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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الذي  والغاز  النفط  ملف 
جوارير  يف  »نائما«  كان 
احلكومات وجمالس النواب 

عشرات  طيلة  املتعاقبة، 
ابتدأت  حيث  السنني، 
يف  الفعلية  الدراسات 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

نصراهلل: املقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش 
وكل إجراءاته لن تستطيع محاية السفينة اليونانية أو عملية التنقيب

وال  األربعينات  أواسط 
سيما وأن استخراج النفط 
- يف  فعليا  بدأ  قد  كان 
وقد  الثالثينات.  أواخر 
يف  األوىل  اآلبار  حفر  مت 
بني  ما  )واألخرية(  لبنان 
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الرئيـس عـون: مـلف الـرتسيم من صلب مسؤولياتي الدسـتورية وسـنطلب 
من هـوكشتاين اسـتئناف مـساعيه إلعـادة تـحريك املفاوضات غري املباشرة

وحتى  األربعينات  أواسط 
امللف  هذا   ..1955 العام 
ذلك  منذ  »منّوما«  بقي 
احلني وذلك خوفا من أن 
منتجا  بلدا  لبنان  يصبح 
ما  بكل  والغاز،  للنفط 
استقاللية  من  ذلك  يعين 
لقراره السياسي وازدهار 
يشكل  وملا  اقتصادي 
لدول  منافسة  من  ذلك 
أن  النفطية  اىل  املنطقة 
مت حتريكه يف العام 2012 
باسيل  جربان  كان  عندما 

وزيرا للطاقة.
احلر  الوطين  التيار  إذًا، 
الغبار  نفض  من  وهو 
وسحبه  امللف  هذا  عن 
من اجلوارير ووضعه على 
املفاوضات كثروة  طاولة 

التفريط  ميكن  ال  لبنانية 
بها وكحق لبناني ال جيوز 
اجلوارير  يف  يبقى  أن 
وأدراج  اجلبانة  السياسية 
العمالء  السياسيني 
يتلقون  الذين  واخلونة 
تعليماتهم من اخلارج على 

حساب بلدهم وشعبهم.
واليوم، يطل علينا بعض 
كتاب  بتوجيه  احملامني 
الوزراء  جملس  لرئاسة 
جلسة  عقد  فيه  يطلبون 
اخلط  وتعديل  للمجلس، 
عرب  البحري،  احلدودي 
قبل  من  املرسوم  تعديل 
الوزراء  جملس  رئاسة 
لتوقيع  احلاجة  دون  من 
وذلك  اجلمهورية،  رئيس 
هيئة  لرأي  استنادا 

بوتني: دور روسيا احلديثة هو تعزيز الرئس عون مستقبال وفد السفراء
السيادة واستعادة األراضي
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Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
 All Types Of Sewing & Alterations

MB: 0425 338 497

Address:129 Canterbury Road Canterbury 
Call  HUSS on:  0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

 خـربة أكـثر مـن 25 سـنة
تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة 

النسائية والرجـّالية
صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم.. أسـعار مدروسة.

نصراهلل: 
وشركة  يكون  ولن  التفاوض  يف  جانبا  ليس  اهلل  حزب   -
التنقيب تتحمل املسؤولية الكاملة عما قد يلحق بالسفينة ماديا 

وبشريا
- املقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام نهب ثروات لبنان وكل 
عن  يتوقف  أن  العدو  وعلى  تردد  أي  دون  مفتوحة  خياراتنا 

استخراج النفط من كاريش
فقط  تكون  فلن  الحرب  لحماقة  إسرائيل  ارتكاب  تداعيات   -
اسرتاتيجية بل وجودية عليها وليس معلوما أن تبقى املشكلة 

فقط مع لبنان وهي ستخسر أكثر بكثري قد نخسر
- املقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من 
كاريش وكل إجراءاته لن تستطيع حماية السفينة اليونانية أو 

عملية التنقيب
- يجب منع العدو من القيام بما ينويه ويمكننا تأخري تحرير 
األراضي اللبنانية املحتلة لكن التأخري بالتنقيب يشّكل خطورة 

ويوصل لبنان لخسارة النفط
- إستخراج النفط والغاز يواجه مخاطر سعي أمريكا وإسرائيل 
الدؤوب لسلخ مساحة كبرية عن لبنان املمنوع من استخراج 

نفطه وامللف سياسي
عويدات طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سالمة بجرائم 

االختالس والقاضي أبو حيدر رفض استالم امللف

القانونية،  االستشارات 
وكأنهم  زعمهم..  حسب 
نفط  على  غيارى  اصبحوا 
أكثر  لبنان  ومصلحة  وغاز 
اجلمهورية..   رئيس  من 
الرئيس  خيّون  فهذا 
»بالتنازل«  اياه  متهما 
عن قسم كبري من ثروتنا 
وذاك  والغازية  النفطية 
يصحو فجأة - سبحان اهلل 
هذه  يف  بقرونه  ليذر    -
عن  سواء  مدعيا،  امللف 
ليس  انه  خبث،  أو  جهل 

رئاسة  مسؤولية  من 
الرئيس  لريد  اجلمهورية، 
عون عليه وعلى غريه،  ولو 
خالل  مباشر،  غري  بشكل 
استقباله وفدا من سفراء 
ان  قائال  الشمال،  دول 
»ملف الرتسيم من صلب 
الدستورية  مسؤولياتي 
هوكشتاين  من  وسنطلب 
إلعادة  مساعيه  استئناف 
غري  املفاوضات  حتريك 

املباشرة«.

واشنطن: صواريخ »هيمارس« البعيدة املدى.. 
وجيب تدريب القوات األوكرانية عليها
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لـبنانيات
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إستقبل رئيس اجلمهورية العماد 
أمس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
األول اخلميس، يف قصر بعبدا 
وزير الصناعة جورج بوشيكيان، 
الذي اطلعه على التحديات اليت 
يف  اللبنانية  الصناعة  تواجه 
الوقت الراهن. وعرض لرئيس 
الصناعي  الواقع  اجلمهورية 
يسجلها  اليت  النجاحات  جلهة 
يف تصدير العديد من املنتجات 

اللبنانية اىل اخلارج.
بوشيكيان

الوزير  أدىل  اللقاء،  بعد 
اىل  بتصريح  بوشيكيان 
»تشّرفُت  فقال:  الصحافيني، 
ضمَن  الرئيس،  فخامِة  بلقاِء 
العادة  درجِت  اليت  الزيارات 
دورّي،  بشكٍل  بها  أقوَم  أن 
الرئيس  آراِء  إىل  لإلستماع 
وتوجيهاِته واملعطيات املتوافرة 
لديه على الساحة اللبنانّية عامًة 
األمور  إىل  بالنسبة  وخصوصا 
االقتصادّية. وقد أطلعت فخامته 
واملستجّدات  التطّورات  على 
بوزارة  املتعّلقة  والنشاطات 
الصناعي  وبالقطاع  الصناعة 
تواجهه  اليت  والتحّديات 
تصميم  بكّل  يعمل  واليت 
فريق  مبساعدة  ختّطيها،  على 
البحوث  ومعهد  الوزارة  عمل 

بوشيكيان بعد لقائه رئيس اجلمهورية:
أناشد املغرتبني القيام مببادرات تشجيعّية فردّية 

بالتبّضع بسلّة منتجات وطنّية وتسويقها يف حميطهم

املقاييس  ومؤسسة  الصناعية 
واملواصفات اللبنانية«.

