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القاضية عون من فرنسا :نواجه «لوبي» مؤلف من اقتصاديني ومن مصارف مدعوم من سياسيني وقضاة

رئيس اجلمهورية ترأس اجتماعا ماليا حبضور ميقاتي ووزراء ورئيس بعثة
صندوق النقد وتأكيد االلتزام بالعمل على حل األزمة وتطبيق إصالحات بنيوية
صندوق النقد يتوصل إىل اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة  3مليارات دوالر
امني سالم ،ورئيس بعثة
صندوق النقد الدولي
ارنستو رامرييز وعدد من
أعضاء البعثة.
كما حضر االجتماع املدير
العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور أنطوان شقري،
االقتصادي
واملستشار
لرئيس اجلمهورية السيد
رفيق حداد.

صندوق النقد الدولي يتوصل إىل اتفاق مبدئي مع لبنان
على خطة مساعدة بقيمة  3مليارات دوالر
صندوق النقد :مصرف لبنان سيهيئ الظروف للحد من
التضخم عرب االنتقال لنظام نقدي جديد وسيعيد بناء
احتياطاته األجنبية ويحافظ على سعر صرف موحد
بالسوق
صندوق النقد :الخطة ترتكز على إعادة اإلعمار والبنية
التحتية وإصالح املؤسسات اململوكة للدولة وخاصة بقطاع
الطاقة وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل األموال
صندوق النقد :خطتنا ترتكز على إعادة هيكلة القطاع
املالي الستعادة قدرة البنوك على البقاء والعمل بكفاءة
وتخصيص املوارد لدعم االنتعاش
صندوق النقد :إلعادة الهيكلة الخارجية للدين العام الذي
سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنني الستعادة القدرة
على تحمل الديون وسد فجوات التمويل
بد من نقطة
وأخريا كتم ال ّ
ضوء يف نهاية النفق
تعطي بصيص أمل ،ولو
ضئيل ،بامكانية التخفيف
من وطأة األزمة اليت ترزح

حتتها الغالبية العظمى من
اللبنانيني.
وقد متثلت نقطة الضوء
هذه باالتفاق الذي مت
التوصل اليه بني لبنان

بيان

صورة تذكارية يعد رئيس الجمهورية اجتماعا ماليا بحضور ميقاتي ووزراء ورئيس بعثة «الصندوق»

وصندوق النقد الدولي
والذي وافق مبوجبه األخري
على خطة مساعدة للدولة
اللبنانية بقيمة  3مليارات
دوالر.

أفـندي

أطيب كنافة نابلسية
وقهوة عالرمل
سحلب  -قطايف
نـفتح  7أيـام فـي
األسـبوع
من الـ  3بعد الظهر
حتى الـ  2فجراً

غري ان هذه املليارات
ليست مفتوحة االستعمال
للمافيا السياسية (وليس
كباريس  1و  2و  3اليت
اليت ذهبت حواىل  80يف
املئة من أمواهلا جليوب
يف
سواء
سياسيني
لبنان او يف بعض الدول
األوروبية فيما مل يستفد
منها الشعب اللبناني اال
«من اجلمل أدنو) كما
يقولون ..بل انها (هذه
مشروطة
املليارات)
االستعمال بالتزام الدولة
اللبنانية خبطة ترتكز على
والبنية
اإلعمار
إعادة
التحتية وإصالح املؤسسات
اململوكة للدولة وخاصة
وتعزيز
الطاقة
بقطاع

احلوكمة ومكافحة الفساد
وغسيل األموال
نقطتا الضوء األخريان يف
النفق متثلتا بقرار كل من
السعودية والكويت اعادة
سفريهما اىل بريوترئيس

رئيس الجمهورية

رئيس
ترأس
فقد
اجلمهورية العماد ميشال
عون ،مساء امس األول
بتوقيت بريوت فجر امس
بتوقيت سيدني ،،اجتماعا
يف قصر بعبدا ،حضره
رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،ونائب
رئيس جملس الوزراء
سعادة الشامي ،ووزير
خليل،
يوسف
املال
ووزير االقتصاد والتجارة

ادىل
االجتماع،
وبعد
الرئيس ميقاتي بالبيان
اآلتي« :يعاني لبنان من
تراكمات أدت اىل أزمة
ّ
معقدة
اقتصادية ومالية
وغري مسبوقة كما اىل عجز
كبري يف امليزان اخلارجي
يف
مضطردة
وزيادة
تسبب
مما
الدين العامّ ،
ّ
بإضعاف النظام املالي
وتقييد الودائع ووقوع
الشعب اللبناني حتت وطأة
أزمة غري مسبوقة .إضافة

اىل العوامل الداخلية،
أتت جائحة كوفيد 19-ثم
انفجار مرفأ بريوت ،وأخريا
االزمة األوكرانية لتضيف
أعباء إضافية على الوضع
االقتصادي واملالي يف
لبنان.
ّ
برناجمًا
األزمة
تتطلب
ً
ً
اصالحيا شامال أوال ملعاجلة
التحديات املرتاكمة ،ومن
االستقرار
حتقيق
ثم
واملالي،
االقتصادي
النمو
قواعد
وإرساء
املستدام والقوي .وهذا
األمر يتطلب سياسات
وإصالحات فعالة إلنعاش
االقتصاد ،اعادة بناء
الثقة ،والدعم الواسع
من مجيع األطراف؛ كما
يقتضي اعرتافًا صرحيًا
يف
الواقعة
باخلسائر
ً
واملوافقة
النظام املالي
على طرق معاجلتها.

التتمة على الصفحة 21

السعودية ّ
حتث جملس القيادة الرئاسي
اليمين على التفاوض مع «أنصار اهلل»

أصدر الرئيس املنتهية
واليته عبد ربه منصور
األول
أمس
هادي،
بنقل
قرارًا
اخلميس،
السلطة إىل جملس قيادة
رئاسي «الستكمال تنفيذ

مهام املرحلة االنتقالية»،
معلنًا تفويض اجمللس
بكامل صالحياته «وفق
واملبادرة
الدستور
اخلليجية».

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نؤمن القربان للمناسبات

Add : Shop 34/ 89 North terrace Bankstown 2200
87 Haldon street Lakemba 2195, PH:0449 996663

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

الشامي :الوفد املفاوض مع بعثة صندوق النقد توصل اىل اتفاق مبدئي على برنامج
تصحيح اقتصادي ومالي حتت إسم «التسهيل االئتماني املمدد» مدته  4سنوات
صدر عن نائب رئيس
جملس الوزراء سعادة
الشامي البيان اآلتي:
«توصل الوفد اللبناني
املكلف من قبل جملس
الوزراء التفاوض مع بعثة
صندوق النقد الدولي إىل
اتفاق مبدئي على برنامج
تصحيح اقتصادي ومالي
«التسهيل
إسم
حتت
املمدد»
االئتماني
Extended Fund Facility
مدته أربع سنوات.
لقد ُأعد هذا الربنامج
من قبل اجلانب اللبناني
مبساعدة صندوق النقد
الدولي وهو يهدف إىل
حتفيز النمو وتوفري فرص
عمل ووضع لبنان على
سكة التعايف والنهوض
بعد أن انكمش االقتصاد
بأكثر من  %60خالل
السنتني الفائتتني وانهار
سعر صرف اللرية ووصل
التضخم إىل مستويات
عالية جدًا ووصل مستوى
الفقر إىل حد مل يشهد
لبنان له مثي ًال يف تارخيه
احلديث.
حيتاج هذا االتفاق إىل

موافقة إدارة الصندوق،
وكذلك احلكومة اللبنانية
وجملس النواب ال سيما
يف ما يتعلق بالقوانني
امللحة الواجب إقرارها
قبل احلصول على موافقة
جملس إدارة الصندوق على
الربنامج بشكل نهائي.
يعتمد هذا الربنامج على
الركائز التالية:
 oتوفري بيئة مؤاتيه
للنشاط االقتصادي عرب
أجناز اإلصالحات اهليكلية
الضرورية الستعادة النمو
وتأمني فرص عمل.
 oإعادة هيكلة القطاع
من
ليتمكن
املصريف
استعادة دوره يف متويل
االقتصاد .
 oحتسني املالية العامة
لتأمني استدامة الدين
مع زيادة النفقات على
القطاعات االجتماعية والبنى
التحتية.
 oإصالح القطاع العام
وخاصة
ومؤسساته
قطاع الكهرباء لتأمني
تغذية أفضل مما يساعد
يف ختفيف األعباء على
املواطنني وإنعاش احلركة

االقتصادية.
 oتوحيد سعر الصرف إلزالة
التشوهات يف االقتصاد.
 oحتسني احلوكمة وحماربة
الفساد مبساعدة فنية من
صندوق النقد الدولي.
جتدر اإلشارة إىل أنه
علينا القيام بورشة عمل
حقيقية لتنفيذ اإلصالحات
الضرورية اليت حنن بأمس
احلاجة إليها ،كما حنن يف
حاجة إىل دعم الصندوق
واجملتمع الدولي وخاصة
إىل متويل إضايف من
أصدقاء لبنان على شكل
منح أو قروض ميسرة.
حنن أيضا حباجة إىل
تضافر كل اجلهود وإىل
تعاون وثيق بني مكونات
السلطة اللبنانية والتعاون
بني جملس الوزراء وجملس
النواب والذي له دور
أساسي يف هذه املرحلة،
لكي نتمكن من اخلروج من
هذه األزمة اليت أدت إىل
مآس اجتماعية ومعيشية
معظم
أصابت
قاسية
اللبنانيني .
من املهم التأكيد أيضا أن
الوقت مثني جدا وهناك

الكثري من العمل ينتظرنا
يف األشهر املقبلة ،وكلما
تأخرنا يف البدء باإلصالحات

املطلوبة ،كلما زادت الكلفة
على االقتصاد الوطين
وبالتالي على املواطنني.

إن كلفة االنتظار باهظة
جدا لذا يتوجب على اجلميع
التعاون لكي يتمكن لبنان

من التعايف والنهوض من
كبوته وتأمني مستقبل
أفضل لألجيال املقبلة».

اخلارجية السعودية أعلنت عودة وليد البخاري إىل لبنان

السفري السعودي وليد البخاري
أعلنت وزارة اخلارجية
السعودية ،بيان ،أنه
ً
لنداءات
«استجابة
القوى
ومناشدات
الوطنية
السياسية
لبنان،
يف
املعتدلة
ذكره
ملا
وتأكيدا
ً
رئيس الوزراء اللبناني 
من
ميقاتي،
جنيب
التزام احلكومة اللبنانية
باختاذ اإلجراءات الالزمة
واملطلوبة لتعزيز التعاون

مع السعودية ،ودول
جملس التعاون اخلليجي
األنشطة
كل
ووقف
والعسكرية
السياسية
متس
اليت
واألمنية
اململكة ودول جملس
التعاون اخلليجي ،فإن
وزارة خارجية اململكة
السعودية
العربية
تعلن عن عودة سفري
السعودية وليد البخاري
 ،إىل مجهورية لبنان
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عودة سفري الكويت قرار احلكومة الكويتية
أفادت رئاسة جملس
ّ
«تبلغ رئيس
الوزراء ،بأنه
جنيب
الوزراء
جملس
ميقاتي ،من سفري دولة
الكويت عبد العال القناعي
قرار احلكومة الكويتية،
بعودته اىل بريوت قبل
نهاية االسبوع (اليوم أو
غدا)».
وأكد ميقاتي «أن ما جيمع

لبنان والكويت تاريخ من
العالقات االخوية الوطيدة
اليت تزداد رسوخا مع
االيام» ،كما شكر ميقاتي
الكويت
خارجية
وزير
الشيخ أمحد ناصر احملمد
الصباح ،على اجلهود اليت
بذهلا لعودة العالقات
اللبنانية -اخلليجية اىل
صفائها وحيويتها».
DOCSOS0018_CALD_190Hx270W

ӦťŚŷ Ƞ ȠɖťÈ
ȟǾ Ŷœ ɑȗ͛Ģ
 ƚǽǾÍ· Ƞ ȠɖťÈ

الشقيقة».
وأكدت اخلارجية ،على
«أهمية عودة مجهورية
لبنان إىل عمقها العربي،
ً
مبؤسساتها
متمثلة
الوطنية،
وأجهزتها
وأن يعم لبنان األمن
والسالم ،وأن حيظى
باالستقرار
شعبها
واألمان يف وطنه».

ويف وقت سابق ،أكدت
معلومات الـ LBCIعن
مصادر مطلعة ،عودة
السفري السعودي إىل
بريوت وعودة السفري
اللبناني إىل الرياض،
على ان يتم االعالن عن
ذلك خالل ساعات (من
املقرر ان يكون اعلن
عنه).

صفحة 3

Saturday 9 April 2022

الـسبت  9نــيسان 2022

Page 3

لـبنانيات

عون التقى رئيس بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات هولفيين:

حنو  200مراقب سيتولون مراقبة االنتخابات حبرفية وشفافية وحياد

اعلن رئيس اجلمهورية
عون»
ميشال
العماد
مبراقبة
لبنان
ترحيب
األوروبي
االحتاد
لالنتخابات النيابية يف 15
أيار املقبل اسوة مبا حصل
يف انتخابات األعوام 2005
و  2009و.»2018
وابلغ الرئيس عون رئيس
بعثة االحتاد األوروبي
ملراقبة االنتخابات النائب
يف الربملان األوروبي
جورجي هولفيين الذي
استقبله قبل ظهر أمس
األول اخلميس ،يف قصر
بعبدا مع أعضاء البعثة ،ان
«كل الرتتيبات اختذت من
اجل اجراء االنتخابات يف
موعدها يف أجواء من احلرية
والدميقراطية والشفافية
علما ان عدد املرشحني بلغ
رقما قياسيا وكذلك عدد
اللوائح اليت مت تسجيلها،
وبني املرشحني  155امرأة
وهذا الرقم يسجل للمرة
األوىل».

واكد الرئيس عون ان
لتذليل
قائم
«العمل
العقبات أمام اجناز هذا
الدستوري
االستحقاق
املهم على رغم الظروف
االقتصادية واملالية الصعبة
اليت مير بها لبنان ،واليت
كان من املمكن التخفيف
من حدتها على املقرتعني
لو اعتمد «امليغاسنرت»
لكن السلطة التشريعية
اسقطت هذا االجراء الذي
ّ
ميكن
كان من شأنه ان
الناخب من ممارسة حقه
الدستوري وهو يف مكان
سكنه عوضا من االنتقال
اىل البلدات البعيدة يف
الشمال والبقاع واجلنوب
مما سيكبده مصاريف
إضافية بسبب ارتفاع سعر
احملروقات ،االمر الذي قد
ينعكس تراجعا يف اقبال
الناخبني على صناديق
االقرتاع».
وركز الرئيس عون على
«أهمية تعزيز االشراف

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال بعثة االتحاد األوروبي ملراقبة االنتخابات

احلمالت
متويل
على
االنتخابية ومتكني هيئة
االشراف على االنتخابات
من القيام بدورها كامال
يف جمال الرقابة».
ومتنى الرئيس عون ان
«تشمل مراقبة بعثة االحتاد
األوروبي عمليات االقرتاع
يف اخلارج السيما وانها
املرة الثانية اليت يشارك
فيها اللبنانيون املنتشرون
يف العامل يف االنتخابات
وهو اجناز حتقق للمرة

األوىل يف العام .»2018

بدوره ،شكر رئيس البعثة
السيد هولفيين الرئيس
عون على موافقة لبنان
على ان تتوىل بعثة من
االحتاد األوروبي مراقبة
اىل
الفتا
االنتخابات،
ان «حنو  200مراقب
سيتولون هذه املهمة
حبرفية وشفافية وحياد
وسيبدأون عملهم قبل موعد
االنتخابات ويستمرون اىل

ما بعدها وستشمل مهمتهم
املناطق اللبنانية كافة،
كما سيضعون تقريرا
مفصال حول مالحظاتهم
كما حصل يف الدورة
املاضية».
االنتخابية
وأشار اىل ان «افرادا
من البعثة سرياقبون أيضا
العملية االنتخابية يف عدد
من الدول األوروبية وفق
املعايري والقواعد ذاتها
اليت ستطبق يف لبنان».
حتدث
اللقاء
وبعد

هولفيين اىل الصحافيني
فقال»:قمنا بزيارة رئيس
اجلمهورية السيد ميشال
عون ووضعناه يف أجواء
انشائنا فريقا ملراقبة
االنتخابات يف لبنان،
وذلك كتعبري عن التزام
االحتاد األوروبي دعم
الدميوقراطية والسالم فيه
ككيان نزيه ومستقل.
حنن هنا تلبية لدعوة
وزارة الداخلية
من
والبلديات ،وقد وصلت
الدفعة األوىل من البعثة
يف السابع والعشرين من
اذار وسنبقى كبعثة حتى
السادس من حزيران.
ولكن هذا ال يعين انتهاء
عملها بل سنقوم بنشر
مرحلة
يف
التوصيات
الحقة .واما بالنسبة لي،
فاني موجود هنا االن
وساعود قبل أسبوع من
االنتخابات على ان ابقى
اىل ما بعدها».
وإذ لفت السيد هولفيين

اىل ان «االحتاد األوروبي
يف
االنتخابات
راقب
األعوام  2005و2009
و ،»2018فانه اكد «ان
البعثة ستقوم بتحليل
شامل للعملية االنتخابية
اليت ستجري يف اخلامس
عشر من أيار املقبل يف
ضوء املراقبة الطويلة
املدى اليت تغطي كل
املناطق اللبنانية ،ومن
هنا ساسعى اىل ان أقوم
يف بعض األحيان بزيارات
لعدد من املناطق اللبنانية.
لتقريرنا
اما بالنسبة
فسيتضمن
النهائي
التقييم النهائي للعملية
عن
فضال
االنتخابية
باالصالحات
التوصيات
العمليات
يف
املمكنة
االنتخابية املقبلة .ومن
الطبيعي ان هذا االمر
يعود القرار بشأنه اىل
وحنن
ومواطنيه
البلد
جاهزون دائما للحوار».
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لــبنانيات

املفيت دريان حبث مع فرونتسكا املستجدات
واستقبل رئيس شرف مجعية املقاصد

الرئيس عون عرض االوضاع مع قرداحي ووقع
كتلة «الوفاء للمقاومة» :التشكيك يف
مرسومي إحالة مشروع الكابيتال كونرتول على إجراء االنتخابات هو جزء من سياق يتبناه
جملس النواب وإعطاء سلفة الوجريو وقانون الفريق املصدوم جراء متاسك فريق املقاومة

فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات االنتخابات

املفتي دريان مستقبال فرونتسكا

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،أمس األول ،املنسقة
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان
يوانا فرونتسكا .ومت التداول يف
األوضاع العامة وآخر املستجدات
على الساحة اللبنانية.
دريان
املفيت
واستقبل
رئيس شرف مجعية املقاصد
املهندس
اخلرييةاالسالمية
أمني الداعوق الذي هنأه بشهر
رمضان املبارك ،واكد «ان
دار الفتوى هي دار الثوابت
اإلسالمية والوطنية احلريصة

على وحدة اللبنانيني عامة
واملسلمني خاصة بقيادة مفيت
اجلمهورية».
ونوه باملوقف احلكيم الذي
أعلنه الفيت «أن دار الفتوى
على مسافة واحدة بني مجيع
االنتخابات
يف
املرشحني
النيابية املقبلة وال تتدخل ال من
قريب وال من بعيد يف دعم أي
الئحة على أخرى».
وشدد الداعوق على «ضرورة
الوعي يف الظروف اليت مير
فيها البلد خشية الوقوع يف
الفتنة والفوضى».

احلليب اجتمع مع وفد من أمل وحزب اهلل:

تطوير املناهج حيتاج اىل
توافق وطين

الرئيس عون مستقبال الوزير قرداحي

وقع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،أمس األول،
تاريخ
املرسوم الرقم 9014
 7نيسان  2022القاضي بإحالة
مشروع القانون املعجل الذي
اقره جملس الوزراء ،اىل جملس
النواب ،والرامي اىل وضع
ضوابط استثنائية وموقتة على
التحاويل املصرفية والسحوبات
النقدية (املعروف بالكابيتال
كونرتول).
كما وقع الرئيس عون املرسوم
الرقم  9015تاريخ  7نيسان 2022
القاضي باعطاء سلفة خزينة اىل
هيئة «اوجريو» بقيمة  127مليار
و 532مليون لرية لبنانية لتغطية
نفقات دفع املساعدة االجتماعية
وتعديل مقدار بدل النقل املوقت
لكافة العاملني فيها .وحددت
مدة السلفة بسنة واحدة.
اىل ذلك ،وقع الرئيس عون
القانون الرقم  282تاريخ 7
نيسان  2022الذي اقره جملس
النواب يف جلسته األخرية ،واحاله

للنشر يف اجلريدة الرمسية ،وهو
يقضي بفتح اعتماد استثنائي
يف املوازنة العامة للعام 2022
يف موازنة وزارة الداخلية
البلديات لكل من املديرية العامة
للشؤون السياسية والالجئني،
واالمن العام ووزارة اخلارجية
لتغطية
وذلك
واملغرتبني،
نفقات االنتخابات النيابية.
ويبلغ جمموع االعتماد االستثنائي
 620مليار لرية لبنانية موزع
كاالتي 260 :مليار لرية لوزارة
الداخلية 300 ،مليار لرية لتغطية
نفقات حتقيق مليون جواز سفر
لبناني مع متتماته 60 ،مليار لرية
لبنانية نفقات تنظيم االنتخابات
للمغرتبني اللبنانيني يف اخلارج.

قرداحي

على صعيد اخر ،استقبل الرئيس
عون الوزير السابق جورج
قرداحي واجرى معه جولة افق
تناولت األوضاع العامة يف البالد
والتطورات السياسية األخرية.

سفري روسيا متنى على بوحبيب تصويت لبنان ضد
مشروع القرار إلخراج بالده من جلنة حقوق اإلنسان
الوزير الحلبي مع وفد مشرتك من حركة «أمل» و «حزب اهلل»،

اجتمع وزير الرتبية والتعليم
العالي الدكتور عباس احلليب
مع وفد مشرتك من حركة
«أمل» و «حزب اهلل» ،ضم
النائبني علي بزي وإيهاب
محادة ،يف حضور املكتب
الرتبوي حلركة «أمل» والتعبئة
الرتبوية لـ «حزب اهلل»،
وتناول البحث الوضع الرتبوي
العام ،وخصوصا ورش اإلعداد
لتطوير املناهج الرتبوية اليت
يقوم بها املركز الرتبوي
للبحوث واإلمناء بالشراكة مع
مجيع املعنيني بالرتبية والتعليم
وسوق العمل ،ومت الرتكيز
على مسودة اإلطار الوطين
لتطوير مناهج التعليم العام

ما قبل اجلامعي ،واملالحظات
اليت أبداها اجملتمعون عليها،
خصوصا جلهة اهلوية والتزام
الدستور.
وأكد الوزير موقفه املبدئي
«بأن يتم التوافق بني مجيع
املكونات الوطنية على اإلطار
الوطين انطالقا من اتفاق
الطائف والدستور اللبناني،
لكي يشكل هذا اإلطار موضوع
إمجاع ،تنطلق بعده عملية وضع
مناهج كل مادة بناء على اإلطار
الوطين».
ورحب «بكل رأي صريح ،يلتزم
الدستور واحلوار البناء ،على
اعتبار أن اإلطار الوطين مبثابة
دستور الرتبية واملناهج».

محيه اطلع وفد صندوق النقد على
اخلطة اإلصالحية لوزارة االشغال

األول
مكتبه
واليت
مرورا

عقد وزير االشغال العامة والنقل علي محيه ،أمس
اخلميس ،اجتماعا مع وفد من صندوق النقد الدولي يف
يف الوزارة حيث اطلعهم على اخلطة االصالحية للوزارة
تشمل تفعيل كل املرافق العامة بدءا من مرفأ بريوت
مبرافئ لبنان كافة ووصوال اىل املطار وقطاع النقل.
وتناول البحث مواضيع أساسية كقانون الكابيتال كونرتول
والسرية املصرفية وغريها من االمور املتعلقة بالقطاع املالي
وخطة النهوض.

الوزير الحلبي مع وفد مشرتك من حركة «أمل» و «حزب اهلل»،

متنى سفري روسيا لدى لبنان 
خالل
روداكوف،
ألكسندر
لقائه ،أمس األول اخلميس،
وزير اخلارجية واملغرتبنيعبداهلل
بوحبيب ،على لبنان التصويت
ضد مشروع القرار إلخراج روسيا
من جلنة حقوق اإلنسان ،ولعدم
إلغاء اإلحتفال باللغة الروسية

يف األونيسكو ،والتصويت مع
روسيا يف املنظمات الدولية.
كما إلتقى بو حبيب سفري
بريطانيا لدى لبنان إيان
كوالرد ،الذي متنى على لبنان
التصويت مع مشروع القرار
املطروح إلخراج روسيا من جلنة
حقوق االنسان.

مجيل السيد يسأل عن عد إحتياطات
الذهب :إنتو مصرف أو دكّنجي

أشار النائبمجيل السيد يف تصريح عرب مواقع التواصل االجتماعي،
إىل ّ
أنه «منذ ستة أشهر وأكثر ،حضر نائب حاكم مصرف لبنان
جلسةجلنة املال وسألناه عن إحتياطات َ
الذ َهب ،كون القانون مينع
نعدهم!»
بأي شكل ،أجاب :عم ّ
التصرف به ّ
العد ،شو القيمة املكتوبة بالسجل الرمسي؟
وأضاف« :قلنا له :قبل
ّ
أجاب :بس خنلص منقول!»
أمس،كرر نائب رئيسجملس الوزراءسعادة
أن
ولفت السيد ،إىل ّ
ّ
نعد الذهب!»
الشام 
ي مقولة «عم ّ
وقال« :إنتو مصرف أو ّ
دكنجي؟!»

وجهت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك« ،تربيكات
عطرة للمؤمنني الصائمني يف
شهر رمضان املبارك» ،راجية
من «اهلل سبحانه أن مين على
البشرية كافة بنعمة اإلميان
واألمن والعافية وهي نعمة
كربى يستنزهلا االلتزام بالصوم
امتثاال ألمر الباري عز وجل،
وإخالصا يف عبادته ،وتزينا
وبالتطبيق
النبيلة
باألخالق
للتعاليم اإلهلية الكفيلة بتحقيق
السعادة للفرد والعدالة يف
اجملتمع».
وأشارت اىل أنه «من نافل
القول إن ما نعانيه يف لبنان
من أزمة اقتصادية خانقة يتطلب
مقاربات إنقاذية جديدة ونوعية،
وخططا اقتصادية ومالية تعيد
بناء االقتصاد وفق دور منتج
يف الوقت الذي جيب أن
تواصل فيه احلكومة معاجلاتها
اليومية واجلادة للمشاكل اآلنية
النامجة عن هذه األزمة سواء على
صعيد الغالء أو انقطاع الكهرباء
أو تراكم النفايات أو فقدان
العديد من السلع واألدوية
أو ارتفاع كلفة االستشفاء أو
اخللل يف انتظام عمل مؤسسات
التعليم وغري ذلك».
ولفتت اىل أن «اخلطاب
السياسي التصعيدي الذي
يصدر من بعض فرقاء الداخل،
ضد شرحية وازنة وواسعة من
اللبنانيني وضد خيارهم املقاوم،
يكشف ما يبيته هؤالء الفرقاء
للبنان ،وقد قصدوا أن جيعلوا
من االنتخابات حمطة من حمطات
الصراع السياسي بني فريق
يتوسل التبعية للخارج سبيال
للوصول إىل السلطة مدعوما من
حمور السائرين يف فلك اإلدارة
األمريكية راعية مشروع التطبيع
مع العدو الصهيوني من جهة،
ومتعهدة التضييق واحلصار
على لبنان من جهة أخرى،
وبني فريق املقاومة الذي يؤكد
يوما بعد يوم جدوى خياره يف
مواجهة االحتالل وتهديداته
ويف مقارباته لألزمة الداخلية
ويف فاعليته وجديته وتقدميه
البدائل ،والتصدي لسياسة
اإلخضاع والتبعية».
وأكدت الكتلة أنها «يف ضوء
ذلك ،ختوض االنتخابات النيابية
لدورة العام 2022م آخذة
باالعتبار ما يرتتب عليها من
مسؤولية يف سياق إنقاذ البالد
من أزمتها الداخلية املتعددة
الوجوه ومن الضغوط املتالحقة
لفرض إمالءات خارجية».
وجددت موقفها «الداعي إىل
وجوب إجراء االنتخابات يف
موعدها املقرر من دون أي
تأجيل أو تأخري» ،معتربة أن
«التشكيك يف إجراء االنتخابات
مبوعدها هو جزء من سياق يتبناه
ويعمل مبوجبه الفريق املصدوم
جراء متاسك وجدية وفعالية فريق
املقاومة وحلفائها ومرشحيها
ومجهورها».
وإذ لفتت الكتلة اىل أنها «أعلنت
برناجما انتخابيا إنقاذيا إلعادة

النهوض مبؤسسات الدولة
ومعاجلة األزمات االقتصادية
واالجتماعية»،
واملعيشية
دعت «اللبنانيني جمددا ،إىل
أوسع مشاركة فاعلة يف هذه
االنتخابات لتأكيد هوية لبنان
العربي املقاوم يف وجه كل
حماوالت سلب حقوقه ورهنه
ملشاريع معادية».
وشددت على أن «وزارة
الداخلية معنية بإعداد كل ما
يلزم من مستلزمات وإجراءات
النيابية
االنتخابات
ملواكبة
وفق األصول بدءا من تأمني
جهوزية اهليئة الوطنية لالشراف
على االنتخابات ،مرورا بتوفري
متطلبات أقالم االقرتاع والفرز
وضمان توفري الكهرباء طوال
فرتة االنتخابات ،وصوال إىل
اختاذ كل الرتتيبات واإلجراءات
األمنية للحفاظ على حسن انتظام
العملية االنتخابية ومحايتها».
وأكدت أن «إقرار قانون
الكابيتال كونرتول ال يزال
حاجة وضرورة رغم التأخر غري
املفهوم يف ذلك ،وجيب أن
يتوجه أساسا حلفظ ومحاية أموال
املودعني وتسهيل حتويالتهم
واحلصول على ودائعهم .وعلى
املصارف أن تتجنب التشاطر
وأن تتعهد ،حتت سقف هذه
القاعدة واألولوية ،تقديم كل
التسهيالت الالزمة للمودعني
بغية التوصل إىل قانون حيظى
بالرضا والتفهم من كل املعنيني
املودعون،
مقدمتهم
ويف
ويضبط التأرجح النقدي وسعر
الصرف يف البالد».
كما أكدت أن «احلد األدنى
لتعايف البالد يتوقف على التزام
اللبنانيني مجيعا بتطبيق الدستور
وتفاهمهم حول املصاحل الوطنية
الكربى ،والتزامهم أولوية حفظ
ومحاية تلك املصاحل وتوظيف
صداقاتهم اإلقليمية والدولية
خلدمتها بدل جتيريها ملصلحة
حساب
على
لبنانية
فئة
املصلحة الوطنية العليا» ،مبدية
استعدادها «التام للتفاهم
مع مجيع املكونات اللبنانية
حول تلك املصاحل وصوال إىل
حتقيق ما ينقذ بلدنا وخيفف
معاناة شعبنا ويعاجل األزمات
االقتصادية واالجتماعية واملالية
اليت تراكمت طوال السنوات
املاضية».
ورأت أن «جناح التفاوض بني
روسيا وأوكرانيا ،وبني إيران
والدول الست يف فيينا،
وعودة الدول العربية وجامعتهم
إىل سوريا ،هي مؤشرات جدية
لالنطالق يف مسار التهدئة
الذي يعول عليه لتحقيق مصاحل
شعوب املنطقة ودوهلا ،ويدفع
باجتاه تعزيز املناخات املؤاتية
لنصرة الشعب الفلسطيين
ضد االحتالل الصهيوني ألرضه
ودعم ومساندة حقه املشروع
من أجل حترير بلده والعودة
املظفرة إىل كامل وطنه .كما
يدفع باجتاه اإلدانة العملية لكل
عدوان ظامل يستهدف أي بلد أو
شعب يف وجودهما أو هويتهما
أو مصاحلهما».
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لــبنانيات

ميقاتي :املفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور
املطلوب لدعم لبنان من قبل أصدقائه يف العامل

الرئيس ميقاتي خالل إستقباله وفدا مشرتكا من املجلس اإلقتصادي اإلجتماعي والهيئات االقتصادية
أكد رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي» أن املفاوضات
مستمرة مع صندوق النقد
الدولي يف سبيل التوصل
اىل إتفاق» ،معتربًا «أن
املفاوضات مع صندوق النقد
هي جواز العبور املطلوب
واألساسي لدعم لبنان من قبل
أصدقائه يف العامل».
ويف خالل إستقباله وفدا
اجمللس
من
مشرتكا
اإلجتماعي
اإلقتصادي
يف
واهليئات االقتصادية
السراي احلكومي بعد ظهر اليوم
شدد «على أن اإلصالحات
هي
واملالية
اإلقتصادية
مطلب لبناني قبل أن تكون
مطلبًا دوليًا وإحدى اإللتزامات
اليت يطلبها صندوق النقد
الدولي».

وردًا على سؤال عن أزمة
السيولة أجاب « :إن زيادة
الطلب على اللرية اللبنانية
يف الفرتة املاضية ُأستتبعت
بإرتفاع يف سعر صرف الدوالر
األمريكي ،كما أنه مت طبع
كميات من العملة الوطنية
خالل العامني .٢٠٢١-٢٠٢٠
مصرف لبنان حيتاج اىل بعض
الوقت لضبط وضع السيولة
يف البلد وإعادة إنتظام
موضوع الرواتب بشكل كلي،
علمًا أن املصرف املركزي إختذ
قرارًا بإحالة املصرف الذي ال
يدفع الرواتب بشكل كامل
على اهليئة املصرفية العليا،
ُ
ستدفع الرواتب
وبإذن اهلل
كاملة ويعود الوضع اىل
طبيعته».
ّ
وقع اليوم
وأشار اىل أنه

«مرسوما
األول)
(أمس
إضافيا طلبه وزير املالية
بشأن مرسوم املنح االجتماعية
 ،كما ّ
وقع مرسوم زيادة بدل
النقل للقطاع اخلاص».
وقال إن موضوع القمح جيري
ّ
حله ،وقد رصد جملس الوزراء
مبلغ  ١٥مليون دوالر أمريكي
لشراء القمح ،ويؤسفين القول
إننا تلقينا تقارير رمسية
أشارت اىل إخفاء كميات كبرية
من الطحني يف بعض األفران
واملستودعات ،إما لتهريبها
اىل خارج األراضي اللبنانية،
أو لبيعها يف السوق السوداء،
كما تبني أن بعض الكميات اليت
خزنتها املطاحن أصيب ببعض
ّ
العفن والرطوبة.املسألة باتت
بيد القضاء الذي ختم املطاحن
املعنية بالشمع األمحر.

