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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حريق املرفأ يلتهم التحقيق.. والفساد ينجو من النار!.. ماكرون حيذر من ان عدم 
االلتزام باملهلة املتفـَق عليها مع القيادات اللبنانية ستكون كلفته باهظة على لبنان

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

جريصاتي يضبط الوزير وزني بالتالعب بالتدقيق اجلنائي ورئيس اجلمهورية يستدعيه وجيربه على الرتاجع 

التتمة على الصفحة 21

حريق  امامكم..  النار 
هائل، وساعات طويلة يف 
مرفأ بريوت.. ووراء النار، 
السوداء  اللهب  وألسنة 
الفساد  يبحث  وامللتهبة، 

عن مالذ آمن؟
أين  العاصمة  اهل  فيا 
السياسية  الطبقة  املفر: 
حترق التحقيق، ورمبا حترق 
احلكومة، لتنجو من عقوبات 
من  او  دولية  أو  أمريكية 
استحقاق سحب القرار من 
ايدي هؤالء الذين يعبثون 

يف األرض..
املراقب  جيعل  املشهد، 
نريون،  مشهد  يستعيد 
فماذا  روما..  حيرق  وهو 

حيصل يف هذا البلد؟!
املصروفة  املساعدات  من 
من  جاءت  ما  غري  يف 
املساعدات  اىل  اجله، 
واللعب  املسروقة، 

واالتصاالت  بالكهرباء 
وكل  والدواء  والغذاء 
الطبقة  مكابرة  اىل  شيء 
على  القابضة  الفاسدة، 
والعباد..  البالد  مقدرات 
وكأن ما جيري، ليس على 
مرأى من املسؤولني كبارًا 
وكأنه  صغارًا..  أم  كانوا 
عاصمة  آخر، ويف  بلد  يف 

غري بريوت.
اىل  االنظار  اجتهت  وهكذا 
األول،  أمس  ظهر  املرفأ، 
قصر  اىل  االنفجار،  مع 
بعد  يزر  ومل  مساًء،  بعبدا 
تشكيل  املكلف  الرئيس 
مصطفى  الدكتور  احلكومة 
اجلمهورية  رئيس  اديب 
بعد حدوث تعقد يف مسألة 

توزيع احلقائب.
ومل يسجل اي تقدم بعد، 
العام  املدير  عودة  بعد 
عباس  اللواء  العام  لالمن 

     عناصر من فوج االطفاء يحاولون اخماد النريان املشتعلة يف املنطقة الحرة يف املرفأ )أ ف ب( 

الرئيس  من  موفدًا  ذهب 
عون.

من  عصرًا  عودته  وفور 
باريس، زار اللواء ابراهيم 
واطلعه  اجلمهورية  رئيس 
مع  مباحثاته  نتائج  على 
اميييه  برنار  السفري 
متابعة  املكلف  والفريق 
املبادرة الفرنسية، السيما 

مسار تشكيل احلكومة. 
ونقل ابراهيم اىل الرئيس 
عون اهتمام فرنسا مبتابعة 
زيارة  خالل  عليه  اتفق  ما 
جلهة  خصوًصا  ماكرون، 
تشكيل  يف  االسراع 
احلكومة اليت جيب ان تضم 

جماالتهم  اختصاصيني يف 
من  معارضة  يلقون  ال 

ممثلي االحزاب.
املعلومات  وحسب 
باريس  فإن  املتوافرة، 
اليت  باملهلة  ملتزمة 
مع  عليها  االتفاق  مت 
والقيادات  املسؤولني  
التقاها  اليت  اللبنانية 
الرئيس اميانويل ماكرون، 
القيادات  بعض  ابلغ  وهو 
العربية انه متفائل بتوصل 
اىلالطريق  مبادرته 

املرسومة هلا.

All aspects of Building & Carpentry:

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

-  New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

امس  فرنسا  من  ابراهيم 
االول، يف مهمة مستعجلة، 
قليلة  ساعات  استمرت 

االزمة  خلية  خالهلا  التقى 
املكلفة  االليزيه  قصر  يف 
وعقد  اللبناني.  امللف 
واحد  يوم  يف  ابراهيم 
السيما  لقاءات  سلسلة 
اميييه  برنار  السفريين  مع 

تتعلق  بون،  واميانويل 
الفرنسية  املبادرة  مبسار 
من خمتلف وجوهها، السيما 
بتشكيل  املتعلق  الشق 
اوساط  ونفت  احلكومة. 
ابراهيم  يكون  ان  بعبدا 

األمريكي  الرئيس  أعلن 
تتوقع  بالده  إن  يقول 
»اتفاقًا مع إيران يف حال 
االنتخابات«،  يف  فوزه 
ويؤكد أن واشنطن ستقلل 
أفغانستان  يف  عديدها 
والعراق، كما يكشف عن 
لقاح  عن  اإلعالن  قرب 

لفريوس كورونا.

ترامب  الرئيس  وكشف 
يف  شرعت  بالده  إن 
السعودي  امللك  مع  حوار 
العزيز،  عبد  بن  سلمان 
معقبًا أنه ويف حال فوزه 
الرئاسية،  باالنتخابات 
فإن »إيران ستوقع اتفاقًا 
أو  أسبوع  أول  يف  معنا 

أول شهر«.

ترامب: دول غري اإلمارات قد تنضم لـ »اتفاق 
السالم«.. بدأنا احلوار مع امللك السعودي



Page 2صفحة 2     

إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
البلدية تدعم الرياضيني الشباب املحليني

أن  أعلن  أن  يسعدني 
قد  كامربالند  مدينة  بلدية 
غرب  أكاديمية  مع  تعاونت 
لتزويد  للرياضة  سيدني 
بفرصة  املحليني  الرياضيني 
عالي  تدريب  إىل  الوصول 
تعليمي  وتطوير  الجودة،  
من  مجموعة  عرب  وشخصي 
التي  الرياضية  التخصصات 

تقدمها األكاديمية.

بلدية  بني  الشراكة  ستوفر 
مدينة كامربالند واألكاديمية 
من  للشباب  للرياضيني 
مدينة  حكومة  منطقة 
 )LGA( املحلية  كامربالند 
لربامج  الرتشيح  فرصة 
األكاديمية بما يف ذلك ركوب 
النيتبول  ولعبة  الدراجات 
االنرتنيت  على   netball
النيتبول   لعبة  يف  والتحكيم 
 Heartlandو والغولف 
 Motors Lone Star
و   softballو والتجديف 

ان  ترغبون  مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال بي على: 

0419 651 187
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Council supporting young local athletes

I’m excited to announce that Cumberland City 
Council has teamed up with the Western Sydney 
Academy of Sport to offer local athletes the 
opportunity to access high-quality coaching,  
and educational and personal development 
across a range of sports disciplines offered by 
the Academy.

The partnership between Cumberland City 
Council and the Academy will present young 
athletes from the Cumberland City LGA with 
the opportunity to nominate for the Academy 
programs including cycling, digital realty netball 
and netball umpiring, golf, Heartland Motors 

Lone Star, rowing, softball and triathlon. The 
programs will bring together technical and skill 
development resources, educational providers 
and personal development activities to deliver a 
holistic program at some of the region’s  
best venues.

There is so much emerging talent in our LGA 
and we owe it to these local athletes to give 
them the best possible start and resources 
to succeed. Sport is a great way to challenge 
yourself, be part of a positive social network 
and create stronger communities. I’m proud 
that we can offer these great opportunities to 
Cumberland City.

For more information and to nominate,  
visit www.wsas.com.au/nominations

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

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

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

0419 651 187 

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

JP services at  
Council’s Community 
Service Centre
During my time as Mayor I have identified 
that there is a shortage of Justice of the 
Peace Officers that are readily available to 
assist our local community.

To remedy this issue JP Services are now 
available at Cumberland City Council’s 
Merrylands Community Service Centre.

Shop 1/205 Merrylands Road 
Merrylands.

Monday – Friday 
8.30am – 4pm.

No appointment necessary, you can just  
walk in and be assisted by our friendly staff.

Triathlon. ستجمع الربامج 
املهارات  تطوير  موارد  بني 
الخدمات  ومقدمي  التقنية 
التطوير  وأنشطة  التعليمية 
برنامج  لتقديم  الشخصي 
شامل يف بعض أفضل األماكن 

يف املنطقة.
املواهب  من  الكثري  لدينا 
الحكومة  منطقة  يف  الناشئة 
مدينون  ونحن   LGA املحلية 
املحليني  الرياضيني  لهؤالء 
ممكنة  بداية  أفضل  بمنحهم 
وموارد للنجاح. تعد الرياضة 
طريقة رائعة لتحدي أنفسكم، 
كونوا جزًءا من شبكة اجتماعية 
إيجابية وخلق مجتمعات أقوى. 
تقديم  يمكننا  بأنه  فخور  أنا 
لـمدينة  الرائعة  الفرص  هذه 

كامربالند.
ملزيد من املعلومات وللرتشيح  

زوروا:
www.wsas.com.au/

nominations

خـدمات املـخرتية يف مـركز 
خدمة املجتمع التابع للبلدية
خالل فرتة عملي كرئيس للبلدية، 
يف  نقصـًا  هناك  أن  حددتُ 
عناصر املخاتري املتاحني بسهولة 

ملساعدة مجتمعنا املحلي.
تتوفر  املشكلة،   هذه  لحل 
اآلن   JP املخرتية  خدمات 
يف  املجتمع  خدمة  مركز  يف 
مدينة  لبلدية  التابع  مرييالندز 

كامربالند.
Shop 1/ 205 Merrylands 
Road Merrylands.

اإلثنني، الجمعة
8.30 صباحـًـا - 4 مساًء.

ال ضرورة ألخد موعد، ببساطة 
والحصول  الدخول  يمكنكم 
موظفينا  من  مساعدة  على 

الودودين.
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، قبل ظهر امس االول 
يف املقر الصيفي يف الدميان، 
اندرياس  االملاني  السفري 
كيندل، وكان عرض للعالقات 
الثنائية وملا تقدمه املانيا من 
دعم للبنان وصوصا يف اجملال 

االجتماعي.
»كل  الملانيا  البطريرك  وشكر 
ما تقوم به من اجل دعم لبنان 
الشعب  جانب  اىل  وللوقوف 

اللبناني يف حمنه املتتالية.
كيندل:  قال  اللقاء،  وبعد 
صاحب  بلقاء  اليوم  »تشرفت 
والنيافة، حبيث حتدثنا  الغبطة 
طويال يف مواضيع عديدة ختص 
لبنان واألزمات اليت مررنا بها. 
زحتدثنا عن مبدأ احلياد الناشط 
وجرى  غبطته،  طرحه  الذي 
العالقات  اىل  ايضا  التطرق 
بني  بها  نفخر  اليت  الثنائية 
وحنن  وأملانيا،  البطريركية 
أفكار  بكل  ونرحب  نستمع 

وطروحات صاحب الغبطة«.
وفد اللقاء الروحي

من  وفدا  البطريرك  واستقبل 
ضم  لبنان  يف  الروحي  اللقاء 
من  الدين  رجال  من  عددا 
االسالمية  الطوائف  خمتلف 
تأييده  يعلن  جاء  واملسيحية 
وال  الوطنية  غبطته  »ملواقف 
سيما لطرح »احلياد الناشط«.

من  عدد  حتدث  اللقاء،  وخالل 
اعضاء الوفد، وقال الشيخ حممد 
علي احلاج العاملي: »بارك اهلل 
انه  الغبطة.  صاحب  يا  فيكم 
من اقل الواجب ان حنضر اىل 
نشد  لكي  الكريم  الصرح  هذا 
على ايديكم مبواقفكم الوطنية 
ومن  اساسية  نعتربها  اليت 
ورجال  كعلماء  وظيفتنا  صلب 
 2012 عام  تداعينا  لقد  دين. 
اعرتاضا  اللقاء  هذا  لتأسيس 
الدين  منا على استغالل رجال 
السياسة.  يف  واستثمارهم 
اردنا القول ان دور رجل الدين 
هو دور روحي وديين صرف، 
الدين  رجال  تدّخل  ضد  وحنن 
اليوم  هنا  حنن  السياسة.  يف 
اىل  ولنقف  معكم  لنتضامن 
الوطنية  مواقفكم  يف  جانبكم 
كل  يبعد  موقف  وهو  االخرية، 
السياسية  الزواريب  عن  البعد 
تارخيي  موقف  انه  الصغرية. 
ضد كل التدخالت اخلارجية يف 
مطية  لبنان  جعل  وضد  لبنان 
الية دولة اخرى كائنا من كانت 
مسيحية.  او  سنية  او  شيعية 
آن االوان وخصوصا يف مئوية 
لبنان االوىل ان يرتسخ االقتناع 
لدينا ببناء وطن بأبنائه فقط، 
يكون كيانا نهائيا هلم، يقررون 
هم ما يشاؤون فيه دون تدخل 
ونرفض، يف  اخلارج.  من  احد 
املقابل، اي تدخل لنا يف كل 
اي  ويف  املنطقة  صراعات 

صراع يف العامل«.
عبداهلل  اياد  الشيخ  حتدث  ثم 
غبطته  طرح  »دعم  مؤكدا 
يعترب  الذي  احلياد  ملوضوع 
لبنان  دولة  قيام  يف  اساسا 

وضمانا الستمرارها«.
عامر  الشيخ  قال  جهته،  من 
هذا  اىل  »نأتي  الدين:  زين 
جمد  له  اعطي  الذي  الصرح 
لبنان، جمد الكرامة والعنفوان، 
ولبنان  اجلبل  كلقاء روحي يف 
ونيافتكم من رعيتم إطالق هذا 
اللقاء. وحنن، بإذن اهلل تعاىل، 
نسري  وبركتكم  وبرعايتكم 
والسالم  احملبة  لواء  حاملني 
وهذا  موحدة،  اميانية  بروح 
اىل  وحنن  به  تنادون  انتم  ما 
جانبكم يف مواقفكم ورسالتكم 
عن  تعرب  اليت  الكبرية  الوطنية 
كل  وعقل  ووجدان  ضمري 
الوقت  هذا  يف  وطين  لبناني 

من حياة لبنان«.
الراعي

ويف كلمة ترحيب قال البطريرك 
الراعي: »اللقاء الروحي يقوينا 
نقول  دائما  وحنن  وينعشنا، 
اىل  يعودون  السياسيني  ليت 
القضايا الروحية، ألنها ترفعنا 
اليوم  اللقاء  هذا  األعلى.  اىل 
لبنان  عن  مصغرة  صورة  هو 
املتنوع واملتعدد ثقافيا ودينيا. 
وألن هذه هي طبيعة لبنان ال 
ميكنه اال أن يكون حياديا وأال 
يدخل يف حتالفات ال غربية وال 
اتفقوا  عندما  ولذلك  شرقية 
املكتوب كان  امليثاق غري  يف 
القرار أن يكون لبنان حياديا، 
هكذا  اال  حنيا  ان  ميكننا  وال 
اىل  املاروني  فسيتجه  وإال 
السعودية  اىل  والسين  فرنسا 
والشيعي اىل ايران او النجف، 
يف  عشنا  أننا  تعلمون  وكلكم 
اخلمسينات البحبوحة واالزدهار. 
حينها  ضايق  األمر  وهذا 
إن  تقول  كانت  اليت  إسرائيل 
لبنان كذبة وسنربهن أنه كذبة 
وراحوا يعملون من أجل حتقيق 
حينها  لبنان  ألن  الغاية،  هذه 
كان حياديا، واسرائيل وغريها 
حياد  من  تضررت  الدول  من 

لبنان.
فلذلك أقول إن لبنان بطبيعته 
البحر  على  وموقعنا  حمايد 
أبواب  لنا  فتح  املتوسط 
التجارة، فلبنان وشعبه حيبون 
التجارة وليس احلروب، ولكن 
 1969 عام  القاهرة  اتفاق  مع 
وفلتان   1975 عام  وحرب 
األمور  هذه  كل  امليليشيات، 
وهذا  حيادّيني،  غري  جعلتنا 
والفقر  العزلة  اىل  أوصلنا  ما 
منوذجا  نكون  وألن  والعوز 
ليس  احلياد  الشعوب.  ألسوأ 
وليس  علينا  جديدة  طبيعة 
طبيعتنا،  هي  بل  برناجما،  هو 
كلمة  ذكرت  عندما  ولذلك 
احلياد للمرة األوىل منذ أشهر 
الناس  معها  تفاعل  قليلة، 
بشكل غري مسبوق. وهذا دليل 
ضالته  وجدوا  الناس  أن  على 
يف احلياد الناشط، وأنا أتفهم 
ميكنها  ال  القيادات  بعض  أن 
ولكن  رمسيا،  موقفا  تتخذ  أن 
تصلين مواقفها من خالل بعض 

املقربني منها«.
يتعلق  ما  يف  »أما  وأضاف: 
باملرحلة املقبلة، فنحن كمجتمع 

الراعي مستقبال السفري االملاني

الفكرة،  نوحد  أن  لبناني علينا 
ألننا عندما نتحدث عن موضوع 
نقاط  ثالث  به  نعين  احلياد 
يف  الدخول  عدم  أساسية: 
وحروب  وصراعات  حماور 
ضمن  ليست  ألنها  اقليمية 
أما  بلد صغري.  وحنن  قدرتنا، 
بطبيعة  فلبنان  الثانية  النقطة 
الشرق  يف  دور  له  تكوينه 
والسلم  التنوع  كبلد  األوسط 
النقطة  أما  احلريات،  وأرض 
الثالثة، واليت يصعب حتقيقها 
بوجود الدويالت داخل الدولة، 
فهي  قيمتها،  أفقدتها  واليت 
دولة قوية جبيشها ودستورها، 
سلطتها  بفرض  هلا  يسمح  ما 
هي  وهذه  وخارجيا،  داخليا 

الدولة اليت نريد.
احلياد  هذا  نص  وزعت  أنا 
الناشط ومبادئه على عدد كبري 
تصل  كي  الدول،  سفراء  من 
عدد  أكرب  اىل  الفكرة  هذه 
نتمكن  وكي  العامل،  دول  من 
كي  دولي  »لوبي«  انشاء  من 
نستطيع يف يوم من األيام أن 

نصبح بلدا حياديا«.
وتابع: »أما يف الشق الداخلي، 
وعلى صعيد لبنان، فقد تلقينا 
من  فعل  وردود  اتصاالت 
اهلل«  »حزب  باستثناء  اجلميع 
رمسيا  موقفا  يعلن  مل  الذي 
بعد، فكل ما يكتب يف بعض 
اجلرائد ال يعنيين وال ميس بي، 
وموقفي من احلياد ليس ضد 
ملصلحة  هو  بل  اهلل«،  »حزب 
اليوم  فالفقر  اللبنانيني،  كل 
أعتقد  وأنا  مجيعنا،  يطاولنا 
فهم  سوء  هناك  يزال  ال  أنه 

ملوضوع احلياد«.
هو  اليوم  نريده  »ما  وختم: 
للطائفة،  وليس  للوطن  الوالء 
أكون  أن  قبل  لبناني  فأنا 
نضع  أن  جيب  وكلنا  مارونيا، 

لبنانيتنا قبل الطائفة«.
عبداهلل

اياد  الشيخ  اللقاء، صرح  بعد 
الروحي:  اللقاء  باسم  عبداهلل 
»جئنا كوفد من اللقاء الروحي 
رجال  من  واسعة  فئة  منثل 
واملسلمني  املسيحيني  الدين 
لزيارة البطريركية املارونية يف 
ملوقف  تأييدنا  لنعلن  الدميان 
يف  والبطريركية  البطريرك 
فالبطريرك  الناشط«.  »احلياد 
احلياد  عن  يتحدث  مل  الراعي 
وال  السياسي  الرتف  باب  من 
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الراعي: نرفض الدويالت ونريد دولة قوية جبيشها ودستورها 
وموقفي من احلياد ليس ضد حزب اهلل بل ملصلحة كل اللبنانيني

من باب الطموح إىل األفضل، 
ضرورة  املطلق  احلياد  ألن 
األمم  اىل  بالنسبة  حتمية 
السياسية  الصغرية والكيانات 
باملتناقضات  املليئة  الصغرى 
لبنان  العرقية والعقائدية مثل 

وسويسرا وسنغافورة«.
العودة  نؤيد  طنحن  وأضاف: 
هو  الذي  باحلياد  اإلحتماء  إىل 
ألنه  لبنان  دولة  قيام  أساس 
الستمرار  الوحيد  املربر  هو 
وجود لبنان، وألن عدم التخلي 

عن احلياد وهو املوقف الرمسي 
احلالي ملا تبقى من دولة لبنان 
زوال  عدم  يف  سببا  يزال  ال 
لبنان إىل هذه اللحظة، الدول 
الصغرية اليت تتخلى عن احلياد 
الدول  تتقامسها  أو  تبتلعها 
الكبرية وتزول من الوجود كما 
الفرنسي  اخلارجية  وزير  حذر 
الذي مل يكن يهول على أحد. 
احلياد املطلق هو اخليار الوحيد 
أمام لبنان وإال فإنه سيزول«.

وختم: »ألننا لبنانيون وطنيون 
الرئيس  أكثر من  لبنان  وحنب 
الذين  كل  من  وأكثر  ماكرون 
الذين  ومن  لبنان  جياورون 
نصف  منذ  باجلملة  يبيعونه 
املطلق  باحلياد  نطالب  قرن، 
البطريرك  مع  وباإلصطفاف 
املاروني  البطريرك  الراعي، 
العمل  يف  ومساعدته  الوطين 
على إنقاذ األمن الوجودي لبلد 

صغري ومجيل إمسه لبنان« .

االعلى  اجمللس  اجتماع  انتهى 
للدفاع، وطلب رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون تشكيل جلنة 
تضم  االشغال،  وزير  برئاسة 
األمنية  االجهزة  عن  ممثلني 
تنظيم  لوضع  املرفأ،  وشركة 
وتأمني  املرفأ  يف  للعمل  جديد 

السالمة العامة فيه. 
كما اعلن رئيس حكومة تصريف 
األعمال الدكتور حسان دياب يف 
االعلى  اجمللس  اجتماع  مستهل 
للدفاع، ان »ما حصل يف املرفأ 
اليوم )امس االول( ومهما كانت 
جديدة  طعنة  مبثابة  هو  اسبابه، 
كبري  واستهتار  مجيعا  للبنانيني 
واهانة للدولة واجملتمع«، وقال: 
التحقيق  يف  االسراع  »جيب 
ان  وجيب  املسؤوليات،  لتحديد 
على  واضحة  اجوبة  هناك  تكون 

اسئلة الناس«.
املستودع  أن  معلومات  كشفت 
الذي إحرتق اخلميس )امس االول( 
يف  مرفأ بريوت ، هو مستأجر من 
وحيتوي   »BCC« شركة  قبل 
على  مواد غذائية  عائدة للصليب 

اىل  باإلضافة  الدولي،  األمحر 
مواد جتميل وإطارات.

احلريق،  إندالع  كيفية  وحول 
خالل  أنه  املعلومات  أوضحت 
إحدى  تلحيم  على  العمل 
العنرب،  سقف  يف  الفجوات 
لإلشتعال،  قابلة  مواد  ووجود 
أدى تطاير الشرارت اىل إندالع 
أن  الشرطة  مؤكدة  احلريق، 
التحقيق  ستتوىل  العسكرية  

حتى النهاية.
جلسة   فإن  املعلومات  وحبسب 
شهدت  للدفاع ،  األعلى  اجمللس 
الكشف  ضرورة  حول  إمجاعا 
على كل املستودعات يف  املرفأ 
من  سُيطلب  أنه  اىل  مشرية   ،
بقيت  اليت  املواد  أصحاب  كل 
صاحلة إستالمها، واخلطرة سيتم 
وضعها خارج املرفأ، كما ُطرحت 
أفكار لتلف البضائع اليت مل يتم 
إستالمها من قبل أصحابها خالل 

الفرتة السابقة.
وكذلك جرى التداول يف اإلجتماع 
بإقرتاحات حول ما جيب أن حيصل 
يف املرحلة املقبلة، لذلك طلب  

49 مستوعبا يف املرفأ ُيشك بأنها حتتوي على مواد قابلة لإلشتعال
عون: لوضع تنظيم جديد للعمل يف املرفأ وتأمني السالمة العامة فيه
دياب: ما حصل يف املرفأ طعنة جديدة للبنانيني واهانة للدولة واجملتمع

عون ،  اجلمهورية   ميشال  رئيس 
تشكيل جلنة تتوىل تنظيم العمل 
حادثة  أي  لتفادي  املرفأ  يف 

مماثلة.
عن  املعلومات  كشفت  كما 
بأنها  ُيشك  مستوعبا   49 وجود 
حتتوي على مواد قابلة لإلشتعال 
ومستوعبات تتضمن أسيد وبنزين 
وبطاريات.  فوسفوريك  وأسيد 
لذلك سيتم التواصل مع أصحاب 

البضائع يوم غد إلجياد حل هلا.
من جهة أخرى، أثار وزير الداخلية 
يف  حكومة   تصريف األعمال   حممد 
يف  اإلكتظاظ  موضوع  فهمي ، 
إنتشار   من  واخلوف  السجون 
فريوس كورونا  بني املساجني، 
بينها  من  إقرتاحات  عرض  فتم 
يف  ميدانية  إقامة  مستشفيات  
للعزل.  خاصة  وغرف  السجون 
وضع  عون   وطلب  الرئيس 
إقرتاحات خطية ودرسها مع  وزير 
التنفيذ،  لوضعها موضع  الصحة  
كما دعا اىل التشدد مبوضوع أمن 
املرفأ وتشدد  القوى األمنية  يف 

مراقبة ما حيصل.
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لــبنانيات

صورة تذكارية لزاسبكني مع اللقاء االرثوذكسي

الكسندر  الروسي  السفري  زار 
»اللقاء  مقر  زاسبكني 
االشرفية،  يف  االرثوذكسي« 
يف  مهامه  انتهاء  مع  مودعا 
لبنان، حبضور ممثل بطريركية 
يف  روسيا  وسائر  موسكو 
فيليب  االرمشندريت  لبنان 
فاسيلتييف، وكان يف استقباله 
كل من عميد جملس االمناء يف 
»اللقاء« نائب رئيس اجمللس 
وأمني  الفرزلي  ايلي  النيابي 
السابق  النائب  »اللقاء«  عام 
وأعضاء  فاضل،  ابو  مروان 
جملس االمناء واهليئة االدارية 
السابق  النائب  من  املؤلفة 
بريوت  حمافظ  حبيب،  سليم 
قنصل  سابا،  نقوال  األسبق 
روسيا الفخري ورئيس جملس 
الروسي جاك  اللبناني  االعمال 
الدواجن  مربي  نقيب  صراف، 
يف لبنان موسى فرجيي، عضو 
املصارف  على  الرقابة  جلنة 
سابقا سامي العازار، املصريف 
أنطوان غريب، احملامي ميشال 
خوري،  غسان  احملامي  تويين، 
مقدسي،  أسعد  الطبيب 
االعالمي بيار عطاهلل، السيد جو 
سر  أمني  اىل  باالضافة  مطر، 
مسري  واالدارية  االمناء  هيئيت 
نعيمة واملدير االداري »للقاء« 

جرجس مسعان.
بالوقوف دقيقة  اللقاء  استهل 
صمت عن أرواح شهداء نكبة 4 
باللغة  آب يف بريوت، فصالة 
فاسيلييف  لاليغومان  الروسية 
وشفاء  أنفسهم  لراحة 

املصابني.
أبو فاضل

فاضل:  أبو  قال  ذلك،  بعد 
»نعتربك ركنا من أركان اللقاء 
االرثوذكسي الذي أضحى احلالة 
لطائفتنا  املتقدمة  املستقلة 
االرثوذكسي  الوجدان  وجيسد 
وضعها  اليت  املعايري  بأجلى 
املناضل  البطريرك  أبينا  غبطة 
اذكر  ال  يازجي.  العاشر  يوحنا 
السنني  طوال  عنا  غبت  أنك 
يف  بيننا  فكنت  مضت  اليت 
فيها  شارك  اليت  املناسبات 
كاليوم  واالخوة  االخوات  ألوف 
الشوير  ضهور  يف  الثقايف 
املطرانني  اختطاف  ذكرى  أو 
معنا  وكنت  وابراهيم،  يازجي 
عندما  الرمسية  املناسبات  يف 
املنظمة  وفود  استضفنا 
الربملانية الدولية لالرثوذكسية، 
الدوما واجلمعيات اليت  ووفود 
مقدمتها  ويف  مرارا  زارتنا 
االمرباطورية  اجلمعية 
الفلسطينية.  االرثوذكسية 
للقاءات  مهندسا  أيضا  وكنت 
بنائب  الذي مجعنا  مثل  خاصة 
وزير اخلارجية الروسية ميخائيل 
بوغدانوف ورئيس جلنة الدوما 
يف  املدني  اجملتمع  لتنمية 
االجتماعية  اجلمعيات  قضايا 
غافريلوف،  سريغي  والدينية 
املناسبات  من  وغريها  وغريها 
السياسية واالجتماعية والدينية 
حضورك  لياقة  كانت  حيث 

وحديثك جتذب احلاضرين«.
منطقتنا  تعرف  »أنت  أضاف: 
يقارب  ما  امتداد  فعلى  جيدا 

يف  خدمتك  من  عاما  اخلمسني 
هذه  روسيا،  دور  مصلحة 
بتاريخ  الزاخرة  العظيمة  الدولة 
اغفال  دون  عريق،  حضاري 
عينت  اليت  الدول  خصوصيات 
واليمن  السعودية  ومنها  فيها 
عن  فضال  ولبنان،  وسوريا 
تبوئك موقع مساعد مدير ادارة 
اخلارجية  يف  االوسط  الشرق 
نطالبك  فلذلك  الروسية. 
باالستمرار يف اهتمامك مبصلحة 
روسيا  عربك  ونشكر  شعبنا 
مؤسساتها  بكافة  االحتادية 
والشعبية  العسكرية  السياسية 
الرئيس فالدميري  وعلى رأسهم 
االخنراط  صوابية  على  بوتني 
الذي  مشرقنا  يف  االسرتاتيجي 
درء  احلاسم يف  الدور  له  كان 
عن  التكفريي  االرهابي  اخلطر 

ربوعنا وشعوبنا«.

الفرزلي
نقيم  »ال  الفرزلي:  قال  بدوره 
يكون  الوداع  الن  وداعيا  حفال 
ملن ليس يف القلب سكنة بل 
سكنة  القلب  له يف  يكون  من 
يكون له مكان مرموق يف قلوبنا 
مستمرة،  صورة  يف  وعقولنا 
أقوى  هو  ود  بعده  ما  والود 
مجيع  تتصدر  وجعلك  احلب  من 

اجملالس«.
قد  اننا  نشعر  »حنن  أضاف: 
غبنا قليال عن احلضور املفرتض 
روسيا  يف  القرار  قلب  يف 
دور  على  ونعول  االحتادية، 
الروسي  السفري  يلعبه  اكثر 
انتقالك اىل روسيا لتلعب  بعد 
دورا دقيقا. حنن اآلن نتعرض 
اىل محلة ومشروع استئصال او 
بالرغم  تهميش واستتباع هائل 

مما منثل«.
زاسبكني  اىل  الفرزلي  وتوجه 
قائال: »يكفي ان اقول لك ان 
يف  االرثوذكسية  الدميغرافيا 
وسوريا  فلسطني  من  الشرق 
وانت  التضييق،  اىل  واالردن 
له  يتعرض  ما  جيدا  تعلم 
تهميش  من  لبنان  ارثوذكس 
االعرتاف  مستوى  على  متماد 
ان  دائما  جيب  الذي  بدورها 
هلذا  تأسيسية  كطائفة  يكون 
اىل  بعودته  اللبناني  الكيان 
نعلم  وحنن  االساسية.  جذوره 
ايضا ان الكنيسة االرثوذكسية 
ايضا  هي  تتعرض  الروسية 
يف  كما  والشرذمة  للتقسيم 

زاسبكني زار مقر اللقاء االرثوذكسي مودعا: نؤيد حتول لبنان اىل دولة مدنية

الفرزلي: حنن طائفة تأسيسية وال نريد العيش كاالغنام

اوكرانيا بسبب استهداف الدور 
الروسي بطريقة او بأخرى«.

من  تذكري  اعادة  »جيب  وختم: 
االدارة  يف  يتذكر  ان  جيب 
على  املراهنة  جلهة  الروسية 
الدور  متناسيا  آخرين  دور 
تلعبه  ان  جيب  الذي  العميق 
هذه االدارة جتاه املراهنة على 
العربية.  االرثوذكسية  الطائفة 
حنن ال نريد ان نعيش كاالغنام، 
حنن طائفة تأسيسية يف الكيان 
البلد  ونريد ان نعيش يف هذا 
ولن نهاود سواء قدم لنا الدعم 
نعول على دورك  او ال، فنحن 
كبريا  تعويال  السفري  سعادة 
ونراهن  ومؤمنا  اخويا  صادقا 
على ان بشائر االتصال باللقاء 
سريعة  ستكون  االرثوذكسي 
اىل  ذهابكم  بعد  جدا  وقريبة 
وطنكم االم هناك حيث ستلعب 
الدور املرغوب لكي تقوم روسيا 
بدورها االساسي املنشود جتاه 

االرثوذكس«.

زاسبكني
زاسبكني:  قال  اخلتام  ويف 
بكم  أرحب  أن  اليوم  »يشرفين 
الذي  املميز  احلفل  هذا  يف 
خدميت يف  أتوج  أن  لي  يسمح 
سنوات   10 مدى  على  لبنان 
أتواصل  خالهلا  كنت  تقريبا، 
كانت  دائمة.  بصورة  معكم 
هذه املرحلة تتميز باملخاطر اليت 
تهدد دوال وشعوبا بأكملها، فقد 
النزاعات  جرت احلروب ووقعت 
التطرف  وانتشر  والفنت 
األزمة  زالت  وما  واإلرهاب 
املناطق  اآلن يف  مستمرة حتى 
املواجهات بني  العديدة ونتائج 
حتسم  مل  واخلري  الشر  قوى 

بعد«.
أضاف: »تهدف سياسة روسيا 
بقيادة رئيسها فالدميري بوتني، 
اجلوهرية  املصاحل  حتقيق  إىل 
وتسعى  الدول  كافة  لشعوب 
روسيا إىل طرح وتنفيذ األجندة 
العاملي  الصعيد  على  اإلجيابية 
واألمن  االستقرار  من  ابتداء 
إىل  ووصوال  االسرتاتيجي 
إذ  اإلقليمية.  النزاعات  تسوية 
اننا نعمل من أجل القضاء على 
األوسط  الشرق  يف  اإلرهاب 
دول  استقالل  على  واحلفاظ 
فنقف  أراضيها  ووحدة  عربية 
األجنبية غري  التدخالت  وجه  يف 
أمام  احلاجز  ونضع  الشرعية 
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حماوالت إشعال الفنت الطائفية 
واإلثنية ونعزز مبدأ حسن اجلوار 
اجملتمع  مكونات  كافة  بني 
السنوات  مدى  وعلى  العربي. 
األخرية نتفاهم ونتعامل يف هذا 
اجملال على مستوى دول وبني 
الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة 
بني  وما  األنطاكية  والكنيسة 
التجمعات االرثوذكسية الروسية 

واللبنانية والسورية«.
بصورة  روسيا  »تقف  وتابع: 
متواصلة من أجل السالم والوفاق 
يف لبنان وتؤيد مطالب الشعب 
يف  اإلصالحات  بإجراء  املتعلقة 

اجملاالت االقتصادية االجتماعية 
السياسي  النظام  من  والتحول 

الطائفي إىل دولة مدنية«.
خدميت  إىل  »بالعودة  وأردف: 
عن  أعرب  أن  أود  لبنان،  يف 
كنت  ألنين  وسعادتي  سروري 
العديد  يف  ومشاركا  شاهدا 
وبدرجة  الرائعة  املناسبات  من 
بطريرك  قداسة  زيارة  أوىل 
كرييل  روسيا  وكافة  موسكو 
وسائر  األنطاكية  الكنيسة  إىل 
االرثوذكس يف  للروم  املشرق 
العام 2011. كما أتوجه بالشكر 
البطريرك  غبطة  إىل  اجلزيل 

يوحنا العاشر الذي يتحدث إلي 
دائما مبنتهى احملبة والصراحة، 
كما ال أنسى أبدا حوارات هامة 
جرت مع غبطة البطريرك املرحوم 
إغناطيوس الرابع، كما أعرب عن 
امتناني لسيادة املطارنة وخاصة 
ساهم  الذي  نيفون  لسيدنا 
العالقات  يف  جبارة  مساهمة 
كافة  على  الروسية  اللبنانية 
دائما  يساعدني  وهو  الصعد 
أقدر  كما  واألعمال.  بالنصائح 
الفرزلي  إيلي  الرئيس  دولة 
الذي يعترب من أروع السياسيني 
وبرملانيا بارعا، وأشكر الصديق 
على  فاضل  أبو  مروان  العزيز 
ملصلحة  الوطيد  التنسيق 
لبنان  وكل  االرثوذكس  قضية 
األعضاء  األصدقاء  بكل  وأرحب 
الذين  االرثوذكسي،  اللقاء  يف 
يسعون إىل تطوير صالت الود 
مع زمالئهم يف روسيا وخاصة 

يف الربملان«.
أنين  أؤكد  أن  »أود  وختم: 
الوثيق  بالتعاون  عملي  أمارس 
مع ممثلي الكنيسة االرثوذكسية 
احلاضر  الوقت  ويف  الروسية، 
مع األرمشندريت فيليب. وختاما 
وعاش  اللقاء  إىل  لكم  أقول 
والصداقة  االرثوذكسي  اللقاء 
الروسية اللبنانية والتعاون بني 

بلدينا«.

