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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

القاضي صوان يدعي على دياب والوزراء علي حسن خليل وفنيانوس وزعيرت 
دياب : لن أمسح باستهداف موقع رئاسة احلكومة.. خليل: كنا دوما حتت سقف القانون وأصوله

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

جملس القضاء األعلى: احملقق العدلي أكد جمددا دقة التحقيق يف »االنفجار«.. خلف لصوان: أَْقِدْم وحنن معك

اللبناني  القضاء  بدأ  هل 
من  وحقيقة،  فعال  خيرج، 
السياسي  الفساد  عباءة 
ويعمل اغالق مساعة اهلاتف 
»السياسي« لينصت فقط 
املهين  اىل صوت ضمريه 
ويستمع اىل مصلحة البالد 

والعباد فقط؟
عن  التشمري  بدأ  هل 
مطرقته  وضرب  ساعديه 
ليقول:  الطاولة  على 
الكلمة الفصل لي وال ألحد 

سواي؟
هل سنرى قضاة هلم من 
ما يكفي  الشجاعة واجلرأة 
على  مطرقتهم  ليخبطوا 
اىل  تصل  خبطة  الطاولة 
املسؤولني  وآذان  مسامع 
سياسيني  الفاسدين، 
واقطاعيني،  ومصرفيني 
ليقولوا هلم: ال يد فوق يد 
القضاء وال رأس أعلى من 

قوس العدالة؟
بهذا  السري  سيتم  هل 
امللف، مبلف انفجار املرفأ، 
يرف  ومل  العامل  هز  الذي 
بكل  جفن،  لسياسيينا 

وحرية  ونزاهة  شفافية 
ضمري، بعيدا عن التأثريات 
السياسية،  والتدخالت 
االدعاءات  هذه  ان  أم 
واالستدعاءات ليست سوى 

ومسرحية  مملة  همروجة 
تضحك من األمل؟

املستقبل  يف  سنرى  هل 
أحرارا  قضاة  القريب 
وأحكامهم  قراراتهم  يف 
ملفات  كل  بفتح  يقومون 
الفساد ليعيدوا بعض ثقة 

التتمة على الصفحة 21

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

ترامب: اتفاق بني املغرب وإسرائيل 
عـلى إقـامة عـالقات كامـلة

وبالوطن  بهم  املواطنني 
بكل شيء  كفروا  ان  بعد 

فيه؟
كثرية  وتساؤالت  أسئلة 
اللبناني  الشعب  ينتظر 

االجابة عليها.
فقد ادعى احملقق العدلي 
القاضي صّوان ادعى على 
حكومة  رئيس  من  كل 
حسان  األعمال  تصريف 
دياب ووزير املال السابق 
ووزيري  خليل  حسن  علي 
األشغال السابقني يوسف 
زعيرت  وغازي  فنيانوس 
)بعد  االثنني  نهار  وحدد 
الستجوابهم  موعدًا  غد( 
قضية  يف  عليهم  كمدعى 

انفجار مرفأ بريوت.
قضائي  مصدر  وقال 
»القاضي  أن  لرويرتز 
صوان إتهم رئيس حكومة 
دياب  األعمال  تصريف 
سابقني  وزراء  وثالثة 
يتعلق  فيما  باإلهمال 

اعتصامات ملنع رياض سالمة من الوصول اىل منزله يف الرابية

التفاصيل على الصفحة 21

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على 
S 400 تركيا لشرائها صواريخ

ترقبوا قريبا
إفتتاح مطعم أفندينا يف فيالوود

تابعوا إعالناتنا

التفاصيل على الصفحة 21

بانفجار مرفأ بريوت«.
جملس  عن  صدر  وقد 
البيان  األعلى  القضاء 

اآلتي:
الذي  البيان  على  تأسيسًا 

كوشنري: تـطبيع الـعالقات بني 
السعودّية وإسـرائيل أمر حـتمي

التفاصيل على الصفحة 21



Page 2صفحة 2     

إعــالن

 2020 األول  كانـون   12 Saturday 12 December 2020الـسبت 

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
كامربالند تحتفل بفوزها على 

باراماتا يف لعبة الكريكيت

 )DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

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

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

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

)Planning 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
تطورات  حالة  من  للتحقق  وذلك 

معينة.

استمتعت بلدية مدينة كامربالند 
بفوزها على بلدية مدينة باراماتا 
على  للكريكيت  ودية  مباراة  يف 
 Mona يف  باري  جورج  ملعب 
املاضي.  األسبوع  نهاية   ،Park
عام  يف  البلدية  اندماج  فبعد 
2016 ، كانت هذه هي املباراة 
وباراماتا.  كامربالند  بني  األوىل 
تقليد  هي  الودية  املباراة  هذه 
للبلديتني  خاصة  لبلديتينا، 

السابقتني هولرويد وباراماتا.
أود  مبتسمون،  الفائزون  وبينما 
على  باراماتا  فريق  أشكر  أن 
املباراة الجيدة  و الروح الرياضية 
الرائعة من أعضاء بلديتهم وعلى 

مشاركة حبنا للكريكيت.

الحفاظ على نشاط األطفال يف 
غرب سيدني

الجميع،  على  للغاية  صعبـًا  العام  هذا  كان   
أمورهم.  وأولياء  املدارس  ألطفال  خاصة 
دراسة  مع  التعلم  متقطـّع  العام  كان  لقد 
واملسابقات  األحداث  العديد من  وإلغاء  بـُعد 
أن نفعل كل  نريد  بلدية،  الرياضية. بصفتنا 
ما يف وسعنا لتشجيع صحة ورفاهية أطفالنا 

املحليني الذين هم مستقبل مجتمعنا.
السنة  طالب  لجميع  العام  هذا  سنقدم 
ملرة  مزدوجـًا  تصريحـًا  املحليني  السادسة 
داخل  يختارونها  سباحة  بركة  إىل  واحدة 
منطقة الحكومة املحلية يف مدينة كامربالند، 
إىل  ساعة  ملدة  مجاني  دخول  تصريح  أو 

.Granville Centre synthetic court
املحليني  الشباب  لياقة  دعم  يف  سنستمر 
ورفاههم خاصة من خالل برامج البلدية مثل 
Healthy Kids ، التي وصلت إىل أكثر من 

4500 طالب منذ إنشائها يف أيار 2019.

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.

Keeping kids active in Western Sydney
This year has been a very difficult year for 
everyone, particularly for school kids and their 
parents. The year has been on and off with remote 
learning in place and many events and sporting 
competitions cancelled. As a Council we want 
to do all we can to encourage the health and 
wellbeing of our local kids, who are the future of 
our community. 

This year we will be offering all local year six 
students a one-time twin pass to a swimming pool 
of their choice within the Cumberland City local 
government area, or a one-hour free access pass 
to The Granville Centre synthetic court.

We will continue to support the fitness and 
wellbeing of local youth particularly through 
Council programs like Healthy Kids, which has 
reached over 4500 students since its inception in 
May 2019.

Cumberland City celebrates cricket win over Parramatta 
Cumberland City Council is enjoying a win 
over Parramatta City Council following a 
friendly cricket match at George Parry Oval, 
Mona Park last weekend. Following the council 
amalgamations in 2016, this has been the first 
match between Cumberland and Parramatta. 
This friendly match is quite the tradition for 
our two Councils, particularly for the former 
Holroyd Council and Parramatta. 

While winners are grinners, I would like to thank 
the Parramatta side for a good match, some 
great sportsmanship from their Councillors and 
for sharing our love of cricket.  

Cumberland City Council victorious over Parramatta City 
Council in a friendly cricket match.
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أشار »جتمع العلماء املسلمني« 
ينتظر  كان  أنه  اىل  بيان،  يف 
بني  األمس  اجتماع  »خيرج  أن 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
املكلف  والرئيس  عون  ميشال 
إجيابية  بنتائج  احلريري  سعد 
الصحيح  بنصابها  األمور  تضع 
للخروج من األزمة املفتعلة اليت 
إصرارا  هناك  أن  منها  يظهر 
على تهميش فئة من اللبنانيني 
متتلك متثيال واضحا وقويا داخل 
الكتلة  ولديهم  النواب  جملس 
األكرب يف اجمللس، يرتافق ذلك 
مع دعم خارجي متثل بالعقوبات 
الوطين احلر  التيار  على رئيس 
قبل  باسيل من  األستاذ جربان 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
ووضع فيتو على استالم التيار 
يكتف  ومل  الوزارات،  لبعض 
احلريري  سعد  املكلف  الرئيس 
بذلك، بل قدم باألمس حبسب 
تشكيلة  الواردة  املعلومات 
لفخامة  يكون  أن  دون  من 
وهذا  فيها،  رأي  أي  الرئيس 
الرئيس  لدور  تهميشا  ليس 
لطائفة  تهميش  هو  ما  بقدر 
كربى ال ميكن أن يفرض عليها 
ممثلوها داخل احلكومة من دون 

إرادتها«.
ورأى التجمع أن »اخلروج بنتائج 
فخامة  بني  اللقاء  من  مبهمة 
والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
باإلعالن  أرفق  أنه  مع  املكلف 
يؤكد  املشاورات،  متابعة  عن 
بالتسويف  قرارا  هناك  أن 
تغيريات  بانتظار  واملماطلة 
على  تبدالت  عن  ناجتة  إقليمية 
الصعيد الدولي وخاصة وصول 
الرئيس بايدن للبيت األبيض، 
ما جيعلنا نسأل عن شعار لبنان 

أوال ومصداقيته«.
اىل  املكلف  الرئيس  ودعا 
املراوحة  دائرة  من  »اخلروج 
متغريات  أي  انتظار  وعدم 

ومراعاة  إقليمية  أو  دولية 
مصلحة الوطن حتى لو تعارضت 
مع مصاحل دول عظمى، وتقديم 
االختالف  على  الداخلي  التوافق 
ملصلحة اآلخرين وتشكيل حكومة 
قوية تضم مجيع الكتل الوازنة 
داخل اجمللس النيابي الذي يعرب 
عن إرادة الشعب اللبناني كي 
تتفرغ احلكومة ملعاجلة املشاكل 
اليت  واالجتماعية  االقتصادية 
مل  وإذا  الوطن،  منها  يعاني 
أن  معيبا  فليس  ذلك  يستطع 

جتمع العلماء: على الرئيس املكلف اخلروج من دائرة 
املراوحة وعدم انتظار أي متغريات دولية أو إقليمية

»الوفاء  كتلة  أشارت   
اثر  بيان  يف  للمقاومة« 
يف  مبقرها  الدوري،  اجتماعها 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 
حممد رعد، اىل أنه »على ختوم 
وبأسلوب حيمل  مدينة طهران 
بصمات األجهزة االستخباراتية 
معا،  واإلسرائيلية  األمريكية 
العامل  اغتيال  جرمية  نفذت 
الربوفيسور  اإليراني  النووي 
اهلل  رمحه  زاده  فخري  حمسن 

وأرضاه«.
اجلرمية  »هذه  أن  اىل  ولفتت 
املعايري،  بكل  مدانة  اإلرهابية 
خماطر  عن  تكشف  وهي 
تقدم  على  العنصرية  النزعة 
اجملتمعات وأمنها واستقرارها، 
تلوي  أن  من  أعجز  أنها  بيد 
اإلسالم  بنهج  املؤمنني  ذراع 
امللتزمني  األصيل،  احملمدي 
السماوية  الرساالت  تعاليم 
على  دوما  وتربي  تدعو  اليت 
حتقيق  حنو  اإلجيابي  االندفاع 
خري اجملتمعات اإلنسانية وبناء 
والعدل  احلق  وإقامة  قوتها 
فيها دون أي كلل أو متييز«.

اإلمام  »مساحة  عزت  وإذ 
اخلامنئي القائد دام ظله، وأسرة 
واملسؤولني  الشهيد  العامل 
والشعب املضحي يف إيران«، 
وفعال  »قوال  احنيازها  أكدت 
من  املكافح  الشعب  هذا  إىل 
والرافض  وتقدمه  حريته  أجل 
األجنبية  والوصاية  للهيمنة 
مشددة  وخياراته«،  بلده  على 
على أنها »يف خندق املدافعني 
عن استقرار ومصاحل الشعوب 
لبنان  يف  للظلم  املقاومة 
والعراق  وسوريا  وفلسطني 
واملناوئة  واليمن،  والبحرين 
األمريكية  اإلدارة  لسياسات 
لالرهاب  ودعمها  وعدوانيتها 
قضية  ولتصفية  الدولي 
مسار  وتسويق  فلسطني 
التطبيع ألنظمة يف املنطقة مع 
الغاصب  الصهيوني  الكيان 
شعوبنا  ومصاحل  إلرادة  خالفا 

كافة«.
محأة  »يف  الكتلة  ورأت 
واالصطفاف  املصاحل  تضارب 
اإلقليمي والدولي، أن مصلحة 
تتشكل  أن  األكيدة  لبنان 
جتدد  حكومة  وبسرعة  فيه 
الصعيد  على  الدولة  حضور 
االقتصادي والنقدي واإلداري 
واالجتماعي، فضال عن احلضور 
السياسي على الصعيد احمللي 

واإلقليمي«.
اليت  »األولوية  أن  وأكدت 
اهتمامات  تتصدر  أن  جيب 
هي  اليوم،  اللبنانيني  كل 
على  قادرة  حكومة  تشكيل 
املتصدع  الوضع  مللمة  إعادة 
الدولة،  بنيان  معظم  يف 
يستعيد  وطين  أداء  وتقديم 
ويشكل  واالستقرار  األمن 
قاعدة ارتكاز للتصحيح املالي 
والنقدي واإلداري واالقتصادي 
يف البالد مع ما يتطلبه بعيدا 
أو  املزايدات  منطق  عن 

تورط  أو  وصايات  استدراج 
»تتبنى  أن  آملة  بارتهانات«، 
هذا  تشكيلها  املزمع  احلكومة 
مكتملة  وخترج  عموما  املنطق 
بأعباء  لتنهض  ومتثيال  شكال 
واملواطنني  البالد  ومتطلبات 

يف هذه املرحلة احلرجة«.
يف  »عربت  بأنها  ذكرت  وإذ 
النيابية  للجان  جلسة  آخر 
من  موقفها  عن  املشرتكة، 
وخفض  الدعم  رفع  قضية 
كررت  اإللزامي«،  االحتياط 
االحتياط  وضعية  أن  »اليوم 
اإللزامي ال ميكن حبثها بشكل 
السياسة  سياق  عن  منفصل 
التكتم  يزال  ال  اليت  النقدية 
ما  رغم  قائما  مفرداتها  حول 
تسببت به من هدر للمال العام 
وإدخال  املودعني  ولودائع 
للبالد يف أسوأ نفق من العجز 
الشكوك  وتبادل  والتخبط 

واالتهامات«.
فرأت  الدعم،  خبصوص  أما 
استمراره  »وجوب  الكتلة 
الغذائية  املواد  ليغطي 
إىل  إضافة  الضرورية 
الطبية  واملستلزمات  األدوية 
عملية  ضمن  واحملروقات، 
مع  تتناسب  وترشيق  ترشيد 
مسؤولية الدولة وإمكاناتها يف 
نظرا  والتكاليف،  األعباء  حتمل 
لالرتدادات الكارثية اليت تطال 
الفقراء وذوي الدخل احملدود، 
يف حال الرفع الكلي للدعم«.

ودعت حكومة تصريف األعمال 
من  مساهمتها  »تسديد  إىل 
االجتماعي  الضمان  مستحقات 
احلالي،  العام  نهاية  قبل 
استمرارية  تأمني  أجل  من 
خدماته  بتقديم  الضمان  قيام 
جلهة  سواء  للمضمونني، 
اخلدمة  نهاية  تعويضات 
والطبابة  األمومة  جلهة  أو 
لألهمية  نظرا  واالستشفاء، 
القصوى والضرورات احلياتية 

ملئات آالف املضمونني«.
»سياسة  أن  الكتلة  واعتربت 
فرض احلصار والعقوبات، اليت 
تعتمدها اإلدارة األمريكية ضد 
بعض الدول والقوى التحررية 
يف العامل، هي سياسة مناقضة 
مليثاق األمم املتحدة وللقوانني 
أن  شأنها  ومن  الدولية، 
تستولد األزمات واحلروب وأن 
تذكي نريان الكراهية والتمييز 
الشعوب،  بني  العنصري 
بقع  مساحات  من  وتوسع 
املختلفة،  القارات  يف  التوتر 
الوطين  واألمن  السلم  وتهدد 
الدولي  ورمبا  واإلقليمي 

أحيانا«.
»اإلدارات  أن  اىل  وأشارت 
األمريكية املتعاقبة هي أوضح 
اجلدي  التهديد  على  مثال 
دولة  من  أكثر  يف  لالستقرار 
دعوتها  جمددة  العامل«،  يف 
احلية  وقواه  العامل  »شعوب 
وتدينه  املثال  هذا  تنبذ  كي 
وتتصدى لتدخالته ولسياساته 

العدوانية«.

الوفاء للمقاومة دانت اغتيال فخري زاده: 
لتشكيل حكومة جتدد حضور الدولة 
ووضعية االحتياط االلزامي ال ميكن 

حبثه بشكل منفصل عن السياسة النقدية

 أكد رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون ان »الوضع األمين 
بعلبك-  منطقة  يف  املرتدي 
يستمر  ان  جيوز  ال  اهلرمل 
أهالي  معاناة  معه  وتزداد 
املنطقة، نتيجة ممارسات تقوم 
امتهنت  مسلحة  عصابات  بها 
ترعيب الناس واقالق راحتهم 
ما انعكس سلبا على األوضاع 
يف  واالجتماعية  االقتصادية 

املنطقة«.

على  عون  الرئيس  وشدد 
العسكرية  »القوى  ان 
تقوم  ان  اىل  مدعوة  واألمنية 
سيما  ال  كاملة،  مبسؤولياتها 
السياسية  القيادات  وان 
الغطاء  رفعت  املنطقة  يف 
وطالبت  املسلحني  هؤالء  عن 
األهالي  حبماية  الدولة  أجهزة 

ومنع التعديات عنهم«.

خالل  جاء  عون  الرئيس  كالم 
اجتماعني عقدا، يف قصر بعبدا 
قبل ظهر امس االول اخلميس، 
وخصصا لعرض الوضع األمين 
واالجتماعي يف منطقة بعلبك. 
استقبل  السياق،  هذا  ويف 
تكتل  من  وفدا  عون  الرئيس 
ضم  بعلبك-اهلرمل  نواب 
النواب: الدكتور حسني احلاج 
حسن، والعميد الوليد سكرية، 
املقداد،  علي  والدكتور 

والدكتور إيهاب محاده.

وقد عرض الوفد على الرئيس 
عون األوضاع األمنية املرتدية 
يف املنطقة واملمارسات اليت 
مسلحة  عناصر  بها  تقوم 
النار  باطالق  تكتفي  تعد  مل 
رشاشة،  أسلحة  من  عشوائيا 
القذائف  تستعمل  باتت  بل 
الطرق  وقطع  الصاروخية 
اىل  إضافة  الناس،  وإرهاب 
تزايد اعمال السلب والسرقات 
على حنو منظم. واكد النواب 
ألفراد  سياسيا  غطاء  ال  ان 
متمنني  العصابات،  هذه 
االيعاز  عون  الرئيس  على 
العسكرية  القوى  اىل 
يف  بواجبها  القيام  واألمنية 
اىل  واالستقرار  األمن  إعادة 
سيما  ال  وتثبيتهما،  املنطقة 
تفرض  العصابات  هذه  وان 
خوات وتتصرف بتوزيع املياه 
والكهرباء على املواطنني وفق 

رغباتها.

كذلك أثار الوفد موضوع البناء 
بامللكية  أزمة  سبب  الذي 
عملية  توقف  نتيجة  العقارية 
ان  وطلب  والضم.  الفرز 
الذي  التدبري  اعتماد  يعاد 
مبوافقة  ويقضي  سابقا  كان 
والبلديات  الداخلية  وزير 
على السماح للبلديات باعطاء 
تراخيص بناء للمواطنني على 
تتجاوز  ال  اليت  عقاراتهم 
حيول  ذلك  ألن  مرتا،  ال150 

دون البناء غري املرخص.
خضر

منطقة  يف  الوضع  كان  كما 
حبث  مدار  اهلرمل،  بعلبك- 

عون عرض الوضع األمين واالجتماعي يف بعلبك اهلرمل:

القوى العسكرية واألمنية مدعوة للقيام مبسؤولياتها
 نـواب املنطقة: ال غـطاء سـياسيا للمسلـحني

وحمافظ  عون  الرئيس  بني 
املنطقة بشري خضر الذي نقل 
صورة  اجلمهورية  رئيس  اىل 
عن األوضاع األمنية والصحية 

اىل  باإلضافة  املنطقة،  يف 
العقارات  على  البناء  موضوع 
والضم  الفرز  عملية  وتفعيل 

يف املنطقة.

الرئيس عون مستقبال وفد النواب

اختيار  للنواب  ويرتك  يعتذر 
مواجها  يقف  أن  يستطيع  من 
والدولية  اإلقليمية  الضغوط 

ملصلحة الوطن العليا«.
وإذ دان »امتناع حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة عن املثول 
حبجة  عون  غادة  القاضية  أمام 
بـ  طالبها  األمين«،  الوضع 
مبواكبة  جلب  مذكرة  »إصدار 
حلجة  رفعا  األمنية  القوى 
الوضع األمين ووصوال لتحقيق 

العدالة«.

أعلنت حركة »التوحيد االسالمي«، 
العام  أمينها  أن  بيان،  يف 
على  شارك  بالل شعبان  الشيخ 
»انتفاضة  مؤمتر  يف  وفد  رأس 
»احتاد  نظمه  الذي  احلجارة«، 
العاصمة  يف  املقاومة«  علماء 

بريوت.
ولفت يف كلمته اىل »أننا نقف 
يف  احلجارة  انتفاضة  مؤمتر  يف 
من  انطالقا  التطبيع  مواجهة 
داللة  له  وهذا  املقاومة  بريوت 
خاصة«. والحظ ان »التطبيع هو 
جديد  فجر  انبالج  لبدء  إشارات 
هو  اجليد  واألمر  عتيد،  ونصر 
مشروع  يف  شركاء  وجود  عدم 
أولئك  كل  من  والتحرير  العزة 
الذين بنوا عالقات سرا مع الكيان 
الغاصب ظهرت علنا أخريا، ليميز 

اهلل اخلبيث من الطيب«.
»أخس  بأنه  جيري  ما  ووصف 
فيها  يقايض  مقايضة  عملية 
عيسى  ومهد  اهلل  رسول  مسرى 
عليه السالم بعروش بائدة زائلة 
اجلديد  األمة  فجر  يشرق  وعندما 
أولئك  كل  هناك  يكون  لن 
على  وضحكوا  كذبوا  الذين 

دائرة  يف  أنهم  وزعموا  الناس 
لألمة  التأييد  دائرة  ويف  الدعم 

وقضاياها«.
»عند  اليوم  اننا  على  وشدد 
حلول  مع  وأننا  القدس،  بوابات 
الصهاينة  الحتالل  السابع  العقد 
لفلسطني بتنا عند بوابات الدخول 
وعند بوابات االنتصار، وعلينا أن 
الشراكة  الشراكة،  ملحمة  نصنع 
جهاد  يف  احلقيقة  الفعلية 
واملقدسات  االرض  استعادة 
يف بوتقة تضم كل أطياف االمة 
فال  واحدة،  مقاومة  مشروع  يف 
على  املقاومة  تكون  أن  يصح 
عاتق شعب واحد وال على عاتق 
يقاتل  أن  جيوز  وال  واحدة،  أمة 
نيابة  الفلسطيين  أو  اللبناني 
يتحمل كل  وأن  األمة مجعاء  عن 
وجيب  والفداء،  التضحية  عبء 
الشعبية  فئاتنا  كل  تقاتل  أن 
والقومية  والقبلية  والعرقية 
دفاعا  والدينية  املذهبية  وحتى 
القضية  القدس  القدس،  عن 
سنة  للمسلمني،  فهي  اجلامعة، 
وشيعة، وللمسلمني واملسيحيني 

وللوطنيني والقوميني«.

شعبان: حنن عند بوابات القدس 
وجيب أن نقاتل مجيعا دفاعا عنها
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لــبنانيات

يف احتفال تكرميي لشهداء من حزب اهلل
حسني املوسوي:الوضع األمين يف منطقتنا مل يعد 

مقبوال وعلى اجلميع حتمل املسؤولية

 2020 األول  كانـون   12 Saturday 12 December 2020الـسبت 

أكد املستشار السياسي لألمني 
العام حلزب اهلل النائب السابق 
السيد حسني املوسوي أننا »مع 
وعوائلهم  وشهدائنا  إخواننا 
نقاتل  وسوف  ونقاتل  قاتلنا 
وكلنا ثقة بأن اهلل تعاىل يدافع 

عنا ويظللنا بظله«.
حتدث املوسوي يف خالل رعايته 
اقامه  الذي  التكرميي  احلفل 
نهر  ضفاف  على  اهلل  احلزب 
لعوائل  اهلرمل  يف  العاصي 
األوىل  البحرية  العملية  شهداء 
 ،1987 العام  يف  حصلت  اليت 
السابق  النائب  حضور  يف 
مسؤول ملف النازحني السوريني 
يف احلزب نوار الساحلي، مفيت 
اهلرمل الشيخ علي طه، مسؤول 
النمر  حسني  البقاع  يف  احلزب 

وعوائل الشهداء وفاعليات.
الوفاء  املوسوي:«أن  وقال 
لدماء شهدائنا األبرار يف البحر 
القائد  والشهيد  واجلو،  والرب 
أحد  هو  اللقيس  حسان  احلاج 
هلم  الوفاء  فإن  اجلو،  شهداء 
والثبات  يإكمال املسرية  يكون 

على اخلط«.
مع  التطبيع  بشدة  وانتقد 
يعرب  الذي  الصهيوني  العدو 
وجيب  والنذالة«،  »اخلسة  عن 
وقلبنا  ولساننا  بيدنا  ننكره  ان 
وحنن  االميان،  أضعف  وهذا 

نفعل ذلك«.
عن  »السكوت  عدم  إىل  ودعا 
متارسها  اليت  والسرقة  النهب 
مل  اليت  الناس  على  املصارف 
الوضع«.  هذا  حتتمل  أن  تعد 
وقال:«سيأتي اليوم الذي خيرج 
والقدامى  اجلدد  الفقراء  فيه 
املصارف  يف  اللصوص  على 
واإلدارات وكل املواقع الكبرية 

والصغرية واملتوسطة«.
ولفت املوسوي إىل »ان حكومة 
تصريف األعمال تدرس موضوع 
يعين  هل  متسائال:  الدعم«، 
ذلك ان نفقد حبة الدواء ورغيف 
اخلبز؟. واعترب »ان الوضع األمين 
مقبوال«،  يعد  مل  منطقتنا  يف 
بواجباتها،  للقيام  الدولة  داعيا 
واجلميع إىل »حتمل مسؤولياتهم 
حيصل  ما  على  التفرج  وعدم 

وعدم الرضا مبا جيري«.
من  بني  »الفرق:  عن  وتساءل 
يأكل أموالنا يف املصارف وبني 

من يسلبها منا على الطريق؟.
وأقيمت يف احلفل مراسم خاصة 
بدأت باستقبال عوائل الشهداء 
ثلة من عناصر  الستة مبشاركة 
املقاومة، وقدمت زهرات كشافة 
عليهم  الورد  املهدي  اإلمام 
اإلستقبال  موسيقى  وقع  على 
املوسيقية  الفرقة  عزفتها  اليت 

التابعة لكشافة املهدي.

جملس  رئيس  نائبة  عقدت 
الوطين  الدفاع  وزيرة  الوزراء 
يف حكومة تصريف األعمال زينة 
االول،  امس  اجتماعا،  عكر، 
للبحث يف  بالوزارة  مكتبها  يف 
موازنة  وإعداد  الدعم  مسأليت 
ما  يف  سيما  ال   ،2021 عام 
املؤسسات  حباجات  يتعلق 
يف  وذلك  واألمنية،  العسكرية 
لألزمة  حلول  عن  البحث  إطار 
اليت  واملعيشية  االقتصادية 
متر بها البالد وعقب االجتماعات 
يف  عقدت  اليت  العمل  وورش 
خصوص  يف  احلكومية  السرايا 

ترشيد الدعم.
يف  املال  وزيرا  االجتماع  حضر 
حكومة تصريف األعمال: املالية 
غازي وزني والداخلية والبلديات 
حممد فهمي، قائد اجليش العماد 
جوزاف عون، املديرالعام لألمن 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
املدير العام ألمن الدولة اللواء 
العام  املدير  صليبا،  طوني 
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد 

عثمان.
عدد  االجتماع  يف  شارك  كما 
يف  املتخصصني  الضباط  من 

الشؤون اإلدارية واملالية. 

عكر عرضت يف اجتماع مسأليت الدعم 
وإعداد موازنة 2021 ال سيما ما يتعلق حباجات 

املؤسسات العسكرية واألمنية

عكر خالل االجتماع

استذكر رئيس اجلمهورية العماد 
شارل  الراحل  عون  ميشال 
مالك، يف اليوم العاملي حلقوق 
له  كان  الذي  وهو  االنسان، 
بصمات واضحة يف صياغة هذه 
ملا  املتحدة،  األمم  يف  احلقوق 

فيه خري االنسان واإلنسانية.
على  عون  الرئيس  وكتب 
مواقع  على  اخلاصة  صفحته 
التواصل االجتماعي: »يف اليوم 

العاملي حلقوق االنسان نستذكر 
شارل مالك، احد الذين صاغوا 
اإلعالن العاملي، مكرسني مكانة 
االنسان،  احرتام  موطن  لبنان، 
او  الديين  انتماؤه  كان  ايا 
السياسي او العرقي. وسيبقى 
احلقوق،  هذه  على  امينا  لبنان 
العائلة  كرامة  اعالء  سبيل  يف 
الثقايف  بتنوعها  اإلنسانية 

وغناها احلضاري«.

 الرئيس عون استذكر شارل مالك يف يوم 
حقوق االنسان: لبنان سيبقى امينا عليها 

العالء كرامة العائلة اإلنسانية 

النواب  جملس  رئيس  استقبل   
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
مجهورية  سفري  التينة  عني  يف 
كمارا  بادارا  علي  سيرياليون 
زيارة  يف  طهران،  يف  املعتمد 
مهامه  تسلمه  بعد  برتوكولية 
يف  لبنان  يف  لبالده  كسفري 
حضور القنصل يف لبنان هاشم 

هاشم.
راعي  بري  الرئيس  واستقبل 
املارونية  للطائفة  صور  ابرشية 
يف  عبداهلل،  شربل  املطران 

نبيل  شكراهلل  املطران  حضور 
احلاج. ونوه بري يف خالل اللقاء 
باجلهود اليت بذهلا املطران احلاج 
يف سبيل تعزيز مناخات التالقي 
العيش  قواعد  وارساء  واحلوار 
العائالت  كافة  بني  الواحد 
عام  بشكل  لبنان  يف  الروحية 
بشكل  صور  ومنطقة  واجلنوب 
مهمته  توليه  فرتة  طيلة  خاص 
الطائفة  البرشية  الراعوية 
صور  يف  الكرمية  املارونية 

ومنطقتها.

بري استقبل سفري سيرياليون اجلديد والتقى 
راعي ابرشية صور للطائفة املارونية ونوه جبهود 
املطران احلاج لتعزيز مناخات التالقي واحلوار

اللقاء  كتلة  عضوا  عقد 
الدميوقراطي هادي أبو احلسن 
وبالل عبداهلل مؤمترا يف جملس 
النواب، حيث أشار أبو احلسن 
 2020/11/19 تاريخ  يف  أنه 
وشريف  نزيه  موظف  »خرج 
يف اإلدارة اللبنانية وهو مدير 
إدارة املناقصات الدكتور جان 
برد  مؤمتر صحايف  العلية يف 
سيقت  خطرية  إتهامات  على 
يف حقه، وقال يف هذا املؤمتر 
كالما خطريا وكبريا. وانتظرنا 
اليوم،  حتى  الوقت  ذلك  منذ 
ظننا أن بعض القضاء سيتحرك 
يشكل  الكالم  هذا  بإعتبار 
ومالحقته  متابعته  جيب  إخبارا 
لكن لألسف إن بعض القضاء 
يتلهى يف مكان ما يف إختالق 
امللفات وإختالق اإلفرتاءات«.

هيئة  كانت  »أين  وأضاف: 
مفارقة  من  ويا هلا  القضايا؟ 
أن نرى البعض اليوم خيرجون 
املظلمة  األقبية  من  امللفات 
هنا حتت  إىل  نأتي  فيما حنن 
دائرة  ويف  الربملان  هذا  قبة 
على  الضوء  لنسلط  الضوء 
ودقيق  وحيوي  أساسي  ملف 
له عالقة بالفساد واإلرتكابات 
اليت تطال الدولة، ويا هلا من 
مفارقة أن خيتار البعض فربكة 
األسود  املطبخ  يف  امللفات 
املطبخ  اىل  حنضر  حنن  فيما 
التشريعي واىل املطبخ الرقابي 
يف جملس النواب لنضع األمور 
وبعهدة  اللبنانيني  عهدة  يف 
العام  الرأي  وبعهدة  اإلعالم 

اللبناني«.
وتابع: »يا هلا من مفارقة أن 
تستحضر امللفات غب الطلب 
كرامات  على  التطاول  ويتم 
الناس وعلى كرامات املوظفني 
امللف  إستحظار  بذلك  وعنيت 

الوطين، ملف عودة املهجرين، 
وندوب  جراح  عاجل  الذي 
احلرب األهلية بكلفة مل تصل 
فكانت  دوالر  ملياري  اىل 
املعاجلات واملصاحلات وإعادة 
اإلعمار واإلخالءات وتعويضات 
الواجهات  وترميم  الضحايا 
السكنية  واجملمعات  البحرية 

والبنى التحتية«.
املوظف  اىل  »يأتون  وأضاف 
البسيط يف اإلدارة يستقوون 
عليه خبلفية سياسية إنتقامية 
األمساء  تسريب  ويتم  كيدية 
املباشرة  قبل  اإلعالم  يف 
وأود  القضائية.  باإلجراءات 
أن أشكر بعض وسائل اإلعالم 
ومنها »تلفزيون اجلديد« الذي 
اليومني  يف  الضوء  سلط 
املاضيني على بعض األمساء 
التقرير  هذا  يف  وردت  اليت 
ما  بأن  بوضوح  تبني  والذي 
قبل  سنوات  اىل  يعود  متلكه 
تأسيس  وقبل  احلرب  إنتهاء 
تصل  أن  فيؤسفنا  الوزارة، 
الوقاحة اىل حد إتهام أموات، 
وعنيت بذلك املوظف املرحوم 
جواد زيتوني الذي لعب دورا 
أساسيا وحموريا وعمل بتفان، 
فأين إحرتام حرمة املوت وأين 
إحرتام مشاعر العائلة واألسرة 

واألقارب واألصدقاء؟«.
غيظكم  يف  »أمضوا  وقال: 
الصحيح،  باملسار  وسنمضي 
ويف  الربملان  هذا  قبة  حتت 
بقعة الضوء، من هنا واىل أن 
يستفيق بعض من يف القضاء 
من  واضح  موقف  وبانتظار 
الذي  األعلى  القضاء  جملس 
حنرتم وجنل وبانتظار الصرخة 
الذي  القضاة  لنادي  املدوية 
أكفاء  قضاة  على  حيتوي 
وحمرتمني ونزهاء كي يطلقوا 

اللقاء الدميوقراطي تقدم بطلب تشكيل جلنة حتقيق برملانية يف ملف الكهرباء أبو احلسن: فلتفتح كل امللفات من دون إستثناء

صرخة يف وجه هذا اإلرتكاب 
يف حق القضاء يف لبنان«.

