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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

سـبت كـل   e-mail: info@meherald.com.au  تـصدر 
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

تأجيل االستشارات النيابية اىل اخلميس املقبل خلالف على »التكليف والتأليف« 
وكـي »ال يـتم أسـر الـبالد بني حـكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف ال يؤلف«

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

احلريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة باللرية بعد الدوالر

التتمة على الصفحة 21

على مرمى ساعات قليلة، 
من احياء جمموعات »احلراك 
املنقسمة  وغريه  املدني« 
على نفسها، انتفاضة 17 
ت1 )2019( حبثًا عن ُأطر 
عمل جديدة، ورمبا اشكال 
متعددة لعمليات االحتجاج، 
وقف  عن  تسفر  مل  اليت 
االنهيارات، بل زادت حدة 
الوضع  تأزم  وقع  على 
العام، واالنتقال من تآكل 
وصلت  لدرجة  تآكل،  اىل 
اىل وضع قيود مقلقة على 
من  اللبنانية  اللرية  سحب 
أكانت  سواء  املصارف، 
على شكل ودائع متهالكة، 
قدرتها  تبخرت  رواتب  ام 

الشرائية.
ما  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
 15 اخلميس  بني  حصل 
ت1   22 واخلميس  ت1 
على  االتفاق  عدم  سببه 
حسم الوضع جلهة التكليف 

فريق  ان  حيث  والتأليف، 
يؤكد  اجلمهورية  رئيس 
تفاهمات  اىل  احلاجة  على 
من  متصلة  مواضيع  على 
التكليف  اىل  التأليف 
بشكل  مرورًا  الثقة،  اىل 
او  عددها،  او  احلكومة 
فيها،  الوزراء  يسمي  من 
جتارب  هناك  وان  خاصة 
لآلمال  وخميبة  قاسية 
جلهة التكليف قبل التأليف 
احلكومة  رئيس  كان  حيث 
املكلف يتأخر أشهر عديدة،  
تاركا البالد يف شلل، قبل 
ما  بكل  حكومته  تشكيل 
انعكاسات  من  هذا  يعين 
يف  لبنان  على  كارثية 
الذي  احلالي  الوضع  ظل 

يعيشه.
مصادر مطلعة على موقف 
شرحت  اجلمهورية  رئيس 
اسباب تأجيل االستشارات، 
أمور   3 هناك  أّن  وقالت: 

All aspects of Building & Carpentry:

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

األمر  توضيحها:  جيب 
التأجيل  قرار  أّن  األّول 
كان  بل  للتربير  يكن  مل 
أّنه  والثاني  موعد.  لتحديد 
الرئيس  مبوقف  يتحكم  ال 

ولكن  شخصي،  سبب  اي 
أن  جيب  مواضيع  هناك 
كي  التكليف  قبل  ُتدرس 
من  تكليف  أمام  نكون  ال 
من  وتأليف  تأليف  دون 

دون ثقة. 

األمر  املصادر:  اضافت 
رئيس  أي  أّن  هو  الثالث 
كتلة سواء كان من الكتلة 
الكتل  أو  الوازنة  الكبرية 
الصغرية له احلق ان يبدي 
الرأي  هذا  لكن  رأيه، 
إختصاص  عن  منفصل 
مع  ومسؤولياته،  الرئيس 
الرئيس  ان  اىل  اإلشارة 
تلقى سلسلة اتصاالت من 
عدد من رؤساء الكتل متنوا 

عليه تأجيل اإلستشارات.
أن  املصادر  واستغربت 
بعض ردود الفعل صدرت 
األسباب  تعرف  أن  قبل 
احلقيقية للتأجيل ومل ترتكز 
واقعية.  معطيات  على 
وقالت: كان األجدر بالذين 
اعرتضوا ان حيللوا الوضع 
اسباب  ملعرفة  السياسي 
هذا  حتليل  ألن  التأجيل، 
معطيات هي  يوفر  الوضع 
اىل  الرئيس  دفعت  اليت 
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الكنيست اإلسرائيلي يصادق على 
اتفاق التطبيع مع اإلمارات والبحرين

الكنيست  صادق 
امس  مساء  اإلسرائيلي، 
بأغلبية  اخلميس،  األول 
اتفاق  على  أعضائه 
»إسرائيل«  بني  التطبيع، 

حيث  والبحرين،  واإلمارات 
لصاحل  عضوًا   80 صّوت 
عارضته  فيما  االتفاق، 

»القائمة املشرتكة«.
     اطالق شعلة الكتلة الثورية وسط بريوت امس األول

أرمينيا: تركيا حترض أذربيجان 
على مواصلة القتال

أذربيجان تهدد: نزاع كاراباخ 
سيحل بطريقة عسكرية سياسية

كافة  من  الرغم  على 
إىل  الدولية  الدعوات 
خرق  يستمر  التهدئة، 
بني  النار  وقف  اتفاق 
والقوات  أذربيجان،  قوات 

إقليم  يف  االنفصالية 
لليوم  كاراباخ  ناغورنو 

السادس على التوالي.
لتلك  حاد  تصاعد  ويف 
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ترامب يهدد بالرد على أي تعريفات 
مجركية أوروبية ضد أمريكا

األمريكي  الرئيس  هدد 
على  بالرد  ترامب  دونالد 
مجركية  تعريفات  أي 
منتجات  على  أوروبية 

أمريكية.
اجلازمة  النربة  هذه  وتأتي 
من ترامب على ضوء مساح 
العاملية  التجارة  منظمة 
بفرض  األوروبي  لالحتاد 
عقابية  مجركية  رسوم 
مليارات   4 قيمته  ما  على 
دوالر من السلع واخلدمات 
على  سنويًا،  األمريكية 

تقدمه  الذي  الدعم  خلفية 
واشنطن لـ »بوينغ«.

اليت  التجارة  ومنظمة 
مسحت قبل سنة لواشنطن 
بفرض عقوبات على االحتاد 
األوروبي لدعمه »إيرباص«، 
احملدد  املبلغ  أن  اعتربت 
»يتناسب مع درجة وطبيعة 
مت  اليت  العكسية  اآلثار 
والنامجة  وجودها«  حتديد 
أمريكية  دعم  مبالغ  عن 
غري قانونية لشركة بوينغ، 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

إننا نشجع السكان على إبداء آرائهم 
يف الخرائط التي طورناها للمناطق 
املعرضة لحرائق الغابات يف مجتمع 

مدينة كامربالند.

وسعنا  يف  ما  كل  نفعل  أن  نريد 
األعشاب  حريق  تكرار  لتجنب 
يف  الجديدة  السنة  رأس  عشية 
الذي   ،)Pemulwuy( بيمولوي 
منازل  من  أمتار  بعد  على  حصل 

الناس وممتلكاتهم.

أجلها  من  أدافع  كنت  مبادرة  هذه 
البلدية  رئيس  نائب  مع  بالشراكة 
يتم  أن  نريد  سركيس.  آدي 
جانب  إىل  املنطقة،  هذه  تصنيف 

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال 
بي على: 187 651 0419

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

شاركوا بآرائكم يف خرائط مخاطر حرائق الغابات

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Have your say on bushfire-risk maps
We are encouraging residents to have their say 
on maps we’ve developed for bushfire-prone 
areas in the Cumberland City community. 

We want to do everything we possibly can to 
avoid a repeat of last New Year’s Eve grass 
fire in Pemulwuy, which came within metres of 
peoples’ houses and property. 

This is an initiative I’ve been pushing for, in 
partnership with Deputy Mayor Eddy Sarkis.  
We want this area, along with other fire prone 

areas in our community to be classified  
in a way that allows us to work with the  
Rural Fire Service and carry out hazard 
reduction activities.

We encourage residents to view the draft  
maps and let us know if they believe any 
changes should be made.

For more information on the maps and the 
consultation process, visit: haveyoursay.
cumberland.nsw.gov.au/bushfire-management

Celebrating small businesses in Cumberland City

Small Business Month is still buzzing with 
activity in Cumberland City. I have been 
meeting with key local businesses and am 
extremely proud of their contributions to  
our community. 

I recently visited the Rashays Headquarters 
in Chester Hill where I had the chance to 
see some of the behind-the-scenes action, 
and I also met with Juris Australia Lawyers in 
Granville who are experts in legal advice  
and representation. 

As part of Small Business Month, we’ll also  
be hosting an online business networking 
event and a suite of specialised webinars.  
Be sure to book your spot via  
cumberland.nsw.gov.au/small-business-month

Mayor Steve Christou with Ejaz Kahn of Juris Australia

Follow our social media  
channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

املناطق األخرى املعرضة للحرائق يف 
مجتمعنا، بطريقة تسمح لنا بالعمل 
الريفية  الحرائق  مكافحة  خدمة  مع 
وتنفيذ   )Rural Fire Service(

أنشطة الحد من املخاطر.

عرض  على  السكان  نشجع  إننا 
مسودة الخرائط وإعالمنا يف ما إذا 
أي  إجراء  أنه ينبغي  كانوا يعتقدون 

تغيريات.

الخرائط  حول  املعلومات  من  ملزيد 
وعملية االستشارة ، قوموا بزيارة: 

.haveyoursay
cumberland.nsw.gov.au/

bushfire-management

االحتفال باألعمال التجارية الصغرية يف مدينة كامربالند
التجارية  األعمال  شهر  يزال  ال 
 Small Business( الصغرية 
Month( يعج بالنشاط يف مدينة 
كامربالند حيث لقد كنت ألتقي مع 
األعمال التجارية املحلية الرئيسية 
بمساهماتها يف  للغاية  فخور  وأنا 

مجتمعنا.
راشايز  مقر  مؤخرًا  زرت  وقد 
يف  الرئيسي   )Rashays(
لي  أتيحت  حيث  هيل  تشيسرت 
األعمال  بعض  ملشاهدة  الفرصة 
كما  الكواليس،  خلف  تدور  التي 
مكتب  محامي  أيضـًا   قابلت 

 Juris( للمحاماة  اسرتاليا  جوريز 
يف   )Australia Lawyers
االستشارات  يف  الخرباء  غرانفيل 

والتوكيالت القانونية.

التجارية  األعمال  شهر  من  كجزء 
الصغرية، سنستضيف أيضـًا حدًثا 
عرب  التجارية  األعمال  لشبكات 
الندوات  من  ومجموعة  اإلنرتنت 

املتخصصة عرب اإلنرتنت.

 تأكدوا من حجز أماكنكم من خالل:

cumberland.nsw.gov.au/
small-business-month
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي، 
يف  العدل  وزيرة  بكركي،  يف 
ماري  االعمال  تصريف  حكومة 
كلود جنم اليت قالت بعد اللقاء: 
»من هذا الصرح العريق، ومن 
وكمسؤولة  كمواطنة  موقعي 
آراء  اىل  لالستماع  جئت  طبعا 
وكي  الوطنية،  الغبطة  صاحب 
على  صالحياتي  ضمن  اجيب 
استيضاحات عن مسار التحقيق 
والعمل  املرفأ  انفجار  ملف  يف 
القضائي بشكل عام. وعرضت 
التحقيق  انطالق  مسار  لغبطته 
العدلي من اللحظة االوىل مرورا 
العدلي  اجمللس  اىل  باالحالة 
الوزراء  جملس  بها  أخذ  واليت 
يف قراره تعيني حمقق عدلي«.

اضافت: »ان التحقيقات تسري 
عليها،  حرصاء  وحنن  اليوم 
ونؤكد الهالي الضحايا واجلرحى 
على  املتضررين حرصنا  ومجيع 
ان يكون التحقيق سريعا ولكن 
اضيء  وسوف  متسرع،  غري 
املوضوع،  هذا  من  جانب  على 
اليوم  ينتظر  العدلي  فاحملقق 
الذي  التقنية  التحقيقات 
االجانب  اخلرباء  فرق  ستقدمه 
وبريطانيني  فرنسيني  من 
الفرنسيني،  خاصة  وبصورة 
قضائية  استنابات  وهناك 
وبالتالي  اخلارج،  اىل  ارسلت 
انا أتابع هذا املوضوع شخصيا 
الدول  سفارات  مع  وتواصلت 
املعنية لتسريع التحقيقات قدر 
االمكان، وأعرف ان الناس على 
»نار« وغدا سوف ألتقي اهالي 

ضحايا فوج اطفاء بريوت الذين 
سبق ان ألتقيتهم وسيكون لي 

موقف يف املناسبة«.
الذكرى  »ملناسبة  وتابعت: 
اجليل  أناشد  للثورة  االوىل 
اجلديد والثورة ان ال تيأس، امنا 
تعمل على ارضية ثقافية فكرية 
شخصيا  انا  واليوم  متنورة، 
خرجنا  ما  اذا  حل  اي  ارى  ال 
اثبت  الذي  احلالي  نظامنا  من 
السياسية  الصعد  على  فشله 

واالقتصادية واالجتماعية«.
غبطته  مع  »حتدثت  واردفت: 
يف هذا املوضوع بالتحديد حيث 
اال  حقيقية  لدولة  حال  جند  ال 
بقانون  بدءا  العلمانية  بالدولة 
وسيدنا  موحد،  شخصية  احوال 
من  وهو  املوضوع  هذا  اكد 
إلزامي،  وبشكل  اليه  الداعني 
بطريقة  مجيعا  نفكر  ان  وامتنى 

جامعة يف هذا االجتاه«.
وقالت: »عندما أناشد الثوار، ما 
يهمين ان ال تكون هذه الثورة 
ابعد  تذهب  بل  خلق«  »فشة 
من ذلك ، الن الثورة بالنسبة 
الضروري  ومن  فكرية  لي هي 
واال  املستوى  بهذا  تكون  ان 
»فشة خلق« وال ميكن  ستكون 
هلا ان تنتج، نريدها بناءة الن 
مع  يتحدثوا  ان  الثوار  على 
ولذلك  البلد،  هذا  يف  اجلميع 
جيب ان نضع ايدينا مع بعض 
واال ال ميكننا ان خنرج من هذا 

املأزق الذي وقعنا به«.
ومن زوار الصرح على التوالي: 
جيمي جبور، نائب حاكم مصرف 
والسفرية  لبنان سليم شاهني 

السابقة ترايسي مشعون.

البطريرك الراعي مستقبال الوزيرة عكر

وزيرة العدل من بكركي: حنرص 
على حتقيق سريع بانفجار املرفأ 
سريع ولكن غري متسرع ولتكن 

الثورة بناءة ال فشة خلق

 2020 األول  تـشرين   17 Saturday 17 October 2020الـسبت 

يف  املهجرين  وزيرة  عرضت 
غادة  االعمال  تصريف  حكومة 
 Zoom تطبيق  عرب  شريم 
التفتيش  رئيس  ومبشاركة 
جورج  القاضي  املركزي 
الشؤون  وزير  وحضور  عطية، 
تصريف  حكومة  يف  االجتماعية 
املشرفيه  رمزي  االعمال 
والقائمقامني،  واحملافظني 
املمكن  من  اليت  التحديات 
الـ  مبنصة  املعنيني  تواجه  ان 
impact، مقدمة احللول الالزمة. 
االستمارة  اهمية  شرح  مت  كما 
بنقل  تساهم  اليت  االلكرتونية 
اللبنانية  واقع وحاجات املناطق 
املنبثقة  اللجنة  اطلقتها  واليت 
املكلفة  الوزارية  اللجنة  عن 

بالتنمية الريفية.
عطية  ألقى  السياق،  هذا  ويف 
»فعالية  عن  فيها  حتدت  كلمة 
هذه املنصة يف مسرية االصالح 
اإلدارة  وضع  على  وقدرتها 
سكة  على  اللبنانية  العامة 
الرقمي  والتحول  الالمركزية 

واحلوكمة الرشيدة«.
شريم

كلمة  شريم  ألقت  بدورها، 
»الشفافية  على  فيها  شددت 
مقومات  كل  تكون  ان  يعين 
املسؤولني  مبتناول  الدولة 
واملشاريع  اخلطط  من  انطالقا 
واهلبات  القروض  اىل  ووصوال 
معرفة  للبنانيني  حيق  اليت 

تفاصيل صرفها«.
اشكر  أن  أريد  »بداية  وقالت: 
والفريق  املركزي  التفتيش 
منصة  وضع  الذي  معه  العامل 
اللجنة  بتصرف   impact ال 
اللجنة  عن  املنبثقة  التقنية 
هذه  الريفية.  للتنمية  الوزارية 
اللجنة اليت مل توفر جهدا خالل 
الشهور املاضية وقامت بالعديد 
واللقاءات  االجتماعات  من 
والدولية  احمللية  اجلهات  مع 
واملدنية  الرمسية  املراجع  ومع 
خطوط  لوضع  توصلت  واليت 
التنمية  السرتاتيجية  عريضة 
استمارة  وضع  وكذلك  الريفية 
البلدة اليت ستسمح بواسطة ال 
اكرب  الكرتونيا  من مجع   impact
خمتلف  عن  املعلومات  من  قدر 
من  انطالقا  اللبنانية  املناطق 
واقعها ووصوال اىل حاجاتها«.

اضافت: »هنا أريد الرتكيز على 
املعلومات  هذه  مكننة  اهمية 
او  وزارة  ألي  ميكن  حبيث 
ادارة رمسية ان تستعني فيها 
وتستفيد  باستمرار  وحتدثها 
مشروع  بأي  القيام  عند  منها 
لبنانية،  منطقة  اي  مطلق  يف 
هذه  بدور  التنويه  أود  كما 

عمل  فريق  جهزت  اليت  اللجنة 
على  ودربته  املهجرين  بوزارة 
ادخال  يف  البلديات  مساعدة 
االستمارة الكرتونيا. ومن ناحية 
اخلطط  كل  مكننة  نتمنى  اخرى 
اليت  الدولة  يف  واملشاريع 
التخطيط  تسهيل  يف  تساهم 
مشاريع  تنفيذ  يف  وتسمح 
متوازنة منطلقة من حاجات كل 
ومنظم  مدروس  بشكل  منطقة 
لكل  تتيح  ثانية  ناحية  ومن 
التعرف  واالدارات  الوزارات 
يف  املوجودة  اخلطط  على 
وعدم  منها  واالستفادة  الدولة 

تكرارها«.
وتابعت: »على سبيل املثال ال 
احلصر ميكننا أخذ اخلطة الشاملة 
الصادرة  االراضي  لرتتيب 
واليت   2009 سنة  مبرسوم 
يف  منها  االستفادة  نستطيع 
عملية التنمية الريفية، خصوصا 
وكالة  مع  بالتعاون  متت  وانها 
تعنى  اليت  الفرنسية   IAURIF
املناطق  بعض  وتطوير  بتنمية 
حيثياتها  من  انطالقا  الفرنسية 
االثرية  التارخيية  اجلغرافية، 
واالقتصادية، هذه اخلطة وعلى 
الرغم من صدور مرسوم فيها مل 
اليوم  لتاريخ  تستثمر كما جيب 
التنمية  خلطة  ضمها  وميكننا 
ووضعها  ومكننتها  الريفية 

بتصرف الوزارات املعنية«.
حنن  اننا  »صحيح  واردفت: 
التنمية،  لتنفيذ  الموال  حباجة 
من  االموال،  بانتظار  ولكن 
وجنهز  خنطط  ان  املفرتض 
االرضية ليكون مبقدورنا تنفيذ 
هذه املشاريع فيما بعد بشكل 
اخلطط  ان  وفعال.  متوازن 
املوجودة  واالسرتاتيجيات 
حتصى  وال  تعد  ال  الدولة  يف 
طائلة  مبالغ  ألجلها  دفع  وقد 
ولكن مل تستثمر كما جيب، آن 
االوان كي نستثمرها ونستفيد 

منها«.
ان  يعين  »الشفافية  وختمت: 
الدولة  مقومات  كل  تكون 
مبتناول املسؤولني انطالقا من 
اخلطط واملشاريع ووصوال اىل 
القروض واهلبات اليت من حقنا 

كلنا ان نعلم كيف صرفت«.
املشرفيه

بعمل  املشرفيه  اشاد  بدوره، 
ووزارة  املركزي  التفتيش 
الوزيرة  بشخص  املهجرين 
حتويل  »أهمية  مؤكدا  شريم، 
وزارة  اىل  املهجرين  وزارة 

للتنمية الريفية«.
عمليا  مت  الكلمات  انتهاء  وبعد 
وباملباشر شرح تفاصيل املنصة 

وكان للمشاركني مداخالت.

شريم: اخلطط واالسرتاتيجيات 
املوجودة يف الدولة ال تعد وال حتصى 

وآن االوان لنستفيد منها
يف  االعالم  مكتب  عن  صدر 
رئاسة اجلمهورية البيان االتي: 
العماد  اجلمهورية  رئيس  »قرر 
ميشال عون تأجيل االستشارات 
كانت  اليت  امللزمة  النيابية 
مقررة يوم اخلميس 15 تشرين 
االول 2020 اسبوعا أي اىل يوم 
اخلميس 22 تشرين االول 2020 
بناء  وذلك  نفسه،  بالتوقيت 
على طلب بعض الكتل النيابية 
لربوز صعوبات تستوجب العمل 
مصادر  أّكدت  حلها«.  على 
رئيس  موقف  رأي  على  مطلعة 
اجلمهورية أّن هناك 3 أمور جيب 

توضيحها: 
التأجيل  قرار  أّن  األّول  األمر 
مل يكن للتربير بل كان لتحديد 

موعد. 
مبوقف  يتحكم  ال  أّنه  والثاني 
الرئيس اي سبب شخصي ولكن 
هناك مواضيع جيب أن تدرس 
قبل التكليف كي ال نكون أمام 
تكليف من دون تأليف وتأليف 

بدون ثقة. 
أما األمر الثالث، الذي أوضحته 
رئيس  أي  أّن  فهو  املصادر، 
الكتلة  من  كان  سواء  كتلة 
الكتل  أو  الوازنة  الكبرية 
الصغرية له احلق ان يبدي رأيه 
عن  منفصل  الرأي  هذا  لكن 
إختصاص الرئيس ومسؤولياته 
الرئيس  ان  اىل  اإلشارة  مع 
تلقى سلسلة اتصاالت من عدد 
عليه  متنوا  الكتل  رؤساء  من 

تأجيل اإلستشارات.
بعض  أن  املصادر  واستغربت 
قبل  صدرت  الفعل  ردود 
احلقيقية  األسباب  تعرف  أن 
التأجيل ومل ترتكز على معطيات 

واقعية.
وقالت:  »األجدر كان باللذين 
الوضع  حيللوا  ان  اعرتضوا 
اسباب  ملعرفة  السياسي 
التأجيل ألن حتليل هذا الوضع 

اليت دفعت  يوفر معطيات هي 
لتوفري  التأجيل  اىل  الرئيس 
كي  للتأليف  إجيابية  متاهات 
حكومة  بني  البالد  أسر  يتم  ال 
تصرف أعمال ورئيس مكلف ال 

يؤلف«.
وأّكدت أّن الرئيس عون حريص 
على توفري اكرب عدد من التأييد 
سيكلف  الذي  للرئيس  النيابي 
ودقة  ألهمية  نظرًا  التشكيل 
احلكومة  من  املطلوبة  املهمات 
واليت  املقبلة  املرحلة  يف 
عريضًا  وطنيًا  توافقًا  تتطلب 
اإلشارة  مع  تشرذمًا  وليس 
اىل أنه من األفضل أن يسمى 
الرئيس املكلف من قبل  إمجاع 

مناطقي.
ولفتت املصادر إىل أّن الرئيس 
أراد من خالل قراره ان يعطي 
مع  لإلتفاق  إضافية  فرصة 
الرئيس املكلف إلنقاذ املبادرة 
دعم  من  إنطالقًا  الفرنسية 
رئيس اجلمهورية هلذه املبادرة 
اىل  تنفيذها  حيتاج  واليت 
املؤيدين  من  ممكن  عدد  اكرب 
خصوصًا بعد التعثر يف املواقف 
والتأجيل  املبادرة  هذه  حيال 

ميكن أن يعاجل هذه املسألة.
الرئيس  أّن  على  وشّددت 
اخلطوة  هذه  خالل  من  حرص 
الحقَا  تسهل  أجواء  تأمني  على 
تأمني  وبالتالي  التأليف  عملية 
على  العتيدة  احلكومة  حصول 
هذه  أمام  ألن  املرجوة  الثقة 
احلكومة برنامج لإلصالحات جيب 
أن يتم التوافق حوله وحول آلية 
تنفيذه حتى تكون خطة احلكومة 

واضحة يف هذا اإلطار.
أّن  املصادر  هذه  وأوضحت 
املبادرة  على  ليس  اخلالف 
الفرنسية وما حتتويه من نقاط 
الصالحية بل على طريقة تنفيذ 
هذه املبادرة األمر الذي يفرض 

مناخات إجيابية للعمل.

الرئيس عون قرر تأجيل االستشارات 
النيابية أسبوعا بناء على طلب كتل 

نيابية لربوز بعض الصعوبات

 استقبل رئيس جملس النواب 
مقر  يف  بري  نبيه  االستاذ 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
مساعد  اخلميس،  االول  امس 
وزير اخلارجية األمريكي لشؤون 
شنكر،  ديفيد  األدنى  الشرق 
االمريكية  السفرية  حضور  يف 
جون  والسفري  شيا،  دوروثي 

ديروشر.

استمر زهاء الساعة، غادر بعده 
شنكر دون االدالء بتصريح .

بري  الرئيس  التقى  كما 
العام  لالمني  اخلاص  املنسق 
يان  لبنان  يف  املتحدة  لالمم 

كوبيتش.
رئيس  استقبل  الظهر  وبعد 
الربيطاني  السفري  اجمللس 

كريس رامبلينغ.

بري استقبل شنكر وكوبيتش 
وسفري بريطانيا

تسجيل 1550 اصابة جديدة 
بكورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
كورونا  بفريوس  إصابة   1550

وذلك امس االول لريتفع العدد 
االمجالي اىل 57246. 

الرئيس بري مستقبال شنكر
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اللبناني  املركز  رئيس  اعلن 
مكتب  رئيس  للمعلومات 
يف  اخلارجية  العالقات 
يف  اللبنانية«  »القوات 
الواليات املتحدة جوزف جبيلي 
يف بيان، انه زار مدينة بيوريا 
والتقى  إيلينوي،  والية  يف 
عضو جملس النواب األمريكي 
دارين حلود، يف إطار جوالته 

على املسؤولني األمريكيني.
»األوضاع  إىل  اللقاء  وتطرق 
األمريكي  واملوقف  لبنان  يف 
القضايا،  من  العديد  جتاه 
ضرورة  »على  جبيلي  وشدد 
نزع  مواضيع  على  الرتكيز 
الشرعي وحماربة  غري  السالح 
عن  واملسؤولني  الفساد 
الشعب  ومساعدة  تفشيه، 
األوضاع  ظل  يف  اللبناني 
اليت يعيشها حاليا، وضرورة 
كي  الالزمة  اإلصالحات  إجراء 
حيصل لبنان على املساعدات 
اقتصاده  إلنعاش  املطلوبة 

املتهالك«.
ضرورة  »على  التشديد  ومت 
مبكرة  نيابية  انتخابات  اجراء 
طبقة  إليصال  مقدمة  تكون 
على  تعمل  جديدة  سياسية 
إليه  البالد مما وصلت  انقاذ 
اىل  اضافة  كوارث«،  من 
»موضوع دعم اجليش اللبناني 
الوحيدة  املؤسسة  يكون  كي 

لبنان  إستقالل  عن  املدافعة 
والضامنة للحريات«.

كذلك مت التداول »يف مشروع 
القرار 1077 الذي صوتت عليه 
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة 
مؤخرا،  األمريكي  الكونغرس 
مع  فيه  البحث  جرى  وكان 
املركز اللبناني للمعلومات من 
لعب  حيث  حلود،  مكتب  قبل 
املركز دورا يف دعم املشروع 
القرار  متسك  يتضمن  الذي 
السياسي األمريكي بإستقاللية 
لبنان كبلد دميقراطي سيد حر 
يشري  كما  تعددي.  مستقل 
املتأتي  اخلطر  إىل  املشروع 
اهلل،  وحزب  إيران  متدد  من 
اإلستقرار  عدم  يف  ودورهما 
يف لبنان، إضافة إىل موضوع 
أسبابه  تعود  الذي  الفساد 
يف  احلاكمة  املنظومة  إىل 
لبنان، ويطالب مشروع القرار 
للشعب  املساعدات  باستمرار 
الفاسدين،  ومالحقة  اللبناني 
إستقاللية  على  التشديد  مع 

القضاء واحلريات العامة«.
من جهة ثانية، عقد جبيلي لقاء 
حزبيا ضم عددا من مسؤولي 
وأعضاء مركز القوات اللبنانية 
خالله  عرضت  بيوريا،  يف 
التطورات يف لبنان والنشاط 
السياسي للقوات يف الواليات 

املتحدة. 

جبيلي تابع جوالته على 
املسؤولني األمريكيني ومطالبة 

مبساعدة الشعب اللبناني

اسرتاليا  ابرشية  راعي  زار 
املطران  املارونية  للطائفة 
الرابطة  طربيه  شربل  أنطوان 
والتقى  مقرها،  يف  املارونية 
نعمة  السابق  النائب  رئيسها 
اهلل أبي نصر، يف حضور أعضاء 

اجمللس التنفيذي.
بزيارة  نصر  أبي  رحب  وقد 
بنشاطه  وأشاد  طربيه  املطران 
اليت  وب«املساعي  الكبري، 
األسرتالية  احلكومة  لدى  يبذهلا 
واجلالية اللبنانية يف تلك البالد، 
املارونية  الرابطة  مع  بالتعاون 
الوقوف  أجل  من  سيدني،  يف 
حمنته،  يف  لبنان  جانب  إىل 
تداعيات  مواجهة  يف  خصوصا 

كارثة انفجار مرفأ بريوت«.
»آفاق  حول  حبث  وجرى 
اسرتاليا  ابرشية  بني  التعاون 
فيها  املارونية  والرابطة 
لبنان،  يف  املارونية  والرابطة 
والبقاء  املساعدات،  وتنسيق 
ما  لتوفري  دائم  تشاور  على 
باالنفجار،  املنكوبون  حيتاجه 
الضائقة  عليهم  اشتدت  ومن 
»تشديد  وكان  االقتصادية«. 
اآلليات  معا إلجياد  العمل  على 
العملية للحد من ظاهرة اهلجرة 

أبي  عرض  وقد  املتعاظمة. 
نشاطات  طربيه  للمطران  نصر 
وما  احملنة  هذه  يف  الرابطة 
غذائية،  حصص  من  وزعته 
وحرامات،  وأدوية،  وقرطاسية 
واسهامات  حمدودة  واعانات 
اجتماعية بامكاناتها الذاتية على 

تواضعها«.
كما قدم عرضا ملا تضطلع به 
الرابطة من دور على املستوى 

الوطين واملسيحي.
الرابطة  طربيه  املطران  وشكر 
على استقباهلا، منوها ب«دورها 
مبديا  واملسيحي«،  الوطين 
الدائم  للتعاون  »االستعداد 
معها يف خدمة الشعب اللبناني، 
والسيما من يعاني من أبنائه من 
مطلقا  االقتصادية«،  الضائقة 
عائالت  بني  »التؤامة  فكرة 
أن  بغرض  واسرتالية  لبنانية 
لالوىل يف  الدعم  الثانية  توفر 
ودعا  الصعبة«.  املرحلة  هذه 
ووحدة  »التكاتف  إىل  طربيه 
احملنة  من  اخلروج  ألن  الصف 
تتقدم  االجتماعية  االقتصادية 
يف  خصوصا  اعتبار.  أي  على 
اليت  املسبوقة  غري  اهلجرة  ظّل 

يواجهها وطننا«. 

املطران طربيه زار الرابطة 
املارونية وحبث يف سبل التعاون 

مع ابرشية اسرتاليا

هاشم،  قاسم  النائب  اعترب 
عرب »صوت كل لبنان«، »ان 
التكليف ال حيتاج للميثاقية«، 
البعض  »تفسري  اىل  الفتا 
مصاحله  وفق  للدستور 
الضيقة وليس وفق املصلحة 

العليا«.
»هذه  ان  هاشم  واوضح 
خمتلفة  امللزمة  االستشارات 
يفرتض  الذي  التأليف  عن 
من  شكل  فهي  امليثاقية، 
تأتي  االنتخابات،  اشكال 

وفق  احلكومة  رئيس  بتسمية 
املكون  ان  غري  األكثرية، 
يف  سيشارك  كان  املسيحي 
تيار  عرب  االستشارات  هذه 

املردة وبعض املستقلني«.
لتأجيل  هاشم  وأسف 
املشاورات »ملا له من تداعيات 
تعيد األمور اىل نقطة الصفر 
االستثنائية  الظروف  ظل  يف 
تستدعي  واليت  بها  منر  اليت 
السرعة وتوفري الوقت حيث ال 

منلك ترف االنتظار«. 

هاشم: التكليف ال حيتاج للميثاقية والبعض 
يفسر الدستور وفق مصاحله الضيقة

أكد نائب رئيس جملس النواب 
حديث  يف  الفرزلي،  ايلي 
ان  لبنان«  كل  »صوت  اىل 
عشية  إجيابية  كانت  »األجواء 
االستشارات، وان قرار التأجيل 

أتى مفاجئا«.

جرى  مبا  لي  علم  »ال  وقال: 
هي  وما  األخرية  الدقائق  يف 
خلفيات التأجيل وأتوقع ان تتم 
املقبل  اخلميس  االستشارات 
سعد  الرئيس  حيافظ  وان 
احلريري على تأييد األكثرية«.

الفرزلي: أتوقع ان حيافظ احلريري 
على تأييد األكثرية اخلميس املقبل

املطران طربيه يزور الرابطة املارونية

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
»املركز  وفد  الفتوى،  دار  يف 
احلربي املرميي حلوار األديان يف 
ضم  الفاتيكان،  ومقره  لبنان« 
للحوار  األسقفية  اللجنة  رئيس 
املطران  املسيحي  اإلسالمي 
ورئيس  مراد،  شارل  ماتياس 
املركز اخلوري وسام أبو ناصر، 
السيد  علي  السيد  واألعضاء، 
الياس  األرمشندريت  قاسم، 

أبو شعيا، الشيخ علي اجلناني، 
الشيخ عامر زين الدين، الشيخ 
ايلي  الدكتور  حامد،  صاحل 
الياس، اإلعالمية الديكو إيليا.

على  مساحته  الوفد  واطلع 
بها  يقوم  اليت  النشاطات 
وبصورة انشاء املركز وأهدافه 
ومتنني  »تعزيز  وابرزها  العامة 
أواصر التالقي واحلوار واحملبة، 
اهلادفة  األنشطة  اىل  باإلضافة 

على هذا الصعيد« 

دريان التقى وفد املركز احلربي 
املرميي حلوار األديان يف لبنان

املفتي دريان مستقبال الوفد

دعا رئيس جملس النواب نبيه 
النتخاب  جلسة  عقد  اىل  بري 
مفوضني  وثالثة  سر  اميين 
عند  النيابية،  اللجان  وأعضاء 
الساعة احلادية عشرة من قبل 
ظهر يوم الثالثاء يف 20 احلالي 
وذلك  االونيسكو،  قصر  يف 

بري دعا اىل جلسة النتخاب أميين سر و3 
مفوضني واعضاء اللجان الثالثاءاملقبل

الثانية  الفقرة  بأحكام  »عمال 
الدستور  من   44 املادة  من 
واملادة 3 من النظام الداخلي 
وثالثة  سر  اميين  النتخاب 
مفوضني، وعمال بأحكام املادة 
19 من النظام الداخلي النتخاب 

اعضاء اللجان النيابية«.

كمال  أصدقاء  »رابطة  وجهت 
مرور  ملناسبة  نداء،  جنبالط« 
عام على حترك 17 تشرين االول 
2019«. وقالت: »على ضوء ما 
واجه هذا التحرك املدني العابر 
للطوائف واملناطق واالحزاب من 
وحماوالت  وعراقيل،  صعوبات 
احيانا  وتباين  وشرذمة  اخرتاق 
ورفع  التحرك  أساليب  يف 
حان  واملطالب،  الشعارات 
جديدة  بصيغة  للبحث  الوقت 
إنقاذ  يف  تساعد  قد  للتحرك، 
فاألوضاع  معاناته.  من  لبنان 
السياسية واالقتصادية واملالية 
أسوأ  يف  واملعيشية  والصحية 
احلكم  يهاجم،  اجلوع  حاالتها. 
نظر،  وجهة  القانون  متعثر، 
وفقدان  مطلق،  شبه  اليأس 
اهلجرة  اىل  الناس  يدفع  لألمل 
اذا تيسرت السبل إليها، او يف 
قوارب املوت عند تعذر ذلك«.

»السلطات  أن  اىل  ولفتت 
والناس  معطلة  اختالفها  على 
اقدارهم«،  ملواجهة  مرتوكون 
أصبح  اليوم  »لبنان  أن  معتربة 
كسفينة من دون ربان يقودها 
اىل بر االمان، تتقاذفها االنواء، 
وهي مهددة بالغرق او التحطم 
على صخور الشواطئ مبن على 
الذي  الداهم  اخلطر  إنه  متنها. 

يهدد اجلميع«.
تقدم  ما  على  »بناء  أنه  ورأت 
احلاكمة  السلطة  لفشل  ونظرا 
وفقدان  املتسلطة،  ومنظومتها 
الثقة يف قدرتها على النهوض 
اخليار  فإن  جديد،  من  بالبلد 
اجلدي الوحيد هو يف استنهاض 
للقيام  بسرعة  الشعيب  احلراك 

بهذه املهمة«.
وقالت: »من هنا، احلاجة ملحة 

صادقة،  مراجعة  اجراء  اىل 
الشعيب،  احلراك  مستوى  على 
إطار  إلجياد  اجلاد  والعمل 
يعيد  قد  للتحرك،  توحيدي 
بعض االمل للبنانيني بإنقاذهم 
مما يواجهونه من خماطر حياتية 

ووجودية.
وعلى هذا االساس، ورغبة يف 
املساهمة يف اجياد سبل عملية 
االنقاذ،  حتقيق  على  قادرة 
التالية  باخلطوات  القيام  نقرتح 

على وجه السرعة:
احلراك  اطراف  بني  التواصل 
املدني وقياداته، والتشاور ثم 
االتفاق على االندماج يف حركة 
التجمعات  تضم  موحدة  شعبية 
املدنية املستقلة وغري املرتبطة 
الطائفية  واحلركات  بالتيارات 

واملذهبية.
للحركة  مركزي  جملس  تشكيل 
التجمعات،  هذه  قيادات  من 
يتم اختيار اعضائه على اسس 
الكفاءة واالخالق والنزاهة وروح 

القيادة.
تؤسس  وثيقة  مسودة  وضع 
مدنية  ابعاده  وطين  لعمل 
املواطنة  دولة  اقامة  واسسه 
وتكافؤ  واملساواة  والعدالة 
الفرص، وطرحها على املواطنني 
وطنيًا  والناشطني  واملواطنات 
جديدة  افكار  القرتاح  ومدنيًا 
اىل  للتوصل  التصويب  بهدف 
صيغة نهائية ملشروع خطة عمل 
للبنانيني  االمل  تعيد  انقاذية 

والثقة بلبنان.
لالتصال  عامة  امانة  تشكيل 
ومتابعة  واالعالم  والتنسيق 
املواكبة  العمالنية  اخلطوات 
الشعبية  احلركة  هذه  لقيام 

االنقاذية«. 

