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وزني :رسالة عون اىل الربملان ضرورية جداً والتدقيق اجلنائي ملعرفة خسائر مصرف لبنان والتفاوض مع «الصندوق»

ماكرون يف رسالة اىل عون :لدعوة القوى السياسية بقوة لتضع جانبا مصاحلها
من اجل لبنان وتنفيذ خريطة الطريق كفيل بتعبئة دولية لتفادي االنهيار
من املقرر ان يكون
ناقش جملس النواب بعد
ظهر امس اجلمعة رسالة
الرئيس ميشال عون
حول املسؤولية املرتتبة
على النواب يف ما خص
التدقيق اجلنائي ،بعد
انسحاب شركة الفاريز
ومارسال من العقد املوقع
مع وزارة املال للتدقيق
مصرف
حسابات
يف
لبنان ،على وقع خالفات
وتشكيكات
وتباينات
أيام
قبيل
بالنيات،
قليلة من تنظيم الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون
مؤمتر مساعدات إنسانية
للبنان ،األربعاء املقبل يف
أول عرب تقنية
 2كانون ّ
الفيديو..
وعشية هذين احلدثني،
ويف وقت تقرتب فيه

نشطاء امام مصرف لبنان للمطالبة بالتدقيق الجنائي (تصوير :محمود يوسف)

حكومة تصريف األعمال
من وقف قرار اقفال
الرئيس
وجه
البلد
ماكرون رسالة تهنئة

باالستقالل اىل الرئيس
عون دعا فيها «كل القوى
السياسية بقوة ألن تضع
جانبا مصاحلها الشخصية

 Luxuryللسفر والسياحة

والطائفية والفئوية من
اجل حتقيق مصلحة لبنان
العليا وحدها ومصلحة
الشعب اللبناني»
وإذ اعرب ماكرون عن
قلقه نتيجة الوضع يف

لبنان ،اعترب ان اجتياز
األزمة يكون بوجوب وضع
خريطة الطريق موضع
التنفيذ ،وهو األمر الكفيل
وحده «بتعبئة اجملتمع
الدولي الضرورية لتفادي
االنهيار ،واملساعدة على
اعتماد اإلصالحات اليت
ال مفر منها لنهوضه من
جديد».
وتعهد ماكرون بـ»دعم
فرنسا يف تلبية حاجات
يف
امللحة
اللبنانيني
الغذاء والصحة والرتبية
واملسكن» ،مشريًا إىل
العمل مع األمم املتحدة
وجمموع شركائنا ،من أجل
عقد مؤمتر دولي لدعم
الشعب اللبناني.
وحسب ماكرون «فالعملية
تقتضي تشكيل حكومة من
شخصيات مؤهلة ،تكون
موضع ثقة وقادرة على
تطبيق كافة االجراءات».

الجلسة النيابية

وعند الثانية من بعد
ظهر امس انعقد جملس
النواب جلسة يف قصر

األونيسكو.
وعشية اجللسة ترأس
بري يف عني
الرئيس نبيه ّ

التتمة على الصفحة 21

ترامب جمدداً :االنتخابات مزورة
بنسبة !%100
التفاصيل على الصفحة 21

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني
لبحث ملف سوريا
التفاصيل على الصفحة 21

شرارة الكامور تتسلل ..وعد املشيشي
يشعل احتجاجات يف تونس
التفاصيل على الصفحة 21

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

صب جميع أنواع
املفاتيح

ترقبوا قريبا
إفتتاح مطعم أفندينا يف فيالوود
تابعوا إعالناتنا
أفران ماونت لويس

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

مـعاملة جيدة

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

إختصاصيون برتكيب Digital Locks
وسائر أنواع السكاكر ()Locks
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

Security Keys

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Australia Day celebrations to go ahead in
Cumberland City

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone
lodging a development application
will be required to upload their
application electronically through the
Planning Portal that is managed by the
NSW Government.
As a result of these changes, applications
can no longer be submitted to Council
over the counter or by email.
Further information on how to lodge
applications on the portal is available on
www.planningportal.nsw.gov.au

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

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

Australia Day gives people from all walks of
life an opportunity to come together and
celebrate what it means to be Australian.
That’s why Cumberland City Council is
encouraging residents to celebrate Australia’s
rich cultural heritage and come together at
the Holroyd Gardens to celebrate Australia
Day on 26 January 2021.
It’s disappointing that some Councils have
decided to cancel the event. To deny
your residents a COVID-safe Australia Day
celebration is completely unacceptable and
unpatriotic in my view.

At Cumberland City, we have been planning
a COVID- safe program, to ensure we mark
an important day for all Australians in line
with public health regulations. Crowd control
management measures on entry and exit,
compulsory registration and promotion of
good hand hygiene, have been included as
part of delivering a COVID-safe event.
Some of the key highlights will include
a twilight cinema, ﬁreworks, food and
live music. The Citizen of the Year and
Community Pride Awards held in conjunction
with a special Australia Day Citizenship
Ceremony will precede the free Australia
Day event from 6pm to 9pm at the
Holroyd Gardens.
The event has been assisted by the Australian
Government through the National Australia
Day Council.
For more information, please visit:
www.cumberland.nsw.gov.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
)DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

 ديسمرب/ كانون األول31 اعتبارًا من
 سيـُطلب من أي شخص يقدم طلب،2020
تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل
)Planning Portal( موقع التخطيط
.التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز
 لم يعد من،كنتيجة لهذه التغيريات
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية باليد
) أو عرب الربيدover the counter(
.اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية إيداع
Planning( الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPortal
www.planningportal.nsw.gov.
au
:لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplicationscurrentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-applicationtracking
.وذلك للتحقق من حالة تطورات معينة

إنطالق احتفاالت يوم أسرتاليا يف مدينة كامربالند
.19 يمنح يوم أسرتاليا األشخاص من تقديم حدث آمن من كوفيد
جميع مناحي الحياة فرصة لاللتقاء
واالحتفال بما يعنيه أن تكونوا وستشمل بعض النقاط البارزة
الشفق
سينما
 لهذا السبب تشجع الرئيسية.أسرتالييني
) واأللعابtwilight cinema( بلدية مدينة كامربالند السكان
.على االحتفال بالرتاث الثقايف النارية والطعام واملوسيقى الحية
Citizen of the الغني ألسرتاليا وااللتقاء يف حدائق ستسبق جوائز
،Community Pride  وYear )Holroyd Gardens( هولرويد
 التي تـُقام بالتزامن مع حفل26 لالحتفال بيوم أسرتاليا يف
،املواطنة الخاص بيوم أسرتاليا
.2021  يناير/كانون الثاني
حدث يوم أسرتاليا املجاني من
 مسا ًء يف9  مسا ًء حتى6 إنه ألمر مخيب لآلمال أن تقرر الساعة
. حدائق هولرويد.بعض البلديات إلغاء االحتفال
إن حرمان سكانك من االحتفال
 مع اتخاذ اجراءات وقد قامت الحكومة األسرتالية،بيوم أسرتاليا
وتدابري وقائية ضد فريوس بمساعدة هذا الحدث من خالل
. هو أمر غري مقبول البتة املجلس الوطني ليوم أسرتاليا،كورونا
 يرجى زيارة،ملزيد من املعلومات
.وغري وطني من وجهة نظري
:املوقع
 نخطط،يف مدينة كامربالند
www.cumberland.nsw.
،19 لربنامج آمن من كوفيد
gov.au
لضمان احتفالنا بيوم مهم لجميع
األسرتاليني بما يتماشى مع
إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان
 فالرجاء االتصال بي، وتتضمن أساعدكم فيها.اجراءات الصحة العامة
:االجراءات إدارة السيطرة على على الرقم
0419 651 187 الحشود عند الدخول والخروج
steve.christou@cumberland. والتسجيل اإللزامي مع التقيد
nsw.gov.au
 كجزء من،بنظافة وتعقيم اليدين
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لــبنانيات

ماكرون يف رسالة اىل عون :لدعوة القوى السياسية وهبه شارك يف اجتماع االحتاد األوروبي واجلوار
بقوة لتضع جانبا مصاحلها من اجل لبنان وتنفيذ
اجلنوبي وطالب باملساهمة يف تأمني عودة
خريطة الطريق كفيل بتعبئة دولية لتفادي االنهيار
النازحني والالجئني إىل مناطقهم

اكد الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون يف رسالة تهنئة بالعيد
السابع والسبعني لالستقالل
وجهها اىل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون« ،وقوف
فرنسا اليوم ،كما يف كل
وقت ،اىل جانب لبنان والشعب
اللبناني» ،مشددا على «انه
مبقدور اللبنانيات واللبنانيني
يف يومياتهم ان يعتمدوا على
دعم فرنسا يف تلبية حاجاتهم
امللحة يف ميادين الغذاء
والصحة والرتبية واملسكن.
فنحن نعمل ،بالتعاون مع األمم
املتحدة وجمموع شركائنا ،من
اجل عقد مؤمتر دولي لدعم
الشعب اللبناني».
وشدد على ان «االزمة املتعددة
اجلوانب اليت جيتازها لبنان
على خمتلف الصعد االقتصادية
واملالية واالجتماعية ،وكذلك
السياسية ،تستدعي اختاذ
تدابري قوية .واحللول معروفة:
وهي تكمن يف وجوب وضع
خريطة الطريق اليت التزمت
بها كل األطراف السياسية
يف األول من أيلول موضع
التنفيذ» ،مشريا اىل ان
«خريطة الطريق هذه جتيب يف
آن معا على متطلبات أصدقاء
لبنان الصادقني ،كما على
االنتظارات املشروعة اليت
عرب عنها الشعب اللبناني»،
متمنيا على رئيس اجلمهورية
«دعوة كل القوى السياسية
بقوة ألن تضع جانبا مصاحلها
الشخصية والطائفية والفئوية
من اجل حتقيق مصلحة لبنان
العليا وحدها ومصلحة الشعب
اللبناني».

نص الرسالة

وجاء يف رسالة الرئيس
الفرنسي« :يسعدني ملناسبة
احياء لبنان عيد االستقالل ان
أتقدم منكم ،بإمسي الشخصي
وبإسم الشعب الفرنسي،
بأطيب مشاعر الصداقة لكم
ولألمة اللبنانية.
ان فرنسا متمسكة بصورة
خاصة بعالقات االخوة اليت
جتمع بلدينا وشعبينا .وهي
تعلق بالغ األهمية على
استقالل لبنان وسيادته.
هذا الوطن الذي كان على

الرئيس ماكرون

الدوام مثال انفتاح وحرية يف
املنظقة .وقد تسنى لي ان
اجدد التأكيد على هذا االمر
خالل الزيارتني اللتني قمت
بهما يف الصيف عقب انفجار
الرابع من آب.
اني قلق للغاية نتيجة الوضع
يف بالدكم راهنا ،وانا مدرك
للصعوبات املتزايدة اليت
تواجه اللبنانيات واللبنانيني
يف يومياتهم .وهم مبقدورهم
ان يعتمدوا على دعم فرنسا
يف تلبية حاجاتهم امللحة
يف ميادين الغذاء والصحة
والرتبية واملسكن .فنحن
نعمل  ،بالتعاون مع األمم
املتحدة وجمموع شركائنا ،من
اجل عقد مؤمتر دولي لدعم
الشعب اللبناني.
اال ان كل ذلك ليس بكاف،
ذلك ان االزمة املتعددة
اجلوانب اليت جيتازها لبنان،
على خمتلف الصعد االقتصادية
واملالية واالجتماعية ،وكذلك
السياسية ،تستدعي اختاذ
تدابري قوية .واحللول معروفة:
وهي تكمن يف وجوب وضع
خريطة الطريق اليت التزمت
بها كافة األطراف السياسية
يف األول من أيلول موضع
التنفيذ .ان خريطة الطريق هذه
جتيب يف آن معا ،على متطلبات
أصدقاء لبنان الصادقني ،كما
على االنتظارات املشروعة اليت
عرب عنها الشعب اللبناني .ان
وضع هذه اخلريطة موضع
التنفيذ كفيل وحده بتعبئة
اجملتمع الدولي الضرورية
من اجل تفادي انهيار البلد
اعتماد
على
ومساعدته
اإلصالحات اليت ال مفر منها
لنهوضه من جديد.
تقتضي
راهنا،
والعجلة،
تشكيل حكومة من شخصيات
مؤهلة ،تكون موضع ثقة
وقادرة على تطبيق كافة هذه
اإلجراءات .ويف هذا االطار،
الرئيس،
فخامة
لديكم،
مسؤولية خاصة .ان لبنان
يواجه اليوم خيارات جسام،
وانتم ،بصفتكم فاعال يف
تارخيه ،تدركون هذا االمر .ان
ما طالب به الشعب اللبناني
منذ قرابة السنة يف انتفاضته

ال يزال ممكن التحقيق .وإنه،
ملن واجبكم كرئيس للدولة،
ان تستجيبوا له ،وتدعوا بقوة
كافة القوى السياسية ألن
تضع جانبا مصاحلها الشخصية،
والطائفية والفئوية من اجل
حتقيق مصلحة لبنان العليا
الشعب
ومصلحة
وحدها
اللبناني.
وتأكدوا فخامة الرئيس من
ان فرنسا تقف اليوم ،كما
يف كل وقت ،اىل جانب لبنان
والشعب اللبناني».

درغام

اىل ذلك ،استقبل الرئيس
عون قبل ظهر امس االول،
عضو «تكتل لبنان القوي»
النائب اسعد درغام ،واجرى
معه جولة افق تناولت األوضاع
السياسية العامة يف البالد،
وحاجات منطقة عكار.

رحمة

واستقبل الرئيس عون النائب
اميل رمحة ،وعرض معه الوضع
السياسي العام .واكد رمحة
بعد اللقاء على أهمية حتقيق
التدقيق اجلنائي ألنه يصب
يف مصلحة لبنان واللبنانيني.
وتناول البحث كيفية اخلروج من
االزمة الراهنة الذي ال ميكن ان
يتم اال بتضامن جهود اجلميع،
ال سيما منهم الذين يف موقع
املسؤولية .كما تطرق البحث
اىل الوضع األمين املرتدي يف
مدينة بعلبك ،وقال رمحة يف
هذا االطار« :نقلت للرئيس
عون غضب األهالي وقلقهم،
وهم يتطلعون اىل ضرورة
تثبيت االمن واالستقرار يف
املنطقة».

االب جلخ

ويف قصر بعبدا ،رئيس
االب
االنطونية
اجلامعة
ميشال جلخ مع وفد ،ضم
األمني العام للجامعة االب
زياد معتوق ونائب الرئيس
للعالقات الدولية والتعاون
الدكتور روني درزي ،وحبث
معهم يف األوضاع الرتبوية
العامة وواقع التعليم العالي
يف لبنان حاليا.

اخلارجية
وزير
شارك
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال شربل وهبه عرب تقنية
الفيديو يف اجتماع االحتاد
األوروبي واجلوار اجلنوبي،
الذي انعقد اليوم على املستوى
الوزاري ،بدعوة من إسبانيا
للشؤون
األعلى
واملمثل
اخلارجية وسياسة األمن لدى
اإلحتاد األوروبي ومفوضية
اإلحتاد األوروبي لسياسة
اجلوار ،للبحث يف الشراكة
االسرتاتيجية اليت جتمع لبنان
مع اإلحتاد األوروبي.
وأكد «حرص لبنان على
تعزيز العالقات مع االحتاد
األوروبي» ،مطالبا االحتاد
ب»املساهمة يف تأمني عودة
النازحني والالجئني اآلمنة
مناطقهم»،
إىل
والكرمية
وقال« :إن لبنان ،الذي مير
يف ظروف صحية واقتصادية
ومالية صعبة واستثنائية،
جيدد التزامه الشراكة مع
االحتاد األوروبي وضرورة
إعادة إطالق وتفعيل سبل
التعاون بني ضفيت املتوسط،
إنطالقا من تقييم مشرتك
وعميق للعالقات اليت تربطنا
ببعضنا البعض وحتديد سبل
تطويرها ،عرب االعتماد بصورة
رئيسية على العامل اإلنساني
الذي خيتزن إمكانات هائلة
تساهم يف النمو االقتصادي
واإلبداع واالبتكار بيننا».
ورأى أن «االستقرار يف
املنطقة ينطلق من التوصل
إىل حتقيق سالم عادل وشامل
يف الشرق األوسط ،وفقا
لقرارات الشرعية الدولية ذات
الصلة ،واليت تبقى املرجعية
األساسية حلل الصراع العربي
وللمبادرة
اإلسرائيلي،
العربية اليت أقرت يف بريوت
عام .»2002
وقال« :إن أوضاع لبنان
تفاقمت سوءا مع انفجار مرفأ
بريوت املأسوي يف  4آب ،إذ
أصبح حباجة إىل تقوية شراكته
مع االحتاد األوروبي وتعزيزها
وإىل الدعم يف كل اجملاالت
املالية واالقتصادية .وجندد
تأكيد استمرار متسك لبنان
باملواضيع اليت تعنينا مجيعا،
ال سيما يف حوض البحر
املتوسط».
أضاف« :توجد حاليا فرصة
للبحث يف تعديالت جوهرية
بالتحول
تتعلق
وهيكلية
الرقمي ،خصوصا بعد تداعيات
جائحة كورونا ليس فقط على
منطقتنا ،وإمنا على العامل
بأسره».
وأكد وهبه «ضرورة تطوير
التكامل اإلقليمي بني دول
واالحتاد
اجلنوبي
اجلوار
األوروبي ،كخطوة أساسية
تساهم يف تعزيز التبادالت
التجارية مع دول االحتاد
األوروبي وتزيد من قيمة
املتبادلة»،
االستثمارات

الرئيس ماكرون

الفتا إىل أن «لبنان بدأ أخريا
مبفاوضات تقنية غري مباشرة
لرتسيم حدوده البحرية اجلنوبية
كخطوة أوىل للبدء باستخراج
النفط والغاز واالستفادة
منه مع شركائه األوروبيني
التبادالت
جماالت
يف
واالستثمارات والشراكات يف
هذا اجملال».
وقال« :نشدد على أهمية
األمن واالستقرار يف منطقتنا
اليت تعاني من صراعات
متالحقة أدت إىل تدفق أعداد
كبرية من املهاجرين حنو أوروبا
ومن الالجئني والنازحني حنو
دولنا ،األمر الذي زاد من سوء
األوضاع األمنية واالقتصادية
واجملتمعات
الدول
يف
املضيفة».
أضاف« :إن لبنان منذ بداية
األزمة السورية حتى اليوم
كان وال يزال األول يف
استقبال أعداد هائلة من
النازحني السوريني ،الذين
وصل عددهم إىل أكثر من
ثلث جمموع سكانه ،وأصبحت
تداعيات هذه األزمة وخيمة
جدا ،إذ أصبح العدد اإلمجالي
للفقراء بني اللبنانيني حواىل
 2،1مليون فقري ،والمست
نسبة النازحني السوريني
الذين يعيشون يف فقر مدقع
ال 75يف املئة ،وهذه األرقام،
إضافة إىل تلك املتعلقة
باهلجرة غري الشرعية إىل
أوروبا ،تدفعنا إىل التعاون
والتنسيق من أجل الوصول
إىل حلول مستدامة ملسائل
النزوح واللجوء واهلجرة غري

الشرعية».
الدولي
«اجملتمع
وطالب
باملساهمة يف تأمني عودة
النازحني والالجئني اآلمنة
مناطقهم»،
إىل
والكرمية
مشريا إىل أن «لبنان متمسك
وال
الشراكة
بأولويات
 Compactاليت اتفق عليها مع
االحتاد األوروبي يف عام ،2016
ويشدد على ضرورة تقييم
تنفيذ هذه األولويات بهدف
إجياد نهج متكامل وحمدث يغطي
الشؤون االقتصادية واملالية
والتبادالت التجارية ،إضافة
إىل املسائل األساسية كاألمن
واحلوكمة وحقوق اإلنسان
واحلريات .كما يطالب لبنان
بإطالق شراكات متبادلة يف
جمالي اهلجرة والطاقة تكون
األوروبي
للجانبني
مفيدة
واجلوار اجلنوبي».
وأكد أن «حسن اجلوار يرتكز
على احلوار السياسي والتفاعل
والتنسيق املستمر وتعزيز
العمل والنمط اإلقليمي يف
اجملاالت كافة ،ال سيما القضايا
الدولية املهمة» ،داعيا إىل
«تعزيز العالقات بني االحتاد
األوروبي واجلوار اجلنوبي
وتفعيل احلوار بني احلضارات
والثقافات يف اجملاالت كافة.
ومن هذا املنطلق ،كانت
مبادرة لبنان بإنشاء أكادميية
اإلنسان التالقي واحلوار ،اليت
أطلقها فخامة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال عون
واعتمدتها اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بغالبية  165صوتا
بتاريخ .»2019/9/16

فرنسا تنظم مؤمترا جلمع مساعدات
للبنان يف  2كانون األول
كشفت ثالثة مصادر مطلعة لـ «رويرتز» عن «إن فرنسا
ستستضيف مؤمترا عرب الفيديو مع شركاء دوليني يوم الثاني
من كانون األول لبحث سبل تقديم مساعدات إنسانية للبنان».
ويهدف املؤمتر الذي يعقد بالتعاون مع األمم املتحدة إىل
جذب أرفع متثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات
للبنان.
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لــبنانيات

احلاج حسن بعد جلسة االتصاالت :ناقشنا سبل إعداد وفد من جتمع العلماء زار السفري علي :سوريا ستبقى
رائدة يف تبين القضايا العربية
عقد أوجريو لـ 2021والفوترة فيه وحتويل الدوالرات
الستمرار االنرتنت وشراء االيوان وقطع الغيار
عقدت جلنة االعالم واالتصاالت
جلسة برئاسة النائب حسني
احلاج حسن يف حضور وزيري
املال واالتصاالت يف حكومة
تصريف االعمال غازي وزني
وطالل حواط ،مقرر اللجنة
النائب طارق املرعيب ،والنواب:
غازي زعيرت ،نقوال صحناوي،
سيزار ابي خليل ،قاسم هاشم،
امني شري ،علي بزي ،عدنان
طرابلسي ،حكمت ديب،انور
مجعة ،روال الطبش ،عماد
واكيم ،وادي ابي اللمع.
وحضر ايضا املدعي العام يف
ديوان احملاسبة القاضي فوزي
مخيس ،القاضي عبد الرضا
ناصر عن ديوان احملاسبة،
رئيس جملس ادارة «اوجريو»
عماد كريدية ،املدير العام
لالنشاء والتجهيز يف وزارة
االتصاالت ناجي اندراوس،
املدير العام لالستثمار والصيانة
باسل االيوبي ،واخلبري يف جمال
االتصاالت الدكتور علي محية.

الحاج حسن

اثر اجللسة ،قال رئيس اللجنة
النائب احلاج حسن« :عقدت
جلنة االعالم واالتصاالت جلستها
اليوم يف حضور معالي وزيري
االتصاالت واملال ،املدعي
العام يف ديوان احملاسبة،
رئيس غرفة االتصاالت يف
الديوان ،املدير العام الوجريو،
املدير العام للصيانة واالنرتنت
يف وزارة االتصاالت ،املدير
العام لالنشاء والتجهيز ،وعدد
من الزمالء من داخل اللجنة
وخارجها ،وتغيب النائب العام
التمييزي لوجوده يف اجتماع
جملس القضاء االعلى.
وأضاف« :املوضوع االساسي
الذي كان على جدول االعمال
هو «اوجريو» والكالم الذي
اثارته اللجنة قبل اشهر واثري
يف االعالم قبل اسابيع عن
استمرار خدمات االنرتنت يف
لبنان .املشكلة هناك عقود
«اوجريو» عن أعوام 2017
و،2020
و،2019
و،2018
و 2021حمالة امام النيابة العامة
التمييزية وقاضي التحقيق
االول باالنابة يف بريوت ،الن
واالستشارات
هيئةالتشريع
وجدت فيه خمالفات وأحالته
على النيابة العامة التمييزية
اليت احالته بدورها على النيابة
العامة االستئنافية يف بريوت
وأحيل على قاضي التحقيق
االول باالنابة يف بريوت وال
يزال امام القضاء ،وبالتالي
 108مليارات قيمة العقد عالقة
عن  2018و .2019كانت هناك
مشاكل يف العقد امام ديوان
احملاسبة ووزارة املال ،وجبهود
مشكورة من معالي وزيري
ورئيس
واملال
االتصاالت
ديوان احملاسبة ورئيس الغرفة
يف الديوان ،وضع حل ملسألة
 2018و  2019وبدأ صرف
احلواالت هلم ،اما عقد الـ 2020
فكان عالقا ايضا يف املالية

الوفد خالل الزيارة

الحاج حسن
وديوان احملاسبة .واليوم تلقت
وزارة االتصاالت حوالة من
وزارة املال ب  24مليارا من
اصل  48مليارا ،وال  24االخرى
اصبحت جاهزة .كما ان عقد الـ
 2020وجدنا حال له مبساعي
معالي وزيري املال واالتصاالت
ومبواكبة
احملاسبة
وديوان
من جلنة االعالم واالتصاالت،
ولدينا عقد العام  2017عالق،
ناقشنا عقد الـ  ،2020مل ينته
يف وزارة املال ومل ينقل اىل
احلكومة ،لذلك فان القاعدة
االثين عشرية ميكن ان تعتمد
سنة  2021حتى نتفادى هذه
الثغرات».
وتابع« :احتدث عن وزارة
االتصاالت وليس عن كل
الدولة ،ناقشنا سبل حتضري
عقد «أوجريو» لسنة 2021
من اجل عدم حصول ارباك،
ونتحدث عن امرين :توفري
االيوانات وهي «اليونت» اليت
تعتمد يف االنرتنت وتأتي من
اخلارج لئال ينقطع االنرتنت يف
البلد وحتدث مشاكل .االنرتنت
للناس ،للشركات ،لالتصاالت،
للتعلم من بعد والتعليم
اونالين .وأكدت اللجنة لوزيري
وديوان
واملال
االتصاالت
احملاسبة ان االنرتنت مثل
الكهرباء واخلبز واحملروقات
هو حاجة من حاجات املواطنني
االساسية ،وخصوصا مع جائحة
كورونا والتعليم من بعد .ومن
غري املمكن للحظة ان نتخيل
لبنان من دون االنرتنت :توفري
االنرتنت من اخلارج «اليونت»
وقطع الغيار ,وتعرفون اليوم
القطع بالدوالر الذي ارتفع
سعره يعين توفري مصرف

لبنان الدوالرات الالزمة ،ولذلك
دعوناه اىل اجللسة من اجل
ضمان حتويل الدوالرات لشراء
االيوان وقطع الغيار».
وقال« :حبثنا ايضا يف موضوع
الفوترة يف «اوجريو» من
ضمن املشاكل اليت طرأت
بسبب تأخر االعتمادات ،من
جهة ،وارتفاع سعر الدوالر،
من جهة ثانية ،ومشكلة اصدار
الفواتري ،فالورق واحلرب ارتفعت
اسعارهما والفاتورة اصبحت
تكلف امواال ،وطبعا نتحدث عن
مئات آالف املشرتكني الذين
ستصدر فواتريهم شهريا،
وعن مبالغ  5اضعاف .بالتالي،
هناك تفكري جدي ،وكنت على
تواصل مع املسؤولني يف
وزارة االتصاالت ومعالي الوزير
واملديرين العامني املعنيني،
باصدار الفواتري الكرتونيا .اي
ان ترسل عرب هواتف املشرتكني
( SMSرسالة نصية قصرية)،
والذي ال ميلك  SMSنرى كيف
ستصله الفاتورة .ويف مهلة
معينة له احلق يف االعرتاض
على قيمة الفاتورة ويستطيع ان
يطبعها لتصله مع رابط .وطلبنا
من وزير االتصاالت وديوان
احملاسبة ووزير املال واملديرين
املعنيني ان ينظروا يف الناحية
القانونية هلذا املوضوع ،وكان
صدر عن جملس النواب قانون
املعامالت االلكرتونية .هذا
املوضوع سنتابعه يف الفرتة
املقبلة لنرى مدى قانونيته ألنه
يشكل حتوال مبعزل عن كلفته
املالية وهي صارت عبئا على
موازنة «اوجريو» .ويف االسبوع
املقبل ،ستعقد اللجنة جلسة
للبحث يف قضية االنشاءات».

أعلن «جتمع العلماء املسلمني»
ان وفدا منه برئاسة رئيس اهليئة
اإلدارية الشيخ الدكتور حسان
عبد اهلل ،زار سفارة اجلمهورية
العربية السورية والتقى السفري
الدكتور علي عبد الكريم علي.
بعد اللقاء صرح الشيخ الدكتور
حسان عبد اهلل ،بالتصريح
اآلتي:
«تشرفنا بلقاء سفري اجلمهورية
العربية السورية الدكتور علي
عبد الكريم علي ،وقد كان اللقاء
مناسبة للتباحث يف األوضاع
اليت متر بها املنطقة بشكل
عام والوضع يف لبنان وسوريا
بشكل خاص».
أضاف« :يف البداية ،قدمنا
لسعادة السفري العزاء برحيل
عميد الديبلوماسية السورية
املرحوم وليد املعلم ،وطلبنا
من سعادته نقل تعازينا
لسيادة الرئيس الدكتور بشار
األسد ولعائلة الفقيد واحلكومة
السورية ،وتوجهنا بالتهنئة
لتولي الدكتور فيصل املقداد
مهام وزارة اخلارجية وتعيني
الدكتور بشار اجلعفري نائبا له
وتعيني مندوب سوريا الدائم
لدى األمم املتحدة السيد بسام
الصباغ .وأكدنا خالل اللقاء على
األمور التالية:
أوال :أكدنا أن اجلمهورية العربية
السورية ستبقى رائدة يف تبين
القضايا العربية وعلى رأسها
حترير فلسطني من رجس االحتالل
الصهيوني ،معتربين أن الضغوط
اليت تتعرض هلا واحلروب اليت
شنت عليها هي بسبب متسكها
بهذه القضية ورفضها التفريط
باحلقوق العربية.
ثانيا :أكدنا أن موجة التطبيع
بني حكام بعض الدول العربية
والكيان الصهيوني هي جهد
العاجز ولن تغري من واقع
متسك الشعوب العربية حتى
شعوب الدول املطبعة بالقضية
هذه
ورفض
الفلسطينية
الشعوب للتطبيع وإصرارها

وثيقة امنية ..

«سوري يريد تنفيذ تفجري يف بريوت»!

حصل موقع التيار الطين
احلرعلى صورة عن وثيقة
املديرية
مصدرها
اتصال
العامة لألمن العام عن ان احد
السوريني ارسل رسالة نصية
الحد االشخاص خيربه فيها عن
نيته تنفيذ تفجري يف بريوت.

وفيما مل يصدر حتى الساعة اي
بيان رمسي يف هذا اخلصوص،
اشارت معلومات موقعنا اىل ان
الوثيقة صحيحة ومت تعميمها
على االجهزة من قبل االمن
العام.
اىل ذلك اكد مصدر امين

ملوقعنا انه على رغم ان
الوثيقة صحيحة لكن ليس من
الضروري ان يكون مضمون ما
كتبه السوري صحيحا او جديا،
فهكذا رسائل ترسل دائما لكن
من غري الضروري ان تكون
جدية وفعلية.

على حترير فلسطني كل
فلسطني من رجس االحتالل
الصهيوني.
ثالثا :استنكرنا القصف املتمادي
لألراضي
الصهيوني
للعدو
السورية ومواقع وقوات اجليش
العربي السوري البطل ،ونوهنا
بالتصدي الرائع هلذه اهلجمات
وإفشال الكثري منها ،وتقدمنا
بالعزاء والتهنئة لشهداء اجليش
والشعب ،ودعونا اهلل عز وجل أن
مين على اجلرحى بالشفاء العاجل،
وأكدنا موقفنا كتجمع بأنه جيب
أال نرتك هذه االنتهاكات من
دون رد وال بد من إرساء معادلة
القصف بالقصف ألن هذا العدو
الغاشم ال يفهم إال لغة القوة.
رابعا :أكدنا أهمية تطوير

العالقات بني اجلمهورية العربية
السورية واجلمهورية اللبنانية
اليت مت التأكيد عليها يف الدستور
اللبناني ووثيقة الطائف ،وانتج
اجمللس األعلى السوري اللبناني،
وهذا األمر يشكل ضرورة للبنان
ملواجهة األزمة االقتصادية اليت
يعاني منها واليت تساهم جتارة
الرتانزيت عرب سوريا بالتخفيف
منها ،كما التجارة البينية بني
البلدين ،واإلستفادة من استجرار
الطاقة الكهربائية من سوريا إىل
لبنان والتنسيق الكامل بني
احلكومتني اللبنانية والسورية
إلعادة النازحني السوريني إىل
بلدهم بعد أن حتررت اغلب
األراضي السورية وميكن العودة
اآلمنة إليها».

وضع رسالة صوان بإطار اهلروب من املسؤوليات

بري عن انفجار املرفأ:لقد
قمنا بالالزم وأجبناه

الرئيس بري مرتئسا اجتماعا لهيئة مكتب املجلس

ترأس رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
اجتماعا هليئة مكتب اجمللس،
حضره نائب رئيس اجمللس
ايلي الفرزلي والنواب :آالن
عون ،مسري اجلسر ،هاغوب
بقرادونيان ،هادي ابو احلسن
وميشال موسى واألمني العام
جمللس النواب عدنان ضاهر.
وخصص االجتماع ملناقشة جدول
اعمال جلسة جملس النواب اليت
من املقرر ان تكون انعقدت يوم
اجلمعة (امس) ،عند الثانية من
بعد الظهر يف قصر االونيسكو،
واالجراءات اليت ميكن اختاذها.
من جهة ثانية ،سئل الرئيس
بري عما ذكره بعض الصحف
من أن اجمللس النيابي قد تسلم
رسالة عن انفجار املرفأ ،فأجاب:
«لقد قمنا بالالزم وأجبناه».
وأفادت قناة اجلديد بأن رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري وضع

الرسالة اليت وجهها احملقق
العدلي يف قضية انفجار
ن إىل
مرفأ بريوت فادي صوا 
جملس النواب ،عرب النائب
العام التمييزي القاضي غسان
عويدات ،يف إطار اهلروب من
املسؤوليات.
ولفتت القناة إىل بري ،الذي
انزعج من الرسالة ،دعا هيئة
مكتب اجمللس لإلجتماع فورًا
لكي يرد سريعًا على الرسالة
ويعيد الكتاب إىل القاضي
عويدات ،مؤكدة أن حمتوى
الرسالة اليت وجهها بري كان
عالي النربة.
وكشفت القناة أن بري خاطب
القضاة الذين ال يقرأون القانون
وال يعلمون املواد اليت يتحرك
على أساسها اجمللس األعلى
لحماكمة الرؤساء والوزراء
 ،واعترب أن احملقق العدلي مل
يكتف بعدم مراعاة األصوال إمنا
خالفها أيضًا.
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل فريق عمل اغنية بدنا نعيش:

على املربني متابعة األطفال وتنشئتهم
على حمبة اآلخر والعناية بالرباءة

الرئيس عون خالل استقباله فريق عمل أغنية بدنا نعيش
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ان «على املربني
متابعة األطفال وتنشئتهم على
حمبة اآلخر والفضائل اليت تعود
باخلري عليهم وعلى اآلخرين،
وكيفية التعامل مع اشقائهم
يف الوطن ،وتزويدهم باملناعة
الكافية ملكافحة الوباء الذي
ينتشر يف اجملتمع».
وشدد على «أهمية العناية
بالرباءة اليت ال تنحصر بالطفولة
فقط ،بل تتعداها اىل براءة
الضمري الذي يعترب وسيلة
التعبري لالنسان بشكل عام».
كالم الرئيس عون جاء خالل
استقباله بعد ظهر امس االول
اخلميس يف قصر بعبدا ،فريق
عمل اغنية «بدنا نعيش» LET
 US Uniteاليت يؤديها أطفال
لبنانيون ،وهدفها التوعية على
أهمية السالم والعيش بأمان.

ضو

وحتدثت بداية السيدة رينيه
ميشال ضو اليت عرضت لفكرة
هذا العمل واملراحل اليت متت
واهلدف منه ،وهو «الدعوة اىل
احلياة الكرمية والعيش بسالم
يف هذا الوطن الذي يؤمن به
األطفال كما الكبار».

حبقة

اما السيدة سعاد حبقة فأوضحت
ان األطفال «عربوا من خالل
هذه االغنية عن مشاعرهم
بكلماتهم اليت يفهمونها وهي
عفوية وصادقة ،واليصال
رسالة مفادها انهم يريدون
ان يعيشوا بسالم يف لبنان».