أنقل  أن  »أحببت  أضاف: 
حقيقَة  الرئيس  فخامِة  إىل 
ل  ُيسجِّ الذي  الصناعي،  الواقع 
تصدير  يف  أيضًا  جناحات 
من  سّيما  ال  متنّوعة،  منتجات 
ومعّقمات  وأدوية  غذائّية  سلع 
وموّلدات  وآالت  تنظيف  ومواد 
اللبنانيون  ز  ُيهِّ كما  صناعية. 
الصهاريج اخلاصة بآليات الدفاع 
لسيارات  والكروسري  املدني 
لبنان  فإنَّ  كذلك  اإلسعاف. 
وبرجمّيات  تكنولوجّية  يف  تطّور 
متعّددة  معلوماتّية  وبرامج 
مهندسون  ينتجها  مة  ومتقدِّ
متخصصون يف هندسة الكمبيوتر 
واملعلوماتّية ويبيعونها إىل دول 

اوروبّية«.
أجندة  وضعنا  »لقد  وتابع: 
من  والتهّرب  املخالفات  ملنع 
واملواصفات  باملعايري  االلتزام 
وأمثرت هذه اخلطة اليت طّبقناها 
لصاحل الصناعي. فطاملا يتبّنى 
الصناعي شروط االنتاج اجلّيد، 
فإّنه حيافظ على قدرته االنتاجّية 
كما  والتنافسّية  والتصديرّية 
االنتاج  مسعة  على  حيافظ 
اليوم  وجودي  وأغتنم  الوطين. 
الذين  املغرتبني  أِلناشد   هنا، 

لبنان  يف  اجازاتهم   يقضون 
تشجيعّية  مببادرات  يقوموا  أن 
احلقيقة  يف  هي  فردّية، 
لالقتصاد  انقاذية  مساهمات 
بالتبّضع  تقضي  والصناعة، 
بسّلة منتجات وطنّية وتسويقها 
لتعريف  االغرتابي  حميطهم  يف 
على  ومعاِرفهم  أصدقاِئهم 
يعّلقون  بذلك  الوطين.  االنتاج 
يف  للبنان  »السفري«  وسام 
إليه  اخلارج وهو أكثر ما حنتاج 
لتأمني التفاعل جمّددًا بني لبنان 

ودول العامل«.
أوضح  سؤال  على  وردا 
معوقات  »ال  ان  بوشيكيان 
اإلنتاج  تصدير  امام  اليوم 
للحفاظ  خطة  هنالك  اللبناني. 
نرى  وحنن  الغذائي  األمن  على 
الغذائي  املخزون  حجم  هو  ما 
يف البلد تباعا، وعلى ضوء ذلك 
نسمح بالتصدير شرط االحتفاظ 
لألمن  االسرتاتيجي  باملخزون 
نعمل  »أننا  وأكد  الغذائي«، 
مشكلة  أي  حل  على  مباشرة 
يواجهها الصناعيون، لكي تبقى 
الدورة الصناعية سائرة بالوجه 
الصحيح. وحنن على تفاعل دائم 
مع مجعية الصناعيني واهليئات 
كل  حل  على  للعمل  الصناعية 

املشاكل«. 

الرئيس عون مستقبال الوزير بوشيكيان اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  دعا 
اىل  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
احلدود  ترسيم  قضية  »حسم 
جترى  وان  اللبنانية،  البحرية 
أسس  وعلى  املفاوضات جبدية 
باإليابية  تتسم  املعامل  واضحة 
واللبنانيني،  لبنان  ملصلحة 
واحملافظة على ثروته ملا لعملية 
الرتسيم من أهمية بالغة رمبا تنقذ 

لبنان من أزمته االقتصادية«.
الوساطة  »تثمر  أن  وامل 
لبنان  حق  يضمن  حال  األمريكية 
اليت  الطبيعية  حدوده  يف 
الدولية  االتفاقات  رمستها 
املتحدة«،  األمم  من  املعتمدة 
هناك  »يكون  أن  على  وشدد 
إمجاع لبناني يف عملية الرتسيم 
واالبتعاد  املفاوضات،  وإجراء 
عن السجال الشعبوي واملصاحل 
وتطبيق  الشخصية  اآلنية 
القوانني املرعية اإلجراء يف هذا 

اجملال«.
من  أفرادا  لقائه  خالل  واكد 
القاهرة  يف  اللبنانية  اجلالية 
بدعوة من سفري لبنان يف مصر 
يف  »اإلسراع  أن  احلليب،  علي 
داخلي  مطلب  احلكومة  تشكيل 

دريان خالل لقائه اجلالية يف القاهرة:
 حلسم قضية ترسيم احلدود واخراج 

لبنان من واقعه األليم

ملحة،  وطنية  وحاجة  وخارجي 
البدء  يف  تأخري  يوم  وكل 
امللزمة  النيابية  باالستشارات 
الوطن  مصلحة  يف  يصب  ال 
بازار  يف  والدخول  واملواطن، 
البدء  قبل  والوزارات  األمساء 
جلوهر  خمالفة  باالستشارات 
ينبغي  وال  ونصوصه،  الدستور 
أمساء  تداول  اىل  يصار  ان 
كسلعة  ووزارات  وحصص 

متداولة من هنا وهناك«.
أزمة  اللبناني  وقال:«يعيش 
مسبوقة  غري  خانقة  معيشية 
أغلبية  أبواب  يطرق  واجلوع   ،
أبسط  يعانون  الذين  اللبنانيني 
وال  كهرباء  ال  احلياة،  مقومات 
وهجرة  متزايدة،  والبطالة  ماء، 
متنامية،  والشابات  الشباب 
ارتفاع  يف  الغذائية  واملواد 
جنوني واللرية الوطنية منهارة، 
معروفة  غري  املودعني  وأموال 
حالة  يف  واالقتصاد  املصري، 
يعم  واخلوف  مقلق،  تراجع 
ينتظرهم  مما  اجملتمع  شرائح 
يف املستقبل، وكل هذا متوقف 
املؤسسات  تفعيل  مدى  على 
يف  تعمل  حكومة  إىل  وحيتاج 

ومتعاونة  هادئة  سياسية  أجواء 
مهمتها إنقاذ لبنان، وإخراجه من 
مدخال  لتكون  األليم  الواقع  هذا 
النتخاب رئيس جديد للجمهورية 
مجيعا  اللبنانيني  بثقة  حيظى 
من  االستحقاق  هذا  يشكل  ملا 
تقل  ال  وأهمية  وطنية  ضرورة 

شأنا عن باقي الرئاسات«.
احلكومة  رئاسة  وختم:«مقام 
عن  أهمية  يقل  وال  مصان، 
مقام رئاسة اجلمهورية واجمللس 
احرتامهم  ،وعلينا  النيابي 
كل  صالحيات  على  واحملافظة 
مقام التزاما مبا نص عليه اتفاق 
كل  بدقة  وازن  الذي  الطائف 
مندرجات ونصوص هذا االتفاق 
بناء  إلعادة  أساسا  كان  الذي 
رأي  ولنا  ومؤسساتها،  الدولة 
تشكيل  من  وصريح  واضح 
ميكن  ما  إنقاذ  وهو  احلكومة، 
الوطن  مؤسسات  من  إنقاذه 
والعمل الفوري على إعادة لبنان 
استقرار  من  عليه  كان  ما  اىل 
وازدهار ومنو وتعزيز عالقاته مع 
األشقاء العرب ، وخباصة دول 
جملس التعاون اخلليجي والدول 

الصديقة«.