تكتل  يف  بريوت  نواب  شجب 
احلريق  بشدة  القوي«  »لبنان 
مرفأ  يف  اندلع  الذي  اهلائل 
جاء  بيانا  وأصدروا  بريوت، 
فيه: »يف وقت ال نزال نستذكر 
فيه زلزال الرابع من آب 2020، 
وننكب على مساعدة بريوت على 
مللمة جراحها واستنهاضها من 
كبوتها، ها حنن نستفيق على 
يلف  جديد  بشع  مؤسف  مشهد 
النريان  اندالع  مرفأ بريوت مع 
يف مستودع إلطارات السيارات 
احلرة.  املنطقة  يف  والزيوت 
إننا نستنكر بأشد العبارات هذا 
االستمرار  عن  الناتج  احلادث 
يف  الالمسوؤلية  ممارسة  يف 
وإجراء  العام.  املرفق  هذا 
املالحقات القانونية الالزمة حبق 
كل من يثبت تورطه أو تقاعسه 
واالجرات  التدابري  كافة  وأخذ 
لكي يصبح املرفأ منطقة حممية 
وآمنة اىل حني انتهاء التحقيق 
معايري  ضمن  تشغيله  واعادة 
والسالمة  الشفافية  من  دولية 

العامة.
يتهدد  الذي  اخلطر  وإزاء 
اللبنانيني نتيجة تصاعد الدخان 
العاصمة  يف  امللوث  األسود 
وزير  اتصلنا مبعالي  وأرجائها، 
وباملعنيني  غجر  رميون  الطاقة 
يف شركة كهرباء لبنان مطالبني 
بتزويد أرجاء العاصمة وحميطها 

الكهربائي  بالتيار  الليلة 
نسبة  ختفيض  يف  للمساهمة 
املناطق  تلك  سكان  تعرض 
بغية  وذلك  التنشق،  خلطر 
منازهلم  إغالق  من  متكينهم 
املعنيون  ابدى  وقد  بإحكام، 
استعدادهم للمساعدة يف هذا 

املوضوع.
يف  بريوت  نواب  يؤكد  كما 

اصرارهم  القوي  لبنان  تكتل 
والسريع  النزيه  التحقيق  على 
أشد  وإنزال  والشفاف 
والذين  بالفاعلني  العقوبات 
منطقة  العاصمة  من  جعلوا 
باستشهاد  وتسببوا  منكوبة، 
وتشريد  االالف  وجرح  املئات 
اهالينا يف  االالف من  عشرات 

بريوت«. 

نواب بريوت يف تكتل لبنان القوي شجبوا احلريق يف املرفأ:

إزاء هذا اإلهمال والالمباالة وغياب الرقابة 
ندعو إىل حتقيق فوري وشفاف

القصر  يف  معلومات   أفاد   
اجلمهوري، ان رئيس اجلمهورية 
ورئيس  عون  ميشال  العماد 
حسان  االعمال  تصريف  حكومة 
قرار  إصدار  على  اتفقا  دياب، 

النيابية  االنتخابات  بتأجيل 
االول  بعد  ما  اىل  الفرعية 
نظرا   2021 الثاني  كانون  من 
للظروف الراهنة، وانتشار وباء 

كورونا. 

اتفاق بني عون ودياب على تأجيل االنتخابات 
النيابية الفرعية اىل اوائل العام املقبل

النهج«  »حركة  رئيس  اعترب   
النائب السابق حسن يعقوب يف 
تغريدة عرب حسابه على »تويرت«: 
على  االمريكية  العقوبات  »ان 
طاملا  هلا  قيمة  ال  الوزيرين 
وهما  اموال،  لديهما  ليس 

يعمالن مبهنة السياسة الوطنية 
فقط اليت جتعل صاحبها فقريا 
وليس مليارديرا ،اما قربهم من 
شرف،  وسام  فهي  املقاومة 
وملن ال ميلك املال فاهال وسهال 

بالعقوبات«. 

يعقوب:اهال وسهال بالعقوبات على 
الوزيرين طاملا ال اموال لديهما
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لـبنانيات

االعالم  وزيرة  استقبلت   
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
الصمد جند  عبد  منال  الدكتورة 
يف مكتبها يف الوزارة، مؤسس 
النهوض  الرادة  »لبنان  منظمة 
لبنان  اجل  من  العدالة  وملتقى 
وشعبه« السفري الدكتور هشام 
محدان، يرافقه الدكتور وليد ابو 

احلسن.
واعترب السفري محدان أن »املرأة 
رمز لتقدم أي جمتمع واذا كان 
يعترب  وفاعال  متقدما  دورها 
مع  ويتماشى  متحضرا  اجملتمع 

تطورات اجملتمع الدولي«.
على  الصمد  عبد  الوزيرة  وهنأ 
قامت  الذي  املمتاز  »دورها 
الصعبة  الظروف  هذه  يف  به 
استطاع  من  اكثر  كانت  حيث 
على  الناس  يستقطب  ان 
هدوئها  بسبب  ارائهم  خمتلف 
تعاطيها  وطريقة  كالمها  ودقة 
اللبناني  االعالم  مع  النموذجية 
وأقوى  أهم  من  يعترب  الذي 
أن  معتربا  العامل«،  يف  االعالم 
»احلرية االعالمية يف لبنان تفوق 

احلريات االعالمية يف العامل«.
تأليف  يف  »االسراع  ومتنى 
أن  إىل  مشريا  احلكومة«، 
عبد  المثال  حباجة  »الوطن 
الصمد اليت يشهد هلا بالكفاءة 
واألخالق واملناقبية باالضافة إىل 

الشفافية والتعاطي املرن«.
اليت  املنظمة  يف  »حنن  وقال: 
لبنان  يف  خالهلا  من  نعمل 
إعادة  يف  للمساهمة  واخلارج 
النهوض وحتديدا من خالل برامج 

اللبناني  يستطيع  كي  للتوعية 
التطورات  من  االستفادة 
والقوانني واالتفاقيات الدولية. 
الدولي  اجملتمع  أن  نعلم مجيعا 
وأساسية  كثرية  تطورات  شهد 
والشعب   1990 العام  منذ 
بسبب  عنها  غاب  رمبا  اللبناني 
زال  وما  كان  اليت  الظروف 
يعانيها. واللبنانيون يف اخلارج 
على  املقيمني  اطالع  مهمتهم 
هذه التطورات، ونتمنى مشاركة 

الوزيرة يف هذه املسرية«.
عالمة

الصمد  عبد  الوزيرة  التقت  كما 
رئيسة مجعية »سفراء املواطنة« 
ملى عالمة اليت قالت بعد اللقاء: 
الوزيرة  دعم  نطلب  »جئنا 
للجمعية، وندعوها إىل مشاركتنا 
من  املتضررين  مساعدة  يف 
انفجار املرفأ وخصوصا األطفال، 
ألن مجعيتنا تضم أطفاال وطالبا 
ويهمها  املدارس  خمتلف  من 
املتضررين،  االطفال  مساعدة 
عن  فيها  يعربون  لوحات  عرب 
ارائهم وفكرهم املستقبلي عن 

بريوت بعد الدمار«.
عبد  الوزيرة  »أطلعنا  أضافت: 
بعنوان  معرض  على  الصمد 
يف  سنقيمه  لبريوت«،  »سوا 
السوديكو  يف  بريوت  بيت 
ريعه  يعود  اجلاري،   25 يف 

للمتضررين من االنفجار«.
االعالم  وزيرة  »جتاوب  وأكدت 
واستعدادها ألي مساعدة تكون 
يف مصلحة املواطن واملتضررين 

جراء االنفجار«. 

عبد الصمد التقت هشام محدان 
ورئيسة مجعية سفراء املواطنة
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الوزيرة عبد الصمد مستقبلة السفري حمدان

لوزارة  االعالمي  املكتب  عمم 
املالية ما نقلته وكالة »رويرتز« 
الدولي،  النقد  صندوق  عن 
وجاء فيه: »قال صندوق النقد 
الدولي اخلميس )أمس االول(  
مع  جيريها  اليت  النقاشات  إن 
السلطات اللبنانية تنصب على 
حماسيب  تدقيق  إجراء  ضرورة 
لبنان  مصرف  مليزانية  ومالي 
املركزي من أجل تقييم أصوله 

والتزاماته.
املتحدث  رايس  جريي  وأبلغ 
الصحفيني  الصندوق  باسم 
سيساعد  »التدقيق  هذا  أن 
البنك  متويل  تقييم  على 
وسياسة  للحكومة  املركزي 
كان  اليت  املالية«  »اهلندسة 
ينتهجها، وهما عنصران مهمان 
يف  املتكبدة  اخلسائر  لفهم 

السابق«.
فرنسا  إىل  إيطاليا  وانضمت 
بناء  إعادة  على  لبنان  يف حث 
ومؤسساته  الشعب  بني  الثقة 
إلنهاء  إصالحات  يف  واملضي 
احلكومي  الفساد  من  عقود 
خطوات  يف  اإلدارة،  وسوء 
الطريق  متهيد  تستهدف 

ملساعدات دولية.

وكان لبنان شرع يف حمادثات 
مع صندوق النقد يف أيار لكنها 
وسط  متوز  يوليو  يف  توقفت 
واألحزاب  احلكومة  خالفات بني 
حجم  على  والبنوك  السياسية 
املصريف،  القطاع  اخلسائر يف 
متويل  يف  الرئيسي  املساهم 

الدين العام الضخم.
وضعتها  إصالح  خارطة  وتدعو 
حكومة  تشكيل  إىل  فرنسا 
قانون  لتطبيق  جديدة  لبنانية 
يسانده  األموال  رؤوس  حلركة 
يف  والشروع  النقد  صندوق 
للبنك املركزي  تدقيق حماسيب 
لقطاع  إصالحات  وإطالق 

الكهرباء.
صحفيا  إجيازا  رايس  وأبلغ 
دوريا أن وزير املالية اللبناني 
تدقيق  إجراء  على  حديثا  وقع 

مالي وجنائي للبنك املركزي.
صندوق  مسؤولي  أن  وتابع 
السلطات  على  عرضوا  النقد 
اللبنانية تقديم املساعدة الفنية 
التحديات  بعض  مواجهة  يف 
عقب انفجار الرابع من آب مبرفأ 
بريوت، والذي أودى حبياة حنو 
190 شخصا وأوقع أضرارا بنحو 

4.6 مليار دوالر«.

املالية عممت ما نقلته رويرتز عن صندوق النقد الدولي:
التدقيق احملاسيب واملالي مليزانية 
مصرف لبنان سيساعد على تقييم 

سياسة اهلندسة املالية

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
عضو  بعبدا،  قصر  يف  االول 
النائب  القوي«  لبنان  »تكتل 
منه  واطلع  طرابلسي،  ادكار 
على اعمال اإلغاثة والرتميم يف 
بريوت وحزمة القوانني املتعلقة 
مبالكي وسكان املنطقة املنكوبة 
واليت تقدم بها مع زمالؤه من 

نواب العاصمة.
وعرض الرئيس عون مع النائب 
طرابلسي الصعوبات اليت ترافق 
وأوضاع  الدراسي  العام  بداية 
املدارس واجلامعات واملعلمني، 

اليت حتتاج اىل اهتمام خاص يف 
هذه املرحلة الصعبة.

التحقيقات  اللقاء ايضا  وتناول 
وقع  الذي  االنفجار  اجلارية يف 
والتحقيق  بريوت  مرفأ  يف 
املالي اجلنائي الذي بدأ أمس، 

إضافة اىل األوضاع العامة.

األب نصر
وعرض الرئيس عون مع مرشد 
السجون األب ايلي نصر أوضاع 
الظروف،  هذه  يف  السجون 
قانون  مصري  اىل  باإلضافة 

العفو. 

رئيس اجلمهورية إطلع من ادكار 
طرابلسي على اعمال االغاثة ومن 

االب نصر على أوضاع السجون

الرئيس عون مستقبال االب نصر

اجلميل  امني  الرئيس  اعترب 
بلبنان  الدولي  »االهتمام  أن 
الدولية  املرجعيات  وزيارات 
جيب ان تقابل جبدية ومسؤولية 
السلطة  قبل  من  التعاطي  يف 
اللبنانية«، مقدرا يف حديث إىل 
اإليطالية   »Adnkros« وكالة 
الوزراء  رئيس  رافقت  اليت 
لبنان  إىل  كونيت  جيوسييب 
لبريوت  اإليطالية  »االلتفاتة 

املنكوبة ولبنان النازف«.
»إن  قال:  سؤال  على  وردا 
لدى ايطاليا القدرة على التأثري 
السياسية  القضايا  يف  اجيابا 
يعانيها  اليت  واالقتصادية 
يف  فاعل  فريق  فهي  لبنان، 
أكرب  وثاني  اليونيفيل  قوات 
دورها  وهلا  للبنان  مصدر 
يسمح  مبا  املتقدم  االوروبي 
دولية  اوروبية  حاضنة  بقيام 

داعمة للبنان«.
وأشار لدى سؤاله عن مقاربته 
»فقدان  اىل  اللبنانية  لالزمة 
اليت  احلاكمة  بالطبقة  الثقة 
عم  حيث  البالد  ادارة  اساءت 
نهج الفساد والزبائنية، ما عمق 
االزمة املالية يف البالد واودى 
بالطبقة الوسطى وبلغت نسبة 
مسبوقة،  غري  معدالت  الفقر 
األخرى  العوامل  اليها  يضاف 
املرفأ  انفجار  مقدمها  ويف 
غياب  اطار  يف  يندرج  الذي 

الدولة وغياب املساءلة«.

اجلميل: امام حكومة أديب 
حتدي وقف الفساد وتنقية 
العالقات العربية والدولية

الرئيس الجميل
»تكليف  ان  اجلميل  واعترب 
فرصة  يشكل  أديب  الرئيس 
أمرين:  حتقيق  شرط  للبنان 
تعيد  حكومة  تشكيل  االول 
رهن  وهذا  بالسلطة  الثقة 
قدرة هذه احلكومة على حماربة 
باالصالحات،  والبدء  الفساد 
وبالتالي اقناع احلراك مبشروع 
بناء الدولة، وهذا ايضا ما محل 
وضع  على  الفرنسي  الرئيس 
نيابة  للبنان  اصالحي  برنامج 
وكأنه  اللبنانية  السلطة  عن 
الفساد،  وقف  على  جيربها 
حتظى  ان  الثاني  والشرط 
اجملتمع  بثقة  اجلديدة  احلكومة 
العالقات  تنقية  وتعيد  الدولي 
ويف  العربية  الدول  ومع  معه 

مقدمها دول اخلليج العربي«.
»دور  اجلميل  الرئيس  ومثن 
احلرب  وإيفاد قداسة  الفاتيكان 
االعظم أمني سر الدولة لتفقد 

لبنان اجلريح«. 

التقدمي  احلزب  رئيس  غرد 
السابق  النائب  االشرتاكي 
وليد جنبالط عرب حسابه على 
من  خافوا  بالقول:  »تويرت« 
حمقق جريء  صاحب ضمري 

او من موظف نزيه وحي وهم 
كثر يف هذه االدارة اجملرمة 
فاحرقوا االدلة لكن لن تفلت 
هذه السلطة من العقاب ولو 

بعد حني.
 

يف  روكز  شامل  النائب  دعا 
كل  »صوت  اذاعة  اىل  حديث 
حكومة  »تشكيل  اىل  لبنان« 
اختصاصيني  من  مصغرة 
وكفاءات«،  خربات  وأصحاب 
احلكومة صالحيات  »إعطاء  آمال 
ويف  حمددة  لفرتة  استثنائية 
مواضيع حمددة لتستطيع إجناز 

اإلصالحات املطلوبة«.
روكز  أشار  سؤال  على  وردا 
األمريكية  »للعقوبات  ان  اىل 
على  تؤثر  دولية  مفاعيل 

الداخلية،  اللبنانية  السياسة 
لباقي  حتذيرا  وتشكل 
السياسيني الذين يدورون يف 
الفلك السياسي نفسه«، الفتا 
اىل »ضرورة التضامن الوطين 

ملواجهتها«.
املرفأ،  انفجار  حتقيقات  وعن 
شاملة  غري  »انها  روكز  اعترب 
والتوقيفات جائرة ال سيما فيما 
الذين  الضباط  ببعض  يتعلق 
بدل ان يكافؤوا لتبليغهمم عن 

النيرتات عوقبوا«. 

جنبالط: خافوا من حمقق جريء او 
من موظف نزيه فأحرقوا األدلة

أعلنت  قيادة اجليش اللبناني  
»بتارخيه  أنه  بيان  يف 
من   1٧،10 الساعة   وقرابة  
االول(  )امس  اخلميس  يوم 
اخرتقت  طائرة   مسرية  تابعة 
 )Drone( االسرائيلي  للعدو 

بلدة  فوق  اللبنانية  االجواء 
اسقطها  وقد  الشعب،  عيتا 
اجليش  مراكز  احد  عناصر 
مرت   200 تبعد  مسافة  على 
داخل  االزرق  اخلط  من 

االراضي اللبنانية«.

اجليش أعلن أنه  أسقط طائرة 
مسرية تابعة للعدو االسرائيلي 

فوق بلدة عيتا الشعب

روكز : لتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيني 
بصالحيات استثنائية الجناز االصالحات

طلب اجمللس األعلى للدفاع، اي 
القصر  انعقد يف  الذي  جتماعه 
اجلمهوري أمس االول اخلميس، 
وإدارة  املعنية  األجهزة  من 
على  والكشف  التدقيق  املرفأ، 
واملستوعبات  العنابر  حمتويات 

املوجودة يف املرفأ حاليًا.
للمجلس  العام  األمني  وأشار 
األمسر  حممود  الركن  العميد 

مسألة  عرض  »مت  أن  اىل 
املوجودة  واملواد  البضائع 
املرافئ  يف  املستودعات  يف 
واملطار، ال سيما اخلطرة منها، 
واليت يتوجب تلفها او التخلص 
والقوانني  لألنظمة  وفقًا  منها 
ألي  تفاديًا  االجراء،  املرعية 
من  حتصل  قد  كارثية  حوادث 

جراء خزنها«.

مقررات اجمللس األعلى للدفاع يف 
لبنان بعد حريق مرفأ بريوت

املجلس مجتمعا برئاسة رئيس  الجمهورية
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لـبنانيات

 forensic audit أقرت احلكومة اللبنانية يف تاريخ 21 متوز 2020 الـ
بعد أن تواصل وزير املال »غازي وزني« مع ست شركات هلذه 
الغاية . بعدها مت إعتماد شركة Alvarez & Marsal للقيام مبهمة 
العادية.  احملاسبة  أعمال  يتخّطى  الذي  اجلنائي  املالي  التدقيق 
ويّتم من خالله تقييم اخلسارة وتوثيق األدلة ملعرفة أسبابها ومن 
املسؤول عنها، وأين، ومتى مّت صرف األموال أو التصرف بها، 
والكشف عن مكامن الفساد واهلدر بدءًا من حسابات مصرف لبنان 

إىل باقي املؤسسات احلكومية واإلدارات كافة.
يف هذا السياق، طلب » وزني« تفويضًا من جملس الوزراء للتوقيع 
على عقود التدقيق اجلنائي و احلسابي مع الشركات املتوافق عليها 
يف جلسة جملس الوزراء . ولكن خالل فرتة انتظار هذا التوقيع . 
حصلت كارثة مل تكن يف احلسبان. إنفجار يف مرفا بريوت بسبب 
وجود مواد نيرتات األمونيوم كانت مركونة يف عنرب رقم 12 منذ 

سنة 2013 أي منذ سبع سنوات.
معها  مطيحة  دياب  الرئيس  حكومة  إستقالت  حصل،  ما  ظل  يف 
باإلصالحات املوعودة . أما فيما خيص بالتدقيق التشرحيي، فظل 
متعهدين  احلكومة  و  اجلمهورية  رئيسي  جانب  من  املتابعة  قيد 

مالحقة املوضوع حتى إجنازه بالكامل.
يف 2 أيلول أي بعد مرور الشهر، وّقع وزني عقد التدقيق املالي 
اجلنائي مع الشركات املذكورة . وبعد اإلضطالع على العقد املوقع، 
تبّي بأن فضيحة من العيار الثقيل بطلها وزير املال غازي وزني. 

فما الذي حصل بالتحديد ؟
بعد أن وافق جملس الوزراء تفويض وزير املال غازي وزني بتاريخ 
 Oliverو  kpmj شركات  مع  العقود  على  التوقيع   2020 متوز   28
التشريع واإلستشارات  أودعت هيئة   ،wyman Alvarez & Marsal
مالحظاتها . باملقابل، طلب رئيس احلكومة حسان دياب من الوزير 
الوزير  يفعله  مل  ما  وهذا  التوقيع  قبل  العقد  على  إطالعه  وزني 
على  إطالعه  أيضًا  منه  طلب  اجلمهورية  رئيس  أن  كما   . املعين 
عند  يقف  مل  املال  وزير  التوقيع.  قبل  للعقد  األصلية  النسخة 
التشريع  هيئة  مبالحظات  يأخذ  مل  ذلك،  من  فاألخطر  احلّد،  هذا 

واإلستشارات يف وزارة العدل.
فور علم رئيس احلكومة بهذا األمر، أرسلت رئاسة جملس الوزراء 
قرار  ملنطوق  واضحة  خمالفة  بارتكاب  تبلغه  صرحيًا  كتابا  لوزني 
جبميع  يأخذ  جديد  عقد  تنظيم  إعادة  يوجب  ما  الوزراء،  جملس 

مالحظات هيئة التشريع واإلستشارات.
مبسؤولية  حّسه  عدم  عن  يّنم  املال  وزير  تصّرف  إّن  باملختصر، 
الفساد  ملكافحة  طويال  اللبناني  الشعب  انتظرها  لطاملا  وطنية 
ومعرفة املذنب احلقيقي ومكامن اهلدر والسرقة . وما فعله دليل 
وحتوير  وتبديل  تغيري  عرب  العقد  بنود  بتهريب  واضح  و  متعمد 
اك يف الغرف السوداء . بيد أن دول  بعضها، وكأن مّثة أمر ما حيحُ
العامل ومنها فرنسا تنتظر من املسؤولي إصالحات جذرية ملساعدة 

لبنان ختطي أزمته .
تلك الفضيحة لن متر مرور الكرام، مّثة تداعيات سرتتد على مرتكبيها 

يف املرحلة القريبة ولن يسلم منها أسياد املال والسلطة .

فضيحة من العيار الثقيل ..بطلها »وزني«!

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 

رانيا حتي

الكتائب  حزب  رئيس  أكد 
»ال  أن  اجلميل  سامي  النائب 
من  بالتخلص  إال  للبنان  خالص 
على  احلاكمة«، مشددا  املنظومة 
توحيد  تتطلب  »املواجهة  أن 
واألهداف  التغيريية  القوى 

والتحركات«.
التسوية  »أفرقاء  أن  ورأى 
دمار  عن  مسؤولون  الرئاسية 
»حتقيق  اىل  داعيا  لبنان«، 
املرفأ«،  انفجار  يف  دولي 
نأمتنكم  »كيف  السلطة:  سائال 
املرفأ  انفجار  يف  التحقيق  على 
قادر  احد  وال  يتجدد  واحلريق 
اننا  اجلرمية؟  مسرح  ضبط  على 

لن نسمح بلفلفة القضية«.
»حزب  ان  على  اجلميل  وشدد 
وعرابها  املنظومة  حامي  هو  اهلل 
ويتدخل كلما هدد الشارع وجود 
املنظومة، واحملاولة االخرية كانت 
انتخابات  الي  الكامل  برفضه 
من  البند  سحب  وحماولة  مبكرة 
ورقة الرئيس الفرنسي اميانويل 

ماكرون«.
مؤمتر  الكتائب يف  رئيس  وقال 
يف  االول  امس  عقده  صحايف 
والدفاع  »اإلطفاء  ببكفيا:  مقره 
يف  البلد  عن  مسؤوالن  املدني 
وبعد  للدولة.  تام  غياب  ظل 
لن  بريوت  جمزرة  على  يوما   40
ننسى  لن  نسامح.  ولن  ننسى 
من خسرناهم وكل من فقد حياته 
يف اجملزرة، ونأسف ألن األسوأ 
نرى  يوما   40 بعد  فبعد  حصل، 

املشهد يتجدد«.
املشهد؟  يعود  »كيف  أضاف: 
أفرقاء  ألن  واضح،  اجلواب 
إال  همهم  ليس  املنظومة 
فال  اجلبنة،  وتقاسم  احملاصصة 

البلد وال الناس همهم«.
 2019/12/6 »بتاريخ  وتابع: 
مكتب  اىل  مفصل  تقرير  رفع 
ضابط  عن  صادر  الدولة  امن 
فيه  حيذر  النداف  جوزيف  امسه 
اذا  املرفأ،  يف  املواد  ان  من 
اشتعلت فستسبب انفجارا ضخما 
مدمرا لبريوت. مثل هذا التقرير 
وصل اىل جهاز اساسي اي امن 
فعل  ردة  كانت  فما  الدولة، 

املسؤولي؟«.
 2020/6/4 »بتاريخ  وأردف: 
زيارة  احلكومة  رئيس  قرر 
التقرير  تسلم  ان  بعد  املرفأ 
ملاذا؟  رأيه،  غري  لكنه  والكشف 
التقرير  وصل   2020/7/20 ويف 
خالل  من  اجلمهورية  رئيس  اىل 
اجمللس االعلى للدفاع فلماذا مل 
يتابع التقرير من قبله؟ ومن هي 
اليها  حول  اليت  املختصة  اجلهة 
التقرير؟ وملاذا مل يقم املختص 
بعمله؟ كلها مسؤوليات سياسية 
النيرتات  بوجود  علما  هناك  ألن 

وخطورتها«.
وأكد اجلميل أن »املوضوع ميس 
»اذا  سائال:  القومي«،  باألمن 
كان هناك حقيبة فيها قنبلة أال 

ترسلون من يفككها؟«.
»ال  بالقول:  للمنظومة  وتوجه 
احد منكم حتمل مسؤولية القنبلة 

الذرية؟«.
وسأل: »هل من يشرح لنا ملاذا 
رئيس  اىل  التقرير  يصل  مل 
2020/6/8؟  يف  اال  احلكومة 
خطورة  هناك  ان  أحد  يشعر  أمل 
الروتي  يف  أشهر   7 فتمضي 

االداري؟«.
وقال: »النداف قام بعمله، فلماذا 
إصرار مديرية اجلمارك على مدى 
سني على بيع النيرتات ومل يكن 

اهلم كيف نتلفها او نرحلها؟«.
وتوجه اىل السلطة سائال: »كيف 
 40 وبعد  التحقيق  على  نأمتنكم 
وال  جمددا  املرفأ  يشتعل  يوما 
مسرح  ضبط  على  قادر  احد 

اجلرمية؟«.
وعلق على ما يرافق التحقيق يف 
»رئيس  بالقول:  املرفأ،  انفجار 
اجلمهورية قال ان التحقيق سري 
اليوم  ويف  لديه،  معلومات  وال 
كل  زهران  سامل  خيربنا  الثاني 
تكون  كيف  التحقيق.  تفاصيل 
صحايف  تصرف  يف  املعلومات 

وغائبة عن رئيس مجهورية؟«.
قال:  التحقيق،  شفافية  وعن 
تقرير  هناك  يكون  ان  »جيب 
يومي ال سيما اننا امام هريوشيما 
جديدة«. واستغرب »عدم وجود 
الناس  ملتابعة  عمليات  غرفة 
مرفأ  انفجار  من  املتضررين 

بريوت«.
وأضاف اجلميل : »لكل األسباب 
حتقيق  مع  حنن  آنفا،  املذكورة 
اىل  ذاهبون  فإننا  وإال  دولي 
لفلفة احد اكرب انفجارات العامل، 
بلفلفة  للسلطة  نسمح  لن  وحنن 

القضية«.
املدمرة  املنظومة  »ان  وتابع: 
وأمنيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
جمتمعة هي املسؤولة أي األفرقاء 
الرئاسية  التسوية  عقدوا  الذين 
اهلل  حزب  اىل  البلد  وسلموا 
وشكلوا 3 حكومات وأقروا موازنة 
وقانونا انتخابيا سيئا وحتاصصوا 
املنظومة  والبيئة.  لبنان  ودمروا 
اليه  وصلنا  عما  املسؤولة  هي 

سامي اجلميل: كيف نأمتنكم على التحقيق يف انفجار 
املرفأ وال احد قادر على ضبط مسرح اجلرمية؟

وقد  املسؤولة  غري  بإدارتها 
مسؤولية  دون  العمل  اعتادوا 
وغرور  حماصصة  خالل  من  اي 
»حزب  أن  وأكد  بالسلطة«. 
وعرابها  املنظومة  حامي  هو  اهلل 
ويتدخل كلما هدد الشارع وجود 
املنظومة، واحملاولة االخرية كانت 
انتخابات  الي  الكامل  برفضه 
من  البند  سحب  وحماولة  مبكرة 
ورقة ماكرون الذي يقوم مببادرة 
»أال  على  مشددا  لبنان«،  جتاه 
من  بالتخلص  اال  للبنان  خالص 
الدمار  عن  املسؤولة  املنظومة 
انبثاق  واعادة  بالوجوه  والتغيري 
مصريه  يقرر  والشعب  السلطة 

بيده وحياسب«.
توحيد  تتطلب  »املواجهة  وقال: 
أي  لبنان،  يف  التغيريية  القوى 
كل من يرفض املنظومة ويؤمن 
بالسيادة والقانون، لذلك فلنضع 
البعض  بعضنا  بأيدي  أيدينا 
لكسر حلقة هذه املنظومة، فمن 
القوى  توحيد  جيب  كسرها  أجل 

واالهداف والتحركات«.
أضاف: »املواجهة جيب ان نرحبها 
بل  طائفية  معركة  ليست  فهي 
فيها االقوى يف كل طائفة من 
الثنائي  اىل  الشيعي  الثنائي 

اللبناني«.
وتابع: »جيب ان نتوحد للتغيري، 
وأطلب من الكتائبيي مد اليد اىل 
كل من يرفض املنظومة ويكونوا 
موجودين اىل جانب التغيرييي، 
يف  املعركة  بربح  مستقبلنا  ألن 

وجه شد العصب الطائفي«.
وختم اجلميل: »الطريقة الوحيدة 
تكون  وأدائها  املنظومة  ملواجهة 
من خالل توحد قوى التغيري يف 
لبنان لنعطي أمال مبستقبل أفضل 

ألوالدنا وشبابنا«.

طمأن قائد القوة الفلسطينية سامي الجميل خالل املؤتمر الصحايف
املشرتكة يف خميم عي احللوة 
العقيد عبد اهلادي االسدي، 
»الوضع  ان  بيان،  يف 
عي  خميم  يف  الصحي 
احللوة ال زال حتت السيطرة 
وذلك بفضل وعي اهلنا يف 
املخيم وااللتزام قدر االمكان 
املطلوبة،  الصحية  االجراءات 
وان عدد االصابات الرتاكمي 
الذي سجل يف املخيم هو 62 
اصابة اجلزء الكبري منه متاثل 

للشفاء«.
اليوم  »منذ  االسدي:  وتابع 
حاالت  لتسجيل  االول 
عي  خميم  يف  »كورونا« 
االجراءات  اختذنا  احللوة 
احملال  اقفال  من  الوقائية 
واملساجد  اخلضار  وسوق 
من  بقرار  فتحها  اعيد  اليت 
القوى االسالمية ولكن ضمن 
وقائية«.  وشروط  ضوابط 
اخذ  محالت  »تنفيذ  مت  كما 
مقر  داخل  ملخالطي  عينات 
بالتعاون  املشرتكة  القوة 
مع اهلالل االمحر الفلسطيين 
وكالة  يف  الصحية  والدائرة 

»االونروا«.
كقوة مشرتكة  »حنن  وتابع: 
الوعي  ثقافة  بنشر  نقوم 
املسؤولية  حتمل  وضرورة 
املخيم فكل  لكل فرد داخل 
شخص هو غفري على نفسه 
جوالة  سيارة  هناك  كذلك 
والتذكري  التنبيه  اجل  من 
باالجراءات  االلتزام  بضرورة 

الوقائية«.
يف  االمين  الوضع  وعن 
االسدي:  قال  املخيم 
ختلله  وان  مستتب  »الوضع 
يف االيام املاضية اطالق نار 
بسبب اشكاالت، مت معاجلتها 
احلمدهلل  نقول  ولكن  فورا 
دليل  واكرب  الوضع ممسوك 
على ذلك خالل زيارة رئيس 
حلركة  السياسي  املكتب 
»محاس« امساعيل هنية حيث 
مل يسجل اي اشكاالت تذكر 
،وكان هناك تعاون وثيق ما 
املشرتكة  القوة  عناصر  بي 
املوجلة  احلركة  وعناصر 
محايته، وكان هناك استنفار 
الوطين،  االمن  مراكز  لكل 
من  لعناصرنا  ثابتة  وحواجز 
اجل تأمي االمن واالستقرار 

داخل املخيم«.
»مجيع  ان  االسدي  واكد 
تتحلى  الفلسطينية  القوى 
احلس  من  عال  بقدر 
نصب  وتضع  باملسؤولية 
وامن خميماتنا  أعينها سالمة 
وسالمة شعبنا واجلميع يعمل 
الوطنية  الوحدة  اجل  من 

الفلسطينية«. 

قائد القوة املشرتكة يف 
عني احللوة:

الوضع االمين يف 
املخيم مستتب

العام  اجمللس  رئيس  ختوف 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
امس  له  تصريح  يف  اخلازن، 
املأسوي  الوضع  »من  االول، 
واصفا  مستطري«،  بشر  املنذر 

اخلازن: الوضع مأساوي.. سفينة يف حبر هائج ومصريها الغرق احملتوم
احلال كأنه »سفينة يف حبر هائج 

ومصريها الغرق احملتوم«.
جدا  احملزن  »من  اخلازن:  وقال 
أن نرى لبنان يتبعثر ويتضعضع 
يرتك  وأن  متفجرة،  أجواء  يف 
حلسم  توافقي  سقف  بال 
وأمنيا  سياسيا  حكوميا،  الوضع 
املتمسكون  ينتظر  فماذا  معا. 
خيرب  أن  ومواقفهم،  مبواقعهم 
ويقرروا  جيتمعوا  حتى  لبنان 
املتدهورة  للحال  إنقاذية  خطوة 

على شتى املستويات؟«
من  التنادي  أوان  »آن  اضاف: 
أجل الوطن والتداعي للم الشمل، 
إنتشال  أعيننا،  نصب  وأمام 
تتداخل  الذي  العبث  من  لبنان 
فيه كل املصاحل اخلارجية بعيدا 
عن أية مصلحة لبنانية إال مصاحل 

سياسية آنية عابرة«.
تصغر  خالفات  وتابع:«أية 
من  جيري  ما  أمام  وتتناهى 
بفقدان  تنذر  جسام  أحداث 
وال  الزعامات  فال  وطن.  مناعة 
اخلسارة  بأهمية  هي  احلكومات 
عن  بتخلينا  تنشأ  أن  اليت ميكن 
املطلوبة  التارخيية  املسؤولية 
فتنة  أوحال  من  لبنان  إلخراج 
باتت تذر بقرنها وتلفح بلهيبها 

اإلنتظار  ومل  الوطن.  أرجاء  كل 
عنها  يرضى  حكومة  لتشكيل 
املسؤولي،  قبل  املواطن 
اخلروج  كيفية  على  للتفاهم 
يضغط  بات  الذي  املأزق  من 
البالد  مصلحة  ألن  اجلميع،  على 
نفرط  أن  والجيوز  امليزان،  يف 
بأدنى فرصة ليواجه املسؤولون 
السلم  تتهدد  اليت  املخاطر  معا 
املطالب  فورا  ويلبوا  األهلي، 
وهو  املواطن  صوت  بح  اليت 

ينادي بتنفيذها؟«
الواجب يف هذه  »أقل  واردف: 
جيتمع  أن  املصريية،  اللحظة 
خمتلف  على  السياسيون  القادة 
إجتاهاتهم لتدارس إمكان اخلروج 
من هذا الوضع املأساوي، املنذر 
بشر مستطري، وكأننا سفينة يف 
حبر هائج تتجاذبها الرياح العاتية 
من اخلارج، وتتنازع قيادتها أياد 
من الداخل بغري إجتاه ومصريها، 
الغرق  هو  احلال،  هذه  يف 

احملتوم«.
سقف  وحده  أنه  وختم:«لنفهم 
الوفاق الوطين، املبين على أسس 
اخلارجية،  التأثريات  من  متحررة 
حيمي ظهرنا ومستقبل أبنائنا من 

أية فتنة أو إستدراج«.

