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السين ..ميقاتي إلعادة
غضب يف الشارع ُ
تسمية احلريري  ..وال مرشح «للقوات»

خميس الطوفان :تسونامي السيارات على أوتوسرتاد الناعمة  -بريوت
وحاالت اإلفالس والصرف
العمل،
من
التعسفي
وأزمات اخلبز والوقود،
اللبنانيني،
وودائع
وإجراءات القهر ،اليت
تقوم عليها املصارف
يف ظل اضطراب يف

سعر الصرف ،خرج عن
كل مألوف ،بني االفتتاح
الرمسي لسعر الدوالر
( 1514 -1500لرية لكل
دوالر) ،والسعر املعمول
به لدى الصيارفة ،ويف
السوق السوداء ،والذي

 Luxuryللسفر والسياحة

يرتاوح بني  2050و،1930
هبوطًا إىل  1850لرية لكل

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

والقنابل الصوتية من أجل
تفريق املتظاهرين.
بالتوازي ،أفيد بانطالق
عملية كربى للحشد الشعيب
والقوات األمنية العراقية
ملالحقة فلول داعش غرب

شهد العاصمة العراقية
حتت
تظاهرات
بغداد
دعم خيار التظاهر
شعار:
ُ
السلمي ،ودعوة لطرد
املخربني ،وأيضًا دعوة
لطرد املخربني ورفضًا
االمريكية
للتدخالت
واإلسرائيلية.
املتظاهرون توجهوا صوب
ساحة التحرير انطالقًا من
شارع فلسطني واحلبيبية
والشعب ورفعوا الفتات
دعم للمرجع الديين السيد
ورددوا
علي السيستاني
ُ
ُهتافات بيعة المسه.
ويف كربالء أصيب عدد
مناملتظاهرين وسط املدينة
خالل اشتباكات بني القوات
األمنية واملتظاهرين الذين
حاولوا اقتحام مبنى احلكومة
احمللية يف حي البلدية.
طب يف دائرة
مصدر
يّ
صحة كربالء قال إن قوات
مكافحة الشغب استخدمت
القنابل املسيلة للدموع

صحراء األنبار.
ّ
شنه
وأحبط احلشد هجومًا
تنظيم داعش على نقطة
أمنية يف أطراف قرية البو

التتمة على الصفحة 21

إضراب عام مفتوح وتظاهرات
يف  250مدينة فرنسية
شهدت العاصمة باريس
املدن
من
والعديد
االزل
امس
الفرنسية
اخلميس إضرابات واسعة

اعرتاضًا على السياسة
املعيشية اليت تفرضها
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نتنياهو :إسرائيل هلا «احلق
الكامل» بضم غور األردن

الوزراء
رئيس
أعلن
بنيامني
اإلسرائيلي
إسرائيل
إن
نتنياهو
هلا «احلق الكامل» يف

ضم غور األردن ،رغم
حتذير كبرية املدعني يف
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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تظاهرات يف بغداد دعماً لسلمية االحتجاجات
ورفضاً للتدخالت األمريكية واإلسرائيلية

اإلستشارات بني الطوفان واإلفالس :رهان على قرار ا َ
حلراك!

ثالثة أيام تفصل البالد
عن اختبار القدرة على
إجراء االستشارات النيابية
اعرب
اليت
امللزمة،
الرئيس ميشال عون عن
ارتياحه لتحديد موعدها،
آم ًال يف تشكيل حكومة
جديدة تضطلع بتحقيق
اإلصالحات ،وخترج البلد
من األزمة اخلانقة اليت
تعصف به ،وتستجيب
ملطالب الشعب اللبناني.
االستشارات،
وعشية
بدا املوقف بالغ الغموض
الطوفان
بني
واحلذر
الذي عطل السري على
الناعمة-
اوتوسرتاد
محل فريق
حيث
بريوت،
َّ
بعبدا وزير االشغال العامة
والنقل يوسف فنيانوس
املسؤولية ،وذكرت بإحالة
ملف الفيضانات العائدة
ملياه الصرف الصحي يف
منطقة الرملة البيضاء،

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

كنعان بعد جلنة املال :سنضيف اي وفر يتحقق من الصحة اىل اعتمادات الدواء
واالستشفاء وبت اعتمادات مشاريع الطاقة بعد التدقيق جبدول املشاريع
عقدت ،امس االول اخلميس،
جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
يف حضور وزيري الطاقة واملياه
والصحة العامة يف حكومة
تصريف األعمال ندى بستاني
ومجيل جبق ،والنواب :حكمت
ديب ،سيمون ابي رميا ،سليم
عون ،ادي ابي اللمع ،حسني
احلاج حسن ،حممد اخلواجة،
االن عون ،قاسم هاشم ،ادي
معلوف ،ميشال معوض ،طوني
فرجنية ،جوزف اسحق ،علي
املقداد ،غازي زعيرت ،سيزار
ابي خليل ،ماريو عون ،عدنان
طرابلسي ،ايوب محيد ،علي بزي،
عاصم عراجي ،دميا مجالي ،بوال
يعقوبيان ،حسني جشي ،حسن
فضل اهلل ،فيصل الصايغ ،علي
عمار ،هادي ابو احلسن ،بالل عبد
اهلل ،روال الطبش ،زياد حواط،
نزيه جنم ،حممد القرعاوي ،هنري
حلو ،انور اخلليل ،مروان محادة،
امني شري وابراهيم املوسوي،
رئيس هيئة البرتول وليد نصر،
املديرين العامني للمالية االن
بيفاني ،للنفط اورور فغالي،
للموارد املائية فادي قمري،
ملؤسسة مياه بريوت وجبل
لبنان جان جربان ،ملؤسسة
مياه الشمال خالد عبيد ،ملياه
لبنان اجلنوبي وسيم ضاهر،
ملؤسسة مياه الليطاني سامي
علوية ،مدير الواردات يف وزارة
املالية لؤي احلاج شحادة ومديرة
املوازنة كارول ابي خليل.

كنعان

وعقب اجللسة حتدث رئيس
اللجنة ،فقال« :اقرينا يف جلسة
اليوم موازنيت وزارتي الطاقة
واملياه والصحة العامة .لكن،
اريد أن اشري بداية اىل مقررات
جلسة موازنة وزارة االتصاالت،
حيث جرى تعليق  100مليار
لرية واردة ضمن قانون برنامج
االلياف الضوئية هلذا العام،
وطلبنا معرفة تفاصيل املشروع
الذي يستمر رصد االعتمادات له
منذ سنوات ،واالعتماد يصل اىل
 700مليار لرية ،فيما ما نفذ من
املشروع مل يتخط ال %6حسبما
أعلن لنا وزير االتصاالت سابقا.
لذلك ،ال ميكن للجنة املال ان
توافق على االستكمال بهذه
الوترية قبل تزويدنا من قبل
وزارة االتصاالت وأوجريو بكل
التفاصيل قبل اجللسة األخرية
للجنة املال لالطالع عليها والبت
بها».
اضاف النائب كنعان« :هناك
كذلك حتويالت بقيمة 1700
مليار جرى نقاش حوهلا من
قبل رئيس جلنة االتصاالت
النائب حسني احلاج حسن وعدد
من النواب ،ومت الطلب بكتاب
خطي سنوجهه اليوم اىل وزارة
االتصاالت لتزويدنا بالتفاصيل
الكاملة .كذلك تطرقنا اىل ارقام
شركات اخللوي وارباحها اليت
تتجاوز ال 1000مليار بالسنة،
وهو مال عام يدار من قبل
الشركات ،ما يتطلب توافر رقابة
باحلد االدنى على هذه األموال،
لذلك ،سنضمن املوازنة مادة

الراعي استقبل وفدا قضائيا دوليا وتسلم الوثيقة
النهائية للمؤمتر املسيحي العربي

سعيد :على لبنان تقديم خيار بعيد
عن املواقف السياسية املتغرية

البطريرك الراعي مستقبال الوفد

النائب ابراهيم كنعان مرتئسا الجلسة
قانونية بهذا اخلصوص».
وعلى صعيد موازنة وزارة
الطاقة ،قال« :طرحنا كل
مسائل الكهرباء يف جلسة اليوم.
وطلبنا تزويدنا بكل املشاريع
االستثمارية للطاقة وجبدول
حوهلا حيدد الكلفة واملناطق قبل
البت نهائيا باالعتمادات اليت
تتعلق بها».
واشار اىل «اعرتاض من قبل عدد
من الزمالء النواب على استمرار
مساهمة الدولة يف مركز الطاقة
الذي هو مجعية ،وقد علقنا
هذا البند للبت به نهائيا مع
اجلمعيات والتخفيضات األخرى
يف اجللسة األخرية للجنة املال
اليت كانت حمددة الثالثاء ،وقد
نزيد عليها جلسة اضافية بسبب
االستشارات النيابية احملددة
اإلثنني».
وعلى صعيد عدم تعيني جملس
ادارة لكهرباء لبنان ،اشار
كنعان اىل أن «وزيرة الطاقة
واملياه ندى بستاني شرحت أن
املسألة تتعلق بقرار سياسي
يتخذه جملس الوزراء ،وان السري
الذاتية باتت جاهزة لعرضها على
طاولة احلكومة ،وهو ما سيتم
الفصل به يف اوىل جلسات
احلكومة املقبلة».
اما يف ما يتعلق باهليئة الناظمة،
اوضح كنعان ان «وزيرة الطاقة
اشارت اىل قانون قديم يعود
اىل العام  2012مل يتم التقيد به
جلهة تعديل نظام اهليئة الناظمة،
وهو برسم احلكومة اليت جيب ان
حتيل مشروع قانون يف خصوصه
اىل اجمللس النايابي».
وعن اخنفاض سلفة خزينة
الكهرباء من  1750مليار العام
املاضي اىل  1500هذا العام،
اشار كنعان اىل أن «وزيرة
الطاقة اعلنت عن ضبط  33الف
خمالفة زودت اللجنة بتفاصيلها،
كما شرح املدير العام ملؤسسة
كهرباء لبنان عن التطور احلاصل
يف تنفيذ بعض اجزاء خطة
الكهرباء املقرة يف جملس
الوزراء ،ما ادى اىل حتسني
الوضع اىل حد ما».
وتابع« :تطرقت االسئلة كذلك
اىل دير عمار والتلزيم وحتويل
معامل انتاج الكهرباء من الفيول
اىل الغاز ،مع ما حيمله من وفر
يصل اىل  %40من الكلفة

احلالية ،وصوال اىل زيادة
التعرفة مبا يسمح بتسديد الكلفة
ووقف الدعم».
وعلى صعيد النفط ،قال كنعان:
«كان هناك تأكيد من وزيرة
الطاقة ان حفر اول بئر للنفط
سيتم يف شباط  ،2020ودورة
الرتاخيص الثانية تنتهي يف
كانون الثاني  ،2020والبلوك 9
يف نهاية العام  .2020ما يعين
ان ملف النفط يأخذ املدى
الالزم مبا ما حيمله من أهمية
للبنان» ،واشار اىل ان «ما
يسري بالنفقات التشغيلية
وبدالت األتعاب واجلمعيات على
الوزارات األخرى يسري على
وزارة الطاقة».
أما على صعيد وزارة الصحة،
فاشار اىل «البحث يف موضوع
املستشفيات احلكومية ومساهمة
الدولة ب 11مليار  700مليون
فيها .وقد جرى الطلب من
وزير الصحة تزويد اللجنة بتقرير
مفصل حول هذه املستشفيات
واملساهمات واملعايري املعتمدة
للتوزيع ،وقد وعد معالي وزير
الصحة بأن هذا التقرير سيكون
صباح غد على طاوليت».
وعلى صعيد اجلمعيات ،قال:
«هناك مجعيات حتصل على
مساهمات من أكثر من وزارة،
من الصحة والشؤون االجتماعية
واماكن أخرى ،وهو ما ال جيوز.
وقد طلبنا نسخة من كتاب وزير
الصحة اىل جملس الوزراء حول

الغاء الكثري من املساهمات،
وسنتسلم نسخة من هذا الكتاب
غدا».
وأعلن ان «اي وفر ميكن
ان يتحقق يف وزارة الصحة
وامكنة أخرى ،سنضيف النسبة
األكرب منه اىل اعتمادات الدواء
واالستشفاء ،يف ضوء معاناة
اللبنانيني والطلب املتزايد،
ولن نبخل على هذين البندين،
من دواء واستشفاء ،بأي وفر
ميكن ان حنققه يف دراستنا هلذه
املوازنة».
وعن التخفيضات املقرتحة،
اوضح كنعان ان «الدعوة مفتوحة
للزمالء النواب باملشاركة يف
اجللسات ،واالقرتاحات اليت خنرج
بها نصدرها باالمجاع .واذكر بأن
مسار التخفيض بدأناه يف جلنة
املال يف العام  .2010وتوصلنا
اىل وفر يف العام  2017وصل
اىل  1200مليار جرى ردهم يف
اهليئة العامة .وقد خفضت جلنة
املال  500مليار من موازنة العام
 2018اقرتها اهليئة العامة.
وميكن القول ان جلنة املال
سبقت اجلميع ،مبن فيهم احلراك،
يف موضوع الفساد وضبط اهلدر
والتدقيق باحلسابات املالية وفتح
امللفات والذهاب اىل اجلمعيات
واالبنية املؤجرة .وكله مثرة عمل
مضن قامت به جلنة املال .وحنن
حريصني على اخذ موافقة اللجان
املختصة املتواجدة يف اجتماعاتنا
يف كل جلسة من جلساتنا».

املرابطون نددوا بالتدخل االمريكي
يف شؤون هونغ كونغ

نددت «حركة الناصريني املستقلني  -املرابطون» ،يف بيان ،ب
«تدخل الواليات املتحدة االمريكية املباشر يف شؤون مقاطعة هونغ
كونغ يف مجهورية الصني الشعبية» .واعتربت ان «القيادة الصينية
احلكيمة قادرة على حل االشكاالت الداخلية ،حبرصها على تقدم
مواطنيها وازدهارهم وممارستهم الدميوقراطية احلقيقية ضمن إطار
وطنهم االم».
ودعت «اجملتمع الدولي ومنظمة االمم املتحدة وكل الدول الرافضة
للهيمنة االمريكية اىل الوقوف حبزم ضد االنتهاكات االمريكية،
ووضع حد للغرور واملكابرة والتعديات االمريكية».
وذكرت ب «السجل االمريكي احلافل باجلرائم منذ القصف
الذري هلريوشيما وناكازاكي مرورا باحلرب الغامشة يف فيتنام،
والتدمري الشامل ألفغانستان وصوال اىل جمازر العراق ،واعالنها
عن مسؤوليتها املباشرة يف غزو بلدان مستقلة ،وختريبها وتدمري
بنيانها السياسي واالجتماعي واالقتصادي».

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
وفدا من هيئة املتابعة للمؤمتر
املسيحي العربي الذي انعقد يف
باريس ،برئاسة الدكتور فارس
سعيد الذي قال بعدما سلم
الراعي الوثيقة النهائية« :أتينا
اليوم من أجل أخذ بركة سيدنا
البطريرك الراعي الذي نعتربه
الضامن للبنان العيش املشرتك
ولبنان الدولة املدنية املرتكزة
على حقوق الفرد واملواطن منذ
العام  ،1920ألن قيام هذه
الدولة هو من أساس العمل
الذي قامت به بكركي».
أضاف« :سلمنا صاحب الغبطة
الوثيقة السياسية الصادرة عن
املؤمتر املسيحي العربي الذي
انعقد يف باريس يف  23أكتوبر
مبشاركة حوالي مئة شخصية
أردنية،
سورية،
لبنانية،
عراقية ،فلسطينية ومصرية،
من مسلمني ومسيحيني .كما
سلمناه البيان السياسي الذي
مت التصويت عليه من قبل كل
املشاركني يف املؤمتر ويؤكد
على ثالثة أمور :انتساب
أوطانهم
اىل
املسيحيني
املستقلة يف إطار عامل عربي
معاصر ،وقيام الدولة املدنية
اليت ترتكز على حقوق املواطن
الفرد ،والعمل من أجل عروبة
تتسع للجميع وال ترتكز على
الدين بل على رابطة ثقافية
تتسع جلميع املواطنني».
وختم« :مير لبنان بلحظة

خيارات تارخيية كربى وعليه أن
يقدم خيارا بعيدا عن املواقف
دوما.
املتغرية
السياسية
وتنفيذا ملقررات املؤمتر سيكون
هناك هيئة متابعة يف كل بلد،
على أن ينعقد مرة سنويا ونبحث
مع اجلامعات يف طرق تفعيل
البيان السياسي للمؤمتر».

زوار

كما استقبل الراعي كال من
الوزير السابق ابراهيم الضاهر،
القاضي جان فهد ،ورئيس حركة
«األرض» طالل الدويهي.
وكان استقبل وفدا من احملكمة
املنازعات
لتسوية
الدولية
يف لندن ،برئاسة املستشار
القاضي نبيل بو غنطوس،
رئيس الوحدة القضائية اخلاصة
بتوطيد السلم االهلي يف
لبنان والتابعة للمحكمة الدولية
لتسوية املنازعات يف لندن.
وعرض الوفد مع الراعي
تفاصيل محلة «سالم بريوت
« املنطلقة من قرار احملكمة
الدولية لتسوية املنازعات،
واليت تهدف اىل «اجياد صلة
وصل وتواصل ،بني السلطات
الرمسية اللبنانية وبني من
ينتدبهم احلراك الشعيب للتحدث
بامسه ،وذلك بهدف تنفيس
اجواء االحتقان القائمة يف
البالد».
وقد أثنى الراعي على الفكرة،
وأكد «ضرورة االستجابة ملطالب
الشارع احملقة املتمثلة بصرخات
احلراك املدني».

املكتب االعالمي للحريري نفى
اتصاله باجلبري :حوار مزعوم وال
ميت إىل احلقيقة بصلة

اصدر املكتب اإلعالمي لرئيس حكومة تصريف األعمال سعد
احلريري بيانا جاء فيه »:اورد الصحايف سركيس نعوم يف مقاله
املنشور بعدد جريدة «النهار» باألمس أن «الرئيس املستقيل سعد
احلريري اتصل بصديقه منذ أيام الدراسة اجلامعية يف جورجتاون
وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية عادل اجلبري ،وطلب منه
إيصال حتيته وسالمه إىل طويل العمر ولي عهدها األمري حممد بن
سلمان ،واالستفسار عن إرشاداته ومواقفه .وكان جواب األمري
عرب اجلبري:
«مسو ولي العهد مليح ويسلم عليك ويقول لك عندما كنت عنده
وأبلغته ترشحك أو اعتزامك ترشيح ميشال عون للرئاسة اعرتض
على ذلك .فأجبته أنك ستنتخبه وأنك ستكون مسؤوال عن نتائج
ذلك .وعليك اآلن أن تتحمل نتائج هذا املوقف».
يهم املكتب اإلعالمي للرئيس احلريري «أن يؤكد أن هذا االتصال
مل حيصل ،وكل ما ورد يف احلوار املتخيل املزعوم ليس صحيحا
على اإلطالق ،وال ميت إىل احلقيقة بصلة».
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لـبنانيات

املشنوق زار دريان :األمور جتاوزت رئيس اجلمهورية :اولويات احلكومة العتيدة اجلميل التقى يف نيقوسيا الرئيس القربصي
صالحيات رئاسة احلكومة وادعو اىل حتقيق االصالحات الضرورية ومكافحة الفساد وتوافق على أهمية إنشاء جمموعة عمل تعنى
بتقديم احلوار بني الدول واحلضارات
حكومة مصاحلة مع العرب والغرب وتصحيح االعوجاج يف االدارات واعادة الثقة

املفتي دريان مستقبال املشنوق

زار النائب نهاد املشنوق ،امس
االول ،مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان وعرض معه
االوضاع والشؤون احلالية.
بعد اللقاء قال املشنوق:
«قبل سبعة أشهر حتدثت عن
التمادي يف احلديث عن السنية
السياسية ،وعن جتاوز صالحيات
رئاسة احلكومة ،فقامت الدنيا
ومل تقعد علي ،وتبني اليوم أن
ثالثة أرباع الناس يف البلد يرون
الصورة نفسها يف إدانة كاملة
لكل السياسة املعتمدة اليت
أوصلت البالد إىل هنا».
وحذر من أن «األمور جتاوزت
مسألة صالحيات رئاسة احلكومة
وباتت متس الكرامات ،وبشكل
خاص الكرامة الوطنية ملوقع
الرئاسة الثالثة وكرامة اهل السنة
الذين ميثلهم رئيس احلكومة يف
النظام املعتمد ،سواء يف التأليف
أو التكليف أو التشاور من حتت
الطاولة وفوق الطاولة باجتماعات
جيريها أشخاص من غري أصحاب
الشأن يف أمكنة ال يفرتض أن
جترى املشاورات فيها» ،مؤكدا
أن هذا «يزيد من الكبت واإلحباط،
ويضرب احلصانة الوطنية للرئاسة
الثالثة ،وهو ما جرى التمادي به
يف األيام األربعني األخرية».
وكشف املشنوق أنه طرح
«على مساحة املفيت عقد اجتماع
للمنتخبني من كل الفئات،
واعتماد
والتفاهم
للتشاور
املعايري اليت وضعها الرئيس
سعد احلريري لتشكيل احلكومة
ومناقشتها بشكل جدي واعتماد
هذه املعايري للتشكيل».
وإذ أكد أن «هذا احلراك ،وأنا
واحد من املدانني فيه ،مثلي مثل
غريي ،هو أنزه وأشرف وأصدق
حراك حصل يف تاريخ لبنان»،
دعا إىل «حكومة مصاحلة مع
الناس يف الشارع ومع مطالبهم
اليت كلها حمقة».
كما دعا إىل «حكومة مصاحلة مع
العرب والغرب ألن احلصار علينا
سببه وجود صدام أمريكي -
إيراني يف املنطقة ،واألمريكيون
يعتمدون حرب الدوالر ،وأمام
هذه املواجهة املالية اجلميع
ضعيف وحنن ندفع مثن هذه
املواجهة».وأضاف« :أينما وجدت
السياسة اإليرانية ،يف لبنان
أو يف العراق ،جند هذا احلصار
وهذه املواجهة ،ألن اإليرانيني
عمليا مل يكونوا وال مرة جزءا من
االستقرار يف أي مكان وجدوا
فيه بل العكس ،ما يزيد من
األزمات اليت على احلكومة املقبلة
أن حتاول معاجلتها» .ودعا إىل
«مناقشة االسرتاتيجة الدفاعية
الوطنية اليت لن تنتهي أزماتنا

قبل أن نصل إليها وال خالص لنا
إال بإقرارها».
وردا على سؤال حول من سيسمي
خالل االستشارات النيابية ،أجاب
املشنوق« :هناك مثل إنكليزي
يقول :حني تصل إىل اجلسر،
تعربه» ،وتابع« :اإلثنني أقرر من
سأمسي».
وأكد املشنوق أن «احلصار
العربي والغربي على لبنان سببه
إلغاء اخلط الفاصل بني الدولة
وبني «حزب اهلل» ،فما عادوا
جيدون من يتحاورون معه ،وباتوا
يعاملون لبنان على أنه «حزب
اهلل» ،داعيا إىل «إعادة رسم
هذا اخلط الفاصل» .وتابع:
«هذا التطور جعل لبنان وحيدا
أمام األزمة املالية واالقتصادية،
يف حني كان العرب والغرب
يقفون إىل جانب لبنان ،لسنوات
على
ويساعدوننا
وسنوات،
مواجهة مشكالتنا».
ورد املشنوق على الوزير سليم
جريصاتي دون أن يسميه قائال:
«مؤسف أن يتحدث وزير صديق
بهذه الطريقة املهينة وأن يتهم
رؤساء احلكومات السابقني»،
واصفا إياهم بأنهم «أخيار وأحرار
واللبنانيني
بيئتهم
وميثلون
ووطنيتهم ،وهم أشرف من
الكالم الذي قيل عنهم».
واضاف« :ال أعتقد أن هذا موقف
رئيس اجلمهورية ،ولكن إذا كان
هذا هو جو الرئاسة فمؤسف فعال
أن يصل أسلوب التخاطب إىل
هذه الدرجة من الدونية ومن
احتقار آخرين منتخبني ،تسلموا
مناصب سيادية وكانوا رؤساء
حكومات لفرتات طويلة ،خصوصا
أنهم قالوا كالما يتعلق بالدستور
ويتعلق بالسياسة ومل يقولوا
كالما شخصيا».
وختم املشنوق بإعالنه رفض
«الطريقة اليت أهانت موقوفني
من سعدنايل أجربوا على كالم
«إهلي» حبق مسؤول كبري» ،مطالبا
«قيادة اجليش ،وقائد اجليش
الذي هو رجل جدارة وتوازن
وتعقل وانسجام مع روحية كل
الشعب اللبناني ،أن جيري حتقيقا
فعليا للتأكد مما جرى ،واختاذ
إجراءات فورية ألن «امسحولي
بالتعبري» هذه سعدنايل وليس
أي مكان ،وهذه بلدة «بينشاف
احلال فيها» ،ويف كل املهمات
رجاهلا قادرون ،وسعدنايل مدينة
عزيزة علي شخصيا وأهلها رجال،
رجال خنوة وكرم وقدرة وشيخها
كبري الشجعان» ،مضيفا« :أمور
مشابهة حصلت يف طرابلس،
ويف صور أيضا رأينا الذين
اعتدي عليهم يعتقلون واملعتدين
مل يعتقلوا».

الرئيس ميشال عون مستقبال الوفد
واصل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا لقاءاته
مع خمتلف اهليئات واالحتادات
لالطالع على اوضاعهم ومعاجلة
الشؤون املتعلقة بهم.

القضاء االعلى

ويف هذا السياق ،استقبل
الرئيس عون ،رئيس جملس
القضاء االعلى القاضي سهيل
عبود واعضاء اجمللس ،املدعي
العام التمييزي القاضي غسان
عويدات ورئيس هيئة التفتيش
القضائي القاضي بركان سعد،
والقضاة هيالنة اسكندر ،ماهر
شعيتو ،ايليان صابر ،كلود
كرم وسهري احلركة.
ومت خالل االجتماع عرض اوضاع
القضاء وعمل احملاكم ودور
اجلسم القضائي يف عملية
مكافحة الفساد واخلطة الواجب
اعتمادها ،اضافة اىل اعداد
دراسة الدخال تعديالت على
قانون العقوبات ،ال سيما ما
يتعلق منها بعمل احملاكم.
وبعد االجتماع اوضح القاضي
عبود ان البحث «تناول كل ما
يتعلق بعمل القضاء وامكانيات
تفعيل العمل القضائي» ،وقال:
«عرضنا مع فخامة الرئيس ما
قمنا به حتى اآلن وخطة العمل
الستنهاض
وضعناها
اليت
العمل القضائي .كما استمعنا
اىل توجيهات فخامته يف هذا
اجملال».

نقباء املهن الحرة

واستقبل الرئيس عون وفدا من
نقباء املهن احلرة ،ضم نقباء
االطباء يف بريوت الربفسور
شرف ابو شرف ،صيادلة
لبنان الدكتور غسان االمني،
اطباء االسنان يف الشمال
الدكتورة رىل ديب خلف ،اطباء
االسنان يف بريوت الربوفسور
روجيه ربيز ،حمرري الصحافة
جوزف القصيفي واملمرضني

واملمرضات مرينا ابي عبد اهلل
ضوميط.
واطلع الرئيس عون من اعضاء
الوفد على اوضاع العاملني
يف نقاباتهم والظروف اليت
االوضاع
نتيجة
يواجهونها
الراهنة .واستمع اىل وجهة
نظرهم باالحداث اجلارية والسبل
الكفيلة مبعاجلة ما يشكون منه
ومقرتحاتهم
تداعيات،
من
ملواجهة املرحلة الراهنة.
وتواىل على الكالم النقباء
احلاضرون وقدموا مقرتحات
عملية رأوا ضرورة حتقيقها بعد
تشكيل احلكومة اجلديدة.

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون باعضاء
الوفد ،شارحا هلم الظروف
الراهنة يف البالد والتطورات
ان
مؤكدا
واملستجدات،
العتيدة
احلكومة
«اولويات
ستكون بتحقيق االصالحات
الضرورية يف خمتلف القطاعات
مكافحة
عملية
واستكمال
االعوجاج
وتصحيح
الفساد
واخللل يف عمل ادارات الدولة
ومؤسساتها».
وركز الرئيس عون على «اهمية
التعاون بني نقباء املهن احلرة
واملسؤولني يف خمتلف الوزارات
وضرورة عقد اجتماعات مشرتكة
تتخللها ورش عمل تطرح كل
القضايا العالقة» ،مشددا على
«اهمية اعادة الثقة بالدولة
نقباء
داعيا
ومؤسساتها»،
املهن احلرة« ،كل يف جماله،
اىل العمل لتحقيق هذا التوجه»،
معربا عن امله «يف ان تتشكل
احلكومة اجلديدة يف اسرع وقت
ممكن لتبدأ يف معاجلة املشاكل
اليت حتتاج عناية واهتماما
سريعني ،ال سيما منها عودة
الثقة بني الدولة واملواطنني
تعزيزا للوحدة الوطنية اليت
تبقى االساس يف قيام الدولة
من كبوتها».

احلسن عرضت مع وفد من اليونيسف مشروع
محاية االطفال

استقبلت وزيرة الداخلية البلديات يف حكومة تصريف االعمال ريا
احلسن ،يف مكتبها يف الوزارة ،وفدا من منظمة اليونيسف برئاسة
ممثلها يف لبنان يوكي موكوا يرافقه مدير العمليات يف املنظمة
حممد فيازي ومديرا مشروع محاية االطفال جوهانا اريسكون وامييه
كرم.
ومت البحث يف املشاريع اليت تنفذها املنظمة يف لبنان على صعيد
محاية االطفال يف لبنان ومشاريع أخرى تتعلق بتنمية قدرات
االطفال من خالل برامج متخصصة بالتعاون مع البلديات اللبنانية
خصوصا يف املناطق النائية.

الرئيس القربصي مستقبال الرئيس الجميل
التقى الرئيس أمني اجلميل
يف نيقوسيا الرئيس القربصي
نيكوس أناستازيادس ،الذي
دعا الرئيس اجلميل اىل «توظيف
عالقاته الدولية واالقليمية بهدف
التخفيف من حدة التوترات
وتقريب وجهات النظر مبا يسمح
ملنطقة الشرق األوسط بتاليف
مزيد من الكوارث ،خاصة وأن
هذه املنطقة باتت اسرتاتيجية
بامتياز على خلفية اكتشاف آبار
النفط والغاز األمر الذي يؤجج
القوى الكربى».
وحث الرئيس القربصي على
«إجياد مناخ من التفاهم لتمكني
الدول من استثمار هذه الثروة
وتوظيفها يف رفع مستوى
الشعوب احلياتي ويف ارساء
التطور االقتصادي والثقايف
واالجتماعي» .ومحل الرئيس
اجلميل متنياته ب»خروج لبنان
من األزمة الراهنة مبا حيفظ
سيادة الدولة وينأى بها عن
التدخالت اخلارجية».
من جهته ،لفت الرئيس اجلميل
اىل «معاناة قربص وهي
الدولة األوىل يف املنطقة اليت
تعرضت يف العام  1974لزعزعة
استقرارها جراء تسعري النعرات
اجملتمعية ،وقد انتقلت هذه

العدوى اىل لبنان قبل أن تتمدد
اىل دول أخرى يف املنطقة من
خالل تزكية العوامل الطائفية
ألهداف سياسية ،وهذا ما حصل
يف أفغانستان وايران ويف
دول الشرق بعد سقوط االحتاد
السوفياتي ،كما يف الربيع
العربي».
ولفت الرئيسان أناستازيادس
واجلميل اىل الوضع الذي تعانيه
دول أوروبا جراء تعرضها هلجمات
ارهابية .وتوافقا على «ضرورة
توثيق العالقات بني البلدين،
لبنان كبوابة عبور وتضامن مع
الدول العربية وقربص كمدخل
لالنفتاح على االحتاد األوروبي»،
كما توافقا على اهمية «إنشاء
جمموعة عمل تعنى بتقديم احلوار
بني الدول واحلضارات كمدخل
اساسي إلرساء ثقافة السالم يف
املنطقة».
كما التقى الرئيس اجلميل رئيس
ماريوس
القربصي
الربملان
قارويان وسفرية لبنان يف
قربص كلود حجل.
ويتابع مشاركته يف املؤمتر
الدولي حول «مستقبل الشرق
األوسط ومعادلة التوازن اجلديد
بني القوى الدولية» املنعقد يف
العاصمة القربصية نيقوسيا.