أصدقاء كمال جنبالط يف ذكرى 
17 تشرين: ملراجعة صادقة 
للحراك وإجياد إطار توحيدي

باسم  الرمسي  املتحدث  أعلن   
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
دوجاريك،  ستيفان  غوترييش، 
رحب  »غوترييش  أن  بيان،  يف 
ترسيم  مفاوضات  بانطالق 
احلدود بني لبنان وإسرائيل، يف 

الناقورة  يف  »اليونيفيل«،  مقر 
جنوب لبنان«.

»األمم  أن  دوجاريك  وأكد 
األطراف  دعم  ملتزمة  املتحدة 
يف املناقشات، على النحو الذي 

يطلبونه«. 

غوترييش رحب بانطالق مفاوضات ترسيم 
احلدود بني لبنان وإسرائيل

عقد وفد من جملس إدارة مجعية 
املصارف برئاسة  سليم صفري 
اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع حاكم 
سالمة  رياض  لبنان   مصرف 
مّتت يف خالله مناقشة اإلجراءات 
سقوف  لوضع  املّتخذة  األخرية 
النقدية  املصارف  لسحوبات 

باللرية من املصرف املركزي.
مجعية  عن  صادر  بيان  ولفت 
املصارف اىل انه جرى التوافق 

على ما يأتي:
النوع  هذا  أن  على  التأكيد   -1
بطبيعته   هو  التدابري  من 
أوضاع  تفرضه  موّقت  إجراء 
استثنائية وتلجأ اليه املصارف 
ملكافحة  العامل  يف  املركزية 
يف  املفرط  واالرتفاع  التضخم 
دون  واخلدمات،  السلع  أسعار 

التقصري يف تلبية جممل حاجات 
السوق احمللي اىل السيولة. 

السوق  حيتاجه  ما  تأمني   -2  
املصارف  وزبائن  اللبناني 
تكون  أن  دون   ، السيولة  من 
هذه األخرية حمصورة بالسيولة 

النقدية.
وزبائن  املواطنني  حتفيز    -3
املصارف على استعمال خمتلف 
أدوات الدفع األخرى املتاحة هلم 
كبطاقات  املصريف  النظام  عرب 
اإلئتمان، والشيكات والتحاويل 

املصرفية.
اىل  الكرام  الزبائن  دعوة    -4
اإلجراءات  هذه  مرّبرات  تفّهم 
أن  شأنها  من  اليت  املوّقتة 
وضبط  تنظيم  يف  تساهم 

السوق يف لبنان.

اجتماع بني مجعية املصارف وحاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة وهذا ما 

جرى التوافق عليه



Page 5صفحة 5     

لـبنانيات

العامة  الصحة  وزير  جال 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
صيدليات  على  حسن،  محد 
ومستودعات االدوية يف قضاء 
منها  عددا  ضبط  حيث  زحلة، 
الدواء اىل خارج لبنان،  يهرب 
ومت اختاذ قرار باقفاهلا بالشمع 
االمحر بناء الشارة النائب العام 
منيف  البقاع  يف  االستئنايف 

بركات.
وأكد وزير الصحة، يف تصريح، 
االدوية يف  مافيا  انهيار  »بدء 
نعرف  »كلنا  وقال:  لبنان«، 
الكبرية  الكميات  احتكار  قصة 
لألدوية، اليت بدأت مع الكميات 
اليت ضبطت يف املطار من قبل 
املركزي  الصيدلي  التفتيش 

وقد استلمناها«.
الوكالء  »التقينا  وأضاف: 
ونقابة  املستوردين  ونقيب 
الوطنية  االدوية  مصنعي 
وغريهم، وبدأنا مبالحقة الشبكة 
اليوم  اليها.  وصلنا  حتى 
البقاع للتحقق من  نزور منطقة 
على  والوقوف  االدوية  خمزون 
آلية صرفها وتوزيعها، مبرافقة 
اقفال  وسيتم  املفتشني. 
الصيدليات اليت ال ميكنها تربير 
بيع الكميات واجلهة اليت بيعت 
التفتيش  وسيتوىل  اليها، 
الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع 

اجلهات القضائية املختصة«.
=وتابع: »نتحقق من »ستوكات« 
كانت  ان  الكبرية،  االدوية 
للخدمة اليومية ام لالجتار، هناك 
قطعة   8000 اشرتت  صيدلية 
من  »الكولشسني«  دواء  من 
الوكيل مباشرة اىل الصيدليات 

وليس اىل املستودعات،
وقد اختذ قرار بإقفاهلا مبؤازرة 
عناصر من قوى األمن الداخلي 
سحبت  فقد  الدولة.  وأمن 
كميات من الكولشسني تراوحت 
بني 2000 و 6000 علبة دواء 
 5000 كما سحبت  خالل شهر، 
.»neurobion علبة من دواء ال

مجدل عنجر
يف  صيدلية  تفقده  وخالل 
جمدل عنجر، قال الوزير حسن: 

»طلبنا من مصرف لبنان فواتري 
الكميات  وعاينا  االسترياد 
يف  املستورد  عند  املوجودة 
اليت  الفواتري  الستوك، وطلبنا 
املفقودة  االدوية  مبوجبها  باع 
ان  علمنا  الكولشسني.  مثل 
بأمس  كان  الصحافيني  احد 
ابنه،  عالج  ملتابعة  ليه  احلاجة 
باع  املستودع  ان  لنا  فتبني 
اليت  للصيدلية  الكمية  هذه 
حنن موجودون فيها االن، الن 
قانون الصيدلة ال يسمح بالبيع 
االن  لدينا  للعموم.  بل  باجلملة 
قاموا  لصيادلة  الدامغة  االدلة 
بقلة ضمري.  واالجتار  باالحتكار 
اجراءت  لنا  سيكون  اليوم 
صيدلي،  كتفتيش  مباشرة، 
اي  إقفال  اىل  سيصار  حيث 
الكميات  مبيع  تربر  ال  صيدلية 
لدينا  اليت  املعلومات  حسب 
املالية  اجلرائم  اىل  وحتويلها 
والنيابة العامة املالية والقضاء 

املختص«.
اىل  شخصا  »أرسلنا  وتابع: 
هذا  ليطلب  الصيدلية  هذه 
متوفر،  غري  بأنه  فأفيد  الدواء 
وجود  تبني  التفتيش  وبعد 
يسمى  هذا  منه.  القطع  مئات 
من  بدءا  املنظم،  الدواء  مافيا 
واىل  املستودع  اىل  املستورد 
ستطال  جوالتنا  الصيدليات. 
ستكون  واجراءتنا  لبنان  كل 
وليس  االرتكاب،  حجم  على 

هناك من حمميات الحد.
قال:  سؤال،  على  وردا 
»صحيح حنن يف منطقة قريبة 
ولكن  السورية،  احلدود  من 
يكون  ان  بالضرورة  ليس 
سوريا،  اىل  التهريب  هدفها 
بل من املمكن أن تكون عملية 
عرب  عربها،  ستجري  التهريب 
املطار او عرب املرفأ اىل مناطق 
اتهم  ان  اريد  ال  انا  بعيدة. 
منها  البعض  رمبا  دولة،  اي 
يرسل لنا هبات. انا مسؤولييت 
هؤالء الصيادلة الذين يسمون 
والذين  لبنانيني،  أنفسهم 
وسائل  البارحة  بعضهم  تصدر 
حتت  متشنجة  مبواقف  االعالم 
عنوان محاية اجملتمع، فيما هم 

وزير الصحة محد حسن يعلن بدء 
انهيار مافيا االدوية يف لبنان!
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أطلق عدد من الناشطني بعد 
ساحة  من  االول،  امس  ظهر 
الثورية«،  »الكتلة  الشهداء، 
سياسي  »جسم  أنها  معلنني 
 17 ثورة  رحم  من  جديد 
مشاعل  محل  بهدف  تشرين 
جديدة حملاربة مزاريب الفساد 
جملس  من  بدءا  واحملاسبة، 
انتخابي  وقانون  النواب 
اجتماعية  رعاية  ونظام  عادل 
موسعة  ادارية  والمركزية 

ونظام تربوي حديث«.
وتال الناشط حسني السبالوي 
السياسية  الوثيقة  نص 
»للكتلة الثورية« اليت تسعى 
اىل »بناء الدولة القوية اليت 
والقرار  القوة  حصرية  متتلك 
عرب العمل على تطبيق قانون 
انتخابي عادل، قضاء مستقل 
ادارية  المركزية  ونزيه، 
موسعة، نظام رعاية اجتماعية 
حديث  تربوي  نظام  متقدم، 
التكنولوجيا،  على  يعتمد 
مدني  شخصية  احوال  قانون 
البنية  وتطوير  اختياري 

البيئية«.
»تطبيق  أن  الوثيقة  وأكدت 
ممر  هو  كامال  الدستور 
وجناح  تقدم  ألي  إلزامي 
سياسي  عقد  ووالدة  للدولة 
مما  جديد  وطين  واجتماعي 
يعين الغاء الطائفية السياسية 
الطائف  اتفاق  وتطبيق  فورا 
والعمل على سحب لبنان من 
وتأمني  االقليمية  الصراعات 
حياده يف السياسات اخلارجية 
الدول  مجيع  على  واالنفتاح 
وااللتزام  والصديقة  القريبة 
التشديد  مع  اجلوار  حبسن 
ووحدة  لبنان  سيادة  على 
التام«،  واستقالله  اراضيه 
مشددة على أن »دور لبنان 
املنفتح  والدولي  االقليمي 
اساسي وفعال يف بناء دولة 
القانون واالقتصاد املستدام 
الدولة  التزام  يعين  مما 
الدولية  والقرارات  بالقوانني 
»حق  على  مؤكدة  كافة«، 
مجيع  بتحرير  اللبنانية  الدولة 
الطرق  بكل  احملتلة  اراضيها 
اليت  والشرعية  القانونية 
االنسان  تبيحها شرعة حقوق 
العربية  اجلامعة  وميثاق 

وميثاق االمم املتحدة«.
باملثل  »االلتزام  ان  ورأت 
االنسانية  واملبادىء  العليا 
عمل  أي  يف  أمحر  خط 
التنازل  ميكن  وال  سياسي، 
عن اي مبدأ انساني يف سبيل 
اي تسوية آنية او مصلحية او 

سياسية«.
مسرية

وبعد اطالق »الكتلة الثورية« 
انطلقت  املشاعل،  وإضاءة 
مسرية باجتاه جملس النواب، 
رفع خالهلا املشاركون اإلعالم 
تطالب  والفتات  اللبنانية 
وسط  الفاسدين،  مبحاسبة 
تعزيزات امنية للجيش وقوى 
ومكافحة  الداخلي  األمن 

الشغب.

واقول  االوائل.  املرتكبني  من 
لبعض الصيادلة الذين يذرون 
كل  ان  العيون  يف  الرماد 
ارتكاباتكم واالعيبكم مكشوفة، 
باملواطن  يتاجر  شخص  وكل 

سوف نقتص منه«.

زحلة
وقد استهل الوزير حسن جولته 
يف  مفاجئ  بشكل  البقاعية 
مدينة زحلة، فتفقد »مستشفى 
املعلقة احلكومي« القديم الذي 
جيري العمل عليه لدرس إمكانية 
ملصابي  كمستشفى  استخدامه 

الكورونا لنزالء سجن رومية.
وقال حسن: »حنن هنا لدرس 
قدرتنا وقابلية املركز لوجستيا 
فيه  االقسام  بعض  لتأهيل 
املصابني  ملعاجلة  واستخدامه 
ان  على  املساجني،  من 
املاحنة  الدولية  اجلهات  تقوم 
الدولي  االمحر  والصليب 
وحنن  العامة  الصحة  ووزارة 

برفع اجلهوزية«.
واشار اىل انها »زيارة تفقدية 
قبل  من  زيارة  وسيليها 
موسع  بشكل  اختصاصيني 
ملعرفة الوقت املطلوب لتأهيله 
على  منه  االستفادة  وحجم 

املدى القريب والبعيد«.
اىل  الصحة  وزير  انتقل  بعدها 
سرايا زحلة حيث التقى حمافظ 
البقاع القاضي كمال ابو جوده. 
البقاع  حمافظيت  جبهود  ونوه 
وبعلبك اهلرمل، مشريا اىل عدد 

االصابات املنخفض فيهما.
بدوره، اكد ابو جوده ان الوعي 
الوقاية  والتزام  والتشدد 
االساسية  العوامل  من  هم 
عدد  يف  االرتفاع  جنبت  اليت 
االصابات، وهذا ما نشدد عليه 

دوما.
بعدها انتقل حسن اىل مصلحة 
الكائن  البقاع  يف  الصحة 
مركزها يف سرايا زحلة واجتمع 
الصيدلي  التفتيش  مبفتشي 
املركزي يف البقاع، يف حضور 
رئيس املصلحة الدكتور غسان 
زالقط وطبيب القضاء الدكتور 

وليد عبدو.

إطالق الكتلة الثورية 
من ساحة الشهداء: 

حملاربة الفساد وقانون 
انتخابي عادل وقضاء 

مستقل والغاء الطائفية 
رأت اهليئة اإلدارية يف »جتمع السياسية

بيان  يف،  املسلمني«  العلماء 
بعد  االول،  امس  اصدرته 
»ان  األسبوعي  اجتماعها 
األوضاع املرتدية من الناحيتني 
واالجتماعية  االقتصادية 
للمواطن اللبناني تفرتض على 
املسؤولني عدم إضاعة الوقت 
سريعة  إنقاذ  عملية  يف  للبدء 
الفرنسي  الوعد  من  مستفيدة 
املعونة،  وتقديم  باملساعدة 
مع  تتكرر  ال  قد  فرصة  وهي 
التوجه  هذا  أن  املسبق  علمنا 
مصاحل  من  منطلق  الفرنسي 
فرنسا، لكن ال مانع لدينا من 
املصاحل  تقاطع  من  اإلستفادة 
إن كانت تصب يف خدمة لبنان 

واللبنانيني«.
اضاف: »إن تأجيل االستشارات 
النيابية امللزمة ألسبوع جيب أن 
ال  وأن  أخريا،  تأجيال  يكون 
منتلك  ال  ألننا  بتكراره  نسمح 
ترف الوقت، خاصة وأن اجلوع 
من  األكرب  القطاع  يعم  بدأ 
يعد  مل  الذي  اللبناني  الشعب 
قادرا على تأمني أدنى حاجاته 
والدواء،  الغذاء  من  الضرورية 
خاصة مع جشع التجار واحتكارهم 
وتغافل الدولة ومؤسساتها عن 
القيام بواجباتها يف ردع هؤالء 

وإيقافهم عند حدودهم«.
يف  اإلسراع  »جيب  انه  ورأى 
خالل  من  احلكومة  تشكيل 
مبوافقة  تكليف شخصية حتظى 
ونأمل  النيابية،  الكتل  غالبية 
االستشارات  تأجيل  يكون  أن 

هو لتقصري مدة التأليف حبيث 
التكليف،  بعد  مباشرة  يكون 
على  اجملال  هذا  يف  ونؤكد 
حكومة  احلكومة  تكون  أن 
بدعم  حتظى  سياسية   - تكنو 
وتتبنى  الكربى  النيابية  الكتل 
للوضع  واضحة  إصالحية  خطة 

االقتصادي املتدهور«.
املسؤولني  »من  التجمع  وأمل 
اللبنانيني ابتداء بفخامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
املفاوض  الوفد  إىل  وصوال 
احلذر من ممثل الواليات املتحدة 
التفاوض  عملية  يف  األمريكية 
مساعد وزير اخلارجية األمريكية 
لشؤون الشرق األوسط ديفيد 
شنكر، فإنه مل يأت ملساعدتنا 
فريقنا  أمام  العقبات  وتذليل 
ليتدخل  أتى  بل  املفاوض 
لصاحل العدو الصهيوني، لذلك 
جيب التدقيق يف كل اقرتاح أو 

تدخل يقوم به«.
السلطة  »إقدام  واستنكر 
اقتحام  على  الفلسطينية 
رام  األمحر يف  الصليب  مقري 
بالضرب  واالعتداء  وجنني  اهلل 
األسري  مع  املتضامنني  على 
انه  معتربا  األخرس«،  ماهر 
مع  األمين  للتنسيق  »استمرارا 
كانت  الذي  الصهيوني  العدو 

السلطة قد أعلنت إيقافه«.
املتحدة  الواليات  »قيام  ودان 
ملنع  إجراءات  باختاذ  األمريكية 
إيران من استخدام أرصدتها يف 
اليابان لشراء حاجاتها الضرورية 

من الدواء والغذاء«.

جتمع العلماء: حلكومة تكنو سياسية 
حتظى بدعم الكتل النيابية الكربى 

وتتبنى خطة إصالحية

 أكد »املؤمتر الشعيب اللبناني« 
يف بيان، أن »العفن ليس يف 
عنه  االحنراف  بل يف  الدستور 
وعقلية الطبقة احلاكمة ونهجها 
الذي أنتج االنهيار الشامل يف 

لبنان«.
الصالحيات  »حبجة  أنه  واعترب 
تتصاعد  حوهلا،  والصراع 
الطبقة  أطراف  بعض  أصوات 
وضد  الدستور  ضد  احلاكمة 
رئيس  وآخرها  الطائف،  اتفاق 
جربان  احلر  الوطين  التيار 
على  هجوما  شن  الذي  باسيل 
اتفاق الطائف ووصف الدستور 
بالعفن، فيما احلقيقة أن العفن 
ميكن يف اإلحنراف عن الدستور 
منذ العام 1992، لصاحل دستور 
خاص بالطبقة احلاكمة ال عالقة 

له باتفاق الطائف«.
الدنيا  مألوا  »لقد  وقال: 
الصالحيات  حول  ضجيجا 
بنية  يف  االصالحات  وجتاهلوا 
املنصوص  اللبناني  النظام 
عنها يف اتفاق الطائف، واليت 
طبقة  تأتي  أن  للبنان  قدر  لو 
حاكمة إصالحية وصاحلة تطبق 
البلد  لكان  اإلصالحات  هذه 
وليس  النهوض  مسار  يف 

االنهيار«.
الوطنية  اهليئة  »أين  وسأل: 
اللغاء الطائفية السياسية وملاذا 

املؤمتر الشعيب:العفن ليس يف 
الدستور بل يف االحنراف عنه

عاما؟   31 منذ  النور  تبصر  مل 
الوطين  النيابي  اجمللس  أين 
وجملس الشيوخ الطائفي؟ أين 
االمناء  أين  املستقل؟  القضاء 
التاريخ  كتاب  أين  املتوازن؟ 
بنود  هذه  هل  املوحد..إخل؟ 
البلد  حيتاجه  ما  هي  أم  عفنة 
وليس  املواطنة  دولة  لبناء 
إن  الطائفية.  املزارع  دويالت 
معظم من يهاجم اتفاق الطائف 
القديم  النظام  حين اىل مظامل 
واحلرب  احلرمان  أنتج  الذي 
اللبنانية، وكل من ينادي مبؤمتر 
تأسيسي او عقد اجتماعي جديد 
الطائف،  اتفاق  انقاض  على 
احلرب  تلك  استعادة  يريد  إمنا 

اجملنونة«.
تعديل  رفضنا  »جندد  وختم: 
اتفاق الطائف أو املس به قبل 
اجلميع  وندعو  كامال،  تطبيقه 
اىل العودة اىل العقل واحلكمة 
وخباصة  الوطنية،  واملصلحة 
متثيل  تدعي  اليت  األحزاب 
الطوائف املسيحية، فال مصلحة 
هلم ال بالثنائيات وال باملثالثة 
التزام  وال بأي عقد جديد، إال 
الطائف والدعوة إىل تطبيق كل 
األساس  اللبنة  ألنها  بنوده، 
على  املواطنة  دولة  لبناء 
أنقاض الكونفدرالية الطوائفية 

اليت مل حتمل إال اخلراب«. 
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»القوات  حزب  رئيس  أكد 
اللبنانية« مسري جعجع أن »تكتل 
يف  سيشارك  القوية  اجلمهورية 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر  يف 
متمسكون  »إننا  وقال:  غدا«، 
نقبل  وال  نريد  ال  أننا  مبوقفنا 
اليت  فعلية  إنقاذ  حبكومة  إال 
كان  إن  إال  تكون  أن  ميكنها  ال 
لذا،  وزراؤها تقنيني مستقلني. 
ورغم صداقتنا مع الرئيس سعد 
احلريري فنحن لن نسميه لتأليف 
أي  احلكومة غدا. كما لن نسمي 
شخص آخر ألن ليس هناك بني 
األمساء املطروحة حاليا أي شخص 
يتمتع باملواصفات اليت متكنه من 
تشكيل حكومة إنقاذ فعلية. ويف 
الوقت عينه، سأسارع للقول إننا، 
كما كنا دائما، لن نكون سلبيني 
يف أي يوم من األيام، فهذا هو 
كل  وسنواكب  املبدئي،  موقفنا 
خطوة  أو  عمل  وأي  حيصل،  ما 
أي  به  ستقوم  إجيابي  إعالن  أو 
نصف  من  أكثر  سنالقيه  حكومة 
 ،%100 إجيابية  مبواقف  الطريق 
نفسه سيكون  الوقت  ولكن يف 
أمر ال يتالقى  أي  لنا موقف يف 
مع قناعاتنا على هذا األساس«.

كالم جعجع جاء يف تصريح عقب 
»اجلمهورية  تكتل  اجتماع  انتهاء 
حواىل  استغرق  الذي  القوية«، 
الثالث ساعات وعقد برئاسته يف 
»القوات« يف  العام حلزب  املقر 

معراب.
رئيس  نائب  االجتماع:  وحضر 
عدوان،  جورج  النائب  احلزب 
السابق  احلكومة  رئيس  نائب 
غسان حاصباني، النواب: سرتيدا 
جورج  عاصي،  بو  بيار  جعجع، 
وهيب  واكيم،  عماد  عقيص، 
أنطوان  سعد،  فادي  قاطيشا، 
حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف 
اللمع،  ابي  إدي  ماجد  اسحق، 
وجان  نصار  أنيس  حواط،  زياد 
السابقون:  الوزراء  طالوزيان، 
مي الشدياق، ريشار قيوجميان، 
سركيس  جو  الرياشي،  ملحم 
التكتل  سر  أمني  كرم،  وطوني 
كرم،  فادي  السابق  النائب 
كريوز  إيلي  السابقان:  النائبان 
جهاز  رئيس  جنجنيان،  وشانت 
جبور،  شارل  والتواصل  اإلعالم 
إيلي  التنفيذية  اهليئة  عضوا 
ومستشار  الراسي  ورجا  براغيد 

رئيس احلزب سعيد مالك.
وأعلن جعجع أن »النقطة األساسية 
النعقاد هذا االجتماع هي موضوع 
النيابية  واالستشارات  التكليف 
اجلمهوري«،  القصر  يف  امللزمة 
مشريا إىل أن »اجلميع منطلقون 
بالتكليف من  يتعلق  ما  حتى يف 
وقال:  الفرنسية«،  املبادرة 
جدا،  جيد  األمر  هذا  أن  »أعتقد 
كتكتل  املناسبة  هذه  يف  وحنن 

معها قلبا وقالبا«.
أضاف: »جوهر املبادرة الفرنسية 
الصنوبر  قصر  اجتماعي  وفحوى 
واملؤمترات الصحافية اليت عقدها 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
مشاكل  لبنان  يف  أن  ماكرون 
أساسية مجة لنضعها كلها جانبا 
مشكلة  حل  حماولة  على  ولنعمل 
الوضع  وهي  أال  اآلن،  وحيدة 
املعيشي والتدهور احلاصل على 
ألنها  االقتصادي  الوضع  صعيد 
الوقت  يف  امللحة  املشكلة  هي 
من  تركناها  ما  وإذا  الراهن، 
أن  قبل  لبنان  دون حل سينهار 
مشاكله  من  أي  حل  من  نتمكن 

حزب  سالح  كان  إن  الفعلية 
أي  أو  النظام  مشكلة  أو  اهلل 
أجل  ومن  األخرى،  املشاكل  من 
معاجلة املشكلة االقتصادية حنن 
حباجة إىل مال من اخلارج. وكي 
نتمكن من احلصول على هذا املال 
جيب أن يقوم لبنان بإصالحات، 
ومن أجل القيام باإلصالحات اليت 
مسى الفرنسيون بعضا منها يف 
مبتناول  أصبحت  اليت  ورقتهم 
إىل  حباجة  أننا  رغم  اإلعالم، 
إصالحات أكثر، إال أنهم وضعوا 
ما وضعوه منها يف ورقته على 
سبيل املثال ال احلصر على أنها 
لالصالحات  جيدة  بداية  تشكل 
إن كان يف موضوع الكهرباء أو 
املالية إخل. ومن أجل حتقيق هذه 
إىل  حاجة  يف  حنن  اإلصالحات، 
حكومة إصالحية، وهذا التسلسل 
حاول  اليت  احلكومة  جدا.  واضح 
التدخل يف تشكيلها  الفرنسيون 
حكومة  أي  أسابيع  بضعة  منذ 
كانت  أديب  مصطفى  السفري 
على هذا األساس. ولذلك، رأينا 
كيف مت اختيار رئيسها والشكل 
اختيار  فيه  يتم  كان  الذي 
اعتذر  احلقيقة،  ويف  وزرائها. 
مصطفى أديب عن التأليف عندما 
أجل  من  تدخالت  هناك  أن  رأى 
غري  أسس  على  احلكومة  تشكيل 

إصالحية«.
اليت  احلكومة  »إن  جعجع:  وتابع 
كانت مطروحة مع أديب واحلكومة 
اليت حنن طرحناها منذ األول من 
إنقاذ،  حكومة  هي   2019 أيلول 
فعلية  إنقاذ  حكومة  تكون  وكي 
تقنيني  من  تتشكل  أن  جيب 
مستقلني، والصفة الثانية أهم من 
األوىل، ونفس الذي طرحناه يف 
1 أيلول ومن بعده مرارا وتكرارا 
املبادرة  صلب  يف  ليكون  عاد 
الفرنسية إذ أطلقوا على احلكومة 
 Gouvernement De تسمية 
Mission أي حكومة إنقاذ ومهمة 
معينة، ولتكون كذلك طلبوا من 
مصطفى أديب تشكيلها بالشكل 
الذي كان يريد تشكيلها، إال أنه 
مل يستطع القيام بذلك. ولذلك، 

اعتذر«.
تأييده  »تأكيد  جعجع  وجدد 
كلي،  بشكل  الفرنسية  املبادرة 
يف  فلبنان  اجلهة  هلذه  خصوصا 
إنقاذ  حكومة  إىل  احلاجة  أمس 
ولتكون  حمددة،  مهمة  وحكومة 
إال  تكون  أن  ميكن  ال  كذلك 
وقال:  جهة«،  من  معني  بشكل 
اليوم يف  أخرى، حنن  جهة  »من 
ذكرى 17 تشرين، فمن بعد أن 
يف  الشوارع  إىل  الناس  نزل 
والعبودية  العبدة  من  لبنان  كل 
النبطية،  إىل  وصوال  وطرابلس، 
اهلرمل  بعلبك  إىل  بريوت  ومن 
أم  شئنا  فهم  التغيري،  اجل  من 
أبينا ال يريدون أي أحد منا، وحنن 
نشمل أنفسنا مع اآلخرين من أجل 
أن نكون لطيفني قليال، فالناس 
وال  البالد  يف  وصلنا  أين  رأوا 

يريدون العودة عود إىل بدء«.
االعتبارات،  هذه  »لكل  أضاف: 
حنن متمسكون مبوقفنا أننا ال نريد 
وال نقبل، إال حبكومة إنقاذ فعلية 
إن  إال  تكون  أن  ميكنها  ال  اليت 
كان وزراؤها تقنيني مستقلني. 
األسباب،  هذه  ولكل  ولذا، 
ورغم صداقتنا مع الرئيس سعد 
احلريري، حنن لن نسميه لتأليف 
أي  احلكومة غدا. كما لن نسمي 
شخص آخر ألن باألمساء املطروحة 
شخص  أي  هناك  ليس  حاليا 

جعجع: ال نقبل إال حبكومة إنقاذ فعلية ورغم صداقتنا مع احلريري لن نسميه غدا لتأليف احلكومة

متكنه  اليت  باملواصفات  يتمتع 
إنقاذ فعلية،  من تشكيل حكومة 
سأسرع  عينه  الوقت  يف  أنه  إال 
لن  دائما،  كنا  كما  إننا،  للقول 
من  يوم  أي  يف  سلبيني  نكون 
األيام، هذا هو موقفنا املبدئي، 
وأي  حيصل،  ما  كل  وسنواكب 
إجيابي  إعالن  أو  خطوة  أو  عمل 
سنالقيه  حكومة  أي  به  ستقوم 
مبواقف  الطريق  نصف  من  أكثر 
الوقت  ويف   .%100 إجيابية 
نفسه، سيكون لنا موقف يف أي 
على  قناعاتنا  مع  يتالقى  ال  أمر 

هذا األساس«.
كلمته  جعجع  استهل  وكان 
بالقول: »حنن على بعد ثالثة أيام 
عن الذكرى السنوية األوىل لثورة 
احلقيقة  يف  وهي  تشرين،   17
كانت ثورة حقيقية فعلية فعلية 
فعلية ألنها كانت عفوية شعبية 
صادقة شفافة، حيث نزل الناس 
وجعهم  جراء  من  الشوارع  إىل 

وأملهم وأوضاعهم«.
وأشار إىل أن »هناك بعض من 
استمرار  عدم  يتساءل عن سبب 
الثورة بعد مرور سنة عليها، يف 
مستمرة،  الثورة  هذه  أن  حني 
خمتلفة«.  أخرى  بأشكال  ولكن 
األولني،  الشهرين  »يف  وقال: 
الناس تركوا كل  أن  رأينا كيف 
شيء ونزلوا إىل الشوارع ومألوها 
يف كل الظروف حتى حتت املطر 
بعد ذلك  أنه  إال  وتعذبوا كثريا، 
رأوا أنهم يعيشون يف دولة، ال 
قلب للمسؤولني فيها وال عقل. 
يف  االستمرار  ميكنهم  وبالتالي، 
ما  بقدر  الشوارع  إىل  النزول 
لن  املسؤولني  أن  إال  يشاؤون 
ينزل  العادة  يف  بذلك.  يتأثروا 
للتظاهر  الشوارع  إىل  الناس 
املسؤولون  يتأثر  أن  أجل  من 
تغيري  على  ويعمدوا  حبركتهم 
نهجهم يف احلكم أو أدائهم أو أي 
شيء يف طريقة حكمهم، إال أن 
الشعب الذي نزل إىل الشارع يف 
أن  بعد بضعة أشهر  أيقن  لبنان 
املسؤولني عندنا ال حواس هلم أو 
معطلة  حواسهم  األحوال  بأفضل 
كليا. وبالتالي، ليس هناك تأثري 

كبري لنزلتهم إىل الشارع«.
إن  أخرى،  جهة  »من  أضاف: 
الناس  من  الساحقة  األكثرية 
ال  الشوارع  إىل  نزلوا  الذين 
تنقلب  أن  الثورة  من  يريدون 
اجلهة  ومن  عنفية.  ثورة  لتصبح 
بعض  أن  الناس  رأى  الثالثة، 
األطراف بدأ باستعمال القوة بوجه 
الثوار يف بعض املناطق على ما 
الصلح  رياض  ساحة  يف  حصل 
مرات  يف  بعلبك  أو  النبطية  أو 
جمتمعة،  األسباب  وهلذه  عدة. 
النزول  عن  التوقف  الناس  قرر 
إىل الشوارع، إال أنهم ال يزالون 
الثورة، وجيب أال خنلط بني  يف 

عدم وجود ناس اآلن يف الشارع 
فهذا  ثورة  هناك  تعد  مل  وأنه 
الفعلية  الثورة  ألن  صحيح  غري 
قلوب  يف  متقدة  نارها  تزال  ال 
الناس أينما كانوا إن يف العمل 
أو املنزل، وستستمر حتى تأدية 

املطلوب منها«.
»جرمية  إىل  يف  جعجع  وتطرق 
»جرمية  أنها  معتربا  املرفأ«، 
أسقطت  فهي  األوصاف  مكتملة 
اجلرحى  وآالف  شهيد   200
وعشرات آالف املتضررين ومهما 
كان الثمن لن نرتك هذه اجلرمية 
احلقيقة  معرفة  دون  من  متر 
وأضاف:  املسؤوليات«.  وحتديد 
أحد  هناك  ليس  صراحة  »بكل 
األمور  مبسار  ثقة  لديه  بيننا 
من  انطالقا  أنه  إال  الدولة  يف 
روحنا املوضوعية سنقوم مبتابعة 
الوقت  يف  اجلارية  التحقيقات 
احلال  ظاهر  اليت هي يف  احلالي 
جدية إال أننا لن نتمكن من احلكم 
قبل صدور  نهائي  بشكل  عليها 
كيف  لنرى  أقله  الظين  القرار 
يتم حتديد املسؤوليات وعلى أي 
العملية  هذه  متابعة  يتم  أساس 
القضائية اليت سنتابعها ونواكبها 
بشكل حثيث وإن سار كل شيء 
الذي  األمر  يرام،  ما  على  فيها 
به،  كبرية  شكوك  اجلميع  لدى 
ميكننا  أينما  ونساعد  سندعم 
يتبني  عندما  أنه  إال  املساعدة 
أمامنا أن التحقيق لن يأخذ مسارا 
كل  سندرس  حنن  فعندها  جديا 
اإلحتماالت اليت بني أيدينا واليت 
أجل  من  إليها  اللجوء  نستطيع 
او  األمن  جملس  باجتاه  الذهاب 
أي حمافل دولية أخرى كاحملكمة 
اجلنائية الدولية وكل شيء رهن 
الطريقة والنتيجة اليت سيتوصل 
إليها التحقيق احمللي اجلاري يف 

هذه األثناء«.
ترسيم  مسألة  إىل  وبالنسبة 
جعجع:  قال  البحرية،  احلدود 
بالنسبة  جدا  مهمة  قضية  »إنها 
إلينا بغض النظر عن أي أمر آخر 
وذلك  املوضوع،  بهذا  عالقة  له 
لبنان  ميكن  صراحة  وبكل  ألنه 
من االستفادة من ثرواته البحرية 
ترسيم  عدم  من  بكثري  أكثر 
إلينا  بالنسبة  والقضية  احلدود، 
يف  فقط  القدر  هذا  على  تأتي 

الوقت الراهن«.
أضاف: »إن موقفنا من القضية 
وإن  جدا،  واضح  الفلسطينية 
كانت جامعة الدول العربية تضم 
الدولة  فنحن  دولة،   22 أساسا 
23 اليت هي آخر من من املمكن 
إسرائيل،  مع  التطبيع  يوقع  أن 
حل  يتم  أن  نريد  ألننا  وذلك 
ذلك  قبل  الفلسطينية  القضية 
حتما. لذا، فال يزايدن احد علينا 
يف هذا املوضوع ألنه غري مطروح 
حدودنا  ترسيم  أن  إال  أساسا، 

أجل حماولة  من  ملح  أمر  البحرية 
اليت  الثروات  من  االستفادة 
آمل  وطبعا،  البحر.  يف  منلكها 
أال يكون ذلك يف عهد األكثرية 
النيابية احلاكمة احلالية باعتبار أنه 
لو وجدت هذه الثروات يف حبرنا 
ولن  جهنم،  ثروات يف  ستصبح 
بأي  منها  االستفادة  من  نتمكن 

طريقة من الطرق«.
وتابع: »الظاهر أن مسألة ترسيم 
احلدود يقوم بها البعض بالشكل 
يقوم  اآلخر  البعض  فيما  فقط 
بها تفاديا للعقوبات أما البعض 
املسألة  مع  فيتعاطى  الثالث 
من قبيل لزوم ما ال يلزم لذلك 
األكثرية  مجاعة  بني  اخلالف  نرى 
شكل  على  بينهم  فيما  احلاكمة 
الوفد وتركيبته إىل حني ما قبل 
أن  معتربا  اجللسة«،  انعقاد  بدء 
جدية  غري  التصرفات  »هذه 
أجل  من  به  قمتم  ما  كل  فبعد 
أتيتم  فهل  لبنان  صورة  تشويه 
كهذا  أمر  يف  لتشويهها  اليوم 
ذاهب  لبناني  وفد  هناك  حيث 
أطراف  أن  حني  يف  للمشاركة 
على  خمتلفون  املعنية  السلطة 

تركيبته وشكله«.
مدى  أدرك  »أنا  جعجع:  وختم 
فيها  يعيش  اليت  واألمل  احلسرة 
يعانون  اليت  والصعوبات  الناس 
منها وهم يف املستقبل سيعانون 
رفع  مع  إضافية  صعوبات  من 
بصيص  أي  وجود  وعدم  الدعم 
متاما  نفهم  حنن  األفق.  أمل يف 
نرجو  أن  نريد  أننا  إال  هذا  كل 
لبنان  إن  فقط  واحدا  أمرا  منهم 
وطننا يف نهاية املطاف وما من 
رديئة.  أزمنة  يف  مير  ال  جمتمع 
حنن منر اليوم يف أكثر زمن رديء 
بتاريخ لبنان احلديث وال أعرف إن 
كان الوجع يف زمن اجملاعة أكرب 
من اآلن أم العكس لذا جيب أن 
نتعاضد مجيعا مع بعضنا البعض 
أننا يف  إن قلت  أخفي سرا  وال 
وتكتل  اللبنانية«  »القوات  حزب 
معظم  نضع  القوية«  »اجلمهورية 
جهدنا يف هذا األيام يف الشأن 
أجل  من  املعيشي  االجتماعي 
حماولة قدر اإلمكان املساعدة يف 
القيام بذلك  األماكن اليت ميكننا 
وهذا ما نقوم به يف بريوت على 
أثر انفجار 4 آب أو يف غريها من 
املناطق، وما أحاول قوله هو أنه 
جيب أال يظن أحد أن هذه هي نهاية 
الكون باعتبار أن التاريخ ال نهاية 
املهم  إنهاءه  ألحد  ميكن  وال  له 
ومساعدة  جرحنا  على  نعض  أن 
اإلمكان  قدر  البعض  بعضنا 
لإلستمرار يف هذه الظروف بغية 
الوصول إىل باب ضوء ما، ويف 
املناسبة إن أول باب ضوء ميكننا 
النيابية  االنتخابات  هو  نلجه  أن 
الناس  ميكن  عربها  اليت  املبكرة 
وجيب  جمددا  صوتها  تسمع  أن 
أن تقوم بذلك بشكل خمتلف عن 
املرة السابقة األمر الذي أوصلنا 
إىل ما وصلنا إليه من أجل فرز 
وبالتالي  خمتلفة  نيابية  أكثرية 
خمتلفة  وممارسة  خمتلف  حكم 
ومصري خمتلف عن الذي حنن فيه 

يف الوقت الراهن«.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
الذكرى  عشية  احلريري  بإمكان 
األوىل لثورة 17 تشرين تشكيل 
الشارع  أن  خصوصا  حكومة، 
السين قد سبق ورفض تسميته 
جعجع:  قال  الشارع،  يف  سابقا 
على  لدي  جواب  ال  »صراحة، 
كل هذه التساؤالت، إال أننا جل 

