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قول فرجنية «ممثلي السنّة احلقيقيني ليسوا ممثلني باحلكومة» يثري حفيظة اللقاء التشاوري «حول امليثاقية السنية»

صندوق النقد يشرتط «التوافق اللبناني» على اإلصالحات

خمزومي :لبنان بلد منهوب وليس مفلسا والدوالر موجود يف السوق

على حافة املخاطر من
باجتاه
لبنان
احندار
سياسات عامة ،تلحق
بتجارب غاية يف الفقر،
أبسط
من
واحلرمان
الضروريات احلياتية ،من
خبز وماء وكهرباء وخدمات،
وحتى استقرار ،بقي البلد
ينعم به إىل اليوم ،على
الرغم من حركة االحتجاجات
الواسعة ،اليت عصفت
به منذ  17ت،2019 1
واملستمرة إىل اليوم،
التحول
والعزف على وتر
ّ
شرقًا ،على غرار دول
معروفة يف أمريكا الالتينية
وآسيا ،األمر الذي يطيح
مبساعدات صندوق النقد
الدولي ،الذي يراقب كل
كبرية وصغرية ،يف أداء
احلكومة ،على حافة هذه
املخاطر وجهت املديرية
العامة للمراسم يف رئاسة
اجلمهورية دعوات خطية

الشرطة العسكرية على أوتوسرتاد جونيه يف محاولة إلعادة فتح أوتوسرتاد جونية ليل أمس االول
باسم رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
للمدعوين ،إىل اللقاء،
وهم :رئيسي اجمللس
النيابي وجملس الوزراء،
بري وحسان دياب
نبيه ّ

ونائب رئيس اجمللس
النيابي ايلي الفرزلي،
اجلمهورية
رؤساء
السابقون( :أمني اجلميل،
وميشال
حلود
اميل
ورؤساء
سليمان)،

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

السابقون:
احلكومات
فؤاد السنيورة ،جنيب
ميقاتي ،سعد احلريري
ومتام سالم ،ورؤساء
األحزاب والكتل املمثلة
يف اجمللس النيابي :وليد
جنبالط (احلزب التقدمي
االشرتاكي) ،النائب طالل
أرسالن (رئيس احلزب

اللبناني)،
الدميقراطي
وحدة
كتلة
ورئيس
اجلبل ،والنواب :جربان
باسيل (تكتل لبنان القوي
ورئيس التيار الوطين
جعجع
ومسري
احلر)،
(رئيس حزب القوات،
وتكتل اجلمهورية القوية)،
وسليمان فرجنية (رئيس
آغوب
املردة)،
تيار
ّ
بقرادونيان (رئيس كتلة
حزب الطاشناق) ،وكتلة
الوفاء للمقاومة (حزب
اهلل) ،والكتلة القومية
(احلزب السوري القومي
االجتماعي) ،للمشاركة يف
املقرر عقده
اللقاء الوطين،
ّ
اخلميس يف  25اجلاري يف
قصر بعبدا.
رمسيًا ،ووفقًا للدعوة
اهلدف من اللقاء «التباحث
والتداول يف األوضاع
السياسية العامة والسعي
للتهدئة على الصعد كافة
االستقرار
محاية
بغية

التتمة على الصفحة 21

رداً على تقرير «الوكالة الذرية»..

ظريف :ليس لدى إيران ما ختفيه

أعلن وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف إنه
على جملس حكام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أن
ال يسمح ألعداء االتفاق
النووي بتهديد مصاحل
إيران العليا.
وأضاف يف تغريدة على
«تويرت» أنه «على الدول
األوروبية الثالث بريطانيا

ذكرت وزارة اخلارجية
الفرنسية ،أن «فرنسا
معنية بالتدهور العميق
االقتصادي
للوضع
واالجتماعي يف لبنان»،
ً
مبدية استعدادها لدعم
لبنان.

وقالت اخلارجية الفرنسية
إنها «تقف اليوم ،كما
يف مجيع الظروف ،إىل
جانب الشعب اللبناني»،
ً
مضيفة أن «األمر مرتوك

فرنسا وأملانيا ،اليت مل
تلتزم بتعهداتها ،أن ال
تتحول إىل أداة لتحقيق
ذلك» ،مشريًا إىل أنه
شيء
لطهران
«ليس
لتخفيه».
وأوضح ظريف أن «عدد
زيارات مفتشي وكالة
الطاقة الذرية يف إيران

التتمة على الصفحة 21

اخلارجية الفرنسية:

ندرس الرد على انتهاكات تركيا
باسم
الناطقة
أعلنت
اخلارجية الفرنسية آنييس
فان دير مول ،للعربية
إن باريس تدرس وسائل
االنتهاكات
على
الرد
ّ
الرتكية األخرية وتتشاور
مع شركائها األوروبيني

ملواجهة خماطر اسرتاتيجية
على أوروبا.
وبلهجة حازمة قالت الناطقة
باسم اخلارجية الفرنسية
إن ما حصل لن يبقى دون
رد.

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

فرنسا :معنيون بالتدهور االقتصادي
يف لبنان ومستعدون للمساعدة

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ Granny
 Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW,
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Child care support
As Mayor, I would have liked to see current
levels of support continue for at least another
six months while the community navigates
its way out of this pandemic. We’re also very
cognisant of the fact, that a second wave of
COVID-19 is quite possible.
While the circumstances of families across
Western Sydney vary, we are very concerned
about the potential impact of the Federal
Government’s recent announcement and what
this means for families who use our long day
child care facilities.

Council is complying with the Federal
Government’s requirements regarding the
continuation of the provision of care at the fee
rate currently being charged. We will not be
increasing our rates to the proposed fees until
27th September 2020.

Merrylands CCTV rollout

Revitalising
Wentworthville
Earlier this year, Council approved the
Wentworthville Centre Revitalisation Strategy
which will see Wentworthville Town Centre
revamped into a vibrant, urban landmark.
It includes an additional 1800 dwellings over
the next decade, a shopping centre and
public domain plazas.The new shopping
centre will generate over 200 jobs during
construction and 260 ongoing jobs within
the commercial and retail component of
the development.
The Public Domain Plan developed by
Council focuses on delivering high-quality
public spaces for recreational use in the
heart of Wentworthville. Keep an eye out for
the next phase of this project as we continue
to beautify Wentworthville.

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au
Follow our Social Media Channels
for video updates on the
unfolding situation.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

Council is strategically placing CCTV cameras
on Merrylands Road between Military Road
and Treves Street, with the aim of improving
security for the community, crime detection
and prosecution action. They are licence
plate equipped, and the aim is to centralise
the camera systems in our local government
area while also working together with NSW
Police to help provide a safer environment for
Cumberland City. Safety is our number one
priority, expect this project to be completed
this June 2020.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
 يف مرييالندزCCTV إطالق
تضع البلدية بشكل اسرتاتيجي كامريات
Merrylands ) علىCCTV( مراقبة
Treves  وMilitary Road  بنيRoad
، بهدف تحسني األمن للمجتمع،Street
.واكتشاف الجرائم وإجراءات املقاضاة
 والهدف،إنها لوحة ترخيص مجهزة
من ذلك هو تركيز أنظمة كامريات يف
منطقة حكومتنا املحلية (البلدية) مع
العمل أيضـًا مع شرطة نيو ساوث ويلز
للمساعدة يف توفري بيئة أكثر أمانـًا
.ملدينة كمربالند
 ونتوقع أن يكتمل،السالمة هي أولويتنا
.2020  يونيو/هذا املشروع يف حزيران

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

تنشيط وينتوورثفيل دعم رعاية الطفل
على الرغم من اختالف ظروف
العائالت يف جميع أنحاء غرب
 إال أننا قلقون جدًا،سيدني
بشأن التأثري املحتمل لإلعالن
األخري للحكومة الفيدرالية وما
يعنيه هذا بالنسبة لألسر التي
تستخدم مرافق رعاية األطفال
.طيلة اليوم
 كنت أود،بصفتي رئيسا للبلدية
أن أرى استمرار مستويات الدعم
الحالية ملدة ستة أشهر أخرى
على األقل بينما يسري املجتمع يف
.طريقه للخروج من هذا الوباء
نحن أيضـًا مدركون تمامـًا لحقيقة
19 أن املوجة الثانية من كوفيد
.جدّ ممكنة
تلتزم البلدية بمتطلبات الحكومة
الفيدرالية فيما يتعلق بمواصلة
تقديم الرعاية بسعر الرسوم
 لن نقوم.الذي يتم تحصيله حاليـًا
بزيادة أسعارنا للرسوم املقرتحة
.2020  سبتمرب/ أيلول27 حتى

يف وقت سابق من هذا
 وافقت البلدية على،العام
اسرتاتيجية تنشيط وتجديد
مركز وينتوورثفيل وتحويله إىل
.معـلـَم حضري نابض بالحياة
ْ
1800 وتتضمن االسرتاتيجية
مسكن إضايف على مدى العقد
 ومركز تسوق وساحات،املقبل
 وسيوفر مركز التسوق،عامة
 فرصة200 الجديد أكثر من
 وظيفة260 عمل أثناء البناء و
مستمرة داخل املكوّن يف التجارة
والبيع بالتجزئة (باملفرّق) يف
.املشروع
تركز خطة الساحة العامة التي
طورتها البلدية على توفري
مساحات عامة عالية الجودة
لالستخدام الرتفيهي يف قلب
.مدينة وينتوورثفيل
ترقبوا املرحلة التالية من هذا
املشروع يف الوقت الذي نواصل
.فيه تجميل وينتوورثفيل
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لـبنانيات

دياب خالل جلسة جملس الوزراء :نأمل مشاركة القوى السياسية كلها يف احلوار
الوطين وعلينا وضع خطط لتنشيط السياحة والتجارة ومراقبة األسعار
ترأس الدكتور حسان دياب
جلسة عادية جمللس الوزراء،
انعقدت امس االول يف السراي
حبضور الوزراء .وبعدها ،تلت
وزيرة اإلعالم الدكتورة منال
عبد الصمد جند املقررات
الرمسية اآلتية:
«يف مستهل اجللسة ،أكد
الرئيس دياب أننا نستعيد
دورة العمل ،واألسبوع املقبل
سنعيد فتح املطار للطائرات
اخلاصة ،وأول الشهر سنفتح
املطار لطائرات الركاب .وأمل
أن يساهم هذا األمر يف ختفيف
حدة األزمة االقتصادية يف
البلد ،مشددا على أن على
الدولة بكاملها أن تكون جاهزة
ملواكبة إعادة دورة احلياة،
واحتمال استقبال حركة سياحة
ناشطة ،رغم أن القرار هو
تشغيل املطار بقدرة حمدودة
نسبيا.
أضاف دولة الرئيس :علينا
وضع خطة لتنشيط السياحة
وخطة لتنشيط التجارة وخطة
ملراقبة األسعار ،لكن يبقى
االستقرار األمين هو األهم.
اليوم ،البلد حباجة إىل اهلدوء
واألمن ليستفيد من فتح املطار
ولنعطي إشارة إجيابية للسياح.
ثم تطرق رئيس احلكومة إىل
دعوة فخامة رئيس اجلمهورية
إىل حوار وطين من أجل التهدئة
ومحاية السلم األهلي ،وأمل أن
تشارك القوى السياسية كلها
ملصلحة البلد.
ويف موضوع مكافحة الفساد،
قال دولة الرئيس :لقد أعلنت
مطلع هذا األسبوع بدء احلرب
على الفساد ،وهذا املوضوع
جيب أن يكون من أولوياتنا،
ومن الضروري جدا الرتكيز
على الشفافية وعدم الكيدية.
لقد طلبت من هيئات الرقابة
متابعة املوضوع برتكيز ،من
دون االستماع إىل أحد ،ألنين
مصر على عدم وجود مظلة فوق
رأس أحد يف موضوع الفساد.
وحنن مجيعا معنيون مبكافحة
الفساد .كل وزير يف وزارته،
واإلدارات التابعة للوزارة،
علينا تأمني مالحقة يومية.
علينا حتفيز هيئات الرقابة
وإعطاؤها إشارات تشجيع
ومنافسة ،لتنشيط احلرب على
الفساد.
وبالنسبة إىل قانون قيصر،
تداولنا بتداعياته وتأثرياته
على لبنان وكيفية التعاطي
معه .يف النهاية ،تهمنا مصلحة
لبنان أوال وأخريا ،ونعمل على
هذا األساس.
بعد ذلك ،ناقش جملس الوزراء
جدول األعمال ووضع وزير
الزراعة جملس الوزراء باألضرار
اليت حلقت باملواطنني يف
قضاء اهلرمل نتيجة احلريق،
وكلف رئيس جملس الوزراء
اهليئة العليا لالغاثة التنسيق
مع وزارة الزراعة للقيام بعملية
مسح األضرار.
أما أبرز املقررات فهي اآلتية:
 تشكيل اهليئة الوطنيةللمفقودين واملخفيني قسرا.
 -تكليف اهليئة العليا لالغاثة

لتأمني لقاحات ملواجهة تفشي
مرض التهاب اجللد العقدي
لدى االبقار ،ونقل االعتماد
الالزم.
 قرر اجمللس املوافقة علىمشروع قانون يرمي اىل فتح
اعتماد اضايف يف املوازنة
العامة للعام  2020يف موازنة
وزارة االقتصاد والتجارة،
كما وفتح اعتماد اضايف يف
موازنة املديرية العامة للحبوب
والشمندر السكري بقيمة 14
مليار لرية لبنانية من اجل
دفع تعويضات ملزارعي القمح
والشعري عن عامي 2018
و.2019
 قرر اجمللس ايضا املوافقةعلى ابالغ العقد املوقع بني
وزارة االتصاالت املديرية
العامة لالستثمار والصيانة
وهيئة ادارة واستثمار منشآت
وجتهيزات شركة راديو أوريان
السابقة أو أوجريو ،بتاريخ 31
 2019/12/واملوافق عليه من
قبل الغرفة الثالثة لديوان
احملاسبة مبوجب القرار 2580
على  ،2019وذلك سندا ملبدأ
استمرارية املرفق العام وشرط
التقيد مبا ورد يف قرار الغرفة
من مالحظات ،على أن يتم
الدفع هليئة أوجريو مبوجب
فواتري ترفعها اهليئة اىل
وزارة االتصاالت املديرية
العامة لالستثمار والصيانة
بهذا الشأن.
 ونظرا للمربرات اليت تفرضهااحلاجة واالسباب االمنية ويف
سبيل تأمني استمرارية سري
املرفق العام إىل حني االنتهاء
من اعداد دفرت شروط واطالق
مناقصة حبسب االصول خالل
فرتة اقصاها نهاية ايلول
املقبل ،قرر اجمللس املوافقة
بصورة استثنائية على طلب
والبلديات
الداخلية
وزارة
حتقيق مليون بطاقة بيومرتية
مع متمماتها بطريقة االتفاق
بالرتاضي على اساس سعر
البطاقة حيدد بالعملة الوطنية
ويبلغ حواىل  4آالف لرية
لبنانية ،وذلك من احتياط
موازنة وزارة الداخلية لعام
.2020
 تكليف وزير االتصاالتواملديرية العامة للربيد إعداد
مشروع دفرت شروط خاص
الطالق مزايدة عاملية لتلزيم
قطاع الربيد وعرضه على
جملس الوزراء للموافقة عليه،
متهيدا الطالق املناقصة يف
مهلة اقصاها  3اشهر.
 قرر جملس الوزراء الطلباىل وزير الطاقة واملياه
وخالل مهلة اقصاها شهر من
تارخيه ،استطالع موقف الدول
اليت تريد التعامل مع الدولة
اللبنانية لشراء احملروقات،
«فيول أويل» و»غاز اويل»،
الوزراء
جملس
واطالع
على النتيجة العتماد آلية

املفاوضات املباشرة من دولة
اىل دولة ودون اي وسيط،
وضمن القرار نفسه ،ثانيا:
تعديل قرار جملس الوزراء رقم
 ،2020/7بتاريخ 2020/3/19
جلهة ما ورد فيه أن تكون
الصفقة من دولة اىل دولة
ودون اي وسيط حبيث تصبح
الصفقة من خالل مناقصة
دولية تشرتك فيها شركات
نفط وطنية وعاملية.
 قرر اجمللس السماح ملنشآتالنفط ومبهلة اقصاها  31آب
 2020باالستعانة بآلية (سبوت
كارجو) لتأمني الكميات الالزمة
من املشتقات النفطية للسوق
احمللية بشكل سريع ،ريثما
تنجح املناقصات املطروحة
والعودة اىل العمل حبسب
االصول.
 قرر اجمللس املوافقة علىاقرتاح وزارة الرتبية والتعليم
العالي بالسماح ،للمديرية
العامة للتعليم املهين والتقين
وللجامعة اللبنانية ومؤسسات
التعليم العالي بفتح املدارس
(االجازة
واملعاهد
املهنية
الفين
واالمتياز
الفنية
واملشرف الفين) ومؤسسات
التعليم العالي ابتداء من 22
حزيران  ،2020الستكمال العام
الدراسي احلالي جبميع سنواته
ومراحله ،واجراء االمتحانات
بالطرق التقليدية أو الطرق اليت
جتدها املؤسسات التعليمية
مناسبة على أن يتم اختاذ
االجراءات الصحية والوقائية
كافة.

اسئلة واجوبة

سئلت :ملاذا طالت اجللسة
طاملا أن جدول أعماهلا عادي؟
اجابت« :اجللسة مل تناقش
فقط املقررات ،إمنا مت فيها
االطالع على األمور اليت جرت
يف األسبوع املاضي من تسيب
يف الشارع ،ومت التداول ببعض
اإلجراءات اليت اختذت وأيضا
ببعض التوصيات واملستجدات
الطارئة.
سئلت :هل ستأخذ احلكومة
مبا سيتقرر يف جلنة املال
واملوازنة ،من أرقام ليتم
التباحث حوهلا مع صندوق
النقد الدولي؟
اجابت« :مل يطرح يف اجللسة
موضوع األرقام وتعديالتها،
ألن رئيس احلكومة مل يتبلغ
بها ليطلع عليها ،وبالتالي
مل توضع أمام طاولة جملس
الوزراء .كما أن املداوالت مع
صندوق النقد الدولي تأخذ
طابعا سريا ،ولكن يتم بالطبع
وضعنا يف جو بعض املباحثات
اليت حتصل».
سئلت :هل كان جملس الوزراء
جممعا على موضوع توجه لبنان
إقتصاديا حنو الشرق؟
اجابت« :نعم كان هناك إمجاع
على أن نكون منفتحني على
اجلميع بكل ما خيدم مصلحة

البلد».
سئلت :كان هناك عروض
سابقة يف موضوع الكهرباء،
وحتدث عنها اجلانب الصيين،
هل مت البحث يف ذلك؟
اجابت« :مت سؤال وزير الطاقة
وافادنا عن اآللية املتبعة
يف بعض العروض اليت مت
تقدميها ،وأكد أنها ال تستويف
الشروط وأن ال عقبات أمامها
إذا مت استيفاء البقية لتتم
دراستها».
سئلت :هل توافقتم أن تذهبوا
اىل الشرق؟
اجابت« :نتكلم من خلفية
قناعاتنا ،عن مناقصات ،جيب
أن تقدم حسب األصول،
ومنفتحون على كل عرض
يليب حاجات البلد من كافة
اجلوانب».
سئلت :ماذا عن إجراءات تأمني
الفيول واملازوت؟
اجابت« :نؤكد على السري
باملناقصات ،لكن يف هذه
األثناء ،يستطلع وزير الطاقة
الدول الراغبة باملشاركة وهذا
حيتاج إىل إجراءات».
سئلت :ماذا عن استمرار
ارتفاع سعر صرف الدوالر؟
اجابت« :نتابع عرب غرفة
الطوارىء ،ملالحقة املخالفني
واألشخاص املرتكبني ،وغدا
سنرصد يف اجتماع خلية
األزمة ،اآللية ومدى جناحها
على أن تكون هناك قرارات
جديدة».
سئلت :ما املقصود ب»سبوت
كارجو»؟
اجابت« :يوجد نقص يف مادة
املازوت لذلك ارتأى وزير
الطاقة أن منشي بهذه الطريقة
«سبوت كارجو» وهي الشراء
من البحر اىل ان يتم الشراء
بواسطة املناقصات ،وسيكون
امامنا عدة عروض من عدة
شركات وعلى ضوئها سيتم
اختيار االنسب اىل حني اجراء
املناقصات .وأمامنا شركات
نشرتي منها مباشرة من البحر
وهذه الطريقة ستكون لفرتة
قصرية جدا وال تتجاوز الشهر
الواحد».
سئلت :ألي هدف سيتم طرح
البطاقات البيومرتية؟
اجابت« :طرح البطاقات هو
واستثنائية
امنية
ألسباب
طارئة ،حيث يوجد ضرورة
لشراء كمية معينة منها ،لتأمني
احلاجة بالنسبة لبطاقات االقامة
وغريها اىل حني اجراء مناقصة
حبسب االصول ،فاالمجاع يف
جملس الوزراء هو أن تتم
كل العقود عرب املناقصات،
لذلك اعتربنا ان هذه املرحلة
ولغاية آخر شهر ايلول فقط،
يتم الشراء فيها عرب االتفاق
بالرتاضي لتغطية هذه الكمية،
خصوصا أن الكلفة متدنية
وبالتالي تؤمن مصلحة للدولة
اىل حني اجراء املناقصات».

جتمع العلماء  :قانون قيصر جتاوز للقانون الدولي
واملقاومة لن تضعف وستستمر يف بناء قوتها
عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع
العلماء املسلمني اجتماعها
األسبوعي وتدارست األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة.
وصدر عنها بيان أشار اىل
انه «بعد البدء بتنفيذ قانون
«قيصر» ،دخلنا مرحلة جديدة
من املواجهة مع حمور الشر
الذي تقوده الواليات املتحدة
األمريكية والذي تستهدف من
ورائه تضييق اخلناق على حمور
املقاومة ،مقدمة إما إلستسالمه
أو النتفاضة شعبه عليه ،وبأقل
تقدير جعله يعاني من أزمة تصل
إىل حد اجملاعة ما جتعله ضعيفا
ال يقوى على تنفيذ مشروعه يف
القضاء على الكيان الصهيوني
الذي تريد الواليات املتحدة
األمريكية محايته بواسطة كل
اإلجراءات اليت تقوم بها».
وأكد البيان «إن املقاومة لن
تضعف وستستمر يف بناء قوتها
مقدمة للحرب الفاصلة اليت
ستكون نهايتها زوال الكيان
الصهيوني .والسؤال األهم
يف هذا اجملال هل أن الواليات
املتحدة األمريكية تضمن بقاءها
لرتاقب تنفيذ قراراتها؟!! هل
ستبقى دولة موحدة أم ستتحول
إىل دويالت نشهد باكورتها
يف سياتل؟!! هل ستستطيع
مواجهة الوباء أم أنه سينتشر
وسيتحول األمر إىل ثورة وهل
سيستطيع ترامب العودة بوالية
جديدة».
ولفت البيان اىل انه «يف لبنان
يريدون من وراء قانون قيصر
حصارنا أيضا ،فليس بإرادتنا
أن يكون حصار سوريا حصارا
لبلدنا بل إنها اجلغرافية اليت
جعلت من بلدنا مدخال وحيدا
لسوريا على البحر ،وجعلت من
سوريا منفذا وحيدا لتجارتنا
معها ومع الدول العربية األخرى
ولتجارة الرتانزيت ،لذلك فإن
احلل هو التمرد على القوانني
األمريكية ،ولن تزيد العقوبات
يف تأزيم الوضع االقتصادي
املأزوم فعال بسبب احلصار
الذي تفرضه الواليات املتحدة

األمريكية على لبنان ومنع إدخال
الدوالر إىل البلد».
واستنكر التجمع «البدء بتنفيذ
قانون قيصر ونعتربه جتاوزا
للقانون الدولي ،وتنفيذا لشرعة
الغاب ،وننوه يف هذا اجملال مبا
صدر عن وزارة اخلارجية اللبنانية
من اعتبار البدء بتنفيذه يكشف
جتاوز اإلدارة األمريكية لكل
القوانني واألعراف الدولية،
ويكشف أيضا عن املستوى
الذي إحندر إليه مسؤولو هذه
اإلدارة».
وطالب الدولة اللبنانية ب»إعادة
النظر باستبعاد الصني من
املناقصات اجلارية وندعوها
إىل التعامل معها على أساس
مصلحة لبنان العليا ،فإذا كانت
ما تقدمه الصني لنا يصب
يف مصلحتنا فيجب أال نعري
باال ألمريكا وتهديداتها ،فهي
أضعف من أن تفعل لنا شيئا،
خاصة مع إعالن سفارة الصني
يف لبنان عن استعداد اجلانب
الصيين للقيام بالتعاون العملي
بنشاط مع اجلانب اللبناني».
ونوه «التجمع» بقيام القوى
األمنية ب»توقيف  3لبنانيني
والذين
لداعش
النتمائهم
اعرتفوا أنهم كانوا خيططون
ويسعون
ختريبية
ألعمال
لتشكيل خاليا أمنية ،مما يعين
أن األجهزة املخابراتية العدوة
ما زالت تنشط لضرب األمن
والسلم األهلي ،ما يفرض حذرا
وجهوزية ملواجهة املستجدات
كافة ومحاية املواطنني».
واستنكر البيان «قيام رئيس
الصهيوني
العدو
وزراء
باإلعالن
نتنياهو
بنيامني
عن بدء تنفيذ خطة الضم
على مراحل ملستوطنات يف
الضفة الغربية» ،ودعاالسلطة
الفلسطينية لعدم التهديد بوقف
التعاون أو إيقاف االتفاقات،
بل أن تبادر فورا إىل اخلروج
من كل االتفاقيات مع العدو
الصهيوني والعودة إىل الكفاح
املسلح وإلغاء االعرتاف بالكيان
الصهيوني».

اجلميل حبث مع السفري الصيين التحديات اليت يواجهها لبنان
التقى رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل،
يف بيت الكتائب املركزي،
السفري الصيين وانغ كيجيان،
يف حضور الوزير السابق اآلن
حكيم ومنسق العالقات اخلارجية
يف احلزب مروان عبداهلل ومت
حبث يف التحديات اليت يواجهها
لبنان على املستويات السياسية
واالجتماعية،
واالقتصادية
وكان تأكيد على اهمية ان تقف
الصني على مسافة واحدة من

مجيع األفرقاء السياسيني وال
سيما يف الظرف الدقيق الذي
مير فيه لبنان واملنطقة.
كما جرى التطرق اىل املفاوضات
اجلارية مع صندوق النقد الدولي
وضرورة توحيد اجلهود خلروج
لبنان من األزمة االقتصادية
اليت يعاني منها.
وجرى البحث يف العالقات
الثنائية يف ظل رغبة الصني يف
حتسني العالقات االقتصادية
بني البلدين وال سيما التجارية.

عطاهلل :الفرق شاسع بني احلريّات والفوضى
والتص ّرفات امليليشياوية
غرد الوزير السابق غسان عطاهلل عرب حسابه اخلاص على تويرت قائ ًال:
ّ
ّ
حرية اآلخرين وهي
تتوقف حني تبدأ
لكنها
مقدسة
احلريات
«إن
ّ
ّ
ّ
ّ
حتمًا ال تعين الشتائم والتخريب وقطع الطرقات وإهانة املقامات
والتصرفات امليليشياوية
احلريات والفوضى
والفرق شاسع بني
ّ
ّ
وإهانة الناس الذين ال ذنب هلم على الطرقات ....اصحوا يا
شباب ،الفوضى ال ختدم أحدًا #لبنان_ينتفض»
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لــبنانيات

لقاء يف اجمللس االقتصادي الطالق عجلة االقتصاد

نـجار :لـطاولة حـوار تـبحث عـن الـحلول
عربيد :قطاع املقاولني يعاني بسبب مستحقاته غري املسددة

املجلس االقتصادي االجتماعي خالل اللقاء
اجمللس
رئيس
واصل
االقتصادي واالجتماعي شارل
عربيد ،ضمن جهود اجمللس
لتسهيل اعادة إطالق عجلة
االقتصاد الوطين ،يف لقاء
تشاركي رابع ،عصر امس
االول اخلميس ،مع وزير
االشغال العامة والنقل ميشال
جنار يف مقر اجمللس وسط
بريوت ،لوضع الئحة إجراءات
عاجلة العادة تشغيل عجلة
االقتصاد مع قطاع املقاولني،
شارك فيه رئيس جملس االمناء
واالعمار نبيل اجلسر ،مدير عام
اجمللس الدكتور حممد سيف
الدين ،رئيس جلنة االشغال يف
اجمللس وديع كنعان ،نقيب
املقاولني مارون حلو ،نقيب
املهندسني جاد تابت ،وممثلني
للفريق االقتصادي لرئاسيت
اجلمهورية واحلكومة وحشد من
أهل القطاع.

عربيد

واعترب عربيد يف كلمة يف اللقاء
ان «العملية التشاركية اليت
نعمل عليها االن تأتي استكماال
للقاءات اليت بدأناها منذ بداية
االسبوع للخروج بورقة مشرتكة
لكامل القطاعات ،هدفها االول
واالخري اختاذ اجراءات سريعة
لتسهيل اعادة حتريك العجلة
االقتصادية».
اضاف« :لقاؤنا اليوم مع الوزير
ميشال جنار هو لالستماع اىل
حاجات قطاعي البناء واملقاولني
لبلورة الورقة وتعزيز مضمونها
قبل رفعها اىل جملس الوزراء.
وكما سبق وذكرت ان ورقتنا
حتمل اربعة حماور هي يف
العالقة مع الدولة ويف العالقة
مع املصارف ومصرف لبنان
ويف العالقات التعاقدية واالهم
من ذلك يف الواقع االجتماعي
الذي يكمل الواقع».
وتابع« :ان هذا القطاع هو قطاع
اساسي يؤمن فرص عمل كثرية
لليد العاملة اللبنانية وهو يعاني
اليوم بشكل كبري نظرا اىل
حجم املستحقات لصاحله وغري
املسددة ،ما يضع القطاع برمته
امام خطر وجودي ،وهذا حيتاج
اىل آلية معينة ،وايضا علينا
االنتباه اىل موضوع النفايات
وامكانية توقف متعهدي هذا
القطاع عن العمل».
وتوقف عربيد عند «التهجم

على بعض القطاعات والتجار
واملقاولني» ،مؤكدا «ضرورة
التوقف عن اطالق مثل هذا
الكالم فليس كل رجل اعمال
او متعهد ناجح هو مرتكب».
وامل «بأن حيمل فتح مطار
رفيق احلريري الدولي يف
االول من متوز املقبل بعض
االمل وان حيرك العجلة ولو
جزئيا على امل زيادته قدرته
االستيعابية سريعا» ،مؤكدا ان
«اجمللس سيبقى مساحة حوار
وتشارك للقطاعات كافة».

الحلو

اما احللو فشكر «اجمللس
االقتصادي ورئيسه على اعتبار
ان القطاع هو يف صلب املعاناة
وحنن شرحنا لفخامة الرئيس
ميشال عون ودولة الرئيس
حسان دياب حيث استمعا اىل
وجهة نظرنا واعربا عن تفهمهما
ملشاكل هذا القطاع احليوي
الذي ما زال يعمل بالرغم من
الظروف الصعبة».
واكد ان «املطلوب موقف معني،
خصوصا ان مشكلتنا هي مع
الدولة من جهة واملصارف من
جهة ثانية وهذا يتطلب اعادة
نظر شاملة».

تابت

بدوره اشار تابت اىل ان «قطاع
املقاوالت ال ينفصل عن قطاع
البناء وهو يشمل املهندسني
واملقاولني وهذا القطاع الذي
يعمل فيه ربع سكان لبنان
يعاني من وضع كارثي ويكفي
القول بأن سنة  2016مت تسجيل
عشرة ماليني مرت مربع لدي
النقابة لينخفض هذا الرقم يف
العام  2019اىل اقل من مخسة
ماليني مرت مربع فيما مل يسجل
هذا العام سوى  400الف مرت
مربع وهذا يكفي للداللة على
ما يعانيه هذا القطاع».

نجار

من جهته اكد الوزير جنار ان
«هذا القطاع يتعرض للظلم
املعنوي وهو واحد من اكثر
القطاعات اللبنانية جناحا يف
لبنان واملنطقة العربية ال سيما
يف موضوع االعمار والبناء
وعلينا عدم الربط بني النجاح
والفساد فليس كل ناجح هو
فاسد بالطبع وعلى االعالم
التعاطي مع هذا املوضوع
مبنطق .وحنن نؤكد متسكنا
بنظامنا االقتصادي احلر ،وحنن
علينا اعادة بناء لبنان كما
نعرفه ،وانا اتشرف بان اكون
حمامي الدفاع عن هذا القطاع
كمهندس وكوزير واؤكد ان
فخامة الرئيس ميشال عون
ودولة الرئيس حسان دياب
يلمسان املصاعب اليت يعانيها
هذا القطاع وحنن نعمل ما
بوسعنا العادة تسيري االمور
ورفع الظلم».
واضاف الوزير جنار« :حنن
يف وضع صعب زادت ازمة
الكورونا واالزمة االقتصادية
من صعوبته وعلينا الرتكيز على
املفاوضات مع اخلارج وهذا ال
يعين اننا ننتظر كمتسولني،
وعلينا كلبنانيني العمل سويا
وعلينا املشاركة يف احللول
وكلنا معنيون فاذا غرق املركب
نغرق مجيعا ،ونعرف ان القطاع
هذا يعاني من اموال مرتتبة له
منذ زمن وموضوع الكفاالت
تؤثر على القطاع وانتم تلعبون
دورا وطنيا وستبقون رافعة
اقتصادية هلذا الوطن ،وادعو
اىل عقد طاولة حوار يف الوزارة
لنبحث سويا عن احللول لكافة
املعضالت واملشاريع املتوقفة
وغري املسددة ،وان تكون جلسة
حوار مفتوحة على االقرتاحات
واحللول املمكنة».

سليم عون :لتوحيد املوقف وتنظيم
االختالف النقاذ البلد

اعترب النائب سليم عون يف حديث اىل «صوت كل لبنان»،أن
«هدف اللقاء الوطين الذي دعا اليه رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون هو توحيد املوقف اللبناني لتقوية فرص النجاح يف
مواجهة األزمات الداخلية واالقليمية اليت متر بها البالد.
و شدد على أن «كل قوة سياسية موالية أو معارضة لديها
مسؤولية وواجب للمساعدة يف االنقاذ».
ورأى أنه يف حال «عدم التوصل اىل توحيد املوقف ،فاملطلوب
على األقل تنظيم االختالف وطرق املعاجلة».

