوز

عوارض الوباء ظهرت.. هل وصل 
»الفريوس الغامض« إىل أسرتاليا؟

إجراءات صحية ستتخذ بحق رحالت جوية قادمة من الصني

لدخول  التسوق  موسم  انتهاء 
املدارس.

جتنب الشراء دون قائمة: التزم 
واذهب  معك،  متطلبات  بقائمة 
للتسوق بدون األطفال حتى ال 
يدفعونك لشراء أشياء براقة قد 

ال يكونوا يف حاجة إليها فعال.
ال تشرتي أغلى األنواع: ضع يف 
اعتبارك أن أغلب تلك احلاجيات 
كبري  بشكل  معرضة  تكون 
حاول  لذا  التلف،  أو  للضياع 
املنخفض  السعر  بني  املوازنة 
واملتانة وال تلقي باال للعالمات 
إىل  اذهب  الرائجة.  التجارية 
واحملال  التخفيضات  متاجر 
بيع  وحمالت  العادية  التجارية 
باجلملة  الدراسية  املستلزمات 
أفضل  على  احلصول  أجل  من 

أسعار.
حاجات  على  ملصقات  ضع 

عليها  ملصقات  ضع  طفلك: 
حاجياته،  على  طفلك  بيانات 
ميكن  فقدانها  حال  وبالتالي 
تتفادى  كما  إليك،  إعادتها 
بذلك خطر استبداهلا مع حاجيات 

طفل آخر.
كان  لو  تتجاوزه:  ال  حدا  ضع 
طفلك يف سن تسمح له بذلك، 
وضع  يف  تشاركه  أن  ميكنك 
للمستلزمات  نهائية  ميزانية 
سيكون  ثم  ومن  الدراسية، 
لزاما عليه اختيار بعض األشياء 
اليت حيتاجها والتخلي عن أشياء 

أخرى ليست ضرورية.
هذا األمر سيساعدك ايضا يف 
تقوية العالقة مع طفلك وحتميله 
درس  تعليمه  ورمبا  املسؤولية 
قيم يف كيفية ختطيط ميزانية 

وإدارة األموال.
SBS :املصدر

الفدرالية  احلكومة  خصصت 
من  دوالر  مليون   76 مبلغ 
الذي  اإلغاثة  صندوق  ضمن 
دوالر  ملياري  مبلغ  له  رصدت 
إنعاش  إلعادة  جديدة  خطة  يف 
ستنجح  فهل  السياحة،  قطاع 
الصورة  تبديد  األموال يف  هذه 
اليت رمستها حرائق الغابات عن 

أسرتاليا كقارة حترتق؟
غابات خضراء،  ذهبية،  شواطئ 
يف  إال  تراها  ال  حيوانات 
أسرتاليا، قهوة ال جتدها إال يف 
املدن األسرتالية، طعام طازج، 
أمن وأمان، شعب لطيف يساعد 

الزائرين ...
الريح  أصبح يف مهب  هذا  كل 
أتت  اليت  املدمرة  احلرائق  بعد 
من  اهلكتارات  ماليني  على 
األخضر  فحرقت  األراضي، 
حول  صورا  وأرسلت  واليابس 
العامل، تصور أسرتاليا تشتعل.

األسرتالية  احلكومة  واستشعرت 
هذه  تأثري  من  الداهم  باخلطر 
ماليني  حياة  على  األزمة 
يعتاشون  الذين  األسرتاليني 
بالسياحة  تتعلق  قطاعات  من 
الكثري  ألغيت  فلقد  والضيافة، 
الطلب  وخف  احلجوزات  من 
يف  سياحية  أماكن  زيارة  على 

أسرتاليا.
عن  احلكومة  أعلنت  فلقد 
ختصيص مبلغ 76 مليون دوالر 
إلعادة احلياة إىل قطاع السياحة 
يف أسرتاليا من ضمن صندوق 
مبلغ  له  رصدت  الذي  اإلغاثة 
جهود  أجل  من  دوالر  مليار   2

اإلغاثة والتعايف جراء احلرائق.
وتهدف هذه املبادرة إىل محاية 
التجارية  واألعمال  الوظائف، 
احمللية  واالقتصادات  الصغرية 
السائحني  مساعدة  خالل  من 
للسفر يف أحناء أسرتاليا جمددا، 

غداة حرائق الغابات.
وجاء هذا القرار استجابة لنداءات 
وتشمل  السياحة،  قطاع  من 
حلملة  دوالر  مليون   20 احلزمة 
دعائية حملية، و25 مليون دوالر 
من  عاملية  دعائية  حلملة  أخرى 

أجل تشجيع السياحة الدولية.
سكوت  الوزراء  رئيس  وقال 
السياحة  »تواجه  موريسون 
يف  حتد  أكرب  األسرتالية 

تارخيها«.
طبيعات  حممد  السيد  ويقول 
صاحب شركة للسياحة والسفر 
تأثرت  قد  أسرتاليا  »إن صورة 
خوف  الناس  لدى  وأصبح  جدا 
فباإلضافة  للزيارة،  القدوم  من 
إىل صور احلرائق اليت شاهدها 
العامل،  أحناء  خمتلف  اجلميع يف 
من  املخاوف  أيضا  هناك 
املشاكل الصحية اليت قد يصاب 
بها من يعاني من الربو مثال نظرا 
لتأثري دخان احلرائق على نوعية 

اهلواء«.
وتشري اإلحصائيات إىل أن واحدا 
من بني كل ثالثة عشر أسرتاليا 
يعتمد على السياحة والضيافة، 
»ولذلك  موريسون  ويضيف 
االستثمار ِبـ 76 مليون دوالر هو 
عاجلة ملساعدة كل  حقنة  مبثابة 
تلك الفنادق واملطاعم واملقاهي 
وشركات الرحالت للوقوف على 

أرجلهم جمددا«.
الوضع  »إن  موريسون  وقال 
دقيق لكثري من األعمال التجارية 
واملناطق السياحية املهمة وليس 
فقط لتلك املناطق اليت ضربتها 

احلرائق بشكل مباشر«.
عن  طبيعات  حممد  السيد  وعرب 

لن  احلملة  »هذه  بأن  اعتقاده 
جتدي نفعا، ألن تضخيم األخبار 
ترسخ  أن  إىل  يؤدي  عامليا 
كبري  الضرر  وألن  الصورة، 
لكي  طويل  وقت  إىل  وحيتاج 

ُينسى«.
 10 مببلغ  احلكومة  والتزمت  كما 
مليارات دوالر سوف تتوزع بني 
يف  سياحية  الحتفاالت  الرتويج 
املناطق الريفية، وبرنامج إعالمي 
عاملي، ودعم للعروض التجارية 
السنوية، ومتويل للديبلوماسيني 
الرتويج  أجل  من  األسرتاليني 

ألسرتاليا يف اخلارج.
سياحية  وجهات  ُدمرت  ولقد 
منها  احلرائق  بسبب  مشهورة 
جزيرة كنغاروو أيلند يف جنوب 
 Batemans Bay أسرتاليا و خليج

يف نيو ساوث ويلز.
وقد حث وزير السياحة سيمون 
برمنغهام السائحني على العودة 
إن  قائال  الريفية  املناطق  إىل 

هذه املناطق جاهزة للعمل.
حرائق  إن  برمنغهام  وقال 
قطاع  مسعة  شوهت  الغابات 
السياحة عامليا بشكل مل حيدث 

من قبل.
الناجتة  اخلسائر  تؤثر  وسوف 
وانهيار  احلجوزات  إلغاء  عن 
على  اجلديدة  احلجوزات  أعداد 
تعتمد  عديدة  أسرتالية  مناطق 
للحفاظ  الدوليني  الزوار  على 
يتعدى  بشكل  الوظائف،  على 
مباشرة  املتأثرة  اجملتمعات 

باحلرائق.
ألي  »رساليت  برمنغهام  وقال 
كان  إن   – بإجازة  يفكر  شخص 
أن  هي   – اخلارج  يف  أو  هنا 
وحدائقنا  األسرتالية  البلدات 
مفتوحة  الرائعة  وشواطئنا 

للعمل، وحباجة ملساعدتكم«.
بهذه  السياحة  قطاع  ورحب 
لكن  السريعة،  االجراءات 
بأن هناك  أقروا  مسؤولني فيه 
بالنسبة  كربى  عاملية  مشكلة 

لصورة أسرتاليا ي اخلارج.
املدمر،  احلرائق  موسم  وقبل 
كانت السياحة األسرتالية تروج 
لنفسها عرب محلة سياحية تدعى 
املطربة  Matesong وفيها تظهر 
األسرتالية Kylie Minogue وهي 
تغين يف أماكن سياحية أسرتالية، 
بشكل  تستهدف  احلملة  وكانت 

أساسي السواح الربيطانيني.
التداول  من  احلملة سحبت  لكن 

بعد األزمة.
ردع  إىل  األزمة  هذه  أدت  وقد 
أسرتاليا،  زيارة  عن  السواح 
اخلارجية  وزارة  عمدت  بعدما 
األمريكية إىل التنبيه من السفر 
فعلته  ما  وهذا  أسرتاليا،  إىل 
غيين  نيو  وبابوا  كونغ  هونغ 

أيضا.
سائح   800.000 أسرتاليا  ويزور 
عام،  كل  املتحدة  الواليات  من 
لكن هناك خماوف من تراجع هذا 
العدد مع اكتساح صور احلرائق 
التلفزة  لشاشات  األسرتالية 
االجتماعي  التواصل  ومواقع 

حول العامل.
التصدير  »جملس  وأفاد 
عدد  أن  للسياحة«  األسرتالي 
املسافرين الذين قاموا حبجوزات 
للقدوم إىل أسرتاليا تراجع بنسبة 
احلرائق  اندلعت  منذ  باملئة   70
إىل  مشريًا  أيلول/سبتمرب،  يف 
أن ذلك سيكّلف االقتصاد مبلًغا 
دوالر  مليار   4،5 حبوالي  يقدر 

أسرتالي هذا العام.
SBS :املصدر

احلكومة الفدرالية ختصص مبلغ 76 مليون 
دوالر لتنشيط السياحة غداة حرائق الغابات
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مـقاالت وتـحقيقات

رضا صوايا
قانون  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  يطّبق 
واستنسابي.  انتقائي  بشكل  والتسليف  النقد 
عليها  نّصت  اليت  األساسية  املهمات  بني  فمن 
أوضاع  سالمة  على  »احلفاظ  يأتي   ،70 املادة 
النظام املصريف« ثالثًا يف الرتتيب بعد »احلفاظ 
على  و«احلفاظ  اللبناني«  النقد  سالمة  على 
االستقرار االقتصادي«. إال أن سالمة يدّمر النقد 
واالقتصاد من أجل املصارف ويرّكز جهوده على 
عمليات جتميل حماسبية إلخفاء خسائر املصارف، 
االخنفاض  وعن  إفالسها  مؤشرات  عن  متعاميًا 

احلقيقي يف قيمة اللرية.
لبنان  على افرتاض صحة ما قاله حاكم مصرف 
رياض سالمة يف مقابلته التلفزيونية األخرية عن 
أن املصارف أودعت يف مصرف لبنان 70 مليار 
دوالر، فإنه يكون قد أقّر وبشكل واضح ال لبس 
فيه بأن %42 من هذه اإليداعات تبّخر ربطًا مبا يعلنه 
عن حجم موجوداته بالعملة األجنبية واليت كانت تبلغ 
30 مليار دوالر يف نهاية تشرين الثاني 2019، أي 
من دون احتساب نتائج كانون األول. وليس يف 
هذا التحليل أي مبالغة، ألنه يف ظل القيود على 
واليت فرضتها  حاليًا،  القائمة  والسحب  التحويل 
املصارف بتعليمات شفهية وبالتنسيق مع مصرف 
ستكون  لبنان  إىل  الدوالر  تدفقات  فإن  لبنان، 
شبه معدومة، باستثناء حتويالت بعض املغرتبني 
لتمويل احلاجات الضرورية األساسية ألسرهم يف 
لبنان، أي لن يكون بإمكان مصرف لبنان إعادة 
تكوين احتياطاته بالعمالت األجنبية أو زيادتها كما 
امتصاص  عرب  املاضية  السنوات  يفعل يف  كان 
الدوالرات اآلتية من اخلارج، علمًا بأن االحتياطات 
املعلنة تتضمن حنو 19 مليار دوالر هي عبارة عن 
احتياطات الزامية وضعتها املصارف لديه من أجل 
تغطية أي خسائر يتعّرض هلا املودعون، أي أنه ال 
ميكن املساس بها حتت أي ظرف وحتت أي ضغط 

إال لتسديد قيمة الودائع.
انطالقًا من هذا األمر، تعّد املصارف مفلسة. رغم 
ذلك، يسعى سالمة إىل إبقائها على قيد احلياة. 
رمبا ستكون لديه القدرة على إبقائها يف مرحلة ما 
بني احلياة واملوت. حالة تشبه ما أصاب املصارف 
اليابانية قبل عشرات السنوات حني انتشر وصف 
تواصل  احلالة،  هذه  يف  الزوميب«.  »املصارف 
املفروضة  القيود  الودائع ضمن  دفع  املصارف 
دوالر   200 أي  هلا،  مستوى  أدنى  بلغت  واليت 
أسبوعيًا لكل وديعة، ما ميّد بعمرها لفرتة زمنية 
عليها  يصعب  لكن  اإلفالس،  إعالن  قبل  طويلة 
اإلقراض أو زيادة الودائع الصافية )أي تدفقات 

الودائع من دون احتساب الفوائد املرتاكمة(.
أما األمر االساسي الذي يدفع املصارف إىل إشهار 
وضعت  اليت  احملاسبية  املعايري  فهو  اإلفالس، 
نهاية  يف  العاملية  املالية  األزمة  بعد  خصيصًا 
استحّق  ف »إهلًا«  2008. وعندما كان سالمة يصنَّ
النقد  إدارة  عبقريته يف  نظرًا إىل  جوائز عديدة 
اللبناني والتضّخم والنمّو االقتصادي وما شابه 
كان  بأنه  التباهي  حاول  به،  ُلِصقت  أفعال  من 
7 تشرين  الدولية. ويف  سباقًا لتطبيق املعايري 
الثاني 2017، أصدر سالمة بالتعاون مع »شركاه« 
يف اجمللس املركزي ملصرف لبنان )يتألف بشكل 
أساسي من نواب احلاكم الذين انتهت واليتهم 
رائد شرف  بعاصريي،  أشهر: حممد  بضعة  قبل 
صاموئيليان(،  وهاروت  العنداري  سعد  الدين، 
القرار األساسي 12713 الذي فرض على املصارف 
واملؤسسات املالية، ابتداء من تاريخ 2018/1/1، 
 9 الرقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تطبيق 
والتعديالت  املالية  باألدوات  املتعلق   )IFRS9(
الدولي  »املعيار  بنتيجته على  املتوجب تطبيقها 
باإلفصاحات  املتعلق   7 الرقم  املالية  للتقارير 
عن األدوات املالية وذلك على مستوى البيانات 
املادة  وحّددت  واجملّمعة...«.  اإلفرادية  املالية 
املصارف  على  يتوجب  ما  القرار  من  السادسة 
املؤونات  »تكوين  املعيار:  هذا  تطبيق  نتيجة 
على أساس اخلسائر االئتمانية املتوقعة«، وذلك 
حبسب املادة السابعة »بعد إجراء تقييم دوري 
ملخاطر  احلاجة،  دعت  وكّلما  األقل  على  فصلي 
داخل  املالية  األصول  من  نوع  لكل  االئتمان 
ضمن  وتصنيفها  خارجها  وااللتزامات  امليزانية 

 »سـالمة وشـركاه« فـي خـدمة املـصارف
املتوقعة على قروض القطاع اخلاص اليت تقّدر 
بأكثر من %20 من حمفظة التسليفات للمقيمني 
واليت بلغت 46.3 مليار دوالر يف نهاية تشرين 
 9 تفوق  املتوقعة  اخلسائر  أن  أي   ،2019 األول 

مليارات دوالر.
يف مقابل كل هذه اخلسائر، تبلغ قيمة رساميل 
مصرف  لدى  وليس  دوالر.  مليار   20 املصارف 
لبنان أموال كافية لريّد ودائع الناس بالدوالر، 
مليار   30 الـ  سيخّصص  أنه  افرتاض  على  إذ 
قادرًا  يكون  لن  الودائع،  لدفع  بكاملها  دوالر 
على رّد الـ 40 مليار دوالر الباقية واليت تبّخرت. 
وعلى افرتاض أن مصرف لبنان جمرب على متويل 
 9 قيمته  توازي  مبا  األساسية  السلع  استرياد 
مليارات دوالر )منها 4.5 مليارات دوالر السترياد 
النفط والقمح والدواء واملستلزمات الطبية( من 
أصل سّلة استرياد تبلغ 20 مليارًا، فإنه لن يكون 
قادرًا على رّد 49 مليار دوالر، وإذا قّرر أن يدفع 
بالعمالت األجنبية  الدين  الدولة استحقاقات  عن 
البالغة 4.7 مليارات دوالر، فإنه لن يكون قادرًا 
على رّد 53.7 مليار دوالر، أي أن قدرته على رّد 
الودائع ال تزيد على %23 من أصل قيمتها. كل 
دوالر لدى مصرف لبنان يوازي 23 سنتًا بسعر 

اليوم.
اخلسائر  درس  دون  من  تأتي  املعادلة  هذه 
املرتتبة على مصرف لبنان نفسه بسبب توظيفاته 
بالعمالت األجنبية واخلسائر املرتاكمة، إذ ال جيب 
مليارات   5.7 حيمل  لبنان  مصرف  أن  نغفل  أن 
من  الكثري  باع  وأنه  يوروبوندز  سندات  دوالر 
السندات اليت كان حيملها بأسعار خبسة للحصول 
على السيولة، فضاًل عن أن السيولة األساسية 
اليت ميكن الرهان يف احتياطاته بالعمالت األجنبية 
هي توظيفاته بالسندات األجنبية املصّنفة ضمن 
مستوى الـ)A( اليت ال يعلم قيمتها أحد حتى ال 

يتم تقدير اخلسائر املرتاكمة.
اللرية  صرف  سعر  بأن  سالمة  يقّر  عمليًا، 
منخفض لدى الصرافني، وأن دوالراته ال متّول 
والدواء  القمح  واسترياد  النفطية  املشتقات  إال 
 4.5 تبلغ  بقيمة  )أخريًا(  الطبية  واملستلزمات 
مليارات دوالر من اصل فاتورة استرياد تبلغ 20 
مليار دوالر، ولكنه يعطي األولوية لدفع الديون 
من أجل إفادة املصارف وحاملي الدين األجانب. 
حديثًا  املعنّي  املال  وزير  أن  ذلك،  من  األسوأ 
غازي وزني أقّر لوزير العمل كميل أبو سليمان 
استحقاق  دفع  يريد  لبنان  مصرف  »حاكم  بأن 
دوالر«،  مليار   1.2 قيمته  تبلغ  الذي   2020 آذار 
وزير  من  التساؤل  يثري  ذاته  حبّد  اإلقرار  وهذا 
مصرف  ملك  اخلزينة  إصدار  هل  اختصاصي: 
لبنان أم وزارة املال للتصّرف به وتقرير الدفع 
من عدمه؟ وهل سيوافق وزير املال اجلديد على 
تبديد احتياطات مصرف لبنان على الديون خدمة 
ملن؟ هل هذه النصيحة أتت من مستشاره اجلديد 
بأنه  »بلوم بنك«، علمًا  اآلتي من  مروان خمايل 
أيام  حداد  لسامي  مستشارًا  سابقًا  يعمل  كان 

كان وزيرًا لالقتصاد؟

صالحيات استثنائية مقابل ماذا؟
طلب  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أن  مبا 
من وزير املال صالحيات استثنائية، فمن املفيد 
تذكريه مبا تنّص عليه املادة 72 من قانون النقد 
على  »يقرتح  أن  متنحه صالحية  اليت  والتسليف 
احلكومة التدابري اليت يرى أن من شأنها التأثري 
األسعار  وحركة  املدفوعات  ميزان  على  املفيد 
بصورة  االقتصادي  النمو  وعلى  العامة  واملالية 
لنفسه  الصالحيات  يريد  سالمة  أن  إال  عامة«، 
بغطاء سياسي وتشريعي من جملس النواب من 
دون أن تعرف وجهة استعمال هذه الصالحيات 
واسعة ال  أعطته صالحيات   70 املادة  أن  ورغم 
مهمة  إن  اآلتي:  على  تنّص  وهي  هلا،  حدود 
النقد  على  احملافظة  هي  العامة  لبنان  مصرف 
دائم  واجتماعي  اقتصادي  منّو  أساس  لتأمني 

وتتضمن بشكل خاص:
ــــ احملافظة على سالمة النقد اللبناني.

ــــ احملافظة على االستقرار االقتصادي.
النظام  أوضاع  سالمة  على  احملافظة  ــــ 

ثالثة فئات:
ــــ الفئة األوىل )Stage 1(: األصول املالية داخل 
مل  اليت  خارجها  املالية  وااللتزامات  امليزانية 

تشهد ارتفاعًا ملحوظًا يف خماطر االئتمان.
املالية...  األصول   :)Stage 2( الثانية  الفئة  ــــ 
اليت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف خماطر االئتمان.