الوطين  »املركز  رئيس  اعترب   
يف  اخلري  كمال  الشمال«  يف 
اليت  »العقوبات  أن  بيان، 
فرضتها اإلدارة األمريكية على 
فنيانوس  يوسف  الوزيرين 
وعلي حسن خليل، وسام شرف 
من  أتت  ألنها  صدرهما  على 
اإلرهاب  وتساند  تدعم  ادارة 
الوزيرين  تهمة  بينما  العاملي، 
هي الدفاع عن سيادة واستقالل 
وكرامة وطنهما من خالل تطبيق 
الشعب  االملاسية:  املعادلة 
ومن  واملقاومة،  واجليش 
املقاومة  ودعم  مساندة  خالل 
عزة  عن  تدافع  اليت  لبنان  يف 
مبواجهة  واألمة  الوطن  وكرامة 
ومشاريعه«،  الصهيوني  العدو 

كمال اخلري: العقوبات على فنيانوس وخليل 
وسام شرف على صدرهما

وتيار  أمل  حركة  »موقف  حمييا 
العقوبات  الرافض هلذه  املردة 
املسيسة والداعم للمقاومة على 

طول اخلط«.
ورأى ان »هذا القرار هو دليل 
على ضعف حمور الشر األمريكي 
املنافق  واخلليجي  الصهيوني   -
يف مواجهة حمور املقاومة الذي 
القوى  على  اإلنتصارات  حيقق 
اإلدارة  من  املدعومة  اإلرهابية 
األمريكية وأعوانها املستعربي، 
اخلليجية  الدول  بعض  سيما  ال 
تدور  اصبحت  اليت  »املنبطحة« 
يف  السطح  رأس  وعلى  علنا 
فلك التآمر واإلجرام الصهيوني 
أطفالنا وشعبنا يف  الذي يذبح 

فلسطي وسوريا ولبنان«.
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مل يعد التدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان هو القضية. 
صار اخلالف مرتبطًا بوجود جمموعة »إيغمونت« يف عملية اإلشراف 
على تنفيذ العقد. وزير املالية مل جيد يف االستعانة بها أي فائدة، 
توقيع  مت  الفضيحة.  مبثابة  عنها  االستغناء  العونيون  رأى  فيما 

العقد، لكن مثة من يعد بنسفه بعد تأليف احلكومة.
مع  العقد  وزني  غازي  املالية  وزير  وّقع  املاضي،  الثالثاء  يوم 
شركة »Alvarez« املكلفة بالتدقيق اجلنائي يف حسابات مصرف 
لبنان، بالتوازي مع توقيعه عقدين للتدقيق احملاسيب مع كل من 
Oliver Wyman وKPMG. مل يكد ميّر يومان حتى بدأت محلة عونية 
تتهم وزني بإجراء تعديالت جوهرية يف املسودة النهائية للعقد، 
اليت سبق أن أطلع رئيس اجلمهورية عليها. وصل األمر إىل حد 
التهديد بإعادة التفاوض مع الشركة على بنود جديدة، عند تأليف 

احلكومة اجلديدة.
جمموعة  بتغييب  مرتبط  عونية  مصادر  لدى  األساسي  االعرتاض 
»ايغمونت« عن العقد. وهي اجملموعة اليت كانت هيئة االستشارات 
والتشريع قد طالبت باالستعانة بها »بغّية عدم عرقلة عمل شركة 
بالقواعد  التحقيق اخلاصة  ألفاريز واالّطالع على مدى تقّيد هيئة 
االلزامية لعملها واملفروضة من اجملموعة نفسها، على اعتبار أن 
من احملتمل جدًا أن يتقاطع عمل الشركة مع عمل هيئة التحقيق 
اخلاصة، مبا يسمح للمجموعة بدور فاصل يف النظر بأمر عدم تعاون 

الشركة مع طلبات الشركة«.
اإلشارة إىل تسلمها  اليت جتري  النسخة  املعلومات، فإن  حبسب 
من قبل رئيس اجلمهورية هي نفسها اليت ناقشها وزير املالية 
معه عندما زاره يف 24 آب املاضي. وزني نفسه يشري يف البيان 
الذي أصدره أمس أنه التزم باملالحظات األربع اليت عرضها عون 
عليه، وأبرزها متثيل هيئة االستشارات يف اللجنة املعنية مبتابعة 
عمل الشركة، بصفتها املستشار القانوني للدولة )إىل جانب ممثل 
عن وزارة املالية وممثل عن مصرف لبنان(، وجعل االنكليزية لغة 
التحكيم. مل يشر وزير املالية إىل أن إدخال »إيغمونت« إىل العقد 
كان  ذلك  أن  من  بالرغم  الرئاسية،  املالحظات  من  واحدة  كان 
ومالحظات  اقرتاحات  سلسلة  من  االستشارات  هيئة  من  اقرتاحًا 

قّدمتها اهليئة.
تلك  باستثناء  املالحظات،  هذه  بأغلب  أخذ  أنه  إىل  أشار  وزني 

املتعلقة مبجموعة »إيغمونت«، لألسباب التالية:
فّوضت احلكومة إىل وزير املالية توقيع عقد التدقيق اجلنائي مع 
شركة Alvarez ومل تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث أي جمموعة 

.Egmont
العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي ملصرف لبنان بينما جمموعة 
املالي  العمل  أو منظمة عاملية مثل جمموعة  Egmont هي منتدى 
مالية  استخبارية  وحدة   165 من  مؤلفة  الدولي  النقد  وصندوق 
هدفها تبادل املعلومات املالية والتدريب وعمليات تبييض االموال 

ومتويل االرهاب ولبنان عضو فيها عرب هيئة التحقيق اخلاصة.
معنية  وغري  اجلنائي  بالتدقيق  عالقة  هلا  ليس  اجملموعة  هذه 

بالعقد.
وكان الفتًا أن وزني رّد على منتقديه باإلشارة إىل أن »الفضيحة 
العقد  يف   Egmont جمموعة  اسم  زج  على  أصّر  من  هي  الكربى 
بزج  املطالبون  أخذ  هل  سأل  كما  وأسبابه«.  أهدافه  هي  وما 
كانت  ما  إذا  موافقتها  أو  برأيها  العقد  يف  »إيغمونت«  جمموعة 

توّد املشاركة؟
تلك نقطة يكررها أيضًا النائب السابق حلاكم مصرف لبنان حممد 
بعاصريي، مشريًا إىل عدم اختصاص »إيغمونت« يف التحقيقات 
اجلنائية، املعنية برسم سياسات تشّجع على تبادل املعلومات بني 
الدول األعضاء. لكن حسمًا للجدل، يقول بعاصريي، الذي كان 
أمينًا عامًا هليئة التحقيق اخلاصة، إن أقصر الطرق هو توجيه كتاب 
رمسي للمنظمة لسؤاهلا عن إمكانية املشاركة يف التدقيق اجلنائي، 
أو حتى سؤال هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان عن دور 
هذه املنظمة. يبدي بعاصريي ثقته بأنها لن توافق على طلب من 

هذا النوع، ألنه مل يسبق أن تدخلت يف أمر كهذا.

    وزير املالية رفض تعيني اللجنة املشرفة على تنفيذ العقد
حبسب مصادر وزارة املالية، فإن املستشار القانوني الذي تعاقدت 
شركة  أي  الديون،  سداد  عن  التوقف  إعالن  عقب  احلكومة  معه 
كلريي غوتليب، كانت هي اليت اقرتحت عدم إدخال »إيغمومنت« 
التنفيذ،  املالية وسلك طريقه حنو  وّقعه وزير  الذي  العقد،  يف 
بالرغم من إعالن وزني أنه لن يطلب من شركة Alvarez املباشرة 
يف عملها ولن يؤلف اللجنة الثالثية اليت نّص عليها العقد ملتابعة 
حبسب  اجلديدة.  للحكومة  املهمة  هذه  وسيرتك  املالي  التدقيق 
مصادر قانونية مّطلعة على العقد، فإن مسألة طلب مباشرة العمل 
ليست شرطًا لبدء التنفيذ. فبعد التوقيع مباشرة صارت الشركة 
اليت  املستندات  منه  لتطلب  لبنان  مصرف  مراسلة  إىل  مضطرة 
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حتتاج إليها لتبدأ عملها. وبالتالي، فإن تأخري تأليف اللجنة اليت 
يفرتض أن تتابع عمل الشركة، لن يكون يف موقعه القانوني، ألنه 
ميّثل تقصريًا يف تنفيذ العقد، الذي يبدأ فعليًا بعد تسّلم الشركة 
أنها حصلت على كل ما  املستندات من مصرف لبنان وتأكيدها 
طلبته. مصرف لبنان ملزم بتسليمها املستندات خالل أسبوعني، 
ويف حال مل يسلم املعلومات كاملة تعمد الشركة، خالل أسبوع، 
مستندات  من  إليه  حتتاج  ما  لتطلب  املالية  وزارة  مراسلة  إىل 
إضافية، على أن ينّفذ طلبها خالل مهلة جديدة من أسبوعني، على 
العقد  اليت نص عليها  العشرة  األسابيع  بعد ذلك مهلة  تبدأ  أن 
إلجناز الشركة لتقريرها األوّلي »حبسب ما مت التوافق عليه بني 
اللجنة الوزارية املكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez«. تلك إشارة 
هذا  على  معرتض  أنه  يوحي  مبا  بيانه،  املالية يف  وزير  أوردها 
االتفاق. الالفت أن وزير املالية املخول التوقيع على العقد، مل 
يكن عضوًا يف اللجنة، اليت ضّمت نائبة رئيس احلكومة، وزيري 
العدل واالقتصاد، ومستشار رئيس احلكومة جورج شلهوب، علمًا 
بأن العقد ينص على أن يصار إىل توقيع عقد جديد، يف حال تبني 
احلاجة إىل استكمال العمل إلجناز تقرير نهائي. وهو أمر مل يكن 
ملحوظًا يف مسودة العقد مع شركة »كرول« على سبيل املثال. 
كرول أعطيت حينها فرتة 6 أشهر إلجناز عملها، الذي كان يفرتض 
أن تتقاضى 4.5 ماليني دوالر مقابله، فيما حصلت Alvarez على 
2.2 مليون دوالر مقابل 10 أسابيع من العمل، الذي سينتج عنه 

تقريرًا أوليًا.
    هل سئلت »إيغمونت« عن إمكان مشاركتها يف اإلشراف على 

التدقيق الجنائي؟
جتدر اإلشارة إىل أنه يف حال التزمت الشركة حبرفية العقد وبدأت 
عملها فورًا، فإن ذلك يعين أنها ستعمل من دون وجود جلنة تتابع 
عملها. مع إمكانية أن تنتهي مدة العقد االمجالية )15 أسبوعاًَ( من 
دون أن تعنّي اللجنة، يف حال تأخر تأليف احلكومة. هذا يقود إىل 
أمرين، حبسب مصادر متابعة، إما كان على وزير املالية أن يوّقع 
التوقيع  عدم  وإما  اللجنة،  تعيني  وأوهلا  موجباته،  وينّفذ  العقد 

وبالتالي عدم تعيني اللجنة، وترك املهمة للحكومة املقبلة.
القانوني  اجلدل  بكل  معنيًا  يبدو  ال  لبنان  مصرف  حاكم  وحده 
السياسي الدائر بشأن عقد التدقيق اجلنائي يف حسابات املصرف. 
هو اختذ قراره، على ما يبدو، بعدم التعاون مع شركة التدقيق. 
أعّدها حماموه عن عدم جواز توقيع وزارة  اليت  الدراسة  وليست 
املالية بالنيابة عن املركزي سوى أول الغيث، الذي سيليه التّذرع 
مع  التعاون  لعدم  والتسليف،  والنقد  السرية املصرفية  بقانوَني 
الشركة. وهو عذر مل تسع السلطة إىل نزعه من يده، من خالل 
ُيسهم  لن  واليت  التدقيق،  تعيق  اليت  القوانني  تعديل  رفضها 

وجود »إيغمونت« أو غريها يف تعويضه.
مجموعة »إيغمونت«

تعود تسمية اجملموعة إىل اسم قصٍر يف بلجيكا اجتمع فيه عدد من 
مسؤولي وحدات اإلخبار املالي يف العامل، واتفقوا على تأسيس 
منظمة ترعى التواصل والتنسيق بني هيئات اإلخبار املالي وهيئات 

التحقيق اخلاصة يف العامل.
يقع املركز الرئيسي جملموعة إيغمونت يف مدينة أوتاوا يف كندا، 

وتضم 165 وحدة إخبار مالي.
انضم لبنان إىل هذه اجملموعة يف عام 2003، وكان حينها الدولة 
الرقم ٥٣. اجملموعة تهدف إىل تبادل املعلومات املالية املصرفية 
يف ما يتعلق بشبهات تبييض األموال ومكافحة اإلرهاب. وحبسب 
نظامها الداخلي، أي وحدة إخبار مالي ال متلك الكفاءة الالزمة ميكن 
إلغاء عضويتها. يف املقابل، على الدول الراغبة يف االنضمام أن 
حتظى بدولة راعية. وهو ما فعله لبنان عندما رعى انضمام سوريا 

واألردن والسعودية.
احلفيظ  عبد  اخلاصة  التحقيق  هيئة  رئيس  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 

منصور كان نفسه نائبًا لرئيس »إيغمونت« ألربع سنوات.

تصوير هيثم املوسوي

 2020/8/27 بتاريخ   154 الرقم  األساسي  التعميم  لبنان  مصرف  أصدر 
ما  يف  لبنان.  يف  العاملة  املصارف  تفعيل  إعادة  إىل  يهدف  الذي 
جوانب  على  ترّكز  الّتعميم  تضّمنها  رئيسّية  بنود  على  مالحظات  يلي 

وانعكاسات مالّية وائتمانّية هلذه البنود.
أواًل، يلحظ القرار أن على املصارف أن حتّث عمالءها )املودعني( الذين 
قام أي منهم بتحويل ما يفوق جمموعه مخسمئة ألف دوالر أو ما يوازيه 
بالعمالت األجنبّية خالل الفرتة املبتدئة من 2017/7/1 على أن يودعوا 
)أي يعيدوا من اخلارج( مبلغًا يوازي %15 من القيمة احملّولة أصاًل يف 

حساب جمّمد خلمس سنوات.
املعايري االئتمانية تشري إىل أّن فرص جناح هذه اخلطوة معدومة من 
نقطة االنطالق. فال ثقة لدى املودعني احلالّيني والسابقني باملصارف 
واألجهزة الرقابّية اليت بّددت الودائع ومل يستطيعوا حّتى اللحظة وضع 
خّطة واقعّية إلعادة الودائع إىل أصحابها. حّتى أبسط القرارات اليت 
تأخذها على عجل الدول اليت عانت أزمات مصرفّية نقدّية )اليونان كمثل( 
كالكابيتال كونرتول، عجزت الدولة اللبنانّية وأجهزتها على أخذها حّتى 
اآلن وبعد مضّي حواىل سنة من بدء األزمة، ما تسّبب بتحويل مليارات 

الدوالرات اىل اخلارج من ذوي احلظوة وأصحاب النفوذ.
إذا كان اهلدف من هذا القرار إعادة جزء من الفوائد الضخمة )تفوق 
%20 سنويًا( اليت حصل عليها بعض املودعني من هندسات مصرف 
لبنان املالّية، فهنالك خطوات أوضح وأعدل لتحقيق ذلك. يف البداية، 
سبيل  فعلى  فقط.  املودعني  لكبار  مفتوحة  كانت  املالّية  اهلندسات 
املثال، أحد أكرب املصارف يف لبنان، والذي استفاد بشكل كبري من 
هذه اهلندسات، اشرتط على املودع أن يساهم مببلغ ال يقّل عن 20 
مليون دوالر، ما يعين أّن تصنيف اخلمسمئة ألف دوالر يتضّمن عددًا 

كبريًا من املودعني الذين مل يستفيدوا من اهلندسات املالّية.
املصارف ومصرف لبنان يعرفون بالتحديد من هم الذين استفادوا من 
اهلندسات املالّية. األجدى على مصرف لبنان مبؤازرة الدولة أخذ قرارات 
املودعون  عليه  حصل  الذي  الضخم  الفائض  ملعاجلة  مباشرًة  موّجهة 
الكبار إلعادتها. فإذا كان مردود الفائدة، على سبيل املثال، 20%، 

بينما املردود العادل سوقيًا هو %5، يكون اهلدف اسرتداد الفارق.
هذا من الناحية املصرفّية. أّما إذا كان اهلدف حتفيز اللبنانّيني الذين 
بناء  االقتصاد وإلعادة  للمساهمة يف تنشيط  لبنان  هلم ودائع خارج 
الوطن، فهنالك طرق أخرى فّعالة وشّفافة لتحقيق ذلك كإنشاء صندوق 
املصريف  القطاع  خارج  من  مستقّلة  جهات  من  يدار  وطين  استثماري 

والّرمسي ومعروفة بنزاهتها ومهنّيتها.
ثانيًا، بالّنسبة إىل قرار حتفيز املستوردين أن حيّولوا %15 من قيمة 
ينطبق  املاضية،  الثالث  السنوات  بفتحها يف  قاموا  اليت  االعتمادات 

عليهم أيضًا ما ذكر يف البند األّول أعاله.
لكن ما قد خيشاه املستوردون، الذين هم حباجة إىل خدمات مصرفّية 
لفتح اعتمادات متكّررة، أن يتّم التضييق عليهم من قبل املصارف إذا 
مل يتماشوا مع قرار مصرف لبنان. وإذا متاشوا فستكون النتيجة رفع 
أسعار املستوردات لتعويض ما قد يعتربه املستوردون خسارة موازية 

للمبالغ احملّولة من اخلارج.
جمالس  وأعضاء  رؤساء  على   30% نسبة  بفرض  يتعّلق  ما  ثالثًا، يف 
إدارة وكبار مساهمي املصارف واإلدارات التنفيذّية العليا للمصارف 
واألشخاص املعّرضني سياسيًا )PEPs( من التحويالت اليت قاموا بها 

منذ 2017/7/1 فهو خطوة جّيدة. ولكن هل يكفي هذا؟
املصارف  مساهمي  وكبار  إدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء  مسؤولّية 
وإدارتها التنفيذّية العليا قد تكون أكرب بكثري. فهؤالء مسؤولون بشكل 
أساسي عن انهيار القطاع املصريف وضياع الودائع ألنهم خالفوا مبادئ 
التسليف واالستثمار األساسّية. فهم الذين أسلفوا زبونًا واحدًا )الدولة 
 not( االئتمان  جدير  غري  لبنان(  ومصرف  احلكومي  بشّقيها  اللبنانّية 
credit worthy( 70% من جممل أصول املصارف )أيلول 2019(. وملاذا 
أمعنت مبمارستها غري اجملدية يف  2017/7/1؟ فاملصارف  التوّقف عند 

تسليف الدولة اللبنانّية لسنوات عديدة قبل هذا التاريخ.
فال  حرج.  وال  فحّدث  املعّرضني سياسيًا،  األشخاص  إىل  بالنسبة  أّما 
نسبة %30 وال الفرتة الزمنّية احملدودة تكفي. الكل يعرف كّم الفساد 
يف الطبقة السياسّية، ولكن املستغرب أن يكون القطاع املصريف هو 
أمواهلا.  لتهريب  السنني  مّر  الطبقة على  استعملتها هذه  اليت  األداة 
 )know your customer( »فكيف مّت ذلك بوجود مبادئ »اعرف زبونك

اليت أصبحت أساس أي نظام مصريف سليم.
رابعًا، يدعو القرار املصارف إىل إتاحة املودعني رضائيَا حتويل ودائعهم 
ظروف  جّيدة حتت  اخلطوة  هذه  رساميلها.  أو سندات يف  أسهم  إىل 

طبيعّية يعمل بها القطاع املصريف، لكّننا يف أشّد البعد عن ذلك.
القطاع املصريف يرزح حتت فجوة ضخمة يف أصوله بالدوالر ال تقّل عن 
78 مليار دوالر )هي قيمة ودائع وتسليفات املصارف بالدوالر لدى 
مصرف لبنان والدولة اللبنانّية( وهي أضعاف جمموع رساميل املصارف 
جمتمعة. يف غياب خّطة واضحة إلعادة هيكلة القطاع املصريف، أسهم 
املصارف ال قيمة هلا، وبالتالي حتفيز املودعني لتحويل ودائعهم إىل 

أسهم يف الوضع احلالي هو غري جمٍد.
القطاع،  هيكلة  إعادة  جّراء  املصريف  القطاع  وضع  حتّسن  حال  يف 
مالّية  مؤّسسات  يتّم من خالل  أن  املصارف جيب  أسهم  قيمة  ختمني 
متخّصصة ومستقّلة )التعميم ينّص على أّن على املصرف إعطاء املودع 
تقريرًا ختمينيًا لقيمة السهم موافقًا عليه من مصرف لبنان من دون أن 
الكفاءة  للتقرير(. فأكثرّية املودعني ليس لديهم  حيّدد اجلهة املعّدة 
االستثمارّية للتأّكد من جدوى التخمني املعروض عليها وال خطورته على 

.)not-qualified investors( حمفظة كل منهم
إعادة بناء االقتصاد حتتاج إىل قطاع مصريف سليم وفّعال. هذا حيتاج 
إىل خّطة كاملة إلعادة هيكلة القطاع املصريف، وبدونها لن يستقيم 

الوضع.

التعميم 154: فرص النجاح معدومة
وليد مسّلم
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حثت السلطات حوالي مليون من 
اهالي فيكتوريا الذين يعتمدون 
»جوب  االعانات  برنامج  على 
أيًضا بطلب  التقدم  كيرب« على 
للحصول على إعانة مالية أخرى 
سيكر«  »جوب  برنامج  ضمن 
مدفوعاتهم  »زيادة«  أجل  من 
يف  دوالر   500 إىل  يصل  مبا 
األسبوع بينما يدخل حيز التنفيذ 
مبالغ  خفض  اسابيع  ثالثة  بعد 

االعانات للمستفيدين منها.
اجلمع  السلطات  وشجعت 
بكلتا  باملطالبة  املزدوج 
الدفعتني ملساعدة العمال الذين 
الدوالرات  مئات  خيسرون  قد 
أجور  دعم  ختفيض  يتم  عندما 
أيلول   27 يف  كورونا  فريوس 

سبتمرب.
وسيتضرر العاملون بدوام جزئي 
أكثر من غريهم حيث مت ختفيض 
مبلغ 1500 دوالر لكل أسبوعني 
وفق برنامج جوب كيرب إىل 750 

دوالًرا فقط يف أسبوعني.
بدوام  العاملني  أن  يعين  هذا 
جزئي سوف يكسبون أقل على 
الذي  اجلديد  كيرب  جوب  برنامج 
يبلغ 750 دوالًرا مقارنًة باملعدل 
سيكر  جوب  لربنامج  اجلديد 
والذي سيصل إىل 815 دوالًرا 

يف األسبوع.
العمال  تشجيع  اآلن  يتم  ولكن 
جوب  من  بكل  املطالبة  على 
جوب  من  جزئية  ونسبة  كيرب 

املعدلة  القواعد  مبوجب  سيكر 
حبسب ما قالت وزيرة اخلدمات 

االجتماعية آن راشتون.
وقالت وزيرة اخلدمات االجتماعية 
news.com. راشتون ملوقع  آن 
أعانة  يتلقى  ما  شخًصا  إن   au
مبعدل  كيرب  جوب  برنامج  ضمن 
قد  األسبوعني  دوالر يف   1200
يكون مؤهاًل اآلن للحصول على 
دفعة جزئية من جوب سيكر تبلغ 
حوالي 276 دوالًرا كل أسبوعني 
الدخل  إمجالي  يصل  وبذلك   ،
املمول من دافعي الضرائب إىل 

1476 دوالًرا.
دوالًرا   25 بـ  أقل  املبلغ  وهذا 
البالغ  األصلي  املبلغ  من  فقط 
1500 دوالر الذي كان يتقاضاه 
املستفيد قبل 27 أيول سبتمرب.

وأضافت راشتون أنه قد يكون 
العامل الذي يعمل بدوام جزئي 
 750 قدره  مبلغ  على  وحيصل 
مؤهاًل  األسبوعني  يف  دوالًرا 
جزئية  دفعة  على  للحصول 
 546 من جوب سيكر تصل إىل 
الدخل  إمجالي  ليصل  دوالًرا 
املمول من دافعي الضرائب إىل 

1295 دوالًرا.
وقالت السناتور راشتون: أنها 
تشجع أيا من سكان فيكتوريا، 
القيام  على  أسرتالي  أي  أو 

بذلك .

 SBS :املصدر

لتاليف اخلفض يف مبالغ االعانتني
السماح باجلمع بني إعانيت جوب 

كيرب وجوب سيكر للمستفيدين منهما

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 

 النتخابات المجالس المحلية في فيكتوريا   الترشيحات قريباً سوف تُفتح 
 .2020المقبل باب الترشيح للترشح النتخابات المجالس المحلية لعام  أيلول/سبتمبر 17الخميس فتح يوم سوف يُ 

تذكيراً ألولئك   (Electoral Commissioner Warwick Gately)يتلى وقد أصدر مفوض االنتخابات وارويك ج
خالل فترة الترشيح  )Election Manager(  الذين يفكرون في الترشح: "يجب تقديم الترشيحات إلى مدير االنتخابات

 ."القصيرة، لذلك يجب على المرشحين المحتملين التصرف بسرعة للتأكد من أنهم مستعدون

على  لقد تغيرت شروط األهلية للمرشحين مؤخراً. يجب على المرشحين المحتملين تأكيد أهليتهم وإكمال التدريب اإللزامي"
 ً أو كانوا في السابق  اإلنترنت لمرشحي الحكومة المحلية قبل تقديم ترشيحهم. ويشمل ذلك المرشحين الذين هم حاليا

   ."ينمستشار

لتقديم   (Election Manager) يجب على المرشحين المحتملين تحديد موعد خالل ساعات العمل مع مدير االنتخابات
 .أيلول/سبتمبر 22ظهًرا يوم الثالثاء   12الساعة حلول دوالًرا ب 250نموذج الترشيح ودفع رسوم الترشيح البالغة 

 22ظهر الثالثاء  12حتى  أيلول/سبتمبر 17تفتح مكاتب االنتخابات باب الترشيح خالل ساعات العمل من الخميس 
 .أيلول/سبتمبر

 للتحضير، يمكن للمرشحين المحتملين:

   في  أيلول/سبتمبر 3مشاهدة جلسة معلومات المرشحين على اإلنترنت من الخميسvec.vic.gov.au 
  تعقد على اإلنترنت في  –حضور ندوة تفاعلية للمرشحين على مستوى الواليةvec.vic.gov.au  على النحو

 التالي:
o 7  سبتمبر  9مساء األربعاء 
o 1  أيلول /سبتمبر 13بعد ظهر األحد 
o 5   أيلول/سبتمبر 15مساء الثالثاء 

 .vec.vic.gov.auيتم تشجيع المرشحين المحتملين بشدة على مشاهدة جلسة المعلومات عبر اإلنترنت في 

 .vec.vic.gov.auيد من المعلومات عن الترشيح في ويمكن االطالع على مز

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  جتين 
أكثر من 40 مليون دوالر سنوًيا 
من الغرامات حبق عشرات اآلالف 
من األشخاص الذين يتبني أنهم 

يقودون سيارات غري مسجلة.
فقد أدى التخلص من ملصقات 
تظهر  اليت  السيارات،  تسجيل 
وموعد  القيادة  صالحية  فرتة 
توفري  إىل  التسجيل،  جتديد 
من  أمريكي  دوالر   575000
حكومة  على  الطباعة  تكاليف 
الوالية يف عام 2013 ومت بيعها 
»جتعل  أنها  على  للسائقني 

احلياة أسهل«.
غرامات  أيًضا  أضافت  لكنها 
ألف   50 ضبط  مع  باملاليني 
سائق أو أكثر يف سيارات غري 
مسجلة مما دّر على خزينة الوالية 
أكثر من 250 مليون دوالر منذ 

.2013
جرى   ،2010 عام  نهاية  ففي 
شخص   34000 حوالي  تغريم 
لقيادتهم  دوالر  مليون   17.4

سيارات غري مسجلة.
فارتفعت   ،2013 عام  يف  أما 
أعداد الذين مت تغرميهم اىل ما 
مببالغ  سائق   59000 من  يقرب 
وصلت اىل 35.5 مليون دوالر.

شرطة  بدأت   ،2009 عام  يف 
تقنية  طرح  ويلز  ساوث  نيو 
التعرف اآللي على لوحة األرقام 
الطرق  دوريات  سيارات  على 
اختبار  ميكنها  اليت  السريعة 
غري  املركبات  عشرات  اتصال 

املسجلة.

وقيادة السيارات غري املسجلة 
يقودونها  أصحابها  أن  تعين 
 Compulsory دون جتديد بوالص
  Third Party Personal Injury
ملخاطر  معرضني  يرتكهم  مما 
كبرية إذا تعرضوا ألي  حادث، 
اضافة اىل تغرميهم 686 دوالًرا 

يف نيو ساوث ويلز.
ففي حني أن والية نيو ساوث 
ويلز تفرض غرامات، فإن شرطة 
تساهاًل  أكثر  أسرتاليا  جنوب 
 670 حلوالي  حتذيرات  وتصدر 
انتهاء  بسبب  شهر  كل  سائًقا 

صالحية قيادة السيارة. 
يتم  ويلز  ساوث  نيو  يف 
حتذير أقل من 150 سائًقا، يف 
املتوسط، كل شهر، من حوالي 

5000 شخص يتم تغرميهم.
جنوب  يف  للشرطة  ميكن  وال 
أسرتاليا إصدار غرامات للقيادة 
انقضاء  حتى  تأمني  بدون 
استحقاق  تاريخ  من  يوًما   30

التسجيل. 
شرطة  باسم  متحدث  وقال 
يأخذون  إنهم  أسرتاليا  جنوب 
يف االعتبار سجل قيادة سائقي 
كانت  الذي  والوقت  السيارات 
عند  مسجلة  غري  السيارة  فيه 
أو  التنبيهات  قرار بشأن  اختاذ 

الغرامة.
دائرة  باسم  متحدثة  وقالت 
إن   ويلز  نيو ساوث  النقل يف 
وحدهم«  السائقني  »مسؤولية 
وحتديث  التسجيل  رسوم  دفع 
يوًما   14 غضون  يف  بياناتهم، 
إن  عن  كاشفة  تغيري،  أي  من 
التسجيل  بتجديد  رسائل تذكري 
يتم إرساهلا إىل مجيع السائقني 
من  أسابيع  ستة  حوالي  قبل 

انتهاء الصالحية.
ويف 19/2018، أرسل »خطأ يف 

الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على 
خزينة نيو ساوث ويلز ماليني الدوالرات

أظهرت التحقيقات اليت جتريها 
مراهقني  مقتل  يف  السلطات 
سيدني  يف  والدهما  يد  على 
أن املتقاعد جون أدواردز قد 

خطط بدقة لقتل طفليه.
من  البالغة  جينيفر  من  كل 
العمر 13 عاما وجاك 15 عاما، 
ُقتال على يد والدهما يف يوليو 
منطقة  يف   2018 عام  متوز 
مشال   West Pennant Hills

غرب سيدني.
األب جون أدواردز لديه تاريخ 
اجلسدي  العنف  من  طويل 
من  عدد  حبق  واملعنوي 
شركاء احلياة استمر على مدار 
التاريخ  هذا  واختتم  عقود، 
املروعة  اجلرمية  تلك  بارتكاب 
منزله يف  على  يعود  أن  قبل 
Normanhurst مشالي سيدني 

ويطلق النار على نفسه.
التحقيق  جلنة  واستمعت 
املنعقدة حاليا أن الرجل البالغ 
من العمر 67 عاما خطط لقتل 
أطفاله على مدار ستة أشهر. 
والدهما  الطفلني  يطلع  ومل 
اجلديد،  منزهلما  عنوان  على 
أن  تعتقد  الشرطة  لكن 
حمقق  كلف  قد  رمبا  أدواردز 

خاص بتتبع عائلته.
جيب  يف  الشرطة  ووجدت 
فيها  مكتوب  ورقة  الرجل 
ابنته  وحتركات  مواعيد  جدول 
جينيفر من وإىل املدرسة، كما 
يف  التحقيق  حمكمة  استمعت 
أسباب الوفاة يف نيو ساوث 

أب يقتل ولديه بعد 6 أشهر من التخطيط للجرمية

Jack, 15, and Jennifer Edwards, 13. The grieving mother has 
released images of her teenage son and daughter shot dead by their 
father in West Pennant Hills

ويلز باألمس.
وقالت الشرطية تارا فيليبس 
أدواردز  أن  احملكمة  أمام 
استخدم حمقق خاص لتتبع آخر 
زوجة له ووالدة أطفاله. وبعد 
أبناء  من  عدد  وتتبع  التحقيق 
السابقني،  وزوجاته  أدواردز 
أن  للمحكمة  احملققة  شرحت 
بشخصية  يتمتع  كان  الرجل 
ومتمحورة  ونرجسية  مسيطرة 
إىل  باإلضافة  ذاتها،  حول 
التخطيط التفصيلي خلطواته.

وعندما انهار زواجه عام 2016 
بعد مخسة عشر عاما برفقة أم 
مهووسا  أصبح  فإنه  أوالده، 
اتصال  على  البقاء  بفكرة 
كما  وجينيفر  جاك  بطفليه 

شرحت احملققة.
 واستأجر الرجل سيارة وتعقب 
ابنته إىل املنزل بعد املدرسة 

عليها  يقتحمه ويطلع  أن  قبل 
أحد  وقال  أخيها.  مع  النار 
ويلسون  بروس  اجلريان 
خالل  طلقات  مخس  مسع  إنه 
بالذهاب  فقام  واحدة  دقيقة 
إىل املنزل وهو متأكد من أن 
النار  »هناك شخص ما يطلق 

على األبناء.«
األطفال  والدة  وشرحت الحقا 
يقوم  كان  والدهم  أن  كيف 
أمور  على  جسديا  بتعنيفهم 
صغرية لسنوات مثل قيامهم 
جمموعة  أو  هاتفه  بلمس 
األسطوانات اخلاصة به. وحتى 
اآلن ما زال التحقيق عاجز عن 
الرجل  وصول  كيفية  حتديد 
إىل مقر إقامة أبنائه الرتكاب 

اجلرمية.

SBS :املصدر

ساوث  نيو  خدمة  من  النظام« 
تذكري  رسالة   390.000 ويلز 
 18/2017 من  أقل  بالتسجيل 
السابق( ولكن عدم  العام  )اي 
احلصول على تذكري ليس عذًرا 

صاحًلا لتجنب الغرامة.
وقال جون غولي، كبري احملامني 
 Stacks Collins Thompson يف 
املواطنني  إن  هورنزبي،  يف 
اجملادلة  حياولون  ما  كثرًيا 
تذكريات  يتلقوا  مل  بأنهم 
احملاكم  لكن  التسجيل  إعادة 
تقريًبا  تساهل  أي  لديها  ليس 
فعل  العميل  عندما حياول  حتى 

الشيء الصحيح.
ان   يقول  غولي  وأضاف 
جتنيها  اليت  »اإليرادات 
األشخاص  تغريم  من  احلكومات 
مع  متوازنة  تكون  أن  جيب 
تكاليف السائقني غري املسجلني 
عليهم  املؤمن  غري  وبالتالي 
حوادث  يف  يتورطون  الذين 

االصطدام«. 
وقال ان »تكلفة تذكري سائقي 
تسجيلهم  بتجديد  السيارات 
الذي  بالتأثري  مقارنة  تتضاءل 
حياة  على  حيدثه  أن  ميكن 

الناس«.

مواطين  من  العديد  يعرتي 
واستهجان  غضب  كوينزالند 
شديدان بشأن قوانني فريوس 
الوالية،  يف  الغريبة  كورونا 
ميكنهم  ال  الناس  أن  حيث 
الرقص يف حفالت الزفاف أو 
النوادي ولكن ميكنهم الذهاب 

إىل حفالت اجلنس.
فقد سلطت ABC الضوء على 
قواعد فريوس كورونا الغريبة 
أنه  وكشفت  كوينزالند،  يف 
بينما مُينع الضيوف من الرقص 
فإن  الزفاف،  حفالت  يف 
املوافقة  لديها  اجلنس  حفالت 

الرمسية.
فقط  ُيسمحن  كوينزالند  ففي 
وأولياء  والعريس  للعروس 
أعراسهم  يف  بالرقص  األمور 

نتيجة لقيود كوفيد 19.
ومع ذلك ، فإن نوادي اجلنس 
مبا   - املنظمة  اجلنس  وحفالت 
 - اجلماعي  اجلنس  ذلك  يف 

مسموح بها مبوجب خطة كوفيد 
 COVID Safe( الصناعة اآلمنة

.)Industry Plan
تقر هذه اخلطة اخلاصة بالوالية 
البيوت  يف  اجلنس  مبمارسة 
البالغني،  وحفالت  املرخصة 
األماكن  بعض  بأن  معرتفة 
اخلطورة«  »عالية  تعترب 
إرشادات حمددة  ولكنها حتدد 
لضمان »العودة اآلمنة لتوفري 

اخلدمة«.
جتاه  كوينزالند  نهج  وكان 
مصدًرا  كورونا  قيود فريوس 
يتعلق  عندما  سيما  ال  للجدل، 
على  صارمة  بضوابط  األمر 

احلدود.
اُتهم رئيس الوزراء أناستاسيا 
باالشتشوك بإغالق الوالية عن 
سياسية،  ألسباب  البالد  بقية 
نصائح  على  بناًء  وليس 
صحية، يف الفرتة اليت تسبق 

االنتخابات.