االنتظار  هو  به  القيام  ميكننا  ما 
نقوم  وحنن  التطورات،  ومواكبة 
واملقياس  بلحظة.  حلظة  بذلك 
بالنسبة إلينا هو نوعية اخلطوات 
فإن  بها،  القيام  سيتم  اليت 
خطوات  بينها  من  هناك  كانت 
احلال  طبيعة  يف  فنحن  إجيابية 
ما  إذا  أنه  إال   ،%100 سنؤيدها 
كانت هناك خطوات سلبية، حنن 
أيضا،   %100 ضدها  سنكون 
حبثا،  تتطلب  ال  املسألة  وهذه 
لأليام  سأتركه  الباقي  أن  إال 

املقبلة«.
وبالنسبة إىل كالم النائب جربان 
باسيل عن أنهم »ليسوا خائفني 
يف  العسكرية  العراضات  من 
رئيس  عن  نقل  وما  األشرفية 
وليد  اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب 
 15000 جلعجع  أن  عن  جنبالط 
مقاتل مدرب وسيواجه بهم حزب 
الكالم  »هذا  جعجع:  قال  اهلل«، 
وليد  النائب  وقام  صحيح،  غري 
بنفسه.  الكالم  بتوضيح  جنبالط 
لتأكيد  لزوم  ال  وبالتالي، 
هذا  أتى يف  ما  التوضيح، وكل 
السياق هو من فربكات الوسيلة 
اإلعالمية اليت نشرته. أما يف ما 
باسيل،  جربان  بالنائب  يتعلق 
عراضات  بأي  نقم  مل  فنحن 
يف  أننا  يعلم  واجلميع  عسكرية، 
كل عام نقوم بعرض كشفي يف 
ذلك  وحصل  شهدائنا،  ذكرى 
لشهداء  السنوي  القداس  يف 
املقاومة اللبنانية يف معراب، كما 
أنه حصل قبل القداس يف بريوت 
وانتهى األمر عند هذا احلد وكل 
ال  اخلصوص  هذا  يف  يشاع  ما 
عالقة له بالواقع، إضافة إىل أنين 
أريد التشديد يف هذا اإلطار على 
أن اجليش اللبناني يقوم مبهمته 
على أفضل ما يكون، وهذا األمر 
بالنسبة  األمان  صمام  هو  وحده 
تكفينا،  اليت  والضمانة  إلينا 
اللبناني  اجليش  بوجود  وبالتالي 
الداخلي  األمن  قوى  جانبه  وإىل 
والطريقة اليت تتصرفان بها عرب 
على  التعدي  من  فريق  أي  منع 
اآلخر فنحن لسنا مضطرين للقيام 

بأي شيء«.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
احلريري  الرئيس  يعترب  يزال  ال 
تصرحيه  أثر  على  صديقا 
اتهم  أنه  وخصوصا  األخري، 
بالظهر  بالطعن  »القوات«  حزب 
يكرر  هو  وهل  مرة،  من  أكثر 
للرئيس  جديدة  مرة  الطعن  هذا 
»الرئيس  جعجع:  قال  احلريري، 
كذلك  ويبقى  صديق،  احلريري 
اجلميع،  يعرفها  تارخيية  ألسباب 
من  انطالقا  موضوعية  وألسباب 
التالقي على الكثري من املواقف، 
إال أنه بالنسبة إىل مسألة الطعن 
أن  املوضوع جيب  بالظهر، فهذا 
كان  إن  به  اجلميع  لنا  يسمح 
صديقا أو خصما. ما نقوله اليوم 
أحرار  وحنن  سياسي،  موقف  هو 
ويف  نريد.  موقف  أي  باختاذ 
اجلميع  على  أمتنى  اإلطار،  هذا 
»القوات  حزب  أن  يتذكر  أن 
اللبنانية« هو حزب قائم حبد ذاته 
ومن أكرب األحزاب يف لبنان كي 
ال أذهب أبعد من ذلك يف الوقت 
حرية  لدينا  وبالتالي،  الراهن. 
مناسبا  نراه  الذي  القرار  اختاذ 
والتأييد والقول نعم أو ال وهذا 
ال يعترب طعنا بالظهر، ومن سلفنا 
أي شيء ليأتي كي نرده له، وانا 
ال أقبل بهذا التوصيف أبدا ال من 

قريب وال من بعيد«.
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ملّدة تتجاوز الست سنوات، بدءًا من منتصف مثانينات القرن املاضي، 
»تنشيف«  لعبة  إدمون نعيم يف  السابق  لبنان  استمّر حاكم مصرف 
نفسها  اللعبة  اللرية.  سعر  تدهور  مجاح  لكبح  اللريات  من  السوق 
إىل  تهدف  احتيالية  لعبة  هي  اليوم.  رياض سالمة  احلاكم  ميارسها 
التعويض عن ضعف القدرة يف تقليص الطلب على الدوالر النقدي 
عرب تقويض عرض الكمية النقدية باللرية يف السوق. طبعًا، مثة فارق 
سالمة  إدارة  ظل  وما حيصل يف  نعيم  أيام  حصل  ما  بني  أساسّي 
النقدية، هو أنه أيام نعيم مل يكن هناك فرق بني الدوالر احمللي وبني 
ما يسّمى الدوالر »الطازج« أو الدوالر »احلقيقي«، بل كان الدوالر 
إذا أمكن  اليوم »االحتيالية«،  حقيقيًا بكل معانيه. أما يف ظل لعبة 
تسميتها كذلك، فإن سالمة يناور عرب خلق عملة جديدة. مبعنى آخر، 
فإن جتفيف السوق من اللريات الورقية )النقدية( بذريعة امتصاص 
اللريات  من  نوعني  سيخلق  الدوالر،  على  طلبًا  ختلق  اليت  السيولة 

املتداولة يف السوق: لرية حملية، ولرية »حّرة« أو »لرية حقيقية«.
كيف ميكن أن حيصل ذلك؟ فلنأخذ مثاًل أن أحد املقيمني يف لبنان 
السابق كان  الصرافني. يف  أحد  الورقية من  الدوالرات  يريد شراء 
املتوافرة  الورقية  باللريات  الورقية  الدوالرات  قيمة  تسديد  بإمكانه 
أتاح له سالمة سحبها  اليت  بالدوالر  السوق )سواء من مدخراته  يف 
على سعر املنّصة، أو من حساباته اجلارية يف املصرف(، إال أنه اليوم 
أمام  بات  أنه  له، ما يعين  الورقية متوافرة  اللريات  لن تعود كمية 
خيارين: العودة إىل التعامل بواسطة الشيكات املصرفية، أو البحث 
الصراف ممنوع  أن  ومبا  مثن.  بأي  السوق  الورقية يف  اللريات  عن 
لبنان، لن  عليه فتح حسابات مصرفية أصاًل مبوجب تعاميم مصرف 
يكون قادرًا على التعامل بواسطة الشيكات )على األقل بشكل مباشر 
وليس عرب وسطاء(، ما يعين أن الشيكات ستصبح حمصورة إىل حّد 
ما باملصارف وبني املضاربني يف السوق املوازية. أما الشخص الذي 
يبحث يف  أن  فعليه  )نقدية(،  ورقية  بلريات  الدوالرات  شراء  يريد 
السوق عمن ميلك هذه اللريات. وبالتالي سيصبح لدينا قيمة للشيك 
الورقية  اللريات  قيمة  الورقي، خمتلفة عن  الدوالر  مقابل  املصريف 
مقابل الدوالر. وهذه األخرية ستكون أغلى يف ظل جفاف السوق من 
اللريات الورقية )أي أن شراء الدوالرات بلريات ورقية سيكون أعلى 

من شرائه بواسطة الشيكات(.
النتائج ستكون مدّمرة اقتصاديًا واجتماعيًا. فاملقصود بهذه اخلطوة 
هم املودعون بالدرجة األوىل، الذين جيرون اقتطاعًا طوعيًا على أمواهلم 
املدخرة يف املصرف من أجل شراء الدوالرات احلقيقية بهدف احلفاظ 
االقتطاع  إذا كانوا مصرين على  تبقى من قيمة مدخراتهم.  ما  على 
الورقية،  الدوالرات  أمواهلم احملجوزة يف املصارف مقابل  من قيمة 

فسيتحّتم عليهم اقتطاع أعلى على قيمة مدخراتهم.
ومن النتائج أيضًا، سيثري األمر منافسة شرسة بني األفراد والتجار 
للحصول على اللريات الورقية لشراء الدوالرات احلقيقية. وبالتالي 
سرتتفع قيمة اللريات الورقية من دون أن تنخفض قيمة الدوالرت 

الورقية.
ماذا يريد سالمة من هذه اخلطوة؟ ببساطة، يسعى سالمة إىل حتقيق 
أكثر من هدف يف إطار هذه اخلطوة. فهو يريد أن يفرض على األفراد 
السوق،  يف  وضّخها  إخراجها  دوالراتهم،  خزنوا  الذين  والشركات 
ليتمكن هو من امتصاصها. وهو يريد أن يوقف تسارع تدهور سعر 
أنه  أي  تباطؤًا.  أكثر  اللرية  مقابل  الدوالر  ارتفاع  وأن جيعل  اللرية 
تشرتي  بأنها  اخلطوة  يفّسر  البعض  الوقت.  من  املزيد  شراء  يريد 
له الوقت يف انتظار تسوية ما تتيح له »اخلروج اآلمن« من مصرف 
لبنان بالتنسيق مع الفرنسيني واألمريكيني. وهناك رأي آخر يشري 
أنه إذا مل يوّفق يف التوصل إىل تسوية، فإنه يشرتي الوقت  إىل 
يف انتظار تسوية سياسية تبعد عنه مسؤولية االنهيار الكبري يف سعر 
الصرف، وتتيح له فرض معاجلات »على ذوقه« الحقًا. فاملّدة اليت 
استغرقها إدمون نعيم يف سياسة تنشيف اللريات من السوق جتاوزت 
ست سنوات، ما يعين أنه سيكون لديه الوقت الكايف إلطفاء كمية 
كبرية من اخلسائر وتقليص الفجوة بني مطلوباته بالدوالر وموجوداته 

بالدوالر.
تأتي هذه اخلطوة يف ظل غياب أي حكومة قادرة على أخذ القرارات، 
التعامل  بالدعم، ووسط ختّبط سياسي يف  املتعلقة  تلك  وخصوصًا 
السابق شربل حناس يف  الوزير  منها  حّذر  اليت  التفليسة  إدارة  مع 
2018. أيضًا، هي خطوة تتزامن مع خطوات أخرى ستتخذ قريبًا مثل 
رفع الدعم أو تقليصه عن السلع األساسية مثل احملروقات والدواء 
والطحني واملستلزمات الطبية وسّلة السلع الغذائية. كما أنها جاءت 
بعد خطوات من أبرزها التعميم األخري الذي فرض فيه إيداع األموال 
نقدًا يف املصارف من أجل حتويلها إىل دوالرات لتمويل شراء السلع 

املدعومة.
على أي حال، إن املعاجلات ال ميكن أن تكون تقنية فقط، وال ميكن 
أن تعتمد على السياسة النقدية وحدها، فهذه السياسة قاصرة عن 
إدارة األزمة كونها تنظر إىل األمر من زاوية املصارف وتوازنات الكتل 
النقدية الورقية املتداولة يف السوق، وهي ال ميكنها أن توّفر قناة 
خلروج االقتصاد من »جحيم« االنكماش املتواصل، إذ إن رفع الدعم 
املتدهورة  األسعار  على  سلبًا  سينعكس  جزئيًا  أو  كليًا  كان  سواء 
أصاًل، وتداعياته االقتصادية على السوق ستكون كارثية يف مزيد من 
إغالق الشركات وصرف املوظفني من العمل. وبنتيجة ذلك، ستزداد 
معدالت الفقر والبطالة، ورمبا ستكون حمفزًا ملزيد من االضطرابات 

االجتماعية.

محمد وهية
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سالمة جيّفف السيولة النقدية باللرية:

لعبة احتيالية لشراء املزيد من الوقت
الكمّيات  للمصارف  لبنان  مصرف  حّدد 
اجلارية  حساباتها  من  سحبها  املسموح 
لديه باللرية اللبنانية، ما يعين أّنه بعدما 
دوالراتهم،  سحب  من  املودعون  ُحرم 
باللرية  »التقنني«  عليهم  سُيفرض 
أيضًا. ُيريد »املركزي« إعادة امتصاص 
الكتلة النقدية اليت ضّخها بنفسه، حبّجة 
»محاية اللرية« ومنع املضاربات يف سعر 
املصارف.  إىل  املال  وإعادة  الصرف، 
أمام  التضخم، االقتصاد  بعد أشهر من 
مرحلة من االنكماش اليت ستكون تبعاتها 

كارثية.
السابق،  اليوناني  املال  وزير  يكرر 
أّن  مقولة  فاروفاكيس،  يانيس 
»االقتصاد أهّم من أن يبقى يف أيدي 
االقتصاديني«. مُيكن يف لبنان تأكيد أّن 
أيدي  يبقى يف  أن  من  أخطر  االقتصاد 
»مسؤولني« قّرروا أن حُيّولوه إىل »حقل 
جتارب« إلجراءاتهم املالية، وتدفيعه مثن 
اقتصاد  مراحل  كّل  كّل سياساتهم يف 
شهر،  من  أكثر  منذ   .1992 الـ  بعد  ما 
بدأت مصارف ُمعّينة تفرض سقوفًا على 
السحوبات باللرية اللبنانية، إن كان من 
الصندوق أو من صّرافات السحب اآللي 
وال  حُمّدد  لدوام  وفقًا  تعمل  باتت  اليت 
ما قبل  بالنقد سوى يف ساعات  ُتغّذى 
يواجهون  الزبائن  كان  وحني  الظهر. 

 مأساة فرض سقف لسحوبات اللرية من املصارف: »اللبناني مقطوع«
ليا القزي

ترى املصادر أّن اإلجراء سيمنع التجّار من تخزين املواد )هيثم املوسوي(

املوظفني، يأتيهم اجلواب: »مصرف لبنان ال يسمح لنا باحلصول على 
الكميات املطلوبة من حسابنا اجلاري لديه«. أثار األمر ريبة املودعني 
أبواب اإلفالس...  الذي يتعاملون معه على  أن يكون املصرف  من 
قبل أن يظهر احملجوب. وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ، 
»توضيحًا« ينفي فيه حتديد سقوف املبالغ املمكن  األربعاء املاضي 
سحبها من قبل املصارف باللرية، فـ«اآللية اليت اعتمدها هي وضع 
سقوف للمصارف ملا ميكن أن تسحب من حسابها اجلاري لدى مصرف 
لبنان. وعند ختّطي هذه السقوف حُتتسب املبالغ املطلوبة من حسابات 
املصارف امُلّمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك أي سقف 
للمبالغ املمكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل 
هلذه السيولة خمتلفًا، ما يعين أّنه ممكن أن يتّم السحب من احلساب 
اجلاري حلّد سقف معنّي، وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو 
من الودائع ألجل«. من يكتب بيانات »املركزي«، يتقّصد أن ال يكتب 
ببساطة حتى ال يفهم املواطنون مغزى اإلجراءات. عمليًا، قام مصرف 
لبنان بـ«محاية نفسه« أمام املودعني وأصحاب حسابات الرواتب من 

أي »موجة غضب«، ُملقيًا بعبء املسؤولية على عاتق املصارف.
ُتريد  الذي  إّنه ال مينع املصارف من سحب املبلغ  يقول »املركزي« 
من اللريات املوجودة لديه، لكّنه أرسل إليها كتابًا حُيّدد فيه السقف 
األعلى للسحوبات مّما ُيسّمى »احلساب اجلاري«، ترتاوح بني 2 مليار 
لرية و5 مليارات لرية شهريًا، تتفاوت حبسب حجم رأمسال املصرف. 
يف السابق، كانت املصارف حتصل على ما ُتريد من هذا احلساب. 
من  أكرب  كمية  على  احلصول  املصارف  أرادت  حال  ويف  اآلن،  أما 
اللريات لتغطية طلبات زبائنها، فسُتشطب كّل زيادة إما من حسابات 
املصارف امُلّمدة لدى »املركزي« وكانت حتصل مقابلها على فوائد 
مرتفعة، أو من الديون اليت أقرضتها ملصرف لبنان، أو من شهادات 
وباٍق   ،10% اإليداع  شهادة  على  الفائدة  كانت  إذا  مثاًل،  اإليداع. 
تفوق  باللرية  مبالغ  5 سنوات الستحقاقها، وطلب مصرف »إكس« 
»الكوتا« امُلخّصصة له، فسُتشطب الفائدة عن كّل سنوات االستحقاق 
وليس عن السنة احلالية فقط. هذا اإلجراء ُتعّده املصارف »خسارة« 
هلا، بعدما حتّول مصرف لبنان إىل الزبون شبه األوحد للمصارف، ومل 
يعد هلا »مصدر إيرادات« غريه. يف اجتماع امللس املركزي ملصرف 
لبنان أمس، انُتقدت املصارف بأّن »املبلغ باللرية الذي كانت تسحبه 
شهريًا، باتت تطلبه أسبوعيًا«، وقد مسع احلاضرون اتهامًا من سالمة 

للمصارف بأّنها »تأخذ اللرية وُتبادهلا بالدوالر لدى الصّرافني«!
مبعزل عن لعبة املّد واجلزر بني جناَحي القطاع املصريف، لقرار سالمة 
تأثري عميق على قدرة املواطنني الشرائية وتأمني احتياجاتهم. مبليون 
أو مليوَني أو ثالثة ماليني لرية لبنانية شهريًا، كيف ستتمّكن عائلة 
وتأمني  املنزل،  قسط  أو  اإلجيار  دفع  من  أفراد  أربعة  من  ُمكونة 
احلاجيات األساسية، ودفع أقساط املدارس، وشراء األدوية، ودفع 
فحص »كورونا«؟ لن تقدر. املواطنون يف لبنان سيكونون أمام نوٍع 
جديد من الُذّل املفروض عليهم من مصرف لبنان واملصارف من جهة، 
والدولة من جهة أخرى اليت ختّلت عن دورها وال ُتريد أن حتسم ما هي 

سياستها االجتماعية واالقتصادية.
»ِعوض أن يقوم املصرف املركزي خبفض قيمة العملة، قام خبفض 
قيمة رواتب وأموال الناس، عرب حتديد عمليات السحب. يتّم استخدام 
أدوات نقدية إلحداث تغيريات جذرية يف السلوك«. التعليق للخبري 
على  الدعم  إلغاء  ُيريد  »سالمة  أّن  يشرح  الذي  قزي  دان  املالي، 
رفض  دياب  حّسان  املستقيلة  احلكومة  ورئيس  األساسية،  السلع 

املواطن  بات  حاليًا،  االستهالك.  ُيّفض  أن  احلاكم  فقّرر  اإلجراء، 
ُمضطّرًا شهريًا اىل أن حُيّدد على ماذا سيصرف املبلغ القليل الذي 
حيصل عليه: يشرتي البنزين أم يذهب إىل املطعم أم يشرتي الدواء 
لبنان،  يف  االستهالك  ختفيض  إجراء  بني  قّزي  ُيقارن  املدعوم؟«. 
وبني دول أخرى »كالواليات املتحدة اليت تزيد نسبة الضرائب لتدفع 
الناس إىل ختفيف استهالك البنزين، ألّن هذه جيب أن تكون سياسة 

حكومية«.
ُيدافع مصرف لبنان عن نفسه بأّنه يف األشهر املاضية ضّخ قرابة الـ 
14 ألف مليار لرية يف السوق، »للسماح للمودعني بسحب دوالراتهم 
الطلب  ولنؤّمن  الدوالر،  مقابل  لرية   3900 على سعر صرف  العالقة 
امُلتزايد، ولكن ارتفعت الضغوط على اللرية وازدادت الكتلة النقدية 
بشكل خُميف«. ما تتناساه املصادر أّن هذه »الكتلة« مل ترتفع من 
تلقاء نفسها، بل إن مصرف لبنان هو الذي كان يطبع اللريات مبا 
يفوق العرض والطلب، وكان واحد من أهدافه الرئيسية تقليص كتلة 
وموازنته.  موازناتها  املطلوبات يف  لتخفيف  املصارف،  الودائع يف 
»نعم«، جتيب املصادر، »ولكن أصبحت الكتلة ضخمة واكتشفنا أّنها 
مل تكن ُتصرف، بل إما خُتّزن أو ُتستخدم للتحويل إىل الدوالر«. وترى 
ختزين  من  التجار  »ستمنع  سالمة  قررها  اليت  اجلديدة  الطريقة  أّن 

املواد، بل استرياد احلاجات فقط«.
بعد أشهر من دفع التضّخم إىل أعلى مستوياته، قّرر مصرف لبنان 
تعديل »اسرتاتيجيته« وامتصاص اللرية من السوق، ما يعين انكماشًا 
اخنفاض  عادًة  النتائج  تكون  انكماش،  حيصل  وحني  اقتصاديًا. 
وظائف،  خلق  عن  االقتصاد  وعجز  االستهالك،  تراجع  بسبب  الطلب 
واخنفاض قيمة  اإلفالس،  حاالت  وارتفاع  البطالة،  وازدياد معدالت 
األصول واإليرادات الضريبية... يشرح دان قّزي أّن اإلجراء »سيخنق 
القدرة  انكماش  إىل  ويؤّدي  القومي،  الدخل  وُيقّلص  االقتصاد، 
يف  احملجوزة  اللرية  بني  القيمة  يف  فارقًا  وسنشهد  الشرائية«. 
املصارف، اليت ستفقد قيمتها، واللرية النقدية. مثاًل شيك بقيمة 10 

ماليني لرية، سُيمّكن مالكه من شراء سلع بـ 5 ماليني لرية.

    سالمة يتّهم املصارف بأنّها »تأخذ اللرية وتُبادلها بالدوالر لدى 
الصرّافني«

على  أمس  جلستهم  ُمصّرين يف  بقوا  املركزي،  من امللس  أعضاء 
أّن »هناك كتلة نقدية باللرية خُمبأة يف املنازل، هذا اإلجراء سيسمح 
باستهالكها وعودتها إىل املصارف. ومن ُيّبئ دوالرات لديه، سُيحّوهلا 
اللرية«.  تداول  عرب ختفيف  الكاش  اقتصاد  وسُنقّلص  اللرية.  إىل 
ولكن يّؤكد قّزي أّن هذا القرار »سيؤّثر على كّل القطاعات، إذ بات 
كّل حباجة إىل سيولة«. يف هذا اإلطار، ال يستبعد خرباء يف األسواق 
املالية أن »يهرب الناس ُمستقباًل حتى من توطني الرواتب«. ال بل 
أموره  التاجر  »كيف سيتدّبر  ذلك، تسأل مصادر مصرفية  أكثر من 
إذا كنا سنخنقه باللرية؟«. امُلشكلة ُمضاعفة ألّنها تأتي بعد التعميم 
الوسيط الرقم 573 ملصرف لبنان الذي أجرب جتار احملروقات والدواء 
مثن  لتأمني   - تغطيتها  منهم  املطلوب  النسبة  تسديد  على  والقمح 
السلع املدعومة املستوردة - باللرية، ونقدًا. فمن الذي سيقبل بعد 
اليوم بالدفع عرب البطاقة؟ ومن أين سُيؤتى باللريات الكافية إذا كان 
»املركزي« ُيريد سحبها من السوق، ال ضّخها؟ »راديكالية« مصرف 
بكارثة  ُتنذر  علمي،  منطق  أي  إىل  امُلستندة  غري  احللول  يف  لبنان 

كبرية.
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ساوث  نيو  برملان  سادت 
ظهر  بعد  صراخ  مباراة  ويلز 
أن  قبل  املاضي  األربعاء  يوم 
ساوث  نيو  والية  رئيسة  تنجو 
ويلز من تصويتني يف جملسي 

النواب والشيوخ حبجب الثقة.
غالديس  السيدة  جنت  فقد 
بريجيكليان من تصويتني لسحب 
الثقة يف برملان نيو ساوث ويلز 
بعد الكشف عن عالقتها الغرامية 
مع النائب السابق الذي خيضع 

للتحقيق بتهمة الفساد.
اقرتاح  على  التصويت  وفشل 
الثقة  النواب حلجب  يف جملس 
عن رئيسة الوالية بنسبة 47 إىل 

.38
بسحب  التصويت  فشل  كما 
الثقة يف جملس الشيوخ، حيث 
أدىل الرئيس جون عجاقة بصوته 
ان  بعد   20-20 التعادل  لكسر 
من  واألعضاء  املستقلون  وقف 
جانب  إىل  الصغرية  األحزاب 

احلكومة.
جملس  يف  التصويت  وقبل 
السيدة  دافعت  النواب، 
ضد  نفسها  عن  بريجييكليان 
على  كانت  بأنها  االتهامات 
علم بالسلوك الفاسد لعشيقها 
السابق داريل ماغواير لكنها مل 

تفعل شيًئا لإلبالغ عنه.
وسألت زعيمة املعارضة جودي 
»ملاذا  الوالية  رئيسة  ماكاي 
هذا  عن  تعريف  أن  تريدين  ال 

الفساد يف حكومتك؟« 
بريجييكليان  السيدة  واحتجت 
تدلي  املعارضة  »زعيمة  قائلة: 
وعليها  حتقيق،  موضوع  ببيان 

توخي احلذر يف كالمها«.
وصاحت السيدة ماكاي: »أعتقد 
أنه اعرتف بالفساد هذا الصباح 
)صباح األربعاء(. أعتقد أن هذا 

نوع من املسلم به اآلن«.
وكانت قائمة شكاوى املعارضة 
طويلة، وتركزت على املخططات 
املزعومة  الفاسدة  التجارية 

للسيد ماغواير.
املستقلة  املفوضية  واستمعت 
األسبوع  هذا  الفساد  ملكافحة 
كانت  الوالية  رئيسة  أن  اىل 
على علم بالعديد من الصفقات، 
السيد  حماوالت  ذلك  يف  مبا 
احلكومة  على  الضغط  ماغواير 
الذي  األرض  مالك  عن  نيابة 
بعض  من  الربح  إىل  يتطلع 
األراضي بالقرب من موقع مطار 

سيدني الغربي.
عالقة  جاءت  ذلك،  ومع 
بريجييكليان واتصاالتها املكثفة 
حلكومتها  مفاجأة  ماغواير  مع 
يوم  عنها  الكشف  مت  عندما 

االثنني من االسبوع احلالي.
وتناوب نواب حزب العمال على 
انتقاد رئيسة الوالية بينما دافع 

وزراؤها عنها.
»كانت  ماكاي:  السيدة  وقالت 
تعرف كل هذا ومل تفعل شيًئا 

حيال ذلك«.
وحاول أعضاء يف حزب األحرار 
حيث  وتكراًرا،  مراًرا  املقاطعة 
تعرض وزير الصحة براد هازارد 
لتوبيخ من رئيس جملس النواب 

ملداخلته: »هذا هراء!«
وقدم وزير اخلزانة يف نيو ساوث 
دفاًعا  بريوتيت  دومينيك  ويلز 
شديًدا عن طريقة تعامل رئيسة 

يف  الغابات  حرائق  مع  الوالية 
الصيف املاضي ووباء كورونا، 
التطرق  الغالب  بينما جتنب يف 
لكشوفات املفوضية  املستقلة 

.ICAC ملكافحة الفساد
أندرو  النقل  وزير  اختذ  بدوره 
خمتلًفا،  مساًرا  كونستانس 
حيث انتقد ماغواير بشدة بسبب 
يف  عضًوا  كان  عندما  سلوكه 
لعب  »لقد  قال  حيث  الربملان، 
فينا مجيًعا هذا الرجل، مبن يف 
ذلك رئيسة الوالية..لقد سئمنا 

ذلك«.
بدور  األمر  تعلق  عندما  ولكن 
التحقيق،  يف  الوالية  رئيسة 
أنه،  حبزم  النقل  وزير  صرح 
أي  ترتكب  مل  رأيه،  حسب 

خطأ.
رئيس  مطالبة  من  الرغم  على 
النواب لألعضاء باحلفاظ  جملس 
للنقاش،  متحضرة  صورة  على 
من  العديد  هناك  كانت  فقد 
السيد  دفع  مما  املداخالت، 
املعارضة  حث  إىل  كونستانس 
يف مرحلة ما: »استمروا، حاولوا 

مرة أخرى.«
النواب،  رئيس جملس  ووصف 
يف   )O’Dea( أوديا  جوناثان 
وقت من األوقات سلوك النواب 
مطلق«  »عار  بأنه  الصاخبني 
امليكروفونات  صوت  وكتم 

إلعادة النظام إىل الغرفة.
وبينما جنت السيدة بريجييكليان 
من  بها  االطاحة  حماوليت  من 
الوضع  فان  الوالية،  رئاسة 
يف جملس الشيوخ رمبا ما زال 

مزعًجا هلا.
 Shooters، حزب  زعيم  وقال 
 ،Fishers and Farmers Party
روبرت  الشيوخ  جملس  عضو 
هامش  أن   ABC لـ  بورساك، 
أن  جيب  الضيق  التصويت 
يرسل رسالة إىل احلكومة بأنها 
على  بسهولة  قادرة  تكون  لن 
هذه  خالل  من  التشريع  نقل 

الغرفة )جملس الشيوخ(.
وقال بورساك: »ما حيدث اآلن، 
بالطبع، هو أن هذا اجلزء احملدد 
منه قد انتهى، لكن حزبنا يتعهد 
بعدم دعم التشريع احلكومي يف 

اجمللس«.
وكان أعضاء حزب »أمة واحدة« 
سبق  قد  الشيوخ  جملس  يف 
منع  يعتزمون  إنهم  وقالوا 

التشريعات احلكومية أيًضا.
غالديس  رفضت  قد  وكانت 
بسبب  االستقالة  بريجييكليان 
بأنها  مفاجئ  خرب  عن  الكشف 
عالقة حب سرية  تربطها  كانت 
داريل  السابق  النائب  مع 
للتحقيق  خيضع  الذي  ماغواير 

بتهمة الفساد.
بأنها  مرة  ألول  اعرتافها  فبعد 
شخصية  »عالقة  على  كانت 
وثيقة« مع أب لطفلني، أعلنت 
ال  أنها  بريجييكليان  السيدة 

تنوي التنحي كرئيسة للوالية.
»أنا  صحفي  مؤمتر  يف  وقالت 
انسانة شديدة اخلصوصية وقد 
يف  ضغوط  من  أعاني  كنت 

حياتي الشخصية«.
الصعب  »من  تقول  واضافت 
يف  لشخص  بالنسبة  للغاية 
حياة  لديه  تكون  أن  منصيب 
خاصة وشخصية.. انين مستاءة 

فشل اقرتاحي تصويت يف جملسي النواب والشيوخ لالطاحة برئيسة والية نيو ساوث ويلز 
بريجييكليان على خلفية كشف عالقة حب سرية  مع النائب السابق داريل  ماغواير
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أريد  لكين  حدث.  مما  للغاية 
لشعب  التأكيد  هذا  أقدم  أن 
نيو ساوث ويلز - لطاملا أضع 
اجلمهور أواًل. لقد حرصت دائًما 
العامة  املصلحة  تكون  أن  على 
يف املقام األول واألهم يف كل 

شيء أفعله«.
وتابعت تقول »إن نزاهة الدور 
الذي أقوم به - املنصب الذي 
امتياز يف  أعظم  هي   - أشغله 
ارتكبت هذا  حياتي. ويف حني 
الشخصية،  حياتي  يف  اخلطأ 
فانين عازمة على خدمة مواطين 
نيو ساوث ويلز بأفضل ما لدي. 
أفعله دائًما. لقد  هذا ما كنت 
ضحيت حبياتي من أجل منصب 

عام، وأنا فخورة بذلك«.
مكاملاتها  يف  أشارت  وقد 
السابق  النائب  إىل  اهلاتفية 

.»numero uno« املنبوذ باسم
برجييكليان  السيدة  وقالت 
السرية  العالقة  إن  للتحقيق 
 2015 عام  انتخابات  بعد  بدأت 
ومل تتوقف عن االتصال به حتى 
ظهرت يف جلسة استماع خاصة 
يف   املستقلة  التحكيم  للجنة 
آب. وكانت آخر حمادثة بينهما 

يف 13 أيلول املاضي.
وكانت السيدة بريجييكليان قد 
إنها  سابق،  وقت  يف  قالت، 
األدلة  وانزعجت« من  »ُصدمت 
التحقيق  مفوضية  إىل  املقدمة 

حول أنشطة صديقها السابق.
»ال أستطيع أن أخربك مبا شعرت 
الصدمة  من  بأكثر  شعرت  به. 
واخلذالن.. باالمشئزاز  شعرت 

شعرت بكل هذا«
مت  هاتفية  مكاملة  خالل  ولكن 
املفوضية  استمعت  اعرتاضها 
بريجييكليان  السيدة  ان  اىل 
»لست  ماغواير:  للسيد  تقول 
اجلزء«  هذا  معرفة  إىل  حباجة 
صفقة  االثنان  ناقش  عندما 
مكاملة  خالل  مرحبة  جتارية 

هاتفية خاصة.
بريجييكليان  السيدة  وُسئلت 
كانت  إذا  عما  وتكراًرا  مراًرا 
الظالم  يف  إبقاءها  منه  تريد 

لعدم رغبتها يف معرفة ما كان 
يفعله ألن ذلك قد ترتتب عليه 

عواقب على واجباتها العامة.
وكدليل أمام املفوضية املستقلة 
ملكافحة الفساد، حاولت السيدة 
أهمية  من  التقليل  بريجييكليان 
رمبا  أنها  على  مصرة  التبادل 
ومل  »ملل«  بالـ  تشعر  كانت 
تطلب منه وضع حد للمعلومات 

اليت أخربها بها.
بامللل  شعرت  »رمبا  وقالت 
املضي  وأردت  واالنشغال 

قدًما«.
ناقش  سبق  الذي  اليوم  ويف 
الثنائي الصعوبات املالية اليت 
يواجهها ماغواير وآماله يف أن 
سداد  يف  الصفقة  تساعده 

ديونه.
الكبري  الكشف  هذا  جعل  وقد 
ساوث  نيو  والية  ،لرئيسة 
عن  بريجييكليان  ويلز غالديس 
عالقة سرية مع ماغواير،  معظم 

زمالئها عاجزين عن الكالم.
عندما مت تشغيل مكاملات هاتفية 
خاصة بني االثنني وكانت هي 
يوم  الشهود  صندوق  يف 
االثنني املاضي، تراجعت عندما 
للقنابل  ماغواير  السيد  مسح 
اليت  املناقشة  أثناء  بالتحليق 
اعرتضتها منظمة مراقبة الفساد 

سرًا.
ميكن مساع السيد ماغواير وهو 
يلقي مبونولوغ طويل يشكو من 
قضبان  ميصون  مجيًعا  »أنهم 
احلصول  »ميكنهم  و  الناس« 
 f ** ked  )»they’re all على 
 sucking people’s dicks« and

.».).»»they can get f**ked
لصديقها  السيئة  اللغة  لكن 
السابق هي أقل املشاكل اليت 
الكشف  إىل  بالنظر  تواجهها 

الدرامي يف جلسة املفوضية.
هو  هضمه  يصعب  ما  ولعل 
يف  استمرارها  عن  الكشف 
الوثيقة«  الشخصية  »العالقة 
االستقالة  منه  طلبت  أن  بعد 
منذ  العار  بسبب  الربملان  من 

عامني.

رئيسة  حثت   ،2018 متوز  ويف 
السيد  ويلز  ساوث  نيو  والية 
يف  النظر  إعادة  على  ماغواير 
موقفه يف السياسة بعد تشغيل 

تسجيالت هاتفية سرية له وهو 
املطورين  »أرباح«  يناقش 
احملتملني يف حتقيق فساد آخر 

يف سيدني.

السابق  واغا  واغا  نائب  أكد 
بالفساد داريل ماغواير  املتهم 
الدوالرات«  »آالف  تلقى  إنه 
نقدا يف مكتبه يف مبنى الربملان 

يف نيو ساوث ويلز.
املستقلة  املفوضية  واتهمت 
ماغواير  الفساد  ملكافحة 
باستغالل منصبه العام من أجل 
لنفسه  شخصية  مصاحل  حتقيق 
 G8way International ولشركة 
عمليا  عليها  يسيطر  كان  اليت 

كما قالت التحقيقات.
وأكد ماغواير أنه تلقى دفعات 
يف مكتبه الربملاني تقدر »بآالف 
مبخطط  مرتبطة  نقدا  الدوالرات 
يتضمن احلصول على تأشريات 
صينيني«  ملواطنني  أسرتالية 

يف عدد من املناسبات.
قد  كان  إن  سؤاله  مت  وعندما 
شارع  يف  عمليا  مكتبه  »حول 
لشركة  مكتب  إىل  ماكواري 
كان   ».G8Way International
وعند  جزئيا«.  »جزئيا،  جوابه 
سعى  قد  كان  إن  سؤاله 
منصبه  من  املالية  لالستفادة 
كنائب يف الربملان، واستخدام 
»كسب  أجل  من  »وضعه« 
ماغواير:  إجابة  كانت  أموال« 

نعم.
وأقر ماغواير أنه استخدم مكتبه 
يف مبنى الربملان من أجل عقد 
صفقات شخصية وأنه كان لزاما 
احلكومة  رئيسة  يطلع  أن  عليه 
وقال  املصاحل.  تضارب  على 
املستشار  روبرتسون،  سكوت 
مكافحة  مفوضية  يساعد  الذي 
سائال  التحقيق  يف  الفساد 
أنه  على  توافق  »هل  ماغواير 
بينما كنت عضوا يف الربملان، 

مبنى  يف  مكتبك  استخدمت 
الربملان من أجل السعي خلدمة 

مصاحلك اخلاصة.«
فرد عليه ماغواير: نعم. وكانت 
تعيني  أعادت  قد  برجييكليان 
بها عالقة  ربطته  الذي  ماغواير 
محيمة على مدار مخس سنوات 
برملاني  سكرتري  منصب  يف 
حلكومة  رئيسة  أصبحت  عندما 
الوالية يف يناير كانون الثاني 

عام 2017.
استخدم  أنه  ماغواير  وقال 
على  حيصلون  الذين  املوظفني 
دافعي  أموال  من  رواتبهم 
الضرائب، واملراسالت واملباني 
من أجل صفقات عمله اخلاص، 
وتلقى قبل ذلك دفعات مكونة 
يف  نقدا  الدوالرات  آالف  من 

مكتبه.
مكافحة  مفوضية  حتقق  كما 
الفساد يف عدد من االدعاءات 
إساءة  تشمل  ماغواير  ضد 
أجل  من  منصبه  استخدام 
التوسط يف صفقات عقارية يف 
احلصول  بغرض  سيدني  غرب 

على منافع مادية.
ألقت  تلك  الفساد  فضيحة 
حكومة  رئيسة  على  بظالهلا 
بريجييكليان  غالديس  الوالية 
شخصية  بعالقة  ارتبطت  واليت 
وثيقة بالنائب على مدار مخس 
قد  ماغواير  وكان  سنوات. 
استقال من حكومة الوالية عام 
منفصلة  حتقيقات  بسبب   2018
برجيكليان  أن  إال  الفساد،  يف 
حتى  معه  عالقتها  على  أبقت 

أيلول املاضي.