املالية...  األصول   :)Stage 3( الثالثة  الفئة  ــــ 
غري املنتجة واليت شهدت تدّنيًا يف قيمتها واليت 
العادي ومشكوك  دون  املصّنفة  الديون  تشمل 

بتحصيلها ورديئة وفقًا للقرار 7159.
الغرض  التصنيف.  من  فئات  ثالث  هناك  إذًا، 
املباشر منه حبسب املادة 11 من القرار املذكور 
وحتديد  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  »احتساب 
املؤونات مبا يتوافق مع متطلبات هذا املعيار«، 
املصارف  سيولة  باحتساب  يتعلق  األمر  وهذا 
األساسي  للقرار  وفقًا  لديها  املالءة  ونسبة 
على  مكّرر   11 الـ  مادته  يف  ينّص  الذي   6939
يتوجب  املالءة،  نسبة  احتساب  »عند  اآلتي: 
املتوّفر  املؤونات  رصيد  مقارنة  املصارف  على 
امليزانية  داخل  املالية  األصول  حمفظة  على 
خماطر  على  تنطوي  اليت  خارجها  وااللتزامات 
نظاميًا  احملتسبة  املتوقعة  اخلسائر  مع  ائتمان 
وفقًا لآللية اآلتية: يف ما خّص األصول املصّنفة 
يف املرحلة األوىل والثانية، يعتمد امللحق الرقم 
عنوانه   6 الرقم  وامللحق  بالقرار«.  املفرق   6
املتوقعة  اخلسائر  الحتساب  املطبقة  »النسب 
نظاميًا: %0.10 من التوظيفات لدى مصرف لبنان 

بالعمالت األجنبية«.
ببساطة، إن مبلغ الـ 70 مليار دوالر املوظف من 
املصارف لدى مصرف لبنان، يرّتب عليها خسائر 
نظامية تبلغ 7 مليارات دوالر. وهذا األمر حمتسب 
املعتمد الحتساب  املخاطر  أن وزن  على أساس 
خسائر توظيفات املصارف بالعمالت األجنبية لدى 
مصرف لبنان هو %50 فقط عندما يكون تصنيف 
كانت  النسبة  هذه   .)C(الـ مستوى  يف  لبنان 
مصرف  خفضها  ثم  أشهر،  بضعة  قبل   100%
تصنيف  ظل  يف  أنه  إال  اخلسائر،  إلخفاء  لبنان 
لبنان ضمن مستوى »اإلفالس«، ال ميكن مصرف 
لبنان خمالفة قواعد »بازل 3« اليت تفرض عليه 
احتساب وزن خماطر توظيفات املصارف بالعمالت 

األجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 150%.
من  طالبًا  األمر،  هذا  استباق  سالمة  حاول 
نقدية  مقدمات  عرب  رساميلها  زيادة  املصارف 
بالدوالر بنسبة %10 قبل نهاية 2019 و%10 قبل 
نهاية حزيران 2020، لكنه فوجئ بأن هناك ستة 
مصارف كبرية مل تتمكن من اإليفاء باجلزء األول 
من زيادة الرساميل، أما املفاجأة األكرب، فكانت 
أن املقدمات النقدية اليت ضّخها املساهمون يف 
رساميل املصارف اليت نّفذت الزيادة، جاءت من 
ودائعها يف املصارف احمللية خالفًا لرهان سالمة 
على استقدام دوالرات طازجة من اخلارج، عّلها 

تسهم يف تعزيز احتياطاته بالعمالت األجنبية.
أمام هذه الوقائع، صار األمل الوحيد لعدم إشهار 
بالقيود  التالعب  يف  يكمن  مصرف  أي  إفالس 
احملاسبية. والتالعب يعين فرض عمليات جتميل 
حماسبية من نوع خفض نسب املالءة املالية. قبل 
األموال  على  املالءة  نسبة  كانت  أشهر،  بضعة 
سالمة  وكان   ،15% بـ  حمّددة  اإلمجالية  اخلاصة 
وغريه يتباهون بأنها أعلى من املعدالت املطلوبة 
يف إطار تطبيق معايري »بازل 3«، لكنه يف أيلول 
2019، أي قبل اندالع األزمة، اضطر سالمة اىل 
أن خيفضها إىل %12، وهناك اقرتاح اليوم بأن 
بني  الدرس  قيد  وهو   10.5% إىل  خفضها  يتم 
الرقابة  وجلنة  لبنان  ومصرف  املصارف  مجعية 
على املصارف. اهلدف من األمر تغطية ما أمكن 
من مؤشرات اخلسائر الالحقة باملصارف، إذ إن 
وخفض  نقدية،  مقدمات  عرب  الرساميل  زيادة 
اخلسائر  من  جزءًا  يغّطيان  املالءة  معدالت 
خسائر  جانب  فإىل  امليزانيات.  يف  املرتاكمة 
بالعمالت  لبنان  مصرف  يف  املصارف  توظيفات 
األجنبية، توّظف املصارف حنو 15 مليار دوالر يف 
)يوروبوندز(  األجنبية  بالعمالت  اخلزينة  سندات 
بقيمة  خسارة  املاضية  السنة  يف  حققت  وهذه 
اخلسائر  أيضًا  ولديها  دوالر،  مليارات   8 تفوق 
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كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن  الفساد  يف  
األقوال  هذه  ولكن  مكافحته  وضرورة  البلديات  
بعض  يف  إال  باألفعال  مقرونة  غري  بقيت 
امللفات... منذ مّدة فتحت » النشرة« واحدا من 
تلك امللفات وحتديدًا يف خمالفات ارتكبتها بلدية  

كفرذبيان  منذ العام 2017 وحتى اليوم...
كفرذبيان  ببلدية  أعضاء  تقّدم  التفاصيل  يف 
يف  بريوت   العامة   املالّية  أمام  النيابة  بشكوى 
تؤكد مصادر  ما  حول جمموعة خمالفات، حبسب 
»املخالفات  اّن  اىل  الفتة  امللّف،  على  مطلعة 
جتّزأت اىل أربعة منها جدول يتضمن تزوير يف 
األمساء ويضّم، أمساء سوريني وهميني وكانت 
رئيس  نائب  صاحل  اىل  تذهب  االموال  هذه 
دون  اعالنية  لوحات  تراخيص  اعطاء  البلدية ، 

استيفاء الرسوم«.
يصدر  أن  »ومبجرد  أنه  املصادر  تشرح  هنا 
يستويف  أن  البلدية  برئيس  يفرتض  الرتخيص 
دون  أصدرها  سالمة  ولكن  بالقانون،  الرسوم 
تقاضي الرسوم«، مشرية أيضًا اىل أن »إحدى 
املخالفات هي حترير شيكات من حساب البلدّية 
بامسه الشخصي حتت حجة أن هذه االموال دفعها 
اىل شركة تزجل يف املنطقة لدعم هذا القطاع«، 
وتسأل املصادر »إذا كانت القّصة هكذا فلماذا 

ُوِجدت القوانني؟ وملاذا ال تطّبق«؟.
وتكشف املصادر أن »املوضوع األخري الذي كان 
موضع شكوى، هو املخالفات يف مهرجانات فقرا 
واليت حتدثت الزميلة »النشرة« عن تفاصيله يف 
مواضيع سابقة بعنوان »بلدية كفرذبيان ختالف 
املالية  احلسابات  فقرا...  مبهرجانات  القانون 
مفقودة« و »بلدية كفرذبيان حتتال على القانون 

يف مهرجانات 2018«.
وتتابع املصادر اىل أن »مالحقة أي رئيس بلدية 
تستوجب رفع احلصانة عنه بشكل مسبق«، الفتة 
اىل أنه »وبالقانون فإن احملافظ  هو من يعطي 
كفرذبيان  بلدية  ملّف  »يف  ومضيفة:  اإلذن«، 
طلبت القاضية اميان عبد اهلل اليت توّلت التحقيق 
يف املوضوع اإلذن باإلدعاء ورفع احلصانة البلدّية 
للمالحقة واصدر حمافظ  جبل لبنان  القاضي  حممد 
مبوجب   2019 االول  كانون   17 بتاريخ  مكاوي  
الطلب املقّدم قرارا اشار فيه اىل أنه يف ضوء 
املعطيات املتوافرة، وما ورد يف افادة اعضاء 
اجمللس البلدي حول قيام رئيس البلدية باعمال 
تستدعي التحقيق، ال سيما لناحية اعطاء تراخيص 
الرسوم  استيفاء  دون  االعالنّية  اللوحات  لوضع 
وغري  مضّخمة  عمال  جداول  وتنظيم  القانونية، 
لذلك  سوريني،  عّمال  تواقيع  وتزوير  دقيقة، 
ومع املوافقة ُيعطى االذن مبالحقة رئيس بلدية 

كفرذبيان بسام سالمة«.
بعد هذا االذن الذي حصلت عليه القاضية اميان 
عبد اهلل. وحبسب ما أكدت مصادر مّطلعة فإّن 
»النيابة العامة املالّية يف بريوت، اّدعت بكامل 
امللف على رئيس بلدية كفرذبيان سالمة ونائبه 
وهيب عقيقي جبرم  اختالس  االموال وهدر املال 
»مّت حتويل  أنه  اىل  البلدّية«، مشرية  العام يف 
امللّف اىل الّنيابة العامة االستئنافّية اليت بدورها 
يف  بعبدا   االول  التحقيق  قاضي  اىل  ستحّوله 

القاضي  نقوال منصور «.
املسموح  غري  من  أّنه  اإلشارة،  من  بّد  ال  وهّنا 
حتّت  العام  املال  اهدار  اطالًقا  بلدّية  أي  على 
من  الرغم  على  كان،  تربير  وأّي  كانت  حّجة  أي 
أموال  على  املناطق  بعض  يف  تعّديات  حصول 
البلديات ظاهرها عناوين اصالحّية وباطنها جيوب 

املنتفعني.

رئيس بلدية كفرذبيان ونائبه:
 اىل القضاء در جبرم االختالس

خاص النشرة

املصريف.
ــــ تطوير السوق النقدية واملالية.

ميارس املصرف هلذه الغاية الصالحيات املعطاة 
له مبوجب هذا القانون.
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مـقاالت وتـحقيقات

حّددت معظم البلديات حزيران املقبل 
موعدًا أخريًا إلعالن انهيارها. ال شيء 
يدعو إىل التفاؤل لتمديد هذا املوعد، 
وزارَتي  تقاعس  ظّل  يف  خصوصًا 
البلديات  إعطاء  عن  واملال  الداخلية 
عاَمي 2018 و2019  مستحّقاتها عن 

من الصندوق البلدي املستقل.
لبنان يف طريقها إىل  البلديات يف 
يبدو،  ما  على  العمل.  عن  التوقف 
السيناريو  هذا  من  مفّر  ال  اليوم، 
األزمة  حجم  كرب  فكّلما  الكارثي. 
الذي  البلدي  القطاع  مشاكل  كربت 
يعيش اليوم »أسوأ أيامه«، على ما 
الواقع  وهو  البلديات.  رؤساء  مع  يجُ
الذي بدأت بوادره قبل حنو شهرين 
البلديات،  تعد  مل  عندما  تقريبًا، 
حتى الكربى منها، قادرة على تلبية 
اليت  املناطق  يف  »الضروريات« 

تديرها.
اليوم، البلديات تعمل على »تسكيج« 
أمورها من »اللحم احلي«، ومما تبقى 
الصندوق  مال  من  صناديقها  يف 
البلدي املستقل. بلديات عدة قّلصت 
سياساتها  من  ووّسعت  خدماتها 
رواتب  خفض  حّد  إىل  التقشفية 
وإلغاء  النصف  إىل  فيها  العاملني 
التقدميات  من  وغريها  العالوات 
ذلك،  تفعل  إذ  وهي  اإلضافية. 
من  االنهيار،  فرملة  سياسة  فضمن 
دون أن تكون قادرة على تعطيله. 
أّما السبب؟ فيعود إىل »عدم انتظام 
املستقل  البلدي  الصندوق  موازنة 
الداخلية  وزارَتي  ِقبل  من  املقّررة 
مسؤول  يذكر  ما  حسب  واملالية«، 
العمل البلدي يف احتاد بلديات جبل 
ما  آخر  أن  إذ  الزين.  علي  عامل 
تقاضته البلديات من الصندوق العام 
املاضي »هو املستحقات العائدة إىل 
ما  دفعتني«.  وعلى   ...2017 عام 
أن  والتقسيط  التأّخر  من  أسوأ  هو 
أكثر من جهة بلدية تقّدر نفاد هذه 
املبالغ يف حزيران املقبل يف أحسن 
تقدير. فيما مستحقات البلديات عن 
بنحو  وتقّدر  و2019،   2018 عاَمي 
قّر  800 مليار لرية عن كل عام، مل تجُ

صرف تباعًا. حتى اآلن، كي تجُ
»األخبار«  علمت  اإلطار،  هذا  ويف 
الداخلية  وزارة  يف  مصادر  من 
منذ  »أرسلت  األخرية  أن  والبلديات 
أيلول املاضي كتابًا إىل وزارة املال 
خبصوص املبلغ املخّصص للصندوق 
مل  أنها  إال   ،2018 عام  عن  البلدي 
رّدًا«. وعزت السبب إىل شّح  تتلقَّ 
خزينة الدولة وتبّدل أولويات »املال« 
يف هذه الظروف الصعبة! ولئن مل 
الرّد  يف  رغبة  »املال«  مصادر  تبِد 
»الداخلية«،  مصادر  قالته  ما  على 
املال،  وزير  عن  نقلت  أنها  إاّل 
مليار   300« أن  خليل،  حسن  علي 
البلديات،  إىل  لتسّلم  جاهزة  لرية 
واألمر يتعلق فقط بالتأخري احلاصل 
وزارة  يف  املراسلة  إجراءات  يف 
تقاذف  حفلة  وبعيدًا عن  الداخلية«. 
املسؤوليات بني اجلهَتني، يبقى أن 
على  يقف  وأبيه،  بأّمه  قطاعًا،  مثة 
البريوقراطية  بسبب  اإلفالس  حافة 
اإلدارية، وهو ما يدفع البلديات إىل 
هذا  بصرف  للمطالبة  الصوت  رفع 
كاٍف،  غري  كان  وإن  وهو  املبلغ. 
البلديات  حال  يسعف  قد  أنه  إاّل 
التقشفية  خياراتها  يف  متضي  اليت 
قبل أن تعلن إفالسها النهائي. كما 
جتّددت الدعوة إىل استعادة املطلب 
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األساس وهو فّك ارتباط الصندوق 
وجعله  الداخلية،  وزارة  عن  البلدي 
الداخلية  يد  برفع  بالفعل،  مستقالً 
األموال  استعمال  عن  والكّف  عنه 

املودعة فيه يف غري مكانها.
ذّمة  عّما هلا يف  اإلفراج  انتظار  يف 
البلديات،  غالبية  تعمد  »املال«، 
اليوم، إىل تسيري أمورها الضرورية، 
متخّلية عن كثري من األدوار. ووصل 
املشاريع  إيقاف  إىل  بها  األمر 
والرتبوية  الصحية  والربامج  التنموية 
عن  فضاًل  مقّررة،  كانت  اليت  كافة 
التوّقف عن التخطيط ألمور مستقبلية، 
وصواًل إىل خفض رواتب املوظفني 
وهي  املياومني.  وصرف  واألجراء 
سياسة موجعة ليس ألصحاب القرار 
يعتاشون  لآلالف ممن  وإمنا  وحدهم 
احمللية.  السلطات  تلك  رواتب  من 
فعندما حيني وقت االنهيار سيصبح 
بني  ما  بلدي،  موظف  ألف   15 حنو 
حافة  على  ومياوم،  متعاقد  ثابت 
اجلوع مع عائالتهم، ناهيك عمن صار 
منهم اليوم بال أبسط مقومات احلياة 

بعد صرفهم من أعماهلم.
من  ويسّرع  بلة  الطني  يزيد  وما 
الوصول إىل موعد االنهيار هو ّتدني 
الشهرين  يف  وصلت  اليت  اجلباية 
األخريين إىل مستويات غري مسبوقة. 
اجلباية  حتصيل  يتوقف  أن  ويتوّقع 
قريبًا، مع تقاعس املكّلفني - بسبب 
رسوم  دفع  عن   - أولوياتهم  تبّدل 
اجلباية على القيمة التأجريية ورسوم 
صيانة اجملاري واألرصفة. وما يزيد 
البناء  قطاع  توّقف  مأساوية  الوضع 
اليت  البناء  رخص  رسوم  وبالتالي 
تشّكل أساسًا يف مداخيل البلديات.

د أمام البلديات  يؤكد الزين أنه مل يعجُ
اإلنفاق،  »لتخفيف  التقّشف  سوى 
وقد عمدت البلديات يف هذا اإلطار 
كانوا  ملتعهدين  الدفع  توقف  إىل 
باشروا يف بعض األعمال الروتينية 
كإصالح أعطال يف البنى التحتية«. 
ويتوّقع أن تتفاقم املشكلة، حبسب 
الزين، »يف النصف الثاني من العام 
اجلاري، حيث أن 80% من البلديات 
ستواجه مشاكل جدّية بعد حزيران«.

    عندما يحني وقت االنهيار 
سيصبح نحو 15 ألف موظف 

بلدي على حافة الجوع مع عائالتهم
رئيس احّتاد بلديات البقاع األوسط 
االحّتاد  حتت  )ينضوي  البسط  حممد 
4 مدن و3 بلديات ويضم 50 موظفًا 

أن  يؤّكد  املياومني(  عدا  ما  ثابتًا 
بأسوأ  متّر  األوسط  البقاع  »بلديات 
الظروف، إذ أنها تضّم العدد األكرب 
يشكل  ما  السوريني،  النازحني  من 
مزيدًا من الضغط على البنى التحتية 
والطلب على الكهرباء«. حاليًا، تعمل 
البلديات حبسب البسط على »إدارة 
النفايات  رفع  وحتديدًا  األزمة«، 
ّفضت  خجُ فقد  املوظفون  أما  حصرًا! 
إىل  إضافة  النصف،  إىل  رواتبهم 
من  »فحتى  املشاريع،  كّل  تعّطل 
كان يتعامل معنا على األمانة كرؤساء 
بلديات أوقف ذلك، ألن البلديات بال 
اليوم غري ثابت وال  أموال والدوالر 
حيتفظون  الناس  ألن  مطلقًا  جباية 

بأمواهلم كي يأكلوا«.
الوضع مستتبًا حتى اآلن  وإذا كان 
وشتورة  زحلة  بلديات  إىل  بالنسبة 
وأبلح  والفرزل  وسعدنايل  وتعلبايا 
على  تقتصر  األمور  أن  غري  وحزرتا 
رواتب  دفع  من  الضروريات  تلبية 
وكنس  النفايات  ورفع  العمال 
الصحي،  الصرف  ومعاجلة  الطرقات 
قضاء  بلديات  احّتاد  رئيس  وفق 

زحلة جورج صوان.
األوسط، صار  مستتبًا يف  يبدو  ما 
الشمالي.  يف  اإلفالس  دوامة  يف 
صبحي  اهلرمل  بلدية  رئيس  يقول 
يف  يري  حاليًا  العمل  إن  صقر 
إطار حتضري خطة مع اجملتمع احمللي 
ملعاجلة أزمة النفاية ولالستمرار على 
األقل يف رفع حنو 40 طنًا يوميًا من 

النفايات. 
وبدا صقر شبه حاسم يف احلديث عن 
رواتب املوظفني، مؤكدًا أن »البلدية 
قادرة فقط على دفع الرواتب لشهٍر 
آخر إضايف قبل أن تتوقف نهائيًا عن 
الدفع مع انتهاء ما بقي من ميزانية 

.»!2017
بلدية  رئيس  يؤّكد  اهلرمل،  ومثل 
»أننا  زعرور  وسام  جبيل  مدينة 
 40( موظفينا  رواتب  دفع  نستطيع 
موظفًا ثابتًا و55 مستخدمًا ومياومًا( 
أن  إىل  الفتًا  فقط«،  آخر  شهرًا 
إجراءات تقشفية اختذتها البلدية منذ 
تشرين األول املاضي، إذ »توقفت 
ومل  األشغال،  ملتعّهدي  الدفع  عن 
جتّدد للحراس الذين انتهت عقودهم 

نهاية العام املاضي«.
يقول  املدينة،  نفايات  رفع  وعن   
زعرور: »إىل حينها لن يكون أمامنا 
اجلبيلي  اجملتمع  على  التعويل  إاّل 

وتعاونه معنا إلنقاذ املدينة!«.

بلديات عدة قّلصت خدماتها وخفضت رواتب العاملني فيها إىل النصف )مروان طحطح(

الشرق  من  الواردة  األنباء  تظهر 
ــــ  الروسي  التنافس  عمق  السوري 
تلك  النفوذ يف  تثبيت  على  األمريكي 
املنطقة، والعمل على اإلمساك مبلفاتها 
املختلفة. وهو ما يعكسه التوتر املتزايد 
ونظرياتها  الروسية  الدوريات  بني 
األمريكية يف احلسكة، يف وقت تسري 
مطار  موسكو شغل  نية  عن  أنباء  فيه 

القامشلي وحتويله إىل قاعدة جوية
احلسكة | يقف عدد من اجلنود األمريكيني 
عند  يومي،  شبه  بشكل  آلياتهم،  مع 
احلسكة  بني  يربط  الذي  حّطني  مفرق 
وتل متر والقامشلي، ملراقبة التحركات 
وصول  ومنع  املنطقة،  يف  الروسية 
الدوريات الروسية إىل خّط تل متر ــــ 
 ،»M4« القامشلي على الطريق الدولي
فيه  حتتفظ  واشنطن  تزال  ال  والذي 
شرق  قسرك  موقع  يف  وحاجز  بنقطة 
تل متر. ومن طريق عامودا ــــ احلسكة، 
من  قادمة  روسية  آليات  عّدة  َتعربجُ 
ــــ  الدرباسية لتسلك طريق القامشلي 
احلسكة، وتتبعها آليات أمريكية للتأكد 
عبورها  عدم  وضمان  وجهتها،  من 
فيما  األمريكي،  للنفوذ  خيضع  طريقًا 
يعمدجُ الروس إىل تكثيف دورياتهم على 
خّط تل متر ــــ عني عيسى على طريق 
حلب ــــ احلسكة الدولي، ملنع أّي حترك 
أمريكي على هذا الطريق، الذي خيضع 
الرتكي.  ــــ  الروسي  سوتشي  التفاق 
وال يغيب اجليش السوري عن املشهد؛ 
إذ إن حواجزه متنع عبور دوريات أمريكية 
على مقطع من طريق »M4« رابط بني 
على  وجتربها  والقحطانية،  القامشلي 
تغيري مسارها. وتعكس هذه املشاهد 
صراعًا  السورية  اجلزيرة  يف  اليومية 
روسيا  من  كّل  بني  متناميًا  دوليًا 
والواليات املتحدة، يف حماولة لتثبيت 

نفوذ كّل منهما يف املنطقة.