غضب واستهجان يف كوينزالند بسبب منع الوالية 
حفالت الرقص يف الزفاف والسماح حبفالت اجلنس
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يبدو القطاع املصريف يف مرحلة االستعداد لـ«ساعة احلساب«. هذه 
املرة، لن تنفع كل حماوالت التضليل اإلعالمي اليت قادتها ماكينة 
ورئيس  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أصدقاء  عليها  ُيشرف 
مجعية املصارف سليم صفري. وهي ماكينة توّزع نفوذها يف أكثر من 
دائرة مؤثرة، سواء داخل القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة 
اإلدارة  وحتى  النيابي  واجمللس  الوزراء  جملس  داخل  أو  املالية، 

العامة. إضافة إىل النفوذ املتوّقع بني السياسيني واإلعالميني.
املواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة احلكومة لإلصالح املالي. 
عمر  من  األوىل  األيام  حاولوا يف  أساسيني  مصرفيني  أن  صحيح 
حكومة حسان دياب الدخول يف نقاش مع احلكومة من أجل التوصل 
إىل صيغة قابلة للتطبيق. إاّل أن احلكومة مل ُتظهر استعدادًا عمالنيًا 
القطاع  أرباب  بينما كان  أطرافها،  بتوافق  اتفاق حيظى  للسري يف 
املصريف ينتظرون إشارة احلاكم الذي مل يتأّخر يف إبالغهم: اصمدوا، 

هذه احلكومة غري قادرة علينا!
الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سالمة تعّطل بقّوة، 
ال سيما بعدما تراجع النائب جربان باسيل ُمذعنًا لرغبة الفريق الذي 
وليد  السابق  والنائب  احلريري  وسعد  بري  نبيه  الرئيَسني  يضّم 
اآلن.  ممنوع  الفراغ  أن  حبّجة  سالمة  إقالة  عارض  والذي  جنبالط 
باسيل كان ينتظر أن يقود حزب اهلل املعركة ضّد سالمة. احلزب غري 
املعجب على اإلطالق بسياسات سالمة لن يبادر. لديه ثوابته اليت 
حتول دون قيادة املعركة، لكنه مستعّد دومًا لدعمها متى اندلعت. 
الذين رفضوا إقالة سالمة، لديهم أسبابهم الكثرية. ظاهرّيًا، املشكلة 
الرئيس ميشال  بديله سُيعنّي برضى وبركة  تبدأ من كون  عندهم 
عون. لكّن األساس، هو الشراكة الفعلية بني هؤالء وبني سالمة 
ف يومًا من هذه املنظومة، فهو يعرفها أكثر  الذي - لألمانة - مل َيَ

من نفسها وله عليها الكثري.
جرت حماولة  كما  األرقام  على  اخلالف  ليس  فعليًا،  األزمة  فّجر  ما 
اختزال القصة. ألن عملية احتساب اخلسائر مهما جرى التالعب بها، 
إمنا تبقى يف نهاية األمر خسائر، وأي مقاربة جديدة إلدارة املالية 
العامة أو السياسة النقدية كانت ستكشف ما ُيعمل دومًا على إخفائه. 
ولذلك فإن املعركة احلقيقية تركزت على ُسبل منع التدقيق اجلنائي 
يف حسابات مصرف لبنان واملؤسسات التابعة له. وهو تدقيق كان 
ليشمل أيضًا حركة التحويالت املالية الكبرية يف السنوات األخرية، 
وهو ما كان سيؤّدي عمليًا إىل إسقاط السّرية املصرفية عن نسبة 
الـ2.5 باملئة من املودعني والذين حيملون غالبية الودائع املوجودة 
لدى املصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه 
ويف  اللبنانية  الدولة  دوائر  كّل  متأل  اليت  الصفقات«  »حكاية  عن 
التدقيق مت على  أن  والعام على حّد سواء. ولو  القطاَعني اخلاص 
تلفزيونية شّيقة  لسلسلة  مادة  أمام  لكّنا  »كرول«،  طريقة شركة 

متتّد حلقاتها ألعوام.
يف أيام االشتباك القوي، مل تكن املؤسسات الدولية تقف بعيدًا عن 
النقاش. من البنك الدولي الذي صار حمرجًا إزاء فضائح ستصيب 
فريقه اإلداري أيضًا، نظرًا إىل األرقام اهلائلة من املصاريف اإلدارية 
اليت كانت ُتنفق، إىل صندوق النقد الدولي الذي كان أقرب إىل 
كما  لبنان  مصرف  حاكم  بأن  الراسخ  العتقاده  احلكومة  نظر  وجهة 
فرتة  ومنذ  بكل شيء  يتالعبون  إمنا  العامة  املالية  على  املشرفني 
ُأوكل  اليت  فرنسا  سيما  وال  املاحنة،  اجلهات  إىل  وصواًل  طويلة. 
إليها ملّف الدعم اإلمنائي من خالل برنامج »سيدر«. كل هذه اجلهات 
أوفدت َمن ناقش ودرس ومسع ودّقق. ومن املفارقات أنه يف ظّل 
االنقسام السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف 
الرجل،  أن إمجاعًا دوليًا ظهر فجأة، على ضرورة تنحية  إاّل  لبنان، 
وحتميله مسؤولية رئيسية عن األخطاء الكبرية، سواء بسبب خضوعه 
لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب مشاركته 
أرباب القطاع املصريف أالعيبهم اليت مّتت برعايته. علمًا أنه للمرة 
األوىل، يوّجه موفدون دوليون نقدًا لسالمة على خلفية استمرار عمله 
يف األسواق املالية العاملية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون 
منه أو أقرباء، وهي األعمال اليت جعلت ثروته تكرب بصورة الفتة. 
علمًا أنه يدافع عّما قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما ميلكه نتيجة 
عمله السابق، بصورة ال تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه مل يستِفد 

بقرش واحد من العمليات اجلارية ضمن نطاق عمله.
وإقليميًا  حمليًا  اختالفها،  على  اجلهات  تثّبت  هو  اليوم  جيري  ما 
ودوليًا، من أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، يعمل شخصيًا 
على إطاحة سالمة. وهو يتجّنبه بصورة كاملة، والفريق االستشاري 
مهيّن   - احرتام  أي  يكّن  ال  الفرنسي  الرئيس  جانب  إىل  العامل 
وحتى شخصي - لسالمة. مع اإلشارة إىل أن فريق ماكرون جّله من 
املصرفيني الكبار، وبينهم مسري عساف، املصريف الذي ُرّشح مرارًا 
خلالفة سالمة يف حاكمية املصرف املركزي. ولو أن روايات كثرية 
من أوروبا، ال متّيز عساف كثريًا عن سالمة. ومع ذلك، فإن ماكرون 
التقليدية.  بالطريقة  القيام خبطوة كهذه  ليس مبقدوره  أّن  يعرف 
النافذين يف بريوت ألجل  أّن من الصعب عقد تسوية مع  ويعرف 
سالمة  مع  مباشرة  بتسوية  يكون  احلّل  أن  فوجد  بسالمة،  اإلطاحة 
نفسه، والذي أبلغ للمرة األوىل، من يهّمه األمر، بأنه مستعّد ملغادرة 
منصبه. لكّنه صارح حمّدثيه بأنه ال يثق بأي من املسؤولني اللبنانيني 
يف السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحدًا واحدًا على حقيقتهم. وهو 
يشى تعّرضهم ملالحقة سيعملون على حتويلها صوبه، ليس بقصد 
أبدى  سالمة  أن  اجلديد  فداء«.  »كبش  إىل  لتحويله  بل  حماسبته، 
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فرنسا  مصرف  مع  بالتعاون  تدقيق  عملية  للمباشرة يف  استعدادًا 
هيكلة  إعادة  ومشروع  املركزي  املصرف  عمليات  تشمل  املركزي، 
القطاع املصريف، باإلضافة إىل أنه يف حال ضمان الرئيس الفرنسي 
لبنان  ومغادرة  منصبه  لرتك  مستعّد  فهو  مالحقته،  عدم  شخصيًا 
فورًا. وسالمة احلريص على تكرار هذه الالزمة أخريًا، يعرف مسبقًا 
أن اجلهات الدولية اليت تدفع باجتاه التدقيق، إمنا تستهدف الوصول 
لبنان. يتصرف  الواقع املالي والنقدي يف  أرقام موّحدة حول  إىل 
سالمة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق حمصور يف هذه النقطة 

وليس هدفه حتميل املسؤوليات أو اإلدانة والعقاب.
أكثر من ذلك، فإّن الـ »السنفور غضبان« ديفيد شينكر مل يرتك 
جهة إاّل التقاها، مبا يف ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية 
اليت قال إنه لن جيتمع مع قياداتها. وكان للمصرفيني نصيب بارز 
من اللقاءات، وهو حرص على إبالغهم بأنه جيب عدم املراهنة على 
عمليات التدقيق وال حتى على العقوبات. الفتًا إىل أنه يشى إحباطًا 
إضافيًا عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال ملف العقوبات، 
ألن ما هو مطروح حتى اآلن لن يطال الصف األول بالتأكيد، بل 
سيطال جمموعات ميكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار مّيااًل 
أحد  يقول  ما  على  سالمة«  رياض  أيام  »انتهاء  عن  احلديث  اىل 
امللتقني به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس على هذا األمر، لكنها 
ال متنح فرنسا أّي تفويض بتعيني أو اقرتاح تعيني حاكم بديل. وأن 
الرأي اخلارجي احلاسم سيكون بيد صندوق النقد الدولي قبل أي 

جهة أخرى.
لكن، ما ال ُيقال أو ال ُيشار إليه على أنه اتفاق ضمين، هو ما يبدو 
أن سالمة تعهد به، جلهة القيام خبطوات عمالنية هدفها إجناز بعض 
األمور. يرّدد أحدهم أن »سالمة سيقوم خبطوات تزعج حلفاءه يف 
أوضح،  بتعبري  املشّرف«.  اخلروج  لضمان  لكنها ضرورية  السوق، 
يبدو أن سالمة وافق على تنفيذ عدد من طلبات احلكومة املستقيلة، 
التموضع  تعديل  وخطة  األنسب.  هو  يراه  الذي  اإلطار  لكن ضمن 
للمجلس  اجلدد  األعضاء  تعيني  قرارات  صدور  منذ  بدأت  لديه، 
من  واآلخرين  اجلدد  احلاكم  نواب  دخول  لبنان.  ملصرف  املركزي 
احُلكميني يف اجمللس املركزي، مسح بإشاعة أن اجمللس  األعضاء 
املركزي الذي ظل معّطاًل لربع قرن، عاود العمل كفريق موّسع يف 
األسابيع االخرية. وأن سالمة نفسه بادر إىل إبالغ أعضاء اجمللس 
الشروع يف  وتصّوراتهم ألجل  أفكارهم  منهم  ينتظر  أنه  املركزي، 

خطوات »إصالحية«.
يف هذا السياق، يعرف سالمة أنه مضطر إىل عمليات قد تتسبب 
بأذية بعض أصدقائه املصرفيني. ورمبا تصيب مصاحل بعض كبار 
واألرقام  باألمساء  املعرفة  متام  سالمة  يعرفهم  الذين  املودعني 
بالقوانني  حمّلف«  »خبري  أيضًا  وهو  حساباتهم.  يف  املوجودة 
املالية، وكيفية التطبيق الدقيق أو اجلانيب جلميع بنود قانون النقد 
والتسليف، باإلضافة إىل خربته الطويلة يف لعبة التعاميم املصرفية 

اليت جيب مجعها يف كتاب ألجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة املصارف
آب   27 يوم  احلاكم  أصدره  الذي  التعميم  املصريف،  الوضع  جديد 
املودعني  على  يفرض مبوجبه  والذي   ،154 الرقم  املاضي، وحيمل 
الذين حّولوا أموااًل إىل اخلارج بني متوز عام 2017 والشهر املاضي، 
إعادة حتويل جزء منها ترتاوح نسبته بني 15 و30 باملئة إىل املصارف 
اللبنانية من اخلارج. على أن جيري جتميد هذه املبالغ خلمس سنوات 
املودع  بني  للتفاوض  الفوائد  أمر  وترك  املصريف  القطاع  لدى 
الودائع  هذه  استعمال  إىل  املصارف  تعمد  أن  على  واملصرف. 
أن  خصوصًا  الطازجة،  لألموال  العِطش  السوق  تغذية  اجلديدة يف 
مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفري دوالرات 
وحمروقات  قمح  من  رئيسية  لسلع  املطلوب  الدعم  لتغطية  كافية 

ودواء.
باإلضافة إىل ذلك، ذّكر سالمة املصارف بوجوب زيادة رساميلها 
قيمة  من  باملئة  عشرين  إىل  تصل  إضافية  مبالغ  توفري  خالل  من 
هذه  لتوفري  زمين  جدول  هناك  يكون  أن  على  احلالية،  الرساميل 
املطلوبات ينتهي مطلع العام املقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن 
املصارف اليت ال تقدر على تنفيذ هذه العملية ستحال إىل اجمللس 

املركزي الختاذ القرار بشأن أن تبقى أو خترج من السوق.

    تضارب يف التقديرات حول حجم األموال املمكن إعادتها حسب 
التعميم 154 وخرباء يخشون انهيارًا إضافيًا للرية

يتعلق  ال  هنا  األمر  متطابقة،  تكون  لن  التعاميم  على  الفعل  ردة 
باحلسابات املباشرة فقط، بل يف كيفية تعامل اجلمهور مع األجراء. 
اىل  اهلادف  التعميم  أن  اجلمهور،  من  لقسم  سيبدو  الشكل،  يف 
إعادة استقطاب دوالرات طازجة من اخلارج، ميثل استجابة من احلاكم 
ملطالب قوى سياسية وتيارات شعبية اليت تقع حتت بند »استعادة 
األموال املنهوبة«. والفكرة تصبح مغرية - أيضًا يف الشكل - كون 
التعميم يشمل كل الذين حولوا أمواهلم من صيف عام 2017. واملهم 
يف هذه الفرتة، هو حجم األموال اليت خرجت من لبنان إثر اعتقال 
السعودية الرئيس سعد احلريري يف الرياض. ثم األمر نفسه الذي 
لألحوال  املتسارع  بالتدهور  ربطًا   2019 و   2018 عامي  يف  تعاظم 
جرى يف  ما  إىل  لبنان، وصواًل  واالقتصادية يف  واملالية  النقدية 

األشهر األخرية اليت سبقت أزمة القطاع بعد 17 تشرين.
وأن  جدًا،  كبرية  مبالغ  عن  مصرفيون  يتحدث  السياق،  هذا  يف 

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 

اآللية اليت تفرض استعادة بني 15 و 30 باملئة، يقّدر هلا أن تعيد 
مبالغ كبرية. وهنا ُيظهر مصرفيون تفاؤاًل مبالغًا فيه حيال إمكانية 
استعادة حنو مخسة مليارات دوالر، بينما يرى خرباء أن مثل هذه 

العملية لن تعيد إال بضع مئات من ماليني الدوالرات.
النقاش حول  القرار قابل للتطبيق. وأن  املصرفيون يعتقدون أن 
بأنه ال ميكن  يقول  املبدأ  أن  قوته. صحيح  من  يغرّي  لن  قانونيته 
أمواله إىل املصرف وجتميدها،  إعادة  أن جُيرب مودعًا على  ملصرف 
لكن تعميم سالمة يرّي املودعني بني أمرين: إما إعادة هذا اجلزء، 
أو إحالة امللف إىل هيئة التحقيق اخلاصة ألجل التدقيق يف األموال 
وأصوهلا وأسباب حتويلها إىل اخلارج. وحبسب املصرفيني أنفسهم، 
هذه  عن  املصرفية  السرية  رفع  عمليًا  تعين  العملية  هذه  فإن 
احلسابات، وهي خطوة شديدة احلساسية بالنسبة إىل عدد كبري جدًا 
من كبار املودعني. كما أن االشتباه بامللف من قبل هيئة التحقيق 
أنها كافية للضغط  البعض  اخلاصة سيؤدي إىل مضاعفات يعتقد 
إىل  حولوه  ما  بعض  إعادة  أجل  من  الكبرية  الودائع  أصحاب  على 

اخلارج.

    التدقيق يف حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر... وال 
توّقعات باملحاسبة

أمام  صارت  نفسها  املصارف  فإن  الرأي  هذا  أصحاب  وحبسب 
مسؤولية مل تكن تواجهها من قبل. فهي اآلن مضطرة إلجراء جردة 
واسعة وشاملة ودقيقة ورمسية لكل عمليات التحويل اليت متت يف 
الفرتة الواردة يف التعميم. واآللية تفرض على املصارف املسارعة 
إىل إبالغ املودعني بالتعميم والطلب إليهم االلتزام بإعادة املبالغ 
املصارف  فإن  االلتزام  حال مل جيِر  املفروضة. ويف  النسب  وفق 
االلتزام، وهي الئحة  لبنان بأمساء من رفض  بإبالغ مصرف  ملزمة 
ستذهب فورًا اىل هيئة التحقيق اخلاصة، واليت يتوقع أن تطلب رفع 
السرية املصرفية عن حسابات هؤالء وعن كامل حركة حساباتهم خالل 
فرتة زمنية حتددها اهليئة وقد ال تكون مقتصرة على الفرتة الزمنية 
الواردة يف التعميم. وعندها ستكون املصارف ملزمة بالتعاون، ألن 
اإلحالة من هيئة التحقيق اخلاصة تعين االشتباه بوجود عمليات احتيال 
القانون الضرييب أو حصول علميات تبييض لألموال. ويعترب  على 
املدافعون عن التعميم، أنه حيّقق عمليًا هدف احلكومة املستقيلة من 
بعض الوارد يف خطتها، لكن الفارق أن قرار احلكومة كان يتطّلب 
إدخال تعديالت على 31 قانونًا مرتبطًا باألمر النقدي واملالي. بينما 

يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول قانونيته.

تهريب أموال جديدة؟
حامسة  إجابات  تقديم  حتى  أو  به،  اإلقرار  املصرفيون  يرفض  ما 
حوله، هو املعلومات اليت جيري تداوهلا على نطاق ضيق منذ أسابيع، 
من  فئات حمددة  ملبالغ ضخمة ختص  حتويل  عمليات  حصول  حول 
واسع  مصدر  ويفيد  اخلارج.  إىل  واملال  واألعمال  السياسة  رجال 
مت  أمريكي  دوالر  مليارات   5 أّن حنو  العمليات،  هذه  على  االطالع 
حتويلها إىل اخلارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب املاضي. وأن 
هذه املبالغ تعود إىل سياسيني ورجال أعمال وأصحاب أسهم يف 
املصارف أو أعضاء يف جمالس إدارتها. حتى إن بعض اجلهات صار 
لديها لوائح بأمساء غالبية الذين أجروا حتويالت بسبب نفوذ سياسي 
أو وظيفي أو خالفه. وإن مصرف لبنان حياول إخفاء الفضيحة من 
خالل التعميم 154 اهلادف اىل توفري ما يغطي هذه الفجوة. ويقول 
املصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل 
من 2.8 مليار دوالر من االحتياطي املوجود لديه يف عملية االسترياد 
عن  تفيد  املعلنة  أرقامه  بينما  العام،  مطلع  منذ  املدعومة  للمواد 
خسارة مخسة مليارات إضافية من هذا االحتياطي من دون شرح. 
صحيح أن املصرف املركزي حاول سابقًا فرض شروط قاسية على 
املصارف ألجل توفري سيولة هلا بالدوالر األمريكي، لكنه عمليًا وّفر 
هلا كميات كبرية من األموال املوجودة يف اخلارج، وهي األموال اليت 
احملظيني.  من  لعدد  التحويل  عمليات  إلجراء  املصارف  استخدمتها 
باإلضافة اىل سؤال قائم اليوم حول قدر األرباح اليت حققها جتار 
يّفضوا  مل  لكنهم  الدعم،  برنامج  من  استفادوا  البالد،  يف  كبار 

األسعار على اإلطالق.

سعر الدوالر
على أن األهّم اليوم، هو احلديث عن قبول سالمة ومسؤولني يف 
الدولة التزام وصفة صندوق النقد جلهة سياسة الدعم. وهذا يعين 
ليس وقف دعم السلع األساسية من ِقبل مصرف لبنان كما هو حاصل 
اليوم، بل رفع القيود أيضًا عن السعر الرمسي للدوالر األمريكي، 
خصوصًا يف حال جلأ مصرف لبنان واملصارف مرة جديدة اىل حماولة 
بالدوالر األمريكي، لكن  إرضاء املودعني بصرف حقوقهم املودعة 
باللرية اللبنانية. وهذا سيؤدي حكمًا إىل البحث من جديد عن كميات 
أن  يعين  ما  أيضًا،  البيوت  ويف  األسواق  يف  الدوالرات  من  أكرب 
سعر الدوالر الفعلي سيرتفع بنسبة 35 باملئة على األقل عن سعره 
املتداول اليوم يف السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز اخلرباء 
يف السياسات النقدية يرفض فكرة »استشارة أحد« حول مستقبل 
سعر العملة الوطنية. ويقول: املشكلة أّن لبنان حيتاج اىل عشرات 
مليارات الدوالرات حتى يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعاجل أزمة 
الدماء  إعادة  بالدولة والقطاع املصريف، ما يعين أن  الثقة اهلائلة 
إىل القطاع املالي يف لبنان أمر غري متوقع يف القريب، حتى ولو 

انطلقت اإلصالحات.
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مـقاالت وتحقيقات

براهيم األمني - زكية الديراني

»القوات  أوقف مسري جعجع ومت حل حزب   .1994 العام  إنه 
اللبنانية« ودب الرعب يف الركب. الناس من حتت، جلأوا اىل 
التورية والتقية، هاجر األلوف اىل آخر الدنيا، وجلأ آخرون اىل 
السياسي.  التعرض لالضطهاد  الواقع خشية  االمر  قيادات 
لكن املؤسسات اليت تعيش على االرض واجهت استحقاق 
معركة الوجود. كان يف الواجهة بيار الضاهر مع املؤسسة 
اللبنانية لالرسال، وانطوان الشويري مع جمموعته االعالنية. 
مارس االثنان اعلى درجة من التقية السياسية اليت تفرض 
عليهما البحث عن حلول سريعة، واحللول هنا ليست مع قوى 
لبنانية بارزة، بل مع سوريا مباشرة. وكان سليمان فرجنية 
البقاء  وهي  االهم،  اخلدمة  يوفر  الذي  االكثر صالبة  اجلسر 

على قيد احلياة.
يف  قدمًا  الضاهر  وبيار  الشويري  انطوان  الثنائي  مضى 
تعزيز شبكة االمان. حقل االعالم اساسّي، وميكن من خالله 
تغطية الكثري من االعمال التجارية والسياسية واالجتماعية. 
لكن التحدي االضايف كان يف مواجهة تركيبة داخلية جديدة 
وجدت  لالرسال  اللبنانية  املؤسسة  احلريري.  رفيق  يقودها 
يف احلريري خصمًا ساعيًا اىل ممارسة نفوذ هائل يف الوسط 
االعالمي، والشويري وجد فيه خطرًا على مؤسساته االعالنية. 
وكان اللجوء اىل فرجنية وصالته السورية، يوفر محاية من 
السوريني انفسهم ومن احلريري ايضًا. ولطاملا شكا احلريري 
الشويري  مع  يرتب  وكان  السوريني،  اىل  الضاهر  سلوك 
صفقات جانبية ملنع االنفجار. لكن االخري كان قد قرر توسيع 
احلريري  »اجتياح  يومها  مّساه  ما  ملواجهة  االعالمية  شبكته 
لكل ما يتصل بعامل املال واالعمال«. وشهدت بريوت معركة 
قاسية حتت عنوان إلغاء الوكاالت احلصرية. احلريري تصرف 
على ان التعديل السياسي واالقتصادي الذي شهده لبنان ال 
بد ان يشمل القطاع التجاري فيه. واآلخرون نظروا اىل االمر 
على انه حماولة اسالمية إلسقاط واحدة من اهم القالع اليت 
متيز بها املسيحيون. وظلت املواجهة قائمة على هذا النحو، 
لكن االخرتاق اجلدي الذي حققه ثنائي الضاهر - الشويري 
كان يف الوصول اىل قلب اخلليج العربي، وبناء شبكة من 
العالقات واالعمال هناك، وّفرت سوقًا إضافية تغذي معارك 

بريوت.
الشويري على   - الضاهر  الثنائي  2005. استفاق  العام  انه 
اللوتو  جائزتي  واحد  وقت  يف  رحبا  لقد  مليون.  املئة  خرب 
واليانصيب. ُقتل رفيق احلريري وخرج اجليش السوري من 
لبنان. مل يكن الرجالن يتوقعان مثل هذا يف كل احالمهما. 
االمر مل يكن ليستوي من دون مظلة سياسية. وهنا  لكن 
لالثنني،  راعيًا  كان  الذي  جعجع  فسمري  املشكلة.  برزت 
وكل من زاويته ولكل أسبابه، غادر السجن على هيئة رجل 
آخر. أراد استعادة نفوذه الكبري، سواء بالسيطرة من جديد 
على املؤسسة اللبنانية لالرسال، أم من خالل شراكة كاملة 
شكل  على  تأتيه  حبصة  االكتفاء  ال  الشويري،  جمموعة  مع 
تتوافر ملريدي جعجع  اصاًل ظلت  وتربعات، وهي  مساعدات 

املخلصني طوال فرتة سجنه.
لكن جعجع نفسه، وجد ايضا انه امام اشخاص من نوع خمتلف، 
وامام مؤسسات كبرية وكبرية جدًا، ولديها نفوذها وعالقاتها 
احمللية واالقليمية والدولية. على ان الشويري، الذي صار 
بيضة الذهب، كان قد وجد لنفسه مكانة كبرية يف السوق 
االعالنية العربية، من بريوت اىل دبي اىل السعودية واىل 
مصر واجلزائر واماكن اخرى من العامل العربي. وصل الشويري 
اىل مستوى متثيل اعالني لنحو 35 مؤسسة تلفزيونية واذاعية 
وصحافية، وباتت شركته منتشرة يف مراكز كثرية من العامل، 
لالحصاءات،  ابسوس  امسها شركة  كبرية  حيلة  يديه  وبني 
واليت ظلت تعمل يف خدمة برامج الشويري االعالنية يف لبنان 
من  وطردت  لبنان  فقدت مصداقيتها يف  أن  اىل  وخارجه، 
سوق مصر، وحّجمت يف بقية االسواق العربية وصواًل اىل أن 

ترّبأت املؤسسة االم يف فرنسا من اعمال مؤسسة بريوت.
مصدر  لكن  مملكته.  لتعزيز  احدًا  ينتظر  الشويري  يكن  مل 
االموال الرئيسي ال يكون يف لبنان. وخروج رفيق احلريري 
من املشهد مل يِفده يف لبنان وحسب، بل أفاده اكثر يف 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة. وهو هناك بنى 
شبكة عالقات مع رجال اعمال كانوا حيسدون رفيق احلريري 
على نفوذه داخل اململكة، وجنح يف احلصول على ثقة ومبايعة 
 ،»mbc« اكرب املؤسسات االعالمية الرتفيهية، وهي جمموعة
السعودية اىل جانب  عائلة احلكم يف  نفوذ قسم من  حيث 
دار«احلياة« العائدة لقسم آخر من العائلة نفسها. وهو لعب 
دورًا يف تعزيز حضور هاتني املؤسستني يف اكثر من عاصمة 
عربية، خصوصًا يف دبي، حيث كان السباق اىل اطالق ورش 

جديدة اهمها يف قطاع اعالنات الطرقات.
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 سـقوط إمـرباطورية الـشويري
عائلته،  وتولت  الشويري،  خطف  القدر  تغري.  ما  مثة  لكن 
وخصوصًا زوجته روز سالمة وجنله بيار، ادارة املؤسسة يف 
احلماسة  غياب  ليس  تغري  ما  لكن  بعده.  من  ثم  حياته  آخر 
والشغف مع رحيل املؤسس، وحسب، بل تطورات مل تكن يف 
احلسبان، أبرزها االنقالب الكبري يف السعودية وجميء حممد 
بن سلمان اىل احلكم. وهو الرجل الذي جيمع الكثريون على 

انه إن كان كارهًا لشعب، فهو الشعب اللبناني.
عند إطالق ابن سلمان معركته الداخلية ضد خصومه، مل يكن 
يعبث معهم. كان هدفه وال يزال إخضاع اجلميع، إما بوالء 
يرتك لنفسه حق التثّبت منه يوميًا، أو السيطرة على مواقع 
النفوذ اإلعالمي والتجاري. وإّبان رحلة االحتجاز لعدد من كبار 
الشخصيات يف فندق الريتز، كان الوليد اإلبراهيم، صاحب 
جرت  يومها  النزالء.  أحد   »mbc« جمموعة  من  األكرب  احلصة 
عملية نقل ملكية غالبية األسهم اىل رجال ابن سلمان، إال أن 
األمر مل يقف عند هذا احلّد. أراد رجال طويل العمر السيطرة 
على املداخيل غري املباشرة، ووجدوا قبالتهم جمموعة الشويري 
اإلعالنية. حاول اإلبراهيم - بعد عقد صفقة مع ابن سلمان 
- احملافظة على العقد مع الشويري، لكن ابن سلمان الذي 
اإلعالنية  يعّد إلنشاء جمموعته  كان  الزائفة،  املرونة  مارس 
األخرية  القابضة«.  املهندس  »جمموعة  توّلته  وهو  اخلاصة، 
العربية  »الشركة  أعمال  متتلك  واستثمارية  إعالنية  جمموعة 

للتعهدات الفنية املختصة« باإلعالنات يف السعودية.
    يوم االربعاء املاضي، أعلنت قناة »mbc« أنها أنهت تعاقدها مع 

شركة اإلعالنات اللبنانية التي يديرها بيار الشويري
يوم االربعاء املاضي، أعلنت قناة »mbc« أنها أنهت تعاقدها 
مع شركة اإلعالنات اللبنانية اليت يديرها بيار شويري، موضحة 
على  اإلعالني  للتسويق  اخلاصة  إطالق شركتها  بصدد  أنها 
قنواتها حتمل اسم »mbc للخدمات اإلعالنية«، وذلك بالشراكة 
مع »جمموعة املهندس القابضة« اليت ستتوىل امللف اإلعالني 

ابتداًء من بداية العام املقبل.
إدارة  جملس  ورئيس  مؤسس  اخلرجيي  اإلله  عبد  وقال 
السوق  يف  »التحديات  إن  القابضة«  املهندس  »جمموعة 
اإلعالنية كبرية، ونسعى ألن يكون تعاوننا مع اجملموعة عاماًل 

مساهمًا يف خدمة أسواقنا وعمالئنا وجمتمعاتنا«.
هذه.  خلطوته  احلجج  من  يكفي  ما  لديه  السعودي  اجلانب 
يأتي يف مقدمها قرار »سعودة كل الوظائف واملهام فيها، 
مع  القناة«.  يف  األهم  يعترب  الذي  اإلعالني  القسم  وأوّلا 
اإلشارة هنا اىل أن ابن سلمان، ومعه حكام اإلمارات العربية 
احملتوى  لكل  قبلهم  من  مباشرة  إدارة  يدعمون  املتحدة، 
اإلعالمي واإلعالني لقنوات اخلليج، من أجل مواكبة التطورات 
اجلديدة وحتديدًا بعد التطبيع اإلماراتي - اإلسرائيلي. فعلى 
رأس بنود التطبيع وْضع قيود إضافية على اإلعالم تتناسب 

مع املرحلة اجلديدة.
انهيار اإلمرباطورية؟

العامل  ويف  عمومًا،  العامل  اإلعالنية يف  السوق  تراجع  بدأ   
يف  حصل  ما  لكن  عدة.  سنوات  منذ  لبنان،  ويف  العربي 
اجلميع،  على  قاسيًا  واقعًا  فرض  املاضية،  الثالثة  األعوام 
وخصوصًا على العاملني يف احلقل اإلعالني، وجاءت اخلسائر 
خسر  فهو  مكان.  من  أكثر  يف  الشويري  جمموعة  لتصيب 
مصر سابقًا، ويقال إن املخابرات العامة املصرية هي اليت 
توّلت طرده من القاهرة وإبعاد كل مؤسسة على صلة به. 
انعكست  كبرية  خلسائر  عنوانًا  لبنان  يف  األزمة  كانت  ثم 
على احلصص اإلعالنية ملؤسسات مرئية ومسموعة ومكتوبة 

يدعمها الشويري. 
  الشويري ظّل يتجنـّب زيارة السعودية، وفشلت كل الوساطات يف 

إقناع السعوديني بالعفو عنه
وصارت اجملموعة تتحدث عن متويل ساحة لبنان من فائض أرباح 
اخلليج. وملا بدأت األزمة تتفاقم يف اخلليج، أقفل الشويري 
مع  اإلعالنية  العقود  تنظيم  وأعاد  اخلريية،  اخلدمات  شركة 
مجيع الوسائل العاملة معه، مسقطًا مبدأ الضمانات املسبقة 
اليت توفر لذه الوسائل متوياًل مرحيًا على مدى العام، وهو 
ما بدأ ينعكس تراجعًا يف موازنات هذه الوسائل، وخصوصًا 
»املؤسسة اللبنانية لإلرسال«، وصحيفيت »النهار« و«لوريان 
الضربة  يشكل  قد  أمس  الذي صدر  القرار  لكن  جور«.  لو 
تنظيم  إعادة  عليها  الشويري، وسيفرض  القاضية جملموعة 
حساباتها. ما بقي لا يف اخلليج، حمطة تلفزيونية يف دبي، 
بينها  من  طرقية  وإعالنات  األوىل،  الفئة  من  ليست  لكنها 
أبو  بيار  مالحقة صاحبها  السعودية متت  شركة صغرية يف 
جودة من قبل فريق ابن سلمان، علمًا بأن رجال األخري كانوا 
يناقشون دومًا حجم األرباح املنفوخة يف عمل شركة الشويري، 
ووصل األمر إىل حّد السؤال عنه إلخضاعه للتحقيق، ما اضطّر 

بيار الشويري اىل السفر اىل باريس، وامتنع حتى عن زيارة 
دبي لفرتة من الوقت، خشية تسليمه اىل السعودية، قبل أن 
خيرج الوليد اإلبراهيم من سجنه، ويعيد تنظيم األمور. ومع 
ذلك، فإن الشويري ظّل يتجّنب زيارة السعودية. وفشلت 
أصدقاء  بها  قام  اليت  والتجارية  السياسية  الوساطات  كل 
للرجل من اإلمارات أو من لبنان يف إقناع السعوديني بالعفو 
عنه. حتى إن مسري جعجع فشل يف انتزاع موافقة سعودية 
على وساطة قام بها مباشرة، أو تلك اليت قام بها نيابة عنه 

رجله اإلعالمي - اإلعالني فادي سالمة.
mbc بؤس العام 2020... على الشويري ولبنانيي

يعترب العام 2020 أكثر االعوام سوءًا على جمموعة الشويري، 
إذ خسرت فيها أكثر من نصف االعالنات بسبب أزمة فريوس 
كورونا. كما خسرت العقود اليت وّقعتها سابقًا وفسخت مع 
أهم الشركات اليت تعنى بالسيارات واجملوهرات والفنادق. 
ومنذ سنوات، تعالت األصوات ضد متّدد الشويري يف السوق 
اإلعالني  السوق  واحتكار  لا  حّد  بوضع  مطالبني  اخلليجي، 

بإعالنات جلبت ثروة طائلة ألصحابها.
فّك التعاقد بني mbc والشويري سيكون بداية التغريات يف 
تراجع  بعد  حاليًا  تغريات  بفرتة  متر  اليت  السعودية  الشبكة 
فريوس  إثر  املئة  يف   60 من  ألكثر  فيها  االعالنات  سوق 
االعالمي  السوق  يف  احلاصل  التغيري  فإن  كذلك  كورونا. 
»نتفليكس«  مثل  املعروفة  السرتميينغ  منصات  ودخول 

و«شاهد«، تطّلبا تغيريًا بالتعاون مع السوق االعالني.
اخلطوة لن تكون سهلة على القناة، وسط كالم عن االستعانة 
ببعض اخلربات لدى موظفي »شويري غروب« لتأسيس الشركة 
 mbc اجلديدة. لكن تلك املهام ستكون صعبة على جمموعة
لكون الشويري لا عقود حصرية لشركات عاملية يف نطاق 
شاشة  على  حاليًا  تعلن  الشركات  وهذه  األوسط،  الشرق 

قنوات اجملموعة.
اخلطر األكرب حاليًا على اليد العاملة اللبنانية يف mbc يف دبي 
واليت تواجه خطر صرف املوظفني. فالشويري تشّغل مئات 
مصري  حول  التساؤل  بدأ  رحيلها  وبعد   ،mbc يف  العاملني 
هؤالء، خاصة أن العقود اليت كانت تتم بني الطرفني كان 

يرعاها لبنانيون معروفون يف الشبكة.
الديوان السعودي كانت له كلمة الفصل يف فك التعاقد، على 
 mbc اعتبار أن الديوان بات ميلك قرابة 60 يف املئة من أسهم
بعدما خسر الوليد االبراهيم احلصة األكرب إثر اعتقاله. وباتت 
mbc حتت عباءة ابن سلمان، وتشّكل جملس االدارة برئاسة 
االبراهيم نفسه، ولكن مّت تعيينه صوريًا وتوّكل ابن سلمان 
جبميع القرارات اليت تتعلق بإدارة الشبكة وطالب بسعودتها 

والتضييق على اللبنانيني ألسباب سياسية وطائفية.
مارك أنطوان داليوين الرئيس التنفيذي لـ mbc والذي عنّي 
قبل عام مكان سام برينيت الذي قدم استقالته، جاء مبهام 
إبعاد اللبنانيني من القناة السعودية. وعلى رأس أولويات 
وصرف  الشويري  مع  التعاقد  فّك  كان  التنفيذي  الرئيس 

قدامى موظفي mbc اللبنانيني.
أهم  من  باتت  اليت  القابضة«  املهندس  »جمموعة  وكانت 
يف  األب  الشويري  مع  تعاقدت  قد  السعودية،  الشركات 
التسعينيات من القرن املاضي، وتشاركا معًا يف التسويق 
واالعالن جملموعة كبرية من املنتجات. ولكن اختلف الطرفان 
الحقًا وفّضا الشراكة، ومنع الشويري فرتة طويلة من الدخول 

والعمل يف اململكة.
خروج جمموعة الشويري من السوق السعودية، يعين خسارتها 
90 يف املئة من أعمالا. وما بقي لا يف اخلليج ولبنان ال 
يشكل عنصر قوة أو ضمانة، ما يعين انها تتجه اىل املزيد 
من خطوات التقشف. وبعد ان أخرج آل الشويري أكثر من 
املاضية،  القليلة  االعوام  خالل  مؤسساتهم  من  موظفًا   150
جيري احلديث اليوم عن الشروع يف خطة االستغناء عن القسم 
عندنا  ليس  ببساطة:  واحلجة  املتبقني،  العاملني  من  االكرب 

اشغال نقوم بها!

جعجع والضاهر يف تشييع أنطوان الشويري )مروان طحطح(
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»ذي النسيت« حتسم اجلدل: 

اللـقاح الـروسي آمـن
بعد الكثري من التشكيك واألخذ والرّد حول اللقاح الروسي، أفادت 
دراسة ُنشرت يف جملة »ذي النسيت« الطبية )األعرق يف العامل(، 
يوم اجلمعة املاضي، وذلك بعد تقييمها من ِقَبل جلنة إعادة قراءة 
الذي جيري حاليًا تطويره  اللقاح  بأن  مؤّلفة من علماء مستقّلني، 
يف معهد »غاماليا« لألحباث التابع لوزارة الصّحة الروسية أحدث 

استجابة مناعية، ومل ُيّلف آثارًا جانبية خطرية.
واللقاح الروسي الذي ُأطلق عليه اسم »سبوتنيك يف« تيّمنًا باسم 
القمر الصناعي السوفياتي »سبوتنيك« )أّول مركبة فضائية ُوضعت 
يف املدار( مصنوع بطريقة مشابهة للقاحني الصيين والربيطاني، 
)هما   »Adenoviruse« فريوس  من  نوَعني  استخدام  عرب  لكن 
»Ad5« و«Ad26«( الذي يصيب البشر )عوارضه مشابهة لعوارض 
على  يعتمد  الذي  الربيطاني  اللقاح  بعكس  املومسية(،  اإلنفلونزا 
واسُتخدمت  الشمبانزي.  حبيوان  اخلاّص   »Adenoviruse« فريوس 
يف تصنيع اللقاح الروسي تقنية اهلندسة اجلينية، حيث مّت تعديل 
»كورونا«  تيجانًا مشابهة لفريوس  لينتجا  املذكوَرين  الفريوسني 
اجلديد، من دون أن تكون ضاّرة باإلنسان، ومن ثّم ُيطّور الشخص 
 ،»T-cells« احملقون باللقاح استجابة مناعية من ناحية اخلاليا التائية

.»Antibodies« ومن ناحية األجسام املضاّدة
يومًا.   21 يبلغ  بينهما  زمين  بفارق  جرعَتني  عرب  اللقاح  أخذ  ويتّم 
وطويلة  كبرية  جتارب  إىل  حاجة  »هناك  فإن  الدراسة،  وحبسب 
املراقبة،  من  واملزيد  الوهمي  العالج  مقارنة  ذلك  مبا يف  األجل، 
إلثبات سالمة وفعالية اللقاح على املدى الطويل للوقاية من عدوى 
كورونا«. كما أن مثة حاجة لتجربته على عدد أكرب من املتطّوعني؛ 
إذ ال يتجاوز إمجالي املتطّوعني حاليًا 76 مشاركًا مقسومني على 
جتربتني. ويف هذا الصدد، كان رئيس صندوق الثروة السيادية 
كرييل  اللقاح  إلنتاج  »غماليا«  مشروع  ميّول  الذي  الروسي 
دمييرتييف قد أعلن منذ أسابيع عدة أن »لقاح غاماليا جُيرَّب حبسب 
األطر اإلكلينيكية الرمسية، وأيضًا خارجها، إذ ُأعطي اللقاح لعدد 
كبري من األشخاص خارج منظومة التجارب السريرية مثل متطّوعني 
لديها خربة  أن روسيا  إىل  أخرى«، مشريًا  اجليش وجمموعات  من 
يف استخدام فريوس »Adenoviruse« لصنع لقاحات ضّد أمراض 
استخدام  »إيبوال« عرب  لقاح ضّد فريوس  إذ قامت بصنع  أخرى، 
أنه  مضيفًا  »كورونا«،  اآلن ضّد  به  تقوم  ملا  مشابهة  تكنولوجيا 

سيتّم توزيع اللقاح املضاّد لفريوس »إيبوال« قريبًا يف الكونغو.
وهذه هي املّرة األوىل اليت تنشر فيها جملة طبية حمكمة نتائج خاصة 
باللقاح الروسي، علمًا أن املرحلة الثالثة من التجارب دخلت حّيز 
التنفيذ، وهي ستشمل 40 ألف شخص. وكانت روسيا واجهت، منذ 
اليوم األول إلعالنها املوافقة الرمسية على »سبوتنيك-يف«، الكثري 
من االنتقادات من اجملتمع الطيب وتشكيك غالبية وسائل اإلعالم 
»رويرتز«:  لوكالة  دمييرتييف  يقول  الشأن،  هذا  ويف  الغربية. 
»بهذا اإلعالن ُنيب عن مجيع أسئلة الغرب اليت ُطرحت جبّدية خالل 
األسابيع الثالثة املاضية، علمًا أن هدفهم كان واضحًا وَتّثل يف 
تشويه اللقاح الروسي«. ولفت إىل أنه »مّت فحص كّل الصناديق 
)يقصد اإلعالن عن النتائج(، اآلن... سنبدأ يف طرح أسئلة حول 

بعض اللقاحات الغربية«.
غري أن الالفت واجلديد يف املعطيات حول لقاح »سبوتنيك-يف« هو 
ما أفادت به وكالة األنباء الروسية »تاس« يوم أول من أمس، نقاًل 
عن مدير معهد أحباث »غماليا« ألكسندر غينزبورغ، بأن »االستجابة 
أّي  ملواجهة  كافية  املتطوعني  بني  حاليًا  املوّثقة  للقاح  املناعية 
جرعة من فريوس كورونا ميكن ختّيلها«. وهو ما من شأنه توليد 
أمل أكرب يف اللقاح الروسي، خصوصًا يف ظّل احلديث الدائر بني 
جمموعة من العلماء والباحثني، ومن ضمنهم خبري األوبئة األمريكي 
بالفريوس رمبا ينعكس على  العدوى  بأن حجم  أنتوني فاوتشي، 
قوة اإلصابة، مبعنى أن التقاط نسبة ضئيلة قد تنتج منه إصابة 

ضعيفة والعكس صحيح، لكّن هذا األمر ال يزال قيد الدرس.
لقاح االنتخابات األمريكي لن يبصر النور؟

بعد احلملة الرتوجيية اليت أطلقتها إدارة الرئيس األمريكي، دونالد 
ترامب، حول إمكانية توزيع لقاح حمتمل ضّد مرض »كوفيد - 19« 
يومني  قبل  أي  املقبل،  نوفمرب  الثاني/  تشرين  من  األول  حبلول 
من االنتخابات الرئاسية، ذكرت صحيفة »وول سرتيت جورنال«، 
يوم اجلمعة املاضي، أن شركات األدوية األمريكية، ومن ضمنها 
ضّد  حمتملة  أمريكية  لقاحات  ثالثة  ُتطّور  اليت  الثالث  الشركات 
خُتّطط  جونسون(،  أند  جونسون  بفايزر،  )موديرنا،  الفريوس 
إلصدار تعّهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة احلكومة حتى 
يثبت لديها أن اللقاح آمن وفعال. وستتعّهد الشركات بااللتزام 
باملعايري العلمية واألخالقية العالية يف إجراء الدراسات السريرية 
وعمليات التصنيع اخلاصة بها، وذلك حبسب مسودة بيان مشرتك 
ال يزال قيد االنتهاء. وأضاف تقرير الصحيفة، نقاًل عن شخصني 
أقرب  التعّهد يف  الشركات قد تصدر  أن  باملوضوع،  دراية  على 

وقت خالل األسبوع احلالي. 
وتأتي هذه األنباء وسط خماوف متزايدة من أن الضغط السياسي 
قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمرب قد يؤثر على سالمة لقاح 

أمريكي حمتمل ضّد كورونا وفعاليته.