SBS :املصدر

ماغواير يقر بتلقي “آالف الدوالرات نقدا” 
نظري منح مواطنني صينيني تأشريات ألسرتاليا
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التزامًا  اليوم،  الصيدليات،  معظم  أبواب  تقفل 
جتمع  أعلنه  ال��ذي  التحذيري  اإلض���راب  ب��ق��رار 
آخر  خ��ي��ار  مث��ة  يكن  مل  الصيدليات.  أص��ح��اب 
تهددهم  اليت  الكارثة  ملواجهة  الصيدليات  أمام 
واملواطنني، خصوصًا يف ظل شّح الدواء. املسبب 
األول لتلك الكارثة، برأي هؤالء، هو تهويل حاكم 
مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء، والذي شّرع 
»أبطاهلا«  الدواء،  أمام فوضى يف سوق  الباب 
بعض جتار األدوية وأصحاب بعض املستودعات 
للتجارة  األمر  استغلت  اليت  الصيدليات  وبعض 

بالدواء.
الصيادلة  من  عدد  قام  أشهر،  ثالثة  حنو  قبل 
أوضاعهم  إليه  آلت  ما  على  »انتفاضة«  بأول 
يف ظل تراجع سعر صرف اللرية مقابل الدوالر، 
ما تسّبب يف إقفال حواىل 200 صيدلية أبوابها 
نهائيًا. يومها، كانت »اجلعالة« سبب االنتفاضة، 
بعدما فاقت مدفوعات الصيادلة - املسّعرة بعملة 
السوق السوداء - مبيعاتهم اليت ال تزال تصّرف 
على أساس السعر الرمسي. يومها ، مل حتّصل 
الدعوة إمجاعًا، وبقيت حمصورة بعدٍد ضئيٍل من 

الصيادلة.
هذه  أخرى.  النتفاضة  هؤالء  يستعد  اليوم، 
أكثر  واألسباب  شاملة  الدعوة  كانت  املرة، 
اخلطوة  »هذه  تتبع  أن  على  جعالة،  جمّرد  من 
حال  يف  تصعيدية  خطوات  التحذيرية  األوىل 
عليه«،  هو  ما  على  االحنداري  املنحنى  استمرار 
حبسب البيان الصادر، أمس، عن جتمع أصحاب 
الصيدليات. ولئن مل يكن هذا التجمع حيمل يف 
الصباح سوى توقيع صيادلة »ندوة الصيادلة يف 
حزب الكتائب«، سرعان ما بات بيانًا جامعًا مع 
انضمام »مصاحل« الصيادلة يف عدٍد من األحزاب 
واملناطق. هكذا، وبعد ساعات من انتشار بيان 
الندوة، أعلنت هيئة الصيادلة يف التيار الوطين 
احلر وتيار املستقبل والتجمع الوطين الدميقراطي 
لإلضراب  تأييدها  للصيادلة  اإلسالمية  واجلمعية 
التحذير يف  »ساعات«  تفاوتت  وإن  التحذيري، 
ما بينهم. ففيما دعت الندوة إىل إقفال اليوم 
بكامله، دعا اآلخرون، ومنهم اجلمعية اإلسالمية، 

إىل اإلقفال 4 ساعاٍت كحّد أقصى.
إذ يصّب يف غري  للصيادلة،  اخليارات  أمّر  هذا 
اجتمعت  اليت  األسباب  أن  إال  املواطنني،  خدمة 
خيارات  يف  التفكري  الصعب  من  جعلت  مؤخرًا، 
أقل »عدائية«. صحيح أن اجلعالة ال تزال ضمن 
»سبب  كان  إليها  أضيف  ما  أن  إال  األسباب، 
وصولنا إىل هنا«، يقول صاحب الدعوة، رئيس 
ندوة الصيادلة يف الكتائب، جو سّلوم. وحبسب 
»ثالوث«  القائمة  تلك  رأس  على  يقف  سلوم، 
مستوردي  نقابة   - لبنان  مصرف   - الدولة 
األدوية. هذه األذرع الثالث، حبسب سلوم، هي 
»اليت أذّلت املواطن وجعلت صيدلياتنا خالية من 

الدواء«.
مع ذلك، ليست املسؤوليات هنا متساوية؛ فما 
الصيادلة  حبسب  مسؤولية،  من  الدولة  حتمله 
أنفسهم، يكاد ينحصر بوقوفها متفرجة من دون 
استخدام صالحياتها. وهذا ال ميكن أن يقارن مبا 
فعله حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، يف بضعة 
الدواء ومصانع  فيه مستوردو  تبعه  وما  أشهر، 
األدوية يف لبنان. فقد فعل سالمة يف الشهرين 
املنصرمني ما مل تفعله األزمة املالية املستمرة 
منذ حنو عام، إذ إن تصرحياته املتتالية عن إمكانية 
رفع الدعم عن الدواء لعدم توافر دوالر االسترياد 
انعكس هلعًا بني املواطنني الذين بدأوا بالتهافت 
انقطاعها  على شراء األدوية وختزينها خوفًا من 
نقابة  اتباع  مع  ذلك  وترافق  أسعارها،  غالء  أو 
املستوردين نهجًا جديدًا يف التوزيع، كان أشّد 
وهنا،  الكهربائي.  التيار  تقنني  من...  قساوة 
عليهم  املستوردين  فرض  من  الصيادلة  يشكو 
الدواء. مع  الدفع »كاش« مقابل احلصول على 
ذلك، يؤكد سلوم أن مشكلة »الكاش« ال تكاد 
بها  يتعاطى  اليت  »االستنسابية  ظل  يف  تذكر 
املستوردون، ما يعّزز قبضة الصيدليات الكربى 
يف  »التأخري  إىل  إضافة  الصغرية«،  تلك  على 
تسليم الدواء. ففيما كنا نتسلم الدواء يف اليوم 
أسبوع  إىل  حيتاج  اليوم  بات  طلبه،  من  التالي 
التقنني  سياسة  أن  ذلك  إىل  أضف  كامل«. 

 املافـيا تـمنع الـدواء
راجانا حمية

أساس  على  الدواء  »تسليمنا  حد  إىل  وصلت 
معطيات العام املاضي، أي على أساس ما كنا 
نتسلمه يف حينه«، على ما يقول محود املوسوي، 

رئيس اجلمعية اإلسالمية للصيدلة.
قد يتفّهم الصيادلة حجة نقابة مستوردي األدوية 
على  احلفاظ  إطار  يف  التقنني  خيار  العتماد 
املخزون، إال أن ما ال يفهمونه هو »االستنسابية 
التعاطي«. ففي وقت تتسلم فيه صيدلية  يف 
»3 علب بانادول، تتسّلم صيدلية أخرى  عادية 
عز  علي  الصيدلي  يقوله  ما  وفق  6 صناديق«، 
سوى  لذلك  تفسريًا  الصيادلة  يرى  ال  الدين. 
املوزعني  الشركات مع بعض  »تواطؤ« أصحاب 
 - والصيدليات  املستودعات  وأصحاب  الكبار 
تهريب  خط  على  تعمل  شبكة  »وهي  املافيا، 
الدواء إىل اخلارج بعدما بات رخيصًا جدًا«. أضف 
إىل ذلك، يتحدث بعض الصيادلة عن »أصحاب 
مؤخرًا  نشطوا  كبرية  وصيدليات  مستودعات 
من  أدوية  للملمة  األشخاص  بعض  إرسال  يف 

الصيدليات«.

    »ثالوث« الدولة - مصرف لبنان - املستوردين 
وراء أزمة انقطاع الدواء

صحيح أن هذه االتهامات ال أدلة موثقة عليها، 
ولكن ميكن الركون هنا إىل نقاشات جلنة الصحة 
عن  عراجي  عاصم  رئيسها  حتدث  اليت  النيابية 
حركة تهريب نشطة »على خط العراق وليبيا وحتى 
سوريا«. صحيح أن هذه النقاشات مل ترق إىل 
مستوى التحقيق، إال أن ما يؤرق اللجنة هو اإلجابة 
عن سؤال: أين ذهبت األدوية إذا كان مصرف 
لبنان قد صرف هذا العام مبلغ 775 مليون دوالر 
لالسترياد؟ وهي كمية »أقل من العام املاضي 
ب�%10 فقط«. أين ذهبت؟ ال جيد عراجي سوى 
أحد أمرين: »إما خمّزن أو عم يتهّرب«، وال خيار 
إىل  املستوردين،  من  كثر،  والضالعون  ثالثًا. 
أصحاب املستودعات، إىل مصانع الدواء الوطنية 
بتصدير  هلا  الصحة  وزارة  مساح  استغلت  اليت 
الصيادلة.  بعض  إىل  جتارية،  ألغراض  الدواء 
ويف النقطة األخرية، أوقفت وزارة الصحة العامة، 
أمس، صيدليتني بوظيفة مزدوجة: شراء األدوية 
وختزينها متهيدًا لتهريبها؛ األوىل، على ما يقول 
وزير الصحة محد حسن، اشرتت »كمية كبرية من 
علب الدواء لعالج السرطان بسعر مدعوم وتقوم 
120 صندوقًا  »اشرتت  والثانية  للخارج«،  ببيعه 
ممنوع،  أمر  وهو  باجلملة،  وتبيعها  األمصال  من 

ألنه وفق القوانني جيب بيع املصل للعموم«.
ومحاية  لبنان  مصرف  برعاية  معقدة...  حلقة 
التجار وقع ضحيتها املواطنون والصيدليات اليت 
ال تدخل يف نطاق املافيا. وهذه مسؤولية حتملها 
مينحها  اليت  بالصالحيات  تقم  مل  اليت  الدولة، 
»كل  على  رقابتها  فرض  جلهة  القانون  إياها 
معين مبلف الدواء«، على ما يقول رئيس اهليئة 
مل  إمساعيل سكرية.  الدكتور  الصحية،  الوطنية 
تتنبه هذه األخرية، ممثلة بوزارة الصحة العامة، 
خيتم  البقرة«،  »وقعت  عندما  إال  لصالحياتها، 

سكرية.
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أقّل  احلدود  عن  يبعد  بعناية،  اختري  مكان  يف 
فيها  وجود  ال  نقطة  يف  مرتًا،  ثالثني  من 
القوات  أنشأته  مركز  ويف  اللبناني،  للجيش 
الدولية لغايات التفاوض غري املباشر بعد حرب 
سيجري  وفود،  ألربعة  تّتسع  قاعة  ويف  متوز، 
التفاوض غري املباشر بني لبنان و«إسرائيل«، 
اجتماع  األمريكي.  والوفد  املتحدة  األمم  عرب 
كلمات  عن  عبارة  احلالي  االسبوع  من  األربعاء 
لرؤساء الوفود، يف جلسة قد تكون حفل افتتاح 
وجدول  العمل  روزنامة  حتدد  لن  إذ  فحسب، 
مواعيد اجللسات املقبلة إال يف اللحظات األخرية، 
الروزنامة املستقبلية ستكون مرتبطة  بأن  علمًا 
السفري  عمل  وبطبيعة  األمريكي  بالوفد  أيضًا 
والوفد  التفاوض،  متابعة  املكلف  األمريكي 
برعايتهما،  لعقدها  التنسيق  وكيفية  الدولي 
وفد يف  لكل  والعزل  احلجر  تدابري  اىل  إضافة 

ما يتعلق بكورونا.
التفاوض بعد  أمر  يف الساعات األخرية، حسم 
لغط دام لساعات وكاد يهدد العملية برّمتها، 
اجلدل  أثري  الذي  اللبناني  الوفد  شكل  وحسم 
حوله لريسو على ضابطني ومدنيني، واحد منهما 
)وسام شباط( بتدخل سياسي مباشر من رئيس 
التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل، واآلخر 
مع  وتنسيقه  الدولي  القانون  خربته يف  نتيجة 
اجليش يف هذا امللف، وال سيما أن املؤسسة 
القانوني  املوقع  هذا  مثل  تفتقد  العسكرية 
وبإشراف  اجليش  بإمرة  الوفد  لكن  الدولي. 

رئاسة اجلمهورية.
اجليش  فيها  يتوىل  اليت  األوىل  املرة  ليست 
»إسرائيل«، وهناك  املباشر مع  التفاوض غري 
الناقورة  يف  ثالثية  جلنة  عرب  تفاوض  حاليًا 

أنشئت بعد حرب متوز. 
لكن هذه عملية األربعاء تتخذ أهمية استثنائية، 
االقتصادي  والرهان  املهمة  طبيعة  اىل  نظرًا 
عن  أسفرت  ما  إذا  خرطوشة«،  ك�«آخر  عليها 
النفطية.  ثروته  عن  لبنان  تنقيب  يليه  اتفاق 
اإلقليمي  السياسي وال  اإلطار  ال يعين اجليش 
املتعلق بأّي تفاوض مع »إسرائيل«، فهو أواًل 
ألن  وثانيًا،  السياسية.  السلطة  أوامر  ينفذ 
عملية  تزال  وال  كانت  لديه  التحضري  انطالقة 
تقنية، وإصراره على تشكيل الوفد التقين منذ 
بداية العمل على التفاوض غري املباشر احنصر 
كلمة  يشمل  لن  فالتفاوض  اإلطار.  هذا  يف 
سياسية واحدة، علمًا بأن اجليش أعّد »فرضه« 
تقنيًا،  الناقورة  يف  وسيناقشه  بعناية  التقين 
الختاذ  السياسية  السلطة  اىل  يرفع  والتقرير 
اجلمهورية  رئيس  تعين  السلطة  وهنا  القرار. 
العماد ميشال عون. هو الذي حدد الوفد وأعطى 
إليه  سرتفع  الذي  وهو  له،  األخرية  توجيهاته 
التقارير. ما خال ذلك، ال عالقة للجيش به، ألن 
األمر يتعلق برئيس اجلمهورية وأركان السلطة. 
»مبسؤولية  يشعر  اجليش  أن  شك  ال  لكن 
مهّمته جبّدية ورصانة كبريتني«،  ويأخذ  كبرية 
كما يشعر بنوع من التمايز نتيجة اتفاق القوى 
املهمة،  هذه  يف  به  الوثوق  على  السياسية 
ونتيجة  حساسة  سياسية  مرحلة  يف  وخصوصًا 
تعليق اآلمال على حتصيل حقوق لبنان البحرية 

املرتبطة بقطاع النفط.
 الرئيس نبيه بري كان حريصًا على وجود قائد 
اجلاري  الشهر  مقّدم احلضور مطلع  اجليش يف 
والقوى  التفاوض،  إطار   - اتفاق  إعالنه  عند 
السياسية من كل االجتاهات رّحبت بدورها بهذه 

العملية.
منذ ستة أشهر بدأ التحضري العملي. والضابطان 
وعميقة  واسعة  معرفة  »ميلكان  املختاران 
ورفع  امسيهما  اختيار  قبل  ما  منذ  مبلّفهما« 
قيادة اجليش هلما اىل القصر اجلمهوري. األول 
الركن  العميد  للعملّيات  األركان  رئيس  نائب 
الطّيار بسام ياسني. كان قائدًا لكلية القيادة 
قائد  لكن  املبكر،  التقاعد  يرغب يف  واألركان 
البقاء.  عليه  أصّر  عون  جوزف  العماد  اجليش 

 اجليش: سقف تفاوضنا تقيّن... 
ولن نفّرط حبقوق لبنان

هيام القصيفي
ضابط طيار يقول عنه عارفوه إنه يعرف ملّفه 
يتقن  املوضوع،  هذا  يف  الطويلة  خربته  حبكم 
اإلنكليزية جبدارة، عدائي عند اللزوم، وحاّد، ال 
ميول حزبية لديه ومل يعرف عنه والء سياسي، 
وطين بتعبري عارفيه، وال يفّرط حبق لبنان برًا أو 
حبرًا أو جوًا. مّيزته األساسية، وأهّم صفة لديه 
أنه بارع يف العمل مع جمموعة، وهذا ما يكسبه 
يرتّأسه.  الذي  الفريق  إدارة  يف  قوة  نقاط 
ياسني هو املكّلف رئاسة الوفد والكالم وحده 
الكالم  يعطي  الذي  هو  احلاجة  وعند  بامسه، 
ألعضاء الوفد الثالثة اآلخرين لتبيان أي تفصيل 
أو شرح ما. كلمة لبنان ستكون متهيدّية بشكر 
كراعيني،  املتحدة  والواليات  املتحدة  األمم 
حول  ومتّنيات  لبنان  ألهداف  شرحًا  وتتضمن 
النتائج. وقد وضعتها قيادة اجليش وخضعت 
لتنقيح ودراسة مطّولة لكل كلمة، ووافق عليها 
اجللسات  تقارير  بأن  علمًا  اجلمهورية،  رئيس 
اىل  وترفع  املتحدة  األمم  من  موّثقة  ستكون 

اجلهات املختصة يف بريوت وتل أبيب.
ال صورة تذكارية جامعة مع الوفد اإلسرائيلي، 
هكذا كان القرار النهائي الذي ُأبلغ اىل األمم 
املتحدة. وتعليمات قيادة اجليش للوفد واضحة: 
ال سالم وال مصافحة وال إمياءة للوفد اإلسرائيلي، 
وال كالم مباشرًا ولو للحظات. الضّباط يعرفون 
ذلك عن ظهر قلب، يف كل الدورات خارج لبنان 
أو االستقباالت الدبلوماسية، التعليمات واضحة 
ويصبح تنفيذها تلقائيًا لدى العسكريني، لكنها 

ُأبِلغت حبرص شديد اىل العضّوين املدنّيني.

    ال سالم وال مصافحة وال إيماءة للوفد 
اإلسرائيلي، وال كالم مباشرًا ولو للحظات

الضابط الثاني مازن بصبوص عقيد ركن حبري، 
اليت  األركان  لدورة  إعداده  خالل  خربته  امتلك 
برع  البحرية.  احلدود  فيها  البحث  عنوان  اختار 
يف حتضري حبثه على مّر السنوات اليت سبقت 
رائد،  برتبة  كان  أن  منذ  املهمة  هلذه  اختياره 
يف  خاصة  مصلحة  إنشاء  يف  دور  له  وكان 
اجليش تعنى باهليدروغرافيا، مّطلع على ملّفات 
امللف  يف  ومتعّمق  الدولية  البحرية  النزاعات 
يف  علمية  مسعة  ذلك  أكسبه  وقد  اللبناني، 
الوسط العسكري والسياسي. يتمّتع بقدرة على 
شرح ملفه بتسلسل منطقي وعميق. وعلى غرار 
رئيس الوفد، يتمتع مازن بصبوص بطبع حاسم 
غري مساوم، ووالء وطين ال سياسي أو طائفي. 
الضابطني  خترت  مل  قيادته  أن  اجليش  ويؤكد 
العتبارات طائفّية، وكذلك العضو الثالث، جنيب 
مسيحي، الذي اختري ألنه »ضالع يف هذا امللف 
وميتلك خربة قانون دولي وجرت تزكيته من أكثر 
شخصيات  أمساء  الختيار  استشاري  مرجع  من 
للعمل  متطّوع  مسيحي  لبنان«.  تفيد  أن  ميكن 
احلدود  أقصى  اىل  ومتعاون  امللف  هذا  على 
مع اجليش منذ وقت طويل يف التحضري مللّف 
اجتماعات  ببصبوص  مجعته  وشائك.  حساس 
عدة تنسيقّية تفصيلّية، كذلك األمر مع ياسني. 
والحقًا، عقد أعضاء الوفد األربعة، بعدما ظهرت 

أول معامل الرتكيبة، اجتماعات عمل تنسيقية.
وعدده،  الوفد  شكل  اجلمهورية  رئيس  حسم 
دور يف  أيضًا  له  كان  كورونا  وباء  بأن  علمًا 
حتديد األمم املتحدة عدد أعضاء الوفود، الذين 

سيكونون موجودين يف غرفة واحدة.
اجلمهوري  للقصر  العام  املدير  استبعاد  وبعد   
أنطوان شقري وقبله مدير مكتب وزير اخلارجية، 
عضو  إشراك  على  باسيل  أصّر  هاشم،  هادي 
هيئة قطاع البرتول، وسام شباط، يف الوفد. 
أّن  السياسّية  القوى  تدرك  اجليش،  وحبسب 
املؤّسسة  به  فت  ُكلِّ الذي  التفاوض  سقف 
أعضاء  وأّن  فحسب،  تقين  سقف  العسكرية 
على  مّطلعني  حبسب  لديهم  األربعة  الوفد 
االجتماعات رؤية موّحدة حول عدم تفريط لبنان 
حبقوقه، وال اختالفات بينهم على طبيعة العمل 

أو االسرتاتيجية املعتمدة للتفاوض.
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مـقاالت وتحقيقات

مصرف لبنان مل يدعم سكان لبنان »من جيبته«، فما حيمله 
من دوالرات هو أموال للمودعني اسُتخدمت ألغراض شتى، 
بينها دعم أسعار بعض السلع بصورة عشوائية، غري ُمرتبطة 
على  بالفائدة  لتعود  املدى  بعيدة  اجتماعية  اسرتاتيجية  بأي 

اجملتمع ككّل. هل باإلمكان استمرار الدعم بشكله احلالي؟
أموال مصرف لبنان بالعمالت األجنبية، اليت ُيشار إليها باسم 
والبنزين  املازوت  دعم  على  د  ُتَبدَّ مل  االحتياطي«،  »حساب 
والدواء والسّلة الغذائية، ببساطة ألّنها ليست ُملكًا له حّتى 
يّدعي »فقدانها«. هي »موجودات« ُألزمت املصارف التجارية 
مليون   600 بنحو  ُتقّدر  سنوية  فائدة  لقاء  لديه،  بإيداعها 

دوالر.
70.18 % من مطلوبات مصرف لبنان، تعود إىل القطاع املصريف، 
حبسب آخر أرقام نشرة »بلوم بنك انفست«. الرقم ضخم، 
وُيشّكل عامل إدانة ملصارف مل حترتم أبسط القواعد املالية: 
تنويع االستثمارات حتى ال ُتعّرض كّل أموال املودعني للخطر. 
خالفت القاعدة، ووضعت أموال الناس يف فم التنني، حّتى 
ُصرفت بـ«ُخبث«، ومل يتبقَّ منها إال قرابة الـ17.5 مليار دوالر، 
على ذّمة حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة. ويّدعي األخري أّنه 
ال ُيكنه املّس مبا بقي يف عهدته، »ألّنها أموال املودعني«، 
زاعمًا أّنه ال يلك سوى مبلغ يرتاوح بني 2 و3 مليارات دوالر 

قادر على أن يتصّرف به لتمويل االحتياجات الرئيسية.
توظيفات املصارف لدى »املركزي«، بالعمالت االجنبية، »بلغت 
70 مليار دوالر. وهي، كاالحتياطيات اإللزامية، ملك الناس. 
فكيف متّكن من تبديد 53 مليار دوالر، واآلن يظهر أّنه ضنني 
يشوعي.  إيلي  االقتصادي  يسأل  املودعني؟«،  أموال  على 
وُيضيف أّن »االحتياطي اإللزامي ُيّثل %15 من الودائع لدى 
املصارف، ال مانع من أن يأخذ مصرف لبنان قرارًا خبفضه إىل 
الـ%10 فيكون قد حّرر ما بني الـ7 و8 مليارات دوالر، خاصة 
أّن النسبة العاملية تراوح ما بني %2 و%5. ولكن يف لبنان 
تبقى  االلزامي حتى  االحتياطي  لبنان من نسبة  رفع مصرف 

الفوائد مرتفعة«.
حّسان  األعمال،  تصريف  حكومة  رئيس  قال  اجلمعة،  يوم 
رفع  من  خسارة  أقل  الدعم  باستمرار  »اخلسائر  إّن  دياب، 
الدعم، وحبذا لو أوقف مصرف لبنان متويل سياسات اهلدر من 
أموال املودعني«. كالمه الرافض لرفع الدعم، سبقه اجتماع 
وسالمة«، حبسب  دياب  بني  ئ  سيّّ جّو  »ساده  السراي  يف 
ُمطلعني على فحواه، »إلصرار دياب على أّنه ُيكن االستمرار 
امُلستقيل، فسالمة هو  ُيالم رئيس احلكومة  الدفع«. ال  يف 
الذي أبلغه يف شباط املاضي حني كان ُيدافع عن ضرورة 
األجنبية  بالعمالت  الدين  سندات  من  آذار  استحقاقات  دفع 
»االحتياطي  يف  لرية  كّل  صرف  ُيكن  أّنه  »يوروبوندز«، 
املبلغ  أّن  من  وحُيّذر  آب  رأيه يف  ُيغرّي  أن  قبل  اإللزامي«، 
ال يكفي أكثر من ثالثة أشهر. ولكن تلّطي سالمة خلف ُحّجة 
حتت  من  األمان  بساط  سحب  عدم  إىل  مرّده  »االحتياطي« 
االحتياطي  على  »حُيافظ  إّنه  منه  ُمقّربون  يقول  املصارف. 
اإللزامي حتى تبقى حسابات املصارف لدى مصارف املراسلة 
اخلارج«،  يف  هلا  مشاكل  املبلغ  صرف  ُيشّكل  وال  قائمة 
مع  ترافقه  دون  من  املبلغ  ُيكن صرف  »ال  أّنه  وُيضيفون 
الوزراء  تضم  جلنة  ُشّكلت  سياسي«.  اتفاق  أو  إصالحات 
زينة عكر وغازي وزني وراوول نعمة وريون غجر لتبحث مع 
سالمة يف الدعم، قبل أن ترفع خالصة نقاشاتها إىل رئاسة 
اجلمهورية وُيعقد اجتماع مالي. االجتاه هو لـ«ترشيد الدعم«، 
وقد طلب »املركزي« من وزارات االقتصاد والطاقة والصحة 

تقديم سيناريوات عديدة يف حال ُرفع الدعم أو ُخّفض.
القوى السياسية  النار اليت تتقاذفها كّل  ُكرة  »الدعم« هو 
واملسؤولني النقديني حاليًا، بعد أن وصل النموذج املعتمد 
ُيكن  قراٌر سياسي وال  األساس  النهاية. هو يف  حاّفة  إىل 
حصره باألرقام والنظريات االقتصادية: ماذا ُتريد الدولة أن 
احلقوق  ُتوّفر  اجتماعية  محاية  اسرتاتيجية  سُتقّر  هل  تفعل؟ 
ُمساعدات حمدودة ومهدورة؟  وُتغين عن  للسكان  األساسية 
اإلطار،  هذا  إىل  يلتفت  ال  الرمسي  املستوى  على  النقاش 
فُيرتك األمر ليتحّكم فيه مصرف لبنان الذي ال يقيم أي اعتبار 
لشيء بعيدًا عن ورقة األرباح واخلسائر. فموقف دياب املؤّيد 
الستمرار الدعم أساسه »عدم رغبته يف أن ُيبّت إلغاؤه خالل 
مثل  مثله  امُلطلعة،  املصادر  حبسب  السراي«،  يف  وجوده 
باقي الوزارات املعنية، الرافضة لتبيّن أي موقف ما مل يصدر 
عن ملس الوزراء ُمتمعًا. مثاًل وزير الطاقة ريون غجر أبلغ 
»املركزي« حني ُسئل عن »السعر امُلناسب« لصفيحة البنزين 
أّن »الوزارة ال حُتّدد سعرًا مناسبًا، فالدعم قرار سياسي وحنن 
املسؤولني  أبلغ  حّتى سالمة  الوزراء«.  قرارات ملس  ُننفذ 
السياسيني أّن »هذا القرار ال أستطيع اختاذه، ولكن ُأبلغكم 

أنين مل أعد قادرًا على الدعم«.
من حيّل هذه املعضلة؟ األكيد أّن رفع الدعم من دون خّطة 
اجتماعيَا.  كبرية  كارثة  وُيّثل  واضحة،  سلبيات  »له  مواكبة 
املركز  مدير  ُيرب  ُميف«،  بشكل  ستتغرّي  االجتماعية  البنية 
»الدعم  أّن  وُيضيف  اهلل.  عطا  سامي  للدراسات،  اللبناني 
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أساسي ألفراد  االجتماعية وعامل  احلماية  جزء من  لبنان  يف 
أمواهلم يف  وُحجزت  رواتبهم  قيمة  وتّدنت  وظائفهم  فقدوا 
حاضر  االجتماعية  االضطرابات  زيادة  من  القلق  املصارف«. 
بشكل كبري لدى ممثلي »اجملتمع الدولي« يف لبنان. بعض 
املباشر  »األثر  حُتاكي  دراسة  إجراء  طلب  األوروبية  الدول 
وغري املباشر لتوّقف الدعم«، ومؤسسات دولية غري حكومية 
يف  األمنية  احلوادث  مراقبة  وظيفتهم  أشخاص  مع  تعاقدت 

املناطق امُلصّنفة »شعبية«.
املأساة  ليس  رفعه  ولكن  عنيفة،  جانبية  آثار  الدعم  لوقف 
بعينها إذا ترافق مع خّطة حكومية حتمي الطبقات االجتماعية 
هذا  تقاسم  فاستمرار  احلاّد.  اهلبوط  مرحلة  أثناء  امُلتضّررة 
حتقيق  إىل  يؤّدي  ال  ُموّجهًا،  يكون  أن  دون  من  »الفتات« 
اخلرباء  أحد  للجميع.  الضرورية  اخلدمات  وتوفري  املساواة 
االقتصاديني يعترب أّنه »ال ُيكن الدفاع عن الشكل احلالي من 
الدعم. ال ُبّد من التدرج يف رفعه، مع تأمني احلّد األدنى من 
احلماية لألكثر فقرًا وتصحيح فوري لألجور«. من ناحيته، يعترب 
سامي عطا اهلل إّن »أكثر املستفيدين من الدعم هم األغنياء 
القادرون على استهالك كميات كبرية من املواد املدعومة، 
القروض  على  الدعم  من  مثاًل  استفادوا  الذين  واحملظيون 
ُنوّجه الدعم ليحصل  السكنية. السؤال اليوم كيف ُيكن أن 
أستاذ  السياق نفسه، يسأل  إليه؟«. يف  حاجة  األكثر  عليه 
السياسات والتخطيط يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، ناصر 
ياسني: »ملاذا من يلك سيارة مُميزة يشرتي البنزين املدعوم 
مثل أي مواطن؟ جيب دعم القطاعات بطريقة ذكية، حتى ال 
يعود الدعم ُمفيدًا للمحتكرين والتجار وامُلنتفعني«. املؤسف، 
مدفوعات  ومبيزان  البداية،  »منذ  أّنه  ياسني،  إىل  بالنسبة 
سليب )األموال اليت تدخل لبنان وتلك اليت خترج منه( كان 
النتيجة.  الدعم بشكله احلالي سيوصل إىل هذه  أن  واضحًا 
كان لدينا قرابة سنة حتى تطرح اإلدارة العامة البدائل، لكنها 
مل ُتنجز شيئًا«. يتحّدث بشكل خاص عن »دعم البدائل يف 
األدوية، وكسر احتكار املوزعني، ودعم النقل العام بالتزامن 
يطال  ياسني  نقد  تدرجييًا«.  احملروقات  عن  الدعم  نزع  مع 
أيضًا مموعات االنتفاضة الشعبية »اليت مل ختض نقاشًا يف 

العمق وتطرح هذه اإلشكالية واحللول هلا«.

    تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي إىل الـ10% يُحرّر ما بني 7 و8 
مليارات دوالر

هو حُيّذر من أّنه يف ظّل هذا الفراغ، »سُتفرض علينا سياسة 
الدعم اخلاصة باملؤسسات املالية الدولية، وخاصة صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي الذي قّدم قرضًا ُميّسرًا إلعطاء 
140 ألف لرية شهريًا لـ112 ألف عائلة، يف حني أّن املطلوب 
سياسة اجتماعية بديلة«. يف مقابلة سابقة مع ملحق »رأس 
املال« يف »األخبار« )28 أيلول 2020(، قال اخلبري االقتصادي 
كمال محدان إّن »استهداف فئات بعينها لتخفيف وطأة العيش 
عنها ممكٌن عندما تكون بؤر هذه الفئات متّثل %10 أو 15% 
من السكان، لكن عندما ترتفع إىل %50 و%55 وقد تبلغ 70% 
االجتماعية،  للسياسات  فاملفاضلة  الدعم،  رفع  مفاعيل  مع 
وهذا مشروط حبكومة مستقلة من خارج املنظومة وبصالحيات 

تشريعية وبنظام ضرييب تصاعدي«.
احلّل السياسي حاضر يف حديث إيلي يشوعي؛ فمن جهة »رفع 
الدعم سرُيّتب طبع نقد، سُينتج ارتفاعًا جديدًا يف األسعار، 
ومن  الصرف«،  سعر  على  السيطرة  أحد  مبقدور  يعود  ولن 
الدوالرات«.  من  البلد  نقطع  أن  على  نقدر  »ال  ثانية  ناحية 
اإللزامي، وحترير  االحتياطي  »خفض نسبة  لذلك، هو يطرح 
بعض الدوالرات، والذهاب مباشرًة حنو حّل سياسي وتأليف 

حكومة يف أسرع وقت«.
نحو 3 مليارات فقط للدعم

موجودات  اخنفضت  أيلول،  حتى  احلالي،  العامل  بداية  منذ 
املصرف املركزي بالعمالت األجنبية بقيمة 11.3 مليار دوالر، 
2.2 مليار دوالر منها ُسّجلت بني 15 أيلول و30 أيلول املاضي 
»امُلتهمني«  أبرز  يوم(.  عدد  املال«،  »رأس  ملحق  )راجع 
السلة  الدواء،  احملروقات،  دعم  الصعبة،  العملة  باستنزاف 
الغذائية  السلع  أّن  تبنّي  االقتصاد،  وزارة  يف  الغذائية. 
أربعة  بلغت كلفتها يف  للدوالر،  لرية   3900 املدعومة بسعر 
من   40% خصم  تقّرر  وقد  دوالر،  مليون   230 قرابة  أشهر 
املواد املدعومة، سيطال معظمها مواد أولية ال غذائية. أما على 
صعيد الدواء، فقد بلغ الدعم منذ كانون الثاني حتى متوز 2020: 
670 مليون دوالر، مقسمة بني 80 مليون دوالر مستلزمات طبية 
والباقي دواء وحليب أطفال ومواد أولية للصناعة الدوائية. 
الفاتورة األكرب ُتدفع على املشتقات النفطية: 1.5 مليار دوالر 
للبنزين والديزل، و0.75 مليار دوالر للكهرباء، منذ بداية العام 
حتى أيلول. أين ذهب باقي األموال؟ حبسب مصادر ُمّطلعة 
على عمل مصرف لبنان، »حني قال رياض سالمة إّن األزمة 
احلادة أصبحت وراءنا كان يقصد ختفيض مديونية املصارف 
يف اخلارج إىل حدود مليار ونصف مليار دوالر، هي عبارة عن 

التزامات واستحقاقات«.

ال يرّوج دونالد ترامب لفوزه يف االنتخابات الرئاسية، بقدر ما يرّوج 
لفكرة عدم تقّبله النتيجة يف حال مل تكن لصاحله. وإن كان ذلك يعين 
شيئًا، فهو أن الباب بات مفتوحًا على احتماالت كثرية، قد يكون أحالها 

مّر، يف حال فاز منافسه جو بايدن.
بفريوس  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إصابة  قضية  من  بعيدًا 
بًا اللحظة اليت ستلي إعالن اسم  »كورونا«، حيبس العامل أنفاسه مرتقِّ
الفائز يف االنتخابات األمريكية، إذ حيّذر خرباء قانونيون من أن الظروف 
احلالية يف الواليات املتحدة مهّيأة ألزمة دستورية، من شأنها أن ترتك 

األّمة من دون نتيجة موثوقة.
هجوم  من  اإلرهاب  مكافحة  حمّللو  حّذر  عندما  عامًا،  عشر  تسعة  قبل 
إاّل  الكارثة  توّقع  من  يتمّكنوا  مل  »القاعدة«،  تنظيم  ِقَبل  من  وشيك 
االنتخابات  حمّللو  كان  إذا  العام،  وهذا  أيلول.   11 يف  حدوثها  يوم 
على حق، فمن احملتمل جدًا أن تظهر األزمة يف الفرتة الفاصلة بني 
إذا مل  الرئيس املقبل لليمني، خصوصًا  أداء  االنتخابات وتاريخ  يوم 
يكن الفائز ترامب. يقول ريتشارد هايسن، األستاذ يف كلية احلقوق 
يف جامعة كاليفورنيا: »يكننا أن نشهد صراعًا مطّواًل بعد االنتخابات، 
يف احملاكم والشوارع، إذا كانت النتائج متقاربة«. ويضيف أن »نوع 
االنهيار االنتخابي قد يكون أسوأ بكثري من قضية جورج بوش ضّد آل 

غور عام 2000«.
ال يرتك سلوك ترامب ونّياته امُلعلنة أّي مال لالفرتاض أنه سيقبل حكم 
اجلمهور، إذا كان التصويت ضّده. ومن هذا املنطلق، كتبت املّدعية 
العامة الفدرالية السابقة، باربرا ماكويد، يف مّلة »ذي أتالنتك« يف 
شباط  2020: »لقد كان من املستحيل تصّور أن يتحّدى الرئيس نتائج 
االنتخابات، أّما اآلن، إن مل يكن احتمااًل حقيقيًا، فهو على األقّل شيء 

يازح به أنصار ترامب«.
فضاًل عّما تقّدم، فإن قائمة الشخصيات املؤمنة بعدم التنازل والتسليم 
مايك  السابق،  أركنساس  حاكم  غّرد  فقد  تطول؛  بسهولة،  باهلزية، 
ثانية،  لوالية  مؤّهاًل  سيكون  ترامب  »الرئيس  إن  قائاًل  هوكابي، 
بسبب احملاوالت غري القانونية اليت قام بها الديوقراطيون ووسائل 
الزعيم  قال  أيار،  ويف  إطاحته«.  حياولون  مّمن  وآخرون  اإلعالم، 
»أنا  »تويرت«:  موقع  على  تغريدة  جونيور، يف  فالويل  الديين، جريي 
اآلن أؤّيد التعويضات«، وذلك يف إشارة واضحة إىل التحقيق الذي 
تواّله املستشار اخلاص، روبرت مولر، يف قضية التدّخل الروسي يف 
االنتخابات. وأضاف: »ينبغي أن ُتضاف سنتان إىل والية ترامب األوىل، 
كتعويض عن الوقت الذي سرقه هذا االنقالب الفاسد«. الالفت أن 
ترامب نفسه أعاد تغريد منشور فالويل. وما جيب التوّقف عنده، أيضًا، 
لن  »ترامب  أن  كوهني،  مايكل  للرئيس،  السابق  احملامي  تأكيد  هو 
يغادر«. ففي شهادته أمام الكونغرس، قبل التوّجه إىل السجن، قال 
كوهني: »بالنظر إىل خربتي يف العمل مع السيد ترامب، أخشى أنه إذا 

خسر االنتخابات، فلن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة«.
غري  بطريقة  يفّكرون  الذين  الوحيدين  ليسوا  ترامب  أنصار  لكن 
دستورية، وبصوت عاٍل؛ إذ ُسئل ترامب، مّرة، عّما إذا كان سيحرتم 
»سأخربك  بالقول:  وأجاب  مفتوحة.  خياراته  فرتك  االنتخابات،  نتائج 
يف حينها. سأبقيك يف حالة تشويق. حسنًا؟«. ويف مقابلة مع قناة 
»فوكس نيوز« يف حزيران املاضي، قال ترامب: »جيب أن أرى، لن 
أقول نعم فقط. لن أقول ال«. أكثر من ذلك، أخرب ترامب حشدًا من 
»مخس سنوات، وتسع  أنه سيرتك منصبه يف  بنسلفانيا  الناس يف 
سنوات، و13 عامًا، و17 عامًا، و21 عامًا، و25 عامًا، و29 عامًا«. يف 
 ،2016 عام  االنتخابي يف  اجملّمع  فوزه يف  بعد  ترامب،  فإن  الواقع، 
رفض األرقام املعتمدة اليت أظهرت أنه خسر يف التصويت الشعيب، 
مّدعيًا أن ما ال يقّل عن ثالثة ماليني مهاجر غري شرعي أدلوا بأصوات 

مزّورة لصاحل هيالري كلينتون.
خّطة  من  جزءًا  أن  عن  أتالنتيك«  »ذي  مّلة  حتّدثت  األثناء،  هذه  يف 
ترامب، اليت تقضي باملطالبة بالفوز حتى لو خسر يف االنتخابات، هو 
اليت  الواليات  التشريعية يف  اجملالس  وإقناع  النتائج،  التشكيك يف 
له.  االنتخابية  أصواتهم  ختصيص  بإعادة  اجلمهوريون  عليها  يسيطر 
بنسلفانيا  والية  يف  مجهوريني  قادة  ثالثة  أقّر  فقد  للمقال،  ووفقًا 
أن  هو  لالهتمام،  املثري  معهم.  األمر  هذا  ناقشت  الرئيس  بأن محلة 
املستشار القانوني لرتامب أّكد األمر، كاشفًا أن اجملالس التشريعية 

للوالية ستسارع إىل تنفيذ أوامر الرئيس.
األسوأ من كّل ما تقّدم، ليس أن ترامب قد يرفض نتيجة االنتخابات، 
بل أنه قد يستخدم سلطته ملنع التوّصل إىل نتيجة حامسة ضّده، وفقًا 
لـ«ذي أتالنتك«. وإذا ختّلى ترامب عن ضبط النفس، وَلِعب حلفاؤه 
اجلمهوريون األدوار اليت كّلفهم بها، فقد يعيق ذلك ظهور انتصار ال 
لبس فيه لبايدن، من الناحية القانونية، إن كان يف اجملّمع االنتخابي أو 
يف الكونغرس. وما يساعد يف هذا األمر، هو أن الغموض يف الدستور 
جيعل من املمكن متديد النزاع حتى يوم التنصيب، األمر الذي من شأنه 

أن يوصل البالد إىل اهلاوية.
مّثة اقتناع تكّون لدى الكثري من السياسيني األمريكيني، وقادة الرأي 
العام، بأن ترامب قد يفوز أو يسر، لكنه لن يتنازل أبدًا. هو نفسه 
التحّكم يف نتيجة االنتخابات،  يريد أن يشيع اعتقادًا بأن باستطاعته 
وأن القوانني مل تعد مهّمة، لكونه قادرًا على حتطيمها وإعالن نفسه 
الفائز. هكذا، يتظاهر بأنه جّبار، ويقوى على كّل شيء، وكّل ما عليه 

فعله هو قول الكلمة الفصل، ليقتنع اجلمهور.

