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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

انـتهاء الـفصل الـ 11 مـن مسرحية انـتخاب 
الـرئيس بـ »ال رئـيس«: 34 ملـيشال معـّوض.. 

37 لـ »الـورقة الـبيضاء« و »مـتفرقات«

يف  مرتقب  بارز  تطور 
قضية حاكم مصرف لبنان 
يف  متّثل  سالمة،  رياض 
معلومات تؤكد أن احملامي 
العام القاضي رجا حاموش 
االدعاء  رمسيًا  سيتوىل 
يظهره  ومن  احلاكم  على 
التحقيق يف جرمية اختالس 
وتبييض  العام  املال 
معلومات  وحبسب  أموال. 
فإن  »األخبار«،  الزميلة 
حاموش، وهو األعلى درجة 
القاضي  بعد  سنًا  واألكرب 
متت  الذي  حيدر  أبو  زياد 
تنحيته عن امللف، سيكون 
رئيسه  قرار  تنفيذ  ملزمًا 
التمييزي  العام  النائب 
باالدعاء  عويدات  غسان 
امللف  وفق  سالمة  على 
جان  القاضي  أعّده  الذي 

طنوس يف أيار املاضي.
حباموش  يفرتض  إجرائيًا، 
وإحالة  االّدعاء  ممارسة 
قاضي  إىل  مباشرة  امللف 
يعرف  مل  لكن  التحقيق، 
ما إذا كان بإمكانه تعديل 
امللف املرفق وتغيري طبيعة 
ستكون  أمر  وهو  االدعاء، 
له انعكاساته، خصوصًا أن 
قاضي  إىل  امللف  حتويل 
سيفتح  لبناني  حتقيق 
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الـربملان البلـجيكي صـّوت باالكثرية على قرار تفعيل الـعقوبات 
على مـالحقة سـالمة وآخـرين بـجرائم مـالية فـي لـبنان وأوروبا

Seeking Part-Time Assistant
 Arabic Speaking and English
Office Assistant - Insurance

Send Resume To:
danny@dakkans.com.au 

Students or Experienced Welcome
Tel: (02) 9707 3077

For Saleللـبيع
A great mixed 

business (Grocery 
& Delicatessen) 
opportunity is 

available for sale in 
the heart of Auburn!

An established 
business that 

has been in the 
community for the 

past 40 years.
Business is open 7 
days a week (7am 

-10pm).
Price $$$ is 
negotiable.

Selling for family 
reasons.

For enquiry call:

0476 836 313

محل بقالة وسمانة 
للبيع يف قلب أوبرن!

تأسس منذ 40 عامًا 
معروف لدى سكان 

املنطقة
يفتح 7 أيام يف 

األسبوع (7 صباحـًا - 
10 لياًل).

السعر $$$ قابل 
للتفاوض.

البيع ألسباب عائلية.
لالتصال:

0476 836 313 

القضاء اللبناني حنو اإلدعاء 
على سالمة
خمتلف  تعامل  أمام  الباب 
األوروبية  الطلبات  مع 
ألن  القضائي،  بالتعاون 
قاضي التحقيق ميكنه جتميد 
التعاون مع األوروبيني إىل 

االطالع  من  االنتهاء  حني 
أي  وتأخري  امللف،  على 

تعاون حتى إجناز عمله.
يكون  أن  يفرتض  آخر  أمر 
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الروسي  الرئيس  حبث 
أمس  بوتني،  فالدميري 
نظريه  مع  اخلميس،  األول 
رئيسي  إبراهيم  اإليراني 
وأّكدا  سوريا،  يف  الوضع 
التنسيق  استمرار  أهمية 

يف إطار عملية أستانة.
نشره  بياٍن  يف  وجاء 
»الطرفني  أّن  الكرملني 
االتصال  خالل  تطرقا 
يف  الوضع  إىل  اهلاتفي 

بوتني ورئيسي يبحثان الوضع يف سوريا 
والتعاون يف قطاعي الطاقة والنقل
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الفرنسيني،  آالف  شارك 
اخلميس،  األول  أمس 
كبري  احتجاجي  يوم  يف 
وتظاهرات  بإضرابات 
البالد،  أحناء  كافة  يف 
النقابات  من  بدعوة  وذلك 
ملشروع  رفضًا  العمالية، 
إصالح نظام التقاعد الذي 
إميانويل  الرئيس  يريده 

ماكرون ويقضي برفع سن 
التقاعد إىل 64 عامًا حبلول 

.2030
ونّدد املتظاهرون بسياسة 
لتمويله  ماكرون  الرئيس 
بداًل  أوكرانيا  يف  احلرب 
للطبقات  الدعم  تقديم  من 

آالف املتظاهرين وإضرابات واسعة يف 
فرنسا احتجاجاً على إصالح نظام التقاعد
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يف  إدلب  حمافظ  كشف 
أمس  ثائر سلهب،  سوريا 
عودة  أّن  اخلميس،  األول 
حمافظة  وقرى  مدن  كامل 
الدولة  حضن  إىل  إدلب 

من  »أقرب  بات  السورية 
أّي وقٍت مضى«.

مقابلٍة  خالل  سلهب  وقال 
»سبوتنيك«  وكالة  مع 
سوف  »قريبًا  الروسية: 

النتخاب   11 الـ  اجللسة   
مل  للجمهورية،  رئيس 
تفض اىل رئيس، وكانت 
وفرز  اقرتاع  كسابقاتها، 
اوراقها  ونتائج  أصوات 
موزعة بأمساء خمتلفة. وقد 

نال:
ميشال معوض 34 صوتا، 
لبنان   ،37 بيضاء  ورقة 
خليفة  عصام   ،14 اجلديد 
ورقة   ،2 بارود  زياد   ،7
ورقة  حنني،  لصالح 
و15  ملهب،  ابو  مليالن 
ورقة ملغاة. وسجل موقف 
حبيث  خلف  ملحم  للنائب 
اعتصاما  سينفذ  انه  اعلن 
عون  جناة  والنائبة  هو 
داخل اجمللس،  صليبا يف 
النائبة  اليهما  وانضمت 

لن  وانهم  زارزير،  سينتيا 
اجمللس  قاعة  من  خيرجوا 

والبقاء يف داخلها اىل حني 
انتخاب رئيس.

افتتح رئيس جملس النواب 
نبيه بري اجللسة يف احلادية 
أمس  ظهر  قبل  من  عشرة 
وتليت  اخلميس.  األول 
النواب  امساء  البدء  يف 

التتمة على الصفحة 16 املسلحني  سيطرة  تنتهي 
واملدن  القرى  على 
يتمرتسون  اليت  والبلدات 
احملافظة  أرياف  يف  فيها 

شخص (رجل أو إمرأة) ذو خربة يف صنع املعجنات 
(مناقيش، لحم بعجني، صفائح جنب، فطائر سبانخ 

 Newtown وغريها) مع مساعدين يف ضاحية
دوام كامل - معاش جيد.

لالتـصال: 690 133 0405

مـطلوب للـعمل

سورية: إدلب ستعود بشكٍل كامل إىل البالد قريبًا

الرئيس بري يدير  مسرحية »انتخاب رئيس«
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service.nsw.gov.au

تساعد NSW Government في خفض تكلفة المعيشة من خ
ل تقديم المزيد من الطرق للتوفير، 
بما في ذلك:  

Gas Rebates تصل إلى 110 دو�ر   •

توفير يصل إلى 600 دو�ر في فواتير الطاقة من خ
ل Solar Installation مجانًا  •

Council Rate Rebates تصل إلى 250 دو�ر  •

انضم إلى الم
يين الذين وّفروا واستخدم Savings Finder لمعرفة القسائم والخصومات 
التي يحق لك الحصول عليها، أو احجز موعًدا مع أخصائي في أمور التوفير.

أك�� من 70 طريقة 
SAVINGS FINDERتساعدك ع� التوف��

انيتك بعض الدعم � وامنح م��



لــبنانيات
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»حزب  لـ  العام  األمني  أكد 
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
الثالثني  النطالقة  الذكرى  يف 
للدراسات  االستشاري  املركز 
الساحة  قرية  يف  والتوثيق، 
الرتاثية، »وجوب االستفادة من 
كل عقل علمي وفكر وختصص 
منه«.وقال:  االستفادة  ميكن 
البداية  منذ  املركز  هلذا  »أردنا 
تقديريا  فكريا  علميا  يكون  أن 
رؤيويا ملتصقا بالوقائع باألرض 
وامليدان. ونؤمن بأن االجنازات 
املباركة  اجلهود  نتاج  هي 

اجلماعية«.
زال  وما  املركز  »كان  أضاف: 
السند العملي واحلقيقي هليئاتنا 
وملفاتنا  ووحداتنا  القيادية 
الذي  املكان  أنه  كما  املختلفة، 
ميدنا بكل ما حنتاجه على مستوى 
النقدية  القانونية  الدراسات 
والدراسات  االدارية  املالية 

السياسية االسرتاتيجة«.
على  »تعاقبوا  الذين  وشكر 
والذين  املركز  هذا  مسؤولية 
ثالثني  مدى  على  فيه  عملوا 
اهلل  »حزب  أن  مؤكدا  عاما«، 
يعمل  أن  يريد  يزال  وال  كان 

على اساس علمي ومتقن«.
»مسؤولية  اهلل:  نصر  وقال 
احلقيقية  الصورة  اظهار  املركز 
صعوبات  من  اخلارج  يف 
ما  وليس  مؤملة  ومعطيات 
عن  نتحدث  وعندما  يفرحنا، 
حلول من أجل التطوير والنهوض 
يف  السبل  عن  نبحث  واملعاجلة 

االمكانات املتاحة«. 
هو  املركز  هذا  أن  على  وشدد 
واملؤثرة  املشرقة  املواقع  »أحد 
ثقة  تزيدنا  به  والشهادات 
العمل«. مواصلة  على  واصرارا 

وقال: »لقد اهتم حزب اهلل قبل 
احلياتي  بالشأن  عاما  ثالثني 
امليداني  الكبري  انشغاله  رغم 
باملقاومة والتحديات اليت كانت 

سائدة حينها«.
ال   « أنه  اىل  اهلل  نصر  وأشار 
الرغم  على  نيأس  أن  لنا  جيوز 
الشاعة  حماوالت  هناك  ان  من 
اليأس يف البلد، وهذا أمر خطري 
جدا وأهم شيء هو األمل وعلى 
اجلميع حتمل املسؤولية من دولة 

وشعب وجمتمع«.
حاة  البقاء يف  »ال جيوز  أضاف: 
السنوات  يف  احلال  كما  ختبط 
على  ما  مكان  ويف  املاضية 
رؤية  لوضع  تبادر  أن  السلطة 
ملعاجلة الوضع االقتصادي، وعلى 
وبرامج  خطط  توضع  أساسها 

تستند لرؤية كاملة ومتقنة«.
أنه  اهلل  نصر  السيد  ورأى  
علينا  الرؤية،  إىل  »للوصول 
ولتنفيذها  األسباب  دراسة 
علينا استخراج األسباب الواقعية 
»أن  اىل  الفتا  واحلقيقية«، 
بالدولة  متجذرا  كان  الفساد 
ولو قدمت كل  منذ وقت طويل 
وخربائها  عقوهلا  أفضل  طائفة 
اإلدارية يف  لتتوىل املسؤوليات 
هذه  إىل  لوصلنا  كنا  ما  الدولة 

املرحلة«.
أسباب  أهم  أحد  »أن  واعترب 
االقتصادية  الرؤية  خطأ  األزمة 
وبعض  التسعينيات  يف 
السياسات االقتصادية الفاسدة 

واملفسدة، واليت كانت مواقفنا 
النواب  واضحة منها يف جملس 
ورأى  االستدانة«،  وأوهلا 
االنتاج  ضرب  هو  األخطر  »أن 
السريع  الربح  على  والبحث 
إىل  اقتصادنا  حتول  وهكذا 
اقتصاد هش، وأنه من األسباب 
يف  الطائفية  احملاصصة  أيضا 
املشاريع وغياب االمناء املتوازن 
وتبعات احلروب الداخلية واعادة 

االعمار وملف املهجرين«.
واذ أسف السيد نصر اهلل »أن 
وجود  عدم  عن  يتحدث  البعض 
ال  احلصار  قال:«  حصار«، 
قبالة  بارجة  بوضع  فقط  يكون 
يكفي  بل  اللبنانية،  الشواطئ 
مع  األمريكية  االدارة  سلوك 

السلطة اللبنانية«.
مبنع  يرتجم  احلصار  »أن  وأكد 
والقروض  والودائع  املساعدات 
من اخلارج ومبنع الدولة اللبنانية 
وقبول  اهلبات  قبول  من 
االستثمارات ومنع لبنان من عالج 
ملف النازحني السوريني، معتربا 
العوامل هذه وغريها  أن جمموع 
أسباب  جمموعة  وجود  يؤكد 

أوصلت اىل هذا الوضع«.
الصهيوني  الكيان  وضع  وعن 
نصر  السيد  قال  املنطقة،  يف 
الرؤية  إىل  »بالعودة  اهلل: 
سياسات  عليها  قامت  اليت 
أن  وهي  اخلاطئة  الكيان  هذا 
تسوية  حنو  متجهة  املنطقة 
إىل  أوصلنا  ما  هو  معه  للنزاع 
من  أن  إذ  اليوم،  عليه  ما حنن 
يريد وضع سياسات اقتصادية 
جديدة عليه أآل  يبين رؤية على 
وال  املنطقة  يف  تسوية  حساب 
وخصوصا  الدولتني  حلل  وجود 
الصهيونية  اجلديدة  احلكومة  مع 

الفاسدة واالرهابية«.
ال  سوريا  مع  »أنه  أضاف: 
تسوية. وما جرى يف سوريا هو 
بنظام  للمجيء  احملاوالت  احدى 
للكيان  اجلوالن  يعطي  سياسي 
الصهيوني«، معتربا »أن الوضع 
يف املنطقة متجه حنو مزيد من 
التوتر فال تسويات يف املنطقة 
كله  وهذا  سالم  مشاهد  وال 

سينعكس على منطقتنا«.
وعن ملف الغاز، اعترب نصر اهلل 
»أن أحد أسباب القوة هو موضوع 
هائلة  ثروة  فهو  والغاز  النفط 
يف حبر لبنان والدليل ما نشهده 
من اكتشافات للنفط والغاز يف 
البحر األبيض املتوسط«، مشريا 
اىل »أن اليوم القرار األوروبي 
الغاز  عن  االستغناء  يف  حاسم 
الروسي وأولويته هي يف البحر 
املتوسط، ألن تكلفته أقل عليه. 
ولذلك علينا البحث عن شركات 

لالستفادة من ثروتنا الوطنية.
أنه  اىل  اهلل  السيد نصر  ولفت 
األساسية  القوة  نقاط  »من 
املغرتبون  هم  إقتصادنا  يف 
أهم  اليوم  زالوا  ما  الذين 
مصدر مالي ليعيش اللبنانيون، 
للخطر  اليوم  يتعرضون  وهم 
األمريكي  واالعتداء  واملضايقة 
واغنياء  جتار  وضع  خالل  من 
كبار على لوائح العقوبات بتهم 
محاية  اىل  حيتاج  وهذا  ظاملة. 
الدولة اليت لألسف »ما عم تعمل 

شي«.

نصر اهلل: احلصار ال يكون فقط بوضع 
بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي 

سلوك االدارة األمريكية مع لبنان
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»الكتائب«  حزب  رئيس  إعترب 
أمس  اجلمّيل،  سامي  النائب 
األول، بعد رفع اجللسة الـ 11 
ميكن  »ال  انه  رئيس،  النتخاب 
على  حيصل  ان  مرشح  ألي 
الدورة  من  االصوات  اكثرية 
االوىل، وهذا حيتاج اىل دورات 
متتالية كما جيري يف كل دول 
شيء  ينقصنا  ال  فنحن  العامل، 
حتى  مفتوحة  جلسات  لعقد 
انتخاب رئيس، واال نكون نلزم 
على  مشددًا  للخارج«،  قرارنا 
يقرر  ان  اليوم  »املطلوب  أن 
كان  اذا  ما  النيابي  اجمللس 
يريد ان يلّزم قراره للخارج او 
جلسات  عقد  عرب  به  ان حيتفظ 

مفتوحة«.
وجدد اجلميل تأكيده »أن ال ذكر 
اجللستني  يف  الثلثني  لنصاب 
وال وجود الي حديث عن نصاب 
ان يكون  املادة 49 وجيب  يف 
حتى  متتالية   دورات  هناك 
التوصل اىل رئيس«، ورأى أنه 
»بالشكل الذي سارت به االمور 
النيابية  الكتل  قررت  اليوم، 
الدميوقراطية  العملية  نسف 
واملادة 49 وقدرة جملس النواب 
للجمهورية  رئيس  اختيار  على 
بالنصف زائدًا واحدًا كما يقول 
الدستور، ومبجرد املوافقة على 
دستور  حتوير  وعلى  املبدأ  هذا 

سامي اجلمّيل: ليقرر اجمللس النيابي ما اذا كان يريد تلزيم قراره 
للخارج او االحتفاظ به عرب جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس

الّصحافة  حمّرري  نقيب  لفت 
زيارته  خالل  القصيفي،  جوزف 
نقابة  من  وفد  رأس  على 
نائب  الّصحافّيني،  احملّررين 
اإلسالمي  »اجمللس  رئيس 
الشيعي األعلى« العالمة الّشيخ 
علي اخلطيب، إىل أّن »اجمللس 
متّيزت  وديين،  وطين  صرح 
االنفتاح،  باإلجيابّية،  مواقفه 
احلكمة، احلرص على احلوار بني 
ووجوب  الّلبنانّية،  املكّونات 

ا تكن العوائق«. استمراره أيًّ
يف  تأتي  »الّزيارة  أّن  وأوضح 
يقوم  اّليت  الّزيارات  سياق 
للمرجعّيات  الّنقابة  جملس  بها 
على  للوقوف  الّلبنانّية،  الّدينّية 
واالسرتشاد  جيري،  مّما  آرائها 
مبا ختتزن من أفكار حيال األزمة 
يف لبنان، اّليت يزيد استلشاق 
على  قابض  سياسي، ومصرف 
على  ومضارب  قسًرا،  الودائع 
الّسوق  يف  الوطنّية  العملة 
الّسوداء، وجّتار أدوية ومعدات 
ومافيات  غذائية،  ومواد  طبية 
ومستبّدو  الّنفطّية،  الّشركات 
املوّلدات، من وطأتها وشّدتها؛ 
أشبه جبّثة  املواطن  حتّى أصبح 

تتنّفس«.
هو  »أين  القّصيفي،  وتساءل 
دور املرجعّيات الّدينّية، وهل من 
كّوة أمل تلوح يف األفق، وهل 
لقّمة روحّية أن تنعقد خيرج فيها 
وصارم،  موّحد  مبوقف  أركانها 
الّسياسّيني  إىل  فيه  يتوّجهون 
احلبال  شّد  يوقفوا  أن  قاطبة، 
الّلبناني؟«،  املواطن  عنق  حول 
يف  »اإلنسان  أّن  على  مرّكًزا 
ورزقه  وصحته  عيشه  لقمة 
خالفاتكم  من  أهم  هو  وماله، 
وأّن  وفيتوهاتكم؛  وجتاذباتكم 

الوطن فوق اجلميع«.
اخلطيب  الّشيخ  نّوه  جهته،  من 
بـ »دور الصحافة والصحافيني، 
هذه  يف  الوطنية  ومسؤوليتهم 
أّن  على  مشّدًدا  الظروف«، 
يف  كبرية  مسؤولية  »للكلمة 
والناس  اهلل  أمام  املرحلة  هذه 
نقّدر  »أّننا  وبّي،  والتاريخ«. 
ونتمنى  كصحافيني،  دوركم 
حمبة  رسل  دائمًا  تكونوا  أن 
للناس  وإرشاد  هداية  ووسيلة 
جيري  ما  خطورة  اىل  وتنبيههم 

من أحداث«.
لبنان من  »ما يعيشه  أّن  وأّكد 
أحداث منذ ثالث سنوات، ليس 
واألحداث  املنطقة  عن  منفصاًل 
ليس  فلبنان  فيها،  اجلارية 
جزيرة منفصلة، ودور املرجعيات 
الدينية يف هذا اجملال هو أيضًا 
مسؤولية وطنية؛ وتركيبة لبنان 
الطائفية مّحلت هذه املرجعيات 
مسؤولية  الدينية  والقيادات 
»مشكلة  أّن  ورأى  خاصة«. 
لبنان هي يف تركيبته الطائفية، 
إذ  الدين،  وهناك تشويه لدور 
أن زعيم كل طائفة مسؤول عن 
طائفته، مع العلم أن مسؤوليته 
جيب أن تكون وطنية وجامعة«.

وأشار اخلطيب إىل أّن »الكيان 
الطائفية،  على  القائم  اللبناني 
قائم على متييز عنصري، بينما 
عنوان  جيمعنا  أن  املطلوب 
اإلنسانية«، ووجد أّن »املشكلة 
والدولة،  النظام  بنية  يف  هي 

وهو ما أوصلنا اىل ما حنن فيه، 
منعنا  السياسي  النظام  هذا 
هي  املشكلة  بلدنا.  تطوير  من 
يف  وليس  النظام  طبيعة  يف 

املنظومة السياسية«.
بأفضل  أتينا  »لو  أّنه  وفّسر 
النظام،  هذا  ظل  يف  الناس 
نفسها،  املمارسات  ملارسوا 
اإلسالمي  اجمللس  وموقفنا يف 
الشيعي األعلى منذ تأسيسه هو 
إلغاء الطائفية السياسية وليس 
النظام  فهذا  الطوائف،  إلغاء 
يفسح يف اجملال للقوى اخلارجية 
بالتدخل يف شؤوننا الداخلية«. 
ولفت إىل أّن »الواضح أن هذا 
النظام مل ينب وطنًا، وجيب أن 
خيرج اللبنانيون من شعار محاية 
األقليات، فهذا الشعار مل حيم 

املسيحيني وال املسلمني«.

اخلطيب حّذر من أن يكون للشيعة بلبنان مشاريع خاصة:

حنن مع قمة روحية جامعة وهناك عمل على هذا االجتاه

كما ذكر أّن »هناك هواجس يف 
البلد ال أراها حقيقية، وال يعين 
ما نطرحه أننا ضد الطائف، لكن 
يطبق  ومل  يستكمل  مل  الطائف 
بالكامل، وليس السوري وحده 
خرج  فلقد  ذلك.  عن  املسؤول 
العام  منذ  لبنان  من  السوري 
يف  ننجح  مل  ذلك  ومع   ،2005

استكمال وتطبيق الطائف«.
»ليس  أّنه  اخلطيب  وأوضح 
مشروع  لبنان  الشيعة يف  لدى 
السالح  حيملوا  مل  وهم  خاص، 
من أجل ذلك، بل من أجل حترير 
يريدون  الشيعة  البلد ومحايته. 
لبنان وطنًا نهائيًا جلميع أبنائه، 
والذين يرون أن املقاومة خطر 
على لبنان هم على خطأ«. وأّكد 
أّن »اجمللس اإلسالمي الشيعي 
أي  وجه  يف  سيقف  األعلى 

ليس  سياسية.  شيعية  حماولة 
ممارسة  الشيعة  مصلحة  من 
وحنذر  السياسية،  الشيعية 
مشاريع  للشيعة  يكون  أن  من 

خاصة«.
وعن مصري القّمة الروحية، أفاد 
اجلميل بأّن »عقد القمة الروحية 
هناك  نعم  متعذرًا،  ليس 
وهذا  عليها،  خمتلف  طروحات 
لكن  مطروحة  القمة  طبيعي، 
البعض اقرتح عقد قمة إسالمية 
هذا  يف  نر  مل  لكننا  تسبقها، 
معلًنا  سليمًا«،  موقفًا  التوجه 
»أّننا مع قمة روحية جتمع اجلميع 
وهناك  االزمات،  من  وختفف 
به  تقوم  االجتاه  هذا  على  عمل 
جلنة احلوار اإلسالمي املسيحي، 
تفاهم  اىل  نتوصل  ان  ونأمل 

على ذلك«.

الشيخ العالمة علي الخطيب مستقبال القصيفي على رأس وفد من نقابة املحررين

اخلارجية  االتفاقيات  لّزمونا اىل 
اجمللس  عن  القرار  خرج  وقد 
النيابي، وهلذا السبب قلنا منذ 
اليوم ان هناك آليات دستورية 
احرتامها  جيب  رئيس  النتخاب 
والذهاب اىل عدد من الدورات 
اىل  التوصل  حتى  املتتالية 
رئيس حيصل على نصف زائدًا 
واحدًا كما حيصل يف كل دول 
العامل، واهم مثال على ذلك هو 
طريقة انتخاب احلرب االعظم اليت 
التوصل  حتى  السبوع  تستمر 
االصوات  تنال  شخصية  اىل 

املطلوبة«.
اجلمّيل  اعترب  وردا على سؤال، 
أن »اخلطوة اليت قام بها النائب 
ملحم خلف من خالل البقاء داخل 
قاعة جملس النواب حتى حتديد 
جلسات انتخاب متتالية، وطنية 
منسقة  تكن  مل  ولكنها  بامتياز 
سيواكبها  الذي  احلزب  مع 
ويدرسها وبأي وقت ممكن ان 

ينضم هلا«. 
وخالل اجللسة توجه اجلمّيل بكلمة 
بري،  نبيه  اجمللس  رئيس  اىل 
قال فيها: »امتنى برئاستك ان 
يصدر بيان عن اجمللس النيابي 
نتضامن مع قضايا  - كما حنن 
العامل عرب بيانات - نتضامن فيه 
التحقيق  باستمرار  القضاة  مع 
مرفأ  ملف  قضية  وانهاء 

موقف  صدور  ونتمنى  بريوت. 
عن  دفاعا  القضية  هلذه  داعم 
للقضاء  ودعما  القضايا  اهالي 
يف  اخرية  كلمة  اىل  للوصول 

هذا امللف«.
تأكيد  جدد  اجلميل  وكان 
جانب  اىل  الكتائب  »وقوف 
املرفأ«،  انفجار  ضحايا  اهالي 
مساعدتهم  واجبنا  »من  وقال: 
صوتنا  وإيصال  ومواكبتهم 
لتحصني  الدولية  اجلهات  إىل 

استقاللية القضاء«. 
كتلة  دعم  خالل  اجلمّيل  واعترب 
»الكتائب« لألهالي يف حتركهم 
»ما  أن  اجللسة،  مع  املتزامن 
قام به االهالي االسبوع املاضي 
أعاد القضية اىل الواجهة، ومن 
وايصال  مساعدتهم  واجبنا 
اجمللس  داخل  اىل  الصوت 
حباجة  »حنن  وقال:  النيابي«، 
لدعم اجلميع لتحصني استقاللية 
القضاء ويهمنا ان يضع اجملتمع 
القضية  هذه  على  يده  الدولي 

الننا لن نستطيع وحدنا«.
تعاون  حول  سؤال  على  وردا 
قال:  التحقيقات،  يف  فرنسي 
باحملاولة،  نستمر  ان  »واجبنا 
إن جنحنا او ال فاملهم ان نبقى 
حناول حتى التوصل اىل نتيجة 
الننا  االهالي  جانب  اىل  ونبقى 

منهم«.
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احلكومية،  السرايا  شهدت 
لقاءات  سلسلة  األول،  أمس 
احلكومة  لرئيس  واجتماعات 
هذا  ويف  ميقاتي.  جنيب 
السياق، إستقبل مفيت طرابلس 
مع  إمام  الشيخ حممد  والشمال 
وفد ضم رئيس دائرة األوقاف 
الشيخ بسام بستاني والقاضي 
غالب األيوبي وأعضاء اجمللسني 

الشرعي واإلداري. 
 املفتي إمام

إمام:  املفيت  قال  اللقاء،  بعد 
ميقاتي  الرئيس  دولة  »شكرنا 
وتناولنا  االنتخابات،  اجناز  على 
شؤونا ختص األوقاف اإلسالمية 
اىل  تطرقنا  كما  املنطقة.  يف 
ان  وأكدنا  الوطنية  القضايا 
الناس  خلدمة  هي  األولوية 
وتسيري شؤونهم وقيام اإلدارات 
إلدارة  به  القيام  ميكن  مبا 
الشعب  مصلحة  فيه  ملا  االمور 
اللبناني، وهذا االمر يتقدم على 

كل االمور االخرى«. 
أضاف:« نتمنى ان نشهد نهاية 
سعيدة ملوضوع الفراغ الرئاسي 
وان يتم هذا االستحقاق األول 
والعماد  العامود  يعترب  والذي 
يف الوطن، لذلك اكدنا ان ملء 
أولوية  يكون  ان  جيب  الفراغ 
يف العمل السياسي وان يكون 
يهتم  من  رأس  على  املعنيون 
على  الجنازه  االستحقاق  بهذا 

أحسن وجه«.
مفتي عكار 

واستقبل الرئيس ميقاتي مفيت 
عكار الشيخ زيد زكريا مع وفد 

من املشايخ. 
املفيت  قال  اللقاء  بعد 
الرئيس  بلقاء  زكريا«:تشرفنا 
ميقاتي وعرضنا ما خيص الوضع 
لبنان  كل  صعيد  على  الديين 
وعكار بشكل خاص، كذلك حبثنا 
يف الكثري من االمور امللحة اليت 
نعيشها اليوم، يف الوقت الذي 
مل يعد فيه املواطن يستطيع ان 
حيصي أزماته ومن اين يبدأ، من 
او  املعيشي  او  الرتبوي  الشق 
او  املاء  او  الطرق  او  الكهرباء 
او  اجلوانب  هذه  كل  الصحة؟ 
غريها مل يعد يستطيع االنسان 

اختزاهلا يف جلسة واحدة«. 
أضاف:« ملسنا كل احلرص من 
معاجلة  على  ميقاتي  الرئيس 
اىل  تطرقنا  كما  الناس،  وجع 
حوائج  بقضاء  االستمرار  اهمية 
ان  حقيقة  ونعجب  الناس، 
نرى ونسمع  انتقادات من هنا 

وجوعهم  الناس  فوجع  وهناك، 
وفقرهم ومرضهم كلهم خطوط 
الدساتري  كل  وخترق  محر 
طفال  نرى  فعندما  والقوانني، 
املستشفى  باب  على  ميوت 
ومواطن يعجز عن تأمني فاتورة 
الدواء واالستشفاء تسقط كل 
األعراف اليت يتكلمون عنها، فان 
كانوا يريدون ان يقفوا فلنقف 
استحقاق  الجناز  واحدة  وقفة 
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وكفى مزايدات. هناك ضرورة 
لتسيري احلد األدنى من مصاحل 
به  نسري  ان  وجيب  الناس 
وننطلق به، كما جيب ان يكون 
الناس  حوائج  قضاء  عنواننا 
يف ظل ما نشهده من اعتكاف 
القضاة وتدن ملستوى التعليم 
إضراب  خالل  من  والتدريس 
العام  ينقضي  حيث  األساتذة 
يتعلم  ان  دون  من  الدراسي 
اوالدنا، اضافة  اىل ان اجلامعة 
اللبنانية ايضا تعاني. فكل هذه 
بعض  ضمائر  حترك  ال  االمور 

املسؤولني«. 
وقال املفيت زكريا:« ما نريده 
ونتمناه من كل إنسان حر ونزيه 
وشريف يف هذا الوطن ان يرحم 
كل  ويتجاوزوا  الناس  وجع 
اهلل  واملزايدات.اسال  اخلالفات 
تعاىل ان يلهم مجيع املسؤولني 
حيفظ  وان  والصواب  الرشد 

لبنان«.
مفتي زحلة والبقاع 

واستقبل الرئيس ميقاتي مفيت 
الدكتور  الشيخ  والبقاع  زحلة 

حممد علي الغزاوي مع وفد.
بعد  الغزاوي  املفيت  وأعلن 
اللقاء:« جئنا يف لقاء مع دولة 
الرئيس لنكون اىل جانب الوطن، 
من خالل هذه املؤسسة الوطنية 
العمل  مسرية  فيها  يرعى  اليت 
ميقاتي،  الرئيس  دولة  اليوم 
وتباحثنا معه يف شؤون بقاعية 
لقائنا  وإننا من خالل  ولبنانية، 
هذا شعرنا أن دولة الرئيس من 
حريص  وادارته  سلوكه  خالل 
على كل مؤسسات الدولة وان 
تكون هذه املؤسسات  من خالل 
اكتمال نظمها وعقدها ابتداء من 
رئاسة اجلمهورية وغريها مكتملة 
الكتمال منظومة العقد يف بلدنا 
خالل  من  واننا  لبنان.  احلبيب 
جانب  اىل  نقف  اللقاءات  هذه 
نقف  بذلك  ألننا  الرئيس  دولة 
اىل جانب الدولة والوطن الذي 
على  ليقوم  اجلميع   اىل  حيتاج 

أرض  ولتكون  اهله  احتياجات 
من  كل  عودة  حمل  الوطن 
يكتمل  لبنان  ألن  عنها  غاب 
يكون  أن  ينبغي  والكل  بالكل 

للبنان«.
النائب الصمد

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب 
بعد  قال  الذي  الصمد  جهاد 
اللقاء: حبثنا يف مواضيع الساعة 
واألعباء  املواطنني  ومعاناة 
خصوصا  عاتقهم،  على  امللقاة 
يف امللف الصحي. وأثنيت على 
الرئيس اليت جتلت  حكمة دولة 
أمس  الوزراء  جلسة جملس  يف 
)أمس األول اخلميس(، بصورة 
قادرا  كان  فقد  واضحة،  جد 
متابعة اجللسة، ولكنه من  على 
وعدم  الوطين  اإلحساس  باب 
تكبري الشرخ، وحرصا منه على 
مللمة األمور والسعي بأن تكون 
الناس،  عن  للتخفيف  اجللسات 
كان موقفه احلكيم برفع اجللسة 
هذا  ويف  لالحتقان.  ختفيفا 
اإلطار أدعو اجلميع الطفاء النار 

وليس الشعاهلا.
سفرية فرنسا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفرية 
فرنسا آن غريو اليت أعلنت بعد 
اللقاء:« التقيت الرئيس ميقاتي 
يف إطار اللقاءات املعتادة معه، 
اللقاءات  اجواء  يف  ووضعته 
يف  عقدتها  اليت  املشاورات 
رئيس  مع  لبنان  حول  باريس 
اميانويل  الفرنسية  اجلمهورية 

ماكرون«. 
هذا  يف  »وعرضنا  أضافت: 
اللقاء، أيضا األوضاع السياسية 
واملؤسساتية يف البلد وشددت 
كل  عمل  سري  ضرورة  على  
انتخاب  بينها  ومن  املؤسسات 
وضرورة  للجمهورية  رئيس 
وجود حكومة بإمكانها العمل حلل 
كل املسائل اليت يريد اللبنانيون 
إجابات عليها. وتطرقنا أيضا اىل 
موضوع الطاقة والنفط وعرضنا 
موضوع التنقيب لشركة توتال، 
تهتم  الذي  املوضوع  وأيضا 
فيه فرنسا وهو حماولة تسهيل 
مصر  بني  الطاقة  ربط  مشروع 
مع  باالشرتاك  ولبنان  واألردن 

البنك الدولي«.
وردا على سؤال عن املشاورات 
املتحدة  الواليات  مع  الفرنسية 
انتخاب  أجل  من  والسعودية 
إن  قالت:«  للجمهورية،  رئيس 
الشركاء  كل  مع  تعمل  فرنسا 

حول  هذه املسألة«.  