علي عـواد

الرابع  نهار  ما حصل  دقائق  املوقوفني  من  عدد  مع  التحقيقات  رمست 
من آب. استمع احملققون إىل إفادة مجيع املسؤولني عن أعمال الصيانة 
اإلفادات  أظهرت  باملتابعة.  املكّلفني  واملشرفني   12 الرقم  العنرب  يف 
تناقضًا بشأن تفاصيل عديدة. ولعّل أبرزها مسألة إكمال عّمال احلدادة 
التلحيم، رغم طلب رئيس عنرب املواد املشتعلة مغادرتهم. كما بدا ثابتًا 
تكمن  وهنا  العّمال.  مغادرة  على  ساعة  حنو  بعد  ظهر  احلريق  دخان  أّن 

القطبة املخفية!
أثناء التحقيق مع مدير العمليات يف مرفأ بريوت سامر رعد، ذكر أّنه عِلم 
بوجود نيرتات األمونيوم من رئيس مصلحة البضائع يف املرفأ مصطفى 
فرشوخ. وقال إّنه مل يكّلف أحدًا منذ عام 2017 ليكون مسؤواًل مباشرًا 
عن العنرب الرقم 12 املعروف بعنرب املواد اخلطرة كونه ال حاجة إىل ذلك 
بسبب عدم وجود أعمال بداخله. كما أشار إىل أّنه مل يقدم على مراسلة 
أمن املرفأ إلعالمهم بوجود أمسدة كيماوية داخل العنرب 12 كونها مادة 
رعد  وروى  علمه.  انفجار حبسب  تؤدي إىل حصول  قابلة لالشتعال وال 
أّنه علم منذ حواىل شهر ونصف شهر )أي قبل التفجري( من أمن الدولة 
إدارة  إىل  كتاب  بتنظيم  قام  لذلك   ،12 الرقم  العنرب  يف  ثغرة  بوجود 
الصيانة، وقبل أربعة أيام وصلت موافقة من إدارة املشاريع على تصليح 
لإلشراف  احلاج  نايال  املهندسة  تعيني  عن  وكشف  العنرب.  داخل  العطل 
على الصيانة وُكّلف سليم شبلي القيام بأعمال الصيانة. يف هذه األثناء، 
الرقم 13 لإلشراف  العنرب  القرقفي مسؤول  كّلف فرشوخ املدعو وجدي 
على األعمال اليت حصلت يف العنرب الرقم 12 ابتداًء من 30 توز والثالث 

والرابع من آب، مع علمه مبحتوبات العنرب وخطورتها.
وأفاد رعد بأّنه أوعز إىل فرشوخ بصيانة أبواب العنرب من اخلارج وإعادتها 
الكيميائية من  إزاحة األمسدة  بعد رفض طلب سليم شبلي  مكانها  إىل 
مكانها. ومل ُينّبه فرشوخ شبلي وعماله لتوخي احلذر من املواد اخلطرة، 
فجوة  وتلييس«  »تسكري  هي  حصلت  اليت  الصيانة  أعمال  أّن  موضحًا 
حائط وصيانة ثالثة أبواب وتلحيم »داّلية« على الباب الرئيسي لوضع 
قفل رصاصي جديد بعد موافقة إدارة املرفأ خشية من السرقات، علمًا 
بأّن لكل عنرب ما بني 10 أبواب و12 بابًا. وكل باب عليه قفالن، األول 
حيتفظ مبفتاحه اجلمارك والثاني إدارة عمليات املرفأ حيث توضع املفاتيح 
لدى حرس املرفأ واملسؤول عنهم هو زياد العوف. وذكر رعد أّنه التقى 
حيث  ميشال حنول  املشاريع  رئيس  مكتب  داخل  احلاج  نايلة  املهندسة 
عقارب  أّن  إىل  مشريًا   ،12 الرقم  العنرب  انتهت يف  األعمال  أّن  أعلمته 
الساعة كانت تشري إىل الرابعة إال ربعًا قبل أن تغادر عند الساعة الرابعة 
وعشر دقائق. وأكد رعد أّن العنرب ليس مزّودًا مبطافئ حّساسة تعمل آليًا 

عند احلريق، إمنا هناك مطافئ يدوية معّلقة على احلائط.
أما رئيس مصلحة البضائع يف املرفأ مصطفى فرشوخ، املوظف منذ عام 
1996، فقال إّنه مسؤول عن مجيع العنابر، ومن ضمنها العنرب الرقم 12 
دهان(،  ومواد  وتينر  آليات  )زيوت  ومشتقاتها  للمحروقات  املخصص 
تأمني  البحري جلهة  الوكيل  مع  بالتعامل  يتعلق  إداري  عمله  أّن  كاشفًا 
خدمات للباخرة والعنرب املخصص إلدخال البضائع. وقال فرشوخ إّن كاًل 
من حسان عانوتي وجورج ضاهر كانا مكلفني سابقًا بصفة رئيَسي العنرب 
الرقم 12، أي أنهما مسؤوالن عن معرفة ما يتم إدخاله وإخراجه. غري أّن 
حسان تويف عام 2010 فيما ُنقل جورج من مركز عمله عام 2012. وحبسب 
فرشوخ، تسّبب النقص يف املوظفني بإقفال العنرب بشكل نهائي وُسّلم 
مفتاح إىل حرس املرفأ ومفتاح آخر إىل عنصر يف اجلمارك، وبقي مقفاًل 
لغاية عام 2014. عامذاك، يضيف فرشوخ، ورد كتاب من وزارة النقل 
عرب رئيس امليناء حممد املوىل يطلب فيه تأمني عنرب لتفريغ محولة الباخرة 
»روسوس«، وهي عبارة عن 2750 طنًا من األمسدة الكيماوية )نيرتات 
األمونيوم(، وذلك مبوجب قرار قضائي عنّي املوىل حارسًا قضائيًا على 
الباخرة موجودة أمام  املواد. وتقرر إفراغ البضاعة يف هذا العنرب لكون 
الرصيف 9 املقابل للعنرب 12 ذي املساحة الكبرية. وتقرر ذلك بناًء على 

اقرتاح رفعه املوىل إىل املديرية العامة للمرفأ اليت رّدت باملوافقة.
اجلمارك،  إدارة  قرار عن  أن صدر  بأّنه سبق  أفاد  أّن فرشوخ  والالفت 
العنابر.  داخل  املوجودة  البضاعة  مجيع  بتلف  الصالحية،  صاحبة  كونها 
وبدأت منذ حنو سنة ونصف سنة بعملية التلف حيث أنهوا تلف حمتويات 
العنربين الرقم 13 و 15، مشريًا أىل أّنه كان سيتم تلف البضاعة القدمية 

املوجودة بداخل العنرب الرقم 12 تباعًا.
وقبل أربعة أسابيع، ورد أمر قضائي صادر عن النيابة العامة التمييزية 
الرقم 12  العنرب  أبواب  أمور وهي: صيانة وتصليح  بتنفيذ عدة  يقضي 
وصيانة الفجوات يف جدرانه وتعيني شخص وتكليفه ليصبح رئيسًا للعنرب 
ومسؤواًل عن زيادة الرقابة على العنرب وتكليف دوريات من مصلحة األمن 
والسالمة مبراقبته كونه حيتوي مواد خطرة. وبناء على هذا الكتاب، ُعنّي 
وجدي القرقفي )رئيس العنرب 13( مسؤواًل عن العنرب الرقم 12. وطبقًا 
إلفادة فرشوخ، حضر املتعهد سليم شبلي قبل حنو شهر من االنفجار، 
يرافقه مندوب إدارة املشاريع، إلجراء كشف على العنرب. ولدى سؤاهلم 
له عّما إذا كان حيتوي على املواد الكيماوية، رد باإلجياب وطلب منهم 
أنهوا  أّن عّمال الصيانة  أعمال الصيانة. وأشار إىل  أثناء تنفيذ  االنتباه 
فرشوخ  وروى  آب(.  و4  و3  توز   30( أيام  ثالثة  غضون  يف  األعمال 
األساسي  الباب  فتح  حاولوا  العمال  بأّن  علم من قرقفي  أّنه  للمحققني 
للعنرب بعد إحضار املفتاحني املوجودين لدى اجلمارك وحرس املرفأ، إال 
أنهما مل يفتحا لوجود صدأ فتم قطع القفل. وخبالف رعد، قال فرشوخ 
إّن العنابر جمّهزه بأجهزة إلطفاء احلرائق، إال أّنه مل يسبق أن مت تدريب 

املوظفني على أي خطة التباعها يف حال حصول حريق.
يهّمون  الثالثة  العّمال  أّنه شاهد  روى  الرتكماني  عماد  املرفأ  عمال  أحد 
باملغادرة عند الساعة الرابعة والنصف، لكن مل يلفت انتباهه وجود أي 

أصوات أو دخان أو نريان أو ما ُيثري القلق.
ُلّزمت  اليت  للتعهدات والصيانة  سليم شبلي وهو صاحب شركة شبلي 
أعمال الكهرباء والصيانة داخل املرفأ، أفاد بأّن مدير املشاريع يف املرفأ 
 12 الرقم  العنرب  لصيانة  أسعار  عرض  تقديم  منه  طلب  حّنول  ميشال 

تناقض يف إفادات املوقوفني بشأن الساعات األخرية قبل التفجري
لتجليس ثالثة أبواب وتسكري فتحات داخله، لُيحدد السعر بـ 6 ماليني 
لرية. وقال شبلي إنه ربح املناقصة ليبدأ التنسيق مع جوني جرجس ونايلة 
بدء  أّنه ال ميكنه  أبلغته  األخرية  أّن  إدارة املشاريع(، كاشفًا  احلاج )من 
العمل إال حبضور عناصر من اجلمارك واألمن العام وإدارة املشاريع يف 
املرفأ. روى شبلي أنه بتاريخ 30 توز، توجه العاملون يف مؤسسته، رائد 
العمل، ففوجئوا  الرجب، إىل املرفأ ملباشرة  األمحد وخضر األمحد وأمحد 
بوجود مستوعب على مدخل العنرب حيث طلبوا من اجلمارك إبعاده. كان 
الباب مقفاًل من الداخل واملفتاح يف حوزة اجلمارك. وحبسب شبلي، مل 
جيرؤ أحد يف البداية على دخول العنرب، إال أن أحد العمال، رائد األمحد، 
دخل من مدخل خلفي وفتح الباب من الداخل بعدما مت تزويده بآلة قطع 
كبرية الستخدامها بقطع القفل. وقال شبلي إّنه سأل املهندسة عن ماهية 
أّن  وذكر  زراعية.  أمسدة  بأّنها  فأخربته  العنرب،  داخل  املوجود  األكياس 
العمال عمدوا إىل جتليس الباب بواسطة »سكرتيك«، مشريًا إىل أّنه طوال 
العام واملشاريع  اجلمارك واألمن  باألعمال كان عناصر من  القيام  فرتة 
حاضرين. ويف الثالث من آب أبلغه العمال أّنهم »جّلسوا« األبواب األخرى 

وأقفلوا الفتحات يف حيطان العنرب باستخدام الباطون.
وبتاريخ 4 آب، مل يتوجه إىل املرفأ، إمنا أبلغه العمال أّنهم أنهوا إصالح 
»دالية«  زيادة  نايلة  املهندسة  منهم  طلبت  كما  العنرب  حيطان  باقي 
على الباب الرئيسي. وأخربوه أّنهم غادروا العنرب الرقم 12 عند الساعة 
الثالثة إال ربعًا ليتوجهوا إىل املدخل الرقم 14 إلناز أعمال طلبتها منهم 
الثالثة، ورده اتصال من املهندسة  إنه بتمام الساعة  املهندسة. وقال 
يتم تشكيل جلنة تسّلم يف  أن  األعمال، على  بانتهاء  أعلمته فيه  احلاج 
اليوم التالي. وأكد شبلي أنه مل يكن يعلم مباهية املوجودات يف العنرب 
طوال فرتة األعمال، مشريًا إىل أّن كل أعمال الصيانة ّتت من اخلارج. 
ونفى ما ورد يف إفادة مصطفى فرشوخ ونايلة احلاج أنهما أعلماه بأّن 
العنرب حيتوي على مواد كيميائية متفجرة وشديدة اخلطورة أو طلبهما منه 
توخي احلذر أثناء قيامه بأعمال الصيانة، قائاًل إنه لو علم بهذا األمر لكان 

رفض القيام باألعمال.
ويف املسار نفسه أكمل عامل الصيانة رائد األمحد الرواية. فكرر ما رواه 
شبلي مؤكدًا أّن أحدًا مل حيّذره من خطورة حمتويات العنرب وأّنه مل يكن 
يعلم حمتواها، وأّنه توىل أعمال »توريق« الفجوات، بينما قام زمياله خضر 
األمحد وأمحد الرجب باستكمال أعمال الصيانة للباب وتصليح باب آخر. 
وقال إنهم أنهوا األعمال يف العنرب بتمام الساعة الرابعة والربع، لينتقلوا 

إىل مكان آخر، مؤكدًا أنهم غادروا املرفأ عند الساعة اخلامسة.
من جهته، قال خضر األمحد إّنهم بتاريخ 3 آب باشروا أعمال الصيانة من 
دون حضور أحد من األمنيني، ليغادروا ويعودوا يف اليوم التالي. يروي 
أعمال الصيانة يف 4 آب حيث حضرت املهندسة لتّطلع  أّنهم استكملوا 
املالحظات.  بعض  مع  األولية  موافقتها  أبدت  حيث  األعمال،  سري  على 
وأشار إىل أّن وجدي قرقفي حضر ليقفل الباب الرئيسي بتمام الثانية 
والنصف، لينتقلوا بعدها إىل صيانة باب مواجه للبحر. وحبسب األمحد، 
الرقم 12 قاموا بها كانت عند الساعة  العنرب  آخر عملية تلحيم يف  فإن 
الرابعة، لينتقلوا عند الساعة الرابعة والنصف إىل مكان آخر لصيانته قبل 

أن يغادروا املرفأ بتمام اخلامسة.
إفادة احلداد الثالث أمحد الرجب جاءت مطابقة إلفادة العاملني اآلخرين 
جلهة التوقيت وطبيعة أعمال الصيانة اليت أجروها. وجزم بأنه مل حيدث 
أي حريق طوال فرتة عملهم وقد أجروا التلحيم من اخلارج من دون فتح 

األبواب اليت بقيت موصدة.
بأّن املواد  أعلمت املتعهد شبلي  أنها  نايلة احلاج فأكدت  أما املهندسة 
املوجودة يف العنرب خطرة وشديدة االشتعال، لتعيد سرد تفاصيل عمل 

العمال اليت جاءت مطابقة تقريبًا ملا تقدموا به.
وجدي القرقفي، موظف يف إدارة املرفأ منذ ما يزيد عن 20 عامًا ويتوىل 
رئاسة العنرب الرقم 13 قبل أن يكلفه رئيس املصلحة فرشوخ باإلشراف 
على أعمال الصيانة اليت ستجرى يف العنرب الرقم 12 جلهة فتح األبواب 
وإقفاهلا والبقاء مع العمال. غري أّن ما برز الفتًا يف إفادته قوله إنه تلقى 
اتصااًل عند الساعة الثانية والنصف من أحد العمال الذي طلب مالقاته 
عند العنرب. يذكر القرقفي أّن عنصرًا يف اجلمارك رافقه، حيث تبني أنهم 
أنهوا تصليح الباب من جهة اإلهراءات، ليبلغوه عن نيتهم املباشرة بقص 
أقفال باب يف العنرب نفسه جلهة الرصيف البحري، إال أّن قرقفي طلب 
منه تأجيل ذلك لليوم التالي ألخذ اإلذن من اإلدارة. وطلب منهم املغادرة 
والعودة يف صباح اليوم التالي، قبل أن يغادر عند الساعة الثالثة إال 
ُثلثًا. غري أّن العمال تابعوا عملهم بالتلحيم حتى الساعة الرابعة والربع يف 

العنرب الرقم 12.
ولدى االستماع إىل إفادة مدير املشاريع ميشال حنول، حتدث عن ورود 
كتاب من أمن الدولة بناًء على إشارة النائب العام التمييزي جلهة التحرك 
بصورة فورية وعاجلة جدًا كون العنرب حيتوي على مواد خطرة ُتستخدم يف 
صناعة املتفجرات. وأشار حنول إىل أّنه أبلغ املهندسة احلاج بضرورة إبالغ 
املتعهد وتنبيهه بشأن خطورة املواد، الفتًا إىل أّنه ُأعلم بأّنه مت تنبيهه. 
أن  أنها طلبت من قرقفي  آب   4 يوم  أبلغته  احلاج  املهندسة  أّن  وذكر 
يفتح أحد أبواب العنرب إلجراء الصيانة األخرية، إال أّنه رفض بسبب انتهاء 
الدوام، كاشفًا أّنها أبلغته أّن العمال قاموا بصيانة هذا الباب من اجلهة 

اخلارجية.
كذلك استمع احملققون إىل إفادة جورج ضاهر الذي يعمل يف املرفأ منذ 
بأّنه كان مكلفًا رئاسة  عام 1974 قبل أن يتقاعد يف عام 201٨، علمًا 
العنرب الرقم 12 املعروف بعنرب احملروقات، قبل أن ُينقل يف عام 2012 
إلي العنرب الرقم 14. وذكر ضاهر أّنه يف داخل هذا العنرب يتم وضع مواد 
قابلة لالشتعال من دهان وزيت وتينر ونفط. وقال إنه مل يعد يتذّكر 
طويلة،  مدة  منذ  العنرب  موضوعة يف  كانت  اليت  املفرقعات  كمية  وزن 
عدم  يعرف سبب  لكنه مل  اجلمارك،  من  تلف صادر  قرار  وجود  كاشفًا 

تلفها، حمّماًل اجلمارك مسؤولية ذلك.
ر. م.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667
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مـقاالت وتـحقيقات

مر شهر وأربعة أيام على وقوع االنفجار األكرب يف تاريخ لبنان، 
مدمرًا جزءًا من مرفأ بريوت واحياء سكنية يف العاصمة يوم 4 
سم بعد كيف وقع التفجري، وال  آب 2020. وحتى اليوم، مل يحُ
الثابت،  جرى.  ما  مسؤولية  يتحّملون  الذين  واألفراد  اجلهات 
تقنيًا، هو ما ورد يف تقرير فوج اهلندسة - َسرية خرباء الذخائر 
واملتفجرات، يف اجليش، جلهة »أّن حادثًا ما أدى إىل اشتعال 
النارية  املفرقعات  أحرق  االشتعال  وهذا  العنرب.  داخل  مواد 
فانفجار  حريق  حصل  ثم  ومن  األبيض  الدخان  منها  فتصاعد 
اليت وّلدت  النريان  ألسنة  لرباميل امليثانول، تصاعدت بعدها 
انفجارا جنمت عنه غازات، أّدت بدورها إىل انفجار أطنان من 
نيرتات األمونيوم اليت أنتجت موجات من العصف اهلائل أدت 
إىل دمار شامل يف املرفأ وأطراف مدينة بريوت«. كيف اشتعل 
أن  صحيح  احلسم.  على  قادر  احملققني  من  احد  ال  احلريق؟ 
حّدادين كانوا يعملون يف العنرب رقم 12، وأنهم غادرو املرفأ 
حصول  من  دقائق  و7  ساعة  قبل  أي  اخلامسة،  الساعة  عند 
التفجري، لكنهم انهوا عملهم يف باب العنرب قرابة الرابعة والربع 
من ذلك اليوم. وهم كانوا »يلّحمون« يف الباب اخلارجي. ما 
الذي أشعل احلريق إذًا؟ ال احد ميلك اجلواب النهائي. الفرضية 
أنه نشب نتيجة شرارة أحدثها  اليت يرتاح هلا احملققون، هي 

تلحيم الباب.
إفادات املوقوفني تتناقض يف كثري من املسائل. واملسؤولون 
عن إدارة املرفأ يتقاذفون املسؤولية. يف الوثائق اليت اطلعت 
عليها »األخبار«، يظهر ان أسابيع من التحقيق مل حتسم الكثري 
من الفرضيات، وأن التحقيقات ال تزال حمصورة يف املستوى 
اإلداري، ومل تتجاوزه إىل مستوى السلطة السياسية. فمهما 
كانت أسباب التفجري، سواء كانت »حادثًا َعَرضيًا«، او »عماًل 
ختريبيًا«، تبقى املسؤولية االوىل على من مسح جبمع »مكّونات 
قنبلة« تعادل قنبلة نووية تكتيكية، وبتخزينها يف مكان واحد، 

من دون أي إجراءات ملنع اندالع حريق.
والوثائق  التحقيقات  من  الصفحات  آالف  خالصة  يأتي  ما  يف 
اليت اطلعت عليها »األخبار«، من دون جتريم احد من الشهود 

او املوقوفني الذي بلغ عددهم حنو 30.
املرفأ يف  انفجار  بها  اليت تسّبب  الضياع  الصدمة وحال  رغم 
الرابع من آب، إال أّن القضاء متكن من استعادة توازنه، نسبيًا، 
ستبعد أي فرضية يف ظل  لريسم مسارًا حمددًا للتحقيق. مل تحُ
باجليش.  حصرها  قبل  التحقيقات  أمين  جهاز  من  أكثر  توّلي 
للتعمية  ختريب  أو  إسرائيلي  اعتداء  أو  إرهابي  عمل  فرضية 
على فساد أو حتى حمض الصدفة، مجيعها سيناريوات خضعت 
للتحقيق، على الرغم من أّن وجهة التحقيق اليوم تستبعد أي 
هجوم بطائرة أو بصاروخ على اعتبار أّن مديرية الطريان املدني 
رّدت على طلب املباحث اجلنائية املركزية بشأن رصد طريان 
معاٍد أو صديق يف أجواء العاصمة أو فوق بريوت بالقول إّن 
مل  وبريوت(  بيصور  )حمطتا  لبنان  يف  العاملة  الرادار  أنظمة 
تلحظ أي طريان معاٍد أو صديق بني الساعة 5:00 و6:10، إمنا 
ظهر حتليقًا مكّثفًا للطريان املعادي يف  ذكرت أّن التسجيالت تحُ
جنوب لبنان قبل عدة ساعات من االنفجار. لكن املديرية العامة 
للطريان املدني لفتت اىل أّن الرادارات اليت لديها ال ميكنها 
عد )Drones(. على أن جهات  رصد طائرات صغرية مسرّية عن بحُ
التحقيق، ومبا تكّون لديها من معطيات، ترجح بأّن احلريق تسبب 
احلريق  أسباب  بعد  يسم  مل  القائم  التحقيق  لكن  باالنفجار. 
احلقيقية: هل هي أعمال احلدادة، أم أّن شخصًا ما أو جهة ما 

افتعلت احلريق؟
ثالث  إىل  بريوت  مرفأ  انفجار  يف  التحقيق  قسموا  احملققون 
مراحل زمنية. املرحلة األوىل، مرحلة إحضار السفينة ورسّوها 
يف مرفأ بريوت أي يف األشهر األخرية من عام 2013. واملرحلة 
الثانية تتعّلق باحتجاز السفينة يف 25 تشرين الثاني عام 2013، 
املرحلة  أما   .201٨ عام  من  1٨ شباط  غرقها يف  إىل  وصواًل 
الثالثة فتبدأ منذ اكتشاف أمن الدولة أمر نيرتات األمونيوم يف 
مرفأ بريوت أي يف كانون األول من عام 201٩، وصواًل إىل 

الرابع من آب عام 2020 تاريخ االنفجار.
ملف التحقيق يشمل حتقيقات اجليش وفرع املعلومات واملباحث 
اجلنائية املركزية واستجوابات احملامني العامني التمييزيني اليت 
ريه احملقق العدلي القاضي فادي  باتت ركيزة التحقيق الذي يحُ
ذ كان منع سفر عدد  صوان. اإلجراء القضائي األول الذي اختحُّ
بناًء  حساباتهم،  عن  املصرفية  السرية  ورفع  املسؤولني  من 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  من  التمييزية  العامة  النيابة  على طلب 
رئيس  أورده  ما  على  بناًء  مّت  اإلجراء  هذا  لبنان.  يف مصرف 
فرع التحقيق يف مديرية املخابرات العميد حممد الفّوال ووزيرة 
بعض  قيام  عن  معلومات  وجود  حول  جنم  كلود  ماري  العدل 
املسؤولني مبحاولة تهريب أمواهلم إىل خارج لبنان. هذه اخلطوة 
األوىل قبل أن تتواىل التوقيفات بعد بدء التحقيقات. املسّودة 

رضوان مرتضى
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 وثـائق الـتحقيق فـي تـفجري 4 آب: جـرمية بـال مـجرمني
على  اجلميع  وضعت  القضاء  رمسها  اليت 
الئحة املستدعني إىل التحقيق، سواء كانوا 
يف دائرة الشبهة أو على سبيل الشهادة. 
حّدد القضاء األمنيني املكّلفني أمن املرفأ. 
قائد  أمساؤهم:  التالية  الضباط  د  دِّ فححُ
اجليش السابق العماد جان قهوجي، مدير 
فاضل،  إدمون  العميد  السابق  املخابرات 
جورج  العميد  بريوت  خمابرات  فرع  رئيس 
يف  املرفأ  أمن  مكتب  رئيس  مخيس، 
أنطوان  العميد  احلالي  املخابرات  مديرية 

سلوم والسابق العميد مروان عيد.
أما السياسيون الذين تقرر االستماع إليهم 
والعدل  واألشغال  املال  وزراء  فهم مجيع 
الذين تعاقبوا منذ وصول نيرتات األمونيوم 
وزراء  وهم   .2013 عام  بريوت  مرفأ  إىل 
زعيرت،  غازي  العريضي،  غازي  األشغال: 
وزيرا  جنار.  وميشال  فنيانوس  يوسف 
وزني.  وغازي  خليل  حسن  علي  املال: 
ألبري  جريصاتي،  سليم  العدل:  وزراء 
قرطباوي  شكيب  ريفي،  أشرف  سرحان، 
ِضعت أمساء أربعة  وماري كلود جنم. كما وحُ
وهم:  سؤاهلم  يب  كمسؤولني  قضاة 
مروان كركيب، هيالنة اسكندر، جاد معلوف 

وتصميم. وبالتالي، هل العطل الذي طرأ على السفينة مفتعل 
أيضًا لبقائها هنا؟

إضافة اىل ذلك، مثة حبث عن دور الشركة اليت كانت بصدد 
استرياد شحنة نيرتات األمونيوم، والبنك الوطين يف موزمبيق. 
كما تظهر ثغرات حباجة اىل توضيح. إذ حتدثت اخلبرية مرياي 
نيرتات  على  الكشف  إثر  أعّدته  الذي  تقريرها  يف  مكرزل 
األمونيوم بتاريخ الرابع من شباط عام 2015 عن أّن األكياس 
ضعت بطريقة غري منّظمة حبيث ال ميكن عّدها، مشرية إىل أّنه  وحُ
حبسب قسيمة اإلدخال فإّن عدد األكياس املمّزقة هي 1٩50 
كيسًا من أصل 2750 كيسًا. والسؤال املطروح هنا: هل متكنت 
مكرزل من حتديد العدد رغم تعّذر اإلحصاء، أم أنها اعتمدت على 
مستندات تسّلمتها من إدارة املرفأ أو مديرية اجلمارك؟ وهل مت 
إحصاء الكمية يف وقت الحق؟ كذلك حتديد من كان يدفع بدل 

إيار التخزين يف العنرب الرقم 12؟
  وجهة التحقيق تستبعد أي هجوم بطائرة أو بصاروخ على اعتبار أن 

أنظمة الرادار لم تلحظ أيّ طريان معادٍ أو صديق
ومثة رواية يري التداول بها، ينبغي التدقيق بها، علمًا بأنه، 
حسب الوثائق اليت اطلعت عليها الزميلة »األخبار« واملعلومات 
يف  الرواية  هذه  إىل  التطرق  يتم  مل  عليها،  حصلت  اليت 
»نيرتات  اشرتت  اليت  الشركة  إن  الرواية  تقول  التحقيقات. 
مرفأ  يف  لبنانيني  ومع  النقل  شركة  مع  اّتفقت  األمونيوم« 
بريوت لتمرير صفقة. وتذكر الرواية املتداولة أّنه جرى التأمني 
على البضاعة اليت تنقلها السفينة »روسوس« بعدة ماليني من 
الدوالرات، علمًا بأّن مثنها الفعلي وكلفة نقلها ال يتجاوزان الـ 
٨00 ألف دوالر أمريكي )بعض التقديرات تشري إىل أن الثمن 

ال يتجاوز الـ 400 ألف دوالر(. 
أجل  من  تتلف،  حتى  البضاعة  برتك  تقضي  اخلطة  وكانت 
فّسر سبب عدم مراجعة  احلصول على بدل التأمني. وهذا ما يحُ
الشاري عن مصري بضاعته قبل عام 2015، أي بعد عام ونصف 
عام تقريبًا من تفريغها يف مرفأ بريوت، يومها كّلفت شركة 
»سفارو« )مالكة النيرتات( حماميًا لبنانيًا للتقدم بطلب للكشف 
ّلفت مرياي مكرزل  على البضاعة احملتجزة. وبناًء على طلبه، كحُ
إجراء حتليل خمربي  واقرتحت  البضاعة،  حالة  تقرير عن  تقديم 
الرواية  أّن املستدعي مل يوافق. وهنا تقول  هلا، مشرية إىل 
إّن التقرير الذي يتحدث عن احلالة املزرية للبضاعة كان كافيًا 
املرفأ  يف  النيرتات  رتك  لتحُ التأمني  على  للحصول  ستخدم  ليحُ

خلمس سنوات أخرى من دون أن يسأل عنها أحد.
مع  التحقيق  إىل  باإلضافة  تفرتض،  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة 
مجيع املسؤولني يف لبنان، االستماع إىل مالك السفينة املوجود 
يف قربص والقبطان والطاقم والشركة اليت اشرتت البضاعة 
إىل  االستماع  كذلك  نقلها.  توّلت  اليت  والثالثة  باعتها  واليت 
السفينة  عرض  الذي  حنتس  حممد  واملخّلص  البحري  الوكيل 
املسح  معدات  لتنقل  »سبيكرتوم«  شركة  على  »روسوس« 
إىل  بـ«روسوس«  دفع  ما  العقبة،  إىل  بريوت  من  الزلزالي 
اجمليء إىل بريوت. كما ينبغي االستماع إىل إفادة ممثلني عن 
ف من  لِّ »سفارو«، وهنا يرد اسم احملامي جورج القارح الذي كحُ

قبل الشركة ختليص البضائع احملتجزة.

وفرنسوا الياس.
ِضعت على خريطة طريق التحقيق اليت رمسها القضاة  كذلك وحُ
أمساء القادة األمنيني والعسكريني على سبيل الشهادة وهم: 
اللواء طوني صليبا، العميد أنطوان منصور، اللواء عباس إبراهيم 
والعميد أسعد الطفيلي. غري أّن اسم قائد اجليش احلالي العماد 
ذكر، برغم أن معنّيني بالتحقيق يرون وجوب  جوزف عون مل يحُ

االستماع إليه مبا أّن اسم سلفه أدِرج على الالئحة.
يب  بداية،  التحقيق.  عنها  يب  يحُ أن  فرتض  يحُ كثرية  أسئلة 
الكشف عن سبب دخول الباخرة »روسوس« اليت كانت حمّملة 
بنيرتات األمونيوم إىل مرفأ بريوت ثم تفريغ محولتها. وإعادة 
التدقيق يف عملية التحميل ملعرفة ماذا حصل فعاًل، وهل العطل 
التقين الذي طرأ على السفينة كان مفتعاًل أم أنه نتيجة »سوء 

حظ«. 
لتخزين  استخدامه  قانونًا  باملكان املسموح  تتعّلق  ومثة مسألة 
يف  املستخدمة  أو  لالنفجار  والقابلة  لالشتعال  القابلة  املواد 
قنبلة  مكّونات  عّمن مجع  املسؤول  لتحديد  املتفجرات،  تصنيع 
املؤقتة  اللجنة  رئيس  أّن  سيما  وال  واحد،  مكان  يف  ضخمة 
أقدم مع علمه باخلطورة  إلدارة واستثمار املرفأ حسن قريطم 
الشديدة للمواد املضبوطة باختاذ القرار بوضعها يف العترب الرقم 
12 الذي يفتقر إىل معايري السالمة، علمًا بأنه وضع يف العنرب 
شتبه يف  نفسه مضبوطات أخرى قابلة لالشتعال واالنفجار. ويحُ
تعرض  رغم  العنرب  صيانة  مبراقبة  مبهامه  يقم  مل  قريطم  أن 
بابه وحائط فيه للكسر منذ مدة طويلة. كما أن إدارة املرفأ، 
وبعد تدّخل املديرية العامة ألمن الدولة، بناًء على إشارة النيابة 
دون  من  اإلشارة،  لتنفيذ  بإجراءات  قامت  التمييزية،  العامة 
إجراءات احليطة واحلذر رغم وجود مواد قابلة لالشتعال. كما أّن 
مديَري اجلمارك السابق واحلالي: شفيق مرعي وبدري ضاهر، 
مل  املضبوطة،  للمواد  الشديدة  باخلطورة  علمهما  من  وبالرغم 
ميارسا مهمتهما املنصوص عليها بالقانون جلهة تلف أو إعادة 
مل  كما  العجلة.  قضاء  مبراسلة  اكتفيا  إمنا  البضائع،  تصدير 
اجلمارك  بأّن  علمًا  البضائع،  هذه  يراقبا حسن وسالمة ختزين 

وإدارة املرفأ تتشاركان هذه املسؤولية حبسب القانون.
    لم يدّقق القضاء يف فرضية أن شحنة النيرتات تُِركت عمدًا يف 

بريوت بهدف الحصول على أموال التأمني
التحقيق معين أيضًا بتحديد املسؤول عن ترك نيرتات األمونيوم 
طوال هذه املدة. وهل طلب العقيد الراحل جوزيف سكاف من 
مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب عام 2014 إبعاد السفينة 
بالتحقيق  التوسع  لب  طحُ بأنه  علمًا  املوج،  كاسر  بعد  ما  إىل 
لكشف مالبسات وفاة سكاف الذي ترددت أخبار عن اغتياله، 
إال أّن خالصة التحقيقات اليت أجراها فرع املعلومات بّينت أّن 
كان  ماذا  ثم  والقدر.  القضاء  إطار  يف  يندرج  الوفاة  سبب 
دور الوكيل البحري بسام مصطفى بغدادي؟ ملاذا مل يتكّفل 
بآليات  املوازية  التحقيقات  تتواصل  كذلك  السفينة؟  بإصالح 
فيد الرواية املوجودة  وشاحنات ومعدات املسح الزلزالي اليت تحُ
قدمت لغاية نقلها إىل مرفأ  لدى القضاء بأّن »روسوس« استحُ
العقبة يف األردن. ويب حتديد إذا كان قدوم هذه السفينة 
تصّوٍر  سابق  عن  ذلك  فعل  اختارها  من  أّن  أم  حمض صدفة 
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 ضاهر ومرعي: األمر للقضاء..