    ترد أنباء عن نيّة روسيا تحويل مطار 
القامشلي إىل ثاني أكرب قاعدة عسكرية 

بعد قاعدة حميميم
تعّمد كال  الصراع من خالل  ويربز هذا 
التعزيزات  من  مزيد  إرسال  الطرفني 
املنطقة،  إىل  واآلليات  العسكرية 
والعمل على إنشاء مواقع ثابتة وقواعد 
فيها.  العسكري  وجودهما  لتدعيم 
هذه  وراء  من  األمريكيون،  ويريد 
التحركات، التأكيد أن قرار بقائهم يف 
النفط  آبار  حلماية  فقط  ليس  سوريا 
حضور  لتثبيت  وإمنا  عائداتها،  ونهب 
امللف  يف  رئيسي  كالعب  واشنطن 
السوري أيضًا، واالحتفاظ بأوراق تبقي 
سياسي.  حل  أّي  يف  قائمًا  نفوذها 
تأكيد  يريدون  فهم  الروس،  أما 
معادلة  يف  حديثًا  املكتسب  دورهم 
الشمال والشرق السوريني، من خالل 
العسكري  حضورهم  من  االستفادة 
وإكساب  املنطقة،  تلك  يف  املتنامي 
هناك  األخري  السوري  اجليش  انتشار 
ويّتضح  وعسكرية.  اسرتاتيجية  أهمية 

ذلك التوّجه من خالل األنباء الواردة عن 
نية روسيا حتويل مطار القامشلي إىل 
ثاني أكرب قاعدة عسكرية هلا يف سوريا 
منظومة  مع وضع  قاعدة محيميم،  بعد 
من  لالستفادة  متطورة  جوي  دفاع 
موقع املطار على حدود تركيا. أيضًا، 
املنطقة  يف  وجودها  أن  موسكو  ترى 
الرتكية،  التحركات  إيقاع  لضبط  مهّم 
ختّلفه  قد  مفاجئ  فراغ  أّي  ولتغطية 
االنسحاب  قّررت  حال  يف  واشنطن 
من حميط حقول آبار النفط والغاز يف 
تباينًا  بأن مثة  علمًا  الشرقية،  املنطقة 
خطر  إىل  دولة  كّل  نظرة  يف  ملحوظًا 
السوري؛  الشرق  إىل  اإلرهاب  عودة 
يف  بقاءهم  أن  يرون  فاألمريكيون 
العودة  من  »داعش«  سيمنع  املنطقة 
اخلطر  أن  موسكو  تعتقد  فيما  إليها، 
ومراكز  املخيمات  يف  يكمن  األكرب 
وزير  أّكدها  معلومات  بعد  االحتجاز، 
الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية 
عن وجود 10 آالف عنصر من »داعش« 
هناك. أمام هذا الواقع، تراهن موسكو 
تقوده  شعيب  حراك  على  ودمشق 
إلجبار  السوري  الشرق  يف  العشائر 
أن  وخاصة  االنسحاب،  على  واشنطن 
الواليات  يتنامى ضّد  الشعيب  السخط 
العقوبات  تشديد  نتيجة  املتحدة 
األمريكية بفعل إقرار قانون »قيصر«، 
السوريني يف  على  التضييق  وحماولة 

لقمة عيشهم.
من ناحية أخرى، تشهد املنطقة الرابطة 
بني تل أبيض ورأس العني يف ريَفي 
واليت  الشماليني،  والرقة  احلسكة 
احتّلتها تركيا أخريًا، استنفارًا عسكريًا 
أنقرة،  من  املدعومة  الفصائل  بني 
الشرقية«  »أحرار  قادة  أحد  مقتل  إثر 
هم فيها عناصر »الفرقة 20«  مبفّخخة اتُّ
بتسهيل دخوهلا إىل املنطقة. وعلى إثر 
الشرقية«  »أحرار  ذلك، سيطر فصيل 
على معظم مقاّر »الفرقة 20« يف تل 
مع  وأريافهما،  العني  ورأس  أبيض 
وإىل  من  املدنيني  وخروج  دخول  منع 
املدينتني منذ عدة أيام. وتفيد مصادر 
»التوتر  بأن  املنطقة  يف  ميدانية 
األخري دفع برتكيا إىل تعزيز حضورها 
العسكري، والعمل على سحب العناصر 
لتطويق  التماس  خطوط  من  املتقاتلة 
اخلالف«. وتضيف املصادر، يف حديث 
على  تعمل  »تركيا  إن  »األخبار«،  إىل 
ورأس  أبيض  تل  مدينيَت  كامل  إخالء 
العني من الوجود العسكري للفصائل، 
وإسناد مهمة محايتهما جلهاز شرطة حملي 
تعمل على تدريبه«. وتبنّي املصادر أن 
»الوجود العسكري للمقاتلني املوالني 
التماس  خطوط  على  سيقتصر  لرتكيا 
مع اجليش السوري وقسد«، الفتة إىل 
من  االستفادة  على  تعمل  »أنقرة  أن 
للفصائل  والعسكرية  البشرية  القوة 
التابعة هلا يف معارك إدلب وليبيا، من 
خالل ختفيف حضورها يف املناطق اليت 

احتّلتها أخريًا«.

 اشتداد التنافس يف شرقي الفرات:

مـطار القامـشلي قاعـدة روسـية؟
أيهم مرعي

تمنع القوات الروسية الدوريات األمريكية من عبور نقطة تل تمر باتجاه الغرب على 
الطريق الدولي )أ ف ب (



Page 11صفحة 11     

مـقاالت وتـحقيقات

لوحظ بشكل ملموس ومتسارع اّن بعض اجملموعات 
التحركات  عمد  عن  تدفع  احلراك  يف  املنظمة 
ختريبيًا،  عنفيًا  طابعًا  لتأخذ  السلمية  االحتجاجية 
وقد راحت تنظر لذلك عرب مواقع التواصل ومن 
خالل بعض رموزها يف الساحات، والقول إنه ال 
تسل  مل  إذا  وانه  العنيفة،  االشتباكات  من  بّد 
الدماء لن يصل احلراك إىل مطالبه.. واّن هذا هو 

قانون اّي ثورة تريد أن حتقق أهدافها…
ويف هذا السياق شهدت ساحة الشهداء وحميط  
جملس النواب  خالل ايام السبت واالحد واالثنني 
أّدت  والتخريب  العنف  أعمال  املاضية موجة من 
إىل مواجهات ساخنة وعنيفة بني جمموعات منظمة 
وبعض  والبقاع  الشمال  من  أتوا  احملتّجني  من 
وبني  القوى  والضواحي،  بريوت  يف  املناطق 
من  هي  اجملموعات  هذه  اّن  ولوحظ  األمنية .. 
بادر إىل استفزاز قوى األمن ورشقها باحلجارة 
يف  املرور  وإشارات  والبالط  األشجار  واقتالع 
الصدامات  باحتدام  تسّبب  مما  الشهداء،  ساحة 
مع القوى األمنية، ال سيما بعد إصابة العديد من 
عناصرها جبراح، حيث أظهرت حصيلة املواجهات 
اليت استخدم فيها احملتجون احلجارة واملفرقعات، 
ورّد القوى األمنية عليهم بالقنابل املسيلة للدموع 
والرصاص املطاطي، أظهرت احلصيلة اّن أعداد 
اجلرحى من رجال األمن كانوا أكثر من اجلرحى يف 
صفوف  املتظاهرين ، وهذا يظهر بأّن اجملموعات 
نفسها  جّهزت  قد  كانت  العنف  استخدمت  اليت 
األكيد أّن ذلك ال ميّت بصلة  جيدًا للمواجهات… 
فالثورة  ال ختّرب وال تلحق الضرر عن  ألّي ثورة… 
عمد باألمالك العامة واخلاصة، ألنها تقّدم نفسها 
واقع  إىل  السّيئ  الواقع  لتغيري  ثورة  أنها  على 
باعتباره  العام  امللك  على  وهي حترص  أفضل، 
ميكن  ال  ما حيصل  اّن  للشعب.. يف حني  ملكًا 
وصفه بأنه ثورة، بقدر ما هو أعمال شغب تلجأ 
إليها جمموعات دّربت ألجل القيام بذلك، تريد حرف 
االنتفاضة  الشعبية احملقة مبطالبها، عن مسارها 
املطليب السلمي، وركوب موجتها بدعم من قوى 
سياسية يف  السلطة ، تغذي هذه اجملموعات من 
العنف  لتصعيد  املعلن  واهلدف  الستار..  خلف 
دياب  حكومة  حسان  تشكيل  تعطيل  هو  إمنا 
أن  اّي  احملتجون..  واملطالبة حبكومة خيتارها   ،
تسّلم أطراف الطبقة السياسية السلطة هلم كي 
حيكموا البالد، وهذا أمر طوباوي. وانه لو شكلت 
بأن حتكم وسوف  حكومة دياب لن يسمحوا هلا 
السفارة  من  املدعومة  حتركاتهم  يف  يستمّرون 
األمريكية، اليت دخلت على اخلط، بالضغط على 
مما  للمحتّجني،  التصّدي  لعدم  األمنية  القوى 
اجملموعات  هذه  اليت جتمع  العالقة  مدى  يكشف 
املنظمة اليت متارس العنف وتريد خطف احلراك، 
ال  حكومة  اّي  والدة  ملنع  األمريكية،  بالسفارة 
حكومة  األمريكية..  الشروط  قياس  على  تكون 
انتخابات  بإجراء  تقوم  أمريكيًا  موثوقة  مستقلة 
السياسي  بثقلها  واشنطن  ترمي  مبكرة،  نيابية 
وبوساطة  اخلليجي  املالي  الدعم  وعرب  فيها، 
للسياسة  املوالية  السياسية واجملموعات  القوى 
تغرّي  نيابية  بأغلبية  اإلتيان  حملاولة  األمريكية، 
ميكن  مبا  احلالية،  واحلكومية  النيابية  املعادلة 
واشنطن من اجمليء حبكومة تتوىل القيام بتنفيذ 

أجندتها لناحية:
الغطاء  رفع  على  والعمل  املقاومة  ـ حماصرة   1
ونزع  إلضعافها  خطة  سياق  يف  عنها،  الرمسي 
العدو  كيان  يقلق  الذي  الصاروخي  سالحها 
الصهيوني ويلجم عدوانيته، ال سيما الصواريخ 
القادة  ويعتربها  املقاومة  متلكها  اليت  الدقيقة 

الصهاينة، كاسرة للتوازن…
2 ـ فرض اتفاق ترسيم احلدود البحرية والربية 
بني لبنان و فلسطني احملتلة ، على حنو ميكن كيان 
االحتالل الصهيوني من حتقيق أطماعه باالستيالء 
و الغازية  يف  النفطية  الثروة  من  هاّم  جزء  على 

املياه اإلقليمية اللبنانية…
3ـ  إعادة النظر بعقود تلزيم البلوكات النفطية مبا 
ميكن الشركات األمريكية من احلصول على حصة 
االستثمار األساسية، يف سياق خطة أمريكية ملنع 
التنمية  لبنان من استغالل نفطه وغازه لتحقيق 

حسن حردان

ملاذا دفع احلراك للعنف والتخريب… وما 
عالقته باألجندة األمريكية؟
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الغربي  الرأمسالي  للنظام  التبعية  من  والتحّرر 
األمريكي.. وبالتالي إبقاء لبنان خاضعًا للهيمنة 

األمريكية االستعمارية…
بلدهم  الي  السوريني  النازحني  عودة  منع  ـ   4
يف  لبنان  يف  دجمهم  على  والعمل  سورية، 
يف  النازحني  لتوظيف  أمريكي  خمطط  سياق 
السورية   على  احلكومة  السياسي  الضغط  عملية 
لفرض الشروط األمريكية كشرط لتسهيل احلّل 
السياسي لالزمة، واستطرادًا استغالل النازحني 

يف  االنتخابات  السورية املقبلة…
باحلكومة  اللبنانية  احلكومة  منع  اتصال   ـ   5
البلدين  بني  املمّيزة  العالقات  إلعادة  السورية 
مشكالت  حلّل  تسهيالت  وإجياد  طبيعتها  إىل 
الزراعي والصناعي اىل  اللبناني  اإلنتاج  تصدير 
منع  وكذلك  العربية   الدول  إىل  وعربها  سورية 
توجه لبنان شرقًا حنو الصني وروسيا وإيران يف 
سياق تنويع خياراته االقتصاد ية وإجياد احللول 
بناه  وتطوير  واخلدماتية  االقتصادية  ألزماته 

التحتية املرتدية…
ما نقوله يف هذا املضمار أهداف أمريكية معلنة 
على لسان املسؤولني األمريكيني الذين جاهروا 
عرضتها  اليت  املساعدات  قبول  من  لبنان  مبنع 
كّل من روسيا والصني وإيران ملعاجلة مشكالته 
املزمنة، ال سيما على صعد الكهرباء والنفايات 
والطرقات إخل… وكذلك جاهروا بالعمل على إقصاء  
حزب اهلل  وحلفائه عن احلكومة واملطالبة حبكومة 
تكنوقراط  من املستقلني، اّي أن يكون وزراؤها 
ممن يقبلون شروط سيدر وصندوق النقد والبنك 
واستطرادًا أن يكونوا أكثر مطواعية  الدوليني… 
املذكورة  واشنطن  وإمالءات  شروط  تلبية  يف 
واليت هدفت إليها حزمة العقوبات املالية  آنفًا… 
إىل  وأّدت  لبنان  على  فرضت  اليت  األمريكية 

تسعري ومفاقمة  األزمة  االقتصادية واملالية…
اّن ما تقّدم يطرح مهام ملحة على القوى الوطنية، 
أواًل،  احلراك،  يف  املشاركة  وغري  املشاركة 
مضادة  انتفاضة  من  حيصل  ما  حقيقة  إلدراك 
احملقة،  املطلبية  الناس  انتفاضة  على  انقلبت 
وجنحت يف خطفها وإضفاء الشعارات السياسية 
حسان  برئاسة  جديدة،  حكومة  تشكيل  الرافضة 
وتضع  االقتصادي،  االنهيار  توقف  دياب، 
مطالب  وتلبية  االزمة  معاجلة  سكة  على  البالد 
الناس احملقة. وثانيًا إدراك ان ما حيصل ليس 
وبرنامج  ثورية  قيادة  تتطلب  الثورة  ألّن  ثورة، 
احلراك  يف  متوافر  غري  امر  وهو  وطنيا،  إنقاذ 
احلاصل املكّون من جمموعات وقوى متنافرة من 
أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، وثالثًا إدراك 
والسكوت  العنف  مسلسل  يف  االستمرار  اّن 
القوى  بعض  قبل  من  تصويره،  وحماولة  عليه 
احملسوبة على اخلط الوطين، بأنه أمر طبيعي يف 
الناس،  ملطالب  باالستجابة  السلطة  تعنت  ظّل 
إىل  يقود  وإمنا  احلقيقي،  التغيري  إىل  يقود  ال 
اخلطري،  واملالي  االقتصادي  التدهور  من  مزيد 
وانهيار قدرة الناس الشرائية يف ظّل تعطل آلة 
وبالتالي الدخول يف مسار عنفي عبثي  اإلنتاج… 
مثنه  يدفع  الذي  واخلراب  الدمار  سوى  ينتج  ال 
أحد  يفرح  أن  جيب  ال  لذلك  اللبنانيني..  مجيع 
إزاء ما جيري من عنف، ألنه عنف رجعي خترييب، 

وليس عنفًا ثوريًا تقّدميًا..
 هلذا كله جيب إعالء الصوت ضّد من يقفون وراء 
هذا العنف التخرييب العبثي املدّمر لألمالك العامة 
لالنهيار  واملفاقم  لالقتصاد  واملعطل  واخلاصة 
الناس  أزمات  حدة  زيادة  من  ملزيد  واملسّبب 
على فضح  والعمل  البالد،  واستنزاف  املعيشية 
وراء  تقف  اليت  املشبوهة  اجملموعات  وتعرية 
إلرادتها،  االستسالم  وعدم  والتخريب  العنف 
وعفوية البعض ممن ينخرط يف حفلة العنف، من 
دون إدراك إىل أين تقوده ومن يقوده إليها.. 
والضغط  احلراك  سلمية  على  احلفاظ  من  بداًل 
عليها  والضغط  احلكومة  بتشكيل  لإلسراع 
استعادة  بدءًا من  الناس احملقة  لتنفيذ مطالب 
من  واالقتصاص  املنهوبة  الدولة  أموال وحقوق 
الفاسدين واسرتداد موارد الدولة من الشركات 

اخلاصة إخل…

ورغم بيانات النفي الصادرة من هنا وهناك، 
دولية  رسائل  »بريد«  النجمة  ساحة  تبدو 
باتت  لبنانية  ادوات  وعرب  وخليجية  وإقليمية 
معروفة. بينهم وزراء سابقون ورؤساء حكومات 
سابقني وضباط متقاعدون، باالضافة اىل بعض 
ويقودها  حتديدًا  الشمال  منطقة  من  اجلمعيات 
شخص معروف باالسم عند كل االجهزة االمنية 

احمللية ويف عوكر ويف دول اخلليج!
هذا اجلو تنقله اوساط يف حتالف » حزب اهلل « 
و8 آذار واسعة االطالع على االتصاالت احلكومية 
وعلى دراية مبا جيري من إتصاالت تصب كلها 

يف خانة االجيابية ولتسهيل عملية الوالدة.
وتلفت االوساط اىل ان اتصاالت يقودها وزير 
آذار قد جنحت يف تقريب وجهات  بارز يف 8 
العقد  فكفكة  حنو  بثبات  تسري  وهي  النظر 

الواحدة تلو اخرى.
بقوة  يقود  »حزب اهلل«  ان  االوساط  وتكشف 
كل االتصاالت احلكومية، وهو متنى على النائب 
السابق  سليمان فرجنية  تأجيل مؤمتره الصحايف 
افساحًا يف اجملال امام مزيد من املشاورات. 
وهو نزل عند هذه الرغبة، وبالتالي كل ما قيل 
ومقاطعته  الثالثاء  لفرجنية  صحايف  مؤمتر  عن 
»التسلية«  ولـ  دقيقة  غري  اخبار  احلكومة 

االعالمية.
لن  كما  اهلل«  »حزب  ان  انه  االوساط  وترى 
راض  بري   الرئيس  نبيه  ليس  حبكومة  يسري 
عنها لن يسري حبكومة ليس فيها فرجنية وهذا 
امر حمسوم عنده. وهو ليس مستعدًا ان يفرط 
ان يكون هناك صيغة  حبليف كفرجنية وميكن 
احلر«،  الوطين  و«التيار  » املردة «  بني  وسط 
من  خيفف  ان  باسيل   للوزير  جربان  وميكن 
على  التأليف  وتصعييده  وشروطه  »فيتواته« 

اجلميع.
فهو احلليف احلليف ولديه اكرب كتلة نيابية ويف 
واحدًا  زائدًا  الثلث  له  كان  السابقة  احلكومة 
ولكن هذه احلكومة خمتلفة كليًا من حيث العدد 
البحث  لذلك  والوظيفة،  والظروف  والرتكيبة 
يرتكز على حل ازمة النقيبة امل حداد اليت يصر 
عليها » احلزب القومي «، وميكن ان تكون نائبة 
اعطاء  وايضًا ميكن  حقيبة.  بال  احلكومة  رئيس 
لوزير  للمردة وهناك طرح  االشغال  مع  حقيبة 
وسطي بني االطراف املسيحية الثالثة، او ان 
حقائب  ومخس  وزراء  خبمسة  باسيل  يرضى 

وليس ستة وزراء!
وتشدد االوساط على ان االمور تسري بإجيابية و 
»حزب اهلل« مستمر باالضافة اىل الرئيس نبيه 
بري، والرئيس املكلف  حسان دياب  يف تزخيم 
التأليف وهو صار يف املربع االخري وحتمي وال 

تراجع عنه.
بالرئيسني  دياب  لقاء  ان  االوساط  وتكشف 
ولوضع  تشاوري  بري  ونبيه  عون   ميشال 
اليت  االخرية  الرتكيبة  على  االخرية  اللمسات 
قد تتطلب يومني اضافيني للوصول اىل خط 

النهاية.
وتكنوقراط  وزيرًا   18 من  الرتكيبة  ان  وتقول 
لبعض  تبديل  وهناك  ونهائية،  باتت حمسومة 
االمساء بعد انسحاب العميد طالل الالدقي من 
مكانه  فهمي  حممد  العميد  وترشيح  الداخلية 
واالسم ايضًا ميكن ان يعدل يف اللحظة االخرية 
اسوة بامساء اخرى طاهلا التبديل يف الساعات 

املاضية.
وتكشف االوساط ان كل ما جيري يف الشارع 
بات معروف اهلوية واالهداف، ولن مينع االكثرية 
من تأليف احلكومة. والتصعيد حيل بالتهدئة اي 
وضبط  احلكمة  من  مبزيد  للغوغائيني  التصدي 
سريع  وتشكيل  خمططهم  وإفشال  النفس 

للحكومة. 
املشاغبني  كل  اىل  رسالة  االخرية  واللقاءات 
ومفادها احلكومة آتية ولن يوقفها احد وستكون 
ناجحة داخليًا وخارجيًا وسرتون بعد ايام قليلة 
وغري  للمحبني  سارة  »مفاجآت«  اعالنها  من 
سارة للمبغضني. وهذا امر حمسوم ولن يثين 
الرئيس املكلف عن املضي قدمًا يف تشكيلته 
وااليام املقبلة كفيلة بتبيان اخليط االبيض من 

اخليط االسود.

علي ضاحي

»حزب اهلل« بقوة على خط 
الوساطات وال حكومة بال فرجنية

فيه  اشيد  مقااًل  اكتب  نفسي  اختيل  اكن  مل 
مبا قد يقوم به يومًا الرئيس االمريكي احلالي 
دونالد ترامب ، ومل اكن اتوقع ايضًا ان حيّول 
كالمه اىل افعال، ولكن تبنّي انين كنت على 
خطأ وان العرب ولالسف، باتوا يعيشون على 
هامش احلياة وال يصلحون بالنسبة اىل اخلارج 

سوى لدفع االموال.
قبل مّدة، قال ترامب انه لن يبقي على القوات 
اىل  حتتاج  اليت  الدول  االمريكّية يف  املسلحة 
»محاية«، ما مل تكن هذه الدول نفسها مستعّدة 
لدفع مبالغ ماّدية كبرية لقاء هذا الوجود. ويف 
قصد  انه  اىل  االمريكي  الرئيس  اشار  حني 
و  وآسيا  االوسط   دول  الشرق  من  البعض 
الدول  على  واضح  بشكل  رّكز  فقد  اوروبا ، 
مّساها  اليت  مقدمها  السعودية   ويف  العربّية 
والشهامة  العربّية  النخوة  تنتفض  مل  باالسم. 
ازاء هذا الكالم، ومّر كغريه من الكالم العالي 
احلالي  االمريكي  الرئيس  اطلقه  الذي  السقف 
واالسرة  السعودي  العاهل  بسهامه  واصاب 
احلاكمة وغريهما من الدول العربّية. يف مقابل 
هذا الكالم، كان الكثريون، وانا واحد منهم، 
يقول بأن هذا الكالم جمّرد اثبات وجود بالنسبة 
جديدة  والية  نفسه خلوض  حيّضر  اىل شخص 
حتت ظروف داخلّية ضاغطة ووسط نقمة خارجّية 
على سياساته، ولكن ما قرأته منذ ايام قليلة 
دوالر  مليون   500 مبلغ  السعودية  دفع  حول 
كدفعة اوىل مقابل بقاء القوات االمريكية على 
اراضيها، قلب كل املفاهيم ورأسًا على عقب، 
كرئيس  ترامب  احرتام  وجوب  علّي  وفرض 
االعتبارات وجنح  وضع مصلحة بالده قبل كل 
يف تأمني مبالغ مالّية ضخمة اضافّية اىل اخلزانة 

االمريكّية.
اليت  االموال  مقدار  احد  على  خافيًا  ليس 
تدفعها الدول العربّية للواليات املّتحدة بشكل 
صفقات  مقابل  اخرى  كربى  ودول  رئيسي 
وغريها،  وصناعّية  امنّية  واستشارات  اسلحة 
أّي خملوق  الصعب على  الواقع كان من  ويف 
على  يزيد  ان  انسان  مبقدور  انه  يصّدق  ان 
االصل.  يف  احلجم  كبرية  كونها  االموال  هذه 
ترامب فعلها، وها هو يسحب  دونالد  ولكن، 
ال ايران  اخلطر  ذريعة  االضافية، حتت  االموال 
لغزو  ويتهّيأ  االبواب  على  يرتّقب  اّلذي  ي 
الدول العربّية ويف مقّدمها  دول اخلليج . متّكن 
الرئيس االمريكي من حتويل ايران اليت يسّوق 
ويستهدفها  عدّوة  دولة  انها  على  نهار  ليل 
الذهب  تبيض  ذهبّية  أوّزة  اىل  وعلنًا،  سرًا 
دون  ذلك  وكل  استغالل،  خري  يستغله  اّلذي 
اجلنود  دماء  من  واحدة  دم  نقطة  يريق  ان 
االمريكيني، انها بالفعل حنكة ما بعدها حنكة. 
لقد استطاع ان يفهم العقلّية العربّية بقدر اكرب 
وخطا  سبقه،  »حكيم«  امريكي  رئيس  أّي  من 
خطوة ثابتة يف تأمني االموال السهلة من خالل 
»احلماية«  مقابل  بتلّقيها  تتمّثل  سابقة  وضع 
اليت هي بالدرجة االوىل سّياسية ومعنوّية اكثر 
أّي  ختّيل  الصعب  من  وعسكرّية.  عملّية  منها 
رئيس امريكي مقبل سيضّحي باملاليني إن مل 
التخلي عن  الدوالرات عرب  باملليارات من  نقل 
هذه السياسة اليت ال تكّلف االمريكيني شيئًا 
بكامل  فقط،  عربّية  ارض  على  التواجد  سوى 
الصالحّيات اليت حيلمون بها ومع كل امليزات 

الضخمة اليت ترتافق مع هذا االنتشار.
االجناز،  هذا  ولالمريكيني  لرتامب  هنيئًا 
العرب ضحّية  ان يكون  وأسفي، كل االسف، 
هذه السياسة اليت متعن يف إظهارهم كشعب 
او  تفكري  دون  للخضوع  وقابل  مرتبة  أدنى 
ترّدد، وتضعهم يف موقف دافع لالموال فقط 
ال غري، بدل ان يكونوا اكثر فاعلّية يف  اجملتمع 
الدولي ، وان تكون كلمتهم مسموعة وان يكون 
وقعها كبريًا على كل من يسمعها. امنا احلال 
باٍق لفرتة غري قصرية،  الواقع  بأن هذا  يفيد 
او  تتوقف  لن  االمريكيني وغريهم  افادة  وان 
تنحصر يف زمان ومكان معّينني، قبل استنفاد 
كل االموال و النفط والغاز ، وعندها فقط ميكن 
احلديث عن حتّرر العرب، مع خشية من عودتهم 

اىل ما كانوا عليه قبل عقود من الزمن...