عبود

من جهته ،حتدث السيد جوني
عبود فقال« :فخامة الرئيس،
نشكركم على استقبالنا يف
قصر بعبدا ،قصر الشعب
اللبناني ،وامسحوا لي ان
استشهد بقول للسيد املسيح
«دعوا األطفال يأتون الي وال
متنعوهم فألمثال هؤالء ملكوت
اهلل» ،وهناك قول للنيب

حممد (صلعم) «من منكم ال
يتصرف بلطف مع صغري فال
يستحق ان يكون من اميت».
خذوا احلقيقة من فم األطفال
«بدنا نعيش» ،هي امجل ما
عربت عنه الطفولة الرافضة ملا
اصابها يف اليوم املشؤوم يف
الرابع من آب الفائت ،طفولة
متردت بسالم وحمبة اليصال
رسالة اىل القادة يف لبنان
ورجال الدين ودعتهم اىل
الوحدة .التزم األطفال الصدق
النه يوصل اىل احلقيقة ويبين
جسور الثقة بني اجلميع ،وحنن
نلتزم الصدق واهلل هو الذي
حياسب .نناشدكم ،فخامة
الرئيس ،ان تضعوا يدكم بيد
هؤالء األطفال لنبين معا وطنا
حنلم به مجيعا ،فلكل طفل
احلق باحلياة والعيش بكرامة
دون ذل».
وأشار اىل انه «ال جيب ان تعيش
الطفولة الرجولة املبكرة ،وجيب
تأمني العلم واملعرفة لألطفال،
وعدم التسول على الطرقات،
او التعرض ملفاجآت غري سارة
تصعب عليهم احلياة».
واستمع الرئيس عون اىل
عدد من األطفال ناشدوه
باللغات العربية واإلنكليزية
والفرنسية ،محاية الطفولة
وتأمني مستقبل مشرق وزاهر
هلم ولكل األطفال .ثم ادوا
اغنيتهم بأصواتهم املالئكية
اليت صدحت يف ارجاء القاعة،
العفوية
بكلماتهم
وعربت
والصادقة عن توقهم اىل
العيش بسالم وأمان يف لبنان
«احلى البلدان».

الرئيس عون

وحتدث الرئيس عون مرحبا
على
والقيمني
باألطفال
العمل ،معربا عن سعادته
وتأثره مبا قدمه األطفال الذين
تشع الرباءة من اعينهم ،وقال:
«من واجب املربني متابعة
األطفال وتنشئتهم على حمبة
اآلخر والفضائل اليت تعود
باخلري عليهم وعلى اآلخرين،

وكيفية التعامل مع اشقائهم
يف الوطن ،وتزويدهم باملناعة
الكافية ملكافحة الوباء الذي
ينتشر يف اجملتمع ،وحنن
نعيش اليوم حالة وباء صعبة.
وكونكم من املتابعني لألطفال،
تدركون أهمية العناية بهم
وبالرباءة اليت ال تنحصر
بالطفولة فقط ،بل تتعداها
اىل براءة الضمري الذي يعترب
وسيلة التعبري لالنسان بشكل
عام ،ليكون مرتاح الضمري
يف كل مراحل حياته ،ولو انه
قلق على كيفية تأمني العيش
ومتابعة
وأوالده،
لعائلته
عمله واهلموم اليومية ...هذه
احلياة هي اليت حتمل معنى،
بدل ان تكون فارغة ومرحلية
ال اثر هلا يف اجملتمع ،فلكل
شخص اثر يرتكه اكان كبريا
ام صغريا ،وهذا االمر يبدأ من
عائلته .وانا على ثقة ان هؤالء
األطفال سيغدون اشخاصا
بارزين وسينجحون يف تقريب
املسافات مع اآلخرين».
يذكر ان فكرة هذه االغنية نشأت
بعدما استمعت السيدة ريتا
عبود وهي صاحبة دار حضانة
 BEBES CALINSلألطفال ،اىل
عدد من األطفال الذين عربوا
عن مشاعرهم احلزينة بسبب
االنفجار يف مرفأ بريوت يف
الرابع من آب الفائت .وقررت
وضع هذه املشاعر يف اغنية
وقامت
األطفال،
يؤديها
بالتواصل مع عدد من القيمني
على هذا العمل ،ومنهم الكاتب
وامللحن الفنان جوني عبود،
واملنتجة املنفذة السيدة سعاد
حبقة ،واملسؤول عن الرتتيب
غابرييل
السيد
املوسيقي
ساسي ،واملسؤول عن تسجيل
وحترير الصوت السيد فارس
أبو ملهب الذين قدموا خربتهم
وجهدهم دون مقابل مادي،
وبدأ اختيار األطفال الذين
مل يتعدوا السبع سنوات من
العمر ،واخضاعهم جللسات
تدريب ،قبل ان يتم تصوير
االغنية وتسجيلها».

أبي اللمع:
كل تأخري يف
احلكومة يفاقم
االزمة
أكد عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب ماجد ادي
ابي اللمع اننا «اليوم ،ويف
ظل االحنالل الذي نراه يف
السلطة التنفيذية ،نعاني من
مشاكل عديدة على املستوى
واالنهيار
االقتصادي
احلاصل».
واعترب بعد اجتماع جلنة
االقتصاد والتجارة النيابية
ان «كل تأخري يف تشكيل
احلكومة سيفاقم ويزيد االزمة
االقتصادية وحالة الفقر
الذي نعاني منها مجيعا يف
لبنان».
وقال« ،ال ميكن ان نكون
التنفيذية
السلطة
مكان
العاجزة واليت مل تتألف،
واعتقد انه يف كل يوم
تأخري كلما اقرتبنا أكثر من
اهلاوية».
وأشار اىل أنه «من املؤكد
ان املساس بودائع الناس
ممنوع ،ويبشروننا ان التغطية
على السلع األساسية مل تعد
بسبب
وبالتالي
مؤمنة،
اخنفاض االحتياط املوجود
فانهم سيذهبون اىل املساس
باحتياط املودعني».
وتابع« ،هذا موضوع غري
مقبول وخطري جدا ،وبالتالي
كل هذه املواضيع تداهمنا.
إضافة اىل ذلك هناك املوازنة
السنوية اليت تأخرت وال أحد
يتحدث بها ،هذا املوضوع
ال يدل على اننا نذهب يف
االجتاه الصحيح لرتتيب األمور
ونعود على أساس االثين
عشرية ،وبالتالي هذا موضوع
غري مطمئن وعلى السلطة
التنفيذية القيام بأسرع وقت
بوضع موازنة للعام املقبل».
وأضاف« ،لقد تأخرنا باملهل
الدستورية ولكن حنتاج على
األقل لنرى االجتاهات العامة
اليت ستتخذها املالية العامة
العام املقبل».

كتلة الوفاء للمقاومة :لالسراع يف تشكيل
حكومة مع مراعاة التوازنات وإجراء التدقيق
اجلنائي واالستعداد التام ملناقشة مقرتحات
لتطوير قانون االنتخاب

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري ،بعد ظهر
امس االول يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدرت البيان اآلتي:
«بني عقد التشكيل احلكومي،
ومسألة التدقيق اجلنائي،
ترتدى أوضاع البالد وترتنح
مصاحل اللبنانيني على أرجوحة
شد احلبال والتنافر بني كر
وفر ،لتصفية حسابات ال حتقق
جدواها يف ظل نظام سياسي
يرعى تقاسم املغامن واملصاحل
بني الطوائف وحيظى برضاها،
وينال نصيبه من االستقرار تبعا
الستمرار التوازن /التسوية يف
ما بينها.
إن الواقعية تقتضي من اجلميع
يف هذه املرحلة التعاون من
أجل تشكيل حكومة تنهض
مبعاجلة األزمات الراهنة ،مع
مراعاة التوازنات املعتمدة يف
البالد .ألن أي إخالل يطال أي
فريق متثيلي اآلن سوف يفاقم
عقبات
ويستولد
األزمات
ومعوقات ال مصلحة ألحد
فيها ،على األقل يف املرحلة
الراهنة.
يف الشأن اإلقليمي ،تبدو
أوضاع املنطقة هشة بفعل
التساقط املريب واملمنهج
ألنظمة اخلليج باجتاه تطبيع
عالقاتها مع كيان العدو
اإلسرائيلي ووسط توهم خائب
بأن ذلك ينهي قضية فلسطني
ويثين حمور املقاومة يف
املنطقة عن التصلب يف الدفاع
عن حقوق األمة ومصاحلها
وعن اإلصرار على مواجهة
العدو الصهيوني وخمططاته
التوسعية واالستيطانية يف
فلسطني والعامل العربي.
لقد ناقشت الكتلة اليوم
امللفني احمللي واإلقليمي
وخلصت إىل ما يأتي:
 -1مع التزامنا بقانون االنتخاب
النافذ ،تبدي الكتلة استعدادها
التام ملناقشة مقرتحات لتطوير

قانون االنتخاب حنو األفضل
ومبا يعزز صحة التمثيل
وفاعليته.
 -2تؤكد الكتلة ضرورة إجراء
التدقيق اجلنائي وتعترب أن
رسالة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بهذا اخلصوص
إىل اجمللس النيابي ،ومسارعة
الرئيس نبيه بري إىل عقد
جلسة نيابية عامة ملناقشة هذه
املسألة ،خطوتان وفق األصول
الدستورية تأمل الكتلة ان
تؤديا اىل وضع التدقيق
اجلنائي موضع التنفيذ.
 -3تعترب الكتلة أن التأخري يف
تشكيل احلكومة بات من شأنه
أن يلحق أضرارا جسيمة بالبالد
على كل املستويات ،ولذلك
فإنها تدعو إىل ضرورة التحرك
السريع يف هذا االجتاه ،وإىل
االستفادة من كل بادرة تعاون
لتذليل العقد وختطي العقبات.
 -4جتدد الكتلة إدانتها
لسياسة التطبيع اليت انتهجتها
أنظمة خليجية عن سابق إصرار
عليها
وشجعت
وتصميم،
األمريكية
اإلدارة
ورعتها
الداعمة لإلرهاب الصهيوني،
وتوىل النظام السعودي يف
املنطقة تغطيتها ومحايتها،
وتشدد الكتلة على خماطر
وتداعياتها
السياسة
هذه
على هوية ومصاحل املنطقة
وأهلها ،وجتد أن االتصاالت
القائمة واالجتماعات والزيارات
املدانة ،السرية أو املعلنة،
بني قادة العدو الصهيوني
وأطراف النظام اخلليجي سرتتد
سلبا على أطرافها بفعل يقظة
شعوب املنطقة.
 -5ترى الكتلة أن كل عمل
عدواني قد تلجأ إليه االدارة
االمريكية أو الكيان الصهيوني
ضد أي طرف من أطراف قوى
ودول حمور املقاومة يف
املنطقة ،يشكل إمعانا موصوفا
يف تهديد األمن واالستقرار
الدوليني».

وديع اخلازن :ال أمل يف اسرتداد ما نهب يف
غرف العتمة بالبساطة

نبه رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن يف تصريح له أمس
االول ،اىل أنه «جمرد السري
للكشف
اجلنائي
بالتحقيق
عن اإلختالسات والسرقات
وتوارخيها ومواقعها ،يظهر
عن أمساء املتورطني مما يوجب
تسميتهم» .وقال« :مسعنا يف
األمس الكثري من املسؤولني
وهم يؤشرون ويؤكدون أهمية
حماسبة كل املختلسني يف
الدولة مهما عال شأنهم من دون
أن حيددوا من هم هؤالء».
اضاف« :قد يكون بني الداعني
إىل مكافحة الفساد ،ما ينطبق
عليه املثل السائد «دود اخلل
منه وفيه» .وال ضرورة أو أمل

إلسرتداد ما نهب من مليارات
الدوالرت يف «غرف العتمة»
مبثل هذه البساطة اليت يتنطح
بها احملاضرون بالعفة .فما
العمل للخروج من هذه الورطة
اليت تنذر بشرور مستطرية على
مستقبل البالد السياسي واألمين
واإلقتصادي واإلجتماعي ،إذا
إعتمدنا ال مسح اهلل ،مقولة «إن
فضحتين سأفضحك».
وتابع يقول « :صحيح أن جمرد
«فتح العيون» على السرقات
وتوارخيها ومواقعها تؤشر إىل
املرتكبني ولو مل يسموا ،وهم
بأكثريتهم الساحقة معروفون
من الشعب اللبناني».
واعترب ان «تفعيل التحقيق
اجلنائي ووضع يد القضاء

على كل امللفات اليت تفوح
منها روائح الفساد للكشف
عن اإلختالسات والسرقات
وتوارخيها ومواقعها ،سيظهر
عن أمساء املتورطني مما يوجب
تسميتهم ،ويكون «فزاعة»
لكل من تسول له نفسه
مد اليد على املال العام،
الذي هو ملك الشعب .وإذا
سلكنا ،بشكل جدي وبعيدا من
التسييس ،بالتحقيق اجلنائي
يف كل دوائر وجمالس الدولة،
وإختذنا اإلجراءات القانونية
املؤدية إىل املطالبة واحملاسبة،
فإنها كافية للحكم واملكاشفة
إلسرتداد األموال املنهوبة
ونشر «الغسيل القذر» أمام
املواطنني».
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الفرزلي  :سعد احلريري «لن خيرج ولن
حيرج» وهناك صندوق للبنان مبليارات
الدوالرات عند تشكيل احلكومة

أعلن نائب رئيس جملس النواب
إيلي فرزلي أن «القانون
اإلنتخابي مت طرحه قبل ثورة
 17تشرين وقد نوقش حينها
ونوقش تباعًا خالل أكثر من
جلسة على مدى سنة ونصف
وصو ً
ال إىل جلسة الغد (أمس
اجلمعة) وهو قانون مقدم من
أكثر من كتلة وليس فقط من
كتلة التنمية والتحرير».
وأشار فرزلي يف حديث لربنامج
هنا بريوت عرب «اجلديد» إىل
أنه «إذا كان النواب يرغبون
بإقامة اإلنتخابات يف موعدها
فعليهم دراسة القانون قبل
سنتني وجلسة الغد ليست
لتحديد بنود القانون إمنا
ملناقشته ودراسته فقط».
وأكد أنه «إذا مل يتم اإلتفاق
على قانون إنتخابي لن يتم
وسيتم
اإلنتخابات
تأجيل
إجراءها يف موعدها وفق
القانون احلالي» .وقال« :لن
نصادق على قانون إنتخاب ال

يؤمن توافق مسيحي إسالمي
واملسألة ال دخل هلا بتغيري
موازين القوى».
وشدد على «أننا سنشهد
بأم العني أن جملس النواب
«بأمه وأبيه» مع التدقيق
اجلنائي ولن نرضى أن تعفى
من التدقيق أي وزارة أو «أي
زاروبة» يف احلكومة».
وكشف فرزلي أنه «عندما
تتشكل احلكومة سيتم مجع
األموال يف صندوق سيتم
إنشاؤه وستساهم السعودية
فيه بـ «مليار دوالر» ،وأضاف:
أقول لكم أن الرئيس احلريري
«لن خَيُرج ولن حُيَرج».
ولفت إىل أن «عندما انسحبت
شركة «ألفاريز» من التدقيق
اجلنائي مل تعد جتيب على وزير
املالية ومل تعد حتضر إجتماعات
رئيس اجلمهورية ما يؤشر إىل
وجود أمر خارجي هلا باإلنسحاب
كما حصل مع شركة «توتال»
يف ملف النفط».

صدور القرار الظين يف انفجار
مستودع الطريق اجلديدة
أصدر قاضي التحقيق األول
باإلنابة يف بريوت شربل أبو
مسرا قراره الظين يف االنفجار
الذي وقع يف مستودع حيوي
مادة البنزين يف حملة الطريق
اجلديدة ،وذلك نتيجة احتكاك
كهربائي األمر الذي أدى إىل
سقوط ثالثة قتلى وعدد من
اجلرحى.
وأحال أبو مسرا صاحب
املستودع ع.س ،املوقوف منذ
وقوع االنفجار يف التاسع من
تشرين األول الفائت ،على

القاضي املنفرد اجلزائي يف
بريوت للمحاكمة جبرم التسبب
مبقتل ثالثة أشخاص وجرح
آخرين وأضرار باملمتلكات
العامة واخلاصة.
واعترب أبو مسرا يف قراره
الظين أن املدعى عليه أقدم
على ختزين مادة خطرة يف
جيهز
ومل
سكين،
مبنى
املستودع بوسائل التهوئة
معرضا
اإلطفاء،
وأجهزة
السالمة العامة لسكان املبنى
واجلوار للخطر.

رمحة :الجراء يساعد لبنان على استعادة
ثقة ابنائه بدولتهم واكتساب احرتام
اجملتمع الدولي

رأى النائب السابق اميل رمحة
يف تصريح «ان املطلوب
اليوم ليس االلتفاف اىل جانب
هذا املسؤول او ذاك ،وهذه
املرجعية او تلك ،امنا املطلوب
االلتفاف حول اي اجراء يساعد
لبنان على استعادة ثقة ابنائه
بدولتهم ،واستنهاض قدراتها،
واعادة اكتساب احرتام اجملتمع
الدولي به».
واضاف« :هذا االجراء يكون
بالذهاب فورا اىل التدقيق
اجلنائي املالي الذي ال حيتاج
اىل تعديل يف قانون النقد
والتسليف ،بل اىل قرار من
جملس الوزراء متخذ من قبل
استقالة احلكومة .وحتى لو
كان ال بد من تعديل ،فماذا
ننتظر لالقدام عليه .فاستمرار

اهلروب من خطوة شجاعة يف
هذا االجتاه يؤدي اىل انهيار
امشل من االنهيار القائم حاليا
يستحيل اخلروج منه».
على
«يتعني
انه
ورأى
املسيحيني التمسك بسقف
املصلحة العامة اليت جتمعهم،
واال يدعوا خلالفاتهم ان تسقط
هذا السقف على رؤوسهم
الن االمثان ستكون غالية
يسددونها من قدرتهم على
الثبات يف وقت يطرق االحباط
بابهم بقوة».
ودعا رمحة اىل «احلفاظ على
القدرة وعلى مستوى بقائنا
يف لبنان وعدم خرق سقف
املصلحة املسيحية النها مل
تتعارض يوما مع مصلحة لبنان
واللبنانيني مجيعهم».

كورانيات

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل  24حالة وفاة و 1859إصابة
جديدة بكورونا يوم امس االول اخلميس.

وفد من حزب اهلل يقدم واجب
العزاء بـ جوزيف طوق يف بشري آن اوان اليقظة وما خنشاه ان
بقينا على املسار نفسه أن يصبح
لبنان كله على صورة املرفأ
حلود هنأ نقيب احملامني على مبادرته:

الوفد خالل العزاء
قام وفد من حزب اهلل ،أمس
االول ،بزيارة اىل بشري لتقديم
واجب العزاء بالفقيد جوزيف
عارف طوق .وعلى رأس وفد
من احلزب قدم الشيخ رضا أمحد

مسؤول حزب اهلل يف الشمال
العزاء لوالدة الفقيد طوق يف
صالون كنيسة السيدة يف
بشري ممث ًال االمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل.

التقدمي :ندين بشدة ما يتعرض
له احملامون من خرق للحصانة
أكدت مفوضية العدل والتشريع
يف احلزب التقدمي اإلشرتاكي،
يف بيان أنه «يوما بعد يوم
يكرس هذا العهد نظرية الدولة
املخابراتية البوليسية اليت حتكم
باحلديد والنار ،فإذ به يتجاوز
كل اخلطوط احلمراء املتعلقة
باحلصانات اليت منحت دستوريا
وقانونيا للمهن املدافعة عن
احلق والعدالة واحلريات العامة،
ومنها حصانة احملامي ،فيحاول
أن يسقطها ،وهذا ما حصل
من تعد مريب على احد الزمالء
احملامني ،وهو خري دليل على
تصرفات هذا العهد ومنظومته
العسكرية والسياسية».
وقال البيان« :إن مفوضية
العدل والتشريع يف احلزب
تدين
اإلشرتاكي
التقدمي
بشدة ما يتعرض له احملامون
من خرق للحصانة اليت يتمتعون
بها وهدر إلنسانيتهم كمواطنني
لبنانيني سواء ملا تعرضوا له
على يد القضاء عرب إصدار قرار
مبنع حمام من ممارسة مهنته

أو توقيف آخر خالفا لألصول
القانونية ،أو ما متارسه القوى
االمنية حبقهم من تعديات
متكررة ال ميكن وصفها اال
بالسافرة».
وحذرت املفوضية من «تصرفات
انتقامية بعد تعديل املادة 47
من قانون اصول احملاكمات
اجلزائية اللبناني واليت شكل
احملامون رأس حربة إلقرارها
عرب اجمللس النيابي» .ودعت
«نقابيت حمامي بريوت والشمال
الختاذ موقف موحد صريح
وواضح حيفظ كرامة احملامني
عرب املطالبة مبحاسبة كل من
جترأ عليهم ،حتى ولو كلف األمر
مقاطعة اجللسات على اختالف
أنواعها ،واعتبار أن العدالة
يف لبنان غري متحققة طاملا
ان حراس العدالة وفرسانها
والقيمني على حتقيقها هم
مضطهدون مقموعون وميارس
حبقهم أقصى أساليب االذالل
والتحقري من قبل هذه السلطة
الفاسدة».

اللواء ابراهيم عرض مع كوبيتش
التطورات السياسية واألمنية

استقبل املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم
صباح امس االول ،املمثل
اخلاص لألمني العام لألمم

املتحدة يف لبنان يان كوبيتش،
وجرى خالل اللقاء البحث يف آخر
التطورات السياسية واألمنية
يف لبنان واملنطقة.

جرمية قتل يف جشر الباشا...
قوى االمن توضح
أعلنت قوى األمن الداخلي عرب «تويرت» أن وسائل التواصل
تداولت خربا حول جرمية قتل حصلت يف سيارة مبنطقة جسر الباشا
بواسطة مسدس كامت للصوت .ال صحة هلذا اخلرب ،والسيارة اليت
مت احلديث عنها قد تعطلت ونقلت عرب رافعة ،فيما مل يقع أي
حادث أو إصابات .يرجى عدم تداول هكذا أخبار قبل التأكد منها
كونها تثري الرعب والقلق لدى املواطنني».

رأى الرئيس العماد اميل
حلود يف بيان ،أن «متابعة
مناقشات قانون االنتخاب
يف اجمللس النيابي تعيدنا
بالذاكرة اىل فرتة مناقشة
القانون احلالي اليت بدأت
باقرتاحات وطنية وانتهت
بصيغة على قياس البعض،
ولعل اخلشية من حدث 17
تشرين أدت اىل حماولة
جديدة لتطويع أكرب للقانون
يفسر الكالم
خدمة للبعض ،ما
ّ
التجييشي الطائفي الذي
نسمعه يف الفرتة األخرية».
وإذ شدد حلود على أن «بناء
الوطن ال يبدأ إال بقانون انتخاب
يعتمد لبنان دائرة واحدة مع
نسبية» ،توجه بالتهنئة «اىل
نقيب احملامني ملحم خلف
ومن ساهم معه باملبادرة اليت
طرحها ،وحتديدا ما يتعلق منها
بقانون االنتخاب ،فهو يعرف،
انطالقا من ال طائفيته ومن
خربته القانونية ،أن ما اقرتحه
هو األنسب للبنان».
وعلى صعيد آخر ،رأى
الرئيس حلود أن «التدقيق
املالي ضرورة ،شرط أن
يشمل إدارات الدولة كلها،
أي الطبقة السياسية برمتها
واليت يستحيل أن حتاسب
نفسها ،من هنا فإن توقيت
طرح التدقيق اليوم غري جمد،
بل جيب الرتكيز على إعادة

تكوين السلطة عرب إقرار
قانون انتخاب وطين يفرز
طبقة سياسية جديدة ونزيهة
قادرة على تطبيق التدقيق
اجلنائي وسائر قوانني مكافحة
الفساد».
ولفت حلود اىل أنه« ،بقدر
للوضع
الكربى
األهمية
اللبناني الداخلي ،حيث ترتاكم
املشاكل وتغيب احللول ،جيب
أال نغفل عن أن ما حيصل له
خلفيات اسرتاتيجية ،وقد بدأ
منذ عشرات السنوات عرب
إفراز طبقة سياسية فاسدة
أوصلت البلد اىل انهيار ،ما
خيدم العدو اإلسرائيلي الذي
يقوم بعملية تطبيع تشمل دوال
عرببة عدة ،وتبقى عينه على
لبنان ،اجلار األكثر إزعاجا،
ما يعين أن استمرار هذه
الطبقة الفاسدة يف احلكم
سيجعل من مقاومة هذا العدو
أمرا ال طائل منه ،إذ أن ما
نرحبه عسكريا نفقده بالفساد
والطائفية املسيطرين على
البلد».
وختم حلود»:آن أوان اليقظة،
وليكن حدث  4آب عربة،
حيث سلب انفجار املرفأ
دوره لصاحل مرفأ حيفا ،وما
خنشاه ،إن بقينا على املسار
نفسه ،أن يصبح لبنان كله
على صورة املرفأ ،بناء حمطما
ودورا مفقودا».

خريس :لبنان دائرة انتخابات
واحدة أحد أبواب الدخول اىل
بداية حل األزمات

إعترب عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب علي خريس
أن «لبنان بات يف حضن األزمة
ويف اهلاوية يف ظل استحضار
عدد من القوى السياسية
مجيع النقاط اخلالفية على
طاولة العمل السياسي يف
لبنان مما حيول دون أي تقدم
على مستوى تشكيل احلكومة
أو بالنسبة للملفات األخرى
املطروحة».
وقال يف تصريح له امس
االول« :إن التفاوات يف
الرأي مبين اكثره على املصاحل
الطائفية والذاتية تتحكم فيها
األنانية من دون النظر اىل
ما وصلت إليه األوضاع يف
الوطن واألزمات اليت يتخبط
بها من األزمات االقتصادية
والصحية واألمنية».
ولفت اىل أهمية «أن يسعى
اجلميع اىل إنقاذ هذا البلد
املهدد دائما من قبل الكيان
الصهيوني الغاصب الذي
ال ينفك أن يعتدي ويهدد
وحياول أن يفرض شروطا
يف عملية الرتسيم البحرية
خالل املفاوضات الدائرة يف
الناقورة».

ورأى النائب خريس أن «لبنان
الضعيف ،مما ال شك فيه،
هو جسم هزيل مشلول أمام
الكيان الغاصب وتأخر لبنان
عن حسم امللفات اخلالفية
والسري خطوات اىل األمام يف
تشكيل احلكومة جعله أضعف
مما نتصور أمام ما جيري يف
املنطقة خصوصا أن اتفاقات
السالم ما بني إسرائيل وعدد
من الدول العربية قد زاد
احلصار على اجلاليات اللبنانية
يف تلك الدول».
وختوف «من الفلتان الذي
تسببه الضائقة االقتصادية
ومشاهد الفساد يف جوانب
عديدة من مصاحل الناس».
وأشار اىل «أهمية طرح قانون
انتخابي على قاعدة لبنان دائرة
انتخابات واحدة ،ألن هذا
القانون هو أحد أبواب الدخول
لبداية حل األزمات اليت يتخبط
فيها البلد ألن احلياة السياسية
تتوقف عن احلصص الطائفية
واملذهبية».
واستغرب أخريا« ،وصف بعض
القوى السياسية اللبنانية هذا
القانون بأنه مؤامرة على
لبنان».

صفحة 7

Saturday 28 November 2020

الـسبت  28تـشرين الـثاني 2020

Page 7

لــبنانيات

رئيس اجلمهورية يف رسالة االستقالل:

لتحرير تأليف احلكومة من التجاذبات ولن أتراجع يف معركة الفساد والتدقيق املالي اجلنائي
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون انه «لن يرتاجع أو
حييد عن معركته ضد الفساد
املتجذر يف مؤسساتنا ،وانه
لن يرتاجع يف موضوع التدقيق
املالي اجلنائي مهما كانت
املعوقات ،وسوف يتخذ ما يلزم
من إجراءات إلعادة إطالق مساره
املالي».
وإذ كشف الرئيس عون «ان
وطننا اليوم ،أسري منظومة
فساد سياسي ،مالي ،إداري،
مغطى بشتى أنواع الدروع
املقوننة ،الطائفية واملذهبية
واالجتماعية ،كما انه «أسري
منظومة متنع احملاسبة بالتكافل
والتضامن ،وتؤمن ما يلزم من
الذرائع واالبتكارات لتخطي
القوانني ،وعرقلة تطبيقها»
باالضافة اىل انه «اسري اقتصاد
ريعي قتل انتاجه وذهب به حنو
االستدانة ووضعه جمربا يف
خانة التبعية لتلبية احتياجاته
واالرتهان للدائنني» ،و»أسري
قضاء مكبل بالسياسة وبهيمنة
النافذين» و»سياسات كيدية
معرقلة» و»إمالءات وجتاذبات
داخلية
وارتهانات
خارجية
والسيادة
االستقالل
جتعل
كلمات
جمرد
والدميقراطية
جوفاء ،فإنه شدد على «ان
حتطيم كل هذه القيود اليت
تكبل ليس باملستحيل ،إذا أردنا
فعال بناء الوطن وحتقيق التحرر
واالستقالل الفعلي» .وعاهد
اللبنانيني «البقاء على وعده
حبفر الصخر مهما تصلب لشق
طريق اخلالص للوطن».
كالم الرئيس عون جاء يف
خالل كلمة وجهها مساء اليوم
اىل اللبنانيني ملناسبة عيد
االستقالل السابع والسبعني،
وبثتها وسائل االعالم ،اعترب
فيها «ان ال قيام لدولة قادرة
وفاعلة يف ظل الفساد ،والبداية
هي يف فرض التحقيق املالي
اجلنائي ،ثم عرب إقرار مشاريع
واقرتاحات قوانني اإلصالح
واحملاسبة ،واالنتظام املالي
املوجودة يف جملس النواب ويف
مقدمها استعادة األموال املنهوبة
واحملكمة اخلاصة باجلرائم املالية،
والتحقيق التلقائي يف الذمة
املالية للقائمني خبدمة عامة...
وأقله إقرار قوانني حتفظ
وتصون كرامة االنسان ،وأوهلا
قانون ضمان الشيخوخة».
وتساءل رئيس اجلمهورية:
«أومل حين الوقت بعد ،يف ظل
كل تلك االوضاع الضاغطة،
لتحرير عملية تأليف احلكومة
العتيدة من التجاذبات ،ومن
االستقواء والتسرت باملبادرات
اإلنقاذية للخروج عن القواعد
واملعايري الواحدة اليت جيب
احرتامها وتطبيقها على اجلميع،
كي يستقيم إنشاء السلطة
داعيا
وعملها؟»،
اإلجرائية
يف الوقت عينه القضاء «اىل
االسراع من دون التسرع يف
التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت
ألن للبنانيني ،وخصوصا ملن
طالتهم الكارثة مباشرة ،من

جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب
احلقوق ،احلق مبعرفة النتائج».
وتطرق الرئيس عون يف كلمته
والتحوالت
«املتغريات
اىل
دوليا
اجلذرية
السياسية
وإقليميا ،ومنها اعرتاف دول
عربية عدة بإسرائيل وسريها
حنو التطبيع الكامل معها ،ويف
ذلك ،ومع األسف ،قبول ضمين
بضياع القدس واجلوالن ،فضال
عن ارتفاع وترية الضغوط
األمريكية قبيل تسلم اإلدارة
اجلديدة ،كما عودة روسيا
اىل ملف النازحني» .ودعا
اىل»اطالق حوار وطين لبحث ما
تفرضه يف مجيع القطاعات
السياسية ،واألمنية والدفاعية
لنستطيع مواكبة هذه املرحلة»،
وذلك «للخروج معا مبوقف موحد
حيصن لبنان وال يسمح بأن يكون
ضحية التفاهمات الكربى وكبش
حمرقتها» ،مشددا يف الوقت
عينه على «أن لبنان متمسك
حبدوده السيادية كاملة ،ويأمل
أن تثمر مفاوضات ترسيم احلدود
فيسرتجع
اجلنوبية،
البحرية
حقوقه كاملة باالستناد اىل
املواثيق الدولية ،وتصحيح اخلط
األزرق وصوال اىل احلدود الربية
املرسومة والثابتة واملعرتف بها
دوليا».
وتوجه الرئيس عون يف كلمته
اىل العسكريني مشددا على
«ان دورهم يف هذه املرحلة
حموري ليس فقط حبماية احلدود
والدفاع عنها ،إمنا بصون الوحدة
الوطنية اليت يسعى كثريون
لضربها» ،معاهدا إياهم انه «لن
يتنازل عن أي حق للبنان ،ولن
يوقع على أي مشروع ال يصب
يف مصلحته».

نص الكلمة

اللبنانيات،

أيها

«أيتها
اللبنانيون
هي السنة السابعة والسبعون
على استقالل لبنان ،ولألسف
حفلت بشتى أنواع األزمات
والشدائد ،انعكست سلبا على
حياة كل اللبنانيني ،سواء
بلقمة العيش أو جبنى العمر
أو مبستقبل األبناء ،والبعض
منهم طاولته بشكل أقسى،
فخسر أحباء يف أسوأ كارثة
ضربت قلب عاصمتنا ،أو بسبب
وباء عم العامل ومل يزل حيصد
الضحايا.
نعم ،واقعنا اليوم ليس واعدا،
ولكن إدراك الواقع ال يعين
القبول به واالستسالم له ،فنحن
شعب جبل على املقاومة لينتزع
حقه بالوجود وباحلياة .وأنا باق
على وعدي حبفر الصخر مهما
تصلب ،لشق طريق اخلالص
للوطن.
أيها اللبنانيون
إن االستقالل باملفهوم العام
السياسي
االستقالل
يعين
وحترر الوطن من احتالل ،من
انتداب ،من وصاية خارجية ،من
تبعية سياسية ...لكن التجربة
اللبنانية تقول إن كل ذلك ال
يكفي كي يكون الوطن مستقال،

فهناك العديد من القيود اليت
جتعلنا أسرى.
وطننا اليوم ،أسري منظومة فساد
سياسي ،مالي ،إداري ،مغطى
بشتى أنواع الدروع املقوننة،
الطائفية واملذهبية واالجتماعية،
حتى أضحى الفساد ثقافة
وفلسفة هلا منظروها ،ومن
يربرها ويدافع عنها
وطننا أسري منظومة متنع
احملاسبة بالتكافل والتضامن،
وتؤمن ما يلزم من الذرائع
واالبتكارات لتخطي القوانني،
وعرقلة تطبيقها.
وطننا أسري اقتصاد ريعي قتل
إنتاجه وذهب به حنو االستدانة،
ووضعه جمربا يف خانة التبعية
واالرتهان
احتياجاته
لتلبية
للدائنني.
وطننا أسري قضاء مكبل
بالسياسة وبهيمنة النافذين.
وطننا أسري سياسات كيدية
معرقلة متنع أي تقدم أو أي
إجناز.
وطننا أسري أحقاد ،وحتريض
شيطاني يكاد جيعل من شبابه
«إخوة أعداء».
وطننا أسري إمالءات وجتاذبات
داخلية
وارتهانات
خارجية
والسيادة
االستقالل
جتعل
كلمات
جمرد
والدميقراطية
جوفاء.
أيها اللبنانيون
كثرية هي القيود اليت تكبل،
ولكن حتطيمها ليس باملستحيل،
إذا أردنا فعال بناء الوطن
واالستقالل
التحرر
وحتقيق
الفعلي .وأقول لكم ،ومن
منطلق املصارحة الالزمة ،إن
االصالح وقيام الدولة هما رهن
إرادتكم فعربوا عنها:
إذا أردنا قيام الدولة ،فال مفر
من مكافحة الفساد ،إذ ال قيام
لدولة قادرة وفاعلة يف ظل
الفساد ،والبداية هي يف فرض
التحقيق املالي اجلنائي ،ثم عرب
إقرار مشاريع واقرتاحات قوانني
اإلصالح واحملاسبة ،واالنتظام
املالي املوجودة يف جملس
النواب ويف مقدمها استعادة
واحملكمة
املنهوبة،
األموال
املالية،
باجلرائم
اخلاصة
والتحقيق التلقائي يف الذمة
املالية للقائمني خبدمة عامة...
وأقله إقرار قوانني حتفظ

وتصون كرامة االنسان ،وأوهلا
قانون ضمان الشيخوخة.
إذا أردنا قيام الدولة ،فالضرورة
ملحة لرتكيز اجلهود على حتقيق
االكتفاء االقتصادي ،فنولي
لإلنتاج
املطلوبة
االهمية
واحتياجاته ،وهو الذي يشكل
حجر األساس يف بناء االقتصاد
الوطين واملستقل ،ومعلوم أن
ال استقالل حقيقيا لبلد اقتصاده
مكبل باخلارج.
وإذا أردنا قيام الدولة ،فال
بد من حترير مؤسساتها من
نفوذ السياسيني واملرجعيات،
فتأتي القرارات والتعيينات
على أساس الكفاءة والنزاهة
واالستحقاق واإلنتاجية ومبعايري
واحدة ،وكلها متوافرة يف مجيع
الطوائف.
وأخريا وليس آخرا ،قيام الدولة
بأبسط مقوماته حيتاج لوجود
حكومة فاعلة وفعالة ،أومل
حين الوقت بعد ،يف ظل كل
تلك االوضاع الضاغطة ،لتحرير
عملية تأليف احلكومة العتيدة
من التجاذبات ،ومن االستقواء
والتسرت باملبادرات اإلنقاذية
للخروج عن القواعد واملعايري
الواحدة اليت جيب احرتامها
وتطبيقها على اجلميع ،كي
يستقيم إنشاء السلطة اإلجرائية
وعملها؟ ،خصوصا وأن هذه
احلكومة تنتظرها مهام حتمل صفة
الفوري والعاجل واإلنقاذي ،ويف
مقدمها إطالق ورشة االصالحات
البنيوية امللحة ،وإعادة إعمار
بريوت وتضميد جراحها ،وتطوير
خطة التعايف املالي وترمجتها
بالقوانني واملراسيم التطبيقية.
أيها اللبنانيون
ثالثة أشهر ونصف مضت على
كارثة انفجار مرفأ بريوت ،وال
يزال لبنان والعامل بانتظار نتائج
التحقيق .ومع احرتامنا الكامل
لسرية التحقيق اليت يفرضها
القانون والستقاللية القضاء
العدلي ،فإنين ومن موقعي
أدعو اىل االسراع فيه من دون
التسرع ألن لـلبنانيني ،وخصوصا
ملن طالتهم الكارثة مباشرة،
من جرحى وأهل الضحايا أو
أصحاب احلقوق ،احلق مبعرفة
النتائج ،أوال إلجالء احلقيقة
وجتريم املذنب وتربئة املظلوم،
وثانيا لتحرير حقوق املتضررين.

