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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

عون مستقبال كليفرلي: االصالح معركيت والتدقيق اجلنائي منطلق مهم له
وزير شؤون الشرق األوسط الربيطاني: تسونامي صامت يهدد لبنان وعلى قادته أن يتحركوا

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

نتائج مؤمتر الدعم: ضرورة االسراع يف تشكيل حكومة ذات مصداقية تنفذ اإلصالحات الستعادة ثقة اللبنانيني

يشهد لبنان حركة دولية 
وصفها  نستطيع  ناشطة 
والرتهيبية  بالرتغيبية 
ترغيبية  واحد..  آن  يف 
الدعم  اموال  ان  وهي 
متوفرة  واملساعدات 
القيام  شرط  ولكن 
املطلوبة  باالصالحات 
ذات  حكومة  و«تشكيل 
ثقة  الستعادة  مصداقية 
يف  جاء  كما  اللبنانية« 
اليت  الدعم  مؤمتر  نتائج 
وزعتها السفارة الفرنسية 
وزير  وتأكيد  لبنان،  يف 
الدولة الربيطاني لشؤون 
ومشال  االوسط  الشرق 
افريقيا جاميس كليفرلي، 
الرئيس  مع  اجتماعه  اثر 
بعبدا  قصر  يف  عون 
»وقوف بالده اىل جانب 
الظروف  يف  اللبنانيني 
يعيشونها،  اليت  الصعبة 

بريطانيا  دعم  واستمرار 
يف اجملاالت كافة«.

الرتهيبية  اللهجة  ان  غري 
يف   وضوح  بكل  ظهرت 
مقال كتبه الوزير نفسه، 

يف  بالده  سفارة  وزعته 
بريوت، حمذرا فيه من ان 
يهدد  صامت  »تسونامي 
أن  قادته  وعلى  لبنان 

يتحركوا«.

عون يستقبل كليفرلي
رئيس  اعترب  فقد 
العماد ميشال  اجلمهورية 
حنو  »مشاركة  ان  عون 
40 دولة ومؤسسة مالية 
»دعم  مؤمتر  يف  دولية 
الذي  اللبناني«  الشعب 

التتمة على الصفحة 21

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

الواليات املتحدة تفرض عقوبات 
جديدة تتعلق بإيران

عقد األربعاء افرتاضيا يف 
باريس، يؤكد مرة أخرى 
الدولي  اجملتمع  اهتمام 
الدول  وحرص  بلبنان 
مساعدته  على  األعضاء 
ملواجهة الظروف الصعبة 

اليت مير بها.
وأبلغ الرئيس عون وزير 
الدولة الربيطاني لشؤون 
ومشال  األوسط  الشرق 
افريقيا جاميس كليفرلي، 
ظهر  قبل  استقبله  الذي 
قصر  يف  األول  امس 
بعبدا، ان مشاركة بالده 
يف مؤمتر باريس مع دول 
»حافزا  يشكل  أخرى، 
لتتحمل  اللبنانية  للدولة 
تأمني  يف  مسؤولياتها 
يف  ورغبتها  مصداقيتها 
اجراء اإلصالحات املطلوبة 
لتحقيق  والضرورية 
االقتصادي،  النهوض 
جامع  لبناني  مطلب  وهو 

أوال، ودولي ثانيا«.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وزير الدولة الربيطاني جايمس كليفرلي

التفاصيل على الصفحة 21

أمريكا وروسيا وفرنسا تدعو النسحاب 
املرتزقة من كاراباخ

ترقبوا قريبا
إفتتاح مطعم أفندينا يف فيالوود

تابعوا إعالناتنا

التفاصيل على الصفحة 21

وأعرب الرئيس عون عن 
امتنانه »للمساعدات اليت 
للبنان  بريطانيا  قدمتها 
اجملاالت،  خمتلف  يف 
العسكرية منها واإلنسانية 
واندفاعها  واالقتصادية 
يف  االنفجار  حمنة  بعد 
للتخفيف  بريوت  مرفأ 
املتضررين  آالم  من 
املادي  الدعم  وتقديم 

واملعنوي هلم، فضال عن 
طوارئ  فريقي  ارسال 
خرباء  من  وفريقا  طيب 
كما  واإلنقاذ«.  البحث 
بذهلا  اليت  »باجلهود  نوه 
يف  الربيطاني  السفري 
رامبلينغ  كريس  بريوت 
واليت ساهمت يف تعزيز 



لــبنانيات
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للدفاع،  االعلى  اجمللس  قرر 
الذي التأم بعد ظهر امس األول 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  يف 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
الوزراء  جملس  اىل  انهاء  رفع 
العامة  التعبئة  فرتة  بتمديد 
 2021/1/1 من  اشهر   3 ملدة 
طلب  كما   ،2021/3/31 حتى 
اجمللس اىل االجهزة العسكرية 
امت  على  تكون  ان  واالمنية 
اعياد  فرتة  ملواكبة  االستعداد 
االجراءات  واختاذ  العام  نهاية 
الالزمة للمحافظة على االستقرار 

االمين.
وأكد الرئيس عون يف مستهل 
الراهن  »الوضع  ان  االجتماع، 
استثنائي  وضع  هو  البالد  يف 
يتطلب متابعة استثنائية واختاذ 
الوضع  هذا  ملعاجلة  قرارات 
أن  ورأى  البالد«.  يف  الدقيق 
»الظروف الراهنة تفرض احيانا 
تصريف  يف  قليال  التوسع 
احلكومة  قبل  من  االعمال 
البالد  حاجات  لتلبية  املستقيلة 
احلكومة  تتشكل  ان  حني  اىل 

العتيدة«.
حكومة  رئيس  اشار  بدوره 
دياب  حسان  االعمال  تصريف 
التدابري  استمرار  »ضرورة  اىل 
جائحة  تفشي  ملواجهة  املتخذة 
القوى  ومتابعة  »كورونا« 
تنفيذ  واألمنية  العسكرية 
اىل  ولفت  حبزم«،  اإلجراءات 
»أهمية تكثيف اإلجراءات األمنية 
خالل هذا الشهر، شهر األعياد 
والرتكيز على األمن اإلستباقي 
إلحباط مشاريع العبث باالمن«.

بني  لقاء  االجتماع  سبق  وقد 
للبحث  ودياب  عون  الرئيسني 
صعيد  على  التطورات  آخر  يف 

الوضعني الصحي واالمين.
الرئيس  اىل  االجتماع  وحضر 
حكومة  يف  الوزراء  دياب، 
غازي  املالية  االعمال،  تصريف 
واملغرتبني  اخلارجية  وزني، 
شربل وهيب، الداخلية والبلديات 
حممد فهمي، االقتصاد والتجارة 
العامة  االشغال  نعمه،  راوول 
والصحة  جنار  ميشال  والنقل 
حسن،  محد  الدكتور  العامة 
جوزاف  العماد  اجليش  قائد 
التمييزي  العام  املدعي  عون، 
القاضي غسان عويدات، املدير 
العام لرئاسة اجلمهورية انطوان 
لرئاسة  العام  املدير  شقري، 
حممود  القاضي  الوزراء  جملس 
للمجلس  العام  أالمني  مكية، 
الركن  اللواء  للدفاع  األعلى 
بريوت  حمافظ  األمسر،  حممود 
املدير  عبود،  مروان  القاضي 
العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، املدير العام لقوى األمن 
عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي 
املدير العام ألمن الدولة اللواء 
اجمللس  رئيس  صليبا،  طوني 
اسعد  العميد  للجمارك  األعلى 
األمين  املستشار  الطفيلي، 
اجلمهورية  لرئيس  والعسكري 
مطر،  بول  املتقاعد  العميد 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض 
فادي  القاضي  العسكرية 
اجليش  خمابرات  مدير  عقيقي، 
العميد  منصور،  انطوان  العميد 
املديرية  من  البيسري  الياس 
رئيس  العام،  لالمن  العامة 

األمن  قوى  املعلومات يف  فرع 
محود،  خالد  العميد  الداخلي 
العميد  الدولة  امن  مدير  نائب 
العام  املدير  سنان،  مسري 
خوري،  رميون  باإلنابة  للجمارك 
رئيس »اهليئة اللبنانية للطاقة 
نصولي  بالل  الدكتور  الذرية« 
بالوكالة  بريوت  مرفأ  ورئيس 

باسم القيسي«.

اللواء األسمر
االمسر  اللواء  تال  االجتماع  بعد 
البيان التالي: »بدعوة من فخامة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون، عقد اجمللس االعلى للدفاع 
اجتماعا عند الساعة 15:00 من 
الواقع  االربعاء  اليوم  ظهر  بعد 
االول 2020 يف  كانون   3 فيه 
آخر  ملتابعة  اجلمهوري،  القصر 
االمنية  واإلجراءات  التطورات 
والتدابري املرتبطة حبالة التعبئة 
دولة  البالد، حضره  العامة يف 
رئيس جملس الوزراء، ووزراء: 
واملغرتبني،  واخلارجية  املالية، 
والبلديات،  والداخلية 
واالقتصاد والتجارة، واالشغال 
العامة والنقل، والصحة العامة.

من:  كل  االجتماع،  حضر  كما 
جوزاف  العماد  اجليش  قائد 
عون، مدعي عام التمييز القاضي 
عام  مدير  عويدات،  غسان 
رئاسة اجلمهورية انطوان شقري، 
مدير عام رئاسة جملس الوزراء 
القاضي حممود مكية، أمني عام 
اللواء  للدفاع  األعلى  اجمللس 
بريوت  حمافظ  األمسر،  حممود 
مدير  عبود،  مروان  القاضي 
عباس  اللواء  العام  االمن  عام 
األمن  قوى  عام  مدير  ابراهيم، 
عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي 
طوني  الدولة  أمن  عام  مدير 
األعلى  اجمللس  رئيس  صليبا، 
للجمارك العميد اسعد الطفيلي، 
والعسكري  األمين  املستشار 
لفخامة الرئيس العميد املتقاعد 
بول مطر، مفوض احلكومة لدى 
القاضي  العسكرية  احملكمة 
خمابرات  مدير  عقيقي،  فادي 
انطوان  العميد  اللبناني  اجليش 
منصور، العميد الياس البيسري 
من املديرية العامة لالمن العام، 
رئيس فرع املعلومات يف قوى 
خالد  العميد  الداخلي  األمن 
محود، مساعد مدير امن الدولة 
مدير  سنان،  مسري  العميد 
رميون  باإلنابة  اجلمارك  عام 
نصولي  بالل  الدكتور  خوري، 
رئيس »اهليئة اللبنانية للطاقة 
بريوت  مرفأ  ورئيس  الذرية«، 

بالوكالة باسم القيسي.
حتدث  االجتماع  مستهل  يف 
ان  على  فركز  الرئيس  فخامة 
هو  البالد  يف  الراهن  الوضع 
متابعة  يتطلب  استثنائي  وضع 
قرارات  واختاذ  استثنائية 
ملعاجلة هذا الوضع الدقيق يف 
صحيح  فخامته:  وقال  البالد. 
احلكومة مستقيلة وهي يف  ان 
أن  إال  االعمال،  مرحلة تصريف 
احيانا  تفرض  الراهنة  الظروف 
تصريف  يف  قليال  التوسع 
االعمال لتلبية حاجات البالد اىل 
العتيدة.  احلكومة  تتشكل  حني 
ضرورة  اىل  فخامته  ولفت 
بأوضاع  االهتمام  استمرار 

اجمللس االعلى للدفاع قرر متديد التعبئة واختاذ اجراءات امنية خالل شهر االعياد
 عون:الوضع يتطلب متابعة استثنائية.. دياب:الحباط خمططات العبث باالستقرار

اليت  السيول  ضوء  يف  الطرق 
علما  املاضي،  االسبوع  هطلت 
أن ورش وزارة االشغال كانت 
جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك 

املياه منها.
منوها  الرئيس  دولة  ثم حتدث 
األجهزة  بذلتها  اليت  باجلهود 
اإلقفال.  فرتة  خالل  األمنية 
اإلجراءات  تطبيق  كان  وقال: 
جيدا. وكان من الواضح أن هيبة 
الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، 
وأن األجهزة العسكرية واألمنية 
تستطيع أن تكون حازمة بفرض 
واإلجراءات  القوانني  تطبيق 
األجهزة  تستطيع  وبالتالي 

العسكرية فرض هيبتها.
وأوضح أن قبل اإلقفال كانت 
جدا.  الصحية صعبة  املؤشرات 
كان  اإلصابات  معدل  أن  إذ 
واألسرة  حاد،  بشكل  يرتفع 
العناية  حلاالت  املخصصة 
كانت  باملصابني  الفائقة 
ممتلئة وكنا نقرتب من النموذج 
شك  وال  بسرعة.  اإليطالي 
شعيب،  غري  اإلقفال  قرار  أن 
يعارضه  أن  الطبيعي  ومن 
االقتصاديون والتجار والناس. 
لكن املعادلة اليت كانت تقرتب 
هذا  من  بد  ال  وكان  خطرية 

القرار.

فماذا حققنا يف اإلقفال؟
هامة  مؤشرات  ثالثة  هناك 
االوىل،  حتقيقها:  يف  جنحنا 
القطاع  يف  اإلصابات  أن 
مريح  بشكل  تراجعت  الصحي 
مواكبة  على  قادرا  وأصبح 
رفعنا  الثانية،  املقبلة.  املرحلة 
مستوى اجلهوزية بالنسبة لعدد 
الفائقة  العناية  يف  األسرة 
احلكومية  املستشفيات  يف 
أصبحنا  وبالتالي  واخلاصة، 
احتواء  على  مبدئيا  قادرين 
احتماالت زيادة عدد اإلصابات 
فائقة  عناية  إىل  حتتاج  اليت 
كسرنا  والثالثة،  وأوكسيجني. 
لالصابات  التصاعدي  املؤشر 
الذي جتاوز األلفني يوميا وكان 
يتزايد. وميكننا اليوم القول إن 
احلد  ويف  تغري،  املؤشر  هذا 
األدنى أصبح أفضل على األقل 
التزم  وإذا  الفرتة،  هذه  يف 
الصحية  باإلجراءات  الناس 
سينخفض هذا املؤشر ويرتاجع 
عدد اإلصابات، وهذا ما دفعنا 
اإلجراءات  بعض  نكمل  ان  اىل 
تساهم  أن  املمكن  من  اليت 

املجلس األعلى للدفاع مجتمعا برئاسة  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

اإلصابات.  معدل  باستقرار 
االجتماع  يف  ناشدت  لذلك 
ضرورة  األسبوع  مطلع  األمين 
اإلستمرار بهذه التدابري ومتابعة 
القوى العسكرية واألمنية تنفيذ 
ترك  وعدم  حبزم،  اإلجراءات 
جمال للناس بالرتاخي وسنستمر 
يف مراقبة تطور الوضع لتعديل 
حتمي  اليت  بالطريقة  اإلجراءات 
اللبنانيني. ولذلك أرى ضرورة 
اليت  العامة  التعبئة  لتجديد 
هذه  آخر  بها  العمل  ينتهي 
أي  أشهر،  ثالثة  ملدة  السنة 

لغاية نهاية شهر آذار2021.
كبرية  أهمية  هناك  ان  كما 
األمنية  اإلجراءات  لتكثيف 
خالل هذا الشهر، شهر األعياد 
والرتكيز على األمن اإلستباقي 
الذي كانت جتربتكم ناجحة فيه 
مشاريع  إحباط  على  وقادرة 
أننا  خصوصا  األمين،  العبث 
اإلعالم  يف  كثريا  كالما  نسمع 
عن خماوف أمنية، وهنا جيب أن 
نسمع منكم تقديرا هلذا املوضوع 
ونتابعه يوميا بتقارير متواصلة. 
وقال الرئيس دياب: إن العدو 
اإلسرائيلي حياول دائما العبث 
لذلك  األمين إلشغالنا،  بالوضع 
فتح  أهمية  على  أؤكد  أن  أريد 
التنسيق  وكذلك  أكثر  العيون 
القوى  بني  الدرجات  وبأعلى 

األمنية.
ترحيل  ملف  إىل  بالنسبة  أما 
سنتابع  املرفأ،  من  حاوية   49
ونالحق  إقفاله  امللف حتى  هذا 
من  إذ  حمددة،  بأجندة  التنفيذ 
احلاويات  هذه  بقاء  اجلائز  غري 
ولدينا  أطول.  مدة  املرفأ  يف 
وتقرير  اإلهراءات  ملف  أيضا 
يستدعي،  وهذا  اهلدم.  طريقة 
تكليف  متديد  األحوال،  كل  يف 
اجليش حبفظ األمن يف املنطقة 
املنكوبة من انفجار املرفأ الذي 
السنة،  هذه  نهاية  يف  ينتهي 
حتى  إضافية  أشهر  ثالثة  ملدة 
وهناك  آذار2021.  شهر  نهاية 
خطرا  يشكل  جديد  ملف  أيضا 
يتعلق  العامة  السالمة  على 
إشعاعيا  امللوثة  املواد  بتخزين 
اهليئة  يف  موقتا  واملخزنة 
وفق  الذرية  للطاقة  اللبنانية 
الذرية  الطاقة  وكالة  معايري 
وبالتعاون معها. أقرتح تشكيل 
تضم  عسكرية   - فنية  جلنة 
اللبنانية  اهليئة  عن  ممثلني 
للطاقة الذرية واجليش اللبناني 
اخلارجية  ووزارة  البيئة  ووزارة 

تصور  لوضع  الطاقة،  ووزارة 
امللف  هذا  معاجلة  كيفية  حول 

احلساس.
من  عدد  حتدث  ذلك  بعد 
الوزراء، فأوضح وزير االشغال 
اختذتها  اليت  االجراءات  ان 
الوزارة يف ضوء كثافة كميات 
املطر الذي هطل خالل ساعات 
ملم   30 جتاوزت  واليت  قليلة 
بعض  اغرق  ما  ساعات  خالل 
باملياه.  الرئيسية  الشوارع 
وقال إن ورش الوزارة سارعت 
مع  بالتعاون  الطرق  فتح  اىل 
الوزارة  وفرق  االمنية  االجهزة 
أي  ملواجهة  تامة  جهوزية  على 
حال مماثلة. وقال إن الرتتيبات 
جرف  مراكز  يف  ايضا  متخذة 
جديدة  جتهيزات  ومثة  الثلوج 

استقدمت هلذه الغاية.
الصحة  وزير  تناول  كذلك 
ملواكبة  املتخذة  الرتتيبات 
مقيما  »كورونا«  وباء  انتشار 
الذي  الشامل  االغالق  نتائج 
وقال  اسبوعني.  قبل  اختذ 
شركة  مع  تعاقدت  الوزارة  ان 
»فايزر« لتأمني اللقاحات الالزمة 
توفري  من  بد  وال  ل«كورونا«، 
وزارة  من  الالزمة  االعتمادات 
حقق  لبنان  ان  علما  املالية، 
السعر  من  للقاح،  سعر  ادنى 
بينها  اخرى  دول  نالته  الذي 
دول عربية. وجدد وزير الصحة 
االستمرار  اهمية  على  التأكيد 
يف االجراءات الوقائية للحد من 

احلاالت االجيابية.
ان  اىل  املالية  وزير  ولفت 
تأمني  على  تعمل  الوزارة 
االعتمادات الالزمة وفق الطلبات 
اليت ترد من الوزارات املعنية، 

ال سيما وزارة الصحة العامة.
بعد ذلك، حتدث قادة االجهزة 
فعرضوا  واالمنية  العسكرية 
البالد  يف  االمين  الواقع 
لضبطه  تتخذ  اليت  واالجراءات 
ومنع أي تهديد لالستقرار. ثم 
ناقش اجمللس االعلى املواضيع 
الواردة على جدول اعماله واختذ 
شأنها  يف  املناسبة  القرارات 

وابرزها:
فرتة  بتمديد  انهاء  رفع   -1
اشهر   3 ملدة  العامة  التعبئة 
من 2021/1/1 حتى 2021/3/31 
لتحقيق  الالزمة  املبالغ  ورصد 
لفريوس  املضادة  اللقاحات 
من  طلبها  مت  اليت   19 كوفيد 

قبل وزارة الصحة.
2- الطلب اىل االجهزة العسكرية 

امت  على  تكون  ان  واالمنية 
اعياد  فرتة  ملواكبة  االستعداد 

نهاية العام.
االشغال  وزير  اىل  الطلب   -3
العامة والنقل استكمال تنظيف 
اجملاري واالقنية على الطرقات 
والطلب  االنهار كافة،  وجماري 
والبلديات  الداخلية  وزير  اىل 
ضرورة  البلديات  على  التعميم 
والصيانات  التنظيفات  اجراء 
املدن  داخل  لألقنية  الالزمة 

والبلدات.
العامة  االمانة  تكليف   -4
جمللس الوزراء اصدار املوافقة 
تكليف  لتمديد  االستثنائية 
حمافظة  مع  بالتنسيق  اجليش 
بعض  تنفيذ  متابعة  بريوت 
مرفأ  منطقة  نطاق  يف  املهام 
مرفأ  انفجار  اثر  على  بريوت 
موافقة  وصدر  )سبق  بريوت 
 )2020/9/14 بتاريخ  استثنائية 
اضافية  اشهر   3 ملدة  وذلك 

)نهاية شهر آذار(.
5- تكليف وزير املالية السعي 
لتأمني اعتماد بقيمة 150 مليار 
ل.ل. لتوزيع مساعدات الرتميم 
انفجار  جراء  املتضررين  على 

مرفأ بريوت.
6- تكليف وزارة االشغال العامة 
املوقتة  اللجنة  والنقل ال سيما 
بالتنسيق  بريوت  مرفأ  إلدارة 
ازالة  متابعة  اجليش  قيادة  مع 
على  حتتوي  اليت  املستوعبات 
موجودة  اخلطورة  شديدة  مواد 
يف باحة حمطة املستوعبات يف 
باالستناد  وذلك  بريوت  مرفأ 
شركة  بني  املوقع  العقد  اىل 
املوقتة  واللجنة   »Combi left«
ان  على  بريوت،  مرفأ  إلدارة 
يتم استكمال ومتابعة الدعاوى 

جتاه اصحاب هذه املواد.
اليت  التوصية  على  التأكيد   -7
االعلى  اجمللس  عن  صدرت 
للدفاع بتاريخ 2020/9/10 جلهة 
االشغال  وزارة  اىل  الطلب 
العامة والنقل ترؤس جلنة تضم 
مندوبني من األجهزة العسكرية 
اىل  باإلضافة  املعنية  واألمنية 
وضع  جلهة  بريوت  مرفأ  إدارة 
و/ لألشغال  العامة  التعليمات 

الواجب  التشغيلية  اخلدمات  او 
التقيد بها خاصة مع األخذ بعني 
على  احملافظة  سبل  اإلعتبار 

السالمة العامة.
8- تكليف األمانة العامة جمللس 
اعداد  ملف  استكمال  الوزراء 
مرفأ  لتشركة  قانون  مشروع 
اللجنة  رفعته  الذي  بريوت 
بريوت  مرفأ  إلدارة  املؤقتة 
لعرضه على جملس الوزراء فور 

جهوزه.
الوطنية  اهليئة  تكليف   -9
الدولية  لبنان  التزامات  لتنفيذ 
 »CBRN« للمواد  العائدة 
واهليئة اللبنانية للطاقة الذرية، 
ولتفادي اي خطر حمتمل دراسة 
املشعة  املواد  محاية  كيفية 
املوجودة يف املخزن املؤقت يف 
نقلها اىل مكان  او  اهليئة  مقر 
آخر يتمتع باملواصفات ومعايري 
السالمة واحلماية وعرض نتيجة 
االعلى  اجمللس  على  الدراسة 
القرار  أو  االجراء  للدفاع الختاذ 
الالزم مبهلة ال تتعدى شهرا من 

تارخيه«. 
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لــبنانيات

املسلمني«  العلماء  »جتمع  لفت 
»حاكم  ان  اىل  بيان،  يف 
بالتعاطي  يستمر  لبنان  مصرف 
األوضاع  مع  الالمسؤول 
االقتصادية املرتدية الناجتة عن 
وارتكاباته  الفاشلة  سياساته 
عرقل  أن  فبعد  القانونية.  غري 
مل  اجلنائي  التدقيق  جلنة  عمل 
النواب  جلسة جملس  إىل  حيضر 
املخصصة لدراسة موضوع الدعم 
أوفد  بل  اإللزامي،  واالحتياط 
احلائط  بعرض  عنه ضاربا  ممثال 
القيم األخالقية اليت تفرض عليه 
الشعب،  ممثلي  دعوة  يليب  أن 
حتى  زال  ال  الوقت  نفس  ويف 
اليوم يسوف ومياطل يف موضوع 
الطاليب،  الدوالر  قرار  تنفيذ 
األمر الذي عرض مستقبل مئات 
الطالب اللبنانيني الذين يدرسون 
يف اخلارج للخطر، وباتوا مهددين 
مع  بل  جامعاتهم،  من  بالطرد 
عدم إمكان دفعهم إلجيار أماكن 
بالرمي  مهددين  باتوا  إيوائهم 
تصل  بالد  يف  الشارع،  يف 
فيها درجات احلرارة إىل ما حتت 
بعضهم  أن  بل  بكثري،  الصفر 
وبعضهم  جامعته  من  فعال  طرد 
اآلخر أصبح بال مأوى، كل ذلك 
رياض  أن  هل  نتساءل:  جيعلنا 
سالمة هو حاكم مصرف لبنان أو 

أنه حاكم لبنان؟«.
تصريف  حكومة  التجمع  وطالب 
اجتماع  »عقد  بـ  األعمال 
استثنائي لدراسة وضع مصرف 
قرار  واختاذ  واحلاكم،  لبنان 
القضاء  على  بإحالته  جريء 
اجلربية  اإلقامة  يف  ووضعه 
القضائي  احلكم  صدور  بانتظار 
احلاكم  نواب  وإلزام  حبقه، 
تنفيذ قرارات احلكومة واجمللس 
»للمس  رفضه  معلنا  النيابي«، 
مصرف  يف  النقدي  باالحتياط 
لبنان ألن ذلك حرام شرعا كون 
مصرف  ميلكها  ال  األموال  هذه 
اللبنانية،  احلكومة  وال  لبنان 
اليت  املودعني  أموال  هي  إمنا 
ونرفض  بها،  املساس  جيوز  ال 
األساسية  املواد  بدعم  أن ميس 
الضرورية  الغذائية  وهي 
معتربا  واحملروقات«،  والدواء 
سيؤدي  بها  مساس  »أي  أن 
إىل ثورة شعبية تدخل البلد يف 

اجملهول«.

ورأى أن »مقررات مؤمتر فرنسا 
لدعم لبنان، يشكل نعيا واضحا 
أن  اللبنانية ودليل على  للدولة 
الدول األجنبية تعترب املسؤولني 
مؤمتنني  غري  لصوصا  لبنان  يف 
إليهم،  ترسل  أموال  أي  على 
ضرورة  نؤكد  فإننا  وبالتالي 
أمر  يعهد  وأن  السيادة  احرتام 
من  جهة تشكل  إىل  املساعدات 
خليط اجملتمع املدني واملوظفني 
أصحاب الكفاءة الذين يتمتعون 
صرف  على  ليشرفوا  بالنزاهة 
أصر  إذا  أما  األموال،  هذه 
اجملتمع األجنيب على إرساهلا اىل 
كثريا  أن  ظهر  فقد  اجلمعيات، 
منها إما وهمية أو ال تقل فسادا 

عن مؤسسات الدولة«.
»للتهويل  رفضه  التجمع  واعلن 
املتحدة  الواليات  متارسه  الذي 
جلنة  يف  ممثلها  عرب  األمريكية 
احلدود  ترسيم  مفاوضات 
البحرية والربية، أو عرب سفريتها 
دوروثي شيا، ونعترب ذلك تدخال 
سافرا ملصلحة العدو الصهيوني، 
تشارك  بأن  نطالب  جيعلنا  ما 
دولة أخرى كروسيا يف اإلشراف 
إضافة  املفاوضات،  هذه  على 
ونطالب  املتحدة،  األمم  اىل 
بتمسك لبنان حبقوقه اليت أعلن 
رئيس  فخامة  بوضوح  عنها 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
وعدم التنازل عن شرب واحد من 
األراضي احملتلة وعن نقطة مياه 

واحدة من حدودنا البحرية«.
اليت  »اإلشكاالت  أن  واعترب 
حصلت يف جامعة القديس يوسف 
بني الطالب، استغلت من بعض 
املصطادين باملاء العكر، الذين 
طائفيا،  طابعا  إعطاءها  حاولوا 
حتصل  مشكالت  أنها  حني  يف 
يف كثري من االنتخابات الطالبية 
وهي خالفات ذات طابع سياسي 
أن  جيوز  ال  انتخابي،  وتنافس 
داعيا  اإلطار«،  هذا  عن  خنرجها 
على  اليد  »وضع  اىل  القضاء 
املسيئني  وحماسبة  املوضوع 
املاء  يف  املصطادين  وكذا 
اجلامعة  إدارة  وندعو  العكر، 
تعيد  طالبية  مصاحلة  رعاية  اىل 
الدراسة  أجواء  إىل  الطالب 
البعيدة  الدميوقراطية  واملنافسة 
عن التشنجات واخلطاب املذهيب 

والطائفي«. 

جتمع العلماء: نطالب بتمسك لبنان 
حبقوقه ونرفض التهويل األمريكي يف 

مفاوضات ترسيم احلدود

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

تكتل  يف  النائب  تناول 
»اجلمهورية القوية« عماد واكيم، 
يف تصريح ادىل به يف جملس 
)امس  أمس  جرى  ما  النواب 
اليسوعية،  اجلامعة  يف  االول( 
فقال: »أردت اليوم احلديث عما 
ومل  اليسوعية،  جامعة  جرى يف 
نقوم  كنا  الننا  باالمس  احتدث 
مبساع حتى ال تتطور االمور، امنا 
هذا املوضوع ال مير من دون ان 
وأردت  منه،  موقف  لنا  يكون 
جملس  من  حتديدا  احلديث 
كقوات  حنن  كم  القول  النواب 
باملؤسسات  متمسكون  لبنانية 
انتخابات  هناك  الدستورية. 
اليسوعية،  اجلامعة  يف  طالبية 
وهناك  بذلك،  يعلم  والكل 
امر  وهذا  الطالب  بني  تنافس 
طبيعي، كما هو أمر طبيعي ان 
من  االحتكاكات  بعض  حتصل 
حتصل  عندما  امنا  الخر،  وقت 
حادثة من هذا النوع هناك ادارة 
وخمافر وقوى امنية ضمن نطاقها 
وهناك خمابرات اجليش وقضاء، 

واملسألة هذا هو سقفها«.
احتدث،  ان  »أستطيع  وتابع: 
كنت  كوني  اخلربة  لدي  الن 
يف  طالبيا  مسؤوال  السابق  يف 
االحتكاكات  هذه  وأعلم  احلزب، 
الصف  بني  حتى  حتصل  اليت 
حتصل  ال  كانت  اذا  الواحد. 
فيكون االمر جيدا، الن االنتخابات 
وجيري  دميوقراطية  عملية  هي 
امس  رياضية.  بروح  التنافس 
االول، حصل اشكال بني بعض 
الطالب وحتديدا طالب »القوات 
»حزب  من  وطالب  اللبنانية« 
اهلل«، وكنا نتمنى ان ال حيصل 
كل  الن  ملاذا،  افهم  وال  ذلك 
القوات قالت  باستثناء  االحزاب 
انها غري مشاركة يف االنتخابات. 
كان  الكل  ان  نعلم  عمليا  حنن 
من  وهذا  القوات،  يصوت ضد 
حزب  وكل  الدميقراطية.  ضمن 
مباشرة  انه غري موجود  حر ومبا 
بالتالي  االنتخابي  التنافس  يف 
اذا،  ما حصل.  أال حيصل  جيب 
وتوجه  املسألة  وحلت  حصل 
وتدخلت  املخفر  اىل  الشباب 

االدارة وانتهى هنا«.
شيء  كل  هنا  »اىل  واردف: 
بني  ومسموحا،  مقبوال  كان 
املسموح  غري  من  امنا  هاللني، 
ان  جيوز  فال  امس.  حصل  ما 
بطالب  هلا  عالقة  ال  جمموعة 

من  حتديدا  تأتي  ان  اجلامعة 
خندق الغميق لتدخل اىل منطقة 
االشرفية حيث حصلت تعديات، 
بالتعدي  اجملموعة  هذه  وتقوم 
على بعض الطالب واملارة، يف 
وجود بعض القوى االمنية. وقد 

حصل ما حصل«.
الوضع  ظل  »يف  واضاف: 
وكورونا  الراهن،  االقتصادي 
وانفجار بريوت، حنن حباجة اىل 
سحب فتيل اي اشكال حيصل. 
ال احد يقبل بأي تعد حيصل على 
كقوات  حنن  وحتديدا  منطقته، 
هذا  حيصل  ان  نريد  ال  لبنانية 
وهم  نقول  حنن  االشكال. 
يعلمون اننا لن خناف ولن نغري 

موقفنا ولن نقبل مبا حصل«.
من  اهلل  »باالمس، جنانا  وقال: 
كان  والكل  يكرب،  كاد  اشكال 
املنطقة  أوالد  اوال،  مستاء. 
عن  يدافعون  انهم  باعتبار 
امسهم  واولئك  منطقتهم، 
احلالة،  هذه  يف  املعتدون. 
كان  اذا  حصوله،  املطلوب  ما 
طرف سياسي لديه موقفه فلن 
يغريه، وحتديدا حنن. الكل جربنا 
وحصل اعظم من ذلك ومل نغري. 
مشكورة،  اليوم  االمنية  القوى 
بشكل  موجودة  كانت  باالمس 
استباقي  امن  هو  االمن  خجول. 
وهذه االنتخابات حتصل كل عام 
وحتصل خالهلا مشاكل. ما الذي 
االمنية  القوى  وجود  مينع  كان 
االمن  قوى  مستوى  على  ان 
الداخلي او على مستوى خمابرات 
او قوة من اجليش كما  اجليش 
هو اليوم. مل حيصل ذلك اال بعد 

ان متت اتصاالت«.
وتابع: »االمر االخر، حنن ننادي 
باجلمهورية القوية، لنا ولغرينا. 
ال نريد ان تنزلق االمور اىل مكان 
اخر وليس مطلوبا شتم قيادات 
سياسية، ال من عندهم وال من 
عندنا، وال من اي مكان، وهذا 
ال يقدم وال يؤخر يف االنتخابات 

الطالبية«.

واكيم عن احداث اليسوعية:
 جنانا اهلل من اشكال كاد يكرب وال 

نقبل مبا حصل

العماد  اجلمهورية  رئيس  وقع 
االول،  امس  عون  ميشال 
 3 تاريخ   196 الرقم  القانون 
الرامي   ،2020 األول  كانون 
ومعاشات  تعويضات  إعطاء  اىل 
مرفأ  انفجار  الضحايا يف  لذوي 
أصيبوا  الذين  ومتكني  بريوت، 
منهم باعاقة من االستفادة من 
للصندوق  الصحية  التقدميات 
االجتماعي،  للضمان  الوطين 
الصادر  القانون  يف  الواردة 
تاريخ   13955 رقم  باملرسوم 
الضمان  )قانون   1963/9  /26
القانون  ومن  االجتماعي( 
ذوي  األشخاص  املتعلق حبقوق 
 220 رقم  اإلضافية  االحتياجات 

تاريخ 2000/5/29.
ويف ما يأتي نص القانون:

»اقر جملس النواب،
وينشر رئيس اجلمهورية القانون 

التالي نصه:
مادة وحيدة:

املدنيون  األشخاص  يعترب   -1
انفجار  يف  استشهدوا  الذين 
 4 بتاريخ  احلاصل  بريوت  مرفأ 
اجليش  يف  شهداء   2020 آب 
أصحاب  ويستفيد  اللبناني، 
احلقوق من تعويضات ومعاشات 
تقاعد جندي استشهد اثناء تأدية 
االحكام  عليه  وتسري  الواجب 
بالتقدميات  املتعلقة  عينها 
عوائل شهداء  على  اليت تسري 

اجليش اللبناني.
الذين  األشخاص  يعترب   -2
جزئية  او  كاملة  باعاقة  أصيبوا 
املذكور  االنفجار  جراء  من 
مشمولني مدى احلياة بالتقدميات 
الوطين  للصندوق  الصحية 
من  كما  االجتماعي،  للضمان 
واالعفاءات  واحلقوق  املعينات 
أصحاب  منها  يستفيد  اليت 
واليت  اإلضافية  االحتياجات 
اقرت مبوجب القانون رقم 220 
)القانون   2000  /5/29 تاريخ 

ذوي  األشخاص  املتعلق حبقوق 
االحتياجات اإلضافية(.

3- يعمل بهذا القانون فور نشره 
يف اجلريدة الرمسية«.

الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
عون وزيرة املهجرين يف حكومة 
شريم  غادة  االعمال  تصريف 
الوزارة  عمل  معها  وعرض 
ملف  النهاء  املتخذة  واإلجراءات 
املهجرين متهيدا اللغاء الوزارة.

انها  شريم  الوزيرة  وأوضحت 
امللفات  نقل  »على  تعمل 
املستحقة اىل الصندوق الوطين 
غري  امللفات  واقفال  للمهجرين 

املستحقة«.
كانت  شريم  الوزيرة  ان  يذكر 
انتهاء  تاريخ  سابقا  حددت 
مراجعة املواطنني مبلفات ترميم 

املتضرر واالعمار.
امري الكويت

رئيس  تلقى  آخر،  صعيد  على 
برقية  االول  امس  اجلمهورية 
تهنئة بعيد االستقالل، من امري 
دولة الكويت نواف األمحد اجلابر 
:يسرني  فيها:  جاء  الصباح، 
خالص  عن  لفخامتكم  اعرب  ان 
التهاني مبناسبة الذكرى السابعة 
لبنان  الستقالل  والسبعني 
املناسبة  هذه  منتهزا  الشقيق، 
التارخيية  بالعالقات  لالشادة 
دولة  جتمع  اليت  والوطيدة 
اللبنانية  واجلمهورية  الكويت 
الشقيقة، ومؤكدا تطلعنا الدائم 
واالرتقاء  لتعزيزها  واملشرتك 
آفاق  اىل  بينهما  التعاون  باطر 

ارحب خدمة ملصلحتهما.
لفخامتكم  متنياتي  اطيب  مع 
والعافية  الصحة  مبوفور 
الشقيقة  اللبنانية  وللجمهورية 
التقدم  كل  الكريم  وشعبها 

واالزدهار«.
العهد  ولي  مهنئا  ابرق  كما 
اجلابر  األمحد  مشعل  الكوييت 

الصباح.

عون تلقى برقية تهنئة من امري الكويت 
ووقع قانون اعطاء تعويضات ومعاشات 
لذوي ضحايا التفجري ومتكني املصابني 

بإعاقة من االستفادة من تقدميات الضمان

»املستقبل«  كتلة  عضو  رد 
النائب وليد البعريين على كالم 
جنبالط  وليد  السابق  النائب 

فقال:
كفى حماضرات بالعفة والتعفف، 
امراء  على  شاهد  التاريخ  بينما 
احلصص،  وضمان  التحاصص 
أكان يف السياسة واحجام الكتل 
أو يف الشق املالي والصناديق 

والتنفيعات«.
اصاب  لالمانة،  لكن   : وتابع 
يف  »االوالد  بتعبري  جنبالط 
اساتذة  الن  التحاصص« 

كما  معروفون،  التحاصص 
معروف من هو استاذ القفز بني 
بني  البندقية  ونقل  خطابني، 

كتفني«
»بئس  قائال:  البعريين  وختم 
من  بالعفة  املنظر  بات  ايام 
بني  حساباته  يوزع  بأنه  اعرتف 
النزاهة  خطيب  وبات  دفرتين، 
احلصص  باقتناص  اختص  من 
فكسب يف كل مرة بدل احلصة 
القبان  بيضة  فظل  حصتني، 
اهوائه  حسب  بالبلد  املتحكم 

ومصاحله«. 

البعريين جلنبالط:
 كفى حماضرات بالعفة والتعفف

»اللقاء  رئيس  استقبل 
تيمور  النائب  الدميقراطي« 
جنبالط يف مكتبه يف كليمنصو، 
اإلقتصاد  وزارة  عام  مدير 
يف  حيدر،  أبو  حممد  الدكتور 
النائبني  اللقاء  عضوي  حضور 
وفيصل  احلسن،  أبو  هادي 
الصايغ، وأمني السر العام يف 
احلزب التقدمي اإلشرتاكي ظافر 
قيادة  جملس  وعضو  ناصر، 
احلزب حممد بصبوص ومستشار 
النائب جنبالط حسام حرب، حيث 
ملف  يف  تفصيلي  نقاش  كان 
ترشيد الدعم للمواد االساسية، 

تقدم  كان  الذي  الطرح  وفق 
اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب  به 
اىل  الدعم  وصول  لضمان 
ما  ويف  املستحقة،  العائالت 
يف  اإلقتصاد  وزارة  به  تقوم 

هذا اجملال.
جنبالط  النائب  استقبل  ثم 
مصرف  حلاكم  السابق  النائب 
العياش،  غسان  الدكتور  لبنان 
وناصر  احلسن  أبو  حضور  يف 
وبصبوص وحرب، وجرى عرض 
اإلقتصادي  الوضع  جململ 
للخروج  املتاحة  الراهن والسبل 

من األزمات. 