ميقاتي :كأن املطلوب منع البلد من النهوض
جمددا وابقاؤه يف مرحلة االستنزاف
أكد رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي «أن االنتخابات
النيابية املقبلة تكتسب طابعا
اساسيا وتعلق عليها امال
كثرية ،كونها ستكون الرتمجة
العملية االوىل لتوجهات الناس
الذي إنتفضوا يف الساحات وال
سيما جيل الشباب منهم».
وشدد يف خالل استقباله
اجلديد
التنفيذي
اجمللس
للرابطة املارونية على أن
هناك جوا يف البلد يتعمد ،منذ
تشكيل احلكومة ،التشكيك
بكل شيء ويتبع نهج السلبية
املطلقة يف مقاربة اي امر،
مبا يوحي وكأن املطلوب
منع البلد من النهوض جمددا
وابقاؤه يف مرحلة االستنزاف
وعدم انتقاله اىل دائرة
التعايف املالي واالقتصادي
واالجتماعي».
وجدد «دعوة اجلميع للتالقي
واالبتعاد عن اخلطاب املتشنج
ال سيما يف هذا الظرف الذي
منر به حتى نعطي لوطننا
فرصة االنتعاش والتعايف».
وكان رئيس احلكومة إستقبل
اجمللس التنفيذي اجلديد
للرابطة املارونية برئاسة

السفري خليل كرم ،يف زيارة
بروتوكولية ،قبل ظهر أمس
األول يف السراي احلكومي.
وضم الوفد نائب الرئيس جو
عيسى اخلوري ،واألعضاء:
رفول بستاني ،طانيوس
جنيم ،جهينة منري ،كريم
طربية ،يوسف عماد ،أنطوان
عماطوري ،ناتالي خوري،
ربيكا أبو ناضر ،منري عقيقي،
بشارة قرقفي ،حلود حلود،
أيلي خمايل وطانيوس منعم.
بعد اللقاء،
صرح السفري
ّ
كرم باآلتي »:لقد تشرفنا
بزيارة دولة الرئيس جنيب
ميقاتي ،وهو صديق قديم
للرابطة وألكثرية أعضائها
حيث كان لنا حديث
مطول
ّ
ومهم جدًا مع دولته ،بدأ
بالوضع اإلقتصادي املأزوم،
خصوصًا معضلة املودعني
وأزمة املصارف ،وكان لنا
ٍ
رأي وكان لدولته جواب
شاف
نتمنى أن يكون له نتائج
إجيابية على الصعيد الوطين،
إذ وعدنا بأن دراسة مع البنك
الدولي بشان إعادة أموال
املودعني ،جتري على قدم
وساق ،وأن هذه الدراسة

ستبدأ بصغار املودعني،
مدلوله
له
األمر
وهذا
وأهميته ،فالرابطة املارونية
بالصغار،
تبدأ
خصوصًا
األيتام واألرامل واملتقاعدين
واملرضى وغريهم ،ألن هؤالء
ال ميكن أن يكونوا شهداء
األزمة احلالية.
أضاف :كما حتدثنا عن
ووكالة
النزوح
موضوع
األونروا ،وسيكون لنا لقاءات
عمل مع جلنة احلوار اللبناني-
الفلسطيين لنتوصل اىل وجهة
نظر وطنية لبنانية واحدة حول
هذا املوضوع الشائك.
كما إجتمع الرئيس ميقاتي
مع سفرية فرنسا لدى لبنان
آن غريو حيث تناول البحث
التطورات العامة يف لبنان
واملنطقة.
ثم استقبل املدير اإلقليمي
لدائرة املشرق يف جمموعة
البنك الدولي ساروج كومار
جاه على رأس وفد.
يعده إجتمع الرئيس ميقاتي
مع بعثة اإلحتاد األوروبي
ملراقبة اإلنتخابات النيابية يف
لبنان برئاسة كبري املراقبني
جيورجي هولفيي.

قزي :ما قيمة مكافحة
الفساد واالصالح
وخطة البنك الدولي
يف ظل وجود مليوني
سوري يف لبنان؟
أشار الوزير السابقسجعان
قزي يف حديث اىل الزميلة
«النشرة» حول اغفالملف
النازحني السوريني يف
لبنان منذ فرتة عن جدول
اعمال املسؤولني واحلكومة
والربامج االنتخابية ،اىل
ان «سبب غياب ملف
املصاحل
هو
النازحني
النيابية واجلنب واخلوف،
وابداء املصلحة االنتخابية
على املصلحة الوطنية عند
اجلميع ،بالرغم من ان هذا
املوضوع هو جوهري»،
متسائال «ما قيمة مكافحة
الفساد واالصالح وخطة
البنك الدولي يف ظل وجود
مليوني سوري وحوالي
نصف مليون فلسطيين».
واكد قزي بان «لبنان ال
يستطيع حتمل اعباء اللجوء
يف ظل الوضع القائم،
متسائال «ماذا تبقى من
لبنان اليوم؟ ولالسف
مواقف
تاخذ
الدولة
استعراضية من دون وضع
خطة تنفيذية ،والسياسيون
يتجاهلون املوضوع بسبب
مصاحلهم مع الدول العربية
والغربية».
وشدد على ان «لبنان
مت بناؤه بطريقة دقيقة،
واليوم يتم ضرب الصيغة
اللبنانية
والدميغرافية
بظل وجود النازحني ،ال
سيما وان هناك جيل من
النازحني السوريني ولد
يف لبنان ،وهذا ما يؤدي
اىل تغري دميغرايف كبري يف
البلد».
واوضح قزي بأن «تكاليف
أزمة النازحني السوريني
على لبنان تفوق الـ30
مليار دوالر ،وسأل يف
السياق «كيف ال يعود
النازحون اىل بلدهم يف ظل
االوضاع اليت يعيشونها يف
لبنان».
واعترب بانه «على االمم
املتحدة والدول العربية ان
متول عودتهم اىل بالدهم،
واال فإن الواليات املتحدة
االمريكية واالمم املتحدة
يتامرون على وحدة لبنان
وصيغته».
وشدد على انه «ال ميكن
انتظار احلل السياسي
النهائي الذي من املمكن
ان ياتي او ال يأتي
كي يعود النازحون اىل
بلدهم».

املفيت قبالن  :البلد حباجة لتعديل القانون
التأسيسي للدولة لنسف دولة الطائفية
وتكريس دولة املواطنة ومؤسساتها
أكد املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن يف تصريح
أمس األول« :أنه ال ميكن أبدًا
السكوت عن حالة اإلستهتار
والتسيب اليت
والفوضى
ّ
تضرب البلد والناس ولقمة
عيشهم وحق استشفائهم
القرار
فيما
ودوائهم
السياسي معدوم ومهووس
بالتصاريح العجائبية وسط
دولة قدمية وبالية ومرتهلة،
فالكارثة اليوم تطال الرغيف
والطحني والتموين خبلفية
فشل سياسي ونفوذ جتاري
أسوأ من غزوات هوالكو فض ًال
عن تقصري السلطة خبصوص

خص
التنسيق القضائي فيما
ّ
ملف املطاحن وتقدير حجم
األزمة ولعبة النفوذ التجاري،
واملطلوب دولة قادرة على
نبش مقربة املصرف املركزي
املصارف
مافيات
وجر
ّ
واألسواق إىل احملاكم وقلب
الطاولة على الفساد التجاري
والسياسي».
وختم املفيت قبالن »:
يف
وبصراحة أكثر البلد
املرحلة املقبلة يف حاجة ماسة
لتعديل القانون التأسيسي
للدولة لنسف دولة الطائفية
املواطنة
دولة
وتكريس
ومؤسساتها».

باسيل عن االتفاق مع صندوق النقد :أ ّي تأخري باالصالحات
يعين مزيدا من اإلنهيار و»خلّونا نشوف التنفيذ»

ذكر رئيس التيار «الوطين
احلر» ،النائب جربان باسيل،
أن «التفاهم معصندوق النقد
ّ
ي يعين التزام لبنان
الدول 
مبهلة زمنية حمددة ،إلجناز
االصالحات وخطة التعايف
امليسر؛ أي
مقابل التمويل
ّ
تأخري يعين مزيد من االنهيار؛

«خلونا نفرتض» حسن النوايا
ّ
باحلكومة واجمللس واملركزي
أن
معت ًربا
واملصارف»،
ّ
«اإلتفاق ولو أنه متأخر ،هو
ّ
ً
«خلونا
خامتا
اشارة خري»،
نشوف التنفيذ ،ونراقب»،
وذلك يف تصريح له على
وسائل التواصل االجتماعي.

شريم :تعطيل نصاب اجللسة املخصصة لدراسة
اقرتاح اسرتداد األموال احملولة للخارج دليل على
استمرار اهلروب من االستحقاقات املالية

ّ
السابقة غادة
أكدت الوزيرة
ّ
شريم ،يف تصريح على مواقع
ّ
أن «اهلروب
التواصل االجتماعيّ ،
املالية مستمر،
من االستحقاقات
ّ
ّ
النواب،
وما تعطيل بعض
املفروض أن نعرف أمساءهم
قبل االنتخابات ،نصاب جلسة
يَ
جلنت املال واملوازنة واإلدارة
املخصصة
النيابيتني،
والعدل
ّ
ّ

الرامي
لدراسة اقرتاح القانون ّ
احملولة
إىل اسرتداد األموال
ّ
إىل اخلارج بعد تاريخ 17
األول  ،2019سوى
تشرين
ّ
دليل ساطع ..انتعطيل نصاب
اجللسة املخصصة لدراسة اقرتاح
اسرتداد األموال احملولة للخارج
دليل على استمرار اهلروب من
االستحقاقات املالية»

حتالف متحدون تق ّدم بشكوى ض ّد ميقاتي أمام قاضي
التحقيق يف بريوت جبرائم اإلثراء غري املشروع
تقدم احملامي رامي ّ
عليق من
ّ
حتالف متحدون بشكوى مباشرة
مع اختاذ صفة اإلدعاء الشخصي
بوجه رئيس احلكومة اللبنانيةجنيب
ي اليوم  ٧نيسان  ،٢٠٢٢أمام
ميقات 

قاضي التحقيق األول يف بريوت،
جبرائم اإلثراء غري املشروع وتأليف
مجعيات األشرار ،على خلفية
االرتكابات يف ملفات اإلسكان
الليبان بوست واالتصاالت.

ّ
متمولني
علم ان مرشحني
يف دائرة جبل لبنان الثانية
(املنت) ،انضموا ألول مرة اىل
لوائح انتخابية ،لزوم تأمني
العدد املطلوب ،باشروا يف
خطوات مصادرة االصوات
من امام املرشحني احلزبيني.
والالفت ان هؤالء املرشحني
املتمولني ،مل يسعوا لكسب
ّ
االصوات من خارج إطار
ّ
يركزون على
األحزاب ،بل هم
سحب الناخبني احلزبيني بغاية
كسب االصوات التفضيلية
سيحرم منها املرشحون
اليت
ُ
احلزبيون.
واذا كانت قيادات حزبية تعترب
ان الناخبني سيستفيدون حاليًا
ّ
املرشحني املتمولني ،ثم
من
يعودون اىل خياراتهم احلزبية،

فإن استطالعًا للرأي جرى
ّ
منذ ايام يف املنت ،اظهر ان
املتمولني
خطوات املرشحني
ّ
تنجح يف جذب الناخبني
احلزبيني ،بسبب حاجات الناس
يروج هلا
املادية ،وفق قاعدة ّ
املتمولون انفسهم :اعطونا
صوتكم التفضيلي طاملا اننا
يف الئحتكم احلزبية.
فهل يشهد املنت جناح
على
املتمولني
املرشحني
ّ
املرشحني احلزبيني؟ اذا
حساب
ّ
استمرت اخلطوات متضي وفق
متدد
املسار القائم حاليًا ،فإن ّ
املتمولني على حساب احلزبيني
ّ
النيابية
املعادالت
سيغيرّ
املتوقعة بسبب مساعي هؤالء
املرشحني املتمولني للوصول
ألول مرة اىل ساحة النجمة.

ّ
مرشحون متموّلون يصادرون اصوات احلزبيني يف املنت
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بنود «االتفاق» مع صندوق النقد:

موازنة و«كونرتول» وتدقيق وهيكلة املصارف
تنهي بعثة صندوق النقد
الدولي ،اخلميس (أمس
األول) ،اجلولة الثانية من
احلكومة
مع
املشاورات
اللبنانية بعنوان «اتفاق حمتمل
على برنامج متويلي» ،وسط
ترجيحات بإعالن عن توصل
يسمى
الطرفني إىل اتفاق
ّ
« ،»staff-level agreementأي
«على مستوى املوظفني»،
ّ
تتطلب
إجراءات
تليه
ً
أشهرا للتوصل إىل االتفاق
النهائي .تفاهم كهذا ،يبقى
بال قيمة قبل إجناز اخلطوات
تأكيد
وأبرزها
الالحقة،
التزام لبنان تنفيذ الشروط
لالتفاق
متهيدًا
املسبقة
النهائي ،علمًا بأن الصندوق
يطلب إقرار أربعة قوانني يف
جملس النواب ،فيما تستعد
احلكومة حملاولة أخرية صباح
اليوم إلقناع فريق الصندوق
القبول بإقرارها يف احلكومة
لبنان
بني
سيعلن
ما
ُ
وصندوق النقد الدولي هو
ّ
أقل من «اتفاق» وأكرب من
«تشاور» .امسه املتعارف
عليه« :اتفاق على مستوى
املوظفني» .أي أنه اتفاق
ألي من الطرفني،
غري ملزم ّ
على أن يكون االلتزام الوحيد
نيات كل طرف
بينهما هو ّ
جتاه اآلخر بعد دراسة الوضع
اللبناني .بهذا االتفاق ،تعبرّ
بعثة صندوق النقد الدولي
َ
فريقي الصندوق
عن توصل
والسلطات اللبنانية إىل
ّ
خطة ملعاجلة األزمة يف
لبنان .املهم هو ما يقع
يف اخلطوة التالية ،إذ إنه
مبوجب االتفاق على مستوى
املوظفني ،ستتم صياغة
رسالة نيات ومرفقات هلا،
ّ
«مذكرة السياسات
وأبرزها
االقتصادية واملالية للبنان»
(.)meep

 2مليار دوالر
هي قيمة الرساميل اجلديدة
ّ
ضخها
املطلوب من املصارف
يف املصارف املفلسة باعتبار
ّ
اخلطة اليت يوافق عليها
أن
صندوق النقد تتضمن خفض
قيمة الودائع يف املصارف
إىل  25مليار دوالر ،أي أن
حنو  75مليار دوالر سيتم
توزيعها والتعامل معها
كخسائر ،لكن املشكلة هي:
سيمول هذه الـ  25مليارًا
من
ّ
وبأي عملة ستدفع؟ األكيد
ّ
أنها لن «تدفع حا ً
ال وليس
املعنيني،
نقدًا» وفق أحد
ّ
بل تهدف إىل حفظ حقوق
املودعني ضمن مدى زمين
معقول.

هذه الرسالة ومرفقاتها
سيعدها شك ًال ومضمونًا
ّ
فريق الصندوق ،وتشمل
بشروط
لبنان
التزام
الصندوق اليت فرضها على
لبنان خالل جولتيَ التشاور
ُ
وتعرض على
األخريتني،
احلكومة اللبنانية من دون
أي قدرة
أن يكون لديها ّ
على تعديالت جذرية فيها،
وال سيما يف املسائل
األساسية اليت نالت موافقة
فريق الصندوق ومعايري
احملددة مسبقًا.
الصندوق
ّ
وجيب على احلكومة املوافقة
على هذه الرسالة ،قبل
حتويلها باسم لبنان اىل
اإلدارة العليا يف الصندوق،
مذيلة بتواقيع
على أن تكون ّ
رؤساء اجلمهورية واجمللس
(كما
واحلكومة
النيابي
ً
طلب الصندوق أيضا)،
لتصبح مشروعًا جديًا حمتم ًال
يسمح للبنان باحلصول على
القروض .أما توقيع االتفاق
مرتبطًا
فيكون
النهائي
الشروط
لبنان
بتنفيذ
املسبقة املنصوص عليها
يف الرسالة ويف مذكرة
االقتصادية
السياسات
واملالية.
عمليًا ،ال ميكن تسمية ما
سيتفق عليه بـ»االتفاق»
مع الصندوق على برنامج
متويلي .بل هو مشروع اتفاق
ال ّ
أي
يرتب أي التزامات على ّ
طرف .فال احلكومة اللبنانية
أقرت
ناقشت الشروط ،وال ّ
بقدرتها على تنفيذها .كما
يقدم أي
أن الصندوق مل
ّ
قرش للبنان ،وال حتى منحه
الصدقية اليت يطلبها للتعامل
ّ
مع الدائنني األجانب .رغم
ذلك ،سيعلن رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ،ونائبه سعادة
الشامي كما سائر فريقه ،أن
حكومته أجنزت املهمة اليت
التزمت بها يوم التكليف:
إجراء االنتخابات النيابية،
وتوقيع اتفاق مع صندوق
النقد .وهو حال مجيع قوى
ّ
ستتبنى هذا
السلطة اليت
اإلجناز ،وإن كان بعضها
سيناقش الحقًا هذه الشروط
ورمبا لن يوافق عليها نهائيًا.
فهذه القوى تعيش بعيدًا
عن الواقع .سلوكها جتاه
يقدم أي رابط بني
األزمة ال ّ
استحقاق االنتخابات ووجود
أزمة اقتصادية ــــ نقدية ــــ
مصرفية.
شروط االتفاق
يتحول اإلعالن عن
عمليًا،
ّ
جمرد مهرجان
االتفاق اىل
ّ
انتخابي ،وهذا األمر واضح

مـحمـّد وهبة

للعيان يف السجال املتصل
اليت
املسبقة
بالشروط
بتنفيذها
سيلتزم لبنان
مسبقًا قبل توقيع االتفاق
النهائي .وهي شروط ال
اتفاق مسبقًا على كيفية
التفاوض عليها وما هي
حدود لبنان واسرتاتيجيته
وأهدافه .والشروط اخلمسة
هي:
 تدقيق يف مصرف لبنان. إقرار قانون الكابيتالكونرتول.
 موافقة الربملان على قانونموازنة .2022
 إقرار تعديالت بنيوية علىالسرية املصرفية.
قانون
ّ
 قانون إعادة هيكلةاملصارف.
فإن
النقاش،
وحبسب
َ
مطالب بالتزام تطبيق
لبنان
الشروط اخلمسة مسبقًا قبل
االتفاق النهائي .فهل يلتزم
بها لبنان؟
أهمية السؤال تعود اىل
طبيعة النقاشات اليت بدأت
وتستمر حول هذه الشروط.
إذ يوجد بينها مطلب إقرار
أربعة قوانني يف جملس
النواب ،لكن اجلانب اللبناني
حياول أن يقنع فريق صندوق
النقد بأن يقبل بإقرارها من
جملس الوزراء.
بالنسبة إىل الشرط األول،
املعمق يف
أي التدقيق
ّ
مصرف لبنان ،فاملشكلة
قائمة أساسًا بسبب استمرار
ممانعة حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة فتح دفاتره
أمام شركة التدقيق اجلنائي.
طلب الصندوق أن ينجز
فرد
التدقيق بشكل كامل،
ّ
اجلانب اللبناني بأن األمر
يتطلب بضعة أشهر إذا كان

داالتي ونهرا
هناك تعاون من مصرف
لبنان ،لكن التدقيق سيكون
مرتبطًا مبوجودات مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية ،أي
ما يعرف بسيولته بالعمالت
وهنا
والذهب.
األجنبية
جوهر املسألة :فهل جرى
تضمني سيولة مصرف لبنان
أي أصول
بالعمالت األجنبية ّ
غري قابلة للتسييل؟ وهل
الرقم املعلن اليوم والبالغ
يف نهاية آذار  2022حنو
 11.45مليار دوالر يعبرّ
عن السيولة الفعلية القابلة
لالستعمال؟ وهل الذهب
موجود ومتاح لالستخدام؟

أربعة قوانني يريدها الصندوق
سريعاً تتع ّلق بالتدقيق الجنائي
واملوازنة العامة والكابيتال
كونرتول وهيكلة املصارف
بالنسبة إىل الشرط الثاني،
فإن رئيس جملس النواب
بري ال يزال رافضًا إقرار
نبيه ّ
قانون الكابيتال كونرتول.
وهو ليس وحيدًا يف هذا
املوقف ،بل تسانده جمموعة
واسعة من قوى السلطة.
ويقول مقربون من الرئيس
حتدث أربع
ميقاتي إن األخري ّ
مرات مع رئيس اجمللس
ّ
بشأن هذا القانون املطلوب
من الصندوق كشرط مسبق،
مصرًا على
لكن بري ما زال
ّ
الرفض .إقرار الكابيتال
ضروريًا
يعد
كونرتول
ّ
بالنسبة إىل الصندوق الذي
يسعى إىل ضمان استعادة
أموال القرض بعد بضع
سنوات.
بالنسبة إىل الشرط الثالث،
يعول
فإن صندوق النقد ال
ّ
على إقرار مشروع موازنة
 2022اليت انتقدها كثريًا يف

لقاءاته األخرية ألنه ينقصها
الكثري من اخلطوات ،لكن
معايريه
حتدد هذا الشرط
ّ
وبالتالي ال ميكنه التساهل
فيه.
ً
هناك أيضا امللف املتعلق
بالتعديالت على قانون السرية
املصرفية ،فهناك ّ
قلة فقط
تعرف ما يقصده الصندوق،
لكنها ال تعلم بالضبط كيف
ميكن حتقيقه .فالصندوق
يتم الكشف عن
يطلب أن
ّ
واملهربة
لة
احملو
األموال
ّ
ّ
واألشخاص
للسياسيني
املعرضني سياسيًا ،وأن
ّ
تكون هناك تعديالت على
تتيح
املصرفية
السرية
مرونة أكرب يف آليات الكشف
املصرفية
السرية
عن
ومتابعة امللفات املرتبطة
بأعمال من هذا النوع ،لكن
ال أحد بعد يفهم كيف ميكن
احلصول على موافقة قوى
السلطة على تعديالت تهدف
زج أركانها وأبنائها يف
إىل ّ
السجون؟
حتى اآلن ،لم تعرض اللجنة
الوزارية أيّ أمر على مجلس
الوزراء بشأن املشاورات مع
صندوق النقد
وبالنسبة إىل الشرط الرابع
اخلاص بقانون إعادة هيكلة
املصارف ،فهو العنوان
األكثر سخونة ألنه يتعلق
ّ
سيرتتب
بتوزيع اخلسائر.
على أحد ما يف اجلمهورية
اللبنانية أن يصيغ قانونًا
إلفالس املصارف وإعادة
هيكلتها ،من دون أن
تكون له مصاحل مباشرة مع
املصارف أو مصرف لبنان
أو حتى مع سياسيني أو
ّ
يرتتب على
معنيني ،ألنه
ّ

صاحب هذه اخلطوة أن
حمددة ودورًا
يلب أهدافًا
ّ
يّ
اقتصاديًا وائتمانيًا واضحاً
يف استعادة الثقة بالقطاع
املصريف وتهيئته للقيام
بدور يف النشاط االقتصادي
جمددًا .والسؤال املطروح
أي مصارف ستبقى؟
هناّ :
أي مصارف ستذهب؟ هل
ّ
نعيد هيكلة املصارف وفق
انتماءات سياسية وطائفية
ومذهبية ،أو وفق أهداف
إعادة إنتاج االقتصاد الريعي،
أو من أجل تعزيز اإلنتاج
ّ
سنتكل أيضًا
الوطين ...هل
على صندوق النقد الدولي
كي يصيغ لنا هذا القانون؟
ّ
مثة عشرات األسئلة يف هذا
احملور اليت تبقى بال إجابة
بسبب عدم رغبة أحد يف
أي موقف حقيقي قبل
اختاذ ّ
االنتخابات النيابية .بعد هذا
االستحقاق ،قد نستفيق على
دفاع شرس عن املصارف
بوجه كل الناس.

إدارة الغرف املغلقة
حتى اآلن ،مل تعرض اللجنة
الوزارية املكلفة بالتفاوض
مع صندوق النقد الدولي
أي أمر على جملس الوزراء
ّ
بشأن نتائج املشاورات مع
الصندوق .وحده الرئيس
جنيب ميقاتي وفريقه أداروا
امللف ضمن غرف مغلقة
وقرروا أن مصلحة لبنان
ّ
هي يف سرية النقاشات
على مصري اللبنانيني ،كأن
قوى السلطة يف لبنان جهة
موثوقة ومؤمتنة .حتى إن
نائب رئيس احلكومة سعادة
الشامي عرض بضع نسخ
على أطراف معنية إلطالعها
ّ
للخطة،
على اخلطوط العريضة
يتهرب
مرة كان
ّ
لكنه يف كل ّ
من توزيعها ومناقشتها،
ويعدل بعض األرقام فيها،
ّ
يتهرب
أو خيفي بعضها ،أو
ّ
من الكشف عن بعضها اآلخر.
اخلطة السرية باتت معروفة،
«ليلرة» أقل من
فهي تتضمن
َ
سابقاتها بكثري ،وهي مبنية
على محاية الودائع حلدود
 150ألف دوالر أو  100ألف
دوالر (الصندوق ال يوافق
على  150ألف دوالر) ،وهي
مبنية على «هريكات» مباشر
كبري ،وعلى تصفري رساميل
املصارف كاملة مبا فيها
رأس مال مصرف لبنان .هي
ّ
خطة واضحة بسعيها لتقويم
النظام اللبناني الرأمسالي من
احنرافاته احمللية ،وإعادته
األصلية
الرأمسالية
إىل
البشعة.
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مل ّخص لقاءات رامرييز :أنتم مفلسون وحمتالون..

«ليس هناك أموال يف النظام املصريف»
مـحمد وهـبة
فيما كان لبنان يغرق يف تفسري كلمة «اإلفالس» اليت
استعملها نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي لتوصيف
انعدام قدرة الدولة على سداد الدين ،كان رئيس بعثة
صندوق النقد الدولي إىل لبنان ،أرنستو رامرييز يقول
مصرفيني وجتار ،وأصحاب عمل،
بصراحة ملن التقاهم من
ّ
حرة ،وممثلي املودعني وسواهم :ليس هناك
ونقابات مهن ّ
أموال يف النظام املصريف.
مل يكن مفاجئًا أن يكون نفي واقعة «اإلفالس» املهمة
األساسية لرئيس احلكومة جنيب ميقاتي وحلاكم مصرف لبنان
رياض سالمة؛ فاألول جزم بأن الدولة تعاني من مشكلة
سيولة ،وقال الثاني إن هناك خسائر «قيد املعاجلة» .ما
الفرق بني ما قاله الشامي ،وما قاله ميقاتي وسالمة؟ ما
كررها رئيس بعثة
هو الواقع؟ الواقع هو تلك املعطيات اليت ّ
صندوق النقد إىل لبنان أرنستو رامرييز يف اجتماعاته مع
األطراف اليت يعتقد أنها معنية ،واليت ميكن تلخيصها بالعبارة
اآلتية :أنتم مفلسون وحمتالون ،واإلنكار ال يفيدكم ألنه مل
يعد لديكم أموال يف النظام املصريف.

أزمة سيولة؟

كلمة «اإلفالس» هي تعبري قانوني لنظام يهدف إىل تصفية
شركة جتارية ومحاية حقوق الغري .بهذا املعنى ،إن إطالق
ّ
حمله ،ألن الدولة
توصيف «إفالس» على الدولة ،ليس يف
وجوها ،ولديها
لديها كل الثروات يف باطن األرض وظاهرها
ّ
ّ
وضخها يف
القدرة ،مع مصرف لبنان ،على طبع األموال
السوق ،أي أنها ال تفلس .لكن مل يكن هذا هو السبب
الذي دفع الرئيس جنيب ميقاتي إىل «تصحيح» تصريح نائبه
سعادة الشامي عن «إفالس الدولة ومصرف لبنان» من خالل
القول إن «الدولة تعاني من أزمة سيولة» .ويف السياق
يرد
نفسه أيضًا ،اختار حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن ّ
على الشامي بالقول إن «هناك خسائر قيد املعاجلة».
يف الواقع ،كالم ميقاتي ،خاطئ باملطلق ،إذ لو كانت
السيولة هي املشكلة لكان ميكن معاجلتها من خالل السيولة
بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان اليت بلغت  31.9مليار
دوالر يف كانون الثاني ّ .2019
مذاك أنفقنا حنو  19.1مليار
ّ
املرتتبة على الدولة
دوالر ،أي أكثر بكثري من االستحقاقات
للدائنني .لكن املشكلة الفعلية كانت يف املالءة ،إذ كان
بنيوي يف القدرة على السداد ،ومل يكن ممكنًا
هناك اختالل
ّ
تسديد االستحقاقات من دون االستمرار بعملية االحتيال
ّ
«خمطط بونزي» .كان األمر يتطلب استقطاب أموال
املسماة
جديدة لتسديد األموال القدمية مع فوائدها ،لكن مل يعد هناك
من يقرض لبنان ،فانهارت عملية االحتيال وبقيت السيولة
متوافرة لدى مصرف لبنان.
عندها حتققت اخلسائر ،إذ استحقت فجأة كل االلتزامات
وأطلقت ما يسمى «انهيارًا يف بنية النظام» أو «انهيارًا
نظاميًا» .ورمبا هذا السبب وراء هروب سالمة واستعمال
عبارة «خسائر قيد املعاجلة» .وهنا يكمن أصل
القصة بكاملها.
ّ
فاملشكلة ال تتعلق بالتوصيف ،أو بتعريف اإلفالس قانونًا،
يتحمل اخلسائر .بالنسبة إىل ميقاتي ،فإنه يعتقد أن
بل مبن
ّ
باإلمكان إعادة تكوين الودائع حاملا تتوافر السيولة ،وهذا
األمر نفسه هو قناعة لدى سالمة ،لكن الواقع يشري إىل
أن إعادة تكوين الودائع تتطلب إعادة إطالق عملية احتيالية
لتسديد اخلسائر السابقة أو قسم منها بأموال جديدة .هذا
األمر حتديدًا هو الذي يدفع صندوق النقد الدولي إىل مطالبة
الدولة اللبنانية بإقرار الـ»كابيتال كونرتول» قبل املوافقة
على إقراض لبنان .خوف صندوق النقد أن يعاد إحياء
الـ»بونزي» وتبديد األموال اليت يفرتض أنها ستعود إليه
يف املستقبل!

رامرييز ينطق «الواقع»

مثة واقع ال ميكن إنكاره مهما اختلفت التسميات والتوصيفات.
لكن املشكلة يف أن رمز الرأمسالية واهليمنة املالية على
العامل ،أي صندوق النقد الدولي ،هو من ينطق بهذا الواقع.
لو أردنا تفسري جممل ما قاله رئيس بعثة صندوق النقد إىل
لبنان أرنستو رامرييز ريغو ،يف اللقاءات اليت عقدها يف إطار
البعثة اليت تنهي عملها يف لبنان يوم اجلمعة املقبل ،فهو
خُيتصر بعبارة« :أنتم حمتالون» .فقد التقى رامرييز ك ًال من
احلرة ،ممثلي هيئات
ممثلي املودعني ،ممثلي نقابات املهن
ّ
أصحاب العمل ،أعضاء يف جملس إدارة مجعية املصارف...
يف بعض هذه االجتماعات ،قال رامرييز اآلتي« :أنتم تسرقون

وكرر يف
أنفسكم منذ  30سنة وتعيشون على ودائعكم».
ّ
معظم اللقاءات أن حجم اخلسائر البالغ  73مليار دوالر ال
ّ
متأخرات على الدولة
يشمل كل اخلسائر .فباإلضافة إىل وجود
اللبنانية بقيمة توازي  %7من الناتج احمللي اإلمجالي ،أي حنو
 1.2مليار دوالر ،مل تحُ تسب خسائر سندات اليوروبوندز بعد.
تقدر بنحو  3أضعاف
القيمة االمسية هلذه السندات وفوائدها ّ
يقدر حجم الناتج يف
الناتج احمللي اإلمجالي .والصندوق
ّ
لبنان بنحو  17مليار دوالر ،أي أن اخلسائر ،بال اليوروبوندز
وااللتزامات على الدولة ،تساوي  4.3مرات حجم الناتج ،وأنها
مرشحة لتصبح مساوية لـ  6مرات الناتج ،إذا كان اهلريكات
على سندات اليوروبوندز  .%70ما يقصده رامرييز أن كل
النشاط االقتصادي للبنان على مدى  6سنوات ورمبا أكثر ،ال
ّ
احملققة.
يكفي لتغطية هذه اخلسائر
فليسمها ميقاتي وسالمة على «ذوقهم» :إفالس أو عجز
إذًا،
ّ
يهم ،فالواضح أنهم يعلكون
ال
طائر»
«قرد
حتى
أو
سيولة،
ّ
العبارات من أجل توظيفها يف معركة توزيع اخلسائر .هذه هي
املعركة الفعلية .رفض توصيف «اإلفالس» ال يوحي بأن هذه
القيادة متارس غري االحتيال.
هي تدرك أن املشكلة وقعت واستدعت صندوق النقد
الدولي ملعاجلتها ،لكنها تريد «معاجلة» اخلسائر على طريقة
سالمة السائدة منذ سنتني .وهذا األمر هو األكثر استغرابًا
من قبل ممثل اهليمنة املالية العاملية ،رامرييز ،إذ إنه قاهلا
أي
بصراحة أمام من التقاهم« :ال أموال يف النظام املصريفّ .
صص حلماية صغار املودعني
أموال توجد اليوم ،جيب أن خُت ّ
(أقل من  100ألف دوالر) ،وودائع اجلامعات واملستشفيات
وشركات التأمني الصحي وصناديق التعاضد».
ّ
ممثلي املصارف والتجار واجهوا رامرييز
أكثر من ذلك ،فإن
بالقول إنهم أودعوا أمواهلم لدى مصرف لبنان وهذا األخري
منحها للدولة ،وبالتالي على الدولة أن تسهم يف إعادة
تكوين الودائع من خالل أمالكها الواسعة .لكن إجابة رامرييز
تشري إىل أن «الدولة ال تقدر أن تشارك بأمر ذي معنى يف
قررت الدولة أن ُتنشئ صندوقًا سياديًا
عملية اإلنقاذ .إذا ّ
فال دخل لنا بهذا األمر ،ولن ننخرط به .يف السابق ّ
كنا مع
تقليص القطاع العام ،لكننا اآلن ،وخالفًا ملوقفنا السابق ،مع
لكن رامرييز ّ
حذر
إعادة تأهيله ليسهم يف زيادة الواردات».
ّ
من أن لبنان ال ميلك ترف الوقت «إال إذا كنتم غري راغبني يف
مساعدتنا ،وعندئذ سنعود إىل زيارة لبنان يف كانون األول
املقبل .جيب أن تعرفوا أن التأجيل من أجل تقليص اخلسائر
ال ميكن القيام به».