املفتي دريان مجتمعا خالل لقائه الجالية

 إستقبل  رئيس الوزراء االردني  
رئيس  اخلصاونة  بشر  الدكتور 
جنيب  االعمال  تصريف  حكومة 
ميقاتي قبل ظهر امس االول يف 

مقر رئاسة احلكومة يف عّمان.
رئاسة  عن  صادر  بيان  ووفق 
اكد  فقد  االردنية«  احلكومة 
على  »احلرص  الرئيسان 

البلدين  بني  املتميزة  العالقات 
الثنائي  التعاون  تعزيز  وعلى 
املشرتك يف اجملاالت كافة مبا 
خيدم املصاحل املشرتكة للبلدين 

والشعبني الشقيقني«.
األردن  »دعم  اخلصاونة  وأكد 
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
ملواجهة  الشقيق  للبنان  الثاني 

التحديات وتعزيز استقراره«.
أما الرئيس ميقاتي فقد عّب »عن 
جاللة  مبواقف  واعتزازه  شكره 
الداعمة  الثاني  عبداهلل  امللك 
احملافل«،  خمتلف  يف  للبنان 
تعزيز  على  احلرص«  مؤكدا 
العالقات الثنائية مع األردن يف  

اجملاالت كافة«.

اخلصاونة أبلغ ميقاتي دعم األردن للبنان ملواجهة 
التحديات وتعزيز استقراره

ميقاتي مستقبال نظريه  االردني الخصاونة

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
بنشعي، السفرية االمريكية يف 
لبنان دوروثي شيا واملستشار 

فادي حافظ، وذلك يف حضور 
والوزير  فرجنيه  طوني  النائب 

السابق احملامي روني عريي.
مكتب  وفق  اللقاء،  ختلل  وقد 

حول  افق  جولة  فرجنية، 
الدستورية  االستحقاقات 
باإلضافة اىل عدد من  املقبلة، 

القضايا 

فرجنيه استقبل السفرية االمريكية والبحث تناول 
االستحقاقات املقبلة واألوضاع الراهنة

فرنجية مستقبال السفرية شيا
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اجلمهورية  رئيس  اكد 
ان  عون  ميشال  العماد 
»معاجلة ملف ترسيم احلدود 
تنطلق  اجلنوبية،  البحرية 
من احملافظة على مصلحة 
يف  حقوقه  وعلى  لبنان، 
هذا  وان  وأرضه،  مياهه 
يف  يندرج  الذي  امللف 
الدولية  املفاوضات  اطار 
هو من صلب مسؤوليات 
رئيس اجلمهورية استنادا 
من   52 املادة  اىل 

الدستور«.
جاء  عون  الرئيس  موقف 
ظهر  قبل  استقباله  خالل 
يف  اخلميس  األول  أمس 
من  وفدا  بعبدا،  قصر 
سفراء دول الشمال ضم، 
 Merete الدامنارك  سفراء 
 Martin النروج   ،Juhl
 Tarja فنلندا   ،Yttervik
 Ann والسويد Fernandez

.Dismorr
احلمهورية  رئيس  وشدد 
امام الوفد على انه سوف 
يواصل جهوده »للوصول 
اىل نتائج إجيابية يف ملف 
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SAVINGS FINDER

تمنحك حكومة نیو ساوث ویلز المزید 
من الطرق للتوفیر بما في ذلك:

 • Dine & Discover  قسائم
NSW بقیمة 150 دوالر 

قسائم Stay NSW بقیمة 50 • 
دوالر

خصم في فاتورة الغاز یصل إلى • 
110 دوالر

والمزید

service.nsw.gov.au
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البحرية  احلدود  ترسيم 
مع جميء  اجلنوبية السيما 
يف  األمريكي  الوسيط 
املباشرة  غري  املفاوضات 
السفري  إسرائيل  مع 
اىل  هوكشتاين  اموس 
األسبوع  بداية  مع  بريوت 

املقبل«.
من  »سنطلب  وقال:   
استئناف  هوكشتاين 
حتريك  العادة  مساعيه 
املباشرة  غري  املفاوضات 
خصوصا ان لبنان يريد من 
خالل هذه املفاوضات ان 
يتمكن من استثمار ثروته 
يف  والغازية  النفطية 
املياه اللبنانية وان حيافظ 
على االستقرار واالمن يف 

املنطقة احلدودية«.
وردا على أسئلة السفراء، 
ان  عون  الرئيس  أوضح 
الدميوقراطي  »املسار 
يف  يستمر   سوف 
خالل  من  املقبلة  األيام 
النيابية  االستشارات 
لتشكيل  لتكليف شخصية 
اليت  اجلديدة  احلكومة 

ثقة  تنال  ان  يفرتض 
وتباشر  النواب  جملس 
العمل يف معاجلة القضايا 
الوضع  سيما  ال  امللحة، 
االقتصادي وخطة التعايف 
مع صندوق  واملفاوضات 
يتوقع  اليت  الدولي  النقد 
قروضا  للبنان  تؤمن  ان 
جتاوز  على  تساعده 
مير  اليت  الصعبة  الظروف 

بها«.

ردا  عون  الرئيس  ولفت 
اىل  السفراء  سؤال  على 
لعب  املال  »عامل  ان 
دورا يف مسار االنتخابات 
ما  واذا  األخرية،  النيابية 
وردت طعون فان اجمللس 
بها  يفصل  الدستوري 
الدستورية  القواعد  وفق 
على  وشدد  املعتمدة«. 
اليت  العالقات  »أهمية 
دول  مع  لبنان  تربط 

موقف  شارحا  الشمال، 
لبنان من احلرب الروسية 
– األوكرانية وتأثريها على 

اقتصاديات العامل«.
سفراء  اكد  جهتهم  من 
الدول االربع دعمهم للبنان 
اجملاالت  خمتلف  »يف 
تقديم  يف  واالستمرار 
اجملاالت  يف  املساعدات 
متطلعني  حيتاجها«،  اليت 
اىل »تعزيز العالقات بني 

دوهلم ولبنان«.
بقرادونيان

سياسيا، استقبل الرئيس 
حلزب  العام  األمني  عون 
»الطاشناق« النائب اغوب 
معه  وعرض  بقرادونيان، 
األوضاع العامة يف البالد 
واالستحقاقات الدستورية 
االنتخابات  انتهاء  بعد 
تشكيل  والسيما  النيابية 
بعد  جديدة  حكومة 
االستشارات النيابية اليت 
اجلمهورية  رئيس  يعتزم 
اجراءها. كما تطرق البحث 
املفاوضات  موضوع  اىل 
لرتسيم  املباشرة  غري 
اجلنوبية  البحرية  احلدود 
اموس  السفري  ومهمة 

هوكشتاين.
تهنئة قوى االمن بعيدها

هنأ  آخر،  صعيد  على 
قوى  اجلمهورية  رئيس 
قيادة  الداخلي،  األمن 
مبرور  وأفرادًا،  وضباطًا 
161 عامًا على تأسيسها، 
اجلهود  »بكل  منوهًا 
والتضحيات اليت يبذلونها 

على  احلفاظ  سبيل  يف 
يف  واالستقرار  األمن 
القوانني  وتطبيق  لبنان، 
جوانب  كل  ترعى  اليت 

احلياة واجملتمع«.
إىل  عون  الرئيس  وتوجه 
معربًا  القوى،  هذه  أفراد 
»اللتزامهم  تقديره  عن 
يف  وتفانيهم  برسالتهم 
الظروف  برغم  عملهم 
يعيشونها  اليت  القاسية 
االقتصادية  األزمة  جراء 
بوطنهم«.  تعصف  اليت 
وأكد أنه ال يدخر جهدًا »يف 
أوضاعهم،  سبيل حتسني 
يف  رفاقهم  وأوضاع 
األمنية  املؤسسات  باقي 

والعسكرية«.
»حجم  على  وشدد 
على  امللقاة  املسؤولية 
الداخلي  األمن  عاتق قوى 
والدور الذي تقوم به جتاه 
متشييز  دون  اللبنانيني 
أفرادها  داعيًا  حتيز«،  أو 
»قدوة يف  أن يظلوا  إىل 
االنضباط واحلياد والعطاء 

الوطين«.