الوفاء للمقاومة دانت قانون قيصر :ملتزمون التعاون والدعم
لضبط االستقرار الداخلي وقطع الطريق أمام الفوضى والفنت
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها.
واشارت يف بيان اثر االجتماع،
اىل ان «اجللسة افتتحت
باستعراض بعض مآثر األخ
العزيز أمني عام حركة اجلهاد
اإلسالمي يف فلسطني ،القائد
الدكتور رمضان عبد اهلل شلح،
الذي افتقده اجملاهدون واألمة
يف حمور املقاومة األسبوع
الفائت ،بعد حياة عامرة
باإلجنازات والتضحيات من أجل
حترير األرض والدفاع عن احلقوق
الكاملة املشروعة والعادلة
للشعب الفلسطيين امللتزم نهج
االنتصار لقضيته املركزية»،
كذلك استحضرت «حمطات
مؤثرة من حياة القائد اجلهادي
الكبري ،وأحد النماذج من اجليل
املؤسس للمقاومة اإلسالمية
يف لبنان ،األخ العزيز احلاج أبو
علي فرحات ،الذي اختاره اهلل
عز وجل ليستقر يف عامل اخللود
والرضوان ،مع النبيني واألولياء
والشهداء والصديقني ،بعد حياة
زاخرة باجلهاد واالنتصارات».
وتوجهت الكتلة ب»أمسى آيات
العزاء إىل عائليت القائدين
اجلهاديني الكبريين ،وإىل كل
املقاومني األبطال وشعوبهم
احلاضنة خليار النصر والعزة
والكرامة يف فلسطني ولبنان
والعامل ،معاهدة املوىل سبحانه
على املضي يف طريقهما
لتحقيق أهدافهما النبيلة يف
حترير األرض وطرد الغزاة
احملتلني ومواصلة تعزيز اخليار
املقاوم وإجنازاته».
وتابع البيان« :مع احتدام
الصراع الذي تشهده منطقتنا
يف هذه املرحلة ،بني قوى
وحمورها
واملقاومة
التحرر
الناهض ،وبني قوى التبعية
واالستلحاق واالنتهازية وحمورها
اإلقليمي والدولي ،ينبغي أن ال
يغيب عن البال ،أن القضية

الفلسطينية ونوعية االجتاهات
املقاربة هلا ،هي األساس الذي
ترتكز إليه اليوم مواقف األطراف
وسياساتهم واصطفافاتهم.
وإذا كان القانون الدولي
غالبا ما يتعرض للتجاهل
والتجاوز ،عرب تفرد اإلدارات
األمريكية واختاذها إجراءات
عدوانية أحادية ضد من يناهض
سياستها ،واعتمادها أساليب
البلطجة واالستبداد يف فرض
ما تسميه «عقوبات ضد دول
ومجاعات وأفراد» ،لإلحياء بأنها
تستند إىل قانون ،فيما هي
تستخدم عروض القوة لديها
إلخضاع املناهضني خلططها
وبراجمها ،فإن النهج األمريكي
التقليدي واملدان باستمرار
من شعوب منطقتنا ،هو محاية
أوال،
اإلسرائيلي
االحتالل
ودعم توسعه وتغطية إرهابه،
لتطبيع
الدائمة
ومساعدته
عالقاته مع الدول العربية
وصوال إىل تكريس إسرائيل
كيانا شرعيا غاصبا خالفا
ملنطق احلق والعدل ،وتثبيته
أمرا واقعا مفروضا خالفا ملسار
التاريخ وقواعد االستقرار يف
اجملتمعات البشرية».
وناقشت الكتلة يف اجتماعها
اليوم «العديد من القضايا
والتطورات احمللية واإلقليمية
وخلصت إىل ما يأتي:
« -1تلتزم الكتلة التعاون
والدعم لكل اجلهود اآليلة إىل
ضبط االستقرار الداخلي وقطع
الطريق أمام الفوضى والفنت
ومعاجلة األخطاء واالستفزازات
املرجعيات
مع
بالتواصل
والتصرف حبكمة ،قطعا لدابر
التوترات وسعيا إلرساء التهدئة
وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة
مع األطراف اليت تشاركنا
االهتمام بأولوية حل األزمة
االقتصادية اليت متر بها البالد.
 -2تؤكد الكتلة أن االعتماد على
النفس أوال واستنفاد اجلهود
اللبنانية من أجل تضييق هوة

بو عاصي :األحادية ال تنقذ لبنان ومعادلة
الشرق الغرب كمقاربة اللنب والسمك
أكد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي
أنه «ال ميكن إنقاذ لبنان
خبطوات أحادية اجلانب أو
بفرض مواقف من طرف على
أطراف أخرى» ،وقال« :لذا ،ال
أوافق على مقاربة األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر
اهلل ،وخصوصا مسألة ضخ
الدوالر األمريكي يف السوق
اللبنانية».
أضاف يف حديث عرب «أل.
العراق،
«يف
بي.سي»:
اعتمدوا يف مرحلة صدام
حسني على منظومة النفط
مقابل الغذاء .واليوم ،عندنا
من يطرح منظومة النفط،
مقابل البطاطا ،واقرتح نصر
اهلل القيام ب trocيف هذا
االطار ،وهذا الطرح ليس
حبل».
وأعلن أنه «ال حيمل حزب
اهلل وحيدا مسؤولية ما وصل

إليه لبنان» ،مشددا على أن
«احلزب يتحمل جزءا كبريا جدا
من املسؤولية» ،وقال« :حني
تلعب باالمن أو بالسياسة
الداخلية او السياسية اخلارجية
ختلق حالة ال استقرار ،وتعزل
لبنان عن حميطه .حكما هلذا
التصرف انعكاس اقتصادي
مباشر حتديدا على دولة
كلبنان .حنن ال نتهرب من
مسؤوليتنا كحزب شارك يف
احلكم ولكن االمور نسبية».
أضاف« :إن االنهيار الذي
وصلنا إليه بدأ بشكل رئيسي
منذ عام  2011عرب إسقاط
حكومة احلريري بالقوة من
خالل القمصان السود ،األمر
الذي دفع بالدول العربية
اىل وقف استثمارها يف لبنان
وقدوم رعاياها للسياحة فيه،
وأدى أيضا اىل تراجع ارسال
اللبنانيني يف اخلارج االموال
اىل الوطن».

االختالفات والتفاهم على مسار
إنقاذي للوضع النقدي واملالي
االقتصادي وفتح آفاق التعاون
مع كل األصدقاء ،الذين
يعرضون خدماتهم ومساعداتهم
ضمن أطار حتقيق املصاحل
الوطنية ،كل ذلك ينبغي أن
يشكل اإلطار الضابط واحلاكم
والطروحات
األفكار
على
املقرتحة ،دومنا خوف أو تردد.
 -3امام انكشاف احلقائق حيال
فضيحة التالعب بسعر صرف
العملة الوطنية,اليت تورط فيها
مصرف وصرافون حسب ما
بينته التحقيقات الرمسية وما
قدمته الكتلة من معطيات موثقة
باالمساء واالرقام ،فإن من
واجبات القضاء املسارعة اىل
حماسبة املرتكبني هلذه اجلرمية
اخلطرة وتبيان خيوطها احمللية
واخلارجية واطالع الرأي العام
عليها خصوصا انها ترتافق مع
الضغوط االمريكية ملنع دخول
الدوالرات اىل لبنان.
 -4ازاء تردي االوضاع املعيشية
وتداعياتها االجتماعية مبا فيها
فقدان السلع كاملازوت وما
يرافقها من استغالل واحتكار
وتالعب بالسعر ،تدعو الكتلة
املعنية
والوزارات
احلكومة
خصوصا واجلهات املختصة اىل
القيام بدورها ومسؤولياتها
للمسارعة إىل معاجلة هذه
االوضاع بكل جدية وحزم ومن
دون أي تردد أو تأخري.
 -5تدين الكتلة ما أمسته
أمريكا بقانون قيصر وتعترب أنه
يستهدف بعدوانيته لبنان كما
سوريا ،من أجل ابتزازنه يف
حقوقه السيادية والوطنية.
وهو عدوان أمريكي مساند
للعدوان اإلسرائيلي ضد سوريا
ولبنان هدفه ترمجة سياسة
اإلفقار والتجويع لشعبنا يف
البلدين وحماصرته مبعادلة
«اجلوع أو اإلذالل» .وهي
معادلة مرفوضة حتما ومدانة
ويتوجب إسقاطها بأي مثن.
 -6تدين الكتلة وتشجب
القرارات واملساعي واخلطوات
اإلسرائيلية اهلادفة إىل ضم
الضفة الغربية وغور األردن إىل
«السيادة اإلسرائيلية» ..وترى
يف هذه السياسة العدوانية
املدعومة من اإلدارة األمريكية
تهويد
ملخطط
استكماال
فلسطني واإلصرار على احتالل
كل أرضها وتصفية قضيتها،
وحرمان شعبها من مجيع حقوقه
السيادية والوطنية .وهو ما
يتطلب ردا عمليا حازما ورادعا.
 -7تعترب الكتلة أن األمني العام
لألمم املتحدة مقصر ومتواطئ
ضد الشعب اليمين املظلوم
املتجاوزة
للدول
ومنحاز
للقانون الدولي ولشرعة حقوق
اإلنسان ،بشكل معيب ووقح؛
ال بل إن تواطؤه واحنيازه ضد
فقراء العامل ومظلوميه يكشف
عن الفساد الذي يتغلغل يف
املؤسسات الدولية وعن تفشي
ظواهر الرشوة واإلثراء غري
املشروع وعمى األلوان وأحادية
النظر إىل الوقائع ،وهي أمراض
متسربة من النموذج األمريكي
للحكم والتسلط يف العامل».
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لـبنانيات

خمزومي من دار الفتوى :لبنان بلد منهوب وليس مفلسا

فرجنية زار الرئيسني بري واحلريري:

الرئيس بري بيمون على اكثر من احلوار
هناك وقت لنقرر ما اذا كنا سنشارك أم ال

عون استقبل حمافظ بريوت وعرض مع
درغام حاجات منطقة عكار

النائب مخزومي خالل زيارته دار الفتوى

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،النائب فؤاد خمزومي
على رأس وفد من «منتدى
حوار بريوت» ،ومت البحث يف
األوضاع ال سيما بعد ما شهدته
العاصمة ووسطها من أعمال
شغب وختريب.
إثر اللقاء ،قال خمزومي:
«الزيارة لتعريف مساحته على
أعضاء منتدى حوار بريوت،
وللبحث يف املستجدات على
الصعيد الداخلي وعلى صعيد
والطائفة
بريوت
العاصمة
السنية وأوضاع البلد عموما».
أضاف« :لقد مسعنا أخريا كالما
وطروحات حول توجه لبنان حنو
الشرق ،وأهمية لبنان تكمن يف
أنه صلة وصل ومركز للتواصل
بني الشرق والغرب».
وتابع« :ال ميكن إلقاء اللوم
على أي طرف خارجي وحتميله
مسؤولية األوضاع االقتصادية
اليت
السيئة
واالجتماعية
وصلنا إليها اليوم .ان منظومة
الفساد اليت حكمتنا منذ عقود
أخذت أموال الناس وودائعهم،
صحيح أنه ما زال باإلمكان
حتويل األموال عرب املصارف
إىل لبنان لكن املشكلة يف أن
الثقة أصبحت معدومة بالنظام
احلالي وهلذا السبب مل يعد أحد
يريد دعم هذا البلد».
وأردف« :نرحب بالدعوة إىل
التوجه حنو بلدان أخرى من أجل
مساعدتنا ،لكن هذا ال يعين
أننا نوافق على تغيري نظامنا
االقتصادي فقط للدخول يف
لعبة السياسة اإلقليمية».
وجدد خمزومي التأكيد على أن
«لبنان بلد منهوب وليس مفلسا
والدوالر موجود يف السوق
لكنه غري متوفر يف حسابات
اللبنانيني يف املصارف».
وقال« :ما زال باإلمكان أن
نتعاون ونعمل سويا ملا فيه
مصلحة لبنان والشعب اللبناني
والطائفة السنية ،وقد أكد
مساحة املفيت أننا لسنا ضعفاء
وال انهزاميني ،والكالم عن
أن الطائفة السنية هي طائفة
واملستضعفني»
«احملرومني
غري صحيح لكن األهم أال نسمح
لبعض السياسيني بأن يقنعونا
بذلك وأال نتصرف على هذا
األساس».
أضاف« :صحيح أن البعض
يقدمون أنفسهم كبدائل يف
املرحلة احلالية وهذا خيار
خيصهم ،لكن همنا األول
واألخري يبقى مصلحة أهل بريوت
واللبنانيني وكراماتهم والعمل
على إجياد احللول للملفات اليت
تؤرق عيشهم من صحة وتعليم
وأجور وغري ذلك».
وتابع« :اتفقنا مع مساحته على
أن نواصل التنسيق واحلوار مع
اجلميع حتى مع اجلهات اليت
خنتلف معها يف وجهات النظر،

وذلك بهدف تصويب أي خلل
نلمسه يف أداء أي مسؤول يف
الدولة».
ودعا «من يعترب أن التعيينات
األخرية كانت ضد الطائفة
السنية ،اىل أن يقول ذلك
صراحة وعلنا».
وأكد خمزومي أنه «ليس متخوفا
من أي حرب أهلية بني السنة
والشيعة» ،وقال« :اجلميع
يدفع اليوم ،مثن السياسات
اليت تتبعها منظومة الفساد
اليت حكمتنا واليت تتفق سياسيا
واقتصاديا ويكون اخلاسر األكرب
هو الشعب اللبناني».
وجدد الدعوة إىل «العمل على
حتسني الوضع االقتصادي
واسرتجاع األموال املنهوبة ألنه
من غري املنصف أن يعيش
اللبنانيون كما نراهم يعيشون
اليوم».
وردا على سؤال عن أزمة
الدوالر ،لفت خمزومي إىل
أن «تثبيت سعر اللرية مقابل
الدوالر كان قرارا خاطئا
ولكن هناك من اللبنانيني
من استفاد من ذلك ،امنا
 %50من الشعب ليس لديه
حساب مصريف» ،مشريا إىل
أن «القوى السياسية حتاول
اليوم استعمال سعر صرف
خمتلف عن السعر الرمسي أي
الـ  1515بهدف الوصول إىل
أموال املودعني وهذه حبد
ذاتها مسرحية».
وقال« :على املسؤولني أن
يكونوا صرحيني مع الناس،
ويعرتفوا بأنهم منذ  3عقود
ميارسون سياسات خاطئة قائمة
على مستوى معيشي أعلى من
املستوى احلقيقي والقدرة
احلقيقية للدولة ،باستخدام
ودائع الناس وجنى عمرهم».

وأشار اىل أن «اللوم ال يقع
على القرار السياسي فحسب
بل إن املنظومة الفاسدة جمتمعة
مسؤولة عما حصل ،مبا يف ذلك
احلكومات املتعاقبة والقوى
السياسية واملصرف املركزي
واملصارف التجارية» ،متمنيا
على السياسيني «عدم إلقاء
اللوم على القرارات السياسية
ألن املواطن وضع أمواله يف
املصرف ومل يعطها للدولة
وبالتالي فإن املصارف أيضا
شريكة يف منظومة الفساد ألنها
سعت إىل مضاعفة أرباحها من
خالل تسليف الدولة ،واحلصول
على فوائد خيالية».
وردا على سؤال عن اجتماعات
رؤساء احلكومات السابقني،
متنى «التوقف عن اهلجوم
والسجاالت حول الوضع القائم
والعمل سويا ملنع الفتنة
الطائفية واملذهبية ألننا دفعنا
مثنها حربا أهلية دامت 15
عاما ،ومن استفاد منها هم
قلة حكمونا منذ عقود».

الرئيس بري مستقبال رئيس تيار املردة ونجله النائب طوني فرنجيه
استقبل الرئيس سعد احلريري
بعد ظهر امس االول ،يف «بيت
الوسط» ،رئيس تيار «املردة»
سليمان فرجنية ،يرافقه جنله
النائب طوني فرجنية والوزير
السابق يوسف فنيانوس ،يف
حضور الوزير السابق غطاس
خوري حيث تناول اللقاء آخر
املستجدات وتبادل وجهات
النظر حول األوضاع العامة من
خمتلف جوانبها .واستكمل البحث
اىل مأدبة غداء أقامها الرئيس
احلريري للمناسبة.
بعد اللقاء الذي استمر ألكثر
من ساعتني ،قال فرجنية« :يف
هذا الظرف االستثنائي ال بد من
التشاور مع الرئيس احلريري يف
األمور احلاصلة ،وخصوصا يف
الوضع االقتصادي الذي يعاني
منه الناس بطريقة اوصلتهم
اىل حد الفقر .وكان لدينا
نظرة مشرتكة ،ودولة الرئيس
حيمل هم الناس ،لنرى كيف
ميكن اجراء مقاربة للموضوع
االقتصادي يف البلد للخروج من
هذه االزمة اليت نعاني منها».
سئل :متى تعطي جوابك
النهائي؟ وهل اتفقت مع
الرئيس احلريري على املشاركة
سويا أو املقاطعة سويا؟
أجاب« :هناك وقت .مجيعنا
مقتنع بأن الوفاق الوطين
والتضامن الوطين ضروريان
ملواجهة املرحلة الصعبة اليت منر
بها».
سئل :يتساءل البعض أنك ال
تعطي شرعية للعهد ،ويف حني
كل الوقت يقف ناسك خلفك،
فإنك إذا شاركت يف حوار بعبدا
ستعطي امليثاقية هلذا العهد،
فما ردك؟
أجاب« :ال أستطيع أال أعطي
شرعية للعهد .األهم بالنسبة
إلي هو أني أؤمن بناسي
وناسي يؤمنون بي .ولكن أنا
من يأخذ القرار وهم حياكمونين
على أساس النتائج ،امنا ال أحد
يشاركين يف القرار حني يتطلب
األمر قرارا ،وهناك ثقة يف هذا
املوضوع .حني أذهب إىل بعبدا
أرفع رأس الناس الذين أمثلهم
من خالل مشاركيت ،وحني ال
أذهب إىل بعبدا أرفع أيضا
رأسهم بعدم املشاركة .لكن
قرار الذهاب من عدمه مل أختذه
بعد وما زلت أفكر».
سئل :هل هذا اللقاء مع
الرئيس احلريري ميكن أن يؤدي
إىل إعادة تعوميه لعودته إىل
رئاسة احلكومة؟
أجاب« :حني نقول اليوم
إن احلكم ليس لديه الغطاء

السين املطلوب ،فإننا نعرتف
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
بأن ممثلي السنة احلقيقيني
غري موجودين يف احلكومة ،مع
احرتامي لدولة الرئيس حسان
دياب ،لكي ال ننتقص من أحد.
والرئيس احلريري اليوم ليس
حباجة إىل تعويم أو غري ذلك،
لكن عالقتنا به كانت مستقرة
قبل وأثناء وبعد توليه رئاسة
احلكومة ،منذ العام  2009وحتى
اليوم ،وال عالقة هلا بأمور
أخرى .انتخب الرئيس ميشال
عون وبقيت عالقتنا مستقرة،
ويف االنتخابات النيابية مل نكن
سويا وكانت عالقتنا مستقرة،
واليوم حنن سويا وعالقتنا
مستقرة .هذا األمر ال دخل له
بالعالقة الشخصية».
سئل :هل تشرتطون للمشاركة
معرفة مسبقة بالبيان اخلتامي
واخلطوط العريضة له؟
أجاب« :ما زال هناك وقت».
سئل :هل ستشارك يف احلوار،
اذا مل يكن هناك ميثاقية سنية
يف حال مقاطعة رؤساء احلكومة
له؟
أجاب« :هذا امر أساسي ،سنرى
اذا عقد لقاء من دون طائفة،
ماذا سينتج عنه ،هناك وقت
لكي نقرر ما اذا كنا سنشارك
ام ال».
وكان رئيس جملس النواب
نبيه بري قد استقبل يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
رئيس «تيار املرده» الوزير
السابق سليمان فرجنية ،يف
حضور النائب طوني فرجنية
يوسف
السابق
والوزير
فنيانوس واملعاون السياسي
لرئيس جملس النواب النائب
علي حسن خليل.

فرنجية

استمر اللقاء أكثر من ساعة،
وقال فرجنية ردا على أسئلة
االعالميني حول مشاركته يف
لقاء بعبدا« :ان الرئيس نبيه
بري «بيمون « على اكثر من
احلوار .لكن هذا املوضوع
كما يؤكد رئيس اجمللس بانه
ليس هو من دعا اىل احلوار و
بالفعل دولته ابلغنا الدعوة اىل
القصر اجلمهوري ،تشاورنا يف
املوضوع وأكيد ان املصلحة
الوطنية واالجواء اليت مير بها
البلد تقتضي ان نكون مجيعا
متفقني على رأي واحد ملستقبل
البلد  ،خاصة يف هكذا وضع ،
االهم ان يكون هناك تضامن
وطين .املوضوع يدرس .سنرى
كيف تتصرف الكتل وعلى اثره
نقرر».

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال النائب اسعد درغام

اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون يف قصر
بعبدا ،امس االول اخلميس،
حمافظ بريوت القاضي مروان
وزوده
عبود ملناسبة تعيينه
ّ

بالتوجيهات الالزمة.
كما استقبل الرئيس عون
النائب اسعد درغام ،وعرض
معه حاجات منطقة عكار ومطالب
اهلها.

هيئة كسروان الفتوح يف الوطين احلر:

ال جيوز ان تتحول التحركات اىل حفلة
سباب واحنطاط أخالقي

صدر عن هيئة قضاء كسروان
الفتوح وجملس القضاء يف
«التيار الوطين احلر» البيان
التالي« :إن هيئة قضاء
كسروان الفتوح يف التيار
الوطين احلر وجملس القضاء
التعرض
يرفضان رفضًا قاطعًا
ُ
للكرامات ويستغربان محلة
العبارات النابية والشتائم اليت
وجهها من يتحركون يف جونية
ضد فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ورئيس
التيار جربان باسيل .فاحلريات
ال جيوز ان تتخطى سقف
االخالقيات والقيم والقوانني
املرعية وال جيوز ان تتحول
التحركات اىل حفلة سباب
واحنطاط أخالقي.

بناء عليه ترفض هيئة القضاء
التعرض الغوغائي
وجملسه هذا
ُ
لضامن وحدة الوطن واملقام
املاروني االول يف الدولة
الشعبية
القوة
ولصاحب
التمثيلية االكرب يف املنطقة،
وتؤكدان أن الكالم النابي
وقطع
الكيدية
واملواقف
الطرقات و»زعرنات» احلرب ال
َ
خت ِفض سعر صرف الدوالر وال
تؤمن لقمة العيش للمواطن وال
تزج الفاسدين يف السجون وال
تحُ ِارب منظومة الفساد!
وتدعوان القضاء واالجهزة
املعنية اىل تطبيق القوانني
وفعل الالزم احرتامًا للمنطقة
ومبادئها
وقيمها
وناسها
وخياراتها».

ميقاتي :احلوار جملرد اللقاء واالستعراض ليس مفيدا
قال الرئيس جنيب ميقاتي امام
زواره يف طرابلس «إن احلوار
بني اللبنانيني أكثر من ضرورة
يف ضوء االوضاع املأسوية اليت
يعيشها اللبنانيون على الصعد

كافة ،ولكن احلوار من دون رؤية
واضحة وجدول اعمال حمدد ،او
جملرد اللقاء واالستعراض ليس
مفيدا أل بل سيحبط اللبنانيني
أكثرمما هم حمبطون».

األمن العام :توقيف أشخاص يقومون بأعمال
الصرافة من دون ترخيص
صدر عن املديرية العامة لألمن
العام البيان اآلتي« :متابعة
لتنفيذ قرارات جملس الوزراء
بوجوب وضع حد للتالعب بسعر
صرف العملة الوطنية ،أوقفت
دوريات من املديرية العامة
لألمن العام يف بريوت ،احلازمية،
شتورا ،النبطية  ،الضنية ،بنت
جبيل ،مرجعيون وسبلني كال
من اللبنانيني( :م.ف.ز) و
(ن.ف.ز) ميلكان حمال للصرافة،
يقومان بشراء الدوالر األمريكي
حسب السعر احملدد من نقابة
الصرافني وميتنعان عن بيعه
حبجة عدم توفره ،بتفتيش
حملهما بناء الشارة املدعي العام
املالي عثر على مبلغ  5االف
و 194دوالر أمريكي 72 ،مليون
و 617ألف لرية لبنانية 18 ،ألف
و 290يورو إضافة إىل عمالت

أجنبية خمتلفة.
(غ.خ.ع)(،ع.ش.
(ع.إ.ق)،
ر)(،م.ع.ع)(،ب.ق.ك)(،ع.
ص.ط) يعمل يف جمال جتارة
األحذية(،أ.ز.ش)(،م.ن.ع) ميلك
حمال لبيع األلبسة( ،ر.ج.ط) ميلك
حمال لبيع اهلواتف ( ،ق.م.ش)
والسوريني
(ع.ح.ز).
و
و
(م.ع.ع)
(م.م.أ.ش)،
(ه.ص.م) ،ومجيعهم يقومون
بأعمال الصرافة دون ترخيص
ودون التقيد بسعر صرف
الدوالر األمريكي احملدد من
نقابة الصرافني ُ
وضِبط حبوزتهم
املبالغ املالية املتداول بها.
مبراجعة املدعي العام املالي مت
توقيفهم مجيعا وإحالتهم مع
املضبوطات إىل النيابة العامة
املالية وختم احملل بالشمع
األمحر».
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لـبنانيات

جعجع :لتغيري اجملموعة احلاكمة ألن كل أنواع احلكومات لن تستطيع التغيري
رد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع على اسئلة
صحيفة «القبس» الكويتية عن
ملفات عدة ،مبديا رأيه بالنسبة
إىل مستقبل لبنان وسبل خروجه
من أزماته.
فقد أكد جعجع ردا على سؤال
عن مشهدية تظاهرات «الثنائي
الشيعي» االخرية وهل زمخت
االنتفاضة أم قضت عليها ،أن
«االيام املاضية محلت جمموعة
االجتاهات
متضاربة
أحداث
أحيانا .لذا اختلطت االمور
على بعض الناس ،وتفاوتت
تفسرياتها .بدأ ذلك يف 6
حزيران احلالي مع طرح جمموعة
من احملتجني تطبيق القرار
 1559شعارا الحتجاجاتهم .وهذا
ما أدى اىل اقتحام جمموعة من
مؤيدي حزب اهلل وسط بريوت،
فخربوا التظاهرة وحولوها اىل
فوضى عارمة».
وقال« :استفزاز هذه اجملموعة
الشارع السين من خالل شتم
رموز اسالمية ،واستفزازها
املسيحيني عرب حماولة الدخول
اىل عني الرمانة ،خلق توترا
كبريا أربك قيادة حزب اهلل
الذي قرر تصحيح هذا اخلطأ.
ويوم اخلميس الفائت ،مع
تدهور سعر صرف اللرية
اىل مستوى قياسي ،نزل
هؤالء املناصرون حلزب اهلل
أنفسهم اىل الشارع للوقوف
مع احملتجني بشكل ودي هذه
املرة ،وبشعارات متقاربة.
ما حصل من إحراق وحتطيم
ممتلكات يف وسط بريوت
ال عالقة مبا سبقه .تقييمي
الشخصي  -وخبالف ما يرى
كثر  -ان هذه التحركات عفوية
تلقائية .اندفع الناس اىل
الشارع ألنهم أصبحوا مهددين
املعيشية
أوضاعهم
يف
املباشرة .وقد تسعى بعض
االطراف لتحقيق املكاسب
على «ظهر» الناس .ولكن هذا
اهلبة
ال ينفي أن جوهر هذه
ّ
الشعبية معيشي واقتصادي».

حكومة خبط عشواء

وردا على سؤال آخر قال:
«احلكومة ختبص خارج الصحن،
أي تتصرف بعشوائية .سبب
تدهور اللرية ليس املضاربة،
بل عدم التوازن اهلائل يف مالية
الدولة ،والذي يستوجب خطوات
اصالحية كبرية لتفاديها .لكن
احلكومة ذهبت اىل معاجلة
اجلزء الذي يتسبب بالكاد بـ
 10يف املئة من األزمة .فيما
جوهر املوضوع االصالحات على
املستويات كافة ،وال شيء
غريها».
وردا على سؤال هل حنن أمام
معادلة إما انقاذ لبنان وإما إنقاذ
حزب اهلل طاملا أن ال مساعدات
من دون اصالحات ،أجاب:
«قبل االتكال على املساعدات
اليت قد تأتي وقد ال تأتي،
ميكننا االتكال على مقدراتنا
الذاتية .هناك جمموعة خطوات
كفيلة بتأمني ماليني الدوالرات
للخزينة ،أذكر بعضها :يف
القطاع العام  5آالف موظف غري
قانوني مت توظيفهم بعد سلسلة

الرتب والرواتب .وقبلهم 30
الفا ال يستوفون الشروط
املطلوبة .املطلوب خفض حجم
القطاع العام يف لبنان».
وقال« :املعابر غري الشرعية
وحدها تكبد الدولة خسائر بني
 500مليون دوالر ومليار دوالر،
وحنتاج فقط اىل قرار سياسي
لتتوقف هذه اخلسائر خالل
أسبوع .هل سيعطينا صندوق
النقد اكثر من مليار دوالر يف
السنة؟ إن إقفال املعابر غري
الشرعية وحده كفيل بتوفريها.
ملف الكهرباء يكلف اخلزينة
ملياري دوالر سنويا ،كنا نأمل
إصالح القطاع ،فإذا باحلكومة
تعود إىل إقرار معمل سلعاتا».

تداعيات قيصر

وعما إذا حزب اهلل سيدافع عن
الرئيس السوري بشار األسد
إلنقاذه من مقصلة قيصر ،كما
ساعده عسكريا ،اجاب« :قبل
إنقاذ غرينا لننقذ أنفسنا .يعرف
حزب اهلل أن حاضنته تنوء حتت
أثقال االزمة املعيشية كغريها
من اللبنانيني».
وسئل :رئيس احلكومة الدكتور
حسان دياب حتدث عن انقالب
يقوده البعض إثر ليليت االحتجاج
األخريتني ،هل توافقه؟ أجاب:
«نعم ،اكرب انقالب يقاد ضد
احلكومة يقوم به الفريق الذي
يقف وراءها .لن ينقذ احلكومة
سوى اجراءات اصالحية حيبطها
هذا الفريق نفسه .آخر االمثلة
مسألة التشكيالت القضائية
اليت
والتعيينات
املعلقة
أقرتها احلكومة وفق منطق
احملاصصة».

النموذج اللبناني باق

وردا على سؤال قال« :أنا
متشائم يف ما يتعلق بتطور
األوضاع يف املرحلة احلالية ،لكن
ال شيء يغري النموذج اللبناني
ألن موته يعين موت الكيان.
صحيح ان قطاعات معروفة
تضعف أو تقفل ،ولكنها مرحلة
موقتة وستعاود نهوضها .لست
قلقا على النموذج اللبناني،
بل على األوضاع اليت سترتك
تداعياتها على اللبنانيني يف
انتظار وصولنا اىل بر االمان».
وعن كيفية جتاوز هذه املرحلة
االصالحات
«بتحقيق
قال:
وإدارة الدولة بشكل جيد .ومبا
أن السلطة احلالية لن تقدم
على هذه االصالحات ،فال أمل
اال بإزاحتها .مع ضرورة اجراء
انتخابات نيابية مبكرة .أي تغيري
حكومي هو مضيعة للوقت طاملا
أن الفريق الذي يقف وراءها ال
يزال هو نفسه .فالتغيري جيب
أن يطاول من يقف وراء هذه
احلكومة».
سئل :ماذا عن حكومة وحدة
وطنية إنقاذية؟ أجاب« :حكومة
الوحدة الوطنية أسوأ انواع
احلكومات .ألنها جتمع ما ال
جيتمع .احلكومة جهاز تنفيذي
واستجابة
دينامية
يفرتض
لألزمات ،وال سيما يف هذه
املرحلة .بيت القصيد تغيري
اجملموعة احلاكمة ،وإال فإن كل
أنواع احلكومات لن تؤدي اىل

تغيري األوضاع».

عون أو الفراغ

وعما إذا كان ضرر اتفاق
معراب مع الرئيس عون أكرب من
مردوده على القوات اللبنانية،
قال« :للوهلة االوىل قد يكون
هذا االنطباع صحيحا ،لكنين مل
أملس هذا األمر يف املمارسة.
وهنا أسأل :ما اخليارات اليت
كانت متاحة أمامنا آنذاك؟
التسوية أو استمرار الفراغ يف
موقع الرئاسة .حينها ،كان
تقديرنا  -وقد يكون خاطئا -
ان انتخاب اجلنرال عون أفضل
من الفراغ .وأقول رمبا قد
يكون خاطئا ،ففي مثل هذه
املسائل يصعب قياس األمور
بدقة .وأشدد على أننا كنا أمام
خيارين ال غري».

سالح الحزب يف حينه

أضاف ردا على سؤال« :ال
شك يف أن حزب اهلل يف
أساس األزمة الراهنة .ولكن
ال خنلطن األمور ببعضها .منذ
اندالع االنتفاضة يف  17تشرين
األول وحتى األمس كان حزب
اهلل خيطط إلجهاضها .مرات
عدة كشف عن أنيابه واعتدى
على املتظاهرين .ما جعل هذه
االحتجاجات الشعبية جامعة على
امتداد لبنان هو شعاراتها اليت
جيمع عليها كل املواطنني مبا
يتعلق بالفساد وادارة الدولة،
وهذا أمر مهم لتبقى شاملة
وتؤدي مبتغاها .أما طرح نزع
سالح حزب اهلل اليوم ،فيؤدي
أكرب خدمة هلذا السالح .ألنه
يشتت الناس ،شئنا أم أبينا.
وهذا ما حصل بالفعل .طرح
األمور عشوائيا ويف أي وقت
قد يرتد عكسيا علينا .وبالتالي
حزب القوات اللبنانية ليس ضد
نزع السالح ،ألننا اكثر من طالب
بنزع سالحه منذ  15سنة ،وامنا
حنن مع طرحه يف التوقيت ويف
املكان املناسبني ،ومن خالل
احلركة السياسية ،ألنه جزء
أساسي من مشكلة لبنان».

عون و»حزب اهلل»

سئل :ملاذا يعترب إسقاط رئيس
اجلمهورية املسيحي من احملرمات
علما أن بشارة اخلوري أسقط
عام 1952؟ أجاب« :صحيح أن
بعض املسيحيني يعتربون إقالة
الرئيس من احملرمات ،انطالقا
من خماوف أو حساسية تارخيية.
بالنسبة إلينا ،حنن مل نطالب
بإسقاطه ومل نعارضه .ولكن
على غرار التغيري احلكومي،
نسأل :من سيكون البديل؟
واذا تغري الرئيس اليوم فهل
سيتحسن الوضع؟ املشكلة هي
يف اجملموعة احلاكمة ،أي فريق
الوزير جربان باسيل وفريق
«حزب اهلل» .استقالة او إقالة
الرئيس وحده اليوم تعنيان
اإلتيان بآخر شبيه له».

حزب األقلية والقطيعة مع العرب

وعن مساهمة القطيعة اليت
تسبب فيها «حزب اهلل» بني
لبنان والدول العربية يف االزمة،
قال« :ساهمت بشكل كبري.
الدول العربية اعتادت يف مثل

هذه االوقات املأزومة ان تبادر
اىل مساعدة لبنان بالودائع او
باالستثمارات .سلوك حزب اهلل
جتاه االصدقاء العرب تسبب
يف قطع هذا الشريان احليوي.
ولكن األهم من ختريب حزب اهلل
عالقة لبنان بالدول العربية ،هو
ختريبه اللعبة السياسية اللبنانية
الداخلية .ليمسك حزب اهلل
بالساحة الداخلية ،حتالف مع
أفسد الفاسدين وسكت عنهم،
وواكبهم ،ألنه من دون حلفائه
يصبح أقلية .هم أمنوا مصاحلهم
معه ،وهو أمن أكثرية بهم .هذا
التحالف خنر الدولة وأساء إليها
أكثر من انقطاع املساعدات
اخلارجية عن لبنان».

وجمموعة الوزير السابق جربان
باسيل ،واألسباب معروفة.
هناك مداوالت يومية مع سائر
االطراف يف ملفات نتفق عليها

أو خنتلف .أما يف ما يتعلق
بالتحالف فهو حيتاج اىل برنامج
عمل كامل مع الفريق اآلخر،
وهو غري متوافر حاليا».

جعجع استقبله وطعمة موفدين من جنبالط

شهيب :بالتواصل والتالقي والتواضع ميكننا
الوصول اىل حل حيمي الشعب اللبناني

تراجع الدور اإليراني

وعن االطراف اللبنانية اليت
ميكنها تأمني عالقة اجيابية بني
لبنان وحميطه العربي ،أجاب:
«يف املعادلة الداخلية اليوم ال
أحد .طبعا هناك أطراف ،وحنن
منهم ،لديهم أفضل العالقات
مع الدول العربية والغربية،
ولكن ال تفيد بشيء ،طاملا أن
املعادلة الداخلية خترب العالقة.
وقد رأينا أن الدولة مل تعلن أي
موقف من قضايا متس االصدقاء
العرب».
عن الدور اإليراني قال« :هناك
تراجع أكيد للدور االيراني يف
املنطقة .كيف نفسر مثال تعيني
الرئيس الروسي مندوبا دائما له
يف سوريا؟ كل املؤشرات تقول
انه يلعب دور رئيس الظل،
كما كان بول برامير يف العراق.
يف العراق انتقلت احلكومة من
منوذج نوري املالكي األشد
تعصبا إليران اىل مصطفى
الكاظمي الذي يقيس العالقة
مع إيران بالشوكة والسكني،
باإلضافة إىل ما رأيناه حيدث
خالل األشهر األخرية :قيام
اسرائيل باالتفاق مع االمريكيني
من جهة ،والروس من جهة
أخرى ،بغارات على مواقع
ومستودعات أسلحة إيرانية يف
سوريا من دون أي رد فعل من
اجلانب اإليراني».