تيمور جنبالط عرض ملف ترشيد الدعم مع مدير 
عام اإلقتصاد والوضع اإلقتصادي مع العياش

التقدمي  احلزب  رئيس  اعترب 
يف  جنبالط  وليد  اإلشرتاكي 
نيوز«،ان  »سكاي  عرب  حديث 
»املنتصر األكرب والعامل األقوى 
يقوم  فهو  اهلل«،  »حزب  هو 
برتتيباته العمالنية على االرض، 
»القرض  مؤسسة  مثال  فلديه 
لديها  أصبحت  اليت  احلسن« 
للمواطنني  وتوزع   »ATM  «
الذين ينتمون اليها مبلغا حيث 
يسحب  ان  املواطن  يستطيع 
آالف  مخسة  تقريبا  خالله  من 
يف  ذهب،  رهن  مقابل  دوالر 
حني نالحظ ان املواطن اللبناني 
املالية  املصارف  من  يعاني 
وأمواله احملجوزة، لذلك نرى أن 
ومرتاح  مأمن  يف  اهلل«  »حزب 

وحنن يف مأزق«.
يف  االوالد  »لعب   »: وقال 

التحاصص بني رئيس اجلمهورية 
ميشال عون، والرئيس املكلف 
وأعتقد  مهزلة،  احلريري  سعد 
بالقليل الذي نسمع ان العرقلة 
بعد  يتفقا  مل  النهما  بينهما، 
على األمساء«، مضيفا ان »عون 
الداخلية  أخذوا  لديه  والفريق 
والعدلية،  والدفاع  والطاقة 
الدولة  مفاصل  أخذوا  تقريبا 
أخذ  الشيعي  والثنائي  مجيعها، 
املالية وشيئا آخر، وال أدري ما 

هي حصة اآلخرين!«.
مزحة  »مسعنا  جنبالط:  اضاف 
نصيب  من  سيكون  انه  ثقيلة 
كتلة »اللقاء الدميقراطي« وزارة 
اخلارجية، من أجل ماذا يف بلد 
سياسة  اي  له  وليس  مقسوم 
ال  شكرا  السياحة،  أو  خارجية؟ 

أريد السياحة«.

جنبالط: لعب األوالد يف التحاصص 
يعرقل احلكومة وحزب اهلل هو 

املنتصر االكرب
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لـبنانيات

 ترأس رئيس حكومة تصريف 
األعمال الدكتور حسان دياب، 
اللجنة  اجتماع  االول،  أمس 
وباء  ملف  ملتابعة  الوزارية 
الوزراء  حضور  يف  كورونا، 
زينة عكر، راوول نعمه، رمزي 
املشرفية، عماد حب اهلل، محد 
األمني  وهبه،  وشربل  حسن 
القاضي  الوزراء  العام جمللس 
العام  األمني  مكية،  حممود 
اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس 
واملستشارين  األمسر،  حممود 

خضر طالب وبرتا خوري.
الوزير  صرح  االجتماع،  بعد 
حسن : »الرئيس حسان دياب 
املعطيات  كل  يوميا  يتابع 
حنصل  اليت  والتطورات 
امليدانية  الفرق  من  عليها 
التقييم  واالستشفائية. 
أن  واستطعنا  واضحا،  أصبح 
أبعدنا  أساسيات:  ثالث  حنقق 
مل  الثانية.  للموجة  الذروة 
مثل  لكن  أقل.  إصابات  حنقق 
كل الدول اليت أقفلت ألسابيع 
قبل األعياد اجمليدة، عملنا على 
زيادة القدرة االستيعابية لعدد 
لكورونا  االستشفائية  األسرة 
يف العناية الفائقة، واستطعنا 
يف  الفحوصات  إجراء  تعزيز 
من  وكثفنا  اجملاالت.  كافة 
متابعة احلاالت يف املستشفيات 
تزامن  مع  خاصة  والطوارىء 
حاالت  مع  كورونا  انتشار 
االنفلونزا. طبعا نسبة الوفيات 
ال تزال ثابتة رغم ارتفاع عدد 
يف  جلنة  أنشأنا  اإلصابات. 
جودة  لتقييم  الصحة  وزارة 
الطبية  واخلدمات  التقدميات 
املستشفيات  يف  والصحية 
وستبدأ  واخلاصة،  احلكومية 
الفائقة.  العناية  بزيارة  غدا 
مقبلون  بإننا  للمواطنني  أقول 
تبني  وكما  أعياد،  فرتة  على 
لنا يف فرتة اإلقفال أن احلركة 
املئة  يف   63 بنسبة  اخنفضت 
يف املتاجر واملطاعم، و34 يف 
لكن  العمل،  أماكن  يف  املئة 
املئة  يف   10 بنسبة  ازدادت 
الزيارات املنزلية. املنصة  من 
ستعطينا أرقاما بشكل متواصل 
وأن نعمل على ختفيف االكتظاظ 
الذروة قبل  لكي ال نصل إىل 
اليت  التوصيات  األعياد. 
نكررها هي يف الثالثي اآلمن: 

الشخصية  النظافة  الكمامة، 
ونظرا  أيضا  االكتظاظ.  وعدم 
لوجود االنفلونزا، هناك توصية 
بأن يتم تهوئة األماكن املغلقة. 
التنسيق  املدارس  ويف 
الرتبية  وزير  معالي  مع  قائم 
مشتبه  لكل  يلزم  ما  إلجراء 
بإصابته. وحتى اآلن ال حاالت 

دياب ترأس اللجنة الوزارية ملتابعة ملف الوباء
حسن : املستشفيات امليدانية جاهزة وأجنزنا 

كل اخلطط والتقييم أصبح واضحا

املستشفيات  املدارس.  يف 
كل  وأجنزنا  جاهزة  امليدانية 
وسيتم  بها  املتعلقة  اخلطط 
صور  يف  واحد  إنشاء  قريبا 
وآخر يف الشمال، وهما تقدمة 
التعاون  وسيتم  قطر،  دولة 
املستشفيات  وبني  بينهما 

اخلاصة«.

الرئيس دياب مرتئسا االجتماع

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

النواب   استقبل رئيس جملس 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
املنسق  التينة  عني  الثانية يف 
لالمم  العام  لألمني  اخلاص 
املتحدة يان كوبيتش، حيث مت 
عرض لالوضاع العامة يف البالد 
على ضوء الظروف الدقيقة اليت 

مير بها لبنان.
يف  االعالمي  املكتب  وأفاد 
الزيارة  »ان  اجمللس  رئاسة 
كانت مناسبة شكر فيها رئيس 
الفرنسية  اجلهود  اجمللس 
واألممية والدول الصديقة اليت 
لبنان  دعم  مؤمتر  يف  شاركت 

والنتائج اليت خلص إليها.
كما تطرق اللقاء اىل القرار الذي 
باالمجاع  النيابي  اجمللس  اختذه 
مؤيدا التدقيق اجلنائي على ان 
واملؤسسات  الوزارات  يطال 
كافة.  والصناديق  واجملالس 
ال  ان  اجمللس  رئيس  وأشار 
جمال يف هذا االطار للمزايدات 
السري  بل  واالنتقاء  والنكايات 
من  القرار  نص  كما  بالتوازي 
اذ  القضاء،  مع  تدخالت  دون 

من  الغث  يتبني  وحده  بهذا 
الربيء  من  واملرتكب  الثمني 
وليس باالستعراضات االعالمية 

والغوغائية والغرف السود«.
كليفريلي

وزير  بري  الرئيس  واستقبل 
لشؤون  الربيطاني  الدولة 
جيمس  السيد  االوسط  الشرق 
السفري  حضور  يف  كليفريلي 
كريس  لبنان  لدى  الربيطاني 
رامبلينغ حيث تناول البحث آخر 
الراهنة  واالوضاع  املستجدات 
على خمتلف  لبنان  بها  اليت مير 
الصعد ال سيما الوضعني املالي 

واالقتصادي.
اللبنانيني  الضيف  الوزير  وحث 
وحدتهم  اظهار  »وجوب  على 
التحديات  امام  املعهودة 

الكربى«.
بدوره رئيس جملس النواب شكر 
لربيطانيا »دعمها للبنان وخاصة 
اجليش واملساعدات اليت قدمتها 
بعد انفجار املرفأ«، مؤكدا »ان 
ذات  على  جممعون  اللبنانيني 
يتمثل  والذي  االنقاذي  اهلدف 

بري استقبل كوبيتش وكليفريلي:
 الوضع االقتصادي على شفري التوسل فما الداعي 

اىل التأخري ليوم واحد يف تأليف احلكومة؟
ان  كما  الفرنسية  باملبادرة 
اجمللس النيابي يتحرك على هذا 
قرار  »ان  اىل  الفتا  الصعيد«، 
جملس النواب االخري الداعي اىل 
جنائي  بتدقيق  القيام  ضرورة 
موسع اضافة اىل اقراره العديد 
يندرج  االصالحية  القوانني  من 

يف هذا السياق«.
»وجوب  بري  الرئيس  وأكد 
إنقاذ  حكومة  لتشكيل  السعي 
انهيار  حنو  لبنان  انزالق  متنع 
بري  الرئيس  وسأل  أكرب«. 
احلكومة  من  اهلدف  »ان  طاملا 
وحماربة  االصالحات  تطبيق  هو 
اليت  القوانني  وتنفيذ  الفساد 
السنني  عشرات  منذ  صدرت 
وطاملا  الكهرباء  قانون  سيما 
حكومة  على  اتفاق  هناك 
انتماء  وعدم  اختصاصيني 
ألي  أعضائها  من  شخص  اي 
كان  واذا   ، حزب  أو  طرف 
شفري  على  االقتصادي  الوضع 
أكثر.  نقول  »التوسل« حتى ال 
ليوم  التأخري  اىل  الداعي  فما 

واحد يف تأليف احلكومة؟

العماد  اجلمهورية  رئيس  اتفق 
ميشال عون مع رئيس حكومة 
تصريف االعمال حسان دياب، 
يف  املال  وزير  تفويض  على 
غازي  االعمال  تصريف  حكومة 
البنك  مع  التفاوض  وزني 
ملشروع  قرض  حول  الدولي 
يف  االجتماعي  االمان  شبكة 
لالستجابة  الطوارىء  حاالت 
يف  االخذ  مع  لالزمات، 

االعتبارات املالحظات اآلتية:
- العمل على ختفيض الفائدة 
 %1,5 من  بدال   %1 لتصبح 
خالل فرتة تسديد القرض )18 

اىل 20 سنة(.

اتفاقية  تضمني  يتم  أن   -
وزارية  جلنة  تعيني  القرض 
بقرار صادر عن جملس الوزراء 
ملتابعة مراحل تنفيذ املشروع.

- املباشرة بالدفع للمستفيدين 
كحد  شهرين  بعد  القرض  من 
اقصى من تاريخ صدور مرسوم 

ابرام االتفاقية.
- العمل على تأمني ما ال يقل 
القرض  قيمة  من   %50 عن 

على شكل هبات مالية.
اجلمهورية  رئاسة  ووجهت 
املعنى  هذا  يف  رسالتني 
دياب  الرئيس  من  كل  اىل 

ووزني.

رئيس اجلمهورية اتفق ودياب على تفويض 
وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض 

ملشروع شبكة االمان االجتماعي

 اعلنت احملكمة اخلاصة بلبنان 
يف بيان، أن »قاضي اإلجراءات 
اخلاصة  التمهيدية يف احملكمة 
يعقد  فرانسني  دانيال  بلبنان 
 16 يف  رابعة  متهيدية  جلسة 
تهدف  احلالي،  األول  كانون 
ملف  وضع  استعراض  إىل 
سرعة  وضمان  عياش  قضية 
خالل  من  للمحاكمة،  اإلعداد 
بني  النظر  وجهات  تبادل 
واملمثلني  والدفاع  االدعاء 

القانونيني للمتضررين«.
حتديد  قرار  »ويف  اضافت: 
صدر  الذي  الزمين  اجلدول 
اإلجراءات  قاضي  أعلن  اليوم، 
ستبدأ  اجللسة  أن  التمهيدية 
صباحا  العاشرة  الساعة  عند 
أوروبا،  وسط  بتوقيت 
وستكون اجللسة علنية. غري أن 
يقرر حتويلها إىل  القاضي قد 
احلاجة  دعت  إذا  سرية  جلسة 
سرية.  مسائل  مناقشة  إىل 
وستعقد اجللسة التمهيدية يف 
قاعة احملكمة مبشاركة عن بعد 
املتلفزة،  املؤمترات  نظام  عرب 
وستعرض وقائعها على املوقع 
بتأخري  للمحكمة  اإللكرتوني 
العربية  وباللغات  دقيقة   30

واإلنكليزية والفرنسية«.
وذكرت ان »اجللسة التمهيدية 
األوىل يف قضية عياش عقدت 
واجللسة   ،2020 متوز   22 يف 
التمهيدية الثانية يف 16 أيلول 
التمهيدية  واجللسة   ،2020
الثاني  تشرين   4 يف  الثالثة 
من   94 باملادة  وعمال   .2020
واإلثبات  اإلجراءات  قواعد 

قاضي  يدعو  للمحكمة، 
عقد  إىل  التمهيدية  اإلجراءات 
فرتة  خالل  يف  متهيدية  جلسة 
من  أسابيع  مثانية  تتجاوز  ال 
تاريخ أول مثول للمتهم، أو ما 
يعادله يف اإلجراءات الغيابية، 
غرفة  قرار  مع  يتوافق  وهذا 
يف  الشروع  األوىل  الدرجة 
ويدعو  املتهم.  بغياب  حماكمة 
التمهيدية  اإلجراءات  قاضي 
أيضا إىل عقد جلسات متهيدية 
من  أسابيع  مثانية  غضون  يف 
تاريخ انعقاد اجللسة السابقة، 
يف خالل اإلجراءات التمهيدية، 
جاهزة  القضية  تصبح  أن  إىل 

ملرحلة احملاكمة«.

احملكمة اخلاصة بلبنان: 

جلسة متهيدية رابعة يف قضية 
عياش يف 16 كانون احلالي

رأت السفرية ترايسي مشعون 
يف بيان، »أن مؤمتر دعم لبنان 
الذي دعت إليه فرنسا دليل آخر 
يف  به،  الدولي  االهتمام  على 
مقابل حال اإلنكار اليت تعيشها 

غالبية الطبقة السياسية.
وإذ أثنت مشعون على مضمون 
الرؤساء  كلمات  من  عدد 
يف  املشاركني  وامللوك 
مضمون  عند  توقفت  املؤمتر، 
العماد  اجلمهورية  رئيس  كلمة 
تضمنت  اليت  عون  ميشال 
وطلبا  اللبناني  للواقع  عرضا 
متجددا للقروض، بدل اإلعالن 
بدء  عن  الدولي  اجملتمع  أمام 

اإلصالحات الفعلية«.
وأشارت اىل أن »الرتكيز، يف 
على  عون،  ألقاها  اليت  الكلمة 
خالل  من  النيابية  الكتل  متثيل 
آخر  املعايري دليل  شعار وحدة 

تريسي مشعون: إذا مل نبادر فورا اىل تشكيل 
حكومة اختصاصيني مستقلني فعبثا نأمل حبلول

اىل  يصغوا  مل  احلكام  أن  اىل 
مبا  اعرتفوا  وال  الشعب  صوت 
بلغه البلد من انهياٍر على خمتلف 
ليس  هنا  واللوم  املستويات، 
حصرا على رئيس اجلمهورية بل 
القوى املشاركة  يشمل خمتلف 

يف عملية التأليف«.
ننتظر  »هل   : وسألت مشعون 
وهل  الوطن؟  هدم  البناء ممن 
املرتكبني؟  من  اإلصالح  نبغي 
النيابية  الكتل  متثيل  كان  ولو 
إذا  وصلنا  فلماذا  احلل،  هو 
عهد  يف  إليه  وصلنا  ما  اىل 

احلكومات املتعاقبة؟«.

أن  نريد  »ال  مشعون:  وقالت 
نسمع ما املطلوب من احلكومة 
أن  الضروري  بل  اجلديدة، 
احلكومة  هذه  والدة  عن  نسمع 
الوحيد  األمل  تشكل  اليت 
املتبقي لإلنقاذ ولتجنب كأس 
رفع الدعم املر، وهي التوصية 
األهم اليت صدرت عن املؤمتر، 
على أمل أن يأخذ بها املعنيون 

يف لبنان«.
أي  »إن  مشعون:  وتابعت 
لبنان  جتاه  خارجية  مبادرة 
تقم  مل  إذا  ولكن  بها،  مرحب 
مل  وإذا  بواجباتها،  الدولة 
اىل تشكيل حكومة  فورا  نبادر 
فعبثا  مستقلني،  اختصاصيني 
نأمل حبلول. احلل الوحيد الذي 
هو  حينها  متوافرا  سيكون 
السياسية  الطبقة  هذه  »قلع« 
املسؤولة، ولو بنسٍب متفاوتة، 
عن سقوط لبنان الذي عرفناه 

وأحببناه«.
إدانة  أسوأ  »لعل  وختمت: 
هو  السياسية  الطبقة  هلذه 
ترحم البعض، وحنن يف نهاية 
العام 2020، على عهدي كميل 
مشعون وفؤاد شهاب رغم مرور 

عشرات السنوات عليهما«. 

سعد  املكلف  الرئيس  استقبل 
بيت  يف  اليوم  ظهر  احلريري 
الوسط، وزير الدولة الربيطاني 
لشؤون الشرق االوسط ومشال 
افريقيا جيمس كليفرلي يرافقه 
كريس  الربيطاني  السفري 
الوزير  حضور  يف  رامبلنغ، 

خوري  غطاس  الدكتور  السابق 
احلريري  الرئيس  ومستشار 
الدكتور  الديبلوماسية  للشؤون 
باسم الشاب، وجرى عرض الخر 
االوضاع السياسية واملستجدات 
واستكمل  الثنائية،  والعالقات 

البحث على مأدبة غداء.

احلريري عرض مع كليفرلي 
االوضاع السياسية واملستجدات
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يف  العلماني  النادي  عن  صدر 
اجلامعة اليسوعية البيان اآلتي: 
القديس  جامعة  ساحق يف  فوز 
التغّيريية  للوائح   USJ يوسف 
تشرين   17 مببادىء  امللتزمة 
ضد اللوائح املدعومة من أحزاب 
على  حازت  حيث  السلطة، 
اكثرية املقاعد يف 18 كّلية من 

أصل 19.
ويضاف هذا الفوز اىل االجنازات 
األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف 
احلريري  رفيق  وجامعة   ،LAU
يف  األمريكية  واجلامعة   ،RHU

.AUB بريوت
الطالب يؤكدون للذين انهكهم 
الوضع احلالي: التغيري قادم ال 
أكرب  االقرتاع  وصناديق  حمال، 

برهان على ذلك.
يف التفاصيل:

والُعلوم  احُلُقوق  َية  ُكلِّ يف   -
 :FDSP ياِسّية السِّ

من   8 ب  طالب  الئحة  فازت 
أصل 13 مقعدا وبرئاسة اهليئة 

الطالبية
االْقِتصادّية  الُعلوم  ّية  ُكلِّ - يف 

 :FSE
فازت الئحة طالب ب6 من أصل 
9 مقاعد ورئاسة اهليئة الطالبية 

للكلية
ْمِريضّية  التَّ الُعلوم  ّية  ُكلِّ يف   -

 :FSI
فازت الئحة طالب ب7 من أصل 
9 مقاعد ورئاسة اهليئة الطالبية 

للكلية
والنظم  التغذية  قسم  يف   -
 Departement de الغذائية 
 :Nutrition et de Diététique
من   6 ب  طالب  الئحة  فازت 
اهليئة  ورئاسة  مقاعد   9 أصل 

الطالبية للكلية
الِفيزيائي  الِعالج  َمْعَهد  يف   -

:IPHY
من   6 ب  طالب  الئحة  فازت 
اهليئة  ورئاسة  مقاعد   9 أصل 

الطالبية للكلية
من   3 فازت الئحة طالب ب   -
أصل 5 مقاعد يف امَلْعَهد العالي 
ورئاسة   ،ISO ْطق  النُّ لَتْقِويم 

اهليئة الطالبية للكلية

النادي العلماني يف اليسوعية:
التغيري قادم ال حمال.. وصناديق االقرتاع 

أكرب برهان على ذلك
ياِسّية  السِّ الُعلوم  َمْعَهد  يف   -

ISP
فازت الئحة طالب ب8 من أصل 
9 مقاعد ورئاسة اهليئة الطالبية 

للكلية
العاِلي  اهَلْنَدسة  َمْعَهد  يف   -
الئحة  فازت   :ESIB َبريوت  يف 
 Mouvement de l’ESIB Solidaire
MES – ب 8 من أصل 17 مقعدا 

ورئاسة اهليئة الطالبية للكلية
 :FS يـة الُعلـوم - يف ُكلِّ

 Independent الئحة  فازت 
ب 6 من   – Family of Scientists
اهليئة  ورئاسة  مقعدا   11 أصل 

الطالبية للكلية
:IGE يف َمْعَهد إدارة اأَلْعمال -

 Independent الئحة  حصدت 
 IGE

3 من أصل 11 مقعدا
وقد فاز بالتزكية طالب اللوائح 
التغيريية يف 9 كليات كاآلتي:

والُعلوم  اآلداب  ّية  ُكلِّ يف   -
:FLSH اإلنسانّية

13 مقعدا لالئحة طالب  
ـة  ْرِقيَّ الشَّ اآلداب  َمْعَهد  يف   -

:ILO
5 مقاعد لالئحة طالب

إلعداد  الُلبنانّي  امَلْعَهد  يف   -
:ILE ني امُلَربِّ

9 مقاعد لالئحة طالب
اإلنشغالي  العالج  معهد  يف   -

:IET
9 مقاعد لالئحة طالب 

ْفسي  النَّ أِهيل  التَّ َمْعَهد  يف   -
:IPM واحَلَركّي

7 مقاعد لالئحة طالب
:FM يف كلية الطب -
12 مقعدا لالئحة أبيض

االسنان  طب  كلية  يف   -
 :FMD

 Mouvement لالئحة  مقعدا   11
 Indépendant de la Faculté de

Médecine Dentaire- MIFMD
:FP ْيَدلة ّية الصَّ - يف ُكلِّ

 Pharmaciens لالئحة  مقعدا   11
Indépendants Libres PIL

 :CLN يف حرم لبنان الشمالي-
 CLN لالئحة  مقاعد   8

Independents

خاض طالب التيار الوطين احلر 
اإلنتخابات الطالبية يف اجلامعة 
بريوت  جممعات  اليسوعية يف 
وحصدوا  احللفاء  جانب  اىل 

النتائج التالية:
واحللفاء  للتيار  كليات  اربع 
يف  األعمال  ادارة  كلية  بينها 
كليات  صفر  هوفالن،  حرم 

الوطين احلر: أربع كليات للتيار 
وحلفائه... واألكثرية للمستقلني

والكتائب،  وحلفائها  للقوات 
واألكثرية للمستقلني.

فقد  املقاعد  خيص  فيما  اما 
حصدت لوائح التيار ٣٥ مقعدا 
 ٦ / esib مقسمة كالتالي ) ٥
 ٦  /  FS  ٣  /IGE  ٣  /gestion

)Nutrition ٣ /ETIB ٩ /INCI
مقابل ٢٤ مقعدا للقوات.

جملس  رئيس  نائبة  عن  صدر 
الوطين  الدفاع  وزيرة  الوزراء 
يف حكومة تصريف األعمال زينة 
»تستمر  التالي:  البيان  عكر 
املتتالية  اليومية  اخلروقات 
االسرائيلي  للعدو  واملتكررة 
حلق  حيث  اللبنانية،  لالجواء 
فوق  اليوم  املعادي  الطريان 
وصوال  اللبنانية،  األجواء 

عكر: على األمم املتحدة التدخل 
السريع لوضع حد النتهاكات االسرائيلية

وجبيل  كسروان  أعالي  اىل 
املتحدة  األمم  على  وشكا. 
التدخل السريع لوضع حد هلذه 
خرقا  تشكل  اليت  اإلنتهاكات 
وخمالفات  اللبنانية  للسيادة 
واضحة للقرار 1701 الذي يثبت 
يف  واألمن  االستقرار  قواعد 
له  اللبناني، وأي خرق  اجلنوب 

قد يزيد األوضاع تعقيدا«.

اعترب رئيس اجلمهورية العماد 
»مشاركة  ان  عون  ميشال 
ومؤسسة  دولة   40 حنو 
»دعم  مؤمتر  دولية يف  مالية 
عقد  الذي  اللبناني«  الشعب 
افرتاضيا  )األربعاء(  امس 
أخرى  مرة  يؤكد  باريس،  يف 
اهتمام اجملتمع الدولي بلبنان 
على  األعضاء  الدول  وحرص 
الظروف  ملواجهة  مساعدته 

الصعبة اليت مير بها.
وزير  عون  الرئيس  وأبلغ 
لشؤون  الربيطاني  الدولة 
ومشال  األوسط  الشرق 
افريقيا جيمس كليفرلي، الذي 
استقبله قبل ظهر امس األول 
مشاركة  ان  بعبدا،  قصر  يف 
بالده يف مؤمتر باريس مع دول 
للدولة  »حافزا  يشكل  أخرى، 
مسؤولياتها  لتتحمل  اللبنانية 
يف تأمني مصداقيتها ورغبتها 
يف اجراء اإلصالحات املطلوبة 
النهوض  لتحقيق  والضرورية 
مطلب  وهو  االقتصادي، 
ودولي  أوال،  جامع  لبناني 

ثانيا«.
عن  عون  الرئيس  وأعرب 
اليت  »للمساعدات  امتنانه 
يف  للبنان  بريطانيا  قدمتها 
العسكرية  اجملاالت،  خمتلف 
منها واإلنسانية واالقتصادية 
االنفجار  حمنة  بعد  واندفاعها 
يف مرفأ بريوت للتخفيف من 
آالم املتضررين وتقديم الدعم 
فضال  هلم،  واملعنوي  املادي 
طوارئ  فريقي  ارسال  عن 
البحث  خرباء  من  وفريقا  طيب 
واإلنقاذ«. كما نوه »باجلهود 
اليت بذهلا السفري الربيطاني يف 
بريوت كريس رامبلينغ واليت 
العالقات  تعزيز  يف  ساهمت 

اللبنانية- الربيطانية«.
اجلمهورية  رئيس  وعرض 
»الصعوبات  كليفرلي  للوزير 
ومنها  لبنان  تواجه  اليت 
السورية  احلرب  تداعيات 
مليون  من  اكثر  ونزوح  عليه 
و 800 الف سوري اىل لبنان 
خمتلف  على  ذلك  وانعكاس 
سيما  وال  اللبنانية  القطاعات 
االن  حتى  تكبد  لبنان  أن 
 45 الـ  فاقت  مباشرة  خسائر 

استقبل وزير الدولة الربيطاني
عون: االصالح معركيت والتدقيق 

اجلنائي منطلق مهم له
 كليفرلي: مستمرون يف دعم لبنان

فضال  أمريكي،  دوالر  مليار 
عن االضرار غري املباشرة على 
حركة االقتصاد اللبناني نتيجة 
اقفال احلدود بسبب احلرب«.

»ضرورة  إىل  دعوته  وجدد 
لعودة  الدولي  اجملتمع  دعم 
اىل  السوريني  النازحني 
سوريا«،  يف  اآلمنة  املناطق 
تقديم  وجوب  على«  مشددا 
يف  للسوريني  املساعدات 
بالدهم وذلك لتشجيعهم على 

العودة«.
وأشار اىل ان »اجملتمع الدولي 
اإلصالح  مسرية  يتابع  الذي 
يطمئن  ان  عليه  لبنان  يف 
منذ  معركيت  اإلصالح  أن  إىل 
 ،2009 يف  ذلك  وتكرر   2005
املالي  بالتدقيق  التمسك  وما 
مهم  منطلق  اال  اجلنائي 

واساسي هلذا االصالح«.
كليفرلي

أعرب  كليفرلي  الوزير  وكان 
عن سعادته لوجوده يف لبنان، 
مؤكدا »وقوف بالده اىل جانب 
اللبنانيني يف الظروف الصعبة 
واستمرار  يعيشونها،  اليت 
اجملاالت  يف  بريطانيا  دعم 
»هذا  أن  إىل  ولفت  كافة«. 
الدعم سبب مشاركة بالده يف 

مؤمتر باريس امس«.
يعمل  اليت  »احلرفية  بـ  ونوه 
بها اجليش اللبناني والتعاون 
العسكرية  القيادة  مع  القائم 
»استمرار  مؤكدا  الربيطانية«، 

املساعدات للجيش«.
اجلانب  عن  االجتماع  حضر 
لبنان  يف  السفري  الربيطاني 
قسم  ومدير  رامبلينغ  كريس 
وزارة  يف  األوسط  الشرق 
شارل  الربيطانية  اخلارجية 
اخلاصة  السر  وامينة  كينغ 
بيل  هارييت  االنسة  للوزير 
يف  السياسي  والسكرتري 

الوزارة سيمون اودنيل.
اللبناني  اجلانب  عن  وحضر 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
السابق  والوزير  وهبه  شربل 
سليم جريصاتي واملدير العام 
الدكتور  اجلمهورية  لرئاسة 
واملستشاران  شقري  أنطوان 

رفيق شالال واسامة خشاب.

الرئيس عون مستقبال الوزير الربيطاني كليفرلي

اصابات كورونا
سجلت وزارة الصحة، امس االول اخلميس، 1520 إصابة بفريوس 

كورونا و 12 حالة وفاة.

تصريف  حكومة  رئيس  استقبل 
دياب،  حسان  الدكتور  األعمال 
يف  االول،  امس  ظهر  قبل 
السرايا احلكومية، سفري االحتاد 
ونائبة  طراف،  رالف  األوروبي 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق 
يف لبنان جناة رشدي، واملدير 
يف  املشرق  لدائرة  اإلقليمي 
كومار  ساروج  الدولي  البنك 
رئيس  نائب  حضور  يف  جاه، 
الدفاع  وزيرة  الوزراء  جملس 
يف حكومة تصريف االعمال زينة 

عكر.
كما استقبل الرئيس دياب وزير 
الدولة الربيطاني لشؤون الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا جيمس 
كلفرلي يرافقه السفري الربيطاني 
يف لبنان كريس رامبلنغ، ومدير 
تشارلز  األدنى  الشرق  شؤون 

دياب استقبل الوزير الربيطاني لشؤون 
الشرق األوسط وطراف ورشدي حبضور عكر

اخلاصة  واملستشارة  كينغ، 
والسكرتري  بيل  هارييت  للوزير 
الربيطانية  السفارة  يف  األول 
حضور  يف  سري،  أليكس 
السياحة  ووزير  عكر  الوزيرة 
والشؤون االجتماعية يف حكومة 
تصريف االعمال رمزي املشرفية 
جربان  السفري  واملستشار 
لألوضاع  عرض  صوفان.وجرى 

العامة.
عن  الربيطاني  الوزير  وأعرب 
الشعب  مع  حكومته  »تضامن 
الصعبة  الظروف  يف  اللبناني 
عن  أعرب  كما  بها«.  مير  اليت 
الصعوبات  حيال  بالده  »قلق 
تأليف  عملية  تعرتض  اليت 
تعرقل  واليت  اجلديدة  احلكومة 
املتعلقة  القرارات  اختاذ 

باإلصالح«. 

الرئيس دياب مستقبال الوزير الربيطاني والوفد املرافق

 أكد نائب رئيس جملس النواب 
ايلي الفرزلي »أننا على أبواب 
نفاد احتياط املصرف املركزي، 
ضرورة  هناك  كانت  هنا  من 
النيابية  اللجان  اجتماع  لعقد 

املشرتكة أمس«.
»صوت  اىل  حديث  يف  ولفت 
»اخلطورة  أن  اىل  لبنان«،  كل 
كانت يف عدم عقد االجتماع«.

وطالب الفرزلي حكومة تصريف 
يف  دورها  »بتفعيل  األعمال 

الفرزلي: حنن على أبواب نفاد االحتياط 
والكرة يف ملعب احلكومة

موضوع ترشيد الدعم ملا له من 
أهمية«.

وأكد »دور اجمللس النيابي يف 
معتربا  احلكومة«،  على  الضغط 
أن »الكرة هي يف االساس يف 

ملعبها«.
جدد  احلكومة،  تشكيل  وعن 
»بقرب  التبشري  الفرزلي 
أن  »أعتقد  قائال:  والدتها«، 
احلكومة ستؤلف يف أقرب وقت 

ممكن«. 

تبلغت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
حسام  نيجرييا  يف  السفري  من 
دياب، ويف إطار متابعة قضية 
يف  املخطوفني  اللبنانيني 
نيجرييا، أن اخلاطفني تواصلوا 
مع رئيس شركة املالحة البحرية 
 Global Shipping Company
limitid الذي حتدث مع القبطان 

اخلارجية: اللبنانيون املخطوفون يف نيجرييا خبري 
والسفري دياب يسعى إىل االفراج عنهم

واملعاونني واثنني من اللبنانيني 
املخطوفني، ومجيعهم خبري.

حول  املفاوضات  وتتواصل 
يطالب  اليت  الفدية  مبلغ  قيمة 
بها اخلاطفون. ويسعى السفري 
القضية  ملتابعة  جاهدا  اللبناني 
اللبنانيني  عن  االفراج  بهدف 

املخطوفني.

 طالب رئيس »احلركة الشعبية 
مصطفى  النائب  اللبنانية« 
بـ  تصريح،  يف  حسني، 
الدعم  موضوع  مع  »التعاطي 
عن  بعيدا  عاجل  وطين  كملف 
جهة،  من  الشعبوية  احلسابات 

واملماطلة من جهة أخرى«.
واذ متنى أن »تكون هناك حلول 
مبا حيفظ  االمكان  بقدر  سريعة 
مالية الدولة وحقوق املواطنني، 
منهم«،  حاجة  األكثر  خصوصا 
هذا  فتح  »يتزامن  بأن  طالب 
صارمة  حماسبة  مع  املوضوع 
القرارات  وغطى  قرر  من  لكل 

حسني: احللول السريعة ملوضوع الدعم ضرورة وطنية
السابقة بتبديد أموال اللبنانيني 
عرب الدعم العشوائي الذي كان 

حاصال«.
املواطنني  »هم  أن  واعترب 
األساسي اليوم ليس السياسة، 
اجلميع  وان  العيش  لقمة  بل 
خيشى كيف سيؤمن بعد أسابيع 
ودوائه  خبزه  رغيف  قليلة 
أجل  من  النفطية  واملشتقات 

التنقل والتدفئة«.
يظهر  ان  »عسى  وختم: 
املسؤولون ملرة واحدة حرصهم 
عانى  الذي  الشعب  هذا  على 

األمرين وال يزال«. 
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 البنك الدولي: سياسات سالمة ضريبة على الفقراء
االقتصاد  »مرصد  لنشرة  عنوان  جمّرد  ليس  املتعّمد«  »الركود 
اللبناني« الدورية اليت أصدرها البنك الدولي أمس، بل هو خالصة 
سرد مفّصل ملؤشرات األزمة واملخاطر احملتملة. مل يقّدم البنك أرقامًا 
ومؤشرات غري معروفة عن تدهور سعر الصرف وتعّدد أسواقه، تقّلص 
االقتصاد والنمو السليب... لكنه حّدد اجلهة اليت رمست املسار عمدًا 
حنو هذه اهلاوية: إنها السياسات النقدية االستنسابية اليت أّدت إىل 
الصغرية  واملؤسسات  ومدخراتهم  العّمال  الودائع وضربت  اقتطاع 
أيضًا، وخلقت تضخمًا أصاب الفقراء واملهمشني، بداًل من أن تكّرس 
حلواًل لإلنقاذ الداخلي تبدأ مبساهمي املصارف، وبفرض ضريبة على 
إىل  السياسات  هذه  تؤدي  أن  يستبعد  ال  الدولي  البنك  الثروة. 

دوامة من التضّخم، أو ما يسمى »التضّخم املفرط«
يقول البنك الدولي يف نشرة »مرصد االقتصاد اللبناني« إن »التعديل 
اجلاري« يف القطاع املالي يعترب تنازليًا إىل حّد بعيد ألنه يرّكز على 
املؤسسات  وعلى  احمللية،  العاملة  اليد  وعلى  األصغر،  املودعني 
الذي  التصحيح  هو  اجلاري«،  بـ«التعديل  املقصود  حجمًا.  األصغر 
ينتج من األزمة والسياسات اليت اعُتمدت ملواجهتها. هذه السياسات 
كانت نقدية )يتفّرد مصرف لبنان برسم هذه السياسات وتنفيذها( 
وأّدت إىل النتيجة اآلتية: »ُيعترب حتويل الودائع بالدوالر األمريكي، 
إىل اللرية اللبنانية، واالقتطاع من الودائع بالدوالر، أمرًا واقعًا رغم 
االلتزام الرمسي من جانب املصارف التجارية ومصرف لبنان حبماية 
الودائع«. أما األعباء الناجتة عن هذه اإلجراءات فكانت من نصيب 
»املودعني الصغار الذين يفتقرون إىل أي مصدر آخر للمّدخرات«، 
اليت  احمللية  العاملة  »اليد  عاتق  على  أيضًا  األعباء  هذه  ووقعت 
تتقاضى أجورها باللرية اللبنانية«، وكذلك على عاتق »املؤسسات 

األصغر حجمًا«.
هكذا صدرت نشرة البنك الدولي الدورية بعنوان »الركود املتعمد«. 
هو الركود الذي أنتجته سياسات مصرف لبنان النقدية اليت نفذت 
الدولي  البنك  يكتف  ومل  املاضية.  عشر  االثين  األشهر  مدى  على 
بإلقاء اللوم على مصرف لبنان، بل خّصص ملحقًا كاماًل يف النشرة 
األول  منذ تشرين  لبنان  إجراءات مصرف  لتعداد وحتديد  الدورية، 
تعاميم صّنفها   10 22 تعميمًا، منها  أن هناك  تبنّي  املاضي. فقد 
البنك الدولي حتت عنوان السياسات النقدية وسعر الصرف، واثنان 
االقتصادي  الدعم  إطار  يف  والباقي  املصريف،  التنظيم  إطار  يف 

واالجتماعي )وخصوصًا بعد انفجار املرفأ(.
كيف حصل هذا األمر؟ الرواية اليت يقّدمها البنك الدولي يف نشرته 
الدورية، هي الرواية نفسها اليت ترّددت مرارًا وتكرارًا على مدى 
الصرف عمدًا وتعّدد  األشهر املاضية، وخصوصًا عن إفالس سعر 
لكن  التضّخم…  ونفخ  الودائع،  لتذويب  النقود  وإصدار  أسواقه، 
إطار متخصص وتقين  الرواية يف  تقديم هذه  يعيد  الدولي  البنك 

ومدّعم باألدلة والرباهني.
رواية البنك الدولي تبدأ مع إقرار احلكومة خّطة للتعايف املالي. القت 
املصريف،  والقطاع  لبنان  مصرف  من  واسعة  معارضة  اخلّطة  هذه 
وقد استقال عدد من األعضاء األساسيني يف الفريق الذي وضعها 
بعد خالف على حتديد حجم اخلسائر. وهذا اخلالف يعّد حيويًا من أجل 
إعادة هيكلة الدين، نظرًا إىل حجم الدين العام الكبري احملمول من 
الدولي،  البنك  يقول  األخرية، كما  لبنان واملصارف. هذه  مصرف 
»احتياطيات  العامة مثل  آليات لالستحواذ على األصول  تدافع عن 
الذهب، والعقارات اململوكة من الدولة، من أجل تغطية اخلسائر يف 
ميزانياتها. هذا األمر هو مبثابة عملية إنقاذ من اخلارج )bailout(، وهو 
أمر يتعارض مع مبادئ إعادة اهليكلة اليت حتمي دافعي الضرائب. 
تشمل هذه املبادئ حلول اإلنقاذ الداخلي )bail in( باالستناد إىل 
أن  احلكومة  ميكن  كما  املصارف.  مبساهمي  بدءًا  الدائنني،  هرمية 
تفرض ضريبة على الثروة )على االصول املالية واحلقيقية( كأداة 

إلعادة هيكلة القطاع املالي بشكل تقّدمي«.
شاق  ركود  يف  غارق  لبنان  أن  الدولي  البنك  يعتقد  آخر،  بكالم 
وطويل املدى، نظرًا إىل النقص يف السياسات املطلوبة. »فالضغوط 
التبادل والتمويل  اليت تواجه سعر الصرف ستواصل خنق عمليات 
التجاري وسط اقتصاد مدوَلر بشكل مرتفع، وستمنع تدفق رؤوس 
األموال والسلع، وستضرب سالسل اإلمداد بكاملها«. ويشري إىل 
)»كابيتال  األموال  رؤوس  على  للقيود  قانون  غياب  ظل  يف  أنه 
من  زبائنها  وبني  وبينها  املصارف،  بني  اهلّوة  فإن  كونرتول«(، 
الواحد أيضًا، ستزداد وستغّذي ردود  جهة والزبائن يف املصرف 
على  نظامية  غري  قيود  لتطبيق  االساسي  »الدافع  العنيفة.  الفعل 
حركة السحب والتحويل يعود إىل النقص يف الشفافية واالمتثال… 
فقد أتيح لعدد من الزبائن حتويل أمواهلم إىل اخلارج رغم وجود هذه 

القيود«.
إذًا، ما هو السيناريو الذي ينتظر لبنان يف ظل هذا الواقع؟

هي  هلا،  كامل  تنبٍّ  دون  من  الدولي  البنك  يقّدمها  اليت  اإلجابة 
السلع  بدعم  املتعلق  احلالي  السجال  خيتصر  سيناريو  شكل  على 
بالدوالر…  االحتياطية  الودائع  واستعمال  الصرف  سعر  ومصري 
خفض  حول  اجملدي  غري  السجال  ذلك  ليست يف  حاليًا  فاملشكلة 
سقف االحتياطيات بالعمالت األجنبية وكونها ودائع، بل هي تكمن 
يف وجهة استعمال هذه األموال. هذا األمر الذي تطّرق إليه مرارًا 
وتكرارًا عدد من االقتصاديني اللبنانيني، عن ضرورة معرفة حجم 
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لتحديد  لالستعمال  املتاحة  األموال 
شاملة  خّطة  إدارة  يف  وجهتها 
هو  اليوم  بات  للمعاجلة،  وعادلة 
مطلب البنك الدولي. فالبنك يعتقد 
بالعمالت  االحتياطيات  ذوبان  أن 
بشكل  لبنان  مصرف  لدى  االجنبية 
ثابت ينطوي على خماطر الدخول يف 
هي  ما  التضخمي.  الركود  دوامة 
هذه الدوامة؟ »عندما يوقف مصرف 
لبنان دعم استرياد السلع احليوية، 
واألدوية،  احملروقات،  وخصوصًا 
االساسية،  الغذائية  والسلع 
عن  سيبحثون  املستوردين  فإن 
املوازية،  السوق  يف  الدوالرات 
على  التضخمية  الضغوط  يفاقم  ما 
أسعار  واملخزون.  الدفق  مستويي 
السلع ستزداد، ما ينعكس مباشرة 
الدوالر يف  على  الطلب  زيادة يف 
السوق املوازية )السوق السوداء(، 
سعر  على  ينعكس  بدوره  وهذا 
أيضًا.  التضخم  يغّذي  ما  الصرف، 
النقد  خمزون  سيزداد  وبذلك، 
من  مزيدًا  وسيضع  املتداول، 
الضغوط على سعر الصرف. كذلك 
إىل  املودعني  من  الثروة  ستنتقل 
دّقة  األكثر  التعبري  الدائنني…«. 