طوني خـوري

ايران أوزة ترامب الذهبّية... 
والعرب يدفعون
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

تبدو فرنسا غارقة يف منطقة الساحل األفريقي 
السابق فرنسوا هوالند يف  رئيسها  قرار  منذ 
بدايات 2013 الذهاب إىل مالي »لدحر اجلماعات 
»اجلماعات  متدد  جانب  فإىل  اإلرهابية«. 
من  واستفادتها  املنطقة  تلك  يف  اجلهادية« 
يف  كما  لتختلط،  احمللية  اجملتمعات  أزمات 
جمتمعية  بأزمات  األمنية  األزمة  مالي،  وسط 
الرعي  العاملة غالبًا يف  بني املكّونات احمللية 
بدأ  لفرنسا  مناهض  خطاب  مثة  والزراعة، 
بالربوز يف األشهر املاضية، حتى على ألسنة 
اخلمس  الساحل  جمموعة  دول  من  مسؤولني 
وبوركينا  تشاد،  النيجر،  موريتانيا،  )مالي، 
اتسعت  »اجلهادية«  اخلريطة  أّن  كما  فاسو(، 
على  ليبيا  تفكك  تبعات  من  استفادت  بعدما 

جممل الصحراء األفريقية.
وقد سعى الرئيس الفرنسي يف الثاني عشر 
الساحل  دول  رؤساء  اجلاري جلمع  الشهر  من 
جمددًا  اإلمساك  بغية  الفرنسية  بو  مدينة  يف 
قرار  إىل  خلصت  قمة  يف  املبادرة،  بزمام 
 220 إضافية،  قتالية  »قدرات  نشر  باريس 
جنديًا يعززون قوة برخان« البالغ عددها 4500 
عملهم  لتنسيق  اإلعداد  إىل  إضافة  عسكري، 
ـــ إطار سياسي واسرتاتيجي  يف »إطار جديد 
وعمالني جديد« يطلق عليه »التحالف من أجل 
الساحل« جيمع بني دول املنطقة وقوة برخان 

ودول شريكة.
وإزاء االنتقادات للدور الفرنسي، توجه ماكرون 
بنربة حادة إىل القادة األفارقة بالقول »أعرف 
من ميوت من أجل سكان النيجر، ومالي وبوركينا 
إضافة  الفرنسيون«،  اجلنود  إّنهم  فاسو...( 
من  الفرنسي  االنسحاب  بإمكانية  تلوحيه  إىل 
املنطقة. جاءت هذه القمة بعد قمة استثنائية 
كانت دول الساحل اخلمس قد عقدتها نهاية 
يف  نيامي  مدينة  يف  ديسمرب  األول/  كانون 
ُخّصصت  واليت  االجتماع،  هلذا  متهيدًا  النيجر، 
بعد  وذلك  اإلرهاب«،  مكافحة  لبحث«سبل 
مصرع 71 جنديًا نيجريًا يف هجوم »ايناتيس« 
الذي ُيعترب أحد أكثر اهلجمات دموية يف اآلونة 
األخرية، وقبلها حادث االصطدام بني مروحيتني 

عسكريتني فرنسيتني يف مشال مالي.
يومها، ورغم األصوات الداخلية واخلارجية اليت 
القدرة على  الفرنسي ويف  الدور  شككت يف 
إعادة االستقرار يف هذه املنطقة، أصّر الرئيس 
القوات  موقف خبصوص  إعالن  على  الفرنسي 
الفرنسية يف الساحل بالقول: »لقد مت تأكيد 
مدى ست سنوات،  على  القوات  نشر  شرعية 
وأنها ال تزال جزءًا من أمننا«. ورفض ماكرون 
خبصوص  الساحل  من  بلد  ألي  اتهام  توجيه 
العسكري  الوجود  من  سليب  موقف  اختاذ 
حركات  »أرى  بالقول:  واكتفى  الفرنسي، 
الفرنسي  بالوجود  تندد  جمموعات  معارضة، 
بوصفه وجودًا استعماريًا جديدًا، أرى انتشارًا 
من  الفرنسيني  بلدان كثرية ملشاعر ضد  يف 

دون إدانة سياسية«.
فرنسي  أمين  مصدر  قال  السياق،  هذا  ويف 
الفرنسيني  إّن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
لدى  »سلبيًا«  موقفًا  هنالك  أن  يعتقدون 
السلطات يف مالي وبوركينا فاسو من الوجود 
يتحدث  »حني  وأضاف:  الفرنسي.  العسكري 
الرئيس  يقصد  فإنه  توضيح،  عن  )ماكرون( 
املالي والرئيس البوركينابي«. وكان ماكرون 
وال  أحتفظ،  أن  ميكنين  »ال  بأنه  صّرح  نفسه 
أريد أن أحتفظ،  بقوات على األرض يف الساحل 
يف الوقت الذي يلتبس فيه موقف السلطات 
احمللية من احلركات  املعادية لفرنسا، وأحيانًا 

توجد انتقادات من الوزراء والسياسيني«.
فدول  فراغ،  من  تأت  مل  ماكرون  تصرحيات 
األخرية  األشهر  يف  بدت  اخلمس  الساحل 

 ماكرون يف الساحل األفريقي: ضمور ملستعمٍر قديم؟
وتصاعد  الفرنسي،  »الركود«  من  مستاءة 
اهلجمات اإلرهابية، اليت يف أغلب األحيان كانت 
تدفع مثنها اجليوش األفريقية ال الفرنسي. رّد 
فعل باريس »التحسيب« جاء على هيئة دعوة 
رؤساء  اعتربه  الذي  األمر  »بو«،  إىل  مفاجئة 

الدول اخلمس »استدعاًء«.
حينها، حّذر الرئيس الفرنسي من أنه سيضع 
ومن  الطاولة،  على  املمكنة  اخليارات  مجيع 
ضمنها خيار انسحاب قوة برخان أو خفض عدد 
الرئيس  اعترب  األثر،  وعلى  فيها.  املشاركني 
املالي إبراهيم بوبكر كيتا أن »قمة بو ستكون 
حامسة، ألنها ستسمح بأن توضع على الطاولة 

كل اإلشكاليات، واملخاوف وكل احللول«.
مالحمه  بدت  شعيب  رفض  مع  ذلك  تزامن 
تظهر بوضوح؛ حيث انطلق بعض التظاهرات، 
القوات  برحيل  للمطالبة  باماكو،  يف  خصوصًا 
األجنبية، خصوصًا الفرنسية. يف هذا السياق، 
يرى الصحايف والكاتب والباحث يف الشؤون 
األفريقية حمفوظ السالك، أن »شعوب منطقة 
الريبة  بعني  تنظر  والساحل  األفريقي  الغرب 
يف  لفرنسا  نشاط  أو  تدّخل  أّي  إىل  والشك 

املنطقة، نتيجة املاضي االستعماري«.
أن  »األخبار«  الزميلة  إىل  حديث  ويضيف يف 
شعبية  قوة  وهم  التدخل،  هلذا  »الرافضني 
وفاعلون  رأي،  وقادة  ساسة،  بينها  كبرية، 
أن  يرون  وحقوقيون...  املدني،  اجملتمع  يف 
الوجود العسكري األجنيب يف املنطقة هو جزء 
من املشكل، وليس جزءًا من احلل، ويستدلون 
القوات  وجود  من  الرغم  على  بأنه  ذلك  على 
األممية، والفرنسية، فقد قتل يف املنطقة ما 
يزيد على 4 آالف شخص يف هجمات إرهابية، 
منذ 2016، من املدنيني والعسكريني، أساسًا 
والنيجر  مالي  بني  الثالثية  احلدود  منطقة  يف 
أن  إىل  الكاتب  ويلفت  فاسو«.  وبوركينا 
الشعب »بات يعترب أن القوات األجنبية تسهم 
يف تزايد اإلرهاب يف املنطقة، إذ تزايد عدد 
يضع  ومل  وحتالفاتها،  اإلرهابية،  اجملموعات 

حدًا هلا، كما كان منتظرًا«.
 »ال اسرتاتيجية«

يعّلق الباحث يف »جمموعة األزمات الدولية« جان 
ــ ارفيه جيزيكل بأّن »مثة اسرتاتيجية عسكرية، 
ولكن ال وجود السرتاتيجية سياسية«. ولكنه 
مّلح يف الوقت نفسه إىل تناقض أساسي، وهو 
اسرتاتيجية  وجود  افرتاض  حال  يف  حتى  أنه 
سياسية، فال وجود أصاًل لسلطات حاكمة لديها 

بـتول سـليمان
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أي سيناريو يتعلق بوجود بالده العسكري يف 
الساحل. رغم ذلك، أصّر ماكرون على البقاء، 
مستعينًا بدعم احللفاء األوروبيني. وقد طالب 
مرات عديدة شركاءه باالخنراط يف حرب الساحل 

معه، لكّنه لقي ردودًا »باهتة« على طلبه. 
للطلب  حتّمسًا  األكثر  كانت  بدورها،  أملانيا، 
الفرنسي، إذ جّددت يف كانون األول املاضي 
نّيتها االضطالع مبزيد من املسؤوليات العسكرية 
يف منطقة الساحل يف مواجهة »اخلطر اجلهادي«، 
االئتالف  يف  حادًا  انقسامًا  أثار  األمر  أن  بيد 
احلكومي الذي تقوده املستشارة أجنيال مريكل. 
ويف حني اكتفى »االشرتاكيون« برفض دعوة 
الوزيرة، دعا حزب »اليسار« إىل إنهاء عمليات 
يتبّق  مل  وعليه،  اخلارج.  يف  األملاني  اجليش 
سوى  مالذ واحد أمام ماكرون، وهو اللجوء إىل 

منظمة حلف »مشال األطلسي« )الناتو(  . 
»اقتصادي بغطاء عسكري«

يف  الفرنسي  العسكري  التدخل  أن  يبقى 
الساحل، رغم أهدافه األمنية املعلنة، ال ميكن 
يف  الدولي  االستقطاب  دائرة  عن  خيرج  أن 
أفريقيا، ذي الطابع االقتصادي والتجاري. يف 
هذا السياق، يعّلق السالك بالقول: »الفاعلون 
الدوليون آخذ وجودهم يف التصاعد هناك،«، 
والصني  املتحدة  الواليات  إىل  إشارة  يف 

واالحتاد األوروبي.
والساحل،  أفريقيا  غرب  »منطقة  أن  ويضيف 
منطقة ثرية اقتصاديًا من حيث النفط والغاز 
حاضرة  الفرنسية  والشركات  واليورانيوم... 
نظرياتها  من  منافسة  جتد  لكنها  بقوة،  فيها 
األوروبية العاملية«. ويلفت إىل أن أي تسابق 
حتمًا  »بوابته  ستكون  باملنطقة  االهتمام  على 
اجملال األمين«. ثم إن قوة »برخان« هي سابع 
عملية عسكرية فرنسية يف أفريقيا، منذ 2006، 
أفريقيا  يف  تدخلت  فرنسا  أن  عن  ويتحدث 
حواىل 50 مرة منذ 1960، تاريخ استقالل معظم 
أنه  يرى  وهنا  والساحل.  أفريقيا  غرب  بلدان 
يف  العام  الرأي  من  جزٌء  »يعترب  السبب  هلذا 
املنطقة أن أّي تدخل عسكري يف املنطقة هو 
شبح  طرد  إىل  منه  جديد  استعمار  إىل  أقرب 

اإلرهاب«.
»ميديابار«  ملوقع  أكدتها  هذه  النظر  وجهة 
الفرنسي الكاتبة فاني بيجو، إذ نشرت العام 
املاضي مقااًل قالت فيه إن باريس تعمل على 
واالقتصادية،  اجليوسياسية  مصاحلها  »محاية 
تعد  األفريقي  الساحل  منطقة  أن  وذلك 
اجلاهزة  املنجمية  الثروات  من  خمزن  مبثابة 
لالستغالل«. وأضافت أن فرنسا أيضًا »تدّخلت 
واليت  النيجر،  من  اليورانيوم  إمدادات  حلماية 

تليّب 30% من احتياجات احملطات النووية يف 
النسبة  هذه  أن تصل  املتوقع  ومن  فرنسا«. 
متركز  يفّسر  ما  وهذا  السنة.  هذه   %50 إىل 
العمليات اخلاصة  العشرات من عناصر قيادة 
أرليت  مدينة  مناجم  من  مقربة  على  الفرنسية 
»آرافا«  شركة  تستغلها  اليت  وأكوكان، 

الفرنسية.
تقرير  إىل  مقاهلا،  خالل  بيجو،  أشارت  كذلك 
برملاني حول »تطور النظام العسكري الفرنسي 
يف أفريقيا« ُنشر سنة 2014، يقول إن »الوجود 
اليت  التأثري  أساليب  من  جزءًا  يعّد  العسكري 
أن صوت فرنسا  التأكد من  ميكننا من خالهلا 
سيستمر يف االرتفاع أكثر يف أفريقيا مقارنة 
بباقي الدول األخرى، »اليت تركز على الثروة 
واملصاحل االسرتاتيجية يف هذه القارة«، فضاًل 
عن أن السوق األفريقية للسالح توفر »إمكانات 
تصديرية واعدة للمصّنعني الفرنسيني«. كما، 
لفتت الكاتبة إىل تقريٍر برملاني آخر، ُنشر سنة 
العسكري  التدخل  أن  فيه  التأكيد  مت   ،2015
الفرنسي يف مالي يسهم يف حتسني »جودة 
التجهيزات العسكرية الفرنسية، وتعزيز فرص 
الفرنسية واألوروبية املوّجهة  صناعة األسلحة 

للتصدير«.
»تركة ثقيلة«

»الرئيس ماكرون مل خيرترَ االخنراط العسكري 
ِرثه عن سلفه. لكي  يف الساحل، إّنه وضٌع ورَ
ال يتورط، سريبح حتمًا إذا شرع مع نظرائه يف 
الساحل يف بدء حتّول اسرتاتيجي على مستوى 
مسارات  )رسم(  األزمة:  إدارة  سياسات 
سياسية وطنية من شأنها إتاحة حوار مع جزء من 
املتمردين، وعلى مدى أطول، اكتساب بيئتهم 
الداعمة جمددًا، وإخضاع العمل العسكري هلذه 
الرؤية السياسية«. هذا ما كتبه جان ــ ارفيه 
»جمموعة  موقع  على  ُنشر  مقاٍل  يف  جيزيكل 
األزمات الدولية«. وتابع أّن »هذا يتطلب من 
فرنسا ومن عسكرييها القبول بأن يعملوا يف 
اجملموعات  حتددها  سياسية  اسرتاتيجية  خدمة 
اليت يدعمونها. هذا يغرّي العادات املّتبعة منذ 
زمن«، متسائاًل: »ولكن إذا كانت فرنسا يف 
الساحل ملساعدة الدول، فمنطقيًا هل مثة خيار 
مشروع  دون  »من  ذلك  قبل  وقال  آخر؟«. 
وإدارة سياسية جديدين، فإّن النخب الساحلية 
احلاكمة ستخفق يف استعادة كل الذين يرون 
نظامًا غري  اجلهاديون  يقيمه  الذي  النظام  يف 
مثالّي ولكن على األقل إّن حضوره أكثر فعالية 

ومنفعة من حضور الدولة«.

رغم األصوات الداخلية والخارجية املشككة، يصرّ ماكرون على شرعية الوجود الفرنسي )أ ف ب(

ما  الشرعية  من 
الدخول  خيّوهلا 
يقود  مسار  يف 
بناء  »إعادة  إىل 

الدولة«.
هذه  تعيد 
إىل  املفارقة 
املقاربة  أساس 
لعموم  الفرنسية 

فعالقة  االستعمار.  زمن  نهاية  منذ  أفريقيا 
باريس بهذه الدول ليست مصريية للطرفني، 
الدولة  ببقاء  تتعّلق  لفرنسا فقط، وهي  وإمنا 
الفرنسية واستمرارها كقوة كبرية ذات مكانة 
عاملية. وسبق للرئيس الفرنسي األسبق جاك 
شرياك أن قال يف آذار سنة 2008 إنه »من 
مرتبة  إىل  تنزلق  فرنسا سوف  أفريقيا،  دون 
سلفه  ذلك  يف  سبقه  الثالث«.  العامل  دول 
»من   :1957 عام  قال  حني  ميرتان  فرانسوا 
تاريخ يف  أّي  متلك  لن  فرنسا  أفريقيا،  دون 

القرن الواحد والعشرين«.
 أمام هذه املعضلة، ال يستبعد الرئيس الفرنسي 

 التدخل العسكري 
الفرنسي يف 

الساحل ال يمكن 
أن يخرج عن دائرة 
االستقطاب الدولي 

يف أفريقيا ذي الطابع 
االقتصادي 
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مـقاالت وتـحقيقات

تصوّر التفاق سياسي جديد وال مركزية إدارية
دمج سريع للمصارف ومعاقبة »املخالف« منها

يف لبنان، كما يف عدد غري قليل من دول املنطقة، حشد 
هائل من السياسيني واملواطنني »القدريني« ازاء الواليات 
املتحدة. ال نعرف الوقت الذي حتتاجه البشرية حتى تتخلص 
هذه  لكن، يف  العامل.  املطلقة المريكا يف  القوة  وهم  من 
ال  ان  سام  العم  رضى  يتوسل  من  مجيع  يفرتض  االثناء، 
غصبًا.  او  طوعًا  سيحصل  تقرره  ما  وان  ملقاومتها،  جمال 
االمر جمرد  يعتربون  هؤالء  فان  امريكا،  تهزم  عندما  وحتى 
مناورة ارادتها واشنطن. ويف هذه احلالة، ال يكون من هزم 
امريكا، يف نظر هؤالء، بطال قادرا، بل عميال متخفيا اعطته 
هذه املنحة ليمرر هلا ما تريد. االنكى من كل ذلك، هو ان 
خيرج هؤالء املتسابقون لنيل رضى امريكا، اىل انتقاد ايران 
من زاوية ان »ردها على اغتيال سليماني كان بال أثر«... 
واللطيف أن ايًا منهم ال جيرؤ على انتقاد السياسة االمريكية، 

واذ به يعترب قصف قاعدة عسكرية أمريكية حدثًا تافهًا!
هزميتهم  يرّبرون  ال  العربي  عاملنا  الوجهة يف  هذه  أصحاب 
الدائمة أمام االمريكيني. يرفضون فكرة ان يف مقدور احد 
مقاومة الوجود والتأثري االمريكيني. وهم، بذلك، يعتقدون 
بأنهم يقّدمون احلجة على وجود القوات االمريكية يف ديارهم، 
او قبوهلم بالقوانني االمريكية الدارة شؤون الكون. ينتشر 
هؤالء يف أرجاء املعمورة. لكنهم كثر يف السعودية واالمارات 
لون  للمشهد  يكون  لبنان،  مثل  بلد  ويف  والكويت.  وقطر 

وطعم خمتلفان.
لبنان  يف  الثوار  قادة  من  بصفتهم  يتصرفون  من  بعض 
)من صنف »السلميني« جدًا حتديدًا( يراهنون بقوة على ان 
الواليات املتحدة ستحقق حلم اللبنانيني بانهاء حكم الفساد. 
هذا الصنف من الثوار املنتشرين على الشاشات واملوجودين 
على االرض )يف التظاهرات السلمية حصرًا( يعتقد ويتصرف 
على أساس ان الواليات املتحدة »اخذت قرارا نهائيا بدعم 
بالطبع،  حاجة،  وال  الفساد«.  ضد  اللبناني  الشعب  ثورة 
لشرح موقف هؤالء »الثوار« وهم يرفضون حتميل امريكا اي 

مسؤولية عن خراب لبنان كما عن خراب املنطقة.
لكن، لنأخذ مثاًل عما يتناقله »ثوار امريكا«، من املوجودين 
يف مواقع نفوذ داخل الدولة او يف الساحات. ويف ذلك، 
عينة مما يفرتض انه »خطة امريكية« خاصة بلبنان يف املرحلة 
املقبلة، ورد جزء منها يف حماضر جرى تداوهلا على مستوى 

قيادات رمسية بارزة، سياسية ودبلوماسية.
من آخر هذه التصورات، ما عاد به زوار بارزون من واشنطن 
ونيويورك قبل نهاية السنة املاضية. بني هؤالء من ينشط 
يف السياسة وعامل املال واالعمال ايضا، رجعوا إلينا بأنباء عن 
»تغيريات سريعة وعميقة ودائمة تتوقعها الواليات املتحدة 
يف لبنان خالل الفرتة املقبلة«. وقال هؤالء ان »واشنطن 
اللبنانيني اىل التصرف مبسؤولية كون عملية التغيري  تدعو 
مستقبل  امام  الباب  لكنها ستفتح  ومؤملة،  قاسية  ستكون 

افضل على املدى الطويل«.
جرى  الدولة،  يف  كبارًا  مسؤولني  ان  »االخبار«  وعلمت 
اطالعهم يف وقت الحق على ما اصطلح على تسميته بـ«ورقة 
العاشر  بني  عقدت  لقاءات  بعد  مجعها  مت  امريكية«  افكار 
والثاني والعشرين من كانون االول من العام 2019، ومشلت 
اخلارجية واخلزانة،  امريكيني يعملون يف وزارتي  مسؤولني 
االمريكي(  املركزي  )املصرف  الفيدرالي  االحتياطي  ويف 

اضافة اىل »مقربني من اجهزة االستخبارات«.
وحبسب ما علمت »األخبار«، فان مرجعا رئاسيا لفت اىل »ان 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، يتصرف على خلفية هذه 
املعطيات االمريكية. وانه مستمر بالتذرع بامور ادارية وتقنية 
وبالسرية املصرفية لعدم الكشف عن خمالفات كبرية حصلت 
خالل العام املاضي«. ويرى املرجع الرئاسي ان املعلومات 
»تدل على ازمة كبرية ستواجه القطاع املصريف، وان رياض 
على  وخصوصا  االخرين  على  املسؤولية  رمي  سالمة حياول 

القوى السياسية«.
ويبدو ان سالمة يدير مبساعدة بعض اصحاب املصارف، وال 
سيما رئيس اجلمعية سليم صفري، معركة »تبييض صفحة« 
الفئة  من  مع مصرفيني  بالتعاون  القطاع، ويستخدم هؤالء 
الدنيا، كل ما ميلكون من نفوذ البقاء القطاع وسالمة ومجعية 
املصارف خارج مشهد االحتجاجات الشعبية. حتى ان سالمة ال 
يتوانى - وهذا حقه - عن االستعانة جبيش من املستشارين 
الذين  واملصرفيني،  واالمنيني  والسياسيني  واالعالميني 
سبق ان وفر هلم اخلدمات، ليطلب منهم الوقوف اىل جانبه 

يف هذه اللحظات احلرجة.