قيصر والتهريب

وعن كيفية جتنب لبنان
ارتدادات قانون قيصر يف ظل
التداخل مع سوريا اقتصاديا
وسياسيا ،قال« :على احلكومة
أن تضع يف أولوياتها مصلحة
الشعب اللبناني ،ولتتكفل
سوريا حبل مشاكلها .لبنان
اليوم ال يتحمل مغامرات
ملصلحة اطراف خارجيني .اهم
ما جيب ان تقوم به احلكومة،
طاملا هي حتاول ضبط سعر
صرف اللرية ،هو توقيف حركة
تهريب الدوالرات اىل سوريا،
ألنها مرشحة للتنامي يف ظل
قانون قيصر .وكذلك على
احلكومة منع عمليات التهريب
كلها عرب احلدود».

تفاهم وافرتاق

وردا على سؤال قال« :إن
عالقة القوات اللبنانية مع مجيع
األفرقاء جيدة على املستوى
السياسي باستثناء حزب اهلل

خالل اللقاء

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
معراب ،الوزيرين السابقني
نعمة طعمة وأكرم شهيب
موفدين من رئيس «احلزب
التقدمي اإلشرتاكي» وليد
جنبالط حبضور الوزير السابق
ملحم الرياشي ومستشار رئيس
حزب «القوات» لشؤون الرئاسة
طوني مراد.
وعقب اللقاء املطول الذي
استغرق قرابة الساعتني ،أكد
شهيب أنه «يف ظل حكومة
الصفر إجنازات والتلهي باللجان
واخلطابات املمجوجة عادة،
ويف ظل غياب الثقة الدولية
والعربية وحتى الداخلية فإن
مروحة االتصاالت مع القوى
كافة يف لبنان تكون واجبا يف
هذا الظرف الصعب الذي متر به
البالد».
ولفت شهيب إىل أن «عالقة
احلزب «التقدمي اإلشرتاكي»
مع «القوات اللبنانية» منذ العام
 1998حتى اليوم ثابتة وحيرتم
فيها كل طرف خصوصية اآلخر»،
مشددا على أن «التواصل
ضروري واالنفتاح ضروري
والتالقي ضروري وواجب يف
هذا الظرف الصعب لذا كلفنا
وليد بيك لزيارة احلكيم وعرض
األوضاع الراهنة إن كان على
املستوى الوطين أم يف ما
يتعلق بالعالقات الثنائية يف
اجلبل».
وأشار شهيب إىل أن «هناك
أنواع كثرية من االتصاالت اليت
نقوم بها ،منها ما هو للمصاحلة
ومنها ما هو لتنظيم اخلالف
ومنها ما هو لتعزيز التالقي
واإلتصاالت مع «القوات» هي
كما قلت سابقا لتعزيز التالقي
والبناء على ما هو مشرتك بيننا
يف كل املسائل ،وقد استغنمنا
الفرصة للقيام جبولة أفق على
كل املستجدات إن كان على
الصعيد احلكومي أو وضع
املنطقة ككل وقانون «قيصر»
كما األوضاع يف منطقة اجلبل
ألننا دائما نعود إىل البيت
الداخلي».
وأوضح شهيب أننا « نسعى
دائما كي ال يغرق هذا املركب

الذي تعرتيه مشاكل كبرية ،لذا
ترونا وكثريون آخرون نقوم
بالتجديف من أجل دفع هذا
املركب للوصول إىل بر األمان
فبالتواصل والتالقي والتنازل
والتواضع ميكننا الوصول إىل
حل حيمي الشعب اللبناني
وخيرجنا من هذه املرحلة الصعبة
املوجعة كثريا واليت يعاني منها
مجيع املواطنني يف ظل الظروف
املستويات
على
القاسية
كافة».
وردا على سؤال عما إذا كانوا
قد تطرقوا خالل اللقاء إىل
الدعوة إىل احلوار الوطين يف
بعبدا ،قال شهيب « :نعم،
تطرقنا إىل هذا األمر فنحن مع
كل حوار وسبق لنا أن أبدينا
رغبة يف احلوار األول الذي حتى
لو مل ينتج عن هذا احلوار أي
أمر بشكل سريع إال أن احلكيم
شارك ووضع رأيه على الطاولة
وحنن بدورنا أرسلنا ورقة كاملة
مبطالبنا ،ولكن بالرغم من كل
هذا األمر ميكنين أن أقول أنه
ال ميكن حلسان دياب أن يقول
أنا ال أشبهكم ولكن تعالوا
وساعدوني ،املسألة حباجة إىل
تنازل وتواضع وهذا ما عنيته
بكالمي عن هذا األمر ،ولكن
يف احلاالت كافة احلوار يبقى
واجبا وضرورة يف ظل الظروف
القائمة على أمل أن يرتجم أفعاال
ال أقواال على ما يقولون».
وردا على سؤال عن موقفه من
القرار الظين الصادر عن احملكمة
العسكرية يف حادثة قربمشون،
قال « :اللقاء الذي عقد بدعوة
من رئيس جملس النواب نبيه
بري كان إلقفال أي ثغرة
يف اجلبل من املمكن أن تؤثر
على احلياة املشرتكة أي حياة
كل العائالت الروحية والقوى
السياسية املوجودة يف اجلبل،
إال أنه بالنسبة للقرار فهذا قرار
طين نأمل أن يتمسك القضاة
يف احملكمة بالعدالة أوال وأعتقد
أن هناك يف ما صدر قضاة
ممسوكون وقضاء مسيس وهذا
رأيي الشخصي واألمل يكمن
يف أن يكون العدل أساسا
للملك عندما يصبح امللف يف يد
احملكمة».
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مـقاالت وتـحقيقات

الصني ممنوعة من املشاركة و«الطاقة» تتجنّب
املناقصة :ال معامل كهرباء
إيلي الفرزلي
ال توقعات متفائلة بالنسبة للكهرباء .من مل ينب
املعامل يف أيام البحبوحة لن يتمكن من بنائها
أيام اإلفالس .لكن مع ذلك ،حتاول وزارة الطاقة
حتمل املخاطر .ذلك أمر
البحث عمن يستطيع
ّ
يبدو متعذرًا بالنظر إىل ظروف مالية وسياسية.
أما الصني ،فال تزال خارج احلسابات ،خوفًا من
الغضب الغربي.
الدولة اللبنانية تتحاشى الصني .خالصة
يستنتجها معظم من يلتقي مسؤو ً
ال معنيًا مبشاريع
مطروحة للتلزيم ،وال سيما يف قطاع الكهرباء.
ّ
يغلف هذا
الفارق أن وزير الطاقة رميون غجر
املوقف بقرار حكومي ،قضى بالتفاوض مباشرة
ّ
املصنعة للتوربينات اخلاصة مبعامل
مع الشركات
إنتاج الكهرباء .هذا يعين بالنسبة إليه استبعاد
الصني ،تلقائيًا ،عن التفاوض ،انطالقًا من
أن قرار جملس الوزراء ال يسمح بالتفاوض مع
متعهدين .لكن الشركة الصينية اليت راسلت
ّ
ّ
تصنع
متعهدة فقط ،بل هي
الوزارة ليست
ّ
التوربينات أيضًا .ينتهي النقاش عند املواصفات
حددتها الوزارة هلذه التوربينات ،واليت ال
اليت ّ
تتناسب معها التقنية الصينية .بالنسبة إىل وزارة
الطاقة ،من يسعون إىل تلزيم الشركات الصينية
هدفهم األول هو مواجهة الغرب ،وليس إجياد
ميول البنية التحتية اللبنانية .لكن بالنسبة
من ّ
إىل املهتمني بالعرض الصيين ،فإن األمر واضح:
مثة قرار بعدم إغضاب الغرب ،حتى لو كان الثمن
املزيد من العتمة.
أقر جملس الوزراء التفويض إىل وزير
سبق أن ّ
الطاقة التفاوض مع شركات «سيمنز» و»جنرال
إلكرتيك» و»إنسالدو» و»ميتسوبيشي» ،لكن
الواقع أن أيًا من ممثلي هذه الشركات مل حيضر
إىل لبنان ،وأن هذه املفاوضات مل تبدأ بعد.
تعكف الوزارة حاليًا على تشكيل جلنة مؤلفة من
وزارات الطاقة واملالية والبيئة ،إضافة إىل
رئاسة احلكومة وكهرباء لبنان ،مهمتها وضع
إطار للمفاوضات ،بالتعاون مع استشاري دولي.
وبالفعل ،تواصل وزير الطاقة مع اجلهات املعنية
الختيار من ّ
ميثلها يف اللجنة ،فيما يبحث يف
ً
العروض اليت قدمت ،متهيدا الختيار االستشاري
الدولي ،الذي ستكون مهمته البحث مع الشركات
يف تفاصيل عروضها.
ّ
أقرها جملس الوزراء لتوقيعها
مذكرة التفاهم اليت ّ
ّ
ً
من قبل الشركات ،لن توقع قريبا .األمر قد حيتاج
إىل ستة أشهر أو أكثر .التفاوض على الشروط
التقنية والفنية واإلدارية والقانونية واملالية
سيسبق التوقيع .اهلدف توحيد إطار العروض،
مبا يضمن أن تكون كلها متسقة مع املعايري اليت
يسهل املقارنة
وضعت يف مذكرة التفاهم ،ومبا
ّ
بني هذه العروض .بعد ذلك ،يفرتض أن يعود
توصلت
غجر إىل جملس الوزراء إلطالعه على ما
ّ
إليه اللجنة .تلك آلية مناقضة لألصول ،حبسب
مصدر قانوني ّ
مطلع ،يدعو إىل العودة إىل إجراء
مناقصة ،على أن يتقدم من يشاء إليها ،إذا كان
يلتزم بالشروط التقنية .لكن لوزارة الطاقة رأي
آخر .غجر خيشى هدر الوقت على إجراء مناقصة،
تنتهي بالتوقيع مع فائز ما ،من دون أن يكون
هنالك قدرة على التنفيذ ،بسبب تعذر التمويل.
مبشروعي «هوا عكار» و»دير عمار »2
يستشهد
َ
اللذين مل يبدأ العمل بهما بعد ،ألن الشركة
املعنية تشرتط احلصول على ضمانة سيادية،
وفتح اعتمادات لستة أشهر ،وحق التصرف
باألرض… تلك شروط ال ميكن تلبيتها راهنًا،
علمًا بأنه حتى لو حتقق ذلك ،فلن يكون من
السهل احلصول على التمويل ،ألن املصارف أو
تقدمها دولة
املؤسسات األجنبية لن تثق بضمانة ّ
مفلسة .مسألة سعر الصرف ساهمت عمليًا يف
ّ
توقف أغلب املشاريع .يف وزارة الطاقة وحدها،
ّ
ً
حنو  ٢٥٠مشروعا توقف العمل فيها ،بالرغم من
املتعهدين (مياه
توقيع العقود ،ألن ال أحد من
ّ
مستعد للحصول على
وكهرباء وصرف صحي)
ّ
أمواله على أساس السعر الرمسي للدوالر .ليس
للوزارة القدرة على حل تلك املشاكل ،لكنها
تسعى إىل تأمني جزء من االعتمادات املتعلق
بالصيانة ،عرب مصرف لبنان ،مبا يسمح بصمود

الشبكة .مع ذلك ،يومًا بعد يوم تكرب اخلشية من
توقف قد يطال املنشآت احليوية.

وقف تنفيذ  250مشروعاًَ يف وزارة الطاقة
بسبب أزمة الدوالر

ما العمل إذًا؟ حتى اليوم ،ال حلول جمتزأة.
أزمة سعر الصرف تنعكس على كل القطاعات.
ّ
توقع فشل املفاوضات مع
هذا يقود أيضًا إىل
الشركات املهتمة ببناء معامل الكهرباء ،حيث لن
يكون باإلمكان إجياد من يدفع مليار دوالر مع
شكوك يف حتصيلها .يسأل مصدر صار مقتنعًا
بأن ال أحد غري الصني مستعد للتمويل ،كيف
تراهن وزارة الطاقة على شركة «سيمنز»،
متوقعة احلصول على متويل أملاني ،فيما مصارف
ومؤسسات مالية أملانية حتمل جزءًا من سندات
ّ
ختلفت الدولة اللبنانية عن
اليوروبوندز اليت
دفعها؟
املشكلة السياسية ال تقل أهمية عن املشكلة
التقنية .ملؤسسات التمويل ما يربر إحجامها
عن متويل مشاريع يف لبنان ،لكن ذلك وحده
ال يكفي .إذا أرادت أمريكا أو أوروبا دعم لبنان
يف حمنته ،فهي ستشجع مؤسساتها على متويل
املشاريع احليوية .جتربة متويل مشروع «هوا عكار»
ال تزال ماثلة .يف تشرين الثاني خرج جملس
إدارة بنك االستثمار األوروبي ليعلن موافقته على
متويل شركيت « »Sustainableو»Lebanon Wind
جتمع «هوا عكار») بقرض بقيمة
( »Powerجزء من ّ
سدد على مدى  18سنة.
 120مليون دوالرُ ،ي ّ
كذلكِ ،
أعل َن حينها أن مؤسسة «أوبيك» ()Opic
األمريكية للتمويل وافقت بدورها على املساهمة
يف متويل املشروع («األخبار» 27 ،تشرين الثاني
 .)2019التمويل ّ
توقف من املؤسستني ،وهنا ال
يكفي أن يقال إن السبب شكوك يف قدرة لبنان
تعرف عن نفسها بأنها
على التمويل« .أوبيك»
ّ
تساهم يف «دفع السياسة اخلارجية األمريكية
وأولويات األمن القومي» .هذا يعين أن التمويل
كان قرارًا سياسيًا ،وتوقيفه هو قرار سياسي
أيضًا ،حتى لو كان له ما يربره تقنيًا.
عما إذا كان لبنان
يف النتيجة ،وبصرف النظر ّ
يتعرض حلصار غربي غري معلن أو إذا كان
اإلحجام األوروبي عن التمويل يعود إىل انهيار
الثقة بلبنان ،فإن النتيجة واحدة :كل مشروع
سيكون مشكوكًا يف تنفيذه .يقول غجر إن سبب
رفضه إجراء مناقصة يف الوقت الراهن وتفضيله
اللجوء إىل املفاوضات مع الشركات ،هو عدم
تكرار املشاكل السابقة ،حبيث يتم توقيع العقد
ّ
فيتعثر املشروع .يف
ثم يأتي وقت التمويل
اآللية اليت وافق عليها جملس الوزراء ،سيتم
التحقق من أمرين قبل العودة إىل جملس الوزراء:
االلتزام بالشروط التقنية وبشروط التمويل.
يدرك غجر أن اآللية تلك مرفوضة من صندوق
النقد ،الذي يضع ثالثة شروط تتعلق بقطاع
ّ
شفافة لشراء الطاقة،
الكهرباء :اعتماد آلية
تعيني جملس إدارة لكهرباء لبنان وتعيني هيئة
ّ
معلق على تعديل
ناظمة .تعيني اهليئة الناظمة
القانون الرقم  ،462فيما يقول غجر إنه لن يتأخر
قبل حتويل االقرتاح إىل جملس الوزراء .تبقى
مسألة الشفافية ،واملقصود هنا إجراء مناقصة
شفافة.
مشكلة غجر مع هذه النقطة أن «أحدًا مل يقل
سيتحمل املسؤولية،
لي إنين إذا أجريت مناقصة
ّ
حبيث ال تنتهي املسألة بتوقف املشروع بسبب
عدم وجود متويل» .يريد ضمانة بتطبيق املناقصة
إذا أجراها ،حبيث ال ينتهي األمر بوقف التنفيذ
بسبب غياب التمويل .لكن ،مرة جديدة يتجاهل
حبجة أن شروط التمويل ال
غجر العرض الصيينّ ،
ختتلف عن الشروط الغربية .يف املقابل ،يؤكد
مصدر مطلع على العرض الصيين أن الشروط
أقل بكثري .يكفي أن الضمانة السيادية ليست
تعهد بالدفع من قبل وزارة املالية.
مطلوبة ،بل
ّ
اهلدف الصيين واضح .إذا كان لبنان يف أزمة
حاليًا ،فإنه لن يبقى كذلك إىل األبد ،وبالتالي
فإن الدخول يف عقد لعشرين سنة ،ال ميكن
مقاربته باملعطيات احلالية حصرًا.

التالعب بالدوالر:

«احلزب» يتّهم مصرفاً
وسالمة والقضاء

ّ
تكشفت تباعًا عن عمليات
ُرغم اخليوط اليت
تهريب الدوالرات والتجارة يف السوق السوداء
وتوقيف عدد من الصرافني ،استمر سعر الصرف
األسبوع املاضي يف التحليق.
مشهد البالد يف األيام املاضية أعطى مؤشرًا
لطالئع «انفجار» شعيب ــــ أمين نتيجة ألسباب
تعامل الدولة وأجهزتها جديًا
كثرية ،منها عدم
ُ
مع املتورطني يف ملف التالعب بسعر الصرف.
فلم يلمس أحد شعرة من مصرف لبنان الذي
أثبتت اعرتافات املوقوفني أنه كان شريكًا يف
عملية ُ
تعمدت
املضاربة ،وال املصارف اليت
ّ
جتفيف الدوالر من السوق وال حتى الصرافني
ّ
وتأكد أن لدى هؤالء جدرانًا سياسية
أنفسهم،
وإعالمية صلبة حتميهم من أيدي القضاء الذي
متذرعًا بالضغط.
يفتح امللفات ،ثم يطويها
ّ
أمام هذا الواقع ،خطا حزب اهلل خطوة إىل األمام،
موجهًا أصابع االتهام باألمساء إىل حاكم مصرف
ّ
لبنان رياض سالمة ،ومصرف «سوسيتيه
جنرال» .فقد كشف النائب حسن فضل اهلل
معطيات جديدة يف ملف التالعب بالدوالر ،نق ًال
عن حتقيقات األجهزة األمنية والقضائية.
ومع أن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» كان
يؤخذ عليه قوله «بأن على القضاء أن حيدد
املتورطني وحياسبهم وليس حزب اهلل» ،فضح
املشتبه فيهم باألمساء ،إال أن كالمه قوبل
بصمت من القضاء واملصارف وبتعتيم من
تتعمد طمس كل املعلومات
وسائل اإلعالم اليت
ّ
اليت تدين القطاع املصريف وأصحاب املصارف.
وقد اعتمد هذا اإلعالم يف اآلونة األخرية التسترّ
على املشتبه فيهم ،من خالل محلة تزوير
للحقائق ُت َّ
وظف يف خدمة دعاية أن سبب األزمة
هو تهريب الدوالر إىل سوريا.

فضل اهلل :األمريكيون طلبوا من سالمة وشركات
الشحن عدم إدخال الدوالر إىل لبنان

ففي مقابلة مع قناة «املنار» يوم اجلمعة من
حتدث فضل اهلل عن احلصار
االسبوع املاضيّ ،
األمريكي الذي مينع دخول الدوالر إىل السوق
اللبنانية ،وهو حصار ال يؤثر على حزب اهلل بل
على الناس .ثم أشار إىل اخلطأ البنيوي الذي
ارتكبه مصرف لبنان بتحويل العملة الصعبة إىل
سلعة جتارية خاضعة للعرض والطلب.
وقال إن «األمريكيني هم من طلبوا من حاكم
مصرف لبنان ومن شركات الشحن عدم إدخال
دوالرات إىل السوق اللبنانية» ،قبل أن يكشف
بأن «معلوماتنا أنه من آب  ٢٠١٩هناك من يعمل
على سحب الدوالرات بكميات ضخمة من السوق
وإرساهلا إىل خارج األراضي اللبنانية».
وأشار إىل أن «اعرتافات املوقوفني لدى القضاء
أكدت أنه من آب  ٢٠١٩إىل أيار  ٢٠٢٠حصل اجلمع
والتهريب ،وكانوا يأخذون من البنك املركزي
كميات من اللريات اللبنانية ،وجتميع هذه
يصب يف مصرف سوسيتيه جنرال
األموال كان
ّ
ُ
استدعي
(لصاحبه أنطون الصحناوي) ،إىل أن
املدير يف املصرف كريم خوري إىل التحقيق»،
كما «اعرتفوا بأنهم كانوا يأخذون أكياسًا من
اللريات واشرتوا عشرات ماليني الدوالرات،
ومجيعم أمجعوا على أنهم اشرتوا الدوالرات
ملصلحة هذا املصرف» .وأضاف إن «األموال
اللبنانية كانت خترج من املصرف املركزي إىل
مصارف عدة ،منها مصرف سوسيتيه جنرال
ومصارف أخرى .املصرف يعطي املال اللبناني
لشبكة من الصرافني ،ما أدى إىل تراكم الشح
بالدوالر ،ويف  20أيار استدعي املشتبه فيهم،
ويف  21أيار أفرج عنهم».
وسَبق أن نشرت الزميلة «األخبار» معطيات بهذا
الشأن ،يوم  21أيار  ،2020إال أن القضاء ،ممث ًال
بالنيابة العامة املالية ،قرر إقفال امللف ،بأقل
أضرار ممكنة ملصرف لبنان ومصرف «سوسيتيه
جنرال» كما للصرافني املشتبه فيهم ،يف خضوع
تام للضغوط اليت متنع حماسبة املتورطني يف
تدمر االقتصاد الوطين.
أخطر قضية ّ
األخبار

بـداية الـفساد

إستحدث الطائف يف لبنان منط خلاّ ق من الفساد
املقونن ،واملثال األفضل عليه
أال وهو الفساد
ْ
هو مصادرة وسط مدينة بريوت لصاحل شركة
خاصة حتمل اسم سوليدير:
ولتحقيق اهلدف ّ
مت «تدجني» أكثرية أعضاء
اجمللس النيابي بإهدائهم سيارات فخمة ومنحهم
أموا ً
ال مستثمرة يف سندات خزينة بفوائد ٤٧
باملائة،
ّ
ومت «حتييد واستمالة» أكثرية وسائل اإلعالم
واإلعالميني مبنحهم معاشات شهرية توازي
قيمتها املعاشات اليت كانوا يتقاضونها يف
مؤسساتهم وتزيد،
ّ
ومتت «السيطرة» على بعض قطاعات األجهزة
األمنية عرب اعتماد معيار الوالء الشخصي للزعيم
يف التعيينات بدل معيار الكفاءة والوالء للمؤسسة
وللوطن،
ّ
ومت إنشاء حمكمة عقارية خاصة لتصدير قرارات
غب الطلب ...
املصادرة والتعويض ّ
وبعد االنتهاء من كامل التحضريات ّ
مت إصدار
يشرع مصادرة وسط بريوت -
القانون الذي
ّ
عاصمة لبنان،
ومتت مواكبة تطبيقه حبملة تهليل إعالمي ّ
ّ
ركزت
على «عبقرية املشروع وإجيابياته» ،وباملقابل
ّ
مت التعتيم على ظلم قرارات احملكمة ،وقساوة
األجهزة األمنية يف التنفيذ ،وإغالق آالف أبواب
الرزق ،وفقدان عشرات آالف فرص العمل ...
ضجة
فتمت عملية املصادرة بكل سالسة ودون
ّ
ّ
او اعرتاض ،باستثناء ّ
قلة شريفة معزولة من
األوادم اعرتضت ومل جتد لصوت اعرتاضها منربًا
او منصة.
وقد اعتمد اركان هذا الفساد املبتكر يف خططهم
ودفاعاتهم على عدد من األساليب :
 -١حكومات االحتاد الوطين اليت يشارك ويتشارك
بها اجلميع يف تقاسم الوزارات واملغامن ،فتنتفي
معها إمكانيات احملاسبة واملراقبة.
 -٢إنشاء اجملالس «الدمسة» وتوزيعها على اركان
ومدها باملوازنات اليت تصرف خارج أطر
«النظام» ّ
احملاسبة العمومية املتبعة أصو ً
ال.
 -٣الرتويج لنظرية مفادها ان إعادة انتخاب
الفاسد يشكل براءة ذمة دورية مينحه إياها
الشعب عن مجيع ارتكاباته السابقة.
 -٤شراء احلصانة النيابية لدرء خطر املالحقات
القضائية ،كمن يشرتي بوليصة تأمني ضد
املخاطر.
 -٥االحتفاظ مبيليشيا خاصة كاحتياط اسرتاتيجي
يستغلها الفاسد للتهديد بتدمري اهليكل على
رأس اجلميع عند أية حماولة إصالح.
 -٦زرع العدد األكرب من األزالم يف مفاصل
الدولة ،لضمان والئهم والستعماهلم كخط دفاع
متقدم داخل اإلدارة.
ّ
متكن اركان الفساد على مدى السنني
وقد
من االمساك بكل مفاصل السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية  ،فباتت قوانني اإلصالح
تقر إال بعد
تدفن يف جلان اجمللس النيابي وال
ّ
«خصيها» لضرب مفاعيلها ،وبات معظم الوزراء
يبتزون احلكومة ملنع اإلصالح ولتحقيق
األزالم
ّ
مكاسب يقتسمونها مع أولياء امرهم ،وباتت
ّ
ملفات الفساد وعشرات اإلخبارات العلنية تدفن
يف ادراج معظم القضاة وضمائرهم وما من حترك
او تدبري ،وإذا اقدم احدهم على االدعاء واملالحقة
شن عليه احلمالت من الفاسدين وحيوله اإلعالم
ُت ّ
املستأجر من بطل اىل ُم َّتهم،
وباتت املرجعيات الروحية تربع بتسطري اخلطوط
احلمراء،
وختصص معظم اإلعالميون بتبييض صفحات
َّ
الفاسدين والتافهني وباستدراج عروض تأجري
اخلدمات من الداخل واخلارج ...
ويف مواجهة هذا النوع املبتكر من الفساد ،جتهد
ّ
قلة من الشرفاء واألوادم يف التصدي لنتائج ٣٠
ً
عاما من الفساد واإلجرام حبق الوطن والشعب،
ساعية لوقف االنهيار وانقاذ لبنان ،حتت وطأة
نريان ّ
مركزة عليهم من الداخل واخلارج.
حسان
ويف ظل ما تقدم هنالك من يطالب حكومة ّ
دياب بتحقيق املعجزات خالل  ١٠٠يوم وإال ...
الويل والثبور وعظائم األمور.

امني عام االتحاد املسيحي املشرقي
م .فرنسوا العلم
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اسـرتاليات

أندروز :أقيل ومل يستقـِل وأي تصرحيات أخرى خاطئة

مزاعم متفجرة تطيح بالنائب العمالي آدم
سومايورك من الربملان وعضوية احلزب
استقال احد صناع القرار يف
حزب العمال يف فيكتوريا
آدم سومايوريك ()Somyurek
وسط مزاعم بالفساد ،قائ ًال إنه
يسعى الجراء الشرطة حتقيقا
يف التسجيالت السرية.
فقد استقال النائب العمالي
الفيكتوري آدم سومايوريك
من الربملان بعد مزاعم بتكديس
الفروع وتهديد نائب آخر.
وقال رئيس والية فيكتوريا
دانيال أندروز إنه أحال الوزير
آدم سومايوريك إىل شرطة
مكافحة
ومفوضية
الوالية
الفساد بعد إقالته بسبب مزاعم
فساد متفجرة.
ً
ومتحدثا يف مؤمتر إعالمي
صباح االثنني املاضي ،قال
ً
أيضا
السيد أندروز إنه كتب
إىل اللجنة التنفيذية الوطنية
يف حزب العمال طالبا إنهاء
عضوية السيد سومايوريك يف
جزءا
احلزب ،وأنه مل يعد يعتربه ً
من حزب العمال الفيكتوري،
«فريقي ،التجمع احلكومي،
حكوميت».
واوضح السيد أندروز« :مل
عرض على السيد سومايورك
ُت َ
فرصة لالستقالة».
واضاف يقول «ال يستحق
فرصة االستقالة ..انه أقيل من
منصبه .وهذه هي حقيقة األمر.
أي تصرحيات على العكس هي
ببساطة خاطئة».
ويأتي ذلك بعد أن قال وزير
احلكومة احمللية يف بيان له أنه
قدم استقالته لرئيس الوالية
دانيال أندروز صباح االثنني.
وقال سومايوريك يف بيانه «إن
ذلك يأتي بعد نشر العديد من
احملادثات الشخصية واخلاصة
بيين وبني صديق طويل األمد
وحليف لفصيلي».
وتابع يقول «من الواضح أنه
مت تسجيلي ومراقبيت يف مكتب
انتخابي فيدرالي دون علمي وأن
هذه املواد مت نشرها دون علمي
بوجودها أو موافقيت ..سوف
أختذ خطوات للسعي لتحقيق
الشرطة يف هذه األمور ..فيما
يتعلق باملزاعم حول عضوية
احلزب ،فأنا أرفضها وسأقدم
صارما خالل أي عملية
دفاعا
ً
ً
حزبية».
وقال السيد سومايوريك ان
استقالته كانت على وجه
التحديد على اللغة اليت مت
تسجيلها ضد وزيرة زميلة
وكيف وصف العاملني يف حزب
العمال ،نافيا مزاعم التكديس
يف الفرع.
ويف وقت سابق ،أعلن زعيم
حزب العمال الفيدرالي ،أنطوني
ألبانيزي ،أنه «ال يتسامح
إطالقا» مع السلوك الفاسد
أو غري املالئم بعد أن مت
ضبط شريط يصف فيه السيد
سومايورك وزيرة بأنها «غبية»
و دمية (.)moll
ففي تسجيالت سرية مت بثها
ليلة األحد يف برنامج  60دقيقة
( ،)minutes 60قال السيد

حزب العمال يف نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعرتفوا
بتزوير سجالت الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري

براكس

رئيس والية فيكتوريا دانيال اندروز

النائب املطرود آدم سومايورك

ً
أيضا « f .. k the
سومايوريك
 Premierسأقوم فقط بتشغيل
املفصل».
والتقى السيد سومايوريك
برئيس والية فيكتوريا دانيال
صباحا.
أندروز يف التاسعة
ً
وانتشرت الفضيحة بالفعل
على املستويات الفيدرالية
بعد أن أدىل السيد سومايورك
بتعليقات حول السيد ألبانيزي
يف األشرطة السرية.
وفهمت  News.com.auأن
السيد سومايوريك يفكر يف
إحالة التسجيالت السرية إىل
الشرطة الفيدرالية األسرتالية
ألنه يعتقد أن بعض احملادثات
قد مت تسجيلها بشكل غري
قانوني.
وقال السيد سومايوريك ،خالل
التسجيالت ً ،
أيضا« ،من سيحمي
ألبو؟ (انطوني ألبانيزي)»
سئل السيد ألبانيزي ضمن
ُ
برنامج  ABC Breakfastعن
اإلجراء الذي سيتخذه ضد
عضو
الفيكتوري،
النائب
اللجنة التنفيذية الوطنية الفاعلة
يف حزب العمال ،فأجاب زعيم
ً
«حسنا ،أنا
املعارضة الفيدرالية
ً
مطلقا مع أي سلوك
ال أتسامح
فاسد أو غري الئق».
واضاف يقول « ...أي سلوك
يؤدي إىل تشويه مسعة احلزب.
أعتقد أنين سبق وأظهرت ذلك
يف الرد على جون سيتكا..
أعتقد أنين أظهرت ذلك بالتدخل
ثم إعادة هيكلة فرع حزب العمال
يف نيو ساوث ويلز».
واستطرد يقول «ما مسعناه
الليلة املاضية (ليلة االحد) من
تعليقات هلذا الشخص ،يشوه
الوزيرة املسؤولة عن مكافحة
العنف املنزلي يف فيكتوريا،
يشوه زمالء آخرين ،مبن يف

ذلك األشخاص الذين يعملون
معه ،باملناسبة ،ما مسعناه كان
غري عادي».
وقال «حتدثت إىل دانيال
أندروز الليلة املاضية (ليلة
االحد) ..حتدثت معه على نطاق
واسع .أنا واثق من أنه سيتم
اختاذ إجراء سريع هذا الصباح.
(صباح االثنني)»
وتشمل التسجيالت السرية اليت
بثث ليلة األحد تهديدات لوظيفة
وزيرة منع العنف األسري يف
فيكتوريا  ،غابرييل ويليامز.
يقول يف التسجيالت املسربة:
«سوف أجربها على اخلروج من
الوزارةن تلك الغبية ،عندما
يذهب أندروز  ...إنها دمية
غبية ،غبية»« .سوف أقوم
بضرب رأسها .إنها كلبة نفسية
(«I will f***ing force her out
of the ministry, that f***ing
stupid b**ch, when Andrews
goes … She’s a stupid, stupid
moll,» he says. «I’m going
to f***ing knock her f***ing
head off. She’s a f***ing
.»)».psycho bitch
ويف مكان آخر من التسجيل ،مسع
السيد  Somyurekيصف أعضاء
العمل الشباب بأنهم «أطفال
سلبيون
عدوانيون
مثليون
(«little passive aggressive
.»)».f***ing gay kids
سومايوريك
للسيد
وسبق
ً
وتورط يف جدل مثري بعد أن
أجرب على االستقالة من احلكومة
قبل مخس سنوات بسبب مزاعم
البلطجة اليت قدمتها ضده
املوظفة دميييت بول.
سومايوريك
السيد
وأنكر
االدعاءات مصرا على أن
االتهامات اليت وجهتها اليه
كانت «كاذبة».