أضاف:« حنن إختذنا القرار يف 
وتقدمنا  الدميوقراطي  اللقاء 
الدكتور  وزميلي  أنا  اليوم 
رئيس  دولة  من  عبداهلل  بالل 
جملس النواب نبيه بري بطلب 
برملانية  حتقيق  جلنة  تشكيل 
إستنادا اىل أحكام املادة 139 
فليفتح  الداخلي،  النظام  من 
ملف مناقصات بواخر الكهرباء 
والفيول  الكهرباء  ملف  وكل 
على مصراعيه. يف هذه القاعة 
وضوح  بكل  شفافية  كل  يف 
لنا  اإلستنسابية  عن  وبعيدا 
احلق  وللمتهم  نتهم  أن  احلق 
يف أن يدافع عن نفسه وجيب 
بكل  املوضوع  هذا  يكون  أن 
يف  وضوح  وبكل  شفافية 
عهدة  ويف  اللبنانيني  عهدة 

اإلعالم«.
أبو  قال  اخر،  صعيد  على 
احلسن: »كنا قد أطلقنا بتاريخ 
املاضي  الثاني  تشرين   19
ويف مؤمتر صحايف، املقرتحات 
الدعم محاية  املطلوبة لرتشيد 
ملا تبقى من أموال اللبنانيني 
ثالثة  وبعد  لبنان  مصرف  يف 

اليوم  العنوان  أصبح  أسابيع 
حسنا  اإلنفاق،  ترشيد  هو 
قمنا يف هذا اإلجراء واألسبوع 
القاعة  من  خرجنا  املاضي 
اللجان  جلسة  يف  العامة 
املشرتكة وقلنا كالما من على 
بأن  حبضوركم  املنصة  هذه 
وأن  جلنة  تشكيل  من  بد  ال 
تقوم احلكومة، حكومة تصريف 
وتشكل  بواجباتها  األعمال 
ترشيد  موضوع  لدراسة  جلنة 
الدعم ووضع اآللية الضرورية 
وطالبنا  الرتشيد  هذا  لتطبيق 
األوىل  املسألة  مبسألتني، 
للدفاع  األعلى  اجمللس  دعوة 
التهريب  كي يناقش موضوع 
ألنه ال يستقيم موضوع ترشيد 
الدعم من دون وقف التهريب، 
قدرات  بتعزيز  أيضا  وطالبنا 
ومواكبتها  اإلقتصاد  وزارة 
لضبط املخالفني واحملتكرين، 
األعلى،  الدفاع  جملس  إنعقد 
تناول  صدمة،  من  هلا  ويا 
الكثري من األمور بعضها مهم 
وبعضها غري مهم ولكن أسقط 
من جدول أعماله النقطة األهم 
أال وهي موضوع التهريب وكنا 
اجلمهورية  رئيس  ناشدنا  قد 

هذا  اإلعتبار  يف  يأخذ  بأن 
البند كبند أساسي على جدول 

األعمال«.
هذا  »إسقاط  ان  واعترب 
األعمال  جدول  من  املوضوع 
هناك  ان  إما  مسألتني  يعين 
عجزا أو أن هناك خوفا، فإذا 
مصيبة  فهذه  خائفون  كنتم 
فاملصيبة  عاجزين  كنتم  وإن 
احلالتني  كال  ويف  أكرب، 
ال  عاجز  هو  ومن  خياف  من 
سدة  يف  يستمر  أن  يستحق 
صارحوا  لذلك  املسؤولية، 
وصارحوا  بعجزكم  اللبنانيني 
اللبنانيني خبوفكم فيما نراكم 
موظف  على  تستقوون  اليوم 
اللبنانية  اإلدارة  يف  صغري 
ال  والذي  القوي  وتهابون 

جترؤون على جمابهته«.
دولة،  ليست  »إنها  وقال: 
بشريعة  يذكرنا  املشهد  هذا 
أمركم  إحسموا  الغاب، 
وإختذوا  التهريب  وكافحوا 
وإبتعدوا  الشجاعة  القرارات 
اإلنتقام  وعن  الكيدية  عن 
فلتفتح  اإلستنسابية،  وعن 
اللبنانية  الدولة  ملفات  كل 
وزارة  فيها  مبا  إستثناء  دون 
املهجرين وحنن ال خنشى شيئا 

على اإلطالق«.
األساس،  اىل  وأعود  أضاف: 
فيه  نتقدم  الذي  الوقت  يف 
جلنة  لتشكيل  الطلب  بهذا 
نطالب  الربملانية  التحقيق 
موضوع  يف  علينا  زايد  من 
مسوه  والذي  املالي  التدقيق 
تواكب  بأن  اجلنائي  التدقيق 
مصرف  يف  التدقيق  عملية 
بدءا  الوزارات  وبكل  لبنان 
النزف  شكل  الذي  امللف  من 
األكرب يف تاريخ لبنان احلديث 
أال وهو ملف الكهرباء، إبدأوا 

اللبناني  الشعب  فيه وسريى 
واجلميع  اإلعالم  وسريى 

معطيات يندى هلا اجلبني«.
واردف »إنطالقا من ذلك ويف 
القضاء  بعض  صحوة  إنتظار 
من  القضايا  هيئة  وصحوة 
تلك الكبوة العميقة اليت تنام 
مل  أنهم  القول  ويؤسفنا  بها 
يتوقفوا عند هذا احلد. هناك 
ملفات ما زالت تعد على أكثر 
من  أكثر  ويف  مستوى  من 
إجتاه من قبل الفريق الرباعي 
والذي  قاضيني  يضم  الذي 
وزير  برتبة  مستشارا  يضم 
والذي يضم حماميا يف إدارة 
سياسية من قبل رئيس تيار 
ووزير إتهم مبا إتهم فيه يبدو 
للتضليل  حماولة  هناك  أن 
اإلتهامات  تلك  على  وللتعمية 
بالنتيجة هذا إستهداف  ولكن 
للقضاء وهذا مس بآخر حصون 

الدولة«.
مشهد  احلسن:«  أبو  وتابع 
جملس  لقاء  ويف  األمس 
برئيس  األعلى  القضاء 
اجلمهورية إستبشرنا خريا قلنا 
التشكيالت  عن  سيفرج  رمبا 
كانت  لألسف  لكن  القضائية 
جديدة  تعمية  عملية  هناك 
التشكيالت  جمددا  وغيبت 
ننتظر  زلنا  فما  القضائية 
ظل  يبدو يف  كثريا  وسننتظر 
هكذا سلطة ال حترتم األصول 
وال حترتم املوظفني الكفوئني 
يف  فعليا  القضاء  حترتم  وال 

لبنان«.
وختم أبو احلسن بتوجيه التحية 
الكبري  »املوظف  هذا  اىل 
الذي  والشجاع  والشريف 
أشار بإصبعه على مكمن اخللل 
وهو  أال  اللبنانية  الدولة  يف 

الدكتور جان العلية«.

ابو الحسن وعبد اهلل خالل اللقاء
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لـبنانيات

جلمعية  االعالمي  املكتب  اعلن 
االسالمية،  اخلريية  »املشاريع 
يف بيان، ان وفدا من »التيار 
الوطين احلر«، ضم نائب رئيس 
الوزير  الوطين  للعمل  التيار 
السابق طارق اخلطيب ورمزي 
زار  فياض،  وسلطان  دسوم 
اجلمعية حيث استقبلهم النائب 
عدنان طرابلسي والدكتور بدر 
دباغ.  أمحد  والدكتور  الطبش 
و»كانت جولة أفق يف األوضاع 
العامة يف البالد وآخر تطورات 
وما  املنتظرة  احلكومة  تشكيل 
إليه احلال اقتصاديا وما  آلت 
على  اللبنانيني  معظم  يعانيه 
واملعيشية  املالية  الصعد 
ظل  يف  خصوصا  واالجتماعية 
وتردي  املستشري  الغالء 
وأزمة  الوطنية  العملة  قيمة 

واجلمود  البنوك  يف  الودائع 
ومعاناة  التجاري  النشاط  يف 

القطاع الصناعي«.
التيار  »حرص  اخلطيب  وأكد 
على االنفتاح والتعاون للخروج 
املرتدية  احلالة  هذه  من 
بتضافر  جديد  من  والنهوض 
جهود كل الوطنيني واملخلصني 
لبنان  مصلحة  على  والغيورين 

والشعب اللبناني«.
أكد النائب طرابلسي أن »اإلسراع 
يف تشكيل حكومة إنقاذ حقيقي 
تكون  أن  قبل  وطنية  حاجة  هي 
مطلبا خارجيا ومدخل أساس للبدء 
املنشود«،  اإلصالح  عملية  يف 
واهلدر  الفساد  »أن  اىل  مشريا 
وأمورا  السليم  التخطيط  وغياب 
أخرى أوصلت لبنان إىل ما وصل 

إليه«.

خالل اللقاء

 2020 األول  كانـون   12 Saturday 12 December 2020الـسبت 

وفد من الوطين احلر زار مجعية 
املشاريع وتأكيد لالنفتاح والتعاون

بني  مشرتك  بيان  صدر 
الذكرى  يف  واملكسيك  لبنان 
العالقات  لتأسيس  ال75 
البلدين،  بني  الديبلوماسية 
وزعته وزارة اخلارجية اللبنانية، 
اجلمهورية  »حتتفل  فيه:  وجاء 
املتحدة  والواليات  اللبنانية 
 2020 عام  خالل  املكسيكية 
والسبعني  اخلامسة  بالذكرى 
لتأسيس العالقات الدبلوماسية 
بينهما. وبهذه املناسبة، تعرب 
على  تصميمهما  عن  الدولتان 
تعزيز عالقاتهما الثنائية ومتتني 
املوجودة  الفريدة  الروابط 

بينهما، دولة وشعبا«.
العالقات  »تسبق  أضاف: 
لبنان  بني  جتمع  اليت  اخلاصة 
العالقات  تأسيس  واملكسيك 
بينهما،  والدبلوماسية  الرمسية 
املوجة  وصول  مع  بدأت  إذ 
األوىل من املهاجرين اللبنانيني 
إىل املكسيك خالل القرن التاسع 
عشر، وتوطدت، فمهدت الطريق 
أمام لبنان ليصبح أول دولة يف 
الشرق األوسط تقيم املكسيك 
عالقات دبلوماسية معها بتاريخ 

12 حزيران 1945«.
املهاجرون  »استطاع  وتابع: 

اللبنانيون يف املكسيك االندماج 
بسهولة يف اجملتمع املكسيكي، 
وإغنائه.  تنميته  يف  مساهمني 
وهذا  اهلجرة  هذه  ساعدت  كما 
قيم  ترسيخ  يف  االندماج 
والتنوع  والقبول  التسامح 
اجملتمعان  فيها  يتشارك  اليت 

اللبناني واملكسيكي«.
مؤخرا  »انعكست  وأردف: 
املتبادالن  والدعم  الصداقة 
بني  العالقة  بهما  تتميز  اللذان 
املكسيك  الدولتني يف تضامن 
املدمر  اإلنفجار  إثر  لبنان  مع 
بريوت  مرفأ  يف  وقع  الذي 
خالل  من   2020 آب   4 بتاريخ 
مبلغ  يف  املكسيك  مساهمة 
خطة  لدعم  دوالر  ألف   100
اللبناني.  األمحر  الصليب  عمل 
املتينة  الروابط  هذه  وجتلت 
أيضا مؤخرا يف اجملال املتعدد 
األطراف من خالل دعم املكسيك 
أكادميية  إلنشاء  لبنان  مبادرة 
واحلوار، ومن  للتالقي  اإلنسان 
الذي  للقرار  لبنان  تأييد  خالل 
اجلمعية  أمام  املكسيك  طرحته 
والذي  املتحدة  لألمم  العامة 
العادل  الوصول  بإتاحة  يطالب 
لألدوية  املناسب  الوقت  ويف 
واللقاحات واملعدات الطبية يف 

مواجهة جائحة كورونا«.
السنوات،  مر  »على  وقال: 
األلفية  دولنا  من  كل  ناصرت 
واحلرية،  الدميوقراطية  قيم 
احملافل  يف  بعضها  ودعمت 
سبيل  يف  وحتالفت  الدولية، 
لبنان  يعي  اإلنسانية.  القضايا 
واملكسيك أهمية تعزيز عالقاتهما 
االقتصادية والتجارية لتتساوى 
والعالقات  األخوة  روابط  مع 
الودية اليت جتمعهما، ويؤكدان 
ضرورة تعزيز العالقات الثقافية 
اإلتفاقيات  تنفيذ  خالل  من 
بينهما،  واملوقعة  القائمة 
بتعزيز  املتعلقة  تلك  خصوصا 
السياحة وبرامج التبادل العلمي 
والفين، وكذلك البحث عن سبل 

جديدة للتعاون«.
اخلامسة  الذكرى  »يف  وختم: 
العالقات  لتأسيس  والسبعني 
لبنان  بني  الديبلوماسية 
الدولتان  تكرر  واملكسيك، 
العالقات  تعزيز  على  عزمهما 
وعلى  توحدهما،  اليت  املميزة 
أفضل  مستقبل  ببناء  القيام 

اخلارجية وزعت بيانا مشرتكا بني لبنان واملكسيك يف 
ذكرى تأسيس العالقات الديبلوماسية بني البلدين

يرتقي  املستقبلية،  إىل مستوى إرثهما«.ألجياهلما 

صدر عن رئيس حكومة تصريف 
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 

البيان االتي:

»تبلغ احملقق العدلي القاضي 
رئيس  جواب  صوان  فادي 
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
طلب  على  دياب  حسان 
مؤكدا  إفادته،  إىل  االستماع 
وحيرتم  مؤسسات  رجل  أنه 
القانون ويلتزم الدستور الذي 
جملس  وجتاوز  صوان  خرقه 
دياب  الرئيس  وأن  النواب، 

امللف  هذا  يف  عنده  ما  قال 
ونقطة على السطر«.

»إن  يقول:  البيان  واضاف 
الضمري  مرتاح  احلكومة  رئيس 
وواثق من نظافة كفه وتعامله 
ملف  مع  والشفاف  املسؤول 
انفجار مرفأ بريوت. ويستغرب 
يتجاوز  الذي  االستهداف  هذا 
املوقع، وحسان  إىل  الشخص 
باستهداف  يسمح  لن  دياب 
أي  من  احلكومة  رئاسة  موقع 

جهة كانت«.

دياب : مرتاح الضمري ولن أمسح باستهداف 
موقع رئاسة احلكومة من أي جهة كانت

أركان  اجليش  رئيس  أعلن 
اإلسرائيلي  افيف كوخايف، أن 
»قواته هامجت منذ مطلع العام 
قرابة 500 هدف  احلالي   2020
على مجيع اجلبهات«، مؤكدا أن 
نفذ خالل  اإلسرائيلي  »اجليش 
هذه الفرتة الكثري من العمليات 
السرية«، معتربا أن »التموضع 
سورية  يف  اإليراني  العسكري 
نتيجة  واضحا  تباطؤا  يشهد 
اإلسرائيلي«،  اجليش  لنشاط 
قواعد  إخالء  »مت  انه  اىل  الفتًا 
ومعسكرات ومقرات إيرانية من 
منطقة دمشق«، مشددًا على ان 
»إسرائيل حذرت مراًرا وتكراًرا 
النووية،  إيران  طموحات  من 
للهيمنة  تطلعاتها  عن  فضاًل 
اإلقليمية، واعرتفت بشن مئات 
الغارات اجلوية كجزء من محلتها 
املتقدمة  األسلحة  نقل  ملنع 
وترسيخ  لبنان  يف  اهلل  حلزب 
سوريا،  يف  املوجودة  قواته 
التحرك  بسهولة  ميكنهم  حيث 

ضد إسرائيل«.
باسم   املتحدث  اعترب  بدوره 
ان  أدرعي،  اجليش    أفيخاي 
»جيش الدفاع يلخص عام 2020 
العملياتية  العسكرية  بالسنة 
الناجحة على صعيد محاية احلدود 
وتعزيز الدفاع عنها وإحباط كل 
اجلبهتني  على  اخرتاق  حماولة 
اىل  ضف  واجلنوبية،  الشمالية 
يف  التخريبية  العمليات  إحباط 
اليت  والسامرة  يهودا  منطقة 
يف  ملحوًظا  اخنفاًضا  سجلت 
كما  والقتلى،  األحداث  عدد 
كبرًيا  تطوًرا  العام،  هذا  شهد 
يف قدرة االعرتاض الصاروخي 

القبة  نظام  دائرة  وتوسيع 
احلديدية، ليسجل جمال السايرب 
ارتفاًعا ملحوًظا يف عدد األنشطة 
الصعيدين  على  العسكرية 

اهلجومي والدفاعي«.
إطار  »يف  انه  اىل  ولفت 
ضمن  تندرج  اليت  النشاطات 
فقد  احلروب  بني  املعركة 
وترية  يف  ارتفاًعا  سطرت 
يف  زيادة  ونوعيتها  العمليات 
وتوسع  بالنريان،  النشاطات 
وبناء  السرية.  األنشطة  نطاق 
التموضع  يشهد  ذلك  على 
اإليراني يف سوريا حالة تباطؤ 
املنصرمني  العامني  مدى  على 
ضد  الدفاع  جيش  نتيجة 
السوري،  واملضيف  اإليرانيني 
وكجزء من ذلك، اخنفض عدد 
سوريا  اإليرانيني يف  النشطاء 
وامليليشيات التابعة هلا بشكل 
قواعد  إخالء  مت  فقد  واضح 
ومعسكرات ومقرات ايرانية من 

كوخايف: إسرائيل شنت مئات الغارات اجلوية ملنع نقل 
األسلحة املتقدمة حلزب اهلل يف لبنان

»التنمية  كتلة  عضو  رد 
حسن  النائب  علي  والتحرير« 
خليل ، على ما اعتربه »إدعاءات« 
فادي  العدلي  القاضي  احملقق 
صوان ، موضحًا انه »كنا دوما 
وأصوله  القانون  سقف  حتت 
ومبمارستنا  بأنفسنا  ونثق 
ملسؤوليتنا«، مستغربًا »تناقض 

موقف احملقق العدلي مبا خيالف  
واستطرادا  والقانون  الدستور  
للمال  نقول ال دور لي كوزير 

يف هذه القضية«.
»حمضر  ان  على  خليل  وشدد 
تعليق  ولنا  يشهد  التحقيق 
مفصل آخر لتبيان كل اخللفيات 

واحلقائق«.

علي حسن خليل ردا على القاضي صوان: 
كنا دوما حتت سقف القانون وأصوله

النائب علي حسن خليل

محلة  من  كجزء  دمشق  منطقة 
شرق   - مشال  اىل  البعادها 
سوريا. إضافة إىل ذلك، حماور 
نقل األسلحة من إيران لسوريا 
تضاءلت بشكل كبري يف األشهر 
األخرية، وشهد هذا العام تعاوًنا 
األجنبية،  اجليوش  مع  وثيًقا 
مشلت تدريبات وتبادل اخلربات 
على  الرتكيز  مع  العسكرية، 
الشريك األمريكي حيث مت تعزيز 
نشاطات متعددة طالت جماالت 
وتكنولوجية،  عملياتية  عدة؛ 
اجليش  قدرات  تطوير  مت  كما 
حلاالت  اجلاهزية  حيث  من 
الطوارئ، صياغة خطط قتالية 
حديثة تركز على حتقيق تصور 
النصر،  ملفهوم  الدفاع  جيش 
على  قتالية  أليام  االستعداد 
واجلنوبية،  الشمالية  اجلبهتني 
توسيع نطاق األهداف، تكثيف 
وزيادة  واملناورات  التدريبات 

نطاق الوسائل القتالية«.

رئيس اركان الجيش االسرائيلي أفيف كوخايف

وزير الخارجية شربل وهبه ونظريه املكسيكي

كورونيات
اعلنت وزارة الصحة أمس االول اخلميس، عن اصابة 1778 شخصا 

بفريوس كورونا ووفاة 14.
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لــبنانيات
 2020 األول  كانـون   12 Saturday 12 December 2020الـسبت 

أصدر التفتيش املركزي بيانا، 
ملكافحة  العاملي  اليوم  »يف 
»املستنقع  بعنوان  الفساد«، 
رئيسه  خالله  عرض  واهلواء«، 
»واقع  عطية  جورج  القاضي 
الفساد املستشري يف االدارات 
وخطة االصالحات اليت جيب ان 
تعتمد ملكافحته«، جاء يف نص 

البيان اآلتي:

مع  الفساد  نستنشق  »إننا 
العاملي  اليوم  يف  اهلواء... 
أجد  مل  الفساد،  ملكافحة 
أفضل من مقولة جنيب حمفوظ 
الذي  احلال  ف  أوصِّ لكي 
اآلونة  يف  لبنان  إليه  وصل 
إداراته  ينخر  والفساد  األخرية 
ومؤسساته. حيتل لبنان املرتبة 
 180 أصل  من  العامل  يف   137
بلد على مؤشر الفساد حبسب 
العاملية.  الشفافية  منظمة 
الفساد  مع  تارخينا  يبدأ  مل 
تنامى  مسار  إنه  بل  باألمس، 
يف  واالستنكار  اإلنكار  بني 
واالعرتاف  األحيان،  معظم 
واإلفالت  أخرى  أحيانا  املتأخر 
حني  فحتى  غالبا.  العقاب  من 
مت الكشف عن مكامن الفساد، 
مل يتخذ أي إجراء يعاقب فاعله 
أو يردع تكراره يف املستقبل.

نشرت دراسات عديدة تطرقت 
لبنان  يف  الفساد  واقع  إىل 
حول  توصيات  إىل  وخلصت 
فسر  أغلبها  حماربته.  كيفية 
الطائفي  بالنظام  الفساد  آفة 
الصحف  وأعدت  واحملاصصة. 
عدة  ملفات  اإلعالم  ووسائل 
الفساد  وباألمساء،  تفضح، 
أن  إال  متنوعة،  قطاعات  يف 
على  يوما  تكن  مل  احملاسبة 
مبستوى  وال  التطلعات،  قدر 

االرتكاب.
أتوجه إىل اللبنانيات واللبنانيني 
أن  ميكن  ال  أنه  مؤكدا  اليوم 
دون  الفساد  على  حربا  نشن 
سبيل  يف  تفشيه  سبل  كبح 
إرساء مبادىء احلوكمة الرشيدة 
تدور  اليت  العامة  اإلدارة  يف 
احملاسبة  حول  أساسي  بشكل 
والشفافية وحكم القانون حيث 
الدور احملوري لألجهزة الرقابية. 
إن التفتيش املركزي عمل منذ 
فؤاد  الرئيس  عهد  إنشائه يف 
اإلدارات  مراقبة  على  شهاب 
والتدقيق  العامة،  واملؤسسات 
وكشف  فيها  العمل  سري  يف 
تطوير  إىل  وسعى  ثغراتها 
كما  اإلداري،  العمل  أساليب 
والقرارات  التقارير  تؤكده 
الصادرة واليت كشفت الفساد 
إال  القانونية.  غري  واملمارسات 
احملافظة  فرضت  القوانني  أن 
وعدم  القرارات  سرية  على 

التطرق إىل تفاصيلها.
وحنن، مع التزامنا مبدأي السرية 
واخلصوصية مبا خيدم سري عمل 
مراكمة  يف  جنحنا  التفتيش، 
العرب  ألخذ  واخلربات  التجارب 
األسس  معايري  واستخالص 
املؤسساتي  للعمل  السليمة 
العامة.  اإلدارة  أداء  وتطوير 
وتكرارا  مرارا  كررنا  لقد 
ضرورة التقيد باآلراء الصادرة 

التفتيش املركزي اطلق خارطة طريق االصالح االداري يف اليوم العاملي ملكافحة الفساد:

 ال ميكن أن نشن حربا على الفساد من دون كبح سبل تفشيه
اإلدارية  الرقابة  أجهزة  عن 
والقضائية املختصة، كما ارتأينا 
إىل  عدة  متابعتنا مللفات  خالل 
الوزراء للقضاء  إخضاع  ضرورة 
العادي وليس للمجلس األعلى 
والوزارات،  الرؤساء  حملاكمة 
استنسابية  أو  حتيز  ألي  جتنبا 

يف احملاكمة.

ملكافحة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
ضرورة  على  نشدد  الفساد، 
وأشخاص  وحدات  كافة  إخضاع 
استثناء،  دون  العام،  القطاع 
املركزي،  التفتيش  لصالحيات 
اليوم  بعد  ميكن  ال  انه  اذ 
مكافحة الفساد مع إبقاء بعض 
املؤسسات واإلدارات خارج أي 

رقابة.
الفساد  نستنشق  أننا  صحيح 
مع اهلواء، فكما تساءل حمفوظ، 
كيف تأمل أن خيرج من املستنقع 
أمل حقيقي لنا؟ وعليه، سوف 
األيام  يف  أيديكم  بني  نضع 
القادمة خارطة طريق تهدف إىل 
اإلصالح اإلداري، فتطرح بعض 
اخلطوات العملية األساسية اليت 
ميكن أن ترشد عمل املؤسسات 
العمل  ميكن  واليت  واإلدارات، 
بوتقة  من  اخلروج  أجل  من  بها 
وباء  على  واالنتصار  الظالم 
البالد  بات يشل  الذي  الفساد 
اإلطار،  هذا  ويف  واإلدارات. 
التفتيش  رقابة  تفعيل  يبقى 
بقراراته  واإللتزام  املركزي 
يف  اإلداري  اإلصالح  ركيزة 
وأساس  اللبنانية  الدولة 
اللبنانيني  ثقة  استعادة 
مبؤسسات  الدوليني  والشركاء 

الدولة.
رؤية  أيضا  اخلطة  هذه  تطرح 
من  لعدد  املركزي  التفتيش 
خربات  إىل  مستندة  القطاعات 
اجملاالت  خمتلف  يف  املفتشني 
وإىل معطيات مبنية على سنوات 
وتتناول  الرقابي،  العمل  من 
شأنها  من  إصالحات  جمموعة 
اإلداري  العمل  فعالية  تعزيز 
سيما  ال  الفساد،  من  واحلد 
الوزراء،  مبهام  يتعلق  ما  يف 
أجهزة  وتعزيز  اإلدارة  وترشيد 
احلوكمة  حنو  واالنتقال  الرقابة 

الرقمية.

من أبرز هذه اإلصالحات:
الوزراء:  مهام  تنظيم  يف   )1
إعتماد الوزيرالتسلسل االداري 
العمل  تنظيم  يف  الصحيح 
الوزاري وخضوع الوزراء احلاليون 
العادي  للقضاء  والسابقون 
وليس للمجلس االعلى حملاكمة 

الرؤساء والوزراء.
2( يف ترشيد اإلدارة وتفعيلها: 
الغاء بعض الوزارات )االعالم، 
بعضها  دمج  او  املهجرين( 
)الشباب  اخرى  وزارات  مع 
الثقافة،  العمل،  والرياضة، 
شؤون االجتماعية( واعادة درس 
وختفيض  الوزارات  هيكليات 
اعداد الوظائف واعتماد هيكليات 
ادارية جديدة تتناسب مع تطور 

مفهوم االدارة العامة.
الرقابة  أجهزة  تعزيز  يف   )3
وتطوير أدواتها: اعتماد إلزامية 

القاضي جورج عطية

إبالغ التفتيش املركزي مباشرة 
باملخالفات  املوظفني،  من قبل 
القانونية اليت مرت عليهم أثناء 
تأدية مهامهم، سيما لو اقرتنت 
من  وتأكيد  بإصدار  املعاملة 

الرئيس أو املرجع األعلى.
اإلدارة  إىل  اإلنتقال  يف   )4
الرقمية: الربط املعلوماتي بني 
واهليئات  العام  القطاع  وحدات 
املعامالت  ومكننة  الرقابية 
واعتماد الالمركزية يف اجنازها.
التوظيف  معايري  أسس  يف   )5
وهيكلة اإلدارة: الغاء التجاوزات 
الوظيفية يف ملء مراكز الوظائف 
القيادية )عمليات التكليف وهي 
انها  حيث  قانونية(  غري  حالة 
الوظيفي  االستقرار  حاصرت 
املوظفني  ارتهان  اىل  وادت 
وابقتهم  كلفتهم  اليت  جهات 

حتت رمحة رؤسائهم.
6( يف تطبيق التدقيق الداخلي: 
يف  الداخلي  التدقيق  إعتماد 
الوزارات واإلدارات واملؤسسات 
العامة والبلديات وكافة هيئات 
ترسل  حبيث  العام،  القطاع 
إىل  التقارير  عن  نسخ  إلزاميا 

اهليئات الرقابية املختصة.
7( يف توحيد وتبسيط اإلجراءات 
للمعامالت يف اإلدارات العامة: 
تبسيط اساليب العمل االداري 
املعامالت  اجناز  اصول  وحتديد 
كما  املوظفني  مهام  وحتديد 
وإعتماد إجراءات واضحة ومعلنة 
تؤديها  اليت  املهام  لكافة 
)مثال:  العام  القطاع  وحدات 
املطلوبة،  املستندات  املعاملة، 
اإلجناز  مهل   ، املعاملة  سري 

.)...
8( يف جمال العمل اإلداري: قيام 
خطة  وتوثيق  بوضع  املوظفني 
عمل لكل مهمة، تتضمن أهداف 
وتوقيتها،  ونطاقها،  املهمة، 
واملوارد املخصصة هلا. وجيب 
االعتبار  يف  اخلطة  تأخذ  أن 
وخماطر  وأهداف  اسرتاتيجيات 

اإلدارة ذات الصلة باملهمة.
9( يف جمال وزارة البيئة: العمل 
على وضع املعايري واملؤشرات 
إىل  اآليلة  املطلوبة،  والشروط 
االستشارية  املكاتب  تصنيف 
اليت تعد دراسات تقييم بيئي 
بيئي،  أثر  اسرتاتيجي، وتقييم 
وتدقيق  مبدئي،  بيئي  وفحص 
من   )7( للفقرة  تطبيقا  بيئي 
باملرسوم  الواردة   27 املادة 
2009/2275، واىل ضرورة تبيان 
هلذه  املؤهلة  التصنيف  شروط 

املكاتب.
10( يف جمال وزارة االتصاالت: 
تطبيق القانون رقم 431 تاريخ 
2002/7/22 الذي مل يعمل به منذ 
صدوره وأدى إىل تفريغ املالك 
مللء  موظفني  تعيني  وعدم 
الشواغر، كما أدى إىل التداخل 
أوجريو  هيئة  بني  بالصالحيات 
عن  فضال  اإلتصاالت،  ووزارة 
إتصاالت  شركة  إنشاء  عدم 

.)Liban Telecom( لبنان
الصحة:  وزارة  جمال  يف   )11
الوزارة،  وهيكلة  تنظيم  اعادة 
على  التشديد  يكون  حبيث 
الكفاءة والتخصص يف الوظائف 
اجلدارة،  هذه  تتطلب  اليت 
سيما يف خلق نظام رقابي على 
وتوحيد  احلكومية  املستشفيات 
االستشفاء  ودرجات  تسعرية 
ملبداي  حتقيقا  للمستفيدين 

العدالة واملساواة.
وزارة  تلزميات  جمال  يف   )12
الغاء  اجلهات:  وسائر  األشغال 
ملواد  الشرعية  غري  املمارسة 
يكون  اليت  النفقة  يف  التجزئة 
مناقصات  اجراء  منها  اهلدف 
مراحلها  جتزئة  يتم  الشغال 
بشكل غري واقعي لتهريبها من 
رقابة ديوان احملاسبة وابعادها 
املناقصات  ادارة  رقابة  من 
والتفتيش  الشروط  لدفرت 
)أقل  التنفيذ  حلسن  املركزي 

من 75 مليون لرية(.

الشؤون  وزارة  جمال  يف   )13
اعتماد  وجوب  اإلجتماعية: 
ذوي  لدعم  االجتماعية  البطاقة 
الدخل احملدود والعائالت االكثر 

حاجة.
الزراعة:  وزارة  جمال  يف   )14
مع  بالتعاون  البلديات  قيام 
املراكز الزراعية ومراكز الثروة 
األراضي  عدد  مبسح  احليوانية 
ملؤسستها،  أو  للدولة  التابعة 
تكون  قد  اليت  واملشاعات، 
عدد  وحتديد  للزراعة  صاحلة 
املزارعني، وأمساءهم، ودورهم 
عمال،  مستصلحون،  )مالكون، 
اخل.( توصال لرسم اسرتاتيجية 
السلة  وتوازن  الغذائي  االمن 

الغذائية .
- يف جمال وزارة املالية العامة: 
للمكلفني  شامل  مسح  اجراء 
التهرب  ملنع  الدخل  بضريبة 

الضرييب.
شطور  يف  النظر  واعادة   -
اذ  الثاني  الباب  الدخل  ضريبة 
االجور  ال يعقل ان يدفع ذوي 
املتوسطة ضريبة اكثر من غالبية 
بالضريبة  املكلفة  املؤسسات 
حتصيل  على  والعمل  كما 
املتوجبة  والرسوم  الضرائب 
بعد  اجلربي  التحصيل  وتفعيل 
انتهاء الظروف الصعبة اليت مير 
املبالغ  نسبة  ان  اذ  البلد،  بها 
املتوجبة  املبالغ  من  اجملباة 

قليلة جدا.
15( يف جمال اجلمارك : تشديد 
العقوبات فيما يتعلق باملخلصني 
حال  يف  املخالفني  اجلمركيني 
تقديم  مبناسبة  املخالفة  تكرار 

البيانات اجلمركية.
آالت  من  الالزم  العدد  وتأمني 
»روبوتيك  املتطورة  الكشف 
خمتلف  على  وتوزيعها  سكانر« 
)مرافىء،  احلدودية  املنافذ 
برية حدودية( مبا  منافذ  مطار، 
الكشف  وسرعة  سهولة  يؤمن 
كما  املستوردة  البضائع  على 
وتقليص احتماالت التالعب اليت 
املراقب  قيام  يف  حتصل  قد 
الكشاف بعمله فضال عما تؤمنه 
تلك االنظمة املعلوماتية الكاشفة 
من سهولة إنسياب السلع إىل 

داخل األراضي اللبنانية.
كهرباء  مؤسسة  جمال  يف   )16
الفين  اهلدر  معاجلة  لبنان: 
السرقة  عن  الناتج  واهلدر 
للتيار الكهربائي باإلضافة اىل 
الذين  املشرتكني  املستهلكني 
إشرتاكاتهم  طلبات  ُتنّفذ  مل 
والعالقة يف الدوائر منذ سنوات 
كما ورفع قيمة سعر KWH على 
الشطور العالية حبيث ال تصيب 
 KWH الطبقة الفقرية ألن سعر
حاليا أقل بكثري من سعر الكلفة 
مما يؤدي إىل تزايد العجز يف 

مؤسسة كهرباء لبنان.
17( يف جمال املؤسسات العامة 
الغاء  واحتاداتها:  والبلديات 
اعمال  خترج  اليت  النصوص 
السلتطني التقريرية والتنفيذية 
يف البلديات من رقابة التفتيش 
املركزي كما وجعل احالة هؤالء 
على اهليئة العليا للتاديب بيد 
اجهزة الرقابة وليس بيد وزارة 

الداخلية .

18( يف احلوكمة الرشيدة: تطبيق 
نظام تقييم أداء املوظفني يف 
اىل  واحلاجة  الوحدات،  بعض 
يلحظ  جديد  تقييم  نظام  اعداد 
وطرق  اإلدارية  املهام  تطور 

ادائها.
املؤسسي  تقييم  نظام   )19
اعطاء  االداء:  ومؤشرات 
ادارة  أمر  املركزي  التفتيش 
قاعدة معلومات تغذى دوريًا عرب 
البيانات املرسلة اليه من خمتلف 
مهامه  من  ويكون  االدارات، 
واالستدالل  واالحصاء  التحليل 
االدارة  يف  اخللل  مكامن  على 
كي يصار اىل معاجلتها حبسب 
ماهيتها إما عن طريق املفتشني 
وإما بواسطة كتب التوصية اىل 
االدارات واملسؤولني واجمللس 

النيابي.
20( يف دراسة املخاطر: فرض 
التفتيش  قبل  من  جديد  نظام 
لعملها  اإلدارة  على  املركزي 
قيامها  على  يرتكز  السنوي 
بدراسة حالتها واملخاطر لوضع 
خطة لتالفيها ختضع فيها للرقابة 

الفعالة.
يف  املفتشني  اوضاع  يف   )21
منح  املركزي:  التفتيش  ادارة 
صالحية  املركزي  التفتيش 
غري  املفتشني  بعض  اخضاع 
وطرح  للتقييم  املنتجني 
أهليتهم، وإعادتهم إىل جملس 
وضعهم  لتقرير  املدنية  اخلدمة 

الوظيفي.
العقوبات  تشديد  يف   )22
هيئة  قبل  من  املفروضة 
 55 املادة  تعديل  التفتيش: 
من نظام املوظفني بأن تضاف 
إليها عقوبات رادعة مع إمكانية 
العقوبات  بني  ومن  دجمها،. 
التأدييب  النقل  عقوبة  املقرتحة 
هليئة  جياز  أن  جيب  اليت 

التفتيش املركزي فرضها.
23( يف نطاق صالحيات التفتيش 
صالحيات  توسيع  املركزي: 
التفتيش الرقابية لتشمل كافة 
العامة  واملؤسسات  اإلدارات 
والبلديات ، وكل من هو معين 

بالشأن العام واملال العام.
منح  املفتشني:  عمل  يف   )24
القانونية  االدوات  التفتيش 
الكفيلة من أجل إلزام اإلدارات 
وتزويده  معه  التعاون 
وتسهيل  املطلوبة  باملستندات 
دخول املفتشني إىل حرم هذه 
اإلدارات وعدم وضع العراقيل 

لعملهم.
املال  يف  املالحقة  تشريع   )25
اخلاص: يف إطار مكافحة التعدي 
العمل  جيب  العام،  املال  على 
على تشريع املالحقة على املال 
اخلاص عند صدور قرار باإلدانة 

من التفتيش املركزي.
26( يف التنسيق بني اإلدارات: 
تفعيل منصة البلديات للتقييم 
 )IMPACT( والتنسيق واملتابعة
لبنان  األوىل يف  التجربة  وهي 
بالسلطات  البلديات  لربط 
املركزية ومجع البيانات الدقيقة 
بهدف إعداد سياسات تستجيب 
وتعاجل  الفعلية  للحاجات 
أحدث  خالل  من  التحديات 

التقنيات الرقمية«.
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سالمة يصّوب على الدعم ليصيب االسترياد:

تـخفيض مـيزان املـدفوعات أولــوّية
بني  من  األساسية  املواد  استرياد  كان  يتالشى.   1515 الـ  دوالر 
األمور القليلة اليت تعتمد هذا السعر. لكن حتى هذه لن جتد طريقها 
حبجة  الدعم،  من  احلّد  على  جديًا  العمل  بداية  مع  االستمرار،  إىل 
رمى  بعدما  االحتياطي،  هّمه  ليس  رياض سالمة  االحتياطي.  نفاد 
يعد  مل  وألنه  الدعم.  على  الدوالرات،  أهدرت  اليت  موبقاته،  كل 
االسترياد  ختفيض  هّمه  صار  املزيد،  هدر  يف  االستمرار  بإمكانه 
إال  املدفوعات. وذلك ال يتحقق  العجز يف ميزان  لتخفيض  متهيدًا 
من خالل حتميل غري األثرياء كلفة تضخم إضايف حيّد من قدرتهم 

الشرائية!
احلاجة إىل ترشيد الدعم صارت ملّحة. مّثة شبه إمجاع على ذلك، حتى 
بني املتخاصمني يف السياسة واالقتصاد. من يؤمن بأن الدعم هو 
الراهنة، ال يصل  بطبيعته  الدعم،  بأن  لطاملا شكك  للمواطن،  حق 
التجار،  جيوب  إىل  ذهبت  الدوالرات  ماليني  مئات  مستحّقيه.  إىل 
ّرك املعنّيون ساكنًا. طرح ذلك شكوكًا بشأن شبكة  من دون أن حيحُ
املستفيدين. هل من تعّطلت »أعماله« يف نهب املال العام بالطريقة 
التقليدية، وجد يف لعبة األسعار املتعددة للدوالر ضاّلته؟ إن كان 
يف السّلة الغذائية أو يف احملروقات، يؤكد عاملون يف االسترياد أن 
التجار حققوا أرباحًا هائلة من خالل أمرين: تضخيم أسعار املنتجات 
املستوردة وعدم التصريح عن احلسومات اليت حيصلون عليها. على 
سبيل املثال، لو أراد أحد املستوردين استرياد سلع، مصّنفة يف 
إىل  املقدمة  املستندات  دوالر، حبسب  ألف  بقيمة  املدعومة،  خانة 
املصرف الذي يتعامل معه، فهو يدفع مليونًا ونصف مليون لرية، 

على أن يتم حتويل األلف دوالر إىل الشركة احملددة يف االعتماد.
أو ال.  املقّدمة مضّخمة  الفاتورة  إذا كانت  يتأكد مما  أحدًا ال  لكن 
هناك ميكن أن تكون القيمة الفعلية للفاتورة ال تتجاوز 800 دوالر. 
يف هذه احلالة، حيصل التاجر على املئيت دوالر يف حسابه اخلارجي، 
 30 أحيان كثرية إىل  إليها حكمًا حسم قد يصل يف  واليت يضاف 
يف املئة. هذا يعين ببساطة أن املستورد ميكن أن حيصل على ما 
يقارب 500 دوالر نقدًا يف اخلارج، مقابل دفعه مليونًا ونصف مليون 
لرية يف الداخل. وهذا يعين أن رحبه احملقق من خالل فتحه اعتمادًا 
 ٤ إىل  يصل  أن  ميكن  لرية  مليون  ونصف  مليون  بقيمة  مصرفيًا 
ماليني لرية، يضاف إليها الربح الناتج من بيع السلع املستوردة، 
ورمبا تضاف إليها أرباح غري مشروعة أخرى من جّراء إعادة تهريب 

جزء من هذه السلع إىل اخلارج.
حصيلة هذه العملية أن املستهدف بالدعم بالكاد حيصل عليه، على 
أن تذهب »النصبة الكربى« إىل احملتكرين وشركائهم، الذين ميكن 

أن يكونوا موّظفني حكوميني ومصارف وسياسيني.
منّظم،  إىل سياق  بل حتولت  فردي،  بشكل  العملية ال جتري  هذه 
اجلرمية  فإن  ولذلك  والتصدير.  االسترياد  يعمل يف  حبسب مصدر 
املرتكبة يف ظل شح الدوالرات يف البلد تصلح لتكون جرمية ضد 

اإلنسانية، لكونها تطال لقمة عيش الناس ودواءهم.
»املصلحة« هنا رمبا تفّسر عدم قيام أحد بأي خطوة حتّد من هدر 
أن ختفض  ميكنها  كان  بسيطة  خطوات  أن  من  بالرغم  الدوالرات، 
فاتورة االسترياد أكثر، وبالتالي، احلفاظ على املتوفر من العمالت 
األجنبية. على سبيل املثال، تضّمنت السلة الغذائية املدعومة أصنافًا 
رمبا ال ختطر يف بال املستهلك، حتى يف عز البحبوحة. حتى يف ما 
األدوية  استرياد  عن  التوقف  أن  عن  حكي  لطاملا  األدوية.  خص 
النصف، لكّن عامًا مّر من  الدوائية إىل  الفاتورة  »الرباند« خيفض 
دون أن يتخذ أحد القرار. يرتدد كمثال استرياد »البانادول«. كلفة 
دعم هذا املنتج فقط تصل إىل 30 مليون دوالر سنويًا، فيما ميكن 
ببساطة استبداله بالباراسيتامول. على هذا املنوال، يتم التعامل مع 
الكثري من األدوية. يكفي أن منظمة الصحة العاملية تشري إىل أن 
ما حيتاج إليه أي بلد هو 220 تركيبة دوائية فقط. وبالتالي، فإنه 
ال جدوى من وجود آالف األدوية املتشابهة اليت ختتلف فقط بامسها 

التجاري وبسعرها.
مصرف لبنان الذي راسل احلكومة يف آب إلعالمها بأنه مل يتبّق سوى 
ملياَري دوالر ميكن استخدامهما، تعامل مع األمر على قاعدة اللهّم 
إني بّلغت. ظن حينها أنه بذلك ميكن أن يتربأ من كل املوبقات اليت 
ارتكبت سابقًا واليت أدت إىل هدر ما يصل إىل 40 مليار دوالر من 
أموال الناس، من دون أن يكون للدعم أي عالقة بها )اهلندسات 
امليزان  العجز يف  تغطية  املقيمني،  لغري  السخية  الفوائد  املالية، 

التجاري…(.
أوحت »صرخة« سالمة أن الدعم يؤدي إىل استنزاف أموال املودعني، 
وفاته أن يقول إن تلك األموال سبق أن سرقت عندما كان يّدعي 
محاية اللرية ويفاخر بأنه حامي االقتصاد. مع ذلك، أما وقد وقعت 
الواقعة، فلم يعد من حل سوى توجيه الدعم إىل مستحقيه الفعليني، 
حتى لو اقتضى األمر أن تتوىل الدولة، يف هذه املرحلة االستثنائية، 

استرياد املواد والسلع االسرتاتيجية.
قد اجتماع يف قصر بعبدا،  ذكر. عحُ مّر كالم سالمة من دون رد فعل يحُ
وتاله اجتماع يف السرايا احلكومية ملناقشة الوضع، من دون أن يتم 
التوصل إىل أي خالصة. كان واضحًا أن احدًا ال يريد حتّمل مسؤولية 
كل  استعمال  باإلمكان  دياب،  حّسان  إىل  بالنسبة  الدعم.  رفع 
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االحتياطي، مبا فيه الودائع اإللزامية، لدعم سعر الدوالر، وبالنسبة 
إىل سالمة فإن الودائع اإللزامية ال متّس.