 عندما تقـّرر أمـريكا مـكافحة الفـساد فـي لـبنان!
خيضع  موثق  ملف  على  االطالع  »االخبار«  لـلزميلة   واتيح 
لعملية تدقيق كبرية، يتضمن موجزا عن عمليات مالية كبرية 
حصلت خالل السنوات القليلة املاضية، ختص سالمة نفسه 
شخصيات  ومن  املصريف  القطاع  يف  نافذين  من  وآخرين 
على  اصطلح  مبا  املعنيني  فان  املعطيات،  وحسب  بارزة. 
معطيات  يكتشفون  بدأوا  املهربة«  االموال  بـ«ملف  تسميته 
ختص التواطؤ بني سالمة وبني مصرفيني كبار وشخصيات 
سياسية ورجال اعمال. كذلك عكست املعلومات حجم التدخل 
خصوصًا  واالعالمية،  والتشريعية  السياسية  احلياة  يف 
عمليات االقراض الكبرية لغالبية الوسائل االعالمية اللبنانية، 
االنتاج  تتعاطى  ووكاالت  واذاعات  وصحف  تلفزيونات  من 
عليها  االشراف  سالمة  توىل  واليت  واالعالني،  االعالمي 
ادارة  عدة  مصارف  وتولت  ملوافقته،  وخضعت  مباشرة، 
اجلانب املالي منها. وكان هدف عمليات االقراض تلك منع 
اي نقاش حول الواقع املالي والنقدي يف لبنان. وهي اليت 
القوي  نفوذهم  ممارسة  وآخرين  لسالمة  تزال  وال  اتاحت 
ما ظهر بصورة  لبنان، وهو  بارزة يف  اعالمية  على وسائل 
كبرية خالل االشهر الثالثة املاضية يف اداء قناتي »مر تي 
»ال بي سي آي«.  لقناة  مع متايز نسيب  يف؛ و«اجلديد«، 
بينما تولت جهات قريبة من سالمة ومن نافذين يف مجعية 
الكرتونية  مواقع  غرب  اخلاطئة  املعلومات  تسويق  املصارف، 
اخبارية يديرها »منتحلو صفة«، ومن خالل اعالميني وبعض 
الشخصيات اليت جيري تقدميها بصفة خرباء متخصصني يف 

الشأنني املالي واالقتصادي.

وصايا واشنطن
بالعودة اىل نتائج الزيارات اخلاصة اىل العاصمة االمريكية، 
اظهرت معلومات حصلت عليها »االخبار«، ومل تنفها »مصادر 
مأذون هلا«، ان الواليات املتحدة ال تزال تراهن على امكانية 
استغالل احلراك الشعيب الحداث تغيريات كبرية على صعيد 
ان  املعلومات  وكشفت  للبالد.  واملالية  السياسية  االدارة 
البلدان،  من  كثري  يف  حاهلا  هي  كما  مستعدة  »واشنطن 
املاضيني،  العقدين  طوال  معها  عملوا  حلفاء  عن  للتخلي 
ذلك يف  وتستثمر  الفساد  منهم حبجة  بعدد  وانها ستطيح 
معركة تغيري سياسي شاملة يف البالد هدفها االمساك جمددا 

بالسلطات املالية والعسكرية واالمنية واملصرفية«.
امريكا  حلفاء  له  يروج  ما  فان  نفسها،  املعلومات  وحبسب 
يف لبنان من خطوات تنوي واشنطن القيام بها، يقع ضمن 

الربنامج االتي:
يف  جديدة  عقوبات  قائمة  املتحدة  الواليات  ستصدر   -1
املستقبل غري البعيد، تضم قائمة أفراد من الوزن الثقيل، 
حصرًا  وليس  خمتلفة،  سياسية  جهات  على  احملسوبني  من 

ابراهيم األمني
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احلكومة  تصرف  طريقة  وان  االمريكية.  اإلدارة  من  قريب 
االمريكية اجلديد مع الواقع السياسي اللبناني سيختلف جذريا 
طريقة  التدقيق يف  اللبنانيني  الالعبني  وعلى  السابق.  عن 
تصرف واشنطن مع ملف تكليف رئيس جديد للحكومة، ألن ما 
حصل ميكن اعتباره جتسيدا للسياسية اجلديدة يف واشنطن.

املستمر«  الشعيب  »احلراك  اىل  االمريكية  احلكومة  تنظر   -4
يف لبنان على انه مؤشر قوي على استعداد الناس لتغيري 
كبري. وهذا يعين ان واشنطن ستأخذ يف االعتبار احلاجة اىل 
اطاحة كل احلرس القديم، مع اشارة خاصة اىل واقع الرئيس 
سعد احلريري، »الذي ضعف كثريا، وبصورة واضحة للجميع. 
ويرّجح انه سيستسلم للوقائع اجلديدة، وسيخرج من اللعبة. 
وسيكون لبنان امام حتديات جديدة، ورمبا باجتاه السري حنو 
اتفاق وطين جديد يرسم مستقبل البلد وفق قواعد جديدة«. 
والالفت، هنا، ان االمريكيني يتحدثون عن احتماالت التقسيم 

واعتماد المركزية سياسية...
5- سيكون العام 2020 حافال بالنشاط يف لبنان. واشنطن 
»تتوقع« تغيريات »كبرية وسريعة على خمتلف الصعد، مبا 
وعلى  املصريف.  القطاع  هيكلة  يف  النظر  اعادة  ذلك  يف 
مصارف  عدد  خفض  هي  الوجهة  ان  على  التصرف  اجلميع 
لبنان اىل اقل من عشرين بدال من حنو 64 مصرفا كما هي 
احلال اليوم. كما ستوضع الئحة باملصارف املتعثرة لشملها 
يف مشروع الدمج او التصفية. لكن االهم هو ان املصارف 
التعامل معها كمصارف فاشلة  القوانني سيتم  اليت خالفت 
بأخرى«.  او  باالفالس، وستتم معاقبتها بطريقة  او مهددة 
التصفية  وجيري احلديث هنا عن دفع بعض املصارف اىل 

الذاتية.
6- تسّوق واشنطن لفكرة تكليف »جهات دولية« للمساعدة 
»احلسابات  مراقبة  عرب  املنهوبة«  »االموال  استعادة  على 
املشتبه فيها« لتحديد حجم هذه االموال ومكان وجودها قبل 

العمل على استعادتها!

ابتزاز وتجنيد
من  مقربني  أن  األمريكية«  األفكار  »ورقة  يف  اللطيف 
تسريب  اىل  املاضية  القليلة  االسابيع  يف  عمدوا  واشنطن 
امساء يقولون انها ستكون على لوائح »الفساد االمريكية«. 
ر فيهم« عمدوا فورا اىل التواصل مع  وتبني ان بعض »املشهَّ
جهات سياسية وقانونية واعالمية امريكية، بغية الشروع يف 
محلة مضادة تهدف اىل تسوية أوضاعهم حيث امكن. وجيري 
احلديث عن مشاريع تسويات تكون كلفتها مئات املاليني من 
الدوالرات اليت يدفعها اللبنانيون »املشتبه فيهم« للسلطات 
قانونية  مكاتب  مع  اتفاقات  او من خالل  مباشرة  االمريكية 
كل  مع  حاصل  هو  ملا  تكرارًا  تأتي  العملية  هذه  أمريكية. 
اخلزانة  الذين تقرر  اللبنانيني  للبنانيني وغري  االعمال  رجال 
االمريكية معاقبتهم بتهمة التعاون مع حزب اهلل. وقد امكن 
للواليات املتحدة مجع الكثري من االموال، فضاًل عن جتنيد عدد 
غري قليل من املخربين من نادي رجال االعمال الذين يدلون 
مبعلومات مفصلة عن رجال اعمال لبنانيني اخرين يعملون يف 
اخلليج وافريقيا وامريكا اجلنوبية، يف مقابل ضمان احلماية. 
وصار جيش املخربين كبريا ليشمل مصرفيني لبنانيني يتم 
تهديدهم باقفال مصارفهم او وضعهم على الئحة العقوبات 
ان مل يتعاونوا. والتعاون هنا ال يقتصر على تسهيل مراقبة 
ما تعتقده واشنطن أعمااًل ختص حزب اهلل، بل يشمل أيضًا 
تقديم معلومات مفصلة عن كل ما تريده الواليات املتحدة 
من معطيات ختص افرادا او شركات مرت يف دورة لبنان 

املالية.
االتصاالت  بهذه  املعين  االمريكي  االمين  الفريق  ان  ويبدو 
للمستهدفني.  النفسية  اخللفية  معرفة  يف  خربة  اكثر  صار 
والعمل  الضغوط  حتمل  على  القادرين  بني  مييز  وصار 
كمخربين امنيني، وبني من ال يقدر على اكثر من دفع الفدية 
لقاء عدم احتجاز امواله او تعطيل اعماله. ويتوىل فريق امين 
امريكي ادارة هذا امللف، ويعقد االجتماعات مع رجال اعمال 
واليونان  قربص  من  عدة،  دول  يف  لبنانيني  ومصرفيني 
وايطاليا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا وبريطانيا، اىل االمارات 
العربية املتحدة واالردن واملغرب، باالضافة اىل عواصم يف 

امريكا الالتينية وكندا.
وميكن ذات يوم مجع كتاب من الطرائف عن االدارة االمريكية 
هلذا امللف، وطريقة مجع املعطيات وعمليات التهويل والضغط 
ُتظهر  ال  »الطرائف«  وهذه  املستهدفون.  هلا  يتعرض  اليت 
الدونية  تظهر  بل  فحسب،  عدة  جماالت  امريكيا يف  ضعفا 

املخيفة عند هذه اجملموعة من املخربين اللبنانيني.

من فريق 8 اذار او املقربني 
من حزب اهلل. وجرى تداول 
االمساء  من  قليل  غري  عدد 
سعد  الرئيس  من  )القريبة 
جربان  والوزير  احلريري 
اجتماعات  يف  باسيل( 
واخلزانة  اخلارجية  وزارتي 
رجال  ومنهم  األمريكيتني، 
ومتعهدو  معروفون  اعمال 
صفقات عمومية ومصرفيون 

وجتار عقارات تتهمهم واشنطن بتبييض العمالت.
القانون  إىل  املرة  هذه  ستستند  اجلديدة  العقوبات   -2
والية  الذي صدر يف  مغنيتسكي«  »قانون  باسم  املعروف 
الرئيس االمريكي السابق باراك اوباما، والذي فّعله الرئيس 
ترامب ليكون عامليا ويتجاوز املواطنني االمريكيني  دونالد 
او املوجودين على االراضي االمريكية، وصار يسمح للحكومة 
والكيانات يف مجيع  األفراد  بفرض عقوبات على  االمريكية 

أحناء العامل من دون اإلشارة إىل اجلنسية أو البلد.
يف  عقدت  اجتماعات  وحماضر  دبلوماسية  تقارير  تؤكد   -3
العاصمة االمريكية، ان وزارتي اخلارجية واخلزانة و«االحتياطي 
انها  على  )تتصرف  اخرى  جهات  اىل  اضافة  الفيدرالي«، 
صديقة للبنان( يؤكدون انهم يف صدد سياسة جديدة جتاه 
لبنان، اختاروا هلا عنوان مكافحة الفساد. وقال املسؤولون 
االمريكيون، انهم قرروا اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى 
والشخصيات السياسية النافذة يف لبنان. وان العمل على 
مكافحة الفساد ال يقتصر على املقربني من حزب اهلل، بل 
على اخرين من قوى وجهات اخرى بينها من اعترب دائما انه 

  بعض »الثوار« 
يتصرف على أساس 

ان هناك قرارًا 
أمريكيًا نهائيًا بدعم 
ثورة اللبنانيني ضد 

الفساد
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Celebrating Australia Day means something 
different to every one of our residents.

Whether you were born here, recently 
settled here, or been living here for a little 
while now, we’re all so lucky to call this 
free country home.

 Happy Australia Day! 

Clr Khal Asfour 
Mayor

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة
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مـناسبات
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كامربالند  بلدية  رئيس  أقام 
حاشدا  حفال  كريستو  ستيف 
مبناسبة عيد امليالد وذلك مساء 
يوم اجلمعة يف 20 كانون االول 

.Merrylands RSL 2019 يف
وقد حضر املناسبة، اضافة اىل 
الرئيس ستيف كريستو ونائب 
الرئيس آدي سركيس، اعضاء 
بينهم  ومن  البلدي  اجمللس 
بول  السيد   OLC حزب  رئيس 
كلوفيس  والصديق  غارارد 
وجنله  فياض  وسام  البطي 
رميون واملئات من ابناء املنطقة 

واجلالية.
وقد القى رئيس البلدية السيد 
اعرتف  كلمة  كريستو  ستيف 
االصليني  البالد  بسكان  فيها 
وقال ان عيد امليالد هو وقت 
خاص لالحتاد والتأمل واالحتفال 
والشكر، وانين أتطلع لالحتفال 
بهذه املناسبة مع زوجيت احلبيبة 
نيكوال  التوأم  وابنتينا  جوزفني 

وإيزابيال.
من  الكثري  هناك  وقال:   
واالحتفال  لالعرتاف  اإلجنازات 
حواىل  بعد  كامربالند  يف  بها 
االندماج  على  سنوات  ثالث 
من  أتلقاها  اليت  والتعليقات 
دائرتي  يف  وخاصة  السكان 
االنتخابية، ختربني أن املستقبل 

يبدو مشرًقا.
نستكمل  اننا  يقول  واضاف 
التحتية  البنية  مشاريع  بعض 
برنامج  من  كجزء  الرئيسية 

احتفال ميالدي ناجح لرئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو

مليون   70 رأمساله  طموح 
املشاريع  هذه  بعض  دوالر.. 
كرئيس  أولوياتي  تشمل 
املثال ال  للبلدية.. على سبيل 
غرانفيل  حديقة  تطوير  احلصر 
بقيمة 10 ماليني دوالر ومركز 
غرانفيل املتعدد األغراض بقيمة 

23 مليون دوالر.
جنري  »اننا  يقول  واستطرد 
البنية  يف  كبرية  حتسينات 
هولرويد،  جمتمع  يف  التحتية 
األمر  يتعلق  عندما  خاصة 
يف  السباحة  حوض  بتحسني 
نعيد  اننا  كما  وينتوورث.. 
 Pendle بناء  وختطيط  تصميم 

بتحديث  ونقوم   Hill wetland
بلدة  وسط  املشاة يف  ممرات 

بندل هيل«.
وكشف عن »اننا نركز على جعل  
كامربالند من اجملتمعات املهمة 
بالعودة  وذلك  أسرتاليا  يف 
اجمللس  يف  األساسيات  إىل 
يتوقعه  ما  وهذا  البلدي.. 
واألشياء  البلدية  سكان  منا 
جيب  اليت  هذه،  الصغرية 
والقيام  فعلًيا  عليها  االعتماد 
كيفية  حتدد  جيد،  بشكل  بها 
النظر إلينا كمجلس.. سواء كان 
املشاة  طول ممرات  على  ذلك 
اجلديدة واحملّسنة يف مرييالندز 

البلدية  الصيانة يف  حيث فرق 
ومرتبة،  نظيفة  شوارعنا  تبقي 
او من خالل تقديم خدمة جيدة 
للعمالء يف مركز االتصال لدينا 
اإللكرتوني  الربيد  ورسائل 
املناسب  الوقت  يف  للعمالء 

وبطريقة فعالة«.
وقال السيد كريستو »بصفيت 
رئيسا للبلدية، أود أن أشكركم 
على مساهمتكم اإلجيابية وعلى 
إىل  جتلبونها  اليت  العاطفة 
أشكر  أن  وأود  جمتمعنا.. 
البلدية  اجمللس  اعضاء  زمالئي 
الشاق  العمل  على  واملوظفني 
الذي يقومون به كل يوم حيث 

يف  احمللي  جمتمعنا  يضعون 
املرتبة االوىل«.

أن  »يسعدني  قائال   وختم 
امليالد  بعيد  وحنتفل  نقضي 
على  مجيًعا  وأشكركم  معا، 

وجودكم هنا الليلة متمنيا لكم 
عيد ميالد سعيد، على أمل ان 
أراكم يف عام 2020 يف أشياء 
وكل  لكامربالند.  وأكرب  أفضل 

عام وأنتم خبري«.

رئيس البلدية يقدم اعضاء املجلس البلديرئيس البلدية ستيف كريستو يلقي كلمته

.. مع زوجته جوزفني وابنتيهما التوأم نيكوال وايزابيال ووالدتهرئيس البلدية ستيف كريستو مع نائب الرئيس آدي سركيسمن اليمني: بول غارارد، آدي سركيس، ستيف كريستو وكلوفيس البطي

بول غارارد وعقيلته كارن وكلوفيس البطي وعقيلته ايفون

آدي سركيس وعقيلته ريما ومفوض االحرار طوني نكد وعقيلته نجوى

من اليمني: آدي سركيس، الزميل انطونيوس بو رزق، ستيف كريستو ونادر عطيه
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة األعياد

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن املـقدسة يف 

أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

ميالد مجيد و عـام مـبارك
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إعــالنات

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

ميالد مجيد 
و 

عـام مـبارك

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 



Page 19صفحة 19     

تكنولوجيا وعلوم

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 

مع مرور الذكرى اخلمسني ملهمة »أبولو 11« التارخيية، اليت جنح 
اإلنسان من خالهلا يف الوقوف على سطح القمر للمرة األوىل، 
واألسرار  التفاصيل  من  جمموعة  نيوز«  »سكاي  شبكة  كشفت 
مهمات  من  وغريها  الرحلة،  هذه  عن  كثريون  يعرفها  ال  اليت 

»أبولو«.
ويف 20 يوليو 1969، متكنت »أبولو 11« من اهلبوط على سطح 
القمر، وقد كانت الرحلة بقيادة رائد الفضاء نيل آرمسرتونغ، 
أول رجل على سطح القمر، ورائدا الفضاء إدوين ألدرين، ربان 

املركبة القمرية، ومايكل كولينز، ربان املركبة الرئيسية.
وأبهر رائدا الفضاء آرمسرتونغ وألدرين العامل عندما ظهرا على 
على  يقفزان  وهما   ،1969 يوليو   21 يوم  التلفزيون  شاشات 
سطح القمر، وهي اللحظة اليت شاهدها 500 مليون إنسان من 

مجيع أحناء العامل.
كيلوغرام   21 بنحو  حمملني  األرض  إىل  الفضاء  رواد  وعاد 
على  دراستها  لتتم  القمرية،  الرتبة  من  وعينات  الصخور  من 

األرض.
وسبق »أبولو 11« رحلتني هما »أبولو 8« و«أبولو 10«، اقرتبتا 
من القمر ودارتا يف مدار حوله، قبل العودة إىل األرض، دون 

أن يهبطا على سطحه.

استعداد لرتك الرواد على سطح القمر
نيكسون،  ريتشارد  األمريكي حينها،  للرئيس  مت جتهيز خطاب 
ليلقيه على الشعب يف حال فشل الرواد يف العودة إىل األرض، 
وذلك بعد أن يتصل هاتفيا بزوجيت الرائدين اللذين هبطا على 

القمر لتعزيتهما.
وجاء يف اخلطاب، الذي حلسن احلظ مل يضطر نيكسون إللقائه: 
الستكشافه  القمر  إىل  ذهبوا  الذين  الرجال  بأن  »القدر قضى 

بسالم، أن يرقدوا هناك بسالم«.
وإدوين  أرمسرتونغ  نيل  الشجعان..  الرجال  »هؤالء  وأضاف: 
ألدرين يعلمون أنه ال أمل يف إرجاعهم، لكنهم يعلمون أيضا أن 

هناك أمل للبشرية من خالل تضحياتهم«.

العلم األمريكي مل يصمد على سطح القمر
العلم  ونصب  القمر  سطح  على  املشي  يف  أرمسرتونغ  جنح 
األمريكي هناك، إال أن املركبة القمرية اليت هبط بها على القمر 
أسقطت العلم خالل إقالعها للعودة إىل األرض. ومن حسن احلظ 

مهمات »أبولو« واهلبوط على القمر.. 10 مفاجآت ال يعرفها كثريون

أن أرمسرتونغ التقط صورا للعلم قبل أن يسقط.

علم بريطانيا هو األطول صمودا على القمر
يف  يعمل  كان  الذي  رايت،  كيث  الربيطاني  املهندس  كشف 
مركز كينيدي للفضاء يف فلوريدا كجزء من فريق العمل مبهمة 

أبولو 11، أنه زرع »علم اململكة املتحدة الصغري« على القمر.
مركز  إىل  دخال  وألدرين  أرمسرتونغ  من  كال  إن  رايت  وقال 
مضيفا  للمهمة،  وللتحضري  مترينات  إلجراء  الفضائي  كينيدي 
األلواح الشمسية اليت كانوا سيزرعونها  أنهما عرضا عددا من 
على سطح القمر، ويف تلك اللحظة، قرر الفريق مجيعا التوقيع 

بأمسائهم على تلك األلواح.
وأشار رايت يف مقابلة ضمن برنامج »ذي ون شو«: »حصلنا 
على قلم ووقعنا أمساءنا على حزمة األلواح، وعندما جاء دوري 
اعتقدت أنه من األفضل لو أوقع باحلرفني »يو كاي« )اململكة 
املتحدة(«، مضيفا: »أردنا أن نعطي الربيطانيني بعض الفضل، 
لذا اعتقدت أنه من األفضل رسم علم اململكة املتحدة وهو ما 
فعلته، حيث رمست علما صغريا لربيطانيا على إحدى األلواح اليت 

ستنقل إىل القمر«.
وتابع: »زرع رواد الفضاء العلم األمريكي أوال، قبل حلظات فقط 

من وضع رزمة األلواح الشمسية وبينها علم بلدي«.
ويف الوقت الذي سقط فيه العلم األمريكي أثناء إقالع املركبة 

القمرية، فإن العلم الربيطاني الصغري بقي صامدا.
ارتطم  القمرية،  املركبة  إىل  والعودة  القمر  على  املشي  بعد 
أرمسرتونغ عن طريق اخلطأ مبفتاح قاطع التيار الكهربائي، مما 

أدى إىل كسره، إال أن ألدرين فكر بسرعة واستبدله بقلم.
ويتم عرض هذا القلم اآلن يف متحف الطريان يف مدينة سياتل 

األمريكية.