وبديهي أن يشمل التحقيق
جوانب الكارثة كافة ،فال يقتصر
على املسؤوليات اإلدارية.
أيها اللبنانيون
يف غمرة التحديات اليت تواجهنا
وحتيط بوطننا ،ال بد من التأكيد
على أن لبنان متمسك حبدوده
السيادية كاملة ،ويأمل أن تثمر
مفاوضات ترسيم احلدود البحرية
اجلنوبية ،فيسرتجع حقوقه كاملة
باالستناد اىل املواثيق الدولية،
وتصحيح اخلط األزرق وصوال اىل
احلدود الربية املرسومة والثابتة
واملعرتف بها دوليا.
أما يف ما جيري حولنا ويف
العامل من تغريات وحتوالت
سياسية جذرية دوليا وإقليميا،
فإن الالفت منها إعرتاف دول
عربية عدة بإسرائيل وسريها حنو
التطبيع الكامل معها .ويف ذلك،
ومع األسف ،قبول ضمين بضياع
القدس واجلوالن ،فضال عن
ارتفاع وترية الضغوط األمريكية
قبيل تسلم اإلدارة اجلديدة ،كما
عودة روسيا اىل ملف النازحني.
هذه املتغريات سيكون هلا من
دون شك انعكاسات هامة على
لبنان .وال يقع على عاتق أي
مسؤول أو أي حكومة أن يقررا
منفردين ،السياسات اليت جيب
اعتمادها إزاء الواقع اجلديد
الذي حيتاج اىل الكثري من
التضامن ،خصوصا وأننا على
مشارف استحقاقات قد تغري
وجه املنطقة.
لذلك ،من الواجب اطالق حوار
وطين لبحث ما تفرضه من تغريات
يف مجيع القطاعات السياسية،
واألمنية والدفاعية لنستطيع
مواكبة هذه املرحلة ،فتوضع كل
اخلالفات جانبا وتلتقي اإلرادات
للخروج معا مبوقف موحد حيصن
لبنان ،وال يسمح بأن يكون
ضحية التفاهمات الكربى وكبش
حمرقتها.
وهنا أتوجه اىل قوانا املسلحة:
أيها العسكريون
جيمعنا قسم ميني ،أنا بصون
الدستور والقوانني واستقالل
الوطن وسالمة أراضيه ،وأنتم
بالذود عن الوطن ومحايته.
دوركم يف هذه املرحلة حموري
ليس فقط حبماية احلدود والدفاع
عنها ،إمنا بصون الوحدة الوطنية
اليت يسعى كثريون لضربها،

هي مهمتكم األساسية اليوم،
وكلي ثقة أنكم ستؤدونها بكل
أمانة والتزام.
وأنا بدوري أعدكم بأنين لن
أتنازل عن أي حق للبنان ،ولن
أوقع على أي مشروع ال يصب
يف مصلحته.
أيها اللبنانيون
لقد تبلغ لبنان باألمس القرار
التدقيق
لشركة
املؤسف
الفاريز
اجلنائي
احملاسيب
ومارسال Alvarez & Marsal
باالنسحاب من املهمة املوكلة
اليها ،وذلك بسبب عدم مدها
من قبل مصرف لبنان مبا تطلبه
من معلومات ومستندات متكنها
من القيام بعملها ،وفقا للمعايري
الدولية املعتمدة ،وعدم تيقنها
من احلصول عليها يف الفرتة
املتبقية ،أقل ما يقال يف هذه
الظروف ،إنها انتكاسة ملنطق
قيام الدولة واملكاشفة واملساءلة
واحملاسبة والشفافية.
فالتدقيق اجلنائي هو مدخل
كل إصالح ،ألنه قادر على
كشف مكامن الفساد واهلدر
وتبيان أسباب اإلنهيار احلالي
واملسؤولني عنه ،وكان مقررا
له أن ينسحب على كل الوزارات
واإلدارات واملؤسسات بعد
املصرف املركزي ،وعبثا حنارب
الفساد مبعزل عنه ،أضف اىل
أنه وارد يف مجيع األوراق
اإلصالحية ،سيما يف املبادرة
الفرنسية ،وهو أيضا شرط من
شروط االستحصال على برامج
املساعدات من صندوق النقد
الدولي والدول والصناديق
املاحنة.
ومع ذلك ،أو رمبا لذلك ،كثرية
كانت العراقيل واملطبات أمامه،
ومع تذليل كل عقبة كانت تنربي
أخرى أشد وأصعب ،وبقيت
املتاريس املصلحية مرفوعة
بوجهه ،بتمويه متقن ،حتى
متكنت أخريا من توجيه هذه
الضربة له.
وأقوهلا بكل وضوح :لن
أتراجع أو أحيد عن معركيت ضد
الفساد املتجذر يف مؤسساتنا،
على الرغم من كونها معركة
غري متكافئة راهنا مع منظومة
متماسكة ،وممسكة مبفاصل
القرار املالي منذ عقود.
لن أتراجع يف موضوع التدقيق
املالي اجلنائي مهما كانت
املعوقات ،وسوف أختذ ما يلزم
من إجراءات إلعادة إطالق مساره
املالي ،وأدعو نواب األمة اىل
القيام بواجبهم التشريعي الذي
على أساسه أوالهم الناس
ثقتهم ،وأدعو اإلعالم اىل
خوض هذه املعركة بكل صدق
وشفافية ،فهنا الساحة احلقيقية
حملاربة الفساد.
أما أنتم أيها اللبنانيون،
فأدعوكم اىل الوقوف وقفة
واحدة حقا ،فتضغطون حيث
جيب ،وترفعون الصوت يف
املكان الصحيح لكسب هذه
املعركة ،ألنها املعركة األساس
يف إنقاذ لبنان.
عشتم وعاش لبنان!»
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اسـرتاليات

بعد أن أعلنت كوانتس ان الرحالت الدولية لن تكون متاحة
على متنها إال ملن حصلوا على لقاح كورونا

غضب شديد بني املواطنني وتهديدات
مبقاطعة الشركة

انتشرت دعوات كثرية ملقاطعة
كوانتس بعد أن قال رئيسها
ألن جويس إنه جيب تلقيح
الركاب ضد كوفيد  19إذا أرادوا
السفر إىل اخلارج.
وتعهد العمالء الغاضبون بعدم
السفر مرة أخرى مع الشركة بعد
أن قال رئيسها إن اللقاح ضد
كوفيد  19سيكون إلزاميا جلميع
الركاب على الرحالت الدولية.
وتصدر ألن جويس عناوين
ّ
الصحف العاملية صباح الثالثاء
املاضي بعد أن كشف انه مبجرد
توفر لقاح ،فان تلقيه سيكون
ً
شرطا للسفر مع كوانتس.
وقد أثارت تعليقاته موجة غضب
فورية لدى األشخاص الذين
اعرتضوا على هذه السياسة
لشركة الطريان الوطنية.
وسأل أحدهم على Twitter
«بأي حق يقول ألن جويس
أنه لن ُيسمح لنا بالسفر مع
كوانتس إال إذا أثبتنا أو ً
ال أننا
تلقينا التطعيم ضد COVID-
19؟ «حاليت الصحية والتطعيمية
ليست مصدر قلق له».
وقال بعض األشخاص إنهم مل
نظريا على اللقاحات،
يعرتضوا
ً
لكن لديهم مشكلة مع شركة
النقل الوطنية اليت جتعلها
إلزامية.
وأعرب آخرون عن عدم ارتياحهم
بسبب السرعة اليت من احملتمل
أن يتم فيها تطوير لقاح حمتمل
لـ  COVID-19وطرحه.
أشارت شركتا األدوية Pfizer
و  ،Modernaاللتان قالتا إن
لقاحهما اثبت فعاليته بنسبة
تزيد على  90يف املائة دون

آثار جانبية تذكر ،أنهما ميكن أن
يصبحا متاحني العام املقبل.
وكتب أحد األشخاص على تويرت:
ً
مناهضا للتطعيم،
«أنا لست
لكن التطعيم اإلجباري ،خاصة
ملثل هذا العقار اجلديد ،ليس
جيدا».
ً
واضاف «إذا مضت كوانتس
قدما يف قرارها ،فقد يتعني
ً
علينا السعي للحصول على حكم
القضاء».
وهنأ آخرون شركة كوانتس على
«سالمة الركاب».
وأشار بعض األشخاص إىل أن
بعض التطعيمات كانت مطلوبة
بالفعل للسفر الدولي.
وعلى سبيل املثال ،ميكن أن
تطلب سلطات احلدود من
املسافرين الذين يصلون إىل
أسرتاليا من بلدان معرضة خلطر
اإلصابة باحلمى الصفراء إثبات
تلقيحهم ضد املرض الذي قد
ً
مميتا.
يكون
وكان قد أعلن املدير التنفيذي
لشركة اخلطوط اجلوية كوانتس
ألن جويس ،الثالثاء املاضي إن
املسافرين سيكونون حباجة إىل
تقديم دليل على أنهم حصلوا
على لقاح كوفيد -19من أجل
ركوب إحدى طائرات الرحالت
الدولية اليت تسريها الشركة.
وقال جويس لربنامج A Current
 Affairعلى شبكة القناة التاسعة
إن اللقاح سيكون «ضرورة»
بالنسبة للمسافرين الدوليني
من وإىل أسرتاليا.
وأضاف «حنن نتطلع إىل تغيري
الشروط والقواعد لنجعلها تنص
على أننا سنطلب من املسافرين

أعـالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403 482 345
أو
9632 4818

الدوليني احلصول على لقاح قبل
أن يتمكنوا من ركوب الطائرة».
وقال «أما إن كنا حباجة هلذا
اإلجراء يف الرحالت الداخلية،
فإن ذلك يعتمد على ما ستؤول
إليه األمور املتعلقة بكوفيد-19
والسوق».
لكنه أكد أنه «بالنسبة للزوار
الدوليني الذين يدخلون البلد،
يغادرون
الذين
والناس
فإننا نعتقد أن هذا سيكون
ضرورة».
وقد جاءت تعليقات املدير
التنفيذي للشركة بعد أن أكد
رئيس الوزراء سكوت موريسون
موقف حكومته من أن لقاح
كورونا سيكون «إلزاميا قدر
اإلمكان» لألسرتاليني يف حال
كانت التجارب ناجحة.
وقال السيد موريسون إن كل
أسرتالي قد يتلقى جرعة جمانية
من اللقاح حبلول مطلع العام
اجلاري ،يف حال ثبت جناح
التجارب.
الوزراء
رئيس
ويستهدف
وصول معدالت التلقيح اىل 95
يف املائة ،وقال إنه «متفائل
ولكنه حذر بالطبع» بشأن العقار
الذي تطوره جامعة أوكسفود.
وتشارك أوكسفورد شركة
اسرتازينكا يف تطوير اللقاح،
واليت تأمل أن حتصل على
املوافقة من اجلهات التنظيمية
األسرتالية على اللقاح اجلديد
خالل أسابيع.
وقال وزير الصحة غريغ هانت
إن األمر مرهون بإمتام اإلجراءات،
ولكن يف حال سريها يف املسار
املتوقع قد حيصل األسرتاليون
على اللقاح يف آذار القادم.
ووصل معدل فعالية لقاح
أوكسفورد إىل  70يف املائة يف
املتوسط ،وقد تصل إىل  90يف
املائة .وبتلك النسب يبدو لقاح
أكسفورد اقل جاذبية من لقاحي
فايزر وموديرنا األمريكيني
اللذين تتجاوز الفعالية فيهما 90
يف املائة.
ولكن لقاح أكسفورد يستخدم
تقنيات تقليدية يف العمل على
عكس اللقاحني اآلخرين ما يعين
أنه أقل كلفة وأكثر سهولة يف
التخزين.

إلغاء إعانات كورونا اإلضافية يضع
 330ألف اسرتالي حتت خط الفقر

أظهر حتليل جديد أن  330ألف
شخصا سيصبحون حتت خط
الفقر عند ختفيض احلكومة
دعم
ملدفوعات
الفيدرالية
الرعاية االجتماعية خالل أقل من
شهرين.
فقد أجرى باحث يف اجلامعة
دراسة
األسرتالية
الوطنية
تظهر التأثري «الدراماتيكي»
لتخفيض  100دوالر ملدفوعات
فريوس كورونا عند ايقاف
الدفعات يف األول من كانون
الثاني /يناير القادم.2021
يأتي ذلك فيما ،أعلنت احلكومة
الفيدرالية هذا الشهر أنها
نصف
املدفوعات
ستمدد
الشهرية إىل ما بعد شهر
كانون األول/ديسمرب القادم مع
دوالرا
ختفيض املبلغ إىل 150
ً
لكل أسبوعني ،وهو ما يظهر يف
الدراسة أن عدد األسرتاليني
الذين يعيشون حتت خط الفقر
سريتفع من  3.49مليون إىل
 3.82مليون.
وقال اخلبري اإلقتصادي رضوان
محدان معرفا خط الفقر بأنه
« نصف معدل الراتب العادي،
اليت هي قدرة الشخص ليشرتي
االحتياجات الضرورية جدا من
مأكل ومشرب وتسديد الكهرباء
واملاء واالجيار»
مضيفا أن مبلغ  450دوالرا
يف األسبوعني ليست كافية مبا
يكفي يف ظل ارتفاع األسعار
و قلة األعمال» مؤكدا «أننا
نشهد مستويات مرتفعة من
الفقر ،أصبحت اآلن أعلى بكثري
من املستويات اليت كانت لدينا
قبل  ».COVIDحيث كان يتم
دوالرا لكل
550
دفع مبلغ
ً
أسبوعني مع إصابة اجلائحة
للبالد  ،ليتم ختفيض املبلغ
الحقا يف نهاية سبتمرب /أيلول
دوالرا يف
املاضي إىل 250
ً
األسبوعني.
وأكد اخلبري االقتصادي أن
احلكومة باألصل مل تزد من
دفعات سنرت لينك قبل اجلائحة
منذ  26عاما ،وجاءت اجلائحة
ليتم النظر يف املبلغ ورفعه إىل
حد معقول ،واآلن ترغب احلكومة
بإلغائه».
يأتي ذلك فيما استند حزبا
على هذه
اخلضر والعمال
دراسة كدليل على أن احلكومة
ترتكب خطأ بتقليص الدفعات.
فيما طالب اخلبري االقتصادي
رضوان محدان بضرورة أن
تتحرك املعارضة وأن تأخذ
املوضوع على حممل اجلد»
أما فيما يتعلق بدفعات احلكومة
 Jobkeeperفقال »:من الطبيعي
أن يتم إيقاف دعم هذه الشرحية
ضمن الفرتة احملددة اليت
أقرتها احلكومة ،إذ قامت بدعم
الشركات الصغرية والشركات
اخلاصة ،ويبقى األمر مناط بها
إلجياد حلول إستثمارية لتحريك
العمل ،لكنه أكد على أن
االقرتاب من دفعات Jobseeker
فيه خطر كبريعلى قطاع كبري
من املواطنني وفيه ضرر كبري
أيضا على املتقاعدين ،ومن
واجب احلكومة البحث عن طرق
لدعم هذه الفئة اليت تقدر
نسبتها حبوالي  15%وهي نسبة
ال يستهان بها.
وشدد على أن إبقاء الدعم
احلكومي سيدعم القوت اليومي
للعائالت ومن خالل هذه املبالغ
سيبقى السوق متحركا – إىل حد

ما – من خالل شراء املواطنني
حلاجياتهم اليومية األساسية إىل
ان حتني حلظة التعايف».
يأتي ذلك فيما توقعت الدراسة
اليت أجرتها اجلامعة الوطنية
األسرتالية أن إعانة احلكومة
 JobKeeperلألجور ومدفوعات
 JobSeekerأنقذت حوالي 2.2
مليون شخص من الفقر .فيما
حذرت شركة Deloitte Access
 Economicsيف تقرير سابق هذا
العام من أن االقتصاد سيخسر
 31.3مليار دوالر و 145000
وظيفة بدوام كامل خالل العامني

املقبلني عندما تنتهي مدفوعات
الرعاية االجتماعية املرتفعة.
وحذرت جمموعات اجملتمع مبا يف
ذلك اجمللس األسرتالي للخدمة
االجتماعية ( )ACOSSواحتاد
العمال العاطلني عن العمل من
قطع مدفوعات الرعاية االجتماعية
يف نهاية العام.
قالت شارمني كرو املتحدثة
باسم « :ACOSSسيعاني كثري
من املواطنني من تأمني الطعام
على املائدة واألهم االحتفاظ
بسقف حيمي رؤوسهم».
املصدر :اس بي اس

كوينزالند تفتح حدودها أمام سكان
سيدني وغدا إعالن فتحها أمام فيكتوريا

أعلنت حكومة والية كوينزالند
إنها ستفتح حدودها أمام سكان
مدينة سيدني الكربى بداية من
األول من كانون األول القادم.
وقالت رئيسة الوالية آنستازيا
بالشيه «هل ميكن أن أقول
لنيو ساوث ويلز حنن نرحب
بكم يف كوينزالند بداية من
األول من كانون األول القادم.
حنن نعلم كم كانت تلك الفرتة
صعبة على العائالت».
وأضافت «نعلم مدى أهمية
أن يكون لدى خطوط الطريان
الفرصة للتخطيط وأن يتمكن
الناس من التخطيط للعطالت».
«كوينزالند
بالشيه
وقالت
جاهزة .حنن نريد أن نرى
صناعة السياحة مستمرة يف
النمو واالزدهار».
وكانت علنت كوينزالند قرارها
بشأن فتح احلدود أمام سكان
والية فيكتوريا .وقالت بالشيه
إنه بالنظر إىل أن كل األمور
تسري بشكل جيد فإن كوينزالند
ستفتح أمام فيكتوريا يف األول
من كانون األول أيضا.
وقالت «أعتقد أنها أنباء عظيمة

قبل عيد امليالد ،ولكن مرة
أخرى ،هذا حتذير يف وقته
للجميع ،جيب أن نتأكد أننا
مستمرون يف احلفاظ على التباعد
االجتماعي ،ونظافة اليدين
أيضا .هذا مهم للغاية».
كبرية
قالت
جانبها
من
املسؤولني الصحيني يف الوالية
جانيت يونغ إن السلطات تراقب
التفشي األخري لإلصابات يف
جنوب أسرتاليا وستتخذ قرارا
فيما يتعلق باحلدود قريبا.
وأضافت «جنوب أسرتاليا،
ال نزال منتظرين رؤية كيف
ستتطور بؤرة التفشي هناك».
وقالت «الوضع جيد للغاية
هناك حتى اآلن .لديهم أرقام
قليلة ،وبالتالي سننتظر لنرى
ما حيدث خالل فرتة احلضانة
األوىل».
من جانبها قالت رئيسة والية
كوينزالند إنها مل تتلق إشعارا
مسبقا خبصوص قرار فتح
احلدود مع كوينزالند.
وقالت لشبكة « ABCمل اتلق
إشعارا ،ما عدا التقارير املتاحة
للعامة أنها ستعلن شيئا ما».

تستعد أسرتاليا الستقبال موجة
من احلرارة املرتفعة خالل عطلة
نهاية األسبوع (اليوم وغدا)،
حيث ستصل درجات احلرارة إىل
األربعينات يف بعض املناطق.
املوجة احلارة اليت بدأت يف
أقصى مشال مقاطعة أراضي
األحد
يوم
خالل
الشمال
املاضي ،ستتحرك على املناطق
الداخلية لقارة أسرتاليا خالل
األسبوع قبل أن تتجه شرقا إىل
نيو ساوث ويلز وكانربا.
ومن املتوقع أن تصل درجات
احلرارة إىل ذروتها يومي السبت
واألحد ،على أن تتأثر املناطق
الداخلية يف الوالية بشكل أكرب
من األحياء القريبة من الساحل
يف مدينة سيدني.
وقال مكتب األرصاد اجلوية إن
أجزاء من وسط أسرتاليا ومقاطعة
أراضي الشمال وسواحل نيو
ساوث ويلز ستشهد موجة حارة
منخفضة الشدة.
وأضاف املكتب أن موجة حارة
شديدة ستؤثر على مشال نيو
ساوث ويلز وجنوب كوينزالند.
وستصل درجة احلرارة يف
مدينة سيدني يوم السبت إىل
 33درجة مئوية ،بينما ترتفع
يوم األحد إىل  36درجة مئوية،

قبل أن تعود لالخنفاض إىل 25
درجة يوم االثنني.
وسرتتفع درجات احلرارة يف
غرب سيدني ،حيث ستصل
درجة احلرارة يف  Penrithإىل
 41درجة مئوية يوم السبت،
ترتفع إىل  42درجة يوم األحد.
أما  Parramattaفستصل إىل 39
درجة يومي السبت واألحد ،يف
حني تسجل  Liverpoolدرجات
حرارة  40و 41خالل العطلة.
وقال مكتب األرصاد إن موجة
احلرارة ستؤثر أيضا على
املناطق الداخلية يف والية
فيكتوريا وأغلب والية جنوب
أسرتاليا بداية من يوم اجلمعة.
وستصل درجة احلرارة يف
أدياليد إىل  40درجة مئوية
يومي اجلمعة والسبت قبل أن
تنخفض جمددا يوم األحد.
وستعود درجات احلرارة إىل
العشرينات بسبب هبوب رياح
باردة على املدينة.
ونصح مكتب األرصاد املواطنني
بالتعامل حبذر مع تلك املوجة
احلارة ،وشدد على أهمية شرب
الكثري من املياه والبقاء يف
مكان رطب وعدم ترك األطفال
وكبار السن واحليوانات األليفة
وحدهم يف السيارات.

درجات حرارة تتجاوز  40يف غرب
سيدني خالل عطلة نهاية األسبوع!
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مـقاالت وتـحقيقات

تبادل معلومات «علمية» مع «إسرائيل»:
يف زمـن االنـهيار ...جملس النواب
األرصاد اجلوية باب للتطبيع! يـناقش جنس قانـون االنتـخاب
ضويتها يف املنظمة العاملية لألرصاد
من ضمن ُع ّ
اجلوية ،حُتاول مصلحة األرصاد اجلوية يف مطار
رفيق احلريري الدولي نيل موافقة الدولة اللبنانية
على اتفاقية تقوم على تبادل معلومات ِعلمية
وإنشاء نظام إنذار ُمبكر للعوامل الطبيعية بني
دول جنوب شرق أوروبا ،ومن بينها «إسرائيل».
التبادل إن حصل سيكون واحدًا من أشكال
أن االتفاقية ُو ّقعت
التطبيع مع
ّ
العدو ،وخاصة ّ
يف «تل أبيب».
ٌ
«منتجات» جيو ــــ
املنظمات الدولية
عبارة عن ُ
ّ
وتّركها
سياسية
تتحكم بها الدول النافذة ،حُ
مبا خيدم مصاحلها االسرتاتيجية ،على العكس
سوق عنها ّ
جتمعات «حتمي» حقوق
بأنها
مما ُي ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
حبث سريع حول من مُيّول
كل األعضاء فيها.
تلك ُ
املنظمات ومن حُي ّدد اسرتاتيجياتها وجدول
ّ
أعماهلا ،يقود إىل التيقن من التأثري السياسي
على عملها .لذلك ،مقاربة القرارات اليت توصف
تاريخ
عد سذاجة .للبنان
ٌ
بـ»األممية» برباءةُ ،ت ّ
طويل مع هذه القرارات ،اليت تعكس النفوذ
مر
األمريكي يف املنطقة وخريطة حتالفاته على ّ
«ه ّم» الواليات املتحدة األمريكية
السنوات.
وألن َ
ّ
يف الشرق األوسط هو «محاية أمن إسرائيل»،
ّ
«فخ ُأممي» واجبًا .ال يعين
أي
ُيصبح
التنبه من ّ
ّ
ذلك اخلروج من ُ
املنظمات الدولية ،وعزل لبنان
لنفسه ،بل االحتفاظ بكرسي دائم يف ّ
كل فروعها
لالستفادة منه ،ولكن يف الوقت نفسه عدم
استخدام «التعاون الدولي» ّ
مشاعة ألي «تطبيع»
غري مقصود ،أو مقصود.
يف  5تشرين الثاني ُ ،2019عقد يف «تل
اجتماع ُ
ملنتدى سياسة تبادل البيانات
أبيب»
ٌ
واملعلومات والتنبؤات واإلرشادات اهليدرولوجية
واجلوية ،يف إطار النظام االستشاري لإلنذار
املبكر باألخطار املتعددة يف جنوب شرق أوروبا
( ،)SEE-MHEWS-Aوقد شاركت فيه املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOبصفتها
«امل ّ
ُ
نظم» .البلدان املشمولة يف
«عضوًا» وليس
ُ
املنتدى هي :ألبانيا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاريا،
كرواتيا ،قربص ،اليونان ،هنغاريا ،الكيان
الصهيوني ،األردن ،لبنان ،مونتينيغرو ،مولدوفا،
ماكادونيا ،رومانيا ،سلوفينيا ،تركيا ،وأوكرانيا.
ّ
يوقع على
مل ُيشارك لبنان يف االجتماع ،ومل
تضمنها اسم
االتفاقية اليت انبثقت عنه ،رغم
ّ
رئيس مصلحة األرصاد اجلوية يف «مطار رفيق
احلريري الدولي» ،مارك ْو َهيبة .تهدف االتفاقية
نصها ــــ إىل تطوير «نظام
ــــ كما ورد يف
ّ
االستشارات الفنية ...وحتسني تنبؤات األرصاد
اجلوية واهليدرولوجية والبحرية ،من خالل تعزيز
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ّ
املوقعني على
أن
وتوفري البيانات وتبادهلا» .كما ّ
االتفاقية سيتبادلون املعلومات «لتمكينهم من
االستجابة بشكل أفضل للمخاطر الطبيعية ٌ
املتعلقة
بالطقس» .ومن املفرتض أن تشمل االتفاقية
أيضًا «تنسيق ُطرق قياس البيانات ووحدات
املراقبة وأشكال النقل والبيانات الوصفية».
املادة األوىل من «قانون مقاطعة إسرائيل»،
«ي ّظر على ّ
تنص على ّ
كل شخص طبيعي
ّ
أنه :حُ
ً
أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع
هيئات أو أشخاص مقيمني يف إسرائيل أو منتمني
إليها جبنسيتهم أو يعملون حلسابها أو ملصلحتها،
وذلك متى كان موضوع االتفاق صفقات جتارية
أي تعامل آخر مهما كانت
أو عمليات مالية أو ّ
النص القانوني ،كان
طبيعته» .ورغم وضوح
ّ
ُمستغربًا أن ُيراسل مارك ْو َهيبة املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني ،طالبًا معلومات وبيانات ُ
ملشاركتها
مع ُ
املنظمة الدولية« .املصلحة» رفضت ،وعمدت
أول من أمس اىل إخطار ّ
كل من األمانة العامة
كتابيها،
جمللس الوزراء واألمن العام .يف
َ
أن «البيانات املجُ ّمعة
أوضحت مصلحة الليطاني ّ
عد املصدر الوحيد
لديها واليت حُت َّدث سنويًا ُت ّ
للمعلومات اهليدرولوجية ملراكز األحباث والقطاع
ّ
ّ
«تلقت املصلحة
كافة» .ويف هذا اإلطار،
العام
طلبًا غري رمسي من رئيس مصلحة األرصاد اجلوية
تضمن دعوة حلضور اجتماع عن ُبعد يف منتدى
ّ

ل .ق.

سياسة تبادل البيانات واملعلومات والتنبؤات
واإلرشادات اهليدرولوجية واجلوية ،رفضتها
املصلحة نظرًا اىل عدم توجيه دعوة رمسية وعدم
التأكد من كون هذا املنتدى يندرج ضمن نشاط
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية» .بعد فرتة ،طلب
وهيبة «معلومات وبيانات حول القياسات املائية
َ
يف األنهار اللبنانية واملياه السطحية اللبنانية».
وحبسب مصلحة الليطاني« ،أشار رئيس مصلحة
األرصاد اجلوية اىل ّ
وجه كتابًا لوزارة اخلارجية
أنه ّ
واملغرتبني لطلب املعلومات من القطاع العام،
من دون أن ّ
املوجه
نطلع عليه» .أما يف الكتاب
ّ
من «املصلحة» إىل األمني العام جمللس الوزراء،
فطلب «إلصدار تعميم
القاضي حممود مكية،
ٌ
ُي ّ
نظم مشاركة القطاع العام يف املؤمترات وورش
العمل واالجتماعات وحتديد أسس متثيل اجلمهورية
اللبنانية وربط ذلك مبوافقة جملس الوزراء أو
رئيس جملس الوزراء ،ويتضمن ضبط وأصول
تبادل ومشاركة املعلومات والبيانات املتعلقة
بالثروات اللبنانية والدراسات اإلحصائية مع
هذه اجلهات ،ومن ثم تضمني التعميم مقتضيات
القانون الصادر بتاريخ ( 1955/6/23مقاطعة
ّ
تتوقف عندها مصلحة
«إسرائيل»)» .النقطة اليت
ّ
أن املعلومات املطلوبة «تتعلق
الليطاني ،هي ّ
باألمن القومي واالسرتاتيجي للبنان» ،وإنشاء
نظام اإلنذار ُ
املبكر «يعين تزويد األنهار اللبنانية
حبساسات للقياسات املائية تسمح بنقل مستوى
وارتفاع وسرعة وتصريف األنهار ،وأي تغيري
فيها ،إىل اجلهات احمللية واخلارجية».

مصلحة األرصاد الجويـّة :الرصد الجوّي يجمع
ّ
كل العالم

أن
من جهته ،يشرح مارك َ
وهيبة لـ»األخبار» ّ
أغلب البلدان يف العامل ُمنضوية يف املنظمة
اجلوي ال
ألن «الرصد
العاملية لألرصاد اجلويةّ ،
ّ
فرق بني أحد ،وهو جمال جيمع ّ
كل العامل ،حني
ُي ّ
تنتقل الغيمة من مكان إىل آخر ال حدود هلا».
ُ
قسمة إىل مناطق إقليمية،
البلدان يف
«املنظمة» ُم ّ
يضم بلدان جنوب شرق أوروبا،
«اإلقليم الرقم 6
ّ
ومن ضمنها لبنان وجرياننا املحُ يطون بنا» .يف الـ
ّ
يتعلق باإلنذارات
 ،2016بدأ العمل على «مشروع
املبكرة ملختلف املخاطر ُ
ُ
تتعرض هلا
املمكن أن
ّ
البلدان.
ُعقدت اجتماعات ويوجد تنسيق بني الدول،
حتى ُتصبح املعلومات ُمتوافرة للجميع» .يقول
ووضعت سياسة
إن املشروع
َ
وهيبة ّ
ّ
«أوليُ ،
أول تقويم للتجربة
تبادل املعلومات .جرى ّ
فو ّقع على االتفاقية
واجتماع للبلدان املعنيةُ ،
كعربون التزام بالتنسيق ُ
حبكم
املشرتك .ولكن ُ
ّ
موقع االجتماع ،لبنان مل ُيشارك أو ُيوقع» .ينفي
وهيبة أن يكون قد راسل أيًا من ُ
املديريات العامة
َ
طلبًا ملعلومات« ،ولن نتواصل معهم قبل أن
حنصل على موافقة من وزارة اخلارجية واملغرتبني
مبشاركة معلوماتنا .مصلحة األرصاد اجلوية يف
أعدت كتابًا «وحنن بصدد إرساله
مطار بريوت ّ
وهيبة عن املوضوع ّ
بأنه
ويدافع َ
إىل اخلارجية»ُ ،
«خيار علمي ال سياسي وال غريه .تبادل املعلومات
ٌ
اجلوي أمر ُمهم».
للرصد
ّ
مثة فارق كبري بني أن يكون لبنان عضوًا يف
منظمة دولية (يف هذه احلالة هي ُ
املنظمة العاملية
ً
لألرصاد اجلوية) ،لـ»إسرائيل» وجود فيها أيضا،
وبني أن ُي ّ
شكل جزءًا من حتالف ُمنبثق عن تلك
أرض عربية محُ تلة
املنظمة ُتطلق اتفاقية من
ٍ
ُ
سمى «تل أبيب») ،وتقوم على تبادل معلومات
(ت ّ
دقيقة معها .ال فرق بني طبيعة املعلومات اليت
يتشاركها األعضاء :سياسية أو أمنية أو فنية
أو علمية ...فالتبادل ال يعين سوى التطبيع
العدو،
ونسج عالقة تعاون ،وحبسب «اخلربة» مع
ّ
سي ّ
سوق» لوجود
أرضية ُمالئمة له
شكل ذلك
لـ»ي ّ
ّ
ُ
ُ
حوار ويطلب تعميمه على قطاعات أخرى .هذا
التعاون ــــ بصرف النظر عما إذا كان ضرورة
حجة،
علمية أو ال ــــ ال مُيكن القبول به حتت أي ّ
حتى لو كان الدافع العلمي هو املحُ ّرك الوحيد
ملصلحة األرصاد اجلوية يف مطار بريوت.

م .ر.