الرئيس عون هنأ قوى االمن يف عيدها واستقبل سفراء دول الشمال: ملف الرتسيم من صلب 
مسؤولياتي الدستورية وسنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه العادة حتريك املفاوضات غري املباشرة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وفد السفراء
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الليطاني   رئيس  مصلحة  أشار 
يسّجل  انه  اىل  علوية   سامي 
األربع  للسنوات  جردته  يف 
اليت توّلها يف رئاسة املصلحة 
حتّسنًا  الليطاني،  لنهر  الوطنية 
النهر،  تعايف  خطة  يف  طفيفًا 
التلّوث  رفع  ارتباط  بسبب 
سّجل  لكنه  املتعثرة.  بالدولة 
حتّسنًا أعلى يف املشاريع الذاتية 
اليت نّفذتها املصلحة من زراعة 
القمح إىل تطوير إنتاج الكهرباء، 
يف إحياء ألهداف تأسيسها يف 

عام 1954.
واوضح بان متلك املصلحة ثالثة 
كهرومائية  طاقة  إنتاج  معامل 
عام  إليها  أضيف  تارخييًا، 
2019 معمل عني الزرقا )البقاع 
الغربي( الذي ينتج 5 ميغاواط، 
تنتجه  ما  جمموع  إىل  أضيفت 
 197 بقدرة  األخرى  املعامل 
ميغاواط، تؤمن 10% من حاجة 
لبنان. قبل عامني، استفدنا من 
العربي«  »الصندوق  من  قرض 
يف  الثانية  اجملموعة  لتطوير 
من  وبدعم  العال.  عبد  معمل 
أجهزة  الحتاد األوروبي، طّورنا 
معامل  أقدم  لكونه  فيه  احلماية 
وأكربها. فيما صيانة  الليطاني 
مبوجب  مستمرة  كافة  املعامل 
فرنسا.  كهرباء  شركة  مع  عقد 
مرتبط  األربعة،  املعامل  إنتاج 
املائي.  امليزان  إدارة  بكيفية 
التلّوث  من  استفدنا  ولألسف 
أجربنا  الذي  األعلى  احلوض  يف 
على منع حتويل املياه من حبرية 
األدنى،  احلوض  إىل  القرعون 
إجناز  يف  التأخري  عن  فضاًل 
مشروع الـ900. وعليه، أصبحت 
إىل  ّول  حتحُ املتساقطات  كّل 
والربيع،  الشتاء  يف  املعامل. 
قنوات  يف  املياه  نستخدم 
والشوف  جزين  يف  املصلحة 
الصحو،  أوقات  ويف  وبسري. 

نعتمد على مياه القرعون.
ولفت علوية اىل ان الكهرباء اليت 
املستفيدين  إىل  تصل  ننتجها 
عرب حمطات التحويل اليت متلكها 
واليت  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
نناشدها تكرارًا بتطوير احملطات 
وزيادة عدد املخارج لنتمكن من 
إضافة مستفيدين إىل شبكاتنا. 
دولر  ألف   500 املطلوب 
جديدة  خمارج  ستة  لستحداث 
يف حمطة األّولي، وتطوير حمّول 
سحمر لتزويد البقاع الغربي. كما 
طلبنا من الشركة رفع التعديات 
عندها  وميكن  الشبكة  على 
زيادة بلدات كثرية. وبعد عدم 
حّذرنا  كتابًا  أرسلنا  التجاوب، 
فيه املؤسسة من التسّبب بكارثة 
مشابهة لنفجار مرفأ بريوت يف 
معامل الليطاني بسبب التحميل 
وحمطات  الشبكات  على  الزائد 
التحويل، ما قد يتسّبب بانقطاع 
الكهرباء كليًا، لكن املؤّسسة مل 
مقّدمي  شركات  فيما  تتجاوب، 
اخلدمات غائبة. مع ذلك، تلقينا 
ضغوطًا ملّد الكهرباء إىل مناطق 
جديدة قبيل النتخابات النيابية 
زبائنية  معايري  وفق  األخرية، 

وحزبية وطائفية وسياسية.
الليطاني  مصلحة  رئيس  وذكر 
بانه »بعدما صار األمن الغذائي 
هاجسًا، تساءلنا عن دورنا ول 
سيما أن املصلحة يف األساس 
أحُنشئت من أجل التجهيز الريفي 

الزراعي.  الرّي  مشاريع  وإدارة 
الطاقة،  إنتاج  معامل  حتى 
املشاريع  لتمويل  أنشئت 
روحية  إىل  عدنا  لذا  الزراعية. 
عملنا وزرعنا حنو 400 دومن من 
البقاع  املصلحة يف  استمالكات 
أنواع  وبعض  بالقمح  الغربي، 
على  حصلنا  والفاكهة.  احلبوب 
وزارة  من  الطري  القمح  حبوب 
الزراعة وبدأت الزراعة التجريبية 
معنية  جهات  تشكيك  ظل  يف 
الطرّي  القمح  بأن  القطاع،  يف 
صنع منه اخلبز، ينمو يف  الذي يحُ
ناجحة.  التجربة  كانت  لبنان. 
حنن حصدنا وطحنا وخبزنا القمح 
الطرّي وأرسلناه يف ربطات خبز 
وزراء.  ومنهم  املشككني  إىل 
أن  حيبون  ل  أناسًا  هناك  لكّن 

يزرعوا إل عند رياض سالمة.
أقّره  الذي   63 القانون  وحول 
لرفع  عام 2016  النواب  جملس 
اشار  الليطاني،  عن  التلّوث 
القول  ميكن  انه  اىل  علوية 
يرمحه«.  »اهلل   63 القانون  إن 
كانت  صدت  رحُ اليت  األموال 
خزينة  من  كاعتمادات  ستحّول 
الدولة لتنفيذ منظومات ملعاجلة 
ألف  بكلفة  الصحي  الصرف 
مليار و64 ومنح وزارات الزراعة 
مليارات   5 والبيئة  مليارًا   25
ومصلحة  مليارات   3 والصناعة 
لتنفيذ  مليارات   3 الليطاني 
الدولة  لكّن  موازية.  مشاريع 
موازنيت  يف  القانون  تدرج  مل 
2017 و2018. ويف عام 2019، 
رفضت إعادة تدوير املوازنتني 
املتأخرتني قبل أن يفلس البلد 
األساس،  املشروع. يف  ّمد  ويحُ

علوية: زرعنا حنو 400 دومن منها القمح الطري وانتجنا اخلبز 
لكّن هناك أناساً ال حيبون أن يزرعوا إال عند رياض سالمة

رئيس  مصلحة الليطاني  سامي علوية
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أعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجليش يف بيان أنه وبتاريخ 
8/ 6/ 2022، أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف منطقة 
بعلبك السوري )ع.ن(، إلقدامه على اإلجتار باملخدرات ملصلحة 
املطلوب يف  وقد شارك  )أبو سلة(،  امللقب  )ع.ز(  املطلوب 
إىل  أّدى  ما   2022  /6  /3 بتاريخ  عسكريني  على  النار  إطالق 

إستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

اعترب رئيس »التيار الوطين احلر« النائب  جربان باسيل ، يف تصريح 
له عرب وسائل التواصل الجتماعي، بانه »ل يكفي وقوف الباخرة 
تقول  ان  يكفي  ول  كاريش ،  فوق  هي  طاملا   29 اخلط  جنوب 
اسرائيل  انها ستستخرج  الغاز  من اجلهة غري املتنازع عليها طاملا 

احلقل واحد«.
ورأى باسيل، أّن »اآلن فرصة احلل قبل أن يودع لبنان اخلط 29 
لفرض  الوقت  واآلن  قانوني،  اىل  تفاوضي  من  فيتحول  رمسيا، 

معادلة ل غاز من كاريش من دون غاز من قانا«.