رواد الفضاء وقعوا على »كشف مجركي«
اضطر رواد الفضاء الذين شاركوا يف »أبولو 11« للتوقيع على 
الرتبة اليت أحضروها من  كشف مجركي بشان األحجار وعينات 

القمر.

األشرطة األصلية هلبوط أبولو 11 على القمر مفقودة
على سطح   11 ألبولو  اهلبوط  عملية  اليت سجلت  األشرطة  تعد 
القمر مفقودة، إىل جانب املئات من الصناديق اليت حتتوي على 

شرائط مغناطيسية تضم بيانات برنامج أبولو.
ويعزز اختفاء هذه الشرائط املهمة، نظرية املؤامرة اليت تقول 
إن االحتاد السوفيييت سرقها، أو أن عملية اهلبوط بأكملها كانت 

ملفقة.

للقمر رائحة
كشف آخر رجل مشى على سطح القمر، وهو الرائد جاك مشيت، 
الذي شارك يف املهمة »أبولو 17« أن للقمر رائحة تشبه رائحة 

بودرة البارود.
أحد الرواد يؤمن بوجود خملوقات فضائية    

»أبولو  املهمة  يف  القمرية  املركبة  قائد  ميتشل،  إدغار  صرح 
14«، بأنه يؤمن بوجود خملوقات فضائية بنسبة 90 يف املائة.

شريط الصق أصلح عطال يف عربة قمرية
أرسلت »ناسا« مع رائدي الفضاء جني كرينان وجاك مشيت، يف 
املهمة »أبولو 17«، عربة يستخدمونها للتنقل على سطح القمر، 

إال أن املركبة تعرضت لعطل قبل أن يتمكنا من قيادتها.
وجنح الرائدان يف إصالح العطل بطريقة بدائية، وذلك باستخدام 

الكثري من األشرطة الالصقة.

وكالة االستخبارات األمريكية مرتبطة بربنامج أبولو
بني  املؤامرة«  بـ«نظرية  يؤمنون  ممن  كثريون  ربط  لطاملا 
حقيقية  معلومة  وهي  أبولو،  وبرنامج  املركزية  االستخبارات 
اهلبوط على  للقيام مبهمة  ناسا  الوكالة دفعت  أن  إذ  بالفعل، 

سطح القمر لتحدي االحتاد السوفييت وإحراجه.
فبعد أن وصلت معلومات إىل االستخبارات األمريكية تفيد بأن 
االحتاد السوفييت كان يستعد للقيام مبهمة للتحليق حول القمر 
حبلول نهاية عام 1968، طالبت الوكالة ناسا بتحويل مهمة »أبولو 
8« من مهمة مدارية حول األرض، إىل رحلة مدارية إىل القمر، 

حبسب ما كشف رائد الفضاء فرانك بورمان.
أول  اليت أمتت يف 25 ديسمرب عام 1968،  »أبولو 8«  وكانت 
مهمة حتقق مغادرة اإلنسان لكوكب األرض، والدوران حول جرم 

مساوي آخر وهو القمر.
وبورمان هو رائد فضاء أمريكي من أصل أملاني، شارك بأول 
جيم  زميليه  مع  قام  حيث  القمر،  إىل  اإلنسان  بها  يقوم  رحلة 
لوفل ووليام أندرس برحلة أبولو 8، واختذوا مبركبة الفضاء مدارا 

حول القمر من دون اهلبوط على سطحه.

»أبولو 11« أول مهمة فضاء تصل باإلنسان لسطح القمر.. يف االطار: نيل أرمسرتونغ ومايكل كولينز وإدوين ألدرين )من اليسار لليمني(
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كـتابات

محمد عامر األحمد - سورية

أجراسك األوىل تضيُء وتكشُف 
القمح اخلجوْل..

أغنياٍت  تنمو يف سفوحك  واجلوقة اخلضراء 
،زغبها بدء املالمح  الستقامات  الفصوْل

لوالدٍة خضراء
أشرق من جهات الروح مكتمل الذهوْل

وأنام قيد رغيفك اجلسدّي  يبزغ يف جماز 
اخللق  

أحلم باملدى املائّي يسكب سريتي
يف بّرك العطش األكوْل

من  أنثى  غري  ال���والدِة  من  شهدُت  ما  أن��ا 
فيوض اللؤلؤ القمحّي 
تهتف بالكواكِب ، 

أْن تهّذب ما ستضمره الّسنابُل 
حني ينبتنا الوصوْل

يأخذك  ح��ني  أخضر  الطمث  أن  وش��ه��دت 
املخاض  إىل تقّمص فكرٍة صوفيٍة

حلريرها وقع السكينة والقبوْل    
أبناؤك الزيتون  والليمون والتفاح والطّيون 
والعنب املقّمر  من نداء رغيفك العالي حيّدث 

عن نبيٍذ ال يقال وال يقوْل
عذراء رغم تدّفق النسغ املهّذب من بكارتك 

العصّية يف مناخات املثوْل
خببزك   العارفون   أف��اد  كما  اكتملت  فهل 

الّصويّف يف اجلسد  القديِم ، 
فراح حيسمك احللوْل..؟

أسئلة  ك���ل  حت��س��م  اخل���ض���راء  أج���راس���ك 
القصيدِة 

واملدى الشعرّي خيرج من رتابة إرثه 
ليقول إنك طفلٌة أوىل   بتوْل ..                           

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

البتول

االنانية القاتلة والكراهية البغيضة جلميع الناس تأخذان اإلنسان 
إىل االنزالق واالبتعاد عن كل شيء مجيل يف حياته، لكي يصبح 
كما  اجتماعية  حياة  وال  له  منفردًا ال صديق  معزواًل  نفسه  ويرى 
جيب.. احلياة السليمة يف العقل السليم  واجملتمع السليم،  اهم 
اإلنساني  والتطور  امجع  العامل  على  االنفتاح  اإلنسان  عند  شيء 
التكنولوجيا  ومشاركة  الثقايف  واملنهج  العلمي  التبادل  بواسطة 
احلديثة يف احلرف الصناعية واالكتشافات الرائعة، وتبادل اآلراء 

واىل اخره.
ننظر  ألننا  وفعاًل  قواًل  خيتلف  العربي  عاملنا   يف  الواقع  ولكن   
وال  اطمئنان  وال  سالم  ال  بابل  شعوب  وكأننا  بعضًا  بعضنا  إىل 
حياة بيتية وعملية.. دائمًا نتشاءم يف اكثر األمور ان كانت مهمة 
الوحيد  همها  الراقي  العامل  يف  الناس  اكثرية  مهمة..   غري  أو 
العلم والعمل والّرقي واالزدهار.. ولكن يف بعض الدول العربية 
فاألكثرية  الساحقة من الناس  حتب  أن ترجم بعضها بعضًا لسبب 
أو آلخر أو ألي شيء  بسيط، أو ألي سبب من األسباب التافهة. 
احلال   هو  هذا  والرذائل،  القبائح  أم  البطالة  يقول  قائل  هناك 
اليوم عند بعض الناس يف لبنان واملنطقة هو الكالم التافه الذي 
به  يستغيبون اآلخرين.. الكالم الذي خيلق شغبا ومشاكل وحروبا  
يف مجيع احلاالت البيئية واالجتماعية والعشائرية، هذه هى فاتورة 
البطالة.. هذه هى الضريبة االجتماعية والضربة القاضية من قبل 
بعض الزعماء وقلة اهتمام الدولة حبياة املواطنني وعدم اعطائهم 
حقوقهم املّلحة يف اكثر الظروف واألحيان، حنن بغنى عن مجيع هذه  
األمور الرجعية القاتلة لإلنسان والبنيان اليت تنبع من افكار مريضة 
مهمشة ومحقاء.. أو بتعبري آخر انها السياسة الفارغة من األهداف 

البناءة واإلنسانية السامية املنتجة واملثمرة.
ما نراه اليوم هو الواقع األليم الذي ادى إىل التكشف احلكومي 
على  ينعكس سلبا  الذي  املتقلب  واملصري  االقتصادي  واالنهيار 
،ويف  اإلهمال  مستنقع  يف  حياتهم  أصبحت  الذين  الناس  عامة 
غامض،  ومستقبل  مزٍر  ومصري  حالك  وجمهول  مميتة،  عشوائية 
ولكن اخلوف األكرب الذي يرتبص بنا مجيعًا هي احلرب االقتصادية 

اآلتية على لبنان.
املشكلة ليست باحلروب وتهجم الناس واألحزاب على الدولة وعلى 
بعضهم.. املشكلة هى كيف جند احللول املناسبة من قبل فوات 
األوان ، جيب بأن ال نهمل هذه الظروف الصعبة وجيب ان ال نتلهى 
بكالم كيف وملاذا ومن هو القاتل ومن هو املقتول ومن هو صاحب 
احلق ومن هو اجلاني واجملين عليه ، ألن االمواج اهلائجة والرياح 
العاتية والغضب اآلتي  تدق األبواب وناقوس اخلطر الكبري حيذرنا، 
ونغرّي   نتغري  مل  وان  نتغري،  ال  وحاضرًا   تارخيًا  حنن  كما  وحنن 
طريقة تفكرينا وقانوننا وحياتنا، فاننا سنصبح مجيعًا  مصلوبني 
على خشبة املوت فنزول من دنيا الفناء وال قيامة لنا لكي حنيا 

يف دنيا البقاء.
جيب علينا أن ال نضّيع الوقت بل نطلب اخلالص ونّصلي ليال ونهارا، 
لئال نكون سفينة التيتانك الثانية للقرن واحلادي والعشرين فنغرق 
البحر اجساد هامدة ،يف  بني ليلة وضحاها ونصل إىل عمق قاع 
وقت من األوقات ال حنسب له حسابا، حنن نريد بأن نعيش يف 
سفينة حتت قيادة فريق حبري خمتص والمع يف القيادة السليمة 
وخمضرم يف خربته وعمله الدؤوب، ويستطيع أن يأخذ املسؤولية 
موظف  اصغر  إىل  السفينة  قائد  من  ابتداء  عاتقه،  على  الكربى 
فيها، لكي حيافظ على حياتنا وحياة اآلخرين فنصل بسالم وامان  

واطمئنان إىل شاطئ األمان.
الطريق الصحيح،  طريق احلق  اننا نطلب منه أن مينحنا ويهدينا 
اجمليدة   القيامة  لبنان  لوطننا  وامتنى  والسالم  واحملبة  واخلالص 
مّير   كان  الذي  اجلهنمي  والعذاب  الطويل  املوت  من  املعاناة  بعد 
به ماضيًا والويالت واملآسي اليت مّير  بها حاضرًا  شعبًا وارضًا 

ومؤسسات.

ازرعوا احملبة يف ما بينكم لكي تعيشوا 
بفرح وسالم دائم ال مثيل له

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 

هيا
قم اآلن

و اكتب قصيدتك
نعم هكذا

دون أي رغبة
متامًا كما لو أنك
تأخذ دواًء ُمّرًا !

أو 
تستند إىل حائطٍٍ بارد !

كما لو انك
تتدرب على رفع األثقال يف ظهرية صيف

القادم.. آٍت ال حمالة
أمحٌق

وحيمحم كثور هائج.
الٍقه بكل ما أوتيت من زعرنة اوالد احلي

كّور قرقعة الكلمات الفارغة 
كجورٍب متسخ

و
أرمها...

على بؤبؤ قلبه
اكٍو قامة األفعال  اجّلوفاء حتى الّتوهج

وبال تردد
اطعنه يف التفاتٍة عنقه

اغرقه يف البحور اليت نهبت مداك و
اصابتك بالّطرش

مللم حصى األطالل اليت عقرت ركبتيك
و

على السّرة متامًا
سدد رميتك

ثم
كالنّو 

اطلع من  وسط ذاك الّسعار  
إىل..

شهقة الّرهز
ومنها

كسهم الّظالم ...
غص عميقًا

يف جّلة الطني احلار
و

بكلتا يديك 
اقبض عليها

تلك
الزلقة
العاّقة

ق
ص
ي
د
ت

ك !.

هكذا و فقط

رماح بوبو - سورية



Page 21صفحة 21     

تتـمات

عقوبات أمريكية تستهدف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن مكتب مراقبة األصول األجنبية )OFAC( التابع لوزارة اخلزانة 
األمريكية اخلميس عن فرض عقوبات على شخصني و4 شركات 
صادرات  بنقل  قامت  والبرتول  للبرتوكيماويات  وصينية  إيرانية 
بتمويل  الشركة  )NIOC(. وتتهم  الوطنية  اإليرانية  النفط  شركة 

احلرس الثوري اإليراني ووكالئه اإلرهابيني.
ووفقا لبيان اخلزانة األمريكية، تعد صناعات النفط والبرتوكيماويات 
اإليرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام اإليراني لتمويل أنشطته 
اخلبيثة يف مجيع أحناء الشرق األوسط. وأضاف البيان أن الكيانات 
إيران للبرتوكيماويات  اليت متت معاقبتها كانت تسهل صادرات 

والنفط يف خرق للعقوبات االقتصادية األمريكية.
النفط لتمويل اإلرهاب

قطاعي  »إن  األمريكي  اخلزانة  وزير  منوشني،  ستيف  وقال 
الرئيسيان  املصدران  هما  إيران  يف  والنفط  البرتوكيماويات 
لتمويل األنشطة اإلرهابية للنظام اإليراني وميّكنانه من االستمرار 

يف استخدام العنف ضد شعبه«.
»تريليانس  شركة  أساسي  بشكل  اخلميس،  العقوبات  ومشلت 
Triliance« للبرتوكيماويات احملدودة، وهي شركة وساطة مقرها 

هونغ كونغ وهلا فروع يف إيران والصني وأملانيا.
ويف عام 2019 ، قامت الشركة بنقل ما يعادل ماليني الدوالرات 
إىل شركة النفط الوطنية اإليرانية NIOC كدفعة للبرتوكيماويات 
اخلزانة  لبيان  وفقا  البرتولية،  واملنتجات  اخلام  والنفط  اإليرانية 

األمريكية.
إخفاء أصل الشحنات

إخفاء  على  تريليانس  عملت  الشحنات،  هذه  تسهيل  أجل  ومن 
بيع  بتسهيل  أيًضا  قامت  كما  املنتجات.  هلذه  اإليراني  األصل 
»نفط  تشمل شركة  واليت  الدوالرات  مباليني  البرتولية  املنتجات 
النفط  لشركة  التابعة   »Naftiran Intertrade Company ايران 

الوطنية اإليرانية إىل شركات يف الصني.
شركة  مع  مماثلة  بانشطة  تريليانس  قامت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
Kish Petrochemical Company، وهي فرع من تريليانس ومقرها 
 Tiba Parsian Kish باسم  وتعمل  مؤخًرا  امسها  بتغيري  إيران، 

.Petrochemical
أما االفراد املعاقبون : على بايندريان )ايراني اجلنسية( وكذلك 

جي كينغ وانغ ) صيين اجلنسية( باالضافة للكيانات التالية:
- شركة بنتاكو دی ي أم سي ي سي

- شركة جياشيانغ
- شركة بيكويو

- شركة ِسيغ إينريجي
- شركة شاندونغ كياوانغوا للبرتوكيماويات

- شركة تريليانس.

ترامب يدعو نتنياهو...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رئيس  دعا  ترامب  إن  بنس  مايك  األمريكي  الرئيس  نائب  اعلن 
الوزراء بنيامني نتنياهو، ورئيس حزب »أزرق أبيض« بيين غانتس 

إىل واشنطن األسبوع املقبل ملناقشة صفقة القرن.
وأعرب نتنياهو عن قبوله دعوة ترامب لزيارة واشنطن »ملناقشة 

خطة السالم بسرور«.
القرن تتضمن  »صفقة  إن  إعالم إسرائيلية عن  وكشفت وسائل 
كل أحالم اليمني اإلسرائيلي، واإلعالن عنها هو حدث دراماتيكي 

سيغري االنتخابات القادمة يف إسرائيل«.
القرن نقلتها  أبرز بنود صفقة  ونشرت »القناة 12« اإلسرائيلية 
عن مصادر إسرائيلية مطلعة، وفق تعبريها. وجاء يف هذه البنود:

  عدم وجود سيطرة فلسطينية أبدًا على احلدود
 سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس مع ممثلية فلسطينية رمزية

 سيطرة إسرائيلية كاملة على غور األردن وسيادة إسرائيلية على 
املناطق )ج(

 املوافقة على املتطلبات األمنية اإلسرائيلية كافة
 تبادل أراض مقلص مع تعويض قليل للفلسطينيني يف النقب

 ال تعويض لالجئني الفلسطينيني
 احتمال استيعاب عدد قليل من الالجئني بشكل رمزي
 سيادة إسرائيلية على مناطق مفتوحة يف املنطقة )ج(

منع  اإلسرائيلي  احلكومة  رئيس  مكتب  إن   ،»12 »القناة  وقالت 
الوزراء من إعطاء تصرحيات حول املوضوع بسبب »حساسيته«.

وعقب نشر هذه املعلومات، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إن »التقارير املتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسالم يف 

الشرق األوسط واليت مل يكشف عنها حمض تكهنات«.

»جبهة النصرة« تهاجم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اشتبكت وحدات من اجليش السوري يف ريف إدلب مع جمموعات 
مسلحة هامجت النقاط العسكرية املنتشرة بالريف احملرر من منطقة 
معرة النعمان، ما أدی إىل مقتل حنو 40 جنديًا سوريًا وإصابة 80 

آخرين، حسب ما أعلن مركز املصاحلة الروسي. 
وذكرت وكالة »سانا« أن »جبهة النصرة« شّنت اهلجوم  باستخدام 
خمتلف أنواع األسلحة والعربات املفخخة، ما مّكنها من اخرتاق بعض 

أبو حريف- السمكة. نقاط متركز اجليش على اجتاه التح – 
وذكر مركز املصاحلة الروسي أنه و«خالل رّد القوات السورية على 
اجلماعات املسلحة غري الشرعية، ُقتل حوالي الـ 50 مسلحًا وجرح 

90 آخرين«.
وصّد اجليش السوري  هجومًا جملموعة مؤلفة من 50 مسلحًا مدعومة 
بأربع شاحنات مزودة برشاشات ثقيلة، على مواقع له يف مدينة 

حلب.
التصعيدية  املمارسات  إدانتهما  وروسيا  ذلك جددت سورية  اىل 
املنطقة  يف  قواتها  تشنها  اليت  واهلجمات  املتحدة  للواليات 
وحماوالتها املستمرة احلفاظ على بؤر التوتر يف سورية لتربير وجود 
الطبيعية  مواردها  نهب  ومواصلة  أراضيها  الالشرعي يف  قواتها 

ألطول فرتة ممكنة.
عودة  حول  والروسية  السورية  التنسيقيتان  اهليئتان  وأشارت 
»اجلمهورية  أن  إىل  هلما  مشرتك  بيان  يف  السوريني  املهجرين 
تشنها  اليت  اهلجمات  تدينان  االحتادية  وروسيا  السورية  العربية 
القوات األمريكية يف الشرق األوسط وتطالبان واشنطن باالمتثال 

ملبادئ األمم املتحدة«.
ولفت البيان إىل أن »الواليات املتحدة حتاول بأي وسيلة كانت 
احلفاظ على بؤر التوتر يف سورية لتربير وجود قواتها فيها ومواصلة 
نهب املوارد الطبيعية يف البالد ألطول فرتة ممكنة دون عقاب«.

وأوضح البيان أن »انسحاب الوحدات العسكرية األمريكية سيساهم 
بال شك بتقليل التوترات يف املنطقة« حمذرا من »العواقب الوخيمة 
إلجراءات الواليات املتحدة يف سورية جلهة تفاقم الوضع املرتدي 

جدا يف خميمي الركبان واهلول«.
وطالب البيان الواليات املتحدة »بالكف عن ممارسة تأثري مزعزع 
لالستقرار على الوضع يف منطقة الشرق األوسط واالمتثال الصارم 

ملبدأ احرتام سيادة الدول ومبادئ األمم املتحدة«.
وحتتجز قوات االحتالل األمريكية يف منطقة التنف آالف املدنيني 
وتؤمن الغطاء والدعم جملموعات إرهابية تنتشر يف خميم الركبان 
املساعدات  معظم  على  والسيطرة  املهجرين  ابتزاز  على  تعمل 
الكارثية  األوضاع  يفاقم  ما  املخيم  إىل  تصل  اليت  اإلنسانية 

للمدنيني ويهدد حياة الكثريين منهم وخاصة األطفال.
الرتكي ومن  االحتالل  جنود قوات  آخر قتل عدد من  على صعيد 
الرتكمان  محام  قرية  قرب  مفخخة  سيارة  انفجار  جراء  اإلرهابيني 

بريف الرقة الشمالي.
وذكر مراسل سانا نقال عن مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت 
الرقة  بريف  ابيض  تل  التابعة ملنطقة  الرتكمان  قرية محام  قرب 
الرتكي ومن  االحتالل  أدی إىل مقتل عدد من جنود  ما  الشمالي 

التنظيمات اإلرهابية اليت تسيطر على القرية.
وأشارت املصادر إىل أن سيارات اإلسعاف التابعة لالحتالل الرتكي 
توجهت إىل مكان االنفجار وقامت بنقل جثث القتلى واملصابني إىل 

األراضى الرتكية.
إطار  ويف  له  التابعة  اجملموعات  الرتكي  االحتالل  قوات  وكانت 
عدوانها على األراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض وعددا من 
القری يف حميطها بريف الرقة الشمالي يف تشرين األول املاضي 
البنية  معظم  وتدمري  األسلحة  مبختلف صنوف  أحيائها  قصف  بعد 

التحتية فيها ما أدی إىل نزوح أعداد كبرية من أهلها.

وحيدي: اهلجوم الصاروخي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اعلن وزير الدفاع اإليراني األسبق العميد أمحد وحيدي خالل كلمة له 
يف جامعة اصفهان »حنن متأكدون أن اهلجوم الصاروخي اإليراني 
على قاعدة عني األسد األمريكية يف العراق أوقع 70 قتياًل و 200 

مصاب كحد أقل«.
ونفت أمريكا بدايًة وقوع أي إصابات يف صفوفها، ثم أعلنت منذ 
أيام إصابة 11 جندّيًا أمريكيًا بارجتاج دماغي يف اهلجوم اإليراني 
على قاعدة عني األسد. وقال ترامب على هامش »منتدی دافوس« 
إصابات  تعد  ال  وهذه  الصداع  مثل  خفيفة  إصابات  »هناك  إن 

خطرية«.
جنودًا  اصابة  عن  األمريكية  املركزية  القيادة  إعالن  ذلك،  سبق 
أمريكيني إضافيني، ُنقلوا إىل أملانيا لتلقي العالج بعد إصابتهم 

يف القصف اإليراني على عني األسد.
فيما انتشر اتصال هاتفي يف برنامج »واشنطن جورنال« لوالد أحد 
اجلنود األمريكيني يف قاعدة »عني األسد« يؤكد خالله عدم معرفته 
أي معلومات عن ابنه رغم مرور أسبوع على الرد، مشددًا على جهله 

ما إذا كان حيًا أم ال يف وقت الذي ال جييب أحد على اتصاالته.
يف  احلادثة  وقعت  »لقد  وحيدي  قال  األوكرانية  الطائرة  وحول 
مثلما  عنها  تعلن  ال  أن  إيران  بإمكان  وكان  كاملة  حربية  ظروف 

تصرفت أمريكا وترامب يف قضية هجومنا الصاروخي«.
وأعلنت القوات املسلحة اإليرانية أن سقوط الطائرة األوكرانية مت 
بدفاعاتها اجلوية عن طريق اخلطأ بعد اقرتابها من مركز عسكري 

حساس.