»القائد األبدي« لن يتقّبل اهلزمية:

ماذا لو خسر ترامب؟
علي دربج
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مـقاالت وتحقيقات

 »ال مطلقة«... ألي تفاوض مع العدو
ابراهني األمني

التفاوض بني  تكن جوالت  1996. مل  العام  نيسان  اىل  لنعد 
»إسرائيل« وبعض العرب قد أغلقت. مع سوريا كانت حماوالت 
الواليات املتحدة إحداث خرق تصطدم برفض العدو إخالء كل ما 
احتلته يف السابع من حزيران من عام 1967، وكان الراحل حافظ 
األسد حيسم النقاش: نريد أن نضع أقدامنا يف حبرية طربيا، 
وبعد ذلك يكون لدينا حديث آخر. أما مع الفلسطينيني، فكانت 
الفلسطينية  العنف االستثنائي ضد املقاومة  جولة جديدة من 
بهدف سحقها وجعل السلطة برئاسة الراحل ياسر عرفات توافق 
ألجزاء  ضم  من  اليوم  يتحقق  أن  له  يراد  مبا  التسليم  على 
املقابل،  يف  الغاصب.  الكيان  حدود  اىل  الضفة  من  كبرية 
كل  خيرجون  الذين  باملتظاهرين  تعج  العربية  الشوارع  كانت 
حني للتضامن مع ضحايا جرائم االحتالل االسرائيلي يف لبنان 
وفلسطني، بينما كانت قوى املقاومة يف اجلانبني تنمو وتنمو 

بأسرع مّما يتوقعه العدو والصديق.
املتحدة  الواليات  بقيادة  العامل  املعطيات، شّن  يف ظل هذه 
واقتصادية  دبلوماسية وسياسية  تعبئة  عملية  أكرب  األمريكية 
وأمنية ألجل حماصرة قوى املقاومة، ودفع العرب حنو اإلقرار 
مبطالب العدو األمنية. وسط هذا اهليجان، شّن العدو عدوانه 
الوحشي على لبنان حتت اسم »عناقيد الغضب«. سقط الكثري 
من الشهداء، ودمرت منازل ومنشآت، وسال احلرب كما الدماء، 
لكن صوت انفجار صواريخ املقاومة املتساقطة على مستوطنات 
املنطقة الشمالية من فلسطني، كان آخر ما مسعه الناس، قبل 
أن يكتشف العامل كله معادلة جديدة، وهي االوىل من نوعها، 
َتفرض على العدو عدم املساس باملدنيني اللبنانيني إذا كان 

يريد جتنيب مدنييه قصف املقاومة.
بعد توقف العدوان، انطلق نقاش كبري يف لبنان حول حيثيات 
وآليات تنفيذ تفاهم نيسان غري املوقع، والذي أسهمت فرنسا 
يف وضعه. وكان هناك، كما اليوم، تيار ال يرى يف املقاومة 
إال خصمًا له وملشاريعه. وكان هناك تيار صامت أو خائف أو 
متوار خلف من شّكل الحقًا فريق 14 آذار. لكن، يف املقابل، 
مل  الذي  األسد  حافظ  هناك  كان  وحدها.  املقاومة  تكن  مل 
بل  وحسب،  اللبنانيني  من  املقاومة  خصوم  قمع  عليه  يكن 
الذين  السوريني  املسؤولني  بعض  من  املقاومة  قمع خصوم 
حاولوا الرتويج للقراءة الفرنسية )اليت قبل بها الراحالن الياس 
هراوي ورفيق احلريري( واليت تقول بأن على املقاومة التوقف 
عن القيام بعمليات عسكرية والسماح للجيش اللبناني باالنتشار 

ألجل ضمان األمن على احلدود.
وعندما انطلق عمل جلنة مراقبة تنفيذ التفاهم، كانت االجتماعات 
تشهد استعراضًا لتفاصيل ما يعترب خروقات من قبل القوى 
يسميه  مبا  قائمة  معه  العدو حيضر  كان  للتفاهم.  العسكرية 
إطالق نار من قبل جمموعات حزب اهلل على أهداف ذات طبع 
ألجل  اجلهد  من  الكثري  بذل  لبنان  على  يكن  مل  بينما  مدني، 
عرض اخلروقات االسرائيلية الدائمة برًا وحبرًا وجوًا... مع مرور 
الوقت، صار اجلميع يتعامل مع هذه االجتماعات على أنها مترين 

للطرفني على فهم كل منهما لآلخر.
يف العودة اىل أوراق تلك املرحلة، جتب مالحظة اآلتي:

أواًل: أن العدو تصرف طوال الوقت على أنه جمرب على املشاركة 
يف هذه اللجنة اليت قامت رغمًا عنه، وكان يرى فيها إقرارًا 
دوليًا بشرعية وحق املقاومة يف ممارسة القتال، ليس بقصد 

التحرير وحسب، بل للدفاع عن املدنيني اللبنانيني أيضًا.
ثانيًا: أن العدو تصرف طوال الوقت على أن هذه اللجنة تقفل 
باب التفاوض السياسي الذي انطلق إثر مؤمتر مدريد للسالم، 
وأنه مل يكن هناك جمال لبحث سياسي خارج متطلبات عمل جلنة 

عسكرية - فنية.
اللبناني  املفاوض  الوفد  تطور قدرات  العدو الحظ  أن  ثالثًا: 
لناحية حصوله على معلومات ميدانية عّما جيري داخل الشريط 
احلدودي احملتل. كما الحظ أن املفاوض اللبناني صارت لديه 
العدو  أن  كما  نفسه.  اإلسرائيلي  باملفاوض  أفضل  معرفة 
فشل يف االستفادة من ممثلي القوات الدولية الذين أجربتهم 
مجلة من املعطيات والظروف على التصرف بدرجة مقبولة من 

احليادية.
رابعًا: أن الوفد اللبناني الذي تهّيب اللقاءات األوىل، تصّرف 
الذي  الفعلي  أبرز ما فيه، الضعف  الحقًا على أساس جديد، 
بعض  ويف  امليداني.  تراجعه  نتيجة  العدو،  فريق  يسود 
االجتماعات كان اللبنانيون يالحظون الوجوم على وجوه أعضاء 
الوفد اإلسرائيلي من جّراء ما حيصل يف الشريط احلدودي من 
مواجهات مع املقاومة. وكانوا يلمسون، أكثر فأكثر، صعوبة 

امتالك العدو أي عناصر تدين املقاومة بالتعرض للمدنيني.
خامسًا: كان اجلميع يعرف أن الغاية الفعلية من هذا اإلطار هي 
تنظيم احلرب العسكرية اليت أرادتها املقاومة حصرًا مع قوات 
االحتالل والعمالء، واليت خسر فيها العدو عناصر قوة كثرية، 
أبرزها الضغط من خالل تعريض املنشآت املدنية واملدنيني 

للخطر املباشر.
عمليًا، ومبعزل عن كل تقييم سابق أو الحق، كان عند الفريق 
وهي  األهداف،  واضحة  اسرتاتيجية  )السوري(  اللبناني 

واكبت  اسرتاتيجية 
الالفت  التطور 
بني  العالقة  يف 
وقيادة  املقاومة 
مع  اهلل  حزب 
السورية  القيادة 
ومع  دمشق،  يف 
الرئيس  مكتب 
األسد  حافظ 
وليس  مباشرة 
اليت  القنوات  عرب 
امللف  شؤون  تدير 
الداخلي  اللبناني 
األهم  لكن  حصرًا. 
ذلك،  كل  يف 
اجليش  موقف  كان 
وسلوكه،  اللبناني 
ميل  العماد  بقيادة 
حلود، حيث مل يكن 
هوامش  أي  هناك 
حماباة  أو  ملراضاة 
وخصوصًا  اخلارج، 
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ألجل التنازل عن هذه النقطة أو تلك. وسيكون لبنان قد وضع 
نفسه يف مأزق كبري عندما يقبل أن يكون مسار التفاوض هذا 
املباشر على حتصيل حقوقه يف  العمل  السعي اىل  بدياًل من 

املياه قبل النفط والغاز. 
وحبسب املؤشرات املقلقة، فإن عناصر القوة اليت كانت متيز 
الوفد اللبناني يف جلنة تفاهم نيسان عام 1996، ليست موجودة 
اآلن بفعل قرار سياسي داخلي، وليس لعدم توفرها. وكل 
كون  من  مشروعة  خماوف  اىل  األسف،  مع  تقود،  املؤشرات 
ورقة  استخدام  إزاء  شديد  بإحراج  سيتصرف  اللبناني  الوفد 
املقاومة يف وجه املفاوض اإلسرائيلي أو الوسيط األمريكي. 
وإن جمرد التفكري من قبل الوفد اللبناني بأنه ميكن أن يضع 
اجليش وقدراته يف مواجهة العدو، سيكون قد خسر كل املعركة 
ال جولة فقط. وهذه خماوف مشروعة يف ظل التعاون املفرط 
بني قيادة اجليش احلالية واألمريكيني، على أكثر من صعيد.

رابعًا: يتصرف األمريكيون واإلسرائيليون على أساس أن لبنان 
جمرب على اجللوس اىل طاولة املفاوضات، وأن ما أجربه على قرار 
القبول بالتفاوض هو جمموعة من الظروف الداخلية واخلارجية، 
السياسية  الناحيتني  من  داخليًا،  املأزوم  الوضع  وأساسها 
واالقتصادية. وبالتالي، فإن األمريكيني سيمارسون الضغط 
على لبنان بقصد تقديم تنازالت، قد تبدأ بالفصل بني ترسيم 
احلدود البحرية عن ترسيم احلدود الربية، ومن ثم الدخول يف 
نقاش عقيم يستمر لعقود - لو أراد العدو - قبل اإلقرار حبقوق 
لبنان  يف  املقاومة  بأن  يعتقد  العدو  كان  إذا  فكيف  لبنان. 

تواجه مأزق األزمة االقتصادية واخلشية من عزلة داخلية؟

وعليه، أي نتائج؟
جيدر القول صراحة، إن قرار التفاوض غري املباشر مع العدو 
ميثل حلظة ضعف سياسية لبنانية غري مسبوقة، وإن هذا القرار 
يعكس يف جانبه اللبناني هواجس ومصاحل ال ميكن مطابقتها 
االنقسام  أن  صحيح  للبنان.  املطلقة  السيادية  املصلحة  مع 
السيادية كبري وقائم مبعزل  تعريف املصلحة  السياسي حول 
عن هذه اللحظة، لكن ال أحد ميكنه إقناع الناس جبدوى هذه 

املفاوضات. 
وإذا كان هناك َمن يعتقد أن األمريكيني ميكن أن ُيعفوا لبنان 
مالي جملرد  دعم  على  احلصول  له  يسّهلوا  أو  العقوبات  من 
واهم  فهذا  العدو،  مع  مباشرة  مفاوضات غري  اىل  ذهبنا  أن 
وساذج وقليل الدراية مبنظومة املصاحل األمريكية واإلسرائيلية 
يف لبنان واملنطقة والعامل. أما َمن يعتقد بأن ترسيم احلدود 
سيتيح للبنان احلصول على فرصة التنقيب اجملدي عن النفط، 
فهو واهم أيضًا، ألن الشروط األمريكية - األوروبية - اخلليجية 
بند  يف  وحمصورة  نفسها  هي  تزال  ال  ماليًا،  لبنان  لتعويم 
واحد: عزل املقاومة سياسيًا والتمهيد لتصفيتها عسكريًا. أما 
الذين يعتقدون أن املفاوضات غري املباشرة مع العدو ميكن 
أن تفتح الباب أمام مسار تطبيعي، ولو هادئ، مع العدو، فهو 
جمنون وليس بواهم أيضًا، ألن العدو نفسه ال يسمح لنفسه 
بأن حيلم حلظة واحدة بأن هذا املسار ميكن أن حيّد حلظة واحدة 

من جهود املقاومة لتعزيز قدراتها يف مواجهته.
إنها مفاوضات الالجدوى والالمعنى، واخلطأ الكبري الذي كان 
سالح،  املوقف  وألن  وجتّنبه.  مواجهته  اجلميع  على  يزال  وال 
جيب القول صراحة، ومبعزل عن أي حسابات أو جمامالت: ال 

ألي شكل من أشكال التفاوض مع العدو!

اللبناني ال ميلك أي معطيات 
خاصة عن الوفد اإلسرائيلي 
ذلك،  من  أكثر  بل  قبالته. 
االستخبارية  املعطيات  فإن 
على مجعها  العدو  عمل  اليت 
عن مجيع األعضاء املرشحني 
اللبناني  للوفد  الفعليني  أو 
أوراق  موجودة ضمن  ليست 

املفاوض اللبناني. بل حتى إنه - أقله حتى أول من أمس - مل 
يكن هناك موجز مدقق وموّثق عن خلفيات املوقف اإلسرائيلي 
املفرتض مجعها من مصادر دبلوماسية أو إعالمية أو غريها. 
كذلك، فإن طبيعة الوفد اللبناني الذي جيري الضغط ألن يكون 
خمتلطًا بني تقنيني وفنيني وعسكريني وإداريني وسياسيني، 
إمنا ينعكس فوضى خميفة يف إدارة فريق التفاوض. وسيكون 

من الصعب توقع نتائج إجيابية حتى على املستوى املهين.
ثالثًا: إن الوسيط األمريكي ليس سوى عنصر قوة اىل جانب 
وفد العدو. وميكن اإلسرائيليني أن يلتزموا الصمت، أو يلتقطوا 
اللبنانيني  الضغط على  األمريكي وهو ميارس  للموفد  الصور 

  كل املؤشرات تقود، مع 
األسف، اىل مخاوف مشروعة 

من كون الوفد اللبناني 
سيتصرف بإحراج شديد إزاء 

استخدام ورقة املقاومة يف 
وجه املفاوض اإلسرائيلي أو 

الوسيط األمريكي

اجلانب األمريكي. وهو املوقف الذي حتول طوال الوقت اىل 
ورقة قوة يف مصلحة املقاومة حتى حصول التحرير عام 2000. 
ويومها، جنى لبنان أوىل الثمار الدبلوماسية لعمل جلنة تفاهم 
يكن  مل  حيث  األزرق،  اخلط  ترسيم  جتربة  خالل  من  نيسان، 
بأيدي األمم املتحدة واألمريكيني، وحتى العدو، أي حيلة جترب 
لبنان على التخلي عن حقوقه يف أرضه. حتى املناطق اليت مل 
ينسحب منها العدو، ظلت حمل حتفظ لبناني اىل اليوم، وهي 
انطالقه  املنتظر  التفاوض  برنامج  بندًا يف  تكون  أن  يفرتض 

األربعاء املقبل.

أي واقع اليوم؟
بعد غد، يذهب وفد لبنان اىل جلسات تفاوض غري مباشر مع 
لبنانية.  أمريكية واستضافة دولية وعلى أرض  برعاية  العدو 
وإذا كان العنوان هو الشروع يف جلسات تهدف اىل اتفاق على 
ترسيم احلدود الربية والبحرية الفاصلة بني لبنان وفلسطني 
احملتلة، إال أن ظروف هذا التفاوض وعناصره ختتلف جذريًا عّما 

كانت عليه األمور يف العام 1996.
أواًل: تبدو »إسرائيل« يف الشكل قبل املضمون، هي املستفيدة 
من هذا اإلطار. إن حاجة العدو اىل إطالق آلية تفاوض مباشر 
أو غري مباشر مع بلد مثل لبنان، ميثل انتصارًا للعدو مبعزل عن 
نتائجه. ويكفي أن يعلم املسؤولون اللبنانيون أن االستعراض 
األمريكية  احلكومتني  سلوك  يف  حاكمة  مسة  يشّكل  الذي 
واإلسرائيلية، سيستفيد من خرب االجتماع وحده، فكيف به احلال 
التفاوض،  تلي جلسة  أو تصرحيات  الوفود،  مع صورة جتمع 
العدو  إعالم  غدًا يف وسائل  أخبار وتسريبات قد نسمعها  أو 
ابتسامات وتبادل أطراف احلديث  أو وسائل إعالم غربية عن 
الوفد  يكن  مل  وما  مل حتصل.  ولو  حتى  ذلك،  وغري  ونكات 
بالصوت  توثق  أفالمًا  التحفظ، ومل حيمل معه  اللبناني شديد 
والصورة هذه املفاوضات، فسيمنح العدو أوراق قوة كبرية 
يف معركة خلق »مزاج« لبناني يواكب املزاج املعمول من أجله 

حتت عنوان التطبيع مع العدو.
ثانيًا: ميكن القول، ومن دون قصد اإلساءة اىل أحد، إن الوفد 

أ ف ب
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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مـقاالت وتـحقيقات

من  كثري  أمام  يعد  مل 
خيسرونه،  ما  اللبنانيني 
تبّقى  مبا  التفريط  يعد  ومل 
األزمة  يعين شيئًا. يف ظل 
كثريون  وجد  والبطالة، 
وامليسر  القمار  ألعاب  يف 
لـ«الكسب«.  طريقًا 
على  املراهنة  وحتّولت 
كامل«  بدوام  »عماًل  احلظ 
هلا  يكّرسون  للبعض، 
»أوفرتايم«،  مع  وقتهم 
سعيًا وراء بارقة أمل حتّسن 

من واقعهم املعيشي.
»إذا مش اإلثنني اخلميس«، 
من  »شعارًا«  أصبح 
املاضي. االتكال على احلظ 
يومني فقط يف األسبوع مل 
يعد كافيًا. »شعار املرحلة« 
اإلثنني  »من  هو:  اليوم 
يعرف  أحد  فال  األحد«.  إىل 
متى يبتسم احلظ. وحبسب 
»منطق« املقامرين، »إذا ما 
والتجربة  برتبح«.  ما  جّربت 
شراء  على  تقتصر  تعد  مل 

رضا صوايا

 رّواد الكازينو زادوا 30% عن العام املاضي

 إقبال على القمار: »الفيش« هو احلّل!

»الكار«  يف  العاملني  أحد  يكشف  الشباب.  من  كبرية  أعدادًا 
الرياضة  إىل  أساسًا  ترتكز  كانت  االنرتنت  عرب  »املراهنات  أن 
ومباريات كرة القدم، لكن األمور توّسعت أكثر اآلن وأصبح األمر 
أشبه بكازينو بكل معنى الكلمة، إذ أن مواقع اللعب زادت من عدد 
األلعاب اليت توفرها، حتى بات عددها يفوق املئة. باملختصر، 

جتري املراهنة على كل شيء ميكن أن تتخّيله«.
مكاتب  أعمال  من  زاد  املصريف  بالقطاع  أطاح  الذي  االنهيار 
املراهنات غري الشرعية بشكل الفت. ففي السابق كان ميكن ملن 
يرغب باملراهنة استخدام بطاقته املصرفّية، وكانت األرباح تدخل 
اآلن لكثريين،  متعّذرًا  أمر أصبح  مباشرًة.  إىل حسابه املصريف 
باتوا يتعاملون مع مكاتب املراهنات غري الشرعية اليت »تتسّلم 
االجتماعي  للتباعد  احرتامًا  الديليفري  عرب  األموال  وتسلمهم 

وللوقاية من كورونا«.
وهناك حاليًا 6 أسعار صرف معتمدة يف مكاتب املراهنات غري 
الشرعية: إما مراهنة باللرية أو بالدوالر على أساس 1500 لرية أو 
3 آالف لرية أو 5 آالف لرية )أي أن الربح يتضاعف مبرة ونصف 
مرة أو ثالث أو 5 مرات وكذلك اخلسارة(، وأخريًا املراهنة نقدًا 

بالدوالر، أي أن تدفع دوالرًا وتقبض دوالرًا.
    يضطر الكازينو إلغالق أبوابه قبل إدخال أيّ العبني جدد ريثما تخفّ 

الزحمة يف القاعات
يرفض علي، وهو أحد املراهنني، اعتبار نفسه مقامرًا. ما يقوم به 
»عمل يتطلب جهودًا حبثية واستقصائية ومتابعة صحافية دقيقة 
فرقًا.  أن يشكل  ولو بسيط ميكن  الساعة. فكل خرب  مدار  على 
هناك حسابات دقيقة واملسألة مش طق حنك. أحتّدى إن كان أي 

صحايف رياضي ميلك ربع ثقافيت الرياضية«.
»ألن اخلسائر تتواىل، مل يعد من قيمة ملعنى اخلسارة«، تقول 
املعاجلة النفسانية مارتني زغيب أبو زيد، إذ أن »اللبنانيني خسروا 
كل شيء: ودائعهم يف املصارف، منازهلم وأقاربهم يف انفجار 
املرفأ، اخلسائر تتواىل وخسارة أموال إضافية بسبب القمار مل 
أصبح  اللرية  سعر  »تدهور  مع  بأنه  ناهيك  شيئًا«.  تعين  تعد 
املقامر يفكر أن الـ 100 ألف لرية مل تعد تساوي شيئًا«. أضف 
يتمّثل  للعب  أساسي  دافع  »وجود  زيد،  أبو  ذلك، حبسب  إىل 
االقتصادية  والظروف  كورونا  ضغوط  بسبب  والتسلية  باللهو 
وانعكاساتها النفسّية عليهم. هؤالء ليس بالضرورة مجيعًا يبحثون 
عن الربح املادي، بل عن إحساس بالفرح يوّلده الربح ولو ملدة 

حمدودة«.
املقامرة تزيد يف األزمات االقتصاديّة

بني عاَمي 2010 و 2015، زاد عدد املقامرين يف اليونان بنسبة 
25% بالتزامن مع األزمة االقتصادية اليت عصفت بالبالد. خالل 
مراكز  قصدوا  وأسرهم ممن  املقامرين  عدد  ارتفع  الفرتة  هذه 
عالج املدمنني، حتى بات عدد املدمنني من املقامرين يفوق عدد 
مدمين الكحول. ودفعت الظروف االقتصادية أعدادًا إضافية من 
يقامرون  الذين  الالعبني  عمر  متوسط  فهبط  للمقامرة  الشباب 

للمرة األوىل من 25 عامًا إىل 20 عامًا.
مالية  أزمة  أعمق  بأيسلندا  عصفت   ،2008 األول  تشرين  ويف 
ُسجلت يف العصر احلديث عندما أفلست البنوك الثالثة الكربى يف 
البالد يف أقل من أسبوعني. وبالتوازي ُسّجلت قفزة كبرية يف 

أعداد املقامرين بلغت 10.7% بني عاَمي 2007 و 2011.
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All In و«على املكشوف«.  باللعب  بل  بألفي لرية،  لوتو  ورقة 
فعلى ما يقول »اخلرباء« يف هذا اجملال: »بدك حتط كتري لتشيل 

كتري. ويف النهاية ال بد من أن تنقش«.
لكازينو لبنان رّواده »األوفياء« يف فرتات اليسر كما يف العسر. 
إال أن األزمة االقتصادية زادت من اإلقبال عليه بشكل الفت، 
إىل درجة »باتت تفرض إبقاء كثريين يف اخلارج وإقفال األبواب 
لساعة أو ساعتني ريثما ختّف الزمحة يف القاعات«، وفقًا لرئيس 
جملس إدارة الكازينو روالن خوري، مؤكدًا أنه »تارخييًا«، يزيد 
اإلقبال على الكازينو يف فرتة األزمات. هكذا، يف ظل االنهيار 
النقدي وانتشار الوباء وكارثة انفجار املرفأ، ازداد اإلقبال على 
الكازينو »بنسبة 30% مقارنًة بالعام املاضي، مع األخذ يف االعتبار 
شروط التباعد االجتماعي، واليت لوال اتباعها لقفزت النسبة إىل 
حدود 50%«. مواقيت فتح الكازينو بسبب »كورونا« أّثرت يف 
أعداد الالعبني. فوفقًا خلوري »تراجعت األعمال بشكل كبري بسبب 
الكازينو يف  فتحنا  مقبول حني  بشكل  لرتتفع  وعادت  اإلقفال. 
حزيران حتى العاشرة مساًء. لكن بعدما مّددنا وقت اإلقفال حتى 

الساعة 4 صباحًا ابتداًء من متوز أصبح اإلقبال ممتازًا«.
لكن من تسّبب يف هذه الزيادة: معدومو احلال ممن يبحثون عن 
اجتماعّية  فئات  أم  الروليت،  »برمة«  من  أو  غيمة«  »من  قرش 
أكثر يسرًا؟ سؤال ال ميلك خوري جوابًا حامسًا عليه. فرغم تأكيده 
أن »الزيادة الكبرية يف الزوار تدفعنا إىل التفكري بأن أشخاصًا 
حمدودي اإلمكانات املادية يقصدون الكازينو بشكل الفت، إال أنه 
يفرتض البحث إن كان أيضًا أحد أسباب هذه الفورة هو صرف 
الناس للدوالرات اليت يتسّلمونها من اخلارج أو تلك اليت خّبأوها 

يف املنازل؟«.
150 ألف دوالر ال تكفي!

تراجع اإلقبال على اللوتو عمومًا منذ 17 تشرين األول املنصرم. 
هذاالرتاجع قد ال يكون مرتبطًا فقط باخنفاض القدرات الشرائية 
وبالتالي صعوبة االستغناء عن 2000 لرية مثنًا لورقة اللوتو، بل 

أيضًا ألسباب نفسية وعملّية تتحّمل املصارف جزءًا منها.
املدير العام لـ«الشركة اللبنانية أللعاب احلظ« جورج غريب أوضح 
أن »مبيعات اللوتو اخنفضت بنسبة 50% بعد االنتفاضة الشعبية 
منتصف تشرين األول املاضي، ومن ثم بسبب كورونا واإلقفال 
الشامل للبالد لفرتات طويلة«. لكن النهيار سعر صرف اللرية 
دوره أيضًا يف احلد من جاذبية اللوتو، إذ أن كثريين يفضلون 
عدم التفريط حبظهم »على الرخيص«، على ما يقول أحد العيب 
اللوتو املتقاعدين حاليًا، أو »اآلخذ إجازة مفتوحة« كما حيلو أن 
يصف وضعه حاليًا. فبالنسبة إليه »اجلائزة الكربى كانت تساوي 

مليون دوالر، أما اآلن فبالكاد تساوي 150 ألف دوالر«.
حبسب غريب، أّثر احتجاز املصارف لودائع الناس يف محاسة العيب 
اللوتو »كوننا نسلم اجلوائز عرب املصارف اليت تسمح بسحوبات 
حمدودة حتى باللرية اللبنانية«. لكن، منذ حنو 3 أسابيع، »وتفاديًا 
ذلك  أدى  للفائزين«.  نقدًا  األموال  نسلم  أصبحنا  العائق  هلذا 
إىل زيادة اإلقبال على اللوتو، وبعدما سّجلت الشركة عقب 17 
تشرين اخنفاضًا يف أعماهلا بنسبة 50%، أصبح هذا االخنفاض 

اليوم %20.
مراهنات »ديليفري«

البطالة  تنهش  لبريوت حيث  اجلنوبية  الضاحية  املراهنات  جتتاح 

يف أيلول الفائت، دخلت باخرة آتية من اليونان املياه اإلقليمية 
اللبنانية، وتوّقفت قبالة منشآت النفط يف الزهراني. سريعًا، 
أن  إىل  تشري  خربيات  اللبناني  اجليش  استخبارات  سّوقت 
الباخرة حمّملة مبواّد ممنوعة، بناًء على كتاب معلومات »جمهول« 
املصدر. جرى تفتيش الباخرة، فتبنّي أنها حمّملة مبادة البنزين. 
التحقيق مع طاقم الباخرة، أظهر أنها آتية من اليونان، وأنها 
حمّملة بكمية من البنزين جرى شراؤها من الدولة األوروبية. يف 
الوقت عينه، بدأت »ماكينة« أمنية ترّوج لشائعات تفيد بأن 
الباخرة حمّملة ببنزين من منشآت الزهراني، وأن هذا البنزين 
مدعوم من مصرف لبنان ُيراد تهريبه إىل سوريا. وزّجت املاكينة 
بالشائعات،  النفط  كارتيل  يستهدفها  لبنانية،  شركة  اسم 
رّوجت هذه  إياها  املاكينة  تتعامل مع شركات روسية.  ألنها 
الشائعات إىل حّد أن حماولة التدقيق بها مع مصادر خمتلفة، 
كانت تضعها يف مصاف »املعلومات املؤكدة«. لكنها مل تكن 

سوى شائعات.
وفق  يعلم  أحد  )ال  اجليش  استخبارات  أجرته  الذي  التحقيق 
األقصى  حدها  يف  هي  قضية  يف  حتّركت  قانوني  نص  أي 
العامة االستئنافية يف اجلنوب، توّصل إىل  مجركية( والنيابة 
حتديد هوية مالكي شحنة البنزين، ووجهتها، ومسارها. البنزين 
الدعم  بأموال  له  وال صلة  مثنه،  وُدفع  اليونان،  من  اشرُتِي 
قانون  عقوبات  على  االلتفاف  أراد  الباخرة  وطاقم  اللبنانية. 
وقصد  لبنان.  وجهته  أن  اليونانيني  فأبلغ  األمريكي،  قيصر 
املياه اإلقليمية اللبنانية لتسّجل مواقع الرصد »حركة دخول« 
إىل »حبر الزهراني«. وكان ينوي بعد قضاء وقت قصري قبالة 
وأن  اجلغرايف،  املوقع  أجهزة حتديد  إطفاء  اجلنوبي،  الشاطئ 

يتجه مشااًل حنو الساحل السوري، لكن جرى توقيفه.
املعضلة اليوم أن مّثة من زّين لقيادة اجليش أن يف مقدورها 
 6338 رقم  املرسوم  على  بناًء  ومحولتها،  السفينة  مصادرة 
الرمسية  اجلريدة  يف  واملنشور   ،2020 أيار   15 يوم  الصادر 
التموينية  املواد  مجيع  »مصادرة  عنوان  حتت  أيار،   21 يوم 
أنواع احملروقات وبوجه عام مجيع املواد املدعومة من  وكافة 
اخلزينة العامة واليت يتم إخراجها من لبنان«. عنوان املرسوم 
واضح. فهو مينح السلطات حق مصادرة املواد املدعومة بأموال 
عامة، واملراد تهريبها من لبنان، ملا يف ذلك من ضرر على 
االقتصاد الوطين، وعلى موجودات مصرف لبنان. كيف ستتم 
املرسوم  الزهراني ومحولتها؟ نص  باخرة  إذًا مصادرة محولة 
يتحّدث عن مصادرة »مجيع املواد اليت يتم إدخاهلا أو إخراجها 
من لبنان بصورة غري شرعية«، »كما ُتصادر أيضًا السيارات 

واآلليات املستعملة هلذه الغاية«.
قّررت  اجليش  قيادة  فإن  بالتحقيق،  معنّية  مصادر  وحبسب 
مصادرة  أن  اعتبار  على  السفينة،  دون  البنزين،  مصادرة 
السفينة سُتعد أمرًا مبالغًا فيه، حبسب مصادر رمسية! وتستند 
قيادة اجليش إىل نص املرسوم، متجاهلة أنه إمنا صدر ملكافحة 
عمليات التهريب اليت تستنزف اخلزينة العامة، حبسب ما هو 
وارد يف »عنوانه« يف اجلريدة الرمسية. وقد أصدره جملس 
التعبئة  إبان فرتة  التهريب  إجراءات مكافحة  الوزراء يف إطار 
يتيح  ما  قانونًا،  فيه،  وليس  كورونا.  اخلاصة جبائحة  العامة 
مصادرة البنزين من باخرة الزهراني، إال إذا تقّرر التحايل على 
نصه وتفسريه وفق ما تشتهيه واشنطن، اليت تعاقب الشعب 

السوري عرب حرمانه من استرياد ما حيتاج إليه.
على  جيرؤ  ال  السياسية  القوى  من  أحدًا  أن  الثانية  املعضلة 
إثارة هذا امللف، لسببني: األول خشيتها من اتهامها بتعريض 
لبنان لعقوبات قانون قيصر، والثاني أن املنخرط يف عملية 

املصادرة ليس سوى قيادة اجليش، اليت »ال مُتَس«.
دائرة  يف  عنه،  رغمًا  لبنان،  إدخال  جيري  الواقع،  هذا  أمام 
أن  من  هنا  بد  وال  تشارك يف حماصرة سوريا.  اليت  الدول 
ُتقال األمور بوضوح: من حق السوريني القيام بكل ما هو متاح 
هلم، للتحايل على قانون قيصر، وغريه من قرارات العقوبات 
بقي  بالقليل مما  ما يشرتونه  واملشاركة يف سرقة  اجلائرة. 
للعدوان  وإعالن  حبقهم،  جرمية  هي  إمنا  أموال،  من  لديهم 
عليهم. وليس املطلوب من لبنان أن يتحّمل ما ال طاقة له به. 

كل املراد هو أال يكون شريكًا يف العدوان على سوريا.
اجلمهورية،  رئيس  من  عاجل  تدّخل  إىل  حتتاج  القضية  هذه 
العماد ميشال عون. وكما يف الناقورة، حيث من غري املسموح 
العدو  يريد  سياسية  مفاوضات  إىل  تقنية  مفاوضات  حتويل 
استغالهلا لتمرير أجندة التطبيع، وتهدف واشنطن إىل جعلها 
مدخاًل ملسار سياسّي، كذلك يف الزهراني، من غري املسموح 
للشعب  شحيحة  موارد  على  للسطو  تقنية  »شبهة«  استخدام 
أوامر أمريكية. كل واحدة من اخلطيئتني  بناًء على  السوري، 

جتلب عارًا ال مُيحى.

باخرة الزهراني: لبنان 
يسرق البنزين السورّي؟

حسن عليق
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مـقاالت وتـحقيقات

 آمال إسرائيلية مفرطة:
احتماالت »اتفاق السالم« مع لبنان تتعّزز

يحيى دبوق

بدء  وقبل  اآلن،  منذ  »إسرائيل«،  بدأت 
الرتويج  لبنان،  مع  البحرية  املفاوضات 
لـ«مؤامرة« حزب اهلل على التفاوض، إن مل 
ترتّقبها  اليت  النتائج  إىل  األخري  هذا  يؤّد 
العدو  بدأ  اليت  واملعادلة  عليها.  وتعمل 
يرّوج هلا هي أن »جناح املفاوضات خطوة 
أما  اجلانبني،  بني  و«السالم«  التطبيع  حنو 

الفشل، فسببه حزب اهلل، حصرًا.
جتاه  مفرطة  أبيب  تل  شهية  أن  الواضح 
املفاوضات، أقله جلهة النيات واملساعي، 
نفسها  باملفاوضات  يتعلق  ما  منها  سواء 
بالفائدة  املرتبطة  ونتائجها،  وجمرياتها 
االقتصادية عرب تسوية تؤّمن هلا االستحواذ 
على جزء من حقوق لبنان يف غازه ونفطه، 
البناء  ميكن  نظرية  بإمكانيات  يتعلق  ما  أم 
لتحقيق مروحة واسعة من املصاحل،  عليها 
احلدودي.  التفاوض  على  تقتصر  ال  اليت 
تبدو »إسرائيل« أنها تتعامل مع املفاوضات 
بوصفها أيضًا وسيلة قتالية تستخدمها يف 
احلرب اليت ختوضها ضد املقاومة لإلضرار 

بها.
واحٌد من التعبريات العربية الصادرة وذات 
»يديعوت  صحيفة  يف  ورد  ما  داللة، 
قسم  رئيس  مقابلة  سياق  يف  أحرونوت؛ 
درور  العسكرية،  االستخبارات  األحباث يف 
التوصل  احتماالت  أن  أكد  الذي  شالوم، 
عّما  زادت  لبنان،  مع  سالم«  »اتفاق  إىل 
املفاوضات  على  االتفاق  بعد  عليه  كانت 
بني اجلانبني حول املياه االقتصادية، »لكن 
إذا  االحتمال  أن حيبط هذا  ميكن حزب اهلل 

اختذ قرارات خاطئة من شأنها نسُفه«.
هذا »التحذير« الصادر عن شخصية استخبارية 
ر القومي« يف »إسرائيل«، ُيعرب  ُتعد »امُلَقدِّ
عن إرادة حتصيل فائدة يف اجتاهني اثنني: 
األول، التطلع إىل املفاوضات نفسها على 
التطبيع  من  متقدم  ملستوى  مقدمة  أنها 
اللبناني مع »إسرائيل«، بل وأيضًا التطلع 
اجلانبني.  بني  سالم  واتفاق  معاهدة  إىل 
وتسخري  املفاوضات  استغالل  والثاني، 
أصل وجودها وما تقول تل أبيب إنه حاجة 
تقليص  بهدف  إليها،  اقتصاديًا  اللبنانيني 
حّدة »وجع الرأس« اإلسرائيلي احلالي على 
اهلل  حزب  رّد  أبيب  تل  ب  وترقُّ احلدود، 
املوعود على استهداف املقاوم علي حمسن 
يف سوريا قبل أسابيع، ما يبقيها مشغولة 
استخباريًا وإجرائيًا يف »متوضع« دفاعي - 

انكفائي مل تعَتْد عليه.
اليومني  يف  برزت  األول،  املنحى  يف 
أكدت  إسرائيلية  تعليقات  مجلة  املاضيني 
نية تسخري التفاوض، سواء أكانت نتيجته 
الفشل أم النجاح، يف املعركة اإلسرائيلية 
اهلل،  حزب  ضد  األساليب  وبكل  املستمرة 
ومن بينها ما تسميه »املعركة على الوعي«، 

واملقصود هنا اجلمهور اللبناني العريض.
تكرار عبارة »املفاوضات املباشرة«، ورفع 
مبا  املفاوض،  اإلسرائيلي  الوفد  مستوى 
يشمل مشاركة رئيس القسم االسرتاتيجي 
يف شعبة التخطيط يف اجليش اإلسرائيلي، 
السياسي  التخطيط  رئيس  إىل  إضافة 
القومي  األمن  جملس  يف  االسرتاتيجي 
لشؤون  العدو  حكومة  رئيس  )مستشار 
شخصية  وكذلك  اخلارجية(،  السياسة 
يف  التقين  الشأن  تدير  اقتصادية 
إمكان  املفاوضات، بل وأيضًا احلديث عن 
مشاركة وزير الطاقة يوفال شتاينتس الحقًا 
يف جوالت مقبلة من املفاوضات، كل ذلك 
إشارة واضحة إىل إرادة تظهري التفاوض، 
ورمبا إرادة توجيهه، إىل ما يتجاوز اخلالف 
ُيعد  الذي  البحرية،  احلدود  على  التقين 
االنسحاب  خط  لتحديد  امتدادًا  بطبيعته 

 2020 األول  تـشرين   17 Saturday 17 October 2020الـسبت 

األمم  من  برعاية   2000 عام  اإلسرائيلي 
املتحدة، واملعروف باخلط األزرق.

