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شينكر :مصرون على اإلصالح وسنواصل فرض عقوبات على حزب اهلل واملتورطني يف الفساد ..كوبيتش :اإلنقاذ جيب أن يبدأ يف لبنان وبواسطته

«أشكر الذين شرفوني بتسمييت لتشكيل حكومة اختصاصيني من غري احلزبيني»

احلريري :عازم على االلتزام بوعدي املقطوع بالعمل على وقف االنهيار
بدأ أمس الرئيس املكلف
اختبار
احلريري
سعد
«مكامن» الكتل النيابية،
اليت مسته ،وتلك اليت مل
تسمه ،يف تأليف «حكومة
مهمة» لستة اشهر ،من
اختصاصيني ،غري حزبيني،
وفقا ملندرجات املبادرة
الفرنسية ،من اجل امرين:
وقف االنهيار واعادة اعمار
بريوت بعد انفجار  4آب
املاضي.
ومن قصر بعبدا ،وبعد
تسميته ،يف لقاء مجعه
اىل الرئيسني ميشال عون
ونبيه بري ،ذكر الرئيس
احلريري بأن الكتل التزمت
يف قصر الصنوبر ،باللقاء
مع الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون ،يف 2
ايلول املاضي بتطبيق
املبادرة االنقاذية ،وبدعم

الرؤساء :عون ،برّي والحريري بعد التكليف بتأليف الحكومة
تأليف حكومة مهمة.
واعلن الرئيس احلريري انه
عازم على اإللتزام بوعده
للبنانيني بالعمل على وقف

االنهيار ،وبأقصى سرعة،
فالوقت داهم ،والفرصة
الوحيدة
هي
املتاحة
واألخرية.

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

والحظت مصادر مطلعة
ان الرئيس احلريري بعدما
جنح يف فرض تسمية
رئيس احلكومة املكلف من
دون التنسيق والتشاور
املسبق مع النائب جربان
باسيل كما كان حيدث
يف حكوميت العهد االوىل
والثانية وما ادى اليه

التفاصيل على الصفحة 21

أذربيجان تعلن سيطرتها على كامل احلدود
مع إيران ..وروحاني يتباحث مع إردوغان

التتمة على الصفحة 21

استشهاد مفيت دمشق وريفها يف
انفجار عبوة ناسفة

جرى ،فجر أمس اجلمعة
اسرتاليا،
بتوقيت
استشهاد مفيت دمشق

عدنان
الشيخ
وريفها
افيوني ،من جراء انفجار

التتمة على الصفحة 21

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

اإلمارات وإسرائيل توقعان مذكرة
لإلعفاء املتبادل من التأشريات املسبقة

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

التفاصيل على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

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

هذا اخلالف احلاد من جفاء
وانقطاع التواصل بينهما،
ولدى لقاء الرؤساء الثالثة
البالغ الرئيس احلريري
االستشارات
بنتائج
النيابية امللزمة وعدد
النواب الذين ايدوه ،تدخل
بري لتربيد االجواء واقرتح
بني
التواصل
إعادة
احلريري وباسيل لتسهيل
وتسريع خطى تشكيل
احلكومة اجلديدة ومباشرة
مهماتها إلنقاذ البلد ،على
ان يشكل لقاء احلريري
بكتلة لبنان القوي برئاسة
باسيل يف املشاورات
غري امللزمة اليت جيريها
الرئيس املكلف اجلمعة
(أمس) باجمللس النيابي
اول خطوة على الطريق،
على ان يليها بعد ذلك
لقاءات اخرى بني الطرفني
يف وقت الحق ،العادة
اىل
بينهما
العالقات
طبيعتها.
وقد عرب بري لدى مغادرته
بعبدا عن فحوى الوساطة

اليت قام بها باالشارة إىل
ان تشكيل احلكومة يسري
بأسرع ما توقع البعض،
ووصف األجواء بني عون
واحلريري باالجيابية يف
حني عرب رئيس احلكومة
املكلف يف وقت الحق
عن هذه االجيابية ،بالقول

انه اذا كانت مصلحة البلد
تتطلب تفاهم اجلميع ،
فمن املفيد تقديم هذه
املصلحة على ما عداها.
ويف هذا الكالم يعكس
احلريري ما قاله بري عن
االجيابية اليت طبعت اللقاء

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Domestic and family violence resources available
Cumberland City Council stands ﬁrmly against
domestic and family violence in the community.
These are tragic and multilayered issues, which
is why we have been working closely with
Auburn and Cumberland Police to put together
helpful and accessible resources to address
domestic and family violence.
As a Council, we’re encouraging residents to
access free resources in relation to domestic
and family violence if they need help. If you or
someone you know is experiencing violence or
abuse you can call 1800 RESPECT (737 732).

To access a range of educational multilingual
resources online, please visit
cumberland.nsw.gov.au/violence

Community Service Centre

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

COVID-19 really made us look at the way we
service the community, particularly for people
who found themselves stuck in the absence
of face-to-face Council support and services.
It was with this in mind that we opened a
Community Service Centre in Merrylands, to
help us ensure business continuity for Council
services during the peak of restrictions.

Residents can visit the Centre at 1/205
Merrylands Road, Merrylands. The Centre is
open Monday to Friday from 8:30am to 4pm
or by appointment.

I’m delighted to say we reached a new
milestone last week, in helping more than
1,000 customers since opening the doors in
April this year. When residents visit the Centre,
they can ask us questions about Council
services or projects, speak to a duty planner
on certain days, or access justice of the peace
services with no appointment necessary.

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

مـركز خـدمة املـجتمع
 يمكنهم،عندما يزور املواطنون املركز
أن يطرحوا علينا أسئلة حول خدمات
 أو التحدث إىل،أو مشاريع البلدية
 أو،املخطـِّط املسؤول يف أيام معينة
)J P( الوصول إىل خدمات املختار
.دون الحاجة إىل موعد

 ح ًقا ننظرCOVID-19 لقد جـَعـَلنا
،إىل الطريقة التي نخدم فيها املجتمع
وخاصة األشخاص الذين وجدوا
أنفسهم عالقني يف غياب دعم
.وخدمات البلدية وجهـًا لوجه

 افتتحنا مركزًا،ومن هذا املنطلق
،لخدمة املجتمع يف مرييالندز
يمكن للمقيمني زيارة املركز على
ملساعدتنا على ضمان استمرارية عمل
:العنوان
.خدمات البلدية خالل ذروة القيود
1/ 205 Merrylands Road.
عـلم
ْ َيسعدني أن أقول إننا وصلنا إىل مـ
 يف مساعدة يفتح املركز أبوابه من االثنني إىل،جديد األسبوع املاضي
 صباحـًا حتى8:30  عميل منذ فتح األبواب الجمعة من الساعة1000 أكثر من
. مسا ًء أو عن طريق حجز موعد4 . أبريل من هذا العام/يف نيسان

موارد العنف املنزلي واألسري املتاحة
تقف بلدية مدينة كامربالند بحزم كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعرض
: يمكنك االتصال بـ، ضد العنف املنزلي والعائلي يف للعنف أو اإلساءة
1800 RESPECT (737732).
 هذه قضايا مأساوية.املجتمع
 وهذا هو للوصول إىل مجموعة من املوارد،ومتعددة املستويات
،السبب يف أننا نعمل بشكل وثيق التعليمية املتعددة اللغات عرب اإلنرتنت
مع أوبرن وشرطة كامربالند لتجميع يرجى زيارة
cumberland.nsw.gov.au/ موارد مفيدة ويمكن الوصول إليها
.ملعالجة العنف املنزلي والعائلي
violence
إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان
 فالرجاء االتصال بي،أساعدكم فيها
0419 651 187 :على
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

 نشجع السكان على،وكبلدية
الوصول إىل املوارد املجانية فيما
يتعلق بالعنف املنزلي والعائلي
 إذا.إذا كانوا بحاجة إىل املساعدة
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لــبنانيات

الرئيس عون انهى االستشارات امللزمة بتكليف احلريري بأغلبية  65صوتا

بري شدد على اجلو التفاؤلي والرئيس املكلف عازم على التزام وقف االنهيار
اجلمهورية
رئيس
خصص
العماد ميشال عون فرتة قبل
ظهر امس االول اخلميس،
الجراء االستشارات النيابية
يف قصر بعبدا ،ملعرفة من
لتشكيل
النواب
سيسميه
احلكومة اجلديدة .ووفق هذه
االستشارات ،مت تكليف الرئيس
سعد احلريري بهذه املسؤولية
بعد تسميته من  65نائبا.
وقد ابلغ الرئيس عون رئيس
جملس النواب نبيه بري حبصيلة
االستشارات ،فيما مت استدعاء
الرئيس احلريري اىل القصر
اجلمهوري لتكليفه.
وشدد الرئيس بري على ان
«اجلو تفاؤلي ،خصوصا بني
الرئيسني عون واحلريري،
وخصوصا يف املستقبل بني
تياري «املستقبل» و»الوطين
احلر» ،آمال «ان تشكل احلكومة
يف اسرع ما ممكن».
من جهته ،اكد الرئيس املكلف
انه عازم على االلتزام بوعده
ب»العمل على وقف االنهيار
الذي يتهدد اقتصادنا وجمتمعنا
وأمننا ،وعلى اعادة اعمار ما
دمره انفجار املرفأ الرهيب يف
بريوت ،وأنين سأنكب بداية
على تشكيل احلكومة بسرعة،
ألن الوقت داهم ،والفرصة
امام بلدنا احلبيب هي الوحيدة
واالخرية».

ميقاتي

وكان الرئيس عون بدأ شريط
عند
النيابية
االستشارات
الساعة التاسعة صباحا بلقاء
الرئيس جنيب ميقاتي الذي
قال« :انسجاما مع املوقف
اعتذار
بعد
أعلنته
الذي
الدكتور مصطفى اديب عن
تأليف احلكومة ،باعالني ترشيح
الرئيس سعد احلريري لتشكيل
احلكومة اجلديدة ،تشرفت اليوم
بلقاء فخامة الرئيس ومسيت له
رمسيا الرئيس سعد احلريري
ليكون على رأس هذه احلكومة
اجلديدة ،على امل ان تتضافر
كل اجلهود من اجل إجناح
عمل الرئيس احلريري لتشكيل
حكومة فاعلة وقادرة على
القيام باالصالحات املطلوبة
العادة الثقة داخليا ودوليا».
اضاف« :وخالل اللقاء تطرقت
مع فخامة الرئيس اىل كلمته
باألمس ،وطلبت من فخامته ان
يكون دائما أبا لكل اللبنانيني،
وان يكون حكما كما ينص
الدستور ،واال يكون طرفا بأي
شكل من االشكال».

الحريري

اما الرئيس احلريري ،فغادر
القصر اجلمهوري بعد لقائه
الرئيس عون من دون االدالء
بأي تصريح.
ثم استقبل
الرئيس متام
«حنن اليوم
حماولة انقاذ

سالم

رئيس اجلمهورية
سالم الذي قال:
يف اطار متابعة
البلد من الوضع

الذي وصل اليه والرتدي
واالنهيار الكبري .اننا اليوم امام
حماولة جديدة يف ظل متابعة
ورعاية دولية وخصوصا من
قبل الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون واملبادرة الفرنسية
اليت ستحمل الرئيس سعد
احلريري مسؤولية كبرية يف
مواجهة هذا االستحقاق ،والذي
أمتنى من اجلميع ان يعاونوه
على اجناز تشكيل احلكومة
بعيدا عن العرقلة واملناكفة
والتعطيل .ان الوقت ال حيتمل
هدرا وتأخريا وبالتالي ،فإن
اللبنانيني،
كل
اللبنانيني
ينتظرون تأليف حكومة قادرة
على النهوض بهم ملرحلة
معينة ،فهناك خطة إصالحية
معاملها أصبحت واضحة للجميع،
للرئيس
أمتنى
وبالتالي،
احلريري التوفيق ،وقد أعربت
لفخامة الرئيس عن تأييدي
ترشيح الرئيس احلريري هلذه
املهمة».
وعما اذا كان حيمل رؤساء
احلكومة السابقني مسؤولية
عرقلة التأليف مع الرئيس
مصطفى اديب؟ قال« :ان
دور رؤساء احلكومة السابقني،
ومن موقعهم املتحسس وما
لديهم من خلفية وجتربة كبرية
وغنية جدا يف املسؤوليات
العامة ،وخصوصا يف مسؤولية
رئاسة جملس الوزراء ،مل يكن
ولن يكون ،ال االن وال يف
املاضي وال يف املستقبل،
اال مؤازرا وداعما لكل حماولة
انقاذ هلذا البلد .ومن هنا كان
دعمنا للرئيس املكلف يف حينه
مصطفى اديب ومل نرتاجع او
نتخلى عن أي جانب من هذا
الدعم يف تلك الفرتة».
سئل :هل ان احملاولة جديدة
او أخرية وهل ستسمون انتم
هذه املرة وهل ستأتي اليكم
النبذات الشخصية؟
أجاب« :هذا بلدنا وحنن
مسؤولون عنه وعن بذل كل ما
لدينا ،وآمل اال تكون االخرية
مبعنى ان أيا منا لن يتخلى عن
مسؤولياته .لكن اليوم الرئيس
احلريري امام حتد كبري .هي
حماولة أخرية يف ظل ما يواجهنا
مجيعا من حتديات ،فإما جلم
االنهيار واالحندار وإما الذهاب
اىل األسوأ .واعتقد اننا وصلنا
اىل مكان أصبحت فيه آالم
الناس واوجاعها واملواطنني بال
حدود».
سئل :هل هناك غطاء أمريكي
وعربي هلذا التكليف؟
أجاب« :ال علم لي بذلك ،اال
ان األجواء العامة تبدو كأن
هناك مواقف ومساع دولية
ملساعدة اللبنانيني ،وذلك ال
يتم اال عرب تأليف حكومة انقاذ
وعمل واختصاصيني للنهوض
باالستحقاقات اإلصالحية ولفرتة
اشهر ،وذلك قبل رمبا االنتقال
اىل استحقاقات أخرى».

ومع احرتامي لكل الناس ،واني
اعرف ما هو حجمنا ،اال اننا من
هؤالء املسيحيني .واليوم ،فإن
األحزاب جمتمعة ال متثل األغلبية
الساحقة لدى املسيحيني،
وسيد املوقف عند املواطنني
هو اليأس .لذلك ال جيب ان
يقول احد اننا منثل او ال منثل،
فنحن وطنيون ومسيحيون مبا
فيه الكفاية كي نؤمن هذا
الغطاء .واملسيحيون يريدون
ان تكون هناك حكومة وان يعاد
اعمار مناطقهم يف بريوت كما
يريدون بارقة امل ملستقبل.
وان شاء اهلل تكون يف هذه
احلكومة بارقة االمل ،وتبقى
املهمة يف التأليف واإلجنازات
ما بعد التأليف ،ذلك انه حتى
التأليف ليس هو املهم بل ما
بعد التأليف ومسار احلكومة».

الرئيس عون مستقبال الرئيسني بري والحريري
قال« :سننجح».

الفرزلي

ثم التقى الرئيس عون نائب
رئيس جملس النواب ايلي
الفرزلي ،الذي اعلن ان
«األسباب املوجبة اليت املت
علي الوقوف من على هذا املنرب
منذ سنة القول ان مرشحي
لرئاسة احلكومة هو دولة
الرئيس سعد احلريري ما تزال
قائمة حتى اليوم  ،هكذا أرى
صورة لبنان التعايشية على
مستوى الرئاسات على امل
ان يصار اىل تأليف حكومة
حتقق الغاية الرئيسية يف
عملية انهاض البلد ومنعه من
االستمرار يف االنهيار».
وعن غياب مكونني مسيحيني
رئيسيني عن تسمية الرئيس
احلريري ،قال« :ال اعتقد ان
هناك من هو اكثر مين حرصا
على احلؤول دون أي عزل،
النه اذا شعرت بذلك عندها
أكون رأس حربة حقيقية يف
الدفاع واسقاط هذا العزل.
ان الصورة التعايشية قائمة
وستستمر وهي موجودة».
وعن رؤيته لتشكيل احلكومة،
رأى الفرزلي ان «هذا االمر واجب
وطين عند الرئيس احلريري وكل
الشرائح السياسية املعنية بهذا
التشكيل وفقا لنص املادة 95
من الدستور».
وعن عالقته برئيس اجلمهورية
و»التيار الوطين احلر» ،قال:
«فخامة الرئيس هو األخ واألب
األكرب ،وعالقيت معه ال يستطيع
احد النيل منها ال من قريب وال
من بعيد .والعالقة مع تكتل
«لبنان القوي» ندية وقائمة
على االحرتام املتبادل ،وعالقة
واحلليف
بصديقه
الصديق
حبليفه وتعددية اآلراء جيب
ان تكون يف صلب كل حركة
سياسية يف البلد».
وعن عدم جناحه يف مجع الرئيس
احلريري بالنائب جربان باسيل،

كتلة نواب املستقبل

ثم استقبل الرئيس عون كتلة
«نواب املستقبل» اليت حتدث
بامسها النائب مسري اجلسر
فقال« :مست الكتلة دولة
الرئيس سعد احلريري لتكليفه
لتأليف احلكومة العتيدة».
وعن كالم الرئيس عون
باألمس ،قال« :حنن مع كل
كالم طيب يساعد على قيامة
البلد وعلى مساعدة الناس
برفع اآلالم عنهم».
سئل :اىل أي مدى انتم
مراهنون على قدرة الرئيس
احلريري على تشكيل حكومة
بطريقة سريعة؟
أجاب« :ان شاء اهلل لن
تتأخر».
سئل :ملاذ اضعنا سنة اذا
ما كنا سنعود اىل الرئيس
احلريري؟
أجاب« :جيب ان توجهوا السؤال
ملن اضاعوا السنة».

كتلة الوفاء للمقاومة

ثم استقبل الرئيس عون كتلة
«الوفاء للمقاومة» اليت حتدث
بامسها النائب حممد رعد فقال:
«حنن مثلكم لن نتعب ولن
منل ولن نيأس ،والننا نرى
ان التفاهم الوطين هو املمر
االلزامي حلفظ لبنان ومحاية
سيادته ومصاحله ،والن جناح
العملية السياسية يف البالد
وحتقق مصاحل لبنان واللبنانيني
عموما ويف كل اجملاالت
والصعد يتوقفان على هذا
التفاهم ،والننا نعتقد ان آفاق
هذا التفاهم ينبغي اال تقفل،
فإن الكتلة مل تسم اليوم أحدا
علها تسهم بذلك يف إبقاء مناخ
إجيابي يوسع سبل التفاهم
املطلوب».

كتلة التكتل الوطني

والتقى

الرئيس

عون

كتلة

«التكتل الوطين» اليت حتدث
بامسها النائب طوني فرجنيه
فقال« :يف هذا الظرف الصعب
والدقيق من تاريخ لبنان ال بد من
اإلسراع يف االستشارات ويف
التكليف والتأليف .اليوم مسينا
الرئيس سعد احلريري لتولي
تشكيل احلكومة املقبلة ونتمنى
له التوفيق وان تكون احلكومة
بعيدة عن املناكفات السياسية
والشعارات واملزايدات وعن
الصراع على جنس املالئكة،
فنقيمها وحناسبها على برناجمها
واجنازاتها .ان البلد متعب
والناس مرهقون و»قرفانني»
من السياسة والسياسيني ومن
وضع البلد .ال نريد ان نتكلم
بل نريد ان ننتظر ونرى كيف
ستتعاطى هذه احلكومة مع
مهمتها الصعبة كي تبدأ يف
استعادة نوع من االمل للبنانيني.
ال ميكن االنتظار اكثر ،فاالدوية
مقطوعة واملواد الغذائية ستبدأ
باالنقطاع ونسمع عن نية رفع
الدعم ،وبريوت مدمرة والبلد
حباجة حلكومة».
اضاف« :حنن مستعجلون على
التشكيل ،وعن الكالم حول
مطالبتنا بوزراء نقول اننا
نطالب بأداء وحبكومة متثل
اللبنانيني وترفع الظلم عنهم،
وتبحث عن أمواهلم وآماهلم وعن
حلم الشباب ومستقبله الضائع
يف هذا البلد».
وعن عدم وجود املظلة املسيحية
للرئيس احلريري ،قال« :اننا
مبا منثل نكفي وحتى االن مل
تنته االستشارات كي نرى كم
نائب مسيحي سيسمي الرئيس
احلريري ،لذلك دعونا ننتظر.
ثم انه ومع احرتامي لكل الناس
وحنن اليوم يف قصر بعبدا حيث
من املعيب ان نتكلم طائفيا بل
جيب ان نتكلم وطنيا ،فان
هناك جزءا من املسيحيني
الذي ال يريد ان يتقاتل مع
الشيعة وال يريد ان يدخل يف
حرب حتجيم مع السنة ،هناك
مسيحيون يريدون ان يبنوا بلدا

كتلة اللقاء الديموقراطي

والتقى الرئيس عون كتلة
«اللقاء الدميوقراطي» ،واعلن
بامسها النائب تيمور جنبالط انه
«يف حماولة إلنقاذ البلد او ما
تبقى منه من االنهيار الكامل
ويف اطار الدعم واحملافظة على
املبادرة الفرنسية ،فقد مست
الكتلة الرئيس سعد احلريري
لرئاسة احلكومة».

كتلة الوسط املستقل

ثم استقبل الرئيس عون
املستقل»،
«الوسط
كتلة
واعلن بامسها النائب جان
عبيد تسمية الرئيس احلريري،
فقال« :بالكاد اذا كانت
البالد موحدة بكافة عناصرها
تستطيع املواجهة ،فمن املهم
يف املرحلة املقبلة حتقيق وحدة
املوقف ملواجهة الكمية الكبرية
من الصعاب والعواصف ،وال
ميكننا اال ان نسعى واالجتهاد
يف سبيل هذا املوضوع».
وعما حيكى عن عدم وجود
للتكليف
مسيحية
ميثاقية
اليوم ،قال« :حنن منثل أنفسنا
والناس الذين صوتوا لنا.
واالقدام على أوسع تشكيل
وتأليف هي مسألة ملصلحة من
يستلم السلطة وليس فقط
للبنان ،وال ميكنه حل املشاكل
اال اذا كان جيمع بدل ان
يفرق».
وعما اذا هناك مظلة دولية
الرئيس
لعودة
وإقليمية
احلريري ،قال« :نتمنى ان
يكون حول لبنان مثل هذا
اإلمجاع ولكنه جيب ان يبدأ
يف الداخل قبل ان ينتقل إىل
اخلارج».
وعن رأيه بنسبة األصوات
اليت سيحصل عليها الرئيس
احلريري ،رأى ان «ابداء الرأي
يكون بعد التكليف ،فهناك
وتشكيل
سياسات
اعالن
احلكومة ،ومن يقوم مبقام
السلطة ،وعندها تطلق االحكام
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لــبنانيات

الرئيس عون انهى االستشارات امللزمة بتكليف احلريري...
بدل ان تكون مسبقة .اخليار
األول الذي حتدثنا عنه باسم
الكتلة ورئيسها هو ترشيح
وليعينه
احلريري
الرئيس
اهلل».

الكتلة القومية االجتماعية

بعدها التقى الرئيس عون
«الكتلة القومية االجتماعية»
اليت حتدث بامسها النائب
فقال»:ان
حردان،
اسعد
اللقاء مع فخامة الرئيس كان
يف اطار االستشارات حول
مسألة التكليف وفق النص
الدستوري .وقد تداولنا معه
بسرعة وبطريقة مكثفة يف
اجملريات اليت مير بها البلد.
وكما كنا نقول سابقا ،نكرر
االن اننا قلقون جدا على مصري
لبنان على كل املستويات:
تفكك سياسي ،تفكك طائفي
مذهيب واألخطر من ذلك هو
نتاج األمن االجتماعي الغذائي،
حيث املواطن يئن من الوضع
يف
االقتصادي
واالنهيار
لبنان .نسمع صرخة يوميا،
وكلكم تعلمون كم يعاني
اجملتمع من الضغط االجتماعي
واألمور املعيشية .وال احد
يقول ما لديه من حلول بل
يوصف الوجع وحنن مشبعون
من توصيف الوجع ونريد احللول
اليت من املفرتض ان تقوم بها
احلكومات .واحلكومات لألسف
يف فراغ كامل يف البلد من
خالل وضع املؤسسات ويف
طليعتها السلطة اإلجرائية.
مطلبنا حكومة بأسرع وقت ممكن
تستطيع تلبية مطالب الناس
وتضع امللف االجتماعي يف
سلم األولويات .ان اإلصالحات
أولوية ،واىل جانبها جيب ان
يبقى املرء على قيد احلياة كي
يستفيد منها .واذا كان املرء
مهاجرا او جائعا او ال يستطيع
العيش مع عائلته فماذا يريد
ساعتئذ من اإلصالحات .ان
اإلصالحات ضرورية لكن االمن
االجتماعي امر ضروري وتكمن
فيه األولوية .وبناء عليه ويف
التداول مع فخامة الرئيس
سألناه عن املرشحني ،فقال
هناك مرشح واحد وهو دولة
الرئيس سعد احلريري فقلنا له
ليتفضل وليتحمل مسؤولياته
ومسيناه لرئاسة احلكومة».
وردا على سؤال ،قال« :اننا
وبكل اتصاالتنا ومواقفنا حنمل
املسؤولية للمسؤولني الذين
اوصلوا البلد اىل ما حنن
عليه ،فليتفضلوا ويتحملوا
مسؤولياتهم يف حماولة اإلصالح
واستنهاض البلد جمددا».
واكد ردا على سؤال آخر «اننا
مل ننقلب .حنن احلزب واي
كالم اخر هو كالم مل نسمع به،
لذلك فان الكتلة النيابية أعلنت
موقف احلزب والكتلة القومية
اليت متثله».
وعن حتميل املسؤولية ملن
أوصل البلد اىل ما عليه ،قال:

«هو احد الناس ،هو رئيس
حكومة وكان كذلك ،هل هو
مسؤول لوحده؟ انه مسؤول مع
املسؤولني فليتفضل ويتحمل
املسؤولية».

كتلة اللقاء التشاوري

ثم التقى رئيس اجلمهورية
كتلة «اللقاء التشاوري» وتال
بامسها النائب وليد سكرية
البيان التالي« :ابلغنا فخامة
الرئيس ان اللقاء التشاوري
ميتنع عن تسمية احد ،خصوصا
انه ليس هناك سوى مرشح
وحيد نرى فيه جتديدا ملرحلة
اليت
اخلاطئة
السياسات
أوصلت لبنان اىل هذه املآزق
واألزمات ،مع التأكيد على ان
موقفنا ليس شخصيا مبعنى اننا
سنحكم على األفكار واملشاريع
واالعمال ،فنؤيد حني نقتنع
ونعارض حني ال نقتنع .ويف
كل األحوال ،نتمنى للرئيس
املكلف التوفيق يف مهمته
واإلسراع يف تأليف احلكومة،
كما نأمل ان يرتفع الرقم
للتكليف اىل رقم وازن وجامع
وشامل للثقة ،وهذا يعتمد على
التأليف طريقة ونوعية ومدى
مشولية احلكومة».
وردا على سؤال ،أوضح ان
الكتلة «كانت مست سابقا
الرئيس حسان دياب حني كانت
هناك قوى ارادت تسميته،
فتم االمجاع عليه ،ولكن عندما
ال يكون هناك بديل لنسميه مع
فرص النجاح ،فلن نفعل ذلك،
ولن نطرح اسم شخص حيوز على
عدد قليل جدا من األصوات»،
ولفت اىل ان الكتلة «ناقشت
الوضع االقتصادي مع ممثلي
الرئيس احلريري ومل تلق جوابا
حول السياسة االقتصادية
ملعاجلة الوضع االقتصادي».
وعن رده على ختلي حزب اهلل
عن الكتلة ،قال« :مل يتخلوا
عنا ،وهلم رأيهم ولنا رأينا.
نتقاطع يف مسائل كثرية،
ولكن عند تسمية الرئيس
املكلف مصطفى اديب املرة
الفائتة ،اختاروا تسميته وهو
ما مل نفعله .هناك تقاطع يف
مسائل كثرية ،ولكننا لسنا
على رأي واحد يف كل شيء».
وعن ارتباط عدم التسمية
بعدم حصوهلم على وعد حبقيبة
وزارية ،قال« :ال عالقة للحقيبة
بقرار الكتلة ،بل بالسياسة
100
هناك
االقتصادية.
مليار دوالر دين على الدولة
اللبنانية ،وهناك من يريد
حتميلها للشعب اللبناني (أي
الدولة فقط) وبيع مؤسسات
الدولة ،وحنن نرفض ذلك
وابلغنا ممثلي الرئيس احلريري
وقلنا هلم اذا توجهتم حنو هذا
االجتاه ،فلن نسميه ،اما اذا
اتبعتم سياسة اقتصادية عادلة
حتمي الشعب وتوزع اخلسائر
كما طرحتها حكومة الرئيس
حسان دياب ،فقد نلتقي
ونسمي الرئيس احلريري ولكن
مل نلق جوابا .اما عند التشكيل

فسنلتقي ونتحدث معهم ونرى
احلل».

كتلة الجمهورية القوية

واستقبل رئيس اجلمهورية كتلة
«اجلمهورية القوية» وقد حتدث
بامسها النائب جورج عدوان،
فقال« :لكي يفهم موقفنا
اليوم بوضوح جيب أن نذكر
بأننا كتكتل مجهورية قوية منذ
أيلول  2019أي منذ سنة وشهر،
وقبل احلراك يف  17تشرين
وقبل املبادرة الفرنسية ،عرب
رئيس احلزب مسري جعجع يف
اجتماع بعبدا بوضوح بأننا إذا
مل نشكل حكومة مستقلني
ومن أصحاب اختصاص ،وإذا
مل تطبق هذه احلكومة املداورة
وعدم ختصيص أي وزارة الي
فريق ،واتت بدعم كل القوى
السياسية لتنفيذ مهمة حمددة
وهي انقاذ البلد وحتقيق
اإلصالح ،فلن خنرج من هذه
الورطة اليت حنن فيها .على
مدى سنة وشهر سدت االذان
وبذلت عدة حماوالت بغنى ان
يسمع اللبنانيون عنها رغم انهم
يدفعون مثنها والويالت اليت
اوصلتنا اىل ما حنن عليه اليوم.
من هذا املنطلق ،حنن اليوم مل
نسم أحدا وميكن للبعض أن
يسأل ملاذا مل تسموا وهناك
شخص يكلف ،فنقول هلؤالء
اننا مل نسم انطالقا من مبادئنا
لكننا اخذنا بعني االعتبار أن من
يكلف لديه أكثرية يف املكون
الذي ميثله أي إخواننا السنة
يف لبنان ،وحيث نعلم انه
يف لبنان يتم االختيار يف كل
مكون للمواقع ،شخص يتمتع
بأكرب قدرة متثيلية .ومنعا من
ان يفسر اختيارنا لشخص
اخر ضمن موقفنا املطالب
حبكومة من مستقلني ،واحرتاما
للميثاقية ،حنن مل نسم أحدا
إمنا اليوم اللبنانيون يسألون
إىل أين حنن ذاهبون يف ظل
االحتمال الكبري بتكليف الرئيس
سعد احلريري؟».
اضاف« :ان ما جييب على هذا
السؤال ،هو هل تعلمت أكثرية
واكثرية
السياسية
الطبقة
الناس القابضني على السلطة،
بشكل او باخر وهل تعلم من
يأخذ الناس رهينة يف معيشتهم
واكلهم وحياتهم ،هل تعلموا
بأنهم لن يستطيعوا أن يكملوا
مبا كانوا يقومون به لسنوات؟
وهل تعلموا انه اذا كانت هناك
حماصصة وتقاسم حتت الطاولة
وفوقها او يف اتصال هاتفي
او مبندوب يأتي اخر الليل
ويتفاوض مع من يؤلف حكومة
على كيف ستكون احلكومة ،هل
تعلم ان كل ذلك ال ميكن ان
يبقى قائما؟ هل تعلموا انه
جيب أن نغري هذا النمط؟ هل
تعلموا ان الناس يريدون ان
يعيشوا ويريدون ان يأكلوا
وحيصلوا على دوائهم؟ ال
أعرف فعال ،فتجاربنا املاضية
تقول إن الطبقة القابضة على
السلطة مبراحل متعددة مل
تتعلم شيئا وهي أمام امتحان
كبري ،هل تعلمت امام مآسي

ومصائب الناس وضرباتهم؟
حنن ال منلك اجلواب .اجلواب
الذي منلكه هو ان موقفنا
مرتبط بهذا السؤال».
وتابع« :سنراقب كتكتل تأليف
احلكومة واذا ما كانت ستخضع
للمواصفات اليت يتم احلديث
عنها فستستلزم ساعات وايام
كحد اقصى .الن من املفروض
اذا اردنا فعال االتيان مبستقلني
واذا مل نرد القيام بصفقات من
حتت الطاولة او التفاوض ،ذلك
انه حيكى منذ أسابيع بالفكرة
وبتطويرها ،ان يتم التكليف
ويف ظرف ساعات تصدر
الالئحة ومن يريد ان يقبلها او
ال يقبلها هو كل الرأي العام
اللبناني وكل الناس ،وحنن
بكل تواضع جزء من الرأي
العام اللبناني .وهنا أيضا
اريد ان أتوجه بسؤال لسائر
األحزاب :ملاذا ال تفعلون مثلنا
كقوات .منذ سنة قلنا وال زلنا
على املوقف نفسه اننا ال نريد
شيئا وال نريد اختيار وزراء ،ال
نريد ان نتعاطى يف االمر او
ان «نوشوش» رئيس احلكومة
املكلف او ان نطلب من رئيس
اجلمهورية .اننا ال نريد شيئا.
نريد ان حتلوا مشاكل الناس.
ماذا ختسرون اذا فعلتم
مثلنا .اما اذا كنتم مستمرين
يف حماصصاتكم وصفقاتكم
وهدركم وان ذلك ميكن ان
يستمر ،فإن األيام املقبلة
ستثبت لكم انكم خمطئون».
وردا على سؤال ،اعترب انه
«يف الزمن اجلديد الفرصة هي
للبنانيني وللناس واملودعني
ودائعهم،
سرقت
الذين
والفرصة هي للقيام بتحقيق
جنائي بكل مؤسسات الدولة
وملعاقبة من سرق أموال الناس
وليس مطلوبا ان نستفيد من
فرصة او أخرى».
وقال يف معرض الرد على
سؤال آخر« :سنقيس مبيزان
الناس إذا أتت حكومة مستقلة
من أصحاب االختصاص تلتزم
املداورة بكل احلقائب وتقدم
برناجما اصالحيا تلتزم تنفيذه
مبدة زمنية حمددة فيبنى على
الشيء مقتضاه الن همنا األول
ليس األشخاص بل الناس وحل
مشاكلهم».
وعن مشاركة الكتلة يف وضع
االختصاصيني
من
أمساء
«ان
قال:
املسيحيني،
االختصاصي اكان سنيا او
درزيا او مسيحيا هو اختصاصي
مستقل ،وسيتم اختياره من
قبل رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة اليس هذا ما يقول
به الدستور؟ واحلكم سيكون
على أساس اىل أي مدى
مطابقون
األشخاص
هؤالء
للوزارات ضمن اختصاصهم
واستقالليتهم».
كل
«يف
انه
وأوضح
الدميوقراطيات هناك أكثرية
حاكمة وأقلية تعارض ،وإذا

كان من كان يعترب نفسه أكثرية
ال يزال يعترب نفسه كذلك،
فليتفضل ويشكل حكومة مثل
حكومة حسان دياب وليطرحها
على الناس وليأخذ النتيجة
نفسها .حنن نقول إنه بعد 17
تشرين كل ما كان قائما تغري
وعلينا القبول بهذا االمر ،فإما
ان نذهب اىل حكومة ومن كان
واضعا يده على الدولة يكمل
باالمر من دون التفتيش عن
غطاء او التجميل باملظهر ،بل
فليكمل يف اجلوهر مبا كان
يقوم به ،ان هذا ما جربناه،
«واللي بيجرب جمرب بيكون
عقلو خمرب».
وعن نية رئيس اجلمهورية يف
التعاون وقدرة الرئيس احلريري
اليوم على تشكيل حكومة،
قال« :اذا كان الرئيس املكلف
يريد تشكيل حكومة مستقلني
تلتزم
اختصاص
وأصحاب
املداورة ،فعلى األقل عليه
ان حياول ويطرحها بساعات
او ايام وليكن الرأي العام
هو احلكم وليطرحها مع فخامة
الرئيس .اما عن نوايا فخامة
الرئيس فاني انتظر األفعال
وال اقرأ بالنوايا».
وبالنسبة للنائب جان طالوزيان،
قال« :اننا ككتلة جتتمع وتناقش
كل املواضيع وتتخذ قرارها
ومطلوب من اجلميع اذا أرادوا
البقاء يف الكتلة ان يلتزموا
بهذه القرارات .لقد اجتمعت
الكتلة وناقشت املوضوع على
مدى ساعات وملرات متعددة
واختذت قرارها بعدم التسمية.
ويف حال اراد زميلنا النائب
طالوزيان اال يسري بقرار الكتلة
يكون قد اختذ قرارا وخرج
منها».
أضاف« :ليس مهما كم بلغ
عددنا بل املهم القرار الذي
نتخذه ككتلة ،ويتم االلتزام به
ومن يريد اال يلتزم يكون قد
اختذ القرار باخلروج من الكتلة،
موضحا سنرسل خالل  24ساعة
ورقة خطية اىل فخامة الرئيس
حول غياب  3أشخاص :األول
بداعي السفر واثنان بداعي
املرض».

