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عون :اىل متى يبقى وطننا رهينة حتجر املواقف وغياب مراجعة الذات؟
احلريري :أنا مرشح لرئاسة احلكومة من دون «مجيلة أحد» وأرفض احتكار أي طائفة ألي حقيبة

تنتظر الساحة السياسية
من
استحقاقات
عدة
النيابية
االستشارات
امللزمة اخلميس املقبل
اىل انعقاد اجللسة االوىل
من جلسات التفاوض
بني لبنان واسرائيل حول
ترسيم احلدود البحرية
والربية ،برعاية امريكية
مقر األمم املتحدة يف
ويف ّ
الناقورة اىل غريهما.
والبارز كانت امس االول
تغريدة الرئيس العماد
ميشال عون اليت عزا فيها
االزمة اىل «حتجر املواقف
وغياب مراجعة الذات»
متسائال اىل متى يبقى
وطننا رهينة ذلك؟
ونشرت «التغريدة» بأنها
متهد ،رمبا لتأجيل موعد
االستشارات يف حال مل
يتم التوافق على شخصية
الرئيس الذي سيكلف

الحريري :السالح فرض بعض املعادالت على اللبنانيني
امساء لرئاسة احلكومة
بعدما تعاد خطوط التواصل
بني املعنيني.
واوضحت املصادر ان
مجيع الكتل النيابية مدعوة
ألن حتدد مواقفها سريعا،
ولفتت اىل ان قراءات

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

ستجري ملواقف الرئيس
سعد احلريري يف اطاللته
التلفزيونية ،مساء امس
االول.
وقال مصدر دبلوماسي
غربي ان االليزيه كلف
السفرية آن غريو اليت
وصلت مساء االربعاء
املاضي اىل بريوت ،متابعة

اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات
على  18بنكاً إيرانياً
أعلن موقع وزارة اخلزانة
األمريكية ،أمس األول
اخلميس ،فرض عقوبات
على  18بنكا إيرانيا يف
مسعى لزيادة عزل إيران
املصريف
النظام
عن
العاملي،
إذ تكثف واشنطن الضغط
على طهران قبل أسابيع
من االنتخابات األمريكية.
وأفاد املوقع أن «اخلزانة
األمريكية تعترب القطاع
االقتصاد
من
املالي

لألمر

خاضعا
اإليراني
التنفيذي .»13902
وذكر املوقع أن «اخلزانة
األمريكية ستصدر ترخيصا
عاما للسماح بعمليات معينة
ترتبط مبؤسسات مالية
إيرانية حمظورة مبوجب
األمر التنفيذي .»13902
وأوضح أن «موانع األمر
ال
13902
التنفيذي
تنطبق على عمليات السلع
الزراعية
األساسية..

التتمة على الصفحة 21

وزيرا خارجية تركيا واليونان
جيتمعان ألول مرة منذ بداية األزمة

أعلن اإلعالم الرمسي يف
تركيا ،إن وزيري خارجية
تركيا واليونان اجتمعا،
امس األول اخلميس ،ألول
مرة منذ بدء خالف بني

الدولتني العضوين يف
حلف مشال األطلسي على
حقوق التنقيب عن الطاقة
واحلدود البحرية يف شرق

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

حيتلون أراضي سورية،
وأن السالم مع «إسرائيل»

التتمة على الصفحة 21

ستولتنربغ :أعضاء الناتو
سينسحبون من أفغانستان معاً

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ Granny
 Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au

التفاصيل على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

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

االتصاالت مع ممثلي الكتل
واالحزاب اليت التقاها
الرئيس اميانويل ماكرون
يف قصر الصنوبر يف
 2ايلول املاضي ،واليت
انتهت اىل االتفاق على
نقاط معينة لتأليف حكومة
مهمة ،ملدة ستة اشهر،
من اختصاصيني.
وعلم ان رؤساء احلكومات
السابقني الذين اجتمعوا
مساء امس االول يف
بيت الوسط« ،رفضوا
الرئيس
مبادرة
تبين
جنيب ميقاتي ،وأصروا
على العودة اىل الدستور
يف تشكيل احلكومة ،على
ان تكون حكومة مصغرة
من غري احلزبيني ،وعدم
حصر حقيبة بيد طائفة
فلتعمل
وإال
بعينها،
االكثرية النيابية على
اليت
احلكومة
تشكيل
تريدها وحتصل على الثقة

األسد :ما من مفاوضات على
اإلطالق مع «إسرائيل»

أكد الرئيس بشار األسد
أن احلرب يف سوريا مل
ِ
تنته بعد ما دام اإلرهابيون

Sydney: POBox 422, Guildford
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جولة مشاورات قد ترجئ موعد اإلستشارات وماكرون يفوض السفرية متابعة اتفاق قصر الصنوبر

تشكيل احلكومة.
وقالت مصادر سياسية
مطلعة انه على الرغم من
التأكيد الصادر من بعبدا
انه ال يزال من املبكر
احلديث عن تأجيل موعد
النيابية
االستشارات
املقررة اخلميس ال شيء
يظهر ان هناك صورة
واضحة بإكتمال املشهد
احلكومي تكليفا اوال ثم
تأليفا .واوضحت انه مل
يرشح اي جو تفاؤلي ألن
املعطيات حتى الساعة ال
تفيد باحلسم .ورأت ان
الوسطاء مل يتحركوا بعد
ودعت اىل ترقب ما اذا
كانت هناك من اتصاالت
جديدة.
واكدت ان األيام املقبلة
مفتوحة على احتماالت
بتأجيل
اما
تتصل
االستشارات او بطرح

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
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Western Sydney celebrates local businesses
In the wake of devastating bushﬁres and
COVID-19, we know this has been an
incredibly tough year for local businesses.

of workers in Greater Western Sydney and
contributing an estimated $11.7 billion to the
NSW economy.

This week in Western Sydney we had
the opportunity to come together and
acknowledge the contribution made by many
as part of the 2020 Cumberland City Local
Business Awards. On behalf of everyone at
Council, I would like to congratulate this year’s
winners as well as those businesses who were
nominated.

Our Council is here to support our local
businesses with free workshops, one-onone advice and networking opportunities.
We hope our Shop Local and Employ Local
campaigns, webinars and support resources
continue to help our business community
during these troubling times.

Our community is home to more than 23,000
businesses, employing nearly 10 per cent

I encourage businesses to ﬁnd out more
about available support by visiting our
website cumberland.nsw.gov.au

Staying connected
2020 is the year to stay connected and
men’s support groups can help provide a
space for residents to share their stories, be
heard and have a sense of belonging.
I’m pleased that the ‘Men’s Table’ is looking
to set up regular support groups for men in
Cumberland City.
Find out more about the group and
ways you can get involved by visiting
themenstable.org

Mayor Steve Christou (centre) with Scott Montgomery and
Andrew Elsholz of Allied Pickfords Business Solutions, the
2020 winner of the Cumberland City Local Business Awards.
Image provided courtesy of EventPix.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

Ben Hughes, Michael Beashel, Robert Poynting and
Mayor Steve Christou

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au
Follow our Social Media Channels
for video updates on the
unfolding situation.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

البقاء على اتصال

غرب سيدني يحتفل باألعمال التجارية املحلية

 هو عام البقاء على2020 عام
 ويمكن ملجموعات دعم،اتصال
الرجال أن تساعد يف توفري
مساحة للمقيمني ملشاركة
 االستماع إليها،قصصهم
.والشعور باالنتماء
Men’s« يسعدني أن تتطلع
» إىل إنشاء مجموعاتTable
دعم منتظمة للرجال يف مدينة
.كامربالند
تعرفوا على املزيد حول
املجموعة والطرق التي يمكنكم
من خاللها املشاركة من خالل
themenstable. زيارة موقع
org

يف أعقاب حرائق الغابات سيدني الكربى وتساهم بما
 مليار دوالر11.7  يقدر بنحو، COVID-19 املدمرة و
.نعلم أن هذا العام كان عامـًا يف اقتصاد نيو ساوث ويلز
صعبـًا للغاية بالنسبة لألعمال
.التجارية املحلية
ان بلديتنا موجودة هنا لدعم
أعمالنا املحلية بورش عمل
 هذا األسبوع مجانية ونصائح فردية وفرص،وقد أتيحت لنا
. الفرصة للتواصل،يف غرب سيدني
لاللتقاء واالعرتاف باملساهمة
التي قدمها الكثريون كجزء نأمل أن تستمر حمالت
من جوائز األعمال التجارية التسوق والتوظيف املحلي
املحلية ملدينة كامربالند لعام والندوات عرب اإلنرتنت
 بالنيابة عن الجميع يف وموارد الدعم ملساعدة مجتمع.2020
 أود أن أهنئ الفائزين األعمال لدينا خالل هذه،البلدية
.هذا العام باإلضافة إىل األعمال األوقات العصيبة
.التجارية التي تم ترشيحها
أنني أشجع األعمال التجارية
مجتمعنا هو موطن ألكثر من على معرفة املزيد عن الدعم
 توظف املتاح من خالل زيارة موقعنا، عمل تجاري23000
cumberland.  يف املئة اإللكرتوني10 ما يقرب من
nsw.gov.au من العمال يف منطقة غرب

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون
 فالرجاء االتصال،ان أساعدكم فيها
0419 651 187 :بي على
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.au
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لــبنانيات

كنعان :املطلوب انهاء الفوضى و»اإليد واالجر» يف التعاطي
مع املودعني وإجياد احللول وجلنة املال تعمل ملواجهة طريق
جهنم برقابتها أما الكذب فيوصلنا اليها

عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان وحضور نائب رئيس
اجمللس النيابي ايلي الفرزلي
والنواب :االن عون ،نقوال
حناس ،علي حسن خليل،
جهاد الصمد ،فؤاد املخزومي،
علي بزي ،سليم سعادة،
ياسني جابر ،غازي زعيرت،
ماجد ادي ابي اللمع ،ايوب
محيد ،قاسم هاشم ،بالل عبد
اهلل ،ابراهيم املوسوي ،البري
منصور وطارق املرعيب ،املدير
العام لوزارة املالية بالتكليف
جورج معراوي ،رئيس مجعية
املصارف سليم صفري ،االمني
العام جلمعية املصارف مكرم
صادر ،وعن اجلمعية روجيه
داغر ،مدير الشؤون القانونية
يف مصرف لبنان بيار كنعان
ومديرة االمتثال يف مصرف
لبنان كارين شرتوني.

كنعان

عقب اجللسة قال كنعان:
«جلسة اليوم شكلت امتدادا
جللسة االثنني لتحديد االولويات
ودرس التشريعات املالية
املطلوبة .وبالتالي ،ال يف هذه
اجللسة وال اليت سبقتها تطرقنا
اىل خطة التعايف احلكومية
اليت انهينا ملفها يف حزيران
املاضي .والعرض الذي قام به
وزير املالية هو على خلفية كل
امللفات ،من تنفيذ املوازنات
اىل رفع الدعم والتدقيق
اجلنائي يف مصرف لبنان كما
التشريعات املطلوبة حاليا».
ولفت اىل أن «بعض األعالم
حتدث عن طريق جهنم،
والواقع انه اذا هناك من
جلنة عملت لتجنب الوصول
اىل طريق جهنم ،فهي جلنة
املال واملوازنة ،ومنذ أكثر من
عقد من الزمن من خالل رقابة
برملانية يطالب بها اجلميع،
وعندما نقوم بها خيرج من
يشوه عملنا .املؤسف واملضحك
يف آن ،انه عندما نقرأ ما يكتب
يف بعض الصحف ،نعتقد اننا
نقرأ عن جلنة اخرى غري جلنة
املال ،ألن ال شيء مما يكتب
صحيح».
واشار اىل أن «البحث تطرق
اليوم اىل التشريعات املالية
املطلوبة واليت وضعنا الئحة بها
يف اجللسة السابقة ،وقد تبني
لنا أن اكثر املطلوب من بينها
من قبل صندوق النقد الدولي
واحلكومة بشخص وزير املالية،
واللبنانيني ليعرفوا بوضوح
حدود املصارف والتصرف
بالودائع والتحويالت اىل اخلارج
وما هي السيولة املتوفرة ،فهو
قانون «الكابيتال كونرتول»
الذي عرضنا له اليوم يف
نقاش عام مع وزارة املالية
ومصرف لبنان واملصارف،
ومل ندخل يف تفاصيله ومواده
قبل حتديد االفادة منه يف
ضوء مالحظات صندوق النقد
وحاجات الناس».

ابي رميا التقى اعضاء جلنة الصداقة
الفرنسية اللبنانية ويواصل لقاءاته
مواكبة ملبادرة ماكرون

أبي رميا مجتمعا بأعضاء لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية

واعترب كنعان أن «اقرار
الكابيتال كونرتول كان مطلوبا
منذ تشرين االول  ،2019قبل
التحويالت ،و»االيد واالجر»
يف التعاطي مع املودعني
الذي نشهده من ذلك الوقت
وحتى اليوم» ،وقال« :وتبني
للجنة ان الدراسة املطلوبة عن
االرقام املتعلقة بالسيولة يف
لبنان واخلارج مل تنجز بعد،
وقد طلبنا من مصرف لبنان
تزويدنا فورا بها ،لنعرف ما
هي االمكانات املتوفرة حاليا
وما هو وضع الودائع بشكل
دقيق ،كما طالبنا املصارف
بأرقام السيولة املتوفرة لديها
يف اخلارج ،لنعرف كيفية اجياد
حلول .فالتضحية مطلوبة من
اجلميع ،ألن مصلحة لبنان ان
يبقى فيه اقتصاد ومودع ،وان
تعرف الناس حقوقها وما ميكن
ان حتصله منها على مراحل،
وهذه احللول مطلوبة من قبل
اجلميع ،بدءا مبصرف لبنان
واملصارف وصوال اىل مجيع
املسؤولني».
واوضح أن «البحث تطرق
كذلك اىل التعميم  154الصادر
عن مصرف لبنان ،والسند
القانوني الذي ارتكز عليه
حاكم مصرف لبنان الصداره،
الن هناك اسئلة عدة حوله
وهناك ايضاحات اخرى مطلوبة،
خصوصا ان آلية التطبيق
اليت جيب ان ختضع للقانون
والتشريع ،ال لالستنسابية،
وان تستند على واقع تشريعي
سليم».
ولفت كنعان اىل «مناقشة
مالحظات صندوق النقد على
«الكابيتال كونرتول» ،وهي
من  8صفحات .خصوصا ان
الصندوق الذي يطالبنا اجلميع
بتسهيل مهمته ،يقول إن
ال متويل بغياب «الكابيتال
كونرتول» ،وهي قاعدة يعتمدها
مع كل الدول املتعثرة ،وهو
حيدد املطلوب لتحديد سعر
الصرف واالستثناءات على
الودائع وسواها من اخلطوات.
وقد حبثنا ذلك بشكل عام».
وقال« :هذه اخلطوات كانت

كنعان مرتئسا الجلسة
مطلوبة من أشهر ،وقد سعينا
اليه ،واحلكومة مل تنجح باحالة
الكابيتال
قانون
مشروع
كونرتول .واليوم ،ومبا نقوم
به ،نسعى للخروج من األزمة،
وليعرف الناس ما هلم وما
عليهم ،والوسائل اليت متكنهم
جمددا من استخدام حساباتهم
املصرفية ،فضال عن وضع حد
نهائي للتحاويل االستنسابية
للخارج».
واكد كنعان «مطالبة املصارف
ومصرف لبنان بتسهيل امور
الناس ،خصوصا ان هناك
طالبا يف اخلارج وامورا ملحة
مطلوبة ،والفوضى ال جيب ان
تستمر ،وتأمني السيولة حاجة
ملحة ،من خالل حل جيب العمل
عليه ،ويكون ثالثي االطراف
ويضم مصرف لبنان واملصارف
واملودعني».
اضاف« :بناء على املداوالت،
قررنا تشكيل جلنة فرعية هدفها
االجتماع باالطراف املعنية ،يف
سعي اىل حل يرضي الناس،
ويف حال مل تتمكن من ذلك،
لن نعرض اي مشروع على جلنة
املال .وبالتالي ،فوظيفة اللجنة
الفرعية السعي اىل حل يرضي
مجيع االطراف ،ويسمح للناس
بأن تتنفس يف هذه املرحلة
ويعطي املصارف الفرصة
لتأمني االمكانيات ،ويكون
مصرف لبنان مستندا بقراراته
للقانون ومبا صدر عن صندوق
النقد الدولي» .وشدد على أن

«ليس لدى لبنان ترف اضاعة
الوقت والعمل مطلوب من
اجلميع».
وعن الفوضى يف جمال حتويل
األموال للطالب يف اخلارج،
قال كنعان« :هذا التناقض
الذي يقع ضحيته املودع
والطالب ،هو أحد أهداف هذه
اجللسات اليت نعقدها اللزام
اجلميع بالقانون واجياد احللول
املطلوبة».
وعما ورد يف احدى الصحف
عن الوصول اىل جهنم ،قال:
«جلنة املال واملوازنة هي من
تواجه الوصول اىل جهنم،
ال منذ اليوم ،بل منذ 10
سنوات .واذكر ب 39-توصية
صادرة عن اللجنة ،اخذ بها
«مؤمتر سيدر» ،وهي اساس
االصالحات اليت يعمل عليها
راهنا ،اضافة اىل التحقيق
املالي الذي قمنا به ،والرقابة
يف ملف التوظيف العشوائي.
فنحن من واجه املخالفات على
مدى سنوات .اما ما يأخذنا
اىل جهنم ،فهو الكذب على
احلقائق.
وتشويه
الناس
واملؤسف انه ،عندما جنتمع
ونسعى للحلول املطلوبة ،خيرج
من يصفنا حبزب املصارف،
واذا مل جنتمع نصبح حزب «ما
بعرف مني» .لذلك ،اوقفوا
هذه النغمة ،فنحن لسنا حزب
احد ،بل منثل الناس ووجعهم
ومراقبة
سن
ومسؤوليتنا
احرتام القوانني».

وزارة املالية :اجتماع بني فريق عمل
 Alvarez & Marsalوالفريق
املعني من قبل سالمة ملتابعة عملية التدقيق

اعلن املكتب االعالمي يف
وزارة املالية يف بيان ،انه
«عقد اليوم (امس االول
اخلميس) اجتماع بني فريق
عمل شركة التدقيق اجلنائي
 Alvarez & Marsalبرئاسة
والفريق
دانيال
جاميس
املعني من قبل حاكم مصرف

لبنان رياض سالمة ،ملتابعة
عملية التدقيق.
وخالل االجتماع مت البحث يف
الئحة املعلومات املطروحة من
قبل شركة ،Alvarez & Marsal
على أن يرسل مصرف لبنان
نهار
املطلوبة
املعلومات
الثالثاء املقبل».

التقى رئيس «جلنة الصداقة
اللبنانية  -الفرنسية» النائب
سيمون ابي رميا ،أعضاء «جلنة
الصداقة الفرنسية  -اللبنانية»
يف جملس الشيوخ يف باريس،
بدعوة من رئيسة اللجنة
السيناتور كريستني لفارد.
واطلع النائب ابي رميا أعضاء
اللجنة ،على «أجواء األوضاع
السياسية يف لبنان ،خصوصا
بعد املبادرة الفرنسية اليت
الفرنسي
الرئيس
اطلقها
اميانويل ماكرون وعلى اجواء
تشكيل حكومة جديدة».
كما شرح ابي رميا «الواقع
االجتماعي يف لبنان حاليا
نتيجة االنهيار املالي ،ما أدى

اىل اقفال املؤسسات وزيادة
البطالة وانهيار صرف اللرية
اللبنانية ونسبة الفقر» ،وقال:
«ازدادت احلالة سوءا خصوصا
بعد انفجار مرفأ بريوت يف 4
آب ،الذي دمر املنازل وشرد
العائالت».
وشكر ابي رميا فرنسا «حكومة
وشعبا لوقوفهم اىل جانب
لبنان» ،مؤكدا ان «التواصل
مستمر بني اجمللسني من اجل
التنسيق».
ويتابع النائب ابي رميا
سلسلة لقاءات مع مسؤولني
يف
وأعضاء
دبلوماسيني
جملس النواب الفرنسي ملواكبة
املبادرة الفرنسية.

رويرتز :لبنان سيقلص دعم سلع وسط
تضاؤل احتياطيات النقد األجنيب
أعلن مصدر رمسي لرويرتز إن
لبنان لديه حنو  1.8مليار دوالر
يف احتياطياته من النقد األجنيب
ميكن إتاحتها لدعم واردات
غذائية أساسية وواردات أخرى،
لكنه قد حيافظ على بقائها لنحو
ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء
دعم بعض السلع.
ويواجه لبنان ،الذي يرزح حتت
وطأة عبء ديون ثقيل ،أشد
أزماته االقتصادية منذ احلرب
األهلية بني  1975و،1990
وهو ما أثر على العملة احمللية
وتسبب يف ارتفاع األسعار.
وسقط الكثري من اللبنانيني
يف براثن الفقر وصاروا أكثر
اعتمادا على األغذية املدعومة.
وينذر تقليص الدعم بزيادة
الغضب الشعيب يف بلد تعصف
به احتجاجات ،إذ اندلعت األزمة
يف .2019
يقول حاكم مصرف لبنان
املركزي رياض سالمة ،الذي
رفض اإلدالء بتعليق هلذا
التقرير ،إنه سيتعني وقف
الدعم فور الوصول إىل حد
األجنيب
النقد
احتياطيات
اإللزامية ،وذلك دون اإلشارة
إىل إطار زمين.
وقال املصدر الرمسي لرويرتز
إن االحتياطيات اليت ال تزال
متاحة والبالغة  1.8مليار دوالر
قد جيري اإلبقاء عليها لسنة
أشهر أخرى من خالل خفض
الدعم جملموعة من السلع مثل
الكاجو والفيتامينات.

املصدر

قائمة

ومل يعط
مفصلة.
يف ظل نضوب املوارد
الدوالرية ،وفر البنك املركزي
نقدا أجنبيا لواردات الوقود
والقمح واألدوية بسعر رمسي
مربوط عند  1507.5لرية
لبنانية مقابل الدوالر ،وهو ما
يقل كثريا عن السعر املتداول
الذي يقول متعاملون إنه بلغ
حنو  8700اخلميس (امس
االول).
وجيري دعم قائمة تضم حنو
 300سلعة غذائية وأساسية
أخرى عند سعر .3900
يف آب ،قال سالمة لرويرتز إن
احتياطيات املصرف املركزي
من النقد األجنيب بلغت 19.5
مليار
اإللزامي
واحلد
دوالر،
لالحتياطيات هو  17.5مليار
دوالر.
ويقول بعض احملللني إن
احتياطيات املصرف املركزي
قد تكون يف حقيقة األمر أقل
من األرقام اليت سبق إعالنها
بسبب تكبد خسائر يف ظل أزمة
النقد األجنيب.
وقال نافذ صاووك كبري
اخلرباء االقتصاديني وحملل
األسواق الناشئة يف أوكسفورد
إيكونوميكس «أدركنا خالل هذا
العام بالكامل أن االحتياطيات
تنضب يف نهاية املطاف ،ومل
جير حتى اآلن اختاذ خطوات
لعمل شبكة أمان اجتماعي».
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لــبنانيات

الراعي استقبل وفدا من اجلالية الروسية وآخر من
سوليدارييت وحمفوض دعا اىل دعم البطريرك يف ملف احلياد

توضيح لشركة اوراسكوم عن املخالصة املالية مع وزارة االتصاالت:

تنازلنا عن نصف مستحقاتنا لصاحل اخلزينة العامة
صدر عن شركة «أوراسكوم»
البيان اآلتي:
«يف ظل اجلدل واملعلومات
املغلوطة املتداولة حاليا يف
االعالم اللبناني ويف منصات
عن
االجتماعي
التواصل
املخالصة املالية اليت متت بني
أوراسكوم ووزارة اإلتصاالت
واليت أفضت إىل انتقال إدارة
ألفا اىل الوزارة ،يهم شركة
أوراسكوم أن توضح التالي
للرأي العام ،وذلك إحقاقا للحق
ومنعا ألي التباس:

استقبل البطريرك املاروني
مار بشارة بطرس الراعي يف
بكركي صباح امس االول
اخلميس ،االرمشندريت فيليب
مع وفد من اجلالية الروسية
يف لبنان.
كما عرض البطريرك الراعي
االوضاع العامة مع الشيخ
روي عيسى اخلوري.
ثم استقبل البطريرك الراعي
وفدا من مجعية «سوليدارييت»
ضم :االباتي نعمة اهلل هاشم،
شارل احلاج ،روز الشويري،
هيام البستاني ،داني عون،
وتريي
شهوان
طانيوس
ابي نادر .حيث اطلع الوفد
البطريرك الراعي على قرار
اجلمعية ،بزيادة تقدمياتها
للمتضررين من انفجار املرفأ،
يف ظل قلة املبادرات اجلدية
احمللية والدولية واليت رغم
جهودها وتضحياتها الكبرية
املشكورة ال تزال قاصرة
عن إصالح الشقق السكنية
املدمرة ،خصوصا وأن فصل
الشتاء أصبح قريبا».
وقدم الوفد للبطريرك تقريرا
مفصال عن مبادرات اجلمعية
منذ نشأتها قبل أشهر قليلة،
واليت بدأت بتقديم حصص
غذائية للعائالت احملتاجة،
وقد وصلت إىل  15ألف حصة
شهريا ،وبتزويد املستشفيات
بأجهزة التنفس املخصصة
للعناية الفائقة وأدوات محاية
للطواقم الطبية ،وصوال إىل
إصالح  300مئة منزل متضرر
من انفجار املرفأ.
كما وضع الوفد البطريرك
الراعي يف اجواء إطالقهم محلة
تضامن كبرية مع املتضررين
يف بريوت ،بعدما ثبت هلم
نتيجة العمل امليداني بأن
املبادرات الفعلية الراهنة،
أكانت حملية أم دولية ،ضئيلة
ولن تقي الغالبية العظمى من
املتضررين برد الشتاء الذي
بات على األبواب ،آخذين
على عاتقهم إصالح ألف شقة
سكنية يف أسرع وقت ممكن.
مجعية
جددت
كما
«سوليدارييت» دعوتها ،مجيع
من حيتاجون ملساعدات غذائية
أو إلصالح الدمار الالحق
مبنازهلم إىل االتصال بها.
كما استقبل البطريرك الراعي
رئيس حركة التغيري ايلي
حمفوض وحبث معه يف

الراعي مستقبال الوفد

التطورات ،وبعد اللقاء اعترب
حمفوض ان «الزيارة طبيعية
بعد امللف الذي حيمل القضية
اللبنانية اىل الرقي الذي
جيب ان تكون فيه والعنوان
االساسي احلياد ،واستعرضت
مع سيدنا جممل املواقف اليت
تناولت سيد هذا الصرح،
وهناك استغراب ملاذا شكل
موضوع احلياد «نقزة» عند
اجلميع .وقد خلق ردة فعل
لديه وبدل السري يف مشروع
احلياد نراه اليوم يف التطبيع
مع اسرائيل وختوين سيد
بكركي ملواقفه او لزياراته
الروحية ،اليت ترمجت من خالل
مواقف عجيبة غريبة من بعض
االطراف».
وتابع »:ما ملسته من سيدنا،
ان هذا امللف مستمر ووصل

اىل اصقاع املعمورة ،واحلياد
اصبح ملف كل اللبنانيني».
وختم حمفوض »:استعدنا
مع البطريرك الراعي ما قام
به البطريرك الياس احلويك
يوم طالب باسرتجاع املناطق
املسلوخة من لبنان ،وقد
انتقده بعض االشخاص يومها
وحتديدا الفرنسيون ،وقالوا
له انت تطالب بأراض واقاليم
وهذه
اسالمية
اكثريتها
الواقعة ترد على االصوات
اليوم ضد البطريرك واحلياد،
وان ما يقوم به سيدنا اليوم
يهم الشيعي والسين والدرزي
قبل املاروني».
وشدد حمفوض على «ضرورة
وقوف الرعية اىل جانب
الراعي يف هذا امللف ،ملف
احلياد».

اجلميل :احلل باخلروج من املنظومة السياسية
وتكوين فريق اختصاص ونزاهة وقدرة
أسف الرئيس امني اجلميل
يف حديث لقناة «سي بي
سي اكسرتا نيوز» «الستمرار
املنظومة السياسية على نهجها
التدمريي ،ما فوت على لبنان
فرصة كانت متاحة من خالل
املبادرة الرئاسية الفرنسية
اليت كانت منصرفة للمساعدة
على تشكيل حكومة انقاذ
مسؤولة ومنزهة وشفافة
وقادرة ،مبعنى حكومة من
السياسي
الطاقم
خارج
والكتل النيابية اليت تتحمل
مسؤولية قيادة لبنان اىل
الفراغ واالفالس السياسي
واملالي
واالقتصادي
واالجتماعي».
وقال «ان اية حكومة مقبلة
خارج اطار احلوكمة الذي ساهم
الرئيس ماكرون يف بلورة
خطة االصالحات املطلوبة منها
ستكون غري ذات جدوى ومن
قبيل االستنساخ غري املفيد

وغري اجملدي».
واكد ان «احلل هو باخلروج
السياسية
املنظومة
على
وتكوين فريق عمل جديد
يتسم باالختصاص والشفافية
والقدرة وااللتزام وينهض
بالبلد من كبوته ويعيده اىل
مساره الطبيعي يف العالقات
العربية والدولية».
ودعا الرئيس اجلميل يف
رده على سؤال حول املخاطر
السيادية ،اىل «وقف كل
انواع التصرف بلبنان على
يد ايران وحزب اهلل ،ووقف
كل اشكال الوصاية االيرانية
على املؤسسات الدستورية
اللبنانية ،وبالتالي وضع حد
للسيادة الذاتية اليت ميارسها
«حزب اهلل» من طرف واحد على
حساب الشرعية اللبنانية».
ويف اخلتام ،جدد الرئيس
اجلميل املطالبة ب»حتقيق
دولي يف انفجار املرفأ».

اجليش :مقتل مطلوب على حاجز للجيش اثناء مطاردته
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه البيان التالي:
«بتارخيه ،وأثناء قيام دورية من مديرية املخابرات مبطاردة سيارة
مسروقة يقودها املطلوب ربيع الشامي ،ولدى وصوله إىل حاجز
اجليش يف منطقة بيت أيوب  -عكار ،حاول عناصر احلاجز توقيفه،
لكنه مل ميتثل وحاول الفرار بعد أن اصطدم باحلاجز ما أدى إىل
إصابة عنصرين جبروح ،فاضطروا إىل إطالق النار يف اهلواء ثم
على السيارة ما أدى إىل مقتله».

 -1لقد أبدينا استعدادنا
لتسهيل عملية نقل إدارة ألفا
إىل الوزارة وذلك منذ اليوم
االول الختاذ احلكومة اللبنانية
قرارها بإنهاء عقد اإلدارة.
وقد أثبتنا ذلك ،إن يف
سلوكنا خالل عملية التفاوض
أو عرب تصرحياتنا املتكررة ،أو
من خالل قيامنا بكل ما طلبته
الوزارة منا ،وخصوصا حفاظنا
على استمرارية الشبكة وحتى
يف فرتة غياب التمويل يف
املرحلة االنتقالية.
 -2لقد قدمنا كل التسهيالت
املمكنة لوضع قرار جملس
الوزراء حيز التنفيذ وخصوصا
من الناحية املادية ،حيث ختلينا
عن حواىل  9ماليني دوالر
من مستحقاتنا (حواىل % 50
ختفيض) وذلك حتسسا من
جانبنا خبطورة الوضع املالي
واالقتصادي يف لبنان.
 -3مل يتم دفع ،حتى حينه،
أي جزء من املبلغ املستحق
واملتبقي لنا يف ذمة شركة
ألفا وذلك بعكس ما قيل
ويقال .وكذلك مل نطالب بالبدء
بعملية التسديد تفهما منا أيضا
لألولويات احلياتية واملعيشية
يف لبنان.
إن جزءا من املبالغ املستحقة
يعود للعام  2020واجلزء اآلخر
مرتاكم منذ العام  2018وذلك
مقابل مشاريع نفذتها أوراسكوم
يف حينه وبناء على عقد موقع
مع وزارة االتصاالت وبتفويض
من مقام جملس الوزراء (قرار
رقم  .)65لألسف ،مل يقم
وزير االتصاالت السابق بدرس
امللف باجلدية املطلوبة ومل
يتم التواصل معنا أو التدقيق
باحلسابات يف حينه ،بعكس ما
مت التصريح به ،وهو ما أدى
إىل تراكم املبالغ إىل حني إجراء
املخالصة النهائية .يبدو أن
معالي الوزير السابق أو كاتب
التصريح مل ينتبها إىل أن
مستحقات أوراسكوم ليس هلا
عالقة بزيادة االيرادات بل هي
متعلقة برتكيب حمطات تغطية
جديدة وتوفري يف املصاريف
التشغيلية فاق  18مليون
دوالر يف عام ( 2018حسب
واالهداف
املشاريع
جدول
املتفق عليها) وهو ما يؤكد
عدم اجلدية اليت أشرنا إليها
أعاله أو أقله عدم إملام بهذا
امللف ،إال إذا كان املقصود

«معاقبتنا» على رفضنا يف
عهده عدة مشاريع دون جدوى
اقتصادية أو أقله غري مربرة،
بدأت بالطلب والضغط علينا
«بشتى الوسائل» إلجراء تغيري
إداري وفق معايري طائفية ال
متت لسلوكياتنا بأية صلة حيث
الكفاءة هي املعيار ،مرورا
بالضغط لشراء مبنى جديد أللفا
وهذا ما رفضناه مرارا وتكرارا
لعدم جدواه ،ومن ثم قراره
بإيقاف مشروع اجليل اخلامس
برغم جهوزيته جمانا يف أيلول
 2019وحرمان اللبنانيني من
هذه التكنولوجيا املتطورة واليت
هم بأمس احلاجة إليها حاليا .
إننا نستغرب هذه التصرحيات
اليت حترض على عدم احرتام

القوانني والعقود ،وبالتالي
عدم دفع مستحقاتنا التعاقدية،
وخصوصا بعد تنازلنا عن نصف
هذه املستحقات لصاحل اخلزينة
العامة مع العلم أننا مل نكن
مضطرين إىل ذلك حيث كان
بإمكاننا اللجوء إىل وسائل أخرى
لتحصيل حقوقنا كاملة خارج
لبنان حسب ما هو منصوص
ومتفق عليه يف عقد اإلدارة.
لقد قدمت شركة أوراسكوم
كل التسهيالت املمكنة وكل ما
لديها من جتربة عاملية وطاقات
إىل قطاع اإلتصاالت يف
لبنان خالل  11سنة من العمل
الدؤوب واملهين وخري دليل
على ذلك هو جناح وتألق شركة
ألفا لبنانيا وعربيا».