دياب استقبل سفراء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

باالمكان  يعد  عاجلة، ومل  اجراءات  اىل  لبنان واملنطقة حيتاج  يف 
جتاهل مطالب االعداد الكبرية من اللبنانيني، إذا كانوا من الذين 
يشاركون يف االحتجاجات أو كانوا يتمنون تغيريا عميقا وهادئا، 
وبالنسبة لسويسرا يهمها استقرار لبنان والعمل مبوجب القوانني 

بطريقة شفافة عرب املشاركة واحلكم الرشيد. وجيب على الشعب 
اللبناني أن يثق حبكومته وحكامه، فاحلوار والتعاون بني صانعي 
البلد  وجتنيب  املسائل  خمتلف  حلل  املفتاح  هو  واجملتمع  القرار 

العنف والتطرف«.
الشعب  شعور  املاضية  السنوات  مدی  على  رأينا  »لقد  وتابعت: 
اللبناني بعدم حصوله على حقوقه. وكأولوية فان سويسرا دعمت 
وستواصل دعمها لكل احملاوالت من اجل اصالح النظام القضائي 
وجعله اكثر استقاللية وفعالية. وباملوازاة فان الوضع االقتصادي 
اللبنانيني شهدوا يف  حيتاج اىل اصالح خصوصا وأن املواطنني 
الفرتة االخرية قرارات غري مسبوقة من قبل املصارف اللبنانية تتعلق 
مبراقبة ضخ االموال، ووضع قيود على السحوبات، فاخنفاض سعر 
صرف اللرية اللبنانية يؤثر سلبا على االمن النقدي للمجتمع، بوجود 

عدد كبري للبنانيني حتت مستوی خط الفقر«.
وأكدت »استعداد سويسرا للتعاون بناء على طلب احلكومة اللبنانية 
هروب  عن  انتشرت  اليت  االشاعات  حول  الضوء  اللقاء  اجلديدة 
أنه  دياب  الرئيس  أطلعت  »لقد  وقالت:  اليها«.  اموال  رؤوس 
وحكومته يقفان امام مهمة كبرية، وسويسرا مستعدة للمساعدة يف 
تنسيق وتنفيذ هذه املهمة بالتوافق مع مطالب الشعب واحلاجات 

الضرورية للبلد«.
يف  افتتاحها  مت  اليت  الكافيترييا  تفقد  دياب  الرئيس  وكان 

السراي.
ثم استقبل،  عصرا، يف السراي احلكومي، سفري بريطانيا كريس 
رامبلنغ، حبضور وزير البيئة ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 
دميانوس قطار، ومت عرض األوضاع يف لبنان والعالقات الثنائية 

بني البلدين.
وبعد اللقاء، قال رامبلنغ: »إن تشكيل احلكومة اجلديدة هو خطوة 
مهمة للبنان. لقد دعت اململكة املتحدة باستمرار إىل تشكيل عاجل 

حلكومة فعالة وذات مصداقية تعكس تطلعات الشعب اللبناني«.
حنن  الدولي،  اجملتمع  يف  اآلخرين  األعضاء  جانب  »إىل  أضاف: 
إلظهار  احلكومة  هذه  إىل  نتطلع  ولكن  لبنان،  لدعم  مستعدون 

التزامها باإلصالحات اليت حيتاجها لبنان بشدة«.
وكان الرئيس دياب استقبل على التوالي وزراء: األشغال العامة 
والنقل ميشال جنار، العمل مليا ميني، املال غازي وزنه، الصناعة 
العمل  وخطط  حكومية  شؤون  يف  معهم  وحبث  اهلل.  حب  عماد 

بوزاراتهم.

تسليم وتسلم يف وزارة  الشباب والرياضة
الشباب  وزارة  يف  والتسلم  التسليم  حفل  االول  امس  مت 
فارتينيه  والوزيرة  فنيش  حممد  السابق  الوزير  بني  والرياضة 
رئيس  خيامي،  زيد  للوزارة  العام  املدير  حضور  اوهانيان، يف 
االمني  الرئيس هاشم حيدر،  نائب  االوملبية جان همام،  اللجنة 
العام للجنة االوملبية العميد حسان رستم، رئيس االحتاد اللبناني 
احلاج  الطاولة سليم  كرة  احتاد  رئيس  فرنسوا سعادة،  للجيدو 
نقوال، رئيس احتاد الدراجات اهلوائية فاتشي ذادوريان ورؤساء 

املصاحل يف الوزارة.
ورحب الوزير فنيش بالوزيرة اوهانيان، مباركا للبنانيني تشكيل 
فراغ يف  حصول  اىل  أدت  لبنان  فيها  مر  مرحلة  »بعد  احلكومة 
متابعة شؤون اللبنانيني واىل تعميق االزمة اليت مير فيها البلد 

اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا«.
االنفراج واملسار ملعاجلة  بداية  »ان تشكيل احلكومة هو  وقال: 
املشاكل، فيها الكفاءات، وامتنى هلا كل النجاح والتوفيق. احلمل 
كبري وحباجة اىل همة وإرادة وصرب ومتابعة وعمل دؤوب من اجل 
انقاذ البلد. االمر صعب وليس مستحيال، ففي لبنان قدرات مهمة، 
واذا كان هناك تعاون من خمتلف االفرقاء الن البلد حباجة لتعاون 
من كل القوی السياسية. ونتمنى ان تعطى هذه احلكومة الفرصة 

والدعم حتى تقوم مبهامها للوصول اىل معاجلة امللفات«.
اضاف: »نسلم وزارة الشباب والرياضة اىل الوزيرة اوهانيان، 
االهتمام  الن  اللبناني،  اجملتمع  ارباع  بثالثة  تعنى  الوزارة  هذه 
او  الوزارة  بالشباب هو مسؤولية كبرية، ليس فقط على هذه 

الوزيرة، بل على كل الوزارات، االقتصاد واملال.«.
النواب الجياد احلوافز  »قدمنا مشروع قانون اىل جملس  وتابع: 
املؤسسة  انشأنا  ولقد  للشباب،  العمل  فرص  لدعم  للمستثمر 
العامة للشباب والرياضة الدارة املنشآت الرياضية، وهي معنية 
االستمرار  اوهانيان،  للوزيرة  وأمتنى  الالزمة.  االمكانات  بتأمني 
لديه  الذي  املوجود  االداري  الفريق  مع  والتوفيق  التعاون  يف 
هذة  على  معلقة  اللبنانيني  آمال  »ان  مؤكدا  واملعرفة«،  اخلربة 

احلكومة«.

اوهانيان
اجلهود  على  فنيش  الوزير  اوهانيان  الوزيرة  حيت  بدورها، 
واالجنازات اليت قام بها يف وزارة الشباب والرياضة على مدی 

السنوات الثالث املاضية. 
بأهمية هذه  االمانة، قناعة مين  باستالم هذه  »أتشرف  وقالت: 
الشبابية  الثروة  على  احلفاظ  يف  االساسي  ودورها  الوزارة 
حبس  سويا  العمل  هو  اليوم  سأطلقه  الذي  والوعد  وطاقتها. 
املسؤولية وشفافية تامة جتاه شباب لبنان، لبنان التعددية الغين 

بالتفاعل احلضاري واالنساني«.
وختمت: »هدفنا اليوم تعزيز ثقة الشباب مبستقبل لبنان من خالل 
وضع خطة عمل تستجيب ملطالب اللبنانيني االجتماعية والثقافية 

بعيدا من التجاذبات السياسية، وأمتنى للجميع التوفيق«.

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 
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مــلبورن

 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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 
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تــراث

صـناعة الـفخار فـي لـبنان
 2020 الـثاني  كانـون   25 Saturday 25 January 2020الـسبت 

ُتعترب صناعة الفخار من احٍلرف التقليدية القدمية، اليت ما زال اإلنسان حتى وقتنا احلاضر يعمل على احلفاظ عليها. واشتهر لبنان بهذه الصناعة يف مناطق حمّددة، ملا 
لطبيعة تلك املناطق وتربتها من أهمية، إذ تستخدم كماّدة أولية يف صناعة الفخار.
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تــراث
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صـناعة الـفخار فـي لـبنان
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تـسـلية
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

آالف  مشلت  حديثة،  علمية  دراسة  كشفت 
النساء، أن صبغة الشعر، ترتبط بشكل وثيق 

خبطر اإلصابة بسرطان الثدي.
ووفقا لبحث نشر يف اجمللة الدولية للسرطان، 
شعر  صبغة  يستخدمن  اللواتي  النساء  فإن 
بانتظام، ميكن أن يزيد خطر إصابتهن بسرطان 

الثدي، بنسبة تصل إىل 60 يف املئة.
السجالت  إىل  تستند  اليت  الدراسة،  ووجدت 
الطبية ألكثر من 45 ألف امرأة، أن هناك عالقة 
الثدي،  وسرطان  الشعر  صبغة  بني  إجيابية 

خصوصا بني النساء من أصول أفريقية.
وعلى الرغم من أن الدراسة تعتمد على األمناط 
واالجتاهات، فإنها ال تؤكد وجود سبب مباشر 
هلذه العالقة، لكنها تضيف إىل األحباث اليت 
تشري إىل أنه قد يكون هناك مواد مسرطنة 
كامنة يف منتجات التجميل شائعة االستخدام، 
حبسب ما ذكرت جملة »نيوزويك« األمريكية.

وقال عامل األورام واألوبئة يف مركز هوبكنز 
كيميل للسرطان أوتيس براولي، يف تصريح 
للمجلة األمريكية، إن النتائج ال تفاجئه، ذلك 
أن »كثريا منا قلقون من أن املواد الكيماوية 
وأجهزة  الدائمة  الشعر  صبغات  وخاصة 
متليس الشعر لديها القدرة على التسبب يف 

السرطان«.
وحبسب الدراسة، فإن النساء عموما اللواتي 
يصبغن شعرهن بانتظام يزيد خطر إصابتهن 
بسرطان الثدي بنسبة 9 يف املائة، لكن فيما 
خطر  كان  أفريقية،  أصول  من  املرأة  خيص 
حيث  بكثري،  أعلى  الثدي  بسرطان  إصابتها 

وصلت النسبة إىل 45 يف املئة.
وأظهرت الدراسة أن النسبة ترتفع إىل 60 يف 
يستخدمن  اللواتي  السود  النساء  بني  املئة، 
صبغة الشعر بكثافة، أي مرة واحدة أو أكثر 
كل 5 إىل 8 أسابيع، بينما يف املقابل، ال تزيد 
هذه النسبة عند النساء ذوات البشرة البيضاء 
على 7 يف املئة لالستخدام املنتظم، و8 يف 

املئة لالستخدام الكثيف.
أن  الدراسة،  هذه  يف  لالهتمام  املثري  ومن 
الشعر  صبغة  نوع  حسب  اختالفات  هناك 
املستخدمة، فقد ارتبط استخدام صبغة الشعر 
الداكنة مع ارتفاع خطر إصابة املرأة من أصول 
أفريقية إىل حنو 51 يف املئة، و8 يف املئة 

عند املرأة ذات البشرة البيضاء.
وفيما يتعلق بصبغة الشعر الفاحتة، يبدو أن 
هناك زيادة بنسبة 46 يف املئة يف خطر إصابة 
النساء السود، مقابل 12 يف املئة فقط عند 

النساء البيض.
وبرغم هذه النتائج، فإنه مل يعرف سبب وجود 
لكن  »عنصرية« يف هذا اخلصوص،  تباينات 

الباحثني يقرتحون أن املسألة قد تكون مرتبطة 
أو  باالختالفات يف طريقة استخدام الصبغة، 
تسويقها  يتم  اليت  املنتجات  صنع  بطريقة 

سواء للنساء السود أو البيض.
ويشري مؤلفو الدراسة إىل حبوث سابقة حملت 
النساء  أجل  من  املصنوعة  الصبغة  أن  إىل 
أعلى  أن حتتوي على مستويات  السود ميكن 
الغدد  املسببة الختالل  الكيماوية،  املواد  من 

الصماء.
وقالت رئيسة قسم جراحة الثدي مبستشفى 
برينيك  ستيفاني  بنيويورك،  سيناي  ماونت 
بالفعل  السود  النساء  »تتعرض  لنيوزويك: 

خلطر متزايد من اإلصابة بسرطان الثدي«.
وأضافت برينيك: »أعتقد أن الدراسة توفر لنا 
أدلة كافية للدعوة إىل إجراء جتربة مستقبلية 
مصممة خصيصا للنظر يف هذا العامل الوحيد 
بالسرطان  اإلصابة  خطر  كان  إذا  ما  ملعرفة 
املرضى  أحذر  ذلك،  غضون  يف  مستمرا. 
الشعر  أصباغ  الصلة احملتملة بني  من وجود 
مزيد  إىل  احلاجة  من  الرغم  على  والسرطان، 

من البحث«.
يشار إىل أن البحث استند إىل السجالت الطبية 
ألكثر من 46 ألف امرأة ترتاوح أعمارهن بني 
35 و74 عاما، وتتضمن النتائج معلومات من 
فرتة متابعة تقارب 8 سنوات، حيث مت حتديد 

إصابة 2794 بسرطان الثدي.

اضرار صبغة الشعر على النساء

أكدت خبرية تغذية أن فاكهة اليوسفي هي مفتاح 
الصحة واجلمال لإلنسان يف فصل الشتاء.

إن  ريزه،  إمكه  األملانية،  التغذية  خبرية  قالت 
واجلمال؛  الصحة  مفتاح  مبثابة  يعد  اليوسفي 
على  يعمل  الذي   ،»C بـ«فيتامني  يزخر  حيث 
تقوية جهاز املناعة، ومن ثم يقي من اإلصابة 
كاإلنفلونزا؛  الشتاء  يف  امُلعدية  باألمراض 

حبسباملوقع اإللكرتوني »عاجل«.
وأضافت خبرية التغذية أن »فيتامني C« يساعد 
الكوالجني يف اجلسم، ومن ثم  بناء  أيًضا على 
تتمتع البشرة مبظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة.

على  حتتوي  اليوسفي  فاكهة  أن  إىل  يشار 
»بروفيتامني A« املعروف باسم البيتا كاروتني، 

الذي يساعد على جتدد اخلاليا. 

اليوسفي... أقوى فاكهة 
لزيادة املناعة ومفتاح الصحة 

واجلمال يف الشتاء
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وطريقة  الغذائية  الوجبة  مكونات  حتدد 
ويعترب  عدمها،  من  األطعمة  صحة  حتضريها 
وغري  )املشبعة  والدهون  والصوديوم  السكر 
التأكد  جيب  اليت  العناصر  بعض  املشبعة( 
من كمياتها أو خلو الوجبة الغذائية منها عند 

التسوق.

وقدم موقع »holistic health depot« أمثلة على 
العناصر الغذائية الواجب التقليل من تناوهلا 

ويقرتح بدائل صحية هلا يف ما يلي:

اخلبز األبيض
اخلبز بصفات  املكرر لصناعة  القمح  يستخدم 
مطابقة للبيع التجاري، وحيتوي القمح املكرر 
على قدر قليل من األلياف ونسبة كبرية من 
السكريات، وعند استهالك كميات كبرية من 
الدم،  السكر يف  نسبة  ترتفع  األبيض  اخلبز 
وذكر  األبيض،  اخلبز  استبدال  ميكن  لكن 
املوقع أنه بدال من اخلبز األبيض ميكن تناول 

خبز القمح الكامل.

احلبوب احملالة
حتتوي احلبوب املصنعة بأشكال شبيهه باألرز 
من  الكثري  على  والشوفان  والقمح  والذرة 
يتم  حيث  صحية،  غري  تعترب  السكر،بالتالي 
السكر،  إليه  مضاف  مكرر  دقيق  من  خبزها 
لذلك ينصح بتناول األرز الطبيعي والشوفان 

غري املصنع.

األطعمة املقلية واملشوية
غري  الطرق  أكثر  من  والقلي  الشواء  يعترب 
تشكل  اخلرباء  أكد  حيث  للطهي،  الصحية 
تعرض  بسبب  الكيميائية  املرّكبات  بعض 
باختيار  ونصحوا  احلرارة،  لدرجات  األطعمة 
أو  تقليدية  بطرق  املطبوخة  الغذائية  الوجبات 

على البخار.

البيتزا
تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة شعبية، 
ولكن  والصغار،  الكبار  بتناوهلا  يرغب  حيث 
يكمن الضرر يف تناول شطائر البيتزا بسبب 
احتواء بعضها على اللحوم املصنعة فضاًل عن 
تباع  اليت  البيتزا  حالة  يف  املتكرر  التسخني 
كبرية،  جتارية  بكميات  بيعها  يتم  أو  جممدة 
لذلك ينصح باختيار األنواع اخلالية من اللحوم 
املصنعة ويفضل تناول البيتزا اجملهزة باملنزل 

حيث إنها هي األفضل.

البطاطا املقلية
بالسمنة  لإلصابة  املقلية  البطاطا  تؤدي 
احلرارية  السعرات  على  احتوائها  بسبب 

العالية، كما أنها حتتوي على كمية كبرية من 
األكريالميد مما يزيد من خطر اإلصابة ببعض 
أنواع السرطان. لذلك ينصح بتناول البطاطا 
واستبدال  عنها  بداًل  املطبوخة  أو  املسلوقة 

الشيبس باملكسرات الطبيعية.

اللنب اجلاهز قليل الدسم
يقوم الكثري من الناس بشراء الزبادي اجلاهز 
صحية،  معايري  بدون  املتاجر  يف  يباع  الذي 
على  حيتوي  ال  و  الدسم  قليل  ألنه  وذلك 
قتل  وبالتالي  احلليب  بسرتة  بسبب  بكترييا 
كل بكترييا، لذلك ينصح اخلرباء باختيار األلبان 
كاملة الدسم واليت حتتوي على بروبيوتك يقدم 

فوائد عديدة.

اللحوم املصنعة
احلافظة  املواد  على  املصنعة  اللحوم  حتتوي 
بالكثري  اإلنسان  وتصيب  بالصحة  تضر  اليت 
مرض  من  الثاني  النوع  مثل  األمراض  من 
القولون،  وسرطان  القلب  وأمراض  السكري 
اللحوم  وشراء  عنها  باالبتعاد  ينصح  فلذلك 

النية وطبخها.

الشوكوالتة
تعترب الشوكوالتة من أكثر األنواع املطلوبة لدى 
األطفال والبنات بشكل خاص، لكن غالبيتها 
الدهون  على  الحتوائها  صحية،  غري  تعترب 
املصنعة والسكر ودقيق القمح املكرر، لذلك 
ينصح اخلرباء مبراجعة مكونات الشوكوالتة قبل 
تناوهلا وتناول األنواع السوداء منها اليت ختلو 

من السكر.

مشروبات غازية وحمالة
املشروبات  من  كبرية  كميات  تناول  يؤدي 
بالسمنة  اإلصابة  خلطر  التعرض  إىل  الغازية 
وينصح  القلب،  وأمراض  السكري  وأمراض 
والشاي  القهوة  مشروبات  باستبدال  اخلرباء 
والصودا واملياه الغازية مبياه الشرب املضافة 
مع  النكهة  أجل  من  الليمون  من  قطعة  إليها 

مراعاة تناول 8 أكواب ماء نقي يوميًا.

معظم عصائر الفاكهة
يعتقد الناس بأن عصائر الفاكهة صحية ألناه 
حتتوي على الفيتامينات ومضادات األكسدة، 
يشتمل  أنه  حقيقة  عن  الكثريون  يغفل  لكن 
أيضًا على كميات كبرية من السكر السائل، 
الفواكه،  أنواع  كل  يشمل  ال  هذا  ولكن 
من  والرمان  األزرق  التوت  عصري  إن  إذ 
العصائر املفيدة للصحة على الرغم من وجود 
الفاكهة  بتناول  اخلرباء  وينصح  السكريات، 

ناضجة دون عصرها.

تعرف على أخطر عشرة أنواع من األطعمة واملشروبات
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The Reserve Bank has 
been warned it may have 
to buy up coal mines and 
fossil-fuel power stations 
as part of extraordinary 
actions to save the econ-
omy from climate change-
induced financial disas-
ter.
As Australian business 
leaders grow increasingly 
worried climate change 
will hit their bottom lines 
and the International Mon-
etary Fund warns global 
warming is now a major 
financial risk, a new warn-
ing issued by the world’s 
top central bank says the 
RBA could be forced into 
rescuing the economy 
and the environment.
he RBA is warning climate 
change could lead to the 
next global financial break 
down.
Three separate reports 
released on the same 
day, coinciding with Aus-
tralia’s worst bushfire 
season and ongoing po-
litical division over envi-
ronmental policy, point to 
increasing fears among 
economic policy leaders 
that climate change could 
cause the next global fi-
nancial breakdown.
The Bank for International 
Settlements, which acts 
as the central bank to the 
world’s central banks, 
overnight told its mem-
bers they had to start 
incorporating climate 
change into their thinking 
about the stability of the 
economy.
he global financial crisis 
was described by some 
experts as a “black swan” 
- an economic event that 
is extremely unexpected 
with wide-ranging effects. 
The BIS said central banks 
would now have to start 
thinking about “green 
swan” events, which 
would force them into 
saving the global financial 
system from the impact of 
climate change.
During the global finan-

cial crisis some central 
banks directly intervened 
to save private banks and 
insurance firms as part of 
a program to protect the 
economy. The BIS said 
this could be a template in 
the case of climate change 
with central banks buying 
up distressed assets.
“In the worst case sce-
nario, central banks may 
have to confront a situa-
tion where they are called 
upon by their local con-
stituencies to intervene 
as climate rescuers of last 
resort,” it said.
The BIS said climate 
change events that se-
verely affected the finan-
cial health of the banking 
and insurance sectors 
could force central banks 
to intervene and “buy a 
large set of carbon-inten-
sive assets”.
Many central banks in-
cluding the RBA have 
raised concerns about the 
impact of climate change 
on the local economy, but 
the BIS said they will have 
to be more forceful.
It said “catastrophic and 
irreversible” impacts from 
climate change may make 
it impossible to determine 
the full extent of the dam-
age caused to the global 
economy. Banks could 
not take a “wait and see” 
approach.
“If central banks are to 
preserve financial and 
price stability in the age 
of climate change, it is in 
their interest to help mo-
bilise all the forces need-
ed to win this battle,” the 
bank said.
The report was released 
as the International Mon-
etary Fund downgraded 
its forecasts for the global 
economy through this 
year and into 2021.
The fund expects the 
economy to grow by 2.9 
per cent in 2020, a 0.1 
percentage point down-
grade from its October 
forecast.