أبي رميا :حلكومة حتظى بثقة احلراك وجملس النواب

التقى عضو تكتل لبنان القوي
النائب سيمون ابي رميا وفدا
من احلراك الشعيب يف جبيل
ومعهم كتاب مفتوح حيمل
مطالبهم.
واكد ابي رميا ،وحبسب
«تأييده
االعالمي،
مكتبه
للمطالب املعيشية واالجتماعية
واحلياتية احملقة املرفوعة من
قبل احملتجني يف الساحات»،
الفتا اىل انها «حقوق طبيعية
للمواطن» ،واعدا انه «سريفع
الكتاب اىل تكتل لبنان القوي
الذي ينتمي اليه».
ويف نقاش حول البنود
املطروحة ،ايد ابي رميا
بوضع
املتعلقة
«املطالب
خطة اقتصادية تنشل البالد
من االنهيار والعمل على
إقرار اآلليات الالزمة حملاسبة
الفاسدين وادانتهم ،وإقرار
األموال
استعادة
قانون
املنهوبة» ،مذكرا ان «التكتل
هو من تقدم باقرتاح قانون
«الستعادة األموال املنهوبة»
إضافة اىل قانون «إنشاء
حمكمة خاصة ملكافحة اجلرائم
املالية».
وذكر ابي رميا انه ينتمي اىل

تيار حيمل لواء مكافحة اهلدر
والفساد ،وقد تقدم هلذه
الغاية اىل اجمللس النيابي
بسلسلة قوانني تصب يف هذا
اهلدف منها ما أقر وأصبح نافذا
كقانوني «احلق يف الوصول اىل
املعلومات» و»محاية كاشفي
الفساد» ،بينما ينتظر البعض
االخر جلسة نيابية إلقراره.
أما فيما يتعلق بإجراء انتخابات
نيابية مبكرة ،استمع ابي رميا
اىل رأي املشاركني حول
القانون االنتخابي األفضل الذي
جيب خوض االنتخابات على
أساسه وكانت أفكار عديدة
منها القانون النافذ احلالي.
وفيما خص تشكيل احلكومة
العتيدة لفت ابي رميا اىل
ضرورة تأليف حكومة تعرتف
باحلالة الشعبية اجلديدة بعد
 17تشرين لناحية وجود
االختصاصيني فيها وممثلني
عن احلراك ،وتطمئن الكتل
النيابية املوجودة يف الربملان
يف الوقت ذاته» ،مشريا اىل
ان «هناك  4أيام تفصلنا عن
موعد االستشارات النيابية
امللزمة لتكليف رئيس جديد
للحكومة».
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لـبنانيات

جعجع بعد اجتماع التكتل :سلوك السلطة كفيل بإشعال أضخم الثورات
واملطلوب حكومة متخصصة مستقلة بالكامل

حذر رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع من «الويل
ألمة سائسها ثعلب وفيلسوفها
مشعوذ وفنها فن الرتقيع
والتقليد .ويل ألمة حكومتها
حكومة التقليد والرتقيع واعادة
استنساخ القديم من جديد»،
مؤكدا أن «ما جيري اليوم هو
قمة انعدام اإلحساس مع الناس
والال مسؤولية ،هو قمة خداع
الناس واالستمرار متاما يف
النهج نفسه الذي كان سائدا،
ولو بوجوه جديدة شكال ،قدمية
ممارسة وأسلوبا».
ولفت إىل أنهم «يتحدثون عن
حكومة تكنوسياسية وعن ممثلني
للحراك يف حماولة لتقزيم
املبادىء العامة للثورة ومطالبها
االقتصادية واملعيشية احملقة،
كأن مشكلة الثورة واحلراك
هي مشكلة حصص أو مشكلة
متثيل وزاري داخل السلطة أو
مشكلة شراكة بني الثورة وبني
من تثور عليهم؟ ومن ميكنه
أن يدعي متثيل الثورة والنطق
بامسها أصال؟».
وشدد على أن «الوضع
يف
املعيشي
االقتصادي
مكان ،وقوى السلطة تتصرف
كأنها تعيش على املريخ ،لبنان
ينهار بالكامل وقوى السلطة
ذاتها ما زالت مصرة على
حماولة صرف اكثريتها النيابية
الدفرتية يف السلطة التنفيذية،
فيما األكثرية الشعبية باتت يف
املوقع املقابل متاما .ويسألونك
بعد ملاذا الشعب يثور ،ثم
خيربونك بعد عن مؤامرات خارجية
وسفارات تقف خلف الثورة؟ ان
سلوك السلطة احلاكمة كفيل
لوحده بإشعال أضخم الثورات
من دون منة من أي سفارة أو
أي جهة أخرى».
كالم جعجع جاء يف اطاللة
مباشرة عقب انتهاء اجتماع
القوية»
«اجلمهورية
تكتل
الدوري يف معراب برئاسته،
ويف حضور نائب رئيس احلكومة
يف حكومة تصريف األعمال
غسان حاصباني ،الوزيرين يف
حكومة تصريف األعمال كميل
أبو سليمان والدكتور ريشار
قيوجميان ،نائب رئيس احلزب
النائب جورج عدوان ،النواب:
سرتيدا جعجع ،بيار بو عاصي،
وهيب قاطيشا ،عماد واكيم،
الدكتور فادي سعد ،الدكتور
أنطوان حبشي ،ماجد إدي ابي
اللمع ،شوقي الدكاش ،جوزيف
اسحق ،سيزار املعلوف ،زياد
احلواط ،أنيس نصار وجان
طالوزيان ،الوزراء السابقني:
ملحم الرياشي ،الدكتور طوني
كرم وجو سركيس ،النواب
فادي
الدكتور
السابقني:
كرم ،إيلي كريوز ،أنطوان
زهرا وشانت جنجنيان ،األمينة
العامة ل»القوات» الدكتورة
شانتال سركيس ،عضو اهليئة
التنفيذية إيلي براغيد ورئيس
جهاز اإلعالم والتواصل شارل
جبور.
وقال جعجع« :وقع احملظور،

وأصبح لبنان يف وسط عاصفة
االنهيار املالي واالقتصادي،
وذلك بعدما كانت بوادر هذا
االنهيار ومؤشراته واضحة منذ
فرتة طويلة ،ولكن من دون
أن تبادر األكثرية الوزارية
اىل اختاذ اي خطوة اصالحية
جدية يف االجتاه الصحيح ،ال
بل امعنت يف سلوكها السابق
مسرعة من عجلة االنهيار .حلت
الكارثة االقتصادية  -االجتماعية
اليت لطاملا حاولنا تنبيه القيمني
على مقدرات البالد منها ،من
دون أن حنصد يف املقابل سوى
التجاهل واالتهامات والتهميش
والتخوين واالستبعاد».
أضاف« :ما كان باإلمكان تداركه
بالقليل من اخلطوات االصالحية
واملبادرات السياسية والنوايا
احلسنة ،بات اليوم يلزمه عملية
إنعاش فورية وخطة انقاذية
ثورية جبارة حتاكي اجواء الثورة
وروحيتها وتستجيب لصرختها
ومطاليبها ،بعيدا عن نهج
املكابرة ومنطق احملاصصة
العقيم ،الذي كان السبب يف
إيصال األوضاع اىل ما وصلت
اليه اليوم».
ولفت إىل أن «اللبنانيني
صربوا دهرا على سلوك أولياء
األمر أمال يف تصحيح األداء
باجتاه اعادة النهوض بلبنان
ووقف مسار الشلل والفساد
واالهرتاء .وكان كلما ازداد
اللبنانيون صربا ازدادت هذه
السلطة تعنتا وإنكارا واستعالء
وكفرا ،حتى مل الصرب من
صربهم وتوسلوا الثورة سبيال
وحيدا لوقف هذا الكفر والعبث.
فالثورة هي النتيجة الطبيعية
إلفالس هذه السلطة ،بعدما
ادت وتؤدي دورها غري مشكورة
يف إفقار شعبها وإفالسه»،
وقال« :مل يتكبد الشعب مشقة
النزول اىل الطرق وافرتاش
األرصفة والساحات ،إال ألن
احلصول على لقمة عيشه
البديهية بات اكثر مشقة ،ومل
تتجند األمهات واآلباء ،الشابات
والشبان ،للثورة ترفا او حبا
بالتظاهر والفوضى أو النزول
إىل الطرق أو اقفاهلا ،وإمنا ألن
كل طرق التغيري الطبيعية حنو
واقع افضل باتت مقفلة ،وألن
وجعها وحرمانها وقلقها على

جعجع مرتئسا اجتماع التكتل
املستقبل والوجود واملصري
واجهته السلطة طيلة سنوات
وسنوات بعقل منغلق وقلب
مقفل وافق مسدود».
أضاف« :كلمة حق تقال ،ان
دخان اإلطارات املشتعلة على
الطرق والشحتار األسود الذي
خلفته األيادي البيض للثوار
والعمال والفقراء واملساكني،
ما هو اال انعكاس لقلوب الطبقة
ونفوسها
السوداء
احلاكمة
الظلماء وآذانها الصماء .مل
تؤمن الناس بالثورة ،اال
ألنها كفرت بالواقع القائم
يف ظل طبقة حاكمة انتهازية
مكابرة تتحكم مبفاصل النظام
السياسي ،ومبقدرات البالد
واعناق العباد من دون اي
وازع اخالقي او وطين ،ويف ظل
منظومة حماصصة تأتي باألكثر
استزالما ال باألكثر نزاهة أو
كفاءة أو استقامة».
وقال جعجع« :يف استعراض
سريع لواقع احلال يف لبنان
اليوم جند من جهة ،مؤسسات
وسياحية
وصناعية
جتارية
وفندقية تقفل ابوابها وتصرف
املئات من موظفيها كل يوم،
ويف افضل األحوال تقتطع هلم
نصف راتبهم او اكثر لكي حتاول
تأجيل إقفاهلا اطول فرتة ممكنة،
فرص عمل معدومة ،ازمات
معيشية تتهدد املواطن يف كل
حلظة ،من ازمة احملروقات اىل
ازمة الرغيف اىل ازمة الدواء
واالستشفاء اىل ازمة املعلمني
واملؤسسات الرتبوية اىل ازمة
الدوالر وازمة السيولة ،وازمة
ثقة غري مسبوقة داخليا ودوليا
بالسلطة احلاكمة وسياساتها
متوقفة
استثمارات
كافة،
ورؤوس اموال هاربة ،اسواق
وحمالت جتارية خلت من زبائنها
املعتادين يف مثل هذه الفرتة
من كل سنة ،تصدع النظام
املصريف الذي متيز به لبنان
طيلة عقود ،مواطنون عاجزون
عن سحب مدخراتهم وجنى
اعمارهم من املصارف ،تفشي
السوق السوداء للدوالر يف ظل
إصرار السلطة على إنكار واقع
التضخم املالي الكبري ،غالء
فاحش يف األسعار وفقدان
مقومات
ألبسط
اللبنانيني
االجتماعي
وامنهم
عيشهم

االقتصادي وتراجع قدرتهم
الشرائية حلوالي النصف حتى
اآلن وصوال اىل الفقر املدقع
الذي دفع بناجي الفليطي
وداني ابي حيدر وآخرين اىل
وضع حد مأساوي حلياتهم،
بيئة فاسدة ملوثة بالصفقات
املشبوهة مع ما تستجلبه من
امراض مستعصية ،عشرات آالف
اللبنانيني ال بل مئات اآلالف
منهم مرتوكني يف الشوارع
منذ مخسني يوما من دون ان
يرف للسلطة السياسية جفن،
جيش وقوى امنية مستنفرة
ومنتشرة يف الشوارع بعيدا
عن عائالتها واوالدها لدرجة
اإلنهاك واالستنزاف من دون
ان ترأف السلطة املستبدة حبال
هؤالء العسكريني املهددين كل
يوم بانقطاع رواتبهم والذين
باملناسبة ،حنييهم حتية كبرية
على جهودهم يف حفظ األمن
واالستقرار ومنع التعديات على
املواطنني واألمالك».
أضاف« :مقابل كل هذا
ماذا نرى؟ نرى الوجوه ذاتها
بالعقليات نفسها والسلوكيات
اياها تطمر رؤوسها يف الرمال
وتتصرف ،وكأن شيئا مل يكن:
منذ اللحظة األوىل ومجاعة السلطة
حتاول االلتفاف والتذاكي على
الناس .آخر هذه احملاوالت
جيري هذه األيام ،جتري
فصوهلا اليوم ،إذ بعد مخسني
يوما على االنتفاضة الشعبية
حبكومة
واملطالبة
السلمية
إنقاذ ،حكومة جديدة قوال وفعال
من خالل اخصائييني مستقلني،
حتضر مجاعة السلطة لرتكيب
حكومة ،أوال قسم منها فقط
أخصائيون ،والباقي سياسيون،
وثانيا حتى األخصائيني فيها
لن يكونوا مستقلني بل جمرد
مستشارين تقنيني للمجموعة
احلاكمة نفسها ،مبعنى أن
قرارهم الفعلي سيكون عند
نفس اجملموعة اليت كانت هي
يف أصل خراب البالد».
وتابع« :إن ما جيري اليوم،
هو قمة انعدام اإلحساس مع
الناس والالمسؤولية ،هو قمة
خداع الناس واالستمرار متاما
بنفس النهج الذي كان سائدا،
ولو بوجوه جديدة شكال ،قدمية
ممارسة وأسلوبا .يتحدثون

عن حكومة تكنو-سياسية وعن
ممثلني للحراك يف حماولة لتقزيم
املبادىء العامة للثورة ومطالبها
االقتصادية واملعيشية احملقة،
وكأن مشكلة الثورة واحلراك
هي مشكلة حصص او مشكلة
متثيل وزاري داخل السلطة او
مشكلة شراكة بني الثورة وبني
من تثور عليهم .ومن ميكنه
ان يدعي متثيل الثورة والنطق
بإمسها اصال؟».
وقال« :كل اآلراء أمجعت على
ان لبنان حباجة اليوم اىل حكومة
جديدة غري تقليدية يفتتح معها
عهدا جديدا بعيدا عن احلكومات
السابقة اليت ادت اىل نشوء
هذا الواقع ،سواء دعيت يف
السابق حكومات وحدة وطنية،
او حكومات توافقية ،او
حكومات ميثاقية ،او حكومات
اكثرية واقلية .احلكومة التكنو-
سياسية اليت تطرحها قوى
السلطة اليوم ،ما هي اال حكومة
لون واحد ،ألن األخصائيني
فيها هم جمرد ديكور للقوى
السياسية ذاتها اليت تعمل
وفق خلفيات سياسية ومصلحية
وفئوية واليت افقدت لبنان ثقة
الناس به داخليا وخارجيا ،فيما
املطلوب اليوم حكومة تعمل
وفق خلفيات علمية واقتصادية
ووفق اسلوب جديد يتميز
بالنزاهة والكفاءة واملوضوعية
والتجرد ويعيد اىل لبنان الثقة
املفقودة».
أضاف« :املطلوب اليوم حكومة
متخصصة ،مستقلة بالكامل عن
أطراف السلطة ،يأتي الوزراء
إليها ال ليعملوا خبلفيات
سياسية او عقائدية او مناطقية،
وإمنا خبلفيات علمية موضوعية،
ويأتون اليها ال لتعصف بها

واملناكفات
التعطيل
رياح
السياسية واحلرتقات االنتخابية
السابقة ،وإمنا لتعصف بها
رياح التغيري من خالل افكار
نرية وخطوات فعالة وسلوك
شفاف ،وخطط علمية مدروسة
قابلة للتنفيذ سريعا».
وتابع« :الوضع االقتصادي
املعيشي يف مكان ،ومجاعة
السلطة تتصرف وكأنها تعيش
على املريخ ،لبنان ينهار
بالكامل وقوى السلطة ذاتها ما
تزال مصرة على حماولة صرف
اكثريتها النيابية الدفرتية يف
السلطة التنفيذية ،فيما األكثرية
الشعبية باتت يف املوقع املقابل
متاما .ويسألونك بعد ملاذا
الشعب يثور ،ثم خيربونك عن
مؤامرات خارجية وسفارات تقف
خلف الثورة؟ ان أهم سفارة
تقف خلف الثورة هي السلطة
بذاتها ،سلوك السلطة احلاكمة
كفيل لوحده بإشعال اضخم
الثورات من دون منة من اي
سفارة او اي جهة اخرى .ويل
ألمة سائسها ثعلب وفيلسوفها
مشعوذ وفنها فن الرتقيع
والتقليد .ويل ألمة حكومتها
حكومة التقليد والرتقيع واعادة
استنساخ القديم من جديد».
وختم« :صحيح ان ليل الوطن
حالك لكن فجر لبنان اجلديد الذي
حيلم به الثوار سيبزغ من جديد،
صحيح ان املاضي واحلاضر
صنعته طبقة غري مسؤولة
بغالبيتها ،اوصلت الوضع اىل
ما هو عليه اآلن ،لكن لبنان
املستقبل ستصنعه سواعد
الثوار والصاحلني ،وبطوالت
اجيال املناضلني واملقاومني،
وستزهر تضحياتهم غدا افضل
بإذن اهلل».

وزارة االقتصاد 25 :حمضر ضبط
حبق افران ختالف السعر والوزن و57
حمضرا حبق حمطات وقود

اعلنت وزارة االقتصاد والتجارة،
يف بيان امس االول اخلميس،
ان «مراقيب مديرية محاية
املستهلك يف وزارة اإلقتصاد
والتجارة نظموا حتى الثانية بعد
ظهر اليوم 25 ،حمضر ضبط يف
مناطق لبنانية خمتلفة ،يف إطار
التشدد مع االفران اليت تتالعب
بسعر او وزن ربطة اخلبز من
فئة االلف غرام .وقد جرى
االعتداء على أحد املراقبني يف
النبطية كما تعرض العديد منهم
اىل االهانات».
واشار البيان اىل ان «وزارة
االقتصاد والتجارة إذ تأسف
ملثل هذه التصرفات ،تؤكد
استمرارها يف أداء مهامها
والتشدد باحلفاظ على حقوق
املستهلك.
ويف السياق نفسه ،تواصل
فرق محاية املستهلك تنظيم
حماضر الضبط حبق بعض
حمطات الوقود املخالفة سواء
بالسعر او الكيل أو تلك اليت

حتاول احتكار بيع مادة البنزين
أو املازوت على الرغم من
توافرها يف خزاناتها .وقد سطر
 57حمضر ضبط حبق حمطات
خمالفة يف هذا االسبوع وأحيلت
اىل القضاء املختص.
مراقبو
يواصل
وبالتوازي
الوزارة ،وقد استعني باملراقبني
الذين يقومون بالعمل االداري،
التدقيق يف نسب ارتفاع االسعار
لدى احملالت والسوبرماركت،
كما لدى املتاجر والشركات
املوردة ،وسطرت لعدد منها
حماضر ضبط الرتكابها جرم
املضاربة غري املشروعة من
خالل رفع االسعار غري املربر».
وكررت الوزارة حتذيرها من
«التالعب باالسعار أو جبودة
السلع كما ونوعا وتدعو أصحاب
حمطات
وأصحاب
االفران
احملروقات كما سائر التجار
اىل اإللتزام بالقوانني حتت
طائلة اختاذ أقسى االجراءات
العقابية».
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لـبنانيات

جتمع العلماء :مشاورات رئيس اجلمهورية قبل إعالن ميقاتي :كتلة الوسط املستقل اختذت أمني السيد التقى وفدا من القومي
االستشارات عمل حكيم وواع وجنب البلد مشاكل كبرية قرارا بتسمية احلريري لتشكيل احلكومة وتأكيد ضرورة بدء احلكومة املقبلة
مبعاجلات جادة وجذرية لكل املشاكل

رأت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» يف بيان
وزعته بعد اجتماعها األسبوعي،
أن «تطورات الوضع اللبناني
تظهر أن األمور تتجه إىل
نهاياتها ،بعد إعالن رئاسة
اجلمهورية عن الدعوة اىل
االستشارات النيابية امللزمة
لتكليف رئيس جديد لتشكيل
احلكومة .لكن يف نفس الوقت
تظهر أن البعض ال يرغب يف
إنهاء املوضوع ويريد إبقاء
االشتباك حاصال ،خصوصا أنه
مل حيصل على ما يريده من وراء
التحركات اليت حصلت ،وهؤالء
إمنا ينطلقون من إيعاز أمريكي
يف التعطيل نتيجة فشل امريكا
بتمرير ما تريد من خالل حكومة
تكنوقراط تعمل لتنفيذ مشروع
حياصر املقاومة وخيرجها من
السلطة ،متجاوزين إرادة احلراك
احلقيقي اليت تركز على اقتالع
الفساد ورموزه وإقرار قوانني
تسهل عملية مطالبة املتورطني
بسرقة املال العام واسرتداد
األموال املنهوبة منهم».
اضافت« :وما يدعو اىل
االستهجان ،أن بعض من انربى
ملهامجة رئاسة اجلمهورية ،هو
أول املتهمني بالفساد ونهب
املال العام .ولعل ما خييفه،
حكومة قادرة على إنتاج قوانني
تسهل حماكمته ومطالبته بأموال
مسؤول عن إهدارها وأخرى غري
معروف ما هو مصريها».
واعتربت أن «ما قام به فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون من مشاورات قبل إعالن
االستشارات النيابية امللزمة،
عمل حكيم وواع ،جنب البلد
مشاكل كبرية كانت ستنتج يف
ما لو دخلنا إىل االستشارات
من دون حتقيق هكذا توافق،
وفخامته بذلك مل يتجاوز
الدستور الذي مل حيدد له مهلة
االستشارات
إلطالق
زمنية
النيابية».

ودعت اهليئة «الكتل النيابية
اىل أن تراعي مصلحة الوطن
يف اختيار رئيس احلكومة
املقبل الذي جيب أن يتحلى
مبواصفات ،أهمها ،الشفافية
واالستقاللية وحسن اإلدارة
والعمل على إصالح ما أفسدته
احلكومات السابقة».
وطالبت بـ «حكومة تكنوسياسية
تتمثل فيها األحزاب األساسية،
وخصوصا املقاومة ،لكي نوفر
الغطاء الالزم لوزراء التكنوقراط
الذين سيتولون إدارة الوزارات
وخصوصا املنتجة منها كالزراعة
والصناعة والسياحة ،وكذلك
أن يوفروا غطاء للقوانني اليت
جيب أن تساهم يف إيقاف اهلدر
والقضاء على الفساد».
كما دعت اىل «االسراع يف
تشكيل احلكومة بعد إنهاء
االستشارات النيابية امللزمة،
أن يكون البيان الوزاري واضحا
جلهة إقرار القوانني اإلصالحية
اليت ميكن تلخيصها ،برفع
احلصانات عن كل املتعاطني
بالشأن العام ،واعتبار القضاء
هو املختص مبالحقة املرتكبني
يف ما خص املال العام
مبن فيهم النواب والوزراء
قوانني
وإقرار
والرؤساء،
استعادة األموال املنهوبة،
واستعادة حقوق الدولة باألمالك
العامة البحرية والنهرية ،وإلزام
املصارف بإرجاع األموال اليت
سحبتها إىل اخلارج وإيداعها
مصرف لبنان ،واإلسراع يف
استخراج النفط والغاز والرتكيز
على حقوقنا كاملة ،وتأكيد
حق لبنان يف الدفاع عن أرضه
والسعي لتحرير ارضه احملتلة
يف كفرشوبا ومزارع شبعا من
خالل تضافر عناصر القوة يف
لبنان واملتمثل بالثالثية املاسية
اجليش والشعب واملقاومة
اليت حتمي حقوقنا يف الرب
والبحر واجلو وخصوصا احلقول
النفطية».

االحرار  :حماولة تعليب تشكيل احلكومة
وفرضها من خالل استشارات مسرحية لن متر
عقد اجمللس األعلى حلزب الوطنيني
األحرار ،يف البيت املركزي للحزب
يف السوديكو ،اجتماعه األسبوعي
برئاسة رئيس احلزب دوري
مشعون وحضور األعضاء ،وصدر
عنه البيان اآلتي:
 - 1يف خضم انتظار اللبنانيني
ألجوبة عن تساؤالتهم املعيشية،
الوطنية واالجتماعية ،من أهل
السلطة املنغمسني يف وحول
ما جنت تصرفاتهم من فساد
وأزمات المست االنهيار التام،
أتى حتديد موعد االستشارات
النيابية املتأخر ليزيد على خيبات
اللبنانيني خيبة اضافية ،وعلى
ترسيخ قناعاتهم بإصرار هذه
السلطة على التعامي عن الواقع
العام ،وعلى اهمال حقوق الشعب
ومطالبه ،والتمادي بنحر الدستور،
واالستمرار بسياسات احملاصصة
ومحاية الفاسدين .حيذر احلزب
بأن هذه التصرفات ستجر على
لبنان ويالت وخراب لن يرضى
بها اللبنانيون وسيتصدون هلا

بعزمية وصالبة واميان ،كما
حيذر احلزب بأن حماولة تعليب
تشكيل احلكومة وفرضها من
خالل استشارات مسرحية لن
متر ،وستؤدي اىل مزيد من
التعقيدات واالزمات .فالرضوخ
ملطلب الشعب بتشكيل حكومة
اختصاصيني مستقلني هو احلل
االوحد خلالص لبنان :إن تقرير
مصري االوطان هو بيد شعوبها،
فهال تتعظوا فورا يا حكام لبنان
!!؟
 - 2حيمل احلزب السلطة الفاسدة
مسؤولية ما حل بأوضاع املواطنني
ومؤسساتهم اخلاصة من ضيقات
مالية أدت اىل اغالق شركات
عماهلا
وتسريح
ومؤسسات
وموظفيها وزيادة معدالت البطالة
وأودت حبياة بعضهم انتحارا
يدمي القلوب.
أهذا هو لبنان املوعود أيها
املسؤولون عن حكم لبنان؟
املطلوب اليوم يقظة ضمري وقرار
حر.

أشار الرئيس جنيب ميقاتي ،يف
حديث إىل قناة»احلدث العربية»
إىل أن «كتلة الوسط املستقل
اختذت قرارا بتسمية الرئيس
سعد احلريري لتشكيل احلكومة
اجلديدة لكي يكمل املسرية اليت
يقودها منذ ثالث سنوات عند
التسوية الرئاسية ،ألننا لسنا يف
مرحلة تسمح بإجراء جتارب».
وردا على سؤال عن إمكان
ترشيح املهندس مسري اخلطيب،
قال« :إن اخلطيب ميلك كل
مقومات االحرتام ،لكن مقومات
محل االعباء يف هذه الظروف
السياسية أمر آخر ،فاملرحلة
احلالية صعبة ،وال يكلف اهلل
نفسا إال وسعها».
وردا على سؤال آخر ،قال« :إن
املطلوب حكومة استثنائية إلنقاذ
البلد ،وليس األمر مرتبطا فقط
بشخص رئيس احلكومة ،بل
بالرتكيبة احلكومية ،وما نراه
حاليا ال يوحي بأن االمور متجهة
حنو الوضع اإلنقاذي».
وردا على سؤال عن بيان رؤساء
احلكومة السابقني االعرتاضي،
قال« :عندما يقدم رئيس
الوزراء أوراق اعتماده قبل
التأليف إىل رئيس تيار سياسي،
فهذا األمر يشكل إهانة كبرية

جلميع اللبنانيني ،وليس فقط
لطائفة أو مذهب .من املعيب
أن يتم االستهتار على هذا النحو
بالدستور واألعراف وخلق بدع
جديدة ،وأن يتصرف كل طرف
مبا يراه مناسبا ،يف وقت نص
الدستور واضح .ال ميكن أن
تتشكل احلكومة وفق مزاج تيار
سياسي معني».
وأشار إىل أن «احلراك الشعيب
ميثل صرخة كبرية حنو التغيري»،
وقال« :إذا مل نغري النهج
التقليدي والطريقة التقليدية
يف مقاربة االمور فال نكون نسمع
صرخة الناس .وما جيري حاليا،
ليس الطريقة الناجحة النقاذ البلد
يف هذا الظرف الصعب .كما أن
ما يطرح على صعيد الرتكيبة
احلكومية ال أعتقد أنه يتيح معاجلة
التحديات الراهنة».
وعن مسار االستشارات النيابية
اإلثنني املقبل ،قال« :ال ميكن
التكهن مسبقا مبا قد حيصل
وما اذا كانت االمور ستسلك
طريقها الواضح ،فاألمور مرهونة
بأوقاتها ،خصوصا أن الكتل
النيابية مل تعلن بعد مرشحها،
على عكس ما كان حيصل سابقا.
ورمبا هناك أمساء سياسية أخرى
قد تظهر».

تكتل اجلمهورية القوية :قرارنا عدم تسمية
أحد يف االستشارات اليت سيشارك فيها نوابنا
أصدر تكتل «اجلمهورية القوية»
بيانا جاء فيه« :إنطالقا من
الطريقة اليت مت التحضري فيها
لالستشارات النيابية االثنني يف
 9كانون االول  ،2019وانطالقا
من عدم دستورية اخلطوات
اليت اتبعت خصوصا جلهة تبدية
التأليف على التكليف ،وانطالقا
من الضرب بعرض احلائط بكل
مطالب الناس ومتنياتهم حبكومة
اخصائيني مستقلني يتمتعون

بالصدقية والشفافية وبعيدين
عن تأثري مجاعة السلطة،
وانطالقا من حاجة البالد إىل
حكومة تستطيع إخراج لبنان
من األزمة املالية واالقتصادية
غري
واملطلبية
واملعيشية
املسبوقة ،فإن تكتل اجلمهورية
القوية اختذ قرارا بعدم تسمية
أحد يف االستشارات اليت
سيشارك فيها نواب تكتل
اجلمهورية القوية».

املفيت سوسان إستقبل ناصر محود:

حلكومة انقاذ مالي اقتصادي

استقبل مفيت صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان يف مكتبه
يف دار االفتاء يف صيدا،
املنسق العام ل»تيار املستقبل»
يف اجلنوب الدكتور ناصر محود،
ترافقه عضو مكتب املنسقية
حنان نداف .ومت عرض األوضاع
والتطورات على الساحة اللبنانية
عموما والصيداوية خصوصا،
اليت
التحركات
ضوء
يف
يشهدها الشارع على وقع قرب
تشكيل حكومة مع حتديد موعد

النيابية

االثنني

لالستشارات
املقبل.
وتوقف اجملتمعون عند ما آلت
اليه األوضاع من «انعكاس سليب
على معيشة املواطن الذي بات
يرزح حتت وطأة واقع اقتصادي
ومالي ضاغط» ،داعني اىل
«اإلسراع يف تشكيل حكومة
إنقاذية تليب تطلعات املواطن
وتعاجل القضايا امللحة واملعيشية
وقادرة على ان تأخذ البلد اىل بر
األمان االقتصادي والسياسي».

جلنتا املال واالدارة تتابعان االربعاء درس
قانون مكافحة الفساد
دعا رئيس جملس النواب نبيه بري جلنيت املال واملوازنة  -االدارة
والعدل اىل جلسة مشرتكة ،عند الساعة العاشرة من قبل ظهر االربعاء
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الرامي اىل مكافحة الفساد يف القطاع العام وانشاء اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد.

اللسيد مستقبال الوفد
استقبل رئيس اجمللس
السياسي يف «حزب اهلل»
السيد ابراهيم أمني السيد،
يف حضور وزير الدولة لشؤون
جملس النواب يف حكومة
تصريف االعمال حممود قماطي
ومعاونه ،وفدا من قيادة احلزب
السوري القومي االجتماعي،
ضم نائب رئيس احلزب وائل
احلسنية ،عميد اخلارجية قيصر
عبيد وعميد اإلعالم معن محية.
وعرض اجملتمعون ،حبسب بيان
للعالقات االعالمية يف احلزب،
«االوضاع العامة واملستجدات
أن
واعتربوا
السياسية»،
املعيشية
الناس
«مطالب
واالقتصادية حمقة ومشروعة،
وعلى احلكومة املقبلة حتقيقها
بالسرعة القصوى ،والبدء يف
معاجلات جادة وجذرية لكل
املشاكل واألزمات االقتصادية،
وصوال إىل حتقيق األمن
االجتماعي الذي يشكل احد
الوطين،
التحصني
عوامل
إضافة اىل ضرورة الشروع يف
اصالحات بنيوية على الصعد
كافة».
كما وشدد اجملتمعون على

«اختاذ كل اخلطوات املطلوبة
ملواجهة التحديات االقتصادية،
واعطاء األولوية للقمة عيش
الناس ولدعم الصناعة والزراعة
وكل القطاعات املنتجة ،والقيام
مبا هو مطلوب لتصريف االنتاج
اللبناني يف األسواق العربية،
وخباصة يف السوقني السورية
والعراقية».
أكدوا «ضرورة حتصني لبنان
يف وحدته واستقراره وعناصر
باخليارات
والتمسك
قوته،
الوطنية اليت حتفظ لبنان
موقعا ودورا بوجه العدوانية
االسرائيلية وسياسات اهليمنة
األمريكية ،وخباصة سياسة
لبنان
يف
الفنت
إحداث
معادلة
وصون
واملنطقة،
اجليش والشعب واملقاومة اليت
حتمي لبنان وتردع العدو».
واشاروا اىل ان «أي قوة يف
العامل مل تستطع يف السابق
ولن تستطيع يف املستقبل
فرض مشيئتها على لبنان،
الذي استطاع مبقاومته وصموده
وتضحيات ابنائه أن حيرر
ارضه ويلحق اهلزمية بالعدو
الصهيوني».

قماطي :التكليف سيحصل االثنني وحزب اهلل
سيشارك يف احلكومة على املستوى السياسي

ّ
اكد وزير دولة لشؤون جملس
النواب يف حكومة تصريف
ّ
أنه
األعمال حممود قماطي
حبسب االلتزامات اليت حصلت
بني الفرقاء السياسيني فهناك
أن التكليف سيحصل يوم
تأكيد ّ
ً
الفتا إىل ّ
أنه جيب أن
اإلثنني،
نسعى جاهدين الجناح التكليف
والتأليف.
إن ما خرج به
وقال للـّ LBCI
اخلليلني والتيار الوطين احلر
والرسائل اليت وصلت إىل
الرئيس عون تشري إىل أن
األمور انتهت جلهة التكليف،
معت ًربا ّ
أنه رغم التشكيك الذي
حصل يف اليومني األخريين
فلم يعد هناك خيار وااللتزام
مت من الرئيس احلريري بطريقة
نهائية ضمن مالحظات وحيثيات
تفصيلية.
أن االهتمام
ّ
وشدد قماطي على ّ
ينصب بالتكليف وال يتطرق اىل
األمور األخرى جلهة التمثيل يف
وتوزعها
احلكومة أو احلقائب
ّ
وكيفية متثيل احلراك الشعيب
باحلكومة بل مت طرح عناوين من
ً
الفتا إىل
دون حسم للنتائج،
أن كل هذه التفاصيل ُتركت
ّ
إىل ما بعد التكليف حتى ال
ُت ّ
عطل التكليف حبد ذاته.

أن حزب اهلل
وأعلن قماطي ّ
سيشارك يف احلكومة على
املستوى السياسي وجتربته
على مستوى االختصاصيني
مؤكدا
أثبتت أنها كانت ناجحة،
ً
أن البلد حيتاج اىل حكومة يف
ّ
حني أن اخلارج ما زال يضغط
ألهداف سياسية إال أنه بدأ
يرتاجع وقال إن هناك مساعدات
بعد احلكومة.
االقتصادي،
الوضع
وعن
قال« :مل نصل إىل االنهيار
حبسب الرأي االقتصادي بل
يف حالة ضغط شديد على
لبنان ،ومعطيات وصلت اىل
املسؤولني اللبنانيني من أكثر
من دولة أوروبية وعاملية
واقليمية عن وعود جدية
مبساعدات لكي ال يصل لبنان
اىل االنهيار والفوضى».
أن
من جهة أخرى ،رأى قماطي ّ
ال شيء يضمن حركة احلراك
الشعيب ألن له توجهات خمتلفة
كانوا
فأمس
ومتناقضة،
يف بعبدا يطالبون باالسراع
باالستشارات واليوم يعرتضون
على االستشارات.
ومتنى على احلراك أن يكون
واعيا ومينع االستثمار احمللي
ً
واالقليمي والدولي حلركته.
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مـقاالت وتحقيقات

قيود على السحب والتحويل والفوائد وعملة التسديد

القطاع املصريف يف لبنان:

سالمة حيمي املصارف« :كابيتال كونرتول» و«هريكات» عـنصر أزمـة وحـل
محمد وهبة

ميكن القول إن التعميم الصادر االربعاء املاضي عن حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة والذي خيفض مبوجبه أسعار الفوائد على
الودائع ،هو مبثابة إعالن رمسي ملوت النموذج االقتصادي القائم
منذ نهاية احلرب األهلية ،كما أنه ينسف كل األكاذيب اليت ُر ّوج
هلا عن رفض مبدأ فرض القيود على السحب والتحويل واالمتناع
عن االقتطاع من ودائع الناس ...باختصار هو تعميم لالنتقال إىل
مرحلة الـ»هريكات» اليت تساوي صغار املودعني بأصحاب الودائع
الكبرية يف سياق حماولة إلنقاذ املصارف من اإلفالس.
كانت األعني ،االربعاء املاضي ،شاخصة على قراءة التعميم
رقم  536الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،انطالقًا
مقدمته« :حفاظًا على املصلحة العامة يف
من العبارة الورادة يف
ّ
الظروف االستثنائية الراهنة اليت متر بها البالد حاليًا وحفاظًا على
مصلحة املودعني بعدم انتقاص ودائعهم املصرفية» .حرص سالمة
على مصلحة املودعني مناقض ملضمون التعميم الذي ُبين يف
األصل ،على فرضية وجود قيود على سحب األموال وحتويلها
ّ
التدخل لتحديد أسعار الفائدة
األموال إىل اخلارج ،ما أتاح لسالمة
حر حيث
يف سوق يزعم هو وكثر سواه ،بأنها تقع يف اقتصاد ّ
حيدد أسعار الفوائد .فلماذا مل يتخذ سالمة قرارًا كهذا يف
السوق ّ
االشهر املاضية أو يف السنوات املاضية اليت عمل خالهلا على
مصممة لزيادة أرباح املصارف؟
تنفيذ هندسات مالية بكلفة باهظة
ّ
كذلك ،يظهر التناقض من خالل تضمني التعميم اقتطاعًا مباشرًا
لفوائد املودعني بعد مساواة كل شرائحهم ببعضها البعض بعيدًا عن
أي عدالة ،باإلضافة إىل حتصيل هذه االقتطاعات حلساب املصارف
اليت ستودعها يف أرباحها ،وحتويل نصف الفوائد املدفوعة على
ودائع الدوالر إىل اللرية اللبنانية اليت بات سعر صرفها الوسطي
عند الصرافني  2020لرية مقابل كل دوالر .بعبارة أوضح ،أولوية
إنقاذ املصارف دفعت سالمة إىل تنفيذ عملية «هريكات» لتمويل
أرباح املصارف من فوائد املودعني ومن فوائد شهادات اإليداع
والودائع لدى مصرف لبنان اليت أبقيت معدالتها بال خفض .يا
ترى هل ستكون اخلطوة التالية إعادة هيكلة الدين بشروط مالئمة
للمصارف ولكبار املودعني؟

مزاعم االقتصاد الحرّ

حيدد فيه السوق سعر
رغم كل مزاعمه عن االقتصاد
احلر الذي ّ
ّ
الفائدةَ ،ت َد ّخ َل مصرف لبنان أمس لتحديد أسعار الفائدة بشكل
نص عليه التعميم  536كاآلتي:
مباشر وصريح ّ
 يقوم مصرف لبنان استثنائيًا بدفع فوائد شهادات اإليداعبالدوالر األمريكي املصدرة منه واليت متلكها املصارف العاملة يف
لبنان بنسبة  50%بالدوالر و 50%باللرية.
باحلد األقصى ملعدل
التقيد
 على املصارف العاملة يف لبنانّ
ّ
الفائدة الدائنة على الودائع اليت تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد
تاريخ  2019/12/4كما يلي 5% :على الودائع بالعمالت األجنبية،
و 8.5%على الودائع باللرية.
 تبقى شروط الودائع كافة املتلقاة من املصارف العاملة يفلبنان قبل تاريخ  2019/12/5خاضعة ملا سبق ومت االتفاق عليه بني
املصرف املعين وعمالئه وذلك لغاية استحقاقها .ويتم تسديد
الفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية وفقًا ملا يلي 50% :بعملة
احلساب ،و 50%باللرية اللبنانية.
ملدة ستة أشهر من تاريخ صدورها.
 يعمل بأحكام هذه املواد ّ على املصارف العاملة يف لبنان أن تعكس خفض معدل الفوائدالدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار يف احتساب معدالت
الفوائد املرجعية لسوق بريوت (.)BRR

اختبار للـ»هريكات»

حتول النظام
«ألنه مل يعد ممكنًا القيام بعمليات التحويل بعدما ّ
املصريف إىل حلقة مغلقة معزولة عن اخلارج ،وبسبب فقدان األمل
باجتذاب أموال من اخلارج ،بات ميكن خفض أسعار الفائدة كيفما
نشاء» .هذا هو االستنتاج األولي لألمني العام حلركة مواطنون
واملواطنات شربل حناس يف قراءة التعميم  ،536إال أنه ليس
استنتاجاته األساسية اليت ميكن تفصيلها على النحو اآلتي:
 هو إقرار واضح بأن النموذج احلالي بات مفصو ًال عن اخلارج،
ّ
يتغذى على التدفقات من اخلارج .كل ما
أي موت النموذج الذي
ً
ورد الحقًا يف مضمون التعميم مل يكن ممكنا من دون هذه النقطة
يعد من نتائج عملية الفصل.
بالتحديد وهو ّ
 التعميم يخُ ضع الودائع اليت تستحق آجاهلا ملعدالت فائدة جديدة،وهذا يسري على كل االستحقاقات الالحقة اليت ليس لديها خمرج
آخر يف ظل القيود على التحويل إىل اخلارج ،ولو أن التعميم مل
ّ
يتدخل لتعديل عقود الودائع القدمية ،إال أنه كان واضحًا جلهة أن
ّ
العقود اجلديدة كلها ستكون على هذا املنوال.
 خفض معدالت الفائدة إىل النصف أو أكثر قلي ًال ،وحتويل نصفمقبوضات الفائدة سواء بالنسبة لعالقة املصارف مع مصرف لبنان
قص
أو لعالقة الزبائن مع املصارف ،هو كناية عن اختبار لعملية
ّ
الودائع ،إذ أنه يف ظل القيود احلالية ال شيئ مينع من حتويل كافة

بيان خنافر

مقبوضات الفائدة على ودائع الزبائن ،أو على ودائع املصارف
لدى مصرف لبنان ،وال شيئ مينع أيضًا أن تصبح معدالت الفائدة
سلبية ما يطاول أصل هذه الودائع.
 مل يعد أحد يسأل عن العدالة يف التوزيع ،بل أصبحت عمليةاالقتطاع من الفوائد «هريكات» استنسابية وبأهداف واضحة.
 هذا التعميم وما سبقه ،صدرت بهاجس أساسي :كيف ميكنيعد هذا األمر
أال خترج الدوالرات من احتياطات مصرف لبنان .أال ّ
ّ
مؤشرًا على مستوى هذه االحتياطات وقدرة مصرف لبنان على
مواجهة األزمة؟

ضرب املدخرات

شجع املصارف على
إذًا ،انتقل سالمة من القيود االستنسابية اليت ّ
ً
اختاذها يف مواجهة املودعني ،إىل قيود أكثر تنظيما و»مقوننة»
يوسع القيود لتشمل الفوائد وعملة
بتعميم واضح من مصرف لبنان
ّ
تسديدها إىل جانب عمليات السحب والتحويل .قد ال حيلو لكثريين
تسمية هذا األمر «هريكات» إال أنه أمر واضح لكل املتخصصني.
بعضهم أجرى حسابات على آليات التعميم والودائع خلصت إىل
اآلتي:
 مل خيفض سالمة الفوائد على شهادات اإليداع وعلى ودائعاملصارف لدى مصرف لبنان ،ما ترك هامشًا واسعًا من الربح
للمصارف اليت ستخفض كلفة الودائع بشكل ملحوظ وخالل بضعة
أشهر .وإذا أخذنا يف االعتبار تعميم سالمة الذي يفرض على
املصارف زيادة رساميلها من خالل مقدمات نقدية بالدوالر بنسبة
 10%قبل نهاية هذه السنة و 10%قبل نهاية حزيران من السنة
املقبلة ،والذي رفضت بعض املصارف االلتزام به وأبلغت سالمة
هذا األمر ،ميكن االستنتاج بأن مصرف لبنان قد يوافق على أن
تكون زيادة الرساميل من خالل األرباح اإلضافية اليت ستجنيها
ّ
ستوفرها بعد خفض ودائع الزبائن ،أي
املصارف من األموال اليت
ً
ممولة بأموال الزبائن بدال من أن تكون
إن زيادة الرساميل ستكون ّ
ّ
ممولة من املساهمني.
 الطبقة اليت بنت ثروات من ريوع الفوائد ستحظى خبفض علىمساو لباقي الطبقات رغم الفوارق الكبرية( .حبسب
الفوائد
ٍ
صندوق النقد الدولي ،إن  0.1%من احلسابات املصرفية تستحوذ
على  34مليار دوالر ،و 1%من احلسابات  -أي  16000حساب  -تستحوذ
على  85مليار دوالر أو ما يوازي  50%من الودائع ،يف مقابل  60%من
احلسابات تستحوذ على  0.5%من الودائع) .خفض املستوى على
ّ
يشكل دعمًا مسترتًا هلا على حساب
الطبقة األكثر ثراء يف اجملتمع
ميولون معيشتهم
الطبقات األدنى املمثلة بصغار املودعني الذين ّ
من هذه الفوائد بعدما تقلصت قدراتهم الشرائية بسبب ارتفاع
األسعار.