إىل  الدعم  توجيه  مسألة  يف  النقاش  توقف  اخلالف،  هذا  عند 
مستحقيه. ثالثة أشهر منذ رسالة سالمة من دون أي حتضري ملرحلة 
ثت بشكل  ما بعد ختفيف الدعم. ال البطاقة التموينية أو التمويلية حبحُ
االجتماع  الدعم. يف  إىل  احملتاجة  للعائالت  إحصاء  أجري  وال  جدي 
األخري للمجلس املركزي، كان القرار واضحًا برفض حتّمل مسؤولية 
ختفيض الدعم، على اعتبار أن هذا األمر هو من مهمات احلكومة. 
الدعم يف املستقبل، فإنه لن يكون  إذا مل تقرر وجهة  وبالتالي، 
األموال  نفاد  إىل حني  نفسه،  املنوال  على  االستمرار  أمامه سوى 

)سبق أن أعلن سالمة أن االحتياطي يكفي لشهرين(.
    40 مليار دوالر أهدرها سالمة… ليس الدعم بينها!

يدرك مجيع املعنيني أنه يف حال الوصول إىل هذه املرحلة، فإن 
يعقد  أن  متوقعًا  كان  وإذا  بالبلد.  ستحّل  ضخمة  اجتماعية  كارثة 
)متهيدًا  الدعم  مسألة  ملتابعة  احلكومية  السرايا  يف  اجتماع  اليوم 
لعرض االقرتاحات على اللجان النيابية املشرتكة(، فإن ختّلي مصرف 
لبنان عن املسؤولية ال يعكس رغبته الشديدة يف ختفيض استهالك 
الدوالرات اليت لديه. يف األساس، ليس ختفيض الدعم هو الغاية 
بالنسبة إىل سالمة، بل هو الوسيلة للوصول إىل ختفيض االسترياد. 
الدوالرات اليت خترج من لبنان جزء منها فقط معيّن بالدعم، فيما 
الدوالرات األخرى خترج من االقتصاد لتمويل واردات أخرى. وبالرغم 
من اخنفاض االسترياد بنسبة 50 يف املئة، إال أنه يطمح إىل ختفيضه 
أكثر. وذلك ال يتحقق عمليًا إال من خالل ارتفاع األسعار واخنفاض 
األثرياء  غري  هم  فعاًل  يستهلك  فمن  للبنانيني.  الشرائية  القدرة 
)الطبقة الوسطى والفقراء(، وهؤالء قدرتهم الشرائية لن تبقى على 
حاهلا إن ارتفع مثن صفيحة البنزين، على سبيل املثال، من 25 إىل 
أو حتى  للكماليات  االستهالك  ألفًا. ذلك سيقود إىل ختفيض   75
لبعض السلع اليت اعتاد الناس شراءها، مبا سيؤدي الحقًا إىل عدم 

استريادها الخنفاض الطلب عليها.
بعدما كان العجز يف امليزان التجاري قد وصل إىل 16 مليار دوالر 
اخنفاض  جراء  من  كبري  بشكل  العام  هذا  اخنفض   ،2018 عام  يف 
االخنفاض  يزيد  أن  يأمل  لكن سالمة  املئة،  50 يف  الواردات حنو 
املدفوعات.  ميزان  عجز  يف  واضح  ختفيض  إىل  يؤدي  مبا  أكثر، 
وهذا كان يفرتض أن يكون أولوية منذ عام، لكن بفضل اإلصرار 
على ترك األزمة تتمدد، استمر الطلب على الدوالر مرتفعًا، واستمر 
يرتفع سعر  أن  بديهيًا  أي قيود، فكان  مباحًا من دون  االسترياد 
الدوالر وتنهار اللرية. وصول سعر صرف الدوالر إىل عشرة آالف 
وقف  بعد  لكن  احلالة،  هذه  متعمدًا، يف  ورمبا  منطقيًا،  كان  لرية 
الدعم، سيكون من الصعب ضبط االرتفاعات اإلضافية، ما سيشكل 
عمليًا كارثة يصعب على سالمة أو غريه توقع نتائجها. ولذلك، مل 
يعد أمامه سوى كبح مجاح ارتفاع سعر الصرف وهو ما لن يتحقق 
إال بتخفيف االسترياد، لكن بالطريقة األصعب واألكثر أذى للناس، 
بعدما تغاضت السلطة ألكثر من سنة عن تقييد حركة االسترياد. 
تلك عبارة تقلق مّدعي احلرص على االقتصاد احلر. ولذلك، مل جيرؤ 
ما  األموال،  حركة  أو  والتصدير  االسترياد  حبركة  املّس  على  أحد 
حصر اخليارات بتقليص الدعم، وزيادة التباطؤ االقتصادي من جراء 

التضخم املتوقع.

إيلي الفـرزلي

تصوير هيثم املوسوي

حتّولت السراي احلكومية الثالثاء املاضي غرفة عمليات. ورش العمل 
املخصصة ملناقشة رفع الدعم مجعت العشرات من أصحاب املصلحة 
هذه  سترتجم  كيف  يعرف  ال  أحدًا  لكن  املعنية.  القطاعات  كل  يف 
الورش إىل قرارات. احلكومة لن جتتمع كما سبق أن أعلن الرئيس 
قد مساًء مل ينتج عنه  حسان دياب. حتى االجتماع التقييمي الذي عحُ
أكثر من »رؤية« لعدد من املعايري اليت يفرتض أن يتم على أساسها 
التعامل مع مسألة ختفيف الدعم. ال آلية واضحة لذلك، وليس واضحًا 
سوى أن القرار سيكون مرتبطًا يف النهاية باحلكومة ومبصرف لبنان.

فوضى االقرتاحات اليت طرحت  الثالثاء املاضي تؤّشر إىل أن قرار 
بدت  األساس،  يكون سريعًا. يف  لن  الدعم  ترشيد  مفعول  سريان 
وظيفتها حمصورة بتلبية مطلب اللجان النيابية املشرتكة اليت تعقد 
تصورهم  يعرضوا  أن  احلكومة  ممثلي  من  وتتوقع  اخلميس،  اجتماعًا 
لرتشيد الدعم. صار هلؤالء تصّور، لكنه ال يزال عامًا وأشبه بتوصيات 

ليس واضحًا ملن توّجه.
من  األكرب  احلصة  على  تستحوذ  اليت  السلع  احملروقات،  مسألة  يف 
الدعم )تزيد كلفة استريادها على ثالثة مليارات دوالر(، من املؤكد 
أن شيئًا لن حيسم قريبًا. يكفي أن االجتماع التقييمي اكتفى باإلشارة 
إىل »دراسة آلية ختفيض الفاتورة النفطية«. الدراسة تلك لن تبصر 
النور قبل يوم الثالثاء املقبل. حينها يتوقع أن حيسم اجلانب العراقي 
درس  تحُ بعدها  ومن  لبنان.  إىل  اخلام  النفط  توريد  بشأن  موقفه 
اخليارات املطروحة. املّطلعون على امللف يؤكدون أن األجواء إجيابية، 
فرتض أن حيصل لبنان على حاجته من النفط، على أن يبدأ الدفع  إذ يحُ
املعادالت  كل  يغرّي  وقد  عندها،  هائاًل  سيكون  التوفري  سنة.  بعد 
املتعلقة بتخفيض الدعم، ألن الوفر الناتج عن االسترياد من العراق 
لبنان،  سيدفعه  فما  الدفع.  موعد  حيني  حني  حتى  كبريًا،  سيكون 
حبسب املصادر، هو كلفة تكرير النفط فقط. وقد تبنّي أنها ال تزيد 
الشركات.  إحدى  من  املقدم  العرض  للربميل حبسب  دوالرين  على 
كوييت  عرض  عن  تناقله  مت  ما  السراي  اجتماعات  أيضًا يف  الالفت 
لتصدير البنزين إىل لبنان، مل تعرف تفاصيله، ومل تطلع عليه وزارة 

الطاقة.
يف ورشة العمل اخلاصة بوزارة الطاقة، كان مجيع املعنيني مدعوًا: 
كل  املستوردون واملوّزعون وأصحاب احملّطات وأصحاب املوّلدات… 
طرف حتدث عن هواجسه وخماطر ختفيض الدعم. أما الوزارة، ففي 
العرض الذي سبق أن عرضته، مل تعمد إىل تقديم اقرتاحات عملية، 
بل طرحت جمموعة من السيناريوهات، شارحة النتيجة اليت تنتج عن 

كل سيناريو.
واحد من االقرتاحات اليت طرحها ممثل مصرف لبنان يف جلسة أمس 
كان زيادة التقنني 4 أو 5 ساعات يوميًا، حبجة توفري الفيول وبالتالي 
توفري جزء من الدعم، إال أن ذلك االقرتاح »الكارثي« سرعان ما أحبط، 
بعدما تبني أن كلفة تأمني املازوت للموّلدات لتغطية ساعات القطع 

هذه تفوق كلفة الفيول.
حبسب العرض املقدم من الوزارة، فإن سعر مبيع احملروقات يتأثر 
بأربعة متغريات: سعر النفط عامليًا، النسبة اليت يؤمنها مصرف لبنان 
الرمسي  السوداء والسعر  الدوالر يف السوق  بالعملة األجنبية، سعر 

للدوالر.
ويف جدول يبنّي التغرّيات احملتملة لسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 
احلالي  السعر  )وفق  لبنان  مصرف  من  املقّدم  الدعم  لنسبة  تبعًا 
للنفط(، فإن السعر يرتاوح بني 24 ألف و302 لريات يف حال كانت 
نسبة الدعم 90 يف املئة، وبني 67 ألفًا و581 لرية. علمًا أن ختفيض 
ارتفاع سعر  إىل  يؤدي  املثال،  املئة على سبيل  50 يف  إىل  الدعم 
الصفيحة إىل 43 ألفًا و537 لرية. أما بالنسبة للمازوت، فإن السعر 
ميكن أن يرتفع، يف حال وقف الدعم، من 16 ألفًا و206 لريات حاليًا، 

إىل 56 ألفًا و798 لرية.
كذلك، وضعت الوزارة تصورًا إلمكانية اعتماد سعر املنصة، بوصفه 
عادل حينها 36 ألفًا  متغريًا خامسًا، وتبني أن سعر صفيحة البنزين سيحُ

و570 لرية، مقابل 27 ألفًا و706 لريات لسعر صفيحة املازوت.
بالرغم من أن وزارة الطاقة مل تقدم رأيًا يف نسب الدعم بل اكتفت 
البنزين  من  لكل  النهائية  األسعار  على  وانعكاسها  األرقام  بعرض 
واملازوت والفيول، فإن يف الوزارة مياًل إىل اعتبار أن ختفيض الدعم 
أمر ال بد منه، إذ أن »السعر احلالي يف لبنان، يقل عن السعر يف 
استمرار  يف  يساهم  كما  منها،  النفطية  حتى  اجملاورة،  الدول  كل 
التهريب إىل سوريا«. مع ذلك، فإن املصادر نفسها تؤكد أن معّدل 
املئة  يف   14 بنسبة  سوى  املاضي  العام  عن  يرتفع  مل  االسترياد 

بالنسبة للمازوت، فيما تراجعت الكميات املستوردة من البنزين.
القطاعات،  كل  تؤّثر يف  احملروقات  أسعار  أن  الطاقة  وزارة  تدرك 
ولذلك اعتربت أن حتديد الدعم للمحروقات قرار يعين كل الوزارات. 
على سبيل املثال، إذا ارتفع سعر احملروقات، فإن كلفة النقل سرتتفع، 
وكلفة االنتاج الصناعي كذلك، إضافة إىل تكاليف املستشفيات، إىل 
من حبث  بد  ال  ولذلك  النقل.  على  يعتمد  منتج  أو  سلعة  أي  كلفة 

تداعيات هذا التأثري وحجمه وأضراره على االقتصاد.
واألمر نفسه ينعكس على فاتورة املوّلدات اخلاصة. يف االجتماع حّذر 
رئيس جتمع أصحاب املولدات عبدو سعادة من أن حترير سعر املازوت 
سيكون تأثريه كارثيًا على الناس ال على أصحاب املوّلدات. فوزارة 
الطاقة حتدد سعر الكيلوواط تبعًا لسعر صفيحة املازوت، وإذا كان 
سعر الكيلو واط حاليًا 600 لرية، فإن وصول سعر املازوت لـ50 ألف 
لرية ميكن أن يؤدي إىل تسعري الكيلوواط بـ 2000 لرية. هذا يعين 
أن فاتورة املشرتك بـ5 أمبري ستصل إىل 500 أو 600 ألف لرية تبعًا 

لعدد ساعات التقنني.

مصري دعم النفط.. بيد العراق!

إ. اف.
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أعلنت هيئة اإلعالم واإلتصاالت 
ضوابط  وضع  عن  األسرتالية 
حبق  بالصارمة  وصفتها  جديدة 
شركات اإلتصاالت اليت ال تقدم 
الذين  لألسرتاليني  املساعدة 
يتعرضون لعمليات اإلحتيال عن 
 Scam واملسماة  اهلاتف  طريق 

.Calls
ان  الفيدرالية  احلكومة  وقالت 
العام  هذا  خسروا  األسرتاليني 
مكاملات  جراء  دوالر  مليون   36

اإلحتيال. 
 Paul اإلتصاالت  وزير  وذكر 
Fletcher لشبكة  ABC اإلخبارية 
مكاملة  شخصيا  تلقى  انه 
احتيال، واصفا احملتالني بأنهم 
األحوال،  أحسن  يف  »مزعجون 
ويف اسوأ األحوال فإن القضية 

تعترب احتياال كبريا.«
وحذرت اهليئة شركات االتصاالت 
اليت ال تلتزم بالضوابط اجلديدة 
تصل  غرامة  ستواجه  انها  من 

إىل 250 ألف دوالر.
اإللكرتوني  األمن  خبري  وقال 
إلذاعة  البنا،  مرتضى  الدكتور 
إن   ،24 عربي  اس  بي  أس 
اهلاتف  طريق  عن  »اإلحتيال 
هو حماولة من بعض األشخاص 
خلداع شخص ما ويوهموه بأنهم 
أما جهة رمسية أو شركة يتعامل 
عالقة  هلم  أشخاص  أو  معها 
بأشخاص يعرفهم وحياولون ان 
شخصية  معلومات  منه  يأخذوا 

أو  ميالده  تأريخ  تكون  كأن 
تلك  بيع  أجل  من  العنوان 
شخصيته  انتحال  أو  املعلومات 

مستقبال.«
نصائح  البنا  الدكتور  وأعطى 
اتصال  جتد  عندما  هو  أهمها 
بإعادة  تقم  رقم دولي، ال  من 
احتيال  يكون  قد  النه  اإلتصال 
مبالغ  عليك  ترتتب  فبالتالي 
اإلتصال  معاودة  بسبب  مالية 

بالرقم.
غري  اإلتصال  كان  إذا  وأضاف 
جهة  من  يكون  كأن  وهمي 
رمسية فأنها تقوم برتك رسالة 
صوتية لك وترك رقم هاتفهم 
من أجل معاودة اإلتصال بهم. 
لك  املرتوك  الرقم  من  وتأكد 
عن طريق الرسالة الصوتية عن 

طريق البحث عنه بالغوغل. 
قد  الفيدرالية  احلكومة  وكانت 
أعلنت عن ختصيص مليار و600 
قدراتها  لتعزيز  دوالر  مليون 
األلكرتوني  األمن  جمال  يف 
الكرتونية  هجمات  اي  ملواجهة 
املؤسسات  تستهدف  حمتملة 

األسرتالية.
وتأتي هذه التخصيصات ضمن 
من  للحد  وطنية  اسرتاتيجية 
االلكرتونية  القرصنة  هجمات 
االخرى  االونة  نشطت يف  اليت 
واثارت قلق احلكومة واملعارضة 

على حِد سواء.
املصدر: اس بي اس

هيئة اإلعالم األسرتالي تهدد بتغريم شركات 
اإلتصاالت 250 ألف دوالر يف حال مل متتثل للضوابط

معدل  أن  جديدة  دراسة  جدت 
الذي  اليوم  يف  دوالًرا   40
يقدمه برنامج اإلعانات احلكومية 
بالبطالة  واخلاص  سيكر  جوب 
ال  كان  عمل،  عن  والباحثني 
يرتك لبعض األشخاص سوى 7 
دوالرات فقط كل يوم إلنفاقها 

بعد دفع اإلجيار.
أجرته  الذي  االستطالع  وقال 
أنغليكري أسرتاليا والذي شارك 
يف  شخص   600 من  أكثر  فيه 
إىل  يوليو  متوز  من  الفرتة 
 72 إن  نوفمرب،  الثاني  تشرين 
مل  املشاركني  من  املائة  يف 
حيصلوا على وجبات طعام يومية 
كاملة ، بل كانت تفوتهم وجبة 
اليوم  يف  األقل  على  واحدة 

بسبب الصعوبات املالية.
و بعد الزيادة املؤقتة لإلعانات 
يف ظل كورونا اخنفضت النسبة 
الذين  لألشخاص  املئوية 
يف  دوالرات   7 على  يعيشون 

اليوم أكثر من النصف.
ما  االخنفاض  هذا  رغم  ولكن 
زال العديد من املستفيدين من 
صعوبات  من  يعانون  اإلعانات 

مالية.
التنفيذية  املديرة  وقالت 
ملنظمة أنغليكري أسرتاليا كيسي  
تشامربز أن النتائج تظهر احلاجة 
االجتماعية  اإلعانات  زيادة  إىل 

اليت متنحها احلكومة.

SBS :املصدر

املساعدات احلكومية ال ترتك ملتلقيها 
أكثر من 7 دوالرات يوميا بعد دفع اإلجيار

وصلت اىل مطار ملبورن صباح 
الرحالت  أوىل  املاضي  االثنني 
اجلوية الدولية بعد توقف ألربعة 

اشهر.
الدولية  الرحالت  أوىل  وكانت 
حيث  النكا  سري  من  قادمة 
قبل  املطار  مدرج  على  هبطت 

الثامنة صباحًا بقليل.
ويعين استئناف الرحالت الدولية 
قيود  من  التخفيف  ملبورن  اىل 
احلد االعلى العداد األسرتاليني 
العائدين إىل البالد من اخلارج.

مطالبني  املسافرون  وسيظل 
احلجر  يف  يوًما   14 بقضاء 
يف  وصوهلم،  بعد  الصحي 
فندقي  صحي  حجر  إطاربرنامج 
املوجة  تفشي  بعد  تطويره  مت 

فيكتوريا  يف  لكورونا  الثانية 
قبل حوالي مخسة أشهر.

للحد  الوطين  النظام  ومبوجب 
استقبال  من  الوصول  من 
ستشهد  الدوليني،  املسافرين 
ملبورن استقبال عدد ال يتجاوز 
160 مسافرًا يف اليوم أو 1120 

مسافرًا يف األسبوع.
وباملقارنة مع بقية كربى املدن 
تبقى  ملبورن  فان  االسرتالية 
تستقبل  اليت  سيدني  اقلمن 
حالًيا 2950 مسافًرا يف األسبوع، 
يف حني تستقبل برزبن وبريث 
حوالي 1000 مسافر يف األسبوع 

لكل منهما.

SBS :املصدر

أوىل الرحالت اجلوية الدولية تصل إىل 
مطار ملبورن بعد توقف ألربعة اشهر

قطر  أن  إعالم  وسائل  ذكرت 
 300 بقيمة  دعم  برنامج  ألغت 
والذي  سنويا،  دوالر  مليون 
صناعة  لقطاع  تقدمه  كانت 
وقد  أسرتاليا،  الضأن يف  حلم 
هذه  اإلعالم  وسائل  وصفت 

اخلطوة بـ«املفاجئة«.
وأنهت قطر الدعم، الذي كانت 
تقدمه على مدى السنوات اخلمس 
املاضية هلذا القطاع االقتصادي 
يف أسرتاليا بعد فرتة من واقعة 
أسرتاليات  ملسافرات  تفتيش 
بالدوحة  الدولي  محد  مطار  يف 

يف أكتوبر املاضي.
ينتهي  أن  املفرتض  من  وكان 
الدعم يف 2023، إال أن  برنامج 
الدوحة قررت اإللغاء يف نهاية 
ديسمرب املقبل، ويأتي ذلك بعد 
و«التعرية«  التفتيش  حادثة 
أسرتاليات،  ملسافرات 
احلكومة  عليها  احتجت  واليت 

األسرتالية.
 financial Review موقع  وأشار 
يعد  املفاجئ  اإليقاف  أن  إىل 
ضربة ملزارعي ومصنعي اللحوم 
يعانون  الذين  األسرتاليني 
االسترياد  حظر  من  بالفعل 

الصيين.
»كريم  شركة  رئيس  وقال 
كريم  سيدني  يف  للصادرات« 
نول، إن قطر كانت واحدة من 
أكرب وأهم األسواق األسرتالية، 
جاء  التجاري  االضطراب  وأن 
وأضاف:  إنذار،  سابق  دون 
كل  كان  سنوات  مخس  »ملدة 
ثم  يرام،  ما  على  يسري  شيء 
بني عشية وضحاها مت إلغاؤه«، 
مشريا إىل أن هذا القرار سوف 

املنتجني  من  الكثري  على  يؤثر 
أحناء  مجيع  يف  واملساخل 

أسرتاليا.
التجارة  وزير  نفى  جانبه،  ومن 
برمنغهام،  ساميون  األسرتالي 
وجود أي تلميح إىل حظر تصدير 
مضيفا  قطر،  إىل  الضأن  حلم 
خمطط  تشغيل  تراجع  قطر  أن 
الدولة،  من  املدعوم  االسترياد 
منوذج  إىل  االنتقال  تريد  ورمبا 
الدولة  قبل  من  سيطرة  أقل 

وأكثر توجها حنو السوق.
تشهد  أن  »نتوقع  وقال: 
العقود  يف  منافسة  أسرتاليا 
املستقبلية مبوجب منوذج جديد، 
طلب  هناك  سيكون  ولكن 
عالي  الضأن  حلم  على  مستمر 

اجلودة يف قطر«.
جدير بالذكر، أن احلكومة القطرية 
الضأن  حلم  واردات  دعمت 
اتفاقية  خالل  من  األسرتالية 
طويلة األمد بني البلدين كانت 
سارية منذ 31 ديسمرب عام 2015، 
وكان من املقرر العمل بها حتى 
نهاية عام 2023، واليت مبوجبها 
 1.25 كانت أسرتاليا تصدر حنو 
ألف  و250  معاجل  خروف  مليون 
سنويا  احلية  األغنام  من  رأس 

إىل قطر.
قد  كانت  متصل،  سياق  ويف 
األسرتالية  احلكومة  احتجت 
وقعت  إجراءات  على  سابقا 
املاضي  أكتوبر  من  الثاني  يف 
بقطر  الدولي  محد  مطار  يف 
إزاء نساء أسرتاليات مت خالهلا 
على  وتفتيشهن  »تعريتهن« 
رضيع  جثة  على  العثور  خلفية 

باملطار.

بعد حادثة التفتيش يف مطار »محد«..
 قطر توقف دعما باملاليني لقطاع 

صناعي أسرتالي

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  تنوي 
تعامل  طريقة  يف  النظر  إعادة 
الذي  األشخاص  مع  السلطات 
كميات  وحبوزتهم  ُيضبطون 
صغرية من املخدرات لالستخدام 

الشخصي.
وحسب تقارير أولية فإن حكومة 
إنهاء  إىل  تتطلع  كانت  الوالية 
جتريم حيازة املخدرات ألغراض 
ولكن  الشخصي،  االستخدام 
سرعان ما عادت احلكومة لتوضح 
تنوي  ال  أنها  وتعلن  موقفها 
االجتاه  هذا  يف  خطوات  اختاذ 
التحقيق  ضوء  يف  وخصوصًا 
يف  املاضي  العام  نظر  الذي 
معدل اإلدمان املرتفع يف الوالية 

على مادة اآليس املخدرة.
الوالية  حكومة  رئيسة  وقالت 
موقفها  ان  برجكليان  غالديس 
واضح للغاية يف هذه املسألة: 
املاضي  الصيف  يف  »نستذكر 
كيف مل ترضخ احلكومة إلدخال 
يف  املخدرات  فحوصات 
حكوميت  تقوم  لن  املهرجانات. 
بإنهاء جتريم املخدرات ألنها آفة 

يف جمتمعنا.«
املقرتحة،  اخلطة  وحسب 
سيتلقى الشخص الذي ُيقبض 
بكمية  خمدرات  وحبوزته  عليه 
املرة  يف  فقط  حتذيرًا  صغرية 
عليه  يرتتب  أن  دون  األوىل 
غرامة مالية كما هو احلال اآلن. 
ثالثة  أو  ثانية  مرة  ُضبط  وإذا 
ولن  بانتظاره،  الغرامة  ستكون 
اإلدانة  حد  إىل  األمور  تصل 
اجلنائية إال إذا تراكم يف سجل 
أربع خمالفات تتضمن  الشخص 

حيازة خمدرات.
ت الناطقة باسم  ومن جابنها، عربرّ
املعارضة لشؤون األمن الداخلي 
كريستينا كينيلي عن قلقها من 

برجكليان  تعاطي حكومة  طريقة 
املخدرات  حيازة  قضية  مع 
 :2GB وقالت يف حديث لراديو
اخلطوات  بأن  مقتنعة  »لست 
اليت مت اإلعالن عنها ستساعدنا 
الطريق  يف  قدمًا  املضي  على 

الصحيح.«
األسرتاليون  املغردون  وتفاعل 
وسم  واستخدموا  اخلرب  هذا  مع 
تأييدهم  عن  للتعبري   GladysB#
رئيس  ملوقف  رفضهم  أو 

احلكومة.
على  تلميح  التغريدة،  هذه  يف 
فقدان برجكليان للسيطرة داخل 
رغبة  إىل  وانصياعها  حكومتها 

جناح اليسار.
ويف تغريدة أخرى نقرأ استهجانًا 
تصرحيات  يف  »التناقض«  من 
صراحة  قالت  اليت  برجكليات 
على  آفة  املخدرات  تعترب  انها 
تسعى  حكومتها  ولكن  اجملتمع 
متعاطي  على  القيود  لتخفيف 
املغرد:  هذا  يقول  املخدرات. 
»برجكليان قالت ال إلنهاء جتريم 
أخرى  وخمدرات  اآليس  خمدر 
القوانني  بتقزيم  ترغب  ولكنها 
عقوبة  ختتفي  أن  إىل  تدرجيًا 
هلا  رسالة  أرسلوا  التعاطي. 
عندما تصوتون املرة القادمة.«

البداية  »يف  يقول:  آخر  ومغرد 
تشريع  واآلن  الليلة  النوادي 
جزئي للمخدرات. غالديس، هل 

أنِت خبري؟«
أما هذه التغريدة فتقول: »ينبغي 
على السياسيني تعديل قوانني 
القلق.  إثارة  وليس  املخدرات 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  خطة 
مستخدمي  عن  الغرامات  إلزالة 
شخصية  ألغراض  املخدرات 

قوبلت بالرفض املعتاد.«

نيو ساوث ويلز تعيد النظر يف قوانني حيازة 
املخدرات وبرجييكليان ترفض إنهاء التجريم

ليندا  الدفاع  وزيرة  أعلنت 
مشاركة  عن  أيام  منذ  رينولدز 
الواليات املتحدة يف  أسرتاليا  
تفوق  كروز  صورايخ  تطوير 
يأتي  الصوت.  سرعة  سرعتها 
تشهد  وقت  يف  اإلعالن  هذا 
فيه العالقات األسرتالية توترات 

شديدة.
بيان  يف  رينولدز  وأضافت 
يف  االستثمار  »سنواصل 
اجليش  ملنح  املتطورة  القدرات 
األسرتالي املزيد من اخليارات، 
مصاحل  على  العدوان  لردع 
 9.3 ذلك  يف  مبا  أسرتاليا 
لصواريخ  دوالر خصصت  مليار 
املدى الطويل الدفاعية وتطوير 

الصواريخ أسرع من الصوت.«
سكوت  »حكومة  أن   وتابعت 
على  باحلفاظ  ملتزمة  موريسون 
محاية  مع  األسرتاليني،  سالمة 
عاملية  بيئة  يف  األمة  مصاحل 

سريعة التغري.«
هذه  تنفيذ  على  العمل  وسيتم 
االتفاقية يف إطار جتربة أحباث 
 )SCIFiRE( املتكاملة  الطريان 
تعاوني  بشكل  إطالق  لتجربة 
الختبار منوذج أولي كامل احلجم 
تفوق  اليت  كروز  لصواريخ 

سرعتها سرعة الصوت.

زيارة  بعد  اإلعالن  هذا  وجاء 
يف  املتحدة  للواليات  رينولدز 

يوليو/متوز من هذا العام.«
هذه  أن  إىل  تقارير  وأشارت 
مجاح  كبح  إىل  تهدف  التجارب 
منطقة  يف  الصيين  التمدد 
اإلندو-باسفيك ومواجهة روسيا، 
إال أن رينولدز أكدت على متسك 
السالم  على  باحلفاظ  أسرتاليا 

باملنطقة.
ملتزمني  نزال  »ال  وقالت 
بالسالم واالستقرار يف املنطقة، 
واالنفتاح الشامل واالزدهار يف 

منطقة اإلندو باسفيك.«
سرعة  تفوق  اليت  والصواريخ 
أسرع  تكون  بسرعتها  الصوت 
من  مرات  مخس  من  أكثر 
الصعب  ومن  الصوت،  سرعة 
بسبب  اعرتاضها  أو  تعقبها 
املناورة  على  وقدرتها  سرعتها 

واالرتفاع.
قد  املتحدة  الواليات  واختربت 
اختربت عام 2017، صاروخا تفوق 
سرعته سرعة الصوت، قالت إنه 
مشابه لصاروخ روسي، مشرية 
نظام  نشر  على  تعمل  أنها  إىل 
حبلول  عالية  بقدرات  صاروخي 

عام 2025.
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تعاون أسرتالي- أمريكي لتطوير صواريخ أسرع 
من الصوت ملواجهة بكني وموسكو
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»دعم األدوية األساسية وأدوية األمراض املزمنة 
واملستعصية«، بتلك العبارة خرج اجتماع السراي 
احلكومي املخصص لبحث مسألة الدعم، الثالثاء 
وزارة  خطة  ضمن  تدخل  التوصية  املاضي. 
الصحة لرتشيد الدعم عرب ختفيض %10 من قيمة 
الدواء  سعر  وكذلك  سنويا  الدوائية  الفاتورة 
قدمت  األساس،  هذا  على  بالدوالر.  املدعوم 
الوزارة دراسة حول خيارات رفع الدعم اجلزئي 
»لتخفيف العبء على احتياطي املصرف املركزي 

مع احملافظة على تأمني األمن الدوائي«.

ال دعم للصناعة الوطنية
قيمة  توّزع  الصحة  وزارة  أعدتها  اليت  الدراسة 
فاتورة االسترياد حسب التصنيف الطيب: أدوية 
السرطانية  األمراض   ،25% املزمنة  األمراض 
أدوية   ،19% العامة  الصحة  أدوية   ،21%
 OTC (over األمراض املستعصية %15، ادوية
اليت ميكن شراؤها من دون  أي   (the counter
كما   .2% وحليب   2% لقاحات   ،15% وصفة 
ما خيتص  املركزي لكل  قّسمت دعم املصرف 
بالقطاع الطيب على سعر صرف 1515. ويشكل 
الدعم حبيث المس  هذا  قيمة  من   79% الدواء 
حتى شهر 11 من العام 2020 مبلغ 820 مليون 
دوالر. وتشّكل املستلزمات الطبية %15، أي ما 
يعادل 160 مليون دوالر. وقد عمد مستوردوها 
الذعر  فوصل  بانقطاعها،  التهويل  اىل  أخريا 
للقلب  »روسورات«  ختزين  حد  إىل  واالحتكار 
أما  انقطاعها.  من  خوفا  اصطناعية  و«َأوراك« 
الوطنية  املصانع  حتتاجها  اليت  األولية  املواد 
واملختربات، فتقتصر على نسبة %4 من الدعم، 
40 مليون دوالر. وهذا املبلغ ضئيل،  أي حنو 
مقارنة مبا ميكن أن توفره الصناعة الوطنية من 
التجار،  يستوردها  أدوية  على  مهدورة  أموال 
تشكل  أن  دون  من  الدعم،  من  مستفيدين 
بأدوية  السوق  اغراق  فيجري  للمريض،  حاجة 
نوعًا   30 اىل  أحيانا  تصل  نفسها  الرتكيبة  من 

ملرض واحد.
العامة  مبادئها  يف  اخلطة  تركز  ال  ذلك،  رغم 
هذا  الوطنية خلفض  الصناعة  دعم  زيادة  على 
االسترياد اهلائل الذي يستهلك %80 من قيمة 
الصناعة  »تشجيع  الدعم، بل تؤكد حصرًا على 
عرب تسريع دفع فواتري االسترياد وضبط فواتري 
قيمة املواد األولية املدعومة باملقارنة مع سعر 
توجيهية  »مفاوضات  على  وتنص  الدواء«. 
للمعامل الوطنية« سعيًا إىل »سد حاجة السوق 
من األصناف املعنية عرب بدائلها احمللية«. أمر 
مماثل ال ينفذ يف ليلة وضحاها بل حيتاج اىل 
النيابية  أو أكثر وفق رئيس جلنة الصحة  سنة 
قصوى  ضرورة  يشكل  »لكنه  عراجي،  عاصم 
وقد تأخرنا يف اجنازه سنوات. علما أن من شأن 
ذلك أن يساهم يوفر الكثري من الوظائف أيضا. 
وهو ما يوجب دعم هذه الصناعة جّديا مما ميكنها 
مستقبال من تغطية %41 من حاجة السوق«. لكن 
وغري  اعتباطيا  يكون  »أن  ميكن  ال  تشجيعها 
املركزي  املخترب  صالحية  من  وهذا  مراقب، 
الذي تفتقد اليه الدولة اللبنانية. املخترب أولوية 
ملراقبة األدوية املصنعة وأدوية اجلينرييك غري 

املذكورة على الئحة منظمة الصحة العاملية«.
عني  يف  الواقع  املخترب  أن  اىل  االشارة  جتدر 
النواب  رئيس جملس  مقر  من  بالقرب  التينة، 
لـ«دواع   2007 عام  أبوابه  أقفل  بري،  نبيه 
يف  وزراء  صحة  وزراء  تواىل  ومذاك  أمنية«! 
أن  دون  من  إنشاء خمترب،  بند  برناجمهم  رأس 
يصدق أّي منهم، رغم ان كلفة انشائه ال تتعدى 
عدة  دول  عرضت  وقد  دوالر،  ماليني  أربعة 
التكفل بانشائه، اال أن مصلحة الكارتيل كانت 
تعلو على املصلحة الوطنية. ويسأل رئيس جلنة 
الصحة عما مينع أن يكون لبنان كاألردن الذي 
يصّنع دواء بـ800 مليون دوالر ويصدر بـ 500 
أدوية  تصديرنا  دون  حيول  الذي  وما  مليون؟ 

اىل العراق مثال؟

»هندسات دوائية«
خيارات.  جمموعة  اىل  الصحة  وزارة  ختلص 
أحدها رفع الدعم عن أدوية OTC، كاملسكنات 
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رىل إبراهيم
يوفر  االلتهاب واالسهال وغريها، مما  وأدوية 
120 مليون دوالر، مع االبقاء على دعم املواد 
وترى   .100% بنسبة  احمللية  لألصناف  األولية 
أن رفع الدعم اىل سعر املنصة أي 3900 لرية 
املزمنة  غري  العامة  الصحة  أدوية  عن  للدوالر 
ارتفاع  سيوفر 50 مليون دوالر مما يؤدي اىل 
املئة.  100 يف  الدواء بنسبة تتجاوز  سعر هذا 
والتوقعات هنا أن يرتاجع الطلب والتهريب على 
استكمال  الدراسة  وقد طرحت  األصناف.  هذه 
تصحيح أسعار أدوية اجلنرييك املستوردة، مبا 
ذلك  شأن  ومن  أخرى.  دوالر  مليون   50 يوّفر 
خفض أسعار اجلينرييك )نسخة مماثلة للدواء) 

بنسبة %30 عن »الرباند«.
نسبة  اىل  الدعم  رفع  املطروحة  اخليارات  ومن 
تغطية 3900 لرية للدوالر عن األدوية املستوردة 
اليت هلا مثيل حملي مصنع بالكامل، لتوفري 40 
مبدى  يتمثل  رئيسي  حتد  وسط  دوالر،  مليون 
قدرة املصانع على تلبية حاجة السوق %100 على 
املدى القصري. ومثة خيارات أخرى، منها ختفيف 
الدعم لألدوية اليت يقل مثنها عن 125 ألف لرية 
الثمن وصوال  وترشيد صرف األدوية املرتفعة 
اىل اجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة، مبا 

يوفر ما ال يقل عن 100 مليون دوالر.
املشرتكة  واللجان  الصحة  وجلنة  الصحة  وزارة 
متفقة على أهمية االبقاء على الدعم ألن البديل 
هو الفوضى االجتماعية الشاملة والتسبب بقتل 
»ترشيد  منهم.  الفقراء  وخصوصا  املرضى 
االحتياطي  دوالر  استعمال  أمد  الطالة  الدعم« 
يف مصرف لبنان هو احلل الوحيد واألصح، ولو 
كان جيب أن تتم هذه »النفضة« منذ سنوات. 
عما  سالمة  رياض  املصرف  حاكم  سؤال  لكن 
ميكنه تأمينه للدواء من مبلغ الـ800 مليون دوالر 
الذي يدعي أنه املتبقي من االحتياط، ال جواب 
الصحة  وزارة  تزوده  أن  احلاكم  يريد  عليه. 
بالئحة االدوية اليت ترغب يف دعمها، ليدرسها 
وذلك،  دعمها.  ميكنه  أدوية  أي  بنفسه  ويرى 
دوائية  هندسات  سوى  يعين  ال  سالمة،  بلغة 
الوحيدة  النافذة  أن  على  التجار.  مع  باالتفاق 
علمي  الدواء بشكل  العمل وسوق  هذا  لتنظيم 
النهاء الفوضى احلاصلة وهدر املليارات، ال يتم 
اال عرب اقرار قانون الدواء الذي أنهت دراسته 
جملس  رئيس  يضعه  أن  بانتظار  الصحة  جلنة 

النواب على جدول اهليئة العامة.