RBA told to ‘mobilise all forces’ 
to save the economy from cli-
mate change
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It noted that risks to the 
outlook had improved over 
recent months, in part due 
to the United States and 
China agreeing on a new 
trade deal, but warned cli-
mate change was a grow-
ing economic problem.
“Weather-related disas-
ters such as tropical 
storms, floods, heat-
waves, droughts and wild-
fires have imposed severe 
humanitarian costs and 
livelihood loss across 
multiple regions in recent 
years,” it said.
The warning from global 
authorities comes as Aus-
tralian business leaders 
become increasingly anx-
ious about the threat of 
climate change.
New research shows 
nearly twice as many local 
executives view climate 
change as society’s big-
gest issue compared to 
their international peers.
The Deloitte survey of 
more than 2000 global 
executives found pres-
sure from external stake-
holders and employees 
has led to leaders shifting 
their views on the risks of 
climate change.
“They’re starting to un-
derstand that a new form 
of capitalism is emerg-
ing, one that considers a 
broader group of stake-
holders and measures 
societal impact alongside 
financial performance,” 
the report found.
Up to 89 per cent of the 
150 Australian executives 
surveyed viewed climate 
change and environmen-
tal sustainability as the 
“societal issue of greatest 
focus,” compared to 54 
per cent world-wide.
More than 80 per cent, half 
of whom were aged be-
tween 45 and 54, viewed 
it as their generation’s re-
sponsibility to solve. The 
same amount believed it 
would have a “negative 
impact on business op-
erations”.

South Australia’s health de-
partment is removing from 
its buildings all closed-
circuit television cameras 
made by a Chinese surveil-
lance giant due to security 
concerns.
The department will re-
move all cameras made 
by Hikvision, a partially 
state-owned Chinese sur-
veillance technology com-
pany, from its public hos-
pitals and nursing homes.
But despite the warnings, 
Hikvision cameras con-
tinue to operate in other 
government buildings 
across the country, includ-
ing NSW health facilities 
where there is no plan to 
remove them.
Victoria and Queensland 
refused to say whether 
there were Hikvision cam-
eras in their public hospi-
tals or aged care centres.
Hikvision surveillance 
cameras have been flagged 
as a potential security con-
cern by federal agencies.
In 2018, the Australian De-
fence Force removed two 
Hikvision cameras from its 
bases.
The United States has 
banned Hikvision, and 
another Chinese camera 
maker, Dahua, over con-
cerns they were creating 
a “surveillance network”. 
The companies were 
among 28 Chinese firms 
last year placed on a US 
trade blacklist over Bei-
jing’s treatment of Uyghur 
Muslims in the far-western 
Xinjiang region.
The Marshall government 
in South Australia first 
identified issues with the 

cameras ahead of a Com-
monwealth-funded trial, in 
which the cameras were 
to be put in the rooms of 
aged care residents to im-
prove their safety.
Months after the govern-
ment announced the con-
tract would be given to 
Care Protect, which was 
planning to use Hikvision 
cameras, the company quit 
the pilot after SA Health 
asked for more informa-
tion to ensure it complied 
with the state’s security 
guidelines.
South Australian Health 
Minister Stephen Wade 
said “security and techni-
cal issues” arose with the 
pilot, which led to Care 
Protect and the govern-
ment agreeing not to con-
tinue with the partnership.
He said the government 
was still committed to the 
CCTV trial and was going 
to the market to find a new 
partner.
 Visitors pass by a booth 
for state-owned surveil-
lance equipment manufac-
turer Hikvision at the Se-
curity China 2018 expo in 
Beijing. Credit:AP
“The welfare, security 
and privacy of vulnerable 
South Australians are our 
top priorities and the gov-
ernment would never put 
that at risk,” he said.
Danielle Cave, deputy 
head of the International 
Cyber Policy Centre at the 
Australian Strategic Policy 
Institute, said state gov-
ernments and businesses 
should be cautious about 
which companies they 
work with when it comes 

Chinese surveillance cameras re-
moved due to security concerns

to surveillance systems.
 “One of the challenges 
of working with Chinese 
companies like Hikvision 
and Dahua is that these 
companies are not inde-
pendent from the Chinese 
state,” she said.
“Hikvision’s controlling 
shareholder, for example, 
is a Chinese government-
owned military conglom-
erate and both companies 
have internal communist 
party branches, so these 
are not private and inde-
pendent companies.”
In a statement, the Depart-
ment of Home Affairs said 
it did not comment on indi-
vidual cases, but it worked 
closely with state and ter-
ritory government on a 
range of security matters.
NSW Health said its pub-
lic hospital network was 
serviced by CCTV from 
a range of suppliers and 
manufacturers including 
Hikvision.
“NSW Health is consult-
ing with relevant agencies, 
however is not aware of 
any direction from relevant 
oversight agencies to re-
move the products at this 
stage,” the department 
said.
The Department of Defence 
said it removed a Hikvision 
cameras from two of its the 
RAAF bases in Perth and 
Adelaide in 2018.
“No further Hikvision cam-
eras have been identified 
across Defence bases,” 
the department said.
“Hikivision cameras will 
not be procured for any 
purpose or use on the De-
fence Estate.”

Hikvision surveillance cameras.Credit:AP
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Labor leader Anthony Al-
banese says revelations 
that federal minister Bridg-
et McKenzie oversaw fund-
ing to a shooting club of 
which she was a member 
“fails every test”.
The embattled Nationals 
deputy leader is engulfed 
in a growing controversy 
surrounding a $100 million 
federal government “slush 
fund”, which a damning 
audit last week revealed 
was used to splash cash at 
marginal electorates ahead 
of last year’s federal elec-
tion.
here are claims Cabinet 
Minister Bridget McKenzie 
gave a grant to a Victorian 
shooting club but failed to 
disclose she was a mem-
ber.
The Age and The Sydney 
Morning Herald revealed 
on Wednesday that Senator 
McKenzie, then sports min-
ister, approved a $36,000 
taxpayer-funded grant for 
a clay target shooting club 
in regional Victoria with-
out publicly disclosing she 
was a member.
A spokeswoman for Sena-
tor McKenzie, now Agri-
culture Minister, said on 
Tuesday night that, as the 
Wangaratta Clay Target 
Club membership was a 
“gift” in January 2019 and 
valued at less than $300, a 
declaration to the Senate 
was “unnecessary”.
Mr Albanese said on 
Wednesday that Senator 
McKenzie has “got to go”.
“This is just red hot. This 
is just a rort. It fails the pub 

test. It fails every test,” he 
told Adelaide radio station 
FIVEaa.
“If [Prime Minister] Scott 
Morrison doesn’t take ac-
tion here, this goes to 
fundamental integrity and 
faith in politics.
“A whole lot of grants ... 
were given to some clubs, 
and I’m sure that many of 
them are worthwhile, but 
the problem is that, in order 
to get those grants, clubs 
that should have received 
the money, that in good 
faith went through pro-
cesses, spent hundreds of 
hours doing applications, 
getting close, they missed 
out.”
Treasurer Josh Fryden-
berg defended his cabinet 
colleague on Wednesday 
morning.
“Grants right across the 
electorate, for Labor and 
Liberal members, and Na-
tional Party members alike, 
applied through the proper 
processes, received the 
grants, they were all eligi-
ble and the money is being 
well spent,” Mr Frydenberg 
told 2GB radio.
Health Minister Greg Hunt 
defended the controversial 
sports grants program and 
the right of government 
MPs to lobby for sporting 
groups in their communi-
ties.
“The effect of Senator 
McKenzie’s decisions had 
been to increase the num-
ber of grants in ALP seats 
from 26 to 34 per cent. I 
think that would surprise 
most of the people to un-

‘It fails every test’: Albanese says 
PM must sack Bridget McKenzie

derstand that,” Mr Hunt 
said.
Many of the grants went to 
marginal Labor electorates 
the Coalition was hoping 
to win at last year’s federal 
election.
On February 25 last year, 
Senator McKenzie an-
nounced $35,980 for the 
Wangaratta Clay Target 
Club from the Community 
Sports Infrastructure Grant 
program to assist with the 
installation of new toilets 
and amenities.
A month earlier, the club 
announced on its website 
that Senator McKenzie had 
visited the club on January 
25, which was “her second 
visit in recent months”.
She made the funding an-
nouncement alongside 
Nationals candidate Mark 
Byatt who was contesting 
the seat of Indi in Victo-
ria’s north-east, then held 
by independent MP Cathy 
McGowan.
“Not many gun clubs can 
claim federal ministers 
amongst their member-
ship, but the Wangaratta 
Clay Target Club now can,” 
the club’s announcement 
said.
“While here to talk to the 
committee, Bridget signed 
up to our club as a full 
fee-paying member. She 
is moving her electorate 
office to our region and 
chose our club to show her 
support for the work we are 
doing to not only keep the 
club active, but to continu-
ally improve all aspects of 
our operations.”

Nationals Senator Bridget McKenzie is under fire for her handling of a $100 million sports grants program.
Credit:Alex Ellinghausen
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Nationals MP George 
Christensen misused his 
travel expenses by linking 
taxpayer-funded domestic 
travel to a month-long per-
sonal holiday that includ-
ed visits to the Middle East 
and the Philippines.
Mr Christensen, who has 
been under fire for spend-
ing almost 300 days in the 
Philippines over a four-
year period, has paid back 
more than $2100 in taxpay-
er funds after an audit by 
the independent expenses 
watchdog found he wrong-
ly charged taxpayers for a 
domestic flight and a gov-
ernment chauffeur.
Instead of returning to 
his home base in north 
Queensland after Parlia-
ment finished sitting in the 
nation’s capital in March 
2018, he claimed $125.40 
for a Comcar to Canberra 
Airport and $136.42 for a 
domestic flight to Sydney 
before linking up with the 
overseas holiday that he 
paid for personally.
The audit by the Indepen-
dent Parliamentary Ex-
penses Authority (IPEA), 
released on Monday, found 
Mr Christensen breached 
expenses rules for charg-
ing taxpayers for the travel 
on March 30 that year, 
which was not used for 
the “dominant purpose” of 
parliamentary business.
He used the travel to link 
up with an overseas trip 
during which he visited 
Rome and Israel before ar-
riving in the Philippines on 
April 23, 2018, according 
to Coalition sources who 
declined to be named. The 
Sydney Morning Herald 
and The Age have con-
firmed Mr Christensen flew 
from Riyadh, Saudi Arabia, 
to Manila on April 23 on 
Flight SV862.
The Queensland MP re-
turned to Australia on April 
30, spending a little over a 
month in the country be-
fore jetting back to Manila 
on June 2 of that year.
Mr Christensen was forced 
to pay back $327.28 for 
the trip, which included a 
penalty for misusing his 
expenses. The MP, nick-
named “the member for 

Manila” by colleagues, 
also decided to volun-
tarily repay an additional 
$1843.16 for other trips 
scrutinised by the audit.
Labor senator Murray 
Watt said the government 
needed to make sure Mr 
Christensen abided by the 
expenses rules in future.
Mr Christensen self-re-
ferred his expenses to 
the IPEA at the height of 
last year’s election cam-
paign amid allegations he 
charged taxpayers more 
than $3000 by linking his 
personal trips to the Philip-
pines with domestic travel. 
At the time, the outspoken 
MP said he was “absolute-

Christensen misused domestic travel 
that linked up with month-long holiday

ly confident that the travel 
was undertaken within the 
rules”.
The Morrison government 
declined to comment on 
IPEA’s findings.
When the matter was re-
ferred to the expenses 
watchdog, Prime Minister 
Scott Morrison said: “It’ll 
be assessed and then I 
have no doubt George will 
abide by the ruling that is 
handed down.”
The Sydney Morning 
Herald and The Age last 
month revealed claims 
from a staff member at an 
adult entertainment bar in 
the Philippines that he was 
a regular at the venue.

Former prime minister Mal-
colm Turnbull has labelled 
Donald Trump the leading 
climate denier in the world, 
after the US president criti-
cised environmentalists.
Donald Trump is the 
world’s “leading climate 
change denier” and is 
actively working against 
global efforts to reduce 
carbon emissions, former 
prime minister Malcolm 
Turnbull says.
Mr Turnbull has again 
weighed into the climate 
debate, prompted this time 
by the US president label-
ling environmental activ-
ists “prophets of doom”.
“He uses the politics of 
fear when it suits him and 
essentially Trump is the 
leading climate denier in 
the world,” Mr Turnbull 
told the BBC on Wednes-
day.
“He’s leading the most 
influential nation in the 
world and is actively work-
ing against global action 
to reduce emissions.”
Mr Trump has used a 
speech at the World Eco-
nomic Forum in Switzer-
land to warn against “pes-
simism” without once 
using the words “climate” 
or “global warming”.
“This is a time for opti-

mism. Fear and doubt is 
not a good thought pro-
cess,” he said.
“To embrace the possibili-
ties of tomorrow, we must 
reject the perennial proph-
ets of doom and their pre-
dictions of apocalypse.”
Mr Turnbull says the cli-
mate change debate is 
simply one of physics.
“The fundamental prob-
lem that we face - in the 
United States in particular 
and also in Australia - this 
issue of global warming, 
global heating, has been 
turned into an ideological 
issue or a values issue,” 
he said.
“The more greenhouse 
gases you pump into the 
atmosphere the more of 
the greenhouse effect you 
get, the warmer the planet 
gets and the consequenc-
es we are living with.”
Mr Trump has begun the 
process of removing the 
US from the Paris Agree-
ment, a global pact aimed 
at reducing emissions to 
curb climate change.
Australia remains com-
mitted to the Paris target 
but plans to use contro-
versial “carryover cred-
its” from past agreements 
to achieve about half its 
goal.

Trump top climate change de-
nier: Turnbull
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The time it takes for old-
er Australians to enter a 
nursing home after being 
assessed as needing res-
idential care has blown 
out almost 50 per cent in 
two years, while waiting 
times for the highest level 
of home care package are 
34 months.
The Productivity Com-
mission reports that the 
median “elapsed time” 
between getting approval 
from an aged care as-
sessment team (ACAT) 
and going to a nursing 
home was 152 days in 
2018-19. This is up from 
121 days in 2017-18 and 
105 days in 2016-17.
In New South Wales, the 
median wait time was 
143 days in 2018-19, 
while it was 124 in Victo-
ria. Across Australia, al-
most 42 per cent of older 
people entered a nurs-
ing home within three 
months of getting ACAT 
approval. Almost 60 per 
cent of people entered a 
nursing home within nine 
months.
The Productivity Com-
mission explained the 
waiting time is influenced 
by the availability of plac-
es as well as an older per-
son’s “preference to stay 
at home for as long as 
possible”. The commis-
sion noted people may 
choose to try to access 
formal help at home or 
more family help, instead 
of taking up a nursing 
home place.
It said there may also be 
delays if people sell their 
family home before going 

Older Australians’ increasing wait be-
fore nursing home care: report 

into residential care.
The Productivity Com-
mission’s annual report 
on government services 
follows the aged care roy-
al commission’s recent 
scathing assessment of 
the sector. In its interim 
report, the royal commis-
sion slammed the aged 
care system as “sad and 
shocking”, “diminish[ing] 
Australia as a nation”. It 
also comes amid pleas 
from the aged care sec-
tor for $1.3 billion in ur-
gent financial assistance 
to keep nursing homes 
open around the country.
The Productivity Com-
mission’s report, re-
leased on Thursday, said 
the median time between 
ACAT approval and the 
offer of a home care pack-
age ranged from seven 
months for a level one 
package, to 34 months 
for a level four (highest 
needs) package in 2018-
19.
The commission said 
there was no comparable 
data on home care pack-
age “elapsed times” for 
previous years, due to a 
change to the approval 
process in 2017. Fed-
eral government data re-
leased just before Christ-
mas revealed more than 
112,000 people are wait-
ing for a home care pack-
age. The royal commis-
sion singled out the home 
care waitlist as an area 
for urgent attention last 
October, noting “many 
people die waiting”.
According to the Pro-
ductivity Commission, 
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in 2018, 84.4 per cent of 
those who received a for-
mal aged care service in 
the home over the previ-
ous six months said they 
were satisfied with the 
quality of help they re-
ceived. This is down from 
89.2 per cent in 2015.
The report also found 
that 34 per cent of people 
over 65 who live at home 
and are classified as “in 
need of assistance” said 
their needs were not “ful-
ly met”.
The report into govern-
ment services said a 
declining proportion of 
nursing homes are being 
re-accredited in full.
As of June 30, 2019, 92.3 
per cent of re-accredited 
nursing homes had been 
given three years’ ac-
creditation – the longest 
re-accreditation period 
possible. This figure is 
down from nearly 97 per 
cent at 30 June 2018.
“High or increasing pro-
portions of services that 
are re-accredited for 
three years is desirable,” 
the Productivity Commis-
sion said.
The aged care royal com-
mission continues to 
examine the quality and 
safety of aged care in 
Australia, with a final re-
port due in November.
Last year, the Morrison 
government announced 
a $537 million package 
in response to the royal 
commission’s first report, 
with the bulk of the funds 
going towards 10,000 
more home care pack-
ages.

A decreasing number of older Australians are satisfied with the quality of care they receive in their 
homes, according to the Productivity Commission. Credit:Virginia Star

Bushfires and toxic 
smoke have hit the con-
fidence levels and spend-
ing plans of Australian 
shoppers, putting pres-
sure on the Reserve Bank 
to take official interest 
rates to new record lows 
at its first meeting of the 
year.
As new research under-
mines suggestions fur-
ther RBA rate cuts could 
hurt consumer sentiment, 
the closely watched West-
pac-Melbourne Institute’s 
measure of confidence 
showed bushfires and 
terrible air quality drove 
down expectations about 
the economy.
Shopper confidence fell 
by 1.8 per cent through 
January with pessimists 
sharply out-numbering 
optimists. It has only been 
below its current level 
seven times since the 
worst of the global finan-
cial crisis in May 2009.
Westpac chief economist 
Bill Evans said the drop 
could have been worse, 
given the survey was tak-
en just as many parts of 
the country received fire-
easing rainfall.
Confidence is down by 
6.2 per cent over the past 
12 months, with falls 
across all major sub-indi-
cators including expecta-
tions about the economy 
through 2020 and the 
next five years.
Expectations about the 
economy over the next 12 
months dropped by 5.4 

Bushfires dent shopper confidence 
and set to punch hole in Xmas sales

per cent in January to be 
11.9 per cent lower over 
the past year.
“This low level of confi-
dence is consistent with 
the generally lack lus-
tre reports on consumer 
spending,” Mr Evans 
said.
Retail sales grew by 0.9 
per cent in November 
with Mr Evans suggesting 
much of this was due to a 
pull-forward of purchases 
for the Black Friday pro-
motions.
The NAB, which tracks re-
tail sales through its retail 
network, expects national 
sales to have contracted 
by 0.1 per cent in Decem-
ber.
The bank’s chief econo-
mist, Alan Oster, said 
while household goods, 
department stores and 
footwear and clothing 
had all enjoyed a strong 
November that was likely 
to be unwound in Decem-
ber.
He said the situation 
could get worse as the 
full impact of the bush-
fires play out.
“The current bushfire 
season – underway since 
September – is a national 
tragedy. The local eco-
nomic impact in bushfire-
affected areas has been 
extreme,” he said.
“While it is unlikely that 
the fires were a major in-
fluence on the national 
December retail data, 
there may be much more 
substantial second round 

impacts in January and 
February.”
The RBA board meets for 
the first time this year on 
February 4, with finan-
cial markets putting the 
chance of an interest rate 
cut at 50-50. That would 
take the official cash rate 
down to a new record low 
of 0.5 per cent.
Some critics have warned 
that a further rate cut will 
depress consumer confi-
dence even further.
But Stephen Kirchner, 
a program director with 
the United States Studies 
Centre at the University 
of Sydney, has warned it 
would be worse to cut if 
the bank refused to cut 
rates even if its own fore-
casts suggested it was 
necessary.
Dr Kirchner, in research 
published in the Austra-
lian Economic Review, 
found actual, expected 
and surprise increases in 
interest rates by the RBA 
negatively affected con-
sumer sentiment.
He said if the bank decid-
ed against cutting rates 
in a bid to maintain con-
sumer confidence even if 
the economy needed low 
borrowing costs then that 
could undermine confi-
dence in the RBA.
“That would imply that 
the central bank should 
not act on its assements 
of the economy, which is 
likely to be self-defeating 
and damage policy cred-
ibility,” he found.

Research suggests if the RBA did not cut interest rates, in a bid to protect consumer confidence, then it 
may ultimately backfire.Credit:AAP
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تصوير املناسبات والعزف والدق عالطبل
اتـصلوا بـ  جـايدن على: 

 0415991993
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مـطلوب 
للـعمل

مزيـّنون لتصفيف الشعر رجـّالي نسائي ذوو خـربة 
طويلة.. أجـر جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366

Member for East Hills
Wendy LINDSAY MP

Wendy and her Nan 
Myrtle, would like to wish 
all Grandparents a very 
happy Grandparents Day 
on Sunday!
Thank you for 
all that you do.

 02 9772 2774 
 easthills@parliament.nsw.gov.au
 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   
 WendyLindsayMPEastHills   

Contact 
Wendy Lindsay MP

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.
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ADVERTISEMENT

Enjoy celebrating everything that is 
great about our country with family, 

friends and our community this 
Australia Day!

توفى يف سيدني الفقيد

 طوني لويس 
عريضة
 من بلدة بقرقاشا.

واوالده،  زوجته  الداعون:   
وأخواته  وأخوته  والدته 

وأقرباؤه.
      تقام مراسم الدفن صباح 
الواقع يف ٢٧-1- االثنني 

العاشرة  الساعة   ٢٠٢٠
يف   )1٠،3٠( والنصف 

كنيسة سيدة لبنان.
 تقبل التعازي أيام الجمعة 
هول  يف  واألحد  والسبت 
من  لبنان  سيدة  كنيسة 
الساعة   اىل   ٦ الساعة 
والسبت  الجمعة  أيام   ٩
-٢٤-٢٥ يف   واألحد 

٢٦الجاري.
الدعوة عامة

طوني لويس عريضة يف ذمة اهلل



SHOW TIMES

VIP:  Adult:   $42 - Child $32
RINGSIDE: Adult:    $35 - Child $25
A RESERVE: Adult:  $30 - Child $20
B RESERVE: Adult:  $28 - Child $18

(All children pay 3 to 14 years and to 
be accompanied by an adult)
(Tickets on sale 1 hour before each 
show)  
CASH and  CARD facility on site 
box office   (10 am - 5 pm Wed 
to Sat) 

or 
BOOK ONLINE: www.weberscircus.com

Ticket pricesWith a Touch of the 
Wild Weast

 Featuring Wheel of Death, 
Silks, Miniature Horses, 

Dogs & clowns plus exciting 
circus acts and Western 

dancing.
Fun & Laughter for all ages

For enquiries & BOOKINGS: 
0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

عروض بهلوانية 
مدهشة للكبار 

والصغار
استعراضات دوالب 
املوت واألحصنة 

الصغرية  والكالب 
والرجل املهّرج  

وغريها من 
االستعراضات 

الشيقة والعروض 
اجلذابة  اليت 

تنقلكم اىل عامل 
الدهـشة

Climate
Controlled  

Big Top

MERRYLANDS
WOODVILLE Rd,

GRANVILLE PARK

30 th Jan
9 th Feb

CASH SALES ONLY 

Thurs    30th  Jan        7.00 pm
Fri         31th Jan         7.00 pm
Sat         01 th   Feb      3.00 pm & 7.00pm
Sun        02 th   Feb      1.00 pm & 5. 00pm
Thurs    06 th  Feb       7.00 pm
Fri         07 th  Feb       7.00 pm
Sat         08 th  Feb       3.00 pm & 7.00pm
Sun        09 th   Feb      11.00 am Last Show
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