عسريان :االمال معقودة على
حكمة عون وبري الجياد صيغة
حكومية قابلة للحياة

دعا عضو كتلة «التنمية
والتحري»ر النيابية النائب علي
عسريان يف تصريح له ،اىل
االتفاق على حكومة ما ،مؤكدا
ان «فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون يقوم
بواجباته كاملة يف هذا االطار،
حيث حدد موعدا لالستشارات
النيابية لتسمية رئيس للحكومة،
ونأمل ان نصل اىل نتائج أفضل
من السابق واملاضي».
وقال ان «الدول الصديقة
البعيدة والقريبة ترى ان احللول
هي من لبنان وللبنان ،وعلى
اللبنانيني ان جيدوا الطريق
السليم الجياد احللول الناجعة
لوقف النزف الذي يعاني منه

لبنان» ،الفتااىل اننا «نرى
انه من املمكن خياطة ثوب
حكومي يعي جبميع املسؤولني
ليقوم بدوره يف إدارة شؤون
البالد والعباد ،ومن املعروف
ان اجمللس النيابي برئاسة
دولة الرئيس نبيه بري كان
دائما إجيابيا يف دعم احلكومات
السابقة لتتمكن من القيام
بدورها يف درء االخطار عن
لبنان».
وختم النائب عسريان مؤكدا
ان «االمال معقودة على حكمة
الرئيسني عون وبري ،ليجدوا
صيغة حكومية قابلة للحياة،
تقود البالد اىل شاطىء
األمان».

جعجع :لوال وجودنا يف اجمللس النيابي لكانت
مرت باألمس مؤامرة قانون االنتخاب
غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع عرب حسابه على
«تويرت»»:برسم املزايدين لوال وجودنا يف اجمللس النيابي لكانت
مرت باألمس مؤامرة قانون االنتخاب».

املكتب االعالمي للرئيس بري:
قوانني االنتخابات السابقة ميكن اعتبارها
مؤامرة على مستقبل لبنان

صدر عن املكتب االعالمي لرئيس جملس النواب نبيه بري،
اآلتي:
«كل قوانني االنتخابات السابقة ميكن اعتبارها مؤامرة على
مستقبل لبنان ما عدا االقرتاح احلالي.
أقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق اآلخر».

صفحة 5

Saturday 10 October 2020

الـسبت  10تـشرين األول 2020

Page 5

لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :لالسراع بتشكيل حكومة فاعلة
ومنتجة واالبتعاد عن نهج الكيدية والعزل واإلقصاء
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك ،بعد ظهر امس
األول برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
وجددت الكتلة ،حسب بيان
صدر ،مبناسبة «ذكرى أربعينية
سيد الشهداء اإلمام احلسني
عميق التزامها بالنهج احلسيين
وتعزيتها لرسول اهلل حممد
وآله وألهل بيته األطهار
بالرزية العظيمة اليت أصابت
اإلسالم يف كربالء» ،مؤكدة
«عهدها ومتسكها مبسرية اجلهاد
واملقاومة والتضحية على خط
أئمة احلق واهلدى من أجل تثبيت
القيم اإلهلية واألخالقية اليت
متكن البشرية من إقامة جمتمعات
ِّ
العدل واخلري والتصدي ملخططات
املستبدين الظاملني».
وعربت الكتلة عن «أملها بأن
ينزاح عن صدر العامل اليوم وباء
الكورونا الذي فرضت اجراءات
مكافحته التخفيف ما أمكن من
التجمعات األمر الذي ترك أثره
هذا العام على إقامة جمالس
العزاء واألنشطة املواكبة هلا
بالنمط املعهود».
وتقدمت من «دولة الكويت
الشقيقة ،أمريا وشعبا وحكومة
وجملس أمة ،بأحر التعازي
ملناسبة وفاة مسو األمري الشيخ
صباح األمحد اجلابر الصباح
صاحب املواقف الرزينة واأليادي
البيضاء الذي حيفظ له شعب
لبنان ودولته الوفاء لوقوفه
الدائم إىل جانبهما ومساعدته
الصمود
لتعزيز
املتواصلة
بوجه االعتداءات اإلسرائيلية
املتتالية وإلمناء خمتلف املناطق
ودعم وحدته الوطنية وأمنه
واستقراره».
ومتنت «للكويت يف عهد مسو
األمري الشيخ نواف األمحد اجلابر
الصباح التوفيق يف متابعة دورها
األخوي ومواقفها الداعمة لقضايا
لبنان واألمة ويف مقدمتها قضية
فلسطني وما تتطلبه اليوم من
تعزيز للمناعة الوطنية والقومية
يف املنطقة ،عموما ملواجهة محلة
التطبيع والتزوير الظاملة للتاريخ
واحلقوق».
وتناولت الكتلة «بعض القضايا
والتطورات اللبنانية ،وأكدت أن
الوطن الذي تغيب فيه احلكومة
تضعف فيه الدولة ،وتتجه فيه
حياة الشعب حنو الفوضى.
ولبنان اليوم بأمس احلاجة
لالسراع بتشكيل حكومة وطنية
فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل
حرص على التعاون يف سبيل
وندعو
وتشكيلها،
تكوينها
اجلميع إىل االبتعاد عن نهج
الكيدية والعزل واإلقصاء الذي
يضر مبصلحة الدولة والوطن
واملواطنني».
اضافت« :إن املراجعة ألسباب
التعثر الذي أصاب مهمة تأليف
احلكومة خالل األسابيع املاضية،
من شأنها أن تؤدي ببساطة
إىل جتاوز املعوقات وجتديد
املساعي لتشكيل حكومة جديدة
ختتزن عوامل النجاح ألداء
املهام املطلوبة يف هذه املرحلة
ولتحقيق األهداف اإلصالحية

واالستنهاضية الالزمة على
والوضع
اإلدارة
صعيد
النقدي واالقتصادي واإلمنائي
واالجتماعي واعادة االعمار يف
بريوت».
وخلصت الكتلة اىل ان «حتديد
الوطنية
السيادة
إحداثيات
هي مسؤولية الدولة اللبنانية،
املعنية حصرا بأن تعلن أن هذه
األرض وهذه املياه هي أرض
ومياه لبنانية ،خالفا لكل الكالم
الذي قيل هنا وهناك ،أن اإلطار
التفاوضي حول موضوع حصري
يتصل حبدودنا البحرية اجلنوبية
واستعادة أرضنا وصوال إىل
ترسيم مواقع سيادتنا الوطنية،
ال صلة له على اإلطالق ال
بسياق املصاحلة مع العدو
الصهيوني الغاصب لفلسطني
وال بسياسات التطبيع اليت
انتهجتها مؤخرا وقد تنتهجها
دول عربية مل تؤمن يوما خبيار
املقاومة ومل متارسه ضد عدو
االمة يف يوم من األيام».
ورحبت «بتحديد فخامة رئيس
اجلمهورية موعدا لالستشارات
النيابية امللزمة يسمح للنواب
وللكتل النيابية حتى يوم اخلميس
 15تشرين األول ،بالتشاور من
أجل التفاهم حول اسم الرئيس
املكلف القادر على النهوض
باملهام اإلصالحية واإلدارية
واالقتصادية والتنموية اليت
تتطلبها هذه املرحلة من تاريخ
البالد».
واعتربت أن «الغياب غري
املربر للدولة وألجهزتها االمنية
والعسكرية عن منطقة بعلبك -
اهلرمل بات أمرا ال حيتمل ,ويكاد
يصبح مريبا ومدانا بعد تنامي
ظاهرة التفلت االمين وصوال اىل
النزاعات املسلحة ،فيما االهالي
يشعرون أنهم مرتوكون لقدرهم
وجلهود مبادرات أهلية ومساعي
قوى سياسية حتاذر دوما أن
حتل حمل الدولة يف بسط
السلطة وكبح اخلالفات وفرض
االمن».
اضافت« :اننا يف الوقت الذي
نأسف فيه الستسهال استخدام

السالح واخلروج على القوانني
وتعكري صفو احلياة العامة
للمواطنني ،فإننا نؤكد أن
اهلنا يف منطقة بعلبك اهلرمل
بعائالتهم وعشائرهم ال يزالون
يتوقون اىل اليوم الذي تنهض
فيه الدولة مبسؤوليتها للحفاظ
على امنهم ورعاية شؤونهم
احلياتية واخلدماتية واالمنائية
املرعية
القوانني
وتطبيق
االجراء .إننا جندد للمرة األلف
دعوتنا لقيادات اجليش اللبناني
واالجهزة االمنية كافة ،كي تتحمل
مسؤوليتها يف اعادة االمور اىل
نصابها وضبط التفلت الذي
بات يشكل تهديدا جديا ألمن
املنطقة واملواطنني».
واعربت الكتلة عن اسفها
«للحال اليت وصلت إليها
البالد على مستوى تزايد اخلطر
الصحي الذي يتهدد املواطنني
بسبب عدم االلتزام الصارم
باإلجراءات الوقائية املطلوبة»،
آملة أن «يكون اإلغالق اجلزئي
تدبريا مؤقتا ميكن رفعه إذا
أبدى املواطنون تعاونا إجيابيا
حيول دون توسع سياسة
اإلغالق اجلزئي اليت يصبح
اعتمادها واردا نظرا لتفاقم
اإلصابات وحمدودية القدرة لدى
النظام الصحي يف البالد على
احتوائها» ،داعية «كل املعنيني
بالشأن الصحي يف لبنان إىل
مواصلة التعاون فيما بينهم
على املستوى الرمسي واخلاص
األسوأ
االحتماالت
لتدارك
واألخطر».
وختمت مؤكدة «ان السياسات
األمريكية واإلسرائيلية الراهنة
واليت حتاول أن تضيق حصارها
على املقاومة والقوى املمانعة
وتروج لتوريط بعض األنظمة
يف اتفاقات تطبيع مع العدو،
لن تستطيع إضعاف عزم
املقاومني وال فرض الوقائع
على شعوب املنطقة» ،داعية
«اللبنانيني إىل املزيد من الوعي
للمخططات املعادية ورفض
اخلضوع للمشاريع اليت تتعارض
مع مصاحلنا الوطنية العليا».

العبسي حبث مع السفري البابوي
شؤونا كنسية واطلعه على آلية
املساعدات للمتضررين

التقى بطريرك انطاكية وسائر
امللكيني
للروم
املشرق
العبسي
يوسف
الكاثوليك
السفري البابوي يف لبنان
املونسنيور جوزف سبيتاري يف
املقر البطريركي يف الربوة،
وحبث معه شؤونا كنسية حملية
واقليمية .
واطلع العبسي سبيتاري على
جلهة
البطريركية
«نشاط

جراء
املتضررين
مساعدة
انفجار املرفأ واالستمرار بتوزيع
املساعدات العينية والغذائية
والطبية واآللية املتبعة اليصاهلا
اىل مستحقيها» .
بدوره ،اثنى سبيتاري على
«دور البطريركية يف هذه
املرحلة احلرجة من تاريخ لبنان
واشاد بالشفافية املتبعة يف
عمليات املساعدة».

 1367إصابة جديدة و 6وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ،أمس األول اخلميس ،عن تسجيل 1367
اصابة جديدة بفريوس كورونا و  6حاالت وفاة ،وبلغت نسبة
الفحوصات االجيابية  9.9باملئة.

مسؤول بريطاني زار لبنان افرتاضيا وأكد
احلريري:اذا
عملنا حبسب املبادرة استمرار دعم بالده :لالسراع بتشكيل حكومة
الفرنسية باستطاعتنا فعالة تنفذ اإلصالحات وعلى حكومة تصريف
االعمال القيام بالكثري
اخلروج من االزمة
واعادة اعمار بريوت
اعترب الرئيس سعد احلريري
يف حديث تلفزيوني «ان
هناك استقواء بالسالح
وشعور بفائض القوة،
كشف املواقف من املبادرة
الفرنسية وكلنا مسؤولون
مبا فيهم حنن منذ  16سنة،
وعلى اللبنانيني ان حيددوا
من هو مسؤول بشكل اكرب
او اصغر ،وارفض حتميل
كل املشاكل اىل سعد
احلريري».
واشار اىل ان «املبادرة
الفرنسية ال تزال قائمة»،
الفتا اىل «ان يف لبنان
مشروعني :مشروع حزب
اهلل وامل املرتبط باخلارج
ومشروع لبنان اوال».
وقال« :اذا عملنا حبسب
املبادرة الفرنسية فنحن
باستطاعتنا اخلروج من
االزمة واعادة اعمار بريوت
دائما اتهم بان قليب
طيب واتنازل ولكنين
مل اقدم التضحيات اليت
قدمتها من اجل شعبييت
بل من اجل جتنب الفراغ
واالنهيار» ،مؤكدا رضوخه
للبنان وللمبادرة الفرنسية
وللمواطن اللبناني».
ورأى احلريري ان حزب
اهلل وامل عطال املبادرة
الفرنسية اليت كانت من
شأانها ايقاف االنهيار
وحتى االن ال افهم ملاذا
اوقفاها ..ورمبا اعتربا ان
هذه حلظة جلعل االخرين
يرضخون.
وقال« :مببادرتي حول
اعترب
الشيعي
الوزير
ان هناك من يريد ان
يأخذ شيئا وان حيصل
على اشياء اضافية وال
يكتفي».
اضاف »:بعد استقاليت
شددت يف حال عودتي
حكومة
تشكيل
على
ووقتها
اختصاصيني
مل يسري باسيل وجعجع
وجنبالط بتسوية سعد
احلريري رمبا ألنه كان لكل
واحد منهم اجندة ،واكدت
وقتها ان الطريقة الوحيدة
للخروج من االزمة خلط
االوراق وافكار مبتكرة
بعدما اكتشفت انه رمبا
طريقة عملنا خالل  15سنة
مل تكن موفقة».
واعترب ان «حكومة حسان
دياب كانت عبارة عن
اختصاصيني لكن من اتى
بهم االحزاب ولذلك رأينا
ماذا فعلت تلك احلكومة
خالل سنة».

سري فيليب بارتون

أعلنت سفارة اململكة املتحدة
يف لبنان ببيان ،أن «وكيل
الوزارة الدائم يف وزارة
اخلارجية والكومنويلث والتنمية
الربيطانية (Permanent Under-
 )Secretaryسري فيليب بارتون
قام بزيارة افرتاضية إىل لبنان،
نقل خالهلا دعم اململكة املتحدة
املستمر والطويل األمد للشعب
اللبناني ،داعيا القادة اللبنانيني
اىل وضع مصاحلهم الشخصية
جانبا واإلسراع بتشكيل حكومة
جديدة».
ولفت البيان اىل أن بارتون
«اطلع من كل من مدير وممثل
برنامج األغذية العاملي يف
لبنان عبد اهلل الوردات وممثلة
منظمة الصحة العاملية يف لبنان
الشنقيطي
إميان
الدكتورة
واملدير اإلقليمي للبنك الدولي
يف الشرق األوسط ساروج
كومار جا ،على ما تقوم به
األمم املتحدة ملساعدة لبنان يف
مواجهة التحديات العديدة».
وذكر أنه «مع الشركاء احملليني
والدوليني الذين يقدمون برامج
ممولة من اململكة املتحدة ،اطلع
فيليب أوال على استجابة اململكة
املتحدة الفورية لتفشي فريوس
كورونا منذ آذار املاضي
والنفجار مرفأ بريوت املدمر
يف  4آب ،باإلضافة اىل دعم
اململكة املتحدة الطويل األمد
للتعليم والقطاعات اإلنسانية
واالقتصادية.
كما واستمع من أحد أفراد
الفريق الطيب الربيطاني الذي

يقوم بتدريب العاملني الصحيني
يف مستشفى صيدا احلكومي،
كجزء من فريق الطوارىء الطبية
الربيطاني للمساعدة يف السيطرة
على انتشار فريوس كورونا
الذي زاد صعوبة بعد االنفجار
املدمر يف مرفأ بريوت».
وأشار البيان اىل أن «فيليب
أعطي أيضا نبذة عن التحديات
اإلنسانية واملتعلقة بالتعليم يف
مجيع أحناء لبنان ودعم اململكة
املتحدة للمجتمعات املضيفة
واألكثر ضعفا».
ولفت البيان اىل أن بارتون
«التقى وزير اخلارجية يف
حكومة تصريف األعمال شربل
وهيب ،وناقش معه التحديات
اليت يواجهها لبنان واملعاناة
والوضع
لشعبه
املستمرة
االقتصادي املرتدي ،مشددا
القادة
عمل
أهمية
على
السياسيني يف البالد على
ختفيف معاناة اللبنانيني».
ويف نهاية زيارته ،قال بارتون:
«سرني االطالع على دعم اململكة
املتحدة للبنان بهدف ختفيف
بعض من معاناة شعبه والفئات
األكثر ضعفا فيه .لكن هذا ال
يكفي حبد ذاته ،إذ جيب تشكيل
حكومة جديدة وفعالة على وجه
السرعة لتنفيذ اإلصالحات اليت
طال انتظارها .كما قلت لوزير
اخلارجية شربل وهيب أن هناك
الكثري من العمل يتعني القيام
به اآلن من قبل حكومة تصريف
األعمال ملعاجلة املشاكل اليت
تواجه الشعب اللبناني».

وهبه حبث مع سفري اسبانيا يف التحضريات
لزيارة نظريه لبنان االسبوع املقبل

وزير الخارجية شربل وهبة مستقبال السفري خوسيه ماريا فريي

اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني يف حكومة تصريف
االعمال شربل وهبه ،سفري
اسبانيا خوسيه ماريا فريي،
وحبث معه يف التحضريات

لزيارة وزير خارجية اسبانيا اىل
لبنان االسبوع املقبل.كما التقى
وهبه كال من القائم بأعمال
والقائمة
سفارة باراغواي
بأعمال سفارة السويد.
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لــبنانيات

يزبك يف لقاء مع عشائر وعائالت بعلبك:
قبالن حذر من االجنرار خلف الغرائز والعصبيات
ترك األمور على ما هي عليه يوصلنا لشريعة الغاب ودعا اىل تشكيل جبهة واسعة ملقاومة التطبيع

زعيرت :للعودة إىل تطبيق وثيقة وقسم اإلمام الصدر

الشيخ يزبك مستقبال وفد عشائر وعائالت بعلبك الهرمل
اعترب الوكيل الشرعي العام
لالمام اخلامنئي يف لبنان
الشيخ حممد يزبك أن «املظاهر
املسلحة هنا وهناك ،ال يقبل
بها أهلنا آل مشص وآل جعفر،
وال تقبل بها عشائر وعائالت
منطقة بعلبك اهلرمل ،وال نقبل
أن يكون بني بعضنا البعض
حواجز ومناطق منفصلة عن
بعضها ،بل جيب أن نكون
مجيعا يف موقف واحد ،ندين
من يرتكب جرمية ،فهناك دولة
وهناك قضاء هو الذي حيدد
أين احلق وأين الباطل ،وحنن
مع تسليم القضاء ليحكم باحلق
هلذا أو ذاك ،ألن األمور إذا
تركت نصل إىل شريعة الغاب،
وشريعة الغاب هي اخلطر على
البشرية».
كالم يزبك جاء خالل استقباله
يف مكتبه يف بعلبك ،وفدا
من عشائر وعائالت بعلبك
اهلرمل ،يف حضور النواب:
حسني احلاج حسن ،غازي
زعيرت ،علي املقداد وإيهاب
محادة ،مسؤول منطقة البقاع
يف «حزب اهلل» الدكتور حسني
النمر ،مسؤول قطاع بعلبك
يوسف حيفويف ،ممثل قيادة
إقليم البقاع يف حركة «أمل»
مصطفى السبالني وفاعليات
سياسية واجتماعية ،للتباحث
يف اخلطوات اآليلة إىل طي
صفحة اخلالف بني عشريتي
جعفر ومشص.
ورحب يزبك باملشاركني يف
اللقاء ،وقال« :هذا املكتب
هو لولي أمر املسلمني وكلنا
ضيوف حتت رايته ،راية
العزة والكرامة ،والشكر لكل
من سبق والتقى آل جعفر
وآل مشص ،إنطالقا من هذه
الغرية والدوافع اإلنسانية،
ومن خصال العشائر والعائالت
الكرمية أال يبيت اإلنسان يف
بيته وجاره يتأمل أو مغبون أو
مظلوم ،وهذه املنطقة تتمتع
بهذه الروحية والكرامة ،وإننا
نشد على أيدي اجلميع ملثل
هذه اللقاءات من أجل أن نواجه
أمرا مزعجا للجميع».
واضاف« :حنن ال نريد أن
يعتدي أحد على أحد ،وال أن
خنسر نقطة دم من أي إنسان،

ألننا حباجة إىل هذه الدماء
وإىل هؤالء األشخاص ،وحباجة
إىل هذه القوة اليت نعتز بها
يف مواجهة العدو اإلسرائيلي،
فليس منا عدو ،وال فينا عدو،
وإن تعددت األلقاب واألمساء
والكنى».
وتابع« :حنن اليوم يف ذكرى
أربعني اإلمام احلسني الذي
ضحى بكل ما لديه من أجل
كرامة اإلنسان واإلنسانية ،ومن
أجل أن يرفع الغنب والظلم،
فاألوىل بأتباعه أن يطبقوا هذا
الشعار على أنفسهم ليتمكنوا
من أن يصلحوا اآلخرين.
اهلدف واحد بأن جنمع أهلنا مع
بعضهم البعض ،ونقضي على
هذه احلالة اليت تزعج اجلميع،
وليست ملصلحة أحد».
واردف« :تشرفت باألمس
بزيارة أهلنا آل مشص ،واليوم
سنتوجه لزيارة أهلنا آل جعفر
للحديث بنفس املعطى ،فهذه
احلواجز واملظاهر املسلحة يف
وجه من؟ القوي هو قوي بأهله،
حنن نقوى ببعضنا البعض ،وال
نستقوي على بعضنا البعض،
وهذه القوة جيب أن نوظفها
يف مواجهة العدو اإلسرائيلي.
قد حيصل خطأ ما أو عمل مدان،
لكن اخلطأ ال يعاجل باخلطأ ،وإذا
ارتكب أحد جرمية أو أقدم على
عمل غري مقبول ،فال تعمم
املسائل على كل الناس،
وال حيوز ترويع أهلنا والنساء
واألطفال ،وال جيوز أن نعطي
صورة غري الئقة لكرامة الناس
مجيعا ،وإذا حصلت مشكلة
حمدودة فلنرتكها حبدودها،
كلنا أهل وعلينا أن نتحاور فيما
بيننا لنصل إىل تفاهم».
وقال« :هناك كرام وحكماء
وعقالء يف عشريتي جعفر
ومشص ال يرتضون مبا حيصل،
ولكن عندما تفلت األمور تصبح
يف مكان آخر ،وإننا بتعاوننا
ووحدة كلمتنا وبالتزامنا مننع
أي حالة سلبية أو اعتداء،
وليتحمل من يرتكب املشكل
مسؤولية عمله ،ال حيميه أحد
ال من قريب وال من بعيد ،وال
نتوسط له».
وختم يزبك« :املطلوب أن
نكون أكثر وعيا يف مواجهة كل

املشاكل ،وأن حنافظ على قوتنا
ملواجهة األخطار القادمة».

زعيرت

بدوره شكر النائب زعيرت
الشيخ يزبك على هذا اللقاء
«الذي يضم قوى سياسية
وفاعليات وعائالت ،والذي
يهدف للوقوف على ما جيري
يف املنطقة من مشاكل
وأحداث مؤملة للجميع ،وليس
لطرف أو فريق أو عائلة أو
عشرية ،فعندما يقع حدث مثلما
حصل باألمس القريب ،وذهب
ضحيته شخص من أهلنا آل
مشص ألسباب ثأرية ،وهذا
يعيدني بالذاكرة إىل أيام خلت
عندما وقفنا خلف اإلمام موسى
الصدر وخلف احلكماء يف
هذه املنطقة ،ووقعنا الوثيقة
وأقسمنا اليمني ،فماذا حنمل
من هذه الرسالة والقسم؟ ومن
املواقف اليت يوجهها كل يوم
وكل ساعة دولة الرئيس نبيه
بري ومساحة السيد حسن نصر
اهلل إىل أهلنا وجمتمعنا يف كل
لبنان ،وبشكل خاص يف بقاعنا
احلبيب يف بعلبك اهلرمل ،أقول
كالمي هذا بكل أمل وحزن على
ما جيري ،وكل لبنان مير يف
ظروف صعبة».
وقال« :لفرتة ما حسبنا
وكأننا نسينا عادة الثأر،
وحاولنا مجيعا االنتهاء من هذه
العادة السلبية ،وحنن كعشائر
وعائالت حنمل عادات وتقاليد
وأحكاما نفتخر ونعتز بها،
ولكن ما جيري يف هذه املنطقة
لألسف ال يتماشى مع هذه
التقاليد والعادات اإلجيابية
واجليدة ،فليتحمل املرتكب
مسؤولية فعله وعمله ،ونطبق
األقوال باألفعال ،وال نكتفي
بأن نقول حنن عائلة واحدة
وباملمارسة والتطبيق نعود
وننتمي إىل أفخاذنا وأجبابنا
وانتماءاتنا الضيقة ،هذا الوطن
ال يعيش بهذه السلوكية وهذه
العقلية».
وختم زعيرت« :مل نزل ننادي
ونناشد أن هذه املنطقة
حمرومة ،ولكن صدقوني إن
جزءا كبريا من هذا احلرمان،
حنن الشعب اللبناني البعلبكي
البقاعي أحد أسبابه».

وجه رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمري قبالن رسالة يف ذكرى
أربعني اإلمام احلسني (ع) حيا
فيها «زوار االمام احلسني
الوافدين من كل حدب وصوب
اىل كربالء لتجديد العهد والوفاء
مع االمام احلسني ،فهؤالء االبرار
الذين يتكبدون عناء السري يف
ظروف جائحة كورونا الصعبة
امنا جيسدون احلب الذي ختتزنه
قلوبهم يف تعبري وفاء لسيد
شباب اهل اجلنة الذي استحق
هذه املكانة العالية عند ربه
بايثاره وتفانيه وحبه هلل تعاىل
حيث قدم نفسه واهل بيته
وخرية اصحابه يف سبيل اعالء
كلمة اهلل وحفظ دينه وتصويب
مسرية االمة لتكون خرية أمة
أخرجت للناس ،فكان احلسني
صاحب نهضة انسانية حلفظ
االنسان وصون كرامته ،فقام
بثورته املباركة يف سبيل طلب
االصالح يف امة جده رسول اهلل،
فحفظ الدين بدمه وتضحياته».
ودعا الشيخ قبالن املؤمنني
إىل «التزام احلق الذي جسده
احلسني يف ثورته والعودة اىل
مبادئ الدين اليت حتفظ األمة
والوطن من االحنراف عن جادة
احلق ،واوىل واجباتهم ان يكونوا
رواد اصالح وصالح فينحازوا
للحق ويتصدوا للظلم ويكافحوا
الفساد وحياربوا الباطل والشر
وال يستوحشوا يف طريق
احلق وال يتنازلوا عن حقوقهم
مستمدين الصرب والثبات من ابي
عبد اهلل احلسني ،متحملني االذى
والصعاب يف سبيل قضاياهم
احملقة حتى يكونوا حمظني بعناية
اهلل وحفظه ،واهلل ينصر من نصره
وهو نعم الناصر واملعني».
وأكد االمام قبالن «ان الثورة
احلسينية دعوة دائمة اىل
االصالح واالمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،ونداء احلسني إىل
األجيال إن نسري يف طريق احلق
ولو قل سالكوه فننهج مسرية
اإلميان اليت رمسها األنبياء
والرسل والصاحلون وبذلوا
يف سبيلها أعظم التضحيات،
من هنا فاننا نطالب املسلمني
والعرب واللبنانيني بان يكونوا
مع احلق ويتصدوا للباطل بكل
أشكاله الن االحنراف عن احلق
معصية كبرية تورث الفساد
وتستحضر النكبات  ،وهذا ما
حصل مع امتنا يوم ختلت عن
حقوقها يف فلسطني وتوالت
النكبات والويالت على شعوبنا
ودولنا حتى بات البعض يف
موقع املتخلي عن هويته وتارخيه
وتعاليم دينه من خالل التطبيع
مع العدو الصهيوني املغتصب
الصحابها
واملشرد
لالرض
املقدسات
حلرمة
واملنتهك
فيها».
أضاف الشيخ قبالن « :من
هنا ،نؤكد على حرمة التطبيع مع
الكيان الغاصب ،وندعو الشعوب
ودول املمانعة اىل تشكيل جبهة
واسعة ملقاومة التطبيع ودعم
قوى املقاومة باعتبارها راية
احلق اليت تعيد احلقوق املسلوبة
وتردع العدوان وتفشل مكائده
ومؤامراته ،فمواجهة املشروع
الصهيو امريكي واجب على
كل عربي ومسلم وحر ،وليعلم

اجلميع ان هذا املشروع يتحمل
كل تبعات االزمات اليت حلت
يف بالدنا بدءا من نكبة فلسطني
وصوال اىل الفنت واحلروب
املتنقلة من بلد اىل اخر».
وخاطب قبالن اللبنانيني بالقول:
«إن ذكرى أربعني اإلمام احلسني
حمطة جتمع كل اللبنانيني التواقني
إىل اإلصالح فاللبنانيون سئموا
الفساد واالحنراف الذي انهك
االقتصاد الوطين ومحلهم تبعات
اهلدر والصفقات املشبوهة
والرشى وسياسة اغراق لبنان
يف الديون وخدمة فوائدها فضال
عن احتجاز امواهلم يف املصارف،
وهم تواقون إىل تشكيل حكومة
انقاذية قادرة على تنفيذ خطة
اصالحية تنهض باالقتصاد
الوطين وتعيد املال العام
املنهوب وحتفظ النقد الوطين
وتلجم التدهور املعيشي  ،وعلى
اللبنانيني ان يتعظوا مما اصابهم
من نكبات وازمات وويالت بفعل
النظام السياسي الطائفي الذي
حيتاج اىل اصالحات سياسية
تعيد ثقة املواطن بالدولة ليكون
لنا دولة عادلة حيكمها القانون
ويتساوى فيها املواطنون يف
ويكون
والواجبات،
احلقوق
املواطن هو املعيار يف توفري
والرعاية
االجتماعية
العدالة
السياسية».
وطالب قبالن الدولة اللبنانية بـ

«حتمل مسؤولياتها جتاه مواطنيها
بدء بتوفري االمن واالستقرار
انتهاء برعاية شؤونهم املعيشية
والصحية واخلدماتية ،وعليها
ان تتصدى حبزم حلالة الفلتان
االمين اليت شهدتها املناطق
اللبنانية مؤخرا ،ال سيما منطقة
بعلبك اهلرمل ،وحنن اذ نستنكر
ما جرى وجيري من عمليات ثأر
متبادلة ،فاننا نطالب الدولة
ببسط سلطتها ووقف التعديات
واملخالفات ومعاقبة كل معتد،
فاننا ندعو اهلنا يف البقاع اىل
رفض كل اشكال االقتتال
الداخلي واطالق مصاحلات تعيد
املودة والوئام يف ما بينهم،
وحنذرهم من االجنرار خلف الغرائز
والعصبيات اليت جتعل أصحابها
اداة للفتنة ،اليت حذر منها االمام
احلسني يف نهضته املباركة
 ،فاذا اراد اهلنا ان يكونوا
حسينيني حبق فان عليهم التزام
نهج احلق والتصدي للفنت من
منطلق ان اعمال الثأر واالعتداء
باطلة تضعهم مع نهج يزيد ،
وهنا نستحضر مساعي وجهود
االمام السيد موسى الصدر يف
الدعوة اىل اصالح ذات البني
ونبذ منطق الثأر والعدوان ،الننا
نريد من اهلنا ان يكونوا اهل خري
واصالح ملتزمني نهج احلق الذي
سار عليه االمام احلسني واهله
واصحابه».

بيان صحافي
من :مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا
ونيوزيلندا (.)AMEC
املستجد في إقليم ناغورنو كاراباخ.
اع
الموضوع :النز
ّ
التاريخ 05 :تشرين األول (أكتوبر) 2020

بدأ يكتشف العالم من جديد أن التعقيدات الجغرافية والسياسية للمنطقة
عموما على أنها منطقة القوقازأصبحت أكثرحدة في النزاع املستمرمنذ
املصنفة ً
فترة طويلة حول إقليم ناغورنو كاراباخ .ولقد بدأت اضطرابات األيام القليلة
املاضية والنشاط العسكري املستجد بالتأثيرالسلبي على الوجود املسيحي في
اإلقليم املتنازع عليه.
بصفتنا أساقفة وممثلين عن الكنائس الرسولية األسترالية والشرق أوسطية
( ، )AMECيتحتم علينا التعبيرعن قلقنا حيال وضع يمكن أن يتطور إلى أزمة
دولية .كما نخ�شى أن يقع املستضعفون بشكل خاص  -النساء واألطفال وكبار
السن والعجزة  -في صراع ليس من صنعهم.
طويال من
عالوة على ذلك ،ال يمكن التغا�ضي على أن الشعب األرمني عانى
ً
اضطرابات كثيرة في حياته املجتمعية .على وجه الخصوص ،يجب أن نتذكرأن
األمة األرمنية تعرضت العتداء متعمد ال هوادة فيه وال يرحم أدى إلى ما يشارإليه
بشكل صحيح باإلبادة الجماعية .إن استمرارالدولة التي خلفت اإلمبراطورية
العثمانية في إنكارالواقع التاريخي لإلبادة الجماعية لألرمن يثيربالتأكيد املخاوف
بشأن سالمة املجتمعات األرمنية في املنطقة املتنازع عليها.
فورا باملعاهدات
إننا نحث جميع املشاركين في النزاع الحالي على االلتزام ً
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة .وفوق كل �شيء ،يجب قبول واحترام وحدة
أرا�ضي األغلبية األرمينية .لقد حدثت بالفعل خسائركبيرة في األرواح وأضرارمادية
جسيمة في املمتلكات ،لذا يجب عدم السماح للوضع بالتصعيد.
بصفتنا ممثلين عن جماعات مسيحية ،فإننا ندين ونكره الظلم والعنف ،وندعو
كل من يقرر شؤون األمم إلى التحرك بسرعة وبشكل نهائي الستعادة النظام
وضمان استمرارالسالم في منطقة النزاع.
بثقة ال تتزعزع في لطف الرب الصالح ،نكل إليه جميع الذين ماتوا في االضطرابات
الحالية ،ونطلب الشفاء العاجل والكامل ملن أصيبوا بجروح وعودة املشردين،
دائما.
راجين أن يجد املفجوعون فيه عز ًاءا ً
كما ندعو جميع مؤمنينا للصالة بال انقطاع من أجل أن يمنح ربنا ومخلصنا،
يسوع املسيح ،أميرالسالم ،سالمه األبدي للبشرية جمعاء ،وال سيما في منطقة
ناغورني كاراباخ هذه األيام.
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مـقاالت وتـحقيقات

هـل يـعود ديـاب عـن اسـتقالته؟
إيلي الفرزلي

مر شهران على استقالة حسان دياب .يف الظروف العادية شهران
ّ
من تصريف األعمال يؤديان إىل إنهاك البلد ،فكيف إذا كان البلد
منهارًا أص ًال .الفشل يف تشكيل احلكومة ال يعين االستسالم
ملخالفة الدستور والتغاضي عن املسؤولية ،أقله يف السعي إىل
وقف اإلنهيار .وذلك يتطلب يف احلد األدنى تفعيل عمل احلكومة
وعودتها إىل االجتماع ،ويف احلد األقصى عودة دياب عن استقالته،
فهل هذا ممكن؟
عند الثامنة من مساء  10آب ،تسلم رئيس اجلمهورية استقالة
مر حنو شهرين على تصريف األعمال.
رئيس احلكومة حسان ديابّ .
حتى األمل الذي أضفاه تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة
جديدة ضاع مع اعتذاره .الوضع يزداد مأساوية يومًا بعد يوم وسط
توقعات بأن تطول فرتة تصريف األعمال .رئيس اجلمهورية مل يدع
إىل استشارات نيابية جديدة وال إشارات إجيابية بشأن تشكيل
قريب« .تصريف األعمال باملعنى الضيق» يزيد من صعوبة املوقف
حتد من سرعة االحندار
يف ظل احلاجة إىل قرارات تنفيذية ضرورية ّ
يف الوضع املعيشي واالقتصادي والنقدي يف البلد .أما القول بأن
تغيري هذا التفسري يؤدي إىل خمالفة الدستور ،فهو كان ليكون
مفهومًا لو أن السلطة مل تذهب إىل خيار ما يسمى «املوافقة
االستثنائية» لتمرير قرارات تتخطى مفهوم تصريف األعمال .منذ
العام  ،2013ابتكر الرئيس جنيب ميقاتي ،بالتعاون مع الرئيس
ميشال سليمان ،تفسريًا خاصًا لتصريف األعمال (التعميم رقم
 2013/10تاريخ  ،)2013/4/19خلص فيه إىل الطلب من الوزراء
التصرفية
«يف حال أن مثة قرارًا إداريًا يدخل يف نطاق أعمال
ّ
اليت تقتضي الضرورة اختاذه يف خالل فرتة تصريف األعمال
إيداع مشروع القرار رئاسة جملس الوزراء لالستحصال بشأنه على
املوافقة االستثنائية لفخامة رئيس اجلمهورية ودولة رئيس جملس
الوزراء».
األعمال التصرفية ،حبسب قرار صادر عن جملس شورى الدولة
ٍ
أعباء
يف العام  ،1969هي تلك األعمال اليت ترمي إىل «إحداث
ٍ
ٍ
تغيري جوهري على
باعتمادات هامة أو إدخال
التصرف
جديدة أو
ٍ
ّ
سري املصاحل العامة أو يف أوضاع البالد السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية حتت طائلة املسؤولية الوزارية» .منذ ذلك التعميم،
وحتى التعميم الذي صدر عن دياب يف  11آب املاضي ،كل رؤساء
الوزراء اعتمدوا الصيغة نفسها عند استقالتهم أو عند اعتبارهم
حبكم املستقيلني ،على أن يعاد طرح كل القرارات االستثنائية
على احلكومة اجلديدة عند تشكيلها ،على سبيل التسوية.
بالنسبة للخبري الدستوري وسام اللحام فإن هذا النص يستحدث
آلية غري ملحوظة يف الدستور ،وهو ينقل صالحيات جملس الوزراء
اللحام أنه يف حال ُوجد
إىل رئيسي احلكومة واجلمهورية .يعترب
ّ
ظرف استثنائي ،فهذا يستدعي اختاذ أعمال تصرفية تسمح لصاحب
االختصاص باستعادة هذا اجلزء من صالحياته ملعاجلة الوضع .أي
يف هذه احلالة للوزير املعينّ أو جمللس الوزراء املستقيل أن
جيتمع ويتخذ القرار املناسب .علمًا أن ذلك ليس جديدًا يف لبنان.
السوابق عديدة يف هذه احلالة .يف العام  ،1969أقرت حكومة
الرئيس رشيد كرامي مشروع املوازنة بعد استقالتها .ويف العام
 1979اجتمعت حكومة الرئيس سليم احلص بعد استقالتها إلقرار
عدد من القوانني .وكذلك فعلت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي يف
العام  ،2013حيث شكلت اهليئة العامة لإلشراف على االنتخابات.