مل يكن من داع لذلك القانون، 
جاهزة  قروض  توافر  بسبب 
أبرزها  نفسها  املشاريع  لتنفيذ 
دولر  مليون   55 بقيمة  قرض 
لتشغيل  الدولي  البنك  من 
ومعامل  احملطات  من  عدد 
احلوض  يف  النفايات  معاجلة 
ليس  التأخري  لكّن  األعلى. 
بسبب التمويل، إمنا بسبب تعّثر 

الدراسات وعمل املتعهدين.
املؤسسات  إلزام  خص  وفيما 
حميط  يف  امللّوثة  الصناعية 
حمطات  برتكيب  الليطاني 
رفعنا  اننا  اىل  لفت  تكرير، 
النيابة  أمام  قضائية  دعاوى 
البقاع  يف  الستئنافية  العامة 
على 500 مؤسسة مرّخصة وغري 
مرّخصة. النيابة اّدعت على 150 
مؤسسة ترمي خمّلفاتها السائلة 
والصلبة يف الليطاني. القاضي 
املنفرد اجلزائي يف زحلة أصدر 
حتى  مؤسسة   30 حبق  أحكامًا 
حمطة  برتكيب  وألزمها  اآلن 
 65 تزال  ول  لنفاياتها  تكرير 
وبرغم  احملاكمة.  قيد  مؤسسة 
حظيت  الكربى  املؤسسات  أن 
مصرف  من  ميّسر  بقرض 
لبنان لرتكيب احملطات، إل أن 
بسبب  متعّثر  غالبيتها  تشغيل 
ظل  يف  الفيول  كلفة  ارتفاع 
انقطاع الكهرباء. لكّن اجملرمني 
الذين عصوا القانون، هم %98 
الذين  البقاع  مستشفيات  من 
عن  والتوقف  التجاوب  رفضوا 
النهر. كثري  نفاياتهم يف  رمي 
منها مملوك من نواب وحمظيني 
كتعاملهم  البيئة  مع  يتعاملون 

من املرضى.

باسيل: اآلن فرصة احلل قبل أن 
يودع لبنان اخلط 29 رمسيا فيتحول 

من تفاوضي اىل قانوني

»شارك يف إطالق النار على عسكريني«.. 
اجليش يوقف أحد معاوني »أبو سلة«

»الغارديان«  صحيفة  نشرت 
تقريرا قّدمت فيه نتائج دراسة 
علمية عن األثر النفسي لخرتاق 
الطريان اإلسرائيلي أجواء  لبنان  
على السكان. ووجدت الدراسة 
اخلميس،  اليوم  شرت  نحُ اليت 
احتل  اإلسرائيلي  الطريان  أن 
مثانية  مدة  اللبنانية  األجواء 
أعوام ونصف، من 15 عاما حمل 

الدراسة.
برشر.  »إير.  منظمة  ووثقت 
حتليق  ألف   22 حوالي  إنفو« 
يعين  اللبنانية. مما  األجواء  يف 
اإلسرائيلية  املقاتالت  أن هدير 
الستطالع  طائرات  وطنني 
يف  عاديا  أمر  ظل  طيار  بدون 
حياة اللبنانيني، حيث ظلت هذه 
مدنهم  فوق  تهدر  الطائرات 

وقراهم كما تشاء.
صوت  أن  الدراسة  وتظهر 
والتهديد  احلاضر  الطائرات 
جزءا  أصبح  بالعنف،  املستمر 
اجلمعية  النفسية  احلالة  من 
للسكان. وكان توغل الطائرات 
اإلسرائيلية قصريا، فيما استمر 
بعضها مدة أربع ساعات ومخسا 
واستخدمت  دقيقة.  وثالثني 
التحليق  عملية  يف  إسرائيل 
املتقدمة  العسكرية  الطائرات 
ل  حديثة  استطالع  وطائرات 
اللبنانية  اجلوية  للدفاعات  ميكن 

األرضية مواجهتها.
اليت  املسارات  خرائط  ظهر  وتحُ
شبكًة  الطائرات،  استخدمتها 
من احللقات املتداخلة اليت غطت 
الطلعات  وركزت  لبنان.  معظم 
اجلوية على اجلنوب، حيث حلقت 
ولكن  معروفة،  مسارات  يف 
مقصدا  كانت  بريوت  العاصمة 
الواقعة  املناطق  وكذا  دائما 
مشاهلا وتلك القريبة من احلدود 

السورية.
وقال لورنس أبو محدان، الذي 
قام بإعداد الدراسة األمشل يف 
كشفت  الدراسات  إن  جماهلا، 
تركته  الذي  النفسي  األثر  عن 
السكان.  على  التحليق  عمليات 
»إير.برشر.إنفو«  موقع  ومجع 
11 ورقة علمية روجعت من قبل 
وفّصلت  اجملال  يف  الباحثني 
األثر النفسي احلاد الذي يرتكه 
واألعراض  الطائرات،  صوت 
وترتاوح  ذلك،  عن  الناجتة 
الدم  الضغط  ارتفاع  بني  ما 
إىل  الدموية  الدورة  وضعف 

اآللم اجلسدية.
النفسي  األثر  كان  ورمبا 
تسيطر  اليت  األجنبية  للطائرات 
املدنيني،  السكان  أجواء  على 
األقل فهمًا، فهي غالبا ما حتلق 
على ارتفاعات منخفضة وتسبب 
أبو  ويعلق  والفزع.  القلق 
فعل  كل  لبنان،  »يف  محدان: 
الشعور  يتم  األفعال  هذه  من 
ورمبا  عابرة  حلظة  خالل  من  به 
مل يسمع مواطنان اثنان صوت 
املقاتالت بنفس الطريقة أو يف 
»ما  وأضاف:  الوقت«.  نفس 
أهدف لتقدميه هو حدث مرتاكم، 
على  جرت  ممتدة  واحدة  جرمية 
مدى 15 عاما. يف احلقيقة، يب 
النظر إليه على أنه جو من العنف 
الذي يرتك أثرا مع مرور الوقت 
ولكن  لتجاهله،  إمكانية  وهناك 
فلماذا  أبدا.  جتاهله  عدم  يب 

الغارديان: مقاتالت إسرائيل حتتل اجملال اجلوي اللبناني 
بشكل مستمر وتتسبب مبشاكل نفسية وجسدية للسكان

حتت  العيش  سكان  على  يب 
رقابة عامة ل متيز، وحتت مساء 
معادية، إىل حد أنها دخلت يف 

كل حياتهم اليومية«.
أرقامها  الدراسة يف  واستندت 
على الرسائل اليت قدمها لبنان 
الدولي،  األمن  جملس  إىل 
من  معلوماتها  عادة  وتستقي 
املؤقتة  السالم  حفظ  قوة 
يف  املتحدة  لألمم  التابعة 
اللبناني.  واجليش  لبنان، 
ملسح  بباحثني  الستعانة  ومتت 
الطائرات  وتوثيق صور  األجواء 
أبو  ويقول  اإلسرائيلية، 
محدان: »لقطات الفيديو متسك 
ومشهد  املرعبة  باألصوات 

الطائرات العسكرية اإلسرائيلية 
املواطنني  النقاشات بني  وكذا 
والسكان الذي يتحدثون حول ما 

يري فوق رؤوسهم«.
أن  إسرائيل  أكدت  وطاملا 
اللبنانية  األجواء  يف  توغالتها 
عن  املعلومات  جلمع  ضرورية 
استخدمت  كما  اهلل.  حزب 
اللبناني  اجلوي  إسرائيل اجملال 
أهداف  ضد  غارات  لشن 
سوريا.  يف  بإيران  مرتبطة 
طريان  قوة  إسرائيل  ولدى 
عالية،  رقابة  وبقدرات  عاملية 
اخرتاق  من  خماوف  أثار  بشكل 
التصالت املدنية للتنصت على 

اللبنانيني.