حشد
نيابي غري مسبوق
ٌ
ّ
اللجان
جلسة
شهدته
أمس
يوم
املشرتكة
قانون
يف
للنقاش
االنتخابات النيابية .أكثر
من  70نائبًا حضروا إىل
جملس النواب الذي شهد
فرزًا بني الكتل .القوات
والتيار الوطين احلر يف
جبهة واحدة ضد حركة
أمل .املستقبل واملردة
التزما الصمت .احلزب
سجل موقفًا
االشرتاكي
ّ
خجو ً
ال ،بينما حزب اهلل دعا
اىل عدم شيطنة القانون
النافذ.
حبسب املعلومات اليت
توافرت من جلسة اللجان

من اعتصام ألهالي شهداء تفجري املرفأ ،أمام مجلس النواب (هيثم املوسوي)

ُ
املشرتكة اليت انعقدت يوم االربعاء يف ساحة
ّ
النجمة ،أتت األجواء أقل قساوة من التوقعات
اليت سبقتها ،من دون أن ُيلغي ذلك واقع أن
قانون االنتخابات الذي كان ُمدرجًا على جدول
أعماهلا فرز الكتل النيابية ،وجعل من ُكتلتيَ ْ
«لبنان القوي» و»اجلمهورية القوية» جبهة واحدة
ضد كتلة «التنمية والتحرير» .كانت اجللسة
أشبه جبمر حتت الرماد ،نظر إليها «املستقبل»
و»املردة» بصمت ،وقاربها احلزب االشرتاكي
بتسجيل موقف خجول .أما حزب اهلل ،فكما جرت
العادة ،حاول القيام بدور اإلطفائي لتهدئة
النقاش من دون إقفال الباب كليًا.
قد ال يبدو مفهومًا ،أو منطقيًا أو حتى ُمربراً
جراء أزمتها االقتصادية
كيف لبالد تتالشى من ّ
واملالية ،أن جيد نوابها وقتًا ملناقشة قانون
انتخابات جديد ،بد ً
ال من اإلبقاء على ورش عمل
نيابية مفتوحة ،ال يكون هلا عمل سوى البحث
سبل للخروج من األزمة ،ولو أن اقتناعًا بات
عن ُ
راسخًا بأن ّ
حل األزمة املستعصية يف لبنان يبدأ
من تغيري النظام السياسي ،الذي حيتاج فع ًال اىل
قانون حديث وعادل .لكن يف حالة مثل حالة لبنان
اليوم ،وقد بقي أمام انتخاباته النيابية ُ
املقبلة
ّ
ِ
تنقلب فيها األمور رأسًا على
أقل من سنتني قد
بد أن تتقدم الكثري من امللفات قانون
عقب ،ال ّ
االنتخاب على الئحة األولويات .لذا أثار طرحه
وفسرته بعض
الكثري من عالمات االستفهام،
ّ
موجه ضدها ،أو ردًا على ملفات
األطراف كأنه
ّ
أوهلا التدقيق اجلنائي.
أخرى ّ
باستثناء كتلة «التنمية والتحرير» مل تتوافر أي
كتلة نيابية أخرى ُ
لتعبرّ عن تأييدها لتعديل جذري
يف قانون االنتخابات يصل إىل حد اعتماد لبنان
دائرة واحدة وإلغاء القيد املذهيب (مع إبقاء القيد
الطائفي) ،وهو ما من شأنه أن يتيح فهم مواقف
األفرقاء السياسيني منه .حتى من مل يرفضه
علنًا ،حاول تقديم وجهة نظر ّ
تقلل من أولويته يف
املرحلة الراهنة .كانت أوضح املواقف املناهضة
لبحث قانون االنتخاب حاليًا هي للتيار الوطين
احلر والقوات اللبنانية ،اللذين أعاد نوابهما ما
قالوه يف اجللسة وبعد انتهائها ،جلهة أن «هذه
حماولة لتغيري النظام وال مُيكن القبول بها» .لدى
العونيني والقواتيني حجة متينة لالعرتاض على
توقيت الطرح ،تنطلق من «ضرورة اإلصالح
والتدقيق يف احلسابات واملعاجلة االقتصادية
ونقاش وتعديل الكثري من القوانني اليت ستساعد
يف ذلك» .هو طرح «يستهدف املسيحيني بالدرجة
األوىل» هو ما اتفق عليه التيار والقوات بقدر ما
اتفقا على عبارة أن القانون يهدف اىل «تغيري
النظام السياسي» ،وهو ٍ
متاه ُترجم يف التصفيق
بعضهما لبعض داخل اجللسة أكثر من مرة.
يهرب تيار «املستقبل» من إعطاء موقف واضح.
يقول نوابه إن «األولوية اآلن هي لتأليف حكومة
ألن البلد حيتاج إليها بشدة» ،مشريين اىل
أن حضور اجللسة «أمر طبيعي ،فال أحد مُيكنه

مقاطعة جلسة نقاش مللف كهذا» .لكن هل يريد
«املستقبل» فع ًال تغيري قانون االنتخابات؟ ما ال
خيتلف عليه اثنان يف التيار أن «هذا القانون كان
سيئًا جدًا بالنسبة اىل الرئيس سعد احلريري»،
لكن النواب يعودون لتأكيد أن النقاش اليوم
جيب أن يكون مركزًا على تأليف احلكومة ،لذلك
التزموا الصمت يف اجللسة.
مل جتد كتلة «التنمية والتحرير» من يناصر
اقرتاحها ،فحتى احلزب االشرتاكي الذي أكد نوابه
«إلغاء الطائفية السياسية والدولة املدنية» ،بقي
موقفهم خجو ً
ال .يرى نواب احلزب أن «املشاكل
يف البالد أصبحت متداخلة جدًا ،لكن فتح باب
النقاش يف قانون االنتخابات سيزيد من عمق
االنقسام والشرخ بني األطراف السياسية» .بينما
حاول حزب اهلل الوقوف يف املنتصف .فال هو
رفض النقاش وال عبرّ عن تأييده لتوقيت الطرح،
مع تأكيد ضرورة أن «ال يقارب هذا األمر بعصبية
طائفية».

غالبية القوى السياسية ضد البحث يف تغيري
جذري يف قانون االنتخاب يف هذا التوقيت

كان الفتًا حبسب مصادر نيابية أن عددًا كبريًا
احلر أدلوا بدلوهم،
من نواب التيار الوطين
ّ
وكانت هلم مداخالت رافضة هلذا األمر ،مؤكدين
استعدادهم للنقاش يف تطور القانون احلالي،
أما «إلغاء الطائفية السياسية فهو حيتاج إىل
مقاربة أمشل إلصالح النظام مبختلف جوانبه».
لذا طالب النائب آالن عون برتحيل النقاش يف
القانون االنتخابي إىل جلسة حوار وطين ،معتربًا
دستورية
أن الطروح االنتخابية «حتاكي أمورًا
ّ
ّ
وتغيريًا يف النظام السياسي» .وقد عبرّ عن
املوقف نفسه رئيس جلنة اإلدارة والعدل عضو
إن
كتلة القوات النائب جورج عدوان ،الذي قال ّ
«املطروح اليوم تغيري للنظام السياسي وليس
تغيري قانون انتخابات فقط ،وأن طرحه يف هذا
التوقيت ليس سليمًا أبدًا».
أما كتلة «الوفاء للمقاومة» فقد دعت ،على
لسان النائب علي فياض إىل ضرورة «اإلقالع
عن املقاربات املتوترة حزبيًا وطائفيًا» ،كما
إىل عدم «شيطنة القانون النافذ» .فعلى الرغم
من املالحظات الكثرية يف ما يتعلق بتقسيماته
عد نقلة
الطائفية ،إال أن «القانون احلالي ُي ّ
نوعية يف تطور القانون االنتخابي يف لبنان».
ورأى فياض أن «النقاش جيب أن يكون حمكومًا
بفعالية وصحة التمثيل ،وهو ما ّ
وفره القانون
احلالي» ،وإذا «كان اهلدف من الطرح التحسني
يف القانون فال مانع من ذلك» .وفيما ربطت
«التنمية والتحرير» قانون االنتخابات مبجلس
الشيوخ ولبنان دائرة واحدة ،مؤكدة أن «من
حق أي كان االعرتاض ،وأن الطرح ال ُيراد
منه تعطيل ملفات أخرى» ،رأت كتلة «الوفاء
للمقاومة» أن «موضوعات كهذه جيب التفاهم
عليها بشكل جامع ،وال ميكن أن حتسم بأكثرية
مؤيدة وحسب».
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مـقاالت وتـحقيقات

املسؤولية السياسية عن انفجار املرفأ:

املـحقق الـعدلي «يـهرب»
ميسم رزق

تصوير هيثم املوسوي

بعث احملقق العدلي يف جرمية تفجري املرفأ
القاضي فادي صوان برسالة اىل جملس
النواب ،يطالبه بتحمل املسؤولية والقيام
مبا يراه مناسبًا يف حق وزراء تعاقبوا على
وزارات العدل واملالية واألشغال قد تكون
هناك شبهة إهمال من قبلهم أدى إىل ترك
نيرتات األمونيوم يف امليناء لسنوات .وفيما
يتعذر على اجمللس القيام بهذه اخلطوة لعدة
أسباب ،تبقى الرسالة يف إطار اهلروب من
املسؤولية ورمي الكرة يف ملعب الربملان.
مرت على انفجار مرفأ
ثالثة أشهر و 21يومًا ّ
حوهلا إىل مدينة منكوبة وأودى
بريوت الذي ّ
حبياة أكثر من  200شخص ،فيما ال يزال
ِ
اللبنانيون ينتظرون
نتائج التحقيق .تتواىل
االتهامات واالدعاءات اليت طالت موظفني
يف املرفأ برتب خمتلفة ،كان آخرها الثالثاء
املاضي ادعاء احملامي العام التمييزي
القاضي غسان اخلوري على كل من :عضو
اجمللس األعلى للجمارك هاني احلاج شحادة
ومدير إقليم بريوت يف اجلمارك باإلنابة
سابقًا موسى هزمية ،وبذلك يرتفع عدد
املدعى عليهم إىل  33شخصًا ،من بينهم
 25موقوفًا وجاهيًا واثنان غيابيًا .وقد تسلم
احملقق العدلي يف اجلرمية القاضي فادي
صوان ادعاء النيابة العامة التمييزية اجلديد،
على أن يستمع اىل إفادتيهما كمدعى عليهما
بعدما كان قد استجوبهما يف وقت سابق
كشهود.
إىل جانب هذه االدعاءات ُ
املعلنة ،يعمل صوان
على ّ
خط آخر ال يزال مكتومًا .فقد بعث احملقق
العدلي ،عرب النائب العام التمييزي القاضي
غسان عويدات ،برسالة إىل جملس النواب
يطالبه باختاذ ما يراه مناسبًا بشأن مسؤولية
وزراء عن إهمال «ما» ساهم يف وقوع انفجار
املرفأ .ورأى صوان يف رسالته أنه بعد أشهر
من حصول التفجري ،مل ُ
يقم الربملان بأي
بناء على التحقيقات اليت
دور .ويقول إنه
ً
ُأجريت« ،رمبا تكون هناك شبهة إهمال» من
قبل مسؤولني ووزراء تعاقبوا على وزارات
املالية واألشغال والعدل ،وأن على جملس
النواب «القيام مبا يراه مناسبًا وفق مادتني
من الدستور» .األوىل هي املادة  70اليت
تنص على ما حرفيته أن «جمللس النواب أن
يتهم رئيس جملس الوزراء والوزراء بارتكابهم
اخليانة العظمى أو بإخالهلم بالواجبات املرتتبة
عليهم ،وال جيوز أن يصدر قرار االتهام إال
بغالبية الثلثني من جمموع أعضاء اجمللس»،
والثانية املادة  71اليت تقول بأن «الوزير
املتهم يحُ اكم أمام اجمللس األعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء».
هذه الرسالة مل حتمل أي اتهام للوزراء ،إمنا
شددت على ضرورة أن يقرر جملس النواب
ّ

قرر صوان
ما يراه مناسبًا حبقهم ،بعدما ّ
رفع احلمل عن ظهره حتت وطأة الضغط
الشعيب ،ورمي املسؤولية على الربملان.
ويف الكتاب نفسه ،يذكر
صوان رؤساء
ّ
احلكومات املتعاقبني منذ وصول شحنة
نيرتات األمونيوم إىل مرفأ بريوت (أي متام
سالم وسعد احلريري وحسان دياب) ،إمنا من
دون مطالبة اجمللس النيابي باختاذ أي إجراء
حبقهم.

بعض املعنيني طلبوا من الحريري التواصل مع
عويدات لالستفسار منه حول املقصود من الرسالة

وفيما ال مُيكن اجلزم خبلفية ما أقدم عليه
صوان حتى اآلن ،اال أن احملقق العدلي
كان بإمكانه سلوك طريق آخر التهام الوزراء
ُ
املتعاقبني ،كما رؤساء احلكومات ،إن كان
ُ
املراد هو احملاسبة الفعلية واجلدية .فعلى
الرغم من أن الدستور والقوانني وضعت آلية
حملاكمة الرؤساء والوزراء يف جمال عملهم مبا
مينحهم حصانة ال يرفعها إال اجمللس النيابي،
اال أن هناك اجتهادات ترى أن هناك جرائم ال
تشملها هذه احلصانة .وبالتالي ،كان األجدى
جديته ،إصدار قرار اتهامي
بصوان ،لتأكيد ّ
حبق الوزراء والرؤساء الذين يرى بأنهم
مقصرون ،وجيعل هذا القرار أمرًا واقعًا ال
مُيكن للدولة أن تتجاهله ،ألن قرارات احملقق
ردها وال الطعن بها وال
العدلي ال مُيكن ّ
استئنافها .فهو شخصية مطلقة الصالحيات،
ويف حال أصدر قرارًا كهذا فلن يستطيع
وبناء على ذلك ،مُيكن
أحد أن ُيعيد النظر به.
ً
القول إن رسالة صوان إىل اجمللس النيابي
تأتي يف إطار اهلروب من املسؤولية بذريعة
القوانني ،ورمي الكرة يف ملعب جملس
النواب ،مع علمه بأن الربملان لن يقوم بأي
لعدة أسباب ،أبرزها أنه مل ُ
يت ّم
خطوة ُتذكرّ ،
تعيني القضاة يف اجمللس األعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء حتى اآلن ،رغم انتخاب
أعضائه من النواب .ومن ثم ،هناك شبه
استحالة يف ظل االنقسام السياسي احلاد
يف البالد توفري أصوات ثلثي أعضاء اجمللس
لالدعاء على الوزراء والرؤساء الذين ُيشتبه
يف إهماهلم أو تقصريهم او ضلوعهم يف
اجلرمية.
هذه الرسالة اليت جرى التداول مبعلومات عنها
أمس ،أثارت بلبلة كبرية حول املقصود منها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن «بعض
املعنيني تواصلوا مع احلريري ،طالبني إليه
التحدث اىل عويدات واالستفسار منه بشأن
املقصود من الرسالة» .وكان الفتًا أن
صوان ختم رسالته بالقول إنه «حيتفظ حبق
حماكمة كل اللبنانيني» ،فهل كان املقصود
منها
التحرك يف حال عدم جتاوب اجمللس،
ّ
أم
جمرد كالم يف اهلواء؟
أنها
ّ

الشراكة اإلماراتية  -اإلسرائيلية :ماذا لو
ُفرض التطبيع على املغرتبني اللبنانيني؟
ليا القزي

اتفاق السالم اإلماراتي ــــ اإلسرائيلي ليس
«خيارًا» إماراتيًا فحسب ،بل هو شراكة
اسرتاتيجية ُتريدها الدولة اخلليجية قاطرة لفرض
التطبيع على ّ
كل الدول العربية ،وهلذا السبب
يوليه «الغرب» أهمية خاصة .ما َبنته اإلمارات
والعدو ،ال ُيقارن بأي اتفاقية سالم أو تعاون
ّ
أهمها على اللبنانيني
أخرى ،لذلك تتعاظم خماطرهّ ،
العاملني يف اإلمارات وقد يجُ ربون على التعاون
مع إسرائيليني .كيف سيتعامل لبنان معهم؟
ترى ِّ
مؤسسة ورئيسة «مركز اإلمارات للسياسات»،
أن «التفاق إبراهام نتائج تتجاوز
ابتسام الكتيب ّ
العالقات اإلسرائيلية ــــ اإلماراتية ،لتشمل دول
اخلليج األخرى ،وجنوب آسيا ،وشرقي البحر
املتوسط» .تصرحيها أتى يف ندوة عقدها «معهد
واشنطن» افرتاضيًا يف  14أيلول املاضي،
ردة الفعل داخل اإلمارات
وتناولت الكتيب خالهلا ّ
على اتفاقية التطبيع مع العدو ،مُم ِي ً
زة بني «اجليل
عدو،
أن إسرائيل ّ
القديم الذي نشأ على رواية ّ
واجليل اجلديد صاحب النظرة املختلفة .يعيش
يف اإلمارات العربية املتحدة مواطنون من 200
جنسية ،عملوا معًا بسالم .اتفاقية إبراهام ،مل
حتصل فجأة ...وهي مُت ّثل فص ًال جديدًا يف الشرق
األوسط».
امل ّ
بدقة ،تصف الكتيب ُ -
هللة خلطوة بالدها -
ّ
«خطورة» اتفاقية التطبيع اإلماراتية  -الصهيونية.
هي ليس مجُ ّرد «اتفاق سالم» بني دولتني مل
تشهدا أص ًال أي نزاع ،بل «مفتاح» ُيراد منه
الولوج صوب ذاك الشرق األوسط اجلديد ،الذي
ّ
ُأ ِ
حمطات سابقة ،كحرب
فشلت حماوالت فرضه يف
متوز .2006
ٌ
عالقة و»عقد
ما بني اإلمارات العربية و»إسرائيل»
عمل» ال مثيل هلما ،إن كان يف مصر واألردن
وعمان ،أو بقية الدول العربية اليت تربطها
وقطر ُ
بالعدو عالقات واتفاقات.
تحمسون للغاية هلذا االتفاق،
«اإلماراتيون ُم ّ
ألن شركاء السالم
وجيب على إسرائيل تقديره ّ
السابقني مل ُيعبرّ وا عن الشعور نفسه» ،على
حد قول املندوب اإلسرائيلي السابق لدى
ّ
األمم املتحدة ،دوري غولد ،خالل ندوة «معهد
واشنطن» ،ويوافقه الرأي مدير مشروع «عملية
السالم يف الشرق األوسط» يف املعهد املذكور،
ديفيد ماكوفسكي« :للسالم اإلسرائيلي مع مصر
ولكن السالم
واألردن أهمية اسرتاتيجية ُكربى،
ّ
ّ
يوفر فرصًا استثمارية ،وسالمًا مل
مع اإلمارات
تشهده إسرائيل من قبل» .يف اإلطار نفسه،
جملة «فورين بوليسي» األمريكية مقا ً
نشرت ّ
ال يف
أن «اتفاق إسرائيل
 30أيلول املاضيُ ،كتب فيه ّ
مع اإلمارات والبحرين ميتد إىل أبعد من السالم
ّ
اهلش مع مصر واألردن .مُيكنهما (اإلمارات
والبحرين) املساعدة ّ
حتى يف إنهاء الصراع مع
الفلسطينيني».
جسور للتعاون
مد
جنحت اإلمارات و»إسرائيل» يف ّ
ٍ
يف ّ
كل اجملاالت :الثقافة والسياحة واالقتصاد
واملال واملصارف والتبادل العلمي واألمين
والسياسي ...أي «شراكة اسرتاتيجية» ،تكاد
تفوق مبدى تشابكها وعمقها االتفاقية بني لبنان
ٍ
بسرعةُ ،تريد الدولة
وسوريا بعد التسعينيات.
ً
اخلليجية رمي ّ
حارقة
كل أوراقها لدى «إسرائيل»،
ّ
كل املراحل .تجُ اهر بالعالقة بينهما من دون أي
ّ
األقل ماء وجهها
«كفوف دبلوماسية» ،حتفظ على
أمام الفلسطينيني وجزء كبري من الوطن العربي
ً
ومقاومة ــــ ال يزال يرفض التوقيع على
ــــ شعبًا
فحتى األردن ومصر حني ّ
ّ
وقعا
قرار االستسالم.
على التطبيع ،رمسا هلذا التقارب «حدودًا» ألسباب
أن
ّ
عدة ،منها غياب احلاضنة الشعبية .بالتأكيد ّ
«صنع يف إسرائيل» على
اكتشاف صنف جبنة
ُ
ّ
ّ
حمل يف القاهرة ،سيتسّبب مبوجة استنكار
رف
ومطالبات بإزالته .بينما اإلمارات ،وحتى ما قبل
تتحول إىل «مشتى» لإلسرائيليني.
التوقيع ،بدأت
ّ
وهلذه «الوقاحة» اإلماراتية تفسريان :أو ً
ال انتشار
مخُ ّطط إنهاء القضية الفلسطينية وتصوير العدو
أن اإلمارات ال
«رمزًا»
للتفوق والرخاء ،وثانيًا ّ
ّ
ّ
مُتانع تقطيع كل أواصر القربى ،شرط استدامة
عالقتها مبحور الواليات املتحدة ــــ «إسرائيل» وما
تشمله من «منافع» عسكرية وأمنية واسرتاتيجية،

تسمح هلا بفرض نفسها «مرجعية» خليجية ــــ
وبو ً
ابة ملواجهة إيران يف املنطقة.
سالميةّ ،
خطورة «اتفاق إبراهام» ال تنحصر داخل
اإلمارات ،بل هو «قنبلة» ُيراد عربها تسميم
املنطقة ّ
عب عنه
وي رَّ
سريُ ،
كلها .هذا اخلطر غري ّ
ّ
جملة «فورين بوليسي»
يف أوساط «الغرب».
ٌ
مثال على ذلك ،ففي مقاهلا الذي نشرته يف
ّ
أن وجود اإلمارات والبحرين
 30أيلول،
تؤكد ّ
كمركزين جتاريني إقليميني «سيسمح التفاقيتيَ
السالم بتسهيل التواصل بني اإلسرائيليني
العمال ُ
املغرتبني ،مبن فيهم
ومئات اآلالف من
ّ
اإليرانيون والعراقيون واللبنانيون والفلسطينيون
والسوريون ،الذين تربط بالدهم عداوة مع
إسرائيل» .التواصل والتفاعل سيكونان تدرجييًا،
ولكن «خلق مساحة هلؤالء للتفاعل كبشر بعيدًا
عن األعمال العدائية وتبادل االتهامات سيكون له
تأثري على السالم اإلقليمي».
جتر اإلمارات خلفها ّ
كل الدول العربية حنو التطبيع،
ّ
وهلذا يأتي «االحتفاء» الغربي بها ُمضاعفًا.
التحديات أمام اجلاليات العربية واإليرانية داخلها
ّ
أهمها تلك
ومن
املقبلة،
األشهر
يف
سيكرب
ّ
ُ
ستواجه اجلالية اللبنانية .ال إحصاء دقيقًا
اليت
حول أعداد اللبنانيني يف اإلمارات ،ولكن يوجد
تقديرات ّ
بأنها ُتالمس الـ  200ألف مواطن ،ما
ٍ
دولة «بوليسية» متنعها
جيعلها من األكرب يف
من العمل السياسي والتعبري عن الرأي وحرية
االختيار ،وصو ً
ال إىل حماسبة أبناء اجلالية وسجنهم
بناء على انتمائهم الديين .يف «زمن
وتعذيبهم
ً
ّ
ملفات أمنية للبنانيني
السلم» ،كانت ُتفربك
ُ
بـ»تهمة» التواصل مع حزب اهلل ،من دون وجود
ور ّحل عدد منهم ،وسط خماوف من
أي دليلُ ،
ُ
تردي ظروف
الكربى مع
جتدد موجات الرتحيل
ّ
ّ
العمل االقتصادية وانتشار «كورونا» .فكيف
سيكون الوضع يف زمن نبذ ّ
كل من يجُ اهر بـ»كل»
العدو؟ هذا «القلق» بدأ
ألي من أنواع التطبيع مع
ّ
ّ
يتسلل بني لبنانيني عاملني يف دبي« :ماذا لو
طلبت شركتنا ّ
منا التعاون مع شخص إسرائيلي
وبناء شراكة داخل األراضي احملتلة؟ إذا دخلت
يتم
زبونة إسرائيلية إىل حمل تصفيف شعر ،كيف ّ
التعامل معها؟» .مل ُتثر هذه اهلواجس يف حالة
«ألن اجلالية اللبنانية أصغر» ،ويف
مصر واألردن
ّ
الدول الغربية «هناك سقف مرتفع من احلريات
الشخصية حتفظ حقوق الفرد ،وامتالك أغلبية
اللبنانيني جنسيات ثانية حتميهم يف حال رفضهم
التعاون مع إسرائيلي» ،على العكس من اإلمارات
اليت ال ترتك خيارًا ...سوى الطرد.
يتهيأ لبنان الرمسي ملرحلة مليئة بالتحديات؟
هل
ّ

سيسهل التواصل بني اإلسرائيليني واملغرتبني الذين
ال تزال بالدهم يف حالة عداء مع «إسرائيل»

إن
يقول مسؤولون يف وزارة اخلارجية واملغرتبني ّ
«االستعجال اإلماراتي يف التطبيع سيطرح أمام
اللبنانيني إشكالية التعاون مع إسرائيليني».
ٍ
ٍ
خافت
بصوت
بحُ ث املوضوع داخل الوزارة ،لكن
ألن «أي إعالن من ِقبلنا قد ُيضيء النور على
ّ
اإلشكالية ويؤذي اللبنانيني يف وظائفهم ،كأن
تستدعيهم إدارتهم مث ًال وتضعهم أمام خيارين:
التطبيع أو الرحيل» .يف الدردشات داخل
عدة ،منها
«اخلارجية واملغرتبني»ُ ،طرحت خيارات ّ
التمييز بني الشركاء يف املؤسسات واملوظفني
ّ
«غض النظر» على
العاديني ،وتطبيق سياسة
قاعدة ّ
أنه يف دول أخرى قد يكون هناك لبنانيون
ُينسقون مع إسرائيليني «من دون علمنا»ُ .ي ّربر
بأن أولويتهم «عدم
املسؤولون هذا «التهاون» ّ
ّ
ظل الوضع
التسّبب بأي ضرر للبنانيني يف
أن من واجب
االقتصادي الصعب».
صحيح ّ
ٌ
الدولة محاية مواطنيها ،ولكن دفن الرأس يف
والتذرع بالعامل االقتصادي لتربير أي
الرتاب
ّ
أمر خطري ،وقد يكون «اخلاصرة الرخوة»
تعاون ٌ
اليت سيستغلها أعداء لبنان إلجباره على التنازل.
املوضوع ُم ّ
عقد ،وحباجة إىل توافق سياسي حوله،
يؤجل ّ
بته إىل حني تأليف حكومة،
«فتقرر أن
ّ
ّ
ويردنا شيء ملموس من اإلمارات حول ظروف
اللبنانيني وتعاون الشركات مع العدو ،وتبيان
األجواء من السفارات األخرى .احلسم حباجة إىل
قرار حكومي».

صفحة 11

Saturday 28 November 2020

الـسبت  28تـشرين الـثاني 2020

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

احل ّد من التعذيب :القانون (ال) ُيطبّق« ...ع اهللّة»
لــينا فـخر الدين
أكثر من  25يومًا مضت على نشر القانون
الرقم  191الرامي إىل تعزيز الضمانات
الدفاع
األساسية للموقوف وتفعيل حقوق
ّ
ّ
الرمسية.
(احلد من التعذيب) ،يف اجلريدة
ّ
ّ
وبرغم ذلك ،تكاد أن تكون عبارة «يعمل
الرمسية»
بهذا القانون فور نشره يف اجلريدة
ّ
ُ
ذيلة يف ختامه ،حربًا على ورقّ .
كل الوقائع
امل ّ
األمنية والقضاة يف
جدية األجهزة
ّ
تشي بعدم ّ
التعامل مع القانون الذي أصبح نافذًا فور
أن املسؤولني يف سائر األجهزة
نشره ،ولو ّ
ّ
يتقيدون به،
أن عناصرهم
األمنية
يؤكدون ّ
ّ
ّ
وكذلك يفعل القضاة.
األول  ،2017دخل قانون
يف  26تشرين
ّ
حيز التنفيذ.
معاقبة مرتكيب جرائم التعذيبّ ،
احتفل املتابعون بهذا اإلجناز ،لكن بقي
يتعرضون للضغط والتعذيب من
املوقوفون
ّ
ٍ
ٍ
قانونية حملاسبة العناصر
طريقة
دون إجياد
األمنية ،حبسب القانون النافذ.
ّ
هكذا ،نام القانون  2017/65يف أدراج

إقرار اسرائيل ّي بفـشل الرتسيم
يحيى دبوق

عثمان يُطالب بتمديد مهلة تجهيز مراكز التحقيق من شهرين إىل عامني (مروان بوحيدر)

املعنيني ومل ُيطّبق إال يف ّ
قلة قليلة من القضايا وبعد ضغوط
دولية وحملية ،كقضية حسان الضيقة واملمثل املسرحي زياد
عيتاني .استطاع االثنان االدعاء من دون أن تصل الدعويان إىل
حماسبة الفاعلني.
إذًا ،تبدو خشية املتابعني مفهومة بأن يلقى القانون ( 191تعزيز
احلد من القدرة على التعذيب)
يؤدي إىل
ّ
ضمانات املوقوفني مبا ّ
مصري قانون معاقبة مرتكيب جرائم التعذيب.
موقف القضاة من القانون اجلديد ليس ّ
حتولت معركتهم
مبشرًا ،إذ ّ
ضد تعديل أحكام املادة  47من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
شخصية» ،بعد فشلهم يف الضغط على رئيس
إىل «معركة
ّ
اجلمهورية العماد ميشال عون ،للطعن بالقانون أمام اجمللس
ّ
الدستوري .وبالتالي ،حياول بعض النواب العامني التغاضي
إمكانية تعديل
وكأن شيئًا مل يكن ،مراهنني على
عن تطبيقه
ّ
ّ
ً
ّ
بتعرض قضاة
ق
املتعل
البند
ا
وحتديد
النيابي،
اجمللس
يف
القانون
ّ
النيابة العامة للحبس أو الغرامة ،يف حال عدم مراعاة الضمانات
حيتج قضاة كثر ،بوضوح ،على بنود
األساسية للموقوفني .كذلك
ّ
ّ
حمام،
وجود
دون
من
استجوابه
كعدم
تعزيز ضمانات املوقوف،
ٍ
ووجوب تسجيل التحقيق بالصوت والصورة.

قضاة متمرّدون

«ماشية والرب راعيها» ...هي املقولة اليت تنطبق على القانون
الذي ُي ّ
باستنسابية .إذ يوضح بعض النواب العامني
نفذه القضاة
ّ
ّ
ّ
يتلقون اتصاالت
أنهم «ليسوا يف وارد خرق القانون ،بل هم
من بعض احملامني ويعملون على تسهيل دخوهلم إىل مراكز
أنهم لن ّ
ّ
التحقيق» .فيما يلفت آخرون إىل ّ
تطلب
ينفذوه مهما
األمر .األمثلة على هؤالء كثرية ،ومنهم إحدى القاضيات اليت
أن البدء بتنفيذ القانون يعين أن
ُتشري أمام املقربني منها إىل ّ
ً
أن البعض ينوي حماسبتها عرب
معتربة
ُتطلق رصاصة على رأسها،
ّ
أحكام القانون .191
يرى البعض أن احللقة املفقودة تكمن يف عدم صدور مذكرة
لتعميمها على القضاة إلبالغهم بضرورة تطبيق القانون .وزيرة
العدل ترى أن هذا األمر ليس من اختصاصها .فيما املدعي العام
يشدد لسائليه على أن «ال
التمييزي القاضي غسان عويدات
ّ
مشكلة لدى القضاة يف تطبيق القانون  ،191بغض النظر عن
موقفهم منه».
ّ
ويلفت البعض إىل ّ
املذكرة ،على
أنه مُيكن التغاضي عن إصدار
اعتبار أن القانون ليس جديدًا بل هو تعديل أحكام مادة وحيدة
من قانون موجود سابقًا.

 ...واألجهزة األمنيـّة تخرق القانون

العدوّ يدعو عون شخصياً للتفاوض:

فإن موقف
وإذا كان التزام القضاة بتطبيق القانون استنسابيًاّ ،
األمنية ليس بأفضل حال .هؤالء يقولون شيئًا ويفعلون
األجهزة
ّ
«تقيد عناصرهم
على
اجليش
يف
املسؤولون
د
يشد
إذ
عكسه.
ّ
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي اليت
ة
املديري
تفعل
وكذلك
بالقانون»،
ّ
ّ
أن اللواء عماد عثمان أصدر
تذهب إىل أبعد من ذلك باإلشارة إىل ّ
أيام مذكرة يدعو فيها رتباء التحقيق إىل تطبيق القانون حتت
منذ ّ
املسؤولية.
طائلة
ّ
يف املقابل ،يشري العديد من رتباء التحقيق يف أكثر من منطقة
ّ
مذكرة يف هذا الشأن ،فيما يوضح آخرون
إىل عدم تلقيهم أي
ّ
ّ
شفهية من الضّباط املسؤولني عنهم بعدم
تلقوا أوامر
أنهم
ّ
استجواب املوقوفني يف حال غياب احملامي.
أن عثمان طالب املسؤولني السياسيني بتمديد فرتة
ّ
ويرتدد ّ
ُ
األمنية لتجهيز مراكز التحقيق التابعة
لألجهزة
عطاة
امل
الشهرين
ّ
هلا بالكامريات ،إىل سنتني بعد رصد املبلغ املطلوب والذي

يتعدى املليون دوالر.
ّ

عويدات :ال مشكلة لدى القضاة يف تطبيق القانون  191بغضّ
النظر عن موقفهم منه

ّ
ّ
أن الوعود بتنفيذ القانون هي بالفعل كالم
كل ذلك
يؤكد ّ
يف اهلواء ،طاملا أن ال ضمانة يف تنفيذ القانون وحماسبة
املخالفني.
الدليل على ذلك هو منع عدد من احملامني من الدخول إىل املراكز
ّ
األمنية خالل األسبوع املاضي .نهاد سلمى هو أحد هؤالء احملامني.
ّ
منذ أسبوعّ ،
تلقى سلمى اتصا ً
ليتوجه
ال من ذوي أحد املوقوفني
ّ
ً
مباشرة إىل أحد خمافر طرابلس ،لكن مل ُيسمح له حبضور التحقيق
ّ
أصر سلمى على
شجار حصل يف املخفر عندما
األولي مع موكله.
ّ
ٌ
وجود قانون نافذ يسمح له بالدخول ،إال أن عناصر األمن منعوه
متذرعني بعدم صدور أي مذكرة
بعد التواصل مع رئيس املخفر،
ّ
بهذا الشأن.
يتابع نقيبا احملامني يف بريوت والشمال الشكاوى الواردة من
باملدعي العام
احملامني .ولذلك ،سيتصل النقيب ملحم خلف
ّ
ّ
النواب العامني اىل
مذكرة تدعو
التمييزي ملطالبته بإصدار
ّ
التقيد بتنفيذ القانون .ويلفت خلف إىل أنه تلقى مراجعتني من
ّ
حماميني ُمنعا من دخول مراكز التحقيق األسبوع الفائت ،وسارع
إىل االتصال باملعنيني لتذليل العقبات.