مفتو طرابلس وعكار وزحلة والبقاع زاروا السرايا داعمني مواقف رئيس احلكومة
غريو بعد لقائها ميقاتي: فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول مسألة انتخاب رئيس للبنان
الصمد : لتخفيف االحتقان وليعمل اجلميع على إطفاء النار وليس إشعاهلا

 2023 الـثاني  كـانون   21 Saturday 21 January 2023الـسبت 

بأّن  صحافّية،  معلومات  أفادت 
تستقدمها  إضافّية  »تعزيزات 
إىل  الّدولّية  »اليونيفيل«  قّوات 
للفصل  املطلة،  مستعمرة  حدود 
والقّوات  اللبناني  اجليش  بني 

اإلسرائيلّية«.
اإلسرائيلي  »اجليش  أّن  وذكرت 
اجليش  مقابل  استنفاره  يعّزز 
بدبابة  املطلة،  حدود  عند  اللبناني 
اآللّيات  من  ومبزيد  »مريكافا« 

املدّرعة«.

»اليونيفيل« استقدمت تعزيزات إضافية إىل حدود 
املطلة للفصل بني اجليش اللبناني والقوات اإلسرائيلية

انفجار  ضحايا  اهالي  طلب 
انتهاء  بعد  النواب  من  املرفأ، 
النتخاب  املخصصة  اجللسة 
أمس  للجمهورية،  رئيس 
على  التوقيع  اخلميس،  األول 
 4 جرمية  يف  باحملاسبة  تعهد 
الكفيلة  القوانني  وتعديل  آب 
وباستقاللية  التحقيق  مبتابعة 
القضاء، وتوجهوا يف بيان إىل 
كنواب  »انتم  بالقول:  النواب 
كممثلني للشعب أمام خيارين، 
ان  واما  معنا،  تكونوا  ان  إما 
تكونوا  ان  اجملرم،  مع  تكونوا 
ال  اجلرمية،  مع  أو  احملاسبة  مع 
املعركة،  هذه  رماديا يف  خيار 

بل أسود أو أبيض«.
أنهم  إىل  االهالي  وأشار 
ويف  االعالم  »يف  سيعلنون 
وسائل التواصل االجتماعي كل 
اسم التزم معنا يف هذه املعركة، 
يف  معنا  يكونوا  لن  الذين  اما 
فسنحاسبهم  املعركة  هذه 
عرقلة  مسؤولية  وسنحملهم 
وسنعتربهم  اجملرمني،  حماسبة 
قتلت  اليت  اجلرمية  يف  شركاء 
اوالدنا واهلنا واحباءنا وهدمت 
وجرحتنا  وارزاقنا  بيوتنا 
وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، الن 
شريك  هو  احلق،  عن  الساكت 

يف اجلرمية«.
يف  »التحقيق  أن  إىل  ولفتوا 
أحد أكرب اجلرائم يف حق شعب 
كامل متوقف منذ حواىل السنة، 
احلاكمة  السلطة  ألن  ملاذا؟ 
من  تتهرب  أن  على  معتادة 
اللبنانية  احلرب  منذ  العقاب، 
اليوم، مل حياسب أحد يف  اىل 
بل  حبقنا،  حصلت  جرمية  أي 
بانتخابه  اجملرم  يكافأ  العكس، 

حصانة  وباعطائه  بتعيينه  او 
وادارية  وقانونية  دستورية 

وطائفية«.
وأكدوا أن »التحقيق يف جرمية 4 
آب متوقف اليوم، ألن اجملرمني 
على  قادرون  واملطلوبني 
والوزراء:  النواب  توقيفه، ألن 
خليل  وعلي حسن  زعيرت  غازي 
ويوسف  املشنوق  ونهاد 
فنيانوس وغريهم قدموا طلبات 
رد يف حق احملقق العدلي طارق 
اي  يرتكوا  مل  والنهم  بيطار، 
بطلبات  بالبت  عالقة  له  قاض 
إال وقدموا يف حقه طلب  الرد 
العليا  اهليئة  وألن  خماصمة، 
معطلة،  صارت  التمييز  حملكمة 
واجتماعها شبه مستحيل. فمن 
تقاعدوا،  قضاة  هناك  جهة، 
فيما السلطة عرب وزيري العدل 
واملال عطلت تعيني قضاة بدال 
الن  ثانية،  جهة  ومن  منهم. 
هناك قضاة أصيلني ومنتدبني 
قدموا يف حقهم طلبات خماصمة 
لشل اياديهم، وبالتالي منعهم 
من االجتماع الختاذ قرار يسمح 
جملس  وألن  التحقيق.  مبتابعة 
القضاء األعلى يتعرض لضغط 
خارجه  ومن  القضاء  داخل  من 
من أجل تعيني قاض بديل عن 
القاضي بيطار، وذلك بدال من 
تعيني قضاة الستكمال نصاب 
للتمييزليستطيع  العليا  اهليئة 
استكمال  بيطار  القاضي 

التحقيق«.
الضحايا:  اهالي  واضاف 
املطلوبني  ان  »باختصار، 
واملوقوفني واجملرمني اهلاربني 
ثغرة  يستخدمون  العدالة  من 
التحقيق،  ليوقفوا  القانون  يف 

خالل االجتماع

أهالي ضحايا انفجار املرفأ دعوا النواب إىل توقيع تعهد باحملاسبة:

سنـعلن يف اإلعـالم كـل اسـم الـتزم مـعنا

أصول  قانون  والثغرة هي يف 
املطلوب  املدنية.  احملاكمات 
اليت  املادة  تعديل  هو  اليوم، 
حق  باستخدام  بالتعسف  تسمح 
الدفاع لوقف التحقيق، املطلوب 
اال يتمكن اجملرم او اهلارب من 
من  يستفيد  ان  العدالة  وجه 
توقيف  اجل  من  الثغرة  هذه 
التحقيق بطلبات رد أو خماصمة 
ان  ايضا  املطلوب  جدية،  غري 
من  القضائية  السلطة  تتحرر 
السياسية،  السلطة  هيمنة 
كل  حتاسب  ان  تستطيع  حتى 
جمرم حبق الشعب اللبناني وان 
املطلوب  يعين  باحلق،  حتاكمه 
أقرب  يف  النيابي  اجمللس  من 
تشريع  ضمن  من  وقت، 
الضرورة أو بعد انتخاب رئيس 
اجلمهورية، اقرار تعديل قانون 
أصول احملاكمات املدنية، ملنع 
اقرتاح  واقرار  التحقيق  وقف 
القضاء،  استقاللية  قانون 
السلطة  ايدي  اطالق  اجل  من 
القضائية يف عملية احملاسبة«.

وقد وقع عدد من النواب على 
مع  تضامنهم  مؤكدين  التعهد 
مروان  النائب  واعترب  االهالي، 
هو  »تفجرياملرفأ  أن  محادة 
تفجري مجاعي، لكن األجرام بدأ 
ورمبا  مروان محادة،  تفجري  مع 
الذي  نفسه  هو  الفاعل  يكون 
الراحل  احلكومة  رئيس  فجر 
احلريري واملرفأ«، داعيا  رفيق 

اىل »كشف احلقيقة«.
النائب  طالب  جهته،  من 
»اقرتاحي  باقرار  عدوان  جورج 
اجل  من  املقدمني  القانونني 
مسار  عرقلة  عملية  وقف 

التحقيق«.
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مـقاالت وتـحقيقات

عنوانًا رئيسيًا يف عمل قاضي 
حاكم  بوضعية  يتعلق  التحقيق 
بناء  ميكنه  إذ  لبنان،  مصرف 
اللبنانية  الدولة  طلب  على 
على  قضائي  حارس  تعيني 
األدلة،  حلفظ  لبنان  مصرف 
وفريقه  احلاكم  منع  وبالتالي 
يف  أعمال  أي  ممارسة  من 
املصرف ريثما تعمد السلطات 

املعنية إىل تعيني بديل. 
القضائي  احلارس  ومسألة 
ضوء  يف  مطروحة  صارت 
أمل  لدى  قرار  عن  املعلومات 
وحزب اهلل بالطلب من النائب 
للحاكم وسيم منصوري  األول 
تنحية  حال متت  االستقالة يف 
سالمة من دون بديل عنه، ما 
يفتح الطريق أمام تعيني حارس 
قضائي ألنه ال يوجد نص يف 
حيدد  والتسليف  النقد  قانون 
احلاكم  أعمال  يتوىل  من  هوية 
احلاكم  منصيب  شغور  بعد 

ونائبه األول.

التحقيقات وغداء عمل
إىل ذلك، تتواصل التحقيقات 
مع  لبنان  يف  األوروبية 
فيما  مصرفيني،  مسؤولني 
حول  مقلقة  مؤشرات  ظهرت 
البعد  يتجاوز  فرنسي  تدخل 
القضائي يف ملف تفجري مرفأ 
الوفد  أن  خصوصًا  بريوت. 
العامل  الفرنسي  القضائي 
بصيغة  جاء  املرفأ  ملف  على 
يف  املعنيون  وحاول  ملتبسة، 
على  التغطية  وبريوت  باريس 
الوفد  بـتذويبه« ضمن  وجوده 
األوروبي  واجلنائي  القضائي 

الذي حيقق يف ملف سالمة.
القضائي  الوفد  واستمع 
النائب  إىل  األربعاء  األوروبي 
مصرف  حلاكم  السابق  األول 
الدين  شرف  رائد  لبنان 
يف  القطع  عمليات  ومسؤول 
مصرف لبنان نعمان ندور، على 
ان يكون قد مت االستماع أمس 
عودة  لبنك  العام  املدير  إىل 
رئيسة جملس  واىل  حنا  مسري 
ريا  املتوسط  البحر  بنك  إدارة 
إىل  االستماع  وسيتم  احلسن، 

آخرين األسبوع املقبل.
فإن  املعلومات،  وحبسب 
الوفود األجنبية تتوزع املهام. 
على  األملاني  اجلانب  يركز  إذ 
امللف  أوراق  على  االطالع 
النيابة  لدى  باحلاكم  اخلاص 
التقى  وقد  التمييزية.  العامة 
عدة  مرات  حاموش  الوفد 
امللف،  تفاصيل  على  واطلع 
على  احلصول  األملان  وحاول 
نسخة كاملة من امللف، بل إن 
معهم  محلوا  احملققني  بعض 
تتيح  الطبقي  للمسح  كامريا 
أوراق  لكل  سريعًا  تصويرًا 
حاموش  القاضي  لكن  امللف، 
يقضي  االتفاق  بأن  ذّكر 
مالحظات  وتسجيل  باالطالع 
على أن ُيرسل الحقًا طلب إىل 
غسان  التمييزي  العام  النائب 
عويدات حيدد املستندات اليت 
يريد الوفد نسخًا منها، على أن 

يعود القرار للبنان.
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األملاني  اجلانب  وحاول   
ضغوط  وممارسة  االحتيال 
السفري  أجراها  اتصاالت  عرب 
أندرياس  لبنان  يف  األملاني 
فوقية  بلغة  متحدثًا  كيندل 
وحماولة فرض األوامر والتلطي 
للقول  دولية  اتفاقات  خلف 
بأنه حيق لوفد بالده أخذ نسخة 
عن كامل امللف، علمًا أن الوفد 
األملاني الذي يضم فريقًا من 
النيابة العامة يف ميونيخ يعمل 
على التثبت من حتويالت مالية 
معينة مت من خالهلا شراء وبيع 
عقارات يف أملانيا، وهو ما ال 
كامل  على  احلصول  يستوجب 

أوراق امللف.

 دعا املحققون النائب السابق 
للحاكم إىل غداء بعد انتهاء 

االستماع إليه
يف املقابل يتوىل وفد مشرتك 
من فرنسا وأملانيا ولوكمسبورغ 
االستماع إىل شخصيات مصرفية 
وإدارية وموظفني عامني، وأن 
قاضية التحقيق الفرنسية أود 
قرارًا  أصدرت  اليت  بورسي 
هي  سالمة  أمالك  على  باحلجز 
املباشرة  التحقيقات  يقود  من 
ويتوىل توجيه األسئلة بواسطة 
فيما  كالس،  مرينا  القاضية 
تدوين  األعضاء  بقية  يتوىل 
اإلجابات. وتفيد املعطيات بأن 
تطابق  األوروبي  الوفد  أسئلة 
اليت  األسئلة  غالبيتها  يف 
سبق أن وجهت إىل األشخاص 
أنفسهم من قبل القاضي جان 
األسئلة  من  ويبدو  طنوس. 
أن  سبق  الفرنسي  اجلانب  أن 
اطلع على تفاصيل التحقيقات 
مربر  غري  أمر  وهو  اللبنانية، 
رمسية،  بصورة  جير  مل  ألنه 
وهو ما ظهر واضحًا من تكرار 
من  للتثبت  األسئلة  بعض 
وكأن  إليهم،  املستمع  أقوال 
التحقيقات  يف  تشكيكًا  هناك 
الوفد  أن  تبني  كما  اللبنانية. 
خاصة  وثائق  ميلك  األوروبي 
صادرة عن مصرف لبنان حاول 
اإلحياء بأنها ليست من أوراق 

التحقيق اللبناني.
ومع أن الفريق األوروبي يكرر 
نسخة  على  احلصول  حماوالته 
كاملة من كشوفات حسابات رجا 
املصارف  سلمتها  اليت  سالمة 
إىل القضاء، تظهر التحقيقات 
على  التعرف  إىل  أوروبيًا  مياًل 
القضية  تتجاوز  تفاصيل 
استفسار  ولدى  نفسها. 
اجلانب  من  لبنانيني  قضاة 
األوروبي عن املهمة وطبيعتها 
اهلدف  بأن  الفرنسيون  أجاب 
حول  معطيات  على  احلصول 
مصارف أو شخصيات أوروبية. 
علمًا أنه سبق للبنان أن أطلع 
عمليات  على  األوروبي  اجلانب 
تبييض متت من خالل مصارف 
مل  فيما  أوروبية،  وشخصيات 
نظريه  األوروبي  القضاء  يطلع 
اليت  التحقيقات  على  اللبناني 
حيصل  ومل  هؤالء،  مع  أجراها 
امللف  عن  نسخة  على  لبنان 
القضاء  مع  حيصل  ما  خبالف 

اللبناني.

الالفت أن احملققني األوروبيني 
الرمسية،  باجللسات  مل يكتفوا 
من  االنتهاء  بعد  أنه  تبني  إذ 
السابق  النائب  إىل  االستماع 
سعد  لبنان  مصرف  حلاكم 
أعضاء  بعض  دعاه  العنداري، 
أمر  وهو  الغداء،  إىل  الفريق 
الوفد،  مهمة  وخارج  مستغرب 
أهداف  حول  الشكوك  زاد  ما 
مع  التحقيقات  ملف  غري  أخرى 

سالمة.

ضغط أمريكي يف الكونغرس 
والخارجية

األمريكية  السفرية  طلب  بعَد 
يف بريوت دوروثي شيا البّت 
املرفأ  أمن  يف مصري مسؤول 
حيمل  الذي  العوف  زياد  حممد 
اجلنسية األمريكية، إثر ممارسة 
عائلته ضغوطًا على أعضاء يف 
للتدخل  األمريكي  الكونغرس 
إلطالق سراحه، جلأ أعضاء يف 
جلنة  حتريك  إىل  الكونغرس 
بالرهائن  تعنى  أمريكية  نيابية 
الواليات  خارج  األمريكيني 
قضية  مع  للتعامل  املتحدة، 
ووّجه  رهينة.  أنه  على  العوف 
األعضاء داريل عيسى ودارين 
جلنة  من  دينغل،  ودييب  حّلود 
الّصداقة األمريكّية - الّلبنانّية، 
اخلارجية  وزير  إىل  رسالة 
األمريكي أنتوني بلينكن، حّضوا 
»املساعدة  على  اإلدارة  فيها 
)الذي حييط  اجلمود  إنهاء  يف 
استخدام  خالل  من  بالقضية( 
إضافية  ديبلوماسية  أدوات 
عرقلة  يواصلون  من  حملاسبة 
يف  الدميوقراطية  العملية 
الرسالة  ودعت  لبنان«، 
الدولة  دعم  »ضرورة  إىل 
القضاء  )اللبنانية( واستقاللية 
لطرف  اخلبيث  النفوذ  خارج 

ثالث.

الربملان البلجيكي: توصية 
بالعقوبات

اخلارجية  الشؤون  صّوتت جلنة 
)متثل كل األحزاب( يف الربملان 
البلجيكي، أمس، باإلمجاع على 
النائب  به  تقدم  قرار  مشروع 
البلجيكي مالك بن عاشور بشأن 
اجلرائم املالية وحماربة الفساد 
يف لبنان. القرار الذي ذكر يف 
األسباب املوجبة حاكم مصرف 
ودعم  سالمة  رياض  لبنان 
املرفأ،  انفجار  يف  التحقيق 
أوصى احلكومة البلجيكية بإعداد 
الئحة باألشخاص املالحقني يف 
لبنان  يف  مالي  فساد  قضايا 
عقوبات  وتطبيق  وأوروبا 
حقهم.  يف  وأوروبية  بلجيكية 
األوروبي  »املرصد  وأفاد 
للنزاهة يف لبنان« بأن »القرار 
يعد سابقة وله قيمة القانون«. 
اجللسة  بعد  عاشور  بن  واعترب 
للمال  املمنهجة  »السرقة  أن 
اللبناني من قبل طبقة سياسية 
تتوقف«.  أن  جيب  مالية 
الطريق  ميهد  القرار  أن  وأكد 
اجلناة  ضد  أوروبية  لعقوبات 
عقوبات  لفرض  الباب  ويفتح 
على األشخاص املالحقني بتهم 

الفساد يف لبنان وأوروبا.

القضاء اللبناني حنو االدعاء...
حكومة  يف  الطاقة  وزير  رّحب 
فياض  وليد  األعمال  تصريف 
إىل  الفتًا  احلكومة،  بقرارات 
احلكومة  عليه  وافقت  ما  اّن 
وقد  األساس،  مطلبه يف  كان 
مّتت املوافقة على اعطاء وزارة 
املطلوبة  السلفة  كامل  الطاقة 

اي 300 مليون دوالر.
ويف حديث لصحيفة اجلمهورية، 
رأى فياض اّن احلكومة وافقت 
السلفة  نصف  تسيري  على 
احلالية  املرحلة  يف  املطلوبة 
 ٦٢+٥٤ بقيمة  سلفتان  وهما 
أما  دوالر.  مليون   ١١٦ أي 
السلفتان الباقيتان وهما بقيمة 
مليون   ١٨٤ اي   ١٤٢  +  ٤٢
اجتماع  بانتظار  فهما  دوالر، 
متابعة  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
تنفيذ اخلطة. فيما يقول فياض 
الذي  األهم  اّن  لـ«اجلمهورية« 
حصل يف اجتماع جملس الوزراء 
القرار،  على  التوقيع  هو  برأيه 
اي املوافقة على كامل السلفة 
املطلوبة من وزارة الطاقة وهي 
 ١3 يف  أرسله  بكتاب  موّثقة 
كانون الثاني إىل جملس الوزراء، 
مؤكدًا لـ »اجلمهورية« اّن اللجنة 
اىل  حباجة  ليست  املقابل  يف 
َرّوج  كما  وزراء  جملس  اجتماع 
البعض، اي انه لن يكون هناك 
عقبات سياسية يف وجه القرار 
بالنسبة لعقد جلسة حكومية ألّن 
املوافقة  على  حصلت  السلفة 
يف اجللسة أمس وليست حباجة 

اىل موافقة اخرى.
رئيس  َربط  اىل  بالنسبة  اّما 
بقرارات  التنفيذ  احلكومة 
االجتماع  عن  املنبثقة  اللجنة 
فياض  فأكد  األربعاء،  الوزاري 
اللجنة  ان هذه  »اجلمهورية«  لـ 
ضرورية ايضًا بالنسبة إليه وهو 
أساسًا قد طالَب بها ألّن تنفيذ 
وزراء  اىل  حباجة  الطوارئ  خطة 
املالية والدفاع والداخلية وذلك 
التعديات  نزع  يف  للمساعدة 
استند  وقد  اجلباية،  وحتصني 
كالمه  يوّثق  كتاب  اىل  فياض 
كان قد أرسله اىل ميقاتي يف 
فيه  يطالب  االول  كانون   ٢7
لالجتماع  الوزراء  هؤالء  دعوة 
خطة  تنفيذ  يف  املؤازرة  بهدف 
متمّسك  بأنه  مؤكدًا  االنقاذ، 
اكثر من غريه بقيام هذه اللجنة 

وبدورها.
لفياض،  بالنسبة  األهم  يبقى 
لـ«اجلمهورية«،  قوله  وحبسب 
اي  من  اكثر  اليوم  حباجة  انه 
وقت مضى اىل السلفة الثالثة 
ميقاتي  دعا  كما  لضرورتها 
رئيسًا  فياض  به  رّحب  »الذي 
دعوتها  اىل  اللجنة«  على 
للَبت  الغد  قبل  اليوم  لالجتماع 
اشرتطت  اليت  الثالثة  بالسلفة 
وموافقتها  اجتماعها  احلكومة 
على السلفة قبل متريرها. فيما 
كشف فياض عن رسالة مسائية 
فيها  شكره  مليقاتي  أرسلها 
على القرارات املتعلقة بالسلفة 
بضرورة  وطاَلبه  الكهربائية 
اللجنة  دعوة  يف  االسراع 
حمّذرًا  االجتماع،  اىل  الوزارية 
 B و   A الفيول  باخرَتي  اّن  من 
واذا  البحر،  زالتا يف عرض  ما 

السلفة  على  املوافقة  توقفت 
فسيتأّتى عن ذلك أضرار يومية 
بقيمة ٤0 الف دوالر، ولفَت اىل 
»اّن احلكومة مّررت سلفتني اال 
الثالثة  السلفة  اىل  حباجة  اننا 
اليت كان من املفرتض متريرها 

مع السلفتني الباقيتني«.
وحّذر فياض من أّن التأخري حتى 

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فياض: احلكومة وافقت على مطليب األساسي 
وحنن حباجة إىل سلفة الكهرباء الثالثة

نهار االثنني سيكّلف مالية لبنان 
١٤0 الف دوالر.

يعترب  بأنه  لـ«اجلمهورية«  وأكد 
خاسرًا  وليس  راحبًا  نفسه 
لكّن  البعض،  يرّوجه  ما  بعكس 
التنفيذ  يف  تبقى  برأيه  العربة 
ويف تسريع اجتماع اللجنة وعدم 

العرقلة أو املماطلة.

جزم رئيس جملس اإلدارة املدير 
أنطوان  اإلسكان  العام ملصرف 
القروض  »تسديد  أّن  حبيب، 
فقط  الّلبنانّية  بالّلرية  سيبقى 
قيمتها  دامت  ما  غري،  ال 
ال  وبالّتالي  بالّلرية،  املستندّية 
عالقة ملصرف اإلسكان بالدوالر 

األمريكي«.
أّن  على  تصريح،  يف  وشّدد 
أّن  علًما  للّتهافت،  داعي  »ال 
فرتة  ختّطت  اّلذي  املقرتض 
الّسنوات  الّسبع  قرضه  تسديد 
تسديد  العقد،  حبسب  ميكنه 
قيمة قرضه كامال دفعًة واحدًة، 
على  حمّددة  شروط  مقابل 
املقرتض االلتزام بها كالغرامات 

واملصاريف«.
»مصرف  أّن  إىل  حبيب  وأشار 
مؤونات  بتكوين  قام  اإلسكان 
مجيع  على  األجنبّية  بالعملة 
األمريكي،  بالدوالر  املوجودات 
والّتوظيفات   »Eurobonds»كـ
واملصارف  لبنان  مصرف  لدى 
اللبنانية«. ولفت إىل أّنه »يتّم 
قرض  على  احلصول  انتظار 
بقيمة ٥0 مليون دينار كوييت، 
أي ما يعادل ١٦٥ مليون دوالر 
ومقّره  العربي  الصندوق  من 
»طلب  عن  كاشًفا  الكويت«، 
موعد للقاء وزير خارجية الكويت 

األمري سامل الصباح«.
حكومة  »رئيس  أّن  وأوضح 
ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف 
هذا  يف  لنا  دعمه  باب  ومن 
املوضوع، طلب مّنا ومن رئيس 
نبيل  واإلعمار  اإلمناء  جملس 
الّزيارة  بهذه  نقوم  أن  اجلسر، 
أجل  من  موعدها،  يتحّدد  عندما 
حتريك قروض الّصناديق العربّية 
جدولة  أّن  خصوًصا  كاّفة، 
يف  املستحّقة  املتأّخرة  الفوائد 
ذّمة لبنان لتلك الصناديق، قد 

ُأجنزت«.

 وبنّي أّن »من اآلن وحّتى نهاية 
جملس  سيّتخذ  احلالي،  الّشهر 
قراًرا  العربّية  الّصناديق  إدارة 
حينها  ويف  اجلدولة،  بقبول 
القروض  عن  اإلفراج  سيتّم 

العالقة«.
لبنان  مصرف  »حرص  أّكد  كما 
مصرف  تسديد  تسهيل  على 
اللبنانية،  باللرية  اإلسكان 
من  له  املخّصص  للقرض 
أّن  معلًنا  الكوييت«،  الصندوق 
موقع  دخلوا  لبناني  ألف   7٥٥«
مصرف اإلسكان اإللكرتوني حّتى 
تاريخ ١٦ كانون الّثاني احلالي، 
فيما بلغ عدد املسّجلني ٨٥٢٤، 
فعددهم  الّطلبات  مقّدمي  أّما 
الّشكل  على  عني  موزَّ  ،٦7٦9
شراء  لقرض   ٢٤3٤ اآلتي: 
و٢7٢٨  للرّتميم،   ٥٥9 شّقة، 
اّليت  الشمسية  الطاقة  لقروض 
املئة  يف   ١00 صرفها  أصبح 

نقًدا باللرية اللبنانية«.
أّن »كّل هذا يدّل  وذكر حبيب 
على رغبة الّلبناني بامتالك شّقة 
شراء  أو  ترميمها  أو  سكنّية 
الشمسية«.  الطاقة  لوحات 
إحدى  »مبادرة  عن  وكشف 
اّليت ال تبغى  الّدولّية  اجلمعّيات 
مصرف  من  الّطلب  إىل  الّربح، 
يف  معها  الّدخول  اإلسكان 
قروض  إعطاء  مفاده  مشروع 
إلجناز حفر حمّطات ملعاجلة مياه 
الصرف الصحي للمنازل، بعدما 
اإلسكان  مصرف  جّدّية  تلّمست 
وتنظيمه وإنتاجّيته ووجوده يف 
خصوًصا  لبنان،  حمافظات  كّل 
أّنه يعمل بذهنّية القطاع اخلاص؛ 
كونه مملوًكا منه بنسبة ٨0 يف 

املئة«.
ووعد بـ »قروض جديدة يف عام 
مجعّيات  مع  بالّتعاون   ،٢0٢3
دولّية قصدت املصرف لتوقيع 

مذّكرات تفاهم«.

حبيب: تسديد قروض اإلسكان ستبقى 
باللرية وننتظر احلصول على قرض بـ165 

مليون دوالر من الصندوق العربي

يف  املوقوفني  أهالي  أشار 
انفجار املرفأ، خالل اعتصام أمام 
قصر العدل، اىل أننا »نتعاطى 
مع قضاء خائف من الرأي العام 
الذين  االنفجار،  وأهالي ضحايا 
وقوفنا  ونؤكد  معهم  نتعاطف 

إىل جانبهم«.
إىل  القضاء،  االهالي،  ودعا 
اجلميع  مع  منصفا  »يكون  أن 

فورا«،  أهلهم  عن  واالفراج 
هم  »أصبحوا  أنهم  معتربين 
ايضا ضحايا امللف والتجاذبات 
والقضائية«،  السياسية 
مشريين اىل أن »القضاء يأخذ 

طرفا على حساب آخر«
حبق  ظلما  »كفى  وأضافوا 
دولتهم  تركتهم  الذين  أوالدنا 

ونوابها«.