دمرجيان

وبعد لقائه
قال النائب
«لقد مسيت
سعد احلريري
املقبلة».

الرئيس عون،
ادي دمرجيان:
دولة الرئيس
لتشكيل احلكومة

ضاهر

ثم التقى الرئيس عون النائب
ميشال ضاهر الذي قال:
«تشرفت اليوم بلقاء فخامة
الرئيس ،ومسيت الرئيس سعد
احلريري ،النه برأيي الوقت
اليوم هو للتضامن وحنن حباجة
اىل حكومة انقاذ وطين بكل ما
للكلمة من معنى ،وليس وقت
النكد السياسي الن وضع البلد
خطري على الصعد االقتصادية
واالجتماعية واملالية ،وآمل ان
تستطيع احلكومة وقف االنهيار
احلاصل الذي كنت احذر منه

منذ اكثر من سنتني ،وان
نوقف مرحلة النزيف وننتقل
اىل مرحلة اإلنقاذ ،واذا مل نكن
مجيعا ضمن وحدة وطنية وندعم
احلكومة لتنطلق ،فربأيي ستكون
هذه احلكومة هي األخرية يف
لبنان الذي نعرفه».
اضاف« :وجودي اليوم رغم
إصابيت بأمل يف الظهر ،هو
للقول اننا نريد حكومة ،والفراغ
والضياع يسببان النزيف مع
الناس ،وعلينا مجيعا ان نقف
اىل جانب الرئيس احلريري
من دون نكد سياسي ،وآمل
ان يتحاور مع كل األطراف
لتشكيل حكومة وفاق وطين
وليس حكومة وحدة وطنية،
حبيث ان هدفها يكون اإلنقاذ
املالي واالقتصادي».
وعن رأيه مبوقف تكتل «لبنان
القوي» من الرئيس احلريري،
قال« :ال اريد التحدث عن
غريي ،امنا قد يكون التكتل قد
احس انه مهمش وكان ينتظر ان
يتحدث اليه الرئيس احلريري»،
ولفت اىل انه غادرالتكتل.
وتابع« :آمل وضع املواضيع
الشخصية جانبا ،وننضم مجيعا
اىل البلد خلالصه ،فالناس مل
تعد حتتمل ،وقد يضطرون اىل
ان يظهروا ما يفكرون به من
خوف».
وردا على سؤال أوضح انه
«ال تهمين السياسة واملوضوع
اقتصادي ومالي واذا مل تكن
السياسة خلدمة الناس فال
قيمة هلا .ومع احرتامي للحراك
واجلميع ،هناك واقع جيب ان
نعيشه ،والرئيس احلريري ميثل
املكون السين يف لبنان ،وبرأيي
جيب ان نقف اىل جانبه ،وهناك
مبادرة فرنسية ال ميكن الحد ان
يتحمل خسارتها واملساعدات
اليت ستأتي ،وجيب التكاتف
رأفة بالناس الذين باتوا يرغبون
بالرحيل».

املشنوق

بعدها ،التقى الرئيس عون
النائب نهاد املشنوق الذي
اعلن انه مسى الرئيس سعد
احلريري لعدة أسباب ،وقال:
«السبب االول هو تبنيه الكامل
والعلين للمبادرة الفرنسية
اإلصالحية وهي الوحيدة املتاحة
لنا اآلن ،علما ان التكليف سببه
الضغوط الفرنسية ورغبات
بعض السياسيني اللبنانيني،
ولكن التأليف حيتاج اىل دول
اكرب وضغوط اكثر .اما السبب
الثاني فهو البيئة اليت تضمين
والرئيس احلريري ،واضح عدم
وجود توازن يف أداء املؤسسات
الدستورية وخاصة مقام جملس
الوزراء ،وبالتالي ال جيوز بقاء
هذا االرتباك الذي امسيه لوقت
طويل «شغور» يف جملس
الوزراء .السبب الثالث ان هذه
املشاورات حتت عنوان الدستور
والصالبة والقدرة على إعادة
البلد من جديد اىل توزان يهتم
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لـبنانيات

الرئيس عون انهى االستشارات امللزمة بتكليف احلريري...
حبياة املواطنني ومشاكلهم،
النه كما قلت لفخامة الرئيس،
فإن انفجار بريوت اشعرنا
مجيعا كمواطنني وسياسيني
وانا منهم ،اننا كنا مقصرين
يف قراءة حجم ما حصل ،ويف
قدرتنا على التفاهم من اجل
معاجلة هذا االمر وإعادة بناء
املدينة الذي يتواجد فيها نصف
الشعب اللبناني يوميا .هذا االمر
يشجعنا اكثر على وجود حكومة
اختصاصيني ،ويبدأ العمل على
اساسها بشكل جدي».
اضاف« :اما احلديث عن الوفاء،
فهو موجود دائما للصالبة
اليت
وللقراءة
والشجاعة
تعلمناها من الرئيس الشهيد
رفيق احلريري الذي يتلوى
يف ضرحيه اذا شعر مبا حصل
يف مدينته اليت عمرها برموش
العني ،واليت حتولت اىل دمار
يف النهار ومدينة اشباح يف
الليل .أمتنى ان يكون التأليف
اقل تعقيدا مما اعتقده».
وعن امكان عودة العالقة مع
الرئيس احلريري ،قال« :اخلالف
سياسي مع الرئيس احلريري،
واالتفاق سياسي ايضا ،وليس
هناك من خالف شخصي ،ومل
امسح لنفسي كما فعل غريي،
ان أتوجه بالشخصي اىل احد.
وقد اتصلت به واطمأنيت عليه
حني قيل ان االنفجار يف بيت
الوسط .والرئيس احلريري
كان ميلك دائما الصالبة
والشجاعة والتمسك بالدستور،
ومل يستعملها دائما امنا اليوم
ال خيار لديه سوى استعماهلا،
والتمسك بالدستور واإلصرار
على املواجهة السياسية عند
الضرورة مع أي طرف من
دون حساب اىل ما ستؤدي
اليه النها لن تؤدي اىل
شيء ،وحنن جزء من االشتباك
األمريكي -اإليراني ،وهناك
وصاية إيرانية للقرار السياسي
اللبناني ،وهو امر حيتاج اىل
مواجهة سياسية».
وردا على سؤال آخر ،اعترب
ان «ليس هناك من احد ميثل
الدولة اللبنانية ،فنحن افرادا
والدول تقرر سياساتها وانا
اعرب عن وجهة نظر شخصية
وال امثل أي دولة ،ولو انين
ادافع عن العروبة ،وهي هويتنا
الطبيعية .واعتقد ان تعقيدات
التشكيل ستكون اكرب بكثري،
حتى من القدرة الفرنسية على
تذليلها».
وعن مشاركته اليوم يف
انها
أوضح
االستشارات،
«تأتي من باب املسؤولية
عن حجم الدمار واخللل يف
التوازن واملبادرة الفرنسية
ووعود الرئيس احلريري بالتزام
املبادرة واعمار بريوت».

سعد

وحتدث النائب أسامة سعد
بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس
عون ،فقال« :وفق حقائق

كانت
املاضية،
السنوات
املنظومة احلاكمة تأخذ لبنان
من قعر اىل قعر .ووفق األجواء
السائدة اليوم ،يبدو اننا
نتجه اىل قعر جديد ،هذا ما
يتبدى من مشاحنات الرئاسات
وفوضى العالقات وعجز عن
معاجلة االزمات .قتلت الناس
وتقتل ،وقد جوعت وجتوع،
هجرت وتهجر ،وسرقت أمواهلا
وتسرق ،حكام العصور الغابرة
واألفكار البالية يصادرون حق
الشباب .خوف وقلق يالزمان
نهار وليل اللبنانيني ،وتستباح
سيادة لبنان وملفاته ومراكز
القرار فيه يف مالعب األقوياء
الدوليني واالقليميني ،هذا
بعض ما جرى على اللبنانيني.
مل يكن ذلك من صنع االقدار،
هي السياسات وهم احلكام،
كأن شيئا مل يكن واملسؤول ال
يسأل واحلاكم ازلي وان تقطعت
باللبنانيني سبل احلياة .ال يبدو
ان احدا ميتلك القوة األخالقية
ليعرتف مبسؤوليته ،وال احد
يبدي االستعداد للتنحي .اليوم
يف بعبدا صورة وغدا يف ساحة
النجمة صورة أخرى ،والتأليف
بعد التكليف يف كواليس اخلارج
والداخل وكوابيس اللبنانيني.
ان تشكلت احلكومة ،فهي
الشرتاطات الغرب وهواجس
الشرق ،واسقطت عنها الوطنية.
قلنا حبكومة وطنية انتقالية
وهذا ما أكدته لفخامة الرئيس،
وان ال جدوى من حكومة مطيفة
مدولة ،ملفاتها يف مالعب
األمم .لبنان بال سلطة وطنية،
و 17تشرين لن تزهق الروح،
بل سيحطم الشباب قواعد
بالية ويبين قواعد جديدة لدولة
عصرية عادلة .اغادر بعبدا بال
أمساء بعد ان سقطت عندي
كل األمساء كما سقطت عند
الناس».

مخزومي

والتقى الرئيس عون النائب
فؤاد خمزومي الذي اعلن انه
مل يسم الرئيس احلريري
«العتقادي ان الطريقة اليت
اعلن بها ترشيحه ،والكالم
الذي مسعناه عن اتصاالته
مع كل الكتل والعودة اىل ما
قبل  17تشرين األول الفائت
وكأن شيئا مل حيصل ،ال متكننا
من اقناع من انتخبنا ان هناك
مستقبال للحكومة .وعندما نرى
ان كل حزب وطائفة سيسمي
وزراءه ولو مل يكونوا حزبيني،
فهو امر يتعارض مع كل ما
مسعناه من الغرب يف نية
التعاطي ودعم لبنان حتت اطار
حكومة مستقلني من رأسها اىل
أعضائها .اليوم ،نرى اننا عدنا
اىل نقطة البداية فنسأل عن
التغيري املوجود .بالنسبة اىل من
انتخبنا ،ال ميكننا ان نسري بهذا
االمر .والسؤال اليوم يطرح عن
سبب التالعب بالدوالر وسعر
الصرف ،فهناك حماولة الحياء
هذه املنظومة الحياء نفسها
واقناعنا بأن هذا اخليار هو
الصحيح ،ولكن بالنسبة الينا،
ان الوقت مير وليس هناك
من حلول ،واملبادرة الفرنسية
جيدة امنا اذا اردنا تنفيذها

ضمن الوسائل التقليدية اليت
كانت موجودة قبل  17تشرين
عندها
فستكون
املاضي،
مسرحية كبرية على الشعب.
نتمنى ان يكون هناك وضوح
يف التأليف وعلى أساسه اذا
كان هناك من مشاريع انقاذية
واصالحية ،فسنكون اول من
يدافع عن احلكومة يف جملس
النواب».
وعن مسؤوليته كنائب عن
االوضاع ،أوضح «انها املرة
األوىل اليت اصل فيها اىل
النيابة ،وقد تعرضت للغش يف
انتخابات عام  2018ووصلت
الن الشعب أراد ذلك» ،وقال:
«اني اطالب بكل ما طالبت به
الثورة ،وما مل أكن استطيع
حتقيقه قد حققته الثورة».
أضاف« :لقد طرحنا برناجما من
 7نقاط يف تشرين املاضي،
وندعم كل من ميكن السري
يف هذا املشروع ،وأمتنى ان
نفكر مجيعا كلبنانيني يف
املشروع الذي مل يطرح منه
الرئيس احلريري شيئا حتى
اآلن ،بل حتدث عن املبادرة
الفرنسية اليت تتعرض الطالق
نار واالنسحاب منها من قبل
البعض .حنن مع الربنامج واذا
مت التوافق عليه جيب تشكيل
فريق لتنفيذه».

روكز

ثم استقبل الرئيس عون
النائب شامل روكز الذي
قال« :انطالقا من قناعاتي
مل اسم أحدا لرئاسة احلكومة،
لكين اشدد على ضرورة
تشكيل حكومة يف اسرع وقت
ممكن ،وهذا يشكل أولوية لنا
وللشعب اللبناني بأكمله ،اكان
على املستوى الداخلي :الوضع
االقتصادي ،الوضع االجتماعي
والوضع النقدي ،او جلهة
ترسيم احلدود البحرية او على
املستوى الدولي حيث لبنان
حباجة اىل دعم دولي ميكننا من
النهوض باالقتصاد».
أضاف« :مل اسم رئيسا
للحكومة الن شخص الرئيس
احلريري هو املرشح للتشكيل،
وانطالقا من هنا ،اعترب ان األمور
ستذهب اىل تفاهمات اكانت
ثالثية او رباعية او سداسية،
وهي بدورها ستؤدي اىل
حماصصات .هذه هي قناعاتي
مع التأكيد على ضرورة تشكيل
حكومة يف اسرع وقت ممكن.
ان شاء اهلل تسري األمور يف
ظروف افضل مما نتوقعها،
لكن لألسف ،ان التفاهمات
تؤدي دائما اىل حماصصات
واحملاصصات طريق للفساد».

السيد

واستقبل رئيس اجلمهورية
النائب مجيل السيد الذي حتدث
بعد اللقاء ،فقال« :بالطبع
مل اسم أحدا ليس من منطلق
موقف خاص وشخصي ،فلبنان
حباجة حلكومة وهذا أمر مسلم
به ،واحلكومة املنوي تشكيلها
حمطتها األوىل تكليف احد ما،

يبدو ان رئيس احلكومة السابق
سعد احلريري هو الشخص الذي
سيحظى بنسبة معينة بني 60
و 65صوتا  .اال ان اسباب عدم
تسمييت تعود بالدرجة األوىل
لعدم قناعيت ،الن هذه احلكومة
وكما اراها مبكرا وكما حصل مع
تسمية الرئيس مصطفى اديب
مع حفظ األلقاب ،حيث قلت
ان احلكومة لن تشكل .لكن
املوضوع سيختلف مع الرئيس
احلريري وهو سيلقى تسهيالت
اكثر من مصطفى اديب .لكن
يف االسباب املباشرة اليت
جعلتين اال امسي ،فاقتناعي ان
االنسان ال يتغري ،وهو سيكون
يف الرتكيبة املقبلة مضطرا
ملراعاة الفرقاء السياسيني،
وعمليا ستكون حكومة تشبه
اىل حد كبري حكومة الرئيس
حسان دياب ،مع فارق ان
الرئيس احلريري هو رئيسها
فيما الرئيس دياب كان تقنيا
من خارج الطاقم السياسي
التقليدي .والسبب االخر الذي
دفعين اىل عدم التسمية انه
يف املرة السابقة ،ضحكوا
علينا مبسرحية مصطفى اديب
وقالوا لنا انه التقين الذي
سيأتي بتقنيني ودعموه رؤساء
احلكومات السابقون .وقد تبني
حبسب كالم الوزير جنبالط ان
الرئيس جنيب ميقاتي كان
يفاوض معه على االتيان بعصام
احلليب اىل وزارة الرتبية .ويف
لبنان ،ومبا انه ال اسرار ،فاذا
اردت إعطاء احدهم عليك إعطاء
الكل ،وبالتالي فان األربعة
الذين كانوا وراء مصطفى
اديب كانوا يكذبون .فلماذا
امسي اليوم من كذب منذ
شهر وشهرين؟ وثالث أسباب
عدم التسمية ،ان الوزراء الذي
سيسمون سيأتون اىل إدارات
مديرون
فيها
ومؤسسات
عامون ورؤساء مؤسسات تابعة
للدولة ومصرف مركزي ،كما
فيها ضباط وقضاة ومواقع،
فهل مستعد احد منهم ،بدءا
من رئيس احلكومة الذي سيأتي
لالستغناء عن احملسوبني عليه،
الن هؤالء هم اللصوص،
الطاقم
على
فاحملسوبون
السياسي هم اللصوص يف
الدولة ومنهم قضاة وضباط
ومدراء وشركات ومؤسسات.
هؤالء هم أدوات الفساد فمن
سيتخلى عنهم؟ ان تأتي بوزير
متعلم من فرنسا او امريكا
وتضعه بني جمموعة زعران،
ماذا يستطيع ان يفعل ،ان
جوابي ال .وهذا سبب إضايف
لعدم التسمية».
أضاف« :اما السبب الرابع،
فالن لدى الرئيس احلريري خطة
عنوانها صندوق النقد الدولي
وفيها بندان مهمان :رفع الدعم
عن الناس بالدرجة األوىل
وافالت سعر صرف اللرية
مقابل الدوالر ،فهل يتحمل
الناس دفع فاتورة السرقات
على مدى ثالثني سنة؟ عندما
تقول برفع الدعم وافالت اللرية
ماذا تفعل بذلك؟ انك ترمي حل
مشكلة الـ  80و 85مليار اليت
ذهبت هدرا على مدى سنوات

وتقول بأنك تريد حتصيلها من
حسابات الناس ،فلماذا اسري
انا بهذه اخلطة؟ ملاذا ال تكون
اخلطة واضحة وليأت القضاء
وحيدد من عمل يف الدولة يف
كل الفرتة وليس االن ،منذ
ثالثني وأربعني سنة ،ملاذ
ال يتم كشف هؤالء؟ ملاذا
علينا الذهاب اىل الناس؟ ان
مبلغ تسعني مليارا ال خيتفي
يف العامل بل هو موجود يف
مصارف ويف ممتلكات .اني ال
اقبل بتحميل الناس».
وتابع« :اما السبب األخري
واملهم فهو متعلق باحملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان ،وأقول
دائما ان ال حقد لدي وموقفي
من رأسي ال من قليب ،لطاملا
طلبت من الرئيس احلريري
االعتذار عن مرحلة شهود
الزور يف التحقيق باستشهاد
الرئيس احلريري .هو ال يريد
االعتذار وحتى االن مل يعتذر.
صدر قرار احملكمة الدولية
منذ شهر وقال بوجوب اعتذار
الدولة اللبنانية واألمم املتحدة
من مجيل السيد ورفاقه ودفع
التعويضات هلم على خلفية
االعتقال السياسي التعسفي.
مل يفعل شيئا .الكذب أوال ثم
املكابرة ،ومل يفعل شيئا ثالثا،
ال بل يقول من على منرب حمطة
تلفزيونية منذ أيام ،ان جلنة
التحقيق الدولية عثرت لدى
مجيل السيد على ثالثني مليون
دوالر .من املعيب الكذب هلذه
الدرجة .فلو كان ذلك صحيحا
لكان جيب ان أكون يف السجن،
وان حيقق معي ،ميكن ان أكون
قبضتهم على قتل الرئيس
احلريري؟ هل تقول ذلك بطالقة
الن حممد احلوت قاهلا قبل
ذلك .واني احتدى ان الصحايف
الذي حاوره ،قبض  15او 20
مليون دوالر من رياض سالمة.
انا لست ادافع ،لقد عشنا يف
الدولة ونعرفها ،اننا لسنا
مثلهم وال نشبههم مهما قالوا،
واذا كان البين  3او  4باملئة
اسهم يف مكان معني ،يقول
انه ميلك مصرفا».
واردف« :انهم يكذبون على
بعضهم .هذا يدل على ماذا،
من الكذب اىل التلفيق اىل
التزوير اىل عدم االعتذار اىل
املكابرة ،فعلى أي أساس
سيقيم احلريري دولة .يف
األساس ،ان الدنيا اشخاص
ومن يبين الدولة هم األشخاص،
ال القوانني وال النصوص ،فاذا
وجد الشخص وجد اإلصالح
حتى لو مل يكن هناك قانون.
اني احتدى ان يكون الي ممن
حييطون بي شركة او مصلحة
يف الدولة .هكذا يكون من
يريد ان يكون قويا .ومن
املصرفية
حساباته
تكشف
وحسابات
حساباته
وجتمد
عائلته ويثبت يف النهاية انه
«مش طالع بايده شي» وتقول
عثروا يف بيته على ثالثني
مليون دوالر؟ فكيف تريد ان
تكون رئيسا للحكومة؟ اني
لست جهاد العرب او رياض
سالمة او حممد احلوت او كل من

حييطون بك ،حنن لسنا كذلك،
ان من سريعى دولة جيب ان
تكون لديه شهادة براءة قبل
ان يأتي».

الصمد

واستقبل رئيس اجلمهورية
النائب جهاد الصمد الذي
تال بعد اللقاء البيان التالي:
«باألمس قلت انين يف حرية
بني عقلي السياسي وضمريي
بقضايا
امللتصق
الوطين
شعيب وناسي .والننا ال منلك
اليوم ترف املناورة ،والن
الكيد والنكد السياسي قد
ساهما يف إيصال البالد اىل
االنهيار ،والن املرحلة تقتضي
جتاوز اخلالف السياسي ،والن
مهمة أي حكومة انى كان
رئيسها واعضاؤها هي إعادة
الثقة بلبنان الدولة وذلك
لن يكون امرا سهال اال اذا
جتاوزت كل القوى السياسية
مصاحلها الضيقة ومغامنها غري
املشروعة.
ومع قناعيت الكاملة ان التأليف
لن يكون خمتلفا عن اعراف
وجتارب ما بعد الطائف ،والن
الشعب الغريق يتمسك حببال
اهلواء مهما كانت سرابا .لكل
هذه األسباب قررت تسمية
دولة الرئيس سعد احلريري،
متمنيا له التوفيق».
وعن سبب التسمية ،قال:
وطنية
مسؤولية
«هناك
كبرية وضرورة إلنقاذ البلد،
ومسؤولييت وضمريي حتما علي
السري يف هذا اخليار ،وآمل
ان يكون لدى اجلميع ضمري
وطين واملشاركة يف انقاذ هذا
البلد».

طالوزيان

بعدها ،التقى الرئيس عون
النائب جان طالوزيان الذي
اعترب ان «لبنان مير حاليا مبرحلة
صعبة من تارخيه ،وان مجيع
اللبنانيني يعانون من ازمة مل
يشهدوا مثيال هلا يف تاريخ
لبنان ،وانطالقا من هنا هناك
امجاع لدى اجلميع على خمتلف
انتماءاتهم الدينية والسياسية
على وجوب قيام حكومة انقاذ
تقوم بإصالحات وتكون قادرة
على التمتع بدعم دولي لفك
عزلة لبنان ،وتوقف االنهيار
احلاصل .من هنا ،جيب علينا
تسمية رئيس حكومة ،ولذلك
مسيت الرئيس سعد احلريري
الكثر من سبب :األول هو
عدم القدرة على جتاوز األغلبية
الساحقة من الطائفة السنية
اليت ميثلها ،والثاني اننا حباجة
اىل رئيس حكومة وحكومة قادرة
على فك العزلة .ومتنيت على
فخامة الرئيس ان يكون هناك
تسهيل لتشكيل احلكومة ،النه
ال يكفي تعاون بني السلطات
يف نظامنا الدميوقراطي من
دون التعاون بني السلطة
الواحدة أي السلطة التنفيذية،
وحصول تعاون جدي بني رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة هو
ملصلحة مجيع اللبنانيني واملرحلة
املقبلة .وعلى املسؤولني وقف
شكواهم ابتداء من اليوم،
وحماولة القيام بشيء خلالص
البلد من الواقع احلالي».
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لــبنانيات

الرئيس عون انهى االستشارات...
وعن موقعه مع كتلة «القوات
اللبنانية» ،قال« :هناك اختالف
بالرأي يف موضوع تسمية
الرئيس احلريري ،وهذا ال عالقة
له ببقائي او خروجي من التكتل
ونتحدث به الحقا .انا لست حزبيا
بل ضمن التكتل ،واذا كان
هناك اختالف بالرأي ويرون انه
جيب عدم وجودي ضمن التكتل
فهم احرار».

تكتل لبنان القوي

واستقبل الرئيس عون كتلة
«لبنان القوي» ،وحتدث بعد
اللقاء بامسها النائب جربان
«شاركنا
فقال:
باسيل،
كتكتل دستوريا وميثاقيا يف
االستشارات النيابية امللزمة
تلبية لدعوة رئيس اجلمهورية.
ان موقف التيار بعدم تسمية احد
لرئاسة احلكومة معروف ومعلن
من قبل ،الن موقفه هو مع
حكومة اصالح من اختصاصيني
برئيسها ووزرائها وبرناجمها،
وان تكون مدعومة سياسيا،
وهذا جوهر املبادرة الفرنسية.
وكان مت اختيار رئيس حكومة
مدعوم سياسيا من فريقه ،ثم
خالف داعموه قاعدة أساسية مت
االتفاق عليها بأن يكون مدعوما
سياسيا وليس مسمى من فريق
واحد .يف هذه االستشارات،
افضت الظروف اىل مرشح
وحيد ومبا انه غري اختصاصي،
بل سياسي بامتياز ،قررنا عدم
تسمية احد وعدم تسميته».
واكد ان «موقفنا سياسي وال
خلفيات شخصية اطالقا ،بل املنحى
الشخصي يقربنا وال يبعدنا ،ومت
حتويل موقفنا يف االعالم وكأنه
مرتبط بلقاء او اتصال ،وهو ما
مل نطرحه يوما ،بل مت اخرتاعه من
فربكات سياسية وإعالمية للنيل
منا ،وتعرضنا حلملة متمادية من
التجين وصلت اىل حد التطاول
على حريتنا باختيار دعم شخصية
معينة ام ال ،واال اتهمنا بالعرقلة.
هذا نوع من الرتهيب السياسي
املرفوض ،والتيار ال يفرط حبقه
باختاذ املوقف املفوض فيه من
الناس الذين انتخبوا نوابه .ان
موقف التيار سياسي ونابع دائما
يف مسألة تأليف احلكومات ،من
اعتماد معايري واحدة ،وهذه املرة
كنا امام حكومة اختصاصيني
القوى
من
بدعم
بالكامل
السياسية ،او خيار آخر حبكومة
سياسيني او تكنوسياسيني
مؤلفة من قبل القوى السياسية.
حنن اصبحنا اآلن يف احلالة الثانية
مع التسمية اليت ستحصل،
وهكذا تكون امليثاقية يف أساس
التشكيل».
اضاف« :مل نتحدث ابدا عن
امليثاقية يف التكليف ،ولو
فكرنا بذلك لكنا طرحنا مقاطعة
االستشارات وهو ما مل حيصل،
وبالتالي مل يكن هناك من حديث
عن نزع الصفة امليثاقية عن
االستشارات ،ومن قام بذلك
هو دولة الرئيس احلريري نفسه
خالل فرتة ما قبل استشارات
تكليف الرئيس حسان دياب،

فهو الذي رفض ان يكلف دون
دعم الكتل املسيحية الوازنة.
وهذا ال يعين ان هذا التكليف
مشوب بضعف ونقص متثيلي
يتمثل بهزالة األرقام ككل،
وغياب الدعم من املكونات
املسيحية الكربى ،وال ميكن الحد
التغاضي عنه ،ومن حياول ذلك
فهو يعمل على اعادتنا اىل ما
قبل العام  2005مرحلة الوصاية
السورية ،وهو امر لن نقبل به
ولن حيصل .اما وسيسمى دولة
الرئيس احلريري ،فهو امر مفهوم
ومقبول ميثاقيا ولو فيه خروج عن
املبادرة الفرنسية ،ويضعنا امام
قواعد تأليف ميثاقية يف حكومة
تكنوسياسية يف مهمة ومهلة
حمددتني .هذه القواعد نتحدث
عنها يف مرحلة التأليف مع بدء
االستشارات النيابية مع الرئيس
املكلف ،وننتظر ان يبلغنا بنواياه
يف معايري التأليف وكيف ستكون
حمددة وموحدة مع كل األطراف
واملكونات ،وعندها حندد موقفنا
من عملية التأليف».

كتلة ضمانة الجبل

بعدها ،التقى الرئيس عون
كتلة «ضمانة اجلبل» اليت حتدث
بامسها النائب ماريو عون فقال:
«حنن جزء ال يتجزأ من تكتل لبنان
القوي ،وابلغنا فخامة الرئيس
عدم ترشيح الرئيس سعد
احلريري لرئاسة احلكومة».
وسئل عن غياب النائب طالل
«أسباب
فأجاب:
أرسالن
شخصية».

كتلة نواب األرمن

واستقبل الرئيس عون كتلة
«نواب األرمن» ،وتال بامسها
النائب آغوب بقرادونيان البيان
التالي« :اليوم امام بلد منكوب
وشعب يفقد االمل ال بد لنا
ان نرتفع اىل اقصى حدود
املسؤولية ونقوم بواجبنا الوطين
إلنقاذ الوطن واملواطن .لقد مت
ايصالنا اىل مرحلة حيث مل يبق
امامنا اال خيار املبادرة الفرنسية،
وحنن التزمنا ببنود هذه املبادرة
وابدينا خماوف حول كيفية تطبيق
بعض بنودها.
اما االن وحنن امام مسؤولية
انقاذ البلد ،املطلوب هو تشكيل
حكومة انقاذية بأسرع وقت ،ندعو
اىل الكف عن الشروط املسبقة
والشروط املضادة ،والعمل على
انهاض البلد واستعادة الثقة عند
املواطن ،واستعادة ثقة اخلارج
جتاه لبنان .وامام غياب خيارات
أخرى ،ان كتلة نواب األرمن ارتأت
تسمية الرئيس سعد احلريري
لتشكيل احلكومة املقبلة ،متمنيا
على الرئيس املكلف االنفتاح ومد
اليد للجميع ،للوصول اىل تأليف
حكومة انقاذية جامعة متعاونة
مع الكتل النيابية ،متثل طموح
الشعب اللبناني وخاصة جيل
الشباب .اننا يف مرحلة دقيقة ال
حتتمل ترف االنتظار واحلسابات
الضيقة ،فعلى الرئيس سعد
احلريري املبادرة واالندفاع اىل
فتح حوار مثمر للوصول اىل
احلكومة االنقاذية والعمل مع
فخامة رئيس اجلمهورية لتحقيق
اإلصالح الشامل على مجيع

املستويات».
وعن التوفيق بني موقفهم
وموقف النائب جربان باسيل،
قال« :الوفاق تام بيننا ،وحنن
جزء من التكتل وحلفاء ،قد
حيصل اختالف يف اآلراء احيانا
امنا ليس هناك من خالف».

كتلة التنمية والتحرير

واستقبل الرئيس عون كتلة
نواب «التنمية والتحرير» برئاسة
الرئيس نبيه بري ،وحتدث
بامسها النائب أنور اخلليل الذي
قال« :نعلن باسم كتلة التنمية
والتحرير النيابية اليت يرأسها
دولة الرئيس نبيه بري تسمية
دولة الرئيس سعد احلريري
لتشكيل حكومة انقاذ بأسرع
وقت ممكن ،يكون يف سلم
أولوياتها تنفيذ البنود االصالحية
واالنقاذية اليت تضمنتها املبادرة
الفرنسية وخاصة مكافحة الفساد
وتنفيذ مجيع القوانني اليت
أصدرها جملس النواب ومل تنفذ
وعددها  54قانونا ،وإعادة الثقة
بالدولة ومبؤسساتها من اجملتمع
اللبناني واجملتمعني العربي
والدولي ،وطمأنة بأن الوطن
من خالل الوحدة واحلوار قادر
بإذن اهلل على صنع قيامته مهما
اشتدت االزمات».
الرئيس
اطلع
ذلك،
بعد
عون الرئيس بري على نتائج
االستشارات النيابية امللزمة.

بيان التكليف

االستشارات
انتهاء
وبعد
النيابية ،تال املدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان شقري
بيان التكليف ،وجاء فيه« :صدر
عن املديرية العامة لرئاسة
اجلمهورية البيان التالي :عمال
بأحكام البند  /2/من املادة /53/
من الدستور املتعلق بتسمية
رئيس احلكومة املكلف ،وبعد
أن أجرى فخامة رئيس اجلمهورية
االستشارات النيابية امللزمة
اليوم اخلميس الواقع فيه 22
تشرين االول ،2020وبعد أن
تشاور مع دولة رئيس جملس
النواب وأطلعه على نتائجها
رمسيا ،استدعى فخامة الرئيس
عند الساعة الواحدة والنصف
السيد سعد الدين احلريري
لتكليفه تشكيل احلكومة».
وسئل الدكتور شقري عن عدد
األصوات اليت حصل عليها
الرئيس احلريري ،فأجاب« :حصل
دولة الرئيس احلريري على 65
صوتا ،ومل يسم  53نائبا احدا،
وسجل غياب نائبني».

لقاء ثالثي

وعند الساعة الواحدة والنصف من
بعد الظهر ،وصل رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري اىل قصر
بعبدا ،لينضم اىل لقاء الرئيسني
عون وبري.

بري

وقبل مغادرته قصر بعبدا ،قال
الرئيس بري ردا على سؤال اذا
ما ستكون مهمة تشكيل احلكومة
سهلة؟« :ان اجلو هو عكس اجلو
التشاؤمي القائم يف البلد الذي

يؤثر علينا مجيعا .اني أقول لكم
ان اجلو تفاؤلي خصوصا بني
الرئيسني عون واحلريري وبوجه
اخص يف املستقبل بني تياري
«املستقبل» و»الوطين احلر».
سئل :كم سيطول التشكيل؟
أجاب« :اسرع ما ميكن».

الحريري

وبعد انتهاء اللقاء مع رئيس

شينكر :الزلنا نقف
مع الشعب اللبناني
ومصرين على ضرورة
اإلصالح والشفافية
أعلن مساعد وزير اخلارجية
األمريكي لشؤون الشرق
األدنى ديفيد شينكر :زرت
لبنان مؤخرا وركزت على
أهمية اإلصالحات وكررنا
التأكيد على فكرة أن العمل
كاملعتاد غري مقبول.
وأضاف شينكر :الزلنا نقف مع
الشعب اللبناني ومصرين على
ضرورة اإلصالح والشفافية
وأن يكون هناك حماسبة
للجرائم اليت مت إرتكابها.
الواليات
شينكر:
وتابع
املتحدة قالت أنه هناك مبادئ
مهمة مثل اإلصالح والشفافية
ومكافحة الفساد وأيا كانت
احلكومة اليت ستتوىل األمر
يف لبنان فإذا أردات أن
خترج البالد من األزمة ينبغي
الوفاء لكل هذه املتطلبات من
أجل احلصول على املساعدات
الدولية وإعادة لبنان إىل
املسار الصحيح

كوبيتش :اإلنقاذ
جيب أن يبدأ يف لبنان
وبواسطته
غرد املنسق اخلاص لألمم
ّ
املتحدة يف لبنان يان
كوبيش على حسابه على
«تويرت» قائال  »:ال ميكن
ألي بلد ،وباألخص إذا كان
يف حالة سقوط كارثي
كلبنان ،االستمرار يف تسيري
أموره إىل ما ال نهاية يف
غياب حكومة فعالة وداعمة
لإلصالح ،كون ذلك السبيل
الوحيد لبدء إنقاذ البلد
وشعبه من مزيد من االنهيار
والفوضى والتطرف».
القوى
إن
وأضاف»:
السياسية التقليدية أخذت
مرة أخرى على عاتقها
التحرك قدما بغض النظر
عن إخفاقاتها العديدة يف
املاضي والشكوك العميقة
بشأن املستقبل .االمر اآلن
يعود هلذه القوى ملساعدة
رئيس الوزراء املكلف سعد
احلريري على تشكيل حكومة
ذات صالحيات وفعالة لبدء
تنفيذ اإلصالحات املعروفة».
وتابع »:ال تنتظروا املعجزات
من اخلارج من قبيل االنتخابات
يف بالد أخرى أو املاحنني
الدوليني ،اإلنقاذ جيب أن
يبدأ يف لبنان وبواسطة
لبنان».

الرئيس
ادىل
اجلمهورية،
التالي:
بالبيان
احلريري
«اطلعين فخامة رئيس اجلمهورية
مشكورا ،حبضور دولة رئيس
اجمللس النيابي ،على نتيجة
االستشارات النيابية امللزمة
اليت افضت إىل تكليفي تشكيل
احلكومة اجلديدة .اتوجه بالشكر
إىل الزمالء النواب ،وخصوصا
إىل الذين شرفوني بتسمييت
لتشكيل حكومة اختصاصيني
من غري احلزبيني ،مهمتها تطبيق
االصالحات االقتصادية واملالية
واالدارية الواردة يف ورقة
املبادرة الفرنسية ،اليت التزمت
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الكتل الرئيسية يف الربملان بدعم
احلكومة لتطبيقها.
واتوجه إىل اللبنانيني الذين
يعانون الصعوبات اىل حد
اليأس ،بأنين عازم على االلتزام
بوعدي املقطوع هلم ،بالعمل
على وقف االنهيار الذي يتهدد
اقتصادنا وجمتمعنا وأمننا ،وعلى
اعادة اعمار ما دمره انفجار
املرفأ الرهيب يف بريوت،
وأنين سأنكب بداية على تشكيل
احلكومة بسرعة ،ألن الوقت داهم،
والفرصة امام بلدنا احلبيب هي
الوحيدة واالخرية .وشكرا».

دياب عرض مع وفد من البنك الدولي املشاريع
املمولة منه واستقبل السفري الروسي ورمحة
استقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
وزير االقتصاد راوول نعمة
ووفدا من البنك الدولي ،ضم
وسام حركة وحليم السيد ،يف
حضور املستشارة ليلى داغر.
ومت البحث يف املشاريع املمولة
من البنك الدولي.
كما استقبل دياب السفري

الروسي اجلديد يف لبنان
ألكسندر روداكوف ،حبضور
صوفان،
جربان
املستشار
وجرى عرض للعالقات اللبنانية
الروسية .ثم التقى رئيس حزب
«التضامن» النائب السابق إميل
رمحة الذي متنى «تأليف حكومة
جديدة بأسرع وقت ممكن من
أجل النهوض بالبلد».