مـُنع عدد من املحامني من حضور جلسات التحقيقات األوّلية

ويف الشمال أيضًاّ ،
حممد املراد جلنة السجون مبتابعة
كلف النقيب ّ
مقرر اللجنة
ويشدد
اخلروق احلاصلة منذ تاريخ نفاذ القانون.
ّ
ّ
أن «القانون ال ُيطّبق حبسب متابعتنا»،
احملامي حممد صبلوح على ّ
معلنًا ّ
األمنية لسؤاهلا عن
رمسية إىل األجهزة
أنه بصدد حتضري كتب
ّ
ّ
تنفيذ القانون واالستفسار منها عن مربراتها يف عدم تطبيقه.
لكن لن يقف احملامون بالتعاون مع النقابتني مكتويف األيدي أمام
األمنية والقضاء على التغاضي عن تنفيذ القانون،
إصرار األجهزة
ّ
بل سيعمدون إىل تقديم الدعاوى حبق الفاعلني ،باإلضافة إىل
راع فيها األصول منذ نشر
إبطال التحقيقات
األولية اليت مل ُت َ
ّ
الرمسية ،وفق صبلوح.
القانون يف اجلريدة
ّ

املحامون أونالين 24/24

تضع نقابتا احملامني يف بريوت والشمال اللمسات األخرية على
سيعلن عنه قبل نهاية الشهر احلالي .يضم
تطبيق إلكرتوني
ُ
التطبيق الذي سيتم وصله مبراكز التحقيق ،أمساء العشرات من
احملامني ُ
اللبنانية
يتوزعون يف كل املناطق
تدرجني الذين
ّ
ّ
امل ّ
ً
األولية جمانا،
ومتاحني للطلب منهم حضور جلسات التحقيقات
ّ
مع املوقوفني ُ
ماديًا.
تعسرين
امل ّ
ّ
ً
حمام ُمدرج
تقوم فكرة التطبيق عمليا على إرسال إشعار إىل أقرب
ٍ
يتحول
امسه يف الالئحة .ويف حال عدم الرد خالل  5دقائق،
ّ
ّ
للتحقق
ويتضمن التطبيق جرس متابعة
حمام آخر...
اإلشعار إىل
ّ
ٍ
من مواعيد دخول احملامني وخروجهم.
ّ
إدارية
هيكلية
يؤكد نقيب احملامني يف بريوت ملحم خلف وجود
ّ
ّ
ّ
يتحركون إال مع
مهنية احملامني املتدرجني الذين ال
للتأكد من
ّ
ّ
ُ
درج األساسي ،باإلضافة إىل مسؤول أعلى عن االثنني يراقب
امل ّ
ً
جمانية هذه اخلدمة
أن
سري العمل من خالل التطبيق ،مشريا إىل ّ
ّ
لن ّ
إن «رسالة احملامي مرتبطة بالقيم،
تؤثر على
فعاليتها ،إذ ّ
ّ
ً
كما ّ
أننا سنعمل على بلورة هذه الفكرة مستقبال لتطويرها مبا
ُيناسب الواقع».
وبانتظار اإلعالن عن التطبيق ،وضعت النقابتان خطوطًا ساخنة
حمام.
لتلبية طلبات املوقوفني غري القادرين ماديًا على توكيل
ٍ

ما الذي تعنيه دعوة وزير الطاقة يف كيان العدو ،يوفال
شتاينتس ،للقاء الرئيس ميشال عون ،سرًا أو يف العلن يف
إحدى الدول األوروبية حلل اخلالف على احلدود البحرية بني
اجلانبني؟ بداهة ،تعين أن مفاوضات الناقورة وصلت فعليًا إىل
طريق مسدود ،مع خشية إسرائيلية من األسوأ ،مرتبطة باملعادلة
األوسع مع لبنان.
بداية ،من املفيد اإلشارة إىل أن النتائج اليت ّ
حققتها إسرائيل
جر لبنان إىل
كانت كاملة ،جراء جناحها عرب الضغط األمريكي يف ّ
مفاوضات ترسيم احلدود البحرية ّ
حبلتها احلالية .إال أن املسار ال
يستهدف حتقيق مسار تفاوضي مع لبنان ،وإن كانت هذه النتيجة
مطلوبة لذاتها ،بل حتقيق مستويات أعلى وأمشل من التفاوض
على إجياد حل تقين للحدود البحرية بني اجلانبني.
تقدير إسرائيل لنتيجة املفاوضات جاء مغلوطًا ،إذ بين على عامل
شبه وحيد يف دفع لبنان إلجياد حل تسووي للحدود البحرية ،مهما
قدرت تل أبيب أن
كان التنازل يف املضمون ،ناهيك بالشكلّ .
األزمة االقتصادية يف لبنان كفيلة بتليني املوقف اللبناني إىل
حد التنازل وتلبية رغبات إسرائيل عرب التفاوض ،وأن كل ما يهمه
ّ
اآلن استخراج الغاز وعائداته املالية.
وكانت إسرائيل ،ورمبا ال تزال ،تأمل من املفاوضات ،على هذه
اخللفية االقتصادية ،حتقيق ما مل يتحقق يف األمن والسياسة،
وحتقيق أهداف تتجاوز ترسيم احلدود البحرية ،وتصل إىل إعادة
إحياء معادلة القوة اإلسرائيلية وفرض اإلرادات ،والقول بعدما
ّ
تلقت «إسرائيل» ضربة كبرية جدًا عام  2000نتيجة االنسحاب
من لبنان ،إنه يستحيل على أعداء إسرائيل حتصيل احلقوق وحل
اخلالفات إال عرب التفاوض والتسويات .أما املقاومة واملعاندة فال
تفضيان إىل نتيجة.
عد التفاوض على إجياد حل للخالف البحري ،فرصة
من هناُ ،ي ّ
إسرائيلية للعودة إىل معادلة ما قبل عام  :2000حتصيل احلقوق
عرب التفاوض ،ال املقاومة .إال أن هذه الفرصة تتالشى ،وتثبت
جمددًا ،أن املسار التفاوضي ال جيدي مع العدو.
للبنانينيّ ،
يف املقاربة العلنية للمفاوضات ،تبدو تل أبيب معنية بإجناحها،
تلهف علين لذلك .وهي حتاول اإلحياء أن
ولكن من دون إبداء ّ
الفائدة االقتصادية اليت ميكن أن تعود عليها يف حال جناح
التفاوض ،حمدودة نسبيًا قياسًا مبا لديها من ثروة غازية ،فيما
يشكل جناح التفاوض للبنان حاجة ملحة جدًا وفرصة إلنهاء
استفحال أزمته االقتصادية.
كما أن جناح لبنان يف حتصيل حقه عرب التفاوض ،يعين أن
التفاوض مع «إسرائيل» مجُ د ،وهي نتيجة يأمل العدو أن تتفاعل
يف لبنان لتنسحب على خالفات أخرى بني اجلانبني ،مبا يطعن
منطق املقاومة وأسباب وجودها ،خصوصًا أن العدو يرى أن يف
الداخل اللبناني من
يتلهف لنتيجة كهذه ،يستخدمها يف مواجهة
ّ
حزب اهلل ومقاومة االحتالل.

قدّرت تل أبيب أن األزمة االقتصادية يف لبنان كفيلة بتليني املوقف
اللبناني إىل حدّ التنازل

خشية إسرائيل هي من إدراك اللبنانيني أن احلق ال يؤخذ من
االحتالل عرب التسويات والتفاوض ،بل عرب املقاومة اليت إن
مل تنزع احلق نزعًا كما حصل مع حترير األرض عام  ،2000فهي
تردع االحتالل عن سرقة ثرواتهم واستغالهلا ،كما حصل مع
ُ
احلد اجلنوبي للمياه اللبنانية منذ أن
اكتشف الغاز يف شرقي
املتوسط .فاملقاومة هي اليت منعت االحتالل من التنقيب عن
الغاز واستخراجه يف املنطقة اجلنوبية ،وهي نتيجة كانت لتكون
مؤكدة ،إن مل تكن املقاومة يف موقع ردع االحتالل.
من هنا تأتي دعوة شتاينتس ،وحتديدًا لرئيس اجلمهورية ،ليسلك
مسارًا أكثر مباشرة مع العدو ،علمًا أن املسار العلين أو السري
سيان يف احلالة اإلسرائيلية ،وهذه عادة اسرائيلية ّ
متبعة تهدف
ّ
إىل أقصى استغالل من لقاءات كهذه.
والستهداف التوجه إىل الرئيس عون ،ودعوته للتفاوض املباشر،
نتائج إسرائيلية مأمولة يف إمكان ضعضعة العالقة مع حزب اهلل،
ليس فقط بوصفه حزبًا لبنانيًا حليفًا للتيار الوطين احلر ،بل أيضًا
بوصفه مقاومة ،حيث االرتباط أكثر من خاص مع شخص الرئيس.
ّ
شاذة من هنا وهناك،
وال يبعد أن تكون أصوات
صرحت بإمكان
ّ
التطبيع مع العدو ،هي جزءًا من عوامل التأثري اليت ساعدت على
الدعوة اإلسرائيلية للتفاوض املباشر مع شخص الرئيس.
كيفما اتفق ،دعوة وزير الطاقة اإلسرائيلي للتفاوض مع الرئيس
عون ،سرًا أو علنًا كما يقول ،إشارة واضحة ،إن مل تكن دلي ًال ،على
أن مفاوضات الناقورة وصلت إىل طريق مسدود :فال إسرائيل
قادرة سياسيًا ورمبا اقتصاديًا على تلبية ما يطالب به الوفد
اللبناني ،وال هي يف الوقت نفسه قادرة على إفشال التفاوض
ربطًا بتداعيات الفشل على جممل املعادلة مع الساحة اللبنانية،
وراءها بالتبعية ،يف الساحة اإلقليمية األوسع.
وأيضًا ما
َ
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

مذكّرة توقيف غيابية حبق رئيس اللجنة
األوملبية اللبنانية جبرائم سرقة وتزوير:

«ماراثون» البحث عن جان همام

إهمال أمين وقضائي:

العقل املدب ّر لـ «اهلروب
الكبري» ال يزال متوارياً
رضوان مرتضى

رضا صوايا

أين جان همام؟ سؤال يشغل الوسط الرياضي رغم ّ
جتنب املعنيني
الغوص يف تفاصيل الدعوى القانونية اليت تطاول الرجل األقوى
ّ
مذكرة توقيف
على الساحة الرياضية اللبنانية ،وذلك منذ صدور
املقدمة
غيابية حبقه يف  4تشرين الثاني اجلاري .صحيح أن الشكوى
ّ
من قبل شركة «دميا تسويق وتوزيع ش.م.ل ».حبق رئيس اللجنة
األوملبية اللبنانية ال ترتبط مبهامه يف اجملال الرياضي ،بل بعمله
فيها كمدير مالي لعقود ،إال أن تساؤالت كثرية بدأت ُتطرح حول
هذه القضية واليت يتداخل فيها السياسي باإلعالمي بالرياضي،
واليت قد تكون هلا انعكاسات كبرية على انتخابات اللجنة األوملبية
اللبنانية املرتقبة بعد شهرين.
ليس جان همام امسًا عابرًا أو هامشيًا يف احلياة الرياضية اللبنانية،
وهو الذي متتد مسريته يف هذا العامل منذ ما يقارب نصف القرن
شغل خالهلا أعلى املناصب الرياضية وأبرزها رئاسة احتاد الكرة
ّ
الطائرة ورئاسة احتاد كرة السلة ،وصو ً
برتؤس
ال إىل تتويج مسريته
اللجنة األوملبية اللبنانية ،املنصب األرفع يف الرياضة اللبنانية ،منذ
عام .2012
جنح همام طوال هذه السنوات يف مراكمة النفوذ والقوة يف احلقل
تغيب الرياضة عن الكثري من كواليسه ،وهو
الرياضي اللبناني الذي ّ
مد هيمنته على
ما ساعده ،على ما يقول مطلعون يف اجملال ،على ّ
الكثري من وسائل اإلعالم .يربز ذلك ،على ما يشريون ،من خالل شبه
التعمية اإلعالمية على الدعوى القضائية اليت رفعتها شركة «دميا»
اإلعالنية حبق همام الذي عمل ،على مدى عقود ،مديرًا ماليًا فيها.
يتجاهل اإلعالم اللبناني ذلك« ،كما يتجاهل أن الرجل يربر غيابه عن
جلسات التحقيق واضطراره إىل السفر
مبهام رياضية رمسية تبينّ
ّ
املعطيات عدم صحتها» .ويف هذا السياق تكشف مصادر «األخبار»
أنه «جرى التواصل مع عدد من وسائل اإلعالم واإلعالميني وعلى
أعلى مستوى لعدم التطرق إىل القضية بتاتًا».

يف تفاصيل القضية

تقدمت شركة «دميا تسويق وتوزيع ش.م.ل ،».وهي شركة
ّ
تتعاطى األعمال التجارية وبيع السلع ،واملمثل التجاري للعديد من
الشركات األجنبية يف لبنان ،يف حزيران  2018بشكوى جزائية أمام
النيابة العامة التمييزية ضد كل من املدير املالي السابق لديها
جان همام (يشغل املنصب منذ عام  )1983ورئيس قسم احملاسبة
وديع صقر ورئيس قسم املعلوماتية عصام أبو جوده جبرائم سرقة
سجلت برقم  .3289/2018وتطالب الشركة
وتزوير واستعمال مزور ُ
ّ
تتخطى قيمتها مع الفوائد الـ  30مليون دوالر
املدعى عليهم بأموال
أمريكي.
أحالت النيابة العامة التمييزية امللف بعد أن ختمت التحقيق إىل
النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان ،حيث ادعى النائب العام
االستئنايف يف جبل لبنان على املدعى عليهم جبرائم السرقة
والتزوير وإساءة األمانة واالحتيال واستعمال املزور وأحاهلم على
قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان ،الذي أحال بدوره امللف على
أحد قضاة التحقيق يف جبل لبنان للسري بالتحقيقات.
بعد مرور أكثر من عامني على تقديم الشكوى مل حيضر همام شخصيًا
أي جلسة حتقيق ،مكتفيًا حبضور وكيله احملامي بول كنعان ،شقيق
النائب إبراهيم كنعان ،وهو ما يدفع البعض إىل الغمز من هذه
بت امللف وتركه
الزاوية للحديث عن تدخالت سياسية للمماطلة يف ّ
نائمًا يف األدراج قدر املستطاع ،وخاصة إىل حني انقضاء والية
اللجنة األوملبية احلالية اليت يفرتض أن تعقد انتخاباتها يف 21
كانون الثاني  2021املقبل ،أي قبل أيام من جلسة التحقيق اجلديدة
املرتقبة مع همام اليت ُحدد موعدها يف  29من الشهر نفسه .وما
ُيقال يف الكواليس هو أن قضية همام ستبقى خافتة ،بهدف نيل
دعمه ملرشح خيلفه ،هو حتديدًا جهاد سالمة ،رئيس جلنة الرياضة
يف التيار الوطين احلر.

يتذرّع همام بمشاركته يف نشاطات يف الخارج لتربير سفره قبل
الجلسات القضائية

يتذرع يف كل مرة باضطراره إىل السفر لضرورات
الالفت أن همام
ّ
للتهرب من حضور اجللسات ،ليعود
الرياضي
مبنصبه
مهنية مرتبطة
ّ
ّ
إىل لبنان بعد أيام من انعقادها ،وهو ما تدحضه الكثري من الوقائع.
فبحسب اجلهة املدعية ،و»قبل جلسة التحقيق يف  29أيلول املنصرم
قدم وكيل همام معذرة حبجة أنه مسافر حلضور اجتماعات الدورة
ّ
الـ 21لأللعاب اآلسيوية عام  2030بصفته رئيس اللجنة األوملبية
اللبنانية وعضوًا يف جلنة تقييم األلعاب اآلسيوية (اليت من مهامها
استعراض ملف كل من السعودية وقطر ،البلدين املتنافسني على
استضافة هذه األلعاب) .إال أن مراجعة الكتابني اللذين تقدم بهما
رئيسي
موجهني إىل همام ،إمنا إىل
همام عرب وكيله تبينّ أنهما غري ّ
َ

اللجنة األوملبية يف السعودية وقطر ،ويتضمنان إبالغ الطرفني
السعودي والقطري قرار اجمللس األومليب اآلسيوي تشكيل جلنة
خص األلعاب األوملبية لعام  ،2030ومل يتضمنا أي دعوة
تقييم فيما ّ
هلمام حلضور أي اجتماع ،خاصة أن الكتابني ذكرا بأن االجتماعات
ُ
ستعقد بعد انتهاء جائحة كورونا .كما أنه من الالفت أن تذاكر سفر
همام ُتظهر بأن وجهة سفره كانت فرنسا وكندا وليس الكويت حيث
مقر اللجنة األوملبية اآلسيوية».
ووفقًا للجهة املدعية «تقدم وكيل همام قبل جلسة التحقيق بتاريخ
 3تشرين الثاني اجلاري باملعذرة نفسها اليت سبق أن أدىل بها يف
اجللسة السابقة ،مربزًا صورة جلواز سفر همام تبينّ أنه غادر لبنان
قبل يومني من تاريخ اجللسة ،وهو ما دفع بقاضي التحقيق إىل
إصدار مذكرة توقيف غيابية حبقه .تقدم همام بطلب اسرتداد مذكرة
قرر رد الطلب».
التوقيف الغيابية حبقه إال أن قاضي التحقيق ّ
يؤكد وكيل همام احملامي بول كنعان أن «همام سيعود هذا األسبوع
وقدم معذرة لقاضي
إىل لبنان وهو مل يتهرب من حضور اجللسة
ّ
التحقيق للمشاركة يف نشاط رياضي حبكم منصبه كرئيس للجنة
األوملبية».
وينفي كنعان كل ما يقال عن املوضوع ،خاصة أن «القانون يسمح
لنا بتقديم دفوع شكلية واستئنافها ومتييزها ،إضافة إىل أن عمل
ّ
تعطل ألشهر بسبب الثورة وفريوس كورونا وبالتالي ال
احملاكم
صحة ألي حديث عن مماطلة وضغوط ،عدا أن الدعاوى تأخذ سنوات
ليَبت بها».
عدة يف لبنان ُ
من جهته ،ينكر هاشم حيدر ،نائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية
أن يكون همام مكلفًا من قبل اللجنة األوملبية اللبنانية بالقيام
مبهمة يف اخلارج .ومع تأكيده أنه ال يعلم مكان وجود همام ،يرجح
«أن يكون مع جلنة تقييم األلعاب اآلسيوية اليت قصدت السعودية
وقطر ،لكن ال أعلم إن كان حاضرًا مع الوفد أو ال».
إال أن حبثًا بسيطًا يكشف أن همام مل يكن ضمن وفد جلنة التقييم
اآلسيوية اليت زارت الرياض (من  7إىل  10تشرين الثاني) ومن
بعدها إىل الدوحة (من  10إىل  14تشرين الثاني) ،وهو ما يدفع
ّ
املكلف بها يف اخلارج ،ويف أي
إىل التساؤل عن املهمة الرياضية
بلد حتديدًا ،خاصة أن غالبية االجتمعات الرياضية ُتعقد عن ُبعد ،عرب
تطبيق .ZOOM

سالمة يخلف همام؟

ال يوجد نص يف قانون اللجنة األوملبية اللبنانية يسمح «بتنحية
الرئيس يف حال كان طرفًا يف نزاع قضائي ،كون كل متهم بريئًا
حتى تثبت إدانته» ،وفقًا حليدر .أما جهاد سالمة ،رئيس جلنة
الرياضة يف التيار الوطين احلر ،فيعترب أن «الكثري من األشخاص يف
مواقع أعلى من همام ،وبعضهم يف اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
الدولية ويف اجلمعية العمومية للجنة األوملبية الدولية من يابانيني
وصينيني وغريهم ،كانوا أطرافًا يف نزاعات قانونية بتهم فساد
وغريها وحافظوا على مواقعهم ،والبعض اآلخر حني أدينوا استقالوا
أو أقيلوا» .أما وزارة الشباب والرياضة فال سلطة هلا يف هذا اجملال
وال ميكنها التدخل يف اللجان األوملبية أو االحتادات الرياضية .ويف
حال أي تدخل سياسي فإن اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد الدولي
اخلاص بالرياضة املعنية يقومان بتجميد النشاط الرياضي ومتثيل
البالد يف اخلارج على خمتلف األصعدة.
حتى اللحظة يكشف كثري من السياسيني املعنيني بالشأن الرياضي
ّ
ترشحه النتخابات اللجنة اليت
عن نيتهم دعم جان همام يف حال
ُ
ستعقد يف  21كانون الثاني املقبل ،ومنهم حيدر الذي يؤكد «إننا
نتمنى أن يعاود همام الرتشح لكن يف حال عدم رغبته سنتوافق
على شخصية ختلفه» .أما سالمة ،والذي ُي َعد ِمن الشخصيات األكثر
نفوذًا واألقوى يف انتخابات االحتادات الرياضية يف لبنان ،فيشدد
على أن ال نية لديه ليكون رئيسًا للجنة األوملبية «بل أسعى ألن
أكون من خالل من أمثل أن أكون وزيرًا للشباب والرياضة يف
بفعالية أكرب
احلكومة املرتقبة ،ألنين أومن أنين قادر على العمل
ّ
وتنشيط العمل الرياضي من الوزارة أكثر من اللجنة األوملبية».

لكن ماذا لو لم يرتشح جان همام؟

متعددة .ففي
سيناريو كهذا قد يفتح الباب واسعًا أمام خيارات
ّ
حال عدم تشكيل حكومة قبل موعد انتخابات اللجنة فإن سالمة قد
يكون املرشح األوفر حظًا ،وهو أمر ال ينكره بقوله إن «هناك رغبة
كبرية من خمتلف األفرقاء ومنهم القوات والكتائب أن أترشح لرئاسة
اللجنة األوملبية نظرًا إىل مسريتي ووقويف إىل جانبهم .ويف حال
ترشحي لرئاسة اللجنة ،لن يرتشح أحد يف وجهي ،لكن يف حال مل
علي
أترشح سيكون هناك صراع على هذا املوقع وهو ما قد يفرض ّ
ّ
لتجنب املعركة».
الرتشح

أهالي املوقوفني الفارين أمام قصر عدل بعبدا (أ ف ب )

املدبر لفرار عشرات املوقوفني ،من بينهم خطرون،
ال يزال العقل
ّ
من نظارة عدل بعبدا متواريًا .وفيما جيري التحقيق مع العناصر
املكلفني حفظ األمن ،مل يثبت بعد وجود تواطؤ ،فيما املؤكد أن
هناك إهما ً
ال وظيفيًا ،ناهيك بإهمال القضاة لواجباتهم ،ما أدى إىل
حتول النظارات إىل سجون تكتظ بعشرات املوقوفني.
ّ
عملية «اهلروب الكبري» من نظارة قصر عدل بعبدا التابعة لوحدة
الدرك اإلقليمي ،السبت املاضي ،شغلت اللبنانيني وحبست عشرات
اآلالف ممن كانوا يف طريقهم لقضاء إجازة نهاية األسبوع خارج
بريوت يف سياراتهم ،ساعات طويلة ،بسبب اإلجراءات األمنية
أن املوقوف
ّ
املشددة حبثًا عن الفارين .القوى األمنية تشتبه يف ّ
ّ
فر فيها ٦٩
اليت
للعملية
ط
واملخط
ر
املدب
العقل
هو
م.
جهاد
الفار
ّ
ّ
ّ
من أصل  ١٢٨موقوفًا.
وحبسب املعلومات ،فإن الرجل املطلوب بأكثر من مئة مذكرة توقيف
جبرائم ترويج املخدرات واالجتار بها ،التجأ إىل خميم برج الرباجنة
حيث كان ينشط يف ترويج املخدرات.
الفارين ،فيما قضى مخسة
من
وقد متكنت القوى األمنية من توقيف ٣٣
ّ
منهم بعد اصطدام سيارة استولوا عليهم أثناء فرارهم .وكشفت
فارين ّ
سلمتهم إىل
املصادر ّ
أن شرطة بلدية احلدت أوقفت سبعة ّ
جهاز أمن الدولة واستخبارات اجليش .وال يزال البحث جاريًا عن ٣١
أن من بني اخلطرين الذين متكنوا
سجينًا .وعلمت الزميلة «األخبار» ّ
من اهلروب املوقوف غزوان ز« ،.صاحب اليدين الذهبيتني» ،وهو
أحد أشهر لصوص السيارات يف لبنان .إذ تستعني عصابات السرقة
ويرتدد أنه متكن يف يوم واحد من سرقة ٢٣
به لفتح أي سيارة،
ّ
سيارة من أحد املعارض .كما أن بني الفارين مطلوبني جبرائم
جنائية ،من بينها القتل العمد.
كذلك ،علمت «األخبار» أن فرع املعلومات حيقق مع مخسة عناصر
أمن ورئيس املخفر املؤهل طوني م .والضابط املشرف على النظارة
النقيب بول م .لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ أدى إىل تسهيل
أن الرواية اليت انتشرت تتحدث عن استغالل
فرار السجناء .ورغم ّ
املوقوفني لتوقيت فتح النظارة إلخراج النفايات ،لالنقضاض
احلراس وانتزاع املفاتيح لفتح األبواب املقفلة ،بعد تشطيب
على
ّ
أن كامريات
عسكريني وعامل نظافة من التابعية البنغالدشية ،إال ّ
املراقبة أظهرت أحد السجناء حياول فتح زنزانة من الداخل ،مبفتاح
أو بآلة حديدية مل ُيعرف كيفية حصوله عليها .وقد متكن احملققون
الفارين .مصادر التحقيق
من حتديد هويته ،لكنه ال يزال يف عداد
ّ
أن الثابت أن هناك
تؤكد أنه مل يثبت حتى اآلن وجود تواطؤ .إال ّ
إهما ً
ال كبريًا من العناصر املوجلني باحلماية ،وأن املسؤولية تقع على
قيادة وحدة الدرك اإلقليمي.

بني الفارّين «صاحب اليدين الذهبيتني» الذي سرق  23سيارة يف
يوم واحد

إذ ال ُيعقل أن ُيسجن فيه  ١٢٨موقوفًا ،من بينهم ّ
متهمون جبرائم
أن املدخل
جنائية ،يف نظارة حيرسها مخسة عناصر فقط! كما ّ
الشرقي لقصر العدل حيث يقع باب النظارة ال توجد عليه حراسة .إذ
إن دوام احلراسة احملدد يبدأ من الثامنة صباحًا وينتهي عند اخلامسة
ّ
بعد الظهر!
وهنا حتضر إىل الواجهة قضية النقص يف عديد قوى األمن الداخلي
إن القانون يفرض أن يكون
واالكتظاظ الذي ُتعاني منه النظارات .إذ ّ
َ
مقابل كل سجني عنصران أمنيان عند نقله .أما نظارات التوقيف
فال جيوز أن تحُ ّول إىل سجون ميكث فيها املوقوف أكثر من يومني
أن هناك موقوفني موجودين يف
ّ
أو ثالثة ،فيما الواقع الراهن ُيبينّ
يتحملها القضاة الذين
املسؤولية
النظارة منذ عدة أشهر .وهذه
ّ
ّ
يتلكأون يف احملاكمات.
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مـقاالت وتـحقيقات

ما قبل كلمة الرئيس وما بعده شيء آخر:

لقد بدأت معركة التحرر
جـورج عـبيد

اجلمهورية العماد
خطاب رئيس
ّ
ميشال عون مبناسبة عيد االستقالل
ّ
بكل ما للكلمة من
مفصليا
كان
ًّ
بأن ما قبله
معنى ،إذ يسوغ االعتبار ّ
شيء وما بعده شيء آخر.
تقييم اخلطاب ينطلق من الشكل .لقد
النوعي
التحول
بدونا أمام رئيس آثر
ّ
ّ
بوضوح صوته وفخامة العبارات
وصراحة األفكار وشفافية الرؤى،
ولغة مديدة ومليئة بالشواهد خالية
اإلعرابية،
من الشوائب أو األخطاء
ّ
حتول من الدفاع إىل اهلجوم .كان
ّ
مهجوسا من وصول البلد
الرئيس
ً
األول  2019أو
خالل  17تشرين
ّ
قبلها من خالل حادث قربمشون
املفتعل إىل فتنة ،فكان يعاجلها
بالفطنة ،ويغسلها بينابيع احلكمة.
منهجيتان اعتمدهما
الفطنة واحلكمة
ّ
السياسي حتى ال ينفجر
يف خطابه
ّ
لبنان مبجموعة فنت كان يراها
متصاعدة حتى الثمالة باجلنون.
الدفاعي مل يبطل عنده الثوابت
موقعه
ّ
اإلصالحية.
اجلوهرية ،ومل يلغ رؤيته
ّ
ّ
ّ
يتصرف كأب
فضل يف السابق أن
ّ
للجميع باحتضان بليغ ،حتى للذين
ناصبوه العداء منذ االبتداء ،لدرجة
ّ
مرة لصديق له« :أنا ملزم
أنه قال ّ
مبحبة اجلميع ،من حيبين ومن ال حيبين
ّ
ولذلك أنا أستقبلهم وأحتاور معهم
كلي من أجل بناء لبنان الدولة
بانتباه
ّ
والكيان ،واالستبقاء على احلالة
حية».
التواصلية ّ
ّ
يف الليتورجيا اليت تعتمدها الكنيسة
األرثوذكسية خالل خدمة أناجيل
ّ
اآلالم ،وردت عبارة دقيقة عن يهوذا
«أما يهوذا فلم يشأ
اإلسخريوطي،
ّ
ّ
إياها
العبارة
ر
وتتكر
أن يفهم»،
ّ
ّ
مرات ،وهذا ،للتدليل
أكثر من
ّ
ست ّ
على شناعة وقباحة خيانته .إستعارة
العبارات واردة يف معظم األدبيات
والسياسية ،سواء بني
اإلنسانية
ّ
األصدقاء أو العائالت وهي قائمة
أن عامل
يف احلكم والسياسة .ذلك ّ
اخلسة واحلقارة
كثريا
السياسة حيتمل
ّ
ً
ودناءة النفس والسرقة.
مل يفهم من ناصب ميشال عون
استثنائيته
اخلصومة والعداوة ،بأن
ّ
احملبة بامتياز.
التمعت من كونه رجل
ّ
قد ال يطلب من خصوم ينتمون إىل
طوائف أخرى فهم املعاني بهالتها
والبهية ،ولكن كيف مل
الصادقة
ّ
يفهمها من يذوق مع ميشال عون
اإلميان عينه ،وقد شاء زيارته حبب
السجن؟
يف ّ
لقد قفز ذلك الرجل إىل موضوع
اجلنائي خلسة ،ومل نره يف
التحقيق
ّ
ّ
احلر يف
الوطين
التيار
يناصر
السابق
ّ
مواجهته الشرسة مع تلك املنظومة
الفاسدة اليت أشار إليها الرئيس
يف خطابه ،ويتحالف معه لكشفها
وضبها على الرغم من اخلالف
االسرتاتيجي القائم بينهما .هذا ّ
يدل
ّ
أن املشهد مأخوذ إىل رهانات
على ّ
تفـعل فعلها على أرض الواقع،
وهي مرتبطة باملعركة على رئاسة
يظن الدكتور مسري
اجلمهورية.
ّ
ّ
جعجع ّ
أنه بذلك الفعل ،بضع جربان
باسيل بوجه رياض سالمة ،وهو
من املساهمني يف الوشاية عليه

األمريكية ،فيعمد على
يف اإلدارة
ّ
ضرب االثنني ببعضهما واالنقضاض
فرجنية هو
بظن أن سليمان
عليهما،
ّ
ّ
اخلاسر األكرب .هذا يعين بأن الرجل
جياهد الستخراج اللحظة لفرض
املسيحية-
فتنوية يف الدائرة
مساحة
ّ
ّ
أمريكي...
وبتحريض
ة،
املسيحي
ّ
ّ
لكنها لن تكون ناجعة.
نعود إىل خطاب الرئيس لنشري اىل
واجلذرية يف الشكل
النوعية
أن النقلة
ّ
ّ
ّ
واملضمون من الدفاع إىل اهلجوم
أتت يف حلظة بدأت املنطقة فيها
ّ
ّ
وتتحضر ملصريها اجلديد بفعل
تتحفز
اجتاهها حنو التطبيع وانشدادها إليه.
متوج ًعا على صفقة
كان الرئيس هنا
ّ
ّ
مت فيها بيع القدس واجلوالن ،وكان
ّ
احلق
أول املدافعني «عن هذا
لبنان ّ
القومي» ،وقد أشار إىل ذلك بلغة
ّ
تسووية.
سياسية أو
عقيدية وغري
ّ
ّ
ّ
بأن تداعيات
لقد أدرك فخامته،
ّ
التطبيع متداخلة ومنسابة إىل الداخل
فإن األزمة
اللبناني .وبالتالي،
ّ
ّ
واالجتماعية واالقتصادية
املالية
ّ
ّ
اليت يعيشها لبنان وغري املسبوقة
من قبل ،كما تعيشها سوريا .يف
األساس لسنا أمام أزمة بل أمام
حرب ضروس مستعرة ختوضها
الداخلية،
أمريكا وتقودها بأذرعها
ّ
ألن
ا
وجودي
لبوسا
وقد تسربلت
ّ
ً
ًّ
ّ
شل البلد بواسطة الدوالر-الشبح،
حتما وبالضرورة أن يقود
من شانه
ً
النهائي ،أو نهاية
إىل نهاية الكيان
ّ
نهائية الكيان.
ّ
حاول الرئيس هنا ،خماطبة اجلميع
األول
مبسؤولية
وحمبة منذ  17تشرين ّ
ّ
ّ
ودعاهم إىل زيارته للتداول معه يف
املشاكل اليت تعرتض مسرية احلكم
يلبوا دعوته الكرمية.
يف لبنان ،فلم ّ
ومنذ ذلك احلني انكشفت احلجب.
انطلق حاكم مصرف لبنان وبرعاية
أمريكية مطلقة للعب بسعر صرف
ّ
الدوالر بعدما ّ
متت سرقة الودائع من
املصارف إىل اخلارج.
حاول الرئيس استيعاب الوضع من
جديد فدعا إىل اجتماعات متتالية
مع حاكم مصرف لبنان واملصارف
ومن ثم ّ
ومصرفية
حكومية
ألف جلنة
ّ
ّ
لتدارك الوضع واألزمة ودعا من
ثم إىل طاولة حوار ،ليتبينّ  ،ويف
ّ
الواقعّ ،
بأنه ،هو املستهدف مع حزب
داخليا ،من تلك املنظومة.
اهلل
ًّ
أن
لقد بات
لزاما القول هناّ ،
ً
االختالفات الين نشأت بني التيار
ّ
احلر وحزب اهلل ،كانت بسبب
الوطين
ّ
ّ
ّ
والضمين على
العلين
إحلاح التيار
احلزب باستدراك لوضع ،من جهة
بري ،وقد كانت له
الرئيس نبيه ّ
اليد الطوىل يف جعل شركة Alvarez
 & marshalتنسحب من الطريق إىل
جانب سعد احلريري ورياض سالمة
ووليد جنبالط .وتفيد معلومات،
بأن األمريكيني
ويف هذا السياقّ ،
وبواسطة مايك بومبيو وديفيد
شينكر ودوروثي شيا ،ظهروا الدعاة
األساسيني والرعاة الفعليني خفية
لاللتفاف على العهد بالدرجة األوىل
شخصية على العماد ميشال
وبصورة
ّ
عون ،وعلى حزب اهلل.
أن فخامة
أهمية اخلطاب البارحة ّ
ّ

التورية.
الرئيس مل يستعمل أسلوب
ّ
بل على العكس تكلم على منظومة
ِ
ِ
واملتماسكة ولكنها
املمسكة
الفساد
املمسكة من اخلارج .فحوى الكالم
َ
على املعركة غري املتكافئة يشري
باملمسك به
على اإلمساك والتماسك
َ
ِ
ِ
املمسكني
واملمسك ،وبرأي واضح
واملمسكني واحدّ .
إنها املواجهة
َ
القصوى ،واملعركة بهذا املعنى
هي بني عهد أخذ على عاتقه اهلجوم
مبنطقي
بعدما حاول احتواء األزمة
ّ
الدفاع واإلقناع اهلادئ ومنظومة
داخليا من الرئيسني نبيه
مؤلفة
ًّ
بري وسعد احلريري ووليد جنبالط
ّ
وفؤاد السنيورة ورياض سالمة،
ّ
قوته البطريرك
روحيا
يدعمها
وبكل ّ
ًّ
املاروني مار بشارة بطرس الراعي،
وهي مدعومة من اإلدارة العميقة يف
عامة واخلليج
أمريكا والغرب بصورة ّ
وإسرائيل بدورها غري بعيدة عن
األمريكية...
الدعم من خلف اإلدارة
ّ
هذه املعركة هي األخرية يف لبنان
يتحرر لبنان ويقف على قدميه
إما
ّ
ّ
وإما نكون ،وكما أوردنا ،أمام نهاية
ّ
نهائية الكيان.
ّ
أن الورقة اإلصالحية
بات
واضحا ّ
ً
املاكرونية قد انتهت .واألبلغ من
ّ
بأن مسألة تأليف احلكومة قد
ذلكّ ،
طويت .يسوغ لنا كمالحظة ّ
بناءة
بأن طي صفحة التأليف غري
القول ّ
مرتكز على انتظار ردود فعل اخلارج،
بأن هذا اخلارج ً
عينا
بل على ما فهمنا ّ
واضحا
بقوة معرق ًال .لقد بات
بدا
ً
ّ
أن
يف عقل العهد وعندنا
مجيعاّ ،
ً
األمريكيني ،ومن خالل زيارة وزير
األمريكية مايك بومبيو إىل
اخلارجية
ّ
الفرنسي لتأليف
السعي
أبطلوا
فرنسا
ّ
حكومة متوازنة برئاسة سعد احلريري،
يوما
ويف األصل مل ينطق احلريري
ً
الفرنسية ّ
ملاما .كما بات
إال
بالرؤية
ً
ّ
أن األمريكيني كانت هلم
واضحا ّ
ً
اجلنائي
اليد الطولة بإيقاف التحقيق
ّ
واالنسحاب من لبنان كما طلبوا
بواسطة الفرنسيني سحب شركة
بأن النتائج
توتال وجعلوها تزعم
ّ
الصادرة عن البلوك  4مل تثبت
وجود الغاز ،فيما معظم الدراسات
أثبتت وجوده .أمريكا املوعزة بوقف
فعال،
اجلنائي وبتفعيل
التحقيق
ّ
ّ
ال تزال حتتاج بقراءتها إىل هذه
املنظومة.
املعركة اليت خيوضها الرئيس
وخيوضها معه املخلصون ستزداد
بأن معاني
شراسة .ويكشف بعضهم ّ
التكافؤ فيها بإمكانه أن يظهر شديد
الصالبة بالتفاف اجلميع حول فخامة
بأن حزب
الرئيس ،وتقول معطيات ّ
جزءا من تلك املعركة
اهلل سيكون
ً
ألنه يأبى االخرتاق يف بيئته ،واخلطوة
اليت تزيد التكافؤ يف املعركة صلًبا
واقتحاما اجتاه البلد حنو خيار الشرق
ً
مرورا باملشرق ،لقد ّ
أكد الرئيس يف
ً
كلمته هذا االجتاه بإشارته إىل ّ
حل
أزمة النازحني على هذا احملتوى.
يف عيد االستقالل ضرب الرئيس
بيده على الطاولة .انتظرناها بشوق
أن
ومسعناها بشغف وفرح .األهم ّ
معركة التحرر بدأت ولن تتوقف حتى
ّ
احلق وتأمني النصر الكامل.
تبيان

احلريري :ممنوع على عون وباسيل تسمية أي وزير !