شربل نحاس :ما الذي يمنع أن تصبح معدالت الفائدة «سلبية» يف
األيام املقبلة؟

 مبا أن مصرف لبنان سيدفع  50%من الفوائد باللرية ،فإن هذايعد «هريكات» ضمين يساوي ثلث الفوائد قياسًا على سعر
األمر ّ
صرف اللرية لدى الصرافني والبالغ  2020لرية .ومبا أن املصارف
تفرض على الزبائن ،بشكل غري قانوني ،أن تسحب من أمواهلا
املودعة بالدوالر ،باللرية اللبنانية ،ما يعين خفضًا إضافيًا يف قيمة
العملة واقتطاعًا غري مباشر من القدرة الشرائية ...استنادًا إىل
هذه احلسابات فإن حجم اخلسارة الالحقة بودائع الزبائن قد يصل
يف السنة إىل  7%من أصل املبالغ ،وهذا على افرتاض أن سعر
اللرية يف السوق املوازية بقي عند هذه احلدود.
قرر مصرف لبنان
 خالفًا لفرض خفض الفوائد على الودائعّ ،أن يرتك هامشًا واسعًا للمصارف بأن تعمل على خفض الفوائد
على القروض وربط األمر بصدور الفائدة املرجعية لسوق بريوت
تعده مجعية املصارف .هذا يعين أن املصارف سيكون لديها
الذي ّ
ّ
متسع من الوقت للتفاوض مع الزبائن على تسديد قروضهم مقابل
ّ
خفض فائدتها ،ومن ال ميتثل هلا ستبقى فوائده سارية إىل ما
شاء اهلل .أما األسوأ يف هذا الشأن ،أن غالبية عقود القروض ال
تتضمن أص ًال ربطًا للفائدة بالفائدة املرجعية املذكورة ،ما سيبقي
املقرتضني رهائن بني أيدي املصارف.

خفض الفائدة هو «هريكات»

ورد يف «األخبار» (ملحق «رأس املال») يف  18تشرين الثاني
الدين وإعادة توزيع
 2019مقال بعنوان (استعادة السيطرة على ّ
الثروة :ضرورات الـ»هريكات») تعريف لعمليات االقتطاع من
الودائع والسندات أو ما يسمى «هريكات» ،يشري إىل أن خرباء
دوليني يدرجون خفض معدالت الفوائد من ضمن آليات االقتطاع:
أعدها للمركز األوروبي
«يقول كريستوف سكرودر يف ورقة عمل ّ
للبحوث االقتصادية يف نهاية  ،2014إن عمليات الـ»هريكات»
تعين خفضًا يف القيمة احلالية ،سواء جرى هذا األمر عرب شطب
الفرق بني القيمة السوقية وقيمة اإلصدار ،أم عرب إطالة اآلجال،
أم خفض معدالت الفائدة».

ظهرت يف االحتجاجات املطلبية اليت شهدها لبنان منذ منتصف
تشرين األول املاضي جمموعة من الشعارات اليت هامجت القطاع
املرتدي
املصريف اللبناني ،وأظهر الواقع السياسي واالقتصادي
ّ
يف لبنان دورًا كبريًا للقطاع املصريف يف األزمة اليت وصلت إليها
البالد.
«يسقط حكم املصرف»« ،يسقط حاكم املصرف» ،مسعنا هذه
عال يف االحتجاجات
اجلمل كثريًا يف اآلونة األخرية ،مسعناها بصوت ٍ
املطلبية اليت شهدها لبنان منذ منتصف تشرين األول املاضي.
ِ
يكتف
جمموعة من الشعارات هامجت القطاع املصريف اللبناني .مل
توجهت إىل مصرف
املتظاهرون بالشعارات فقط ،بعض املظاهرات ّ
وتضمنت ورقة احلكومة اإلصالحية
لبنان وبعض املصارف اخلاصة،
ّ
اليت أعلنها رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري ،جمموعة
بنود كان للمصارف دور كبري فيها ،يف حال لو مضت السلطة
بها.
املرتدي يف لبنان ،أظهر دورًا
الواقع السياسي واالقتصادي
ّ
كبريًا للقطاع املصريف يف األزمة اليت وصلت إليها البالد ،واليت
تهدد بانهيار حمتمل لإلقتصاد بالتزامن مع استمرار انسداد األفق
أي حلول ناجعة.
السياسي ،وغياب ّ
ملاذا القطاع املصريف؟ وكيف يؤثر بشكل مباشر على وضع
اللبنانيني االقتصادي؟
«خالل السنوات السابقة مل يقم القطاع املصريف بدوره الالزم،
عمقت األزمة وساهمت يف نقلها
بل كان جزءًا من السياسات اليت ّ
جمرد أزمة مالية إىل أن تكون أزمة اجتماعية – اقتصادية»،
من
ّ
يقول رئيس املركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق ،الدكتور عبد
احلليم فضل اهلل.
ويف حديثه حول دور املصارف ،اعترب فضل اهلل أن القطاع
املصريف عنصر من عناصر األزمة واحلل يف لبنان.
ّ
وخلص فضل اهلل أسباب األزمة اإلقتصادية يف لبنان بـ  3نقاط،
أوهلا االرتفاع غري املربر ألسعار الفائدة ،حيث شهد لبنان خالل
التسعينات كارتيالت كان هلا مصلحة يف رفع سعر الفوائد ،ما أدى،
حبسب فضل اهلل ،إىل تكبيد اخلزينة مليارات اللريات اللبنانية.
السبب الثاني «يكمن يف اإلنفاق الزائد والناتج عن اهلدر يف
املوازنة العامة ،وهو يفوق النفقات اخلاصة باملوازنات».
وأشار فضل اهلل إىل أن أحد أدوار البنك املركزي هو أن يكون
مستشارًا ماليًا للحكومة ،ويوصيها بضبط اإلنفاق من أجل تقليل
وترية العجز ،وهذا ما مل حيصل ،ورأى أن طبيعة الرتكيبة السياسية
الطائفية يف البالد ،تطلبت أن ترضي مجيع األطراف حتى لو على
حساب اإلنفاق واهلدر.
وحبسب فضل اهلل فإن آلية اختاذ القرار على املستوى املالي
واالقتصادي وبناء السياسات االقتصادية هي السبب الثالث يف
األزمة األقتصادية ،ألنه ويف مرحلة ما بعد احلرب األهلية ،أدار
االقتصاد جمموعة قليلة ومعروفة ،أمسكت بالقرار االقتصادي
السياسي الداخلي ما أدى إىل إهمال مناطق بأكملها ،وأدى إىل
إهمال قطاعات منتجة.
ٌ
حلول ممكنة
الدكتور فضل اهلل يعترب أنه من املمكن البدء خبطوات تنفيذية حتى
مع غياب احلكومة ،ألن املؤسسات ال زالت موجودة وكذلك حكومة
تصريف األعمال وجملس النواب والبنك املركزي ،ما ميكننا من
إدارة األزمة.
فضل هلل يشرح رؤيته للحل ،ويقول إن الوضع صعب يف لبنان،
ألي طرف أو أي فئة أن تقوم بعملية اإلنقاذ مبفردها،
وال ميكن ّ
بل جيب أن تشارك ّ
كل القوى واألطراف والقطاعات بالوصول
إىل مقاربة إنقاذية إصالحية للبلد .ورأى أن على املصارف البدء
خبفض طوعي ومتفق عليه ألسعار الفائدة وخدمة الدين العام
مبعدالت كبرية جدًا تتحملها املصارف ،والبدء كذلك بنظام ضرييب
وموحد على الدخل يشمل الفوائد.
تصاعدي
ّ
وتضمنت حلول الدكتور عبد احلليم فضل اهلل إجراءات سريعة
ّ
وعاجلة لدعم ومحاية القطاعات اإلنتاجية ودعم الصادرات وخفض
االسترياد ،وكذلك دعم القطاع الزراعي ،ما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج
وحتسني معدالت النمو ،وحتقيق األمن الغذائي.
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اسرتاليات

جتربة اختبارية عن سبب رغبة النساء
بارتداء مالبس تكشف مفاتنهن

أجرى العلماء األسرتاليون جتربة
اختبارية شارك فيها أكثر من
 300شخص من  38دولة حول
العامل ملعرفة السبب الكامن
وراء رغبة النساء يف ارتداء
املالبس اليت تكشف عن
مفاتنهن أكثر مما تسرتها.
وكان كل مشارك يف هذه
التجربة الدراسية ينتمي إىل
إحدى اجملموعات االفرتاضية
عرب اإلنرتنت اليت تتناسب مع
النماذج االقتصادية احلقيقية.
ونتيجة لذلك ،اتضح أن النساء
الالتي حصلن على دور أقل من
الرجال يف اجملتمعات اليت كان
فيها التفاوت االقتصادي أكثر
وضوحا اخرتن أكثر املالبس
املفتوحة اليت تكشف صراحة
الكثري من مفاتنهن.

كان هذا بسبب حقيقة أن
النساء كن قلقات للغاية بشأن
وضعهن االجتماعي وبهذه
الطريقة حاولن رفعه .ويؤكد
معد الدراسة ،هاندس باليك،
بأنه بالنسبة للنساء اجلميالت،
قد تكون هذه هي االسرتاتيجية
الصحيحة لتحقيق املساوة ولو
افرتاضيا.
ووفقا له ،جيب على املرء أن
يفهم أن اجلمال ليس أبديا وال
سرمديا ،وأن اهلوس املفرط
به يرتبط باملخاطر واملشاكل
العقلية األخرى.
النفس،
لعلماء
ووفقا
يؤدي ارتفاع عدم املساواة
االقتصادية إىل زيادة اهتمام
النساء مبظهرهن ويزيد يف
رغبتهن بالكشف عن مفاتنهن.

ألغت أسرتاليا ،قانون «النقل
الطيب لالجئني» والذي كان
يسمح بنقل الالجئني املوجودين
يف مراكز االعتقال جبزر مانوس
ونورو باحمليط اهلادي ،إىل
لتلقي
األسرتالية
األراضي
العالج.
ويف نيسان املاضي ،وافق
الربملان األسرتاىل على مشروع
قانون بقبول دخول الالجئني
املرضى لتلقي العالج فى
أسرتاليا ،لتتم اآلن إعادة
التصويت على القانون املذكور
يف جملس الشيوخ الفيدرالي
بالبالد.
وجنحت حكومة ائتالف حيب االحرار
والوطين بزعامة رئيس الوزراء
األسرتالي سكوت موريسون،
وبدعم من أصوات النواب
املستقلني ،يف إلغاء القانون
املذكور ،بـ  37أصوات مقابل
 35صوتا.
وكان « موريسون» يربر معارضته
لقانون «النقل الطيب لالجئني»،
بأنه يشكل «خطرا على األمن
القومي».
بدوره ،وصف املركز القانوني

حلقوق اإلنسان ،إلغاء القانون
املذكور ،بأنه «قسوة قلب».
أما حتالف العمل من أجل الالجئني
يف سيدني ،فقد رفض مزاعم
رئيس الوزراء األسرتالي ،بأن
الالجئني يشكلون «خطرا على
األمن الوطين» لبالده.
وشدد التحالف يف بيان نشره
عرب حسابه على مواقع التواصل
االجتماعي ،على عدم وجود أي
صلة بني من يبحثون عن ملجأ
هلم ،وبني األمن القومي.
ومنذ دخول قانون «النقل
الطيب لالجئني» ،حيز التنفيذ
يف أسرتالياُ ،نقل حتى اآلن
 135الجئا مريضا من جزيرتي
مانوس ونورو باحمليط اهلادي،
إىل األراضي األسرتالية ،لتلقي
العالج.
وكانت حكومة موريسون قد
ضمنت العدد الكايف إللغاء قواعد
النقل الطيب لالجئني واستعادة
نظامها حلماية احلدود وسط ضجة
يف جملس الشيوخ بسبب «صفقة
ال جترؤ على التحدث عنها» مع
عضوة جملس الشيوخ املستقلة
يف تسمانيا جاكي الميب.

وكانت السناتور الميب قد أعلنت
صباح األربعاء املاضي أنها
ستصوت إللغاء نظام medevac
 ،ووضع احلكومة على املسار
الصحيح لتفكيك القواعد اليت
مت متريرها رغم اعرتاضاتها يف
شباط املاضي.
أعلنت عضو جملس الشيوخ
العاطفي الميب أنها ستصوت
إللغاء  medevacألنها كانت
راضية عن الشروط الواجب
تطبيقها على طاليب اللجوء الذين
يريدون املساعدة الطبية.
واوضحت قائلة «لست خجولة أو
سخيفة عندما أقول أنين بصراحة
ال أستطيع أن أقول ما اقرتحته.
أعرف أن هذا محُ بط للناس..
أفهم ذلك .لكن عندما أقول أنين
ال أستطيع مناقشتها ً
علنا بسبب
خماوف تتعلق باألمن القومي

 ،فأنا صادقة  100يف املائة
معكم».
بدوره اتهم زعيم حزب اخلضر
ريتشارد دي ناتالي احلكومة على
الفور بالكذب بسبب التصويت
ألن وزير املالية ماتياس كورمان
ادعى أنه مل تكن هناك «صفقة
سرية» بينما كشفت السناتور
الميب عن وجودها.
وحصل االئتالف على دعم كل
من املستقلني جاكي الميب
وكوري برناردي وبولني هانسون
ومالكومل روبرتس.
كما اتهمت رئيسة جملس الشيوخ
عن حزب العمال بيين وونغ
احلكومة بإبرام «صفقة ال جترؤ
على التحدث بامسها» وهامجت
حماوالت فرض التصويت يف
جملس الشيوخ يوم األربعاء دون
الكشف الكامل عن أي اتفاق.

تشريع صناعة اجلنس يف املقاطعة الشمالية

«خيانة كربى» ..أحد متطوعي إطفاء حرائق
أسرتاليا يتعمد إشعاهلا
اتهمت خدمة اإلطفاء األسرتالية
بـ»اخليانة
متطوعيها
أحد

من اليمني ،عبد اهلل الشعراني وأحمد محمد وحمزة عباس

قائد املخطط إبراهيم عباس

حيثيات احلكم بأنه «اعتداء
على القيم األساسية جملتمعنا»
طبقا ملا نقلت هيئة اإلذاعة
األسرتالية عن Christopher
 Bealeقاضي احملكمة العليا.
وخالل جلسة االستماع ،قال أمحد
حممد ،وهو الذي جاء من مصر
طفال إىل أسرتاليا ،إنه انضم إىل
املخطط ألنه يعتقد أن التنظيم
(الداعشي) كان «رائعا» ثم
أخرب احملكمة بأنه يكره التنظيم
اآلن .أما قائد املخطط ،فعمره

Australian News

أسرتاليا تلغي قانونا يتيح معاجلة الالجئني على أراضيها

سجن «دواعش» خططوا لقطع الرؤوس علناً بالشارع

حكمت احملكمة العليا يف والية
فيكتوريا األسرتالية ،اليوم
اجلمعة ،بالسجن  28سنة
على اثنني من»املتدعوشني»
املناصرين للتنظيم املتطرف،
هلجوم
2016
يف
خططا
إرهابي يوم عيد امليالد يف
ملبورن ،املعتربة ثاني أكرب
مدينة أسرتالية من حيث عدد
السكان ،وهما أمحد حممد،
البالغ  27سنة ،إضافة إىل عبد
اهلل الشعراني ،األكرب سنا منه
بعامني «وكانا يعتزمان قطع
رؤوس الناس وتفجري قنابل
يف ساحة Federation Square
بوسط املدينة.
كما حكمت احملكمة بالسجن
 16سنة على ثالث امسه محزة
عباس ،وعمره  24عامًا ،لصلته
باملخطط الذي ورد بشأنه يف
وسائل إعالم أسرتالية ،أن
الثالثة اشرتوا سواطري ومواد
لصنع القنابل وحاولوا احلصول
على أسلحة ،للقيام مبا اعتربته
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 25وامسه إبراهيم ،وهو شقيق
محزة عباس ،ويقضي بالفعل
عقوبة بالسجن مدتها  24عامًا،
وورد بشأنه أن خطته مشلت
أن يرتدي شقيقه سرتة ناسفة
لتفجري نفسه يف الشارع بعد
ذبح أكرب عدد من الضحايا
وقطع رؤوسهم على املأل وعلى
مرأى من كامريات احملطات
التلفزيونية لبث املزيد من
الرعب.
املصدر :العربية نت

الكربى» ،وذلك على خلفية
قيامه بتعمد إشعال حريق خالل
أزمة احلرائق اليت تشهدها
البالد.
األسرتالية
الشرطة
وألقت
القبض على رجل إطفاء متطوع
«أشعل النار وغادر املنطقة قبل
أن يعود إلطفاء احلريق كجزء من
واجباته كرجل إطفاء متطوع».
ورصد أفراد شرطة نيو ساوث
ويلز رجال جالسا يف سيارته
جبوار نهر يف املنطقة ،ثم
شاهدوا بعد وقت قصري جمموعة
من األشجار والعشب تشتعل.
ووجهت الشرطة  7اتهامات
مرتبطة جبرائم حرائق متعمدة
للرجل البالغ  19عاما.
وحتقق السلطات يف سلسلة
من احلرائق اليت ُيعتقد أنها
أشعلت عمدا منذ أيلول /سبتمرب
املاضي.
ولقي ستة أشخاص حتفهم
ودمر أكثر من  650منزال يف
والتهمت النريان حنو  1.7مليون
هكتار من األراضي نتيجة حرائق
الغابات اليت اجتاحت الساحل
الشرقي ألسرتاليا .ومل يتهم
الرجل يف أي من هذه اخلسائر
البشرية أو املادية.
ووصفت خدمة اإلطفاء ما فعله
املتطوع بأنه «خيانة كبرية»
لرجال اإلطفاء اآلخرين الذين
لضغوط
بالفعل
يتعرضون
هائلة.
وقال مفوض خدمة احلرائق
الريفية يف جنوب ويلز ،شاين
فيتزمسونز ،األربعاء« :سيكون
أعضاؤنا غاضبني حبق من أن
التصرفات املزعومة ألحد األفراد
ميكن أن تشوه مسعة الكثريين
وعملهم الشاق».
وتعترب خدمة إطفاء احلرائق
الريفية يف نيو ساوث ويلز
نفسها أكرب خدمة ملكافحة
احلرائق يف العامل قائمة على
املتطوعني املدربني.
املصدر :عربي21

وافق برملان مقاطعة أراضي
الشمال على رفع أي شكل من
أشكال التجريم أو عدم التنظيم
فيما يتعلق بالعاملني باجلنس.
ويسمح التغيري اجلديد للعاملني
باجلنس التمتع بكل مزايا قوانني
العمل املتاحة يف أسرتاليا مبا
فيها التوظيف القانون والتأمني
الصحي من خماطر املهنة والتأمني
العمل
إصابات
وتعويضات
واخلضوع للضرائب وضمان عدم
التعرض للتمييز.
وقالت املدعية العامة يف مقاطعة
أراضي الشمال ناتاشا فايلس
«كل سكان املقاطعة يستحقون
أن يشعروا باآلمان يف العمل.
العمل باجلنس هي مهنة معرتف
بها يف املقاطعة ،ولكن حتى
اليوم مل يكن لديهم أي محاية
وكانوا يتمتعون مبزايا ضئيلة
للغاية».
وأضافت «أعرف أن هذا القانون
وما رافقه من نقاش عام كان
مثريا للجدل لدى البعض ،ولكن
اهلدف النهائي هو ضمان حصول
العاملني باجلنس على مزايا أفضل
من ناحية األمان والصحة».
ويلغي القانون اجلديد جتريم قطاع
اجلنس بهدف حتسني األوضاع
الصحية واألمنية للعاملني به.
ويف السابق ،كانت القوانني اليت
تغطي العاملني يف هذا القطاع
غري كاملة ،حيث كانت بعض
أنواع العمل يف اجلنس قانونية
وبعضها اآلخر جمرم بالقانون.
ومن املقرر أن يتم مراجعة
القوانني اجلديدة خالل مخس
سنوات من اآلن.
فيكتوريا حتضر ملراجعة قوانني
العمل باجلنس
ومن املقرر أن تقوم والية
فيكتوريا مبراجعة شاملة ودقيقة
للقوانني اليت تنظم العمل
باجلنس لديها ألول مرة منذ 30

عاما .وقد تؤدي تلك املراجعة
على األرجح إىل إلغاء جتريم
الصناعة بأكملها.
وستبدأ املراجعة يف فيكتوريا
مع بداية العام اجلديد وتستمر
ملدة ستة أشهر ،حيث ستفحص
مدى األمان الذي يتمتع به
العاملون باجلنس يف أماكن
عملهم والوصم الذي يلحق بهم
باإلضافة إىل النشاط اإلجرامي
داخل هذا القطاع.
ويقود املراجعة يف الوالية النائبة
عن حزب املنطق واملدافعة عن
حقوق العاملني باجلنس فيونا
باتن واليت تعتقد أن «التشريع
احلالي ببساطة ال يويف بالغرض
منه».
قوانني الوالية موجودة منذ عصر
ما قبل اإلنرتنت ،وبالتالي ال
تنظم العمل باجلنس عرب اإلنرتنت
سواء من خالل اإلعالن أو تقديم
اخلدمات .وقالت فيونا باتن إن
القوانني أيضا ال تغطي العاملني
بشكل جزئي أو متقطع.
وقال للصحفيني «األمر ال يقتصر
على بيوت البغاء القانونية وغري
القانونية ،ولكن التشريع احلالي
بسبب أن الزمن جتاوزه فإنه
جيعل من الصعب للغاية على
اجلميع أن ميتثلوا للقانون».
وقالت وزيرة شؤون املستهلك
مارلني كريوز إن اهلدف من
املراجعة يف الوالية هو إبقاء
العمل باجلنس آمنا .ومن بني
األشياء اليت تعتزم النائبة فيونا
باتن على مراجعتها ،أماكن
التدليك اليت تقدم خدمات جنسية
لزبائنها.
وقالت باتن «كما رأينا خالل
األعوام املاضية ،هناك انتشارا
ملحوظا ألماكن التدليك يف مجيع
أحناء الوالية ،ولألسف الكثريين
من العاملني باجلنس يعملون
خارج اإلطار القانوني».
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مـقاالت وتـحقيقات

املصارف تسرق املودعني :أموالكم ليست لكم! ما بني اللرية والدوالر ...
سر اإلرتفاع واإلخنفاض
إيلي الفرزلي

كلما سئل حاكم مصرف لبنان عن الكابيتال كونرتول ،يقول جازمًا:
لن يكون هنالك أي تقييد حلركة األموال أو السحب .لكن ما جيري
خمتلف متامًا عما يقوله .يعرف رياض سالمة أن املصارف حتتجز،
حرفيًا ،أموال اللبنانيني ،لكنه ال يكرتث .يريد أن يصدق اجلميع
ما يقوله ال ما حيصل فع ًال .حتى عندما قررت مجعية املصارف،
«بالتعاون مع مصرف لبنان» ،فرض جمموعة من اإلجراءات اليت تعترب
أقسى أنواع الكابيتال كونرتول ،مل يغيرّ من خطابه!
كيف يوائم سالمة بني ما يقوله وبني ما يفعله القطاع الذي يفرتض
أنه «يديره»؟ ال تفسري لذلك ،إال بكونه ختلى عن دوره يف إدارة
القطاع املصريف ،أو انقلب عليه أصحاب املصارف ،على قاعدة
«علي وعلى أعدائي» .بالنتيجة ،صار أصحاب املصارف أصحاب
ّ
السيادة .يقررون مصري أموال املودعني واالقتصاد أيضًا ،فيما
السياسيون واملسؤولون ومصرف لبنان يطلبون ويقرتحون ،لكنهم
ال يفرضون .على العكس من ذلك ،يلبيّ سالمة طلبات أصحاب
املصارف ،ليمنحهم تغطية لإلجراءات غري القانونية اليت يتخذونها
عينة من تلك اإلجراءات:
حبق املوعدين .ويف ما يلي ّ

أريد راتبي

إذا كان «كابيتال كونرتول» ّ
ينفذ على الودائع ،فما عالقة الرواتب؟
يتبينّ أن معظم املوظفني الذين يقبضون رواتبهم عرب املصارف،
مل يتمكنوا من سحبها .حتى من يقبضون باللرية اللبنانية يعانون
املشكلة نفسها .عملية السحب من الصراف اآللي متعثرة .وعند
السؤال ،تبدأ االحتماالت اليت تأخذ منحى األحاجي أكثر .رمبا ّ
ختطيت
ّ
حدود السحب املتاح .لكنين مل أسحب بعد .إذًا رمبا
ختطيت احلد
األقصى املتاح أسبوعيًا .مل أسحب سوى  60ألف لرية هذا األسبوع.
آه ،حسنًا ال بد أنك ّ
ختطيت احلد األقصى الشهري .يا أخي ،مل أسحب
سوى مليون لرية .إذًا ،من املؤكد أنك أجريت  30عملية سحب يف
الشهر .بعد تعدادها ،تبينّ أنها ليست سوى  17عملية .حسنًا
ال أعرف .عليك مراجعة فرعك! بالنتيجة ،مل تعد مصادرة األموال
ّ
حمصورة بالودائع .حتى الرواتب،
حتول من
املوطنة داخليًا ،أو اليت ّ
اخلارج ،صودرت أيضًا .ال تنكر مصادر مصرفية منع املوظفني من
تقاضي رواتبهم كاملة حتى لو كانت باللرية اللبنانية ،لكنها توضح
أن هذا األمر «يسري على من يتقاضى أكثر من  3ماليني شهريًا،
إذ يسمح له بسحب مليوني لرية أسبوعيًا ،أما اآلخرون فيحصلون
على رواتبهم كاملة» ،مربرة ذلك «بعدم وجود سيولة كافية لدى
املصارف ،لذا فإن هذا اإلجراء يهدف اىل توزيع املبالغ املتوافرة
على الزبائن كافة».

 100دوالر سقف السحب!

من بني القرارات غري القانونية ،اليت اختذتها املصارف ،حبماية
القوى األمنية ،كان تقييد حركة السحب بألف دوالر أسبوعيًا .حتى
ذلك القرار مل يكن االلتزام به شام ًال .بعض البنوك خفض السقف
إىل  100دوالر فقط ،ويضاف ذلك إىل منع التحويالت إىل اخلارج،
بشكل شبه كلي.
وعندما ُيسأل موظف املصرف عن سبب هذا التخفيض ،تكون
النتيجة التعميم يقول «حتى ألف دوالر وليس ألف دوالر» .وتلك
مسألة استنسابية ألقصى حدود ،وساهمت يف جتميد أعمال الناس
والشركات .لكن اجتماع بعبدا ،الذي عقد األسبوع املاضي ،وعد
مبزيد من االنفراجات .ويف ظل اإلصرار على قاعدة «ال كابيتال
كونرتول» ،أعلن اجملتمعون «الطلب إىل حاكم مصرف لبنان،
بالتعاون مع مجعية املصارف ،تيسري احلاجات الالزمة للمودعني وال
سيما منهم صغار املودعني ،للمحافظة على أوضاعهم االقتصادية
واالجتماعية ،باإلضافة اىل التسهيالت الالزمة لتأمني دميومة عمل
القطاعات اإلنتاجية» .كل ذلك مل حيصل ،يوم االثنني ،كانت
املصارف تتشدد يف إجراءاتها ال العكس .ومن كان «يتساهل»
يف دفع ألف دوالر يف األسبوع ،يف حاالت الضرورة ،أنهى مرحلة
االستثناء .أحد املصارف الكربى حسم أمره بتعميم داخلي300 :
دوالر أسبوعيًا ملن ميلك يف حسابه أقل من  100ألف دوالر600 ،
دوالر ملن ميلك حتى  300ألف دوالر ،و 1000دوالر للحسابات ما
فوق  300ألف دوالر .كذلك فإن مصرفًا آخر خفض السقف لبعض
املودعني إىل  100دوالر .ما العمل إذًا؟ الدركي على الباب .لكن
مع ذلك ،فإن إثارة املشاكل ،على ما تبينّ  ،ال تزال وسيلة فعالة،
وكذلك التهديد بنشر الفيديوات من داخل املصارف .كما أن اللجوء
إىل القضاء ،عند الضرورة ،يؤدي حكمًا إىل حتصيل حقوق املودعني،
ألن حجز ودائعهم هو خمالفة ال لبس فيها.

ال تحويالت إال للمحظيّني

يعاني املودعون من عدم القدرة على حتويل األموال إىل اخلارج.
العراقيل تأتي من كل حدب وصوب .وإذا كان املعيار األول هو
«تغطية النفقات الشخصية امللحة» ،فإن احلجج تأتي على شاكلة:
ليس لديك تاريخ يف التحويالت« .لكنها السنة اجلامعية األوىل البين
يف اخلارج» .قد يكون حمظوظًا إذا متكن من حتويل بعض األموال،
لكنه يف الغالب سيفشل .كذلك األمر بالنسبة اىل التجار .قلة هم من
يستطيعون حتويل األموال السترياد بعض البضائع ،أو حتى املواد

األولية املستخدمة يف الصناعة .أما النتيجة ،ففقدان بعض السلع
ّ
وتوقف مصانع عن العمل.
من السوق،
لكن للمصرفيني رأيًا آخر.
ّ
يقول بعضهم إنه «يمُ كن لتجار ممن كانت لديهم اعتمادات مفتوحة
َ
قبل األزمة أن حيولوا ما يقارب  50ألف دوالر شهريًا السترياد
بعض البضائع ،وهذا األمر
ليس متاحًا للجميع» ،ألن «املصارف
َ
باتت أخريًا تتعامل مع كل حالة على حدة ،ويف أحيان كثريًا تعود
طلبات املودعني اىل اإلدارة املالية لدراستها» .ويقول هؤالء إن
«التحويالت الشخصية حتصل أحيانًا بسقف  3آالف دوالر شهريًا
لبعض الزبائن ممن يرسلون إىل أوالدهم يف اخلارج مساعدات
بعد تأمني أوراق ثبوتية للجهات اليت
يتم َ
تعليمية ،لكن هذا األمر ّ
تصل إليها األموال».
ً
ذلك ال يشمل احملظيني طبعا .هؤالء من مسؤولني ورجال أعمال ال
يهربوها بعد.
يزالون قادرين على حتويل أمواهلم أو سحبها ،إن مل ّ

أرجوك أحتاج إىل ألف دوالر

تتفهم أحيانًا حاجة املودعني إىل اجلزء اليسري من
كانت املصارف
ّ
َ
أمواهلم .يف األسبوع املنصرم ،دخل أحد الزبائن
«مصرفه» ،طالبًا
ألف دوالر ألنه مسافر .مل يقتنع موظف الصندوق ،طلب تذكرة
الطائرة ليتأكد .استغرب الزبون الطلب .تريد مين دلي ًال لكي أمتكن
من سحب  1000دوالر من حسابي اجلاري؟ اعتذر املوظف .قال :حنن
أنفسنا مل نكن نتوقع يومًا أن نطلب هكذا طلب .عندما اطلع على
التذكرة وتأكد من أن الزبون مسافر يف اليوم نفسه ،مل حيسم أمره
بإعطائه ما يريد .اتصل مبديرته .أوضح هلا ظروف الزبون املسكني.
أعلمها أنه شاهد التذكرة بنفسه .اقتنعت املديرة ،لكنها دعته إىل
نقده  700دوالر فقط.
ً
الزبون نفسه ،عاد إىل املصرف نفسه بعد أسبوع ،حامال تذكرة سفر
أخرى .لديه رحلة عمل ،ومل يعد بإمكانه إلغاؤها .استبق الطلب.
وأظهر تذكرته ،لكن هذه املرة كان القرار حامسًا .ال استثناءات
حتت أي ظرف.