 قريطم: مل أعلم بوجود املفرقعات
املدير  منصب  يشغل  بدري ضاهر،  املوقوف 
إفادته،  يف   .2017 آذار  منذ  للجمارك  العام 
املستودعات  دائرة  يف  يعمل  كان  إنه  قال 
السفينة  يوم رسّو  وأنه  والنفطية،  الصناعية 
»روسوس« يف مرفأ بريوت كان رئيس دائرة 

املانيفست.
رسّو  عملية  دور يف  أي  له  يكن  أنه مل  أّكد 
الباخرة أو تفريغها، علمًا بأنه لغاية شهر أيار 
عام 201٤، مل يتم تفريغ أي بضائع منها. قبل 
ورد  السفينة،  من  األمونيوم  نيرتات  تفريغ 
إليه، بصفته رئيس دائرة املانيفست، كتاب 
من رئيس شعبة مكافحة املخدرات يف اجلمارك 
يتضمن أّن داخل السفينة مواد متفجرة وجيب 

إبعاد السفينة.
 أفاد ضاهر بأنه رّد على الكتاب بطلب تسمية 
أنه عند تسميتها مل يكن  هذه املواد، مّدعيًا 
له أي دور، على اعتبار أنه ُنقل يف اخلامس 
من أيار 201٤، أي قبل تفريغها، إىل دائرة 
املستوعبات. وأّكد أنه مل يتسلم أي ملف عن 
القضية من املدير العام السابق شفيق مرعي، 
التقاعد قبل يوم من  ُأحيل على  لكون األخري 
تسلمه، مشريًا إىل أّنه بعد تعيينه بأربعة أشهر 

علم بوجود نيرتات األمونيوم.
 عندها راسل قاضي األمور املستعجلة مقرتحًا 
أنه  وذكر  اخلارج.  إىل  البضائع  هذه  إعادة 
يكتبه  كان  ما  كّرر  الكتاب  هذا  وّجه  عندما 
سلفه مرعي، من دون تأكيد أّن هذه املواد 
متّثل خطرًا على السالمة العامة. وقال ضاهر 
للمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري 
عمله،  تنفيذ  يف  مقّصرًا  نفسه  يعترب  مل  إنه 
وإنه عندما تأكد أّن شفيق مرعي راسل قاضي 
األمور املستعجلة بواسطة وزارة املال، مل يعد 
حيق له توجيه كتاب ثان إىل الوزير، وأنه كان 
ينتظر قرار القاضي إلعادة البضاعة إىل خارج 

لبنان.
ال يعلم ضاهر، حبسب ما قال للمحامي العام 
على  مرتني  القاضي  مراسلة  بأّن  التمييزي، 
احملاكمات  ألصول  خمالفة  تعترب  التوالي 
املدنية. ولدى سؤاله عن عدم تضمني كتابه 
إشارة إىل وجود خطورة شديدة ملواد موجودة 
العبارة  هذه  بأّن  رّد   ،12 الرقم  العنرب  يف 
منقولة عن اإلحاالت السابقة املرفوعة للمدير 

العام السابق. 
أي نص  لديه وال يوجد  أّن ال صالحية  وأكد 
هلذا  الصالحية  يوليه  تنظيمي  أو  قانوني 
منوط  املوضوع  هذا  أّن  إىل  مشريًا  الشأن، 
إشراف  حتت  بريوت  مرفأ  واستثمار  بإدارة 
اجلمركي  العنصر  أّن  وذكر  األشغال.  وزارة 
مهمته تقتصر فقط على عدم إخراج أي بضاعة 
من املخزن من دون التحقق من حيازة إيصال 
علمه  ونفى  الرسوم.  استيفاء  ُيبنّي  مجركي 
نفى  كما  العنرب،  داخل  أخرى  بضاعة  بوجود 
أنه  ضاهر  وأكد  املفرقعات.  مبصري  معرفته 
بأصول  يتعلق  تنظيمي  نص  أّي  هناك  ليس 
املواد  حالة  يف  واملهام  والواجبات  التعامل 

اخلطرة.
أما املدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي 
فتحدث عن ورود كتاب دائرة املانيفست يف 
مجرك مرفأ بريوت بشأن قرار قضائي بتعويم 
املوجودة  املواد  ونقل  »روسوس«  الباخرة 
حتت  لتخزينها  مناسب  مكان  إىل  متنها  على 
حراستها. وذكر مرعي أنه اقرتح على قاضي 
 201٤ االول  كانون   ٥ يف  املستعجلة  األمور 
إعادة تصدير البضائع بصورة فورية، لكن مل 

يرده أي جواب من القضاء.
إلعالمها  اجليش  قيادة  مراسلة  متت  عندها   
بإمكانية االستفادة من هذه البضائع، فطلب 
يف  تدخل  اليت  اآلزوت  نسبة  حتديد  اجليش 
معهد  لدى  لكشف  خضعت  عندها  تركيبتها. 
اآلزوت  نسبة  أّن  ليتبني  الصناعية  البحوث 

رضوان مرتضى

بأنها  اجليش  قيادة  فردت   ،٪  ٣٤،7 هي 
ليست حباجة إليها، وبأنه ميكن بيعها للشركة 
اللبنانية للمتفجرات أو تصديرها إىل اخلارج. 
وذكر مرعي أنه يف العام 201٦ راسل قاضي 
هذه  إعادة  عليه  مقرتحًا  املستعجلة،  األمور 
وعندها  جُيب.  مل  لكنه  اخلارج،  إىل  البضائع 
عرب  العدل،  وزارة  يف  القضايا  هيئة  راسل 
وزارة املال، مبوجب كتاب شرح فيه تفاصيل 
القضية، مقرتحًا إحالته على القاضي للموافقة 

على إعادة تصدير هذه املواد إىل اخلارج.
التقاعد، مل  إحالته على  أنه إىل حني   وذكر 
يِرده أي كتاب من القضاء. كما أعلن مرعي 
ِأفرغت يف  البضاعة قد  أنه مل يكن يعلم أن 
العنرب غري  بأّن  يعلم  الرقم 12 كما مل  العنرب 
مستوٍف لشروط ختزين املواد امللتهبة داخله. 
ممنوعة،  ليست  األمونيوم  نيرتات  أن  وذكر 
ألن قيادة اجليش مل ُتِشر إىل ذلك بعد إجراء 

الكشف. 
كما ذكر أنه مل يطلع على كتاب العقيد جوزف 
السفينة  خطورة محولة  من  حّذر  الذي  سكاف 
»روسوس« قبل تفريغها. أما ملاذا مل ُيطبق 
تلف  جلهة  اجلمارك  قانون  من   1٤٤ املادة 
فذكر  تصديرها،  إعادة  أو  اخلطرة  البضاعة 
األمور  قاضي  بقرار  مقّيدًا  كان  أنه  مرعي 
إىل  مطمئنًا  كان  أنه  إىل  مشريًا  املستعجلة، 
أن البضاعة لو كانت خطرة، فهي موجودة يف 

العنرب املخصص للمواد اخلطرة.
أما الرقيب أول اجلمركي الياس شاهني الذي 
يتوىل منصب رئيس مفرزة دائرة املانيفست 
يف املرفأ منذ 1٥ كانون الثاني 2020، أي إنه 
مسؤول عن مجيع العناصر الذين يعملون يف 
العنابر، ويف ما خّص حمتويات العنرب الرقم 12 
احتواؤه على مواد  ما يعرفه  أّن كل  ، فذكر 
كيميائية، مؤكدًا أنه مل يفتح أبوابه منذ تاريخ 
حمجوزة  بداخله  اليت  البضاعة  لكون  تسلمه، 
بأعمال  يعلم  مل  أنه  وأكد  القضاء.  بإشارة 
الصيانة ومل يرد اليه القرار الصادر عن مدعي 
عام التمييز بتاريخ ٤ حزيران 2020 والقاضي 

بتأمني احلراسة للعنرب.
كذلك استمع احملققون اىل إفادة الرقيب أول 
اجلمركي خالد اخلطيب الذي تقتصر مهمته على 
تسلم مفتاح العنرب، مؤكدًا أّن أحدًا من إدارة 

واستثمار املرفأ مل يعلمه بأعمال الصيانة.
ورئيس  باإلنابة  اجلمارك  إقليم  مدير  أما   
فارس، فقد  حنا  مرفأ بريوت  مصلحة مجارك 
كرر التفاصيل املتعلقة باملراسالت بني مديرية 
اجلمارك وقضاء العجلة، مّدعيًا أنه مل يكن يعلم 
مبحتويات العنرب 12، إال أنه أكد أنه ليس من 
العنابر اليت هي  صالحيته أصاًل الكشف على 

من اختصاص إدارة واستثمار املرفأ. 
املر  خمايل  اجلمارك  إدارة  يف  الكاتب  أما 
الذي يقع ضمن مهامه التدقيق يف املعامالت 
واجلردة على البضائع املرتوكة ألكثر من ستة 
أشهر، لكي يتم ختمينها وبيعها باملزاد العلين، 
فأخرب احملققني بأّن النيرتات صادٌر فيها قرار 

قضائي وال ميكن بيعها باملزاد العلين.
أما رئيس جملس إدارة ومدير عام جلنة إدارة 
سرد  فأعاد  قريطم،  حسن  املرفأ  واستثمار 
اىل  »رسوس«  السفينة  وصول  تفاصيل 
إدارة املرفأ هي  إّن مسؤولية  بريوت. وقال 
لوجستية جلهة تفريغ السفينة ونقل البضائع 
إىل املستوعبات والباحة. وأوضح أن لكل عنرب 
يف  واآلخر  اإلدارة  حوزة  يف  واحد  مفتاحني، 

حوزة اجلمارك. 
يكون  للبضائع  حتريك  أي  أّن  قريطم  وذكر 
مبوافقة اجلمارك، كاشفًا أن وجود املفرقعات 
هو بقرار من إدارة املرفأ، أي من قبل العاملني 
يف املرفأ، مؤكدًا أّن ال علم له بذلك. وذكر 
»مبراسلة  يتم  البضاعة  تلف  قرار  أّن  قريطم 

اجلمارك«.

مصريه  تقرير  يف  حامسة  مرحلة  لبنان  دخل 
وهو متحّرك يف وسط جلج خمتبطة سيكون هلا 

التأثري الكبري يف مصري املنطقة بأسرها.
بداءة املقال مالحظة عنوانها »سّد بسري«، 
ليس  اسرتاتيجّي  مبوقع  ميتاز  السّد  هذا  إّن 
يف اجلغرافيا البحت بل يف ما يسمى باجليو-

لبنان وإسرائيل. مبعنى  الرابط بني  بوليتيك 
أن قرار إيقاف مشروع متويله من قبل البنك 

الدولّي حيوي ثالثة أهداف:

من  كبري  قسم  باجتاه  املياه  ضّخ  جتميد   -1
استمرار  باجتاه  يصّب  لبنان،  وجبل  بريوت 
دّل  وهذا  اهلل،  حزب  ومعه  العهد  تطويق 
األمريكّية  احلرب  أن  على  واقعّية  بصورة 
على  بعد  تتوقف  مل  واالجتماعّية  االقتصادّية 
هيل  ديفيد  زيارتّي  من  الرغم  على  لبنان، 

وديفيد شينكر.

ماكرون  إلميانويل  أمريكّية  صفعة  توجيه   -2
إنطالًقا من هذا التجميد عيًنا، الذي يف خطابه 
الكالم يف مسألة  اللبنانّي، رفض  السياسّي 
سالح حزب اهلل، ورّكز يف تأليف حكومة حتوز 

على متثيل اجلميع، وتكون بالتالي منتجة.

٣- إيقاف املشروع يصّب يف مصلحة إسرائيل 
لصاحلها،  احلدود  ترسيم  ليكون  جتهد  اليت 
وتّدعي إسرئيل بأن مياه سّد بسري يفرتض 
أن يصّب يف أرضها، وقد حّقق األمريكيون 

إلسرائيل هذا اهلدف.

األهداف الثالثة ليست منفصلة عن التحريض 
الداخلّي املتواصل مع اإلدارة األمريكّية على 
وجه التحديد، بل هي مكنونة يف جوفه، ذلك 
حالة  من  حتّول  قد  بسري،  سّد  مشروع  أن 
القوات  حركتها  ضاغطة  ورقة  إىل  تفصيلّية 
اللبنانّية إىل جانب احلزب التقدمّي االشرتاكّي، 
الذي ما لبث أن تراجع عن رفضه للمشروع. 
املشروع  متويل  ليوقفوا  األمريكيون  فتلقفها 

برمته.

اللحظة  هذه  التحريض يف  على  الكالم  ملاذا 
بالذات وما هي بالتالي أهدافه؟

1- ألّن املشروع األمريكّي املستند على مفهوم 
الفوضى اخلاّلقة قد فشل بالكامل. فلم يعد 
الضغط  استكمال  على  قادرين  األمريكيون 
املباشر بطرائق التمّرد والعصيان إنطالًقا من 
بتنا على  األّول 2019 وقد  ثورة 17 تشرين 

أبواب ذكراها السنوّية األوىل.

ضمن  قواهم  استنفدوا  األمريكيني  ألّن   -2
تغيري  لدرجة  السقوف  رفع  تستطع  مل  أذرع 
جذوره  من  العهد  اقتالع  مبحاولة  البلد  وجه 
وحماصرة حزب اهلل، فتبنّي بأّن احللف بأفاقه 
بكثري  أقوى  الفعلّية  وأهدافه  االسرتاتيجّية 
فتنوّية.  ثّم  ومن  فوضوّية  جبهات  قيام  من 
أوراق القوة ميلكها ريس اجلمهورّية أكثر من 

اآلخرين.

بصورة  املتواصل  الوحيد  احلزب  ألّن   -٣
اململكة  ومع  األمريكّية  اإلدارة  مع  مباشرة 
العربّية السعودّية هو القوات اللبنانّية، فال بّد 
من نقل الصراع مباشرة إىل الدائرة املسيحّية 
بشّدة وقسوة تذكرنا مبقدمات حرب اإللغاء. 
جعجع يف  القوات مسري  رئيس  كلمة  فجاءت 
من  الرؤية  تلك  عن  معربة  الشهداء  قداس 
على  القوات  كانت  إذا  ما  حول  دون قياس 
استعداد للتوّغل يف مشهد صدامّي، أو أّنها 

كما سواها ستطوي الصفحة لكون التجربة يف 
السابق كانت قاسية، وقد كّنا أمام صراع آهلة 
باملقاييس اإلغريقية داخل الساحة املسيحّية.

كثريون الحظوا بأن ديفيد شينكر خالل زيارته 
إىل لبنان مل جيتمع مع قيادات سياسّية. عدم 
ا، إمنا يف الواقع اجتمع  االجتماع سّوق له إعالميًّ
كان  هؤالء  بني  ومن  إعالم،  بال  بعضهم  مع 
القوات،  يف  الكبار  ملسؤولني  أحد  مع  لقاء 
برئيسها  اجتمع  كان  إذا  ما  واضًحا  وليس 

مسري جعجع.
خالل احلديث بني شينكر واملسؤول القواتّي، 
أثار  املتابعة،  املصادر  بعض  ذّمة  وعلى 
شينكر وبهدوء تام، وبعكس اللقاء مع النواب 
املستقيلني يف بكفّيا األسباب املوجبة لعدم 
التمّكن من اإلطاحة بالعهد وحماصرة حزب اهلل 
بأن  القواتّي  املسؤول  ليظهر  اإلطاحة،  بتلك 
قوى الرابع عشر من آذار سابًقا ال متلك الرؤية 
وجوده  إىل  ينظر  يزال  ال  وبعضها  تفسها، 
على  واحلرص  اخلصوصيات  ثقافة  من ضمن 
هذا  على  التالقي  إمكانية  فسقطت  بقائها، 
املشروع. لكن الشيء الذي مّت الرتكيز عليه 
يف املداوالت بأّن الضغط املالّي واالجتماعّي 
االقتصادّي يف مكان ما أن يؤّلب الناس على 
رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون والتيار 
الكالم على  جاء  ثم  اهلل،  احلّر وحزب  الوطيّن 
املمكنة  األوراق  كإحدى  بزري  سّد  مشروع 
للمزيد من الضغوطات، وحماولة جتويف الدعم 
الفرنسّي للعهد وعقاًبا ملاكرون بسبب رفضه 

الكالم على سالح احلزب.
تشري املعلومات هنا، ويف سياق مرتبط، بأن 
االجتماعيني  وخالل  اللبنانّية،  القوات  رئيس 
حاول  كثرًيا،  امتعض  الفرنسّي  الرئيس  مع 
اهلل  حزب  سالح  قضّية  استدخال  الرجل 
ليواجه برفض فرنسّي، ثّم حاول الكالم على 
االنتخابات النيابّية املبكرة ليشري إليه ماكرون 
من  املطلوب  اإلصالح  حموره  املوضوع  بأّن 
تسويغه  على  قادرة  ينجره حبكومة  أن  لبنان 

ومن ثّم تشريعه.
مصدر دبلوماسّي كشف، بأّن مسالة اإلصالح 
شتضع لبنان امام مسؤولية تارخيّية. غري أّنه 
يقولون  الذين  السياسيني  بنّية معظم  شّكك 
قواًل ويبّدلون فعاًل، أويظهرون ما ال يضمرون. 
لبنان  يفّوت  أن  من  املذكور  املصدر  خيشى 
واضح  دولّي  توافق  مع  مضيئة  حلظة  عليه 
)ترامب(  وأمريكا  وروسيا  فرنسا  بني  أقّله 
العمليات والقيام بعملية  بوضعه داخل غرفة 
إصالحية جذرّية. وحبال فّوتها فسيكون لبنان 
أمام انكشاف أمين خطري قد يبيح جمموعة فنت 
على أرضه تنطلق من الساحة املسيحّية لكونها 
هّشة وحتتقن يف أمكنة أخرى كما يف خلدة أو 

يف بعض أحياء بريوت أمس.
احلكومة  إىل  املصدر  هذا  ينظر  هنا،  من 
املنتظرة بأّنها ستحمل على عاتقها وإىل جانب 
تاريخ  كتابة  عبء  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
الوحيدة  اجلوهرّية  واملسّلمة  للبنان.  جديد 
وبني  بينه  تزاوج  من  ليس  أن  اإلصالح  يف 
الفساد. هذا العنوان هو جوهر الصراع، وما 
أعلنه حاكم مصرف لبنان باستمراره يف حتّمل 
وما  الصراع  استمرار  إىل  مؤّشر  مسؤولياته، 
كان ليقول هذا الكالم لو مل يعط جرعة داخلّية 
خارجّية  وجرعة  املعنيني  األطراف  بعض  من 
الفرنسية املصرة على  اإلرادة  بوجه  أمريكّية 

إقالته.

إنها حلظة تقرير املصري وما على لبنان سوى 
قرار خالصه  بل  خيار خالصه  يثب ضمن  أن 
حقوقهم  للبنانيني  تعيد  إصالحّية  بثورة 

وللوطن بهاءه.

لبنان أمام صراع فرنسّي - أمريكّي.. 
ومصريه يتقّرر

بقلم جورج عبيد
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

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

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 
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اعـالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 
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قدم  حتت  اجللوس  متاًما  أقصُد  ال 
املطلق

جعلُت بييت هناَك
يف سحابة متحركة

ألن ريشًة ما
حواس  يف  ترفُّ  خصلًة  تشبه 

شعرِك.

سأنتبُه
للوقت الذي يصلي بنا

حلكايات األقمار الصغرية السوداء
يف شعر لوركا

لأليام اليت مل تطْل
وزجمرْت

يف أبدية من هروب
طاعن يف السكوْن

أختّيُل غابًة وزّواًرا
وكلماٍت من حجارة وضوء
أختّيُل أنين الكاتُب الوحيُد

بأجبدية من حصى
أرصُّ حجارًة على عظامي النائية

عظامي اليت مل تتحد
إال بلحم الغياب

تقريًبا مل أعد كما أنا
نقصُت بعض سنتيمرتات من فرح

وبوصًة من أحزاٍن
لكنما قاميت طويلة يف متامها

ألّن خيااًل مين
يالمُس السماء

سوف أبقى العابر األبدّي
هنا حنطٌة من طرق
وصلوات من خطايا

وامرأة يف البعيد
ال تتوارى داخلي كما جيب.

أمتدُّ هناك
كطالوة الشهب اخلفّية

أرمي أفئدة من ورد
وبقايا نعاس من صحو مّوال

وأرسم ناًيا على الشجر
وطريًقا مسافًرا ال يصل

وحلما
يف آخرة النبع الوحيد

الذي مير بشراهة الوقت
يف احلقول املرتامية

حتت مسامي

أعدُّ أنفاسي حني مرور السيارات

من شوارع متقابلة
أنادي بائع عقود الفّل

أمّشها من يديه
املؤدية  الطرق  أحصي  وال 

للشهقات
أيها املوال

خذ خبًزا ومساًء
واثقب سبع أراض بي

أيتها الفتاة
عسكري بيديك يف جبيين

غدي ثكنة الشموس
وكلماتي مطر

البد من تهذيب واضح
الدروس اليت يعطيها البحُر

تتلكأ يف الوعي
البحُر نفسه يتقطر

كل موجة على الشاطئ
الشاطئ نفسه يذوب ويصري موجة

املوجُة نفسها
كانت الدمعة األخرية

لرّب سندبادّي
مل يصل إىل جمهوله بعد.

كأنين أعانق أقماري
لي شفة طليقة حتت سدى الليل

لي صفة اخليل
لسُت َحروًنا متاما

ولي الِكسرُة البسيطة يف فم فالح
ولي آخر حبة ذهبية يف عقد عروس

ترملت يف أسبوعها األول
لي الذكرى اليت حتّط كطائر

على آخر حبة قمح قبل احلصاد
ولي اجلدول الصغري

الذي مل حيفره فالح بعد
بفأسه املعروقة

لن أتسبب يف صنع بقايا الرماد
أبًدا

كنتيجة الحرتاق غابة مثال
أو حتى ورقة صغرية

مل أمهرها بقصيدة وافية
أقوُل السندس وأجرحه
أنا بياض كماني الرحيم

على  الصباح  جلوس  هندباء  مررُت 
مرمرّي جلوس البكاء

فيما غصن واقف يبحث عن طائر
فيهتز مراوًدا الريش

كأن الغصون سؤال اهلواء عن ذبذبة 
احلضور

كأنها ميالد زفرٍة مل تتم.
كأنها كرافتات الشجر

كأنها العيون اليت تتأمل الغيمات
األسراب  تقرأ  شعر  دواوين  كأنها 

العابرة
من نوارس ال ُترى
كأنها مدٌن محقاء

كأنها قرى ال تقوُل أسرارها
إال عند النبع

كأنها آبار منتشية إىل األعلى
كأنها رايات مستديرة على أوطانها

كأنها شيخوخة البذور
كأنها شهوة األخضر

إىل ضلوع هوائه
كأنها شهوة احلراس على الشجر

كأنها احلواس املتشابهة
اليت تتلصص على العصافري

كأنها ُدمى وعرائس حنيلة
كأنها عيدان العروش

كأنها حلظات جتّمدْت ومل تسْل بعد
كأنها مسوات صغرى تتلّكأ

يف خضرة ال تسحُّ
دمعاٌت  املواقيت،  ابتهاالت  كأنها 

متايلْت
تواشيح  شجر،  على  أقداٍر  هّباُت 

صوفية ترتاقُص
أياٍد متدُّ أحالمها للهواء، آمال معّلقة 

مل ُتقطف بعد
بإيقاعاتها،  تتوشح  فرعية  قصائد 
يف  تدّق  مسامرُي  لألعلى،  أمطاٌر 

الطقس
أزاميُل تنحُت النسمات، مواجع تتذكُر 

مْيلها، أجبدياٌت للغة ال تنطق
كأنها رحالٌت مل تبدأ

كأنها خصوصية األوردة حني تطّل 
على اخلارج

كأنها أفكار نزيف واجلروح جامدة
كأنها رقصاُت باليه

كأنها مسارح تتعدد يف اشتجارها
كأنها حواراٌت بني الرؤوس

كأنها حامالُت قرابني
أرجل  حتت  الدنى  وشائج  كأنها 

الطري
كأنها شهقات الكائنات

لفراشات  صغرى  دياٌر  كأنها 
قادمة.

كأنها أنوات ال ذوات هلا
حتكي  اليت  األشجار  حواس  كأنها 

وتبكي
كأنها خالصات البذور
النسغ، اللحاء، اجلذر
كأنها املعجم األخري

جلواهر الشجر .

غـصون األنـا فـي حـواس الـشجر

عبداهلل السمطي - إيالف

تبدو غريبًا عند موطنك املؤنِث
يف القصيد

وبني إغواء املبّطِن
يف حكايات الّسراْب

فكأّن نصفك من بعيٍد مّر يف
خلمرة  واستكان  الّتداعي  لغة 

املعراِج
يف نشوى اهلبوْط

راح  مغيٍب  من  نصفك  وكأّن 
خيتلق الّشموَس

كفكرة الوطن األخري
فخاَب أسئلًة وغاْب ..

يا شاهد الغربان يف املستنقع
اللغوّي..

هْل رّوضَت حدسك كي
تكيّن الّشعَر منفًى  للكتابة

واستمعَت لشاهد املنفى على
موت الكتاُب ؟

كذب املؤنث يف كتابك

يا غريُب
النايات  مفرد  وحدك  وكنت 

تفتح يف عروقك صوتهم ..
يا موتهم .. هل

كّلما أّنثَت من وطٍن يلّحُن
موتك املسنون شعرًا

يف اجلنازة ..
فراق  يف  البعيدة  جنازتك  يا 

الشعر
يا جدل الغناء

بشاعره  موٌت  انتهى  إذا 
الغراْب..

محمد عامر األحمد - سورية

تبدو غريبا يف موطنك 
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي -  سدني اوسرتاليا

ما هو اهلدف من تفجري مرفأ بريوت؟!
من املعلوم ان الصراع يف املنقطة ليس 
صراعًا عربيًا ايرانيًا او صراعًا دينيًا او 
سياسيًا بني االحزاب العربية وبني الدول 
العربية، الن السياسات العربية مفقودة 
ماضيًا وحاضرًا وبعيدة جدًا عن النضوج 
والتطور االقتصادي والصناعي والعلمي 

عامليًا واقليمًا. 
فما حيصل من حروب وحتريض طائفي 
مصدره الدول اخلارجية وأطماعها بثرواتنا  
الطبيعية اليت ال ميكنها وضع اليد عليها 
اال بالتفرقة وخلق صراعات بيئية وحزبية 
التارخيية   جذورها  ودينية وعشائرية هلا 

القدمية.
الدول  بني  املنطقة  يف  التسابق  إن 
ومربراته   اسبابه  وله  جدًا  خطري  العظمى 

دولة واحدة بهذه الثروات.
زيارة  تأتي  ايضا  الصراع  هذا  ضمن  ومن 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون اىل لبنان 
وذلك لتكون لفرنسا حصة »األسد« من هذه 

الثروات.
املتحدة  للواليات  تكن  مل  ان  انه  نرى  اننا 
لبنان  ونفط  غاز  عائدات  يف  »وازنة«  حصة 
لبنان وشطبه عن  عن نسف  تتورع  لن  فانها 
خريطة العامل، ان أمكنها ذلك.. فاملسألة كلها 
مسألة صراع دولي على النفط الغاز يف لبنان 

واملنطقة. 
به شرا،  لبنان املرتبصني  اعداء  نلوم  اننا ال 
ولكننا نعتب على اصدقاء لبنان التقليديني، 

وعلى رأسهم فرنسا..
وهنا نسأل:

أين كانت فرنسا »الصديقة« طيلة احلرب على 
لبنان؟ 

ملاذا مل تعمل على مساعدته؟
ملاذا هبت فرنسا ماكرون اىل مساعدة لبنان 

اآلن يف اعقاب كارثة املرفأ؟
وهل املساعدة على ختفيف وطأة هذه الكارثة 
على الشعب اللبناني وحدها خلف هذه »اهلّبة« 

الفرنسية؟
ان اهلدف الظاهر من زيارة ماكرون اىل لبنان 
هي املساعدة لتجاوز آثار كارثة املرفأ غري ان 
اهلدف االساسي هو اقتصادي من خالل تثبيت 
ثرواته  من  لالستفادة  فيه  الفرنسي  احلضور 
الطبيعية، وااّل فأين كانت فرنسا خالل احلرب 
الف  اكثر من ١٥٠  اليت أدت اىل  لبنان  على 

قتيل وجريح؟
احلقبة  تلك  يف  وغريها  فرنسا  كانت  أين   

التارخيية  املخيفة واملؤملة جدًا؟
وشعبه  للبنان  صديقة  فرنسا  كانت  فاذا 
فلماذا مل تقف اىل جانبه؟ اال يقال الصديق 

وقت الضيق؟
اليت   الصداقات، هي  ان املصاحل وحدها، ال 
حتكم التعامل بني الدول والشعوب.. واحلروب 
احلالية واملقبلة هي حروب اقتصادية ال أكثر 

وال أقل.
املوجع  والدرس  واحلذر  االنتباه  فلناخذ 
حروب  من  تشهده  وما  النفطية  الدول  من 
وصراعات دموية بتحريض وتغذية من الدولة 
مثل  الطبيعية  ثرواتها  على  للسيطرة  الكربى 
لبنان  واآلن  واليمن  وليبيا  وسوريا  العراق 
وغريها يف دول املنطقة اليت بناها االستعمار 

عندما غادرها على براكني مشتعلة.
الذي  النفط  هذا  لدينا  يكن  مل  لو  حبذا  فيا 
خلق لنا حروبا واعداء وهدر دماء بسبب الداخل 
االستعماري  واخلارج  واملتخلف  الغيب  العربي 
النزاعات  تأجيج  على  يعمل  الذي  املشؤوم 

الداخلية من خالل اتباع سياسة فرق تسد.
الدول  أبعاد خمططات  لنعي  الوقت  حان  لقد 
الكربى اجلهنمية ونتعاىل عن خالفاتنا لالستفادة 
من ثرواتنا بشكل صحيح وان تكون عائداتها 
لشعوبنا، وان مل نصُح من غيبوبتنا فان ثرواتنا 

ستكون وباال علينا.
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اذ ان سياسات الدول الكربى تعمل من اجل 
وايران  العربية  املنقطة  يف  الغنائم  اقتسام 

وبعض الدول النفطية االخرى.
 ولكن من يدفع الثمن غاليًا؟

عدة  منذ  املنطقة  تشهدها  اليت  احلروب  ان 
اذ  البعض  يعتقد  كما  طبيعية  ليست  عقود  
يف  طبيعية  ثروة  أكرب  اجل  من  حروب  انها 
العامل متل الغاز والبرتول والنفط اخلام اليت 
تعترب  القلب النابض للحركة االقتصادية واليد 

العاملة واألرباح اهلائلة واالسهم.. 
ومن املعروف ان النفط اخلام مطلوب جدًا يف 
الصناعية  املعامل  مثل  دولية  قطاعات  عدة 
واملواصالت  والكهرباء  الزراعية  واملعدات 
على مجيع انواعها واالدوية والطرقات والبنية 

التحتية.
 وال خيفى على أحد ان للدول الكربى مصاحل 
خاصة يف املنطقة العربية وايران وتضع اوامر 
واجندة للتنفيذ.. وان مل تنفذ االوامر وتعطي 
بالتساوي  االجنبية  للشركات  االخضر  الضوء 
البرتولية  اخلام  املواد  واستغالل  تلزيم  يف 
الدول تعمل على  الطبيعي  فان هذه  والغاز 
تغيري احلكم يف الدول ال ترضخ لالمر الواقع 

ان كان يف السلم  او يف احلرب.
احلكم   ان يغري  أراد  مرفأ بريوت  فجًر  الذي   
بكامله  العهد  على  الطاولة  ويقلب  لبنان  يف 
اىل  وصوال  اجلمهورية   رئيس  من  إبتداًء 
السياسة  هذه  ان  والوزراء.  النواب  جملسي 
اليت يدار بها العامل الثالث هلا اهداف وأطماع 

مهمة جدًا يف دول النفط عامليًا.
اللبنانية  الدولة  ان  هي  االساسية  املشكلة 
أعطت  تلزيم الغاز اخلام اىل شركة فرنسية 
يف  املرسوم  واملخطط  القاعدة  عن  وخرجت 
حبكومة  االتيان  من  بد  ال  فكان  املنطقة.. 
جديدة تلغي االتفاق السابق مع  شركة توتال 
الفرنسية ومتنح تراخيص التنقيب عن النفط 
والغاز لشركات دولية أخرى وخاصة أمريكية. 
ولعل هذا هو السبب األهم الذي دفع بالرئيس 
سريعًا  لبنان  اىل  للمجيء  ماكرون  الفرنسي 
للمحافظة على املصاحل الفرنسية ودعم الدولة 
واالتفاقية مع العهد احلالي مع تعديل وتوظيف 
حلفاء له يف لبنان واملنطقة ككل والبحث يف 
بعض االمور الغامضة للدولة اللبنانية وكشف 
بعض  وتدارك  وجتنب  حصلت  اليت  األسباب 

الضربات القادمة على لبنان.
ومن هنا نستطيع وضع الضربة يف مرفأ بريوت 
يف اطار الضغط على الدولة اللبنانية الرضاء 
مجيع الفرقاء بالتساوي فيما خيص االستفادة 

من ثروات لبنان اهلائلة من النفط والغاز.
برهنت  لبنان  يف  حصلت  اليت  املشكلة  ان   
اليت تستغل  الكربى  الدول  امام   عن ضعفه 
والفرقاء  االحزاب  بني  واخلالفات  املشاكل 
السياسيني فيه للوصول اىل اهلدف االساسي 

اي الغاز الطبيعي.
 اننا نضع كارثة املرفأ يف اطار صراع الدول 
املتوسط  يف  الطبيعية  الثروات  على  الكربى 
عامة ويف لبنان خاصة، اذ انه ممنوع استفراد 

It is known internationally that the conflict in 
the region is not an Arab-Iranian conflict or a 
religious or political conflict between Arab par-
ties and the Arab countries, because Arab poli-
cies are missing the past and the present and 
are far from maturity and economic, industrial 
and practical development globally and region-
ally.
 What happens from wars and sectarian incite-
ment has a foreign source, so it is possible that 
the support of foreign countries that have their 
ambitions in the wealth of the earth is their main 
goal in order to divide and create environmen-
tal, partisan, religious and tribal conflicts that 
have their old historical roots because they are 
not new between the people and the rulers ac-
cording to the fluctuating trends and policies 
if they are with them or if  She became against 
them.  And apply the motto of divide and con-
quer.  Because the competition in the region 
between the great powers is very dangerous 
and has no justification. There are international 
policies that work with complete seriousness 
and tremendous hegemony among the major 
powers in order to divide the spoils in the Arab 
region, Iran and some other oil states.  But who 
will pay the price dearly? The wars that we see 
in the region several decades ago are not what 
we think.  But it is wars for the largest natural 
wealth in the world, such as gas, petroleum 
and crude oil. Because it is the first wealth in 
the world and the beating heart of the econom-
ic movement, labor, huge profits and stocks.  It 
is known that crude oil is very much needed in 
several international sectors, including indus-
trial plants, agricultural equipment, electric-
ity and transportation of all kinds, medicines, 
roads and infrastructure.
 The important and most important thing for 
each country that has special interests in the 
Arab region, and Iran have set them to imple-
ment the orders and the agenda that they have 
set for them.  And if they did not implement 
the orders and give the green light to foreign 
companies equally, so that petroleum raw ma-
terials and natural gas may be sourced and ex-
ploited.  What they have to do is to change the 
rule in every Arab country if it does not submit 
to the fait accompli, whether in peace or war.  
Who blew up the port of Beirut and wanted to 
change the government in Lebanon and turn 
the table on the entire covenant, starting with 
the President of the Republic, the Deputies and 
the Council of Ministers. This policy that runs 
the third world that has very important goals 
and ambitions in the oil countries globally. 
This is the main problem because the Leba-
nese state has given the interest of obligat-
ing  The crude oil was transferred to a French 
company, and they deviated from the rule and 
the planned enemy in the region. The first rea-
son is that they employ a new government that 
cancels the previous gas agreement with the 
French company.  It grants the one who caused 
the bombing of the port and agrees to give it 
the new contract for Lebanese gas under the 
guise of piracy, threats, power and hegemony 
over Lebanon.  If the era remains, the agree-
ment will remain and remain unchanged with 
France.  If the covenant is removed in its en-
tirety, the commitment and agreement with the 
French company will disappear. This is the only 

thing that prompted French President Macron 
to go to Lebanon quickly to preserve French 
interests and support the state and the agree-
ment with the current covenant with amend-
ing and employing allies in Lebanon and the 
region as a whole.  And research into some of 
the mysterious matters of the Lebanese state, 
uncover the causes that took place, and avoid 
and remedy some of the upcoming strikes on 
Lebanon.  If the agreement is not achieved and 
all the parties are equally satisfied, which is 
said about them pirates are traders of black 
gold in all countries of the world and the mafia 
of destructive chemical weapons.  Because the 
problem that occurred in Lebanon has dem-
onstrated the weakness of Lebanese politics 
in front of the giants of the major powers and 
the exploitation of the problems occurring with 
some national parties and traditional political 
parties.  And the bidding market to reach the 
main goal, which is natural gas.  And giving 
this treasure and entrusting it to a French com-
pany, which is the forerunner of the century for 
natural gas.  This is the most important agree-
ment that took place. It was the only reason to 
blow up the port, and it is possible that Leba-
non will be torpedoed and wiped off the map of 
the entire world for the sake of great work that 
does not satisfy all parties in conflict over oil. 
This insane phenomenon did not come from 
nothing.  It proved to us who are Lebanon’s 
enemies and who are Lebanon’s traditional 
friends.  We have not seen them despite the 
Lebanese war more than fifty years ago, and we 
are in trouble receiving severe sanctions from 
the World Bank, a ban on public debt, freez-
ing of loans to the Lebanese National Bank, the 
collapse of the Lebanese pound, the economy, 
increased strikes, explosions, fire, demolition 
of people and buildings, the burning of Bei-
rut more than once, displacement, terror and 
killing of the population in large numbers.  It 
cost the homeland, the citizen, tourism and the 
summer of thousands of billions of dollars, and 
the equivalent of 150,000 dead and wounded.  
There is no life to whom you call. This is the 
bill of ignorance in politics and economics that 
every citizen in Lebanon or every Lebanese in 
the world of expatriation paid.  The question for 
us all is where France and others were in that 
frightening and very painful historical era. Do 
not say a friend in times of trouble. Or interests 
have come to judge people by death or life. 
What is the fate of a person under the shadow 
of this enveloping colonialism that they imple-
ment with some backward world?  What is the 
hope and purpose of this life when death and 
fire surprises it daily?  Let us take the atten-
tion, caution, and painful lesson, starting with 
the rival oil states.  First, the Iraq war, the wars 
of Syria, Libya, Yemen, Lebanon and others in 
the region that is burning day and night, which 
colonialism built on volcanoes of fire by lead-
ers from the Arab interior.  .  Who is ruthless 
to one of the people and rulers.  He who stole 
our money and killed our people, and who is 
still in his hand, kills and separates the whis-
pers.  What a shame and humiliation, since we 
did not liberate as soon as possible. Where will 
the fate of the Arab, Persian and regional na-
tion be?