هلذه الدوامة هو التضخم املفرط.
وسواء كان األمر عبارة عن تضّخم 
مرتفع كالذي حيصل اآلن بعد بلوغ 
التضّخم %120 يف آب املاضي، أو 
فإن  الحقًا،  مفرط سيحصل  تضّخم 
املسبب هو واحد: سياسات مصرف 
لبنان النقدية. »فالسياسات النقدية 
واالقتصادية  املالية  األزمة  تعكس 
سعر  ضغوطات  حول  تتمحور  اليت 
من  تضّخمًا  أطلقت  اليت  الصرف 
البنك  يقول  كما  أرقام«،  ثالثة 
عن  تعريفًا  يضيف  لكنه  الدولي، 
التضّخم على النحو اآلتي: التضّخم 

واملهّمشني  الفقراء  تصيب  تصاعدية(  )عكس  تنازلية  ضريبة  هو 
وأصحاب املداخيل الثابتة مثل املتقاعدين.

يف النتيجة، يتوقع البنك الدولي أن يزداد مستوى الفقر ليتجاوز 
وسيؤثر   .2021 عام  حبلول  البالد  سكان  عدد  نصف  الفقراء  عدد 
الفقر على كل الفئات السكانية من خالل قنوات خمتلفة، مثل فقدان 
وتعليق  الفعلية،  الشرائية  القّوة  يف  والرتاجع  اإلنتاجية،  العمالة 

احلواالت الدولية.
نهاية سعر الصرف الثابت: 3550 لرية مقابل الدوالر معّدل الـ 12 

شهرًا املاضية
الصرف  »سعر  حمّله  ليحّل  الثابت«  الصرف  »سعر  نظام  انتهى 
املتعّدد«. حتى اآلن، هذه هي احلصيلة احلقيقية يف السوق. حبسب 
البنك الدولي، فإن معدل األشهر االثين عشر املاضية بلغ 3550 لرية 
مقابل الدوالر. هذه النتيجة مستخرجة من فرضية مبنية على معادلة 
ــــ رياضية، باالستناد إىل أوزان االستهالك وحجم تبادالت  تقنية 

السلع واخلدمات باألسعار املختلفة.
مقابل  للرية  أسعار  ثالثة  هناك  أن  الدولي  البنك  يعتقد  حاليًا، 

الدوالر:
ــــ سعر الصرف السابق الذي يشتهر بأنه السعر الرمسي عند متوسط 
التبادالت  من  هناك جمموعة  أساسه  وعلى  لريات وسطيًا،   1507.5

التجارية اليت تنفذ يف السوق.
الودائع  لتسديد  لبنان  خلقها مصرف  اليت  املنّصة  ــــ سعر صرف 

باللرية واسترياد سّلة من السلع الغذائية.
»السوق  بأنها  الدولي  البنك  يصفها  اليت  املوازية  السوق  ــــ 

السوداء«.
هذه احلال من التعّددية يف أسعار الصرف استمّرت طوال األشهر 
االثين عشر املاضية، ما يثري سؤااًل أساسيًا: ما هو املعدل الذي 
لإلحصاءات  حاّد  غياب  ظل  يف  املؤشرات،  لقياس  اعتماده  جيب 

والبيانات املتعلقة حبجم التبادالت النقدية بالعمالت املختلفة؟
اعتمدها  اليت  تلك  عن  خمتلفة  الدولي  البنك  يقّدمها  اليت  اإلجابة 
صندوق النقد الدولي. األخري أصدر مؤشرات عن حجم الناتج احمللي 
ختتلف جذريًا عن تلك اليت أصدرها البنك الدولي أمس. الصندوق 
قّدر أن يتقلص الناتج احمللي إىل %18،7 وأن يكون النمو السليب 
%25، ثم أظهرت طريقة االحتساب أن سعر الصرف احملتسب يبلغ 
6000 لرية مقابل الدوالر. يف املقابل، يقّدر البنك الدولي أن يبلغ 

الناتج احمللي اإلمجالي يف نهاية 2020 حنو 32،1 مليار دوالر، وأن 
يكون النمّو سلبيًا بنسبة %25 وأن يكون معدل سعر الصرف 3550 

لرية.
النقدية  الكتل  حجم  مقارنة  على  تعتمد  مل  الدولي  البنك  حسابات 
يف السوق وحجم العمليات اليت تتم بالعملة احمللية واألجنبية، بل 
اعتمد طريقة ثانية مبنية على كون لبنان بلدًا مستهلكًا بدرجة كبرية، 
وبالتالي حتتسب أوزان االستهالك وسعر الصرف املعتمد لكل منها 
وحجم العمليات لكل منها. وقد عمد البنك إىل جتزئة أوزان السلع 

واخلدمات اليت استخدمت يف هذه احلسابات على الشكل اآلتي:
ــــ سلع مستوردة متّثل %85 من جممل استهالك السلع، وتتوزع على 
ثالثة أنواع: السلع األساسية بالنسبة إىل املستهلك وهي مدعومة 
من مصرف لبنان على السعر الرمسي للدوالر 1507.5 لريات، فيدعم 
 3900 على سعر صرف  املدعومة  حيوية  األقل  والسلع  منها،   85%
لرية للدوالر، والسلع العادية اليت حتتسب على سعر صرف السوق 

املوازية.
الرمسي  الصرف  سعر  أساس  على  احتسبت  حمليًا  منتجة  سلع  ــــ 
)1507.5 لريات للدوالر(. تقّدر قيمة هذه السلع من االستهالك العام 

للبضائع بنسبة 15%.
ــــ خدمات مستوردة تقّدر كلفتها بنسبة %40 من جممل اإلنفاق على 

اخلدمات، وحتتسب على أساس سعر السوق املوازية.
ــــ خدمات حملّية لإلنتاج تقّدر كلفتها بنسبة %60 من اإلنفاق على 

اخلدمات عامًة وحمتسبًة على سعر الصرف الرمسي.
بنتيجة املعادلة الرياضية، تبنّي أن معدل سعر الصرف يبلغ 3550 
التطور  هذا  ستحكمان  فرضيتان  هناك  لكن  الدوالر.  مقابل  لرية 
للسنة املقبلة. ففي حال ارتفاع سعر الصرف يف السوق املوازية 
إىل 10،000 لرية قد يصبح معدل سعر الصرف 5303 لريات يف نهاية 
كانون األول 2021، وإذا ارتفع سعر الصرف إىل 15،000 لرية مقابل 
الدوالر يف السوق املوازية، سيصبح معدل سعر الصرف 6465 يف 

نهاية كانون األول 2021.
يبقى التذكري أن هذه األرقام عبارة عن فرضيات ومعادالت رياضية 
أو  املعادلة  إدخاهلا ضمن  يتم  اليت  العناصر  بتغرّي  نتيجتها  تتغري 
الفرضية، وال ميكن اجلزم بأنها ستتحّول إىل حقيقة أو أنها نتائج 
حتمية، بل هي عبارة عن تقديرات يف إطار سيناريوات لقراءة أوضاع 

متباينة مستقباًل.

محمد وهبة

يمكن الحكومة أن تفرض ضريبة على الثروة )على األصول املالية والحقيقية( كأداة إلعادة هيكلة القطاع املالي 
بشكل تقدّمي )هيثم املوسوي(
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جوش  اخلزانة  وزير  أعلن 
إن  املاضي  الثالثاء  فرايدنربغ، 
من  خرج  األسرتالي  االقتصاد 
أول ركود له منذ ما يقرب من 

30 عاًما.
جائحة  مواجهة  »يف  قائال  وتابع 
حتدث مرة واحدة يف القرن واليت 
تسببت يف أكرب صدمة اقتصادية 
أداء  كان  الكبري،  الكساد  منذ 
أسرتاليا على الصعيدين الصحي 
واالقتصادي أفضل من أي دولة 

أخرى تقريبا يف العامل.«
وشرح قائال إن منو الناتج احمللي 
كان  باملئة   3.3 بنسبة  اإلمجالي 
أكرب زيادة ربع سنوية يف الناتج 

احمللي اإلمجالي منذ عام 1976.
أن  إال  تفاؤله،  من  وبالرغم 
البالد مل تنته من مرحلة التعايف 

االقتصادي بعد حبسب الوزير.
الكثري  »هناك  قائال  وأردف 
تعويضها  جيب  اليت  األمور  من 
من  والعديد  األسر  من  والعديد 
الشركات األسرتالية تقوم بعمل 

صعب - صعب للغاية.«
فيكتوريا

كانت  املستغرب،  غري  ومن 
اليت  الوحيدة  الوالية  فيكتوريا 
يف  اقتصاديا  منوا  تشهد  مل 
اآلثار  بسبب  املاضي،  الربع 
إلغالق  املعوقة  االقتصادية 

فريوس  بسبب  الثانية  املوجة 
كورونا.

ربع  »فيكتوريا  فريدنبريغ  وقال 
للتو  بدأت   - الوطين  االقتصاد 
الثانية  املوجة  بعد  انتعاشها 

املدمرة.«
حتقيق  »حال  يف  أنه  أكد  كما 
النمو  لكان  لنمو،  فيكتوريا 
املالية  السنة  ربع  يف  الوطين 
النتهي يف شهر ايلول 5 باملئة  

وليس 3.3 باملئة.«
بيانات

 ويف سياق متصل، أظهرت أرقام 
األسرتالي  اإلحصاءات  مكتب 
بأربع  ساهم  األسرة  إنفاق  أن 
نقاط مئوية، حيث مت رفع قيود 
فريوس كورونا خالل هذه الفرتة 

يف معظم الواليات واألقاليم.
اخلزانة  وزير  قال  جهته،  من   
تشاملرز  جيم  الظل  حكومة  يف 
إن أرقام الناتج احمللي اإلمجالي 
مبثابة  كانت  اجلديدة  الفصلية 
لكن  نادرة،  سارة  أخبار 
يكافحون  زالوا  ما  األسرتاليني 

خالل عام شديد الصعوبة.
وأضاف تشاملرز »لذا فإن األهم 
هنا هو الوجه البشري والعواقب 
العميق  الركود  هلذا  اإلنسانية 

والضار، وكذلك التعايف«.
املصدر: اس بي اس

فرايدنبريغ: االقتصاد األسرتالي خرج 
من أول ركود له منذ حوالي 30 عاًما

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

فرايدنبريغ

يرسل األسرتاليون حتويالت مالية 
مليارات   10 بقيمة  اخلارج  إىل 
دوالر لدعم أسرهم وعائالتهم أو 
إال أن خماوف  العقارات،  لشراء 
املصارف األسرتالية من عمليات 
الكثريين  منعت  األموال  غسيل 
من إمتام بعض عمليات التحويل، 
أي  شبكة  نشرته  تقرير  حبسب 

بي سي اإلخبارية.
وهذا ليس مستغربا خاصة وأن 
يف  ولد  أسرتاليا  سكان  نصف 
أو  الوالدين  أحد  ُولد  أو  اخلارج 

كليهما يف اخلارج.
حيوية  التحويالت  هذه  أن  كما 
القتصاد بالد أخرى، حيث متثل 
إىل  اخلارج  من  املرسلة  األموال 
من  باملئة   36 من  أكثر  لبنان 
أما يف  اإلمجالي.  احمللي  الناتج 
جنوب السودان فتمثل أكثر من 

35 باملئة الناتج احمللي.
ويف األشهر األخرية، فرض على 
مصرف Westpac أكرب غرامة على 
بلغت  البالد  تاريخ  يف  اإلطالق 
لعدم  دوالر  مليار   1.3 قيمتها 
اجملرمني  ملنع  يكفي  مبا  القيام 
ومتويل  األموال  غسل  من 

اإلرهاب.
األسرتالي  املركز  فرض  كما 
املالية  التحويالت  عن  لإلبالغ 
العام   AUSTRAC وحتليلها 
 Commonwealth على  املاضي 
Bank غرامة مقدارها 700 مليون 
دوالر الرتكابه خروقات مشابهة 
األموال  غسل  مكافحة  لقوانني 

ومتويل اإلرهاب يف عام 2018.
ويبدو أن البنوك قلقة من خماطر 
خرق القانون األمر الذي اضطرها 
إىل إغالق بعض حسابات شركات 
حتويل األموال، خاصة عند إرسال 
تلك األموال إىل مناطق نزاعات. 
هذا األمر أدى إىل نتائج عكسية، 
حيث اضطرت الشركات املسجلة 
لدى AUSTRAC إىل اإلغالق، ما 
دفع بالبعض إىل استخدام طرق 

حتويل مشبوهة.
التحويل  أن  طاملا  العادة  ويف 
قوانني  ال خيالف شروط  املالي 
ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة 
ترسل  احلوالة  فإن  اإلرهاب، 
إىل صاحبها. إضافة إىل هذا ال 
عن  تقل  مبالغ  حيول  من  يواجه 
عشرة آالف دوالر أي مشاكل يف 

التحويل.
وسابقا، دعت احلكومة األسرتالية 
اليت  األعمال  أصحاب  بيان  يف 
األموال  حتويل  خدمات  تقدم 
مؤسساتهم  تسجيل  اخلارج  إىل 
لإلبالغ  األسرتالي  املركز  لدى 
وحتليلها  املالية  التحويالت  عن 
على  يعمل  والذي   ،AUSTRAC
ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة 

اإلرهاب.
ويفرض القانون عقوبات شديدة 
على أولئك الذين يقدمون خدمات 
حتويل مالي بدون تسجيل، حتى 
وإن كان صاحب املؤسسة يقوم 

بهذه اخلدمات بصورة متقطعة.
املصدر: اس بي اس

10 مليارات دوالر قيمة حتويالت 
األسرتاليني للخارج والرقابة ختنق البعض

عن  األسرتالية  احلكومة  أعلنت 
جديدة  جوية  رحالت  تنظيم 
لألسرتاليني العالقني يف اخلارج 
يف  كورونا،  وباء  خضم  يف 
عائالتهم  إىل  إلعادتهم  حماولة 
قبل عيد امليالد، لكن مل يتضح 
ستتم  متى  أو  أين  من  بعد 
السيد  أن  غري  الرحالت،  تلك 
وهو  الكاظمي،  مصطفى  كامل 
أسرتالي من أصل عراقي، كان 
أمنت  من بني احملظوظني، فقد 
تذكرة  األسرتالية  احلكومة  له 
العودة إىل أسرتاليا هذا الشهر 
بعيدا  أمضاها  أشهر  عشرة  بعد 
يف  تعيش  اليت  عائلته  عن 

ملبورن. 
وتقول وزارة اخلارجية إن هناك 
أمساءهم  سجلوا  شخص   36000
يف قائمة الذين يريدون العودة 
إىل الوطن، منهم 8070 شخصا 
من  أنهم  على  تصنيفهم  مت 
أن  احلكومة  وتتوقع  الضعفاء. 
ألف   29000 حوالي  إعادة  تتم 
عيد  قبل  ديارهم  إىل  أسرتالي 

امليالد.
ويقول كبري املسؤولني الطبيني 

باإلنابة Paul Kelly إن هناك عدة 
الشخص  تصنيف  حتدد  عوامل 
يف فئة الضعفاء، منها الضائقة 
أو  اجلسدية،  اإلعاقة  املالية، 

تدهور الصحية النفسية.
الواليات  بعض  وافقت  وقد 
عدد  زيادة  على  املقاطعات  و 
هلم  تسمح  الذين  األشخاص 

بالبقاء يف احلجر الصحي.
اخلارجية  وزارة  ممثل   وقال 
  Tony Sheehan السيد  والتجارة 
جملس  يف  استماع  جلنة  أمام 
بصدد  احلكومة  إن  الشيوخ 
اللمسات  وضع  من  االنتهاء 
الذي  العدد  على  األخرية 
تلك  يف  العودة  من  سيتمكن 
هناك  بأن  وأضاف  الرحالت.  
رحالت إضافية سوف تنظم أيضا 

ُبَعيد عيد امليالد مباشرة.
قصة أسرتالي من أصل عراقي

السيد كامل مصطفى الكاظمي، 
احلوار  مؤسسة  رئيس  هو 
لكنه  ملبورن،  يف  اإلنساني 
عالق يف بغداد منذ شهر شباط 
عليه  مّرت  فكيف  املاضي.... 
تلك الشهور العشر؟ وماذا خيبئ 

إياًبا فقط: كلفة العودة من العراق إىل أسرتاليا تصل إىل 12.300 دوالر
له املستقبل يا ترى؟  

مصطفى  كامل  األستاذ  غادر 
رحلة  يف  أسرتاليا  الكاظمي 
يف  العراق  يف  العائلة  لتفقد 
كما  العام  هذا  من  شهر شباط 
أعوام،  عدة  منذ  العادة  جرت 
أو  لشهر  يذهب  كان  حيث 
إىل  ليعود  األكثر  على  شهرين 

وطنه الثاني أسرتاليا.
كانت  العام  هذا  رحلة  لكن 
أن  يعلم  يكن  فلم  خمتلفة. 
وحركة  ُتغلق،  سوف  احلدود 
وستتقطع  ستتعطل،  الطريان 
حول  الناس  مباليني  السبل 

العامل.
مع  حديث  يف  الكاظمي  ويقول 
تفاقم  ومع  إنه   SBS Arabic24
بالعودة  يأمل  كان  األزمة، 
السفارة  مع  بالتواصل  وقام 
وكانت  بغداد،  يف  األسرتالية 
وزارة  مع  مراسالت  هناك 
أبقته،  اليت  األسرتالية  اخلارجية 
األسرتاليني  آالف  من  كغريه 
على  أسرتاليا،  خارج  العالقني 

علم باخليارات املتاحة للعودة.
من  امتنانه  عن  الكاظمي  وعرب 

هلذا  األسرتالية  احلكومة  متابعة 
امللف وقال »أنا شاكر وممنون 
جدا من متابعة احلكومة األسرتالية 
اليت تابعت أبناءها ومواطنيها«.
املسؤولني  أن  وأضاف 
بالعودة  نصحوه  األسرتاليني 
غري  كان  ذلك  لكن  السريعة، 
ممكن »أخربوني أنه علي العودة 
السريعة إىل أسرتاليا، لكن الذي 
بتكاليف  قبولنا  مع  حتى  جرى، 
كانت  الرحالت  أن  إال  باهظة، 
القطرية  اخلطوط  وكانت  ُتلغى 
وال  خاصة،  رحالت  فقط  جتري 
أمتكن  أو ملن، ومل  أعرف كيف 

من العودة«.
الفرج  أن  يبدو  أشهر   10 وبعد 
أمثرت  فلقد  قريبا.  أصبح 
مع  أجراها  اليت  االتصاالت 
بغداد،  يف  األسرتالية  السفارة 
ومساعدة العائلة له يف أسرتاليا 
وزارة  مع  التواصل  خالل  من 
احلكومة  قامت  فلقد  اخلارجية، 
سفر  تذكرة  بتأمني  األسرتالية 

للعودة إىل أسرتاليا قريبا.
على  اخلارجية  وزارة  وتقول 
احلكومة  إن  االلكرتوني  موقعها 

مساعدتها  ستواصل  األسرتالية 
لألسرتاليني العالقني يف اخلارج 
تأمني  يف  املساعدة  خالل  من 
تذاكر السفر يف رحالت تنظمها 
اليت  اخلاصة  الطريان  شركات 
وسوف  التذاكر،  سعر  تقرر 
على  املبلغ  بدفع  احلكومة  تقوم 
أن يعترب قرضا على املسافر أن 

يسدده الحقا.
ثمن تذكرة العود ضخم جدا

ويقول السيد مصطفى الكاظمي 
له  أمنتها  اليت  التذكرة  إن مثن 
 12000 من  أكثر  بلغ  الوزارة 

دوالر، إيابا فقط.
ويقول إن هذا املبلغ ضخم جدا 
تفاصيل  هناك  يكن  مل  لكن 
دقيقة حول كيفية تسديده، كل 
ما فهمه »أنهم سوف يستوفون 
أو  يعتربونه كقرض،  أي  ذلك، 
اإلنساني  اجلانب  يراعون  رمبا 
ووضعه  الشخص  عمر  ويراعون 

املالي«.
على  إنه  الكاظمي  السيد  وقال 
العراقيني  بعض  مع  تواصل 
مدن  يف  العالقني  األسرتاليني 
فيتبادلون  العراق  من  خمتلفة 
العودة  طرق  حول  املعلومات 
معلومات  من  يصلهم  ما  وآخر 
األسرتالية  احلكومة  قبل  من 

وشركات الطريان.
ووصف الكاظمي األحوال الصعبة 
العراقيون يف ظل  اليت مير بها 
وصحية  ومعيشية  مالية  أزمة 
تلك  من  جزء  إنه  وقال  صعبة، 
احلالة »نعاني كما يعاني الشعب 

العراقي«.
ويتطلع الكاظمي اآلن إىل العودة 
قريبا إىل أسرتاليا ألن فيها من 
ما  »كل  إليه  ويشتاق  ينتظره 
ألتقي  أن  ونفسي  ذهين  يف 
الذي  الوحيد،  وولدي  بعائليت، 
شهور...  عشرة  منذ  فارقته 

وهذه مسألة مل نتعود عليها«
احلديث  ويكمل  قليال  ويغص 
قائال »بعدي عن عائليت مّجد أي 
فقط  آخر،  تفكري  أو  آخر  شعور 

أريد أن أرى عائليت أوال«.
وخيتم احلديث برسالة إىل ولده 
به  املتعلق  علي  حممد  الوحيد 
حان  فقد  بيّن  يا  »صرًبا  كثريا 

واقرتب اللقاء«.
فإن  اخلارجية  وزارة  وحبسب 
هناك 39000 شخص عادوا إىل 
أسرتاليا منذ شهر سبتمرب أيلول، 
منهم 14000 أسرتالي كانوا على 
قائمة األولوية.  وتتوقع الوزارة 
أن يعود 29000 آخرين قبل عيد 

امليالد.

أعلن رئيس الوزراء األسرتالي، 
بالده  إن  موريسون،  سكوت 
على  باالعتذار  بكني  تطالب 
نشر صورة مزيفة تظهر جنديا 
أسرتاليا وهو يضع سكينا على 

رقبة طفل أفغاني.
وأضاف موريسون أن أسرتاليا 
تسعى إلزالة الصورة »البغيضة 
حقا« اليت نشرها ليجيان تشاو، 
نائب مدير قسم املعلومات يف 
وزارة اخلارجية الصينية، على 

وسائل التواصل االجتماعي.
تصريح  يف  موريسون  وقال 
صحفي: »إنه أمر مشني للغاية 
وال ميكن تربيره على أي أساس 
احلكومة  ختجل  أن  جيب   ...

الصينية من هذا املنشور«.
بعد  موريسون  فعل  رد  وجاء 
وقت قصري من نشر الصورة 
تشاو،  ليجيان  حساب  عرب 
نائب مدير قسم املعلومات يف 
يف  الصينية،  اخلارجية  وزارة 

»تويرت«.
وأرفق تشاو تعليقا مع الصورة 
قال فيه: »مصدوم بشأن مقتل 
جنود وسجناء أفغان على أيدي 
القوات األسرتالية، حنن ندين 
وندعو  بقوة  التصرفات  هذه 

إىل حماسبة املسؤولني«.
عن  مؤخرا  الكشف  مت  وقد 
اجليش  سلوك  حول  فضيحة 
أفغانستان،  يف  األسرتالي 
أن  تؤكد  أدلة  ظهرت  حيث 
القوات  يف  النخبة  وحدات 
غري  بشكل  »قتلت  اخلاصة 
وسجينا  مدنيا   39 قانوني« 

أفغانيا على األقل.
األسرتالية،  احلكومة  وأعلنت 
اخلميس املاضي، أنها سرحت 
ما اليقل عن 10 من عسكرييها 
اخلاصة،  قواتها  يف  العاملني 
غري  بشكل  ضلوعهم  جراء 
غري  قتل  عمليات  يف  مباشر 

قانونية يف أفغانستان.

الصني تهاجم مجددًا
صحيفة  قالت  ذلك  اىل 
املقربة  الصينية  تاميز  غلوبال 
احلاكم،  الشيوعي  احلزب  من 
األسرتالي  الوزراء  رئيس  إن 
عن  »خرج  موريسون  سكوت 
عندما  الدبلوماسية«  األعراف 
باسم  الناطق  تغريدة  على  رد 
اخلارجية الصينية تشاو ليجيان 
كاريكاتري  رسم  تضمنت  واليت 
رقبة  جيز  أسرتاليا  جنديًا  يظهر 
بتعليق  ومرفقة  صغري،  صيب 
من  الصني  صدمة  عن  يعرب 
اجلرائم األسرتالية املزعومة يف 

أفغانستان.
ومحل املقال االفتتاحي للصحيفة 
عنوان: »طيبة الصني غري جمدية 
وورد  الشريرة«  أسرتاليا  مع 
»دون  أن موريسون طلب  فيه 
وهو  الصني  من  اعتذارًا  خجل« 
الصينية  اخلارجية  رفضت  ما 
أن  الصحيفة  واعتربت  تقدميه. 
ذاتها  حبد  باالعتذار  املطالبة 
الشعب  سخرية  مثار  كانت 

الصيين.
حكومة  ان  املقال  يف  وجاء 
ومتغطرسة  وقحة  أسرتاليا 
النخب  من  جمموعة  وتضم 
حلجمها  املدركة  غري  السياسية 

احلقيقي.
تصرحيات  على  املقال  وعّرج 
برمنغهام  التجارة ساميون  وزير 
خبصوص التعرفة اجلمركية على 
قال  واليت  النبيذ،  صادرات 
جديًا  تدرس  كانربا  ان  فيها 
تقديم شكوى إىل منظمة التجارة 
ان  الصحيفة  وقالت  العاملية. 
الصني مل تربط يومًا السياسة 
بالعالقات التجارية بني البلدين 
اجلديدة  الرسوم  فرض  وأن 
كان  والنبيذ  الشعري  على 
التجاري  اإلغراق  بسبب مكافحة 
املنتجني  مصاحل  وتقويض 

الصينيني.

الصني  رفض ووصفت اسرتاليا بـ »الشريرة«
كانبريا تطالب بيكني باالعتذار لنشرها صورة 

جندي أسرتالي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني
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على خلفية حماكمة املتورطني يف قبض رشى 
احلربية،  الكلية  إىل  ضباط  تالمذة  إلدخال 
العميد  العسكرية  احملكمة  رئيس  استدعى 
منري شحادة كاًل من قائد اجليش السابق جان 
قهوجي، ومدير مكتبه العميد حممد احلسيين، 
ومدير املخابرات السابق كميل ضاهر، وقائد 
الغفري،  وديع  السابق  اجلمهوري  احلرس 
احلربية  الكلية  الفاحصة يف  اللجنة  ورئيس 
آنذاك فادي أبو فّراج، واملدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس اهليئة 
العليا لإلغاثة اللواء حممد خري، كشهود، بناًء 
على طلب املدعي العام العسكري القاضي 

هاني حلمي احلجار!
احملكمة  رئيس  أمام  »مسساٌر«  وقف 
ليواجه  شحادة  منري  العميد  العسكرية 
الرائد  العام،  األمن  يف  السابق  الضابط 
ألف  مبلغ ١٥٠  منه  بأنه قبض  اجلمل،  أمحد 
املتقدمني  أحد  جناح  ضمان  مقابل  دوالر 
حّدد  احلربية.  الكلية  الضّباط يف  الختبارات 
واملكان،  الزمان  متناهية  بدقة  »السمسار« 
قائاًل إّنه سّلم اجلمل املبلغ يف كيس أزرق 

قهوجي وأركانه يف قفص االتهام

فضيحة الكلية احلربية: قيادة اجليش 
السابقة أمام احملكمة العـسكرية

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

الداخلية املشنوق آنذاك.
وجتدر اإلشارة إىل أّن ملف فضيحة الكلية احلربية خرج إىل العلن 
مع توقيف ضابط متقاعد يف األمن العام وستة مدنيني جبرم قبض 
عشرات آالف الدوالرات من أشخاص مقابل ضمان تطويع تالمذة 
ضباط يف الكلية احلربية. وقد بّينت الوقائع قبل سنوات إقدام 
املدعى عليهم اآلباء أمحد ف. وحسام ز. وحسني س. على دفع 
مبالغ مالية كبرية إىل املدعى عليهما الرائد املتقاعد من األمن العام 
أمحد اجلمل وربيع شعيب للمساعدة يف إدخال أوالدهم إىل املدرسة 

احلربية يف دورة عام 2016.

    لم يتبّلغ إبراهيم طلب مثوله أمام املحكمة العسكرية للشهادة يف 
قضية املتّهم الجمل

ورغم البطء الشديد الذي يسري فيه امللف، إال أن احملاكمة ال تزال 
جارية. غري أّن الصيد الثمني مل يأِت بأكثر من ضابط برتبة رائد 
اليت  اجللسة  إىل  موجهة  اليوم  األنظار  عناصر.  وبضعة  ومسسار 
اجلاري،  الشهر  الرابع عشر من  العسكرية يف  تنعقد يف احملكمة 
هلؤالء  العسكرية  احملكمة  رئيس  استدعاء  فتح  قد  يكون  وبذلك 
الضباط باب التوسع يف التحقيق يف دعوى فساد، وال سيما أّن 
أّن  غري  املتورطني.  من  أكرب  عدد  إىل  بالوصول  يسمح  قد  ذلك 
املصادر تتحدث عن خشية يف احملكمة العسكرية من عدم جتاوب 
بعض املستدعني، وال سيما العماد قهوجي الذي يرتّدد أنه تلّقى 
العسكرية.  احملكمة  أمام  املثول  بعدم  دينية  مرجعية  من  نصيحة 
بكركي،  هي  املذكورة،  الدينية  املرجعية  أن  املصادر  وأوضحت 
وأن البطريرك بشارة الراعي كان قد طلب من قائد اجليش احلالي 
خلفيات  وجود  »بذريعة  قهوجي،  مالحقة  عدم  عون  جوزف  العماد 
تستهدف املواقع الرئيسية للموارنة، كما حيصل مع حاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة«. 
وأوضحت املصادر أن الرئيس ميشال عون أصّر على مالحقة اجلميع 
أبلغا من راجعوهما  أمل  من دون استثناء، وأن حزب اهلل وحركة 
ولن  استثناءات،  أي  دون  من  اجلميع  حماكمة  يعارضان  ال  بأنها 
يعرتضا على أّي مالحقة. وجاءت خشية احملكمة العسكرية بسبب 
أنه يف حال ختلف العماد قهوجي عن املثول أمام احملكمة واالحتماء 
باملرجعية الدينية، فسيعمد اآلخرون اىل التصّرف مثله. وبالتالي 

سيكون من الصعب إطالق احملاكمة.
االدعاء على 8 ضباط... بينهم القائد السابق للجيش

اّدعت النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق األول يف بريوت 
مبوجب  قادة  مثانية ضباط  على  أبو مسرا  القاضي شربل  باإلنابة 
الفساد  ملف  عن  منفصل  ملف  املشروع، يف  غري  اإلثراء  قانون 
اجليش  قائد  هم  عليهم  املّدعى  والضباط  احلربية.  الكلية  يف 
السابق جان قهوجي، ومدير مكتبه العميد حممد احلسيين، ومديرا 
فرع  ورئيس  فاضل،  وإدمون  ضاهر  كميل  السابَقني  املخابرات 
خمابرات بريوت السابق العميد جورج مخيس، ورئيس فرع خمابرات 
الشمال العميد عامر احلسن، واللواء عبد الرمحن شحيتلي، والرائد 
على  بناًء  جاء  االدعاء  هذا  اجلمل.  أمحد  العام  األمن  املتقاعد يف 
ما  إىل  إضافة  إعالمية،  تقارير  وردت يف  الضباط  حبق  اتهامات 
ذكره الوزير السابق وئام وهاب يف مقابلة تلفزيونية، متحّدثًا عن 
حسابات مصرفية مباليني الدوالرات. كذلك استند االدعاء إىل إخباٍر 
تقّدم به احملامي وديع عقل، ضّمنه معلومات عن فساد توّرط فيه 

املذكورون.

رضوان مرتضى

عّدها  اجلمل  أّن  وذكر  العام.  لألمن  تابعة  عسكرية  سيارة  داخل 
نقدًا قبل أن ينصرف. وقع كباٌش كالمي بني الضابط والسمسار 
وأهالي املتقدمني إىل الكلية احلربية، قبل أن يقطع العميد شحادة 
نزاعهم بسؤال مباشر وّجهه للرائد اجلمل: هل صحيح أّنك قبضت 
منه هذا املبلغ؟ أِجب بنعم أو ال! راوغ اجلمل من دون أن ُيقّدم 
إجابة واضحة. تارة حتدث عن عمله كمستشار يف األمن العام يف 
مكتب املدير العام، وتارة عن عمله مع الوزير نهاد املشنوق، لكن 

من دون أن ُييب بشكل مباشر.
حاصره العميد ملزمًا إياه بأن ُييب بنعم أو كال، إال أن ممثل النيابة 
العامة القاضي هاني حلمي احلّجار دخل على اخلط قائاًل: ملاذا ال 
ُنضر الكبار بداًل من حماسبة الصغار؟ علمًا بأّن احلّجار كان القاضي 
الذي وّقع »املطالعة باألساس« يف هذا امللف، طالبًا اّتهام املدعى 
وتلقيهم  تورطهم  يف  باالشتباه  التحقيقات  الذين مسحت  عليهم 
رشى، من دون أن يتوسع يف التحقيق، هو أو زميله آالء اخلطيب 

الذي أصدر القرار الظين.
املستقبل.  تيار  على  حمسوبان  واخلطيب،  احلجار  والقاضيان،   
اجلمل  اعتبار  إىل  حينذاك  التحقيق  يف  توسعهما  عدم  ُرّد  وقد 
للفلفة  سعٍي  ظل  أيضًا، يف  املستقبل  تيار  على  احملسوبني  من 
امللف. واليوم، ُيَعّد طلب احلجار استجواب كبار الضباط احلاليني 
محاية  امللف  لتكبري  املستقبل  تيار  من  توّجه  مبثابة  والسابقني، 
للجمل، الرائد املتقاعد الذي جرى التعاقد معه يف األمن العام يف 
عهد اللواء عباس إبراهيم، بناًء على طلب خّطي من وزارة الداخلية 
املصرفية  السرية  رفع  بأن  علمًا  املشنوق،  نهاد  الوزير  عهد  يف 
عن حساباته بنّي وجود أكثر من مليوني دوالر يف حسابه، حيث 
كان يودع املبالغ املالية يف املصرف على دفعات تقل عن ٩ آالف 

دوالر، كي ال ُيسأل عن مصدر املال.
إذًا، طلب القاضي احلجار يف اجللسة اليت انعقدت يف أيلول الفائت 
استدعاء القادة األمنيني، سائاًل رئيس احملكمة العسكرية تدوين 
طلبه لُيستدعى كل من قائد اجليش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه 
العميد حممد احلسيين ومدير املخابرات السابق كميل ضاهر وقائد 
الفاحصة  اللجنة  الغفري ورئيس  احلرس اجلمهوري السابق وديع 
يف الكلية احلربية آنذاك فادي أبو فّراج واملدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم ورئيس اهليئة العليا لإلغاثة اللواء حممد خري. 
مّسى القاضي احلجار أمساء الضباط، متوّخيًا »التوازن الطائفي«. 
ويومها، أجاب رئيس احملكمة املدعي العام العسكري بأّن احملكمة 
ستدرس الطلب قبل اإلجابة. ترافق ذلك مع انطالق محلة إعالمية 
ي  طالت ضباط القيادة العسكرية السابقة، حيث جرى نشر ما مُسّ
»الثروة العقارية« لعدد منهم. وقد نسبت مصادر أمنية تسريب 
تلك املعلومات لقائد اجليش جوزيف عون الذي كان متحّمسًا منذ 

بداية عهده هلذه احملاسبة اليت ُأرجئت مبوجب تسوية سياسية.
    القاضي الذي طلب استدعاء قهوجي واآلخرين محسوب على 

»املستقبل« الذي يُحسَب عليه أيضًا املتّهم الرئيسي
ويف ملف »فضيحة الكلية احلربية«، ترك قائد اجليش األمر لرئيس 
على  باملوافقة  قراره  العسكرية  العامة  النيابة  أبلغ  الذي  احملكمة 
الضباط  مجيع  ُيبّلغ  مل  أّنه  تكشف  املصادر  أّن  غري  االستدعاء. 

باالستدعاء حلضور اجللسة بصفة شهود. 
وعلمت الزميلة »األخبار« أّن اللواء إبراهيم من بني الذين مل ُيبّلغوا 
مبوعد اجللسة، لكّنه عِلم بشأنه، على اعتبار املوقوف الرئيسي يف 
امللف كان ضباطًا متقاعدًا تعاقد مع األمن العام باقرتاح من وزير 
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من  كل  على  عقوبات  وإما  التفاوضي  سقفه  عن  لبنان  تراجع  »إما 
اليت  التهديد،   – الرسالة  خالصة  هي  هذه  السقف«.  بهذا  يتمّسك 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  اىل  األمريكي  املوفد  محلها 
وقيادة اجليش، بينما ال يزال لبنان صامدًا ومتمّسكًا مبساحة الـ 2200 

كيلومرت مربع.
مل يُكن عابرًا الطلب امُلباِغت للواليات املتحدة األمريكية تأجيل جلسة 
عقدها  ُيفرتض  كاَن  اليت  احلدود  املباشرة لرتسيم  املفاوضات غري 
أمس. طلٌب تزاَمن مع حشد واشنطن ما أمَكن من أدوات وأشخاص 
لتضييق اخلناق على املقاومة، من ِخالل ضرب كل لبنان وأخذه إىل 
والتهديد  »قيَصر«،  قانون  إىل  العقوبات،  ِمن  الشاِمل.  االنهيار 
راهنًا مبعاقبة أطراف وجهات معروفة بصداقتها مع األمريكيني، حبجة 
جتميد  األمريكية  الدبلوماسية  قّررت  فجأة  اهلل.  حزب  مع  تعايشهم 
املشروع التفاوضي الذي عِملت بنفسها على هندسته يف السنوات 
اللبنانية  النظر  وجهات  بني  التقريب  املعلنة،  الغاية  املاضية. 
واإلسرائيلية وإياد قاعدة مشرتكة لالنطالق ِمن جديد، بعَد أن أثاَر 
متنازعًا  العدو  اعتربها  اليت  املنطقة  بأكثر من  امُلطالب  لبنان  موقف 
بينما ما حتِمله  )الـ863 كيلومرتًا مربعًا( حفيظة اإلسرائيليني،  عليها 
عنوانه:  اللبنانيني  املسؤولني  إىل  املكوكية  األمريكية  الدبلوماسية 
على لبنان أن يرتاجع عن مطلبه باحلصول على مساحة الـ 2200 كيلومرت 
يف البحر، والعودة إىل املنطقة املتنازع عليها، أي الـ 863 كيلومرتًا، 
العدو  أودعه  الذي  )اخلط   1 النقطة  النقطتني:  بنَي  ما  املنطقة  أي 
من  ُمعلنًا  كاَن  الذي  )اخلط   23 والـ   )2010 عام  املتحدة  األمم  لدى 
قبل لبنان( قبَل مطالبته بـ 1430 كيلومرتًا إضافية، علمًا بأن لبنان 
ُيطالب حبقه، واخلرائط اليت يف حوزته ُتظِهر سيادته على املساحة 

اليت ُيطالب فيها.
باخلطاب  بدأت  شيا،  دوروثي  بريوت،  يف  األمريكية  السفرية 
العقوبات  سالح  استخدام  مستعجلة  املاضية،  األيام  يف  التهديدي 
يف املفاوضات، للضغط على لبنان. وحبسب مصادر متابعة للملف، 
فقد وّجهت إىل مسؤولني لبنانيني رمسيني تهديدًا واضحًا: »التمسك 
باالقرتاح اللبناني األخري يعرقل املفاوضات، وأي شخصية تتورط يف 

عرقلة املفاوضات ستكون عرضة للعقوبات«.
الوسيط األمريكي املفاوض، السفري جون ديروشيه، الذي استهّل 
زيارته إىل لبنان أمس بلقاء رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، 
محل الرسالة نفسها، لكن بلهجة أقل حدة. مصادر مطلعة على أجواء 
االجتماع الذي حضره من اجلانب األمريكي، إىل جانب ديروشيه، شيا 
الوزير  اللبناني  واملستشار السياسي أودري كريانني، ومن اجلانب 
انطوان  اجلمهورية  لرئاسة  العام  واملدير  جريصاتي،  سليم  السابق 
شقري، واملستشاران أسامة خشاب والعميد بولس مطر، أشارت إىل 
طالبوا  هم  حادة«.  تُكن  األمريكيون مل  استخدمها  اليت  »اللهجة  أن 
تنجح  أن  يريد  »لبنان  أن  عون  أكد  بينما  هوف،  خط  إىل  بالعودة 
املفاوضات، ألن ذلك يعزز االستقرار يف اجلنوب، وميّكن من استثمار 
املوارد الطبيعية من غاز ونفط«. وقال إن »الصعوبات اليت برزت 
يف اجلولة األخرية للتفاوض ميكن تذليلها، من خالل حبث معّمق يرتكز 
على احلقوق الدولية، ومواد قانون البحار«، مؤكدًا أن »الوفد اللبناني 
إىل  الفتًا  أساسها«،  على  يفاوض  واضحة  تعليمات  لديه  املفاوض 
إجرائها«.  من  الغاية  لتحقيق  املفاوضات،  هذه  استمرار  »ضرورة 
وعلمت »األخبار« أن عون استند اىل خريطة ملسح جوي بريطاني قديم 

يعّزز املوقف اللبناني، وال خيالف قانون البحار.
اجلواب اللبناني نفسه مسعه املوفد األمريكي خالل لقائه الوفد اللبناني 
املفاوض، كما يف اجتماعه مع قائد اجليش العماد جوزف عون، يف 

مكتبه يف الريزة، حبضور رئيس الوفد العميد الركن بسام ياسني.
اهلجمة  هذه  امتصاص  حُياول  اآلن،  حّتى  اللبناني،  اجلانب  أن  ومع 
األمريكية لتمرير ما تبّقى لإلدارة األمريكية الراحلة، وعدم الوقوع يف 
فّخ ما تريده »إسرائيل«، أكدت مصادر مطلعة أن »التهديد األمريكي 
كان جّديًا جدًا ومرتفع السقف، وهناك تهديد بفرض عقوبات قريبة 
على أي شخص يتمّسك مبساحة الـ2200 كيلومرت مربع، بذريعة أن هذا 
التمّسك يعرقل املفاوضات«. وليس ذلك فحسب، بل إن »التهديد 
يصل إىل حّد الربط بني الرتسيم كما يريده األمريكيون )وإسرائيل 

ضمنًا( وبنَي تضييق اخلناق اقتصاديًا وماليًا أكثر فأكثر«.
وهاتان  امللف.  بهذا  متصلتان  مسألتان  املصادر  استوقفت  وهنا 
العامل  اغتيال  من  بدءًا  األمين،  التوتر  تصاُعد  أواًل،  هما:  املسألتان 
اإلسرائيلية  املناورات  إىل  وصواًل  زاده،  حمسن  اإليراني  النووي 
الشمال،  جبهة  على  اإلسرائيلي  واالستنفار  الشمالية،  احلدود  على 
وعلى  اللبنانية،  األجواء  يف  االسرائيلية  الطائرات  حركة  وتكثيف 
مستويات منخفضة جدًا ولفرتات طويلة. وثانيًا، إصرار رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على االستثمار بالرئيس األمريكي دونالد 
ترامب حتى آخر يوم لألخري يف البيت األبيض، من أجل الضغط على 
لبنان لتحصيل ما مُيكن حتصيله من تنازالت يف ملف الرتسيم، ورمبا 
اتفاقات ما بعد الرتسيم، تِصل اىل حد »التطبيع حتت املاء« من خالل 
توزيع الثروة النفطية عرب شركات واحدة تعمل يف املكامن املشرتكة 
ما  أن  نتنياهو  يعترب  إذ  احملتلة،  وفلسطني  لبنان  بني  احلدود  على 
مُيكن احلصول عليه اآلن من خالل ضغط اإلدارة األمريكية احلالية، من 

املؤّكد لن يكون متاحًا مع إدارة بايدن.