بطاقة االئتمان ...بدل أموالك

بعض احللول املقدمة ملن يريد أن يسافر ،هي :ملاذا ال تصدر بطاقة
ائتمان (كريديت كارد)؟ ميكنك عندها أن تستخدمها يف اخلارج،
حبدود سحب تصل إىل ألف دوالر .وهكذا يعترب البنك أنه «وجدها»،
لكن احلقيقة أنه ميتنع عن إعطاء املودع من أمواله ،ويستبدل هذه
اخلطوة البديهية ببيعه أحد منتجاته .وهو باب يسمح بتحصيل أموال
إضافية من املودعني ،من خالل الفوائد العالية اليت ميكن أن ترتتب
على البطاقة ،يف حال عدم دفع قيمة االئتمان كاملة .حيصل ذلك
فيما بدأت املصارف تقييد استعمال بطاقات االئتمان يف عمليات
الدفع اإللكرتوني .كل مصرف يضع القيود اليت تناسبه ،وما على
الزبائن إال جتربة حظهم .األكيد أن سقف بطاقات االئتمان بالدوالر
صار حمدودًا جدًا .هذا ما تؤكده الرسائل اليت وصلت إىل زبائن
عدد من املصارف .وبالتالي ،فإن من يود السفر إىل اخلارج قد
يكون مضطرًا للتكيف مع واقع عدم قدرته على صرف أكثر من ألف
دوالر شهريًا (قد تتضمن سعر تذكرة السفر والغرف الفندقية ،إذا
ما ُن ّفذت عملية الشراء يف الشهر نفسه) .وسيكون حمظوظًا لو محل
بيده  300دوالر.
بطاقات االئتمان باللرية اللبنانية وضعها أصعب .مل تعد تصلح
لشراء املنتجات أو التذاكر من اخلارج ،إمنا فقط للشراء الداخلي.
وحتى ذلك ،صار مشروطًا مبوافقة البائع على استعماهلا .حمطات
وقود عديدة تعلن أنها ال تقبل بطاقات االئتمان وكذلك متاجر
كثرية .الكل حباجة إىل الكاش ،وخاصة يف زمن «أي لرية تدخل إىل
املصرف مفقودة».

خفض الفائدة؟

أعلن الوزير منصور بطيش أنه طلب وآخرون من حاكم مصرف
لبنان «ختفيض معدالت الفوائد باللرية اللبنانية والدوالر حبدود
 50باملئة» ،معتربًا أنها «خطوة مهمة ألنها ختفض العبء على
والدين العام» .وبالفعلُ ،يتوقع أن ال يتأخر مصرف لبنان
االقتصاد
َّ
بهذه اإلجراءات ،لكن بشكل تدرجيي ،انطالقًا من أن سبب رفع
الفوائد قد زال .ففي السابق ،كانت هذه اخلطوة تؤدي إىل جذب
الودائع اخلارجية ،ما يساهم يف ضخ الدوالرات وتقليص عجز ميزان
املدفوعات وتلبية حاجات املصرف املركزي من الدوالرات ،لكن مبا
أنه مل يعد هنالك أي فرصة جلذب الودائع ،فلم يعد أمام الدولة
سوى هذا احلل ،الذي يفرتض أن يؤدي إىل حتفيز االقتصاد وخفض
تكلفة االقرتاض .إال أن هذه اخلطوة ،بدأت تثري التساؤالت لدى
سيحتسب هذا التخفيض على حساباتهم ،وما هو
املودعني .كيف ُ
مقداره؟ حتى اليوم ال أجوبة واضحة .يؤكد مودعون ،يف هذا الصدد،
سيان ،إن اخنفضت الفائدة أو ارتفعت .يف األساس قلة
أن األمر ّ
من املودعني يهتمون حاليًا ملعدل الفائدة اليت حيصلون عليها.
أولويتهم هي سحب ما أمكن من ودائعهم املصادرة خالفًا للقانون.
أي أمر آخر يف هذه الظروف غري مضمون .واألموال املودعة يف
البنوك ليست سوى أرقام على ورق.

عباس ضاهر

ال ُينكر أحد يف لبنان ،ال يف السلطة وال يف املعارضة
امليدانية يف الشارع ،أن البلد مير بأزمات صعبة ،واألخطر هو
العنوان اإلقتصادي ،ألن تداعياته تتعلق حبياة املواطنني يف
يومياتهم ومعيشتهم ،وال
تفرق بني مواطن وآخر ،وال بني
ّ
طائفة او منطقة او هوى سياسي وآخر .واذا كانت املسؤولية
سياسية ،بالدرجة األوىل ،تزيدها املراوحة السلبية يف ملف
تكليف رئيس لتأليف احلكومة ،فإن كل اللبنانيني يساهمون
يف زيادة حجم األزمة اإلقتصادية من خالل التعاطي القائم
مبسألة الودائع املالية ،وتذبذب سعر صرفاللرية اللبنانية.
الفارق هنا أن املواطن ُ
املودع ُيقدم على حماولة سحب أمواله،
أو إستبدال العملة اللبنانية بالدوالر األمريكي ،نتيجة هلع
ٌ
وقلق وخشية مما حتمله األيام ،وهو
تصرف مربر يف ظل غياب
مظلة األمان السياسية ،بينما ُيقدم املسؤولون اإلقتصاديون،
وبعض املصارف ،والصيارفة،
وجتار األزمة ،على إختاذ
ّ
إجراءات نتيجة طمع وجشع وسوء تصرف .باحملصلة ،تتكامل
النتيجتان يف رفد األزمة بعناصر سلبية ُمطلقة يف ضرب
العملة الوطنية.
عندما يؤكد وزير اإلقتصاد يف احلكومة املستقيلة منصور
ش أن اللبنانيني سحبوا أربعة مليارات دوالر من املصارف
بطي 
ووضعوها يف خزائن منازهلم ،فهذه مسألة خطرة ألنها رفعت
ّ
من قيمة الدوالر املطلوب للشراء،
وخفضت من قيمة اللرية
املعروضة للبيع ،خصوصًا أن املبلغ
املخزن يف املنازل ينال
ّ
من طبيعة الدورة اإلقتصادية ،ويساهم يف إضعاف احلركة
املالية ،ويصيب اللرية اللبنانية.
لكنها ليست مسؤولية املواطن الذي ُ
شحن يف األشهر املاضية
شكوكًا بالوضع املالي ،وبأن األيام املقبلة صعبة وخطرة جدًا،
فلجأ اىل عنصر األمان بالنسبة اليه :الدوالر األمريكي .حينها
دأب حاكم مصرف لبنانرياض سالمة على طمأنة اللبنانيني،
املوجه
بهدف محاية اللرية ومنع اإلنهيار ،ألن اخلطاب اإلعالمي
ّ
يساهم يف صناعة القلق أو اإلرتياح .لكن الضغوطات النفسية
والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعيةّ ،
كلها دفعت اللبنانيني
اىل ختزين الدوالر حبسب قدراتهم.
كان األشد خطرًا ،هو تعامل الصيارفة مع قلق املواطنني
على قاعدة اإلبتزاز .أصبحوا جتار األزمة .رفعوا سعر صرف
الدوالر تدرجييًا يف «سوق سوداء» ،حبسب الطلب ،فوصلوا
اىل ما يفوق  ٢٣٠٠لرية للدوالر الواحد .من اين أتوا بكميات
زودهم بها؟ قيل إن مصارف لعبت مع
الدوالرات؟ من ّ
الذي
لبنان
مصرف
تدخل
الصيارفة ،إىل أن
تنبه لإلنفالت
ّ
احلاصل ،فعمد اىل حتذير مشتبه بهم .لكن اخلطوات األهم هي
ّ
اليت
سينفذها مصرف لبنان املركزي بعد احلصول على ضوء
سياسي أخضر يف إجتماعبعبدا األخري.
ل خلية إدارة
كان ُيفرتض ان تقود حكومة تصريف األعما 
ي عن
األزمة ،لكن إعتكاف رئيسها املستقيل سعد احلرير 
ممارسة أي دور ،زاد من حجم األزمة.
ال ميكن التذرع فقط باإلحتجاج على تأخري اإلستشارات النيابية،
يب يف
وال باخلالف السياسي احلاصل يف مقاربة احلراك الشع 
الشارع.
العالج
خطة
سالمة
رياض
لبنان
مصرف
حاكم
حيمل
املتدرج
ّ
لتنفيذها ،بدءًا من إجبار املصارف على رفع رأمساهلا ،مما
يضخ أربعة مليارات دوالر يف السوق اللبناني على مرحلتني.
ثم سيتم خفض الفوائد ،شرط ان تعود املصارف اىل تسهيل
التجار لرفدالزراعة والصناعة بسيولة مالية ختول هذين
حركة
ّ
القطاعني اإلستثمار يف األزمة ،بدل اعتماد البلد على االسترياد
الذي يسحب العملة الصعبة اىل خارج لبنان.
كما أن حاكم املصرف سيحجب عن املصارف العملة اللبنانية،
كي ُيصار اىل استخدام الدوالر املوجود لديهم ،او سحبه من
ودائعهم يف اخلارج ،لعدم إغراق البلد بالعملة اللبنانية.
ّ
األهم هنا ان توافر الدوالر يف السوق
سيقلل من حجم الطلب
عليه،
وسيحبط خمطط الصيارفة الذين باتوا ميلكون كميات
ُ
كبرية من الدوالرات .فإذا أعطت املصارف ملودعيها العملة
ّ
اخلضراء،
وخف الطلب على الدوالر ،سينخفص سعره فورا يف
السوق السوداء .لكن مسألة إعادة االربعة مليارات دوالر من
خزائن املنازل اىل حركة السوق ،وهي كفيلة بضبط األزمة
املالية ،لن تكون من دون ثقة شعبية مفقودة اآلن ،بوجود
أزمة سياسية.
مما يؤكد ان مصرف لبنان يقوم اآلن بدوره الوطين على اكمل
وجه ،بينما املطلوب من القوى السياسية القيام بادوارها،
كي تعود الثقة تدرجييًا ،وحتل اإلصالحات ،وتنهض القطاعات
جمددًا جلذب األموال ،يف مرحلة يستعد فيها لبنان للدخول يف
نادي الدول النفطية.
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مـقاالت وتـحقيقات

احللول حتتاج اىل الواقعيّة
جوني منري

من الطبيعي أن يغرق اللبنانيون يف تفاصيل
املرحلة الصعبة والدقيقة اليت ميرون فيها ،فعلى
الرغم من حال اإلنكار اليت ما زالت تعرتي مواقف
الطبقة السياسية احلاكمة حيال املتغريات اهلائلة
اليت شهدها الشارع اللبناني ،ما يستوجب إعادة
صياغة معادلة سياسية جديدة على مستوى
بأن التعب
أن الواقع ُينبىء ّ
تركيبة السلطة ،اّإل ّ
راهن عليه رجال السلطة مل حيصل وبقي
الذي َ
الشارع على زمخه ،وكذلك «تطييف» احلراك
فشل وبقيت صيحات املطالب أقوى من صراخ
املذاهب ،على األقل حتى اآلن.
كل ذلك دفع باللبنانيني اىل متابعة يوميات
ّ
اململة حملرقة
احلراك يف الشارع ،والتفاصيل
األمساء املقرتحة للحلول مكان الرئيس سعد
احلريري يف تكليفها تشكيل احلكومة املقبلة.
يف وقت َبدا فيه أنه من البساطة مبكان الرهان
على إمكانية استبدال احلريري بشخصية أخرى.
لكن مثة تطورات كبرية حتصل على مستوى
الساحة االقليمية ستطاول ارتداداتها الساحة
اللبنانية ومسار االحداث احلاصلة.
فما حصل يفالعراق ليس تفصي ًال عاديًا بإعالن
رئيس احلكومة استقالته ،وهو الذي ترأس
حكومة كانت توازناتها الداخلية متيل ملصلحة
حلفاء ايران.
أن استقالة رئيس الوزراء العراقي
واألهم ّ
ي اليت تأخرت أسابيع رغم
عادل عبد املهد 
التهاب الشارع ،وحصلت يف النهاية بعد موقف
املرجعية الشيعية األبرز السيدعلي السيستاني
املؤيد ملطالب املتظاهرين ،لن تعين قرب عودة
االستقرار اىل الساحة العراقية وال قرب تشكيل
حكومة جديدة يف ظل صراع سيستمر بني
االيرانيني واالمريكيني حول املعادلة السياسية
اجلديدة اليت جيب أن ترسو.
مع االشارة اىل األهمية املطلقة للعراق بالنسبة
ن واحلدود املشرتكة الطويلة ووظيفة
اليرا 
العراق كمعرب إلزامي اىل شاطئ البحر األبيض
املتوسط.
وهو ما يعين ضمنًا اضطرار طهران لالنصراف
التفرغ
أكثر اىل امللف العراقي ولو على حساب
ّ
للملف السوري.
فإن املصادر االمريكية تنفي وجود أي
رغم ذلك ّ
دور مباشر هلا يف التهاب الساحات يف الشرق
االوسط .وهي تروي يف تأكيدها على ذلك
أن مستشار الرئيس االمريكي ،صهره جاريد
ّ
ك أقطاب
كوشنر ،التقى منذ أيام يف نيويور 
الطائفة اليهودية ،وأبلغ إليهم بوضوح أنه لن
يعاود جهوده يف ملف التسوية االسرائيلية -
الفلسطينية خالل األشهر املقبلة لعدة أسباب
أهمها:
 -1إنشغال االدارة االمريكية باملعركة الرئاسية
املقبلة يف ظل ضغوط داخلية هائلة علىدونالد
ترامب.
ّ -2
تولي كوشنر ملف بناء احلائط الفاصل مع
ّ
يتطلب تفرغًا له.
املكسيك ،والذي
 -3االنهيار السياسي الذي يواجهه بنيامني
ّ
يشكل الركيزة
نتنياهو يف اسرائيل وهو الذي
االساسية ملشروع «صفقة القرن» ،ما يستوجب
إعادة النظر يف كامل اخلطة املوضوعة والعودة
اىل مشروع الدولتني.
 -4التطورات الكبرية اليت جتتاح الشرق
االوسط ،ما يستوجب إجراء دراسة متأنية
ومعمقة للتغيريات اليت تصيب املنطقة .وتنطلق
ّ
املصادر االمريكية من كالم جاريد كوشنر
ن غري
أن واشنط 
للمسؤولني اليهود للتأكيد ّ
مستعدة للتدخل بشكل مباشر يف أزمات الشرق
االوسط ،والسيما يف العراق ولبنان.
لكن املصادر نفسها ال تنفي املتابعة الدائمة
ّ
والدقيقة واملركزة لكل ما حيصل .وبعيدًا
أن املراقبني
عن كالم املصادر االمريكية ،اّإل ّ
يالحظون إشارات متضاربة ومتناقضة يف الشرق
االوسط ترتاوح ما بني السلبية واالجيابية.
ففي إسرائيل أجرى رئيس أركان اجليش

يف مباحثات مع قائد
االسرائيلي افيف كوخا 
األركان املشرتكة للجيوش االمريكية اجلنرال
مارك ميلي ،جرى خالهلا الرتكيز على النفوذ
االيراني يف املنطقة ،والسيما يفسوريا .وتأتي
هذه الزيارة امتدادًا لسلسلة زيارات أجراها
جنراالت امريكيون خالل األشهر املاضية.
يف املقابل ،أبلغ اجليش االسرائيلي اىل نتنياهو
سعيهما
ووزير الدفاع نفتالي بيني 
ت معارضته َ
لتنفيذ ضربات متالحقة ضد ايران يف سوريا،
بسبب القلق من ردود الفعل االيرانية ،ومنح
طهران و «حزب اهلل» ذرائع للتحرك ضد
اسرائيل واالفالت من الضغط احلاصل عليه،
وأيضًا استجابة طلبروسيا عدم تعقيد االوضاع
أكثر يف سوريا ولبنان.
ويف اخللي ج العربي تواجه ايران تشديدًا حبريًا
مع بدء تطبيق خطة التحالف الدولي حتت عنوان
محاية املالحة البحرية ،واملعروفة بإسم «عملية
سانتيفيل».
ان اجملموعة اهلجومية التابعة حلاملة
ولوحظ ّ
الطائرات االمريكية «ابراهام لينكولن» أحبرت
عرب املضيق ،وتوقفت عند أحد مرافئ البحرين
يف  19تشرين الثاني املاضي.
يف املقابل ،رفع املسؤولون العسكريون
االيرانيون مستوى تهديداتهم «ضد االعداء»،
إياهم َ
ّ
بشن حرب عاملية يف شوارع
متهمني ّ
وهدد قائد «احلرس الثوري» اللواء
ايران.
ّ
ض بعقوبات
حسن سالمي واشنطن ولندن والريا 
شديدة اذا ّ
ختطت اخلطوط احلمر االيرانية.
ّ
وحذر من نفاد صرب «احلرس الثوري» ،ومن
ّ
سيولد َر ّد فعل قويًا
أي استفزاز خارجي
ّ
أن ّ
يف وقت ومكان خيتارهما بنفسه ،وذلك خالل
إشرافه على تدريبات الدفاع اجلوي ،اليت محلت
تسمية «مريم الوالية».
صمم
أن هذا التدريب هو سنوي ،ولكنه
صحيح ّ
ّ
هذا العام حملاكاة منطقة العمليات املشرتكة يف
اخلليج ومضيق هرمز.
وهي إشارة توقفت عندها واشنطن باهتمام،
أن املسؤولني االيرانيني قد يندفعون
باعتبار ّ
يف حتديات عسكرية لتجاوز األزمات الداخلية.
لكن رغم أجواء الرسائل احلربية ،مثة إشارات
إجيابية تستحق التوقف عندها.
فخالل الزيارة اليت قام بها الرئيس االمريكي
دونالد ترامب اىل افغانستان واليت محلت
أهدافًا انتخابية ،أعلن ترامب عودة املفاوضات
مع حركة «طالبان».
هذه اخلطوة حصلت برعاية قطر اليت كانت قد
سرية للسعودية،
أرسلت وزير خارجيتها يف زيارة
ّ
ُمعلنًا استعداد بالده لقطع عالقتها مع «االخوان
املسلمني» يف مقابل عودة العالقات الطبيعية
بني البلدين.
ترددت معلومات عن لقاء سري عقد
يف املقابلّ ،
بني وفد ايراني برئاسة وزير اخلارجية حممد جواد
ف وقائد «فيلق القدس»قاسم سليماني مع
ظري 
قادة «طالبان» برئاسة شقيق رئيس املكتب
السياسي للحركة املال عبد الغين.
ان الوفد االيراني أبلغ اىل وفد «طالبان»
وقيل ّ
استعداد بالده للجلوس مع اجلانب االمريكي،
بهدف إنهاء ملف افغانستان.
قبل ذلك ،كان وزير اخلارجية العماني يوسف بن
علوي قد زار واشنطن يف سعيه إلجياد حل ألزمة
اليمن ،على أن َيتبع ذلك زيارته طهران بهدف
تأمني طاولة مستديرة يشارك فيها االيرانيون
واالمريكيون حول اليمن.
وكانت الفتة املرونة السعودية جتاه فتح قناة
حوار خاصة مع طهران ،ومن خالل مرشد الثورة
السيد خامنئي.
قد تكون كل هذه املؤشرات االجيابية صحيحة،
ولكن هذا ال يلغي عرض العضالت او حتى
ان احلوار إذا
انتزاع النقاط ميدانيًا ،خصوصًا ّ
حصل سيتطلب وقتًا طوي ًال ،ما يستدعي من
اللبنانيني تدوير الزوايا والتعامل بواقعية وعدم
الرهان على أحالم ال تزال بعيدة التحقيق.

خطوات متأ ّخرة من سالمة إلدارة األزمة:

تغطية قيود املصارف ...وخفض الفوائد
محمد وهبة

ّ
تطلب األمر أحداثًا متالحقة
ومتدحرجة على مدى  45يومًا
وصو ً
ال إىل اجتماع بعبدا املالي
األخري ،حتى يبدأ حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة خبطوات
عملية إلدارة األزمة .ال بل
إن األفكار اليت بدأ يعمل على
تطبيقها ،مل تكن أص ًال من بنات
أفكاره ،بل هي أفكار عرضها
رئيس اجلمهورية ميشال عون
يف االجتماع املذكور .سالمة
رفض بعض هذه األفكار،
وال سيما تلك املتعلقة باختاذ
إجراءات لتحويل نسبة %10
أو  %15من ودائع العمالت
األجنبية إىل ودائع باللرية ،وهو أبلغ املصارف
بهذا األمر يف اللقاء الشهري بني مصرف لبنان
ومجعية املصارف وجلنة الرقابة على املصارف،
الذي عقد االثنني املاضي .إال أنه أبلغها أيضًا
بالشروع يف عملية خفض بنية الفوائد على
الدوالر سواء كانت لدى املصارف أو لدى مصرف
لبنان ،ودرس إصدار تعميم لتنظيم القيود على
السحب والتحويل (كابيتال كونرتول) .املفارقة
شجع املصارف على أن تفرض
أن سالمة نفسه ّ
من تلقاء نفسها قيودًا على حتويالت الزبائن
وسحوباتهم خالل األشهر املاضية.
يعتقد اخلبري االقتصادي شربل قرداحي أن
اخلطوات اليت أبلغها سالمة للمصارف يف
اللقاء الشهري األخري ،كانت «مطلوبة» إمنا أتت
ّ
وكنا نتمنى أن يكون هناك
«لألسف متأخرة...
توجيهات لتنظيم خروج الودائع منذ بدء األزمة.
فمن غري املسموح أن ترفض املصارف إجراء
حتويالت ضمن سقف الـ 10آالف دوالر بينما
كان يفرتض أن تتوقف التحويالت اليت تتخطى
 100ألف دوالر».
ّ
تطلب األمر إغالق املصارف
على أي حال،
لنحو  12يوم عمل يف البداية قبل أن تعاود
ملدة
ملدة أسبوع ،ثم إغالق أبوابها ّ
فتح أبوابها ّ
ّ
تطورات
من
الفرتة
هذه
ل
ختل
مبا
أسبوع إضايف،
ّ
سياسية وشعبية من تظاهرات شبه يومية
واستقالة رئيس احلكومة وقطع طرقات وجدال
حول دور القوى األمنية ،باإلضافة إىل تقييد
عمليات السحب والتحويل بشكل قاس ووحشي
أدى إىل تفاقم أزمة سعر صرف اللرية مقابل
ّ
الدوالر يف السوق املوازية ليبلغ  2385لرية…
كل ذلك حصل قبل أن يبدأ سالمة باختاذ خطوات
تصب ّ
كلها يف إطار إدارة األزمة وال تعين
عملية
ّ
أنها حلول على املدى املتوسط أو الطويل.
حمضر اللقاء الشهري بني مصرف لبنان
ومجعية املصارف وجلنة الرقابة ،يشري إىل
يتخبطان يف بركة موحلة
أن سالمة واملصارف
ّ
وعميقة .فهو أوضح أنه «بصدد دراسة إصدار
ّ
تغطي احلدود اليت وضعتها
تعليمات للمصارف
املصارف على حتويالت الزبائن إىل اخلارج وعلى
السحوبات بالعمالت نقدًا انطالقًا من مسؤولية
البنك املركزي باحلفاظ على حسن سري نظام
املدفوعات وعلى سالمة النظام املصريف» ،آم ًال
أن تكون هذه التدابري واإلجراءات «كلها ذات
طابع مرحلي وانتقالي يف انتظار تشكيل احلكومة
وعودة الوضع املالي واالقتصادي إىل املسار
الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه».
إذًا ،ال يزال سالمة يتعامل مع األمر وكأنه
أزمة سياسية ناجتة عن استقالة احلكومة ،وهو
يرفض تسمية القيود بـ «كابيتال كونرتول»،
بل يصفها بأنها تعليمات تنظيمية لتغطية
اخلطوات اليت قامت بها املصارف .مبعنى آخر،
ّ
سيغطي املصارف أمام الزبائن
يقصد سالمة أنه
الذي رفعوا عشرات الدعاوى القضائية ،وآخرها
الدعوى اليت رفعتها شركة نفط على بنك ميد
تطالبه فيها بإعادة التسهيالت املصرفية اليت
وعدها بها املصرف بقيمة  600مليون دوالر
ملدة ثالث سنوات.
نتيجة إيداع مليار دوالر ّ

مروان بو حيدر
ويشري سالمة إىل أنه رفض يف اجتماع بعبدا
«أي إجراء يطاول الودائع مبا فيه حتويل نسبة
مئوية ( %10أو  )%15من ودائع العمالت
األجنبية إىل ودائع باللرية» .كما يقول إنه
سيقوم بالتعاون مع مجعية املصارف بـ «خفض
بنية الفوائد الدائنة وتاليًا طبيعيًا املدينة،
واحلد
وذلك إلطالق عجلة االقتصاد من جهة،
ّ
من ارتفاع الديون املشكوك بتحصيلها واليت
تتزايد مع ارتفاع كلفة االقرتاض» ،موضحًا أنه
«يف صدد إصدار تعميم بهذا اخلصوص يف
القريب العاجل (خالل ايام معدودة) وأمل أن
يستفيد املقرتضون من خفض الفوائد لسداد
جزء من قروضهم ما يدخل إىل املصارف سيولة
بالعمالت ميلكها املقرتضون يف اخلارج».

 165مليار لرية الطلب يومي على اللريات
الورقية خالل شهرين

لكن ،يف الواقع ،فإن آلية خفض الفوائد
ليست واضحة أبدًا .فعلى سبيل املثال ،إذا
خفضت الفوائد على القروض لتشجيع الزبائن
على تسديدها قبل وقت استحقاقاتها من
ودائعهم يف اخلارج ،فإن املشكلة تكمن يف
اجملمدة اليت مل تستحق بعد وهي ودائع
الودائع
ّ
مبليارات الدوالرات .التجميد هو عقد بني املودع
واملصرف ال ميكن حتريره أو الغاؤه إال مبوافقة
الطرفني ،فلماذا سيوافق الزبون على حترير
وديعة عليها فوائد مرتفعة تصل إىل %17
(وخصوصًا تلك الناجتة عن اهلندسات املالية
األخرية) ،إذا مل يكن مسموحًا له حتويلها إىل
اخلارج؟ وبالتالي فإن الفروق يف اآلجال بني
القروض والودائع ،يف حال مل يتمكن من
خفض الفوائد على قسم كبري من الودائع،
تتحول إىل
سيكبد املصارف خسائر ضخمة قد
ّ
ّ
ذريعة من أجل رفض تطبيق التعميم الذي صدر
أخريًا وقضى بزيادة رساميلها من خالل مقدمات
نقدية بالدوالر بقيمة  1.9مليار دوالر قبل نهاية
السنة اجلارية ،وبقيمة مماثلة قبل نهاية حزيران
من السنة املقبلة.
لكن يف اجململ ،خطوة خفض الفوائد على ودائع
املصارف لدى مصرف لبنان ستخفض األكالف
اهلائلة اليت يدفعها مصرف لبنان من ميزانيته
قدرها اخلبري املالي توفيق كسبار بقيمة 6
واليت ّ
مليارات دوالر سنويًا ،كما أنها ستتيح استعمال
قسم من الودائع يف عمليات متويل االقتصاد.
من جهة أخرى قال سالمة إنه ال يعتزم قطعًا
«وضع أي قيود على التعامل باللرية سحبًا أو
إيداعًا وان الضجة اليت سرت حول هذا املوضوع
تعود إىل كثافة السحوبات على مصرف لبنان
خالل الشهرين املاضيني مبعدل  165مليار لرية
يوميًا ما دفع مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة
من العمالت الورقية تصل يف  20الشهر اجلاري،
وما يعين أن املشكلة اليت نشأت ظرفية وتعود
العتبارات لوجستية حمضة» .مشكلة هذا األمر
ّ
ضخ األموال النقدية
اليت يعتربها لوجستية ،أن
بالعملة احمللية ،ختلق يف املقابل طلبًا إضافيًا
على الدوالرات النقدية يف السوق ،وبالتالي قد
ختفض سعر صرف اللرية لدى الصرافني.
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مـقاالت وتـحقيقات

مناقصة إسترياد البنزين:

ما هي أسباب عدم تقدم
بعض الشركات؟
ماهر الخطيب

فتحت مناقصة إسترياد البنزين ،اليت أطلقتها وزيرة الطاقة
ل ندى البستاني ،عرب منشآت
واملياه يف حكومة تصريف األعما 
سيما
ال
التساؤالت،
من
واسعة
ط يفلبنان ،الباب أمام مجلة
النف 
ّ
بعد احلديث عن ضغوطات ونصائح ّ
تلقتها بعض الشركات من
أجل اإلمتناع عن املشاركة فيها ،من دون الكشف عن التفاصيل،
تقدم البعض
حيث كانت الدعوة إىل البحث يف أسباب عدم
ّ
بعروض رغم طلبها دفرت الشروط.
اليوم ،قررت البستاني تأجيل فتح العروض ملدة اسبوع ،بالرغم
من تقدم شركتني بعروض هما »zr energy« :و «،»lebneft fze
لتأمني احلصول على منافسة أوسع ،خصوصًا أن هناك شركتني
طلبتا هذا التأجيل ،بسبب عدم قدرتهما على إستكمال أوراقهما
الرمسية.
العامليتني املذكورتني هما
يف هذا السياق ،علم أن الشركتني
ّ
« »Imperial trading companyو «Oman trading international
 ،»ltdوبالتالي املشاركة تتطلب احلصول على املزيد من الوقت،
وهما تقدمتا بطلب رمسي للوصول إىل التأجيل مدة أسبوع ،األمر
الذي ّ
أكدته مصادر احدى الشركتني.
يف هذا اإلطار ،كان من الضروري حصر البحث عن الضغوط
احمللية اليت طلبت دفرت الشروط ،نظرًا إىل
والنصائح بالشركات
ّ
أن
أن تلك العمليات من الصعب أن متارس على تلك
العاملية ،إال ّ
ّ
اإلتصال يف بعضها كان متعذرًا ،لوجود أرقام هواتف موضوعة
خارج اخلدمة ،بينما هناك من عمد إىل إقفال هاتفه ،يف حني أن
بعضها مل يستطع تقديم أي إجابة بسبب عدم وجود الشخص
املخول باحلديثّ ،
أن بعض الشركات مل ترتدد يف احلديث عن
إال ّ
ّ
اخلاصة املتعلقة بها.
الوقائع
ّ
أن عدم التقدم
وتشري مصادر متابعة من شركة « »MVLإىل ّ
ّ
متعلقة
داخلية
بعرض رغم طلبها دفرت الشروط يعود إىل أسباب
ّ
بالشركة نفسها ،لناحية اإلستفادة من املشاركة أو عدمها ،ال
تقرر املشاركة بعد تأجيل
بأسباب خارجية ،إال أنها تكشف أنها قد ّ
ّ
ّ
ألي
مل
ها
أن
دة
مؤك
املناقصة حتى يوم االثنني املقبل،
تتعرض ّ
ّ
ضغوط لإلمتناع عن تقديم عرض اليوم.
حتدثت بعض املصادر عن أن النصائح والضغوط اليت
ويف حني ّ
إمكانية
من
اإلنتباه
إىل
دعوات
شكل
على
كانت
عنها
مت احلديث
ّ
وجود مؤامرة ما ،هناك مشكلة أخرى واجهت بعض الشركات،
حبسب ما علمت الزميلة «النشرة» ،منها عدم تعزيز املصارف
اللبنانية ،حتى
األجنبية اإلعتمادات اليت تفتح يف املصارف
ّ
ولو ّ
متت تغطيتها من قبل مصرف لبنان ،حبسب ما يؤكد أحد
املسؤولني عن شركة سبق هلا أن طلبت دفرت الشروط لكنها مل
أن الشركة كانت ستتقدم فيما لو مت
تتقدم بعرض ،ويشري إىل ّ
جتاوز هذه املشكلة ،ويوضح أنها بانتظار ما قد حيصل يف األيام
املقبلة على هذا الصعيد.
التقدم
ويف حني بات من الواضح أن بعض الشركات قد تعمد إىل
ّ
حتدث عن إمكانية
بعروض للمشاركة يف املناقصة ،هناك من
ّ
حصول ضغوطات جديدة يف الفرتة الفاصلة عن املوعد اجلديد،
ال سيما بعد الكشف عن األمساء اليت طلبت دفرت الشروط ،بينما
البعض اآلخر توقع أن يرتفع العدد ،خصوصًا من شركات مل تكن
قد تقدمت بطلب احلصول عليه سابقًا.
من ناحية أخرى ،تشدد مصادر مطلعة على أن هذه اخلطوة تأتي
يف إطار وجود أزمة يف السوق ،لكن دور الدولة هو تنظيمه
بهدف منع اإلحتكار ،وبالتالي اخلزانات هي يف األساس ورقة
ضغط ،وتلفت إىل أن أغلب احملطات لديها عقود مع الشركات،
ما يعين أنها ال تستطيع الشراء من مصدر آخر ،يف حني أن بعض
ّ
العمليات مع
احملطات اليت تستطيع ،ال ميكنها أن تقوم بهذه
ّ
املؤجل.
الدولة لقاء الدفع
ّ
أن من املهم معرفة األسعار والشركات
وتلفت هذه املصادر إىل ّ
اليت سحبت وستسحب دفرت الشروط ،وتستغرب وجود شركات
هي من ضمن ما بات يعرف بـ «الكارتيل» ،وبالتالي تعرب عن
خماوفها من أن تكون األمور تدور يف حلقة مفرغة.
األهمية الكبرية اليت
من جهة ثانية ،تستغرب مصادر مـتابعة
ّ
ملادة
تعطى هلذا املوضوع ،خصوصًا أن اإلسترياد عرب املنشآت
ّ
الديزل كان حيصل سابقًا ،وتعترب أن التأجيل أمر طبيعي ،إال أن
ما هو غري طبيعي عدم التقدم بعروض ،وتسأل« :هل اخلوف
من إسترياد الدولة يعود إىل إحتكار بعض الشركات هذا األمر
سابقًا»؟.
يف احملصلة ،ستبقى هذه املناقصة ،يف األيام املقبلة ،من
األهمية اليت
احمللية ،نظرًا إىل
األحداث البارزة على الساحة
ّ
ّ
تشكلها على مستوى سحب ورقة ضغط مهمة من قبل الشركات
املستوردة ،فهل يكون يوم االثنني املقبل موعدًا حامسًا على هذا
الصعيد؟.