مهما كان نوع وشكل توزيع الخسائر ستبقى هناك فجوة بقيمة 20
مليار دوالر

ّ
املطلعني ،اآلتي« :مهما
ومن أبرز ما قاله رامرييز ،حبسب
كان نوع وشكل توزيع اخلسائر ،ستبقى هناك فجوة بقيمة
 20مليار دوالر» .ما يعنيه رامرييز أنه بعد تصفري رساميل

املصارف ،وبعد اهلريكات على سندات اليوروبوندز ،وبعد
كل اإلجراءات اليت يتعارف على القيام بها يف مثل هذه
احلاالت ،فإن هناك  20مليار دوالر جيب توزيعها لتنظيف
النظام املصريف.
هنا املسألة األساسية .هل لدينا عجز يف السيولة بقيمة 20
مليار دوالر بعد تصفري رساميل املصارف البالغة  17مليار
ّ
تصنف الدولة يف درجة «اإلفالس» الذي ال
دوالر؟ إذًا ،قد
يصل إىل مرحلة التصفية وتوزيع احلقوق ،مّ
وإنا إىل درجة
توزيع اخلسائر واملفاضلة بني محاية حقوق الغري .من جتب
محايته عند ّ
حتقق اخلسائر؟ عمليًا ،سالمة اختذ قراره .فاخلسائر
«قيد املعاجلة» يتم حتميلها للمجتمع واالقتصاد بأبشع الطرق
ّ
تضخم األسعار وتعددية أسعار الصرف ،بينما يقوهلا
عرب تغذية
معمق يف
تدقيق
هناك
يكون
أن
جيب
صراحة:
بكل
رامرييز
ّ
حسابات البنك املركزي».

من شهر إىل أربعة« :اتفاق املوظفني» يليه «اتفاق نهائي»

قال نائب رئيس احلكومة سعادة الشامي للزميلة «األخبار»،
إن هناك تقدمًا يف املفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
وحبلول مساء اخلميس سنعلم إذا مت التوصل مع بعثة
واملسمى «staff-
الصندوق إىل اتفاق على مستوى املوظفني
ّ
.»level agreement
وأشار إىل أنه «على افرتاض أننا اتفقنا مع الوفد املفاوض
ّ
اخلطة ،فهذا يعين أن األمر حيتاج إىل اخلطوات التنفيذية
على
املسبقة املتفق عليها ،تليها موافقة من اجلهات العليا لدى
الطرفني ،أي من اجمللس التنفيذي للصندوق ،ومن احلكومة
اللبنانية لينتقل امللف إىل  .»Final agreementلكن ما هي
ّ
اخلطة،
الفرتة الزمنية الفاصلة بني موافقة املوظفني على
وبني موافقة اجلهات العليا؟ قد يتطلب األمر شهرًا أو بضعة
أشهر.
فموظفو الصندوق سيعرضون امللف على رؤسائهم إلعداد كل
املؤشرات املتعلقة باخلطة وآليات التنفيذ وعرض كل ما اتفق
عليه والربنامج وسائر التفاصيل .يف هذا الوقت ،يفرتض أن
يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى «اخلطوات املسبقة ،أو اإلجراءات
ستمهد حلصوله
املسبقة اليت اتفق عليها مع الصندوق اليت
ّ
على املوافقة النهائية» .ويقول الشامي« :الفرتة القصرية
أفضل .كلما كانت الفرتة قصرية ،كان األمر أوضح من أجل
املرحلة التالية ،ألنه إذا حصلت تطورات اقتصادية خمتلفة
قد يفرض األمر إعادة النظر باخلطة وتعديلها لتتناسب مع
الوقائع اجلديدة» .وحبسب املعلومات ،فإن الفرتة ما بني
موافقة املوظفني ،وموافقة اجلهات العليا ،ال يفرتض أن
كحد أقصى ،بل ميكن أن تنجز خالل
تأخذ أكثر من  4أشهر
ّ
شهر واحد ...وهذا يعين أن االتفاق مع لبنان لن يكون قائمًا
قبل االنتخابات النيابية« .اتفاق املوظفني» ال يكون نهائيًا،
وخصوصًا إذا كان لدى البلد انتخابات نيابية تليها انتخابات
رئاسية.
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اسـرتاليات

جاكي الميب تكسر صمتها وتتهم رئيس السلطات الصحية تراقب ظهور متحور جديد يف اململكة املتحدة
الوزراء بـ»ختويفها» خالل مفاوضات
وأسرتاليا تسجل  25حالة وفاة
توطني الالجئني يف نيوزلندا
أبلغ كبري املسؤولني الطبيني
بول كيلي جملس الشيوخ
أن التقديرات تشري إىل أن
األسرتالية
املستشفيات
“تتعامل بشكل جيد” مع موجة
كوفيد -19احلالية.
قال كيلي إن النظام الصحي
األسرتالي يف وضع جيد
للتعامل مع املتغريات اجلديدة
يف املستقبل.
أشار كيلي إىل أن أسرتاليا
سرتكز أكثر على احلد من خماطر
إصابة األشخاص مبرض حاد

«من أجل اإلنسانية لم يكن لدي خيار آخر سوى أن أصمت للتأكد من
إنجاز هذه املهمة.

اتهمت السناتورة جاكي الميب
رئيس الوزراء سكوت موريسون
بـ «التخويف» خالل املفاوضات
واعلنت وزيرة الشؤون الداخلية
كارين أندروز يوم اخلميس إن
ً
الجئا من
نيوزيلندا ستقبل 150
مراكز االحتجاز يف أسرتاليا كل
عام ملدة ثالث سنوات.
ً
الجئا
يف حني أن ما جمموعه 450
حتتجزهم أسرتاليا سيستفيدون
من الصفقة فإن الكثري
ستفوتهم فرصة االستفادة من
إعادة التوطني.
ً
الالجئني
جمللس
وفقا
ً
الجئا
األسرتالي ،هناك 1,168
وطالب جلوء يف أسرتاليا و112
يف ناورو و  104يف بابوا غينيا
اجلديدة.
وأعرب بوشاني عن خيبة أمله
إزاء تأخر احلكومة األسرتالية
يف قبول العرض الذي قدمته
نيوزيلندا يف عام .2013
وقال لـ « :SBS Newsتسع
جدا ،إنه أمر ال
سنوات كثرية ً
ميكن تصديقه ً
حقا لكن هذا هو
الواقع ،إنها مأساة يواجهها
الالجئون».

بنيوزيلندا
اليت طال

بوشاني
وأشاد
لتأمينها الصفقة
انتظارها.
وقال« :إنين أنظر إىل ذلك
على أنه إجناز لالجئني وكذلك
للمجتمع املدني واألشخاص
الذين يقاتلون ضد هذا النظام
كما أنين أنظر إليه على أنه
إجناز لنيوزيلندا من خالل قبول
الالجئني».
بوشاني
تعليقات
وجاءت
يف الوقت الذي اتهمت فيه
السناتور الميب رئيس الوزراء
سكوت موريسون بـ «التخويف»
خالل املفاوضات حول ما
يسمى بقوانني «ميديفاك»
واتفاق إعادة توطني الالجئني
يف نيوزيلندا الذي كان سريا
آنذاك يف عام .2019
وزعمت الميب أن موريسون
أخربها أنها قد ُتسجن إذا كشفت
عن تفاصيل املفاوضات.
وقالت للقناة التاسعة يوم
اجلمعة« :من أجل اإلنسانية مل
يكن لدي خيار آخر سوى أن
أصمت للتأكد من إجناز هذه
املهمة».

العثور على «كائن غريب» على إحد شواطئ أسرتاليا

عثر رجل أسرتالي على «كائن
غريب» ،جبمجمة زاحف وأربعة
أطراف وذيل ،أثناء سريه
على شاطئ ماروشيدور يف
أسرتاليا الواقع يف ساحل
سانشاين ،يف وقت سابق
من األسبوع املاضي.
وقال أليكس تان إنه «صادف
كائنًا غريبًا بعد فرتة قصرية
من حدوث الفيضانات اليت
ضربت املنطقة مؤخرًا».
ووفق موقع «إندبندنت»،
فلم يتم التعرف على احليوان
الغريب لغاية اآلن.
وطرح رواد اإلنرتنت العديد
من النظريات يف منشور

السيد تان ،تفيد بأن هوية
جثة هذا احليوان اجملهول
قد تكون تابعة للمخلوق
«تشوباكابرا»،
األسطوري
أو حيوان البوسوم أو حيوان
شبيه بالكانغر.
ستيفن
يشري
وبدوره،
جونسون ،األستاذ املساعد
يف جامعة كوينزالند بأسرتاليا،
إىل أن احليوان على األرجح
هو أبوسوم متورم ومشبع
باملاء فاقدًا فروه ،مضيفًا
أن مججمة الكائن الغريب
وأطرافه تؤكد ذلك ،وعلى
األرجح قد تكون جرفته مياه
الفيضانات إىل احمليط.

بد ً
ال من تقليل انتقال العدوى
يف املستقبل.
أعلن وزير الصحة يف نيو ساوث
ويلز براد هازارد عن إصابته
بالفريوس ،مع العلم أن هازارد
تلقى جرعات التطعيم بالكامل
وخيطط حلضور اجتماعات العمل
من خالل تقنية الفيديو.
سجلت الوالية زيادة يف
عدد حاالت اإلصابة اجلديدة
والوفيات .وسجلت يوم األربعاء
 24,151إصابة جديدة و 15حالة
وفاة مقارنة بـ  19,183إصابة

اتفاقية جتارية غري مسبوقة بني
أسرتاليا واهلند ..واهلدف الصني

إن
أعلنت احلكومة االحتادية
وزيري التجارة األسرتالي دان
والصناعة
والتجارة
تيهان،
اهلندي بيوش غويال ،سيوقعان
يف حفل افرتاضي على اتفاقية
التعاون االقتصادي والتجارة
األسرتالية اهلندية ،وإن البلدين
سيواصالن العمل حنو التوصل
التفاق جتارة حرة كامل.
ويف حديث للصحفيني ،قال
موريسون ،إنه ورئيس الوزراء
اهلندي ناريندرا مودي سيشهدان
احلفل االفرتاضي ،حسبما نقلت
وكالة «رويرتز».
وتسعى حكومة موريسون إىل
تنويع أسواق التصدير وتقليل
اعتماد أسرتاليا على الصني أكرب
شريك جتاري هلا بعد خالفات

دبلوماسية أدت إىل فرض بكني
عقوبات على بعض املنتجات
األسرتالية.
وتنهي االتفاقية مع اهلند
التعريفات اجلمركية على أكثر من
 85يف املئة من صادرات السلع
األسرتالية إىل اهلند بقيمة 12.6
مليار دوالر أسرتالي ،وترتفع إىل
حنو  91يف املئة على مدى عشر
سنوات.
ويأتي إعالن موريسون عن
االتفاقية بالتزامن مع دعوة يتوقع
أن يوجهها يف غضون أيام إىل
إجراء انتخابات عامة ،وقد حرص
على ضمان التوصل هلذا االتفاق
التجاري قبل بدء احلملة االنتخابية
بعد أن ظل يف مفاوضات مع
اهلند طوال عشر سنوات.

دعم مالي للمتأثرين بالسيول األخرية

دعما
تقدم احلكومة األسرتالية
ً
ماليا للمتأثرين بشكل مباشر
ً
بكارثة طبيعية معلنة.
يتعني عليك استيفاء القوانني
املعلنة ملنطقة احلكومة احمللية
حتى تتأهل للحصول على هذه
اً
مؤهل
املبالغ .ميكنك أن تكون
لكال املبلغني.
Australian
Government
Disaster Recovery Payment
(دفعة احلكومة األسرتالية
للتعايف من الكوارث) هي
مبلغ  $1,000تدفع مرة واحدة
فقط لكل شخص بالغ مؤهل
للحصول عليه ومبلغ $400
لكل طفل معول مل يبلغ 16
عاما.
جيب أن تكون السيول أثرت
تأثريا بالغا حتى تتأهل
عليك
ً
للدفعة .فعلى سبيل املثال:
أصبت إصابة بالغة
أنت أحد أفراد األسرة املقربني
ملواطن أسرتالي أو مقيم دائم
توفى أو فقد جراء السيول
دمرت السيول منزلك أو أحد
املمتلكات الرئيسية فيه أو
تسبب يف ضرر بالغ هلا ،على
أن تصل قيمتها السوقية
جممعة  $20,000أو أكثر.
Disaster Recovery Allowance
(بدل التعايف من الكوارث)
عبارة عن دفعة إضافية
مستمرة لفرتة قصرية تساعد
الذين خسروا دخلهم كنتيجة

مباشرة للسيول.
ميكنك احلصول على Disaster
 Recovery Allowanceإذا كنت
حتصل على دفعات دعم الدخل
أو معاشFarm Household ،
Service
أو
Allowance
 Pensionمن Department
( of Veterans’ Affairsوزارة
شؤون احملاربني القدامى).
كـمـــا لـدينــا مـدفـوعـــات
متـاحــة ملـواطنـــي نـيـوزيـلنــدا
املقيميــن فــي أستــراليـــا
مبــوجــب تـــأشيــــرة غيــر
Special Category
حمميـــة
.)Visa (subclass 444
للمطالبة
األسرع
الطريقة
بهذه املبالغ هي عرب اإلنرتنت
على
حسابك
باستخدام
 .myGovإذا مل يكن لديك
حساب بعد ،ميكنك إعداده.
إذا مل بوسعك تقديم املطالبة
على اإلنرتنت ،ميكنك االتصال
بنا على الرقم  1802266أخربنا
إذا كنت حباجة إىل مرتجم
فوري وسنقوم برتتيب واحد
شخصا
لك .إذا رشحت
ً
ليمثلك ،جيب عليه االتصال
بنا للمطالبة نيابة عنك.
لقراءة املزيد عن مناطق
ومناطق
املعلنة
الكوارث
احلكومات احمللية املؤهلة،
يرجى االطالع على املوقع
servicesaustralia. gov. au/
disaster

جديدة و 12حالة وفاة يوم
الثالثاء املاضي.
ستقوم فيكتوريا بتوزيع 16
مليون من فحوصات كورونا
ً
جمانا اعتبارًا من هذا
السريعة
األسبوع للطالب واملوظفني
واألطفال عرب نظام التعليم
حتى األسابيع األربعة األوىل
على األقل من الفصل الدراسي
الثاني.
وقد حث رئيس الوزراء سكوت
موريسون رؤساء حكومات
الواليات واألقاليم على ختفيف
قواعد العزل للمخالطني عن
قرب على الرغم من التحذيرات
من احتمال ارتفاع احلاالت يف
الشتاء.
وتراقب السلطات الصحية
األسرتالية عن كثب تطور
جائحة كورونا عامليا وظهور
متحور جديد يسمي (.)XE
ويعتقد أن املتحور اجلديد عبارة
ُ
عن تهجني بني املتحور ،BA.1
الساللة األصلية من ،Omicron
و ،BA.2املعروف باسم ‘stealth
.’Omicron
مت اكتشاف  XEألول مرة
يف اململكة املتحدة منذ ثالثة
أشهر .ويعتقد الباحثون أنه
ميكن أن يكون قاب ًال لالنتقال

بنسبة  10%أكثر من املتحور
 ،BA.2ولكن هناك حاجة ملزيد
من البحث والدراسة حول هذا
األمر.
قام إقليم الشمال بتخفيف
بعض اإلجراءات الصحية .على
سبيل املثال ،مل يعد السكان
حباجة إىل شهادة إثبات لقاح
والنوادي
احلانات
لدخول
الليلية واملطاعم والكازينوهات
ودور السينما واملسارح.
يعتقد علماء األوبئة األسرتاليون
أن العدد الفعلي حلاالت كوفيد-
 19يف البالد ميكن أن يكون
أعلى بكثري من املعلن ألسباب
عديدة ،مبا يف ذلك األشخاص
الذين ال تظهر عليهم أعراض
والذين ال خيضعون الختبار
 RATأو .PCR
أوقفت منظمة الصحة العاملية
توريد لقاح  ،Covaxinبعد
حتديد أوجه القصور يف
ممارسات التصنيع اخلاصة
بذلك املنتج .وطالبت الدول
اليت تستخدم هذا اللقاح باختاذ
التدابري املناسبة.
أعلنت أسرتاليا مؤخرًا موافقتها
على دخول األشخاص امللقحني
بلقاح Covaxin Bharat Biotech
ألغراض السفر.

Financial support if you were
affected by the recent floods

you lost income as a direct
result of the floods.
You cannot get Disaster
Recovery Allowance if you
are getting an income support payment or pension,
Farm Household Allowance or a Service Pension
from the Department of
Veterans’ Affairs.
We also have payments
available to New Zealand
citizens living in Australia
holding a non-protected
Special Category Visa
(subclass 444).
The fastest way to claim
these payments is online
using your myGov account. If you do not have
one yet, you can set one
up.
If you cannot claim online,
you can call us on 180
22 66. Let us know if you
need an interpreter and we
will arrange one for free. If
you have a nominee, they
must call us to claim on
your behalf.
To read more about the declared disaster event and
eligible Local Government
Areas, go to servicesaustralia.gov.au/disaster

The Australian Government provides financial
support if you were directly affected by a declared
natural disaster.
You must meet the declared Local Government
Area rules to be eligible
for these payments. You
can be eligible for both
payments.
The Australian Government Disaster Recovery
Payment is lump sum payment of $1,000 for each
eligible adult and $400 for
each dependent child under 16.
To be eligible, the floods
must have seriously affected you. For example:
you were seriously injured
you are the immediate
family member of an Australian citizen or resident
who died or is missing
the floods destroyed or
caused major damage to
your home or a major asset at your home with a
combined market value of
$20,000 or more.
Disaster Recovery Allowance is an ongoing, short
term allowance to help if
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مأقاالت وتـحقيقات

ملاذا يتب ّخر البنزين بسرعة هل تع ّطل الكهرباء االنتخابات؟
من السيارات؟
نقوال ناصيف

فؤاد بزي

يشكو املقيمون يف لبنان من ارتفاع يف
استهالك سياراتهم للبنزين منذ بدأت أزمة
الوقود الصيف املاضي.
التكهنات حول
ّ
األسباب على ألسنة الناس عديدة ،بني
من يقول بوجود بنزين يف املاء ،وبني
يردها إىل نسبة األوكتان يف البنزين،
من ّ
أو إىل نوعية البنزين املستورد .فما هي
ّ
األسباب الصحيحة
لتبخر البنزين قبل
استهالكه حتى؟
سيارتي تستهلك الكثري من الوقود ،طريق
ّ
القرية ال زالت على حاهلا
ولكن كمية الوقود
ّ
أن سيارتي تصرف
الالزمة تغيرّ ت ،ال أصدق ّ
ّ
تتكرر
كل هذه الكمية ملسافات صغرية.
ّ
هذه الشكوى ،بصيغ خمتلفة ،على ألسنة
معبين عن وجود أزمة إضافية
اللبنانيني
رّ
ّ
ّ
املتمثلة يف
ُتضاف إىل أزمتهم األساسية
تأمني مادة البنزين .وميكننا أن نضيف إليها
مشاهدات من ورش تصليح السيارات اليت
يؤكد أصحابها على ّ
أنهم باتوا يالحظون ،بعد
أزمة
شح البنزين صيف عام  ،2021وعند
ّ
ّ
فك مضخات وخزانات الوقود يف السيارات،
وجود مواد خمتلفة على شكل شحم أسود
تتسبب
بسد البخاخات أو جماري الوقود
ّ
ّ
الدقيقة يف احملركات.
ولفت البعض إىل وجود املياه يف اخلزانات،
وهذا أمر مستغرب ألنه ال ميكن مزج املياه
أن صاحب إحدى
أبدًا مع مشتقات الوقود ،إلاّ ّ
ً
يرجح صحتها الفتا إىل قيام
حمطات الوقود ّ
بعض زمالئه بتخفيض مستوى أنابيب سحب
الوقود من اخلزانات إىل ما دون العشرة
سنتيمرتات بهدف بيع أكرب كمية ممكنة من
الوقود ما يؤدي إىل مزج املياه مع الرواسب
أن حمطات الوقود
بالبنزين .ومن املعروف ّ
تقوم عادة برفع أنابيب السحب الرتفاع ال
يتجاوز السنتيمرتات العشرة يف اخلزانات
املوجودة حتت األرض وذلك
ّ
لتجنب سحب
ّ
املياه
املتأتية من تكاثف خبار املاء وما
حتمله معها من رواسب وأوساخ مع الوقود
خالل تعبئة خزانات السيارات.
نسبة األوكتان
هذه املالحظات تدفع إىل طرح السؤال الذي
يكرره الكثريون :هل هناك حقًا مشكلة يف
ّ
نوعية الوقود املستورد؟
ّ
أن لبنان ،قبل أزمة الصيف
كلنا نعرف ّ
املاضي ،كان يستورد البنزين على نوعني
أوكتان  95و( 98سوبر) .اليوم ،توقف
استرياد النوعية الثانية بشكل نهائي بسبب
ارتفاع التكلفة بعد رفع الدعم ،ليقتصر
االسترياد على األوكتان  95أو هكذا ُيقال.
تقنيًا ،درجة األوكتان ،أو ما ُيعرف بالرقم
املرافق ،ال تغيرّ من نسبة استهالك الوقود
يف السيارات بشكل عام .فالسيارات
العادية والعائلية املوجودة مع معظم
جيد وطبيعي
الناس ،ميكن أن تعمل بشكل ّ
على أوكتان  87وصعودًا حتى ( 95ممتاز)
احملرك أو
وهذا األمر لن يغيرّ يف أداء
ّ
زيادة استهالكه للوقود سوى يف حالة
ّ
تعبئة وقود بدرجة أقل من املطلوب
(أقل
من  .)87أما األوكتان ( 98سوبر) فهو
خمصص للسيارات ذات
حمركات الضغط
ّ
ّ
العالي (السيارات الرياضية) وكان ميكن
وضع استرياد هذه النوعية إىل لبنان يف
خانة االستهالك الرتيف.
ثالثة أسباب
وعليه فاألسباب الرئيسية ملا جيري اليوم مع
سياراتنا ال يعود لسبب رئيس دون غريه،
بل جملموعة من العوامل قد تكون منفردة أو
جمموعة وهي:

أو ً
ال ،التخزين :عند ختزين مادة البنزين
ملدة طويلة تتجاوز األشهر الثالثة تفقد
هذه املادة جزءًا من األوكتان ما يعين
اخنفاض قدرتها على االشتعال
الفعال
ّ
أن التخزين الذي ُ
داخل
اعتمد
احملركات ،كما ّ
ّ
يف لبنان داخل عبوات غري
خمصصة حلفظ
ّ
أدى لدخول رواسب على
الوقود (غالونات) ّ
البنزين ستؤثر حتمًا على احملركات.
ثانيا ،نوعية البنزين املستورد :نسمع يف
ً
لبنان إعالنات عن نوعيات خمتلفة من البنزين،
ّ
أن بضاعته هي األفضل
وكل مستورد ّ
يدعي ّ
ً
بينما السوق عامليا ال يعمل بهذه الطريقة ،إذ
يقوم املستوردون ّ
كلهم بالشراء من اجلهة
اليت تعطي السعر األفضل ،وخالل األزمة يف
توجه حنو
لبنان واخنفاض األرباح كان هناك ّ
استرياد ما هو أرخص ولكن من دون العبث
بدرجة األوكتان كونها ستخضع لفحوصات
إلزامية قبل دخوهلا السوق اللبناني.
ً
ثالثا ،مزج البنزين باإليثانول :اإليثانول
ً
كيميائيا من عائلة الكحوليات ،ومعروف
باسم «سبريتو» ،له استخدامات عديدة
ّ
كلنا نعرفها وخاصة خالل جائحة فريوس
كورونا ،ولكن ما ال يعرفه الكثريون ّ
أنه
ميكن مزجه مع البنزين للحصول على منتج
ميكن استخدامه كوقود للسيارات وهذا ما
قام به بعض من كان يبيع عبوات (غالونات)
البنزين خالل فرتة اشتداد األزمة وذلك
لزيادة حجم البنزين ومضاعفة األرباح.
أن من يبتغي القيام
هنا ال ّ
بد من اإلشارة ّ
بذلك ال يشرتي اإليثانول من الصيدليات
بل هناك مصادر تؤمن هذه املادة بكميات
احملركات
أكرب بكثري .هذا املزيج حيرتق يف
ّ
بأن
األساس
بسرعة أكرب ما يعطي االنطباع
ّ
السيارة تستهلك الوقود بشكل أكرب.

السيارات العائلية تعمل بشكل جيّد وطبيعي على
أوكتان  87وصعوداً حتى  95أوكتاناً
أما مزج البنزين مع أنواع مغايرة من الوقود
فيفيد صاحب حمطة للوقود
مثل املازوتُ ،
بأن هذا األمر كان جيري سابقًا يوم كانت
ّ
البضاعة ُتشرتى ُ
وتباع بدوالر رخيص (1515
ّ
لرية لكل دوالر) أما اآلن فقد
توقف هذا
األمر خاصة مع تسعري املازوت بالدوالر.
اخلالصة ،إذا كان اهلدف األساس احملافظة
على
حمركات سياراتنا قدر اإلمكان وخاصة
ّ
خالل هذه الفرتة ،ال ضرورة لشراء عبوات
األوكتان ووضعها يف خزانات الوقود.
هذه املنتجات لن تغيرّ من أداء حمركات
تسبب
السيارات العادية بل على العكس قد
ّ
بعض األضرار بد ً
ال من ذلك علينا االلتفات
إىل حمطات البنزين والتعبئة عند من يبيع
خيزن) والتقليل قدر اإلمكان
بشكل أكرب (ال ّ
املخزن يف العبوات
من استعمال الوقود
ّ
البالستيكية.
ما هي درجة األوكتان؟
ُيعرف الرقم املرافق للبنزين بدرجة األوكتان
(أوكتان  95أو  )98وهو ّ
ميثل نسبة األوكتان
املوجودة يف الوقود نسبة إىل مزيج معياري
ُيستخدم يف املختربات .هذه الدرجة ّ
متثل
قدرة الوقود على االشتعال بفعالية داخل
حمركات االحرتاق الداخلي ،إذ إن املطلوب
ّ
حصول هذا االشتعال عند انطالق شرارة
احملرك وليس بسبب ضغط
إدارة
احملرك،
ّ
ّ
ويف حال وقع االشتعال (اشتعال الوقود
مع األوكسيجني داخل أسطوانات
احملرك)
ّ
قبل انطالق الشرارة نسمع الطرطقة
إما
داخل احملركات اليت ُتشري إىل مشكلة ّ
ميكانيكية أو مرتبطة بنوعية الوقود.

يفرتض ظاهر إقفال اللوائح االنتخابية منتصف
ليل االثنني املاضي ،إجناز املرحلة األوىل من
انتخابات  15أيار ،متهيدًا لالنتقال اىل املرحلة
التالية :يوم فتح الصناديق واالقرتاع .كل ما
حصل اىل اليوم حسن .إال أنه ليس كل ما
ينبغي أن يكون.
أرسل إقفال اللوائح االنتخابية آخر اإلشارات
اإلجيابية اىل أن انتخابات  15أيار يف موعدها
املقرر ،بوفرة عدد املرشحني واللوائح،
واخنراط األحزاب والتيارات يف احلمالت
االنتخابية ،فض ًال عن التحالفات وتبادل
التشهري والتخوين بعضها مع بعض ،وجتييش
الرأي العام حلمله على التصويت.
ما مت اىل اآلن مل تصدمه أي مفاجأة .األفرقاء
مجيعًا
متحمسون إلجراء االنتخابات ،وليس من
ّ
بينهم أحد يقول بتأجيلها ومتديد الوالية ،أو
يتذرع ،يف الظاهر على األقل ،بعرقلة وشيكة
ّ
هلا .على أن ذلك كله غري كاف بالضرورة
للقول بأن ال صدمة ميكن أن تقطع الطريق
على االستحقاق .املعلن ،تبعًا للمواقف
املدالة ،أن جملس النواب لن يكون يف
صدارة احلدث بأن يفتعل حجة للتعطيل على
غرار
متديدي  2013و .2014بيد أنه هو الوحيد
َ
املعين بإجناز التأجيل عندما حيني أوانه ــــ إذا
حان ــــ كونه صاحب الصالحية القانونية يف
تشريع متديد الوالية .آنذاك دارت الشبهات
كلها من حوله ،واحلجة األبرز عدم التوافق
على قانون جديد لالنتخاب.
الصدمة اجلديدة املفرتضة أمام  15أيار ،2022
لن يكون مصدرها السياسيون وال الكتل وال
الربملان حتمًا .كذلك لن يظهر موعدها قبل
شهر على األقل .يقتضي إمرار نيسان كله
مشغو ً
ال باحلمالت االنتخابية اىل مطلع أيار
املقبل ،يف األسبوعني اللذين يسبقان موعد
االقرتاع .إذذاك حتدث املفاجأة ،إذا كانت
واقعة بالفعل .وهو ما حصل أيضًا عام
.2013
يبعث على الشعور بهواجس كهذه على مصري
االنتخابات ،ما بات يسري يف األيام األخرية
عن صعوبات لوجستية ومالية ،من شأن
استمرارها احلؤول دون إجراء االنتخابات يف
موعدها .األدهى هو احنسار موجة النصائح
الدولية ،وكانت متالحقة يوميًا تقريبًا ،بلسان
سفراء الدول أو هيئات دولية ،يف احلض
على إجراء االنتخابات يف موعدها والتمسك
بهاّ .
تدنت النربة كثريًا ،وأظهرت تراجعًا يف
االهتمام بعدما الح يف األشهر املنصرمة أكثر
من تهديد دولي للطبقة السياسية اللبنانية
ّ
بتوقع
تعرضها لعقوبات دولية صارمة ،يف
ّ
حال إهدارها فرصة إجراء انتخابات نيابية
عامة.
العالمات السلبية اجلديدة ــــ وقد ال تقتصر
على كونها عالمات فحسب ــــ باتت تدور
من حيث ال يفرتض أن تكون مثة مشكلة،
ومرتبطة بآلة إجراء االنتخابات وأدوات
إدارتها .أوىل العقبات اليت باتت يف نهاية
األسبوع املنصرم تتخذ جدية مقلقة ،ومل تعد
جمرد توقعات أو تكهنات ،ما أبلغ به رئيس
جملس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك ،اجلمعة
الفائت ،وزير الداخلية بسام مولوي من أن
مؤسسة كهرباء لبنان لن يسعها توفري
الكهرباء لثلث أقالم االقرتاع على األقل ،ما
يوجب البحث عن حلول وبدائل أخرى .من
بني ما أثري ،إلنقاذ االنتخابات ،استئجار
مولدات كهربائية ،ورمبا أكثر من مولد لكل
من املراكز ،حتوطًا من احتمال تعطلها يف
اليوم الطويل من االقرتاع .ذلك حيتم توفري
املازوت هلا ودفع مثنه مسبقًا بالدوالر الطازج
ومراقبة تشغيلها.
أقر يف جلسته األخرية
النواب
رغم أن جملس
ّ
يف  29آذار ،فتح اعتماد إضايف يف املوازنة

لتغطية نفقات االنتخابات النيابية ،إال أن
االعتماد
املقر ال تدخل فيه مشكلة الكهرباء
ّ
اليت بدا كأنها ظهرت فجأة للعيان ،وأضحت
سببًا مباشرًا للخشية من تعطيل االستحقاق.
معضلة مزمنة تطاول البالد كلها ،غري قابلة
للحل يف مدى قريب ،إال أن التعامل احملدث
معها أنها
تهدد اآلن انتخابات أيار.
ّ
مع أن مثة أسبابًا أخرى مانعة ،أو معرقلة على
األقل ،إلجراء االستحقاق ،كالكالم الشائع
عن تغيب القضاة واملوظفني املكلفني
إدارة النهار االنتخابي الطويل ،ومن ثم فرز
تردد يف
النتائج يف اليومني التاليني ،وإن ّ
املقابل أن تعويضاتهم متوافرة لكنها مؤجلة
التسديد اىل ما بعد انتهاء االنتخابات ،فإن
ذريعة الكهرباء متسي احلل األسهل واألكثر
إقناعًا إلعطاب االستحقاق نهائيًا ،دومنا أن
يتحمل أي حزب أو تيار أو مرجعية سياسية
وزر
تسببه يف متديد الوالية .البعض يرى
ّ
يف الكهرباء ذريعة واجبة كي
يتفهم اجملتمع
ّ
الدولي ّ
تعذر إجرائها ،من غري حتميل أي فريق
ّ
التبعة تلك ما دام اجلميع
يتحضرون للخوض
فيها ،وباتوا أقرب من أي وقت آخر يف
الشوط األخري إليها.
أن ّ
العلة يف الكهرباء ،أو يف القضاة
صح ّ
سواء ّ
واملوظفني ،أو يف التحضريات اللوجستية غري
املكتملة ،أو يف عدم جهوز مراكز االقرتاع يف
اخلارج
املدعوة اىل التصويت يف  6أيار و8
ّ
منه ،يف األسبوع السابق لالقرتاع الوطين ،إال
ّ
أن النتخابات أيار أكثر من داللة
ترشحها اىل
أن تكون أحد أفضل االستحقاقات أو أسوأها.
السبب وجيه هو أن األفرقاء املعنيني يعرفون
باب الدخول إليها ال باب اخلروج منها:
أوىل الدالالت ،مع أن اللوائح املسجلة ذاهبة
مجيعها اىل االنتخابات ،ومل يعد يسعها
الرتاجع اىل الوراء ،إال أنها ختشى مما ال
تتوقعه يف حساباتها .بعض االئتالفات
االنتخابية أقرب ما تكون اىل زواج باإلكراه.
اجلميع يف حاجة اىل تعاضد بعضهم مع بعض
جلمع احلواصل املؤهلة للمقاعد ،ويف الوقت
نفسه
يتوجسون من األصوات التفضيلية
ّ
املفضية اىل الفوز .أبرز ما بات معلومًا يف
هذه االئتالفات ،أن أبطاهلا يتحدثون عن
تعاون انتخابي ليس إالُ ،ي ّ
فض للفور على
إثر إعالن النتائج النهائية .ذلك ما مل حيدث
يف انتخابات  2005و 2009عندما انتهت،
على األقل بالنسبة اىل قوى  14آذار ،اىل
تكون غالبية مجعت أفرقاء متنافرين متقاتلني
ّ
يف ما مضى ،بيد أنهم أضحوا حينذاك حتت
مظلة «قضية» جتمع صفوفهم .ال مغزى
للتحالفات االنتخابية اآلن ،وال قضية هلا أو
شعارًا ذا صدقية حيظى باالحرتام ،سوى أن
الكتل ،واحدة بعد أخرى ،تريد االنتصار على
منافستها يف الطائفة نفسها ال أكثر.