سيتحقق حزب العمال يف نيو
ساوث ويلز من أعضاء فروعه
يف سيدني مرتني  -ولكنه
ً
أيضا بطاقة «اخرج
سيمنحهم
ً
12
ملدة
ا»
جمان
السجن
من
شهرا
ً
 إذا اعرتفوا بتزوير سجالتالفروع يف أعقاب فضيحة حزب
العمال يف فيكتوريا.
التنفيذية
اللجنة
وستقوم
الوطنية حلزب العمال بالتدخل
لتنظيف الفرع الفيكتوري بعد
أن أجرب ثالثة من اعضاء املقاعد
األمامية على اخلروج من احلكومة
بسبب فضيحة تكديس الفروع
واالقتتال الداخلي.
ً
ولكن
وفقا لتقرير داخلي مت
تسريبه يف  28أيار املاضي،
ونشرته الزميلة «االسرتاليان»
يوم الثالثاء املاضي ،فإن حزب
العمال يف نيو ساوث ويلز
كتب إىل مجيع أعضاء سيدني
للتحقق مما إذا كانوا قد حضروا
اجتماعات الفروع.
وسيتعني على األعضاء يف
غرانفيل
وجنوب
غرانفيل
ومرييالندز وغيلدفورد وغرب
غيلدفورد إعادة إرسال عناوين
حضور
وسجالت
منازهلم
االجتماعات للكشف عن حماوالت
تكديس الفروع.
وقالت الزميلة «االسرتاليان» إن
التقرير يوصي مبنح «عفو مدته
شهرا مينع طرد أو تعليق
12
ً
األعضاء الذين يتقدمون بأدلة
صادقة ومباشرة حول تزوير
سجالت الفروع».
ً
أيضا بأن يقوم
وأوصى التقرير
سكرتري الفرع بالتقاط صور
لسجالت احلضور يف نهاية كل
اجتماع ليتم إرساهلا إىل مدير
احلوكمة يف حزب العمال يف
نيو ساوث ويلز.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
استيقظ فيه فرع حزب العمال
يف فيكتوريا يوم األربعاء من
االسبوع احلالي على استقالة
ثالثة من اعضاء مقاعده األمامية
الذين غادروا حقائبهم الوزارية
اثر نشر ادعاءات لتكديس
الفروع ..يف الزميلة «اآليدج»
وبثها مساء األحد املاضي برنامج
 60دقيقة الذي تعرضه القناة
التلفزيونية التاسعة ..تتمحور
حول صانع القرار القوي يف
حزب العمال آدم سومايوريك.
ومت تكليف اثنني من عمالقة
حزب العمال بتنظيف القسم
الفيكتوري.
فقد عينت اللجنة التنفيذية
الوطنية حلزب العمال األسرتالي
مساء الثالثاء من االسبوع
احلالي رئيس والية فيكتوريا

ماكلني

كريوز

السابق ستيف براكس والوزيرة
الفيدرالية السابقة جيين ماكلني
مديرين حتى نهاية كانون الثاني
.2021
وأكد رئيس حزب العمال واين
سوان ،يف بيان له ،أن االجتماع
الطارئ للجنة التنفيذية الوطنية
للحزب أيد تعيني اإلداريني
اجلديدين.
وقال «إن السلوك الذي مت
الكشف عنه يف األيام األخرية
أمر يستحق الشجب ويتناقض مع
كل شيء ميثله حزب العمال».
واضاف يقول «تأخذ اللجنة
التنفيذية الوطنية هذه األمور
على حممل اجلد اىل ابعد احلدود،
وال ميكن التقليل من خطورة هذه
اخلطوة».
ً
ووفقا ملشروع قرار ،سيتم
تعليق مجيع حقوق التصويت يف
فرع احلزب يف فيكتوريا حتى عام
 ،2023مما يعين أن املرشحني يف
االنتخابات الفيدرالية وانتحابات
الوالية املقبلة سيتم انتخابهم
ً
مسبقا من قبل هيئة احلوكمة
الوطنية يف احلزب.
وأعلن رئيس والية فيكتوريا
دانيال اندروز عن «عدم الثقة»
يف قائمة عضوية حزب العمال
احلالية يف الوالية وسط خماوف
من تلوثها باألعضاء املزيفني
وتكديس الفروع بشكل ميؤوس
منه.
ففي رسالة حصل عليها موقع
 ،news.com.auيوجز السيد
أندروز تلك املخاوف إىل اللجنة
التنفيذية الوطنية حلزب العمال،
للمرة األوىل ،مصرًا على أن
اإلجراءات االستثنائية ضرورية
«لضمان النزاهة واالستقامة يف
مجيع شؤوننا».
وعرض ،ليلة األحد ،ما يزعم
ُ
أن السيد سومايوريك قام
بتسليم نقود واستخدام موظفني
برملانيني جلمع وتكديس أعضاء
زائفني يف الفروع وزيادة
النفوذ السياسي.
كما مت االستماع اىل تسجيالت
للسيد سومايوريك يستخدم فيها
لغة حقرية ضد زمالء (وخاصة

سكوت

احدى الوزيرات) وموظفني.
ويزعم أن الوزيرة مارلني كريوز
وزميلها روبن سكوت شاركا يف
جهود تكديس فرع سومايوريك.
وأصبحت السيدة كريوز ،يوم
الثالثاء املاضي ،ثالث وزير
ترتك احلكومة بسبب الفضيحة،
بعد أن غادر السيد سومايوريك
وروبن سكوت الوزارة يوم
االثنني املاضي.
كما خسر السيد سومايوريك
عضويته يف حزب العمال يوم
االثنني املاضي حيث مل يتم
رصده يف الربملان يوم الثالثاء
املاضي ولكن مت تصويره خارج
منزله يف ملبورن وهو يرتدي
بدلة.
وقال السيد أندروز إن السيدة
كريوز مل تكن مضطرة لالستقالة
لكنها اختذت «اإلجراء املناسب»
للقيام بذلك ،بالنظر إىل أنه
طلب من هيئة مراقبة الفساد
وشرطة فيكتوريا التحقيق يف
االتهامات.
قالت السيدة كريوز إنها قدمت
استقالتها حتى ال تشتت االنتباه
ولتجنب التسبب يف ضائقة
ألسرتها.
وقالت الوزيرة كريوز ،كما قال
الوزير سكوت يوم االثنني،
إنها تتطلع إىل فرصة لتنظيف
امسها.
وكالهما أبلغا رئيس الوزراء
يوم االثنني أنهما تصرفا بشكل
مناسب يف مجيع األوقات.
بدوره اعلن السيد أندروز إن
األمر ال يعود له لتحديد ما إذا
صحيحا.
كان ذلك
ً
وقال« :شرطة فيكتوريا و
احلكمني
سيكونان
،IBAC
النهائيني حول ما إذا كان
ادعاؤهما بأنهما فعال الشيء
الصح هو صحيح أم ال».
وقال السيد أندروز إنه واثق من
أنه مل يستخدم أي شخص آخر
يف فريقه املوظفني املمولني من
دافعي الضرائب لتعزيز املصاحل
ً
مضيفا أن التحقيق
السياسية،
سيكون على نطاق واسع طاملا
تقتضي احلاجة ذلك.
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اســرتاليات

فيكتوريا تسجل  21حالة إصابة القبض على  9أشخاص بعد شجار كبري موريسون :خنطط لزيادة  1.5مليار
جديدة بكورونا يف أكرب زيادة للحاالت ومقتل صيب طعناً يف مركز تسوق
دوالر أسرتالي للبنية التحتية
منذ شهر

سجلت والية فيكتوريا  21إصابة
جديدة بفريوس كورونا الثالثاء
املاضي ،يف حصيلة تعد األكرب
منذ شهر .وأعلنت وزيرة الصحة
جيين ميكاكوس اليوم أن عدد
اإلصابات يف الوالية قد ارتفع
إىل .1762
ومن بني احلاالت اجلديدة البالغ
عددها  21حالة ،هناك  15حالة
تعود ملسافرين موجودين يف
احلجر الصحي اإللزامي يف
الفنادق.
وقالت ميكاكوس إن حالتني من
احلاالت الست اجلديدة املتبقية
مرتبطة حباالت تفشي معروفة،
بينما مت اكتشاف احلاالت األخرى
من خالل االختبارات الروتينية.
وأصيب أحد العاملني بفندق
ستامفورد بالزا ،الذي يستضيف
قادمني من السفر بكوفيد.-19
سجل اختبار إجيابي آخر
كما ُ
ألحد املقيمني يف مركز لرعاية
املسنني يسمى بـRosstown
 Communityيف كارنيغي مبدينة
ملبورن ،ما أدى إىل إغالق
املركز.
وقامت السلطات اآلن بتعقيم
وتنظيف املنشأة اليت تضم 53
سريرًا ويديرها جملس غلني
إيرا.
سجلت حالة
ويف الوقت نفسهُ ،
إصابة لدى أحدى عامالت مركز
لرعاية األطفال بفريوس كورونا

مبلبورن ،ما أدى إىل إغالق
املركز.
ويف هذا الشأن ،أكد متحدث
باسم وزارة الصحة اليوم أنه
مت تسجيل إصابة عاملة من
مركز إنسبريا للتعلم املبكر يف
غالدستون بارك بكوفيد.-19
وحضرت العاملة للمركز وهي
حاملة للعدوى على مدار يومني
خالل األسبوع املاضي ومت إبالغ
العائالت ،يف وقت أغلق املركز
للتنظيف.
وتأتي احلالة املؤكدة اجلديدة
بعد إغالق ثالث مدارس يف
فيكتوريا هذا األسبوع ،كان
آخرها بسبب إصابة أحد الطالب
بفريوس كورونا .وكان الطالب
يف مدرسة سرتامثور االبتدائية
واحدا من تسع حاالت كوفيد-
 19جديدة سجلت يف فيكتوريا
الثالثاء املاضي.
باكينهام
مدرسة
وأغلقت
سربينغز االبتدائية ومدرسة
سانت دومينيك االبتدائية يف
برودميدوز االثنني بعد أن جاء
اختبار أربعة طالب يف املدرستني
إجيابيا.
والطالب األربعة هم جزء من
عائلة ممتدة سجلت  12إصابة
بني افرادها موزعني على
مناطق كوبريغ وبرودميدوس
وباكينغهام.
املصدرSBS :

حتذير من ازدياد حاالت االنسداد يف
مياه الصرف الصحي

تقوم  Sydney Waterباإلبالغ
عن ارتفاع يف حاالت االنسداد
يف نظام مياه الصرف الصحي
بسبب تزايد األشياء غري القابلة
للتخلص منها بدفق املياه مثل
املناديل الرطبة اليت يتم رميها
يف املرحاض.
يأتي االرتفاع بعد أسابيع من
احلمام
النقص املستمر يف ورق
ّ
لدى املتاجر يف خضم فريوس
كورونا .COVID-19
ويقول السيد Darren Cash
مدير مركز الزبائن لدى Sydney
 Waterإن ختلص الزبائن من
احلمام عن طريق
بدائل ورق
ّ
دفق املياه يف املرحاض ميكن
أن تكون له عواقب وخيمة على
الصحة العامة والبيئة.
وأضاف« ،حنن قلقون ألننا
شاهدنا ارتفاعًا بنسبة  22%يف
حاالت االنسداد خالل شهر آذار/
مارس بسبب األشياء اليت ال
ميكن التخلص منها بدفق املياه
مثل املناديل الرطبة واملناديل
الورقية.
وقال السيد  Cashإن «تراكم
املناديل الرطبة ومناديل الوجه
واملناشف الورقية مع الدهون
والزيوت والشحوم اليت يسكبها
الناس يف اجملاري ميكن أن
يسّبب حاالت انسداد وما نسميه
بكتلة أوساخ كبرية .ميكن أن
يؤدي ذلك إىل فيض يف جماري
املياه احمللية واملنازل».
وأضاف أنه «حتى ولو ُكتب على
علبة املناديل الرطبة أنه ميكن
التخلص منها بدفق املياه ،فإن

ّ
تتحلل .وعلى
الواقع هي أنها ال
رغم أن مناديل الوجه ميكن أن
تكون مصنوعة من مواد ناعمة،
ّ
تتحلل».
فإنها أيضًا ال
«إذا ُأجرب الناس على استخدام
احلمام فيجب
بدائل عن ورق
ّ
عليهم التخلص منها يف سلة
املهمالت».
والكلفة اليت تتكبدها Sydney
 Waterإلزالة  500طن من
املناديل الرطبة اليت جرى
التخلص منها يف املرحاض
من نظام مياه الصرف الصحي
تزداد مبقدار  8ماليني دوالر
كل سنة ،وهذا الرقم آخذ يف
االرتفاع.
وقال السيد  Cashإن «املشكلة
ليست ضربة مالية لـ Sydney
 Waterفقط ،بل أن مالكي
املنازل الفردية أيضًا قد يكون
عليهم أن يدفعوا من جيوبهم
فواتري السمكرة الباهظة .أحد
سكان سيدني تلقى فاتورة
مسكرة بقيمة  16 000دوالر
لتصليح مشكلة سّببها التخلص
من مناديل رطبة بدفق املياه يف
املرحاض».
وأضاف« ،جيب على زبائننا أن
يتذكروا أنه ميكن التخلص من
ثالثة أشياء فقط بدفق املياه يف
املرحاض– البول ،الرباز وورق
احلمام».
ّ
ّ
«نذكر زبائننا أيضًا بأن يستخدموا
برميل النفايات للتخلص من
الدهون والزيوت والشحوم
وغريها من فضالت الطعام بد ً
ال
من رميها يف األحواض».

مت ،يوم الثالثاء املاضي القبض
على تسعة رجال إثر شجار كبري
وقع بعد ساعات على حادثة طعن
عاما حتى
صيب يبلغ من العمر ً 16
املوت يف ملبورن.
وأدى الشجار أيضًا إىل جرح رجل
شرطة كان ضمن الدورية اليت
تدخلت لفض الشجار وقد مت نقله
اىل املستشفى لتلقي العالج.
ووقع الشجار يف الساعة الرابعة
من عصر أمس (الثالثاء) يف مركز
تسوق برميبانك بغربي ملبورن
وشارك فيه حوالي  30شخصًا.
باستجواب
الشرطة
وقامت
املوقوفني حتى وقت متأخر من
الليل ،فيما مل توجه حتى اآلن أي
تهم هلؤالء االشخاص.

املتوفرة
املعلومات
وحبسب
حتى اآلن ،فأن الفتى القتيل
كان عائدا من املدرسة مارًا
مبركز التسوق يف برميبانك عندما
استوقفه جمموعة من  10رجال
وطعنوه عدة طعنات بالسكني يف
صدره وأسفل بطنه.
وقد متكنت الشرطة بعد دقائق
من متابعة اجملموعة وألقت القبض
على عدد من أفرادها.
ونقلت القناة التاسعة حبسب
مصادر مقربة من عائلة الفتى
املتويف أن احلادث وقع على
خلفية تالسن جرى على إحدى
وسائل التواصل االجتماعي بني
اجملموعة والفتى.
املصدرSBS :

مطار غرب سيدني الدولي ير ّحب
بوصلة مرتو جديدة
رحب مطار غرب سيدني الدولي
ّ
بإعالن حكوميت أسرتاليا ونيو
ساوث ويلز أن العمل سيبدأ
هذا العام لضمان وصل املطار
بالقطار.
سيتم ربط مطار غرب سيدني
الدولي (نانسي بريد والتون)
بشبكة السكك احلديدية يف
سيدني عرب مرتو سيدني اجلديد
املقرر
 مطار غرب سيدني،ّ
ً
تزامنا مع أول رحلة عرب
افتتاحه
املطار.
سيضم سيدني مرتو  -مطار
غرب سيدني حمطتني يف
موقع املطار ،إحداهما يف مبنى
املسافرين الدوليني واحملليني
جممع
معا باملطار واألخرى يف
ً
ّ
مشاريع األعمال يف املطار ،الذي
يربط الركاب بسانت ماريز يف
الشمال ،وكذلك بأورشارد هيلز
والدنهام وأيروتروبوليس.
وقال رئيس مطار غرب سيدني
بول أوسوليفان إن بناء املطار
والسكك
الطرق
ومشاريع
احلديدية الداعمة له من املقرر
أن تضخ اآلن ما قيمته  20مليار
دوالر من البنى التحتية اجلديدة
يف منطقة غرب سيدني.
وقال أوسوليفان« :إن مطار
غرب سيدني الدولي مشروع ال
يتكرر يف حياة اجليل الواحد وهو
ّ
يثبت بالفعل أنه العامل احملفز

للتحول يف غرب سيدني».
ّ
«إن سيدني مرتو  -مطار غرب
سيدني لن يضمن فقط وصل
املطار بشبكة السكك احلديدية يف
سيكمل قدرة املطار
املدينة ،بل
ّ
على خلق منو اقتصادي وفرص
للمنطقة وبالتالي خلق فرص عمل
لسكان غرب سيدني وتوفري طرق
ّ
لتنقل الناس.
جديدة
«سيضمن الطريق السريع M12
ً
أيضا أن يكون
اجملاني اجلديد
املطار موصو ً
ً
مباشرة بشبكة
ال
الطرق السريعة يف سيدني،
خيارا حول
مما مينح الركاب
ّ
ً
كيفية الوصول إىل مطار سيدني
اجلديد.
«وللمرة األوىل يف سيدني،
سيوفر مطار غرب سيدني الدولي
خيارا
لشركات الطريان والركاب
ً
حول املطار الذي يرغبون يف
استخدامه».
سيفتح مطار سيدني الدولي
أبوابه للرحالت اجلوية الدولية
واحمللية ولشحن البضائع يف عام
 ،2026وهو سيلبيّ يف البداية
خدمة ما يصل إىل  10ماليني
سنويا.
مسافر
ً
ّ
تفضل
للمزيد من املعلومات
بزيارة https://westernsydney.
/com.au
اتصاالت وسائل اإلعالم:
Belinda Merhab 0449174 940

الشرطة حتقق يف فيديو ضرب شرطي
ألبورجييين بشكل متكرر أثناء القبض عليه

أظهر مقطع انتشر على وسائل
التواصل االجتماعي ضابطًا من
شرطة جنوب أسرتاليا يكبل رج ًال
من السكان األصليني ،ويبدو يف
الفيديو أن الشرطي يضرب الرجل
بشكل متكرر.
وخالل مقطع الفيديو الذي مت
تصويره ليلة االثنني ،ميكن مساع
املارة وهم يطلبون من الضابط أن
«يرفع رأس» الرجل عن الرصيف
ثم يصرخون «ماذا تفعل؟» عندما
بدأ الضابط يف ضرب الرجل عدة
مرات.
هذا وفتحت شرطة والية جنوب
أسرتاليا حتقيقا داخليًا يف
احلادثة.
وقال متحدث باسم شرطة والية
جنوب أسرتاليا« :التحقيق جاري
يف هذا احلادث ،لقد أخذنا احلادثة
على حممل اجلد ومت تكليف ضابط
شرطة كبري للقيام بذلك بشكل
عاجل».
وتقول الشرطة إن الرجل

األبورجييين الذي ينتمي لشعب
كيلبورن والبالغ من العمر  28عامًا،
اعتقل بتهمة إعاقة عمل الشرطة
واألضرار
االعتقال
ومقاومة
باملمتلكات ،لكن االتهامات ضده
قد أسقطت.
هذا وقالت الناشطة التويا رول
اليت شاركت مقاطع الفيديو على
صفحتها على موقع فيسبوك ،إن
الرجل مت القبض عليه لركوبه
دراجة هوائية بدون ضوء أو خوذة
يف الليل.
ودعت رول للتظاهر خارج مركز
شرطة بورت أدياليد اعرتاضًا على
سلوك الشرطة.
لكن شرطة جنوب أسرتاليا تقول
إن الضباط كانوا يباشرون بالغًا
عندما أوقفوا الرجل ممتطيًا دراجته
اهلوائية لالشتباه يف حيازته
خمدرات غري مشروعة.
وقال متحدث باسم الشرطة
ُ
«طلب منه وضع يديه على رأسه
أثناء تفتيشه».

أعلن رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون االثنني املاضي
عن  1.5مليار دوالر أسرتالي يف
متويل البنية التحتية اجلديدة يف
الوقت الذي تسعى فيه حكومته
إىل بدء اقتصاد ناشئ عن إغالق
فريوس كورونا.
التمويل
هذا
وسيستخدم
فورا يف املشاريع
«لبدء العمل
ً
الصغرية ذات األولوية اليت
حددتها الواليات واملقاطعات»،
وذلك حسبما سيقول موريسون
يف خطاب أمام مؤمتر تستضيفه
جلنة التنمية االقتصادية يف
أسرتاليا .سيتم ختصيص حوالي
مليار دوالر أسرتالي ملشاريع
«جاهزة للعمل» ،مع ختصيص
األعمال
الستهداف
رصيد
لتحسني السالمة على الطرق.
ويسعى موريسون إىل إعادة
فتح معظم أجزاء االقتصاد
حبلول نهاية الشهر املقبل،
مدعوما بالنجاح يف احتواء انتشار
ً
فريوس كورونا واحلفاظ على
معدل اإلصابات اليومية اجلديدة
إىل أقل من  .0.2٪أنهى اإلغالق
مسرية أسرتاليا اخلالية من
عاما تقريًبا ،وهي
الركود منذ ً 29
أطول سلسلة منو اقتصادي
متواصل يف العامل املتقدم.
ومن جانبه ،قال موريسون،
«حنتاج إىل جلب نفس احلس
السليم والتعاون الذي أظهرناه
يف حماربة كوفيد -19لفتح
االستثمار يف البنية التحتية يف
التعايف».
وقد قال موريسون إن احلكومة
خصصت بالفعل ما يقرب من
 180مليار دوالر أسرتالي للبنية
التحتية على مدى العقد املقبل،
ومنذ تشرين الثاني قدمت أو
ضخت ما يقرب من  7.8مليار
دوالر أسرتالي من االستثمار.
مشروعا
سيتم تتبع حنو 15
ً
رئيسيا بشكل سريع لدعم أكثر
ً
من  66000وظيفة.
هذا وال تزال الضغوط البيعية
مسيطرة على األسرتالي دوالر
يف الفرتة األوروبية رغم ارتداده
حبوالي  30نقطة أساسية من
أدنى مستوياته منذ أسبوعني
اليت وصل هلا يف وقت سابق
وحاليا استقر أعلى
من اليوم
ً
مستويات .0.6800
وكانت اسرتاليا قد تأثرت
حبالة العزوف عن املخاطرة
اليت تشهدها األسواق العاملية
مما تسبب يف تراجع األسرتالي
دوالر إىل مستويات .0.6775
فقد سيطرت املخاوف اخلاصة
باحتمالية وجود موجة ثانية من
انتشار الفريوس مع احتمالية
عودة اإلغالق مرة أخرى يف
السيطرة بصورة سلبية على
التداوالت.
يأتي ذلك إىل جانب سلبية
البيانات الصينية اليت جددت
املخاوف بشأن انتشار كورونا
وتأثريه على شهية املخاطرة فقد
تراجعت مبيعات التجزئة للشهر
الرابع على التوالي بنسبة 2.8-%
أقل من نسبة تراجع أبريل اليت
بلغت  7.5-%وأكثر من النسبة
املتوقعة بواقع .-2.0%
التوترات األسرتالية -الصينية:
قال رئيس الوزراء سكوت

خييفه
لن
إنه
موريسون
«اإلكراه» بعد أن قيدت الصني
بعض الصادرات األسرتالية
وحث السياح والطالب الصينيني
على جتنب أسرتاليا.
وتفاقمت التوترات الدبلوماسية
بني بكني وكانبريا منذ دعت
أسرتاليا إىل إجراء حتقيق دولي
يف مصدر انتشار فريوس كورونا
املستجد ،الذي ظهر ألول مرة يف
مدينة ووهان الصينية.
ودفع الضغط الذي قامت به
األوروبي
واالحتاد
أسرتاليا
مجعية الصحة العاملية الشهر
املاضي إىل دعم مراجعة مستقلة
لوباء كورونا.
وقالت وزارة التعليم الصينية
يوم الثالثاء إنه يتعني على
الطالب إعادة النظر يف اختيار
الدراسة يف أسرتاليا .جتدر
اإلشارة إىل أن التعليم الدولي
هو رابع أكرب صناعة تصدير
يف أسرتاليا ،بقيمة  38مليار
دوالر أسرتالي ( 26مليار دوالر)
سنويا.
ً
ومن جانبه ،قال موريسون حملطة
 2GBاإلذاعية «حنن أمة جتارية
مفتوحة ،يا صديقي ،لكنين
ً
استجابة
أبدا
لن أستبدل قيمنا ً
لإلكراه من أي مكان».
هذا وقد حظرت الصني يف
استرياد
األخرية
األسابيع
حلوم البقر األسرتالية وفرضت
تعريفات على الشعري األسرتالي.
كما حثت السياح الصينيني على
جتنب أسرتاليا.

أداء االقتصاد األسرتالي:
وقال وزير اخلزانة أن اقتصاد
الدولة تراجع ليصل ملستويات
الركود وذلك بعدما أوضحت
البيانات أن إمجالي الناتج احمللي
تراجع يف الربع األول بسبب
إغالق العديد من األعمال يف
مواجهة تفشي فريوس كورونا
املستجد.
وعليه ،أفادت البيانات اليت
صدرت من قبل مكتب اإلحصاء
األسرتالي أن االقتصاد الذي
يبلغ  2تريليون دوالر أسرتالي
انكمش بنسبة  0.3%يف األشهر
الثالثة املنتهية خالل مارس وهو
أول تراجع منذ  9أعوام.
وبذلك يكون النمو السنوي للدولة
قد وصل إىل  ،1.4%وهي أدنى
قراءة منذ األزمة املالية العاملية
يف  2009وذلك بسبب تأثر
الدولة حبرائق الغابات املومسية
واإلغالق احلكومة الذي قامت به
الدولة يف مواجهة تفشي الوباء
وهو ما أدى إلغالق العديد من
األعمال وفقدان العديد من
األشخاص لوظائفهم.
وجاء رد وزير اخلزانة «جوش
فرايدنربغ» باإلجياب حينما سئل
عن ما إذا كانت الدولة تشهد
حالة من الركود االقتصادي
بعد تسجيل ربيع متتالني من
االنكماش.
ً
«وفقا ملا نعرفه من
وأضاف
اخلزانة ،فإننا سوف نشهد
انكماش يف النمو االقتصادي
خالل الربع املنتهي يف يونيو
واملتوقع أن يكون أكثر بكثري
مما مت تسجيله يف الربع املنتهي
يف شهر آذار املاضي.
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مـقاالت وتـحقيقات

العبودية احلديثة يف أمريكا :ربع سجناء العامل يصنعون الباتريوت!
خليل كوثراني ،مالك حمود

يف حني يربط البعض االنتفاضة األمريكية باملؤسسة األمنية
وعملها املشوب غالبًا مبمارسات عنصرية عنيفة ،فإن مطلب
إصالح هذه املؤسسة ال يبدو ،بنظرة أمشل ،غري واجهة وعنوان
ّ
يشكل حلقة فاعلة ومنتجة
لواقع العنصرية األكثر تعقيدًا .واقع
من حلقات نظام اإلمرباطورية ،ال حالة اجتماعية وحقوقية
هامشية فحسب ،متامًا كما كانت العبودية ،يف األساس،
واحدة من أدوات اإلنتاج الرأمسالي ،يف مستعمرات الرجل
األبيض اجلديدة ،يوم كان ُيشحن األفارقة لالستعباد حيث
بناء مزدهرًا هلذه املستعمرات .ورث
يعملون باجملان ،موفرين ً
َ
العبودية الصرحية .ويف العقود املاضية،
التمييز العنصري
ُ
حتديدًا املرحلة املمتدة من  - 1964بعد إقرار احلقوق املدنية
ومن ثم جميء ريتشارد نيكسون بسياسة «القانون والنظام»
اليت يرفع شعارها اليوم دونالد ترامب  -إىل زمننا الراهن،
بقي الكثري من هذا اإلرث حيًا ،وأعيد تشكيله بصورة ال تبدو
من اخلارج صارخة الفجاجة ،ليس فقط لعدم إلغاء نصوص
تفوق
ترسب من أفكار
العبودية مع التعديل الـ ،13وال ملا
ّ
ّ
ّ
املقنعة قد
العرق األبيض ،بل إن طورًا من أطوار العبودية
أخذ مكانه يف العقود األخرية ،متامًا كوراثة الفصل العنصري
لالستعباد الشامل.
ّ
املقنع
هذا الطور من «العبودية احلديثة» جيعل التمييز،
منه والصريح ،مشابهًا يف أحيان كثرية لألهمية «الرأمسالية»
الستعباد األفارقة سابقًا ،حني نرى أنه ُيرتجم اليوم على
شكل أكرب سجون يف التاريخ (قرابة  2,5مليون سجني ،هم
ّ
يشكل  5%فقط من سكان
ربع املسجونني حول العامل ،يف بلد
تعد منجمًا للدولة والشركات العمالقة واملتوسطة
الكوكب)،
ّ
عرب خصخصة السجون وخدماتها ،وكذلك أداة لإلنتاج
والصناعات الثقيلة والعادية بكلف زهيدة ،من خالل تسخري
السجناء وتشغيلهم .مفهوم «االستعمار الداخلي» يظهر يف
«جممع السجن الصناعي» ( )PICبأوضح ّ
جتلياته ،ليشرح كيف
أن أقلية الـ 14%أو جمتمع السود القابع يف دوامة التهميش
والتهشيم ،بفعل مقصود ،ال يزال يأخذ الكثري من موقعه
مموهة ،وعلى حنو يكاد يشابه
ودوره القدميني ،وإن بصورة
ّ
متخيلة ،لوال أنه واقع غري خمفي ،مثبت باألرقام
نظرية مؤامرة
ّ
ودورة أرباح بعشرات املليارات من الدوالرات.
ولعل الصدفة الساخرة يف األمر أن هذا االستعمار الداخلي
يقوم أحيانًا بتغذية االستعمار اخلارجي بنحو مباشر ،حني
ميده بالصناعات العسكرية املختلفة .ويف خضم كل هذه
ّ
املفارقات ،حيافظ النظام األمريكي على بنائه الطبقي بهذه
املتوحشة اآلخذة يف االزدهار كما سنرى ،ال الرتاجع،
األدوات
ّ
رغم املآسي االجتماعية واإلنسانية النامجة عن السجون وما
ترتبه على السجناء من صعوبة اندماج الحقة يف جمتمعاتهم
يف ظل القوانني الصارمة اليت حترمهم من احلقوق املدنية
(العمل ،الدراسة ،االنتخابات ،)...،قبل أن يصطدم اليوم
بانفجار شعيب أشعله مقتل جورج فلويد ،ليزاد الوعي حول
هذه القضايا ويصري الرتكيز على ضرورة احلل اجلذري للواقع،
يبدأ بأداء الشرطة وال ينتهي بالسجون ومصانعها.

التعديل الـ13

ُجِّرمت العبودية دستوريًا .باستثناء اجملرمنيَ ،منح «التعديل
ّ
لكل األمريكيني« .ال استعباد إلزاميًا ،إال
الـ »13احلرية
للمدانني جبرمية» ،أو حاملا ُيدان أحدهم جبرمية ،يصبح عبدًا
ألن التعديل يسمح بالعمل القسري إذا كان على
من جديدّ ،
ٍ
عقوبة ُتفرض على «اجملرمني».
شكل
ُجِّرم  -واقعًا  -الشكل األكثر بشاعة للعبودية ،إفساحًا يف
اجملال لوالدة أشكال أخرى .سيتبينّ  ،مبرور الزمنّ ،
أنا أصبحنا
شكل مقونن للعبوديةّ ،
استمرت على مدى
غذته محالت
أمام
ٍ
َّ
ضد جمتمعات السود ،وغريهم ِمن غري
عقود  -وال تزال -
ّ
قانونية ،نفذ
البيض« .باستثناء اجملرمني»؛ كانت تلك ثغرة
ّ
اقتصادي
نظام
املتضررين من إلغاء نظام العبودية.
إليها أكثر
ّ
ٌ
ّ
ترك انهياره ،يف نهاية احلرب األهلية األمريكية (،)1865
َ
اقتصاد اجلنوب يف حالة عجز .أصبح ،مبوجب التعديل ،أربعة
َ
ٍ
يتجزأ ِمن نظام اإلنتاج االقتصادي
«عبد» هم جزء ال
ماليني
ّ
يف اجلنوب األمريكي ،أحرارًا.
ّ
سيعاد بناء االقتصاد؟ اإلجابة
سيحل بهؤالء؟ وكيف
ماذا
ُ
ُ
ً
سهلة وواضحة :استغالل الثغرة القانونية .أطلق
كانت
َّ
شكل أول طفرة يف نظام
العنان لالعتقاالت اجلماعية ،مبا
ألي سبب ،ومن دون
جتري
سجون أمريكا .اعتقاالت كانت
ّ
سبب أحيانًا .احلاجة إىل توفري اليد العاملة إلعادة بناء اقتصاد
مقنع ،أخذ أشكا ً
منهار ،دفعت إىل اخرتاع نظام عبودية ّ
ال خمتلفة

احلقب
ً
تارة

باختالف
الزمنية،
على
بـ»احلرب
وطوراً
اجلرمية»،
بتحديد تلك اجلرمية
(املخدرات) ،لتربير
االضطهاد
محالت
أقلية السود.
ضد
ّ
ّ
ساهم اإلعالم ،إىل
حد كبري ،يف تزخيم
ٍّ
وتوجه
تلك احلمالت،
ّ
اخلطابي
األسلوب
تلك
يف
السائد
ٍ
هدف
احلقبة ،حنو
حمدد :أولوية شيطنة
َّ
َمن ليسوا بيضًا.

«الحبس الجماعي»

«العدالة اليت تتأخر
طوي ًال ،هي عدالة ال
ّ
تتحقق» (مارتن لوثر
كينغ).
حني أصبحت مرفوضة

تبلغ موازنة السجون يف الواليات املتحدة ،سنوياً ،ما يقرب من  80مليار دوالر (أ ف ب )

بشكل علين (اإلعدامات اليت جرت ِمن دون
ممارسة اإلرهاب
ٍ
حماكمة بني حقَبيت إعادة إعمار البلد بعد احلرب األهلية ،واحلرب
ُ
إجراء
وقتل آالف األمريكيني السود)ُ ،طرح
العاملية الثانية،
ٌ
عنصري أبدي ،عرف
فصل
نظام
إنشاء
عرب
االضطهاد،
لقوننة
ّ
بـ»قوانني جيم كرو» .قوانني خفضت ِمن منزلة األمريكيني
السود إىل مستوى مواطنني دائمني من الدرجة الثانية .مل
ُّ
تشكل حركة احلقوق املدنية ،والحقًا
يتغيرَّ الكثري ،إىل حني
توقيع الرئيس األمريكي ،ليندون جونسون ،قانون احلقوق
ّ
احلق يف التصويت ،يف الثاني
املدنية ،جنبًا إىل جنب قانون
من متوز /يوليو  .1964ويف الوقت الذي بدأت فيه احلركة
معدل اجلرمية يف البالد ،وأصبح سه ًال
تكتسب زمخًا ،ارتفع
ّ
اتهامها باملساهمة يف زيادة معدالت اجلرمية.
ميز القرن العشرين ثبات أعداد السجناء يف الواليات املتحدة.
ّ
لتتحدد معامل هذه الفرتة
لكن ذلك سيتغيرّ يف السبعينيات،
َّ
مبا سيصطلح على تسميته «احلبس اجلماعي».
املخدرات»
على
«احلرب
و»االسرتاتيجية اجلنوبية»
بلغ تعداد السجناء يف عام
 375,292 :1970سجينًا .يف
حقبة ريتشارد نيكسون (1969
 ،)1974 -أصبحت اجلرمية

تبلغ نسبة
الرجال السود
 %40.2من
السجناء يف أمريكا

يصح فيه استخدام كلمة
مرادفة للعرق« .إن كان هناك جمال
ّ
ً
فرصة
يفوت نيكسون
مل
حرب ،فهو احلرب على اجلرمية».
ّ

من دون اإلشارة إىل ضرورة احرتام القانون ،وفرض األمن.
قرر مضاعفة
وألن حربًا شاملة
ّ
ّ
ضد «األشرار» باتت ضروريةّ ،
اإلنفاق الفدرالي على قوى حفظ النظام احمللية .الرتكيز على
اجلرمية دون سواها ،وفرض «األمن والنظام» ،مل يكونا إال
جزءًا من رد الفعل على حركة احلقوق املدنية .لكن اجلرمية
ٍ
حمدد« :احلرب
لن تصبح جرمية ،ما مل جيِر توجيهها حنو
هدف ّ
على املخدرات».
قررت أمريكا
حني
املخدرات»
على
«احلرب
بدأت حقبة
ّ
ً
التعامل مع اإلدمان كمشكلة جرمية ،بدال من كونه مشكلة
صحية ،لينتهي األمر مبئات اآلالف يف السجون ،بتهمة حيازة
حرب نيكسون استدعت أن يصبح «األمن والنظام»
املاريوانا.
ُ
أقر جون
اجلنوبية».
«االسرتاتيجية
سيصبح
ا
مم
أ
يتجز
جزءًا ال
ّ
َّ
ّ
أيرليشمان ،مستشار جونسون للشؤون الداخلية ،بأن احلرب
على املخدرات هدفت إىل وضع السود يف السجن« .محلة
نيكسون لعام  1968وفرتته الرئاسية بعدها ،كان هلما عدوان:
اليساريون املناهضون للحرب والسودّ .
كنا نعلم أنه ال ميكن
جتريم مناهضة احلرب أو السود .لكن جبعل الرأي العام
يربط بني الوجوديني ( )Hippiesواملاريوانا من جهة ،والسود
واهلريوين من جهة ثانية ،ميكننا إثارة الفوضى يف جمتمعاتهم.