املفيت دريان هنأ احلريري :لتسهيل مهمته إلنقاذ لبنان
هنأ مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان الرئيس
سعد احلريري «بتكليفه تشكيل
احلكومة وجتديد الثقة اليت ناهلا
من خالل االستشارات النيابية
امللزمة اليت بشرت بقرب والدة
حكومة من ذوي االختصاص،
مهمتها اخلروج بلبنان من النفق
املظلم الذي يتخبط فيه اىل نور
اإلصالحات املرتقبة بهمته وفريقه
الوزاري» ،متمنيا له «التوفيق
والنجاح يف املهام امللقاة على

عاتقه يف الظروف االستثنائية
اليت مير بها الوطن».
ودعا املفيت دريان القوى
السياسية اىل «تسهيل مهمة
الرئيس احلريري ألنها مسؤولية
كربى وواجب وطين إلنقاذ البلد
مما مير به من أزمات سياسية
واقتصادية ومعيشية وإمنائية»،
آمال «التعاون من اجلميع ملصلحة
لبنان وشعبه الذي يتطلع إىل
مستقبل زاهر ينعم باألمن
والسالم واالستقرار».

باسيل :مل نس ّم احلريري ألنّه سياسي بامتياز وغري
اختصاصي ...وننتظر تبليغنا مبعايري التأليف

أعلن رئيس التيار الوطين احلر
الوزير السابق جربان باسيل
يف تصريح له من بعبدا بعد
عدم تسمية تكتل «لبنان
القوي» أحدًا لتشكيل احلكومة:
«شاركنا دستوريا وميثاقيا يف
االستشارات وموقف التيار بعدم
التسمية معروف ومعلن».
أن «التيار مع حكومة
وأشار إىل ّ
اصالح من اختصاصيني تكون
مدعومة سياسيا وجوهر املبادرة
الفرنسية هو كذلك».
أن الظروف
ولفت باسيل إىل ّ
أفضت اىل مرشح واحد ومبا
انه غري اختصاصي بل سياسي
بامتياز قررنا عدم تسميته او
متسية احد وموقفنا سياسي وال
خلفيات شخصية بل بالعكس
املنحى الشخصي يقربنا وال
يبعدنا.
وقال :الفربكات السياسية
واالعالمية اختصرت االمر باتصال

او لقاء وصوال اىل التطاول على
حقنا بأخذ املوقف املفوضني فيه
من الناس.
وأضاف :مل نتحدث ابدا عن
امليثاقية بالتكليف واال كنا
قاطعنا االستشارات ومل نفكر
ابدا بنزع الصفة امليثاقية عن
االستشارات بل احلريري نفسه
فعل ذلك عندما رفض سابقا ان
يكلف بال دعم الكتل الوازنة اليت
متثل املسيحيني.
ولفت إىل ال احد يستطيع
التغاضي عن النقص او العيب
الذي يشوب التكليف ومن
سيفعل ذلك حياول اعادتنا
اىل مراحل سابقة وهذا ما لن
حيصل.
وقال :يف مرحلة التأليف بتنا
امام قواعد ميثاقية وننتظر
تبليغنا مبعايري التأليف اليت جيب
ان تكون موحدة وعندها حندد
موقفنا وللحديث تتمة.

سامي اجلميل :عدنا إىل النهج التحاصصي القائم
على تقاسم السلطة

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب
املستقيل سامي اجلميل يف
مقابلة مع التلفزيون الفرنسي:
إن هذه املنظومة ال تعري اي
اهتمام لصوت اللبنانيني الذين
نزلوا اىل الشارع يف ثورة تطالب

حبكومة مستقلة متامًا عن املنظومة
السياسية.وبالتالي عدنا اىل
النهج التحاصصي القائم على
تقاسم السلطة بني اهل الطبقة
السياسية اليت ثبت عجزها ،بل
أودت بالبالد اىل اهلاوية.
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لـبنانيات

الرئيس عون :هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف معاجلة الفساد واطالق ورشة االصالح؟

قـلت كلـميت ولـن أمـشي وسأقف فـي وجـه مـن يـمنع بـناء الـدولة
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون انه «قال كلمته
ولن ميشي وسيظل على العهد
والوعد» ،معتربا أن «الوضع
املرتدي احلالي ال ميكن أن يستمر
بعد اليوم أعباء مرتاكمة ومتصاعدة
على كاهل املواطنني».
وشدد الرئيس عون على انه
سيتحمل مسؤولياته «يف التكليف
والتأليف ويف كل موقف وموقع
دستوري ،وبوجه كل من مينع عن
شعبنا اإلصالح وبناء الدولة»،
متسائال« :هل سيلتزم من يقع
عليه وزر التكليف والتأليف
مبعاجلة مكامن الفساد واطالق
ورشة االصالح؟».
ودعا رئيس اجلمهورية النواب
اىل «حتمل مسؤولياتهم يف
الرقابة واحملاسبة الربملانية باسم
الشعب الذي متثلون ،وأنتم
اليوم مدعوون باسم املصلحة
اللبنانية العليا لتحكيم ضمريكم
الوطين وحس املسؤولية لديكم
جتاه شعبكم ووطنكم ،سيما أنه
مر عام على  17تشرين وما حيمل
من دالالت غضب املواطنني ومن
رفعهم شعار «كلن يعين كلن»،
ما يشمل الصاحل والطاحل منا».
وعدد الرئيس عون مشاريع التغيري
واالصالح اليت كان اللبنانيون
ينتظرونها دون ان تتحقق ،بعد
ان رفع البعض ممن حكم لبنان
منذ عقود ،ومل يزل بشخصه أو
نهجه« ،شعارات رنانة بقيت من
دون أي مضمون ،وكانت مبثابة
وعود ختديرية مل ير الشعب
اللبناني منها أي إجناز نوعي
يضفي على حاضره ومستقبله
اطمئنانا» .ولفت اىل ان ما ميكنه
فعله هو تنبيه املعنيني« ،فأنا ال
ميكنين التشريع وال التنفيذ وكل
ما ميكنين فعله هو التوجيه وقمت
مبا علي يف هذا اجملال ،ورغم
ذلك حيملونين املسؤولية».
واعترب ان «صمت أي مسؤول
وعدم تعاونه مبعرض التدقيق
اجلنائي املالي ،إمنا يدالن على
أنه شريك يف اهلدر والفساد.
فهذه التجربة ،إذا قدر هلا
النجاح ،ستنسحب على الوزارات
واجملالس والصناديق واهليئات
واللجان والشركات املختلطة كافة
من دون استثناء ،وسوف تسمح
بتحديد املسؤوليات وانطالقة
االصالحات الالزمة وصوال اىل
إزاحة الفاسدين ،فمن جيرؤ على
توقيفها؟ وكيف ميكن أن ندعي
اإلصالح وحماربة الفساد ونعطل
يف الوقت نفسه أهم إجراء ميكننا
من كشف مكامن الفساد وأسبابه
والفاسدين؟ وهل ميكن ان
يسكت اللبنانيون ،شعبا ونوابا
واعالما عن ذلك؟».
وقال رئيس اجلمهورية« :ان
لبنان كان ضمن منظومة كبرية
يف جامعة الدول العربية ويف
سياق موقف موحد .اليوم ،الدول
االساسية يف اجلامعة تغريت
مواقفها يف املواضيع االساسية
والدول االخرى تلحق بها،
وسنصبح شيئا فشيئا يف عزلة،
وحنن الدولة العربية االصغر،
لذلك اسأل اللبنانيني عما جيب
فعله».
مواقف الرئيس عون اتت خالل
كلمة توجه بها اىل اللبنانيني
والنواب ظهر األربعاء املاضي من

قصر بعبدا ،مت بثها مباشرة على
اهلواء عرب وسائل االعالم.
ويف ما يلي نص الكلمة :أيتها
اللبنانيات أيها اللبنانيون ،يا
نواب األمة ،رأيت من واجيب
اليوم ،انطالقا من قسمي ومن
مسؤولييت الدستورية ورمزية
موقعي ،أن أتوجه إىل الشعب
اللبناني كما إىل نواب األمة ،من
منطلق املصارحة الواجبة خصوصا
االستحقاقات
مشارف
على
الكربى اليت يتم فيها رسم
خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ
سياسات توسعية أو تقسيمية قد
تغري وجه املنطقة.
لقد شهدت منطقتنا تغريات
سياسية كثرية وعميقة بفعل
عوامل إقليمية ودولية ،وهذه
التغريات مل تظهر كل نتائجها
بعد على صعد كثرية ،وقد تقلب
األمور رأسا على عقب .من هنا
السؤال املصريي واحلتمي :أين
حنن وأين موقع لبنان وما هي
السياسات اليت علينا أن ننتهج
إزاء هذه التغريات والتفاهمات
احملورية الكربى ،كي ال يكون
لبنان متلقيا وغري فاعل فيما
نشهده ،فيغدو فتات مائدة
املصاحل والتفاهمات الكربى؟ يف
سياق آخر ،تدعوني تلك املصارحة
اىل أن أقول لكم إنين أعيش
وجع الناس وأتفهم نقمتهم لكن
احلقيقة توجب علي أن أذكر بأن
بعضا ممن حكم لبنان منذ عقود،
ومل يزل بشخصه أو نهجه ،قد
رفع شعارات رنانة بقيت من دون
أي مضمون ،وكانت مبثابة وعود
ختديرية مل ير الشعب اللبناني
منها أي إجناز نوعي يضفي
على حاضره ومستقبله اطمئنانا،
فبقي اإلصالح جمرد شعار يكرره
املسؤولون والسياسيون وهم
يضمرون عكسه متاما ،ينادون
به وال يأتون عمال إصالحيا
جمديا ،بل يؤمنون مصاحلهم
السلطوية والشخصية بإتقان
وتفان ،حتى وصل بنا األمر
إىل أن أصبح الفساد يف لبنان
فسادا مؤسساتيا منظما بامتياز،
متجذرا يف سلطاتنا ومؤسساتنا
وإداراتنا.
حني كنت ما أزال مبعدا إىل
فرنسا ،كان شعار اإلصالح
يصدح يف لبنان ،ومل أر منه حني
عدت أي أثر من أي نوع كان،
فحملت مشروع التغيري واإلصالح
يف حماولة إلنقاذ الوطن من براثن
املصاحل الفئوية والشخصية
والسلطوية اليت أودت بنا مجيعا
إىل ما حنن عليه اليوم .رفع
املتضررون املتاريس بوجهي ،وما
زالت صفحات اإلعالم املكتوب
واملواقف يف سائر الوسائل
اإلعالمية شاهدة على تصميم
ممنهج من هؤالء بعدم متكيين
من أي مشروع إصالحي مبجرد أنه
نابع من اقتناعي ونهجي.
أسأل اليوم :ما هي احلال
االجتماعية لشعبنا يف ظل غياب
االجتماعية
احلماية
منظومة
بضمان
املعروفة
الشاملة،
الشيخوخة ،واليت وضعت اقرتاح
قانون بشأنها ،إبان عودتي من
اإلبعاد ،مل جيد بعد طريقه إىل
اإلقرار؟ أين التقدميات الطبية
والعالجية واالستشفائية الشاملة
لشعبنا ،وقد ضاقت به األحوال

املواطنني.
سأبقى أحتمل مسؤولياتي يف
التكليف والتأليف ،ويف كل
موقف وموقع دستوري ،وبوجه
كل من مينع عن شعبنا اإلصالح
وبناء الدولة .عشتم وعاش
لبنان».

حوار مع الصحافيني

الرئيس العماد ميشال عون خالل توجيه كلمته اىل اللبنانيني

بفعل إهمال وضع أي سياسة
اجتماعية ناجعة تقيه غدر الزمن؟
أين حنن من رفع الدعم على موادنا
احليوية اليت نستورد معظمها وال
نضبط استفادة شعبنا من دون
سواه منها؟ أين االقتصاد بعد
أن أكل ريعه مدخرات اللبنانيني
وجنى عمرهم ،يف حني أننا كنا
ننادي وما زلنا باالقتصاد املنتج؟
أين اخلطة االقتصادية ومن أفشل
تطبيقها؟ أين برنامج االستثمار
العام « »CIPومن أبقاه حربا
على ورق ؟ أين اخلطط اإلمنائية
القطاعية اليت وضعها مؤمتر
« »CEDREومن تقاعس عن
تنفيذها؟ أين خطة الكهرباء اليت
تنام يف األدراج منذ سنة 2010
ومل حيدد هلا أي اعتماد أو إطار
تنفيذي بالرغم من إصرارنا عليها
كي ال يظل اللبنانيون أسرى
العتمة وكلفة املصادر املتعددة
للطاقة احملرزة؟ أين خطة السدود
من جتميع ثروة لبنان الطبيعية،
املياه ،اليت تنبع من جوف أرضنا
وتذهب سدى من أنهرنا إىل
حبرنا؟ يف بدايات عهدي ،أيقظت
مراسيم االستكشاف والتنقيب
عن الغاز يف حبرنا بعد سبات
عميق ،والغاز ثروة طبيعية هلا
حجمها وآثارها اإلنقاذية ألوضاعنا
االقتصادية املرتدية ،يف حني
أن التشكيك ال يزال سائدا لدى
مروجي التشاؤم من بعض من
يتوىل الشأن العام.
أين سائر مشاريع اإلصالح؟ اين
ال  47بندا اليت عرضت على
رؤساء الكتل واألحزاب مجيعا
يف لقاء جامع يف قصر بعبدا،
فاعتمد جزء كبري منها ولكن مل
ينفذ شيء؟ ملاذا مت اهلروب من
حتمل املسؤولية واقرار مشاريع
االصالح؟ وملصلحة من هذا
التقاعس؟ وهل ميكن اصالح ما
مت إفساده باعتماد السياسات
ذاتها؟ أين اقرتاحات قوانني
اإلصالح من استعادة األموال
املنهوبة والتحقيق التلقائي يف
الذمة املالية للقائمني خبدمة
عامة واحملكمة اخلاصة باجلرائم
املالية؟ أين حنن من هدر
املال العام واحلسابات املفقود
أثرها يف وزارة املال ومشاريع
قطوعات احلسابات؟ أين حنن
من هيئة اإلغاثة وجملس اإلمناء
واإلعمار وصندوق املهجرين
وجملس اجلنوب واملؤسسات
العامة غري املنتجة ،واليت توافقنا
على إلغائها لوضع حد للنزيف
املالي احلاد فيها ومن جرائها؟
أين حنن من مبادرة اإلنقاذ مما
حل بنا ،سواء اقتصاديا أو
اجتماعيا أو نقديا أو ماليا أو

جلهة إعادة إعمار بريوت بفعل
انفجار املرفأ املأساوي؟ أين حنن
من برامج املساعدة ومن املبادرة
الفرنسية االقتصادية اإلنقاذية
واملباحثات مع صندوق النقد
الدولي ومساهمات جمموعة الدعم
الدولية يف عملية اإلنقاذ؟ أين
القضاء من سطوة النافذين؟
وأخريا وليس آخرا ،أين حنن
من التدقيق اجلنائي يف مصرف
لبنان ،وهو قرار حكومي يهدف
إىل معرفة أسباب اإلنهيار احلالي
وحتديد املسؤولني عنه من
فاعلني ومتدخلني ومشاركني؟
هذه التجربة الرائدة أتى من
يعرتض عليها ويعرقلها ويناور
إلفشاهلا.
إن صمت أي مسؤول وعدم
تعاونه مبعرض التدقيق اجلنائي،
إمنا يدالن على أنه شريك يف
اهلدر والفساد .فهذه التجربة،
إذا قدر هلا النجاح ،ستنسحب
واجملالس
الوزارات
على
والصناديق واهليئات واللجان
والشركات املختلطة كافة من
دون استثناء ،وسوف تسمح
بتحديد املسؤوليات وانطالقة
االصالحات الالزمة وصوال اىل
إزاحة الفاسدين فمن جيرؤ على
توقيفها؟ وكيف ميكن أن ندعي
اإلصالح وحماربة الفساد ونعطل
يف الوقت نفسه أهم إجراء ميكننا
من كشف مكامن الفساد وأسبابه
والفاسدين؟ وهل ميكن ان
يسكت اللبنانيون ،شعبا ونوابا
واعالما عن ذلك؟ أيها اللبنانيون،
اليوم مطلوب مين أن أكلف ثم
أشارك يف التأليف ،عمال بأحكام
الدستور ،فهل سيلتزم من يقع
عليه وزر التكليف والتأليف
مبعاجلة مكامن الفساد واطالق
ورشة االصالح؟
هذه مسؤوليتكم أيها النواب،
فأنتم املسؤولون عن الرقابة
باسم
الربملانية
واحملاسبة
الشعب الذي متثلون ،وأنتم
اليوم مدعوون باسم املصلحة
اللبنانية العليا لتحكيم ضمريكم
الوطين وحس املسؤولية لديكم
جتاه شعبكم ووطنكم ،سيما أنه
مر عام على  17تشرين وما حيمل
من دالالت غضب املواطنني ومن
رفعهم شعار «كلن يعين كلن»،
ما يشمل الصاحل والطاحل منا.
قلت كلميت ولن أمشي ،بل سأظل
على العهد والوعد ،وأملي أن
تفكروا جيدا بآثار التكليف على
التأليف وعلى مشاريع اإلصالح
ومبادرات اإلنقاذ الدولية ،ذلك
أن الوضع املرتدي احلالي ال
ميكن أن يستمر بعد اليوم أعباء
مرتاكمة ومتصاعدة على كاهل

ثم دار حوار بني الرئيس عون
والصحافيني املعتمدين يف قصر
بعبدا ،وردا على سؤال يف شأن
مطالبته حبكومة تكنوسياسية
وكيفية القيام بورشة اصالح
مع هكذا حكومة ،علما ان صاحب
الكتلة السنية األكرب هو من
سيتوىل رئاسة هذه احلكومة
حكما ،قال الرئيس عون« :انا
مل اطالب بأي نوع من احلكومات،
ومل احدده ،فاالستشارات هي
اليت حتدد شكل احلكومة».
وعن نسبة كلفة الكهرباء
على الدين العام ،قال رئيس
اجلمهورية« :لقد ذكرت امرا
واضحا يف كلميت ،ان خطة
الكهرباء اقرت يف العام ،2010
ومنذ ذلك الوقت مل خيصص أي
اعتماد لتنفيذها .حنن كنا مصرين
على هذه اخلطة ،واذا ما راجعنا
حماضر جملس الوزراء يتبني لنا
اذا ما كان مت ختصيص أي مبلغ
لتنفيذها ام ال .ومن عطل االمر
قال يف حينه انه يفاخر بأنه
املعطل».
وعن كيفية مواجهة املتغريات
يف املنطقة اذا مل يتم االتفاق
على اسم يف الوفد املفاوض يف
ترسيم احلدود اجلنوبية البحرية
بعد اعرتاض الثنائي الشيعي
على تسميته العضاء الوفد،
قال الرئيس عون« :لقد دعوت
سابقا اىل لقاء حوار يف القصر
اجلمهوري ملعاجلة املواضيع
القائمة وحبث املتغريات يف
املنطقة ،وحتديد سياستنا جتاهها
ألن االمور تغريت كلها تقريبا.
ومن الضروري اعادة النظر يف
ما آلت اليه االمور».
وعن االطار الذي سوف يعتمده
يف مسار التأليف والتكليف
لتنفيذ االفكار االصالحية
املصر
ّ
على تنفيذها منذ عودته اىل
لبنان ،اكد رئيس اجلمهورية
ان «املطالب معروفة وهناك
برنامج احلكومة الذي سيتضمنه
البيان الوزاري ومن ثم التنفيذ،
وعلى النواب القيام بواجباتهم
يف هذا االطار ،فنعرف حينها
اذا ما مت االلتزام بالتنفيذ ام ال.
وحنن موجودون اذا مل يقم احد
بواجباته».

تعطيل التحقيقات املالية

وعن وجع الناس والوضع املرتدي
وما الذي ميكن للرئيس القوي ان
يفعله هلذا الشعب ،قال الرئيس
عون« :لقد حصلت كوارث كثرية
يف املرحلة الراهنة ،وحنن أيضا
يف حالة افالس حصلت بالتدرج
منذ زمن طويل حتى بدأت بالظهور
منذ العام  2016يف اهلندسات
املالية ،ووصلت اىل الذروة،
حيث استمر االمر بالتفاقم ،لذلك
فإننا نطالب بالتحقيق اجلنائي
لنعرف االسباب اليت أوصلتنا
اىل هنا ،فقد تكون حتمية،
وحنن ال نتهم أحدا ،ورمبا كان
هناك فساد وفاسدون أوصلوا
األمور اىل هنا .ولكي ال يبقى

املواطنون يوجهون االتهامات اىل
هذا او ذاك ،ليس هناك سوى
التحقيق الذي يعطي براءة الذمة
او يؤدي اىل االتهام .حنن نتكلم
بشكل عام ،وانا اسأل ملاذا يتم
تعطيل التحقيق وتوقيفه ،هذا ما
ال افهمه .كيف علينا ان نقوم
بإصالح مالي وحنارب الفساد اذا
مل نقم بالتحقيق ملعرفة األسباب
الكامنة وراء ما وصلنا اليه ،ومن
كان السبب يف ذلك لكي نعمل
على ازاحته .هذا هو املهم».
وعن االسرتاتيجية الدفاعية اليت
مل يأت على ذكرها يف رسالته
اليوم ،وهل من املمكن ان نرى
إقرارها قبل نهاية العهد ،أكد
الرئيس عون انه «بعد االنتهاء
من تأليف احلكومة ،سنعقد اجتماعا
يف القصر اجلمهوري لدراسة كل
االمور الكربى املطروحة حاليا او
املستجدة».

مواجهة الباطل

وحول الكالم عن مصري جمهول
بعد عملية تكليف رئيس جديد
للحكومة غدا ،رد الرئيس عون
متسائال« :ملاذا املصري جمهول؟
عندما ننتهي من االستشارات
نرى بنتيجتها من ستتم تسميته
حسب أصوات النواب الذين
سيختارونه ،وانا ال اضع أي
«فيتو» على احد .وهناك امر اود
توضيحه لكم ،لقد خسرت سنة
و 14يوما حتى اآلن من عهدي
بسبب تأليف احلكومات السابقة
اليت كانت برئاسة الرئيس
احلريري .و «قامت قيامة» اجلميع
علي ألنين اخرت االستشارات
أسبوعا ،وقلت له ان هناك
مشاكل أحاول ان احلها ،واآلن
عددت هذه املشاكل».
وعن امكان الدعوة اىل حوار
وطين لتصبح الطبقة السياسية
تنفيذ
وجوب
واقع
امام
االصالحات املطلوبة ،اعترب رئيس
اجلمهورية انه اذا تأخر يف الدعوة
اىل االستشارات يصبح متهما
وال يقف احد عند مسألة ضمان
تنفيذ االصالحات« .فعند تأخري
االستشارات النيابية اسبوعا حلل
بعض املشاكل ،اتهمنا بالعرقلة،
وصاحب العالقة يعلم متاما سبب
اختاذنا هذا القرار».
وعن عدم قيامه مببادرة جلمع اكرب
تكتل نيابي مسيحي (أي التيار
الوطين احلر) مع اكرب تكتل نيابي
سين (تيار املستقبل) النقاذ
البلد والبدء باالصالحات ،اوضح
الرئيس عون ان «املبادرات
حصلت من اصدقاء مشرتكني
بني االثنني و»ما زبطت» ،وانا
من موقعي اصبح طرفا اذا
تدخلت ،وقد جيعلين البعض
طرفا ولو كنت حكما».
وعن طريقة تعاطيه مع االصدقاء
واالخصام الذين عطلوا مشاريعه
االصالحية يف ظل معاناة الناس،
قال رئيس اجلمهورية« :كانت
الطريقة سابقا تقضي بالوصول
اىل تسوية ملنع املشاكل واحلفاظ
على االستقرار ،امنا اليوم هذه
السياسة مل تعد تصلح ،وجيب
علينا البحث عن احلقيقة ودعمها
وان نواجه الباطل .مل يعد من
اجملدي االستمرار يف االسلوب
نفسه ،ومن حيب شعبه ويريد
العمل فعليه التغيري ،ولن نقبل
بغري ذلك».
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اسـرتاليات

بريجييكليان“ :مل يكن صديقي ..واعتزلت احلب” الشرطة األسرتالية الفيدرالية ( )AFPحتقق يف تسريب
قللت رئيسة حكومة والية نيو ماغواير.
تتورط يف فضيحة من
هذا مداهمة لعضو الربملان يف نيو ساوث ويلز النائب شوكت مسلماني
ساوث غالديس برجييكليان من كما كشفت غالديس إنها النوع أمام املفوضية املستقلة

أهمية عالقتها السرية بالنائب
السابق عن Waagga Wagga
داريل ماغوير رغم إعالنها
أن نهاية هذه القصة تسببت
باعتزاهلا البحث عن حب خالل
عطلة نهاية األسبوع املاضية.
وقالت غالديس خالل حديث
إذاعي مع  2GBإن عالقتها
اليت استمرت مخس سنوات
مع ماغواير واليت وصفتها
يف حتقيق املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد يف سلوكه بـ
«العالقة الشخصية الوثيقة» ،
مل تكن شيئا يذكر.
وأضافت «مل تكن عالقة
عادية».
«مل يكن
وشرحت قائلة
صديقي .مل يكن أي شيء يذكر.
كنت أمتنى بالتأكيد أن يكون …
لكين لست من النوع الذي كان
يستمر يف عالقة طويلة األمد ،
مل أرغب يف تقدميه إىل دائرتي
االجتماعية».
وتأتي تعليقات بريجييكليان
بعد مقابلة يف صحيفة صنداي
تلغراف أشارت فيها إىل
أنها كانت يف حالة حب مع

غريت وجهة نظرها يف العالقة
إىل صداقة حنونة بعد أن ُأجربت
على إقالة ماغواير يف عام 2018
بسبب تورطه يف فضيحة فساد
يف جملس .Canterbury
ومثل النائب السابق يف برملان
نيو ساوث ويلز املفوضية
الفساد
ملكافحة
املستقلة
لإلدالء بأقواله يف التهم
املنسوبة إليه واليت تشمل
استغالل منصبة لتحقيق مصاحل
شخصية ،مبا يف ذلك التوسط
يف صفقات عقارية واالشرتاك
يف تأمني تأشريات إىل أسرتاليا
ملواطنني صينيني.
أول
ليست
وبريجييكليان
سياسية يف نيو ساوث ويلز

الفساد
ملكافحة
اختصار باسم .ICAC
هذه املفوضية خاصة بوالية
نيو ساوث ويلز ،واليت لطاملا
تلطخ املشهد السياسي فيها
بفضائح الفساد منذ بداية
تأسيس الوالية مطلع القرن
التاسع عشر .وهلذا السبب
حتديدا مت إنشاء املفوضية
الفساد
ملكافحة
املستقلة
عام  ،1988وهي ما زالت
جهة رقابية أساسية حتى اآلن
لإلشراف على نزاهة التعامالت
الداخلية حلكومة الوالية واملشهد
السياسي بشكل عام.
املصدرSBS :

مقتل شقيق زعيم Brothers
 for Lifeبوضح النهار

ُقتل ،صباح يوم االثنني ،الشقيق
األصغر لزعيم عصابة Brothers
 for Lifeبالرصاص جنوبي غرب
سيدني.

الشرطة الفيدرالية حتقق يف صفقة
مطار سيدني املثرية للجدل وشبهات حول
عمليات «احتيال» و «فساد» حمتملة

الفيدرالية
الشرطة
كشفت
األسرتالية أن حتقيقها يف صفقة
أرض مطار حكومية مثرية للجدل
حيقق يف عمليات احتيال وفساد
حمتملة.
وتتمحور التحقيقات حول شراء
Leppington Triangle
أرض
بالقرب من مطار غرب سيدني
مقابل  30مليون دوالر بالرغم
من التخمينات حددت قيمتها بـ
 3ماليني دوالر فقط.
وقال املدقق العام جمللس
الشيوخ إن األمر أحيل إىل
الشرطة الفيدرالية بعد أن حصل
املكتب على معلومات تفيد بأن
احلكومة الفيدرالية «رمبا تكون
قد تعرضت لالحتيال».
من جانبه ،قال مفوض الشرطة
الفيدرالية ريس كريشو أمام
جلنة تقديرات مبجلس الشيوخ
اليوم إن هذه هي املرة األوىل
منذ  20عاما اليت يقوم فيها
مكتب التدقيق الوطين األسرتالي
مبثل هذه اإلحالة.
وقال نائب مفوض الشرطة
الفيدرالية إيان مكارتين ،إن
التحقيق – يف مراحله األوىل –
يركز على ما إذا كان من املمكن
احلصول على املمتلكات عن طريق
اخلداع ،أو ما إذا كان املوظفون
العامون فاسدين.
وأضاف أمام اللجنة «يف جوهر
املوضوع كان هناك تناقض كبري
بني تقييم األرض وسعر البيع».
وأردف قائال « مل حندد أي جرمية
فيما يتعلق بالتحقيق يف هذه
املرحلة .ال ميكننا استبعاد أي
شخص ولكن ال ميكننا اصدار
حكم على أي منهما».
وتابع قائال « من احملتمل أن
يكون لدينا تركيز أكرب على

املعروفة

القسم  ، 142وهو فساد
املوظفني العموميني .هذه جرمية
سنقيمها».
ويرتبط اجلدل بقرار صدر يف
عام  ، 2018عندما وافقت إدارة
البنية التحتية على دفع مبلغ
هكتارا
 10أضعاف قيمة 12.26
ً
ملانح أحراري واملتمثل بشركة
.Leppington Pastoral
عاما  ،سيكون هذا مبثابة
وبعد ً 30
ثان ملطار سيدني الثاني.
مدرج ٍ
املصدرSBS :

ووجد عناصر خدمات الطوارئ
الضحية مصابا بعدة أعرية نارية
يف شارع سيمات السكين بضاحية
 Condell Parkقبل الساعة 7.30
صباحا.
وبالرغم من جهود أربعة طواقم
إسعافية ،تويف الضحية يف مكان
احلادث.
وحضر على الفور عناصر من قيادة
منطقة شرطة  Bankstownوأقاموا
مسرحا للجرمية بالتعاون مع مباحث
اجلرائم.
وشوهد انتشار مكثف لعناصر
أمنية يف منطقة احلادث حبسب
تقارير إعالمية.
وتطالب السلطات كل من لديه
معلومات بالتواصل مع الشرطة.
وأغلقت السلطات شارعي Simmat
و  Curtin Placeيف كال االجتاهني
وطلبت الشرطة من الناس جتنب
املنطقة.
ويف تصرحيات لشبكة أي بي سي
اإلخبارية ،قالت مصادر الشرطة إن
للحادث صالت بأعمال العصابات.
املصدرSBS :

نيو ساوث ويلز ختفف بعضا من قيود كورونا
أعلنت حكومة والية نيو ساوث
ويلز اليوم عن ختفيف بعض من
قيود كوفيد ،-19يف وقت مل
تسجل يف الوالية أي إصابات
مكتسبة حمليا.
وأجري حوالي  7000اختبار يف
مساء
غضون  24ساعة حتى 8
ً
من يوم أمس ،مع اكتشاف أربع
حاالت جديدة ملسافرين عائدين
يف احلجر الصحي الفندقي.
ودفع معدل االختبار املنخفض
السلطات الصحية يف نيو ساوث
ويلز إىل حث أي شخص يعاني
من أعراض تنفسية على إجراء
االختبار.
وأعلنت وزارة الصحة بالوالية يف
بيان اليوم أن» نيو ساوث ويلز
يف مرحلة حرجة والطريقة الوحيدة
للعثور على حاالت جديدة ومنع
املزيد من انتقال العدوى هي
زيادة إجراء االختبارات».
ما اجلديد؟
وبالرغم من هذا ،أعلنت حكومة
نيو ساوث ويلز عن ختفيف

العديد من قيود فريوس كورونا،
مبا يف ذلك زيادة احلد األقصى
للتجمعات اخلارجية من  20إىل
.30
كما ميكن أن يصل عدد حجوزات
اجملموعات يف املطاعم مثال ً
أيضا
شخصا.
إىل 30
ً
إضافة إىل هذا سريفع العدد
املسموح به للضيوف يف حفالت
اعتبارا من ديسمرب إىل
الزفاف
ً
 300شخص ،بشرط أن يكونوا
جالسني.
أما خبصوص الشركات ،فيمكن
أن تستقبل ا ما يصل إىل 300
شخص يف أي مكان ،شريطة
أن تظل هذه احلدود خاضعة
اخلاصة
اآلمنة
للممارسات
بكوفيد.-19
يأتي ذلك يف وقت تراقب فيه
السلطات الصحية يف نيو ساوث
ويلز عن كثب بؤرة تفشي
يف ضاحية  Oranجبنوب غرب
حاليا 19
سيدني ،واليت تضم
ً
شخصا.

كتب الصحايف :مات كوغالن (Matt
)Coughlan

ً
حتقيقا
بدأت الشرطة الفيدرالية
داخليا يتعلق بشأن تسريب
ً
خرب مداهمة منزل عضو الربملان
العمالي يف نيو ساوث ويلز يف
سيدني النائب شوكت مسلماني
اىل وسائل اإلعالم حيث مت يف
حينها تفتيش مكتبه ومكان
إقامته يف يونيو /حزيران 2020
بعد حتقيق مشرتك بني الشرطة
الفيدرالية األسرتالية وASIO
بدعوى التدخل الصيين يف
أسرتاليا.
وكان مفاجئًا أن الكامريات
كانت موجودة مسبقًا عندما
داهم الضباط منزل السيد
مسلماني يف منطقة روكديل
وصرح نائب مفوض الشرطة
الفيدرالية األسرتالية  AFPإيان
مكارتين أمام جملس الشيوخ أن
قوة األمن مل تكن راضية عن
تسريب اخلرب اىل وسائل االعالم
وقال أيضا يف اجللسة «إنه من
العدل أن نقول إننا فع ًال قلقون
من أن هذا األمر مت تداوله عرب
وسائل اإلعالم.
«كان هناك
وأضاف قائ ًال
طلب من الشرطة الفيدرالية
األسرتالية  AFPبإجراء حتقيق
لتحديد ما إذا كان هناك ألي
شخص يف القوات الشرطة
الفيدرالية األسرتالية AFP

عالقة بتسريب معلومات تتعلق
وقال إن
بهذا التحقيق»
التحقيق ركز على أعضاء يف
الشرطة الفيدرالية األسرتالية
.AFP
ولقد ّ
مت تعليق عضوية النائب
شوكت مسلماني من حزب
العمال على أثر املداهمات ولكنه
أي النائب شوكت مسلماني نفى
ارتكاب أي خمالفات قانونية.
وقال مايك بريجس ،املدير
ً
أيضا
العام لـ  ،ASIOإنه حبث
يف األمر وقال يف جلسة
االستماع «أكدت لنفسي أنه إذا
كان هناك تسرب فإنه مل يأت

من مكتيب « وسأل عضو جملس
الشيوخ عن حزب العمال كيم
كار مفوض الشرطة الفيدرالية
األسرتالية  AFPالسيد كريشو
عما إذا كان التسريب يطابق
معايري قوات االمن ،وهل «هذا
ليس من سلوكك املهين أن
ترافقك الصحافة عندما تقوم
مبداهمة منازل أعضاء الربملان
صباحا؟»
يف الساعة 6.30
ً
قال السناتور كار وأكد
السيد كريشو أن األمر ليس
كذلك ونفى أن تكون الشرطة
الفيدرالية األسرتالية  AFPقد
دعت وسائل اإلعالم.

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ
) COVID-19اﻟﻔ�وس اﻟﺘﺎﺟﻲ(
ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﻴﺎل ﺗﺘﻌﻠﻖ
ّ

ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺤﺘﺎﻟﻮن ﺟﺎﺋﺤﺔ ��COVID-
)اﻟﻔ�وس اﻟﺘﺎﺟﻲ( ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺎس ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء أﺳﱰاﻟﻴﺎ .ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﻴﺎ:
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ً
ﻛﻴﻒ �ﻜﻨﻚ ﺣ�ﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
’ﺗﺼﻴﺪ‘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ّ
اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻫﺬه

ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ
أﻧﺸﺄ اﳌﺤﺘﺎﻟﻮن ﻣﺘﺎﺟﺮ وﻫﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ّ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏ� ﻣﻮﺟﻮدة  -ﻣﺜﻞ ﻋﻼﺟﺎت  COVID-19أو ﻟﻘﺎﺣﺎت
اﻟﻜ�ﻣﺎت.
ﻟﻪ ،وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ّ

ﻳﻘﻮم اﳌﺤﺘﺎﻟﻮن ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎس أو ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ
اﻹﻟﻜﱰوين ورﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴّﺔ ﻳﻨﺘﺤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ووﻛﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ  COVID-19ﳌﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﻋﲆ رواﺑﻂ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺼ ّﻤﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف أﻳﻀً ﺎ ﺑﺎﺳﻢ ’اﻟﺘﺼ ّﻴﺪ‘(.

ﺣﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ �ﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ )اﻟﺴﻮﺑﺮ(
َ

ﻳﺴﺘﻐﻞ اﳌﺤﺘﺎﻟﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
 COVID-19ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﴎﻗﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻏ� ﴐورﻳﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء رﺳﻮم ﻋﻨﻬﺎ.
وﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﻫﺆﻻء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﲇ:
 ﻋﺮض اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻴﻚ �ﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ
 COVID-19اﻟﺠﺪﻳﺪة
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ� إذا ﻛﺎن ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ











ﻻ ﺗﻨﻘﺮ ﻋﲆ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺸﻌﺒﻴّﺔ )ﻫﺎﻳﱪﻟﻴﻨﻚ( اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴّﺔ  /رﺳﺎﺋﻞ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ أو
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين ﺣﺘﻰ إذا أﺗﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺒﺎﴍة إﱃ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﺼﻔﺢ اﻟﺬي ﰲ ﺟﻬﺎزك.
ﻣﺜﻼً ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻮﻗﻊ  ،MyGovاﻛﺘﺐ ’ ‘my.gov.auﰲ
ﻣﺘﺼﻔﺤﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﻻ ﺗﺮ ّد أﺑﺪًا ﻋﲆ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮدك ﺑﺪون ﻃﻠﺒﻚ
وﻋﻠﻤﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﻚ ﺣﺘﻰ
إذا ادّﻋﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات ﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  -ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮى اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﺣﺬف )(delete
أو اﻗﻔﻞ اﻟﺨﻂ.
أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺰﻳّﻒ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎل
ﰲ اﻟﺘﺴ ّﻮق ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴ�ت اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﴩاء.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻘﺎح أو ﻋﻼج ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ ﻟـ .COVID-19
اﺣﺬر اﻟﺒﺎﺋﻌ� اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮق ﻏ� ﻋﺎدﻳﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪ ًﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ،أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻹﻟﻜﱰوين ،أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ أو ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ أو ﺑﻌﻤﻠﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ .Bitcoin
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مـقاالت وتـحقيقات

«خفض» سعر الصرف:

هدية سالمة لرئيس «املستقبل»
إيلي الفرزلي

بعد طبع آالف مليارات
السنة
خالل
اللريات
املاضية ،يريد رياض
سالمة اليوم استعادة
يف
املليارات.
هذه
اخلطوة األوىل تسّبب
يف رفع سعر الصرف
وزيادة التضخم ،ويف
اخلطوة الثانية يتسّبب يف
ختفيض االستهالك .بعيدًا
عن أضرار خيار كهذا ،إال
أنه يؤدي إىل ختفيض
سعر الصرف .تلك هدية
أوىل إىل سعد احلريري.

اقتصاد «الكاش» بدأ يأخذ أشكا ً
ال أكثر استقرارًا.
حتى بعد عودة بعض املصارف عن قرار ختفيض
قيمة السحوبات النقدية باللرية ،مل يرتاجع التجار عن
وضع ضوابط على استعمال البطاقات املصرفية.
يدرك اجلميع أن تقنني السيولة سيستمر بأشكال
فمعدل السحوبات لن يعود كما كان،
متعددة؛
ّ
حبسب أكثر من مصدر مصريف .معظم الصيدليات
وحمطات البنزين واحملال التجارية مل يعد يقبل
القبض بالبطاقة املصرفية .املطلوب «كاش»
فقط.
املوزع مل
من ُيسأل يقول إنه مضطر إىل ذلك ،ألن
ّ
يعد يتقاضى سوى النقد… ال شيكات وال بطاقات
أو حتويالت مصرفية .فاملستورد عندما يفتح
اعتمادًا صار ملزمًا ،حبسب تعميم مصرف لبنان
الرقم  ،573بتسديد املبالغ الواجبة عليه للمصرف
باللرية اللبنانية نقدًا ،إذا كان يريد أن حيصل على
اعتماد على أساس سعر  ١٥١٥لرية للدوالر.
لكن هذا القرار ال ميكن تطبيقه على مجيع
املستوردين .هلذا السبب ،أقفلت منشآت النفط
يف طرابلس والزهراني أبوابها أمام عمالئها الذين
يصل عددهم إىل  ٢٥٠شركة .املنشآت التابعة
ملديرية النفط يف وزارة الطاقة هي أيضًا مطالبة
بتأمني املال نقدًا للحصول من مصرف لبنان على
اعتمادات بالدوالر وفق سعر  ١٥١٥لرية للدوالر
الواحد .لكن املنشآت مل يسبق أن تعاملت بالنقد.
آلية عملها تعتمد على احلصول على شيكات أو
حتويالت مصرفية إىل حسابها يف مصرف لبنان.
وحتى إذا قررت القبض نقدًا ،فهي ال متلك القدرة
التقنية على ذلك .تسلم كميات كبرية من النقود
حيتاج إىل نظام عمل خمتلف :معتمدو قبض ،آلية
لتعقب مصادر األموال إذا تبني أنها كانت مزورة،
نظام ختزين ومحاية للنقود املتوفرة ،إضافة إىل
آلية نقل خاصة إىل املصرف املركزي .واألهم أن
املنشآت ،بصفتها تابعة إلدارة رمسية ،هي خبالف
الشركات اخلاصة ،ال ميكنها أن تفتح حسابات
مصرفية يف املصارف التجارية.
بعد مرور أسبوع ال تزال املنشآت عاجزة عن تسليم
املازوت ،لكن مصرف لبنان لن يستثين أحدًا من
آليته اجلديدة .ولذلك مت االتفاق مع املنشآت،
الثالثاء املاضي ،على أن يعمد «املركزي» إىل
فتح حسابات لصاحلها يف مصارف خيتارها
(اقرتحت املنشآت عددًا من املصارف ذات
االنتشار الواسع) ،مع اإليعاز للمصارف بأن ال
تقبل يف هذه احلسابات إال الـ»كاش» .وبذلك،
تصبح اآللية على الشكل التالي :تتأكد الشركة
املعنية من وجود حصتها يف املنشآت .ثم تذهب
إىل املصرف إليداع املبلغ املطلوب ،على أن
ّ
تتسلم وص ًال بذلك .ينتقل سائقوها إىل املنشآت
يف طرابلس أو الزهراني للحصول على البضاعة
املطلوبة ،بعد أن يتأكد املوظف من أن املبلغ
املشار إليه يف الوصل دخل يف احلساب فع ًال.
نظريًا ،هذه اآللية اجلديدة اليت تطّبق على كل
املستوردين ،ستكون حباجة إىل تناقل الكاش
بكميات كبرية .لكن حبسب مصدر مطلع ،فإن
األمور بدأت تنتظم .معظم سلسلة االستهالك
واإلمداد فتحت أو ستفتح حسابات خاصة بالسيولة
النقدية أسوة بالدوالر .وعليه ،فإن احملطة ،على

تصوير مروان طحطح
سبيل املثال ،ستقبض من زبونها النقود وتضعها
حتول من هذا احلساب
يف حسابها النقدي ،على أن ّ
حيول األموال من حسابه
إىل
ّ
املوزع الذي بدوره ّ
النقدي إىل احلساب النقدي للمستورد ،ومنه إىل
مصرف لبنان .وبذلك ،سيكون طبيعيًا أن تفتح
كل شركة أربعة حسابات :حساب بالدوالر النقدي،
حساب بالدوالر املصريف ،حساب باللرية املصرفية
وحساب باللرية النقدية!

منشآت النفط تعيد فتح أبوابها بعد خضوعها
آللية مصرف لبنان

املوجهة إىل كل من يستفيد من
بهذه اإلجراءات
ّ
دعم سعر صرف الدوالر ،إن كان من مستوردي
األدوية أو احملروقات أو املواد الغذائية ،يكون
مصرف لبنان قد انتقل إىل مرحلة جتفيف الكاش
من السوق .وهذه خطوة ،بدت ،حبسب متابعني،
بدي ًال من قرار ترشيد الدعم الذي يرفض كل
حتمل مسؤوليته ،خاصة أنها تؤدي
األطراف
ّ
إىل ختفيف نزيف الدوالرات املتبقية .رئيس
احلكومة املستقيلة حسان دياب كان واضحًا خالل
لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة منذ حنو
أسبوعني ،بإشارته إىل أن احلكومة لن تتخذ أي
قرار يتعلق بتخفيض الدعم .ويف املقابل ،كان
سالمة قد أكد لكل من راجعه أنه ال حيتمل اختاذ
قرار كهذا منفردًا ،مؤكدًا أن مسألة الدعم من
أقرت يعمل على
عدمه هي سياسة حكومية ،متى ّ
تنفيذها .يف النتيجة ،مل حيصل أي تطور يف ما
يتعلق برفع الدعم منذ أسابيع .جرى النقاش يف
السيناريوات احملتملة ملرحلة ما بعد ختفيف الدعم.
أبدت وزارة الطاقة ،على ما يقول الوزير رميون
غجر ،استعدادها للسري بأي قرار حكومي ،ولذلك
قدم للمعنيني تصور الوزارة لألسعار حبسب كل
ّ
سيناريو مطروح.
قبل اخلوض يف عملية جتفيف السوق من النقود،
كان مصرف لبنان قد بدأ بتقنني فتح االعتمادات
للمستوردين ،مبا أدى إىل شح يف بعض السلع،
وال سيما احملروقات ،لكن من دون أن ُتفقد من
السوق.
هذا التقنني مل يؤثر عمليًا على االستهالك ،ألن
االقتصاد منكمش يف األساس .بد ً
ال من ١٣
مليون ليرت من البنزين ومثلها من املازوت تباع
يوميًا ،اخنفض البيع إىل  ١٠ماليني ليرت يوميًا.
ّ
املتعلق بإلزام املستوردين بتأمني
بعد التعميم
اللريات النقدية ،صار انكماش االستهالك سياسة
شح السيولة لدى الناس ،يؤدي تلقائيًا
رمسية.
ّ
معدل االستهالك .وهذا ما يدفع
إىل ختفيض
ّ
بالتاجر إىل ختفيف االسترياد ،وبالتالي ختفيف
الطلب على الدوالر واخنفاض سعره .كل ذلك
يقود إىل التأكيد أن رياض سالمة قادر ،لو أراد،
على ضبط سعر الصرف .لكنه يف صراعه مع حسان
يرتدد يف
دياب مل يرتدد يف تعميق األزمة .ومل
ّ
ضخ  ١.٣تريليون لرية شهريًا يف االقتصاد ،ما
أدى إىل تضخم كبري ،وارتفاع متسارع يف سعر
َّ
يكلف
الدوالر .لكن أما وقد وجد أن احلريري قد
بتأليف احلكومة ،فلم يتوان عن تقديم هدية أوىل
َّ
يكلف احلريري على وقع تهدئة الطلب على
له.
الدوالر ،ما يسهم يف خفض سعر الصرف.

عصابات «الصيف األمحر» :رهان ترامب على الفوضى
علي دربج

مح َل بطاقة احلزب
يوم قبوله ْ
َ
ٍ
والية رئاسية
اجلمهوري حنو
ثانية ،خيرَّ دونالد ترامب
األمريكيني ما بني الفوضى
ّ
يف ّ
ّ
املرشح الدميوقراطي
ظل
جو بايدن ،والعيش  -لفرتة
ثانية  -يف مهد سياسة
«القانون والنظام» اليت
يرفع شعارها منذ بعض
ّ
شكل التخويف
الوقت.
من «اجملهول» القادم،
كما الدعوة الدائمة إىل
العنف ،مدماك محلة إعادة
ٍ
بعودة تتضاءل
انتخابه ،أم ًال
احتماالتها منذ أن فاقمت
استجابته الفاشلة لوباء
ِ
تداعياته على
«كورونا»
مستوى االقتصاد الوطين،

استخدام ترامب ورقة هؤالء العنصريني خلق حالة ذعر يف صفوف خصومه
(أ ف ب )

حيث تكمن ُج ّل اإلجنازات .يف مقابل سيف
صلت ،الذي يبدو أنه بات ُي ّ
امل َ
«الفوضى» ُ
غذي
املتطرفني البيض (قاعدة ترامب الصلبة)
خيال
ّ
ويقلق توازيًا راحة اخلصوم ،هناك َمن يعتقد
ُ
بأن ال خالص للواليات املتحدة من االنقسامات
َ
العميقني اللذين تعاني منهما ،أيًا
واالستقطاب
كان اسم الرئيس املقبل.
يراهن الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
املتطرفة وامليليشيات
على قاعدته اليمينية
ّ
ّ
العنصرية البيضاء ،إميانًا منه ّ
تشكل حصانًا
بأنها
راحبًا سيعيده إىل البيت البيض لوالية رئاسية
ثانية .يف أعقاب موجة االحتجاجات اليت شهدتها
الواليات املتحدة ،الصيف املاضي ،على خلفية
مقتل جورج فلويد على يد الشرطة األمريكية،
املتطرفني البيض ،خللق
استخدم ترامب ورقة
ّ
حالة من الذعر يف صفوف خصومه ،خصوصًا
املسلحة اليت ّ
ّ
نفذها هؤالء ،وهم
بعد العراضة
يرتدون قمصانًا عليها صورته.
ّ
تلقف األمريكيون الرسالة اليت أراد الرئيس
إيصاهلا ،وبات بعضهم على قناعة بأنه مقبل
على أزمة ،ربمّ ا ّ
تتخذ شكل الفوضى املناطقية،
يف حال مل حيالف الرئيس اجلمهوري احلالي
ّ
احلظ.
أن اإلرهاب املرتبط
يعزز هذا
ّ
التوجه واقع ّ
ّ
تفوق
املتطرف يف الواليات املتحدة،
باليمني
ّ
ّ
أي إرهاب آخر .بلغة األرقام،
بشكل كبري على ّ
َ
ثلثي اهلجمات
املتطرفون اليمينيون
«ارتكب
ّ
ذات النوايا اإلرهابية يف الواليات املتحدة،
يف عام  ،2019وأكثر من  90%بني األول من
كانون الثاني و 8أيار  ،»2020وفقًا لتقرير
صادر عن «مركز الدراسات االسرتاتيجية
عامي
والدولية» الذي كشف أيضًا ،أنه بني
َ
 1994و ،2020كان هناك  893هجومًا ومؤامرة
داخل الواليات املتحدة .يف هذا اإلطار ،ميكن
أن
اإلشارة  -استنادًا إىل أرقام املركز  -إىل ّ
اليمينيني ارتكبوا غالبية هذه اهلجمات (،)57%
خالل الفرتة املذكورة ،مقارنة بـ 25%ارتكبها
يساريون ،و 15%على خلفية دينية ،وّ 3%
نفذها
بناء على ذلك ،يضع بعض
عرقيون.
قوميون
ً
ّ
ّ
املتطرفني
بعض
يلجأ
أن
احتمال
املراقبني
ّ
البيض إىل العنف يف حالة خسارة ترامب أمام
منافسه جو بايدن.

ال يفوّت ترامب فرصة أو مناسبة اّإل ويعلن
خاللها انحيازه إىل املتطرّفني البيض

ً
فرصة أو
يفوت الرئيس األمريكي
واقعًا ،ال
ّ
مناسبة ،إلاّ ويعلن يف خالهلا احنيازه إىل اليمني
األبيض ،إذ قام بانتظام ،طوال موسم محلته
ادعاءات عن
االنتخابية احلالية ،بإعادة تغريد ّ
تفوق العرق األبيض ،يف حني تشري التقديرات
ّ
أن أكثر من  60%من احلسابات اليت كان
إىل ّ
يعيد تغريد ما يصدر عنها ،هلا صالت مع هؤالء
يتوان ترامب ،يف خالل
املتطرفني .كذلك ،مل
َ
التجمعات االنتخابية اليت أقامها ،عن تشجيع
ّ
ضد املتظاهرين.
أنصاره على استخدام العنف
ّ
فرضية اهتمامه باحلفاظ على قاعدته
يعزز
ّ
ّ
بتجمع
التنديد
رفضه
البيض،
فني
املتطر
من
ّ
ّ

«النازيني ُ
اجلدد» يف شارلوتسفيل ،يف آب
ّ
املسلحني ،الذين
 ،2017وإشادته باملتظاهرين
طالبوا بإعادة تشغيل االقتصاد خالل الربيع
الوبائي .كذلك ،دافع الرئيس األمريكي عن
الفتى كايل ريتنهاوس ( 17عامًا) ،بعدما َقتل
اثنني من املتظاهرين السود ،يف كينوشا/
ويسكونسن .وما يدخل يف إطار مقاربته
املتطرفني البيض ،أيضًا ،دفاعه
للعالقة مع
ّ
الكونفدرالية ومتاثيلها ،وتشديده على
عن علم
ّ
احلفاظ على أمساء اجلنراالت الكونفدراليني يف
القواعد العسكرية األمريكية.
عمليًا ،ال يرى ترامب نفسه خارج هذه املنظومة
العقائدية ،وإن كان ال ينتمي إليها رمسيًا.
ّ
حد التأكيد ّ
أنه مل
إن كثريين ذهبوا إىل ّ
بل ّ
يعمد على املواربة ،يف هذا اجملال ،وال سيما
َ
أن إدارته أقامت روابط مباشرة مع القوميني
البيض ،عرب شخصيات مثل ستيف بانون
وسيباستيان غوركا ،فض ًال عن املستشارين
احلاليني ،مثل ستيفن ميللر.
يتخوف كثريون من عودة «الصيف األمحر»،
ّ
والفوضى اليت يحُ تمل أن ُتطلقها خسارة
ّ
متجذرة
ترامب منصبه .املعروف أن العنصرية
وأن التعاليم العنصرية
يف التاريخ األمريكي،
ّ
املتوحش تبلورا خصوصًا ،يف أوائل
والعنف
ّ
املتطرفون البيض
كان
حني
املاضي،
القرن
ّ
العامة ،بالبنادق
األماكن
يف
السود
يقتلون
ّ
واحلجارة ،ويشعلون النار يف منازهلم .هذه
ِ
سيطلق
مقدمة ملا
األعمال الوحشية كانت
ّ
عليه ناشط احلقوق املدنية ،جيمس ويلدون
جونسون« ،الصيف األمحر» .يشري اللون األمحر
إىل الدماء اليت كانت تسيل يف الشوارع ،فيما
ّ
يدل فصل الصيف على األشهر ،من نيسان
ضد
إىل تشرين األول  ،1919عندما بلغ العنف
ّ
السود ذروته يف الواليات املتحدة.
حاليًا ،ومع اقرتاب يوم االنتخابات ،تطفو ذكريات
ذلك «الصيف األمحر» على السطح ،لسبب آخر
أكثر خطورة ،فـ»الغوغائيون البيض» عادوا
ّ
تربع ترامب
إىل الظهور من جديد،
مستغلني ّ
على كرسي البيت األبيض .ليس هذا فحسب،
بقوة لرتهيب
إذ ّ
إن حركات هؤالء ،بدأت تظهر ّ
املتظاهرين املناهضني لرتامب ،عرب استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ،لتهديدهم .احتمال
املتطرف» إىل الشوارع،
«حراس اليمني
نزول
ّ
ّ
لالعرتاض على نتائج انتخابات تشرين الثاني/
ّ
للمؤسسات األمريكية ،إذ
يشكل قلقًا
نوفمرب،
ّ
عدة
إن عنف هؤالء كان قد
صاحب انتخابات ّ
ّ
َ
يف املاضي ،حني تقاتلت الفصائل املتنافسة
على النتائج.
وما ال يعرفه البعض أن هؤالء العنصريني،
الذين حيملون السالح حاليًا دفاعًا عن ترامب،
هم جزء من تقليد طويل ،يلجؤون إليه عندما
بأن القانون ال حيمي مصاحلهم .ومن
يعتقدون ّ
هذا املنطلق ،يتحينّ الكثري من األمريكيني
الفوضى اليت ستعقب االنتخابات ،يف حال
املتطرفني
ألن
خسارة ترامب أمام بايدن،
ّ
ّ
البيض يتوقون إىل تطبيق القانون بأيديهم،
من أجل محاية مصاحلهم.
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إسـرائيلـيون ينـشطون بغـطاء دبـلوماسي لـبناني
آمال خـليل

جلدل حول مستوى التمثيل يف مفاوضات ترسيم احلدود مع
العدو اإلسرائيلي ،فتح الباب واسعًا ملناقشة واقع الدبلوماسية
ّ
اللبنانية .اجلدل نفسه أثري بعد دخول العميل عامر الفاخوري
واالشتباه بتورط دبلوماسيني بتسهيل إخالء سبيله وتسليمه
اىل احلكومة األمريكية .الشبهات يف حالة الفاخوري ،تصبح ّ
أدلة
دامغة يف ملف شقيقني عميلني أصدرت احملكمة العسكرية يف
بريوت حبقهما حكمًا باإلعدام ،بعدما منحتهما سفارتا لبنان يف
أوكرانيا وبولونيا جوازات سفر لبنانية ووثائق ثبوتية دخال
مبوجبها إىل لبنان وبالد عربية .وبني هذا وذاك ،يثار اجلدل
جمددًا حول مستوى الرقابة على البعثات واستغالل صالحياتها
ملصاحل شخصية أو ملصاحل العدو.
يف الثاني من شهر تشرين الثاني املقبل ،تسقط مبرور الزمن
جرائم اخليانة والتجسس والصالت غري املشروعة بالعدو ،وال
سيما املادة  278من قانون العقوبات اليت تعاقب باألشغال
الشاقة املؤقتة «كل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا
( )...لعميل من عمالء األعداء أو ساعده على اهلرب أو أجرى
اتصا ً
ال مع أحد هؤالء اجلواسيس أو اجلنود أو العمالء وهو على
بينة من أمره».
ّ
فكيف إذا كان هذا اللبناني موظفًا يف السفارة ولديه صالحيات
تتقاطع مع وظائف إدارات الدولة؟ واملستفيد من سقوط التهم
جهات يف السفارة اللبنانية يف أوكرانيا ،إذ حصل يف مثل
ذلك التاريخ قبل عشر سنوات ،أن جددت السفارة للمرة الثانية
جواز السفر للمواطن اإلسرائيلي من أصل لبناني جوزيف إلياهو
الكلش الذي أدانته احملكمة العسكرية باإلعدام.
ما حظي به كلش ،مل يكن أقل من التسهيالت اليت قدمت
لشقيقه ناتان .وهما متحدران من منطقة املرفأ يف بريوت.
الشقيقان غادرا لبنان إبان احلرب األهلية ،انتقال اىل فلسطني
احملتلة ،وحصال على اجلنسية االسرائيلية وعمال ملصلحة أجهزة
االستخبارات اإلسرائيلية ،حبسب أحكام القضاء اللبناني .ما
يعين أننا أمام شبكات عابرة للدول ،تتالقى على تعرية لبنان
أمام العدو اإلسرائيلي.
يتنقل الشقيقان كلش بني أوكرانيا وفلسطني احملتلة.
وحبسب املعلومات ،فإن جوزيف ينشط بتصدير واسترياد
املنتجات الزراعية بني مصر وتركيا وفلسطني احملتلة .وتشري
إحدى الوثائق إىل بيان حركة دخول وخروج جوزيف من أوكرانيا
وإليها بني عام  2010حتى عام  ،2017إىل دخوله املتكرر إىل
فلسطني احملتلة.
إىل جانب وثيقة تتضمن طلب احلصول على تأشرية دخول اىل
أوكرانيا تقدم بها جوزيف من السفارة األوكرانية يف تل أبيب
بتاريخ  10كانون الثاني  .2010أما شقيقه ناتان فيتنقل بني
األراضي احملتلة ودول أوروبا الشرقية على وجه اخلصوص،
وهو يعمل ضمن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية .وقد شارك
ضمن جيش االحتالل يف عدوان متوز  .2006وكالهما حيمل
اجلنسية اإلسرائيلية .فكيف كانت توافق ممثلية الدولة اللبنانية
ممثليتها يف بولونيا على التعامل معهما؟
يف كييف وقبلها
ّ
يف عهد السفري اللبناني األسبق يف أوكرانيا يوسف صدقة،
افتتحت السفارة يف كييف عام  ،2005بعدما اقتصر التمثيل
الدبلوماسي سابقًا على قنصلية فخرية .وخالل والية صدقة،
حصل الشقيقان على وثائق ثبوتية لبنانية .وبعد مغادرة
صدقة ،تولت السفرية كلود احلجل منصبه وهي تشغل اآلن
منصب سفرية لبنان يف قربص ،استمر الشقيقان باحلصول
على وثائق وتسهيالت كأي لبناني آخر.

ومن أبرز الوثائق الواردة يف ملف الشقيقني كلش يف سفارة
كييف:
 - 1صورة عن بطاقة هوية جلوزيف إلياهو كلش صادرة يف بريوت
بتاريخ  16تشرين الثاني .1999
 - 2سجل عدلي باسم جوزيف إلياهو كلش صادر بتاريخ  4آب
.2004
 - 3جواز سفر لناتان كلش صادر عن سفارة لبنان يف بولونيا يف
 20أيلول  .2005اجلواز نفسه استخدمه يف السفارة اللبنانية يف
كييف لتقديم «طلب الرتخيص بالتنازل عن اجلنسية اللبنانية»
بتاريخ  2تشرين الثاني  ،2007بهدف احلصول على اجلنسية
األوكرانية.
ّ
موقعًا من ناتان نفسه كما تقتضي
لكن طلب التنازل مل يكن
األصول ،بل من السفري صدقة الذي ميتلك وحده ختم البعثة
الرمسي .بعدها بيومني فقط من تقديم الطلب ،عاد ناتان
مذيل بتوقيعه بغياب توقيع
وتراجع عن طلب التنازل بطلب آخر ّ
السفري ودون ختم السفارة.
 - 4بيان قيد إفرادي لناتان صادر يف  29حزيران  .2005ويظهر من
األوراق املرتبطة ببيان القيد ،بأن ناتان نفسه هو من قدم الطلب
للحصول على الوثيقة ،مرفقة بتعريف من خمتار حملة املرفأ.
 - 5جواز سفر جلوزيف من األمنوذج األمحر القديم صادر عن
السفارة اللبنانية يف كييف يف  17نيسان  2006صاحل ملدة سنة،
علمًا بأنه كان حيمل يف الوقت نفسه جواز سفر لبنانيًا آخر ،جرى
متديده ملدة مخس سنوات يف  25أيار  ،2005من قبل القنصلية
الفخرية يف كييف اليت كانت تتوىل حينها األعمال القنصلية
َ
جوازي سفر
للبنانيني قبل افتتاح السفارة .فكيف حاز الرجل
صاحلني يف الوقت نفسه ،فيما التعليمات تقضي بألاّ متنح
البعثة جواز السفر للمرة األوىل إال بعد احلصول على موافقة
خطية من األمن العام الذي كان سريفض تنفيذًا للقوانني،
بسبب وجود اجلواز األول الصاحل ملدة مخس سنوات ومل يكن
قد انقضى منها إال سنة واحدة .لكن حبسب الوثائق ،مل ترسل
السفارة إىل األمن العام أي مراسلة خبصوص جتديد جواز
كلش يف ذلك احلني.
حظي جواز سفر جوزيف بتجديد إضايف يف  12كانون األول
 2006أي قبل مخسة أشهر من انتهاء صالحيته (صدر يف 17
نيسان  .)2006وإزاء إسرائيلية كلش ،ال ميكن فصل التجديد
عن تارخيه الذي أعقب عدوان متوز خبمسة أشهر.
ويف  26متوز  ،2010طلبت السفارة يف كييف من األمن العام،
وكما تقتضي األصول ،جتديد جواز سفر جوزيف كلش الصادر
عنها .يف  2تشرين الثاني ،وصل إىل كييف جواب األمن العام
على الطلب« .رفض التجديد ووافق على منحه جواز مرور ملدة
ثالثة أشهر للعودة اىل لبنان واإلفادة مسبقًا عن تاريخ وصوله
كونه حمل تدابري عدلية» .وهي عبارة تعين إما أنه موقوف أو
مطلوب أو حمكوم غيابيًا.
مع ذلك ،سجلت السفارة اجلواب يف حمفظتها من جهة ،وجددت
جواز السفر املرفوض لسنة واحدة من جهة أخرى .وال حتسب
خطوة السفارة خمالفة للتوصية اليت تهدف إىل محاية أمن لبنان
فقط ،بل انتهاكًا لسيادته أيضًا .والتجديد أعقب بشهر واحد
فقط ،تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني على سفاراتها نسخة
من شكوى لبنان إىل جملس األمن الدولي ضد «إسرائيل» على
خلفية شبكات التجسس ،تتضمن أمساء  141عمي ًال يالحقون
أمام القضاء اللبناني من بينهم األخوان كلش .كما تتضمن
امسي كلش ،اسم اللبناني ميشال خليل عبدو الذي
الالئحة مع َ

ورد امسه يف سجالت السفارة يف  20حزيران  2006عندما ّ
نظم
خيوله بيع عقار يف قضاء
أصالن والد كلش توكي ًال خاصًا له ّ
بعبدا .والالفت أن جوزيف ال يزال حتى اآلن يستخدم العقار
كعنوان له يف لبنان ،ضمن سجله يف السفارة .مع اإلشارة هنا
اىل أن أصالن نفسه ليس مقيمًا يف أوكرانيا.
يف حديث إىل الزميلة «األخبار» ،نفى صدقة أي علم مسبق
له بعمالة األخوين كلش .السفري الذي أحيل إىل التقاعد قبل
ثالث سنوات ،برر سبب منحهما ما يطلبانه من معامالت ،إىل
«عدم وجود قاعدة بيانات موثقة للجالية تكشف له حقيقة
أفرادها» .وقال« :بعد تدشني السفارة ،بدأنا جبمع امللفات
واملعلومات».
أما بالنسبة إىل جتديد جواز السفر من دون موافقة األمن
العام ،فقال صدقة« :كان لدينا صالحية بالتجديد ملدة سنة
تبدد .فهو
واحدة» .جهل سعادته حبقيقة كلش ،سرعان ما ّ
أعلن عن قطع عالقته بهما فور علمه بأمر عمالتهما .وينسب
لنفسه الفضل «بكشف شبكة التعامل ملصلحة العدو اليت
اخنرط فيها جوزيف كلش ولبنانيني آخرين ،وكانت تراقب
الوزير السابق حسني احلاج حسن خالل زيارته لكييف عام
 .»2012ويف هذا السياق ،قال أحد أفراد اجلالية اللبنانية يف
أوكرانيا للزميلة «األخبار» إن «صيت جوزيف السيئ ذاع
عقب زيارة الوزير السابق حممد الصفدي كييف يف  15تشرين
الثاني  ،2010عندما ّ
نظم تظاهرة أمام الفندق الذي كان ينزل
فيه حتت شعار «رفض أن حيكم حزب اهلل لبنان»».
بالعودة اىل صدقة ،ولدى سؤاله عن سبب علمه بأمر عمالة
األخوين من الئحة الـ  141عمي ًال اليت وصلت إىل سفارته يف
«علمت من وسائل اإلعالم اليت
تشرين الثاني  ،2010قال:
ُ
كتبت عن شبكات التجسس» ،ليستطرد قائ ًال« :عالقة األخوين
كانت جيدة مع كل اجلالية».
لكن صدقة لديه تفسريه اخلاص ملنح جوزيف كلش جتديدًا ثانيًا
جلواز سفره يف  2تشرين الثاني  ،2010بعد شهر على تعميم
امسه ضمن الئحة العمالء .ويقول السفري السابق« :قد يكون
املوظف املعين أخطأ أو قام بالتجديد بالتواطؤ معه .إذ ليس
صحيحًا أن كل األمور متر عرب السفري» .لكن ،وبعد اكتشافه
شبكة التجسس ،أرسل صدقة تقريرًا حول جوزيف كلش إىل
وزارة اخلارجية ،ثم قصد لبنان وزار رئيس اجلمهورية السابق
أمن له موعدًا مع مديرية
ميشال سليمان إلبالغه باألمر .األخري ّ
االستخبارات يف اجليش اللبناني اليت ّ
سلمها نسخة عن امللف،
وكذلك فعل مع فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي.
وإذا كان صدقة قد قطع صلة كلش بالسفارة ،فما هو السبب
حتى حيظى األخوان كلش خبدمات وتسهيالت يف عهد السفرية
ضجت
كلود احلجل؟ يقول صدقة «بعد فضحنا لشبكة التعامل،
ّ
اجلالية يف أوكرانيا ،وبات اجلميع يف السفارة واجلالية على
علم بعمالة كلش .ال أدري ما هي عالقة احلجل بهما ،لكن
نبهها املوظفون» .ويشري صدقة اىل وجود خالف
بالتأكيدّ ،
مع احلجل منعه من متابعة القضية بعد مغادرته واالستسفار
منها.
األمن العام رفض تجديد جواز سفر كلش ووافق على منحه جواز مرور
ملدة ثالثة أشهر للعودة إىل لبنان
الزميلة «األخبار» اتصلت بالسفرية احلجل يف مكتبها يف
قربص .استمهلت ألخذ إذن من اخلارجية بالتصريح .حتى ذلك
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احلني ،تربأت من التواصل مع كلش.
صنفت تساؤالت صدقة بأن «غايته إحلاق
األذى بها بسبب العالقة السيئة بينها
وبينه بعد اكتشافها مللفات غري نظيفة
يتحمل مسؤوليتها ،بعدما خلفته مباشرة يف
َ
سفارتي كييف ثم الرنكا» .احلجل «ال تعرف
شكل األخوين .وعندما كانت متر من أمام
املقهى الذي ميلكانه يف كييف ،كانت تشيح
بوجهها ،كانت مسعتهما سيئة ومنتشرة يف
أوساط اجلالية عن عالقتهما بـ»إسرائيل».
لكن مل يكن هناك أي وثيقة أو تقرير يف
السفارة عن مالحقتهما من قبل القضاء يف
لبنان».
عممتها الدولة
اليت
العمالء
الئحة
عن
وماذا
ّ
على السفارات عام 2010؟ تقول احلجل:
«علمت بها قبل سنة من اآلن فقط» .كما
تصر على أنها مل متنح كلش أي معاملة.
ّ
لكن وثائق السفارة تشري إىل أنه يف أيار
 ،2013أرسلت وزارة اخلارجية األوكرانية
كتابًا إىل السفارة يطلب إرسال موظف لديها
لتقديم الرتمجة واملساعدة القضائية جلوزيف
أثناء حماكمته أمام القضاء األوكراني بتهمة
التهرب الضرييب.
احلجل أكدت أنها مل ترسل حينها أي مرتجم.
لكن ماذا عن اإلفادة املمهورة خبط يدها
واليت حصل عليها جوزيف يف  6آذار ،2016
تفيد بأنه ال حيمل جواز سفر لبنانيًا صاحلًا.
وهي اإلفادة اليت استخدمها للحصول على
اجلنسية األوكرانية« .ال تتذكر احلجل أنها
ّ
وقعت على اإلفادة ،برغم تأكيدها أن البعثات
تقوم بهذا التدبري لرعاياها كنوع من التسهيل
ملعامالتهم» .وعدت بأنها يف اليوم التالي
حتدث نفسها
سوف تراجع السفارة للتأكد.
ّ
يف حماولة تنشيط الذاكرة .خيطر بباهلا أنهما
«ميلكان جواز سفر إسرائيليًا أيضًا».

يف آذار  2016حصل كلش على إفادة من
السفارة اللبنانية يف كييف ،ساعدته يف الحصول
على الجنسيّة األوكرانيـّـة

بداية عام  ،2014أصدرت احملكمة العسكرية
حكمًا غيابيًا باإلعدام على األخوين جوزيف
وناتان كلش ،وحضوريًا على ميشال خليل
عبدو بالسجن  6سنوات بتهمة «إبالغ إسرائيل
عن مراكز للجيش وحزب اهلل؛ من بينها مواقع
وجسور تعرضت للقصف خالل عدوان متوز
والتعامل مع املوساد ودخول بالده» .ماذا
عن ملف كييف؟ «مل حيدث شيء يف اخلارجية
أو يف سواها» ،جزم صدقة« .أنا أبلغت
األجهزة األمنية يف لبنان عن جوزيف كلش
وقمت بدوري حلماية لبنان» .لكن صدقة
يستبعد إمكانية توقيف كلش فهو «ميلك
جواز سفر أوكرانيًا وليس هناك معاهدة
تسليم للمطلوبني بني أوكرانيا ولبنان».