ذكرت »وكالة النباء املركزية« ان الغواصة spices 6 ستنطلق من 
اسبانيا يف غضون أيام متجهة حنو لبنان حيث سيتم استخدامها 
املاضي.  نيسان  طرابلس يف  قبالة  غرق  الذي  الزورق  لنتشال 
وذلك نتيجة جهود واتصالت مع فاعليات ومغرتبني لبنانيني يف 

اسرتاليا تعود جذورهم اىل مدينة طرابلس سيمّولون املهمة.
مع  التنسيق  ستتوىل  العسكرية  املؤسسة  ان  املعلومات  ويف 
الشركة مالكة الزورق لتسهيل األمور التقنية واللوجستية لتسهيل 
عملها سواء بالوصول أو توفري املعدات الالزمة هلا لنتشال املركب 

والضحايا.
لوصول  الستعدادات  كل  اجليش  البحرية يف  القوات  أمتت  وقد 
الغّواصة وأنشأت للغاية غرفة عمليات يف مركز طرابلس البحري، 
اذ يتوقع ان تصل الغواصة يف غضون شهر، وهي قادرة على 

الغوص ملسافة 2500 حتت سطح البحر.

“املركزية”: غواصة من اسبانيا اىل 
طرابلس النتشال “زورق املوت”
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لــبنانيات

 ترأس وزير االقتصاد والتجارة 
يف  مكتبه  يف  سالم  أمني 
الوزارة، االجتماع االول للمجلس 
بعد  االسعار  لسياسة  الوطين 
عقد  تشكيله،  مرسوم  صدور 
صحايف،  مؤمتر  أثره  على 
استهله سالم بكلمة قال فيها: 
اول  بعد  املؤمتر  هذا  »عقدنا 
اجتماع للمجلس الوطين لسياسة 
االسعار، وانا على يقني بوجود 
هذه  ظل  يف  كبري،  اهتمام 
مير  اليت  جدا  الصعبة  الظروف 
على  وخصوصا  الوطن،  بها 
الصعيدين املالي واالقتصادي. 
هي  ما  املطروح،  والسؤال 
اجلدوى  وما  األسعار؟  سياسة 
وماذا  اجمللس،  هذا  إنشاء  من 
يستطيع أن يعمل؟، وقد كانت 
لنا نقاشات عن مواصفات هذا 

اجمللس وضرورة وجوده«.
أضاف: »جيب ان تكون احللول 
مستدامة، وبهذه الطريقة ميكننا 
حتسني االمور. نتكلم عن إعادة 
وبكل  الوطين  باالقتصاد  الثقة 
ثقة  يتطلب  وهذا  القطاعات، 
داخلية اوال من قبل املستهلك 
ثم  اخلارج  من  ويليه  اللبناني، 
املستثمر واجملتمع الدولي. وهو 
الوصول  أجل  من  طويل  مسار 
لكن  ناجح.  اقتصاد  إىل 
اجمللس  هذا  يف  املهم  األمر 
الظالم  يف  مشعة  نضيء  أننا 
الدامس، ألن املطلوب أن يكون 
لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات 
ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة 
ونسعى  الوجع  نفس  نعيش 
إىل احللول، وألجل ذلك أقول: 
العمود  هو  اجمللس  هذا  أن 
اهليكل  أعمدة  من  األساسي 
يف إعادة دور وزارة االقتصاد 
االقتصادية  الرؤيا  مسار  اىل 
املالي  الشأن  مع  والتقائها 
والنقدي، حيث جيب ان يسريا 
بشكل سوي حتى يسري البلد«.

ولفت اىل ان »اجمللس الوطين 
نقطة  هو  االسعار،  لسياسة 
وعلم  األسعار  علم  بني  تالق 
اجتماعنا  خالل  وحنن  املال. 
كثرية  أمور  يف  حتدثنا  اليوم 
ألننا يف حالة طوارئ، وكان من 
الضروري أن جنلس اىل طاولة 
موحدة،  برؤية  للخروج  واحدة 
تعقب هذه االجتماعات وتشكيل 
جلان. وجيب أن جنلس ونصدر 
حتمي  تنفيذية  وامور  مقررات 
املواطن والبلد يف كل السياسة 

االقتصادية«.
حتديات  اليوم  »أمامنا  وقال: 

السوق  يف  وتضخم  دولية 
ضرب  إىل  يؤدي  العاملي 
بلد  ألننا  اللبناني،  االقتصاد  
يعتمد جبزء كبري على االسترياد، 
وهذا  باملئة.   90 بنسبة  تقريبا 
أعمدة   3 اىل  يرتكز  اجمللس 

أساسية وهي:
املواطن  بني  الثقة  تعزيز   -

اللبناني ومؤسسات الدولة.
املعنيني  بني مجيع  التنسيق   -
والرؤية  األسعار  موضوع  يف 

االقتصادية.
- االستدامة«. 

نتكلم مجيعا  ان  »جيب  اضاف: 
الوطن  ملصلحة  واحدة  لغة  معا 
االراء  كل  ونسمع  واملستهلك 
حتى ينعكس نور هذه الشمعة«، 
كامل  مشروع  »هناك  وقال: 
عليه  يعمل  أن  جيب  متكامل 
آملني  حوله،  اجلهود  وتتضافر 

دعمه من اجلميع«.
 وردا على سؤال عن اإلجراءات 
أوضح  املستهلك،  حلماية 
الرقابي  »العمل  أن  سالم 
وأجهزتها  االقتصاد  لوزارة 
واجمللس  حاله  على  سيستمر 
سيحسن من تفعيل دور محاية 
املستهلك ويطوره مبشاركة كل 

االفرقاء«.
شماس

جتار  مجعية  رئيس  حتدث  ثم 
فقال:  مشاس،  نقوال  بريوت 
نليب  اقتصادية  كهيئات  »حنن 
هكذا دعوات بكل سرور، خصوصا 
عندما يتعلق االمر مبجلس ثالثي 
التمثيل من اهليئات االقتصادية 
واالحتاد العمالي العام والدولة 
»بقدر  انه  والحظ  اللبنانية«، 
اهمية سياسة االسعار، اال اننا 
االسعار  ان  نعترب  كاقتصاديني 
جزء من كل، اىل جانب االكالف 
والنقد والرواتب واحجام االعمال 
وغريها. وطموحنا توسيع نشاط 

اجمللس اجلديد«. 
االساسي  »السبب  أن  ورأى 
بشكل  االسعار  ارتفاع  ملشكلة 
كبري، االوضاع النقدية وارتفاع 
يف  واالزمة  الصرف  سعر 
سالسل  واضطراب  اوكرانيا 
وهي  العامل  كل  يف  التموين 
اكثر  كبري  بشكل  لبنان  ضربت 
عدم  وكذلك  اخرى.  دول  من 
يدخلنا  الذي  السياسي  اليقني 
وقال:  اضافية«،  ازمات  يف 
»الثقة مفقودة كليا يف لبنان، 
وعلينا السعي وان نكون رسال 
كل  بني  الثقة  ارساء  العادة 
بالعمل  املعنيني  اللبنانيني 

ترأس االجتماع االول جمللس سياسة االسعار
سـالم: نـقطة تـالق بـني عـلم األسـعار واملـال
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اليوم  واصبحنا  االقتصادي. 
جمتمعني حتت سقف واحد وكلنا 
سنتعاطى مع بعض. واالهم هو 
االستدامة واالبتعاد عن احللول 
حلول  يف  والدخول  الرتقيعية 

طويلة االمد«.
ولفت اىل ان »الشق االساسي 
االسعار  متابعة  املرسوم،  يف 
توقعات  ووضع  ومراقبتها 
هذا  ندعم  وحنن  مستقبلية. 
النهاية. فنحن جتار  الدور حتى 
العادة  والتوظيف  والنمو  احلياة 