اعتصام الهالي املوقوفني مبلف املرفأ أمام قصر العدل:
كفى ظلما حبق أوالدنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها
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غداة تفجري املرفأ، حشد جّتار األزمات 
مجعيات  خللق  وعديدهم  عّدتهم 
أوجاع  فوق  أرباحًا  حتّقق  ومنّصات 
هؤالء  كان  بعام،  ذلك  قبل  الثكاىل. 
املودعني  حقوق  يستخدمون  أنفسهم 
ملراكمة مكاسب مالية وشعبية تستغّل 
أخرج  حتى  األمر  واستمّر  انتخابيًا. 
»شرعة  بعنوان  جديدًا  »أرنبًا«  هؤالء 
العاملة  املصارف  املودعني يف  حقوق 
»الشرعة«  هذه  يتقّدم  لبنان«.  يف 
وخرباء  البورجوازيني  النواب  جمموعة 
مزعومون، باإلضافة إىل مجعيات دفاع 
مساواة  يريدون  ممن  املودعني  عن 
املودعني بني من حصل على تعويضه 
الذين  القانونية وبني  بعد بلوغ السن 
استفادوا من هندسات احلاكم بفوائد 
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ليس يف علم االقتصاد ما ميكن اعتباره رحبًا للجميع. إذ إن كّل 
ربح لطرف ما سيكون على حساب طرف آخر. هنا دور السلطة 
يف توزيع املنافع واخلسائر. فهي حتتكر القّوة ضمن هدف أمسى 
يتعلق حبماية اجملتمع وتنميته. وبالتالي يفرتض أن تقّرر هي من 
للطرفني. فعلى مدى  والربح  يربح ومن خيسر، وكمية اخلسارة 
27 عامًا انتفعت فئات، وأثرت على حساب اآلخرين، بتمويل من 

املال العام.
 أما اليوم، ومنذ ثالث سنوات حتديدًا، فهناك خسائر يف القطاع 
املالي قيد التوزيع. هذه اخلسائر هي الودائع، أو األموال اليت 
حصلت عليها املصارف من املودعني، ثم أقرضتها ملصرف لبنان، 
وبدوره بّددها لتمويل املنتفعني والسارقني، على إدارة منوذج 
اقتصادي فاشل يقوم أصاًل على تبديد كل ما يأتيه من تدفقات 
مالية. فجأة، سقط اهليكل االحتيالي خمّلفًا وراءه مصارف مفلسة 
الحتياطات  سليب  بصاٍف  مركزيًا  ومصرفًا  تدفع،  أن  ميكنها  ال 
العملة األجنبية، أي أنه غري قادر على الدفع، كحال املصارف. 
ويف وقٍت تهافت فيه املودعون على صناديق املصارف، نّفذت 

هذه األخرية قيودًا غري شرعية على حساباتهم وحتاويلهم.
 منحت هذه اخلطوة شرعية للمحاسبة الشعبية املتمثلة يف اهلجوم 
على املصارف وحتطيم واجهاتها واقتحامها السرتداد الودائع. أما 
القضاء فتقاعس عن بّت كل الدعاوى اليت أقيمت ضّد املصارف، 
والسلطة مل تقم مبا خيالف سلوكها التقليدي يف محاية املصارف، 
وتبعها يف ذلك مصرف لبنان بتعاميم احتيالية شّرعت القيود على 
احلسابات. فال ُأقّر قانون للكابيتال كونرتول، ومل ُتنّفذ أي خّطة 

أو أي أجزاء منها لتحديد اخلسائر وتوزيعها.
 ومل ُيوضع قانون لضبط وحشية وانفالت القطاع املالي وإجباره 
على ممارسة وظيفة اقتصادية ذات معنى. بالعكس، كانت كل 
قبول  حنو  اجملتمع  وجّر  الفوضى،  تعميم  إىل  تهدف  اخلطوات 
نتائجها. أما قوى اجملتمع املدني، فانتقلت بغالبيتها حنو التنافس 
مع القوى السياسية التقليدية على حّصة من السلطة عرب حافز 

املودعني.
أما  املودعني،  ختدم  بأنها  بّررت  الطرفان  بها  قام  خطوة  كل   
اخلطوات الفعلية يف توزيع اخلسائر فهي تتم علنًا بتعاميم مصرف 
اخلطوات  بني  ومن  والتضّخم...  الصرف  أسعار  وتعددية  لبنان 
العلنية تصنيف املودعني بني »مؤهلني« و«غري مؤهلني« الذي 
ال يأخذ يف االعتبار كل نتائج إدارة النموذج املفلس، بل ينحاز 

حنو تصحيحه على حساب اآلخرين مجيعًا.
تقاعد  الذي  املدنية  اإلدارات  أو  العسكرية  القوى  العامل يف   
يضعه  أن  عليه  وُفرض  شيكًا  تعويضه  على  حصل  األزمة  أثناء 
منه  والسحب  الدوالر  إىل  حتويله  ميكن  ال  مصريف  حساب  يف 
بسقف. هذا املودع تساوى مع حفنة ال تتجاوز 1% من املودعني 
لديهم مليارات الدوالرات، أكثر من نصفها فوائد مصدرها املال 

العام.
مليار  ألف   12 تفوق  اليت  االجتماعي  الضمان  صندوق  أموال   
اليوم 250 مليون دوالر مقارنة مع  الفعلية  لرية، باتت قيمتها 
8 مليارات دوالر سابقًا. ومثلها الـ 500 مليون دوالر اليت كان 
ميلكها صندوق نقابة املهندسني )اآلن هناك نقاش يف تدفيع 
املهندسني 1200 دوالر نقدًا لتغطية التأمني الصحي(، وصناديق 
ولوبيات  السلطة  مقّص  اآلن  وغريهم...  واحملامني  األساتذة 

اجملتمع املدني مستمّر بذريعة »أموال املودعني«.

محمد وهبة

 االجتار ... باملودعني

حّل اقتصادي شامل يعود بالفائدة الفعلية على املودعني.
وحبسب رئيس مجعية املودعني حسن مغنية، فإن دور اجلمعية 
يقتصر على »إبقاء القضّية حّية، واحلرص على عدم دفنها، من 
دون أن يعين ذلك أننا قادرون على اسرتجاع أموال املودعني«. 
عمل اجلمعية يقتصر على »مؤازرة كل صاحب حّق حتى النهاية، 
عدم  حول  توعيتهم  املودعني يف  بعض  مساعدة  استطعنا  وقد 
أو  واالبتزاز  الغش  من  ومحايتهم  للمصارف  مستند  أي  توقيع 
مساعدتهم على فتح حسابات سبق أن ُأغلقت من دون وجه حق«. 
يدرك مغنية أن اجلمعية ال تتمتع بقاعدة مجاهريية واسعة، وأنها 
بال متويل، وغري قادرة على التحرك سريعًا لكسر أي قرار قائاًل: 
أما  ميديا،  والسوشال  اإلعالمية  الوسائل  هي  الوحيدة  »قدرتنا 
الشارع فهو ُمكلف«. أما مؤسسو »شرعة حقوق املودعني«، فهم 
»أعضاء يف الصف الثاني من املنظومة السياسية« يقول مغنية. 
أوصلت  اليت  الناشطة  رأي اجملموعات  مع  تتالقى  نظره  ووجهة 
هؤالء النواب اىل سّدة الربملان. وقد أصدرت جمموعات: بريوت 
مدينيت، حلّقي، املرصد الشعيب ملكافحة الفساد، الشعب يقاوم 
الفساد، بريوت تقاوم، لبنان التغيري، التنظيم الشعيب الناصري، 
وشبكة مدى، بيانًا تشري فيه اىل أن هدف هذه »الشرعة« هو 
»إعفاء املصارف اللبنانية وأصحاب النفوذ املالي من املسؤولية 
عما آلت له البالد وهي تتضمن ما يضّر مبصاحل الغالبية الساحقة 
واملتوسطة،  الصغرية  الودائع  أصحاب  وخاصة  املودعني،  من 

وتتناقض مع املبادئ األساسية لعدالة توزيع اخلسائر«.

 ممّثلو الشعب والناشطني والتجار اكتشفوا أن االتجار باملودعني قضيّة 
»ربّيحة«

والتجار  والناشطني  الشعب  ممثلو  اكتشف  األزمة،  بداية  منذ 
بشكل عام، أن االجتار باملودعني قضية »رّبيحة«، لذا أصّر معّدو 
البيان الوزاري حلكومة جنيب ميقاتي على تضمينه عبارات تشري 
إىل أولوية ضمان حقوق املودعني وأمواهلم. وباملثل فعل رئيس 
جملس النواب نبيه بري، عندما أشار إىل »قدسية الودائع«. الحقًا 
خرج رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ليطمئن املودعني بأن أول 100 
ألف دوالر هلم مضمونة يف كل املصارف. أما تعاميم حاكم مصرف 
للسحوبات  تقييد  من  فيها  مبا  املصرفية،  سالمة  رياض  لبنان 
ومنع للتحويالت وجتميد لألموال، فكلها اخّتذت حصرًا مبرّبر »محاية 
الودائع«. حتى النقاشات اليت دارت يف اللجان النيابية املشرتكة 
بشأن قانون الكابيتال كونرتول وإحالته إىل اهليئة العامة بعد زرع 
األلغام فيه جرى حتت العنوان نفسه ومبادة أساسية هي حتميل 
الدولة املسؤولية األوىل عن اخلسائر. أيضًا ما زال خّياطو قانون 
إعادة هيكلة املصارف، وقانون إعادة التوازن املالي يتأّنون يف 

صياغتهما بذريعة احلفاظ على أموال املودعني.
باختصار، محاة الودائع هم أنفسهم »حراميها«. لكن من فقد جنى 
من  مقّدمة  كانت  ولو  بقّشة  اليوم  يتعّلق  املصارف،  لدى  عمره 
السلطة اليت صّممت االنهيار وهندَسته، وتفّرغت اليوم للمتاجرة 
بأصحاب احلقوق مستفيدة من ضعفهم وأملهم باستعادة ما ُأخذ 
تذويب  أي  اجلارية،  بأهدافها  األزمة  إدارة  أن  الواقع،  منهم. 
للخسائر من خالل التضّخم املتعّمد حيّمل كل املقيمني يف لبنان 
كلفة ليلرة الودائع. بهذا املعنى، يدفع املودعون الثمن مضاعفًا 
مهما كان حجمه. اسرتاتيجية كهذه، تبدو ناجحة لغاية اليوم، إذ 
جيري الدفع باجتاه حّل واحد ال غري، وهو املراهنة على املزيد من 
إطفاء اخلسائر املصرفية مبّر السنني مقابل اإلفقار اجلماعي. املهّم 
بالنسبة إىل هؤالء هو احلرص على شطب أي حّل ال يكون أساسه 
احلالتني،  ويف  للمصارف.  إنقاذًا  ومواردها  الدولة  أصول  بيع 

الودائع طارت وجيري إرضاء أصحابها بفتات وحُبَقن البنج عامًا 
تلو آخر.

رىل إبراهيم

هائلة.
يصبح األمر مفهومًا من التواقيع اليت ُمهرت على هذه الوثيقة: 
النائب ملحم خلف الذي ينحاز إىل قوى السلطة واملصارف يف 
الذي  معوض  ميشال  النائب  للدولة.  اخلسائر  مسؤولية  حتميل 
شارك يف جلنة تقّصي احلقائق النيابية اليت أسقطت خّطة حكومة 
وبالل  ريفي  وأشرف  الصادق  وضاح  النواب:  دياب.  حسان 
عصام  املهجرين  ووزير  جرادي،  وإلياس  عون  وجناة  الشحيمي 
شرف الدين الذي يأخذ تعليماته من املصريف مروان خري الدين. 
النائب فؤاد خمزومي )الذي يتفاخر يف جمالسه بأنه هّرب أمواله 
إىل اخلارج(، وخبري )ال نعرف ملاذا هو خبري؟( امسه نقوال شيخاني، 
ورئيس مجعية »صرخة املودعني« عالء خورشيد، وأمني سر جلنة 
املودعني ريشار فرعون، وصاحب فكرة الشرعة جو خوري. اجتمع 
هؤالء مجيعًا، لتوقيع وثيقة تّدعي احلفاظ على حقوق املودعني عرب 
»قاعدة النسبية وفقًا حلجم كل وديعة« على اعتبار أن الودائع 
موجودة بالفعل. فإىل جانب ما تقوم به قوى السلطة، قد تكون 

هذه الشرعة واحدة من أفضل عمليات التجارة باملودعني.
القوى  أجندات  املبتذل عن حقوق املودعني وزّجهم يف  احلديث 
السياسية وأصحاب رأس املال »حّق يراد به باطل« وفق أستاذ 
التمويل يف اجلامعة األمريكية حممد فاعور، مشريًا إىل أن األمر مل 
يبدأ اآلن، إمنا هو »استمرارية ملسار بدأ منذ 3 سنوات عرب رفض 
االعرتاف باخلسائر وشراء الوقت«. فمع مرور كل عام »ترتاكم 
أموال«.  من  تبقى  ما  اسرتجاع  فرصة  وتضعف  إضافية  خسائر 
مبعنى أوضح، خّطة الزار »على عالتها كانت تتحدث عن ضمانة 
500 ألف دوالر، أما يف اخلّطة األخرية فقد اخنفض الرقم إىل 100 
ألف دوالر غري مضمونة، بينما استمّر نهج إنكار اخلسائر وضرورة 

إجراء »بايل إن« لكبار املودعني«.
املفارقة، أن سيناريو املماطلة حتت شعار عدم املّس بالودائع، 
ورفض  الزار،  خّطة  لرفض  املصارف  مجعية  استخدمته  والذي 
التمييز بني املودعني »ُيعاد إنتاجه اليوم من قبل نواب ومجعيات 
وخرباء يرفعون الشعار عينه مبا يتناسب ومصاحلهم االقتصادية 
بعبارة:  سريعًا  ٌيستلَحق  احلديث  هذا  أن  والالفت  واالجتماعية. 
ضرورة حتّمل الدولة ملسؤوليتها«. جناح هذا املسار ال يستوي 
اخّتاذ صغار املودعني رهينة لدى من يعملون  بالطبع من دون 
كأحصنة طروادة لدى مصرف لبنان ومجعية املصارف. هي حلقة 
عند  تنتهي  وال  السياسيني  باملصارف وشركائهم  تبدأ  متكاملة 

بعض اخلرباء واللوبيات اليت تعمل لديهم وخبدمتهم.
كمرّبر  ُتستخدم  املودعني  مجعيات  باتت  السياق،  هذا  يف 
فقانون  تدري.  أن  دون  من  وتعاميم  وتشريعات  قوانني  لسّن 
ضوابط  يضع  أن  يفرتض  والذي  مثاًل،  كونرتول«،  »الكابيتال 
على التحويالت املالية والسحوبات النقدية، ُيسَقط وُيرّد وُيَناقش 
وُيقّر مرات عّدة حبّجة حقوق املودعني، ومّثة من يشرتط أن تكون 
املادة األوىل منه هي احلفاظ على أمواهلم. الواقع، أن صيغة هذا 
القانون كما أقّر يف اللجان املشرتكة، ال تشبه الفكرة اجلوهرية 
املتعلقة بوجود قانون كهذا، وهناك اقتناع بأنه لن يقّر إال إذا 

كان خيدم قوى السلطة يف جانب، واملصارف يف جانب آخر.
تدعى  مغمورة  مودعني  مجعية  تستدعى  األهداف،  هذه  ضمن 
»صرخة املودعني« للمشاركة يف جلسات النقاش النيابية، يف 
تأثري  املودعني ال  بالدفاع عن حقوق  املعنية  أن اجلمعيات  حني 
فعليًا هلا مبا حُيّضر تشريعيًا وحكوميًا وماليًا. إذ إنها مل تتمكن يومًا 
من تغيري بند ما يف جدول أعمال السلطة، أو حتى فرض إصدار 
تعميم ما على اجمللس املركزي ملصرف لبنان، أو إيصال دعوى 
قضائية حملّية إىل خواتيمها، أو املشاركة بالدفع يف اجتاه فرض 
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تربئة كال عصفور رئيس بلدية كانرتبري 
بانكستاون من ادعاءات الفساد

متت تربئة رئيس بلدية كانرتبري 
أي  بانكستاون كال عصفور من 
خمالفات مبوجب حتقيق مستقل يف 

مزاعم بسوء السلوك والفساد.
ونظر التحقيق الذي استمر ثالثة 
أشهر يف قضية عصفور لكشف 
نائب  بها  أدىل  مزاعم  مالبسات 
مبوجب  بانكستاون  عن  برملاني 

امتياز برملاني.
ميهايلوك  تانيا  واستخدمت 
أيلول  يف  الربملاني  االمتياز 
على  كان  عصفور  بأن  لالدعاء 
عالقة باملسؤول السابق يف حزب 

العمال إيدي عبيد.
ومت إبعادها الحقًا من قبل زعيم 
بعد  مينز  كريس  العمال  حزب 
بالتوقف  نهائي  إلنذار  جتاهلها 
على  سياسية  هجمات  شن  عن 
عصفور الذي خيتاره حزب العمال 
الوالية  انتخابات  يف  كمرشح 

املقبلة يف آذار.
وجاء يف التقرير الذي أعده آرثر 
موزيس، »ال يوجد دليل على أي 
أو  قانوني،  غري  أو  فاسد  عمل 
انتهاكات لقواعد السلوك/قانون 
رئيس  قبل  من  احمللي  احلكم 
البلدية كال عصفور أو أي موظف 

يف اجمللس«.

عن  الربملان  عضوة  أثارت  كما 
ليندسي  ويندي  هيلز  إيست 
خماوف بشأن تواطؤ اجمللس مع 
املطورين، وقد مت التحقيق أيضًا 
يف هذه االدعاءات ضمن املراجعة 

اليت أجراها موزيس.
بنتائج  عصفور  كال  ورحب 
تربئة  مبثابة  إنه  قائاًل  التقرير، 

كاملة له ولكل موظفيه.
»االدعاءات  عصفور،  وقال 
أساس  بال  كانت  املوجهة 
ولغرض وحيد هو حتقيق مكاسب 

سياسية«.
جملس  قام  بعدما  التقرير  يأتي 
عصفور  باستجواب  الشيوخ 

الشهر املاضي.
دومينيك  حكومة  واستخدمت 
من  ميهايلوك  طرد  بريوتيه 
سياسي  كسالح  الظل  حكومة 
كريس  العمال  حزب  زعيم  ضد 
اللجنة  إن  قال  مينز  لكن  مينز، 
املستقلة ملكافحة الفساد نظرت 
ووجدتها  ميهايلوك  مزاعم  يف 

»بال أساس«.
نسخة  إرسال  يتم  وسوف 
اهليئة  إىل  موزيس  تقرير  من 
املستقلة ملكافحة الفساد ووزير 

احلكومة احمللية.
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 مطالبة بإحالة دومينيك بريوتيت إىل الشرطة 
للتحقيق بعد الكشف عن ارتدائه زيا نازيا

رئيس  ال  يحُ ان  املمكن  من 
والية نيو ساوث ويلز دومينيك 
للتحقيق  الشرطة  إىل  بريوتيت 
معه بطلب من حزب صغري يريد 
أن يعرف ما إذا كان قد انتهك 
تصرياته  بشأن  غامضًا  قانونًا 
األحرار  حزب  إىل  انضم  عندما 
الزي  حول  اجلدل  أعقاب  يف 

النازي.
األحد  يوم  بريوتيت  وسعى 
للجدل  حد  وضع  إىل  املاضي 
واعتذر مرة أخرى عن أفعاله بعد 
نازيًا  زيًا  ارتدى  أنه  اعرتف  أن 
احلادي  ميالده  عيد  حفل  يف 

والعشرين.
زعيم  بورساك  روبرت  لكن 
 Fishers و NSW Shooters حزب
السيد  أن  يقول   and Farmers
بريوتيت قد خالف قانون القسم 
االختيار  وثيقة  وقع  عندما 
األولي حلزب األحرار يف حوالي 
عام 2010 وأعلن أنه ليس لديه 
يرج  أن  ميكن  عنه  يفصح  ما 

احلزب.
يوم  بيان  يف  بورساك  وقال 
فهو  حماسبته،  »جيب  األحد 

ليس فوق القانون«.
قال  أن  بعد  أيضًا  ذلك  وجاء 
يركز  كان  إنه  بريوتيت  السيد 
ستجري  اليت  الوالية  على 

انتخابات يف آذار.
وأعلن يف غرب سيدني »أنا أركز 
على دفع الوالية إىل األمام ... 
حياتي  عليه يف  ركزت  ما  هذا 

السياسية بأكملها«.
يف  عضوين   SFF حزب  ويضم 
برملان  يف  الشيوخ  جملس 
بورساك  السيد  هما  الوالية، 

ومارك باناسياك.
رئيس  نائب  بورساك،  وقال 
جلنة احلسابات العامة الربملانية، 
اللجنة  أعضاء  من  سيطلب  إنه 
عاجلة  استماع  جلسة  عقد 
»لفحص أهلية السيد بريوتيت 
وتصرفاته للبقاء كرئيس لوالية 

نيو ساوث ويلز«.
يوم  عامًا(   40( بريوتيه  ئل  وسحُ
األحد املاضي، عما إذا كان أي 

سياسي ليربالي حضر حفل عيد 
يف  والعشرين  احلادي  ميالده 
غرب  مشال  يف  والديه  منزل 
سيدني، ليجيب إنه ال يستطيع 
أن يتذكر من كان هناك وال يريد 

»جر« اآلخرين اللى القضية.
وقال للصحفيني »األمر ال يتعلق 
باآلخرين، لقد ارتكبت خطأ، إنه 
أعرفه  ما  أنا،  فعلت  مبا  يتعلق 

هو أنين كنت هناك«.
وأعرتف بريوتيت بارتدائه للزي 
النازي يوم اخلميس بعد مكاملة 
ديفيد  النقل  وزير  مع  هاتفية 

إليوت.
وكرر بريوتيه يوم األحد اعرتافه 
الزي،  بارتداء  خطأ  ارتكب  بأنه 
أنا عليه  وقال »الشخص الذي 
اليوم ليس الشخص الذي كنت 
مع  الوقت..  ذلك  يف  عليه 
التقدم يف احلياة، ال تتعلم فقط 
تتعلم  بل  اجليدة،  األشياء  من 

من األخطاء اليت ترتكبها«.
رئيس  باسم  متحدث  وأحال 
الوزراء أسئلة حول إحالة السيد 
الليربالي  احلزب  إىل  بورساك 
األمر  إن  قائاًل  للوالية،  التابع 

يتعلق باحلزب.
أنه يظى  بريوتيت  السيد  أكد 
يدعمه  حيث  زمالئه،  بدعم 

الكثريون علنًا.
ناتالي  الطرق  وزيرة  وقالت 
السيد  مع  كانت  اليت  وارد، 
بريوتيت لإلعالن عن حزمة طرق 
يف  دوالر  مليار  بقيمة  جديدة 
غرب سيدني، إن رئيس الوالبة 
ليس  اخلطأ  وهذا  اخلطأ  يعي 
انعكاسًا للرجل الذي عملت معه، 
مضيفة: »ما رأيته يف بريوتيت 
هو شخص عطوف ولطيف يبذل 
قصارى جهده كل يوم من أجل 

سكان نيو ساوث ويلز«.
العمال  حزب  زعيم  يطالب  ومل 
رئيس  باستقالة  مينس  كريس 

الوزراء.
من  »ليس  السبت  يوم  وقال 
قبول  أو  إعفاؤه  اختصاصي 

اعتذاره نيابة عن احلكومة«.
املصدر: اس بي اس

تأمل حكومة دومنيك بريوتيت 
الوقت  اخلطوة  هذه  تقلل  أن 
الذي يستغرقه االدخار لشراء 
منزل مبعدل عامني لكن اخلرباء 
يذرون من أنها قد تؤدي إىل 

ارتفاع أسعار املنازل.
هذا  مطلع  يف  انطلق  فقد 
االسبوع بوالية نيو ساوث ويلز 

First Buyer Choice برنامج
ومبوجب املخطط، ميكن ملشرتي 
املنزل األول الذي تقل قيمته 
اختيار  دوالر  مليون   1.5 عن 
دفع ضريبة أرض سنوية أقل 
بداًل من رسوم الدمغة ؛ وتأمل 
أن  بريوتيت  دومنيك  حكومة 
الوقت  اخلطوة  هذه  تقلل 
الذي يستغرقه االدخار لشراء 
منزل مبعدل عامني لكن اخلرباء 
يذرون من أنها قد تؤدي إىل 

ارتفاع أسعار املنازل.
ورحب الوكيل العقاري تشاد 
انها  واعترب  باخلطوة  عربيد 
من  لواحدة  جيدة  »تعديالت 
يف  املكروهة  الضرائب  اكثر 
ان  عربيد  واعترب  اسرتاليا« 
ارتفاع اسعار املنازل ال يرتبط 
بالتعديالت على رسوم الدمغة 
هو  الرئيسي  السبب  ولكن 
منازل  من  املعروض  »قلة 

سواء للبيع او لالجيار«

»ضرائب أقل ومدة أقصر لشراء املنزل االول«:

تعديالت نيو ساوث ويلز على 
رسوم الدمغة تدخل حيز التنفيذ

وقال ان التشريع الذي أقره 
ميكن  املاضي  العام  الربملان 
تطبيقه بأثر رجعي على أولئك 
االول  منزهلم  اشرتوا  الذين 
حتى  الثاني  تشرين   11 يف 
وسيسمح  الربنامج.  انطالق 
الربنامج للمستفيدين منه دفع 
قسط سنوي يبلغ 400 دوالر 
املائة  0.3 يف  إىل  باإلضافة 

من قيمة األرض كل عام.
وقال رئيس حكومة نيو ساوث 
ويلز دومينيك بريوتيت »هذا 
من  األول  الوطين  املشروع 
كبري  بشكل  سيقلل  نوعه 
ويقلل  األولية،  التكاليف  من 
الوقت الالزم لالدخار وسيدفع 
معظم مشرتي املنازل األوائل 

ضرائب أقل بشكل عام«.
العمال  حزب  عارض  بدوره 
يف نيو ساوث ويلز التغيري، 
وأعلن أنه سيلغي الربنامج إذا 

مت انتخابه يف آذار. 
ويف األسبوع املاضي، كشفت 
سياستها  عن  املعارضة 
بإلغاء  ووعدت  املضادة، 
املنازل  على  الدمغة  رسوم 
ألف   800 إىل  تصل  اليت 
خمفض  سعر  وتقديم  دوالر، 
على املنازل يصل إىل مليون 

دوالر.

أبلغت احلكومة األسرتالية فرنسا 
طائرات  شراء  عن  تراجعها 
تايبان  طراز  من  اهلليكوبرت 
واستبداهلا بطائرات بالك هوك 

األمريكية الصنع.
وقال قائد القوات الربية اللواء 
جريميي كينغ، إن طائرات بالك 
ضرورية  كانت  لطاملا  هوك 

حلماية السيادة األسرتالية.
بدوره أكد وزير الدفاع ريتشارد 
األسرتالي  اجليش  أن  مارلز 
طائرة   40 على  سيحصل 
هليكوبرت من طراز بالك هوك، 
على أن يبدأ التسليم يف وقت 

الحق من هذا العام.
وتعد هذه حمطة مفصلية أخرى 
أسرتاليا  بني  العالقات  يف 
تراجعت  أن  بعد  وفرنسا، 
لشراء  صفقة  عن  أسرتاليا 
غواصات فرنسية يف عام 2021 
حتالف  ضمن  اتفاقية  لصاحل 
مبوجيه  تقوم  األمين   AUKUS
تعمل  أمريكية  غواصات  بشراء 

بالطاقة النووية.
لكن مارلز قال إن حزب العمال 
احلكومة  من  الدرس  تعلم 
السابقة وعامل فرنسا بشفافية 

كاملة.

ليست  بالتأكيد  »إنها  وأضاف 
للفرنسيني...  مفاجئة  خطوة 
لقد قدروا الطريقة اليت اختذناها 
الختاذ هذا القرار.. لقد عملنا مع 
الفرنسيني عن كثب فيما يتعلق 

بذلك«.
طائرات  إن  الدفاع  وزير  وقال 
اهلليكوبرت تايبان تواجه مشاكل 
حتديثات  وتتطلب  الصيانة  يف 

تقنية.
مثبت  جيد  إجنازات  سجل  لدينا 
طائرات  موثوقية  حيث  من  حقًا 
أنها  نعتقد  ولذا  هوك،  البالك 
األسرتالي.  للجيش  حنتاجه  ما 
الربية  القوات  رئيس  وقال 
اللواء جريميي كينغ، إن طائرات 
بالك هوك لطاملا كانت ضرورية 

حلماية السيادة األسرتالية.
تكون  حيثما  قواتنا  »ستدعم 
أوقات  يف  لذلك  حاجة  هناك 
األزمات ... بالك هوك موثوقة 
عاملية  إمداد  بسلسلة  ومدعومة 

قوية«.
هذا  »شراء  كينغ،  أضاف 
أنه  الطائرات سيعين  من  النوع 
ميكننا االستمرار يف الدفاع عن 
وفعالة  آمنة  بطريقة  أسرتاليا 

لسنوات قادمة«.

بعد الغواصات جاء دور املروحيات:
 أسرتاليا تستبدل التايبان الفرنسية 

بالبالك هوك األمريكية

يغادر اجلنود األسرتاليون داروين 
القوات  تدريب  يف  للمساعدة 
كييف  تواصل  فيما  األوكرانية 
بدأ  الذي  الروسي  اهلجوم  صد 

قبل عام.
جنديًا   70 إىل  يصل  ما  سينضم 
يف  احلليفة  الدول  إىل  أسرتاليًا 
تعزيز  يف  للمساعدة  بريطانيا 
واملهارات  املشاة  تكتيكات 
األوكرانية،  للقوات  العسكرية 
قوات  أي  تدخل  أن  دون  وذلك 

أسرتالية إىل أوكرانيا.
تقوده  الذي  الربنامج  ويهدف 
ما  تدريب  إىل  املتحدة  اململكة 
يصل إىل 20 ألف جندي أوكراني 

هذا العام.
أرض  على  سورية  جناح  قصة 
يققون  شركاء   3 أسرتالية: 
يف  جتارية  مصلحة  بفتح  حلمهم 

غرينايكر
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
مارلز  ريتشارد  الدفاع  ووزير 
مع  الوقوف  تواصل  أسرتاليا  إن 
»انتهاك  بعد  احملاصرة  الدولة 
روسيا الواضح للنظام القائم على 

القانون«.
 KUDU وأضاف يقول إن »عملية
األسرتالي  العسكري  الدعم  تعزز 
مركبات  أثبتت  حيث  ألوكرانيا، 
 Bushmaster طراز  من  النقل 
سابقًا  ألوكرانيا  منحها  مت  اليت 
قيمتها  أسرتاليا  يف  صنعة  واملحُ

كمركبات عسكرية موثوقة«.
مات  الدفاع  شؤون  وزير  وقال 
»أعظم  هم  العسكريني  إن  كيوغ 

قدراتنا الدفاعية«.
وتابع يقول »هلذا السبب من املهم 
جدًا أن يوفر جنودنا، بالتعاون مع 
عدد من الدول احلليفة، املهارات 

املسلحة  للقوات  األساسية 
أوكرانيا  ويدعمون  األوكرانية، 
إلنهاء النزاع بشروطها اخلاصة«.