مـاذا عـرض جـعجع عـلى عـون؟
عماد مرمل

حاولت «القوات اللبنانية» التسويق حلكومة اختصاصيني
ّ
مستقلني ،قبل اندالع شرارة احلراك يف  17تشرين األول،
وحتديدًا خالل اجتماع بعبدا حول الورقة االقتصادية يف  2ايلول
املاضي ،إلاّ ّ
انها ُجبهت برفض معظم مكونات السلطة ،ثم عاودت
الضغط يف هذا االجتاه بعد انطالقاالنتفاضة الشعبية ،فيما زار
ن إلقناعه بهذا الطرح،
وفد قواتي قبل ايام الرئيس ميشال عو 
إمنا من دون جدوى .لكن ما هو مضمون العرض الذي محله الوفد
رد عليه عون؟
منمسري جعجع؟ وكيف ّ
يعترب خصوم «القوات» ّ
تصرفت بانتهازية سياسية يف حلظة
ها
أن
ّ
مصريية ،عندما قفزت من مركباحلكومة السابقة باستقالة وزرائها
بعدما عصفت به رياح االحتجاجات ،واندفعت حنو ركوب موجة 
تتحمل مسؤولياتها
يب اىل أقصى احلدود ،بدل ان
احلراك الشع 
ّ
كإحدى مكونات السلطة اليت انتفض عليها الناس.
وانطالقًا من موقعها اجلديد يف صفوف «املعارضة العلنية»،
اخنرطت قواعد «القوات» يف احلراك ،خصوصًا داخل املناطق
س ّجل حضور فاعل حملازبيها ومجهورها يف
املسيحية ،حيث ُ
كل أشكال االحتجاج والتصعيد ،ما دفع خصومها اىل اتهامها
باالستثمار السياسي للغضب الشعيب وبالوقوف خلف ظاهرةقطع
ق يف أماكن نفوذها ،بهدف الضغط على العهد واضعافه.
الطر 
أما معراب ،فقد نفت ان تكون هناك «إدارة سياسية» مباشرة
ّ
ّ
أن مناصريها نزلوا اىل
منها لبعض جمموعات احلراك،
مؤكدة ّ
الشوارع كمواطنني ال حمازبني ،وذلك بضوء أخضر من رئيس
مؤيديه وحمازبيه
ان من حق
«القوات» مسري جعجع ،الذي اعترب ّ
ّ
ان ينخرطوا يف االنتفاضة ويتفاعلوا معها ،احتجاجًا على االوضاع
السائدة ،بعيدًا من األطر التنظيمية وتوجيهاتها.
ومع إحلاح «القوات» ،اىل جانب «االشرتاكي» و»املستقبل» ،على
ان
تشكيلحكومة تكنوقراط ،إستشعر فريق العهد و»حزب اهلل» ّ
هناك حماولة من تلك القوى لتوظيف دينامية االنتفاضة الشعبية
ونقمتها على السياسيني الفاسدين يف اجتاه سلبه االكثرية
واالنقالب على نتائج االنتخابات النيابية السابقة وما أفرزته من
معادالت وتوازنات يف السلطة ،فما كان من هذا الفريق إلاّ أن
متسكًا باحلكومة التكنوسياسية.
ازداد ّ
وحني استعصى التوافق على طبيعة احلكومة املقبلة ورئيسها،
أوفد جعجع قبل أيام اىل قصر بعبدا ك ًال من مدير مكتبه ايلي
براغيد والوزير السابقملحم رياشي ،سعيًا اىل إقناع عون بضرورة
ّ
يشكل اإلطار االفضل واألفعل
الذهاب حنو خيار التكنوقراط الذي
حتديات املرحلة احلالية واللتقاط نبض الناس ،حبسب
للتعامل مع ّ
رأي «القوات».
ماذا دار خالل هذا االجتماع؟
ملحة لتشكيل
ان هناك ضرورة
أبلغ الوفد القواتي اىل عون ّ
ّ
ّ
مستقلني ،يكونون خرباء يف ملفات
حكومة من اختصاصيني
أن حتقيق اإلنقاذ
وزاراتهم وقادرين على معاجلتها،
ّ
مشددًا على ّ
االقتصادي واملالي يتطلب وزراء بهذه املواصفات.
واستعجل الوفد رئيس اجلمهورية إجراء االستشارات النيابية
امللزمة وتسمية الرئيس املكلف يف أقصر وقت ممكن ،على
قاعدة ّ
أنه كان جيب تأليف احلكومة أمس قبل اليوم ،ملمحًا اىل
تصرف عون ال تنسجم مع موجبات اآللية الدستورية
طريقة
ان
ّ
ّ
اليت ينبغي تطبيقها.
لكن عون املكتوي بتجارب سابقة ،لفت انتباه ضيفيه اىل ّ
انه ال
يستطيع التفريط بورقة التكليف قبل اتضاح اخلطوط العريضة
ّ
املكلف
ملعامل التأليف ،قائ ًال هلما :ماذا افعل إذا حشرني الرئيس
وأتاني بتشكيلة وزارية غري مناسبة؟
إن رفضتها سأظهر أمام الناس بأنين أعرقل والدة حكومة اإلنقاذ،
ّ
وأتأخر يف معاجلة األزمة احلالية ،وإن قبلت بها سأكون قد خالفت
أن هذه احلكومة ستتولىّ هي
اىل
إضافة
وضمريي،
اقتناعاتي
ّ
تصريف األعمال إذا امتنع جملس النواب عن منحها الثقة ،لذلك
التوصل اىل حد أدنى من التفاهم على الرتكيبة
من االفضل
ّ
الوزارية قبل مباشرة االستشارات امللزمة.
مل يقتنع موفدا جعجع بطرح عون ،وابلغا اليه ّ
حمصن بتوقيعه
أنه
َّ
االلزاميّ ،
وأنه إذا كان لديه اعرتاض على بعض األمساء فمن حقه
كرئيس للجمهورية استخدام صالحيته يف عدم توقيع اي تشكيلة
وزارية ال تنال رضاه« ،وحتى لو وصلت احلكومة اىل جملس
فإن لديكم القدرة على حجب الثقة عنها واسقاطها ،ومن
النواب ّ
ّ
مكلف
ثم الدعوة اىل استشارات جديدة وفورية لتسمية رئيس
وتشكيل حكومة اخرى .املهم يف كل هذه املسألة هو االحتكام
والتقيد بها».
اىل اآللية الدستورية املرعية االجراء،
ّ
ومن باب طمأنة عون و»حزب اهلل» ،اقرتح الوفد القواتي ان
ي نفسه الذي
تعتمد حكومة التكنوقراط املفرتضة البيان الوزار 
أيده «احلزب»
اقرته احلكومة املستقيلة ،وهو بيان كان قد ّ
ّ
ّ
وحتفظت عنه معراب.
ان باإلمكان اختيار وزراء شيعة على نسقمجيل
كذلك ،اشار اىل ّ
جبق« ،األمر الذي من شأنه ان ُيطمئن يف وقت واحد احلزب و
ان اي وزير شيعي
اجملتمع الدول 
ي الذي حنتاج اىل مساعداته ،علمًا ّ

من التكنوقراط ،لن خيالف يف نهاية املطاف «حزب اهلل»».
وسعيًا اىل جتميل صيغة التكنوقراط وتصفيحها مبزيد من
ان «عون سيكون ضمانة
الضمانات السياسية ،رأى موفدا جعجع ّ
«حزب اهلل» وقوى االكثرية النيابية يف تلك احلكومة ،وسعد
احلريري ضمانة «القوات» و»االشرتاكي» ،حبيث تنتفي أي
هواجس او دوافع للقلق».
وذهب الوفد القواتي يف حماولته تسويق خيار التكنوقراط لدى
ان جعجع لن ميانع يف ان يتولىّ رئيس
عون اىل ّ
حد التأكيد ّ
اجلمهورية تسمية الوزراء املسيحيني مجيعًا شرط ان يكونوا
ّ
مستقلني ومن نسق سليم اده (ابن الراحل ميشال اده) على
سبيل املثال.

وزارة الطاقة تنتظر  3عروض أخرى
ملناقصة شراء البنزين:

جتربة أوىل لكسر االحتكار
باسكال أبو نادر
ّ
الدفة من
ت اليت طرأت على لبنان
نقلت أزمة احملروقا 
الشركات املستوردة للنفط اىل مكان آخر يضع الدولة يف
مكان املستورد للنفط وحتديدًا للبنزين .إذا منذ بدء أزمة 
الدوال ر واملواطنون يعيشون قلقًا دائمًا من إعالن شركات
ن عنهم
ط اإلضراب ما يؤدي اىل إنقطاعالبنزي 
مستورديالنف 
وعرقلة ّ
كل أعماهلم!.
األٍسبوع املاضي كان مفصليًا إذ أعلنت فيه وزارة الطاقة
وبعد مناوشات مع الشركات أن الدولة ستبدأ بإسترياد النفط
ً
بعد غياب حوالي  30عامًا عن هذه الساحة
حمددة تاريخ االثنني
ّ
مادة البنزين.
املاضي
لفض عروض ّ
قد
يكن
مل
املاضي
االثنني
صباح
حتى
تقدم اىل املناقصة
ّ
سوى شركة  ZR energieلصاحبها رميون رمحة ،تلتها شركة
 Lebneftاليت إختارت ،ولو باللحظات االخرية ،أن تدخل املنافسة
ما مسح بقيام املناقصة ،كونها حتتاج اىل  2لفتحها ،ولكن
أجلت وزيرة الطاقة ندى البستاني املوعد اىل األسبوع املقبل
ّ
إفساحا يف اجملال ملزيد من الشركات
لتقدم أوراقها خصوصًا
ّ
وأن ثالثة من الذين سحبوا دفرت الشروط طلبوا املزيد من
الوقت الستكمال األوراق الالزمة للتقدم اىل املناقصة حبسب
ما تؤكد مصادر مطلعة ،وشركة Oman Trading International
 lTdواحدة منها.
تقدم الشركات اىل
ترفض املصادر الدخول يف تفاصيل
ّ
املناقصة أو عدمها والضغوطات اليت مورست ،إال أنها ختتصر
إن «الدولة اليوم تنافس شركات النفط،
املشهد بالقول ّ
واهلدف تأمني احملروقات للناس» ،رافضة اخلضوع «للضغط
أو أن تكون حتت رمحة الشركات اخلاصة».
تؤكد املصادر أن «الدولة ستستورد  150الف طن من البنزين
ُ
عرب املناقصة اليت
ستجرى وهي أقل من  %10من حاجات
السوق شهريا ،وإذا جنحت التجربة نفتح املزيد من املناقصات
كميات أكرب من البنزين».
ونستورد
ّ
بدوره مدير عام منشآت النفط سركيس حليس يلفت عرب
«النشرة» اىل أننا «حتى نصل اىل هامش  %10سنستورد
حوالي  210االف طن من البنزين ،ولكننا قررنا البدء بهذه
الكمية أوال ،ألن ما نقوم به هو جتربة ولنرى كيف ستتعامل
باقي الشركات اخلاصة مع املوضوع ،فهل تلجأ مث ًال اىل عدم
تسليم مادة البنزين للمحطات»؟.
تعود املصادر
لتشدد على أهمية ما قامت به وزارة الطاقة،
ّ
ً
«الظروف
الفتة اىل أن
االقتصادية صعبة واهلدف من هذه
ّ
اخلطوة هو كسر االحتكار ولكن يف نفس الوقت عدم التأثري
احملطات وصو ً
ّ
ال اىل إقفاهلا».
سلبًا على
أن «مادة البنزين
ستوزع
ّ
وهنا يشري سركيس حليس اىل ّ
حبسب اآللية اليت ُتعتمد لتوزيعاملازوت» ،مضيفا« :منشآت
النفط عمرها من العام  1930وكنا يف سوق احملروقات
وسنعود اليه هذه
املرة عرب مادة البنزين أيضًا» ،متمنيًا أن
ّ
«تلقى هذه التجربة النجاح الالزم وتلقى التجاوب من ّ
كل
املوجودين على هذه الساحة».
ّ
األسبوع املقبل على موعد مع
فض العروض بعد استكمال
الشركات الثالث أوراقها اضافة اىل الشركتني اللتني تقدمتا
اىل العروض ورمبا يكون هناك املزيد منها ،لتبقى العني
على اخلطوات املقبلة اليت ستقوم بها وزيرة الطاقة فهل
تكمل فيما بدأت به حتى حتقيق «حلم» استرياد النفط أم
واألهم على من سرتسو
ترتاجع يف ظل الضغوط اليت تمُ ارس؟
ّ
املناقصة؟!.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون
وإلجراء الزيادات (الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

سقوط خطة الكهرباء

سعر ربطة اخلبز (لن) يرتفع!

ايلي الفرزلي

يف زمن االنتفاضة على السياسات احلكومية اليت أوصلت البلد
إىل اإلفالس ،مل يعد ممكنًا أن تتعامل السلطة مع القضايا العامة
تصر وزارة الطاقة على
باألدوات السابقة .يف مناقصة الكهرباء،
ّ
احلل املؤقت لزيادة اإلنتاج ،بالرغم من أن هذا احلل ّ
يكلف الدولة
مبلغ مليار دوالر إضايف.
والوزارة ،كما احلكومة املستقيلة ،تتمسك بالشراكة مع القطاع
اخلاص بالرغم من غياب اجلدوى .وهي أيضًا تتمسك بالتزامن بني
مناقصة الكهرباء ومناقصة حمطات الغاز ،بالرغم من أن أي تأخري
خيسر الدولة  250مليون دوالر
يف البدء بتشغيل املعامل على الغاز
ّ
سنويًا يف احلد األدنى.
أقرها جملس الوزراء انتهت مفاعيلها .بالرغم
خطة الكهرباء اليت ّ
من أن وزيرة الطاقة تؤكد التمسك بها يف كل مناسبة ،إال أن
ذلك ال يغيرّ من الواقع ،الذي فرض نفسه ،انطالقًا من ثالثة
مستجدات رئيسية :االنتفاضة الشعبية املستمرة منذ  45يومًا،
واستقالة احلكومة يف  29تشرين األول املاضي ،واالنهيار املالي
واالقتصادي الذي مل يشهد لبنان له مثي ًال.
اخلطة سبق أن أكدها جملس الوزراء يف اجللسة األخرية اليت عقدها
يف  21تشرين األول ،جازمًا بأنها ستؤدي إىل كهرباء 24 / 24
يف العام املقبل ،من خالل جمموعة من اخلطوات املتعلقة مبناقصة
بناء معامل دائمة ومؤقتة إلنتاج الطاقة ،تنتهي يف نهاية شباط
.2020
ما الذي حصل منذ ذلك التاريخ؟ وهل تسري اخلطة وفق املهل
املوضوعة هلا؟ وهل ال يزال باإلمكان الركون إىل خطة ُرمست
بعقلية ما قبل االنتفاضة وما قبل اإلفالس؟
تعتمد خطة بناء املعامل على عقود  ،IPPاليت تسمح للقطاع اخلاص
ببناء املعامل وتشغيلها ملدة معينة ( 25سنة يف احلالة اللبنانية)،
على أن تلتزم الدولة بشراء الطاقة من هذه املعامل طيلة مدة
العقد.

من يموّل؟

قبل الدخول يف تفاصيل املناقصة ومصريها ،ال بد من اإلشارة
إىل أن كلفة املعامل باهظة جدًا ،وهي تتخطى مليار دوالر .ويف
الظروف احلالية ،قد ال يكون القطاع اخلاص قادرًا على احلصول
على التمويل املطلوب هلذا االستثمار.
مجدت كل عملياتها وبالكاد تتمكن من تسيري
فاملصارف احمللية ّ
أعماهلا ،وهي حكمًا غري قادرة على تأمني التمويل .أما املصارف
الدولية ،فهي بدورها لن تكون مستعدة لالستثمار يف بلد على
حافة االنهيار ،وإن فعلت فسيكون ذلك بفوائد مرتفعة جدًا تلغي
جدوى االستثمار .كذلك ،فإن الدولة لن يكون بإمكانها تأمني
ضمانة سيادية حتمي املستثمر من تقلبات سعر الصرف (التمويل
بالدوالر والفواتري باللرية).
كل ذلك يعين أن املعامل ستبقى حربًا على ورق ،وكذلك الكهرباء
 24/24ستبقى وعودًا فارغة كما كانت سابقًا .ما العمل إذًا؟ على
الدولة أن تتحمل مسؤولياتها .وذلك ال يكون إال بتغيري العقلية
اليت تدير القطاع والدولة .وهذا ال يتحقق إال بالعودة إىل مبدأ
الدولة الراعية ،امللزمة بتأمني اخلدمات للمواطنني .قد يكون ذلك
ضربًا من اخليال ،خاصة يف ظل سلطة أثبتت فشلها خالل 30
عامًا ،وأوصلت البلد إىل اهلاوية .لكن مع ذلك ،كل ما هو مطلوب
هو العودة إىل البديهيات .إذا كانت الدولة تعترب أن رفع تعرفة
الكهرباء هو السبيل للتخلص من عجز الكهرباء ،فعليها إذًا أن تزيد
االنتاج .وإذا كان االعتماد على القطاع اخلاص مل يعد ممكنًا ،فال
بد من العودة إىل بناء املعامل من قبل الدولة .وهذا عمليًا يعين
إمكانية اإلسراع يف بناء املعامل ،وكذلك توفري مبالغ طائلة كانت
فرصه أعلى
ستؤول إىل القطاع اخلاص ،علمًا بأن متويل هذا اخليار
ُ
من فرص متويل القطاع اخلاص ،ألن الدولة ال تلجأ إىل املصارف
التجارية بل إىل الصناديق واملؤسسات العربية واألجنبية اليت سبق
أن أبدت استعدادها لدعم لبنان بقروض طويلة األمد وبفوائد
منخفضة.

مهل غري واقعية

أقرها
بصرف النظر عن كل املستجدات اليت طرأت ،يف اخلطة اليت ّ
جملس الوزراء إشكالية أساسية تتعلق باملهل غري الواقعية احملددة
إلجراءات املناقصة وصو ً
ال إىل توقيع العقود .فاملناقصة يفرتض
أن تنجز من ألفها إىل يائها خالل ثالثة أشهر فقط .ولذلك اعتربت
التسرع وغري
إدارة املناقصات أن اجلدول الزمين املطروح «شديد
ّ
عملي» ،داعية إىل تعديله ،انطالقًا من أن هذا اجلدول يستتبع
متديد املهل ،وهي ممارسات سيئة برأي خرباء االحتاد األوروبي
الذين يعاونون اإلدارة .فالعارض اجلدي لن يدخل املناقصة ،ألن
حيد من املنافسة
التوقيت غري جدي .وهذا أمر شديد اخلطورة ،ألنه ّ
ويلغي وظيفة املناقصة.

ال لزوم للمرحلة املؤقتة

حتى مع جتاوز هذه اإلشكالية ،يتجدد النقاش بشأن جدوى
ّ
املتبعة لتحسني مستوى التغذية .اخلطة تضمنت مرحلتني
الطريقة
من االنتاج ،مرحلة مؤقتة ومرحلة دائمة .يف اللجنة الوزارية اليت

هديل فرفور

تشغيل معمل دير عمار على الغاز يو ّفر  250مليون دوالر سنوياً (هيثم
املوسوي)

ناقشت موضوع الكهرباء ،غلبت وجهة النظر اليت تدعو إىل إلغاء
املرحلة املؤقتة ،لسببني :كلفتها العالية وعدم جدواها .لكن نظرًا
إىل الظروف اليت استجدت ،عمد جملس الوزراء إىل إنهاء النقاش،
وإقرار دفرت الشروط باالعتماد على قاعدة« :املوافقة على دفرت
ّ
املشكلة هلذه
الشروط وفق التعديالت اليت أبدتها اللجنة الوزارية
الغاية واملوافق عليها من قبل وزارة الطاقة واملياه» .وهذا يعين
عمليًا أن أي مالحظات أو تعديالت مل توافق عليها وزارة الطاقة
تكون قد سقطت حكمًا.
وهذا ما حصل ،على سبيل املثال ،يف اخلالف الذي شهدته اللجنة
بشأن األرض اليت يفرتض أن يبنى عليها معمل سلعاتا .أغلبية
ّ
«حنوش» إىل سلعاتا،
الوزراء املشاركني كانوا ضد نقل املعمل من
لكن ألن األمر مل حيسم يف اللجنة ،أشار دفرت الشروط إىل بناء
املعمل يف سلعاتا ،انطالقًا من أن الوزارة مل توافق على التعديل
املقرتح!

إدارة املناقصات :إلغاء املرحلة املؤقتة يو ّفر مليار دوالر

ما استجد بعد جلسة جملس الوزراء كان تأكيد إدارة املناقصات
نفسها أن املرحلة املؤقتة ال لزوم هلا .فاإلدارة اليت استعانت
خبرباء من االحتاد األوروبي لوضع مالحظات على دفرت الشروط،
خلصت إىل أن إلغاء احللول املؤقتة غري اجملدية ،مقابل اإلسراع
يف احللول الدائمة لتأمني الطاقةّ ،
يوفر ما ال يقل عن مليار و50
مليون دوالر أمريكي.
وهؤالء اخلرباء ،يعتربون أنه حبسب خطة وزارة الطاقة فإن احلل
املؤقت سيسمح بعد  15شهرًا من التوقيع على إتفاقية شراء
الطاقة بتوليد  675ميغاوات (مع احتساب  3أشهر تأخري) ،بينما
حبلول الشهر  20سيؤمن احلل الدائم  1350ميغاوات ،وهذا يعين
أنه مقابل تأخري يبلغ  8أشهر سيتم حمو الفائدة الزمنية ،من دون
احلاجة إىل االستثمار يف املعامل املؤقتة .خاصة أنه ميكن تشغيل
املعامل على الدائرة املفتوحة يف فرتة سريعة نسبيًا ،ومن ثم
حتويلها إىل الدائرة املغلقة خالل  30إىل  42شهرًا من تاريخ توقيع
العقد.
تصر على موقفها من احلل
الطاقة
وزارة
تزال
ال
اليوم،
حتى
ّ
املؤقت ،بالرغم من كل الدراسات واآلراء اليت تعرتض عليه وتؤكد
أن تكلفة كل ميغاوات يف احلل املؤقت ستكون أعلى بـ 40يف
املئة من تكلفة احلل الدائم.

أين الغاز؟

تصر ،بشكل مستغرب ،على ربط مناقصة الكهرباء
وزارة الطاقة،
ّ
مبناقصة حمطات الغاز .وبالرغم من أن األخرية أجنزت ،ومل يبق
جممدة بانتظار
سوى إعالن الفائز وتوقيع العقد معه ،إال أن األمور ّ
مناقصة مصريها ال يزال جمهو ً
ال ،علمًا بأن احلاجة إىل الغاز لتشغيل
معامل الكهرباء هي حاجة قدمية ،وسبق أن اختربت مفاعيلها عندما
تعاقد لبنان مع مصر الستجرار الغاز وتشغيل معمل دير عمار.
تشغيل ذلك املعمل ( 465ميغاواط) على الغاز بد ً
ال من الديزل
أويل يوفر على الدولة اللبنانية حنو  250مليون دوالر سنويًا.
أقر يف
وزارة الطاقة ليست وحدها املسؤولة .جملس الوزراء
ّ
جلسته الشهرية أيضًا وجوب رفع اللجنة الوزارية املعنية اقرتاحاتها
يف هذا اخلصوص اىل جملس الوزراء« ،وذلك بالتزامن مع إجراء
مناقصة شراء الطاقة على الوجه املعروض».
صحيح أن اللجنة الوزارية مل تعد جتتمع ،وحتى لو أن جملس الوزراء
مستقيل ،إال أن ذلك ال يعفي من ضرورة االسراع يف تلزيم
مشروع بناء حمطات التغويز السترياد الغاز ُ
املسال مبا أن العروض
التقنية والتجارية قد ّ
فضت.
وإن مل يكن ذلك ممكنًا اليوم ،بسبب استقالة احلكومة ،فعلى
األقل جتب إعادة التفاوض مع الشركات للحصول منها على
عروض مالية أفضل .هنا ال بد من اإلشارة إىل أن من كان حيلم
بتوزيع طائفي مناطقي للمحطات ،سيكون عليه مراجعة األمر .ثالث
حمطات يف لبنان هو فضيحة بكل املقاييس ،فكيف إذا كان الزمن
زمن االنهيار.

«لن أقبل بإعادة
النظر يف سعر
ربطة اخلبز» .هذا
ّ
وزير
أكده
ما
االقتصاد منصور
االثنني
بطيش،
إىل
املاضي،
«األخبار» ،مشددًا
على «أولوية األمن
الغذائي يف هذه
املرحلة احلرجة».
إال أن املعطيات
ُ
املستقاة من كل
من نقابة املطاحن
أصحاب
ونقابة
األفران توحي بواقع
ال ُيشبه الثقة اليت

(مروان طحطح)

حتدث بها بطيشُ ،
إما بتأجيل رفع سعر ربطة اخلبز إىل الشهر
ّ
وتنبئ ّ
ُ
املقبل ،أو خبفض وزنها.
اتفاق مع أصحاب
بطيش استند يف تصرحيه «التطميين» إىل
ٍ
املطاحن قضى خبفض سعر طن الطحني من  590ألف لرية إىل
«كحد أقصى خالل شهر كانون األول
 565ألفًا خالل كانون الثاني
ّ
احلالي»ُ ،مشريًا إىل «أنه مت االتفاق مع أصحاب املطاحن على
تسليم الطحني باللرية اللبنانية .األمر الذي يؤدي إىل خفض حنو
 %6من سعر طن الطحني» .إلاّ أن حماوالت بطيش لـ»سحب
ذرائع» رفع سعر ربطة اخلبز ،يواجهها أصحاب األفران حبجة ارتفاع
أسعار مواد أخرى ،غري الطحني ،تدخل يف صناعة اخلبز (مخرية،
مصرين على عدم املس بهامش أرباحهم.
سكر ،نايلون وغريها)،
ّ
رئيس نقابة أصحاب األفران كاظم إبراهيم قال يف اتصال مع
أمر مرفوض.
«األخبار» إن «وضع األفران يف مواجهة مع الناس ٌ
والنقابة لن تقبل خبفض وزن ربطة اخلبز أو رفع سعرها ،لكن على
تتحمل مسؤوليتها وليس صاحب الفرن» ،الفتًا إىل أن
الدولة أن
ّ
رفع سعر ربطة اخلبز أمر منوط بوزارة االقتصاد.
إلاّ أن هذا يتناقض مع ما نقلته مصادر عن رفض عدد من أصحاب
حتمل مسؤولية غالء املواد األخرى «اليت ُت ّ
شكل حنو %30
األفران ّ
موسع ،اليوم ،للبحث يف
ونيتهم عقد اجتماع
ّ
من إمجالي الكلفة»ّ ،
خيار تنقيص وزن ربطة اخلبز «مبعزل عن قرار الوزير بطيش».
املس بأرباحهم حبجة غالء سعر بقية
وإىل رفض أصحاب األفران
ّ
املواد اليت تدخل يف صناعة اخلبزّ ،
ّ
شق يتعلق بقدرة أصحاب
مثة
املطاحن على االستمرار يف قرار خفض سعر طن الطحني ،إذ
لفت رئيس نقابة أصحاب املطاحن أمحد حطيط ،يف اتصال مع
«األخبار» إىل أن النقابة جتاوبت مع «متن» الوزير بطيش خفض
سعر الطن« ،على أن يتم تسعري الطن كل شهر بشهره» ،الفتًا
إىل أن أصحاب املطاحن يعانون حاليًا من مشكلة االسترياد اليت
تتعدى مسألة تأمني الـ %15من االعتمادات بالدوالر (استرياد
ّ
القمح خاضع لتعميم مصرف لبنان الذي يقضي بتأمني  %85من
االعتمادات للمستوردين بالدوالر وفق سعر الصرف الرمسي)،
وتتجاوزه إىل «قلة ثقة املوردين بتسديد الدفعات نتيجة القيود
على التحويالت».
كالم حطيط يعين ،عمليًا ،أن خفض سعر طن الطحني حمصور
بالشهر احلالي ،وقد ال يستمر يف األشهر ُ
املقبلة .وهو ما يثري
شكوكًا حول قدرة «صمود» سعر ربطة اخلبز من دون التنقيص
من وزنها يف ّ
ظل رفض أصحاب األفران املساس بأرباحهم ،ويف
ظل ّ
ترقب أصحاب املطاحن املشروط لألوضاع.
تصل ،يربز خيار زرع القمح كوسيلة ملواجهة معضلة
على صعيد ُم ّ
االسترياد يف ظل الظروف الراهنة .ووفق وزير الزراعة يف حكومة
تصريف األعمال حسن اللقيس ،يستورد لبنان سنويًا بقيمة مليارين
و 700مليون دوالر من الطحني (كان لبنان يستورد حنو  450ألف
طن ،ارتفع إىل  900ألف بفعل النزوح السوري) .وأشار إىل أن
قاس تشرتيه الدولة من دون أن
القمح املزروع يف لبنان «قمح
ٍ
ّ
تتمكن من االستفادة منه لتصنيع الطحني املستخدم للخبز».
ووفق أرقام مديرية اجلمارك ،استورد لبنان يف عام  2019حنو 24
ألفًا و 969طنًا من دقيق حنطة القمح فقط بقيمة  10ماليني دوالر
وصدر  231طنًا بقيمة  144ألف دوالر .كما استورد  2735طنًا من
ّ
وصدر  56طنًا بقيمة
دقيق حبوب (بقيمة مليون و 380ألف دوالر)
ّ
 85ألف دوالر.
وعليه ،أطلقت وزارة الزراعة أخريًا« ،يف ّ
ظل األزمة احلالية ،وإقبال
الناس على الزراعة ،مبادرة لدعم زراعة القمح» ،وفق اللقيس.
وفتحت الوزارة باب الطلبات حتى اخلامس من الشهر اجلاري أمام
يقر اللقيس
املزارعني الراغبني ببيع حمصوهلم الزراعي للدولة.
ّ
حتل ،فورًاُ ،
بأن هذه اخلطوة لن ّ
املشكلة الراهنة« ،لكنها كفيلة يف
ما بعد بتخفيف االسترياد وجتنب تداعيات االرتهان له».
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مـقاالت وتـحقيقات

تقاذف املسؤوليات مستم ّر :السياسيون يرفضون تنظيم «الكابيتال كونرتول»
ليا القزي
«القيود على رأس املال» فرضتها املصارف حبكم األمر الواقع،
وتنصل رياض سالمة من مسؤولياته .وقع األمر من دون إنذار
ّ
املودعني ُمسبقًا وحتديد معايري تقييد اإليداع والسحب .فلماذا
ُتعارض القوى السياسية الرئيسية يف لبنان تشريع «الكابيتال
أن بلدانًا عديدة تلجأ
كونرتول» ،ومحاية صغار املودعني ،خاصة ّ
إىل هذه «الوسيلة» لفرتة حمددة حفاظًا على االقتصاد؟
امل َن َّظم يف البلدُ .ت ّ
الفلتان هو األمر الوحيد ُ
نظمه القوى السياسية
بأن النموذج االقتصادي احلالي قد
الرئيسية ،هربًا من االعرتاف ّ
سقط .فأمام حلظة االنهيار التارخيية هذه ،ال جتد األحزاب احلاكمة
من إجراءات ّ
تتخذها سوى ُمسكنات العشرين سنة ماضية .ما
هو خُم ّططها ملواجهة القيود على عمليات السحب والتحويل اليت
تفرضها املصارف ،خالفًا ألي مستند شرعي؟ «تشكيل حكومة
توحي بالثقة» .وجود سلطة تنفيذية أمر أساسي ،املشكلة ّ
أنه
منذ الـ ،2011سنة بدء أزمة تراجع التحويالت ،مل ُت ِ
قدم السلطة
سوى على تشكيل حكومات تتلهى بتعيينات حماصصة من ناحية،
ومزايدات سياسية من ناحية أخرى ،وتقاذف للمسؤوليات يف ّ
كل
األحيان.
تسبب يف األزمة أن يضع حلاًّ «توافقيًا» ،يستند
ممن
واآلن ُيطلب ّ
ّ
ألن واحدًا من
بشكل أساسي إىل وجود حكومة جديدة .ملاذا؟ ّ
رهانات القوى السياسية يكمن يف استمالة «ثقة اجملتمع الدولي»
لالستدانة أكثر فأكثر.
يتقدم النائب ميشال الضاهر
يوم األربعاء ،كان من املفرتض أن
ّ
باقرتاح قانون جُييز حلاكم املصرف املركزي فرض «ضوابط على
رأس املال» ،حني جيد داعيًا له .ولكن عوض أن يعقد مؤمترًا
صحافيًا يشرح فيه تفاصيل اقرتاحه والظروف اليت توجب فرض
«الكابيتال كونرتول» ،اعتذر الضاهر عن عدم تقديم اقرتاح
بري ذلك،
ّ
القانون بعد أن
«متنى» عليه رئيس جملس النواب نبيه ّ
إن  13مليار
فينقل عن األخري قوله ّ
بانتظار «التوافق السياسي»ُ .
دوالر ُأخرجت من البلد يف الفرتة األخرية ،مطالبًا بإعادتها أو ً
ال.
ً
ُ
سائلة« :هل األولوية هلندسة السقوط
وتضيف مصادر حركة أمل
ً
أم تشكيل حكومة متنعه؟» .ال يبدو السؤال مرتابطا مع الواقع.
فبعيدًا عن حماوالت ّ
بث اآلمال الكاذبة ،االنهيار حصل .واألولوية
ً
ّ
حدا هلذا الرتاجعُ .تعلق مصادر
جيب أن تكون إلجراءات تضع ّ
«أمل» ّ
بأنه حتى لو ُأ ِقّر القانون «فسنكون حباجة إىل وجود حكومة،
وهنا األساس».
بري تشريع «الكابيتال
ليست املرة األوىل اليت ُيعارض فيها ّ
كونرتول» .يوم زاره رئيس مجعية املصارف سليم صفري ،طالبًا
تشريع قانون للقيام بإجراءات تقييد التحويل والسحب ،عارض
ٌ
موقف ال ينفرد به ،بل يتشاركه مع ّ
كل
رئيس اجمللس ذلك.
عب
القوى السياسية الفاعلة ،حتى ولو خرجت منها شخصيات ُت رّ
عن موقف خُمتلف .نائب «تكتل التنمية والتحرير» ياسني جابر،
منوذجًا .يقول يف اتصال مع «األخبار» ّ
«مؤيد
إنه بصفة شخصية
ّ
ويتفق
إلقرار قانون للكابيتال كونرتول ،على أن يكون ضمن خطة ُ
يتحدث
على اخلطوات الالحقة .فنحن حباجة إىل عملية تنظيمية».
ّ
الرجل عن «القلة من املودعني اليت ُتسيطر على أكثرية اإليداعات،
ووجود هلع يف السوق ،ما يستوجب ضمان ّ
كل الناس عرب منظومة
محاية متكاملة» .املشكلة بالنسبة إىل جابر «غياب القيادة ،هناك
حتمل املسؤولية .كان
تدابري جيب أن ُت ّتخذ ،ولكن ال أحد يريد
ّ
رأيي أن ُنفكر يف حلول من خارج الصندوق ،فهناك اقتصاد
ميوت واستنسابية يف التحويالت ،ال مُيكن أن نستمر يف خنق
بأن
عمن يعترب تشكيل احلكومة حلاًّ ؟ جُييب جابر ّ
البلد هكذا» .ماذا ّ
أن
األخرية «تحُ ّسن النفسية وال ُتعاجل األزمة» ،مع إشارته إىل ّ
«السلطة التنفيذية هي ُ
امللزمة باملبادرة».
ً
عب عنه أيضا عضو «كتلة
طلب تشكيل حكومة «وقيام دولة» ُي رّ
الوسطية» النائب نقوال حناس« ،ليس لدينا موانع على شيء،
قرر عالجًا ملرض واحد أم شامل؟» .هي
ولكننا
ّ
ضد التجزئة .هل ُن ّ
مقدمة لرفض تشريع «الكابيتال كونرتول» وتركه عرضة ألهواء
أن «املشكلة أكرب من ذلك
أن حناس يوضح ّ
أصحاب املصاحل .إال ّ
بكثري .األموال ذهبت ،والناس خسرت قيمتها ،واملصارف انتهت…
أن اقتصاديني غربيني
جيب أن نوقف انهيار قيمة العملة .معقول ّ
ّ
للحل مدروسة
يعملون يف مؤسسات أجنبية وضعوا سيناريوات
وحنن مل نفعل شيئًا؟ نريد دولة وحكومة توحي بالثقة».
املقاربات املختلفة موجودة أيضًا داخل القوات اللبنانية .املوقف
أن قيادة معراب «مع إنعاش
عب عنه أحد النوابّ ،
الرمسي ،الذي ُي رّ
االقتصادّ .
كل القوانني ،من كابيتال كونرتول ومكافحة الفساد،
للملمة الوضع ال ُتفيد .حنن حباجة إىل إجراءات جذرية :تشكيل
حكومة مستقلني ،وخطة طوارئ اقتصادية»ُ .يدرك النائب القواتي
أن «الضوابط مفروضة ،ويتم تهريب أموال ال نعرف حجمها .غري
ّ
مسموح بأن يستمر النظام املصريف ُمتفلتًا من أي قيود أو قانون
حبجة ّ
أنه ُيقِرض الدولة» .ملاذا ُتعارضون إذًا تنظيم املوضوع
ّ
«ألنه ال مُيكن أن جُن ّمد جنى عمر إنسان ُ
قيد حتويالته».
قانونيًا؟
ون ّ
طبق إجراءاتها على اجلميع ،بل تستثين منها
ولكن املصارف ال ُت ّ
ودائع ُ
املساهمني فيها والعمالء احملظيني ،ومن ُيعاني من الوضع
وممن ال ميلكون موارد بديلة.
غري االستثنائي هم صغار املودعني
ّ
هرب أمواله قام بذلك وانتهى .نريد
ّ
الرد القواتي هو ّ
أن «من ّ

الدولة ال تريد األمالك املنهوبة
 700خُمالِف مل يُسوّوا أوضاعهم ضمن املهل املُ َّ
مددة:
ريّا احلسن متتنع عن استعادة األمالك املنهوبة
رىل ابراهيم

يقول اقتصاديّ ّ
مطلع على رأي حزب اهلل إنّه «ال مفرّ من الكابيتال
ُ
ّ
كونرتول املنظم» (هيثم املوسوي)

عب عنه الوزير
إجراءات خمتلفة :تشكيل حكومة» .الرأي املختلف ُي رّ
صحيح ّ
أنه مستقل ،متحالف مع «القوات»،
كميل بو سليمان.
ٌ
ّ
ولكنه من الذين يستمع إليهم مسري جعجع يف امللف االقتصادي
والقانوني« :موقفي كقانوني ّ
أنه توجد ثالثة أسباب تحُ ّتم شرعنة
الكابيتال كونرتول :توفري تغطية قانونية حلماية صغار املودعني،
املساواة وعدم االستنسابية بني املودعني ،وأن ال تكون األموال
اجلديدة اليت ستدخل إىل البلد خاضعة للقيود احلالية ويكون املودع
أن
قادرًا على سحبها متى أراد» .ويوضح بو سليمان لـ»األخبار» ّ
«القيود موجودة من دون تنظيم أو معايري واضحة ومعلنة .ما
السلطة اليت متلكها مجعية املصارف ُ
أن عدم
قرر هي؟» .ويعترب ّ
لت ّ
أن «أحدًا ال يريد أن
إقرار قانون أو إطار شرعي للقيود ،سببه ّ
يتحمل املسؤولية» .هل تكون عملية «قص الشعر» (حسم نسبة
ّ
من الودائع والديون) اخلطوة التالية بعد الضوابط على رأس
نتحدث عن Hair cut
أن «من املبكر أن
ّ
املال؟ جُييب بو سليمان ّ
حاليًا ،قبل أن نعرف ما هو الوضع املالي العام للبنك املركزي،
وحتديد إيرادات الدولة».