سالح أمريكي ثقيل على طاولة مفاوضات 
الرتسيم: التنازل أو العقوبات

ميسم رزق
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مـقاالت وتـحقيقات

إدارة ترامب تلعب »صولد 
ضغوطات« على لبنان قبل رحيلها

حسن زلغوط
يبدوأناالدارةاالمريكية»الرتامبية«اليتتستعدللرحيلعن
»صولد تلعب ان قررت قد املقبل، الشهر االبيض البيت

عقوبات«علىلبنانحبجةتضييقاخلناقعلى»حزباهلل«.
السلوك هو هذا األمريكي املنحى تؤكد اليت واملعطيات
اجلديدالذيبدأتتتعاطىفيهواشنطنمعلبنان،فهييف
بادئاالمرفرضتحصارًاماليًاعلىلبنانمنخاللالضغط
حاضرة كانت لطاملا اليت الدول وبعض املاحنة علىالدول
للمساعدةعندأيةأزمةيقعفيهالبنانوالطلباىلهذهالدول
حجباملساعداتحتتحججخمتلفة،وقدانتقلتادارةترامب
يفلعبةالعقوباتاىلمرحلةثانيةمنخاللفرضها»الفيتو«
علىتأليفاحلكومةالعتيدةحيثتشرتطعلىالرئيساملكلف
إبعاد»حزباهلل«عنأيةتوليفةحكوميةوإالفإنهالنتتعامل
معهذهاحلكومةالبلإنهاستفرضاملزيدمنالضغوطعليها

لتكبيلها.
وكأنواشنطنمليكفهاكلذلكحيثتفيداملعلوماتاملستقاة
مناكثرمنمصدرعليم،بأنواشنطنمنخاللدبلوماسيتها
بعثتبرسالةاىلحاكممصرفلبنانحتثهعلىالقيامخبطوات
منشأنهاتفاقماالزمةالنقديةواالجتماعيةيفسبيلإحداث
فوضىداخليةوإرباكلبنانيفهذهاملرحلة،وقدتوجاحلراك
األمريكيضدلبنانمنخاللتعليقاملفاوضاتبشأنترسيم
معه حاماًل لبنان اىل وسيطها جميء بانتظار املائية احلدود
رزمةمناالقرتاحاتاليتالتصبيفصاحللبنانالذيازعج
من أمنلة قيد عن التنازل ورفضه مبوقفه بتصلبه واشنطن

حقوقهالربيةوالبحرية.
هذهاخلطواتاالمريكيةالسيئةجتاهلبنانمنشأنهابالتأكيد
انكماش وزيادةيف جهة، من احلكومة عمليةتأليف فرملة
الدورةاالقتصاديةوالتجاريةواملاليةيفلبنانمنجهةأخرى،
حيثسيغيبلبنانبالطبععناملؤمترالذيسيعقديفباريس
املؤمتر هذا لبنان، يف االنسانية واملساعدات الدعم حلشد
الذيكانيتوجبأنحتضرهحكومةلبنانيةمكتملةاالوصاف
لالستفادةمنهقدراملستطاع،وهذاماأزعجفرنسااليتكانت
لتأليفحكومةتكونقادرةعلىحماكاة تسعىبشكلحثيث

املطالبالدوليةيفماخصاالصالحات.
يفموازاةذلك،أيناصبحتعمليةتأليفاحلكومة؟منخالل
املعطياتالسياسيةيبدوانشراينيالتواصلبنياهلاحلل
والربطماتزالمسدودة،وملتربزيفالساعاتاملاضيةأية
إحداثخرقيفجدار بإمكانية انتوحي مؤشراتمنشأنها
إن مواقفه وراء فريق بفعلمترتسكل وذلك االزمة، هذه

بشأنتسميةالوزراءأوتوزيعبعضاحلقائب.
استمرار ان عليمة تؤكدمصادرسياسية السياق، ويفهذا
اجلفاءاملوجودبنيقصربعبداو«بيتالوسط«منشأنهأن
يبقيالوضعاحلكومييدوريفاحللقةاملفرغة،علىالرغممما
الرئيس جيب يف جاهزة باتت احلكومية التوليفة بأن يقال
املكلفالذيينتظرالفرصةالساحنةلوضعهابنييديشريكه
يفالتأليفأيرئيساجلمهوريةالختاذالقرار،علمًابأنبعض
املعلوماتتؤكدبأنهذهالتوليفةمؤلفةمنمثانيةعشروزيرًا،
فيماالرئيسعونيُصرعلىأنتكونعشرينية،علمًاأنالعامل
الداخليليسوحدهمنيقفحجرعثرةأماموالدةاحلكومة،
فالعاملاخلارجيرمبايكوناكثرتأثريًايفهذااالستحقاقوهو
مايعينانهناكعدةمراحلجيبانتقطعيفلبنانوخارجه
بتأليف للذهاب أعطي قد األخضر بأنالضوء ُيقال ان قبل

حكومةجديدةيفلبنان.
والختفياملصادراستمراروجودحالةمناجلفاءبنيالرئيسني
عونواحلريري،وهذااملناخغرياملريحوحدهكفيلباستمرار
األخرى العوامل عن ناهيك الزجاجة عنق يف التأليف عملية
املعرقلةواليتالتقلأهميةعنالصورةالسوداويةاليتتطبع
العالقةبنيرئيساجلمهوريةوالرئيساملكلف،وهومايعين
اننامستمرونيفمشاهدةالكباشالسياسيعلىخطالنار،
تطرأ مل ما الطالع، العام بداية اىل ميتد رمبا الكباش وهذا
تطوراتماحتتمعلىالقوىالسياسيةالعودةاىلمبدأتبادل
التنازالتاليتعلىمايبدوتبقىالطريقاألفضللبلوغاحللول

لالزماتاملوجودةويفمقدمهاأزمةالتأليف.
ويفتقديرهذهاملصادرأنمابرزيفاآلونةاالخريةمناحتدام
يفحدةالصراعاألمريكي-الايرانيوارتفاعمنسوبالتوتر
بنيالبلدينمنشأنهأنيرخيبظاللغريمرحيةعلىالواقع
باتت اليت التأليف عملية وتعيق أزماته، من فتزيد اللبناني
حكمًامعلقةعلىحبلالتطوراتاملنتظرةيفاملنطقةيفغضون
يف سيجري ما مقدمها يف يأتي واليت املقبلني، الشهرين
البيتاالبيضمعرحيلالرئيسترامبالذييغادروعينهعلى
ايرانوثرواتالشرقاالوسطمنجهة،وحفظأمناسرائيل
منجهةثانية،وهوالذياعطىتلأبيبمامليعطهأيرئيس

أمريكيمنذقيامهذاالكيانيففلسطنياحملتلة.
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الرّد اإليراني على اغتيال زادة.. اسرتاتيجية متكاملة حتبط أهداف العدو وتردعه
حسن حـردان

الرّدعلىجرمية أّناجلمهوريةاإلسالميةقّررت الواضح باتمن
هاالكبريحمسنفخريزادةعلىأيديعمالءاملوساد اغتيالعاملمِ
تقطع الوقت، ذات ورادعةيف ذكية بطريقة لكن الصهيوني،
الطريقعلىاهلدفالصهيونيامُلرادمنوراءتوقيتتنفيذاجلرمية
وهودفعإيرانإىلرّدغريمدروسيقودإىلإشعالحربتريدها
األمريكيدونالد الرئيس يعارضها وال بنيامنينتنياهو حكومة
ترامب،طاملاأنهاتؤديإىلوضعاملزيدمنالعراقيلواملصاعب
أمامإدارةالرئيساملنتخبجوبايدنلدىتسلمهمقاليدالسلطة
رمسيايف20كانونالثانياملقبل..وبالتاليجعلعودتهإىل
واستجابة إرضاء ترامب، منه انسحب الذي النووي، االتفاق
لطلباتنتنياهوواللوبياإلسرائيلياألمريكييفواشنطن،أمرًا

مستحياًلأوصعبًا…
مناملعروفعنالقيادةاإليرانيةأنهاالتقدمعلىردودانفعالية،
وهيحتسبجيدًاخطواتوردودأفعاهلاعلىاّياعتداءتتعّرض
له،وهذاماملسناهيفطريقةإسقاطالطائرةاألمريكيةاملتطّورة
املاضي، العام اإليرانية األجواء اخرتاقها لدى طيار دون من
جنود فيها كان أخرى طائرة إسقاط فيها جتّنبت طريقة وهي
األمريكي اجليش اغتيال على إيران رّد أمريكيون..وكذلكيف
الثوري يفاحلرس القدس قائدفيلق سليماني للفريققاسم
معرئيسهيئةاحلشدالشعيبالعراقيابومهدياملهندسيف
مطاربغداد،عربقصفقاعدة»عنياألسد«األمريكيةيفالعراق
ترامب، إلدارة صفعة بذلك موّجهة متطورة.. إيرانية بصواريخ

اضطرتإىلابتالعها.
انطالقًامنذلكفإّنالقيادةاإليرانيةيبدوانهاقّررتالقيامبرّد
متعّدداألشكالعلىاغتيالزادة،يفإطاراسرتاتيجيةمتكاملة

تبغيحتقيقاألهدافالتالية:
اهلدفاألول،تدفيعالعدوالصهيونيمثنجرميتهوإفهامهأنهال
يستطيعأنيعتديعلىإيرانمندونأنينالالعقاب..ويف

ذلكرّداعتبارللشهيدزادةوالكرامةالوطنيةاإليرانية.
اهلدفالثاني،ردعالعدوانيةالصهيونيةوجعلالقادةالصهاينة
على باالعتداء يفكروا أن قبل يفاملستقبل مرة الف يفكرون

إيران.
خلق يف الصهيوني الكيان أماني حتقيق عدم الثالث، اهلدف
االلتزام إىل للعودة املقبلة بايدن إدارة سعي أمام العراقيل
باالتفاقالنووي.وهوماالتريدهحكومةنتنياهووإدارةترامب.

هذهاالسرتاتيجيةاإليرانيةيفالرّدمنالواضحأنهابدأتواتضحت
خطوطهااألساسية،وهيستأخذنواحيعدة:

أواًل،قرارجملسالشورىاإليرانيبالتصويتعلىقرارملزمملنظمة
الطاقةاإليرانيةيقضيبالعودةإىلرفعختصيباليورانيومبنسبة
اإلسرائيلي للهدف ضربة يشكل القرار هذا ومثل باملئة.. 20
العلماء اغتيال وراء من النووي الربنامج تعطيل إىل الساعي
اإليرانيني،وبالتاليإيصالرسالةقويةبأّناغتيالزادةلنيؤثر
علىالربنامجالنوويبلأّدىإىلزيادةإصرارإيرانعلىتطوير
برناجمهاوالقوللكّلالدولالغربيةبأّنطهرانلنتبقىوحيدة
ملتزمةباالتفاقمناآلنوصاعدًا،فإمايلتزماجلميعمايتوجب
عليهمباالتفاق،أواّنإيرانغريمعنيةباحلّدمنبرناجمهاونسبة
التخصيبوبإمكانهاانحتصلعلىكّلماحتتاجهمنوقودنووي

حملطاتها،أوألغراضالصناعاتالنوويةبإمكانياتهاالذاتية.
ثانيًا،سّداملنافذاليتجيريمنخالهلاكشفحركةالعلماءاإليرانيني
وتتيحمعرفةاملعلوماتعنهم،وذلكعربوقفالعملبالربوتوكول
اإلضايفيفاالتفاقالنووي،ووقفعملياتالتفتيشاليتيقوم
بهامفتشووكالةالطاقةالدولية،والذينتبنّياّنبعضهميقوم
مبهمةالتجّسسبثوباملفتشنيويقفونوراءتسريباملعلومات

عنالعلماءاإليرانينيللموسادالصهيونيوالـ»سيأيآي«.
املوساد عمالء مبالحقة االستباقية األمنية اإلجراءات اختاذ ثالثًا،
والـ»سيأيآي«يفداخلإيران،اىلجانباختاذإجراءاتأمنية
استثنائيةاحرتازيةحلمايةالعلماءعلىحنويسّدالثغراتاليتنفذ
العلماءيف من عدد اغتيال عمليات لتنفيذ املوساد عمالء منها

السنواتاملاضيةوصواًلإىلاغتيالالعاملفخريزادة.
رابعًا،الرّدبعمليةأمنيةمننفسالعيارالثقيلضّدكيانالعدو
اّنالرّدمناآلنوصاعدًاسيكون الصهيونيلردعهوالقولله
باملثلعلىاّياعتداءأمينتتعّرضلهاجلمهوريةاالسالمية..حبيث
تفرضمعادلةردعيةعلىغراراملعادلةاليتفرضتهااملقاومةيف

لبنانيفمواجهةاّياعتداءصهيوني.
فالعدوالصهيونيكمااملستعمراألمريكيوالغربي،اليفهمسوى
التمادي على إمنايشجعه اعتداءاته أمام تراٍخ وأّي القوة.. لغة
يفحروبهاألمنية،وهلذاأعلنتإيرانأّنالرّدالبّدانهآتلكن
بالتوقيتواملكاناملناسبنيمباحيققاألهدافاملطلوبةإيرانيًامن
وراء نتنياهومن إليهاحكومة اليتسعت األهداف جهة،وحيبط

تنفيذجرميتهاباغتيالالعاملفخريزادةمنجهةثانية.
اّناعتمادمثلهذهاالسرتاتيجيةوإْنجاءمتأخرًا،إالأنهباتملحًا
والحيتملاالنتظار،السيمابعدأنخسرتإيرانخنبةمنخرية
الصهيونية الغربية األمريكية االسرتاتيجية أّن وأيقنت علمائها،
النووي،ويفنفس باالتفاق إيرانوحيدةملتزمة بإبقاء تقضي
الوقتتصّعدضّدهااحلروباالقتصاديةواألمنيةإلنهاكهاوالنيل
إىل وصواًل علمائها، تصفية املقدمة ويف قّوتها عناصر من

اهليمنة ومقاومةسياسات الصمود على قدرتها إضعاف حماولة
االستعماريةومنعهامنتعزيزوحتصنياستقالهلاومواصلةدعمها
االستعمارية واهليمنة الصهيوني االحتالل ضّد املقاومة قوى
لقدجاءتجرميةاغتيالالشهيدزادةمبثابة الغربية…  األمريكية
االقتصادية احلروب هذه مع التعايش خطورة أظهر زادة جرس
واألمنية،وضرورةانتهاجاسرتاتيجيةهجوميةردعيةشاملةتضع
حدًاللعدوانيةالصهيونية،اليتحتظىبضوءأخضرأمريكيغربي
جرمية إدانة على الغربية العواصم إقدام عدم خالل من اتضح
واستقالل سيادة على سافرًا اعتداء تشكل اليت زادة، اغتيال
واالتفاق الدولية واملواثيق للقوانني موصوفًا وانتهاكًا إيران
عليه أنصادق بعد اتفاقًادوليًا ليصبح الذيحتّول النووي،

جملساألمنالدولي..

كانُيفرتضأنُتعقداليوماجللسةاخلامسةمنُمفاوضاتترسيم
احلدودغريامُلباشرةبنيلبنانوإسرائيل،برعايةاألممامُلتحدة،
َئتحتىإشعارآخر.فماالذيحصل،وهلسيتّم لكّناجللسةأرجمِ

وضعهذاامللّفاحلّساسعلىالرّفجُمّدًدا؟.
أّنأوىلحُماوالتحتريكهذاامللّف التذكريإىل ُبدمن بدايةال
تعودألكثرمنعقدمنالزمن،لكّن»الضوءاألخضر«اإلقليمي-
دتاجللسةاألوىل الَدوليلبدءامُلفاوضاتحصلهذاالعام،وُعقمِ
يف14تشريناألّولاملاضي،وكانُيفرتضأنتتواصلاجللسات
ّتة ُمهلةسمِ أّنهكانجرىحتديد مبعّدلجلسةكّلأسبوعني،علًما
أشهرللتوّصلإىلنتيجة.إشارةأيًضاإىلأّناجللسةالرابعةمن
امُلفاوضات،واليتكانتقدُعقدتيف11تشرينالثانياملاضي،
شهدتخالًفاجوهرًيابنيالوفديناللبنانيواإلسرائيلي،بعدأن
واخلرائط، وامُلستندات الوثائق من واسعة جمموعة لبنان عرض
إلثباتأحّقيتهمبساحةجغرافّيةحبرّيةتبلغ2290كيلومرًتامرّبًعا،
البحرّية القوانني بنود من مبجموعة التفاوضي موقفه دّعم وهو
امُلعتمدةعاملًياوامُلعرتفبهاَدولًيا.وقدأثارهذاالتحّولغضب
البداية-ومازال،حصراخلالف الوفداإلسرائيليالذيحاولمنذ
احُلدوديالبحريمعلبنان،ببقعةجغرافّيةالتتجاوز860كيلومرًتا
مرّبًعا.وهذاالفارقالكبرييفالتقديريعودإىلإختالفيفشكل
واإلسرائيلي، اللبناني اجلانبني قبل من املرسوم البحري اخلط

وحتديًداإىلزاويةإحنداره،وكذلكإىلنقطةاإلنطالقالربّية.
وبعدتأجيلاجللسةاخلامسة،بالتزامنمعتوّجهاملبعوثاألمريكي
ُمفاوضاتالرتسيم، جلسات حيضر كان الذي روشيه دو جون
إىللبنان،إلجراءحمادثاتمععددمناملسؤولني،تبنّيللجميع
تقنًيا، يكن مل املاضية األسابيع خالل حصل الذي التأجيل أّن
فهمن وأّناإلنتقاداتاإلسرائيلّيةاليتزعمتبأّنلبنانغرّيَموقمِ
الرتسيممّراتعّدة،هدفإىلتوترياألجواءوالتهّربمنالتفاوض.
وبالتالي،بداًلمنأنيقومالوفداإلسرائيليبتفنيدوثائقلبنان،
من نوع إىل األمور ذهبت واخلرائط، بامُلستندات عليها وبالرّد
التجميدالقسري،حبيثإضطّراجلانباألمريكيالذيُيفرتضأن
يلعبدورالوسيط،إىلالتدّخلبهدفحتديداخُلطواتامُلقبلة،بناء
علىنتائجاحمُلادثاتاليتسيجريهاخاللالساعاتالقليلةامُلقبلة

معاجلانبنياللبنانيواإلسرائيلي،بشكلمنفصلبطبيعةاحلال.
امُلستقبل يف للحدود ترسيم جلسات ال امَلعلومات، وحبسب
الواسعة اهُلّوة وستزيد عدميةالفائدة، ستكون ألّنها القريب،
أصاًل،مامليسبقهااحلداألدنىمنالتفاهمعلىاخُلطوطالعريضة
للُمفاوضات.وبالتالي،يفحالفشلالوسيطاألمريكيامُلفرتض،
العريضة،من امُلفاوضاتوُخطوطها إعادةحتديدمسارهذه يف
العام نهاية موعد تفوق طويلة، مجود فرتة نشهد أن امُلتوّقع
ّهدالطريقللعودة احلالي،وتستمّرحتىُحصولأّيتطّورُمهممُيَ
مبطالبه، ُمتمّسك اللبناني اجلانب أّن إىل إشارة التفاوض. إىل
ويعتربأّنهاحُمّقةكونهاَمدعومةبالوثائقوباخلرائط،يفحنيأّن
اجلانباالسرائيلييعتمدسياسةتهّجمإعالميعلىلبنان،ويضع
احلصر، ال املثال سبيل على منها العرقلة، إىل تهدف شروًطا
تسريع حبّجة اللبناني اجلانب مع مباشرة مبفاوضات امُلطالبة
اخلطوات،وكذلكحصرالتفاوضمبساحةجغرافّيةضّيقة،وحتديًدا
خبطترسيمُتسّميهإسرائيل»خطهوف«ُمسبًقا.إىلذلك،ُيوجد
رأييعتربأّناجلانباألمريكي،َيستخدمبدورهَملّفترسيماحُلدود
للضغطعلىلبنان،حيثاّنهُيدرجهيفسياقجمموعةُمتكاملةمن
1701 رقم الدولي القرار بتعديل امُلزمنة بالرغبة تبدأ الُضغوط،
مبايسمحلقواتالطوارئالعاملةيفاجلنوببتوسيعصالحياتها
وعملّياتالتفتيشاليتتقومبها،وتصلإىلحّدعزل»حزباهلل«

بشكلكاملتام،معمابينهمامنشروطومطالب.
لبنان من كّل رغبة من الرغم وعلى سبق، ما كّل من وإنطالًقا
وإسرائيل-كّلمنموقعهوألسبابهاخلاصة،بالتوّصلإىلتسوية
سريعةيفملفترسيماحلدود،لإلنطالقيفأعمالالتنقيبعن
اإلقليمّية، مناملياه احُلدودّية املناطق يف النفطّية امُلشتّقات
عام وضع على َمعطوفة كبرية، ُصعوبات ُتواجه األمور أّن يبدو
يفالبيت إنتقالالسلطة عملّية إنتهاء إنتظار يف ُمستقّر، غري

األبيض.

ّدًدا؟! مجُفاوضات ترسيم احلجُدود.. إىل الرّف مجُ
ناجي س. البستاني
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مـقاالت وتـحقيقات

 ترسيم احلدود:
تهديٌد أمريكّي بوقف املفاوضات

ميسم رزق
مدفوع  أمريكي،  طلب  على  بناًء 
جلسة  تأجيل  جرى  إسرائيلية،  برغبة 
املفاوضات غري املباشرة بشأن ترسيم 
احلدود بنَي لبنان وكيان العدو، اليت 
كانت مقررة غدًا، من دون حتديد أي 
موِعد جللسة الحقة، بينما جرى التداول 
مبعلومات عن أن رئيس الوفد األمريكي 
سيزور  روشيه،  دو  جون  )الوسيط( 
لبنان للقاء املسؤولني فيه، فيما عِلمت 
»األخبار« أنه سيكون له لقاء أيضًا مع 
قيادة اجليش. جاء هذا الطلب الفتًا، 
على وقع مناخات متوترة يف اإلقليم، 
علمًا بأن مصري التفاوض قد بدأ يرتّنح 
واليت  السابقة،  اجللسة  انتهاء  منذ 
عمَد اجلانب اإلسرائيلي من بعدها إىل 
فيها  يّتهمه  لبنان  مواقف ضد  إطالق 

بأنه تراجع عّما مّت االتفاق عليه.
نقلته  ما  هو  أكثر  الالِفت  أن  غرَي 
البث اإلسرائيلية الرمسية  أمس هيئة 
»الوسيط  إن  قوله  عن مصدر رمسي 
إعداد  على  الرتكيز  ر  قرَّ األمريكي 
األرضية للمباحثات املقبلة«. من هذه 
كن فهم بعض جوانب الزيارة  اجلملة يمُ
»إعداد  بعبارة  واملقصود  األمريكية. 
األرضية«، توفري أجواء للتفاوض ترتاح 
ممارسة  خالل  من  »إسرائيل«،  فيها 
املزيد من الضغوط على لبنان للرتاجع 

عن موقفه وسقفه التفاوضي.
اآلتي  األمريكي  السفري  سيقوله  وما 
زميلته،  له  مّهدت  بريوت،  إىل 
السفرية األمريكية إىل لبنان، دوروثي 
رئيس جملس  أمس  زارت  اليت  شيا، 
مصادر  أن  ورغم  بّري.  نبيه  النواب 
اىل  السفرية  تطّرق  نفت  التنية  عني 
مسألة املفاوضات يف االجتماع، علمت 
»األخبار« أن شيا أبلغت كاًل من رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس 
العماد  اجليش  وقائد  النواب،  جملس 
ال  قد  املفاوضات  أن  عون،  جوزف 
تكون مفيدة يف حال أصّر لبنان على 
خطة  وضع  اىل  داعية  األخري،  موقفه 
طاولة  اىل  العودة  قبل  جديدة  عمل 

املفاوضات.
السفرية  أن  املعلومات  وذكرت 
األمريكية تعترب أن خط هوف هو خط 
العودة  حماولة  وأن  للبنان،  منصف 
ستنسف  أخرى  وخطوط  نقاط  اىل 
التوصل  فرصة  وتضّيع  املفاوضات 
باستثمار  للبنان  يسمح  اتفاق  اىل 
سريع لثرواته النفطية من أجل مواجهة 

أزمته املالية واالقتصادية الصعبة.
لبنان  وفد  رئيس  عن  قل  نمُ وفيما 
لن  إنه  قوله  ياسني  بسام  العميد 
مستعد  وإنه  عرضه،  عّما  أبدًا  يرتاجع 
مصدر  قال  منصبه،  من  لالستقالة 
اجليش  قائد  إن  غربي  دبلوماسي 
سيدرس األمر مع الرئيس عون قريبًا 
جدًا. وأعربت املصادر عن خشيتها من 
املزايدات  إطار  ضمن  امللف  إدخال 
بني القوى اللبنانية املتصارعة اليوم، 
الفتة  املهمة،  تعطيل  اىل  يؤدي  ما 
على  دّلت  اجلانبية  اتصاالتها  أن  اىل 
أن توجيهات الوفد املفاوض يتوالها 
قائد اجليش وأحد الضباط املساعدين 
له ومستشار مدني هو من السياسيني 
الناشطني يف البالد. ولفتت إىل أن 
الرئيس عون مل يعد يتدخل بعد جلسة 

التوجيهات األولية.
منذ انتهاء جلسة التفاوض األخرية، مل 
مترير  عن  اإلسرائيلي  اجلانب  يتوّقف 
بفشل  فيها  يهّدد  إعالمه  رساِئل يف 
للبنان.  املسؤولية  وحتميل  الرتسيم 
وكاَن واضحًا أن العدو استفّزه موقف 
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لبنان برفعه سقفه التفاوضي اىل حّد 
بعيد، مقرتحًا اسرتداد مساحة تتخطى 
مساحة  من  بداًل  مربعًا،  كلم   2190
863 كلم مربعًا. يومها، وفور انتهاء 
اجللسة، استنفرت السفرية األمريكية، 
وقصدت برفقة املنسق اخلاص لألمم 
املتحدة يف لبنان يان كوبيتش قصر 
عون  ميشال  الرئيس  للقاء  بعبدا 
للتعبري عن استياء أمريكي من املوقف 
اللبناني املستجد، داعية إىل االلتزام 
أي  سابقًا«،  عليه  االتفاق  »جرى  مبا 

التفاوض على الـ863 كيلومرتًا.
أوساط  أشارت  السياق،  هذا  يف 
بتأجيل  تبّلغ  »لبنان  أن  إىل  مطلعة 
إىل  الفتة  أسبوع«،  حنو  منذ  اجللسة 
أن »اإلسرائيليني يريدون العودة اىل 
وهي  للتفاوض،  كمنطلق   B23 نقطة 
النقطة اليت مت التوافق على ترسيمها 
بني »إسرائيل« وقربص بني العامني 
2008 و2010، نتيجة خطأ حصل عام 
لبنان  قبل  من  الرتسيم  يف   2007
لذا  لصاحلها.  »إسرائيل«  واستغلته 
باحلصول  اجلديد  اللبناني  الطرح  أتى 
إضافية  كيلومرتًا   1430 مساحة  على 
الوفد  نقمة  أثار  ما   ،863 الـ  اىل 

اإلسرائيلي.
عند  أجواًء  »هناك  إن  املصادر  تقول 
الطرف املقابل تتحدث عن أن استكمال 
املرحلة  هذه  يف  التفاوض  جلسات 
سيدور يف حلقة مفرغة بانتظار تبلور 
سياسة اإلدارة األمريكية اجلديدة بعد 
وصول جو بايدن إىل البيت األبيض«. 
وبالتالي، فإن هذا التأجيل »لن يكون 
له تداعيات سلبية اال يف حال حصول 
بعد  يتأكد  مل  وفيما  معني«.  طارئ 
إذا ما كان السفري األمريكي سيلتقي 
هذه  يف  إسرائيليني  مسؤولني 
الفرتة، فإن التوقعات تصّب يف خانة 
ستتصاعد  لبنان  على  »الضغوط  أن 
أن  كن  يمُ إذ  املقبلة«،  املرحلة  يف 
واإلسرائيليون  ترامب  إدارة  »تكون 
من  املتبقيني  الشهرين  يف  يريدون 
خالل  من  ما  خرق  اإلدارة حتقيق  عمر 
مطلبه  عن  الرتاجع  إىل  لبنان  دفع 
وإعادته اىل نقطة التفاوض اليت يريد 
العدو االنطالق منها«. وهنا، تقتضي 
»التزام  املصادر،  حبسب  املصلحة، 
لبنان بالسقف الذي وضعه، ومقاومة 
الضغوط وإلزام األطراف خالل هذين 
اجلديدة  اإلدارة  بانتظار  الشهرين 
أيضًا، حتى ال نظهر مبظهر املرتاجع«.

 هل بدأت السفرية األمريكية بممارسة 
الضغوط من عني التينة؟

غرَي أن مصادر أخرى قالت لـ«األخبار« 
ألنهم  األمريكيون  طلبه  »التأجيل  إن 
مل  السابقة  اجللسات  بأن  شعروا 
هذا  يف  وأنهم  نتيجة،  أي  حتقق 
االجتماع  يريدون  املستقطع  الوقت 
واإلسرائيلي،  اللبناني  الطرفني  مع 
الستكشاف  حدة،  على  منهما  كل 
ذلك  مشّبهة  وسقوفهما«،  آفاقهما 
اتفاق  على  حصلت  اليت  »بالوساطة 
أسس  وضع  أجل  من  سابقًا،  اإلطار 

جديدة للتفاوض«.
العدو  كما  لبنان  حاجة  كانت  وبينما 
كبرية  االتفاق  هذا  اىل  اإلسرائيلي 
يف  االستثمار  اىل  منهما  كّل  حلاجة 
مطلعة  سياسية  أوساط  أبدت  الغاز، 
ختّوفها من أن يكون جتميد التفاوض 
عامل توتر، يضاف إىل العوامل األخرى 
وعسكرية  أمنية  مبناخات  تتصل  اليت 

وسياسية دقيقة يف املنطقة.

 واشنطن ُتلّوح بعقوبات على مصرف لبنان!

»األخبار«

تتصاعد الضغوط األمريكية على لبنان، 
أو  املقاومة  على  تقتصر  تعد  مل  وهي 
البيت«  »داخل  أصبحت  بل  حلفائها، 
األمريكي. فبدت الفتة االثنني املاضي 
ال   - لبنان  ملصرف  أمريكية  تهديدات 
من  احملمي  سالمة  رياض  حلاكمه 
»وول سرتيت  واشنطن - عرب صحيفة 
فرضتها  إن   - العقوبات  جورنال«. 
عقوبات  ليست   - املتحدة  الواليات 
على املصرف املركزي، بل إعالن حرٍب 
اقتصاده اهلش  بنّية تدمري  لبنان  على 
أصاًل. فمعاقبة املصرف املركزي تعين 
املالي  النظام  عن  نهائيًا  لبنان  عزل 

العاملي.
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  يّثل 
املتحدة  الواليات  نظر  يف  سالمة، 
حتميله  وممنوع  »الثقة«،  األمريكية، 
يف  والنقدي  املالي  االنهيار  مسؤولية 
األمريكية  السفرية  قالته  الكالم  البلد. 
حزيران  شّيا يف  دوروثي  لبنان،  لدى 
قابلٍة هلا مع قناة »أو تي  املاضي خالل ممُ
عتربًة رّدًا على سؤال حول دور  يف«، ممُ
سالمة أّنه »ال يصّح اخّتاذ أي شخص أو 
لبنان  انهيار  عن  فداء  مؤسسة ككبش 
االقتصادي«، وأّكدت أّنه حيظى »بثقة 

كبرية يف اجملتمع املالي الدولي«. 
مل تكتف شيا بـ »إعطاء رأيها« بسالمة، 
الدفاعية  وسائلها  كّل  استنفرت  بل 
لتمنع  إقالته،  موضوع  تح  فمُ أن  جّرد  مبمُ
املّس به. زارت رئيس حكومة تصريف 
بكّل  عربًة  ممُ دياب،  حّسان  األعمال، 
استبدال  بالدها  رفض  عن  وضوح 

سالمة حباكم مصرف مركزي آخر.
سرتيت  »وول  تنشر  حني  لذلك،   
جورنال« تقريرًا بعنوان »مصرف لبنان 
الفساد«،  من  جّدية  خماوف  ؤّجج  يمُ
الضغوط  أّن  إىل  »مؤّشرًا«  ذلك  يكون 
األمريكية على لبنان تتجه إىل املزيد من 
سالمة،  ليس  هنا  فاملقصود  التشدد. 
يف  االوىل  ووديعتهم  األمريكيني  ثقة 
لبنان، بل املصرف املركزي كمؤسسة.

الصحيفة  هي  جورنال«  »وول سرتيت 
على  عقوبات  فرض  خرب  نشرت  اليت 
رئيس التيار الوطين احلّر، النائب جربان 
القرار  إعالن  من  ساعات  قبل  باسيل، 

رمسيًا.
 يستحوذ عليها »قطب اإلعالم«، روبرت 
مردوخ، املالك أيضًا لتلفزيون »فوكس 
األصل،  األسرتالي  مردوخ،  نيوز«. 
ويدعم  يينيًا،  السياسة  يف  صّنف  يمُ
اجلمهوري  احلزب  وماديًا محالت  معنويًا 

األمريكي.
للتقرير  جورنال«  »وول سرتيت  َنشرمُ   
عن مصرف لبنان، ليس أمرًا عابرًا، وال 
كن إاّل التعامل معه كـ »جرس إنذار«،  يمُ
اعترب  نفسه  فاملقال  جّدي.  وتهديد 
خطوة  تملة،  حممُ بعقوبات  »التهديد  أّن 
نّفذها واشنطن جتاه أعدائها،  عادًة ما تمُ
وفنزويال«،  وإيران  الشمالية  ككوريا 
ولكّن الواليات املتحدة قّررت استغالل 
التمويل  إىل  املاّسة  لبنان  »حاجة 
اجلنائي  بالتدقيق  للمطالبة  الطارئ، 
املصرف  عمليات  عن  الكشف  يف  أماًل 

املركزي الغامضة«. 
واشنطن  بأّن  هنا  الصحيفة  تعرتف 
تعمل  بل  ال  اللبنانية،  األزمة  تستغل 
مكاسب  انتزاع  بهدف  تأجيجها،  على 
»مسؤولون  سّرب  ويمُ سياسية. 
تتم  لن  أّنه  عن  معلومات  أمريكيون« 
املوافقة على أي »خطة إنقاذ من دون 
صندوق  ريده  يمُ الذي  الربنامج  اعتماد 
توّفر فرصة  لبنان  أزمة  الدولي.  النقد 
املالية  الدبلوماسية  الستخدام  فريدة 

لكبح نفوذ حزب اهلل«.
»مسؤولني  عن  التقرير  وينقل   
أّن  وغربيني«  أمريكيني  ودبلوماسيني 

»يف  املركزي  املصرف  على  الضغوط 
اهلل،  حزب  حملاربة  دولية  محلة  إطار 
الفساد،  ومكافحة  إيران،  من  املدعوم 
االقتصادية  األزمة  حّدة  وختفيف 
سالمة  رياض  تهمني  ممُ والسياسية«، 
»بعرقلة التدقيق اجلنائي، بالتعاون مع 

رتبطة مع حزب اهلل«. جهات حكومية ممُ
األمني  التقرير من خطاب  اجتزأ  بٍث،  خبمُ
نصر  حسن  السّيد  اهلل،  حلزب  العام 
اهلل حني أطّل موضحًا عدم وجود عالقة 
وحزب  اللبناني  املصريف  النظام  بني 
اهلل، نافيًا أن يكون األخري يتسّبب يف 
الضغط على اللرية وخلق أزمة دوالر يف 
السوق، ألّن »حزب اهلل يأتي بالدوالرات 

إىل لبنان«.
جورنال«  سرتيت  »وول  فاستخدمت   
هذه العبارة إليهام الرأي العام الغربي 
بأنشطة  علٍم  على  كان  »سالمة  بأّن 
حزب اهلل املالية«، رغم اإلشارة إىل أّن 
التابعة  احلسابات  بعض  أغلق  »سالمة 
املسؤولني  طلب  على  بناًء  اهلل  حلزب 

األمريكيني«.
أّنه  إال  سالمة  مقابلة  الصحيفة  طلبت 
»املسؤولني  عن  فنقلت  ذلك،  رفض 
البنك  إشراف  ضعف  أّن  الغربيني« 
»ساعد  املصريف  النظام  على  املركزي 
وقد  ستشري«.  املمُ الفساد  تعزيز  يف 
العضو  الضحايا«،  »أوىل  اختارت 
السابق يف جلنة الرقابة على املصارف، 
سرّي  تهمًة إياه بأّنه »كان يمُ أمحد صفا، ممُ

أعمال حزب اهلل املالية«.
لبنان  ملصرف  األمريكية  التهديدات 
اللبنانيني  فرح«  »تمُ أن  فرتض  يمُ ال 
رياض  سياسات  من  تضررين  املمُ
واالقتصاد،  جتمع  للممُ التدمريية  سالمة 
كافحة  حّرك واشنطن مل يكن يومًا »ممُ فممُ
الفساد«، ال عرب العقوبات اليت تفرضها 
وال بالتقارير اإلعالمية اليت تعاقدت مع 
يف«  تي  و«ام  سي«  بي  »ال  قناَتي 

لتنشرها.  
تعتمدها  اليت  الفساد  معايري  هي  ما 

الواليات املتحدة؟
إقراضها  بوقف  احلكومة  هّددت  ملاذا   

إن أقالت سالمة؟ 
أمل تكن على اطالع وثيق على سياسات 
اليت  املالية  واألالعيب  لبنان  مصرف 
ينتهجها، حتى تفاجأت بها، علمًا بأّنه مل 
يبخل عليها يومًا - وال أي من املصارف 
شتبه  التجارية - مبعلومات حول زبائن »ممُ

فيهم« أمريكيًا؟
ما تقوم به الواليات املتحدة عبارٌة عن 
رّبر« قرارها بأّن  مشروع خطري، وهي »تمُ
اهلل  حزب  مع  تآخت  احلالية  »املنظومة 
ملواجهته«،  تصلح  ال  أّنها  درجة  إىل 
لبنان  برتك  سوى  أمامها  حّل  ال  لذلك 
ينهار بشكل تاّم، عّلها تستطيع فرض 
دد هلا،  ثلني« جمُ نظاٍم جديد وانتقاء »مممُ
املسؤولني  »مهمة«  انتهت  أن  بعد 

احلاليني. 
دوروثي  مؤخرًا  عنه  عربت  الكالم  هذا 
شيا أمام عدٍد من األشخاص، من دون 
قنعها كالم بعضهم بأّن »نسبة تأّثر  أن يمُ
ال  الضغوطات  تلك  كّل  من  اهلل  حزب 
قدرات  من  لديه  ملا  الـ%10،  تتعّدى 

اكتفاء ذاتي«.
موجهة ضد  تبدو  ال  األمريكية  الرسالة 
ضد  موجهة  هي  بل  سالمة،  رياض 
لبنان. ومن غري املستبعد أن تكون يف 
إطار التنافس األمريكي - الفرنسي على 
وراثة سالمة يف حاكمية مصرف لبنان، 
فرض  على  واشنطن  بقدرة  وتهويل 
لبنان، عرب معاقبة  عقوبات شاملة على 
معاقبة  ألن  حاكمه،  )ال  لبنان  مصرف 
»القانونية«  مفاعيلها  تنتهي  سالمة 
وتعيني  بإقالته  الشخصية،  ال  العامة، 

بديل له(.