تمديد «الطوارئ»

مسألة الظروف االستثنائية تعترب مربرًا كافيًا النعقاد احلكومة يف
فرتة تصريف األعمال .الوزير السابق بهيج طبارة يؤكد أن واجب
احلكومة املستقيلة تصريف األعمال إىل أن يتم تشكيل حكومة
جديدة عم ًال مببدأ استمرارية سري املرافق العامة ،ولو باحلد االدنى،
للحؤول دون حصول فراغ يف مؤسسات الدولة .لكنه يضيف إنه
«يف األزمات الكبرية اليت مير فيها البلد يصبح واجبها أن متارس
صالحياتها العادية للتصدي هلذه األزمات ومواجهتها».
أليس البلد يف أزمة كربى حاليًا؟ بعيدًا عن األسباب االقتصادية،
يكفي ان السلطة نفسها اعتربت بعد انفجار املرفأ أن هنالك كارثة
تستدعي إعالن حالة الطوارئ .إعالن يتطلب اجتماع جملس الوزراء،
وصدور القرار مبوافقة ثلثي أعضائه ،والحقًا مبوافقة جملس
النواب .هذا ما حصل يف اخلامس من آب ،لكن متديد حالة الطوارئ
جرى مبرسوم استثنائي ،من دون موافقة جملس الوزراء وال جملس
النواب .أما التمديد الثاني فجاء بطريقة أكثر غرابة ،إذ اكتفت
األمانة العامة جمللس الوزراء بإصدار مذكرة استثنائية مبنية على
املوافقة االستثنائية تسمح بتمديد حالة الطوارئ! الطرفة هنا أن
عدم توقيع رئيس اجلمهورية ملراسيم إعفاء املدير العام للجمارك
واملدير العام للنقل الربي والبحري رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة
املرفأ كانت حجته أن األمر حباجة إىل قرار من جملس الوزراء! هل
إعالن حالة الطوارئ أقل أهمية من إعفاء موظف؟

العودة عن االستقالة

كل ذلك يقود إىل عودة جملس الوزراء إىل االنعقاد ،بوصف ذلك
اللحام يذهب إىل أبعد من ذلك .يسأل أال حيق
أقل األضرار ،لكن
ّ
لرئيس جملس الوزراء العودة عن استقالته؟ مثة سابقة لذلك.

طرح ميقاتي الوحيد القابل للحياة:

مسار جديد لتشكيل احلكومة يبدأ
ماهر الخطيب

يف نهاية السبعينات ،عاد الرئيس سليم احلص عن استقالته،
وقد وافق حينها رئيس اجلمهورية الياس سركيس على ذلك.
بالنسبة ملصدر مطلع ،فإن تلك احلالة ال ميكن أن تنطبق على فرتة
ما بعد الطائف .قبله كان رئيس احلكومة مبثابة موظف أو مساعد
لرئيس اجلمهورية الذي يعينّ الوزراء ويسمي رئيسًا من بينهم.
ال يتجاهل اللحام الفارق يف وظيفة جملس الوزراء ودوره بني ما
قبل الطائف وما بعده ،لكنه يف ما يتعلق باالستقالة وقبوهلا،
فإنه ال يعترب أن األمر خيتلف بني احلقبتني .املشكلة تتعلق بكيفية
حتويل املمارسة الدستورية اليت كانت سائدة إىل نص دستوري
يف الطائف .ولذلك جرى الدمج يف املادة  69بني احلاالت احلكمية
العتبار احلكومة مستقيلة وبني قبول رئيس اجلمهورية الستقالة
رئيس احلكومة .وهو ما مل حيصل يف املادة  53على السبيل
املثال.

طبارة :األزمة الراهنة تفرض انعقاد حكومة تصريف األعمال بشكل
دائم

يف الفقرة السادسة منها التمييز واضح بني األمرين« :يصدر
رئيس اجلمهورية منفردًا مراسيم قبول استقالة احلكومة أو اعتبارها
مستقيلة» .يف املمارسة أيضًا روعي هذا الفارق يف كل املراسيم
اليت صدرت بني العام  1990وبني العام  .2013عندما يستقيل
رئيس احلكومة يصدر رئيس اجلمهورية مرسومًا بقبول استقالته.
منذ استقالة ميقاتي يف العام  ،2013اختلف األمر واستمر يف
عهد الرئيس ميشال عون .صارت املراسيم تصدر باعتبار احلكومة
مستقيلة ليس فقط عند بداية والية جديدة للمجلس النيابي أو عند
انتخاب رئيس اجلمهورية ،بل أيضًا عند استقالة رئيس احلكومة.
هنا يستغرب اللحام كيف لعون الذي يعلن حرصه على صالحيات
الرئاسة األوىل أن يتخلى عن ّ
حقه الدستوري يف قبول االستقالة،
بد ً
للحام أن واقعة
ال من أخذ العلم بها فقط؟ خالصة القول بالنسبة ّ
العام  78ال تزال ممكنة اليوم .وبالتالي ،فإن رئيس احلكومة ميكنه
دستوريًا العودة عن االستقالة ،وميكن لرئيس اجلمهورية املوافقة
على ذلك أو الرفض.

االجتماع فوراً

اللحام أن ال إمجاع على ذلك بني الفقهاء الدستوريني ،لكنه
يعرف
ّ
ّ
يذكر أن احلكومة ال تزال حاصلة على ثقة اجمللس .النائب السابق
اخلبري الدستوري حسن الرفاعي ،على سبيل املثال ،يعارض مبدأ
العودة عن االستقالة .يعترب أن املطلوب لعودة احلكومة إىل العمل
أعدها
هو إصدار مراسيم تعيينها من جديد .أما يف الدراسة اليت ّ
طبارة بشأن تصريف األعمال ،فيعيد التذكري أن املادة  64اليت
نصت على أن «ال متارس احلكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة
ّ
وبعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة إال باملعنى الضيق لتصريف
االعمال» .ويشري إىل أن «احلكومة يف األنظمة الربملانية تستمد
شرعيتها من الثقة اليت مينحها جملس النواب .ويف حال نزع الثقة
او يف حال استقالة احلكومة تبعًا الستقالة رئيسها فإنها تفقد
شرعيتها وتصبح خارج رقابة جملس النواب».
حكمًا ليس النقاش دستوريًا فقط .حبسب التجربة فإن تفسري
الدستور منذ الطائف إىل اليوم مرتبط باملصاحل والتوازنات
ّ
متعذرًا االتفاق على األخذ بدستورية
السياسية .وإذا كان
العودة عن االستقالة ،وإذا رفض دياب املبادرة إىل الرتاجع عن
االستقالة ،فعلى األقل ُيفرتض البدء فورًا بإنهاء حال املراوحة
املستمرة منذ استقالة احلكومة ،بالبحث عن طريقة إلعادة تفعيل
وطبارة .األول يعترب
اللحام
عملها .املربر الدستوري موجود حبسب
ّ
ّ
أن ذلك أمر بديهي يف الظروف االستثنائية ،وهو حكمًا أوىل
من املراسيم االستثنائية املخالفة للدستور ،فيما الثاني يؤكد أن
«األزمة اخلطرية اليت مير بها لبنان ليس فقط تربر عقد جلسة
حلكومة تصريف األعمال ،بل تستدعي ان يكون جملس الوزراء يف
حالة انعقاد دائم ملتابعة املستجدات ومناقشتها واختاذ ما يلزم من
تدابري سريعة ملعاجلتها».

على الرغم من توقف البحث الفعلي يف امللف احلكومي،
ب عن
بعد إعتذار السفري اللبناني يف برلنيمصطفى أدي 
أن ما حصل كشف عن معادلة أساسية تتمسك
املهمة ،إال ّ
بها أغلب القوى الفاعلة ،ال سيما تلك اليت تنتمي إىل
أي التأليف قبل التكليف ،نظرًا
قوى األكثرية النيابيةّ ،
أن اخلالف الذي ظهر مل يتعلق بهوية رئيس احلكومة
إىل ّ
أي إتفاق مسبق ،بل يف
املكلف ،الذي مسي من دون ّ
الصيغة اليت سيؤلف حكومته على أساسها.
ذلك اخلالف ،هو الذي قاد إىل بروز العديد من العقبات،
اليت مل تتوقف عند متسك «حزب اهلل» و»حركة أمل»
حبقيبة املالية ،بل مشلت أيضًا إعرتاضات كانت لدى
معظم الكتل النيابية حول حق رئيس احلكومة املكلف يف
تسمية مجيع الوزراء ،بالرغم من أنه حمسوب على فريق
حمدد ،هو نادي رؤساء احلكومات السابقني
سياسي
ّ
األربعة.
على هذا األساس ،تؤكد مصادر سياسية مطلعة ،عرب
أي اسم اليوم يأتي من باب
الزميلة «النشرة»ّ ،
أن طرح ّ
التسويق السياسي أو اإلعالمي ال أكثر ،ألن اإلتفاق
املطلوب هو حول الصيغة اليت حتول دون العودة إىل
اخلالفات اليت حصلت يف املاضي ،وتشري إىل أنه حتى 
قدم أي صيغة جديدة بإستثناء تلك اليت تقدم
الساعة مل ُت ّ
بها رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي ،اليت ترى أنها
الطرح الوحيد القابل للحياة يف الوقت الراهن ،ال سيما
أنها تعاجل هواجس أساسية لدى خمتلف األفرقاء.
يف هذا السياق ،تلفت هذه املصادر إىل أن صيغة
ميقاتي سبق أن عرضت من قبل قوى األكثرية النيابية
على رئيس احلكومة السابق سعد احلريري ،قبل تشكيل
حكومة تصريف األعمال احلالية برئاسة حسان دياب ،إال
أن احلريري هو من رفض السري بها متمسكًا بالشروط
اليت كان يريد احلصول عليها عرب أديب ،األمر الذي حال
دون تسميته ودون جناح أديب يف إجناز مهمته.
ويف حني تؤكد املصادر نفسها التعامل اإلجيابي مع طرح
ميقاتي ،تشري إىل أن املبادرة من قبل قوى األكثرية
النيابية تتطلب احلصول على املزيد من اإليضاحات حوهلا،
مفصل وواضح ،من دون
أن تعرض بشكل
أن املطلوب ْ
أي ّ
ّ
ّ
جتاهل أن يصار إىل تبنيه بشكل رمسي من قبل رؤساء
احلكومات السابقني ،أو على األقل من قبل احلريري،
املكون السين
الذي يتم التعامل معه على أساس أنه ميثل
ّ
بوصفه رئيس أكرب كتلة نيابية سنية.
على صعيد متصل ،تشري مصادر سياسية أخرى إىل أن
التوافق على صيغة ميقاتي ال يعين التسليم برئاسته
احلكومة املقبلة ،نظرًا إىل أن العديد من األفرقاء يف
قوى األكثرية النيابية ال يفضلون التعاون معه ،وبالتالي
البحث بعد حسم الصيغة سيكون عن هوية رئيس احلكومة
القادر على إدارة املرحلة ،بالتوافق مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وبالتعاون مع رئيساجمللس النيابي
نبيه بري.
وعلى الرغم من أن كل التقديرات تؤكد أن البحث يف امللف
احلكومي سيبقى معلقًا إىل ما بعد اإلنتخابات الرئاسية
تسجل هذه املصادر بعض املؤشرات اليت قد
األمريكية،
ّ
ّ
تدفع حنو إعادة حتريك امللف ،منها اإلعالن عن إتفاق
د اجلنوبية ،الذي وصف بأنه
اإلطار حول ترسيم احلدو 
ورقة قدمت إىل جانب األمريكي يف هذه اللحظة احلرجة،
ّ
ب يف
يستغلها الرئيس دونالد ترام 
حيث من املمكن أن
صراعه مع املرشح عن احلزب «الدميقراطي»جو بايدن.
بالعودة إىل اسم رئيس احلكومة املقبلة ،ترى املصادر
نفسها أن األساس هو املواصفات اليت ينبغي أن يتمتع
بها قبل االسم ،ألنه كما أن اإلتفاق على الصيغة يسهل
عملية التأليف فإن اإلتفاق على املواصفات يسهل عملية
اإلتفاق على اإلسم ،وهنا يربز ما نقل عن رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري الذي حتدث عن أن البحث جار عن رئيس
حكومة عاقل يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات.
ّ
أن العودة إىل
تؤكد املصادر
احملصلة،
يف
السياسية ّ
ّ
ّ
أمساء سبق أن مت رفضها ،كالنائب السابق حلاكم مصرف
لبنان حممد بعاصريي والسفري السابق نواف سالم ،لن
جتدي نفعًا ،فاجلميع يعلم أن هناك أمساء مرفوضة مسبقًا،
وبالتالي املطلوب اإلنطالق يف املسار بشكل سليم:
الصيغة ثم مواصفات رئيس احلكومة ثم امسه أو هويته،
وترجح أن تشهد األيام املقبلة حركة على هذا الصعيد.
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اسـرتاليات

احلكومة تعلن عن موازنة فيدرالية تتمحور حول خلق فرص عمل وسد عجز مبقدار  214مليار دوالر
االقتطاعات الضريبية تشكل
ركيزة التعايف االقتصادي
يف موازنة احلكومة الفيدرالية
للخروج من الكساد الذي مل
تعرف اسرتاليا مثيال له منذ
احلرب العاملية بسبب جائحة
كورونا ،حيث ان ذلك سيتوقف
على الدخل السنوي.
كان من املتوقع أن تبدأ هذه
التخفيضات الضريبية يف عام
 ،2022ولكن مت تسريعها
للمساعدة يف التعايف من
كوفيد .19
هذا يعين أنك إذا كان دخلك
 50ألف دوالر  ،فستوفر 1080
دوالرا يف ظل التخفيضات
ً
الضريبية السريعة وسيحصل
األشخاص الذين يكسبون 90
دوالرا،
ألف دوالر على 1215
ً
بينما أولئك الذين يكسبون 120
ألف دوالر أو أكثر فسيحصلون
دوالرا.
على 2565
ً
وكانت أسرتاليا قد دخلت أول
ركود اقتصادي هلا منذ ما يقرب

حاليا جائحة
عاما وتكافح
من ً 30
ً
عاملية حتدث مرة يف كل 100
عام  ،مما جيعل هذه امليزانية
بالغة األهمية.
بعض اإلجراءات اليت مت اإلعالن
عنها بالفعل تشمل:
• تقديم التخفيضات الضريبية
على الدخل الشخصي وتقدميها
إىل هذه السنة املالية
• سيتم متديد برنامج اإليداع
لقرض السكن األول ملساعدة
 10،000شخص إضايف
•  1.2مليار دوالر لدعم األجور
بنسبة  50يف املائة ملا يصل إىل
 100ألف متدرب جديد
•  7.5مليارات دوالر ملشاريع
البنية التحتية الكربى
•  1.5مليار دوالر للتصنيع يف
ستة جماالت رئيسية
• اإلعفاءات الضريبية للشركات
اليت يبلغ حجم مبيعاتها السنوية
اإلمجالية ما بني  10ماليني دوالر
و  50مليون دوالر.
وقال وزير اخلزانة جوش

كامريات جديدة تصطاد  1000سائق يوميا
بدون حزام أو أثناء استخدامهم اهلواتف

فرايدنبريغ إن أصحاب الدخول
املتوسطة واملنخفضة سيدفعون
ضرائب أقل باملقارنة بعام
 2017/2018تقدر بنحو 2745
دوالر للعزاب و 5490للزوجني
ويدفعان
يعمالن
اللذين
الضرائب.
تؤثر املوازنة اجلديدة على دافعي
الضرائب ومتلقي اإلعانات
ومحلة التأشريات وطاليب اللجوء
وغريهم .إليكم دليل سريع
للراحبني واخلاسرين.
وكشفت احلكومة الفيدرالية،
فيها عن أحد أكرب موازنات
أسرتاليا واألهم منذ نهاية احلرب
العاملية الثانية .املوازنة اجلديدة
هي خارطة الطريق احلكومية من
أجل قيادة االقتصاد األسرتالي
خارج منطقة الركود االقتصادي
والتغلب على الضربات املتالحقة
لتفشي وباء كورونا.

أبرز الرابحني يف املوازنة الجديدة:

دافعو الضرائب :احلكومة ترغب
يف أن تطبق ختفيضات ضريبية
بأثر رجعي إىل تاريخ األول
من يوليو متوز لألفراد ،كما
ستقدم تعويض ضرييب ملرة
واحدة ألصحاب الدخول القليلة
واملتوسطة يف العام املالي
.2021/2020
وقال وزير اخلزانة جوش
فرايدنبريغ إن أصحاب الدخول
املتوسطة واملنخفضة سيدفعون
ضرائب أقل باملقارنة بعام
 2017/2018تقدر بنحو 2745
دوالر للعزاب و 5490للزوجني
ويدفعان
يعمالن
اللذين
الضرائب.

مشرتو املنزل األول:

التقطت كامريات ذات تقنية
عالية صورا ملا يقرب من
 1000سائق وراكب يف والية
كوينزالند بدون حزام أمان،
ضمن جتربة لوزارة النقل يف
كوينزالند.
وتأتي هذه األرقام بعد شهر
واحد من التجربة األسرتالية
األوىل املتعلقة باصطياد من
ال يرتدي حزام األمان أو من
يستخدم اهلاتف احملمول على
طرق كوينزالند.
واعتمدت التجربة اليت بدأت
يف آواخر يوليو للكشف عن
مستخدمي اهلواتف احملمولة
والشهر املاضي للكشف عن
متجاهلي حزام األمان على
كامريات ثابتة وحممولة نصبت
يف مواقع سرية.
ومتكنت دائرة النقل والطرق
من حتديد أكثر من 3600
خمالفة حمتملة للهاتف احملمول
و  989خمالفة حمتملة متعلقة
حبزام األمان.
وتعليقا على هذا ،وصف
كبري مديري النقل والطرق
الرئيسية أندرو ماهون يف
حديث لشبكة أخبار أي بي سي
هذه األعداد من املخالفات
احملتملة «بالكبرية».
وأضاف «ما زلنا حناول ،إنها
األيام األوىل ،لكن بشكل
ً
يوميا
انتهاكا
مقلق نرى 60
ً
ملخالفات اهلاتف احملمول وحنو

ً
يوميا لعدم ارتداء
انتهاكا
40
ً
حزام األمان».
وتابع قائال «يف هذا اليوم
والعصر ،من املقلق أن يستمر
الناس يف القيادة دون ارتداء
حزام األمان».
ويف العام املاضي ،لقي 219
شخصا حتفهم على طرقات
 27منهم كانوا
كوينزالند
بدون حزام أمان.
كيف تعمل الكامريا؟
تلتقط الكامريات عدة صور
ملقدمة
الداخلية
لألجزاء
املقصورة ،مبا يف ذلك لوحات
تسجيل السيارة ،بسرعات
عالية.
يتم بعد ذلك وضع الصور
يف خوارزمية ( برنامج خاص
للتعرف) يبحث عن مؤشرات
لتحديد ما إذا كان السائق
حيمل هاتفا حمموال أو إذا
كان السائق أو الراكب غري
مرتد حلزام األمان .من بعد
ذلك ،حيقق ضابط مفوض يف
ارتكاب االنتهاك.
وبالرغم من عدم إصدار
خمالفات خالل مدة التجربة،
اليت تستمر حتى عيد امليالد،
فمن احملتمل أن تصبح هذه
التقنية متاحة للشرطة إلصدار
خمالفات من أوائل العام
املقبل.
اس بي اس

سيتم متديد العمل خبطة دعم
مشرتي املنزل األول لتشمل
 10,000أس�ترال��ي أضافيني،
ممن يعتزمون شراء منزل جديد
أو بناء واحد.
وطبقا لتلك اخلطة ميكن ملشرتي
املنزل األول أن يدفعوا مقدم
يصل على مخسة يف املائة فقط
حتت مظلة هذا الدعم املتاح من
اآلن وحتى  30يونيو حزيران من
العام القادم.

قطاع التصنيع:

كشفت احلكومة ع��ن مبادرة
بقيمة  1.3مليار دوالر حتت مظلة
اسرتاتيجية التصنيع للحكومة
الفيدرالية ،حيث سيتم استثمار
ه��ذا املبلغ يف س��ت قطاعات
رئ��ي��س��ي��ة ذات أول���وي���ة هي:
الطعام والشراب ،والتعدين،
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة ،وإع���ادة
ال��ت��دوي��ر ،وال��ط��اق��ة النظيفة،
والدفاع والفضاء.

املتقاعدون:

بعد أن تلقوا منحة مبقدار 750
دوالر أب��ري��ل نيسان ويوليو
متوز ،سيتلقى املتقاعدون منحة
جديدة مبقدارة  250دوالر يف
ديسمرب كانون األول ومارس
آذار.

الشباب الباحثون عن عمل:

نظام االئتمان اجلديد اخلاص
بتوفري فرص عمل للشباب
حتت مظلة برنامج JobMaker

يهدف على تشجيع أصحاب
األعمال على توظيف أشخاص
ترتاوح أعمارهم بني  16عاما
إىل  35عاما ممن يتلقون إعانات
.JobSeeker
هذه األموال سيتم دفعها
للشركات بواقع  200دوالر
أسبوعيا لكل شخص حتت 30
عاما و 100دوالر أسبوعيا عند
توظيف شخص بني  30إىل 35
عاما ،على أن يعمل املوظفون
اجلدد ملدة  20ساعة يف األسبوع
على األقل.
النساء :كشفت احلكومة عن حزمة
مبقدار  240مليون دوالر تهدف
إىل دع��م مشاركة النساء يف
قوة العمل واالستقالل املاضي
يف ظل تفشي وباء كورونا.
أكثر من  25مليون دوالر من
هذه احلزمة سيتم توجيهها
إىل فرص التأهيل املهين يف
جماالت العلوم والرياضيات
واهلندسة والتكنولوجيا.

الصحة النفسية:

ع��دد جلسات ال��ع�لاج النفسي
املدعومة من امليديكري سيتم
مضاعفتها من  10جلسات سنويا
إىل  20جلسة ،حيث ستضخ
احلكومة  148مليون دوالر على
خدمات الصحة النفسية خالل
العام املالي اجلاري.
األموال سيتم توجيهها حنو 15
من «عيادات الصحة النفسية
احملسنة» وكذلك خدمات الدعم
النفسي مثل Beyond Blue
Kidsو
وLifelineوHelpline

.Headspace
اجلامعات :ستقدم احلكومة متويال
إضافيا مبقدار مليار دوالر لدعم
قطاع اجلامعات يف ،2021/2020
لتضيف إىل ما أعلنته سابقا عن
توجيه  300مليوت دوالر لدعم
 12,000مقعد يف اجلامعات.

أبرز الخاسرين يف املوازنة
الجديدة:

املهاجرون مع أطفال :سيتم
وضع حد أقصى ألماكن مل مشل
العائالت خالل العام املالي
77,300
مبقدار
2021/2020
تأشرية ،منها  72,300تأشرية
خمصصة للشريك ،ما يعين أن
األطفال لديهم  5,000تأشرية
فقط.
كما يتم تطبيق امتحان للغة
املتقدمني
على
اإلنكليزية
لتأشرية الشريك من أجل اهلجرة
على أسرتاليا.

املهاجرون غري املهرة:

تقدر احلكومة أن املهاجرين
اجل��دد إىل أسرتاليا بعد فتح
احلدود الدولية ،ستكون نسبة
أصحاب تأشريات العمال املهرة
فيهم الثلثني ،حيث تسعى
احل��ك��وم��ة إىل ج��ذب «األفضل
واألمل���ع» ملساعدة البلد على
التعايف االقتصادي.

املهاجرون من خارج أسرتاليا:

ق��ال��ت احل��ك��وم��ة إن��ه��ا ستمنح
األول��وي��ة لطلبات التأشريات
املقدمة من داخل أسرتاليا ممن
يعيشون يف أحد املناطق الريفية

وطلبات تأشرية الشريك الذي
يعيش راع��ي ال��ت��أش�يرة فيها
خارج املدن الكربى أيضا.
فرض متطلبات إجادة اإلنكليزية
على تأشرية الشريك وزيادة
عدد األماكن املتاحة

طالبو اللجوء:

برنامج ال��ت��أش�يرات اإلنسانية
س��ي��ت��م وض���ع ح��د أق��ص��ى له
مبقدار  13,750مكان .وتعهد
وزير األمن الداخلي بيرت داتون
باالستمرار يف عملية «احلدود
السيادية» واليت تهدف إىل منع
طاليب اللجوء الذين يصلون إىل
أسرتاليا بالقوارب من االستقرار
بشكل دائم يف البلد.
وسيتم ختصيص  41.4مليون
دوالر لتمويل اتفاقية التعاون
إندونيسيا
مع
اإلقليمي
واليت تساعد على تنفيذ تلك
االسرتاتيجية.

االقتصاد األسرتالي:

ع��ج��ز ق��ي��اس��ي مب��ق��دار 213.7
مليار دوالر يف املوازنة ،ودين
ي��ص��ل إىل ذروت����ه يف يونيو
حزيران  2024بقيمة  966مليار
دوالر ،باإلضافة إىل أول ركود
اقتصادي منذ  30عاما ،وأقل
من��و يف م��ع��دالت السكان منذ
أكثر من  100عام.

البطالة:

ستصل إىل  8يف امل��ائ��ة يف
كانون األول ،وأسرتاليا تواجه
أزم��ة اقتصادية غ�ير مسبوقة
على مجيع األصعدة
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مـقاالت وتـحقيقات

سالمة وجلنة املال يرمسان املسار حنو «جهنّم»
محمد وهبة

حياول «حزب املصرف» أن خيلق مسار «أمر واقع»
لتحديد اخلسائر وتصفيتها وإعادة هيكلة القطاع
ّ
املصريف .مسار
قوتان :جلنة املال
جتندت له ّ
واملوازنة اليت عادت إىل عقد اجللسات لتناقش
صيغة جديدة من ّ
خطة احلكومة ومشروع الـ»كابيتال
كونرتول» النائم يف أدراجها ،وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة الذي طلب من املصارف إبالغه ضمن
مهلة أقصاها  20تشرين األول ،خططها لتحديد
اخلسائر واملؤونات وزيادة الرساميل .خمطط «حزب
املصرف» استغالل الفراغ يف السلطة إلطالق يد
ّ
سالمة يف تغطية اخلسائر بطبع العملة
وتضخم
ّ
«جهنم».
األسعار .هذا هو املسار حنو
من الالفت أن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
وجلنة املال واملوازنة النيابية
يتحركان معًا يف حلظة
ّ
الفراغ السياسي .يسابقان زمن التشكيل احلكومي
ّ
«خطة التعايف
لفرض مسار «أمر واقع» يلغي
احلكومية» ويسمح لسالمة باستعادة السيطرة على
حتديد نسبة اخلسائر يف القطاع املصريف (مصرف
لبنان واملصارف) ،وتوزيعها «على ذوقه» إلطفاء
ّ
اخلسائر
بالتضخم أو ًال والفوز بعقارات الدولة
كتعويض ،ثانيًا .سبق أن ُجّرب «ذوق» سالمة منذ
مطلع التسعينيات ،فأظهر أنه ينحاز تلقائيًا حنو فئة
الـ  1%من املودعني واللبنانيني والسكان .فأصحاب
الثروات كانوا األكثر استفادة من قروض السكن
املدعومة الفوائد ،وهم الذين جنوا أرباحًا هائلة من
ريوع الفوائد الباهظة لسنوات وسنوات .من أبرزهم
أصحاب املصارف الذين ضاعفوا رساميلهم عشرات
املرات من أرباح مصدرها األساسي الدين العام،
وكونوا حمافظ عقارية هائلة احلجم ومل يكتفوا
ّ
بذلك .فقد مسح هلم سالمة باستعمال ودائع الناس
بالدوالر لفتح فروع يف اخلارج وشراء مصارف يف
مر العقود الثالثة األخرية،
أكثر من  20دولة… على ّ
ّ
َخ َد َم سالمة هذه
س» قنوات إعادة
«هند
القلة.
َ
َ
ّ
توزيع الثروة ليمنح
القلة النسبة األكرب مما يرسله
مغرتبو لبنان.
املسار نفسه
يتكرر اليوم على وقع االنهيار الذي
ّ
ّ
أنتجته
القلة مبختلف فئاتها السياسية واملالية.
فسالمة يقود املعركة على اجلبهة النقدية – املصرفية،
وجلنة املال واملوازنة تقود جبهة التشريع.
ّ
خطة بصيغة جديدة؟
تشكيالت «حزب املصرف» حتاول تسريع
التقدم
ّ
على اجلبهتني؛ فقد كان الفتًا أن تعقد جلنة املال
واملوازنة جلسة حضرها وزير املال غازي وزني
وأبلغهم فيها أن املستشار املالي «الزار» وافق
على تقديم صيغة جديدة من ّ
خطة التعايف ليست
مبنية على أي أرقام .نواب مشاركون يف اجللسة
قالوا إن الصيغة اجلديدة هدفها أن «يكون فيها
إعادة ترتيب ألولويات تغطية اخلسائر» .ما فهمه
النواب ،أن الرتتيب السابق الذي كان
ينص على
ّ
أن رساميل املصارف
تتحمل اخلسائر أو ًال ،ثم
ّ
ّ
اإلنقاذ من الداخل عرب املودعني ،صارت خمتلفة
لتصبح «احلكومة
تتحمل اخلسائر أو ًال ،ثم مصرف
ّ
لبنان ،ثم املصارف ،واخريًا املودعون» .عمليًا،
هذا هو اقرتاح «حزب املصرف» الذي يسعى إىل
السطو على عقارات الدولة اليت
يقدرها بنحو 40
ّ
مليار دوالر .ذريعته أن املصارف أعطت دوالرات
املودعني إىل مصرف لبنان ،وهذا األخري أعطاها
للدولة اليت نهبتها وسرقتها ،لذا يريد الـ  40مليار
دوالر (العقارات) كتعويض له.
أكثر من شخصية لديها صالت بالفريق العامل
ضمن جمموعة «الزار»ّ ،
أكد أن احلديث عن صيغة
جديدة ليس حقيقيًا .فما حصل هو أنه يف االجتماع
األخري الذي ُعقد بني «الزار» وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة وجلنة الرقابة على املصارف ،وعدهم
هذا األخري بإعطائهم كل األرقام اليت يطلبونها،
وخصوصًا أن األرقام اليت حبوزتهم عن القطاع
املصريف تعود آلخر نيسان املاضي وقد طرأت
عليها تعديالت جوهرية .هذا الوعد مل يتحقق لغاية
أي صيغة جديدة
يتحدث الوزير؟ أم
ّ
اليوم« ،فعن ّ
يتحدث بلسان سالمة؟».
أنه
ّ
ّ
ومل تكن مسألة الصياغة اجلديدة
للخطة هي املسألة
الوحيدة على جدول أعمال اللجنة ،بل نوقش موضوع
الـ»كابيتال كونرتول» .كان هذا املشروع نائمًا
منذ أكثر من أربعة اشهر يف أدراج اللجنة .يومها
محله الوزير السابق جربان باسيل إىل رئيس جملس
بري واتفق الطرفان على أن املشروع
النواب نبيه ّ
هو مطلب صندوق النقد الدولي جيب إقراره ،لكن
نواب التيار الوطين
احلر وحركة أمل يف جلنة املال
ّ
«نيموه» كل هذه الفرتة!
واملوازنة ّ
سالمة يغافل «املركزي»