تراجع االهتمام الدولي باالنتخابات ،هل يؤذن
بـ«تفهّم» تأجيلها يف اللحظة األخرية؟
ثانيتها ،خالفًا ملا تشيعه الكتل مجيعًا من أنها
يف انتخابات  ،2022ستنتفخ أحجامها أكرب مما
كانت عليه يف انتخابات  ،2018إال أنها تعرف
يف قرارة نفسها أنها أمام خيارات غري
سارة
ّ
ّ
هلا :إقبال ضعيف
خيفض احلاصل ويطعن
إذذاك بشرعية التمثيل ،أو خوض انتخابات
ستجد األحزاب نفسها ملزمة
توسل الفوضى
ّ
والعنف ،أو ّ
توقع طعن يف الظهر متبادل يف
أكثر من اجتاه .كل األفرقاء املنخرطني يف
حيملون إجراءها بعدًا أكرب مما
انتخابات أيار
ّ
حيمل ،أو يريد أن حيمل .مرة أنها انتخابات
على صورة النزاعات اإلقليمية يقتضي اخليار
يف ما بينها ،ومرة أنها كيانية لطائفة أو
جمتمع أو قوة سياسية ،ومرة أنها انتخابات
يراد منها تغيري وجه لبنان.
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مـقاالت وتـحقيقات

خطة النقل جممّدة :البنك الدولي يقود احلصار

تعليق القرض اخلاص خبطة النقل لبريوت الكربى :البنك الدولي يلتزم سياسة احلصار
ردد مسؤولو البنك الدولي عبارة «ضرورة
يف كل مناسبةُ ،ي ّ
قيام لبنان بإصالحات جذرية يف العديد من قطاعاته» ،كشرط
أساسي للحصول على املساعدة
والتصدي لالنهيار .ثم ينشر
ّ
ِ
هؤالء «استشاراتهم» على أنها
تساهم يف التخلص من املشاكل
االقتصادية وسداد الدين ووقف العجز ورفع الناتج احمللي.
وحني حيني وقت الفعل يرتاجع «اجملتمع الدولي» عن وعوده
ليزيد الضغط من أجل إخضاع لبنان لكامل الشروط السياسية
واالقتصادية والقانونية واإلدارية .آخر «أفعال» هذا «اجملتمع
الدولي» ،كان قرار البنك الدولي بـ»تعليق جزئي» للقرض
املقرر ملشروع النقل العام اخلاص ببريوت الكربى بسبب «عدم
التزام لبنان بتنفيذ نصوص العقد املوقع» .علمًا أن املربرات
اليت وضعها البنك الدولي تتناول نقاطًا سبقت االتفاق بينه
وبني وزارة األشغال على إعادة هيكلة القرض.
يف  22كانون األول املاضيُ ،عقد لقاء بني املدير اإلقليمي
للبنك الدولي يف الشرق األوسط ساروج كومار ووزير األشغال
العامة والنقل علي محية بناء على طلب األول ،نوقش فيه
مشروع النقل العام ملدينة بريوت الكربى ُ
مول من البنك
امل ّ
الدولي بقيمة  295مليون دوالر (نقصت قيمته عشرة ماليني
دوالر نقلت إىل مشروع آخر).
الضيف الدولي قدم تقييمًا سلبيًا للمشروع بسبب «وجود
معوقات
تعرتض تنفيذه ،من بينها عدم تنفيذ مشروع توسعة
ّ
ِ
أوتوسرتاد جونية» ،فض ًال عن «صعوبة تنفيذه مبكوناته احلالية
اليت تعتمد على تنفيذ ( BRTنظام النقل السريع ضمن مسار
خمصص آلليات النقل بني بريوت وطربجا وطرقات حمددة
«سي ِ
مانع إقرار أية
داخل بريوت)» ،مشريًا إىل أن البنك الدولي
ُ
مشاريع متويلية جديدة للبنان قبل االتفاق بني لبنان وصندوق
النقد» .وطرح املسؤول الدولي عددًا من اخليارات اليت مُيكن
اعتمادها ،حمددًا األسبوعني األولني من كانون الثاني كمهلة
ملعرفة جواب وزارة األشغال حول اخليار الذي ستعتمده ،قبل
احلصول على موافقة املراجع املختصة يف البنك الدولي.
عاد محية إىل كومار بعد ثالثة أيام فقط من االجتماع ،وأبلغه
اعتماد خيار «إعادة هيكلة القرض
املخصص ملشروع النقل
ّ
العام يف بريوت الكربى خلدمة البنية التحتية للنقل املشرتك
من دون شراء أي حافالت نقل ،إضافة إىل ختصيص مبلغ
من القرض إلعادة إعمار املرفأ».
فرد املدير اإلقليمي للبنك
ّ
سل فريقه التقين للبحث يف تفاصيل هذا
ِ
الدولي بأنه «سيرُ
السيناريو» .ويف  22شباط املاضيُ ،عقد اجتماع ضم محية
وفريقه التقين وممثلني عن جملس اإلمناء واإلعمار والبنك
الدوليّ ،
مت خالله االتفاق على اإلطار العام هليكلة القرض.
وبعد جلسات عدة،
أعدت الوزارة مشروع «إعادة اهليكلة
ّ
املقرتحة» بناء على النقاشات اليت جرت ،وأرسلتها إىل كومار
َ
يف  17آذار املاضي ،لكنها مل
تتلق أي جواب ،إىل أن كانت
«املفاجأة».
قبل نهاية آذار املاضي ،بعث البنك الدولي برسالة إىل محية
ووزير املالية يوسف خليل يبلغهما «قرار البنك الدولي التعليق
اجلزئي لصرف القرض املقرر للمشروع» .ويف الرسالة اليت
برر البنك الدولي قراره هذا بأن
اطلعت «األخبار» على نصهاّ ،
«املشروع منذ توقيعه يف  9متوز  ،2018مل حيرز أي
تقدم.
ّ
علمًا أن البنك
طلب مرارًا وتكرارًا من حكومة لبنان تعيني
َ
مستشار مالي لتحضري دفاتر الشروط للمعامالت ،وإصدار
خطة عمل
حتدد خطوات متكني تنفيذ املشروع» .وأشارت
ّ
ّ
يلتزم ببنود العقد
«املقرتض مل
الرسالة إىل أن
املوقع ،واليت
ِ
ِ
ينص أحدها على أن تقوم اجلهة ُ
املنفذة للمشروع بتزويد البنك
ّ
سنويًا خبطط عمل وميزانيات حتدد مجيع األنشطة اليت ستدرج
يف املشروع خالل السنة املالية التالية وخطة متويل مقرتحة
للنفقات الالزمة ،وإتاحة فرصة معقولة للبنك لتبادل اآلراء
مع اجلهة املنفذة للتأكد من تنفيذ املشروع وفقًا خلطة العمل
وامليزانية املوافق عليها من البنك» .ومن بني البنود أيضًا
«تعيني مستشارين ماليني يف موعد ال يتجاوز  18شهرًا من
تاريخ إنفاذ العقد ،لتقديم استشارات تتعلق بتمويل وهيكلة
األنشطة مثل :تشغيل أسطول حافالت النقل السريع وصيانة
البنية التحتية املرتبطة به من خالل شراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،وتركيب أنظمة النقل الذكية ونظم حتصيل األجرة
اليت تتضمن تكنولوجيات البطاقات الذكية والنظام العاملي
لتحديد املواقع ( )GPSمن خالل شراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،واقتناء وتشغيل وحدة مغذية منتظمة للحافالت
الربية تتضمن تكنولوجيات البطاقات الذكية والنظام العاملي
لتحديد املواقع والنظم املناسبة لالتصاالت عن بعد من خالل
شراكة بني القطاعني العام واخلاص» .وختم البنك الدولي
رسالته بأنه
«سيتم تعليق صرف القروض اعتبارًا من أول
ّ
ّ
نيسان ،وإذا مل
يتلق البنك دلي ًال مقنعًا يف نهاية الشهر
اجلاري (املاضي) ،بأن املقرتض أو اجلهة املنفذة للمشروع

ميسم رزق

الوزارة ،ثم إننا بدأنا مع البنك الدولي ورشة جديدة بناء على
اخليار الذي طرحه كومار نفسه وهو إعادة هيكلة القرض ،وإال
ملاذا عقدنا كل هذه االجتماعات؟».
وتعليقًا على الشروط اليت حددتها الرسالة ،تساءل محية:
«هل يريد البنك الدولي تنفيذ إصالحات ختدم الشعب اللبناني
أم ختدم شروطه؟ فهو عليه أن يتخذ قرارًا بناء على إعادة
اهليكلة املقرتحة اليت أرسلناها له ،وليس على أداء سابق
ال عالقة لنا به» ،مشريًا إىل «أننا مستعدون للتعاون مع
َ
البنك الدولي لكن
تقوض مبادراتنا وسيادتنا أو
وفق آليات ال ّ
استقاللنا االقتصادي».

دوكان :اتفقوا مع صندوق النقد أو ً
ال!

ستستكمل التنفيذ بشروط البنك ،أي من خالل تعيني مستشار
مالي وتوقيع عقد إجراء تقييم للنقل املشرتك ،فض ًال عن
إصدار خطة حتدد خطوات ّ
متكن من تنفيذ املشروع ،فإنه جيوز
للبنك الدولي أن ُينهي كليًا أو جزئيًا حق املقرتض يف إجراء
عمليات سحب من حساب القرض».
املفارقة ،أن البنك الدولي اعترب يف رسالته أن «االجتماعات
يتم فيها إحراز أي
العديدة على املستوى الفين مل
تقدم،
ّ
ّ
ِ
كما أن املقرتض أو اجلهة املنفذة مل
متتثل لاللتزامات» ،علمًا
أن إعادة اهليكلة املقرتحة اليت أرسلتها الوزارة اعتمدت على
أجواء النقاشات مع فريق البنك الدولي ذاته .وترتكز رؤيتها
على أسس ثالثة ،هي «إجراء مسح لكامل األراضي اللبنانية
عرب إعداد خمطط توجيهي للنقل املشرتك ،ووضع إطار قانوني
ينظم العالقة بني القطاعني العام واخلاص لتصبح الدولة هي
املنظمة لقطاع النقل والقطاع اخلاص هو املشغل ،إضافة إىل
التمويل الذي سيؤمنه البنك الدولي» .وتتضمن اخلطة «إنشاء
حمطات انتظار وتوقف داخل العاصمة ،وصو ً
ال إىل جوارها
بإقامة ثالث حمطات تسفري كربى منها إىل الشمال واجلنوب
والبقاع» ،ومن هذه احملطات الثالث «تصل خطوط النقل إىل
 25حمطة تسفري كربى ،واحدة لكل قضاء ،مع كل اخلدمات
فيها .وانطالقًا من هذه احملطات ،تنطلق خطوط النقل إىل كل
بلدة داخل القضاء ،وفقًا خلريطة تفصيلية لبلداته».
لكن مبعزل عن هذه التفاصيل ،فإن الالفت هو إصدار البنك
الدولي قراره
بعد تفعيل العمل باخلطة ،حبجة «عدم تنفيذ
َ
الدولة شروط العقد منذ عام  ،»2018علمًا أن فريق البنك
َ
الدولي نفسه الذي اعترب مشروع الـ  BRTميتًا
وكانت هناك
حماوالت لتحويل خمصصات القرض لتمويل البطاقة التمويلية،
هو من عاد للعمل مع محية وفريقه على خيار إعادة هيكلة
القرض ووضع خطة جديدة (بناء على طرح املدير اإلقليمي
ِ
للبنك الدولي) .مبعنى أن القرار ال
يستند إىل الورشة اليت
بدأها محية وفريقه ،بل إىل طريقة اإلدارة السابقة للقرض.
فلماذا مل ُيتخذ قرار التعليق سابقًا ردًا على التسويف الذي
كان سائدًا ،بينما صدر مع بدء العمل اجلدي لتنفيذ اخلطة؟
وهل يريد البنك دولي إصالحات مبا خيدم الشعب اللبناني أم
مبا خيدم سياساته وشروطه؟

حمية :مستعدون للتعاون مع البنك الدولي وفق آليات ال تقوض
استقاللنا االقتصادي

تعليقًا على الرسالة ،أبدى محية استغرابه من هذا القرار .وقال
لـ»األخبار»« :لقد أبدينا كل انفتاح وأكدنا مرارًا استعدادنا
للتعاون مع البنك الدولي ملا فيه مصلحة للبلد .وعملنا على
وضع اإلطار القانوني ونعمل على املخطط التوجيهي ملرفأ
بريوت ،وما زلنا مستمرين يف وضع خطة فعالة لقطاع النقل،
وحنن مستعدون الستكماهلا مع البنك الدولي ،وهي أول خطة
تالمس كامل األراضي اللبنانية» .ولفت إىل أن «مربرات القرار
غري ُمقنعة .فهي تتصل بعمل املرحلة اليت سبقت وصولنا إىل

قد يكون املنسق الفرنسي لربنامج املساعدات الدولية بيار
دوكان أكثر األجانب صراحة حيال ما مُيكن ،أو ما يريد ،العامل
تقدميه للبنان .فقد سبق له أن أبلغ صراحة عدة مسؤولني
لبنانيني ،من بينهم وزير األشغال علي محية ،أنه من «دون
اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون هناك إحياء ملؤمتر
سيدر ولن تأتي املساعدات الدولية إىل لبنان ،ولن يكون
هناك أي دفعة من صندوق النقد للشروع بعملية اهليكلة
أو مساعدة بعض املرافق كاملرافئ واملطار وغريها» .وشرح
دوكان نتائج االتصاالت الفرنسية بالسعودية ودول خليجية
حول لبنان مكررًا« :هؤالء لن يقدموا أية مساعدات مالية للدولة
اللبنانية قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ،وهذا ما
حصل مع مصر واألردن ،واملدير العام للصندوق الكوييت
للتنمية كوييت وليس سعوديًا ،واملدير التنفيذي لصندوق
النقد الدولي مصري ،وهما أيضًا يصران على حدوث االتفاق
مع صندوق النقد الدولي أو ً
ال وقبل كل شيء».

زيادة واردات املطار واملرفأ وعائدات األمالك البحرية

يعتقد وزير األشغال العامة والنقل علي محية أن يف إمكان كل
وزارات اخلدمات يف لبنان وضع خطط عملية لتفعيل املرافق
اخلاصة بها ،ما يتيح زيادة الواردات للخزينة من دون ربط أي
تقدم بربامج املساعدات الدولية .وقد أعد محية تصورًا لتأهيل
وتفعيل وتطوير مرفأ بريوت ومطار رفيق احلريري الدولي
وملف إشغال األمالك العامة البحرية لزيادة واردات الدولة من
دون االتكال على الدعم اخلارجي فقط،
يتضمن مث ًال تعديالت
ّ
على اجلدول رقم ( 9اخلاص بالوكاالت احلصرية) الذي يرد
يف املوازنة العامة .إذ إن الوكالء يتقاضون عائداتهم بالدوالر
األمريكي ويدفعون الرسوم اخلاصة بالدولة باللرية اللبنانية
وفق تسعرية  .1500وسيكون هناك اقرتاح باعتماد التعرفة
بالدوالر األمريكي ،مما يعود على اخلزينة بنحو  150مليون
دوالر ،بطريقة ال متس جيوب املواطنني.
يف ما يتعلق باألمالك العامة البحرية ،فقد أعدت وزارة األشغال
دراسات أشارت إىل وجود مساحات
تقدر بـ  5ماليني مرت
ّ
مربع ،وهي عبارة عن مسطحات مائية وردم وأمالك عامة حبرية
عائدة للدولة اللبنانية ،يوجد حنو  1200إشغال عليها ،بينها
 70إشغا ً
ال تعمل مبرسوم ،بينما يعمل حنو  1068بشكل غري
قانوني .ومع أن محية قرر عدم توقيع أي عقد صيانة سنوية
هلؤالء ،فإن تطبيق القانون احلالي يسمح للخزينة بتحصيل حنو
 1000مليار لرية( ،على أساس سعر الصرف الرمسي للدوالر
أي  ،)1500ما يتيح للخزينة حتصيل بني  200و 250مليون
دوالر.
من جهة أخرى ،تعمل وزارة األشغال على وضع دفاتر شروط
جديدة بصورة مسبقة للتعامل مع عقود االستثمار يف مطار
بريوت الدولي ،جلهة عقد استثمار السوق احلرة أو املواقف
اخلارجية للسيارات أو عقود املطاعم واملقاهي داخل املطار
أو عقود استثمار املساحات من قبل شركات سياحية خاصة
خبدمات الفنادق وتأجري السيارات وبيع اهلواتف.
ويفرتض أن
تسعر العقود اجلديدة بطريقة خمتلفة ،خصوصًا
ّ
أن العقود احلالية تسمح للمستثمرين باستمرار الدفع باللرية
اللبنانية على أساس سعر صرف الدوالر  ،1500بينما جتيب
أرباحها وتبيع خدمات على سعر دوالر السوق السوداء ،وقلة
منها تعمل وفق سعر الـ  8000لرية .وتدرس اجلهات املعنية
يف وزارة األشغال إعداد دفاتر شروط جديدة لفتح الباب أمام
مزايدات جديدة قبل شهور من موعد انتهاء مدة العقود .من
جهة أخرى ،تنتظر وزارة األشغال موقف جملس الوزراء من
مشروع إدخال تعديل على طريقة احتساب القيمة التأجريية
لألرض املستثمرة من قبل نادي الغولف ،واليت ترتاوح بني
 75و 250مليون لرية سنويًا ،وهو مبلغ ال مُيكن تربيره ،خباصة
أن إدارة النادي تستويف من األعضاء املنتسبني أو الرواد
مبالغ تفوق هذه القيمة بعشرات األضعاف ،كون التسعري يتم
على أساس سعر الدوالر حبسب السوق السوداء.
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الـدليل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

الصراعات والتحالفات اإلقليمية الدولية يف املستقبل املنظور
مالمح ّ
عبد الخالق فاروق
سيتعزز التحالف والتعاون العسكري الروسي  -الصيين،
وستلحق به إيران عند مستوى معني.
جاءت أزمة فريوس كورونا وخريطة العامل اجليو  -سياسية
والتوازنات اجليو  -اسرتاتيجية تعاني تصدعات وتشكالت
جديدة وعملية خلق عسرية لبيئة دولية خمتلفة ،أبرزها:
(أ) لدينا أزمة عاملية بسبب انسحاب إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب من االتفاق النووي اإليراني ( )1+5يف أيار/مايو
 ،2018والذي ُوقع يف أيار/مايو  ،2015بعد معاناة تفاوضية
ملدة  10سنوات ،شاركت فيها أهم دول العامل (أعضاء جملس
األمن الدولي مضافًا إليها أملانيا).
وقد زاد عليها قيام الطرف األمريكي بفرض عقوبات وحشية
قاسية من طرف واحد ،مطالبًا كل حلفائه األوروبيني بالسري
ً
معه يف الطريق نفسه ،وهو ما رفضته الدول الغربية،
عالوة
على روسيا والصني .وكان أبرز املؤيدين خلطوة ترامب اًّ
كل
من «إسرائيل» والسعودية ودولة اإلمارات والبحرين.
(ب) أدى خروج الواليات املتحدة من هذه االتفاقية يف العام
 ،2018ومن قبلها اتفاقية املناخ (باريس  ،)2015واتفاقية
النافتا للتجارة احلرة بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك،
وبعدها «سالت  »1و»سالت  »2مع روسيا ،اخلاصتان
حبظر إنتاج ونشر الصواريخ النووية القصرية واملتوسطة
املدى ،إىل تضعضع الثقة ،ليس بالواليات املتحدة كدولة
فحسب ،إمنا بنظام املعاهدات واالتفاقيات الدولية كله
(اتفاقية فيينا يف العام  )1966أيضًا ،وما سوف يرتتب على
ذلك من انهيار ما تبقى من منظومة العالقات الدولية وميثاق
األمم املتحدة ،الذي خرق عشرات املرات ،وكانت الواليات
شجع
املتحدة و»إسرائيل» أكثر األطراف انتهاكًا له ،ما
ّ
دو ً
ال أقل شأنًا على خرق هذا امليثاق.
(ج) جاءت أزمة كورونا الوبائية اجلديدة ،والكرة األرضية تشهد
اندالع نريان احلروب والقتل يف أكثر من مكان ،مثل سوريا
(منذ العام  )2011وليبيا (منذ العام  ،)2011ويف ظل أزمة
احلكم واملشروعية يف البحرين (منذ العام  ،)2011والعدوان
السعودي اإلماراتي ضد اليمن (آذار/مارس  2015حتى اليوم)،
واالضطرابات السياسية اليت تقرتب من احلرب األهلية يف
العراق (منذ العام  ،)2003واحلرب األهلية املمتدة يف جنوب
السودان ،وأزمة احلكم يف مشال السودان منذ العام ،2019
وأزمة احلكم والقمع يف مصر ( 2014حتى اليوم) ،وانتشار
اجملموعات والتنظيمات اإلرهابية يف املنطقة والعامل ،امتدادًا
من الشرق األوسط ،موطن ما مسي «الصحوة اإلسالمية»
الوهابية ،مرورًا بالساحل الغربي األفريقي ،وصو ً
ال إىل أوروبا
الغربية ،وما ترتب عليها من عمليات قتل وحشية يف أكثر من
مكان.
(د) وزاد عليها السلوك السياسي الرتكي حتت قيادة رجب
طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي اجلذور اإلخوانية،
املساند للمجموعات اإلرهابية (اإلخوان – «القاعدة» –
واملبتز لدول أوروبا كلها ،باستخدام ورقة
«داعش»)،
ّ
مئات آالف من النازحني واهلاربني والالجئني من هليب احلروب
يف بلدانهم يف سوريا والعراق وأفغانستان ،واليت شاركت يف
صنعها تركيا ،إضافة إىل بعض الدول الغربية ذاتها (فرنسا –
بريطانيا – الواليات املتحدة) ،ومولتها دويالت عربية خليجية،
مثل قطر والسعودية واإلمارات وآخرين.
(ه) سقط علينا وباء كورونا يف ِّ
ّ
ومغذى من
ظل صراع مفتعل
جانب أجهزة االستخبارات األمريكية بصورة علنية ومكشوفة
بطريقة مل يسبق هلا مثيل ،لتغيري أنظمة حكم وطنية ذات نزوع
يساري يف فنزويال وبوليفيا ونيكاراغوا والربازيل واألرجنتني
واإلكوادور وكوبا وغريها من الدول ،جنحت الواليات املتحدة
يف بعضها بصيغ مشبوهة ،إما باستخدام بعض القضاة
(الربازيل واإلكوادور) ،وإما بتحريض بعض قوى املعارضة
على التمرد ،ودعوة اجليوش ملساندة التمردات شبه الشعبية
(فنزويال وبوليفيا) ،مع فرض عقوبات وحصار اقتصادي
وحشي يصل إىل حد اجملاعة ،ووقف تصدير أو استرياد
بعض تلك البلدان حلاجاتها من اخلارج ،مبا يف ذلك األدوية
واللقاحات ،لنصبح أقرب إىل شريعة الغاب ،وإسقاط أي حجية
مليثاق األمم املتحدة.
(و) جاءت أزمة كورونا وكانت اإلدارة األمريكية برئاسة
دونالد ترامب وجمموعة الصقور ذات امليول الصهيونية
اليمينية املتطرفة ذهبت يف دعم االحتالل واملمارسات
الوحشية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ،إىل مدى مل
يسبق إلدارة أمريكية أو غربية أن ذهبت إليه ،إذ اعرتفت
بالقدس الشرقية احملتلة من العام  1967جزءًا من «العاصمة
املوحدة إلسرائيل» ،ونقلت سفارتها إليها ،كما أيدتها يف
ضم األراضي الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية ومنطقة
ّ

أغوار نهر األردن ،وكذلك يف
ضم اجلوالن السوري احملتل منذ
حزيران/يونيو  ،1967فخلقت
بذلك واقع صراع لن ينتهي
أبدًا يف املنطقة ويف األراضي
الفلسطينية.
(ز) جاءت أزمة وباء كورونا،
وهناك أزمة حكم حقيقية يف
الواليات املتحدة ذاتها ،بدأت
منذ تولي دونالد ترامب احلكم،
بشبهات قوية بشأن تدخل
روسي إلكرتوني ملصلحته،
وزادت مفاعيله بسبب منط
األخالقي
والغياب
اإلدارة
يف اإلدارة األمريكية ،وعدم
االستقرار يف شغل وظائف
القيادات يف تلك اإلدارة،
وانتشار االستقاالت يف الوظائف
العليا ،وانتشار الفضائح يف
جنبات البيت األبيض ،وكأن
القيادة الروسية رغبت يف رد
صفعة بوريس يلتسن وعصابته
يف التسعينيات بصفعة دونالد
ترامب ومجاعته يف العقد الثاني
من األلفية الثالثة.
(ل) ومن يرغب يف فهم

ينبغي ان نشري اىل ضرورة الحذر يف االستقراء املستقبلي بني تمنيات الباحث من جهة والحقائق الصلبة
من جهة أخرى

صريورة املشهد العاملي عشية وباء كورونا وتناقضاته،
يلتقط مشهدين يف شهر حزيران/يونيو 2018؛ أحدهما يف
كندا بتاريخ  10 - 8حزيران/يونيو ،يف اجتماع جمموعة السبع
الصناعية الكربى (أمريكا – بريطانيا – كندا – أملانيا – إيطاليا
– فرنسا – اليابان) ،حني حتلق الزعماء حول الرئيس األمريكي
الغاضب ،ليوقع على البيان اخلتامي ،فريفض ويغادر من
دون توقيع.
واملشهد اآلخر هو اجتماع قمة شنغهاي يف الصني يف حزيران/
يونيو  2018أيضًا ،واليت جنحت يف تأكيد صيغة حتالف ثالثي
صيين – روسي – إيراني ،وترسيخ تكتل أوراسي
يضم 11
ّ
دولة للعمل والتعاون االقتصادي والسياسي وهي :الصني
– روسيا – اهلند  -باكستان – كازاخستان – أفغانستان –
تركمنستان – بيالروسيا – تركيا – أوزبكستان – قرغيستان.
(ك) يأتي وباء كورونا وهناك تعثر حقيقي وجوهري يف عملية
االحتاد األوروبي .ومل تكن رغبة الربيكست الربيطانية اليت
برزت يف العام  ،2017واكتملت باخلروج الربيطاني من االحتاد
األوروبي يف العام  ،2019سوى قمة جبل اجلليد املعتمل يف
قطاع ليس بقليل من سكان وقيادات سياسية يف أوروبا
الشرقية وإيطاليا واليونان ،وسوف نرى أن أزمة كورونا
العاصفة ستؤدي إىل تسريع عملية اخلروج من هذا البناء
السياسي واالقتصادي.
جائحة كورونا والسياق العسكري واحلروب
جاءت أزمة وباء كورونا يف أواخر العام  2019ومطلع العام
 ،2020والعامل كله يشهد حالة من العسكرة غري املشهودة
واحلروب املتنوعة من حيث:
 -1محلة التسابق يف شراء السالح واقتنائه من معظم دول
العامل ،سواء من أجل التخزين واالحتياط ،أو من أجل تعزيز
اهليبة والنفوذ السياسي والقوة ،أو من أجل إدارة صراعات
عسكرية وتهديدات متعددة املستويات يف صور شتى من
قبيل:
 صراعات ضد التنظيمات اإلرهابية. صراعات ضد اجلريان. صراعات داخلية وتأمني استقرار أنظمة حكم قلقة أو غريمستقرة.
وكان ّ
كل هذا على حساب نفقات التنمية وحتسني مستوى
معيشة شعوبهم (السعودية – اإلمارات – مصر – قطر –
البحرين – العراق – فنزويال – «إسرائيل» – روسيا –
الواليات املتحدة.)...
 -2جاءت أزمة وباء كورونا واحلروب مشتعلة يف أكثر بقاع الكرة
األرضية ،سواء كصراعات عسكرية بني دول متجاورة ،أو بني
دول وجمموعات وتنظيمات إرهابية ،أو يف صورة حترش دولة
عظمى بدول وحكومات معارضة لسياستها العدوانية.
 -3جاءت أزمة كورونا وهناك مالمح تسابق جديد للتسلح بني
بعض القوى العظمى (روسيا – الواليات املتحدة – الصني)،

وكذا بني دول أقل حجمًا (اهلند – الباكستان) ،أو بني
«إسرائيل» ودول ومنظمات حمور املقاومة أو بني الواليات
املتحدة وإيران ،أو بني فنزويال وكولومبيا.
 -4جاءت أزمة فريوس كورونا والعامل يشهد تضعضعًا
وتفككًا لبعض التحالفات العسكرية الكربى (الناتو والدفاع
العربي املشرتك) ،وبروز حتالفات عسكرية جديدة أهمها
حتالف دول ومنظمات حمور املقاومة العربية ،وكذلك التعاون
العسكري الروسي – الصيين – اإليراني ،والتحالف العسكري
واالسرتاتيجي الروسي – الصيين ،أو التحالف الروسي –
السوري – اإليراني يف املسرح السوري .يف املقابل ،نشأ
حتالف وتعاون استخباري وعسكري بني الرباعي «إسرائيل»
– اململكة السعودية – دويلة اإلمارات – دويلة البحرين.
جائحة كورونا والسياق الصحي
 -1جاءت أزمة كورونا يف ظل حماوالت حثيثة منذ سنوات يف
دول شتى خلصخصة قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الصحية
والعالجية ،بدءًا من الواليات املتحدة حتت إدارة ترامب ،انتهاء
مبصر حتت قيادة اجلنرال السيسي ،وبداية انسحاب الدولة
من أعباء تلك النفقات ،سواء يف اجملال الوقائي أو يف اجملال
العالجي.
 -2جاءت األزمة ونظم البحوث واالبتكار يف املنظومات الصحية
والدوائية يف الدول املتقدمة مل تنجح متامًا يف إجناز حاسم يف
عالج بعض األمراض املستعصية على البشرية ،مثل السرطان
بأنواعه ،واإليدز ،والفشل الكلوي ،والفشل الكبدي ،وغريها
من األمراض.
 -3جاءت األزمة لتكشف ضعف أطر التعاون الصحي اإلقليمي
والعاملي.
-4وأخريًا ،جاءت األزمة لتكشف ضعف التجهيزات الصحية
والعالجية ملواجهة الوباء يف كل دول العامل ،املتقدم منها
أو املتخلف.
نتائج األزمة وتداعياتها
هذه السياقات ( )Contextsاألربعة جلائحة كورونا ،كما أطلق
ويضاف إليها بعد جديد هو «األثر والتداعيات النفسية
عليهاُ ،
واالجتماعية الفردية واجلماعية» لدى كل الشعوب ،ستكون
هلا ما بعدها.
وهنا ،ينبغي أن نشري إىل ضرورة احلذر يف االستقراء املستقبلي
بني متنيات الباحث من جهة والوقائع واحلقائق الصلبة من جهة
أخرى ،إذ إن أسوأ ما يصاحب القراءة االستشرافية عادة هو
إسقاط الباحث متنياته على الوقائع واحلقائق ،فاخليط هنا
رفيع بني الوقائع والتمنيات.
وحتى يتبني حجم اخلسائر واألبعاد الكارثية هلذه األزمة ،ينبغي
أن نبدأ باخلسائر البشرية ،وهي األفدح والصعب:
( )1على مستوى اخلسائر البشرية والصحية
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مــقاالت وتـحقيقات

الصراعات والتحالفات...
مالمح ّ
أ-خالل  73يومًا من األزمة ( 19كانون األول/ديسمرب – 2
نيسان/أبريل ،)2020
سجلت اإلحصاءات الرمسية ملنظمة
ّ
الصحة العاملية ( ،)WHOوكذلك للدول املختلفة ،وفاة
ً
حواىل  50ألف شخص،
عالوة على مليون شخص مصاب،
كثري منهم يف حالة خطرة ،معظمهم يف الصني والواليات
املتحدة وإيطاليا وإسبانيا وإيران وفرنسا...
ب-ومع استمرار األزمة سنتني أخريني ،ارتفع عدد املصابني
إىل ما يربو على  28مليون إنسان ،سقط منهم موتى ما يربو
على  6ماليني إنسان ،من بينهم حواىل  1.5مليون إنسان يف
الواليات املتحدة وحدها.
ج-شكل عجز دول العامل أمجع أمام هذا الفريوس هزة نفسية
وثقافية للبشر مجيعًا ،وانقسموا إىل تيارين:
األول :تيار املؤمنني الذي اعتربها رسالة وإنذارًا إهليًا للبشرية
اليت طغى عليها النزوع املادي والتفلت األخالقي ،أو على
ِّ
ٍ
حتد
األقل هي رسالة
لكل البناء احلضاري املادي للبشرية
الراهنة ،إذ أدى كائن ال يرى بالعني اجملردة إىل توقف مسار
احلياة كلها وعجلتها ،سواء يف العامل املتقدم أو املتخلف.
الثاني :التيار املادي الذي أصابته حالة من اإلحساس بالعجز
واخلوف والصدمة من عدم قدرة التطورات العلمية والتكنولوجية
اليت وصلت إليها احلضارة البشرية يف جمال الطب والدواء
على إنقاذ حياة املاليني ،ومن ثم انتابه إحساس بالشك
وانعدام الثقة بقدرة جمتمعاته على مد حبل اإلنقاذ ملئات
املاليني من البشر.
أن هذا اإلحساس والتناقض سوف
ونظن َّ
ّ
يستمر معنا لسنوات طويلة قادمة.
َّ
وال
أن هذه األزمة لن متر من دون أن ترتك جراحًا
شك َّ
غائرة يف النفوس لسنوات طويلة ،وتزرع بذور عدم الثقة
بني الشعوب األوروبية وبعضها البعض ،وكذا بني الشعوب
األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ،لسوء تصرفاتها أثناء
تلك األزمة.
 )2على املستوى االقتصادي
َّ
ال
شك يف أن وباء فريوس كورونا الذي ضرب العامل كله
مطلع العام  ،2020والذي ُيرجح أن
يستمر معنا لعدة سنوات
ّ
قادمة بعد أن تكون قد انكسرت حدته ،سيرتك آثارًا مزعجة
على االقتصاد العاملي ،سواء على املستوى الكلي ،أو على
مستوى اقتصادات الدول فرادى .ومن أهم تلك اآلثار
والتداعيات:
-1إذا
استمرت األزمة بالدرجة نفسها حتى منتصف العام
ّ
 ،2022فسينخفض الناتج احمللي اإلمجالي العاملي حبواىل
 %10إىل  ،%20أي حبواىل  8.5تريليون إىل  17.0تريليون
دوالر ،تتمثل بتوقف عجلة اإلنتاج واخلدمات والتبادل التجاري،
وستكون أكثر الدول املتضررة هي الواليات املتحدة والصني
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا .واملدهش أن إيران لن تكون
من املتضررين الكبار ،بسبب وقوعها حتت سيف املقاطعة
واحلصار االقتصادي منذ فرتة ليست قصرية.
-2ستؤدي األزمة إىل زيادة أعداد العاطلني من العمل بأكثر من
 %10من القوى العاملة يف العامل ،أي ما يزيد على  150مليون
عامل ،وستكون أكثر القطاعات تعط ًال هي قطاعات السياحة
ً
والطريان والسفر واملطاعم واخلدمات الرتفيهية،
عالوة بالطبع
على كثري من قطاعات اإلنتاج والتجارة واخلدمات.
-3ستؤدي األزمة إىل زيادة معدالت الفقر والبؤس يف كثري
من دول العامل ،وخصوصًا الدول النامية (ومنها مصر) ،لثالثة
أسباب ،أوهلا سياسات اإلغالق واجللوس يف البيت والعزل
االجتماعي ،وثانيها ضعف – إن مل يكن غياب – سياسات
احلماية االجتماعية الفعالة وإعانات البطالة والربامج التعويضية
الكافية ،وثالثها كرب حجم قطاع العمالة غري املنظمة (Informal
 ،)Sectorوتدني دور الدولة ،وسيطرة القطاع الرأمسالي
اخلاص الذي يفتقر إىل إرث التعاون والرتاحم االجتماعي.
-4بهذه األزمة اجلائحة ،دخل االقتصاد العاملي حالة من
الركود ( )Recessionالذي يتزامن فيه اخنفاض الطلب مع
اخنفاض العرض .وقد حتتاج هذه احلالة إىل عامني أو ثالثة
للخروج منها والعودة إىل مستوى التشغيل الذي كان قائمًا
قبل األزمة.
-5ترتب على أزمة كورونا اخنفاض التشغيل ،وبالتالي
اخنفاض الطلب على البرتول والغاز ،وسينعكس هذا الوضع
على التنافس غري اإلجيابي بني منتجي النفط والغاز ،والدخول
يف حرب أسعار والصراع من أجل االستحواذ على قطاع أكرب
من السوق ،وهو ما بدأ فعليًا يف حرب األسعار اليت بدأتها
السعودية يف مواجهة روسيا ،حتت وهم خدمة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب يف محلته االنتخابية يف العام .2020
-6سيؤدي هذا الوضع إىل خسائر فادحة ملنتجي النفط الكبار
(روسيا – السعودية) ،ولكن آثاره السلبية لن متتد إىل بقية
منتجي النفط يف دول اخلليج وفنزويال واملكسيك والعراق