بشكل  األفراد  اختيار  وسيتم 
اللواء األول باجليش  أساسي من 
وستقام هلم مراسم وداع رمسية 

يف داروين يوم األربعاء.
وقال مارلز، الذي سيوجه رسالة 
للجنود  الفيديو  عرب  شخصية 
الدولي  اجملتمع  إن  املغادرين، 
مهما  أوكرانيا  مع  للوقوف  حباجة 

طالت احلرب.
 Seven's Sunrise لربنامج  وصرح 
يوم األربعاء »إنه انتشار مهم حقًا 

هو  اآلن  األوكراني  اجليش  ألن 
جيش احتياطي إىل حد كبري، إنه 

جيش من املواطنني«.
»املهارات  قائال  واستطرد 
املدربون  هؤالء  سيقدمها  اليت 
يف  ستساعد  األسرتاليون 
لساحة  األوكراني  اجليش  جتهيز 
أمانًا،  أكثر  املعركة، وستجعلهم 
وستنقذ األرواح وتبقي أوكرانيا 

يف املعركة«.
قلقًا  كان  إذا  عما  سؤاله  ولدى 
قال  الروسي،  الفعل  رد  بشأن 
أن  ميكن  ال  أسرتاليا  إن  مارلز 
إدانتها  يف  وضوحًا  أكثر  تكون 

للغزو.
وأضاف أن »مجيع أجهزتنا األمنية 
الروسية  الدولة  نشاط  تراقب 
بشأن  احلذر  توخي  وسنواصل 

ذلك«.
قدمت  قد  أسرتاليا  وكانت 
لدعم  دوالر  مليون   655 حوالي 
أوكرانيا، مبا يف ذلك 475 مليون 
دوالر من املساعدات العسكرية، 
طراز  من  مركبة   90 تضمنت 

.Bushmaster

إرسال جنود أسرتاليني لتدريب القوات األوكرانية على مواجهة اهلجوم الروسي



Page 8صفحة 8    
مـقاالت وتـحقيقات

 خالف حزب اهلل والتيار ينتقل إىل احلكومة بعد رئاسة اجلمهورية
الكنيسة تنقض ميثاقية اجللسة: القلق املسيحي وجودي

غسان سعود
كان االجتماع الشهرّي للمطارنة املوارنة ملتئمًا يف بكركي عندما 
كان رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي ينتقد »البدع« 
اليت »اعتمدت يف مرحلة احلرب لتسيري أمور الدولة«، متوقفًا عند 
»إيهام الناس بأمور غري صحيحة والتالعب بغرائزهم الطائفية 
واملذهبية لغايات مل تعد خافية على أحد«، قبل أن خيتم بأنه 
ما هي  وهناك.  هنا  من  املتحاملة«  ل� »األص��وات  ينصت  لن 
إال دقائق، حتى انضم صوت املطارنة »األصوات املتحاملة«، 
بيان  وهناك(  هنا  من  )وليس  البطريركّي  الصرح  من  فصدر 
رمسي يؤكد أنه »ال حيق لرئيس احلكومة املستقيلة أن يدعو 
اجمللس لالنعقاد من دون موافقة الوزراء، وال حيّق له أن يصدر 

مراسيم ويوّقعها من دون توقيع مجيع الوزراء«.
مع ذلك قّرر مكتب ميقاتي الذي يستنفر للرد على كل صغرية 
وكبرية، جتاهل جملس املطارنة، ومل يشرح كعادته »الغايات 
غري اخلافية على أحد« اليت حترك اجمللس. علمًا أن بيان املطارنة 
جاء تتوجيًا ملواقف البطريرك بشارة الراعي الواضحة والصرحية 
يف هذا الشأن، واليت استنفر ميقاتي قدراته األخطبوطية للحد 
إعالميًا.  أو  الرتويج هلا، سواء سياسيًا  أو  معها  التفاعل  من 
وهو ما يسمح بالقول إن ميقاتي، يف حال كان القرار يعود له 
وحده، سيواصل التصرف بعد بيان املطارنة املوارنة كما قبله، 
حكومته  يف  الوحيد  املسيحي  املكّون  إىل  األنظار  تتجه  فيما 
املتمثل بتيار املردة عمومًا والوزير احملسوب على النائب فريد 
هيكل اخلازن خصوصًا ملعرفة ما ينويان فعله بعد البيان، وإن 
مل يكن، تارخييًا، تأثري للبيانات السابقة جملالس املطارنة على 

خيارات فرجنية السياسية.
بيان ميقاتي،  بعيد  أتى  املوارنة قد  بيان املطارنة  وإذا كان 
فإنه أتى أيضًا غداة كلمة األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل اليت تطرق فيها إىل قضايا عدة توقف عندها جملس 
اخلرباء  »أغلبية  أن  إىل  نصراهلل  إشارة  فبعد  أيضًا.  املطارنة 
أكد جملس  احلكومة،  اجتماع  بدستورية  يقولون  الدستوريني« 
املطارنة أنه »استنادًا إىل االجتهاد والفقه القانوني والنقاش 
احلكومة  لرئيس  حيق  ال  الدستور  من   62 واملادة  األكادميي 
املستقيلة أن يدعو اجمللس لالنعقاد«. ومقابل إسهاب األمني 
العام حلزب اهلل يف تأكيد أن »ال نية لدى أحد بتغييب املوقع 
املارونّي األول«، قال جملس املطارنة كالمًا هو األول من نوعه 
خصوصًا  املارونية  املناصب  يف  فراٍغ  إلحداِث  طٍط«  »مخُ عن 

واملسيحية عمومًا.
ال شّك يف أن اجلزء األول من بيان جملس املطارنة سيحظى 
باالهتمام السياسي األكرب، فيما اجلزء الثاني هو األكثر خطورة 
و  لبنان«  هوّية  تغيري  إىل  ترمي  خفّية  »نية  فكرة  تبنيه  يف 
»تالشي الدولة لوضع اليد على أشالئها«. وهو كالم ال ميكن 
للمطارنة  بيان  خيلو  ال  يكاد  الذي  السادس  البند  عن  فصله 
منه حول »تفاقم األوضاع االقتصادية واملالية واالجتماعية«. 
نزيف  إىل  املوارنة  املطارنة  يتداوهلا  اليت  األرقام  تشري  إذ 
األول 2019، كان لرتاجع  دميوغرايف كبري. فقبل 17 تشرين 
اهلجرة  على  تأثريه  واملقاوالت  والسياحة  العقارات  قطاعات 
قدرات  وترتاجع  املصريف  القطاع  ينهار  أن  قبل  املسيحية، 
متثله  ما  بكل  تشرين(   17 )بعد  والتعليم  االستشفاء  قطاعي 
يفتح  ما  املسيحي،  التوظيفي  الصعيد  على  القطاعات  هذه 
أبواب هجرة ميكن للطوائف األخرى حتملها بعكس املسيحيني. 
وهذا ما يقابل بال مباالة من جهة و »تصّد وصمود« من جهة 
أخرى، من دون أن يعري أحد اهتمامًا جديًا هلواجس املرجعيات 
املسيحية وقلقها من عدم وجود أي قدرة دميوغرافية على حتمل 

هذا االستنزاف اجلديد.
باحلدث  املطارنة  جملس  بيان  من  األول  اجلزء  يرتبط  وعليه، 
السياسي اآلني املتعلق بعمل جملس الوزراء، وميثل دعمًا كبريًا 
ملوقف التيار الوطين احلر مبا حيول دون مواصلة ميقاتي ومن 
خلفه تصوير املشكلة كما لو أنها خاصة مع رئيس التيار جربان 
باسيل. وهنا، يفرتض بالتيار أيضًا أن جيتهد لوضعها يف خانة 

املشكلة مع جملس املطارنة جمتمعًا ال معه هو شخصيًا.
أما اجلزء الثاني فيتناول املشهد العام األوسع، متناغمًا أيضًا 
مع ما يطرحه التيار جلهة املقاربة الشاملة لألزمة بدل الوقوف 
يطلعون  من  أن  علمًا  هناك.  من  وأخرى  هنا  من  جزئية  عند 
على نقاشات اإلكلريوس املارونّي مع السياسيني واإلعالميني 
ختوضها  اليت  الشرسة  املواجهة  من  صدم«  »يخُ واألكادمييني 
االنعزالية  األفكار  ضد  اللبنانّي  هرمها  أعلى  من  الكنيسة 
إىل  إضافة  املوارنة،  جديدًا من  جياًل  تدغدغ  اليت  والتقسيمية 
مقتنعًا  وبات  السابقة  التقسيمية  املوجة  قديم مل جتذبه  جيل 
اليوم أن خياراته يف ما خيص بناء الدولة، والدولة العادلة، 

والتحالفات السياسية الطائفية، كانت خاطئة.
ال يعين هذا أن الفيدرالية املستحيلة تقف خلف األبواب، ولكن 
ينبغي التأكيد أن بيان املطارنة املوارنة وضع يف بنوده  اإلصبع 
على حالة قلق وجودي يعيشها مسيحيون كثر. فطوال عقود 
كان االنقسام املسيحي يرتكز بني قوات لبنانية تريد، بعيدًا 
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لبناَن مسيحيًا، وعونيني  عما يقوله مسري جعجع يف خطاباته، 
يقولون إن لبنان »أصغر من أن يقّسم« ويعدون الناس بدولة 
هذه  من  تبقى  ما  بانهيار  وإذا  اجلميع.  تنصف  عادلة  قوية 
ووظيفيًا(  واستشفائيًا  وتربويًا  واجتماعيًا  )اقتصاديًا  الدولة 
حيصل يف العهد العونّي ليقفزوا إىل خالصات تسمح بتوحيد 
املزاج املسيحي العام خلف الالمركزية املوسعة اإلدارية واملالية 

وغريهما.
  الرتكيز العوني ينصب يف هذه املرحلة على تجاوز التفاهمات التي ال 

يمكن تطويرها إىل تفاهمات بديلة
األمني العام حلزب اهلل أشار يف خطابه إىل أن احلزب كان يعلم 
بها«.  قبلنا  »تداعيات  احلكومية  االجتماعات  أن ملشاركته يف 
املرتبطة  تلك  هي  الوحيدة  السياسية  التداعيات  كانت  وإذا 
بتوتر العالقة بني احلزب والتيار، فقد عرب األمني العام بوضوح 
عن قبول احلزب بهذه التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا 
كان السيد قد قصد باسيل بقوله إن »بعض الزعماء الذين ال 
حيسون مبعاناة الكهرباء ألن لديهم كهرباء ليل نهار«، طاملا 
تأمني  اجللسة حبجة  النعقاد  الوحيد  املعارض  كان  باسيل  أن 

الكهرباء.
جتدر اإلشارة إىل أن رئيس التيار كان قد تدخل مباشرة بعد 
اخلطاب السابق لألمني العام لضبط إيقاع الردود والتعليقات 
العونية، فيما كانت األمور أسهل بكثري، حبكم االلتزام العونّي 
الرمسي بعدم التعليق. يف ظل تأكيد مصادر عونية أنها مل تكن 
تتوقع أي مقاربة متلفة بعد »التزام احلزب« بنقل التباين يف 
وجهات النظر بينه وبني التيار من امللف الرئاسي إىل امللف 
احلكومي أيضًا. وال شك هنا أن الرتكيز العوني ينصب يف هذه 
التفاهمات اليت ال ميكن تطويرها، لتطوير  املرحلة على جتاوز 
تفاهمات بديلة، حيث ميكن االنتقال مع البطريركية املارونية 
مثاًل من التماهي يف امللف احلكومي إىل التماهي أيضًا يف ملف 
املالية  والتحقيقات  بريوت،  مرفأ  تفجري  قضية  يف  التحقيق 
األوروبية طاملا رّحب املطارنة بها يف بيانهم. وإذا كان متايز 
التيار عن احلزب يف هذين امللفني سابقًا للتوتر األخري، فإن 
مصادر  بعض  كانت  وإذا  أكثر.  هنا  اهلوة  تتسع  أن  املرجح 
احلزب قد وجدت يف كالم املطارنة عن اجتماعات احلكومة مدخاًل 
عن  بالكامل  املسيحّي  امليثاقّي  الغطاء  يسحب  كونه  للمخرج 
حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد األمور تعقيدًا مع التيار بدل 
وحده  يكفي  ال  )التيار(  احلليف  موقف  بات  حيث  حيلها،  أن 

وحيتاج إىل حليف معه )البطريركية(.
بكركي تصر: خطة لفراغ املواقع املارونية

مرحلة  إىل  االنتقال  وارد  يف  املارونية  البطريركية  أن  يبدو 
معرضة  مسيحية  »حقوقًا  تعتربه  ما  حول  املواجهة  من  جديدة 
الشهري  لقائه  بعد  املطارنة،  جملس  خرج  لذلك  للخطر«. 
التحقيقات يف  مبتابعة  التقليدية  املواقف  دائرة  من  األربعاء، 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  إىل  الدعوة  أو  بريوت  مرفأ  جرمية 
»مطط« إلحداث  إزاء  جدية  »نقزة«  عن  احلديث  إىل  سريعًا، 

فراغ يف املناصب املارونية.
وحبسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك املاروني بشارة الراعي، 
وشخصيات  سياسية  قوى  من  معطيات  مجع  على  فرتة،  منذ 
واملسيحية  املارونية  املناصب  حول  العامة  اإلدارة  عاملة يف 
الشاغرة أو اليت ستشغر قريبًا. وأشارت إىل أن لدى الراعي 
خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح حباكم مصرف 
لبنان املاروني من دون تعيني بديل عنه، وهو ما حيدث يف 
بعض اإلدارات كوزارة املالية اليت شغر فيها منصب مديرها 
العام املاروني واجمللس األعلى للخصخصة وجلنة الرقابة على 
احتمال انسحاب هذا الشغور إىل أجهزة مدنية  املصارف، مع 

وعسكرية.
عن  أجواء  أشاع  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  كان  وبعدما 
عقد  شأن  الكنيسة يف  من  التفويض  يشبه  ما  على  حصوله 
أكثر  موقف  اختاذ  على  املطارنة  أصّر  للضرورة،  جلسات 
سّدة  املقصود يف شغور  »التمادي  أن  إىل  الفتني  وضوحًا، 
املستقيلة.  احلكومة  على صعيد  أزمة دستورّية  يوّلد  الرئاسة 
فوفقًا للتوافق اجلاري، واستنادًا إىل االجتهاد والفقه القانوني 
والنقاش األكادميي، ال حيّق لرئيس احلكومة املستقيلة أن يدعو 
اجمللس لالنعقاد من دون موافقة الوزراء، وال حيق له أن يصدر 
باملادة  الوزراء، عماًل  مراسيم ويوّقعها من دون توقيع مجيع 
62 من الدستور«. ودعوا إىل العودة إىل االجتهاد الدستوري 
من أجل حتديد اإلطار القانوني »لتصريف األعمال العادّية« و 
»األعمال املهّمة« و »حاالت الطوارئ«. كما حّذروا من »وجوِد 
طٍط مرفوض، إلحداِث فراٍغ يف املناصب املارونية خصوصًا  مخُ
واملسيحية عمومًا يف الدولة، وإْن دّل ذلك على شيء، فعلى 
نّية خفّية ترمي إىل تغيري هوّية لبنان املبنّية على احلرّية وصون 
كرامة املواطنني، وهي قضّية لبنان األساسّية، كما ترمي إىل 
اليد على أشالئها.  اللبنانية وصواًل إىل وضع  الدولة  تالشي 

وهو ما سيتصّدى له اللبنانيون واللبنانيات بكّل قواهم«.

الّذي  الَكنسي  الَغطاء  ينَفع  مَل 
املوارنة  املطارنة  بيان  أّمنه 
على  املسيحية  القوى  ملوقف 
شيء.  يف  وخالفاتها  اختالفها 
منع  يف  مفعوله  له  يكن  ومل 
األربعاء.  احلكومة  جلسة  انعقاد 
احلمراء  البطاقة  املطارنة  رفع 
يف وجه الرئيس جنيب ميقاتي 
احلكومة  لرئيس  حيّق  »ال  ألنه 
اجمللس  يدعو  أن  املستقيلة 
موافقة  دون  من  لالنعقاد 
مراسيم  يصِدر  أن  وال  الوزراء، 
مجيع  توقيع  دون  من  ويوقعها 
حكومة  رئيس  فأعلن  الوزراء«، 
تصريف األعمال بعد اجللسة أنه 

سيدعو إىل جلسة ثالثة.
جلسة  يف  النقاش  أن  ورغم 
ببند  احنصر  الثالث  الساعات 
الكهرباء، إال أن اجللسة أصابت 
بأكثر  احلر  الوطين  التيار  مرمى 
عقد  مببدأ  أواًل،  هدف.  من 
التيار،  يعارضه  الذي  اجللسة 
وثانيًا مبشاركة وزيري السياحة 
أمني  واالقتصاد  نصار  وليد 
الرئيس  على  احملسوبني  سالم 
يؤكد  مبا  عون  ميشال  السابق 
وزاري  نصاب  تأمني  إمكانية 
حتى يف حال تغّيب وزراء حزب 
انسحابهم.  أو  اجللسة  عن  اهلل 
مترير  رغم  ميقاتي  أن  وأخريًا، 
وليد  الطاقة  وزير  به  طالب  ما 
لتأمني  خزينة  سلف  من  فياض 
فعل  أنه  إال  وللصيانة،  الفيول 
وفَق الصيغة اليت يريدها ميقاتي 

وليس صيغة ال� 24 وزيرًا.
السابقة،  اجللسة  عكس  وعلى 
مل تشهد جلسة األربعاء سجاالت 
أو مواقف عالية السقف، بل إن 
عددًا كبريًا من الوزراء احلاضرين 
أكدوا ضرورة انعقادها قبَل أن 
من  مطّول  شرح  إىل  يستمعوا 
كهرباء  ملؤسسة  العام  املدير 
قّدم  الذي  حايك  كمال  لبنان 
وعلميًا  تقنيًا  تفصيليًا  شرحًا 
من  بطلب  الكهرباء،  خطة  حول 
رئيس احلكومة، وشّكل حضوره 
الطاقة  بعدما كان وزير  مفاجأة 
يف  حيضر  لن  احلايك  بأن  أسّر 

غيابه.
يف الشق التقين واملالي، كاَن 
فهو  أراده.  مما  جزء  لفياض 
 62 بقيمة  خزينة  سلفة  طلب 
الشحنة  إلفراغ  دوالر  مليون 
األوىل من »الغاز أويل«، كبداية 
يف  العالقة  البواخر  أزمة  حلّل 
عرض البحر، و54 مليون دوالر 
معملي  وتشغيل  صيانة  لزوم 
دير عمار والزهراني. أما املبالغ 
 300 حلدود  املطلوبة  األخرى 
مليون دوالر، وهي سلفة خزينة 
لتغطية  دوالر  مليون   42 بقيمة 
خزينة  وسلفة  الفيول،  شراء 
واعتمادات مستندية بقيمة 142 
مليون دوالر مؤجلي الدفع لستة 
أشهر، فقد أقرها جملس الوزراء، 
لتقييم  بناًء  معلقة  بقيت  لكنها 
يرأسها  وزارية  جلنة  به  ستقوم 
الطاقة  وزراء  وتضم  ميقاتي 
والداخلية  واألشغال  والرتبية 
والدفاع والعدل والثقافة ونائب 
رئيس احلكومة، ستجتمع لتطلع 
دوريًا من مؤسسة كهرباء لبنان 
على كل ما يلزم لالستمرار يف 
التشغيل. وهذه اللجنة سبَق أن 
طالب بها فياض الذي يعترب أن 
لتمرير  سريعًا  االجتماع  »عليها 
دوالر،  مليون   42 ال�  سلفة 

اإلضافية  للغرامات  وتفاديًا 
ملصلحة شركة فيتول حبرين عن 
بتشغيل  املتعلقتني  الباخرتني 

معملي اجلية والزوق«.
اعتربت  احلكومة  رئيس  مصادر 
أن »قرارات جملس الوزراء تؤكد 
ن يتعاطى من منطلق  أنه مل يكخُ
كيدي، بل كان يصر على تأمني 
السلف«.  هلذه  قانوني  غطاء 
تساءلت  اإلطار،  هذا  ويف 
مصادر وزارية عن موقف فياض 
الذي يعترب فريقه السياسي أن 
ميثاقية  غري  املتخذة  القرارات 
أنه  معتربة  دستورية،  وغري 
»اليوم يف وضع ال حيسد عليه 
بعدما نصب رئيس احلكومة فخًا 
حمكمًا له ولفريقه. فهو بالطريقة 
اجللسة  فيها  انعقدت  اليت 
الكهرباء  بند  مبناقشة  وااللتزام 
ظهَر  األخرية،  البنود  ترحيل  مع 
مع  األجواء  تهدئة  يتقصد  كمن 
املاء  وسكب  املسيحية  القوى 
امللتهبة  احلمالت  فوق  البارد 
يريد  أحدًا ال  بأن  انطباع  بإعطاء 
املسيحيني«،  مع  اجلرة  كسر 
ما  هي  »الضرورات«  وأن 
دون  من  اجللسة  انعقاد  حّتمت 
الستفزاز  نية  هناك  تكون  أن 
أحد، علمًا أن جدول األعمال كان 
موسعًا ويلحظ بنودًا عّدة منها ما 
يعنى بالبيئة والنفايات والرتبية 
والصحة  الرمسي  والتعليم 
وغريها. وفيما أشارت املصادر 
إىل  حتتاج  »القرارات  أن  إىل 
ووزير  احلكومة  رئيس  توقيع 
قالت  املختص،  والوزير  املال 
إن رئيس احلكومة سيأخذ توقيع 
اليت  املراسيم  الطاقة من  وزير 
كما  منفردة،  وأرسلها  وقعها 
الدفاع سابقًا«،  حصل مع وزير 
يف حني أشار وزير الطاقة إىل 
كل  على  وافقت  »احلكومة  أن 
املطلوبة  الكهرباء  اعتمادات 
بقيمة 300 مليون دوالر لتنفيذ 
املرحلة األوىل من خطة الطوارئ، 
حباجة  وليست  نطالب  كنا  كما 
هذا  كون  جديد  توقيع  إىل 
املراسيم  على  موجودًا  التوقيع 

اليت سبَق وأرسلناها«.
الطاقة  وزارة  مصادر  وحبسب 
يفتح  أمس  إقراره  مت  ما  فإن 
استرياد  متويل  أمام  الباب 
حنو  إلنتاج  الفيول  من  كميات 
مخس ساعات من التغذية يوميًا، 
ملدة مخسة أشهر. ويف حال مت 
سريعًا تنفيذ االتفاق اجملدد مع 
العراق، سرتتفع ساعات التغذية 
مؤسسة  وستعمل  مثان،  إىل 
كهرباء لبنان على برنامج مكثف 
يف  االستمرار  يتيح  للجباية 
متويل عمليات شراء الفيول يف 
احلاجة  دون  من  املقبلة  الفرتة 
سلف  طلب  يف  االستمرار  إىل 
من اخلزينة. وقالت املصادر إنه 
أمس،  جلسة  قرارات  على  بناء 
يتوقع أن تبدأ قريبًا جدًا عملية 
املتوقفة  األربع  البواخر  تفريغ 
تباشر  أن  على  البحر  يف عرض 
على  العمل  الكهرباء  مؤسسة 

رفع ساعات التغذية فورًا.
فلم  السياسي،  الشق  يف  أما 
أمس  الوطين  التيار  عن  يصدر 
أي تعليق أو موقف حول انعقاد 
حزب  وزراء  مشاركة  أو  اجللسة 

اهلل فيها.

رغم السجاالت واخلالفات السياسية والدستورية:
إقرار برنامج التغذية بالكهرباء خلمسة أشهر

»األخبار«
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لطاملا شهدت العالقات السوريا الرتكية توترات كبرية وصلت حد 
التهديد باجتياح األراضي السورية، لكن دمشق استطاعت يف كثري 
من األحيان جتنب تلك التهديدات باختاذ خطوات جريئة ويف اللحظة 

املناسبة.
لكن السنوات األخرية كانت هي األسوأ يف العالقة بني البلدين، 
املناطق  من  لعدد  الرتكية  القوات  اجتياح  حد  إىل  وصلت  حيث 
احتالل  دولة  بذلك  لتصبح  فيها  عسكرية  قواعد  وإقامة  السورية 
شأنها يف ذلك شأن الكيان الصهيوني الذي حيتل أجزاء من اجلوالن 

السوري منذ العام 1967.
أن  إىل  تشري  البلدين  بني  العالقات  ماضي  إىل  باحلديث  العودة 
وهو  العالقات،  تلك  لطبيعة  األبرز  السمة  هي  الثقة«  »فقدان 
األخرى.  للدولة  املعارضني  استضافة  إىل  البلدين  كال  دفع  ما 
فأنقرة استضافت ومنذ عقود اإلخوان املسلمني، وهم املصنفون 
باإلعدام.  سوريا  إليه يف  املنتمني  على  وحمكوم  إرهابيًا،  تنظيمًا 
بينما استضافت دمشق حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد اهلل 

أوجالن.
تدعو  الذي  االتفاق  وهو   ،1998 عام  أضنة  اتفاق  الطرفان  وّقع 
»للمعارضة  دعمها  عرب  خبرقه  تركيا  متهمة  احرتامه،  إىل  دمشق 
أن دمشق مل حترتم هذا  أنقرة  السوريا املسلحة«. يف حني ترى 

االتفاق وبقيت تستضيف جمموعات علي كيالي )معراج أورال(.
وألّن إقامة العالقات الطبيعية بني البلدين هو منطق تفرضه اجلغرافيا 
وال أحد ميكنه أن يتنّكر له، فقد شهدت العالقة بني البلدين تطورًا 
تطورت  حيث  العالقات«،  يف  »االنفالش  بـ  وصفه  ميكن  كبريًا، 
بسرعة مذهلة وعلى حساب سوريا رمبا، وقد أكد ذلك ما حدث الحقًا 

حني بدأت احلرب يف سوريا وكانت أنقرة طرفًا رئيسيًا فيها.
احلرب أظهرت مدى الغدر واخلداع الذي يتصف به اجلانب الرتكي، 
خاصة حني صّرح إردوغان عن رغبته يف أن يؤم املصلني يف اجلامع 

األموي، مبديًا حقدًا دفينًا وأطماعًا عثمانية مل يستطع نسيانها.
وبعد سنوات من احلرب على سوريا، واليت خلفت أضرارًا كبرية على 
الصعيد االقتصادي، لكنها على الصعيد السياسي مل حتقق هدفها 
املتمثل يف تغيري نظام احلكم يف سوريا، ليكون اإلخوان املسلمون 
واجلماعات اإلسالمية املتطرفة هم البديل عنه، على غرار ما حدث 

يف تونس ومصر وليبيا.
وبعد أن وصل اجلميع إىل قناعة بضرورة التعامل مع األمر الواقع، 
أي مع النظام السياسي القائم يف سوريا. وبعد أن ظهرت مطالبات 
شعبية تركية تنادي بعودة الالجئني إىل وطنهم، والعتبارات داخلية 
دمشق،  مع  العالقة  عودة  بضرورة  تنادي  أنقرة  بدأت  وانتخابية، 
وقد جاء ذلك على لسان الرئيس الرتكي نفسه، مبديًا رغبته بعودة 
العالقات بني البلدين إىل طبيعتها، متجاهاًل القطيعة النفسية اليت 
تشّكلت لدى القيادة السورية من التعامل معه. مشريًا إىل أنه يف 
السياسة ال توجد عداوات دائمة، حمتكمًا يف ذلك إىل امليكافيلية 
اليت حكمت سلوكه وتوجهاته السياسية، تلك امليكافيلية اليت مل 

يعرف منها إال أسوأ ما جاء فيها، وهو أن »الغاية ترّبر الوسيلة«.
مع اإلشارة هنا إىل أن اهلدف الرتكي ليس انتخابيًا فقط، خاصة 
وأن املعارضة الرتكية تبدو ضعيفة ومفّككة وغري قادرة على تقديم 
مرشح قوي يكون منافسًا حقيقيًا إلردوغان. ولعل الدافع احلقيقي 
وراء هذا املوقف الرتكي هو أن تركيا بدأت ختشى وجود مشروع 
أمريكي يستهدف إقامة كيان كردي يف مشال شرق سوريا، حيث 
مت رصد مبلغ 500 مليون دوالر يف ميزانية الدفاع األمريكية العام 
املاضي لدعم اإلدارة الذاتية، وهو ما يشّكل تهديدًا لألمن القومي 

الرتكي.
ولتاليف ذلك، جلأت تركيا إىل روسيا اليت باتت حباجة إىل أنقرة 
للتخفيف من حدة العقوبات األمريكية والغربية اليت فرضت عليها 
بسبب احلرب يف أوكرانيا، لذا فقد كانت موسكو داعمًا قويًا لعودة 
ترغب  الذي  إردوغان  حلليفها  دعمًا  الرتكية،  السوريا  العالقات 
اجليشني  مواجهة بني  أي  لوقوع  السلطة، وجتنبًا  باستمراريته يف 

السوري والرتكي وهو ما سيضع موسكو يف حرج كبري حينها.
اإلصرار الرتكي على عودة العالقات مع دمشق يشري إىل أهمية ذلك 
على املستقبل السياسي إلردوغان. مع اإلشارة هنا إىل أن املوقف 
الدول ومنها سوريا، حيث  العديد من  إزاء  تغرّي  الرتكي كان قد 
بدأت أنقرة بإجراء مراجعات لسياستها اخلارجية منذ أكثر من عامني 

تقريبًا، وخاصة جتاه مصر والسعودية واإلمارات و«إسرائيل«.
تلك املراجعات حتتم على أنقرة أن تأخذ باحلسبان املوقف العربي 
الرافض ألي اجتياح تركي لألراضي السورية، وقد جاء ذلك يف بيان 

مصري سعودي واضح ومشرتك وداعم لوحدة األراضي السورية.
موسكو من جهتها رّحبت باملوقف الرتكي، وأعلنت دعمها للمباحثات 
اليت جرت بني وزراء دفاع الدولتني برعاية روسية، وشّجعت البلدين 
على املضي قدمًا إلجناح اللقاء املنتظر بني وزيري خارجية البلدين 

وبرعاية روسية أيضًا.
التقارب  بالتدّخل ملنع  بادرت  الواليات املتحدة األمريكية فقد  أما 
روسيا  الستفراد  ومنعًا  »قسد«،  لقوات  محاية  السوري،  الرتكي 
قوات  إبعاد  على  تقوم  تسوية  أنقرة  على  فعرضت  امللف،  بهذا 
داخل  كم   30 وملسافة  الرتكية،  احلدود  عن  الدميقراطية  سوريا 

العمق السوري.
ربطها  دمشق جيب  مع  التقارب  الرتكية يف  للرغبة  قراءة  أّي  إّن 
»قسد«  موضوع  حل  ميكن  فال  واإلسرائيلي،  األمريكي  بالعاملني 

االسد يضع شروطه للتطبيع مع أنقرة.. دمشق ال تريد أن تلدغ من اجلحر الرتكي مرتني

 2023 الـثاني  كـانون   21 Saturday 21 January 2023الـسبت 

والقوى  قريبًا.  الرئاسية  االنتخابات  رى  جتجُ أن  يتوقع  أحد  من  ما 
والتيار  اللبنانية  والقوات  املتفائلني،  غري  مقدم  يف  املسيحية 
»ب«  اخلطة  فيما  »أ«،  اخلطة  قاعدة  على  خيوضانها  احلر  الوطين 

مرهونة بوقتها
استعداداتهما  اللبنانية  والقوات  احلر  الوطين  التيار  باشر  حني 
ملعركة رئاسة اجلمهورية، مل يكن هناك من يتوقع مفاجآت يف إدارة 
املعركة االنتخابية، لعلم الطرفني بأن األدوات احمللية ليست جاهزة 
األطراف  أمام  تضيق  املهل  كانت  لبنان.  يف  صنع  النتخاب  بعد 
احملليني من أجل صياغة استحقاق رئاسي داخلي، قبل أن يصبح 

مفتاح االنتخابات يف جيب عواصم إقليمية وغربية.
يف ظل عدم إعالن رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ورئيس 
الرئاسة،  اىل  ترشحهما  باسيل  جربان  النائب  احلر  الوطين  التيار 
خاض التيار معركته بورقة بيضاء، قبل أن يستفحل اخلالف مع حزب 
اهلل حول املرشح الرئاسي وانعقاد جلسة حلكومة تصريف األعمال، 
لتصبح الورقة البيضاء موضع مساومة من جانب التيار يف اختيار 
بديل من تلك اليت يضعها احلزب يف صندوق االقرتاع. يف املقابل، 
فرضت القوات اجتاهًا واحدًا بالتوافق مع احلزب التقدمي االشرتاكي 
»التغيريية«  النيابية  األصوات  وبعض  والكتائب  »جتدد«  وحركة 

اليت التحقت خبيار النائب ميشال معوض.
حتى اآلن كان إيقاع الطرفني مضبوطًا، اىل أن بدأت السيناريوات 
تتفّلت بعد اجللسة العاشرة واستمرار املراوحة على ما هي عليه، 
وعدم  رئيس  وانتخاب  االنتخابات  إجراء  يف  الطرفني  رغبة  وفق 
ترك الفراغ طوياًل. لكن لكل منهما خريطة طريق خمتلفة. وتاليًا، 
أصبحت اخلطة »ب« لكليهما رهن التحالفات والضغوط املتبادلة، 
واالسرتاتيجية اليت يفرتض اعتمادها للوصول اىل انتخاب رئيس.