األولوية لدى التيار العوني هي لكيفية االستفادة من الوضع الحالي
لخفض الفوائد

مقدم اقرتاح
أن
الوضع خمتلف لدى التيار الوطين
ّ
احلر؛ فرغم ّ
ّ
قانون الضوابط على رأس املال ينتمي إىل «تكتل لبنان القوي»،
«حيدد موقفًا ،ال سلبيًا وال إجيابيًا ،من الكابيتال
أن احلزب مل
ّ
إال ّ
كونرتول» .األولوية يف مرينا الشالوحي لنقطة أخرى« ،وهي كيفية
االستفادة من الوضع احلالي خلفض الفوائد إىل احلدود الدنيا».
تيار املستقبل أيضًا «ال موقف لديه من املوضوع ،وأص ًال مل تتم
مناقشته بإسهاب» ،يقول املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة،
أن أي إجراء جيب أن يكون
نديم املنال .ولكن« ،كاقتصادي ،أجد ّ
قدم املنال وجهتيَ النظر يف البلد« ،األوىل
ضمن خطة متكاملة»ُ .ي ّ
أن من األفضل وضع قانون حلماية صغار املودعني،
اليت تعترب ّ
ووجهة النظر الثانية ّ
أنه بعد اخلروج من األزمة ،وجود قانون لضبط
حركة رأس املال يؤذينا ويضرب الثقة بالقطاع املصريف» .ليس
السيد وجهة نظره« ،حني
قدم النائب مجيل
بعيدًا عن ذلكُ ،ي ّ
ّ
هرب
ي
أن
يريد
من
كان
أن»،
أن
الـ»سي
إىل
حتدث رياض سالمة
ّ
ُ ّ
بأن «الكابيتال كونرتول عمليًا ُي ّ
نفذ كنتيجة
قد
أمواله
هربها» .يخُرب ّ
ّ
للسياسات النقدية والفساد يف الدولة .هي ضوابط غري خاضعة
يتسبب يف هلع
«سن القانون
ألي قانون» .على الرغم من ذلك،
ّ
ّ
أكرب يف األسواق اخلارجية ،وال نعود نستقطب الودائع .الضوابط
غري ُ
تصب يف صالحيات حاكم املركزي لتمرير مرحلة قبل
املقوننة
ّ
أن تعود احلكومة إىل العمل».
ماذا عن حزب اهلل؟ ال يريد احلزب الذي كان قبل االنتفاضة يف
 17تشرين األول يعمل على مسودة «رؤية اقتصادية» ،اختاذ
موقف من «الكابيتال كونرتول» ،رمبا لوجود «إمجاع» سياسي على
رفضه ألسباب تراوح بني عدم اإلملام اقتصاديًا بالطرح ،وبني
ِ
«الكبار» يف تهريب «رأمساهلم» إىل
من هو حريص على استمرار
اخلارج ،مقابل تقييد العمليات املالية لباقي املودعني .يقول أحد
االقتصاديني املطلعني على رأي احلزب ّ
مفر من الكابيتال
إنه «ال
ّ
امل ّ
كونرتول ُ
نظمّ ،
حدة األوجاع على الناس ،اليت
ألنه يخُ ّفف من ّ
امل ّ
يرتكها الكابيتال كونرتول غري ُ
نظم» .السؤال هو إن «كنا حباجة
بأن ذلك سيرتك تأثريًا
إىل قانون؟ كال ،بسبب الرأي القائل ّ
وألنه جيب أن يرتافق مع ّ
ّ
سلة
طويل األمد على القطاع املصريف،
قر املصرف املركزي
ي
أن
«هو
إجراءات» .ما مُيكن الركون إليه
ُ ّ
تدبريًا يحُ دد فيه أصول التحويالت إىل اخلارج ،والقيود املفروضة،
فال تبقى عشوائية» .من املستبعد ،حبسب االقتصادي ،أن حيصل
حتمل املسؤولية،
ذلك،
ّ
«ألن ال املصرف وال السياسيون يريدون ّ
فرموها على عاتق املصارف».

ّ
ملف
خضم االنتفاضة الشعبية ،وصل إىل وزارة الداخلية
يف
ّ
العامة البحرية .الكتاب ُ
رسل من وزير
املخالفات على األمالك
امل َ
ّ
األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ،بتاريخ  5تشرين الثاني،
يتيح لوزارة الداخلية وضع يدها على األمالك العامة البحرية
يصعب
املعتدى عليها وإعادتها إىل اللبنانيني .األمر مبثابة حلم
ُ
تصديقه ،إال أن الفرصة متاحة اليوم السرتداد ما ُأخذ من الشعب
خالل احلرب األهلية ،وبعدها عرب النفوذ السياسي والرشاوى
واحملسوبيات .كيف؟ يف  29تشرين األول  2019انتهت املهلة
حددها القانون رقم  64الصادر يوم
(املمددة مرتني) اليت ّ
ّ
 ،2017/10/20للتقدم من اإلدارة يف مهلة ال تتجاوز ثالثة أشهر
من تاريخ نشره ،بطلب معاجلة وضع املعتدي والسماح له باإلشغال
املؤقت لألمالك العامة .خالل املهلة األوىل ،بلغ عدد الطلبات 227
املمددة أي ما جمموعه 386
طلبًا ،ليقتصر على 159خالل املهلة
ّ
وتعمده
طلبًا من أصل ما يفوق األلف خمالفة .القانون ،على سوئه
ّ
«قوننة» التعديات على األمالك العامة البحرية وتشريع احتالل حنو
 4ماليني و 900ألف مرت مربع من األمالك العامة البحرية ،يوجب
إخالء األمالك املعتدى عليها ويسمح لإلدارة بوضع يدها عليها يف
ّ
التعديات عن دفع الغرامات.
وختلف أصحاب
حال انقضاء املهلة
ّ
التقدم بطلبات ملعاجلة أوضاعهم،
حنو  700خمالف امتنعوا عن
ّ
وذلك يستوجب وفق الكتاب املرسل إىل الداخلية (/2299ص)،
«تطبيق أحكام املادة  11من القانون رقم  2017/64والقانون رقم
 2019/132يف ما يعود جلهة إخالء األمالك العامة البحرية املعتدى
عليها ووضع اليد عليها» .وقد طلب وزير األشغال من وزيرة
الداخلية «اختاذ كل اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة يف ّ
حق
مجيع شاغلي األمالك العامة البحرية بصورة غري قانونية» .إذًا،
ّ
احلق العام الذي سطا عليه
هي فرصة ذهبية الستعادة جزء من
ّ
مر شهر منذ إرسال وزارة األشغال كتابها إىل وزيرة
متنفذونّ .
ريا احلسن على اعتبار أنها رأس اإلدارة التنفيذية اليت
الداخلية ّ
ختضع هلا قوى األمن امللزمة بإزالة هذه التعديات أو وضع اليد
عليها .وزيرة الداخلية جتاهلت إمكان حتقيق إجناز واقعي باستعادة
«أموال منهوبة» واضحة للعيان .وحتى الساعة مل تتخذ أي إجراء
أي من املعتدين .كيف ميكن للوزيرة جتاهل أمر مماثل من
يف حق ٍّ
ليتنعم به كل السكان ال
وزن حترير مساحات شاسعة من الشاطئ
ّ
جزء ضئيل من املنتفعني؟ هل ُطوي هذا امللف كغريه من امللفات
حمظيني؟ وملاذا مل توعز
وحفظ يف األدراج ألنه يالمس مصاحل
ُ
ّ
احلسن إىل القوى األمنية بإخالء التعديات الـ 700من الشمال إىل
اجلنوب وهدمها فورًا بقوة القانون؟ «األخبار» حاولت االتصال
بالوزيرة إال أنها مل َ
تلق أي جواب.
بعض التعديات اليت مل يبادر أصحابها إىل «تسوية أوضاعهم»
ٍ
ومقاه؛ وبعضها اآلخر
كناية عن منتجعات سياحية فاخرة ومطاعم
سفارات (!) وشركات صناعية وجتارية ومدارس وحمطات وقود
وموالت ودور عبادة ،فيما قسم ثالث عبارة عن «فيالت» ومساكن
امل َ
خاصة .ومن أبرز األمساء املعروفة الواردة يف امللف ُ
رفق بكتاب
وزارة األشغال العامة :نبيه مصطفى بري يف اليهودية -صيدا،
السفارتان الربيطانية والكندية يف جل الديب ،رفيقة بهاء الدين
احلريري يف عدلون  -صيدا ،مدرسة اإلمام الصدر يف صور ،وقف
الطائفة اإلسالمية الشيعية يف صور ،جواد خليفة وحسني جواد
خليفة يف الصرفند ،حزب الكتائب اللبنانية يف كسروان ،حزب
البعث يف البرتون ،اجلماعة اإلسالمية يف طرابلس ،نادي اليخوت
 A.T.C.Lيف كسروان ،نقابة عمال البناء يف صور ،سبورتينغ
كلوب يف رأس بريوت ،املسبح الفرنسي يف بريوت ،ملك بلدية
بريوت ،الشاغل بشارة منور (بيت احملرتف) يف عني املريسة،
وقف جامع عني املريسة ،بنك لبنان واملهجر يف رأس بريوت،
وقف اإلمام األوزاعي يف الشياح ،حركة الشبيبة األرثوذكسية
يف الكورة ،وقف مار جرجس للطائفة األرثوذكسية يف البرتون،
القديسة تقال يف كسروان،
كنيسة مار زخيا يف جبيل ،كنيسة
ّ
«البورتيميليو» يف كسروان« ،صفرا مارين» يف الصفرا ،شركة
هيونداي يف جل الديب ،شركة غاز الشرق ش.م.ل يف املنت،
شركة يونيتريمنلز ش.م.ل يف املنت ،الشركة الصناعية للغاز
يف برج محود ،كوستابرافا يف الشويفات .الالفت أن من بني
املخالفات اليت وقعت بني عامي  2011و ،2012مل يسمح منتجع
املريامار يف القلمون (يرتبط امسه بالوزير السابق أشرف ريفي)
ملوظفي اإلدارة بالدخول اىل املوقع لتحديد مساحات األبنية
املخالفة اليت يتم إنشاؤها .كذلك األمر بالنسبة إىل «بالج احلكيم»
لصاحبه توفيق مفرج و»نورث مارينا» وشركة «باملا» السياحية
يف الكورة.
ٍ
معتد على األمالك العامة
يف ما يأتي ،الئحة بأمساء حنو 700
امل َ
البحرية ،وردت يف امللف ُ
رفق بكتاب وزارة األشغال العامة إىل
وزارة الداخلية ،ويوجب القانون (رغم كل سيئاته) على الدولة
املبادرة إىل استعادة العقارات اليت وضعوا أيديهم عليها خالفًا
للقانون ،ومل يبادروا إىل التقاط الفرصة اليت أتاحها هلم قانون
عام  2017لـ»تسوية أوضاعهم»:
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15 صفحة

إعــالنات

%50 حــسومات كـبرية تصل اىل
Any Kebab + Chips
& Can Of Drink $ 9.99

I Like Takeaway

Combined Loan Office

Large Fresh
Juice

$4.99

Special
Hem
Shorten
$7

Tutty Fruity Cocktails

Kim Alteration

أطيب كنافة
نابلسية

Mens Real Leather..
Wallet Reduced To $15

Afandi Cafe Bankstown
Up To
50% OFF

Leather Store
Nothing Over $20

Buy One & Get One FREE
(Selected Items)

M. CO Fashion

Serenas Dress Room

Ranz Designz

COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace,

BANKSTOWN
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16 صفحة

2019  كانـون األول7 الـسبت

إعــالنات

%50 حــسومات كـبرية تصل اىل
50% OFF Storewide

Up To
50% OFF

Sale On Handbags
From $10 To $20

Dee Javuu

Nick’s Handbags

Odette’s Perfumery

Full
Set
French
Tip
$15

Christmas Special
Up To 50% OFF

 شراء وتصليح جميع أنواع، بيع
22 و21 ،18  عيار..املجوهرات

Al Yasir Jewellery

Avalon Nails & Beauty
Assorted
Cosmetic
From $ 1

GT Supplement

Gianni’s Variety Store

Any 2 Perfumes For $12

H & J’s Cosmetics

Up To 50% OFF

Luxury Decor

COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace,

BANKSTOWN
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17 صفحة

إعــالنات

%50 حــسومات كـبرية تصل اىل
5 Pairs OF
Runners For $75

Up To 80% OFF

Dusty Pink Fashion

Christmas Sale
All Store Up To
50% OFF

Diamond World Jewellers

Sport Shoes Centre
Up To 50% OFF

Keratin

ONLY $89

Laser Powder Room

MYA Hair & Beauty Salon

Lianas Ladieswear
Christmas Special
Every 5 Visits Get
One FREE
For Booking
Call:
0410 393 088

Hot Special From $ 0.99

Ali’s Discounts

Get 10% OFF
Valid Till 28 / 2 / 2020

Wedding Outlet

QH Healthy Massage

COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace,

BANKSTOWN
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سـيدني تـصلي للـشهيد الـشيخ بـيار الـجميل

الرئيسة لودي فرح أيوب

األخت الراهبة مارلني شديد

لودي فرح أيوب وبيرت مارون

إبراهيم براك

الشاعر موريس عبيد

وقوفا للصالة

لودي فرح أيوب مع نهاد فرح بركات وشقيقهما املهندس أنطوان فرح
اللبنانيني:

« حببكن كلكن ،كلكن يعين

عزيزي املقيم
صورة جامعة للحضور

مكتب اعالم قسم سدني

احيا قسم سدني الكتائيب
عشرة
الثالثة
الذكرى
الشيخ
الوزير
الستشهاد
بيار امني اجلميل ورفيقه
يف لقاء
مسري الشرتوني
عائلي شارك فيه أعضاء
حزب الكتائب ومناصرون
واصدقاء.
اقيمت الصالة راحة لنفس
الشهيدين يف باحة بيت القسم
تلتها األخت الراهبة مارلني
شديد وشاركها احلاضرون
بأجواء من اخلشوع واالميان.
وكانت كلمة من وحي املناسبة
لألخت شديد اليت اعتربت ان
لبنان بكل فئاته ومناطقه خسر
قائدا شابا يتمتع بصفات
وطنية واخالق سامية ..كيف
ال ،وهو ابن هذا احلزب العريق
وهذه العائلة اليت قدمت خرية
شبابها على مذبح الوطن.
واضافت ان الشهيد بيار

اجلميل كان يعول على دوره
الكبري ملا كان يتمتع به من
الصفات القيادية ،واهمها
الصدق واإلخالص لوطنه وحبه
ألبناء وطنه دون تفرقة ومتييز،
ولذلك كان ظاهرة فريدة من
نوعها وزعيما حمبوبا وموثوقا
به من كافة اللبنانيني.
أما رئيسة القسم لودي فرح
فنوهت مبزايا الشهيد الوطنية
احلضور
وشكرت
ورحبت
وعددت مراحل نضال الشهيد
الشيخ بيار اجلميل الوطنية
ووصفته بالبطل املؤمن باحلق
وحقوق الوطن والناس وكان
شريكا خملصا ومؤمنا بالوحدة
الوطنية وهو االن حيصد ما
زرعه من تضحيات ودماء،
حيصد وحدة الشعب وثورة
لبنانية وطنية جامعة يف خدمة
لبنان.
وكانت كلمات من وحي
املناسبة لكل من السادة

موريس عبيد وميشال تابت
وحسني املصري.
ويف اخلتام القى امني سر
القسم إبراهيم براك كلمة
تناول فيها األوضاع املستجدة
على الساحة الوطنية وحتدث
عن ذكرى االستقالل وعيد
تأسيس حزب الكتائب ودوره
االستقالل
بنيل
التارخيي
واعترب ان الكتائب باقية يف
الطليعة للدفاع عن كرامة
الشعب وحريته ومستقبله
باقية يف املقدمة يف خدمة
لبنان ،واكد ان مواقف احلزب
ورئيسه الشيخ سامي رمست
طريق الثورة الوطنية اليت
يشهدها لبنان اليوم.
كما اعترب ان الشيخ الشهيد
بيار اجلميل هو اآلن مسرور بنا
وبكافة اللبنانيني الشرفاء.
حي يف
وحنن نقول له« :انه ٌ
قلبونا وضمائرنا اىل األبد»
ولكافة
لنا
يقول
وهو

حسني املصري

هذه هي رسالتي األخرية لهذا العام ،لذلك أود
أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى لكم ولعائالتكم
عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة.

كلكن».

أحد الوالدين أو األوصياء املشرفني عليهم
الذين يف سن  18عامـًا من العمر وما فوق.
تعترب السباحة مهارة مدى الحياة وتعليم
طفلكم السباحة هي طريقة أخرى للتقليل
من خطر الغرق .تجري البلدية دورات تعلـّم
لـ تسبح  ،Learn-to-Swimالتي تديرها
مؤسسات  AUSTSWIMاملؤهلة بالكامل،
يف مراكز  Roselandsو  Canterburyو
 Max Parkerو Birrong Leisure and
 Aquaticللرتفيه .ومن املهم ان نشري ان
هذه الدورات تقام يف بيئة ممتعة وآمنة.

على الرغم من أن هذا الوقت من العام مخصص
لالحتفال بوقتنا واالستمتاع به مع األصدقاء
والعائلة ،فمن املهم أن نتذكر أيضـًا أن نبقى
آمنني ،خاصة يف طرقنا وحول املياه .هذا هو
الحال خاصة عندما يتعلق األمر بأطفالنا .يمكن
أن تحدث املأساة يف غضون ثوانٍ ،لذلك يجب
أن نظل دائمـًا يف حالة تأهب ونشرف على
األطفال ،وال نرتكهم مطل ًقا بالقرب من الطرق إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك ،فإنني أشجعكم
واملياه.
على االستفادة من برنامج Learn to Swim
وتسجيل أطفالكم .تتوفر الدروس مقابل
حتى لو قمنا بارتياد الشاطئ أو حوض سباحة  17.50دوالرًا فقط  ،مع توفر حسومات
محلي ،فمن مسؤوليتنا اإلشراف على أطفالنا .لألخوة.
فعلى الرغم من وجود منقذي حياة السباحني
املهددين بالغرق (  )surf lifesaversوحرّاس الحياة دعنا نتمتع بعيد امليالد ورأس السنة الجديدة
(  )lifeguardsهناك للمساعدة ،اال انه ليس من ولكن أيضـًا بمان وطمأنينة!
مسؤولية هؤالء تقديم الرعاية األساسية يف
Yours sincerely
هذه األماكن .لهذا السبب  ،يجب على األطفال
الذين تبلغ أعمارهم  14عامـًا أو أقل الدخول
Clr Khal Asfour
إىل مراكزنا للرتفيه واأللعاب املائية بصحبة
MAYOR
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مـشاهري

مشاهري لن تصدق وجود عالقة عاطفية قدمية بينهم ..من هوليوود إىل القاهرة

توم كروز وشري

جينيفر أنيستون وبول رود

درو باريمور وديفيد اركيت

ريان جوسلينغ وساندرا بولوك

مادونا ومايكل جاكسون

جانيت جاكسون وماثيو ماكونهي
ليوناردو دي كابريو وبليك ليفلي

ريانا وشيا البوف
بريتني سبريز وكولني فاريل

التعامل مع بعضهما البعض.

سيلينا جومز ونيك جوناس

هناك الكثري من قصص احلب غري املكتملة
يف األوساط الفنية ،واليت ال تستمر طوي ًال
فتصبح يف طي النسيان وال يتذكرها أحد.
وعلى مدار السنوات املاضية مجعت بني
فنانني وفنانات قصص حب وصلت إىل حد
رمسيا ولكنهما قررا االنفصال،
ارتباطهما
ً
وفيما يلي نستعرض عالقات عاطفية لن
ُتصدق أنها كانت بني هؤالء األشخاص.

ليوناردو دي كابريو وبليك ليفلي

انتشرت الشائعات يف عام  2011حول
العالقة العاطفية اليت جتمع بني ليوناردو
دي كابريو واحلسناء األمريكية بليك
أبدا.
ليفلي ،ولكنهما مل ُيعلنا عن األمر
ً
ومع ذلك انتشرت هلما الكثري من الصور
بعد أن قضت بليك فصل الصيف يف ذلك
العام مع ليو ،وذهبا إىل مدينة الريفريا
الفرنسية ،وديزني الند ،وإيطاليا.

جانيت جاكسون وماثيو ماكونهي

تواعد االثنان لفرتة قصرية يف عام 2002
بعد التقائهما يف حفل توزيع جوائز اجلرامي
املوسيقية الشهرية ،ولكنهما اآلن صديقان
ُمقربان وجتمع بينهما عالقة جيدة.

ريانا وشيا البوف

قال شيا البوف إنه واعد املغنية األمريكية
يف عام  ،2007ولكن العالقة مل تستمر إال
جدا .وأكد أنهما ال يزاالن
فرتة قصرية
ً
صديقني وال يواجهان أي مشكلة يف

توم كروز وشري

قبل أن يصبح أحد جنوم هوليوود ارتبط
املمثل األمريكي توم كروز باملغنية الشهري
شري لفرتة قصرية يف الثمانينيات ،إال أن
العالقة مل تستمر طوي ًال ،خاصة وأن فارق
كبريا.
السن بينهما كان
ً

ريان جوسلينغ وساندرا بولوك

التقى االثنان ألول مرة يف موقع تصوير
فيلم  Murder by Numbersعام ،2002
وتواعدا لعدة أشهر .يف عام  ،2011حتدث
جوسلينج عن عالقته بساندرا بولوك ،ولكنه
اآلن متزوج من املمثلة ومصممة األزياء إيفا
منديز.

منى زكي ومحمد الشقنقريي

ارتبطت الفنانة ُمنى زكي باملمثل حممد
الشقنقريي ولكنهما بعد فرتة وجيزة فسخا
خطوبتهما ،وارتبطت بعده الفنان أمحد حلمي
وهما اآلن متزوجان ولديهما ثالثة أبناء.

هند صربي وباسل خياط

ارتبطت الفنانة التونسية هند صربي بعالقة
حب ثم خطوبة مع املمثل السوري باسل
خياط ،ولكنهما فسخا خطوبتهما بعد فرتة
وجيزة ،وتزوجت من رجل أعمال مصري،
بينما تزوج هو من سيدة سورية ولديهما
طفالن.

سيلينا جومز ونيك جوناس

مجعت عالقة قصرية بني ُ
املغنية األمريكية
سيلينا جومز وصديقها ُ
املغين الشاب نيك

منى زكي ومحمد الشقنقريي

جونز ،إال أنها مل تستمر لفرتة طويلة،
ومضى كل منهما يف حياته.

جينيفر أنيستون وبول رود

بعد مشاركتهما يف فيلم The Object of
 My Affectionعام  1998ظهرت الكيمياء
بني جنيفر أنيستون وبول رود ،وتواعد
االثنان لفرتة قصرية ،ولعب رود دور
مايك هانيجان يف مسلسل  Friendsالذي
تلعب أنيستون أحد أدوار البطولة فيه.

صابرين ومحمد فؤاد

ُخطبت الفنانة صابرين للمغين حممد فؤاد
ولكن عالقتهما مل تستمر طوي ًال ،رغم قصة
احلب امللتهبة اليت مجعتهما.

مايكل كيتون وكورتني كوكس

يف عام  ،1995نشرت جملة بيبول األمريكية
قصة عن عالقة مايكل كيتون وجنمة
املسلسل التلفزيوني الشهري ،Friends
ونقلت عنها قوهلا إن عالقتها بالنجم
األمريكي أهم وأروع عالقة عاطفية كانت
فيها على اإلطالق ،إال أن الثنائي أعلنا
انتهاء عالقتهما اليت استمرت مخسة أعوام
بعد أشهر من نشر هذه القصة.

درو باريمور وديفيد اركيت

منذ سنوات أعلن املمثل األمريكي ديفيد

مايكل كيتون وكورتني كوكس

أركيت أنه كان على عالقة عاطفية باحلسناء
األمريكية درو بارميور ،وبدأت شرارة احلب
بينهما بعد مشاركتهما يف فيلم Never
.Been Kissed
يف عام  ،2016اعرتفت املغنية األمريكية
الشهرية مادونا بأنها كانت على عالقة
مبلك البوب مايكل جاكسون ،ولكنهما مل
ً
خجوال.
ُيعلنا عن األمر رمسيًا ألنه كان

بريتني سبريز وكولني فاريل

ظهرت املغنية األمريكية الشهرية بريتين
سبريز بصحبة املمثل األمريكي كثنائي يف
هوليوود يف عام  ،2003ورغم أنهما حضرا
معًا الكثري من العروض اخلاص لألفالم
السينمائية ،إضافة إىل الفعاليات واألحداث
الفنية ،إال أنهما مل يعلنان عالقتهما بشكل
أبدا.
رمسي ً
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كـتابات

تـعويذة

اليامسني
بتمائمي ألبست سفر
ْ
اهلجني
ومثلت عطرًا أغلق الليل
ْ
وثنيًة ....

آنست ّ
كل حرائقي
ُ

لني
األو ْ
وتبعت وهجك َ يف سراط ّ
مللمت من موتي وموتك يقظًة
ُ

َ
اليقني
فحواك شهقات
عمدت من
ْ

فطويت أشرعة املغيب خمات ًال
َ

املبني
ظل الردى يف جلة النزف
ْ
و
لبست أجنحة اهلديل مهدهدًا
َ

السنني
صبحًا تلعثم يف اجرتاعات
ْ

حتى استحمت يف بروقك هلفيت

الوتني
و تواشجت باحللم خلجات
ْ
أرفو شرود الغيم يف تهومييت

االنني
وأعشب اخلطوات من هجس
ْ

أستشرف القسمات بوصليت الصدى
احلنني
أمنو إليك َ على ترانيم
ْ

أتفرس املعنى مبحراب السنا
ّ

اجلنني
حتى اجرتاح دوائر احللم
ْ

ما شاءت االطيار أقرتف الفضا

ّ
اجلبني..
ريان
حتى يرف املوت
َ
ْ
مـثرية حسني  -سورية

لـبنان وثـرواته الـطبيعية
ملاذا مل نكتشف ثروات األرض الصاحلة اليت يف وطننا
تقدر مبال العامل إذا صح التعبري ؟
العظيم لبنان اليت ال
ّ
ملاذا مل نكتشف الكنوز املدفونة حتت األرض منذ آالف
السنني ،وما هي أنواع الثروات اليت هي يف جوف ارض
الوطن الغالي علينا مجيعًا لبنان؟
ّ
علماء
وملاذا املسؤولون عن القطاع العام مل يوظفوا
وخرباء ومهندسني متخصصني يف التنقيب عن ثروات
ّ
األرض
ويؤمنوا هلم اكرب خمترب لألحباث والتكنولوجيا تهتم
باالكتشافات الكيميائية واملعادن وغريها ،هذا يعين الكثري
ملستقبل لبنان احلديث ،ومن املمكن أن نكون أغنى دول
العامل يف الثروات الطبيعية ويف املنطقة.
ولكن على ما يبدو مل ندرك هذا اإلدراك املهم على اإلطالق،
وال يوجد أي قرار من الدولة للنظر إىل االسرتاجتيات املهمة
اليت من املمكن ان
تؤمن االكتفاء الذاتي لعدة قرون
ّ
قادمة.
فهل يوجد لنا أي ثروات حتت ارض الوطن؟ نعم هذا الشيء
ال احد خيتلف عليه بتاتًا.
دائما األرض غنية جدًا وحتتوي على العديد من الثروات..
من املواد احلديدية والكيمائية واملياه اجلوفية والغاز
واملياه احلديدية أو املعدنية والسيلكون والكلس والرخام
األسود واألبيض والكريستال واجلفصني والذهب والفضة
واالملاس والزنك والبوالد والقصدير واألمينيوم والنحاس
والربونز والزيت اخلام والفحم احلجري والكربيت والكربيد
والتوتيا واسيد االمونياك والرصاص والعديد العديد من
أنواع احلجارة الكرمية واملواد البرتولية على أنواعها وغريها
الكثري اىل عدة أنواع من البرتو كيماويات اليت تستعمل يف
اجملال الصناعي واجملال الطيب وصناعة األدوية الفطرية
واجللدية.
وعلى ما اعتقد يوجد لدينا عدد كبري وكاف من اخلرباء
والعلماء ،يف لبنان وكل بلدان العامل الذين من اصل
لبناني ،املختصون يف مثل هذه األعمال واملشاريع املهمة
والعمالقة.
لقد حان الوقت اكثر من أي وقت مضى لكي حندد اين
هي املناجم املهمة والغنية يف املوارد الطبيعية لنبدأ
العمل املفيد ونغربل الكنوز املوجودة داخل اجلبال والكنوز
املوجودة حتت الرتاب ونصنع منها اكرب انتاج وطين يؤمن
مستقب ًال رائعًا ومستقبال غنيًا وحياة افضل جلميع األجيال
القادمة جتعلنا نصمد يف وجه الدهر والكون وحنصل على ما
نريده مرفوعني الرأس مثل جبالنا الشاخمة اليت حنن منها
واليت أعطتنا الشموخ والعنفوان منذ فجر التاريخ.
وكما قال عنا الشاعر الفرنسي عندما نظر إىل جبل لبنان:
ابناؤك أيها اجلبل اخذوا الشموخ منك ..فيجب علينا
كمواطنني أن ال نضيع الوقت بالسياسة الفاشلة ونرجم

بعضنا بالتهم الكاذبة اليت ال تفيد احدا من الناس ،بل جيب
أن ننظر اىل األفضل إىل التعايش ،إىل الوحدة الوطنية
َ
واالجتماعية املثمرة ،لكي منضي قدمًا وال
نفكر يومًا من هو
الظامل ومن هو املظلوم  ،عندما نثق يف اجليل اجلديد املثقف
اصحاب اخلربات العظيمة ،لكي يقودوا الوطن إىل القمة لكي
ال يبقى يف وطننا فقري وال مظلوم وال حمروم  ،بل يسود
العدل واملساواة بني مجيع اطياف الناس بالتساوي..كل
إنسان يأخذ حقه كام ًال بأنه مواطن وليس من الغرباء وال
ّ
من املرتزقة ..ال نريد بان نبقى
منحين الرأس حتت رمحة
ّ
بعض األشخاص الذين أمروا
وطبقوا وسنوا أنظمة الدرجات
العنصرية او الطبقية االجتماعية اليت ال ترحم احدا ،بل جيب
أن نبقى عائلة واحدة متحدين يف كل شيء وعلى كل شيء ،
وال نعود إىل املاضي لكي نبقى يف التفكك الديين واحلزبي
ونتكل على دول خارجية هلا غايات
معينة لزرع الفتنة
ّ
والفوضى بني الناس وداخل الوطن.
جيب أن ننظر إىل املستقبل باستقاللية زائدة حتت شعار علم
وسيادة وشعب وارض للجميع ووطن يفتخر جبميع ابنائه أي
ابناء اجليل اجلديد املثقف واحلر واملستقل واملنتج ،ليكون
وطنًا خالدًا بابنائه ال حروب وال أشكال وال ثورات تعجيزية
وال مطالب ملحة بل يعم السالم واألمن واألمان يف مجيع
ارجاء الوطن لبنان واملنطقة العربية احمليطة بنا إىل انقضاء
يقدر على أعماله
هذا الدهر اآلتي لنتنعم حبياة افضل ووطن ّ
وميثاقه ونظامه اجلديد ،الذي يكون له الفضل األول واآلخر
على ابنائه وشعبه إىل األبد  ،لكي ال نكون حباجة إىل أي من
الدول اجملاورة او البعيدة بأي شكل من االشكال.

ُجل من ال خيطئ

منذ البدء ومجيعنا ولدنا باخلطيئة ..ورثنا صفات اخلطيئة..
ممتلئني بالذنوب واخلطايا ..وكما قال الرب للجموع الغفرية
من منكم بال خطيئة فلريمجها حبجر.
فعندما نفقد احملبة نفقد الرجاء ..وعندما نفقد اإلميان نفقد
اخلالص ..وعندما نفقد اخلالص نفقد األمل وعظمة القيامة
واحلياة ..وعندما ال حنب وال نسامح نفقد كل شيء وأغلى
شيء يف حياتنا .وال تكون لنا أي راحة يف قلوبنا ونفوسنا
وحياتنا وال يكون لنا أي أمل يف القيامة واحلياة اجلديدة
مع اهلل واملسيح من بعد املوت ..فالرجوع عن اخلطأ فضيلة.
وأعظم سالح لنا اإلميان واحملبة والتسامح .جيب بان ال خندع
بعضنا بعضًا  .مجيعنا خنطأ ومجيعنا نتعلم من كثرة األخطاء
اليت نرتكبها بشكل أو بآخر .فلماذا مل نعتذر على اخطائنا
ّ
معرضون كل ساعة للتجربة من
ونسامح بعضنا بعضًا  ..اننا
عدو اهلل واخلري ابليس ولسنا معصومني عن اخلطأ بتاتًا.
حنن لسنا مالئكة وال ممتلئني قداسة بل اننا ولدنا باخلطيئة
املميتة واألنانية والعداوة والكراهية ..فلماذا نقبل ألنفسنا
مجيع هذه الصفات املرفوضة دينيًا واخالقيًا واجتماعيًا.
ّ
نتخلص من هذه الصفات
جيب علينا بأن جند طريقة لكي
الساقطة واملعادية هلل قبل ان تكون معادية لإلنسان وخارجة
عن تعاليه املقدسة وأنها حتت لعنة اهلل يف كل تعاليمها
وطبيعتها الساقطة واملميتة .
فنداؤنا إىل اهلل القدوس ينبوع احملبة واحلياة ان يفتح لنا
ّ
املخلص ليخلصنا من هذه الصفات
باب اخلالص بواسطة

الشريرة والعقيمة ويعطينا الطهارة الكاملة والرب الكامل
عندما نؤمن به وبتعاليمه الوحيدة والفريدة لكي نعود إىل
راحة البال حاملني صفات اهلل وتعاليمه النقية واملقدسة
فنصبح أنقياء وأحباء بالتمام مقدسني من حبر قداسته
معتمدين ان منشي قدومًا ونتبعه قو ً
ال وفع ًال ونعيش معه
بأمان وسالم واستقرار دائم لكي ال نندم على شيء
مما كنا عليه من هموم وأمحال ثقيلة من تعاليم ابليس
وخزعبالته وسقوطه يف حبرية اخلطيئة والنار وخروجه عن
طاعة اهلل وتعاليمه املقدسة .
فشكرا هلل الذي اعتقنا وخلصنا من احضان ابليس الشرير
وأعطانا الربكة واحلرية واحلياة يف حياتنا هذه ويف احلياة
القادمة معه يف السماء ويف اجملد الذي ال ينتهي وال يضمحل
وأبدي يف كيانه واله يف طبيعته
سرمدي يف قدرته
بل انه
ّ
ّ
وقدوس يف اقانيمه وحميي مجيع األموات الذين ماتوا
مومنني بتعاليمه ومعرتفني بقدرته ويف شفاعته وعظمته..
الذين آمنوا واعرتفوا به وحده اهلل الذي يدين مجيع االشرار
الذين ماتوا يف خطاياهم وحكمه وغضبه عليهم ال ينتهي
ّ
املخلصني األبرار
وال يزول وعدله دائم من اجل مجيع الناس
الذين يرثون امللكوت السماوي معه إىل ابد االبدين ودهر
الداهرين امني .

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

غضب يف الشارع السين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

دوالر.
وإذا كانت املعلومات تفيد ان أكثر من  140.000لبناني فقدوا
أعماهلم يف األسابيع املاضية ،فإن وزير العمل يف حكومة تصريف
األعمال كميل أبو سليمان ،كشف ليلة أمس االول ان أكثر من 60
شركة تقدمت بطلب صرف مجاعي يف أقل من أسبوع ،معلنًا :ال
نقبل بأي صرف مجاعي عشوائي ،بل على الشركات إظهار بياناتها
املالية ،وبأنها تأثرت فع ًال بالوضع االقتصادي.
إزاء الرتدد يف قرارات األطراف السياسية ،يف ما يتعلق
باالستشارات النيابية ،بقي الرهان على ما سيقدم عليه احلراك
يف الشارع ،بعدما حتدثت معلومات عن االستعداد الطالق «أحد
الغضب» قبل  24ساعة من إطالق االستشارات.
زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد احلريري انه ما يزال على
ونقل ّ
قراره بدعم املرشح مسري اخلطيب ،ونسب إىل مصدر مطلع انه
من املتوقع تشكيل احلكومة سريعًا ،يف ضوء التسوية اليت جرى
التفاهم حوهلا بني األطراف االربعة :أمل وحزب اهلل والتيار الوطين
احلر وتيار املستقبل.