قدر حجم هذه اخلسائر اليت
استمرت ملا
وي ّ
ومشيخات اخلليجُ .
ّ
يقارب عامني كاملني (دون سعر  60دوالر للربميل) حواىل
 600مليار دوالر على األقل.
-7ستؤدي األزمة حتمًا إىل تدني تدفقات االستثمار األجنيب
املباشر ( )FIDوغري املباشر على املستوى العاملي لفرتة
عامني إىل  3أعوام على األقل ،ما سيؤدي إىل تدني مستوى
التشغيل يف الدول النامية واخنفاض معدل النمو يف الناتج
القومي هلذه الدول.
-8أدى متادي السلوك املتغطرس والعدواني للواليات
املتحدة يف فرض عقوبات على روسيا وفنزويال والصني
وإيران إىل تزايد فرص كسر هذه العقوبات من جانب بعض
الدول األوروبية وغري األوروبية.
الكبرية
-9رغم اخلسائر االقتصادية
لكل من الصني وروسيا،
ٍّ
فإن األزمة عززت فرصهما لتحسني وضعهما الدولي
َّ
وصورتهما لدى معظم شعوب العامل وبعض األنظمة السياسية
يف أوروبا (إيطاليا – مجهورية الصرب واجلبل األسود) ،ومن
ثم زيادة فرص تعزيز عالقتهما االقتصادية وكسر هذا الغرور
والغطرسة األمريكية.
ّ
-10املؤكد أن هذه األزمة مع السلوك األمريكي السليب
جدًا ستعزز وتسرع خلق الكيانات والتكتالت االقتصادية
والسياسية الدولية خارج النفوذ األمريكي (شنغهاي –
الربيكس – اآلسيان – اجملموعة األوراسية) ،وتدعم مؤسسات
التمويل البديلة (مثل البنك اآلسيوي للتنمية الذي أسسته
الصني) ،وكذلك صناديق التعاون االقتصادي املشرتك،
والتخلص بصورة أسرع من هيمنة الدوالر على نظام املدفوعات
واالحتياطيات الدولية ،ورمبا تفكك صيغة «بريتون وودز»
(.)Britten Woods
-11من املرجح أن تضعف روابط وتتباطأ عملية الوحدة
األوروبية .وقد جتري عملية بريكست أخرى من االحتاد،
وخصوصًا من إيطاليا واليونان.
إن أفول جنم الواليات املتحدة األمريكية
-12نستطيع القول َّ
وهيمنتها على النظام االقتصادي الدولي والسياسة الدولية
أخذا دفعة جديدة بسبب أزمة كورونا .صحيح أن هذا ال يعين
ّ
تفكك الواليات املتحدة وانهيارها يف األجل املنظور (20-15
سنة) ،لكن املؤكد أن عملية تواري القوة والنفوذ األمريكي
قد تتسارع ،حبيث لن ينقضي  25عامًا من دون أن تصبح
اإلمرباطورية األمريكية قوة من املاضي أو من الدرجة الثانية،
كما هو حال بريطانيا متامًا.
-13أدت األزمة إىل تدهور اقتصادات كثري من الدول النامية
(ومنها مصر) ،بصرف النظر عن البيانات املنشورة من
اجلهات احلكومية على خالف احلقيقة والواقع ،وستحتاج إىل
عدة سنوات للعودة إىل وضع ما قبل األزمة ،وهو مستوى مل
يكن جيدًا على أية حال.
أن أزمة كورونا طالت اجلميع ،ولكن أكثر املتضررين
-14صحيح َّ
منها يتمثل بالفئات الفقرية وكاسيب األجور واملرتبات ،سواء
ّ
يف الغرب أو بصورة أكرب يف الدول النامية اليت
تشكل
العمالة يف القطاع غري الرمسي وعمال اليومية القطاع األكرب.
-15سيلجأ كثري من الشركات يف العامل إىل خفض حجم
العمالة أو خفض أجورها.
-16أما القطاعات االقتصادية األكثر تضررًا على مستوى
اقتصادات العامل أمجع ،واليت حققت خسائر ضخمة ،فهي
قطاعات السياحة ،وقطاعات الطريان والنقل ،وقطاعات
التجارة واملبادالت ،وقطاعات املطاعم والرتفيه ،وقطاعات
اإلنتاج السلعي والصناعي ،وقطاعات البرتول والغاز ،وأخريًا
قطاعات املصارف والبورصات اليت أصابتها ّ
أقل األضرار.
( )3على مستوى السياسة والتحالفات الدولية واإلقليمية
املؤكد ّ
أننا ،ومنذ الغزو األمريكي – الربيطاني للعراق يف
آذار/مارس  2003وما جرى بعدها ،والعامل يشهد حالة طلق
دموي لوالدة جديدة يف الفضاء السياسي العاملي .وجاءت
كارثة وباء كورونا مطلع العام  ،2020لتعطي دفعة قوية
جديدة هلذه التغيريات املرتقبة ،وأبرزها:
بأن الصيغة الراهنة
-1أوىل هذه اآلثار والتداعيات تتمثل َّ
لالحتاد األوروبي – اليت بدأت منذ العام  - 1958لن تصمد
كثريًا أمام كل ما جرى من سلوكيات أنانية لدول االحتاد،
فرادى ومجاعات .ولدينا هنا احتماالن ال ثالث هلما:
األول :أن حتصل إصالحات جوهرية يف بنية هذا االحتاد على
كل املستويات السياسية واالقتصادية والعسكرية ،حتفظ
استمرارية هذه العملية التارخيية لفرتة من الزمن.
الثاني :أن خترج بعض دول االحتاد من هذه
الصيغة (وهو
ّ
ما نرجحه) ،مثلما سبقتهم اململكة املتحدة ،وغالبًا ما ستكون
إيطاليا واليونان وصربيا ،بيد أن هذا األمر يتوقف على
وجود صيغة أو إطار إقليمي آخر جيمع الغاضبني واملتمردين
والساخطني من هذا النظام االحتادي َّ
الذي ثبت ضعفه
إزاء حتديات داخلية كربى كما كشفته كارثة وباء فريوس

كورونا.
 -2لدينا احتمال كبري يف صياغة منط جديد لعالقات تعاونية
وتشاركية بني بعض دول االحتاد – سواء يف صيغته املعدلة
أو بعد خروج بعض أطرافه – مع كل من الصني وروسيا ،ورمبا
إيران ،فكاكًا وتفكيكًا ألسر السياسة األمريكية املتغطرسة
والعدوانية واألنانية يف آن واحد ،سواء ضد أوروبا أو غريها
من دول العامل.
 -3كما أشرنا من قبل ،ستتعزز وتتسارع صيغ التعاون
والتكتالت اإلقليمية والدولية اليت تقودها كل من الصني
وروسيا ،ومبشاركة أكثر فاعلية إليران وبعض دول أمريكا
الالتينية ،ومنها فنزويال وكوبا وغريهما.
 -4رغم أن أزمة املشروعية يف بعض أنظمة احلكم العربية
قائمة قبل أزمة وباء كورونا،
فإن األزمة فاقمت مشكلة
َّ
أن تغيريًا سياسيًا سيحدث يف
املشروعية .وعلى األرجح َّ
 3دول عربية على األقل يف األجل القريب هي السعودية
والبحرين والعراق.
أن حدوث تغيري سياسي يف الواليات املتحدة ،مع
 -5كما َّ
وجود أزمة مشروعية أخالقية وسياسية كشف عنها الفشل يف
التعامل مع األزمة ،وضعف وقصور النظم الصحية والعالجية
يف دول مثل مصر وليبيا والعراق والبحرين والسعودية اليت
ّ
تعتمد على اقتصاد السوق،
وختلي الدولة عن مسؤوليتها
االجتماعية ،من شأنه أن يدفع فرص التغيري إىل األمام.
 -6لعل صيغة جامعة الدول العربية كإطار إقليمي للعمل
العربي املشرتك فقدت صالحيتها متامًا ،كما فقدت ثقة
الشعوب العربية واملثقفني العرب بضرورة استمرارها ،نظرًا
إىل كونها حتولت إىل عبء على مستقبل الشعوب العربية
وحاضرها ،عالوة على كونها باتت تشكل أزمة ضمري لكل
العرب.
 -7أما منظمة األمم املتحدة ،اليت تعاني منذ فرتة طويلة
مشكالت معقدة تؤثر يف درجة فاعليتها يف األزمات الدولية،
ويف حتقيق ميثاقها وتنفيذه ،فقد تراكم شعور كثري من
أعضائها ومن شعوب العامل باإلحباط جتاهها ،وكذا يف
فاعلية بعض وكاالتها املتخصصة (األونروا  -الصحة العاملية
 اإلغاثة الدولية)،ونرجح أن تتزايد الضغوط الدولية من
ّ
أجل إجراء تعديالت جوهرية يف آليات عمل تلك املنظمة بعد
كارثة وباء كورونا.
( )4على املستوى العسكري واحلروب
-1جاءت أزمة كورونا والعامل يشهد ،كما أشرنا سابقًا ،حالة
من العسكرة وتعدد الصراعات احلربية .رمبا تهدأ قلي ًال حدة
تلك األعمال احلربية يف مناطق النزاعات واحلروب ،إىل حني
االنتهاء من هذه األزمة العاصفة ،وإن كنا نرجح أن تزداد
وترية هذه األعمال احلربية
وحدتها بعد االطمئنان نسبيًا إىل
ّ
اجتياز األزمة .وهلذا ،نرجح أن ترتفع وترية احلرب يف اليمن
والعراق وسوريا وليبيا يف الشهور القادمة.
-2أما احلرب ضد اإلرهاب ،فهي لن تتوقف ،سواء أثناء
األزمة أو بعدها ،ما دامت هناك تنظيمات أو جمموعات إرهابية
وهابية ،أو يهودية تلمودية ،أو ميينية متطرفة يف أوروبا.
أن الصراع الفلسطيين – الصهيوني ،واملدعوم على
-3كما َّ
كال اجلانبني ،سوف يستمر ،وخصوصًا أن اجملتمع الصهيوني
يف فلسطني يتجه باستمرار حنو مزيد من التطرف والعدوانية
ضد الفلسطينيني يف الداخل ،وضد دول وشعوب اجلوار
العربي.
 -4بالنسبة إىل حلف الناتو (،)NATO
فإن هذا التحالف
َّ
العسكري
سيستمر ،بيد أن بعض وظائفه ستتغري بعد أزمة
ّ
كورونا لعدة أسباب ،بعضها يعود إىل ختفيف حدة األمحال
العدائية ضد روسيا والصني ،وبعضها اآلخر يعود إىل مناخ
عدم الثقة بني أعضائها بعد األداء األناني والسيئ لبعض
أطراف هذا التحالف يف مواجهة بعضها البعض ،ما سيخفف
كثريًا من حدة التوتر الدولي.
-5ستستمر بؤر التوتر يف بعض املناطق (جزيرة منشوريا
– الساحل األفريقي – حبر الصني واحمليط اهلادئ شبه
جزيرة القرم – فنزويال) ،رمبا تهدأ قلي ًال ،بيد أن احلرب
ضد اجملموعات اإلرهابية ستستمر ،ورمبا تتصاعد إىل حد
كبري.
-6سيتعزز التحالف والتعاون العسكري الروسي  -الصيين،
وستلحق به إيران عند مستوى معني ،ولن تشهد حالة السباق
على التسلح النوعي بني هذه القوى الثالث من جهة ،وبني
الواليات املتحدة من جهة أخرى ،ووراءها «إسرائيل» ،أي
تغيري.
-7من املرجح أن تشتعل منطقة الشرق األوسط باملواجهة
اإلسرائيلية – الفلسطينية ،واإلسرائيلية – اللبنانية،
واإلسرائيلية – السورية ،مع دعم وتنسيق واسع بني قوى
املقاومة وحمورها يف مواجهة العدوانية اإلسرائيلية ،وسنشهد
ألول مرة اصطفافات من نوع جديد يف املنطقة العربية.
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مـقاالت وتـحقيقات

لـبنان واإلفــالس املــفروض
هل بات املطلوب إفراغ االنتخابات
الربملانية من مفعوهلا قبل إجرائها
عن طريق توقيع االتفاق مع صندوق
النقد؟
ُق ّدر للبنان منذ نشأته أن يقبع حتت
ُ
ستورد لألزمات
امل
سلطة االقتصاد
ِ
ُ
صدرللطاقات البشرية ،ما أوصله
وامل ِّ
يف هذه املرحلة إىل أن يكون رهينة 3
حاالت مأساوية  :االنهيار ،واإلفالس،
واجملاعة.
إن السياسات
القول
ميكن
وبات
ّ
النقدية السيئة جنحت بتحقيق هدفها
ّ
متوقعًا
املرسوم ،فمن انهيار كان
حدوثه عاج ًال أم آج ًال ،مت نقل البالد
بطريقة منظمة حنو اإلفالس التام،
أي ّ
حل ألزمة
وإيهام اللبنانيني بغياب ّ
النقدية اليت
البالد خارج املنظومة
ّ
ّ
تتحكم فيها الدولة العميقة والقوانني
املهرتئة اليت عفا عليها الزمن ،من
دون اختاذ أي مبادرة لتحديثها وتطوير
مضامينها ،وصو ً
ال اليوم إىل النتيجة
املرجوة :اجملاعةبغرض اإلخضاع.
ّ

تاريخ من األزمات

قبل اخلوض يف أسباب ذلك ،ال بد من
العودة إىل حمطات بارزة ّ
أثرت بشكل
كبري يف االقتصاد اللبناني.
يف العام  ،1958عصفت بلبنان أزمة
اجلمهورية
كبرية خالل عهد رئيس
ّ
ستجره
كانت
الراحل كميل مشعون
ّ
أهلية مبكرة .تبع ذلك
حنو حرب
ّ
تداعيات خارجية ّ
ّ
بتدخل أمريكي
متثلت
مباشر ،وأخرى داخلية ارتبطت مبطالبة
املعارضة آنذاك باإلصالح اإلداري
والسياسي ،وهو مطلب مشروع لطاملا
أثارته منذ العام .1946

زياد ناصر الدين

لكن االقتصاد اللبناني جنح يف ختطي
َّ
بناء على عوامل عدة ،أهمها
األزمة
ً
عقيدة االستثمار والتجارة املرتسخة
لدى اجملتمع ،واالغرتاب اللبناني
وعالقاته العاملية ،ومهارة اليد العاملة
اللبنانية والطلب العربي الكبري عليها،
املصرفية اليت كانت تؤدي
والسرية
ّ
ّ
الدور األساسي يف جذب األموال
واالستثمارات.
بعدها ،كانت النكسة العربية يف
العام  ،1967و «اتفاق القاهرة»
أقر نقل
يف العام  ،1969الذي
ّ
الالجئني الفلسطينيني إىل لبنان.
ووقع االقتصاد اللبناني يف الفخ
السياسي ،حني ُأغرق بأموال السلطة
أسس للحرب األهلية
الفلسطينية ،ما َّ
يف ما بعد.
يف العام  ،1975اندلعت احلرب
واستمرت حتى العام ،1990
األهلية،
ّ
ّ
إذ ُق ِّد َرت اخلسائر املباشرة اليت أصابت
رأس املال اإلنشائي والتجهيزي يف
القطاعني العام واخلاص بنحو 25
مليار دوالر أمريكي ،مع ما رافقها من
انهيار يف سعر صرف اللرية اللبنانية
يف العام  ،1992وبناء منظومة مالية
تثبت سعر اللرية مقابل
جديدة
ّ
الدوالر.
ويف العام  ،2005أحدث اغتيال
الرئيس رفيق احلريري زلزا ً
سياسيًا
ال
ّ
يف البالد ،لكنها استطاعت ختطي
األزمة اقتصاديًا وماليًا عرب رفع معدل
الفوائد على الودائع باللرية اللبنانية.
وبعدها ،وقع العدوان اإلسرائيلي يف
متوز/يوليو  ،2006وما جنم عنه من
تدمري ممنهج للبنى التحتية واملدن

والقرى اللبنانية.

من االنهيار إىل صندوق النقد

بالعودة إىل املاضي القريب ،وحتديدًا
العام  ،2017اختذت إدارة الرئيس
دونالد ترامب القرار بانهيار لبنان،
ّ
وشكلت زيارة وزير اخلارجية األمريكي
آنذاك مايكبومبيو إىل بريوت يف آذار/
عمليًا ببدء مرحلة
مارس  2019إيذانًا
ّ
االنهيار اليت أشرف على تفاصيلها
منذ أيلول من العام نفسه مساعد وزير
اخلزانة األمريكية مارشالبلينكسلي.
حينها ،زار هذا املسؤول لبنان للمرة
الثانية يف مسريته ،وقال للبنانيني:
«أنتم تستخدمون كميات من الدوالرات
أن
أكثر من حاجتكم الفعلية ،أي ّ
سرب من عندكم ،وهذا
الدوالرات ُت ّ
ّ
يتوقف».
جيب أن
بعد هذا الكالم ،بدأ شح الدوالر،
وانطلقت لعبة سقوط اللرية اللبنانية
أمام العملة اخلضراء وتهريب ما تبقى
من العمالت الصعبة إىل اخلارج،
وصو ً
ال إىل انفجار الشارع يف 17
تشرين األول .وقد عاون بلينكسلي
يف إمتام ما أوكل إليه ثالثي اخلارجية
األمريكية ديفيد هيل وديفيل شينكر
والسفرية دوروثي شيا.
ذهبت إدارة أمريكية وأتت أخرى
برئاسة جو بايدن ،واستمرت بالنهج
التدمريي نفسه ،بل زادت الوترية
بفرض حصار سياسي واقتصادي على
سرع خطوات االنهيار ،وصو ً
ال
لبنانّ ،
إىل مرحلة اإلفالس املمنهج.
أن الواليات
وحتى ال
يظن البعض ّ
ّ
املتحدة استطاعت مبفردها إمتام هذه
بد من التأكيد هنا على
املهمة ،ال َّ

بيان التجمع املاروني
االسرتالي
اعادة انتخاب فهد جعيتاني باإلجماع رئيسا للتجمع املاروني االسرتالي
عقد التجمع املاروني االسرتالي
اجتماعه السنوي العام يف مساء
االثنني  4نيسان 2022
بحضور كافة اعضاء التجمع.
كان االجتماع فرصة لعرض
آخر املستجدات على كل
الساحتني اللبنانية
من
واالسرتالية اضافة اىل مناقشة
وتقييم االمور الني تهم
املجتمع املاروني يف لبنان ويف
اسرتاليا.

املسؤولية الكاملة لبعض احلكومات
السياسية اليت
اللبنانية واجلهات
ّ
اشرتكت يف خمططات واشنطن
التدمريية ،اليت أفضت إىل فرض
إفالس سياسي ،وإىل االرتهان للخارج
وغياب املشاريع اإلنقاذية احلقيقية
قبل الوصول إىلاجملاعة.
إن مساع تصرحيات عن
بالتأكيدّ ،
إفالس الدولة واملصرف املركزي
ليس جديدًا ،ومل يكن أمرًا خافيًا على
لكناجلديد هو توقيت هذا الكالم
أحدَّ ،
عشية االنتخابات الربملانية يف أيار
املقبل ،والذي يراد به اآلتي:
 -1تثبيت ّ
خطة اخلسائر على حساب
املودعني ،وحتميلهم  %75منها،
ومنثم إعطاؤهم ما تبقى من أمواهلم
باللرية اللبنانية اليت فقدت قيمتها.
 -2حتميل الدولة اللبنانية املسؤولية
الكاملة ،وتربير القرار الذي ُيعد

لبيع أصوهلا الحقًا ألصحاب النفوذ
واألموال ،كما مت يف السابق تربير
االعتداء على األمالك البحرية العامة
وخصخصتها.
إجياد م ّربر الستخدام احتياطي
-3
دولية
جهات
ملصلحة
رهنه
أو
الذهب
ّ
حتت عنوان «مساعداتإلنقاذ ما تبقى
من الدولة يف لبنان».
 -4إخضاع مجيع الفرقاء السياسيني
لقرار اللجوء إىل صندوق النقد الدولي
كخيار إنقاذي وحيد.
ختامًا ،هل بات املطلوب إفراغ
االنتخابات الربملانية من مفعوهلا عن
طريق توقيع االتفاق مع صندوق
النقد قبل إجرائها ،حبيث ترتبط نتيجة
صناديق االقرتاع حكمًا بالشروط
والسياسة اليت سريمسها الصندوق،
وبالتالي تصبح بال أي جدوى سياسية
واقتصادية واجتماعية؟

Mayoral Message
عزيزي املقيم

اجتمعنا لرعاية بعضنا البعض.

شهر نيسان  /أب��ري��ل ه��و وقت
خاص يف تقويمنا الروحي .يف 2
نيسان الجاري بدأ آالف املسلمني
يف مدينتنا ويف جميع أنحاء العالم
شهر رمضان املبارك.

أن��ا ف��خ��ور بمدينتنا وثقافتها
النابضة بالحياة  ...الناس من
جميع األجناس واألديان .ونشعر
باالمتنان إلتاحة الفرصة لنا خالل
ه��ذا الوقت املهم للتعرف على
هذه الثقافات والتقاليد املختلفة
واالحتفال بتنوعنا الذي وهو أكرب
قوة يف كانرتبري بانكستاون.

ستكون
للمسيحيني،
بالنسبة
اح��ت��ف��االت ع��ي��د ال��ف��ص��ح قريباً
وسيحيي اليهود عيد الفصح .أقدم
لكم جميعـًا أحر تمنياتي.

كما وناقش الحاضرون املشاريع الخريية وغريها ملا يعود بالخري اىل كافة ابناء الطائفة واىل لبنان
و اسرتاليا.
ويف جو تميّز بالتوافق و التناغم اختار الحاضرون غيتا نعمة اهلل إلدارة العملية االنتخابية وفقا»
للدستور وجاءت النتيجة كما يلي:
رئيس التجمع  :فهد جعيتاني
نائب الرئيس االول  :غسان عويط
نائب الرئيس الثاني  :فرج حرب
األمني العام  :ريمون ابي عراج
نائب امني عام  :جان عراج
امني الصندوق  :غيتا نعمة اهلل
نائب أمني الصندوق :كلوفيس ّ
بطي
مستشار :طوني ب .سليمان
مستشار :جورج حنا.

س�لام��ا وفرحاً
ً
أال أمطركم اهلل
لقد ح��ان ال��وق��ت أيضـاً للتفكري وتقدماً وإزدهار اً.

امني عام التجمع املاروني االسرتالي
سيدني -اسرتاليا

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

صادر عن ريمون ابي عراج

خ�ل�ال ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك،
يستفيد مجتمعنا املسلم من هذه
الفرتة للصيام والصالة والتأمل يف
حياتهم .وقت للتفكري يف العطاء
للجمعيات ال��خ�يري��ة ومساعدة
املحتاجني.
يف تحديات العام املاضي واأللم
واملعاناة التي مر بها أصدقاؤنا
وعائالتنا ولنعكس كمجتمع كيف

دعونا جميعـًا نستلهم جوهر هذه
املناسبات املقدسة لنعكس ونـجدد
إيماننا وتذكرينا بااللتزام امللقى
على عاتقنا تجاه بعضنا البعض؛
عائالتنا وأصدقائنا والضعفاء يف
مجتمعا تنا .
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مـقاالت وتـحقيقات

العامل يبـحث عـن قـيادة
شاهر الشاهر

رمبا تكون الفرصة قد جاءت ملوسكو نتيجة فعل خارج نطاق
احلسابات الدقيقة ،وال حتى كثمرة لرؤية اسرتاتيجية أو دراسة
مستقبلية.
بعد نهاية احلرب الباردة وانهيار االحتاد السوفياتي ،برز نظام
القطبية األحادية الصلبة ،والذي ّ
مثل عالمة فارقة يف تطور
النظام الدولي والعالقات الدولية ،فتزايدت أولوية العامل
االقتصادي ،وبرزت الثورة العلمية والتكنولوجية ،وتراجعت
أهمية القوة العسكرية يف إدارة العالقات الدولية ،وبرزت
غيت املفاهيم السائدة يف فهم
نظريات فكرية وأيديولوجية رّ
العالقات الدولية ،وانقسم العامل إىل نوعني من الدول :دول
حتكمها التكنولوجيا ،ودول تتحكم فيها األيديولوجيا .وظهر
فاعلون جدد من غري الدولُ ،
وأفِرغت السياسة من مضامينها
االجتماعية واالقتصادية ،وسيطرت عليها أبعاد طائفية وعرقية
ومذهبية تعتمد الغرائز واالنغالق الفكري ،على حساب السياسة
اليت تعتمد على العقل والفكر .وبدا واضحًا الفرق بيننا وبني
الغرب ،فهم يصنعون قضايانا ،وحنن ّ
حنلل قضاياهم ،لكن
يفسر
الذي
الفكر
الفكر الذي يصنع الواقع ،أرقى بكثري من
ّ
الواقع كما هو.
واليوم ،يشهد العامل إرهاصات االنتقال من النظام الدولي
األحادي القطبية إىل نظام دولي آخر مل ترتسم مالحمه بشكل
مؤكد ،لكن اإلشارات تشي بأنه سيكون نظامًا متعدد األقطاب،
بعد أن عاش العامل يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية
ّ
يف ظل النظام الثنائي القطبية الذي انتهى
بتفكك االحتاد
السوفياتي وبروز الواليات املتحدة األمريكية كقطب مهيمن
على الساحة الدولية ،فأصبح النظام الدولي أحادي القطبية
وبشكل قوي وصلب .لكن تلك الصالبة ما لبثت أن حتولت
إىل قطبية ّ
هشة أشعرت الكثري من الدول «غري القانعة» بأن
الفرصة ستكون ساحنة رمبا.
وبدا واضحًا أن القوة الشاملة للواليات املتحدة األمريكية
بالتفوق العسكري على مجيع
بدأت بالرتاجع ،وإن احتفظت
ّ
ّ
دول العامل .فعلى الصعيد االقتصادي تظهر
املؤشرات حجم
املديونية الكبرية على احلكومة األمريكية ،أما على صعيد القوة
الناعمة فقد بدت صورة الواليات املتحدة باهتة ،يف ظل فشلها
الكبري يف مواجهة فريوس كورونا وانكفائها عن تقديم املعونة
لدول العامل ،وهو ما أعطى الفرصة للصني ألن تربز يف هذا
اجلانب عرب تقديم الدعم الكبري لدول العامل ،يف ظل االتهامات
مسته «دبلوماسية اللقاحات».
األمريكية هلا باستخدام ما ّ
أما روسيا ،فقد بدأت تشعر بفائض قوة بعد جناحها يف اإلمساك
بامللف السوري ،ويف ظل تراجع الدور األمريكي يف املنطقة،
والذي ُتّوج باالنسحاب األمريكي املهني من أفغانستان .هذا
االنسحاب الذي وضع حلفاء أمريكا يف املنطقة يف موقف حمرج،
بعد أن شاهد العامل كله كيف ترك األمريكيون َمن عمل معهم
من األفغان.
وكان الرئيس بايدن ،منذ وصوله إىل السلطة ،قد تعامل
مع حكام الشرق األوسط من األصدقاء بشيء من الفوقية
أي منهم خالل عامه األول .ومع
والتعالي ،فرفض استقبال ّ
اإلعداد للحرب األوكرانية من قبل اإلدارة األمريكية ،اضطر
الرئيس بايدن إىل استقبال أمري قطر ،رغبة منه يف الضغط
لسد الفجوة يف حال توقف
على قطر لزيادة اإلنتاج من الغاز،
ّ
الغاز الروسي عن الوصول إىل أوروبا.
ضد الصني واالتهامات األمريكية مل
وكان التصعيد الكالمي
ّ
تتوقف ،بل إن اسرتاتيجية احتواء الصني كانت هي األولوية
على أجندة السياسة اخلارجية األمريكية .لكن السياسة الصينية
اهلادئة ،والعقل السياسي الصيين املفعم بالرباغماتية وصياغة
األهداف والسعي إىل حتقيقها ،هذا السلوك من قبل الصني
مؤجلة مرحليًا على أقل تقدير،
استطاع أن جيعل املواجهة معها ّ
فكانت املواجهة األمريكية والغربية مع روسيا هذه املرة.
روسيا اليت مل يكن أمامها خيارات ،فإما السكوت والسماح
للناتو بالوصول إىل حدودها وتهديد أمنها ،وإما املواجهة
والتصعيد واستثمار اللحظة التارخيية اليت يشهدها النظام
الدولي .فالواليات املتحدة عاجزة عن خوض أي حرب مباشرة،
ّ
مفككة
وأوروبا
ومقسمة ،ودوهلا األقوى (بريطانيا – فرنسا -
ّ
أملانيا) تعيش أسوأ عصر هلا ،فربيطانيا خارج االحتاد األوروبي،
والرئيس الفرنسي مشغول باالنتخابات الرئاسية اليت
تهدد
ّ
مستقبله السياسي ،أما أملانيا فمستشارها حديث العهد
وتنقصه اخلربة واحلنكة السياسيتان اللتان متتعت بهما مريكل
اليت ّ
جنبت أملانيا الكثري من املشاكل.
ً
ً
لقد ّ
اتضح لنا أن األوروبيني خصوصا ،والغرب عموما ،مل يكونوا
يف الواقع كصورتهم املرسومة يف أذهاننا أو كما كنا نعتقد،

ّ
واتضح أن أوروبا قارة
عجوز بكل ما حتمله
معنى،
من
الكلمة
ً
جليا من هي
وتبينّ لنا
ّ
الدول الفاشلة والنظم
ّ
اهلشة غري القادرة على
أي أزمة تعصف
مواجهة ّ
بها.
وألن األحداث التارخيية
الكربى أحداث مركبة
أكثر
فيها
يتداخل
من عامل ،مل تشذّ
احلرب األوكرانية عن
تلك القاعدة .فالقوى
احلاضرة يف املشهد
كانت قادرة على التقاط
التارخيية،
اللحظة
فكانت احلرب اليت
ستشكل منعطفًا كبريًا
يف املشهد الدولي.
العسكرية
فاخلسارة
غري
تبدو
ملوسكو
واردة يف ظل التهديد
باستخدام
الصريح
السالح النووي يف حال

يشهد العالم ارهاصاات االنتقال من النظام األحادي القطبية اىل نظام عاملي آخر لم ترتسم مالمحه بشكل مؤكد

اضطرت إىل ذلك .أما العقوبات االقتصادية ،فمن املؤكد أنها
مل تفاجئ موسكو ،حيث قامت بتحويل جزء كبري من احتياطياتها
ّ
ووقعت اتفاقيات مع الصني
إىل الذهب واليوان الصيين،
وإيران ستكون موسكو قادرة من خالهلا على كسر طوق
العقوبات الغربية.
إن إعالن الرئيس بوتني عدم بيع النفط والغاز إال بالروبل ،هو
حدث تارخيي مل ُيعجب الكثريين رمبا ،فبدأوا بشتمه واهلجوم
ِ
متناسني حقيقة أن شتم احلدث
عليه والتقليل من شأنه،
تغيه وال ّ
تقلل من تبعاته ،واخلربة التارخيية تنبئنا
التارخيي ال رّ
بأنه لو جنح فستتم اإلشادة به والثناء على َمن فعله .ولعل
هذا احلدث سيكون له دور كبري يف إنهاء القطبية األحادية ،من
دون احلاجة إىل خوض حرب عاملية ثالثة.
إنها حركة التاريخ ،فالتاريخ أحيانًا يهدي للمجتمعات فرصًا من
هذا النوع ،لكن ليس كل اجملتمعات قادرة على اقتناص تلك
الفرصة ،إال إذا أدركت أهمية تلك اللحظة التارخيية ،وهذا
اإلدراك هو املهمة األوىل واألصعب اليت جيب على النخب
التنبه إليها والعمل على استثمارها ،وهو ما برز يف احلالة
ّ
الروسية ،حيث ظهر دور النخب واالسرتاتيجيني الروس ،أمثال
ألكسندر دوغني وغريه.
ورمبا تكون الفرصة قد جاءت ملوسكو نتيجة فعل خارج نطاق
ّ
املعقول
املنظم أو احلسابات الدقيقة ،وال حتى كثمرة لرؤية
اسرتاتيجية أو دراسة مستقبلية ،لكنها فرصة إذا ّ
مت استثمارها
فستغي من وزن روسيا كالعب على الساحة الدولية .فوزن
رّ
الفاعل السياسي ال يكون عادة بالشعارات واللغة اخلطابية ،بل
بامتالكه ملرتكزات الفعل السياسي ،وأهمها العلم والشجاعة
واحلكمة.
ِ
فالتاريخ مل ينته باهليمنة األمريكية على العامل ،وال الثقافات
انصهرت يف سياق الصدام احلضاري ،فالتاريخ يف حراك دائم،
والثقافات شاخمة مل تهتز يف وجه رياح العوملة واألمركة،
ولعل احلوار بني احلضارات هو األقرب إىل العقل واملنطق
ّ
واإلنسانية .كما أن سلطة املركز مل
حتل حمل الدولة الوطنية
والقومية املستقلة يف األطراف ،وحقوق اإلنسان اليت ينادي
بها اآلخر يف العامل ،هي جزء من أعمال التحرر والتنمية ،وهي
وم ِ
راميه قبل العوملة ،ومنذ أكثر من
جزء من غايات اإلسالم َ
أربعة عشر قرنًا ،والتنوع الطائفي والثقايف واملذهيب القائم
يف منطقتنا ،مل يكن إال شك ًال من أشكال التعددية اليت كانت
عامل قوة وبناء ،ال نقطة ضعف أو أداة للهدم.
واليوم ،وعلى الرغم من كل التصرحيات واملؤمترات والعقوبات
الغربية ،جند أن موسكو ماضية يف حربها ،اليت لن تتوقف
بتقديري إال بعد حتقيق األهداف املعلنة هلا ،ولعل اخلاسر
األكرب هو أوكرانيا ،ومن خلفها الدول األوروبية اليت بدأت
تئن حتت وطأة ارتفاع األسعار وازدياد معدالت التضخم .بل
ّ
أعباء مل تكن
إنها ستتحمل
تتوقعها من حيث البحث عن مصادر
ً