    اقرتحت الوزارة اإلبقاء على دعم املواد األولية 
التي تدخل يف صناعة الدواء بنسبة %100

الدراسة تنقسم حوهلا آراء متابعي ملف الدواء 
سكرية  امساعيل  السابق  النائب  لبنان.  يف 
يراها »ترقيعًا«. اما عراجي، فيعتربها »منطلقًا 
جّيدًا إلرساء تغيري«، أخذًا يف االعتبار مالحظاته 
للمّس  بداية  تكون  وقد  أعاله.  املذكورة 
بامتيازات جتار الصحة الذين أمعنوا أخريا، رغم 
االنهيار احلاصل، بتخزين الدواء وتهريبه وقطعه 
من السوق، ليضمنوا أرباحهم اليت تتضّخم منذ 
عقود، حبمايات سياسية وطائفية. لكن، حبسب 
تطبيق  العربة يف  تبقى  للدراسة،  »املرتاحني« 
الئحة األدوية احملددة للدعم من وزارة الصحة 
تدخالت حلشوها  دون  من  حاهلا  على  وابقائها 
يف  مشجعة  ليست  التجارب  اضافية.  بقوائم 
قبيل  اليوم  األساسي  فالتحدي  السياق،  هذا 
ضمان بقاء الالئحة على حاهلا، هو امرارها كما 
مؤلفة  92، جرى حتديد الئحة  العام  هي. ففي 
من 290 دواًء من دون أن تبصر النور، كذلك 
يف العامني 1996 و2000... وصوال اىل العام 
2004 حني حال التجار دون عقد اجتماع للخروج 
مبحاولة  أيضا  التذكري  ويفرتض  ما.  بالئحة 
سكرية القفز فوق كارتيل األدوية لشراء أدوية 
السرطان من دولة اىل دولة، مبا خيفض 50% 
منع  برمته  النيابي  اجمللس  لكن  سعره،  من 
يلقى  أن  كان جيب  اخليار  وهذا  ذلك.  حتقيق 
باالضافة  حسن،  محد  الصحة  وزير  من  أولوية 
الدولية  لبنان  اتفاقات  لتعديل  ملحة  اىل حاجة 
اليت تضر به، اذ مثة بلدان متنع استرياد أدوية 
من لبنان )كاألردن) فيقتصر التعامل معها على 

االسترياد منها!

السياسي  املشهد  يبدو 
على  مقباًل  اإلسرائيلي 
إذا  دراماتيكية،  تغرّيات 
ساعر،  غدعون  استطاع  ما 
»الليكودي«  القطب 
املنشّق، املضّي يف خطوته 
آخرها،  إىل  االنفصالية 
ضّده  األحزاب  تتكّتل  ومل 
انتخابات  االنزالق حنو  ملنع 

مبكرة.
الباب  تفتح  قد  خطوة  يف 
املشهد  يف  تغرّيات  على 
إسرائيل،  يف  السياسي 
أعلن الوزير السابق وعضو 
عن  احلالي  »الكنيست« 
غدعون  »الليكود«،  حزب 
حزبه  عن  انشقاقه  ساعر، 
حزب  تشكيل  إىل  وتوّجهه 
رئاسة  على  ينافس  جديد، 

شأنها، كاآلتي:
من  ساعر  انسحاب  من  األول  املتضّرر  ــــ 
»الليكود« على أبواب انتخابات مرّجحة يف حال 
حّل »الكنيست« بالقراءات الثالث بعد املصادقة 
على حّله بالقراءة التمهيدية، هو نتنياهو، الذي 
مل يعد متيّقنًا مّما إذا كان سيفوز مبكانة احلزب 
األول جلهة عدد املقاعد يف »الكنيست« املقبل، 
مع سحب احلزب اجلديد وكذلك حزب منافسه، 
السابق  األمن  وزير  يرتأسه  الذي  »ميينا«، 
اليمني،  ناخبة وازنة من  بينت، شرحية  نفتالي 

ومن »الليكود« نفسه. 
يعين ذلك أن نتنياهو لن يضمن تكليفه تأليف 
له،  ضامن  شبه  كان  بعدما  املقبلة،  احلكومة 
و«القائمة  واليسار  الوسط  استطاعة  تعّذر  مع 
العربية« وحزب »إسرائيل بيتنا« بقيادة الوزير 
السابق أفيغدور ليربمان جتميع عدد مقاعد كاٍف 
لتأليف احلكومة. هكذا، بات القلق لدى نتنياهو 
حول  متمحورًا  كان  وبعدما  نفسه،  اليمني  من 
بينت فقط، أصبح اآلن من داخل البيت احلزبي 

»الليكودي«.
بالتحّدي  املشبع  املشهد  هذا  خلفية  على  ــــ 
السؤال  يتقّدم  »الليكود«،  لرئيس  واخلطورة 
بالفعل،  االنتخابات ستجرى  كانت  إذا  ما  حول 
وما إذا كان نتنياهو سيعمد إىل فرملة املسار 
إجياد  والعمل على  »الكنيست«،  القانوني حلّل 
أبيض«  »أزرق  حزب  رئيس  مع  ما  تسوية 
األمن  وزير  احلالية،  احلكومة  يف  معه  املؤتلف 
بين غانتس، سعيًا للخالص من كابوس سياسي 

مقبل.
ــــ إذا تقّررت االنتخابات لن يقتصر ضرر ساعر 
بل  فقط،  نتنياهو  ورئيسه  »الليكود«  على 
سينسحب أيضًا على حزب »ميينا« األكثر تطّرفًا، 
إذ ُيقّدر من اآلن أن جيذب احلزب اجلديد شرائح 
خمتلفة من اليمني السياسي وناخبيه، إىل جانب 
الوسط، ورمّبا كذلك من يسار  ناخبة من  كتلة 
أن  أوىل،  بقراءة  يعين،  ما  ومركزه،  الوسط 
ساعر سيتقّدم املشهد السياسي ويكون منافسًا 
فعليًا على رئاسة احلكومة املقبلة، وليس عامل 
إزعاج لـ«الليكود« ورئيسه نتنياهو، أو منافسًا 

اعتياديًا لألحزاب األخرى، فقط.
كيفما اّتفق، خطوة ساعر ال تزال يف بداياتها، 
وإن كانت تفتح اجملال أمام تغيريات سياسية 
يف الداخل اإلسرائيلي، من شأنها قلب موازين 

القوى فيه.
 وعليه، ُيطرح السؤال: هل يسمح املتضّررون 
خطوة  تنجح  بأن  كثرتهم،  على  السياسيون، 
ساعر؟ وهل سيعملون، واحلال هذه، على فرملة 
انتخابات  إىل  التوّجه  ومنع  »الكنيست«  حّل 
وإن  حاليًا،  متيّسرة  غري  اإلجابة  تبدو  مبكرة؟ 
كان املؤّكد أن اخليارات والبدائل حمدودة أمام 

املتضّررين.

تعاظم التحّديات أمام نتنياهو:

انشقاق دراماتيكي يف »الليكود«

الشخصية يف  املصلحة  نتنياهو على ضرب صدقية ساعر وتظهري  ردّ  رّكز 
قرار انسحابه من »الليكود« )أ ف ب (

يحيى دبوق

احلكومة املقبلة. إعالٌن يرسم عالمات استفهام 
حول ما إذا كانت هناك خطوات انشقاق مماثلة 
ستشهدها األحزاب اإلسرائيلية قبيل االنتخابات 

املبكرة الرابعة، من شأنها إطاحة نتنياهو.
وفاجأ القطب »الليكودي« احللبة السياسية مبا 
أقدم عليه، وإن كان خالفه الشخصي مع رئيس 
حزبه السابق، رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، 
السياسي  وحراكه  حضوره  من  يتجّزأ  ال  جزءًا 
ومواقفه املتقادمة داخل »الليكود«، كشخصية 
عام  منافسته  غمار  خاضت  لنتنياهو،  معارضة 
تلّقت  أنها  إال  »الليكود«،  رئاسة  على   2019
هزمية كبرية جّدًا يف االنتخابات الداخلية للحزب، 
لذلك  تالفيًا  له.  زعيمًا  نتنياهو  َكّرست  واليت 
طريقه  شّق  املّرة  هذه  ساعر  َقّرر  السيناريو، 
بنفسه عرب تشكيل حزب جديد، وهو ما َتسّرب 
أشهر.  منذ  لديه  ودراسة  اهتمام  موضع  أنه 
وأعطى أول استطالع للرأي، احلزب اجلديد الذي 
االنتخابات  يف  مقعدًا   12 بعد،  امسه  ُيعَلن  مل 

املقبلة. 
وهي نتيجة مرّشحة لتتضاعف يف حال انضمام 
أو  إىل ساعر،  »الليكود«  أقطاب  آخر من  عدد 
بينها  من  متداولة،  أخرى  سيناريوات  حتّقق 
اإلسرائيلي  اجليش  أركان  رئيس  انضمام 

السابق، غادي أيزنكوت، إىل احلزب الوليد.
إىل  واضحة  إشارة  إعالن ساعر  تضّمنه  ما  يف 
إن  قال  إذ  املقبلة،  االنتخابية  محلته  وجهة 
املصاحل  خلدمة  أداة  وأصبح  َتغرّي،  »الليكود 
الشخصية لزعيمه )نتنياهو) مبا يف ذلك حماكمته 

اجلنائية«. 
وأضاف: »مل يعد بإمكاني دعم احلكومة بقيادة 
نتنياهو، ومل يعد بإمكاني أن أكون عضوًا يف 
الليكود حتت قيادته. أقول مع األسف، بصفيت 
شخصًا رآه القائد املناسب لقيادة البالد وشغل 
مناصب عليا يف حكومته، فإن إسرائيل حباجة 
ال  ونتنياهو  اآلن،  واالستقرار  الوحدة  إىل 
يستطيع توفري أّي منهما«. وسرعان ما جاء رّد 
ساعر  على ضرب صدقية  رّكز  الذي  نتنياهو، 
وتظهري املصلحة الشخصية يف قرار انسحابه من 
»الليكود«، معتربًا على لسان املتحّدث بامسه أن 
»ساعر يغادر احلزب بعدما َتبنّي له أنه سيخسر 
يف االنتخابات التمهيدية والداخلية يف الليكود، 
قائمة  يف  األوائل  العشرة  ضمن  يكون  ولن 
ذلك،  موازاة  املقبلة. ويف  لالنتخابات  احلزب« 
أعاد مقّربون من نتنياهو نشر تصرحيات لساعر 
السياسي،  بيته  هو  »الليكود«  أن  فيها  يؤكد 

وأنه لن ينسحب منه مهما كانت الظروف.

    إذا تقرّرت االنتخابات لن يقتصر ضرر ساعر على 
»الليكود« ورئيسه نتنياهو

وإن كان من املبكر استكشاف تداعيات خطوة 
يف  مالحظات  مجلة  إيراد  ميكن  أنه  إال  ساعر، 
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مـقاالت وتـحقيقات

هل انقلب سحر الشرق األوسط على الساحر األمريكي؟ 
د. جـريارد ديـب

مل يكتمل، على ما يبدو، رسم مشروع الشرق األوسط اجلديد 
كما أراده الالعب األمريكي منذ نهاية احلرب العاملية الثانية؛ 
اخلارجية األمريكية  به علًنا وزيرة  بّشرت  الذي  هذا املشروع 
كونداليزا رايس، قبل مخسة عشر عاًما، ومن تل أبيب حتديًدا، 
جو  وأبرزهم  آخرون،  أمريكيون  مسؤولون  ذكره  على  وأتى 
األمريكي  الشيوخ  جملس  عضو  يومها  كان  الذي  بايدن، 
املتحدة  للواليات  املنتخب  الرئيس  اليوم  وهو   ،٢٠٠٦ عام 

األمريكية. 
فهل سيقدم الرئيس املنتخب، جو بايدن، على إعادة وضع 
اللمسات األخرية هلذا املشروع؟ أم إّن الظروف تغرّيت اليوم 
واختلفت عن تلك اليت كانت عليها يف السابق، عندما كان 
سريضخ  فهل  األمريكي؟  الشيوخ  جملس  يف  عضًوا  بايدن 
ملتطلبات التغريات الراهنة، وُيقدم على اإلعرتاف بعامل متعّدد 

األقطاب؟
ال شّك يف أّن العامل قد تغري، ومن ضمنه الشرق األوسط. 
ومن املؤّكد أّن الواليات املتحدة، مل تعد القطب القائد واملؤثر 
الوحيد يف املنطقة؛ إذ، مل يعد ممكًنا جتاهل احلضور الروسي، 
وال احللم الصيين الذي بات أشبه بالواقع. كما أننا اليوم، يف 

شرق تتقامسه أقطاب العبة رئيسية، كاإليراني والرتكي.
أضف إىل هذا كّله، هناك »بعبع« العرب املتمّثل بالشبح 
اإليراني بعد أن كان اإلسرائيلي لسنواٍت خلت، وهذا ما دفع 
بدول عربية إىل التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي. وهذا ما أكّده 
وزير اخلارجية البحريين، عبد اللطيف الزياني، يف كلمته مبؤمتر 
مع  التعاون  بأّن  عشرة،  السادسة  دورته  يف  املنامة  حوار 
إسرائيل يأتي ضمن إطار تعزيز أمن اخلليج بتوسيع الشراكات، 

ودرًءا للخطر اإليراني على املنطقة.
الشبلي،  ناصر  العراقي  النقل  وزير  قال  السياق،  هذا  يف 
إّن بالده ستكون احملطة الرئيسة يف مشروع الطريق الدولي 
آسيا  قارتي  بني  الرابط  احلرير(  )طريق  والبحري  الربي 
وأوروبا. وأضاف: »إّن تنفيذ طريق احلرير عرب العراق سيوفر 
مردوًدا إقتصادًيا كبرًيا للبالد، وهو مرتبط بإجناز ميناء الفاو 

الكبري«.
طريق  بإنشاء  مبادرتها   ٢٠١٣ عام  الصني  أعلنت  وقد  هذا 
احلرير اجلديد، وهو عبارة عن شبكة من املوانئ وسكك احلديد 
اليت سرتبط ما يقارب ٦٥ بلًدا حول العامل. كما وإّن للقيصر 
الروسي كلمته، يف أكثر من منطقة عربية، ال سيما يف سوريا، 
اجليوسياسية  ودراسته  العسكرية،  قواعده  فيها  وضع  اليت 
ألكثر من مخسني عاًما. وال أحد يتنّكر للدور الروسي يف ليبيا، 

عرب الدعم لقوات حفرت، وشركة فاغنر لألمن الذاتي.
الناعمة  قوته  عرب  األمريكي  جنح  فقد  خبري،  ليست  املنطقة 
ببّث فلسفة الفوضى؛ فتحّركت شعوب املنطقة وثارت مطالبة 
بالدميقراطية، ولكّنها اصطدمت بأطماع خبيثة، إلعادة األجماد 
الشرق  ُطبقت، وال  الدميقراطية  وفرض اهليمنات عليها. فال 

العربي استنهض قوميته من جديد.
احلرب  يف  العرب  طموح  تشبه  السيكونية،  الصورة  هذه 
بتحرير  فيصل،  امللك  اإلنكليز  وعد  عندما  األوىل،  العاملية 
املنطقة العربية من نري اإلحتالل العثماني وإعطائها استقالهلا، 
ولكن بفارق بسيط، إذ إّن املنطقة آنذاك كانت مقسّمًة مسبًقا 
انتزعت  يبدو  ما  على  اليوم،  بينما  بيكو،  سايكس  باتفاقية 

الريشة من الرسام األمريكي، وبدأ التشويه.
أدخلت املنطقة يف زواريب األطماع اإلقتصادية، والسياسية، 
واألمنية، وأرخت العقوبات األمريكية على دوهلا ثقال كبرًيا، 
لدرجة إحداث الفوضى. هذه الفوضى أوقعت املنطقة فريسة 
يفّتش  العثماني  املّد  فدخل  البعيد.  قبل  القريب  أطماع 
إمرباطوريته،  أجماد  إلعادة  الفارسي  وسارع  ماضيه،  عن 
القرن،  تطبيق صفقة  التسريع يف  من  إسرائيل  واستفادت 
وعلت أسهم موجة التطبيع. كلّ  هذا حصل على وقع تزايد 
بدور  املتمثلة  املهيمنة  القوة  الصاعدة، وضعف  القوة  نفوذ 
احلرب  حظوظ  يرفع  ما  وهذا  العامل.  يف  األمريكي  الشرطي 
اإلقليمية، اليت تتسارع وتريتها يف ضوء اغتيال العامل النووي 
اإليراني حمسن زاده، حيث وّجهت إيران إصبع اإلتهام صوب 

إسرائيل، وتوّعدت بالرد.
ال أحد ينكر أّن اإلدارة األمريكية اجلديدة وعلى رأسها الرئيس، 
الدور األمريكي يف املنطقة عرب  أمام حتّدي تكريس  ستكون 
خارطة  رسم  يف  وحتديًدا  الدولية،  اللعبة  مبفاتيح  اإلمساك 
ترك  ترامب،  الرئيس دونالد  األوسط. فعهد  الشرق  منطقة 
إرًثا ثقيال، معّقًدا ومتخّبًطا، لدرجة لو ُأعيد انتخابه من جديد، 

لكان غري قادر على تصحيح ما اقرتفت يداه.
بايدن على تشكيلها،  اليت يعمل  اجلديدة،  األمريكية  اإلدارة 
بإعادة اإلمساك بريشة الرسم من جديد. فأمريكا، لن  تأمل 
تتخلى عن دورها الذي رمسته بعد سقوط القطب الشيوعي 
الشيوعي الصيين،  أمام الصعود  السوفياتي، ولن تستسلم 
وال أمام القيصر الروسي ومن يدور يف فلكهما. ففي قراءة 
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إحياء صداقات  على  أنه سيعمل  لنا  يتبنّي  بايدن،  لتصاريح 
بايدن  فسياسة  منها.  األوروبية  سيما  ال  املتحدة،  الواليات 
الداهم  اخلطر  أّن  جيًدا  تدرك  الواقعية  النظرة  على  املرتكزة 
ملوقعها العاملي، بات أكثر من جدّي، وأّن أمريكا بثقل فريوس 
كورونا على اقتصادها لن تستطيع تقديم خطة ماريشال ثانية، 

لتفعيل دورها العاملي.
أخرًيا، قد تنقذ واقعية بايدن يف سياسته اخلارجية، ما هّدمته 
عامل  إىل  املتحدة  الواليات  أخذت  اليت  الرتامبية  اإلنعزالية 
الصفقات واألعمال، إن استطاعت ختطي القوة الصاعدة يف 
يف  للتوزيع  جاهًزا  سيكون  الذي  كورونا  لقاح  أّما  املنطقة. 
األسبوع الثاني من شهر كانون األول، حبسب ما أعلن مركز 
السيطرة على األمراض، فإن أثبت فعاليته فقد ُيعيد الصورة 
كما  العظمى.  أمريكا  عن  اهلوليودية  السينما  رمستها  اليت 
وقد يستطيع بايدن فعلها، إذا أفلح يف منع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، من استفزاز إيران وجّرها إىل 

حرب مفتوحة يف املنطقة.

بينما ينتظر  اللبنانيون  احلقيقة يف ملف إنفجار مرفأ  بريوت ، ال 
يزال التخبط مسيطرًا على آداء احملقق العدلي  القاضي فادي 
صوان. ختبط، ظهر وبوضوح تام يف اجللسة األخرية اليت كان 
عضو  إفادتي  اىل  لإلستماع  الفائت  الثالثاء  يعقدها  أن  جيب 
السابق  واملدير  شحاده  احلاج  هاني  للجمارك  األعلى  اجمللس 
إلقليم بريوت باإلنابة موسى هزمية، وذلك بعدما إدعى عليهما 

احملامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.
 فما الذي حصل الثالثاء الفائت وألي أسباب مت تأجيل اجللسة 
بتوقيف  القانونيني  حبسب  تنتهي  أن  املتوقع  من  كان  اليت 

احلاج شحاده وهزمية؟.
مصادر  تقول  وهنا  اجللسة،  تأجيل  هو سبب  األمر  أغرب يف 
قانونية متابعة للملف، إن احلاج شحاده وهزمية حضرا اىل مكتب 
القاضي صوان يف  قصر العدل  يف بريوت لكن وكيلي الدفاع 
عنهما مل حيضرا بسبب اإلضراب  الذي أعلنته يومها  نقابة احملامني  
يف بريوت إحتجاجًا على املّس بسمعة  القضاء . أن تؤجل جلسة 
بسبب إضراب نقابة احملامني فذلك ألمر أكثر من طبيعي وقد 
حصل سابقًا وقد حيصل يف أي وقت، ولكن أن يعمد احملقق 
العدلي اىل تأجيل اجللسة بسبب هذا اإلضراب ألسبوعني فهو 

األمر الذي تطرح حوله عالمات إستفهام كثرية!.
تأجيل  ملاذا  قانونية،  مصادر  تسأل  السياق،  هذا  ويف   
احلجم  بهذا  ملف  حيتمل  وهل  التأخري؟  هذا  وكل  األسبوعني؟ 
مزيدًا من التأجيل واملماطلة يف إنهاء  التحقيقات  وإصدار القرار 

الظين؟.
عادة عندما يلجأ القاضي اىل تأجيل جلسة إستجواب لشهر أو 
شهرين حتى، يكون ذلك بسبب الضغط الذي يشهده جدول 
ويؤجل  بقريب،  ليس  موعد  حتديد  اىل  يضطر  لذلك  جلساته 
اجللسة على أساسه، ولكن ماذا لو كنا امام ملف كجرمية  املرفأ  

ال جلسات يومية أو أسبوعية فيه؟! 
فاحملامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أنهى حتقيقاته 
الذي  العدلي  احملقق  على  أحاهلم  ثم  املوقوفني  على  وإدعى 

أنهى إستماعه هلم أيضًا وإنتهى من جلسات اإلستجواب.
 فلماذا إذًا تأجيل األسبوعني؟. 

اجلواب حبسب مصدر قانوني رفيع هو ألن القاضي صوان يريد 
من خطوته هذه كسب املزيد من الوقت، خصوصًا بعدما عقد  
الرسالة  مع  يتعاطى جبّدية  األخرية ومل  النواب  جلسته  جملس 
بأن  األخري  واليت طلب فيها  العدلي  اليت وصلته من احملقق 
يقوم اجمللس بواجبه مع وزراء العدل واألشغال و املال  احلاليني 
إنفجار  يف  تورطهم  حول  شبهات  توجد  الذين  والسابقني 

املرفأ.
اإلّدعاءات  من  املزيد  الصرب  بفارغ  ينتظرون  اللبنانيون  إذًا، 
واحملقق  و القضاة ،  الوزراء  أي  املتورطني  لكبار  والتوقيفات 
العدلي يواجه هذا اإلستعجال بتأجيل جلسة اإلستماع ملوظفني 
من  أكثر  يدم  احملامني مل  إضراب  أن  علمًا  إثنني ألسبوعني، 
يوم واحد، وهل ستعقد هذه اجللسة بعد أسبوعني أم أن حّجة 
ورأس  عيدي  امليالد   أبواب  على  أننا  الثاني ستكون  التأجيل 

السنة!؟.
أسئلة على احملقق العدلي اإلجابة عليها باألفعال ال باألقوال، 
ألن دماء الضحايا واجلرحى تستأهل أكثر من تسريع اإلجراءات 

والتحقيقات والقرارات الظنية واألحكام.

الـتخّبط سـيد املـوقف يف 
تـحقيقات إنـفجار املــرفأ

مارون ناصيف

خصومها  وتنافس  الضروس،  حبربها  سوريا  غرقت  حني 
أيضا  صاروا  الذين  السابقون  »االفرتاضيون«  وحلفاؤها 
خصوما مّلا ضعفت، كان الرئيس اللبناني ميشال عون، يفتح 
كل يوم اخلرائط العسكرية ويتابع تطور األوضاع حلظة بلحظة 
دائما  اعتربه  ما  على  السوري  اجليش   « انتصار   « متمنيا 

»مؤامرة على سورية«.

 بقي الرئيس عون على تواصل مع الرئيس السوري بشار 
األسد قبل وبعد وصوله اىل سدة الرئاسة يف لبنان، رافضا 
الضغوط  كل  وصاّدا  واملعنوية،  املادية  االغراءات  كل 
عن  لثنيه  مورست  اليت  واالرهابية  والعسكرية  السياسية 

موقفه. 

 قال عنه الرئيس األسد يف حينه:« ان اجلنرال عون خاصم 
اللبنانيني  على  متمنيا  بشرف«  وصاحلها  بشرف  سوريا 
االلتفاف حوله ألنه رئيس وطين، وذلك يف كالم مسعته أنا 

شخصيا من الرئيس السوري يف العام ٢٠١٤. 

قد  كان  ما  اىل  سوريا  مع  أحد  خصام  يصل  مل  بالفعل    
وصل اليه القتال العسكري الذي قاده الرئيس ميشال عون 
انتهى بنفي اجلنرال  القرن املاضي والذي  أواخر مثانينيات 
املتمرد اىل فرنسا ودخول اجليش السوري اىل قصر بعبدا 
اجليش  وتوحيد  البالد  شؤون  حلود  اميل  اجلنرال  تولي  ثم 
اللبناني ومحاية املقاومة ثم التنافر مع الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري. 

   حني كان عون يقاتل ألجل ما اعتربه آنذاك استقالل لبنان 
وخروج كل القوى األجنبية من على أرضه، كان الكثري ممن 
انقلبوا على سوريا الحقا، يتبارزون يف خطب ودها واالنتظار 
على أبواب الضباط السوريني للحصول على ُفتات املناصب 
واملال قابلني بُذلٍّ مل تعرف البالد مثيال له اال يف العصر 

العثماني.   

  كان مرصودا للبنان تطويق كل مقاومة على أرضه بذريعة 
» السيادة واالستقالل«، وكان اجلميع ينتظر عودة اجلنرال 
عون من فرنسا لتوسيع نطاق املعركة ضد حزب اهلل. لكن 
ميشال عون عاد ليفتح صفحة جديدة فاجأت اجلميع، فيمد اليد 
للحزب ويعقد معه أهم اتفاقية تفاهم أسست الخرتاق كبري 
اللبنانية وضمنت غطاء مسيحيا حمرتما وواسعا  الساحة  يف 
للحزب يف معركته ضد إسرائيل. كانت ورقة التفاهم أفضل 

وأهم وسيلة حلماية لبنان من االنزالق اىل حروب الداخل. 

   مل يقبل عون كل االغراءات والضغوط اليت تعّرض هلا كي 
الدوالرات، وُفرشت  مليارات  ُعرضت عليه  يناهض احلزب. 
او حتى  اهلل  يقاتل حزب  لكي  أمحر،  الوعود على سجاد  له 
بقي  لكنه  الرئاسة،  على  له وحيصل  مناهضا  موقفا  ليعلن 
وفيا لعهده مع السيد حسن نصراهلل، ووصل اىل الرئاسة 
بشرف التحالف ال خبيانته، ثم اختار ان ميد اليد للجميع، فكان 
االتفاق مع تيار املستقبل ومع القوات اللبنانية ومع احلزب 

التقدمي االشرتاكي وحركة أمل وغريهم. 

   ان رجال كهذا، حافظ على شرف املوقف يف أوج الضغوط 
اسرتاتيجية  عن  يتحدث  به حني  التشكيك  مُيكن  ال  اهلائلة، 
دفاعية جديدة، فلو كان يريد تغيري جماري الرياح، لكان فعل 
يف مرحلة ضعف اجلميع، وهشاشة اجلميع، وختاذل اجلميع، 
فهل  يفعل فيما الشريك واحلليف الذي حتالف معه يف معركة 
والدولية،  اإلقليمية  الرياح  كل  ضد  الرئاسة  اىل  الوصول 

يتصدر املشهد يف لبنان واملنطقة؟  

الصعب  من  بشرف،  ويتحالف  بشرف،  يقاتل  رجال  ان    
التشكيك به يف املنعطفات، حتى ولو كان الغرب األطلسي 
وعلى رأسه أمريكا حاليا ميارسون أقسى الضغوط ويهددون 
بعدم  وينذرون  اهلل،  حزب  شركاء  على  العقوبات  بتوسيع 
اىل  بالوصول  باسيل  جربان  الوطين  التيار  لرئيس  السماح 

الرئاسة ما مل يفككوا التحالف مع احلزب. 

الرياح يف أوج الوهن، فمثله يف      ال تشككوا مبن صدّ 
هذه البالد قليُل.

ا تشككوا بالرئيس 
عون...فهو لن حييد

سامي كليب
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مـقاالت وتـحقيقات

 »جمزرة« ثانية لفضلو خوري:
فـّتش عـن سـوء اإلدارة!

هديل فرفور

سالمة  رياض 
شخصًا.  ليس 
سالمة  رياض 
يف  نهجًا  بات 
حتميل الطبقات 
هشاشة  األكثر 
األزمة  وزر 
وسوء  املالية 
واهلدر  اإلدارة 
 . والفساد 
اجلامعة  قرار 
يف  األمريكية 
زيادة  بريوت 
عرب  األقساط 
سعر  رفع 
الدوالر  صرف 
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الصايغ،  استقالة  رغم  اجلامعة 
يف  احلماية  مسؤول  كتقاضي  أو 
راتب  ضعفي  من  »أكثر  اجلامعة 
وزير الداخلية«، على ما تفيد رسالة 
»األخبار«، وكانت قد  اّطلعت عليها 
وّجهت إىل خوري عقب جمزرة الصرف 
اجلماعي قبل ستة أشهر، تفّند مجلة 
من املصاريف »غري الضرورية« اليت 
رعتها اجلامعة يف خضّم األزمة املالية 
اليت كانت تعصف بالبالد. فهل فّكر 
خوري يف معاجلة هذه البنود قبل أن 
يلجأ إىل حتميل الطالب وزر األزمة؟ 
اختاذ  على  وُأجرب  »حوصر«  ما  وإذا 
قرار رفع األقساط، فلماذا مل ُيعلم 
الفصل؟  بداية  منذ  باألمر  الطالب 
بإصالحات  قراره  ُيرفق  مل  وملاذا 
أرسته  الذي  اهلدر  ملكامن  جذرية 
واالستنسابية  العشوائية  التوظيفات 

اليت انتهجتها إدارته؟
من  لكثري  ُمفاجأة  القرار  ُيشّكل  مل 
باعتبار  وموظفيها،  اجلامعة  أساتذة 
لطاملا  احلالية  اإلدارة  »توجهات  أن 
على  مكتسباتها  تعزيز  حنو  كانت 
حبسب  اآلخرين«،  حقوق  حساب 
أّن  اعتربت  اجلامعة  داخل  مصادر 
بشحطة  املئات  بصرف  قام  »من 
صاحبة  األمساء  من  ومعظمهم  قلم، 
اخلربة والكفاءة األكادميية واإلدارية، 
يرتّدد  لن  املالية،  موارده  لُيحّصن 
يف الدفع باجتاه حتميل الطالب وزر 

أزمة من صنع يديه«.

    أحد مـُستشاري خوري يتقاضى راتبًا 
يصل اىل 8000 دوالر شهريًا

وإذ ُيقّر عدد من أساتذة اجلامعة بأن 
دورًا يف  احلالية  االقتصادية  لألزمة 
اجلامعة،  يف  مالية  بأزمة  التسبب 
االقتصادي  الوضع  أن  هؤالء  يؤكد 
اجلامعة  على  ليؤثر  كان  ما  للبلد 
تتمثل  داخلية  أسباب  توافر  »لوال 
يف سوء إدارة مالية من قبل رئيس 
اجلامعة الذي يبدو أنه حممّي من قبل 
رئيس جملس األمناء فيليب خوري«. 
اإلدارة،  سوء  اتهامات  ُيعّزز  وما 
املطالبات اجلدية على لسان عدد من 
متخّرجي هذا الصرح العريق بضرورة 
حساباتها  نشر  على  اجلامعة  إقدام 
اخلمس  السنوات  آخر  عن  املالية 
قانونية  ملالحقة  »استعدادًا  األخرية 
أو مراجعات إدارية وحماسبة داخلية، 
خصوصًا بعد احلديث عن قيام إدارة 
من  كبرية  حصة  باستثمار  اجلامعة 
اليوروبوند  سندات  يف  مداخيلها 

وسندات اخلزينة«.