»زمان  صحيفة  تقرير  التعليقات  يف  برز 
إسرائيل«، اليت شّددت على أن »التوصل 
ما للخالف عرب املفاوضات املنوي  إىل حل 
مباشرتها األسبوع املقبل، يؤدي إىل إتاحة 
الفرصة أمام اجلانب اللبناني لبدء التنقيب 
يف منطقة ُيرجح أن حتوي كميات كبرية من 

الغاز الطبيعي«.
السياق  يف  واهلدف  املقصود  هو  وهذا   
فيها  لبنان  يف  الغاز  »حقول  اإلسرائيلي: 
ُبعٌد كاِبح. إجياد الغاز سُينتج تعّلقًا اقتصاديًا 
ثروة  سيجعله  ما  املورد،  بهذا  لبنانيًا 
اسرتاتيجية ميكن إلسرائيل ضربها. من هنا 
سينشأ ميزان ردعي )متعادل(، وعندها لن 
التسييل  ومنشآت  التنقيب  منصات  تكون 
بل  اسرتاتيجيًا،  هدفًا  وحدها  اإلسرائيلية 

أيضًا املنشآت يف لبنان«.

    تل أبيب: حزب اهلل هو السبب... إْن فشلت 
املفاوضات مع لبنان

»إسرائيل«  أن  ُيظهر  كان  وإن  التقرير 
ستجين فائدة أمنية عرب تلّقف منشآت الغاز 
اللبنانية املقبلة يف عرض املتوسط بوصفها 
عامل ردع حلزب اهلل، فإنه يقّر يف املوازاة 
»إسرائيل«  ضد  نفسه  اهلل  حزب  ردع  أن 
ق وَتلزمها موازنته، ما يعين أن  موجود وحمقَّ
الردع،  ابيب تسعى إىل تعزيز تبادلية  تل 
املوقف  مع  باملطلق  يتعارض  ال  ما  وهو 

الدفاعي حلزب اهلل.
يف التقرير نفسه، يظهر أن »إسرائيل« تبدأ 
مفاوضاتها مع لبنان متسّلحة مبطّبعيها اجلدد 
»إسرائيل«  بني  املفاوضات  اخلليج:  يف 
برعاية  قريبًا  تبدأ  أن  املفرتض  ولبنان، 
تتجاوز  كبرية  إقليمية  أهمية  هلا  أمريكية، 
العدو  الطرفني.  بني  املباشر«  »التفاوض 
يأتي إىل املفاوضات ليس بوصفه »دولة 
واإلمارات  ملصر  كحليف  بل  معزولة«، 
يف  أيضًا  وَيرد  والسعودية.  والبحرين 
التقرير، بهدف التحريض املبكر على حزب 
خريطة  جيدًا  يفهمون  »اللبنانيني  أن  اهلل، 
األوسط،  الشرق  يف  اجلديدة  املصاحل 
من  طويل،  شوط  قطع  عليهم  وسيكون 
املشكوك فيه أن ميّر بهدوء من دون تدخل 

مانع من جانب حزب اهلل«.
صحيفة  دعوة  أمس  برزت  ذلك،  مع 
»جريوزاليم بوست« إىل االمتناع عن تصدير 
إذ  اإلسرائيلي،  للجمهور  املفرط  التفاؤل 
شّددت على أن »احملادثات هي خطوة يف 
االجتاه الصحيح وذات تداعيات مهمة، لكنها 

بعيدة كّل البعد عن تطبيع العالقات«.
يف احملصلة، تدير إسرائيل، كما يبدو من 
ملوضوع  املعلنة  العربية  املقاربة  عينات 
مفاوضات الرتسيم، حربًا يف أكثر من اجتاه 
لتحصيل فوائد متعددة. اجلامع املشرتك بني 
معارك هذه احلرب هو حزب اهلل، الذي دفع 
إسرائيل يف األساس لالمتناع عن استخدام 
القوة العسكرية لفرض إراداتها والسيطرة 

على ما تّدعيه حقًا مائيًا هلا.
منطق  لقبول  دفعها  الذي  هو  وكذلك   
التفاوض امُلفضي رمبا إىل تسويات، فيما 
تأمل من احلل، إن جرى التوصل إليه وبات 
ردع  تقليص  إىل  غازية،  منشآت  للبنان 
الغازية.  منشآتها  تهديده  عرب  اهلل  حزب 
أما فشل املفاوضات، إن حصل، فستلقي 
اللوم فيه على احلزب نفسه، حيث جزء من 
الداخل اللبناني ينتظر إىل جانب تل أبيب، 
للتصويب على املقاومة كونها مسّببة فشل 
املفاوضات، متامًا كما صّوب عليها، ألنها 

»مسحت« للمفاوضات نفسها أن تبدأ.

حدود البحرية وفقاً للقوانني اللبنانية
املحامية كريستينا أبي حيدر

انطلقت االربعاء يف 14 اجلاري مفاوضات  ترسيم 
احلدود  بني  لبنان  و إسرائيل . هذه املفاوضات طال 
انتظارها، وأصبحت أكثر من ضرورية، خصوصًا أن 
لبنان حباجة إىل ترسيم حدوده البحرية مع  اسرائيل  
البحرية غري  احلدود  ترسيم  على  كونها ستنعكس 
املرمسة سواء مع قربص و سوريا ، وكي يستطيع 
االستفادة من الثروات النفطية و الغازية  املوجودة 
البلوكات  يف  سيما  ال  املتوسط   قعر  البحر  يف 

احملاذية إلسرائيل.
أهم  اىل  العودة  من  بد  ال  اإلطار،  هذا  ويف 
واليت من  لبنان  اقّرها  اليت  والقوانني  املعاهدات 
املمكن ان يتسلح بها  الوفد اللبناني  املفاوض كون 
املفاوضات ستكون شاقة وطويلة وال ميكن التكهن 
بنتائجها إال باعتماد القانون واملنطق واالجتهادات 

املماثلة الصادرة عن احملاكم الدولية.
من  بد  ال  اللبنانية  القوانني  البحث يف  قبل  لكن 
االشارة اىل انه من املعروف ان البحر ُيقّسم إىل 
قسمني أساسيني هما البحر اإلقليمي التابع للدول 
الساحلية وخيضع لسيادتها املطلقة، وأعالي البحار 
اليت ال ختضع ألي سيادة. واعترب االجتهاد الدولي 
بأن احلقوق البحرية تكمل السيادة اإلقليمية اليت 
تتمتع بها الدول، إال أن التطور االقتصادي واملالحي 
ثروات خمتلفة  من  البحار  يوجد يف  ما  إىل  ونظرًا 
البحار  تقسيم  على  أضاف  اجملتمعات  إليها  حتتاج 

حكمًا وعلى مّر السنوات مناطق حبرية متفّرقة.
وهذه املناطق هي:

،zone contigüe املنطقة املتامخة -
،plateau continental اجلرف القاري -

. ZEE واملنطقة االقتصادية احلصرية -
عرب  حتديد  إىل  حباجة  البحرية  املناطق  هذه  مجيع 
الرتسيم وذلك انطالقًا من خط أساس، وما جتدر 
الدول  متارسها  اليت  الصالحيات  أن  إليه  اإلشارة 
املناطق ليست متطابقة وليست مجيعها  يف هذه 
أو  اقتصادية  تكون  قد  بل  سيادية  صالحيات 

مجركية.
ويف ما خّص حتديد احلدود البحرية وفقًا للقوانني 

اللبنانية:
- ينص  الدستور اللبناني  صراحة يف مادته الثانية 
التخلي عن أحد أقسام األراضي  أنه ال جيوز  على 
البحرية  التنازل عنها. وتعترب املناطق  أو  اللبنانية 
من االراضي اللبنانية اليت جيب محايتها واالهتمام 

بها.
- يف العام 1983 مبوجب املادة األوىل من املرسوم 
البحر  عرض  لبنان  حّدد   83/138 رقم  االشرتاعي 
من  الشاطئ  حبريًا  مياًل   12 بـ  اللبناني  اإلقليمي 
مع  اجلزر،  من  مستوى  أدنى  من  بدءًا  اللبناني ، 
مراعاة أحكام االتفاقات الدولية اليت يكون لبنان 
فريقًا فيها أو منضمًا إليها. كما أعطى املرسوم  
مناطق حمّرمة  ينشئ  أن  الوزراء  صالحيات  جملس 

حتظر فيها املالحة البحرية.
انضم   295 القانون  ومبوجب   1995 العام  يف   -
البحار  لقانون  املتحدة   اتفاقية  األمم  إىل  لبنان 
اليت   »Montego Bay )اجلاماييك(  »مونتيغوباي 
أقّرت يف العام 1982 . أهمية هذه االتفاقية اأها 
االقتصادية  باملنطقة  يت  مُسّ حبرية  منطقة  أنشأت 
اخلالصة متتّد إىل 200 ميل حبري من خط األساس 
)حواىل 370 كلم(. وكما أسلفنا، يف حني متارس  
الدولة  سيادة كاملة على حبرها االقليمي، يعرتف هلا 

حبقوق سيادية يف املنطقة االقتصادية اخلالصة.
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  ألحكام  تطبيًقا   -
 163 رقم  القانون  بتاريخ2011/8/17  صدر  البحار 
للجمهورية  البحرية  املناطق  واعالن  حتديد  )قانون 
وحبره  الداخلية  مياهه  لبنان  فيه  حيّدد  اللبنانية( 
واجلرف  اخلالصة،  االقتصادية  واملنطقة  االقليمي 
القاري. جتدراالشارة إىل أن قانون االطار هذا مل 
يرفق بأي خارطة تفصيلية )على رغم مطالبة بعض 
النواب بذلك( وذلك من أجل حفظ حقوق لبنان عند 
العمل على ترسيم حدوده االقتصادية مع غريه من 
الدول. وهذا أمر جّيد إذ أن اخلريطة يف حال إقرارها 
من ِقبل  اجمللس النيابي  يؤخذ بها ولو احتوت على 
من  الثانية  املادة  ونّصت  مقصودة.  غري  اخطاء 
القانون على أن خط األساس للساحل اللبناني هو 
اخلط الذي يبدأ منه قياس عرض املناطق البحرية. 
حُيّدد خط األساس للجمهورية اللبنانية باعتماد حّد 
بني  تصل  اليت  الـمستقيمة  واخلطوط  اجَلْزر  أدنى 
نقاط أساس مناسبة مبا يتوافق مع أحكام القانون 
الكبري   مصب  النهر  منتصف  من  اعتبارًا  الدولي، 
مشااًل وصواًل إىل نقطة انطالق خط  اهلدنة  موضوع 

اتفاقية اهلدنة لعام 1949 جنوبًا.

كما حّدد القانون  املياه  الداخلية وهي املياه الواقعة 
على اجلانب املواجه للرّب من خط األساس، والبحر 
الذي حّدد عرضه مبسافة 12 مياًل حبرًيا  اإلقليمي 
مقيسة من خط األساس، كما حّدد املنطقة املتامخة 
وهي اليت تقع وراء البحر االقليمي وتالصقه ومتتد 
أربعة وعشرين مياًل حبرًيا مقيسة من خط األساس 
أرض  الذي يشمل قاع  القاري  إضافة اىل اجلرف 
ما  إىل  متتد  واليت  وباطنها،  املغمورة  املساحات 
وراء البحر االقليمي يف مجيع أحناء االمتداد الطبيعي 
إلقليم  اجلمهورية  اللبنانية الربي حتى مسافة 200 

ميٍل حبرٍي من خط األساس.
املنطقة  السادسة  املادة  يف  القانون  عّرف  كما 
األساس  خط  من  ُتقاس  اليت  للبنان  االقتصادية 
ومتتد إىل أقصى احلدود املتاحة، على أال تتعدى 
مسافة 200 ميل حبري ومتتد غرًبا لتكون حدودها 

الدنيا يف البحر:

الواقعة  النقطة  الغربية:  الشمالية  الناحية  من   -1
النقاط على ساحل  على املسافة ذاتها من أقرب 
العربية  و اجلمهورية  اللبنانية  اجلمهورية  من  كل 

السورية  ومجهورية قربص.

الواقعة  النقطة  الغربية:  اجلنوبية  الناحية  من   -2
النقاط على ساحل  على املسافة ذاتها من أقرب 
و  قربص  ومجهورية  اللبنانية  اجلمهورية  من  كل 

فلسطني احملتلة .
لبنان  حقوق  حيدر،  أبي  حبسب  القانون،  وحّدد 
وواليته وواجباته يف املنطقة االقتصادية اخلالصة 

وهي:
املوارد  استكشاف  لغرض  سيادية  1-حقوق 
الطبيعية واستغالهلا، احلية منها وغري احلية، للمياه 
أرضه،  وباطن  البحر  ولقاع  البحار  قاع  تعلو  اليت 
ما  يف  وكذلك  وإدارتها،  املوارد  هذه  وحفظ 
واالستغالل  لالستكشاف  األخرى  باألنشطة  يتعلق 
املياه  من  كإنتاج  الطاقة   للمنطقة،  اإلقتصاديني 

والتيارات والرياح.
األحكام  الوجه املنصوص عليه يف  2- والية على 
ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

يف ما يتعلق مبا يلي:
اجلزر االصطناعية واملنشآت والرتكيبات  إقامة  أ- 

واستعماهلا.
ب- البحث العلمي البحري.

ج- محاية  البيئة  البحرية واحلفاظ عليها.
كما ميكن للبنان ان ميارس يف املنطقة االقتصادية 
اخلالصة، احلقوق والواجبات األخرى املنصوص عليها 
يف إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وغريها من 

اإلتفاقات وقواعد القانون الدولي.
بالكابالت  تتعّلق  متفّرقة  أحكاًما  القانون  وتضّمن 
وخطوط األنابيب املغمورة على اجلرف القاري واجلزر 
املنطقة  يف  والرتكيبات  واملنشآت  االصطناعية 
وحق  القاري  اجلرف  ويف  اخلالصة،  االقتصادية 
ومحاية  اإلقليمي  البحر  يف  للسفن  الربيء  املرور 
األثرية  واألشياء  عليها  واحلفاظ  البحرية  البيئة 
والتارخيية اليت يعثر عليها يف البحر باإلضافة إىل 

البحث العلمي البحري.
- يف العام نفسه وحتديدًا يف شهر تشرين االول 
االقتصادية  املنطقة  حدود  حتديد  مرسوم  صدر 
األوىل  مادته  يف   ،6433 برقم  اللبنانية  اخلالصة 
أنها  على  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  عّرف 
وتشمل  االقليمي  البحر  وراء  »تقع  اليت  املنطقة 
البحار  أعالي  باجتاه  ومتتد  املتامخة  املنطقة  كامل 
مقوسة من خط األساس استناًدا إىل أحكام اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار«.
ومّت حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة للجمهورية 
اللبنانية مبوجب لوائح إحداثيات نقاط حبرية مرفقة 
والغربية  اجلنوبية  اجلهات  من  وذلك  باملرسوم، 
إمكان  على  املرسوم  نّص  واستدرك  والشمالية. 
اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  حدود  مراجعة 
عند  إحداثياتها  لوائح  تعديل  وبالتالي  وحتسينها 
ضوء  يف  احلاجة  ووفق  دّقة  أكثر  بيانات  توافر 
أجل  ومن  املعنّية.  اجلوار  دول  مع  املفاوضات 
إحداثيات  تعزيز موقفه أودع لبنان األمم املتحدة 

منطقته اخلالصة.
إذًا، هذه الورشة القانونية الداخلية وإقرار معاهدة 
البحار )اليت مل توّقع عليها  األمم املتحدة لقانون 
إسرائيل( جيب أن تعطي الوفد التقين القوة والدفع 
تعطي  إسرائيل  مع  حبرية  حدود  ترسيم  أجل  من 
لبنان كامل حقوقه بعيدًا عن املزايدات واخلالفات 

السياسية اللبنانية.
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إعــالن
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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إعــالنات

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

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

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

National 
Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
السكنية  العقارات 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم: على  جو  بـ 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية 
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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اعـالن

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Bargain Warehouse

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835

Follow us on Facebook

نوعية ممتازة 
باسعار منافسة

خربة طويلة
إستشارة صادقة
معاملة أخوية
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طـالب ومـجتمع

مهارات مهمة للطالب اجلامعي
مجلة سيدتي
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مع بدء العام الدراسي اجلديد وخاصة مع انتقال 
طالب املرحلة الثانوية للجامعة هذا العام، هناك 
بعض املهارات األساسية اليت جيب أن يتحلى بها 
الطالب اجلامعي ليضمن جناحه خالل تلك املرحلة، 

»the college investor« حسب موقع
1. مهارة إدارة الوقت

رغم أن هناك أنواًعا معينة من الشخصيات تكون 
منظمة بطبعها عندما يتعلق األمر بالوقت، ولكن 
بشكل عام، تعد إدارة الوقت مهارة مهمة ميكن 

ألي شخص تعلمها.
وال تعين إدارة الوقت ملء كل ساعة بنشاط ما، 
ولكنها تعين جدولة الدروس واألنشطة واملواعيد 
حتقيق  ميكن  حبيث  بعناية،  اخلاص  األجندة  يف 
التعرض لضغوط  األكادميية مع تفادي  األهداف 
االستمتاع  يتيح  مما  النهائية،  واملواعيد  الوقت 

باجلوانب االجتماعية للحياة اجلامعية.
هما  فقط  لشيئني  الوقت  إدارة  مهارة  حتتاج 
قائمة جبميع أنشطتك )الدراسية وغري الدراسية(، 

وتقويم أو أجندة.
الواجبات  لتواريخ  النهائية  املواعيد  مبجرد حتديد 
املستحقة يف فصولك الدراسية، ميكن بعد ذلك 
البدء يف وضع كل عنصر من هذه العناصر داخل 

األجندة أو التقويم.
الوقت  إدارة  يف  أيًضا  املفيدة  املهارات  من 
إلكمال املهام، هي ضبط املنبه ملدة 45 دقيقة 
التوضيحية  واحدة،http://الرسوم  ساعة  إىل 
والرتكيز على العمل على مهمة واحدة فقط خالل 

ذلك الوقت.
خالل هذا اإلطار الزمين الذي يرتاوح بني 45 و60 
دقيقة، سيتم إيقاف تشغيل الوسائط االجتماعية 
من  ممكن  قدر  أكرب  لتقليل  احملمول  اهلاتف  أو 
إجناز  ميكنك  حيت  حولك،  من  التشتيت  مصادر 

املهمة يف الوقت احملدد.
2. مهارات الدراسة

عندما يتعلق األمر مبهارات الدراسة، فمن األفضل 
أن تعرف ما يناسبك، فبعض األشخاص يناسبهم 
استخدام الرسوم التوضيحية أما البعض اآلخر قد 

يفضل تدوين مالحظات
3. مهارات البحث

اجلامعية  الدراسة  بدء  مبجرد  أنه  معرفة  من  البد 
سُيطلب إعداد ورقة حبثية حول موضوع ما، هذه 

الورقة حتتاج ملهارات حبث ممتازة.
هذه 5 نصائح ملساعدتك على إتقان فن البحث 

خالل إعداد ورقة جامعية.
- ميكن العثور على أي شيء مبجرد إدخال كلمات 
ذلك،  ومع   ،Google البحث  حمرك  على  مفتاحية 
يف جماالت الدراسة األكثر حتديًدا، ميكن استخدام 
أو   EbscoHost أو   PubMed مثل  بيانات  قواعد 

Google Scholar، إلنشاء ورقة حبث مميزة

البحث  مبوضوع  صلة  األكثر  املصادر  جتميع   -
مهمة  تفاصيل  على  للحصول  عليها  واإلطالع 

وخمططات وأرقام وما إىل ذلك.
من  إليها  التوصل  مت  اليت  النتائج  -تلخيص 

املصادر.
يطلبه  الذي  االقتباس  تنسيق  بشأن  الوضوح   -

املشرف األكادميي على الورقة البحثية
الوصول  حق  متنح  الكليات  مكتبات  معظم   -
أو   EndNote مثل  االقتباس  برامج  إىل  اجملاني 
قاعدة  يف  املراجع  حتفظ  واليت   ،Write-N-Cite
البيانات الشخصية مما يتيح النقر بسهولة على 
زر لالستشهاد بها أثناء الكتابة - مما يوفر الوقت 

يف الكتابة.
4. املهارات االجتماعية / الشبكات

حياة  بدون  متوازنة  اجلامعية  احلياة  تكون  لن 
جيب  انطوائية  الناس  أكثر  مع  حتى  اجتماعية، 

التفاعل مع اآلخرين من حني آلخر.
هناك بعض العالمات اليت ختربك يف أن اآلخرين 
بدء  أو  اجلسد  لغة  مثل  صداقتك  يف  يرغبون 
استحضار  عند  احلديث،  فرتة  طول  أو  احملادثة 
باألصدقاء  عالقتك  توطيد  ميكنك  العالمات  هذه 

احملتملني.
5. مهارات االتصال

تعد مهارات االتصال ضرورية ألي طالب جامعي، 
ألنه عندما حيني الوقت حلضور أول مقابلة عمل، أو 
تقديم عرض تقدميي يف الفصل أو حتى التحدث 
من  البد  االجتماعية،  املواقف  عرضي يف  بشكل 

إظهار بعض املهارات حتى ينجح التواصل.
كان  إذا  طريقك  ملساعدتك يف  النصائح  بعض 

التواصل ميثل مشكلة بالنسبة لك:
مقابلة  جتري  كنت  إذا  جسدك.  للغة  انتبه   -
فيمكن  متدليني،  كتفاك  وكان  وظيفة  أجل  من 
بسهولة ترمجتها على أنها عدم اهتمام وقد ختسر 

الوظيفة.
هذا  سيساعدك  اآلخرين.  جسد  لغة  من  احذر   -
على  احملرجة،  املواقف  من  العديد  جتنب  على 
ما  شخص  إىل  تتحدث  كنت  إذا  املثال،  سبيل 
وأدركت أن يده مطوية على صدره، مع االستمرار 
يف النظر ألسفل وتوجيه أقدامه حنو الباب، فهذا 
إنهاء  يريد  الشخص  هذا  أن  على  واضح  مؤشر 

احملادثة.
جذاًبا  موضوًعا  القصص  سرد  كان  لطاملا   -
القصص  بعض  لديك  كان  إذا  للمحادثات، 
تكون  أن  بشرط  سردها  يف  ترتدد  فال  اجلذابة 

شيقة وتتعلق مبوضوع احملادثة.
- طرح أسئلة تشري إىل أنك تستمع إىل الشخص 

اآلخر.
اآلخر  الشخص  وامنح  االنتباه  يشتت  ما  ابعد   -

انتباهك الكامل أثناء حديثه.

مجلة سيدتي

والرسوم  واملسرح،  والسينما،  التصوير،   (
املتحركة، وما مياثل (.

اجملهود  على  القائمة  النمطية  التخصصات  أما 
أنها غري مرغوبة ) مستقباًل  العضلي غالبًا فأرى 
(، وأن املهن من مثل: احملاسبة أو الصيدلة قد 

ختتفي يف القريب.
متميزة يف  دراسية  برامج  وجود  إىل  حباجة  إننا 
ختصصات ضرورية مستحدثة والزمة للمستقبل، 
والبيانات،  النظم  حتليل  مثل ختصصات:  وذلك 
الطبية  اخلدمات  ومقدمي  املتجددة،  والطاقة 
وخرباء  األطباء،  ومساعدي  والتمريض  املنزلية، 
ومصممي  اجلينات،  وعلم  اإللكرتوني،  األمن 

الروبوتات، وخرباء التعامل مع حرائق الغابات.
رؤى  على ضوء  أخرى  ُتستحدث ختصصات  وقد 

التنمية املستدامة 2030 لكل دول العامل.
أية  إىل  أبنائنا  توجيه  جيب  األحوال  كل  ويف 

ختصصات دراسية توفر هلم:
-التعامل املتقن مع احلاسوب؛ وذلك ألن معظم 
حاليًا- تقوم على استخدام التكنولوجيا  األعمال – 
والقلم،  الورقة  استخدام  من  بداًل  العصرية، 
وبات كل شيء يكتب على احلاسوب وهذا لعدة 

فوائد:
كثرية  بسبب  وهذا  اإلجنليزية.  اللغة  إتقان   -
األعمال والوظائف اليت تعتمد على هذه اللغة يف 

عملها مثل كل األعمال املرتبطة باإلنرتنت.
اليت  املهارات  وهي  احلياة.  مهارات  -اكتساب 
مثل:  املعاصرة  احلياة  مع  التكيف  على  تساعد 
وإدارة  والتفاوض،  الصراع،  إدارة  مهارة 
القرارات،  واختاذ  الفعال،  واالتصال  الضغوط، 
األهداف،  ووضع  والتخطيط،  املشكالت،  وحل 
الوقت  وإدارة  )التعاوني(،  فريق  يف  والعمل 

والذات، والتفكري...
رغبة  يدعم  أن  اجلامعي  الدراسي  الربنامج  وعلى 
على  اجلامعة-وإقباهلم  أروقة  داخل  الطالب-وهم 
الالزمة  القدرات  وتنمية  العمل،  سوق  معرفة 
طموحاته  تناسب  اليت  الوظيفة  ينال  حتى  له؛ 

املستقبلية يف عامل الوظائف املختلفة.

للشباب والبنات.. نصائح الختيار التخصص الدراسي

موضوع  يشغل 
مسار  اختيار 
الدراسة يف املرحلة 
)أدبي  الثانوية 
)علوم  علمي(   /
حيزًا  رياضة(   /
تفكري  من  كبريًا 
بداية  يف  األبناء 
الثانوية؛  املرحلة 
حيث ينتظرون من 
أنفسهم رأيًا، ومن 
أسرهم عونًا، ومن 
توجيهًا  معلميهم 

وإرشادًا.
املهم  من  ولعل 
أدوات  توفر 
مدى  تقيس 
أبنائنا  استعداد 
لنوع الدراسة اليت 
بها،  يلتحقون 
مؤشرات  وتقدم 
جناحهم  إلمكانية 
الدراسة،  يف هذه 
بل،  واجتيازها، 

والتفوق فيها.
للوالدين  أن  كما 
يف  كبريًا  دورًا 
الطالب  مساعدة 
االستعداد  يف 
الذي  للتخصص 
وحسب  خيتارونه، 
حممد  الدكتور 
اهلل،  فضل  رجب 
املتفرغ  األستاذ 
الرتبية  بكلية 
العريش،  جبامعة 

فإن اختيار التخصص سواء يف املرحلة الثانوية 
أو عند االلتحاق باجلامعة جيب أن يكون قائمًا على 

دعائم ثالثة .
أواًل: رغبة الطالب

من املهم أن الشاب أو الفتاة يقول بوضوح أنه 
)حيب( دراسة املقررات ذات العالقة بالتخصص، 
وأنه )مييل( إىل العمل مستقباًل يف املهنة اليت 

سيلتحق بالكلية اليت تعد خرجييها هلذه املهنة.

ثانيًا: القدرات
من املهم أن يربع الطالب فيما يتصل بالتخصص 
جيد  وأنه سيكون جمتهدًا مبستوى  مقررات،  من 

يف دراسته هلذا التخصص.

ثالثًا: حاجة سوق العمل
سيحتاج  أو  حاليًا  حيتاج  العمل  سوق  أن  مبعنى 

مستقباًل هلذا التخصص، وخرجيي هذه الكلية.
ومعنى ما سبق أنه من غري املقبول، بل يؤدي إىل 
ضياع الوقت واجلهد واملال اإلقدام على االلتحاق 
بكلية، ودخول شعبة دراسية ال يرغبها الطالب، 
إلتقان  الالزمة  واملهارات  املعارف  ميتلك  وال 
الدراسة بها، والتخرج فيها، ولن حيتاجها سوق 

العمل.
خيدعهم  والفتيات  الشباب  من  كثريًا  أن  كما 
جمموع درجاتهم يف املرحلة الثانوية، أو تدفعهم 
الختيار  أخرى  أسباب  أو  األسرية،  ظروفهم 
ختصصات دراسية غري ذات أهمية أو قيمة يف 
ما  كل  وكأن  املستقبل،  يف  أو  احلالي  الوقت 

يهمهم هو احلصول على شهادة جامعية.

أفضل التخصصات الدراسية
الدراسية  التخصصات  أن  إىل  اإلشارة  وجيدر 
األفضل حاليًا، وللمستقبل هي التخصصات غري 
النمطية، اليت تستدعي التفكري الناقد واالبتكاري 
يف اجتيازها، وأرى أن منها: ختصصات اهلندسة، 
واالقتصاد،  األعمال،  وإدارة  والعلوم،  والطب، 
اإلبداعية  والفنون  اجلميلة،  والفنون  والتصميم، 
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كـتابات

محمد عامر األحمد - سورية
بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي 

واجتماعي -  سدني اوسرتاليا

قـليب جموسي النهاية

حني  النهاية  جموسي  قليب 
حيرتق املقّفى

بالبهاء  السندسّي  وينتهي
بقصيدٍة

  رصفْت رماد جذوعها ملشيئة 
العبث املسّي يف الضباْب

منذورٍة  فجيعٍة   أريُج  ودمي 
للغابة السمراِء ،
حيث وجدتين..

أرتّد عن رئة الصواب مبادرًا  
رئة الشراْب  

قالوا سنستسقي الفحولة من 
خواء غمامٍة مكتومٍة بكتابها 
املرتوك  يف خرف  السحاْب

أرتوي   اتركوني  قلُت 
حبفيفها 

فلَي النمي املشتهى 
ولكم أكاذيب الكتاْب..

الكنيسة احلجرية والكنيسة البشرية!
على  نأسف  ملاذا 
الكنائس احلجرية وال 
نأسف على الكنائس 
هي  اليت  البشرية 
اهلل  كنيسة  أنتم 

احلقيقية..
على  نأسف  ملاذا   
نأسف  وال  احلجارة 
البشر  حياة  على 

ومصيهم األبدي؟
منذ مدة قصية جدًا 
ونسمع  نرى  وحنن 

ترمجة: عادل صاحل الزبيدي

لعام  نيويورك  مواليد  من  أميكية  شاعرة 
1932. شغلت منصب شاعرة والية مييالند 
على  يربو  ما  نشرت   .1995-1991 للسنوات 
107 كتب بني جمموعة شعرية وجمموعة أغاني 
راب ومقاالت وحازت على العديد من اجلوائز. 
تامة  ))دائرة  جمموعاتها:  عناوين  بني  من 
حديقة  اىل  الطريق  ))يف  1971؛  للشمس(( 
احلزن  ))مراحل  1975؛  قصائد((  احليوان: 
1981؛  حياتي((  ))بانتظار  1978؛  اخلمس(( 
))أبطال متنكرون(( 1991؛ ))ملكة بلد مطي 

2006 ((؛ و))الضوء املسافر(( 2011.

اإليمان

اىل آيرا

خبتم العلم
الذي يزين

جبهتك،
مثل ختم املوافقة

اجليدة  املنزل  شؤون  إدارة  على 
القدمية،

اصدق ما تقوله لي
عن اخلاليا واجلزيئات،

رغم إنين ال أراها.

ورغم أن اللغة اليت تتكلمها
مليئة باألرقام والرموز،

اليت لن افهمها أبدا؛
رغم أن ربطة عنقك مائلة

وشعرك أشعث، مع ذلك اصدق
ما تقوله عن حجم الكون،

الذي ال يتمدد وال يتقلص،
نسيت قبل اآلن أيهما.

لذا فان أخربتين غدا
انك أخطأت يف احلساب قليال،

إن الرب خلق العامل فعال
يف  اسرتاح  ثم  قصية،  أيام   6 يف 

السابع،
وان حواء هي اليت وضعتنا

فسوف  املشاكل،  هذه  كل  يف 
أصدقك.

كنت سأصدقك
مثلما كنت أصدقك دائما من قبل.

االيـمان

 لندا باستن  - إيالف

 2020 األول  تـشرين   17 Saturday 17 October 2020الـسبت 

إىل  بالنسبة  وسيئة  مشينة  أخبارا  واملسموع  املرئي  االعالم  يف 
احتالل مرجع ديين مسيحي هام جدًا وفريد من نوعه يف مجيع بلدان 
العامل، وهي كنيسة ايا صوفيا يف إسطنبول ثم مت حتويلها  اىل 

مسجد من بعد عدة قرون.
حنن نعلم جيدًا أن املسيحية واليهودية واالسالم مجيعها تتلو الصالة 
يف الكنيس او الكنيسة او املسجد كل من منها ميارس العبادة على 
طريقته الدينية واإلميانية اخلاصة، املهم ان ترفع الصالة اىل اهلل. 
أنا ال أدين أي طائفة او معتقد أو مرجع ديين، لكن من األهمية 
مبكان إحرتام اآلخر وحقوقه.. انا  ال اريد ان أحتكر مكان العبادة ألن 
بعض االديان تعتربه مكانا مقّدسا وبعضها اآلخر تعتربه بيت اهلل او 
بيت احد القديسني واىل آخره.. ولكن  الكنيسة احلقيقية هى أنت 

وأنا وكل انسان يؤمن  به الرب الوحيد.
الكنيسة  نكون  ان  اىل  نصبو  حنن  البشر،  هم  احلجر  من  األهم   
البشرية املقدسة والروح النابض والكنيسة الروحية املثلثة االقانيم 
كنيسة حية ليست كنيسة حجرية ميتة ال روح فيها وال حياة الن 
اهلل ال يسكن يف احلجر. ولألسف فاننا نرى هناك من حيّول قلوب 
يوجد  ال  فارغة صّماء  احلجرية  الكنائس  تشبه  اىل كنائس  الناس 
فيها  أي شيء هلل، ال يوجد فيها اميان او ما يشّجع على عمل اخلي 
من  املصنوعة  والتماثيل  باألصنام  أشبه  لتصبح  وفعاًل  قوال  والرب 

حجارة صخرية  للبناء.
له  ونكون  بغيه  ال  به  نؤمن  ان  يريدنا  التكوين  منذ  دائما  اهلل   
كنائس بشرية ممتلئة حياة لكي يظهر بهاء جمده يف قلوبنا حنن 
املؤمنني األحياء . يريد ان يرى فينا اإلميان به اواًل والرب والقداسة 
والعمل املثمر حنو بعضنا البعض، كما هو أرادنا ان نكون له شعبًا 
وهيكاًل مباركًا، غي اننا نرى عند بعض الناس قد أصبحت كنائس 
قلوبهم يف هذه االيام مفتتة ومتشعبة بعيدة عن اهلدف املقصود 

الذي أراده اهلل لكل إنسان ان خيلص.
 هذا  الزمن هو زمن التجارب واحلروب الن البعض  قد انهزم امام 
ان حنافظ على  ابليس ألننا مل نستطع  الشرير  العدو  اي  اجملّرب 
االميان احلقيقي ومن املمكن ان يكون ذلك نتيجة االهمال والتجاهل 

للحقيقة املقدسة.
ان عدو اخلي يريد ان جيّرب ويسيب كل إنسان عنده اميان متشعب 
خارج عن تعليم الكتاب املقدس وغي مؤمن إميانا حقيقيا أساسه  
التقويم  الصحيح ووصايا اهلل وتعاليمه املقدسة. كما ان بولس 
اعدها  املسيح  ان  افسس  أهل  إىل  رسالة  لنا يف  دّون  الرسول 
لنفسه كنيسة جميدة ال وسخ فيها وال عيب بل انها مقدسة ملمعة 

نظيفة ألنها من حلمه ودمه وهو رأس الكنيسة خمّلص اجلسد.
هنا نرى ان الكنيسة اليت أعدها املسيح لنفسه هي حنن االعضاء 
لكي  أجلنا  من  بنيت  اليت  املزخرفة  احلجارة  وليست  به  املؤمنني 
نصّلي وحنتفل داخل هذا اجملمع او مكان العبادة او املبنى املتفق 
عليه.. الكنيسة هي حنن مجاعة املؤمنني امللتزمني وأعطي لنا هذا 
االسم يف اللغة االرامية الكنيسة اليت تعين اجلماعة أي حنن املؤمنني 
به ومبا أوصانا به أن حنققه من أجل البشارة والتعليم والعبادة هلل 

وان نكون منارة لالخرين.. 
الكنيسة أسم ليس للبناء احلجري املزخرف.. فأين أصبحت كنيسة 
اهلل احلقيقية اليت جاء من أجلها املخلص ومن أجلها مات، ومن هم 
اعضاؤها األبرار الذين يرثون ملكوت السموات يف جنته اخلالدة، 
خالدين معه وبه ربًا واهلًا وشعبًا مباركًا، ال كنائس حجرية وابنية 
مزخرفة من الداخل واخلارج مصنوعة بيد إنسان على هذه االرض 

لكى حييوا بها اىل االبد. 
املكان الذي أعده اهلل من أجل كل مؤمن ليس مصنوعا بيد إنسان 
بل أعّده اهلل ألبنائه املؤمنني.. مكان مل تنظره عني او تسمع به أذن 

أو خيطر على بال أحد النه مكان ابدي وليس زمنيا.
 أمتنى ان نرى كل وآحد منكم ميتلك هذا الرجاء العظيم الذي أنت 
يف إميانك تستطيع ان تكون جسدا يف كنيسة املسيح متجسدا به 
وممتلئا منه حمبة وإميانا ومن روحه قداسة وغفرانا، لنرى جمد اهلل 
ظاهرًا يف كل واحٍد منكم روحًا وكلمة وحياة ألنكم أعضاء جسده 
الطاهر ليكمل بناء كنيسته البشرية فيكم أنتم املؤمنني امللتزمني.. 
الكنيسة هي من حلمه ودمه وعظامه واليت مات املسيح من أجلها 
تقوى  لن  اجلحيم  وابواب  عيب  كل  من  بدمه  ويطّهرها  ليقدسها 
كنيسة  له  تبقى  لكي  لنفسه  وأعدها  وباركها  أحبها  النه  عليها، 
والدهر  األبد  اىل  مباركًا   هيكاًل  ومعه  به  متحدة  ومقدسة  جميدة 

اآلتي آمني. 
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تـتمات

أذربيجان تهدد: نزاع...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلروقات اخلميس )امس االول(، أعلن الرئيس األذربيجاني إهلام 
علييف، أن قواته حررت 40 قرية يف املعارك مع أرمينيا، مضيفًا 

أن النزاع هناك سيحل بطريقة عسكرية سياسية.
باملقابل، أكد رئيس وزراء أرمينيا، أن كاراباخ خط أمحر بالنسبة 

لبالده يف النزاع مع أذربيجان.
يشار إىل أن الطرفان مازاال يتبادالن االتهامات حول خرق اهلدنة، 
فقد أعلن نائب قائد القوات اجلوية األرمينية، حبسب ما أفادت 
وكالة »أرمن برس«، أن قوات الدفاع اجلوي يف كاراباخ أسقطت 

.SU-25 طائرة حربية أذربيجانية من طراز
يف حني أشارت وزارة الدفاع يف اإلقليم الساعي إىل االنفصال، 
أن 49 من قواتها قتلوا خالل عمليات دفاعية ضد هجمات  إىل 
أذربيجانية امس االول، ما يرفع حصيلة القتلى إىل 604، وافيد 

بقصف أذري على عاصمة اإلقليم ستباناكريت.
دفعة جديدة من املرتزقة

بالتزامن، أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان عن وصول حنو 
يف  للمشاركة  جديدة  دفعة  يف  السوريني  املقاتلني  من   200
العملية العسكرية اليت انطلقت شرارتها منذ 27 سبتمرب املاضي. 
وأضاف أن عدد املقاتلني الذين وصلوا إىل أذربيجان ارتفع إىل 

.1650
الفصائل  عناصر  من   126 عن  يقل  ال  ما  مقتل  إىل  أشار  كما 

املوالية لرتكيا املشاركني بعمليات كاراباخ.
على صعيد متصل، نزح اآلالف من اإلقليم الذي يشهد صراعا هو 

األعنف منذ التسعينات.
يف  نادرين  أصبحوا  الذين  السكان  من  عدد  عثر  حني  يف 
كاراباخ،  ناغورني  األرمن يف  االنفصاليني  عاصمة  ستيباناكرت 
على واحدة من القنابل العنقودية غري املنفجرة احملظورة مبوجب 
معاهدة دولية، يف حديقة منزهلم بعد قصف أذربيجاني للمدينة 

وحميطها األسبوع املاضي.
ويف تقرير ُنشر، دان املدافع عن حقوق اإلنسان يف كاراباخ أرتاك 
بيغلريان، استخدام أذربيجان لصواريخ ذات الذخائر العنقودية ال 

سيما يف قصف ستيباناكرت أو شوشا أو حدروت.
إدانة دولية

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت يف اخلامس من تشرين األول 
القنابل،  تلك  باستخدام  املتعلقة  املعلومات  من  »تأكدت«  أنها 

الذي كشفته تسجيالت فيديو نشرتها مصادر أرمنية.
السكنية  املناطق  من حتديد  متكنوا  »خرباءها  إن  املنظمة  وقالت 
يف ستيباناكرت اليت مت تسجيل هذه اللقطات فيها وتعرفوا على 
ذخائر عنقودية من نوع آخر أيضا هي »إم95 دي بي سي آي ام« 
القوات األذربيجانية »،  إسرائيلية الصنع أطلقتها على ما يبدو 

حبسب بيان منظمة العفو الدولية.
واتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وزير خارجية تركيا، 
مولود جاويش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطالق النار »بتحريض 
أذربيجان على مواصلة القتال«، حبسب تصرحيات خاصة لوكالة 

»رويرتز«.
وقال رئيس وزراء أرمينيا إن »موقف تركيا من الصراع بشأن 
جنوب  منطقة  يف  نفوذها  توسيع  إىل  يهدف  كاراباخ  ناغورنو 

القوقاز«.
وأكد أنه على »أذربيجان وأرمينيا تقديم تنازالت يف أي حمادثات 

بشأن التوصل إىل تسوية«.
وذكر أنه يعتقد أن »أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية يف 
ناغورنو كاراباخ إذا مل تغري تركيا موقفها بشأن هذه القضية«.