للطاقة البديلة ،وما يعنيه ذلك من حاجة إىل رأس مال كبري،
أو شراء الغاز األمريكي املرتفع الثمن .ولعل املشكلة الكربى
واألكثر أهمية أن تلك الدول بدأت تفكر جديًا يف بناء جيوش
قوية ،وهو ما سيحقق للواليات املتحدة األمريكية اهلدف األهم
من هذه احلرب ،أال وهو بيع السالح خدمة للمجمع الصناعي
احلربي.
من هنا فقد بدأت الدعوات األوكرانية إىل التفاوض ،بعد أن
خذهلم اجلميع ،وبعد اخلطابات املتعددة اليت ألقاها زيلنسكي،
سواء إىل الداخل األوكراني أم إىل االحتاد األوروبي ،أم
االستجداء الذي قام به يف كلمته أمام الكنيست اإلسرائيلي،
مشبهًا ما حيدث يف أوكرانيا باحملرقة املزعومة اليت
تعرض
ّ
ّ
ّ
هلا اليهود،
قدمته له أوكرانيا
مذكرًا الكيان الصهيوني مبا ّ
قبل مثانني عامًا،
مضمنًا خطابه كل مضامني احلقد والكراهية
ّ
والتحريض ،ورافضًا احلياد اإلسرائيلي املزعوم ،وهو ما أعلنه
صراحة بأنه جيب على «إسرائيل» أن ال تقف على احلياد ،وأن
تزوده بالسالح ،وخاصة القبة احلديدية .وبعد الفشل يف ذلك،
ّ
بدأ بتوجيه الدعوات املتكررة إىل الرئيس بوتني للقائه ،متناسيًا
أن التفاوض ال يكون إال وفقًا لوزن الفاعل السياسي وقوته
وحتالفاته الدولية وفعاليتها ،ومن هنا فإن بوتني يرفض حتى
اللحظة اجللوس معه إىل طاولة املفاوضات ،انطالقًا من إدراكه
لقوة روسيا ومكانتها ودورها وقدرتها على الفعل.
لقد أصبح من الواضح للجميع أن الواليات املتحدة األمريكية مل
وحتمل نفقات قيادة
تعد قادرة على البقاء يف مركز الريادة
ّ
العامل ،وبالتالي مل تعد أمريكا هي الدولة الرائدة يف العامل.
ولعل ما شاهدناه من عجز كبري يف طريقة تعاطي اإلدارة
األمريكية مع أزمة كورونا خري دليل على ذلك ،والذي ُتّوج
آنذاك بإعالن الرئيس ترامب أنه لن يدفع األموال املرتتبة على
الواليات املتحدة ملنظمة الصحة العاملية ،واليت تبلغ  ٪15من
متويل هذه املنظمة.
وسط ذلك املشهد املرتبك ،نرى العامل وكأنه يعيش حالة من
الفوضى أو انعدام اجلاذبية ،فالكل يسبح يف فلكه من دون
أن يكون قادرًا على تغيريه ،وهو ما جيعل اجلميع يفكر يف
البحث عن قيادة تعيد إىل هذا الكوكب توازنه وتأخذه بعيدًا عن
ّ
خملفات القطبية األحادية.
ً
إن األوضاع االقتصادية يف مجيع دول العامل تزداد سوءا،
وهناك اآلالف من الشركات اليت أعلنت إفالسها يف أوروبا
وأمريكا ،بينما الشركات الصينية عادت إىل اإلنتاج بقوة
وسرعة كبريتني ،وحققت أرباحًا خيالية ،وهو ما سيساعد
الصني على تقليص الفجوة االقتصادية بينها وبني الواليات
املتحدة األمريكية ،وستلعب تقنية اجليل اخلامس دورًا كبريًا
يف ذلك ،وسيكون جزءًا من مستقبل العامل يتمحور حول إذا ما
حتمل نفقات قيادة العامل وراغبة يف
كانت الصني قادرة على ّ
ذلك ،أم ال؟
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مــناسـبة

مرده أسرتاليا حييي حفله السنوي هلذا العام حبضور سياسي وشعيب حاشد

العمل يف سبيل احلفاظ على وجه لبنان احلضاري يف كل ما
صحية وشخصية .
أحيا مرده أسرتاليا حفله السنوي هلذا العام ،حبضور النائب طوني صويف كوتسيس ألسباب
نفعل،
َ
ّ
يامة لبنان فيبقى اللبناني منارة علم وثقافة أينما كان .
صِة «زوم» .
َعَّرف احلفل املهندس بدوي احلاجُ ،مشددًا على
َّ
فرجنية يف َب ٍث َح ّي ِع َرب َم َن ّ
«أن ِق َ
َ
ُ
َ
ٍ
ّ
هور أو تباهَ ،بل أنها تبدأ بالتشخيص بعدها كان للنائبة ويندي ليندساي كلمة عن حزب األحرار ،أشادت
وليست َم
واجب
وقد َأ َّم صالة «الفوديفيل الكربى» حشد من خمتلف األحزاب اللبنانية هي
َ
َ
شروع ظ ٍ
ٌ
الفعال يف اجملتمع األسرتالي ،كما
أدت إىل ما حنن عليه اليوم ،من فيها باجلالية اللبنانية ودورها
واألوسرتالية ومن كافة الروابط واجلمعيات واألفراد ،إضافة إىل الصحيح لألسباب الرئيسية اليت ّ
ّ
سار َ
ِ
العديد من الكهنة والنواب والوزراء األسرتاليني ،وعلى رأسهم
وخ ْيبة» وأضاف احلاج «فالدولة اللبنانية ما زالت مَتلك كل شكرت مرده أسرتاليا على احلضور الدائم يف كل اجملاالت اليت تدعم
انك ٍ
اً
ْ
ِ
ِ
ودفعه يف لبنان واللبنانيني يف أسرتاليا.
رئيس دير مار شربل األب شربل عبود ،األب جان قرعان
ممثل املرافق ،القادرة على امداد اخلزينة والنهوض باالقتصاد َ
اً
الً
ً
بقية ُد َول اجلوار وكانت كلمة أيضا للنائب ستيف كامرب ممث حزب العمال وزعيم
مطران الروم األرثوذكس باسيليوس قدسية ،األب نبيل كابلو
س عملية ُم ّ
أس ٍ
ممثل الطريق الصحيح على ُ
تطورة ،حُتاكي ّ
َ
مفصلية املعارضة كريس مينس ،حيث تضامن مع الشعب اللبناني يف لبنان
وختم قائالً « االنتخابات النيابية اللبنانية القادمة ستكون
مطران الطائفة السريانية ماالتيوس ملكي ملكي ،ممثل رئيس حزب «
َ
َ
ِ
ِ
العمال واملعارضة يف الوالية ،كريس مينس ،النائب ستيف كامرب،
أن الشعب سيقول كلمته وما مير فيه من خيبات وضائقة اقتصادية ،ودعا لدعم لبنان يف كل
قدر كبري م َن األهمية ،حيث ّ
وهادفة وعلى ٍ
ً
الفعال بني أبناء اجلالية
احملافل الدولية ،كما أثنى على دور املرده
وممثلة للنائب والوزير مهما َعَلت الضغوط اخلارجية منها والداخلية وحتى اإلعالمية».
النائبة ويندي ليندزي عن حزب األحرار احلاكم
ّ
منصة «زوم» العربية يف أسرتاليا .
مارك كوري ،السيناتور شوكت مسلماني ،نائبة منطقة غرانفيل بعد ذلك كانت كلمة للنائب طوني فرجنية من لبنان عرب
ّ
شدد على أهمية دور تيار املرده التشريعي يف السنوات األربع ِختام الكالم كان ملسؤول مكتب املرده يف أسرتاليا ،السيد فادي
جوليا فني ونائبة منطقة بانكستاون تانيا ميهايلوك ،إضافة ًإىل حيث ّ
أن املرده كان رأس احلربة يف حماربة الدعم يف َمّلو ،حيث شدد على التكاتف والتعاضد فيما بيننا كجالية واحدة
نائب رئيس بلدية مدينة كانرتبري/بانكستاون بالل احلايك
وعضوي املاضية وكيف ّ
َ
اجمللس النيابي ،لتوفري املال وإعادته للمودعني الذين َخ ِسروا جنى ُم َو َّحدة ونبذ كل الشوائب اليت تعرتض طريقنا يف الوصول إىل
بلديتها جورج زخيا وراشيل َحريقة.
ُ
ُ
كذلك حضرت األحزاب والتيارات اللبنانية ،منها احلزب السوري عمرهم ،بدل صرفه وبطريقة عشوائية.
واملغترَ ِ ب يف الوصول
«تكاتف قوي» ،ولفت َمّلو ،اىل دور األحزاب
امل َ
الصعاب باإلجيابية ُ
القومي االجتماعي ،القوات اللبنانية ،الكتائب اللبنانية ،التيار الوطين وشدد النائب فرجنية على التكاتف والتعاضد بني اللبنانيني يف إىل لبنان َ
طلقة
الغ ّد ،وأكد على ضرورة
مواجهة ِّ
َ
العَلوي وحشد من لبنان واخلارج والعمل على قيامة الدولة اللبنانية جمددًا .وأضاف مهما كانت كبرية.
احلر ،احلزب االشرتاكي ،حركة الشباب املسلم َ
الدور الذي لعَبته األحزاب يف األعمال اخلريية
الروابط واجلمعيات وعلى رأسهم الرابطة املارونية والتجمع املاروني فرجنية قائال «اقرتعنا بورقة بيضاء يف االنتخابات الرئاسية ،وكنا كذلك شدد َمّلو على ّ
األسرتالي ومجعية بطل لبنان الزغرتاوية ومجعيات كفرصغاب ،ضد السياسات املالية وضد الدعم ومع التحقيق اجلنائي ،وحنن مع واملساعدات املادية والطبية والغذائية لوطننا األم يف هذه األوقات
الستعادة األموال املنهوبة العصيبة  .ودعا ّ
ِ
امللو اجلميع لتجديد باسبوراتهم اللبنانية كي ُيشاركوا
كفرصارون ،كفرزينا ،أرده ،بان ،وباقة من أهل الصحافة واإلعالم كلن يعين كلن أمام احملاسبة والقضاء
إىل خزينة الدولة ،ولكن لن نقبل باالستخفاف بذاكرة الناس وغش يف االنتخابات االغرتابية النيابية القادمة.
ورجال األعمال .
فرجنية بكلمة
وختم النائب
وقد اعتذر عن احلضور ،ويف اليوم َع ْي ِنه ،املطران
الصباح
الذي امتد حتى ساعات
الربنامج الفنيّ احلافل،
شكر لـ بعدها
وتضليلهم».
املاروني أنطوان الناس
َّ
َ using
Authorised
Sophieبدأby
Cotsis
طونيMP.
Funded
parliamentary
entitlements
ّ
ِ
وحثهم على مواصلة األوىل.
واالنتشار
شربل طربيه ،املطران ماالتيوس ملكي ونائبة منطقة كانرتبري «األخوة» يف تيار املرده يف أسرتاليا
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مـناسبة

النائب عثمان علم الدين مرشح الئحة «انقاذ وطن» اليت يرأسها اللواء أشرف ريفي يزور سيدني
وصل اىل سيدني قادمـًا من لبنان
سعادة النائب عثمان علم الدين
املرشح عن مقعد املنية يف الئحة
انقاذ وطن والتي يرئسها اللواء
اشرف ريفي وذلك يف زيارة
قصرية ملدة  ٦أيام حيث كان
يف استقباله عدد من ابناء املنية
وعلى رأسهم جمعية ابناء املنية
وضواحيها الخريية ..ومن ثم
انتقل الجميع اىل مركز الجمعية
حيث كانت حشود من ابناء
الجالية املناوية يف انتظاره.
عرف الحفل االخ نزيه الخري ومن
ثم كانت كلمة ترحيبية ألقاها
رئيس الجمعية الحاج مصطفى
محفوض.
بعده كانت كلمة النائب علم
الدين ابرز ما جاء فيها :
*نحن اصحاب القرار
*وجودي بينكم اليوم انساني
ولم تحول دون مجيئي مشقة
السفر وعناؤه.
*انتم اهلي وأحبتي ومنكم
استمد قوتي وعزمي على
االستمرار يف مسريتي التي
عاهدتكم عليها لوحدة ابناء
املنية.
*هناك خطان يف لبنان خط

نزيه الخري يعرف الحفل

ممانعة وخط سيادي.
*تحالفنا مع من يشبهنا يف
السيادة.
*قرار املنية يتخذه ابن املنية
*لم ولن نقبل بالوصاية من اي
جهة او طرف وانتم يف االغرتاب
شركاء اساسيون يف صنع القرار
املناوي.
*االغرتاب االسرتالي انقذ املنية
من فلتان امني ومن أزمة مالية
واقتصادية وكلمة شكر قليلة
عليكم.
*اثبتت الجالية املناوية انها
الحصن الحصني والداعم
االساسي ألهلها يف الوطن األم

والسند الدائم والتضحيات التي
قدمها ويقدمها االغرتاب هي
التي انقذت لبنان من انهيار
حتمي.
*لبنان لن يكون اال لكل اطياف
الشعب اللبناني وأي سالح غري
سالح الجيش والقوى االمنية
هو سالح غري شرعي.
*لبنان عروبي االنتماء وهو
من مؤسسي الجامعة العربية
وعالقات لبنان مع اشقائه العرب
يجب ان تبقى ممتازة ومميزة .

النائب الضيف وحضور

جانب من الحضور الكثيف

ؒ
ʅŷʆƚǽ;Ǿ:ʆ ƚǽ<Ǽȷ

:ƛɖǾȜ ÊƚǾׁʅŊ ȖǾȓ ŤǾ
ؒ
ɏðòŤȖǾƦ;ťïӦťǺɖĸǽǾ
ţȗȞƧǾֿ ȶ%Ƞʅ;Ǿ ʆį͜ӥ  ȟƚʇïœʅŷ ȟȠ
Ȝ ïʆ%ƨǺ Ȗ;Ƥ ȟȷǺòȟȖǾȞȗ ȟɔï·ɏÈ ʇð
ֵCOVID-19̥Ǿņïؒ Ť;Ƞ

ɑťïȓÊ¶;Ģ &Ʀ;ʇ Ȗɑʇɖƚ;Ǿ:ƛɖǾȜ ÍǾ
ֿïHƨ ɔ  ȗ، ť16ïȖŤǾȞȗŬǽ%<:ȟƨË ֵɏðòؒ Ťȗ
ɑʆȠ HǾƦ;ťïƦʆƚǽ<Íȟȗïȶį ɑI͛IɏÊȗ8ïȗɔ
ƦǾɖĸǾ:ƛɖǾȜ ÊƚŷֿCOVID-19 ƚǾȞȗ
ֵȜͦɏðòؒ ŤȗɑťïӦť

Ӧť Book
ȠɔíɖƨĞɔïʆŶǾʅȟœɖǾɏÊť
ġȖǾő¶&Ǽĸ<ɔ
nsw.gov.auɏí
ʇò&ȕƛ
your booster vaccination
today. Visit nsw.gov.au
or call
the
National
Coronavirus
Helpline on ʆ¶Ǿï;·ֵ1800
1800 020 080 for
ֵɑʆȶŶĮǾɑȖï;ǾʅŷɑʆȠ
ȗɏÊť
ġȗӦťǺɖĸǽǾ֔í
020assistance.
080ȕƛïǾ
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موضة ومـشاهري

جوائز األوسكار  :2022أزياء النجوم على البساط األمحر بالصور

أالنا هايم

أوليفيا كوملان

جيسيكا تشاستني

إميليا جونز

زيندايا

زيندايا

بعد أن كان ظهور الفنانني
على
وتبخرتهم
والفنانات
البساط األمحر يف حفل توزيع
جوائز األوسكار العام املاضي
حمدودا بسبب قيود كوفيد
 ،19استعاد احلفل هذا العام
تألقه مع عودة النجوم يف أبهى
أثوابهن وحللهم.

أالنا هايم

بدت أالنا هايم ،بطلة فيلم
«ليكوريش بيتزا» ، ،يف إطاللة
كالسيكية بثوب رقيق متعدد
الطبقات بالرتتر ،مقرتن بصندل
فضي بسيط وطالء أظافر بلون
فاتح .عندما ننظر إليها ،نعتقد
أننا أمام حورية حبر بهية.

ويل سميث

جيسيكا تشاستني

كان الرتتر أيضا يزين ثوب
جيسيكا تشاستني بتنورته
الطويلة الواسعة ،ومتوجاته اليت
توحي بأزياء حفالت الرقص
الكالسيكية .خيتلف الثوب متاما
عن ثياب الثمانينات اليت كانت
ترتديها يف فيلم «عينا تامي
فاي» الذي فازت عنه جبائزة
أوسكار أفضل ممثلة هلذا
العام.

كودي سميت ماكفي

ختلي كودي مسيت ماكفي،
املرشح جلائزة أفضل ممثل
مساعد ،عن خيار حلة السهرة
السوداء ،واختار حلة وقميصا
من اللون األزرق الفاتح.
ارتدى
إطاللته
والستكمال
سلسلة فضية وقرطا .كما
ارتدى حذاء بكعب عال يزيد
من طوله عدة سنتيمرتات ،على
الرغم من أنه طويل القامة 187
سنتيمرتا.

إميليا جونز

تألقت إميليا جونز ،بطولة فيلم
«كودا» الفائز جبائزة أفضل
فيلم ،على البساط األمحر يف
ثوب ذهيب حيتضن قوامها
ويكشف اخلصر.

تيموتي شالوميه

أما تيموتي شالوميه فتخلى عن
رمسية ربطة العنق والقميص
متاما ،واكتفى بسرتة سوداء

راتشل زيغلر
موشاة بالرتتر تكشف صدره
العاري.

زيندايا

واختارت زيندايا ،اليت شاركت
شالوميه بطولة فيلم «ديون»
قميصا حريرا قصريا أبيض
اللون مع تنورة فضية مطرزة،
وحتلت بالكثري من األساور
إلضفاء املزيد من الربيق.

كريستني ستيوات

اختارت كريستني ستيوارت،
اليت رشحت ألفضل ممثلة عن
دورها الذي جتسد فيه األمرية
ديانا يف فيلم «سبنسر» ،إطاللة
جريئة ،فارتدت سرواال قصريا
وقميصا مفتوحا من الشيفون
األبيض وسرتة سوداء ،مع
تصفيفة شعر جريئة .وانتعلت
حذاء أنيقا عالي الكعب.

بيلي إيليش

أما بيلي إيليش فقررت أن
ختتار صيحة الفساتني ذات
الكشكشة ،فارتدت ثوبا طويال
مستوحى من العصر الفيكتوري.
أما شعرها فاختارت له اللون
األسود الفاحم ليتناسب مع
زينتها بالكحل األسود .فازت
األغنية الرئيسية لفيلم جيمس
بوند «ال وقت للموت» اليت
تغنيها إيليش جبائزة أوسكار

كريستني ستيوات
ألفضل أغنية.

أريانا ديبوز

فازت أريانا ديبوز جبائزة أفضل
ممثلة مساعدة عن دورها يف
فيلم «قصة احلي الغربي».
وبعد أن أبهرتنا بدرجات خمتلفة
من اللون األصفر يف حفل
توزيع جوائز البافتا واختيار
النقاد هلذا العام ،اختارت
اللون األمحر الساطع لثوبها يف
حفل توزيع جوائز األوسكار.
وبدت أنيقة يف اسرتخاء مرتدية
سرواال واسع الساق وقميصا
مماثال .أضافت عباءة فضفاضة
ملزيد من التألق.

فينوس وسريينا ويليامز

حضرت جنمتا التنس فينوس
وسريينا ويليامز حفل توزيع
جوائز األوسكار ،حيث ُرشح
ريتشارد»
«امللك
فيلم
املستوحى من تدريب والدهما
هلما لتصعدا كاثنتني من أفضل
بطالت التنس يف العامل.
ً
فستانا أبيض
ارتدت فينوس
مع أساور من احللي الفضية.
ً
ورديا
فستانا
واختارت سريينا
ً
ً
مزينا بأزهار سوداء مطرزة
وقفازات من الدانتيل األسود.

لوبيتا نيونغو

وتأتي لوبيتا نيونغو بإطاللتها

ميغان ثاي ستاليون
املتميزة يف حفل هذا العام
بثوب ذهيب ذي تنورة واسعة
أما أعلى الثوب فيزدان بعدد
من الزهرات الوردية املتأللئة.

أوليفيا كوملان

الربيطانية
النجمة
اختارت
املرشحة
كوملان،
أوليفيا
جلائزة أفضل ممثلة عن فيلم
فستانا
املفقودة»
«االبنة
كالسيكيا فضي اللون تضفي
عليه متوجاته بهاء ورقة.

جيسون موموا

ازدانت سرتة جيسون موموا
مبنديل باللونني األزرق واألصفر،
لوني العلم األوكراني.

نيكول كيدمان وكيث أوبرايان

ُرشحت نيكول كيدمان جلائزة
أفضل ممثلة عن جتسيدها
للممثلة والكوميدية لوسيل
بول لكنها خسرت أمام جيسيكا
تشاستني .سارت كيدمان على
البساط األمحر مع زوجها كيث
أوربان ،الذي كان يرتدي حلة
كالسيكية .وارتدت كيدمان
ً
رماديا بدون محاالت،
فستانا
ً
يزدان خبصر وذيل الفتني
للنظر.

دانيال كالويا

إطاللة جريئة لدانيال كالويا،
أحد الفائزين يف العام املاضي،

نيكول كيدمان وكيث أوبرايان
حيث ارتدى سرتة باللون
األزرق املخضر .وجاءت طية
صدر السرتة سوداء ،متناغمة
مع لون قميصه .وارتدى خامتا
ذهبيا ضخما.

ً
فستانا
ستاليون،
انسيابيا
ً
والفضي
األزرق
باللونني
يظهر اخلصر ،مع طالء أظافر
بلون اخلوخ وعقصة شعر
أنيقة .متناسقة مع لون
األظافر وعقدة أنيقة.

التقت جيسي باكلي ،اليت
رشحت جلائزة أفضل ممثلة
مساعدة عن فيلم «االبنة
املفقودة»  ،مبخرجة الفيلم،
ماغي جيلينهال ،على البساط
األمحر .ارتدت باكلي ثوبا
فاحتا ،بينما اختارت جيلينهال
ثوبا أسود يكشف الكتف مع
زخرفة ذهبية.

راتشل زيغلر

ُدعيت راتشل زيغلر ،بطلة
فيلم «قصة احلي الغربي»
للحفل يف آخر حلظة ،وقالت
إنها ليست متأكدة مما
سرتتديه .حلسن احلظ ،ارتدت
هذا الفستان األسود األنيق
املزين باخلرز مع حزام خلفي
ّ
معقود.

ويل سميث

بيل موراي

ماغي جيلينهال وجيسي باكلي

بدا ويل مسيث وكأنه سيد
اجنليزي أنيق حبلته السوداء،
قبل أن يصفع مقدم احلفل
كريس روك وقبل أن يفوز
جبائزة أفضل ممثل.

ميغان ثاي ستاليون

ارتدت جنمة الراب ،ميغان ثاي

بدا بيل موراي أنيقًا يف قميص
أبيض وأسود مع وشاح ّ
منقط
وقبعة بزخرفة جلدية .أما متثال
األوسكار الصغري امللفوف يف
الورق الفضي يف جيبه فكان
مصنوعا من احللوى .لقد كان
حفلاً طويال ،ورمبا شعر باجلوع
يف ختامه.
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THE KINGDOM SAT PRESENTS

What shall I do     
What shallwith
I do Jesus?
with Jesus?
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#&"
 7pm
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20 Arthur
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more info call
0419 931 376
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ليالي رمضان يف الكمبا
 أيار1 -  نيسان2
من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا واختربوا الثقافة
!وتذوقوا األطعمة األصيلة
..يفتح ليلياً من االثنني إىل الخميس
يمكنكم ان تستقلـّوا وسائل النقل
.العام وتخطي صفوف االنتظار
اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights
Initiative by

Silver Media Partners

Bronze Media Partner
CANTERBURY - BANKSTOWN

1920-2020
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY
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كــتابات

عـلى نـهدين من
عـطر وورد
ٍ

على نهدين من عطٍر
وورد
ّ
إعالنًا
التوت
متادى
لسردي
فأيقظ
جوع
يف دمي شيطان ٍ
األحالم
وأربك طفلة
ِ
ضدي
ّ
فمالي
هدوء
ال يشاطئين
ٌ
وال يربو
حدي
دليلك عند ّ
ّ
كأني
قمت من جثثي صليبًا
أبادل
توتك اجملنون حقدي
مسامريي
هليب
أصابع من
ٍ
ّ
تدق عليك يف سكر
التندي
ّ
سأصلب فيك فاكهة
تنامت
ْ
إلي رحيي
وأسبابي
وحشدي
العالي
توتك
أرمد
ّ
ارتشافٌا
ٍ
جرعة عن ظهر فقد
آلخر
وأترك
نهدك الباقي قشورًا
عاشق
ألول
ّ
ٍ
يأتيك بعدي
محمد عامر األحمد  -سورية

ٌ
حروف عشقتها الكلمات

ُ
الظلمة تبكي مطرًا
أسود
ْ
وأنا بني ُ
الظْل ِ
مة
والنور
ْ
أبقى منتظرًا
أترص ْد
ّ
وج ُه ِك،
أن يأتي ْ
مبتهجًا،
مسرور
ْ
شهور
أسابيع و
غياب
بعد
ِ
ٍ
ْ
ً
يّ
أزمنة
ظن
صارت يف
ْ
صور
ُ
وع ْ
َف َت َ
عال ْي
بنسائم ِع ِ
شق ِك
ِ
تتجد ْد
ام حياتي
ّ
أي ُ
ّ
قالوا  ..قالوا
**************
ْ
تتغزل!
قالوا :ال
َ
س ُي َ
عقل؟!
سألوا:
كيف َ
يتغز َل إنسان يف ُع ِمِر َك،
ْأ ْن
ّ
أو َي ْع ْ
شق
قالوا..
قالوا ..
قلت هلم:
ُ
ْ
زورق
ألنهار حياتي
احلب
إن
ّ
ِ
َّ
و حياتي ِإ ْن أهوى ُتصِب ُح
ْ
أعمق
مات عاشقة
َكِل ٌ
****************
ٌ
متعبة جاءتين تبكي
كلمات
ٌ
حترمين من حب
قالت لي :ال
ْ
ْ
فأنا أهوى ما تهوى من
ْ
أحرف
نس هواها
دعها لي ،وّا َ
و اِتركها لي ،فأنا َأ ْع َش ُقها،
دون سواها
َ
دعها لي،
َ
وَا ْ
أحرف أخرى
حبث عن
ِ
بكالم َك حتلو
أو َتتباهى

خالد الح ّلي

ما هو الفرق بني حياتنا املاضية
واحلياة احلاضرة؟
ما هو الفرق بني حياتنا
املاضية واحلياة احلاضرة؟
كان الناس يف احلقبات
املاضية شعارهم احملبة
واأللفة والتآخي يف ما
بينهم ..كانوا ال شيء
يبعدهم عن بعضهم غري
املوت .كانوا ممتلئني إميانا
وتقوى وحبا وعطاء وشفقة
ورمحة ،لكن يف هذه األيام
انعكست احلياة إىل األسواء
ألن الزمن الذي نعيش
فيه ضربه الطمع وحب
وتشرد
الذات واألنانية
ّ
األوالد عن أهلهم وإبعاد
األخوة عن بعضهم البعض،
عدة أسباب أخرى
ومع العلم يوجد هناك ّ
قسمت العائلة يف كل بيئة وكل مكان
ّ
وجمتمع ،ويف نفس الوقت ويف هذه
األيام فقدنا حمبة األقارب واجلريان وزاد
احلسد بني الناس وحياة األنانية القاتلة،
واصبح الناس كأنهم يف عامل أخر او أنهم
مبلبلون بعيدون عن أصول احلياة السليمة
والوصايا اإلهلية..
أين اصبح األميان املسيحي احلقيقي؟
هل هذا هو الغضب الرباني الذي أراده
اهلل ألهل املعصية الذين إبتعدوا عنه وعن
اجلبارة؟و
تعاليمه املقدسة وحمبته
ّ
هل فشل اإلنسان يف املعاملة احلسنة
وابتعد كل البعد عن اهلل لكي ّ
ينفذ تعاليم
معادية لتعاليمه املقدسة؟
مع األسف الشديد هذا هو الواقع الذي
نراه ونعيش فيه هو اجملتمع املريض من
مجيع اجلوانب واالجتاهات العكسية ،ألنه ال
احد يذكر ويؤمن ان احلق يعلو وال يعلى
عليه ،وأن اهلل دائمًا على حق ،وكالمه
روح احلق ،وروحه حياة ال تفنى وال تزول،
وجربوته ال يعلى عليه.
فلماذا نقبل ان حنيا ونعيش يف هذا
الفكر املعاكس ملشيئته وقدرته واإلدمان
البشري الرهيب الذي هو منفصل وبعيد
عنه؟
هل حنن نكفل حياتنا على األرض ونضمن
حياتنا يف السماء؟
وما هو الرجاء الذي نؤمن به ونعمل من
أجله ونصبو اليه عاجلاً ام اج ًال؟
وهل نضمن ان تكون لنا حياة جديدة
ومساء جديدة وعامل جديد بعيد كل البعد
عن األخطاء واحلروب واألمراض والفقر
والوجع واجلوع واملوت؟
حنن نعلم جيدًا أنه توجد أمراض نفسية
وأمراض جسدية خميفة بعض األحيان..
فاين هو الدواء لالثنني معًا املرض
النفسي واملرض اجلسدي؟
كما يبدو لنا احلياة ليست كما كانت
سابقًا ألنها تتجه حنو االجتاه املعاكس إىل
الطريق اليت فيها مجيع املخاطر والفشل
املدمر.
العائلي
ّ
فأين هو املخرج احلكيم والسليم لكل عائلة
وكل بيت وكل إنسان؟
ً
ملاذا مل نبحث عن حياة أفضل لنا مجيعا يف
كتاب ميزان احلق ،اي الكتاب املقدس،
لكي نعيش بسالم وحمبة ومساواة بني

الناس ،ألنه قال لنا وتعرفون احلق واحلق
حيرركم مجيعًا من كل شيء باطل حتت
السماء ..فعلى من تتكل أيها اإلنسان
العاقل؟ ومن هو الذي يقدر ان يقيمك
يف اليوم األخري عندما تصبح ترابًا ورفات
وعظاما واشالء مبعثرة  ،الن النور يضيء
يف الظلمة والظلمة مل تدركه ،واحلق يرشد
اإلنسان ويزرع فيه اإلميان والغلبة ويهديه
إىل الطريق الصحيح ويبعده عن األخطاء
الشريرة.
فمن الواجب األخالقي واإلنساني علينا
ان نعلن ونقول كالمه ووصاياه للجميع،
ونرشد بعض الناس األحباء بكل فخر وأميان
جيدا وعن يقني ثابت
واعتزاز لكي يعلموا
ً
به الذي وحده إنتصر وقام من حتت الرتاب
من بني األموات ..وهو وحده القادر ان
يقيمك من بني القبور ويرفعك اىل السماء
ّ
وخملصًا ،لكي
ويقيم كل من يؤمن به ربًا
حنيا معه عن جديد وننسى حياتنا على
األرض اجملبولة باخلطايا والدماء واملآسي
واخلوف واألخطار واهلموم واألحزان واخلراب
 ،ألن األرض مل خيصصها لنا كي حنيا
عليها إىل اال نهاية ،ألنها ليست جنة اهلل
األبدية وبيتنا األزلي.
ً
حنن نؤمن اميانًا ثابتا بوعد اهلل القدوس
ً
ومساء
أرضا جديدة
سيخلق لنا
الذي
ً
جديدة
جديدة وانسانًا جديدًا وأجسادا
لكي حنيا بها إىل األبد ،وال نعود إىل
هذه األرض املمتلئة ذعرًا ورياقًا وهوانا
ومعاصي وصعوبات كأنها كوكب ملتهب
من اخلارج ومن الداخل ..وكما قال لنا
يّ
لساكن األرض ألن أبليس
الويل ثم الويل
ً
لاً
ومالئكته ابتدؤوا حياربون لي نهارا بكل
قواهم مجيع أبناء اهلل األبرار كي يقتلوا
كثريين من الناس األبرياء وخيربوا عائالت
ويهدموا مدنا ال حتصى ويدمروا بلدانا،
وتصبح ضيقة عظيمة ليس هلا مثيل سابقًا،
لكنه ال يستطيع ان ينتصر على كل أنسان
آمن بدم اخلروف املذبوح محل اهلل يسوع
املسيح ،وألنه عامل عن نهايته وعن مصريه
وأجله احلتمي ،فلم يبق له زمن طويل على
هذه األرض ،وألن نهايته ظهرت لنا يف
هذه األيام الصعبة قد اقرتبت جدًا ،على
حسب العالمات اليت قاهلا لنا الرب يسوع
املسيح عن آخر األيام يف الكتاب املقدس
يف سفر الرؤيا يوحنا  ،١٣لقد أعذر من أنذر
من له اذنان سامعتان فليسمع ..آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

رئيس اجلمهورية ترأس...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يعلن فخامة رئيس اجلمهورية ،ودولة رئيس جملس الوزراء ،التزامًا
راسخًا بالعمل على ّ
حل األزمة ووضع لبنان على مسار النمو املستدام
ّ
واملتوازن والشامل من خالل تطبيق إصالحات بنيوية توطد اإلطار
املؤسساتي ،وتعاجل أبرز مواطن اختالل التوازن االقتصادي واملالي
َّ
وتوسع شبكة األمان االجتماعي للتخفيف من وطأة األزمة
الكلي،
ّ
على اللبنانيني ال سيما منهم الفئات األكثر حاجة ،وتنشيط حركة
االستثمار يف البنى التحتية وإعادة اإلعمار.
هلذه الغاية ،يدعم فخامة رئيس اجلمهورية ودولة رئيس جملس
الوزراء ،بقوة الربنامج االصالحي االقتصادي الذي تقوم اللجنة
الوزارية املكلفة من قبل جملس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع
صندوق النقد الدولي .وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق
السريع لكل اإلجراءات املتفق عليها مع الصندوق ،مبا يف ذلك إقرار
التشريعات الضرورية ،بالتعاون مع اجمللس النيابي الكريم ،اهلادفة
إىل إجناح هذا الربنامج.
كما جندد االلتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي
من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعايف واحلل».