حماربة الفساد يف لبنان...هل هي مستحيلة؟
لبنان  يف  مسؤواًل  تسمع  ال  تكاد 
إال  شعبيًا  أو  حزبيًا  أم  كان  رمسيًا 
الفساد،  على  باحلرب  وينادي 
ويطالب باجتثاثه ومبالحقة الفاسدين 
منهم.  واجملتمع  الدولة  وتطهري 
صرخات ونداءات مألت أركان لبنان 
وأمرًا  يتحقق  مل  منها  شيئًا  ولكن 

واحدًا منها مل ينفذ.
يف  عون  ميشال  العماد  أطلق  فقد 
النيابي  اجمللس  اىل  دخوله  بداية 
 14 قبل  احلكومة  يف  اشرتاكه  ومع 
حملاربة  كتابًا  ووضع  الصرخة  عامًا، 
املستحيل«  »اإلبراء  أمساه  الفساد 
نهبت  اليت  األموال  أّن  يقصد  وهو 
من الدولة واليت يستحيل تربئة ذمة 
حماكمتهم  وجتب  منها  السارقني 
منهم،  املنهوبة  األموال  واستعادة 
مصطلح  عون  العماد  أضاف  وهلذا 
بل  مفلسًا  أو  فقريًا  ليس  »لبنان 
منهوب« وأمواله منهوبة. ورغم كّل 
هذا احلراك مل يصغ أحد ومل يتحّرك 
املعنّيون يف الدولة وعلى كّل الصعد 

من أجل مكافحة اإلرهاب.
اهلل  حزب  خاض   2018 العام  ويف 
حتت  النيابية  االنتخابية  معركته 
الفساد  حماربة  مركزيني  شعارين 
ومحاية املقاومة، وعنّي بعد االنتخابات 
مسؤولية  به  أناط  نوابه  من  نائبًا 
ملف حماربة الفساد وجتميع الوثائق 
املختصة  السلطة  بتصّرف  ووضعها 
قام  وبالفعل  باملهمة،  قُدمًا  للسري 
كّم  اىل  ووصل  عليه  مبا  النائب 
على  تشهد  اليت  الوثائق  من  هائل 
ونهبه ووضعها  املال وسرقته  هدر 
أّي  املختصة،  السلطات  بتصّرف 
القضاء، وانتظر اجلميع النتائج ولكن 
شأن  شأنها  مثر  بال  املسرية  بقيت 

»اإلبراء املستحيل«.
او  سياسي  حترك  كان  وعندما 
قضائي او إداري خجول ملالحقة هذا 
او ذاك ممن كانت رائحة سرقاتهم 
تزكم األنوف حتى ولو كان أصحابها 
العادم  كورونا  بفريوس  أصيبوا 
الطوائف  رؤساء  خرج  الشّم،  حلاسة 
البيضاء  وألبستهم  احلمر  خبطوطهم 
من  وحّذروا  احلمراء  أو  السوداء  أو 
متناسني  الطائفة«  بـ »شرف  املّس 
أو متجاهلني أّن املال املنهوب ليس 
مال الطائفة أصاًل، واّن الطائفة مل 
تكن هي املستفيدة مما ُسرق، ومل 
جيب  قرش يف  املنهوب  من  يدخل 
فقري من الطائفة، ال بل أّن السرقات 
من  الفقراء  معيشة  أعباء  من  زادت 
فقراء  ذلك  يف  مبا  الطوائف  كّل 

الطائفة ذاتها.
الدعم  بظهور  أيضًا  احلال  وتعقد 
للفساد والفاسدين من أمراء الطوائف 
شؤون  على  »القّيمني«  السياسيني 
الدولة، فعندما حاولت احلكومة قبل 
استقالتها إقالة بعض املوظفني من 
متَوّلي شأن مرفق عام نظرًا للكارثة 
فيها،  وشعبه  لبنان  أوقعوا  اليت 
عن  مدافعًا  اجلمع  احتشد  رأينا كيف 
هذا وذاك، وفشلت مساعي اإلقالة 
والتصحيح، وتعاظم شأن املشكو منه 
حتى أضحى أكرب من الدولة وأهّم من 
يضع  القانون  وفوق  النواب  جملس 
يعمل  يشاء،  اليت  القانونية  القواعد 
ويتخطى  هواه  على  منها  بشيء 
القسم األكرب منها كما يريد، ويطيح 
يرّف  ال  جامدة  وعينه  الناس  حبقوق 
هلا جفن ألنه مطمئن للحماية املعقدة 

من الداخل محاية رئيس الطائفة ومعه 
السياسيون املتجّذرون يف السلطة، 
فيه  يرى  الذي  اخلارج  من  ومحاية 
األداة املالئمة لتنفيذ سياسة اهليمنة 
ولقمة  الناس  رقاب  على  والقبض 

عيشهم.
الدستورية  السلطة  القضاء وهو  أما 
املرتكب  إدانة  بها  واملنوط  املعنية 
ومعاقبته وتربئة الشريف ومحايته يف 
اإلخبارات  تلقيه  ورغم  وماله  مسعته 
الضخمة،  وامللفات  والوثائق  اهلائلة 
لطمأنة  كافيًا  حتركًا  يظهر  مل  فإنه 
فيه  ظهر  بشكل  وتصّرف  الناس 
يف أكثر من موقع وحالة متهّيبًا من 
يتلقى  جعله  ما  للمأساة  التصدي 
دون  من  امللفات  على  اليد  ويضع 
يتصرف  أو  يفعل  أو  يتفاعل  أن 
وفقًا لصالحياته، استنكاف يأتي إما 
أو  ذاتّي  خلوف  أو  سياسي  لضغط 
املهّم أنه مل يشَف غليل  لقصور أو… 
بل  ال  الفاسدين  مبالحقة  املطالبني 
خّيب ظّن الكثريين من املعّولني عليه 
خاصة أولئك الذين يرون فيه الطريق 

اإلجباري الوحيد حملاربة الفساد.
وقبل أن أختم هذا العرض ال يفوتين 
املالي  التحقيق  مسرحيات  أذكر  أن 
اجلنائي يف مصرف لبنان، وهو حبّق 
تشّعبات  ملعرفة  الطبيعي  املدخل 
هدر املال العام لكون مصرف لبنان 
الرئيسية  الطرق  عقدة  على  يقبض 
العامة  األموال  حركة  فيها  متّر  اليت 
لو  قليلة  أيام  وميكن يف  واخلاصة، 
ميكن  التعاون،  ومّت  النيات  صدقت 
حول  واضحة  نتائج  اىل  الوصول 
ذلك، لكن حمرتيف نهب املال العام 
املسار  هذا  ضّد  احرتافهم  مارسوا 
اجلنائي  التحقيق  يسّهلوا  ان  وبدل 
ربط  على  أصّروا  لبنان  مصرف  يف 
ذلك بتحقيق جنائي عام يبدأ بقرش 
املختار وينتهي مبصرف لبنان، عمل 
عظم شأنها  مهما  جهة  أّن  نعتقد  ال 
بإمكانها القيام به خاصة بعد أن أصّر 
»التوازي«  عبارة  على  املتذاكون 
و»باملوازاة« عبارة تعين ببساطة أن 
ال حتقيق ماليًا جنائيًا يف لبنان، وَمن 

يِعش يَر…
أما  الداخلي،  الصعيد  على  هذا 
األدهى من كل ما تقّدم فهو الوضع 
وانتقال ملف  اخلارجي  الصعيد  على 
واختاذه  اخلارج  يد  اىل  الفساد 
وانقلب  لبنان،  يف  للتدخل  مدخاًل 
لبنان  سياسّيي  على  ضغط  أداة 
ووضعت املعادلة الرهيبة »اإلذعان 
املسؤول  إّن  حيث  العقوبات«  أو 
بالفساد  تهّدده  وأمريكا  ينهب 
تشهر  او  هلا  باالنصياع  وتلزمه 
سيف العقوبات بوجهه. وهنا يضطر 
املنهوب  املال  حلماية  املسؤول 
وطنية  يفرط حبقوق  أن  الدولة  من 
وسيادية لرتضى أمريكا ومتتنع مؤقتًا 
عن معاقبته وتتحّول األموال املنهوبة 
لبنان  ويتضّرر  ابتزاز  ورقة  إىل 
املسؤول  فساد  من  لبنان  وشعب 
املال  نهب  عندما  األوىل،  مرتني؛ 
العام وعطل مرفقًا او مصلحة عامة، 
السيادة  عن  تنازل  عندما  والثانية 
ما  حلماية  الوطنية  باحلقوق  وفّرط 
فتجده  ذلك  من  األبشع  أما  نهب. 
يف فتح الباب أمام املالحقة الشاملة 
واالنتقائية عرب تهديد البعض بالئحة 
العقوبات على فساد مل يرتكبوه أو 
ذلك  يكون  ارتكابه  على  دليل  ال 

أيضًا.  والضغط  االبتزاز  سياق  يف 
املطلق  رفضنا  مع  طبعًا  هذا  نقول 
للتصرف الكيدي األمريكي، فأمريكا 
لتدين  صالحية  صاحبة  ليست 
لبنانيًا مهما كانت  وتعاقب مسؤواًل 
ارتكاباته، وللقضاء والدولة اللبنانية 
وحدها احلق يف ذلك هذا إذا متّسكنا 
أّن  جند  ولألسف  ولكن  بالسيادة، 
النظرية شيء والواقع شيء آخر وهو 
على  خلروجه  له  رفضنا  رغم  الذي 

القانون يستمّر قائمًا.
هذا غيض من فيض مآسي الفساد 
تعطيل  اىل  أّدى  حيث  لبنان،  يف 
الدولة وإفالسها وإسقاطها وتضييع 
حقوق املواطنني يف أمواهلم ثم فتح 
لبنان أمام التدخل اخلارجي فانتهكت 
وحتّول  اإلرادات  وقيدت  السيادة 
إىل  املسؤولني  من  األكرب  القسم 
عن  باألمرة  مسرّية  تنفيذية  أدوات 
ُبعد بيد اخلارج عامة وأمريكا خاصة، 
وبات الفساد مرضًا أشّد خطرًا على 
ذلك  مبا يف  عداه  ما  كّل  من  لبنان 

االحتالل األجنيب.
نثق  ال  وألننا  تقّدم  ما  ضوء  على 
املعتمدة  والسلوكيات  اآلليات  بكّل 
أنها  خاصة  الفساد  حملاربة  حاليًا 
أو  عجزها  أو  فشلها  وتأكد  ُجّربت 
عدم جناعتها ألكثر من سبب واعتبار، 
تغيري  من  مناص  ال  انه  نرى  فإننا 
األسلوب والوسائل حملاربة الفساد، 

تغيري نراه يف اعتماد ما يلي:
1 ـ إعادة تكوين السلطة على أساس 
يأتي  عادل  وطيّن  انتخابّي  قانون 
اىل احلكم مبن يريده الشعب حقيقة 
وتكون االنتخابات أول حساب شعيب 

للفاسدين.
خاص  استثنائي  قضاء  إنشاء  ـ   2
»قضاء  يسّمى  الفساد  حملاربة 
النزاهة« ويكون مستقاًل قائمًا بذاته 
بفرعية  العدلي  القضاء  جانب  اىل 
اإلداري  والقضاء  واجلزائي  املدني 
العسكري  والقضاء  املالي  والقضاء 
ويكون هذا القضاء من طبيعة  إخل… 
مركبة مدنية وجزائية وإدارية وتكون 
من  كذلك  بها  ينطق  اليت  العقوبات 

هذه الطبيعة املركبة.
3 ـ تطوير قانون اإلثراء غري املشروع 
الذي  الرئيسّي  السيف  هو  الذي 
يستعمله »قضاء النزاهة« حبيث يتّم 

التشّدد يف التدابري التالية:
قضاء  يف  العامة  النيابة  حترك  ـ 
فيها  يشتبه  مرة  كّل  يف  النزاهة 
هناك  تكون  أن  شرط  مبرتكب، 

أسباب جدية للمالحقة.
ـ إسقاط احلصانة أّيًا كان نوعها عن 
أّي مالَحق أمام قضاء النزاهة من رتبة 
وزير اىل رتبة حاجب شاماًل كّل من 

توىل مسؤولية يف وظيفة عامة.
البدء  حلظة  من  املالَحق  يد  كّف  ـ 

مبالحقته وحتى صدور احلكم حبقه.
أّي  عن  املصرفية  السرية  سقوط  ـ 
مالَحق امام قضاء النزاهة مهما كان 

موقعه.
قضاء  أمام  املالَحق  أموال  جتميد  ـ 
النزاهة إال ما لزم منها ملعيشته مع 

عائلته.
التسّرع  دون  من  السرعة  التزام  ـ 
بّت  يتخطى  ال  حبيث  احملاكمة،  يف 
امللف السنة الواحدة من تاريخ البدء 
او  العامة  النيابة  قبل  من  باملالحقة 
هيئة التشريع والقضايا لدى وزارة 

العدل.

أمـني حـطيط

الوضع االقتصادي للبلد ما كان ليؤثر على الجامعة لوال سوء 
اإلدارة املالية )هيثم املوسوي(

لرية،   3900 اىل  لرية   1515 من 
الفقرية  الطبقات  حتميل  متامًا  يشبه 
وفساد  املالية  اهلندسات  وزر 
تراجع  اىل  أدى  الذي  لبنان  مصرف 
احتياطياته وضياع ودائع اللبنانيني. 
يف  اجلماعي  الصرف  جمزرة  بعد 
جديدة  »جمزرة«  املاضي،  حزيران 
يرتكبها فضلو خوري، هذه املرة يف 

حق طالب هذا الصرح العريق.
»مّثة ُمستحقات كثرية ندفعها بالعملة 
رئيس  رسالة  تقول  الصعبة«، 
فضلو  بريوت  األمريكية يف  اجلامعة 
معرض  يف  أمس،  من  أول  خوري، 
مارسته  الذي  لـ«االحتيال«  تربيره 
إدارته على طالبها، عرب رفع األقساط 
على  للدوالر  سعر  باعتماد  اجلامعية 
 3900( املنصة  صرف  سعر  أساس 
لرية( بعدما كانت قد التزمت سابقًا 
أساس  على  الدوالر  صرف  سعر 

1500 لرية ألقساط الفصل األول.
ُحكمًا، من مجلة تلك امُلستحقات اليت 
خوري  راتب  صعبة  بالعملة  ُتدفع 
سنويًا،  دوالر  مليون  بنحو  امُلقّدر 
والذي ُيّول إىل حسابه يف اخلارج، 
من  »حاشيته«  رواتب  وكذلك 
عنهم  امُلرضى  واإلداريني  األساتذة 
والذين ال يزالون يتقاضون رواتبهم 
بالدوالر، فيما تتعّزز يوميًا االتهامات 
بإنشاء  للـ«بريزيدانت«  ُتساق  اليت 
منظومة مصاحل خاصة به على حساب 
األوضاع  واخّتاذ  اجلامعة،  ناس 
بها  متّر  اليت  الصعبة  االقتصادية 
املنظومة.  هذه  حلماية  ذريعًة  البالد 
االتهامات  هذه  تعّزز  اليت  والقرائن 
احلساب  عند  تقف  ال  وهي  كثرية، 
املالي االحتياطي للجامعة الذي يبلغ 
يدحض  مبا  دوالر  مليون   600 حنو 
حجة »األوضاع الصعبة« اليت دفعت 
صرف  جمزرة  ارتكاب  اىل  باإلدارة 
موظفني وعمال يف حزيران املاضي، 
تعيينات  محلة  مباشرة  تبعتها  واليت 
اجلمعة  »األخبار«  )راجع  وترقيات 
إىل  تتعّداه  بل   ،)  2020 أيلول   18
تزال  ال  اليت  االرتكابات  من  مجلة 
من  األزمة«.  »عّز  يف  حتى  سارية، 
ُمستشاري  أحد  تقاضي  مثاًل،  ذلك، 
والعالقات  »الربوتوكوالت  لـ  خوري 
اخلارجية والقضايا املتعّلقة باحلكومة 
وامليديا والتواصل« راتبًا يصل اىل 
منح  واستمرار  دوالر شهريًا،   8000
كالنائب  لـ«املدعومني«،  االمتيازات 
للشؤون  اجلامعة  لرئيس  السابق 
يزال  ال  الذي  الصايغ  حممد  الطبية 
من  راتبه  يتقاضى  اخلاص  سائقه 
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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
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مـقاالت وتـحقيقات

فصٌل جديد من فصول املشروع الصهيوني لبسط السيطرة 
الكاملة على أراضي اجلوالن السوري احملتّل، بدأته قوات 
العدو اإلسرائيلي صباح االثنني املاضي، عرب إحضار حّفارات 
فحص  بهدف  أمين،  عنصر  ألف  من  بأكثر  مدعومة  ضخمة 
وجمدل  ومسعدة  بقعاثا  لقرى  التابعة  األراضي  الرتبة يف 
احملّررتني.  اخلشب  وجباثا  حضر  وقريتيَ  احملتلة،  مشس 
وُتعّد تلك اخلطوة مبثابة املرحلة الثانية من مشروع »حقول 
بناء  على  مبوجبه  اإلسرائيلي  العدو  يعمل  الذي  الرياح«، 
ورفد  البديلة  الطاقة  لتوليد  اهلضبة  يف  عمالقة  مراوح 
الكيان احملتّل بها، ضمن خمّطط ممنهج لتهجري اجلوالنيني 

الباقني يف أربع قرى.
احتالل  منذ  املستمّرة  اإلسرائيلية  احملاوالت  كّل  تنجح  مل 
اجلوالن، حتى »قرار الضّم« يف العام 1981، للسيطرة على 
اهلضبة السورية، يف إجبار أهالي مسعدة وبقعاثا وعني قنيا 
وجمدل مشس على التخّلي عن هوّيتهم السورية، وال يف 
إخضاع سوريا للتخّلي عن موقفها يف كامل احلقوق السورية 
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بريوت حمود، فراس الشويف

األهلية يف  القرن املاضي، كانت احلرب  نهاية مثانينّيات  يف 
ذروة بشاعتها وعبثّيتها. ال أحد يطيق أحدًا. احملاربون مثل الناس 
العاديني يهيمون على وجوههم دون قرار. وحدهم القادة الذين 
صرخوا ونادوا وقالوا وطالبوا وحّثوا، كانوا يشهرون عالقات 
املصاحلة الكاذبة. كانوا على يقني بقرب انتهاء حفل األلعاب 

النارية وبدء موسم احلصاد من دون رصاص.

يف تلك الفرتة، مل يكن هناك شارع يف لبنان بال بصمات احلرب. 
مل تبق منطقة أو طائفة أو مذهب أو حزب أو مؤسسة من دون 
واالنفجارات  الرصاص  لصوت  يكن  يومها، مل  املوت.  توقيع 
معنى إضايّف غري هلو األشقياء قبل اخللود إىل نوم عميق. ومل 
إليه.  أحدًا مل يكن يصغي  الناس من معنى ألن  يكن لصراخ 
لكّن حقيقة واحدة تكّونت، أن الفقر والتيه يوّحدان اجلميع رغمًا 

عنهم، وأن اجلمع متى قرر كبري ما سيكون جاهزًا لالنصياع.

مل يكن انتقاد ما جيري ممنوعًا، لكن الناس انشغلوا يف ترميم 
حياتهم اليومية والبحث عن مالذات آمنة. مل متض سنوات حتى 
كان مئات األلوف قد حّطوا رحاهلم يف األماكن البعيدة. ومن 
بقي هنا، وقف على بقايا شرفات، يشاهد عمليات اجلرف وبناء 
املعاول  حيملون  واملقتولني  املقاتلني  ويرى  اجلديدة،  املدن 
ويعملون بصمت املهزوم. ويرى ويسمع صخب القادة إياهم، 
يديرون احلفل كله... وال يزالون يقودون املريدين اىل حتفهم 

يومًا بعد يوم، وعقدًا بعد عقد، وال يزالون.

مآسيهم  للناس  يروي  الرحباني  زياد  كان  األيام،  تلك  يف 
اليومية بال توقف. مل يكن يرمحهم يف أي شيء. كان يصف 
كانوا يضحكون  وهم  أو جتميل.  مواربة  دون  كما هم  الناس 
على مأساتهم. ولكنهم مل يصغوا جيدًا إىل ما قاله هلم مرارًا 
تسعينّيات  حتى  األهلية  احلرب  بداية سبعينّيات  منذ  وتكرارًا، 

اإلعمار املوهوم. رفضوا االستماع إىل حقيقتهم القاسية.

ها حنن حنتفل قريبًا بالذكرى الثالثني لتوقف احلرب األهلية، 
وبدء إعادة اإلعمار على املوج. ها حنن نقرتب من حلظة استذكار 
تلك األيام القاسية وما تالها من سنوات قهر وموت. وها حنن 
نستغرب أنه يوجد بيننا من يبحث، إىل اليوم، عن مفقود مل 
تظهر صورته حيًا أو ميتًا. وها حنن، نعيد رسم األفق األسود، 

املقفل على ذواتنا كأّن شيئًا مل يكن...

لكن، هال أخرج كل هؤالء الناس صور وأصوات من حتّكم بهم 
طوال سنوات احلرب، ثم جدد لنفسه مبوافقتهم، واستمر يتحّكم 
بهم طوال سنوات السلم كما يف سنوات احلرب. وها هو يقف 
على صدورنا، ال يتعب من الصراخ واملناداة بالدولة العادلة 

واملساواة وإزالة مسّببات اخلوف والغنب والتمييز...

    من رحل لم يعرف نتائج املعركة املفتوحة، ومن بقي ال يعرف شيئًا 
عن غده املجهول

ها حنن، بعد كل الذي حصل، ننتظر العائالت نفسها، بأجياهلا 
اجلديدة املستعدة لتوّلي الدفة، وننتظر املؤسسات ذاتها، أو 
واجهاتها اجلديدة، وننتظر ممثلي اهلل أنفسهم، بكل صنوفهم 

وعناوينهم وطقوسهم ولباسهم.

واملندوبني  سفراء،  صاروا  بعدما  القناصل  ننتظر  حنن  ها 
السامني بعدما نالوا لقب البارونات، وعسس اجلالدين بعدما 
صاروا جنراالت، ونتلّهف لوصول حفيد املستعمر األول اهلارب 
من صراخ أهله، ونصّلي ألجل رضى راعي البقر الغاضب من 
تشّلع مزرعته، وننتظر بركة مشايخ ال يعرفون سوى القرصنة 

والقتل مذ ولدوا وإىل حني يبعثون...

األماكن  اىل  يقّلنا  من  ننتظر  البحر،  حدود  عند  نقف  حنن  ها 
البعيدة مرة جديدة، وننظر بعني الشفقة على من يريد البقاء 
مل  وأبناء  أحّباء  جثث  حول  ونرقص  الليل،  انتهاء  منتظرًا  هنا 
نعّلمهم سوى الرواية نفسها، وصّدقوا كذبتنا األبدية عن بلد 

مل يعد له أثر حتى يف قصص املساجني السوداء.

ها حنن، نقف بال حيل وال قوة، بال شغف وبال حب وبال رغبة بأّي 
شيء. من رحل مل يعرف نتائج املعركة املفتوحة، ومن بقي ال 

يعرف شيئًا عن غده اجملهول...

لكن، يبقى لبنان على ما هو عليه، شعبه هو ذاته، وقضاياه هي 
ذاتها، وحكايته هي نفسها، والناس فيه على دين ملوكهم، 

قضوا وُبعثوا وما بّدلوا تبديال!

 حـياة بـال شـغف
ابراهيم األمني

وصحية خطرية )يبلغ طول كّل من املراوح 200 مرت، فيما شفراتها 
العمالقة ُتصدر ضجيجًا هائاًل(، تتهّدد كّل احلياة اإلنسانية والرّبية 
يف حميط املشروع، وُتلحق باحملاصيل أضرارًا بالغة، وال سّيما أن 
يضع  ما  الزراعي،  القطاع  هو  للجوالنيني  األساسي  الرزق  مصدر 
هؤالء أمام خيارات صعبة: إّما ترك اهلضبة إىل اجملهول أو اخلضوع 
للضغوط والتخّلي عن اهلوّية السورية، مقابل احلصول على »اجلنسية 
حلصول  وحيد  كشرط  فرضها  العدو  حياول  الت  اإلسرائيلية«، 
اجلوالنيني على حياة »طبيعية«. من شأن املشروع أن يسلب 4500 
دومن من أراضي اجلوالنيني مبلكية خاصة، ومينع متّددهم العمراني، 
أراضيها  حُتاِصر  الت  أهالي قرية مسعدة،  بالنسبة إىل  وال سيما 
األلغام واملناطق العسكرية املغلقة، وليس أمام شبانها سوى بناء 

قّررت إقامة املشروع. مساكنهم على بعد كيلومرت واحد حيث تيَ

املوقف السوري الشعبي
كّل  مع  االحتالل  يستطع  ومل  عامًا،   53 اجلوالن  احتالل  على  مّر 
اجلوالنيني  على  يفرضه  الذي  الدولة  وإرهاب  القمعية  ممارساته 
أقّل  مّما نسبته  أكثر  أن يدفع  عرب تدمري حنو 340 قرية ومزرعة، 
من 3% من سّكان اهلضبة إىل التخلي عن اهلوية السورية. ويقول 
لـ«األخبار«، إن »أهالي  عميد األسرى السوريني، صدقي املقت، 
اجلوالن مّرة جديدة يؤّكدون رفضهم اخلضوع لالحتالل، ولن يقبلوا 
بتمرير مشروع املراوح على حساب وجودهم وهوية اجلوالن العربية 
السورية«. ويؤّكد املقت أن »هناك سلسلة اتصاالت ومشاورات 
بني فعاليات وأهالي القرى، الختاذ اخلطوات املناسبة ملوقف الرفض 
العام الذي عرب عنه األهالي، وليس هناك من خيار إاّل مواجهة هذا 
املشروع للدفاع عن بيوتنا وأراضينا«. وعلى رغم أن موقف عدد 
فتح  باملشروع،  املعنّية  للشركة  أراضيهم  بيع  ارتضوا  الذين  من 
الباب أمام االحتالل لتنفيذ خمّططه، إال أن هؤالء ال يتجاوزون عدد 
أصابع اليد الواحدة، بينما هناك إمجاع بني مالك األراضي اآلخرين 
على رفض أّي عملية بيع. وأوىل خطوات املواجهة هي الضغط على 
الذي  ليرتاجعوا عن موقفهم«،  الوطين  املوقف  »الذين خرجوا عن 
»يهّدد سالمة السّكان السوريني ويعّزز موقع االحتالل الراغب يف 

تهجري اجلوالنيني وسلبهم أرضهم« كما يقول املقت.
»أهالي  أن  الصفدي،  بسام  اجلوالني،  الصحايف  يؤكد  بدوره، 
اجلوالن ال ميكن أن يقبلوا بهذا املشروع، وهناك إصرار على مواجهة 
التهديد الوجودي الذي حياول االحتالل فرضه علينا عرب تهديد بيوتنا 
وأراضينا وصحتنا وحماصيلنا، وبالنسبة إلينا، كّل املراوح املوجودة 
مرفوضة، سواء تلك الت بنيت سابقًا على أنقاض القرى اجلوالنية 
املهّجرة، أو تلك الت حياول االحتالل بناءها على األراضي اخلاصة 
وتهجري  االستيطان  مشروع  لصاحل  املسكونة  القرى  ومشاعات 

السكان األصليني«.

دمشق: للسوريني حقّ اسرتجاع أراضيهم بكّل الوسائل
منذ شباط 2019 حتى يوم االثثنني املاضي، وّجهت سوريا للجمعية 
وزير  نائب  عرب  الدولي،  األمن  وجمللس  املّتحدة  لألمم  العامة 
اخلارجية السوري )املندوب الدائم لسوريا يف األمم املتحدة سابقًا( 
بشار اجلعفري، تسع رسائل يف شأن اخلطوات العدوانية اخلطرية 
ومشروع  املراوح  مشروع  سّيما  وال  احملتلة،  اهلضبة  لالحتالل يف 

إنشاء تلفريك، واستمرار خرق القرار الدولي 497.
وترّكزت الرسائل السورية على كشف خطوات العدّو الت متحورت 
حول إجبار األهالي على تسليم وثائق امللكّية »الطابو« لالحتالل، 
واستبداهلا بوثائق إسرائيلية، يف حماولة لإلحياء بـ«تطبيع« السكان 
يستفيد  لكي  الصهاينة،  املستوطنني  مع  األصليني  السوريني 
اجلوالن  لتسهيل قضم  الدعاية  األمر يف سياق  هذا  من  االحتالل 
وتثبيت »قرار الضّم« أمام العامل واملنّظمات الدولية، خصوصًا بعد 

االعرتاف األمريكي بـ«السيادة اإلسرائيلية على اجلوالن«.
نسخة  على  »األخبار«  الزميلة  حصلت  الت  الرسائل،  كّل  وأّكدت 
من  يتجّزأ  ال  جزءًا  »اجلوالن  باعتبار  السوري،  املوقف  ثبات  منها، 
إعادته  على  سوريا  وستعمل  السورية،  العربية  اجلمهورية  أراضي 

إىل الوطن عاجاًل أو آجاًل بالوسائل املتاحة كافة«.

»حقول الرياح«: إسرائيل تستعجل تهجري اجلوالنيني

يف اهلضبة احملتّلة. وعلى رغم أن موقف الرئيس األمريكي، دونالد 
بـ«السيادة«  االعرتاف  عرب   ،2019 مارس  آذار/   25 يف  ترامب، 
اإلسرائيلية على اجلوالن احملتّل، والذي نال مقابله تسمية مستوطنة 
ليستكمل  االحتالل  أوراق  م  عَّ ديَ سورية،  قرية  أنقاض  على  بامسه 
اجلديد،  للواقع  األهالي  إخضاع  يف  فشل  أنه  إاّل  التهجري،  عملّية 
كما فشل يف جّر األمم املّتحدة إىل اختاذ خيارات خمتلفة عن القرار 
الغيًا،  »الضّم«  قرار  باعتبار  والقاضي   ،)1981(  497 الدولي 
خصوصًا بعد اعتبار اجلمعية العامة لألمم املتحدة األسبوع املاضي 
أراضي  أن  والتأكيد  والغية،  باطلة  اجلوالن  يف  االحتالل  قرارات 

اهلضبة عربية سورية.
وتأتي التحّركات يف اهلضبة على وقع التحّوالت العاملية يف انتظار 
خروج ترامب من البيت األبيض، حيث يسعى االحتالل إىل تثبيت 
أمر واقع يف اجلوالن احملتّل واجلنوب السوري عمومًا، يرعاه ترامب 
وفريقه كجزء من »صفقة القرن«، وال سّيما من خالل تصرحيات 
وزير اخلارجية، مايك بومبيو، الذي زار اجلوالن احملتّل مباشرًة بعد 
القرى  يف  تهجريي  خمّطط  السري يف  وعرب  األمريكية،  االنتخابات 
لتقويض  اجلنوب  يف  السوري  اجليش  مواقع  واستهداف  األربع، 
العصابات اإلرهابية  الدولة بعد استعادة كامل اجلنوب من  سلطة 

املسّلحة.
»عنفات الريح«

صباحًا، فوجئ أهالي اجلوالن بأعداد كبرية من جنود االحتالل، أغلقت 
بقعاثا  شرقي  النار  إطالق  وقف  خلّط  احملاذية  الشرقية  املنطقة 
ِقبيَل  من  مملوكة  شخصية  أراض  إىل  اآلليات  وأدخلت  ومسعدة، 
أهالي اجلوالن، ومنعت السكان من التوّجه إىل أراضيهم. وحبسب 
املعلومات، فإن عملية املسح تلك ستستمّر حتى يوم اخلميس )من 
صلح لبناء املراوح. وبعد  األسبوع املاضي(، النتقاء املواقع الت تيَ
انتشار األخبار، جتّمع اجلوالنيون يف حماولة للوصول إىل أراضيهم 
على مقربة من حواجز االحتالل، وحاولوا الدخول إىل أراضيهم، إاّل 
أن االحتالل منعهم، فيما كانت قوات معادية أخرى تنتظر يف حال 

توّسع الصدام للتدخل وقمع األهالي.
منذ احتالهلا للهضبة، أنشأت إسرائيل أكثر من ثالثني مستوطنة، 
دّعمت ساكنيها املستوطنني مبشاريع استثمارية وصناعية وجتارية 
لكي تضمن استمرارية استيطانهم هناك، عن طريق استغالل املوارد 
املوجودة يف اجلوالن يف حساب تعزيز رفاهية املستوطنني. مشروع 
األوىل  بالدرجة  يؤثر  وهو  منها،  واحدًا  إال  ليس  الرياح«  »عنفات 
على أهالي قرى مسعدة وسحيتا وبقعاثا يف اجلانب احملتل، وقريت 
ر من األرض السورية. كما يؤثر  حضر وجباتا اخلشب يف اجلانب احمُلرَّ
على عامة أهالي اهلضبة احملتلة، وعلى مزارعيها بشكل خاص ِمن 

الذي يعتمدون بشكل أساسي على زراعة العنب والتفاح والكرز.
احلكومة  أصدرت  حني   ،2009 العام  إىل  خلفيته  تعود  حصل  وما 
مصادر  عن  بالبحث  ُيلزم  الذي   ،4450 الرقم  القرار  اإلسرائيلية 
العام 2020 حنو 10 يف املئة  طاقة بديلة حبيث »ُتغّطي بدءًا من 
من حاجة إسرائيل إىل الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة«. بناًء 
على ذلك، ُوضعت خطة لبناء 25 مروحة عمالقة إلنتاج الطاقة على 
أراضي اجلوالنيني اخلاصة يف قرى مسعدة، وجمدل مشس، وسحيتا 
االحتالل  أهمية هذا املشروع، فإن حكومة  وللداللة على  املهجرة. 
ُتصّنفه »مشروعًا قوميًا«، وهو ما يعين - وفق النصوص القانونية 
ُيتاح لوزير املالية اإلسرائيلي مصادرة أراٍض من أصحابها  - أنه 
لزمه من مرافق.  إلقامة املشروع ومّده بشبكة بنى حتتية وكّل ما ييَ
»إنرجيكس«،  تدعى  فهو شركة  املشروع  تنفيذ  عن  املسؤول  أّما 
وهي فاعلة، حبسب ما ُتعّرف عن نفسها على موقعها يف الشبكة 

العنكبوتية، يف كّل من إسرائيل وأمريكا وبولندا.
وللمشروع فوائد اقتصادية مّجة ستجنيها إسرائيل من طريق مصادرة 
أراضي السوريني؛ إذ إن التوربينات املزمع إقامتها ستوّلد سنويًا 
152 ميغاواط من الطاقة، الت ستباع لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، 
لُتحّقق عائدًا ُتقّدر قيمته مبا بني 150 و160 مليون شيكل. وبصفته 
مشروعًا إستيطانيًا يسعى لتهجري أهالي اهلضبة، فهو ُأعّد لإلضرار 
وزراعية  واقتصادية  بيئية  آثار  من  له  ملا  حياتهم،  جماالت  بكّل 

هدم العدو منذ بداية العام الجاري 417 مبنى يف الضفة والقدس )أي بي أيه (
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مـقاالت وتـحقيقات

سيجد  ترامب  دونالد  أّن  يبدو  املكابرة  رغم 
نفسه ملزمًا يف 20 كانون الثاني/ يناير 2021 
على اخلروج من البيت األبيض بعد أن خذلته 
صناديق االقرتاع. وبذلك يكون ظّنه قد خاب 
والشعور  األكرب  اخليبة  أما  التجديد،  وخسر 
باخلسارة األعظم فقد كان من نصيب الضلعني 
أّي  القرن«  »صفقة  مثلث  يف  معه  اآلخرين 
معه  عمال  اللذين  سلمان  بن  وحممد  نتنياهو 
يف تلك اجلرمية اليت بات واضحّا أّن أهدافها 
تتعّدى تثبيت »إسرائيل« بشكل نهائّي على 
كامل أرض فلسطني التارخيّية مع بعض جزر 
الحقًا  لتذويبها  ظرفّيًا  للفلسطينّيني  تعطى 
بالكيان العنصري اليهودي، تتعّدى ذلك اىل 
تهويد املنطقة بكاملها وإخراج كّل من يرفض 
القرار  وما  منها،  »إسرائيل«  لـ  االستسالم 
الذي اختذته اإلمارات العربية بعد استسالمها 
»تطبيع«  ي  ّ سمُ ما  إطار  يف  »إسرائيل«  لـ 
وفتح أبوابها لليهود من دون تأشرية دخول، 
مرتافقًا مع منع دخول مواطين 13 دولة عربية 
وإسالمية إليها إال أول الغيث وصورة منوذجّية 
ملا سيكون عليه وجه املنطقة إذا جنح الثالوث 
غري املقّدس يف فرض »صفقة القرن« منوذج 
يقول فيه الصهاينة وعمالؤهم »ال يدخل علينا 

شريف يرفض االستسالم إلسرائيل«.
يقلق  الثالوث  جعلت  ترامب  خسارة  أّن  بيد 
على »صفقة القرن« هذه، قلق يفاقمه الظّن 
بأّن جو بايدن سرياجع معظم سياسات ترامب 
أفسده، ويف طليعة  ما  املنطقة ويصّحح  يف 
من  عقد  سيمُ ما  اإليراني،  النووي  امللف  ذلك 
من  خشيتهما  ويثري  الصفقة  ضلَعي  أوضاع 
أفكار  اجتهت  يبدو  وكما  لذلك  املستقبل. 
املثلث الشيطانّية اىل إنتاج واقع يف املنطقة 
اجلديد  الرئيس  بايدن  جو  على  ظالله  ينشر 
ويلقي بثقله عليه ومينعه من نقض ما حبكه 
ترامب، وألجل ذلك خيطط الثالوث حلرب على 
إيران خباصة وعلى حمور املقاومة عامة تكون 
أمريكا  تهاجم  أن  أوهلما  اثنني  على وجه من 
املنشآت النووية اإليرانية بشكل تدمريي وترّد 
تبدأ  أن  والثاني  إيران عليها وتندلع احلرب، 
بهجوم »إسرائيلي« على إيران فتستدرج ردًا 
من املقاومة على »إسرائيل« فتتدخل أمريكا 
حلمايتها ويف احلالني سريسم مشهد ميداني 
يصبح احلديث معه عن مفاوضات حول إحياء 
التوقيع األمريكي على االتفاق النووي اإليراني 
وال  مضمون  غري  من  حديث   1+5 الدول  مع 
فائدة فيفرض ترامب بذلك قراره على بايدن 

بعد أن يكون قد خرج من البيت األبيض.
حمور  ضّد  العسكري  للعمل  التخطيط  إنه 
املقاومة إذن، ختطيط وإعداد نفذ يف سياقه 
حتى اآلن أكثر من عمل وأمّت أكثر من سلوك 
بدءًا بإعادة االنتشار األمريكي يف أفغانستان 
بعض  بتحرك  مرورًا  إيران(  )حول  والعراق 
اخلليج  يف  األمريكي  البحري  األسطول  قطع 
وإبعادها عن متناول الصواريخ اإليرانية، ثم 
االسرتاتيجية  القاذفات   B-52 طائرات  نشر 
األمريكية يف قواعد جوية يف الشرق األوسط، 
»نيوم«  يف  ثالثي  اجتماع  من  أعقبها  وما 
وحممد  ونتنياهو  بومبيو  مبشاركة  السعودية 
العسكري  التعميم  اىل  وصواًل  سلمان،  بن 
العدو  حرب  وزير  عن  الصادر  »اإلسرائيلي« 
باالستعداد  فيه  يأمره  جيشه  اىل  واملوّجه 
ملواجهة ظرف تقوم فيه أمريكا بقصف إيران 

قريبًا.
حيمل  معطيات  من  تقّدم  ما  لكّل  حتلياًل  إّن 
وضع  اىل  واالسرتاتيجي  العسكري  املقّدر 
العدواني  املثلث  قبل  من  حرب  شّن  احتمال 
ذاك كأمر ال بّد من وضعه يف احلساب، ولكن 

 ما املمكن؟ وما املتوقع؟
ثالثّي »صفقة القرن« يقرع طبول احلرب

العميد أمني حطيط

 2020 األول  كانـون   12 Saturday 12 December 2020الـسبت 

ال ميكن اعتباره االحتمال املمكن الوحيد ألكثر 
من اعتبار. وجيب الوقوف على الوجه اآلخر من 
عتدى  الذي سيمُ الطرف  بقدرات  ربطًا  الصورة 
الضربة  اتقاء  وعلى  إمكاناته  وعلى  عليه 
الرّد وقلب  على  قدرته  أواًل وعلى  وإفشاهلا 

مسار األحداث عكس رغبات املعتدين.
ويف هذا السياق نتوقف عند مواقف وأحداث 
املوقف  تقدير  معرض  يف  جتاوزها  ميكن  ال 
هذا، أّوهلا كالم السيد علي اخلامنئي منذ أيام 
»جّربت املفاوضات من  إيران  أّن  جلهة قوله 
الكيدّية،  التدابري  ووقف  العقوبات  رفع  أجل 
ان  عليها  وبات  نتيجة  على  لكنها مل حتصل 
اآلخر  احلّل  أّن  »رغم  وأضاف  غريها«،  جتّرب 
سيكون مؤملًا يف البدء إال أنه سيأتي بنتائج 
اليميّن  القصف  مع  ترافق  كالم  سعيدة«، 
حملطات »أرامكو« لتوزيع احملروقات قرب جدة، 
وهو قصف له دالالت اسرتاتيجّية وسياسية 
غداة  وزمانه  مكانه  يف  كربى  وعسكرية 
االجتماع الثالثّي التحضريّي للحرب وعلى بعد 
بضع عشرات الكيلومرتات من جدة، ثم إعادة 
االنتشار الرتكّي وتنظيم مسرح العمليات يف 
الشمال والشمال الغربي السوري حول إدلب، 
يف  قريب  عسكري  عمل  بقرب  نبئ  يمُ قد  مبا 
املنطقة، وأخريًا ما يتّم تسريبه من رفع درجة 
أسلحتها  وبكّل  لبنان  يف  املقاومة  جهوزّية 

استعدادًا ألّي طارئ ومن أّي نوع.
العدوان  مثلث  اّن  نقول  تقّدم  ما  على ضوء 
املقاومة  حمور  لكن  احلرب،  اىل  يذهب  قد 
ليس يف الوضع الذي خيشى من هذه احلرب، 
صحيح أنه ال يسعى إليها لكنه ال خيشاها، ال 
خيشاها بذاتها كما ال خيشى تداعياتها، فإذا 
تسّببت احلرب بإقفال باب التفاوض ومنعت 
العودة إىل إحياء التوقيع األمريكي على امللف 
النووي اإليراني، فلن تكون املسألة بالنسبة 
احلرب  تسّببت  وإذا  الكون،  نهاية  إليران 
حتمًا  ستؤدي  فإنها  إيرانية  منشآت  بتدمري 
اىل تدمري الكثري يف »إسرائيل« والسعودية 
»إسرائيل«  فرحة  إفساد  اىل  حتمًا  وستؤدي 
القرن«  »صفقة  من  اآلن  حتى  حتقق  مما 

وعمليات التطبيع.
السيد  احلرب ستكون مؤملة، كما يشري  نعم 
اخلامنئي، أو كما يوحي كالمه ضمنًا وستكون 
سعيدة  ستكون  نتائجها  لكن  أيضًا،  طويلة 
يف  ويقلقنا  خنشاه  مما  الكثري  وستغرّي 