ال داعي لالستغراب ،فعلى اجلبهة املصرفية -
النقدية ،مثة خطوات أكثر غرابة .فمن جهة ،يغافل
سالمة ،نوابه وأعضاء اجمللس املركزي،
للتفرد
ّ
بالرد على استفسارات املصارف بشأن تطبيق
ّ
ّ
«حيثها» على استعادة  15%من
التعميم  154الذي
حتويالت املودعني إىل اخلارج ،و 30%من حتويالت
املودعني
«املعرضني سياسيًا» إىل اخلارج أيضًا،
ّ
حر بالدوالر يوازي 3%
خارجي
احتياط
تكوين
من أجل
ّ
من جمموع الودائع بالعمالت األجنبية
(يقدر بنحو 3،4
ّ
مليارات دوالر) ،مهددًا بأن حيال املصرف املخالف
إىل اهليئة املصرفية العليا ،واملصرف املتقاعس
بفرض تدابري ّ
حبقه تندرج يف إطار قانون مكافحة
تبييض األموال.ا
إلاّ أن سالمة نفسه ،وردًا على على استفسارات
املصارف ،منح االخرية شبه إعفاء من موجب احلث،
ّ
الذي «ال
يشكل مبفهومنا ووفقًا لنص التعميم
ً
أي من املصارف
( )154جرمًا جزائيا يعاقب عليه ّ
أو املعنيني املذكورين»… إذًا ،ملاذا صدر التعميم
من أصله؟
يف الواقع ،إن اإلجابة تأتي يف التعميم  .567هذا
التعميم ميكن تلخيصه مبجموعة إجراءات تهدف إىل
حتديد اخلسائر يف القطاع املصريف بعيدًا عن الرؤية
الواردة يف خطة التعايف احلكومية وصندوق النقد
الدولي .فالصندوق اقرتح أن تكون نسبة االقتطاع
على سندات اخلزينة بالدوالر  ،60%ومثلها على
سندات اللرية اللبنانية ،و»الزار» اقرتحت أن تكون
نسبة االقتطاع  75%على سندات اليوروبوندز و40%
على سندات اللرية ،لكن سالمة فرض بتعميمه على
تكون مؤونات مقابل اخلسائر املتوقعة
املصارف أن ّ
بنسبة  45%على سندات اليوروبوندز و 0%على
سندات اللرية ،و 1،89%على توظيفات املصارف
لدى مصرف لبنان .ومبا أن مصرف لبنان حيمل
 5،03مليارات دوالر من سندات اليوروبوندزّ ،
فإنه
يتوقع أن تكون خسائرة  2،26مليار دوالر ،أي مبا
يفوق قيمة املؤونات اليت
ستكونها املصارف على
ّ
توظيفاتها لدى مصرف لبنان واليت ال تفوق مليار
دوالر.
حتى تكون احلسابات أسهل ،فإن مصرف لبنان
سيتكّبد خسائر على سندات اليوروبوندز تفوق
اخلسائر اليت فرضها على حمفظة توظيفات املصارف
لدى مصرف لبنان ،وبالتالي من أين سيأتي مصرف
لبنان باألموال لسداد ما تبقى للمصارف من أموال
يف ذمته؟ ويأتي هذا السؤال ،رغم أن الصيغة
األصلية من «الزار» كانت تسمح ملصرف لبنان
باالحتفاظ خبسائر رأمسالية
مدورة بقيمة  15مليار
ّ
دوالر سيتم إطفاؤها يف السنوات املقبلة.
رساميل وهمية
كذلك ،مسح سالمة للمصارف بتغطية اخلسائر على
فرتة زمنية
متتد لغاية  5سنوات إذا مل حيقق زيادة
ّ
الرساميل ،ولغاية عشر سنوات إذا زيدت الرساميل.
مرت ،وزيادة الرساميل بأموال وهمية ناجتة
سنوات ّ
من إعادة تقييم العقارات اليت ميلكها املساهمون
أو حيملها املصرف ضمن موجوداته .مبعنى آخر،
لن تأتي املصارف بقرش واحد جديد .فبد ًال من
أن يفرض سالمة على املصارف تكوين رساميلها
بدوالرات جديدة تأتي من اخلارج ليتم استعماهلا يف
االقتصاد الوطين (حتى ال جنوع
باحلد األدنى) ،يسمح
ّ
هلا بزيادة الرساميل بفروقات دفرتية ال أحد يعلم
أي معايري سيتم ختمني قيمتها .أص ًال ،ما هي
وفق ّ
القيمة الفعلية هلذه العقارات بعد سنوات من اليوم،
إذا كان مصرف لبنان يطبع (أو ُيصدر) املزيد من
النقد الورقي باللرية إلطفاء اخلسائر بالدوالر؟ منذ
مطلع هذه السنة ولغاية نهاية أيلول ،أصدر مصرف
لبنان نقودًا ورقية بقيمة  13200مليار لرية ،مبعدل
ّ
شهري يبلغ  1470مليار لرية ،بينما معدالت
التضخم
باتت تفوق  90%والتدفقات بالدوالر من اخلارج يف
أدنى مستوياتها...
ويف حال حترير أسعار السلع األساسية ،فإن
ّ
التضخم سيفلت من عقاله .هذا ما يراهن عليه
ّ
«جهنم» اليت صارت حمور نكات
سالمة .هذه هي
الكثريين منذ أيام.
وال يكتفي سالمة بذلك ،بل إن التعميم ّ
يعلق ما كان
مفروضًا على املصارف تطبيقه جلهة اختاذ مؤونات
عامة .التعليق
امتد لغاية  .2024هذه املؤونات كانت
ّ
ّ
ستعيق عملية زيادة الرساميل،
ففضل سالمة إراحة
كله ّ
املصارف منها .فالتعميم ّ
مركب لتقليص كل
األعباء عن رأس املال من أجل «فرز املصارف إىل
من هو قادر على االستمرار ومن هو غري قادر .هذا
األمر له حساباته اخلاصة لدى احلاكم مع السياسيني»
يقول أحد املصرفيني.

مواجهة نقص السيولة ال تكون برفع الدعم فقط:

ما الذي مينع الدولة من استرياد املواد األساسية؟
إ .ف.

خبفة متناهية تتعامل احلكومة ومصرف لبنان مع
قضية دعم املواد األساسية .هل يرفع الدعم أو
ّ
خيفض ،سؤال ال إجابة له بعد .ليس على الناس
سوى انتظار قدرها .وبني احلكومة املستسلمة
ملصرف لبنان واملصرف الذي يقدم أرقامًا ال
ميكن الوثوق بها ،تضيع املسؤولية .وإذا كان
املصرف يعلن أن االحتياطي يكاد ينفد ،فمن
قال إن احلل يكون برفع الدعم .ما الذي مينع
الدولة من استرياد املواد األساسية وإلغاء
هوامش األرباح اليت يستفيد منها املستوردون
وتصل إىل  ٣٥يف املئة؟
النقاش يف خفض الدعم ال يزال عامًا ،لكن
تداعياته بدأت بالظهور حتى قبل البدء بالتنفيذ.
حبسب املعلومات ،فإنه ال جديد يف اخلطوات
اليت تلت اجتماعي القصر اجلمهوري والسراي
احلكومي .يف احلالتني مت التسليم بقدر ختفيض
الدعمُ .
اتفق على دراسة هذا التخفيض مع
الوزارات املعنية ،إىل جانب االتفاق على إطالق
توجه،
بطاقة متوينية .تلك ،ليس واضحًا إىل من ّ
هل إىل اللبنانيني مجيعًا ،ويكون بالتالي اهلدف
منها حرمان الفلسطينيني والسوريني حصرًا من
موجهة إىل الفئات
االستفادة من الدعم ،أم تكون ّ
احملتاجة واليت ال ميكن حتديدها من دون وجود
قاعدة بيانات ومعايري واضحة لتوزيع األسر؟ على
األقل تؤكد مصادر وزارة الشؤون االجتماعية أن
أحدًا مل يطلب منها أي إحصاء أو دراسة .طموحها
األقصى هو تعديل الئحة األسر األكثر فقرًا،
واليت تضم حاليًا أقل من  ٣٠ألف أسرة ،فيما
التقديرات تشري إىل أن عدد هذه األسر وصل
إىل  ٢٠٠ألف.
إذا كانت صعوبات عديدة حتول دون اعتماد
بطاقة الدعم ،على ما تؤكد مصادر حكومية،
فكيف يعقل أن يكون اجلميع قد ّ
سلم بعدم قدرة
املصرف املركزي على االستمرار يف وترية الدعم
نفسها؟ هل فع ًال ال بديل من ختفيف الدعم ،ثم
ّ
إلغائه؟ وهل ُيدرك من
يتخذ قرارًا كهذا أي تبعات
ستنتج عنه؟ أكثر من اقتصادي جيزم بأن االنفجار
االجتماعي سيكون النتيجة البديهية .ارتفاع أسعار
اخلضار أنزل الناس إىل الشارع أول من أمس،
فكيف سيكون الوضع إذا ارتفع سعر البنزين إىل
 ٧٠ألف لرية أو سعر الدواء مخسة أضعاف؟
املشكلة األساس تتعلق بأرقام مصرف لبنان.
التجربة تشري إىل أن هذه األرقام مل تكن يومًا
موثوقة .يكفي أنه حني طلبت رئاسة احلكومة
يف بداية العام معلومات عن موجودات املصرف،
كانت النتيجة أن ّ
سلم سالمة رئيسي اجلمهورية
واحلكومة ورقتني مكتوبتني خبط اليد ومن دون
مدون فيهما ما ملصرف لبنان من أموال
توقيع،
ّ
وما عليه ،ليخلص إىل أن مستوى السيولة يف ١٥
شباط  ٢٠٢٠كان  ٢١،٧٧٦مليار دوالر .للتذكري،
فإن هذه الورقة قدمت حينها لتربير عدم احلاجة
إىل التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز ،ومل
يشر فيها إىل أن االحتياطي اإللزامي غري قابل
للتصرف به ،وهو األمر الذي تتمسك به رئاسة
مر األشهر اليت تلت ،كان دياب
الوزراء .على ّ
يسأل سالمة« :هل نستطيع صرف كل شيء يف
االحتياطي؟» ،وكان األخري جييب بالتأكيد .يف
 ٣٠متوز ،يف آخر اجتماع مالي ُعقد يف السراي،
تغيرّ األمر .حينها كانت املرة األوىل اليت يسمع
فيها اجملتمعون أنه ال ميكن استعمال كل األموال
ّ
املتوفرة .وحتى عندما واجه دياب سالمة بأنه
سبق أن أعلمه بأنه ميكن صرف األموال «حتى آخر
قرش» من املبلغ املوجود يف االحتياطي ،كان
اجلواب هنالك  ١٧.٥مليار دوالر ال ميكنين أن
استعملها هي االحتياطي اإللزامي للمصارف .يف
حول سالمة حتذيره الشفهي إىل حتذير
 ٢٠آبّ ،
موجه إىل احلكومة .جاء يف حتذيره أن
مكتوب
ّ
االحتياطي القابل لالستخدام يكفي لثالثة أشهر
مر
(مليارا دوالر) وأن على احلكومة أن تتصرفّ .
نصف املدة ،من دون أن يتغري شيء .واعتمادًا
ّ
يتبقى شهر ونصف شهر
على ما قاله سالمة،
لتقع الكارثة اليت ّ
حذر منها .شهر ونصف وينفد
االحتياطي ،ويتوقف الدعم .مل خيرج أي من
املسؤولني ،إن كان يف احلكومة أو يف مصرف
لبنان ،ليعلن حقيقة الوضع .لكن أمس حتديدًا

أعلن سالمة نفسه أن «رفع الدعم الشامل عن
الضروريات فيه الكثري من املغالطات ،ومصرف
لبنان سيستمر يف القيام بواجباته من ضمن
االمكانات» .ماذا يعين هذا التصريح؟ أال يدري
سالمة أنه كان أول من حتدث عن رفع الدعم؟ ثم
إذا كان ما يقوله عن املغالطات صحيح ،فلماذا
يصر على الغموض؟ ملاذا ال يعلن على املأل
ّ
احلقيقة اليت يعرفها ،مبا يؤدي إىل إراحة األسواق
والناس؟ هل سريفع الدعم أم ال؟ وإن كان اهلدف
هو ترشيد الدعم ،من خالل تقليص الئحة السلع
املدعومة ،فمتى تعلن هذه الالئحة؟ وقبل ذلك،
أال جيب مصارحة الناس حبقيقة الوضع النقدي،
ما ميلكه مصرف لبنان وما يدفعه على الدعم؟
إىل اليوم ،ال ميكن الركون إىل مصداقية األرقام
املقدمة .السيولة يف أيلول ،حبسب مصرف
لبنان ،تبلغ  ٣٠،٥ألف مليار لرية ،أي ما يعادل
 ٢٠،٣مليار دوالر ،ومع إضافة اكتتاباته باألسهم
األجنبية املقدرة بـ ٧٠٠مليون دوالر ،يكون جمموع
السيولة لديه يقارب  ٢١مليار دوالر .لكن حبسب
حمضر اجتماعه جبمعية املصارف ،الذي أشار فيه
إىل أن قروضه للمصارف اخنفضت من  ٨إىل ٦
مليارات دوالر ،فهل هذا يعين أن السيولة لديه
عما سبق أن
صرح به؟ وبالتالي ،ما هو
اخنفضت ّ
ّ
وضع هذه السيولة حاليًا؟ هل ميتلك املصرف
املركزي  ١٩،٥مليار دوالر أم  ١٥مليارًا؟ وقبل
ذلك ال بد ،حبسب وزير سابق ،من معرفة حجم
الدعم منذ بداية العام إىل اليوم؟ السؤال يهدف
إىل تبيان أسباب النقص يف املوجودات اخلارجية
ملصرف لبنان ،إذ ال يعقل أن يكون الدعم قد
أسهم يف ختفيض السيولة  ١١مليار دوالر خالل
تسعة أشهر (كان املصرف ميلك  ٢٦مليار دوالر
يف بداية العام) ،فيما كل التقديرات تشري إىل
أن هذا الدعم ال ميكن أن يكون قد ختطى جمموعه
 ٣مليارات دوالر ،علمًا بأنه حتى لو اعتمد الرقم
الذي تردده مصادر مصرف لبنان ،أي ما بني
 ٦٠٠و ٧٠٠مليون دوالر ،فإن احلد األقصى
للدعم يكون  ٦مليارات دوالر ،فأين ذهب املبلغ
املتبقي ،والذي يراوح ما بني  ٥و ٨مليارات
دوالر؟ هل صحيح أن املصرف املركزي ُيقرض
ويسرتد ديونه
املصارف بالدوالر األمريكي
ّ
بـ»الدوالر اللبناني»؟

الحكومة ال تثق بأرقام مصرف لبنان لكنها تس ّلمه
إدارة الدعم!

الثابت أن احلكومة نفسها ،حبسب مصادرها ،ال
تثق باألرقام الصادرة عن مصرف لبنان ،لكن
مع ذلك فهي ترتك القرار له ،وتسري كما يشاء،
إن كان يف مسألة االحتياطي أو يف مسألة
«ترشيد الدعم» .لكن السؤال األهم ،على ما
يقول مصدر معين :هل إدارة الدعم االجتماعي
من خالل دعم أسعار بعض السلع هو وظيفة
مصرف لبنان أم احلكومة؟ مصرف لبنان نفسه
يعترب أن قرار الدعم من عدمه هو قرار حكومي،
وهو لذلك اكتفى بإبالغ احلكومة أن االحتياطي بدأ
حتمل مسؤوليتها .ماذا فعلت
ينفد ،طالبًا منها
ّ
األخرية سوى اهلرولة باجتاه البدء بدراسة خيارات
ختفيض الدعم؟ لكن هل هذه سياسة تتناسب
مع الفرتة االستثنائية اليت مير بها البلد؟ وعلى
سبيل املثال ،ما الذي مينعها من وضع اليد على
السيولة بالدوالر لتعرف كيف ميكنها أن تدير
املرحلة املقبلة؟ وهل الدعم بالشكل احلالي هو
الطريقة األفضل للتعامل مع الواقع؟ ما الذي مينع
احلكومة من أن تتوىل استرياد السلع األساسية
بشكل مباشر؟ عندها ،ويف سبيل احملافظة على
مستوى األسعار ،ميكنها أن تلغي هوامش األرباح،
بد ً
ال من استمرار شركات االسترياد يف حتقيق
أرباح هائلة قد تصل إىل  ٣٥يف املئة بالنسبة
ّ
فتحكم الدولة يف االسترياد
إىل بعض السلع.
يسمح هلا بزيادة األسعار بطريقة منطقية ال تؤدي
إىل انهيار جمتمعي ،ويف الوقت نفسه تؤدي إىل
ختفيض فاتورة االسترياد املنتفخة أص ًال .عندها
سيكون منطقيًا أكثر توجيه بطاقات الدعم باجتاه
فئات حمددة ،كسائقي األجرة على سبيل املثال،
بد ً
ال من أن تشمل كل اللبنانيني أو حتى  ٥٠٠ألف
تردد بعد االجتماع األخري الذي عقد يف
أسرة كما ّ
السراي ملناقشة موضوع الدعم.
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مـقاالت وتحقيقات

مشروع قانون يف الكونغرس يعاقب املصارف «يف مناطق حزب اهلل»:

خـطوة أمـريكية نـحو تقـسيم لـبنان؟
يسعى نواب أمريكيون
اىل ابتكار نوع جديد من
العقوبات على املقاومة
وبيئتها ،ذات طبيعة
تقسيمية للبنان .وهذه
العقوبات ،اليت ال تزال
اقرتاح قانون يف جملس
النواب األمريكي ،تسعى
اىل «عزل مناطق تابعة
لنفوذ احلزب» وجعلها
خالية من املصارف،
أي
تواصل
وقطع
مصارف عاملة يف هذه
النظام
مع
املناطق
املصريف العاملي.
احلديث
جتدد
ُيثري
ّ
فرض
عن
أسبوعيًا،
أو
أمريكية
عقوبات
تشديدها على أصدقاء

م .ر.

وحلفاء حزب اهلل يف لبنان ،تساؤالت عديدة حول
جيب التوقف
املستهدف يف املرة املقبلة .لكن ما ِ
عنده هذه املرة هو طبيعة هذه العقوبات اليت
يسعى نواب يف الكونغرس األمريكي اىل تطوير
فعاليتها السياسية مبا خيدم مشروع العزل الذي
تسعى واشنطن إىل تنفيذه حبق املقاومة وبيئتها.
فبعد معاقبة عدد من املؤسسات واألفراد ،تسعى
جهات يف الواليات املتحدة األمريكية إىل ابتكار
نوع جديد من العقوبات تستهدف هذه املرة كامل
البيئة اللبنانية املؤيدة حلزب اهلل ،واملناطق
اجلغرافية اليت للحزب وجود شعيب فيها .فقد
تقدم أخريًا ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية واألمن
ّ
القومي يف جملس النواب األمريكي النائب جو
ويلسون ،مبشروع قانون بعنوان The Hezbollah
Money Laundering Prevention Act of 2020
 .يهدف هذا املشروع إىل «وقف أنشطة غسيل
األموال اليت يقوم بها احلزب يف مجيع أحناء
العامل» ،حمددًا املثلث احلدودي يف أمريكا
الالتينية ،بني الربازيل والباراغواي واألرجنتني.
أما خطورته ،فتكمن يف حتديد منطقة جنوب لبنان
«اليت يسيطر عليها احلزب» .ويشري االقرتاح
اىل ما يسميه «املصارف الصديقة للحزب يف
هذه املنطقة» اليت ستكون حتت مرمى العقوبات،
وهذا يعين أن تصبح منطقة جنوب لبنان خالية
من أي مصرف ،إذ لن جيرؤ أي مصرف ــــ يف
حال صدور هذا القانون ــــ على إبقاء فروع له يف
املناطق اليت تصنفها واشنطن مناطق «خاضعة
لسيطرة حزب اهلل» ،خوفًا من العقوبات.
هذا املشروع يدعمه  12نائبًا أمريكيًا من احلزب
اجلمهوري ،ويقول ويلسون إنه «يعزل املصارف
يف املناطق اخلاضعة لسيطرة هذه اجلماعة
اإلرهابية» .وال تكمن خطورة املشروع حصرًا
يف كونه مقدمة لعزل منطقة لبنانية عن باقي
املناطق ،بل تتعدى ذلك إىل أنه أول إشارة
رمسية عن نيات أمريكية بتقسيم لبنان ،ليس
بشكل دستوري أو قانوني ،وإمنا باملمارسة
والتعامل .وهو ما ستوفره املصارف اليت
«مَلكية أكثر من امللك» ،إذ مل
لطاملا كانت َ
ِ
تكتف بتنفيذ العقوبات حبق األشخاص الذين
تقرر أمريكا معاقبتهم ،ال بل تذهب أكثر يف
حماصرتهم عرب استهداف عائالتهم وأقاربهم ومن
ميت إليهم بصلة ،من دون أن يكون مشمو ً
ال بأي
ّ
عقوبة أمريكية.
ومع أن الواليات املتحدة تعرف جيدًا أن ال عالقة
حلزب اهلل بالقطاع املصريف ،إال أنها مل تتوقف
عن فرض عقوبات على مصارف حبجة أنها تابعة
له .ويف اقرتاح القانون األمريكي اجلديد ،تعبري
جديد هو «املصارف الصديقة للحزب» .وسيكون
هذا الوصف سيفًا مصلتًا على املصارف ،لدفعها
إىل تقديم املزيد من التنازالت واملعلومات إىل
واشنطن .كذلك يسمح هذا التصنيف للواليات
«مجال ترست بنك» الذي
املتحدة بتكرار جتربة
ّ
«أعدمته» وزارة اخلزانة األمريكية عام  ،2019ما
ّ
شكل «صاعقًا» لبدء االنهيار يف القطاع املالي،

تصوير مروان طحطح

بعدما كانت عوامل هذا االنهيار قد تراكمت على
مشهرًا يف وجه
مدى أعوام .وهذا السيف سيكون
َ
برمتها.
املصارف ،كما يف وجه الدولة اللبنانية ّ
صحيح أن االقرتاح ال يزال حباجة إىل وقت
ومشاورات قبل إقراره ،وال ُتعرف بعد صيغته
جلهة كون اإلدارة األمريكية ملزمة بتطبيقه فورًا
أو أن يف مقدورها عدم االلتزام به ،إال أن
ّ
وتبنيه من قبل  12نائبًا
جمرد تقديم االقرتاح،
مجهوريًا ،يدل على وجود نية لدى املمسكني
مبلف لبنان يف واشنطن ببدء ممارسة «الضغوط
القصوى» على حزب اهلل وبيئته ،أسوة بالضغوط
املمارسة على كوبا وفنزويال وإيران وسوريا،
جلهة إقرار عقوبات مجاعية على عموم املواطنني،
بذريعة معاقبة جهة سياسية أو شخصيات أو
تقدم باالقرتاح ليس
«نظام» .فالنائب الذي
ّ
شخصًا هامشيًا يف الكونغرس ،بل هو عضو يف
اللجنة الفرعية املختصة بالشرق األوسط ومشال
أفريقيا واإلرهاب العاملي ،املنبثقة عن جلنة
الشؤون اخلارجية يف جملس النواب األمريكي.
كما أنه رئيس فريق عمل الشؤون اخلارجية
واألمن القومي يف جلنة للنواب اجلمهوريني
احملافظني.
لفكرة التقسيم اليت حيملها املشروع بني سطوره
ممهد هلا.
وجو
أرض خصبة
ّ
ّ

لن يجرؤ أيّ مصرف على البقاء يف جنوب لبنان
خوفاً من العقوبات

ّ
جملة
على سبيل املثال ،املقال الذي نشرته
ّ
احلل
«فورين بوليسي» بعنوان «التقسيم هو
وأعده الباحث
األفضل ملشاكل لبنان املرتاكمة»
ّ
الرئيس يف «مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية» يف العاصمة السعودية
أن «التقسيم
الرياض ،جوزيف كيشيشيان ،رأى ّ
خيار جاد من شأنه أن يساعد يف جتنب األخطاء
ميزت لبنان إىل حد كبري خالل
املتكررة اليت ّ
القرن املاضي».
 .وأضاف إن «من الواضح متامًا أنه بينما يشرتك
اللبنانيون يف السمات املشرتكة ،إال أنهم ال
يستطيعون االتفاق على احلريات السياسية
واالجتماعية األساسية ،واليت ال ميكن احلفاظ
عليها إال من خالل ميثاق سياسي جديد» .وال
شك أن رؤية كيشيشيان للحل ليست تعبريًا
عن وجهة نظر مستقلةّ ،
وأنها تعبري عن سياسة
جهات معينة ،سواء يف اإلدارة األمريكية ،كما
يف ُ
احلكم السعودي.
أما يف لبنان ،فقد عاد احلديث عن التقسيم
من باب السالح ،ومل يعد البعض جيد حرجًا حيول
دون التلويح به ،وآخرهم النائب السابق بطرس
حرب الذي قال يف حديث تلفزيوني أخريًا إنه
«يف حال استمرار بعض الفئات بفرض رأيها
بالسالح أو ببعض القوى أو احملاور ،فإن هذه
الفئة تدفع فئة من اللبنانيني املتمسكني بلبنان
الواحد إىل أن يكفروا به .االستمرار السياسي
بالشكل الذي نسري عليه سيؤدي إىل تقسيم
لبنان».

«كورونا» يف صيدا القدمية« :املوت حق»!
آمال خليل

الثالثاء املاضي سجلت يف مدينة صيدا أربع
وفيات بسبب فريوس «كورونا» ،أضيفت إىل
مخس وفيات سجلت خالل األسبوع املنصرم.
املوت الذي مل يعد شبحًا فرض حال طوارئ يف
املدينة ،تعمل خالهلا البلدية صيدا واجلمعيات
األهلية على رفع الوعي جتاه اجلائحة اليت ال تزال
بالنسبة إىل كثريين جمرد «رشح» ال حيتاج إىل
كل «هذه اهليصة»!
«بلدية صيدا مفلسة وحتتاج إىل الدعم .لذلك
أعلنت أن املدينة منكوبة بالكورونا لتحصل على
األموال» .خالصة توصل إليها الشاب الذي يعمل
يف شركة تنظيفات ،ما ّ
ميكنه من دخول بيوت
املدينة وحماهلا بشكل يومي .هو ،كالكثريين
من أقربائه وجريانه يف صيدا القدمية ،مل يقتنع
يومًا بتدابري الوقاية ،كارتداء الكمامة أو التعقيم.
أمام دكان جارته ،يدخل مع آخرين يف نقاش
حول اجلائحة ،ينتهي بتباين حاد يف اآلراء بني
موافق ومعرتض على وجودها وعلى الوقاية
منها .تنفث اجلارة دخان نرجيلتها على من حوهلا
قبل أن تقول بثقة« :إنه كريب (رشح) قوي
ّ
تتبنى شقيقتها نظرية
ليس جديدًا علينا» ،فيما
املؤامرة ،إذ إن «املستشفيات تعمد إىل تصنيف
املرضى والوفيات كمصابني لتقبض من الدولة
أموا ً
ال عن كل حالة» ،رافضة ،حبدة« ،االدعاءات»
عددت أمساء عديدين قيل إن
بانتشار الفريوسّ .
فحوصات الـ  PCRاليت خضعوا هلا جاءت إجيابية،
مصرة على التشكيك يف إصابتهم« :عندما انتشر
ّ
جنون البقر ،حظينا بتناول اللحم بسعر رخيص.
وعندما شاعت أنفلونزا الطيور ،أختمنا بالدجاج.
وعندما حذروا من تلوث البحر ،تلذذنا بكل أنواع
السمك .وال نزال خبري» .صاحب حمل احلالقة
اجملاور ال ينكر وجود الفريوس ،إال أنه مل يقتنع
جبدوى وضع الكمامة رغم احتكاكه بالعشرات يف
حمل ال تزيد مساحته على مرتين .الكمامة ،بالنسبة
اليه ،ليست ح ًال« .احلل باإلقفال العام ...لكن
هذا مستحيل لعدم قدرة الدولة على تأمني معيشة
الناس يف حال توقفوا عن العمل».
يف أحد األزقة الضيقة اليت تشق حواري صيدا
البلد ،خيرج العجوز من بيته حنو املسجد ألداء
صالة اجلماعة ،كما اعتاد يوميًا .بني بيته
واملسجد ال يرى ضوء الشمس الذي حتجبه األبنية
املتهالكة اليت يسند بعضها بعضًا و»كابالت»
الكهرباء املتشابكة .يتلوى جسده النحيل الذي
تالمسه أجساد املارة من حوله.
نصحه أحدهم بارتداء الكمامة ألنه يعاني أمراضًا
مزمنة .أخرج قطعة بيضاء مييل لونها إىل الرمادي
بسبب اتساخها .وضعها على فمه وهو يتمتم:
«الكورونا عندي يف البيت» ،يف إشارة إىل
الرطوبة اليت تأكل اجلدران والسقف .مسع
العجوز بأن كثريًا من اإلصابات يف صيدا انتقلت
بالعدوى داخل املساجد« .أصلي وأنا جالس على
الكرسي يف إحدى الزوايا بعيدًا عن املصلني»،
قال باطمئنان.
تلك «االجتهادات» ال تقتصر على «العامة» فقط.
أحد املخاتري الذين تستعني بهم وزارة الداخلية
واجلمعيات لرفع مستوى الوعي جتاه الفريوس،
يؤكد أن هناك «تضخيمًا ألعداد االصابات،
واألرقام أقل من ذلك بكثري».
أما الوفيات بسبب كورونا ،فربطها بأن «املوت
علينا حق .الناس تهاب شهر شباط العتقادها
بأنه حيصد أرواح العجائز .واآلن باتت تهاب
كورونا للسبب نفسه .من هنا ،تعددت األسباب
واملوت واحد»!
يبدو التعامل مع كورونا يف صيدا القدمية معقدًا.
ليس بسبب استهتار البعض خبطورته وبتدابري
الوقاية منه فحسب ،بل بسبب معوقات بنيوية
وجمتمعية جتعل من ضبطه مهمة مستحيلة .على
مساحة كيلومرتات قليلة ،يقيم اآلالف ،وسط
كثافة سكانية مرتفعة وظروف غري صحية يف
مساكن ضيقة تضربها الرطوبة بسبب مالصقتها
للبحر .فكيف السبيل إىل حتقيق التباعد االجتماعي
أو احلجر اإللزامي أو الوقائي يف مكعبات
مرتاصة؟
تتحاشى السيدة اجلالسة يف الزقاق التفكري
باحتمال إصابتها هي أو ابنها بالفريوس.
إمكانياتها البسيطة تسمح هلا فقط بارتداء

الكمامة .أما يف ما عدا ذلك ،كالتعقيم والتباعد،
فال قدرة هلا عليه .تسكن مع ابنها يف منزل
كان يف األساس بهوًا صغريًا حتت قنطرة سدت
جوانبه باحلجارة ،فصار منز ً
ال من غرفة واحدة
ومحام« .كل الناس على باب اهلل .ال أحد يتحمل
أحدًا» ،يف إشارة إىل استحالة أن يغادر أحدهما
املسكن يف حال أجرب على احلجر.
يف منزل ال تزيد مساحته على سبعني مرتًا،
أصيبت عائلة كاملة بالفريوس .التقط أفرادها
العدوى من قريب يسكن جبوارهم وميضون
وقتًا طوي ًال معه ،وال سيما يف تناول النرجيلة.
أحدهم كانت عوارضه األصعب« .مات وعاش.
يبست أطرافه والتهبت رئتاه وارتفعت حرارته،
ما استدعى دخوله املستشفى» ،قالت والدته.
األخرية أصيبت أيضًا هي وزوجها وأوالدها
ّ
وكنتها باستثناء واحد تشدد يف الوقاية ،ألنه
يعاني من مرض .رغم شفائهم ،مل تقلع العائلة
عن عاداتها القدمية .يف يوم العطلة ،يتجمعون
يف املنزل الصغري ،يتناولون الطعام والنرجيلة
ويتجولون بني الناس أحيانًا من دون
ويتنزهون
ّ
كمامة ،العتقادهم بأنه باتت لديهم مناعة ضد
كورونا! .أكثر ما آذاهم من تلك اجلائحة ،ليس
انقطاع النفس أو آالم العظام واحلرارة ،بل ّ
جتنب
اجلريان واألقرباء هلم حتى بعد شفائهم« .كأننا
نعاني من اإليدز» ،تشكو الوالدة.

 1150حالة يف صيدا

حبسب رئيس وحدة إدارة الكوارث واألزمات
يف بلدية صيدا ،مصطفى حجازي ،بلغ عدد
اإلصابات الرتاكمي يف صيدا وضواحيها 1343
حالة حتى نهاية األسبوع املاضي .أما جمموع
احلاالت النشطة ،فقد أقفل أمس الثالثاء على
حواىل  ،1150فيما احلاالت اجلديدة اليت سجلت
يف صيدا ،خالل األسبوع األخري ،بلغت  ،200يف
مقابل  41يف خميم عني احللوة و  175يف ضواحي
صيدا .أما عدد الوفيات منذ بدء األزمة فقد بلغ
 15شخصًا .يربط حجازي ازدياد العدد باستهتار
الناس واستمرارهم يف ممارسة أنشطتهم
االعتيادية من العمل إىل املناسبات االجتماعية
وارتياد املطاعم واملالهي الليلية .ولفت إىل أن
الشرطة البلدية ال متلك صالحية لضبط املخالفات
وإجبار الناس على االلتزام ،لكن يلزمها غطاء
ومؤازرة من األجهزة األمنية.