ناتان كلش واغتيال عوالي

ّ
حبق الشقيقني
أكثر من حكم قضائي صدر
جوزيف وناتان كلش .أحد األحكام كان يف
جرم التعامل مع العدو .لكن أبرز األحكام
هو ما صدر حبق ناتان ،وحتديدًا يف جرمية
اغتيال القيادي يف املقاومة ،غالب عوالي،
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت عام .2004
وقد أنزلت حمكمة التمييز العسكرية عقوبة
األشغال الشاقة املؤبدة ،غيابيًا ،حبق ناتان
إلياهو كلش .فاألجهزة األمنية تشتبه يف أي
يكون ناتان عنصرًا يف أحد أجهزة استخبارات
العدو ،ال عمي ًال يعمل حلساب تلك األجهزة
وحسب .كذلك فإن ما لدى األجهزة األمنية
من معطيات يشري إىل إمكان أن يكون ناتان
هو أحد الذين ّ
جندوا العميل ميشال خليل
عبدو للعمل حلساب استخبارات العدو.
واألخري ،هو أحد الذين كان هلم دور يف عملية
اغتيال عوالي ،جلهة تأمينه انتقال جمموعة
إسرائيلية إىل داخل األراضي اللبنانية ،عملت
على تنفيذ االغتيالُ .
وت ّ
صنف أجهزة األمن
اللبناني ناتان يف خانة الشخصيات األمنية
املعادية الشديدة األهمية ،وتستغرب استمرار
البعثات الدبلوماسية اللبنانية بالتعامل معه
كلبناني «ال حكم عليه».
ّ

مـاذا تـريد أمـريكا مـن لـبنان؟
جورج عـبيد

بديهي
ماذا تريد أمريكا من لبنان؟ هذا سؤال
ّ
وتشعبت األجوبة عليه ،من
طرحه كثريون،
ّ
ّ
الكتاب واملراقبني .القاسم املشرتك
عدد من
بأن لبنان سيبقى بالنسبة
األجوبة،
جممل
يف
ّ
ّ
لألمريكيني كيان عبور  ،transit entityواملسلمة
نهائي
الراقدة يف اتفاق الطائف لبنان وطن
ّ
ّ Final homeland or State
مت التسليم بها
ً
لفظا ،وقد قرأوه يف مرحلة احلروب من أجل
اآلخرين ( Des guerres pour les autresالتعبري
للمغفور له غسان تويين) على ّ
تارخيي
أنه خطأ
ّ
سورية،
 ،Historical errorومل تكن القراءة حمض
ّ
خدام
فإن عبد احلليم ّ
وإذا ساغ االستطراد هناّ ،
يف زمن مضى استعمل هذه املألفة Synthése
سعودي ،كانأمريكي
جزءا من وصال
بصفته ً
ّ
ّ
له التأثري الكبري على جمريات الصراع احلروب
يف لبنان.
حبركيتها
ة
األمريكي
األدبيات
إىل
من عاد
ّ
ّ
ّ
هما
هلا
بأن
الكتشف،
بة
واملتوث
ة
االنسيابي
ًّ
ّ
ّ
املشرقي ،وهو أمن
كل املدى
واحدا يف
ً
ّ
إسرائيل واستقرارها واستبقاؤها على
ّ
واملخطط والقارئ
املتبصر
أنها وجه أمريكا
ّ
واملندمح .الثابت يف تلك األدبيات أمن
ّ
متبدل
وكل شيء حوهلا
إسرائيل فقط،
ّ
متغي .والشيء البليغ فيها (أي
ومتحرك أو
رِّ
ّ
األدبيات) ،أنها خالية من القيم واألخالق كما
األمريكي السابق يف دمشق
مرة السفري
قال ّ
ّ
األمريكية
روبرت فورد .ليس يف السياسة
ّ
اصدقاء أو شركاء أو حلفاء .بل عندهم أجراء
ً
أحيانا كثرية
وجهالء وعمالء .وحني يستعملون
ّ
لفظيت الصديق واحلليف ،فهذا من قبيل
اللفظي ،حيث تكمن يف جوفيهما مآرب
التودد
ّ
ّ
عديدة وخبيثة.
يف مطالعاته العديدة ،خشي الباجث الكبري
املشرقي اإلحساس واألستاذ يف جامعة جورج
ّ
تاون واشنطن داوود خرياهلل رمحه اهلل ،من
األمريكي يف إبادة الدول عن
متادي الدور
ّ
العبثية .واكتشف بأن العراق
الثورات
طريق
ّ
وسوريا ولبنان مشاريع لفوضى خ ّالقة تعصف
وزوبعية ،وراهن رمحات
رياحها بطريقة هوجاء
ّ
والتحول
جبيشها،
سوريا
اهلل عليه على صمود
ّ
بأن انتصارها
رأى
وقد
اهلجوم.
من الدفاع إىل
ّ
األمريكية يف هيمنتها
ة
اآلحادي
يقضي على
ّ
ّ
التعددية
ويبيح
املشرقي
املدى
على
املطلقة
ّ
ّ
لآلحادية
املواجهة
القوى
استواء
يف
املتوازنة
ّ
َ
حمتك ً
رة
املشرقية
األمريكية ،فال تبقى اخلريطة
ّ
ّ
منها.
ّ
وجتسدت بشكل كبري
حتققت
قراءة خرياهلل
ّ
يف سوريا مع بسط السلطة سيطرتها على
ثالثة أرباع أراضيها ،بانتظار حسم الصراع
العراقية،
يف إدلب وشرقها أي على احلدود
ّ
بأن التسوية يف العراق لالنتقال من
وكشفت ّ
ّ
ّ
املتعددة
ضفة جتيء من الشراكة
ضفة إىل
ّ
ّ
ثم
مكوناته ،والقوى
بني
ّ
املؤثرة عليه ،ومن ّ
مركزية الدولة.
االتفاق على
ّ
ما جيمع هذه الدول باإلضافة إىل فلسطني
ّ
بأنها كيانات
(تارخييا) واألردن
احملتلة
ًّ
ّ
بأن دول اخلليج
مركبة .وال يغفل على أحد ّ
ّ
قدميا بشبه
مسيت
وقد
ة،
عائلي
بأمناط
بة
مرك
ً
ّ
العربية ،وهلا قلب آخر وهو اخلليج
اجلزيرة
ّ
التارخيانية
الفارسي .لن نغوص يف األمناط
ّ
ّ
حندد
التكوينية .حسبنا هنا أن
Historisism
ّ
ّ
الرؤية األمريكية بشكل عام ،لتتم اإلجابة عن
هذا السؤال ااوضح« :ماذا تريد أمريكا من
لبنان؟».
مثة ّ
ّ
تتحرك أمريكا من خالهلما،
خطان متوازيان
ّ
ّ
وتوظف بعض املنهجيات املمكنة لتحقيقهما،
صمن هدفني واضحني
األول :ضمان أمن إسرائيل ودميومتها
-1اهلدف ّ
ككيان ثابت وراسخ.
األمريكية يف
-2اهلدف الثاني :دميومة املصاحل
ّ
واإلنتاجية.
واإلعمارية
النفطية
االستثمارات
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلطتان املتوازيتان فهما:
أما
ّ
أمنية بواسطة أذرعتها يف
-1خلق فوضى خ ّالقة
ّ

قلب الكيان املستهدف .والفو ضى
األمنية
ّ
وبنيوية تشاء
وطائفية
مذهبية
رحم لفنت
ّ
ّ
ّ
اجرتارها يف لبنان ،وكتابة فصل آخر من صراع
ّ
ملؤلفه صموييل هانتنغتون Samuel
احلضارات
 Huntingtonبوجه رؤية جديدة كسبها الرئيس
ميشال عون من األمم املتحدة وعنوانها:
عاملي حلوار األديان واإلنسان»،
مركز
«لبنان
ّ
ّ
وقد عارضته أمريكا وإسرائيل.
ومالية بواسطة
اقتصادية
-2خلق فوضى خ ّالقة
ّ
ّ
واملالية قادرة على شلّ
االقتصادية
أذرعتها
ّ
ّ
اآللية مضمونة،
برمته .وقد باتت تلك
الكيان ّ
ّ
ّ
(بأل التعريف) على حتقيق اهلدف
وهي القادرة
املنشود هلا.
لقد ّ
مرة ،يف هذا املوقع وعرب أحاديث
بينا ،غري ّ
والعسكرية مل تعد
األمنية
بأن السبل
عديدةّ ،
ّ
ّ
الوسيلة الناجعة ،أمام واقع احلسم يف سوريا
ثم أمام قدرة املقاومة على حتقيق
بداءة ،ومن ّ
الداخلية
األذرع
ضعف
وأمام
االنتشار
سرعة
ّ
يف حتقيق مصاحل أمريكا يف الداخل.
لقد أثبتت أمريكا ومن بعد فشل الفوضى
بأن مسار
األمنية يف حتقيق املآرب واألهدافّ ،
ّ
العقوبات سواء عرب قانون قيصر Cesar law
املالية
أو عرب قانون ماكمينزي أو العقوبات
ّ
على حزب اهلل ،هو األجنع ما بني سوريا
التطويعية،
ولبنان .وميلك ،بالتالي ،القدرة
ّ
توسع ،على دفع اللبنانيني حنو الثورة
إذا ما
ّ
والعصيان واالنتفاضة بوجه مفهوم الرئيس
ّ
املتمثل بالعماد ميشال عون ،وبوجه
القوي
ّ
اجلوهري واملتبادل بينه واملقاومة.
التناضح
ّ
هم أمريكا يف هذا اجملال ،إعادة االعتبار
ّ
اإلسرائيلي الذي مين باخليبة وأصيب
للكيان
ّ
بالفشل بفعل حرب متوز سنة  2006خالل عهد
أوملرت وعدم تكرار ذلك مع بنيامني نتنياهو،
املسيحية
ثم ضرب مفهوم التالقي بني
ومن ّ
ّ
حتو ً
ال
املشرقية
وفعالية املقاومة ،وقد أنتجت ّ
ّ
ّ
واسرتاتيجيا يف الصراع مع إسرائيل،
جذريا
ًّ
ًّ
التكفريية يف سوريا
القوى
مع
الصراع
ويف
ّ
مما ّ
الفعال
وطد قيمة النصر عليها بالدعم
ّ
ّ
السوري ّ
بشار األسد.
املقدم للرئيس
ّ
ّ
جمموع القوانني والعقوبات غيرّ ت بالعمق
واالسرتاتيجي معامل احلرب .الدوالر-
التكتيكي
ّ
ّ
الشبح أمضى وأفتك من السيف والبارود
والنار .استطاعت أمريكا حتويله إىل شبح
يعلو على املقامات والصراعات والعناوين
ليصري العنوان األبرز واملوجع للبنان وسوريا،
للبنانيني والسوريني .وهي بدورها ،رابضة،
الدولي  IMFلتكثيف
يف صندوق النقد
ّ
البحرية
الضغط وتفعيله بغية ترسيم احلدود
ّ
ً
وفقا
والربية ،ولتأمني القروض واملساعدات
ّ
جلدول شروط قاسية من ضمنه رفع الدعم
عن املازوت والبنزين والطحني وكل املواد
الغذائية.
ّ
بالدرجة األوىل ما تريده أمريكا من لبنان ،بفعل
تكثيف تلك الضغوطات ،أن ميضي حنو تطبيع
العالقات مع إسرائيل .أي االعرتاف مبوجويتها
كدولة قائمة وموجودة .يف طبيعة هذه الدرجة،
انطلقت الواليات األمريكية برؤيتها الزامخة من
القمة يف
جوهر الثورة املبيحة للفوضى ،لتبلغ
ّ
الضغط يوم انفجار مرفا بريوت .كان املشهد
الشعرية
شبيها بامللحمة
يوم الثالث من آب
ً
ّ
اإلنكليزي توماس إليوت T.C Eliot
للشاعر
ّ
وهي حتت عنوان األرض اليباب» The waste
ركاما.
رمادا وبريوت
 landكان املرفا
ً
ً
وشدتها،
اللحظة
ة
دموي
الحظوا
معظم املعنيني
ّ
ّ
ّ
االسرتاتيجي
والحظوا نهاية مرفأ كان املطل
ّ
البحرية للشرق بأسره ،فأتت النهاية
يف املالحة
ّ
ثم ّ
غلفت
ملصلحة مرفأ حيفا وأشدود ومرسنيّ .
اإلسرائيلي،
اإلماراتي
السحب مشهد التطبيع
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،وقد احتسبه اخلرباء
والبحريين
ّ
اإلسرائيلي.العربي
املنطلق لتسوية الصراع
ّ
ّ
السوري جتاه
ثم الحظوا يف املقابل ،الصمت
ّ
ّ
احملصلة بأننا امام تأليف
التطبيع ،ليتبينّ يف
ّ
كتاب جديد بعنوان جديد يطوي الكتاب القديم

الصدامية القدمية.
بعناوينه
ّ
األمريكية إىل حتقيق التطبيع
ترنو اإلدارة
ّ
بني العرب وإسرائيل وبالتحديد بني لبنان
بشموليتها ،يف عهد
إسرائيل ،ورمبا التسوية
ّ
القوي العماد
واملشرقي
املسيحي
الرئيس
ّ
ّ
ّ
ميهد األمريكيون إىل انبثاث
ميشال عون.
ّ
ّ
وضموها
ضخوها،
رؤيتهم مبجموعة مألفات
ّ
املسيحي
للفريق
وقدموها
كباقة ورد
ّ
ّ
ّ
وعقيدية
ة
سياسي
جبدليات
ها
ليبث
املتغربن،
ّ
ّ
عنوانها احلياد والفدرالة ،ليبدوا حجابني،
ّ
يغلف وحيجب هذا اهلدف،
واحدا
حجابا
أو
ً
ً
ّ
والعربي
اللبناني
بوجه رئيس لن خيذل احلق
ّ
ّ
السوري
قبل إحقاقه وتثبيته ،وقبل الرضى
ّ
والفلسطيين عليه ،وقبل إنضاج ّ
ّ
حق العرب
بالقدس الشريف ،وليس بتكريس تسوية
تقضي على كنيسة القيامة واملسجد األقصى
لصاحل هيكل سليمان .وقد تالقى الرئيس
عون مع الرئيس األسد بهذا القول :لن تكون
لنا تسوية مع إسرائيل قبل االعرتاف حبقوقنا
واالنسحاب من األراضي احملتلة بأسرها.
لقد قبل الرئيس ميشال عون باملفاوضات
غري املباشرة مع إسرائيل لضمان ّ
حق لبنان
ّ
حبق
بالنفط ،ولضمان اعرتاف إسرائيل
القراء بأن ّ
مثة
لبنان به .من املفيد أن يفهم
ّ
ً
واللبنانية جتاه
األمريكية
بونا بني الرؤيتني
ّ
ّ
أن األمريكيني
معنى التفاوض وهدفه .ذلك ّ
حياولون بالرتغيب والرتهيب سحب لبنان حنو
تسوية كاملة تطل احلدود ّ
حبرية إىل
كافة ،من
ّ
اإلسرائيلي ،والضغط
برية لضمان االخرتاق
ّ
ّ
مهددة
تغيريات،
جمموعة
على سوريا إلحداث
ّ
املالية
معا باالستمرار باحلرب
لبنان وسوريا ً
ّ
ً
ضمنا بتحريك اخلاليا
واالقتصادية ،والتلويح
ّ
النائمة حتت لواء أرذوغان بغية إحداث الشغب
والفوضى .وحتاول أمريكا ،ومن هذه الزاوية،
اإلحياء بأنها متفقة مع روسيا باجتاه ترسيخ
النهائية.
تلك التسوية بصيغتها
ّ
ما تريده أمريكا من لبنان ،االستمرار بالضغط
على بيئة احلزب بالتجويع والتطويع ،وبالتهديد
من ناحية أخرى بتلك الفوضى ،وما تريده من
ّ
الكف عن احتضان املقاومة،
لبنان الدولة
واالعرتاف حبقوق الفلسطينيني عن طريق
توطينهم ،وهي على ما يبدو ،توحي بأن
نهائية ،يف قبضتها
لبنان قد أمسى ،وبصورة
ّ
باالتفاق مع روسيا.
هل سيقبل اجلميع مبفاهيمها؟ مثة جواب واضح.
بعيدا ،من
األمريكي ،إن ذهب
لن ينجو الضغط
ً
ّ
اللبنانية من
اخلريطة
رسم
ويعيد
انقالب جيهضه
ّ
األمريكي
سيخسر
حينئذ
السالح،
قبل من بيده
ّ
موجوديته يف لبنان واملشرق وقد خيشر بدوره
صفقة القرن .ولن ينجو من صالبة الرؤية
االسرتاتيجية اجلامعة بني مسيحية مشرقية
ّ
ّ
ميثلها الرئيس ميشال عون ومقاومة ال تزال
على الرغم من وهن األوضاع متوشحة بالنصر.
ويف غالب الظن ،لن تتبلور املواقف بصيغتها
الرئاسية األمريكية
النهائية قبل االنتخابات
ّ
ّ
اإليراني ضمناألمريكي
وإمكانية التالقي
ّ
ّ
ثنائية تكون الرحم لتسويات املنطقة،
تسوية
ّ
اإلسرائيلي.العربي
ولتسوية الصراع
ّ
ّ
ّ
ستتكثف الضغوطات ،وبداءة
إىل ذلك احلني،
الفرنسية،
االنقالب عليها ،إعادة تعويم الورقة
ّ
وإقالة رياض سالمة من منصبه وحماكمته
املختص حتى
مع سليم صفري أمام القضاء
ّ
ال يبدو أقوى من الدولة .ليفهم املعتدون
والضاغطون ،أن أرز لبنان وشعبه شوكة يف
مجيعا ،إن حاولوا ابتالعه.
حلوقهم
ً
بد من توجيه التهنئة للصديق
ويف اخلتام ،ال ّ
احلبيب اللواء عباس إبراهيم ،مدير عام األمن
العام ،على هذا التكريم الذي حظي به يف
األمريكية املتحدة .واآلمال معقودة
الواليات
ّ
ّ
بكل جتلياتها وأبعادها
عليه لتوضيح العالقة
ومعانيها وعناوينها بني البلدين .إنه واحة
ّ
نتكل ونعقد اآلمال عليها لكي تنضج
رجاء
التسويات متوازنة وباحرتام كبري لتاريخ
نضاالتنا ولدماء شهدائنا ،وملشرق يعلو بإله
واحد للجميع.
صديقي اللواء ...تكرميك بارقة أمل يف العالقة
ة-األمريكية اليت نرجو أن خترج من أقبية
اللبناني
ّ
ّ
ّ
احلق الساطع والراسخ فينا،
الزبائنية إىل بهاء
ّ
ّ
لكل تكريم ووفاء وحمبة.
وأنت مستحق
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

صفحة 13

Saturday 24 October 2020

الـسبت  24تـشرين األول 2020

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

القيود على اللرية «الكاش»:

هـل رضـخ سـالمة للـمصارف؟
ليا القزي

ليس املواطنون  -الذين سيتأثرون
بقرار مصرف لبنان جتفيف النقد
باللرية اللبنانية  -هم َمن ضغط
إلعادة «فتح احلنفية» ،بل املصارف
هي اليت دفعت سالمة إىل «تليني»
موقفه .جنح «االبتزاز» يف عدم
خسارتها ّ
كل الفوائد املرتفعة اليت
حتصل عليها من «املركزي» ،يف
مقابل ضبط سوق النقد باللرية.
«قرار غيب أن جُي ّفف مصرف لبنان
السيولة باللرية من السوق» ،يقول
اخلبري االقتصادي روي بدارو يف
وصف القرار الذي أصدره مصرف
لبنان األسبوع الفائت ،ورسم فيه
سقوفًا للمصارف على سحب اللريات
من حساباتها اجلارية لديه .وهذا
القرار استندت إله املصارف لتفرض
على زبائنها سقوفًا على سحب
اللرية من حساباتهم .الغباء «باملعنى
أن واحدًا
االجتماعي؛ فإذا
صح مث ًال ّ
ّ
من أهدافه منع ُ
املضاربة على سعر اللرية عرب شراء الدوالر،
ّ
فسيؤدي القرار إىل خفض القيمة الشرائية لكل دوالر موجود
ّ
ّ
ّ
األقل  ،%20وهذا
وسلة املواطنني الشرائية سرتتفع على
حاليًا،
ً
أن مصرف لبنان واملصارف
إجرام» ،يقول بدارو ،إضافة إىل ّ
يدعوان  -يف معرض ختفيفهما من وطأة اإلجراء  -املواطنني
إىل االنتقال صوب خيارات الدفع البديلة :الشيكات والبطاقات
املصرفية ،فيما ُيطلب من ُمستوردي البضائع الدفع نقدًا باللرية
أن هؤالء سيطلبون
للمصارف لفتح اعتمادات االسترياد ،ما يعين ّ
من زبائنهم (صيدلية ،سوبرماركت ،حمطة وقود )...تسديد
فواتريهم نقدًا ،الذين بدورهم سيفرضون على ُ
املستهلكني
األفراد أن يشرتوا حاجياتهم باللرية «كاش» ،ولن يقبلوا الدفع
بواسطة البطاقاتُ .وضع اجلميع يف ُمنافسة على ُكتلة نقدية
حمدودة ،بغياب الثقة بالقطاع املصريف اليت ستمنع الناس من
العودة إىل التعاون معهُ .يشبه األمر ُلعبة الدوران حول الكرسي،
وأول من جيلس عليها بعد ّ
توقف املوسيقى ،يفوز بها .خُيرب بدارو
ّ
أنه ّ
حتى «شركات توزيع احملروقات مل تعد تقبل أن تقبض من
أصحاب احملطات إال أوراق الـ 50ألف أو الـ 100ألف ،ما خيلق
ضغطًا إضافيًا ...اجملموعة احلاكمة من مصرف لبنان وجملس
وزراء ووزراء مالية ُمتعاقبون ،أوصلونا إىل مكان بات فيه اخليار
بني األسوأ واألكثر سوءًا ،وفقدنا اخليارات املنطقية اليت كنا
منلكها قبل سنة .فكان جيب رفع الدعم ّ
ألنه مبدأ غري إنساني
احلد األدنى لألجور وسياسة
وغري عادل ،وأن يرتافق مع تصحيح
ّ
ضريبية وتوزيع بطاقات دعم هادف».
تأمني قارب اإلنقاذ للناس ،هو أيضًا ما يذكره الوزير السابق،
أن املطلوب من
واملصريف ،عادل أفيوني لـ»األخبار».
ّ
يتفهم ّ
مصرف لبنان «احلفاظ على النقد واالحتياطي وتوفري الدعم للسلع
الرئيسية ،فيرُ يد يف هذه الظروف ختفيف الطلب على الدوالر ،عرب
أن القرارات ُت ّتخذ «من دون
ّ
احلد من التداول بالنقد» .املشكلة ّ
التنسيق مع السلطة السياسية ،اليت ختتلف أولوياتها .فقرارات
املركزي حترم الناس السيولة ،وبالتالي تزيد من االنكماش ،يف
أن الدولة ُتريد حتفيز االقتصاد» .يقول أفيوني ّ
إنه «لو
حني ّ
كانت احلكومة فاعلة ،ووزارة املال متلك ّ
تخُ
خطة ،لكانت ا ذت
وم ّدد
تدابري تخُ ّفف الكلفة على املواطنني ،كتقديم دعم ُمباشر حُ
من الدولة ،وحوافز ضريبية ،»...ولكن حني يغيب التنسيق،
«يكون املفعول سلبيًا على اجملتمع واالقتصاد».
قبل سنة ،يف صيف  2019حتديدًا ،اتخّ ذ مصرف لبنان إجراءات أدت
فأدت
إىل جلم السيولة وتقليص حجم النقد املتداول يف السوقّ ،
إىل النتيجة نفسها من امتصاص العملة واخنفاض نسبة اإلقراض
لدى املصارف ،وبالتالي املزيد من االنكماش .الحقًا ،بدأ القطاع
املصريف «تصفية» ودائع الدوالر الصغرية ،ويغطيها بلريات
من مصرف لبنان ،ما أدى إىل زيادة حجم النقد املتداول ،ليصل
يف األشهر الثمانية األخرية إىل أكثر من  22ألف مليار لرية .بعد
ٍ
وفد من مجعية املصارف يوم اخلميس املاضي ،صدر
اجتماعه مع
بيان عن «املركزي» يصف فيه قرار خفض السحوبات باللرية بأنه
«إجراء ّ
ولكن ُ
املقلق يف األمر
مؤقت تفرضه أوضاع استثنائية»،
ّ
دورون» البلد
القيمني على السياسة النقدية يدورون،
أن
ّ
و»ي ّ
ّ
ُ
كرر النتائج ذاتها،
معهم ،يف الدوامة نفسها من اإلجراءات اليت ُت ّ
ّ
ألنهم ببساطة ال ُيريدون استئصال الورم ،بل «ضبط انتشاره»،
ً
ّ
مبا يضمن حتقيقهم أرباحا شخصية .يقول بدارو إنه منذ «الـ2018

«سوسييتيه جنرال» يقفل حسابات زبون
وحيرمه من راتبه لكسبه دعوى ض ّد البنك

حكم املصرف :اللجوء إىل
القضاء مـمنوع!
ر .ح.

تصوير هيثم املوسوي

نتحدث عن انكماش االقتصاد ،اليوم بتنا نواجه مرحلة انتحارية،
ّ
ّ
وكلما ّ
تأخرنا أصبحت الكلفة على اجملتمع أغلى».
قربون من حاكم «املركزي» رياض سالمة عن قراره
ُيدافع ُم ّ
بالقول ّ
إنه «مل يعد باإلمكان ضبط الكتلة النقدية يف السوق،
ً
فمن غري املعقول طباعة ألف و 300مليار لرية شهريا ،ويوجد 22
ألف مليار لرية ضائعني» (تعبري «ضائعني» يعين أن هذه األموال
موجودة خارج القطاع املصريف ،علمًا بأن حجم االموال املودعة
أن «من اخلطأ تصوير
يف املنازل واخلزنات مبالغ فيه)ُ ،معتربين ّ
وياول تأمني مصاحلها ،يف حني ّ
أنه
سالمة ُمتحالفًا مع املصارف حُ
يف صراع عميق معها يف هذه الفرتة» .بالنسبة إليهم ،ختتلف
«م ّفزات» مصرف لبنان لتجفيف السيولة باللرية من السوق
حُ
ً
املرات السابقة« ،ومن بينها لجَ م املصارف .فهو
حاليًاُ ،م
قارنة مع ّ
مل حيجب اللرية ،بل طلب من املصارف أن تأخذ حاجتها الشهرية
حصتها ،على أن تحُ سم
فقط ،ساحمًا هلا باحلصول على أكثر من ّ
القيمة من الفوائد على حساباتها اجملمدة ،فخلقت املصارف هذه
ألنها ال ُتريد أن ختسر» .ستختلف درجة ّ
البلبلة ّ
تأثر املصارف
بالقرار ،حبسب كمية السيولة اليت متلكها يف حسابها لدى مصرف
حد السحب األقصى شهريًا بـ30
لبنان ،كأن حُي ّدد أحد البنوك ّ
مليون لرية ،ومصرف آخر بـ 4ماليني لرية! وحبسب املصادر،
فقد قامت مصارف «بفرض عمولة وصلت يوم اجلمعة إىل
الـ %10على ّ
تتعدى .»%0.5
كل لرية ُتسحب ،بعد أن كانت ال
ّ
يف اجتماع اخلميس ،انتقد سالمة جتارة بيع الشيكات بالدوالر
بـ 2800لرية أو  2900لرية ،ثم إيداع املبلغ باللرية يف املصرف
املنصة أي  3900لرية ،وبالتالي حتقيق أرباح
وسحبه حسب سعر
ّ
على ّ
كل دوالر .النقطة الثانية اليت أشار إليها سالمة« ،هي
دخول بعض املديرين الكبار يف املصارف بلعبة املضاربة على
اللرية لتسديد ديون مصارفهم» ،حبسب ُ
املقربني منه .ولكن
أن مصرف
يوم اجلمعة ،صدر
بيان عن مجعية املصارف فيه تأكيد ّ
ٌ
مبد املصارف بالسيولة النقدية كاملعتاد ،وسوف
لبنان «سيستمر ّ
تستمر بتأمني السيولة النقدية باللرية للسوق بشكل طبيعي وفق
ما جرت العادة خالل الفرتة املاضية» ،قبل أن «تدعو اجلمعية
املواطنني إىل استعمال الوسائل األخرى لديهم».

ستُحسم الزيادة التي تحصل عليها من املصارف عرب تخفيض فوائد
شهادات اإليداع

تتوصل إىل اتفاق مع سالمة،
جنحت املصارف يف «ابتزازها» أن
ّ
جُيّنبها خسارة آخر مورد هلا ،من دون أن تتضح تفاصيله كاملة.
وحبسب املعلومات «إذا أرادت املصارف احلصول على كمية
ُ
فستحسم من شهادات اإليداع باللرية
إضافية من اللريات،
(أموال مودعة من املصارف يف مصرف لبنان ،آلجال قصرية)
عرب ختفيض فائدة الـ %7اليت كانت حتصل عليها ،عوض ما كان
مطروحًا سابقًا من قَبل «املركزي» الذي كان يريد شطب الفائدة
أن املصارف كانت
أن
«حجة سالمة ّ
نهائيًا» .وتشرح املصادر ّ
ّ
حتصل على فوائد ُمرتفعة من مصرف لبنان ،مقابل تقدميها فوائد
خوهلا حتقيق مدخول بنسبة تراوح بني %2
أدنى لزبائنها ،ما ّ
و .»%3حاليًا ،اخنفضت الفوائد اليت متنحها املصارف للمودعني،
«مقابل استمرار حصوهلا على الفوائد املرتفعة من املصرف
املركزيُ .يريد سالمة ،عرب حسم اللريات اليت تطلبها املصارف
من شهادات اإليداع ،االنتهاء من ذلك يف سياق ختفيفه النفقات
من ميزانيته».

من مل يقتنع إىل اآلن بأن احلكم يف لبنان للمصارف ،عليه أن
يراجع حساباته .يف كل يوم ،مثة إثبات جديد بأن املصارف هي
ّ
اليت
تتحكم بكل مفاصل حياة الناس .بلقمة عيشهم وتعليم
ّ
أوالدهم ورواتبهم
املقننة وحتصيل تعبهم الذي مجعوه لرية
لرية ،وحتاول املصارف أخذه دفعة واحدة .باختصار ،ما تفعله
املصارف اليوم ،وما دأبت على فعله منذ بداية األزمة املالية
 االقتصادية ،هو التعدي على حقوق املودعني حبرمانهم منأمواهلم من دون وجه ّ
تكرس دورها
حق .وهي ،يومًا بعد آخرّ ،
خالل
من
املودعني،
حقوق
يف «السلبطة» على
التفرد يف اختاذ
ّ
ّ
القرارات ،وإجبارهم على اخلضوع هلا ،بغض النظر عن مدى
قانونية تلك القرارات.
يف آخر تلك الفصول ما فعله مصرف «سوسييتيه جنرال» (فرع
شتورة) يف حق «زبونه» منذ  12عامًا علي ديب الساحلي ،إذ
قرر «قطع أي عالقة مصرفية» مع الرجل بعدما ربح دعوى
ّ
قضائية على املصرف مسحت له بتحويل ما قيمته  4آالف دوالر
من حسابه
اجملمد إىل حساب ابنه الطالب يف إحدى اجلامعات
ّ
األوكرانية!
«حرد» املسؤولون يف املصرف من الساحلي فقرروا معاقبته
بقطع تلك العالقة ،ما أدى إىل حرمانه من معاشه التقاعدي
شهرين متتاليني ،وهو مقبل اليوم على الشهر الثالث مع
االمتناع عن إعطائه «براءة ذمة» تسمح له بفتح حساب يف
مصرف آخر.
بدأت القصة قبل شهرين ،حني يئس الساحلي من احملاوالت
«السلمية» إلقناع املصرف باملوافقة على حتويل مبلغ من
املال البنه للتسجيل يف اجلامعة ودفع إجيار الغرفة اليت
يسكن فيها .فلم جيد أمامه سوى اللجوء إىل القضاء من خالل
تقديم شكوى أمام قاضي األمور املستعجلة يف زحلة لتحرير
جزء من تعويضات التقاعد
اجملمدة يف املصرف وإرساهلا إىل
ّ
ابنه .وبعد إبراز املستندات الالزمة «من طلب التسجيل إىل
طلب اإلقامة ورسالة من السفارة اللبنانية يف كييف» ،أصدر
القاضي قراره «املستعجل» بإلزام املصرف «حتويل أربعة آالف
دوالر أمريكي من حساب املستدعي علي ديب الساحلي إىل
حساب ابنه حسني ،فورًا وحتت طائلة غرامة إكراهية قدرها
 10ماليني لرية عن كل يوم تأخري عن التنفيذ» .ويف منت
القرار ،اعترب القاضي قرار املصرف تعديًا على حقوق العمل
املشروعة ،ما يستوجب «إزالة هذا التعدي» .وأكد أن حتويل
األموال ،سواء أكانت داخلية أم دولية ،أمر بديهي ،كونها
ُتعترب من اخلدمات االعتيادية اليت يفرتض أن تقدمها املصارف
لزبائنها ،حسب األعراف الوطنية والدولية .وهي ،بالتالي،
ليست خدمة تسديها ،وإمنا جزء من واجباتها جتاه زبائنها .ويف
حالة الساحلي،
تعدى املصرف على حقوقه كعميل ،خصوصًا
ّ
أنه ميلك يف حسابه ما يقرب من  60ألف دوالر فيما ميتنع عن
حتويل  4آالف منها إىل حساب ابنه.

امتنع املصرف عن تسليم الزبون براءة ذمّة تم ّكنه من اللجوء إىل
مصرف آخر
أما السبب الثالث واألكثر أهمية فهو أن امتناع املصرف عن
القيام بواجبه
أضر بالطرف الثالث ،وهو ابن املستدعي ،من
ّ
خالل «حرمانه من إمكانية متابعة عامه الدراسي وتسديد نفقات
اإلجيار واملعيشة».
صدر هذا القرار يف  24متوز املاضي ،ويف  14آب املاضي،
أرسل املصرف خطابًا إىل الساحلي ،يعلمه فيه بقطع العالقة
معه بسبب «الدعوى املقامة ضد مصرفنا ( )...إللزامه بإجراء
قسرًا حتويل (بالدوالر األمريكي) البنكم يف اخلارج
بناء على
ً
قرر املصرف،
وقائع وحجج قانونية مغلوطة»ً .
بناء على ذلكّ ،
منفردًا« ،إقفال احلسابات كافة املفتوحة بامسكم وتصفيتها
بعد إلغاء مجيع رسائل الدفع املرتبطة بها مبا فيها  -على سبيل
املثال ال احلصر  -البطاقات املصرفية ( .»)...كما «نطلب
منكم التوجه إىل فرع مصرفنا يف شتورة بغية استالم أصل
الشيك املرصود ألمركم بقيمة قدرها ستون ألفًا وتسعماية
وتسعة عشر دوالرًا وستة وستون سنتًا».
ّ
ّ
بعد ّ
حيل
تسلم الشيك «الذي ال
متنع لشهرين متتاليني عن
وال يربط» ،رضخ الساحلي يف النهاية من أجل االستحصال
على براءة الذمة .ولكن ،مل تطابق حسابات حقله حسابات
بيدر الـ»سوسييتيه» الذي امتنع عن تسليمه براءة الذمة ،ما
أي حساب يف مصرف آخر ،وما
حيول دون أن يفتح الساحلي ّ
يعين أيضًا أن مصري ابنه «سيكون الطرد مع توجيه إنذار من
اجلامعة».
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مـقاالت وتـحقيقات

أموال إماراتيّة إىل «املستقبل» ال أدوية ملريضات السرطان
ملواجهة «امل ّد الرتك ّي»؟
مـيسم رزق

تلفزيون «املستقبل» سيعود اىل العمل.
ّ
تتعدد
تؤكده أكثر من جهة مطلعة.
هذا ما
ّ
موحدة ،بينما تتقاطع
األسباب من دون رواية ّ
املعلومات على احلديث عن «مساعدة»
َ
وصلت اىل الرئيس سعد احلريري
إماراتية
بهدف تفعيل «احملطة».
سينضم تلفزيون «املستقبل» جُمددًا إىل عامل
ّ
بعد تعليق
الصباحات واملساءات اإلخبارية،
َ
َ
قبل أكثر ِمن عام (يف أيلول ،)2019
عمله
حني وصلت «مالية» الرئيس سعد احلريري
َ
غري
إىل وضع يستحيل معه استمرار العمل.
َ
أن العودة ستكون حمصورة بالربامج واألخبار
السياسية (اقتصر البث يف األشهر املاضية
على برامج من األرشيف والوثائقيات) ،يعين
أنه سيكون مبثابة شاشة «انتخابية».
هذا اخلرب تداولته أكثر من جهة تقاطعت
حظي بها
معلوماتها عند مساعدة إماراتية
َ
رئيس تيار «املستقبل» أخريًا ،بينما تقول
ِ
مصادر يف التيار إن التمويل ذاتي يشارك
فيه قطاع االغرتاب .وفيما جيري التداول
مبعلومات عن أن التوظيف يف احملطة بدأ فع ًال
(لكون عدد كبري من العاملني فيها سابقًا
انتقلوا اىل مؤسسات أخرى) ال تزال اإلجابة
عن مستحقات هؤالء املوظفني املرتاكمة منذ
عامني والديون املرتاكمة على احملطة ،وقد
جتاوزت  30مليون دوالر ،غري حمسومة.
«خالل ثالثة أشهر» هو التاريخ الذي حيدده
العارفون بأمر عودة شاشة «املستقبل».
وهم باملناسبة ّ
ِ
داخل التيار الذي ينفي
قلة
عاملون يف القطاع اإلعالمي فيه علمهم
بشيء من هذا القبيل! الرواية الداخلية اليت
تدعي أن االنطالقة اجلديدة
جيري تسويقها ّ
ذاتي يشارك فيه عدد من
ستتم بتمويل
ّ
ّ
املتمولني ،من بينهم رئيس مجعية «بريوت
للتنمية االجتماعية» أمحد هامشية ،إضافة إىل
مساهمة من قطاع االغرتاب الذي «يشرتط
تغيري الوزير السابق مجال اجلراح الذي جرى
منسقًا عامًا لشؤون االغرتاب ،ألنه
تعيينه
ّ
يستخدم منصبه ملصلحة انتخابية شخصية»،
ومساهمة أخرى من «عائلة الشهيد ورفاقه
الذين هلم أسهم يف التلفزيون ،إذ جيري
العمل على إمكان حتميلهم جزءًا من املسؤولية
وإطفاء الديون».
تعزز
ليس هناك من مؤشرات
إىل اليوم،
ّ
َ
كان باإلمكان
هذه الرواية ،فهذه املساهمة
َ
ّ
وتوفر على
سابق،
أن حتصل يف أي وقت
ِ
مروا به.
احملطة وموظفيها كل ما ّ
تتفرع
كما أنها رواية تبدو هزيلة أمام أخرى
ّ
منها عدة أسباب وأهداف ،تتحدث عن أموال
صبت يف «جيب» احلريري مؤخرًا
إماراتية
ّ
إلطالق التلفزيون من جديد .فما الذي يدفع
اإلماراتيني اىل «تغذية» رئيس احلكومة
السابق فجأة ،علمًا بأن عالقته بدولة اإلمارات
ليست أفضل حا ً
ال مما هي عليه مع اململكة
َ
العربية السعودية ،ومل ُ
يكن ّ
مثة ما يوحي
مبتغريات جديدة طرأت على هذه العالقة،
َ
ّ
قيل أحيانًا إن غضب حممد بن زايد على
حتى
احلريري يفوق غضب حممد بن سلمان عليه؟
خفايا كثرية ال تزال تحُ يط بوضع احلريري مع
هاتني الدولتني ،منذ التسوية الرئاسية عام
 ،2016وحتتاج إىل فرتة طويلة لتتكشف .لكن
األكيد أن «هناك تعدي ًال طرأ على سياستهما
يف لبنان ،وهذه السياسة ستتخذ منحى
جديدًا ،ربطًا باخنراطهما يف مشروع التطبيع
مع العدو اإلسرائيلي ،مع ما حيتاج إليه من
مكممة».
أصوات تطبيلية أو أفواه
ّ
يف لبنان األمر أقرب إىل احلالة الثانية،
وخاصة أن الظروف فيه ال مُيكن أن تسمح بأن
ّ
املهللني
املطبعني أو
تنضم البالد اىل ركب
ّ
ّ
للتطبيع ،مبعزل عن وجود شرحية كبرية مل
ُتعد ترى يف «إسرائيل» عدوًا هلا.