وميكننا اعتقال قادتهم ومداهمة منازهلم وإيقاف اجتماعاتهم،
وشيطنتهم ليلة بعد أخرى يف نشرات أخبار املساء .هل ّ
كنا
نعلم أننا نكذب يف شأن املخدرات؟ بالطبع ّ
كنا نعلم».
حبلول عام  ،1980بلغ تعداد السجناء  .513,900أحدث انتخاب
رونالد ريغان ( )1989 - 1981تغيريًا جذريًا ،من جوانب عديدة.
سوق لـ»احلرب على املخدرات»،
أول من ّ
وإذا كان نيكسون ّ
حرب فعلية بعد عام
إىل
ة
الكالمي
احلرب
حول تلك
ٍ
فإن ريغان ّ
ّ
من ّ
ّ
توليه منصبه .ويف ظل الصعوبات االقتصادية اليت كانت
ّ
ّ
وفكك
شق الغزو طريقه يف جمتمعات السود،
تواجه البالد،
وفرقها بعضها عن بعض ،ليختفي جزء كبري منها
العائالت
ّ
يف السجون ،ولفرتات طويلة جدًا.
خصص ريغان ماليني الدوالرات للسجون ومراكز االعتقاالت،
ّ
لتتحول فرتته إىل حقبة «احلبس اجلماعي» ،و»احلرب على
ّ
حرب على جمتمعات السود واألمريكيني
املخدرات» إىل
ٍ
ً
تتحول إىل ما يشبه
وبدأت
،
ال
أجيا
دت
شر
حرب
الالتينيني.
ّ
ٌ
ّ
«اإلبادة العرقية» ،والتعبري للكاتبة وناشطة احلقوق املدنية،
ميشيل ألكسندرُ .طّبقت اسرتاتيجية نيكسون اجلنوبية مباشرة
بعد حركة احلقوق املدنية ،حني عزف على وتر اخلوف ِمن
اجلرمية واألمن والنظام ،للفوز يف االنتخابات .أما ريغان،
فوعد بتخفيضات ضريبية لألثرياء ،وبرمي مجيع متعاطي
الكراك الرخيص (أغلبهم من السود) يف السجون ،وهما أمران
فعالني يف
دمرا جمتمعات ذوي البشرة الداكنةّ ،
لكنهما كانا ّ
ّ
احلصول على أصوات اجلنوب ،بينما كان يتم جتاهل متعاطي
خمدر الطبقة الثرية.
الكوكاينيّ ،

العنصرية مادة انتخابية :كلينتون يبني السجون

بني عامي  1985و ،1990ارتفع عدد السجناء من 759,100
إىل  1,179,200سجني .بالنظر إىل الطريقة اليت هزم فيها
الدميوقراطيون يف األعوام  ،1980و ،1984وّ ،1988
تولد شعور
بينهم بأن عليهم يّ
تبن موقف مييل أكثر إىل الوسط .أصبح من
ّ
يرتشح سياسي يعتمد موقفًا ضعيفًا إزاء اجلرمية.
املستحيل أن
التواقني إىل
وإن فعل ،فلن حيظى بأفضلية بني الناخبني
ّ
احملاسبة ،حماسبة «آخر» ال يشبههم .رغبة بيل كلينتون
( )2001 - 1993اجلارفة يف مضاهاة أقرانه من احملافظني،
جعلته يذهب بعيدًا جدًا .سعى إىل التعامل مع ٍ
بلد «ال يزال
ّ
املعلق اإلخباري
يعيش يف حقبة ريغان عمليًا» ،كما يضعها
تكررت املعزوفة ذاتها لدى
فان جونز.
التطرق إىل اجلرمية
ّ
ّ
متثله من خطر على اجملتمع األمريكي .يف عهدهُ ،
وما ّ
قر
أ
َّ
قانون عرف بـ»قانون  3جرائم وستسجن مدى احلياة» يف
بأن القانون كان
كاليفورنيا (اعرتف كلينتون ،متأخرًا جدًاّ ،
ً
خطأ) ،أي يف حالة إدانة شخص بارتكاب جرميته الثالثة ،فإنه
ُ
سيقضي بقية حياته يف السحن .قانون أحلق بآخر« :العقوبة
احلقيقية» ،ويفرض قضاء اجملرمني ِ 85%من حمكوميتهم .ثم
اقرتح الكونغرس مشروع قانون فدراليًا حول اجلرمية عام 1994
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مـقاالت وتـحقيقات

العبودية احلديثة يف أمريكا :ربع سجناء العامل يصنعون الباتريوت!
موجه خصوصًا حنو قيام قوات حفظ
بقيمة  30مليار دوالر،
ّ
النظام بعمليات االعتقال .مشروع قانون اجلرمية الشاملة هذا،
كان مسؤو ً
توسع هائل يف نظام السجون .فكلينتون
ال عن
ُّ
مل يكتف بزيادة التمويل لبناء السجون ،بل وضع  100ألف
قارن
شرطي يف الشارع .ما فعله ريغان وقبله نيكسون ،ال ُي َ
شيد البنية التحتية ملا آلت
سوءًا مبا فعله كلينتونّ ،
ألن األخري ّ
إليه صناعة السجون ،لرتتفع أعداد املعتقلني  -السود منهم
خصوصًا  -بشكل هائل ،ويقفز تعداد السجناء يف عام 2000
إىل  ،2,015,300من بينهم  878,400سجينًا من السود.

إمرباطورية «مجمع السجن الصناعي»

مر التاريخ األمريكيّ ،
متت السيطرة على حياة السود عرب
على ّ
أنظمة سيطرة عرقية واجتماعية ،بدا أحيانًا أنها تتالشى ،قبل
أن تعود وتظهر بأشكال خمتلفة تتناسب مع احتياجات الزمن
وضوابطه .بعد انهيار العبوديةُ ،خلق نظام ُعرف بـ»تأجري
ّ
ُ
ّ
ٌ
حمله قوانني
لتحل
شكل جديد للعبودية انتهى،
املدان».
َّ
ليتشكل نظام
«جيم كرو» ،اليت انهارت بدورها بعد عقود
ً
جرد ماليني السود
حبس
ثانية يف أمريكا؛ نظام
جديد
ٍ
مجاعيّ ،
ّ
من احلقوق اليت يفرتض أنهم حازوها ،مبوجب قوانني احلقوق
املدنية .لكن احلبس اجلماعي واكتظاظ السجون ،ميكن التعامل
معهما أحيانًا كفرصة .ازدهرت صناعة السجون كثريًا ،إىل
ٍ
درجة أصبح من الصعب جدًا جلمها؛ فهي ،فض ًال عن كونها
ً
ِ
تدر أمواال هائلة للقطاع اخلاص ومن ورائه الدولة ،تكتسب
ّ
دعمًا ّ
مشرعني ومتنفذين.
قل نظريه ِمن ِقَبل
ّ
أعقب احلرب على املخدرات ووضع قوانني اجلرمية الصارمة
موضع التنفيذ ،ظهور سجون القطاع اخلاص ،ملواكبة التزايد
َّ
ّ
تشكلت ظاهرة «جممع السجون
املطرد يف أعداد السجناء.
ً
ٌ
حتولت
الصناعي» ( ،)PICاستنادا إىل إرث العبودية.
ظاهرة ّ
ّ
حتقق أرباحًا طائلة ،بفضل
معها السجون إىل صناعة خاصة
وفود ِمن السجناء ُم َّدت بها
أمنت قوانني
السجون ،بعدما ّ
اجلرمية أعداد النزالء الالزمة
لشغلها.
ّ
مت إنشاء سجون الشركات
بتوقيع عقود مع حكومات
األخرية
تتعهد
الواليات،
ّ
مبوجبها بإبقاء أسرة السجن

وصل عدد
السجناء يف نهاية
 2016إىل 2.3
مليون شخص ،أو
ربع سجناء العالم

مجيعها أو  90%منها مشغولة ،أو أنها
ستضطر إىل دفع
ّ
احلد
املال للشركات ،يف حال «التقصري»« .الكوتا» ،أو
ّ
أدت إىل احتجاز ما
األدنى لعدد
أسرة السجون املشغولةّ ،
ّ
ً
يقرب من  2.3مليون شخص ( 655شخصا من بني كل 100
ألف نسمة) حبلول نهاية عام  ،2016وفقًا لتقرير صدر عام
 2018عن «مكتب إحصاءات العدالة» التابع لوزارة العدل
تتصدر دول
األمريكية .هذا الرقم جعل الواليات املتحدة
ّ
العامل من حيث عدد نزالء السجون ( 25%من سجناء العامل)
الذين يتوزعون على( 1,833 :سجون الواليات) ،و 110سجون
فيدرالية ،و 1,772سجنًا لألحداث ،و 3134سجنًا حمليًا ،و218
مركزًا الحتجاز املهاجرين ،و 80سجنًا يديره اهلنود ،فض ًال
واملصحات
عن السجون العسكرية ،ومراكز االلتزام املدني،
ّ
النفسية وسجون املستعمرات األمريكية .ويف ٍ
بلد تبلغ نسبة
الرجال السود فيه  6.5%من إمجالي السكان ،تبلغ نسبتهم
 40.2%من السجناء الذين يقضي  14%منهم عقوبة السجن
مدى احلياة ،وهو رقم مرتفع جدًا.
حتى عام  ،1979كان حمظورًا على القطاع اخلاص العمل يف
ُّ
لتجنب املنافسة .لكن إطالق «برنامج شهادة حتسني
السجون،
صناعة السجون» ( )PIECPو»جملس التبادل التشريعي
األمريكي» (أليك) ،وقانون صناعة السجون يف ذلك العام،
ساهموا مجيعًا يف تنمية «جممع السجون الصناعي» .أجاز
الربنامج االحتادي نقل البضائع ُ
امل َّ
صنعة يف السجون عرب
بادعاء أنه يسمح للسجناء ،بكسب
خطوط إنتاج تابعة للدولةّ ،
أجور السوق .وبني عامي  1980و ،1994قفزت أرباح صناعة
السجون من  392مليون دوالر ،إىل  1.31مليار دوالر .وارتفع
إنفاق الدولة على السجون بني عامي  1984و 2000بشكل
كبري ،بعدما زاد عدد السجناء بني عامي  1970و ،2005بنسبة
 ،700%وفق أرقام «احتاد احلريات املدنية األمريكية» ،حتى
باتت املوازنة اليت تنفقها الدولة على السجون ،سنويًا ،ما

يقرب من  80مليار دوالر
(أكثر من ما ينفق على
التعليم) ،وفقًا لتقرير
صادر عن «مبادرة سياسة
السجون» يف .2019
أصبحت السجون اخلاصة
جتارة مرحبة مع «سي سي
أول شركة سجون
إيه»ّ ،
خاصة يف أمريكا ،بدأت
عملها عام  ،1983بتوقيع
عقود مع الواليات .وحلماية
شريكتها،
استثمارات
تعهدت الواليات بإبقاء
ّ
يف
ممتلئة.
السجون
نهاية الثمانينيات وبداية
تفوقت
التسعينيات،
ّ
أي
صناعة السجون على ّ
صناعة أخرى يف تاريخ
منوذجًا
كانت
أمريكا.
مضمون النجاح .تبينّ ذلك عرب دور «سي سي إيه» يف
«أليك» ،لتمرير سلسلة مشاريع قوانني .غدت الشركة
بفضل التشريعات اليت عملت عليها «أليك» رائدة يف جمال
صناعة السجون اخلاصة ،فض ًال عن دورها يف صياغة سياسة
اجلرمية يف البالد .تعترب املؤسسات املالية ،حاليًا ،من أكرب
«ولز فارغو»
املستثمرين يف السجون اخلاصة ،مبا يف ذلك ِ
( Wells Fargoتستثمر حواىل  6ماليني دوالر يف «سي سي
إيه») ،و»جنرال إلكرتيك» ،و»فيدليت إنفستمنتس» ،و»بنك
أوف أمريكا» ،و»فانغارد غروب».
يشري «جممع السجون الصناعي» إىل نظام احلبس اجلماعي،
والشركات اليت تستفيد منه .من شركة «سيكيوراس
تكنولوجيز» اليت تزود خدمات هاتفية ،واليت رحبت 114
مليون دوالر يف  ،2016إىل «أيرامارك» ،وهي من أكرب
موردي خدمات الطعام ّ
(اتهمت يف أكثر من والية بوجود
ّ
انتهاء بـ»كوايزون
وليس
قدمته)،
ديدان يف الطعام الذي
ً
هيلث كري» اليت تنال عقودًا مباليني الدوالرات يف  28والية
خمتلفة .الشراكات بني صناعات اإلصالح والشركات اخلاصة،
تقدر مبليارات الدوالرات يف
جزء يزدهر بسرعة من صناعة
َّ
أمريكا .حيدث هذا يف اجملاالت كافة.؛ من صناعة مالبس
الرياضة واألزياء املوحدة ،إىل «مايكروسوفت» و»بوينغ».
ويعترب السجناء الفدراليون مساهمني رئيسيني يف الصناعات
العسكرية األمريكية ،إذ جيري استغالهلم مقابل  23سنتًا فقط
يف الساعة الواحدة ،للمساهمة يف صناعات كربى شركات
األسلحة ،مثل «رايثيون» و»لوكهيد مارتن» ،إىل جانب
صناعة نظم التوجيه ألنظمة صواريخ «باتريوت» ،وجتميع
ٌ
استغالل
اخلوذ العسكرية ،واإلمدادات العسكرية األخرى.
ّ
تغذي أمريكا من جرائه استعمارها اخلارجي ،عرب استعمار آخر،
داخلي جيري يف سجونها املمتدة على طول البالد.

دور منظمة «أليك»

«أليك» أو ما يعرف مبنظمة «جملس التبادل التشريعي
َّ
تشكلت عرب شراكة
األمريكي» هي جمموعة ضغط سياسية
املشرعني األمريكيني وأصحاب الشركات
فريدة من نوعها بني
ّ
وجمتمع األعمال ،للمساهمة يف تنمية صناعة السجون ،وإجياد
ما سيعرف بـ»جممع السجون الصناعي» .يتألف أعضاء «املنظمة
املشرعني يف
تعرف نفسها ،من حواىل ربع
ّ
غري احلزبية» ،كما ّ
ّ
كل والية ،واملساهمني والسياسيني .حتت مظلتها ،وبفضل
املشرعني،
شراكاتها مع سجون القطاع اخلاص وعالقاتها مع
ّ
فرضت «أليك» قوانني كثرية ساهمت يف اكتظاظ السجون،
وعمالة السجناء الحقًا .ويف اجتماعات فريق عمل املنظمة،
يصوت أعضاء الشركات الضاغطة ِ
سّرًا على مشاريع قوانني،
ّ
ّ
يسنون القوانني يف
املشرعني ،الذين
شأنهم يف ذلك شأن
ّ
ما بعد.
ّ
املمولة،
الشركات
إحدى
«أليك»
مه
تقد
قانون
مشروع
كل
يفيد
ِّ
ّ
مثل« :إكسون موبيل» ،و»تايم وارنر كيبل» ،و»ووملارت»،
و»ستايت فارم» ،و»فيديكس» ،و»شل» ،و»ماكدونالدز»،
و»كوكا كوال» ،و»جونسون آند جونسون» ...وغريها الكثري.
أفادت «ووملارت» ،العضو القديم يف اجمللس ،مث ًال ،من
إقرار قانون «دافع عن أرضك» ( /2005فلوريدا) والذي ميكن

الشخص مبوجبه الدفاع عن نفسه أو اآلخرين إذا شعر بتهديد
متخيل ،لكونه ّ
وشيك أو ّ
وفر بيئة ازدهرت فيها مبيعات
حتى
ّ
تعد األكرب يف جمال بيع البنادق
السالح ،حني كانت الشركة ُّ
يف أمريكا ،والرصاص بالتجزئة يف العامل.
كل التشريعات ،من قانون « 3جرائم» إىل «قوانني احلد
األدنى من األحكام اإلجبارية» ،و»دافع عن أرضك» ،إىل باقي
لدر أرباح ستكون
القوانني اليت ِّ
تقدم تدفقًا ثابتًا من السجناء ّ
من نصيب مالكي األسهم ،لعبت «أليك» دورًا يف «إقناع»
املشرعني باعتمادها.
ّ

ترامب ...عهد «االزدهار»

«أنا مرشح القانون والنظام ...يف أيام املاضي اجلميل ما
كان هذا ليحدث ...كانوا خيرجونهم على نقالة ...ال تأخذكم
بهم رمحة» ،يقول املرشح دونالد ترامب ،يف  ،2016ردًا على
طرد حمتجني سود ضد العنصرية من مهرجانه االنتخابي ،جرى
يف أجواء استقطاب إثر تصاعد العنف بني الشرطة والسود يف
داالس« .املاضي اجلميل» ،تلك إشارة إىل أيام االضطهاد
العنصري واملمارسات اليت كانت سائدة ضد السود ،إبان
التفرقة ،أما «القانون والنظام» فهو عالمة االضطهاد الفارقة
يف املراحل الالحقة بلبوس حفظ األمن .صحيح أن الرئيس
يتحمل مسؤولية املسألة العنصرية املعاصرة
األمريكي ال
ّ
ّ
حمطة،
وتراكماتها ،رغم خطابه العنصري الصريح يف أكثر من
ّ
املقنع» أو «العبودية احلديثة» ال
لكن دوره يف «االضطهاد
يقتصر على يّ
تبن اخلطاب العنصري واللعب عليه وتغذيته
وإشعال هذا االحتقان بتصرحياته املستفزة ،بل كان لديه
دور عملي فاعل برز سريعًا منذ اللحظة األوىل لدخوله البيت
األبيض.
وقع ختادم متبادل بني ترامب الذي يؤيد خصخصة السجون،
تقدم خدمات للسجون .دعمت هذه الشركات
والشركات اليت ّ
ترامب يف محلته االنتخابية بأموال طائلة ،ووجدت يف خطابه
املعادي للمهاجرين والسود بابًا مغريًا لزيادة األرباح كلما
ازداد السجناء .وبالفعل ،فقد حفظ ترامب اجلميل هلذه
الشركات ،ولوحظ سريعًا ،عقب دخوله البيت األبيض ،كيف
ازدادت عقود هذه الشركات ومثيالتها ،وازدهرت أعماهلا،
كما ازدهرت السجون اخلاصة بشكل عام ،بعد فرتة من الرتاجع
الطفيف .من هذه الشركات ،شركتان كبريتان تستحوذان
على أكثر من نصف العقود لبناء السجون اخلاصة وتوسيعها
بعائدات بلغت يف  2016حواىل  3.5مليارات دوالر ،وهما «كور
سيفيك»  Core Civicو»جي إي أو غروب» .GEO Group
وتؤكد «مبادرة املساواة يف العدالة» أنه حتى الشركات
الصغرية مثل «إل سي إس كوريكشيونال سريفيسيز» LCS
 Correctional Servicesو»إميريالند كوريكشيونز» Emerald
ّ
وتتمتعان بعقود لبناء
 ،Correctionsت ّربعتا حلملة ترامب،
العديد من السجون ومراكز االعتقال يف أحناء متعددة من
الواليات املتحدة.
يذكر أن باراك أوباما حاول التخفيف من دور السجون اخلاصة،
على وقع شكاوى من فضائحها الكثرية ،قبل أن يأتي ترامب
وتتوسع بشكل أمشل مع
ويعيد االزدهار الستثمار السجون
ّ
ازدياد مالحقة املهاجرين على احلدود.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

تلوّث الشاطئ اللبناني :ال مضادات
قادرة على معاجلة جراثيم البحر

انقطاع أدوية القلب :فتّش عن
مافيا الشركات!

ضد معظم أدوية االلتهابات،
جراثيم البحر اللبناني اكتسبت مناعة
ّ
مبا فيها الـ»كوليستني» الذي ُيستخدم بعد فشل معظم املضادات
احليوية األخرى ،وخصوصًا لدى أصحاب األمراض املزمنة .يف
أعدتها اجلامعة األمريكية يف بريوت ،تبينّ أن مرتادي
دراسة
ّ
الشواطئ يف لبنان قد يكونون عرضة ألنواع من البكترييا ذات
يصعب عالجها إىل حد كبري.
املناعة ،ما
ّ
تلوث الشواطئ يف لبنان خربًا جديدًا .دراسات
عد
قد ال ُي
ّ
كثرية أشارت سابقًا اىل أن مياه البحر يف غالبية املواقع على
تتضمن أنواعًا خمتلفة من البكترييا .لكن اجلديد،
الساحل اللبناني
ّ
واخلطري ،هو ما كشفته دراسة أجراها أخريًا فريق حبثي يف
خمترب ميكروبيولوجيا الغذاء يف اجلامعة األمريكية ،حول اكتساب
ضد معظم أدوية االلتهابات،
اجلراثيم يف البحر اللبناني مناعة
ّ
مبا فيها الـ»كوليستني» .واألخريُ ،يعرف بدواء «املالذ األخري»
ويعطى للمرضى يف حال فشل املضادات احليوية األخرى يف
ُ
شفائهم .وأوضحت الدراسة أن الكوليستني هو أحد اخليارات
امل ّ
القليلة املتاحة لعالج االلتهابات ُ
تتسبب بها بكترييا
عقدة اليت
ّ
تعرضت خلطر شديد بسبب
فعاليته
« ،Enterobacteriaceaeإال أن
ّ
ظهور جينات ُمقاومة له وقابلة لالنتقال (.»)mcr
وبعد مجع عينات من مياه البحر من  22موقعًا على الساحل اللبناني
من الشمال إىل اجلنوب ،رصدت الدراسة ،للمرة األوىل ،وجود بعض
اجلينات املقاومة للمضادات احليوية إىل جانب اجلينات املقاومة
ملادة الكوليستني  .1-mcrكما تبينّ وجود أنواع من بكترييا E. coli
اليت تنتمي اىل سالالت موجودة يف البشر واحليوانات واألطعمة
يف 10مواقع من أصل  ،)٪45.5( 22وأظهرت التحليالت أن كل
عينات تلك البكترييا تتضمن جينات الـ  1-mcrالكفيلة بإكساب
البكترييا مناعة ضد غالبية أدوية االلتهابات.
وحبسب الدراسة ،فقد أظهر اختبار احلساسية ملضادات امليكروبات
أن كل عينات الـ  E. coliكانت مقاومة لثالث فئات من املضادات
احليوية على األقل ،من بينها البنسلني ( ٪100من العينات)
واألمبيسلني ( .)٪94وهذه العينات مُيكن أن تعيش لفرتة طويلة
يف مياه البحر «ما يسمح للتيارات بتفريقها خارج املياه احمللية».
ولفتت الدراسة اىل وجود عينات من الـ  1-mcrبشكل أساسي
قرب منافذ الصرف الصحي الرئيسية« ،ما يشري إىل أن التلوث
قد يكون مرتبطًا بالتصريف املباشر ملياه الصرف الصحي و /أو
الفائض الذي قد حيمل من دون معاجلة النفايات البشرية والزراعية
والصناعية».
ُ
وخلص معدو البحث إىل أن تقريرهم هو األول من نوعه الذي
ّ
يوثق «حدوث واستمرار  1.1-mcrالقابل لالنتقال يف البحر
األبيض املتوسط» ،داعني إىل «مراقبة مضادات امليكروبات يف
لبنان ودول البحر األبيض املتوسط األخرى ذات البنية التحتية
والتحديات االقتصادية املماثلة ،من أجل السيطرة على انتشار mcr
وجينات مقاومة مضادات امليكروبات األخرى».
األستاذ يف كلية األغذية والعلوم الزراعية ُ
املشرف على الدراسة
(بالتعاون مع الدكتور هادي جعفر) عصمت قاسم أوضح لـ»األخبار»
أن هلذه الوقائع «حطورة على ُ
املقيمني يف لبنان ،ممن يرتادون
الشواطئ على صعيدين :األول هو أن بكترييا الـ  E. coliاليت
يتعرض هلا مرتادو الشواطئ «قد تكون مسببة لألمراض ،واإلصابة
مبثل هذا النوع من البكترييا احلاملة جلينات الـ  mcrسيكون من
الصعب جدًا عالجه.
والثاني ،أن وجود هذه البكترييا دليل على وجود جراثيم أخرى
قد تكون أكثر خطورة بعد اكتسابها جني الـ  mcrمن الـ .»Ecoli
وأضاف« :على سبيل املثال ،حاالت التسمم اليت كانت تسجل
بفعل بكترييا الساملونيال املوجودة يف مياه البحر قد تتفاقم ،ألن
هناك احتمال أن تكتسب الساملونيال مناعة ضد الكوليستني بسبب
جينات الـ  .»mcrوانتشار الـ « mcrيعين ُحكمًا انتشار اجلراثيم يف
ّ
ستقل اىل حد كبري فعالية الكوليستني الذي
اجملتمع اللبناني ،فيما
نعتمد عليه يف عالج األمراض املستعصية».
يشدد قاسم على أن الدراسات اليت تناولت تلوث الشاطئ
اللبناني سابقًا «مل تتناول موضوع املناعة ضد املضادات احليوية،
ومل يسبق ألحد أن حبث يف الـ  mcrاملسبب الرئيسي للمناعة ضد
الكوليستني والذي ينتقل من بكترييا اىل أخرى يف مياه البحر يف
لبنان».
ولفت اىل أن هناك  3دراسات فقط على مستوى العامل كشفت
وجود الـ  mcrيف مياه البحر :يف ستة مواقع يف الصني وثالثة
مواقع يف الربازيل ويف اجلزائر «وهذه بالد أكرب بكثري من لبنان
من حيث املساحة واإلنتاج الصناعي والزراعي والتلوث» .األخطر
أنه «يف لبنان عثر على هذه البكترييا يف  %45,5من العينات،
واألكثر خطورة أيضًا أننا وجدنا يف بعض العينات أكثر من 19
جينًا خمتلفًا غري الـ  mcrتتسبب يف املناعة ضد أنواع أخرى من
املضادات احليوية ،وهذه اجلينات تكتشف للمرة األوىل عامليًا اىل
عينات من املياه ،ما يعين وجود تلوث واسع جدًا
جانب الـ  mcrيف ّ
وخطر وحباجة اىل تدخل فوري» ،الفتًا اىل أن «حركة تيارات املياه
تزيد املوضوع تعقيدًا ،إضافة اىل التدفق الدائم للمياه اآلسنة اىل
البحر».

منذ أكثر من شهرُ ،فقدت أدوية أساسية يستخدمها مرضى القلب
من األسواق .عدد كبري من األطباء يتهمون املستوردين بافتعال
األزمة بسبب رخص سعر هذه األدوية ،فيما تعزو «دفوعات» هؤالء
األسباب اىل «كورونا» و»إجراءات روتينية» أخرى.
يف غضون ذلك ،تؤكد معلومات «األخبار» أن هناك «شبكة»
من ُ
املستوردين تستثمر يف أزمة سعر الصرف عرب سحب كميات
املسعرة وفق سعر الصرف الرمسي وإعادة بيعها
األدوية
من
كبرية
ّ
للخارج بالدوالر.
أدوية أساسية ملرضى القلب ُفقدت من األسواق ،منذ مدة ،من
درة للبول (مثل  lasixو )burinexيستخدمها هؤالء
بينها عقاقري ُم ّ
ومرضى القصور الكلوي املزمن أيضًا .هذه األدوية ُتفقد من
للمستوردين»،
األسواق ألنها ،على األرجح« ،رخيصة وغري مرحبة ُ
حبسب رئيس مجعية أطباء القلب يف لبنان مالك حممد .األخري أصدر
مدرة للبول مبا
بيانًا لـ»رفع الصوت عاليًا» استنكارًا النقطاع أدوية ّ
يؤدي إىل «ازدياد الدخول إىل ُ
املستشفيات بسبب االختناق الذي
يؤدي إىل الوفاة».
وأشار إىل أن اجلمعية تواصلت مع نقابة ُم ّ
صنعي األدوية يف
لبنان« ،ومت التأكد من أن لدى اجلمعية القدرة على التصنيع
حمليًا» ،وأن «العائق يكمن يف غياب التخطيط الالزم ،ذلك أن
تصنيع هذه األدوية حباجة إىل استثمار ،وحلماية هذا االستثمار ال
بد من التزام واضح من الدولة بهذه احلماية».
ُ
تعمد انقطاع األدوية بسبب كلفتها املنخفضة (ال يتجاوز
شبهة
ّ
سعر أكثرها عشرة آالف لرية) تعززها تأكيدات عدد من أطباء
القلب تواصلت معهم الزميلة «األخبار» ،مستندين إىل «ماضي»
بعض املستوردين الذين عمدوا سابقًا إىل سحب أدوية منخفضة
الكلفة من السوق اىل حني إجياد بديل أكثر كلفة .ولفت هؤالء إىل
أن بعض األدوية املقطوعة ال بدائل هلا ،أما تلك اليت هلا بدائل (ما
ُيعرف بأدوية اجلينرييك) فهي مقطوعة أيضًا.
أحد األطباء املختصني أشار اىل أن دواء  ،cordaroneاألكثر استعما ً
ال
واملخصص للحفاظ على انتظام
لدى من يعانون من كهرباء القلب،
ّ
للمصابني بالرجفان األذيين «متوفر يف السوق منذ
دقات القلب ُ
سنوات طويلة كشربة املاء ،لذلك فإن انقطاعه ُمستغرب .واألغرب
أن األدوية البديلة له (كـ  flecaineأو  )rythmonornتتوافر يومًا
أما األدوية املماثلة اليت كانت تتوفر جزئيًا ،أي من خالل
وختتفي أيامًا! ّ
طلب مسبق من الصيدليات كـ  ،sotalolفقد انقطعت كليًا أيضًا»!
رئيس نقابة ُمستوردي األدوية كريم جبارة ،من جهته ،نفى
لـ»األخبار» أن يكون «رخص» األدوية هو سبب انقطاعها ،مشريًا
اىل أن « %90من األدوية املوجودة يف السوق يبلغ معدل سعرها
عشرة آالف لرية ،وإذا كان السبب رخص األسعار ،فهذا يعين
وقف استرياد غالبية األدوية».
وأشار اىل أن هناك صنفني أساسيني من األدوية مفقودين:
صنع حمليًا برخصة من معمل
األول« ،الزيكس» ( ،)lasixوهو دواء ُي ّ
فرنسي «ويعود سبب انقطاعه إىل نقص املواد األولية بسبب ّ
تأخر
وصول الشحنات نتيجة أزمة كورونا ،وقد وصلت أخريًا دفعة من
ويتوقع أن يباشر تصنيعه يف اليومني املقبلني».
هذه املوادُ ،
ويعزى انقطاعه إىل
املستورد،
()Burinex
«بيورينكس»
والثاني،
ُ
«إجراءات روتينية تتعلق بتسجيله يف وزارة الصحة بعدما طرأ تغيري
على تركيبته ،ما حيتاج معه اىل احلصول على موافقة لتسجيله.
وقد جتاوبت الوزارة أخريًا ،ومت تسريع دراسة امللف للموافقة عليه
وإعادة تسجيله قبل طرحه يف األسواق» ،علمًا بأن مصادر طبية
أشارت إىل أن الروتني الذي حيكم آلية تسجيل األدوية مل يتغري،
وبالتالي ال تربير لالنقطاع.
رئيسة نقابة مصانع األدوية يف لبنان كارول أبي كرم ّ
أكدت كالم
جبارة عن تسبب «كورونا» يف انقطاع املواد األولية املستخدمة يف
تصنيع «الزيكس» ،وأشارت اىل أن هناك مصنعًا ثانيًا يف لبنان
دواء بدي ًال سيكون «متوافرًا بدءًا من األسبوع ُ
املقبل».
سيطرح
ً
ولفتت إىل أهمية «وضع ختطيط مسبق بالتعاون مع وزارتي
الصناعة والصحة لدعم الصناعة احمللية ،بهدف تأمني أكرب عدد من
األدوية األساسية وتفاديًا إلخراج عمالت أجنبية من البلد».
ولكن ،ماذا عن بقية األدوية ُ
املستوردة يف ظل األزمة احلالية؟
ّ
تتعلق بالسيولة،
وفق جبارة ،هناك «صعوبات ومشاكل أساسية
املستوردين إما عالقة لدى ُ
إذ إن أموال ُ
املستشفيات والدولة
ً
مباشرة ،وإما حمجوزة يف املصارف» ،داعيًا إىل دفع
اليت نبيعها
ُ
املستحقات «ألن خمزون األدوية لدى كثري من املستوردين بات
على شفري النفاد».
ولفت اىل أن «الدواء حاليًا بني أرخص املنتجات» ،وقطاع األدوية
ال يزال ،حتى اآلن ،يف منأى عن أزمة سعر صرف الدوالر ،ألن
«التسعري يتم على أساس سعر الصرف الرمسي» .وهنا ،حتديدًا،
يبدو أن هناك «قطبة خمفية».
ففي معلومات الزميلة «األخبار» أن بني أسباب انقطاع األدوية
أيضًا ،شراء بعض املستوردين كميات كبرية من األدوية
تسعر وفق سعر الصرف الرمسي (1515
املنخفضة الكلفة اليت
ّ
لرية) ،ويعيدون بيعها اىل بلدان أخرى ،كاألردن وغريه ،بالدوالر،
حمققني أرباحًا مضاعفة»!

هديل فرفور

قلب الطاولة ،بدء معركة
الفساد واملسار الشاق

ً
كلمة توجه
ألقى الوزير جربان باسيل يف ذكرى  ١٣تشرين األول،
اًَ
قائل :عندما تشعر بأنك مل تعد
فيها إىل الرئيس ميشال عون
تتحمل ،فلتضرب بيدك على الطاولة ،وحنن من سيقلب الطاولة
عليهم .بالتوازي مع هذه ذكرى تشرين يف احلدث ،أعلن الرئيس
حسان دياب يف  ١٥حزيران ،احلرب على الفساد.
املوقفان متناغمان ،ويصالن إىل اهلدف ذاته ،وهو «قلب
الطاولة» .فهل ستبدأ معركة العهد،
كرس
ً
مدعوما بتيار وطين ّ
حرّ ،
رئيسه اجلهود حملاربة الفساد؟ وحكومة أعلن رئيسها قرار البدء
بقلع الفساد ،الذي ينخر كل مفاصل الدولة واملؤسسات الرمسية
من شروشه؟
توقف الكثريون عند مفهوم «قلب الطاولة» ،وماذا عنى بها الوزير
باسيل! فهل قصد املعنى التجريدي هلذه العبارة ،أي قلبها على
رؤوسهم بقوة العضالت ،أم السالح؟ وماذا عن رئيس احلكومة،
واختيار التوقيت غري املناسب لقراره ،بعد أن خسر معركة إقالة
حاكم مصرف لبنان؟
كثريون ّ
حللوا وناقشوا،
وفسروا .وآخرون شطحوا متطرفني،
ّ
أن حترك  ١٧تشرين األول ،هو اإلنقالب احلقيقي على
معتربين ّ
أن القليل منهم ،فهموا املعنى احلقيقي
تصريح مهندس العهد .إال ّ
أن قلبها لن يكون بالعنف ،فال تربية الوزير
هلذه العبارة .فاملؤكدّ ،
األخالقية ،تسمح له باإلقدام على هكذا فعل؛ وال تربيته الوطنية،
تدفع به إللغاء اآلخر بهذه الطريقةً .
إذا ،كيف سيقلب جربان باسيل
الطاولة؟ هذا هو السؤال احلقيقي.
اإلجابة عن هذا السؤال ،ليست مستحيلة ،عند من ميتلك شخصية
عنيدة ،ذكية ،لبقة يف التعاطي مع اخلصم .شخصية ،ديناميكية
إن جربان باسيل،
قادرة على املناورة طويلاً  ،إليصال فكرتهّ .
واضع هندسات السياسة املستقبلية للبنان ،سيقلب الطاولة
ٍ
يف رسم
خمطط متوسط املدى يرتكز على قاعدتني :التوظيفات
والتعيينات.
يدرك باسيل جيدًا ،مكامن الفساد يف البالد؛ وخربته الطويلة اليت
اكتسبها يف
تسلمه الوزارات ،ال سيما اخلارجية منها ،جعلت منه
ّ
ً
ً
حمنكا مع الداخل ،وديبلوماسيا مع اخلارج .جربان باسيل ،ليس
بعيدا عن أورشليم ،فهو يعلم تفاصيل اللعبة السياسية يف لبنان،
ً
ً
سيدا
أن الوزير يف وزارته ليس
ويدرك
مطلقا ،ليس اآلمر
ً
ً
جيدا ّ
الناهي .بل املوظفون يف كل دائرة حكومية ،من مدير عام حتى
ً
أصغر موظف ،هلم الدور الفعال يف تطبيق القرارات،
وأحيانا،
نصها.
ّ
إن الطاولة اليت قصد الوزير باسيل قلبها ،هي طاولة التعيينات،
ّ
والتوظيفات .هذا ما برز يف التعينات األخرية اليت صادق عليها
جملس الوزراء .لدرجة دفعت بالرئيس سعد احلريري ،إىل تسميتها
بـ «تعيينات باسيل» .ال ختفي أوساط رئيس التيار الوطين
احلر،
ّ
جدا.
أن معركة التوظيفات والتعيينات ليست بالسهلة ،بل صعبة ً
ّ
أن الوزير
ماض بها للنهاية ،حتى لو كان
وتضيف هذه األوساط ّ
ٍ
ذلك على وقع التهديدات املستمرة ال سيما من فرجنية ،جلهة
اإلنسحاب من احلكومة أو عرقلة عملها.
أهمية تلك التوظيفات ،أنها ُتعترب بداية اخلطوة األوىل يف مسار
األلف ميل ،حنو التغيري احلقيقي .فكل تغيري اليوم يفرضه الوزير
باسيل يف التعيينات والتوظيفات ،ينظر إليه على أنه اخلطوة األوىل
ألن التغيري يبدأ يف املوظف واملسؤول .هلذا
لبناء الدولة الصحيحةّ .
أن حرص الوزير على التعيينات ،هو لقلب الطاولة احلقيقي،
جند ّ
والتوجه حنو تغيري مرتقب لدولة املواطن ،يف املستقبل القريب.
مبقابل قلب الطاولة ،تتقاطع قرارات رئيس احلكومة ،الدكتور
حسان دياب ،النية ببدء مكافحة الفساد ،واقتالعه .ال بل الوقوف
ً
ٍ
سياسيا ،من أية
ضغطا
إىل جانب كل وزير يتلقى
جهة كانت.
ً
غريه،
من
أكثر
ويعلم
القرار،
خطورة
يدرك الرئيس دياب
أن
ّ
ّ
مير بالسهولة املتوقعة .فالفساد يف البلد ،له متمكن
املوضوع لن ّ
وإن القتال لن يكون سهلاً  ،ألنه
من عقول الكثري من اللبنانينيّ ،
ً
ً
وصغرية على السواء.
كبرية
سيدحرج رؤوسًا
أن قراره هذا بقدر جرأته سيجابه من داخل
يعلم الرئيس ديابّ ،
ً
كثرية ،قد يكون ّ
احلكومة ،قبل اخلارجّ .
ألنه سيطرق أبوابًا
كل
حبد ذاته .هلذا سيختار الرئيس السري
باب منها مغارة علي بابا ّ
بني األلغام ،كي ال ينفجر لغم ما ،ويودي إىل تطيري احلكومة من
أساسها ،وهذا ما سيكون حريصًا عليه .لكن يف املقابل ،قد يكون
مطمئنا إىل قراره هذاّ ،
ً
الرئيس
ألنه يسند ظهره على الرئيس
ميشال عون ،الذي كان أول من أعلن احلرب على الفساد بالقسم
عند توليه الرئاسة .وخلف الكواليس ،هناك ،حزب اهلل ،الذي برهن
جدية العمل إلنقاذ ما تبقى من اجلمهورية.
عرب وزيره حسن محد
ّ
أخريا ،مشروع مكافحة الفساد ،إن كان بقلب الطاولة ،أم بالقرار
ً
اجلريء سيكون اخليار األنسب لوضع البلد على السكة الصحيحة.
رغم خماطر اخليارينّ ،
أن العهد
أي وقت مضى
إال ّ
مصمم أكثر من ّ
ّ
على إنهاء واليته ،بهدية يقدمها للبنانيني لطاملا انتظروها.