التقليدي  املسار  خارج  من  حدثًا  القوات  لدى  »ب«  اخلطة  ليست 
منذ اللحظة األوىل لدراسة وضعية االنتخابات. كان األمر مطروحًا 
على الطاولة مع احللفاء الذين قرروا السري مبرشح واحد، رغم أن 
لكل منهم مرشحني آخرين كانوا يفضلون السري بأحد منهم. إال أن 
الكل حتت الفتة واحدة. والقاعدة  التوافق على اسم معوض مجع 
نهائيًا«  »مرشحًا  به  السري  على  نفسه  معوض  مع  باالتفاق  كانت 
»أ« هي احلصول على 65 صوتًا. لكن  انتخابه. فاخلطة  اىل حني 
إذا استمرت املراوحة بالبقاء على رقم جياوز األربعني بأقل أو أكثر 
بقليل، فهذا يعين إعدام أي فرصة النتخاب رئيس جديد. وهذا ما 

يرفضه كل أفرقاء املعارضة ومعوض منهم.
ما لفت القوات أخريًا أن هناك هجمة سياسية من خصومها لتصوير 
ليس  »وهو  معوض،  عن  التخلي  احلزبية يف صدد  املعارضة  أن 
باألمر الصحيح«، وال سيما أن اهلجمة نفسها كانت قد بدأت منذ 
اللحظة األوىل لتصويره على أنه مرشح ظريف، وأن الكل سيتخلى 
عنه حلظة احتدام املعركة. وقد يكون زاد من حجم اإلحاطة مبا سبق، 
حركة معوض السياسية األخرية، وبعض املرشحني املفرتضني، ما 
اضطّر القوات اىل إصدار بيان يؤكد متسكها مبرشحها. هذا التمسك 
»نهائية«  يف  احللفاء  من  وغريه  معوض  مع  النقاش  فتح  يقابله 
على  احلصول  اسرتاتيجية  وضع  مقابل  يف  له،  املعارضة  ترشيح 
أمرين: الضغط إلجراء االنتخابات يف الداخل واخلارج ودرس األفكار 
اىل  مرشحها  بإيصال  الكفيلة  األصوات  وتأمني  لذلك،  املطروحة 
الرئاسة. عدا ذلك، ال شك يف أن القوات وحلفاءها يتداولون مع 
مرشحهم كيفية مقاربة املرحلة املقبلة لكسر املراوحة. فأّي نتيجة 
ميكن التوصل إليها يف حال اختيار اسٍم ثاٍن، وحصوله على عدد 
األصوات نفسه الذي حصل عليه معوض حتى اآلن؟ ببساطة، هذا 
يعين استبدال مرشح بآخر من دون أي سبب منطقي، واالستمرار 
يف الشغور الرئاسي. يف حني أن أي مرشح ميكن أن حيصل على 
تضعها  اليت  املواصفات  إىل  إضافة  النتخابه،  الكافية  األصوات 
املعارضة، يفتح اجملال أمام تشاور داخلي بني مكونات املعارضة 
أطياف  كل  مع  بالتفاهم  واقعية  »ب«  خطة  أجل  من  ومرشحها 
املعارضة. وما تسّميه املعارضة اليوم »محلة ترهيب على معوض« 
كان ميكن أن تشكل خطرًا على إدارة املعركة لوال »أن املعارضة 

متنّبهة للسري خبطة واضحة باالتفاق مع مرشحها الدائم«.
الوطين على متاٍس مع  التيار  »ب« لدى  تبدو اخلطة  يف املقابل، 
حزب اهلل، وإمكان حتقيق تفاهم معه. منطقيًا، هو الذي يقف حتى 
اآلن بأصوات كتلته أمام انتخاب املرشح سليمان فرجنية. ومعارضة 
التيار الوطين له تصّب يف مصلحة املعارضة والتيار معًا. إىل ذلك، 
فإّن املروحة الواسعة اليت فتحها التيار يف احلديث عن الئحة عريضة 
من املرشحني تعين أن ال خطة رديفة طاملا أن اخلالف انفجر بينه 
وبني احلزب حول ترشيح فرجنية، ومن ثم طرح اسم قائد اجليش 
خطته  التيار  يضع  أن  بني  فارقًا  هناك  لكّن  عون.  جوزف  العماد 
وتزكية واحد من املرشحني وصواًل اىل احتمال طرح اسم باسيل 
نفسه، وبني موافقة حزب اهلل عليه والسري معًا مبرشح واحد. حتى 
اآلن، مل يكسر باسيل اجلّرة مع احلزب رئاسيًا. مبجرد أن أشاع جوًا 
لتسمية مرشح أو أكثر، وعاد وحصره مبناقشات داخلية يعين أنه مل 
يقفل الباب أمام مساعي احلوار مع احلزب ومل يشهر ورقة املعارضة 
يف وجهه. وهو متامًا تصّرف مع الئحة مرشحني غري رمسيني، كما 
يتصرف احلزب مع فرجنية مرشحًا غري رمسي، فاحتًا اجملال للتفاوض 
على سّلة أمساء من دون أن يكون أحدها املرشح األول والنهائي، 

الذي قد يكون هو ال سواه يف نهاية املطاف.
يف احملصلة، يتفق التيار والقوات على أن ال خطة »ب« يف الوقت 

الراهن، متامًا كما أنه ال رئيس للجمهورية قريبًا.

 التيار الوطين والقوات: اخلطة »ب« مرهونة بوقتها
هـيام القصـيفي

واألمريكيون موجودون يف منطقة شرق الفرات.
أما طهران فقد أعلنت دعمها للتقارب السوري الرتكي، مبدية رغبتها 
يف أن يكون التطبيع بني البلدين يف إطار مسار أستانة، الذي يتيح 
دورًا أكرب لطهران، وجاء ذلك على لسان وزير خارجيتها حسني عبد 

اللهيان قبيل وصوله إىل دمشق ولقائه الرئيس األسد.
دمشق من جهتها وضعت مصلحتها الوطنية فوق كل االعتبارات، 
فبدت غري متحمسة هلذا اللقاء، خاصة وأن املعارضة الرتكية تطرح 
مبعنى  الالجئني،  وعودة  السورية  األراضي  من  االنسحاب  فكرة 
ستنفذ ما يعد إردوغان بتنفيذه. وبالتالي، من األفضل لدمشق أن 
يكون هناك تغيري يف تركيا، ثم تبدأ عودة العالقات بني البلدين، 
خاصة وأن الرئيس األسد وصل حد القطيعة النفسية يف التعامل 
مع إردوغان، وال يبدو راغبًا يف لقائه إذا مل تفرض عليه مصلحة 
سوريا ذلك، وكان قد عرب عن ذلك صراحة يف إحدى لقاءاته منذ 
سنوات، مع التأكيد أن ال تقارب وال تطبيع مع أنقرة إال بالتنسيق 

مع احلليف الروسي.
أي خطوات  بها قبل  القيام  أشياء جيب   3 أنقرة  تريد من  دمشق 
تطبيعية بني البلدين، وهذه األشياء هي: انسحاب القوات الرتكية 
اإلرهابية  للعصابات  الرتكي  الدعم  السورية، ووقف  األراضي  من 
أنقرة  التزام  وعدم  السورية،  باملعارضة  يسمى  وما  املسلحة 
عملية  يف  والشروع  سوريا  على  املفروضة  األمريكية  بالعقوبات 

إعادة اإلعمار.
كذلك تريد أنقرة من دمشق 3 أشياء وهي: التعاون مع احلكومة 
السورية يف مواجهة »قسد«، والتنسيق بني البلدين لتأمني عودة 
الالجئني، وأن يكون ألنقرة دور يف العملية السياسية يف سوريا.

كما أن أنقرة تريد خروج كل القوات األجنبية من سوريا، وهو ما 
يعين خروج القوات اإليرانية والروسية، وهي قوات دخلت بطلب 
الرتكية  القوات  عن  خمتلف  ووضعها  السورية،  احلكومة  وموافقة 
واألمريكية واإلسرائيلية، حيث تشّكل الدول الثالث، دول احتالل 

لألراضي السورية.
الكثريون راهنوا على الضغوط الروسية على احلكومة السورية لكن 
الوقائع أثبتت عدم صحة ذلك، فدمشق تضع أولوياتها ومصاحلها 
بشار  السوري  الرئيس  عنه  ما عرب  اعتبار، وهو  أي  الوطنية فوق 
األسد صراحة واضعًا شروط سوريا للبدء باحلوار مع أنقرة، وهي 
السوريون  عليها  جيمع  اليت  واحلقوق  املبادئ  إىل  أقرب  شروط 
مجيعًا، ويؤيدها احللفاء واألصدقاء والقانون الدولي ومبادئ األمم 
املتحدة. فال جمال للقاء مع حمتل، وال مصافحة مع من يدعم قتلة 

الشعب السوري.
املوقف السوري هذا جعل تركيا تستمر يف التهديد بتنفيذ عمليتها 
العسكرية يف الشمال السوري طاملا أن حزب العمال الكردستاني 
هي  تبدو  السورية«  »املعارضة  وأخواتها(.  )قسد  هناك  موجود 
اخلاسر األكرب، خاصة وأنها غري موحدة، كما أنها تعاملت مع تركيا 
على أنها حزب واحد، فوقعت يف اخلطأ. حيث مل تتعامل مع باقي 

األحزاب الرتكية.
فقد  حنوها،  بالتزاماتها  تف  مل  تركيا  أن  تشعر  املعارضة  وبدأت 
التصرحيات  وبعد  ألجلها.  مبصاحلها  تضحي  قد  أنقرة  أن  توّهمت 
الرتكية املنادية باحلوار مع دمشق بدا واضحًا أن املعارضة السورية 
مل تكن سوى ورقة يف يد األتراك، وال مشكلة لدى أنقرة بالتخلص 

منها عند الضرورة.
وبذلك تكون املعارضة السورية قد فقدت آخر حليف وداعم سياسي 
هلا على املستويني اإلقليمي والدولي. وبالتالي، من املتوّقع إغالق 
هذا امللف إىل األبد، باستثناء بعض املواقف اليت ستستخدم فيها 
الواليات  قبل  من  وابتزازها  دمشق  على  للضغط  املعارضة  هذه 

املتحدة األمريكية.
تركيا من جهتها تدرس مجيع اخليارات وحتاول متابعة دورها يف 
اللعب على احلبال، لذا شهدنا فجأة تصعيدًا يف التصرحيات، فصّرح 
الرئيس الرتكي داوود أقطاي بأن حلب جيب أن تكون  مستشار 
حتت اإلدارة الرتكية، لضمان عودة الالجئني السوريني إليها على 
حد زعمه. تلك التصرحيات تبدو وكأنها استعراض قوة للضغط على 

دمشق للشروع يف احلوار مع أنقرة.
مع اإلشارة إىل أن ملف الالجئني ملف صعب ومعّقد، ومل يكتب له 
النجاح حتى اآلن يف لبنان واألردن وهما دولتان تربطهما عالقات 
جيدة بدمشق. خاصة أن الكثري من الالجئني ينادون بضرورة أن 
تـكون هناك ضمانات أمنية خاصة من قبل األمم املتحدة حلمايتهم 
جرائم  ارتكابهم  إىل  يشري  الواقع  بينما  السورية.  السلطات  من 
حالة  يف  جتاوزها  السلطات  تستطيع  وال  القانون،  عليها  يعاقب 

وجود حقوق شخصية.
ملموسة  نتيجة  إىل  تفضي  لن  أنها  اللقاءات  تلك  يف  املشكلة 
الرتكي،  الرئيس  على  ضاغطًا  بات  فالوقت  الواقع،  أرض  على 
هي  اجلانبني  بني  الثقة  واستعادة  جدًا.  قريبة  باتت  واالنتخابات 
املفتاح احلقيقي لبدء صفحة جديدة من العالقات أساسها املصلحة 

املشرتكة واالحرتام املتبادل لكال الطرفني.
إّن أّي لقاءات سياسية منتظرة بني دمشق وأنقرة، فيما لو حصلت، 
قد تغري شكل املنطقة، لكنها لن تقّدم حلواًل سحرية لألزمة السورية، 
فسوريا تعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا، ميكن حللفائها تأدية دور 
املفروضة  األمريكية  للعقوبات  خرقهم  عرب  منه  التخفيف  كبري يف 

عليها.

شاهر الشاهر
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التفتيش  رئيس  أنفقها  دوالر  ماليني  ثالثة 
تفاهم  مذّكرة  مبوجب  عطية،  جورج  املركزي 
بينه وحده)!( وبني السفارة الربيطانية ممّثلة 
»تعرية«  إىل  أفضت  كوالر،  إيان  بالسفري 
كل  وضع  عرب  األمنية  واألجهزة  اللبنانيني 
الـ«داتا« املتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية 
يف  الربيطانية  السفارة  مّستها  حكومية  غري 
بريوت. مبوجب املذّكرة، ُسّلمت هذه املؤسسة 
املساعدات  برنامج  تدير  منصة impact اليت 
األمنية، ومن  األجهزة  حتذيرات  رغم  املالية، 
دون عرضها على الوزارات املعنية أو جملس 
بعد  عطية،  عمل  ذلك،  من  الوزراء. أكثر 
انقضاء السنوات الثالث املنصوص عليها يف 
املذّكرة، على جتديدها سنة جديدة، ومن ثم 
الوزراء طالبًا  رئيس جملس  على  األمر  عرض 
»قبول الدعم التقين والفين«، بعد أربع سنوات 
من قبوله هذا الدعم وإنفاقه. جتاوزات عطية 
السيرباني  األمن  لدوره وصالحياته وتعريضه 
للخطر باتا حمور حتقيق فتحه ديوان احملاسبة، 
الربيطاني  السفري  حترك  عن  معلومات  وسط 
باجتاه رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وغريه من 
املعنيني بامللف لـ«مللمة« األمر، خصوصًا أن 
هذه  مباشرة يف  متوّرطة  الربيطانية  السفارة 

املخالفات القانونية.
إدارة  أطلقت  األول 2019،  تشرين  مطلع 
التفتيش املركزي اليت يرأسها القاضي جورج 
عطية مشروعًا حتت عنوان »احلوكمة والرقابة 
 Governance, oversight( »واحملاسبة يف لبنان
 ،)and accountability in Lebanon- GOAL
وبدأت تنفيذه وفق مذّكرة تفاهم وّقعتها إدارة 
التفتيش مع وزارة اخلارجية والتنمية الربيطانية 
ملدة  بريوت  يف  الربيطانية  بالسفارة  ممّثلة 
ثالث سنوات )حتى 31 آذار 2022(، على أن 
اسوشيتس«  مؤسسة »سايرن  املشروع  ُتنفذ 
املشروع،  احلكومية. هدف  غري  الربيطانية 
)إدارة  هو »دعم  التفتيش،  عنه  عّرف  كما 
قدرتها  بناء  يف  ومساعدتها  التفتيش( 
وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع 
اإلدارات واملؤسسات العامة، وحتسينستجابتها 

مع املواطنني«.
وتطّور  قبل 3 سنوات،  بالربنامج  العمل  ُبدئ 
لتلّقي  إلكرتونية  مواقع  إنشاء  ليشمل  الحقًا 
لقاحات كورونا وطلب أذونات للتنقل خالل فرتة 
منصة impact اليت  إنشاء  ثم  املنزلي،  احلجر 
على  للحصول  طلبات  عربها  املواطنون  سّجل 
األمان  شبكة  وبرنامج  التمويلية  البطاقة 
وّقع  واضحة،  غري  ألسباب  االجتماعي. لكن، 
رئيس التفتيش والسفري الربيطاني يف لبنان 
إيان كوالر مذّكرة التفاهم يف أيلول 2021، أي 
بعد مرور حنو عام ونصف عام على بدء العمل 
بها. هذه العالقة امللتبسة بني عطية والسفارة 
إىل  أخريًا،  احلكومة،  رئاسة  الربيطانية دفعت 
والنيابة  احملاسبة  ديوان  اىل  امللف  حتويل 
على  اإلضاءة  طلب  تضّمن  التمييزية،  العامة 
عدة نقاط لناحية »كشف داتا اللبنانيني أمام 
جهات غري رمسية والتالعب واحمُلاباة يف اختيار 
املستفيدين من برنامج شبكة األمان االجتماعي 
وعدم االستجابة لطلب األجهزة األمنية باالّطالع 
سوى  تسمح  ال  منصة impact اليت  على 
إىل  بالوصول  الربيطانية  الشركة  ملوظفي 

قاعدة البيانات اخلاصة باملنصة«. 
املذّكرة اليت وّقعها عطية وكوالر، ومل ُتعرض 
ختصيص  على  نّصت  رمسية،  جهة  أي  على 
)حنو  إسرتليين  جنيه  السفارة 2,5 مليون 
التفتيش  التزام  مقابل  دوالر(  ماليني  ثالثة 
من  املكّلفة  والشركة  السفارة  مع  بالعمل 
و«االستجابة  )»سايرن«( بشفافية  قبلها 
زمنية  مهل  وفعالية وضمن  مبرونة  لطلباتهما 
بني  »املعاهدة«  هذه  أن  حمددة«. علمًا 
مؤسسة لبنانية وسفارة أجنبية مل يكلف رئيس 
وزارتي  على  عرضها  عناء  نفسه  التفتيش 
جمللس  العامة  األمانة  أو  والعدل  اخلارجية 
قرار  وإصدار  احلكومة  إىل  لتحيلها  الوزراء 

عطية  ارتأى  ذلك،  من  عليها. بداًل  باملوافقة 
بريطانية« من  مساها »هبة  ما  أموال  صرف 
تلقاء نفسه، ومن دون تطبيق املسار القانوني 
الذي يفرضه الدستور يف حاالت مماثلة، ومن 
فتح  صرفها. كما  طرق  عن  التصريح  دون 
أبواب إدارته أمام مهندسي الشركة الربيطانية 
للتحكم بكل مفاصل املنصة، وما يعين ذلك 
»تعرية« األسر اللبنانية متامًا عرب االّطالع على 
أرقام احلسابات املصرفية ألفرادها ورواتبهم 
إذا  وما  وأرقام سياراتهم  منازهلم  ومساحات 
إىل  وصواًل  غسالة  أو  برادًا  ميلكون  كانوا 
التفاصيل  وأدّق  ووجهاتهم  سفراتهم  عدد 
كله  ذلك  اليومية. حصل  حبياتهم  املتعلقة 
على مدى 3 سنوات، وسط صمت مريب من 
احلكومة وجملس النواب وكل املسؤولني، رغم 
رئيس  يكن  األمنية. ومل  األجهزة  مراسالت 
غري  ولسبب  عطية،  أن  لوال  ليتحرك  احلكومة 
بعد 5 أيام  2022/4/5، أي  يف  قّرر  واضح، 
على تاريخ انتهاء املذّكرة مع »سايرن«، إبالغ 
أرفق  كتاب  عرب  بها  الوزراء  جملس  رئاسة 
فيه نسخة عن املذّكرة طالبًا »االّطالع وتقرير 
املناسب آملني املوافقة على قبول هذا الدعم 
التفتيش  التقين والفين املقّدم لرفع قدرات 
املركزي ملا فيه من خري على العمل الرقابي 

واإلداري وخدمة الوطن واملواطن«.

االستجابة لطلبات املؤسسة الربيطانية
الوزراء  جمللس  العام  األمني  أحال  سريعًا، 
حممود مكية طلب رئيس التفتيش بقبول الدعم 
من الربيطانيني إىل وزير املالية يوسف خليل 
امللف »مل  أن  متنه  موردًا يف  عليه،  لالّطالع 
توقيع  قبل  اخلارجية  لوزارة  رأي  أي  يتضمن 
سابق  تفويض  أي  يصدر  مل  كما  املذّكرة، 
بتوقيعها على النحو الذي يفرضه قرار جملس 
املسار  حّدد  2015/3/5، والذي  يف  الوزراء 
اإلداري إلعداد وإقرار االتفاقيات واملعاهدات 
ومذّكرات التفاهم )…( والذي يبدأ باستطالع 
وزارتي اخلارجية والعدل، ومن ثم أخذ موافقة 
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء على 
التفاوض، وبعدهما عرض املذّكرة على جملس 
بالتوقيع،  والتفويض  للموافقة عليها  الوزراء 
على أن يصار إىل إيداع الصّك وزارة اخلارجية 

ملتابعة دخوله حيز التنفيذ«.
رئيس  ارتكبها  اليت  املخالفات  هذه  وإىل 
إليها  أشار  أساسية  خمالفة  مثة  التفتيش، 
قرار  أي  صدور  بـ«عدم  تتعلق  مكية  كتاب 
عن احلكومة بقبول اهلبة املمّثلة بالدعم التقين 
إمجالية  مبيزانية  املذّكرة  يف  الواردة  والفين 
وصلت إىل 2,5 مليون جنيه إسرتليين«، وخلو 
ُتبنّي  مستندات  أو  كشوفات  من »أي  امللف 
وجهة الصرف واإلنفاق والقيود الثبوتية ذات 
جمللس  العام  األمني  أرسل  الصلة«. وقد 
ديوان  إىل  الكتاب  هذا  من  نسخة  الوزراء 
إىل  التفتيش  كتاب  من  ونسخة  احملاسبة، 
مديرييت األمن الداخلي واألمن العام إلعالمهما 
بأن املذّكرة اليت اطلعت عليها رئاسة احلكومة 
أخريًا تتضمن »التزامًا من السفارة الربيطانية 
بدعم التفتيش املركزي من أجل تعزيز مراقبة 
معايري  ووضع  اجمُلمعة  املعلومات  بيانات 
خصوصية للبيانات وضمان الدعم املعلوماتي 
مع ما يتعلق من تركيب الربامج الرقمية وأمن 

البيانات«.

    السفري الربيطاني يضغط لـ«مللمة« امللف 
بسبب تورط سفارته يف املخالفات والسطو على 

داتا املعلومات
املذّكرة تضمنت »التزام  أن  ذلك  من  األخطر 
التفتيش االستجابة لطلبات حمددة من  إدارة 
اسوشيتس« دون  مؤسسة »سايرن  فريق« 
شّكل  احلكومة  رئيس  أن  علمًا  حتديدها، 
وزير  برئاسة  فنية  2021/11/30 جلنة  يف 
والسيرباني  األمين  اجلانب  لدراسة  الداخلية 
اإللكرتونية  ملنصة Impact والصفحات 

لألمن  العام  املدير  أن  منها. علمًا  املتفرعة 
نّبه  أن  سبق  إبراهيم  عباس  اللواء  العام 
رئيَسي احلكومة السابق حسان دياب وجملس 
إىل  رمسية،  مراسلة  يف  بري،  نبيه  النواب 
املنصة  عمل  توسع  بعد  األمنية،  احملاذير 
ومنها  العامة،  اإلدارات  خمتلف  إىل  ودخوهلا 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي والصليب 
األمحر ووزارتا الشؤون والصحة واملتضررون 
بفريوس  واملصابون  بريوت  مرفأ  انفجار  من 
واملخاتري. وكذلك  البلديات  وخمتلف  كورونا 
مشل نشاط املنصة قطاعات حكومية ورمسية، 
إىل  برّمته  املشروع  هذا  إدارة  لزمت  فيما 
مؤسسة غري حكومية، ما يسمح هلا بالسيطرة 
على كل تفاصيل املشروع والبيانات اخلاصة 
املنظمة  مهندسي  أن  إىل  باللبنانيني. ولفت 
يشرفون تقنيًا على املنصة، وبالتالي ال قدرة 
ما  تقنيًا،  جماراتهم  على  التفتيش  ملوظفي 
يعين سيطرة تامة للمؤسسة الربيطانية. وذكر 
الشركة  أن  العام  األمن  من  املرسل  الكتاب 
خوادم  على  املنصة  استضافت  الربيطانية 
أجنبية )مت استئجارها من leaseweb يف أملانيا 
بيانات  كّل  أن  أي  الداتا،  وهولندا( حلفظ 
اللبنانيني وبيانات اإلدارات اليت اشرتكت يف 
هذه املنصة أصبحت على خوادم خارج لبنان، 
والتحكم  الولوج  حق  له  من  معروفًا  وليس 
بتلك اخلوادم وسحب البيانات منها. وأشارت 
املراسلة إىل عدم وجود ضمانات تقنية وأمنية 
تؤكد عدم اخرتاق تلك البيانات من قبل جهات 
معادية، إن عرب قرصنتها وسرقة نسخة عنها 

أو عرب تعديلها والعبث بها. 
برئاسة  جلنة  ُشّكلت  إبراهيم،  مراسلة  نتيجة 
لدرس  حواط  طالل  حينذاك  االتصاالت  وزير 
وأصدر  األمنية،  الناحية  من  املنصة  موضوع 
وزير الداخلية السابق حممد فهمي تعميمًا على 
فيه  يطلب  والبلديات  واملديريات  اإلدارات 
عدم التعاون مع املنصة. إال أن وزير الداخلية 
فهمي  بتعميم  أطاح  املولوي  بسام  احلالي 
الوزارية  العمل به حبجة أن »اللجنة  عرب وقف 
البطاقة  تطبيق  آلية ومعايري  بتحديد  املختصة 
البطاقة  معلومات  ملكية  أن  أثبتت  التمويلية 
الوزراء،  مبجلس  ممّثلة  اللبنانية  للدولة  تعود 
لدى  ستوضع  واخلوادم  األمنية  األجهزة  وأن 
ومراقبة  إشراف  حتت  مشّفرة  وتكون  أوجريو 
التفتيش املركزي«، ما يعين استمرار الشركة 
وتصرفها  املنصة  هذه  إدارة  يف  الربيطانية 
عن  احلديث  إن  تشاء، إذ  كما  بالبيانات 
إىل  نظرًا  كذبة،  جمرد  سوى  ليس  التشفري 
باستطاعته  اخلوادم ويستخدمها  أن من يضع 
أيضًا فك تشفريها متى رغب بذلك وال سيما 
بصيانة  املكلفون  مهندسي »سايرن« هم  أن 

املنصة وخوادمها.

ضغط بريطاني
املركزي  التفتيش  رئيس  يردع  مل  هذا  كل 
التفاهم  رقم 1 ملذّكرة  ملحق  توقيع  عن 
أن  الربيطانية )رغم  السفارة  وبني  بينه 
وليس  »سايرن«  بشركة  مباشرة  عالقته 
إرسال  2022/7/1، ثم  السفارة( يف  مع 
يف  الوزراء  جملس  رئيس  إىل  جديد  كتاب 
امللحق،  هذا  على  فيه  2022/7/19 يطلعه 
كاملة  التمديد )سنة  على  توقيعه  بني  رابطًا 

املال  وزارة  رأي  لغاية 31 آذار 2023( وبني 
املاحنة  اجلهة  موافقة  على  احلصول  بضرورة 
ليصار الحقًا إىل  التنفيذ،  لناحية متديد مهلة 
استصدار مرسوم إبرام مذّكرة التفاهم وقبول 
اهلبة وفقًا لألصول بالتنسيق مع املالية. ويأتي 
ستقدمه  الذي  الدعم  أن  امللحق  منت  يف 
السفارة يرتكز على تأمني استمرار التفتيش 
بالعمل باألنظمة املعلوماتية والربجمية من خالل 
السفارة  تلتزم  أن  مؤسسة »سايرن«، على 
بدعم التفتيش لصيانة املنشآت والتجهيزات 
والتدريب والتجهيز وحتديث الوثائق من خالل 

املؤسسة الربيطانية.
إذًا، استمر عطية يف مراكمة املخالفات والقفز 
فوق الدستور والقوانني، ما دفع رئاسة احلكومة 
إىل إرسال كتاب بتاريخ 2022/8/1 إىل رئيس 
ديوان  إىل  منه  نسخة  ووّجهت  التفتيش، 
من  صالحياته،  عطية  جتاوز  حول  احملاسبة، 
املركزي  التفتيش  ميكن إيالء  »ال  أنه  منطلق 
مهامَّ تنفيذية غري رقابية« ألنها »تتناقض مع 
غياب  ظل  الرقابية يف  ومهامه  وجوده  جوهر 

نص قانوني ينيط به تلك املهام«.
وكان قد سبق جمللس شورى الدولة أن أوضح 
استضافة  جواز  عدم  خمتلفة  يف ثالثة كتب 
املركزي ملنصة impact انطالقًا من  التفتيش 
أنها مسؤولية السلطة التنفيذية اليت يفرتض 
أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش، وبالتالي ال 
يعقل يف حال اضطالع التفتيش بدور تنفيذي 
أن يقوم مبراقبة نفسه. كما أشار كتاب السراي 
إىل تقاعس رئيس التفتيش عن تزويد رئاسة 
جملس الوزراء بالداتا لتمكينها من التدقيق يف 
عمل املنصة يف ضوء املراجعات املتكررة حول 
التالعب واحملاباة يف اختيار املستفيدين من 
برنامج املساعدات املالية، وتسريب املعلومات 
مع  التجاوب  وعدم  رمسية،  غري  جهات  إىل 
اجلانب  دراسة  املكلف  األمنية  األجهزة  فريق 
يسمح  حني  يف  للمنصة،  والتقين  األمين 
فقط ملوظفي »سايرن« بالوصول إىل قاعدة 

البيانات اخلاصة.
على األثر، فتح رئيس ديوان احملاسبة القاضي 
واستدعى  امللف  يف  حتقيقًا  بدران  حممد 
شهر  حنو  منذ  الستصراحه  التفتيش  رئيس 
تقريبًا. لكن عطية، حبسب املعلومات، رفض 
ويعترب  رقابية  هيئة  يدير  أنه  حبجة  احلضور 
نفسه »فوق املساءلة«، رغم أنه ختّطى دوره 
تنفيذية. والالفت  مهام  يف  وتورط  الرقابي 
تغريات كثرية  املاضيني شهدا  الشهرين  أن 
املمّول  الدولي،  البنك  طلب  بعد  سيما  وال 
لربناجَمي املساعدات وفق قرض، نقل املنصة 
من إدارة التفتيش إىل رئاسة احلكومة. ولكن، 
أي  إىل  النقاشات  تفض  مل  الساعة،  حتى 
اتفاق. وعلمت »األخبار« أن السفري الربيطاني 
بدأ جيول على املعنيني للملمة امللف، وال سيما 
املخالفات  يف  مباشرة  متورطة  السفارة  أن 
وبالسطو على داتا املعلومات وبالقيام بأعمال 
األطر  خارج  من  لبنانية  مؤسسة رمسية  داخل 
الديوان  فإن  املصادر،  القانونية. وحبسب 
الشؤون  وزير  استصرح  وقد  حتقيقه،  يتابع 
االجتماعية هكتور حجار وغريه، وهو يف صدد 
فيما  التفتيش،  رئيس  بشأن  قرار  إصدار 
اخلشية قائمة من أن تساهم الضغوط املمارسة 

على احلكومة يف إقفال امللف.