What is the purpose of the Beirut port bombing, how and why?
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تـتمات

حريق املرفأ يلتهم التحقيق..
.

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعليه،  تتحدث املعلومات ان اللواء ابراهيم مل حيمل معه، بعودته 
موافقة فرنسية على اقرتاح يتعلق بعدم احداث تعديل يف توزيع 
عدد من احلقائب السيادية واالساسية كاملال واخلارجية والداخلية 

والطاقة والصحة واالتصاالت.
واعادت املصادر الدبلوماسية الفرنسية من االليزيه التأكيد على 
ماكرون،  مغادرة  قبل  عليه  املتفق  بالتصور  ملتزمة  باريس   ان 
لبنان  على  باهظة  االتفاق ستكون  بهذا  االلتزام  عدم  كلفه  وان 

واللبنانيني، يف ظل االختناق االقتصادي احلاصل.
التقاهم  ممن  ملس  ابراهيم  اللواء  ان  مطلعة  مصادر  وقالت 
حرصا على، استمرار املبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها جلهة 
تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وعلمت اللواء ان ما من موفد 
فرنسي سيزور بريوت يف الوقت احلالي، لكن املتابعة الفرنسية 

مستمرة.
وحكوميا مل يسجل اي جديد على اإلطالق يف امللف احلكومي فال 
املداورة حمسومة وال عدد االخصائيني او املسيسني يف احلكومة 
لكن التوجه هو حكومة مصغرة بإنتظار االتفاق على ماهية التمثيل 
يف هذا الوقت ما من زيارة مقررة لرئيس احلكومة املكلف اىل قصر 
مهام  ان  وفهم  االضواء.  عن  بعيدا  مشاوراته  جيري  الذي  بعبدا 
احلكومة وحدها حمددة كما شكلها دون األمساء وتوزيع احلقائب 

وال بد من انتظار بعض الوقت.
ويف السياق، ربطت مصادر سياسية بني مهمة ابراهيم يف باريس 
ويوسف  خليل  حسن  علي  الوزيرين  على  االمريكية  والعقوبات 
يف  بّري  الرئيس  تصّلب  وبعد  عون،  الرئيس  أن  فنيانوس، 
التمسك بوزارة املالّية، أوفد املدير العام لألمن العام إىل العاصمة 
املستجدات،  من  الفرنسي  املوقف  يسمع  كي  وذلك  الفرنسية، 
ونقله إىل كل من عون وبري وحزب اهلل، وحسب املصادر ذاتها 
أنه يف حال التخّلف عن اإليفاء بوعد تشكيل حكومة إصالحية فاعلة، 
تلويح  ومثة  حقيقي،  مأزق  أمام  ستكون  السياسية  الّطبقة  فإن 

بالعودة اىل الشارع.
ويف سياق حملي، حددت املصادر املتابعة لعملية تشكيل احلكومة 
اجلديدة عقدتني اساسيتني تعيقان تسريع والدتها، االوىل: مطالبة 
إصرار  والثانية  وزرائها,  وتسمية  الوزارية  عون حبصته  الرئيس 
الثنائي الشيعي على االحتفاظ بوزارة املال من حصتهما الوزارية، 
وهذا ما يتعارض أساسا مع املبادرة الفرنسية وما تعهد خبصوصه 
مجيع االطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه 
املكلف  الرئيس  مع  النيابية  االستشارات  بعد  االطراف  هؤالء 
مصطفى اديب  بانهم مل يطرحوا اي شروط او مطالب حمددة يف 

تشكيلة احلكومة العتيدة.
بفعل  احلكومة  تشكيل  مسار  بتباطؤ  املصادر   هذه  واعرتفت 
خليل  حسن  علي  السابقني  الوزيرين  على  االمريكية  العقوبات 
انها اشارت إىل وجود رغبة واضحة لدى  اال  ويوسف فنيانوس، 
الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل احلكومة، النه 
ال بديل عن استكمال املساعي واالتصاالت على كل املستويات 
وتداعيات سلبية ال ميكن  تفاديا ملخاطر  التشكيل  عملية  لتسريع 
يف  والسيما  املستويات  كل  على  واضرارها  بنتائجها  التكهن 

العالقات مع فرنسا والعامل كله.  
الرئيس  زيارة  ينوي  املكلف كان  الرئيس  ان  وكشفت املصادر 
متقدمة  خطوة  إىل  لالنتقال  اخلميس  االول  أمس  بعبدا  يف  عون 
بتشكيل احلكومة، اال ان بقاء املواقف على حاهلا، ادى اىل تأجيل 
مزيد  امام  اجملال  التاحة  احلالي  االسبوع  نهاية  حتى  اللقاء  هذا 
من التشاور لتجاوز هاتني العقدتني العالقتني، مشددة على ان 
الوقت املعطى لتشكيل احلكومة العتيدة بدأ بالنفاذ وجمال التشدد 
بالشروط واملطالب أصبح حمدودا  ويضغط على الرئيس املكلف 

الختاذ موقف نهائي مما حيصل يف خامتة املطاف.
وبالرغم من نفي مصادر بعبدا  ان يكون املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس ابراهيم قد زار باريس موفدا من الرئيس عون، اال انه  
واصرارهم  الفرنسيني  املسؤولني  مع  لقاءاته  فحوى  على  اطلعه 
مجيع  بني  بالتفاهم  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  خطى  تسريع  على 
األزمة  حل  للمساعدة يف  الفرنسية  املبادرة  االطراف حتت سقف 

املتعددة االوجه اليت يواجهها لبنان حاليا.         
ويف جانب آخر علم أن رئيس جلنة املال النيابية النائب إبراهيم 
كنعان الذي التقى رئيس اجلمهورية مؤخرا  كان حريصا على اظهار 
اهمية املبادرة الفرنسية ووجوب تأمني ظروف  جناحها النها تشكل 
فرصة مؤاتية ومهمة النقاذ لبنان وليتسنى التحضري ملواكبة هذه 
املطلوبة يف اجمللس  بالقوانني  منها  يتعلق  ما  اخلطوات  السيما 
النيابي بأرقام موحدة ورؤية مراقبة ملفاوضات املرتقبة مع البنك 

الدولي.
صندوق النقد

عن  الدولي  النقد  صندوق  أعرب  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى 
استعداده »ملضاعفة اجلهود« من أجل مساعدة لبنان يف ظل أزمته 

االقتصادية. 
وقال املتحدث باسم الصندوق جريي رايس أثناء إحاطة صحافية، 
»حنن مستعدون للتعاون مع احلكومة اجلديدة«. واضاف »حاملا يتم 
تشكيلها، وسبق لكريستالينا جورجيفا )مديرة الصندوق( أن عّبت 
عن األمر حديثًا، سنكون مستعدين ملضاعفة جهودنا ملساعدة لبنان 
والشعب اللبناني على جتاوز األزمة االجتماعية واالقتصادية اليت 

يواجهونها«.
وأشار إىل أّن الصندوق ال يزال حاليًا على تواصل مع السلطات 
التقنية. وتابع »ولقد قّدمنا دعمًا  اللبنانية بشأن بعض املسائل 
تقنيًا يف جماالت من شأنها املساعدة يف التصدي جمددا لبعض 

التحديات عقب احلدث املريع يف املرفأ«. 
املال  وزير  أعلنها  اليت  لبنان  مصرف  حبسابات  التدقيق  وبشأن 
اللبناني غازي وزني األربعاء، رّحب جريي رايس باإلعالن، الفتًا إىل 
أّن ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه املؤسسة املالية. 
وقال إّن »التدقيق يسمح ايضًا بتقييم أثر متويل العمليات العامة 
من قبل املصرف املركزي«. وختم »إّنها جزء مهم لتقييم اخلسائر 

السابقة اليت تعّد جزءًا من حسابات املصرف املركزي«. 
ويف اجملال املالي ايضا ضبط القاضي جريصاتي وزير املال يف 
كان  حيث  املشهود  باجلرم  وزني  غازي  االعمال  تصريف  حكومة 
يسعى وفريقه، للقيام بـ »تهريبة«« يف موضوع التدقيق اجلنائي 
حبسابات مصرف لبنان، فقام جريصاتي بإعالم رئيس اجلمهورية 
اىل قصر  االعمال  املال يف حكومة تصريف  وزير  استدعى  الذي 
حاول  الذي  التزوير  عن  الرتاجع  على  عون  الرئيس  وألزمه  بعبدا 

متريره.
وفق  الفرنسية،  للمخابرات  تقرير  مع  هذه  املعلومات  وتتقاطع 
مصادر من داخل وزارة املالية ومصرف لبنان، يكشف جردة دقيقة 
ومجعية  سسياسني  مع  سالمة  رياض  تآمر  كيف  تؤكد  باالرقام، 
لبنان ووضعه حتت دين  العام 1992، على نهب  املصارف، منذ 
المس الـ 100 مليار دوالر ونهب ايداعات املواطنني اللبنانيني، 
اليت تبلغ 186 مليار دوالر والنتيجة ان االموال اختفت دون حسيب 

او رقيب.
مجلس الدفاع االعلى

وعند السابعة من مساءامس، بعد ست ساعات على اندالع حريق 
يف مرفأ بريوت، عقد جملس الدفاع االعلى اجتماعًا برئاسة الرئيس 
عون، وبدعوة منه، حضره الرئيس حسان دياب، والوزراء املعنيون 
عون  جوزيف  العماد  اجليش  وقائد  االعمال،  تصريف  حكومة  يف 
غسان  القاضي  التمييز  عام  ومدعي  االمنية،  االجهزة  وقادة 
واجلمارك، فضال  باملرفأ  املعنيون  املدنيون  واملوظفون  عويدات، 

عن عدد من املستشارين.
العمل  عون:  الرئيس  قال  االعلى  اجمللس  اجتماع  مستهل  ويف 
عدم  لضمان  الفعالة  االجراءات  درس  يصب يف  ان  اليوم جيب 

تكرار ما حصل.
واكد حريق اليوم قد يكون عماًل ختريبيًا مقصودًا او نتيجة خطأ تقين 
او جهل او اهمل، ويف كل االحوال جيب معرفة السبب بأسرع وقت 

وحماسبة املسببني.
وعلم أنه بعد مداخلة الرئيسني عون ودياب حتدث  رئيس املرفأ 
باسم القيسي فقدم مقرتحات ملعاجلةوضع املرفأثم   عرض تقريرًا 
اشار  فيه اىل ان احلريق قام يف املنطقة احلرة يف املرفأ على 

 .bcc logistics ارض مستأجرة من شركة
عدة  اماكن  يف  للسقف  وتلحيم  بصيانة  يقومون  عمال  وكان 
غذائية  مواد  فيها  مستودعات  على  التلحيم  شرارات  وتساقطت 
وزيوت ودواليب ومواد جتميل سريعة االلتهاب. والزيوت عائدة 
للصليب االمحر الدولي واليونيفيل كما مواد غذائية تابعة للصليب 
املستودع  اختاذ صاحب  عدم  عن  ناتج  االهمال  ان  وتبني  األمحر 
االحتياطات الالزمة ومل يطلب احلصول على اذن بعملية التلحيم. 
وعلم ان التحقيق العسكري تتواله الشرطة العسكرية بهدف متابعته 

حتى النهاية. 
وخالل االاجتماع نوقشت االجراءات الواجب فرضها على املستودعات 
اليت حتوي مواد خطرة وضرورة اجراء كشوفات على املستودعات. 
كما جرى نقاش مطول وقدما مقرتحات خمتلفة الجراءات كفيلة مبنع 
اي حادثة خطرة مماثلة. كما اقرتح تشكيل جهاز امن مرافئ. وكان 
حديث عن تكرار موضوع التلحيم. وكان تأكيد على اصدار تعميم 
خطرية.  مواد  اي  نقل  املستودعات  اصحاب  ليستلم  املرفأ  من 
وكشفت معلومات عن وجود ٤9 مستوعبًا فيها مواد قابلة لالشتعال 
سيتم  معاجلة وضعها مع اصحابها او تلفها. اما املستوعبات غري 

اخلطرة فسيطلب اىل اصحابها تسلمها. 
واقرتحت فكرة تلف املواد اخلطرة اليت امتنع اصحابها حتى االن 

عن تسلمها.
جنار  ميشال  الوزير  برئاسة  جلنة  تشكيل  عون  الرئيس  واقرتح 
من  ادارته  ومن  املرفأ  االمنية يف  االجهزة  عن  وعضوية ممثلني 
املرفأ وحتديد املسؤوليات،  للعمل داخل  تنظيم جديد  اجل وضع 
ضمن  ومن  املسؤوليات.  تضيع  ال  كي  تنظيمية  الية  وضع  اي 

املقرتحات انشاء جهاز امن املرافئ على غرار جهاز امن املطار. 
عملية  وان  السيما  املرافئ  بأمن  التشدد  عون  الرئيس  وطلب 
التلحيم اجريت من دون اخذ االحتياطات الالزمة. وكان كالم عن 
مواد خطرة من األسيد وضرورة تلفها وشدد دياب على معاجلة 
املستوعبات اليت تضم مواد قابلة لألحرتاق. واقرتح وجود الية ال 
scanner. وطلب التشدد يف امن املرفأ وان تتحلى األجهزة بالوعي 

عند القيام بأي عمل يتصل بالتلحيم او غري ذلك. 
اجتماع اجمللس االعلى للدفاع اىل موضوع  التطرق ايصًا يف  ومت 
املساجني، واشار وزير الداخلية اىل ان نسبة االكتظاظ هي 200 
بكارثة  يهدد  مما  كورونا  وباء  تفشي  من  خشية  وهناك  باملئة 
اليت طرحت  اجتماعية لكن حتى اإلن ال اصابات.ومن االقرتاحات 
اقامة مستشفى ميداني يف السجون  او اضافة اجنحة او ختصيص 

غرف يف املستشفيات هلؤالء.
طلب الرئيس عون وضع اقرتاحات خطية لدرسها مع وزير الصحة 
لوضع  وذلك  االعلى  اجمللس  اجتماع  يف  حاضرًا  يكن  مل  الذي 

األمكانات موضع التنفيذ.
االنفجار

وكان حريق ضخم اندلع امس االول اخلميس يف أحد مستودعات 
مرفأ بريوت، حيث ختزن اللجنة الدولية للصليب األمحر مساعدات 
إنسانية، ما أثار الرعب بني اللبنانيني بعد أكثر من مخسة أسابيع 

من االنفجار املرّوع الذي حّول بريوت مدينة منكوبة.
حتّدث وزير االشغال ميشال جنار بأن »أحدهم كان يقوم بورشة 
واندالع  شرارة  تطاير  اىل  أدى  ما  صاروخًا  مستخدمًا  تصليح، 
احلريق«. ورغم مرور ست ساعات تقريبًا على بدء جهود اإلطفاء، 

مل يتم إمخاد النريان بالكامل.
ومتكن مواطنون مقيمون يف ضواحي بريوت من رؤية سحب كبرية 
لدخان أسود تنبعث من املرفأ وتغطي مساء بريوت. واندلع احلريق، 
وفق ما أفاد اجليش اللبناني، يف مستودع للزيوت واإلطارات يف 
السوق احلرة يف املرفأ. وما لبث أن متّدد إىل مستودعات جماورة 
ّزن فيها بضائع مستوردة. وكانت هذه املستودعات قد تضّررت  ختخُ

بشدة جراء انفجار املرفأ يف ٤ آب. 
املستودع  أّن  القيسي،  باسم  بالتكليف  املرفأ  عام  مدير  وأوضح 
البضائع  بشحن  تعنى  خاصة  لشركة  يعود  النريان  اندلعت  حيث 
وختزينها. وقال إنه »بدأ يف براميل الزيت نتيجة احلرارة أو خطأ 

ثان« مضيفًا »من املبكر أن نعرف«.
ومساء أمس، أعلن املدير اإلقليمي للجنة الدولية للصليب األمحر 
أن  تغريدة  يف  كاربوني  فابريزو  واألدنى  األوسط  الشرق  يف 
من  اآلالف  اللجنة..  فيه  ختّزن  النريان  اندلعت  حيث  »املستودع 
احلصص الغذائية ونصف مليون ليرت من الزيت«. وأضاف »حجم 
بشكل كبري«.  االنسانية  عملياتنا  تتأثر  وقد  بعد  ّدد  الضرر مل حيخُ
وتعمل فرق الدفاع املدني وفوج اإلطفاء مبشاركة مروحيات اجليش 
على إمخاد احلريق منذ ساعات. إال أن ذلك مل حيل دون متّدد احلريق 
اىل مستودعني آخرين على األقل، يضم أحدهما أجهزة كهربائية 

منزلية. 
إن  موسى  أبو  جورج  املدني  الدفاع  يف  العمليات  مدير  وقال 
على  القدرة  دون  حتول«  ونوعيتها  وكميتها  املوجودة  »البضائع 

امخاد النريان بسرعة. 
ورّجح عون يف مستهل اجتماع اجمللس األعلى للدفاع يف القصر 
أو نتيجة خطأ  »عماًل ختريبيًا مقصودًا  أن يكون احلريق  الرئاسي، 

تقين أو جهل أو إهمال«.
واعلن اجليش اللبناني يف بيان له: اندالع حريق يف مستودع للزيوت 
واالطارات يف السوق احلرة يف مرفأ بريوت، وبدأت عمليات اطفاء 

احلريق، وستشارك طوافات اجليش يف امخاده.
واعلن املدير العام الدارة واستثمار مرفأ بريوت باسم القيسي انه 
سيصدر اليوم تعميمًا اىل مجيع التجار واملستوردين يطلب منهم 
عدم استرياد او ختزين اي مواد او بضائع قابلة لالشتعال، وتشكل 

خطرا على السالمة العامة دون اذن مسبق.
وبعد وقت قصري من اندالع احلريق، قال هيثم وهو أحد العمال 
يف املستودع األول الذي التهمته النريان لوكالة »فرانس برس«، 
الشركة«، مضيفًا  من  أخرجوا  بدأوا يصرخون،  وفجأة  نعمل  »كنا 
أن »أعمال تلحيم كانت قائمة.. واندلعت النريان، ال نعرف ماذا 

حصل«. 
وتابع »تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا االنفجار. مل أعد أعلم 

هل أتصل بعائليت أو أخوتي الذين يعملون يف املرفأ«. 
وأثار احلريق حالة من اهللع يف بريوت اليت ما زالت تلملم جراحها 
بعد االنفجار املهول الذي أوقع أكثر من 190 قتياًل وأصاب أكثر من 

6500 جبروح، عدا عن تشريد حنو 300 ألف شخص من منازهلم. 
وقالت هاال اليت كانت قد استأنفت امس عملها يف حي مار خمايل 
لي  عمل  يوم  أول  هو  اليوم  »كان  تغريدة  يف  للمرفأ  احملاذي 
يف املكتب.. بعد إصالحه بالكامل. بينما كنت جالسة، نظرت عب 
النافذة إىل مييين ألرى دخانًا أسود ضخمًا. بدأ جسدي يرجتف دون 
أن أمتكن من السيطرة على نفسي ومألت الدموع عيين«. وتابعت 

»اللعنة عليهم )بسبب( صدماتنا اليت ال تنتهي«. 
إذا  لالحتياجات  لالستجابة  »استعدادها  الفرنسية  الرئاسة  وأبدت 
لزم األمر« مؤكدة أّنها »تتابع الوضع من قرب«. وغّردت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين »حيزنين أن أرى حريقًا 
جيتاح مرفأ بريوت مرة أخرى« مبدية تعاطفها »مع الشعب اللبناني 

الذي سبق وعانى من انفجار مدمر الشهر املاضي«.
وحقوقيني،  سياسيني  لدى  شكوكًا  امس  احلريق  اندالع  وأثار 
وفق  اندلع  الثالثاء  حريق  بعد  األسبوع،  هذا  الثاني  أنه  خصوصًا 
اجليش يف الردميات املختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غري 
صاحلة. وأعادت الباحثة يف منظمة العفو الدولية دياال حيدر تغريد 
بيان اجليش اخلميس، وسألت »حّبذا لو أخبمتونا سبب احلريق يف 

مرفأ مدمر وموضوع حتت عهدتكم«. 
وسأل رئيس حزب الكتائب سامي اجلميل، الذي قّدم استقالته من 
البملان إثر االنفجار »كيف ميكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود 
كافة األجهزة األمنية والقضائية يف مسرح جرمية مرفأ بريوت؟«. 

وطالب »األمم املتحدة بوضع يدها على التحقيقات«.

تحقيق االنفجار
على صعيد التحقيق، استمع احملقق العدلي القاضي فادي صوان 

اىل مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كشاهد.
ملعطياته  تفصيليًا  شرحًا  صليبا  اللواء  قدم  سّرب  ملا  ووفقا 
اجمللس  اىل  كتاب  رفع  ذلك  يف  مبا  اختذت،  اليت  واالجراءات 
االعلي للدفاع واعالمه مبا حيصل، ال سيما بعد اشارة النيابة العامة 

التمييزية.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مــنوعات
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جنم ظن الفلكيون أنه بدأ 
ينفجر ثم اكتشفوا أنه 

»يعطس« فقط

الفلكيون يف حرية من أحد أشهر النجوم، وهو »منكب اجلوزاء« 
املعروف بالثاني ملعانا يف مساء األرض ليال، ألنهم الحظوا يف 
األشهر األخرية أن النجم الواقع يف »كوكبة اجلبار« أصبح خافتا 
بعض الشيء، كأنه بدأ يفقد بريقه، فمالوا إىل أسهل تفسري: 
بانفجار  حياته  ينهي  بدأ  األرض،  عن  ضوئية  سنة   725 البعيد 

مستعر عظيم.

»مستعر  أو   Supernova إىل  النجم  يتحول  حدث،  إذا  باالنفجار، 
أعظم« ينهار على نفسه ويتكاثف حتى يصبح كما »قزم أبيض« 
حبجم كوكب تقريبا، على حد ما طالعته الزميلة »العربية.نت« يف 
سرية النجم إذا ما أصبح »سوبر نوفا« بعد انفجاره، ويف السرية 
أنه قد يتحول أيضا إىل »جنم نيوتروني« صغري، إىل درجة أن 
قطره قد يبلغ 20 كيلومرتا على األكثر، بينما قطره املعروف هو 
مليار و280 مليون كيلومرت، وحجمه أكرب 1000 مرة من الشمس 
البالغ قطرها مليون و388 ألف كيلومرت، لذلك ميكن رؤيته بالعني 

اجملردة بوضوح يف بعض الليالي.

وكل شيء بدأ يف أكتوبر ونوفمرب املاضيني، حني رصد تلسكوب 
مادة  طيف  األمريكية،  الفضائية   NASA لوكالة  التابع  »هابل« 
كثيفة ساخنة تتحرك حنو اخلارج عرب الغالف اجلوي للنجم، وبسرعة 
320 ألفا من الكيلومرتات بالساعة، ثم بدأت التلسكوبات األرضية 
ناتج  بأنه  يستنتجون  جعلهم  وملعانه،  بسطوعه  اخنفاضا  تالحظ 
بدأ  أنه  اعتقدوا  لذلك  النجم،  من  اجلنوبي  اجلزء  حجب  غبار  عن 
ينفجر. إال أن بعض الفلكيني، دقق أكثر مبا حيدث، ووجد أنه 
ليس يف حالة انفجار، بل يعاني من زكام جيعله »يعطس« فقط، 
وبالعطس يفقد من كتلته 30 مليون مرة أكثر مما تفقد الشمس 

من كتلتها.

كمن ينفث دخان »الشيشة« من فمه
أما الرتمجة العلمية لكلمة »يعطس« اجملازية، فملخصها أن النجم 
يطرد من كتلته كميات هائلة من الغازات الكثيفة الساخنة، حبسب 
هارفارد-  »مركز  من  علمي  فريق  أعدها  جديدة  بدراسة  الوارد 
 The دورية  يف  حاليا  ومنشورة  الفلكية«  للفيزياء  مسيثونيان 
Astrophysical Journal األمريكية، وفيها أن املنطرد من الغازات 
يغطي قسما من كتلته وحيجب بعض بريقه وملعانه، لذلك يظهر 
للراصدين باهت الضوء وشاحبا، أي كمن ينفث دخان سيجارة أو 
»شيشة« من فمه، فيغطي الدخان شيئا من وجهه قبل أن يتبعثر 

ويتالشى يف اهلواء.

وما حيدث للنجم املعروف باسم Betelgeuse إنكليزيا، ليس »اآلن« 
بتوقيت األرض، بل منذ بدأ يطرد الغازات الكثيفة من كتلته عام 
1295 تقريبا، وفيه حبسب ما وجدت »العربية.نت« من أخبار ذلك 
العام، حدث ما ميكن العثور عليه يف موقع Wikipedia املعلوماتي، 
حتت عنوان »اجملاعة والقحط يف مصر والشام واحلجاز« وتفاصيله 
على قلتها هو مما تقشعر له األبدان، وتكفي عبارة فيها تقول: 
وبين  واملواشي  الكالب  من  امليتة  الناس  فأكل  األمر،  »تفاقم 
آدم، وأكل النساء أوالدهن املوتى«، وكله بسبب قحط جحيمي 

الطراز، مل تعرف املنطقة له مثيال وال سببا.

منذ ذلك العام بدأ »منكب اجلوزاء« العمالق، يتغري ويتقيأ كتال 
عمالقة من الغازات الساخنة، مساحتها مئات آالف الكيلومرتات، 
وألن ضوء النجم حيتاج إىل 725 عاما ليصل إىل األرض، مع أن 
سرعته 300 ألف كيلومرت بالثانية، لذلك مل يتعرف الفلكيون إىل 
ما بدأ حيدث فيه قبل 7 قرون إال منذ أشهر قليلة فقط بتوقيت 
األرض، ملتفتني إىل ما هو ممكن أيضا، أي أن حيدث الشيء 
نفسه للشمس، فتمطر السماء عشرات الكوارث، يصل أوهلا بعد 

8 دقائق فقط.

هذه النبتة الصحراوية أقوى من األلوفريا على التجاعيد

ُيعرف اجلل املستخرج من نبتة األلوفريا خبصائصه اليت تؤّمن عناية 
مثالية بالبشرة وتعاجل عددًا كبريًا من مشاكلها. ولكن يبدو أن 
هناك نبتة أخرى، تنتمي مثل األلوفريا إىل عائلة الصبار، ولكنها 
تتمتع بفعالية أكرب منها يف جمال الوقاية من التجاعيد. إنها نبتة 
فيما  التجميلية  واستعماالتها  فوائدها  اكتشفوا  الشوكي،  التني 

يلي.

العديد  تركيبة  يدخل يف  زيتًا  الشوكي  التني  نبتة  من  ُيستخرج 
من مستحضرات العناية التجميلّية نظرًا لفوائده املتعددة. تأتينا 
هذه النبتة من املكسيك، وهي تنمو يف بلدان حوض املتوسط 
الغالف  حتت  أن  االختبارات  وتشري  إفريقيا.  مشال  وصحارى 
القاسي ألوراق هذه النبتة الصحراوية ويف مثارها ختتبئ مكّونات 
غنّية مبضادات األكسدة باإلضافة إىل عناصر مرطبة ومغذية تتمتع 

بفعالية كبرية يف جمال العناية بالبشرة.

فوائد زيت التني الشوكي:
يساهم هذا الزيت برتطيب البشرة بالعمق نظرًا لغناه باحلوامض 
الدهين للجلد وحتافظ على  الدهنية األساسية اليت حتمي احلاجز 
نسبة الرطوبة يف طبقاته الداخلية. وهو مثالّي بالنسبة للبشرات 

اجلافة والفاقدة للحيوية.

و  ،Kو  ،Eو  ،C فئة  من  بالفيتامينات  الزيت  هذا  غنى  يساهم 
مضادة  يتمتع خبصائص  وهو  البشرة.  جتدد  آلية  تعزيز  يف   L
لألكسدة بفضل غناه مبادة ُتعرف حتت اسم »بتااليني« مما يعين 
أن تطبيق هذا الزيت على البشرة يساهم يف محايتها من الشمس 
وظهور  الكوالجني  ألياف  تلف  إىل  تؤدي  اليت  احلرة  واجلذيرات 
 E (0,1بالفيتامني الزيت  هذا  غنى  ويساهم  املبكرة.  التجاعيد 

ملليغرام يف كل 100 غرام) بتعزيز مفعوله املضاد للشيخوخة.

كيف ُيستعمل هذا الزيت؟
يكفي وضع بضع قطرات منه بني راحيت اليدين وفركها لتسخينه 
حبركات  تدليكه  خالل  من  الوجه  بشرة  على  تطبيقه  قبل  قلياًل 
دائرية. ميكن أيضًا استعمال زيت التني الشوكي لتحضري قناع 
خاص بالوجه عرب خلطه مع مكّونات طبيعّية أخرى أثبتت فعاليتها 

يف جمال العناية بالبشرة.

يف هذه احلالة يكفي خلط مقدار ملعقة كبرية من زيت األلوفريا، 
ملعقة كبرية من زيت التني الشوكي، ملعقة كبرية من العسل، 
وملعقة صغرية من عصري الليمون الطازج. ُيطّبق هذا القناع على 
بشرة الوجه والعنق مرتني أسبوعيًا بعد تنظيفها ويرتك عليها ملدة 
20 دقيقة قبل شطفه باملاء الفاتر ثم البارد. ميكن أيضًا إضافة 
بضع قطرات من زيت التني الشوكي إىل عبوة كريم النهار أو 

الليل الذي تستعملونه.

إكسري نادر ومثني:
يتم استخراج زيت التني الشوكي من بذور مثار هذه النبتة، وهو 
ُيعترب إكسري شباب نادر ومثني لصعوبة احلصول عليه ولفوائده 
املتعددة. إذ يتّم قطف مثار هذه النبتة يدويًا ثم تغسل وتقشر 
قبل استخراج بذورها لعصرها على البارد ثم تصفيتها مما يفّسر 

ندرة هذا الزيت ومثنه املرتفع،

وللحصول على ليرت واحد منه حيتاج املصنعون إىل 1000كيلوغرام 
من مثار التني الشوكي. ويتوفر هذا الزيت عادة للبيع يف متاجر 
املنتوجات الطبيعية، متاجر بيع مستحضرات التجميل العضوّية، أو 
على  والتجميلّية  الطبيعّية  املنتوجات  ببيع  متخصصة  مواقع  على 

اإلنرتنت.

للبشرة والشعر:
ال يكتفي زيت التني الشوكي برتطيب البشرة ولكنه أيضًا يعزز 
متانتها وينّظم إفرازاتها الزهمّية. وهذا ما جيعل منه مناسبًا لكافة 
جاف  زيت  فهو  الدهنية،  البشرات  ذلك  يف  مبا  البشرات  أنواع 
حميط  منطقة  يناسب  أنه  كما  وسهولة.  بسرعة  البشرة  متتصه 
الداكنة. وهو  التجاعيد ويعاجل هاالتها  اليت حيميها من  العينني 

فعال يف عالج حب الشباب، والتشققات، والندبات كما يقي من 
ظهور التجاعيد املبكرة.

يتمتع زيت التني الشوكي بفعالية يف جمال العناية بفروة الرأس 
الشعر وأطرافه من  الزهمّية كما يعتين بطول  إفرازاتها  وتنظيم 
خالل تغذيتها وإكسابها ملعانًا صحيًا. ولذلك ُينصح بتطبيق القليل 
من هذا الزيت على طول الشعر وأطرافه مرة أسبوعيًا قبل الشامبو 
وتركه ملدة 30 دقيقة قبل غسله فهو يساعد على ترميم وتغذية 

الشعر مما يكسبه مظهرًا صحيًا.

يف مشهد أقرب إىل أفالم الرعب، عاشت سيدة روسية حلظات 
كالكابوس عندما دخل إىل فمها ثعبان وهي نائمة يف باحة منزهلا 
ويتم  املستشفى  إىل  لتذهب  داغستان،  ليفاشي يف  قرية  يف 

إنقاذها.

يبلغ  الذي  املفرتس  احليوان  إزالة  مرعبة حلظة  لقطات  وأظهرت 
طوله 125 سم من فم السيدة الروسية، حبسب صحيفة »ديلي 

ميل«.

الشهري  جونسون  دواين  األمريكي  املمثل  يهمك?كشف  موضوع 
بـ«ذا روك«، أن عائلته بأكملها أثبتت إصابتها بفريوس كورونا.

وعائلته  إصابته  يعلن  روك«  من...«ذا  البالغ  املمثل  وأعلن 
إصابته  يعلن  روك«  »ذا  وحدي«  مرضت  »ليتين  بكورونا.. 

وعائلته بكورونا.. »ليتين مرضت وحدي« ثقافة وفن
وقال األطباء إن الثعبان دخل إىل فم املرأة وهي نائمة، وعندما 
إىل  الذهاب  إىل  اضطرها  شديد  بتوعك  شعرت  استيقظت 

املستشفى.

وأخضع األطباء املرأة إىل التخدير، وأظهرت اللقطات الطبيب وهو 
يزيل الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.

وهي  وجهها  على  الصدمة  ومالمح  الثعبان  املمرضة  وأمسكت 
تسحبه من فم املرأة، ثم قفزت مفزوعة وسط صرخات الطاقم 
الطيب وهم يرون طوله داخل املريضة، وبعد ذلك مت إلقاؤه يف 
أم  حًيا  خرج  كان  إذا  وما  نوعه  يتم حتديد  ولكن مل  دلو طيب، 

ميًتا.

إىل ذلك، قال السكان احملليون إنه دائًما ما ُينصح كبار السن 
والصغار بعدم النوم يف اخلارج بسبب خطر وجود الثعابني.

إخراج ثعبان من فم امرأة 
روسية

املمرضة لحظة إخراج الثعبان من فم املريضة
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صــحة ومـجتمع

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

أطعمة ينصح بتناوهلا قبل النوم لتنعم بصحة أفضل
ميكن للحصول على قدر جيد من النوم، حتسني الصحة العامة 
بشكل كبري، إذ يقلل من خطر اإلصابة ببعض األمراض املزمنة 

وحيافظ على الصحة العقلية ويعزز اجلهاز املناعي.

ُينصح باحلصول على ما بني 7 إىل 9 ساعات من  وعموًما، 
النوم غري املتقطع كل ليلة، على الرغم من صعوبة حصول 
العديد من األشخاص على ما يكفي، حسبما أفاد موقع »هيلث 

الين«.
هناك يوجد العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها 
لتعزيز النوم اجليد، مبا يف ذلك إجراء تغيريات على نظامك 
الغذائي، حيث أن بعض األطعمة واملشروبات هلا خصائص 
ميكن  ومشروبات  أطعمة   9 أفضل  يلي  وفيما  النوم،  تعزز 

تناوهلا قبل النوم لتحسني جودته.

1- اللوز

إنها مصدر  الصحية،  الفوائد  العديد من  اللوز هلا  مكسرات 
ممتاز للعناصر الغذائية، حيث حتتوي أوقية )28 جراًما( منها 
و  الفوسفور  من  اليومية  البالغني  احتياجات  من   %18 على 

23% للريبوفالفني.

اليومية  املنغنيز  احتياجات  من   %25 أيًضا  األونصة  توفر 
للرجال و 31% من احتياجات املنغنيز اليومية للنساء.

2- الديوك الرومية

الربوتني،  من  عالية  نسبة  على  الرومي  الديك  حلم  حيتوي 
جرامات   8 من  يقرب  ما  املشوية  الواحدة  األوقية  وتوفر 
من  قليل  لعدد  متواضًعا  مصدًرا  أيًضا  يعترب  الربوتني.  من 
الفيتامينات واملعادن، مثل الريبوفالفني والفوسفور، ومصدر 

غين بالسيلينيوم.
3- شاي البابونج

الفوائد  من  متنوعة  حيتوي جمموعة  مشهور  عشيب  شاي  هو 
الصحية، وغين بالفالفونات، وهي فئة من مضادات األكسدة 
اليت تقلل االلتهاب الذي يؤدي غالًبا إىل أمراض مزمنة، مثل 

السرطان وأمراض القلب.

4- الكيوي

حتتوي احلبة الواحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبرية 
من العناصر الغذائية، مبا يف ذلك 71% من القيمة اليومية 
على  و%31   %23 والنساء  للرجال  وتوفر  سي،  لفيتامني 

التوالي من فيتامني كيه.

5- عصري الكرز احلامض

الغذائية  العناصر  يوفر كميات متواضعة من عدد قليل من 
جيد  مصدر  أنه  كما  والفوسفور،  املغنيسيوم  مثل  املهمة، 
للبوتاسيوم. حتتوي احلصة 8 أوقيات )240 مللرت( على %17 
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من   %13 و  يوم  كل  املرأة  حتتاجه  الذي  البوتاسيوم  من 
البوتاسيوم الذي حيتاجه الرجل كل يوم.

6- األمساك الدهنية

»منها الضغط والعني«... 6 فوائد سحرية لتناول موزة محراء 
واحدة

واملاكريل، صحية بشكل ال يصدق،  والتونة  السلمون  مثل 
وما جيعلها فريدة من نوعها هي توفريها كمياتها استثنائية 
من فيتامني د. حصة قدرها 3 أوقيات )85 جراًما( من مسك 
ما  د،  فينامني  دولية من  على 570 وحدة  السلمون حتتوي 

ميثل 71% من االحتياج اليومي.
7- جوز عني اجلمل

من  نوًعا   19 من  أكثر  ويوفر  العناصر،  من  بالعديد  غين 
األلياف  من  جرام   1.9 إىل  إضافة  واملعادن،  الفيتامينات 
خاص  بشكل  غين  اجلوز  واحدة.  أوقية  البالغة  احلصة  يف 
باملغنيسيوم والفوسفور واملنغنيز والنحاس. كما أنه مصدر 

جيد للدهون الصحية.

8- شاي زهرة اآلالم

األمراض  من  عدد  لعالج  تقليديا  يستخدم  آخر  عشيب  شاي 
الفالفونويدية،  األكسدة  إنه مصدر غين مبضادات  الصحية. 
وتعزيز صحة  االلتهابات،  من  احلد  بدورها يف  تشتهر  اليت 

املناعة، وتقليل خماطر اإلصابة بأمراض القلب.