حوار

ثم رد الرئيس ميقاتي عى اسئلة الصحافيني و قال ردا على سؤال:
«ستكون هذه االصالحات على جدول أعمال جملس الوزراء يف
اجللسات املقبلة قبل االنتخابات النيابية لوضعها يف صورة مشاريع
قوانني ترسل اىل اجمللس النيابي الكريم .ونتمنى على اجمللس
النيابي ان ينظر بهذه املواضيع يف اسرع وقت .القرار بيد اجمللس
النيابي وليس بيدنا».
سئل :هل ستكون هناك مراقبة لتنفيذ االصالحات والنقاط اليت مت
االتفاق عليها للتأكد من أن لبنان يلتزم التنفيذ؟
اجاب« :هذه االصالحات هي ملصلحة لبنان ،وحنن سنلتزم بها ،وال
مانع من أي مراقبة لسالمة تطبيق االصالحات ألننا نريد تطبقها
بالكامل».
سئل :هل هناك مهلة زمنية لتطبيق االصالحات؟
أجاب« :املهلة الزمنية هي القرارها ثم تقر من قبل جملس ادارة
صندوق النقد الدولي ،على أن يكون لبنان حتت املراقبة حلسن
تنفيذها».
أضاف « :مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط
بالشق املالي بل تتناول ايضا املواضيع االصالحية الالزمة ألنها
تأشرية للدول املاحنة لكي تبدا بالتعاون مع لبنان واعادته اىل
اخلارطة الطبيعية املالية العاملية .واملبلغ املالي ال يدفع مرة واحدة
من قبل الصندوق بل على مراحل ،وهو ليس فقط املبلغ الذي مت
اقراره ،اذ يف ضوء تنفيذ ما نقوم به من اصالحات سيزداد هذا
املبلغ».
وردا على سؤال قال « :إن مهلة االتفاق احملددة ب  46شهرا
مرتبطة بتحسن االقتصاد اللبناني ،وحنن على قناعة ،انه عندما نعطي
الثقة واالطمئنان للنظام االقتصادي اللبناني فباذن اهلل ستتحسن
األوضاع بسرعة».

صندوق النقد

أعلنصندوق النقد الدولي ،يف وقت متأخر من أمس األول اخلميس
بتوقيت لبنان فجر أمس امس اجلمعة بتوقيت سيدني ،توصله إىل
اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثالثة
مليارات دوالر على أربع سنوات ،وأوضح رامرييز ريغو الذي ترأس
وفد صندوق النقد الدولي إىل لبنان يف بيان إنه يف حال متت
املوافقة على اخلطة من قبل إدارة الصندوق وجملس إدارته ،ستندرج
املساعدة املرسلة إىل لبنان يف إطار «دعم خطة السلطات اإلصالحية
إلعادة النمو واالستقرار املالي».
وجاء يف بيان صندوق النقد« :صندوق النقد الدولي يصل إىل
اتفاق على مستوى املوظفني بشأن السياسات االقتصادية مع لبنان
للحصول على تسهيل متويل ممدد ملدة أربع سنوات ،فقد صاغت
السلطات اللبنانية ،بدعم من خرباء صندوق النقد الدولي ،خطة
شاملة وبرنامج اإلصالح االقتصادي اهلادف إىل إعادة بناء االقتصاد
واستعادة الوضع املالي االستدامة ،وتقوية احلوكمة والشفافية،
وإزالة العوائق اليت حتول دون النمو املوفر للوظائف ،وزيادة اإلنفاق
االجتماعي واإلنفاق على إعادة اإلعمار».
وتابع« :الربنامج املتفق عليه خيضع إلدارة صندوق النقد الدولي
واجمللس التنفيذي ،ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد
من القضايا احلامسة
اإلصالحات قبل اجتماع جملس إدارة صندوق النقد الدولي ،ومتويل
الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليني سيكون
ضروريا لدعم جهود السلطات والتأكد من أن الربنامج كذلك ممولة
ً
بشكل كاف وميكن أن حتقق أهدافها».
ولفت البيان اىل أنه «استجابة لطلب السلطات اللبنانية ،قامت بعثة
صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو رامرييز ريغو بزيارة
بريوت،
لبنان يف الفرتة من  28آذار إىل  7نيسان لبحث دعم صندوق النقد
الدولي للبنان وللسلطات ،وبالنسبة لربنامج اإلصالح االقتصادي
الشامل .يف نهاية املهمة قدم السيد رامرييز ريغو البيان التالي:
توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إىل اتفاق
على مستوى طاقم العمل سياسات اقتصادية شاملة ميكن دعمها من
شهرا ترتيب ( )EFFمع طلب احلصول
خالل صندوق ممدد ملدة 46
ً
على  2،173.9مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي
 3مليارات دوالر أمريكي) .ختضع هذه االتفاقية ملوافقة إدارة

صندوق النقد الدولي واجمللس التنفيذي ،بعد تنفيذ مجيع اإلجراءات
السابقة يف الوقت املناسب وتأكيد الشركاء الدوليني الدعم املالي.
تهدف  EFFإىل دعم اسرتاتيجية إصالح السلطات الستعادة النمو
واالستدامة املالية وتعزيز احلوكمة والشفافية ،وزيادة اإلنفاق على
إعادة اإلعمار .هذا سوف حيتاج إىل استكماله من خالل إعادة اهليكلة
اخلارجية للدين العام الذي سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنني
الستعادة القدرة على حتمل الديون وسد فجوات التمويل».
وتابع« :يواجه لبنان أزمة غري مسبوقة أدت إىل انكماش اقتصادي
دراماتيكي ىوزيادة كبرية يف معدالت الفقر والبطالة واهلجرة .هذه
األزمة هي مظهر من مظاهر ،ومن نقاط الضعف العميقة واملستمرة
الناجتة عن سنوات عديدة من عدم االستدامة ،وتغذي سياسات
االقتصاد الكلي عجز مزدوج كبري (مالي وخارجي)  ،ودعم سعر
الصرف املبالغة يف تقييمه وقطاع مالي ضخم  ،مقرتن بقسوة
املساءلة والشفافية وعدم وجود إصالحات هيكلية .كل هذا جاء إىل
يف أواخر عام  2019مع تسارع تدفقات رأس املال اخلارجة اليت أدت
إىل التخلف عن سداد الديون السيادية يف آذار  ، 2020تاله ركود
عميق  ،وهبوط دراماتيكي يف قيمة اللبنانيني العملة وتضخم ثالثي
األرقام .تفاقمت األزمة بسبب جائحة كوفيد ،وانفجار آب 2020
يف مرفأ بريوت  ،فيما تتصاعد احلرب يف أوكرانيا ،مما أدى اىل
ضغوط احلساب اجلاري والتضخم وإرهاق املزيد من إمدادات الغذاء
والوقود ،اىل أن تدهورت األحوال املعيشية للسكان ،وال سيما
جزئيا إىل نقص املوارد
أكثرهم ضعفًا بشكل كبري ،ويرجع ذلك
ً
وشبكة محاية اجتماعية قوية».
وأضاف البيان« :تدرك السلطات احلاجة امللحة لبدء برنامج إصالح
متعدد اجلوانب ملعاجلته هذه التحديات ،تعيد الثقة وتعيد االقتصاد
إىل النمو املستدام
مع نشاط أقوى للقطاع اخلاص وخلق فرص عمل .يف هذا الصدد،
تستند خطتهم على مخس ركائز رئيسية:
إعادة هيكلة القطاع املالي الستعادة قدرة البنوك على البقاءوقدرتها على العمل بكفاءة ختصيص املوارد لدعم االنتعاش ؛
تنفيذ اإلصالحات املالية املقرتنة بإعادة اهليكلة املقرتحة للجمهوراخلارجي ستضمن الديون القدرة على حتمل الديون وخلق مساحة
لالستثمار يف اإلنفاق االجتماعي
إعادة اإلعمار والبنية التحتية؛ وإصالح املؤسسات اململوكة للدولة،وخاصة يف قطاع الطاقة ،لتوفري اجلودة اخلدمات دون استنزاف
املوارد العامة؛ وتعزيز احلوكمة ومكافحة الفساد وغسيل األموال/
مكافحة أطر متويل اإلرهاب ( )AML / CFTلتعزيز الشفافية
واملساءلة ،مبا يف ذلك عن طريق حتديث اإلطار القانوني للبنك
املركزي واحلوكمة وترتيبات املساءلة ،وإقامة نظام نقدي وشفاف
يتسم باملصداقية والشفافية».
ولفت البيان اىل أن «السياسات واإلصالحات احلامسة يف هذه
اجملاالت ،إىل جانب التمويل اخلارجي الكبري  ،هي الالزمة لتحقيق
أهداف السلطات خالل السنوات القادمة .ويشمل ذلك حتسني املالية
العامة وخفض الدين العام من خالل توليد الدخل وتدابري اإلصالح
اإلداري لضمان توزيع أكثر عدالة وشفافية للعبء الضرييب .ميزانية
 2022هي اخلطوة األوىل احلامسة يف هذا االجتاه .يهدف إىل حتقيق
مدعوما
االبتدائية عجز بنسبة [ ]4يف املائة من إمجالي الناتج احمللي
ً
بتغيري يف تقييم الواردات للجمارك والضرائب ،أغراض يتم القيام
بها بسعر صرف موحد .هذا من شأنه أن يسمح بزيادة بدالت ملوظفي
القطاع العام إلعادة بدء عمل اإلدارة العامة ،ومن أجل زيادة اإلنفاق
االجتماعي بهدف محاية الفئات األكثر ضعفًا .سيتم متويل عجز
امليزانية من اخلارج ،وسيتم متويل ممارسة البنك املركزي».
وأردف البيان« :سوف يسرتشد مصرف لبنان باألهداف الشاملة
لتهيئة الظروف املالئمة للحد من التضخم مبا يف ذلك عن طريق
االنتقال إىل نظام نقدي جديد .وسرتكز على إعادة بناء عملتها
األجنبية االحتياطيات واحلفاظ على سعر صرف واحد حمدد يف السوق
 ،مما سيساعد أداء القطاع املالي ،واملساهمة يف ختصيص أفضل
للموارد يف االقتصاد ،والسماح بامتصاص الصدمات اخلارجية.
والية مصرف لبنان وحوكمته ،وسيتم تعزيز اهليكل من خالل اعتماد
إصالح واسع النطاق من الضروري تشريع ،وجيب استعادة صحة
واستمرارية القطاع املالي حتى تتمكن البالد من ذلك ورفع حالة عدم
اليقني احلالية وتوفري الظروف لنمو اقتصادي قوي .اجملموع».
جدا
وأردف« :إن احتياجات إعادة الرمسلة يف النظام املصريف كبرية ً
مقدما وخمصص  ،مع
 ،وجيب أن تكون اخلسائر كذلك معرتف بها
ً
محاية صغار املودعني .اسرتاتيجية مناسبة مت تصميمها  ،لكن تنفيذه
عددا من التغيريات التشريعية لدعمه ،وهذه اخلطوات األولية
يتطلب ً
ستتبعها إصالحات أخرى .السياسة الضريبية وإدارة اإليرادات،
وستعمل اإلصالحات على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز اإليرادات
املتحصلة .خطط شاملة إلاستعادة التكلفة يف قطاع الطاقة وإدخال
الشركات اجلديدة اململوكة للدولة».
وأضاف« :سيساعد إطار العمل لتحسني إدارتها ومراقبتها على تقليل
النزف النادر املوارد احلكومية .حتديث إطار إدارة املالية العامة،
مؤخرا ،وإقرار قانون
تنفيذ قانون املشرتيات الذي متت املوافقة عليه
ً
املنافسة ،سيؤدي إصالح اخلدمة املدنية وأنظمة التقاعد والتقاعد إىل
زيادة الشفافية وكفاءة اإلنفاق .سيتم استخدام املساحة املالية
اليت مت إنشاؤها من خالل هذه اجلهود لتحسني االجتماعية احلماية
واإلنصاف بني اللبنانيني والبنية التحتية والبشرية
تنمية رأس املال .أطر الرقابة املصرفية وقرار مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وسيتم تعزيز أنظمة التأمني على الودائع واإلعالن
عن األصول  ،وسيتم تفعيل اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد بشكل
كامل .وستستكمل هذه اجلهود بإصالحات جارية بالفعل أو ستتم
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مناقشتها مؤسسات مالية أخرى متعددة األطراف وإقليمية ،تستقطب
خرباتها احليوية والتمويل ومساعدة جهود السلطات لوضع أسس
أقوى وأكثر لالقتصاد املستدام».
واعترب بيان صندوق النقد أنه «تدرك السلطات التحديات اليت
تواجهها يف تنفيذ هذا الطموح جدول األعمال لكنه شدد على أن
برنامج اإلصالح هذا أمر بالغ األهمية إلنهاء األزمة احلالية وحيظى
بدعم القيادة السياسية الواسعة .أعربوا عن التزامهم القوي لتنفيذ
هذا الربنامج اإلصالحي ومواصلة التنفيذ احلاسم خالل الفرتة القادمة
االنتخابات الربملانية والرئاسية .السلطات ملتزمة أيضا بالتصعيد
جهودهم للتواصل وشرح خططهم اإلصالحية للجمهور».

القاضية عون

اشارت مدعي عام االستئناف يف جبل لبنان القاضيةغادة عون خالل
مشاركتها يف ندوة مبجلس الشيوخ الفرنسي اىل اننا «يف لبنان
نعيش اوقاتا صعبة واألزمة االقتصادية صعبة والناس أصبحوا يف
حالة فقر وال يستطيعون الدخول اىل املستشفيات ،واحلكومة ال متلك
االموال ملساعدة املستشفيات ،وهذا كله ناجم عن الفساد الذي
تغلغل يف لبنان منذ سنوات» ،واعتربت بان «ما سبب ذلك هو
االفالت من العقاب أي أن املسؤولني واألشخاص الذين يتمتعون
بنفوذ ال حياسبون أمام القضاء ألنهم يتمتعون حبماية سياسية
وقضائية من هنا حنن حباجة إىل مساعدة اوروبا وفرنسا على وجه
اخلصوص الن ما حصل يف لبنان هو جرمية ضد اإلنسانية لقد سرقنا
شعبا بكامله».
ولفتت عون اىل انه «يف العام  2019حصل حترك شعيب مهم وكان
صرخة الشباب ولكن لالسف مل يستطيعوا االكمال أو التنسيق فيما
بينهم ولكن طبعا هذا حترك لرفض الفساد وهو ناجم عن النظام»،
مؤكدة أن «العدالة بدأت وانا بدأت ،وانا سعيدة رمبا قمت خبطوة من
أجل زمالئي حتى يتمكنو من القيام خبطوات على هذا املستوى وقد
حصلت عدة خطوات».
وأشارت إىل اننا «نواجه «لوبي» كبري مؤلف من اقتصاديني ومن
مصارف ومن حاكم مصرف لبنان وهؤالء مدعومني من سياسيني ومن
بعض القضاة» .وأكدت أن «القانون اللبناني يقول بانه اذا وجدنا
من أصبح صاحب ثروة بطريقة فاضحة هذا دليل على أن هناك إثراء
غري مشروع ،وبالتالي على الشخص أن يثبت العكس وليس انا من
علي أن اثبت أن هذا اإلثراء ناجم عن وراثة مثال ،اذا مبجرد أن حاكم
مصرف لبنانرياض سالمة حصل على هذه املكتسبات هو دليل على
أن كل هذه األموال ليست منه» ،مضيفة «هناك دليل فاضح آخر
وهو شركة « »forryوهنا األموال اليت جيب أن تعود مصرف لبنان
عادت إىل حسابات شركة خاصة يديرها شقيق رياض سالمة ،رجا.

السعودية والكويت تعيدات سفرييهما

ً
«استجابة لنداءات
أعلنت وزارة اخلارجية السعودية ،بيان ،أنه
وتأكيدا
ومناشدات القوى السياسية الوطنية املعتدلة يف لبنان،
ً
ملا ذكره رئيس الوزراء اللبنانيجنيب ميقاتي ،من التزام احلكومة
اللبنانية باختاذ اإلجراءات الالزمة واملطلوبة لتعزيز التعاون مع
السعودية ،ودول جملس التعاون اخلليجي ووقف كل األنشطة
السياسية والعسكرية واألمنية اليت متس اململكة ودول جملس
التعاون اخلليجي ،فإن وزارة خارجية اململكة العربية السعودية
تعلن عن عودة سفري السعودية وليد البخاري ،إىل مجهورية لبنان
الشقيقة».
ّ
«تبلغ رئيس جملس الوزراء
أكما أفادت رئاسة جملس الوزراء ،بأنه
جنيب ميقاتي ،من سفري دولة الكويت عبد العال القناعي قرار
احلكومة الكويتية ،بعودته اىل بريوت قبل نهاية االسبوع (اليوم أو
غدا)».

السعودية حتث جملس...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن جملس القيادة الرئاسي سيتوىل
وأشار إعالن هادي إىل ّ
التفاوض مع حركة «أنصار اهلل» حول وقف إطالق نار دائم يف
للتوصل إىل «حل سياسي
اليمن ،واجللوس إىل طاولة املفاوضات
ّ
يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة احلرب إىل
نهائي وشامل
ّ
حالة السالم».
أن جملس القيادة الرئاسي «خيتص بصالحيات نائب
وجاء يف اإلعالن ّ
ً
إضافة إىل تولي «إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا
الرئيس كافة»،
وأمنيًا طوال املرحلة االنتقالية».
أن قرارات جملس القيادة الرئاسي تصدر
وأشارت الوثيقة إىل ّ
بالتوافق .ويف حال عدم التوافق ،تتخذ القرارات عند التصويت عليها
باألغلبية البسيطة .وعند تساوي األصوات ،يرجح اجلانب الذي صوت
له رئيس جملس القيادة الرئاسي.
ويضم اجمللس الرئاسي  7أعضاء هم سلطان العرادة ،وطارق صاحل،
وعبد الرمحن أبوزرعة ،وعبد اهلل العليمي ،وعثمان جملي ،وعيدروس
الزبيدي ،وفرج البحسين .كذلك ،قرر هادي ،امس األول اخلميس،
إعفاء نائبه علي حمسن األمحر من منصبه.

ّ
وتحث
السعودية ترحب

اىل ذلك ّحبت السعودية بإنشاء جملس القيادة الرئاسي اليمين،
ً
مؤكدة دعمها الكامل للمجلس والكيانات املساندة له ،لتمكينه من
«ممارسة مهامه يف تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها حتقيق
األمن واالستقرار».
ّ
وحثت اململكة جملس القيادة الرئاسي على البدء بالتفاوض مع
«أنصار اهلل» حتت إشراف األمم املتحدة ،للتوصل إىل «حل سياسي
نهائي وشامل يتضمن فرتة انتقالية».
واستقبل ولي العهد السعودي حممد بن سلمان رئيس جملس القيادة
الرئاسي اليمين وأعضاء اجمللس.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

نيسان تطلق «باثفايندر  »2022يف الشرق األوسط
أعلنت نيسان عن اإلطالق اإلقليمي الرمسي
لسيارة باثفايندر  2022اجلديدة كليًا اليت تتميز
بتصميمها اجلريء ومرونتها الالفتة.
اجليل اخلامس املستوحى من الطراز األصلي،
يضم جمموعة
أعيد تصميمه كليًا ،حيث بات
ّ
من الرتقيات امليكانيكية والتكنولوجية لتلبية
االحتياجات املتزايدة للعائالت يف املنطقة.
ويستكمل اجليل اخلامس من باثفايندر جناح
الطرازات السابقة حيث جيمع بني الطابع التقليدي
واللمسات احلديثة وميتاز بتصميم جريء ُيربزه
املتفردة.
مزيج فريد من العناصر واهلوية
ّ
ومتنح مصابيح  LEDاألنيقة اليت تتخذ شكل حرف
 Cباإلضافة إىل شبك V-Motionاألمامي املميز
والشعار اجلديد كليًا سيارة باثفايندر حضورًا
الفتًا ،فيما يعكس عمود  Cاملائل ،والشبك ثالثي
املصدات البارزة تصميم
الفتحات ،وأقواس
ّ
وترسخ شارات باثفايندر يف
الطرازات السابقة.
ّ
الداخل واخلارج ،مبا يف ذلك احلروف البارزة على
الباب اخللفي وقوالب األبواب ،هوية السيارة
الرياضية متعددة االستخدامات.
ويعزز طرح الطراز اجلديد كليًا يف الشرق األوسط
جمموعة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
الرائجة للعالمة التجارية وكذلك مزايا التنقل
الذكي من نيسان اليت تضم تقنيات ثورية مبا
فيها نظام  ProPILOTودرع السالمة  .360وتتميز
نيسان باثفايندر  2022اجلديدة كليًا عن سابقاتها
من خالل تصميمها اجلديد كليًا حيث يتوفر اهليكل
اخلارجي بطالء من لونني للمرة األوىل على اإلطالق
زودت بناقل حركة
يف سيارات باثفايندر .كما ّ
أوتوماتيكي جديد كليًا من  9سرعات يوفر تسارعًا
أفضل بنسبة  30%من الطراز السابق.

تصميم جريء والفت

يتميز التصميم اجلديد مبقدمة بارزة وهيكل عريض
مدعمة ،ومبسافة أقصر بني العجالت
ومصدات
ّ
ً
(مقارنة بالتصميم
ومقدمة السيارة وخلفيتها
السابق) .وتتوفر باثفايندر اجلديدة كليًا بثالث
فئات هي  Sو SVو SLوتقدم كل منها مستويات
أعلى من الراحة ،والفخامة.
ويكرم طراز اجليل اخلامس اجلديد كليًا طراز
ّ
باثفايندر  1987األصلي من خالل عناصر التصميم
اليت تشمل رفارف العجالت البارزة ،والشبك ثالثي
الفتحات ،والعمود  Cاملائل .وتطغى تصاميم على
شكل حرف  Uعلى املصدات ،مما مينح السيارة
طابع القوة ،فيما توفر املرايا اخلارجية املزدوجة
اليت تعمل بالكهرباء ومؤشرات االنعطاف اجلانبية
 LEDملسة مميزة من األناقة .أما يف اخللف،
فتلتف مصابيح  LEDالعريضة حول اجلوانب وتربز
حداثة الطراز ،ويشري الباب اخللفي الكهربائي
الذي يعمل باحلركة إىل التصميم الالفت للجيل
األول من باثفايندر باإلضافة إىل الشعار الظاهر
بأحرف كبرية احلجم مصنوعة من الكروم.
يتميز تصميم باثفايندر اجلديدة بكونه حديثًا
ومألوفًا يف آن ،حيث تساهم عجالت األملنيوم
املتوفرة كسمة قياسية حبجم  18أو  20بوصة
يف منحها طابع السيارة الرياضية متعددة
االستخدامات املتينة .كما تظهر مزايا نيسان
واضحة يف تصميم باثفايندر اجلديدة من خالل
السقف االنسيابي واملصابيح العلوية الرفيعة
اليت تعمل يف النهار.
تتوفر نيسان باثفايندر  2022بعشرة ألوان
للهيكل اخلارجي من بينها األمحر الكهرماني
القرمزي واألبيض اللؤلؤي الصاخب .وتتوفر
أيضًا مخس جمموعات طالء ثنائي اللون مبا فيها
األبيض اللؤلؤي الصاخب مع األسود املعدني
الفائق ،واللون الفضي املعدني مع األسود
املعدني الفائق ،والرمادي الصاخب مع األسود
املعدني الفائق ،واألمحر الكهرماني القرمزي مع
األسود املعدني الفائق ،واألخضر اللؤلؤي مع
األسود املعدني الفائق.

مقصورة عصرية وفخمة

تتميز املقصورة الداخلية لسيارة باثفايندر
باستخدام مواد فاخرة وبتصميم يعكس املتانة
والرحابة .وجيد السائق والركاب يف الداخل
مقصورة عصرية وواسعة تعزز الراحة واملرونة
بفضل املقاعد األمامية املهوأة ،ومقعد السائق

الكهربائي الذي ميكن تعديله بثمانية اجتاهات،
والذي يوفر دعمًا جلسم السائق بأربعة اجتاهات،
ومقعد الراكب األمامي الكهربائي القابل للتعديل
باجتاهني .كما مت تعزيز مرونة املقاعد لتتسع
قياسيًا لثمانية أشخاص ،أو لسبعة أشخاص حيث
فرديني يف
تتوفر باثفايندر وألول مرة مبقعدين
ّ
الصف الثاني قابلني للطي (يف فئة  .)SLفقد
زودت مقاعد الصف الثاني بنظام®EZ FLEX
زر واحدة على اجلانبني
وميكن
ّ
طيها بلمسة ّ
يسهل حركة
األمامي واخللفي للمقاعد ،مما
ّ
الركاب يف املقعد اخللفي.
كما زادت مساحة التخزين يف السيارة حيث يوفر
صندوق األمتعة اجلديد سهل التنظيف مساحة
ختزين تبلغ  54.4لرتًا إضافيًا ،فض ًال عن صندوق
ختزين كبري عند اللوحة املركزية لألجهزة اللوحية
واحلواسيب احملمولة واهلواتف الذكية ،ومنطقة
فارغة تضيف مساحة ختزين تبلغ  13.4لرتًا .كما
أصبحت الرحالت الطويلة أكثر متعة مع ّ
توفر 16
حام ًال لألكواب و 5منافذ  USBورف ختزين جديد
فوق صندوق القفازات ،إضافة إىل نظام التحكم
األوتوماتيكي القياسي بدرجة احلرارة يف ثالث
مناطق ونظام التحكم باحلرارة يف الصف الثاني
وفتحات السقف اخللفية.
وتتوفر مقاعد من القماش املنسوج أو اجللد أو
املقاعد املكسوة جبلد األنيلني الفاخر مبجموعة من
األلوان مثل الرمادي الداكن والرمادي الفاتح
واللون الكستنائي ،إضافة إىل اللمسات املعدنية
الربونزية املصقولة .أما اإلضاءة الداخلية
احمليطة اجلديدة فتهيئ األجواء خلوض كافة
أنواع املغامرات .كما مت رفع مستويات اهلدوء
داخل املقصورة بشكل كبري من خالل إضافة
زجاج أمامي مصفح عازل للصوت ،وزجاج مسيك
للصف الثاني ،وعزل أكرب لألبواب واألرضية،
وزيادة بنسبة  60يف املئة يف امتصاص ضوضاء
وحتسنت الرؤية اخلارجية من خالل أعمدة
احملرك.
ّ
أرفع ومرايا خارجية مثبتة على األبواب .ويساهم
السقف البانورامي الذي ميكن فتحه وإغالقه
بلمسة واحدة يف جعل املقصورة أكثر إضاءة
ورحابة.

حرية االستكشاف

زودت باثفايندر اجلديدة كليًا مبحرك  DOHCمن
 6أسطوانات سعة  3.5لرت مع نظام حقن مباشر
ّ
يولد  271حصانًا وعزم دوران يبلغ  340نيوتن مرت
ً
إضافة إىل ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليا من
 9سرعات يوفر تسارعًا الفتًا ويعزز ثقة السائق
املعبدة والوعرة.
على الطرق
ّ
ومتنح نيسان باثفايندر  2022اجلديدة كليًا العمالء

حرية خوض املغامرات بكل ثقة ،حيث تتميز بنظام
دفع رباعي ذكي جديد كليًا وبسبعة أوضاع فريدة
اجلر القصوى البالغة
للقيادة .كما تسمح قدرة
ّ
 1500كلغ للسائق بسحب القوارب واملقطورات،
وتضمن األقراص املهواة يف العجالت األربع،
ونظام املكابح املانعة لالنغالق ،والتوزيع
اإللكرتوني لقوة الكبح ،ونظام تعزيز الفرملة
فعالية التوقف يف كافة السيناريوهات.

«شفروليه» تكشف عن إصدار «كورفيت» اخلاص
بالذكرى السبعني على إطالق هذا الطراز الرياضي الشهري

تكنولوجيا متميزة

زودت باثفايندر  2022اجلديدة كليًا بأحدث تقنيات
التنقل الذكي من نيسان مثل نظام ProPILOT
يتميز بدوره يف ختفيف األعباء امللقاة على
الذي
ّ
احلد من التسارع والتوجيه
عاتق السائق من خالل
ّ
والفرملة يف ظروف قيادة حمددة ،كالقيادة على
الطرق السريعة ذات املسار الواحد .كما زودت
بعض فئات باثفايندر اجلديدة كليًا بنظام تثبيت
السرعة الذكي ونظام تشغيل احملرك عن ُبعد
ملزيد من الراحة واملالءمة.
ومن بني املزايا الالفتة األخرى لوحة عدادات رقمية
جديدة قياس  12.3بوصة توفر للسائق جمموعة
متنوعة من خيارات التنقل السهل بني البيانات.
كما يتوفر كسمة قياسية نظام ®®NissanConnect
مع تطبيق  ®Apple CarPlayو ،™Android Auto
باإلضافة إىل نظام  Apple CarPlayالالسلكي
ولوحة شحن اهلواتف الذكية السلكيًا .ويكمل
لوحة العدادات الرقمية نظام Bose® Premium
الصوتي الذي يتضمن  12مكرب صوت مع شاشة
رأسية اختيارية قياس  10.8بوصة يف فئة .SL
زودت باثفايندر
ولضمان سالمة كافة الركابّ ،
 2022اجلديدة كليًا بنظام الوسائد اهلوائية
املتقدم من نيسان كسمة قياسية مبا يف ذلك
تتميز
عشر وسائد هوائية تتوفر قياسيًا .كما
ّ
بدرع السالمة  360كسمة اختيارية وذلك لتوفري
محاية معززة من خالل نظام الفرملة الطارئة
األوتوماتيكي املزود خباصية استشعار املشاة،
ونظام التحذير يف املناطق العمياء ،ونظام التنبيه
عند الرجوع للخلف ،ونظام التدخل ملنع مغادرة
حارة السري ،ونظام املساعدة بالضوء العالي،
ونظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي.
وتعزز شاشة الرؤية اخللفية وشاشة الرؤية
الشاملة الذكية والشاشة الرقمية عالية التعريف
يف الفئات األكثر تقدمًا مستوى أعلى من السالمة
إضافة إىل نظام  ®NissanConnectلتعزيز جتربة
السائق عند القيادة.

ُيصادف العام  2023الذكرى السبعني إلطالق
مستمرة لطراز
سيارة «كورفيت» ،أقدم تسمية
ّ
موجود يف اإلنتاج حتى اليوم .وعلى مدى مثانية
أجيال ،دفعت «كورفيت» مبعايري التقنية واألداء
واألناقة إىل حدود أبعد مع احلفاظ على مكانتها
كرمز ثقايف ممكن احلصول عليه بيسر.
وسيحتفل طراز العام  2023من «كورفيت
ستينغراي» و»كورفيت  »Z06بهذا اإلجناز مع
خاصة بإصدار الذكرى السبعني.
حزمة
ّ
ّ
تتألق ’كورفيت‘ بإصدار الذكرى السبعني
سوف
عرب لونني خارجيني فريدين هلذه احلزمة – هما
 White Pearl Metallic Tri-coatاألبيض اللؤلؤي
املعدني ثالثي الطبقات واجلديد بالكامل ،أو
 Carbon Flash Metallicالكربوني املعدني.
مكملة هي Satin
وتتوفر خطوط اختيارية بألوان
ِّ
 Grayالرمادي الالمع مع طالء White Pearl
 Metallic Tri-coatاألبيض اللؤلؤي املعدني
ثالثي الطبقات ،ولون  Satin Blackاألسود
الالمع مع طالء  Carbon Flash Metallicالكربوني
املعدني.
وتتميز «كورفيت» بإصدار الذكرى السبعني
ّ
مميزة مع أغطية وسطية تذكارية.
عرب عجالت
ّ
َ
ّ
سيارتي ’ستينغراي‘ و
تتمتع كل من
وبينما
 Z06بتصاميم خمتلفة للعجالت ،إال إن العجالت
تتشارك ملسة نهائية داكنة متشابهة مع شريط
 Edge Redاألمحر.
أما داخل مقصورة القيادة ،فسيجد السائقون خيارًا
من مقاعد GT2مع اجللد اخلزيف ثنائي األلوان ،أو
َ
املنافسة الرياضية ،Competition Sport
مقاعد
وكذلك حياكة محراء يف مجيع األحناء ،وأحزمة
أمان محراء ،وإضافات من األلياف الدقيقة من
جلد السويد للمقاعد وعجلة القيادة.

وتتضمن احملتويات اإلضافية التالي:
ّ
خاصة بإصدار الذكرى السبعني،
• شارات خارجية
ّ
مبا يف ذلك شعار «كورفيت» اخلاص لألجنحة
املتقاطعة
• مالقط مكابح بلون  Edge Redاألمحر
• شعار إصدار الذكرى السبعني على املقاعد ،عجلة
القيادة وألواح العتبات
• واقي للمصد اخللفي وغطاء لصندوق السيارة
خمصصة مع حياكة باللون األمحر
• جمموعة أمتعة
َّ
وشعار إصدار الذكرى السبعني
ستتضمن طرازات «ستينغراي»
عالوة على هذا،
ّ
حمرك
كوبيه بإصدار الذكرى السبعني غطاء
ّ
مطلي بلون  Edge Redاألمحر.
ستتوفر حزمة إصدار الذكرى السبعني عندما
يبدأ اإلنتاج يف وقت الحق من هذه السنة على
طرازات «كورفيت ستنغراي»  3LTوZ06 3LZ
الكوبيه واملكشوفة للعام .2023
تصور ’كورفيت  ‘Z06للعام
وحيوي اآلن نظام
ُّ
 ،2023املتوفر مباشرة عرب املوقع اإللكرتوني
 ،Chevrolet.comحزمة إصدار الذكرى السبعني.
اجلدير ذكره أن مجيع سيارات «كورفيت» للعام
اجملهزة حبزمة إصدار
 ،2023شاملة تلك غري
َّ
الذكرى السعبني ،سوف تضم لوحة داخلية
تذكارية إلصدار الذكرى السبعني موجودة على
شبكة مكبرّ الصوت املركزي ،باإلضافة إىل رسم
مطبوع على أسفل الزجاج اخللفي.
ُيشار إىل أن «كورفيت» توفر للعمالء املزيد من
خمصصة
اخليارات يف العام  2023جلعل كل مركبة
َّ
وحصرية بالنسبة للعميل ،مما يرفع عدد اخليارات
املتاحة إىل  14لونًا خارجيًا ومثانية ألوان داخلية
تسمح بابتكار آالف أمناط اجلمع بني اخليارات
املختلفة.
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صــحة وغــذاء

 10نصائح طبية للتعامل مع ما هو تأثري هذا املغنيسيوم على اجلسم؟ وما هي اجلرعات املطلوبة؟
إصابات كسور العظام

تعد حاالت السقوط وكسور العظام أحد أكثر اإلصابات اليت قد
يواجهها األشخاص يف حياتهم اليومية ،سواء أثناء السفر والتنزه أو
يف املنازل ومقار العمل وغريها.
وعادة ما تدفع تلك اإلصابات إىل التوتر واالرتباك لعدم الدراية
الكافية باإلسعافات األولية والوسائل واإلجراءات الوقائية للتعامل
مع املصابني ،حتى يتم نقلهم إىل املستشفيات أو املراكز
العالجية.
ويقدم الطبيب الفلسطيين رأفت ضهري ،أخصائي أمراض العظام يف
مستشفى «ميديكانا الدولي» يف إسطنبول 10 ،نصائح للتعامل مع
إصابات كسور العظام.
فيما يلي النصائح اليت قدمها الطبيب الفلسطيين:
تأكد املرافقني أو املسعفني من مراقبة الوظائف احليوية للمصاب
(التنفس والنبض والقدرة على الكالم) ،ومحايته يف مكان آمن لعدم
مضاعفة اإلصابة ،وإبالغ اإلسعاف لنقل املصاب إىل املستشفى.
البدء يف إجراء اإلسعافات األولية إلنقاذ حياة املصاب فور وقوع
احلادث أوال ،قبل البدء يف االهتمام بإسعاف إصابات الكسور.
تقسيم اإلصابات إىل كسور األطراف العلوية ،وكسور األطراف
السفلية ،وكسور احلوض والعمود الفقري ،والكسور املفتوحة
والكسور املغلقة.
الكسور املفتوحة املصاحبة لنزيف دموي تتطلب إحضار قطعة قماش
نظيفة لربط منطقة النزيف ،بهدف وقف أو تقليل كمية النزيف
املهدرة.
عدم القيام بتحريك املصاب سوى يف نطاق حمدود للغاية يف حاالت
كسور األطراف العلوية أو السفلية ،أما يف حاالت كسور احلوض
والعمود الفقري يفضل عدم حتريك املصاب نهائيا حتى يتم نقله
عرب سيارة اإلسعاف.
يف حاالت اإلصابة بكسور األطراف العلوية أو السفلية ،يفضل قطع
املالبس فوق اإلصابة للمساعدة على إمتام اإلسعافات األولية بدون
حتريك املصاب ،وتضميد اجلروح إن وجدت.
عدم حماولة إرجاع األطراف العلوية أو السفلية إىل وضعها الطبيعي،
لعدم حدوث إصابات بتمزق األوعية الدموية أو األوتار.
تغطية العظام حال خروجها من اجللد بقطعة قماش نظيفة ،حلماية
املصاب من تسلل امليكروبات لتلك املناطق املفتوحة وإصابتها
بالتهابات جرثومية.
تثبيت الطرف املكسور حال كونه علويا بقطعة قماش يتم ربطها
على العنق حبيث يكون الطرف املكسور ملتصق باجلسد ،أما يف
حال كسور األطراف السفلية جيب وضع دعامات خشبية من اجلهتني
وتثبيتها بقطعة قماش.
نقل املصاب إىل املستشفى لتلقى العالج أو إجراء العملية اجلراحية
الالزمة ،وااللتزام بتعليمات الطبيب املعاجل خالل فرتة النقاهة
والتأهيل لضمان استعادة لياقة األطراف املصابة إىل سابق
عهدها.