 قاٍض باع بريطانيا داتا اللبنانيني
رلـى إبـراهـيم
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Earlier this month, at a meeting attended by Al Fay-
sal Group General Manager Sheikh Shafiq Khan, 
MWNNA’s Sr Zubeda Raihman and Australia’s Na-
tional Grand Mufti, the Most Eminent Sheikh Abdul 
Quddoos Al Azhari, delegates of RISEAP member 
nations elected AFIC president Dr Rateb Jneid as 
Vice President for the elite Southern Zone.
RISEAP’s (Regional Islamic Da’wah Council of 
Southeast Asia & The Pacific) 19th General Assem-
bly meeting witnessed the proud recognition of AFIC 
and the AFIC president’s contribution to Da’wa in the 
region by electing AFIC president Dr Rateb Jneid as 
Vice President, representing the Southern Zone.
RISEAP’s Southern zone comprises Australia, New 
Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Western Samoa, 
Vanuatu, Tonga and New Caledonia.
RISEAP is presided by the Premier of Sarawak, cur-
rently: The Right Honourable Datuk Patinggi Tann 
Sri Dr  Abang haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun 
Datuk Abang Haji Openg.
The election of Dr Jneid is a tremendous recognition of 
Australia and specifically AFIC as a major influence in 
positive Da’wah in the region.
RISEAP’s 19th General Assembly and conference in-
cluded a Women’s Wing meeting, in which several Aus-
tralian representatives spoke, including Sr Manal Jneid 
who raised a number of significant issues on behalf of 
Australian women and youth.  The Most Eminent Na-
tional Grand Mufti Al Azhari, Sheikh Shafiq Khan and Sr 
Zubeda Raihman also made significant contributions 
to the General Assembly.
In his country briefing, Dr Jneid told the international 
audience that every effort must be made to ensure a re-
spectful unity amongst Muslims and stronger links are 
made with Muslims throughout the world, especially 
majority Muslim nations.
RISEAP has long operated as one of the most promi-
nent Islamic Da’wah Bodies of the world, established 
initially by Tunku Abdul Rahman who in the lead up 

AFIC President Jneid Elected to Top Da’wah Post

to the formation of RISEAP was vocal about the de-
mand for an Islamic Da’wah conference in the South-
east Asian and Pacific region. The aim of creating this 
Da’wah body was so that Muslim countries, organisa-
tions and representatives across the Southeast Asian 
and Pacific regions could progress uniformly and con-
duct Da’wah in a structured way following develop-
ments of science and technology. Prior to RISEAP, the 
works of various Da’wah organisations were scattered, 
did not have good support from modern scientific stud-
ies and did not cooperate well amongst one another. 
These individual efforts fell shorts of the Da’wah needs 
in the region.
In January 1978, Tunku Rahman wrote of the objec-
tives of this conference to the Honourable Prime Minis-
ter of Malaysia, leading to the Prime Minister giving his 
blessing. The objectives were as follows:
1.   To bring together leaders of da’wah movements in 
the Southeast Asia and the Pacific region for the ex-
change of views on how best to lay the foundation for 
future da’wah activities based on the teachings of Is-
lam and the exemplary successful works of missionary 
movements in the glorious Islamic era of the past.
2.   To outline the role of Islamic movement in the in-
formal educational system for contribution towards the 

molding of strong Islamic character.
3.   To study the progress of Da’wah movements
4. To strengthen Islamic Da’wah movements through 
cooperation.
RISEAP’s 24 nation-members stretch from Indonesia to 
Western Samoa, including countries such as Sri Lanka, 
Fiji, Japan, South Korea, Philippines etc. Australia re-
mains a proud member of RISEAP.  Dr Jneid’s election 
to the post will ensure that this region will have a more 
effective Da’wah presence and that positive Islamic 
awareness will spread throughout Muslim and non-
Muslim communities.
AFIC has been Australia's peak national body since 
1964 having established schools, offices and society 
(Mosque and Mussalla) membership throughout Aus-
tralia.  AFIC has been subsidising remote-area Imams 
throughout Australia.

 Dr Rateb Jneid Dr Rateb Jneid with National Grand Mufti
National Grand Mufti, the Most Eminent Sh Abdul Quddoos 
Al Azhari with Dr Jneid, Sheikh Shafic Khan, Mrs Jneid  and 
Zubeida Rahman

Dr Rateb JneidMrs Manal Jneid during her speechDr Rateb Jneid during his speech

National Grand Mufti Al Azhari offering prayer

Premier of Sarawak The Right Honourable Datuk Patinggi 
Tann Sri Dr  Abang haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk 
Abang Haji Openg.
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حبضور حشد دبلوماسي وفعاليات دينية واجتماعية وجمالس ومجعيات وإعالم
االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يكّرم السفري الرتكي مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف كانبريا

أقام رئيس االحتاد األسرتالي للمجالس اإلسالمية، الدكتور راتب 
جنيد، وأعضاء اهليئة التنفيذية لالحتاد حفل عشاء وداعيا للسفري 
الرتكي لدى أسرتاليا، كورهان كاراكوتش، مبناسبة انتهاء فرتة 

عمله يف أسرتاليا، وذلك فندق Pavilion يف كانبريا.
حضر العشاء سفراء ويبلوماسيون عرب وأجانب، من بينهم: القائم 
فيصل  اللييب  السفري  الشمري،  عيد  خالد  السعودي  باألعمال 
الشريف، سفري فلسطني الدكتور عزت عبد اهلادي، سفرية املغرب 
السيدة وسان الزيالشي، السفري األردني د. علي كريشان، سفري 
الدين بن  اللبنانية ميالد رعد، سفري اجلزائر، د. نور  اجلمهورية 
فرحية، سفري البوسنة واهلرسك كمال مفيت، سفري باكستان زاهد 
حفيظ شودري، السفري اإلندونيسي د. سيسو برامونو، السفري 
املاليزي أبو هريزان بن مصطفى والسفري الروسي د. أليكسي 
سفارة  من  ممثل  غوربانو،  راميل  أذربيجان  سفري  بافلوفسكي، 
دولة قطر، مفيت أسرتاليا اإلمام عبد القدوس األزهري، املشايخ 
زيدان وأبو عيد واآلغا، رؤساء جمالس ومجعيات وهيئات إسالمية، 
حترير  رئيسا  اإلعالم  وسائل  وعن  واجتماعية  دينية  وشخصيات 
امليدل إيست هريالد الزميل أنطونيوس بو رزق وامليدل إيست 

تاميز الزميل كميل شالال.
ويف ختام العشاء قدم رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس اإلسالمية 

هدية  كاراكوتش  كورهان  الرتكي  للسفري  جنيد،  راتب  دكتور 
رمزية.. وختلل احلفل أيضًا إلقاء كلمات وهذه مقتطفات منها:

عريف الحفل محمد برجاوي
 )AFIC(( بدأ الربنامج بكلمة لعريف احلفل عضو اهليئة التنفيذية لـ
حممد برجاوي، رحب فيها بالرمسيني وكل احلضور، وأشاد بالسفري 
من  العديد  عمل يف  انه  اىل  مشريا  كاراكوتش،  السيد  الرتكي 
البلدان قبل جميئه إىل أسرتاليا وكان لديه العديد من املسؤوليات 
الدبلوماسية حول الشرق األوسط أيًضا، لكنه قال إنه أحب كانبريا 
كثريا، لذا فهو صديق جيد جًدا، نشكره على السنوات اليت قضاها 

معنا واليت كانت خالهلا العالقة بيننا عالقة تعاون وأخّوة.
السفري االردني علي كريشان

بدوره قال السفري كريشان: زميلنا العزيز والصديق العزيز واألخ 
كورهان كاراكوتش هو املثال احلقيقي للسفري والدبلوماسي املميز 

الذي يقوم دائًما بإجنازات وجهود جديرة بالثناء أينما كان.
أنا  أبًدا.  وداًعا  يقولون  ال  احلقيقيون  األصدقاء  يقول:  واضاف 
متأكد من أن طريقنا سوف يتقاطع مرة أخرى وأمتنى لكم بصدق 

كل التوفيق يف رحلتك، وان يكون النجاح جبانبكم.
يف اخلتام، أود أن أذكر أن سعادة السفري كورهان كاراكوتش قد 
مّثل تركيا بأفضل طريقة ممكنة وعلى مجيع املستويات الدبلوماسية 

واالقتصادية والثقافية.
املفتي األكري الشيخ عبد القدوس األزهري

من جهته هنأ املفيت الشيخ عبد القدوس األزهري رئيس االحتاد 
جنيد،  راتب  الدكتور   ،)AFIC(( اإلسالمية  للمجالس  األسرتالي 
كورهان  تركيا،  سفري  لوداع  الرائعة  املناسبة  هذه  تنظيم  على 

كاراكوتش. 
كما عنأ رئيس االحتاد دكتور راتب جنيد على انتخابه نائب رئيس 
ملؤسسة، RISEAP  جلنوب شرق أسيا والباسيفيك، واليت تضم 24 
بلدًا مبا يف ذلك أسرتاليا، نيوزيلندا، فيجي، كاليدونيا اجلديدة، 

تونغا، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا .
كلمة رئيس االتحاد الدكتور  راتب جنيد

أما رئيس االحتاد الدكتور راتب جنيد فقد ألقى كلمة جاء فيها:
ضيف الشرف معالي السيد كورهان كاراكوتش، سفري مجهورية 
األزهري،  القدوس  عبد  الشيخ  ألسرتاليا  العام  املفيت  تركيا، 
الرئيس  التنفيذية،  جلنيت  أعضاء  األئمة،  الشيوخ،  العلماء، 
جابر،  زياد  األخ  األفريقي  العربي  االستثمار  لصندوق  التنفيذي 
رئيس جملسنا اإلسالمي يف مقاطعة العاصمة، السيدات والسادة، 

اإلخوة واألخوات.

الشيخ محمد أبو عيداملفتي عبد القدوس األزهريالسفري الرتكي كورهان كاراكوتشرئيس الـ )أفيك( الدكتور راتب جنيد

صورة للدكتور جنيد والسفري كاراكوتش مع املفتي األزهري وسفراء ودبلوماسيني ورجال دين وشخصياتعريف املناسبة محمد برجاويالسفري األردني د، علي كريشان

السفري كاراكوتش، د. جنيد والشيخان زيدان والغا وعبد اهلل الشامي 
وعضوا االدارة عبد الوهاب النعمان وأحمد طالب

السفريان كاراكوتش وكريشان و د. جنيد ,الشيخ حسن زيدان وعضو 
د. جنيد مع السفريين رعد وكريشان والشيح أبو عيد والنعمان وحجازياالدارة احمد حجازي ورئيس املجلس االسالمي خالد سكرية

الدكتور راتب جنيد وعقيلته منال، املفتي األزهري، السفري عبد الهادي 
د. راتب جنيد وعقيلته والسفري الباكستاني ذاهب تشاودري وعقيلتهوعقيلته، السفري ميالد رعد، الشيخ أبو عيد وحجازي

د. جنيد مع السفراء كاراكوتش ورعد والاليف وغوربانوف مع برجاوي 
ومصطفى محفوض ومحمود يوسف وآدم ديمري والنعمان وحجازي وحضور
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السالم عليكم وشكرا لكم مجيعا النضمامكم لنا هذا املساء.
أود أواًل أن أعرب عن تقديري للمالكني التقليديني لألرض الذين 
نتمتع بامتياز مشاركتهم الليلة، وأقدم حتياتي إىل شيوخهم يف 

املاضي واحلاضر.
لالحتاد  كرئيس  انتخابي  إلعادة  والشرف  بالتواضع  شعرت  لقد 
الفيدرالي للمجالس االسالمية )AFIC( مؤخًرا وأن يتم جتديد جلنيت 

مبزيد من النشاط املتلهف خلدمة القادة.
هذا هو أول حدث لنا منذ االنتخابات وميكنين أن أؤكد لكم أنه 
خلدمة  األنشطة  من  واملزيد  األحداث  من  املزيد  لدينا  سيكون 

جمتمعنا.
يف األسبوع املاضي، تشرفت أيًضا بانتخابي ملركز مرموق يتمثل 
جلنوب  اإلقليمية  اإلسالمية  الدعوة  جمالس  رئيس  نائب  مبنصب 
شرق آسيا واحمليط اهلادئ )RISEAP(، واهلدف من هذه اهليئة 

النخبة هو نشر املعلومات الصحيحة عن اإلسالم وتعزيز الصداقة 
والنوايا احلسنة يف مجيع أحناء جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ.
إنه ألمر حمزن أن نرى صديقنا العزيز معالي كورهان كاراكوتش 
قوية  طورنا صداقة  منصبه  توليه  منذ  أنه  حيث  أسرتاليا  يغادر 
وسنواصل البقاء على اتصال والعمل حيثما كان ذلك ممكًنا يف 

األمور اليت ختدم اإلنسانية.
تكريم  إىل  نهدف  املتواضع،  العشاء  هذا  استضافة  خالل  من 
كورهان وإبالغ اجلميع بأن االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية 
الفخور الذي  البناء على تارخينا  يتحرك يف العمل وسنستمر يف 

يبلغ 58 عاًما.
إنين أتطلع إىل رؤية اجلميع مرة أخرى يف حدثنا القادم، وسرتون 
وتلمسون ان االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية )أفيك( أكثر 

نشاًطا يف التصرف والعمل يف مجيع أحناء أسرتاليا.
أخرًيا، أود أن أشكر زوجيت على دعمها وصربها أثناء خدمة اجملتمع 

على املستويني الوطين والدولي.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

سفري تركيا كورهان كاراكوتش
الدكتور )راتب جنيد( رئيس )AFIC( مفيت أسرتاليا وممثل اجملتمع 
اإلسالمي األكرب هنا يف أسرتاليا، السفراء، املفوضني وأصدقاء 
أخي  بالذكر  وأخص   )AFIC( لـ  االدارية  اهليئة  أعضاء   )AFIC(

العزيز حممد برجاوي. .
شكرًا لكم مجيعًا على تنظيمكم وحضوركم هذه املناسبة لوداعي. 
لقد تشرفت بالعمل يف أسرتاليا ملدة أربع سنوات كسفري جلمهورية 

تركيا.
مع انتهاء مهميت يف غضون أيام قليلة، أود أن أغتنم هذه الفرصة 
ولسفارتي  لي  دعمها  على   AFIC لـ  اخلاص  امتناني  عن  ألعرب 
أثناء قيامي مبهامي يف سفارة  العامة يف أسرتاليا  ولقنصلياتنا 

بلدي يف اسرتاليا.

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يكّرم السفري الرتكي مبناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف كانبريا

هدية رمزية للسفري كاراكوتش يسلمها له محمد برجاويهدية رمزية من الدكتور راتب جنيد للسفري الرتكي كورهان كاراكوتش

د. جنيد مع السفري رعد وخالد سكرية وعلي روده وحضور

جنيد والسفراء كاراكوتش والاليف وبافلوفسكي، الشيخ أبو عيد د. جنيد مع برجاوي وسمر الحسن وعماد العجوز ونورا برجاوي وحضور
ويوسف والنعمان وحضور

د. جنيد مع طالب وسليمان واملبيـّض 

الدكتور جنيد وعقيلته والسفري الاليف وعقيلتهد. جنيد والسفري كرييشان والشيخ أبو عيد وحجازيد. جنيد مع الشيخ زيدان وخالد الكردي

د. جنيد مع املفتي األزهري وعقيلته والسفراء بافلوفسكي ومصطفى 
والاليف  وعقيلته  والشيخني أبو عيد والغا وبرجاوي وديمري

جنيد مع برجاوي وعبري خضر وزوجها ونجيبة ذهبي وعلي روده وخالد 
سكرية وحضور

الدكتور راتب جنيد مع القائم باألعمال السعودي خالد الشمـّري



Page 14صفحة 14     

تـكريم

 2023 الـثاني  كـانون   21 Saturday 21 January 2023الـسبت 

الدكتور راتب جنيد وعقيلته منال  مع أحمد برجاوي )الجمعية االسالمية اللبنانية ( وعقيلته 
السفري كاراكوتش مع السيدات منال جنيد ومايا ونورا برجاوي وعبري خضر وسمر الحسن وعقيلة املفتي 

سصناء بيغني وعقيلة السفري الاليف وحضور

د. جنيد مع السفراء كاراكوتش ورعد وكريشان واملفتي األزهري 

د. جنيد مع  مصطفى محفوض وأحمد حجازي وعبد الوهاب النعمان 
وآدم ديمري وحضور

د. جنيد مع املفتي األزهري وبرجاوي وديمري وحجازي ود. مينت وزياد جابر 
)رئيس املجلس االسالمي يف كانبريا( والزميلني بو رزق وشالال

د. جنيد واملفتي األزهري وبرجاوي وحضور من السلك الدبلوماسي  محمد برجاوي وعقيلته مايا وابنة شقيقه نورا برجاوي الدكتور راتب جنيد  وعقيلته منال ومحمد برجاوي وعقيلته مايا

د. جنيد  مع العيتاني وبرجاوي وأعضاء من جمعية بريوت د. راتب جنيد مع يمن سنجقدار وسام العيتاني وأعضاء من جمعية بريوت من اليمني: نجيبة ذهبي، يمن سنجقدار وعبري خضر

د. جنيد مع فؤاد االشوح وعبد اهلل الشامي قيصر طراد وابراهيم الزعبي ومحمود يوسف وعبد الرزاق الشامي مايا برجاوي مع السفريين غوربانوف وتشاودري وعقيلته
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

خلقين الرب عا أرضو لوّطنا  
رميا  للتشكيلّية  فرحة  زاهية  مشرقة  زيتّيات 
حتى  بها  وحواسنا  نظرنا  إمتاع  نستطيع  أميوني 
عايدة  »غالريي  يف  املقبل  )فرباير(  شباط   11
شرفان« )ستاركو(. حتت عنوان »حديقة واسعة 
متسك بسمائها بني أغصانها«، نرى أعمااًل ذات 
واحلدائق  الطبيعّي  املنظر  يوّحدها  خمتلفة  أحجام 
بألوان قوّية مدهشة. ال مسافة يف لوحات أميوني 
بني اللون والفكرة. ملوانتها متدّفقة مجاليًا من 
اللون  كأّن  السورياليني،  طريقة  على  الالوعي، 
حيّل مكان الفكرة معربًا بانهماره وتدّفقه عن حالة 
ذاتّية غري معّدة سلفًا ومن دون تكوين هندسّي، 
معتمدًا على قّوة »ضربة« وطول جتربة. نستعيد 
هنا واقعة حصلت مع الفنان الكبري الراحل بول 
غرياغوسيان حني طلبت سّيدة إليه أن يرسم هلا 

بورتريهًا، فأجنز طلبها ببضع ضربات سريعة.
سريع«،  رسم  »لكّنه  قائلًة:  فعل،  مبا  صدمت 
سنة«.  أربعون  عمرها  الضربة  »هذه  فأجابها: 
ضرباتها  أّن  وأميوني  غرياغوسيان  بني  الفرق 
السريعة معّرضة لعدم إصابة اهلدف دائمًا. األمر 
متعّلق بامليزة اخلاصة اليت ينعم بها الرّسام )كما 
هي احلال بالنسبة إىل غرياغوسيان( أو مبن يداني 
تلك امليزة وال يتمّكن من امتالكها على حنو تاّم، 

وهذا ينطبق على لوحات أميوني.
اآللّي  التدّفق  السوريالّية  شعراء   توّسل 
عنصر  أيضًا  إّنا  لالوعي،  )األوتوماتيكي( 
الوقت فقدت جتربتهم بعضًا من  املصادفة. مع 
عامل  على  ينطبق  هذا  وألقها.  وجّدتها  نضارتها 
من  تراكمًا  تستدعي  السريعة  فالضربة  اللوحة، 
التجربة لبلوغ مستوى الرباعة والفرادة. أّما حني 
كّليًا،  ناجحة  اللونّية  الضربات  سرعة  تكون  ال 
فإّن األلوان تتضارب داخل اللوحة الواحدة حبيث 
تعتمد  وأميوني  األسلوب.  ووحدة  تناغمها  تفقد 
يف لوحاتها املعّلقة اليوم أسلوبًا بصرّيًا مغريًا ذا 
خطوط وألوان تفتقد املوضوع وتّتكئ على احلاّسة 
اللونّية وتنجح يف تاليف التكرار، إذ تضيف يف 
حالة  فاللون  جديدًا،  شعورّيًا  عنصرًا  لوحة  كل 
الزرقاء«  »احلالة  تشبهان  فنّية  ورؤية  داخلّية 
لدى  األيقونّية«  »الوجوه  مرحلة  أو  بيكاسو  لدى 

غرياغوسيان.
أميوني  لدى  مهّم  اللونّي  الشعورّي   االرجتال 
إليقاعات موّحدة الرؤية تستخدم »الفكرة« لعدم 
مع  لكن  احلديقة  تتكّرر  »املوضوع«.  تشويه 
املختلف  البناُء  مينع  وأخرى.  لوحة  بني  إضافات 
والضربُة املتمايزة التكرار. هذا ما تعتمده أميوني 
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خلقين الرب عا أرضو لوّطنا  
من مطرح ما غّرد البلبل وغّنا 

أنا ما بتفرق معي نوع األسامي 
وما بّفرق بني أمحد وحنا 

أنا إنسان عم سابق زماني
تا عيش بوطن يقدر حيتضنا  
تا نرجع عالوطن بدنا ضماني 

حنيا بداخلو قليب متنى 
صرلو سنني من جرحو يعاني 
بدنا جيش تا حيرر علمنا     
ما بدنا كل سنة ترجع عياني 
من اجلريان تا تشتت مشلنا 
شبعنا حروب وأيادي جباني 
من األعداء قديش أنظلمنا 

وأرض صارت باالعداء غرقاني 
وصرت الغريب عا ارضو لوطّنا    

قتلوا شعبنا وهدموا املباني 
عا مني اللوم حننا شو عمّلنا  
تاريخ وجودنا حمبة وشهامي 

مع األغراب حننا ما كفرنا 
اخدوا  بيوتنا واحلرب دامي  

اهلل يساحمو يّلي امتحنا 
وين صاروا أهل الكرامي 

ليش الغدر  مني الطعّنا    
بطلب تعود عا أرضي السالمي
يبارك شعبنا تا يعيش متهّنى 
وما يعود الشعب يرجع يعاني 

تا حتى ينال كل شي متّنى
وإذا الرب من عندو عطاني 

تا قّضي العمر عا جناح الغمرنا     
ألنو الوطن حيب وعنفواني

مهما نغيب عنو ما نكرنا   
وارجع  عالوطن عيش بأماني
ما بدنا حروب بني أمحد وحنا 
تا حتى شوف ضياعو مالني 

مبغرتبني رجعوا عا وطّنا 
وَكيف وطرب حفالت شعالني 

وحلى النسمات عا قمة جبّلنا
 تراتيل وحلن مع أمجل أغاني

 شعر وقصيد موّشح معّنى
سكرنا الطري من كروم حلياني 
غّنى قصيدو عا غصن الطعمنا 
وصاروا سطوحنا قجوج املالني 
وانواع طيور تأكل من شجرنا 

كانت أرضنا أرض الكرامة 
بيادر خري تشهد عا كرمنا 
عطينا بيوتنا عطينا اإلقامة

عطينا كتري ما واحد شكرنا  
مرقنا بظرف ظامل وقاني 
وسالح املوت علينا جتّنى 
انشاهلل ما حدا مّنا يعاني

وندفع ضريبة األغراب عّنا
بنينا احلضارة بأمجل معاني    

حننا بشر باحلرف أنعجّنا  
كتبنا كتب أعلى من املباني

أسألوا التاريخ بيشهد عا قلمنا

تعبنا كتري ما شفنا التهاني
سهرنا كتري تا حتى وصلنا 

هدينا الكون بالعلم اجملاني   
بنينا املدارس وصار الشرق جّنا   

ومن البغض بادلونا باإلهاني 
حرقوا بيوتنا تركنا وهجرنا 

بنينا املكاتب صارت مباني 
كتب ونور بيشهد عا عملنا 

حننا اخرتعنا الصباغ األرجواني
وأول سفينة بنينا يف وطّنا

سبكنا اجلواهر صنعنا األواني
وفن اهلندسة حننا ابتكرنا 
متلنا ما خلق بالكون تاني

اخرتعنا احلرف من الشاطئ رسلنا   
طلبنا نعود عا جمد األوالني 

 وعا جبال اجملد نقشع علمنا 
وان طال الشرح بشعر ومعاني 

اهلل بيعرف كم عامل خسرنا 
بنطلب تا يبعد عنا اخلياني 

وال جاهل وظامل حيتقرنا 
وتا نبقى شعب مثقف وباني
وبلدنا مدارس للعلم والنور

 وعلم مرفوع عا رؤوس األسّنا  

يا طفل املغارة عم ناجيك 
يا طفل املغارة عم ناجيك 
يا طفل للمجد أحلى شريك 

بعيدك األفراح ِبـوسع الدني 
وأكرب هدية للبشر هاديك 

حامل بشارة حب فيك مزيين 
وصفات مقدسة للبشر عاطيك 
وحدك هداية ونور فينا بتعتين 

مش ناطر هدايا الناس تا تعطيك 
بالهوت اهلل أنت قدوس وغين 

وما الك تاني بالكون تا خياويك 
جبينك املرفوع مش ممكن ينحين 
وملك عا كرب الكون باجملد حاميك 

أنت خمّلص شعب عا حالو جين 
ونور ومنارة عا أرضنا موّديك 

أنت الروح القدس ورب خالق  هالدني
وجمد اهلل والثالوث ظاهر فيك      

»غابة سحرية« )زيت على كانفاس-140 × 160 
سنتم - 2022(

وإن تعّددت منابع تأّثرها، فالتأّثر شيء والتقليد 
شيء آخر. هي ال تقّلد من سبقوها، عاملّيًا وحمّليًا، 
بل تتأّثر وتبين فرادتها. كيمياؤها اللونّية ناجحة 

كثافًة وإحياًء.
   كيمياؤها اللونيـّة ناجحة كثافًة وإيحاًء

وفورانًا  عصبًا  مشبعة  كثيفة،  اللونّية  تراكماتها 
عفوّية،  األكادميية.  الصرامة  عن  بعيدًا  ونبضًا، 
تلقائّية، انفعالّية وشهوانّية. كلٌّ لوحاتها تتشّكل 
للواقع  الوصف  ختتزل  عاطفّية.  دائرة  ضمن 
الطبيعّي كي تعيد تركيبه بضربة ريشة مستسلمة 
لإلحساس باللون. خمّيلتها »اآللية« مفتوحة على 
واألهل  واألصدقاء  البيت  على  معّرجًة  التجريد، 
والطبيعة الصامتة، بني مذاهب تشكيلّية متنّوعة، 
انطباعية وتعبريية، ضمن فضاء خاص ذي فرادة 

وجاذبّية.
أن  ميكن  مبا  هاجسة  غري  بنشوة،  أميوني   ترسم 
فيفقدها  التشكيلّية،  باملعايري  »صارمًا«  يكون 
)رمبا  والتلقائّية  العفوية  من  جزءًا  بالتالي 
التعبري غري  الطفولّية( اليت ترغب فيهما بشّدة. 
املشروط أولّوية لديها، وتنجح يف ذلك إذ تعفينا 
ما  أو  »األكادميّي«،  التقويم  من  وزّوارًا،  نّقادًا 
أعماهلا لتشّق طريقها إىل معارض عاملية  كانت 
من لندن إىل نيويورك حيث تلقى تبّنيًا وإعجابًا 

وتقديرًا.
* »حديقة واسعة متسك بسمائها بني أغصانها«: 
ــ »غالريي عايدة شرفان«  حتى 11 شباط )فرباير(ـ 

)ستاركو(

فيها على أعمال روبنز ودافنشي ورامربانت وغويا 
ودوالكروا. وعندنا، شرقًا، على سبيل املثال ال 
احلصر، كتب فاتح املدّرس شعرًا حرًا ونصوصًا 
أدونيس  واهتّم  التشكيلية،  أعماله  جانب  إىل 
لوحات  شعره  وضّمن  الكوالج  بفّن  املقابل  يف 

وخطوطًا تشكيلية.
تعكس أعمال زريق جتربتها الذاتّية يف األوقات 
التعبري  خلف  ساعيًة  اهلجرة،  كفرتة  الصعبة، 
اإلنسانية.  والتطّلعات  املتقّلبة  القيم  أسئلة  عن 
نصوصها املكتوبة مثل ملوانتها، عفوّية، بسيطة، 
تتبع مسارًا داخلّيًا ال تهجس يف أن يكون واضحًا 
سهل القراءة. تدعونا عرب تدّرجات اللون املخّفف 
حتى درجة طغيان األبيض على املشحات اللونّية 
األخرى، كأّنها يف رحلة حبث عن بريوت الضائعة 
وسط ضباب احلروب واملآسي. لوحاتها قصائد 
ضبابّية مليئة بالظالل املفتوحة على اخليال واألفق 
وعاطفة،  دفء  لوحاتها  يف  اجللّي.  غري  البعيد 
رّقة وحزن، حّب وَفْقد. ومن هنا فكرة الفصول 
الثمانية عن بريوت التائهة يف التاريخ واخلاضعة 
لقدرها املأساوي. مع ذلك، ال ترتّدد زريق يف 
ودرست  عاشت  اليت  للمدينة  حّبها  عن  التعبري 
فيها قبل َهْجرها، ثم العودة إليها جمّددًا، فهي 
درست الفنون اجلميلة يف »اجلامعة األمريكية يف 
عام  بامتياز  البكالوريوس  نالت  حيث  بريوت« 
حيث  هارفرد«  »جامعة  بـ  التحاقها  قبل   1970
حازت املاجستري عام 1972. أّما اليوم فهي عادت 

لتقيم وتعمل يف بريوت.

* BEIRUT OCTET: حتى 26 شباط )فرباير( ـــ 
»غالريي صاحل بركات« )كليمنصو( 

)كليمنصو(،  بركات«  صاحل  »غالريي  حتتضن 
)مواليد  زريق  لعفاف   BEIRUT OCTET معرض 
1948( يضّم جمموعة لوحات مائية جتريدّية لطبيعة 
اللونّية  التدّرجات  ضبابّية  يف  غارقة  مبهمة، 
كأّنها  النافرة،  اخلطوط  ذات  الداكنة  واللطخات 
أرضّية  فوق  اخلجولة  باإلشارات  أو  باإلمياء  تعرب 
سائلة متوج بانفعاالت بالكاد هي منظورة. لوحات 
طفولّية  تبدو  تكاد  حتى  وتكوينًا  لونًا  متقشفة 

ميليها مزاج عفوّي خاص.
توّزعت لوحات زريق على مثانية أركان من مساحة 
»الفجر/  عنوانًا:  حيمل  منها  وكّل  الغالريي، 
البدايات«، »الصباح/ األزهار«، »منتصف النهار/ 
املرونة«، »بعد الظهر/ التأمل«، »املساء/ النور«، 
اهلدوء«،  »الشفق/  الثقة«،  الشمس/  »غروب 
و«الغسق/ التعالي«. عفاف ليست رّسامة فحسب 
لوحاتها  رافقت  لذا  أيضًا،  وكاتبة  شاعرة  بل 
ملاذا  أّما  باإلنكليزية.  نسبيًا(  )طويلة  نصوص 
بهذه اللغة؟ فألّن الفنانة هاجرت منذ مّدة طويلة 
إىل الواليات املتحدة وتآلفت مع لغتها اجلديدة. 
ترسم وتطرح أسئلة عرب نصوصها ليتكامل خطابها 
كنّص  املطروح  الوجدانّي  اخلطاب  مع  التشكيلّي 
اجلدلّية  العالقة  بأّن  علمًا  لوحة.  كل  حماذاة  يف 
أهلمت  إذ  وقدمية،  شائعة  والنّص  اللوحة  بني 
وأوحت  االنطباعيني،  الرّسامني  فرلني  قصائد 
أمثال  والدادائيني  للسورياليني  أراغون  قصائد 
خوان مريو وكاندينسكي ودالي، كذلك للتكعييّب 
فالريي مبعاجم  بول  وامتأل شعر  بيكاسو.  الرائد 
لوركا،  شعر  يف  األخضر  اللون  وغلب  األلوان، 
واألزرق يف نصوص كيتس الشعرية. واستلهم 
ميّر  اليت  »منارات«  قصيدته  يف  اللوحة  بودلري 

عفاف زريق ترسم مبزاج شاعرة
ريما النخل
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تــتمات

انتهاء الفصل الـ 11...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ادغار  عاصي،  بو  بيار  شهيب،  أكرم  وهم:  بعذر،  املتغيبني 
طرابلسي، طوني فرجنية، علي عسريان، تيمور جنبالط. 