    مصادر فرنسية تنفي تدقيق مصرف 
فرنسا املركزي يف حسابات مصرف لبنان: 

سالمة ال يوافق على أيّ تدقيق خارجي
ويوم االثنني املاضي، كان يوم رياض 
عن  فعدا  الغربي.  اإلعالم  يف  سالمة 
»وول سرتيت جورنال«، شّنت صحيفة 
عرب  عليه،  هجومًا  الفرنسية  موند«  »لو 
نشرها تقريرًا بعنوان: »مصرف لبنان، 
كن املّس بها«.  دولة ضمن الدولة ال يمُ
باريس  زيارة سالمة  بعد  التقرير  يأتي 
قّربني -  ملّدة أسبوع، وإشاعته - عرب ممُ
باشرة املصرف  أجواَء عن موافقته على ممُ
يف  جنائيًا  تدقيقًا  الفرنسي  املركزي 
حسابات مصرف لبنان. نفى مقال »لو 
»بنك  أّن  مؤكدًا  املعلومة،  هذه  موند« 
فرنسا ال ينوي القيام بأي تدقيق، وهو 
التقنية  املساعدة  بتقديم  فقط  لتزم  ممُ
بصفته طرفًا ثالثًا موثوقًا به«. وكشفت 
على  اطالعها  بعد  الفرنسية،  الصحيفة 
تقرير شركيت »ديلويت« و«ارنست اند 
يونغ« لسنة 2018، زيادة »مشبوهة يف 
مليارات   6 بقيمة  لبنان  أصول مصرف 
إجراءات حسابية مشكوك  دوالر بسبب 
ّولني  دقَقني مل يكونا »خممُ فيها«، وأّن املمُ
االطالع على احتياطي الذهب الذي يلكه 
مصرف لبنان«. تصف الصحيفة التدقيق 
إلنقاذ  أساسي  »عنصر  بأّنه  اجلنائي 
لبنان اقتصاديًا، ولكّنه يواجه خطر عدم 
ضيف مصادر فرنسية  إبصار النور«. وتمُ
لـ«األخبار« أّن رياض سالمة »ال يوافق 
على تدقيق خارجي، وهو يّدعي تعامله 
دّقة  على  تشهد  تدقيق  شركات  مع 
مصرف  صحيح.  غري  وهذا  حساباته، 
وسوابقه  بالشفافية،  يّتسم  ال  لبنان 
النقد  وصندوق  الدولية  اجلهات  تدفع 
اخلارجي«.  اجلنائي  التدقيق  طلب  إىل 
املركزي،  فرنسا  بنك  إىل  بالنسبة  أما 

عترب تدقيقًا«. »فتقديه املساعدة ال يمُ
    وول سرتيت جورنال: أزمة لبنان 

فرصة الستخدام الدبلوماسية املالية لكبح 
نفوذ حزب اهلل

»الفيتو«  سالمة  من  قّربون  ممُ نكر  يمُ ال 
بني  يربطون  ولكّنهم  عليه،  الفرنسي 
مالكيها،  وأحد  موند«  »لو  نشرته  ما 
دير »الزار«  ماثيو بيغاس، الذي كان ممُ
 .2019 عام  استقالته  حتى  فرنسا  يف 
تؤكد  اخللفيات،  عن  النظر  بصرف 
خالل  سالمة  أّن  »األخبار«  معلومات 
مسؤول  أي  يلتق  »مل  فرنسا  زيارته 
اللبناني«،  بامللّف  عالقة  له  مالي 
فاحلاكم »فقد ثقة اجلهات الدولية به، 
اليت وضعت مواصفات احلاكم اجلديد، 
بأن ال يلك طموحًا سياسيًا، وأن يكون 
اللبنانية،  اإلدارة  تفاصيل  على  طلعًا  ممُ
زّود اجلهات الدولية بالتقارير املالية  ويمُ
جاهزًا«.  أصبح  واالسم  املطلوبة. 
من  القدر  هذا  على  قرار  يف  التدخل 
على  يتوّقف  ال  االسرتاتيجية  األهمية 
بل  املركزي،  املصرف  حاكم  اختيار 
إلعادة  جديدة  خّطة  »وضع  إىل  يتعّداه 
احلاكم  على  املصريف،  القطاع  هيكلة 
اخلارجي  القرار  نّفذها«.  يمُ أن  اجلديد 
ولو  حتى  لبنان  »إقراض  بعدم  ّتخذ  ممُ
شّكل سعد احلريري حكومته، فاملطلوب 
اهلل،  حزب  جانب  من  سياسي  تنازل 

وإجراء التدقيق اجلنائي«.
جملس  رئيس  دعا  أخرى،  ناحية  من 
النيابية  بّري   اللجان  النواب  نبيه 
لدرس  غدًا  جلسة  إىل  املشرتكة  
موضوع دعم احملروقات والقمح واملواد 
االحتياط  وختفيض  والدواء  الغذائية 
اليت  اجللسة  مع  بالتزامن  اإللزامي، 
يعقدها اجمللس املركزي ملصرف لبنان 
يف اليوم نفسه، ملناقشة آليات الدعم 

يف املرحلة املقبلة.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

30 ألف نوع من املزروعات، ما بني أشجار زيتون وصنوبر وورود 
وُشجريات ونباتات، ُيفرتض أنها ُزرعت يف حدائق العاصمة وشوارعها 
ووسطّياتها قبل حنو عام ونصف عام. لكّن أحدًا مل يلمح هذا »املشتل 
الفسيح« الذي كّلف بلدية بريوت أكثر من 5 ماليني دوالر، حتت 
عنوان »التشجري«، ليتبني أن مناقصة التشجري الوهمية اليت ُسّلمت 
احلدائق والوسطيات، مل تكن سوى غطاء  لشركة مقاوالت صيانة 
لتوظيفات سياسية لألحزاب املمثلة يف اجمللس البلدي، ويف مقّدمها 
تيار املستقبل. منذ سنوات، يستخدم رؤساء البلديات الذين تعاقبوا 
على العاصمة، بالتواطؤ مع احملافظني، أموال البلدية لتشغيل حاشية 
الزعيم السياسي وتسييل عقاراته وخدمة مصاحله االنتخابية، فيما 

حتّل املصلحة العامة بعيدًا يف أسفل سّلم األولويات.
مثانية مليارات لرية )ما كان يوازي أكثر من مخسة ماليني دوالر( 
دفعتها بلدية بريوت عام 2018 مقابل عقد ملدة سنة لتأهيل حدائق 
العاصمة ووسطّياتها ورّيها وصيانتها. دفرت الشروط الذي فازت 
»ُتشتل«  أن  أساسه، نّص على  باملناقصة على  »هايكون«  شركة 
بريوت بـ30 ألف نوع من املزروعات، ما بني أشجار كبرية كالزيتون 
صغرية  وشجريات  شجرة(،   2600( وغريها  والزنزخلت  والصنوبر 
)12000(، ونباتات مزهرة دائمة )4000(، ونباتات مزهرة مومسية 
)12000(. عقد كهذا كان كفياًل بتحويل املدينة إىل حديقة كبرية. 
القاحلة  العاصمة وعلى حدائقها ووسطياتها  لكن جولة يف شوارع 
اليت يغزوها العشب اليابس، توحي بأن »التشجري« و«التزهري« مل 

ميّرا عليها، ال اليوم وال قبل عام.
من  املكّلفني  أموال  من  اللريات  مليارات  ُصرفت  ماذا  على  إذًا، 
سكان بريوت، وملاذا ُوّظف 350 عاماًل )بينهم 150 ناطورًا( بكلفة 
تصل إىل حنو 3 مليارات لرية؟ كالعادة، البحث عن األسباب يقود 
دائمًا إىل سلسلة من التربيرات غري املقنعة، ومن تقاذف التهم بني 
السابق.  واحملافظ  البلدية  يف  املعنية  واإلدارات  البلدي  اجمللس 
وكالعادة، أيضًا، تنتهي مثل هذه األمور اىل »اللفلفة«... لوال أن 
احملافظ اجلديد القاضي مروان عبود هو من كان يراقب، من منصبه 
السابق يف ديوان احملاسبة، أداء البلدية ودهاليز متاهتها اليت ال 

تنتهي.
أين أشجار الزيتون؟

أن  إىل  تشري  الرحباني،  مايا  البلدية،  يف  احلدائق  دائرة  رئيسة 
معظم ما ُزرع أصابه اليباس لعدم جتديد العقد مع »هايكون«، ما 
ترك األشجار والنباتات عطشى لثالثة أشهر يف عّز الصيف، ناهيك 
بتعّرض بعضها للتلف، وال سيما وسطيات ساحة الشهداء والـ«داون 
تشرين   17 بعد  املنطقة  شهدتها  اليت  التظاهرات  بسبب  تاون«، 
األول 2019. وتؤكد يف تقرير حول خالصة عمل الشركة، بناًء على 
طلب من احملافظ، أن عمل »هايكون« ال تشوبه شائبة، من تشحيل 
األشجار على األرصفة والطرقات واحلدائق والساحات إىل التعشيب 
والرّي والتنظيف. ال بل قامت الشركة، وفق الرحباني، بأكثر مما هو 
مطلوب منها يف دفرت الشروط، فعمدت إىل زيادة كمية املزروعات 
يف امللعب البلدي ووسطيات كورنيش املزرعة وبشارة اخلوري ودي 
غول وبيار اجلميل وساحة إبراهيم عبد العال والشيخ زايد وفينيسيا 

ومتثال املغرتب ووزارة الداخلية!
يف اتصال مع »األخبار«، كّررت الرحباني أن عمل الشركة »ممتاز«. 
ولدى سؤاهلا عن املواقع اليت ُزرعت بالزيتون والصنوبر والزنزخلت 
األمر إىل  بأنها ليست املسؤولة عن امللف، حميلة  أجابت  وغريها، 
العمل كانت  الفغالي، رغم أن حماضر استالم سري  املهندس بيار 

ُتوقع من رئيسة الوحدة املختصة، أي الرحباني نفسها.
من جهته، يؤكد الفغالي )املهندس املكلف من دائرة احلدائق يف 
هذه  صيانة  جتر  مل  ولكن  لألصول،  وفقًا  مّت  »الزرع  أن  البلدية( 
املزروعات ورّيها كما جيب لرتسيخ جذورها يف األرض. ومع وقف 
اجمللس البلدي لعقد الشركة، ُتركت آالف األشجار والورود من دون 
رّي، فذبلت«. لكن ماذا عن السلف املالية الكثرية بقيمة 20 مليون 
يعترب  املزروعات؟  لرّي  البلدي  أقّرها اجمللس  اليت  منها  لكل  لرية 
الفغالي أن »سلف الـ20 مليونًا ال تكفي األشجار املزروعة«. علمًا أن 
لدى البلدية آليات للرّي، وهي غالبًا ما تطلب مساعدة فوج اإلطفاء 

يف موضوع الرّي.
أين زرعت الشركة أشجار الزيتون والصنوبر؟ جييب الفغالي: »إننا 
ُنفذ منذ عام ونصف عام ومن الصعب تذكر هذه  نتكلم عن عمل 
التفاصيل... رمبا يف املزرعة«! وعّما إذا كان املشروع حيتاج إىل 
350 عاماًل بينهم 150 ناطورًا؟ أّكد أن »عدد العمال أقل من املطلوب. 
والتعشيب  للزراعة  و150  ناطورًا   150 هناك  يكون  أن  ينبغي  إذ 

والتنظيف و50 للمداومة اليومية«.
وجتدر اإلشارة إىل أن أحد شروط اجمللس البلدي إلمتام العقد كان 
بالتزامن  ذلك  بريوت. حصل  مدينة  من  العمال  عدد  نصف  تعيني 
أن  بلدي  عضو  من  أكثر  ويؤكد  النيابية.  االنتخابات  موسم  مع 
»التشجري« كان واحدًا من ملفات كثرية اسُتخدمت مظلة لتنفيعات 
واألحواض  الوسطيات  بعض  على  جولة  حبتة.  وانتخابية  حزبية 
واحلدائق اليت تضم عددًا قلياًل من املزروعات اهلزيلة تؤّكد املؤّكد. 
مزروعات  من  تبّقى  ما  قيمة  أن  يؤكد  البلدية  املسؤولني يف  أحد 

 بلدية بريوت: تشجري وهمي بـ 5 ماليني دوالر
الصرف  أسعار  وفق  دوالر  ألف   100 الـ  تتعّدى  ال  اليوم  وأشجار 
الذي كانت عليه يوم ُزرعت. املفارقة أن حديقة املفيت حسن خالد 
يف منطقة عائشة بّكار ُأدرجت ضمن احلدائق اليت حلقها التشجري، 
وهي احلديقة نفسها اليت »نعفتها« البلدية وقطعت أشجارها إلقامة 
االتهام  أصابع  يوّجه كثريون  البلدية،  للسيارات حتتها! يف  مرآب 
األخري  التوقيع  زياد شبيب ألنه كان صاحب  السابق  إىل احملافظ 
على حماضر جلان االستالم، وهو املسؤول عن احلرص على حسن 
تنفيذ دفرت الشروط. أما شبيب، من جهته، فيؤكد لـ«األخبار« أن 
مهمة االستالم تقع على عاتق املهندسني الزراعيني الذين يراقبون 
عمل الشركة عن قرب وبشكل يومي. »توقيع جلنة االستالم يعين أن 
األمور تسري جيدًا، واللجنة مؤلفة من رئيس الوحدة املختصة )مايا 
الرحباني( ومن مهندسني اثنني )بيار الفغالي ومنى عماش(، وهي 
خاضعة لرقابة التفتيش البلدي واملركزي. لذلك، عندما أرى احملضر 

موّقعًا من الدائرة املختصة، أوّقعه بدوري«.

متعهّد يكّلف متعهّدًا
بعيدًا عن األشجار »الضائعة«، مثة عالمات استفهام حول املناقصة 
نفسها. فهذه بّتت فيها جلنة املناقصات اليت يرأسها رئيس اجمللس 
»صودف«  دفرت شروط  هذا وضع  اجمللس  عيتاني.  البلدي مجال 
»صودف«،  هذه  الشركة  »هايكون«.  شركة  قياس  على  جاء  أنه 
أيضًا، أن من يرأس جملس إدارتها ليس إال عماد اخلطيب، مرشح 
تيار املستقبل يف االنتخابات النيابية السابقة يف قضاء مرجعيون، 
سوريالية  األكثر  الوسط.  بيت  يف  احملظيني  األعمال  رجال  وأحد 
لتسّلم  األكفأ  وجدها  البلدي  اجمللس  وجدها  اليت  »هايكون«  أن 
لذا، كان من  ملف املزروعات، تعمل أساسًا يف جمال املقاوالت! 
بني  وليس  زراعيني  مهندسني  توّظف  ال  تعمد شركة  أن  البديهي 
معّداتها مقصات تشحيل، إىل تلزيم عملها ملتعهد ثانوي. الرواية 
خليل  »شركة  أن  تؤّكد  البلدية  يف  مصدر  من  أكثر  يؤكدها  اليت 
من   %20 يوازي  بسعر  اخلطيب  من  »الصفقة«  اشرتت  زيدان« 
قيمتها اإلمجالية، ما يعين أن الربح الصايف لـ«هايكون«، من دون 

أن »تنكش« حوضًا أو »تضرب رفشًا« يصل إىل %80!
شبيب يؤكد أن املتعهد الوحيد لدى البلدية كان شركة »هايكون«، 
كان  احلالة  هذه  يف  ألنه  ثانوي  متعهد  أي  هناك  يكن  »مل  وأنه 
يفرتض أن يصوغ عقدًا آخر مع البلدية كما ينص القانون«. املفارقة 
أن ما ال يريد احملافظ أن يصّدقه، يؤكده زيدان نفسه. األخري يقول 
إنه كان »ساب كونرتاكتور« )متعاقد من الباطن(، وإنه نّفذ »كل 
ما هو مطلوب يف دفرت الشروط جلهة الزرع والتشحيل والصيانة«، 
ساسني  جديدة يف  حدائق  كاستحداث  مطلوبة،  غري  »أعمااًل  ونّفذ 
وقرب جامع الصفا يف رأس النبع«. ويشري إىل أن يف حوزته »كل 

املستندات والصور« اليت تثبت صحة كالمه.
أن  الثابت  لكن  واردة،  حبذافريه  العقد  تطبيق  فرضية  تكون  قد 
بلدية بريوت صرفت 8 مليارات لرية على أشجار ونباتات وشجريات 
وزهور مل تصمد شهرًا واحدًا! مثة من يتحدث عن سوء انتقاء ألنواع 
الشتول  تلف  يف  ساهموا  عمال  تعيني  عن  وآخرون  املزروعات، 

رىل ابراهيم
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تعديل  مت  إذ  البلدية.  يف  موظفني  مع  بالتواطؤ  لتزوير  »تعّرضت 
دفرت الشروط، لكن ليس ورقيًا كي ال مير بديوان احملاسبة جمددًا«. 
شجر  نر  مل  متامًا.  خمتلف  شيء  واألرض  شيء  »الورق  وتضيف: 
زيتون أو صنوبر. ُجّل ما زرع هو بعض ورود على مساحات متباعدة 
لتمرير الغاية األصلية من هذا املشروع وهي توظيفات السياسيني 
الوهمية. أما املتعهد الثانوي فهو دليل إضايف على أن املناقصة 
وهمية وإال لكان زيدان تقدم للمناقصة وربح بنفسه. هذا واحٌد من 
أساليب النهب وعمليات الفساد املنّظم اليت جتري يف البلديات«.

من حياسب البلدية أو املتعهد األساسي أو املتعهد الثانوي على أي 
ارتكابات؟ على األرجح، ال أحد. فالتفتيش املركزي غائب واألجهزة 

القضائية ُمغشى عليها.
آثارها  حمو  ثم  املخالفات  ارتكاب  نهج  استثناء.  ليس  سبق  ما 
ومتييعها يتكرر يف كل املناقصات اليت جُتريها البلدية. وهو غالبًا 
ما ُيستتبع مبحاوالت اجمللس البلدي التنّصل من املسؤولية متذّرعًا 
باحلجة نفسها: اجمللس جمرد سلطة تقريرية فيما السلطة التنفيذية 
يف يد احملافظ. هكذا، تؤكد مصادر قريبة من رئيس البلدية أن 
اجمللس طلب مرارًا من احملافظ السابق تزويده بتقرير مفّصل عّما 
ُنفذ من هذا العقد، إال أن األخري مل يتجاوب. هذا حصل فعاًل، إال 
أن أحدًا مل جيد نفسه معنيًا باملطالبة جمددًا أو احلديث يف العلن عن 

قضايا تتعلق بهدر مال عام.

يؤكد مسؤولون يف البلدية أن قيمة ما تبّقى من مزروعات اليوم ال 
تتعدّى 100 ألف دوالر)هيثم املوسوي(

ألنهم ال يتقنون املهنة. لكّن زيدان 
يؤكد أن »املهندسني الزراعيني هم 
كان  ما  وغالبًا  األعمال،  تسلموا  من 
مجال  ورئيسه  اجمللس  من  أعضاء 
األماكن  زرع  عند  حيضرون  عيتاني 
مع  »سلفيات«  ويلتقطون  الرئيسية 
أو  الشجرة  لكّن  عريضة.  ابتسامات 
يتّم  مل  وهذا  ماء  إىل  الوردة حتتاج 

تأمينه«.
رفض  زيدان،  ما«، حبسب  »لسبب 
»هايكون«، وهو  لـ  التجديد  عيتاني 
»قال حرفيًا: ما بدي مّشي العقد. أنا 
بعرف كيف اهتم ببريوت«. وما حصل 
أن »النكايات أّدت إىل عدم صيانة 
حبالة  إياه  سلمناهم  ما  وتعشيب 
كلها«.  اليباس  فضربها  ممتازة، 
أما الكالم عن أن هذا امللف مل يكن 
سوى غطاء حلفلة توظيفات بالتزامن 
مع االنتخابات، فينفيه زيدان متامًا، 
ألن »كل دائرة يف بريوت حتتاج إىل 
ما بني 40 و50 عاماًل على األرض«.

    باعت الشركة الفائزة باملناقصة 
املشروع اىل متعهد ثانوي بـ20% من 

قيمة املشروع
تعّقب مصادر بلدية على كالم زيدان 
االستالم  حماضر  أن  إىل  باإلشارة 
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مـقاالت وتـحقيقات

السورّي  والنائب  الشاعر  روى 
الياس  نوفل  له  املغفور  السابق 
مّرة  »توليت  التالية:  الرواية  هذه 
قتل  رجل  عن  الالذقّية  يف  قضّية 
كانت  له.  خيانتها  بسبب  زوجته 
كادت  أّنها  لدرجة  شائكة  القضّية 
الدافع للقتل، وجتعل  تفقد السبب 
موكّلي جمرًما بالفعل. ورثة السيدة 
وهو  عّمي  ابن  عنهم  توّكل  القتيلة 
حمام المع، ولكّن طبعه غضوب. كان 
ال بّد لي من خمرج لبق والئق أكشفه 
أمام القاضي قبل أن يلفظ حكمه، 
وابن عّمي كان متأّكًدا من فوزه يف 
قمت  اجللسة  خالل  القضّية.  تلك 
إثارته  حتى  واستفزازه  مبمازحته، 
وقّرر  كرسّيه  ومحل  وقف  أن  إىل 
ا بعد أن  أن يضربين به. فوقفت توًّ
ا:  استغرب القاضي تصّرفه وقلت توًّ
يا حضرة القاضي، هذا ابن عّمي من 
حلمي ودمي، وجملّرد مزحة شاء أن 
الذي  الرجل  بهذا  فكيف  يضربين، 
دخل خمدعه ووجد زوجته ختونه؟ وما 
أن أنهى كالمه حتى أصدرت احملكمة 

قرارها بالرباءة«.
رمحه  الياس  نوفل  رواية  تشبه 
اجمللس  يف  البارحة  حدث  ما  اهلل، 
النيابّي. فالرسالة اليت كتبها فخامة 
اجمللس  إىل  وأرسلها  الرئيس 
املوضوعّي،  الدستورّي  بوشاحها 
بوضوحها  مشولّية  بتلقائّيتها  كانت 
الشديد. عند بعض الفرقاء مل تنزل 
على قلوبهم برًدا وسالًما، فأغاظتهم 
عن  واحدهم  ليخرج  اجلنون،  حتى 
بعدها  ما  وبوقاحة  ويعلن  طورهم 
تستهدفه  الرسالة  بأّن  وقاحة 
وال  السياسّي،  فريقه  وتستهدف 
موبقات  على  تغطي  أن  تستطيع 

الرئيس.
وحقارته  وقاحته  عن  النظر  بغّض 
وبغيظه  كشف  فإّنه  التعبري،  يف 
بكونه  للموبقات،  نبع  أّنه  هذا، 
الظّن  فانعكس  الظّن،  هذا  اعتمد 
على صاحبه، فلم يعد مبشتبه بقدر 
فلو  ومفضوًحا،  مكشوًفا  أمسى  ما 
ال  الرئاسّية  الرسالة  بأّن  افرتضنا 
النائب  بهذا  األجدى  لكان  تعنيه، 
هو  املزّيفة  بالفصاحة  له  املشهود 
اهتاج  وقد  حزبه  من  زمالئه  وأحد 
أن  الداخلّية  النقاشات  سياق  يف 
حتى  شفة،  ببنت  ينبّثا  وال  يصمتا 
من  لكثريين  بالنسبة  يتحّوالن  ال 
مشتبهني  إىل  بالشكل  مشتبهني 

بالفعل وملتبسني بالقول.
نوفل  إغاظة  تشبه  الرئيس  رسالة 
البن عّمه. فهي كشفت احلقيقة بال 
بوح، وبرأي متابعني كان ال بّد من 
سّيما  ال  احلّر  الوطيّن  التيار  نّواب 
ا  األكثر فهًما ودّقة أن يتبّصروا مليًّ
ومضمونها  الفعل  ردود  بأشكال 
أن  وليس  املقتضى،  عليها  ويبنوا 

يكتفوا بصمت القبور.
العنيفة  باإلجابة  املقتضى  يبنى  ال 
عند  الظاهر  اإلسفاف  مستوى  على 
من أمسوا أفعال الرئيس باملوبقات، 
على  املسلط  احلّق  كسيف  وهي 
رؤوسهم، بل على مستوى مساءلة 
هؤالء عن معنى تلك النعوت يف تلك 

هل الرئيس نبيه بّري تهّرب من إصدار قانون 
احملاسبة وحّوله إىل قرار؟ ما بينهما لبنان ربح اإلقرار

جـورج عـبيد
أنتم  بأنكم  ظننتم  وملاذا  اللحظة، 

مستهدفون وليس سواكم؟
وواجهوا  األكارم  نوابنا  تكّرم  لو 
أوقعوهم  لكانوا  هؤالء بهذا املنطق 
يف الِشرك والشبك. ولكون احلديدة 
مل تزل حامية، سؤالنا هلؤالء مَل ظننتم 
أيها األوغاد أنكم مستهدفون؟ هل 
هذا  على  جتيبوا  بأن  اجلرأة  لكم 

السؤال؟
يسوغ لنا تكرار اجلواب واحًدا ومثنى 
بعد  من  أنكم  كشف  ظّنكم  وثالًثا، 
ولوجكم ثورة 17 تشرين األّول 2019 
اخلارج  إىل  أموالكم  بتحويل  قمتم 
تنكشف  وال  استالبكم  حيتجب  حتى 
هجومكم  معنى  فما  وإال  حقيقتكم، 
تصارحيكم  القاتلة؟  احلّدة  بهذه 
وضعتكم يف واجهة االتهامات ومن 
مسعها مل يشّك يوًما بأعمالكم، وإاّل 
فما معنى أن واحدكم كان متوّسط 
ميلك  كم  تبنّي  ثّم  قليله  أو  الدخل 
من األراضي والقصور، أو أّن واحًدا 
منكم كان موّظًفا يف أحد الصناديق 
فصار من أصحاب املاليني، عودوا 
إىل ما تنشره حمطة املؤسسة اللبنانية 
لإلرسال واثبتوا العكس، لقد حتولت 
إىل LBC licks فبأّي عني تسمحون 
الرئيس  أفعال  بتسمية  ألنفسكم 
باملوبقات، وأنتم خمازنها، بل أنتم 
من تواطأمت مع حاكم مصرف لبنان 
إمكانية  عن  بعيًدا  أموالكم  بتهريب 
الضغط يف  على  وعمدمت  التحقيق، 
الداخل واخلارج من أجل ختّلي شركة 
التدقيق  عن  مارسال  ألفاريز& 
اجلنائّي خوًفا من انكشافكم الفعلّي 

عرب الوزارات اليت تسلمتموها.
لنعد إىل اجللسة اليت أغاظت رسالة 
عن  وأخرجته  البعض  هذا  الرئيس 
حدود اللياقة واللباقة، فهي أظهرت 
خمرًجا بأن انتهت إىل القرار التالي: 
رئيس  فخامة  رسالة  على  »جواًبا 
بالتدقيق  يتعّلق  ما  يف  اجلمهورّية 
مضمون  مناقشة  وبعد  اجلنائّي، 
القرار  اجمللس  اختذ  الرسالة، 
مصرف  حسابات  ختضع  اآلتي: 
لبنان والوزارات واملصاحل املستقّلة 
واملؤسسات  والصناديق  واجملالس 
اجلنائّي  للتدقيق  بالتوازي  العامة 
بسرّية  تذّرع  أو  عائق  أي  دون 

مصرفّية أو خالفها.«
ما هو هاّم يف هذا القرار، بأّنه نال 
توقيع رئيس اجمللس النيابّي األستاذ 
نبيه بّري عليه من بعد مناقشته من 
السادة النواب وموافقتهم عليه. مّما 
يعين بأن الرئيس بّري أظهر تسليًما 
من  جنائّي  بتحقيق  القيام  بضرورة 
قبل شركة متخّصصة جديدة ترتئيها 
للقيام  فتعّينها  التنفيذّية  السلطة 

بالتحقيق.
أهمية القرار أّن تسليم الرئيس بّري 
مقرون بشمولّية التحقيق، ومل يأت 
القرار يف هذا اجملال على أن يكون 
التحقيق منطلًقا بالشكل واملضمون 
بكّل  التحقيق  يف  التدّرج  مبنهجية 
ملّف على حدة، بل تعّمد وضع لفظة 
بالتوازي In parallel مع كّل امللّفات 
والقطاعات،  الوزارات  سائر  ويف 
الزمنّية،  لآلفاق  حتديد  دون  من 

علًما بأّن مثة من طالب بأن يشمل 
أمني  الرئيس  عهد  مرحلة  التحقيق 
يشمل  بأن  طالبوا  وآخرون  اجلمّيل 
التحقيق املرحلة احلريرّية السياسّية 
وصواًل إىل املرحلة احلالية. إىل أن 
خرج القرار من دون أن مشوله ألي 
من  حقبة  أو  املراحل،  من  مرحلة 

احلقب.
السؤال الذي يشغل بال اإلعالميني 
واحلقوقيني، ملاذا اجمللس خرج إىل 
حبيث  قانون  إىل  خيرج  ومل  القرار 
منت القرار أو مضمونه يصري قانوًنا 
ملزًما للحكومة وينشر، بالتالي، يف 
األفضل  هو  ما  الرمسّية؟  اجلريدة 
يربح  أن  الزاوية  هذه  من  للبنان 

قراًرا أو قانوًنا؟
مشّككني،  حقوقيني  عرف  يف 
بآلياته  »القرار«  بني  متييز  مّثة 
و«القانون« بآلياته. وعند حقوقيني 
القرار  اليقني،  يف  يبيتون  آخرين 
لكونه  بإلزامّيته  القانون  يوازي 
صفة  حيمل  ال  جملس  عن  صادًرا 
صفة  بل  التمثيل  أو  التشريع 
املراقب لعمل احلكومة واملواجه هلا 
يف  اجمللس  عنها.  للثقة  واحلاجب 
والشعب  السلطات  قلب  جتلياته 

مصدرها.
املتناقضني  الفهمني  بني 
كسب  القراءة،  يف  واملتشاكسني 
إقراًرا كبرًيا من  لبنان  العهد ومعه 
أسري  لبنان  بأّن  النيابّي  اجمللس 
وكسب  موت.  والفساد  الفساد، 
السياسّية  الطبقة  بأّن  إقراًرا  أيًضا 
مساهمة وموغلة حتى البطر بالفساد. 
هل لنا بالتذكري باملقاالت االفتتاحّية 
للمغفور له غسان تويين، وقد كان 
يتهم تلك الطبقة السياسّية بتقاسم 
يف  واملصاحل  واألسالب  املغامن 
إىل  عودوا  حسابه،  وعلى  لبنان 
مقاالت  إىل  عودوا  افتتاحياته، 
فؤاد بطرس وقد كان حيّدد مكامن 
السياسّي  النظام  بنية  يف  اخللل 
من  بها  السياسّية  الطبقة  ويتهم 
كتاب  إىل  عودوا  ارتهاناتها  زاوية 
وقد  خضر  جورج  للمطران  لبنانيات 
أضاء على احملور الداخلّي يف مرحلة 
املنصرم  القرن  من  التسعينيات 
رؤيته  يف  إدة  ميشال  إىل  عودوا 
الواضحة لطبيعة الواقع السياسّي.

الرئيس  فخامة  رسالة  على  اجلواب 
التدقيق  بضرورة  واضح  إقرار 
اجلنائي يف موبقات الطبقة السياسّية 
هلا،  واملهربة  لألموال  املتقامسة 
بوضوح  يرّد  املوبقات  عن  والكالم 
يف  عندنا  الكمال  لكن  قائله.  إىل 
حتويل  يتّم  أن  الظروف  تلك  مثل 
الصادر عن اجمللس  بالنّص  القرار 
نبيه  الرئيس  من  واملوّقع  النيابّي 
بّري إىل قانون يتبّناه جملس الوزراء 
ويوقعه فخامة الرئيس ليصري ملزًما 
تنكشف  وبنتيجته  قاطعة  بصورة 

احلقيقة بل يسطع احلّق.
السؤال األخري هل الرئيس نبيه بري 
القرار وهو  القانون حنو  تهّرب من 
الداعم املطلق حلاكم مصرف لبنان 
؟ هنا بيت القصيد ولنا التقييم يف 

املراحل املقبلة.
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األمريكي  الشرط  أن  معَلنًا  بات   
جربان  النائب  تبّلغه  الذي  األبرز 
به  ليّتقي  واشنطن  من  باسيل 
فك  إعالن  كان  العقوبات  شر 
وصار  اهلل.  حزب  مع  التحالف 
عليه  جّر  باسيل  رفض  أن  معلومًا 
ما مل  لكن  األمريكي.  العزل  قرار 
جرى  األخرى.  الشروط  هو  ُيعَلن 
بأن  ضيق،  نطاق  على  التداول، 
»املطالب« األمريكية مشلت أيضًا 
احلدود  ترسيم  مفاوضات  تسهيل 
للمقرتحات  وفقًا  اجلنوبية،  البحرية 
ُيلّقب  الذي  الوسيط  األمريكية. 
العقوبات  سيف  استخدم  بالنزيه، 
مفاوضات  يف  شروطه  لفرض 
الرتسيم، قبل أن تصل املفاوضات 

حتى إىل نقطة حرجة.
السفرية األمريكية، دوروثي شيا، 
محلت شروطًا إضافية إىل باسيل. 
على  يلتقيها  من  ُيمع  باملناسبة، 
أنها تتعّمد إظهار الوقاحة، بصورة 
السلوك  عن  البعد  كل  بعيدة 
مضحكة  حدود  إىل  الدبلوماسي، 
تكرار  مثاًل،  كتعّمدها،  أحيانًا، 
 14 فريق  وسياسيي  معّلقي  كالم 
آذار عن إصبع األمني العام حلزب 
ويف  اهلل!  نصر  حسن  السيد  اهلل 
حتديدًا،  الوقاحة  من  السياق  هذا 
نقلت شيا إىل باسيل شرطًا حيول 
يتعّهد  أن  وهو  العقوبات،  دون 
بإحباط  احلر  الوطين  التيار  رئيس 
أي  شرقًا«.  لـ«التوّجه  حماولة  أي 
عالقات  بتحسني  تتصل  أفكار 
لبنان بالصني وروسيا، أو بالدول 
اإلقليمية القريبة من لبنان، ينبغي 
أن يعمل باسيل على منع وضعها 
الواليات  ترى  التنفيذ.  موضع 
املتحدة األمريكية يف ذلك تعدياًل 
االسرتاتيجية  السياسات  يف 

سُيضعف نفوذها.
ويف مسألة التوجه شرقًا، أضافت 
باجليش  يتصل  حمددًا،  أمرًا  شيا 
اللبناني، وهو منع تزويد املؤسسة 
أو  سالح  أو  عتاد  بأي  العسكرية 
حلف  منظومة  خارج  من  جتهيزات، 
اليت  والدول  األطلسي  مشالي 
ينبغي  األمريكي.  الفلك  تدور يف 
السالح  أسري  اجليش  يبقى  أن 
والذخائر اآلتية من الواليات املتحدة 
مع  تعاون  وأّي  حصرًا.  األمريكية 
واشنطن  فيه  سرتى  أخرى،  دول 
أن  باسيل  وعلى  مبصاحلها،  مّسًا 

يِعدها مبنعه.
أيضًا،  اللبناني  اجليش  ويف 
على  يب  مصاحل  لألمريكيني 
ومن  بوضوح،  حيميها.  أن  باسيل 
قالت  دبلوماسي،  جهد  أي  دون 
أن  عليه  إن  البرتون  لنائب  شيا 
العماد  اجليش  قائد  يتعّهد حبماية 
جوزف عون، واألهم، التمديد ملدير 
املخابرات العميد طوني منصور. مل 
قالت  بل  التمديد،  كلمة  تستخدم 
لبنان  تكتل  رئيس  على  ما  إن 
إقالة  »عدم  القوي أن يضمنه هو 

ترى  هي  منصور«.  طوني  العميد 
معقود  املخابرات  مدير  أن منصب 
ملنصور. وإحالته على التقاعد يوم 
بلوغه الثامنة واخلمسني من عمره، 
حبسب ما ينص عليه القانون، هي 
وإدارتها.  السفرية  نظر  إقالة يف 
أيضًا،  بوقاحة  بذلك.  تكتِف  مل 
بعقد  يلتزم  أن  باسيل  من  طلبت 
اجتماع، برعايتها، مع كل من العماد 
جوزف عون والعميد طوني منصور، 
لتشهد على مصاحلة بني »القائد« 
و«املدير« من جهة، ورئيس التيار 
اللقاء، على  أخرى. وبعد  من جهة 
باسيل أن يذيع بيانًا يعلن فيه فّك 

حتالفه مع حزب اهلل.
للشروط  اإلذعان  باسيل  رْفُض 
األمريكية، ثم إعالن قرار العقوبات 
حبقه مل يكن خامتة مطالب واشنطن 
املخابرات.  بالتمديد ملدير  اخلاصة 
فبعد ذلك، أصّرت شيا على الضغط 
باجتاه ما تسّميه »عدم إقالة اجلنرال 
منصور«. وّجهت رسالة إىل باسيل 
باملزيد  مهّددة  مساعديه،  أحد  عرب 
الثامن  مّر  حال  يف  العقوبات  من 
يبَق  ومل  املقبل  األول  كانون  من 

منصور مديرًا للمخابرات.

    اشرتطت شيا على باسيل أن يلتزم 
بعقد اجتماع، برعايتها، مع قائد الجيش 

ومدير املخابرات
جمديًا  هنا  الوقاحة  وصف  يعد  مل 
اإلدارة  به  تقوم  عما  للتعبري 
مثة  حتديدًا.  اجليش  يف  األمريكية 
دولة حتّدد ضباطًا لتوّلي مناصب 
العسكرية.  املؤسسة  يف  حساسة 
حماصصة  أهلها  يشكو  بالد  يف 
والطائفية  السياسية  القوى 
واملذهبية جلميع املناصب اإلدارية 
واألمنية والقضائية، تأتي »طائفة« 
غري حمسوبة، وهي األقوى، وقوة 
وهي  منها،  مشكو  غري  سياسية 
حبصتها  لتطالب  أيضًا،  األقوى 
هذه  أن  األمر  يف  واخلطر  أيضًا. 
الدولة ليست سوى احلليف األول 
وداعمته يف  للبنان،  األول  للعدّو 
مجيع حروبه عليه، لكن الباب كان 
مفتوحًا هلا يف لبنان لتعيني شاغل 

املنصب األمين األخطر.
شيا  أداء  من  السياسية  الرسالة 
ال حتتاج إىل كثري عناء لتفسريها. 
يف  ملصاحلها  تعزيزها  إطار  يف 
املتحدة  الواليات  أولوية  لبنان، 
اإلطباق  هي  حاليًا،  األمريكية، 
على قرار اجليش، عسكريًا وأمنيًا، 
بالتوازي مع ضرب حلفاء حزب اهلل. 
ويف هذا السياق، املطلوب محاية 
عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد 
سياسيًا، واحلرص على احلفاظ على 
فريق عمله املوثوق من ِقَبله ومن 
لوصوله  متهيدًا  األمريكيني،  ِقَبل 
إىل قصر بعبدا مستقباًل، مع حتييد 
أي ضابط ال ترضى عنه واشنطن 
قْبل أن يصبح مرشحًا خلالفة عون 

يف الريزة.

األمريكّيون طلبوا من باسيل رعاية 
مصاحلهم... وأّوهلا التمديد ملدير 
املخابرات | واشنطن: جوزف عون أواًل

حسن عليق
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كتب غسان نخول

، حبٌّ ليس كأّي حبٍّ آخر، حبٌّ  هي قصة حبٍّ
ال يعرف احلدود، حبٌّ طّوع األمل، حّب اخلالص 
َد الصليب، حّطم القب، وأنار البشرية  بالدم، جمَّ
مبجد القيامة! حبٌّ يعطي وال يأخذ، يفرح وال 

يت!  يي وال يمُ يزن، يمُ
من هاريس بارك األسرتالية إىل بلدة مزيارة 
العذراء  السيدة  كنيسة  أجراس  اللبنانية، 
قرعت ابتهاجًا بهذا احلب، فرح حب عظيم، مع 
سيامة أحد أبنائها، شربل أنطوان ديب، كاهنًا 

على مذابح أبرشية أسرتاليا املارونية.
األول  تشرين   28 يف  السبت  جرت  السيامة 
يف كاتدرائية سيدة لبنان، بوضع يد صاحب 
راعي  طربيه  أنطوان-شربل  املطران  السيادة 
أبرشية أسرتاليا املارونية، يف قداس احتفالي 
حضره راعي كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك 
يف أسرتاليا ونيوزيلندا املطران روبري رباط، 
وأقرباؤه  الكاهن  وعائلة  وسياسيون  وكهنة 
ومؤمنون. عاون املطران طربيه يف القداس 
االحتفالي لفيف من الكهنة، يف مقّدمهم عميد 
اخلوري  اجلديد  الكاهن  وعّراب  الكاتدرائية 

طوني سركيس.
عظة املطران طربيه تلّونت كلها باحلب، فقد 
فيه  كلف  الذي  اإلجنيل  نص  على  متحورت 
الرب يسوع بطرس رعاية كنيسته )يوحنا 21: 
15-19(. سأل يسوع بطرس »يا مسعان بن 
فأجابه  هؤالء؟«  أكثر مما يبين  أجتبين  يونا، 
بطرس »نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك حبًا 
شديدًا«. فطلب منه أن يرعى محالنه. سأله 
فطلب  األوىل  املرة  يف  كما  فأجابه  ثانية، 
للمرة  سأله  وعندما  نعاجه.  رعاية  منه جمددًا 
الثالثة، حزن بطرس قبل أن جييب »يا رب، 
أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك حبًا 

شديدًا«. قال له يسوع: »إرَع خرايف«. 
املطران طربيه اعتب يف عظته، أن دعوة احلب 
حبًا  »تتطلب  بطرس  إىل  يسوع  وجهها  اليت 
يفوق حب اآلخرين له، والتزامًا ملدى احلياة، 
حّي هو  بل لشخص  برنامج،  أو  لفكرة  ليس 
ربنا يسوع املسيح«. لكن »ال حب من دون 
أمل، من دون خيارات مؤملة أحيانًا، ومن دون 
ارتداد ومصاحلة«. وأضاف أن بطرس َعَب إىل 
املصاحلة مع الرب، يف تأكيد حبه له، بعدما 

نكره ثالث مرات، فأواله رعاية كنيسته.
أن  املستحيل  »من  أنه  إىل  طربيه  وأكد 
احلب  هذا  دون  من  كاهنًا  الشخص  يكون 

يف قداس احتفالي لسيامة شربل ديب كاهناً على مذابح أبرشية أسرتاليا املارونية
املطران طربيه: »الكاهن حباجة لصلواتكم ودعمكم بقدر حاجتكم لصلواته ودعمه«

التفضيلي للمسيح. لكن هذا احلب التفضيلي 
ال يبقى حصرًا للمسيح، بل العكس! فباالحتاد 
باملسيح، تنجذب أكثر فأكثر، يومًا بعد يوم، 
أعضاء جسده  وأخواته ومجيع  إخوته  إىل حب 

السري، أي الكنيسة«.
 27 مواليد  من  ديب  شربل  اجلديد  والكاهن 
كانون الثاني 1986، وهو ابن أنطوان وهيام 
الشمالية،  اللبنانية  مزيارة  بلدة  من  ديب 
تلقت  اليت  اللبنانية  األسرتالية  الشبيبة  ومن 
دروسها يف مدرسة راهبات العائلة املقدسة 
املارونيات يف هاريس بارك. متأهل من روز 
ماري اسحق وهلما ثالثة أطفال: أنطونيو )7(، 
يف  إجازة  يمل   .)2( ودومينيك   )5( جورج 
الالهوت والفلسفة من املعهد الكاثوليكي يف 
للشبيبة  الروحي  املرشد  حاليًا  وهو  سيدني، 
الشبيبة  مكتب  ومدير  لبنان  سيدة  رعية  يف 
ِسم شدياقًا  يف أبرشية أوسرتاليا املارونية. رمُ
ّقي إىل درجة  يف 12 تشرين الثاني 2016 ورمُ

الشماسية يف 28 شباط 2019. 
وقد اختار الكاهن اجلديد قول يسوع لبطرس 
»إرَع خرايف« شعارًا لكهنوته. املطران طربيه 
ابن  شربل  »يا  اليوم  يسأل  يسوع  أن  اعتب 
أنطوان وهيام، زوج روزماري، والد أنطونيو 
هؤالء؟«  من  أكثر  أحتبين  ودومينك،  وجورج 
وأنت أجبته بفخر وتواضع: »نعم يا رب، أنت 

تعرف أني أحبك««.
وأشار طربيه إىل أنه ال يكفي للكاهن أن يقول 
يعود  أن  عليه  بل  املسيح،  يسوع  يب  إنه 
ورسالته  دعوته  منه  ليتلقى  يوم،  كل  إليه 
موجهًا  وأضاف  الكهنوتية.  سيامته  وجتديد 
كالمه إىل الكاهن اجلديد: »غدًا عندما تؤمتن 
على رعية، صلِّ قائاًل: »يا رب، أنت تعرف 
ما حتتاجه رعييت والنعم اليت أسبغتها عليها، 
امنحين أن أخدمها وفقًا ملشيئتك«. ويف كل 
بإرادة  وثقت  اليت  العذراء  من  اطلب  شيء، 
اهلل وعنايته أن ترافقك وترشدك. فأنت ابن 
مزيارة، هذه البلدة اللبنانية الشمالية اجلميلة، 
نشأَت على حب خاص لسيدة االنتقال، حب 
واليوم،  وهيام.  أنطوان  والديك  من  تعلمته 
جيري تقديك للرب، مرة أخرى، متامًا كما مت 

تقديك يوم عمادك يف كنيسة مار شربل«.
أنعم  بسخائه  اهلل  إن  طربيه  املطران  وقال 
على الكنيسة ببكة جديدة خلدمة شعبه ومتجيد 
امسه، مؤكدًا أن مسرية الكاهن دونها حتديات 
كبرية. وأضاف أن كالم يسوع لبطرس جيب 
أن يرتدد أيضًا يف قلب كل شخص معّمد. 