املنطقة.
اّن  حلظة  نتصّور  أن  دون  من  بهذا  نقول 
»إسرائيل« ال تدرك كّل ذلك، أو أّن الدولة 
فإذا  علمًا،  به  حتيط  ال  أمريكا  يف  العميقة 
كانت رعونة املثلث العدواني قد تدفعه اىل 
احلرب فإّن مصاحل الكيان الصهيوني والدولة 
ملن  والسؤال  ملنعها،  ستضغط  األمريكية 

ستكون الغلبة للمتهّور أم للمتوازن؟
 احتمال تقّدم املتهّور يف تهّوره ال ميكن نفيه 
رغم نسبته الضئيلة اليت ال تتعّدى الـ %15، 
أما احتمال تقّدم املتوازن فهي األرجح، وهنا 
قد يتقّدم التصرف العسكري احملدود املتمثل 
يستهدفها  عسكرية  أو  أمنية  أهداف  ببنك 
قبض  قد  يكون  أن  بعد  رحيله  قبل  ترامب 
وهنا  السعودية،  من  مقابلها  الباهظ  الثمن 
سيكون بنك األهداف عبارة عن قيادات هامة 
اغتيال  عملية  غرار  على  باالغتيال  تستهدف 
مراكز  تشمل  كما  سليماني،  قاسم  الشهيد 
واحلشد  املقاومة  لفصائل  عمالنية  عسكرية 
تتناغم  العراق وسورية، عمليات  الشعيب يف 
إحياء  من  اآلن  جيري  ما  مع  باملوازاة  وتنفذ 
وتنشيط خلاليا داعش يف موجة إرهاب جديدة 

تضرب العراق وسورية برعاية أمريكية…

يف إطار احملاولة حلّل لغز اختفاء الدواء، أطلقت 
مبادرة اإلصالح العربي، قبل أسبوع تقريبًا، دراسة 
عن كيفية... إبقاء األدوية على رفوف الصيدليات. 
مل حتمل الدراسة أكثر من صيغتني مبدئيًا للحفاظ 
على آخر احلقوق الصحية للمرضى، أوالهما تغيري 
الفاتورة  تكلفة  ختفيف  قاعدة  على  الدعم  نظام 
الدوائية مع احلفاظ على الفعالية، وثانيهما إطالق 
يف  صيغتان  الطبية.  للوصفات  الرقمية  املنصة 
الفاتورة  ختفيض  معهما  يسهل  قد  طّبقتا  حال 
مليار  إىل  لبنان  يف  كلفتها  تصل  اليت  الدوائية 

و600 مليون دوالر أمريكي
وأدويتهم  املواطنني  صحة  اليوم،  ترتهن، 
لبنان  حوزة مصرف  للدعم يف  املتوافرة  باألموال 
تناقص  إىل  ملّمحًا  احلاكم  خرج  فكلما  املركزي. 
هكذا،  السوق.  من  أدوية  تفقد  الدعم«،  »مال 
من  الكثريين  حياة  تصبح  إنذار،  سابق  دون  من 
ذلك،  حيدث  مرة  كل  ويف  احملك.  على  املرضى 
األدوية  مستوردو  يتجه  التالي:  السيناريو  يعاد 
األدوية  توزيع  تقنني  حنو  املستودعات  وأصحاب 
على الصيدليات، وتبدأ بورصة األدوية املفقودة 
بالعمل، ثم يدّب الذعر. ال أحد يعرف كيف حيدث 
ذلك وال حتى كيف تسّكن تلك األزمة املستمرة منذ 

ما يقرب من مثانية أشهر.
حقهم  على  وخوفهم  الناس  أرق  يف  الضالعون 
إىل  لبنان  مصرف  حاكم  من  كثر،  بالدواء 
حمتكري هذا القطاع من املستوردين إىل أصحاب 
رأس  وعلى  املهربني.  إىل  وصواًل  املستودعات 
ال  اليت  الدعم  بسياسة  الدولة  تأتي  كلهم  هؤالء 
إىل  أضف  للتوزيع.  قناة  كونها  من  أكثر  تعدو 
وهو  أهمية،  يقل  ال  والذي  اآلخر،  السبب  ذلك 
الذي يتعلق بضعف الصناعة الدوائية الوطنية اليت 
والسياسة  التجار،  رمحة  الناس حتت  جتعل صحة 
كل  ففي  لبنان؛  يتبعها  اليت  املعكوسة  الدوائية 
دول العامل تستحوذ أدوية »اجلينرييك« على %80 
من الفاتورة الدوائية مقابل 20% لـ«الرباند«، إال 
يف لبنان العكس، وبكلفة تصل إىل مليار و600 
مليون دوالر سنويًا )منها 250 مليون دوالر فقط 
لألدوية اجلينرييك(. لكل هذه األسباب، ال يتوقف 
الفرتة  والذي طال يف  األدوية،  انقطاع  مسلسل 
ومنها  ومزمنة،  مستعصية  أمراض  أدوية  األخرية 

أدوية ملرضى السرطان والسكري والقلب.
إىل ذلك، ال يبدو أن األزمة وصلت إىل آخر النفق، 
بدليل استمرار خطر توقف الدعم يف أي حلظة، يف 
ظل عدم التوصل إىل حلول إىل اآلن يف ما خيص 
ما  حتى يف  وال  عدمه،  من  الدعم  استمرار  تقرير 
لبنان  لدى مصرف  املتوافرة  األموال  خيص كمية 
للدعم. أضف إىل ذلك الرد الذي تلّقاه لبنان من 
قطاع  يف  املساعدة  رفضه  لناحية  الدولي  البنك 

األدوية بذريعة »غياب اإلصالحات«.
واليوم، ال جمال لرفع الدعم. هذا أمر أكيد، ألن 
الناس  بني  خالفات  »أن حتصل  ذلك  تبعات  من 
الصحة  رئيس جلنة  يقوله  ما  الشوارع«، هذا  يف 
النيابية، عاصم عراجي، وما ذهب إىل تأكيده نقيب 
الصيادلة، الدكتور غسان األمني، باإلشارة إىل أن 
»الناس سيقتتلون يف الشوارع ألخذ علبة دواء«. 
إىل اآلن، مل تفِض القرارات الرسية إىل شيء، 
احلكومي،  السراي  يف  املتالحقة  االجتماعات  رغم 
وإن كان عراجي يأخذ على األخرية أنها »حمصورة 
مبن هم فوق«، ومل تأخذ إىل اآلن مبالحظات جلنة 
الصحة النيابية اليت تعمل على إعداد خطة لرتشيد 
فهو  اخلطة،  تلك  عليه  تركز  ما  أبرز  أما  الدعم. 
»ختفيف« الدعم على أدوية الـ«otc« اخلفيفة اليت 
ال حتتاج إىل وصفات طبية ودعم األدوية املزمنة 
ملنظمة  األدوية  بالئحة  التزامًا  »ترشيدها«  مع 
الدعم  آلية  تغيري  من  بديل  ال  العاملية.  الصحة 
حبسب عراجي لتخفيف التواءات السياسة الدوائية 
يف لبنان، اليت وصلت حد »أننا يف لبنان لدينا 
5000 دواء مسجل، فيما الئحة أدوية منظمة الصحة 

تبلغ 1200 دواء«!
من  خطته  يف  الرتشيد  فكرة  عراجي  »اسَتعار« 
أعدت  اليت  العربي«  اإلصالح  »مبادرة  جمموعة 
الذي »ال  هي األخرى دراسة تقرتح حلواًل للدعم، 

 ختفيف كلفة »السلة الدوائية«:

 الـرتشـيد أوالً وآخــرًا
راجانا حمية

حول وال قوة« إال به حتى اآلن، يف ظل استعصاء 
البدائل األخرى. وتأتي هذه احللول يف إطار العمل 
على فك لغز اختفاء األدوية من خالل الرتكيز على 
عاملني اثنني: أوهلما تغيري نظام الدعم وصواًل حنو 
للوصفات  رقمية  منصة  إطالق  وثانيهما  ترشيده، 
لناحية  العامَلني،  بني  انفصام  ال  وهنا،  الطبية. 
مؤازرة أحدهما لآلخر، وضمان عدم فقدان األدوية 
تاليًا عن رفوف الصيدليات وختفيف الضغط على 
احتياطيات مصرف لبنان من النقد األجنيب. واألهم 
من ذلك كله، التأكد من أن األدوية املدعومة، حتت 
هذين البندين، ستصل إىل املرضى املستهدفني.

يف الشق األول من احلل، تقرتح املبادرة خفض 
أساسيني:  مبدأين  تطبيق  من  انطالقًا  التكاليف 
املساس  دون  من  األدوية  أرخص  »استرياد 
بالتأثري العالجي«. كيف ذلك؟ تشري املبادرة مثاًل 
إىل أنه بداًل من أن يدعم مصرف لبنان 20 اسًا 
الذي يستخدم  أتورفاستاتني  لدواء  جتاريًا خمتلفًا 
للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية تراوح 
أسعارها ما بني عشرة آالف لرية و43 ألفًا - وهو 
»يسهم يف  أن  عندها  - ميكنه  اليوم  يفعل ذلك 
دعم منتجني فقط يتم اختيارها بناًء على تأثريهما 
العالجي القوي وسعرهما املنخفض«. ومثة عوامل 
إذ  الكلفة،  جانب  تقرير  يف  هنا  كثرية  مساعدة 
ميكن على سبيل املثال ال احلصر »عند البحث عن 
انتهت  اليت  األدوية  عن  التفتيش  أرخص  أدوية 

صالحية براءات اخرتاعها«.
أمام  اجملال  اإلجراء  هذا  يفسح  أن  الطبيعي  من 
تعزيز املنافسة يف السوق، حيث من املفرتض أن 
املستوردين  على سياسة  السياسة  هذه  تنعكس 
لناحية خفض أسعارهم. أما اقرتاح دواءين فقط، 
فينبع من دافعني أساسيني، أوهلما إلغاء االحتكار، 
الوطنية  الصناعة  أمام  اجملال  إفساح  وثانيهما 
إلثبات جدارتها من خالل »اعتماد دواء حملي مقابل 
الدواء املستورد«. وما يدعم هذا اخليار أن »الكثري 
من األدوية اليت تعاجل حاالت مرضية خمتلفة تصّنع 

حمليًا ومتاحة يف األسواق«.
وخوفًا من انزياح اخلطة عن هدفها، دعت املبادرة 
إىل ضرورة أن ختضع العالمات التجارية املصنعة 
لألدوية اليت تستحق الدعم »ألعلى درجات الشفافية 
املمكنة«، الفتة يف هذا اإلطار إىل إمكانية اللجوء 
إىل »قائمة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، 
واليت تضم أساء أدوية مشمولة بالتغطية لتحديد 
لالسترياد  املوجه  الدعم  من  اليت ستستفيد  تلك 
تأتي  بشكل عام«. ويف حال جناح هذه اخلطوة، 
من  يتعنّي  واليت  جرأة«،  »األكثر  الثانية  اخلطوة 
ميكن  الذي  التكلفة  فعالية  حتليل  إجراء  خالهلا 
استخدامه لالختيار بني األدوية غري املتطابقة من 
التأثري العالجي، ولكنها تستخدم  أو  حيث اجلرعة 
لعالج احلالة السريرية نفسه، مثل خافضات سكر 

الدم وضغط الدم.
انقطاع  ال  أن  يعين  ببساطة،  ذلك؟  يعين  ماذا 
لألدوية. وعندما تصبح البدائل املدعومة متوافرة 
البدائل  »إعادة تسعري  عندها  السوق، سيتم  يف 
يف  احلقيقّي  الصرف  لسعر  َوفقًا  املدعومة  غري 
اجلهة  ومن  املبادرة.  تنص  ما  حبسب  السوق«، 
األخرى، لن يعين هذا الدعم حتييد عالمات جتارية 
غري مدعومة، إذ ستستمر هذه يف السوق، ولكنها 
ستكون حمصورة »باملرضى املستعدين والقادرين 

على حتّمل تكاليفها«.
أما يف الشق الثاني من العالجات، فتأتي احللول 
ملعاجلة أزمة ختزين األدوية يف املنازل، من خالل 
واملسؤولية  اإللكرتوني.  الطبية  الوصفات  نظام 
هنا تقع على عاتق وزارة الصحة من خالل اختاذها 
بتقديم  لألطّباء  يسمح  »الذي  اجلريء  القرار 
الوصفات الطبّية عرب االّتصال اهلاتفّي بالصيدلّيات 
الصيادلة  يقوم  أن  على  املرضى،  يطلبها  اليت 
بتوثيق تلك الطلبات يف أنظمتهم احلالّية اخلاّصة 
بالتوثيق«. وميكن هلذا التطبيق أن يأتي بهدفني، 
أوهلما منع التخزين، وثانيهما »تعّقب املبيعات«، 
تيح  وهو ما مينع تاليًا الغّش والتهريب والفساد، ويمُ
املستهلكني  سلوكّيات  حتليل  على  أفضل  قدرة 

مي الوصفات الطبّية، أطباء وصيادلة. ومقدِّ
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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يوم اجلمعة يف 4 كانون األول كان يوما لبنانيا 
بامتياز يف بلدية كانرتبري بانكستاون حيث قام 
أرز  شجرتي  بزرع  عصفور  كال  البلدية  رئيس 
واحدة يف نورثكوت بارك يف غرينايكر والثانية 

يف تريي المب ريزيرف يف بلمور.
حضر املناسبة، اضافة اىل عدد من اعضاء البلدية 
صاحل  وناديا  زخيا  وجورج  حريقة  راشيل  منهم 
عبود،  شربل  االب  من  كل  ماديرازا،  وفيليب 
صايف،  حممد  احلاج  كوتسيس،  صويف  النائب 
زياد الداوود، أمحد دهييب، االب طوني موسى، 
ابناء  من  وعدد  حمفوض  مصطفى  شوك،  أمحد 
يف  العربي  االعالم  وسائل  وممثلي  اجلالية 

اسرتاليا.
وبعد ان قام رئيس البلدية السيد كال عصفور 

بزرع شجرتي االرز القى كلمة ومما جاء فيها:
أود أن أبدأ باإلعراب عن تقديري جلميع ضيوفنا 
اعضاء  من  اليوم..  هنا  إلينا  انضموا  الذين 
البلدية ورجال الدين والقنصل ووسائل اإلعالم 

واملنظمات اجملتمعية واجلمعيات.
الطلق  اهلواء  تكون يف  أن  رائع  يوم  له من  يا 
وتزرع شجرتي أرز، هذه األشجار اليت تنمو على 
ارتفاع يصل اىل 2000 مرت واكثر، تقاوم  الرياح 

وتقلبات الطبيعة وجتعل اهلواء منعًشا ونظيًفا.
كانت شجرة األرز موجودة منذ آالف السنني وهي 
قبل  من  اآلن حممية  وهي  واملرونة  القوة  متثل 

احلكومة اللبنانية.

رئيس بلدية كـنرتبري بانكـستاون كال عصفور يزرع 
شجرتي أرز ختليدا ألرواح ضحايا إنفجار مرفا بريوت

يف الواقع، يف عام 1998، متت إضافة أرز اهلل 
يف  قاديشا  وادي  يف  الواقع  والرائع  املهيب 
الرتاث  اليونسكو ملواقع  بلدة بشري إىل قائمة 

العاملي.
وحنيي  ونكرم  مًعا  جنتمع  أن  املناسب  من  لذا، 
بزرع  بريوت  مرفأ  انفجار  يف  قتلوا  من  ذكرى 
شجرتي أرز، كما يتناسب أيًضا مع 52 ألفا من 
مدينتنا  من  جعلوا  القوية  اللبنانية  اجلالية  أبناء 

وطنهم.
ستكون الشجرة واللوحة مكاًنا خاًصا جلميع أفراد 
من  الدعاءات  ويرفعوا  ويتأملوا  ليأتوا  اجملتمع 
اليوم  ذلك  يف  فقدوا  بريئة  حيوات   204 أجل 
املأساوي يف 4 آب، اضافة اىل آالف املصابني 

وبقي عشرات آالف بال مأوى.
بريوت ال تزال يف مرحلة تنيظف ما خلفه االنفجار 
من خراب ودمار حيث خلف فاتورة أضرار تقدر 
بأكثر من 15 مليار دوالر. يف حني أن إعادة بناء 
املدينة سيستغرق سنوات عديدة، ومع ذلك فإن 
شجرة  مثل  متاًما  أبًدا،  تنكسر  لن  الناس  روح 

األرز.
ما زلت أتذكر أنين استيقظت يف ذلك الصباح 
على األخبار الرهيبة وأفكر يف كيفية حدوث مثل 
كان  واأليام،  الساعات  مرور  مع  املأساة.  هذه 
واملعجزات.  اهلروب  قصص  من  العديد  هناك 
بشكل ال يصدق، مت العثور على بعض الناجني 
من  أسبوع  بعد  املنهارة  املباني  حتت  مدفونني 

االنفجار.
يتجمع  كبرية.  اجملتمع  من  الدعم  رسائل  كانت 
األفراد واجملموعات اجملتمعية لتقديم مساعدتهم 
بأي طريقة ممكنة من خالل التربعات من الطعام 
الواقع  ويف  بأكمله  اجملتمع  واملال..  واملالبس 

البلد بكامله.
كان هذا الكرم ممتًعا حيث دفع مانح جمهول 60 
ألف دوالر الستئجار طائرة لنقل البضائع اليت مت 

انتهت  الذي  الوقت  حبلول  الواقع،  مجعها. يف 
فيه املنظمة اخلريية معه، انتهى به األمر إىل دفع 

مثن طائرتني أخريني.
مت  ان  بعد  هنا  لبنان  أرز  شجرتي  نزرع  اليوم 
زرعها ومنوها يف تزمانيا. هذه الشجرة تنمو ببطء 
ويصل ارتفاعها إىل حوالي 15 مرًتا ويبلغ حميطها 

حوالي 15 مرًتا.
وشكر السيد عصفور املشاركني على حضورهم.

عصفور يزرع شجرة أرزة يف غرينايكر محاطا باالب شربل عبود والحاج محمد صايف والنائب جهاد ديب واعضاء من البلدية وحضوررئيس البلدية كال عصفور يزرع شجرة أرزة يف بلمور

يزرع أرزة يف بلمور محاطا بالنائب كوتسيس واعضاء البلدية راشيل حريقة وجورج زخيا وناديا صالح وماديرازا

عصفور واعضاء البلدية زخيا والحايك وحريقة وصالح وماديرازا مع النائب ديب يرفعون الغطاء عن اللوحة يف غرينايكر

عصفور واعضاء البلدية زخيا والحايك وحريقة وصالح وماديرازا مع النائب كوتسيس يرفعون الغطاء عن اللوحة يف بلمور
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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
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

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

دنيا مسري غامن تدعم زوجها رامي رضوان 
بعد إعالن إصابته بكورونا

القاهرة - عمرو رضا - مجلة سيدتي

مسري  دنيا  الفنانة  وجهت 
لدعم  رومانسية  رسلة  غامن، 
رضوان  رامى  اإلعالمى  زوجها 
إصابته  من  التأكد  إعالنه  بعد 
ما  وهو  كورونا،  بفريوس 
عن  وزوجته  غيابه  يف  تسبب 
 42 ال  الدورة  افتتاح  حفل 
السينمائي  القاهرة  ملهرجان 

الدولي.

 ونشرت دنيا مسري غامن صورة 
رامي  زوجها  برفقة  هلا  رمسية 
رضوان عرب حسابها على موقع 
إنستقرام وعلقت عليها قائلة: 
حببك أوى، ربنا خيليك ليا وربنا 

حيفظنا مجيعا.

وكشف اإلعالمى رامى رضوان، 
على  الشخصية  صفحته  عرب 
موقع الفيس بوك، عن إصابته 
بفريوس كورونا، برسالة تعرب 
الوقت  وبنفس  متاسكه  عن 
الفريوس  مصدر  من  حريته 
خاصة وأنه من أكثر اإلعالميني 
اتباع  ضرورة  على  تركيزا 
ملنع  االحرتازية  اإلجراءات 

تفشي فريوس كورونا.

 وكتب رامى رضوان: احلمد هلل 
إصابتى  تأكدت  كثريا..  محدا 

بالتباعد والكمامة .. إمنا جلل احلق مش بنفس قدر االلتزام 
واحلسوكة وقت املوجة األوىل.. ومعنديش أى فكرة جاىل 

من مني وإزاى ابن اللئيمة ده.

فريوس  من  الثانية  املوجة  عدد ضحايا  تزايد  من  وحذر 
بتزيد  األول..األعداد  أكرت من  يلتزم  كورونا قائال: كله 
ديسمرب  شهري  من  والتحذير  الرمسي(  وغري  )الرمسي 
ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم 

ربنا يسلمكم مجيعا من أي شر. 

بعد حذف الفنان أمحد فهمي كل منشوراته على حسابه يف موقع 
كرة  العب  مع  املتجددة  معركته  حول  اجلدل  إلغالق  بوك  الفيس 
الشديد  احنيازه  بسبب  للهجوم  فهمي  وتعرض  شيكاباال،  القدم 
لفريقه الكروي، تدخلت زوجته الفنانة هنا الزاهد للدفاع عنه، ورد 
عليها فهمي بعبارات يائسة، بينما قدمت داليا البحريي نصيحتها 

بعد التعرض ملوقف سابق.
هنا الزاهد كتبت رسالة طويلة عرب حسابها الشخصي مبوقع الفيس 
بوك تعليقا على صورة زوجها أمحد فهمي قائلة: بعيدا ان شهادتي 
يف جمروحة الن الناس هتقول بقول الكالم ده عشان جوزها. انا ال 
بفهم يف الكورة وال بتفرج عليها بس بشوف قد ايه االنسان ده 
بيحب يكون عفوي وبينسى انه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل 
ذوق حتى يف الشارع ويف التصوير ويف كل مكان والناس اللي 

عرفاه عرفني ده كويس.
أضافت: انا عارفة انو الناس بتفضل تقول ال ده ممثل مينفعش 
يقول رأيه، بس لألسف االنسان ده بينسى وبيخسر من كرت م هو 
اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق وال بريضي حد عشان 

يكسب مجهور زي م ناس كتري بتعمل كده.
تابعت قائلة: ملا بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي 
يف صحابه زيه زي اي حد اهالوي بس لألسف بتطلع اخبار بالكالم 
اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة 
وبتقول اللي جواك من غري متحسبها عشان بتنسى إنك ممثل اصال 
يرحيك  اللي  واعمل  تبقى كده لألسف.  مينفعش  االيام دي  بس 

ألنك انسان واحنا كده كده بنحبك جدا.

عارفاني  واحدة  اكرت  انت  قائال:  زوجته  على  فهمي  أمحد  رد 
ومعاشرانى  .. بس واهلل انا خالص مش فارق لي حاجة أصال!!

داليا البحريي قدمت نصيحتها ألمحد فهمي وهنا الزاهد من واقع 
جتربة سابقة تعرضت فيها هلجوم كبري وقالت: بص انا كنت زيك 
كده برضوا بكتب براحيت على انه أكاونت برايفت وفيه أصحابي 
وزمايلي وبس لكن لألسف اكتشفت ان فيه ناس معندهاش ثقافة 
احملافظة على خصوصية اآلخر وانت كده بتبقي صيدة سهلة ألنك 

شخصية عامة...
أضافت: معلش يا امحد حتتعود مع الوقت ان يف آراء ماتتقلش 
على السوشال ميديا ...اوعي تزعل كله بيتنسي وكفاية ان عندك 
 love youمن كل شر ربنا حيفظكم  ده  احلب  بتحبك  قمراية  زوجة 

both

هنا الزاهد تدافع عن زوجها أمحد فهمي:
 طيب ومتواضع وخيسر كثريا بسبب صراحته
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دنيا سمري غانم تدعم زوجها رامي رضوان
أجسام مضادة  عندى  ويبقى  يوم  كام  وكلها  بكورونا.. 

وأمرع فى األرض بإذن اهلل«.

ووجه رامى رضوان حتذيرا لكل املخالطني له يف الفرتة 
األخرية بقوله: أنا بكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم 
اللى فاتوا ياخد باله.. ال داعي للقلق.. لو ظهر أى أعراض 

ساعتها إجراء الفحص هيكون ضرورى.

وعرب رامي عن حريته من مصدر العدوى قائال: أنا ملتزم 

هنا الزاهد تدعم زوجها يف أزمته الجديدة
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كـتابات

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

حكاية ما قبل الّنوم 
لصغريتي

عّشبُت صدري بالغناِء
وقلُت نامي

ها هنا حلٌم فضائّي اجملاِز
فصّدقي نبضًا

يبّشُر بانهماٍر ال يزوْل ...
سأقّص ما اقرتح العبرُي
على هوائِك من فصوٍل
قبل أن يصَل الّنعاُس

إىل مسائِك
يقرُع العني البتوْل ..

هذي حكاية شاعٍر
رفَع اخلياُل يقينُه

خلطوط فجرِك 
واستضاءَ  بدميٍة خضراَء

حيملها إليِك وأنِت يف القمح
اجلننِي من األغاني ..

بالضوء  الّشمَس  متلئنَي 
الّرخيْم

قد كاَن ياما كاَن ..
كاَن يرتجُم اإلحساَس بالكّف

الّرحيمِة وْهي متسُح
من  تكّدُس  ما  ختومِك  عن 

سديْم
كم كاَن يؤمن بالقصيدِة

وْهي ترتك يف جهاتِك
من طيوٍر عذبِة اإليقاِع
يف وضِح الّنسيْم ..

مشعتني  ألشعل  نامي 
يواصالنِك

يف الطريق إىل كشوف
فضائنا

ولنا صباٌح قادٌم
باسم البنفسِج

يبدأ العطُر الّرحيم..

كـلمة املــيالد 
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كل سنة تعود الينا ذكرى امليالد املقدس لكي 
نؤمن ونثبت به من أجل خالصنا املبارك.                   
الشهر  ويف كل سنة ويف كل شهر مثل هذا 
الذكرى  علينا  وتطل  تعود  بالذات  والتاريخ 
اجلميلة والفريدة والعجائبية اليت أبهرت العامل 
ألول مرة منذ بدء اخلليقة.ألنه مل حيدث َاي شيء 
سابقًا يفاجئ العامل يف أربع زوايا األرض مثل 
والدة الرب يسوع املسيح من الروح القدس، 
تواضعت  اليت  املمجدة  اهلل  صفات  مجيع  ألن 
وتنازلت  إىل عاملنا هذا، الذي ال حيسد عليه، 
خطيئة  مل حيمل  طفل صغري  ظهرت يف  واليت 
حيمل  لكي  السماوي   جمده  عن  ختلى  انه  بل 
خطيئة العامل بأسره.. الذي ولد منذ الفي عام 
يف مغارة بيت حلم وحل بيننا.. ومن أجلنا حنن 
اخلراف الضالة عن طريقه وعن معرفته، ولكي 
يهدينا الطريق اليه ومينحنا الرب الكامل والرجاء 
واحلياة ويزحزح احلجر عن قرب كل انسان ُيْؤِمن 
به وبظهوره االهلي لكي يعطينا القيامة واحلياة 

جبانبه. 
األهم لنا مجيعًا أن نزين قلوبنا بامليالد اجلديد 
اجلديد يف  اإلنسان  امليالد يف  ان خيلق طفل 
داخلنا لكي نظهر بهاءه ونوره وعطاءه الذي ال 
يثّمن وان نغري موازين الطبيعة البشرية القدمية 
وأن  نتحرر من أنانية الذات وملذاته  القاتلة.. 
والبعض  وقولنا  جهدنا  نبذل  أن  أجل  ومن 
السيد  جمد  وتعاليم  إنارة  سبيل  يف  مالنا  من 
عن  نتعمق  وأن  البشر  خلالص  املعلن  املسيح 
اي  يسوع  الرب  السيد  امّلخلص  وحياة  معرفة 
جحافل  ومجيع   أعداءه  هزم  الذي  اجلديد  آدم 
ومنحنا عظمة صفاته  االشرار  اهلل  وأعداء  الشر 
أي كلمته وروحه واإلنسان اجلديد َاي اإلنسان 
املمجد يف اجلسد الذي ال يهزم وال ميوت ابديًا.. 
احلامل يف روحه وكلمته وجوهره رجاء ال يوصف 
وعهدا ال ينفد وال يهزم ووعد جديد ال يفنى. 
وال أحد من البشر يستطيع أن يستوعبه بواسطة 
اإلميان  ُيْؤِمن  عندما  اال  البشري  اإلنسان  عقل 

احلقيقي من دون تردد أو شك.
 فاهلدف األساسي من أجل والدته أو جتسده من 
عذراء نقية يف رحلته الشاقة وعذابه االّمر يف  
عاملنا هذا كان التجسد والفداء احملزن والوجع 
الذي ال يوصف واهلدف الوحيد من أجلك ومن 

أجل خالصك املقدس واملهم له.
حتمل التضحية بدمه الطاهر على خشبة الصليب 
حمبته  عظمة  تعرف  ان  أجل  من  اللصوص  بني 
عن  أبليس  املوت  ازاح سلطان  لك..  وغفرانه 
قربك وروحك لكي تنال الراحة األبدية وال تبقى 

يف قاع اجلحيم. 
هو الذي فداك وكتب امسك من دمه وسجلك 
أهل  ومن  جديدا  إنسانا  تكون  لكي  إمسه  على 
اهلل  عائلة  من  وتصبح  جبانبه  حتيا  لكي  النعيم 

املقدسة.    
عظيم هو سر التقوى، ممجد اهلل الذي ظهر يف 
اخلالق  اجلسد.. جربوت  يف قداسته وعظمته، 
عرشه  الديان يف  العادل  مشيئته،  احلنان يف 
االهلي وامللوكي واملرتبع على كرسيه يف أعلى 
اجمليدة  قيامته  املوت يف  جحافل  هزم  السماء 
اليه فوق كل  لكي يقيمنا  معه أيضًا ويرفعنا 

رئاسة وسالطني . 
انه رب وقدوس ومتفرد يف مجيع صفاته االهلية 
ومشيئته الربانية.. حتمل شتى أنواع العذاب من 
أجلنا ألن بعض الناس مل يعرفوا من هو املسيح 

امّلخلص.
يف  يولد  ومنارة  نُورا  امليالد  يكون  أن  أمتنى 
مغارة حياتك ويف قلب كل إنسان ُيْؤِمن به لكي 
اهلل  وعظمة جمد  قوة  بصره وبصريته  يري يف 
القيامة  ينبوع  املبارك وحمبته  وعطاءه  احلقيقي 

واحلياة والسرور الذي ال يوصف.    
ميالد جميد زاخر جبميع اخلريات األهلية لكل من 
الشكر  كل  له  جديد  من  منه  ويولد  به  ُيْؤِمن 
واحلمد اىل االبد آمني . وكل سنة وأنتم ساملون 

وكل ميالد وانتم بألف خري . 

Birth word
Every year the memory of the Holy 
Christmas returns to us so that we 
can believe and prove it for the sake 
of our blessed salvation.
 And every year and every month 
such as this month and the very 
date returns and comes back to us, 
the beautiful, unique and miracu-
lous memory that dazzled the world 
for the first time since the begin-
ning of creation, because nothing 
happened before that surprises the 
world in four corners of the earth, 

like the birth of the Lord Jesus Christ 
from the Holy Spirit.  The glorified attri-
butes of God who humbled and conde-
scended to our world this world that is 
not envied.  Which appeared in a young 
child who did not bear a sin, but rather 
gave up his heavenly glory in order to 
bear the sin of the whole world.  Who was 
born two thousand years ago in the cave 
of Bethlehem and settled among us.  And 
for our sake, we lost sheep through him 
and from his knowledge, in order to guide 
us the way to Him and give us complete 
righteousness, hope and life, and move 
the stone from the grave of every person 
who believes in him and his divine ap-
pearance in order to give us the resurrec-
tion and life next to him.
 The most important thing for all of us is 
to adorn our hearts with the new birth, to 
create the child of birth in the new person 
within us in order to show his glory, light 
and priceless gift, to change the scales of 
the old human nature, and to be free from 
selfishness and his fatal pleasures.  And 
in order to spend our effort, our words, 
and some of our money in order to illumi-
nate and teach the glory of the Christ pro-
claimed for the salvation of mankind, and 
to delve deeper into the knowledge and 
life of the Savior, the Lord Jesus Christ, 
that is, the new Adam, who defeated his 
enemies and all the legions of evil and 
the wicked enemies of God.  He granted 
us the greatness of his attributes, i.e. his 
word, his spirit, and the new person, i.e. 
the person glorified in the flesh who is 
not defeated and does not die forever.  
He who carries in his soul, his word, and 
his essence is an inexpressible hope, an 
endless and unbeatable covenant, and a 
new and endless promise.  And no hu-
man being can comprehend it through 
the human mind except when he believes 
in true faith without hesitation or doubt.  
What is the primary goal for his birth or 
his incarnation from a pure virgin?
 Because his arduous journey and the 
pain that mattered in our world this was 

the incarnation was the sad redemption 
and indescribable pain and the only goal 
for you and for the sake of your sacred 
and important salvation to him.
 You carry the sacrifice of his pure blood 
on the cross between thieves in order to 
know the greatness of his love and for-
giveness for you.
 Removing the power of death the Devil 
from your grave and your soul so that 
you may gain eternal rest and not remain 
at the bottom of Hell.
 The one who redeemed you and wrote 
your name from his blood and registered 
you in his name so that you will be a new 
person and one of the people of bliss, so 
that you live alongside him and become 
part of the holy family of God
 Great is the secret of God’s piety, which 
appeared in the flesh
 Tyranny in his holiness and greatness
 Creator tenderness in his will
 The Just Judge is on his Divine and 
Royal Throne and is square on his throne 
above heaven
 He defeated the legions of death in his 
glorious resurrection
 To establish us with him as well and 
raise us to him above all presidency and 
sultans.
 Lord, holy and alone in all his divine at-
tributes and divine will.
 It endured all kinds of torment for us be-
cause some of the people did not know 
who the Messiah was the Savior
 I hope that birth will be a light and a bea-
con born in the cave of your life or in the 
heart of every person who believes in 
him, so that he can see in his sight and 
insight the power and majesty of the true 
glory of God, his blessed giving and his 
love, the source of resurrection, life and 
indescribable pleasure.
 A glorious birth crowned with all the di-
vine good deeds for everyone who be-
lieves in him and who is born again from 
him has all thanks and praise forever.  
Every year and you are safe, every birth-
day, and you are a thousand good.

Written by Murshid nowfal Hanna nowfal , Custodian of the 
Good Annunciation, meaning the Gospel of Christ 4-12-2020
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تـتمات

ترامب: اتفاق بني...
أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أمس األول اخلميس، أن 
إسرائيل، كما  بإقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع  تعّهد  املغرب 
فعلت مؤخرًا ثالث دول عربية هي اإلمارات والبحرين والسودان. 
بالسيادة  يعرتف  إعالنًا  وقع  أنه  تويرت  على  أيضًا  ترمب  وكتب 

املغربية على الصحراء الغربية.
إىل ذلك، قال ترمب إن اتفاق املغرب وإسرائيل على إقامة عالقات 

إجناز كبري لسالم الشرق األوسط.
من جهته، أكد مسؤول أمريكي كبري أن ترامب توصل لالتفاق يف 
العاهل املغربي، امللك  مكاملة هاتفية، امس االول اخلميس، مع 

حممد السادس.
ويف اإلطار، أكد الرئيس األمريكي دعم واشنطن القرتاح املغرب 
الوحيد حلل  األساس  باعتباره  الغربية  الصحراء  الذاتي يف  للحكم 

عادل ودائم للنزاع.
.

أمريكا تعتزم فرض...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أمس  مطلعان،  أمريكيان  مسؤوالن  منها  مصادر  أربعة  أكدت 
على  عقوبات  فرض  تعتزم  املتحدة  الواليات  أن  اخلميس،  األول 
العام  الروسية  اجلوية  الدفاعية  إس400-  منظومة  لشرائها  تركيا 

املاضي.
وقالت املصادر إن اخلطوة املتوقعة منذ فرتة، واملرجح أن تثري 
املقبلة  األمريكية  اإلدارة  مع  عالقاتها  بشدة  وتعقد  أنقرة  غضب 
بقيادة الرئيس املنتخب، جو بايدن، قد تعلن يف أي يوم، وفق ما 
نقلته وكالة »رويرتز«. كما ذكرت أن العقوبات ستستهدف إدارة 

الصناعات الدفاعية الرتكية ورئيسها إمساعيل دمري.

تداعيات وخيمة
البنتاغون،  باسم  الرمسي  املتحدث  قال  املاضي،  أكتوبر  ويف 
»تاس«:  وكالة  نقلته  صحايف  تصريح  يف  هوفمان،  جوناثان 
من  عميق  بقلق  ونشعر  املنظومات  هلذه  تركيا  شراء  »نرفض 

التقارير حول تشغيلها. ال جيوز إدخاهلا يف اخلدمة«.
كما أضاف »هذا اإلجراء حمفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة للعالقات 
بيننا يف جمال األمن. لقد مت إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتالت 
F-35، وال تزال منظومات إس400- حاجزا أمام التقدم يف جماالت 

أخرى«.
نظام دفاع حلف شمال األطلسي

وأكدت وسائل إعالم روسية، يف وقت سابق، أن اجليش الرتكي 
اليت  اجلوي  للدفاع  »إس400-«  الصواريخ  منظومات  بنجاح  اخترب 

اقتناها من روسيا.
وتسلمت تركيا يف عام 2019 منظومات الدفاع اجلوي الروسية »إس-
400«، ما تسبب بأزمة يف العالقات الرتكية األمريكية، ومعارضة 
إدارة دونالد ترامب، الذي أكد مرارًا رفض بالده للصفقة املربمة 
يف 2017، حبجة أن هذه األسلحة الروسية ال تتماشى مع نظام دفاع 

حلف مشال األطلسي.
17 متوز املاضي، ردًا على إصرار  الواليات املتحدة، يف  وعلقت 
مشاركة  »إس400-«،  منظومات  شراء  صفقة  تطبيق  على  تركيا 
معتربة   ،»F-35« اخلامس  اجليل  من  املقاتالت  برنامج  األخرية يف 
أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بني البلدين، فيما هددت بفرض 

عقوبات على اجلانب الرتكي.

كوشنري: تطبيع العالقات...
أكد مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنري، امس األول اخلميس، 

أن »تطبيع العالقات بني السعودية وإسرائيل أمر حتمي«. 
دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  بعد  مباشرة  جاء  كونشر  كالم 
عالقات  وإقامة  التطبيع  على  وإسرائيل  املغرب  موافقة  ترامب، 

دبلوماسّية.
كما وقع ترامب امس األول إعالنًا »يعرتف بسيادة املغرب على 

الصحراء الغربّية«.
وكشفت وسائل إعالم إسرائيلّية الشهر املاضي، عن لقاء رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس املوساد، بولّي العهد 
السعودي حممد بن سلمان يف مدينة نيوم السعودّية، خالل زيارة 

وزير اخلارجّية األمريكي مايك بومبيو للمملكة.