عون« :أنت أعمل تشكيلتك الوزارية
وشوف حدا غريي ّ
يوقعها»
حسان الحسن

بعد وصول املفاوضات البحرية بني
لبنان والعدو اإلسرائيلي إىل حائط
مسدود ،وبدء األخري بالتمهيد إلعالن
فشل هذه املفاوضات ،عرب مجلة من
االدعاءات وردت من تل أبيب ،وآخرها
ّ
اتهام لبنان بـ «االستفزاز» والتغيري
الدائم للموقف التفاوضي ،وصو ً
ال
إىل اتهامه يف اآلونة األخرية بـ «خيانة
تطلعات شعوب املنطقة» ،ترافق ذلك
مع وصول املشاورات احلكومية بني
رئيسي اجلمهورية العماد ميشال عون،
ورئيس املكلف تشكيل احلكومة سعد
ٍ
ٍ
مسدود أيضًا،
حائط
الدين احلريري إىل
بعدما وضع األخري موانع تعجيزية يف
مسار تأليف احلكومة املرتقبة ،متثلت بـ
ثالث الءات ،وهي اآلتية:
 -1ممنوع االعتذار ،حتت طائلة
وضع احلريري على قائمة العقوبات
األمريكية.
 -2ممنوع على الرئيس عون والنائب
جربان باسيل تسمية أي وزير.
 -3ممنوع على حزب اهلل أو أي
ٍ
شخصية يسميها احلزب املشاركة يف
احلكومة املرتقبة ،بناء ألوامر السفرية
األمريكية يف بريوت دوروثي شيا،
اليت هددت رئيس احلكومة املكلف يف
شكل مباشر ،بإدراج امسه على قائمة
ٍ
العقوبات األمريكية ،إذا مل خيضع
ً
مستحضرة أمام
إلمالءات السفرية،
احلريري ،جتربة العدوان األمريكي على
باسيل ،على حد تعبري مرجع سياسي
يف فريق املقاومة.
أمام هذا الواقع ،خصوصًا يف ضوء
التهديدات األمريكية للحريري ،بات
مأزوم ،فهو خيشى «سيف
وضع
يف
ٍ
ٍ
هذه العقوبات» ،ألنها تطاول أمواله
ومصاحله الشخصية يف اخلارج من جهة،
بالتالي ذهب ليبالغ يف إظهار التشدد
يف التمسك بشروطه أو «موانعه»
املذكورة ،إلرضاء األمريكيني ،وهو
يدرك مسبقًا فشله احملتوم واحملسوم،
يف حال أقدم على تسليم الرئيس
عون ،تشكيلة حكومية غري ميثاقية،
وال تراعي التوازنات الوطنية القائمة
ٍ
جهة أخرى.
يف البلد ،من
وفع ًال هذا ما حدث ،عندما حاول
«املكلف» فرض شروطه التعجيزية
وغري املنطقية والواقعية على رئيس
اجلمهورية ،من خالل حماولة تسلميه
تشكيلة «حكومة أمر واقع» ،فجاء
جوابه « :إذا هيدا هوي أسلوبك
بتأليف احلكومات ،أنت أعمل تشكيلتك
الوزارية ،وشوف حدا غرييّ ،
يوقعها».
وهنا تربط مصادر سياسية واسعة
اإلطالع التأزيم احلكومي ،مبا حيدث
يف املنطقة ككل ،خصوصًا جلهة
الضغوط األمريكية القصوى على حمور
املقاومة ،حملاولة دفعه إىل اجللوس
ٍ
تنازالت
إىل طاولة مفاوضات ،وتقدميه
ٍ
ٍ
عدة« ،كالنووي اإليراني»،
ملفات
يف
وتطوير العالقات اإليرانية – الروسية –
الصينية ،اليت تشكل تهديدًا للمصاحل
األمريكية .باإلضافة إىل امللف
السوري ،وترسيم احلدود بني لبنان
والكيان اإلسرائيلي .كل ذلك يأتي
قبل تنفيذ قرار اإلنسحاب األمريكي
من املنطقة خالل األشهر املقبلة ،وهذا
القرار متفق عليه على ما يبدو ،بني
اإلدارتني الراهنة واملقبلة ،حبسب
معلومات املصادر .وال تستبعد أن
تتطور الضغوط االقتصادية األمريكية،
ٍ
أمين ،من خالل
تصعيد
إىل مستوى
ٍ

تنفيذ عمليات اغتيال ،تستهدف
ٍ
ٍ
لبنانية ،يكون هلا انعكاسات
شخصيات
خطرة يف الشارع اللبناني ،بهدف حتقيق
املزيد من تعقيد األمور ،وحماولة إرباك
فريق املقاومة وحلفائه ،ويف مقدمهم
رئيس اجلمهورية والتيار الوطين احلر،
ودائمًا برأي املصادر.
ويف هذا الصدد ،يؤكد مرجع ديين يف
الفريق املذكور« ،أن أي مغامرة غري
حمسوبة ،قد يقدم عليها األمريكي،
مكان
سيأتي الرد عليها ،يف أي
ٍ
تتواجد فيه قوات أمريكية ،أو توجد
فيه مصاحل أو مقرات تابعة للواليات
املتحدة يف الدول اليت حتتضن على
أراضيها أفرقاء هذا احملور ،وخري دليل
إىل ذلك ،استهداف السفارة األمريكية
يف املطقة اخلضراء يف بغداد ،وهذا
مبثابة حتذير من أي مغامرة أمريكية،
ودائمًا برأي املرجع.
ويلفت إىل أن االستنفار واملناورات
املستمرة للعدو اإلسرائيلي على
احلدود مع لبنان وسورية ،هو دليل
إضايف إىل ختوف العدو ،من إمكان
ٍ
تعرضه لضربة أو هجوم من املقاومة،
يف حال أقدم على ارتكاب أي محاقة،
على حد تعبري املرجع .لذا يستبعد
فرضية جلوء واشنطن ومن يدور يف
فلكها إىل تنفيذ عمليات اغتيال يف
املنطقة ككل.
ويف الشأن اللبناني حتديدًا ،جيزم
املرجع فشل كل أدوات الضغوط
األمريكية على فريق املقاومة ،وحماولة
إنهاكه وإرباكه ،بدءًا مما يسمى حركة
« 14آذار» ،وتفعيل دور «اجملتمع
املدني» و»املنظمات غري احلكومية»،
وصو ً
ال إىل ما يعرف بـ «ثورة 17
تشرين» ،وهذا باعرتاف الرئيس
الفرنسي ماكرون ،الذي قال لوزير
اخلارجية األمريكية مايك بومبيو خالل
زيارته األخرية لباريس« :لقد مارستم
أقصى الضغوط اإلقتصادية واملالية
إلخضاع حزب اهلل وإنهاكه وإرباكه،
فأنهكتم الشعب اللبناني ،ماعدا حزب
اهلل» ،وفق ما ينقل املرجع عينه.
والخيفي ختوفه من إمكان تدحرج األزمة
االقتصادية واملالية ،أكثر فأكثر يف
املرحلة املقبلة ،كذلك جلوء اإلدارة
األمريكية اىل استصدار املزيد من
ٍ
ٍ
لبنانية،
شخصيات
العقوبات يف حق
ومنع إدخال املساعدات الدولية إىل
لبنان ،خصوصًا اخلليجية ،يف ضوء
انكفاء الدور اخلليجي واملصري يف البلد
يف املرحلة الراهنة .ما يعزز فرضية
استمرار تعطيل تشكيل احلكومة يف
املدى املنظور .وال ينفي إطالقًا إمكان
ٍ
ليلة وضحاها ،يف حال
تبدل األمور بني
حدوث تفاهمات إقليمية ودولية على
سري األوضاع يف لبنان ،كالتسوية
الرئاسية اليت حدثت يف العام .2016
ويقول « :يبقى لبنان بلد املفاجآت
يف نهاية املطاف» .وتأكيدًا على ذلك،
جاءت دعوة السفرية األمريكية شيا
للرئيس دياب بتفعيل حكومته ،غري أنه
رفض اخلروج من األطر الدستورية.
وخيتم املرجع بالقول« :لقد صمد
حمورنا يف احلرب الكونية اليت شنت
علينا طوال هذا العقد من الزمن ،من
اليمن اىل العراق اىل سورية وصو ً
ال اىل
لبنان ،وقدمنا خرية شبابنا ،يف سبيل
احلفاظ على حقوقنا وعيشنا الكريم،
فمن يفكر بإخضاعنا بالعقوبات ،فهو
واهم حمض».
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مــناسبة

اجتماع دوري ناجح حلزب  OLCحبضور العديد من سكان بلدية كامربالند

رئيس البلدية ستيف كريستو

رئيس حزب  OLCبول غارارد

املدير العام هاميش ماكنولتي

ستيف كريستو مع بول غارارد

عقد حزب  OLCاجتماعه
الفصلي يف غرانفيل سنرت
وذلك متام الساعة الـ 10،30
من قبل ظهر يوم السبت
املاضي.
حضر االجتماع ،اضافة اىل
رئيس احلزب عضو بلدية
كامربالند الرئيس السابق
حلواىل مخس دورات لبلدية
باراماتا بول غارارد ،رئيس
بلدية كامربالند عضو احلزب
نائب
كريستو،
ستيف
سركيس،
آدي
الرئيس
املدير العام للبلدية هاميش
ماكنوليت ،عضو حزب OLC
البطي
كلوفيس
السيد
وعقيلته ايفون ،رئيس حترير
امليدل ايست هريالد الزميل
انطونيوس بو رزق وعدد كبري
من ابناء املنطقة.
وقد حتدث يف اللقاء املدير
العام لبلدية كامربالند هاميش
ماكنوليت الذي تكلم عن
املشاريع اليت اجنزتها البلدية
وخاصة يف ظل رئاسة السيد
كريستو هلا واالوضاع املالية
كما حتدث عن املشاريع اليت
على جدول اعمال البلدية.
بعده حتدث السيد بول غارارد
عن بلدية كامربالند وكذلك عن
حزب  OLCوشكر احلضور على
مشاركتهم.
وكان مسك اخلتام رئيس
البلدية السيد ستيف كريستو
(نص الكلمة أدناه).
بعد ذلك افسح يف اجملال
ألسئلة احلضور اليت اجاب
عليها كل من املدير العام
ماكنوليت والسيد بول غارارد
ستيف
البلدية
ورئيس
كريستو.
وبعد اللقاء كان هناك
كوكتيل مميز من املأكوالت

من اليمني :بول غارارد ،ستيف كريستو ،آدي سركيس وهاميش ماكنولتي

آدي سركيس وهيلن هيوز

كلوفيس البطي وعقيلته ايفون
واملشروبات.

كلمة رئيس البلدية ستيف
كريستو

دائما إىل أن
كبلدية ،نسعى
ً
نكون مبتكرين ومستجيبني
الحتياجات جمتمعنا .لقد بذل
فريق البلدية الكثري من العمل
الشاق يف العام املاضي ،منذ
أن مت انتخابي رئيسا ،حققنا
الكثري من االجنازات ،مع
بعض املشاريع األخرى املثرية
اليت على طريق التحقيق.
دائرتي  My wardوالعديد
(األجنحة)
الدوائر
من
األخرى مزدهرة بفضل بلدية
كامربالند .ألكثر من 40
عاما ،أهملت بلدية باراماتا
ً
جناح وودفيل السابق ،الذي
ملن يضم غرانفيل وساوث
غرانفيل.
ويتلقى السكان االن يف هذه
املنطقة تطويرات وحتديثات مل
يسبق هلا مثيل .وما مشاريع
تطوير  Granville parkبقيمة
 10ماليني دوالر وغرانفيل
املتعدد األغراض
سنرت
 Granville multipurposeالذي
بلغت تكلفته  25مليون دوالر،

اال أمثلة قليلة.
كانت غرانفيل بارك يف
الرياضي
املكان
السابق
الرئيسي ملنطقة باراماتا .مكانا
لدوري الرغيب واحتاد الرغيب
والكريكيت وألعاب القوى.
لكنها ُتركت لتضعف وهي
اآلن يف حالة ركود شديد.
عندما ننتهي من إجراء حتديث
رئيسي للموقع ،يف أيار من
سيتضمن
املقبل،
العام
 Granville parkاجلديد مقاعد
يف املدرجات وغرف تغيري
واكشاكا وغرف َح َكم وغرف
طبية وصالة رياضية ومكتبا
ومساحة للمناسبات االجتماعية.
باإلضافة إىل ذلك ،ستتم
إعادة جتهيزه بتحديثات يف
اإلضاءة والسياج والري.
تطور مثري آخر جملتمعنا هو
Granville Centre
افتتاح
يف أيلول من هذا العام.
حنن متحمسون
جدا لتقديم
ً
هذا املشروع وتقديم هذه
للتعلم
احليوية
املساحات
واالبتكار الرقمي واالستجمام
يف قلب غرانفيل .هذا أكثر
من جمرد مركز جمتمعي ،إنه

ستيف كريستو مع الصديق كلوفيس البطي

جانب من الحضور
مساحة للمقيمني واجملتمع
األكرب من مجيع مناحي احلياة
واإلرشاد
والتعلم
للعب
واالبتكار واإلهلام .وانين
أشجع السكان على زيارة
املكان ،إذا مل يقوموا بذلك
بعد.
حنن جنري ترقيات كبرية للبنية
التحتية يف جمتمع هولرويد ،ال
سيما عندما يتعلق األمر برتقية
جتمع  Wentworthvilleالذي
سيفتتح يف شباط .2021
نريد بناء منشأة حيث ميكن
لسكان كمربالند أن جيتمعوا
يف
ويشاركوا
وينشطوا
ً
جمتمعهم .نريد
أيضا تقديم
منشأة جتذب الزوار من خارج
منطقة احلكومة احمللية.
من خالل الوفاء بالتزام رئيسي
آخر منذ أن أصبحت رئيسا،
يسعدني أن أقول إن البلدية
دعمت
مؤخرا وضع اللمسات
ً
األخرية على ضوابط التخطيط
وخطة اجملال ( )domainالعام
لوسط مدينة وينتوورثفيل،
واليت تهدف إىل تسهيل
التجديد احلضري والتنشيط
االقتصادي هلذه املنطقة.

سيخلق اقرتاح التخطيط 1800
مسكن إضايف يف وسط
املدينة ،مركز تسوق وتوفري
سوبر ماركت جديدة مبساحة
 4000مرت مربع وساحات عامة
خلدمة السكان احملليني.
ال يزال جعل مدينة كامربالند
ً
حمورا
رائعا للعيش
مكانا
قويا
ً
ً
ً
ألننا نستثمر يف اخلدمات
املكتبات
مثل
األساسية
لتعزيز حياة السكان من خالل
حمو األمية ،والوصول إىل
التكنولوجيا واملعلومات وبرامج
التعلم مدى احلياة .كما نركز
بشكل كبري على املمارسات
البيئية واملستدامة.
يف العام املاضي ،فزنا جبائزة
Keep Australia Beautiful 2019
املرموقة للمدن املستدامة..
من احلد من النفايات إىل
حتسني البنية التحتية والربامج
اليت تركز على اجملتمع ،اننا
نقدم جمموعة واسعة من
املبادرات لضمان االستدامة
الطويلة األجل لبيئة كامربالند
الطبيعية .كان من الرائع أن
يتم االعرتاف بنا شريكا رائدا
يف هذا اجملال.

بصفتنا بلدية ،تعاملنا ونتعامل
مبسؤولية مع كوفيد  ،19وهو
جائحة أثرت على كل جانب
من جوانب حياتنا تقريًبا .أثناء
اإلغالق ،مت تعليق فعاليات
وبرامج وخدمات البلدية غري
يف
للمساعدة
األساسية
وقف انتشار الفريوس ،بينما
استمرت اخلدمات األساسية
مثل مجع النفايات وإصالح
وصيانة مرافقنا وخدمات دعم
العمالء.
خالل الوباء ،أطلقنا برامج
جديدة مثل  Shop Localو
 Employ Localلدعم األعمال
التجارية يف املنطقة اليت
تضررت بشدة من الناحية
املالية ..انين أشجع مجيع
املقيمني والشركات الصغرية
على التحقق من املوارد املتاحة
على موقعنا على اإلنرتنت،
ومعرفة كيف ميكنهم التواصل
مع خدمات وبرامج البلدية مثل
هذا.
اننا بلدية كبرية وشابة لدينا
الكثري لنقدمه وانين أتطلع إىل
إبقاء اجملتمع على اطالع على
ما نقوم به وحنققه.
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ذكــرى

حركة االستقالل يف سيدني احيت الذكرى
الـ  ٣١الستشهاد الرئيس معوض

املطران أنطوان طربيه

األب طوني سركيس

حياة معوض

أسعد بركات

بركات ودويهي مع ميشال دويهي ،سركيس ناصيف ،انطوني هاشم وأحزاب وتيارات

نائب مقعد غرانفيل جوليا فني وحضور

رئيس بلدية سراثفيل أنطوان دويهي وحضور

رئيس الحركة يف اسرتاليا أسعد بركات وعقيلته وحضور

رئيس الحركة يف سيدني سعيد دويهي وعقيلته وحضور

من اليمني :انطوني هاشم ،ميشال دويهي وسركيس ناصيف وحضور

رئيس تيار املردة فادي ملو والقوات اللبنانية جهاد داغر

أحيت حركة االستقالل الذكرى
الـ  ٣١الستشهاد الرئيس رينه
معوض ورفاقه بقداس يف
كاتدرائية سيدة لبنان  -هارس
بارك ،ترأسه راعي االبرشية
املارونية يف اوسرتاليا سيادة
املطران انطوان شربل طربيه
وعاونه عميد الكاتدرائية االب
طوني سركيس ولفيف من
الكهنة ومبشاركة االخت مارلني
شديد من راهبات العائلة
املقدسة املارونيات .
وشارك يف القداس ،جوليا
فني نائب عن غرانفيل،
رئيس بلدية سرتاثفيلد انطوان
دويهي ،منسق اوسرتاليا يف
حركة االستقالل اسعد بركات
وعقيلته ،منسق سيدني سعيد
الدويهي وعقيلته ،عضو اجمللس
املركزي يف التيار الوطين احلر
اً
ممثل
طوني طوق ،جهاد داغر
القوات اللبنانية ،منسق تيار
املردة فادي ّ
ملو ،رئيس هيئة
سيدني يف التيار الوطين احلر

انطون بو أنطون وعقيلته وحضور

شربل ديب ،الرئيس اإلقليمي
ميشال
الثقافية
للجامعة
الرابطة
رئيس
الدويهي،
هاشم،
أنطوني
املارونية
رئيس املؤسسة البطريركية
لالمناء الشامل يف أوسرتاليا
سركيس ناصيف ،شقيقة
الشهيد املقدم رميا ،رؤساء
مجعيات ومؤسسات وفاعليات
من اجلالية اللبنانية وكوادر

ومناصرون

حركة االستقالل
واعالميون .
كما حضر بيرت مارون ممث ًال
متأخرا السباب
حزب الكتائب
ً
خاصة.
والقى سيادة املطران عظة
اشاد فيها مبسرية الرئيس
الشهيد الذي مل يساوم فيها
يوما على سيادة واستقالل
ً
لبنان ،وفضل االستشهاد على

جانب من الحضور يف الكاتدرائية

ان يرتك لبنان يرزح حتت وطأة ميشال معوض وقال :ان
وجور الفاسدين.
الرئيس معوض استشهد مع
كما اشاد بالدور الذي يلعبه رفاقه ليبقى لبنان مستق ًال حرًا
جنل الرئيس النائب املستقيل وسيدًا ،كم حنن اليوم حباجة

اىل نهج
وتابع قائ ًال
نعرف فيه
معوض.

الرئيس معوض.
عسى ان يأتي يوم
من قتل الرئيس
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إعــالنات

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

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

Bargain Warehouse
APCO Celebrating 25 Years

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

 أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافسAPCO
Matt

Anti Mould, Int Ext, Self Primig,
100% Acrylic, 15 L ($79)

Clear + Assorted Color,

20 L (From $99)

100 % Acrylic

15 L ($110)

Int Ext

Low Sheen

100% Acrylic,

15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat Oil Base, Undercoat,
15 L ($78)
Int Ext, 10 L ($75)

Line Marking

Roof Paint

Road Marking Paint,
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,

2 Pack, Epoxy Pool Paint

Zinsser, Primer, Undercoat, 4 L (From $25)

Zinsser, Anti Mould,

Water Proof Bitumen,

Rapid Pave, Quick Dry,

20 L ($200)

20 L (From $120)

10 L ($ 99)

4 L ($175)

20 L ($145)

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية
Christmas Special
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

While Stock Lasts
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
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نــجوم

يامسني صربي تتكفل بكل نفقات «سيدة املطر»:

كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة
أعلنت الفنانة يامسني صربي
تكفلها بكل نفقات احلاجة «نعمات
« ،املعروفة على السوشيال ميديا
بلقب «سيدة املطر» طوال حياتها،
وتتضمن توفري مأوى هلا ونفقات
عالجها وزوجها من عدة أمراض،
ومنحها ما يلزم إلنشاء مشروع صغري
يدر عليها دخال بدال من وقوفها حتت
األمطار لبيع الرتمس.

خطيبة تامر عاشور تدافع عن نفسها
بعد اتهامات زوجته :قال لي أنه مطلق

مجلة سيدتي

ونشرت يامسني صورة لسيدة املطر
عرب حسابها مبوقع تويرت ،وأعلنت عن
مبادرتها بتغريدة قالت فيها :أنا
دائمًا حباول أشوف اجلزء اإلجيابي
يف كل سوء تفاهم ..أنا سعيدة
أنى اتعرفت على احلاجة نعمات عبد
احلميد من السوشيال ميديا.
وتابعت يامسني :تواصلت مع احلاجة
نعمات واحلاج على زوجها ،ويشرفين
أنى ألبى كل طلبات احلاجة نعمات
وأسرتها ..كل حاجة وحشة بيطلع
منها حاجة حلوة.
يذكر أن السيدة نعمات عبد احلميد
إعالميا
«بائعة الرتمس» والشهرية
ً
بـ «سيدة املطر» ،لقيت حالة من
التعاطف ،بعد تداول صور هلا أثناء
جلوسها وهي تبيع «الرتمس» رغم
سقوط األمطار.
وكانت نيفني القباج ،وزيرة
التضامن االجتماعي ،قد وجهت فريق
أطفال وكبار بال مأوى بالتواصل مع
السيدة اليت تداول رواد التواصل
االجتماعي صورتها خالل فرتة سوء
األحوال اجلوية بأحد شوارع اجليزة.
وتبني لفريق أطفال وكبار بال مأوى
عقب التواصل مع السيدة أنها
تدعى نعمات عبد احلميد من حمافظة
بنى سويف ،وتبلغ من العمر  63عاما
وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ
 45عاما تقريبا بعد أن رزقت منه
بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها
ومل تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه
للعيش يف القاهرة منذ  25عاما،
وقاما بالعمل حراس ألحد العقارات
حتت اإلنشاء وتعاني األسرة من
ظروف سيئة ،وهو ما دفعها لبيع
«الرتمس» بشوارع اجليزة لسد
احتياجات أسرتها من معيشة
ومصاريف دواء ،وأن الزوج يعاني
من مرض الكلى والزوجة تعاني من
ضغط وسكر وضيق تنفس.
وعرض الفريق إيداعها إحدى دور
اإليواء حلني حتديد احتياجاتها
واستكمال ملفها من خالل إدارة
احلالة بالربنامج ،ولكنها رفضت
وطلبت مكان لإلقامة بدال من احلجرة
اليت متكث بها ،باإلضافة إىل مشروع
أو معاش مع توفري األدوية اليت
حتصل عليها ومت إفادتها أنه سيتم
حتويل امللف الطيب لوزارة الصحة
وخبصوص املعاش سيتم حبث األمر
من جانب الوزارة.

تامر عاشور أخرب خطيبته بأنه مطلق

خرجت ملكة مجال مصر دارين حلمي ،عن صمتها بعد اتهامها بقبول
االرتباط باملطرب تامر عاشور رغم استمرار زواجه من السيدة مسر
أبو شقة أم ابنته «أيام» ،مؤكدة أنها مل تكن السبب يف خراب بيت
تامر عاشور ومل ختطفه من زوجته ،وروت قصة االرتباط بينهما
كاملة ألول مرة.
دارين وجهت رسالة مطولة لكل من اتهمها خبطف تامر عاشور من
زوجته ،عرب حسابها مبوقع إنستقرام قائلةَ :يا َا ُّي َها َّ
آمُنوا اِن
ال ِذ َ
ين َ
َ
َج َاء ُك ْم َف ِ
اس ٌق ِب َنَبأ َف َتَب َّيُنوا ،ان ُت ِ
صِب ُحوا َعلى َما
يبوا َقْو ًما جِ َ
ب َه َالٍة َف ُت ْ
صُ
َف َعْل ُت ْم َن ِ
ني ،صدق اهلل العظيم».
اد ِم َ
نظرا التهامات وإشاعات اتوجهت لي الفرتة اللي
وأضافت دارين:
ً
فاتت وبدون وجه حق فكان الزم اخرج عن صميت واوضح موقفي
الن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز او تكون سبب يف خراب
بيت حد ،وبالتالي مليش ذنب يف اي حاجة».
وتابعت قائلة :تامر دخل البيت من بابه واتقدم ألهلي رمسي على
أساس إنه ُمطلق وده اللي انا كنت فاهماه زي زي مجهوره ،عادي
إن بنت ترتبط براجل ُمطلق مش أزمة ،وحصلت اخلطوبة بشكل
رمسي زي ما عرفتوا ومشيت االمور يف جمراها الطبيعي حلد ما
بالصدفة اكتشفت إنه لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم
ومل يتم االنفصال بشكل رمسي.
طبعا الزم تنسحب مهما كان احلب
وقالت :أي بنت يف املوقف ده
ً
ومهما كانت العواطف الن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من
زوجته مهما كان هو مني (كده كده انا كنت مستمرة يف مسابقات
ملكات اجلمال وليا الكاريري اخلاص بيا) فكل مرة بقرر االنسحاب
كان تامر بريفض وان كده كده الطالق قايم سواء انا يف حياته او
ال وده مش خيصين يف شي.
وأضافت :يف اآلخر انا صممت على فسخ اخلطوبة مبنتهى االحرتام
ما بيين وبينه النه مينفعش وكل التوفيق والنصيب بايد اهلل ،ربنا
يوفقه يف حياته ويوفقين يف خطواتي اجلاية إن شاء اهلل ،تامر
إنسان حمرتم مشفتش منه غري كل خري واحرتام وحب وانا حبرتمه
على املستوى الفين والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه يف
حياته وامتين حمدش يتكلم يف حاجة ميعرفش تفاصيلها ،وشكرا
لكل الناس اللي بتحبين وعرفاني كويس ،اظن انا جاوبت على كل
حاجة ومش هفتح املوضوع ده تاني نهائي ارجو احرتام موقفي.
يذكر أن زوجة تامر عاشور أكدت مؤخرا أنها ال زالت يف عصمته
ولكن منفصلة منذ عام ونصف وتبحث عن الطالق ،وأحملت لدارين
حلمي وواقعة خطوبة تامر عاشور هلا رغم أنه ال يزال متزوج ،بشكل
ساخر.
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كـتابات

أجنيب حينِّط َ
وألنك الصنم املؤقت ماجد موجدٌّ :
تراث ُه يف اهلواء أيهما األهم ..هدم مرفأ أم هدم وطن؟!
إيالف

ّ
املؤقت يف
نم
وألن َك
ُ
ّ
الص ُ
كتاب
ِ
صدوعها ..
َ
للحشو
نذرتك
َ
وأسكنتك

العنني
ِ

ّ
الوثين يف مثوى
اهلامش
العدم
ْ
ّ
حاضر
فاملؤله
اآلن وحدك ..
ٌ
يف املنت عند ركوعها ..

الس ِ
ِ
وادء
قبل اندالع
السجدة ّ

يف معنى ّ
دم
الن ْ
ستعود حتمًا يا ّ
مؤق ُت

لدقيقتني من
ربها
لو
ِ
تغيب ّ
ّ
السبات
ْ
ِ
بالقصائد
مألى
ستعود
ْ
واحلياة
لتجرح جوعك العالي
لكن ..
ْ
َ
بطعم فتاتها ..

الفتات
وأراك يشبعك
ْ
لدقيقتني..
ْ

لفجيعتني من انتظارك أنت
ِ
الصنم ..
موالها
ْ
وكم احتملت من الفراغ وأنت

تنحت شكلك املبحوح يف حجِر
الغياب
ِ
ً
دقيقة
ومل يالطفك الفتات
أخرى ..

محمد عامر األحمد  -سورية

()1
صوب ذلك الزمن
نظر
كلما
َ
َ
وندًا لألطفال
الذي غدا كه ًال ّ
واألحالم
قال :ما هو نوع التحية
الثائر
اليت ميكن أن يلقيها
ُ
ِ
ثورته؟
القديم على
ُ
عطر
وهن اآلن ومثة
إنه
ٌ
ٌ
يتموج من عينه العميقة
َّ
ويصعد
ً
حنيلة
لكن السماء تبدو
أيضا
َ
متسك
وبالكاد حتاول أن
ً
شيئا منه
يدها
ُ
هل يقول السالم عليكِ
أيتها اإلشراقة امللفوفة
بغبار الشهود امليتني؟
يرد
فما
ُّ
َّ
لكن السالم يريد ً
عليه السالم
ِ
نفسه :ال تنصت
يقول يف
ُ
مردها
حتى وإن كانت حتيتك ّ
ُ
كلمة «جمنون»
َ
املرحةُ
تهمس بها املرأةُ
وهي تلبط اآلن يف بطن
الثورة.
تلق
يقول يف نفسه :ال
ِ
َ
التحية
ً
حتى وإن
ظننت جيشا من
َ
مبوج
سيغرقك
األفواه
التحايا
...
هذا هو الصوت اليابس
يف اللوحة املرمية يف غرفة
غريبة
ٌ
غريب كان
يقطنها رجل
ٌ
ثائرا غريًبا
ً
نفسه
لكنه فجأة رأى
َ
ِ
حشد ثائرين غرباء
يف
يفكرون بنوع التحية اليت
ِ
ثورتهم
سيلقونها على
زمنهم كهالً
بعد أن يصبح
ُ
وندًا لألطفال واألحالم
ّ
()2
ُ
يعرف أنه ليس أمامه
سوى هذه الفكرة اليت
سطعت ً
مرة ومرتني
َ
لكنه أغلق نافذة البحِر
دونها
َّ
كل ذلك الضوء
وكنس
املتبقي
ورمى به من األعلى يف فم
العامل.
التفكري يف
اليوم يعيد
َ
ِ
فكرت ِه
َ
يعيد هلا أرضها وماءها
بسالم مهيمن
َ
حياته إىل أغنيتني
يقسم
أن
ِّ
مفرغتني
واحلزن
املوسيقى
من
واحللم
وعلى مهل يأخذ األغنية
الواحدة
رنينني
إىل
ويقسمها
خمتلفني ،منطفئ وخمطئ،
الثانية
األغنية
ويأخذ
عملتني
إىل
ويقسمها
معدنيتني
خمتلفتان
قوميتان
هلما
وعقيدتان خمتلفتان
ثم يقول وهو يرمي بضوء
ِ
روحه
من حبل العامل إىل فم
النهاية العميق:

يا هلذا العدم كم التهم من
املادة والشيء
ً
شيئا
حتى صار
أدمن
جسد
وله
اسم
له
َ
ٌ
ٌ
الطعام والشراب
َ
..
()3
من العني يف األرض
املرتفعة حيث ينبع العراك
الصرخات حتت
حيث تولد
ُ
العشب احلار
ِ
حيث ُّ
كل مسكة تريد ماءها
قرب
البيت
يفقس
حيث
ُ
َ
ُ
البيت
ً
مشوهة
األحالم
وخترج
تتالطم
...
ٌ
ٌ
حادة تكنس على
فصول
مدار الوقت
ِ
َ
الرمحة واألوكسجني
سنوات طوال هلا أمعاء
ٌ
تتنفس بإحراج
ورأس ِّ
ُ
اخلوف وتصفر
يدلكه
ٌ
الكربياء حول رقبته
ُ
نزل من هناك
ِ
كلماته وفراشات
يتدحرج مع
الدهشة
يتدحرج أكثر
قلبه يف اهلواء
ويرتفع
ُ
املطبوخ بالسحب وامللوحة
بني املمرات العميقة املسقفة
بالرخام والشعارات
كان ميضي وحيين رأسه
للعواطف
والدكاكني ومتاحف األقمشة
َ
الضحك الذي خيرج من
لريى
األصابع
ِ
الندم العشوائي يف
وردات
ِ
عيون السكارى
َ
َ
احملنط يف العربات
الرتاث
َ
احلياة بثومها
جتر
وهي
ُّ
وبصلها وبقولهِ ا
بني احلارات والروايات
واليتامى املغرمني باألمل
الشوارع
يف
إستغرق
واملعابد
والكتب
احلانات
يف
واملهرجانات والتعب
وها هو،
عني يف
من
تنظر
حياته
ٍ
أرض مرتفعة
ينبع منها العراك
...
()4

ال الطعنات احلارة
سددتها إىل خاصرة
اليت
ّ
ِ
غربت ِه
ُ
وردة الشعر (احملرتمة)
وال وابل املناقري وهي تطحن
يصه بغنائها األسود
بص َ
َ
دمها
أراق
اليت
العهود
وال
َ
ِ
فم احلنان
دهشته
أمام
َ
ُ
الرطب
الضيق
وال سرير األحالم
ّ
الذي َ
نزل من عليائه
سنني رغبته كلها
ينـزف
وهو
َ
بيضاء غري منقوصة
وال العني اجلاحمة اليت
أشاعته يف الدكاكني بال
ضمري
كل ذلك مل حيي نسيانه
امليت
ِ
أهله
ويعيده اىل بيت