الرئيس  روح  على  صمت  دقيقيت  الوقوف  بري  الرئيس  وطلب 
جو  وآغوب  مشاس  مجيل  السابقني  والنائبني  احلسيين  حسني 

خاداريان. ومن ثم تليت املواد املختصة بانتخاب الرئيس. 
وحتدث النائب ملحم خلف، فأعلن، انه »إلتزاما باملواد الدستورية 
وانتظاما هلا، ودفعا إلنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية من 
دون انقطاع، إختذ القرار، اليوم، بعدم اخلروج من قاعة اجمللس 

النيابي والبقاء يف داخلها، وحتى حتقيق هذه الغاية!.
وسينتيا  صليبا  عون  جناة  النائبتان  خلف،  النائب  اىل  وانضمت 

زرازير.
وجاء يف كلمة وزعها النائب خلف:

»ألنكم شرفتموني وانتخبتموني يوم 15 أيار 2022 نائبا عن األمة 
موجبات  علي  ورتبتم  مجة  مسؤوليات  أمام  ووضعتموني  مجعاء 

دستورية بالغة األهمية، يف هذه اللحظات احلرجة من عمر الوطن؛
وألن الناس جائعة يائسة تعيسة، متعبة من كل شيء؛ 

وحزنا،  وتهجريا  غربة  مذبوحة  وروحا،  جسدا  مقتولة  الناس  وألن 
الناس  الصدور، وهذه  الشرايني وغصات  مقهورة مسحوقة حتى 

ليست أقل منا شأنا بل حنن أقل شأنا من كل الناس؛ 
وألن الناس حقها رمبا أن تغضب منا حنن املقصرين معها، وحقها 
بالتأكيد أن تغضب ممن قسموا الوطن اىل أوطان، والشعب اىل 
طوائف، والطوائف اىل مذاهب، واألحياء اىل أحياء وطنية وأحياء 

غري وطنية، واألمساء اىل أمساء حمبوبة وأمساء مكروهة مرفوضة؛
وألن مشهدية تكرار جلسات انتخاب رئيس اجلمهورية من دون أي 

نتيجة، أصبحت، لألسف، أمرا عبثيا مستهجنا؛  
البؤس  بنا اىل مزيد من  الرئاسة يذهب  وألن إستمرار خلو سدة 

واإلنهيار القاتل؛ 
وألن ليس لدينا الوقت وال رفاهية اإلنتظار لنضوج أي »تسوية«، 
واليت أصال ال تعنينا-حنن-يف هذه القضية األم، فنحن من دعاة 
إنتخاب رئيس إنقاذي ال تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي 

حنن فيه يف مسار تارخيي إلعادة تكوين السلطة؛
وألن انتخاب هذا الرئيس اإلنقاذي أضحى أمرا ملحا أكثر من أي 
وقت إلعادة انتظام املؤسسات الدستورية وانطالق قطار اإلنقاذ، 

وذلك يبدأ بإنتخاب رئيس اليوم اليوم قبل الغد!؛
وألن مواد الدستور واضحة، جلهة إلزامية بقاء السادة النواب حبالة 
للدولة،  رئيس  انتخاب  الرئاسة-حتى  دائم-متى ختلو سدة  إلتئام 
وأعي متاما-كرجل  قانون قبل أن أكون نائبا-مدى إلزامية التقيد 

بتلك املواد الدستورية ال سيما املواد؟ و؟ و؟ منه؛
وألن املنظومة األمنية السياسية القضائية املصرفية حولت دولة 
على كل شيء،  تطبق  بوليسية  دولة  اىل  قانون  دولة  من  لبنان 
يوميا-بإسم  وتنحر  بأكمله  الشعب  رهينة  تأخذ  نفسها  واملنظومة 
ما مسي بالدميقراطية التوافقية- الدستور ومفاهيم دولة القانون 

والعدالة من دون أي رادع، وحنن لن نرضخ ولن نستسلم هلا؛ 
وألن دميومة لبنان واإلنسان الذي فيه، هي على احملك؛  

النواب يف حلظة  السادة  يقفها  بوقفة ضمري  إال  خالص  ال  وألن 
تارخيية إنقاذية؛ 

لكل ذلك، وإلتزاما باملواد الدستورية وانتظاما هلا، ودفعا إلنتخاب 
رئيس للجمهورية، بدورات متتالية من دون انقطاع، إختذت القرار، 
بداخلها،  والبقاء  النيابي  اجمللس  قاعة  من  اخلروج  بعدم  اليوم، 

وحتى حتقيق هذه الغاية! 
ابو الحسن

 ثم حتدث النائب هادي ابو احلسن: »عدنا اىل نفس املأزق ونفس 
بهذه  معين  غري  واللبناني  راضني  غري  النواب  ومعظم  السيناريو 
املشاهدات واجمللس عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية البد من 
اخلروج من هذه االزمة. حنن على خياراتنا السياسية ولكسر اجلمود 
قد نضطر اىل تعليق مشاركتنا يف اجللسات املقبلة وندعو اجلميع، 
كل القوى اىل التشاور لنجد حال، وآن االوان لنصل اىل احلقيقة 
يف موضوع انفجار املرفأ.                                                                                                      

الجميّل: من املمكن أن ننضمّ إىل خلف
إىل ذلك، رأى رئيس كتلة »نّواب الكتائب«، الّنائب سامي اجلميل، 
وسنواكبها  وطنية  خلف  ملحم  النائب  بها  قام  اليت  »اخلطوة  أّن 
وندرسها يف حزب الكتائب، وبأّي وقت ممكن أن ننضّم إىل هذه 
اجللستني«،  يف  الثلثني  لنصاب  وجود  ال  أن  العلم  مع  اخلطوة، 
معتربًا أّن »من املفرتض أن يكون هناك دورات متتالية لالنتخاب 

حتى الوصول إىل رئيس«.
فقد أمل ان يصدر بيان تضامن مع قضايا معينة حتصل يف البالد 
ولدعم القضاة لالستمرار يف التحقيق وانهاء قضية مرفا بريوت. 

نأمل صدور موقف متضامن من اجمللس النيابي.
أن  بري  نبيه  اجمللس  رئيس  على  اجلمّيل  متّنى  آخر،  سياق  ويف 
»يصدر بيان عن اجمللس الّنيابي، كما حنن نتضامن مع العديد من 
القضايا يف العامل، نتضامن فيه مع القضاة باالستمرار يف الّتحقيق 

وإنهاء قضّية ملف انفجار مرفأ بريوت«.
معوض

اىل  اغتيال  من  ننتقل  االن،  اىل  مازلنا  معوض:  ميشال  وقال   
او استقرار. تفجري مرفأ  او عدالة  امر واقع  امام  اغتيال يضعونا 
حنمي  ان  علينا  البشرية.  بتاريخ  التفجريات  أكرب  من  هو  بريوت 

العدالة وامتنى ان ياخذ جملس النواب موقفا صارما.

وبعد ذلك، بوشر يف االقرتاع، ومت فرز االوراق وعددها 110.
الشكل  على  وجاءت  النتائج  حصيلة  بري  الرئيس  اعلن  وبعدها 

التالي: 
 ،14 اجلديد  لبنان   ،37 بيضاء  ورقة  صوتا،   34 معوض  ميشال 
عصام خليفة 7، زياد بارود 2، ورقة لصالح حنني، ورقة مليالن 
ابو ملهب، و15 ورقة ملغاة.                                                                                  

معوض مجددا
وبعد اجللسة قال النائب ميشال معوض: قلت واعود واكرر، ان 
املعركة اليت أخوضها هي معركة سياسية اليصال رئيس مجهورية 
معركة  خنوض  اللبنانيني.  حياة  يف  خرقا  يعمل  اصالحي  سيادي 
هلذه  امتدادا  يشكل  للجمهورية  رئيس  وصول  وجه  سياسية يف 
احملبة  شعار  ايصال  وجه  يف  سياسية  معركة  خنوض  املنظومة. 
يوميات  يف  شيئا  يغري  لن  صوري  مجهورية  رئيس  والتوافق، 
اللبنانيني. خنوض معركة سياسية السرتجاع بلدنا لنكون كلنا حتت 

كنف دولة  جامعة سيدة مستقلة، دولة العدالة واحلق.
اننا خنوض معركة سياسية لنسرتجع اموال اللبنانيني ونرفع عنهم 
الظلم والذل الذين يعيشونه كل يوم. املعركة اصبحت واضحة، 
ميكن ان نربح وميكن ان خنسر، ولكن لن نساوم عليها، واالكيد لن 
يأخذوننا اىل تسوية جديدة هلذه املعركة ولو يف نهار او سنة. حنن 
لن خنضع. واقول واكرر حنن خنوض معركة ضد حماوالت االخضاع. 
خنوض معركة ضد حماوالت التعطيل على حساب الدستور، ولكن 
نريد ان خنوض معركة ضد التسخيف، هذه املسرحيات »السمجة« 
اليت حياولون ان ياخذونا اليها من اسبوع اىل اسبوع، ومن مخيس 
اىل مخيس ودورة اوىل وثانية واوراق بيضاء، ال ميكن ان يكمل 

هكذا.  
وختم معوض: شخصيا عندي افكار وطروحات، أريد عرضها على 
التعطيل  سنواجه  وكما  الرتشيح  هلذا  الداعمة  السياسية  القوى 
نواجه  ان  حكما  نريد  البلد  يف  واالمساك  االخضاع  وحماوالت 

التسخيف«.
هاشم لنواب »التغيري«: كفى استغالل لدماء الشهداء

»التنمية والّتحرير«،  وسبق اجللسة سجال كالمي بني عضو كتلة 
النائب قاسم هاشم، وعدد من »نّواب الّتغيري« كانوا يرفعون صور 
مشاركتهم  بعد  النواب  جملس  داخل  بريوت  مرفأ  انفجار  شهداء 
يف حتّرك أهالي ضحايا االنفجار، وقد توّجه إليهم هاشم بالقول: 

»كفاكم استغالاًل لدماء شهداء املرفأ«.
الربملان البلجيكي

أن  اىل  بيان،  يف  لبنان«  يف  للنزاهة  االوروبي  »املرصد  أشار 
»جملس النواب البلجيكي صوت بامجاع أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية 
اليت متثل كافة األحزاب البلجيكية،  على القرار الذي ينص على 
دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على املالحقني جبرائم مالية 
يف لبنان وأوروبا«، الفتا اىل ان  »القرار يعد سابقة يف برملان 
األسباب  يف   « أنه  إىل  مشريا  القانون«،  صفة  وحيمل  أوروبي 
املوجبة للقرار مت ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة كذلك مت 

دعم التحقيق يف انفجار املرفأ«.

وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار يف 
تشرين األول من العام 2021، عقب انتهاء االجتماع، على انه »جيب 
أن تتوقف السرقة املمنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية 
مالية«، الفتا اىل أن »جلنة اخلارجية يف الربملان البلجيكي تصوت 
أمام عقوبات  الطريق  به مما ميهد  تقدمت  الذي  القرار  على نص 
أوروبية ضد املرتكبني يف نفس اللحظة اليت يكون فيها احملققون 

االوروبيون يف لبنان«.

سورية: أدلب ستعود...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الشمالية والشمالية الغربية«.
قبل  من  واملناشدات  الرسائل  عشرات  يوميًا  »نتلقى  وأضاف: 
يف  اإلرهابية  التنظيمات  سيطرة  مناطق  يف  املوجودين  املدنيني 
أرياف احملافظة، ُيطالبون بعودة مؤسسات الدولة السورية ودخول 
العصابات  هذه  وممارسات  بطش  من  وحتريرهم  السوري  اجليش 
املسّلحة اليت تقوم بقتل وخطف اعتقال املدنيني وفرض األتاوت 

على السكان وسرقة ممتلكاتهم حتت ذرائع واهية«.
ولفت إىل أّن بعض الشكاوى اليت ترد إىل احملافظة ُتشري إىل قيام 
اإلنسانية  واملساعدات  الغذائية  املواد  بسرقة  »النصرة«  مسلحي 
اليت ُتقّدمها املنظمات الدولية، واليت تدخل عن طريق معابر يسيطر 
يف  املواد  تلك  ببيع  التنظيمات  هذه  تقوم  إذ  املسلحون،  عليها 
األراضي  إىل  منها  كبرٌي  قسٌم  تهريب  يتّم  فيما  األسواق،  بعض 

الرتكية.
 وتابع سلهب: »ال خيفى على أحد أّن الدولة السورية، وبالتنسيق 
مع احلليف الروسي، ال ُيوّفران أّي جهٍد سياسي لضمان عودة كامل 
أراضي حمافظة إدلب إىل وضعها الطبيعي، وإنقاذ آالف العائالت 

املوجودة حاليًا يف مناطق سيطرة املسلحني«.
وشهدت مناطق اجلماعات املسلحة يف سوريا مؤخرًا عملية جتييش 
للشارع يف صراعات داخلية حبثًا عن حتقيق مكاسب مالية، ولضمان 

استمرار نفوذها وسيطرتها. 
كذلك، بنّي احملافظ أن »التنظيمات اإلرهابية تعمل جاهدة إلبقاء 
املدنيني واحتجازهم ضمن مناطق سيطرتها، األمر الذي حيقق هلا 
جمموعة من األهداف يأتي يف مقدمها استخدامهم دروعًا بشرية يف 
منهم  تستفيد  أنها  كما  إدلب،  مناطق  لتحرير  عملية عسكرية  أّي 
يف احلصول على املساعدات من قبل املنظمات الدولية، وسرقتها 

وبيعها الحقًا«.
السوري  اجليش  حررها  اليت  واملدن  والبلدات  القرى  واقع  وحول 
أّن ما  أّكد سلهب  إدلب،  الروسي يف ريف  بدعٍم من سالح اجلو 
تأمني  بعد  املناطق  هذه  إىل  مؤخرًا  عادوا  نسمة  ألف   60 ُيقارب 
بنى حتتية وكهرباء ومياه  احتياجاتهم من  لكافة  السورية  احلكومة 

ومراكز صحية ومدارس.
يف  اخلدمية  اجلهات  تزال  ما  اآلن،  »حتى  احملافظ:  وأكمل 
احملافظة تعمل على إعادة كامل احلياة للمناطق اليت حررها اجليش 

السوري«.
مجيع  لديها  السورية  »الدولة  بالقول:  حديثه،  سلهب  وختم    
اخليارات سياسية كانت أم عسكرية وفقًا ملا يفرضه الواقع على 
األرض، لكن من املؤكد أّن إدلب ستعود بشكٍل كامل حلضن الوطن 

وقريبًا«.
ويف وقٍت سابق، أعلنت أنقرة أّن الغرض من وجود قوات بالده 
يف مناطق سورية »هو مكافحة اإلرهاب، وال سيما وأن النظام ال 
دمشق  لتسليم  »مستعدون  االستقرار«، مضيفًة:  تأمني  يستطيع 

املناطق اخلاضعة لسيطرتنا مشال سوريا«.
وكان قد ُعقد اجتماع ثالثي لوزراء دفاع وأجهزة االستخبارات لكل من 
روسيا وتركيا وسوريا يف موسكو، ووصفت األطراف االجتماع بأنه 

»بّناء«، حيث مت االتفاق على استمرار هذا النوع من االجتماعات.

بوتني ورئيسي يبحثان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

سوريا«.
عملية  إطار  يف  الوثيق  التنسيق  استمرار  »أهمية  اجلانبان  وأّكد 

أستانة، كآلية رئيسية لتعزيز تسوية األزمة السورية«.
ووفق الكرملني، حبث الرئيسان »العالقات الثنائية بني البلدين مبا 

فيها التعاون يف قطاعي الطاقة والنقل«.
وقبل أيام، أعرب رئيسي وبوتني استعدادهما لتسوية الوضع يف 
سوريا واستعادة وحدة أراضيها، وذلك خالل اتصاٍل هاتفي بني 

الطرفني.
عبد  أمري  حسني  اإليراني  اخلارجية  وزير  جّدد  سابق،  وقٍت  ويف 
أراضيها،  إيران لسيادة سوريا واستقالهلا ووحدة  اللهيان، دعم 

وذلك خالل زيارة نظريه السوري إىل طهران.
يذكر أّن ممثلي موسكو وأنقرة وطهران استعرضوا بالتفصيل، خالل 
حمادثات »أستانة 19« اخلاصة بسوريا يف تشرين الثانري املاضي، 
الوضع يف إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من اجلهود لضمان تطبيع 

الوضع بشكٍل مستدام.

آالف املتظاهرين واضرابات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العاملة.
وألول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية يف 
فرنسا للمشاركة يف يوم احتجاجي كبري، بإضرابات وتظاهرات عرب 
البالد  يف  التضخم  معدل  ارتفع  حيث  الفرنسية،  األراضي  كامل 
بنسبة 5.2% يف 2022، وفق املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات 

االقتصادية. 
من  وغريهم  مصاٍف  وعمال  ومعلمون  قطارات  سائقو  بدأ  كما 
الفرنسيني إضرابًا عن العمل احتجاجًا على خطط احلكومة لرفع سن 

التقاعد عامني إىل 64.
يقول  الذي  كبريًا ملاكرون  اختبارًا  واالحتجاجات  اإلضرابات  ومتثل 
إّن خطته إلصالح نظام التقاعد، اليت تظهر استطالعات الرأي أنها 
ال حتظى بشعبية بشكٍل كبري، ضرورية لضمان عدم إفالس نظام 

التقاعد.
وتواجه النقابات العمالية حتديًا لتحويل هذه املعارضة إىل إصالح 
من  احتجاج مجاهريي  إىل  املعيشة  غالء  أزمة  من  الغضب  وحتويل 

شأنه أن جيرب احلكومة يف نهاية املطاف على تغيري خططها.
فيما أفادت الكونفدرالية العامة للعمل، أكرب نقابة يف فرنسا، بأّن 
نسبة اإلضراب بلغت من 70 إىل 100% لدى عمال املصايف وأستاذ 

من أصل ثالثة مضرب يف قطاع التعليم اإلعدادي.
الدميقراطية  الفرنسية  الكونفدرالية  رئيس  بريجيه  لوران  وقال 
الناس لالحتجاجات«.  الكثري من  انضمام  »حنن حباجة إىل  للعمل: 
وأضاف أّن »الشعب ضد هذا اإلصالح... حنتاج إىل إظهار هذا يف 

الشوارع«.
وأشار قادة النقابات الذين ُيتوقع أن يعلنوا عن إضرابات واحتجاجات 
أخرى يف وقت الحق اليوم )أمس األول( إىل أن يوم اخلميس ليس 

إال بداية.
آخرين  معلمني  مع  تستعد  وهي  كروس  روزين  املعلمة  وقالت 
لإلضراب ويرفعون الفتات احتجاجية يف مدينة كان جبنوب فرنسا: 

»ال خري يف هذا اإلصالح«.
ويريد ماكرون تعويض العجز يف امليزانية من خالل الضرائب ورفع 

سن التقاعد.
وجاء يف تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامني ومتديد 
فرتة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو )19.1 مليار دوالر( 
التوازن  بتحقيق  للنظام  يسمح  مما  سنوية،  تقاعدية  كمساهمات 

حبلول عام 2027.
لتلفزيون  دوسوبت  أوليفييه  الفرنسي  العمل  وزير  قال  بدوره، 

)إل.سي.آي( إن »هذا اإلصالح ضروري وعادل«.
وأعلنت النقابات الفرنسية أّنها ستعقد اجتماعًا لوضع خطة لأليام 

املقبلة ملواجهة السياسات احلكومية االقتصادية.
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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سـيارات

لتكمل أسطول طرازاتها الكهربائية الرائدة

»X Convertible« جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة

 2023 الـثاني  كـانون   21 Saturday 21 January 2023الـسبت 

إىل فتحات منخفضة يف املصد األمامي.

 X Convertible لطراز  اخللفي  التصميم  ُزود  اخللفي:  التصميم 
بذيل بيضاوي الشكل ومقعر يتقاطع مع املصابيح اخللفية الرباعية 
 Xو  X Concept تصميم  اهلندسة يف  هذه  شهدنا  كما  األفقية، 
مثل شكل   v اخللفي بشكل  التصميم  يتسم   .Speedium Coupe
حدوة حصان وجيمع بني البساطة واألناقة، فيما يوفر املصد اخللفي 
الضخم إحساسًا بالقوة والتفرد، والذي صمم بطريقة تشبه شكل 
شعار جينيسيس جبناحني، يف داللة على التميز والتحليق إىل آفاق 

جديدة من التطور واالبداع.

العجالت: أضفى منط G-Matrix الذي يعد لغة التصميم الفريدة 
األمامي،  الشبك  على  والفخامة  التقنية  من  مزيدًا  لـجينيسيس، 
متطورة  هوائية  منظومة  املزودة  والعجالت  األمامية،  واملصابيح 
على  الضغط  جراء  العجالت،  من  احلرارة  استخالص  على  تعمل 

الفرامل.

والتقاليد  اجلماليات  جيسد  الذي  واخلارجي  الداخلي  التصميم 
الكورية:

يتميز التصميم الداخلي لطراز X Convertible خبصائص ُتركز على 
سائق السيارة ذات األربعة مقاعد، وهو موضوع متسق يف مجيع 
امللتفة  العدادات  لوحة  تتكامل  إذ  احلديثة.  جينيسيس  سيارات 
يف  األخرى  التقنية  وامليزات  الوسطي،  الكونسول  مع  بسالسة 
قمرة القيادة، ما يؤكد على مساتها املوجهة حنو تقديم أداء رائع، 

وتقديم راحة مطلقة للسائق على حد سواء.

اهلندسة املعمارية الكورية التقليدية متأصلة يف تصميم السقف: 
األكثر  اجلانب  إىل  باإلضافة  التجارية  العالمة  أصول  إىل  إشارة 
أهمية يف السيارات املكشوفة، يتميز التصميم الداخلي باأللوان 
ما   ،»Dancheong« الربتقالي  واللون   ،Giwa«« البحرية  املائية 
مع  ليتناسب  عصريني،  وملمسًا  مظهرًا  املقصورة  على  يضفي 

السيارة الشخصية النابضة باحلياة.

يعد »Giwa navy« اللون الداخلي األساسي، مسي »Giwa«، والذي 
يعين باللغة الكورية بالط السقف يف املنازل الكورية التقليدية. 
سقف  ليغطي  التدوير،  إلعادة  القابل  الصوف  نسيج  من  ُصنع 
املقصورة الداخلي، باإلضافة إىل اجللدية الناعمة واألنيقة للمقاعد. 
ويف الوقت نفسه، يعد اللون الربتقالي خباصية »Dancheong« أحد 
األلوان التقليدية يف املباني اخلشبية الكورية القدمية، وهو اللون 

املنسوج يف املقصورة بشكل سطرين على املقاعد والقماش.

األبيض  باللون   X Convertible لطراز  اخلارجي  اهليكل  طالء  مت 
الثقافة  والقداسة يف  النبل  البيضاء  األلوان  إذ متثل   ،»Crane«
كورية. كما ُصمم السطح اخلارجي باللون األبيض أيضًا مع مناطق 
الديناميكية  اللوحة  يكمل  فاخرًا  ملعانًا  حيقق  ما  تتألأل،  جزئية 

للسيارة.

عامل من التشويق واملتعة يف القيادة
يوفر طراز X Convertible مسرحًا فاخرًا على اهلواء الطلق، وجتربة 
املكشوفة  السيارات  توفر  إذ  الركاب.  مثيل هلا جلميع  ال  حسية 
الذي  املفتوح،  السقف  بفضل  عالية  حسية  وجتربة  كاملة  حرية 
 X Convertible يسمح باالتصال املباشر بالبيئة احمليطة. يأخذ طراز
احلركة  نقل  جمموعة  خالل  من  األمام  إىل  خطوة  احلسية  التجربة 
Guk-الكهربائية، ونظام الصوت عالي األداء الذي طورته شركة ا
فائقة  اجلديدة  الصوتية  امليزة  هذه  على  وتعرفنا  سبق   .il Yu
الداخلي  التصميم  خصائص  على  األول  الكشف  عند  الوضوح، 

.X Speedium Coupe لطراز

»جينيسيس«  عالمة  كشفت 
للسيارات الفاخرة،  النقاب 
 »X Convertible« طراز  عن 
جمسدًة  كاليفورنيا،  يف 
والتنوع  األروع  الرؤية 
األوسع يف تصميم الطرازات 

املستقبلية.
التجارية  العالمة  استقطبت 
كاليفورنيا،  يف  روادها 
مواصفات  على  للتعرف 
اجلديد،  الطراز  وخصائص 
للطي  قابل  بسقف  املميز 
أنيقة  سيارة  يف  بالكامل 
تتميز  ركاب.  أربع  ذات 
ذات  باملداخل  كاليفورنيا 
لتكون  اخلالبة،  الطبيعة 

البيئة األمثل الحتضان السيارات الكهربائية والفعاليات اخلاصة، 
فضاًل عن مناخها املعتدل الذي يسمح بالتمتع على منت سيارات 

ذات األسقف املتحركة على مدار العام.

مفهوم ev الثالثي: نظرة جينيسيس املستقبلية
ينتمي طراز »X Convertible« إىل أسرة »X Concept«، اليت متثل 
فئة سيارات غراند تورير ذات البابني، واليت جنحت يف استعراض 
 X Speedium« ويعد طراز  جينيسيس.  من  الرياضية  األناقة  لغة 
 ev الكهربائية  السيارات  مفهوم  يف  الثاني  النموذج   ،»Coupe
الدقة  جيسد  وجريء،  قوي  متطور  بتصميم  ويتميز  الثالثي، 
مصممو  استلهم  وقد  الكورية،  الصناعة  يف  املتأصلة  املتناهية 
جينيسيس اسم Speedium من شغفهم برياضة السيارات واألجواء 
 X احلماسية املرتسخة يف مسار السباق يف كوريا. كما شهدت
السيارة،  من  األمامي  اجلزء  يف  التحديثات  من  مجلة   Speedium
مندجمة  لتصبح  اخلطني  ذات  جينيسيس  مصابيح  تطورت  حيث 
األمامية، لتظهر بصور متكاملة ومتجانسة،  الشبكة  ومنسجمة مع 
ومبظهر انسيابي ينضح بأناقة بسيطة وخصائص كامل للسيارة 

الكهربائية.
إىل   X Speedium Coupe مبفهوم   X Convertible مفهوم  يرتقي 
مستويات أكثر جاذبية وتطور، مع خصائص متقدمة حتاكي تطلعات 

املستقبل.

األناقة  على  احملافظة  مع  التصميم  يف  املشرتكة  العوامل 
الرياضية

ُتوجت طرازات X بعنصر جديد وهو X Convertible، الذي جيسد لغة 
تصميم »األناقة الرياضية« يف أنقى صورها. إذ تكتمل النسب 
التطور  وجتسد  التصميم،  بدقة   X Convertible ملفهوم  املثالية 
املستمر يف تنظيم ملسات إبداعية تشكل األناقة الرياضية، لتكون 

منارة للعالمة التجارية جينيسيس.

نقل  وجمموعة  التصميمية  هندسته   X Convertible طراز  يشارك 
 X Speedium والطراز X Concept 2021 احلركة الكهربائية مع طراز
Coupe الذي مت الكشف عن تفاصيله عام 2022، باإلضافة إىل مجلة 
من اخلصائص املتطورة مثل السقف القابل للطي والذي يندمج 
مع سقف قمرة القيادة فوق الركاب يف اجلهة األمامية، ما يوفر 
إحساس رائع حتى عند إغالق السقف، كما صمم اهليكل اخلارجي 
مع  للتفاعل  مثالية  بطريقة  متطور  حركة  بناقل  املزودة  للسيارة 
الطبيعة، ما يسمح للمستخدمني باالستمتاع بالبيئة احمليطة بطريقة 

فريدة.

التصميم اخلارجي: جاء غطاء حمرك X Convertible بتصميم طويل 
القصري،  األمامي  اجلزء  ليغطي  املنتصف،  ميتد بشكل واسع يف 
وقاعدة العجالت الطويلة، ويصل إىل اخللف حنو السقف الطويل، 
ما يربز اتزانًا جيمع بني الفخامة والراحة. حافظ التصميم اجلانيب 
على الطابع املميز لسيارات جينيسيس، بفضل اخلطوط التصميمية 
املقوسة اليت متتد على طول اجلانب، وباقي أحناء السيارة لتخلق 
تعزيز  على  جينيسيس  وحرصت  واألناقة،  بالديناميكية  انطباعًا 
anti- اإلحساس الرياضي للسيارة من خالل تصميم منحين فريد
التصميمات  wedge لتظهر بصور متكاملة ومتجانسة، كما تشكل 
العريضة حول العجالت رونقًا رياضيًا خاصًا لتأخذ السيارة شكل 

»زجاجة كوكاكوال« وتندمج يف تصميم جانيب أنيق.

املصابيح الرباعية: تتواجد اهلوية التصميمة الشهرية ذات اخلطني 
 .X Convertible طراز  يف  أيضًا،  جينيسيس،  من  املتناسقني 
اهلوية  X Speedium Coupe، تدمج هذه  احلال يف طراز  كما هو 
التصميمة بطرازات ev الثالثية، وتشكل صورة متكاملة مع الشبكة 
األمامية. لقد مت نقل وظيفة التربيد جملموعة نقل احلركة والبطاريات 

 أزاحت دي توماسو أوتوموبيلي الستار عن سيارتها P900 اخلارقة 
اجلديدة بإنتاج حمدود مكون من 18 نسخة بسعر 3 ماليني دوالر 

لكل منها.

تعمل توماسو P900 مبحرك v12 بقوة 888 حصان، أو خيار حمرك 
بعشر أسطوانات ألولئك الذين يريدون تسلم السيارة يف أقرب 

وقت ممكن.

تواصل P900 الوصفة الناجحة اليت قدمتها P72 يف عام 2019 فيما 
يتعلق بالشكل اخلارجي، واليت كانت بدورها مستوحاة من سيارة 

السباق دي توماسو P70 لعام 1965.

يقرن الطراز املستقبلي تصميًما غريًبا مع حمرك v-12 من عامل آخر 
، ولكن كل ذلك يضمن أنه سيلفت األنظار عندما تأخذها يف جولة 

حول املضمار.

اخلارقة  السيارة  فإن   ، مصقولةوأنيقة  كانت   P72 أن  حني  يف 
اجلديدة جريئة ومقدامة. مصداتها أكرب وخطوطها أكثر وضوًحا وهلا 
جناح خلفي ضخم يلتف حول املصابيح اخللفية ، مما مينح املؤخرة 
إنها   ، فيها  لبس  ال  بعبارات  الصواريخ.  سفينة  يشبه  إحساًسا 

سيارة مصممة لتكون أسرع ما ميكن.