القاضي صوان يدعي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أصدره جملس القضاء األعلى بتاريخ 2020/8/5، الذي عاهد فيه 
الشعب اللبناني، العمل دون هوادة على أن ُتنجز التحقيقات يف 

ملّف االنفجار الذي وقع بتاريخ 2020/8/4 يف مرفأ بريوت، 
البيانني تاريخ 2020/9/24 و2020/11/7، الصادرين  وعطفًا على 
عن احملقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين مّت من خالهلما 
إطالع الرأي العام على ما قام به يف امللف املذكور، وذلك على 
القدر املسموح به قانونًا، ومبا ال يتعارض مع مبدأ سرّية التحقيقات 

امللزم، 
بدقٍة  يتّم  التحقيق  أن  على  جمددًا،  التأكيد  العدلي  احملقق  يهّم 
وتأٍن، مع ما يتطّلبه ذلك من احرتام لألصول القانونية والعلمية 
وسائل  تتداوله  ما  أن  وعلى  اجلرائم،  من  النوع  هذا  حتكم  اليت 
االعالم ووسائل التواصل االجتماعي من تصرحياٍت وحتليالٍت، هو 

يف أحياٍن كثرية غري صحيح وغري دقيق وغري مسند.

كما أنه يوضح اآلتي:
بتاريخ  النيابي  اجمللس  إىل  مبستندات،  مرفقًا  كتابًا  أرسل  -أنه 
2020/11/24، اعترب فيه أنه يتبنّي من التحقيقات االستنطاقية اليت 
قام بها، وجود شبهات جّدية تتعلق ببعض املسؤولني احلكومّيني، 
وذلك إفساحًا يف اجملال أمام اجمللس، ملمارسة ما يعود له من 
صالحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي احملقق العدلي-، مبمارسة 
ما يعود له من صالحياٍت يف املوضوع عينه. وقد مّت اجلواب على 
جملس  مكتب  هيئة  قبل  من   ،2020/11/26 يف  املذكور  الكتاب 
النواب، مبا مفاده عدم إجياد أي شبهة بالنسبة لألشخاص الوارد 
ذكرهم فيه حسب املستندات املرسلة، وأن اجمللس ملزم بتطبيق 
اجمللس  امام  احملاكمات  بأصول  املتعلق   90/13 الرقم  القانون 

األعلى املنصوص عنه يف املادة 80 من الدستور. 
-أن النيابة العامة التمييزية اّدعت على شخصني إضافيني، فقّرر 

–أي احملقق العدلي- دعوتهما اىل االستجواب.
-أنه قّرر استجواب أشخاص عّدة بصفة مدعى عليهم من بينهم، 
رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء األجهزة األمنية، ووكيٍل حبري. 
كما قّرر االستماع اىل أحد املسؤولني العسكريني السابقني بصفة 

شاهد، واستمع اىل أربعة شهود آخرين.
-أنه ورده من نقابة احملامني شكاوى جديدة بلغ عددها /142/، 

وقد باشر بإجراء املقتضى بصددها.
-أنه أرسل طلب تعاون دولي اىل منظمة األمم املتحدة بشخص 
بواسطة  ملتقطة  جّوية  ُصور  أي  ايداعه  بغية  القانوني،  ممثلها 
اليها  املنتمية  الدول  من  دولة  ألي  التابعة  االصطناعية  األقمار 
والعائدة ليوم 2020/8/4، أو أي معلومة عن حترك جوي أو حبري 
 ،UNIFIL لبنان  العاملة يف جنوب  الدولية  القوات  حربي رصدته 
بواسطة راداراتها العسكرية، يف النطاق اجلوي والبحري اللبناني 

يف اليوم املذكور.
-أنه ورده جواب من قاضَيي التحقيق الفرنسّيني املوجلني بالتحقيق 
املفتوح يف باريس، حول مقتل وجرح مواطنني فرنسيني يف انفجار 
مرفأ بريوت، يفيد أن النتائج املخربّية املتطّورة واملتخّصصة اليت 
حتّلل العّينات املستخرجة من موقع االنفجار، لن تصدر قبل شهر 
شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي 
وهو يف  لبنان،  يف  القائم  التحقيق  مع  بالتوازي  جيري  املذكور 
مرحلة مماثلة له، فضاًل عن أن هناك تواصل مع اجلهات الفرنسية 

القضائية بهذا الصدد.
القيام  مواظبته  على  التأكيد،  العدلي  احملقق  جيّدد  اخلتام،  ويف 
بعمله وواجبه بالسرعة املمكنة، إمنا دون تسّرع، بهدف الوصول إىل 

النتائج املرجّوة وحتديد املسؤوليات حبّق املرتكبني.
وبعد قرار القاضي صوان صدر عن رئيس حكومة تصريف االعمال 
البيان اآلتي: »إن رئيس احلكومة مرتاح الضمري وواثق من نظافة 
بريوت.  مرفأ  انفجار  ملف  مع  والشفاف  املسؤول  وتعامله  كفه 
املوقع،  إىل  الشخص  يتجاوز  الذي  االستهداف  هذا  ويستغرب 
وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة احلكومة من أي 

جهة كانت«.

دياب
وعلى على ادعاء القاضي صوان، صدر عن رئيس حكومة تصريف 

األعمال الدكتور حسان دياب البيان االتي:
القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة  العدلي  »تبلغ احملقق 
إىل  االستماع  طلب  على  دياب  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف 
إفادته، مؤكدا أنه رجل مؤسسات وحيرتم القانون ويلتزم الدستور 
الذي خرقه صوان وجتاوز جملس النواب، وأن الرئيس دياب قال 

ما عنده يف هذا امللف ونقطة على السطر«.
وواثق  الضمري  مرتاح  احلكومة  رئيس  يقول: »إن  البيان  واضاف 
من نظافة كفه وتعامله املسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ 
إىل  الشخص  يتجاوز  الذي  االستهداف  هذا  ويستغرب  بريوت. 
املوقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة احلكومة 

من أي جهة كانت«.

 خليل
النائب  علي حسن خليل ،  »التنمية والتحرير«  كما رد عضو كتلة 
على ما اعتربه »إدعاءات« احملقق العدلي  القاضي فادي صوان ، 
موضحًا انه »كنا دوما حتت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا 
ومبمارستنا ملسؤوليتنا«، مستغربًا »تناقض موقف احملقق العدلي 
مبا خيالف  الدستور  والقانون واستطرادا نقول ال دور لي كوزير 

للمال يف هذه القضية«.
وشدد خليل على ان »حمضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر 

لتبيان كل اخللفيات واحلقائق«.

مجلس القضاء األعلى: يدعم صوان
ويف خطوة الفتة، صدر عن املكتب اإلعالمي جمللس القضاء األعلى 
القضاء  الذي أصدره جملس  البيان  »تأسيسا على  اآلتي:  البيان 
األعلى بتاريخ 2020/8/5، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل 
من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات يف ملف االنفجار الذي 
تاريخ  البيانني  على  وعطفا  بريوت،  مبرفأ   2020/8/4 يف  وقع 
2020/9/24 و2020/11/7، الصادرين عن احملقق العدلي القاضي 
فادي صوان، اللذين مت من خالهلما إطالع الرأي العام على ما قام 
به يف امللف املذكور، وذلك على القدر املسموح به قانونا، ومبا 
ال يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات امللزم، يهم احملقق العدلي 
التأكيد جمددا أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من 
احرتام لألصول القانونية والعلمية اليت حتكم هذا النوع من اجلرائم، 

وعلى أن ما تتداوله وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي 
وغري  غري صحيح  كثرية  أحيان  هو يف  وحتليالت،  تصرحيات  من 

دقيق وغري مسند.
كما أنه يوضح اآلتي:

بتاريخ  النيابي  إىل اجمللس  مرفقا مبستندات،  أرسل كتابا  أنه   -
2020/11/24، اعترب فيه أنه يتبني من التحقيقات االستنطاقية اليت 
قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض املسؤولني احلكوميني، 
وذلك إفساحا يف اجملال أمام اجمللس، ملمارسة ما يعود له من 
صالحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي احملقق العدلي -، مبمارسة 
على  اجلواب  ومت  عينه.  املوضوع  يف  من صالحيات  له  يعود  ما 
جملس  مكتب  هيئة  قبل  من   ،2020/11/26 يف  املذكور  الكتاب 
األشخاص  إىل  بالنسبة  شبهة  أي  إجياد  عدم  مفاده  مبا  النواب، 
الوارد ذكرهم فيه حسب املستندات املرسلة، وأن اجمللس ملزم 
امام  احملاكمات  بأصول  املتعلق   90/13 الرقم  القانون  تطبيق 

اجمللس األعلى املنصوص عنه يف املادة 80 من الدستور.
- أن النيابة العامة التمييزية ادعت على شخصني إضافيني، فقرر 

-أي احملقق العدلي - دعوتهما اىل االستجواب.
- أنه قرر استجواب عدة أشخاص بصفة مدعى عليهم من بينهم: 
رئيس حكومة ووزراء وأحد رؤساء األجهزة األمنية، ووكيل حبري. 
كما قرر االستماع اىل أحد املسؤولني العسكريني السابقني بصفة 

شاهد، واستمع اىل أربعة شهود آخرين.
 ،142 عددها  بلغ  جديدة  نقابة احملامني شكاوى  من  ورده  أنه   -

وباشر بإجراء املقتضى يف صددها.
- أنه أرسل طلب تعاون دولي اىل منظمة األمم املتحدة بشخص 
بواسطة  ملتقطة  جوية  صور  أي  ايداعه  بغية  القانوني،  ممثلها 
اليها  املنتمية  الدول  من  دولة  ألي  التابعة  االصطناعية  األقمار 
والعائدة ليوم 2020/8/4، أو أي معلومة عن حترك جوي أو حبري 
 ،UNIFIL لبنان  العاملة يف جنوب  الدولية  القوات  حربي رصدته 
بواسطة راداراتها العسكرية، يف النطاق اجلوي والبحري اللبناني 

يف اليوم املذكور.
- أنه ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيني املوجلني بالتحقيق 
املفتوح يف باريس، حول مقتل وجرح مواطنني فرنسيني يف انفجار 
مرفأ بريوت، يفيد أن النتائج املخربية املتطورة واملتخصصة اليت 
حتلل العينات املستخرجة من موقع االنفجار، لن تصدر قبل شهر 
شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي 
وهو يف  لبنان،  يف  القائم  التحقيق  مع  بالتوازي  جيري  املذكور 
مرحلة مماثلة له، فضال عن أن هناك تواصال مع اجلهات الفرنسية 

القضائية يف هذا الصدد.
بعمله  القيام  مواظبته  تأكيد  العدلي  احملقق  جيدد  اخلتام،  ويف 
وواجبه بالسرعة املمكنة، إمنا من دون تسرع، بهدف الوصول إىل 

النتائج املرجوة وحتديد املسؤوليات حبق املرتكبني«.

خلف صوان: أقدِمْ.. ونحن معك!
ملحم  بريوت  يف  احملامني  نقيب  عن  التالي  البيان  صدر  كذلك 

خلف:
على  املرفأ  تفجري  قضية  يف  العدلي  احملقق  حضرة  يّدعي  »أْن 
فهذا  أمين،  جهاز  ورئيس  سابقني،  وزراء  وثالثة  حكومة  رئيس 
حدث ال ميكن أْن ميّر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارًا وتكرارًا 
وطالبناه باإلدعاء على من بّينتهم التحقيقات من معنيني سياسيني 
أّن  مؤكدين  شأنهم،  عال  مهما  املرتكبني،  من  وغريهم  وأمنيني 
احملقق العدلي هو الصاحل لتعّقب هؤالء، وأّن ال حصانات دستورية 

وال قانونية وال سياسية ألحد. 
إّننا ننّوه بهذه اخلطوة الُشجاعة احمُلّقة، فهي دليل ُجرأة وصالبة 
لطاملا  رائدة  خطوٌة  صوان،  فادي  الرئيس  القاضي  بهما  يتمّتع 
اجلدار  خيرق  ورجاء  أمٍل  وبصيص  القضاة،  من  أمثاهلا  انتظرنا 
هي  القضية-الفاجعة  وهذه  املنشودة؛  القضاء  استقاللية  باجتاه 

اإلمتحان. 
إّننا نؤكّد على دعمنا الكلّي حلضرة احملقق العدلي وندعوه للمضي 
قدمًا باإلدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات اإلستنطاقية أيٍّ 
كانت مواقعهم، »فلتكّر السبحة«، واحلّق يعلو وال ُيعلى عليه! كما 

ندعوه اىل التوّسع بالتحقيقات لتشمل سائر نواحي اجلرمية.

 قطع الطريق على رياض سالمة!
القديم«  »احلرس  جمموعات  من  متعّددة  مواكب  اطلقت  ميدانيا، 
)قدماء التيار( من أكثر من منطقة باجتاه الّرابية إلقفال كّل الّطرق 

على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وحاول الشبان من »احلرس القديم« قطع الطريق أمام »شاركوتييه 
عون« يف الرابية ملنع سالمة من الوصول إىل منزله. وعمد البعض 
االخر إىل إقفال مداخل الرابية باإلطارات املشتعلة. وقطعت عناصر 
القديم«  »احلرس  شبان  أمام  الطريق  واجليش  االمن  قوى  من 

ملنعهم من الوصول إىل منزل سالمة يف الرابية.
وأفادت معلومات عن عودة رياض سالمة أدراجه بعد قطع الطريق 
أمامه من قبل جمموعات »احلرس القديم«. وأطلق املشاركون يف 

الوقفة االحتجاجية هتافات منّددة بسياسة سالمة النقدية.
وتوجهت جمموعات غري حزبّية من أكثر من منطقة ملساندة قدماء 
حاكم  منزل  القتحام  احملتجني  أعداد  ازدياد  ظل  يف  »التيار«، 
االمن  لقوى  إضافية  تعزيزات  ووصلت  الرابية.  يف  »املركزي« 
الداخلي حملاولة صّد املتظاهرين أمام منزل سالمة. وحاول اجليش 

فتح الطريق يف الرابية بالقوة بعد إقفاهلا باإلطارات املشتعلة.
منزل  باجتاه  القديم«  »احلرس  من  أخرى  انطلقت جمموعة  توازيا، 

رياض سالمة يف منطقة الصفرا.
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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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تـكنولوجيا وعـلوم

الصني تسبق العامل خبطوة وتطلق 6G.. ماذا 
يعين ذلك؟

يف السادس من نوفمرب/تشرين الثاني املاضي فاجأت الصني 
العامل أمجع بإعالنها عن أول قمر صناعي يعمل بتقنّية اجليل 

.»6G« السادس

بإمكان  أّن   »5G« اخلامس  اجليل  شبكة  إطالق  ُقبيل  مسعنا 
املستخدم تنزيل فيلم كامل من شبكة نيتفليكس خالل ثواٍن 

معدودة.

لكن رمبا يظنُه البعض ضربًا من املبالغة إن مسع أن بإمكانِه 
تنزيل 142 فيلمًا خالل ثانية واحدة أيضًا. نعم هذه ليست 
باملبالغة وال من اخليال، هذا ما ستحققه شبكة اجليل السادس 

.»6G«

على الرغم من شح األخبار عن كيفية عمل هذه التقنّية، فإن 
من  شيء  كل  ستغري  التقنية  هذه  أن  يدركون  املختصني 

حولنا، والسبق فيها يعين السبق بكل شيء.

السادس، وما مميزاتها، وما االستخدامات  ما شبكة اجليل 
املتوقعة هلا؟، أسئلة حناول إجابتها يف هذا التقرير.

من املتوقع أن تدعم 6G معدالت بيانات تبلغ تريابايت يف 
غري  والكمون  السعة  من  املستوى  هذا  وسيكون  الثانية، 

مسبوق.

 20 تبلغ  قصوى  سرعات  لتحقيق   5G تصميم  جرى  وبينما 
 100 إىل  تصل  ترددات  باستخدام  الثانية  يف  جيجابايت 
بيانات تصل  معدالت   6G أن حتقق  املتوقع  من  جيجاهرتز، 
إىل 1000 جيجابت يف الثانية وتستخدم ترددات تصل إىل 3 

ترياهريتز.

كذلك من املتوقع أن يتحّسن الكمون بشكل كبري جدًا، فتسمح 
موجات ترياهريتز بانتقال البيانات بسرعة 50 جيجابايت يف 
من  مرة   100 بنحو  أسرع  دفق  سرعات  يوفر  وهذا  الثانية، 

أقصى سرعة ممكنة اليوم.

ويف هذا الصدد قال شو يانغ شنغ األكادميي يف األكادميية 
الصينية للهندسة: »إن 6G ستجمع بني شبكة االتصاالت عرب 

األقمار الصناعية وشبكة االتصاالت األرضية«.

وقال مدير التكنولوجيا يف شركة إريكسون إريك إيكودين 
عن  التحدث  ألوانه  السابق  »من   :2019 مؤمتر شنغهاي  يف 
6G، ولكن إذا كان البحث قد بدأ للتو، فيوجد ما يقرب من 

عقد من الزمان قبل ظهور هذه التقنية«.

هذا التوقع مناسب إذا ما جرى القياس على األجيال السابقة، 
القرن احلادي  العقد األول من  أوائل  3G ظهرت يف  تقنية 
والعشرين، و4G يف عام 2010، و5G يف عام 2020، لذا فمن 

املعقول توقع 6G يف عام 2030.

 6G مبادرة حبث  عن  فنلندا  »Oulu« يف  جامعة  أعلنت  كما 
يشار إليها باسم »6Genesis«، وسينفذ املشروع على مدى 

السنوات الثماني املقبلة وسيضع رؤية لعام 2037.

كوريا  يف  واالتصاالت  اإللكرتونيات  أحباث  معهد  ُيري 
.6Gاجلنوبية أحباثًا على نطاق تردد ترياهريتز لـ

 )MIIT( أيضًا تستثمر وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات
يف الصني بشكل مباشر وتراقب عملية البحث والتطوير.

كما ختطط الواليات املتحدة لفتح تردد 6 جيجاهرتز ألغراض 
االتصاالت  جلنة  من  املوافقة  بانتظار  والتطوير  البحث 
جيجاهريتز   95 على  تزيد  اليت  للرتددات   )FCC( الفيدرالية 

إىل 3 ترياهريتز.

فيما يتعلق بالتزامات البائع جتاه 6G، أشارت شركات البنية 
التحتية الكربى مثل هواوي ونوكيا وسامسونج إىل أن لديها 

حبوثًا قيد التطوير.

يف حني أن التكنولوجيا اليت نتوقع ظهورها وانتشارها بشكل 
القيادة  ذاتية  السيارات  مثل   5G شبكة  انطالق  مع  كبري 
إنرتنت  وأجهزة  الذكية  واملدن  طيار  دون  من  والطائرات 
أكرب  بشكل  ن  ستحسَّ االستخدامات  هذه  كل  فإن  األشياء، 

.6G باستخدام

الربيطانيتان،  أكسفورد  وجامعة  »أسرتازينيكا«  شركة  تواجه 
لفريوس  لقاح  تطوير  جهود  الالعبني يف  أبرز  بني  من  وهما 
جتاربهم  نتائج  حول  متزايدة  أسئلة   ،»19 »كوفيد-  كورونا 
اإلثنني  إعالنهما  بعد  وذلك  التصنيع،  االعرتاف خبطأ يف  بعد 
املاضي، أن لقاحهما كان فعااًل بنسبة %70 يف املتوسط خالل 

مرحلة متقدمة من الدراسة.

خماوف  الشريكني  نشرها  اليت  احملدودة  التفاصيل  وأثارت 
بشأن ما إذا كان املنظمون سيوضحونها، حبسب تقرير لوكالة 

»بلومبريغ«.

وأوضحت أكسفورد، يف بيان الحق، بأن »االختالف يف عمليات 
التصنيع أدى إىل إعطاء بعض املشاركني نصف جرعة بداًل من 

جرعة كاملة«.

الشريكان قاال إن لقاحهما كان فعااًل بنسبة %90 عندما ُأعطي 
نصف جرعة، قبل جرعة معززة كاملة، يف حني أظهرت جرعتان 

كاملتان فعالية بنسبة 62%.

 Operation Warp« رئيس برنامج اللقاح األمريكي املعروف باسم
Speed«، قال يف اليوم التالي إن »اجلرعة اليت تظهر املستوى 
األعلى من الفعالية قد مّت اختبارها لدى األشخاص األصغر سنًا، 
خطأ  بسبب  األشخاص  لبعض  إعطاؤها  مّت  اجلرعة  نصف  وأن 
يف كمية اللقاح املوضوعة يف بعض القوارير«. فيما مل يتم 

الكشف عن أي من هذا يف بيان الشركة األصلي.

أنه  الواضح  من  كان  »عندما  بيانها:  أكسفورد يف  وأوضحت 
مّت استخدام جرعة أقل، متت مناقشة األمر مع املنظمني، ومّت 
التوصل إىل اتفاق للمضي قدمًا يف النظامني. ومّت اآلن حتديد 
اللقاح  أن مجيع دفعات  الرتكيز، وميكننا ضمان  طرق قياس 

متكافئة اآلن«.

»بلومبريغ  حملل  فاضلي،  سام  قال  البيان،  على  وتعليقًا 
إنتليجنس«، يف مذكرة، إن »التفسري األكثر ترجيحًا للفعالية 
للمرضى  السكانية  الرتكيبة  أو  الصدفة  إما  هو  املتباينة 

املشاركني.

 ويف كلتا احلالتني، تعين املوافقة املستندة إىل البيانات احلالية 
أنه سيتم تطعيم األشخاص بلقاح تكون فعاليته احلقيقية غري 

معروفة«.

هذا ومع جناح جتارب اللقاح الثالثة واقرتاب توزيعه على بعض 
دول العامل، تفشي كورونا يف العامل سّجل أعلى األرقام ويبلغ 
أكثر من 60 مليونًا، فيما بلغ عدد حاالت الوفاة أكثر من مليون 

ونصف املليون.

5 عقود لطلبات مسبقة للقاحات  ووقعت املفوضية األوروبية 
ضد كورونا، وأعلنت أنها ستوقع عقدًا سادسًا اليوم مع شركة 
»موديرنا« األمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها 

املضاد لـ«كوفيد19-«.

وكانت شركتا »فايزر« و«بيونتيك« أعلنتا جناح لقاحهما ضد 
فريوس كورونا بعد حتليل النتائج األولية للمرحلة الثالثة من 

التجارب السريرية.

خطأ بتصنيع لقاح 
»أكسفورد« يقلل فاعليته 

ويثري خماوف املسؤولني
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الفوري  الرتاسل  تطبيق  أن  مؤخرا،  تقنية،  تسريبات  كشفت 
 ،2021 سنة  يف  االستخدام«  »شروط  حتديث  ينوي  »واتساب« 

وسط توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ يف فرباير املقبل.
وحبسب موقع »Wabetainfo«، فإن صورا هلذه الشروط اجلديدة 
مرحلة  يعملون على جتريبها، يف  جرى تسريبها من قبل موظفني 

أوىل.

اجلديدة  الشروط  على  »واتساب«  مستخدم  يوافق  مل  حال  ويف 
املرتقبة، فإنه لن يظل قادرا على استخدام التطبيق.

االستخدام  شروط  على  املوافقة  مبجرد  أنه  املصادر،  وأوضحت 
شباط   8 من  بداء  احملدثة،  للسياسة  اخلضوع  سيعين  اجلديدة، 

املقبل.

ومل يبادر تطبيق »واتساب« إىل التوضيح بشأن هذه التغيريات، 
لكنه أكد أنها ستكون إجبارية للجميع.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن هذه التغيريات ستتعلق بالطريقة 
اليت تعمل بها الشركات على منصة الرتاسل، أو كيف تتفاعل مع 

املستخدمني.

ويأتي احلديث عن هذه التغيريات، بينما واجه تطبيق »واتساب« 
انتقادات كثرية بشأن طريقة عمله منذ اشرتته شركة »فيسبوك« 

العمالقة يف سنة 2014 مببلغ يناهز 19 مليار دوالر.

ويف سنة 2018، قدم مؤسس الشركة، جان كوم، استقالته من 
متعلقة  خماوف  بسبب  الشركة،  يف  التنفيذي  الرئيس  منصب 

خبصوصية املستخدمني.

الشركات  أن  »فيسبوك«  موقع  على  تدوينة  قد كتب يف  وكان 
صارت تعرف كل شيء عن املستخدم وأصدقائه وما يعجبه، من 

أجل جلب اإلعالنات.

وكان قد قال عبارته الشهرية »حينما يكون مثة إعالن، فتذكر أن 
املستخدم هو امُلنتج«.

إىل  دفعه  الذي  السبب  وقتئذ،  »واتساب«،  مؤسس  حيدد  ومل 
بعض  عن  نقلت  بوست«  »واشنطن  صحيفة  لكن  االستقالة، 
بيانات  أنه دخل يف خالف حاد مع فيسبوك بشأن مجع  املصادر 

شخصية واستخدامها ألجل أغراض إعالنية.

شروط جديدة الستخدام 'واتساب'.. 
والرفض يعين توديع التطبيق

البشر مع  لـ6G هو تكامل أدمغة  لكن أهم استخدام متوقع 
بشكل  باللمس  التحكم  أنظمة  وحتسني  الكمبيوتر،  أجهزة 

كبري.

وأشارت التقارير إىل أن عامل اخليال العلمي سيصبح حقيقة 
جيجابايت يف   100 على  تزيد  اليت  السرعات  إن  إذ  علمية، 
الثانية ميكن أن جتعل الواجهات احلسية ممكنة وتبدو كأنها 
حقيقة واقعية، رمبا حيدث ذلك من خالل النظارات الذكية أو 

العدسات الالصقة.
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191
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إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري )2(، فعليك احلذر من 4 
أنواع من الفاكهة كونها حتتوي على مستويات عالية من السكر 

قد تتسبب بعض املشاكل.

ارتفاع  ضد  املضادة  اإلجراءات  أقوى  الغذائي  النظام  ويقدم 
باملخاطر  حمفوفة  العناصر  وبعض  الدم،  يف  السكر  مستويات 
بشكل واضح، حيث يؤدي تناول الوجبات اخلفيفة من األطعمة 
تكن  مل  إذا  الدم،  يف  السكر  مستويات  ارتفاع  إىل  السكرية 

حريصا.

ويقول الطبيب الربيطاني الشهري، مايكل موسلي، إن الفواكه 
االستوائية احللوة مثل املانغو واألناناس والبطيخ واملوز مليئة 

بالسكر.

وأضاف أن التوت والتفاح والكمثرى خيارات أكثر أمانا للتحكم 
إكسربيس«  »ديلي  لصحيفة  وفقا  الدم،  يف  السكر  نسبة  يف 

الربيطانية.

تناول  من  عليه  حتصل  الذي  السكر،  أن  إىل  موسلي  وأشار 
الطعام، ميد اجلسم بالطاقة، لكنه حذر من جتاوز مستويات معينة 
ميكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة، حيث يتعرض األشخاص 
املصابون بداء السكري )2( هلذا التهديد، ألنهم إما ال ينتجون ما 
يكفي من األنسولني، أو أن األنسولني الذي ينتجونه ال متتصه 

اخلاليا.

ويعد األنسولني هرمونا يطلقه البنكرياس للتحكم يف مستويات 
السكر يف الدم، ما يبقيها ضمن النطاق الصحي.

الدم  السكر يف  مستويات  ُترتك  اآللية،  هذه  من  وبعد جتريده 
لتحدث مشاكل، ما قد يؤدي إىل تلف دائم يف أجزاء من اجلسم، 

مثل العينني واألعصاب والكلى واألوعية الدموية.

 )2( السكري  بداء  املصاب  الشخص  أن  يف  السبب  هو  وهذا 
يتعني عليه تعديل جوانب من منط حياته، للحفاظ على مستويات 

السكر يف الدم حتت السيطرة.

حتذير.. 4 فواكه ترفع 
يتنافس الشاي والقهوة على لقب املشروب األكثر شيوعا عامليا، مستويات السكر يف الدم

فهما يقسمان مئات املاليني من البشر يف مباراة حامية خبصوص 
الكوب املفضل، ال سيما مع أو بعد وجبة اإلفطار يف الصباح.

لكن مساعي العلماء الختبار منافع وأضرار املشروبني الشعبيني 
أيهما  الشائع:  السؤال  على  اإلجابة  أجل  من  تقريبا،  تتوقف  ال 

أفضل من الناحية الصحية؟

حبسب موقع »إنسايدر«، فإن املشروبني ميدان اجلسم بالطاقة 
وحيدثان فيه شعورا باليقظة، من خالل ما حيتويان عليه من مادة 

»الكافيني«، إضافة إىل عناصر أخرى مضادة لألكسدة.

الذين  األشخاص  أن  تبني   ،2005 عام  أجريت  دراسة  ويف 
عرضة  أقل  يصبحون  معتدلة  بكميات  الكافيني  يستهلكون 
لإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما تنخفض احتماالت 
إصابتهم بأمراض القلب واألعصاب، مبا يف ذلك ألزهامير والشلل 
والقولون  الكبد  سرطانات  من  الوقاية  إىل  إضافة  االرتعاشي، 

والرحم.

 80 بني  يرتاوح  ما  على  القهوة  من  الواحد  الكوب  وحيتوي 
و100 مليغرام من الكافيني، حبسب الباحث كريستوفر غاردنر، 
لبحوث  مبركز ستانفورد  التغذية  علم  أكادميي خمتص يف  وهو 

الوقاية.

أما كوب الشاي فيضم كمية من الكافيني ترتاوح بني 30 و50 
مليغراما، أي أقل من القهوة بشكل ملحوظ.

ويؤيد ماثيو شاو الباحث يف علم األعصاب جبامعة كاليفورنيا، ما 
ورد يف هذه النسب، قائال إن القهوة حتتوي على ما يعادل 3 

أضعاف حجم الكافيني املوجود يف الشاي تقريبا.

مثل  األخرى،  العوامل  من  عدد  على  تعتمد  النسب  هذه  لكن 
حتضري  يف  استخدامها  جرى  الذي  األوراق  وكمية  الشاي  نوع 
املشروب، فضال عن حرارة املاء واملدة اليت تركت فيها حبوب 

الشاي منقوعة.
تناول  اإلفراط يف  ألن  الكافيني،  قياس  على  الرتكيز  وجيري 
هذه املادة املفيدة يف األصل، من شأنه أن يصيب بعدد من 

االضطرابات الصحية مثل نوبات الصرع.

ويرى الباحثون أن جتاوب اجلسم مع مادة الكافيني واإلكثار منها 
خيتلف من شخص إىل آخر.

واملعروف وسط اخلرباء، أن القهوة متنح من يشربها يقظة سريعة، 
يف حني مييل الشاي إىل منح الرتكيز لوقت أطول بسبب احتوائه 
على مادة »الثيانني« اليت تبطئ عملية امتصاص الكافيني يف 

اجلسم.
ويف سنة 2008، وجدت دراسة أن األشخاص الذين استهلكوا 
مشروبا يضم مادتي »الثيانني« والكافيني، أي الشاي، كانوا 
املوجود يف  الكافيني  الذين شربوا  األشخاص  من  تركيزا  أكثر 

القهوة فقط.

أما األشخاص الذين يريدون التقليل من املخاطر اليت قد تنجم 
أن يتجهوا إىل شرب  األرجح  األفضل على  الكافيني، فمن  عن 

الشاي، وفق الدراسة.

أيهما أفضل... الشاي ام القهوة؟

خمتلفة،  ألسباب  الصحية  الغذائية  احلمية  إىل  الكثريون  يلجأ 
الوزن  من  والتخلص  البدنية  اللياقة  لتحقيق  يتبعها  من  فمنهم 
املؤذية ألنها  السريعة«  »الوجبات  الزائد، ومثة من يتوقف عن 

تنذر بعدد من األمراض اخلطرية.

وحبسب موقع »إيت ذيس«، فإن الشخص الذي يقرر التوقف 
واألطعمة  والبيتزا  الربغر  مثل  الصحي،  غري  الطعام  تناول  عن 
املقلية، سرعان ما يالحظ حتسنا يف صحته، كما أنه حيقق 7 أمور 

إجيابية بارزة يشعر بها »فورا«.

أول هذه األمور تقليل احتمال إصابته بأمراض القلب، إذ وجدت 
تناول  أن  العلمية  »سريكياليشن«  جملة  يف  منشورة  دراسة 
اإلنسان  جيعل  األسبوع  يف  مرتني  من  ألكثر  السريعة  الوجبات 
مقارنة  القلب  بأمراض  لإلصابة  باملئة   1.5 من  بأكثر  معرضا 
باألشخاص الذين ال يأكلونها إطالقا، أو يتناولونها على فرتات 

متباعدة زمنيا.

التعلم،  والقدرة على  الذاكرة  الثانية فهي حتسني  الفائدة  أما 
ألن العناصر املوجودة بكثرة يف الوجبات السريعة، مثل الدهون 
والعظام  الدماغ  على  أيضا  تؤثر  والسكر،  والصوديوم  املضرة 

واحلالة املزاجية.

الوجبات  ألن  املزاج،  حتسني  يف  الثالثة  الفائدة  تكمن  لذلك، 
السريعة ترتبط كثريا مبعدالت االكتئاب املرتفعة، حسبما كشفته 

جملة »بابلك هيلث نيونرتشن« املختصة يف التغذية.

وأوضحت الدراسة اليت أجريت يف جامعة هارفارد األمريكية، أن 
مثل  االلتهاب،  إىل  بكثرة  تؤدي  أطعمة  يتناولن  الالئي  النساء 
احلمراء،  واللحوم  املصفاة  والكربوهيدرات  الغازية  املشروبات 
يكن أكثر عرضة بـ41 باملئة عرضة لالكتئاب خالل مدة من 12 

سنة، مقارنة بالنساء الالئي يتبعن نظاما غذائيا صحيا.

ويف فائدة رابعة، يعني اإلقالع عن الوجبات السريعة على تقليل 
خطر اإلصابة مبرض السكري، ألن تناول هذه األطعمة يضاعف 

خطر مقاومة األنسولني يف اجلسم.

يف املنحى اإلجيابي نفسه، يساعد اإلقالع عن الوجبات السريعة 
على تقوية العظام، ألن ما حتتوي عليه من مستوى مرتفع من 

الصوديوم يلحق ضررا بصحة العظام.

وعندما تتوقف عن تناول الوجبات السريعة، فإن الفائدة السادسة 
اليت حتققها هي زيادة طاقة اجلسم، والسبب هو أن الطاقة اليت 
حنصل عليها من الطعام غري الصحي ال تدوم طويال، بسبب عدم 

احتوائها على ما يعرف بالكربوهيدرات املعقدة.

السريعة  الوجبات  عن  يقلع  من  أن  الطريفة،  السابعة  والفائدة 
سيجد نفسه أكثر قدرة على ارتداء الثياب اليت كان يريدها وهو 
يف حالة وزن زائد، وهذا األمر قد يبدو حافزا وجيها للكثريين.

7 فوائد »فورية« عندما تقلع 
عن الوجبات السريعة
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***********
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Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice EastHills 
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

GREEN SHOOTS AS NSW 
ECONOMY RETURNS TO 
GROWTH
-    The New South Wales 
economy has helped 
power Australia back to 
economic growth and out 
of the first recession in al-
most three decades, with 
ABS data released show-
ing a 6.8 per cent rebound 
in state final demand for 
the September quarter.
-  Treasurer Dominic Per-
rottet said the positive re-
sult was driven by a num-
ber of factors including a 
10.8 per cent increase in 
household consumption 
and strong investment by 
the NSW Government in 
the public sector, which 
saw public demand up 
two per cent in the quarter 
and 6.4 per cent through 
the year.
-      For more information 
on the State’s economic 
recovery, reform agenda, 
and the NSW Budget re-
leased on November 17 
please visit budget.nsw.
gov.au.
NSW POLICE GRADU-
ATES IMPACTED BY PAN-
DEMIC HONOURED WITH 
SPECIAL CEREMONY
-      NSW has welcomed 
1,000 new police offi-
cers at a special ceremo-
ny paying tribute to the 
‘Classes of 2020’, who 
joined the Police Force to 
protect our State during 
the catastrophic bushfire 
season and the COVID-19 
pandemic.
-   The NSW Police Force 
Attestation Parade was 
held at the Sydney Crick-
et Ground to officially 
welcome four classes 
of graduating officers in 
front of friends and family 
members.
-   The NSW Government 
has committed $583 mil-
lion to introduce 1500 ex-
tra Police over four years 
and recently announced 
a $60 million upgrade to 
Goulburn Police Acad-
emy.
NEW PARKS PROTECT-
ING ANCIENT CULTURE
-     The NSW Government 
is handing back more 
than 15,000 hectares of 
land to Aboriginal owners 
in the State’s central west 
which will be reserved to 
form the new Mt Grenfell 

National Park and the Mt 
Grenfell State Conserva-
tion Area.
-     The new National 
Park and State Conserva-
tion Area will add 15,285 
hectares to the existing 
Mt Grenfell Historic Site 
effectively forming a pro-
tective ring around some 
of the most significant 
Aboriginal art and cultural 
sites in Australia.
-     Premier Gladys Bere-
jiklian said these new res-
ervations mean the pro-
tected area at Mt Grenfell 
now covers nearly 17,000 
hectares.
MORE TREES ACROSS 
GREATER SYDNEY
-    New, green life will 
be breathed into Greater 
Sydney with more than 
40,000 trees to be planted 
and a series of innovation 
projects delivered thanks 
to $10 million in NSW 
Government grants.
-    The Greening Our 
City program will provide 
grants to 30 councils and 
two partner organisa-
tions across two funding 
streams - Cooler Suburbs 
and Green Innovations.
-    A list of successful ap-
plicants is available at: 
https://www.nsw.gov.au/
premiers-priorities/green-
ing-our-city
GOVERNMENT CHARGES 
AHEAD WITH ELECTRIC 
BUSES
-     More than 50 new 
electric buses will roll out 
across Sydney over the 
next year, as part of the 
NSW Government’s com-
mitment to deliver faster 
and quieter services.
-      Minister for Trans-
port and Roads Andrew 
Constance said the gov-
ernment is transitioning 
the state’s fleet of 8,000 
buses to zero emission 
technology 
DESIGN UNVEILED FOR 
MANLY YOUTH HOSPICE
-     A unique youth hos-
pice will provide young 
people living with incur-
able illness and their 
families a welcoming and 
supportive environment 
during end-of-life care.
-     Deputy Premier John 
Barilaro, Health Minis-
ter Brad Hazzard and 
Member for Manly James 
Griffin unveiled artist im-
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pressions of the design 
of Australia’s first Ado-
lescent and Young Adult 
Hospice, to be built on the 
old Manly Hospital site.
-     For further information 
and to support the Manly 
Adolescent and Young 
Adult Hospice, visit http://
www.nslhd.health.nsw.
gov.au/Manly/Pages/de-
fault.aspx
LEVEL 1 WATER RE-
STRICTIONS LIFTED AS 
SYDNEY’S BEST WATER 
SAVING SUBURBS RE-
VEALED
-    From December 1, 
2020, Level 1 Water re-
strictions for Greater Syd-
ney, the Blue Mountains 
and Illawarra will be lifted 
and replaced with Water 
Wise Guidelines.
-   Minister for Water Prop-
erty and Housing, Melinda 
Pavey said Greater Syd-
ney has done a great job 
saving water during one 
of the worst droughts on 
record.
-   Exemption permits for 
households and busi-
nesses will no longer be 
required. For more infor-
mation visit here. Sydney 
Water vision can be found 
here.
SOD TURNED FOR NEW 
$50 MILLION LIVERPOOL 
HOSPITAL CAR PARK
-    Construction of a $50 
million multi-storey car 
park for the new Liverpool 
Hospital has begun, prom-
ising families improved 
access to healthcare in 
south-western Sydney.
-    Health Minister Brad 
Hazzard joined Member 
for Holsworthy Melanie 
Gibbons to turn the sod 
on the new building, which 
will have an additional 500 
parking spaces.
NSW CRACKS DOWN ON 
RECKLESS BEHAVIOUR 
ON OUR ROADS
-    The NSW Government 
will crack down on life 
threatening behaviour on 
our State’s roads, with 
the launch of a new safety 
campaign aimed at stop-
ping drink, drug, danger-
ous and distracted driv-
ing.
-     Minister for Police 
and Emergency Services 
David Elliott and Minister 
for Roads Andrew Con-
stance joined the Traffic 

and Highway Patrol Com-
mand and Crime Stoppers 
(NSW) to launch the ‘Four 
Ds’ campaign.
-    280 people have died 
on NSW roads so far this 
year from 1 January 2020 
to 26 November 2020.
NSW URGED TO ‘GET 
READY’ FOR SUMMER
-    Prepare your bush-
fire survival plan, don’t 
drive through floodwater, 
swim between the flags, 
and make sure your home 
is fire safe this summer 
– these are some of the 
safety tips NSW emergen-
cy service agencies have 
shared ahead of the 2020 
summer season.
-     Minister for Police 
and Emergency Services 
David Elliott joined emer-
gency services leaders on 
Sydney Harbour to issue 
the timely reminder, as 
people begin decorating 
their homes for Christ-
mas, planning holidays 
in regional NSW and en-
joying warm days by the 
water.
-    Find out more about 
the steps you can take 
to Get Ready for summer 
at https://resilience.nsw.
gov.au/prepare.html
FUNDRAISING FIRE-
FIGHTER NAMED NSW 
VOLUNTEER OF THE 
YEAR
-   Rural Fire Service vol-
unteer Kim Hill has been 
named the 2020 NSW Vol-
unteer of the Year for her 
passion and dedication to 
bushfire-impacted com-
munities in South Western 
Sydney and the Southern 
Highlands.
-  Minister for Families, 
Communities and Dis-
ability Services Gareth 
Ward said the 43-year-old 
health and wellbeing spe-
cialist has been volunteer-
ing since she was 14, and 
was chosen from more 
than 100,000 nominees.
-    Awards were also an-
nounced across seven 
categories, including the 
Young Volunteer of the 
Year, Senior Volunteer of 
the Year and Team Vol-
unteer of the Year. For a 
full list of winners from 
the 2020 NSW Volunteer 
of the Year Awards, visit 
https://www.volunteer-
ing.com.au/volunteer-

awards/.
ALFRESCO DINING ON 
THE TABLE FOR NSW
-     Pubs and small bars 
across the state will be 
able to use footpaths and 
public spaces to ensure 
customers can enjoy a day 
or night out in a covid-safe 
way this summer from 1 
December 2020.
-    Planning and Pub-
lic Spaces Minister Rob 
Stokes said the alfres-
co dining trial that has 
breathed life back into 
The Rocks and Darling 
Harbour will now be made 
available to all of NSW.
PHONICS COMPULSORY 
FOR EVERY STUDENT

-    The teaching of read-
ing using phonics will be 
a compulsory part of the 
classroom from 2021 on-
wards.-    Minister for Edu-
cation Sarah Mitchell said 
the evidence of phonics 
effectiveness is undeni-
able, and from 2021 all 
Year 1 NSW public school 
students will undergo 
a compulsory phonics 
check.