ألغام الوضع الحكومي

وباستثناء «النقزة» السنية من طريقة تسمية الرئيس املكلف
بتشكيل احلكومة قبل االستشارات النيابية امللزمة ،مل يطرأ أي جديد
على صعيد معاجلات الوضع احلكومي ،بانتظار هذه االستشارات يوم
االثنني املقبل ،واليت قد يقاطعها بعض النواب كنديم اجلميل ،وقد
متتنع بعض الكتل عن التسمية كحزبي القوات اللبنانية والكتائب،
فيما مل يعرف بعد موقف كتليت املستقبل واللقاء الدميوقراطي من
موضوع التكليف ،مايعين حسب مصادر وزارية «وجود الغام امام
التكليف قبل التأليف» ،وإن كانت اسهم مسري اخلطيب ال زالت
االعلى لكن ال شيء حمسوما قبل ان تقرر الكتل النيابية موقفها
بشكل رمسي.
واوضحت املصادر ان مهلة االيام االربعة امام النواب كفيلة
بتظهريحقل االلغام وهل باالمكان جتاوزه ،فيتم تكليف اخلطيب
بنسبة عالية يف حال اعلنت كتلة املستقبل تسميته رمسيا اىل
جانب الكتل االخرى الكبرية ( امل وحزب اهلل والتيار الوطين احلر
وحلفائهم) ،فيما بقيت مواقف كتل اخرى غامضة.
غري ان مصادر مطلعة يف كتلة «اجلمهورية القوية» اليت اجتمعت
أمس االول يف معراب برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع ،كشفت بأن الكتلة اختذت قرارًا بعدم تسمية أحد يف
االستشارات وهي لن تشارك يف احلكومة.
واضافت املصادر :صحيح ان اهمية موعد االثنني لالستشارات هو
انضاج احللول سواء بالتكليف او التأليف ،لكن االهم تلمس قوة
ترشيح اخلطيب وثباتها ما يعين انها فرتة تبلور واتضاح اخليارات
لكل القوى السياسية ،خصوصًا بعدما عرب الشارع بوضوح عن موقفه
بالنسبة للرتشيح ،واعتزامه التصعيد يف اليومني املقبلني.
وذكرت املصادر انه مل يتم الدخول بعد يف تركيبة احلكومة ألنه مل
يتضح بشكل جازم ما اذا كانت الكتل الكربى كلها ستسمي اخلطيب،
مبا فيها «املستقبل» بعد جتربة إحراق امسي حممد الصفدي وبهيج
طبارة ،حتى لو مل يشارك الرئيس سعد احلريري واحلزب التقدمي
بوزراء سياسيني يف احلكومة ،واكتفيا باملشاركة بوزراء اختصاص،
فاملهم تأكيد دعم ترشيح اخلطيب واحلكومة بعد تشكيلها .اما
بالنسبة لرتكيبة احلكومة وامساء الوزراء فكل طرف سياسي خيبئ
اوراقه حتى اآلن.

«بوانتاج» الخطيب

والثابت حتى اآلن حصول اخلطيب على ما بني  53و 58نائبًا ،هم
جمموع أصوات تكتل «لبنان القوي» مع كتليت «الوفاء للمقاومة»
و»التنمية والتحرير» ،وحلفائهم ،إذا ما صدقت اخليارات املعلنة،
وقد يرتفع العدد إىل أكثرية مرحية يف حال انضمت كتلتا
«املستقبل» و»التقدمي» والكتل األخرى ،مثل «اللقاء التشاوري»
والتكتل الوطين (املردة) وكتلة الوسط (الرئيس جنيب ميقاتي)
إىل خيار تسميته ،لكن الرئيس ميقاتي أعلن مساء أمس االول،
ان كتلة «الوسط املستقل» اختذت قرارًا بتسمية الرئيس سعد
احلريري لتشكيل احلكومة اجلديدة ،لكي يكمل املسرية اليت يقودها
منذ ثالث سنوات عند التسوية الرئاسية ،معتربًا أننا «لسنا يف
مرحلة تسمح بإجراء جتارب» ،يف إشارة إىل غياب املظلة السنية عن
ترشيح املهندس اخلطيب ،الذي قال عنه لقناة «احلدث» العربية،
انه ال ميلك مقومات محل األعباء يف املرحلة احلالية الصعبة.
وردًا على سؤال عن بيان رؤساء احلكومات السابقني االعرتاضي،
قال ميقاتي« :عندما يقدم رئيس الوزراء أوراق اعتماده قبل التأليف
تيار سياسي (واملقصود هنا الوزير جربان باسيل) فهذا
إىل رئيس ّ
األمر يشكل اهانة كبرية جلميع اللبنانيني وليس فقط لطائفة أو
مذهب ،ومن املعيب ان يتم االستهتار على هذا النحو بالدستور
وباالعراف وخلق بدع جديدة.
ويف إشارة إىل احتمال حدوث مفاجآت يف االستشارات يوم االثنني،
قال ميقاتي انه «ال ميكن التكهن مسبقًا مبا قد حيصل ،وما إذا
كانت األمور ستسلك طريقها الواضح ،خصوصًا وأن الكتل النيابية
مل تعلن بعد مرشحها ،على عكس ما كان حيصل سابقًا» ،الفتًا إىل
ان هناك أمساء سياسية أخرى رمبا قد تظهر.
عدة
لكن إشارة ميقاتي عززت التكهنات بوجود «سيناريوهات» ّ
ما تزال واردة أو خمبأة لدى الكتل الفاعلة ،وأبرزها احتمال عودة
الرئيس احلريري إىل رئاسة احلكومة ،باصوات الثنائي الشيعي
الذي ما يزال ينشط على خط إقناع زعيم «املستقبل» بتليني

شروطه مقابل ختفيض عدد السياسيني يف احلكومة العتيدة ورفع
عدد وزراء التكنوقراط.
ولوحظ يف هذا اإلطار ان كتلة «املستقبل» النيابية مل جتتمع أمس
االول ،مثلما كان مقررًا يف «بيت الوسط» العالن موقفها من
موضوع ترشيح اخلطيب ،من دون صدور تفسري ألسباب عدم حصول
االجتماع ،لكن معلومات ذكرت بأن احلريري يفضل اإلعالن عن هذا
األمر يف موعد االستشارات ،خصوصًا وانه كان أبلغ اخلطيب تأييده
عما إذا كان مقتنعًا بهذا األمر أم ال ،حبسب ما نقل
له ،بغض النظر ّ
عنه ،أمس ،مضيفًا بأنه سبق ووعد بتسهيل مهمة الرئيس املكلف،
وسيويف بالوعد ،خاصة إذا كان هناك مشروع حل للحكومة.
لكن وزير الدولة لشؤون جملس النواب يف حكومة تصريف األعمال
حممود قماطيّ ،
أكد ليل أمس االول ،ان ما خرج به اخلليالن من
لقاء احلريري و»التيار الوطين احلر» والرسائل اليت وصلت إىل
رئيس اجلمهورية تؤكد ان األمور انتهت جلهة التكليف ،وانه حبسب
االلتزام بأن التكليف سيتم يوم االثنني لسمري اخلطيب ،مشريًا إىل
ان هذا االلتزام ّ
مت من قبل الرئيس احلريري مع الذين تواصلوا
معه ،وان التزامه كان نهائيًا ضمن مالحظات وحيثيات تفصيلية».
ولفت قماطي إىل ان كل االهتمام ينصب اآلن على التكليف ،وال
يتطرق إىل األمور األخرى ،سواء جلهة النسب يف التمثيل واجلهات
اليت ستشارك أو احلقائب الوزارية وتوزعها على اجلهات اليت
ستشارك يف احلكومة وعلى احلراك الشعيب وكيف ميكن ان يتمثل،
وقال ان هذه التفاصيل مل حتسم بعد ،بل جرى طرح عناوين من
دون أي حسم للنتائج ،مشريًا إىل انها تركت إىل ما بعد التكليف
حد ذاته ،أو نسف التكليف.
حتى ال يتم تعطيله يف ّ
ورأى ان الثقة ستعود حتمًا بشكل قوي بعد التكليف ،ولكن اآلن
ونتيجة التشكيك يف الشارع ،وقطع الطرقات ،وبعض املواقف
أدت إىل التشكيك ،فإن الثقة ما تزال حذرة،
السياسية اليت ّ
لكنها ستعود ،وتصبح اقوى عند التأليف ،موضحا ان املقصود
بالثقة العامة بالبلد وليس بشخص معني ،ألن اخلارج ينتظرنا
وينتظر احلكومة ،وهناك خطوات إجيابية من خارج لبنان إىل لبنان
تنتظر تشكيل احلكومة ،ستجعل لبنان يتنفس اقتصاديًا مبوجب
مساعدات».

تسهيل رئاسي

إىل ذلك ،اكدت مصادر مقربة من رئاسة اجلمهورية ان هناك
ارتياحا يبديه رئيس اجلمهورية لتحديد موعد االستشارات النيابية،
مشرية اىل انه سهل التكليف والتأليف معا من خالل تقريب وجهات
النظر والتفاهم لو باحلد األدنى بني غالبية املكونات واألتفاق على
اسم مرشح وتوحه احلكومة اجلديدة ،الفتة إىل ان هناك  4كتل
متفقة على تسمية مسري اخلطيب لرئاسة احلكومة .واكدت انه يف
خالل مهلة الشهر حصل هذا التسهيل مشرية اىل انه يف األيام
الفاصلة عن موعد االستشارات سيتسنى للكتل من حتديد موقفها
النهائي وبوضوح على ان تشارك يف هذه االستشارات وهي متفقة
على االسم ما يسهل عملية التأليف أيضا على ان الرئيس املكلف
تشكيل احلكومة سيجري ايضا استشاراته مع الكتل النيابية يف ما
خص التأليف وبرنامج احلكومة وعملها.
وأعادت املصادر التأكيد ان احلكومة ستكون تكنوسياسية وان 6
وزراء دولة ميثلون الطوائف االساسية يف البالد .ولفتت اىل ان
امام احلكومة مهمات حول األصالحات ومكافحة الفساد وال بد من
ان تتحلى بغطاء سياسي خصوصا ان هناك اجراءات غري شعبية
ستتخذ.
واستغربت املصادر ردة فعل الشارع بعد حتديد موعد االستشارات
خصوصا انه كانت هناك مطالبة بها وحتدثت عن تواصل مع بعض
ممثلي احلراك املدني وتوقفت عند مشكلة البعض منهم يف عدم
االقرار بأن ليس هذا أو ذاك ميثلنا.

تصعيد الحراك يف الشارع

يف املقابل ،توقعت مصادر قريبة من احلراك املدني ،ان تشهد
حركتهم طابعًا تصعيديًا ،بدأ يتظهر منذ مساء االربعاء ،وصو ً
ال
رمبا إىل منع وصول النواب إىل بعبدا االثنني ،اعرتاضًا على أداء
املعنيني بالتكليف والتأليف شك ًال ومضمونًا ،وحتديدًا مع استمرار
التداول باسم اخلطيب املرفوض من قبلهم.
وبدأت بوادر هذا التصعيد ،باقدام عدد من املتظاهرين يف طرابلس
على قطع بوليفار فؤاد شهاب باجتاه البحصاص امام حمطة «توتال»
باالجتاهني ،كما ّ
مت قطع مدخل املدينة اجلنوبي عند مستديرة السالم
بالسيارات والعوائق احلديدية مطلقني هتافات ضد تسمية اخلطيب،
يف حني جتمع عدد من الناشطني لي ًال امام منزله يف املنارة ورددوا
هتافات منددة ورافضة لتكليفه تشكيل احلكومة.
وهاب
وئام
السابق
ولفت االنتباه على هذا الصعيد ،إعالن الوزير
ّ
لقناة «اجلديد» من انه قد ال حتصل االستشارات يوم االثنني (بعد
عما سيحصل يومي السبت واالحد (اليوم وغدا) من
غد) ،متسائ ًال ّ
حتركات يف الشارع ،ال سيما بعدما أعلن عن نية جمموعة من الناشطني
الدعوة إىل تظاهرات واقفال الطرقات يف عدد من املناطق ،وال
سيما على طريق القصر اجلمهوري بالتزامن مع االستشارات منعًا
لوصول النواب إليه.
اال ان العميد املتقاعد جورج نادر أوضح لـ «املركزية» ان البعض
دعا إىل هذه التظاهرات ،لكن ما من قرار واضح يف صفوف الثوار
حتى اللحظة عن اخلطوات اليت ستتخذ االثنني ،مشريًا إىل انه من
املفرتض ان يصدر قرار موحد يف هذا اخلصوص خالل اليومني
املقبلني عن كل جمموعات الثورة.
ومل يؤيد نادر خطوة قطع الطرقات على النواب منعا لوصوهلم ولشل
االستشارات ،معتربًا انه «يفرتض انتظار اإلعالن عن اسم الرئيس
الذي سيكلف تشكيل احلكومة ،ويف حال كان مسري اخلطيب ُيبنى
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على الشيء مقتضاه ،ألن من املفرتض باالستشارات أن تتم».
واستبعد ان يتم قطع الطرقات معتربا ان «بعض املتحمسني أو
الشباب قد يكونون وجهوا دعوات كهذه».
وأصدر حزب «سبعة» بيانًا دعا فيه إىل «التصعيد بكل الطرق
السلمية» ،مؤكدا «أهمية الضغط على النواب ملنعهم من تسمية أي
رئيس وزراء تابع الحزاب السلطة» ,معتربًا بأن الوقت حان للنضال
الدائم والتصاعدي يف روحية مقاومة مدنية حتى حتقيق املطالب.
تزامنا ،أكد تيار «املستقبل» أنه غري معين ال من قريب وال من
بعيد ،مبا يتم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي من بيان
منسوب اىل ما يسمى «اهليئة الداعمة للشيخ سعد الدين رفيق
احلريري» يدعو إىل مسرية باجتاه بيت الوسط ،صباح السبت يف
 ٧كانون األول اجلاري ،حتت عنوان «معك يا شيخ سعد» ودعم
الطائفة السنية.
وأشار «تيار املستقبل» انه يهمه التأكيد على أن الدعوة صادرة
عن جهة جمهولة وهي غري موجودة يف االساس ،وينبه احملازبني
وكافة املواطنني اىل وجوب عدم التعامل معها.

بعد الحريق ..لبنان الغريق

يف هذا الوقت ،مل يكن باحلسبان أن تكون بدايات الشتوة األوىل
يف كوانني ،اليت تبعث البهجة والفرح عادة يف نفوس املواطنني،
همًا إضافيًا يزيد من
الغارقني أصال يف متاهة األزمة املعيشيةّ ،
بؤس الكادحني ،يف سبيل لقمة العيش ،حيث حول الفساد شتوة
أمطار اخلري والربكة ،إىل مصيبة فوق رؤوس املواطنني ،الذين
سبحت سياراتهم على الطريق الساحلي ،بعدما غمرتها السيول
وحولتها اىل حبريات واسعة أطفأت حمركاتها وأعاقتها عن احلركة
ملدة مخس ساعات متواصلة ،بعد شتوة مل تتجاوز الربع ساعة.
فعلى الطريق الساحلي جنوبا ،غرقت الطرق يف اجلية  -الناعمة
 خلده ،وصوال اىل انفاق املطار باملياه مع غزارة االمطار وجتمعبرك مياه ،ووصلت زمحة السري من خلده اىل صيدا ،ما تسبب
باعطال يف عدد من السيارات ،ونزل بعض طالب املدراس من
الباصات للذهاب اىل منازهلم مشيا على االقدام ،كما شوهد بعض
الشبان حيملون «سرتات» انقاذ حبرية ،وترددت معلومات عن والدة
امرأتني على الطريق.

تظاهرات يف بغداد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بكر على احلدود بني دياىل وصالح الدين.
ّ
مسلحو التنظيم هجومًا على أحد أفواج قوات البيشمركة يف
شن
كما ّ
القوات وأحبطت اهلجوم
تصدت هلم
كوجلو بكردستان العراق حيث
ُ
ّ
الذي اودى حبياة اثنني من البيشمركة.

اضراب عام مفتوح...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلكومة الفرنسية على شعبها مبا يتعلق بالرواتب والتقاعد ،بعد
الدعوات اليت وجهتها النقابات العمالية الفرنسية يف القطاع
العام.
وأدى هذا اإلضراب الذي ُ
اعترب األكرب يف تاريخ البالد إىل إخالء
الطرقات حركة وسائل النقل العمومية (مرتو األنفاق ،ترام ،قطارات
البطيئة والسريعة) ،كذلك النقل اجلوي والبحري .كما أقفلت الدوائر
األمنية كالشرطة احمللية والعامة ومكاتبها الفرعية باملدن ،وموظفي
القطاع الصحي والطالب واملوظفني احلكوميني ،كذلك أعلنت نقابات
احملاميني والفالحني والعمال ،مشاركتها باإلضراب.
وحبسب الشركة املستقلة للنقل الباريسي «إير.أ.تي.بي» سيتم
إقفال  11خط مرتو (قطار األنفاق) من أصل جمموع  16بشكل
ً
عرقلة
كامل طيلة اليوم اخلميس فيما ستشهد حركة  5خطوط أخرى
كبرية.
ومن املتوقع أن يستمر اإلضراب لغاية يوم غد األحد على األقل
وسط دعوات لتنفيذ إضراب مفتوح.
وتعد خطوط املرتو مبثابة الشريان احليوي لواحدة من أكثر املدن
اكتظاظا يف أوروبا حيث يعتمد اجلزء األكرب من الباريسيني يف
مواصالتهم اليومية على قطار األنفاق.
يف شهر أيلول املاضي بدأ الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون
وحكومته ،بتنفيذ إصالحات كبرية على نظام التقاعد الذي مل تستطع
كل احلكومات الفرنسية املتعاقبة تعديله بشكل جذري منذ ،1945
فباشرت بالتشاور مع نقابات العمال وأرباب العمل واملواطنني ،يف
خطوة تشبه احلوار الوطين الكبري الذي أطلقه من قبل ماكرون.

نتنياهو :اسرائل هلا ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اجلنائية الدولية من هذه اخلطوة.
قال نتنياهو إن اقرتاحه بضم اجلزء االسرتاتيجي من الضفة الغربية
احملتلة متت مناقشته خالل اجتماع يف وقت متأخر من الليل يف
لشبونة بالربتغال مع وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو.
قالت ممثلة االدعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودة،
إن مكتبها يتابع «بقلق» االقرتاح اإلسرائيلي .لكن نتنياهو أخرب
املراسلني أنه من «حق إسرائيل الكامل القيام بذلك ،إذا اخرتنا
ذلك».
قدما
قال نتنياهو أيضا أنه خالل لقائه مع بومبيو وافقا على املضي
ً
يف خطط إبرام معاهدة للدفاع املشرتك.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 24

Saturday 7 December 2019

الـسبت  7كانـون األول 2019

Page 24

سيارات

«هيونداي موتور» تطور أول مرسيدس-مايباخ  GLSاجلديدة تيغوان حتتفي بثالث أعوام من
النجاح
....رم ٌز جدي ٌد للرفاهية
نظام للتحكم بضوضاء الطريق

أعلنت جمموعة هيونداي موتور عن تطوير أول نظام للتحكم النشط
بضوضاء الطريق يف العامل ،والذي يعمل على تقليل الضوضاء إىل
مستوى منخفض للغاية داخل مقصورة املركبة.
ّ
التحكم النشط بضوضاء الطريق على تقنية هيونداي
ويعتمد نظام
ّ
ّ
كثريا
الضوضاء
ل
تقل
واليت
بالضوضاء،
النشط
م
للتحك
الراهنة
ً
عن طريق إصدار موجات صوتية معكوسة على موجات الضوضاء
ّ
التحكم النشط بالضوضاء على برجميات
الواردة .وتقوم تقنية
خاصة ّ
حتلل الصوت داخل املقصورة بهدف تقليل ضوضاء احملرك
تقليديا يف صناعة
املتبعة
التقليدية
الطريقة
خبالف
والطريق،
ً
السيارات حلجب الضوضاء من خالل عزل الصوت.
وتتضمن الطريقة التقليدية لعزل الضوضاء استخدام عوازل
ّ
أدت إىل زيادة وزن املركبة
الصوت
واملخمدات الديناميكية ،واليت ّ
ّ
متاما .ويف املقابل،
مع فشلها يف منع املوجات حتت الصوتية
ً
ّ
ّ
ً
وزنا
أخف
للتحكم النشط بالضوضاء أجزاء
يستخدم النظام الراهن
ّ
التحكم للتحكم يف الضوضاء
بكثري ،مثل امليكروفونات وأجهزة
والتقليل من املوجات حتت الصوتية بطريقة أكثر كفاءة ،وهي
تقنية متاحة يف بعض مركبات هيونداي.
ولكن مل يكن من املمكن استخدام هذا النظام إال عند ثبات
نظرا للقيود اليت متنع قياس
الضوضاء أو إمكانية توقع حدوثها،
ً
للتصدي
احلالية
التقنية
هيونداي
الضوضاء وحتليلها .واستخدمت
ّ
لضوضاء احملرك الثابتة يف عدد من طرز مركباتها .ويكمن وجه
قصور هذه التقنية يف أن وصول ضوضاء الطريق أو احملرك إىل
داخل املقصورة يستغرق حوالي  0.009ثانية فقط.
إال أن جمموعة هيونداي موتور ّ
ّ
متكنت بفضل تقنية التحكم النشط
بضوضاء الطريق ،اجلديدة واألوىل من نوعها على اإلطالق يف عامل
صناعة السيارات ،من حتسني مستوى اهلدوء داخل املقصورة
بشكل كبري .إذ ميكن للنظام اجلديد حتليل خمتلف أنواع الضوضاء
حلظة بلحظة وإنتاج املوجات الصوتية املعكوسة الكفيلة بإمخادها.
ّ
ومثة أنواع خمتلفة من ضوضاء الطريق اليت ميكن للتقنية اجلديدة
معاجلتها ،مثل صوت العجالت على الطريق.
ّ
التحكم النشط بضوضاء الطريق االهتزازات الواردة
وحيسب نظام
إىل املركبة من الطريق ،باستخدام مستشعر التسارع ،فيعمل
ّ
ونظرا للتحسني الذي
التحكم على حتليل هذه الضوضاء.
حاسوب
ً
خضعت له سرعات حساب اإلشارات اخلاصة بالنظام ونقلها ،فال
يستغرق األمر سوى  0.002ثانية لتحليل الضوضاء وإنتاج موجة
صوتية معكوسة من معاجل اإلشارة الرقمية .ويراقب امليكروفون
حالة ضوضاء الطريق باستمرار ،مرسلاً املعلومات حلظة بلحظة إىل
معاجل اإلشارة الرقمية .ويتسم النظام اجلديد بقدرته على إجراء
حتليل دقيق لضوضاء الطريق وحساب سريع إلمخادها بشكل
منفصل يف مقعد السائق ومقعد الراكب واملقاعد اخللفية.

متثل سيارة مرسيدس-مايباخ ( 4MATIC 600 GLSمعدل استهالك
الوقود  11.7 – 12.0لرت 100/كم؛ ومعدل انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون  266 – 273غرام/كم) رمزًا جديدًا للرفاهية يف فئة سيارات
الدفع الرباعي.
قوة التصميم واألنظمة
جتمع سيارة مرسيدس-مايباخ  GLSبني ّ
التقنية املتطورة يف فئة  ،GLSواليت تعد الفئة  Sمن سيارات
الدفع الرباعي ،ووسائل الرفاهية وفخامة املواد اليت تتميز بهما
سيارات الصالون األعلى ً
فئة.
متتاز املقصورة مبساحتها الشاسعة وجتهيزاتها املصنوعة من مواد
أجواء
فعال للضجيج ،مما يوفر للركاب
ً
فائقة اجلودة ،مع عزل ّ
هادئة ومرحية .وبفضل الستائر الكهربائية على النوافذ اجلانبية
اخللفية ،ميكن للركاب حتديد مقدار ما يريدون رؤيته من احمليط
اخلارجي من مقاعدهم املرتفعة.
جُت َّهز السيارة بنظام التعليق  AIRMATICكتجهيز أساسي ،أو
بنظام التعليق النشط بالكامل املعزز بنظام E-ACTIVE BODY
 CONTROLكتجهيز اختياري ،وتعمل هذه األنظمة على تعزيز ثبات
السيارة فوق املطبات.
وللمرة األوىل ،تأتي سيارة مايباخ مع برنامج خمصص للقيادة
لتعزيز مستوى الراحة يف املقعد اخللفي.
يذكر أن هذا النظام هو الوحيد من نوعه يف عامل السيارات الذي
بشكل مستقل يف قوى النوابض والتخميد يف
يستطيع التحكم
ٍ
كل عجلة على حدة ،مما مينع التمايل والتأرجح واالهتزازات.
ويوفر النظام  ، E-ACTIVE BODY CONTROLمع نظام ROAD
 SURFACE SCANووظيفة امليالن عند املنعطفات  ،CURVEأقصى
مستويات الراحة ،عالوة على أنه يؤكد قدرة مرسيدس-بنز على
تصنيع أذكى نظام تعليق لسيارات الدفع الرباعي يف العامل.
يعمل نظام  E-ACTIVE BODY CONTجبهد  48فولت؛ ويعتمد
على نظام التعليق اهلوائي بالكامل  ،AIRMATICوهو جمهز خباصية
ضبط الثبات الذاتي الشاملة.
إضافة إىل ذلك ،تعمل املضخة اهليدروليكية الكهربائية على توليد
قوى ديناميكية تكمل قوى التعليق اهلوائي ،وتعزز هيكل السيارة
وتكبحه عند التسارع الطولي واجلانيب أثناء االنطالق على الطرق
غري املعبدة مث ًال ،وبالتالي ،ال ينخفض اهليكل أو يتأرجح عند
الكبح والتسارع ،كما يستطيع النظام اسرتجاع الطاقة عند االنطالق
على الطرق غري املستوية ،حيث ينخفض مقدار الطاقة الالزمة إىل
ً
مقارنة بالنظام السابق يف سيارة .Class-S
النصف

«هـيونداي سوناتا  »2020حتل يف اإلمارات
وصلت هيونداي سوناتا اىل السوق االماراتي لتجسد يف طرازها
اجلديد الطابع الرياضي لسيارات السيدان متوسطة احلجم واليت
حتظى بشعبية كبرية ،خاصة بني الفئات اليت تبحث عن األناقة
والسمات الرياضية واجلودة العالية يف سيارة واحدة.
ومت حتديث اجليل الثامن من «سوناتا» بعد تعزيزه بعدد من
امليزات ،مثل املظهر املتطور لسيارات الكوبيه ذات األبواب
األربعة ،كما تتماشى مع لغة التصميم الرياضي للعالمة التجارية.
وتقدم «سوناتا» اجلديدة جتربة قيادة متت إعادة تصميمها
بالكامل ،لتعكس أحدث منصات اجليل الثالث من «هيونداي».
ومن أهم امليزات الرئيسية اليت مت إدخاهلا مصابيح  LEDاخلارجية
لإلضاءة النهارية داخل شريط من الكروم ،فض ًال عن الديكورات
الداخلية اليت تشمل الواجهة األمامية الغنية بالكثري من األدوات
والنظم والتجهيزات وعجلة القيادة ذات الشعب الثالثية.
وتتميز «سوناتا» اجلديدة بوجود ستة أكياس هوائية قياسية،

وجمموعة واسعة من أنظمة السالمة ،مبا يف ذلك املواصفات الفنية،
حصريا ألسواق
وتوافرها بنسختني من احملرك الذي يعمل بالبنزين
ً
الشرق األوسط وأفريقيا.

احتفلت فولكس واجن الشرق األوسط هذا الشهر بالذكرى السنوية
الثالثة لوصول تيغوان إىل أسواق الشرق األوسط ،وهو واحد
من الطرازات األفضل مبيعًا إقليميًا وعامليًا بني سيارات فولكس
واجن.
طرحت شركة فولكس واجن طراز كروس أوفر الرياضي املدمج
متعدد االستخدامات ألول مرة يف أسواق الشرق األوسط يف
أكتوبر ،.2016وهو واحد من أجنح طرازات فولكس واجن .وحاز
الطراز املرموق إعجاب أربعة ماليني عميل من  170دولة يف العامل.
وقد أصبح اجليل الثاني من تيغوان واحدًا من األكثر مبيعًا يف
املنطقة ومنافسًا قويًا للطرازات األخرى.
تسلط جناحات تيغوان الضوء على ارتفاع الطلب على اهلندسة
األملانية الفائقة ذات السعر املعقولُ .
وطرح اجليل الثاني من
تيغوان يف األسواق كأول سيارة تنتجها فولكس واجن من فئة
السيارات الرياضية متعددة االستخدامات ( )SUVاليت ترتكز على
نظام مصفوفة الوحدات العرضية ( )MQBاملتطور .باإلضافة إىل
أحدث االبتكارات مثل تقنية  App Connectاليت تتيح للسائق
توصيل هاتفه احملمول مع شاشة الرتفيه واملعلومات اليت تعمل
باللمس .توفر السيارة الرياضية الذكية متعددة االستخدامات
( )SUVأعلى مستويات الراحة للركاب ومتتاز بتصميمها الراقي مما
مينحها رواجًا كبريًا بني العمالء .وباعتبارها أكثر السيارات الرياضية
بتصميم
الذكية متعددة االستخدامات املدجمة تطورًا ،تتألق تيغوان
ٍ
أخاذ ومبساحة املقصورة الرحبة وبتجهيزات تقنية وأنظمة أمان
متطورة تشمل شاشة عرض املعلومات املتكيفة ،ونظام تثبيت
السرعة ،ونظام دفع العجالت األربع ( ،)4MOTIONوناقل احلركة
املباشر باإلضافة إىل جتهيزات تقنية أكثر تطورًا.
تعمل التجهيزات املبتكرة على تعزيز سالمة السيارة وديناميكيتها
ورفاهية الركاب فيها ،لتجعل من عملية القيادة جتربة سهلة وآمنة.
وتوفر تقنية  360 Area Viewيف سيارة تيغوان الدعم للسائق يف
كافة املواقف اليت قد تصادفه أثناء القيادة .ويعمل نظام تثبيت
السرعة املتكيف على ضبط سرعة السيارة القصوى اعتمادًا على
سرعة السيارة اليت تسري أمامها فيما حيافظ على املسافة اليت
حددها السائق .أما نظام دفع العجالت األربع ( )4MOTIONفيتيح
للسائق اختيار واحدة من أربع وضعيات قيادة خمصصة لكل من
الطرق العادية والطرق الوعرة مما يعزز القدرة على القيادة يف
خمتلف الظروف اجلوية .تتميز سيارة تيغوان أيضًا بنظام تنبيه
السائق الذي يتعرف على أخطاء القيادة ويعطي حتذيرًا صوتيًا مع
إشارة ضوئية تنبه السائق إىل ضرورة التوقف.
ويعرف تصميم تيغوان بأناقته وخطوطه االنسيابية اليت تشكل
ُ
اهلوية املثالية للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات (،)SUV
وأداء فائقًا .وحيقق التوازن التام
ومتنحها مظهرًا أكثر متانة وتطورًا
ً
بني التفاصيل الواضحة والزوايا انسجامًا مثاليًا بني القوة الفائقة
والطابع الرياضي .أما عناصر تصميم املقصورة فتمتاز بالتجانس
أجواء يف غاية الرفاهية والراحة واألمان جلميع الركاب
كي توفر
ً
أثناء الرحلة.
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نـجوم

حفالت زواج  :2019هنا الزاهد عروس العام وزواج ريهام حجاج وقصي خولي مفاجأة
عمرو رضا  -سيدتي
حفالت زفاف النجوم يف العام
 2019شهدت أحداثا درامية
تفوق خيال أغلب مؤلفي
املسلسالت املثرية ،فأغلبها
تقريبا أقيمت سرا وبعد إنكار
متكرر من طرفيها مت اإلعالن
عنها مثلما فعلت النجمة ريهام
حجاج واملطربة أنغام ،والبعض
اآلخر مل يعرف حتى األن موعد
زواجه احلقيقي مثلما حدث مع
النجم قصي اخلولي الذي باغت
اجلميع بإجناب طفل دون اإلعالن
عن زواجه أصال ،وتبقى النجمة
هنا الزاهد عروس العام بال
منازع فهي صاحبة حفل الزفاف
األكثر صخبا ،كما أن الدراما اليت
أحيطت بشهر العسل بعد مرضها
املفاجي ووفاة والدها الروحي
أضافت املزيد من الشعور
حبق النجوم يف إخفاء تفاصيل
حياتهم اخلاصة بعيدا عن عيون
احلاسدين.
حفل الزواج األكثر إثارة يف
العام  2019كان من نصيب
الفنانة الشابة هنا الزاهد
والنجم أمحد فهمي وشارك فيه
أغلب جنوم الفن وقام بإحياء
احلفل النجم عمرو دياب وسط
أجواء أسطورية ،ولكن اإلثارة
احلقيقية بدأت فور انتهاء احلفل
حيث أصيبت الفنانة هنا الزاهد
بوعكة صحية خطرية مع الساعات
األوىل لشهر العسل ومت نقلها

زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

التلميح بزواج عمرو دياب ودينا الشربيني

ريهام حجاج اعلنت زواجها من طليق ياسمني عبد العزيز
حفل زفاف هنا الزاهد والنجم احمد فهمي
إىل املستشفى يف حالة حرجة
وتبني الحقا معاناتها من حصوات
يف املرارة ومت نقلها سريعا إىل
مصر ،ومبجرد تعافيها واإلعالن
عن بدء شهر عسل جديد صدمت
بإعالن وفاة زوج والدتها السابق
ووالدها الروحي الذي توىل
تربيتها الفنان طلعت زكريا.
جنم آراب أيدول حممد رشاد
جتاوز أزمة الغاء حفل زفافه على
اإلعالمية مي حلمي يف اللحظات
األخرية بعد خالفات عائلية ،وآمن

أنه تعرض للحسد ،وهلذا تكتم
كثريا موعد احلفل اجلديد ،وقام
بإمتام زفافه على العروس وسط
حضور عدد حمدود من األصدقاء
املقربني.
العام  2019شهد إعالن زواج عدد
كبري من النجوم بعد تسريب أنباء
زواجهم سرا ،وكانت البداية مع
النجمة ريهام حجاج اليت أعلنت
زواجها من طليق الفنانة يامسني
عبد العزيز ،وبعدها مت إعالن زواج
النجم السوري قصي خولي بعد

تلقيه مباركات على وصول طفله
األول ،وأعلنت املطربة أنغام
زواجها على املوزع املوسيقي
أمحد إبراهيم أثناء تقديم حفلها
الغنائي يف الكويت بعد تسريب
زوجة األخري لنبأ الزواج عرب مواقع
التواصل االجتماعي ،كما أعلنت
جنمة «ذا فويس» جناة الرجوي
زواجها للمرة الثانية.
الثنائي عمرو دياب ودينا
الشربيين ال زاال على قائمة
للعام
احملتملني»
«األزواج
الثالث على التوالي مع فارق
مهم وهو نشر دياب ألول صورة

رمسية له مع دينا عرب حساباته
املوثقة على مواقع التواصل
االجتماعي ،وتأكيد أكثر من
فنانة على حدوث الزواج رمسيا
وتعريف دينا رمسيا يف أكثر من
مناسبة بزوجة عمرو دياب.
وشهد العام  2019إعالن ارتباط
عدد كبري من النجوم باخلطوبة
ومنهم الفنان حممد فراج
والفنانة بسنت شوقي ،وخطوبة
تامر عاشور من دارين حلمي
مرشحة مصر ملسابقة ملكة مجال
الكون ومت الكشف عن فسخ
اخلطوبة الحقا.

خطوبة لم تكتمل لتامر عاشور ودارين حلمي

قصي الخولي رزق بطفل من زيجة سرية
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غـذاء وصـحة

فـوائد عـصري اللـيمون الـصحية
يتميز عصري الليمون بغناه يف العناصر الغذائية
واليت تزوده خبصائص طبية وصحية عديدة
تعرف عليها من خالل املقال التالي
يعترب عصري الليمون ،الليموناضة ،مصدرًا غنيًا
بالعناصر الغذائية مثل فيتامني  ،Cالكالسيوم،
البوتاسيوم والقليل من احلديد ،وهذه العناصر
تزوده خبصائص طبية وصحية عديدة مثل كونه
مضاد لاللتهابات واجلراثيم ،باالضافة اىل
فوائده اجلمالية.
فوائد عصري الليمون الصحية
حيتوي عصري الليمون على العديد من العناصر
الغذائية الصحية مثل فيتامني  Cو B
والريبوفالفني الذي يساعد جسمك يف احلفاظ
على لياقته البدنية والصحية.
يقدم املشروب اللذيذ أفضل عالج ألمراض
متعددة باالضافة إىل فوائد اخرى وهي تشمل:
 -1تعزيز صحة اجلهاز اهلضمي
يساهم عصري الليمون يف تنظيم عملية اهلضم
بفضل احتوائه على نسبة عالية من األلياف
الغذائية ،مما ميكنه من عالج عسر اهلضم،
اإلمساك واإلسهال ،ويعزز عمل األمعاء مما
يساعد يف اهلضم أيضا.
كما أنه يساهم يف عالج اضطرابات املعدة،
ويعترب مضاد لاللتهابات وامليكروبات املسببة
للمشاكل يف اجلهاز اهلضمي.
لذلك ،من أجل احلد من مثل هذه املشكالت ،من
الضروري وضع جدول زمين لتناول كوب من
عصري الليمون كل صباح .باإلضافة إىل ذلك،
ميكنك إضافة بعض العسل ،وبالتالي زيادة
بعض الفوائد.
الفائدة األخرى الرائعة اليت ستحصل عليها بعد
تناول كوب من عصري الليمون بعد االستيقاظ
هي التخلص من مسوم اجلسم.
أيضا ،سوف يزيد ماء الليمون من إنتاج الصفراء
يف جسمك وهو مفيد يف حتطيم الدهون والدهون
يف اجلسم.
 -2ختفيف الوزن
يتميز عصري الليمون باحتوائه على كمية قليلة
من السعرات احلرارية ،اضافة اىل ان شربه
يساهم يف تعزيز عمليات األيض وحرق الدهون

يف اجلسم.
شرب عصري الليمون يسهل خفض وزنك ألن
العصري حيتوي على ألياف البكتني الدقيقة اليت
تساعد اجلسم على حماربة الرغبة الشديدة يف
اجلوع .لذلك ،سوف تقلل وزنك بشكل طبيعي
عندما تتناول عصري الليمون الطازج.
 -3احلد من االلتهابات
حيتوي عصري الليمون على نسبة عالية من
فيتامني (ج) ،مما مينحك املزيد من القوة عند
تناوله .لذلك ،عندما تناوله فلن تشتكي من
بعض اإلصابات الفريوسية اليت تشمل األنفلونزا
والربد ويساعد يف التخفيف من أعراضها.
كما أنه ميلك خصائص مضادة للجراثيم .ويعمل
على تعزيز صحة اجلهاز التنفسي ،ويقل من
مشاكل التنفس ويعمل على تهدئة نوبات الربو
وميكنه عالج أمراض أخرى يف املسالك البولية.
 -4تعزيز صحة القلب
يساهم عصري الليمون يف تعزيز صحة مرضى
القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم ،وذلك
بسبب حمتواه العالي من البوتاسيوم.
يساهم يف تعزيز صحة القلب والشرايني بفضل
حمتواه من فيتامني  ،Cوهو ضروري لتقليل
مستويات الكولسرتول والدهنيات يف الدم ومنع
حدوث اجللطات.