هذا وأكد مصدر رئاسي فرنسي أن »إرسال تركيا مرتزقة سوريني 
إىل كاراباخ ليس عماًل بريئًا وال حمايدًا«.

وقال املصدر إن »تركيا ال تأخذ يف االعتبار أمن اآلخرين وال أمن 
االحتاد األوروبي ومصاحله«.

وأشار إىل أن »الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يتواصل مع 
تطورات  حول  األبيض  والبيت  بوتني  فالدميري  الروسي  نظريه 
كاراباخ«، فيما أعربت وزارة الدفاع الروسية عن قلقها من نقل 
»مسلحي مجاعات إرهابية« من الشرق األوسط إىل إقليم ناغورنو 

كاراباخ املتنازع عليه بني أرمينيا وأذربيجان.
ونقل وزير الدفاع الروسي لنظريه الرتكي قلق موسكو من إرسال 

مرتزقة إىل كاراباخ.
األقل  على   119 مقتل  اإلنسان  حلقوق  السوري  املرصد  وأكد 
من عناصر الفصائل السورية املوالية لرتكيا يف معارك ناغورنو 
كاراباخ، منذ أن زجت بهم أنقرة يف املعارك الدائرة بني أرمينيا 

وأذربيجان.

الكنيسة االسرائيلي يصادق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

قبل  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  االحتالل  رئيس حكومة  وقال 
مثله  أيام كثرية  تكن  »مل  اليوم  هذا  إن  التصويت،  عملية  بدء 
يف تاريخ إسرائيل«، مضيفًا أن »الكثري من الدول العربية تغري 
نهجها جتاهنا. إسرائيل اليت كانوا ينظرون إليها كعدو باتت اليوم 

حليفًا«.
وتابع: »ما أحدث هذا التحول، هو نضالنا ضد االتفاق النووي مع 

إيران«، على حد قوله.
إلبراز  التطبيع،  اتفاق  على  التصويت  فرصة  نتنياهو  واستثمر 
الذي يأتي ضمن سلسلة  بـ«اإلجناز  دوره يف حتقيق ما وصفه 

أكرب«، قائاًل: »إسرائيل حتت قيادتي أصبحت عظيمة تكنولوجيًا 
االقتصادية  قوتنا  بني  الدمج  وهذا  وسايربانيًا،  واستخباريًا 
قوة  منحنا  واالستخبارية،  العسكرية  وقوتنا  والتكنولوجية 

دبلوماسية كبرية«.
ونفى نتنياهو وجود بنود سرية يف اتفاق التطبيع، وذلك عقب 
طلب رئيس »جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع« تسفيكا هاوزر، من 
نتنياهو، احلصول على تقرير عن التفاصيل السرية لالتفاق، من 

أجل تنفيذ الرقابة الربملانية.
إن  قالت  اإلسرائيلية،  بوست«  »جريوزاليم  صحيفة  أن  ويذكر 
األجزاء  لشرح  الكنيست  أمام  املثول  لطلبات  رضخ  نتنياهو، 
»ولكن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  مع  التطبيع  التفاقية  السرية 
ليس قبل يوم اخلميس، عندما تصوت الكنيست بكامل هيئتها 

للموافقة عليها«.
السرية  األجزاء  عن  يكشف  لن  »نتنياهو  أن  الصحيفة  وذكرت 
أعضاء  تصويت  بعد  إال  الكنيست  يف  اإلمارات  صفقة  من 

الكنيست«.
وأشار نتنياهو إىل التقارب بني بعض الدول العربية وتل أبيب، 
وقال »قمنا بافتتاح السماء السعودية أمام الرحالت اجلوية اليت 
متر بني إسرائيل واهلند، وزرت مع زوجيت سلطنة عمان، والتقيت 
زعيم السودان، والتقيت يف وارسو 6 ممثلني من دول عربية، 
عنها  للكشف  الوقت  لقاءات سرية مل حين  أيضُا  هناك  وكانت 

بعد«.  
بني  املباشرة  غري  املفاوضات  نتنياهو  تناول  آخر،  سياق  ويف 
لبنان و »إسرائيل«، وقال إنه »طاملا يواصل حزب اهلل السيطرة 

على لبنان، فلن يكون هناك سالم حقيقي مع هذا البلد«.
اتفاق  على  وقعوا  و«إسرائيل«  والبحرين  اإلمارات  أن  يذكر 
برعاية  وذلك  املاضي،  أيلول  منتصف  يف  األسرلة«،  »التطبيع 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

ترامب يهدد بالرد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حبسب تقرير احملكمة.
وكانت وكالة بلومربغ قد توقعت أن حيصل االحتاد األوروبي على 

الضوء األخضر لفرض الرسوم.
بتقديم  االتهامات  املتحدة  والواليات  األوروبي  االحتاد  ويتبادل 
هلما،  التابعني  الطائرات  قانونية ملصنعي  غري  حكومية  مساعدة 
وكالهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة يف منظمة التجارة 

العاملية.
كان هذا أكرب مبلغ عقوبات مت السماح به حتى اآلن من قبل منظمة 
األوروبي لشركة  االحتاد  نتيجة مساعدة  العاملية، وكان  التجارة 
إيرباص، اليت اعتربت غري مناسبة مبوجب لوائح التجارة الدولية.

األوروبي  لالحتاد  مسحت   قد  العاملية  التجارة  منظمة  وكانت 
بفرض رسوم مجركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دوالر من 
السلع واخلدمات األمريكية سنويًا، على خلفية الدعم الذي تقدمه 

واشنطن لـ«بوينغ«.
واعتربت منظمة التجارة، اليت مسحت قبل سنة لواشنطن بفرض 
عقوبات على االحتاد األوروبي لدعمه »إيرباص«، أن املبلغ احملدد 
»يتناسب مع درجة وطبيعة اآلثار العكسية اليت مت حتديد وجودها« 
والنامجة عن مبالغ دعم أمريكية غري قانونية لشركة بوينغ، حبسب 

تقرير احملكمة.
وكانت وكالة بلومربغ قد توقعت أن حيصل االحتاد األوروبي على 

الضوء األخضر لفرض الرسوم.
بتقديم  االتهامات  املتحدة  والواليات  األوروبي  االحتاد  ويتبادل 
هلما،  التابعني  الطائرات  قانونية ملصنعي  غري  حكومية  مساعدة 
وكالهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة يف منظمة التجارة 

العاملية.
يف العام املاضي، مسحت منظمة التجارة العاملية بفرض عقوبات 
أمريكية بقيمة 7.5 مليار دوالر على السلع واخلدمات األوروبية.

كان هذا أكرب مبلغ عقوبات مت السماح به حتى اآلن من قبل منظمة 
األوروبي لشركة  االحتاد  نتيجة مساعدة  العاملية، وكان  التجارة 
إيرباص، اليت اعتربت غري مناسبة مبوجب لوائح التجارة الدولية.

منتجات  على   %25 بنسبة  عقابية  رسومًا  واشنطن  فرضت  ثم 
االحتاد األوروبي، مثل اجلنب وزيت الزيتون.

ورفعت الرسوم اجلمركية البالغة 10% على طائرات إيرباص إىل 
بالفعل قائمة  األوروبي  االحتاد  آذار املاضي. ووضع  15% يف 
باملنتجات األمريكية اليت ميكنه فرض رسوم عليها، من الكاتشاب 

إىل قطع غيار السيارات.
ومبجرد موافقة منظمة التجارة العاملية، ميكن أن يفرض االحتاد 
األول،  تشرين   27 من  بدءًا  اجلديدة  العقابية  الرسوم  األوروبي 
قبل أسبوع من االنتخابات الرئاسية األمريكية، بينما دعا كثري من 
قادة االحتاد األوروبي إىل فرض الرسوم على الفور إذا مل توافق 
القليل منهم أن  الرسوم اجلمركية، ويتوقع  إلغاء  واشنطن على 

تفعل ذلك.
وكان مصدر يف القطاع قد اعترب يف وقت سابق أن قرار منظمة 

التجارة العاملية »يفتح الباب للمفاوضات«.
ونظرًا لألزمة اليت جتد صناعة الطريان نفسها فيها، والتأثري الذي 
حيدث على »إيرباص« و«بوينغ«، فإن املعركة الطويلة اليت ترفع 
االحتاد  الطائرات ال ختدم مصاحل  أسعار  اجلمركية  الرسوم  فيها 

األوروبي أو الواليات املتحدة.
هذا هو احلال بشكل أكرب بالنسبة لشركة بوينغ، اليت تتطلع إىل 
استئناف مبيعات طائراتها من طراز »ماكس 737« مبجرد أن يتم 

السماح باستئناف الرحالت اجلوية.
ومت إيقاف تشغيل الطائرة منذ آذار  2019 بعد حادثني داميني 
أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، ما أدى أيضًا إىل توقف مبيعات هذا 
الطراز. وستجعل أي رسوم مجركية مئات الطائرات اليت طلبتها 

شركات الطريان األوروبية أكثر كلفة.

تأجيل االستشارات...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

التأجيل لتوفري متاهات إجيابية للتأليف كي ال يتم أسر البالد بني 
حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف ال يؤلف«.

وأّكدت »أّن الرئيس عون حريص على توفري اكرب عدد من التأييد 
ودقة  ألهمية  نظرًا  التشكيل  سيكلف  الذي  للرئيس  النيابي 
املهمات املطلوبة من احلكومة يف املرحلة املقبلة، واليت تتطلب 
من  أنه  اىل  اإلشارة  مع  تشرذمًا  وليس  عريضًا  وطنيًا  توافقًا 

األفضل أن يسمى الرئيس املكلف من قبل إمجاع مناطقي«.
ولفتت املصادر االنتباه »إىل أّن الرئيس أراد من خالل قراره ان 
يعطي فرصة إضافية لإلتفاق مع الرئيس املكلف إلنقاذ املبادرة 
الفرنسية، إنطالقًا من دعم رئيس اجلمهورية هلذه املبادرة واليت 
بعد  خصوصًا  املؤيدين  من  عدد ممكن  اكرب  اىل  تنفيذها  حيتاج 
التعثر يف املواقف حيال هذه املبادرة والتأجيل ميكن أن يعاجل 

هذه املسألة«.
وأوضحت هذه املصادر أّن اخلالف ليس على املبادرة الفرنسية 
وما حتتويه من نقاط الصالحية بل على طريقة تنفيذ هذه املبادرة 

األمر الذي يفرض مناخات إجيابية للعمل.
وتتساءل املصادر العونية، كيف ميكن لرئيس حكومة ايا يكن ان 
ينجح، اذا كلف بأكثرية ضئيلة، وميثاقية منسية؟ ثم كيف ميكن 

الي حكومة يشكلها ان حتظى بغطاء ميثاقي؟
وسعد  عون  ميشال  الرئيسني  الرئيسني  بني  اتصال  مت  وكان 
بني  قائمة  االتصاالت  وان  االستشارات،  تأجيل  قبيل  احلريري 
مصادر  عن  املعلومات  ونقلت  واحلريري.  بري  نبيه  الرئيس 
الرئيس احلريري انه »لن يسحب ترشيحه لرئاسة احلكومة، وكل 
ما تردد يف شأن حتديده مواعيد لذلك غري صحيح، وانه متمسك 

بتنفيذ املبادرة الفرنسية«.
وذكرت املصادر »ان التأجيل كان بهدف التعطيل ومعروفة اجلهة 
اليت تعطل التكليف والتأليف، لكن ال بد من خطوات إنقاذية عرب 

املبادرة الفرنسية اليت ال بديل هلا يف الوقت احلاضر«. 
وكشفب القيادي يف »املستقبل« مصطفى علوش ان الرئيس 
احلريري لن يتواصل مع احد هذا االسبوع، يف اشارة اىل اتصال 
»شخصية  بأنه  علوش  وصفه  الذي  باسيل،  جربان  النائب  مع 

هزيلة«، الذي خيطب وكأنه »قائد عسكري«.
على ان الالفت، هو ان »الثنائي الشيعي« ليس علىموجة واحدة 
من تأجيل االستشارات، ففي الوقت الذي اعرتض الرئيس نبيه 
تفهمًا  اهلل  حزب  ابدى  املشاورات،  تأجيل  على  بقوة  فيه  بري 

للخطوة، ومل يَر فيها نيات تعطيل او اعتبارات شخصية.
ومع تراجع االتصاالت العلنية املتعلقة بتشكيل احلكومة مأل معاون 
شينكر  ديفيد  األدنى  الشرق  لشؤون  األمريكية  اخلارجية  وزير 
الوقت جبولة على املسؤولني، فزار امس، رئيس جملس النواب 
نبيه بري يف عني التينة، وغادر من دون تصريح، وانتقل اىل دارة 
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جبنالط، ترافقه السفرية 

األمريكية يف لبنان دوروثي شيا، الذي أومل على شرفهما.

تقييد السحوبات باللرية
ماليًا، ناقش وفد مجعية املصارف برئاسة سليم صفري مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة االجراءات االخرية املتخذة لوضع سقوف 

لسحوبات املصارف النقدية باللرية من املصرف املركزي.
إىل   تهدف  املتخذة  االجراءات  ان  من  انطلق  النقاش  ان  وعلم 
على  املصارف  وزبائن  املواطنني  وحتفيز  السوق،  حركة  ضبط 
املصرفية،  والتحاويل  والشيكات  االئتمان  بطاقات  استخدام 
بالسيولة  تكون حمصورة  ان  دون  من  للزبائن  احلاجات  وتأمني 

النقدية.
التدابري  من  النوع  هذا  فإن  االجتماع،  عن  صادر  بيان  وحسب 
اليه  وتلجأ  استثنائية،  اوضاع  تفرضه  مؤقت  اجراء  بطبيعة  هو 
املصارف املركزية يف العامل ملكافحة التضخم واالرتفاع املفرط 

يف ارتفاع االسعار واخلدمات.

إطالق الكتلة الثورية
ميدانيًا، أطلق عدد من الناشطني بعد ظهر أمس االول، من ساحة 
الشهداء، »الكتلة الثورية«، معلنني عن أّنها »جسم سياسي جديد 
من رحم ثورة 17 تشرين بهدف محل مشاعل جديدة حملاربة مزاريب 
الفساد واحملاسبة، بدءا من جملس النواب وقانون انتخابي عادل 
تربوي  ونظام  موسعة  ادارية  والمركزية  اجتماعية  رعاية  ونظام 

حديث«.
»للكتلة  السياسية  الوثيقة  السبالوي نص  الناشط حسني  وتال 
الثورية« اليت تسعى اىل »بناء الدولة القوية اليت متتلك حصرية 
القوة والقرار عرب العمل على تطبيق قانون انتخابي عادل، قضاء 
اجتماعية  رعاية  نظام  موسعة،  ادارية  المركزية  ونزيه،  مستقل 
متقدم، نظام تربوي حديث يعتمد على التكنولوجيا، قانون احوال 

شخصية مدني اختياري وتطوير البنية البيئية«.
وبعد إطالق »الكتلة الثورية« وإضاءة املشاعل، انطلقت مسرية 
اللبنانية  األعالم  املشاركون  خالهلا  رفع  النواب،  جملس  باجتاه 
والفتات تطالب مبحاسبة الفاسدين، وسط تعزيزات أمنية للجيش 

وقوى األمن الداخلي ومكافحة الشغب.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـتفرقات

توّصل باحثون إىل أن نبات السبانخ ميكن أن يستخدم يف تشغيل 
الذكية  واهلواتف  الكهربائية  السيارات  املستخدمة يف  البطاريات 

واملعدات العسكرية وغريها...

الغذائية، ولكن  بالعناصر  بكونها خضروات غنية  السبانخ  تشتهر 
ميكنها  بل  فحسب،  بالطاقة  البشر  تزود  ال  أنها  وجدوا  العلماء 

تشغيل البطاريات كذلك.

وحبسب صحيفة »ديلي ميل«، حّول باحثون يف اجلامعة األمريكية 
تسريع  على  تساعد  كربونية،  نانوية  إىل صفائح  الورقي  الشكل 
اهلواء  وبطاريات  الوقود  خاليا  يف  األوكسجني  تقليل  تفاعل 

املعدني.

ووضع الفريق اخلضار يف عملية متعددة اخلطوات تضمّنت الغسل 
ناعم  مسحوق  إىل  يدويًا  وطحنها  بالتجميد،  والتجفيف  والعصر 

النتائج بالنيرتوجني. بقذائف اهلاون و<تنشيط< 

وتبني أن االبتكار القائم على النبات، يتفوق على احملفزات القائمة 
على البالتني، ويعتقد اخلرباء أنه ميكن استخدامه يف أي شيء من 

السيارات الكهربائية إىل اهلواتف الذكية واملعدات العسكرية.

واملعد  األمريكية  اجلامعة  يف  الكيمياء  أستاذ  زو،  شوزنغ  وقال 
أنه ميكن صنع  إىل  العمل  هذا  »يشري  البحثية:  للورقة  الرئيسي 

حمفزات مستدامة لتفاعل تقليل األكسجني من املوارد الطبيعية.

وميكن أن تنتج الطريقة اليت اختربناها حمفزات عالية النشاط قائمة 
على الكربون من السبانخ، وهي كتلة حيوية متجددة. ويف الواقع، 
نعتقد أنه يتفوق على حمفزات البالتني التجارية يف كل من النشاط 
واالستقرار. واحملفزات قابلة للتطبيق يف خاليا وقود اهليدروجني 

وبطاريات اهلواء املعدني«.

وال تتفوق الصفائح النانوية القائمة على السبانخ على اإلصدارات 
غري  أنها  أيضًا  الفريق  الحظ  بل  فحسب،  البالتني  على  القائمة 
مكلفة ومصدر طبيعي ميكن أن حيل حمل اخليارات السامة. وتعمل 
تيار كاف  اختزال األكسجني إلنتاج  احملفزات على تسريع تفاعل 

وتوليد الطاقة.

والبطاريات  الوقود  خاليا  للبحث:  العملية  التطبيقات  بني  ومن 
املعدنية اهلوائية، اليت تشغل املركبات الكهربائية وأنواع املعدات 

العسكرية.

وحترز أحباث أخرى تقدمًا مع مناذج أولية أخرى مصنوعة من نباتات 
تستخدم العشب واألرز.

ومع ذلك، فإن زو وفريقه هو أول من استخدم السبانخ، وقالوا 
إنها تتحمل درجات حرارة منخفضة وسهلة النمو - ما جيعل اخلضار 
الورقية مرشحا مثاليا. كما أنها غنية باحلديد والنيرتوجني، وهما 

عنصران أساسيان هلذا النوع من احملفزات.

عالية  تنتج حمفزات  أن  اختربناها  اليت  للطريقة  »ميكن  وقال زو: 
النشاط قائمة على الكربون من السبانخ، وهي كتلة حيوية متجددة. 
البالتني  على حمفزات  األداء  يتفوق يف  أنه  نعتقد  الواقع،  ويف 

التجارية يف كل من النشاط واالستقرار«.

أعلن قائد القوة البحرية للجيش اإليراني األدمريال حسني خانزادي, 
للمروحيات  حاملة  جديدة  حربية  سفينة  تدشني  قريبا  سيتم  بأنه 
والطائرات املسرّية وجمّهزة بالصواريخ واألسلحة االخرى, وقادرة 
على قطع املسافة حول الكرة االرضية 3 مرات من خالل التزود 

بالوقود مرة واحدة.
وحبسب وكالة »أنباء فارس« قال األدمريال خانزادي يف تصريح 
جنوب  هرمزكان  حمافظة  مركز  بندرعباس,  مدينة  يف  للصحفيني 
إيران »إننا سنشهد بالتأكيد خالل األشهر القادمة إزاحة الستار عن 
جمموعة من املنجزات اجلديدة للقوة البحرية أحدها املدمرة »دنا« 
القيمة  الدفاعية  القوة  من  جزًء  وتعد  متاما  الصنع  وطنية  وهي 

للجمهورية االسالمية االيرانية مع امكانية االحبار يف احمليط«.
 واضاف خانزادي إن، »هذه السفينة تضيف طاقة جديدة ملواجهة 

التهديدات املتعلقة بااللغام يف البحر والساحل«.  
كما وأشار إىل أنها قادرة على قطع املسافة حول الكرة االرضية 
بالوقود مرة واحدة، مما جيعلها قادرة  التزود  3 مرات من خالل 
على البقاء يف احمليطات فرتة طويلة وتوفر دميومة دفاعية وامنية 

يف املنطقة.«
وختم قائد القوة البحرية للجيش االيراني كالمه قائال، »ان هذه 

املعدات ختدم ارساء االمن يف البحر لدول املنطقة والعامل«.

سفينة حربية إيرانية تدور حول 
الكرة األرضية 3 مرات
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»السبانخ«.. لتشغيل 
السيارات واهلواتف وغريها!؟

اجليش الروسي خيترب صاروخ »تسريكون« 
فوق الصوتي، والرئيس بوتني يصف 

االختبار بأنه حدث فائق األهمية لروسيا

لصاروخ  الناجح  االختبار  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  وصف 
»تسريكون«  بأنه حدثًا فائق األهمية لروسيا.

أخرب  أن  بعد  غرياسيموف  فالريي  الروسية  األركان  رئيس  وقال 
الرئيس بوتني بنجاح اختبار صارخ »تسريكون« فوق الصوتي، إن 
الروسية ستزود بصواريخ »سريكون«  البحرية  »سفن وغواصات 

فوق الصوتية بانتهاء االختبارات.
وأشار إىل أن صاروخ »تسريكون« اخترب يف حبر بارينتس واصاب 

هدفه بدقة على مسافة 450 كم منطلقًا بسرعة تزيد على 8ماخ.
وكان مصدر يف وزارة الدفاع الروسية، قال لوكالة »سبوتنيك« 
يف وقت سابق، إن غواصات األسطول الشمالي الروسي تعتزم 
تنفيذ عمليات إطالق جتريبية لصواريخ »تسريكون« فرط الصوتية 

من حتت املياه، يف اخلريف املقبل.
ثانية،  القادم، جتربة  ربيع  إجراء يف  املقرر  »من  املصدر:  وقال 
العام ستتم من األدمريال جورشكوف،  التجربة األوىل هذا  ولكن 

االختبارات ستستمر«.
الروسي،  الرئيس  قال  املاضي،  األول  كانون  ديسمرب/   2 ويف 
فالدميري بوتني، إن تعزيز قدرات القوات البحرية الروسية تعتمد، 
الستخدام  وغواصات جمهزة  فرقاطات  دخول  على  كبري،  حد  إىل 

صواريخ »تسريكون« اخلدمة يف األسطول احلربي.

أمجع مراقبون لالنتخابات األمريكية، أن أكثر ما خطف األضواء يف 
هي  هاريس،  وكاماال  بنس  مايك  بني  أمس  جرت  اليت  املناظرة 
ذبابة جتولت يف جو القاعة إىل أن هبطت على رأس بنس املشتعل 

بالشيب، وبقيت طوال دقيقتني بال حراك.
املشهد  خطفت  أدناه،  املعروض  الفيديو  يف  نراها  اليت  الذبابة 
وأبعدت االهتمام عن مضمون قضايا النقاش، ومسحت للمصورين 
ووسائل  التواصل  مواقع  بها  اكتظت  صور،  والتقاط  برصدها 

اإلعالم يف معظم العامل، وأثارت آالف التعليقات املتنوعة.
من التعليقات، تغريدة كتبها الصحايف الرياضي Scott Hanson يف 
»تويرت« وقال فيها: »يا هلا من مفاجأة.. فوكس نيوز تقول إن 
بينس فاز. وتقول إم إس إن بي سي إن الفائزة باملناظرة كانت 
الذبابة«،  حليف  كان  الفوز  أن  فيؤكد  تويرت  أما  هاريس.  كاماال 
فيما كتب تويرتي آخر: »فازت الذبابة باملناقشة دون أدنى شك. 
الثاني«، فيما كانت  لكن كاماال هاريس كانت قريبة يف املركز 
تغريدة Bill Kristol الشهري بتأسيسه موقع The Bulwark اإلخباري 
هم  برأيي  »الفائزون  بقوله:  أكثر،  هادفة  احملافظ،  األمريكي 
السناتور هاريس، ثم الذبابة بالدرجة الثانية، وبنس يف الثالثة«، 

وفق تعبريه.
واستغل املرشح الرئاسي جو بايدن احلادث، وكتب تغريدة مرفقة 
بصورة له وهو ممسك مبضرب لقتل الذباب، وقال: »تربع خبمسة 
دوالرات للمساعدة يف إطالق هذه احلملة« فيما مل يصدر أي تعليق 
بعد من بنس نفسه. إال أن بعض مؤيديه علقوا بقوهلم إن الذباب 

يقرتب إمجاال من احللوى.

ذبابة حتط على رأس بنس أثناء 
املناظرة وختطف األضواء

يف  بلد  أول  للقمح،  عاملي  مصّدر  رابع  وهي  األرجنتني،  باتت 
العامل جييز تسويق نوع من القمح املعّدل جينيًا، حبسب ما أعلنت 

السلطات.
اجمللس  عن  املاضي  االسبوع  من  اخلميس  بيان صادر  وجاء يف 
الوطين للعلوم والتكنولوجيا التابع للحكومة »إنه أول ترخيص يف 
العامل« لقمح معّدل جينيا مقاوم للجفاف، لكن »بغية تسويقه يف 
األرجنتني، ينبغي االستحصال على موافقة من الربازيل، وهي أكرب 

سوق للقمح األرجنتيين«.
األرجنتينية  القمح  صادرات  من   %45 بيعت   ،2019 العام  ويف 
املقّدرة بنحو 11,3 مليون طن إىل الربازيل. واألسواق الرئيسية 

األخرى هلذا املنتج هي إندونيسيا وتشيلي وكينيا.
وأتى تطوير هذا النوع املقاوم من القمح املعروف بـ »اتش بي 4« 
مثرة تعاون بني القطاعني العام واخلاص قائم منذ 15 عاما بني 

شركة »بيوسرييس« وجامعة ليتورال الوطنية
وخالل التجارب اليت أجريت يف احلقول يف السنوات العشر األخرية، 
ساهم هذا النوع من القمح يف حتسني احملاصيل مبعّدل 20 % يف 

حال اجلفاف.
»بيوسرييس«، يف  لشركة  العام  املدير  تروكو،  فيديريكو  وقال 
مقال نشر يف صحيفة »كالرين« األرجنتينية »علينا اآلن أن نقنع 
العامل بأنه صنف جّيد جّدا ونفتح أسواقا هلذا القمح الذي يشّكل 

ثورة تكنولوجية«.
غري أن جمموعة من اخلرباء من املعهد الوطين للبذور أعربت عن قلقها 
من هذه املوافقة، مشرية يف مقال إىل أنه ما من بلد يوافق على 

استخدام القمح املعّدل جينيا »بسبب رفض املستهلكني له«.

هذه أول دولة يف العامل جتيز 
تسويق قمح معّدل جينيا
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 تناول األسربين يوميا قد يؤدي إىل زيادة 
منو وانتشار السرطانات لدى كبار السن

أظهرت دراسة أن تناول جرعة منخفضة من األسربين يوميا قد 
يزيد من خطر تقدم وانتشار وكذلك الوفاة املرتبطة مبرحلة متقدمة 

من السرطان لدى املسنني.
الطب  بكالوريوس  على  احلاصل  ماكنيل،  ج.  جون  ودرس 
وزمالؤه،  بأسرتاليا،  ملبورن   موناش يف  جامعة  من  واجلراحة، 
االستخدام اليومي لـ100 ملغ من األسربين لدى 16703 أسرتاليا 
)تبلغ أعمارهم 70 عاما وما فوق( و2411 مشاركا أمريكيا )تبلغ 
أعمارهم 65 عاما وما فوق(، يف املتوسط   4.7 سنوات، خضعوا 

لدواء وهمي خالل التجربة.
وكان مجيع املشاركني خاليني من اإلعاقات اجلسدية أو اخلرف 
أو أمراض القلب واألوعية الدموية. ووقع تقييم حاالت السرطان 

والوفيات.
بينما حدثت  األسربين،  حالة سرطانية يف جمموعة   981 وحدثت 

952 حالة يف جمموعة الدواء الوهمي.
والحظ الباحثون وجود ارتباط بني تناول األسربين يوميا وحدوث 
الرابعة يف مرضى  املرحلة  التقدم إىل تشخيص  أو  ورم خبيث 

.)cancer incidence( السرطانات احلادثة
وباإلضافة إىل ذلك، وجد الباحثون أن لدى املرضى خطرا متزايدا 
الثالثة.  املرحلة  عند  لديهم  السرطان  مرحلة  كانت  إذا  للوفاة 
مجيع  حدوث  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  وجود  يالحظ  ومل 
السرطانات  مجيع  أو  الدم  سرطان  مثل  احلادثة،  السرطانات 

األخرى.
وكتب الباحثون: »التفسريات احملتملة هلذه النتيجة تشمل قمع 
األسربين )أو تثبيطه( املضاد لاللتهابات أو االستجابات املناعية 
الالحقة«.  املرحلة  يف  واالنتشار  النمو  على  للسيطرة  احلامسة 
وأضافوا: »قد يكون مثل هذا التأثري واضحا بشكل خاص بني 
السكان األكرب سنا الذين قد تكون املناعة الكامنة ضد األورام 

لديهم معرضة بالفعل للخطر«.

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تستمر فيها مستويات 
السكر يف الدم يف االرتفاع، ما يستدعي إجياد طرق سهلة للحفاظ 

على استقرارها لتجنب املضاعفات.
ويعرف سكر الدم، أو اجللوكوز، بأنه السكر الرئيسي املوجود يف 
الدم. وحيصل اجلسم على نسبة السكر يف الدم من تناول الطعام 

وهو ضروري للطاقة والعناصر الغذائية.
ومع ذلك، ميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر يف الدم إىل 

تلف األوعية الدموية اليت تزود األعضاء احليوية.
مكلفا  البطن،  يف  املوجود  العضو  البنكرياس،  يكون  ما  وعادة 

بإفراز اإلنسولني لتنظيم مستويات السكر يف الدم.
وإذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني، فإن البنكرياس ال 
يوفر كمية كافية من اإلنسولني لتنظيم نسبة السكر يف الدم أو ال 

متتص اخلاليا اإلنسولني الذي ينتجه بشكل كاف.
ونتيجة لذلك، يتعرض مرضى السكري بشكل غري متناسب خلطر 

ارتفاع مستويات السكر يف الدم.

ومع ذلك، هناك طرق ميكنك من خالهلا خفض مستويات السكر يف 
الدم عن طريق اختاذ قرارات غذائية صحية.

تتميز خبصائص  الغذائية  العناصر  أن بعض  إىل  الدالئل  وتشري 
يعرف  أو كما  الربي  التوت  أهمها  الدم،  السكر يف  نسبة  خفض 

أيضا بالتوت األزرق.
يستخدم  شائع  عشيب  عالج  هو  الربي  التوت  أن  األحباث  وتظهر 
الدم لدى األشخاص املصابني بداء  خلفض مستويات السكر يف 

السكري من النوع الثاني.
التوت )حيتوي ما يعادل  أن مستخلص  الدراسات  إحدى  وذكرت 
50غ من التوت الطازج( يقلل من مستويات السكر يف الدم لدى 
البالغني املصابني بداء السكري من النوع الثاني بشكل أكثر فعالية 

من العالج الوهمي.
وأظهرت دراسة أخرى استمرت مثانية أسابيع أن اتباع نظام غذائي 
البالغني  لدى  اإلنسولني  إفراز  من  يزيد  الطازج  بالتوت  غين 
املصابني مبتالزمة التمثيل الغذائي، وهي جمموعة من احلاالت اليت 
تزيد من خطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية 

وأمراض القلب.
ويعتقد اخلرباء أن التوت مينع تعطيل وامتصاص الكربوهيدرات يف 

األمعاء، على غرار بعض األدوية اخلافضة للسكر يف الدم.
وميكن أن تسبب الكربوهيدرات ارتفاعا يف نسبة السكر يف الدم 

ألنها تتحلل إىل جلوكوز سريعا نسبيا.
وتشري الدراسات اليت أجريت على احليوانات إىل أن األنثوسيانني 

فاكهة ميكن إلدراجها يف النظام الغذائي حتسني 
اإلنسولني وختفيض نسبة السكر يف الدم

تعد النوبة القلبية جتربة صحية خطرية، وحتدث عندما ينقطع تدفق 
ما جيعل  الدم، وهو  عادة بسبب جتلط  القلب فجأة،  إىل  الدم 

معرفة العالمات التحذيرية أمرا بالغ األهمية.
وقد يكون شخص ما معرضا خلطر اإلصابة بنوبة قلبية مميتة، أو 
احتشاء عضلة القلب، إذا ظهرت جمموعة من األعراض اليت ميكن 

اخللط بينها وبني حاالت أخرى.
الرجال،  عن  املختلفة  األعراض  بعض  تطوير  إىل  النساء  ومتيل 

وفقا ملوقع Healthline الطيب.

وقد يتم اخللط بسهولة بني هذه األعراض وشيء أقل خطورة، 
ولكن ميكن أن يكون سببها يف الواقع مرض القلب التاجي.

وحذر تقرير جديد من ثالث عالمات هي: الدوخة املستمرة، وأمل 
الفك غري املربر، والشعور بالدوار، كونها ميكن أن تكون مجيعها 

نامجة عن خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

ويف حني أنه من غري احملتمل أن تكون األعراض مرتبطة بأمراض 
ظهورها  سبب  ملعرفة  الطبيب  زيارة  تتطلب  أنها  إال  القلب، 

احلقيقي.

جتد  أو  جدا  متعبا  كنت  »إذا   :Healthline موقع  تقرير  وأضاف 
صعوبة يف التقاط أنفاسك بعد جمهود بسيط، فقد تكون لديك 
أعراض مرض القلب. وعادة ما ختف هذه األعراض مع الراحة«.

أعراض خمتلفة عن  من  النساء  تعاني  ما  »غالبا  التقرير:  وتابع 
الرجال. على سبيل املثال، قد تعاني النساء من الغثيان والقيء 
والدوخة  والشحوب  البارد  والتعرق  الفك  وآالم  الظهر  وآالم 
وضيق التنفس والدوار ونوبات اإلغماء. وقد ال تتعرف النساء 
على أعراض أمراض القلب. وذلك ألن أعراضهن قد حتدث أيضا 

مع أمراض أخرى أقل خطورة«.

ولكن جملرد إصابتك بالدوار، فهذا ال يعين بالضرورة أنك تعاني 
من نوبة قلبية، حيث أن الشعور بالدوار شائع جدا، ومن الطبيعي 
أن تشعر بعدم التوازن يف بعض األحيان. وجيب عليك التحدث 

إىل الطبيب إذا مل ختتف الدوخة.
وقد يكون هذا العارض ناجتا عن اخنفاض يف ضغط الدم، أو 

مشكلة يف األذن، أو حتى من اآلثار اجلانبية لبعض األدوية.
وتشمل أعراض النوبة القلبية األكثر شيوعا أملا شديدا يف الصدر، 

وأملا منتشرا يف الذراع، وشعورا مفاجئا بالدوار الشديد.