وهنا ،تفيد مصادر واسعة اإلطالع بأن
أمو ً
ال إماراتية وصلت اىل عدد من القنوات
التلفزيونية للسكوت أو التغاضي عن توجه
دول وأطراف أخرى للتطبيع ،وهو بالفعل ما
كان غياب املوقف واضحًا ،حتى
حصل ،حبيث َ
إن بعض هذه القنوات زاد من نسبة الضيوف
املؤيدين حملور التطبيع» .ومن ضمن هذه
األموال ،تقول املصادر إنه «جرى ختصيص
مبلغ لتلفزيون املستقبل ،لكونه واحدًا من
َ
وصل
الشاشات اللبنانية ،وقد وصل اليه ما
إىل غريه».

سيعاود تلفزيون «املستقبل» عمله يف غضون
ثالثة أشهر

لكن هذا السبب يبدو غري مكتمل لعدة
اعتبارات:
ال ،أن شاشة «املستقبل» مل ُ
أو ً
مفعلة
تكن
ّ
حتى ّ
متثل صوتًا معارضًا.
كانت حاضرةَ ،
فلن تتجرأ على
ثانيًا ،حتى لو
َ
إطالق أي موقف ال يتناسب وسياسة اخلليج،
ّ
«يشرتى» صوتها.
حتى ُ
َ
إذًا «هناك مسألة ثانية ِ
خلف هذا
تقف
التمويل» .يذهب أصحاب هذه املعلومة أبعد
من ِ
ذلك ،فيقولون إن «أحد النواب السابقني
حتول اىل جمرد
يف تيار املستقبل ،الذي
ّ
مستشار جلهة أمنية يف اإلمارات ،لعب دورًا
ملمحني إىل أنه «قد
يف تأمني هذا التمويل»ّ ،
ال يكون من الدولة مباشرة ،بل من طرف
معي» .أما «وسيلته لإلقناع فكانت التحذير
توسع الدور الرتكي يف لبنان ،مع كل ما
من
ّ
يعنيه هذا األمر لإلماراتيني» ،على اعتبار أن
سيخليها
«غياب اإلمارات عن الساحة اللبنانية ُ
لألتراك ،وأن احلريري ال يزال اجلهة األكثر
تأثريًا يف البيئة السنية واألقدر على حماربة
هذا التمدد».
يتحدث عنه هؤالء فمرتبط
أما األمر اآلخر الذي
ّ
مبلف الرتسيم البحري ،إذ َ
كانت الفتة مسارعة
ّ
كمرشح لرئاسة
احلريري إىل اإلعالن عن نفسه
احلكومة يف موازاة انطالق مسار املفاوضات.
وم ّ
ضيه يف
َ
وكان الفتًا أكثر اندفاع احلريري ُ
ّ
الرتشح متجاه ًال الكثري من العقبات اليت
هذا
َ
يهتم لعدم تغطيته من
وقف عندها سابقًا .مل
ّ
مسيحيني .مل يأبه لتأجيل
قبل أكرب تكتلني
َّ
االستشارات النيابية .مل يرتاجع عن إصراره
على جتاهل رئيس تكتل «لبنان القوي» جربان
ّ
تتظهر بعد ،قد
باسيل ،كأن هناك رافعة مل
مقربون
تكون عبارة عن «غطاء إماراتي» ّ
يروج ّ
«مؤمن»!
من احلريري أنه
ّ

طرأ تعديل على سياسة اإلمارات يف لبنان ربطاً
بالتطبيع مع العدو وبمواجهة تركيا

يتمسك بالعودة
صار مفهومًا أن احلريري
ّ
َ
اىل السراي ،كي يقود مرحلة صندوق
النقد الدولي و»سيدر» .لكن ،ال يغيب
عن برناجمه أنه يريد أيضًا أن يكون رئيس
حكومة الرتسيم اليت ستكون شريكة يف
القرار إىل جانب رئاسة اجلمهورية ،أو ُيراد
له أن يكون كذلك .هذا الرتسيم الذي يعين
ّ
شقه األساسي بالنسبة إىل الواليات
يف
املتحدة األمريكية و»إسرائيل» إرساء
االستقرار على احلدود ،وحياول حمورهما يف
املنطقة واملتحدثون باسم هذا احملور داخل
لبنان تصويره كأنه اعرتاف لبناني بالكيان
الصهيوني ،وإشارة لبنانية إجيابية باجتاه
وليس من الطبيعي أن يكون موقع
التطبيع.
َ
الرئاسة الثالثة خاليًا من صاحب القرار،
والذي ُي ّ
فضل بالنسبة اىل خصوم املقاومة
أن ال يشغله «حسان دياب جديد» .وبذلك،
تصبح إعادة إحياء القناة مفهومة ،على اعتبار
أنها ستكون صوتًا إضافيًا يتعاىل ،سائ ًال عن
التمسك بالسالح واملقاومة ما دام
الغاية من
ّ
اتفاق الرتسيم قد وقع.

راجانا حمية
منذ شهرين تقريبًا ،تعاني مريضات سرطان
الثدي من انقطاع
عقاري «تاموكسيفني»
َ
و»نولفادكس» اللذين ُيستخدمان يف مرحلة ما
بعد العالج للوقاية من عودة اخلاليا املريضة.
منذ شهرين ،وال أحد ميلك اجلواب الذي بسببه
حيرم  70%من املرضى من عالج أساسي يف
«الرحلة» مع السرطان .العودة إىل حوادث
سابقة مماثلة ال تستحضر سوى اخلالصة
اآلتيةّ :
فتشوا عن جتار الدواء واحملتكرين.
ماذا يعين الوصول إىل احملظور؟ ...يعين
أن تنقطع أدوية أساسية يستخدمها مرضى
السرطان من دون أن توجد هلا بدائل .هذا
هو ،بالضبط ،ما يعنيه احملظور مع وصول عدد
من مريضات سرطان الثدي إىل حافة اليأس
بعد جوالت يومية على أكثر من صيدلية حبثًا
عن دواءين أساسيني ،هما «تاموكسيفني»
( )tamoxifenو»نولفادكس» (،)nolvadex
يستخدمان خالل مرحلة العالج وما بعدها.
وهما ،حبسب منظمة الصحة العاملية ،من
األدوية األساسية اليت تعطى ملرضى سرطان
الثدي للوقاية من عودة املرض ،وكذلك
للعالج اهلرموني.
منذ شهرين تقريبًاُ ،فقد هذان العقاران ،ومل
يعد هلما أثر يف معظم الصيدليات .وال يزال
االنقطاع مستمرًا إىل اآلن .ال أحد ميلك جوابًا
«يتسولن»
شافيًا عما حيدث ،فيما املريضات
ّ
ما ميكن من تلك األدوية من اجلمعيات ويف
أحيان كثرية من بعضهن بعضًا.
ٍ
وقد دفع ذلك ،االثنني املاضي ،برئيس
اجلمعية اللبنانية ملكافحة سرطان الثدي،
الدكتور ناجي الصغري ،إىل رفع الصوت
عاليًا واملطالبة بتأمني الـ»تاموكسيفني»
بشكل فوري بسبب اعتماد شرحية كبرية من
ٍ
املريضات على ذلك الدواء،
يقدرها الصغري
ّ
بـ  30ألفًا.
«من أصل  40ألف مريضة بسرطان الثدي،
هناك  30ألفًا حياتهن وصحتهن
معرضتان
ّ
للخطر بسبب انقطاع هذا الدواء» ،هذا ما يؤكده
الصغري ،انطالقًا من أن الـ»تاموكسيفني» هو
األكثر استخدامًا ،إذ إن « 70%من املريضات
حيتوي السرطان عندهن على مستقبالت
اهلرمونات النسائية وحيتجن إىل هذا الدواء
( )...ملدة مخس أو عشر سنوات» .مع
ذلك ،ال يبدو أن أحدًا من املعنيني يأخذ يف
احلسبان ما الذي يعنيه هذا األمر بالنسبة إىل
مريضات يكافحن عودة السرطان
إليهن بهذا
ّ
العقار .فإىل اآلن ،مل خيرج أحد من املعنيني
لشرح ما حيصل ،ال من وزارة الصحة ،وال من
نقابة مستوردي األدوية اليت
رد
تصر على ّ
ّ
بت طلبات
األسباب إىل تأخر مصرف لبنان يف ّ
االسترياد من اخلارج.
لكن ،كل ذلك ال يعين شيئًا ملريضة بات
الدواء بالنسبة إليها «مسألة حياة أو موت»،
حبسب الصيدلي جو سلوم الذي «اختفى»
الدواء من رفوف صيدليته منذ حنو «شهرين
أو ثالثة» .ال يعرف اليوم ّ
سلوم ما إذا كان
الدواء مقطوعًا أو
خمزنًا .ففي ظل سياسة
ّ
التقنني اليت متارسها شركات استرياد الدواء
وأصحاب املستودعات ،ويف ظل «ازدهار»
أنشطة التهريب بسبب رخص الكثري من
األدوية ،ال يعرف اليوم الصيادلة ،ومعهم
املرضى ،اجلواب احلاسم .ما يعرفونه أنهم
حمرومون من الدواء .وهذا احلرمان مزدوج:
ال «براند» وال «جينرييك» يقيهم
شر عودة
ّ
السرطان إىل اخلاليا.
 30ألفاً من  40ألف مريضة بسرطان الثدي
معرّضات للخطر بسبب انقطاع الـ «تاموكسيفني»
وهنا ،يتحدث البعض ممن هم على متاس
مع مريضات سرطان الثدي عن «التدهور

النفسي» الذي رافق هذا االنقطاع .ويف هذا
اإلطار ،يشري هاني نصار ،أحد مؤسسي «مجعية
باربرا نصار» اليت تعمل على تأمني األدوية
ملريضات السرطان ،إىل أن «ما حيصل اليوم
كارثة» .ينطلق نصار من هاجس أن اجلمعية
اليت كانت تعمل على تأمني األدوية ،حتاول
اليوم «تسكيج» أوضاع بعض املريضات من
خالل العمل على تأمني ما ميكن من ذلك
الدواء ،إضافة إىل عقار الـ»نولفادكس» ،من
خالل «املرضى الذين ليسوا حباجة إليه أو
ممن لديهم علب إضافية ميكنهم االستغناء
عن واحدة منها» .ما من حلول أخرى اليوم،
فيما الطلب يزيد يومًا بعد آخر على الدواء مع
تصاعد األزمة.
وال»نولفادكس»...
«تاموكسيفني»
ال
و»احلبل ع اجلرار» .إذ من املتوقع ،حبسب
املعنيني ،أن تفقد أدوية أخرى .ولئن كان
ّ
أحد ال ميلك اإلجابة عن األسباب ،ميكن العودة
إىل ظروف مشابهة أدت قبل أربعة أشهٍر إىل
انقطاع أدوية
مدرة للبول (مثل  burinexو
ّ
 )lasixيستخدمها مرضى القلب ومرضى
القصور الكلوي املزمن.
يومها كان مثة سببان ،أوهلما السبب الظاهر
ّ
املتعلق بالتأخري يف فتح االعتمادات من جانب
مصرف لبنان .أما اآلخر ،وهو األساسي،
فيتعلق بتحكم جتار األدوية بالكميات اليت
يوزعونها ،و»خصوصًا يف ظل عمل البعض
منهم على ختزين الكميات لبيعها يف حال رفع
الدعم بأسعار مضاعفة أو لتهريبها وملراكمة
أرباح منها» .وهذا السبب هو نفسه الذي
يردده نقيب الصيادلة ،غسان األمني،
ّ
انطالقًا من أن سعر الدواء البالغ  15ألف لرية
بات يشكل اليوم ،بسبب رخص سعره ،جتارة
مرحبة.

«الصحة» تكافح تهريب األدوية بالـ bar coding

يف اآلونة األخريةّ ،
نفذ وزير الصحة العامة،
محد حسن« ،كبسات» على مستودعات أدوية
ٍ
وصيدليات يف
عدد من املناطق ،انتهت
بتأكيد وجود أنشطة تهريب إىل خارج لبنان،
إضافة إىل ختزين األدوية متهيدًا لبيعها
بأسعار عالية يف ما بعد .أمام هذا الواقع،
عقد حسن اجتماعًا طارئًا الثالثاء املاضي ،ضم
نقباء الصيادلة غسان األمني ومصانع األدوية
يف لبنان كارول أبي كرم ومستوردي األدوية
وأصحاب املستودعات كريم جبارة ،ملتابعة
«امللف املفتوح» للدواء.
وكان االجتماع مناسبة ليعلن الوزير حسن عن
اآللية اجلديدة يف تتبع األدوية ومراقبتها.
ويف هذا اإلطار ،أشار حسن إىل أنه «سيتم
تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات
املشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خالل
استخدام الـ  bar codingحبيث ميكن تتبع
األدوية والصيدليات اليت مت صرفها منها».
ورأى أن األولوية اليوم هي تأمني األدوية
للمرضى من خالل «عدالة التوزيع» ،على أن
تستكمل وزارة الصحة تتبع كل دواء مفقود
«بطريقة عكسية ،حبيث يتم حتديد اخللل
وسبب فقدانه» .أما عدالة التوزيع ،بالنسبة
إىل حسن ،فتعين الرفض الكلي للسياسة
اليت ينتهجها مستوردو األدوية وأصحاب
املستودعات لناحية التعامل مع قطاع الصيدلة
بـ»طبقية».
وإذ طمأن الوزير إىل أن»كمية األدوية
املوجودة يف املستودعات تكفي ملدة تراوح
بني شهرين وثالثة أشهر» ،دعا إىل «ترشيد
توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس
إىل نهاية العام» ،وإىل حني «تأمني كمية
إضافية تكفي لثالثة أشهر أخرى من املال
الذي ال يزال متوافرًا يف مصرف لبنان».
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All 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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية
الصنع من األملنيوم والزجاج

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

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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AFIC commends Mr. Andrew Hastie MP for callingout human rights’ abuses by the PRC

AFIC president Dr.
Rateb, Jneid along with
ICWA president Br. Abdul Rahman Yahaya and
ICWA Vice President Br.
Zouber Sayed met with
Mr. Andrew Hastie MP,
Chair of Parliamentary
Joint Committee on Intelligence and Security
to laud his support for
the oppressed Uyghur
of East Turkistan.
East Turkistan was annexed by China in 1949
after its leaders “died”
in a suspicious plane
crash whilst on route to
negotiations with Chinese leaders. The indigenous Uyghur of East
Turkistan have since
suffered immense persecution at the hands
of Chinese authorities
culminating in reports

of mass incarceration
in concentration camps,
rapes, disappearances,
cultural and religious
repression,
torture,
organ harvesting, destruction of places of
worship, forced labour
and killings.

Australians to stand
with and support Mr.
Hastie and to call on
other political representatives to do the same.

“Australians from all
backgrounds condemn
the persecution happening to the Uyghur
people,” Mr Hastie said.
“Anyone who cherishes the dignity of human
life—as Dr Jneid and I
both do—is deeply troubled by what is happening to them. I will con- Yahaya and Vice Presitinue to speak up for dent Sayed for meeting
the Uyghur people.
with me to discuss this
important issue.” said
“I thank AFIC Presi- Mr. Hastie
dent Dr Jneid and his
colleagues President “Mr. Hastie has publicly

“Our meeting with Mr.
Hastie was very productive, it is time more of
our fellow Australians
become aware of human rights abuses by
the Chinese authorities
in East Turkistan.” said
Abdul Rahman Yahaya,
president of ICWA.

raised the issue of human rights in the People’s Republic of China
(PRC) on several occasions, it is important for
AFIC to show Mr. Hastie
support
particularly

“Mr. Hastie is a champion of a proud Australian tradition of calling
out
the bully.” said Br.
as China has applied
pressure on him for Zouber Sayed, VP of
criticising its flagrant ICWA.
human rights abuses.”
Dr.
said AFIC president Dr. Authorised by:
Rateb Jneid
Rateb Jneid.
President
AFIC encourages all

Hatem Electrical Contracting

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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Bargain Warehouse
APCO Celebrating 15 Years

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

 أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافسAPCO
Matt

Int Ext

Low Sheen

Anti Mould, Int Ext, Self Primig,
100% Acrylic, 15 L ($79)

100% Acrylic,

15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat Oil Base, Undercoat,
15 L ($78)
Int Ext, 10 L ($75)

Line Marking
Roof Paint

Clear + Assorted Color,

20 L (From $99)

100 % Acrylic

15 L ($110)

Rapid Pave, Quick Dry,

Road Marking Paint,
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,

2 Pack, Epoxy Pool Paint

Zinsser, Primer, Undercoat, 4 L (From $25)

Zinsser, Anti Mould,

Water Proof Bitumen,

20 L ($200)

20 L (From $120)

10 L ($ 99)

4 L ($175)

20 L ($145)

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية
Christmas Special
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

While Stock Lasts
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

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

صفات حيبها الرجل يف زوجته أهم طرق إيقاع الرجل يف احلب
ً
عادة
الرجل
يضع
لـ
معينة
مواصفات
«فتاة أحالمه» اليت يرغب
يف االرتباط بها ،تلك
يستوحيها
املواصفات
لكن ما
خياله،
أحيانًا من
َّ
يتمناه كله قد يتبخر يف
ً
فتاة
حلظة حينما يقابل
على أرض الواقع! إذ
إن هناك أمورًا «أنثوية»
عديدة ،جتعل الرجل يقع
يف غرام املرأة على الرغم
منها قد تكون خمتلفة
متامًا عما رمسه يف خياله
حول الزوجة املستقبلية.
ويف ما يأتي تتعدد إميان
كامل ،استشارية العالقات
الزوجية واألسرية ،أهم
طرق إيقاع الرجل يف
احلب:
فتاة األحالم
فتاة األحالم ليست إال
ٍ
صورة يف ذهن
جمرد
الرجل ،وليس شرطًا أن
يبحث عنها ،فحتى إذا
فعل ذلك فلن جيدها،

مجلة سيدتي

ّ
شك أن الرجل ينجذب للمرأة
ال
اجلميلة اليت حترتمه كما هو عليه،
ولكن األولوية بالنسبة إليه هي املرأة
تكمله ،ولديها صفات
اليت يشعر أنها ّ
متقاربة مع طبيعته الشخصية؛ فهناك
صفات يشرتك فيها كل الرجال حيبها
يف زوجته ،يقول الدكتور مدحت
عبداهلادي خبري العالقات الزوجية:
«يوجد الكثري من الصفات الشكلية
ُ
واخلُلقية اليت يبحث عنها
واجلسمية
الرجال» ،مثل:

الرجل يحب املرأة املرحة

يبحث الرجل دائمًا عن املرأة املرحة
اليت ال متيل بطبيعتها إىل النكد،
وتفضل دائمًا إسعاد كل من حوهلا
دون أي قيود ال معنى هلا؛ فرييدها
الرجل دائمًا خفيفة الظل متسح عنه
األعباء اليت يتعرض هلا طيلة يوم
العمل الطويل ،جيد يف مرحها عالجًا
فعا ً
ال وقويًا لكل املشكالت اليت
تواجهه يف حياته ،يقتل املرح امللل
الذي يهدد احلياة الزوجية ويقلل
من سعادتها واستقرارها ،جيب أن
تتحلى الزوجة باملرح وروح الدعابة
وخفة الظل؛ حتى يستمد منها
زوجها السعادة والراحة ،تأكدي أن
أسوأ أنواع النساء هي صاحبة املزاج
النكدي ،واليت تتذمر كثريًا من أبسط

ينجذب الرجل إىل املرأة املرحة

من هي املرأة اليت يُغرم بها مجيع الرجال؟
يحب الرجل املرأة املستمعة والتي تهتم بمظهرها وأناقتها أيضاً

وأقل األشياء.

املرأة التلقائية التي تتصرف على طبيعتها

يفضل الرجل أن حيصل على املرأة اليت تتصرف
على طبيعتها دون أي تزييف أو جتمل ال داعي
له ،كثريًا ما جيد الرجل نساء ميلن إىل التصنع
يف احلركات واألقوال بطريقة تثري استفزازهم؛
مما جيعلها تبدو مبتذلة وعشوائية ،يفضل الرجل
املرأة التلقائية ألنه يرى أنها متصاحلة متامًا مع
نفسها ،تتجنب االخنراط يف احلسابات املتعبة،
إىل جانب كونها من النوع الذي يستهوي الرجال
وال يشعرهم باالرتباك .احرصي على أن تكوني
على طبيعتك ،وال حتاولي االخنراط يف العامل
املزيف.

املرأة املستمعة جيداً

أن هناك صفات
ألنها غالبًا ما تكون كاملة ،على َّ
عامة ،جتعل الرجل يقع يف حب املرأة ،كونها
تعجب أغلب الرجال ،وهي:
 املرأة املبتسمة :هذه املرأة جتعل الرجل ينجذبإليها بسهولة ،ألنه بطبيعته حيب املرأة املبتسمة
«البشوشة» غري املكتئبة ،فهو يشعر أنها تلقائية
وعفوية ،وهذا ما يشده إليها.
 املرأة البسيطة :حيث يشعر الرجل أن تلك املرأةِّ
متكلفة ،أو مغرورة ،ومتواضعة للغاية ،كما
غري
ال وسحرًا ورونقًا خاصاً
أن بساطتها تضفي مجا ً
عليها ،ما جيذب الرجل إليها.
 املرأة الذكية :حيب الرجل املرأة الذكية اليتتستخدم عقلها ،وتستطيع حماورته والتحدث يف
مواضيع خمتلفة معه.

 املرأة املهتمة :هذه املرأة تكسب قلب الرجلباهتمامها ورعايتها له ،ولطفها معه ،ويشعر بأنه
مدلل عندها ،فيقع يف غرامها.
 املرأة القوية :أي املرأة اليت تعتمد على نفسها،وال تنهزم بسهولة ،وهلا رأي مستقل ،وال متشي
وفقًا للتيار.
ً
 املرأة الغامضة :تلك اليت تشغل الرجل كثريا،فيحاول فك شفرات غموضها ليجد نفسه يف
النهاية واقعًا يف حبها.
 املرأة املتعاونة :حيبها الرجل ،ألنها تساعدهوتسانده عندما يطلب منها ذلك.
 املرأة صعبة املنال :وهي املرأة اليت الِّ
تسلم له نفسها ،إذ
تستسلم للرجل بسهولة ،أو
يظل وراءها ويتمسك بها ويعشقها.

حيب الرجل املرأة اليت تستمع له جيدًا أثناء حديثه
هلا ،هذه الصفة من أكثر الصفات اليت يبحث
عنها الرجل يف املرأة اليت يرغب يف االرتباط
بها ،من الضروري أن تعطي املرأة زوجها مسعها
واهتمامها وال تقاطعه يف احلديث متامًا ،وال
تستأثر باحلديث عن نفسها ومشاعرها فقط؛ بل
تسعى إىل معرفة املشكالت اليت تواجهه طيلة
الوقت ،وسوف جتد زوجها تغري متامًا معها وأصبح
يعاملها بشيء من االحرتام املتزايد عما قبل ،جيب

عند الرد أن تبهره بعقلها وتناقشه بثقة إذا طلب
منها املشورة ،وال حتدد اهتماماتها يف املالبس
واملكياج فقط ال غري؛ حتى ال يشعر بأنها ذات
عقلية فارغة.

يحب الزوج الزوجة األنيقة

حيب الرجل املرأة اليت تهتم مبظهرها وبأناقتها،
حاولي دائمًا احملافظة على وزنك املثالي وعلى
نظافتك الشخصية ،باإلضافة إىل االهتمام
بإطاللتك وترتيب شعرك وأظافرك ،حيب الرجل
املرأة اليت تسعى جهدها لتكون األمجل واألرتب
يف عينه.
القناعة
يقدمه
حاولي قدر املستطاع أن تكوني راضية مبا ّ
لك زوجك ،والتعبري عن امتنانك جلهوده وتعبه،
ّ
املتطلبة اليت يصعب مراضاتها؛
يكره الرجل املرأة
ألنه سيشعر باليأس واإلحباط.
الثقة بالنفس
حيب الرجل املرأة الواثقة من نفسها ،واليت
تستطيع أن تفرض شخصيتها بأسلوب مرح،
تعكس الثقة بالنفس الشعور بالطمأنينة والراحة؛
حيث يشعر الزوج بأنه ميكنه االعتماد على دعم
زوجته يف مجيع املواقف؛ بد ً
ال من اخلوف عليها
وعلى األطفال.

دائمًا تتساءل النساء عن
الصفات اليت جتعل الرجال
حبهن ،بالرغم من
يقعون يف ّ
كثرة الدراسات اليت تناولت
هذا املوضوع.
وهذه قائمة بأنواع النساء
بهن الرجل حتى
اللواتي يغرم
ّ
العشق:
 1املرأة الذكيةيبحث الرجل عن املرأة الذكية،
ّ
يفضل النساء اللواتي
إذ
لديهن وجهة نظر يف مواضيع
معينة واللواتي لديهن شغف
ّ
مهمة.
يف مناقشة أمور
ّ
 2املرأة اليت تثق يف نفسهارأي يف
ّ
إن املرأة اليت لديها ّ
معي وتدافع عنه ّ
حتى
أمر
نّ
النهاية ،واملرأة اليت تثق
ّ
بغض النظر عن
يف نفسها
عيوبها ،تلفت الرجل وجتذبه
إليها.
 3املرأة الداعمةيغرم الرجل بسهولة باملرأة

وتشجعه حتى حيقق أحالمه
تعب عن دعمها له
ّ
اليت رّ
وأهدافه.
 4املرأة الصبورةبطبيعته ،ال حيب الرجال النساء اللواتي ميارسن
ّ
واللواتي يرغمنهم على االرتباط
الضغوط عليهم،
جدي يف الوقت الذي ال يكون الرجال
بشكل
ٍ
ّ

مستعدين له.
ّ
 5املرأة الصادقةأن النساء الصادقات جذابات.
جيد الرجال ّ
 6املرأة املنفتحةهن مستعدات
حب النساء اللواتي ّ
يقع الرجال يف ّ
الستكشاف إمكانيات أخرى وأفكار جديدة.
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كـتابات

سي ّد ُة الظالل

آهــاتـها

قراؤنا من مستخدمي تويرت
ميكنكم اآلن متابعة آخر األخبار جمانًا
من خالل حسابنا على تويرت
إضغط هنا لإلشرتاك

وتر
ومن آهاتها ٌ
ّ
من برتوا مالحمهم
يفل هراء ْ
نشازًا كان ترقيعًا
وتصفيقا...

قصب
بها
ٌ

ّ
ٍ
أمومة
يدكرني بلحن

على ُعرباتها وطنًا

يبين

آلشور
ٍ

وسريان
ٍ
وإغريق
ٍ

فيسري اللحن فينيقا..

متر مبوتها أنثى
ّ

تطيل الرعش يف ٍ
وله
وتستبقيه حتليقا..

وتضبط صوتها حج ًال
على إيقاع من رحلوا

إىل

آفاقها

شوقًا

يزيد الطري تشويقا ...
ٌ
امرأة
هي
َ

سقم
تباشر آخر األوتار يف
ٍ
ُ
تقطر َُه
ّ

كؤوسًا ملء شهوتها

فيأتي املوت موسيقا...
محمد عامر األحمد  -سورية

أحيانًا
ُ
ِ
وعلبة دخان
كتاب،
تنتظرك سحابٌة ،
ٌ
ِ
ملغوم بصخب
قاق
التالميذ  ،أو
يف ُز ٍ
ٍ
يف املرسى ُ
امل ّط ِل على دجلَة
مع كعب بن زهري.
ُ
ُ
ُ
ثالثية حياتنا
والشعر
واحل ُّب
الكحول
ُ
تكونني جواري
عندما
َ
مصو ٍ
بة
يقفون ببنادق
س
َ
ّ
ّ
ألن احلرّا َ
كما يف تراجيديا بدويةٍ ،أو نوبَة
ٍ
صيد
العني مكحولُ
ُي ُ
ٌ
غرير
غزال
قتل فيها
ِ
ُ
هكذا
سون ومالئكٌة ،بهارًا حلوًا من
قدي َ
ينثر ّ
ُ
ِ
الفتنة
ّ
ُ
رفة ُمط ٍ
لش ٍ
لة على قليب.
ٍ
سود
عطره يف بساتني
والورد يخُ في
ُ
ُ
غرم بها.
ُن ُ
هكذا
ِ
أنت هكذا
مثل ُ
احل ِّب عندما وداعًا.
*
يف املقهى
ِ
عينيك من
أرانب
تهرب
دخان
ِ
ُ
ُ
ُ
امل
ثرثرين
َ
ُ
ِ
السطوح
محامات
وتهدل
العارية
ُ
ِ
ِ
البتسامتك
ُ
ً
كمن يكشف ِّسرا يف ِ
ليله
ّ
مع ُأ ٍ
لقارب
مبللٍة
غنية
يرقص
ٍ
ُ
الفالس
أعين
ُ
ِ
ٌ
ِ
ضاءة
للنوافذ امل
عاشق ينادي :مرحى
ُ
وغ ِ
رف الليل.
هي هكذا
ِ
عر هكذا
الش ُ
ً
ُ
مثل احل ّب عندما وداعا.
*
ِ
الوشاية
خزائن
تسرقني
َ
َ
َ
ِ
العتمة
وتفضحني قادة
َ
فجر ِك
ّ
أما ُ
ِ
وأغصانه
بثمار ِه
األغنى
فهو
ِ
ِ
ِ
وصراحة
جسوره
ُ
حتني ظالل البرََ ِ
كة
حني
َ
ُ
وعتمتها.
ُ
ِ
أنت هكذا
هكذا
ً
ُ
مثل احل ّب عندما وداعا.

جـليل حـيدر  -إيالف

ماذا تنتظر وتهمل خالصك األبدي؟!

ِ
تأت اىل املسيح الذي
ملاذا مل
وحده منارة الطريق واحلق واحلياة
والراحة األبدية وهو وحده القربان
يقربنا اليه واىل أبيه السماوي
الذي ّ
يقربنا اليه باحملبة وعظمة تعاليمه
ّ
يقربنا اليه ويهدينا
املقدسة،
ّ
ويقربنا إىل العدل السماوي
ويفدينا
ّ
ويهدينا إىل مملكته وجنته السماوية
لكي نصبح بال عيب وبال خطيئة ،ألنه
القربان الوحيد الذي يفتح لك باب
السماء والطريق الوحيدة للخالص
من عامل اخلطيئة واملوت والزوال.
حنن دائمًا نهتم بأمور كثرية يف هذه
احلياة ولكن املطلوب إميان واحد

به وثابت على صخرة تعاليمه الصادقة
واحملقة..
أننا نأسف كل األسف على هذا الكون
الذي حنيا به ،وما أصعب احلياة يف هذه
األيام ألن كل عائلة تعاني من شيء
ما مزعج وهموم ال تنتهي حيث ال راحة
لإلنسان مهما كان رأمساله كبريا ورزقه
وفريا.
ً
يرى االنسان ،دائما ،أمامه العثرات الشاقة
يتصادم مع الويالت والعقبات املعقدة..
هموم ومشاكل عائلية ال حتصى ..طمع
وحسد واحراج وحروب نفسية بني األهل
واالقارب واألصحاب ..فما هو سبب مجيع
هذه األمور الشريرة اليت تبعد كل إنسان
عن اآلخر وكل إنسان عن أخيه اإلنسان؟
جيب علينا ان ننسى ونرتك وراءنا مجيع
هذه االمور الساقطة للشرير ألنها منه
وملكه ،وان نتبع التعاليم اإلهلية اليت أتى
بها من أجلنا لكي مينحنا تعاليمه املقدسة
وخيلصنا من تعاليم الشيطان اليت تتغلغل
يف اكثرية البشر الضالني والبعيدين عن
الرب وطريقه املستقيمة وخالصه اجمليد.
ودون لنا معلمنا رسول األمم
وكما كتب
ّ
بولس الرسول كونوا ممتلئني باهلل كأوالد

أحباء واسلكوا يف احملبة كما أحبنا املسيح
أيضًا وضحى بنفسه من أجلنا قربانًا
مقدسًا وذبيحة هلل ،رائحة طيبة وعمال
مباركا وخالصا ابديا النه القربان والشفيع
ّ
واملقرب بيننا وبني اهلل ال غري ..ألنه أطاع
حتى املوت موت الصليب لذلك اقامه اهلل
واجلسه عن ميينه  ..الذي بقيامته إنتصر
على العامل بأسره وجحافل املوت وأبواب
اجلحيم ألنه فوق كل رئاسة وسالطني،
له كل الشكر واحلمد ربنا واهلنا وخملصنا
يسوع املسيح رب اجملد معطي احلياة
جلميع املؤمنني األموات األحياء الذين حتت
الرتاب ولكل إنسان يطلب منه اخلالص
والغفران ويؤمن به منارة للعميان ودواء
للمرضى وشفيعا للناس وديانا يف يوم
ّ
وخملصك من نار جهنم ورافعك
الدينونة
اليه من قربك املظلم اىل السماء لرتى
بهاء جمده ونوره البهي واحلياة جبانبه
وجمدا ال يوصف..
ومسرة
ممتلئًا فرحًا
ً
ّ
شكرًا هلل الذي حفظكم يف ثالوثه ،اذا
أمنتم به ،والذي احبكم واراد ان يرشدكم
املقرب ربنا
اىل طريقه بواسطة عظمة
ّ
وخملصنا يسوع املسيح ال غري قربان اهلل
الوحيد.