محجورون ...وعائدون من الحجر

يف غرفة نوم بناتها الثالث ،متضي منى (50
سنة) فرتة حجرها اإللزامي بعد تشخيص إصابتها
بكورونا قبل أيام قليلة .بني الغرفة الصغرية
واحلمام اجملاور ،تنعزل يف البيت املؤلف من
طبقتني ،تقيم فيه مع أسرتها وعائلة زوجها.
حتى اآلن ،مل يثبت إصابة أحد من املقيمني
معها ،رغم أنهم يشرتكون يف مجيع األنشطة ،من
تناول الطعام إىل السهرات .أسرتها اليت جنت
من عوارض اجلائحة ،تعاني من اإلرباك بسبب
غياب ربة املنزل« .العائلة كلها عاجزة والبيت
خمروب» ،تقول يف اتصال مع الزميلة «األخبار».
شقيقتها تؤمن هلا األطعمة الكفيلة برفع مناعتها
كالفواكه اجملففة وشوربة اخلضر .أما زوجها،
فيعمل على توفري حاجياتها ويضعها أمام الباب.
لكن سنية ( 22عامًا) مل حتمل هم تدبري أمور
ّ
منزهلا بعد إصابتها بالفريوس .مل تغادر غرفتها
اليت تسكنها مبفردها يف األساس .يف بداية
احلجر الذي استمر  11يومًا ،شعرت بأنها مسجونة
يف زنزانة ضيقة ،قبل ان تبدأ باكتشاف غرفتها
وأغراضها اليت مل تنتبه إىل كثري منها «ألنين
كنت أمضي معظم الوقت خارج املنزل بني عملي
والتنزه والسهر» .أبرز ما أعادت اكتشافه ،آلة
الرياضة اليت كان قد عالها الغبار .مارست
الرياضة والرقص وأمضت وقتًا يف الغناء
ومشاهدة األفالم .واملهم أنها امتلكت وقتًا
كافيًا ملراسلة أصدقاء وأقرباء انقطعت عنهم
منذ مدة طويلة .لكنها اشتاقت إىل «الكزدورة»
بني غرفتها والرباد الذي كانت تقصده بقدر
حتررت
حبها للطعام .بعد التثبت من شفائها،
ّ
ّ
من سجنها الصغري لتخرج إىل السجن الكبري.
«بعض أصدقائي ّ
جتنبوا رؤييت بعد شفائي ألكثر
من أسبوعني».
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مـقاالت وتحقيقات

حقيقة وواقع حدود لبنان مع فلسطني احملتلة وهوية مزارع شبعا الرتسيم والتطبيع و«سياسة بال سياسة»
أمـني حـطيط

مع إعالن اتفاق إطار التفاوض مع العدو «اإلسرائيلي» لرتسيم
ن مع فلسطني احملتلة،
حدود املنطقة االقتصادية البحرية للبنا 
جمددًا مسألة حدود لبنان الربية ّ
ومت اللجوء إىل عبارات
أثريت
ّ
ومصطلحات تستعمل يف غري حملها ،وحفاظًا على حقنا يف
األرض والثروة صونًا لسيادة لبنان على إقليمه جند من
الضروري التأكيد على حقائق ووقائع جيب التمسك بها بشكل
ال حيتمل التأويل أو الشبهة أو التنازل أو التفريط ،حقائق
ووقائع نثبتها كالتالي:

أو ً
ال :حدود لبنان الربية معفلسطني املحتلة

ميس ّ
حق لبنان يف حدوده الربية مع فلسطني
ان أخطر ما
ّ
ّ
احملتلة هو القول إنها حباجة إىل ترسيم ،وهو قول باطل
وخاطئ ويشكل جرمية حبق لبنان وحقوقه يف أرضه .وهنا نؤكد
على ما يلي:
وحدد املنتدب الفرنسي
 1ـ يف العام  1920أعلن لبنان الكبري
ّ
حدوده ،ثم اتفق مع املنتدب اإلنكليزي على فلسطني علىترسيم
د بني فلسطني من جهة ولبنان وسورية من جهة ثانية،
احلدو 
وشكال جلنة عسكرية للتنفيذ برئاسة ضابط فرنسي (بولييه)
وضابط إنكليزي (نيوكمب) وفرغت اللجنة من عملها وأفرغته
أقرتها احلكومتان
يف اتفاقية أمسيت اتفاقية «بولييه نيوكمب» ّ
املنتدبتان وأودعت لدى عصبة األمم اليت صادقت عليها يف
العام  ،1932وبات للبنان منذ ذاك التاريخ حدود نهائية مع
فلسطني.
احتلت فلسطني وإثر حرب اإلنقاذ ّ
ّ
وقع
 2ـ يف العام  1949وبعد أن
لبنان مع «إسرائيل» اتفاقية اهلدنة عم ًال بقرار جملس األمن
أن خط
املتخذ حتت الفصل السابع،
ونصت االتفاقية على ّ
ّ
احملدد باتفاقية «بولييه
اهلدنة يتطابق مع احلدود الدولية للبنان
ّ
نيوكمب» ،وأنشئت هيئة مراقيب اهلدنة ( )OGLملتابعة الوضع
يف امليدان وتسوية النزاعات ومنع االحتكاك .ولكن «إسرائيل»
ومتسك
ألغت اتفاقية اهلدنة يف العام  1967من جانب واحد
ّ
لبنان بها ومل تعرتف األمم املتحد ة بالسلوك «اإلسرائيلي»
األحادي اجلانب.
 3ـ يف العام  1978اجتاحت «إسرائيل»جنوب لبنان وأصدر جملس
األمن القرار  425الذي ألزم «إسرائيل» باالنسحاب اىل احلدود
الدولية دون قيد أو شرط ودون احلاجة إىل تفاوض ،وعهد
إىل قوة عسكرية أممية (اليونيفيل) استالم األرض اليت خيليها
العدو وتسليمها للبنان دون أن يكون هناكاتصال مباشر بني
ّ
احتلت مزيدًا
الطرفني .لكن «إسرائيل» مل تنفذ القرار ،ال بل
من األراضي يف العام  1982مما اضطر جملس األمن إىل التأكيد
جمددًا مبوجب سلسلة من القرارات تلت.
على قراره ّ 425
 4ـ يف العام  2000وحتت ضغطاملقاومة اضطرت «إسرائيل»
للخروج من لبنان وعرضت التفاوض لتنظيم االنسحاب وتوقيع
اتفاقية إجراءات أمنية مع لبنان ،فرفض لبنان العرض ومتسك
تصدت األمم املتحدة ملهمتها
بالقرار  .425وبعد انتظار  22سنة
ّ
احملددة بالقرارين  425و ،426وشكل لبنان جلنة عسكرية للتحقق
ّ
من االنسحاب.
 5ـ حاول الفريق الدولي املواكب لعملية االنسحاب ان يبتدع
خطًا يتخذه أساسًا للتحقق من االنسحاب متجاوزًا احلدود الدولية
املعرتف بها ،ورفض لبنان احملاولة الدولية ألنه رأى فيها
التفافًا على احلقوق اللبنانية وإسقاط ما هو ثابت وابتداع ما هو
خاليف بد ً
قدم الوفد الدولي مشروعه للخط العتيد،
ال منها .وملا ّ
تبي للبنان أنه يقتطع  13منطقة لبنانية لصاحل «إسرائيل» كما
نّ
بضم إليهامزارع شبعا وتالل كفر شوبا .فرفض لبنان املقرتح
ّ
ومتسك بـ
الدولي وناقشه به حتى تراجع عنه يف  10مناطق
ّ
 3نقاط هي رميش والعديسة واملطلة اليت حتفظ لبنان عليها
ق وهو خط األمم
ونشأ بذلك مصطلحان :مصطلح اخلط األزر 
املتحدة الذي خيتلف عن خط احلدود الدولية ،ومصطلح املناطق
املتحفظ عليها وهي ثالث.
 6ـ يف آب العام  2000اكتمل خروج «إسرائيل» من األرض
اللبنانية مبا يف ذلك ثالثة أمخاسبلدة الغجر واملناطق العشر
اليت حاولت األمم املتحدة إبقاءها بيدها ،وبقيت يف مزارع
شبعا ومنطقة العديسة مسكاف عام ،لكنها يف العام 2006
ّ
واحتلت مجيع املناطق اليت حاولت األمم املتحدة منحها
عادت
أهمها وأخطرها منطقة الناقورة
هلا ،وأضافت إليها نقاط أخرى ّ
يف ( )B1وتكون «إسرائيل» قد نفذت عدوانًا على احلدود
الدولية وأطلقت مصطلح النقاط املتنازع عليها الـ  13واعتربت
أن التحفظ يشملها مجيعًا ،ثم أطلقت عبارة «ترسيم احلدود
ّ
ب املرفقة برؤيته للسالم (صفقة
الربية» ثم جاءت خريطةترام 
القرن) ورمست كامل حدود لبنان مع فلسطني احملتلة خبط
أي جعلتها مؤقتة تستوجب التفاوض لتصبح نهائية.
متقطع ّ
 7ـ وعليه نرى خطأ القول أو التمسك بـ «اخلط األزرق» ألنه حيجب
احلدود الدولية ،وخطأ القول بـ «ترسيم احلدود الربية مع
ألن هذا القول يعين االستجابة ملسعى
فلسطني احملتلة»،
ّ
العدو بإسقاط حدودنا الدولية ،وخطأ القول «املناطق الـ 13
ألن التحفظ واقع على  3نقاط فقط أما الباقي
املتحفظ عليها» ّ

بأن
فهو معتدى عليه من قبل «إسرائيل» ،وبالتالي نستنتج ّ
لبنان ليس حباجة إىل ترسيم حدود برية مع فلسطني احملتلة،
فحدودنا ثابتة ونهائية منذ العام  ،1923إمنا هو حباجة اىل إزالة
حد للعبث بها وإعادة املعامل احلدودية اىل
االعتداء عليها ووضع ّ
مكانها بدءًا من النقطة .B1

ثانياً :حدود املنطقة االقتصاديةالجنوبية للبنان

حتى العام  2007مل يكن لبنان قد تعاطى مع حدود منطقته
االقتصادية يف البحر ،وأول حماولة للرتسيم كانت مع قربص
من خالل وفد انتدبه فؤاد السنيورة رئيس احلكومة آنذاك
املهمة ،وقد ارتكب
ومن غري إطالع رئيس اجلمهورية على
ّ
الوفد خطأ قات ًال يف حتديد موقع النقطة ( )1وهي النقطة
األساس يف اجلنوب الغربي للمنطقة االقتصادية ،لكناجليش
وصححه ورسم
ي اكتشف اخلطأ عندما عرض امللف عليه
اللبنان 
ّ
خريطة املنطقة االقتصادية اللبنانية الصحيحة ،وأضاف إىل
اخلريطة السابقة النقطة ( )23جنوبي النقطة ( )1ونشأ مثلث
من النقطتني السابقتني والنقطة  B1عندرأس الناقورة وهي
النقطة األوىل حلدود لبنان املرسمّ ة مبوجب اتفاقية «بولييه
نيوكمب».
وقد بلغت مساحة هذا املثلث  860كلم .2رفضت «إسرائيل»
ومتسكت مبشروع االتفاق اللبناني مع
االعرتاف للبنان بها
ّ
قربص ،وهي ليست طرفًا فيه أص ًال .وعليه سيكون الرتسيم
جمسدًا يف الواقع على حسم هوية هذا املثلث الذي
البحري
ّ
كان املندوب األمريكي هوف قد اقرتح على لبنان تقامسه مع
«إسرائيل» بنسبة  55%للبنان و 45%لـ «إسرائيل» ،ورفض
ألن فيه تناز ً
ال عن ّ
مكرس مبوجب قانون
لبنان العرض ّ
حق ثابت ّ
ي للتفاوض هي العمل على
البحار .إذن مهمة الوفد اللبنان 
تأكيد ّ
حق لبنان بكامل هذا املثلث.

ثالثاً :مزارع شبعا

هي منطقة حدودية بني لبنان وسورية وال عالقة هلا باتفاقية
«بولييه نيوكمب» .هي منطقة لبنانية احتلتها «إسرائيل»
متدرج بدءًا من العام  ،1967واكتمل احتالهلا يف العام
بشكل
ّ
 .1974وقد ّ
تقلب ملفها كالتالي:
وحددت حدوده بشكل وصفي
 1ـ يف العام  1920أعلن لبنان الكبري ّ
أن فرنسا كانت
بذكر حدود قضائي حاصبيا ومرجعيون ،ومبا ّ
منتدبة على لبنان وسورية فإنها مل تبادر إىل ترسيم احلدود
وتعليمها ميدانيًا بينهما كما فعلت مع بريطانيا جتاه احلدود
ان ّ
كل
مع فلسطني ،واكتفت بالسرد الوصفي هلا ،واعترب ّ
ما هو لسكان لبنانيني أرض لبنانية وما كان لسوريني اعترب
أرضا سورية ،دون أن توضع عالمات حدودية تؤشر إىل حدود
الدولتني ،وهنا نشأ التداخل الفظيع.
 2ـ يف العام  1946وإثر نزاعات حدودية زراعية واحتكاكات بني
األهالي ،أنشئت جلنة لبنانية عقارية قضائية لرتسيم احلدود يف
اجلنوب برئاسة القاضي اللبناني غزواي ،والقاضي السوري
خطيب ،وفرغت اللجنة من أعماهلا ورمست خط احلدود يف
املنطقة من مشال جسر وادي العسل اىل النخيلة وجعلت
احلد الطبيعي بني لبنان وسورية ،ما وضع
وادي العسل هو
ّ
مزارع شبعا وهي غربي هذا الوادي يف لبنان ،وباتت املنطقة
وباعرتاف الدولتني منطقة لبنانية غري متنازع عليها.
 3ـ يف العام  2000ويف معرض التحقق من االنسحاب «اإلسرائيلي»
نظم لبنان ملفًا كام ًال بهذا الشأن يؤكد فيه هذه احلقائق
والوقائع القانونية واالتفاقية وأرسله اىل األمم املتحدة ،وبعد
االطالع عرض األمني العام هذا امللف على سورية وتلقى موافقة
ع أثبته األمني
صرحية منها عليه جبواب من الوزيرفاروق الشر 
العام يف تقريره املرفوع إىل جملس األمن بتاريخ .2252000
أقر
 4ـ لدى مناقشة املوضوع مع الوفد الدولي يف حزيران ّ 2000
بأن الصالحية العمالنية عليها
تذرع ّ
الرسن بلبنانية املزارع ،لكنه ّ
هي لألندوف (القوات الدولية يف اجلوالن املنشأة يف العام
 )1974وليست لـ «اليونيفيل» فرفضنا منطقه الذي خيالف
القرار  ،425لكنه أجاب بأنه لن يقدر على إخراج «إسرائيل»
منها وهي حاجة دولية إلدخال لبنان يف القرار  .242وحتفظ
أن مزارع شبعا أرض لبنانية
لبنان على هذا املوقف وأكد ّ
حمتلة.
بعد هذا العرض نؤكد على احلقائق التالية:
ـ احلدود الربية اللبنانية مع فلسطني احملتلة هي حدود نهائية ال
املس بها أو التشكيك بنهائيتها أو استعمال مصطلحات
جيوز
ّ
حتجبها كالقول باخلط األزرق ،وهي ليست حباجة اىل ترسيم
ّ
وجل ما تتطلبه هو إزالة العدوان «اإلسرائيلي» عليها.
جديد
ـ احلدود البحرية جيب ترسيمها بعد إزالة العدوان عن احلدود
الربية وإعادة النقطة B1إىل مكانها حسب «بولييه نيوكمب»،
ويعتمد يف ترسيمها ما جاء من قواعد يف قانون البحار.
ـ مزارع شبعا هي أرض لبنانية حمتلة وال نزاع على لبنانيتها
وحتتلها «إسرائيل» بدون وجه حق وتتلطى خلف قيل وقال
وتشكيك من هنا وهنالك من أجل البقاء فيها.

حسن عليق
مثة أمر إجيابي كشفته الردود والتعليقات على إعالن الرئيس
نبيه بري التوصل التفاق إطار بشأن التفاوض على ترسيم
َّ
«املتحفظ
احلدود البحرية اجلنوبية والسعي إىل حل مسألة النقاط
تبي أن رافضي وجود
عليها» على طول اخلط األزرق .فقد
نّ
الكيان اإلسرائيلي ،بني املعادين حلركات املقاومة املسلحة،
هم أكثر مما كنا نعتقد .مثة أفراد يوصفون بالناشطني على
وسائل ما ُيسمى «التواصل االجتماعي» ،ال ُيظهرون العداء
ألحد ،شخصًا كان او جهة سياسية أو دولة ،بقدر إظهارهم
العداء لفصائل املقاومة املسلحة ،سواء كانت يف لبنان أو يف
فلسطني او يف العراق ،او يف أي مكان آخر على الكوكب .هؤالء
ّ
وتبنوها وعملوا
موجهة ضد حركات املقاومة إال
مل يرتكوا دعاية
ّ
على تروجيها.
ليس احلديث هنا عن أفراد وجمموعات ختاصم قوى املقاومة،
سياسيًا ،وهذا حقهم بطبيعة احلال ،وال عن أفراد يعارضون
أص ًال أي عمل عسكري مقاوم ضد العدو (وهذا حقهم أيضًا).
وال هو عن أفراد وجمموعات وقوى احزاب هلا موقفها اجلذري
من وجود «إسرائيل» ،وانربوا للهجوم على قرار التفاوض غري
املباشر مع العدو لرتسيم احلدود البحرية .هذه الفئة األخرية
رسم اخلط األزرق عام  ،2000بتفاوض غري
جتاهلت أن لبنان ّ
مباشر مع العدو .وجتاهلت أن لبنان خيوض مفاوضات غري
مباشرة ،باجتماعات دورية (شبه شهرية ،منذ عام  ،2007بال
انقطاع) يشارك فيها ضباط من اجليش اللبناني ومن قوات
الطوارئ الدولية ومن جيش االحتالل ،وانتفضت اليوم فور
علمها باالتفاق على إطار التفاوض ،رغم أن هذا التفاوض بدأ
منذ  10سنوات بصورة متقطعة ،مع األمريكيني ،وهو متواصل
منذ عام  ،2017بال انقطاع أيضًا.
وشهدت املفاوضات منعطفات حرجة ،حاول فيها األمريكيون
فرض حلول على حساب لبنان ،كاعتماد خط هوف حدودًا حبرية،
ولو مؤقتة ،بني لبنان وفلسطني احملتلة .وحينذاك ،رفضت
«قوى السلطة» العرض األمريكي ،كما رفضت قبله وبعده عرض
التنقيب األمريكي عن النفط والغاز يف املنطقة البحرية «املتنازع
عليها» ثم إجياد صيغة الحقة لتقاسم عائدات استخراج الوقود.
ورفضت أيضًا االقرتاح األمريكي الرمسي بوجوب دخول لبنان
يف «منتدى شرق املتوسط للغاز» ،الذي أنشئ العام املاضي
كتجمع إسرائيلي  -مصري  -أردني  -يوناني  -قربصي  -إيطالي
ّ
يتحول ،الشهر الفائت،
(مبشاركة السلطة الفلسطينية) ،قبل ان
ّ
إىل منظمة دولية حكومية ،لكن بغياب السلطة الفلسطينية هذه
املرة .تلك الفئة جتاهلت أيضًا ان كل ما جرى ،على مدى
عشر سنوات ،كان علنيًا ،وتناولته وسائل اإلعالم املختلفة ،كما
صرح بشأنه مسؤولون لبنانيون.
ّ
املقصود باحلديث عن اإلجيابية ليس َمن سبق ذكرهم .فهؤالء
موقفهم املعادي لـ»إسرائيل» معروف وواضح .مشكلة غالبيتهم
هي يف أنهم يتعاملون مع السياسة بصفتها «ترند» على
الـ»سوشل ميديا» ،ال تعبريا عن مصاحل وموازين قوى شعبية
واقتصادية ومالية وعسكرية ،وعالقات حملية وإقليمية ودولية.
عاملهم السياسي هو هناك ،يف اهلاشتاغ والبوست والتويت.
ويتعاملون مع السياسة بصفتها عملية حصد لـ»الاليكات»
واملشاهدات .ورغم عراقة بعض القوى السياسية ،فإنها
صارت أيضًا قوى سياسية «ترندية» .هي قدمية حتى كسا
الغبار وجوهها ،لكنها يف الوقت عينه ما بعد حداثوية ،جلهة أنها
قوى ومجاعات افرتاضية ،مبعنى أنها تنتمي إىل عصر الذكاء
االصطناعي.
هذه املشكلة تتشاركها القوى اآلنف ذكرها مع «الناشطني»
املقصودين باإلجيابية يف موقفهم من مفاوضات الرتسيم.
هؤالء الناشطون الذين ت ّربعوا خلدمة الدعاية املعادية للمقاومة،
ً
فكرة وقوى ،ويدافعون عن التطبيع بذريعة حرية الرأي ،وعن
املطبعني  -أفرادًا ومؤسسات ودو ً
فجر فيهم إعالن
ال  -ورعاتهمّ ،
بري موجة من العداء لوجود إسرائيل مل تظهر سابقًا .أو أنها
ّ
ً
فكرة وقوى
كانت موجودة ،لكن الرتكيز على العداء للمقاومة،
ّ
مسلحة ،جعل ذلك العداء الوجودي إلسرائيل يضمر ،او يرتاجع
قلي ًال إىل ما وراء العداء الوجودي حلركات املقاومة .صحيح
ان موقفهم املستجد إمنا يعبرّ أيضًا عن نية تشويه املقاومة،
واتهامها بالتطبيع مع العدو ألنها مل متنع الدولة اللبنانية من
مفاوضة العدو ،بصورة غري مباشرة ،لتثبيت لبنانية املنطقة
االقتصادية البحرية واألراضي اليت ال يزال العدو حيتلها على
طول اخلط األزرق ...صحيح ذلك ،إال أن هذا املوقف فيه الكثري
من اإلجيابية .على املستوى الفردي ،وكمعارض ألي تفاوض
مع العدو ،مباشرة او غري مباشر ،وخاصة متى كان بوساطة
العدو األمريكي ،أجد نفسي مزهوًا باتساع فسطاط املتمسكني
بتحرير فلسطني من البحر إىل النهر ،وبإعادة املسألة اليهودية
ً
مسألة أوروبية ،متامًا كما كانت يف مطلع القرن املاضي .مثة
الكثري من اإلجيابية يف مواقف املزايدين .مل يبق إال ان يؤسس
ّ
ّ
املسلحة
مسلحة جديدة ،تكسر احتكار قوى املقاومة
أحدهم حركة
للمقاومة.
هلموا إىل السالح يا رفاق .القدس تناديكم.
ّ
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

أرمن لبنان يلبّون «نداء الواجب»:

حترير «أرتساخ» مي ّر بربج محود

الرتسيم :لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل
ميسم رزق

آمال خليل

ميتد عمق اجليش األرميين يف معركته يف إقليم
ّ
ناغورني قره باخ إىل برج محود .يف معقلهم
ّ
بالرتقب أو التضامن.
اللبناني ،ال يكتفي األرمن
بعضهم ذهب للقتال والدعم واإلغاثة ألن
«بالسالح وحده ننقذ األرمن».
إبان معركة أرمينيا لتحرير إقليم ناغورني قره باخ
ّ
من سلطة أذربيجان بداية التسعينيات ،شارك
هاغوب يف التحركات اليت ّ
نظمتها برج محود
األم .يف الروضة اليت كان تلميذًا
تضامنًا مع البلد ّ
بـ»خرجيته» لدعم «معركة االستقالل»،
فيها ،ت ّربع
ّ
وسار يف تظاهرات ،وصدح بأغنيات «كيداشان»
غيوا
(بلدة يف اإلقليم بقيت بيد
األذريني الذين رّ
ّ
امسها إىل «شايكان»)« :اليوم سنأخذ أرتساخ
وغدًا فان (ناخيتشيفان)».
أن
بعد  26عامًا ،تستعيد برج محود املشهد .صحيح ّ
أحدًا مل ينزل اىل الشوارع بعد للتظاهر مع معركة
«محاية االستقالل» ،إال أن أجواء املنطقة تصدح
بأنشودة «متردوا يا أرمن ،أرتساخ تناديكم» .ابن
بأن برج
مرعش يف كيليكيا ،رافقنا يف جولة أوحت ّ
محود جزء من قره باخ ،رغم أن مجيع أرمن لبنان
ال ينحدرون من ذلك اإلقليم ،وكثريون منهم مل
يزوروه حتى بعد استقالله عام .1994
املؤدي إىل برج محود،
فوق جسر نهر بريوت،
ّ
خيمة صفراء ّ
تظلل مطعمًا صغريًا عند الزاوية امسه
يبدل امسه
«قره باخ» .صاحبه جان ماموجيان مل ّ
حديثًا متاشيًا مع «املوضة» .االسم يعود اىل حنو
 30عامًا ،عندما اندلعت حرب حترير اإلقليم ،وقد
أطلقه على اسم احملل الذي افتتحه يف اليونان
يومها« .أنا أرمين .فار دمي» ،قال املتحدر من
حوهلا األتراك إىل ديار بكر .بعد
تيغراناغرت اليت ّ
عودته إىل لبنان ،قبل  15عامًا ،افتتح الفرع
ّ
حملله وأبقى على التسمية نفسها .لكن
احمللي
ماموجيان ،شأنه شأن أبناء جلدته عندما يتحدثون
عن «القضية» ،ال يستخدم كلمة «قره باخ» ،بل
«أرتساخ» .إذ إن األوىل هي التسمية الرتكية
لإلقليم ،وتعين «احلديقة السوداء» .أما الثانية
فهي التسمية األرمنية التارخيية املتوارثة .وأرمن
لبنان ،ككل أرمن العامل ،ال يستسيغون التداول
بأي إرث تركي.
يف أحناء خمتلفة من برج محودُ ،خ ّطت حديثًا على
اجلدران شعارات تواكب «معركة احلق والوجود».
( AZAD ARTSAKHأرتساخ حرة) وAZARBIJAN
ARDOGHAN VODJRAKORDZ
(أذربيجان وإردوغان جمرمان) يكاد زائر برج محود
يقرأهما على كل جدار يف املنطقة اليت سمُ ّ يت
األم قبل اإلبادة
شوارعها بأمساء املدن األرمنية
ّ
يبدل األتراك أمساءها.
والتهجري ،وقبل أن ّ
غارو ،املهتم جبمع الوثائق عن تاريخ األرمن،
يؤكد أن ما حيصل «إبادة مجاعية جديدة لألرمن.
أعادونا مئة عام إىل الوراء» .املظلومية األرمنية
عرب التاريخ ،برأيه ،عبرّ عنها يف مؤمتر تارخيي عقد
يف برلني ملناقشة حقوق الشعوب املضطهدة.
رئيس الوفد األرميين األب خرمييان حرييك،
اختصر حال األرمن بأنهم «عندما جلسوا حول
املائدة لتناول الطعام على هامش املؤمتر ،كان
لديهم ملعقة من ورق ،فيما كل شعب من بقية
الشعوب كان لديه ملعقة من حديد» .غارو سريعًا
تغيت .نرى اجلنود
ما يستدرك« :الظروف اآلن رّ
يذهبون للقتال حبماسة وفرح حلماية أرمينيا»،
ّ
مذكرًا بأغنية منتشرة تقول «بالسالح وحده ننقذ
األرمن».
كثر من أرمن برج محود يعرفون جنودًا ومدنيني
سقطوا يف املعركة احلالية .األسبوع املاضي
غادرت دفعة أخرى من املتطوعني إىل يريفان
لاللتحاق باجلبهة أو بفرق اإلغاثة والدعم ،علمًا
بأن وزارة اخلارجية األرمينية سجلت بني أول متوز
وبعيد انفجار مرفأ بريوت يف  4آب ،دخول 800
لبناني من أصل أرمين لالستقرار يف يريفان بسبب
األزمة االقتصادية وانفجار املرفأ الذي أدى اىل
سقوط  15شهيدًا و 300جريح أرمين .ال خيشى
أهل برج محود من اإلفصاح عن اعتزازهم بـ»تلبية
نداء الواجب» .أكثر ما يطمئنهم ،شعورهم بوقوف
اللبنانيني معهم« .سأسافر غدًا أنا وأسرتي

تصوير علي حشيشو

لإلقامة يف يريفان .ابين األكرب أنهى خدمته
اإلجبارية يف اجليش سابقًا ،لكنه سيتطوع اآلن
وحّبذا لو يأخذونه إىل أرتساخ» ،تقول السيدة
اليت تضع علم بالدها كمامة على وجهها .جبانبها،
«مكسرة ،يهتف كاربيس كسباريان:
وبعربية
ّ
«بالروح بالدم» .يقول إن ابن شقيقته وصديقه
املقيمني يف كندا سافرا عام  2016إىل أرتساخ
للمشاركة يف القتال دفاعًا عن اإلقليم .صديقه
برتت ساقه .لكنهما مستعدان للعودة إىل القتال
جمددًا.

األسبوع املاضي غادرت دفعة أخرى من
املتطوّعني إىل يريفان لاللتحاق بالجبهة أو بفرق
اإلغاثة والدعم

بتلهف ،يتابع األرمن «القصص البطولية» على
ّ
اجلبهة .سهولة االتصال ووسائل التواصل
االجتماعي والتوثيق البصري ،تسهم يف حتفيز
معنويات أرمن لبنان والعامل الذين ال ميلكون
من زمن اإلبادة سوى ذكريات متوارثة .بفخر،
تتحدث آني عن قريبها الذي مل يعد إىل برج محود
بعدما أنهى دراسة الطب يف يريفان .بتشجيع من
عائلته ،انتقل اىل أرتساخ لتقديم العون الطيب
تيمنًا باسم مدينة أرمنية
للجنود .السيدة املسماة ّ
فيها ألف كنيسة وكنيسة ،متتلك متجر «يريفان»
الرتاثية املصنوعة يف البلد
لبيع اهلدايا والتذكارات
ّ
األم .نسأهلا عن توقعاتها .تشري إىل متاثيل أكواز
ّ
الرمان احلمراء اليت أفردتها على الرفوف .الرمان
الذي تشتهر به أرمينيا صار رمزًا النتصارها بعد
«تزود الناس بالرمان خالل رحلة
اإلبادة اجلماعية.
ّ
الشتات إىل البلدان اجملاورة .فكانوا يتناولون
ويطعمون األطفال حبة واحدة كل حني متنحهم
الطاقة واملاء».
يف مطعم وفرن «غزار» املتخصص باألكالت
األرمنية الرتاثية ،ثّبت جاك غزاريان رمز أرتساخ
على اجلدار .متثال «املاميك» و»البابيك» ،أو اجلدة
واجلد ،رمز أصحاب األرض األصليني واملوجود
يف اإلقليم ،رمسه مع ابنتيه بالطبشور قبل ست
سنوات إىل جانب جدارية أخرى لشارع برج محود.
جاك ابن مرعش ،يتوارث مع مواطنيه «القضية
احللم أي أرتساخ اليت متثل حقنا الوجودي الذي
استعدناه واآلن حنافظ عليه» .يقصد حمل جاك
أسسه جده عام  ،1965سياح كثر .يعلم أن
الذي ّ
من بينهم قد يكون هناك أتراك وأذريون ،لكن
«ال مراوغة يف احلق واهلوية» .قبل سنوات قليلة،
الحظ على أحد الزبائن انزعاجه وارتباكه ما إن دخل
أذري انزعج
إىل احملل .علم الحقًا بعد مغادرته أنه
ّ
ّ
حتفظه عن التعامل
من التمثال .يدافع جاك عن
مع أبناء الدول اليت اعتدت على وطنه ،فـ»حنن
ّ
يذكر كيف أن احلكومة األذرية متنع
املظلومون».
على اللبنانيني من أصل أرمين دخول أراضيها حتى
جبواز السفر اللبناني« .لست رسامًا وال مقات ًال.
فران» ،يقول جاك .لكنه يوقن بأنه يساهم
أنا ّ
يف حفظ قضية الشعب األرمين .يفاخر بانتصار
ّ
حققه عندما كتب أحد الزبائن األتراك الذي ميلك
سلسلة مطاعم يف اسطنبول ،تعليقًا على صفحة
احملل بعد زيارته« :من يأكل يف فرن غزار ،يتأكد
بأن اللحم بعجني أرمين» يف إشارة إىل النزاع بني
الشعبني على «ملكية» هذا الطبق.

فور اإلعالن عن اتفاق اإلطار على ترسيم احلدود
اجلنوبية ،بدأت قيادة اجليش تنفيذ املهمة املوكلة
اليها بتشكيل فريق من الضباط لتمثيل لبنان.
وقد ّ
رشحت عددا من األمساء لعرضها على رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون الذي سيعطي رأيه
فيها بعد عودته من الكويت ،وهي امساء قابلة
للتعديل .يف الوقت عينه ،حياول العدو فرض
رفع مستوى التمثيل يف املفاوضات إىل املستوى
السياسي ،وهو ما يرفضه لبنان.
بري
َ
بعد أيام على إعالن رئيس جملس النواب نبيه ّ
عن اتفاق إطار التفاوض غري املباشر بني لبنان
و»إسرائيل» على ترسيم احلدود اجلنوبية ،باشرت
قيادة اجليش ُ
امللزمة بتشكيل فريق من الضباط
ّ
سيمثلون لبنان على طاولة املفاوضات إىل
الذين
جانب فريق من اخلرباء ،بوضع اقرتاح جملموعة من
األمساء .وهذه األمساء جيب أن ُترفع اىل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،ليختار منها أعضاء
الوفد اللبناني ،وفقًا لصالحياته الدستورية.
وحبسب معلومات الزميلة «األخبار» ،فإن من
بني األمساء املرشحة العميد الطيار بسام ياسني،
نائب رئيس أركان اجليش ،إضافة إىل كل من
خمتص
العقيد الركن البحري مازن بصبوص «وهو
ّ
معمقة عن احلدود الربية
يف هذا امللف وله دراسة ّ
والبحرية ،يعترب فيها أن حق لبنان يف البحر يتجاوز
مساحة الـ  860كلم» ،والعقيد املهندس شاكر
احلاج .هذه األمساء حبسب مصادر مطلعة ،ليست
ستقدم اىل عون.
الوحيدة ،فهناك أمساء أخرى
ّ
وسيبتها رئيس اجلمهورية ،بالتشاور مع رئيس
حكومة تصريف األعمال ،حسان دياب ،بعد
عودتهما من الكويت اليت سيزورانها للتعزية
بأمريها الراحل.
الوفد سيكون برئاسة عميد يف اجليش ،ويضم
ضباطًا وخرباء متخصصني يف القانون الدولي
واحلدود ،وسيعقد أول اجتماعاته يف منتصف
الشهر احلالي حبضور املوفد األمريكي ديفيد شينكر
الذي يصل اىل لبنان يف  12تشرين األول .ومل
تحُ سم بعد ،بني لبنان واالمم املتحدة ،التفاصيل
املتعلقة بـ»شكل» املفاوضات :كيف سيجلس
الوفدان والراعي والوسيط؟ وكيف سيكون شكل
سيعتمد اإلطار نفسه الذي اعتمد
الطاولة؟ هل
ُ
عام  ،1996يف جلنة مراقبة تفاهم نيسان ،أي أن
جيلس الوفدان اللبناني واالسرائيليّ ،
كل منها
يف غرفة منفصلة عن اآلخر ،أم كما جيري اآلن عرب
اللجنة الثالثية (اجليش اللبناني ،اليونيفيل ،جيش
العدو) يف مقر القوات الدولية يف الناقورة ،واليت
جتتمع بصورة دورية منذ أكثر من  10سنوات،
على طاولة بثالثة أضلع منفصلة ،من دون أن
يتبادل وفد لبنان أو وفد العدو احلديث املباشر،
ويتوجه كل منهما بالكالم اىل ممثل األمم املتحدة.
أما بالنسبة إىل اخلرائط ،فتقول املصادر إن لدى
اجليش كل اخلرائط اليت بدأ إعدادها منذ عام
 ،2006وانطلق فيها الرتسيم من النقطة ( )1جنوبًا
باجتاه الشمال ،وتبني يف ما بعد أنه ترسيم خاطئ
وحيرم لبنان من حنو  860كيلومرتًا مربعًا من املياه

يف املنطقة االقتصادية اخلالصةُ .تضاف إليها
اخلرائط اليت جرى إعدادها عام  ،2008وتضمنت
تعدي ًال يف النقطة ( )1لتصبح النقطة ( )23هي
نقطة انطالق الرتسيم جنوبًا ،ما أعاد قانونًا مساحة
الـ  860كلم مربعًا اىل السيادة اللبنانية ،فض ًال
عن مرسوم املنطقة االقتصادية اخلالصة الذي ّ
مت
اصداره عام  2011وإيداعه لدى األمم املتحدة.