ما هو األهم هدم مرفأ ام هدم وطن بكامله أرضًا وشعبًا.
حنن يف بالد االغرتاب أسفنا جدًا ملا حصل يف وطننا االم لبنان من مآس
وويالت وخراب وباألخص عندما رأينا كيف جرى تدمري مرفأ بريوت الذي
كان الفتا لنظر العامل بأسره .املؤسف يف احلادث أنه آتى بوحشية الغاب
يف وقت ينازع االقتصاد الذي على وشك ان يلفظ أنفاسه األخرية .مات
حواىل  200من األبرياء رمحهم اهلل واتنمى هلم ان يكونوا من أهل القيامة
أحياء جبانب اهلل ..مات األمل عند بعض الناس الذين خسروا بيوتهم
واشغاهلم والبعض من أبنائهم ..وهدمت بعض املنازل واحملالت واالسواق
واملستشفيات..
نر كيف ضربوا ودمروا وطنا بكامله أرضًا وشعبا
مل
ولألسف
رأينا كل هذا
َ
ويرق
مع بنيته التحتية ..منذ اكثر من مخسني عاما ووطننا لبنان ُيضرب حُ
دمر اقتصاديا .وها حنن نرى هريوشيما اجلديدة
وي ّ
بالنار والقنابل والصواريخ ُ
تظهر من جديد يف بريوت لتحول الوطن جثة هامدة ال تفوح منها اال الروائح
الكريهة والسموم الكيماوية القاتلة اليت ستستمر لعدة سنني قادمة..
ليتنا نرجع بالتاريخ قلي ًال ونتذكر كيف دمرت بريوت وكيف دمروا األبنية
الشاهقة وأحرقوا الشوارع واملساكن واحملالت التجارية واملطار واملدارس
واجلامعات والكنائس واجلوامع ..انهيار سكاني واحراق سيارات وعربات نقل
وقتل ناس وسرقات عشوائية وتدمري للسياحة والزراعة والصناعة والتجارة
واالقتصاد ..هجرة أكثرية األدمغة وسحب األموال اخلليجية واألجنبية من
مصارف لبنان وهروب املستثمرين العرب واالجانب وغريهم لقلة السالم
واالستقرار يف لبنان ..وزيادة على املأساة الكربى سرقت ،وخاصة مؤخرا،
أموال الشعب اللبناني من البنوك واموال املغرتبني بقيمة كبرية جدًا واكثر
نتصور بكثري ،وانهارت اللرية اللبنانية اىل ادنى مستوى وزيادة على
مما
ّ
كل هذه االمور التعسفية زاد الداء ُ
وفقد الدواء.
ّ
وخيم
وحتكم اليأس
ارتفع غالء املعيشة وقلت األشغال واختفت السيولة
ّ
شبح املوت وال يعرف ما هو املصري ..فألول مرة يف التاريخ نرى وطنا
ً
وأرضا يف جغرافية عربية اذ ال أحد يعلم مميزات وعظمة هذا
يعاني شعبًا
ابتداء من جباله وضياعه اىل حبره وسهوله
الوطن الرائع بطبيعته اخلالبة
ً
ومناخه الفريد.
اني اوافق الذين قالوا عن املناخ يف لبنان انه الدواء للداء ولبعض االمراض
الصدرية .وقليل من اللبنانيني يعلمون ما هي أهمية بعض االماكن اجلبلية
والغابات واشجار الشوح والسنديان والصنوبر من أجل احملافظة عل صحة
اإلنسان .املهم لنا أن نتعلم من الغرب قمة العطاء واملساعدات اجملانية
للدول الفقرية .إن مجيع اجلمعيات واملؤسسات اخلرييةاليت تعطي وترحم
وتساعد شعوب دول العامل الثالث لتخفف عنهم املعاناة والوجع واجلوع،
ليست مؤسسات دينية او طائفية بل مؤسسات مدنية ال تفرق بني إنسان
وآخر.
إنهم شعب معطاء مثقف يعطي ويرحم ويدفع من ماله ويأوي املشردين
الالجئني يف بيوتهم وبالدهم من مجيع دول العامل من دون اي تفرقة عرقية
او دينية .هناك اكثر من  ١٠٠مؤسسة خريية غربية ملساعدة االنسانية وهناك
اطباء وجراحون متقاعدون اوربيون وأمريكيون يضعون حياتهم حتت اخلطر
املباشر ويذهبون باعداد كبرية جدًا مع ممرضني للقيام بأعمال انسانية من
خالل التربع باالدوية والطبابة والعمليات اجلراحية اجملانية وختفيف اوجاع
املرضى الفقراء واملشردين يف بالد افريقيا الفقرية.
يتحمل االطباء املثقفون املناخ احلار والبارد واالمراض املعدية وعدم النظافة
يف البلدان الفقرية ..وكم امتنى أن ارى شعبنا يقوم ،يوما ،بهذه اخلطوة
بأمس احلاجة اىل الدواء والغذاء والشفقة.
االنسانية ملساعدة بشر
ّ
قبل ان اكون متدينًا شفهيًا األفضل لي ان أكون متدينا عمليًا وانسانيًا
معطاء مهنيًا او ماليًا الن العطاء يف قمته وطبيعته امر مساوي ويد اهلل اليت
تعطي من دون اي ّ
منة او تفرقة بني اجناس البشر ،من خالل مجاعة خيافون
اهلل ويضحون بانفسهم من أجل االعمال اخلريية واإلنسانية.
انين على قناعة بأن العمل والعطاء اجملاني وحدهما العبادة احلقيقية اليت
ترضي عدالة السماء وصاحب العرش العادل القدوس الذي يرى كل شيء
كرسي هلل واالرض موطئ لقدميه.
نفعله ،الن السماء
ّ

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا
نوفل سدني اوسرتاليا

صفحة 21

Saturday 28 November 2020

الـسبت  28تـشرين الـثاني 2020

Page 21

تـتمات

ترامب جمددا :االنتخابات...
رغم موافقته على بدء انتقال السلطة للرئيس املنتخب جو بايدن،
الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب ال ينفك عن وصف االنتخابات
بالـ»مزورة».
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،امس األول اخلميس ،إن
االنتخابات األمريكية «مزورة» بنسبة  100باملئة.
ونشر ترامب تغريدة عرب حسابه على موقع «تويرت» ،قال فيها إن
«حصول جو بايدن على  80مليون صوت يف االنتخابات األمريكية
األخرية ،أمر مستبعد متامًا».
وقال الرئيس ترامب« :شاهدت للتو جدولة التصويت ...ال ميكن
أن يكون بايدن حصل على  80مليون صوت!!! كانت هذه انتخابات
مزورة بنسبة  100باملئة».
هذا وقام موقع «تويرت» بوضع حتذيٍر على تغريدة ترامب ذكر فيه
أن «هذا االدعاء حول تزوير االنتخابات حمل نزاع».
وكان ترامب قال يف تصرحيات سابقة إنه حصل على  74مليون
صوت يف االنتخابات الرئاسية األمريكية األخرية.
وقبل أيام أوصى الرئيس األمريكي ببدء إجراءت انتقال السلطة،
وقال« :من أجل مصلحة بلدي أوصي بأن تقوم إدارة اخلدمات
العامة مبا جيب القيام به فيما يتعلق بالربوتوكوالت األولية» .كما
أوضح «أبلغت فريقي القيام باألمر نفسه فيما يتعلق باالنتقال».
يأتي هذا بعدما أعلنت والية ميشيغان األمريكية ،يوم أمس االثنني
املاضي ،النتائج الرمسية لالنتخابات الرئاسية يف أراضيها ،وأكدت
فوز جو بايدن فيها ،وهو ما مل يدع جما ً
ال أمام إدارة اخلدمات العامة
إال إعالن فوز الرئيس املنتخب جو بايدن.

اجتماع سعودي اماراتي...
عقدت السعودية واإلمارات ومصر واألردن ،اجتماعًا تشاوريًا،
أمس األول اخلميس ،على مستوى كبار املسؤولني يف وزارات
اخلارجية لبحث تطورات األزمة السورية وسبل تسويتها.
واستعرض املسؤولون الدبلوماسيون ،سبل تسوية األزمة السورية
وفقًا لقرار جملس األمن رقم  ،2254مبا حيفظ وحدة سوريا وسالمة
أراضيها.
كما ناقشوا تعزيز اجلهود املشرتكة لصون عروبة سوريا ومقدرات
الشعب السوري.
بدورها ،أعلنت اخلارجية املصرية عقد اجتماع رفيع املستوى مع
 3دول عربية أخرى ،لبحث تطورات األزمة السورية والسبيل إىل
حلها.
وقالت يف بيان عرب صفحتها مبنصة «فيسبوك»« :عقدت مصر
والسعودية واإلمارات واألردن اجتماعا تشاوريا ،اليوم (امس
األول اخلميس) ،على مستوى كبار املسؤولني فى وزارات اخلارجية
لبحث تطورات األزمة السورية».
وأضاف أن الدول األربع نظرت أيضا يف سبل تسوية األزمة وفقا
لقرار جملس األمن رقم  2254مبا حيفظ وحدة سوريا وسالمة
أراضيها ،كما مت خالل اللقاء حبث تعزيز اجلهود املشرتكة لصون
عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق ،حبسب البيان.
يشار إىل أن القرار  ،2254هو قرار صدر عن جملس األمن الدولي
يف ديسمرب /كانون األول من العامل  ،2015ويعترب املرجعية
األساسية من أجل التوصل حلل سياسي يف سوريا.
يتألف القرار من  16مادة ،وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية
سياسية بقيادة سورية ،تيسرها األمم املتحدة ،وتقيم يف غضون
فرتة مستهدفة مدتها  6أشهر ،حكمًا ذا مصداقية يشمل اجلميع وال
يقوم على الطائفية ،وحتدد جدوال زمنيا وعملية لصياغة دستور
حرة ونزيهة فـي غضون  18شهرا حتـت
جديد .كذلك إجراء انتخابات ّ
إشراف األمم املتحدة.

شرارة الكامور تتسلل...
يف ظل تفاقم األزمة املعيشية ،تتواصل االحتجاجات يف تونس
على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية ،وسط توقعات مراقبني
بصعوبة صمود حكومة هشام املشيشي.
فقد دخل الصحافيون التونسيون ،امس االول اخلميس ،يف يوم
غضب ،احتجاجا على سياسة «التسويف واملماطلة اليت تنتهجها
احلكومة جتاه املطالب املشروعة لقطاع اإلعالم والصحافة» ،وذلك
وفقًا لبالغ نقابة الصحافيني.
فيما يواصل القضاة بدورهم ،تنفيذ إضراب عام انطلق يوم
16تشرين الثاني ،احتجاجا على «األوضاع الصحية وظروف العمل
الكارثية باحملاكم ،إضافة إىل الظروف املادية املرتدية للقضاة
وتعطيل ملف اإلصالح القضائي» ،وذلك أيضًا حبسب بيان مجعية
نقابة القضاة التونسيني.
إىل ذلك ،نفذت حمافظة باجة مشال البالد ،األربعاء املاضي ،وألول
مرة منذ االستقالل ،إضرابًا عامًا حتت شعار «باجة تنتفض» ،شارك
فيه القطاعان العام واخلاص باجلهة ،فيما عمد أهالي الرديف من
حمافظة قفصة جنوب البالد يف خطوة تصعيدية ،إىل تعطيل عمل
كل منشآت الفسفاط ،احتجاجا على رفض قرارات احلكومة اخلاصة
باجلهة اليت أعلنت عنها السلطات الثالثاء.
فمنذ إعالن املشيشي ،قبل أيام ،التوصل إىل اتفاق نهائي مع
معتصمي «تنسيقية الكامور» من حمافظة تطاوين جنوب البالد،
بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر ،دخلت تونس يف موجة من

االحتجاجات للمطالبة باختاذ نفس اإلجراءات يف حمافظات أخرى.
وكان رئيس ديوان رئاسة احلكومة التونسية معز لدين اهلل
املقدمي ،أكد أن هذه االحتجاجات ليست كلها تلقائية ،مشددا
على «وجود أطراف تدفع للفوضى».
كما ّ
حذر من أن الدولة مهددة باالنهيار ،حبسب ما أفاد به لوسائل
إعالم حملية األربعاء املاضي.

ماكرون يف رسالة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

التينة اجتماعًا هليئة مكتب اجمللس ،ملناقشة جدول األعمال،
واإلجراءات اليت ميكن اختاذها ،يف ما خص رسالة الرئيس ميشال
عون ،واليت دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة
الفاريز ومارسال عقد التدقيق يف حسابات مصرف لبنان.
وافادت مصادر جملسية انه ستتم تالوة رسالة رئيس اجلمهورية
اليت دعا فيها اجمللس اىل اختاذ إجراءات قانونية إلجراء التدقيق
املالي احملاسيب ،واالمر مرتوك للنقاش وملواقف وقرارات الكتل
النيابية ،وليس هناك من توجه مسبق حول املوضوع.مشرية اىل
ان اجللسة خمصصة فقط هلذا املوضوع.
واوضحت مصادر نيابية ان هناك احتمالني امام النواب ،اما رفع
توصية للحكومة بتوسيع التدقيق اجلنائي وتسهيل إجرائه ،وإما
مناقشة اقرتاحي القانونني املقدمني من كتلة التنمية والتحرير
بشمول التدقيق كل االدارات العامة ،ومن كتلة اجلمهورية القوية
برفع السرية املصرفية مؤقتًا وعلى من جيب ان تشمله عملية
التدقيق ،ورمبا ُيصار إىل إقرار احدهما او دجمهما.
من جهة ثانية سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من
أن اجمللس النيابي تسلم رسالة عن انفجار املرفأ (من احملقق
العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء
السابقني من النواب) ،فقال :لقد قمنا بالالزم وأجبناه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة أن أكثر من سيناريو مطروح يف
جلسة جملس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا يف
ما خص التدقيق اجلنائي أو رمبا الذهاب وفق ما هو معمول به
انطالقا من أصول عمل اجمللس لدى توجيه رسائل من رئيس
اجلمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة مجاعية
من اجمللس بعيدا عن املواقف اليت كانت تصدر وتدعم التدقيق
مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن مل تظهر ذلك
باملمارسة واجللسة اليوم تكشف األمور ورمبا يكون لدى رئيس
اجمللس التخرجية املناسبة يف نهاية اجللسة على أن كله قابل
للبحث.
وقالت املصادر إن هناك ترقبا ملواقف الكتل النيابية والسيما
تكتل لبنان القوي الذي يعترب التدقيق معركته ويريد القتال من
أجله أمام املعنيني واملراقبني.
وتتمسك مصادر نيابية يف كتلة التنمية والتحرير باالصرار على
مشول التدقيق ليس فقط حسابات املصرف املركزي ،بل التدقيق
يف حسابات الوزارات واجملالس والصناديق مجيعها ،ال سيما تلك
اليت هي موضع شبهة.
ويف وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل اجللسة على
اهلواء مباشرة ،ألسباب معروفة ،ومل يعرف املنحى الذي سيذهب
بري ،اختذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند
إليه الرئيس ّ
السابعة من صباح اليوم ،وتستمر حتى انتهاء اجللسة.
اجلمود احلكومي على حاله
حكوميًا ،بني اإلنشغال جبائحة كورونا واإلجراءات اليت ستعتمد
بعد انتهاء فرتة االقفال ،واإلنشغال مبوضوع التدقيق اجلنائي
احملاسيب الذي سيناقشه جملس النواب يف جلسة عامة (امس)،
بقي املوضوع احلكومي معلقًا على جدار املطالب والشروط
والتسريبات عن عرقلة امريكية مقصودة بهدف منع توزير اي
مقرب من حزب اهلل.
ومل حيصل اي تطور جديد على صعيد تشكيل احلكومة ،حيث
ينتظر عون تقديم الرئيس املكلف سعد احلريري تشكيلة حكومية
كاملة االمساء واحلقائب ليقرر موقفه منها ،وهو االمر الذي مل
ينجزه احلريري بعد.

رسالة ماكرون

اكد الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون يف رسالة تهنئة بالعيد
السابع والسبعني لالستقالل وجهها اىل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون« ،وقوف فرنسا اليوم ،كما يف كل وقت ،اىل جانب
لبنان والشعب اللبناني» ،مشددا على «انه مبقدور اللبنانيات
واللبنانيني يف يومياتهم ان يعتمدوا على دعم فرنسا يف تلبية
حاجاتهم امللحة يف ميادين الغذاء والصحة والرتبية واملسكن.
فنحن نعمل ،بالتعاون مع األمم املتحدة وجمموع شركائنا ،من اجل
عقد مؤمتر دولي لدعم الشعب اللبناني».
وشدد على ان «االزمة املتعددة اجلوانب اليت جيتازها لبنان
على خمتلف الصعد االقتصادية واملالية واالجتماعية ،وكذلك
السياسية ،تستدعي اختاذ تدابري قوية .واحللول معروفة :وهي
تكمن يف وجوب وضع خريطة الطريق اليت التزمت بها كل األطراف
السياسية يف األول من أيلول موضع التنفيذ» ،مشريا اىل ان
«خريطة الطريق هذه جتيب يف آن معا على متطلبات أصدقاء
لبنان الصادقني ،كما على االنتظارات املشروعة اليت عرب عنها
الشعب اللبناني» ،متمنيا على رئيس اجلمهورية «دعوة كل القوى
السياسية بقوة ألن تضع جانبا مصاحلها الشخصية والطائفية
والفئوية من اجل حتقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة

الشعب اللبناني».

نص الرسالة

وجاء يف رسالة الرئيس الفرنسي« :يسعدني ملناسبة احياء لبنان
عيد االستقالل ان أتقدم منكم ،بإمسي الشخصي وبإسم الشعب
الفرنسي ،بأطيب مشاعر الصداقة لكم ولألمة اللبنانية.
ان فرنسا متمسكة بصورة خاصة بعالقات االخوة اليت جتمع
بلدينا وشعبينا .وهي تعلق بالغ األهمية على استقالل لبنان
وسيادته .هذا الوطن الذي كان على الدوام مثال انفتاح وحرية
يف املنظقة .وقد تسنى لي ان اجدد التأكيد على هذا االمر
خالل الزيارتني اللتني قمت بهما يف الصيف عقب انفجار الرابع
من آب.
اني قلق للغاية نتيجة الوضع يف بالدكم راهنا ،وانا مدرك
للصعوبات املتزايدة اليت تواجه اللبنانيات واللبنانيني يف
يومياتهم .وهم مبقدورهم ان يعتمدوا على دعم فرنسا يف تلبية
حاجاتهم امللحة يف ميادين الغذاء والصحة والرتبية واملسكن.
فنحن نعمل  ،بالتعاون مع األمم املتحدة وجمموع شركائنا ،من
اجل عقد مؤمتر دولي لدعم الشعب اللبناني.
اال ان كل ذلك ليس بكاف ،ذلك ان االزمة املتعددة اجلوانب
اليت جيتازها لبنان ،على خمتلف الصعد االقتصادية واملالية
واالجتماعية ،وكذلك السياسية ،تستدعي اختاذ تدابري قوية.
واحللول معروفة :وهي تكمن يف وجوب وضع خريطة الطريق
اليت التزمت بها كافة األطراف السياسية يف األول من أيلول
موضع التنفيذ .ان خريطة الطريق هذه جتيب يف آن معا،
على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقني ،كما على االنتظارات
املشروعة اليت عرب عنها الشعب اللبناني .ان وضع هذه اخلريطة
موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة اجملتمع الدولي الضرورية من
اجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد اإلصالحات اليت
ال مفر منها لنهوضه من جديد.
والعجلة ،راهنا ،تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة،
تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه اإلجراءات.
ويف هذا االطار ،لديكم ،فخامة الرئيس ،مسؤولية خاصة .ان
لبنان يواجه اليوم خيارات جسام ،وانتم ،بصفتكم فاعال يف
تارخيه ،تدركون هذا االمر .ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ
قرابة السنة يف انتفاضته ال يزال ممكن التحقيق .وإنه ،ملن
واجبكم كرئيس للدولة ،ان تستجيبوا له ،وتدعوا بقوة كافة
القوى السياسية ألن تضع جانبا مصاحلها الشخصية ،والطائفية
والفئوية من اجل حتقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة
الشعب اللبناني.
وتأكدوا فخامة الرئيس من ان فرنسا تقف اليوم ،كما يف كل
وقت ،اىل جانب لبنان والشعب اللبناني».

وزني

اىل ذلك أعلنوزير املالية يفحكومةتصريف األعمالغازي وزني،
يف حديث تلفزيوني ،ان «رسالةرئيس اجلمهوريةميشال عون اىل
ب ضرورية جدًا واخلطوة اليت قام بها مطلب داخلي
جملس النوا 
وخارجي فالتدقيق اجلنائي مل يعد موضوعًا داخليًا بل مطلب من
اخلارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس جملس النوابنبيه بري
بتحديد جلسة أمر مهم جدًا».
ولفت وزني اىل ان «التدقيق هو ملعرفة خسائر مصرف لبنان
وسبب هذه اخلسارة الكبرية ،وايضًا التدقيق سيساعد على متابعة
مسار املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،والتفاوض مع
الصندوق توقف النه ال يوجد اصالح يف لبنان اضافة اىل التباينات
يف االرقام اليت قدمت» ،مشريًا اىل ان «جملس النواب هو سيد
ق بعض االجيابيات خالل
نفسه ويوجد فصل للسلطات وميكنحتقي 
جلسة يوم غد (امس)» ،مشددًا على ان «التدقيق اجلنائي ال
يتعلق بشخص واحد وال يستهدف شخصية معينة ،وال يستهدف
حاكممصرف لبنانرياض سالمة وال حتىاملصرف املركزي ،وامنا
هو تدقيق شامل وكامل يطال مصرف لبنان والوزارات واالدارات
العامة ومجيع املؤسسات التابعة للدوية».
وأوضح وزني ان «شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من
االفضل وهي تطلب أحقية تبادل املعلومات اليت جتمعها مع دول
أخرى ومن هنا كان اخلوف ان تنتقل املعلومات اىل اسرائيل»،
مشريًا اىل ان «عبارة «تفخيخ العقد» غري مالئمة وغري دقيقة
وحبسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة فإن املشكلة
ليست يف العقد بل يف قانون السرية املصرفية وشركة ألفاريز
أند مارسال قرأت العقد واعتربت انه متوازن».
إىل ذلك ،اتهم وزير الداخلية يف حكومة تصريف األعمال العميد
حممد فهمي أكثر من  ٪75من القضاة ،بأنهم من الفاسدين.
ّ

الحراك امام املركزي

على األرضّ ،
ً
أمام مصرف
نفذت جمموعات من احلراك املدني،
وقفة َ
ٍ
ٍ
ٍ
مشددة ،طالبت بإجراء التدقيق
أمنية
لبنان ،يف ظل إجراءات
ّ
ّ
اجلنائي وكشف مالبسات عدم إعطاء املعلومات واملستندات اليت
تبينّ املسؤوليات يف ّ
واالقتصادي الذي وصلت
املالي
التدهور
ّ
ّ
إليه البالد.
وأكد املشاركون عرب ّ
ّ
مكربات الصوت وجوب إجراء هذا التدقيق
ّ
تسببوا
اجلنائي وكشف ناهيب أموال اللبنانيني والفاسدين الذين
ّ
املهربة ،ومحاية أموال
مبا وصلت اليه البالد وإستعادة األموال
ّ
املهددين بسرقة جنى عمرهم ،وخصوصًا ذوي املداخيل
املودعني
ّ
احملدودة.
وطنية دعت اىل تغيري
ثورية وأناشيد
ورددت اجملموعات شعارات
ّ
ّ
ّ
النظام الطائفي واالستمرار يف الثورة حتى احداث التغيري.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

هوندا تنال أول موافقة يف
العامل لبيع سيارات ذاتية
القيادة من املستوى الثالث

منحت احلكومة اليابانية األربعاء صانع السيارات العمالق هوندا
املوافقة على بيع سيارات ذاتية القيادة من املستوى الثالث
يف اليابان ،وهي اخلطوة األوىل من نوعها يف العامل.
وقالت هوندا إنها تعتزم قبل مارس املقبل طرح هذه
السيارات القادرة على القيادة الذاتية فقط خالل االزدحامات
املرورية على الطرق السريعة.
ويتم تصنيف السيارات الذاتية القيادة على مقياس من
صفر اىل مخسة ،واملستوى اخلامس يشري اىل االستقاللية
التامة للسيارة يف التحكم بالقيادة.
ولفتت هوندا يف بيان اىل أن «تصنيف النوع» الذي وافقت
ّ
«ميكن نظام القيادة اآللي من
عليه احلكومة اليابانية األربعاء
تولي قيادة السيارة بدون تدخل من السائق يف ظل ظروف
معينة ،مثل أن تكون السيارة عالقة يف ازدحام مروري على
طريق سريع».
وأضافت «ختطط هوندا الطالق بيع هوندا لدجيند اجملهزة
مبعدات القيادة الذاتية اليت متت املوافقة عليها حديثا
(القيادة اآللية خالل االزدحامات) قبل انتهاء السنة املالية
احلالية».
وأفاد متحدث باسم هوندا لفرانس برس «إنها املرة األوىل
يف العامل اليت حيصل فيها صانع سيارات على تصنيف نوع»
من املستوى الثالث للقيادة الذاتية.
وأضاف أن الشركة ميكن أن تصبح اآلن األوىل يف العامل
اليت تنتج كميات جتارية من سيارات القيادة الذاتية من
املستوى الثالث ،على الرغم من تسابق شركات أخرى لتقديم
سيارات من هذا النوع.
وسبق ان قام العديد من صانعي السيارات بانتاج هذا النوع،
لكن القليل من البلدان لديها أطر قانونية للسماح ببيعها
واستخدامها.
وأدخلت اليابان تعديالت على قانون مركبات النقل للسماح
ببيع سيارات املستوى الثالث ،وقالت وزارة النقل والسياحة
يف بيان «من املتوقع أن تلعب السيارات الذاتية القيادة
دورا كبريا يف حل قضايا اجتماعية عدة تواجهها بالدنا،
مثل احلد من احلوادث املرورية وتأمني نقل كبار السن»
وغريها.
وأشارت اىل أنها منحت موافقتها «للمرة األوىل يف العامل»
بعد التأكد من أن النظام يتوافق مع قوانني السالمة املرورية
الوطنية.
والنظام مصمم بطريقة تعطي فيها السيارة تنبيها عندما
تصبح ظروف القيادة الذاتية غري مناسبة كي يتوىل السائق
القيادة.
منافسة شرسة
وخيوض صانعو السيارات وشركات التكنولوجيا معارك شرسة
من أجل الريادة يف تقنية القيادة الذاتية ،وشركة صناعة
السيارات الكهربائية «تيسال» من بني هؤالء املنافسني.
وأثار ايلون ماسك رئيس «تيسال» الدهشة يف وقت سابق
من هذا العام عندما أعلن انه «واثق للغاية» من أن املستوى
اخلامس من السيارات الذاتية القيادة سيصبح حقيقة «بسرعة
كبرية».
وزعم أن «الوظائف األساسية» للتحكم الذاتي الكامل للسيارة
ستكون «جاهزة هذا العام».
لكن العديد من احملللني يعتربون هذا أمرا مبالغا فيه ،وأن
صانعي السيارات ال يزالون بعيدين حتى عن املستوى الرابع
الذي تعترب فيه السيارة بدون سائق ويصنف مجيع من
بداخلها على انهم ركاب.
ومن الناحية النظرية فان سيارات املستوى اخلامس لن
حتوي مقودا أو أدوات حتكم أخرى للسائق ،وستكون قادرة
على التعامل مع كل انواع الطرق والظروف املناخية بدون
مساعدة.

هيونداي تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية

كشفت شركة هيونداي موتور النقاب عن أصغر سياراتها
الكهربائية على اإلطالق ،حيث طرحت مقطع فيديو يوضح تصميمها
الفريد واملبتكر ،واليت يتوقع أن حتدث ثورة يف حجم السيارات
الكهربائية.
ويعتمد التصميم اخلارجي هلذه السيارة الكهربائية الصغرية
على مفهوم  »EV «45الذي سبق أن قدمته هيونداي يف عام
 2019يف معرض السيارات الدولي ( )IAAيف فرانكفورت .وقام
مصممو هيونداي بتكييف تصميم «مصباح املكعب احلركي» املميز
لـسيارات « »45الكهربائية جنًبا إىل جنب مع شكله اجلانيب السلس
لتقديم هذه السيارة املبتكرة -اليت مل تتم تسميتها بعد -وتتميز
باللون األزرق اخلارجي مع ملسات برتقالية تضفي املزيد من األناقة
واجلاذبية عليها.
واستوحى مصممو هيونداي اإلهلام من رياضة السيارات عند
تصميم هذه السيارة اجلديدة ،من خالل وضع مقعد واحد فقط
يف منتصف السيارة ،لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة .ويعادل
احملرك الصغري للسيارة اجلديدة اثنني من حمركي الدينامو ()DC
ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ  7كم  /ساعة واليت سيستمتع بتجربتها
أفضل السائقني يف العامل.
ومتاشيًا مع تصاميم  45للشركة؛ قامت هيونداي بتصميم هذه
السيارة الفريدة من مادة صديقة للبيئة تقليدية (اخلشب)،
والزالت هذه السيارة الكهربائية اجلديدة ال حتتوي على نطاق
رمسيا حتى اآلن ،ولكن ُيعتقد أن ضحك السائق
ّ
مصنف
قيادة
ً
بناء على تقنية التحكم يف
يغذي السيارة للسفر ملسافة أبعد
ً
السيارة التكيفي العاطفي (.)EAVC

نيسان تطرح باترول  2021بلون جديد
حتتفل نيسان مبرور عام على الطرح العاملي لطراز باترول 2020
حيث كشفت الشركة عن لون جديد للهيكل .فقد أصبح بإمكان
هواة السيارة الرياضية العريقة متعددة االستخدامات شراء نيسان
باترول  2021بلون بيج جديد متميز واالستمتاع بقوتها يف فئتها
وقدراتها االستثنائية على الطرقات املعبدة والوعرة .كما يتوفر
طراز  LE T2بتصميمه الداخلي امللفت بلون بين جديد.
وتعكس نيسان باترول جهود العالمة التجارية اهلادفة إىل ترسيخ
مسعتها كسيارة متينة وديناميكية جتمع بني الفخامة والديناميكية
حب العمالء يف املنطقة هلذه السيارة
واألداء القوي .كما برز ّ
واضحًا من خالل زيادة بنسبة  14.4%يف املبيعات السنوية يف
املنطقة على الرغم من التأثري املؤقت على املبيعات اإلمجالية يف
وقت سابق من هذا العام نتيجة تفشي فريوس كوفيد.-19
وقال تيريي صباغ ،املدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق
األوسط« :ارتبط إرث نيسان باترول وتطورها على مدى عقود
مبنطقة اخلليج وتراثها الغين .فهي مرادف للرتف وما زالت حتتفظ
جبدارة بلقب بطل الدروب .تتميز باترول بتصميمها الالفت وأدائها
ّ
التنقل .كما أنها ّ
توفر
تكمله تقنيات املساعدة على
املتميز الذي
ّ
األمان والراحة الفائقة خالل جتربة القيادة .ونتطلع لالرتقاء بهذه
العالقة الطويلة حنو آفاق جديدة مع اقرتاب احتفالنا بالذكرى
السبعني على طرح سيارة نيسان باترول عام ».2021
ومتيزت النسخة األخرية من نيسان باترول اليت ُطرحت عام 2020
ّ
وتتمثل بشبك نيسان
بتحديثات كثرية أدخلت على التصميم
 V-motionاألمامي ومصابيح  LEDاألمامية واخللفية سهمية
زودت نيسان باترول بأقوى حمركات الست والثماني
الشكل .كما ّ
ُ
استخدم فيها حمرك من ست أسطوانات
اسطوانات يف فئتها حيث
سعة  4.0لرت ينتج  275حصانًا وعزم دوران مبعدل  394نيوتن مرت،
وحمرك من مثاني اسطوانات سعة  5.6لرت ينتج  400حصان وعزم
دوران مبعدل  560نيوتن مرت.
كما خضعت املقصورة الداخلية لتعديالت ملحوظة من خالل لوحة
مركزية جديدة كليًا ومقاعد جلدية مبطنة مع حشوة إضافية ،وعجلة
قيادة خماطة يدويًا ،وأنظمة تربيد وتوزيع للهواء معززة .كما
أنها تتميز مبجموعة واسعة من تقنيات السالمة واألمن املتقدمة
مبا يف ذلك تقنيات التنقل الذكي من نيسان ،ونظام الفرملة
الطارئة الذكي املزود باستشعار املشاة ونظام التحذير الذكي قبل
االصطدام األمامي.

المبورغيين تنضم
إىل تيك توك

أصبحت أوتوموبيلي المبورغيين أول شركة يف قطاع السيارات
الرياضية الفخمة اليت تنضم إىل تيك توك ،حيث قامت بإنشاء
حسابها الرمسي اخلاص @lamborghiniofficial (https://vm.tiktok.
ّ
منصة
تشكل
 )/com/ZSXNTMDBعرب هذه الشبكة االجتماعية اليت
ّ
تستهدف ما ُي َ
طلق عليه ’اجليل زد‘ ( )Generation Zوجيل األلفية
البتكار ومشاركة مقاطع الفيديو القصرية.
وتسري
بثبات،
بطريقة
العالمة

اآلن اسرتاتيجية المبورغيين يف جمال التواصل االجتماعي
مع هدف واضح وهو التفاعل مع اجلمهور الشاب جدًا
قصة
ممتعة وترفيهية غري اعتيادية يتم من خالهلا إخبار
ّ
التجارية.

مساهمات من بعض
كما سيستقطب تصميم وتطوير احملتوى
َ
ِ
املبتكرين ،وبالتالي ستكون قناة المبورغيين على ’تيك توك‘
يتعرف الشباب على العالمة بطريقة
أن
عربه
ميكن
الذي
املكان
ّ
مرحة أكثر ،مع االلتزام دومًا باحلفاظ على مكانتها كعالمة جتارية
ِ
مبتكرة وأنيقة.

بنتلي تهدف اىل أن تكون
حمايدة كربونيا

ّ
خمططاتها ألن تصبح شركة رائدة
استعرضت Bentley Motors
ّ
التنقل الفاخر املستدام ،حيث كشفت عن مزيد من
عامليًا يف جمال
وبناء لوعدها بأن توفر
التفاصيل حول اسرتاتيجيتها .Beyond100
ً
الفخامة املستدامة احلقيقية ،سوف تقوم Bentleyبإعادة ابتكار كل
ناحية من أعماهلا لتصبح شركة حمايدة بانبعاثات الكربون يف كل
ما تقوم به مع دخوهلا يف القرن الثاني من أعماهلا.
ّ
يغطي جممل عمليات
ويرتكز هذا اهلدف على برنامج حتويلي
ومنتجات  .Bentleyوهذا يشمل حتويل جمموعة طرازاتها حبيث
توفر حصريًا سيارات هجينة قابلة للوصل مبصدر كهربائي خارجي
( )PHEVأو سيارات كهربائية ببطارية ( )BEVحبلول العام ،2026
مع سيارات كهربائية بالكامل فقط حبلول العام .2030
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صـحة وغـذاء

دراسة حديثة تكشف «أغرب سبب» للصلع

خبالف األسباب املعروفة لتساقط الشعر الذي يؤدي إىل الصلع،
كشفت دراسة حديثة أن امللوثات الشائعة يف اهلواء ميكن أن
تسبب فقدان الشعر وإبطاء منوه.
ووفقا لدراسة حول تأثري الغبار وجزيئات الوقود على خاليا فروة
الرأس ،تبني أن امللوثات الشائعة تقلل مستويات  4بروتينات
رئيسية يف فروة الرأس ،مسؤولة عن منو الشعر.
كما أظهرت الدراسة أن التأثري زاد عندما زادت كمية اجلزيئات
احملمولة باهلواء ،مما يشري إىل أن أولئك الذين يعيشون يف
املدن أو بالقرب من املناطق الصناعية هم أكثر عرضة خلطر
اإلصابة بالصلع.
ويقال إن الدراسة األخرية ،اليت مولتها شركة مستحضرات جتميل
كورية جنوبية ،هي أول دراسة تكشف عن العالقة بني امللوثات
احملمولة باهلواء وفقدان الشعر.
وقال الباحث الرئيسي ،الذي كشف عن النتائج يف املؤمتر
األوروبي الثامن والعشرون ألمراض اجللدية والتناسلية يف
مدريد ،هيوك تشول كوون ،إنه يلزم إجراء مزيد من البحوث
لتأكيد التأثري خارج املخترب.
وأوضح« :حبثنا ما حيدث عندما تتعرض اخلاليا املوجودة يف
قاعدة بصيالت الشعر مللوثات اهلواء الشائعة .مت إجراء البحث
يف أحد املختربات ،وجيب إجراء مزيد من البحوث لفهم مدى سرعة
تأثري ذلك على األشخاص الذين يتعرضون بانتظام للملوثات يف
حياتهم اليومية».
وأضاف الباحث أنه من املمكن افرتاض «أن هذا األمر (مستويات
تلوث اهلواء) ميكن أن يؤدي إىل الصلع ،لكن جيب إجراء مزيد
من البحوث املستندة إىل السكان لتأكيد ذلك».
 8أسباب «غري مألوفة» لتساقط الشعر
وتضمنت الدراسة ،اليت مل تأخذ يف االعتبار أي اختالفات حمتملة
يف تساقط الشعر بني اجلنسني أو األعمار ،تعريض خاليا بصيالت
شعر اإلنسان لرتكيزات خمتلفة من جزيئات الغبار الناعم اليت يبلغ
قطرها  10ميكرومرت أو جزيئات الديزل األصغر واألصغر.
ووجد الباحثون اخنفاض مستويات «البيتاكاتني» ،وهو بروتني
مشارك يف منو الشعر وعملية توليد وتنظيم البصيالت.

كما تأثرت  3بروتينات أخرى مسؤولة عن منو الشعر واستبقائه،
هي «سيكلني دي  ،»1و «سيكلني إي» و «سي دي  ،»2مع
مالحظة اخنفاضات أكرب عندما تعرضت اخلاليا ملستويات أعلى من
امللوثات.
وقال هيوك« :عندما تعرضت اخلاليا املوجودة على فروة رأس
اإلنسان إىل ملوثات اهلواء الشائعة الناجتة عن حرق الوقود
األحفوري ،فإن الربوتينات املوجودة يف اخلاليا املسؤولة عن
منو الشعر واحتباس الشعر اخنفضت بشكل كبري .وكلما زادت
امللوثات اليت تعرضت هلا اخلاليا ،بدا أن هذا التأثري أكرب»،
وخلص إىل أن النتائج «تشري إىل أن اجلسيمات قد تسبب
تساقط الشعر».