حيتاج جسم اإلنسان إىل معدن املغنيسيوم ليعمل بشكل صحيح،
ألنه يساعد يف مئات من عمليات اجلسم املهمة ،مبا يشمل الوظائف
اليت تتحكم يف كيفية عمل العضالت واألعصاب.
وميكن احلصول على املغنيسيوم من العديد من األطعمة واملشروبات،
وميكن تناوله كمكمالت بوصفة من الطبيب ،إذ حتتاج املرأة البالغة
إىل حوالي  310ملليغرامات يوميًا ،و 320ملليغرام بعد سن الثالثني،
يف حني حتتاج املرأة احلامل إىل  40ملليغراما إضافيًا.
يف حني حيتاج الرجال البالغني الذين تقل أعمارهم عن  31عامًا
إىل  400ملليغرام و 420ملليغراما إذا كانوا أكرب سنًا ،بينما حيتاج
األطفال من  30إىل  410ملليغرامات.
لكن ينصح اخلرباء ،حبسب موقع  WebMdبأن حيدد طبيب األطفال
كمية املغنيسيوم اليت حيتاجها الطفل ،ألنها ختتلف حبسب العمر
واجلنس وحالة كل طفل على حدة.
إىل ذلك ،ميكن احلصول على ما يصل إىل حوالي  80ملليغراما
من املغنيسيوم عند تناول وجبة خفيفة مثل  30غراما من اللوز
أو الكاجو ،وتشمل اخليارات اجليدة األخرى بذور اليقطني واجلوز
وبذور عباد الشمس والفول السوداني والكتان.

وتتفوق احلبوب الكاملة على اخلبز األبيض واألطعمة املصنعة
األخرى ،ألنها حتتوي على الكثري من األلياف ،إىل جانب نسبة عالية
من املغنيسيوم.
وتوفر شرحيتان من خبز القمح الكامل  45ملليغراما من املغنيسيوم،
ومينح نصف كوب من األرز البين حوالي  40ملليغراما أما نصف
كوب من دقيق الشوفان املطبوخ فيحتوي على  30ملليغراما من
املغنيسيوم.
كما ميكن احلصول على  44ملليغراما من املغنيسيوم عند تناول
كوب واحد من قطع األفوكادو ،اليت حتتوي أيضًا على دهون
صحية مفيدة للقلب باإلضافة إىل األلياف ومحض الفوليك.
جتدر اإلشارة إىل أن تناول ما يعادل كوب من السبانخ املطبوخ
يضخ يف جسم اإلنسان حوالي  150ملليغراما من املغنيسيوم.
ويتميز الكرنب واللفت مبحتواهما العالي من املغنيسيوم عالوة
على عناصرها املهمة األخرى مثل الكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد
وفيتامينات  Aو Cو .Kومن بني املصادر الطبيعية األخرى ملعدن
املغنيسيوم تأتي الفاصوليا السوداء والبيضاء والعدس.
يف األثناء ،يستخدم اجلسم املغنيسيوم لبناء خاليا عظام جديدة.
وتشري األحباث إىل أنه رمبا حيمي أيضًا من فقدان العظام وكسرها،
ومرض هشاشة العظام ،ويساعد على تعزيز رد فعل اجلهاز
املناعي ضد أي ضرر حمتمل.
فيما يوفر محاية من االلتهابات لفرتة طويلة مبا ميثل وقاية من
اإلصابة مبشاكل صحية مثل أمراض القلب والتهاب املفاصل
والسكري.
وكذلك يساعد القلب على ضخ الدم بانتظام ،ويقلل من فرص
اإلصابة بعدم انتظام ضربات القلب أو أمراض القلب أو النوبة
القلبية ،ويعتقد اخلرباء أنه يساعد على منع أو خفض املواد
الكيميائية لألمل يف الدماغ وتزداد احتمالية عالج الصداع النصفي
إذا مت احلصول على ما يكفي من املغنيسيوم.
ومن املرجح أن كبار السن واملصابني مبرض السكري من النوع 2
أو مشاكل يف اجلهاز اهلضمي يعانون من نقص املغنيسيوم ،إما
ألن أجسامهم تتخلص من الكثري من املغنيسيوم أو أنهم ال يأخذون
ما يكفي من املغنيسيوم يف املقام األول.
اجلرعات الزائدة واملوانع
وإذا كان الشخص بصحة جيدة ،فإن كليتيه تطردان املغنيسيوم
اإلضايف الذي يتم استخالصه من الغذاء الطبيعي ،ولكن ميكن أن

تتسبب اجلرعات الزائدة من املغنيسيوم يف اإلصابة بالتقلصات
أو الغثيان.
وينطبق الشيء نفسه إذا كان الشخص يتناول أدوية مسهلة
أو مضادات احلموضة ،اليت حتتوي على املغنيسيوم ،لذا يوصي
اخلرباء بضرورة مراجعة الطبيب بشأن جرعات املغنيسيوم.
وحيذر األطباء من أن بعض األدوية جتعل من الصعب على جسم
اإلنسان امتصاص املغنيسيوم ،كما ميكن ملكمالت املغنيسيوم
أن تؤثر سلبيًا على عمل بعض املضادات احليوية وأدوية هشاشة
العظام.

الربوكلي :غين بالربوتني
والعناصر الغذائية املهمة

شيوعا من أي وقت
بعدما أصبح تناول الطعام النباتي أكثر
ً
مضى ،من املمكن أن يغيب عن البال كمية الربوتني اليت حيتاج
إليها اجلسم من أجل التمتع بصحة جيدة.
ويوصى ،بشكل عام ،بتناول أقل من غرام من الربوتني لكل
ُ
كيلو غرام من وزن اجلسم أو حوالي  10%إىل  35%من السعرات
احلرارية اليومية اليت يتم تناوهلا جيب أن تكون من الربوتني،
وفقا ملا نشره موقع «تستنغ تيبل» .Tasting Table
مصادر متنوعة للربوتني
وسواء كان الشخص يتناول ما يكفي من اللحوم لتحقيق تلك
النسب أو كان يلتزم بنظام غذائي نباتي صارم ،فإن هناك
الكثري من األطعمة األخرى اليت ميكن أن تساهم يف بلوغ النسب
ً
فوفقا ملوقع «هيلثالين»  ،Healthlineيعد
يوميا.
املوصى بها
ً
اللوز والفول السوداني والعدس من األطعمة الصديقة للنباتيني
متاما مثل احلليب والبيض والزبادي
ومجيعها خيارات رائعة،
ً
اليوناني.
ً
أيضا نوع من اخلضروات يأتي على رأس القائمة
ولكن يوجد
عندما يتعلق األمر باحملتوى من الربوتني ،بل وميد اجلسم بكمية
من الربوتني تزيد عن شرحية حلم.
فوائد رائعة للربوكلي
ً
ممتازا لعدة أنواع خمتلفة من العناصر
مصدرا
ويعترب الربوكلي
ً
الغذائية ،من بينها فيتامينات  Cو Kباإلضافة إىل الكثري من
البوتاسيوم ،عالوة على كمية مناسبة من األلياف.
حراريا فقط (وهو
سعرا
وحيتوي كوب واحد من الربوكلي على 31
ً
ً
يقابل شرحية حلم تزن  100غرام مع الدهون واليت توفر 179
سعرا حراريا) .وحوالي  – 33%أكثر من ثلث – من تلك السعرات
احلرارية يف الربوكلي عبارة عن بروتني.
نظام متوازن
ووفقا ملوقع «ميديكال نيوز توداي» Medical News Today
عندما يتعلق األمر بالربوتني لكل وجبة ،فإن شرحية اللحم حتتوي
على كمية أكرب قلي ًال ،ألن اللحم حيتوي على  26غراما من الربوتني
لكل  100غرام ،بينما حيتوي كوب واحد من الربوكلي على 2.5
غرامات فقط .لذا فإنه على الرغم من أن الربوكلي غين بالربوتني
بشكل مدهش بقدر ما يتعلق األمر بالسعرات احلرارية ،فإنه
سيبقى هناك حاجة إىل تضمني مصادر بروتني أخرى للوصول
إىل نظام غذائي متوازن.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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like the answer’: Daniel AnNewspoll: Labor’s primary vote drops ‘Doesn’t
drews’ dig at Scott Morrison
as PM prepares to call election

NSW Health Minister Brad Hazzard

Prime Minister Scott Morrison delivers a speech about the federal budget at the Sofitel Sydney Wentworth.
Picture: NCA NewsWire / Christian Gilles

Scott Morrison is poised
to call an election this
week as the latest Newspoll reveals some good
- and bad - news for the
Prime Minister.
Scott Morrison is poised
to call an election this
week as the latest Newspoll reveals Labor’s primary vote has fallen by 3
points to 38 per cent after
Tuesday’s budget offerings of cheaper petrol and
cash handouts.
Some Liberal frontbenchers now believe Mr Morrison will call the election
this Sunday for May 21,
after the ongoing mess
of preselection delays in
NSW sparked by factional
infighting made the May
14 election option trickier.
However, Labor is maintaining an election winning two-party preferred
result according to Newspoll of 54:46 when preferences are allocated.
The Coalition has increased its two-party preferred result by 1 point to
46 per cent. Labor’s lead
has dropped by 1 point to
54 per cent.
After a fortnight of fallout
over bullying allegations
in both the major parties
including claims raised
in the wake of the death
of Labor Senator Kimberley Kitching, Newspoll,
published exclusively in
The Australian, reveals
Labor’s primary vote has
dropped from 41 per cent
to 38 per cent.

As voters consider the
budget’s pre-election offers of cheaper fuel and
$1500 tax cuts in July for
10 million workers, the
Coalition’s primary vote
remains stuck at 36 per
cent but has increased by
1 point.
The result reflects internal Liberal Party polling
that the budget was wellreceived and Coalition
strategists’ hopes that a
Labor victory is not yet a
foregone conclusion.
There are two dates the
Prime Minister can now
call an election: May 14
and May 21 with Mr Morrison confirming he will
call the election for “mid
May.”
Mr Morrison’s approval
ratings lifted a point to 42
per cent while those dissatisfied fell a point to 54
per cent.
The Prime Minister’s preferred Prime Minister rating improved slightly to
43 per cent with Mr Albanese was unchanged on
42 per cent.
The Newspoll finding
comes after a week of
controversy sparked by
Liberal Senator Concetta
Fierravanti-Wells’ claim
under
parliamentary
privilege that Mr Morrison as “ruthless” and a
“bully” and said he had
made “racial comments”
against Mr Towke during
a 2007 preselection contest.
The Prime Minister sug-

gested on Sunday that he
was willing to sign a statutory declaration denying
the allegations.
Michael Towke, who won
the preselection battle for
Cook in 2007 before the
result was overturned to
install Mr Morrison, told
news.com.au that he stood
by his claims outlined in a
2016 statutory declaration
that the Prime Minister was
directly involved in “racial
vilification” against him.
Mr Towke, a Maronite
Catholic, claims that preselectors were told he was
“a Muslim” and that would
be a problem if he was
preselected for he seat.
Asked if he was prepared
to sign a statutory declaration himself to deny the
claims himself, the Prime
Minister said “Yes, of
course I would” but added
the caveat that he had not
been asked to do so.
“These are quite malicious, and bitter slurs,
which are deeply offensive, and I reject them absolutely,” he said.
“People will throw all
sorts of mud at you – particularly when you get up
close to an election and
they’ll make all sorts of
things up, because they
have other motivations.”
“My record of caring
and loving the Lebanese
community in this country speaks for itself and
stands head and shoulders above all the other
pretenders.”

Victorian Premier Daniel Andrews has taken a
swipe at Scott Morrison
over a major change to
Covid rules that is on the
horizon.
Scott Morrison has again
deflected responsibility
for Covid-19 rule changes
to the state governments
after he was criticised by
Victorian Premier Daniel
Andrews.
Mr Andrews hit back at the
Prime Minister on Tuesday after Mr Morrison said
the decision to remove
isolation requirements for
close contacts of positive cases was one for
the states rather than the
commonwealth.
“It’s somebody else’s
job? No. National cabinet
– which is chaired by the
commonwealth – asked
AHPPC to have a look at
this very issue,” Mr Andrews said.
“They made a judgment
‘not at this time’. Hopefully, that time comes and
we’re able to make those
changes.
“He’s (Scott Morrison)
asked a question (to the
AHPPC) on behalf of all of
us … he doesn’t like the answer and that was apparently my fault.”
The medical experts at the
Australian health Protection Principal Committee
said on Thursday they
supported the “removal
of routine quarantine requirements for all close
contacts” but now was
not the time to make those
changes.

The recommended quarantine period for people
deemed close contacts remains seven days.
Mr Morrison said later on
Tuesday he had “always
been a fan” of easing isolation rules but it was not
a decision for his government to make.
“I know the impact it has
on the economy of people
not being able to go to
work or the impact that
goes with caring for children and the disruption
that it has,” he told reporters in Sydney.
“And you know, premiers
like prime ministers have
to make decisions that
weigh up all of those factors and I’d be encouraging them to do just that.”
It isn’t the first time Mr Morrison has sought to distance the commonwealth
from stringent Covid-19
policies such as mandatory vaccinations that were
enforced by the states but
which his government has
arguably benefited from.
Asked about the potential
quarantine rule changes
on Monday, Mr Morrison
said it was premiers who
decided to “shut cities
down or open them up”
rather than the federal
government, prompting
criticism from the Victorian Premier.
Mr Morrison jointly deliberated on the matter with
state and territory leaders
at a national cabinet meeting last month.
National cabinet made a
united announcement it

had agreed to scrap close
contact isolation requirements as quickly as possible and would seek urgent
advice from the AHPPC on
how to do so.
Handing down its recommendations last week, the
committee said altering
quarantine requirements
now would lead to more
transmission in the community and potentially
cause further disruptions
to the health system.
It pointed to the weeks
following the anticipated
peak of the current Omicron wave as the “appropriate time” for changes
to be made.
In response, NSW Health
Minister Brad Hazzard
told The Sydney Morning Herald that the state
had no immediate plans
to change its quarantine
rules.
“As Health Minister I
wouldn’t be rushing to
recommend to government that we change our
position currently on
close contacts,” Mr Hazzard said on Monday.
Victorian government minister Jaala Pulford said
the same after Richmond
AFL coach Damien Hardwick called for the mandatory seven-day quarantine
period for close contacts
to be scrapped.
“To prematurely make
these changes isn’t without risks to the health system. It’s not without risks
to the health of the people
in our community,” Ms
Pulford said.
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New poll finds half of Australian voters Qld to scrap vaccination
mandate for pubs, cafes
know little about Anthony Albanese
included in the survey, but
still ahead of his federal
counterpart at 44.
Treasurer Josh Frydenberg
(44), Greens Leader Adam
Bandt (47) and former NSW
premier Gladys Berejiklian
(47) also outscored the

Scott Morrison faces a fresh blow on the eve of the election. Picture:
Damian Shaw

But the poll suggests voters still know little about Mr Albanese. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Anthony Albanese is hoping to replace Scott Morrison but a fresh poll has laid
bare a huge issue which
could scuttle the Labor
leader’s plans.
Anthony Albanese faces
an uphill battle after an
election-eve poll suggested
over half of voters knew little about the Labor leader.
According to Ogilvy PR’s
Believability Index, which
surveyed 1000 voters, Mr
Albanese’s believability
rating has risen to 48, two
points higher than three
years ago.
But it’s not all smooth sailing for the Labor leader as
54 per cent of respondents
said they knew little about
him and he has name recognition issues with younger Australians.
Another 15 per cent conceded they had never heard
of him.
Meanwhile, Scott Morrison’s believability rating
dropped two points to 41
with the poll suggesting he
was less popular with regional voters and women.
More than one in three vot-

ers said Mr Morrison was
out of touch and he lacked
authenticity, commitment,
integrity and ¬purpose.
Cost of living remains front
of mind of voters ahead of
the election, followed by
housing affordability and
the economy.
The poll’s release followed
a brutal exchange between
the Prime Minister and angry locals in a Newcastle
pub on Wednesday evening
– including one who called
him the “worst PM ever”.
The most recent Newspoll
indicated the government’s
cost-of-living budget failed
to produce the bounce of
support the Coalition had
hoped for on the eve of the
election.
Among state premiers,
the West Australian Premier Mark McGowan was
crowned the most believable (48) with Victoria’s Daniel Andrews and
Queensland’s ¬Annastacia
Palaszczuk just a point behind.
NSW Premier Dominic Perrottet was the least believable of the four premiers

Prime Minister.
Despite a major fall, New
Zealand Prime Minister
Jacinda Ardern remained
the most believable leader
internationally (66) followed by US President Joe
Biden (46).

Massive change to Covid rule
looms when Omicron passes

Australia’s health experts
have dropped a huge hint
about when Covid isolation
rules could be scrapped as
pressure grows for changes.
Isolation requirements for
Covid close contacts will
likely be scrapped across
all states and territories
once the peak of the current outbreak passes.
The Australian Health Protection Principal Committee noted in a statement
last week that it supports
the “removal of routine
quarantine requirements
for all close contacts”, but
said now was not the time
to make those changes.
It said altering quarantine
requirements right now
would lead to more transmission in the community
when cases are already
high and potentially cause
further disruptions to the
health system.
The commonwealth committee pointed to the weeks
following the anticipated
peak of the current Omicron wave as the “appropriate time” for changes to
be made.
It is a sentiment shared
by leaders and officials
across the country.
NSW Health Minister Brad
Hazzard told the Sydney
Morning Herald on Monday
they have no immediate
plans to change their quarantine rules.
“As Health Minister I
wouldn’t be rushing to recommend to government
that we change our position currently on close contacts,” Mr Hazzard said.
Victorian government minister Jaala Pulford said the

same on Monday, when
she responded to comments from Richmond AFL
coach Damien Hardwick
that mandatory seven-day
quarantine for close contacts should end.
“To prematurely make
these changes isn’t without risks to the health system. It’s not without risks
to the health of the people
in our community,” Ms Pulford said.
Prime Minister Scott Morrison reiterated again on
Monday that state and territory leaders would decide when close contact
isolation requirements will
end.
“We don‘t make those decisions at the Commonwealth level,” he said.
“It is premiers who decide
to shut cities down or open
them up, not the Commonwealth government.”
Those comments came as
a surprise to Victorian Premier Daniel Andrews on
Tuesday.
“They (the AHPPC) made
a judgment not at this time
(to changing close contact
isolation requirements).
Hopefully that time comes
and we‘re able to make
those changes,” Mr Andrews said.
“He’s (Scott Morrison)
asked a question (to the
AHPPC) on behalf of all of
us … he doesn‘t like the answer and that was apparently my fault.
“If there‘s a quarrel between the Prime Minister
and the chief medical officer, well I respectfully suggest that he sort that out.
I’m in the business of following advice.”

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk

Queensland’s vaccination mandate for most
venues – including
pubs, cafes and restaurants – will be scrapped
within a week, the premier has announced.
The controversial order, which has been
in place since December, required people to
show proof they were
fully vaccinated against
Covid-19 before entering venues across the
state.
Premier
Annastacia
Palaszczuk on Tuesday
announced the restrictions surrounding these
orders would be further
relaxed.
From 1am on April 14,
venues once open to
vaccinated staff and
patrons will be open to
everyone regardless of
their vaccination status.
“The venues include:
Pubs, clubs, cafes and
restaurants,
theme
parks, casinos and cinemas, weddings, showgrounds, galleries, libraries, museums and
stadiums,” Ms Palaszczuk wrote on Twitter.
Vaccine requirements
will still apply to visitors
and workers in vulnerable settings.
These include hospitals,
aged and disability care,
prisons, schools and
early childhood centres.
The
announcement
comes after the state recorded 9946 new cases
on Tuesday.

Some 479 people are in
hospital with 15 in intensive care.
Another eight deaths
were recorded.
Ms Palaszczuk said the
restrictions had served
their purpose in slowing
the spread of coronavirus while Queenslanders
got vaccinated.
“More than 90 per cent
of Queenslanders aged
12 and over have been
fully vaccinated,” she
said.
“The chief health officer advises we can now
safely ease these settings and still maintain a
high level of protection.
“The restrictions we had
in place did their job,
keeping our community
safe and encouraging
vaccinations.”
Chief health officer
John Gerrard said there
was “solid evidence”
the state had passed its
peak of transmission of
the second Covid wave.
“Hospital admissions
will lag a bit but I expect
to see these fall sometime within the next seven days,” he said.
“It is clearly because
of vaccination the impact of this virus on the
Queensland community has been relatively
mild.”
Dr Gerrard said the focus was now on high
risk settings.
“This is likely to be the
philosophy going forward around the world,”
he said.

Page 29

Saturday 9 April 2022

2022  نــيسان9 الـسبت

29 صفحة

NEWS

Liberal MP defends Morrison

Gladys Berejiklian has maintained she did not recall sending the damning text about the Prime Minister.
Picture: NCA Newswire / Gaye Gerard

The NSW MP is a long term ally of Scott Morrison. Picture: 7 NEWS

A longtime Liberal MP
has come out defending
Scott Morrison despite
unfavourable text leaks,
saying that the Prime Minister is made of “tougher
stuff”.
Prime Minister Scott Morrison is being criticised
by cowardly “armchair
generals” over the black
summer bushfires and
claims he was motivated
by petty pointscoring are
“absolute crap”, a Liberal MP has said in his
defence.
NSW cabinet minister
David Elliott – who was
the state emergency services minister during the
2019-20 disaster – has
told news.com.au that Mr
Morrison’s critics should
pull their heads in.
“Armchair generals who
couldn’t make the grade.
They might be disappointed when the electorate realises Scott is made
of tougher stuff,” Mr Elliott said.
“And to suggest he was

‘political point scoring’ is
just absolute crap.
“Yes, there was a lot of
frustration and too much
finger pointing but these
co-ordinated
attacks
from his detractors on
both sides of politics are
motivated by jealousy
and ignorance.”
Mr Elliott made the comments in the wake of
leaked text messages
where former NSW Premier Gladys Berejiklian
called the Mr Morrison
a “horrible, horrible person”.
The NSW MP is a longterm political ally of the
Prime Minister and was
recently wooed to switch
to federal politics.
Mr Elliott was also criticised for taking a European holiday during the
bushfires after the Mr
Morrison was slammed
for taking off to Hawaii
for a family holiday.
But he said those criticising the PM didn’t have a
clue.

“As Emergency Services
Minister I spoke to Scott
nearly every day during
the bushfires (except for
my well documented 72
hour absence!),” Mr Elliott said.
“The fact that these critics won’t go on the record is proof that they are
scared of being called out
to justify their criticism.”
When confronted about
the “horrible, horrible person” text by host Leigh
Sales on ABC’s 7.30 on
Tuesday night, the Prime
Minister interjected, saying: “Which she denies,
by the way.”
His claim was quickly
rebutted by Channel 10
political editor Peter van
Onselen who first exposed the private texts
when he confronted Mr
Morrison over them during a National Press Club
address.
Van Onselen shared Ms
Berejiklian’s initial text to
Twitter last night, saying
it proved the Prime Minister’s claim was “an outand-out lie”.
“The Prime Minister just
told ABC 7.30 Gladys Berejiklian ‘denies’ the ‘horrible, horrible person’
text. That is an out-andout lie,’’ he said.
Ms Berejiklian has never
categorically denied the
exchange. She said she
did not recall sending the
message and praised Mr
Morrison in a statement
after the embarrassing

leak.
Van Onselen said the
recipient of the text was
a cabinet minister and
said he was given the
screenshots in order to
“inform his commentary”
and show him how furious the Liberal Party was
with the PM.
While this was originally
under the proviso that he
would not report the full
contents, van Onselen
later secured the consent
of the minister in 2022.
As the Prime Minister
prepares to visit the Governor-General and call
an election within days,
Sales asked him in last
night’s 7.30 interview if
the biggest threat to the
government, given the
economy was doing relatively well, was Mr Morrison’s own unpopularity.
“Let me put it to you …
that there can only be
one factor that’s playing
into the negative sentiment towards your coalition and that, without
sounding rude, has to be
you,’’ Sales said.
She then read a “long
list” of people who said
the Prime Minister was
a bully, a liar and a “horrible, horrible person”.
In response, Mr Morrison
said those attacking him
were simply disgruntled
for their own reasons.
“People are always disappointed and they’ll
have an axe to grind.
That’s normal in politics,
particularly when you’re
going into an election,’’
he said.
Mr Morrison then insisted he had always stood
against the Liberal factions, prompting Sales to
interject, “come on!”.
“I’ve never had time for
the factional games in
the Liberal Party. You get
plenty of enemies,’’ he
said.
“When you don’t let people bully their way into
getting the outcomes that
they want.”

Reason some Covid
rules could return

While Australia has started
to recover from Covid, two
issues could create more
problems for the health
system and even lead to
some restrictions returning.
While the threat of Covid
has started to subside,
leading health experts are
warning Australians to be
on guard for the upcoming
flu season or the emergence of a more severe
and infectious strain.
If either of these issues
come to pass, it could
lead to more hospitalisations for a health system
already struggling to cope
and some restrictions returning.
University of Epidemiologist Tony Blakely, in an article for The Conversation
on Tuesday, said a new
Covid strain could create
further problems for society.
BA.2, a sub-variant of the
original Omicron strain,
is the form of Covid most
Australians are primarily
catching right now.
But Mr Blakely said greater restrictions, like more
lockdowns, “are unlikely
to be needed” to control
it unless hospitalisations
get out of hand.
His concern is if a more infectious or serious strain
with immune escape
(where vaccines or previous infection offer less
protection) emerges.
“We’re lucky the variant
that came along just as
we were largely vaccinated and ready to open up
to the world was Omicron
with lower virulence. We
may not be so lucky next
time,” Mr Blakely said.
He said if this hypothetical new variant emerges,
it could cause issues for
society and health services once again, leading to restrictions like
wearing masks indoors
and working from home
returning.
Mr Blakely’s advice to prepare for this is to stockpile
masks, rapid antigen tests

and get early access to
next-generation vaccines.
But a new Covid strain is
not the only threat health
officials are worried about.
Covid restrictions have
also helped prevent the flu
from spreading in recent
times, but the country is
now preparing to deal with
its first proper winter flu
season in two years now
those rules have ended.
Mater Health Services Director of infectious diseases Paul Griffin told 3AW on
Tuesday Australians are
“very susceptible to the
flu right now” due to low
vaccine rates and society
opening up.
Royal Australasian College
of Surgeons NSW chair
Payal Mukherjee told the
Sydney Morning Herald on
Wednesday a surge in flu
cases would only add to
the pressure they are already under right now with
Covid hospitalisations.
“I would be surprised if
we can get through the
waitlists in two years … we
will have to be working at
more than 100 per cent
of pre-Covid levels,” Dr
Mukherjee said.
“It will get only get harder
with hospital bed (shortages) if flu cases go up.
It’s not just the public hospitals – private hospitals
are saying they don’t have
the beds and staff are furloughed.”
Australian chief medical
officer Paul Kelly said on
Wednesday national cabinet has developed an approach that “assumed the
possibility of significant
outbreaks of both Covid19 and influenza”.
“Work is well under way in
all states and territories,
supported by the commonwealth, to prepare our
healthcare systems for
the likely cocirculation of
Covid-19 and influenza,”
Professor Kelly said.
Vulnerable Australians are
also now eligible for their
free flu vaccination under
the National Immunisation
Program
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مــناسبة

إطالق ناجح للحملة االنتخابية لنائب مقعد بارتون الفيدرالي ليندا بريني

النائب كريس مينس

النائب ليندا بريني

مقدم الحفل

النائب ستيف كامرب

النائب ليندا بريني مع النائب كريس مينس وجو عواضة

النائب بريني تتوسط النائب كامرب وزعيم املعارضة النائب مينس
أطلقت ظهر األحد املاضي النائب الفيدرالية ملقعد
بارتون ليندا بريني حملتها االنتخابية حيث حضرها
زعيم املعارضة يف الوالية كريس مينس ،النائب
عن مقعد روكدايل ستيف كامرب ،سكرتري فرع
روكدايل لحزب العمال عضو املجلس التشريعي
يف الوالية مارك باتينغيغ ،سكرتري فرع بيكسلي
يف حزب العمال عضو مجلس بلدية بايسايد
ورئيسها السابق جو عواضة ،سكرتري فرع برايتن
ال ساندز يف حزب العمال عضو مجلس بلدية
بايسايد ورئيسها السابق بيل سارافينوفسكي،
اضافة اىل عدد كبري من محازبي وداعمي حزب
العمال يف مقعد بارتون الفيدرالي والجوار تجاوز
الـ  200شخص.
استهل حفل االطاتق النائب ستيف كامرب الذي
قال ،بعد أن شكر الحضور ،نحن بحاجة للتصويت
لصالح ليندا بريني يف صناديق االقرتاع حيث طاملا
كانت صوت الناس ،سواء كنائب لعدة دورات يف
برملان نيو ساوث ويلز أو يف الربملان الفيدرالي.
وقال السيد كامرب نحن بحاجة للفوز بالحكم بعد
أن فقدت حكومة االئتالف الحالية االتصال بشعب
أسرتاليا وتبدد الحلم االسرتالي حيث نسي
األحرار شعب هذه األمة ،لقد حان وقت التغيري

النائب ليندا بريني مع رئيس بلدية بايسايد سابقا جو عواضة

ونحتاج جميعـًا للمساعدة يف إعادة انتخاب ليندا
بريني.
ثم تاله يف الكالم كريس مينس الذي شدد على
وجوب إقصاء حكومة االحرار من الحكم .وقال
يف املاضي كان الزوج يعمل ويدفع الرهن ويدفع
الفواتري ،أما اآلن فيعمل الزوج والزوجة ويكافحان
من أجل سداد الرهن العقاري.
وكان مسك الختام مع نائب مقعد بارتون ليندا
بريني التي قالت نحن بحاجة للفوز بالحكومة،
حيث ان حزب العمال ،اذاا فاز يف انتخابات
أيار ،سيقدم مستوى أعلى لرعاية السن ورعاية
األطفال والرعاية الطبية وسيزيد أجور عمال رعاية
املسنني
واوضحت النائبة بريني ان االئتالف لديه حاليا
 76مقعدا ،وهو املبلغ املطلوب بالضبط لحكومة
األغلبية ،بينما حزب العمال لديه  68مقعدا ،ونحن
بحاجة لـ  8نواب لنفوز بغالبية حكومية.
وشكرت السيدة بريني ستيف كامرب ،عضو
روكدايل إلطالق حملة بارتون االنتخابية كما
شكرت كريس مينس ،عضو كوغاراه زعيم معارضة
نيو ساوث ويلز على مشاركته يف دعم الحملة.
وقالت يف الوقت الحالي ،أشغل مقعد بارتون

النائب ليندا بريني مع جو عواضة ومارك باتينغيغ وحضور

جانب من الحضور
بهامش  ٪9.7وكلي أمل ان أحقق فوزا برقم
مزدوج يف االنتخابات املقبلة.
وشكرت السيدة بريني جميع الذين حضروا
وقالت انها تتطلع لرؤيتهم مرة أخرى ودعمهم يف
يوم االقرتاع.
واقتبست نائبة مقعد بارتون مقولة بول كيتنغ يف

عام « ،1996عندما تتغري الحكومة ،يتغري البلد»
سيكون هناك تغيري يف حياتنا لألفضل.
وشكرت املجتمع على التصويت لها يف عام 2016
عندما صوتوا ألول امرأة من السكان األصليني يف
الربملان األسرتالي ،وكذلك عام  ،2019معربة
عن املها بتمثيلهم مرة أخرى بعد االنتخابات.
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العالناتكم االتصال على الرقم:

العالناتكم االتصال على الرقم:

(02) 9632 4818

(02) 9632 4818

0405555220

مـحالت أبـو سـليم  -يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع السمانة العربية
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سمنة نباتية  2،3كلغ عدد  2بـ $ 23 .99

طحينة  900غ عدد 2بـ $21 . 99

أناناس أكسرتا (قنينة 1ليرت)
 12قنينة بـ $ 9 .99

زيتون أخضر  1كلغ عدد  2بـ $ 9 .99

نيسكافيه ) 8 (2 in 1علب بـ $ 4 .99

نفتح  7أيام
يف األسبوع
من الـ 6
صباحاً حتى
الـ  10لي ًال
صندوق تـمر  5كلغ بـ $ 29 .99
أسـعار
مـنافسة

فـرع أول:

خـدمة
ممـتازة

حـسومات هائلة
يوميا

مـعاملة
جـيـّدة

151 Waterloo Rd, Greenacre, NSW 2190,

نـظافة
تـامة

مسحوق غسيل  7كلغ بـ $ 13 .99

فول مدمس  5علب بـ $ 4 .99

فرع ثاني416 Hume Highway, Yagoona, NSW 2199, Ph: 8102 5252 :