وطلب من املؤمنني أن يصلوا من أجل كهنتهم 
ودعمكم  لصلواتكم  حباجة  »الكاهن  إن  قائاًل 

بقدر حاجتكم لصلواته ودعمه«.
عراب الكاهن اجلديد اخلوري طوني سركيس 
عائلته،  أجل  ومن  أجله  من  الصالة  إىل  دعا 
الدعوات  من  املزيد  الرب  يرسل  ولكي 

الكهنوتية.
وقد عّب الكاهن اجلديد شربل ديب عن فرحه 
لسيامته قائاًل »إن حمبة اهلل ونعمته ال يكن 
مقارنتهما بأي شيء آخر، وأن املواهب اليت 
يهبها لنا ال تثّمن، يف عامل يّدعي أنه يقّدم 
الكثري من األشياء على أنها مصدر السعادة. 
رغباتنا  أن حتقق  يكنها  املسيح  وحدها حمبة 
العميقة، وهذه احملبة هي اليت تسمح لنا بأن 

تكون لنا احلياة مبلئها«.
وانظروا«،  »تعالوا  فهي  للشبية  رسالته  أّما 
الرب  الذي وجهه  الكالم  إىل  منه  إشارة  يف 
من  أصبحا  اللذين  يوحنا  تلميذْي  إىل  يسوع 
تالميذه، أحدهما أندراوس أخو مسعان بطرس 
أخاه عن املسيح ليصري هو رأس  أخب  الذي 
الرب،  يقّدمه  ما  وانظروا  »تعالوا  الكنيسة. 
افوا أبدًا من تلبية الدعوة املوجهة إليكم  وال َتَ

لتكونوا قديسني«.
بدورها عّبت »اخلورية« روز ماري عن فرحها 
الكبري بسيامة زوجها كاهنًا، قائلة إن سيامته 

يف  زوجها  تساند  لكي  اهلل  من  هلا  دعوة 
مسريته وخدمته.

األهل  حب  لوال  أنه  اعتب  طربيه  املطران 
واألسرة ودعمهم وتشجيعهم، ملا كانت دعوة 
شربل الكهنوتية ممكنة. وشكر عائلته »على 
الكنيسة.  بها  تشاركون  اليت  الرائعة  اهلدية 
شكرًا على كل وقت أحضرمت فيه شربل إىل 
وعلى  اإلفخارستيا،  حب  ليتعلم  الكنيسة 
معه  الوردية  املسبحة  فيها  ليلة صليتم  كل 
للعذراء  التكرس  ونقل  العائلي،  املنزل  يف 

إليه«.
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جرى عصر يوم الثالثاء يف األول من كانون األول 
اجلاري توقيع اتفاق صداقة بني مدينة كنرتبري 
بانكستاون يف اسرتاليا ومدينة زحلة يف لبنان 
وذلك عرب تقنية Zoom يف صالة تابعة للبلدية.

وقد وقع عن مدينة كنرتبري بانكستاون رئيس 
نائبة  زحلة  ابنة  حبضور  عصفور  كال  بلديتها 
الرئيس راشيل حريقة واعضاء البلدية ابن زحلة 
جورج زخيا وبالل احلايك وناديا صاحل ومدير عام 
البلدية مات ستيوارت وعن بلدية زحلة رئيسها 

أسعد زغيب حبضور عدد من اعضاء البلدية.
وقد حضر حفل التوقيع رئيس دير مار شربل االب 
شربل عبود واالب يف الدير طوني موسى واالب 
زحلة يف اسرتاليا وعدد  ابراهيم ورئيس مجعية 

كبري من اعضاء اجلمعية واملدينة يف سيدني.
بانكستاون  كنرتبري  بلدية  رئيس  حتدث  بداية 
كال عصفور، عرب تقنية Zoom، فرحب فرئيس 
بلدية زحلة أسعد زغيب وزمالئه اعضاء البلدية، 
كما رحب بزمالئه يف البلدية، نائبة الرئيس ابنة 
زحلة راشيل حريقة وابن زحلة عضو البلدية جورج 
رحب  كذلك  صاحل،  وناديا  احلايك  وبالل  زخيا 
مايكل  الدكتور  زحلة يف سيدني  برئيس مجعية 
ديبا، الذي ميثل حواىل 6 آالف شخص على صلة 
االم والعديد منهم يعيشون يف  بزحلة  واتصال 

»مدينتنا«، ومبمثلي وسائل االعالم.
وقال السيد عصفور انه  لشرف لي  هذا املساء، 
او بتوقيتكم يف زحلة - لبنان هذا الصباح، أن 
اقر واعرتف رمسيا بالصداقة بني بلدية كنرتبري 
بانكستاون وبلدية زحلة اليت يسكن فيها حواىل 

150 ألف شخص.
 - زغيب  السيد  نظريه  خماطبا   - يقول  واضاف 
رموزا  وجدت  زحلة  عن  كتاب  فتشت يف  عندما 
رائعة وشخصيات بارزة وجدت العديد من الكتاب 
والشعراء.. وجدت النبيذ وكروم العنب.. ووجدت 
السيدة اليت متثل اجلمال واألسد الذي يرمز اىل 

القوة.
وقال رئيس بلدية كنرتبري بانكستاون ان مدينة 
زحلة هي ثالث اكرب مدينة يف لبنان بعد بريوت 
ومعاهد  كنيسة   52 من  اكثر  وفيها  وطرابلس 
وأنا  ثقافية  ونواد  عاملي  مستوى  ذات  تعليم 
على ثقة ان فيها افضل عرق يف لبنان.. وعلينا 
اللبنانية  شاكريا  العاملية  الغناء  جنمة  ننسى  اال 
جدها  عاش  حيث  زحالوي  أصل  من  واملتحدرة 

لوالدها.
كما اشاد السيد عصفور بأبناء زحلة الذين اعتربوا 
من  وقال:  بيتهم..  بانكستاون  كانرتبري  مدينة 
التاسع  القرن  بدايات  يف  واالوائل  املهاجرين 
مساهمات   زحلة  مغرتبو  قدم  اليوم  اىل  عشر 

كبرية ليس ملدينتنا فقك بل السرتاليا ايضا.
وكشف السيد عصفور انها مسألة ايام بعد هذا 
التوقيع فان مدينتنا ستزرع شجرتي أرز لتكريم 
فقدوا  الذين  اولئك  ذكرى  وإحياء  وتشريف 

أرواحهم يف انفجار مرفأ بريوت.
ثم تعاقب على الكالم كل من رئيس بلدية زحلة 

رئيسا بلدييت كنرتبري بانكستاون يف اسرتاليا وزحلة يف لبنان 

Zoom يـوقعان اتفاق صـداقة بني املـدينتني عرب تقنية

الدكتور أسعد زغيب الذي أشاد بهذا االتفاق ملا 
والبلدة  زحلة يف سيدني  ألبناء  فيه من مصلحة 

األم وللبنان واسرتاليا.
كما حتدثت نائبة رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون 
االتفاق  بهذا  فنوهت  حريقة  راشيل  زحلة  ابنه 

وقالت انه يعود بالفائدة للجميع.
بعد ذلك قطع السيد كال عصفور قالب احللوى 
املعد خصيصا للمناسبة وكذلك رئيس بلدية زحلة 

السيد أسعد زغيب.
هناك  وكان  التذكارية  الصور  التقاط  جرى  ثم 

كوكتيل مميز من احللويات اللبنانية.

.. عصفور يوقع اتفاق الصداقة بني املدينتنيكال عصفور يلقي كلمة بلدية كانرتبريي بانكستاون

عصفور يوقع االتفاق  ويبدو رئيس جمعية زحلة مايكل ديبا واعضاء البلدية راشيل حريقة وجورج زخيا وبالل الحايك

يقطعون  قالب الحلوى

عصفور مع مدير عام البلدية مات ستيوارت

عصفور يتوسط رئيس دير مار شربل االب شربل 
عبود واألب طوني موسى

عصفور وبيده االتفاق محاطا باعضاء البلدية ورئيس جمعية زحلة مايكل ديبا وحضور

من اليمني: االب طوني موسى، عضو البلدية جورج زخيا، السيد مايكل ديبا واالب شربل عبود
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إعــالنات

سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

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

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

املقيم عزيزي 
بعض األخبار املهمة الصادرة عن اجتماع البلدية يف 
جميع  على  ستؤثر  والتي  نوفمرب  الثاني/  تشرين 
 1 من  اعتبارًا  مدينتنا.  يف  البلدية  الرسوم  دافعي 
بلديتكم ألن  2021، ستتغري رسوم  يوليو  تموز/ 
يتطلب  تشريعـًا  أصدرت  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 

الرسوم. تنسيق  منا 

املكان  عن  النظر  بغض  أنــه  هو  ذلــك  يعنيه  ما 

سيتم  بانكستاون،  كانرتبري  يف  فيه  تعيش  الذي 
وعداًل،  إنصاًفا  أكثر  تكون  بحيث  الرسوم  تعديل 

واحدة. مدينة  ألننا 

الذي  املكان  عن  النظر  بغض  أنــه  املنطقي  من 

يف  بالتساوي  تساهموا  أن  يجب  فيه،  تعيش 
املجتمعية  ومراكزنا  ومكتباتنا  حدائقنا  تكاليف 

ومرافقنا. طرقنا  وصيانة 

واألعمال. املصالح  على  أيضـًا  الرسوم  تناغم  سيؤثر 

اقرتاح  يف  ننظر  عندما  أيضـًا  رسومكم  ستتغري 
املستقلة  املحكمة  عن  الصادرة  الزيادة  يتضمن 
يف  خاصا  تغيريا   ،)IPART ( والتسعري  للتنظيم 
تقييم  مع  يتناسب  موحد  رسم  ووضع  الرسوم 

األراضي.

واسع  نطاق  على  معكم   مهتمة  البلدية  ستكون 

وكانون  ديسمرب  االول/  كــانــون  شــهــري  خــالل 
خالل  الكاملة.  باملعلومات  لتزويدكم  يناير  الثاني/ 
جلسات  عدة  البلدية  موظفو  سيعقد  الفرتة،  هذه 
املواد  مع  اإلنرتنت  أو عرب  إعالمية سواء شخصيـًا 
وعلى  الربيد  صناديق  عرب  البلدية  تزودها  التي 
منتظمة  تحديثات  هناك  ستكون  البلدية.  موقع 
يف  رأيـــك  ـــداء  إب يف  فرصتك  على  وستحصل 

cb.city/OneRate

سرتاجع  املجتمع،  مع  التشاور  فرتة  تنتهي  عندما 
قبل  جمعها  تم  التي  املعلومات  جميع  البلدية 

قرار. أي  اتخاذ 

منا  وتطلب  ملدينتنا  مهمـًا  تغيرًيا  هــذا  يعد 

بموجب  به  القيام  ويلز  ساوث  نيو  والية  حكومة 
القانون.

والحفاظ  الجودة  عالية  خدمات  بتقديم  نفخر  نحن 
من  نجمعها  الــتــي  ــرســوم  ال وتــســاهــم  عليها، 
هذه  تمويل  يف  كبري  بشكل  والشركات  املقيمني 
تقديم  ملواصلة  دعمكم  إىل  بحاجة  نحن  الخدمات. 
املالية  السالمة  ولضمان  أكثر  تهمكم  التي  األشياء 

. ينتنا ملد

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 
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إعــالن

بــارغـن وايــرهـاوس

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Bargain Warehouse

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
Follow us on Facebook

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية

APCO Celebrating 25 Years

Matt Low Sheen

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

100% Acrylic, 
15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat 
15 L ($78)

Int Ext

Clear + Assorted Color, 
20 L (From $99)

Oil Base, Undercoat, 
Int Ext, 10 L ($75)

Rapid Pave, Quick Dry, 
20 L ($200)

Line Marking

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

Self Priming, 100% Acrylic,  
20 L (From $120)

Roof Paint

2 Pack,  Epoxy Pool Paint 
4 L ($175)

100 % Acrylic 
15 L ($110)

Zinsser, Primer,  Undercoat, 4 L (From $25) Zinsser, Anti Mould, 
10 L ($ 99)

Water Proof Bitumen,
20 L ($145)

Water Proof
15 L ($90)

2 Pack,  Epoxy Floor
8 L ($180)

3 Pack,  
270 ML ($27)

Christmas Special 
While Stock Lasts

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 
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نــجوم

شاهد رسالة شريهان إىل شعب لبنان بعد التربع بفستانها: 
ماسـة الـعامل سـتنهض مـن جــديد

القاهرة - عمرو رضا - مجلة سيدتي

وجهت الفنانة شريهان رسالة 
اللبناني  الشعب  إىل  صوتية 
بعد  معهم،  تضامنها  إلعالن 
الكشف عن تربعها بفستان نادر 
مزاد  يف  للبيع  مقتنياتها  من 
علين سيقام يف شهر ديسمرب 
املقبل بعنوان »إىل بريوت مع 
لدعم  أرباحه  وختصص  حيب« 
ضحايا انفجار بريوت، وترميم 

املباني األثرية.
رسالة صوتية  شريهان  وبثت 
عرب  اللبنانني،  إىل  ُمسجلة 
قالت   ،»The Insider« برنامج 
العامل  ماسة  ستنهض  فيها: 
لبنان،  ستنهض  جديد  من 
وتعلم العامل الدرس مرة أخرى 
هو  فهذا  وجديد،  أول  ومن 
والكرامة،  اإلرادة  شعب  أنتم 
االنتصار  واإلصرار،  الشموخ 
والفن  اإلبداع  أنتم  واإلعمار، 

واحلب.
إىل  شريهان  رسالة  وتطابق 
وجهتها  اليت  الرسالة  لبنان 
سابقا إلي السيدة فريوز على 
الرئيس  من  تكرميها  هامش 
ماكرون بأرفع وسام فرنسي.

يذكر أن دار سوذبيز للمزادات 
أعلنت انضمام الفنانة شرييهان 
أعلنوا  الذين  النجوم  جملموعة 

وقدمت الفنانة العاملية إميا ستون فستانا مطرًزا من اللون 
كانت  صعب،  إيلي  العاملي  اللبناني  للمصمم  األخضر، 
ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز األوسكار يف عام 
2015، ويعرضه املزاد بسعر تقديري ما بني 20 إىل 30 

ألف جنيه إسرتليين.

املزاد اخلريي يقام بالتعاون بني دار سوذبري يف لندن 
مبشاركة مخس مؤسسات خريية لبنانية ستتقاسم ريع املزاد 
وتتوىل توزيعه على اجلهات املتضررة األكثر حاجة، ومن 
بينها العائالت اليت تركها االنفجار بدون مأوى واملنشآت 
من  املتضررة  األثرية  املباني  وترميم  الصغرية  التجارية 

انفجار بريوت.

بعد تكفلها بكافة نفقات معيشة وعالج السيدة نعمات الشهرية ب 
»بسيدة املطر« وزوجها، قدمت النجمة يامسني صربي مبادرة خريية 
القاهرة،  يف  األطفال  سرطان  مستشفى  بزيارة  وقامت  جديدة، 
املرضى  األطفال  ومساندة  املستشفى  دعم  رغبتها  وأعلنت 

بالسرطان، يف رحلة صمودهم يف مواجهة املرض اخلبيث.
يامسني قامت بنشر عدة صور من كواليس زيارتها إىل املستشفى 
فيها  بزور  مرة  كل  قائلة: يف  وغردت  تويرت  مبوقع  حسابها  عرب 
بيحاربوا  اللي  األبطال  االطفال  بقوة  حبس   ٥٧٣٥٧ مستشفى 
السرطان، قضيت يوم حلو اوي معاهم، شكرًا إدارة املستشفى على 

الفرصة اجلميلة دي، وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا.
ونظم املستشفى استقباال شارك فيه عدد من األطفال، والدكتور 
عام  مدير   ،57357 جملموعة  التنفيذي  املدير  النجا،  أبو  شريف 
زياراتها  من  لقطات  يتضمن  هلا  فيديو  عرض  ومت  املستشفى، 

السابقة للمستشفى.
باملستشفى،  العامة  العالقات  عام  مدير  املنعم،  عبد  أمحد  وقال 
14 سنة، طلبت  »سلمى«  وتدعى  باملستشفى  األطفال  إحدى  إن 
أمنيتها،  املستشفى  هلا  وحققت  صربي،  يامسني  الفنانة  مقابلة 
بعد تواصلها مع الفنانة مباشرة، ونقلت هلا أمنية الطفلة، وهو ما 

قابلته يامسني صربي بقبول وترحاب.
ووزعت يامسني اهلدايا على األطفال، وزارت ورشة العالج بالفن، 
وعرضت فيها »أماني إبراهيم«، مديرة الورشة، معلومات عن دور 
النفسية  احلالة  حتسني  الورشة يف  به  تقوم  الذي  الرائع  العمل 
يستعرضون  حيث  العالج،  رحلة  خالل  معنويا  ودعمهم  لألطفال، 
سعيدة  أوقات  فيها  ويقضون  خالهلا،  من  ومواهبهم  إمكانياتهم 

دوما.

ياسمني صربي تكفلت بنفقات معيشة وعالج سيدة املطر
 يذكر أن الفنانة يامسني صربي أعلنت 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.
تويرت،  مبوقع  حسابها  عرب  املطر  لسيدة  صورة  يامسني  ونشرت 
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.

يامسني صربي تواصل رحلة اخلري 
وتدعم أطفال مستشفى السرطان

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

فستان شريهان املعروض للبيع باملزاد دعما لبريوت

تربعهم مبقتنيات استثنائية للمزاد اخلريي، الذي سيقام 
يوم 7 ديسمرب املقبل، حتت عنوان »إىل بريوت مع حيب« 
لدعم ضحايا انفجار بريوت الذي وقع يف شهر أغسطس 

املاضي.
وأعلن القائمني على املزاد يف لندن عن تربع شرييهان 
الشهري  السعودي  املصمم  تصميم  من  حريري  بفستان 
عدنان أكرب وارتدته يف فوازير »ألف ليلة وليلة« يف عام 
1987، وذيلته بإمضائها، ويعرض للبيع مببلغ يقدر ما بني 

18 إىل 25 ألف جنيه إسرتليين.
من  الرومي  ماجدة  اللبنانية  للمطربة  فستان  يعرض  كما 
اللون األزرق السماوي، بسعر تقديري ما بني 8 إىل 10 

آالف جنيه إسرتليين.

ياسمني صربي من كواليس زيارتها ملستشفى سرطان األطفال
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كـتابات

محمد عامر األحمد  - سورية
بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا 
نوفل سدني اوسرتاليا

غرية

هلا أمنو 
وترفعين  خيولي

خرايّف   حلم  إىل 
الصهيِل
صعودًا

 أبلُغ الغيَم انتهاًء
بصوٍت كستنائيٍّ عجوِل

هبوطًا 
أقتفي يف الشمس 

همسي
كأّن الرمت يصعد 

يف نزولي
أنا

من نسل معجزٍة 
أضاءت 
لغريي 

ألف درب للحلوِل
أموُت 

وفوق مقربتي 
سؤاٌل

سديد اللحن 
ينحت يف قليلي

وُيرُج لوحًة ملقام 
أنثى

منوت هلا 
فأوصلين رحيلي

فكيف 
أحّل يف غريي 

وموتي
صعوٌد 

يف مقام املستحيِل

هل أصبح اإلنسان العربي ال 
مثن له وال قيمة وال تقدير 

من  أكثر  منذ 
قرون  تسعة 
العربي  والعامل 
شتى  يعاني 
الصراعات  انواع 
ب  و حلر ا و
الداخلية الشرسة 
املخطط  احلقودة 
او  داخليًا  هلا 

خارجيًا . 
من  األهم  ولكن 
كل شيء احلرب 
يف  الدائرة 
العربية  املنقطة 

ولدت  عكار..  بينو  بلدة  من  نوفل  حنا  نوفل 
سنة  ١٩٥٠ أكملت علومي االبتدائية يف مدرسة 
الضيعة اخلاصة ثم أنتقلت إىل الكلية األمريكية 
سافرت  بعدها  ومن  طرابلس  يف  اإلجنيلية 
ألكمل   طالب  بفيزا   ١٩٦٩ سنة  اوسرتاليا  إىل 
علومي اجلامعية يف سدني وكان بودي أن أكمل 
جراحا. ولكن مل  اختصاصي  لكي أصبح طبيبا 
والسكن  السيولة  لقلة  كما جيب  احلظ  حيالفين 
للمجهول  استسلم  مل  ولكن  الوقت..  ذلك  يف 
فبدأت أفكر يف املستقبل املنشود وانا يف سن 
مبكرة بعيدا عن أهلي واقربائي يف الوطن االم 
لبنان.. ففكرت أن التحق واتعلم لياًل وأعمل يف 
مصنع ملاركة مشهورة جدًا لصناعة االلكرتونيات 
والرتنزسسرت  والراديوهات  التلفزيونات  مثل 
واملسجالت  للسيارات مكربات الصوت والعديد 
املتنوعة.  وااللكرتونية  الكهربائية  االدوات  من 
لكي  شديد  ميل  لدي  كان  نفسه  الوقت  ويف 
أتعلم عن اهلندسة االكرتونية من األلف اىل الياء.  
وبصفيت مولع باملطالعة ذهبت إىل مكتبة جبانب 
املعهد واشرتيت جمموعة علمية ودرست وفهمت 
او  الكتب  خالل  من  االكرتونية  الصناعة  حقيقة 
اجملموعة العلمية زيادة عن الكتب العربية اليت 
جمموعة  عن  عبارة  وهي  لبنان  من  معي  جلبتها 
كاملة من جملدات باللغة العربية عن فن وهندسة 

التلفزيون والراديو وفن والرتنزسيسرت.
يف  قرأت  السبت   يوم  وكان  يوم  فذات 
االعمال  دائرة  قبل  من  إعالنا  األسبوعية  اجمللة 
االوسرتالية بأنها حباجة إىل اختصاصيني حاملي 
عّدة  يف  للعمل  مهنية  او  جامعية  شهادات 
رجل  برفقة  الباكر  الصباح  مصانع.. ذهبت يف 
كان أمسه مجيل مساحه  إىل مكتب الدولة يف 
منقطة بريوود يف سدني من أجل العمل فعندما 
قلت هلم أني حباجة إىل وظيفة فلم يسألوني عن 
شهادتي املهنية او اجلامعية ففي احلال أعطوني 
عنوان الشركة فذهبنا إىل العنوان يف هومبوش 
HMV  ودخلنا  الشركة املشهورة   وكان اسم 
اىل مكتب التوظيف. فكان اول سؤال لي وجهه 
مدير  مكتب التوظيف من أين خترجت؟ وما هى 
أنواع الشهادات اليت حتملها؟ قلت له اني أدرس 
لياًل ويف البيت واملراسلة وأمتلك مجيع الكتب 
اي اجملموعة العلمية واهلندسية واإللكرتونية إذا 
»بتحب تعمل لي فحص« يف هذا اجملال.. ففي 
احلال قال لي حنن دائما جنري امتحانا قبل أن 
الوظيفة.. واالن يوجد عندنا ١٠٠ سؤال  نعطي 
اذا جنحت سوف نعطيك الوظيفة يف احلال. وهذه 
ساعتني   مهلة  ومعك  يديك   بني  االسئلة  هي 
او  االسئلة  اوراق   منه  فأخذت  عليها.  لإلجابة 
واتقان. فأخذ  االمتحان واجبت عليها بكل دقة 
اىل  بها   وذهب  االمتحان  ًاوراق   مجيع  مين 
جناح اهلندسة داخل املصنع وخالل ساعتني رجع 
مبتسمًا وقال لي انت جنحت بـ ٩٨ يف املئة من 

جمموع االسئلة ومربوك عليك الوظيفة الرائعة.
يف اليوم الثاني بدأت العمل وشرعت أتعلم عندهم 
وكان الفرح يف قليب ال يوصف ألني توصلت اىل 
هذه الوظيفة الشيقة اليت تعّلم  كيف يصنعون 
التلفزيون والراديو والرتنسستور. وبعد سنتني 
ونصف علم وعمل داخل الشركة املشهورة يف 
مهندس.  مساعد  أصبحت  والتصنيع  اهلندسة 
حينها اي عام ١٩7١ كان معاش العامل العادي 
٣٠ دوالرا يف األسبوع وكان معاشي ٥٥ دوالرا 
بصفيت مساعد مهندس يف جناح اهلندسة.. غري 
اني مل أقبل ان أبقى على الراتب ألن ذلك ال 
يرضي طموحي كما جيب. فأخذت لنفسي قرارا 
آخر من أجل النجاح الباهر واملستقبل املنشود . 
صيانة  وورشة  شركة  وأسست  ذهبت  بعدها 
وبيع جلميع االدوات الكهربائية بدءا من الربادات 
االدوات  مجيع  اىل  والتلفزيونات  والغساالت 
من  اول  وكنت  والتجارية..  البيتية  الكهربائية 
الذين  لبنان  من  الشباب  القادمني  يعّلم  كان 
حيبون  املهن احلرة مهنة صيانة وتصليح مجيع 
والربادات  التلفزيونات  مثل  املنزلية  األجهزة 

والغساالت وسائر اجهزة التربيد والتدفئة. 
أجل  من  وخارجها  الورشة   داخل  العمل  كان 
يف  التجارية  واحملالت  البيوت  يف  الصيانة 
مناطق سدني.. ويف سنة ٢٠٠٠ أسست  مجيع 
مع عائليت  شركة أمسها ستار ايست، أي جنمة 
للهندسة والصناعة  لالسترياد  العاملية  الشرق 
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اليت ال ترحم احدا.. فما  هو اهلدف منها  وما هو املصري 
املظلم هلا؟

القدمية  الناس  عقلية  اىل  العربي  العامل  توجيه  أواًل   
والرجوع  املشؤوم  وباجلهل  التارخية  بالغزوات  والتغين 
ال  اليت  الفطرية  احلياة  ومنط  الدامي  املاضي  تاريخ  اىل 
تفيد احدا يف هذا العصر والوضع احلالي.. ثانيًا القتال 
على السلطة من أجل فرض طائفة معّينة او حزب معنّي 
العربي  اإلنسان  لقتل  األسلحة  شراء  ثالثًا  اآلخر..  على 
وتدمريه من أجل سياسات وافكار متخلفة ال معنى هلا  من 
األساس.. رابعًا أكرب إهمال يف التاريخ للثروات الطبيعية 
مثل  الغريب  او  العدو  يسلبها  لكي  مبال  تقدر  ال  اليت 
النفط والغاز وال يستفيد أحد من املواطنني من ثروات 
االرض اهلائلة اليت اصبحت نقمة لشعوبها بدل ان تكون 
نعمة.. خامسًا زيادة القساوة  عند  بعض الزعماء وقلة 
الرمحة لوعدم إعطاء شعوبهم حقوقهم يف حياة افضل.. 
سادسًا عدم الوحدة الوطنية بني الناس وزيادة االنقسام 
السلطة..  سابعًا  أجل  الزعامة من  االجتماعي لكي تبقى 
التجزئة بني الناس ستخلق مشاكل ال حتصى عند االقليات 
االستقالل  عدم  ثامنًا  البعض..  لبعضهم  دائمة  وكراهية 
التام يف بعض البلدان العربية واالستغالل الشامل لبعض 
التاريية  واإلقطاعية  السيادة  أجل  من  العربية  الشعوب 
العربية  االموال  هدر  تاسعًا  الضعيف..  اإلنسان  وحتقري 
البلبلة  وشراء األسلحة شيء مكلف جدًا  للغاية من اجل 
وهدم االقتصاد واألوطان وقتل الناس وزيادة املأساة 
من  تعاني  العربية  الشعوب  تبقى  لكي  وحاضرًا  ماضيًا 
اصبح  اين  عاشرًا  والزوال..  والتشرذم  واجلوع  الفقر 
وخملصا  وفًيا  شخصا  جند  مل  زمن  فمنذ  احلي  الضمري 
او اىل  العلى  لشعبه لكي حيكم هذه االمة ويرفعها اىل 
الذي  اإلنسان  هذا  أين جند  املنشود؟  احلياتي  املستوى 
يتمتع بالضمري احلي واألخالق الرفيعة واالخالص لكي يغرًي  
تاريهم وحاضرهم ويضمن حياتهم ومستقبلهم ويرجهم 
من زنزانة السجن املؤبد ويعطيهم احلرية الفكرية واحلرية 

االجتماعية والثقافة والسالم.
 ها حنن نطلب من ربنا خالق الكون بإحلاح أن يرضى على 
فقرا  تزداد  واليت  واملشردة  املعذبة  العربية  االمة  هذه 
وجوعًا وانهياًرا كل يوم. نطلب منه ربنا رب الكون ومعطي 
احلياة أن يهديهم اىل السبيل والطريق واحلق واخلالص 
واحلياة وينجيهم من ويالت اجلحيم ونار الظاّلم واحلكام 

ويبعد عن اجلميع االستبداد اجلهنمي والظلم واملوت. 
يشدد  الذي  الديين  التعليم  األقل  على  ينفذوا  مل  ملاذا 
على املساحمة والعطاء والرمحة واحملبة والوصايا العشر؟ 
ملاذا ينفذون شريعة عدو اخلري ابليس وال ينفذون شريعة 
صاحب اخلري اهلل الذي وحده ينبوع الرمحة ومصدر العطاء 

واحلياة والسالم واخلريات؟
اننا نرى من هنا الفشل االول لإلنسان العربي  الذي يدفع 
من دمه وروحه  مثن التخلف البيئي والتعصب والزعامة 
واالقطاعية لصبح ال حياة ملن تنادي وينتهي جائعًا  فقريا 
اىل  تقدير..  او  مثن  او  له  اعتبار  اي  دون  من  مهزومًا 
الشكل ويف  هذا  على  عربية  نبقى شعوبا  أن  متى جيب 
نبقى  يف  أن  باملؤبد  علينا  حكم   هل  الروتني؟.  هذا  
أهل  من  لسنا  كأننا  املتحجرة  والعقلية  املظلمة  الزنزانة 
احلياة اجلميلة؟  لقد أصبحنا أبطاال وفرسانا لنبيد بعضنا 
بعضًا من دون اي جدوى او سبب او هدف نهدر الدماء 

العربية من دون اي فائدة او ربح ألحد.
وكما قال لنا ليس من أحد يعمل الصالح وال أحد..  اجلميع 
َزاُغوا معًا وفسدوا معًا وأعوذهم جمد اهلل القدوس ال غري 
لكي ينال كل واحد منا أجره على حسب إميانه وأعماله امام  

وجه اهلل الذي يرى اميان واعمال اجلميع . 

واملفّرق  باجلملة  والبيع  والشراء  والتصدير  
واالستثمار  للمبيعات   Ra أمسا  ثانية  وشركة 
فاصبحت  والتربيد..  التدفئة  هندسة  جناح  يف 
الكبري   ابين  وادارة  إشراف  حتت  الشركتان 
الثاني  واالبن  نوفل  ايلي  الدكتور  املهندس 
 bachelor of medical على  احلائز  نوفل  ماريو 
science والذي كان طالبا متفوقا يف اجلامعة يف 
بأمّس  الشركة  وجد  ولكنه  العام،  الطب  جراحة 
احلاجة اليه فرتك دراسته الطبية  وأصبح مديرا 
ومسؤوال عن املبيعات واإلعالن وتطوير الشركة 
إىل األفضل للوصول إىل القمة.. واليوم أصبحت 
جنمة  اي  إنرتناشونال  أيست  ستار  شركتنا 
يقارب  وما  7 مهندسني  توظف  العاملية  الشرق 
)موتورات(  وحمركات  مضخات  وتنتج  عامال   ٢٠
عمالقة للتربيد الشامل والتدفئة العامة حتت أسم 
الفراغ  سد  أجل  من  انرتناشونال  أيست  ستار 
واهلندسة  واحملالت  للمنازل  التربيد  جمال  يف 
للسوبر  ماركت واملستشفيات ومعامل االدوية 
والصاالت الكبرية  والبنايات الشاهقة واالسواق 

التجارية.
اخلرائط  انواع  مجيع  ونؤّمن  نشجع  دائمًا  إننا 
مكاتبنا  يف  نصممها   قطاعات  لعّدة  اهلندسية 
من األلف إىل الياء، وايضًا نؤّمن ألكثر املدارس 
التعليمية للطالب  اللوازم  املهنية اخلاصة مجيع 
وللمدارس املهنية التابعة للدولة من حيث العدة 

وآالت الفحص والصيانة والربجمة االكرتونية. 
ولعائليت  لنفسي  قدمته  مبا  أكتِف  مل  ولكنين 
وللمجتمع حيث كّرست نصف حياتي من أجل أن 
وأصحابي،  اقربائي  من  والعديد  عائليت  أساعد 
كما قررت أيضًا ان أكرس باقي حياتي ألخدم 
العادل  السماوي  امللك  العرش  صاحب  الرب 
فبدأت  وإمياني..  وعقلي  قليب  كل  من  الديان 
مكتبة  من  اشرتيها  كنت  اليت  الكتب  أفتش 
نداء الرجاء يف املانيا واليت جتاوز عددها ١٥٠ 
كتابا وجمّلدا دينيا لدراسة تاريخ وحقيقة مجيع 
األديان. وكانت هذه املكتبة تعد يف ذلك احلني 
اوروبا.   املسيحية يف  املكتبات  أكرب  واحدة من 
والندوات  الدينية   الدراسات  على  وزيادة 
الطوائف  مجيع  بني  أتنقل  دائمًا  كنت  الروحية 
والكنائس واجلامعات الالهوتية واملعاهد الدينية 
الوحيدة  الطريقة  عن   باحثا  واألناجيل  والكتب 

اليت ترضي اهلل أواًل ونفسي ثانيًا.
وأغري  اذهب  مهما  فائدة  ال  انه  وجدت  لقد 
اغري  ان  املفروض  من  وانه  وكنائس  طوائف 
من  املسيح  السيد  حياة  على  وأتعرف  إمياني 
بدايتها اىل نهايتها.  فوجدت أيضًا ان االتكال 
على الذات وحده ال يكفي مهما كنت ناجحًا على 
بدأت  ودرست  تعمقت  وعندما  االرض..  هذه 
أفهم حياته وموته وقيامته وأنه امّلخلص الوحيد 
والشفيع والديان وحده ال غري.. فآمنت به عن 
اليت  الوحيدة  طريقي  ووجدته   وحمبة  معرفة 
تضمن لي الصعود إىل السماء. كما وجدت أن 
اقرأ  وأن  وحده  اهلل  وعلى  عليه  اتكل  ان  علّي 
عنه وعن تعاليمه احملقة لكي أفهم كالمه وأعمل 

خالصه عن إميان ثابت به ال بغريه. 
لقد شعرت وأدركت انه وحده الذي يرحيين وان 
طريقه املقدسة تعطيين النور واملعرفة والغذاء 
الروحي والعقلي واجلسدي، ألكتب  عنه  الكثري  
وخالصه  املبارك  عمله  وعن  عنه  أكثر  وأشرح 

العجائيب.
 من أجل هذا الوعد والعهد بيين وبني اهلل فانين 
البشارة احلسنى، ألنه  الرب أي  أخدم يف حقل 
العامل  ربح  لو  اإلنسان  ينفع  ماذا  لنا  قال  كما 
إىل  أذهبوا  تعاىل  قال  كما  نفسه،  وخسر  كله 
العامل أمجع واكرزوا باالجنيل للخليقة كلها وها 

أنا معكم كل األيام وكل الدهور وإىل االبد.
 أمتنى جلميع األحباء واالعزاء أن حيرركم كتابي 
خمالب  من  يديكم،  بني  الذي  هذا،  املتواضع 
نورا  القدوس، وان يكون  الرب  بأسم  إبليس، 
الشريرة  والتجارب  اخلوف  من  وخالصا  ومنارة 
إميان  عن  يقرأه  إنسان  لكل  املميتة   واخلطيئة 
تبين  عائلة  وكل  بيت  كل  يبارك  والرب  وحمبة 
الصادقة  تعاليمه  صخرة  على  وإميانها  حياتها 
واحلمد  الشكر  كل  له  واملباركة..   واملقدسة 
الذي حيفظكم، يف معّيته وحمبته، ويبعد عنكم 
االشرار  إبليس  جنود  من  وينجيكم  مكروه  كل 

وسهام الشر احملرقة امني .
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تـتمات

عون مستقبال كليفرلي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العالقات اللبنانية- الربيطانية«.
تواجه  اليت  »الصعوبات  كليفرلي  للوزير  اجلمهورية  رئيس  وعرض 
لبنان ومنها تداعيات احلرب السورية عليه ونزوح اكثر من مليون 
و 800 الف سوري اىل لبنان وانعكاس ذلك على خمتلف القطاعات 
اللبنانية وال سيما أن لبنان تكبد حتى االن خسائر مباشرة فاقت الـ 
45 مليار دوالر أمريكي، فضال عن االضرار غري املباشرة على حركة 

االقتصاد اللبناني نتيجة اقفال احلدود بسبب احلرب«.
النازحني  لعودة  الدولي  اجملتمع  دعم  »ضرورة  إىل  دعوته  وجدد 
وجوب  على«  مشددا  سوريا«،  يف  اآلمنة  املناطق  اىل  السوريني 
على  لتشجيعهم  وذلك  بالدهم  يف  للسوريني  املساعدات  تقديم 

العودة«.
وأشار اىل ان »اجملتمع الدولي الذي يتابع مسرية اإلصالح يف لبنان 
عليه ان يطمئن إىل أن اإلصالح معركيت منذ 2005 وتكرر ذلك يف 
2009، وما التمسك بالتدقيق املالي اجلنائي اال منطلق مهم واساسي 

هلذا االصالح«.
كليفرلي

وكان الوزير كليفرلي أعرب عن سعادته لوجوده يف لبنان، مؤكدا 
اليت  الصعبة  الظروف  يف  اللبنانيني  جانب  اىل  بالده  »وقوف 
ولفت  كافة«.  اجملاالت  يف  بريطانيا  دعم  واستمرار  يعيشونها، 
إىل أن »هذا الدعم سبب مشاركة بالده يف مؤمتر باريس االربعاء 

املاضي«.
القائم  اللبناني والتعاون  بـ »احلرفية اليت يعمل بها اجليش  ونوه 
املساعدات  »استمرار  مؤكدا  الربيطانية«،  العسكرية  القيادة  مع 

للجيش«.
حضر االجتماع عن اجلانب الربيطاني السفري يف لبنان كريس رامبلينغ 
شارل  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  األوسط يف  الشرق  قسم  ومدير 
والسكرتري  بيل  هارييت  االنسة  للوزير  اخلاصة  السر  وامينة  كينغ 

السياسي يف الوزارة سيمون اودنيل.
حكومة  يف  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  اللبناني  اجلانب  عن  وحضر 
تصريف االعمال شربل وهبه والوزير السابق سليم جريصاتي واملدير 
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري واملستشاران رفيق 

شالال واسامة خشاب.
وعلى صعيد متصل  وزعت سفارة اململكة املتحدة يف لبنان نص 
كليفرلي،  جاميس  الربيطاني  األوسط  الشرق  لوزير شؤون  مقال 

جاء فيه:
لبنان يف زيارة افرتاضية عرب  أواخر شهر متوز، ذهبت إىل  »يف 
الفيديو. أبهرتين القدرات اهلائلة اليت يتمتع بها شعب لبنان، لكن 
صاحبه انطباع آخر حول ضخامة ما حيتاجه لبنان من إصالحات جدية. 
وما هي إال أيام حتى شاهدت بفزع االنفجار اهلائل الذي هز مرفأ 
بريوت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبري من الناس، ناهيك عن 
تدمري البنية التحتية احليوية واملنازل. أما املرفأ املدمر فقد أصبح 
اآلن مبثابة تذكري قامت بأهمية أخذ أي حتذير على حممل اجلد حال 

تلقينا له، ورمز لعواقب سوء اإلدارة والفساد.
ذلك  أن  بيد  الكوارث.  وقوع  دون  دائما  حنول  أن  لنا،  ينبغي 
على سبيل  فنحن ال ميكننا،  استطاعتنا.  خارج  األحيان  بعض  يف 
أو  زلزال  أو  إعصار  ووقف  الطقس  أحوال  يف  التحكم  املثال، 
تسونامي. ولكن ميكننا االستثمار يف أنظمة اإلنذار املبكر، ووضع 
خطط حلماية املواطنني واملمتلكات واالستثمارات، وضمان وجود 
القدرات يف املكان املناسب، واملبادرة الختاذ إجراءات حال تلقينا 

أي حتذيرات.
يأتي  اخلطر  هذا  مواطنيه.  يهدد  متناميا  خطرا  اآلن  لبنان  يواجه 
احلال  كان  وكما  خلل.  فيه  اقتصادي  لنموذج  مباشرة  كنتيجة 
أيضا  البشر  بالنسبة لالنفجار يف املرفأ، فهذه مشكلة من صنع 
وكان باإلمكان تفاديها. لقد كان هذا اخلطر يف العموم صامتا، 
غري أنه اآلن يتعاظم يوما بعد يوم. وباتت حاالت الطوارىء وشيكة 
ولكن  أيضا.  الكهرباء  قطاع  ويف  الصحية  والرعاية  التعليم  يف 
لبنان على  الغذائي:  باألمن  املتعلق  إحلاحا هو ذاك  األكثر  اخلطر 

شفري عدم استطاعته إطعام نفسه.
القلق.  على  تبعث  اليت  املؤشرات  من  الكثري  حاليا  لبنان  ففي 
إىل  تصل  أن  بعد  إال  بصورتها  تتكشف  ال  الغذائي  األمن  فأزمة 
أسوأ مراحلها ويقع ما ال حتمد عقباه. وهلذا السبب، يوصف هذا 
النمط من األزمات بأنه تسونامي صامت. لبنان بلد معرض ألزمة 
األمن الغذائي ألنه يستورد كميات فائقة من املواد الغذائية، فهو 
يستورد 85% من استهالكه احمللي من القمح. وفوق هذا كله، 
هناك ارتفاع مستمر يف أسعار السلع األساسية، فقد بلغت نسبة 
هذه  من  متوز  شهر  141% يف  الغذائية  املنتجات  أسعار  ارتفاع 

السنة مقارنة بالفرتة ذاتها من السنة املاضية.
ومن  لبنان،  يف  اجملتمع  هوامش  على  يعيشون  ملن  وبالنسبة 
فقد  السوريون،  الالجئون  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  بينهم، 
واجهوا نكوصا مفزعا يف قدرتهم على حتمل شظف العيش. فمعظم 
عن  ويعجزون  مدقع  فقر  يف  اآلن  يعيشون  السوريني  الالجئني 
شراء ما حيتاجونه من طعام مناسب. كذلك هي احلال يف أوساط 
لشراء  ممتلكاتهم  يبيعون  البعض  نرى  أصبحنا  حيث  اللبنانيني، 
الطعام ألطفاهلم، كما نرى طوابري طويلة لشراء اخلبز. ومن شأن 
رفع الدعم احلكومي أن يتسبب يف تفاقم الوضع. وكانت األمم 
من   %50 من  أكثر  أن  آب  شهر  أواخر  يف  توقعت  قد  املتحدة 
الشعب اللبناني قد ال يتمكن من احلصول على األغذية األساسية 

حبلول نهاية العام احلالي 2020.