احلياة اىل لبنان«.
االسمر

االحتاد  لرئيس  كلمة  وكانت 
بشارة  الدكتور  العام  العمالي 
»اننا  اىل  فيها  لفت  االمسر، 
نظرتنا  عام،  عمالي  كاحتاد 
هو  اجتماع،  ولكل  جملس  لكل 
انعكاس ملا ينتج اجيابا للشعب 
هذا  يعطي  ان  وآمل  اللبناني، 
على  فعلية  نتائج  اجمللس 

االرض«. 
مهمة  االسعار  »سياسة  وقال: 
جدا، لكن اذا مل ترتافق مع يد 
املخالفني،  تضرب  حديد  من 
شيء،  اىل  تؤد  لن  فهي 
واالجتماعات والنظريات ستكون 
بال جدوى، الن الشعب اللبناني 
مل يعد يؤمن بأي شيء يف هذا 
االطار، بل هو يريد التنفيذ على 

االرض«.
تكون  »ان  اىل  االمسر  ودعا 
على  واالجتماعات  القرارات 
حجم املرحلة، الن كل الوزارات 
تفعيل  املفرتض  ومن  ممثلة، 
الصحة  وزارتي  باجتاه  االمر 
اجمللس.  لتتمثال يف  والصناعة 
تلك الوزارات مل تعط اي نتائج 
ومن  الوزراء  جملس  يف  فعلية 
يف  االمر  خيتلف  ان  املفرتض 
اجتماعاتنا، فإن مل يتم حتقيقه 
يف جملس الوزراء، جيب حتقيقه 
يف االجتماعات وإال نكون شهود 

زور«. 
هذه  دعم  »علينا  اضاف: 
بطريقة  تؤثر  النها  االجتماعات، 
او بأخرى، الن اجملتمعني ميثلون 
ثالثية التمثيل: الدولة واالحتاد 
واهليئات  العام  العمالي 
انعكست  فاذا  االقتصادية. 
االجتماعات اجيابا واعطت نتيجة، 
فهي حتما ستعطي نتائج اخرى 
ستحصل  اليت  االجتماعات  يف 
االقتصادية  اهليئات  مع  دوريا 
واقع  حتسني  او  زيادة  باجتاه 
االجور، باجتاه النقل ومساعدات 

التعليم وكل االجتاهات«.

سالم مرتئسا االجتماع

األول  أمس  يوم  تسلمت 
العامة  الصحة  وزارة  اخلميس، 
وسفارة  »اليونيسف«  من 
مستودع  لبنان  يف  اليابان 
يف  الطبية  واللوازم  املعدات 
تأهيله  إعادة  بعد  الكرنتينا 
ألضرار  تعرضه  إثر  وتوسيعه 
مرفأ  تفجري  خالل  كبرية 
وذلك   ،2020 آب   4 بريوت 
اليابان  حكومة  من  بتمويل 
اليت  »اليونيسف«  من  وتنفيذ 
استهلت أعمال البناء يف شهر 
مكتب  وكلفت  املاضي  أيار 
املشروع  جودة  لضمان  مراقبة 
وتلبية  السالمة  ومستويات 
القانونية  املعايري  خمتلف 
والتشريعية،  واملراقبة الفنية 
املستقلة وضمان اجلودة طوال 

فرتة البناء ومراحل التنفيذ. 
يف  العامة  الصحة  وزير  قام 
حكومة تصريف االعمال الدكتور 
عاود  الذي  األبيض  فراس 
نشاطه الوزاري بعد تعافيه من 
إصابته بفريوس كورونا برعاية 
احلفل وحضره سفري اليابان يف 
أوكوبو،  تاكيشي  السيد  لبنان 
لبنان  يف  »اليونيسف«  ممثل 
من  وحشد  بيجبيدر  إدوارد 
جبولة  استهل  وقد  املعنيني. 
الذي  املستودع  أقسام  على 
وزارة  مساعدة  يف  سيسهم 
الصحة العامة على زيادة سعة 
واملواد  الطبية  اللوازم  ختزين 
بنسبة 60  مركزيا  اإلستهالكية 
أنه يشكل  يف املئة، خصوصا 
املعدات  منشآت  أكرب  أحد 
لبنان  يف  الطبية  واللوازم 
مبساحة تبلغ 1050 مرتا مربعا، 
وبقدرة  طبقتني،  على  موزعة 
مرتا   2250 اىل  تصل  ختزين 
مكعبا، وتتضمن معدات احلماية 
واللقاحات  والطبية  الشخصية 

اإلستهالكية.
كما أن املستودع يتمتع بأنظمة 
والصواعق  احلرائق  مكافحة 
لضمان  األرضية  واهلزات 
من  عالية  درجات  توفري 
املعايري الدولية حلماية األفراد 
مبولد  جمهز  وهو  واملعدات. 
كهربائي للطوارئ ونظام طاقة 
إنقطاع  عدم  لضمان  مشسية 

التيار الكهربائي.
األبيض

األبيض  الوزير  لفت  وقد 

»الشعب  أن  إىل  كلمته  يف 
سليم  غري  وضع  يف  اللبناني 
اليت  املتالحقة  األزمات  نتيجة 
طابعا  ترتدي  واليت  يعيشها 
األوىل  الدرجة  يف  اقتصاديا 
إىل الطابع الصحي يف الدرجة 
اجلائحة  فاقمته  والذي  الثانية 
انفجار  تداعيات  عن  فضال 
بني  من  صنف  الذي  املرفأ 
غري  العاملية  اإلنفجارات  أكرب 

النووية«. 
الطاغي  »الشعور  أن  وتابع: 
لدى اللبنانيني هو هذا الشعور 
الكبرية واليت  باخلسارة  اجلامع 
متعددة  بأشكال  تتواصل 
من  العديد  هجرة  إىل  وصوال 

أبناء الوطن!«. 
العامة »أن  وأكد وزير الصحة 
احلاجة تربز يف هذا الزمن للعبور 
وقال:  املعافاة.  مرحلة  إىل 
»ينقصنا يف هذا الظالم نقاط 
اسرتجاع  على  تساعد  مضيئة 

بعض األمل«.
أضاف:« أن من بني هذه النقاط 
افتتحتهما  اللذين  املشروعني 
وزارة الصحة العامة يف غضون 
بإعادة  أشهر واللذين يتمثالن 
املركزيني  تأهيل املستودعني 
واللوازم  واملعدات  لألدوية 
اليابان  من  بدعم  الطبية، 

و«اليونيسف. 
األبيض:«  الوزير  وتابع 
املذكورين  املشروعني  أن 
الصحة  وزارة  إصرار  يعكسان 
هو  التعايف  أن  على  العامة 
للخروج  تنتهجه  الذي  املسار 
من األزمات، واملهم أن لبنان 
ليس وحده يف هذا املسار«. 
إىل  أصدقاءنا  وقال:«إننا جند 
وسفريها  اليابان  سيما  جانبنا 
لبلدنا  صداقته  يؤكد  الذي 
له  حمبته  عن  تكرارا  ويعرب 
على  ومزاياه  جبماله  متغنيا 
اإلجتماعي،  التواصل  وسائل 
كما أن »اليونيسف« من خالل 
الصحة  وزارة  مع  شراكتها 
تقديم  على  تواظب  العامة 
لألطفال  الصحية  اخلدمات 

ودعم املستشفيات«. 
أن  األبيض  الوزير  ورأى 
»لبنان ليس وحيدا، وبإذن اهلل 
ستكون حمنته موقتة! ولنا يف 
من  اخلروج  على  مثال  اليابان 
احملنة وبناء املستقبل املشرق 