اقرتحت قيادة الجيش العميد بسام ياسني
لرئاسة الوفد اللبناني املفا ِوض

وأهم ما يف هذه اخلرائط هو النقطة الفاصلة
للحدود الربية يف الناقورة ،وهي النقطة «ب »1
اليت سيكون هلا تأثري كبري يف رسم اجتاه خط
احلدود البحرية ،وبالتالي املنطقة االقتصادية
اخلالصة.
وهذه النقطة املوجودة يف الناقورة كان يتمركز
فيها «اجليش اإلسرائيلي» ،مع أنها تقع ضمن
األراضي اللبنانية .وقد دخلها اجليش اللبناني
عام  ،2018وكشف على العالمة املثبتة منذ
اتفاقية اهلدنة .واسرتجاع هذه املسافة البسيطة
على الرب يعين اسرتجاع حنو  17كلم عند نقطة
نهاية املنطقة االقتصادية اخلالصة يف البحر.
وكان العدو قد حاول سابقًا إجراء تعديالت عليها
عرب دفع احلدود لنحو مخسني مرتًا مشا ً
ال متذرعًا
حبجج أمنية ،لكن لبنان رفض ،ألن التعديل ،ولو
ملرت واحد مشا ً
ال ،يعين حتمًا خسارة لبنان عشرات
الكيلومرتات يف البحر.
لكن يبدو أن مسار انطالق عملية التفاوض
غري املباشر قد يعرتضه بعض املطبات ،إذ
حياول العدو «التذاكي» بتسريب معلومات
نقلتها صحيفة «هآرتس» منذ ثالثة أيام عن
أن «وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس
سيقود احملادثات من جانب تل أبيب ،حيث مت
بلورة الشروط اإلسرائيلية هلذه املفاوضات قبل
أسبوعني يف اجتماع عقد برئاسة شتاينتس وكبار
رجاالت وزارته ،ومبشاركة جهات من مكتب نتنياهو
ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة األمن».
صح  -من شأنه أن مينع انطالق
هذا الشرط – إن
ّ
التفاوض املتفق عليه يف اإلطار وهو تفاوض
تقين وفين ،وحماولة فرض مستوى وزاري من
قبل تل أبيب هو إلعطاء التفاوض طابعًا سياسيًا،
علمًا أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» لفتت إىل
أن ما جيري «ليس مؤشرات سالم وال تطبيعًا».
مصادر يف اجليش أكدت أن «هذا الشرط خيالف
اإلطار املتفق عليه ،واإلصرار يعين أن إسرائيل
تريد أن تعرقل ،وللبنان احلق يف االنسحاب
والرفض وتبليغ ذلك اىل الوسيط األمريكي واألمم
املتحدة» ،علمًا أن «كل هذه الصيغة سيجري
االتفاق النهائي عليها قبل جلسة التفاوض».
بدورهاّ ،
أكدت مصادر سياسية رفيعة املستوى
ً
لـ»األخبار» أن لبنان يرفض قطعا مشاركة وزير
الطاقة اإلسرائيلي يف املفاوضات ،وأن إصرار
العدو على هذا االمر يعين تفجري املفاوضات قبل
انطالقها.
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مـقاالت وتـحقيقات

خطة احلكومة املالية :مفاوضات سياسية  -مصرفية لتسوية «على الطريقة اللبنانية»
رلـى ابـراهـيم
احلكومية ّ
معدو ّ
خطتهم؟ منذ إيقاف
خطة التعايف املالي
هل دفن ّ
ّ
صندوق النقد الدولي املفاوضات مع حكومة حسان دياب ،بدأ
نقاش خافت حول تعديل اخلطة احلكومية وتطويرها ،فيما ذهب
البعض اىل احلديث عن خطة بديلة وبرنامج خمتلف .وما بني
هذا وذاك ،انطلقت بعض األحزاب يف مفاوضات «غري رمسية»
مع املصارف ،للتوافق معها حول أرضية مشرتكة تنقذها من
شطب كامل رأمساهلا مقابل االحتفاظ جبزء معينّ يساعدها على
«إعادة النهوض».
أنفسهم
هؤالء
قيام
حيصل ذلك رغم
جبس نبض مسبق مع
ّ
الصندوق ،فأتاهم اجلواب الصارم باإلصرار على شطب كامل
الرساميل .اقتنع الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون باملسألة،
فيما ال يزال بعض
السياسيني يطمحون لاللتفاف على الصندوق
ّ
«على الطريقة اللبنانية».
فور تكليف مصطفى أديب بتشكيل احلكومة ،برزت ورقتان
اقتصاديتان ،إحداهما تعود حلركة أمل ،واألخرى للتيار الوطين
نصت األوىل على إعداد خطة مالية جديدة للتفاوض
احلرّ .
مع صندوق النقد ،متجاهلة خطة التعايف املالي بالكامل،
فيما أشارت الثانية اىل ضرورة تطوير اخلطة احلكومية .كان
الرهان هنا على أن حتسم احلكومة املقبلة هذه املسألة ،وتعيد
املفاوضات اىل السكة الصحيحة ،مبا حتمله من غطاء دولي
وإصرار على ربط كل املساعدات بصندوق النقد الدولي .طارت
ّ
احلكومة مع اعتذار أديب ،فعادت
الدفة اىل حكومة تصريف
ّ
األعمال ،علمًا بأن التواصل بني
ممثلي حكومة حسان دياب
والصندوق مل تتوقف؛ إذ تشري املصادر اىل تواصل دائم
بني الطرفني وإبداء الناطقني باسم الصندوق استعدادًا دائمًا
إلعادة استئناف املفاوضات ما إن تذلل العقبات السابقة،
موحدة والبدء باإلصالحات.
وأبرزها :أرقام ّ
من جهة أخرى ،وقبيل انفجار املرفأ بيوم ،كانت االجتماعات
مفتوحة بني ممثلني عن الفريق احلكومي وفريق املصارف
لـ»تقريب وجهات النظر» ،على أن تستلحق بلقاءات مكثفة
يف األيام اليت تلي ،للوصول اىل أرضية مشرتكة حول طريقة
توزيع اخلسائر ومسألة إعادة رمسلة املصارف والصندوق
السيادي املعتزم إنشاؤه.
ُعّلقت هذه املبادرة نتيحة انفجار املرفأ واألحداث الالحقة،
ّ
ختللتها حماولة مجعية املصارف استجداء عطف «اجملتمع
ً
الدولي» يف الوقت الضائعّ ،
ظنا منها أنه ميكنها بهذه الطريقة
اهلروب من املسؤولية وأيضًا
املضي باالستحواذ على أصول
ّ
الدولة .عملية «السطو» هذه ُأحبطت هي األخرى ،ال بقناعة من
املصارف اليت سبق هلا أن استخدمت ودائع الناس بدم بارد يف
صفقاتها مع مصرف لبنان ويف توزيع األرباح على املساهمني
وزيادة ثرواتهم ،وال بسبب الضغط السياسي احمللي ،بل إثر
ما مسعته ،سواء من الفرنسيني أو قبلها من وفد صندوق
أول شروط الصندوق غري القابلة
النقد .فباتت على علم ّ
بأن ّ
للتعديل هو حتميل جزء من اخلسائر اىل املصارف .وعليه،
يقول أحد املعنيني بامللف إن «خطة املصارف اليت تنص على
التضحية بأموال الناس وحتييد ثروات أصحابها قد سقطت.
انتقلنا اىل مرحلة أخرى هي مرحلة توزيع اخلسائر» .ووفق
املصدر ،فإن االسرتاتيجية األوىل قامت على حتديد أرقام
اخلسائر يف كل قطاع للعبور اىل الضفة األخرى ،أي طريقة
توزيعها .لكن يبدو أن املقاربة تغيرّ ت ،اذ جيري االتفاق على
كيفية توزيع اخلسائر ،ثم مناقشة األرقام والنسب.

قدمت بعض األحزاب عرضاً للمصارف باإلبقاء على  %10من
رساميلها

وصلت الرسالة اىل املصارف ،فباتت أكثر ليونة لناحية اقتناعها
بتحمل اخلسائر وموافقتها على االنتقال اىل قيمتها .وذلك،
وفق ما يقوله أحد أعضاء الوفد احلكومي املفاوض« ،خرق
ّ
«تعنت
مهم» .فأحد أسباب توقف املفاوضات مع الصندوق هو
املصارف حبماية وتغطية من جلنة
تقصي احلقائق النيابية ،حيال
ّ
مسته حقها يف احلفاظ على رساميلها وإصرارها على عدم
ما ّ
حتمل أي خسائر نتيجة تصرفها بالودائع» .إذًا ،اخلرق احلاصل
ّ
ليس سوى كسب موافقة ممثلي املصارف على حتمل جزء من
اخلسائر وشطب جزء من رساميلها .ما يعين أن
التقدم الفعلي
ّ
فثمة من ال يدير أذنًا لشروط الصندوقّ ،
ومثة من
مل ينجز بعدّ .
يصر على التحايل عليه «على الطريقة اللبنانية» .لكن كل من
ّ
سعى اىل «جس» نبض الصندوق يف ما يتعلق بإعادة رمسلة
املصارف ،مسع كالمًا واضحًا عن ضرورة شطب كل الرساميل
يقدر بـ  22مليار دوالر إذا ما احتسب مبلغ
دفعة واحدة ،أي ما ّ
 33ألف مليار لرية على سعر صرف يوازي  1500لرية لبنانية.
وحبسب أحد اخلرباء االقتصاديني ،فإن قيمة الرساميل لن جيري

حتديدها بأي حال من
األحوال وفق سعر الصرف
القديم ،بانتظار التوافق
مع الصندوق على سعر
الصرف إلعادة تقييم
رأس املال املصريف.
الفارق هنا كبري ،إذ
تنخفض الرساميل من
 20مليارًا اىل  8مليارات
وفق سعر صرف يوازي
 4000لرية للدوالر ،و4
مليارات دوالر على سعر
صرف يوازي  8آالف لرية
للدوالر .فكيف احلديث
اليوم عن شطب نصف
الرساميل واإلبقاء على
 10آالف مليار منها ،إذا
كان جمموع الرساميل ال
يتجاوز  5مليارات دوالر؟
وعمليًا ،كل دوالر ال يقتطع من رأمسال املصارف سيقتطع من
ودائع الناس ،او سيدفعه مجيع دافعي الضرائب .لذلك ،خطة
املصارف وتربيرات جلنة
تقصي احلقائق ساقطة يف محايتها
ّ
للرساميل حتت حجة محاية الودائع ،ألنها وفق هذه االسرتاتيجية،
ال حتمي سوى أموال كبار املساهمني .وهنا ،يقول رئيس أحد
األحزاب الكربى« :ارتكبنا خطأ كبريًا بإعطاء املصارف هامشًا
للتدخل يف مصري البلد املالي ،عرب عدم إعدادنا ح ًال متكامل
التفاصيل أو ً
إن شاءت أو
ال ،ثم إجبار املصارف على السري به ْ
أبت» .رغم ذلك ،خيوض حزبه وغريه من األحزاب ،مفاوضات
«غري رمسية» مع املصارف حتت عنوان الوصول اىل اتفاق
وسطي ما بني شطب كامل الرساميل وعدم
املس بها نهائيًا.
ّ
بناء على «توقعات»
يصر هؤالء على جتاهل شروط الصندوقً ،
ّ
بإمكانية تليني تصلب الصندوق عرب اعتماد منطق أجنيب يقضي
ّ
برتك  %10من قيمة رساميل املصارف حتى تتمكن من إعادة
النهوض« :ستتم دراسة وضع كل مصرف على حدة ،فبعضها
مل يتورط بهندسات مالية وال بعملية احتيالية لكسب فوائد
عالية من أموال املودعني ،وبعضها ميت أص ًال» .بالتالي،
تفرتض بعض األحزاب ،ومنها التيار الوطين احلر وحركة أمل،
أن اإلبقاء على حنو  2مليار دوالر من رساميل املصارف بد ً
ال
يعد تناز ً
املس بنصفها فقط،
املس بها أو
من عدم
ال كبريًا.
ّ
ّ
ّ
ويعول احلزبان هنا على إقناع الصندوق مبا
تقدم على أنه
ّ
ّ
تسوية سياسية  -واقعية.

«زمن املصارف»

أي مسعى إلعادة استئناف املفاوضات مع صندوق النقد،
ّ
على ما يشري أحد املعنيني الرئيسيني بامللف ،ال يتطرق اىل
مقاربة منطقية وعلمية للخسائر ،ستنتهي كما انتهت النقاشات
السابقة .على أن عدم وجود حكومة
يصعب إجراء مفاوضات
ّ
جدية ،وال سيما أن حكومة تصريف األعمال اليت يرأسها حسان
ّ
دياب ال ميكنها عقد التزامات وإلزام احلكومة املقبلة بها .فيما
أداء غالبية األفرقاء السياسيني واملسؤولني
أي
ّ
يصعب قيام ّ
حل« :ما زالوا يكذبون الكذبة نفسها ولكن مبعايري خمتلفة».
وال يزال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يراهن على «جتاهل
فجوة املصرف لتغطيتها يف غضون  10سنوات من خالل أرباح
مرتقبة ،بينما تسعى املصارف اىل سرقة رزق الدولة والناس
مرة أخرى
لسد خسائرها» .يف السياق األخري ،اقتنعت مجعية
ّ
املصارف ،وفق املصدر نفسه ،بصعوبة االستحواذ على أصول
الدولة ،فقيمة  200ألف مرت مربع فقط على الواجهة البحرية
يف وسط بريوت ،تساوي باحلد األدنى  4مليارات دوالر ّ
(مت
بيع املرت الواحد يف منطقة قريبة جدًا منها ،منذ مدة قصرية،
بقيمة  20ألف دوالر) .ما يعين أن االستثمار بهذه العقارات
اليت متلكها الدولة
سيدر على الدولة نفسها املليارات ،خالفًا
ّ
لتخمني املصارف الذي يقارب  $750للمرت الواحد .يبقى أن
يقتنع السياسيون قبل أصحاب املصارف بعدم جدوى املراهنة
على استعمال ولو مرت واحد من أمالك الدولة وعدم إغداق
الوعود الكاذبة على املصارف بالقدرة على االحتفاظ برساميلها
مقابل خدمات شخصية هلم .أما اخلطوة الثانية فتكون بتفاهم
كبري ما بني احلكومة ومصرف لبنان والصندوق حول حترير سعر
الصرف .فيما اخلطوة الثالثة واألهم ،تقضي باقتناع اجلميع بأن
أرقام اخلسائر الواردة يف خطة التعايف املالي ثابتة وال ميكن

تصوير هيثم املوسوي
تعديلها أو إنكارها أو إخفاؤها« .الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون فهم املسألة هذه ،وبات يتحدث بها ،فيما اجلزء األكرب
من السياسيني اللبنانيني
يصر على عدم فهمها» .أما ما حصل
ّ
أخريًا من توقف املفاوضات اىل انفجار املرفأ ،فاعتذار رئيس
ّ
احلكومة
املكلف مصطفى أديب ،فتلك فرصة ذهبية للمصارف
وحلزبها الذي سيسعى اىل إبقاء األمور على ما هي عليه:
«مصرف لبنان مستمر بطبع العملة اللبنانية ،ويقوم مبسح
خسائره وختفيف مطلوباته ومطلوبات املصارف بالعملة األجنبية.
خطة حكومة دياب باتت ثانوية.
الفريق االستشاري املفاوض استقال مبعظمه ،يف ما عدا
مستشار رئيس احلكومة املستقيل ،جورج شلهوب الذي بات
حبكم املستقيل هو اآلخر .ما يعين أن الصامد الوحيد يف الوفد
هو املستشار املالي لرئيس اجلمهورية شربل قرداحي» .لكن
استمرار االنهيار االقتصادي واملالي من دون إقرار اإلصالحات
يف الربملانّ ،
أقله كبادرة حسن نية جتاه اجملتمع الدولي ،يعين
دفع البلد ومواطنيه حنو املزيد من الفقر والغالء .فقد سبق
للحكومة أن طلبت مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد مبعزل
عن الربنامج ،ربطًا بفريوس كورونا وانفجار املرفأ ،جرى رفضها
لسببني« :عدم القدرة على السداد وعدم إقرار اإلصالحات».

«ثروة» املصارف املخفيّة

استنادًا اىل سعر صرف يوازي  1500لرية للدوالر ،يبلغ جمموع
رساميل املصارف  22مليار دوالر .ويف حال كان الدوالر
فإن قيمة الرساميل تنخفض اىل 8
يساوي  4آالف لرية لبنانيةّ ،
ّ
خمفية
مليارات دوالر .لكن بني هذا وذاك ،مثة مليارات
تتحفظ
ّ
املصارف عن ذكرها أو احتسابها .يتحدث أحد املعنيني بامللف
املالي عن  7مليارات دوالر حتتفظ بها املصارف كـ»مركز قطع
بنيوي محاية جلزء من أمواهلا اخلاصة ،وعن  6مليارات دوالر
استثمارات هلا يف اخلارج».
ما يعين أن املصارف حتمي نفسها مسبقًا بـ 13مليار دوالر،
تدعي اليوم أنها تساهم بنصف رأمساهلا البالغ  33ألف
فيما ّ
مليار لرية ،ليتبقى هلا حنو  17ألف مليار لرية أي حنو  12مليار
دوالر على سعر الصرف الرمسي احلالي .ختتلف اآلراء هنا بني
حولتها املصارف اىل الدوالر وقد
من يؤكد أن هذه املليارات ّ
محت نفسها من آثار انهيار اللرية ،وبني من ينفي ذلك .الثابت
أن «التضحية» كما يسعى املصرفيون إىل إظهارها ،ستكون
مببلغ يقارب  17ألف مليار لرية لبنانية أي حنو  4مليارات دوالر
وفق سعر صرف األربعة آالف لرية للدوالر الواحد .فيما النصف
الثاني من املبلغ املتبقي لديهم هي األموال املدولرة أي أموال
الناس اليت تنقسم ما بني االحتياطي ،واالستثمارات اخلارجية
اليت هي عبارة عن خسارات متت تغطيتها عرب اهلندسات املالية.
ّ
من جهة أخرى ،ختفي املصارف بصمت «ثروة» أخرى
تتمثل
باملوجودات العقارية واألبنية اليت متتلكها .هذه االحتياطات
اخلفية مل يتم ختمينها منذ حنو  30أو  40عامًا هربًا من الضريبة،
ّ
وقد ازدادت قيمتها باملليارات عرب السنوات .السؤال الرئيسي
هنا :ملاذا مل يعمد أحد اىل طلب إعادة ختمني موجودات هذه
املصارف العقارية اليت ختفي على األقل  6أو  7مليارات دوالر؟
أي أساس اعتمدت هذه الشراكة يف توزيع اخلسائر عرب
وعلى ّ
اقتطاع نصف الرساميل واإلبقاء على النصف اآلخر
ليتحمله
ّ
الشعب؟
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إعــالنات

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات (ِ )ACCESSORIESلألفران الكهربائية ()OVENS

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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إعــالن

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني

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

Page 17

Saturday 10 October 2020

2020  تـشرين األول10 الـسبت

17 صفحة

اعـالن

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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فــن

شاهد بالصور ريهام حجاج تغازل زوجها :أنت كل شيء
مجلة سيدتي

وجهت النجمة ريهام حجاج رسالة غزل قصرية
ولكنها مؤثرة لزوجها رجل األعمال حممد حالوة،
ونشرت صورة هلما عرب خاصية االستوري
حبسابها على موقع إنستقرام ،مع وضع
ايقونات بالقلب األمحر ،وعلقت عليها قائلة:
أنت كل شيء.
الصورة والتعليق ميثالن الظهور األول لريهام مع
زوجها منذ إعالن فوزه بعضوية جملس الشيوخ
يف مصر ،والحظ عدد كبري من متابعيها عدم
ظهوره يف احتفاالتها املتكررة بعيد ميالدها
طوال شهر سبتمرب املاضي ،ويبدو أن حالوة
قرر االبتعاد عن األضواء قليال.
يذكر ان ريهام واجهت محالت هجوم على كل
الصور اليت نشرتها لنفسها برفقة زوجها رجل
األعمال حممد حالوة طليق النجمة يامسني عبد
العزيز ،وأصر بعض متابعيها على اتهامها
خبطف زوجها من بيته وأوالده ،ولكنها ردت
على االنتقادات بعنف مؤكدة إنها «امرأة
حرة» تزوجت على سنة اهلل ورسوله ،ومن

ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حالوة

حقها أن تنشر صورها مع زوجها.
ريهام حجاج ردت بعنف على التعليقات املسيئة
األزمة بدأت عقب نشر ريهام صورة حديثة هلا من داخل منزهلا
وهي بني أحضان زوجها رجل األعمال حممد حالوة وكتبت عليها
بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك « لتشجيع متابعيها على البقاء يف
املنزل بسبب فايروس كورونا ،وبعدها نشرت مقطعا من كواليس
تصوير مسلسلها األخري «ملا كنا صغريين» ولكن التعليقات
جاءت مسيئة للغاية وكررت متابعة تدعى نانسي نبيل االتهامات
السابقة حول تدخل ريهام خلراب بيت زميلتها يامسني عبد العزيز
وخطف زوجها منها ،كما كتب البعض تعليقات حول خضوع ريهام
جلراحات جتميل ينفق عليها زوجها.
حجاج ردت على االتهامات بتعليق قاسي قالت فيه :انا شايفة

ريهام حجاج تعرضت لحمالت هجوم من لجان الكرتونية

انكم بقالكوا كتري اوي بتحكوا يف احملكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ !
كلكم علي بعض  170كومنت تلت ترباعكم جلان الكرتونية و يف
الربع التاني حافظ و بريدد كالم.
واستغلت الفرصة إلعالن محلها قائلة :انا بقالي سنتني متجوزة و
قربت اخلف و انتم مع كل صورة بنزهلا مع جوزي نفس األشخاص
بنفس التعليقات ،ووجهت إساءة مباشرة لضرتها السابقة يامسني
عبد الزيز بقوهلا :عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي ( حرة
و مابعملش حاجة غلط و مش عشان اي سبب غري اني حابة الصورة
و حابة أشاركها مع كل الناس السوية مش املريضة  . . .اللي
بيحبوني و بيبعتولي تعليقات مجيلة و لطيفة )
وتابعت قائلة :علي االنستجرام بتاعي انزل عليه اللي انا عايزه
بتتكلموا يف موضوع يضحك اساسا ! ! ! يعين ماعتقدش اني
ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثال ! ! و ال حيت اقول رأيي فيه !

! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعين هو مش موضوع حيتمل
النقاش اساسا عمالني بتهروا يف موضوع صاحبة الشأن نفسها
طلعت يف برنامج و اتكلمت عن طالقها اللي كان من سنة قبل
جوازي بتخرتعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثال اننا كنا اعز
اصحاب و كالم غريب و انتم ماتعرفوناش اصال اجلواز و الطالق دا
نصيب و حالل مش حاحترموا حالل ربنا يعين ! ! ! و ال هو التدين
بيطلع وقت ما حنب ! !
واختتمت تعليقها الغاضب قائلة :و هو الكالم اللي بيتكتب دا ليه
عالقة بالدين وال األخالق ؟ ال مسلمة وال مسيحية و ال يهودية و
ال حيت بوذية عندها اخالق ممكن يطلع منها كالم زي دا جملرد انها
مستخبية ورا موبايل  . . .ربنا يهدي صحاب النفسيات اجلحيم
اللي قاعدين يشتموا علي السوشال ميديا اي و كل حد و ينظر و
حيكم علي حياه بين آدمني مايعرفهمش.
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كـتابات

قــمر تـدىل

قمر تدل
ومن أسبابها ٌ
ً
غيمة خصراء حبلى
فصادف
أيرجع والوالدة وجه ٍ
ماء
على وهج ّ
النداء تقول أهال
سؤال ال ّ
ٌ
يقفيه
رجوع
ٌ
قمر ختافت كي يزل
إذا ٌ
توهج القمر امتثا ًال
هناك ّ
إىل ملكوتها وانداح أحلى
مطري
تاريخ
هناك خماض
ٍ
ٍ
ّ
الطبيعة صار يتلى
على شغف
الروح تكتبه ورودًا
سفوح ّ
أعالي الورد تستسقيه طل
مؤنثا يف ّ
ٍ
ّ
صوت
كل
يسيل
الشعري فحال
الصدى
ّ
ويرجع يف ّ
ٌ
فصيح
خنل
مر يف ٍ
ٍ
خماض ّ
تهز جذوعه الكلمات جذىل
ّ
ٍ
شاعري
بهاء
فأفصح عن
ٍّ
بأنثى تربك الشعراء قوال
نيب
حبر ٌّ
ومن آالئها ٌ
إىل عتبات مولدها استدل
املائي يسعى
فمد بساطه
ّ
ّ
ّ
وصلى
حثيثًا حنو زرقتها
طوافًا حول إمثدها حيابي
كحل ّ
جتلى
مناسكها إىل
ٍ
ٌ
انثوي
ارجتال
هو البحر
ٌّ
متد كحال
فأمواج البحار ّ
مبولدها أرى مطرًا بدي ًال
السنوات وحال
يفسر قبلها
ّ
ّ
وميشي حنو طينتها صعودًا
سر خطوته لئلاّ ..
وخيفي
ّ
محمد عامر األحمد  -سورية

مـرثية الـضياع
أمسكت قلمي ألكتب مرثييت
ُ
االمل
وزاد
فضاع القلم
َ
عشق
رمحاكم ال حتكموا على
ٍ
َ
االمل
عاش دهرًا ودهرًا على
ِ
تهت بها
فكم من مصاعب
ُ
يزدهر
لكن شوقي ما زال
ُ
وحكاياتي منذ سنني
تزين أيامي البائسات
ِ
املقدسات
فاتعثر بذكرياتي
احببت احلياة من كل وجهاتها
ص ُ
ضباب خيالي
ورت َك
ْ
وزينت ُ
َ
ِ
كحبات مطٍر
وانهمرت أحاسيسي
ْ
البؤس من خيالي
لتمحي
َ
ٍ
حكاية
تصورت عند لقياك اسرتجع
ُ
ٍ
طويلة
سنني
انتظرتها
َ
ٌ
ضاعت
فرصة
لكنها
ْ
ككل الفرص العقيمات
الزمن العقيم
يف
ِ
ودارت بي الدنيا لتمحو كل الساعات
اضيع
فتمسكت بها كي ال
ُ
ْ
ذكريات طريقي خينقها الرماد
ُ
وما حنمله من وهيج
سارميها يف حبر العناد
قصصنا ُ
الف حكاية
لتصبح
َ
ُ
ُ
والف قنديل يضيء الطريق
لكل التائهني
وادفنها حتت السابع من الطبقات
بكل عناد
ٍ
ملحمة
ونصبح انا وانت بقايا
ُ
سهاد
او
ٌ
اشالء من ُ
القلب هلفةً
قابلتك ويف
ِ
الياس يف عز الظالم
فأصابين
ُ
اهلوس اجلميل ينتحب
وعاد
ُ
َ
الياس
معزوفة
فاحلب لدينا اصبح
ِ
يف زمحة االحزان
ِ
والعواصف
وفوضى الرمال
فضاع كل شئ من بني يدينا
وأحبرت اشرعتنا بدون اجتاه
وعدت خائرة القوى
أبيع للحزن احلانًا من
اخليال
ِ
والضياع
ِ
زمحة الدهِر
فان سالوني يف
عن
عاشق ألقى حزنه فوق اجنحة
ٍ
الطيور
ساقول هلم قضيت السنني اسرح
باحملال
ً
حقيقة
ال
فلم اجد يف املحُ ِ
غدًا عند فجٍر جديد
ُ
احبث
سأرحل كالغجر
ٍ
جديدة
ارض
عن
ٍ
بي
االقدار فيها بالليل الكئيب
ُ
تلقي ّ
َ
وعندما يسألونين لمِ التغيري؟!
ُ
ساقول هلم لقد مات حيب كاجلنني
جاء يف الزمن احلزين..
النه َ
الدكتورة خولة الزبيدي  -إيالف

الشرق االوسط ..وسبب عدم
التقدم والرتاجع احلضاري!
ما هو السبب االساسي
لعدم التقدم والرتاجع
احلضاري يف منطقة
الشرق االوسط؟
منذ عدة حقبات زمنية
والتاريخ يعيد نفسه،
حيث ال نرى اي تقدم
يف احلياة االجتماعية
والزراعية
والصناعية
هذا
من
والتجارية.
املنطلق جيب ان نصل
احلقيقة
عمق
اىل
والتحليل التارخيي وما
هو السبب احلقيقي هلذا
الرتاجع اجلذري املخيف واملؤثر على كل انسان وكل عائلة يف ذلك الشرق.
فهل سبب هذا الرتاجع التعصب الديين او االحنياز احلزبي او التخلف
الفكري والفطري يف أكثر املناطق ،او الوالء لدول اخرى ال تريد التقدم
هلذه االمة لسبب او آلخر؟
من الصعب جدًا الي احد ان يعاجل هذا الوضع يف الدول الشرق أوسطية
ألسباب ال حتصى .فمن املمكن ان تكون هلا جذور تارخيية وجغرافية
وسياسية من خارج الدول العربية اليت ترضخ وحتيا حتت ظروف ومؤامرات
إستعمارية من بعض الدول الكربى ،وهي يف الوقت ذاته حمكومة مثل
مجيع دول العامل الثالث حتت سلطة وسلطان القرصنة الربمائية لكي يكون
القرار واملصري املفخخ ليس من الداخل العربي املفتت بل من خارج الدائرة
معي ومعروف .ولكن اذا كنا نريد ان نطرح جد ً
ال االصالح
العربية هلدف
نّ
يف املنطقة العربية املنكوبة فتعرتضنا العديد من العقبات املستفحلة ..منها
الفقر املنتشر وعدم التنظيم واخلروج عن النظام املطلوب وعدم تطبيق
األنظمة املتقدمة واالنعزال الديين الذي ال يتماشى مع االنظمة املدنية ..إن
هذا التشرذم سيخلق أكرب فراغ عنصري متشعب االطراف لعدم التواصل
االجتماعي والعملي واملهين والتجاري والفكري والتباعد بني الشخص واآلخر
ّ
تبشر مبستقبل
ألسباب حزبية او دينية .ولذا ال اعتقد ان هناك اي بوادر
مزدهر يف القريب املنظور على االقل ..فان مل ينسوا املاضي ويعودوا
عن التخلف العنصري واجلغرايف والفكري فسوف يكون اآلتي أعظم من
حرمان وفقر وموت وسفك دماء املاليني من الناس يف السنني املقبلة
الذين سيفعون حياتهعم وارواحهم ضريبة للتخلف العقائدي والفكري
واالجتماعي ..ولكن يقال يف الواقع االليم ان احلقيقة جارحة يف طبيعتها
وهلذا فانين ال أستطيع ان أعرب عن رأيي اخلاص والتحليل املناسب لعدة
عوامل ختتص باالحزاب والطوائف واالديان ،وذلك احرتاما حلرية املعتقد
واالنسان واإلنسانية ،اضافة اىل ذلك فان حرية الرأي يف مجيع البلدان
العربية تقريبا ممنوعة وحبالة انقراض وافالس ..اذ ان الرأي احلر واملنتج
ال أحد يرفضه النه يصعدنا من احلياة املتدنية اىل االفضل اىل القمة اىل
االبداع ..ومن املعروف يف ضمن بعض اجملتمعات االقطاعية ان هذا ال
يناسب سياساتهم املفروضة على الشعب ألنه ينقل اإلنسان من االستغالل
واالحتالل والفقر واالستبداد اىل احلرية والدميوقراطية احلقيقية واحلقوق
املنشودة لكل إنسان.
هذا هو حال كل انسان عربي شريف يناضل وحيارب ويهدر الدماء ولكن
يف النهاية يدفع الثمن غاليًا جدًا من دون أي فائدة له .فهل يعقل لنا ان
نبقى يف دوامة احلياة هذه امللطخة بدماء االبرياء او يف هذا الصراع املدمر
للبيئة واجملتمع والعائلة؟
ملاذا نريد ان نبقى يف هذه احلروب التعسفية هنا وهناك من غري اي
حتضري لقانون جديد خيرجنا من دوامة احلكم الفاشل والسيطرة على شعبنا
واوالدنا ورزقنا وحياتنا؟.
نريد ثورة سلمية وثقافية على اوسع نطاق واملطالبة باحلقوق املطلوبة لكل
إنسان حامل اهلوية النه وحده صاحب االرض وحامي العرض والسيد احلر
املستقل يف بيته وأرضه ووطنه جيب اال يبقى مستعبدا لبعض االنظمة
القمعية واالقطاعية اليت تتحكم بارواح الناس وال ترحم احدا من البشر حيث
تأكل حقوق الفقراء واملساكني كأننا نعيش يف شريعة الغاب املفرتس
حيث القوي يأكل الضعيف من دون رمحة او شفقة..
فاملوضوع الذي يتعلق حبياة االنسان أهم بكثري من احلرب على الورق وما
كتبته قليل من كثري للتوضيح واالضاءة على الواقع املزدري والرجعي
العقيم.
أمتنى ان نرى الوعي والنضوج والنهضة واالستقرار هلذه األمة اليت تعاني
االمرين منذ زمن طويل ومل يوجد أحد ان يردعها ال بالقلم وال باملدفع وال
ّ
بالكالم كأنها ال تقرأ وال ترى وال تسمع .فمن يتحمل مسؤولية ما جيري يف
هذا اجملتمع العربي الذي ينخر عظامه السوس وبطنه اجلوع وجسده املرض
واملوت وحياته احلروب الصغرية الفتاكة اليت تركت وراءها املاليني من
االموات خالل املئة سنة املاضية من دون اي فائدة للشعب واالرض ومل
تتوقف اىل هذا اليوم ال بشكل وال بآخر.
فمتى سيتنهي املصري الدامي والعقول املتخلفة واملتحجرة ومستنقع الغباء
واجلهل.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي -
سدني اوسرتاليا
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الـسبت  10تـشرين األول 2020

تـتمات

اخلزانة األمريكية تفرض...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

واألغذية واألدوية أو األجهزة الطبية».
وقال وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني يف بيان« :عقوباتنا
ستستمر إىل أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات اإلرهابية وتضع
حدًا لرباجمها النووية».
وشدد على أن «إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات اإلنسانية
لدعم الشعب اإليراني»

ظريف :تجويع شعب

ومن جانبه ،اتهم وزير اخلارجية اإليراني ،حممد جواد ظريف ،الواليات
املتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران «من قنوات للدفع مقابل
الغذاء والدواء» يف ظل جائحة ،وذلك من خالل العقوبات اجلديدة.
وغرد ظريف ،أمس األول اخلميس ،على «تويرت»« :يف ظل جائحة
كوفيد ،19-يريد النظام األمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات
للدفع مقابل الغذاء والدواء ،لكن التآمر لتجويع شعب جرمية ضد
اإلنسانية».
ويف وقت سابق إلعالن العقوبات ،قال مصدر من احلزب اجلمهوري
بالكونغرس األمريكي ،إن الواليات املتحدة جتهز لفرض عقوبات
جديدة على القطاع املالي اإليراني ،أمس األول اخلميس ،وذلك مع
تكثيف واشنطن ضغوطها على طهران قبل أسابيع من االنتخابات
الرئاسية األمريكية.
وتأتي اخلطوة ،اليت تفصل إيران فعليا عن املنظومة املالية العاملية،
بعد أسابيع من إعالن واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على
إيران .وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من حتدث عن اخلطة
األمريكية.
وميثل القرار األمريكي بفرض عقوبات جديدة على القطاع املالي
اإليراني حتديًا للحلفاء األوروبيني الذين حذروا من هذه اخلطوة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن اإلجراءات تستهدف البنوك القليلة
املتبقية اليت ال ختضع حاليًا لعقوبات يف خطوة تقول احلكومات
األوروبية إنها من املرجح أن تقلص القنوات اليت تستخدمها إيران
السترياد السلع ،وفقا ملا أوردته صحيفة «واشنطن بوست».
ويذهب املدافعون عن العقوبات إىل أن املزيد من عزل التجارة
اإليرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق االقتصاد اإليراني
إلحضار طهران إىل طاولة املفاوضات .وأضافوا أيضًا أن وزارة
اخلزانة ميكن أن ختفف العواقب اإلنسانية من خالل إصدار رسائل
إىل الشركات اليت تسمح مببيعات معينة.
ومتثل هذه اخلطوة دفعة كبرية قبل االنتخابات لسياسة إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترمب اليت جنحت يف تدمري االقتصاد
اإليراني.