لبنان حباجة إلصالحات حقيقية ودعم تنموي، لكن كما يتضح من 
السهل  من  وليس  الوقت.  بعض  اإلصالحات تستغرق  التجارب، 
إحراز تقدم، وال سيما يف ضوء التحديات العاملية اجلسيمة اليت 
جلبتها جائحة كوفيد-19. إن الوقت ليس يف صاحلنا. وال مناص 
لتخفيف  احللول  اجلسر هلذه  لتكون مبثابة  إنسانية  عملية  هنا من 
املعاناة وجلم أسوأ آثار هذه األزمة هنا. ولسوف تستمر اململكة 
املتحدة يف دعم أكثر الفئات حاجة للدعم. لكن احلاجة الختاذ إجراء 

عاجل من قبل احلكومة اللبنانية حلماية الناس أمر حيوي.
وأكرر هنا ندائي لقادة لبنان بالقيام مبا يلزم وحتقيق اإلصالحات 
إىل مستقبل مستدام  به  على درب يصل  لبنان  الالزمة، ووضع 
جمرد  ليس  ألزمة  التخطيط  إن  ومشول.  ومساءلة  شفافية  وذي 
ممارسة فنية، بل إنه يف نهاية املطاف خيار سياسي. وال بد لكم 
من وضع خطة عمل وأن تكونوا مستعدين لتنفيذها من أجل مصلحة 
وشعبكم  الدولي  اجملتمع  هو  وها  للمساعدة.  حاجة  الناس  أكثر 

يراقبون.
لبنان  الذين يعتربون  اآلخرين  لبنان وكل  الناس يف  إن من حق 
عواقب  له  والبديل سيكون  أفضل.  حياة  يعيشوا  أن  وطنا هلم، 
لشعب  ثابت  الوقوف كشريك  املتحدة  اململكة  مروعة. ستواصل 

لبنان. ولكن على قادة لبنان أن يتحركوا اآلن«.

نتائج مؤتمر الدعم
الشعب  دعم  مؤمتر  نتائج  تضمن  بيانا،  الفرنسية  السفارة  وزعت 
ماكرون  اميانويل  الفرنسي  الرئيس  من  بدعوة  عقد  الذي  اللبناني 

واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس، جاء فيه:
عرب   2020 األول  كانون   2 اللبناني يف  الشعب  دعم  مؤمتر  »انعقد 
واألمني  الفرنسية  اجلمهورية  رئيس  من  مشرتكة  بدعوة  الفيديو، 
و7  دولية  منظمة  و12  دولة   32 فيه  شارك  املتحدة،  لألمم  العام 

منظمات جمتمع مدني لبناني.
ففي أعقاب املؤمتر الدولي لدعم بريوت والسكان اللبنانيني الذي 
متت  بريوت،  يف  آب   4 يف  املدمر  االنفجار  بعد  آب،   9 يف  عقد 
تعبئة استجابة إنسانية عاجلة ملساعدة السكان ملواجهة نتائج هذه 
املأساة اليت كشفت عن اخللل يف لبنان الناتج عن أزمات سياسية 

واقتصادية ومالية وصحية يف البالد.
إن مؤمتر 2 كانون األول، أتاح للمجتمع الدولي أن جيدد بقوة تضامنه 
مع الشعب اللبناني، وأن جيدد التزامه الوقوف إىل جانبه يف املأساة 
املؤمتر  ناقش  وقلوبهم.  جسدهم  يف  السكان  هؤالء  طالت  اليت 
االستجابة اإلنسانية لألزمة واجلهود اليت يتعني بذهلا من أجل التعايف 
وأكد  لبنان.  يف  اإلنسان  حقوق  احرتام  إىل  املؤمتر  ودعا  املبكر. 
املؤمتر أن االلتزامات اليت مت التعهد بها يف ما يتعلق باملساعدات 
الطارئة منذ 4 آب قد مت الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، يف 
كل اجملاالت ذات األولوية اليت حددتها األمم املتحدة آنذاك، مبا يف 
ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل احلضري والغذاء. يف حني مت 
التعهد بتقديم 257 مليون يورو، مت دفع أكثر من 280 مليون يورو 
التوزيع الشفاف  التزامهم  التأكيد على  بالفعل. وأعاد املشاركون 
والفعال للمساعدات الدولية مبا يعود بالنفع على الشعب وحده. ومت 

يف هذا اجملال الثناء على دور األمم املتحدة يف هذا الصدد.
باإلضافة إىل املساعدات الطارئة، عمل املؤمتر على حشد دعم إضايف 
من حيث النهوض املبكر من أجل املنفعة املباشرة للفئات السكانية 
األكثر ضعفا، وال سيما من أجل االستجابة لتحديات األمن الغذائي 
واحلصول على التعليم. وأشار املشاركون على وجه اخلصوص إىل 

احلاجة إىل توجيه املساعدة إىل النساء والشباب واألطفال.
ومت تقديم إطار عمل 3RF »اإلصالح والنهوض وإعادة اإلعمار« واملرفق 
التمويلي اخلاص به، أي الصندوق االئتماني املتعدد املاحنني الذي 
أعده البنك الدولي واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي. وستضمن هذه 
اليت  الطارئة  اإلنسانية  املساعدات  بعد  التمويل  استمرار  األدوات 
الفاعلة  مت ختصيصها بعد 4 آب. وسيتم إعطاء دور هام للجهات 
يف اجملتمع املدني لتحديد جماالت العمل ذات األولوية، مثل احلكم 
والثقافة  واإلسكان  االجتماعية  واحلماية  والتعليم  والصحة  الرشيد 
للمؤسسات  الفورية  لالحتياجات  خاص  اهتمام  وسيوىل  والرتاث. 
الصغرية واملتوسطة احلجم. ورحب املؤمتر بآليات التنسيق هذه ، 

وشدد على ضرورة جتنب التداخل مع اآلليات القائمة.
يف  التحقيق  يف  التأخري  بشأن  قلقهم  عن  املشاركون  وأعرب 
انفجارات 4 آب. كما ناقش املؤمتر إعادة إعمار مرافق امليناء ودجمها 
وشدد  االنفجار.  من  املتضررة  األحياء  تأهيل  وإعادة  املدينة  يف 
املشاركون على أن إعادة إعمار امليناء جيب أن تستند إىل املبادئ 
القرار  اإلدارة األفضل واختاذ  البناء بشكل أفضل،  إعادة  التالية: 
بشفافية. شعر املشاركون أن إعادة إعمار األحياء املتضررة جيب أن 

تتم بطريقة شاملة بالتشاور مع السكان.
أعرب املؤمتر عن قلقه إزاء تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
وأعرب عن قلقه من األزمة اإلنسانية الناشئة. وأشار املشاركون إىل 
تدهور مجيع املؤشرات االقتصادية واملالية والنقدية واالجتماعية، 
حيث ارتفع معدل الفقر من %28 إىل %55 خالل فرتة 12 شهرا، مما 
دفع اآلن العديد من اللبنانيني إىل اهلجرة. واتفق املؤمتر مع البنك 
الدولي على أن هذا »كساد متعمد«. لبنان يف حال إفالس مالي، 
لكن ال يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا مت تنفيذ اإلصالحات 
بسرعة. كما مكن املؤمتر من البدء يف التفكري يف اإلصالح الضروري 

للنموذج االقتصادي اللبناني.
وأشار املشاركون بقوة إىل أهمية التنفيذ الفعال لإلصالحات اليت 
يتوقعها السكان واجملتمع الدولي. هذه اإلصالحات ضرورية للغاية 
لتمكني اجملتمع الدولي من االخنراط جنبا إىل جنب مع لبنان، سواء 

من حيث النتائج اليت توصل إليها مؤمتر سيدر يف 6 نيسان 2018، 
وآفاق الدعم اهليكلي اإلضايف على املدى الطويل، جيب أن يكون 

هذا الدعم جزءا من برنامج يربم مع صندوق النقد الدولي.
وجدد املؤمتر التأكيد على احلاجة املاسة إىل اتفاق القادة السياسيني 
مصداقية  ذات  حكومة  تشكيل  على  ميكن  ما  أسرع  يف  اللبنانيني 
على  للبالد.  العامة  املصلحة  أجل  من  العمل  على  وقادرة  وفعالة 
أساس خارطة الطريق يف 1 أيلول 2020، اليت صادقت عليها مجيع 
القوى السياسية اللبنانية، سيكون على هذه احلكومة أن تنفذ بشكل 
عاجل كل اإلصالحات والتدابري الالزمة الستعادة ثقة اللبنانيني من 

اجملتمع الدولي.
وأخريا، رحب املؤمتر باحلوار املكثف مع اجملتمع املدني اللبناني الذي 
األخري.  هذا  بها  يتمتع  اليت  واحليوية  املسؤولية  روح  على  يشهد 
املؤمتر يشارك الشعب اللبناني تطلعاته ويستمد من هذا احلوار الثقة 

مبستقبل لبنان«.

الواليات املتحدة تفرض...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فرضت الواليات املتحدة، أمس االول اخلميس، عقوبات جديدة تتعلق 
بإيران، حيث أدرجت كيانًا وأحد األفراد على قائمتها السوداء، بينما 
تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خالل الشهور األخرية 

للرئيس دونالد ترمب يف السلطة.
وقالت وزارة اخلزانة األمريكية على موقعها اإللكرتوني إن العقوبات 
الكيان  هذا  متهمة  ورئيسها،  ميسامي  شهيد  جمموعة  استهدفت 
باملشاركة يف أحباث األسلحة الكيمياوية اإليرانية واالرتباط باملنظمة 
اإليرانية لالبتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة على القائمة 

األمريكية السوداء.
وتأتي اخلطوة بعد أيام من مقتل أبرز عامل نووي يف إيران األسبوع 
املاضي. وتعهد الزعيم األعلى اإليراني يوم السبت باالنتقام ملقتله 
مما يزيد من خطورة حدوث مواجهة جديدة بني إيران وإسرائيل خالل 

األسابيع املتبقية من رئاسة ترمب.
إن  البيان  يف  منوتشني،  ستيفن  األمريكي،  اخلزانة  وزير  وقال 
جاراتها  ألمن  تهديدًا  ميثل  الشامل  الدمار  ألسلحة  إيران  »تطوير 

وأمن العامل«.
يقوم  جهود  أي  جمابهة  املتحدة يف  الواليات  وأضاف »ستستمر 
يستخدمها  أن  ميكن  كيمياوية  أسلحة  لتطوير  اإليراني  النظام  بها 
النظام أو جمموعات تابعة له ختوض حربًا بالوكالة لتنفيذ أجندتهم 

اخلبيثة«.
وتتضمن اخلطوات اليت أعلنت، جتميد أي أصول أمريكية للمدرجني 
على القائمة السوداء، وحتظر على األمريكيني بشكل عام التعامل 

معهم.
اليت تسهل املعامالت  املالية  إن املؤسسات  أيضا  الوزارة  وقالت 
الكبرية مع الفرد والكيان املستهدفني بالعقوبات ختاطر هي أيضا 

بوقوعها يف دائرة العقوبات األمريكية.
وتصاعدت حدة التوتر بني واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس 
أبرمه  الذي  النووي  االتفاق  من  ترمب،  دونالد  احلالي،  األمريكي 
العقوبات  فرض  وإعادة   ،2015 عام  إيران  مع  أوباما  باراك  سلفه 
االقتصادية على طهران بهدف التفاوض لفرض قيود أشد صرامة 
تعمل  اليت  القوات  دعم  وعلى  والصاروخي  النووي  برناجمها  على 

حلسابها يف املنطقة.

أمريكا وروسيا وفرنسا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فوري  انسحاب  إىل  فرنسي   - روسي   - أمريكي  ثالثي  بيان  دعا 
عليه  املتنازع  كاراباخ  ناغورنو  إقليم  من  األجانب  للمرتزقة  وكامل 

بني أرمينيا وأذربيجان.
ْ النزاع على تبادل أسرى احلرب واجلثامني  وحث البيان الثالثي طريفيَ

احرتامًا للقانون الدولي.
هذا وحصل املرصد السوري حلقوق اإلنسان على معلومات جديدة، 
حول قضية »املرتزقة« يف أذربيجان، وذلك عرب عدد من املقاتلني 
الذين عادوا مؤخرًا إىل األراضي السورية من إقليم ناغورنو كاراباخ، 
املادية  املستحقات  بتفاوت  السوري  املرصد  أفادت مصادر  حيث 
اليت تلقاها املقاتلون العائدون، فمنهم من حصل على مبلغ 600 لرية 
تركية و3500 دوالر أمريكي، ومنهم حصلوا على 1000 لرية تركية 
و1000 دوالر أمريكي، بينما حصل قسم آخر على 5000 لرية تركية 
على دفعتني، فيما أكد اجلميع أن هناك مستحقات مالية متبقية من 

املفرتض أن حيصلوا عليها خالل األيام القادمة.
من  البشرية  اخلسائر  تعداد  أن  السوري  املرصد  وأضافت مصادر 
حيث القتلى يف أذربيجان فاق قتلى املرتزقة يف ليبيا، حيث وصل 
تعداد قتلى املقاتلني من الفصائل السورية املوالية ألنقرة إىل 514 
قتياًل، بينما كان تعداد قتلى الفصائل يف ليبيا قد بلغ 496 قتيال، 
يف حني علم املرصد السوري أن دفعات جديدة من جثث املقاتلني 
الذين لقوا حتفهم يف إقليم ناغورنو كاراباخ جرى نقلها إىل األراضي 
تعداد  بلغ  وبذلك  أذربيجان،  من  مؤخرًا  العائدين  برفقة  السورية 

اجلثث الواصلة إىل سوريا 340.
يف  ألنقرة  املوالية  الفصائل  من  مقاتال   825 حنو  يتبقى  وبذلك 
أذربيجان من أصل 2580 جرى نقلهم، وال يعلم مصري املتبقني حتى 
اللحظة فيما إذا كانوا سيعودون إىل األراضي السورية خالل األيام 
القادمة أم أن تركيا ستبقي عليهم هناك يف الوقت الراهن، كما قد 
يكون قسم من املتبقني قد لقوا حتفهم هناك ومل يتسنيَ للمرصد 

السوري توثيقهم من ضمن القتلى حتى اللحظة.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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ســيارات

تعاون بني هيونداي 
وإنيوس لتعزيز اقتصاد 

اهليدروجني عامليا

مذكرة  توقيع  عن  وإنيوس  موتور  هيونداي  شركتا  أعلنت 
تفاهم الستكشاف فرص جديدة لتسريع اقتصاد اهليدروجني 

عامليا.
 Ineos وإنيوس-  هيونداي  ستقوم  االتفاقية،  ومبقتضى 
إىل  باإلضافة  اهليدروجني  وتوريد  إنتاج  فرص  عن  بالبحث 
أن  على  اهليدروجني،  وتقنيات  لتطبيقات  العاملي  النشر 
القطاعني  مشاريع  لتسهيل  الشركتني  البداية سعي  تشمل 
العام واخلاص اليت تركز على تطوير سلسلة قيمة اهليدروجني 

يف أوروبا.
كما تشمل االتفاقية أيًضا تقييم نظام خاليا الوقود اخلاص 
 4x4 بشركة هيونداي الستخدامه يف مركبة إنيوس غرينادير
التعاون خطوة  اليت مت اإلعالن عنها مؤخًرا، حبيث يعد هذا 
مهمة يف جهود إنيوس، شركة الكيماويات الكبرية، لتنويع 

خيارات جمموعة نقل احلركة اخلاصة بها يف مرحلة مبكرة.
خاليا  نظام  أثبت  بعدما  الشركتني  بني  االتفاق  ويأتي 
سوف  والذي  هيونداي،  لشركة  اململوك  املعياري  الوقود 
سيارة  وفعاليته يف  موثوقيته  التقييم،  سيارات  تستخدمه 
رباعي  دفع  سيارة  أول  تعد  اليت   ،SUV نيكسو  هيونداي 
خمصصة تعمل بالطاقة اهليدروجينية يف العامل بأطول مسافة 
السوق.  باهليدروجني يف  تعمل  اليت  السيارات  بني  قيادة 
وتصنف هيونداي كإحدى الشركات الرائدة يف جمال تقنية 
خاليا الوقود، حيث بدأت أول إنتاج عاملي ضخم للسيارات 

الكهربائية اليت تعمل خباليا الوقود يف عام 2013.
نائب  كيم،  سايهون  قال  التفاهم  مذكرة  توقيع  ومبناسبة 
الرئيس األول ورئيس مركز خاليا الوقود يف شركة هيونداي 
موتور: »إن سعي إنيوس لتطوير مركبة كهربائية تعمل خباليا 
الوقود والنظام اهليدروجني عالمة فارقة أخرى وخطوة مؤثرة 
حنو النقل املستدام والنقل النظيف، وحنن يف هيونداي نعتقد 
أن هذا االتفاق سيوف خياًرا مهًما منخفض الكربون عرب جمموعة 
واسعة من القطاعات. كما نأمل أيًضا أن يؤدي اجتماع خربتنا 
اليت متتد لعقود يف جمال خاليا وقود اهليدروجني مع خربة 
إنيوس يف جمال الكيمياء لتحقيق اإلنتاج الضخم للهيدروجني 

األخضر وخاليا الوقود ملركبة غرينادير«.
التكنولوجيا يف  بيرت ويليامز، مدير قطاع  ومن جهته صرح 
شركة إنيوس: »توفر االتفاقية املربمة بني إنيوس وهيونداي 
لكال الشركتني فرًصا جديدة للقيام بدور قيادي يف اقتصاد 
اهليدروجني النظيف. إن تقييم عمليات اإلنتاج والتكنولوجيا 
والتطبيقات اجلديدة، جنًبا إىل جنب مع قدراتنا احلالية يضعنا 
طاقة  مصادر  على  الناشئ  الطلب  لتلبية  فريد  وضع  يف 
منخفضة الكربون ميسورة التكلفة واحتياجات مالكي سيارات 

الدفع الرباعي يف املستقبل.«
إنيوس مؤخًرا مشروًعا جتارًيا جديًدا لتطوير  وأطلقت شركة 
لدعم  أوروبا  أحناء  مجيع  نظيفة يف  هيدروجني  قدرة  وبناء 
التوجه حنو مستقبل خاٍل من الكربون. وتنتج الشركة حالًيا 
300 ألف طن من اهليدروجني سنوًيا كمنتج ثانوي من عمليات 

التصنيع الكيميائية.
حاليا   ،INOVYN الفرعية  من خالل شركتها  إنيوس،  وتعد 
أكرب مشغل للتحليل الكهربائي يف أوروبا، وهي تقنية مهمة 
تستخدم الطاقة املتجددة إلنتاج اهليدروجني لتوليد الطاقة 
والنقل واالستخدام الصناعي. وتستطيع إنيوس املساهمة يف 
جهود خلق مستقبل خاٍل من الكربون قائم على اهليدروجني 
بفضل خربتها يف ختزين ومعاجلة اهليدروجني باإلضافة خلربتها 

الكبرية يف تكنولوجيا التحليل الكهربائي.
ويف عام 2018، كشفت جمموعة هيونداي موتور عن خارطة 
الوقود  خلاليا  لرؤيتها  املدى  طويلة  إىل  متوسطة  طريق 
لعام2030 واليت تعزز فيها قدراتها اإلنتاجية السنوية لنظم 
وحدة   700,000 إىل  إياها  رافعًة  اهليدروجني،  وقود  خاليا 

حبلول العام 2030.

متعددة  الرياضية  السيارات  سوق  يف  حضورها  نيسان  عززت 
 2021 إكس-تريا  نيسان  سيارة  عن  كشفها  مع  االستخدامات 
وتعّد  افرتاضية.  فعالية  خالل  األوسط  الشرق  يف  كليًا  اجلديدة 
السيارة املتينة واملتطورة شريكًا مثاليًا للعمالء الذين يبحثون عن 

املغامرات.
ويأتي إطالق السيارة يف إطار مسرية التحول Nissan Next اليت 
بدأت يف وقت سابق من هذا العام مع اإلطالق العاملي لطراز أريا 

واستمرت بالكشف عن نيسان Z Proto يف سبتمرب.
نيسان  خربة  على  كليًا  اجلديدة   2021 إكس-تريا  نيسان  وترتكز 
الرياضية متعددة  املمتدة على مدار 70 عامًا يف جمال السيارات 
االستخدامات وتعكس التطور الذي شهده التنقل بسيارات الدفع 
على  املتنامي  املستهلكني  وإقبال  للمغامرات  املناسبة  الكلّي 
والرحابة  العاملي  والتصميم  القوة  بني  جتمع  فهي  االتصالية. 
بتصميم  الطراز  وميتاز  الراحة.  مستويات  أعلى  لتوفري  املصممة 
جديد جريء وهندسة متطورة ومبجموعة من تقنيات التنقل الذكي 
املتطورة من نيسان لتوفري جتربة قيادة استثنائية ومنح السائق 

الثقة الالزمة خلوض املغامرات واستكشاف أماكن جديدة.
زّودت إكس-تريا اجلديدة كليًا بنظام دفع كلّي متني يشمل ترسًا 
تفاضليًا حمدود االنزالق ونظامًا إلكرتونيًا للقفل التفاضلي اخللفي، 
وتعترب رائدة يف فئتها من ناحية رحابة املقصورة الداخلية والراحة 

اليت توفرها.
متانتها  االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  إطار  ويعزز 
مصابيح  يف  الطابع  مستقبلية  اجلمالية  اللمسات  وتربز  وعمليتها 
وتضيف  اجلديد.  اجلريء  األمامي   V-motionوشبك الرباعية   LED
LED اخللفية املعدلة إىل إكس-تريا اجلديدة كليًا طابعًا  مصابيح 
رياضيًا، مما يعكس الفلسفة الديناميكية واحلديثة لفريق تصميم 

نيسان.

 نيسان إكس-تريا تنضم إىل 
جمموعة السيارات الرياضية 

متعددة االستخدامات

من املرتقب أن يضّم موقع »تيسال« للسيارات الكهربائية املزمع 
تدشينه قرب برلني يف 2021 »أكرب مصنع« إلنتاج البّطاريات يف 

العامل، حبسب ما كشف رئيس الشركة إيلون ماسك.
البّطاريات  إنتاج  حول  افرتاضي  أوروبي  مؤمتر  ماسك خالل  وقال 
إنتاج سنوي مبقدار  العامل مع طاقة  أنه سيكون األكرب يف  »أظّن 
مّر  على  الساعة  غيغاوات يف   250 ثّم  الساعة  غيغاوات يف   100

الزمن«.
من  أوروبا  هلا يف  موقع  أّول  برلني  جنوب  »تيسال« يف  وتشّيد 
املرتقب تدشينه يف العام 2021، على أن تصنع فيه سنويا 500 

ألف سيارة كهربائية.
األسواق  بتزويد  للمجموعة  يسمح  أن  املصنع  هذا  شأن  ومن 
األوروبية بالبّطاريات واحملّركات واملركبات، بدءا بنماذج »موديل 
واي« و »موديل 3«. وقد مّلح ماسك إىل أنه يفّكر يف منوذج جديد 

للسوق األوروبية.
وتسعى »تيسال« إىل االضطالع بدور طليعي يف صناعة البّطاريات 
اليت تعّد عنصرا أساسيا ملستقبل السيارات الكهربائية بغية تعزيز 

تقّدمها على منافسيها يف هذا اجملال.
وكبار املصّنعني العامليني للبّطاريات هم راهنا صينيون وكوريون 
ال غري من اإلنتاج العاملي  ويابانيون، يف حني متثّل أوروبا 1 % 

هلذه القطع.
وقد تقّدم إيلون ماسك البالغ 49 عاما على بيل غيتس ليصبح ثاني 
أغنى رجل يف العامل، حبسب تصنيف أصحاب املليارات الذي صدر 

الثالثاء عن وكالة »بلومربغ«.

 »تيسال« تعتزم إنشاء »أكرب 
مصنع للبطاريات يف العامل«

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

مع استمرار عودة بيجو القوية إىل منطقة الشرق األوسط، أعلن 
ع الفرنسي للسيارات عن زيادة سنوية بنسبة 89 باملئة يف  املصنِّ
مبيعات طرازه الشهري بارتنر خالل أول ثالثة أرباع من سنة 2020 

يف أسواق جملس التعاون اخلليجي.
و شّكلت مركبة بارتنر التجارية اخلفيفة )LCV( احلائزة على جوائز 
بارزة نسبة كبرية من مبيعات املركبات اجلديدة يف اخلليج، خصوصًا 
وإنها توفر توازنًا مثاليًا بني املالءمة العالية والراحة ومتعة القيادة، 

وهذه كّلها من املزايا الرئيسية للعالمة التجارية.
وقد شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت ُتعتربرَ السوق األكرب 
حيث سّجلت  ’بارتنر‘  املنطقة، مبيعات لطراز  التجارية يف  للعالمة 
زيادة نسبتها 42 باملئة منذ الفرتة ذاتها السنة املاضية. أما يف 
فئة  ضمن  الريادي  موقعها  على  ’بارتنر‘  حافظت  فقد  الكويت، 
املركبات التجارية اخلفيفة )LCV( مع نسبة 39 باملئة، بينما سّجلت 
يف ُعمان منوًا بلغ 39 باملئة منذ الفرتة ذاتها السنة  مبيعات ’بارتنر‘ 

املاضية.
املتطّور من   ®i-Cockpit بنظام  زة قياسيًا  بارتنر، اجملهَّ بيجو  توفر 
’بيجو‘، مستويات غري مسبوقة من الرقي والدّقة والعمالنية ضمن 
الفان الصغرية، باإلضافة إىل جتربة قيادة  B من مركبات  الفئة 

جديدة بالكامل لصاحل مستخدمي املركبات التجارية.
عملية  فان  مركبة  بارتنر  جعل  الديناميكي يف  التصميم  ويساهم 
ومرحية وأنيقة، لتكون بذلك مثل مكتب نّقال خاٍل من أي ضغوطات. 
تتمّيز  بينما  السوقية،  فئتها  مع  متامًا  تتوافق  قياساتها  إن  كما 
منطقة التحميل فيها بكونها عملية ومرنة أكثر من أي وقت سبق. 
وبغّض النظر عن الوظيفة، سيجد فيها سائقو املركبات التجارية 
التصميم املناسب الذي يتالءم جيدًا مع أي نوع من العمل. وبفضل 
متّكن من ختّطي ما كان  الروح الريادية اليت تتمّيز بها، فإن ’بارتنر‘ 

يبدو مستحياًل يف السابق.

جائحة  جّراء  اإللكرتوني  التسّوق  على  بالطلب  الزيادة  ظل  ويف 
’كورونا‘، القت بيجو بارتنر شعبية كبرية بني أوساط العمالء يف 
غري  مستويات  هلم  توفر  فان  مركبة  عن  يبحثون  الذين  املنطقة 

مسبوقة من الرقي واملرونة والعمالنية.

بيجو تسّجل منواً بارزاً يف 
مبيعات طراز بارتنر
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

منتظم،  بشكل  الرياضة  ممارسة  على  الناس  بعض  حيرص 
أو شبه  بطيئًا  يالحظون حتسنًا  لكنهم  الوزن،  فيخسرون بعض 
من  بنوع  يشعرون  جيعلهم  ما  وهو  الكرش،  حجم  يف  معدوم 

اإلحباط.
وحسب موقع خمتص يف التغذية والرياضة، فإن عدم تراجع حجم 
الكرش ينجم عن مخسة أخطاء يرتكبها من يقبلون على الرياضة 

واحلمية ألجل حتسني اللياقة.
ومن بني األخطاء الشائعة، أن الشخص الذي يشكو عدم التخلص 
من الكرش، يعتقد أنه يتبع محية صارمة، على حني أنه ما زال 

يستهلك سعرات حرارية أكثر مما حيتاجه.
وحيتاج الشخص الذي يريد أن خيسر الوزن أن يتناول سعرات 
حرارية أقل مما حيتاج إليه اجلسم يف اليوم الواحد، ألن الطاقة 

الزائدة هي اليت تتحول إىل دهون.
ما  قياس  مبحاولة  اخلرباء  ينصح  املشكلة،  هذه  من  وللتخلص 
نأكله، من أجل ضبط عدد السعرات احلرارية قدر اإلمكان، وهذه 

الدقة مطلوبة ألجل احلصول على نتائج أفضل.
وتضم بعض الوجبات واألطعمة اليت نشرتيها من األسواق إشارة 
إىل ما فيها من دهون وكربوهيدرات وقيمة غذائية عامة، كما 

توجد تطبيقات ذكية تساعد على هذا األمر.
أما اخلطأ الثاني على األرجح فهو أن الشخص الذي ال يتخلص 
أو  النحو املطلوب  الرياضة على  بسهولة من الكرش ال ميارس 
النادي، ولذلك عليه أن يغري اإلسرتاتيجية، فيقبل  الكايف يف 
فيها  يضطر  اليت  املقاومة  بتمارين  يعرف  ما  على  أكرب  بشكل 
اجلسم إىل التحمل، إضافة إىل إجناز متارين بدنية متقطعة بني 

احلني واآلخر.
الرياضة  ممارسة  ألجل  النادي  إىل  الذهاب  إن  اخلرباء:  ويقول 
ليس هدفًا يف حد ذاته، ألن العربة يف نهاية املطاف، بقدر اجلهد 
الذي نبذله ومقدار السعرات اليت نستطيع حرقها أو القوة اليت 
نكتسبها، وما إذا كنا نستطيع يف احلصة املوالية أن نرصد قدرة 

أكرب على محل األثقال أو التحمل.
كميات  بأكل  الرياضة  ممارسي  بعض  يلتزم  ثالث،  خطأ  ويف 
أقل من الطعام، يف إطار احلمية اليت يتبعونها، لكنهم ينسون 
أن األمر ال يتعلق بالكم فقط، وإمنا بالكيف أيضًا، ألن الشخص 
اجلبنة، يضر  اليوم من همربغر مع  واحدة يف  يأكل وجبة  الذي 
بلياقته، ألنه ميد جسمه بسعرات حرارية أغلبها من الدهون، بدال 

من أن ميد جسمه بالربوتينات اليت حنتاجها ألجل بناء العضالت.
يقع  فإنه  بكثرة،  الكحول  يشربون  ممن  الشخص  كان  وإذا 
أو  الغذائي  التمثيل  نظام  يعطي  اجلسم  ألن  الرابع،  اخلطأ  يف 
اليت  السموم  من  بالتخلص  ينشغل  جسمنا  يف  »امليتابوليزم« 
دخلت إليه، وعندئذ، جتد السعرات احلرارية اليت حصلنا عليها من 

خالل الطعام وقتًا كافيًا حتى ختزن نفسها وتتحول إىل دهون.
أما اإلجهاد فيشكل اخلطأ اخلامس املرجح لعدم خسارة الكرش، 
ألنه يؤدي إىل ارتفاع كبري يف هرمون األدرنالني الذي يزيد من 
إفراز خمزون  التنفس، كما يساعد على  القلب ووترية  نبضات 
بشكل  بالطاقة،  اجلسم  إمداد  أجل  من  والدهون،  الغلوكوز  من 

فوري.
لكن مبجرد تراجع هرمون األندرنالني، يقوم اجلسم بإفراز هرمون 
الكورتيزول الذي يرفع الشهية وحيفز على تفتيت العضالت ألجل 

إنتاج الطاقة.

خـمسة أخـطاء تـعيق 
التخلـص من الكـرش

 2020 األول  كانـون   5 Saturday 5 December 2020الـسبت 

األطعمة  تناول  عدم  مفادها  معلومات  نسمع  أن  العادة  جرت 
واملشروبات قبل النوم، ملا هلا من تأثري على زيادة الوزن، ولكن 
ميكنك  ومشروبات  أطعمة   9 أفضل  استثناء...إليك  قاعدة  لكل 
موقع  حبسب  وصحتك،  نومك  جودة  لتحسني  النوم  قبل  تناوهلا 

»هيلث الين« الطيب.

1. اللوز
ارتبط تناول اللوز بانتظام باخنفاض خماطر اإلصابة ببعض األمراض 
املزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. ويعزى 
ذلك إىل الدهون األحادية غري املشبعة الصحية واأللياف ومضادات 

األكسدة.
وكل 28 غرام من اللوز يوفر 25% من احتياجات املنجنيز اليومية 

للرجال و 31% من احتياجات املنجنيز اليومية للنساء.
باإلضافة لغناه باملغنيزيوم والفوسفور وغريها من املعادن اليت 
أكدت الدراسات حاجة اجلسم هلا للنوم بعيدا عن األرق واالضطرابات 

الصحية.

2. اجلوز
الغذائية،  العناصر  من  بالعديد  الغنية  املكسرات  من  اجلوز  يعترب 
وتوفر أكثر من 19 نوًعا من الفيتامينات واملعادن، باإلضافة إىل 
خاص  بشكل  غين  وهو  غراًما(،   28( األلياف، يف  من  جرام   1.9

باملغنيسيوم والفوسفور واملنغنيز والنحاس.
باإلضافة إىل ذلك، يعترب اجلوز مصدًرا كبرًيا للدهون الصحية، مبا 
يف ذلك أمحاض أوميغا 3 الدهنية ومحض اللينوليك، ويعزز صحة 

القلب. وبالتالي تناوله حيسن النوم، حبسب الدراسات.

3. الكيوي
الكيوي فاكهة منخفضة السعرات احلرارية ومغذية للغاية.

حتتوي فاكهة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبرية من 
العناصر الغذائية، مبا يف ذلك 71% من القيمة اليومية لفيتامني 
من  التوالي  على   %31 و   %23 والنساء  للرجال  وتوفر  »سي«، 

فيتامني »ك« الذي حيتاجون إليه كل يوم.
وحتتوي على كمية مناسبة من محض الفوليك والبوتاسيوم باإلضافة 
الكيوي  تناول  وبالتالي  أيًضا،  النادرة  املعادن  من  العديد  إىل 
قد يفيد صحة اجلهاز اهلضمي ويقلل االلتهاب ويقلل من نسبة 

الكوليسرتول يف الدم، وحتسني جودة النوم.

4. عصري الكرز
الغذائية  العناصر  يوفر كميات متواضعة من عدد قليل من  فهو 
إنه مصدر جيد للبوتاسيوم  اهلامة، مثل املغنيسيوم والفوسفور، 

أيًضا.
باإلضافة إىل ذلك، فهو مصدر غين مبضادات األكسدة، مبا يف 

ذلك األنثوسيانني والفالفونول.
من املعروف أيًضا أن عصري الكرز احلامض يعزز النعاس، وقد متت 
دراسته أيًضا لدوره يف ختفيف األرق، هلذه األسباب، فإن شرب 

عصري الكرز احلامض قبل النوم قد حيسن نوعية نومك.

5. شاي البابونغ
متنوعة  جمموعة  يقدم  قد  مشهور  عشيب  شاي  هو  البابونغ  شاي 
من الفوائد الصحية، تقلل االلتهاب الذي يؤدي غالًبا إىل أمراض 
يقلل  أنه  إىل  باإلضافة  القلب،  وأمراض  السرطان  مثل  مزمنة، 

القلق واالكتئاب وحيسن صحة اجللد.

أفضل 9 أطعمة ومشروبات جيب تناوهلا قبل النوم
حيتوي شاي البابونغ على بعض اخلصائص الفريدة اليت قد حتسن 
واملرتبط  لألكسدة  املضاد  األجبينني  على  إلحتوائه  النوم،  نوعية 
من  وتقلل  النعاس  تعزز  قد  واليت  دماغك  معينة يف  مبستقبالت 

األرق.

6. شاي زهرة اآلالم )باشن فالور(
األمراض  من  عدد  لعالج  تقليديا  يستخدم  آخر  عشيب  شاي  هو 

الصحية.
إنه مصدر غين مبضادات األكسدة الفالفونويدية. تشتهر مضادات 
وتعزيز   ، االلتهابات  تقليل  يف  بدورها  الفالفونويدية  األكسدة 

صحة املناعة ، وتقليل خماطر اإلصابة بأمراض القلب.
باإلضافة إىل ذلك، قدرته الكبرية على تقليل القلق.

7. الديك الرومي
الرومي  الديك  يوفر  حيث  الربوتني،  من  عالية  نسبة  على  حيتوي 

املشوي حوالي 8 غرامات من الربوتني لكل )28 غراًما(.
وتنظيم  قوية  عضالتك  على  للحفاظ  مهم  عنصر  والربوتني 

شهيتك.
يعترب الديك الرومي مصدًرا متواضًعا لعدد قليل من الفيتامينات 

واملعادن، مثل الريبوفالفني والفوسفور والسيلينيوم.
يساهم الربوتني املوجود يف الديك الرومي أيًضا يف قدرته على 
تعزيز التعب. هناك أدلة على أن تناول كميات معتدلة من الربوتني 
االستيقاظ  ذلك  مبا يف  النوم،  نوعية  بتحسني  يرتبط  النوم  قبل 

األقل طوال الليل.
8. األمساك الدهنية

تعترب األمساك الدهنية، مثل السلمون والتونة  واملاكريل، صحية 
كمياتها  هي  نوعها  من  فريدة  جيعلها  وما  يصدق.  ال  بشكل 

االستثنائية من فيتامني »د«.
 »3 »أوميغا  أمحاض  من  عالية  نسبة  على  احتوائها  إىل  باإلضافة 
الدهنية الصحية، وخاصة محض إيكوسابنتاينويك )EPA( ومحض 

.)DHA( الدوكوساهيكسانويك
االلتهاب  بتقليل  تشتهر   ،»3 »أوميغا  مع  بدجمها  األمحاض  هذه 
واحلماية من أمراض القلب، وتعزيز صحة الدماغ، وبالتالي حتسني 

نوعية النوم، بسبب إنتاج السريوتونني.