9- أرز أبيض

األرز األبيض من احلبوب اليت يتم استهالكها على نطاق واسع 
كغذاء أساسي يف العديد من البلدان. الفرق الرئيسي بينه 
وبني األرز البين هو أن األرز األبيض متت تنقيته من النخالة 
الغذائية  واملواد  األلياف  يف  أقل  جيعله  وهذا  واجلراثيم، 

ومضادات األكسدة.
ومع ذلك، ال يزال األرز األبيض حيتوي على كمية مناسبة من 
عدد قليل من الفيتامينات واملعادن. توفر حصة قدرها 79 
جراما من األرز األبيض، 19% من احتياجاتك اليومية من محض 
الفوليك. كما أنها توفر 21% من احتياجات الثيامني اليومية 

للرجال و22% من احتياجات الثيامني اليومية للنساء.

قدم طبيب بريطاني طريقة ثورية قادرة على إزالة التجاعيد 
و«عكس عالمات الشيخوخة« من خالل استخدام األنسجة احلية 

اجملمدة.
شركات  احدى  لدى  )العامل  عمار  أوليفييه  الدكتور  وابتكر 
 »Uvence« الوجه  حقنة  الربيطانية(،  التجميل  مستحضرات 
غري  التجميلية  العالجات  »مستقبل«  أنه  اعترب  اجلودة  عالية 

اجلراحية.
للمريض  اجملمدة  احلية  األنسجة  اجلديد  العالج  ويستخدم 
اإلجراء  هذا  يعترب  حيث  به،  اخلاصة  البشرة  شباب  لتجديد 

طبيعي 100% حبسب اخلرباء.
ويقوم األطباء حبقن أنسجة حية بالشخص مت حفظها وجتميدها 
»ديلي  صحيفة  حبسب  بشرته،  يف  حقنها  إعادة  بهدف 

ميل«.
الدهون  من  كمية صغرية  باستخراج  األوىل  اخلطوة  وتتمثل 
باستخدام خمدر موضعي من عدة مناطق مثل الفخذين، على 

سبيل املثال.
ويؤكد  فقط،  دقيقة   30 حوالي  األوىل  املرحلة  وتستغرق 

األطباء بأنها مرحلة سريعة التعايف وال تشكل أي خطورة.
وبعد ذلك يتم وضع األنسجة يف صندوق »Uvence« وإرساهلا 

إىل املخترب لتتم معاجلتها وجتميدها يف غرفة خاصة.
اخلاليا  حقن  يتم  للعالج،  جاهزين  املرضى  يكون  وعندما 
اجملمدة يف الوجه باستخدام حقنة خاصة، حيث تستمر فرتة 

العالج حوالي ثالث أشهر.
مخس  ملدة  بسيطة  بكميات  االحتفاظ  الشركة  وتستطع 
سنوات، كاحتياطي ميكن للمريض استخدامه عند احلاجة يف 

املستقبل.
إنها  العيون،  جتميل  جّراحة  زماني،  مريم  الدكتورة  وقالت 
طريقة مبتكرة من شأنها أن حتسن نوعية اجللد بشكل ملحوظ 
مع  استخدامها  »ميكن  وأضافت:  قصرية،  زمنية  فرتة  يف 
إنتاج  احلقن والعالجات القائمة على الطاقة واجلراحة لتعزيز 

الكوالجني واحلفاظ على الشباب«.
التجميليني  االستشاريني  أحد  وهو  عمار،  الدكتور  وأكد 
الرائدين يف أوروبا ولديه أكثر من 15 عاما من اخلربة اجلراحية 
مستقبل  هو  اجلديد  العالج  هذا  أن  والرتميمية،  والتجميلية 

عمليات التجميل.

»نهاية عصر البوتوكس«
طريقة ثورية إلزالة التجاعيد 

وإخفاء عالمات الشيخوخة
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NEWS

The NSW government is 
raking in more than $40 
million a year in fines 
from tens of thousands 
of people found to be 
driving unregistered ve-
hicles.
Scrapping car rego stick-
ers saved the state gov-
ernment $575,000 in 
printing costs in 2013 
and was sold to drivers 
as “making life easier”.
But it also added mil-
lions in fines with 50,000 
or more drivers busted 
in unregistered vehicles 
coughing up more than 
$250 million since 2013.
At the end of 2010, about 
34,000 people were fined 
$17.4 million for driving 
unregistered. In 2013, al-
most 59,000 drivers were 
fined $35.5 million.
In 2009 NSW Police be-
gan rolling out automated 
number plate recognition 
technology on highway 
patrol cars that could 
ping dozens of unregis-
tered vehicles.
Driving unregistered 
voids any insurance 
leaving a driver exposed 
to large risks if they are 
involved in an accident. It 
carries a hefty $686 fine 
in NSW.
While NSW rakes in the 
fines, South Australian 
police are more lenient 
and give warnings to 
about 670 drivers each 
month for running out 
of rego. In NSW fewer 
than 150 drivers get cau-

tioned, on average, each 
month, from about 5000 
who are fined.
In SA police cannot is-
sue fines for driving un-
insured until 30 days 
elapse from the registra-
tion due date. A SA Po-
lice spokesman said they 
consider a motorists’ 
driving record and the 
time that a vehicle has 
been unregistered when 
deciding on cautions or 
a fine.
A Transport for NSW 
spokeswoman said it 
is the driver’s “sole re-
sponsibility” to pay reg-
istration and update their 
details, within 14 days of 
any change.
Registration renewal re-
minders are sent to all 
drivers about six weeks 
before expiry, the spokes-
woman said.
In 2018/19 a Service 
NSW “system error” sent 
390,000 fewer registra-
tion reminder letters than 
2017/18 but not getting 
a reminder is not a valid 
excuse to avoid a fine.
John Gooley, a senior 
lawyer at Stacks Collins 
Thompson in Hornsby, 
said people often try to 
argue they didn’t get 
rego reminders but the 
courts have almost no 
leniency even when a 
client has tried to do the 
right thing.
“The revenue govern-
ments make from fining 
people has to be bal-

Scrapping car rego stick-
ers helps NSW rake in mil-
lions in revenue

anced by the costs of un-
registered and therefore 
uninsured drivers being 
involved in crashes,” Mr 
Gooley said. “The cost of 
reminding motorists to 
renew their registration 
pales in comparison to 
the effect it can have on 
people’s lives.”
Kevin Ledley spent 
weeks and about $2000 
organising a pink slip, 
a green slip, and insur-
ance, which must all be 
completed before regis-
tering a vehicle.
Despite his efforts, he got 
fined four days after rego 
was due, more than the 
amount his registration 
actually costs, because 
he says, a reminder with 
the amount to pay never 
came through the post.
“If you were intending 
not to register why would 
you pay any of those oth-
er fees?” Mr Ledley said. 
“In my mind, it is simply a 
clerical error.”
Mr Gooley said he re-
cently had a client who 
was charged with driving 
unregistered and had not 
received a renewal no-
tice.
“Ironically, the case be-
fore us was a junkie 
working for the crime 
syndicates stealing out 
of letterboxes at the same 
address,” Mr Gooley said. 
“My client was telling the 
truth, he was aged about 
55 and the magistrate 
said I agree with you, 
but the offence was still 
(proven).
“It’s an unfair and loaded 
system in some ways,” 
he said.
Formal complaints about 
lack of NSW registration 
renewal notices are up 
from 20 in 2016 to about 
150 last year.
Customers can opt-in to 
receive digital notifica-
tions, alerts, and remind-
ers online via service.
nsw.gov.au.

Kevin Ledley received a fine for having his car registration expire, 
a trap tens of thousands of people fall into each year.Credit:Janie 
Barrett
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Authorities in NSW have con-
firmed four new coronavirus 
infections with three of the 
cases healthcare workers at 
two Sydney hospitals.
One of the infections is a 
returned traveller in hotel 
quarantine.
The other three cases are 
healthcare workers at Con-
cord Hospital and Liverpool 
Hospital.
One person worked at Con-
cord emergency department 
on September 1 from 7:00pm 
to 7:00am while infectious, 
NSW Health said.
Two other healthcare work-
ers completed several shifts 
in Liverpool Hospital’s emer-
gency department from Sep-
tember 2-4.
“The three newly-reported 
health workers reported 
having no symptoms while 
at work and wore personal 
protective equipment (PPE) 
while caring for patients,” a 
NSW Health spokesperson 
said.
A visitor to Concord’s emer-
gency department has also 
tested positive for COVID-19 
after visiting on September 
1.
The case will be included in 
tomorrow’s numbers as it fell 
outside the reporting period.
“Patients considered close 
contacts and all staff work-
ing at Concord and Liverpool 
EDs at the same times as the 
positive cases are being iso-
lated and tested,” a spokes-
person said.
NSW’s chief health officer 
Kerry Chant said authorities 
were not yet able to deter-
mine the source of the infec-
tions, as workers were clad 
in PPE gear at the time.
Although the majority of 
COVID-19 transmissions are 
thought to be via person-
to-person contact, Dr Chant 
said they were exploring 
whether contaminated sur-
faces were to blame.
“We’re very keen to look at 
how transmission occurred 
in these settings,” she said
“At the moment, for some 
of the cases, there isn’t that 
clear cut, direct contact with-
out a surgical mask,” she 
said.
“We are exploring avenues 

of whether there may be 
fomite transmission —  if 
someone has contaminated 
their hands, touched items, 
and then inadvertently an-
other person who has had 
their hands contaminated 
touches their eyes or mouth, 
or adjusts their mask.”
A total of four healthcare 
workers across Concord and 
Liverpool emergency depart-

Four new coronavirus infec-
tions in NSW, three healthcare 
workers at Sydney hospitals

ments have now tested posi-
tive for COVID-19.
Previously a healthcare 
worker worked two shifts 
while infectious across both 
Concord and Liverpool Hos-
pitals.
There were 10,129 tests 
recorded yesterday, down 
substantially from the previ-
ous day’s total of more than 
38,500.

Gladys Berejiklian Dominic 
Perrottet Brad Hazzard Ga-
reth Ward Shelley Hancock 
med rel - $700 million for 
Shellharbour Hospital
NSW Government invest-
ment in Shellharbour 
Hospital has more than 
doubled, ensuring a world-
class facility on a new site, 
boosting local jobs and the 
economy.
Premier Gladys Berejiklian 
said the $320 million fund-
ing boost is part of the NSW 
Government’s COVID-19 
Recovery Plan to fast-track 
infrastructure and create 
jobs across the state.
“The NSW Government 
has increased its contribu-
tion from $250 million to 
$570 million to deliver the 
Illawarra a state-of-the-art 
hospital on a new site,” Ms 
Berejiklian said.
“This investment is about 
creating thousands of 
new jobs and ensuring the 
South Coast has a world-
class hospital with the ca-
pacity to care for the health 
needs of the community 
now and into the future.”
Treasurer Dominic Perrottet 
said a total of $700 million 
will be funnelled into the 
project from the State and 
Federal Government.
“Not only will this bigger 
facility attract world-class 
clinicians and hospital staff 
to the region but it will de-
liver up to 2,800 jobs dur-
ing construction to boost 
the local economy,” Mr 
Perrottet said.
“And by building a brand 
new hospital on a green-
field site, it provides great-

er opportunity to design a 
campus which can accom-
modate future demand and 
growth.”
Health Minister Brad Haz-
zard said the new Shellhar-
bour Hospital will relieve 
pressure on the existing 
hospital network and offer 
locals first-class facilities 
on their doorstep.
“We know in the next de-
cade one in four people in 
the Illawarra will be aged 
65 or older and need better 
access to care, in addition 
to its millions of visitors,” 
Mr Hazzard said.
“Work is already under-
way to identify a site where 
health services for all de-
mographics could be col-
located in one place and 
building can commence as 
soon as possible.”
Member for Kiama Gareth 
Ward said this investment 
would change lives in the 
region.
“When I make a promise 
to our community, I always 
get it done. I’ve been fight-
ing hard for southern Il-
lawarra residents to ensure 
we have a hospital that will 
serve our region for many 
years to come,” Mr Ward 
said.
“As a local MP, I’ve worked 
hard to deliver infrastruc-
ture that changes lives and 
saves lives – this announce-
ment takes the cake.”
Minister for Local Gov-
ernment and Member for 
South Coast Shelley Han-
cock said scores of senior 
Illawarra doctors had peti-
tioned her and fellow MPs 
for this outcome.

$700 MILLION FOR SHELL-
HARBOUR HOSPITAL
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Daniel Andrews is fac-
ing calls to end the Mel-
bourne’s curfew after he 
was thrown under the bus 
by his chief health officer 
in a shock interview.
Victorian Premier Daniel 
Andrews is facing calls to 
end the state’s night-time 
curfew immediately, after 
it was revealed that the 
unprecedented restriction 
was not based on medical 
advice.
Chief health officer Brett 
Sutton dramatically threw 
Mr Andrews under the 
bus on wednesday, mak-
ing the explosive claim in 
an interview with 3AW’s 
Neil Mitchell.
Mitchell teed up Profes-
sor Sutton by asking if 
the Victorian Government 
had ever “introduced 
something without your 
advice, or against your 
advice”.
“No not against my ad-
vice, you know, the cur-
few came in as part of the 
state of disaster, for ex-
ample, it wasn’t a state of 
emergency requirement,” 
Prof Sutton replied.
“So you know, that was 
something that was in-
troduced, but it wasn’t 
something I was against 
from a public health per-
spective.”
At his daily press confer-
ence on Tuesday, Mr An-
drews admitted that the 
curfew makes “the job of 
the Victoria Police much 
easier”.
He was grilled again on 
Wednesday, asked whose 
idea the curfew was.
“I can’t pinpoint the indi-
vidual and the day, I can’t 

give you a specific per-
son,” he said, again not-
ing “it makes the job of 
police much easier”.
He added, “If you want to 
go out and be unlawful 
now police have got the 
easiest set of arrange-
ments they have ever had 
to catch you and fine you. 
That’s what a curfew de-
livers.”
Pressed further, Mr An-
drews eventually said it 
was his decision.
“It’s consistent with the 
health advice,” he said.
“These are decisions ulti-
mately made by me, so the 
answer to the question (of 
why there is a curfew) is, 
I’ve made that decision. 
It’s a challenging one to 
make, but it’s effective.”
Hundreds of Victorians 
have been fined for cur-
few breaches since last 
month.
Victoria’s state of emer-
gency was declared on 
March 16 under the Pub-
lic Health and Wellbeing 
Act of 2008, with Prof Sut-
ton, in his role as the top 
health official, effectively 
calling the shots.
As the deadly second 
wave of COVID-19 began 
to spread, a more wide-
ranging state of disas-
ter was declared at the 
start of August under the 
Emergency Management 
Act of 1986, handing the 
reins to Police Minister 
Lisa Neville.
Yes - It’s not based on 
medical advice
No - It helps police do 
their job
In the interview on Tues-
day, Mitchell asked 

‘END THE CURFEW NOW’: Andrews under fire after bombshell revelation 

whether Prof Sutton was 
consulted on the 8pm 
curfew.
“Yeah, I was consulted on 
it but it was a separate de-
cision-making pathway,” 
he said.
Mitchell pressed, “Would 
you have introduced it?”
“In public health direc-
tions? I’m not sure,” Prof 
Sutton said. “I haven’t 
reflected on it. I think it 
has been useful. So, you 
know, if I put my mind to 
it, probably.”
Asked whether the Gov-
ernment had acted with-
out his advice on anything 
else, Prof Sutton said no.
“So this suggestion of 
tensions between you and 
the Premier, is that incor-
rect?” Mitchell asked.
Prof Sutton said, “Mm-
hmm. It is incorrect.”
The casual revelation 
sparked outrage from Lib-
erals.
Federal Liberal MP Tim 
Wilson told Sky News on 
Wednesday the curfew 
should be lifted immedi-
ately.
“It’s quite clear that it’s 
not informed by health 
advice,” he said.
“I think the only measures 
that should be in place 
are those that are nec-
essary to protect public 
health, and it’s clear that 
that isn’t the case – this 
is a political decision and 
a resource-management 
decision. We’re not here 
to be slaves of the state 
– we are free people and I 
don’t think it’s justified.”
Mr Wilson was pressed on 
whether he would support 
the curfew if it was en-

dorsed by the chief health 
officer, even if not sug-
gested by him.
“What I’m saying is, if 
it’s not backed up by 
health advice, we need 
a very clear explanation 
about what that reason 
is because it’s clearly not 
health,” he said.
“I actually want a basis of 
reasoning. I think every 
measure taken should be 
justified on the basis that 
it’s necessary to deal with 
the containment of this vi-
rus.”
Mr Wilson said the Pre-
mier was using “political 
whim” to make decisions 
that were “needlessly 
suppressing the freedoms 
of people to go about their 
daily lives” with “huge 
consequences”, including 
to mental health.
On Tuesday, Victoria’s 
Opposition leader Michael 
O’Brien reacted angrily.
“So if the (the chief health 
officer) didn’t recommend 
a curfew, why the hell did 
Andrews impose it?” he 
said.
“Labor caused the second 
wave through hotel quar-
antine. Labor’s kept us in 
it through woeful contact 
tracing. Victorians are be-
ing smashed by the sheer 
incompetence of this Gov-
ernment.”
Shadow Attorney-Gen-
eral Edward O’Donohue 
described it as a “sham-
bles”.
“Daniel Andrews needs 
to answer this, the impo-
sition of a curfew is an 
enormous erosion of free-
dom and has never been 
imposed before in Victo-
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There’s growing outrage 
over Queensland’s bi-
zarre coronavirus rules, 
given people can’t dance 
at weddings or clubs but 
can go to sex parties.
The ABC has put the 
spotlight on Queen-
sland’s bizarre coronavi-
rus rules, revealing that 
while guests are barred 
from dancing at wed-
dings, sex parties have 
the official OK.
According to the outlet, 
in Queensland only the 
bride and groom and 
their parents are permit-
ted to dance at their nup-
tials as a result of COVID-
19 restrictions.
However, sex clubs and 
organised sex parties – 
including group sex – is 
allowed under the COVID 
Safe Industry Plan.
The state’s COVID Safe 
Industry Plan for Sex on 
Premises Venues and 
Adult Parties acknowl-
edges certain venues are 
considered to be “high 
risk” but outlines spe-
cific guidelines to ensure 
“the safe return to ser-
vice provision”.
Queensland’s approach 
to coronavirus restric-
tions has been the source 
of controversy, particu-
larly when it comes to 
strict border controls.
Premier Annastacia 

Palaszczuk has been 
accused of shutting off 
the state from the rest of 
the country for political 
reasons, and not based 
on health advice, in the 
lead-up to the election.
Her freezing-out of fellow 
political leaders has also 
raised eyebrows.
NSW Premier Gladys 
Berejiklian revealed on 
2GB earlier this month 
that her relationship with 
the Queensland Premier 
wasn’t positive, but it 
wasn’t through a lack of 
trying. 
“I’ve tried to establish a 
positive relationship, but 
it’s a bit difficult when 
decisions are made with-
out even telling us,” Ms 
Berejiklian said.
“Can I compare that to 
Dan Andrews and the 
Prime Minister? The three 
of us worked together on 
a very difficult decision 
about the Victorian and 
NSW border, and I would 
like to see that applied to 
all borders.
“I think that at this stage 
of the pandemic all of us 
should be thinking about 
how we can make life 
easier for our citizens, 
what we can do rather 
than what we can’t do 
and that is certainly the 
headspace we are in 
NSW.”

Outrage as sex parties allowed but 
dancing banned in Queensland

Police patrol along Elizabeth Street in Melbourne on Sunday. Picture: 
Daniel Pockett/Getty ImagesSource:Getty Images

Victorian CHO Brett Sutton says the curfew was not part of his medical ad-
vice. Picture: Daniel Pockett/NCA NewswireSource:News Corp Australia

ria,” he said.
“Why does it remain in 
place today if it wasn’t the 
recommendation of the 
(chief health officer)?”
State Liberal MP Mat-
thew Guy said, “So the 
only person who wanted 
(or) recommended (or) 
demanded a curfew was 
Daniel Andrews? There 
was zero science behind 
it. What motivation does 
this maniac have to lock 
5.2 million people down 
with no evidence?”
Fellow MP Tim Smith said 
they were “extraordinary 
revelations”.

“The police state curfew 
that locks people inside 
their homes from 8pm is 
not based on medical ad-
vice. It’s an arbitrary deci-
sion made by that megalo-
maniac Daniel Andrews,” 
he said.
Former Premier Jeff Ken-
nett said Victorians had 
been “consistently mis-
led”.
“Curfew not recom-
mended by (chief health 
officer),” he said. “Pre-
mier says every decision 
on recommendation of 
(CHO). Who is telling the 
truth?”
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Australians will have 
access to a COVID-19 
vaccine progressively 
throughout next year if tri-
als prove successful, after 
a $1.7 billion supply-and-
production agreement 
between the federal gov-
ernment and major phar-
maceutical companies.
Two deals with the Uni-
versity of Oxford/Astra-
Zeneca and the University 
of Queensland/CSL will 
provide more than 84.8 
million vaccine doses for 
Australia and its regional 
neighbours that will be 
almost entirely manufac-
tured in Melbourne.
About 3.8 million doses of 
the University of Oxford 
vaccine would be available 
in January and February 
next year for vulnerable 
Australians and front-line 
healthcare workers.
Prime Minister Scott Mor-
rison said both vaccines 
would need to be proven 
safe and effective and 
meet all necessary regula-
tory requirements prior to 
being made available.
 “There are no guarantees 
that these vaccines will 
prove successful, how-
ever the agreement puts 
Australia at the top of the 
queue if our medical ex-
perts give the vaccines 
the green light,” he said.
He said by securing the 
production and supply 
agreements, Australians 
would be among the first 
in the world to receive a 
safe and effective vac-
cine.
The government signed a 

letter of intent to secure 
the University of Oxford/
AstraZeneca vaccine last 
month. It is the most pro-
gressed candidate, with 
late-stage phase three tri-
als in Britain, Brazil, the 
United States and South 
Africa generating strong 
immune responses with 
no significant concerns.
The University of Queen-
sland vaccine has been 
developed in Australia 
with government support 
and it was recently an-
nounced that pre-clinical 
testing had shown the vac-
cine was promising and 
already effective in animal 
models. Both of the vac-
cines are likely to require 
two doses for each person 
– an initial dose and then 
a booster.
Trials of more than 160 
candidates are expected 
to continue into 2021, with 
applications for regulatory 
approval likely to be sub-
mitted in a number of ju-
risdictions later this year. 
If proved successful and 
safe, the Oxford vaccines 
will be available from the 
beginning of 2021 while 
the UQ vaccines would be 
available from mid-2021.
More than 95 per cent of 
doses will be manufac-
tured in Australia, with 
33.8 million doses of the 
Oxford vaccine and 51 
million of the UQ/CSL vac-
cine. Each batch of doses 
will take approximately 
one month to manufac-
ture.
Mr Morrison also remains 
committed to ensuring ear-

ly access to the vaccines 
for neighbouring Pacific 
nations as well as regional 
partners in south-east 
Asia. Both agreements al-
low for additional orders 
to be negotiated and or 
doses to be donated or 
on-sold - with no mark-up 
- to other countries or in-
ternational organisations.
Health Minister Greg Hunt 
said the aim was to have 
as many Australians vac-
cinated as possible and he 
would consider medical 
advice on how to achieve 
that through public infor-
mation campaigns.
“All vaccinations help 
save lives and protect 
lives. This vaccination 
though is fundamental to 
the safety of individuals 
and our nation and it will 
protect our elderly and our 
frail and we can all help 
save lives,” Mr Hunt said.
He said while the govern-
ment supported immu-
nisation, it would not be 
mandatory and individu-
als maintain the option to 
choose not to vaccinate. 
Estimates are that up to 
80-95 per cent of the pop-
ulation must have immu-
nity to the disease to stop 
its spread.
Mr Hunt said any deci-
sions regarding vaccines 
would be based on the 
advice of the Australian 
Technical Advisory Group 
on immunisation and 
other experts, and will be 
contingent on a vaccine 
meeting all requirements 
with regard to testing and 
safety.

Australia clinches COVID-19 vaccine pro-
duction deals worth $1.7b

Prime Minister Scott Morrison tours AstraZeneca laboratories in Sydney last month.CREDIT:NICK MOIR

More than 138,000 
Queenslanders have lost 
their jobs as a result of 
COVID-19, and the pain is 
not over yet.
The number of Queen-
slanders without a job is 
expected to remain at un-
precedented levels well 
into 2021, with the state 
government to borrow 
billions to soft the blow.
The state released its 
COVID-19 Fiscal and Eco-
nomic Review on Mon-
day, eight weeks out from 
the upcoming election.
Unemployment is fore-
cast to peak at nine per 
cent in the December 
quarter, only marginally 
falling to eight per cent 
by the June 2021 quar-
ter.
Treasurer Cameron Dick 
said there was “no sug-
ar-coating” the impact of 
COVID-19 on Queensland 
families.
 “More than 138,200 
Queenslanders have lost 
their jobs since the pan-
demic started,” he said, 
adding regions most reli-
ant on tourism, such as 
Cairns, the gold and sun-
shine coasts had been 
hardest hit.
“The outlook is undeni-
ably difficult and chal-
lenging.”
But Mr Dick said his 
government’s hard-line 
stance on borders meant 
the state had fared far 
better than other Aus-
tralian jurisdictions and 

countries around the 
world.
“Strong borders are de-
livering for Queensland,” 
he said.  
The state’s gross state 
product is forecast to 
grow by 3.75 per cent in 
2021, compared to just 
two per cent Australia-
wide.
Local councils located 
outside of Brisbane will 
also be given access to 
lower interest rates, in 
the hope cost-savings 
will be used to fund job-
creating projects.
At its mid-year budget 
review in December, the 
state government pre-
dicted a $151 million sur-
plus for 2020-21. 
That windfall has now 
disappeared, instead 
turning into a $5.8 billion 
deficit.
That is expected to blow-
out to $8.1 billion in 
2021-21, about $250 mil-
lion less than what was 
forecast in July.
Government debt will 
rise to $101.9 billion, but 
Mr Dick said taxes would 
not be increased to cover 
the increasing costs.
Although he could not 
rule out a hike beyond 
June 30 of next year.
“We have no intention of 
increasing taxes or rev-
enue at this stage,” he 
said.
“But I cannot say what 
the future holds.”
The government will bor-

row an additional $4 bil-
lion in the coming weeks, 
most of which will be 
used to deliver further 
stimulus measures.
There will be $500 million 
spent on a new renew-
able energy fund, while 
another $500 million will 
be spent to establish 
a Backing Queensland 
Business Investment 
Fund, to be managed by 
the Queensland Invest-
ment Corporation.
Mr Dick said tax relief for 
Queensland businesses 
would also be extended
“When the private sector 
falls down, government 
must stand up,” he said.
“Business as usual will 
not cut it now.”
Payroll tax for July and 
August 2020 will be 
waived for companies 
with an annual taxable 
wage bill of up to $6.5 
million, while JobKeeper 
payments will continue 
to be exempt from pay-
roll tax.
Businesses operating 
out of state government-
owned buildings will be 
eligible for rent relief up 
until the end of the year, 
and deferred tax pay-
ments will be able to be 
repaid into 2021.
There are also changes 
afoot in the public ser-
vice.
The Public Safety Busi-
ness Agency will cease 
to exist from July 2021, 
while the Queensland 
Productivity Commis-
sion and Building Queen-
sland will become part of 
Queensland Treasury.
Mr Dick said there would 
be no forced redundan-
cies and voluntary ones 
were unlikely, with about 
$1 million in savings per 
year expected to come 
from other operating 
costs.
If Labor wins the October 
31 election, it will release 
a budget for 2020-21 in 
November.

$8.1bn deficit, jobless rate to hit 9 per 
cent, $101.9bn debt in Qld government 
economic outlook post-COVID

Queensland Treasurer Cameron Dick has outlined the eco-
nomic perfomance of the state. Picture: NCA NewsWire / David 
KapernickSource:News Corp Australia
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The PM has described the 
NSW COVID-19 response 
as the “gold standard” 
for Australia. Here’s what 
Gladys Berejiklian has 
done right.
New South Wales’ re-
sponse to the pandemic 
has been praised as the 
“gold standard” for Aus-
tralia, with the Prime Min-
ister saying its contact 
tracing abilities, lessened 
restrictions and open 
borders is something all 
other states and territo-
ries should aspire to.
At the beginning of the 
pandemic, NSW was the 
hardest hit state with the 
highest number of COVID-
19 cases and deaths.
Premier Gladys Bere-
jiklian and her Govern-
ment faced harsh criti-
cism after thousands of 
passengers on the Ruby 
Princess cruise ship were 
allowed to disembark in 
Sydney on March 19, de-
spite multiple passengers 
displaying coronavirus 
symptoms.
The decision led to more 
than 900 virus cases, 
which spread rapidly as 
passengers made their 
way back to their homes 
around the country.
There have been 28 
deaths officially linked to 
the ship.
Now, less than six months 
later, Prime Minister Scott 
Morrison and multiple 
health experts are prais-
ing NSW for its handling 
of the pandemic.
The state went from re-
cording 212 cases on 
March 28 to just four cas-
es on monday. So how 
did NSW get on top of its 
growing case numbers?  
NSW’s contact tracing 
team has continually 
been praised for its abil-
ity to quickly identify 
chains of transmission, 
link cases to known clus-
ters and notify close con-
tacts of known cases.
Though the state has 
seen a slight rise in cas-
es in recent weeks, the 

NSW praised as ‘gold standard’ for suppressing virus

contact tracing and NSW 
Health teams have been 
able to keep cases from 
exploding.
The PM heaped praise on 
NSW’s contact tracing 
abilities during a press 
conference on Monday, 
saying the state has set 
the standard for the rest 
of the country.
“NSW is the gold stan-
dard. That is where we 
have to get everybody to 
ensure that Australia can 
be open. The plan that 
we will work on with the 
states and territories is 
to get ourselves to that 
standard so Australia can 
be open,” he said.
Part of the reason NSW’s 
contact tracing is so suc-
cessful is due to its inte-
grated approach with the 
Health Department and 
multiple other teams, ac-
cording to Mr Morrison.
“In NSW, their special 
emergency operations 
centre is an integrated 
operation which involves 
Health – it’s actually led 
by the police in NSW. It 
certainly has Health cen-
tral to its operations, but 
there are many parts of 
government, when you’re 
dealing with a crisis of 
this nature, which needs 
to be brought together,” 
he said.
“Health is vital, and the 
way I think NSW has in-
tegrated the health re-
sponse with all of these 
others is proving to be 
very successful.”

Mr Morrison suggested 
that if all states and ter-
ritories reached the con-
tact tracing standard of 
NSW then there would be 
less need for the restric-
tions that are in place 
across the country.
Despite daily COVID-19 
cases hovering between 
single and double digits, 
NSW has considerably 
eased restrictions.
The current restrictions 
include:
• A limit on 20 visitors to 
a household at one time 
and no more than 20 
people gathering outside 
in a public place.
• Funeral services must 
adhere to an attendee 
limit of either one person 
per 4sq m or 100 people, 
which ever is reached 
first.
• Places of worship can 
have up to 100 people 
subject to the 4sq m 
rule.
• A wedding service can-
not exceed 150 people 
subject to the 4sq m rule 
and the event must regis-
ter as COVID-Safe.
• All businesses must 
operate under the 4sq 
m rule, with businesses 
such as hospitality ven-
ues, places of public 
worship, funeral homes, 
crematoria and gyms re-
quired to register as a 
COVID-Safe venue.
• The NSW/Victorian bor-
der is temporarily closed, 
with anyone who has 
been in Victoria the past 

Premier Gladys Berejiklian has been praised for NSW’s response to the 
COVID-19 pandemic. Picture: Dylan CokerSource:News Corp Australia
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14 days banned from en-
tering the state unless in 
special circumstances.
LEADING HEALTH SYS-
TEM
Part of the reason Ms Be-
rejiklian was able to get 
COVID-19 case numbers 
under control following 
the initial outbreak was 
due to the state’s focus 
on its healthcare system.
Raina MacIntyre, a lead-
ing epidemiologist from 
the Kirby Institute, said 
there was a stark differ-
ence between the NSW 
and Victorian healthcare 
systems, which could in-
dicate why the two states 
have been impacted by 
the virus so differently.
Prof MacIntyre told the 
ABC that NSW had been 
investing in its health 
system for years, un-
like the Victorian system 
which has been “deci-
mated”.
“When it comes to pub-
lic health infrastructure 
and resources per head 
of population, Victoria is 
much worse off than any 
other state in Australia,” 
she said.
“Victoria is just a shell of 
a system; it’s just been 
decimated. And that’s 
fine in the good times – 
you can get by on a mini-
mal model – but when 
there’s a pandemic all 
those weaknesses are 
exposed.”
The built up health sys-
tem has allowed NSW 
to have strong local re-
sources not only in Syd-
ney, but every other part 
of the state where clus-
ters have emerged.
Mr Morrison said even 
though NSW has had the 
“largest threats to deal 
with” during the coro-
navirus crisis, it has still 
managed to get the situa-
tion under control and al-
low the state to reopen.
“Clearly, what NSW is do-
ing is working better than 
other places because 
they have the biggest 
threats to their system 

and have had the best 
results … in response to 
those threats,” he said.
“That clearly indicates 
that that is the standard 
which we should be seek-
ing to move towards.”
It isn’t just Mr Morrison 
who has been singing 
NSW’s praises, with for-
mer PM Malcolm Turnbull 
saying Ms Berejiklian has 
been doing an “outstand-
ing job” at suppressing 
the virus.
“Sydney, it’s a big city, a 
lot of density, a big cos-
mopolitan city, a lot of 
people coming and go-
ing, it’s got all the risk 
factors, is filled with risk 
factors or infection fac-
tors as anywhere in Aus-
tralia,” Mr Turnbull told 
the ABC on Monday.
“And yet she has man-
aged so far to keep the 
virus suppressed and it 
is a huge credit to her. 
She deserves a lot more 
credit and recognition for 
what she has done.”
HOW DOES IT COMPARE 
TO VICTORIA?
As the two states with 
the highest number of 
coronavirus cases, com-
parisons have continu-
ally been drawn between 
the NSW and Victorian 
responses to the pan-
demic.
These comparisons have 
been ramped up in recent 
days since Victorian Pre-
mier Daniel Andrews re-
vealed the state’s much-
anticipated roadmap out 
of lockdown.
Many people were quick 
to question some of the 
case benchmarks for 
easing restrictions, point-
ing out Sydney would be 
back in lockdown and 
under curfew if it was fol-
lowing the same plan.
For Melbourne to reach 
the third step out of lock-
down the average num-
ber of cases must be less 
than five statewide for 14 
days and there must be 
no more than five mys-
tery cases in the two 

weeks beforehand.
By comparison, this goal 
is far lower than the av-
erage two-week numbers 
currently being recorded 
in NSW but the state still 
has considerably lighter 
restrictions.
Australian National Uni-
versity epidemiologist 
Professor Peter Colli-
gnon is one of the many 
health experts who have 
called this part of the 
plan into question.
“The criteria for moving 
between stages in Mel-
bourne is not reasonable. 
If NSW had those criteria 
it would be in stage two 
lockdown right now,” he 
told news.com.au.
Prof Collignon said the 
plan laid out by Victoria 
leans more towards elim-
ination strategy, which he 
says isn’t “realistic” with 
the roadmap’s timeline.
“A more realistic strategy 
is that of NSW and the 
Commonwealth where 
you have suppression 
and the virus at low lev-
els. You do get elimina-
tion in some areas but 
it’s always going to be 
easy to come back be-
cause it’s so widespread 
around the world,” Prof 
Collignon said.
However, Mr Andrews hit 
back at the comparison 
yesterday, saying the 
rate of community trans-
mission makes the situa-
tion in NSW a lot different 
from the one in Victoria.
“It’s unfair not to ac-
knowledge the fact that 
they haven’t had the 
community transmission 
that we’ve had. That’s not 
a point of pride. It’s just a 
fact,” Mr Andrews said.
“And trying to compare 
the two is not the same. 
I’ve seen all this com-
mentary about, ‘Oh, 
well, under our settings, 
they’d be in lockdown’. 
No, they wouldn’t. Be-
cause they’ve not had the 
community transmission 
we’ve had. So we are dif-
ferent.”
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obs, jobs, jobs. That’s the 
message to the local com-
munity as the City of Canter-
bury Bankstown prepares to 
launch its inaugural virtual 
Careers+ Expo.
The free event will be held 
online in partnership with the 
NSW Government Depart-
ment of Education, Skills and 
Employment on Wednesday 
16 and Thursday 17 Septem-
ber.
By registering for the jobs 
and skills expo, participants 
will be able to speak directly 
with industry leaders who 
offer career development re-
sources and workshops, and 
help people be better pre-
pared for the workforce.
“Careers+ is about pulling ev-
erything together, regardless 
of your level of experience, to 

DISCOVER NEW OPPORTUNITIES AT FIRST 
VIRTUAL CAREERS+ EXPO

become a one-stop-shop for 
job seekers and employers,” 
Mayor Khal Asfour said.
“This is an opportune time for 
many in the community who 
have lost jobs or are looking 
to change their careers.
“We’ve got more than 20 local 
organisations and employers 
participating as exhibitors to 
ensure we’re connecting lo-
cal jobs to local people.”
One of those exhibitors is 
Planet Group of Companies, 
whose human resources 
manager, Cheryl Williams, 
said local employers who 
employ local workers see 
many benefits.
These include seeing workers 
become strong advocates for 
their employer, have better 
worklife balance and perform 
jobs better because they’re 

invested in their community.
Ms Williams said the Careers+ 
Expo presented all job seek-
ers, and those transitioning 
from school to the workforce, 
with great opportunities.
“Our objective is to offer 
community members an 
overall understanding of our 
industry… and help with tips 
and tools to prepare them for 
the recruitment process,” Ms 
Williams said.
“We’re excited for the op-
portunity to meet community 
members and understand 
their vocational goals. As 
a virtual event we’ll reach 
those who may not have at-
tended a physical event.”
Mayor Asfour encouraged 
people to register and partic-
ipate in the first virtual jobs 
skills expo.
“We’re making it easily ac-
cessible for everyone, and if 
you don’t have internet ac-
cess, simply  book a com-
puter at one of our libraries 
to make sure you don’t miss 
out,” he said.
Council is working with a 
number of local businesses 
for Careers+ to better achieve 
positive economic outcomes 
for the wider local commu-
nity.
To find out more and register 
today, visit cb.city/career-
splus

 2020 أيـلول   12 Saturday 12 September 2020الـسبت 

Luke Walker and Cheryl Williams



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

االسرار-استشارات روحانية ونفسية- 
عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
روحانية وفلكية

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف:
0400 449 000

مـطلوب للـعمل
مزيـّنون / مزينات لتصفيف الشعر 
نسائي.. الخـربة ضرورية.. أجـر 

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366
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طـريقة 
بـروك

للـتدريـس.

امـكانية  يـحقق  الـطموح  حـيث 
الـحصول على شـهادة جامعـية.

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic
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