3 أعراض شائعة يتجاهلها الكثريون 
قد تشري إىل خطر النوبة القلبية

املوجود يف التوت قد حيفز أيضا إفراز اإلنسولني.
إىل  التوت  وإضافة  الكربوهيدرات  تناول  تقليل  إىل  وباإلضافة 
نظامك الغذائي، جيب عليك ممارسة الرياضة مبا ال يقل عن 2.5 

ساعة من النشاط يف األسبوع.

 2020 األول  تـشرين   17 Saturday 17 October 2020الـسبت 
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NSW PUBLIC SERVICE TO 
LEAD OFFICE RETURN
-   Public Servants across 
the NSW Government will 
begin returning to work 
in the office in coming 
weeks as part of a COVID 
Safe transition.
-     Flexible working ar-
rangements, including 
staggered start and finish 
times, will be in place to 
allow as many workers to 
return to their offices in a 
COVID Safe manner, pro-
viding a major boost for 
the Sydney economy.
-     Department managers 
will be tasked with ensur-
ing staff follow a COVID-
19 Safety Plan and utilise 
flexible rostering where 
possible to allow travel on 
public transport outside 
of peak hours.

STATEMENT ON THE 
2020-21 FEDERAL BUD-
GET
-     NSW Treasurer Domi-
nic Perrottet tonight wel-
comed the Federal Gov-
ernment’s job-creating 
budget which provides 
significant tax relief for 
hard working Australians, 
supports businesses, and 
boosts investment in key 
infrastructure projects 
across NSW.
-   Mr Perrottet com-
mended federal coun-
terpart Josh Frydenberg 
and Prime Minister Scott 
Morrison for delivering 
a budget which provides 
“support and hope” for 
Australians in the midst 
of the most challenging 
economic environment in 
a generation.

-     The NSW State Budget 
will be delivered on No-
vember 17.
$750 MILLION RPA HOS-
PITAL REDEVELOPMENT 
FAST-TRACKED
-   The $750 million rede-
velopment of Royal Prince 
Alfred Hospital has been 
brought forward by one 
year, after the NSW Gov-
ernment accelerated the 
project.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian said early and en-

abling works are expect-
ed to begin in the next 
six months on the major 
redevelopment which will 
be a game-changer for 
staff and patients.
-     The new hospital build-
ing is expected to open to 
patients in 2026-27.
 NSW GOVERNMENT FI-
NALISES KOALA SEPP
-    The NSW Government 
has agreed on the details 
of the koala protection 
policy, which strikes a 
balance between safe-
guarding the future of our 
national icon while ensur-
ing certainty for farmers.
-   Amendments to the 
State Environmental Plan-
ning Policy (Koala Habitat 
Protection) 2019 (Koala 
SEPP) and the Local Land 
Service Act 2013 were 
agreed to by ministers.
-    Acting Deputy Pre-
mier Paul Toole said the 
agreement is a balanced 
outcome that will protect 
koalas, protect their habi-
tat and protect farmers’ 
property rights.
OUTDOOR DINING COM-
ING SOON
-    Summer is coming and 
outdoor spaces are being 
opened up for alfresco 
drinking and dining just 
in time for the warmer 
weather with the NSW 
Government slashing red 
tape to allow quicker ap-
proval times for venues.
-    Minister for Customer 
Service Victor Dominello 
said government agencies 
are getting the “Alfresco 
Job” done, allowing the 
new measures to be rolled 
out first in The Rocks from 
16 October and in the city 
from November 1 for a 12-
month pilot.
-    Consultation is now 
open for feedback on 
the proposed changes to 
the codes SEPP to allow 
pubs, small bars and cul-
tural venue with a food or 
drink outlet to participate 
in the outdoor dining trial 
in the City of Sydney.
NEW RECRUITS HIT 
THE BEAT ACROSS THE 
STATE
-   Police Commands and 

FW: NSW Government Weekly Update - 9 October 2020

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

Districts across NSW will 
be boosted with the addi-
tion of 192 police recruits 
after they were sworn in 
as probationary consta-
bles in Goulburn.
-    The Minister for Police 
and Emergency Services 
David Elliott joined NSW 
Police Force Commission-
er Mick Fuller APM to wel-
come the newest recruits 
to the Force at a private 
Attestation ceremony. 
-     After completing eight 
months of training, the 
new probationary con-
stables will start at Police 
Area Commands and Po-
lice Districts across the 
state from next Monday 
12 October 2020.
NO BRIDGE TOO FAR FOR 
LIGHT RAIL PROJECT
-    Six new bridges will 
be built and another five 
bridges modified in the 
Greater Parramatta area, 
as part of the Parramatta 
Light Rail works.
-     Minister for Transport 
and Roads Andrew Con-
stance said the bridges 
at Westmead, Parramatta, 
Camellia, Rosehill and 
Dundas will support dual-
track light rail as well as 
an active transport link.
-    The Parramatta Light 
Rail will connect West-
mead to Carlingford via 
the Parramatta CBD and 
Camellia, and is expected 
to open in 2023.
 $341 MILLION CONCORD 
HOSPITAL BOOSTS CA-
PACITY
-    Concord Hospital’s $341 
million redevelopment is 
on track for completion, 
with the eight-storey Clin-
ical Services Building set 
to transform healthcare in 
the inner west.
-    Health Minister Brad 
Hazzard and Member for 
Drummoyne John Sidoti 
visited the site for a tra-
ditional topping out cere-
mony to mark the building 
reaching its highest point. 
-     Mr Hazzard said the 
Clinical Services Building 
will have more than 200 
inpatient beds, with just 
over 550 beds across the 
campus, an increase of 

more than 100 from previ-
ously.
MARITIME CASH SPLASH 
CREATES HUNDREDS OF 
JOBS
-    A $205 million invest-
ment in maritime infra-
structure and safety up-
grade projects will create 
nearly 1300 jobs across 
the state.
-    Minister for Transport 
Andrew Constance said 
the stimulus funding to 
improve access and ame-
nities was particularly im-
portant with boating activ-
ity at an all-time high.
-    The funding will go to 
priority areas, including:
* Regional maritime infra-
structure
* Regional dredging
*   Ferry wharf upgrades
* Maritime property im-
provements.
NEW LAWS TO EMPOW-
ER LANDOWNERS AND 
NSW RFS TO MANAGE 
BUSHFIRE RISK
-    The NSW Government 
has announced that it will 
introduce laws to simplify 
rules for landowners seek-
ing to mitigate bushfire 
risks on their properties 
and give the NSW Rural 
Fire Service Commission-
er sweeping new powers 
to direct hazard reduction 
activities. 
-     Minister for Police and 
Emergency Services Da-
vid Elliott said the Rural 
Fires Act 1997 would be 
amended to allow rural 
landowners to clear up to 
25 metres on their prop-
erty from the boundary 
without onerous approv-
als.
-   which resides on the 
site for the future Mu-
seum, will be moved to a 
new site in North Parra-
matta, providing the com-
munity with better access 
while restoring it to its for-
mer glory.
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Scott Morrison has defend-
ed tax cuts for high income 
earners, declaring FIFO min-
ers in Queensland earning 
$180,000 are not rich and 
should not be regarded as in 
the same class as “merchant 
bankers” in Sydney.
The Prime Minister, who earns 
over $500,000-a-year was 
asked to nominate “what’s 
rich?” during a press confer-
ence in Queensland today af-
ter he was asked to comment 
on tax cuts for high income 
earners that come into force 
in 2024.
It follows Labor leader An-
thony Albanese hinting that 
he could scrap the tax cuts 
for the rich if he wins the next 
election.
“I don’t know what the Labor 
Party thinks a high income is, 
but I can tell you we’re stand-
ing here in Rockhampton and 
I remember when Bill Shorten 
went to the last election, he 
went up to Gladstone and 
he talked to people up there 
and he wouldn’t tell them the 
truth,” Mr Morrison said on 
Wednesday.
“And, you know, he was talk-
ing about people who work in 
the heavy industry sectors of 
this country. It’s hard work, 
you’re away from your fami-
lies. It’s fly in and it’s fly out. 
And you do earn a bit more 
when you’re doing that.
“But I tell you what, you put a 
bit of it away, too. And I don’t 
think they should be pena-
lised and treated like they’re 
some merchant banker in 
Sydney. They’re not, they’re 
hardworking people working 
out on mines and difficult 
parts of the country. I think 
they deserve a tax cut.”
Mr Morrison accused Labor 
of trying to “pull the rug’’ out 
from under families promised 
the tax cut.
“I took it to the last election. 
Australians backed me on it 
and we legislated in the Par-
liament,’’ the Prime Minister 
said.
  “Now, the Labor Party wants 
to pull the rug from under 
that. There’s no surprise in 
that. If you can’t work out 18 
months after an election or 
thereabouts that they were 
dud policies, you never will, 
and you’ll never be able to 
believe anything they say on 
taxes going forward.”
Do you think people who earn 
$180,000 are “rich”?

Do you think people who earn 
$180,000 are “rich”?
Heck yes - they are positively 
rolling in it
No, that’s not that much mon-
ey these days
It depends how you live
Australian National Univer-
sity associate professor Ben 
Phillips told news.com.au 
that there was no doubt that 
any worker earning $180,000 
was “doing pretty well.”
“The average income for a 
worker is around $85,000. 
The median would be more 
like $60,000. If you’re earning 
$180,000 you’re in the top 4 
per cent of incomes or there-
abouts.
“Household income is a little 
different. It’s more around 
$100,000 on average but the 
median would be lower.”
Labor leader Anthony Alba-
nese hinted on Monday night 
that he may repeal these tax 
cuts if he wins the next elec-
tion.
But asked to clarify with a 
“yes or a no” if an income of 
$180,000 is considered high-
income, Mr Albanese said to-
day some families would still 
struggle on that amount.
“Well, quite clearly, in terms 
of if it’s a family income, 
many people on that amount 
will be struggling with a mort-
gage, with the bills they have 
to pay,’’ he said.
“The fact is that I defined my-
self as being high-income. 
I’m about opportunity. I’m 
about opportunity. I’m here 
with a policy that’s been criti-
cised for helping people on 
$180,000. I make no apolo-
gies for the fact that we’re do-
ing that with this proposal.”
Labor’s new childcare policy 
would deliver windfall games 
to high income families that 
in some cases could be equal 
to the $11,000-a-year tax cuts 
for families with a combined 
income over $300,000.
That’s because those fami-
lies currently receive no child 
care assistance of any kind 
and are asked to pay their 
own way.
Asked if he had any future 
plans to offer parents relief 
on childcare fees, Mr Morri-
son noted that the Coalition 
was offering these families 
tax cuts.
“Parents pay tax and all par-
ents get tax cuts. It’s not just 
workers that get a tax cut,’’ 
the PM said.

Prime Minister Scott Morrison says people 
who earn $180,000 aren’t ‘rich’
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Gladys Berejiklian has re-
fused to resign over the 
bombshell revelation she 
had a secret romance with 
a former MP under inves-
tigation for corruption.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has declared: “I 
won’t resign” over bomb-
shell revelations that she 
conducted a clandestine 
relationship with a former 
MP who is now the subject 
of a corruption probe.
After confessing for the 
first time that she was in 
a “close, personal rela-
tionship” with the father 
of two, Ms Berejiklian has 
declared she has no in-
tention of standing down 
as premier.
“I’m an intensely private 
person and without ques-
tion, I stuffed up in my 
personal life,” Gladys said 
in a press conference on 
Monday afternoon.
“It’s very difficult for 
someone in my position 
to have a private and per-
sonal life, and I’m very up-
set at what has transpired. 
But I want to make this as-
surance to the people of 
New South Wales - I have 
always put the public first. 
I have always made sure 
the public interest is first 
and foremost paramount 
in every single thing that 
I do.
“The integrity of the role 
I have - the office that I 
hold - is the greatest privi-
lege of my life. And whilst 
I have made this mistake 
in my personal life, I in-
tend to serve the people 
of New South Wales to the 
best of my ability. That’s 
what I’ve always done. 
I’ve sacrificed my life to
public office, and I’m 
proud of that.”
There is no suggestion 
of wrongdoing by Ms Be-
rejiklian according to the 
Independent Commission 
Against Corruption, but 
her colleagues are seri-
ously questioning her 
judgment today over the 
revelations of a secret re-
lationship.
She refers to the disgraced 

former MP in phone calls 
as her “numero uno.”
Ms Berejiklian told the in-
quiry the secret relation-
ship began after the 2015 
election and she had not 
ceased contact with him 
until she appeared at a 
private ICAC hearing in 
August. Their last conver-
sation was on September 
13.
Earlier, Ms Berejiklian 
said she was “shocked 
and disturbed” by the evi-
dence to ICAC about the 
activities of her former 
boyfriend.
“I can’t tell you what I 
felt. Beyond shocked. 
Shocked, disgusted, let 
down. All of the above.”
But during one inter-
cepted phone call played 
at the ICAC hearing Ms 
Berejiklian told Mr Magu-
ire: “I don’t need to know 
about that bit” when the 
pair discussed a lucrative 
business deal during a 
private phone call.
Ms Berejiklian was repeat-
edly asked today if she 
was telling him to keep 
her in the dark because 
she didn’t want to know 
what he was doing be-
cause it might have con-
sequences for her public 
duties.
In evidence to the Inde-
pendent Commission 
Against Corruption, Ms 
Berejiklian tried to down-
play the exchange insist-
ing she may have been 
“bored” and wasn’t tell-
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Gladys Berejiklian, Daryl Maguire: NSW Premier speaks about affair

ing him to limit the infor-
mation he told her.
“Perhaps I was bored and 
busy and wanted to move 
on,’’ she said.
The day before the pair 
had discussed Mr Magu-
ire’s financial difficulties 
and his hopes that the 
deal would help him pay 
off his debts.
For a woman who has 
cultivated an image as a 
goody two shoes, NSW 
Premier Gladys Berejik-
lian’s big reveal she was in 
a secret relationship with 
Mr Maguire has rendered 
most of her colleagues 
simply speechless.
There is now speculation 
that Attorney-General, 
Mark Speakman, and 
Treasurer, Dominic Per-
rottet are emerging as top 
contenders for the role of 
NSW Premier if Ms Bere-
jiklian resigns.
Senior sources within the 
party told The Australian 
she cannot continue in 
her role as Premier, af-
ter revealed she was in a 
close personal relation-
ship with former Wagga 
Wagga Liberal MP Daryl 
Maguire — the man at the 
centre of a corruption in-
quiry.
“You can’t be f***ing a guy 
involved in (alleged) high-
level government corrup-
tion and survive it. She’s 
gone for all money,” one 
source said.
As private phone calls be-
tween the pair were played 

to her in the witness box 
today, she flinched as Mr 
Maguire let the f-bombs 
fly during the discussion 
that was secretly inter-
cepted by the corruption 
watchdog.
Mr Maguire can be heard 
delivering a lengthy 
monologue complain-
ing “they’re all sucking 
people’s dicks” and “they 
can get f**ked”.
But her ex-boyfriend’s 
bad language is the least 
of her problems today 
given the dramatic revela-
tions at the ICAC hearing.
Even harder to swallow 
is the revelation that she 
continued that “close, 
personal relationship” 
after she demanded he 
resign from Parliament in 
disgrace two years ago.
In July 2018, the New 
South Wales Premier 
urged Mr Maguire to re-
consider his position 
in politics after secret 
phone recordings of him 
discussing potential de-
veloper “dividends” were 
played at another Sydney 
corruption inquiry.
Ms Berejiklian said she 
felt “deep disappoint-
ment” after learning of 
the recordings, but didn’t 
bother to tell voters or 
colleagues she was in 
a “close, personal rela-
tionship” with him at the 
time.
“Whilst it is for Mr Magu-
ire alone to determine 
whether he stays on as 

the elected member until 
next March, I would en-
courage him to think care-
fully as to whether he can 
effectively represent the 
people of Wagga Wagga 
from here on in,” Berejik-
lian said in a statement at 
the time.
Those comments are now 
seen in an entirely differ-
ent light given she was 
conducting a secret rela-
tionship with him at the 
time.
At the time, Mr Maguire 
had quit the Liberal par-
ty two days earlier, after 
the ICAC inquiry heard 
telephone conversations 
of him trying to arrange 
a “dividend” for helping 
arrange a multi-million 
property sale to a Chinese 
developer.
But instead of resigning 
effective immediately, Mr 
Maguire announced he 
would stay on but retire at 
the next election.
“I do apologise — I did 
breach a very strict code 
of conduct and I have to 
suffer the consequences 
but I won’t put the taxpay-
er to the cost of having a 
by-election — I think that 
unreasonable and I think 
it’s a cost the taxpayer 
doesn’t need,’’ he said.
He ultimately resigned 
from Parliament in Au-
gust, 2018. But according 
to Ms Berejiklian’s own 
evidence she continued 
her relationship with Mr 
Maguire until recently 
when she knew there was 
a full-blown ICAC inquiry 
into his activities.
The NSW Independent 
Commission Against 
Corruption (ICAC) is in-
vestigating allegations 
that, from 2012 to August 
2018, Mr Maguire en-
gaged in conduct that in-
volved a breach of public 
trust by using his public 
office, involving his duties 
as a member of the NSW 
Parliament, and the use of 
parliamentary resources, 
to improperly gain a ben-
efit for himself and/or en-
tities close to him. These 

entities included G8way-
international/G8wayinter-
national Pty Ltd and as-
sociated persons.
The NSW Premier has told 
the inquiry that she “did 
not care” about Mr Magu-
ire’s financial position 
and had “never relied on 
anybody else in my life”.
“If you’re suggesting that 
I cared about his finan-
cial position, I reject that 
completely. I did not care. 
That was his business, it 
had nothing to with me,’’ 
she said.
“I’ve never relied on any-
body else in my life. And I 
wouldn’t start then.”
However, she conceded 
that Mr Maguire was “ob-
sessed” with his financial 
position and that they dis-
cussed it in relation to his 
exit from politics.
“Absolutely, he was ob-
sessed with it. Yeah,’’ she 
said.
Looking back, Ms Bere-
jiklian said she did not 
believe Mr Maguire had 
been entirely truthful with 
her over his financial po-
sition.
“Looking back, I’m not 
sure whether he was 
truthful about that, if I can 
be frank. I don’t know if 
anything that… said to me 
was truthful,’’ she said.
Her explanation for not 
telling colleagues she 
was in a secret relation-
ship with Mr Maguire 
included that she was 
“a very private person” 
and didn’t feel the rela-
tionship had “sufficient 
substance” to be made 
public.
“We were close,” she 
said.
But the wisdom of con-
tinuing that “close, per-
sonal, relationship” with 
Mr Maguire after he re-
signed in disgrace be-
cause he was in “a bad 
state” is now very likely 
to trigger her own exit 
from politics.
Mr Maguire will front 
ICAC later this week and 
is expected to give evi-
dence for three days.

MP Daryl Maguire and NSW Premier Gladys Berejiklian in Wagga in 2017. Picture: Supplied
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She has been praised for 
her handling of the coro-
navirus in NSW but bomb-
shell revelations about 
her private life could see 
Gladys Berejiklian boot-
ed.
Gladys Berejiklian made 
history last year when she 
became the first woman 
elected to the job of NSW 
Premier, but a secret ro-
mance may cost her the 
job she’s excelled at.
The NSW Premier, known 
for being a goody two 
shoes, an honourable 
person and someone with 
“great integrity”, shocked 
colleagues and the state’s 
residents on Monday after 
revealing she had been in 
a secret five-year relation-
ship with former Wagga 
Wagga MP Daryl Maguire.
Ms Berejiklian has insist-
ed that she kept her per-
sonal and professional 
lives separate but taped 
conversations played at 
the Independent Commis-
sion Against Corruption 
(ICAC) have raised ques-
tions about how much she 
knew about Mr Maguire’s 
dealings, and why she re-
mained friends with him 
after evidence presented 
at an earlier inquiry forced 
him to quit his MP role.
Ms Berejiklian has not 
been accused of any 
wrongdoing but some say 
her position is untenable, 
despite her popularity and 
success in guiding the 
state through the bushfire 
crisis and the coronavirus 
pandemic.
While Sky News political 
editor Andrew Clennell 
said he didn’t expect any 
imminent challenge, he 
believes “it’s the start of 
the end”.
“I don’t see how she goes 
to the next election now 
that’s for sure,” he told 
Sky News.
Mr Clennell said he 
couldn’t see ICAC not be-
ing critical of the Premier 

in its final report given the 
commission had decided 
to call her in for a grilling.
“I know a few people, who 
off the back of this would 
just resign,” he said.
He said he also knew a 
few colleagues who would 
“like her to just resign”.
ICAC is not expected to 
deliver its findings for 
months and Mr Clen-
nell said Ms Berejiklian 
would have to survive the 
stench around the issue 
until then.
The Australian’s inves-
tigations editor Sharri 
Markson also wrote that 
the relationship had blind-
sided colleagues, who 
were expecting a short 
and uneventful ICAC ap-
pearance from the Pre-
mier.
“Her position is weak 
and despite her efforts to 
hang on, she may not sur-
vive the week,” Markson 
wrote.
The Guardian’s investiga-
tive reporter Anne Davies 
wrote that “ambitious fig-
ures” in the Liberal party 
had been circling Ms Be-
rejiklian almost since the 
day she won the 2019 
election.
“But she has been viewed 
as unassailable because 

Gladys Berejiklian’s leadership may not survive after 
relationship with Daryl Maguire revealed at ICAC

of her integrity and work 
ethic. Until now.”
Ms Berejiklian’s survival 
may depend on whether 
there are any further rev-
elations from the inquiry.
So far Ms Berejiklian’s 
colleagues appear to be 
backing her.
During a press confer-
ence Treasurer Dominic 
Perrottet and Health Min-
ister Brad Hazzard both 
praised Ms Berejiklian as 
someone with “great in-
tegrity”.
Mr Hazzard said “I 100 per 
cent back our Premier” 
and said she was “by far 
the best Premier in this 
country”.
Transport Minister An-
drew Constance also sup-
ported her and said she 
had a “heart of gold”.
“This is a human be-
ing who has worked her 
socks off for this state, 
and deserves enormous 
regard and respect, and 
will continue to do so, and 
that’s the important thing 
for the people of NSW,” 
he said.
Speaker of the Legisla-
tive Assembly Jonathan 
O’Dea threw his support 
behind Ms Berejiklian and 
told news.com.au she was 
a “very decent person”.

While he acknowledged 
there may be one or two 
people who may “take 
potshots”, Mr O’Dea said 
“I’m absolutely confident 
that she has the strong 
support of the vast ma-
jority of her colleagues, 
including myself”.
However, others were 
sceptical about her lead-
ership and Ms Berejiklian 
has her detractors.
Last year, three anti-abor-
tion Liberal MPs threat-
ened to call a spill over 
the Premier’s handling of 
the abortion decriminali-
sation bill.
The three MPs, Mulgoa 
MP Tanya Davies and leg-
islative council members 
Matthew Mason-Cox and 
Lou Amato, eventually 
called off the spill after 
they say they got conces-
sions on the bill.
Author and journalist Pe-
ter FitzSimons said he 
would be surprised if Ms 
Berejiklian survived as 
leader, while others ques-
tioned how it was possi-
ble she did not know what 
was going on.
“Gladys might make sun-
down as Premier, but I’ll 
be more stunned than I 
am now if she makes it 
to Sunday,” FitzSimons 

tweeted on Monday.
Investigative journalist 
Kate McClymont tweeted: 
“Surely alarm bells were 
ringing loud & clear for 
@GladysB 2 years ago 
when Maguire first fea-
tured at #ICAC’s inquiry 
into corruption at Canter-
bury Council”.
NSW Labor leader Jodi 
McKay is calling on Ms 
Berejiklian resign, tweet-
ing that she had “turned a 
blind eye to corruption”.
“I think her political judg-
ment has been poor,” Ms 
McKay told reporters.
“Her behaviour has been 
reckless. She’s shown 
very poor judgment.”
The Labor Party has indi-
cated it may move a vote 
of no confidence in the 
Premier’s leadership.
The scandal around Ms 
Berejiklian may also make 
it more difficult for the 
Liberal and National par-
ties to pass legislation.
The government needs 
the support of the cross-
bench including One Na-
tion to pass legislation in 
the upper house but NSW 
leader Mark Latham has 
said he is not inclined to 
do cooperate unless Ms 
Berejiklian resigns.
Greens Upper House MP 
David Shoebridge tweet-
ed it was “hard to see how 
the Premier can survive 
a day in parliament this 
week given the bomb-
shells being dropped”.
Possible replacements for 
Ms Berejiklian are thought 
to include Mr Perrottet, Mr 
Constance, Planning Min-
ister Rob Stokes, Attorney 
General Mark Speakman, 
Jobs Minister Stuart Ay-
res and Energy Minister 
Matt Kean.
Ms Berejiklian has so far 
refused to resign, saying 
“I haven’t done anything 
wrong”.
“I have always made sure 
the public interest is first 
and foremost paramount 

in every single thing that 
I do,” she said.
“Whilst I have made this 
mistake in my personal 
life, I intend to serve the 
people of NSW to the best 
of my ability. That’s what 
I’ve always done. I’ve sac-
rificed my life to public 
office, and I’m proud of 
that.”
Ms Berejiklian said Mr 
Maguire had not been 
able to get any personal 
benefit.
“He had a go, quite a few 
many times, but nothing 
transpired,” she said.
“I’m pleased to say the 
process has held up, be-
cause nobody was able to 
gain a benefit from trying 
to get around the process, 
from trying to influence, 
from trying to cajole. That 
did not occur.”
She has also got sup-
port from two former Pre-
miers.
Ms Berejiklian said former 
Premier Barry O’Farrell, 
who resigned after he 
appeared to forget about 
receiving a $3000 bottle 
of wine during a previous 
ICAC inquiry, had con-
tacted her and said “stay 
in your job”.
Former Premier Mike 
Baird also had a support-
ive message for Ms Bere-
jiklian on Facebook.
“It’s been a very difficult 
day for my friend Gladys,” 
he wrote.
“I’ve always known her 
as a woman of high integ-
rity, who works tirelessly 
for the people of NSW. 
She’s a great Premier, do-
ing great things for this 
state.”
Many of the comments 
were also supportive of 
Ms Berejiklian.
“Best premier for ages.. 
She’s done a great job.. 
private life aside she has 
showed true profession-
alism.. Everyone makes 
mistakes.. Backing her 
100%,” one woman wrote.
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NSW Premier Gladys Berejiklian during a press conference on Monday. Picture: Sam Mooy/Getty 
ImagesSource:Getty Images
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Daniel Andrews has been 
shouted and laughed at 
during his first appear-
ance in parliament since 
the shock resignation of 
his right-hand man.
Victorian Opposition lead-
er Michael O’Brien has in-
troduced a no-confidence 
motion against Daniel An-
drews, citing government 
“failures, cover-ups and 
lies” amid the COVID-19 
pandemic.
In a longwinded speech 
Mr O’Brien said it brought 
him “no joy” to move the 
motion as he detailed a 
timeline of events from 
the start of the pandemic.
The Premier was absent 
from parliament during 
the attack, with Mr O’Brien 
citing the bungled hotel 
quarantine program, the 
ignored offers of Austra-
lian Defence Force sup-
port and Melbourne’s 
harsh lockdown rules as 
proof of Mr Andrews’ in-
competence.
He said coronavirus re-
strictions — such as the 
5km radius and the cur-
few — had “gone beyond 
the advice” and Victori-
ans “needed their lives 
and jobs back”. He also 
claimed the state was be-
ing “held hostage” by the 
Premier.
With Labor holding a 
commanding 11-seat ma-
jority in the house, the 
no-confidence motion will 
almost definitely be voted 
down.
But Mr O’Brien challenged 
Labor MPs to “find their 
voice”.
“Find your conscience, 
find your heart for Victo-

ria … don’t protect Dan’s 
job, do the right thing,” 
he told parliament.
Deputy Premier James 
Merlino opposed the mo-
tion, attacking the move 
as “deeply political and 
deeply cynical”.
He defended the Andrews 
government’s COVID-19 
response and slammed 
Mr O’Brien’s no-confi-
dence vote as “exploiting 
the tragedy of grieving 
families and communi-
ties”.
“It is a complete disaster 
when governments don’t 
take control and let the 
virus rip,” Mr Merlino told 
the parliament on Tues-
day afternoon.
“It’s not about what’s 
popular, it’s about what 
is right.
“Only in restricting move-
ment were we able to 
prevent the spread of the 
virus. This is how highly 
contagious and abso-
lutely ruthless the virus 
is, even now we don’t 
understand the long-term 
effects on those who’ve 
had it.”
Mr Merlino said it’s “not 
about petty politics”, but 
about “ driving the virus 
down” - and then working 
on a “recovery that will 
make us stronger than 
ever before”.
Victorian Treasurer Tim 
Pallas was scathing in his 
opposing of the no-confi-
dence motion.
“It is a baseless attempt 
to put politics ahead of 
community safety,” he 
told the chamber.
“We can’t simply say be-
cause you’re sick, old 

Daniel Andrews grilled on hotel quaran-
tine during fiery question time
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or weak you’re in some 
way less value to society 
- that’s what we are fight-
ing for and that’s what 
this motion seeks to dis-
tract Victorians from.”
Victorian Treasurer Tim 
Pallas says the Andrews 
government has made 
tough, but necessary de-
cision in response to the 
COVID-19 pandemic.
Earlier on Tuesday, Mr An-
drews was grilled about 
hotel quarantine failures 
during a fiery Question 
Time.
Mr O’Brien made particu-
lar mention of Department 
of Premier and Cabinet 
secretary Chris Eccles, 
who resigned on Monday 
over the program.
“Premier, given Mr Eccles 
said he had no involve-
ment with the decision to 
engage private security 
guards for quarantine, can 
the Premier categorically 
rule out that he or any 
member of his private of-
fice had any involvement 
whatsoever in that deci-
sion?” Mr O’Brien asked.
The Premier could not 
even finish his first sen-
tence in response to the 
question before opposing 
politicians began yelling 
out their disagreement.
“I’ve given evidence un-
der that oath to exactly 
that end so … it would suit 
those opposite interject-
ing to actually look at the 
question that was asked 
and the answer that was 
given. If you’ve done so 
little homework than I’ve 
got nothing to add to my 
answers,” Mr Andrews 
said.

NSW parliament erupted 
into a shouting match 
this afternoon before the 
NSW Premier survived 
two no confidence votes.
Gladys Berejiklian has 
survived two no con-
fidence votes in NSW 
Parliament following rev-
elations of her love affair 
with a former MP being 
investigated for corrup-
tion. 
A motion in the lower 
house to declare the Pre-
mier had lost the confi-
dence of her peers was 
voted down 47 to 38. A 
no confidence vote in the 
upper house also failed, 
with president John Ajar-
ka casting a vote to break 
a 20-20 tie after Indepen-
dents and members from 
smaller parties sided with 
the Government.
Prior to the lower house 
vote, Ms Berejiklian de-
fended herself against 
accusations she was 
aware of her ex-lover 
Daryl Maguire’s allegedly 
corrupt conduct but did 
nothing to report it.
“Why wouldn’t you want 
to know about this cor-
ruption in your govern-
ment?” Opposition Lead-
er Jodi McKay asked the 
Premier.
Ms Berejiklian protested, 
saying: “The Leader of 
the Opposition is mak-
ing a statement that is 
the subject of an inquiry, 
and she should be careful 
with her words.”
Ms McKay shouted back: 
“I think he admitted cor-
ruption this morning. I 
think that’s kind of a giv-
en now.”
The Opposition’s list of 
complaints was long, 
and centred on the al-
legedly corrupt business 
schemes by Mr Maguire.
The Independent Com-
mission Against Cor-
ruption this week heard 
the Premier was aware 
of several of the deals, 
including attempts by 
Mr Maguire to lobby the 
government on behalf of 

a landholder looking to 
profit off some land near 
the Western Sydney Air-
port site.
Yet Ms Berejiklian’s re-
lationship and extensive 
communications with Mr 
Maguire came as a sur-
prise to her own Govern-
ment when revealed on 
Monday.
Labor MPs took turns 
hammering the Premier, 
as her ministers defend-
ed her.
“She knew all this and 
she did nothing about it,” 
Ms McKay said.
Members of the Premier’s 
party tried to interrupt re-
peatedly, with Health Min-
ister Brad Hazzard getting 
chided by the Speaker for 
interjecting: “That’s rub-
bish!’
The NSW Treasurer Dom-
inic Perrottet gave a full 
throated defence of the 
Premier’s handling of last 
summer’s bushfires and 
the coronavirus pandem-
ic, while mostly avoiding 
the ICAC revelations.
Transport Minister An-
drew Constance took a 
different tack, criticising 
Mr Maguire harshly over 
his conduct while an MP.
“We have all been played 
by this man, including the 
premier. And we are sick-
ened by it,” Mr Constance 
said.
But when it came to the 
Premier’s role in the in-
quiry, the Transport Min-
ister firmly stated that in 
his view, she did nothing 
wrong.
Despite the Speaker 
pleading with members 
to keep the discussion 
civil, there were many 
interjections, leading Mr 
Constance to goad the 
Opposition at one point: 
“Keep going, have an-
other go.”
The Speaker, Jonathan 
O’Dea, at one point called 
the behaviour of the 
shouting MPs “an abso-
lute disgrace” and muted 
the microphones to bring 
order to the chamber.

Mr O’Brien continued: “In 
his resignation statement 
yesterday Chris Eccles 
said, ‘My evidence is 
emphatic for neither my-
self nor the Department 
of Cabinet and Premier 
(DCP) made a decision 
to use private security as 
part of the hotel quaran-
tine program.’ However 
on 27 March at 1.22pm 
chief commissioner Gra-
ham Ashton texted his 
Australian Federal Police 
counterpart Reece Ker-
shaw – having just spoken 
with Chris Eccles – noting 
quote ‘private security will 
be used I think, that’s the 
deal set up by our DPC’.
The Premier went on to 
say his government’s re-
sponse in bringing down 
infections from the height 
of the second wave would 
prompt an easing of re-
strictions on Sunday.
“Shouting doesn’t work 
– it doesn’t have any im-
pact. Neither does cheap 
politics. It’s the hard work 
of Victorians … that’s why 
this Sunday we’ll be able 
to adjust our settings and 
give people some free-
doms they’ve not been 
able to enjoy, connecting 
with loved ones they’ve 
missed the most,” Mr An-
drews said.
Mr O’Brien asked if the 
Premier would concede 
his centralisation of pow-
er around himself created 
mistakes that led to the 
state’s second wave of 
COVID-19 infections.
“I’ll make no such con-
cession because it’s sim-
ply not right,” Mr Andrews 
replied.

Gladys Berejiklian survives votes of no confidence
While the Premier sur-
vived both attempts to 
censure her, the situation 
in the upper house may 
still be troublesome for 
her.
The leader of the Shoot-

ers, Fishers and Farmers 
Party, upper house mem-
ber Robert Borsak, told 
the ABC that the narrow 
vote should send a mes-
sage to the Government 
that they will not be easily 

able to move legislation 
through that chamber.
“What happens now, of 
course, is that that partic-
ular part of it is over, but 
our party is undertaking 
not to support the gov-

ernment legislation in the 
house,” Mr Borsak said.
Upper house members 
for One Nation have pre-
viously said they intend 
to block Government leg-
islation as well.



Page 31صفحة 31     

NEWS

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

Milperra Lions Soccer 
Club have been awarded 
$40,000 in funding to-
wards refurbishing their 
Clubhouse after it was hit 
by flash flooding.

The funding will go to-
wards repairing the toi-
lets that were damaged, 
as well as building new 
change rooms for their 
club.

Wendy Lindsay MP, the 
local State Member for 

KICKING GOALS: $40,000 FOR MIL-
PERRA LIONS SOCCER CLUB

NSW Premier Gladys Berejiklian and Wendy Lindsay MP, Member for East Hills, with Milperra Lions at Gor-
don Parker Reserve Milperra

East Hills said the en-
tire Milperra community 
would benefit from this 
funding.

“Milperra Lions Soccer 
Club is a strong local 
club in this area and this 
funding will go a long 
way to refreshing the 
clubhouse”, Mrs Lindsay 
said.

“As we know local sports 
is so important in our com-
munity especially during 

these tough times.”

“I was more than happy 
to fight for the community 
and Milperra Lions Soc-
cer club to get them this 
funding.”

“I can’t wait to see the 
newly refurbished Club-
house, it will be a great 
place for the entire com-
munity.”

MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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The NSW Government 
has lodged detailed 
plans for a unique so-
cial housing re-devel-
opment in Chester Hill 
to support vulnerable 
residents and boost 
construction activity.

Local State Member for 
East Hills, Wendy Lind-
say said the proposed 
$17.5 million develop-
ment would see two 
vacant lots on Welling-
ton Road transformed 
into a five-storey apart-
ment complex with 38 
social housing homes, 
close to Chester Hill 
train station, Chester 
Square Shopping Cen-
tre and the local primary 
school.

“Located along the rail-
way corridor, the build-
ing includes special 
design measures to 
overcome noise and vi-
bration, and promote a 
sense of comfort, com-
munity and home,” Mrs 
Lindsay said.

“Furthermore, once 
the project moves past 
the planning approval 
stage, it will support 
around 87 jobs during 
construction and boost 
the state’s economic 
recovery from COVID-
19.”

Minister for Water, 
Property and Housing, 
Melinda Pavey, said the 
architecturally designed 
complex was the first of 
its size in the local area, 
and formed an impor-
tant part of the govern-
ment’s investment to 
deliver more and better 
social housing through-
out NSW.

“This project demon-
strates the smart ap-
proach we’re taking 
to deliver new social 
housing across NSW, 
transforming unused 
land into fit-for-purpose 
homes that meet the 
highest design stan-
dards and reflect the 
vision and values of the 
local community,” Mrs 
Pavey said.

Led by the NSW Land 
and Housing Corpora-
tion (LAHC), the Wel-
lington Road develop-
ment consists of 16 
one-bedroom and 22 
two-bedroom units, 
centrally located lifts 
and spacious balco-
nies, with a light-brick 
façade and extensive 
landscaping to soften 
the streetscape.

The development appli-
cation is currently with 
Canterbury-Bankstown 

Council for approval, 
with construction pro-
posed to commence in 
late 2021.
LAHC is also currently 
exhibiting concept de-
sign plans for a $2.86 
million, two-storey so-
cial housing develop-
ment for seniors on 
Kenward Avenue, which 
will deliver nine new 
apartments and support 
around 14 jobs during 
construction. The exhi-
bition period is sched-
uled to close on 13 Oc-
tober 2020.

 The design includes 
private open space for 
tenants, mature land-
scaping and upgrades 
to the footpath. Subject 
to planning approval, 
construction is set to 
commence in April 
2021.

These housing renew-
als form part of the NSW 
Government’s Future 
Directions for Social 
Housing; a plan to build 
more and better social 
housing that blends-in 
with local communities. 
www.communitiesplus.
com.au/about-us/fu-
ture-directions

MEDIA: Jennifer Me-
hanna | 9772 2774

REACHING NEW HEIGHTS FOR 
HOUSING IN CHESTER HILL
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
روحانية وفلكية

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

هاتف:
0400 449 000

مـطلوب للـعمل
مزيـّنون / مزينات لتصفيف الشعر 
نسائي.. الخـربة ضرورية.. أجـر 

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366
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