د.جريار ديب
أستاذ الفكر السياسي يف الجامعة اللبنانية
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مـقاالت وتـحقيقات

صرف مجاعي يف «األمريكية»

«أزمة» إخراجات القيود العائلية:

أزمة مالية أم سوء إدارة فضلو خوري؟ احل ّق على ديوان احملاسبة ...والدوالر!
راجانا حمية

أزمة
تتمدد
ّ
معة
جلا
ا
يف
األمريكية
بريوت .فما بني
خطاب «أصعب
ا أل ز ما ت »
للرئيس فضلو
خوري واجتماعه
رئيس
مع
ا جلمهو ر ية
عون
ميشال
األسبوع
أواخر
املاضي ،يستعد
العاملون يف أحد
الصروح
أهم
يف
التعليمية
ألسوأ
لبنان
اليت
األزمات

ال أزمة بيانات قيود عائلية
يف لبنان ...بعد ،وفق
العامة
املديرية
تأكيد
لألحوال الشخصية .مع
ذلك ،ليست األمور على
ما يرام ،إذ حيول ارتفاع
األسعار دون إجراء استدراج
ّ
سيكلف أضعاف
عروض
االعتمادات« .احلق» ،هنا،
على الدوالر ...وأيضًا
على ديوان احملاسبة الذي
رفض عقدًا نهاية العام
املاضي كان سيحول دون
ّ
ويكلف أقل
شح البيانات
ّ

مخاوف من تدفيع الجامعة ثمن إنقاذ املستشفى الذي يعاني منذ فرتة غري قصرية
(هيثم املوسوي)

ستطاهلم يف لقمة عيشهم ،إذ بدأت ،فعليًا،
التحضريات لرزمة «إجراءات مؤملة» ستباشرها
اإلدارة اليوم.
قبل شهٍر من اآلن ،خرج رئيس اجلامعة االمريكية
يف بريوت ،الدكتور فضلو خوري ،ليعلن عن
متر بها اجلامعة .يومها،
«أصعب األزمات» اليت ّ
تال الرئيس خطابًا كان معروفًا أنه سيصبح -
يف ما بعد « -اخلطاب التأسيسي» ملا ستكون
عليه املرحلة املقبلة ،ومتهيدًا إلجراءات ستتخذها
كصرح تعليمي وكمستشفى،
إدارة اجلامعة،
ٍ
للخروج من األزمة ...إن أمكن .خالل تلك
الفرتةُ ،عقدت اجتماعات عديدة للتشاور
بشأن طبيعة اخليارات اليت ميكن اللجوء إليها.
اجتماعات ختللتها توترات وخالفات مع خوري
الذي ينحو صوب «خيارات متطرفة» ،حتت
متر بها
جناح األزمة االقتصادية اخلانقة اليت ّ
البالد .كما ختللتها «استقاالت طوعية» ،على ما
حلت بد ً
تقول املصادرّ ،
ال منها أمساء «سقطت
بباراشوت الرئاسة» .ويف هذا السياق ،فإن
استقالة حممد علي حراجلي« ،الرجل الثاني يف
ّ
شكلت احلدث
األمريكية» ،األسبوع املاضي،
األبرز .وقد سبقتها استقالة مدير املركز الطيب
غزال،
يف اجلامعة األمريكية ،الدكتور زياد ّ
قبل فرتة وجيزة ،وقبلهما استقالة عميد كلية
الطب ،حممد الصايغ ،أواخر العام املاضي،
وهو الرجل الذي «خدم» ألكثر من  23عامًا يف
«األمريكية» ،قبل أن «يطيحه» خوري.
بعد مرور شهر على اخلطاب الشهري ،كان اللقاء
الشهري خلوري برئيس اجلمهورية ميشال عون،
االسبوع املاضي ،إلطالعه على واقع احلال
يف املؤسسة ،وعرض اخلطة املزمع تطبيقها
ملعاجلة األزمة ،وبغرض حتصيل «الغطاء»،
سّرب
لكون اإلجراءات «ستكون مؤملة» ،كما ُ
ّ
«بق» خوري
عن االجتماع .يف اليوم التالي،
صرح عن اجلزء الذي صار معلومًا
البحصة.
ّ
ومشاعًا داخل أروقة اجلامعة ،متحدثًا عن عملية
ٍ
صرف مجاعي تطال  %25من القوى العاملة
ّ
تشغل ما ال يقل عن  6آالف
يف املؤسسة اليت
و 500عامل« .جمزرة» يتناقل موظفو اجلامعة
أنها تستهدف ما ال يقل عن  1200عامل ،ومثة
من يرفع العدد إىل حنو  ،1500فيما ُيتوقع
«أن يعرف املصروفون بقرارات صرفهم
اليوم تزامنًا مع بدء السنة املالية اجلديدة»،
على ما تقول املصادر ،مشرية إىل أن اإلدارة
ستعطي املصروفني تعويضات على أساس 12
شهرًا .وهي «تعويضات منصفة ،إال أنها  -من
جهة أخرى  -حماولة التفافية على اإلجراءات
القانونية يف مثل تلك احلاالت اليت أساسها
جملس العمل التحكيمي».
الصرف قد يطال ربع العاملني يف الجامعة
واملستشفى ،أي ما يصل اىل  1500شخص
هي «معركة بقاء» .هذا ما يقوله خوري وآخرون
على قاعدة أن «ما تفعله اإلدارة اليوم هو

قطع اليد املريضة ال انتظار انتشار املرض يف
«تفهم»
اجلسم كله» ،وهو ما قد يكون موضع
ّ
إذا ما أخذنا يف االعتبار حجم األزمة يف البالد.
لكن القضية بالنسبة إىل آخرين من العارفني
يف شؤون اجلامعة هي «أزمة سوء إدارة أكثر
صرفت يف السنوات
مما هي أزمة مالية بعدما ُ
حد
األخرية مبالغ كثرية وكبرية وصلت
ّ
التبذير» .يف رأي هؤالء« ،األزمة مل تصل اىل
حدود إعالن االستسالم ،ولكن ميكن تفسريها
على أن اإلدارة استغلت األزمة االقتصادية
الكبرية يف البالد لتمرير القرارات» .ويشكو
هؤالء من «فائض ديكتاتورية لدى خوري
واحنياز سياسي واضح ،والقضية ليست وليدة
اليوم ،بل نتيجة نهج إداري مستمر منذ فرتة
حياول من خالله الرئيس تنظيف حميطه» .وهي
بدأت ،بالنسبة إىل البعض ،مع «التضييق
الذي أدى اىل استقالة الصايغ» .ويف اإلطار
نفسه ،تتحدث املصادر عن «اجلدل الذي
لغزال» ،إذ أتى
تيق خلفًا ّ
أثاره تعيني جوزف ُع ّ
تعيينه «مفاجئًا» ،خصوصًا أن «من وضع يف
هذا املنصب احلساس كانت له مشاكل سابقة
يف أماكن أخرى (اجلامعة اليسوعية واجلامعة
اللبنانية األمريكية)» ،ويبدو أن اإلتيان به هو
«ليدير التفليسة وعمليات الصرف».
ختوف البعض يف الصرح األكادميي من
ومع ّ
حماولة «تدفيع اجلامعة مثن إنقاذ املستشفى
الذي يعاني منذ فرتة غري قصرية» ،تشري
املصادر إىل أن غالبية املصروفني« ،وبنسبة
حنو  ،%90سيكونون من الكادر الطيب
والعاملني يف املستشفى» ،باعتبار أن النسبة
األكرب من العاملني هم هناك .ويف هذا اإلطار،
«عملت اإلدارة على إعداد مجلة من املعايري
اليت على أساسها سيتخذ قرار الصرف ،منها
مث ًال سنوات اخلدمة وأصحاب اإلجازات املرضية
وغريها».
مع ذلك ،ليس الصرف آخر مطاف «اإلجراءات
املؤملة» ،إذ بوشرت يف املؤسسة ،قبل فرتة،
حماوالت للتخفيف من النفقات ومن املوظفني
أيضًا ،من خالل العمل على دمج بعض األقسام
وحتى بعض االختصاصات .وتتحدث املصادر
عن إمكانية «دمج كليات» .أما يف األمور اليت
بدأ العمل بها ،فيذكر بعض العاملني يف املركز
الطيب للجامعة األمريكية أنه «جرى احلديث فعليًا
عن دمج قسمي املوارد البشرية يف املركز
الطيب واجلامعة يف قسم واحد ،وقد دفع هذا
اخليار إىل تقديم مديرة املوارد البشرية يف
املركز الطيب ردينة حداد استقالتها» .كما طال
الدمج أقسام «تزويد املرضى بصور األشعة
والفحوص والسجالت الطبية واملخترب ،على
أن تصبح قسمًا واحدًا بإشراف  3موظفني»،
إضافة اىل أن «التشحيل» سيكون أيضًا ضمن
األقسام على قاعدة «من ميكن االستغناء عنهم
من دون التأثري يف املهمات املطلوبة».

بكثري بعدما «طارت» األسعار اليوم.
السبت املاضي ،أصدرت املديرية العامة
لألحوال الشخصية مذكرة حتمل الرقم ،43
يطلب مبوجبها املدير العام ،العميد الياس
خوري ،من «رؤساء أقالم النفوس عدم إصدار
بيانات قيود عائلية إال للضرورة واالكتفاء
باملصادقة على البيانات الصادرة بتاريخ قديم
واملتوافرة لدى أصحاب العالقة بعد التأكد
من أنه مل يطرأ عليها أي تعديل» .مل تكد
املذكرة تصل إىل املعنيني ،حتى احتلت عبارة
«شح يف دفاتر إخراجات القيد العائلية» مراتب
ّ
متقدمة يف «تراند» مواقع التواصل واملواقع
اإلخبارية .ترافق ذلك مع كالم رئيس رابطة
خماتري صيدا ،إبراهيم عنرت ،األسبوع املاضي
عن «شح كبري يف أوراق القيود العائلية يف
دائرة النفوس» ،وإعالن عدد من املخاتري يف
عكار ،يف بيان أمس ،عن «انقطاع دفاتر إخراج
القيد العائلي من دوائر النفوس» ،داعني
«املواطنني إىل عدم طلب أي إخراج قيد عائلي
جديد إىل حني قيام وزارة الداخلية والبلديات
بطباعة دفاتر جديدة».
يؤكد خوري أن «ال وجود ألزمة بيانات» .لكن
املذكرة (جاءت للتذكري باملذكرة الرقم 27
اليت صدرت يف الثامن من نيسان املاضي
ومحلت املضمون نفسه) مل تأت من فراغ.
ففي الشهر العاشر من العام املاضي ،أحالت
اإلدارة إىل مراقب عقد النفقات لدى وزارة
الداخلية والبلديات مشروع عقد اتفاق مع إحدى
الشركات لطباعة إخراجات القيود واللواصق
العائدة هلا سندًا إىل قرار صادر عن جملس
الوزراء.
وأتبعت ذلك بـ»إيداع امللف لدى ديوان احملاسبة
إلجراء رقابة مسبقة بشأنه سندًا إىل أحكام املادة
 35من قانون تنظيم الديوان» .هناك ،مكث
امللف شهرين كاملني ،قبل أن يأتي اجلواب
بـ»عدم املوافقة على مشروع العقد بالرتاضي
لعدم توافر الشروط» ،طالبًا من اإلدارة «فتح
جمال املنافسة أمام العارضني لالشرتاك يف
عمليات تلزيم الصفقات العمومية (.»)...
كان ميكن هلذا اجلواب أن يكون عاديًا ،لو أنه
مل يأت على عتبة سنة جديدة تقتضي طباعة
بيانات جديدة .لذلك ،عمدت اإلدارة ،بعد 24
ساعة من تلقيها الكتاب ،إىل رفع كتاب إىل
وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا احلسن
للطلب من الديوان إعادة النظر يف قراره جلملة
أسباب ،أهمها عامل الوقت .فأي مناقصة
عمومية تستوجب فرتة زمنية ال تقل عن «3
إىل  4أشهٍر كحد أدنى» ألن الورق املستخدم
يف البيانات غري موجود يف األسواق ويلزم بني
 3و 4أشهٍر السترياده .السبب اإلضايف هو
أن اإلدارة نفسها مل تتمكن يف الفصل األخري
من العام املاضي «من إجراء استدراج عروض
قرطاسية بسبب ّ
متنع الشركات عن املشاركة
يف اعتمادات باللرية اللبنانية وانسحاب البعض
منها بسبب فرق سعر الدوالر».
مع ذلك ،أعاد ديوان احملاسبة التأكيد على
قراره السابق بالرفض جمددًا .علمًا بأن الغرفة

تصوير مروان طحطح

نفسها اليت نظرت يف العقد وافقت استثنائيًا
على عقود أخرى شبيهة يف إدارات أخرى «على
أن جترى مناقصات جديدة العام املقبل»!
وهذا ما استغربته اإلدارة ،مشرية إىل «عدم
موضوعية» يف تعاطي الديوان.
جلدل إضايف وخصوصًا
مل يكن الوقت يسمح
ٍ
أن الكميات املتوافرة يف الـ»ستوك» كانت
وجهت اإلدارة يف  16كانون
قليلة .لذاّ ،
الثاني املاضي كتابًا إىل التفتيش املركزي
إلدراج مناقصة عمومية يف هذا الشأن ،غري
أن الرد جاء «بضرورة أخذ املوافقة من جملس
الوزراء» .يف غضون ذلك ،استقالت احلكومة
واستغرق تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة
شهرين .عندها أعادت اإلدارة إحياء امللف
الذي نال موافقة احلكومة ،وإن كان حتى هذه
اللحظة ،مل يصدر الربنامج السنوي عن إدارة
املناقصات بسبب «األوضاع االستثنائية» اليت
حتول دون ذلك.
يف الوقت املستقطع بني صدور الربنامج
وإجراء املناقصة ،أصدرت اإلدارة مذكرات
إدارية لتجنب أزمة انقطاع تلك امللفات.
وبالتزامن ،عملت على استدراج عروض دعت
إليها «الشركات اليت أشار إليها ديوان
احملاسبة يف تقريره األول ،واليت كانت حبدود
 6شركات» .غري أن  3منها اعتذرت عن عدم
املشاركة بسبب تأرجح سعر صرف اللرية،
ٍ
شركات أخرى عروضًا مل تكن
قدمت 3
فيما ّ
على قدر متنيات اإلدارة.
وهنا ،يكمن «عتب» اإلدارة على ديوان
احملاسبة اليوم .وهو عتب بقيمة «مليارات
اللريات» .فعندما أحيل ملف العقد بالرتاضي
على الديوان ،يف تشرين األول املاضي،
كانت قيمة البيانات من «عائلية وإفرادية مع
اللواصق» حنو  795مليون لرية لثمانية ماليني
و 590ألفًا من البيانات ،منها مليون و 600ألف
بيان قيد عائلي.
وكانت الشركة قد طلبت قيمته  139لرية لكل
بيان عائلي ،أي ما يصل اىل  222مليون لرية.
أما اليوم ،فإن هذه املبالغ مل تعد تفي بالغرض.
فبالعودة إىل الشركات الثالث العارضة ،كان
السعر األدنى اإلفرادي الذي قدمته إحداها
لبيانات القيد العائلي فقط « 799,20لرية»،
أي بزيادة  660لرية لكل بيان قيد عائلي.
وقد طلبت اإلدارة استدراج عروض لـ 200ألف
سد
بيان قيد عائلي «لتأمني حاجتها» .لكن
ّ
احلاجة هنا سيكلف حنو  160مليون لرية ،أي
سيدفع
ما يوازي ثالثة أرباع املبلغ الذي كان ُ
مقابل مليون و 600ألف بيان قيد عائلي.
مل توافق اإلدارة على العرض نظرًا إىل الفارق
يف األسعار .ومبا أن ال خيارات متاحة قبل
إجراء مناقصة جديدة ،جلأت إىل عالجات مؤقتة
تعفي من انقطاع البيانات .يف الوقت نفسه،
ويف انتظار املناقصة ،تعمل على تنفيذ معادلة
جديدة تأخذ يف االعتبار التخفيف من «املعايري
األمنية» يف القيود بنسبة مقبولة «على أن تبقى
حممية بنسبة عالية من التزوير»ّ ،
علها ختفف
تتحملها املوازنة.
من األعباء اليت ميكن أن
ّ

Page 15

Saturday 20 June 2020

2020  حـزيران20 الـسبت

15 صفحة

إعــالن

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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إعــالن

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

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

16 صفحة

٣٢ ﺻﻔﺤﺔ

صفحة 17

Saturday 20 June 2020

الـسبت  20حـزيران 2020

Page 17

NEWS

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع

حاجاتكم

من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على:
0415991993

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز ،غالديس برجيكليان:

غي  COVID-19أسلوب حياتنا
لقد رّ
غي  COVID-19أسلوب
لقد رّ
مجيعا هذه
واجهنا
حيث
حياتنا
ً
معا وأود
املسبوقة
غري
األوقات
ً
أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر
اجلالية العربية األسرتالية على
الدور اهلام الذي لعبته يف هذه
الفرتة.
فحوصا ألكثر
واليتنا
أجرت
لقد
ً
من نصف مليون شخص .وهذا
واحد من أعلى معدالت الفحوص
يف العامل .هذا األمر ،إىل جانب
القيود املنطبقة واحلفاظ على
التباعد االجتماعي ملسافة 1,5
مرتّ ،
مكننا من تقليل انتشار
.COVID-19
إن هذا هو ما يدعونين ،بصفيت
رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز،
للشعور بالفخار بالوضع الذي
وصلنا إليه اليوم .ومع ذلك،
علينا ّ
أال نتقاعس.
حتى إذا كانت لديك أخف
األعراض ،جيب أن تعلن عن
ذلك وختضع للفحص .تشمل
أعراض  COVID-19احلمى أو
السعال أو التهاب احللق أو
ضيق التنفس .إذا كنت حباجة
إىل مزيد من املعلومات عن
 COVID-19أو إذا كنت ترغب
يف معرفة مكان إجراء الفحص،
ُيرجى زيارة املوقع nsw.gov.
.au
ّ
نركز اآلن على بدء عجلة
االقتصاد بأمان وإعادة الناس
إىل أعماهلم .وبفضل العمل
الشاق الذي يقوم به اجلميع

يف اجملتمع ،فإننا نقوم بتخفيف
بعض القيود يف نيو ساوث
ويلز .وسنرى املزيد من النشاط
مع عودة الناس إىل مستوى من
احلياة الطبيعية.
تقدم نيو ساوث
لضمان استمرار ّ
ويلز يف هذا اجملال ،ال ميكنين
التشديد مبا فيه الكفاية على
أهمية املساعدة يف منع انتشار
 .COVID-19عندما تكون خارج
املنزل ،جيب أن تبقي مسافة

 1,5مرت بينك وبني اآلخرين وأن
دائما النظافة الصحية
متارس
ً
اجليدة لليدين.
إننا ال نعرف متى أو إذا كان
سيكون هناك لقاح هلذا
الفريوس ،لكن ما نعرفه هو
مجيعا كيف
أننا جيب أن نتعلم
ً
نعيش يف هذه البيئة اجلديدة
يف مأمن من خطر .COVID-19
معا ،سنستمر يف البقاء يف
ً
قدما.
مأمن واملضي
ً

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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إعـالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

ع ّدة ( )Toolsللمحرتفني و الـ ()Handymen
يف جماالت البناء وامليكانيك والكهرباء وغريها..
للـبيع

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة

إشرتوا بـ $1000
وما فوق واحصلوا
على Tool
 Kitجمانا

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

فندق لعشاق الطبيعة عارضة أزياء عاملية بني وفاة طفلة يف لبنان بسبب
 ..وسط جبال األلب ضحايا حادثة حتطم طائرة
مسلسل تركي
الركاب الباكستانية

افادت وسائل إعالم لبنانية ،بوقوع حادثة مروعة يف لبنان ،يف
منطقة البقاع الغربي ،انتهت بوفاة طفلة بعد تقليدها ملشهد يف
مسلسل تركي.

وتبلغ الطفلة من العمر  9سنوات ،وهي من بلدة الروضة الواقعة
يف منطقة البقاع الغربي يف لبنان ،وتوفيت شنقا بعدما حاولت
إعادة مشهد متثيلي من أحد املسلسالت الرتكية املعروضة على
التلفاز.
وأضافت املصادر أن الطفلة كانت تتابع مسلسال تركيا وشاهدت
املمثلة الرتكية متارس عملية االنتحار شنقا حببل ،فتأثرت بهذا
ً
مستعملة شريط حذاء علقته حبديد النافذة
املشهد وقامت بتمثيله
ووضعت وسادتني حتت قدميها ،فحصلت عملية االختناق.
وهذه احلادثة ليست األوىل من نوعها يف العامل العربي ،حيث
شهدت الدول العربية حاالت مماثلة بسبب تأثر األطفال واملشاهدين
بلقطات مصورة من أفالم ومسلسالت يقدمون على إعادة متثيلها
دون مراعاة املخاطر اليت حتدق بهذه اخلطوة.

جيذب فندق يف سويسرا السياح باهلواء اجلبلي املنعش واإلطالالت
الفاخرة املباشرة على الطبيعة والنهر ،حبيث ميكن االستمتاع بها
على مدار الساعة.
حيث يقع فندق «الجية شترين» وسط جبال األلب يف سويسرا،
على ارتفاع  6463قدم فوق مستوى سطح البحر ،ومت تثبيت السرير
على اجلبال ،ملزيد من األمان ملن ينام عليه بتصميم غريب ،أو
نهائيا ،ألنه ببساطة ال حيتوي على جدران أو سقف
بدون تصميم
ً
فقط سرير وأجهزة بسيطة ،مستغال سحر الطبيعة اخلالبة اليت يقع
بها.
ويقول مؤسس الفندق دانيال تشاربونيري أن النجم ليس الفندق،
ولكن كل ضيف يقوم بزيارة الفندق فلقد ختلصنا من مجيع اجلدران،
والشيء الوحيد الذي بقي هو أنت وخربتك.
فقد مت تدشني هذا الفندق يف متوز  ،2016وبه حجوزات استمرت
حتى نهاية عام  ،2017حيث يرتبط بكثري من الوكاالت السياحية
اليت توفر له الزبائن ،خاصة أن تلك املنطقة معروفة يف سويسرا
بروعة طبيعتها .حيث تكلف الليلة الواحدة به حنو  210دوالر،
وال يوجد يف الفندق محام ،فقط سرير ملكي ،مع زوجني من
املصابيح ،واقرب محام على بعد  5دقائق سريًا على األقدام
أسفل اجلبل ،ولكن به خدمة غرف ،وتوجد مقصورة لتجهيز الطعام
للضيوف ،علما بأن الفطور والعشاء على السرير ،أما الغداء فيكون
يف املقصورة.
واملتعة الكبرية هلذا السرير الفندق هو النظر البانورامية على اجلبال
والنجوم يف الليل ،املشكلة الكبرية اليت ميكن أن تواجه الضيوف
هو سوء األحوال اجلوية ،ولكن حينها ميكن إلغاء احلجز بسهولة

إقبال أفريقي على «املشروب
املعجزة» حملاربة كورونا
أعلنت مدغشقر مؤخرا عن تصنيعها لـ «املشروب املعجزة» ،وزعمت
أنه مفيد يف التصدي لفريوس كورونا ،ليزداد الطلب عليه يوما
بعد يوم يف القارة اإلفريقية.
وأرسلت مدغشقر كمية من «الدواء» العشيب الذي أطلقت عليه
اسم «كوفيد أورغانيكس» ،إىل النيجر ،كمنحة هلذا البلد الذي يعد
من أفقر البلدان يف العامل ،حبسب ما أورده موقع «»Nigeractu
اإلخباري ،الثالثاء.
وقال مدير وزارة الصحة العامة يف النيجر ،أنار زاكارا إمساريل،
يف تصرحيات ،إن الدواء املرسل يكفي لعالج  900شخص.
وبلغ عدد حاالت اإلصابة النشطة بكورونا يف النيجر  ،184بينهم 37
وفاة ،و 534متعافيا ،حبسسب ما نقلت وكالة « األناضول».
ويف وقت سابق أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا ،أن رئيس
غينيا بيساو ،عمرو سيسوكو إمبالوبيساو ،قرر استرياد املشروب
العشيب «املواجه لفريوس «كورونا» املستجد.
وتعد النيجر سابع بلد إفريقي يطلب هذا «الدواء» العشيب من
مدغشقر ،بعد السنغال وغينيا بيساو ،والكونغو ،وغينيا االستوائية،
وتنزانيا ،وجزر القمر.
يشار إىل أن معهد البحوث التطبيقية يف مدغشقر ،أعلن عن تطويره
«دواء» استخلصه من نبات الشيح الذي يستخدم يف عالج املالريا،
ومن نباتات أخرى ،وأمسى هذا الدواء «كوفيد أورغانيكس» يف
إشارة ملواجهته فريوس «كوفيد  »19أو كورونا.
وسبق للرئيس امللغاشي ،أندري راجولينا ،أن وصف هذا الشاي
ّ
وحث مواطنيه على شربه ،وأكد
العشيب بـ «املشروب املعجزة»،
أنه يعطي مفعوله الناجع يف غضون  7أيام.
ورغم أن منظمة الصحة العامليةّ ،
أقرت بأن بعض األدوية العشبية
والطب التقليدي ،تقلل من أعراض فريوس كورونا ،إال أنها أكدت
عدم وجود دليل على أن هذه املواد متنع أو تشفي من املرض.

أفادت تقارير صحفية ،بأن عارضة األزياء الباكستانية زارا عابد،
بني ضحايا حادث حتطم طائرة الركاب الباكستانية يف كراتشي
يوم اجلمعة من االسبوع املاضي.
وقالت صحيفة «ذا صن» الربيطانية ،إن زارا اليت حتظى بأكثر من
 80ألف متابع على تطبيق «إنستغرام» كانت على منت الطائرة اليت
سقطت بالقرب من مطار كراتشي.
وذكر مسؤولو الطريان املدني ،أنه مت إنقاذ شخصني على األقل
ممن كانوا على منت الطائرة ،ومن غري الواضح ما إذا كانت زارا
بني الناجيني اللذين مت اإلبالغ عنهما.
وفيما قال عمدة كراتشي إن أيا من الركاب والطاقم البالغ عددهم
 107مل ينج من الكارثة ،حياول والدا عارضة األزياء يائسني معرفة
ما حدث البنتهما.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رمسي على أن زارا بني القتلى،
فقد غردت مصممة األزياء خدجية شاه ،قائلة« :فقدت صناعة
األزياء زارا عابد يف حتطم الطائرة اليوم .لقد كانت فتاة رائعة
وجمتهدة وحمرتفة».
وأضافت« :كنت يف حرية من الطاقة واحليوية يف صورها -
رمحها اهلل  -فقد الكثري من األشخاص أحباءهم اليوم ،رمحهم اهلل
مجيعا».
وكتب املمثل أمين خان« :زارا كنت حبيبة!!! سنفتقدك ..اهلل
يعطيك مكانة أعلى يف اجلنة».

اهلند ..قطار شحن يدهس 14
عامال نائمني على السكة
لقي ما ال يقل عن  14شخصا مصرعهم وأصيب مخسة آخرون ،بعد
أن دهسهم قطار شحن يف والية ماهاراشرتا على الساحل الغربي
للهند.
وأفادت وكالة «  »ANIاليوم ،بأن سائق القطار ،حاول إيقافه
عندما شاهد العمال املهاجرين ،وهم مستلقني ونائمني على خطوط
السكك احلديدية ،لكنه مل يتمكن من جتنب االصطدام بهم.
ومت فتح حتقيق من جانب وزارة التجارة والصناعة والسكك احلديدية
اهلندية  ،لتحديد ظروف ومالبسات احلادث.
وقال رئيس الوزراء اهلندي ناريندرا مودي ،على صفحته يف
«تويرت» ،إنه «يشعر باحلزن واألسى على ضحايا حادث القطار يف
مدينة أوراجناباد يف والية ماهاراشرتا».
وأكد أنه أجرى حمادثة هاتفية مع وزير التجارة والصناعة والسكك
احلديدية بيوش جويال ،وشدد على أنه يتابع الوضع عن كثب.
وقال« :يتم تقديم كل املساعدة الالزمة».

كلب يقلد بشكل مثري صوت
سيارات اإلطفاء

استطاع هذا الكلب تلقيد صوت صفارات اإلنذار لرجال اإلطفاء،
الذين ميرون بالقرب من املكان الذي يعيش فيه بشكل يثري
اإلعجاب.
ويظهر مقطع الفيديو الكلبة كاتي على شرفة منزله وعندما مسعت
صفارات اإلنذار ،مل ترتدد يف تقليدها.
وبهذه الطريقة ،مل تشجع كاتي رجال اإلطفاء على العمل فحسب،
بل ّ
ً
أيضا بأنه جيب عليهم البقاء يف منازهلم أثناء
ذكرت جريانها
احلجر الصحي.

الشرطة األمريكية بعدما أوقفت
سيارة مسرعة ...من كان السائق؟

سرق طفل يبلغ من العمر مخس سنوات يف مدينة أوجدين التابعة
لوالية «يوتا» األمريكية ،سيارة والديه وقادها بضعة كيلومرتات
حتى أوقفه ضابط شرطة املرور.
ووفقا لشبكة «سي بي اس نيوز» ،نقال عن ضابط الشرطة ريك
مورغان ،أنه لفت االنتباه إىل سيارة دودج جورني ،تتحرك على
مسار غري عادي.
وحبسب الشبكة ،أشار الضابط للسائق بالتوقف ،ظنا منه أنه حباجة
إىل رعاية طبية ولكن السيارة مل تتوقف لذا بدؤوا مبطاردتها.
وتبني فيما بعد أن السائق طفل امسه أدريان ،قام بسرقة السيارة
لزيارة شقيقته اليت تقطن يف والية كاليفورنيا ،بينما كان والداه
يف العمل.
ومن جانبهم ،أكدت عائلة أدريان أنه مل يسبق له قيادة سيارة من
قبل ،ومل يكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية حصوله على املفاتيح،
وبدء تشغيل السيارة والقيادة عرب املدينة.