ملاذا القربان املقدس وماذا يعين لنا؟
كان القربان يف العهد القديم ذبيحة هلل
تسفك على مذبح الرب لغفران اخلطايا
داخل اهليكل أمام أعضاء الكنيسة ألنها
كانت ترمز اىل الذبيحة االهلية ملغفرة
اخلطايا وهي الرمز اىل طريق اخلالص
الذي نصل بها اىل الصليب وعليه
املصلوب.
ولكن اليوم ويف هذه االيام لسنا حباجة
إىل ذبائح رمزية مثل ذبائح الكهنة يف
العهد القديم اليت كانت تقدم داخل
قدس االقداس واليت كانت تشكل خطرا
على حياة الكاهن ان رفضت الذبيحة من
قبل املالكة داخل اهليكل.
وايضًا لسنا حباجة اىل ان نعود إىل ما
قبل املسيح ومنارس الطقوس يف العهد
القديم اليت ترمز إىل موت املسيح على
الصليب ملغفرة اخلطايا.
فعلينا ان نؤمن ونقبل ذبيحة اهلل
احلقيقية محل اخلالص الوحيد يسوع
املسيح الذي مات واعطانا نعمة احلياة
االبدية اليت فقدناها منذ التكوين.
فشكرًا هلل الذي ارانا خالصه وجمده على
الصليب وحمبته لنا من أجل ان يغفر
خطايا العامل وكل من يؤمن به املخلص
الوحيد لكي ينال اخلالص اجملاني واحلياة
االبدية عن ميني االب.
ً
وأيضا أصبحنا يف العهد اجلديد يف
عصر النعمة اإلهلية الذي اعطانا نعمة
يف زمن اخلالص املبارك وكالمه املقدس

الذي أعلنه لنا يف كتابه األمني البشارة
احلسنى اي اإلجنيل املقدس واملصاحلة
مع اهلل أبيه السماوي مباشرة يف زمن
يقربنا اىل اهلل لكي
الذي يستطيع ان
ّ
يشفع بنا أمامه ألنه قال لنا آمن ختلص
أنت وأهل بيتك ..من غري اي واسطة
او شفيع او وسيط بينك وبني اهلل..
يقربك اىل عرش
أنا هو القربان الذي
ّ
اهلل بواسطة إميانك ال غري .ال تتشعب
ِ
اعط اجملد للرب وحده
يف إميانك بل
النه قال لك انا األلف والياء انا البداية
والنهاية وانا الذي اقيمك يف اليوم
األخري من حتت الرتاب..اذهب واركع
واطلب منه النه امني وعادل ومل يطرحك
خارجًا النه أحب العامل أمجع من غري تنويع
او احنياز ..وتعرفون احلق واحلق حيرركم
ّ
اجملرب .إلن االيام
من خمالب إبليس
اآلتية علينا من املمكن أن نكون يف
جتارب خميفة وأمراض ال حتصى وضيقة
وانهيار شامل وحروب مل يسبق هلا
مثيل.
ونصلي
علينا ان نؤمن باملصلوب
ّ
ونطلب منه الرب القدوس يسوع املسيح
وحده أن حيمينا وحيمي ًاوالدنا وأحفادنا
ويبعد عنا وعنكم مجيع الويالت والتجارب
واالمراض اجلديدة واملخيفة..آمني

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي  -سدني اوسرتاليا
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تـتمات

احلريري :عازم على ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الثالثي ومدلوالته.
اما االهم بعد ماحصل فهو موضوع تأليف احلكومة ومدى الوقت
الذي تستغرقه يف ظل املواقف اليت رافقت عملية تسمية رئيسها
واملسار الذي ستسلكه الحقا ،بينما يالحظ من كالم رئيس اجمللس
النيابي عن توجه ملحوظ لتسريع عملية التشكيل واشارة احلريري
يف كلمته اليت ألقاها يف بعبدا إىل ضرورة تسريع والدة احلكومة،
حدوث تفاهم بني الرؤساء الثالثة يقضي بتسريع عملية التشكيل
الن اطالة أمد التشكيل وتقطيع الوقت سدى ،لن يكون يف مصلحة
لبنان اليت تتطلب سرعة قصوى لكسب الوقت ومباشرةالتفاوض
مع املؤسسات والصناديق املالية الدولية فورا واختاذ اخلطوات
املطلوبة حلل االزمة املالية واالقتصادية اليت يواجهها لبنان
حاليا.
واحلكومة اليت يعتزم الرئيس احلريري تأليفها وهي الرابعة منذ
 ،2009سبقتها مشاورات واتصاالت ،لبنانية ودولية ،ال سيما
فرنسية وبريطانية ،بهدف انتزاع تأييد فعلي لربنامج احلكومة اليت
ستؤلف لوقف االنهيار االقتصادية والنقدي ،واملالي ،والذي
اصاب كل اوجه احلياة يف هذا البلد.

الحريري

وبعد انتهاء اللقاء مع رئيس اجلمهورية ،ادىل الرئيس احلريري
بالبيان التالي« :اطلعين فخامة رئيس اجلمهورية مشكورا ،حبضور
دولة رئيس اجمللس النيابي ،على نتيجة االستشارات النيابية امللزمة
اليت افضت إىل تكليفي تشكيل احلكومة اجلديدة .اتوجه بالشكر إىل
الزمالء النواب ،وخصوصا إىل الذين شرفوني بتسمييت لتشكيل حكومة
اختصاصيني من غري احلزبيني ،مهمتها تطبيق االصالحات االقتصادية
واملالية واالدارية الواردة يف ورقة املبادرة الفرنسية ،اليت التزمت
الكتل الرئيسية يف الربملان بدعم احلكومة لتطبيقها.
واتوجه إىل اللبنانيني الذين يعانون الصعوبات اىل حد اليأس ،بأنين
عازم على االلتزام بوعدي املقطوع هلم ،بالعمل على وقف االنهيار
الذي يتهدد اقتصادنا وجمتمعنا وأمننا ،وعلى اعادة اعمار ما دمره
انفجار املرفأ الرهيب يف بريوت ،وأنين سأنكب بداية على تشكيل
احلكومة بسرعة ،ألن الوقت داهم ،والفرصة امام بلدنا احلبيب هي
الوحيدة واالخرية .وشكرا».
والحظت مصادر سياسية مطلعة ان الطبقة السياسية امام االختبار
األخري ،بعد الفرصة اليت منحت هلا ،الختبار قدرتها على وقف
انهيار البلد ،الذي سببت سياساتها ونزاعاتها ،وضعه على سكة
االزمات القاتلة ،اىل الدرجة اليت يعيشها اللبنانيني.

االستشارات

وضمن مسار السرعة ال التسرع ،حددت دوائر اجمللس النيابي
موعدًا لالستشارات النيابية غري امللزمة للرئيس احلريري مع
الكتل النيابية بدءًا من الواحدة والربع بعد ظهر امس اجلمعة وحتى
اخلامسة إال ربعا ،فيما إكتفى الرئيس احلريري بالتشاور فورًا
هاتفيا مع رؤساء احلكومات السابقني مبن فيهم حسان دياب،
«لدواع امنية بدل اجلولة التقليدية عليهم ومتنوا له التوفيق»،
حسب بيان عن مكتب احلريري ،لتبدأ مسرية تاليف احلكومة اليت
تراوحت التقديرات بني ان تكون سهلة بدعم من القوى اليت مست
احلريري ومتعسرة بسبب مواقف بعض الكتل االخرى من شكل
احلكومة وتوزيع احلقائب فيها عدا عن برناجمها ،ال سيما موقف
كتلة التيار الوطين احلر اليت دعا رئيسها النائب جربان باسيل من
بعبدا بعد االستشارات «اىل تشكيل حكومة تكنو -سياسية» ،خالفًا
ملا اعلنه احلريري .وقال :تكليف احلريري هو امر مفهوم ومقبول
ميثاقيا ولو فيه خروج عن املبادرة الفرنسية ،ويضعنا امام قواعد
تأليف ميثاقية يف حكومة تكنوسياسية يف مهمة ومهلة حمددتني.
هذه القواعد نتحدث عنها يف مرحلة التأليف مع بدء االستشارات
النيابية مع الرئيس املكلف ،وننتظر ان يبلغنا بنواياه يف معايري
التأليف وكيف ستكون حمددة وموحدة مع كل األطراف واملكونات،
وعندها حندد موقفنا من عملية التأليف».

االستشارات امللزمة

على مدى ساعات اربع ،ويف مشهدية ،غري مسبوقة يف قصر بعبدا،
غي من رونقها الرمادي الرئيس نبيه بري ،اذ اضفى اجواء اجيابية،
رّ
تركت صدى طيبًا يف الشارع البريوتي ،انتهت االستشارات
النيابية امللزمة اليت بدأت عند التاسعة من صباح امس االول،
وانتهت قرابة الواحدة والنصف بتسمية الرئيس احلريري رئيسًا
مكلفًا لتأليف حكومة جديدة بـ 65صوتا ،خرقته مفاجآت ،ابرزها ان
الـ 53نائبًا ،الذين امتنعوا عن التسمية لسبب او آلخر ،مل يسموا
اي مرشح آخر ..مل تالمس االصوات سقف السبعني ،بعد استقالة
 8نواب ،لكنها بالتسميات اليت اقدمت عليها كتلة االرمن وكتلة
فرجنية والنواب املتمردون على كتلهم مثل( :ميشال ضاهر ،وجان
طالوزيان) ،وحتى النائب اسعد حردان رئيس الكتلة القومية يف
اجمللس النيابي ،وجهاد الصمد ،فضال عن عودة النائب نهاد
املشنوق اىل «سربه» من باب الوفاء ،ومغادرة النائب عدنان
طرابلسي «سربه التشاوري» من باب احلسابات البريوتية ،يف
الشارع ،واالنتخابات املقبلة.
وبقي النواب مجيل السيد ،وفؤاد خمزومي ،واسامة سعد خارج
دائرة «التسميات» ،ولكل حساباته ،واعتباراته ..فيما سجل غياب
كل من النائب ميشال املر (بداعي املرض) والنائب طالل ارسالن،
السباب مل يفصح عنها.
ومبعزل عن احلسابت الرقمية ،فالرئيس احلريري ،قطع اوىل خطوات
العودة اىل السراي الكبري ،بدعم اسالمي واسع ( 24نائبًا سنيًا من

مسوه) ونصف النواب الشيعة (كامل اعضاء كتلة التنمية
اصل ّ 27
والتحرير) حتى ان حزب اهلل ،الذي اضطرته االعتبارات السياسية،
كعدم ترك حليفه التيار الوطين احلر وحيدًا ،فضال عن استمرار
ربط النزاع بني حزب اهلل وتيار «املستقبل» ورئيسه اىل التأييد
الدرزي شبه الكامل (باستثناء ارسالن) مع تسجيل دعم مسيحي،
ختطى املتوقع ،بعد انضمام نواب من االشرفية وزحلة اىل تسمية
الرئيس احلريري.
وظهرت اوىل بادرات التنسيق االجيابية ،برتاجع سعر صرف الدوالر،
سجل سعر صرف الدوالر اخنفاضًا ملحوظا يف السوق السوداء،
اذ ّ
اذ بلغ مساء امس االول  7.150لرية لبنانية للمبيع و 7050لرية
للشراء.
واالمر الذي توقف عنده املراقبون ما قاله النائب حممد رعد باسم
كتلة الوفاء للمقاومة من ان «التفاهم الوطين هو املمر اإللزامي،
حلفظ لبنان ومحاية سيادته ومصاحله ،وجناح العملية السياسية،
وحتقق مصاحل اللبنانيني يتوقفان على هذا التفاهم».
ّ
املكلف اىل قصر بعبدا حيث عقدت خلوة
وقد حضر الرئيس
ضمت الرؤساء عون ونبيه بري واحلريري ،قال بعدها بري:
ثالثية
ّ
اجلو تفاؤلي بني الرئيسني عون واحلريري ،والتشكيل سيحصل
يف وقت اسرع من املتوقع ،وسيكون هناك تقارب بني تياري
«املستقبل» والتيار الوطين.
تردد ،كرر الرئيس املكلف من قصر بعبدا ،بعد
ومن دون ان اي َّ
دقائق من تكليفه انه يسعى اىل «حكومة اختصاصيني من غري
ينس االشارة اىل انه سينكب «على تشكيل
احلزبيني» ..ومل
َ
احلكومة بسرعة ،والفرصة هي الوحيدة واألخرية» .داعيًا اىل
التفاهم مع اجلميع ،ما دامت مصلحة البالد تقتضي ذلك..
وخرج التيار الوطين احلر برئاسة جربان باسيل من معمعة االستشارات
امللزمة ،ويده على سالحه ،كما يقال ،فال توقيع على مراسيم
التأليف (يف اشارة اىل موقف رئيس اجلمهورية) ما مل تكن احلكومة
ميثاقية.
هنا بيت القصيد اخلاليف ،الذي سيكون على طاولة املتابعة ،وإن
بدت االجواء احمليطة تكرب لدرجة حتول دون تعطيل عملية التأليف،
كما تعطلت عملية التكليف..
ورجح مصدر قريب من تكتل لبنان القوي ،مشاركة النائب باسيل
مع وفد من التكتل يف االستشارات اجلمعة (امس) يف جملس
النواب.

املوقف االمريكي

على صعيد آخر قال مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق
األدنى ديفيد شينكر :زرت لبنان مؤخرا وركزت على أهمية اإلصالحات
وكررنا التأكيد على فكرة أن العمل كاملعتاد غري مقبول.
وأضاف :الزلنا نقف مع الشعب اللبناني ومصرين على ضرورة
اإلصالح والشفافية وأن يكون هناك حماسبة للجرائم اليت مت
إرتكابها ..الواليات املتحدة قالت أنه هناك مبادئ مهمة مثل اإلصالح
والشفافية ومكافحة الفساد وأيا كانت احلكومة اليت ستتوىل األمر
يف لبنان فإذا أردات أن خترج البالد من األزمة ينبغي الوفاء لكل هذه
املتطلبات من أجل احلصول على املساعدات الدولية وإعادة لبنان إىل
املسار الصحيح ،موضحا أن بالده «ستواصل فرض العقوبات على
حزب اهلل وحلفائه يف لبنان بعد ساعات على تكليف سعد احلريري
بتشكيل احلكومة» متعتربا أنه جيدر بأي جملس وزراء جديد تنفيذ
اإلصالحات الضرورية وحماربة الفساد.
وقال شينكر ان «الواليات املتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد
حزب اهلل وحلفائه اللبنانيني واملتورطني يف الفساد بغض النظر عن
حمادثات ترسيم احلدود وبغض النظر عن تشكيل احلكومة».

كوبيتش

غرد املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش
اىل ذلك ّ
على حسابه على «تويرت» قائال « :ال ميكن ألي بلد ،وباألخص إذا
كان يف حالة سقوط كارثي كلبنان ،االستمرار يف تسيري أموره
إىل ما ال نهاية يف غياب حكومة فعالة وداعمة لإلصالح ،كون ذلك
السبيل الوحيد لبدء إنقاذ البلد وشعبه من مزيد من االنهيار والفوضى
والتطرف».
وأضاف »:إن القوى السياسية التقليدية أخذت مرة أخرى على
عاتقها التحرك قدما بغض النظر عن إخفاقاتها العديدة يف املاضي
والشكوك العميقة بشأن املستقبل .االمر اآلن يعود هلذه القوى
ملساعدة رئيس الوزراء املكلف سعد احلريري على تشكيل حكومة
ذات صالحيات وفعالة لبدء تنفيذ اإلصالحات املعروفة».
وتابع »:ال تنتظروا املعجزات من اخلارج من قبيل االنتخابات يف بالد
أخرى أو املاحنني الدوليني ،اإلنقاذ جيب أن يبدأ يف لبنان وبواسطة
لبنان».

الشارع :تأييد واعرتاض

على االرض ،انقسم الشارع ،بني مبتهج من تكليف الرئيس احلريري
ومعرتض ..يف الطريق اجلديدة ،احتفل مناصرون على طريقتهم
باحلدث ،وكذلك يف طرابلس ،والشمال والبقاع .وعند مدخل صيدا
اجلنوبي ،رفعت يافطة تهنئة ملناسبة التكليف.
سيارة ملناصري تيار
فيما انطلقت عصر امس االول ،مسرية
ّ
«املستقبل» ،ابتهاجا بالتكليف ،جابت شوارع املدينة ،ورفع
ّ
املكلف.
املشاركون األعالم اللبنانية وصور الرئيس
وكان قد سبق انطالق املسرية ،جتمع ملناصري «املستقبل» يف
حملة زاروب النجاصة يف حميط وسط املدينة.
جتمع عدد من احملتجني على تكليف احلريري
ويف املقلب اآلخر،
ّ
أمس االول عند جسر جل الديبُ ،مطلقني شعار «عن حقك دافع»،
ومطالبني بـ»إسقاط املنظومة احلاكمة بأكملها وبشكل نهائي»،
ُ
وسط انتشار للجيش وقوى االمن الداخلي يف املنطقة ،يف وقت
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أفادت غرفة التحكم املروري عن قطع السري على تقاطع الصيفي
باالجتاهني.

أذربيجان تعلن سيطرتها...
أعلن الرئيس األذربيجاني إهلام علييف ،أمس االول اخلميس ،عن
نقل أكثر من  20بلدة يف مناطق حول ناغورنو كارباخ إىل سيطرة
اجليش األذربيجاني.
وقال علييف إن «اجليش األذربيجاني حرر ثالث قرى يف فيزولي،
وأربع قرى يف جربائيل ،باإلضافة إىل  13قرية وبلدة أغبيند يف
مناطق زجنيالن .وبتحرير بلدة أغبيندّ ،
مت ضمان السيطرة الكاملة
على حدود الدولة بني أذربيجان ومجهورية إيران اإلسالمية».
وأعلن الرئيس األذربيجاني على صفحته على تويرت أنه ال يستبعد
إمكانية لقاء رئيس الوزراء األرميين نيكول باشينيان ،يف موسكو،
وذلك للتباحث بشأن الوضع يف إقليم ناغورنو كاراباخ.
وقال علييف يف مقابلة مع صحيفة «نيكاي» اليابانية «نعم هذا
االجتماع ممكن ،لقد حدثت مثل هذه االجتماعات من قبل وكل شيء
يعتمد على جدول األعمال ،لكن لسوء احلظ فإن احتماالت التسوية
السلمية للصراع مع احلكومة األرمينية احلالية بعيدة جدا».
وأضاف علييف «لقد زرت موسكو مرارًا بدعوة من الرئيس بوتني
مرات عدة يف السنة .لذلك فإن هذه االتصاالت الرفيعة املستوى
هي حدث شائع بني الدول الشريكة» ،وتابع «مل أتلق دعوة من
بوتني لزيارة موسكو بهذا الشأن حاليًا».
ويف السياق ،حبث الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،ونظريه
اإليراني حسن روحاني ،امس االول اخلميس ،قضايا ثنائية وإقليمية
على رأسها امللف السوري والوضع بني أذربيجان وأرمينيا.
جاء ذلك يف اتصال هاتفي بني الرئيسني ،امس االول ،حبسب
بيان صادر عن دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية .وشدد الرئيس
الرتكي على أن «اهلجمات ضد املدنيني من قبل أرمينيا اليت أججت
األزمة نتيجة اعتداءاتها واحتالهلا لألراضي األذربيجانية ،تعترب جرمية
حرب».
بدوره ،قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن «موقفنا من أزمة
كاراباخ واضح ،وحنن نعتقد أن احلرب ليست ح ًال ،واألزمة جيب
أن حتل عرب التفاوض» ،وأضاف «نعتقد أن إيران وتركيا وروسيا
قادرون على املساعدة يف استقرار وسالم املنطقة وهذا يتحقق
عرب تنفيذ القوانني».
من جهته ،قال الرئيس الروسي فالدميري بوتني «ال منيز اطالقًا بني
اذربيجان وأرمينيا وكال البلدين تربطنا بهما عالقات متكافئة».
وأضاف «ال نتجاهل أن األرمن تعرضوا لالضطهاد يف اذربيجان
أراض اذربيجانية
وإقليم ناغورنو كارباخ لكن جيب أال ننسى ان
ٍ
ّ
مؤكدًا التزام «موقف يضمن لنا ثقة طريف
تقبع حتت االحتالل،
النزاع حول إقليم كاراباخ ،ويسمح لنا باملساعدة يف التسوية».
وقال بوتني يف منتدى فالداي للحوار أمس االول اخلميس «إن
تركيا جارتنا والتعاون بني بلدينا مهم جدا لكال الطرفني ،وال
نستغل الصراع الرتكي الفرنسي لتحقيق اهداف معينة» ،وأشار
إىل أن «عدد القتلى يف معارك ناغورنو كاراباخ يقارب اخلمسة
آالف».

اإلمارات واسرائيل توقعان...
أعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتية أنه أصبح بإمكان
مواطين دولة اإلمارات السفر إىل إسرائيل دون احلاجة إىل تأشرية
مسبقة ،وملدة أقصاها  90يومًا يف كل زيارة.
يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم بشأن اإلعفاء املتبادل من
التأشريات املسبقة بني دولة اإلمارات ودولة إسرائيل ،واليت
مت توقيعها ،أمس األول ،من قبل عمر سيف غباش ،مساعد وزير
اخلارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة،
ومن جانب دولة إسرائيل شلومو مور -يوسف املدير العام لسلطة
السكان واهلجرة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال غباش إن دخول املذكرة حيز التنفيذ يتيح حلملة جوازات
السفر اإلماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشرية مسبقة،
مشريًا إىل أن هذا يعكس رغبة الدولتني يف تعزيز العالقات وفرص
التعاون الكبرية والواعدة اليت تنتظر البلدين ،وتفتح آفاقًا جديدة
للتعاون يف املنطقة ،ويف إطالق اإلمكانات االقتصادية ،وخلق
فرص للتعاون اإلقليمي ،بهدف حتقيق الرفاهية لشعوب املنطقة
وضمان مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
وأكد أن اإلعفاء املتبادل من التأشريات املسبقة سيرتك تأثريات
إجيابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة واالستثمار وغريها
ويعزز أواصر التعاون املشرتك بني الدولتني.

إستشهاد مفيت دمشق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

عبوة ناسفة يف بلدة قدسيا.
السورية،يف بيان هلا ،الشيخ األفيوني،
ونعت وزارة األوقاف
ّ
ً
مشرية إىل ّ
أنه استشهد بـ «تفجري إرهابي غادر نتيجة عبوة ناسفة
مزروعة يف سيارته» . .والشيخ األفيوني هو «أحد الشخصيات
الفاعلة يف املصاحلات يف بلدات قدسيا وداريا».
ولد الشيخ األفيوني عام  ،1954هو من كبار علماء سوريا ،عضو
اجمللس العلمي الفقهي يف وزارة األوقاف ،ومفيت دمشق وريفها،
واملشرف العام على مركز «الشام الدولي اإلسالمي ملواجهة
التطرف».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

إنفينييت تكشف عن اجليل
القادم من  QX60مونوغراف

فورد إكسبيديشن سيارة تهوى املغامرة «شفروليه كورفيت ستينغراي»
اجلديدة مبحرك وسطي

تعد فورد إكسبيديشن سيارة مثالية لتلبية مجيع احتياجات األسرة،
بفضل ما تقدمه من مستويات عاملية من الراحة واألمان والسهولة،
وقوتها الكبرية ومتانتها الفائقة ومقصورتها الواسعة لتكون دائمًا
على أهبة االستعداد خلوض املغامرة التالية.
وبفضل تصميمها الذي تربز فيه التفاصيل اجلريئة واللمسة الراقية،
تلفت سيارة فورد إكسبيديشن األنظار بصرف النظر عن مكان
تواجدها أو املهمة املقبلة على أدائها .وتأتي السيارة مزودة مبحرك
 Ecoboostسعة  3.5لرت من  6أسطوانات ،ونظام إدارة التضاريس
مزود بسبع وضعيات قيادة خمتلفة ،والدفع جبميع العجالت ومساحة
واسعة قادرة على استيعاب ما يصل إىل  8أشخاص ،وبالتالي فإن
فورد إكسبيديشن مستعدة دائمًا لتلبية تطلعات مالكها.

كشفت شركة إنفينييت العاملية عن تصميم اجليل القادم من
سيارات  QX60مونوغراف الرياضية متعددة االستخدامات ذات
صفوف املقاعد الثالثة ،وهو تصميم فاخر يليب تطلعات العائالت
وجيمع بني التصميم املتطور واألبعاد الرياضية .وأعلنت الشركة
من مقرها الرئيس يف مدينة يوكوهاما اليابانية ،عن السيارة
اجلديدة لتوفر فرصة للجمهور لالطالع على التصميم اجلديد الذي
يعكس رؤية الشركة وخمططاتها جتاه مستقبل سيارة إنفينييت فئة
 QX60إىل جانب التعرف على املقر الرئيسي اجلديد لشركة صناعة
السيارات العاملية.
ومت الكشف عن التصميم اجلديد لسيارة  QX60مونوغراف افرتاضيًا
يف مجيع أحناء العامل من خالل تقديم عرض مرئي متعدد الوسائط
تضمن الكشف عن مقر الشركة العاملي اجلديد واجليل القادم من
السيارات الرياضية متعددة االستخدامات .كما تضمن العرض
االفرتاضي توفري جترية الواقع املعزز للمشاركني لتمكينهم من
عرض سيارة إنفينييت  QX60مونوغراف اجلديدة يف منزهلم.
ويأتي الكشف عن تصميم سيارة إنفينييت  QX60مونوغراف كخطوة
استباقية الطالع اجلمهور على امليزات الفاخرة للسيارة قبيل طرحها
يف األسواق عام .2021
وتعليقًا على هذه اخلطوة ،قال باميان كارجر ،رئيس جملس إدارة
شركة إنفينييت موتور العاملية« :تعترب  QX60من فئات السيارات
اليت حتظى بأهمية كبرية يف شركة إنفينييت وهي واحدة من أوىل
الفئات العاملية اليت أطلقتها عالمتنا التجارية حيث وصل إمجالي
مبيعاتها منذ طرحها رمسيًا يف األسواق إىل أكثر من  400ألف
سيارة يف مجيع دول العامل .واليوم ،نقدم للجمهور تصور مشوق
يعكس توجه مصممو الشركة حنو إحداث حتول يف كيفية تصميم
اجليل القادم من سيارة إنفينييت ».QX60
وتعكس إنفينييت  QX60شخصية العالمة التجارية لسيارتها
الرياضية متعددة االستخدامات الفاخرة ذات صفوف املقاعد
الثالثة .من خالل الرتكيز على املظهر اخلارجي فقط ،تستعرض
 QX60مونوغراف بتصميمها اجلريء بعض املساحات وعناصر
التصميم اليت ستزين السيارة الرياضية متعددة االستخدامات ذات
صفوف املقاعد الثالثة القادمة.
تتبنى «مونوغراف» رؤية واضحة حول كيفية ختطيط إنفينييت إلحداث
حتول يف التصميم مستقب ًال ،فهي بذلك أكثر من جمرد دراسة أو
مفهوم جديد للتصميم .بدءًا من غطاء احملرك القوي والرفارف
القوية وقاعدة العجالت الطويلة ،تعكس إنفينييت  QX60مونوغراف
توجه الشركة مستقب ًال ،وتصميمها الياباني امللهم ،وتشكل ركيزة
أساسية لالنطالق بأعمال الشركة حنو مستقبل أكثر جناحًا.
سيتم عرض سيارة إنفينييت  QX60مونوغراف ألول مرة يف معرض
بكني للسيارات  2020يف نهاية هذا األسبوع .كما سيتم عرضها
يف مقر شركة نيسان العاملي يف يوكوهاما ،حيث ستقوم إنفينييت
بافتتاح مساحة خمصصة للعالمة التجارية.

رحلة تسوق آمنة ومرحية ضمن املدينة
وتأتي سيارة فورد إكسبيديشن مزودة بتقنيات مساعدة السائق
اليت تعزز الثقة بقيادتها ،ومتنح السائقني زمام السيطرة الكاملة.
وتساعد كامريتها بزاوية رؤية  360درجة على إجراء املناورات بكل
سهولة عند السرعات املنخفضة ،حيث تقدم رؤية شاملة لكل ما
حييط بالسيارة ،بينما يتواجد مساعد الركن احملسن ليساعدكم يف
إدخال سيارتكم يف املواقف الضيقة .وتساعدكم العديد من املزايا
األخرى على تعزيز سالمة رحلتكم على الطرقات ،على غرار مثبت
السرعة التفاعلي مع خاصية التوقف واالنطالق ،ومساعد البقاء على
خط السري ،واملصابيح األمامية اليت تعمل تلقائيًا مع ميزة التحكم
التلقائي باإلنارة العالية ،ومساعد ما قبل االصطدام ،مع نظام مكابح
الطوارئ التلقائي ،ونظام التعرف على املشاة.
وبفضل أبعاد السيارة البالغة  5.3مرت يف الطول و 2.1مرت يف
العرض ،تعترب فورد إكسبيديشن أوسع سيارة متعددة االستعماالت
من مثانية مقاعد يف السوق ،وميكنها أيضًا استيعاب املزيد من
احلمولة وراء املقاعد اخللفية.
وتتميز سيارة فورد إكسبيديشن بالقدرة على ختصيص املقاعد
للمسافرين واحلمولة .وتعترب مقاعد الصف الثاني قابلة للتحريك
إىل األمام بسهولة للوصول إىل الصف الثالث .وتعزز مقاعد الصف
الثاني والثالث القابلة للطي كهربائيًا من سهولة التنقل بني املزيد
من الركاب أو املزيد من البضائع بينما يساعدك نظام إدارة األمتعة
املتطور على ختزين األمتعة بشكل آمن.
مغامرة على الطرق الوعرة
مت تصميم اجليل اجلديد من سيارة فورد إكسبيديشن مع أخذ املتانة
والقوة على الطرق الوعرة بعني االعتبار ،حيث يقدم حمركها من طراز
 EcoBoostقوة حصانية تصل إىل  400حصان و 650نيوتن مرت من
عزم الدوران ،مع علبة نقل السرعة األتوماتيكية من طراز ®SelectShift
من عشر سرعات لتعزز من األداء وكفاءة استهالك الوقود.
وبفضل نظام إدارة التضاريس اجلديد كليًا يف سيارة فورد
إكسبيديشن ،ميكن للعمالء االختيار من سبعة أمناط قيادة خاصة،
لتقوم السيارة بالتأقلم تلقائيًا مع تضاريس الطرق املختلفة.
ولتعزيز قدرة فورد إكسبيديشن على خوض خمتلف الطرق ،زودت
فورد سيارات الدفع الرباعي بصندوق نقل ثنائي السرعات مع
ناقل تفاضلي إلكرتوني حمدود االنزالق ( .)eLSDوميكن هذا النظام
السيارة من االستجابة بسرعة أكرب عندما تستشعر انزالق العجلة على
جانب واحد مقابل اآلخر .وتساعد القدرة على إيقاف العجلة بشكل
كامل يف اخلروج من املواقف الصعبة أثناء القيادة على طريق رملية
عميقة.
مغامرة على الكثبان الرملية يف الصحراء
مت تطوير وضع القيادة على الرمال مع تركيز كبري على طبيعة الشرق
األوسط .لذلك يعترب نظام إدارة التضاريس يف فورد إكسبيديشن
برناجمًا ذكيًا للتحكم بالعجالت األربع ،حيث يهيئ السيارة لظروف
الطرق اليت ختوضها .ويستخدم جمموعة من املستشعرات واملوازنات
ملعرفة وضعية السيارة وما يتوجب ختصيصه ملساعدة السائق.
ميكن أن تسبب الكثبان الرملية الناعمة املتموجة إرباك األنظمة
املصممة للعمل على طرق مسطحة نسبيًا وصلبة ،بينما حيتاج
ً
عادة إىل إيقاف تشغيل أنظمة التحكم يف اجلر ملنع التعثر
السائقون
يف الرمال.
إال أن نظام إدارة التضاريس الذكي من فورد جيعل من هذا األمر
أكثر سهولة .فاالنتقال إىل وضع القيادة على الرمال تلقائيًا حيد من
مساعدة نظام التعليق ويتوىل إدارة سرعة احملرك ونقل السرعة ،مع
احلفاظ على الرتوس املنخفضة واألكثر قوة لفرتة أطول حبيث ميكنك
استخدام سرعة دوران عالية للمحرك وسرعة عالية للعجالت.

حبد ذاتها وميكن متييزها
عتب «شفروليه كورفيت» أسطورة
ّ
ُت رَ
قدمت
بكل سهولة من أي زاوية كانت .ومع هكذا تراث عريقّ ،
«كورفيت ستينغراي» اجلديدة ّ
كليًا للعام  2020فرصة هائلة للفريق
ّ
بدء من نقطة الصفر .وعرب
تتمثل بإمكانية إعادة تصميم أيقونة ً
حمرك وسطي ،مت
ذي
بتصميم
لتصبح
«كورفيت»
أسطورة
حتويل
ّ
ابتكار ‘ستينغراي» للعام  2020اليت تعيد تعريف األداء والتقنيات
ِ
واحلَرفية اليدوية والفخامة.
يكون التصميم اخلارجي اجلديد بالكامل تعبريًا جريئًا ومستقبليًا،
ّ
ّ
باحملرك الوسطي ،بينما
التصميم
بفضل
قت
حتق
مثرية
أبعاد
مع
ّ
ّ
وتتألق ’كورفيت
حافظت السيارة على كونها ’كورفيت‘ عن حق.
ستينغراي‘ للعام  2020مبظهرها األنيق والقوي ،مع شكل رياضي
والقوة من كل زاوية.
مهيب حبيث تعكس إحساسًا باحلركة
ّ
يتميز تصميم «كورفيت ستينغراي» للعام  2020بكونه معبرّ ًا من
ّ
تربد
كل جهة ،وهو أيضًا عملي .ومع منافذ هواء جانبية كبرية ِّ
وحتسن األداء اإليروديناميكي ،يظهر بوضوح أن
احملرك القوي
ّ
ّ
مصممة للحركة السريعة .ويوحي شكل
«ستينغراي» للعام 2020
َّ
العمود  Aبالسرعة ،وهو يساعد بتعزيز الرؤية ويسهم بتمكني
التسارع من صفر إىل  100كيلومرت بالساعة يف أقل من ثالث
ثواني عند جتهيزها بباقة األداء العالي .Z51 Performance Package
وبالتالي ،فإن التفاصيل التصميمية الديناميكية اليت مت التفكري
بها جيدًا ال جتعل من هذه السيارة مثالية للقيادة اليومية فحسب،
بل سيارة ترغب فع ًال بقيادتها كل يوم.
ّ
يشكل
احملرك الذي
هي
تصميمها
أبرز مزايا «كورفيت» اليت أعيد
ّ
القلب النابض هلذه السيارة ’كورفيت‘ من اجليل القادم ،حيث
أعيد تبديل موضعه إىل مكان جديد يكون فيه بارزًا ،وبالتالي فإنه
يقع اآلن يف الوسط مثل اجلوهرة يف التاج ومتكن رؤيته عرب الزجاج
اخللفي الكبري حبيث يسرتعي االنتباه على الطريق ،وحتى عندما
تكون السيارة مركونة.
وأوىل فريق تصميم «شفروليه» الكثري من االهتمام مبزايا الراحة
واالستخدام املتالئم مع طبيعة جسم اإلنسان بهدف ابتكار سيارة
حمرك وسطي ترتك أثرًا قويًا على
رياضية مصقولة بشكل مجيل مع ّ
ِ
مصممة حول
أضواء أمامية منخفضة
امللفت
ويقدم املظهر
الطريق.
ّ
ً
َّ
العاكسات اجلديدة بالكامل وأضواء  LEDخلفية ثنائية العناصر مع
متحركة.
أضواء تأشري
ّ
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صــحة ومـجتمع

بأدلة علمية 10 ..فوائد صحية «مثالية» للزجنبيل  10أطعمة تعزز جهازك املناعي حملاربة فريوس كورونا
جيمع كثري من األطباء على أنه ميكن للجسم ذي
اجلهاز املناعي القوي حماربة فريوس كورونا،
ويذهب بعضهم إىل أن ذلك ممكن حتى دون
تناول أي أدوية أو اخلضوع لعالج.
نستعرض هنا  10أطعمة تعزز كفاءة اجلهاز
املناعي لدى اإلنسان ،وجتعل قدرته أقوى على
مكافحة فريوس كورنا الذي جيد من الصعب
طريقا الخرتاق األجسام ذات املناعة القوية.

يعد الزجنبيل ،وهو نبات مزهر نشأ يف جنوب شرق
آسيا ،من بني أصح التوابل على هذا الكوكب،
حيث ينتمي إىل عائلة كبرية من النباتات تضم
الكركم واهليل أيضا.
ونستعرض هنا  10فوائد للزجنبيل مدعومة بأحباث
علمية وعدد من الدراسات الطبية.
مكافحة نزالت الربد
الزجنبيل له تاريخ طويل يف االستخدام مبختلف
أشكال الطب التقليدي والبديل .فقد مت استخدامه
للمساعدة يف حماربة اإلنفلونزا ونزالت الربد.
وللزجنبيل تأثريات قوية مضادة لاللتهابات
ومضادات األكسدة ،وفقا لألحباث .فعلى سبيل
املثال ،قد يساعد يف تقليل اإلجهاد التأكسدي
الناتج عن وجود كمية زائدة من اجلذور احلرة يف
اجلسم.
يعاجل الغثيان
يبدو أن الزجنبيل فعال للغاية ضد الغثيان،
فقد يساعد يف ختفيف القيء لألشخاص الذين
خيضعون ألنواع معينة من اجلراحة ،أو احلاالت
املرتبط بالعالج الكيميائي.
وأشارت دراسات عدة إىل أن الزجنبيل قد يكون
أكثر فعالية عندما يتعلق األمر بالغثيان املرتبط
باحلمل لدى النساء ،خصوصا الغثيان الذي يرافق
احلوامل يف فرتة الصباح.
يساعد بإنقاص الوزن
دورا يف إنقاص الوزن،
قد يلعب الزجنبيل
ً
ً
وفقا للدراسات اليت أجريت على البشر
وذلك
واحليوانات ،فقد خلصت مراجعة الدراسات يف
هذا اجلانب حتى عام  2019إىل أن مكمالت
الزجنبيل قللت بشكل كبري من تراكم الدهون يف
اخلصر وعلى الورك.
ووجدت دراسة أجريت عام  2016على  80امرأة
مصابة بالسمنة أن الزجنبيل ميكن أن يساعد
أيضا يف تقليل مؤشر كتلة اجلسم ومستويات
األنسولني يف الدم.
يقلل التهاب املفاصل
وجدت دراسات راجعت جمموعة من الدراسات يف
هذا اخلصوص ،أن األشخاص الذين استخدموا
الزجنبيل لعالج التهاب املفاصل كان لديهم
اخنفاض كبري يف األمل واإلعاقة.
وتوصلت دراسة أخرى من عام  2011أن مزجيا
من الزجنبيل واملستكة والقرفة وزيت السمسم
ميكن أن يساعد يف تقليل األمل والتصلب لدى
األشخاص الذين يعانون من التهاب املفاصل يف
الركبة.
خيفض سكر بالدم

يف دراسة أجريت عام  2015على  41مشاركا
مصابا بداء السكري من النوع الثاني ،خفض 2
يوميا نسبة السكر يف
غرام من مسحوق الزجنبيل
ً
الدم بنسبة  12باملئة.
حيسن بشكل كبري اهليموجلوبني،
كما أن الزجنبيل
ّ
وهو عالمة على مستويات السكر املناسبة يف
الدم على املدى الطويل.
يعاجل عسر اهلضم املزمن
من املثري لالهتمام ،أن الزجنبيل يسرع إفراغ
املعدة ،ويف إحدى الدراسات اليت أجريت عام
 ،2011مت إعطاء أشخاص يعانون من عسر اهلضم
كبسوالت الزجنبيل ،واستغرق األمر  12دقيقة
حتى مت تفرغ املعدة.
يقلل آالم الدورة الشهرية
يف دراسة أجريت عام  ،2009تناولت 150
امرأة الزجنبيل يف األيام الثالثة األوىل من فرتة
احليض ،ومتكن الزجنبيل من تقليل األمل بشكل
فعال.
خفض الكوليسرتول
شخصا
يف دراسة أجريت عام  2018على 60
ً
شخصا
يعانون من فرط الدهون بالدم ،شهد 30
ً
تناولوا  5غرامات من مسحوق الزجنبيل كل يوم
اخنفاضا يف مستويات الكوليسرتول الضار بنسبة
 17.4باملئة خالل فرتة  3أشهر.
الوقاية من السرطان
يوما على األفراد املعرضني
يف دراسة استمرت ً 28
خلطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم ،قلل
يوميا بشكل كبري
 2غرام من مستخلص الزجنبيل
ً
من جزيئات اإلشارات املؤيدة لاللتهابات يف
القولون.
حيسن وظائف املخ
تشري بعض الدراسات اليت أجريت على احليوانات
إىل أن مضادات األكسدة واملركبات النشطة
بيولوجيا يف الزجنبيل ميكن أن متنع االستجابات
ً
االلتهابية اليت حتدث يف الدماغ.
ً
أيضا بعض األدلة على أن الزجنبيل ميكن
وهناك
أن يساعد يف تعزيز وظائف املخ بشكل مباشر.