وزيرا خارجية تركيا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املتوسط.
وذكرت وكالة األناضول الرتكية الرمسية لألنباء ،أن الوزير مولود
جاويش أوغلو اجتمع مع نظريه اليوناني نيكوس دندياس على
هامش منتدى عاملي لألمن يف براتيسالفا عاصمة سلوفاكيا لبحث
«القضايا الثنائية واإلقليمية».
وقال وزير اخلارجية الرتكي أوغلو ،إن أنقرة ستستضيف احملادثات
االستكشافية القادمة مع اليونان.
وخالل لقاء مع نظريه اليوناني نيكوس ديندياس ،يف العاصمة
السلوفاكية براتيسالفا ،كشف أوغلو أنهما اتفقا على عقد احملادثات
االستكشافية بني البلدين ،وإعادة بناء الثقة.
احملادثات االستكشافية قد توقفت بني البلدين منذ عام
وكانت
ُ
 .2016وجاء لقاء الوزيرين على هامش منتدى األمن العاملي ،وهو
األول منذ اندالع أزمة شرق املتوسط.

األسد :ما من مفاوضات...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

غري ممكن قبل استعادة كامل األراضي.
وأكد الرئيس السوري بشار األسد أن احلرب يف بالده مل تنته بعد،
«فطاملا أنه يوجد إرهابيون حيتلون بعض مناطق بالدنا ،ويرتكبون
خمتلف أنواع اجلرائم واالغتياالت واجلرائم األخرى ،فإن احلرب مل
ِ
تنته ،وأعتقد أن مشغليهم حريصون على جعلها تستمر لوقت
طويل .هذا ما نعتقده».
من جهة أخرى ،وخالل مقابلته مع وكالة «سبوتنيك» ،أكد األسد أن
«السالم بالنسبة إىل سوريا يتعلق باحلق ،وهو أرضنا» ،مشريًا إىل
أن من املمكن إقامة عالقات مع «إسرائيل» فقط «عندما نستعيد
أرضنا» .وتابع« :موقفنا واضح جدًا منذ بداية حمادثات السالم
يف تسعينيات القرن العشرين ،أي قبل حنو  3عقود ،عندما قلنا
إن السالم بالنسبة إىل سوريا يتعلق باحلقوق ،وحقنا هو أرضنا.
ميكن أن نقيم عالقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد
أرضنا .املسألة بسيطة جدًا» .وأكد أن سوريا ال جتري يف الوقت
احلاضر أي مفاوضات مع «إسرائيل» ،قائ ًال« :ال ،ليست هناك أي
مفاوضات على اإلطالق ،ال شيء على اإلطالق».

ستولينربغ :أعضاء الناتو...

أكد األمني العام حللف مشال األطلسي «الناتو» ينس ستولتنربغ،
أن أعضاء احللف سيتشاورون حول توقيت االنسحاب من أفغانستان
بعدما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عزمه سحب قوات بالده

حبلول عيد امليالد.
وقال ستولتنربغ يف إحاطة إعالمية إىل جانب رئيس حكومة مجهورية
مقدونيا الشمالية زوران زايف« :قررنا معا الذهاب إىل أفغانستان
وسنتخذ معا القرارات بشأن التعديالت على القوات مستقبال،
وسنغادر البلد معا يف الوقت املناسب».
وكان حلف مشال األطلسي دخل أفغانستان بعد الغزو الدولي
بقيادة الواليات املتحدة لإلطاحة حبكم حركة طالبان يف  2001بعيد
هجمات احلادي عشر من سبتمرب يف الواليات املتحدة.
وأنهى احللف عملياته القتالية يف أفغانستان العام  ،2014وقد
خفض بشكل كبري وجوده على األرض لكنه يبقي على قوة قوامها
 12ألف عسكري لتدريب القوات احمللية وتقديم املشورة هلا.

عون :اىل متى يبقى...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

النيابية».
وحسب املعلومات املتوافرة ،فإن رؤساء احلكومة اعتربوا «ان
جتربة حكومة الرئيس حسان دياب فشلت ألنها كانت تضم وزراء
حمكومني من القوى السياسيني وليسوا تكنوقراط واختصاصيني
بكل معنى الكلمة ،بينما مبادرة الرئيس ماكرون فشلت لالسباب
ذاتها بعدم تشكيل حكومة اختصاصيني مهمتها حتقيق احلوكمة يف
الدولة لتسيري مرافق الدولة وتغيري االداء السياسي واالقتصادي
واملالي ُ
املتبع».

مواقف الحريري

اىل ذلك ّ
أن «املبادرة الفرنسية مل
أكد الرئيس سعد احلريري ّ
ً
ِ
أن «هذه املبادرة أرادت اجناح لبنان واخراجه من
تنته» ،مشريا إىل ّ
املأزق وال اعلم ملاذا افشلوها» ،وقال« :بعد العقوبات األمريكية مت
تصعيد املواقف جتاه املبادرة الفرنسية ،والرئيس املكلف مصطفى
أديب أراد عدم تضمني حكومته أمساء استفزازية ،ومن أسقط
حكومة حسان دياب هو انفجار بريوت».
ويف حديث ضمن برنامج «صار الوقت» ،قال احلريري« :رئيس
احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد جنبالط ورئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ورئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل،
رفضوا أن أتوىل حكومة املبادرة ،فقررت أن أتنحى جانبًا» .وتابع:
«أنا مرشح لرئاسة احلكومة من دون مجيلة أحد.
لدي كتلة نيابية
ّ
ومعروف من أنا ،لكنين ال اهدد واتوعد كما يفعل االخرون ،بعض
املنتقدين واملزايدين يريدونين أن أهدد وانا لن أفعل ذلك ،أنا ابن
رفيق احلريري املعتدل».
تتنحى األحزاب السياسية عن
وقال« :اتفقنا يف قصر الصنوبر أن
ّ
هذه احلكومة وأن ال يتدخلوا يف تسمية الوزراء ويفسحوا اجملال
للحكومة اجلديدة بأن تنجز وتعيد إعمار بريوت».
وأضافّ :
«مت اتهامي بأنين أشكل حكومة الدكتور مصطفى أديب،
ولكن وظيفيت كانت فقط حتذير أديب بعدم تسمية أشخاص تستفز
أي فريق سياسي ،والتمسك بتسمية سعد احلريري من قبل حركة
أمل وحزب اهلل هي فقط لتفادي االحتقان السين الشيعي».
وتابع« :لو كنت كما اآلخرين أريد الشعبية لكنت فعلت كما يفعلون،
ومل أقدم املبادرات والتضحيات ،أنا أرضخ للبنان وللمواطن
وهمي جناح املبادرة الفرنسية».
اللبناني ،وكان هديف
ّ
وأرف« :سألين الرئيس املكلف اديب اذا كنا نرضى تغيري املبادرة
الفرنسية وقلنا بأن احدًا ال يقبل اعادة تسمية سياسيني يف
احلكومة .وظيفيت يف تشكيل حكومة اديب كانت حتذيره من االمساء
اليت تستفز بعض الفرقاء ،وخرج مصطفى اديب من هذه التجربة
وعاد اىل برلني كما وعد».
ولفت إىل أنه «يف البلد هناك  3مشاريع :مشروع حزب اهلل وحركة
أمل املرتبط باخلارج ،ومشروع يريد أن خيرج لبنان من هذه األزمة
ويعمل على مبدأ لبنان أو ً
ال ،ومشروع من املزايدين الذين أوصلوا
البلد على ما حنن عليه».
أن «أي دستور بالعامل ال يستطيع أن ينجح بوجود
ورأى احلريري ّ
أحزاب تفرض األمور بالقوة ،والسالح فرض بعض املعادالت على
جيد لكن
اللبنانيني اليت يرفضونها» ،وقال« :النظام اللبناني ّ
العقلية اليت تدار بها االمور غري ماشية .هناك أحزاب تفرض األمور
بقوة السالح ،ومن ميلك فائض القوة يستعملها لفرض معادالت
على اللبنانيني».
واعترب احلريري أنه «ال ميكن أن يتحمل لوحده مسؤولية كل التدهور
احلاصل» ،وقال« :أنا اضحي النين أرفض الفراغ .نعيش فرتة
الفراغ بانهيار».
وأردف« :أريد اجناح املبادرة الفرنسية وهلذا قبلت بالتنازل عن
حقيبة املالية مؤخرًا .عندما وافقت على الوزير الشيعي للمالية قلت
ملرة واحدة سعيًا مين لتسيري االمور .لقد قلت ان الطريقة الوحيدة
للخروج من االزمة هي اعادة خلط االوراق .املوضوع ليس موضوع
تغيري نظام بل تغيري طريقة العمل».
وأضاف احلريري« :عندما كان هناك مشكلة يف وزارة الطاقة يف
حكومة الرئيس متام سالم ،قال لي حينها الرئيس بري أن أفضل
نية وأتى
حل هو املداورة .وإذا مشينا باملداورة حينها بكل حسن ّ
وزير املالية شيعي هذا ال يعين أن تصبح وزارة املالية حكرا للطائفة
الشيعية ،كما نرفض أن تكون أي وزارة حكر ألي طائفة».
أن «احلكومة السابقة كانت حكومة أخصائيني ،جاءت
وقال احلريري ّ
بهم االطراف السياسية» ،وأضاف« :بلحظة ترشيحنا ملصطفى
يسوق
أديب ،بدأ كثر ينتقدوه واملؤسف يف البلد هناك من بدأ
ّ
صورًا له يف لقاءات حزبية وغريها ومن عرقل املوضوع».
أن « موضوع ترسيم احلدود كان جيب ان
إىل ذلك ،أوضح احلريري ّ
جيد للبنان».
يبدأ قبل  3سنوات» ،معتربًا أنه «أمر ّ
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أن «املشكلة ليست مشكلة نظام إمنا مشكلة عقول
ورأى احلريري ّ
والتطرف مبواقفنا كتعطيل البلد  3سنوات النتخاب ميشال عون
ّ
رئيسًا للجمهورية».
وقال« :هناك بعض التعديالت الدستورية اليت ميكن القيام بها
ولكن الوقت اآلن ليس الوقت املناسب هلذه العناوين».
وأضاف « :مساحة املفيت عبد اللطيف دريان ال يريد استعمال منربه
تتحجر
القحام السياسة .كل ما ندخل الطوائف يف االمور السياسية
ّ
املواقف .كل شخص له احلق يف أن يقول رأيه يف السياسة ،ولكن
جيب أن يكون لديه البديل أو احلل ،واذا مل تقدم احلل فهذا امسه
مزايدة».
ووصف احلريري املدير العام ألمن الدولة اللواء أنطوان صليبا
بـ «الدمية» عند رئيس اجلمهورية ميشال عون ،وقال« :قائد
اجليش العماد جوزف عون واملدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم واملدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عثمان يدخلون كل
الكفاءات اىل املؤسسات».
وردًا على سؤال عن اخلالف بينه وبني شقيقه بهاء احلريري ،قال
وخيي بهاء اذا بشوفو
الرئيس احلريري« :انا ما حبكي عن العيلة،
ّ
هلأّ ببسلو ايدو».
ّ
يهز عالقته باململكة العربية
وأكد احلريري أنه «ال احد يستطيع أن
ّ
أن «النائب جربان باسيل ّ
ً
شكل خطرًا على العهد
ا
معترب
السعودية»،
ّ
اكثر من جعجع النه اتبع منطق الغاء اآلخرين ،وهذه اخلالفات اليت
نعرت باحلكومة أوصلتنا اىل هنا».
وأردف« :حليفي هو الشعب اللبناني .انا هديف هو كيف بدنا نوقف
االنهيار بالبلد وليس احللفاء».

الرتسيم ..وحزب اهلل

وحدد حزب اهلل مبوقف من امللف احلكومي عرب بيان له ،لكتلة الوفاء
بأمس احلاجة لإلسراع يف
للمقاومة ،قالت فيه :ان لبنان اليوم
ّ
حرص على
كل
نبدي
ولذلك
وطنية فاعلة ومنتجة،
تشكيل حكومة
ٍ
ّ
التعاون يف سبيل تكوينها وتشكيلها ،وندعو اجلميع إىل االبتعاد
عن نهج الكيدية والعزل واإلقصاء الذي يضر مبصلحة الدولة
والوطن واملواطنني.
أن املراجعة ألسباب التعثر الذي أصاب مهمة
واضافت الكتلةّ :
تأليف احلكومة خالل األسابيع املاضية ،من شأنها أن تؤدي ببساطة
املعوقات وجتديد املساعي لتشكيل حكومة جديدة ،ختتزن
إىل جتاوز
ّ
عوامل النجاح ألداء املهام املطلوبة يف هذه املرحلة ،ولتحقيق
واالستنهاضية الالزمة على صعيد اإلدارة
اإلصالحية
األهداف
ّ
ّ
والوضع النقدي واالقتصادي واإلمنائي واالجتماعي واعادة االعمار
يف بريوت.
إن حتديد إحداثيات السيادة
الكتلة:
قالت
احلدود،
حتديد
وحول ملف
ّ
املعنية حصرًا بأن تعلن أن
اللبنانية،
الدولة
ة
مسؤولي
هي
الوطنية
ّ
ّ
ّ
ٌ
وأن اإلطار
ة.
لبناني
ومياه
أرض
هي
املياه
وهذه
األرض
هذه
ٌ
ّ
ّ
اجلنوبية
البحرية
حبدودنا
يتصل
حصري
موضوع
حول
التفاوضي
ّ
واستعادة أرضنا وصو ً
الوطنية ،ال
ال إىل ترسيم مواقع سيادتنا
ّ
صلة له على اإلطالق ال بسياق املصاحلة مع العدو الصهيوني
الغاصب لفلسطني ،وال بسياسات التطبيع اليت انتهجتها أخريًا وقد
ضد
عربية ،مل تؤمن يومًا خبيار املقاومة ومل متارسه
تنتهجها دول
ّ
ّ
يوم من األيام.
ّ
عدو ّ
األمة يف ٍ
وقالت وزيرة الدفاع يف حكومة تصريف االعمال زينة عكر ان
التفاوض سيكون وفقا آلليات نوقشت يف جلنة الشؤون اخلارجية
واملغرتبني النيابية ،استنادًا اىل احلقوق واخلرائط والقوانني
الدولية ،خالل املسار التفاوضي الذي يتواله اجليش.
ويضم الوفد املفاوض الذي اقرتحته قيادة اجليش اللبناني العميد
الطيار بسام ياسني (نائب رئيس أركان اجليش للعمليات)،
إضافة إىل كل من :العقيد الركن البحري مازن بصبوص ،اخلبري
يف املفاوضات احلدودية جنيب مسيحي ،ورئيس هيئة إدارة
قطاع البرتول وسام شباط .وقالت مصادر بعبدا إن «الوفد قد
يضم أيضًا مستشارًا تقنيًا مل حيدد من هو بعد ،كذلك شخصية
ّ
دبلوماسية ،لكن هذا األمر ال يزال مدار حبث».
ويف تل ابيب أعلن وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز
إن املباحثات تبدأ يف
يف بيان له امس االول اخلميس ّ
« 14تشرين األول يف مركز اليونيفل يف الناقورة   .
وسيتألف الوفد اإلسرائيلي من ستة أعضاء بينهم املدير العام
لوزارة الطاقة أودي أديري ،واملستشار الدبلوماسي لرئيس
الوزراء بنيامني نتانياهو ،رؤوفني عازر ،ورئيس دائرة الشؤون
االسرتاتيجية يف اجليش.
وكان مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ديفيد
أن املباحثات ستنطلق خالل األسبوع الذي يبدأ يف 12
شنكر أوضح ّ
تشرين األول.
واعترب السفري األمريكي األسبق يف بريوت ،جيفري فيلتمان،
أن التوصل إىل اتفاق إطار بني لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية
لبدء حمادثات حول ترسيم احلدود البحرية بني البلدين فرصة جيدة
للبلدين لتمكينهما من استخدام مواردهما الطبيعية يف البحر.
وتساءل فيلتمان ،الذي عمل أيضا وكيال لألمني العام لألمم املتحدة
للشؤون السياسية ومساعدا لوزير اخلارجية األمريكية لشؤون
الشرق األدنى ،عما إذا كان حزب اهلل قد سهل عملية الوصول
إىل االتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس جملس النواب نبيه بري
لتحويل األنظار عن عرقلته لتشكيل احلكومة اللبنانية على أن يقوم
بعرقلة املفاوضات يف وقت الحق.
وتوقع فيلتمان يف حوار مع موقع احلرة أن يبقي حزب اهلل على
ورقة مزارع شبعا «كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية
اليت تشكل خطرًا على لبنان».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

مركبة كهربائية ثورية تتحول من حافلة إىل شاحنة بضائع
كشف مركز الفضاء األملاني  DLRعن مركبة  U-Shiftمتعددة
التطبيقات مبا يف ذلك نقل البضائع والبشر.
ويتم حتقيق مرونة السيارة من خالل إنشاء «لوحة قيادة» معيارية
مع العديد من اإلضافات يف الكبسولة متعددة االستخدامات ،وتتميز
هذه الكبسولة الفردية بتصميمات وأغراض مميزة ،مما يسمح هلا
بالتحول إىل مركبات خمتلفة الستخدامات وصناعات متعددة.
ومت تقديم منوذج أولي ملفهوم  U-Shiftيف املؤمتر املؤقت للحوار
االسرتاتيجي لقطاع السيارات يف أملانيا هذا الشهر ،وقد تلقى
املشروع ما يزيد قلي ًال عن  14مليون دوالر كتمويل من وزارة
الشؤون االقتصادية والعمل يف بادن فورمتبريغ.
وقالت وزيرة الشؤون االقتصادية يف والية بادن فورمتبريغ،
نيكول هوفمايسرت-كراوت ،يف بيان «ميكن أن تظهر منتجات
ومناذج أعمال جديدة متامًا من ابتكارات مستقبلية مثل مفهوم
مركبة .U-Shift
ومتتلك شركات صناعات السيارات الكربى مثل مرسيدس بنز
وفولكس فاغن وجينريال موتورز حصة يف تطوير منصة املركبات
الكهربائية املشرتكة متعددة االستخدامات.
ولكن على عكس صانعي السيارات اآلخرين ،فإن منصة DLR
لديها لوحة قيادة فريدة على شكل حرف  Uمت تصميمها لتكون
كهربائية وذاتية القيادة مع القدرة على العمل يف أي وقت خالل
اليوم.

كشفت نيسان عن سيارة «زي بروتو» االختبارية معلنة عن نيتها
إطالق جيل جديد من سيارات « »Zالرياضية .ومت تنظيم فعالية
افرتاضية بثت حول العامل من جناح نيسان يف مدينة يوكوهاما
اليابانية .وتتميز هذه السيارة االختبارية بتصميم جديد من الداخل
واخلارج باإلضافة إىل حمرك  6أسطوانات مع شاحن تريبو مزدوج
وناقل حركة يدوي.
مت اإلشارة للسيارة االختبارية للمرة األوىل يف فيديو تروجيي خاص
بعنوان «نيسان  ،»A-Zوقد استوحيت السيارة االختبارية من تاريخ
طراز « »Zالعريق الذي ميتد على مدى  50عامًا مع مالمح رياضية
عصرية.
حضر الفعالية االفرتاضية جمموعة من حميب السيارة الرياضية كبارًا
وشبانًا من بينهم أعضاء نادي  Zيف اليابان ومؤمتر  ZCONيف
مدينة ناشفيل األمريكية وغريهم من حميب السيارة حول العامل.

ويتشابه النموذج األولي احلالي يف احلجم مع شاحنة كبرية احلجم،
وحتتوي كبسولة الركاب على  8مقاعد ،مبا يف ذلك مقعد واحد
قابل للطي ،والباب مزود مبنحدر لزيادة إمكانية الوصول إليها.
ويف الوقت نفسه ،حتتوي كبسولة الشحن على مساحة كافية
الستيعاب  4منصات نقالة ،يبلغ طوهلا  2.62قدم وعرضها 3.94
قدم وارتفاعها  0.47قدم ،وميكن أيضًا استخدامها «كحافلة عند
الطلب» أو مركبة مبيعات.

التصميم اخلارجي :املاضي يلتقي املستقبل
مت تطوير السيارة االختبارية اجلديدة من قبل فريق التصميم يف
اليابان وهي تتسم بتصميم خارجي ملفت مع خطوط تربز تاريخ
تتميز باللون االصفر اللؤلؤي الالمع يف حتية
الطراز العريق .وهي
ّ
إىل اجليل األول من طراز  )Z (S30وطراز  )300ZX (Z32مع سقف
باللون األسود.

وعلى الرغم من أن  U-Shiftال تزال يف وضع النموذج األولي،
إال أن الشركة املصنعة هلا جتري اآلن حمادثات مع املصنعني
واملشغلني لتطويرها .وبالنظر إىل املستقبل ،سيعمل املصممون
على اختبار بطاريات جديدة ،وحتسني أداء نظام الدفع ،وتثبيت
امليزات الضرورية الالزمة للقيادة الذاتية.
وسيتم إصدار منوذج أولي خمتلف آليًا يف عام  ،2024وسيكون
النموذج األولي القادم قادرًا على الوصول إىل  37.28ميل يف
الساعة ،حبسب صحيفة بيزنس إنسايدر األمريكية.

مخسة جيب معرفتها عن «شفروليه كابتيفا» اجلديدة

سيارة كبرية بسعر منخفض ،أي مركبة توفر خصائص ومزايا
بقدر ما توفره «كابتيفا» تأتي عادة بسعر مرتفع ،لكن هذا أمر
تتميز فيه «كابتيفا» عن غريها .وكواحدة من مركبات السبعة
آخر
ّ
مقاعد األفضل سعرًا يف فئتها ،تضمن «شفروليه كابتيفا» للعمالء
الرتكيز على األشياء األكثر أهمية بالنسبة هلم واألحب إليهم.
مزودة
راحة ومساحة رحبة للجميع :تأتي «شفروليه كابتيفا»
َّ
قياسيًا خبمسة مقاعد ،كما تتوفر اختياريًا بسبعة مقاعد ،وهي
بالتالي تضمن توافر املكان املناسب جلميع ّ
ركابها .ومن شأن
اللمسات النهائية الذكية ،ومن ضمنها على سبيل املثال ال احلصر
مكيف اهلواء يف صف املقاعد الثاني وحامالت األكواب
فتحات
ّ
ّ
الركاب
ومنافذ  USBيف كل الصفوف ،أن تضمن حصول كافة
على املقعد األفضل يف املركبة.
مواصفات عملية جيدة التصميم :عندما ال يكون هناك حاجة لبعض
ّ
طيها بشكل ّ
يعزز
مقاعد
مرتب يف األرضية ،مما ّ
الركاب ،فإنه ميكن ّ
املساحة التحميلية لألمتعة للحد األقصى حبيث ميكن عندها نقل كل
بدء من عربات األطفال وصو ً
ال
احلاجيات والبضائع كبرية احلجمً ،
جّ
ويتميز صف املقاعد الثاني مبرونته،
التزل على املاء.
إىل ألواح
ّ

« »Z Protoمن نيسان سيارة
مستقبلية مستوحاة من املاضي

طيه بسهولة بوضعية  40/60لألمام بهدف متكني الوصول
إذ ميكن ّ
السهل إىل صف املقاعد اخللفي ،بينما ميكن طي صف املقاعد
الثالث لألسفل بنسبة  50/50لتوفري املزيد من املساحة التحميلية
يف الصندوق اخللفي عند احلاجة.

يف هذا اإلطار قال أفونسو ألبايسا ،رئيس التصميم لدى
نيسان »:كان من الصعب اجلمع بني الطابع الكالسيكي والرؤية
املستقبلية لكن مهندسينا متكنوا من إجراء جمموعة من الدراسات
والتصاميم واألحباث يف الطرازات السابقة وعوامل جناحها .وقد
قررنا أن على السيارة اجلديدة أن تقوم برحلة عرب العقود اجتاهًا
حنو املستقبل».
ّ
يذكر غطاء احملرك ومصابيع  LEDعلى شكل قطرة بسيارة Z
ّ
يذكر الشبك األمامي املستطيل بالطراز احلالي مع
األوىل بينما
إضافة شفرات بيضاوية إلعطائها طابع عصري جيمع بني الطابع
الرياضي واألناقة.
يبدو الرتابط واضحًا مع سيارة  Zاألوىل عند رؤية جانب سيارة Z
 Protoفتربز خطوط التصميم الكالسيكية واضحة واملماثلة للجيل
األول من السيارة حيث كانت اخللفية أعلى من املصد األمامي ما
مينح سيارة  Zإطاللة فريدة .أما خلفية السيارة فقد أستوحيت من
األضواء اخللفية لسيارة  300ZXمع إعادة تصميم لتتماشى مع
الطابع املعاصر وهي مستطيلة ومتتد إىل الزوايا مع ضوء واضح
بتقنية .LED
ومت إدخال ألياف الكربون إىل احلافة اجلانبية واملصد األمامي
والستار اخللفي مبا يضمن أداء ديناميكي .هذا وزودت السيارة
بعجالت معدنية قياس  19بوصة وعادم مزدوج ما مينحها حضورًا
الفتًا على الطرقات.
التصميم الداخلي :تكنولوجيا معاصرة وملسات تقليدية
صممت السيارة لتتالءم مع احتياجات السائق والراكب فتمزج
املقصورة الداخلية بني التكنولوجيا املعاصرة واللمسات التقليدية
بكل سالسة .وتعاون فريق التصميم الداخلي مع كبار السائقني
يف عامل رياضات السيارات من أجل إعطاء سيارة Z Proto
مقصورة داخلية تذكر بالسيارات الرياضية ومناسبة للطرقات
وحلبات السباق .وينعكس ذلك على األدوات املتوفرة يف السيارة
مع شاشة رقمية قياس  12.3بوصة ومصممة لتعطي السائق
املعلومات اليت حيتاجها بنظرة.
وتوفر عجلة القيادة مفاتيح التحكم السريعة من دون أن تفقد
مجاهلا الكالسيكي .وقد زودت املقصورة الداخلية بتطيعمات
باللون األصفر على املقاعد ولوحة العدادات.
تشويق السيارات الرياضية :أداء مثري وديناميكي
مت تصميم سيارة  Zاألصلية من أجل أن توفر اإلثارة والتشويق
وتضع السيارة الرياضية يف متناول أكرب عدد من األشخاص.
مبحرك قوي لكن السيارة ال تقتصر عل
متيز كل جيل عما سبق
ّ
ّ
مدى قوتها.
تتسم املركبة بقوتها وزودت مبحرك ست أسطوانات مع شاحن
تريبو ثنائي وناقل حركة يدوي من ست سرعات .ويف السيارة
التجريبية ،جيري العمل حاليًا على حتقيق التناغم بني القوة والقدرة
ّ
التحكم لتكون كما ّ
متيزت سابقاتها على مدى  50عامًا.
على

صفحة 25

Saturday 10 October 2020

الـسبت  10تـشرين األول 2020

Page 25

صــحة ومـجتمع

ملاذا ال نفقد دهون البطن حتى بعد ممارسة
الرياضة واتباع نظام غذائي صحي؟

خلسارة الوزن بنجاح ...جتنب هذه الفواكه

ميكن أن يسبب ارتفاعا يف نسبة السكر يف الدم ،ما يؤدي إىل
زيادة هرمون اإلنسولني لتخزين الدهون .وينتج عن هذا احتفاظ
أجسامنا مبزيد من الدهون ،خاصة حول املعدة».

ماذا تأكل النقاص دهون البطن؟
إذا كنت قلقا حقا بشأن دهون البطن ،فعليك التخلص من االختالل
اهلرموني والضغط الزائد قبل البدء يف اتباع نظام غذائي صحي.
وتنصح كالريسا بالبدء بتناول املزيد من األلياف ،مبا يف ذلك
الفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة واملكسرات والبذور.
غالبا ما يكون فقدان دهون البطن أمرا صعبا حتى مع ممارسة
الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ،ما يطرح سؤاال ملحا للغاية:
ملاذا ال نفقد دهون البطن؟.
ومن املعرف أن البطن املنتفخة الكبرية جتلب شعورا بعدم الراحة،
ما جيعل الكثريين يرغبون يف التخلص من الدهون الزائدة اليت
متثل جزءا هاما من هذه املشكلة ،لكن هذا صعب للغاية ،يف كثري
من األحيان.
ولتفسري هذه املشكلة ،حتدث موقع «إكسربس» الربيطاني ،إىل
أخصائية التغذية إلنقاص الوزن ،كالريسا لينهري.

اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصري
الطماطم

 -1األفوكادو
 100جرام من هذه الفاكهة حتتوي على حنو  160سعرة حرارية.
يف حني أن األفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية ،إال أنها قد
تزيد الوزن عند استهالكها مبا يتجاوز الكميات املعقولة .هذا ال
يعين استبعادها متاما لكن األفضل تناوهلا باعتدال.

ملاذا ال نفقد دهون البطن؟
-1اهلرمونات:
قالت كالريسا« :اهلرمونات تلعب دورا يف توزيع الدهون .وميكن
أن يؤدي اخنفاض هرمون اإلسرتوجني لدى النساء والتستوستريون
لدى الرجال ،خاصة مع تقدمنايف العمر ،إىل إعادة توزيع الدهون
يف املعدة».
وتابعت« :باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تؤدي بعض االختالالت
اهلرمونية مثل متالزمة تكيس املبايض إىل زيادة خطر مقاومة
اإلنسولني اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة إنتاج اخلاليا الدهنية».
وليس هناك الكثري مما ميكن فعله حيال ذلك ،ولكن من الضروري
التحدث إىل الطبيب ملعرفة ما إذا كانت هرموناتك خارجة عن
السيطرة.
-2احلمية:
بالطبع ،ما تأكله سيحدد مقدار دهون البطن لديك .وأوضحت
كالريسا« :إن اتباع نظام غذائي غين بالكربوهيدرات املكررة
والسكريات والكحول ميكن أن يزيد من مستويات اإلنسولني لدينا.
وهذا يعزز ختزين الدهون ،ويزيد من خطر اإلصابة بالكبد الدهين،
وكل هذا يؤدي إىل ارتفاع معدل الوزن حول املعدة».
وبالتالي جيب التقليل من الكربوهيدرات والسكريات والكحول
خلسارة هذا الوزن.
-3الضغط العصيب:
هل الحظت أنك تشعر بالتوتر املتزايد أثناء اكتساب دهون البطن؟
هذا ليس من قبيل املصادفة ،حيث يلعب التوتر دورا هاما يف
توزيع الدهون.
وأوضحت كالريسا« :أحد هرمونات التوتر لدينا ،وهو الكورتيزول،

بينما تعترب الفاكهة صحية ،إال أن بعضها جيب اجتنابه خالل
العمل على إنقاص الوزن بكفاءة ،ألنها حتتوي على عدد كبري من
السعرات احلرارية واليت تفسد بطبيعة احلال احلمية الغذائية.
وحبسب تقرير ملوقع «إن دي تي يف» ،يتطلب فقدان الوزن
الصرب والكثري من العمل الشاق للوصول إىل اهلدف املنشود،
مثل القيام بأنشطة بدنية ،واألهم من ذلك احلفاظ على نظام
غذائي صحي.
يقرتح معظم خرباء الصحة إضافة األطعمة الغنية باأللياف
والربوتني إىل النظام الغذائي ،حتى يشعر املرء بالشبع لفرتة
أطول ،مما مينعه من اإلفراط يف تناول الطعام.
مع ذلك ،فإن ليس من املفرتض تناول مجيع الفواكه الطازجة
أثناء رحلة إنقاص الوزن ،وفيما يلي نظرة على الفاكهة اليت جيب
جتنبها خالل حماولة إنقاص الوزن.

كشفت دراسة علمية ،عن فوائد استثنائية لتناول شراب الطماطم
غري اململح ،والذي كان له أثر صحي ملحوظ على ضغط الدم
وقادرا على مساعدة األشخاص املعرضني خلطر أمراض القلب.
ويف الدراسة اليت نشرتها جملة «فود ساينس أند نيوترشن»،
قال الباحثون إن شرب عصري الطماطم غري اململح ،أدى إىل
ضغط الدم والربوتني الدهين منخفض الكثافة لدى البالغني
اليابانيني املعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية.
يف الدراسة ،تناول  184من الذكور و 297من اإلناث كميات
كبرية من عصري الطماطم غري اململح على مدار عام واحد .ويف
نهاية البحث ،تبني اخنفاض ضغط الدم لدى  94مشاركا يعانون
من ارتفاع ضغط الدم.
كما الحظ الباحثون يف جامعة طوكيو للطب وطب األسنان،
اخنفاض مستويات الكوليسرتول الضار يف  125مشاركا يعانون
من ارتفاع الكوليسرتول من متوسط  155إىل  149.9جمم/
ديسيلرت.
كانت هذه النتائج املفيدة متماثلة بني الرجال والنساء وبني
خمتلف الفئات العمرية .وكتب الباحثون« :على حد علمنا ،فإن
الدراسة احلالية هي األوىل اليت تبحث يف آثار تناول الطماطم
أو منتجات الطماطم على مؤشرات خماطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر».

 -2العنب
يف حني أنه مفيد للصحة العامة ،فإن العنب مليء بالسكر
والدهون .قد حيتوي  100جرام من العنب على  67سعرة حرارية،
و  16جراما من السكر ،مما يعين أن تناول هذه الفاكهة الصغرية
بانتظام قد يؤدي إىل زيادة الوزن.
 -3الفواكه اجملففة
الفواكه اجلافة مثل الربقوق والزبيب وغريها حتتوي على سعرات
حرارية أكثر ألنها خالية من احملتوى املائي .جرام واحد من الزبيب
قد حيتوي على سعرات حرارية أكثر مقارنة بالعنب.
حيتوي كوب من الزبيب تقريبا على  500سعرة حرارية ،وحيتوي
كوب واحد من الربقوق اجملفف على أكثر من  450سعرة
حرارية.
 -4املوز
املوز صحي للغاية ،لكنه ال ميكن اإلفراط يف تناوله ،إذ حيتوي
سعرات حرارية عالية وسكريات طبيعية زائدة .حتتوي موزة واحدة
على حنو  150سعرة حرارية ،أي  37.5جراما من الكربوهيدرات.
 -5املانغو
قد حتتوي الفواكه االستوائية مثل األناناس واملانغو على سعرات
حرارية خمفية ميكن أن تعيق فقدان الوزن .من األفضل جتنب
هذه الفاكهة.