9. األرز األبيض
واسع  نطاق  على  استهالكها  يتم  اليت  احلبوب  من  األبيض  األرز 

كغذاء أساسي يف العديد من البلدان.
الفرق الرئيسي بني األرز األبيض والبين هو أن األرز األبيض متت 
النخالة واجلراثيم. هذا جيعله أقل يف األلياف واملواد  إزالته من 

الغذائية ومضادات األكسدة.
ومع ذلك، ال يزال األرز األبيض حيتوي على كمية مناسبة من عدد 
قليل من الفيتامينات واملعادن، حيث أن كل 79 غرام منه يوفر 
21 % من احتياجات الثيامني اليومية للرجال و 22 % من احتياجات 
الثيامني اليومية للنساء، باإلضافة إىل 22 غرام كربوهيدرات يف 

ذات الكمية.
يساهم حمتواه من الكربوهيدرات ونقص األلياف يف ارتفاع مؤشر 
الدم هو مقياس  السكر يف  الدم، مؤشر نسبة  السكر يف  نسبة 

ملدى سرعة زيادة الطعام يف نسبة السكر يف الدم.
اجلاليسيمي  املؤشر  ذات  األطعمة  تناول  فإن  الدراسة،  حبسب 
املرتفع، مثل األرز األبيض، قبل ساعة واحدة على األقل من النوم 

قد يساعد يف حتسني نوعية النوم وتقليل األرق.
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RESTRICTIONS EASED IN 
TIME FOR CHRISTMAS
-    More people will be al-
lowed to gather both at 
home and in outdoor public 
spaces, and smaller hospi-
tality venues can increase 
their capacity under a ma-
jor easing of COVID-19 re-
strictions.
-    From Tuesday, 1 De-
cember:
*  Up to 50 people (currently 
20) can visit a residence as 
long as an outdoor space 
is being utilised, however, 
it’s recommended no more 
than 30 people gather if the 
residence has no outdoor 
area.
* Up to 50 people can gather 
outdoors in a public space 
(currently 30).
* Small hospitality venues 
(up to 200 square metres 
in size) will be allowed to 
have one person per two 
square metres indoors.
-     From Monday, 14 De-
cember:
*  The Public Health Order 
requiring employers to al-
low employees to work 
from home (where it is rea-
sonably practicable to do 
so) will be repealed.
-     As employees return to 
the office, workplaces are 
encouraged to have COVID-
Safe plans. Employers are 
encouraged to stagger staff 
starting and finishing times 
to reduce the impact on 
public transport. Custom-
ers using public transport 
are strongly encouraged to 
wear a mask.
LANDMARK ENERGY 
LEGISLATION POWERS 
THROUGH PARLIAMENT
-     NSW is set to become 
an energy and economic 
superpower, with the Elec-
tricity Infrastructure Invest-
ment Bill 2020 passing 
through the NSW Parlia-
ment.
-   It will give industry and 
investors the certainty they 
need to invest in the gen-
eration, storage, firming 
and transmission capacity 
we need – with more than 
$32 billion of private sector 
investment to be injected 
into the NSW economy by 
2030.
-     The Electricity Infra-
structure Bill 2020 is a key 
part of the NSW Electric-
ity Infrastructure Roadmap 
– the NSW Government’s 

plan to ensure we have 
the next generation of en-
ergy infrastructure in place 
as existing infrastructure 
comes to its scheduled end 
of operational life, and do it 
in a way that protects con-
sumers, creates jobs, stim-
ulates the economy and 
supports our regions.
EXTRA SERVICES MAKE 
SUMMER TRAVEL A 
BREEZE
-     More than 1,200 extra 
services will help keep cus-
tomers COVID safe across 
the Sydney transport net-
work, as people continue 
to return to the CBD and 
move around this summer.
-    The new summer time-
table will kick off from De-
cember 1, and will allow 
more people to get to popu-
lar public places like shop-
ping centres and beaches.
-    Breakdown of the extra 
summer services:
* 600 weekly night bus ser-
vices between 9pm and 
1am on Friday and Satur-
day.
*  300 weekly Nightrider 
services from midnight to 
4.30am on Friday and Sat-
urday.
*  236 extra weekend ser-
vices will run to Bondi, 
Coogee and Manly beach.
*  70 weekly light rail ser-
vices on the L2 Randwick 
and L3 Kingsford Lines 
from 7pm on Wednesday 
to Sunday.
*  Manly Ferry Service up-
lifted from every 30 min-
utes to every 20 minutes 
during the day until 6pm.
HIRING BEGINS FOR FREE 
TUITION
-     Temporary and retired 
teachers can now apply 
for the NSW Government’s 
free tuition program an-
nounced this month in the 
state budget.
-     Already more than 8,000 
people have expressed 
their interest to take part in 
the program.
-    The $377 million pro-
gram was announced this 
month in the NSW 2020-21 
Budget, increasing the on-
going support for students’ 
education after a disruptive 
school year.
-     Teachers who would 
like to register their inter-
est in the tuition program 
should visit https://www.
teach.nsw.edu.au/f ind-
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teaching-jobs/covid-learn-
ing-support-program.
REVISED RESOURCES 
FOR REGIONS ROUND 
SEVEN DELIVERING 84 
PROJECTS FOR MINING 
TOWNS
-     Work to deliver $50 mil-
lion worth of projects and 
programs that improve the 
lives of people in mining 
communities across re-
gional NSW will soon get 
underway, thanks to round 
seven of the NSW Govern-
ment’s Resources for Re-
gions program.
-     84 projects in 24 min-
ing related Local Govern-
ment Areas will be funded 
by Resources for Regions 
round seven.
-     Under the revised round 
seven, 24 councils were al-
located a base amount of 
$1 million, with a further 
$26 million weighted to the 
communities most impact-
ed by mining.
-     Resources for Regions 
round seven is part of the 
$2 billion Regional Growth 
Fund, designed to support 
growing regional centres, 
activate local economies 
and improve services and 
social and sporting  infra-
structure for regional com-
munities.
-     For further information, 
go to http://www.nsw.gov.
au/resourcesforregions
GAS POWERS NARRABRI 
PRECINCT INVESTIGA-
TION
-    The NSW Government 
has released a strategic 
statement outlining its on-
going support for the do-
mestic gas industry, as a 
driver of new jobs and in-
dustry opportunities in re-
gional NSW.
-  The release of the Stra-
tegic Opportunities for Gas 
in Regional NSW state-
ment coincides with the 
government’s commitment 
to investigate a potential 
Narrabri Special Activa-
tion Precinct (SAP), which 
would streamline planning 
processes, create new jobs 
and fuel regional economic 
development.
-     The NSW Government 
will work closely with Nar-
rabri Shire Council and 
local stakeholders on its 
investigations into a poten-
tial Narrabri precinct.
-     The NSW Government’s 

Strategic Opportunities for 
Gas in Regional NSW state-
ment outlines the govern-
ment’s support for the do-
mestic gas industry, with a 
comprehensive Future of 
Gas Strategy to be deliv-
ered in 2021.
RED TAPE SLASHED TO 
BOOST PRODUCTIVITY
-   More than 170 planning 
rules, policies and guide-
lines have been ripped up 
to simplify the planning 
system, speed up assess-
ments and boost produc-
tivity as part of the NSW 
Government’s agenda to 
reform the system.
-     Planning rules, guide-
lines and policies removed 
from the system include:
* 156 out of 203 (77 per 
cent) planning circulars 
spanning more than 15 
years that are redundant, 
outdated or superseded;
* 16 planning referral re-
quirements;
*  Two ministerial directions 
relating to the defunct stra-
tegic plan for Greater Syd-
ney and home occupations 
that have been superceded 
or made redundant by new-
er plans and policies.
-  The NSW Government’s 
Planning Reform Action 
Plan is a clear message 
that NSW is open for busi-
ness and a great place to 
invest.
FREE GENERAL ADMIS-
SION TO UPGRADED AUS-
TRALIAN MUSEUM
-    Visitors to the Australian 
Museum will soon be able 
to explore the $57.5 million 
renovation that has deliv-
ered an increase in floor 
space for exhibitions, the 
introduction of education 
facilities, a new museum 
shop open and a second 
café.
-    The NSW Government 
has made general admis-
sions free to the public 
until 30 June 2021 to cel-
ebrate the reopening of the 
museum.
-    The NSW Government 
contributed more than $50 
million to the Project Dis-
cover renovation.
-    The Australian Museum 
will reopen with free gener-
al admission to the public 
on Saturday 28 November 
2020. Visitors will be re-
quired to register their con-
tact details on arrival for 

COVID-19 contact tracing 
purposes.
-     For more information on 
exhibitions at the Austra-
lian Museum visit: https://
australian.museum/.
$12 MILLION BOOST TO 
DOMESTIC VIOLENCE 
SERVICES
-    Nearly 100 frontline do-
mestic violence services 
will receive a funding boost 
this week to support more 
victim-survivors, as a cam-
paign to eradicate violence 
against women kicks off 
around the globe.
-    Recipients of the COVID-
19 Sexual, Domestic and 
Family Violence Grant pro-
gram, funded by the Federal 
Government and allocated 
by the NSW Government, 
were announced with ser-

vices awarded a share in 
more than $12 million to 
help victim-survivors.
-     The announcement 
marked the start of the 16 
Days of Activism Against 
Gender-Based Violence, 
an annual international 
awareness campaign that 
begins on 25 November 
– the International Day for 
the Elimination of Violence 
against Women – and runs 
until World Human Rights 
Day on 10 December. 

The 12-hour sale will offer 
more than 60,000 tickets for 
major Australian routes over 
the Christmas and school 
holiday period.
More than 60,000 flights will 
go on sale from as little as 
$75 on Thursday as Virgin 
Australia launches a cam-
paign to get more Austra-
lians in the air these school 
holidays.
Twenty-five routes will go 
on sale for travel within key 
school holiday dates as 
part of Happy Hour sales on 
Thursday, available for se-
lect travel dates and destina-
tions between December 5 
2020 and January 19 2021.
Virgin staff will be kept busy 
over the Christmas period as 
more than 60,000 domestic 
tickets go on sale on Thurs-
day. Picture: NCA NewsWire 
/ Gaye Gerard
The 12-hour sale starts at 
11am AEDT on Thursday 
and includes checked bag-
gage, seat selection and Ve-
locity frequent flyer points 
with every booking.
It comes a day after it was 
revealed Rex airlines would 
launch flights between Syd-
ney and Melbourne from as 
little as $79.
Virgin Australia Group chief 
commercial officer John 
MacLeod said the relaunch 
of Happy Hour “heralds the 
start of a new chapter for 
Virgin Australia guests, with 
borders safely reopening 
and many Australians look-

Virgin launches mega 
$75 flight sale

ing to book their next adven-
ture or family vacation”.. 
“We are seeing considerable 
demand across our domestic 
network, and along with our 
recently added flights, this 
sale is a way we can get even 
more people back in the sky, 
particularly families looking 
for a great value airfare over 
the school holiday period.,” 
Mr MacLeod said.
“Happy Hour is just one of 
the many good things we are 
offering travellers as part of 
our commitment to reward-
ing guests with great value 
fares and the best airline 
service in Australia.”
One-way economy fare high-
lights in both directions:
    Melbourne – Newcastle 
from $75
    Sydney – Coffs Harbour 
from $79
    Melbourne – Adelaide $89
    Brisbane – Newcastle $89
    Brisbane – Mackay from 
$90
    Sydney – Brisbane from 
$95
    Melbourne – Sydney from 
$99
    Adelaide – Sydney from 
$109
    Melbourne – Canberra 
from $119
    Melbourne – Brisbane 
from $129
    Brisbane – Darwin from 
$169
    Hobart – Gold Coast from 
$169
    Melbourne – Townsville 
from $189
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The government used 
one word more than 20 
times in parliament to-
day, sparking accusa-
tions from Labor that 
it’s all a marketing ploy. 
The Morrison govern-
ment has been slammed 
for using marketing 
slogans to describe 
Australia’s economic 
recovery from the coro-
navirus pandemic. 
Labor launched its at-
tack in question time af-
ter Coalition MPs used 
the word “comeback” 
more than 20 times on 
Tuesday.
The move followed the 
release of new gross 
domestic product fig-
ures, which confirmed 
Australia’s 3.3 per cent 
growth meant it was out 
of a technical reces-
sion.
“Can the Treasurer 
confirm that the slogan 
came from an advertis-
ing agency and taxpay-

ers are being slugged 
$15 million to put the 
slogan on bus shelters 
and billboards,” Labor 
MP Julian Hill probed.
“How many of the one 
million unemployed 
Australians would have 
a job if the government 
spent more time on jobs 
and less time on mar-
keting and slogans?”
But Josh Frydenberg 
used the question as 
ammunition.
“I thank the member … 
because the comeback 
is happening,” the trea-
surer said with joy.
“The economic recov-
ery is under way and 
this economic recov-
ery, this comeback, be-
longs to the Australian 
people.
“It belongs to the Aus-
tralian people and the 
reason why the econ-
omy is coming back is 
because of the mea-
sures that we on this 

Question time: Stoush over Aus-
tralia’s economic ‘comeback’
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 The Morrison Government 
is making further changes to 
the Family visa program to 
support applicants impacted 
by the COVID-19 pandemic.
The Government has been 
working over recent months 
to minimise the impact of 
COVID-19 on visa holders 
and has already introduced 
a number of arrangements 
to support those who have 
been impacted. This includes 
providing visa holders flex-
ibility to remain in Austra-
lia, or to continue their visa 
pathway even if they have 
been unable to travel due 
to the current international 
border restrictions.  
In addition to these changes, 
the Government will allow 
certain Family visas which 
have been applied for out-
side Australia, to be granted 
while the visa applicant is 
in Australia. This temporary 
concession will be for people 
who are in Australia and are 
not able to travel offshore 
to be granted the visa due 
to COVID-19 related border 
closures.
The Government estimates 
the change will benefit about 
4000 visa applicants cur-
rently in Australia, predomi-
nately Partner applicants.
Acting Minister for Immigra-
tion, Citizenship, Migrant 
Services and Multicultural 
Affairs Alan Tudge said the 
changes would be tempo-
rary and will be reviewed 
in line with any changes 
to Australia’s international 
travel restrictions.
“These are common sense 

changes to reduce the im-
pact that the travel restric-
tions are having on our 
immigration program,” Mr 
Tudge said.
“Importantly, this will allow 
a foreign national who is a 
partner of an Australian citi-
zen to progress their visa, 
without having to leave the 
country. 
“I know this will be a relief to 
those Australians who were 
concerned that their loved 
one may have to leave the 
country with no certainty as 
to when they could return.”
These changes are in addi-
tion to the Government’s de-
cision to almost double the 
number of Partner visa plac-
es in 2020-21. It is expected 
that three quarters of these 
visas will go to those already 
onshore, with the increase in 
numbers addressing nearly 
all the present applicants 
awaiting for finalisation of 
their visa.
The temporary concession 
to allow applicants to remain 
in Australia to progress their 
visa will apply to the follow-
ing Family visa subclasses:
-   Partner (subclass 309) 
visa
-   Prospective Marriage 
(subclass 300) visa
-   Child (subclass 101) visa
- Adoption (subclass 102) 
visa
- Dependent Child (subclass 
445) visa
The changes will come into 
effect early 2021. Further in-
formation will be made avail-
able on the Department of 
Home Affairs website.

Further changes to support 
Family visa applicants

side of the House have 
supported.”
Opposition MPs repeat-
edly asked why the gov-
ernment was congratu-
lating itself and using 
marketing slogans as 
they told the chamber 
about unemployed Aus-
tralians.
They also counted on 
their hands every time 
the word “comeback” 
was used.
Opposition Treasury 
spokesman Jim Chal-
mers also quoted Re-
serve Bank governor 
Philip Lowe, who said 
the GDP figures could 
not hide the reality that 
the recovery would be 
“drawn out”.
But Mr Frydenberg ac-
cused Labor of talking 
down the economy.
“Maybe it is not just the 
leader of the opposition, 
but maybe it is also the 
member for Rankin (Jim 
Chalmers) who are the 
only ones across the 
country who are disap-
pointed in seeing the 
biggest increase in the 
national accounts in 
the September quarter 
since 1976,” he said.
“Unlike those opposite, 
we are not talking down 
the Australian econo-
my.
“We are pointing to the 
successful economic in-
dicators that are show-
ing Australians getting 
back into work.”

Treasurer Josh Frydenberg says the Australian economy is ‘coming back’ from a ‘once-in-a-century 
pandemic’…

Labor MP Susan Templeman keeps count of the number of times the 
government used the word ‘comeback’ during question time. Picture: 
NCA NewsWire/Gary RamageSource:News Corp Australia

NSW government to debate bill to 
soften punishment for drug users
A new approach to penal-
ties for drug users is being 
floated by the NSW Govern-
ment that could see people 
warned or fined long before 
they’re charged.
People busted with a small 
amount of illicit drugs could 
be let off with nothing but 
a warning after it was re-
vealed the NSW Govern-
ment is considering a new 
approach to penalties.
News of the plan was first 
revealed on Seven News 
on Wednesday night with 
the network suggesting if 
someone is caught with a 
quantity small enough to 
be classified as “personal 
use” in NSW, they may not 
be charged.
If they’re busted a second 
and third time within a 12 
month period they will be 
slapped with a fine – a fourth 
time would result in a poten-
tial criminal penalty.
It is understood the state 
government is split over 
such a move, but State 
Cabinet has agreed to look 
at the proposal which was 
brought forward by NSW At-
torney General Mark Speak-
man, following recommen-
dations for drug law reform 
raised during an inquiry into 
the use of the drug ice and 
drug-related deaths at mu-
sic festivals.
While the finer details of the 
policy are still in the works, 
State Cabinet is likely to 
outline it later this month.
“It’s a major win for com-
mon sense,” Greens Minis-
ter David Shoebridge told 7 
News.
“It’s a major win for young 
people who can go about 
their daily lives without be-
ing monstered by police.
“These are modest chang-
es, far from full decrimi-
nalisation, but if they do 
become law they will reduce 
unnecessary and aggres-
sive policing of minor drug 
offences.”
The policy is likely to apply 
to all forms of illicit drugs 
but what quantities consti-
tute as “personal use” re-
main unclear.
According to the ABC, 
Greens Minister and drug 
law reform spokesman Cate 
Faehrmann described the 

policy as a “game changer”.
Opioid epidemic and drug 
abuse concept with a heroin 
syringe or other narcotic 
substances next to a bottle 
of prescription opioids. 
Oxycodone is the generic 
name for a range of opioid 
painkillers
Opioid epidemic and drug 
abuse concept with a heroin 
syringe or other narcotic 
substances next to a bottle 
of prescription opioids. 
Oxycodone is the generic 
name for a range of opioid 
painkil lersSource:News 

Corp Australia
“Young people have been 
harassed for too long in 
NSW for simply doing some-
thing that almost half of us 
have done in our lifetimes, 
and that is use an illegal 
drug,” she said.
“With one in six Australian 
adults having used an illicit 
drug in the past year, it’s 
clear that the war on drugs 
has failed.
However the government 
said the plan was not to 
“decriminalise” possession 
of illicit drugs.
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The United States has 
come to Australia’s de-
fence as controversy over 
the communist nation’s of-
fensive tweet continues to 
rage.
The US ambassador to 
Australia has weighed in 
on the China tweet con-
troversy, accusing Beijing 
of spreading “fabricated 
images and disingenuous 
statements”.
Chinese foreign spokes-
man Lijian Zhao sparked 
controversy on Monday 
by tweeting a doctored, 
graphic image of an Aus-
tralian soldier holding a 
knife to an Afghan child’s 
neck.
The post was accompanied 
by a call for Australian sol-
diers to be held account-
able for the findings of the 
Brereton report, which un-
covered credible evidence 
elite Australian soldiers 
murdered 39 Afghan civil-
ians and prisoners.
Prime Minister Scott Mor-
rison lashed the “repug-
nant” post, demanding 
Beijing remove it and issue 
an apology.
Australian embassy offi-
cials met with their Chinese 
counterparts on Tuesday 
requesting a formal apol-
ogy for the post.
US ambassador to Aus-
tralia Arthur Culvahouse 
has now joined a growing 
chorus of outrage at the 
post, accusing Beijing of 
spreading “fabricated im-
ages and disingenuous 
statements”.
China has refused to 
apologise for or remove 

the tweet, accusing Mr 
Morrison of “stoking na-
tionalism” and attempting 
to deflect from “horrible 
atrocities” committed by 
Australians.
But with China facing its 
own accusations of hu-
manitarian abuses over 
the treatment of its Uyghur 
population, Mr Culvahouse 
said Beijing could learn 
from the transparency of 
the Brereton report.
“Australia responsibly in-
vestigated and disclosed 
allegations that its sol-
diers committed crimes in 
Afghanistan,” he said.
“The world can only wish 
that the Chinese Commu-
nist Party were to bring the 
same degree of transpar-
ency and accountability to 
credible reports of atroci-
ties against the Uyghurs in 
Xinjiang.”
Beijing also resisted calls 
for an independent inquiry 
into the origins of COVID-
19, led by Australia. Chi-
nese scientists have 
recently claimed the pan-
demic originated in India.
“As we know from leaked 
reports published this 
week, the PRC (People’s 
Republic of China) gov-
ernment has yet to come 
clean on the origins of the 
COVID-19 virus, which is 
daily killing thousands of 
people worldwide,” Mr Cul-
vahouse said.
“The People’s Republic 
of China would do well to 
follow Australia’s example 
and disclose to the world 
all it knows about the origin 
of the COVID-19 virus.”

US State Department dep-
uty spokesperson Cale 
Brown has also tweeted 
his support for Australia, 
describing the post as “a 
new low, even for the Chi-
nese Communist Party”.
“The CCP’s latest attack 
on Australia is another 
example of its unchecked 
use of disinformation and 
coercive diplomacy,” he 
wrote.
“Its hypocrisy is obvious 
to all. While it doctors im-
ages on Twitter to attack 
other nations, it prevents 
its own citizens from read-
ing its post.
“As the CCP spreads disin-
formation, it covers up its 
horrendous human rights 
abuses, including the de-
tention of more than a mil-
lion Muslims in Xinjiang. 
The CCP seeks to change 
the subject to avoid ac-
countability. We can’t let 
them.”
Mr Zhao has pinned the 
post to the top of his Twit-
ter profile, ensuring it is 
the first tweet visible to us-
ers who visit his profile.
Republican senator Marco 
Rubio has blasted Twitter 
for failing to remove it. In 
a letter to the company’s 
chief executive officer 
Jack Dorsey, he demanded 
to know why the post re-
mained live despite depict-
ing “a violent act that may 
in turn inspire other violent 
acts”.
“Twitter has had over 36 
hours to identify, inves-
tigate, and evaluate (the) 
tweet,” he wrote.
“As such, it appears Twit-

US Ambassador: China should learn from Australia
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NSW Labor is urging 
the Government to ease 
COVID-19 health restric-
tions in places of  worship 
in the lead up to Christ-
mas, one of the holiest 
days for Christians. 
As the Christmas count-
down begins, there re-
mains a number of unfair 
and unreasonable  dis-
crepancies in restrictions 
between places of worship 
and other venues. 
The NSW Labor Leader 
Jodi McKay has joined 
with religious leaders in 
calling for  amendments 
to the Public Health Or-
der, including applying 
the two square metre rule 
in  places of worship and 
an end to the ban on con-
gregational singing and 
chanting. 
Ms McKay said: “It’s been 
a challenging and difficult 
year and religious worship 
provides an  anchor for 
many in times of adversity 
and isolation. 
“The current restrictions 
are unfair and it’s taking a 
toll on people of faith. For-
ty thousand  people were 
allowed to attend the footy 
grand final and 11 thou-
sand attended the Everest  
horse race but there is still 
a maximum of 300 people 
for some of the most im-
portant  religious gather-
ings. People are allowed 

to sing at karaoke bars 
and concerts but only five  
people can sing carols in 
a church. It doesn’t make 
sense. 
“This year religious 
events such as Ramadan, 
Diwali, Buddha’s birthday 
and Easter were  disrupt-
ed. The upcoming festive 
season, Hanukkah, Lunar 
New, Orthodox New Year,  
Gurpurabh, Bodhi, Sank-
ranti and Pongal celebra-
tions will also be times of 
renewal and  hope. New 
Year’s Day is both cultur-
ally and religiously signifi-
cant for many people of 
faith. 
“It is so important for fam-
ilies to come together in 
churches, mosques, tem-
ples and  Synagogues to 
reflect on the past twelve 
months. Getting people 
back to work is critical but  
we also need to support 
places of worship.” 
The Shadow Minister for 
Health Ryan Park added: 
“People of faith have done 
the right thing  this year, 
we need to let them finish 
the year together as a faith 
community. The move 
would  address exist-
ing anomalies where the 
2 square metre rule ap-
plies to most cafes, bars 
and  restaurants but the 4 
square metre rule applies 
to places of worship.” 

BRING BACK CHRISTMAS: LABOR 
CALLS FOR RESTRICTIONS IN PLAC-
ES OF  WORSHIP TO BE EASED

ter made an intentional 
decision not to remove the 
tweet or even issue a warn-
ing label.
 “We know your company 
has the ability to move rap-
idly, as it frequently issued 
warning labels on tweets of 
prominent Americans dur-
ing the election — some-
times within minutes of a 
tweet being sent.”
Mr Morrison has reached 
out directly to the Chinese-
Australian population via 
messaging app Wechat, 
assuring them the post 
does not undermine Aus-
tralia’s admiration for the 
Chinese community.
“The post of a false image 
of an Australian soldier 
does not diminish our re-
spect for and appreciation 
of our Chinese Australian 
community or indeed our 
friendship with the people 
of China,” the post said.
“We acknowledge and 
greatly appreciate and 
value the contribution that 
generations of Chinese mi-
grants have made to Aus-
tralia.
“Migrants from China have 
been arriving in Australia 
for more than two hundred 
years and Australians of 
Chinese background have 
added immensely to our 
nation.”
He said Australia would 
continue to operate as 
a “free, democratic and 
enlightened nation” as it 
worked through the find-
ings of the Brereton re-
port.
“When incidents allegedly 
occur that require action, 

we have established hon-
est and transparent pro-

US ambassador to Australia Arthur Culvahouse has weighed in on the China tweet 
controversy. Picture: Josh WoningSource:News Corp Australia

Scott Morrison says the post does not diminish Australia’s respect for the Chinese community. 
Picture: Adam Taylor/Prime Minister’s OfficeSource:News Corp Australia

cedures for dealing with 
them,” Mr Morrison said.
“Australia will remain true 
to our values and protect 
our sovereignty. It’s in our 
national interest.”
But he insisted the report did 
not alter his “deep pride” for 
Australia’s servicemen and 
women.
“I am proud of their hard 
work in the service and their 
dedication keeping Australia 
and Australians safe,” the 
post said.
“I am proud of their loyalty to 
our country and its values.”
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Victorian and NSW trav-
ellers planning to reunite 
with family and friends in 
WA next week face one 
major hurdle once the 
border reopens.
Australians planning to 
reunite with family and 
friends in WA will be 
slugged thousands of 
dollars in flights once 
the border reopens next 
week.
Flights between Sydney 
and Perth will cost at 
least $1000 next week, 
while one trip with Qan-
tas on December 9 – the 
day after the border re-
opens – will set travellers 
back more than $2000.
A return flight booked 
from Sydney on Decem-
ber 9 and leaving Perth 
on December 15, seen 
on the Qantas site on 
Wednesday morning, will 
cost upwards of $4000.
The average cost of a 
flight before the coro-
navirus pandemic and 
border closures was be-
tween $300 and $400.
Flights between Mel-
bourne and Perth are 
just as expensive, with 
the only direct trip on 
December 10 set to cost 
$1027.
Virgin Australia is also 
costly, with a flight on 
December 9 setting trav-
ellers back $1199.
But savvy travellers 
could save hundreds by 
delaying their trips, with 
prices dropping dramati-
cally just days later as 
more flights are added.
A Qantas spokeswom-
an said the airline was 
caught off guard by WA’s 
announcement and was 
trying to add extra direct 

flights from December 8 
as soon as the border re-
opened.
A flight with Virgin from 
December 14 will cost 
just $329 between Syd-
ney and Perth, while the 
same journey with Qan-
tas will cost $487 from 
December 15.
“We have been scram-
bling to add new flights 
to our schedule, follow-
ing the WA government’s 
surprise decision to lift 
border restrictions,” the 
Qantas spokeswoman 
said.
“At this stage, we haven’t 
added any flights for the 
first week that borders 
will be open.
“The flights that are on 
sale that week are those 
that were in place for es-
sential travel, so there is 
limited availability.
“We are looking to add 
more flights that week, 
which will see more low-
er fares available.
“We have added flights 
from December 14 with 
fares starting that week 
from $314 for a flight 
from Perth to Sydney.”
WA Premier Mark 
McGowan announced on 
Tuesday that the state’s 
border with Victoria and 
NSW would reopen from 
December 8 without the 
need to quarantine.
Mr McGowan said he 
was disappointed to see 
such expensive flights.
“I’d urge the airlines to 
be reasonable,” he told 
reporters on Wednes-
day.
“Obviously there’s go-
ing to be considerable 
demand.”
The WA Tourism Coun-

Flight prices spike after WA announces border reopening to NSW and Victoria

WA Premier Mark McGowan announces the border reopening from Decem-
ber 8. Picture: NCA NewsWire/Tony McDonoughSource:Supplied
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cil has suggested sub-
sidising flights, but Mr 
McGowan has ruled that 
idea out.
“The key to more afford-
able airfares is more 
flights,” he said.
“I expect as demand in-
creases there will be ad-
ditional flights.”
The Premier reiterated he 
would not hesitate to re-
impose the hard border 
if there was an outbreak 
in another jurisdiction, 
but dismissed concerns 
the message could dis-
courage tourists from 
coming to WA.
“I’m just being honest,” 
he said.
“If there’s outbreaks over 
east, we’ll have to put in 
place new measures.
“I don’t expect there will 
be, but what we saw with 
South Australia is any-
thing can happen at any 
point in time.
“So all we would say is 
that we’re open for busi-
ness, but if we need to 
put the hard border back 
in place we will.”
Under WA’s controlled 
border rules, airport ar-
rivals must undergo a 
health screening and 
temperature test, and 
be prepared to take a 
COVID-19 test if deemed 
necessary.
Travellers must also 
complete a G2G Pass 
declaring they have no 
coronavirus symptoms 
and outlining the juris-
dictions they have been 
in over the past two 
weeks.
WA has not had any 
community transmis-
sion of the virus in eight 
months.
In a statement on Tues-
day, Qantas chief execu-
tive Alan Joyce said the 
airline would add extra 
flights from December 
14.
Qantas and Jetstar will 
operate more than 65 
additional return flights 
from Perth to Melbourne 
and Sydney each week 
after the WA border re-

opens.
“NSW and Victoria have 
done such a great job 
getting the virus under 
control that it makes 
complete sense for WA 
to open the borders to 
Sydney and Melbourne,” 
Mr Joyce said.
“This is news that many 
families and tourism op-
erators have been wait-
ing so long to hear, but 
they don’t want borders 
shutting again when 
there is a temporary 
spike in one state or an-
other.”
A Virgin Australia 
spokeswoman said 
the strong demand for 
flights to and from Perth 
following the announce-
ment was causing fare 
prices to fluctuate.
She said the airline 
would also progressive-
ly increase services to 
Perth between Decem-
ber 8 and early January 
in line with customer de-
mand.
“We are working to add 
additional services over 
the coming weeks and 
look forward to reunit-
ing travellers with loved 
ones, friends and family 
soon,” she said.
“Fare prices fluctuate 
based on demand and 
due to the number of 
people making book-
ings to and from Perth 
(on Tuesday). Some ser-
vices have limited seat 
availability.”
By early January, Vir-
gin will operate up to 16 
flights a week between 
Perth and Melbourne 
and 14 between Perth 
and Sydney.
WA recorded two new 
cases of coronavirus 
overnight — two men, 
aged in their 30s and 
50s, who travelled from 
overseas and are in ho-
tel quarantine.
It brings the state’s total 
number of confirmed in-
fections to 823.
Meanwhile, two women 
have been caught alleg-
edly breaching self-quar-

antine after returning to 
WA from interstate.
Police visited a home in 
Rockingham on Tues-
day where a 37-year-old 
woman and her four-
year-old daughter were 
supposed to be quaran-
tining, but they had al-
legedly walked to a near-
by park.
“The woman will be in-
fringed for failure to 
comply with a direction,” 
police said on Wednes-
day.

In a separate incident, 
a 50-year-old woman 
in Rivervale allegedly 
breached self-quaran-
tine to go to a fast food 
restaurant.
Police further allege she 
left her motel three other 
times to buy food.
She has been sum-
monsed with four counts 
of failing to comply with 
a direction and is sched-
uled to face Perth Magis-
trates Court on Decem-
ber 22.

Scott Morrison is out of 
14-day quarantine with a 
message of hope for Aus-
tralians after the UK gave 
emergency approval to a 
COVID vaccine.
Australians are close to 
getting access to a coro-
navirus vaccine, the Mor-
rison Government says.
The news follows the 
United Kingdom giving 
emergency approval to 
the Pfizer COVID-19 jab 
as it struggles to get on 
top of outbreaks.
Health Minister Greg Hunt 
welcomed the develop-
ment, confirming the 
federal government was 
on track to offer vaccina-
tions to health workers 
and aged-care residents 
in March.
“We are moving quickly 
but safely and we are 
making sure there are no 
compromises, because 
the safety of Australians 
is the number one prior-
ity,” he said.
“Australia is doing mag-
nificently but we won’t be 
truly safe at home until 
the world is safe. That is 
why vaccines at home and 
abroad are so important.”
Mr Hunt said vaccinations 
would be voluntary and 
confirmed there were no 
plans to impose a “no jab 
no play” rule, which would 
require children to be im-
munised before enrolling 
in childcare.
Scott Morrison, who ad-
dressed the media after 
14 days in quarantine, 
said Australia would im-

plement the vaccine ac-
cording to its needs.
“Our COVID-19 situation, 
at the moment, I would de-
scribe as very stable with 
the protections in place 
to ward against and deal 
with any outbreaks as 
they arise.
“Our first priority is that it 
be safe.”
Australia’s vaccine strate-
gy is now in its “advanced 
stage of preparation” and 
will require further con-
sideration from the fed-
eral cabinet.
Qantas CEO Alan Joyce 
has confirmed the airliner 
would require proof of 
vaccination for overseas 
travellers arriving in Aus-
tralia.
Mr Morrison said the glob-
al community needed to 
work together to ensure 
an international recogni-
tion around vaccinations.
“It is important that there 
is a common understand-
ing globally about vac-
cines and their efficacy,” 
he said.
“We’ve indicated we are 
very happy to engage in 
such a global effort. I think 
we have a lot to contrib-
ute in that area, because 
we’re doing quite well in 
this area being one of the 
world’s leading immuni-
sation nations.”
He said the government 
was working through po-
tential ‘green lanes’ for 
international travel but 
warned Australia was still 
“some time away from 
that”.

Australia confirms coro-
navirus vaccine is close
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

Local State Member for 
East Hills Wendy Lindsay 
MP is inviting public trans-
port customers and the lo-
cal community to have their 
say on plans for the pro-
posed East Hills Station ac-
cessibility upgrade, which 
includes two new lifts and 
new family accessible ame-
nities.
“I am encouraging every-
one to provide feedback on 
the Review of Environmen-
tal Factors of the project, 
which outlines the proposed 
work, potential impacts and 
mitigation measures during 
the public display period,” 
Mrs Lindsay said.
“Tapping into local knowl-
edge is essential to the 
project’s success, so I in-

HAVE YOUR SAY ON PLANS FOR EAST 
HILLS STATION UPGRADE
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vite everyone to have their 
say on the plans.”
“In addition to two new lifts, 
benefits of the proposed ac-
cessibility upgrade include 
improvements to the sta-
tion entrances, accessible 
parking spaces and path-
ways, a new family acces-
sible toilet, new ambulant 
toilets and improvements 
to lighting, CCTV and way-
finding signage,” Mrs Lind-
say said.
Feedback can be submitted 
until 5pm on Wednesday 9 
December via the form on 
the project website https://
www.transport.nsw.gov.au/
projects/current-projects/
east-hills-station-upgrade, 
by emailing projects@
transport.nsw.gov.au or by 

writing to Transport Ac-
cess Program: East Hills 
Station Upgrade, Associate 
Director, Planning – Trans-
port for NSW, PO Box K659 
Haymarket NSW 1240
“All submissions received 
during the public display 
period will be considered as 
part of the planning approv-
al process and responded 
to,” Mrs Lindsay said.
Pending planning approval, 
construction of the station 
upgrade is expected to start 
in mid-2021.
The upgrade at East Hills 
Station is being delivered 
through the Transport Ac-
cess Program, a $2 billion 
NSW Government initiative 
to deliver accessible, mod-
ern, secure and integrated 
transport infrastructure 
across the state.
To find out more please 
visit: https://www.trans-
port.nsw.gov.au/projects/
current-projects/east-hills-
station-upgrade
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

East Hills Station artist impression

Frontline domestic violence 
services in East Hills will 
benefit from $150,000 in ad-
ditional funding this week to 
ensure victim-survivors can 
access the help they need as 
NSW continues to confront 
the COVID-19 pandemic.
Local State Member for East 
Hills announced the local 
recipients of the COVID-19 
Sexual, Domestic and Family 
Violence Grant program that 
was funded by the Federal 
Government and allocated 
by the NSW Government.
Bankstown Women’s Health 
Centre will receive the fund-
ing boost to employ a DFV 
social worker to address in-
creasing client caseload.

$150,000 TO HELP DOMESTIC VIOLENCE VIC-
TIMS IN EAST HILLS AMID COVID-19

“Domestic violence rates in 
East Hills continue to shock 
our community, and our 
frontline workers are facing 
increased demand and pres-
sures due to the pandemic,” 
Mrs Lindsay said.  
“This funding will protect the 
women and children of East 
Hills as we work together 
to eradicate family violence 
from our communities.”
“Huge thanks to our dedicat-
ed frontline workers for ev-
erything they do to support 
some of the most vulnerable 
members of our local com-
munity.”
Attorney General and Minis-
ter for the Prevention of Do-
mestic Violence Mark Speak-

man said nearly 100 service 
providers from across the 
state have been awarded a 
share in more than $12 mil-
lion to support more victim-
survivors.
The announcement also 
marks the start of the 16 
Days of Activism Against 
Gender-Based Violence, an 
annual international aware-
ness campaign that begins 
on 25 November –  the In-
ternational Day for the Elimi-
nation of Violence against 
Women – and runs until 
World Human Rights Day on 
10 December.
These grants follow the $21 
million investment in front-
line domestic violence sup-
port services jointly funded 
by the Federal and NSW 
Governments in May.
For confidential advice, sup-
port and referrals related 
to domestic and family vio-
lence, contact: 1800 RE-
SPECT (1800 737 732), The 
NSW Domestic Violence Line 
(1800 65 64 63) or Men>s 
Referral Service (1300 766 
491). 
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP with the Attorney General Mark Speakman COVID 19 
Sexual, Domestic and Family Violence Frant Program
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
Good360 Australia العطاء مع

 )DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

ديسمرب  األول/  كانون   31 من  اعتبارًا 
2020، سيـُطلب من أي شخص يقدم طلب 
خالل  من  إلكرتونيـًا  طلبه  تحميل  تطوير 
 )Planning Portal( التخطيط  موقع 

التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز.
من  يعد  لم  التغيريات،  لهذه  كنتيجة 
باليد  البلدية  إىل  الطلبات  تقديم  املمكن 
الربيد  عرب  أو   )over the counter(

اإللكرتوني.
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية إيداع 
 Planning( الطلبات على موقع التخطيط

Portal(  على:
www.planningportal.nsw.gov.  

au
لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا:

www.cumberland.nsw.  
gov.au/ development-
 a p p l i c a t i o n s c u r r e n t l y -

advertised
أو زوروا:

www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-application-

 tracking
وذلك للتحقق من حالة تطورات معينة.

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

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 planning 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-applications- 
currently-advertised 

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

Giving back with Good360 Australia 
It was an honour to recently visit the team 
at Good360 and see their amazing work. 
Good360’s mission is to transform lives by 
providing hope, dignity, and a sense of 
renewed possibility to individuals, families, and 
communities impacted by disasters or other 
challenging life circumstances.

This passionate group of volunteers is working 
with local businesses who are donating goods, 
and I’m pleased to say their work is making a 
real difference in Western Sydney.  

I’d like to thank Good360 for donating more 
than one thousand hand sanitisers for our 
Christmas in the Gardens event on Saturday  
12 December. 

I look forward to seeing you all at the Auburn 
Botanic Gardens from 6pm to 9pm to spread 
the Christmas cheer. 

For more information visit: 
www.cumberland.nsw.gov.au/christmas-gardens

Mayor Steve Christou with the Today Show and Good360 crew.

Granville Stadium  
taking shape 
It’s exciting to see Granville Park bustling 
with construction in my recent visit, with 
the new pavilion starting to take shape. 

Community sport is a big part of our 
identity, so we’re glad to be reviving 
the Stadium to bring passion and sports 
back on the field. The field has been in a 
dilapidated state for over 40 years but is 
expected to be ready for use in May 2021.

We will keep you updated as we make 
progress with this project.Craig Morgan, General Manager Western Sydney Two Blues with Mayor 

Steve Christou.

بزيارة  مؤخرًا،  تشرفت،  لقد 
Good360 ومشاهدة عمله  فريق  
املذهل. تتمثل مهمة Good360 يف 
األمل  توفري  من خالل  الحياة  تغيري 
والكرامة والشعور بإمكانية متجددة 
املتأثرة  واملجتمعات  واألسر  لألفراد 
ظروف  من  غريها  أو  بالكوارث 

الحياة الصعبة.
من  املتحمسة  املجموعة  هذه  تعمل 
املتطوعني مع الشركات املحلية التي 
أقول  أن  ويسعدني  بالسلع،  تتربع 
يف  حقيقيـًا  فرًقا  يحدث  عملهم  إن 

غرب سيدني.
أود أن أشكر Good360 على التربع 
بأكثر من ألف معقم لليدين يف حدث 
عيد امليالد يف حدائق أوبورن النباتية 
  )Auburn Botanic Gardens(

يوم السبت 12 كانون األول.
يف  جميعـًا  رؤيتكم  إىل  أتطلع 

الحدائق من الساعة 6 مساًء حتى 9 
مساًء لنشر فرحة عيد امليالد.

للمزيد من املعلومات قوموا بزيارة:
www.cumberland.nsw.
gov.au/christmas-gardens

استاد غرانفيل يف طور التشّكل
إنه ألمر مثري أن أرى غرانفيل بارك 
األخرية،  زيارتي  يف  بالبناء  يعج 

حيث بدأ الجناح الجديد بالتبلور.
كبرًيا  جزًءا  املجتمعية  الرياضة  تعد 
إحياء  يسعدنا  لذلك  هويتنا،  من 
الستديوم إلعادة الشغف والرياضة 
إليه. كان الستديوم يف حالة متهالكة 
ألكثر من 40 عامـًا ولكن من املتوقع 
أن يكون جاهزًا لالستخدام يف أيار 

.2021
سنبقيكم على اطالع على كل تقدّم 

نحققه يف هذا املشروع.
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