ابتكار وسيلة آمنة للعناق من دون
خماوف انتقال فريوس كورونا

تعمل أغلب كربى شركات حول العامل على ابتكار أدوات من شأنها
منع انتشار فريوس كورونا املستجد بني املسافرين ،األمر الذي
دفع مواطنة كندية البتكار وسيلة ملعانقة والدتها املسنة.
عشية عيد األم ،قررت كارولني إليس ،عدم ترك والدتها دون
تهنئة ،يف الوقت نفسه ،أدركت من املستحيل متاما االقرتاب منها
وملسها بسبب خطر اإلصابة بالفريوس التاجي ،الذي يعترب مميتا
للجيل األكرب سنا.
وتوصلت كارولني حلل هذه املشكلة باخرتاع لباس خاص ،علقته
على حبل الغسيل ،حيث متكنت من معانقة أبنتها وحفيدها وتبادل
التهاني.
وصنفت منظمة الصحة العاملية فريوس كورونا املستجد املسبب
ملرض (كوفيد ،)-19الذي ظهر يف الصني أواخر العام املاضي،
وباء عامليا ،مؤكدة أن أرقاماإلصابات ترتفع
يوم 11آذار /مارس،
ً
بسرعة كبرية.
وأجرب الوباء العديد من دول العامل ،وعلى رأسها دول كبرية
بإمكانياتها وعدد سكانها ،على اختاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت
من حظر الطريان إىل إعالن منع التجول وعزل مناطق بكاملها،
وحتى إغالق دور العبادة ،ملنع تفشي العدوى القاتلة.
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الفرق بني قانون الثقافة العامة
وبعض العقائد والطقوس القدمية

Are you born again by Pentecost, and are you from the
Pentecostal people in your human nature? Or do you
have to be born again spiritual birth, that is, from the Holy
Spirit, for the Spirit to testify to your souls that you are
children of God born again through the Holy Spirit, that is,
on the day of Pentecost.
Some Christian churches celebrate every year apart from
Pentecost, that is, the routine feast of the Holy Spirit
coming to the disciples, fifty days after his ascension to
heaven, this day we call the fiftieth day or the day of the
Holy Spirit coming to the disciples, so does this feast have
great importance for every person who is physically created, we We know that a person is in his nature physically
created and a participant of sin in his being and his actions, from here we conclude that he has been separated
from God with all his attributes, behaviors and fallen human nature, and ما هو الفرق بني القانون الناتج عن نظام الثقافة
he has been deprived of God>s countless sacred qualities and free from
!العامة وبعض العقائد والطقوس القدمية؟
the great hope that we live for and aim for and the greatest urgent need , من البديهي جدًا أن نعتنق نظام الثقافة العامة يف اي
Which we most need, which is the second birth, that is, the spiritual birth ،جمتمع ويف إي حزب ويف اي طائفة ودين ودولة
that is full of the essence of its nature, that is the countless hypotheticals, واذا كان هذا النظام الثقايف ال ينطلق من املدرسة
that is, the Holy Spirit, which is the greatest attributes of God, I do not call ومن اجلامعة لدعم املستوى العلمي بطريقة حضارية
it the Trinity or the triangle of the Holy Persons, because the Father has فقط فانه جيب أن جنده يف اجملتمع االحتادي ونتعامل
به يف البيت والطائفة واجلامع والكنيسة ويف الدولة
his attributes and the Son has his attributes and the Spirit has for him His  ألن هذا النظام الثقايف هو قانون،واحلزب والعمل
attributes, but they are united in one essence and one entity and one will راق جدًا لتأمني احلياة املشرتكة لكي وتوجيهك اىل
ٍ
not separated from each other neither in appearance nor in substance, األفضل اىل الرفاهية املنشودة واحلرية واالستقرار
from here we know and believe that he is a God with many countless at- فيعطي اجلميع حقوقهم بالتساوي بغض النظر عن
.مرجعية كل إنسان وهويته الدينية أو احلزبية
tributes, and because he is a God above numbers, numbers, and fa Time
املستقرة
النظام الثقايف االجتماعي هو جوهر احلياة
is not subject to our earthly and heavenly nature. As for the Holy Spirit,
فرض
الذي
املتماسكة بكل للكلمة من معنى وهو
we cannot enumerate his attributes, and I do not think there are any exقانون حقوق اإلنسان من املهد اىل اللحد يف مجيع
pressions or any number in this world that can collect and define all his
 ألنه ال مييل اىل حزب ضد اآلخر،دول العامل الراقي
divine attributes, because God is an God who is not limited in his being,  فهو جوهر،وال حيب العنصرية والطبقية والكراهية
existence, attributes, and spiritual body. It is not the materialistic and his  ألنه يتفق، يف كل جمتمع ومكان وزمان،أساسي
divine will, so from here we see what the Holy Spirit does, we see that the مع مجيع األديان املعرتف بها من دون اي تفرقة
Holy Spirit was flying over the face of immersion from the beginning, and  وال،ويقرب اإلنسان اىل أخيه اإلنسان
،وانعزال
ّ
we also see that the Holy Spirit spoke to the prophets in the Old and New يلغي أو حيارب اي دين أو خملوق آخر من البشر
.العقالء
Testaments, and what happened when he spoke to Joseph the Carpenter
تنخرط
لكي
االفضل
اىل
تطورك
دائما
الراقية
الثقافة
He appeared to him expressing the power of the Holy Spirit, and what is
يف مجيع اجملتمعات ألن يف مضمونها مجيع احلقوق
the great thing that happened to the virgin Virgin Mary when he spoke with
ويف طبيعتها تقضي على اجلهل والتخلف والرجعية
her and was filled with solutions of the Holy Spirit, and also we see the  وال تتحد مع األنانية وبعض العقائد القدمية،والغباء
Holy Spirit when the Lord went to be baptized in the Jordan River when the املنعزلة عن اجملتمع واليت يف مضمونها التعصب
sky was opened for him to testify to him. This is my only son with whom I واحلروب والثورات النفسية املشينة ضد اجملتمع
am pleased And what happened to the disciples when they were filled with
.اآلخر
the solutions of the Holy Spirit to them and gave them the talent to speak فنظام الثقافة االجتماعية قانون مجيل ومريح من
with many tongues and do countless miracles, and also what happened to صنع البشر حلماية األنسان وتأمني متطلبات احلياة
Saul Tarsus when the Holy Spirit appeared to him in spirit, light and word,  ولكن يف املقابل نرى العكس عند،من كل شيء
and as we know. That without the Bible in his Old and New Testaments, by  إلن هناك بعض العقائد تريد أن،بعض األحزاب
تلغي األنسان اآلخر أو تريد بأن تهجره وتسبيه
his revelation, it appears to them in the Holy Spirit, God does not need to من
ِ
ِ
ِ
العقيدة
 ألنه ليس من نفس،وأرضه ووطنه
بيته
take anything from humans and does not need us in one way or another,
..او احلزب او الطائفة
because he who does not give something does not give it, but we all need فهل أصبحت القوانني البشرية فعالة ومثمرة
the gifts of God, that is the spiritual singing that He gives us through him بعض العقائد والطوائف واألديان
أكثر بكثري من
ِ
واألحزاب؟
the new life that does not die, because every good gift is from God and
يتحدوا
أن
،االوان
فوات
قبل
،للجميع
الوقت
حان
everything beautiful and great is from God, and eternal life is a gift from
وعلما
ذاتيا
اكتفاء
هلم
ا
يؤمنو
لكي
شيء
بكل
معًا
ّ
him through intercession and true faith in him, and after him the Holy Spirit
وزراعة وصناعة وبنية حتتية يستفيد منها اجلميع
comes upon you and your believing family, and now I ask him through
ِ
ارجاء الوطن
فيعم االزدهار يف مجيع
the intercession of his son. The only way for all of you to be holy with his ويعيش
الناس يف حببوحة دائمة بعيدين عن الصراعات
holy spirit, and I wish every one of you to be pleased with his light, spirit الطائفية واملذهبية واحلروب واخلراب والدمار
and word on the feast of Pentecost, that is, the feast of the coming of the
.لبعضهم البعض
Holy Spirit so that you may be blessed by him, and that every believer may يشرع قوانني
ثقافة
نظام
نرى
ال
فاملهم لنا أن
ّ
receive from him a second spiritual blessed birth, and so that he may also وضعية اي من صنع األنسان البشري ويتخلى عن
obtain from him a supernatural power, great glory and life Eternal unity القوانني الدينية اليت تعطي وتساعد من يتبعها
.ويؤمن بها قولاً وفع ًال
with God through His blessed work and sacred will, so that you see its
أمتنى على كل إنسان بأن يعامل أخاه اإلنسان
importance, greatness and purpose in the solution of Pentecost to every
 وال جيوز،بإنسانيته وثقافته وأمانته وحمبته
person who believes in his intercession, work, love and redemption of his للمرء
أن يعامل أي إنسان آخر معاملة سيئة ويظهر له
son on the wood of Calvary, for the salvation of all human beings who be- حقده وانعزاله وعداءه وتعصبه الذي ينعكس على
lieve in him as the Creator, Savior, Lord and Redeemer of my father That, ذات األنسان وعلى مسعته ومسعة شعبه وربعه
to him all thanks and forever be honest.
.وبيئته
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا

مطلق احلرب ومرياث املوت

ّ
ري
مغرقًا
ِ بالط
مطلقه
يبين
ْ
جبواب
ٍ

ْ
شرنقة
مل تلده
بسؤال
ٍ

ِ
نام يف
أقماره

نصف ح ٍرب
ْ
مشنقة
أطفأته

فصلته األرض ثوبًا صامتًا
ّ

.... وأخاطته

ْ ضي
قة
عيون
ٌ
ّ

عندما

لبسته

ّ
كل أنثى

خانها

ْ
مرهقة
دهر برؤيا
ٌ
ّ ورمته
الطري عن فردوسها
ٍ
بالد
يف

منطقه
ال حتابي
ْ
يهذي

ٍ
نازف

فمضى

خبطو
ٍ

أنفقه
ما
ْ

أسدلت

بالعجز
مغرقًا
ِ
شاعرًا

ْ
..نزقة

ٍ
حلياة

يبدو

ٌ
..حروف
وأغانيه
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تـتمات

صندوق النقد يشرتط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والسلم األهلي وتفاديا ألي انفالت قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة
للوطن ،خصوصًا يف ظل االوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية
اليت مل يشهد لبنان مثيال هلا».

امليثاقية

ويف اطار اللقاءات السياسية اليت جُيريها الرئيس بري مع القوى
السياسية كافة الستمزاج رأيها باملبادرة احلوارية اليت اطلقها
رئيس اجلمهورية التقى فرجنية يف عني التينة يرافقه جنله النائب
طوني فرجنية والوزير السابق يوسف فنيانوس.
وبعد اللقاء ،قال فرجنية« :ان الرئيس بري بيمون على أكرت من
حوار» ،لكن ليس هو من يدعو إىل بعبدا بل هو من ّ
ابلغنا به»،
واالهم اليوم التضامن الوطين للخروج من املرحلة الصعبة ،وسنقرر
الحقًا ما إذا كنا سنشارك بلقاء بعبدا وحنن ندرس املوضوع».
توجه فرجنية يرافقه جنله النائب
بيت الوسط :ومن عني التينة،
ّ
طوني فرجنية والوزير السابق فنيانوس اىل بيت الوسط للقاء
الرئيس سعد احلريري يف حضور الوزير السابق غطاس خوري.
عما إذا
وقبيل بدء اللقاء ،قال الرئيس احلريري ردًا على سؤال ّ
كان بإمكان فرجنية ان يقنعه باملشاركة يف اجتماع بعبدا« :ميكن
يقتنع فرجنية برأيي».
وتناول اللقاء اخر املستجدات وتبادل وجهات النظر حول االوضاع
العامة من خمتلف جوانبها .واستكمل البحث اىل مأدبة غداء اقامها
الرئيس احلريري يف املناسبة.
وبعيد اللقاء ،قال فرجنية:هناك وقت حتى لقاء بعبدا ،واالهم
أن يكون هناك وفاق وطين وأن يكون اي اتفاق حقيقيًا وليس
شكليًا.
الرئيس احلريري وجيب إجراء
مع
دائما
مشرتكة
نظرة
«لنا
اضاف
ّ
مقاربة للوضع االقتصادي لنرى كيفية اخلروج من األزمة».
وردًا على سؤال عن مشاركته يف حوار بعبدا ،قال «ال أحد يشاركين
يف القرار وما زلت ّ
أفكر ويف حال شاركت أو ال ،كيف أرفع رأس
الناس الذين أمثلهم.
وعن العالقة بينه وبني احلريري ،طمأن إىل أن «عالقتنا مستقرة
قبل وبعد وخالل توليه احلكومة ،وهو ليس حباجة إىل تعويم».
ّ
السنة احلقيقيني ليسوا ممثلني يف
وأسف فرجنية ألن «ممثلي
احلكومة مع احرتامي لرئيس احلكومة احلالي حسان لدياب».
ّ
السنة احلقيقيني ليسوا ممثلني
وأغاظت عبارة فرجنية ان «ممثلي
ّ
السنة املستقلني) فعممت
باحلكومة» اللقاء التشاوري (النواب
مصادر اللقاء ان« :التشكيك بامليثاقية السنية ألي اجتماع حيضره
رئيس جملس الوزراء املوجود يف سدة احلكم هو انتقاص خطري
وغري مسبوق لصالحيات رئيس احلكومة وملقام رئاسة جملس
الوزراء  .وشددت مصادر اللقاء يف هذا االطار بأن امليثاقية
الدستورية اليت ميثلها رئيس جملس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية
ودستورية كل االحزاب السنية جمتمعة ،واي اخالل يف هذه القاعدة
اليت قام عليها لبنان هو هرطقة غري مسبوقة لتحويل امليثاقية اىل
مرادف خفي غري معلن للفيدرالية املذهبية.
كما اكدت مصادر اللقاء التشاوري ان التمثيل الشعيب الذي يتمتع
به اعضاء اللقاء وبالتالي القيمة امليثاقية اليت حيظون بها ليسا
ّ
السنة وال من سائر الطوائف،
حباجة اىل شهادة من احد ال من
وبالتالي فإن أعضاء اللقاء غري معنيني بالرد على التصرحيات
اليت الغت حضورهم ومتثيلهم الشعيب عرب االنتقاص من ميثاقيتهم
لكنهم باملقابل ّ
حيذرون اجلميع من دخول هذه اللعبة غري اآلمنة اليت
يف حال تعميمها على كل الطوائف واملذاهب فأنها تصبح كافية
ألخذ لبنان اىل الفيدرالية والكونفيدرالية ونسف كل النصوص
عما يبطنه هذا االمر من تالعب سياسي ال يليق
الدستورية فض ًال ّ
بلبنان واللبنانيني».

مجلس الوزراء

وبالعودة إىل جلسة جملس الوزراء ،فقد شهدت اجللسة نقاشات
واسعة من خارج جدول االعمال حول قضايا عديدة سياسية وامنائية
واقتصادية ومعيشية وسياحية ،ولكن كان الالفت لالنتباه اثارة
وزير الصناعة عماد حب اهلل موضوع التوجه شرقًا للحصول على
مساعدات او تنفيذ مشاريع إمنائية من الدول الصديقة.
وجرى نقاش موسع يف املوضوع وادىل الوزراء مبواقف متقاربة
حبيث مت الرتكيز على مراعاة مصلحة لبنان وسيادته او ً
ال واخريًا،
وعلى معرفة ما سيرتتب على قانون قيصر من تاثريات على لبنان
ليتم التصرف بناء على ذلك ومبا يراعي مصلحة لبنان ،أو ً
ال وأخريًا،
وفقا ملا نقل عن الرئيس دياب.
وقال الوزير حب اهلل :أنه طرح موضوع خيار الذهاب حنو دول
شرق وبصورة خاصة حنو روسيا والصني وسواها من اجل ضمان
مصلحة لبنان ،وان ال تبقى خياراتنا حمصورة بدول الغرب.بل علينا
التواصل مع كل دول العامل شرقا وغربا وفتح اخليارات لدعم
لبنان يف جماالت الطاقة والصناعة والزراعة واملشاريع االمنائية
وكل االمور اليت تهمنا.
واضاف ردا على سؤال :هناك جتاوب وامجاع على ذلك من معظم
ان مل نقل كل الوزراء ،وسيجتمع عدد من الوزراء املعنيني مثل
وزراء الصناعة والزراعة والطاقة وكل وزير معين لبحث املوضوع
ووضع خارطة باملشاريع اليت ميكن تنفيذها.
واوضحت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد يف هذا الصدد بعد
اجللسة« :تهمنا مصلحة لبنان أوال وأخريا ونعمل على هذا االساس».
وقالت« :نقوم مبصلحة لبنان ،وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض
ميكن أن يليب حاجات البلد».

واثار وزير الطاقة رميون غجر موضوع استرياد احملروقات ال سيما
الفيول واالتفاق مع احدى الدول من دولة اىل دولة لتوفري السرعة
نظرا لشح املادة من االسواق ،حلني اجناز دفرت الشروط إلجراء
مناقصة لالسترياد.
ّ
وكلف اجمللس وزير الطاقة استطالع ما اذا كان هناك من دول
مهتمة للدخول مبناقصة جديدة ضمن مهلة شهر مكان شركة
سوناطراك اجلزائرية اليت ينتهي عقدها نهاية السنة.
وكان الوزير غجر قد قال قبيل اجللسة :دفرت الشروط اجلديد الذي
سيكون بديال عن عقد سوناطراك اصبح جاهزا.
وجرى خالل اجللسة اليت وصفت بانها دمسة واستغرقت حنو ست
ساعات ،البحث يف موضوع فتح املطار بنسبة  10باملئة بداية الشهر
املقبل والتحضريات اجلارية لذلك ،وتاليًا مبا يؤدي اىل تفعيل
موسم السياحة وما يتطلبه ذلك من اجراءات.
َّ
وذكر الرئيس دياب خالل اجللسة بأنه «علينا وضع خطط إقتصادية
وسياحية وعلينا مراقبة األسعار وتنشيط السياحة» .كما شدد
دياب على أنه «ال مظلة فوق رأس أحد يف موضوع حماربة الفساد،
متمنيا على الوزراء التجاوب مع كل االجراءات ومع هيئات الرقابة
يف مالحقة الفاسدين بكل شفافية .وتطرق دياب اىل دعوة احلوار
اليت وجهها رئيس اجلمهورية ميشال عون ،آملاً ان تشارك القوى
كلها ملا فيه مصلحة البلد( .مزيد من التفاصيل على الصفحة )3

األرقام ..والصندوق

ماليًا ،وافقت جلنة املال واملوازنة النيابية على األرقام التقريبية،
اليت توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي احلقائق ،املنبثقة
عنها..
ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير
حول األرقام ،اليت هي نتيجة مقاربات ،األطراف الثالثة املشاركة،
إىل جانب األعضاء النواب (وزارة املال ،مصرف لبنان ومجعية
املصارف).
على ان يرفع التقرير إىل رئيس اجمللس ،الذي سيحيله بدوره إىل
رئاسة احلكومة ووزارة املال.
وكشفت مصادر وزارية ان رئيس احلكومة حسان دياب مستاء
من خطوة حتويل خطة احلكومة االنقاذية اىل جلنة املال النيابية
ملناقشتها وإجراء التعديالت الالزمة عليها بعد االجتماع الثالثي
الذي عقد بني الرؤساء يف بعبدا ،يف حني كان مفرتضا ان تعيد
احلكومة مناقشتها من جديد وحتوهلا اىل اجمللس النيابي حسب
االصول ،الن هذا األمر من صالحياتها واعترب ما حصل كان جيب
جتنبه.
وازاء ذلك ،دعا رئيس احلكومة إىل عقد اجتماع مالي عند الساعة
السادسة من مساء اجلمعة (امس) بالسراي احلكومي حيضره وزير
املال وحاكم املصرف املركزي رياض سالمه ومجعية املصارف،
ملناقشة اخلطة وتوحيد االرقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة
للخطة لتكون جاهزة قبل االنتهاء من دراستها بلجنة املال.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس االول إن الصندوق
مازال جيري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات متويل حمتملة ،مضيفا
أن من السابق ألوانه احلديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع املتحدث جريي رايس عن اإلدالء بأي تفاصيل عن
اإلصالحات اليت يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج ،لكنه
قال إن احلكومة اللبنانية حباجة إىل تطبيق إصالحات شاملة ومنصفة
يف جماالت عديدة.
وأضاف أن لبنان حباجة أيضا إىل التوصل إىل فهم مشرتك ملصدر
اخلسائر املالية اليت يواجهها وحجمها.
وقال رايس يف إجياز دوري عرب اإلنرتنت «النقاشات جارية .هذه
مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشرتكا ملصادر اخلسائر وحجمها
يف النظام املالي ،فضال عن خيارات جمدية ملعاجلتها على حنو فعال
ومنصف».
وأوضحت تصرحيات رايس جبالء أن صندوق النقد يتوقع أن حيل
لبنان تلك املشاكل ،وأن ميضي قدما يف سلسلة من اإلصالحات
الواسعة.
وقال «مثة حاجة إىل إصالحات شاملة يف جماالت عديدة وهو ما
يتطلب قبوال وتوافقا ،من اجملتمع ككل».

مخزومي

اىل ذلك استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،النائب فؤاد خمزومي على رأس وفد من «منتدى
حوار بريوت» ،ومت البحث يف األوضاع ال سيما بعد ما شهدته
العاصمة ووسطها من أعمال شغب وختريب.
إثر اللقاء ،قال خمزومي« :الزيارة لتعريف مساحته على أعضاء
منتدى حوار بريوت ،وللبحث يف املستجدات على الصعيد الداخلي
وعلى صعيد العاصمة بريوت والطائفة السنية وأوضاع البلد
عموما».
أضاف« :لقد مسعنا أخريا كالما وطروحات حول توجه لبنان حنو
الشرق ،وأهمية لبنان تكمن يف أنه صلة وصل ومركز للتواصل
بني الشرق والغرب».
وتابع« :ال ميكن إلقاء اللوم على أي طرف خارجي وحتميله
مسؤولية األوضاع االقتصادية واالجتماعية السيئة اليت وصلنا
إليها اليوم .ان منظومة الفساد اليت حكمتنا منذ عقود أخذت أموال
الناس وودائعهم ،صحيح أنه ما زال باإلمكان حتويل األموال عرب
املصارف إىل لبنان لكن املشكلة يف أن الثقة أصبحت معدومة
بالنظام احلالي وهلذا السبب مل يعد أحد يريد دعم هذا البلد».
وأردف« :نرحب بالدعوة إىل التوجه حنو بلدان أخرى من أجل
مساعدتنا ،لكن هذا ال يعين أننا نوافق على تغيري نظامنا
االقتصادي فقط للدخول يف لعبة السياسة اإلقليمية».

وجدد خمزومي التأكيد على أن «لبنان بلد منهوب وليس مفلسا
والدوالر موجود يف السوق لكنه غري متوفر يف حسابات اللبنانيني
يف املصارف».
احتجاج ..شرقي
وانشغلت األوساط السياسية واألمنية واحلراكية بعد ظهر أمس،
يف حركة االحتجاج اليت جرت على اوتوسرتاد جونية ،وأدت إىل
قطعه ..احتجاجًا على توقيف الناشط ميشال مشعون.
وحاولت وحدات اجليش اليت وصلت إىل املكان فتح الطريق ،أو
السيارات.
على األقل إجياد مسرب ملرور
ّ
ووقعت إشكاالت بني احملتجني والعناصر العسكرية ،بعد اإلصرار
على عدم فتحه ،قبل إطالق مشعون ،من خالل إحراق اطارات،
وافرتاش األرض.
وعند الساعة العاشرة لي ًال ،أطلق سراح الناشط املوقوف وانفض
االحتجاج ،وأعيد فتح األوتوسرتاد.

فرنسا :معنيون بالتدهور...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للحكومة وجلميع الفاعلني السياسيني اللبنانيني لتحمل
مسؤولياتهم ،من خالل وضع املصلحة العامة للشعب اللبناني قبل
أي قلق آخر».
ولفت بيان اخلارجية إىل أن «األعمال امللموسة وحدها ،واليت
طال انتظارها من قبل السلطات اللبنانية ،ستمكن فرنسا واجملتمع
الدولي من دعم انتعاش لبنان».
وقالت اخلارجية يف بيانها إنه «يف أعقاب أعمال العنف اليت وقعت
يف األيام القليلة املاضية ،جيب على اجلميع جتنب االستفزازات
واحلفاظ على حق املواطنني اللبنانيني يف التظاهر السلمي».
وتابعت« :تكاثر احلوادث يضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولياتها،
وهي أو ً
ال وقبل كل شيء االستجابة للتطلعات املشروعة للشعب
اللبناني ،وتنفيذها من دون انتظار اإلصالحات الضرورية النتعاش
البلد».
وشدد البيان على أن «فرنسا تكرر متسكها بسيادة لبنان
واستقراره وأمنه ،وهو أمر ضروري لفصله عن األزمات اإلقليمية.
وبهذه الروح ،تدعم فرنسا عمل اليونيفيل ،وتدعو إىل االحرتام
الكامل لقرارات جملس األمن ،وال سيما القرارين  1559و.»1701

ظريف :ليس لدى...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وخالل السنوات اخلمس املاضية ،جتاوز عدد مجيع الزيارات اليت
أجريت يف تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مشددًا على أن
«التوصل إىل حل على أساس االتفاق النووي أمر ممكن ،لكن
إصدار قرار جديد ،سيقضي على االتفاق».
املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية عباس موسوي كان انتقد قبل
أيام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية األخري حول إيران،
وقال «إنهم حياولون فتح قضية مغلقة بناء على مزاعم جتسسیة
للكیان الصهيوني وشخصية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو».
موسوي أعرب عن أسفه أن الوكالة وبد ً
ال من االعتماد على أدلة
مقنعة وموثوقة والنظر إیل التعاون اجليد ورفيع املستوى بني إيران
وهذه الوكالة الدولية« ،تتطرق إیل ادعاءات كیان یكون عدائه
للشعب واحلكومة اإليرانية والنظام الدولي واضحًا للعیان».
ونصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بأن يكون لديها القليل
من التبصر وأن تقدر التعاون اإليراني معها» ،وآم ًال أن يؤدي
االجتماع األخري للوكالة إىل نتيجة مفيدة وبناءة للحفاظ على األمن
الدولي ،مؤكدًا أنه «أي قرار غري بناء للوكالة سیواجه برد مناسب
من إيران».

اخلارجية الفرنسية :ندرس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سيتوجه
وكشفت املتحدثة أن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان
ّ
اجلمعة إىل برلني على أن جيري حمادثات الحقًا مع اجلانب الربيطاني
بشأن تسريع التوصل إىل وقف إطالق نار يف ليبيا.
ترتدد فرنسا يف القول همسًا إن تركيا أصبحت مشكلة داخل
وال
ّ
تسميه سلسلة انتهاكات
عما
ّ
احللف األطلسي .وتكشف باريس تباعًا ّ
سّلط الضوء على بعضها فقط.
تركية ُ
وقبل املواجهة بني فرقاطة فرنسية وثالث فرقاطات تركية قبل
أسبوع أفرغت سفن مشبوهة مرارًا محوالت أسلحة يف موانئ ليبية
من بينها ميناء مصراته حيث زعم طاقم إحدى السفن أنها متوجهة
إىل تونس وعلى متنها أدوية ثم أنزلت يف امليناء دبابات M60
وصواريخ هوك ومرتزقة أجانب حبماية تركية ،ودائمًا حسب الرواية
الفرنسية.
وتكشف فرنسا أيضًا أن عدة حوادث وقعت بني حبريتها والبحرية
الرتكية جنحت األخرية يف إحداها يف إبعاد الفرنسيني عن سفينة
مشبوهة.
وترى فرنسا أن تصرفات تركيا تفرض خماطر اسرتاتيجية على
ُ
استنفر حمور باريس-برلني-لندن لتسريع وقف
أوروبا ،من هنا
إطالق النار يف ليبيا.
كما تعترب فرنسا أيضًا أن األتراك ينتهكون سيادة العراق يف
حتركهم ضد مقاتلني من الكرد هناك ويتحالفون يف سوريا مع
إرهابيني حياربهم التحالف الدولي ضد داعش وتنقل تركيا بعضهم
إىل ليبيا ليكونوا على مرمى حجر من القارة العجوز.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

عرب سباق The Real Rac

بنتلي تصنع  20ألف
مركبة يف أربع سنوات «المبورغيين» تدخل عامل أودي تتواصل مع اجلمهور
 eSportللم ّرة األوىل عرب منصات رقمية جديدة

قامت  Bentley Motorsبتصنيع مركبة  Bentaygaالرقم  20,000منذ
متيز الشرق
بدء اإلنتاج والتسليم للعمالء يف العام  ،2016يف ظل ّ
األوسط بكونه أحد األسواق الرئيسية هلذا الطراز االستثنائي بفئة
متعددة االستعماالت ( ،)SUVمع بلوغ العدد
املركبات الرياضية
ّ
اإلمجالي للمركبات املباعة فيه خالل هذه الفرتة  2,315مركبة.
متعددة
حددت  Bentaygaاملعايري بفئة املركبات الرياضية
ّ
ولقد ّ
االستعماالت الفاخرة ،موفرة للعمالء التجربة األرقى بعامل القيادة
ّ
بغض النظر عن طبيعة التضاريس األرضية أو
الفخمة عالية األداء
الظروف املناخية.
حول هذا ،قال فراس قندلفت ،مدير التسويق واالتصاالت لدى
 Bentleyالشرق األوسط ،أفريقيا واهلند« :منذ وصوهلا إىل الشرق
األوسط يف الفصل الثاني من العام  ،2016كسبت ،Bentayga
احلائزة على جوائز عديدة ،شعبية كبرية بني أوساط عمالئنا وأرست
لنفسها مكانة كأفضل طراز مبيعًا من  Bentleyيف املنطقة .عالوة
على هذا ،مت التأكيد على أهميتها اإلقليمية عرب ابتكار نسختني
مميزتني منها بإصدار حمدود هما Bentayga Falconry by Mulliner
ّ
و».Bentayga Mulliner Pearl of The Gulf
متعددة االستعماالت الفاخرة
تعزز منو قطاع املركبات الرياضية
ّ
ّ
على مدى السنوات األربع املاضية ،مت يدويًا صنع  20,000مركبة
ّ
يتمتعون باملهارات العالية يف
متميزين
 Bentaygaمن ِقَبل ِحَرفيني
ّ
مصنع  Bentleyاملوجود بكرو الربيطانية .وقد أمضت كل واحدة
حمدد ،مع قيام فريق
منها أكثر من  100ساعة على خط إنتاج
َّ
متخصصًا بتجميع كل مركبة  Bentaygaيدويًا ّ
بدقة
من ِ 230حَرفيًا
ّ
عالية.
وقد ساهم طرح مخس فئات جتهيزات من  Bentaygaوأربعة أنظمة
خمتلفة لتوليد احلركة بتوفري املزيد من الفرص لصاحل عمالء
 Bentleyالقدماء واجلدد على حد سواء لتمكينهم من إضافة هذا
املتعددة
املميز إىل جمموعاتهم الراقية .وتعين القدرات
الطراز
ّ
ّ
ملركبة  Bentaygaأنها قد ّ
ختطت مببيعاتها كافة الطرازات املنافسة
وعززت موقعها على
الرئيسية على مدى السنوات األربع املاضية
ّ
قمة فئة مركبات الـ SUVالفاخرة.
ّ

تدخل ’أوتوموبيلي المبورغيين‘ ( ،)Automobili Lamborghiniالشركة
اإليطالية العريقة لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة ،إىل عامل
الرياضات اإللكرتونية  eSportsعرب سلسلتها االفرتاضية األوىل The
املخصصة لعالمة جتارية واحدة من السيارات ،وذلك
Real Race
َّ
بالتعاون مع جهاز حماكاة السباقات Assetto Corsa Competizione
من استوديو تطوير الربجميات اإليطالي املعروف .Kunos Simulazioni
وتقام البطولة خالل عطلة نهاية أربعة أسابيع من املنافسات التأهيلية
املقر الرئيسي
توج يف النهائي املباشر الذي سيقام يف
قبل أن ُت َّ
ّ
لشركة ’المبورغيين‘ يف سانتا أغاتا بولينييزي بإيطاليا.
ّ
وستشكل سلسلة  The Real Raceالدخول الرمسي األول لشركة
ً
ً
’المبورغيين‘ إىل عامل  eSportsالذي يشهد منوا كبريا ،وهي عبارة
عن بطولة جديدة من السباقات بتقنية احملاكاة جتمع بني العاملني
الواقعي واالفرتاضي للسباقات .وقد جرى تطوير جهاز احملاكاة
ِّ
مصنعي السيارات
 Assetto Corsa Competizioneبالتعاون مع
منصة ديناميكية لسلسلة سباقات ’المبورغيين‘ األحدث .كما
ويوفر
ّ
يتم اعتماد اللعبة من ِقَبل سائقي االختبارات والسباقات الرمسيني
لدى  Lamborghini Squadra Corseيف متريناتهم الفعلية .وسوف
ترتقي العالمة التجارية للسيارات الرياضية الفائقة الفاخرة بالتجربة
اليت يعيشها جمتمع حماكاة السباقات عرب ابتكار منافسات تفاعلية
ّ
تتألق فيها سيارة ’المبورغيين
جدًا يف عامل الرياضات اإللكرتونية
هوراكان  )EVO EVO‘ (Lamborghini Huracán GT3 GT3الفائزة
مرات يف سباق ’دايتونا  24ساعة‘ ()Hours 24 Daytona
ثالث ّ
الشهري .وقد قام قسم التصميم اخلاص لدى ’المبورغيين‘ Centro
 Stileبابتكار ألوان حصرية للسباقات واليت ميكن ختصيصها وفق
متيز كل سيارة بشعارات
 12نسخة خمتلفة من ِقَبل املتنافسني ،مع ّ
العالمات التجارية لشركاء  Lamborghini Squadra Corseمنذ فرتة
طويلة مثل ’بريتامينا‘ (’ ،)Pertaminaبرييللي‘ ( )Pirelliو’روجيه
ديبوي‘ ( .)Roger Dubuisوسوف يستمتع الالعبون الثالثة األوائل
متميزة على مدى
الفائزون يف النهائي املباشر للبطولة بتجربة
ّ
ثالثة أيام يف إيطاليا اليت ُتعتبرَ موطن ’المبورغيين‘ .وسيحظى
التدرب إىل جانب سائقي Lamborghini Squadra
الالعبون بفرصة
ّ
 Corseوقيادة سيارة سباق ’المبورغيين‘ حقيقية على حلبة سباقات
مشهورة عامليًا.
ستقام املنافسات التأهيلية يف عطلة نهاية أربعة أسابيع بني 7
يونيو و 2أغسطس .والالعبون الثالثة األوائل من اجلوالت التأهيلية
لعطلة نهاية األسبوعني األول واألخري ،وأول العبان من اجلوالت
التأهيلية لعطلة نهاية األسبوع الثاني ،الثالث والرابع سينتقلون
مع ’المبورغيين‘ إىل النهائي املباشر الذي سيجري تنظيمه يف 18
سبتمرب حيث سيتم حتديد أفضل السائقني.

يف عامل افرتاضي باستخدام وسائل مبتكرة:

بدأت أودي مرحلة جديدة من التواصل عرب الوسائل الرقمية.
وميكن للصحفيني من مجيع أحناء العامل التعرف على املنتجات
اجلديدة واستكشاف التقنيات احلديثة واالطالع على خطط الشركة
ومشاريعها بشكل حصري يف بيئة افرتاضية توفرها املنصات
الرقمية .وباإلضافة إىل هذه التجربة ،حيتل احلوار مكانة أساسية
عرب هذه املنصات .ولذلك فإن املنصات الرقمية اجلديدة مثل
« »Audi TechTalkتوفر تفاع ًال على كافة املستويات بني ممثلي
وسائل اإلعالم وخرباء أودي.
أصبح التواصل بني خمتلف الدول عرب القارات واحمليطات أمرًا
يوميًا معتادًا بفضل خطوط اإلنرتنت وتقنيات تبادل البيانات
الرقمية فائقة السرعة .ولذلك تعتمد شركة أودي إيه جي على
املنصات الرقمية بشكل متزايد ،حيث مت خالل األسبوع اجلاري طرح
منصة ( )Audi TechTalkاالفرتاضية اجلديدة للمرة األوىل على
مستوى العامل.
ويف أول عرض مت بإشراف فريق من اخلرباء ،قدم مهندسو أودي
للصحفيني من مجيع أحناء العامل عرضًا شام ًال عن الشحن الكهربائي
مستعينني باحملتوى متعدد الوسائط والرسومات والصور لدعم
شروحاتهم عرب املنصة .وكانت ندوة األسئلة واألجوبة اليت ُعقدت
ُ
استخدمت يف هذا
عرب البث املباشر من أهم أدوات التفاعل اليت
العرض حيث أتاحت للصحفيني تعزيز معارفهم حول املوضوع.
وسيتم عقد املزيد من الندوات عرب منصة  TechTalksعلى مدار
األشهر القادمة.

السيارة الكهربائية :شركة صينية تعلن عن تصميم «بطارية الـ  2مليون كيلومرت»
أنباء سابقة كانت حتدثت عن تطوير البطارية بالتعاون مع شركة
«تسال».

منت شركة «كاتيل» لتصبح أكرب شركة تصنيع بطاريات السيارات
يف العامل منذ تأسيسها عام 2011

قالت شركة صينية تصنع بطاريات السيارات إنها جاهزة لتصنيع
بطارية قادرة على تسيري السيار ملسافة تصل إىل مليوني كيلومرت
( 1.2مليون ميل) وتصل عمرها إىل  16عاما.

منت شركة «كاتيل» لتصبح أكرب شركة تصنيع بطاريات السيارات
يف العامل منذ تأسيسها عام 2011
وأضاف أن ذلك وعوامل أخرى ،مبا يف ذلك توفري نقاط شحن
بطاريات واسعة النطاق وفرتات قيادة أطول ،جيب أن يساعد يف
جذب املزيد من سائقي السيارات للتحول إىل سيارة كهربائية.

ودأبت معظم شركات صناعة السيارات على تقديم ضمانات لعمر
بطاريات سياراتها تتفاوت بني  60ألف ميل إىل  150ألف ميل على
مدار ثالث إىل مثاني سنوات.
ومل تكشف شركة «أمربيكس املعاصرة للتكنولوجيا احملدودة
(كاتيل)» عن اسم العميل (شركة السيارات) الذي ستورد له
املنتج.
بيد أن أنباء سابقة كانت حتدثت عن تطوير البطارية بالتعاون مع
شركة «تسال».
جاء اإلعالن عن ذلك خالل مقابلة أجرتها وكالة «بلومبريغ» لألنباء
مع رئيس شركة «كاتيل».
ونقلت الوكالة عن تشينغ يو تشون قوله« :إذا تقدم شخص بطلب
شراء البطارية ،فنحن مستعدون لإلنتاج».
وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقا ملدة عامني لتوريد بطاريات
لسيارات تسال «موديل  »3يف شباط ،فضال عن عمالء آخرين
من بينهم «بي إم دبليو» و «داميلر» و «هوندا» و «تويوتا» و
«فولكس فاغن» و طفولفو».

جدير بالذكر أن الطلب على السيارات الكهربائية يف ازدياد
مطرد.
وسجلت السوق األوروبية للسيارات الكهربائية واهلجينة منوا بنسبة
 72يف املئة خالل األشهر الثالثة األوىل من العام اجلاري مقارنة
بالفرتة نفسها عام  ،2019ما ميثل  7يف املئة من جمموع السيارات
ً
وفقا لبيانات شركة «كاناليس» للبحوث.
اجلديدة املستلمة،
بيد أن تفشي فريوس كورونا أثر على السوق األوسع نطاقا،
وتراجعت عمليات التسليم بواقع  26يف املئة خالل ربع السنة.
وقالت الشركة إن مزاعم كاتيل «مهمة ولكن يصعب التحقق
منها».
وقال كريس جونز ،كبري حمللي السيارات يف شركة كاناليس
«من احملتمل استخدام بعض شركات صناعة السيارات ذلك كميزة
للتفريق بني سيارة وأخرى ،األمر الذي يكون له تأثري بشكل كبري
على قيمة إعادة البيع».