* 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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LIFELINE FOR CBD ECONOMY
- The NSW Government
and City of Sydney Council announced they would
provide up to $20 million
in joint funding to boost
the CBD economy, support businesses and create jobs across the vital
summer period.
- Treasurer Dominic Perrottet said the NSW Government will commit up
to $15 million and Council
would provide a further $5
million towards a range of
initiatives to encourage
more people to visit, eat,
shop and enjoy the CBD.

- Construction will continue throughout the
pandemic, with extended
working hours on weekends to enable safe work
practices with social distancing, no job losses or
reduced hours for employees.

NEWS

FW: NSW Government Weekly Update - 2 October 2020
‘SLOWDOWN’ AND SAVE
LIVES THIS LONG WEEKEND
- Drivers are being urged
to slow down on the road
and waterways this October long weekend with
much of NSW expected
to take advantage of the
warmer weather and eased
COVID-19 restrictions.
- Minister for Police and
Emergency Services David Elliott said police will
be out in force across the
state with high-visibility
deployments for Operation Slowdown.
- Double demerits will be
in place from 12.01am on
Friday (2 October 2020)
to 11.59pm on Monday (5
October 2020).

historic levels.

NSW PAYS TRIBUTE TO
FALLEN POLICE OFFICERS
NSW has paused to
honour our fallen police
officers this National Police Remembrance Day
with a COVID-safe ceremony and lighting of the
Sydney Opera House sails
in blue and white.
- This year, Premier Gladys Berejiklian, Minister
for Police and Emergency
Services David Elliott, and
Police Commissioner Michael Fuller APM joined
the family of the late Constable Aaron Vidal to pay
tribute to his life and service by adding his name to
the Wall of Remembrance.
SPRING INTO DAYLIGHT Premier Gladys BeSAVING AND BE COVID rejiklian said although the
SAFE
ceremony is different this
year, it is no less meaning- Attorney General Mark ful.
Speakman has reminded
NSW residents that day- NSW SMALL BUSINESS
light saving commences MONTH TO ASSIST THOUagain on Sunday, 4 Octo- SANDS OF BUSINESSES
ber at 2am.
Thousands of businesses across the state
IRC DECISION SUPPORTS are set to receive a boost
JOB CREATION PLAN
after one of the most chal- The Full Bench of the lenging times in recent
Industrial Relations Com- history as the NSW Small
mission of New South Business Month launches
Wales rejected public ser- tomorrow.
vice union demands to - Premier Gladys Berelock in 2.5 per cent pay jiklian said the NSW Govincreases for NSW public ernment initiative is the
servants each year for the fourth annual NSW Small
next three years.
Business Month, which
- The Commission in- will include hundreds of
stead awarded a reduced free and low-cost activities
one-year pay increase of across NSW and provides
0.3 per cent for around a chance for businesses
170,000 public sector to reboot, connect and reemployees, which it con- cover.
The launch event at
sidered more appropriate in the context of a global 10am on Thursday, 1 Oceconomic crisis caused tober will be a live webcast
by COVID-19, and which with a top line-up of Govhas resulted in more than ernment and business ex280,000 people in NSW perts, including Facebook,
NAB and ATO executives.
being out of work.
- The NSW Government For further information,
has already committed to visit businessmonth.nsw.
a $3 billion Infrastructure gov.au
and Job Acceleration Fund NEW PIECE OF BARANFORESHORE
providing direct stimulus GAROO
into the economy to sup- NOW OPEN TO PUBLIC
port and create jobs with - A significant part of
the unemployment rate at Sydney’s harbour front

has been given back to the
community as a new pier,
cove and foreshore boardwalk at Sydney’s iconic
Barangaroo is now open
to the public.
Premier Gladys Berejiklian said opening up
the foreshore and new
Watermans Cove is a fundamental part of Barangaroo’s transformation into
a world-class, waterfront
precinct.

tients in 2022.

EXPANDED ED OPENS AT
BANKSTOWN-LIDCOMBE
HOSPITAL
The south-western
Sydney community will
access world-class healthcare in the $25 million
redeveloped BankstownLidcombe Hospital Emergency Department, now
open to patients.
- Minister for Health Brad
Hazzard and Member for
East Hills Wendy Lindsay
visited the BankstownLidcombe Hospital to see
first-hand the expanded
emergency department,
which will deliver enhanced medical care to
residents of south-western
Sydney, one of the fastest
growing populations in the
state.
- The $25 million Bankstown-Lidcombe Hospital
Emergency Department
redevelopment is a combination of a new build and
upgrade of the existing
emergency department
space.
- The NSW Government
has announced $1.3 billion
to build a new BankstownLidcombe Hospital on a
new greenfield site, with
planning and site investigations underway.
BEACHES TURN RED
AND YELLOW FLAGGING
START OF SEASON
- Thousands of volunteer
surf lifesavers across NSW
will return to the beach for
the first patrol of the season.
- Minister for Police and
Emergency Services David Elliott joined lifesavers at Queenscliff Surf Life
Saving Club to raise the
first iconic red and yellow
flags of the new patrol season and highlight the new
challenges brought about
by COVID-19.
- The Surf Lifesaving Patrol season runs until Sunday 25 April 2021. For the
latest updates on COVID19 beach safety advice
visit the website.

PLANS FOR THE NEW
$780 MILLION JOHN
HUNTER
HOSPITAL
BUILDING UNVEILED
The concept design
for the new, seven-storey
Acute Services Building
for John Hunter and John
Hunter’s Children’s hospitals has been unveiled,
marking a milestone for
the NSW Government’s
$780 million health precinct.
- Premier Gladys Berejiklian said the John Hunter
Health and Innovation
Precinct would drive significant economic growth
in the Greater Newcastle
region, generating jobs in
construction and health.
- Early works on the new
Acute Services Building
are expected to commence
in 2021 with main works
construction scheduled to
commence in 2022.
GOULBURN HOSPITAL
REACHES NEW HEIGHTS
- The $150 million Goulburn Hospital redevelopment is approaching
completion, with the new
four-storey Clinical Services Building reaching its
highest point of construction.
- Premier Gladys Berejiklian said the redevelopment is boosting jobs and
the local economy, a key
part of the NSW Government’s COVID-19 Recovery Plan.
Community Mental
Health will also be expanded and there will be more
onsite parking.
- Construction is due for
completion in late 2021
ahead of opening to pa- $20 MILLION SUMMER

NSW BUSINESSES POWERING CONSTRUCTION
OF SYDNEY’S NEW FOOTBALL STADIUM
- Local businesses are
driving construction of the
Sydney Football Stadium
with almost $300 million
worth of contracts awarded to 25 NSW based suppliers and contractors so
far.
Acting Minister for
Sport, Geoff Lee said this
project has supported
many small, medium and
large enterprise across
NSW and will continue to
do so until its completion
in 2022.

SCHOOLS FORMS GO
DIGITAL
- Paper forms at NSW
public schools are destined for the pages of history books as the NSW
Government embarks on
a school digitalisation program, saving parents and
staff millions of hours.
- The NSW Government
will provide all parents at
public primary schools
with the option to enrol
their child online and is
starting a program to digitise other frequently used
school forms.
- Minister for Education
Sarah Mitchell said after a
successful pilot, the rollout
of online enrolment would
continue to all public primary schools by 2021.

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Deal to produce Queensland
Uni vaccine confirmed

A global speciality biotechnology company had
confirmed a deal with the
Australian government
to produce the COVID19 vaccine being developed by the University of
Queensland.
CSL announced it has
signed a final agreement
with the government to
produce 51 million doses
of the vaccine candidate
V451, should clinical trials be successful.
“The Agreement includes
an up-front financial
commitment from the
Government to support
the clinical and technical
development activities
that CSL will need to assume in order to prog-

ress V451, and, if clinical trials are successful,
also secures access to
onshore production and
supply of the vaccine for
Australia,” CSL said in a
statement.
The company previously
announced it had entered
in an agreement with the
Australian government to
produce 30 million doses
of the OxfordUniversity/
AstraZeneca vaccine candidate, if successful.
“The two vaccines work
through different approaches, but can leverage many facets of the
same manufacturing platform technology used by
CSL to produce recombinant proteins,” CSL said.
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“encouraging signs” for
Australia’s economy with
COVID-19
restrictions
being eased across the
country.
“Right now we have a twospeed national economy.
We have Victoria and we
have the rest,” he said.
“But, fortunately in Victoria, the number of daily
cases has been coming
down, and those restrictions have started to ease.
“And that will see more
people in Victoria get back
to work just as we’ve seen
more people around the
‘It’s all about jobs’: Fryden- rest of the country get
berg on Budget plan
back to work.”
Treasurer Josh Frydenberg has given further in- Winners and losers of
sight into what tonight’s the Federal Budget
Federal Budget will look The Morrison Government
like, revealing it is “all is set to deliver one of the
most important budgets
about jobs”.
“COVID-19 is an economic since World War II today.
shock like no other. Glob- It’s expected to include
ally, the equivalent of 600 a staggering amount of
million people have lost spending and the biggest
their job, and here in Aus- deficit in Australia’s histotralia, 10 per cent of our ry as the government tries
work force either lost their to kickstart the economy
job or saw their working amid the coronavirus panhours reduced to zero,” he demic.
told reporters on Tuesday But even with such a large
amount of spending, not
morning.
“The Morrison Govern- everyone will be a winment responded with an ner, here’s what we know
unprecedented amount of about the Budget so far.
support. JobKeeper. JobSeeker. $750 payments WINNERS
to millions of pensioners, – Taxpayers: Anyone paycarers and others on in- ing tax is set to receive
come support. And a $32 some money back in their
billion cash flow boost that pockets although the largis supporting small busi- est amounts will likely go
ness through this crisis.” to those earning more
Mr Frydenberg said the than $90,000.
Budget will lay out the plan These were originally
for Australia’s economic scheduled for 2022 but
will now be delivered
recovery.
“Our plan will create jobs. straight away, backdated
This is all about jobs. It’s to this financial year and
all about helping those ‘turbocharged’ for the rest
who are out of a job get for 2020.
– First home buyers: The
into a job,” he said.
“It’s all about helping those First Home Loan Deposit
that are in work stay in Scheme will be extended
work. Our plan will create to help an extra 10,000
opportunity. Our plan will people and the value of
drive investment. Our plan properties eligible will
will grow the economy and also be increased.
guarantee the essential – Tradies: The Budget will
services Australians rely include $1.2 billion for a
on. Our plan will see Aus- 50 per cent wage subsidy
for up to 100,000 new aptralia a stronger nation.”
Mr Frydenberg said there prentices.
have already been some – Road and rail users: The

government will fast-track
$7.5 billion for major infrastructure projects.
– Manufacturing: There
will be an extra $1.5 billion for manufacturing in
six key areas, including
resources technology and
critical minerals processing, food and beverage
manufacturing, medical
products, clean energy
and recycling, defence industry and the space industry.
– Small businesses: Businesses with an aggregated
annual turnover between
$10 million and $50 million will get access to tax
breaks including on fringe
benefits tax and simplified
regulations.

NEWS

berg would be talking
about tax cuts for the top
end. And given that the
pandemic has changed
everything, you’d hope
that the Liberals would
actually have a different
plan,” he said.
“But this looks all too familiar from past budgets
we’ve seen from the Coalition, which have given the
most to those who have
the most.
“At a time when the pandemic has hurt the most
vulnerable, who aren’t
able to telework, who are
often the ones who have
lost their jobs, the short
term casuals who’ve been
shut out JobKeeper – all
of those people need to
be the first priority in the
budget.”
Mr Leigh said it was extremely important to remember that all of this is
“borrowed spending”.
“I think your point before
Marcus about ‘this isn’t
Scott Morrison’s money’,
this is money that is going to be paid for by future
generations of Australians, is really the salient
one,” Mr Leigh said.
“We’ve got debt going to
a trillion dollars, we’re going to remember that all
this spending is borrowed
spending and so it needs
to do maximum good in
getting the economy going.
“It’s only stimulus when
it’s spent, so giving tax
cuts that end up being
saved isn’t going to create
jobs. The priorities have
got to be to create jobs
and to build back better
through the recovery.”
What you will save from
tax cuts
Stage 2 tax cuts are set
to be brought forward as
part of the Federal Budget
and how much you save
will depend on your yearly
income.
These tax cuts were expected to begin in 2022
but have been fast-tracked
to help with Australia’s
COVID-19 recovery, with
news.com.au previously
reporting the cuts will also

be backdated to this so
workers don’t have to wait
until the next financial
year for tax relief.
This means if you earn
$50,000 you will save
$1080 under the fasttracked tax cuts.
People earning $90,000
will get $1215 back, while
those that earn $120,000
or more will get $2565
back.
Check out how much you
will save in the chart on
page 29.

Tax cuts for ‘super
wealthy’ blasted

Greens Leader Adam
Bandt has hit out at the
proposed tax cuts set to
be outlined in the Budget, saying more money
shouldn’t be handed to
the “super wealthy’.
Mr Bandt said the focus
should be on helping Australians who don’t have
jobs.
He added: “If there’s
money to fund tax cuts for
millionaires, then there’s
money to lift JobSeeker
and keep people out of
poverty”.
Shadow Assistant Minister for Treasury, Andrew
Leigh, also questioned the
tax cuts, pointing out that
higher income earners
were less likely to put that
saved money back into
the economy.
“High income earners tend
to save about a quarter of
their income. So about
a quarter of that doesn’t
flow back into the economy,” he told 2SM radio
this morning.
“And the other thing is
high income workers are
very rarely on the margin between moving from
welfare into work. So it’s
difficult to imagine that
if you offer a tax cut to
somebody on $200,000,
suddenly they’ll say ‘oh,
well, I’ll take that $200,000
job rather than staying unemployed’.
“I would certainly benefit
from a tax cut for people
on $200,000, but that
doesn’t mean that that’s
good for the economy at
a time when we’re borrow-

ing every single dollar.”
Albanese’s ‘BS’ recession
claim called out
Labor Leader Anthony Albanese’s decision to dub
Australia’s recent economic struggles the “Morrison recession” has been
called out as “BS”.
Mr Albanese has been using the term to describe
Australia’s
economic
state, calling on Prime
Minister Scott Morrison to
“accept responsibility for
leading the government”.
But 2GB radio presenter
Ben Fordham has lashed
out at the Labor Leader,
saying putting the blame
on the PM is unfair.
“[Mr Albanese] is calling
this the Morrison recession. Forget about the
global pandemic. Forget
about bushfires. Forget
drought. He says the reason for our first downturn
in 30 years is sitting in the
prime minister’s office,”
Fordham said on Tuesday
morning.
“Albo, you’re better than
that and the Australian
people are too smart to
buy the BS that you’re selling.”
Mr Albanese defended his
decision to call it the “Morrison recession”, telling
the ABC yesterday that the
government was already
heading towards economic strain before the pandemic hit.
“We entered this period
from a position of weakness. Last year, wages
were stagnant. The growth
was below trend, consumer demand was low,
productivity was going
backwards, business investment was in decline,”
he said.
“The government didn’t
have a plan and was relying upon the Reserve
Bank’s multiple decreases
in interest rates to stimulate the economy. It is the
government that said, of
course, the budget was
back in black. We know it
wasn’t the case.”
Mr Albanese said Labor
had been pushing for the
government to introduce
economic COVID-19 sup-

port long before they were
brought in.
“We, of course, were arguing, early on for issues like
wage subsidies when the
Prime Minister was dismissing them,” he said.
“We were arguing for a cautious approach on borders
when the Prime Minister
was saying it was OK for
people to come into Australia without so much as
a temperature test, when
they arrived at Sydney and
Melbourne International
Airports.”

LOSERS
– Anyone not paying tax:
If you are one of those
Australians who earn less
than $20,000 and don’t
have to pay tax then there
doesn’t look like there will
be much in the Budget for
you.
– Big business: There’s
no sign of any company
tax cuts on the horizon,
although the government
is ploughing billions into
funding infrastructure and
manufacturing.
– Those relying on social
housing: So far there’s
been no indication the
Morrison
Government
is planning a significant
boost to social housing
despite calls from Labor
and support from the CFMEU, Master Builders Association, Housing Industry Association and the
Property Council.
– Superannuation: Those
hoping for changes to the
superannuation guarantee
look set to be disappointed. It doesn’t seem like
Treasurer Josh Frydenberg is planning to stop
the scheduled increases
from going ahead.
The current plan sees
people’s super gradually
increase from 9.5 per cent
to 12 per cent starting on
July 1, 2021. There would
be 0.5 percentage point
increases over four years
to July 2025.
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Australian Federal Budget 2020: What you will save from tax cuts

New tax cuts are set to be
brought forward as part
of the Budget, with some
lucky Aussies in line to
get thousands back in
their bank account.
Planned tax cuts are set
to be brought forward as
part of the Federal Budget
and how much you save
will depend on your yearly
income.
These tax cuts were expected to begin in 2022
but have been fast-tracked
to help with Australia’s
COVID-19 recovery, with
news.com.au previously
reporting the cuts will also
be backdated to this so
workers don’t have to wait
until the next financial
year for tax relief.
This means if you earn
$50,000 you will save
$1080 under the fasttracked tax cuts. People
earning $90,000 will get
$1215 back, while those
that earn $120,000 or
more will get $2565 back.
Australia has entered its
first recession in almost
30 years and is currently
battling a one-in-100-year
global pandemic, making
this Budget particularly
crucial.
Some of the measures
that have already been announced include:
• Personal income tax cuts
to be brought forward and
backdated to this financial
year
• First Home Loan Deposit
Scheme will be extended
to help an extra 10,000
people
• $1.2 billion for a 50 per
cent wage subsidy of up
to 100,000 new apprentices
• $7.5 billion for major infrastructure projects
• $1.5 billion for manufacturing in six key areas
• Tax breaks for businesses with an aggregated annual turnover between $10
million and $50 million.

low cash rate of 0.25 per
cent, following the RBA’s
meeting today.
Since 2016, interest rates
have been reduced five
times and were dropped
to a historical low in
March this year due to the
COVID-19 pandemic.
RBA Governor Philip Lowe
said in a statement today
that the global economy is
gradually recovering after
a severe contraction due
to the pandemic, but the
recovery is uneven and its
continuation is dependent
on containment of the virus. “Financial conditions
remain accommodative
around the world and supportive of the economic
recovery,” he said.
“Financial market volatility is low and the prices
of many assets have risen
substantially despite the
high level of uncertainty
about the economic outlook.”
The Australian economy
experienced a sharp contraction in the June quarter, with output falling by
7 per cent. “As difficult
as this was, the decline in
output was smaller than in
most other countries and
smaller than was earlier
expected,” Mr Lowe commented.
“A recovery is now under
way in most of Australia,
although the second-wave
outbreak in Victoria has
resulted in a further contraction in output there.
“The national recovery
is likely to be bumpy and
uneven and it will be some
time before the level of
output returns to its end
2019 level.”

PM: Budget plan is about
‘growing the economy’

Prime Minister Scott Morrison said the Federal Budget plan isn’t just about
“cushioning the blow’ of
the COVID-19 crisis, but
also about moving AustraInterest rates remain at lia’s economy forward.
historic low
Speaking during Question
The Reserve Bank has Time, Mr Morrison said
maintained the historic the Budget will reveal the

government’s plan for recovery and “to build Australia’s economy again for
the future”.
“Our plan is about growing the economy again.
That’s how Australians
earn more. That’s where
Australians will find hope,
by finding their jobs again,
and by creating those jobs
and keeping as many Australian jobs as we possibly
can,” the PM said.
“That’s why we have gone
to the last six months to
keep people in their jobs,
now we’re getting people back into jobs. Some
760,000 jobs since the
beginning of this crisis,
jobs that were either lost
or jobs that have been reduced to zero hours have
come back.”
Mr Morrison said if it
wasn’t for the measures
taken by the government
in response to the coronavirus crisis then 700,000
more people would be out
of work.
“What they will hear is a
hope for the future, what
they will hear is their jobs
being more secure and the
jobs that they are looking

forward to become more
real,” he said.
“That is our plan to secure
those jobs, to keep those
jobs and to build those
jobs for the future.”

Young Aussies ‘disproportionately impacted’
by downturn

with its first recession
in almost 30 years, with
young people hit particularly had by the economic
downturn.
Australian Industry Group
Chief Executive, Innes Willox, said the government
has to support young people and provide opportunities for them to get back
into the workforce.
“We have been talking to
the government for quite
sometime around the need
to get supports into businesses to help them employ people, particularly
young people,” Mr Willox
told the ABC.
“Young people have been
disproportionately impacted by this downturn due to
the nature of the work they
do, so that is a step one.
“Step two is the longer
younger people are out
of work, the harder it is

for them to get back into
work, they become disconnected from the workplace.”
Mr Willox said the first
thing the government
needs to do is create more
opportunities for young
people to develop valuable skills to prepare them
for the workplace.
“The second is to create
the opportunities for them
to work, and that is why
proposals around wage
supports are very important here. We don’t know
what the government has
decided in the end, how
long they will go for, the
duration, or the extent of
the support, all we know
is it appears that the government is happily looking
at instances to get people
back into work.”
Treasurer Josh Frydenberg said women and
young people have been
some of the groups hit
hardest by the economic
toll of the pandemic, adding that the Budget will focus on increasing jobs for
both groups.
“In tonight’s Budget, we’ll
be releasing our second
women’s economic security statement, helping to
boost female workforce
participation, because we
want to get it back to that
record high that it was before this crisis began,” Mr
Frydenberg said.
“In tonight’s Budget, we’ll
also be supporting young
people, because the history of previous recessions in Australia – in the
1980s and the 1990s – is
that it’s taken a long time
to get unemployment back
to where it was.
“They say that unemployment goes up the elevator and comes down the
stairs. In the 1980s, it took
six years to get unemployment back below 6 per
cent from where it started.
In the 1990s, it took 10
years. We want to move
faster than that, and importantly we want to help

women and young people
get back to work.”

‘Forgotten people’ in the
Budget

Tax payers, first home
buyers and small businesses have been named
as some of the ‘winners’
of the 2020 Budget but
there is one group that
have been branded the
“forgotten people”.
Self-funded retirees are
set to lose out in the government’s new economic
plan unless extra support
is unveiled, according to
Association of Independent Retirees president
Wayne Strandquist.
Mr Strandquist told the
Sydney Morning Herald
there had been “very little” economic help for retirees.
“There have been dramatic falls in the stock
market, cuts to dividends
and property income reductions with rent freezes
and rent reductions and
lack of evictions … there
are historically low interest rates and low deposit
rates,” he said.
Mr Strandquist said the
lack of support from the
government meant selffunded retirees were being forced to make riskier
investments just to stay
afloat.
“They’re having to move
up the risk curve,” he
said.

2020 Budget is ‘all too
familiar’

There are concerns that
tonight’s budget already
appears to be similar
to past economic plans
which have “given the
most to those who have
the most”.
Shadow Assistant Minister for Treasury, Andrew
Leigh, told 2SM radio host
Marcus Paul he was worried the Budget being released tonight seemed “all
too familiar”.
“If the pandemic hadn’t
happened, then you’d
imagine that Josh Fryden-
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Young Australians to take huge hit to salaries
due to COVID-19 crisis

Treasurer Josh Frydenberg is preparing to hand down the most important Budget in Australian history. Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:News Corp Australia

A whole cohort of Australians could be scarred
for life by the coronavirus
crisis, and nothing the
government is doing can
compensate them.
University graduates and
school leavers can expect to take a $5000 hit
to their starting salaries
next year as a result of
COVID-19 amid warnings
a “lost generation” could
be scarred for life.
Treasurer Josh Frydenberg has warned the scarring effect of the recession could last for years
on young people and it’s
one of the reasons why
he’s bringing forward tax
cuts in the budget.
As revealed by news.com.
au on Friday, the Morrison
Government is planning
to not only bring forward
tax cuts scheduled for
2022 but backdate them
to July 2021.
That means more money
in the pockets of workers
as soon as the legislation
passes Parliament and
the Australian Taxation
Office can adjust the tax
tables.
But it won’t come close
to compensating younger workers for the hit to
starting salaries based on
Treasury’s predictions.
In an interview with news.
com.au, Mr Frydenberg
said the impact on wages
would be significant and
long-lasting.
“For young people, it’s
the Treasury’s estimate
that young people will be
earning on average about

eight per cent less in their
first year in the job market as a result of COVID.
And even in five years’
time they will be earning
about 3.5 per cent less,’’
he warned.
According to Graduates
Australia, the average
starting salary for university graduates is $65,000.
Based on that figure, an
8 per cent reducing in
starting salary would be
around $5000.
The fast-tracking of
tax cuts will deliver
that worker tax relief of
around $1080, which will
still leave younger workers $4,000 a year worse
off on average.
“This is what we are in.
So what we are really focused on is getting people back to work to avoid
what economists call
the scarring effect,’’ Mr
Frydenberg said.
“There’s going to be, obviously, more people that
may study a bit longer.
But what we need to do
is get more people into
work.”
One reason why wages
will remain lower is that
unemployment is higher
and more people will be
competing for jobs.
The official unemployment rate is 6.8 per cent
but was forecast to rise to
10 per cent as a result of
the Victorian lockdown.
Mr Frydenberg said the
updated forecasts in the
budget are a little rosier
but unemployment is still
forecast to rise.

Average starting salaries in 2018 and 2019.Source:Supplied

“I subsequently said after
the situation in Victoria
that it would reach 10 per
cent unemployment. What
we will print in the budget
is a number lower than 10
per cent,’’ he said.
“But it is rising and that’s
because of Victoria and
the increased participation. In terms of the effective unemployment rate,
as a result of COVID it got
to 1.3 million.
“Of that 1.3 million, we
know that 760,000 have
now gone back. So that’s
about 60 per cent. Of
those who actually lost
their job, the actual unemployed 870,000 lost
their jobs but 460,000 are
now back which is 53 per
cent.”
While women and young
people were hardest hit
by the shutdowns in retail
and hospitality there are
also promising signs they
are bouncing back faster.
“Women lost 54 per cent
of jobs lost but they are
60 per cent of the jobs
that have come back,’’ Mr
Frydenberg said.
“Young people aged 15

to 24 were 38 per cent
of the jobs lost and now
they are 39 per cent of
jobs gained. So women
and young people were
hit the hardest but there
are some encouraging
signs. They are recovering faster.”
Labor’s treasury spokesman Jim Chalmers said
the test for the budget
was to ensure a ‘lost generation’ did not incur lifelong impacts as a result
of the recession.
“This is an incredibly important budget. It’s
framed in the teeth of the
deepest, most damaging
recession we’ve seen in
Australia for almost 100
years,’’ he said.
“At risk here is a lost
generation of Australian
workers sacrificed to the
first recession in this
country in three decades.
“We can’t allow the only
legacies of this recession
to be a lost generation and
more than a trillion dollars in debt racked up by
this Government. That’s
what is at stake here as
the Government.”

Qld could scrap plans to reopen NSW border after new
coronavirus cases

Queensland’s target of reopening to NSW on November 1 has been plunged
into serious doubt after a
flare up of new coronavirus cases.
Queensland is expected
to scrap a timeline for reopening its border with
New South Wales after a
flare up in new cases of
coronavirus.
Earlier Wednesday, Queensland Premier Annastacia
Palaszczuk reiterated that
her state will not open up
to NSW unless her southern neighbours can go 28
days without a community
transmission case.
Wednesday morning, that
clock was reset when NSW
recorded three new cases
of COVID-19 – all instances of community transmission.
When questioned on ABC
Breakfast, Ms Palaszczuk
said she would not budge
on the target.
“The 28 days is nothing
new,” she said on Wednesday.
“This was actually the advice that, my understanding is, that the Australian
Health Protection Principal
Committee (AHPPC) had
given the Federal Government. And it was not followed through by National
Cabinet. It never came to
National Cabinet. So I’m
not being inconsistent
with what all of the health
officers actually agreed
on.”
After going 12 days with
no local cases of coronavirus, NSW Premier Gladys
Berejiklian confirmed the
state had recorded three
locally acquired cases.
They are not believed to be
linked to each other.
The cases, two women
and a man, all aged in their
50s, are spread across
Parramatta, Camden and
Wollondilly.
Premier Gladys Berejiklian said testing numbers
across the state were too
low, especially consider-

ing the new cases.
“Our suspicions the virus
is always lurking in the
community are founded –
and we wouldn’t have said
it if we didn’t mean it,” she
said.
Following the new case
number for NSW, Ms
Palaszczuk took to Twitter
to reiterate that her state
“can’t risk a detour” on
Queensland’s “road to recovery”.
The Queensland Premier
told Channel 7’s Sunrise
on Wednesday that while
the “tough” border closure with NSW had been
“hard on businesses”, she
would not be altering her
state’s 28 day target.
“I did have to make some
strong decisions about
those borders and they
were tough, they were
tough on a lot of people,”
she told Sam Armytage.
“If that [28 day target] happens, then the Chief Health
Officer will review and take
into account not just community transmission, but
testing rates and sewage
testing as well.”
“That would mean that
NSW could be open in November.
“I look forward to the day
when there is no community transmission across
Australia and everyone
can open and move freely
once again.”
Ms Palaszczuk released
her state’s recovery plan
last Friday morning, outlining further restrictions to
be eased in three phases.
The new roadmap aimed
to give more certainty to
the community and businesses through to the
end of the year, which Ms
Palaszczuk said was a
credit to the hard work of
Queenslanders.
Under the road map, stage
4 commenced at 1am on
October 1, 2020, adding
five extra local government areas included in
the declared border zone
across northern NSW.
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NSW SMALL BUSINESS MONTH TAKE THE MENTAL FITNESS
COMES TO EAST HILLS
CHALLENGE FOR MENTAL
HEALTH MONTH

NSW Small Business
Month 2020 kicked off on
October 1 with a suite of
activities aimed to inspire,
upskill and bring together
local small businesses.

Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay MP said hundreds
of events and activities
would be held in local
communities throughout
the month.
“We have a great program
this year which have been
designed to help businesses overcome the
challenges of drought,
bushfires, floods and
COVID-19,” Mrs Lindsay
said.
“While the majority of the
activities and events will
be online this year, the
range remains innovative
and diverse, with topics
including how to leverage
social media and how to
get your brand online.”
Minister for Finance and
Small Business Damien
Tudehope said NSW
Small Business Month
was designed for small
and medium business
owners looking to upskill
and learn from other businesses.
“This year’s NSW Small
Business Month will build
on the success of the

Wendy Lindsay MP, Member for East Hills, with minister for
Small Business Damien Tudehope at Opening of Entertainment
park with Owners John and Vicky Papantoni

past three years by collaborating with 219 local
councils and chambers
of commerce, as well as
over 180 festival partners,
across the state.”
“Festival themes for 2020
include how to manage
disruption, future planning, getting your business online, as well as
learning all the latest marketing and social media
tips.”
This year, both councils
and local business chambers, including our local
Canterbury Bankstown
Chamber of Commerce
were able to apply for
NSW Government grants
to host events, with up to
$640,000 in funding available for COVID-Safe activities and events.
An upcoming event run

by our local business
chamber,
Canterbury
Bankstown Chamber of
Commerce is the ‘Tackle
Your Brand #BrandUp’
workshop on Monday, 26
October 2020. This workshop is for businesses,
not-for-profits, sporting
organisations and charities that have social media
accounts and are ready
to #brandup. For more
information visit https://
www.eventbrite.com.
au/e/tackle-your-brandtickets-123282620637
or contact the chamber of
commerce.
For more information
on NSW Small Business
Month, please visit businessmonth.nsw.gov.au.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

As Mental Health Month
gets underway, people
of all ages and from all
walks of life are being encouraged to make small
changes to boost their
mental health fitness.
The local State Member
for East Hills, Wendy
Lindsay MP said October’s Mental Health
Month is an opportunity
for all of us to acknowledge the incredibly hard
work of those in the mental health workforce and
to establish new healthy
habits that will benefit
our physical, emotional
and mental wellbeing.
“Boosting your mental fitness is about doing small
everyday things that can
help you build resilience,
so you are better positioned to cope with life’s
ups and downs.”
“This could include getting enough sleep each
night, reducing your alcohol intake, or taking
the time to regularly chat
with a trusted friend,” Mrs
Lindsay said.
Mrs Lindsay said this
year, more than ever, we
need to be looking after
ourselves, our family and
our friends.
“The first nine months of
2020 have been grueling
for many and we must
stick by one another in
the months ahead.”
Minister for Mental Health
Bronnie Taylor has issued ten mental fitness
challenges for Mental
Health Month and is inviting the community to
take them on.
“We all have mental
health – but just like our
physical fitness, it can go
up and down from time
to time – especially when
we feel like we can’t control things around us,”
Mrs Taylor said.
“This month, I encourage
you to join me in committing to do a few small

We are here to listen and support you
Open 7 days per week
 10am – 4pm 6pm to 10pm

We
Get
It

What is BEING
Supported

A non-crisis telephone and
online support service
(Warmline) delivered by trained
Z[HɈ^OVOH]LSP]LKVY
currently live with, mental
health issues and
emotional distress.
How much

Do I need a
referral
No referral is
needed for
the service.

does BEING
Supported cost

Who is BEING
Supported for
Anyone who is needing
someone to talk to. If you
are feeling distressed,
alone, isolated and would
like to connect, we are
here to listen.

Nothing! BEING
Supported is a
free service.

1800
151 151
Mental Health Peer Support Line
things which can help
you blow out the cobwebs and get your mental
fitness heading back in
the right direction.”
The 10 Mental Fitness
Challenges are:
1. Be kind to yourself
2. Spend time with family and friends
3. Do something kind
for others
4. Spend some time in
nature or with animals
5. Get plenty of sleep
6. Drink enough water
and consider reducing
your alcohol intake
7. Schedule some regular exercise
8. Try something new
9.
Be present in the
moment as often as possible
10. Check in with yourself
and put your hand up for
help if you need to
In 2019/20 the NSW Government has committed a
record investment of $2.1
billion into mental health
services for people living
with mental illness, their
families and carers.
Mental Health Month is
celebrated every October

OPEN
beingsupported.org.au

across NSW, ACT and Victoria, and centres around
World Mental Health Day
on 10 October.
If you or someone you
know needs mental health
support, please contact
the below services:
- Lifeline: 24/7 support
13 11 14
Kids Helpline: 24/7
support for children or
young adults 1800 55
1800
BEING Supported
Warm Line: Advice from
people with experience
of life-changing mental
health issues, 10am 4pm and 6pm - 10pm, 7
days a week: 1800 151
151
NSW Mental Health
Line: For referrals to local
mental health services by
local mental health professionals 24/7, call 1800
011 511
An extended list of extra
mental health support
services can be found
here: https://www.health.
nsw.gov.au/mentalhealth/
services/Pages/supportcontact-list.aspx
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

العامل الروحاني د .عالء العوادي

مـطلوب للـعمل

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

مزيـّنون  /مزينات لتصفيف الشعر
نسائي ..الخـربة ضرورية ..أجـر
هاتف:
0400 449 000

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

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:
0413 682 366

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
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