The NSW Government has 
announced on Thursday  
$7.3 million in funding for 
a strategic research proj-
ect which would allow the 
State’s beef producers to, 
for the first time, measure 
genetic value across dif-
ferent cattle breeds.
Minister for Agriculture 
Adam Marshall said the 
project would develop a 
‘universal language’ for 
producers to compare 
and then select the best 
traits between Angus, 
Herefords, Shorthorns, 
Wagyus, Charolais and 
Brahman cattle.
“Never before have beef 
producers been able to 
compare growth rates, eye 
muscle area, female fertil-
ity and other traits across 
different cattle breeds,” 
Mr Marshall said.
“This $7.3 million multi-
year research project will 
now allow buyers of per-
formance-recorded breed-
ing stock to objectively 
select across breeds us-
ing a common language, 
and help make genetic 
improvements at a faster 
rate.
“The research will under-
pin the development of 
multi-breed BREEDPLAN 
Estimated Breeding Val-
ues (EBVs) in Australia 
for our six most common 
types of cattle.
“The research project is 
expected to deliver timely 
information to breeders 
enabling them to make 
more informed decisions 
to maximise the efficiency 

of their herds and boost 
productivity.
“The NSW Government 
has worked closely with 
industry to identify this 
opportunity for advance-
ment. Our producers al-
ready breed the best bulls, 
but this means we can 
make them even better, 
both in individual herds 
and the industry as a 
whole.”
Mr Marshall said the re-
search herd would consist 
of 2000 animals and their 
offspring across the six 
breeds, providing a com-
prehensive cross-section 
of cattle genes in the 
country.
“Over the next five years 
more than 8,000 calves 
will be born, which means 
we can effectively collect 
data for traits that impact 
profitability and contrib-
ute to the national aim of 
doubling the rate of genet-
ic gain in beef cattle,” Mr 
Marshall said.
“The project is being run 
from six NSW Department 
of Primary Industries re-
search stations across 
the state, which will allow 
data to be collected from a 
variety of conditions, from 
cool climates to the sub-
tropics.”
The project is jointly fund-
ed by the NSW Govern-
ment through the NSW 
Department of Primary In-
dustries (DPI), the Univer-
sity of New England, the 
Commonwealth Govern-
ment and Meat and Live-
stock Australia.

$7.3 MILLION TO DEVELOP A ‘UNIVER-
SAL LANGUAGE’ FOR BULL BREEDERS
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China happily defended a 
shocking, photoshopped 
image of an Australian 
soldier. But this is what 
happens when their own 
soldiers are criticised.
China’s staunch defence 
of a foreign official’s right 
to publish a disgusting, 
doctored image depict-
ing an Australian soldier 
killing an Afghan child 
reveals a double standard 
Beijing cannot hide from.
The picture, published on 
Twitter by Chinese For-
eign Ministry spokesman 
Zhao Lijian last week, 
plunged an already dire 
diplomatic relationship 
ever deeper and led Prime 
Minister Scott Morrison to 
demand an apology.
“The post made today, 
the repugnant post made 
today of a falsified image 
of an Australian soldier 
threatening a young child 
with a knife, a post made 
on an official Chinese 
government to recount, 
posted by the deputy di-
rector-general of the Min-
istry of foreign affairs, is 
truly repugnant,’’ he said.
But no apology was forth-
coming. The stubborn-
ness is to be expected 
given Beijing’s stance to-
wards Australia in recent 
years. But the refusal to 
back down from that of-
fensive tweet is out of 
step with laws in China 
that criminalise criticism 
of Chinese soldiers.
China’s Communist Party 
banned cartoons and sto-
ries that attempt to cast 
those who served in WWII 
in a negative light.
The “heroes and martyrs” 
laws were passed in 2018 
to make it illegal to defame 
the country’s servicemen 
and women.
Will you be boycotting 
Chinese products this 
Christmas?
Will you be boycotting 
Chinese products this 
Christmas?
Yes, it’s important to send 
a message to Beijing

No, China makes too many 
of the things I need
Specifically, the laws 
protect the name, image, 
reputation and honour 
of those who served, ac-
cording to Chinese news 
agency Xinhua.
“It is prohibited to misrep-
resent, defame, profane or 
deny the deeds and spirits 
of heroes and martyrs, or 
to praise or beautify inva-
sions,” Xinhua wrote.
According to news reports 
from 2018, those who 
breach the laws could be 
punished. In 2017, a court 
ordered a former maga-
zine editor to issue a pub-
lic apology for question-
ing whether stories about 
Chinese soldiers fighting 
the Japanese in WWII are 
strictly accurate.
Beijing’s foreign ministry 
spokesman Zhao Lijian 
has posted a falsified im-
age of an Australian sol-
dier slitting the throat of 
a child.
“Only the official narra-
tive is allowed to exist,” 
historian and critic Zhang 
Lifan said in an interview 
with the Washington Post. 
“But ‘What is the histori-
cal truth?’ is not a ques-
tion we ask now.”
It was also reported in 
July last year that an ama-
teur Chinese cartoonist 
was arrested for sharing 
content that “humiliates 
China”.
The cartoons, depicting 
Chinese people in a de-
rogatory way, were shared 
on social media before the 
36-year-old was arrested.
China’s deputy ambas-
sador Wang Xining con-
tinued China’s defence of 
the picture on Friday.
He told the ABC’s foreign 
affairs reporter that Mr 
Morrison had overreacted 
with his comments about 
the fake image.
He said Mr Morrison had 
“gone astray” because 
his comments actually 
inflamed the issue further 
and brought more atten-

China publishes sick anti-Australia propa-
ganda but criminalises anti-China slurs
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tion to the war crimes 
report that alleged Aus-
tralian soldiers murdered 
innocent people in Af-
ghanistan.
“There is much larger vis-
ibility of the Brereton re-
port in China,” he said.
“More people are atten-
tive to what happened in 
Afghanistan. People won-
der why a national leader 
would have such a strong 
opinion to an artwork 
done by a normal young 
artist in China.”
The Chinese embassy last 
week issued a blistering 
response to the “rage and 
roar” of Australian politi-
cians, accusing the PM of 
“overreacting”.
“We would like to further 
stress the following: the 
rage and roar of some 
Australian politicians and 
media is nothing but mis-
reading of and over-reac-
tion to Mr Zhao’s tweet,” 
the statement from the 
embassy said.
“The accusations made 
are simply to serve two 
purposes. One is to deflect 
public attention from the 
horrible atrocities by cer-
tain Australian soldiers. 
The other is to blame Chi-
na for the worsening of bi-
lateral ties. There may be 
another attempt to stoke 
domestic nationalism.”
On Monday night, Chi-
na’s state-controlled me-
dia urged Prime Minister 
Scott Morrison to “kneel 
down on the ground and 
slap himself in the face” 
over alleged war crimes in 
Afghanistan.
In an extraordinary at-
tack, the Chinese state-
controlled newspaper the 
Global Times called on 
the Prime Minister to “slap 
himself” during a nation-
ally televised address.
“Morrison should kneel 
down on the ground, slap 
himself in the face, and 
kowtow to apologise to 
Afghans – all these should 
be done in a live telecast,” 
the editor wrote.

Australia is ‘increasingly 
concerned’ by targeted 
Chinese trade attacks as 
two lamb exporters are 
barred from the Chinese 
market.
The federal government 
is “increasingly con-
cerned” over a flurry of 
trade attacks by Beijing 
after lamb became the 
latest product sanc-
tioned by China.
Lamb joins a long list 
of Australian products 
sanctioned by China 
that also includes barley, 
timber and beef. A sixth 
Australian beef exporter 
was hit with a ban on 
Monday.
Tariffs up to 200 per cent 
were also slapped on 
Australian winemakers, 
while China also threat-
ened Australia’s interna-
tional student market.
Trade Minister Simon 
Birmingham said the 
government had be-
come “increasingly con-
cerned” by the number 
of sanctions imposed 
by Beijing. He told par-
liament the government 
had raised the concerns 
directly with Beijing and 
left open the option of 
taking a complaint to the 
World Trade Organisa-
tion.
“These disruptions have 
increased significantly in 
recent months,” he told 
parliament.
“The targeted nature of 
Chinese government 
(sanctions) on Australian 
goods raises concerns 
about China’s adherence 
to the letter and spirit of 

both its ChaFTA (China-
Australia Free Trade 
Agreement) and WTO ob-
ligations.
“We continue to raise 
issues of apparent po-
tential discriminatory 
actions targeted against 
Australia. The Australian 
government is consider-
ing old dispute settle-
ment options in order 
to support our export-
ers and ensure they can 
compete on fair terms.”
It comes after China 
blocked imports from 
JBS Brooklyn and Aus-
tralian Lamb Compa-
ny, two exporters that 
were briefly shut due to 
COVID-19 outbreaks.
China has continued to 
accept imports from lamb 
companies in the US that 
have also suffered out-
breaks. 
griculture Minister David 
Littleproud said the gov-
ernment was working to 
ensure the exports re-
sumed.
“We continue to raise 
the recommencement of 
exports from these facili-
ties with China through 
our agriculture counsel-
lors and DFAT officials in 
Beijing,” he said.
“We remain open to 
constructive engage-
ment with China and will 
continue to press for a 
relisting of these estab-
lishments as soon as 
possible.”
The ban comes after Bei-
jing suggested COVID-19 
may have arrived in Chi-
na in frozen meat, includ-
ing Australian steaks.

The claim appeared in 
Beijing’s mouthpiece, 
the Global Times, and 
sparked widespread deri-
sion in Australian media.
In an editorial on Tues-
day, the Global Times in-
sisted Australia was ref-
erenced just once in the 
piece, accusing Austra-
lian media of “attempting 
to deflect the blame”.
“Tracing the origin of the 
virus is a major issue that 
concerns the success 
or failure of humanity’s 
COVID-19 fight,” it read.
“The Global Times has 
worked hard for this. But 
Australian media outlets 
see it as a new battlefield 
for public opinion and 
political struggle.”
It comes after over a week 
of deteriorating relations 
between Beijing and Can-
berra, prompted by the 
Chinese foreign ministry 
tweeting an image of an 
Australian soldier hold-
ing a knife to the throat 
of an Afghan child.
The tweet referenced the 
Afghan war crimes report, 
which found evidence 
elite Australian soldiers 
murdered 39 Afghan ci-
vilians and prisoners.
The government and op-
position have called for 
China to take down the 
tweet and apologise.
Beijing has refused to 
do so, while Twitter has 
failed to act on a request 
from the government to 
remove the post.
The Global Times said 
Australia’s attack on its 
COVID-19 claim was an 
attempt to distract from 
the damning Afghan re-
port.
“Australia has lost its 
moral high ground in its 
troops’ brutal murders of 
Afghan civilians,” it said.
“Feeling embarrassed, it 
now wants to save face. 
But facts are facts. No 
matter how hard Aus-
tralia tries to condemn 
China, reality will not 
change.”

‘Increasing concern’ as lamb be-
comes latest product hit by China

Trade Minister Simon Birmingham says the government is ‘increas-
ingly concerned’ by China’s trade attacks. Picture: Sam Mooy / Getty 
ImagesSource:Getty Images
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The government is propos-
ing a suite of changes it 
says would free up casual 
work, but the union move-
ment is accusing it of try-
ing to cut workers’ wages. 
A fight is brewing over 
the proposed changes to 
workplace agreements as 
the union movement ac-
cuses the government of 
attempting to slash the 
wages of everyday work-
ers. 
The government intro-
duced its IR omnibus bill 
to parliament on Wednes-
day, looking to free up an 
enterprise bargaining sys-
tem it argued had become 
onerous.
Under the proposal, part-
time workers would be 
able to do more hours at 
their normal rate but would 
have to forgo overtime pay-
ments. The government ar-
gued the policy would stop 
them losing shifts to cheap 
casuals.
The union movement has 
been particularly angered 
by potential changes to 
the better off overall test 
(BOOT), a key facet of the 
suite of changes.
BOOT is designed to pre-
vent workers from en-
tering agreements that 
would leave them worse 
off relative to their relevant 
award.
Under the government’s 
proposal, employers would 
be given two years to apply 
to the Fair Work Commis-
sion for a pay deal. Several 
factors would be consid-
ered, including workers’ 
consent and the impact of 
COVID-19.
Employees would not be 
covered by BOOT in the 
interim.

Industrial Relations Min-
ister Christian Porter said 
the reforms would unclog 
the enterprise agreement 
system while still protect-
ing workers.
“Unions and employers 
know the system is broken 
and want it fixed,” he said. 
“The government has har-
nessed that agreement to 
produce a range of reforms 
that will make bargaining 
a more viable option and 
encourage the benefits of 
higher productivity and 
higher wages to flow from 
these processes.
“This measure will help to 
save jobs by giving those 
businesses that are still 
in some form of distress 
access to vital flexibilities 
while they recover.
“Placing a two-year time 
limit on such agreements 
will also ensure workers 
are not disadvantaged.”
Mr Porter claimed the 
BOOT system had become 
overly complex since it 
was introduced by Paul 
Keating’s Labor govern-
ment three decades ago.
“The government’s re-
forms aim to restore Keat-
ing’s vision by making the 
bargaining system easier 
to engage with, faster, 
more efficient and, most 
importantly, capable of de-
livering those twin goals 
of productivity growth and 
higher wages,” he said.
“When that happens, the 
broader economy strength-
ens and grows, resulting in 
job growth – something 
that has never been so im-
portant as our economy 
continues to recover.”
Neither employers nor 
unions would be fully sat-
isfied with the changes, Mr 

Labor, unions angered by gov-
ernment workplace reforms

Rules on gatherings, home 
visitors and workforce limits 
are being eased as part of 
sweeping changes in Victo-
ria at Monday midnight. See 
what they are.
Victorians will only be re-
quired to wear masks while 
shopping indoors, riding on 
public transport or travelling 
in a taxi or Uber, under re-
laxed restrictions set to take 
effect on Monday.
On the state’s 37th consec-
utive day without a corona-
virus case, Premier Daniel 
Andrews announced a range 
of measures for a “COVID-
safe summer” that started at 
Monday midnight.
MASKS
He said masks must be car-
ried by everyone at all times, 
but rules requiring them to 
be worn in restaurants and 
cafes will no longer apply.
Masks will remain compul-
sory in indoor shopping ar-
eas such as supermarkets, 
department stores and in-
side markets.
Mr Andrews said shoppers 
must continue to wear masks 
in stores such as Kmart, 
Myer, IKEA, Bunnings and 
JB Hi-Fi, as well as markets 
such as the Prahran mar-
kets.
“There is a need, a require-
ment to continue to wear a 
mask in those settings,” he 
said.
HOME VISITORS
Also from Monday, Victori-
ans allowed to host up to 30 
people in their homes.
The change was initially slat-
ed to happen next week and 
has been brought forward.

“That’s not 30 for lunch and 
30 for dinner,” Mr Andrews 
said.
“That’s 30 across the day, 
and I’m sure that will be very 
warmly welcomed.”

OUTDOOR GATHERINGS
The limit for outdoor pub-
lic gatherings, such as at a 
beach or park, will be raised 
to 100 people from any num-
ber of households.
There will be no cap for wed-
dings, funerals and religious 
gatherings but a one person 
to 2 sqm density rule will ap-
ply.
HOSPITALITY VENUES
On dance floors, the density 
rule will be one person to ev-
ery 4 sqm and a maximum of 
50 people will be allowed.
Mr Andrews said the restric-
tions would be in place until 
at least the end of January to 
ensure Victoria’s virus-free 
streak continues.
“We all need to remain vigi-
lant and we all need to play 
our part,” he said.
“Nothing is more impor-
tant than all of us playing 
our respective part in safe-
guarding and protecting 
this internationally unique, 
very valuable and precious 
thing.”
OFFICE
Changes to work-from-home 
arrangements were also an-
nounced on Sunday, but 
they will not take effect until 
next month.
Starting January 11, private 
sector companies will be al-
lowed to move up to 50 per 
cent of their employees back 
to the office space.

Victorians will only required to wear 
masks while indoor shopping, using 
public transport or travelling in a taxi

Porter claimed.
ACTU secretary Sally Mc-
Manus has accused the 
government of going back 
on its assurance the com-
munity was “in this togeth-
er” during the COVID-19 
pandemic.
“The union movement 
will fight these propos-
als which will leave work-
ing people worse off,” she 
said.
“Working people, essential 
workers, have already sac-
rificed so much during this 
pandemic. These proposed 
laws will punish them.
“The economy, local busi-
nesses will not be able 
to recover if workers are 
facing pay cuts. Families 
need the confidence to 
spend. You can’t heal the 
economy by hurting work-
ing people.”
The laws would also mean 
employers who had casual 
workers for a year, and 
gave them regular shifts 
for six months, would be 
mandated to offer them 
permanent work.
Ms McManus last week 
called for causal work to 
be cut and replaced with 
permanent work.
Mr Porter said he was not 
looking for a fight with the 
unions and would continue 
to negotiate in good faith.
Deputy opposition leader 
Richard Marles said La-
bor and the union move-
ment had worked produc-
tively with the government 
throughout the COVID-19 
pandemic.
But he told Sky News that 
Labor had “deep anxiety” 
about the government’s 
failure to rule out workers 
being left worse off after 
the pandemic. He said the 
move showed the hall-
marks of the Howard gov-
ernment’s Work Choices 
reforms in 2006.
“What this is going to give 
rise to is the opportunity 
for a pay cut,” he told Sky 
News.
“That is exactly the wrong 
message that we want to 
be sending to Australian 
workers at the end of what 
has been a very difficult 
year.”

Christian Porter says the laws are necessary to unclog the enterprise 
bargaining system. Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:News 
Corp Australia

The Afghan war crimes re-
port levelled allegations of 
‘cold-blooded murder’, not 
fog-of-war incidents, the De-
fence Minister says.
Linda Reynolds said on 
Wednesday reading the un-
redacted Brereton Report, 
which found evidence of 39 
murders committed by Aus-
tralian troops in Afghanistan, 
made her “physically ill”.
“I cannot unsee what I’ve 
read, and the implications of 
that,” she said.
“All of the matters in his 
report are not those fog-of-
war, split-second decisions 
about what I do next. These 
are all incidents of alleged 
cold-blooded murder.
“The stark fact is that Jus-
tice Brereton found cred-
ible evidence of 39 alleged 
incidents of war crimes, of 
straight-up murder. That 
cannot be swept under the 
carpet.”
She said the report included 
clear observations about a 
failure of leadership from 
the Defence Force’s upper 
echelons.
But she stressed the govern-
ment did not want to tarnish 
the reputation of Australia’s 
servicemen and women, 
the vast majority of whom 
served with distinction.
The comments come after 
veterans advocate and for-
mer SAS commando Heston 
Russell questioned the term 
“fog-of-war” during a press 
conference on Tuesday.
Vision aired by the ABC’s 
Four Corners program in 
March showed an Australian 
SAS soldier shooting an un-
armed Afghan man at point-
blank range.
When told by ABC journalist 
Andrew Probyn the incident 
“doesn’t look like the heat of 
battle”, Mr Russell said he 
did not want to prejudge the 
incident.
He claimed special forces 
were permitted to capture 
or kill anyone on the Joint 
Priorities Effect List (JPEL), 
listed terrorist insurgents, 
“under any legal authority 
(and) could do so in any cir-
cumstances”.
 “That situation in particular 
is indeed an allegation that I 
am going to afford the pre-
sumption of innocence,” he 

said.
“I was not there and it is not 
right for me to comment. 
Unless you were there, and 
understand the heat of battle 
I am not going to dive into 
opinions.”
NCA NewsWire has reached 
out to Defence to ask wheth-
er the man killed in the inci-
dent, reported as Dad Mo-
hammed by the ABC, was on 
the JPEL list.
The soldier who shot the 
man, listed as Soldier C, is 

‘Cold-blooded murder’: Reynolds 
rejects fog-of-war claims

being investigated for mur-
der by the Australian Fed-
eral Police.
Mr Russell joined indepen-
dent senator Jacqui Lambie 
in calling for a royal commis-
sion into the mental health 
of veterans.
He said Defence Chief An-
gus Campbell’s recommen-
dation to revoke a meritori-
ous citation from the Special 
Operations Task Group at-
tacked innocent veterans at 
a distressing time for them.
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As China’s savage trade 
war with Australia esca-
lates, there are fears that 
a string of new industries 
could be next in the firing 
line. 
A string of industries are 
on “high alert” amid fears 
China could be planning 
to ramp up its trade attack 
against Australia.
The escalating feud be-
tween the two nations has 
already proved devastat-
ing for many sectors and 
individual businesses, 
with Beijing recently im-
posing staggering import 
taxes of up to 212 per cent 
on all Australian wine.
The barley, beef, timber 
and lobster industries are 
also among the growing 
list of those slapped with 
tariffs and restrictions in 
recent weeks – and at-
tention has now turned 
to what could be next on 
China’s hit list.
IBISWorld senior industry 
analyst Liam Harrison told 
news.com.au agriculture 
was particularly at risk, 
but that the disintegrat-
ing relationship between 
the nations was a major 
concern for all of us given 
Australia’s massive reli-
ance on China.
In fact, it accounts for 28.8 
per cent of Australia’s 
two-way trade in goods 
and services and was our 
largest export destination 
in 2019-20, accounting 
for 35.3 per cent of the 
nation’s merchandise and 
service exports.
Mr Harrison said Aus-
tralian companies had 

focused on the Chinese 
market since the 2015 
China-Australia Free 
Trade Agreement was 
signed, and that the re-
cent spat had “pulled 
out the rug from beneath 
many Australian busi-
nesses”.
“For example, for the wine 
industry it has been quite 
devastating because Chi-
na was a very lucrative 
market,” he said.
 “It has also been a big 
issue for barley and the 
beef restrictions were a 
bit of a shock as we didn’t 
expect that, and it is now 
escalating.”
He said while some in-
dividual impacted busi-
nesses will be able to 
manage the cashflow is-
sues caused by the China 
crisis and others may 
manage to turn to alterna-
tive markets to get by, for 
many, the repercussions 
will be crushing.
“The potential for busi-
ness shutdowns is defi-
nitely on the cards – the 
ones that are very heavily 
reliant on China will have 
lost their market and will 
have all that stock with 
very few places to sell 
to, and they will now try 
to compete in other mar-
kets,” he said.
“Some businesses will be 
feeling very real fear.”
Here’s a breakdown of 
the Australian sectors 
which could be next on 
the chopping block.
HONEY
Aussie honey – especially 
high-end manuka honey 

Experts reveal next industries that could be slapped with Chinese tariffs as trade war escalates
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– is a huge hit in China, 
which snaps up a quarter 
of our honey exports.
But as the product can be 
easily sourced from other 
nations, Mr Harrison says 
it leaves local honey pro-
ducers exposed.
Australian honey exports 
have grown at an annua-
lised 4.1 per cent over 
the past five years due to 
the China-Australia Free 
Trade Agreement, which 
lowered trade barriers for 
honey exporters.
DAIRY
The dairy industry is also 
vulnerable, especially the 
milk and cream process-
ing and milk powder man-
ufacturing industries.
Chinese demand for Aus-
tralian milk powder, espe-
cially baby formula, has 
skyrocketed over the past 
decade due to the per-
ceived health and safety 
of our products, with 
exports to China reach-
ing 19,726 tonnes over 
the nine months through 
September 2020.
But Mr Harrison said 
if China were to crack-
down on Aussie dairy 
there would be a massive 
backlash from consum-
ers, which means it would 
“represent a fairly signifi-
cant escalation in trade 
hostilities”.
FRUIT
Mr Harrison said agricul-
ture was most at risk of 
fresh action by China, and 
that the fruit industry was 
particularly threatened as 
it was already feeling the 
squeeze from a range of 

other factors including 
the bushfires, a lack of 
international workers to 
pick crops due to COVID-
19 and potential changes 
to the fruit juice health 
rating.
At the moment the citrus 
fruit, nut and other fruit 
growing industry sends 
more than 45 per cent of 
its total exports to China, 
while apple, pear and 
stone fruit growers also 
send more than 30 per 
cent of exports to Chi-
nese markets.
As a result, losing that 
market would be “devas-
tating to an already weak-
ened industry”.
PHARMACEUTICALS
Australian prescription 
and non-prescription 
medicine and supplement 
products such as vitamin 
and mineral supplements 
are another group of prod-
ucts Chinese consumers 
can’t get enough of, with 
exports of vitamins and 
supplements to China 
soaring to more than $680 
million in 2018-19.
But as these products 
are readily available from 
other nations as well, it 
would be easy for China 
to cast us aside.
MINING
Australia’s lucrative min-
ing industry is hugely re-
liant on China, especially 
bauxite and iron ore min-
ing.
But as there are few other 
viable options on the ta-
ble, many experts includ-
ing Mr Harrison believe 
China would be reluctant 
to cut off Australian sup-
plies.
In other words, if China 
were to introduce restric-
tions on Aussie mining, it 
would be crippling for us 
– but also very painful for 
China at the same time.
WHAT IT MEANS FOR 
YOU
So what does it all mean 
for those of us who aren’t 
directly affected by the 
trade war?
Firstly, Mr Harrison said 
the situation might actu-

ally lead to lower prices at 
the supermarket check-
out, with China’s refusal 
to accept Aussie produce 
potentially leading to a 
glut in the local market.
But he said the biggest 
impact was the hit to our 
wider economy which 
was already struggling to 
recover from the corona-
virus pandemic.
“In our day-to-day lives 
we may not notice the 
impact immediately, but 
it’s more of that spill over 
effect – a reduction in a 

business’s income could 
lead to a drop in the num-
ber of people who are em-
ployed which causes a re-
duction in consumption,” 
he explained.
Mr Harrison warned that 
the coronavirus pan-
demic’s decimation of 
the global economy also 
meant it would be unlike-
ly that any new markets 
would emerge to replace 
China any time soon, 
leaving Australian indus-
tries “highly exposed to 
any potential tariffs”.

The wine industry has been crippled by the tariffs.Source:Supplied

Rules will be eased on 
gatherings, hospitality 
venues, weddings and fu-
nerals in NSW on Monday. 
Here’s what you can and 
can’t do.
Up to 50 people will be 
allowed on dance floors 
at weddings and hospi-
tality venues will be able 
to host more patrons as 
“freedom day” has finally 
arrived in NSW.
The Berejiklian govern-
ment revealed a spate 
of changes last week, 
which kicked in on Mon-
day, including scrapping 
the one person per four-
square metres rule in fa-
vour of a one person per 
two-square metres – with 
gyms and nightclubs the 
exceptions.
Standing will be allowed 
at hospitality venues, but 
only outdoors, while up to 
5000 people can attend 
an outdoor event that 
is fenced, ticketed and 
seated, and stadiums can 
operate at 100 per cent 
capacity – just in time for 
the Test between Austra-
lia and India at the SCG.
Up to 3000 people can 
gather outside for or-
ganised events, subject 
to the two-square-metre 
rule.
Those looking to tie the 
knot can invite as many 
people they like to their 
wedding, with 50 guests 

allowed to hit the dance 
floor at any one time.
A cap at funerals has also 
been scrapped.
Nightclubs can open, with 
up to 50 people on the 
dancefloor at a time.
The state government has 
also lifted the limit on out-
door gatherings to up to 
100 people.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet changes would 
inject millions of dollars 
into the economy and 
many people would be 
back in jobs after “free-
dom day” on December 
7.
“In terms of economic 
activity, you’re looking at 
hundreds of millions of 
dollars injected into NSW 
every single month,” he 
said.
“It’s instant impact, this 
getting people straight 
back to work.”
“From Monday, life will 
be very different in NSW,” 
Premier Gladys Berejik-
lian said on Wednesday.
From December 14, the 
work from home advice 
will be scrapped and NSW 
residents will be encour-
aged to return to the of-
fice.
The news comes after 
another day of no local 
cases in NSW after a hotel 
quarantine worker tested 
positive last week, spark-
ing a testing blitz.

‘Freedom day’: Major easing of 
restrictions in NSW overnight
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All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ  
Granny Flats  والسقائف )Pergolas( وغري 

ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

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
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Member for Watson, 
Tony Burke held his first 
annual ‘virtual’ Watson 
Business Awards to rec-
ognise local businesses 
that have played an out-
standing role during the 
COVID-19 pandemic.  

On Friday 27 November, 
21 finalists from busi-
nesses across the Wat-
son electorate gathered 
by video link to hear the 
announcement of the win-
ners in each of the four 
categories of the awards. 
Winners from each of the 
4 categories received 
a plaque while all final-
ists received certificates, 
acknowledging their ef-
forts this year. The four 
categories of the Watson 
Business Awards were:
Adaptive Business - 
Awarded to an individual 
or organisation that has 
implemented new ideas, 
retooled or opened a new 
business during COVID-
19 to benefit the local 

WATSON BUSINESS AWARDS 2020 

community. 

This was awarded to 
Biomed Technology 
Australia, based in Bel-
more. Biomed were able 
to successfully retool 
and adapt their business 
to increase production 
of personal protective 
equipment (PPE, such 
as masks) as well as re-
spiratory medicine head 
gear which was used to 
treat COVID-19 patients 
nationally. 
Community Outreach – 
This category acknowl-
edged an individual or 
organisation that used 
their business to help the 
local community through 
COVID-19. 
The Culinary School 
in Punchbowl won this 
award, for offering cheap 
gourmet meals, for as 
little as $10 while at the 
same time, offering free 
meals to anyone facing 
financial difficulties. The 
Culinary School also pro-

vides classes tailored for 
local schools, NDIS pro-
viders and anyone want-
ing to learn new cooking 
skills. 

Employee Connection - 
Given to an organisation 
that has maintained their 
workforce and together 
have continued their pos-
itive working relationship 
throughout COVID-19. 
This was awarded to 3 
Tomatoes, in Ashbury as 
they kept their staff em-
ployed by turning their 
shop into a Mediterra-
nean home style pantry 
that was easily converted 
to takeaway.
Excellence in Micro Busi-
ness - Awarded to an in-
dividual who has excelled 
in their micro business 
during COVID-19. This 
was awarded to Pach-
heuri Australia based in 
Greenacre as they con-
tinued selling their tradi-
tional Nepalese clothing 
from their home. 



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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،000403 482 345

CR
IC

O
S 

00
91

7K

رنا مساحة حتتفل بـ »ليلة احلنة« وحفل الزفاف »خاص جدا«
وجهت الفنانة رنا مساحة 
مجهورها  إىل  رسالة 
حسابها  عرب  وحمبيها 
بعد  إنستقرام،  مبوقع 
مع  احلنة،  بليلة  احتفاهلا 
أبو  سامر  امللحن  خطيبها 
طالب، وعلم سيدتي نت 
سيقام  الزفاف  حفل  أن 
القليلة  األيام  خالل 
فنادق  بأحد  املقبلة، 
عدد  وحبضور  القاهرة، 
األهل  من  جدا  حمدود 
من  املقربني  واألصدقاء 
داخل الوسط الفين، لرغبة 
العروسني يف فرض حالة 
على  »اخلصوصية«  من 
انتشار  وألسباب  احلفل 
املوجة الثانية من فريوس 

كورونا.
صور  عدة  نشرت  مساحة 
من حفل احلنة عرب حسابها 
وعلقت  إنستقرام  مبوقع 
عليها قائلة: مش قادرة 
أوصفلك سعادتي باليوم 
أهلي واصحابي  ده وملة 

حواليا.
الشكر  موجهة  وتابعت 
يف  شارك  من  لكل 
ومتابعة  مالبسها  تصميم 
جبد  احلفل:  ترتيبات 

شرفتوني ورفعتوا راسي 
ولبس  ديكور  باHpىل 
وكل   djو وتصوير  وحنه 
اليوم،  تنظيم  يف  حاجه 
مجيعًا  يفرحكم  ربنا 

ويبسطكم.
رنا احتفلت باحلنة مع عدد 
ومن  جيلها  مطربات  من 
نيازي  يامسني  بينهن 
واالحتفال  وشاهيناز، 
حسابها  على  كان  األكرب 
حيث  إنستقرام،  مبوقع 
هايدي  زميلتها  تقدمت 
تهنئة،  بأول  موسى 
من  التعليقات  لتنهال 
الذين  مساحة  مجهور 
متنوا زواج هايدي قريبا، 
مينا  التهنئة  قدم  كما 
ستار  رنا يف  زميل  عطا 
بدرية  والفنانة  أكادميي 

طلبة.
يذكر أن رنا مساحة أعلنت 
خطبتها وظلت ختفي هوية 
العريس، وسط ختمينات 
أبو  سامر  امللحن  أنه 
نشرت  وبعدها  طالب، 
صور  من  األوىل  الدفعة 
أقيم  الذي  حفل اخلطوبة 
وعلقت  منزهلا،  داخل 
رومانسية  برسالة  عليها 

أنه ظهر يف  أكدت فيها 
اليت  اللحظة  يف  حياتها 
بعيدة  أنها  فيها  أيقنت 
العاطفي  االرتباط  عن 
اإلحساس  وتفتقد 

باألمان.
رنا مساحة نشرت صورة 
عرب  خبطيبها،  مجعتها 
الفيس  مبوقع  حسابها 
عليها  وعلقت  بوك، 

قائلة: ال post ده مش 
هسميه  خالص،  للنحنحه 
وHما بنعمة ربك فحدث، 
ألني حبس داميا إني مش 
حقه،  ده  الراجل  مديه 
كويس  عارفين  اللي 
عارف قد ايه فكره اجلواز 
أو االرتباط عموما، كانت 
بالنسبة  معقدة  فكرة 
لي، وخصوصا إني كنت 

بشوف داميا إننا ف زمن، 
الراجل  هي  فيه  البنت 
سند  يكون  يقدر  اللي 
مسؤولية،  يتحمل  ويقدر 
راجل  ييجي  ما  غري   من 
أجل  من  فيها  يتحكم 
التحكم فقط من غري أي 

هدف.
وكانت  رنا:  وأضافت 
بالنسبة  االرتباط  فرتة 
الضغوط  فرتة  هي  لي 
والعقبات  واملشاكل 
آخر،  ومع  ماهلاش  اللي 
اللي ف  بدي  ذلك كنت 
غري  من  جوايا  من  قليب 

جالي  ده  تفكري،  الراجل 
فاقدة  كنت  وقت  ف 
والثقة  األمان  إحساس 

يف كل حاجة.
واخدة  وتابعت:  كنت 
ألهلي  هعيش  إني  قرار 
فقط،  ولنفسي  وشغلي 
االرتباط  فكرة  كانت 
بالنسبة لي بند ملغي من 
هرجعله،  ومش  حياتي 
عليا  طبطب  جالي 
من  وداواني  واحتواني 
كل جرح سندني وأنا طول 
سند  إني  شايفه  عمري 
وطمين  نفسي،  فرحين 

أمان،  ايه  يعين  وعرفين 
اللي  كل  أن  واكتشفت 
مكانش  حياتي  من  فات 
اصال موجود،  عرفين يعين 
ايه حب،  رجعلي ثقيت ف 

الدنيا واحلياة.
إىل  الشكر  رنا  ووجهت 
قائلة:  شكرا  خطيبها 
ف  موجود  أنك  حبييب  يا 
راجل  إنك  حياتي،  شكرا 
الكلمة  حتمل  ما  بكل 
وربنا  معنى،  حببك  من 
حيفظك ليا ويكمل فرحتنا 
على  على خري،  ساحموني 

اإلطالة.

رنا مساحة وسامر أبو طالب من حفل اخلطوبة
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