خطة إحالل
وقال وزير النقل الربيطاني ،غرانت شابس ،ليب بي سي إن
اململكة املتحدة قد حتظر مبيعات السيارات اجلديدة اليت تعمل
بالبنزين والديزل قريبا اعتبارا من عام  ،2032للمساعدة يف حتقيق
أهداف االنبعاثات اخلالية من الكربون يف بريطانيا.
وأفادت صحيفة «صنداي تليغراف» أن احلكومة الربيطانية ستدرس
الشهر املقبل تقديم ما يصل إىل  6000جنيه اسرتليين لسائقي
السيارات احلالية الستبداهلا بطرز كهربائية ،كجزء من جهود تهدف
إىل تعزيز صناعة السيارات الكهربائية يف اململكة املتحدة.
وجيري تصنيع سيارة «نيسان ليف» و»ميين إلكرتيك» حمليا.
وأفادت جملة «بروبريتي ويك» أن شركة «تسال» تدرس أيضا
افتتاح مصنع «ضخم» لبطاريات السيارات يف إجنلرتا.
وعلى الرغم من ذلك تركز جهود شركة «كاتيل» يف أوروبا حاليا
على أملانيا ،حيث تقوم ببناء مصنع يف مدينة إرفورت الشرقية،
الذي من املقرر أن يبدأ إنتاج بطاريات سيارات «ليثيوم» يف عام
2021

صفحة 25

Saturday 20 June 2020

الـسبت  20حـزيران 2020

Page 25

فــن

تكشف مواصفات فتى أحالمها

مجيلة عوض :عايزاه راجل
جبد وطويل

يامسني عبد العزيز حامل وزوجها أمحد
العوضي يكشف اسم الطفل املنتظر
غم أن زواج النجمة يامسني عبد العزيز من
الفنان الشاب أمحد العوضي مل مير عليه أكثر
من شهر واحد فقط ،إال أن األخري أثار اجلدل
حول احتماالت محلها ،بعدما كشف عن اتفاقهما
على اسم أول مولود هلما ،وهو «موسى» ،على
اسم الطفل السوري الذي ظهر مع العوضي
مؤخرا.
وكشف العوضى ،خالل حواره مع اإلعالمى وائل
اإلبراشى ،بربنامج «التاسعة» ،املذاع عرب القناة
األوىل املصرية ،حقيقة الفيديو املتداول له
مع طفل سورى يدعى «موسى» ،مؤكدا إنه
بطبعه حيب األطفال ،وهذا الطفل بشكل خاص
الذى التقاه على احلدود السورية اللبنانية أثناء
تصوير مسلسل االختيار.
وتابع :موسى أكرت طفل حبيته فى حياتى ..وأنا
قررت أنى ملا أخلف هسمى أبنى موسى ،ليسأله
اإلعالمي وائل اإلبراشي حول موافقة الفنانة
يامسني عبد العزيز عن ذلك ،لريد قائال :اه
موافقة.
واعرتف العوض بوالدة قصة احلب بينه
وبني يامسني عبد العزيز يف كواليس تصوير
مسلسلهما «آلخر نفس» الذي عرض مبوسم
دراما رمضان  ،2019مؤكدا أنه
حيبها من قبل أن يشاهدها ويعمل
معها ،ويراها طوال الوقت النجمة
األهم يف مصر.
يذكر أن العوضي ويامسني عبد
العزيز أعلنا زواجهما مطلع شهر
مايو اجلاري ،بعدما قاما بتغيري
حالتهما االجتماعية على موقع
الفيس بوك لتصبح متزوج بدال من
أعزب ،وبعدها تلقيا التهاني من
جنوم الوسط الفين.

صورة نادرة لجميلة مع جدها الراحل محمد عوض

كشفت الفنانة مجيلة عوض عن مواصفات فتى أحالمها ،كما حتدثت
للمرة األوىل عن ذكرياتها مع جدها الفنان الراحل حممد عوض
مبناسبة ذكرى عيد ميالدهما اليت وافقت أمس اجلمعة ،مؤكدة إنها
كانت احلفيدة الوحيدة له يف حياته وبقية األحفاد ولدوا عقب
وفاته.
أشارت مجيلة يف حوار بالسكايب مع برنامج التاسعة ،الذي تقدمه
اإلعالمية هبة جالل ويذاع على القناة األوىل إىل إنها تشرتط يف
زوج املستقبل أن يكون رجال مبعنى الكلمة ،وقالت :مضمونا ال بد
أن يكون رجال مبا حتمله تلك الكلمة من صفات إجيابية كثرية ،أما
شكال فال بد أن يكون طويال».
وكشفت مجيلة عوض عن ذكرياتها مع جدها الفنان الراحل حممد
عوض قائلة :كنت أعيش مع جدي منذ والدتى وكنت أراه يوميا،
حتى توفاه اهلل وأنا فى سن الرابعة ،وأتذكر أنه دائما كان يأتى
متأخرا من املسرح وكانت جدتى تنتظره وأنا معها ،وكان من
أهم طقوسه أثناء تناوله وجبة العشاء أنا أكون موجودة معه على
املنضدة.
وأضافت مجيلة :قبل وفاة جدى الفنان حممد عوض قدم عرضا
مسرحيا لألطفال يدعى (األرنب املغرور) ،وكانت والدتى الفنانة
راندا عوض تشاركه هذا العرض ،وكنت دائما أصعد على املسرح
مع األطفال فى العرض ،وكان هناك مشهد معني يظهر فيه جدى
بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى األيام فاجأنى جدى حبملى فوق
أكتافه أثناء املشهد.
وعن سبب تعلقه بها قالت :عندما توفى جدى مل يكن له أحفاد
سوايا لذلك كان متعلق بى تعلقا شديدا» ،وتابعت مجيلة :أفكر
فى تقديم مسرح استعراضى ألننى تربيت على هذا النوع من
املسرح ،ولكننى أعتقد أنه من الصعب أن أقدم أدوار كوميديا فى
املسرح مثلما قدم جدى.

وقال العوضي أن جناحهما الكبري
مطلع موسم دراما رمضان 2020
كان السبب إلعالن زواجهما،
وأضاف :حبينا نفرح الناس واحنا
يف قمة جناحنا.
واعرتف العوضي أن يامسني دعمته
ووقفت جبانبه معنويا وكان هلا دور
كبري يف جناحه بتجسيد شخصية
اإلرهابي هشام عشماوي يف
مسلسل «االختيار» ،وأضاف :مش
الراجل بس اللي بيدعم الست ،ال
كمان الست بتدعم الرجل وبتكون
سبب مباشر لنجاحه.

ياسمني عبد العزيز اتفقت مع أحمد العوضي على إطالق اسم موسى على طفلهما األول
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صـحة وغـذاء

الرحيان :استخدامات مذهلة للرحيان حيتوي ضعف االحتياج اليومي من فيتامني «سي»  7أطعمة صحية جيب عليك تناوهلا كل يوم
لتحسني الصحة العامة وتعزيز املناعة  5فوائد «مدهشة» للفلفل األمحر

يتمتع نبات الرحيان العشيب أو احلبق ذو الرائحة العطرة املميزة
بالعديد من اخلصائص اليت تساعد يف حتسني الصحة العامة،
وتعزيز املناعة ،وتقليل خطر اإلصابة بالعديد من األمراض.
وذكر موقع «تايم ناو نيوز» بتقرير صحي الفوائد الصحية املذهلة
هلذا النبات الذي يسمى بالعشبة امللكية ،والذي له خصائص طبية
ودينية وروحية يف العديد من أحناء العامل.
ووفقًا للتقرير ،يسهم الرحيان يف محاية األعضاء واألنسجة احليوية،
وله دور يف ختفيف الضغط اجلسدي والنفسي الناجم عن اجملهود
البدني.
كما حيمي اجلسم عند التعرض لنزالت الربد واألمراض االلتهابية
فهو خمفض للحرارة وغين مبضادات األكسدة ،وقادر على مكافحة
اجلراثيم والفريوسات ،يساعد على حتسني اهلضم ،وحيارب
السرطان وحيمي الكبد واألوعية الدموية ،وله فوائد مثل حتسني
الوظيفة اإلدراكية تنشيط الذاكرة.
وذكر التقرير بعض االستخدامات الضرورية لنبات الرحيان واليت
من شأنها حتسني املناعة والبقاء يف صحة جيدة:
مطهر طبيعي لليدين :يستخدم الرحيان بشكل واسع كمطهر طبيعي
لليدين بسبب طبيعته املضادة للميكروبات واجلراثيم ،ويستخدم
أيضًا ماء الرحيان لغسل الفم وتطهريه للسبب نفسه.
مضغ أوراق الرحيان :ميكن أيضًا مضغ أوراق الرحيان الطازجة
ً
مباشرة لالستفادة من العديد من الفوائد الصحية اليت يقدمها،
كثري من الناس ميضغون حنو  10-5أوراق من الرحيان كطقوس
صباحية للتخلص من رائحة الفم الكريهة والقضاء على السموم
الطبيعية.
شاي الرحيان :أحد أكثر العالجات املنزلية شيوعًا لنزالت الربد أو
التهاب احللق هو شاي الرحيان ،فهو يساعد على تقوية اجلهاز
التنفسي وختفيف االلتهاب كما يساعد يف ختفيف السعال اجلاف.
يسهم يف تعزيز املناعة :يتميز الرحيان برتكيبة فريدة مصنوعة
من مكونات خمتلفة هلا قدرتها يف بناء مناعة قوية للجسم ضد
الفريوسات ومسببات األمراض ،فقد مت وصفه من قبل األطباء
بأنه واحد من أفضل العالجات املنزلية لتعزيز املناعة.
يعاجل مشاكل البشرة والشعر :تسهم الطبيعة املضادة للميكروبات
يف الرحيان يف اعتباره مكونًا مثاليًا لعالج مشاكل الشعر البشرة،
فيمكنه أن يعاجل حب الشباب وتقليل االمحرار ،ويساعد يف عالج
االلتهابات الفطرية وقشرة الرأس وغريها من األمراض.

يعترب الفلفل األمحر مصدرا غنيا بفيتامني «إيه» و «سي» ،ومحض
الفوليك ،ما جيعله غذاء مهما لصحة العيون ومنع نزالت الربد.
هل تعلم أن الفلفل األخضر عبارة عن فلفل أمحر غري ناضج؟ وألنه
غري ناضج متاما ،فإنه يتمتع مبرارة عند تناوله ،وحيتوي نصف
قدر فيتامني «سي» و 10/1فيتامني «أيه :مقارنة بأشقائه األمحر
واألصفر ،حسبما جاء يف تقرير جمللة  Chatelaineالكندية.
تقدم البابريكا والفلفل احلار نفس الفوائد ،ولكن مع مادة
الكابسيسني ،وهي مادة كيميائية ميكن أن تنتج إحساسا حارقا
قويا يف الفم ،وفيما يلي مخسة أسباب لزيادة استهالك الفلفل
احللو األمحر يف الطعام.
 .1حيتوي الفلفل األمحر على أكثر من  200يف املائة من احتياج
اجلسم اليومي من فيتامني «سي».
ويساعد فيتامني «سي» ،إىل جانب كونه مضادا قويا لألكسدة،
على امتصاص احلديد بشكل صحيح .فإذا كنت تعاني من نقص
يف احلديد ،فحاول اجلمع بني تناول الفلفل األمحر ومصدر للحديد
للحصول على أقصى امتصاص.
 .2الفلفل األمحر مصدر كبري لفيتامني «بي  »6ومحض الفوليك،
واليت ميكن أن تساعد يف منع فقر الدم.
 .3يساعد الفلفل األمحر على دعم الرؤية الليلية الصحية ،إذ
حيتوي على نسبة عالية من فيتامني «أيه» ،مما يساعد على دعم
البصر ،وخاصة الرؤية الليلية.
 .4الفلفل األمحر غين مبضادات األكسدة ،إذ ختلق التأثريات اجملمعة
لفيتامني «إيه» و»سي» تأثريا كبريا على مضادات األكسدة ،ومع
وجود الاليكوبني الذي مينح الفلفل والطماطم اللون األمحر -يصبح
الفلفل األمحر غذاء قويا من الدرجة األوىل.
ويعترب الفلفل األمحر واحدا من أكثر اخلضراوات الغنية بالليكوبني،
والذي ثبت أنه يساعد يف منع العديد من السرطانات مبا يف ذلك
سرطان الربوستاتا والرئة.
 .5يساعد الفلفل األمحر يف حرق املزيد من السعرات احلرارية ،إذ
أظهرت األحباث احلديثة أن الفلفل األمحر احللو ميكنه تنشيط توليد
احلرارة وزيادة معدل التمثيل الغذائي.
وال حيتوي الفلفل األمحر على الكابسيسني ،وهو ما جيعل الفلفل
حارا ،لكن لديه فعل حراري معتدل يزيد من عملية التمثيل الغذائي
دون زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم مثل الفلفل احلار.

ال حتتوي مجيع األطعمة على نفس القدر من املغذيات الصحية ،لذلك
ينصح خرباء التغذية دوما بعدد من األطعمة اليت تستحق أن تكون ضمن
النظام الغذائي يوميا.
وفيما يلي نستعرض 7 ،أطعمة قوية عليك تناوهلا يوميا لتحسني الصحة،
وذلك الحتوائها على كميات كبرية من الفيتامينات ومضادات األكسدة،
حبسب ما جاء يف تقرير ملوقع  Eat This, Not Thatاألمريكي.
 .1السبانخ
غنيا بأمحاض «أوميغا
تعد السبانخ  -املشهورة ببناء العضالت-ا
مصدرا ً
ً
 »3ومحض الفوليك ،حيث تساعد على تقليل خماطر اإلصابة بأمراضالقلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.
ً
أيضا من تدفق الدم إىل املناطق السفلى،
كما يزيد محض الفوليك
مما يساعد على احلماية من املشاكل اجلنسية املرتبطة بالعمر .والسبانخ
غنية أيضا مبركب البلوتني ،وهو مركب حيارب التنكس البقعي.
 .2الزبادي
ينتج عن عملية التخمري مئات املاليني من الكائنات احلية اجملهرية اليت
تعمل كتعزيزات لكتائب البكترييا املفيدة يف جسم اإلنسان.
وبدورها ،تساعد الزبادي على تعزيز جهاز املناعة كما توفر احلماية
ضد السرطان.
 .3الطماطم
هناك شيئان حتتاج إىل معرفتهما عن الطماطم؛ أوال ،الطماطم احلمراء
هي األفضل ،ألنها مليئة بالاليكوبني املضاد لألكسدة ،والشيء
يسهل على
الثاني ،الطماطم املصنعة قوية مثل الطماطم الطازجة ،ألنه ّ
اجلسم امتصاص الليكوبني منها.
تشري الدراسات إىل أن النظام الغذائي الغين بالليكوبني ميكن أن يقلل
من خطر اإلصابة بسرطان املثانة والرئة والربوستاتا واجللد واملعدة.
كما يقلل النظام الغذائي الغين بالليكوبني من خطر اإلصابة بأمراض
الشريان التاجي.
 .4اجلزر
تعترب معظم اخلضروات والفواكه احلمراء أو الصفراء أو الربتقالية غنية
بالكاروتينات  -وهي مركبات قابلة للذوبان يف الدهون ترتبط باخنفاض
جمموعة واسعة من السرطانات.
كما تقلل هذه اخلضروات والفواكه خماطر وشدة احلاالت االلتهابية
مثل الربو والتهاب املفاصل الروماتويدي.
 .5التوت
حيتوي التوت على مضادات أكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى ،ويساعد
على منع السرطان ومرض السكري وتغيريات الذاكرة املرتبطة
بالعمر.
تشري الدراسات إىل أن التوت األزرق الغين باأللياف وفيتامينات «أيه»
و»سي» يعزز ً
أيضا صحة القلب واألوعية الدموية.
 .6الفاصوليا سوداء
تعترب مجيع أنواع الفاصوليا جيدة لصحة القلب ،ولكن ال شيء ميكن
أن يعزز قوة الدماغ مثل الفاصوليا السوداء ،وذلك ألنها مليئة
باألنتوسيانني ،وهي أصباغ عضوية توجد يف فجوات اخلاليا وقابلة
للذوبان يف املاء ،واملركبات املضادة لألكسدة اليت ثبت أنها حتسن
وظائف الدماغ.
يوميا  8جرام من الربوتني و 7.5جرام
يوفر ما مقداره  2/1كوب
ً
من األلياف ،كما أنها منخفضة السعرات احلرارية وخالية من الدهون
املشبعة.
 .7اجلوز
حتتوي مثار اجلوز قدرا من «أوميغا  »3املفيدة لصحة القلب أكثر
من مسك السلمون ،كما تعترب غنية مبركبات البوليفينول املضادة
لاللتهابات.
كما تعترب غنية بالربوتني الذي يساعد يف بناء العضالت على غرار
الدجاج.ال جتمع أنواع املكسرات األخرى كل هذه امليزات معا.

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

NSW Government Weekly Update - 12 June 2020
FURTHER RESTRICTIONS
TO EASE ON SATURDAY
- NSW will ease further
restrictions from Saturday,
13 June, with food courts
allowed to reopen, the
number of people allowed
to visit homes increased
from 5 to 20, and the number of people allowed to
gather outdoors increased
from 10 to 20.
- Premier Gladys Berejiklian said these changes
are another step towards
seeing NSW reopen in a
COVID-safe way.
NSW
GOVERNMENT
LAUNCHES COVID SAFE
CHECK FOR BUSINESSES
- Businesses will be able
to check, test and promote
their COVID Safe credentials with the launch of the
NSW Government’s online
COVID Safe Check.
- Premier Gladys Berejiklian and Minister for Customer Service Victor Dominello said the online tool
would help businesses get
back to work safely.
- The COVID Safe Check
will go live and will be available at www.nsw.gov.au
NSW
GOVERNMENT’S
BUSHFIRE SUPPORT HITS
$2.3 BILLION AS 2500th
PROPERTY CLEARED
- The NSW Government’s
unprecedented bushfire
support has hit $2.3 billion
in funding, as the bushfire
clean-up program progresses at lightning speed
with 2500 destroyed properties cleared so far, at zero
cost to property owners.
- Property owners are still
able to register for cleanup after 30 June and are
encouraged to register to
have their property cleared
for free by contacting Service NSW on 13 77 88
or visiting https://www.
service.nsw.gov.au/transaction/register-opt-nswbushfire-clean
SCHOOL-BASED ACTIVITIES FURTHER RELAXED
- The NSW Government has
announced a staged resumption of school activities, including a return to
school sports from Term 3.
- Minister for Education

and Early Childhood Learning Sarah Mitchell said
NSW schools continue to
be safe and operations are
in line with NSW Health
guidelines.
- *Full list available on department website.
HUGE NEW JOBS PRECINCT UNLOCKED IN
WESTERN SYDNEY
- Plans for a major industrial precinct on the doorstep of the new Western
Sydney Airport have been
approved by the NSW Government, paving the way
for a significant boost to
jobs and investment in the
region.
- Approval of the $2.6 billion Mamre Road Precinct,
one of 12 key precincts
in the Western Sydney
Aerotropolis, will unlock
850 hectares of new industrial land and see the creation of new public spaces
and conservation areas.
TWO MILLION NATIVE
FISH TO RETURN TO NSW
RIVERS
- The NSW Government’s
ambitious plan to create
a modern day native fish
Noah’s Ark has come to
fruition with more than two
million new fingerlings, including the iconic Murray
Cod, expected to be released into the State’s waterways this summer.
- As part of the NSW Government’s Fish Rescue
Strategy, more than 5,000
fish from all corners of the
State have been relocated
to safe locations within
both public and private
hatcheries and sections
of river that had long-term
water security.
NEW DATE SET FOR LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS
- The NSW Government
announced that the local
government elections will
be held on Saturday, 4
September 2021.
- It follows the decision
to postpone the September
2020 council elections for
12 months because of the
COVID-19 pandemic to ensure the health and safety
of candidates, voters and

NSW Electoral Commission staff.
MAJOR BOOST FOR THE
SYDNEY LIGHT RAIL NETWORK
- Commuters will benefit
from a faster travel time
and more space on Sydney
Light Rail, with more than
810 extra services added
to the L2 Randwick and L3
Kingsford Lines.
- There are now an additional 518 services a
week, on top of the 294
services added on 18 May.
Service frequency has also
increased with services
around every 4 minutes
between Circular Quay and
Moore Park and around every 8 minutes in the South
East, between 7am – 7pm
weekdays.
- For COVID-19 travel advice and to plan your journey, visit transportnsw.
info
$27.3M TO SUPPORT LOCAL SPORT RETURN
- With community sport
and recreation activities
returning as COVID-19 restrictions ease, the NSW
Government announced a
Community Sport Recovery Package to support the
sector get back on its feet.
- The $27.3 million recovery package includes
financial support and assistance for sport and
recreation organisations
across NSW.
- Further information about
the Community Sport Recovery Package is available here.
TELESTROKE SERVICE
REACHES REGIONAL PATIENTS
- Regional and rural patients now have access to
24-hour critical care under
a $21.7 million telestroke
service being rolled out
across NSW.
- Patients at Port Macquarie and Coffs Harbour hospitals are the first to benefit
from the NSW Telestroke
Service, based at Sydney’s
Prince of Wales Hospital.
NSW
GOVERNMENT
KEEPS GLASS HALF
FULL FOR INDEPENDENT
BREWERS

Independent brewers
hit by drought, bushfire
and COVID-19 will benefit from a special support
package to help weather
the next 12 months.

Deputy Premier and
Minister for Regional NSW,
Industry and Trade John
Barilaro announced funding of $135,000 to provide
resources and support to
the industry through the
Independent Brewers As-

sociation.

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Albanese counsels veteran Labor MP
caught up in corruption inquiry

Labor backbencher Anthony Byrne has been counselled over the leak of damaging text messages.Credit:Alex
Ellinghausen

Labor leader Anthony Albanese says he’s counselled backbench MP
Anthony Byrne over the
content of dozens of text
message conversations
leaked as apparently political payback for his
links to an anti-corruption inquiry into Victorian
branch stacking.
The Age revealed on
Wednesday that Mr
Byrne, the deputy chair
of Federal Parliament’s
powerful
intelligence
committee, called former
colleague Sam Dastyari
a “crooked, corrupt f---”
and labelled a female MP
a “drunk” in dozens of
text messages released
by former party powerbroker Adem Somyurek.
The personal messages
to Mr Somyurek also savaged former leader Bill
Shorten, Victorian Premier Daniel Andrews and
retired Victorian federal
MP Michael Danby.
Covert footage filmed in
Mr Byrne’s outer suburban office formed a central part of an Age and
60 Minutes investigation, which revealed the
former Andrews government powerbroker Mr
Somyurek threatened to
end the careers of sever-

al federal MPs, while also
claiming to be “protecting” Mr Byrne.
Mr Albanese said he had
conducted a “welfare”
check on Mr Byrne and
sought an assurance
from him he had acted legally at all times.
“He also assured me that
he was offering full cooperation with IBAC (Independent Broad-based
Anti-corruption
Commission) and the police
inquiries,” Mr Albanese
said.
“And I took that assurance.”
Mr Albanese said the text
messages from Mr Byrne
were “completely unacceptable and inappropriate”.
“I’ve counselled Mr Byrne
about his language and
the inappropriateness
of those comments,” he
said.
Home Affairs Minister
Peter Dutton said Mr
Byrne needed to be held
account for his actions
in sending the text messages, but stressed that
his experience with the
Labor MP had been a
“positive one”.
ince an investigation into
branch stacking in a Victorian Labor faction, MP

Adem Somyurek was
sacked and two Labor
MPs have resigned.
“He’s the deputy chair of
the intelligence committee, and I’ve found him
fantastic to work with, a
very decent bloke, and
I think Andrew Hastie
would say the same thing
as the chair of that committee,” Mr Dutton told
2GB’s Ray Hadley.
“But there are problems
within the Labor Party. I
mean people talk about
branch stacking - it’s not
branch stacking, it’s corruption.”
Prime Minister Scott Morrison also told Sydney’s
2GB radio that the conduct in the branch stacking scandal was corrupt
and accused Mr Albanese of losing control of
his party.
“What this is was described by Anthony
Byrne himself as corruption ... this has gone to
corruption, this is what
Anthony Byrne said,” he
said.
“It’s 10 years since the
Julia Gillard-Kevin Rudd
blow-up here in Canberra and 10 years later,
they’re still doing it. They
haven’t changed, they’re
still doing it.”
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Pauline Hanson says Victorian Labor MP
‘should go to jail’ over corruption allegations

Pauline Hanson has lashed
out over explosive corruption allegations against a
Victorian Labor MP, saying he should have the
book thrown at him.
One Nation Leader Pauline
Hanson has lashed out
over explosive corruption
allegations against Adem
Somyurek, saying the Victorian Labor MP should
have “the book thrown at
him”, citing her own stint
in prison.
“Of course he should go to
jail for it,” Ms Hanson said
on Channel 9’s Today on
monday morning.
“He was telling the businessman to forge people’s
signatures … I hope the
book is thrown at him. He
should be out of parliament, (Victorian Premier)
Daniel Andrews should get
rid of him, there should be
a full investigation.”
Mr Andrews is expected to
address the explosive allegations of branch-stacking by a minister he once
described as a “very good
friend”.
An investigation by The
Age and 60 Minutes revealed the upper house MP
handed over thousands of
dollars in cash and used
parliamentary
employees to create fake branch
members and a mass political influence within the
Australian Labor Party.
Deputy Prime Minister
Michael McCormack has
called for an investigation.
“This is obviously unacceptable,” Mr McCormack
told the ABC on Monday.
“There’s obviously questions for Labor to address
in this matter. And so they
should. And you know, it’s
just not on ... of course,
there should be an inquiry
into it.”
Footage
shows
Mr
Somyurek on April 13
withdrawing $2000 in cash
from an ATM, before handing it and dozens of party
membership forms, to an
adviser working for fellow
Labor minister Marlene

(L-R) Jaclyn Symes, Gabrielle Williams, Victorian Premier Daniel Andrews, Melissa Horne and Adem Somyurek
are seen during a press conference in Melbourne on Tuesday, November 27, 2018. Picture: David Crosling/AAP

Kairouz, who then delivers
the forms and cash to ALP
head office.
The adviser reportedly
carried out a similar cash
drop-off earlier in the year.
“Well, if he (the adviser)
gets caught on the street,
he’d better not say he’s
doing f***ing this stuff,” Mr
Somyurek is recorded saying after the April 13 drop.
Mr Somyurek is also recorded ordering people
to forge signatures and
create false statements, in
which Labor branch members claim to have paid for
their own memberships.
He also talks about directing taxpayer-funded
parliamentary employees,
meant to be working for
other MPs, including Robin Scott, to conduct party
political operations.
Branch stacking involves
recruiting or signing up
members for a local branch
of a political party for the
purpose of influencing the
outcome of internal preselections of candidates for
federal and state parliament.
It is against Labor rules
to pay for other people’s
memberships.
Party members are required to sign a form declaring they have paid for
their own memberships.
In the recordings, Mr
Somyurek also takes aim
at his colleagues including Ms Kairouz, who he
describes as holding a
“meaningless” portfolio
“made up just to make it
look like we’re interested

in the suburbs”.
He labels the Minister for
Women and the Prevention of Family Violence
Gabrielle Williams a “stupid bitch” whom he will
“f***ing force … out of the
ministry”.
Mr Somyurek also describes these young staffers helping him as “patronising and annoying”, and
“real little f***ing slimy little f***ers, little passive-aggressive f***ing gay kids”.’
The premier isn’t immune
to the criticism either.
“F*** the Premier,” Mr
Somyurek says in one recording.
The allegations come after Mr Andrews welcomed
his “very good friend”
Mr Somyurek back to the
frontbench after the resounding 2018 election
win.
Mr Somyurek had been
dumped from cabinet in
2015 over allegations of
bullying made by his then
chief of staff.
Opposition Leader Michael
O’Brien has described the
allegations as a “shocking failure of judgment by
Daniel Andrews”.
“In
backing
Adem
Somyurek, Daniel Andrews put his own political interests ahead of the
interests of Victorians. Andrews bears full responsibility for the actions of
his ministers,” he said in a
statement.
Mr O’Brien is calling for Mr
Somyurek, Ms Kairouz and
Mr Scott and their staff to
be stood down and their

offices secured pending
an investigation by IBAC
and Victoria Police.
Speaking on Today, Ms
Hanson referenced her
own 2003 conviction for
electoral fraud that was
overturned on appeal after
she had spent 11 weeks in
jail.
“They threw me in prison
on the basis of whether
they were members of a
political party or members
of the Pauline Hanson
Support Movement – I got
three years for that,” she
said.
“I was innocent of it and
there was no real proof. I
was set up and (my imprisonment) was political.”
She said if nothing happened about Mr Somyurek
“then the public needs
to start jumping up and
down”.
“There is corruption in
our political parties and it
needs to stop,” she said.

“He wanted to control, he
thinks he is the kingpin,
and when you have a member of parliament who’s
supposed to be working
for the people and he can
actually then control who
gets into Parliament, that is
a problem because they’re
always beholden.”
She added, “Whether Daniel Andrews is going to do
anything about it is another
thing because maybe this
man has got that much dirt
on a lot of the other politicians that nothing will
happen about it.”

Jobless rate ‘heartbreaking’:
Morrison

The prime minister has
expressed frustration at
the slowness of states allowing cross-border travel
as Australia’s jobless rate
rose to 7.1 per cent in
May.
Scott Morrison is itching
to unlock interstate travel
as new figures show border closures are costing
nearly 5000 jobs a week
and $84 million a day.
Australia’s unemployment
rose to 7.1 per cent in May
as another 227,000 people lost their jobs.
The latest jobless figures
are the worst since October 2001, and would be far
more grim were it not for
another big fall in workforce participation rates.
The prime minister describes the unemployment
rate as heartbreaking and
warns there is a long way
to go as the country recovers from the coronavirus pandemic.
“But it is good to see more
and more businesses
opening up now, the restrictions are coming off
and I think people do get
a sense we are on our way
back,” Mr Morrison told
2GB radio on Thursday.
He is open to flying in hundreds of foreign university
students next month, but
warned other international
travellers would not be
visiting any time soon.
Western Australia, Tasmania and the Northern
Territory have still not
announced when their
border restrictions will be
lifted.
Mr Morrison says they
should never have been
closed in the first place.
“That’s why this is so frustrating,” he said.
Two universities in the
ACT want to fly in 300 foreign students next month.
Mr Morrison supports the
idea but pointed out South
Australia would not fully
reopen until July 20.
“You can’t have people
coming from Singapore
if you haven’t got people

coming from Sydney,” he
said.
“And our universities
need to be fully open to
domestic students in the
first instance before looking at this.”
The prime minister said
there was “a bit of a glass
ceiling on the economy”
when it came to restrictions around overseas
travel, which will be delayed until next year.
“I can’t honestly see international travel more
generally, people coming
from all over the world to
Australia again, any time
soon,” Mr Morrison said.
Meanwhile, an anti-inflammatory drug successfully
used to treat coronavirus
infections in the United
Kingdom is likely to be
used in Australia.
“It’s not going to prevent
you getting it, it’s not going to cure it,” Health Minister Greg Hunt told 2GB
radio.
“But the early but highquality evidence out of
UK is that people who are
very, very sick, it gives
them a much better chance
of survival.”
The UK reported this week
trials showed dexamethasone reduced death rates
among the most severely
ill coronavirus patients by
around 35 per cent.
The widely available drug,
costing about $10 over
the pharmacy counter in
Australia, could be used
to treat the three coronavirus patients in intensive
care in Australia.
“We know we now have
an option for the doctors
in intensive care to consider. There are no barriers to them using it,” Mr
Hunt said.
Victoria reported 18 new
cases on Thursday morning, including a third Black
Lives Matter rally participant to test positive.
This followed 23 new
cases across Australia on
Wednesday, mostly in Victoria.
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NSW Labor to offer amnesty on fake records after
Victorian Labor Party scandal

Steve Bracks. Picture: Jason EdwardsSource:News Corp Australia

Robin Scott was the second. Picture: James RossSource:News Corp
Australia

NSW Labor will check its
Sydney branch members
twice – but also give
them a 12 month “Get
out of jail free’” card – if
they confess to faking
branch records in the
wake of a Victorian party
scandal.
Labor’s national executive is to step in to clean
up the Victorian branch
after three frontbenchers were forced out of
the state cabinet over a
branch-stacking and in-

fighting scandal.
But according to a leaked
May 28 internal report, reported in The Australian
on Tuesday, NSW Labor
is writing to all Sydney
members to check whether they attended branch
meetings.
Members in Granville,
South Granville, Merrylands, Guildford and
Guildford West will have
to resubmit their home
addresses and meeting
attendance records to re-

Jenny Macklin. Picture: Aaron Francis/The AustralianSource:News Corp
Australia

Marlene Kairouz was the third. Picture: Stuart McEvoy for The Australian.
Source:News Corp Australia

veal attempts at branch
stacking.
However the report recommends granting “a 12month amnesty against
expulsion or suspension
for members who come
forward with honest and
direct evidence about the
falsification of branch
records”, The Australian
said.
The report also recommended the branch secretary take photographs
of attendance records at
the end of every meeting
to be sent to NSW Labor’s
governance director.
It comes as the Victorian
branch of the Labor Party
will wake up on Wednesday without three of its
frontbenchers who have
left since allegations of
branch stacking were
aired in an expose by
The Age and 60 Minutes
on Sunday night, centred around powerbroker
Adem Somyurek.
Two Labor stalwarts have
been tasked with cleaning
up the Victorian division.
The Australian Labor Party national executive on
Tuesday night appointed
former premier Steve
Bracks and former fed-

outlines those fears to
the ALP’s national executive for the first time, insisting the extraordinary
measures are necessary
to “guarantee integrity
and probity in all our affairs”.
Sunday night’s expose alleged Mr Somyurek handed over cash and used
parliamentary employees
to create fake branch
members and amass political influence.
Recordings also captured Mr Somyurek using
vile language against colleagues and staff.
It is alleged staff members of ministers Marlene Kairouz and Robin
Scott were involved in
Mr Somyurek’s branchstacking efforts.
Ms Kairouz on Tuesday
became the third minister to leave cabinet over
the scandal, after Mr
Somyurek and Mr Scott
left the ministry on Monday.
Mr Somyurek also lost
his Labor Party membership on Monday. He
wasn’t spotted in parliament on Tuesday but was
photographed outside his
Melbourne home wearing

eral minister Jenny Macklin as administrators until
the end of January 2021.
In a statement, ALP
President Wayne Swan
confirmed an emergency
meeting of the party’s
national executive had
endorsed the new administrators.
“The conduct exposed in
recent days is reprehensible and at odds with everything the ALP stands
for,” he said.
“The National Executive
takes these matters incredibly seriously, and
the gravity of this step
cannot be understated.”
According to a draft resolution, all voting rights in
the Victorian branch will
be suspended until 2023,
meaning candidates at
the next federal and state
elections will be preselected by the national
governing body.
Victorian Premier Dan
Andrews privately declared “no confidence” in
the current ALP membership roll in the state amid
fears it was hopelessly
tainted by fake members
and branch stacking.
In a letter obtained by
news.com.au, Mr Andrews

a suit.
Mr Andrews said Ms Kairouz wasn’t pushed to
resign but had taken the
“appropriate course of
action” in doing so, given
he has asked the corruption watchdog and Victoria Police to investigate
the accusations.
Ms Kairouz said she was
standing down so as not
to be a distraction and to
avoid causing her family distress. Echoing Mr
Scott, she said she looks
forward to the opportunity to clear her name.
Both told the premier on
Monday they had acted
appropriately at all times.
Mr Andrews said it was
not up to him to determine if that was true.
“Victoria Police and IBAC,
they will be the ultimate
arbiters of whether their
contention that they’ve
done the right thing is an
accurate one or not,” he
said.
Mr Andrews said he was
confident nobody else in
his team has been using
taxpayer-funded staff to
further political interests,
adding the investigation
will probe as widely as it
needs to.
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إعــالن

نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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
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