تدعي De tomaso أن حمرك v12 اخلاص بسيارتها P900 هو األخف 
وزنًا واألصغر حتى اآلن، حيث يبلغ وزنه 220 كجم.

بقوة 888 حصان
»توماسو P900« السيارة 

اإليطالية اخلارقة بـ 3 مليون
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

مثل:  املرأة،  احليوية جبسم  العمليات  معظم  اهلرمونات يف  تتحكم 
التطور والنمو، والتمثيل الغذائي، والقدرة على اإلجناب وممارسة 

العملية اجلنسية، وغريها.
وهي عبارة عن مواد كيميائية ُتفرزها الغدد الصماء يف الدم للتأثري 

على أجزاء أخرى باجلسم.
األدوية،  كتناول  العوامل،  من  بالعديد  اهلرمونات  إفراز  ويتأثر 

والنظام الغذائي، والعادات اليومية، وزيادة الوزن.
ما هي أعراض اضطراب اهلرمونات عند النساء؟

- زيادة الوزن باستمرار: إذا كان وزنك يزداد بشكٍل مستمر حتى 
مع اتباعك لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فمن احملتمل أن 
فسيولوجية  حالة  وهي  اإلنسولني.  هرمون  مقاومة  السبب  يكون 
تكون فيها استجابة اخلاليا هلرمون اإلنسولني أقل من الطبيعي، ما 
يسبب زيادة مستوى السكر يف الدم، وزيادة الوزن بسبب اخنفاض 

معدل احلرق.
- قصور الغدة الدرقية: يرتبط أيًضا بزيادة يف الوزن.

- األرق واضطرابات النوم: قد تكون اضطرابات اهلرمونات السبب 
وكذلك  الدرقية،  الغدد  خلل  خاصًة  به.  تشعرين  الذي  األرق  يف 
يساعد هرمون الربوجيسرتون الذي يفرزه املبيض على النوم بشكل 
السبب اخنفاض  باألرق فقد يكون  إذا كنِت تشعرين  لذا  طبيعي، 

مستوى الربوجيسرتون.
الزائد عن  التعّرق  إذا كنِت تعانني من  الزائد عن احلد:  التعّرق   -
للهرمونات  يكون  فقد  )الصهد(  الساخنة  اهلّبات  وبعض  الطبيعي 
دوًرا يف هذا. حيث يتسبب اخنفاض مستوى هرمون اإلسرتوجني 
يف زيادة التعرق، والشعور بسخونة اجلسم، خاصًة يف أثناء النوم، 

وهذه من إحدى أعراض اضطراب اهلرمونات عند النساء.
- فقدان الرغبة اجلنسية: ُتعد من أكثر عالمات اضطراب اهلرمونات 
األسرتوجني،  رأسها  وعلى  اجلنسية،  اهلرمونات  فاختالل  وضوًحا، 
فقدان  وراء  األساسي  السبب  يكونان  قد  الدرقية  الغدة  وقصور 

الرغبة اجلنسية.
الرتكيز  عدم  يسبب  اهلرمونات  اضطراب  دائم:  وكسل  إرهاق   -
العادية اليت ال حتتاج  والتعب واإلرهاق الشديد حتى مع األنشطة 

إىل جمهود.
بعد  حتى  الطعام  تناول  الدائمة يف  الرغبة  األكل:  الشراهة يف   -
الوصول ملرحلة الشبع قد تكون من إحدى أعراض اضطراب اهلرمونات 

عند النساء، وأهمها اختالل أداء الغدة الدرقية والغدة الكظرية.
دورة  بني كل  ما  الفرتة  ترتاوح  الشهرية:  الدورة  انتظام  عدم   -
واليت تليها من 21 إىل 35 يوًما، وتأخر الدورة الشهرية أو غيابها 
األمر عدة مرات، قد يشري إىل  ألكثر من شهرين متتالني وتكرار 

اضطراب مستوى هرموني اإلسرتوجني والربوجستريون.
- أمل الرأس: قد يكون وجع الرأس املستمر أحد نتائج اخللل يف 

افراز اهلرمونات
- البشرة هي مرآة للصحة العامة: اضطراب اهلرمونات عند النساء 
يؤثر بشكٍل مباشر البشرة مسببًا جفاف البشرة وظهور احلبوب. كما 
ان اخنفاض هرمون اإلسرتوجني يسبب ترهل اجللد وظهور التجاعيد 

املبكرة.
- هرمون التستوستريون )اهلرمون الذكري( يتسبب بظهور احلبوب 
بشكٍل متكرر حتى مع اتباع روتني للعناية بالبشرة. علمًا أن يكون 

السبب بزيادة منو شعر الوجه.
- ُيعترب نقص هرمونات الغدة الدرقية من املسببات الرئيسية يف 

شحوب البشرة وجفاف وتقشر اجللد.
التوتر  مستوى  تنظيم  عن  مسؤواًل  الكورتيزول  هرمون  يعترب   -

تتحكم مبعظم العمليات احليوية جلسم املرأة
أبرز أعراض اضطراب اهلرمونات عند النساء

باجلسم. وهو يتسبب بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول وبالتالي، 
يسهم بزيادة ظهور احلبوب، ويبطئ التئام اجلروح، ما يسبب صعوبة 

يف عالج الندبات.
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ال شك أن الرضاعة الطبيعية هي األفضل لتغذية األطفال حديثي 
الوالدة، لكن بعض األمهات يعجزن عن إشباعهم لنقص احلليب 

يف الثديني.
يف هذه احلال، قد تستعني األم بالرضاعة الصناعية، لكن، بعض 
مبوضع  نفسها  األم  فتجد  معها،  التأقلم  يرفضون  قد  األطفال 

حرج.
حلول مقرتحة

أسباب  تكون  وقد  الصناعية،  للرضاعة  األطفال  استجابة  ختتلف 
الرضاعة  طفلك  رفض  فإذا  آلخر.  طفٍل  من  خمتلفة  رفضها 

الصناعية، حاولي اقناعه بإحدى هذه الطرق اجملّربة عمليًا:
- استعيين بشخص آخر إلطعام طفلك دون وجودك يف املكان: 
بالرضاعة  الطفل، لن يقبل سوى  أمام  األم  ألنه يف حالة وجود 

الطبيعية
املناسبة لرضيعك، ورمبا  الرضاعة  تأكدي من استخدام زجاجة   -

ميكنك استخدام تلك اليت تشبه حلمة الصدر
- حاولي تدفئة زجاجة الرضاعة قبل إطعام الطفل كي يشبه حليب 

األم.
- ضعي زجاجة الرضاعة جبانب ألعاب الطفل. فهذه من اخلطوات 
املهمة اليت تساعد الطفل يف التعود على زجاجة الرضاعة. كما 
ميكنك أيًضا وضع املاء أو العصري أو حليب الثدي داخل زجاجة 

الرضاعة.
- وسائل بديلة: يف حال مل تنجح هذه الطرق، حاولي استخدام 
وسائل بديلة، مثل القطارة أو امللعقة أو الكوب إلطعام طفلك، 

حبسب مرحلته العمرية
ما هي عالمات رفض الرضيع لزجاجة الرضاعة؟

- البكاء عند رؤية زجاجة الرضاعة وتقريبها من فمه.
- هّز رأسه بصورة متكررة تعبرًيا عن رفضه.

- النوم يف أثناء إطعامه.
- البصق وعدم بلع احلليب، السعال، وترجيع احلليب.

كيف تعودين طفلك على تقّبل 
زجاجة الرضاعة؟

تغيري منط احلياة يقلل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب

3 نصائح بسيطة »قد 
تنقذ حياتك«

أن تنقذ  3 تغيريات ميكن  القلب، عن  كشف خرباء يف صحة 
حياتك، إذا مت تطبيقها بفعالية على منط احلياة املتبع، مبا يف 

ذلك إجراء فحص لنوع معني من الكوليسرتول.

وقال خرباء من معهد فيكتور تشانغ ألحباث القلب يف أسرتاليا، 
إن األحباث أوضحت أن تغيريات منط احلياة ميكن أن تقلل من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب. ومن أبرز هذه التغيريات:

احلصول على قسط جيد من النوم
أشار حبث جديد إىل أن البالغني حيتاجون إىل ما ال يقل عن 7 
إىل 9 ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة قلوبهم. 
كذلك، أضافت مجعية القلب األمريكية »النوم الصحي« كأداة 
عن  اإلقالع  جانب  إىل  القلب،  صحة  على  للحفاظ  أساسية 

التدخني وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
فيكتور  معهد  من  كوفاسيتش،  جيسون  الربوفيسور  وقال 
مرتبطة  السيئة  النوم  عادات  جد..  واضح  »الدليل  تشانغ: 

بأمراض القلب«.

استبدال امللح
أوصى خرباء باستبدال امللح العادي بامللح الغين بالبوتاسيوم، 
ملا له من تأثري كبري يف خفض ضغط الدم. ويف دراسة أجراها 
العاملية، ظهر اخنفاض كبري يف معدالت  معهد جورج للصحة 
األشخاص  لدى  والوفاة،  القلبية  والنوبات  الدماغية  السكتة 
الذين استبدلوا ملح الطعام العادي بـ »بديل امللح« منخفض 

الصوديوم والبوتاسيوم.

الكوليسرتول »الضار«
يسمى  الكوليسرتول  من  سيء  نوع  من  اخلرباء  حذر  لطاملا 
نوع  يوجد  لكن   ،)LDL  ( الكثافة«  منخفض  دهين  »بروتني 
آخر جيب أن يكون الناس على دراية به وأن يقوموا بفحصه، 
والربوتينات   .)Lipoprotein( الدهين«  »الربوتني  يدعى 
حيوية  كيماوية  بنيات  هي  الدهنية    الربوتينات  أو  الشحمية 
والربوتينات.  الدهون  اندماج  عن  تنتج  كروي،  شكل  ذات 
وتقوم الربوتينات الدهنية بدور رئيسي يف نقل الدهون ثالثية 

الغليسريد والكولسرتول يف بالزما الدم.
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Australian soldiers will 
be deployed to the Unit-
ed Kingdom this week to 
train Ukrainian soldiers 
in a bid to bolster Kiev’s 
defence as Russia’s war 
rages on. 
The contingent of 70 Aus-
tralian Defence Force per-
sonnel will leave Darwin 
in the coming days as part 
of Operation Kudu. 
They will be sent to help 
the UK-led training pro-
gram Operation Inter-
flex, which aims to train 
20,000 Ukrainian recruits 
this year. 
No ADF personnel will en-
ter Ukraine as part of the 
program. 
The training will focus on 
“basic infantry tactics” for 
urban and wooded envi-
ronments, which Defence 
Minister Richard Marles 
said would help Ukrainian 
recruits gain the skills to 
defend their homeland. 
“The Australian govern-
ment is committed to 
standing with Ukraine, 

in response to Russia’s 
clear violation of the 
rules-based order,” Mr 
Marles said. 
“Operation Kudu builds 
on Australia’s military 
support for Ukraine, with 
the previously gifted Aus-
tralian-produced Bush-
master protected mobil-
ity vehicles proving their 
worth as highly valuable 
military vehicles.”
As the war approaches 
the 11-month mark, there 
are mounting fears among 
the west that Russia will 
launch a springtime offen-
sive, prompting the UK, 
the United States, Germa-
ny and France to pledge 
weapons they’d previous-
ly refused to send for fear 
of provoking Moscow. 
Defence Personnel Minis-
ter Matt Keogh said ADF 
personnel were proud to 
support the “brave peo-
ple of Ukraine, and their 
armed forces”. 
 “Our people are our 
greatest defence capabil-

ity, that’s why it’s so im-
portant that our soldiers, 
alongside a number of 
partner nations, will pro-
vide essential skills to the 
armed forces of Ukraine, 
supporting Ukraine to end 
the conflict on its own 
terms,” he said. 
To date, Australia has pro-
vided Ukraine with about 
$655 million in support. 
Meanwhile on home soil, 
Australia’s military heli-
copters will be upgraded. 
The army will phase out 
its European-made Taipan 
helicopter fleet early, re-
placing it with 40 Ameri-
can-made blackhawks. 
The move will cost an es-
timated $2.8 billion. 
The helicopters would 
help meet Australia’s stra-
tegic needs, help protect 
its sovereignty, and prove 
useful during times of di-
saster relief. 
They will be operated out 
of Oakey, west of Bris-
bane, and Holsworthy in 
NSW.

Australian soldiers deployed to 
UK to train Ukrainian forces
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Defence Minister Richard Marles said Australian troops would help Ukrainian recruits gain the skills to fight 
back Russia’s aggression. Picture: NCA NewsWire / Luis Enrique Ascui

Australian Army soldiers undertake Tactical Combat Casualty Care Training in preparation to deploy to the 
United Kingdom to provide training support to the Armed Forces of Ukraine. Picture: POIS Peter Thompson

China’s sluggish econ-
omy is threatening to 
derail Australia’s eco-
nomic recovery, as its 
annual growth rate more 
than halves after months 
of pandemic volatility.
China’s annual gross do-
mestic product growth 
slumped to one of the 
worst results in 50 years, 
falling from 8 per cent in 
2021 to 3 per cent last 
year, figures released on 
Tuesday revealed.
The Australian govern-
ment is on high alert for 
further deterioration from 
soaring COVID-19 infec-
tion numbers after months 
of lockdowns and unrest.
Responding late on Tues-
day to the data from Bei-
jing’s National Bureau of 
Statistics, Treasurer Jim 
Chalmers said China’s 
slowing growth was “one 
of the major economic 
challenges facing Austra-
lia at the start of 2023”.
“The global economy is 
a volatile place right now 
and developments in Chi-
na are a big part of that,” 
he said.
Australia remains highly 
exposed to Chinese im-
porters, particularly in the 
resources sector, even as 
the local economy shows 
signs of strong COVID-
bounce-back.
The surge in Chinese de-
mand helped Australia 
emerge from the 2008 
global financial crisis 
in better shape than al-
most any other advanced 
economy, but Chalmers 
warned on Tuesday that 
it could not rely on a simi-
lar push to drive Australia 
out of the COVID-econom-
ic crisis.

China is Australia’s larg-
est trading partner, and 
the sixth-largest foreign 
direct investor (worth $44 
billion in 2020). Before 
COVID, China was Aus-
tralia’s biggest source of 
international students and 
tourism.
Trade with China ac-
counts for nearly a third of 
all Australian global trade, 
according to the Depart-
ment of Foreign Affairs 
and Trade. It was worth 
$245 billion in 2020. De-
spite the strong headline 
figures, the trade rela-
tionship has been rocky, 
with unofficial trade bans 
placed on Australian 
goods coal, wine, beef, 
and barley as diplomatic 
relations deteriorated 
throughout the pandemic.
But there are signs some 
of those trade embargoes 
are now being lifted fol-
lowing Foreign Minister 
Penny Wong’s trip to Bei-
jing for the 50th anniver-
sary of Chinese-Australian 
diplomatic relations. Last 
week, three state-linked 
utilities and a major steel-
maker were allowed to re-
sume some coal imports 
from Australia.
The official figures from 
the Chinese government 
agency have been met 
with scepticism by econ-
omists, who believe the 
real figures - China’s sec-
ond-weakest growth rate 
since the end of the Cul-
tural Revolution in 1976 - 
are much worse than have 
been publicly revealed.
“China’s statistics bureau 
claims that GDP was un-
changed [in the fourth 
quarter of 2022],” said 
Capital Economics senior 

China economist Julian 
Evans Pritchard.
“That is implausible, even 
accounting for December 
data showing surprising 
economic resilience in 
the face of the reopening 
wave of infections.”
China’s short-term threat 
is being exacerbated by 
a long-term demographic 
cliff that has serious im-
plications for the Chinese 
economy.
The National Bureau of 
Statistics revealed on 
Tuesday that China’s pop-
ulation had shrunk for the 
first time since 1961. The 
mark is expected to be the 
first of many decreases 
in the Chinese population 
of 1.4 billion, which is ex-
pected to fall to 800 mil-
lion by 2100.
Louise Loo, a senior econ-
omist at Oxford Econom-
ics said there was some 
good news in the data.
“There are now signs of 
stabilisation, as policy 
support doled out to-
wards the end of 2022 is 
showing up in the relative 
resilience of infrastruc-
ture investment and credit 
growth,” she said.
The Australian economy 
grew at nearly double the 
rate of China’s in 2022. A 
surge in household spend-
ing on dining out, apparel 
and new cars helped drive 
economic growth to 5.9 
per cent through the year 
to September, despite in-
terest rate hikes adding 
pressure to mortgage re-
payments.
Household spending re-
mained strong through 
the holiday period, jump-
ing 11.4 per cent through 
the year to November ac-
cording to the Australian 
Bureau of Statistics, but 
that growth is expected to 
slow as interest rate hikes 
and high inflation contin-
ue to bite.
Treasury forecasts eco-
nomic growth to slow 
to 3.25 per cent for the 
2022-23 financial year, 
and fall to just 1.5 per cent 
in 2023-24.

China’s COVID-plagued slowdown threat-
ens Australia’s economic recovery

Treasurer Jim Chalmers. Credit:Alex Ellinghausen.
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An emotional Jacinda Ard-
ern has choked back tears 
while announcing she will 
stand down as New Zea-
land Prime Minister.
She said she had hoped to 
find the energy and heart 
to continue in the role over 
summer, “but I have not 
been able to do that”.
She said she had reflected 
on her own future. “This 
has been the most fulfill-
ing five and a half years of 
my life,” Ardern said.
A caucus vote will happen 
on Sunday for a new Party 
leader – and new Prime 
Minister. 
Grant Robertson told Ar-
dern he would not be put-
ting his name forward to 
be PM.
Labour had taken the deci-
sion to choose a new lead-
er within three days.
Ardern, who will leave of-
fice on February 7, said 
her team were well placed 
to take the country forward 
and contest the next elec-
tion, which will be held on 
October 14.
“I am not leaving because 
I believe we can’t win the 
election but because I be-
lieve we can and will.”
Australia’s PM Anthony 
Albanese praised Ardern’s 
leadership. 
“Jacinda Ardern has 
shown the world how to 
lead with intellect and 
strength,” he said. 
“She has demonstrated 
that empathy and insight 
are powerful leadership 
qualities. 
“Jacinda has been a fierce 
advocate for New Zealand, 
an inspiration to so many 
and a great friend to me.”
She said there was no se-
cret scandal behind her 
resignation. “I am human. 

Tearful Jacinda Ardern resigns as NZ PM

We give as much as we 
can for as long as we can 
and then it’s time. And for 
me, it’s time.
“I am leaving because 
with such a privileged job 
comes a big responsibility. 
The responsibility to know 
when you are the right 
person to lead – and also 
when you’re not.”
Ardern said she had the 
support of her family to 
continue – but they had 
also supported her deci-
sion.
Ardern said she was not 
leaving because it was 
hard.
“I know when I have 
enough left in the tank to 
do it justice. I would be 
doing a disservice to New 
Zealanders to continue.”
Ardern’s partner Clarke 
Gayford is in the room for 
the press conference.
“To Neve, mum is look-
ing forward to being there 
when you start school next 
year. And to Clarke, let’s 
get married.”
She said she had not yet 
told Neve: “4-year-olds 
are chatty – couldn’t take 
the risk.”
Ardern said caucus was 
surprised when she told 
them, but they under-
stood.
“If I don’t have what it 
takes, I need to let some-
one else take on this job,” 
she said.
They could see she had 
given everything and did 
not begrudge her deci-
sion.
“As someone who always 
tried to be kind,” is how 
she would like New Zea-
landers to remember her.
Ardern would stay as an 
MP of Mt Albert until April 
to avoid the need for a by-

election. She had no plans 
beyond that as yet, and 
was looking forward to 
spending more time with 
her family.
Ardern said one of her 
great privileges was work-
ing with Maori. She re-
called a marae in Rotorua, 
being welcomed with a po-
hiri and the weight of the 
job hit her.
She said she felt the Gov-
ernment had made prog-
ress in working with Mao-
ri.
Ardern said Labour was 
the party that had the poli-
cies to support New Zea-
landers. The country had 
one of the world’s stron-
gest economies despite 
headwinds.
She said she believed La-
bour had the policies to 
get the support to win the 
election, they just needed 
the right leader.
Election date announced
Ardern also announced 
this year’s election will be 
on Saturday, October 14.
The PM announced the 
date at the Labour Party 
caucus retreat at Napier.
Ardern also ordered her 
ministers to consider 
which reform areas should 
be the priorities for the year 
over the summer – and 
which should be scrapped 
as Labour moves to try to 
wipe some controversial 
policies off its plate.
The first Cabinet meeting 
of the year will be next 
Wednesday, after MPs vis-
it Ratana on Tuesday.
The Labour caucus is in 
Napier, where National is 
also having its caucus re-
treat two kilometres away. 
Media are usually invited 
in for Ardern’s opening re-
marks to the caucus – but 
this year the venue was 
closed to media until be-
fore her stand-up. MPs dis-
cussed election strategies 
in the morning session.
That was prompted by 
concerns the venue was 
not soundproof, and the 
party did not want the dis-
cussions overheard.
This morning National Par-
ty leader Christopher Lux-
on unveiled his reshuffle, 

including significant pro-
motions for both former 
leaders Judith Collins and 
Todd Muller.
Muller has been promoted 
into the shadow Cabinet 
and secured the agricul-
ture portfolio and climate 
change. Judith Collins has 
been promoted to the front 
bench – at 10. She was 
previously at the tail end 
of the shadow Cabinet, 
and has announced her 
intention to stand again in 
2023, getting re-selected 
as the candidate in her Pa-
pakura seat.
Luxon’s fellow first-term 
MP Penny Simmons has 
also squeaked into the 
shadow Cabinet at 20.

Jacinda Ardern’s full 
statement
Being Prime Minister has 
been the greatest honour 
of my life and I want to 
thank New Zealanders for 
the enormous privilege of 
leading the country for the 
last five and a half years,” 
Jacinda Ardern said.
”With holding such a privi-
leged role comes respon-
sibility, including the re-
sponsibility to know when 
you’re the right person to 
lead, and also when you’re 
not.
”I have given my absolute 
all to being Prime Minister 
but it has also taken a lot 
out of me. You cannot and 
should not do the job un-
less you have a full tank, 
plus a bit in reserve for 
those unplanned and un-
expected challenges that 
inevitably come along.
”Having reflected over 
summer I know I no longer 
have that bit extra in the 
tank to do the job justice. 
It’s that simple.
”I have spoken to the Gov-
ernor-General this morn-
ing to let her know.
”In addition to our am-
bitious agenda that has 
sought to address long 
term issues like the hous-
ing crisis, child poverty 
and climate change, we 
also had to respond to a 
major biosecurity incur-
sion, a domestic terror at-
tack, a volcanic eruption 
and a one in one hundred 
year global pandemic and 
ensuing economic crisis. 
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CEO Miltos Michaelas to depart 
Bank of Sydney in June 2023
Bank of Sydney has announced that its long-serving 
CEO, Miltos Michaelas, will be departing the Bank at the 
end of June 2023 to return to Cyprus after over 6 years 
in the position following earlier tenure as CEO between 
October 2001 and July 2006.
Mr Michaelas has successfully guided the development 
of the Bank’s long-term strategic plan with a focus on 
driving internal efficiencies and the implementation of 
automation and digitisation projects. These initiatives 
will continue to drive better outcomes for the Bank’s 
people, its customers and its communities in the years 
to come.
The Bank’s Chairman, Nicholas Pappas said, “Miltos 
Michaelas has held the position of CEO, for over 6 years 
and has shown unwavering dedication and service. Most 
notably, Miltos successfully led the Bank through one 
of its largest transformational periods, the products of 
which will be continued and sustainable organisational 
growth. The Board conveys to him and his wife Despo 
its deep appreciation for all that has been achieved and 
wishes them well on their return to Cyprus.”
Mr Michaelas commented, “There is a strength in Bank 
of Sydney’s Board, Executive, people and operational 
capabilities. Bank of Sydney is in a strong position to 
achieve growth, and the timing is right for me to now 
focus on my family overseas.”
The Board, together with the Executive team, will focus 
on delivering a seamless transition.
Bank of Sydney extends its gratitude and very best 
wishes to Miltos and his family for the future.
For further information and media enquiries, please 
contact:
Alicia Del Core
Media Enquiries
0428 539 600
Alicia.delcore@banksyd.com.au

The decisions that had to 
be made have been con-
stant and weighty.
“I’m incredibly proud of 
what we’ve achieved over 
the last five years in spite 
of the many challenges 
thrown at us. We’ve turned 
around child poverty sta-
tistics and made the most 
significant increases in 
welfare support and pub-
lic housing stock seen in 
many decades.
“We’ve made it easier to 
access education and 
training while improving 
the pay and conditions 
of workers. And we’ve 
worked hard to make prog-
ress on issues around our 
national identify – I believe 
that teaching our history 
in schools and celebrating 
Matariki as our own indig-
enous national holiday will 
all make a difference for 
years to come.
”And we’ve done that 
while responding to some 
of the biggest threats to 

the health and economic 
wellbeing of New Zealand-
ers, arguably since World 
War Two.
”The Labour team are in-
credibly well placed to 
contest the next election. 
They are the most experi-
enced team in the country 
and have shown they have 
the skills necessary to re-
spond to whatever comes 
their way.
”I’m not leaving because 
I believe we can’t win the 
election, but because I be-
lieve Labour can and will 
win it. We need a fresh set 
of shoulders for the chal-
lenges of both this year 
and the next three.
”As to my time in the job, I 
hope I leave New Zealand-
ers with a belief that you 
can be kind, but strong, 
empathetic but decisive, 
optimistic but focused. 
And that you can be your 
own kind of leader – one 
who knows when it’s time 
to go.”

Prime Minister Jacinda Ardern announces her resignation
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Liverpool Council has part-
nered with the Liverpool 
Chamber of Commerce, lo-
cal businesses and schools 
to provide upgraded fa-
cilities to 14 playgrounds 
across the Liverpool Local 
Government Area, with the 
first swing upgrade launch-
ing at Casula Parklands on 
Friday 20 January.
Working with Play for All 
Australia, the upgrades 
will replace 14 low-backed 
infant swings with high-
backed updated versions 
for Australian children of all 
abilities.
Play for All Australia was es-
tablished by Caroline Ghatt 
and her husband Tim Smith, 
whose son Marcus lived 
with a significant disabil-
ity, to generate awareness 
and dial up social inclusion 
across local communities.
Caroline said in honour of 
Marcus, her family wanted 
to generate awareness and 
galvanise the importance of 
social inclusion.
“Play is vital for all children 
and the local playground is 

where community is built, 
and connections are formed. 
We want to ensure that no 
family is left out of their lo-
cal playground. That’s why 
our goal is to equip com-
munities with swings that 
are inclusive to all children, 
regardless of their ability, in 
their vital early years” Ms 
Ghatt said.
A call was issued late last 
year for businesses to spon-
sor the new swings and 
Council was overwhelmed 
with the response.
Liverpool Mayor Ned Man-
noun has thanked the lo-
cal business and schools 
which have sponsored the 
new swings, saying he was 
proud that Liverpool is the 
first Council in South-West-
ern Sydney to get on board 
with the initiative.
Mayor Mannoun said Coun-
cil is committed to ensuring 
Liverpool is an inclusive 
city and is thrilled to part-
ner with such an incredibly 
worthy social enterprise as 
Play for All Australia.
Liverpool Chamber of Com-

merce President Dimitri 
Karam said the program 
provided a creative and in-
novative way to make sure 
children get an equal op-
portunity within our local 
community.
At the program’s launch, 
Play For All Australia, and 
local businesses will dial up 
social inclusion by setting 
up a tech-enabled inclusive 
infant swing seat at Casula 
Parklands Playground that 
will visibly promote the pro-
gram both online and in the 
local community.
“The tech-enabled swing 
has a built-in counter that 
will record every swing pro-
viding a fun and interactive 
way for the community to 
join the cause because the 
more swings made on it, the 
faster the sponsored inclu-
sive swing seat upgrades 
are unlocked across the 
community,” Ms Ghatt said.
Following the completion of 
the community activation 
the sponsored swings will 
be installed at the following 
playgrounds:

Play It Forward to launch in Liverpool
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Carnes Hill Park, Miller 
Park, Scott Memorial Park 
and Apex Park sponsored 
by the Liverpool Catholic 
Club
Casula Parklands play-
ground sponsored by the 
Clark Family
Judy Pack Park sponsored 
by the Liverpool Chamber 
of Commerce
Black Muscat Park spon-
sored by Gloria Jeans Cof-
fee Chipping Norton and 
Chipping Norton public 
school
Macleod Park sponsored by 
Liverpool Council
Jardine Park sponsored by 
Thrive Disability
Voyager Park sponsored by 
Marcus’ Family
Cameron Park and Lake-
side Park sponsored by In-
termodal.    
LAUNCH
11am, Friday 20 January
Casula Parklands
OUR SPONSORS
Thrive Disability Support 
Services
“At Thrive Disability Sup-
port Services, we work to 
create a supported platform 
for all to participate and 
achieve an inclusive com-
munity without limits.  The 
Play it Forward program is 
helping to connect all chil-
dren to the community in a 
safe play environment and 
Thrive Disability Support 
Services appreciates the 
opportunity to be involved 
and be a proud sponsor in 
this great initiative.  Every 
time a Swing goes up is a 
BIG Hi-Five for all.” 
Brigitte Ali

Director, Thrive Disability 
Support Services
Liverpool Catholic Club
“Liverpool Catholic Club 
operates to support our lo-
cal community. The Play it 
Forward initiative reflects 
on our values and goals and 
we are proud and privileged 
to contribute towards giv-
ing our local children and 
their families a play equip-
ment that is inclusive and 
promotes belonging, learn-
ing and fun for all, close to 
their homes”
Van Nguyen
Director
The Clark Family
“Community requires being 
involved. Sometimes that 
requires you to roll up your 
sleeves, and other times to 
put you hand in your pock-
et. Do what you can, when 
you can.”
Michael Clark,
The Clark Family
#casulaclarkies
Liverpool Chamber of Com-
merce
“ Liverpool Chamber of 
Commerce & Industry is 
privileged to partner with 
Play for All Australia to 
upgrade our swings in our 
parks to make play inclusive 
for everyone. No children 
should be left out of our 
parks. This is a great inno-
vation to make sure all our 
children in the community 
are given an equal opportu-
nity to Play and Develop.” 
Dimitri Karam
President, Liverpool Cham-
ber of Commerce & Indus-
try
Gloria Jeans Chipping Nor-

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

ton 
Gloria Jeans Chipping Nor-
ton is deeply connected 
with the local community 
who we have been serving 
for many years now. We 
truly regard our customers 
as family and being a local 
resident myself and and 
seeing my kids complete 
primary school at Chip-
ping Norton Public, it really 
was a no brainer for me to 
team up with the school and 
sponsor the Play it forward 
project to give all kids the 
opportunity to enjoy our lo-
cal park facilities.’
Bill Dennaoui
Director, Gloria Jeans Chip-
ping Norton
Chipping Norton Public 
School
‘Inclusion creates a sense 
of belonging. At Chipping 
Norton Public School and 
in our local community we 
want all children and fami-
lies to feel a sense of inclu-
sion and belonging. This 
project promotes and ex-
emplifies inclusion! We are 
very proud to be part of it.’
Shelley Diamond,
School Principal 
National Intermodal
“There is nothing more 
likely to make you smile 
than hearing the excite-
ment in a child’s laughter 
as they swing higher and 
higher. Every child should 
have the chance to feel that 
excitement, no matter what 
their abilities. These swings 
make that possible.”
Kylie Hargreaves
Government & Stakeholder 
Relations
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