اللنب الزبادي وسرطان الرئة..
دراسة «بالغة األهمية» للمدخنني

يعترب عصري الليمون مادة مطهرة للبشرة ،يعمل
على تنظيفها وتعقيمها ويساهم يف عالج خمتلف
مشاكل البشرة مثل األكزميا وحب الشباب.
يعترب الليمون مصدر غين لفيتامني  Cفهو يساعد
يف تعزيز عملية إنتاج الكوالجني املهم للحفاظ
على خاليا البشرة وصحة اجللد وجتديد خالياه،
وحيارب التجاعيد وعالمات التقدم بالسن.
قد يساعد فيتامني (ج) املوجود يف الليمون
يف تقليل جتاعيد البشرة ،وجفاف البشرة من
الشيخوخة ،واألضرار النامجة عن الشمس.
ميكنك استخدام مزيج من العسل وعصري الليمون
خاصة عندما يكون لديك عالمات متدد اجللد وتغري
لونه ،وسيساعدك يف التخلص من األصباغ.
 -2رعاية الشعر
يساهم عصري الليمون عند وضعه على الشعر
وفروة الرأس أو تناوله يف زيادة قوة الشعر
ومينحه ملعانا طبيعيا ومظهر صحي.
اضافة اىل قدرته على عالج مشاكل فروة
الرأس مثل القشرة.
 -3يقوي األظافر
كثري من النساء حيبون أن يكون لديها أظافر
طويلة ومجيلة .وبالتالي من الضروري للغاية
احلصول على تدليك األظافر بشكل متكرر
باستخدام عصري الليمون.

 -5الوقاية من السرطان
الليمون غين جدا باملركبات متعددة األغراض
اليت تساعد يف الدفاع عن جسمك من هجوم
أنواع خمتلفة من السرطان ،بسبب احتوائه على
مضادات أكسدة قوية ،باالضافة اىل ان احتوائه
على فيتامني  Cمينحه القدرة على محاية اخلاليا
ضد اجلذور احلرة ومينعها من التلف أو حتوهلا
خلاليا سرطانية.

 -4ينعش التنفس
هل سبق لك أن فركت الليمون على يديك
للتخلص من رائحة الثوم أو رائحة أخرى قوية؟

لذلك يوصى باستهالك الكثري من عصري
الليمون ،من أجل وقاية جسمك من اخلاليا
السرطانية.

قد ينطبق نفس العالج الشعيب على رائحة الفم
الكريهة الناجتة عن تناول األطعمة ذات الرائحة
القوية مثل الثوم أو البصل أو السمك.

فوائد عصري الليمون اجلمالية
باالضافة للفوائد الصحية العديدة اليت وردت
اعاله يتمتع عصري الليمون بفوائد مجالية وهي
تشمل:
 -1العناية بالبشرة

قد تتجنب رائحة الفم الكريهة عن طريق شرب
كوب من ماء الليمون بعد الوجبات وأول شيء
يف الصباح .يعتقد أن الليمون حيفز اللعاب
ً
أيضا على منع جفاف الفم ،مما قد يؤدي
واملاء
إىل رائحة الفم الكريهة اليت تسببها البكترييا.

فهذا جيعل أظافرك هلا حياة وتصبح أكثر إشراقا.
ملزيد من الفوائد ،ميكنك التفكري يف نقع أظافرك
يف ماء الليمون يف احلوض.

أشارت مراجعة حبثية مهمة إىل أن من يتناولون
املزيد من األلياف واللنب (الزبادي) قد يكونون
أقل عرضة لإلصابة بسرطان الرئة ،حتى وإن
كانوا مدخنني ،مقارنة مبن ال يستهلكون الكثري
من هذه األطعمة.
ودرس الباحثون بيانات عشر دراسات سابقة
مشلت حنو  1.45مليون شخص بالغ يف آسيا
وأوروبا والواليات املتحدة .وبعد متابعة على
مدى  8.6عام يف املتوسط ،مت توثيق 18822
حالة إصابة بسرطان الرئة.
ومقارنة مبن مل يتناولوا اللنب الزبادي على
اإلطالق ،كان من استهلكوا أكرب قدر منه أقل
عرضة بنسبة  19يف املئة لإلصابة بسرطان
الرئة.
وقال الباحثون يف دراستهم اليت ُنشرت يف
دورية اجلمعية الطبية األمريكية لطب األورام
إنه تبني أن من تناولوا أكرب قدر من األلياف
الغذائية كانوا أقل عرضة بنسبة  17باملئة
لإلصابة بسرطان الرئة.
أما من تناولوا أكرب قدر من األلياف وأعلى كمية
من اللنب فكانت نسبة إصابتهم بسرطان الرئة
أقل  33باملئة عمن تناولوا أقل قدر منهما.
وكتبت الدكتورة شياو أو شو من املركز الطيب
التابع جلامعة فاندربلت يف ناشفيل بوالية تنيسي
وزمالؤها يف البحث «تشري دراستنا إىل فائدة
صحية جديدة حمتملة لزيادة األلياف واللنب يف
الغذاء يف جمال الوقاية من سرطان الرئة»،
حبسب «رويرتز».
وظلت الصلة قائمة بني اخنفاض احتماالت
اإلصابة بسرطان الرئة وبني تناول املزيد من
األلياف واللنب ،حتى بعدما رصد الباحثون عادات
التدخني.
وخلصت الدراسة إىل أن من مل يسبق هلم
التدخني تقل احتماالت إصابتهم بسرطان الرئة
بنسبة  31باملئة ،عند تناوهلم أعلى مقدار
من األلياف واللنب ،مقارنة مع  24باملئة عند
املدخنني ،و 34باملئة عند املدخنني السابقني.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Hanson revives attack NSW premier digs heels in on pill testing
on govt over dairy

One Nation leader Pauline
Hanson has introduced a
bill to parliament aimed at
saving the dairy industry
through a floor price for
milk.
Pauline Hanson has
launched a blistering attack on the Morrison government over its “pathetic” handling of the dairy
industry.
The One Nation leader on
Monday introduced a bill
to make the competition
watchdog determine a
floor price for milk.
Senator Hanson tried to
bring on her legislation
for immediate debate, but
the government opposed
the move.
The motion was knocked
back after a 36-all tie, with
Labor and the Greens supporting Senator Hanson.
“You are so blinded, so
bloody minded that you
are prepared to actually
destroy the dairy industry
in Australia,” she told parliament.
Senator Hanson repeated
calls for Agriculture Minister Bridget McKenzie to
resign, accusing her of
favouring diary farmers
in her home state of Victoria.
“She has been pathetic in
her handling of this,” the
One Nation leader said.
“This is all about protecting her own interests, not
about the farmers out
there.”
She said the government

had changed the proposed dairy code of conduct to protect processors’ profits.
“They don’t give a damn
about our dairy industry
- it’s all smoke and mirrors,” Senator Hanson
said.
The mandatory code of
conduct is being finalised after a third and final round of consultation
ended last month.
The issue inflamed tensions within the Nationals, with Senator Hanson
persistently calling for the
industry to be re-regulated.
“Get the bloody guts to
stand up as an individual and represent your
constituency and the
people of this nation because they feel as though
they’ve been absolutely
forgotten,” she told coalition senators.
The One Nation leader
said she had met with
dairy industry figures who
told her the code doesn’t
go far enough to protect
farmers.
Labor pledged to ask the
Australian Consumer and
Competition Commission
to look at a floor price for
milk before the election.
Tasmanian independent
senator Jacqui Lambie
sided with One Nation,
while Centre Alliance senators and South Australian Cory Bernardi backed
the government.

Prime Minister Scott Morrison has brushed off
American calls to bring
jihadis home from the
Middle East to face punishment.
Scott Morrison has rejected criticism from the
United States of his government’s policy to strip
homegrown terrorists of
their Australian citizenship.

A senior US intelligence
official has described the
policy as counter-productive and called on Australia to bring extremists
home from war zones to
face punishment.
“I believe Australia’s
policy should be set in
Australia’s national interest and no-one else,” the
prime minister said on
Monday.

PM rejects US calls to bring
jihadis home

NSW Premier Gladys Berejiklian says she won’t
be changing her stance
on pill testing after another young person died
after taking a cocktail of
illicit drugs.
The NSW premier remains
steadfastly opposed to pill
testing despite the death
of another young man at a
music festival.
A 24-year-old died on
Sunday after reportedly
consuming a cocktail of
drugs including GHB,
MDMA and cocaine at the
Strawberry Fields festival
in Tocumwal in the Riverina.
The man’s death was the
first of the summer music
festival period and came
just weeks after deputy
state coroner Harriet Grahame delivered 28 recommendations - including a
pill testing trial - after an
inquest into six MDMArelated deaths at NSW
festivals.
Premier Gladys Berejiklian on Monday continued
to rule out a trial of pill
testing despite the deputy
coroner’s recommendations and the testimony
of most experts who say it
would reduce harm.
After being repeatedly
questioned on the issue including accusations she
was not showing leadership - Ms Berejiklian hit
back.
“What questions would
you be asking me if we allow pill testing and over a
summer 10 people died ...
after someone told them
there were no impurities in
their pill - we’d be having
a very different conversation,” she told reporters in
Sydney.
“For every person whose
life might be saved by
pill testing, if that were
the case, there could be
10 others that succumb
because they’re given a
false sense of security.”
The coroner last month
said drug testing was conducted around the world

and “no facility ever advises patrons their drugs
are safe”.
“One of the most important
aspects of drug checking
... is the possibility of providing a brief harm reduction intervention,” Harriet
Grahame found.
As a result, some festivalgoers make behavioural
changes.
Pill testing trials in Canberra in 2018 and 2019
also revealed some revellers abandon drugs identified as harmful.
However, Ms Berejiklian
on Monday dismissed
those findings, saying her
government didn’t believe
pill testing was “the way
to go”.
“When there are thousands of people at a festival and a medical person
sits down with a young
person and says, ‘Do not
take this drug’, at the end
of the day we can have
that message 365 days
of the year for young people,” the premier said.
“What might be OK for
one person in taking a
tablet could be lethal for
another person. So let’s
not pretend that pill testing would have saved
these lives.”
Ms Berejiklian said a number of times the coroner
had found what killed five
out of the six young people whose deaths were
examined was “pure ecstasy”.
“There’s no doubt that
governments across Australia need to do everything we can to protect
lives and save lives, but
let’s not make the situation worse.
“Pill testing would not
have saved those lives,
let’s be clear about that.”
The coroner did not use
the phrase “pure ecstasy”
in her findings, however.
Instead, she noted “the
cause of death in each of
these cases was from the
consumption of the drug

MDMA at toxic levels way
above that required to provide the desired euphoric
effect”.
The coroner in her inquest
findings
additionally
urged police to stop using
sniffer dogs at festivals

which can lead to panic
ingestion, double dosing
and pre-loading.
Ms Grahame further argued the widescale stripsearching of young people at festivals was “of
grave concern”.

Labor has condemned a
revived Morrison government proposal to change
to the welfare system,
saying it would push middle-aged Australians into
poverty.
Australians made redundant mid-career will
be pushed into poverty
through a revived proposal to change the welfare
system, the federal opposition says.
Labor’s social services
spokeswoman Linda Burney has condemned a government bill which would
make Australians wait
longer before applying for
some welfare payments, if
they have $18,000 or more
in liquid assets.
Currently the maximum
waiting period applies
to people with $11,500
or more of liquid assets,
such as cash.
“This is nothing but a cash
grab, taking money out of
the pockets of workers at
the very time when their
savings matter the most,”
Ms Burney said on Monday during debate on the
bill.
“The psychological pain
that some of these people
will be going through is
absolutely enormous.”
Ms Burney said it takes
years before middle-aged
Australians manage to
find work again after losing their job, particularly
when local industry shuts
or moves away from where
they live.
Liquid assets also include
redundancy
payments
that people haven’t yet
been paid.
The wait time changes

would apply to Youth Allowance, Austudy, Sickness Allowance and
Newstart - which is being
rebranded as the Jobseeker Payment from March
next year.
The changes were flagged
in the 2017/18 budget,
with the first version of
the underpinning legislation lapsing at this year’s
federal election.
The draft laws also include
changes to the pension,
by stopping supplement
payments to pensioners
who are overseas for more
than six weeks.
Their payments will be
stopped
immediately
when moving overseas
permanently.
The bill also changes requirements for migrants
applying for both the aged
pension and disability
support pension, by making them live in Australia
for longer before being
able to apply.
Ms Burney said the changes would also hurt the
families of people seeking
the pension.
“The sons and daughters
and the grandchildren as
well.”
Liberal MP Fiona Martin
said the changes would
ensure welfare was given
to people who need it the
most.
She said it brings the law
into line with community
expectations that migrants
shouldn’t expect immediate help from Australian
taxpayers, particularly if
they move close to retirement age.
The pension changes
don’t apply to refugees.

Welfare changes a cash
grab, Labor says
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Gladys Liu linked to donor at centre of cash drop probe
Liberal MP Gladys Liu
secured access to the
federal government for
a company endorsed by
the Chinese Communist
Party and later implicated
in a major organised crime
probe into $1 million in
suspected drug money.
Brighsun New Energy,
the Australian subsidiary
of the Chinese-controlled
green energy group Brighsun, made a big donation
to the Liberal Party to win
access to federal politicians in a bid to revive the
Australian auto industry
by manufacturing electric
buses in Victoria.
Its links to a money laundering probe are detailed
in court documents uncovered by The Age and The
Sydney Morning Herald.
They reveal Brighsun’s
former Australian chief executive, Allen Saylav, collected $1 million in cash
from a heroin trafficker –
including $500,000 handed to him in a backpack at
a Melbourne petrol station
car park – in April and May
2016.
Asked about the cash, Mr
Saylav said he was following the orders of Brighsun’s Chinese co-director
and key financial backer,
Zhang Genjiang – a Crown
casino high roller who
was flying into Melbourne
on a private jet to gamble
at the time. Mr Saylav said
he had no idea the man
who gave him the cash
in a backpack was a drug
trafficker.
The funds were part of $15
million that Mr Zhang had
promised the Melbourne
arm of Brighsun, after he
partnered with Brighsun
co-director Chinese businessman Kejun “Kevin”
Huang, around 2014.
The drop-off of suspected
dirty cash was intercepted
by the Australian Federal Police and Australian Criminal Intelligence
Commission as part of a
probe into drug funds and
money laundering. The
money was seized by Australian police and used in

evidence to prosecute a
heroin trafficker. Federal
police questioned Mr Saylav as part of their investigation but he was never
charged.
In the months before
the police operation was
launched, Brighsun donated $105,000 to the
Liberal Party, donation records show. The corporate
group engaged Ms Liu in
late 2015 to secure political backing for its plans to
introduce electric buses in
Australia, according to Mr
Saylav and the firm’s current local CEO, Charles
Brent.
Brighsun New Energy’s
former CEO said the firm
donated $105,000 to the
Liberal Party to gain access to and credibility with
politicians.
Brighsun’s political activities and its ties to a $1
million cash drop raises
questions about Ms Liu’s
lobbying and fundraising
activities. According to
ASIC records and a press
release issued in 2015,
Brighsun New Energy is
“a joint venture between
... Mr Kejun (Kevin) Huang
and an investment group
... headed by Mr Genjiang
Zhang”.
The Chinese parent of
Brighsun has been backed
by the Chinese Communist Party and the website
of Mr Zhang’s investment
group states that it works
with a “party committee of
the Communist Party of
China”. Brighsun’s Chinese factory, established
within a governmentowned industrial park in
Zhejiang, was launched at
a local CCP event in 2015,
where political leaders
praised the company.
It is not unusual for large
Chinese companies to
operate with CCP support and an internal party
committee, although this
creates a possibility that
these firms are not purely
commercial and may be
influenced by Chinese
government aims.
Mr Saylav and Mr Brent

Gladys Liu.Credit:Alex Ellinghausen

both said Ms Liu was engaged by the firm in 2015
to win Australian government support. However,
in an interview with The
Age and Herald, Ms Liu
claimed she worked “probono” because she was
passionate about clean
energy projects, and that
her “communications director” title was created to
lead politicians to believe
she held a formal role.
“I recall I helped [Brighsun] talk to ministers because they failed to get any
attention from the government. So I said, ‘Oh well, I
do know a few people’, so
I helped them to invite the
minister to come to their
launch – Greg Hunt,” she
said. “[The communications director title] was to
help the minister come.
If I [didn’t have a title] at
that company, then they
wouldn’t talk to me.”
The company’s current
CEO, Charles Brent, said
Ms Liu was “absolutely
specifically” used by
Brighsun to win government support. “Gladys did
a very good job … she was
instrumental in helping us
get access, like any good
lobbyist would, and that
was her job.”
“At the time she was doing fundraising for the
Liberal Party within the
Chinese community,” he
said. “[The MPs] were all
very, very supportive.”
Who is Gladys Liu?
The Chinese born Liberal
MP has a disability and
escaped an abusive marriage, but all talk has been
about her memberships
to Chinese government

linked groups.
The $105,000 donation
to the Liberal Party was
made in early October,
2015. Weeks later, in late
October, Mr Hunt, then the
federal environment minister, appeared at a press
conference with Ms Liu endorsing Brighsun. Speakers at the event to promote
Brighsun’s plans at Victoria’s Government House
included state Labor minister Lily D’Ambrosio and
Liberal shadow minister
David Southwick, both of
whom held energy and
environment-related portfolios.
A spokesman for Mr Hunt
said his attendance was
not tied to the $105,000
and said Mr Hunt was unaware of Brighsun’s links
to the CCP.
Mr Saylav said it was his
impression the firm’s Chinese backers made the
donation to gain access to
and credibility with Australian politicians. He never questioned the source
of Brighsun’s money and
said Mr Zhang was its main
financier, sending money
to Australia in “dribs and
drabs”. Mr Saylav said he
collected the $1 million in
cash on the orders of Mr
Zhang.
Court records from organised crime cases
suggest a probe by the
Australian Criminal Intelligence Commission into
the movement of drug
funds across the region –
which was under way by
January 2016 – ultimately
led to agents swooping
on Mr Saylav’s car after
he picked up a backpack

stuffed with $500,000
cash.
The cash was handed
over on May 3, 2016, by
triad drug trafficker Lok
Ping Tsui, who served 24
years in an Australian jail
after being convicted over
a major heroin importation
into Australia in 1989. In
Related Article
Bo “Nick” Zhao and Brian
Chen, who he alleged was
trying to get him into Federal Parliament.
China’s Spy Secrets
How Nick Zhao made enemies, faced charges, and
was allegedly asked to spy
for China
the days leading up to that
seizure, police tracked another cash drop-off to Mr
Saylav from Lok.
Mr Saylav, who was interviewed by police but never
charged, said the $1 million police uncovered was
part of $3 million that Mr
Zhang had already provided Brighsun of his promised $15 million investment. Mr Saylav said Mr
Zhang had directed him to
pick up the cash because
he “had problems getting
it out of China”. Chinese
capital flight laws bans
more than $3000 leaving
China in a single transaction and some Chinese
nationals resort to using
money launderers and
crime figures to access
cash or smuggle money
into Australia.
Court transcripts reveal
that Mr Saylav gave Lok
a $5 note bearing a serial
number ending in 460, a
code that meant the cash
could be handed over. Lok
was then secretly filmed
by authorities removing
a small grey backpack
stuffed with cash from the
rear of his car and giving
it to Mr Saylav. Lok later
pleaded guilty to dealing
with money reasonably
suspected of being the
proceeds of crime.
Asked where the $105,000
that Brighsun gave to the
Liberal Party six months
earlier had come from, Mr
Saylav said: “I have no

idea.” He was the company’s CEO at the time of
the donation. Brighsun’s
current CEO Mr Brent
said that Mr Huang and Mr
Zhang poured “piles” of
money into Brighsun before falling out with each
other in early 2016. The
pair remain directors of
Brighsun’s parent company.
Ms Liu said she knew
nothing about the police
probe or the car park cash:
“This is news to me. I have
no idea,” she said. The
Age and Herald are not
suggesting she had any
knowledge of any criminal behaviour. Ms Liu also
said she had never heard
of or met Brighsun’s codirector Mr Zhang, even
though he was a major
financial backer of the
company and attended the
company’s launch in Melbourne in 2015, which Ms
Liu helped to organise.
Ms Liu said Brighsun
made the $105,000 donation to the Liberal Party
in October 2015 after its
director Mr Huang bid for
an auction item, a promised meal with then-prime
minister Malcolm Turnbull.
The meal never eventuated. Ms Liu denied advising Mr Huang specifically
to bid on the item.
“I was on stage with the
auctioneer, with Julie
Bishop and with Michael
Kroger, so I was there to
help with the auctioning
and he was sitting at the
table and I was doing my
job helping the Liberal
Party ... I was ... encouraging people to bid – everyone in the room.”
Mr Huang, who bid for the
dinner, also said he did
not know the origins of
the funds Mr Zhang contributed to Brighsun.
“I just asked for his
[Zhang’s] money every
month and he would send
money. This is our relationship. I’m not clear with
his fundraising or his relationship with the [Chinese] government,” Mr
Huang said.
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‘My hand is on my heart’: Jacqui Prime Minister announces dramatic
Lambie votes with government to cuts to public service departments
Mr Morrison will slash the
Prime Minister Scott Mor- the Environment
repeal medevac legislation
rison has announced • Industry, Science, Energy number of departments
The Morrison government
has secured the numbers
to repeal refugee medical
transfer rules and restore
its border protection regime amid uproar in the
Senate over a “deal that
dare not speak its name”
with Tasmanian independent Jacqui Lambie.
Senator Lambie declared
on Wednesday morning
she would vote to repeal
the medevac regime, putting the government on
track to dismantle rules
that were passed over its
objections in February.
An emotional Senator
Lambie declared she
would vote for the repeal
of medevac because she
was satisfied with the
conditions to be applied
to asylum seekers wanting medical assistance.
“I did not accept that we
could just go back to the
way things used to be and
I asked myself how we’d
have to do things differently,” she said.
“I’m not being coy or silly
when I say I genuinely can’t
say what I proposed. I know
that’s frustrating to people.
And I get that. I don’t like
holding things back like
this. But when I say I can’t
discuss it publicly due to
national security concerns,
I am being 100 per cent
honest to you.”
Greens leader Richard Di
Natale immediately accused the government of
lying over the vote because Finance Minister
Mathias Cormann claimed
there was no “secret deal”
while Senator Lambie revealed there was.
The Coalition has 35
votes in the upper house
and needs four of the six
crossbenchers to gain
the 39 votes required for
a majority. Senator Lambie’s support for the repeal adds to the support
from independent Cory
Bernardi and two One

An emotional Senator Lambie has
voted with the government to repeal
the medevac legislation.Credit:Alex
Ellinghausen

Nation Senators, Pauline Hanson and Malcolm
Roberts.
The agreeement ensured
the Morrison government
gained a series of votes in
the Senate to put refugee
medical transfer laws to
the test.
The government gained
support from Senator
Lambie and Pauline Hanson’s One Nation to bring
on the vote on Wednesday
morning, over the objections of Labor, the Greens
and Centre Alliance.
The procedural votes fuelled talk Prime Minister
Scott Morrison had secured an agreement with
Senator Lambie to dismantle the medevac regime put in place in February over the objections
of the government.
Senator Lambie has
pushed for a shift in government policy on settling
refugees in New Zealand
but the government has
resisted the idea of accepting the New Zealand
government’s offer to
take 150 refugees each
year from Nauru and Papua New Guinea.
She has refused to reveal
the conditions for her support for the government’s
attempts to dismantle the
medevac rules and restore the full discretion
of federal ministers to
accept or reject medical

transfers to Australia.
Labor Senate leader
Penny Wong accused
the government of striking a “deal that dare not
speak its name” and she
attacked the attempts to
force a vote in the Senate on Wednesday without full disclosure of any
agreement.
The government leader
in the upper house, Finance Minister Mathias
Cormann, dismissed the
attack by arguing Australians knew where the government stood on border
protection.
“There is no secret deal.
There is no secret,” he
said.
When Labor attempted to
stall the process by moving that the bill could only
be considered after the
government produced the
documents showing its
deal with Senator Lambie,
the government secured
the numbers to press
ahead toward a final vote.
Senator Hanson argued
for the restoration of the
government regime by
claiming asylum seekers
were “swallowing stones”
to claim the need for medical help in Australia so
they could apply to stay.
“How many of those people have actually been
sent back? None. They
are using it as a back
door to get into the country,” she said.
“We will be supporting this
bill very, very strongly.”
Greens Senator Nick
McKim said the Senate
debate was the “darkest day” for people who
remained in Papua New
Guines and Nauru and
currently had confidence
they could receive medical treatment under the
medevac rules.
“Senator Hanson and
Senator Lambie are taking that comfort away
from them,” he said.

dramatic cuts to the federal government, with five
high-paid staffers getting
the chop.
The prime minister has announced a major change
to the public sector, with
the number of government
departments set to cut
from 18 to 14.
Prime Minister Scott Morrison has announced a dramatic cut to the public service, dumping a number of
government departments
in favour of new super departments.
Mr Morrison will slash the
number of departments
from 18 to 14 in an effort
to cut red tape and improve services.
As a result, five high-paid
department heads will lose
their jobs.
“Having fewer departments will allow us to bust
bureaucratic congestion
and ultimately deliver better services,” he told reporters in Canberra today.
“This is about getting better services on the ground.
Australians should be able
to access simple and reliable services, designed
around their needs.”
The following department
secretaries have had their
jobs axed:
• Renee Leon (human services), who is a top-tier
public servant and is paid
$775,900 to $864,600 a
year, according to The
Canberra Times
• Heather Smith (industry,
innovation and science),
who makes $775,900 to
$864,600
• Kerri Hartland (employment), who is paid
$720,500 to $775,900 a
year
• Mike Mrdak (communications and arts)
• Daryl Quinlivan (agriculture)
Each of the department
head makes more money
than the Prime Minister,
whose salary is $549,300.
Four new mega departments will be created early
next year:
• Education, Skills and Employment
• Agriculture, Water and

and Resources
• Infrastructure, Transport,
Regional Development and
Communications.
The changes will come
into effect on February 1
and 10 departments remain unchanged..
There will be no reshuffle
to ministerial responsibilities.
The obvious question, and
the first one Mr Morrison
was asked, was how many
public servants will learn
over Christmas that they
are about to become unemployed.
Mr Morrison said the move
wasn’t being made to save
money.
“This has not been done
as a saving measure, this
has been done as a structural issue to better align
and bring together the
functions of the public service,” he said.
However, asked whether
he would guarantee no
one would lose their jobs,
Mr Morrison noticeably
shifted the responsibility
for personnel decisions to
the departmental secretaries.
“That’s matters for secretaries, and there is nothing
in these changes that is
a directive to secretaries
about making any changes
in those areas,” he said.
“Whatever decisions they
take, they’re not decisions
that the government is taking.”
Prime Minister announces
dramatic cuts to public
service departments
Prime Minister Scott Morrison has announced
dramatic cuts to the federal government, with five
high-paid staffers getting
the chop.
The prime minister has announced a major change
to the public sector, with
the number of government
departments set to cut
from 18 to 14.
Prime Minister Scott Morrison has announced a dramatic cut to the public service, dumping a number of
government departments
in favour of new super departments.

from 18 to 14 in an effort
to cut red tape and improve services.
As a result, five high-paid
department heads will lose
their jobs.
“Having fewer departments will allow us to bust
bureaucratic congestion
and ultimately deliver better services,” he told reporters in Canberra today.
“This is about getting better services on the ground.
Australians should be able
to access simple and reliable services, designed
around their needs.”
The sacked head of the
federal communications
department said he wasn’t
given any opportunity to
provide advice on a major
government shake-up.
Mike Mrdak has spent 32
years in the public service.
“I was told of the government’s decision to abolish
the department late yesterday afternoon,” Mr Mrdak
said in a memo.
“We were not permitted
any opportunity to provide
advice on the machinery
of government changes,
nor were our views ever
sought on any proposal to
abolish the department or
to changes to our structure and operations.”
He said he would work with
staff to make the transition
as seamless as possible.
“I will keep everyone regularly advised of what is
proposed and what is happening,” he said.
“I will do my best with
our SES (executive) team
to ensure that there is as
much certainty as possible for all of you, and our
agencies, and a continuity
of services for the community we serve.”
Mr Mrdak said Australia
had the best public service
in the world. “Long may it
continue to be so.”
Labor deputy leader Richard Marles urged the Prime
Minister to tread carefully.
“Obviously the public
service has a very significant role to play and there
needs to be stability within
the public service,” Mr
Marles told Sky News.
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مـناسبات

احتفال سنوي ناجح للتيار الوطين احلر يف ملبورن

منسق التيار لبيب فضول

أقام التيار الوطني الحر يف ملبورن-أسرتاليا،
إحتفاله السنوي يف حديقة EDWARDS
 ،LAKEبعنوان أهل الوفا.
وبالرغم من الطقس العاصف ،لبّى املئات من
مناصري التيار ومن أبناء الجالية دعوة التيار
الوطني الحر تأكيداً على وفائهم لفخامة الرئيس
ودعماً لفكره ومسريته.
كما حضر اإلحتفال فعاليـّات سياسية وحزبية

املنسق الفيدرالي شربل راضي والناشطان روبري بخعازي وجريار ابراهيم

شربل راضي مع بعض الرفاق

من االحتفال

حضور واعالم التيار

حضور

واجتماعية.
قدّم الحفل السيد روني حدشيتي والسيدة
هبة فرنسيس.
شدّد حدشيتي يف كلمةٍ ألقاها يف افتتاح الحفل
على الثقة بالعماد عون وخياراته ،التي أثبتت
صحتـّها منذ أكثر من ثالثني عاماً حتى اآلن.
وأكد الوقوف إىل جانب العماد عون ألنه آدمي،
نظيف ،وطني وشجاع .وهو أول من أطلق
صرخة مكافحة الفساد كما الوقوف إىل جانب
التيار الوطني الحر ألنه الطرف الوحيد الذي
يقدّم خططاً جديـّة ملكافحة الفساد وتحسني
البلد.
وشدد على ان التيار هو تيار اإلصالح الحقيقي
الذي كان وما زال مع مطالب الناس املحقة ،واعداً
أن التيار لن ييأس أو يستسلم حتى تحقيق حلم

لبنان العظيم والدولة القوية.
وكانت كلمة لرئيس مكتب التيار يف ملبورن
السيد لبيب فضول الذي قدّمته السيدة هبة
فرنسيس بطريقة مميزة.
وقال فضول أن مطالب الناس كانت وما زالت
مطالب التيار ،وفخامة الرئيس هو من يطرح
الحلول للنهوض بالبلد ،فال يجوز أن يتساوى
اآلدمي واالزعر لكي ال تضيع مطالب الناس.
وذ ّكر فضول بأن التيار سبق وقدّم قوانني
عديدة لتحقيق مطالب الشعب ،لكنها نامت يف
أدراج املجلس ،بسبب رفض املافيات املصادقة
عليها.
وشدّد فضول أن التيار سيبقى سدّاً منيعاً
بوجه املؤامرات ومطالب الدول التي تؤدّي إىل
الفوضى.

شباب وصبايا

حلقات الدبكة

وختم فضول كلمته شاكراً الحضور على أمل
اللقاء يف كل عام.
وكعادته ،ألهب زغلول االنتشار الشاعر أنطوان
برصونة الحضور بقصيدةٍ زجلية
حماسيّة.
يف ما يلي مقتطفات من قصيدة الزغلول ،حيث
رحّب بالحضور قائ ً
ال:
«يا ألف مرحبا وأهال بأهل الوفا
يسبّوا وال يحكوا بالقفا
ال ما بيعرفوا ِ
ما زالكن ِبنـَهج عون مآمنني
بتـض ْلها رغد وصفا
إيامكن ْ
التيار فيكن شامخ ورافع جبني
وغري بْوَفاكن ما بيشعر بالدفا
التيار فيكن ح ّقق النصر املبني
ومن أجلكن ما داقت عيونو الغفا»

وتوجّه ملن يستغ ّلون الحراك ويتّهمون التيار
بالفساد من خالل حملة «ك ّلن يعني ك ّلن» قائ ً
ال:
«..كـِ ّلن ،ال مـُشْ كـِ ّلن العالم فاسدين
هني الوحيدين اللي فيهن هالصـّفة
هنـّي اللي سرقوا املال والدُرّ التـَـّمني
هنـّي اللي خ ّلوا الشعب يشكي من الهفا
مـوَرَّطني
هنـّي ال ِبصـَ ْفقات الفسادْ ْ
وتاريخهـُن تاريخ أحقاد وجفا
ّ
وكل أصحابْ الضـّماير شايفني
ْ
قنديلنا ضاوي على ّ
كل الدني
وقنديلن من الكاز نـَشــّف وانطفى»..
أحيا االحتفال النـّجم عبودي الجندي وفرقته
املوسيقية من خالل باقة من األغاني الشعبية
والوطنية تفاعل معها الحضور.
وتخ ّلل االحتفال سحب على جوائز قيـّمة.

COMPASS CENTRE BANKSTOWN

أكثر من  50حمالً لتلبية حاجاتكم
Up to
50%
OFF

خـضار وفـواكه طـازجة يوميا
اسعـار مـهاودة  ..خـربة طـويلة
Charlie Fresh

 Charlie Freshحمل خضار وفاكهة معروف بأسعاره املميزة
والنوعية اجليدة واملعاملة احلسنة ..البضاعة طازجة يوميا من
املاركت ..حسومات على مدار االسبوع.

-

Up to 50% OFF

Compass Discount Store
لديهم أدوات منزلية :خالطات ..كبايات  ..مالعق ..شراشف طاوالت  ..سالل غسيل..
حقائب سفر  ..مناشر غسيل  ..مكانس..ماكينات لفرم التوم  ..عطورات ..أحذية عمل
( )Steel Capبـ  20دوالرا  ..مشايات (شحاطات اصبع) بدوالر واحد فقط وغريها الكثري.

احملالت داخل السنرت تفتح
من االثنني حتى السبت

 احملالت ذات الواجهاتاخلارجية تفتح  7أيام يف
االسبوع

عرض خاص
مفتاح
منزل بـ $2،50

Compass Centre Shoe Repairs
افتتح احملل منذ  55عاما يف املكان نفسه وما زال مستمرا بفعل الصدق واالستقامة
واملعاملة اجليدة ..أخصائيون بتصليح مجيع أنواع األحذية واجلزادين بأسعار
منافسة ..لديهم .Shoes & Handbags Accessories

& Buy Smoothy
get 50% OFF on
the Second One

Basmati Rice India Gate 5 Kg $9.99
Olive Oil 4 Litre $14.99

Valley View Continental

لديهم سائر أنواع السمانة العربية ..قهوة ،مكسرات ،معلبات ،زيوت ،أجبان،
ألبان ،مجيع أصناف الزيتون خبز لبناني ،وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

Get Healthy Using Natural
Herbal Methods

Nutrition Buzz

حمل جديد يقع يف الواجهة اخلارجية للسنرت :مشروبات صحية .
. ..Experts In Health Positive Environment .
فريق عمل متكامل يساعد األشخاص على خسارة الوزنM: 0450 285 406 ،

Address: 85 - 89 North Terrace, Bankstown