وقالت عضو محلة أصدقاء تلوث اهلواء من «أصدقاء األرض»
جيين بيتس« :هذا هو الدليل األحدث يف سلسلة طويلة من
األدلة العلمية اليت تبني التأثري املقلق لتلوث اهلواء على أجسامنا
وصحتنا».

وكانت دراسات علمية سابقة أثبتت بالفعل أن تلوث اهلواء
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض السرطان والقلب والرئة ،ويقدر
أنه يتسبب يف وفاة  4.2مليون شخص سنويا ،كما مت ربطه
باالكتئاب واخنفاض مستوى اخلصوبة.

خرباء الصحة يشرحون العالقة بني القهوة وتساقط الشعر
يتساقط شعر اإلنسان من جراء عوامل خمتلفة ،سواء تعلق األمر
بالتقدم يف العمر ،أو ألسباب جينية وهرمونية ،وسط تساؤالت
حول الطريقة املثلى لوقف «الصلع».
وحبسب موقع «هيلث الين» املختص يف الشؤون الطبية ،فإن
القهوة ،والكافيني على وجه التحديد ،تساعد على وقف تساقط
الشعر ،كما حيفزه أيضا على النمو.
ويقول اخلرباء إن تساقط الشعر يزداد تسارعا من جراء كثرة
اهلرمون املعروف بـ»ديهيدرو تستوستريون» ألنه يؤثر بشكل
مباشر على بصيالت الشعر.
وال يقتصر هذا اهلرمون على الرجال فقط ،ألنه موجود لدى
النساء أيضا ،وحينما يزداد يف اجلسم ،فهو يؤثر أيضا على
تساقط الشعر لديهن.
وتتضرر بصيالت الشعر من هذا اهلرمون الذكوري بشكل تدرجيي
إىل أن حيصل الصلع الذي خيشاه الكثريون.
وكشفت دراسة سابقة ،أن مادة الكافيني اليت توجد يف القهوة
تستطيع أن حتمي بصيالت الشعر من تأثريات هرمون «ديهيدرو
تستوستريون».
وعندما حتصل هذه احلماية ،فإن الشعر
يصبح أكثر قدرة على أن
ُ
ينمو ويطول ،فيما تزداد اجلذور اتساعا يف فروة الرأس.
ووجد الباحثون أن منافع الكافيني حتدث أثرا إجيابيا لدى النساء
بدورهن ،وبالتالي ،فهن قادرات على االستفادة من هذه املادة
إذا كن يعانني من تساقط الشعر.

بوضع غطاء البالستيك على الشعر ،ثم ميهله  20دقيقة إىل أن
يغسله مباء بارد أو دافئ فقط ،قبل التنشيف.
وحيتاج الشخص الذي يستعني بهذه الطريقة إىل تكرارها عدة
مرات ،يف بعض املرات ،حتى يالحظ فرقا ملموسا يف تساقط
الشعر أو وترية منوه.

هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة
تكشف عن عالج حمتمل
أظهرت دراسة حديثة أن سر مكافحة الصلع قد يكون موجودا
داخل اخلاليا اجلذعية ،األمر الذي مينح األمل للماليني يف العامل
بعد جتربة طرق تقليدية عدة أثبتت عدم جناعتها.
وقدم باحثون من جامعة بوسان الوطنية يف كوريا اجلنوبية ما
أطلقوا عليه «احلل املوضوعي» للصلع ،باستخدام خاليا جذعية
وسيطة تأتي من النخاع العظمي.
وميكن استخراج هذه اخلاليا اجلذعية من دهون يطلق عليها اسم
( ،)ADSCSوهي خاليا مهمة إلصالح األنسجة اهليكلية ،مثل
الغضروف والعظام.
وقام فريق من أطباء مستشفى جامعة بوسان باختبار مدى جناعة
هذا احلل على فروات رؤوس  38شخصا يعانون من الصلع على
مدى  16أسبوعا.

ومبا أن الكافيني من املواد احملفزة فهو يساعد على حتفيز
الدورة الدموية صوب بصيالت الشعر ،وعندئذ ،يصبح الشعر
أطول وأكثر ملعانا وغزارة وأمجل على مستوى املظهر.

وأظهرت نتائج االختبارات بعد  8أسابيع فقط من العالج باخلاليا
اجلذعية ،زيادة يف منو الشعر ،وفق ما ذكرت صحيفة «مرتو»
الربيطانية ،الثالثاء.

ويساعد الكافيني على منو الشعر جمددا ألنه حيتوي على مادة
«الفالفونويد» املضادة لألكسدة.

ويعترب الصلع الوراثي الشكل األكثر شيوعا لتساقط الشعر لدى
املاليني ،ويصيب  50يف املئة من الرجال و 45يف املئة من
النساء يف العامل.
وكشفت الدراسة أن العالج باخلاليا اجلذعية كان فعاال لدى
الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل خاص ،مشرية
إىل أن املشاركني يف الدراسة مل يتلقوا أي عالج آخر للعناية
بالشعر قد يؤثر على االختبار.
وأظهر التصوير الضوئي يف األسبوع الثامن من التجربة زيادة
أكرب يف الشعر ،وظل الشعر ينمو حتى األسبوع السادس عشر
بنسبة تزيد  28باملئة عما كان عليه الوضع سابقا.

وألجل معاجلة تساقط الشعر بالقهوة ،ينصح املوقع بتحضري
مشروب القهوة وتربيده ،ثم وضعه يف زجاجة خباخ.
ويف مرحلة ثانية ،ينصح اخلرباء بتنظيف الشعر وتنشيفه ،متهيدا
لرش اخلصالت بشكل واسع إىل أن تتشرب القهوة.
ويف اخلطوة املوالية،
يقوم الشخص الذي يطبق هذه الطريقة
ُ

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080
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Former PM Paul Keating
says ‘government wants
to kill superannuation’

Mr Keating Source:ABC

Former Prime Minister
Paul Keating has accused
the Morrison government
of trying to rob Australians
of their nest egg after it
was revealed a guaranteed
increase to superannuation may be delayed.
The scheduled increase in
superannuation, due to increase from 9.5 per cent to
12 per cent by 2025, was
taken to the last election
but could now be delayed
as a result of the COVID19 pandemic.
Treasurer Josh Frydenberg said on Friday a
600-page report into the
validity of the retirement
scheme made clear there
was a “trade-off” between
employers paying for higher super, which means low
income workers in particular are less likely to secure
wage increases.
“We will make a decision
about that in light of current circumstances before
the scheduled increase
takes place,’’ he said.
Speaking on ABC’s 7.30 on
Monday night, Mr Keating,
who committed to compulsive superannuation increases as prime minister,
said the government’s intention showed it planned
to squash the forced retirement savings scheme.
“We have got two great assets left in Australia — iron
ore and superannuation
and the government wants
to kill superannuation,” he
said.
Mr Keating says the government wants to kill superannuation.
“We have got a country
with no wage growth. It has
got no population growth.
No Chinese tourists. No

Chinese kids and now the
Chinese government has
got the trade bans on.”
Removing compulsory
conditions of superannuation and allowing Australians to invest through
their own means would
mean the population would
have no savings, Mr Keating warned.
“That‘s what the report
says,” he told 7.30 host
Leigh Sales. “Middle income earners would not
save enough for retirement.
“This is not just Australians, this is true around
the world. Unless you’re
compulsorily required to
do it, they don’t do it.”
Reserve Bank governor
Philip Lowe has warned
an increase in superannuation would weaken an
already stagnant wage
growth.
A claim Mr Keating rubbished as “nonsense”.
“The argument runs if you
get an increase in super,
you don‘t have it in wages.
If you don’t have it in super, you do have it in wages,” he said.
“We have had no increase
in superannuation since
2013 yet there was no
wage increases since
2013.
“The argument, in the long
run, if you consume something and don‘t save and
not consume, of course,
you will have less consumption over 30 or 40
years, but over a short period of time this is just a
misreading of the current
conditions.
“The Reserve Bank, the reverse bank I call them, always gets things wrong.”
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Hanson’s family law claims slapped down

Pauline Hanson’s claims on family law were downplayed at the inquiry. Picture: Gary Ramage

Pauline Hanson has made
explosive claims to a family law inquiry, which have
been dismissed by the
Attorney-General’s Department as simplistic.
Labor and the Greens have
criticised the government’s
Family Law Inquiry and
have called for Pauline…
Pauline Hanson says courts
continue to deny parents
access to their children
for “no apparent reason”,
a claim the Attorney-General’s Department has dismissed as simplistic.
The Joint Select Committee
on Australia’s Family Law
System sat on Monday, to
review the government’s
bid to reform the family
court system.
One Nation senator Pauline Hanson claimed she
had heard, without providing specifics, that parents
were being denied access
to their children “for no apparent reason”.
But Iain Anderson from the
Attorney-General’s Department rubbished the claims,
saying no-contact orders
were only made when a
judge was satisfied a child
or ex-partner faced significant risk.
Although the rulings could
be “extremely traumatic
for a parent”, judges were
more likely to order contact for both parents than
when parties struck their
own custody agreement, he
said.
Senator Hanson also
claimed mothers used false

allegations of sexual abuse
to deny their ex-partners
custody.
She cited comments from retiring family law court judge
David Collier, who claimed
in 2013 false accusations
were on the rise in family
law matters.
urce:News Corp Australia
Mr Anderson said the courts
did not accept allegations
without scrutiny.
“It’s not as simple as saying
that just because someone
puts forward an allegation
of sexual abuse, that determines how the case is going
to proceed,” he said.
“(Justice Collier’s comments) suggest to me that
sitting as a judge, he would
have been able to weigh up
the different evidence that
was put to him and consider what orders should be
made.
“It’s not necessarily the case
that judges just accept an
allegation of sexual abuse if
it’s made. They’ll give appropriate weight to determining
whether it’s correct or not.”
In February, Senator Hanson
caused outrage by suggesting Rowan Baxter, who set
his wife and children alight
in an horrific murder-suicide, may have been “driven
to it” and that “these things
happen”.
Labor and the Greens demanded she be sacked as
deputy chair of the Family
Law Inquiry.
The government is pushing
to merge the Federal Circuit
Court and Family Court of

Australia into a single entity,
arguing the bill would expedite cases and make the
system easier to navigate
by creating a single entry
point.
The government is pushing
to merge the Family Law
Court and Family Court of
Australia into a single entity, arguing it would expedite family law cases. Picture: Getty Images
The government is pushing
to merge the Family Law
Court and Family Court of

Australia into a single entity, arguing it would expedite
family law cases. Picture:
Getty ImagesSource:Getty
Images
The proposal is fiercely opposed by the Law Council
of Australia, the nation’s
peak legal body, which told
parliament last month the
Federal Circuit Court was
already groaning under
the weight of a backlog of
cases.
But Mr Anderson said all legal bodies agreed family law
matters needed to be dealt
with by a single entity.
“They’re all on the record
of saying it would be much
better to have a single court
doing family law in federal
sphere,” he said.
“While they might disagree
with the model that’s been
put forward by the government, they certainly don’t
disagree that moving to a
single, harmonised process
would … enable matters to
be dealt with more quickly
and more cheaply.”
Last week a senate committee recommended the
government’s proposal proceed, despite opposition
from Labor and the Greens.

LEBANON INDEPENDENCE DAY 2020
On this day each year, we recall the historic events of
1943 when Lebanon, a rich trading and cultural centre,
entered a new era as an independent Republic.
Australia’s relations with Lebanon have deepened over
generations, and been strengthened by ongoing peopleto-people links.
Australians of Lebanese descent have enriched our nation with creativity, generosity and dedication. Their contributions have helped to make our home the most successful multicultural nation on Earth.
In the wake of the tragic explosion in Beirut in August and
the ongoing global health crisis, I appreciate this year’s
Independence Day will be muted by sorrow, and spent in
commemoration.
We stand in solidarity with the people of Lebanon, and
their friends and family here in Australia.
In times like these, people draw from the well of compassion, peace and respect, values which are so firmly lived
out by Lebanese Australians. This is why I have great
confidence the Lebanese people will get through these
challenges, as they have done throughout history.
On this day, the Lebanese Australian community can reflect with pride – on their resilience and unity in the face
of adversity; with appreciation – for their enduring values
of family and community; and with hope – that collective
strength will be found to rebuild.
The Hon Scott Morrison MP
Prime Minister of Australia
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ABC in hot water over ‘racist’ kids’ show

China is demanding a
formal apology from the
Australian Broadcasting
Corporation over a “racist” children’s television
show that it says implies
eating insects, rats, jellyfish and hair is an everyday part of Chinese
cuisine.
The diplomatic row over
the Horrible Histories
episode centres on the
story of ancient China
Empress Wu Zetian, the
only woman to ever rule
China.
In an article in the statecontrolled Global Times,
the newspaper has
claimed the ABC’s Horrible Histories program
had “drawn outrage
and condemnation from
Chinese-Australians for
“broadcasting a children’s television series
with controversial content suggesting insects,
rats and hair are used in
normal Chinese recipes,
which they believe is racism and demand for an
apology.”
“In an episode of the series, ancient China Empress Wu Zetian, who
is played by a white actress, is eating insects,
rats, jellyfish and hair,
and invites two modern
visitors, the program’s
hosts, to join the meal,’’
the article states.
“As the visitors act disgusted, “Wu” explained
it was “perfectly normal”
to eat insects in China in
the Tang Dynasty (618907).”
But a spokesman for
the ABC denied that the
episode represented an
example a white people
masquerading as Asian
noting the actress, Sophie Wu, in British-born
but has Chinese heritage.
“The ABC has received
some complaints, which
will be considered by
ABC Audience and Consumer Affairs as is our

usual practice,’’ an ABC
spokesman told news.
com.au.
The Global Times said
the episode was a disgrace.
“This kind of racist behaviour is indeed too
narrow-minded for a
country,” a netizen (a
citizen) wrote on China’s
Twitter-like social networking platform Weibo.
“It’s uncanny how they
are always talking about
anti-racism and they are
actually the meanest racists,” another one commented.
The ABC has come under fire for this skit which
saw a white actress dress
up as a Chinese person.
Picture: ABC
The ABC has come under fire for this skit
which saw a white actress dress up as a Chinese person. Picture:
ABCSource:Supplied
The episode is not new
but from the sixth season
of Horrible Histories, a
sketch comedy released
five years ago, that aired
again in Australia recently.
Some Chinese-Australians have launched an
online petition protesting
warning it could cause
Chinese children to be
ridiculed and bullied at
school.
“The program was also
aired at the moment
when some Western
politicians constantly attacked China for COVID19 outbreaks, launching
smear campaign against
the Chinese culture especially the food culture,
which is indeed seen as
malicious and offensive,”
Chen Hong, professor
and director of the Australian Studies Center of
East China Normal University, told the Global
Times on Sunday.
Previously, the BBC was
forced to delete an epi-

sode of the program that
depicted Florence Nightingale as racist.
“We also need an apology,” a Chinese student in
Australia told the Global
Times, “Hopefully ABC
and CBBC can prove that
they are really against racial discrimination, and
not just another biased
Westerners playing with
double standards.”
Empress Wu Zetian
(624-705) is one of the
most controversial monarchs in Chinese history,
a woman who historians
claim presided over a
reign of “blood and terror” but remained much
admired.
A teenage imperial
concubine to Emperor
Taizong (598-649) she
also served as his secretary, playing music and
reading poetry.
She then had an affair with the Emperor’s
youngest son, Li Zhu,
who sent for Wu to be returned to court after his
father died.
She is also accused of
strangling her own baby
to frame a rival for the
murder before deposing
the woman and becoming the new empress
consort.
The furore over the Horrible Histories episode
comes as China ramps
up attacks over alleged
war crimes involving
Australian SAS soldiers.
“What has been revealed
in the ADF report obviously violated International Law. They are deliberate war crimes,” Su
Hao, the founding director of the Centre for Strategic and Peace Studies
at the China Foreign Affairs University, writes in
the Global Times.
“The West claims they
are maintaining the order, but what they actually do is to make order
more chaotic,” he said.

Alan Joyce slammed over COVID vaccination rule for Qantas flights

There are calls to boycott
Qantas after boss Alan
Joyce said passengers
would have to be vaccinated against COVID if
they wanted to fly overseas.
Outraged customers have
vowed never again to fly
with Qantas after the airline’s boss said vaccinations against COVID-19
would be mandatory for
all passengers on international flights.
Alan Joyce has been making global headlines this
morning after he revealed
once a vaccine became
available, it would be a
condition of travel with
Qantas.
“For international travellers, we will ask people to
have a vaccination before
they get on the aircraft,’’
he said on A Current Affair last night.
“Certainly, for international visitors coming out
and people leaving the
country, we think that’s a
necessity.”
Mr Joyce suggested anti-vaxxers who weren’t
happy with that rule may
struggle to find an alternative airline to fly with.
“I think that’s going to
be a common thing, talking to my colleagues in
other airlines around the
globe,” he said.
His comments sparked an
immediate wave of fury
from people who objected
to the policy.
“What right does Alan
Joyce have to demand that
we will only be allowed
to travel with Qantas if
we first prove we have
been vaccinated against
COVID-19?” someone
asked on Twitter.
“My health and vaccina-

tion status is none of his
concern.”
Some people said while
they didn’t object to vaccines in theory, they had a
problem with the national
carrier making them mandatory.
Others expressed unease
due to the speed at which
a potential COVID-19 vaccine was likely to be developed and rolled out.
Drug companies Pfizer
and Moderna, who both
say their vaccine candidates are more than 90
per cent effective, have
flagged they could become available next year.
“I’m no anti-vaxxer, but
forced vaccination, especially of such a new drug,
is NOT okay,” one person
tweeted.
“If Qantas really go
ahead, we may have to
seek judges’ ruling.”
Others
congratulated
Qantas for putting the
“safety of passengers
first”.
Some people pointed out
certain vaccinations were
already required for international travel.
Travellers arriving in Australia from countries at
risk of yellow fever, for
example, could be asked
by border authorities to
prove they had been vaccinated against the potentially deadly disease.
The Federal Government
has said a COVID-19 vaccine would not be mandatory in Australia but it
could become a condition
of entry or re-entry to the
country.
“While the Australian
Government
strongly
supports immunisation
and will run a strong campaign to encourage vac-

cination, it is not mandatory and individuals may
choose not to vaccinate,”
the Australian COVID-19
Vaccination Policy says.
“There may however, be
circumstances where the
Australian Government
and other governments
may introduce border
entry or re-entry requirements that are conditional
on proof of vaccination.”
Meanwhile, the International Air Transport Association (IATA) says it is in
the final stages of developing a digital health pass
that would co-ordinate
information about COVID
testing and vaccinations
to support the reopening
of international borders.
The IATA Travel Pass
would “manage and verify the secure flow of necessary testing or vaccine
information among governments, airlines, laboratories and travellers”,
the industry body said.
“Testing is the first key to
enable international travel
without quarantine measures. The second key is
the global information infrastructure needed to securely manage, share and
verify test data matched
with traveller identities in
compliance with border
control requirements,”
the IATA’s director general and chief executive
Alexandre de Juniac said.
IATA’s senior vice president of airport, passenger, cargo and security,
Nick Careen, said the
main priority was to “get
people travelling again
safely”.
“In the immediate term
that means giving governments confidence that
systematic
COVID-19
testing can work as a replacement for quarantine
requirements. And that
will eventually develop
into a vaccine program,”
he said.
“The IATA Travel Pass is
a solution for both.”
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Terrorist stripped of citizen- Former MP denies being presship ahead of prison release sured by developer

Abdul Nacer Benbrika (aka Abu Bakr) has become the first person to have his citizenship revoked for terror
offences. Picture: ABCSource:Supplied

A convicted extremist has
become the first onshore
dual-citizen to be stripped
of his citizenship for terrorrelated offences.
A convicted terrorist has
been stripped of his citizenship ahead of his release
from Victorian prison.
Home Affairs Minister Peter Dutton confirmed Algerian-born Abdul Nacer
Benbrika, spiritual leader
of Australia’s largest terror
network, had his Australian
passport cancelled on November 20.
Benbrika was sentenced to
a minimum of 12 years’ jail
in 2008 for his role in plots
targeting Sydney and Melbourne.
Mr Dutton said the Commonwealth deemed Benbrika a serious, ongoing
risk to the public.
“This is a very serious conviction and the penalties
highlight that. We believe
it is appropriate in this circumstance to take the action that we have,” he said.
The tough stance from the
Morrison Government was
supported by the Opposition, with Shadow Minister
for Foreign Affairs Penny
Wong saying the laws used
to strip Benbrika’s citizenship were approved by her
party in parliament.
“The cancellation of citizenship was a big step but
a necessary step in certain

circumstances and Mr Benbrika‘s activities and his
conviction are well known
to all of us,” she told the
ABC on Wednesday afternoon.
“And that is why Labor
supported the passage of
that legislation.”
Benbrika is the first person to have their citizenship revoked onshore
under the government’s
terrorism-related provisions of the Australian
Citizenship Act.
Benbrika was one of 17
men arrested during mass
anti-terror raids in 2005.
He was convicted of intentionally being a member
of a terrorist organisation
and intentionally directing
the activities of a terrorist
organisation.
He was due for release this
month, but will remain in
prison as an interim detention order is enforced. The
government has sought to
keep him behind bars on
an continuing detention
order.
Mr Dutton would not confirm whether Benbrika
would appeal the decision,
but said the government
may seek his deportation
even if he had time left to
serve.
“If there is the ability to
remove threats from Australia or to stop them
coming back to Australia

to commit a terrorist act
here, then of course we
would look at any of those
options,” he said.
“Generally speaking, people would serve out their
sentence and then be deported, or be placed into
immigration detention until
they can be deported from
Australia.
“The more we can stop
these people from coming back to Australia, the
quicker we can deport
these people, the safer the
Australian public remains.”
There are concerns the
move could put Benbrika
out of the reach of Australian authorities if he were
to reoffend, but Mr Dutton
said his top priority was
keeping Australians safe.
“It doesn’t matter who it is,
if it’s a person that is posing significant a significant
terrorist threat to our country, we will do whatever is
possible within Australian
law protect Australians.
That remains our priority
in relation to Benbrika,” he
said.
“We are taking action in
the court that we believe
will give us the best opportunity to keep Australians
safe.”
The Home Affairs Minister said 20 dual-nationals
have had their citizenship
revoked due to terrorist
conduct.

Judith Graley says she never felt pressured by developer John Woodman.Source:News Limited

A former state Labor MP
was branded among the
‘fab four’ by a developer
who thought she’d support his interests.
A former Labor MP who
received thousands of
dollars in political donations from a developer
seeking a lucrative land
rezoning has told a corruption inquiry she never
felt pressured to promote
his interests.
Judith Graley was the
state member for Narre
Warren South from 20062018 at a time when
multi-millionaire developer John Woodman was
seeking to have land rezoned that would have
netted him $2 million.
Ms Graley said she had
known Mr Woodman and
his Labor Party lobbyist Phil Staindl for many
years, and met and discussed the rezoning of
the Cranbourne West
land with them several
times.
Mr Woodman, who is at
the centre of IBAC’s anti
corruption probe into
Casey council, sought to
use donations to gain favour within the Andrews
Government and earlier
told the inquiry he financed Ms Graley’s election campaign.
Giving evidence on
Wednesday, Ms Graley
said she received $10,000

from Mr Woodman and
other smaller payments
totalling thousands of
dollars from other political fundraisers he supported.
She said she was unaware that Mr Woodman
and Mr Staindl viewed
her, along with Labor
minister Martin Pakula
and former MPs Jude
Perera and Brian Tee, as
the “fab four” because
they were believed to be
championing the result
they wanted.
Three of the four also received significant campaign donations before
the 2014 election, the
inquiry heard.
Commissioner Robert
Redlich suggested Mr
Woodman saw the trio
as possible conduits for
advancing his interests,
given his contributions.
“He might expect you to
give more support than
perhaps other members
of parliament might.
That’s his perception?”
he asked.
“I have no idea what went
through Mr Woodman’s
head,” Ms Graley replied.
She rejected promoting
Mr Woodman’s interests,
saying she always represented the community.
“I never felt any pressure,” Ms Graley said.
“I was never that influential. I don’t sit at the cabi-

net table. I don’t sit and
prepare legislation.”
She said she was unaware
a community group lobbying for the land rezoning was funded or sponsored by Mr Woodman or
his company, Watsons.
“No, I didn’t not know it. It
came as an awful shock.
A great disappointment,”
she said.
Ms Graley said any time
she caught up with Mr
Staindl or Mr Woodman
they discussed a range
of issues, not only the rezoning.
In communications tendered to the inquiry involving Mr Staindl and
Mr Woodman, they discussed that “only JG”
can deliver, a reference
to Ms Graley in their attempt to have the rezoning approved.
She said she did not understand she was being
‘cultivated’ or that Mr
Woodman was at the time
exerting his influence
over a range of people in
order to get the land rezoned.
“I don’t think they should
have ever thought I could
provide them the kind
of influence you’re suggesting,” Ms Graley told
the commissioner.
“I never ever thought that
he was providing me with
support that needed to
be returned.”
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Landmark NSW energy bill passes New modelling predicts up to 1.75 Scott Morrison defends taxafter more than 30 hours of debate million Aussies tipped into hous- payer-funded private jet for
ing stress when Jobseeker ends Mathias Cormann’s OECD bid

One Nation leader Mark Latham moved to block the renewable energy bill.

The Berejiklian government’s landmark renewable energy bill has
passed the NSW upper
house after more than
30 hours of continuous
debate amid a concerted
effort from One Nation to
block it.
One Nation leader Mark
Latham moved to stymie
the legislation by introducing 249 amendments,
which forced the upper house to sit around
the clock from 11am on
Tuesday.
The final vote on the
Electricity
Infrastructure Investment Bill
passed about 5.45pm on
Wednesday, almost 31
hours later.
NSW Energy Minister Matt
Kean said the passing of
the bill was a “historic
victory for the people of
NSW” and every member
of Parliament who supported the bill “deserves
credit”.
In the most ambitious energy plan in the country,
the government will support the private sector to
build $32 billion of renewable energy infrastructure
by 2030 as NSW faces the
end of coal-fired power
generation.
The plan will also see
$1.5 billion in lease payments go to landowners
for hosting new infrastructure on their properties and put NSW in the
top 10 for the lowest industrial electricity prices
in the OECD.
The government says its
Electricity Infrastructure
Roadmap will cut the
average small business

electricity bill by about
$440 a year, with savings
of about $130 a year for
the average household
bill
The Coalition has been
united over the plan and
it also had bipartisan
support from Labor as
well as the Greens and
other crossbenchers.
“The passage of this bill
demonstrates what Australia’s energy policy can
look like when our parties work together,” Mr
Kean said.
“This sensible framework
for NSW will attract $32
billion in private investment, deliver some of
the cheapest electricity
in the world, create over
9000 direct jobs and ensure the prosperity of our
regions.”
But Mr Latham was determined to block the bill,
saying it would “make
Joe Stalin blush in terms
of its economics”.
Many of Mr Latham’s
amendments involved
omitting or changing individual words in various clauses, including
altering the bill to make
it “Electricity Infrastructure Investment, Reliable
Supply and Technological Neutrality Act 2020”.
The plan will create
6300 construction jobs
and 2800 ongoing jobs,
mostly in regional NSW,
and deliver 12 gigawatts
of renewable energy and
two gigawatts of storage,
largely pumped hydro.
Mr Latham warned it
could cause energy bills
to rise by as much as
$400 a year.

As the coronavirus pandemic shut down businesses earlier this year,
lines for Centrelink stretched out for blocks, and researchers say the situation will only get worse. (Photo by William WEST / AFP)Source:AFP

Frightening new modelling
predicts unemployment
could rise to more than 15
per cent in 2021.
More than 1.7 million Australians could be unemployed in 2021 once the
government’s COVID-19
financial assistance ends,
according to frightening
new modelling.
The report, from the Australian Housing and Urban
Research Institute (AHURI)
says total unemployment
could peak at 15.1 per cent
next year under the most
severe of three scenarios
modelled.
Even the mildest indicates
more than one million, or
8.7 per cent, would be left
jobless.
As of October, the Australian Bureau of Statistics
estimates 960,900, or 7
per cent, are unemployed.
The modelling, undertaken
by researchers from the
University of Adelaide and
Curtin University, found at
least 103,500 households
went into “housing affordability stress” as a result
of the pandemic.
Researchers further suggest when JobKeeper is
phased out in March 2021,
an additional 124,000
households could be
tipped into trouble, with
73 per cent of these being
private renters.
Lead author, professor
Chris Leishman said without JobKeeper, Jobseeker
and other coronavirus
supplements, the number
of Australian households
struggling to keep themselves afloat would have

nearly doubled.
“Australian households
in housing affordability
stress would have gone
from 757,000 at the baseline to more than 1.36 million, even after Commonwealth Rent Assistance
has been taken into account,” professor Leishman said.
“The policy concern is
that if these highly successful government interventions are withdrawn
prematurely, almost a
third of those saved from
suffering housing affordability stress would now
experience it.
“Without an extension of
the JobKeeper income
support measures beyond
March 2021, the number of
households living in HAS
is likely to increase significantly, to at least 793,000
and could reach as high as
893,000.”
A hypothetical phase four
of JobKeeper which extended support through a
reduced $650 per fortnight
payment could be “more
than sufficient” to reduce
the number of households
in HAS below the baseline,
researchers found.
“Our research shows the
number of households living in precarious employment and housing affordability situation is already
very high,” Professor
Leishman said.
“Serious consideration
should be given to the development of further support measures that would
benefit these households.”

Prime Minister Scott Morrison has defended allowing a former government
minister to criss-cross
Europe on a taxpayerfunded Royal Australian
Air Force jet while lobbying to become the next
head of the Organisation
for Economic Co-operation and Development.
The federal opposition
accused Mr Morrison
of “double standards”
on Wednesday when he
defended the use of the
private jet, equating the
situation to the 36,000
Australians
stranded
overseas as a result of
border closures.
Former senator Mathias
Cormann has clocked up
more than 20,000 kilometres campaigning for
the job, first revealed by
The Age and The Sydney
Morning Herald, at a cost
of more than $4,000 per
hour of flying.
Labor is expected to
sharpen its attacks
against the government
in the coming days over
the number of stranded Australians who Mr
Morrison had promised
would be able to return
by Christmas.
Mr Morrison said on
Wednesday using commercial flights for Mr
Cormann’s travels would
have placed him at risk of
contracting coronavirus.
“There really wasn’t the
practical option to use
commercial flights in the
time we had available, because of COVID,” he told
radio station 2GB. “If Mathias was flying around
on commercial planes he
would have got COVID,
the risk of that was extremely high.”
He said Australia taking
Mr Cormann’s bid for
the job at the global economic body seriously,
which the Department of
Foreign Affairs and Trade
also providing eight staff

to the bid, with one official travelling with him.
“Australia has never secured such a position
before, and now we are
in the race for it, it would
be very important,” Mr
Morrison said. “Mathias
would be an outstanding
secretary-general of the
OECD, standing up for
those liberal democratic
market-based
values
which the OECD represents.”
The Greens are opposing
Mr Cormann’s tilt at the
top job, with the party’s
leader, Adam Bandt, writing to the ambassador
of every nation that has
a vote in the nomination process this week,
to warn that appointing
him as secretary general
would be “a blow to tackling climate change”.
While Labor supports Mr
Cormann’s bid, foreign
affairs
spokeswoman
Penny Wong said she
was confused by Mr Morrison’s justification for
approving the use of a
RAAF jet.
“There’s 36,000 Australians currently stranded
as a result of border closures. They don’t get this
sort of treatment, having a
RAAF jet,” Senator Wong
told ABC on Wednesday
evening. “They are required to fly commercial,
so I thought that double
standard would be pretty
hard to hear for some
of those families whose
relatives are in difficult
circumstances,
stuck
outside Australia.”
Senator Wong said the
opposition had taken a
“mature view” that there
was a national interest
in having Australians in
international institutions
which was different to
the “pettiness” when
the Coalition scuppered
Kevin Rudd’s candidacy
for the United Nations
secretary-general.
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إعــالن

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

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

هاتف:
0400 449 000

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

علمت وأنا أمحل طفلي األول إنين أفقد طفلي الثاني

ميغان ماركل تكشف أنها تعرضت لإلجهاض يف الصيف
كتبتها إىل والدها املنفصل

كشفت ميغان ماركل عن
تعرضها لإلجهاض يف تموز
املاضي بمقالة نشرتها صحيفة
نيويورك تايمز.
قالت الدوقة 39 ،عامـًا  ،إنها
تشارك قصتها للمساعدة
يف كسر الصمت حول مأساة
شائعة جدًا .تقول دائرة
الصحة الوطنية يف بريطانيا
إن واحدة من كل ثماني حاالت
حمل تنتهي باإلجهاض.
وكتبت ميغان أن «فقدان طفل
يعني تحمل حزنًا ال يطاق
تقريبًا  ،يعاني منه الكثريون
لكن يتحدث عنه القليل».
واكلمت« :بدعوتنا ملشاركة
آالمنا  ،نتخذ معًا الخطوات
األوىل نحو الشفاء».
ويف سرد حميمي مذهل
لتجربتها  ،وصفت الدوقة
كيف وقعت املأساة يف «صباح
بدأ بشكل عادي مثل أي يوم
آخر :تحضري اإلفطار .إطعام
الكالب .تناول الفيتامينات.
العثور على الجورب املفقود.
التقط قلم التلوين الذي
تدحرج تحت الطاولة اربط
شعري على شكل ذيل حصان
قبل ان اخذ ابني من سريره.
وأشارت إىل إنها أدركت أنها
تفقد طفلها يف بطنها ،وكتبت
ميغان« :بعد تغري حفاضته،
شعرت بألم قوي .سقطت
على األرض وهو يف يدي ،وأنا
أردد تهويدة لكي تهدئنا».
وأضافت« :علمت وأنا أحمل
طفلي األول إنني أفقد طفلي
الثاني».
يف وقت الحق ،قالت،
«كنت مستلقية على سرير
املستشفى ممسكة بيد
زوجي .شعرت بعرق كفه،
قبلت مفاصل أصابعه التي
تبللت من دموعنا .حدقت
يف الجدران البيضاء الباردة

وتساءلت كيف سنشفى؟».
وأوضحت ميغان أن «السبيل
الوحيد» لكي تتعايف هي
وزوجها هو سؤال كل منهما
اآلخر «هل أنت بخري؟».
ويف تعليق على مقالة ميغان
قالت صويف كينج  ،القابلة
يف جمعية تومي الخريية يف
اململكة املتحدة لفقدان األطفال
 ،إن اإلجهاض ووالدة جنني
ميت ال يزاالن «من املحرمات
الحقيقية يف املجتمع  ،لذا فإن
مشاركة األمهات مثل ميغان
لقصصهن هي خطوة حيوية
يف كسر وصمة العار».
واضافت كينغ« :صدقها
وانفتاحها اليوم يرسالن
رسالة قوية إىل أي شخص
اً
طفل« :قد تشعر إمرأة
فقد
ما بالوحدة بشكل ال يصدق،
لكنها تقول لها «لست
وحدك».
تزوجت ميغان  ،املمثلة
األمريكية ونجمة الدراما
القانونية
التلفزيونية
« ،»Suitsمن هاري  ،حفيد
امللكة إليزابيث الثانية  ،يف
حفل فخم يف قلعة وندسور
يف مايو  .2018وولد ابنهما
يف العام التالي.
يف وقت مبكر من هذا
العام  ،أعلن الزوجان عن
استقالتهما من واجباتهما
امللكية واالنتقال إىل أمريكا
الشمالية  ،مستشهدين بما
قاال إنه تدخالت ومواقف
عنصرية ال تطاق لوسائل
اإلعالم الربيطانية .اشرتوا
مؤخرًا منز ً
ال يف سانتا باربرا
 ،كاليفورنيا.
تقاضي الدوقة حاليـًا ناشر
صحيفة بريتيش ميل أون
صنداي بتهمة التعدي على
الخصوصية بسبب مقاالت
نشرت أجزاء من رسالة

عنها بعد زفافها.

يف الشهر املاضي  ،وافق قاض

يف لندن على طلب ميغان

بتأجيل املحاكمة من يناير إىل
خريف  .2021جاء القرار
عقب جلسة استماع خاصة ،
وقال القاضي إن سبب طلب
التأجيل يجب أن يظل طي
الكتمان.