احلمضيات
يلجأ معظم األشخاص إىل فيتامني «سي» ألنه
يساعد يف بناء جهاز املناعة .ويعتقد أن هذا
الفيتامني يزيد من إنتاج خاليا الدم البيضاء،
وهي مفتاح مكافحة العدوى.
وهذا الفيتامني موجود على وجه التحديد
يف احلمضيات ،مثل غريب فروت والربتقال
واليوسفي والليمون.
الفلفل األمحر
حيتوي الفلفل األمحر على كمية مضاعفة من
فيتامني «سي» مقارنة مع احلمضيات .كما
أن الفلفل األمحر مصدر غين لعنصر «بيتا
كاروتني» .وباإلضافة إىل دور فيتامني
«سي» يف تعزيز نظام املناعة ،فإنه قد يساعد
أيضا يف احلفاظ على صحة اجللد ،بينما يعمل
«بيتا كاروتني» على احلفاظ على صحة العينني
والبشرة.
الربوكلي
الربوكلي غين بالفيتامينات واملعادن ،وهو
خمزن للفيتامينات «أيه» و»سي» و»إي»،
باإلضافة إىل العديد من مضادات األكسدة
واأللياف األخرى .ويعترب الربوكلي من أكثر
اخلضروات الصحية اليت ينصح بتناوهلا نصف
مطهية أو نيئة.
الثوم
أدركت احلضارات القدمية قيمة الثوم يف
مكافحة العدوى ،فكان ضيفا دائما على
موائدها ،وذلك ملا حيتويه من مواد تساعد على
خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايني.
ويبدو أن خصائص الثوم املعززة للمناعة تأتي
من الرتكيز الكثيف للمركبات اليت حيتويها مثل
«األليسني».
الزجنبيل
الزجنبيل هو عنصر آخر يلجأ إليه كثريون بعد
املرض ،وقد يساعد يف تقليل االلتهاب ،ال
سيما التهاب احللق .كما يساعد الزجنبيل يف
تقليل حالة الشعور بالغثيان املصاحبة لألمراض
املعدية.
وميكن أن يساعد الزجنبيل يف تقليل األمل

املزمن ،وميتلك خصائص خافضة للكوليسرتول،
وفقا ألحباث حديثة أجريت على احليوانات.
السبانخ
السبانخ غين بفيتامني «سي» ،كما أنه
مليء بالعديد من مضادات األكسدة و»بيتا
كاروتني» ،مما قد يزيد من قدرة أجهزة
املناعة لدينا على مكافحة العدوى .ويعزز
الطهي اخلفيف للسبانخ من فيتامني أيه» فيه
وويسمح بإطالق املغذيات األخرى من محض
األكساليك.
الزبادي
قد حيفز الزبادي جهازك املناعي للمساعدة يف
مكافحة األمراض .حاول احلصول على الزبادي
العادي بدال من األنواع احملالة بالسكر ،إذ
ميكنك حتلية الزبادي العادي بنفسك بإضافة
الفواكه الصحية أو العسل.
ويعد الزبادي مصدرا لفيتامني «د» ،الذي
يساعد على تنظيم عمل جهاز املناعة ،ويعتقد
أنه يعزز دفاعات اجلسم الطبيعية ضد
األمراض.
اللوز
اللوز غين بفيتامني «إي» القابل للذوبان
يف الدهون ،مما جيعله عنصرا مهما أنه يف
امتصاص الدهون بشكل صحيح.
بالفيتامينات.
مليئة
إمجاال
واملكسرات
ويكفيك يوميا نصف كوب صغري من اللوز
املقشر لتوفر لك الكمية املوصى بها يوميا من
فيتامني «إي».
الكركم
لقد مت استخدام هذه التوابل الصفراء الزاهية
لسنوات كمضاد لاللتهابات يف عالج كل من
التهاب املفاصل.
ويظهر أن الرتكيز العالي من مادة «الكركمني»،
اليت تعطي الكركم لونه املميز  ،ميكن أن
تساعد يف تقليل تلف العضالت الناجم عن
ممارسة الرياضة.
الشاي األخضر
مبادة
مليء
واألسود
األخضر
الشاي
«الفالفونويد» ،وهو نوع من مضادات
األكسدة .لكن الشاي األخضر يتفوق على
األسود يف احتوائه على مضادات أكسدة قوية
أخرى .وقد ثبت أن مادة  EGCGاملوجودة يف
الشاي األخضر تعزز وظيفة املناعة.
ويعد الشاي األخضر أيضا مصدرا جيدا للحمض
األميين ،الذي قد يساعد يف إنتاج مركبات
مقاومة للجراثيم يف خاليا اجلسم.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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‘Financial shark bite’: the Sydney suburbs Renewed push for ICAC to be independentslugged hardest by tolls
ly funded amid Maguire scandal
A big gap in toll road
spending has emerged
across Sydney with many
households in the southwest forking out more
than double the amount
in tolls each year than
those in inner-metropolitan areas.
Analysis of commuter
spending reveals the
highest 10 per cent of
toll-paying households in
seven Sydney council areas are paying an average
of more than $6000 annually to use tollways.
The figures come as
NorthConnex is set to
further increase Sydney’s
spending on motorways.
The new nine kilometre
tunnel from Wahroonga to
West Pennant Hills is expected to open later this
month and will cost cars
$7.99 and trucks $23.97
each way.
Camden council area
has the highest average
household toll spending
at $793 per year, which
is 117 per cent more than
the inner-metropolitan average. Wollondilly Shire
on the south-western
fringe is the next highest
with $774 per year (112
per cent more than inner
suburbs).
The study by analytics
firm Alpha Beta, a part
of Accenture, and credit
bureau illion scanned
the anonymous transactions of millions of commuters to calculate average spending on tolls by
households in Sydney
between May and September.
AlphaBeta director, economist Andrew Charlton,
said tolls on the daily
commute are a major annual expense for many
families, especially in the
western suburbs.
“This data shows the
slow creep of toll roads in
Sydney; nibble by nibble
they have turned into a
financial shark-bite for
commuters in some parts
of the city,” he said.

Chris Smith has saved toll money and has more time at home since he stopped his
daily commute from the Blue Mountains to Chatswood.Credit:Edwina Pickles

“Because many of the
higher paid jobs are in the
city, people in the west
face an effective tax on
getting those jobs. Some
of them will be wondering
if it’s worth it.”
Sales manager Chris
Smith normally leaves as
early as 5am to commute
by car from Leura to his
office at Chatswood via
the M4, M7 and M2. But
he’s been working from
home during the pandemic which has meant savings of up to $150 each
week on tolls.
“Financially it’s better,
there’s more money in the
pocket,” he said. “Business-wise, it’s not as
good because you need
the face-to-face interaction and the off-the-cuff
conversations you have
in the office.”
Mr Smith is preparing to
return to the office up to
two days a week.
Dr Charlton said the regional discrepancy in toll
spending speaks to growing inequities in Sydney.
Some of the city’s lowest
income areas are among
the hardest hit.
In Fairfield council, which
had the lowest median
weekly income among
Sydney’s local council areas according to the last
census, households pay
an average of $574 a year
which is 57 per cent more
than inner metropolitan
suburbs. The highest 10
per cent of toll-paying
households in Fairfield
are spending an average
of $6046 per year.
But in Ku-ring-gai, one of
Sydney’s wealthiest ar-

eas, households spent an
average of $7.13 per week
or $371 a year on tolls.
Other parts of west and
north-west Sydney with
high average annual
household toll spending
were The Hills Shire ($611
per year or 67 per cent
more than inner suburbs),
Liverpool ($608 a year or
66 per cent more than inner suburbs) and Penrith
($539 a year 47 per cent
more in tolls than inner
suburbs).
Professor David Hensher, director of Sydney
University’s Institute of
Transport and Logistics
Studies, said commuters
are willing to spend large
amounts on tolls to save
time.
“At the end of the day people are looking for travel
time savings and convenience,” he said. “They
are not so price sensitive
as compared with being
time sensitive.”
Households with the lowest average toll spending
are in Sydney City Council
($296 a year), Ryde ($344)
and Northern Beaches
($354).
But the top 10 per cent
of toll-payers spent more
than $6000 a year in
Woollahra ($6684), Burwood ($6523), Lane Cove
($6472), Hornsby ($6344),
Mosman ($6225), Liverpool ($6098) and Fairfield
($6046).
A spokeswoman for Transurban which operates
the bulk of Sydney’s tollways said it had provided
$1.5 million in toll credits
to eligible drivers since
the pandemic started.

NSW Premier Gladys Berejiklian has opened up about her secret relationship with ex-MP Daryl Maguire.

NSW Premier Gladys Berejiklian is under pressure
to overhaul funding for
the corruption watchdog
as Labor and crossbench
MPs move to capitalise
on her appearance at an
inquiry into her former
lover.
The Shooters, Fishers
and Farmers will introduce a bill to the upper
house, with the backing
of Labor, to give the Independent Commission
Against Corruption more
funding independence.
The ICAC has been pleading with the Berejiklian
government to address its
funding concerns and the
draft bill would also seek
to give the Parliament
more oversight over how
the agency is funded.
Leader of the Shooters,
Robert Borsak, said:
“There is a clear conflict
of interest when the ICAC
is beholden to the Premier at the time when she
is giving evidence in an
ICAC inquiry”.
Ms Berejiklian’s week
began with a barrage of
questions about her relationship with disgraced
MP Daryl Maguire, who is
being investigated by the
ICAC for using his position as a politician for financial gain.
After insisting last week
that she had not revealed
the details of the romance
to anyone in her close circle because she is such a
private person, Ms Berejiklian gave a round of radio and newspaper interviews outlining personal

details. On Monday she
told 2GB’s Ben Fordham
Mr Maguire was not her
“boyfriend”.
“It wasn’t a normal relationship,” Ms Berejiklian
told Fordham. “He wasn’t
my boyfriend. He wasn’t
anything of note.”
The ICAC’s annual funding bids are first considered by the Department
of Premier and Cabinet
and NSW Treasury before
being signed off by cabinet’s expenditure review
committee.
The Shooters bill, introduced on Tuesday, coincides with the AuditorGeneral tabling a report
into her unprecedented
review of the funding arrangements and management of four key independent agencies, including
the ICAC and the NSW
Electoral Commission.
Ms Berejiklian tasked the
state’s auditor Margaret
Crawford with conducting
the review last year.
Leading Sydney barrister
Bret Walker, SC, provided
legal advice to the ICAC,
describing its funding
model as unlawful and
says it risks undermining
the organisation’s independence.
Mr Walker’s advice, contained in a special report
tabled in NSW Parliament
in May, said the funding
arrangements exposed
the ICAC to the risk of undue influence.
His advice follows findings from the upper
house’s public accountability committee and the

ICAC committee, which
both recommended a
new independent funding
model was needed.
The ICAC’s inspector,
Bruce McClintock SC,
told the government in
October last year that he
was “concerned about
the long-term sustainability” of the agency due to
financial pressures.
“To ensure the ultimate
statutory independence
of the commission, funding for it should be determined via a non-politicised process and one
that is not subject to bureaucratic management or
oversight,” Mr McClintock
wrote in a report tabled in
Parliament.
Ms Berejiklian said on
Monday she would be
“looking at the recommendations” from Ms
Crawford’s report and
urged the Shooters to
wait for Ms Crawford’s
findings.
The Shooters bill will add
to a bruising parliamentary week for Ms Berejiklian, with all the focus
on her secret five-year
romance with Mr Maguire and the return to work
of NSW Nationals leader
John Barilaro.
The Premier also faces
the embarrassing spectacle of the leader of the
government in the upper
house being suspended
over the “failure to table
documents” relating to
council grants.
Ms Berejiklian sacked
Mr Maguire from the Liberal parliamentary party
in 2018 after he became
embroiled in a corruption
scandal involving Chinese
property developers.
Asked at a press conference on Monday if she
remained in a “romantic
relationship” after she
sacked Mr Maguire, the
Premier said: “Obviously
for a long time it was not,
but then, obviously, we
maintained a close relationship.”
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Zero new local COVID-19 cases in NSW, up to 30 ‘He wasn’t my boyfriend. He wasn’t
anything of note’: Premier downpeople allowed to gather
plays Maguire relationship
Not a single person in the

NSW community has been
diagnosed with COVID-19
since Saturday, as health
authorities green-light
larger gatherings at restaurants, cafes, weddings
and corporate events.
Premier Gladys Berejiklian is looking the Christmas, encouraging families and workplaces to
celebrate by eating out,
raising the cap on group
bookings to 30 people.
No new local cases of
COVID-19 have been detected in NSW, and despite a woeful testing total below 7,000 people in
the last 24-our reporting
period, the low number of
cases detected over the
weekend was enough to
inspire a further easing
of restrictions across the
state.
Monday October 19: NSW
has recorded four new
cases of COVID-19 in hotel quarantine as hospitality restrictions are eased
across the state.
From Friday October 23,
hospitality venues can
take group bookings of
30 people - a tripling of
the previous 10-people
rule.
The four-square-metre
rule between tables indoors, and the twosquare-metre rule outdoors still applies.
“This is good news and
allows people to prepare
for Christmas and their
celebrations over summer,” Ms Berejiklian said.
The maximum number of
people allowed to gather
outdoors for picnics of
barbeques has also been
raised from 20 to 30
people from Friday, but
gatherings inside private
homes was still capped at
20 people.
The Premier recommended people consider eating
out for their Christmas
lunch.
“I do want families and
friends to consider having
their Christmas lunches

Premier Gladys Berejiklian announced a relaxation of COVID-19 restrictions.Credit:Nick Moir

and other festive events
... booked in a COVID-safe
environment,” Ms Berejiklian said.
“The health experts have
give us advice that it could
actually be safer to go to
a restaurant or somewhere which is COVIDsafe to have your Christmas lunch than indoors in
a confined space and we
want everybody to think
about their plans and to
plan ahead for that,” she
said.
“We have to be really
careful in our social distancing, so unless you
[live] in the same household please maintain a
level of social distancing
and also in particular protect the elderly, protect
the most vulnerable.”
From December 1, weddings will be able to have
up to 300 people so long
as people are sitting down
and organisers have a
COVID-safe plan.
Since last Friday, corporate events can now have
300 people at any hospitality venues so long as it
complies with COVID-safe
restrictions.
Businesses must use
electronic methods, like
QR codes, to record and
keep contact details.
The “no-mingling” rule
still applies across all settings, with groups needing ot remain seated at
restaurants, and the 20person cap on wedding
dance-floors still in place.
The Premier said complacency was still a concern.
“I can sense too much

relaxation – people are
getting back into normal
life,” she said.
“Please know that, until
the end of the pandemic,
none of us can have a
normal life. But what we
can do is make sure that
we maintain COVID safety
and make sure that, within the rules, We have as
good a time – as free a
time – as possible.”
There were 6,952 tests
reported to 8pm Sunday night, a significant
drop from the compared
12,985 in the previous
24 hours. Testing levels
have decreased for six
consecutive weeks, the
latest surveillnce report
shows.
Four people in Sydney’s
quarantine hotels have
been newly diagnosed
with COVID-19.
NSW Chief Health Officer
Dr Kerry Chant said she
was still concerned there
were undetected chains
of transmission in the
state, particularly west
and south-west Sydney.
“If you have the most minimal of symptoms please
come forward and get a
test. This is critical.”
“We can have more confidence in easing restrictions if we achieve very
low or no levels of community transmission and
everyone has a part to
play,” she said.
There are still two active
clusters with no known
source, as well as a separate mystery case under
investigation. Dr Chant
said we may never iden-

tify the origins of these
chains of transmission.
NSW Health Minister Brad
Hazzard says he is “a little
confused” by Victoria’s
reaction to New Zealand
arrivals coming into Melbourne from Sydney.
Since Friday, travellers
from New Zealand arriving in Sydney can skip
hotel quarantine.
The Federal government
confirmed that these arrivals would be allowed to
travel to enter other Australian states and territories if their borders were
open to NSW.
But Victorian Premier
Daniel Andrews said his
state was not part of the
trans-tasman bubble and
something had “gone
wrong at Sydney” resulting in NZ travellers to flying to Melbourne.
Mr Hazzard said “the advice I had was that Victoria had actually accepted
that arrangement,”, noting Victoria’s own health
department website said
New Zealanders were allowed to travel on from
Sydney under the transTasman bubble arrangement.
“From our point of view,
NSW Health and Border
Force have done everything that we were asked
to do,” he said.
“And the fact that NSW
has always been the gateway to the rest of the
world, and the gateway the
rest of Australia is exactly
what Victoria did know.
So, hopefully Victoria can
sort out their issues.”

Premier Gladys Berejiklian has downplayed the
closeness of her relationship with disgraced former
Wagga Wagga MP Daryl
Maguire despite declaring its end had caused her
to give up on love on the
weekend.
Speaking to Ben Fordham
on 2GB on Monday morning, the Premier said her
five-year relationship with
Mr Maguire – which she
described at the ICAC inquiry into his conduct in
office as a “close, personal relationship” – was not
anything of note.
“It wasn’t a normal relationship,” she said.
“He wasn’t my boyfriend.
He wasn’t anything of note.
I certainly hoped it would
be ... [but] because I’m not
the sort of person who’d
been in a long-term relationship, I didn’t want to
introduce him to my social
circle.”
The Premier’s comments
come after an interview in
the Sunday Telegraph on
the weekend in which she
suggested she was in love
with Mr Maguire.
Ms Berejiklian told 2GB
she had “absolutely” shed
private tears over the relationship’s end and was
now “doubting” she and
Mr Maguire had the same
emotions during their relationship.
“Which is excruciating to
talk about but I appreciate
the public interest,” she
added.
The Premier said she shifted her view of the relationship to a compassionate
friendship after she was
forced to fire Mr Maguire
in 2018 due to his embroilment in the Canterbury
Council corruption scandal. However, although the
pair did not converse “for
a long time” after that, it
was likely he still believed
the pair were together this
year.
“He would have been under the impression some-

thing could have happened, yes.”
The Premier told Fordham
that Mr Maguire never conducted himself in a way
that made him question his
character and none of her
colleagues in Parliament
raised suspicions about
his behaviour.
NSW Premier Gladys Berejiklian has opened up about
her secret relationship with
ex-MP Daryl Maguire.
“We thought he was someone of integrity: rightly or
wrongly MPs are allowed
to ... do property deals provided they are disclosed in
the appropriate way.”
Asked specifically about
tapped phone conversations between Ms Berejiklian and Mr Maguire,
including one in which the
Premier said she “didn’t
need to know” about one
of Mr Maguire’s possible
business deals, Ms Berejiklian repeated comments
made to the ICAC and the
media last week that she
was likely not listening
while on the phone call.
“It did not cross my mind
that there was anything
untoward,” she said, adding that she did not do any
favours for Mr Maguire during his time in office.
“Every MP lobbies you for
things in their electorate,
and he was no different.”
Receiving calls from a
number of sympathisers
and supporters on the conservative talkback station,
the Premier said she was
“going okay”.
“I’m just grateful for members of the public and my
colleagues who have kept
me going,” she said.
Get our Morning & Evening
Edition newsletters
The most important news,
analysis and insights delivered to your inbox at the
start and end of each day.
Sign up to The Sydney
Morning Herald’s newsletter here, to The Age’s
newsletter here and Brisbane Times’ here.
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health officer Brett Sutton absent from COVID
Deputy Premier John Barilaro ‘nearly Chief
media briefing after hotel quarantine inquiry revelation
quit politics’ during leave

The Nationals Leader who
threatened to blow up the
NSW government before
taking mental health leave
has opened up about his
time away.
Deputy Premier John Barilaro says he has returned
to parliament feeling “the
best he’s felt in years” –
though three weeks ago,
he was at rock bottom
and ready to throw in the
towel.
The Nationals Leader announced he would be taking a month away from
parliament to help manage his mental health in
September, shortly after
he threatened to blow up
the government and effectively move his party
to the cross bench over
koala planning laws.
Speaking to reporters on
Wednesday Mr Barilaro
confided that during his
mental health leave he
sometimes struggled to
get out of bed.
“I remember being at
home struggling to get out
of bed,” he said.
Speaking later on 2GB, Mr
Barilaro said it was a sit
down lunch with others
that made him realise he
needed a break.
“I was done – completely
exhausted, mentally and
emotionally challenged … I
was broken in a way,” he
explained.
“By the grace of God I
suppose, I chose to have
a fortunate lunch with a
number of people and
realised there and then it
was time for me to have a
break or I realised I would
end up exiting this game.”
Mr Barilaro told host Ray
Hadley the brutal fight to
get what he wanted took a
heavy toll on him.
“We got the win but it was
ugly – it was ugly and
maybe that’s something
I’ve got to learn from,” he
said.
“I’m always prepared to
get a blood nose fighting
for the regions but the toll
was probably the straw

Deputy Premier John Barilaro has returned to NSW Parliament after taking
leave. Picture: NCA NewsWire / Damian ShawSource:News Corp Australia

Professor Brett Sutton was given seven days to provide a statement to
the hotel quarantine inquiry to explain conflicting evidence. Picture: Ian
Currie/NCA NewsWireSource:News Corp Australia

that broke the camel’s
back.”
Mr Barilaro said the death
of his father in August had
also been a huge blow,
and had be been asked in
his first week of leave, “I
probably would have said
I’m never coming back (to
politics)”.
But during the month, the
Deputy Premier was able
to speak to a professional about “issues I hadn’t
spoken about and should
have years ago”.
Now, he said, “my head is
clear”.
Mr Barilaro appears to
have jumped straight back
into his role within the Coalition, using his time on
air to go into bat for Premier Gladys Berejiklian,
who has been embroiled
in corruption allegations
against Wagga MP Daryl
Maguire, who she admit-

ted to having a “close
personal
relationship”
with – something previously unknown to her colleagues.
“I’ve been the Deputy Premier for almost four years,
so I get to see a more personal side of Gladys, and
I didn’t see this coming,”
he said.
“She is a person of integrity … it’s not for me to
make jusgement, and I’m
backing her 100 per cent
because we’ve got a job to
do for this state.”
Mr Barilaro went on to say
most people in politics
were quite guarded, and
Mr Maguire had “conned
or hoodwinked most of
us”.
“We knew there were concerns about what Daryl
did, but nothing to the
extent of what we’re now
seeing,” he said.

The absence of a key official at today’s Victorian
COVID-19 briefing didn’t
go unnoticed, and Daniel
Andrews was put on the
spot about it.
Victoria’s chief health officer was nowhere to be
seen at Wednesday’s coronavirus press conference
less than 24 hours after
it was revealed the top
health official instructed
his lawyers to withhold a
key email from the hotel
quarantine inquiry.
While announcing three
more COVID-19 infections,
including a potential reinfection – one of only a
handful across the world
– the Premier was questioned why Professor Brett
Sutton wasn’t in attendance to shed more light.
“In this extremely rare and
catastrophic event, why
isn’t the chief health officer here to explain this

to Victorians,” a reporter
asked.
Daniel Andrews replied:
“He has a lot to do and
he’ll be getting on with doing that, and I don’t think
it is that catastrophic as
such.
“Every case is important
and significant. I’ve explained the context and
it’s through an abundance
of caution that doctors are
assuming it is a reinfection.
“If it is a reinfection, it will
be a one-off, and I think the
single figures, less than
five, happy to have others dig out some of the
international literature and
make sure it’s a feature of
the chief health officer’s
release later on.”
Professor Sutton has not
attended every press conference, but Wednesday’s
absence followed major
developments at an ex-

Melbourne was just days
away from its next round of
restriction-easing, now a new
outbreak has forced 400 people back into isolation and put
everything at risk.
The COVID-19 restrictions
that are set to ease in Melbourne from November 1
Retail, hospitality and weddings are just some of the
areas that will be back from
November 1
Melbourne was just days
away from its next round of
restriction-easing, now a new
outbreak has forced 500 people back into isolation and put
everything at risk.
Two schools have closed in
Melbourne, as five suburbs
have been put on alert and
a social housing block has

been forced into lockdown
after a student who was supposed to be isolating tested
positive for coronavirus this
week. The source of the outbreak is East Preston Islamic
College, which has been
closed after a year 5 boy tested positive.
Melburnians were looking
forward to a further round of
easing COVID-19 restrictions
on Sunday, and Daniel Andrews says that will “hopefully” still happen but now
an infectious diseases specialist has warned the latest
outbreak may put the plans
at risk.
Associate Professor Sanjaya
Senanayake told the Today
show the new clusters were a
“serious worry” that will push

state’s contact tracing system
to its limits.
“In the first few days you need
to try and identify all the cases and try and work out who
those contacts are, so having
this focused blitz early on is
really important and will determine how successful your
contact tracing is,” he said.
However, Federal Health Minister Greg Hunt says the outbreak is not a good enough
reason for Victoria to delay its
easing of restrictions.
Mr Hunt told ABC News Breakfast that Victoria’s improved
contact tracing and low case
numbers meant restaurants
and retail stores should still
be allowed to reopen.
Victoria’s Deputy Chief Health
Officer, Professor Allen Cheng

says confusion may have led
to a Year 5 student attending
school in Melbourne’s north
on Monday and Tuesday.
The student was supposed to
be isolating in the family home
after a relative tested positive.
The child tested positive on
Wednesday.
Professor Cheng said other
family members who had
contracted the virus had been
cleared of the infection.
He says this may have led the
family to believe the child was
also cleared.
“I think it is understandable
that there can be confusion
when there’s multiple people
in the family and symptoms
start on a particular day and
are cleared on a particular
day,” Professor Cheng said.

HUNDREDS FORCED INTO ISOLATION: Big setback to Dan’s restrictions plan

traordinary hotel quarantine inquiry sitting on
Tuesday.
Professor Sutton was given seven days to provide
a statement to the hotel
quarantine inquiry to explain conflicting evidence
after it was revealed he
instructed his lawyers to
withhold a key email.
It related to an email chain
to health department officials in March advising
private security had been
contracted to guard returned travellers in hotels
in Victoria.
Professor Sutton acknowledged receipt of the email.
However, when Professor
Sutton appeared at the
inquiry, he said he first
found out about private
security being used after
the virus outbreak at the
Rydges on Swanston Hotel
in late May.
Professor Sutton has stood
by his testimony.
It comes as Mr Andrews
revealed on Wednesday
the Board of Inquiry had
requested the Premier “to
answer basic questions”.
“I would say it is an exercise for completeness sake
if you like, I‘m not changing
my evidence. It is just a few
developments in recent
times, whether it be, whatever it is, for the sake of
completeness, some basic
questions have been put
to me, and I will respond in
due course,” he said.
The Premier also said he
could not answer questions relating to Professor
Sutton’s alleged instruction to lawyers to not hand
up a critical email to the
hotel quarantine inquiry.
“I‘m not trying to avoid the
question, but I don’t quite
have the freedom in my answer,” Mr Andrews said.
“My concern is the process
is not one that is influenced
by anyone in the government, it is at arm’s length,
it is not finished yet.
“I would love them to report tomorrow, they have
a big job to do, they have
hundreds of thousands
of documents, witnesses,
all sorts of questions that
they need to be given the
time to finish.”
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JobKeeper end sees Australian Coronavirus restrictions for places of
worship and gyms to ease in NSW
job opportunities falling fast

All states saw a drop in jobs the week from September 26 to October
3. Picture: Supplied.Source:Supplied

New data shows there
was a stark drop in jobs
when JobKeeper was reduced – and there’s one
type of business in particular that’s dumping
their staff.
Everyday Aussies will be
worse off as the government slashes support
payments.
Oh boy. Did we expect to
see this so soon? October is here and Australian jobs are evaporating
like a shallow puddle in
the sunshine.
The number of payroll
jobs went down by 0.7
per cent in just one week,
between September 26
and October 3. That is
significant because this
week is the first week
where the official statistics would be able to
capture the effect of the
new JobKeeper system.
If you remember, not
only is JobKeeper lower
now, it’s harder for businesses to qualify. That
means a lot of businesses got cut off and support for their employees
is now gone.
This next graph shows
what I’m talking about.
After a period of stability
the jobs index is going
down again and dragging
wages with it.
This is happening as Victoria fixes its virus situation. It’s not the first time
the series has fallen, but
earlier falls are mostly related to the virus getting

worse. This time what’s
worsened is the amount
of government support.
This is preliminary data
from the Australian Bureau of Statistics based
on businesses that report
their payroll directly to
the tax office. It reveals
the biggest fall in jobs
was among small businesses. Those are the
ones who are most likely
to have qualified for JobKeeper.
The government support for the economy had
to be removed at some
point, but doing it now
might well strike you as a
bit too soon.
The fall in jobs is not just
about the virus. It wasn’t
just Victorian jobs disappearing. Everywhere you
look, employment got
worse, Bondi to Bunbury.

THE FLOW-ON EFFECTS
Christmas shopping season is approaching and
retailers will be hoping
we let loose a little after
a year of restrictions.
While the supermarkets
and JB Hi-Fi have made
out like bandits in 2020,
many smaller retailers
are on the brink of disaster. They need a strong
Christmas period to survive to 2021.

Will Aussies spend
up?

The RBA hopes so.
They’ve been tracking

what happened to all the
money that got pumped
into the economy over
the last six months, and
they’ve found that not all
of it got spent. Aussies
have been doing a lot of
saving. What that could
mean is that we are ready
to unleash hell at Christmas time. A tidal wave of
spending where we try to
make up for all the good
times we’ve missed during the year.
The RBA Governor puts
it like this: “It is entirely
possible that as restrictions ease, people will
choose to draw on their
accumulated buffers to
sustain and increase
their spending.”
And sure, that’s possible. A huge summer
of buying presents for
loved ones you haven’t
seen all year, beach holidays, meals out in the
sun. A blowout. A massive splurge.
But what’s also possible
is families fear the creeping tide of unemployment and react with fear
and timidity. That’s not
what we want to see. We
want both sides to come
to the party at once – we
want employers to keep
their staff on because
people are spending, and
we want people to spend
because they know they
can keep their jobs.
The great thing about
JobKeeper was that it
compensated for the lack
of confidence that would
have naturally existed,
and glued the economy
together.
But with the unemployment rate forecast to
steadily increase until
December and JobKeeper turning into a distant
memory for many businesses, a lack of confidence in the economy
could cause the decline
on jobs to turn into a spiral.

The NSW government has
today revealed further
softening of coronavirus
restrictions as the state recorded just two cases of
community transmission.
Restrictions on religious
services and gyms will
ease across NSW, the government announced on
Wednesday.
Churches, mosques, synagogues and other places
of worship will be allowed
to seat 300 people from
Friday, subject to the maintenance of a COVID safety
plan.
And gyms will no longer be
forced to keep a COVID-19
marshall on site, provided
there are less than 20 people working out.
NSW Health Minister Brad
Hazzard and the Treasurer Dominic Perrottet announced the new rules on
Wednesday, as the state
recorded two new community transmissions and
eight COVID cases in hotel
quarantine.
“I have heard … there were
some churches that felt
they were not being listened to. I assure you, you
were being, and I’m sorry if
you didn’t think you were,”
Mr Hazzard said.
The new religious gathering
rules exclude weddings and
funeral, however from 1 December those kinds of functions will also be allowed to
host up to 300 people provided the four square metre
rule is followed indoors,
and the two square metre
rule is followed outdoors.
The government also clarified that worshippers will
be made to log in using a
QR code and wear masks
indoors.
Mr Hazzard said certain,
larger congregations could
be allowed to seat even
more people, if they applied
to an exemptions. Such exemptions have already been
granted to religious places
including St Mary’s Cathedral, the Gallipoli Mosque
in Auburn, and the Central
Synagogue in Bondi.
“There will be some houses

of worship that will quite
rightly say, ‘We can cope
with more than that.’ And
(NSW) Health will work with
you, if you just request that
through Health or my office,” Mr Hazzard said.
“And we will do what we
can to try to increase the
numbers, in a COVID safe
way.”
As for the gyms, the Treasurer said the government
has tried to work with
businesses that have complained the demand for a

COVID marshall to be in
place at all times had a severe impact on their ability
to stay open.
The rule easing is meant to
be especially helpful to 24hour gyms that generally
see very few people work
out late at night.
Asked how gyms are supposed to make sure no more
than 20 people are present,
if no staffer is required to
be on site, the Treasurer
responded: “They’ll work it
out.”

A sex worker scammed
nearly $175,000 out of
Centrelink over eight
years through a ‘cunning’
scheme that began with a
forged form.
A sex worker who spent
$175,000 of an aged pension meant for an elderly
man has been jailed.
Melissa Wallis was sentenced to six months jail
followed by an 18-month
good behaviour agreement by the County Court
of Victoria on Wednesday.
The 46-year-old got away
with her scheme for eight
years, after she first submitted a forged form to
Centrelink in October
2010.
The court heard the form
claimed she was the nominee for a man in his eighties she had met, who told
her he was moving to the
UK.
Centrelink believed she
was the nominee until the
fraud was detected in April
2018, the court heard.
Wallis even requested advanced payments of the
aged pension, changed
the nominated bank account in 2015, and asked
Centrelink for weekly instead of fortnightly payments to “assist (the man)
with ongoing budgeting
requirements,”
Judge
Martine Marich said.
The “cunning” scheme
was a “heavy burden on
taxpayers”, she said.
The judge told an upset Wallis to take a deep

breath and drink water
before the sentencing began.
Wallis scored a total of
$174,618.79 before the
scheme was detected,
Judge Marich said.
But she said Wallis spent
the money on heroin and
to sustain her “modest”
lifestyle.
“You were introduced to
heroin at the age of 15
while working as a sex
worker,” she told Wallis.
“You have been sexually
abused and raped by your
drug dealer in excess of
20 occasions.”
Judge Marich said Wallis’ dealer also physically
harmed her including fracturing her ribs.
Her son, 23, has never
lived with her and her
daughter, 12, is in the care
of Wallis’ mother, Judge
Marich said.
“She loves you very much
and is missing you terribly,” Judge Marich said.
As well as heroin Wallis is
interested in poetry with
some of her poems being
published, and a manuscript about her life underway, the court heard.
The victim, now 92, had
left Australia in September 2010 before Wallis
claimed to be his nominated aged pension recipient
in October.
Wallis pleaded guilty to
one charge of dishonestly
obtaining financial advantage from a commonwealth entity.

Prostitute Melissa Wallis scammed
$175k of aged care pension meant
for elderly man
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UPGRADE ANNOUNCED FOR PICNIC POINT HIGH SCHOOL

Picnic Point Announcement with Wendy Lindsay MP, Premier and Sarah Mitchell 19 - 10 - 2020

The NSW Government
is continuing its record
investment in new and
upgraded schools with
Picnic Point High School
set to receive a significant
upgrade as part of the
Government’s COVID-19
Recovery Plan.
Premier Gladys Berejiklian and Minister for
Education Sarah Mitchell
joined State Member for
East Hills Wendy Lindsay at Picnic Point High
School today to make the
announcement.
Ms Berejiklian said the
NSW Government is com-

mitted to delivering highquality school infrastructure across the state.
“More than 1,000 students at Picnic Point High
School will benefit from
the school upgrade,” Ms
Berejiklian said.
“I want to ensure every
child in NSW has the opportunity to be best they
can be, no matter where
they live or what their circumstances may be.”
Ms Mitchell said the NSW
Government is investing $6.7 billion over four
years to deliver more than
190 new and upgraded

schools to support communities across NSW.
“We are committed to ensuring that growing local
communities have access
to modern facilities and
that students can benefit
from the latest in school
design,
contemporary
learning spaces and educational technologies,”
Ms Mitchell said.
Former Picnic Point High
School vice-captain and
local State Member for
East Hills Wendy Lindsay
said the upgrade was a
great win for the community and that she looked

forward to seeing plans
and designs progressing.
“Schools are the backbone of our communities
and I am very pleased that
this Government is investing record amounts in

our schools and teachers
for the benefit of our children and their future,” Mrs
Lindsay said.
The Department of Education will start construction procurement for the

project as soon as possible, with a view to have
a contractor on board for
early next year.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774
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