سينقل  الذي  العمل  خالل  من 
إىل  فيه  هو  مما  بدوره  لبنان 

مستقبل أفضل!«.
أوكوبو

اليابان يف لبنان  وكان سفري 
قد  أوكوبو  تاكيشي  السيد 
األزمة  خضم  »يف  أنه  الحظ 
لبنان،  يعيشها  اليت  املعقدة 
أنه  الصحي  القطاع  أثبت 
للبالد.  الرئيسي  الشريان 
اليابان  توفر  مل  السبب،  هلذا 
املشاريع  دعم  يف  جهد  أي 
مرونة  تعزيز  إىل  تهدف  اليت 
جهوزيته  ورفع  الطيب  القطاع 
ملواجهة أي حتديات مستقبلية، 
معدات  توفري  خالل  من  سواء 
أو  الصحية،  للرعاية  متطورة 
حتى  أو  البناء،  جهود  دعم 
باأللواح  املستشفيات  جتهيز 
مشكلة  ملواجهة  الشمسية 

إنقطاع الكهرباء املستمر«.
وختم مؤكدا: »ستواصل اليابان 
الوقوف إىل جانب لبنان خالل 
هذه األوقات العصيبة ومتابعة 
الفاعلة  اجلهات  مع  التعاون 
ملواصلة  والدولية  احمللية 
النهوض  اىل  الرامية  اجلهود 

بالبالد«.
بيجبيدر

بدوره، قال ممثل »اليونيسف« 
بيجبيدر:  إدوارد  لبنان  يف 
بريوت  مرفأ  تفجريات  »أدت 
اىل تداعيات كبرية واضطرابات 
الرعاية  نظام  أصابت  مجة 
الصحّية يف لبنان يف الصميم. 
تساهم،  »يونيسف«  و 
بناء  يف  لبنان  بدعم  وبفخر، 
الطبية  مرافقه  تأهيل  وإعادة 
الرئيسية يف الكرنتينا، وبينها 
األولية  الصّحية  الرعاية  مركز 
وسلسلة التربيد وغرف التربيد 
املبنى  تأهيل  وإعادة  وتشييد 
الكرنتينا  ملستشفى  اجلديد 
واللوازم  املعّدات  ومستودع 

الطبية. 
هذه  »أن  بيجبيدر:  أضاف 
إمكانية  ستعزز  املرافق 
الرعاية  خدمات  اىل  الوصول 
الصحية األساسية، ذات اجلودة 
السكانية  للفئات  العالية، 
األطفال،  سيما  ال  الضعيفة، 
كما ستساهم يف األداء الفعال 
يف  الصحية  الرعاية  لنظام 

خمتلف أحناء البالد«.

الصحة تسلمت مستودع الكرنتينا للمعدات 
واللوازم الطبية بعد إعادة تشييده وتأهيله

الوزير األبيض خالل التسلم
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مـقاالت وتـحقيقات

يف خطوة الفتة وخارج سياقات املقاربة اإلسرائيلية للنزاع 
الغازي مع لبنان، أعلنت حكومة العدو، يوم األربعاء املاضي، 
أنها لن تستخرج الغاز من املنطقة املتنازع عليها مع اجلانب 
اللبناني. اخلطوة اليت يراد هلا أن توقف السجاالت واالتهامات 
العام  األمني  لكلمة  استباقية  كخطوة  ُفّسرت  والتهديدات، 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل اليوم )فجر أمس بتوقيت 
سيدني(، وعشية عودة الوسيط األمريكي يف ملف الرتسيم 

عاموس هوكشتني نهاية األسبوع.
بيان  يف  جاء  أنه  اإلسرائيلي  الرمسي  اإلعالن  يف  الالفت 
اخلارجية  ووزير  غانتس  بين  األمن  وزير  عن  مشرتك صدر 
»لرد  وخصص  اهلرار،  كارين  الطاقة  ووزيرة  البيد  يائري 
ولتوضيح  العربية،  التعليقات  يف  ورد  كما  الشبهات«، 
»حقيقة النشاط« يف حقل »كاريش«، مع التشديد على أن 
ال نية لدى تل أبيب خلرق املنطقة املتنازع عليها مع لبنان أو 

التنقيب عن الغاز فيها، ناهيك عن االستخراج.
األربعاء  العربي  اإلعالم  يف  والتسريبات  للتعليقات  وفقًا 
املاضي، فإن أحد أسباب هذا البيان »الشاذ«، الذي شارك 
عن  تصدر  بدأت  اليت  التهديدات  هو  الثالثة،  الوزراء  فيه 
مسؤولني يف حزب اهلل على خلفية وصول املنصة اليونانية 
وقد  جواره.  يف  ومتوضعها  »كاريش«،  حقل  من  بالقرب 
حرص البيان على التشديد على أن املنصة تتموضع يف اجلزء 
اإلسرائيلي من احلدود ويف منطقة خارج أي تنازع حبري مع 
لبنان، على بعد عدة كيلومرتات من »كاريش« وإىل اجلنوب 

منه. 
مع ذلك، أكد البيان أن إسرائيل تنظر إىل هذا احلقل بوصفه 
كاستعدادها  متامًا  حلمايته  مستعدة  وهي  اسرتاتيجيًا  ذخرًا 
هذا  جانب  إىل  لكن،  االسرتاتيجية.  التحتية  بنيتها  حلماية 
التأكيد، دعا إىل »تسريع املفاوضات بني إسرائيل ولبنان 

بشأن احلدود البحرية«، ما يعّد رسالة تهدئة.
وكشف موقع »والال« اإلخباري العربي األربعاء املاضي، أن 
الواليات املتحدة تدفع باجتاه التهدئة ومنع مزيد من املواقف 
األيام  يف  اجلانبني  بني  ساد  الذي  التوتر  من  تزيد  اليت 
األخرية. ونقل عن مسؤول رفيع يف اخلارجية األمريكية أن 
أساسي  بشكل  مهّم  البحرية  احلدود  ترسيم  على  »االتفاق 
متفائلون  وحنن  املنطقة،  يف  واالستقرار  اللبناني  للشعب 
إىل  يستند  اتفاق  حنو  التحرك  على  القدرة  بشأن  حبذر 
وقت  للجانبني يف  املتحدة  الواليات  قدمته  الذي  االقرتاح 

سابق من هذا العام«.
ويبدو أن الواليات املتحدة، ومن خلفها إسرائيل، تراهن إىل 
حد كبري على إمكان التوصل إىل تفاهم ما حول احلد البحري 
مع اجلانب اللبناني، بعدما اقرتب التنقيب اإلسرائيلي كثريًا 
من املنطقة املتنازع عليها، وبعدما وصلت األزمة االقتصادية 
يف لبنان إىل حد غري مسبوق، من شأنه أن يدفع املسؤولني 
اللبنانيني لتجاوز اعتبارات كانت تدفع إىل رفض االتفاقات 
للغاز  »استخراج مشرتك«  وآخرها  واشنطن،  اقرتحتها  اليت 

عرب طرف ثالث.

  إسرائيل معنية بإبعاد نفسها عن إطالق تهديدات وتهديدات مقابلة 
من شأنها اإلضرار بكل قطاعها الغازي

البيان اإلسرائيلي الذي شّدد على أن مهمة املنصة اليونانية 
ووفق  بل  عليها،  املتنازع  املنطقة  خارج  هما  ومتوضعها 
تعبريات بين غانتس، »بعيدًا من اخلط الذي يطالب به لبنان 
)اخلط 29( وإىل اجلنوب منه عدة كيلومرتات«، محل إشارة 

يف اجتاهني:
أواًل، أن ال نية لدى العدو للخرق عرب إجراءات آحادية اجلانب 
متس باحلق الغازي اللبناني، وأنه إذا كانت هناك نيات عدائية 
ابتداًء، وهي فرضية ال ميكن استبعادها، فإن القرار رسا كما 

يبدو على جتميد ورمبا صرف النظر عن نيات كهذه.
ثانيًا، أن إسرائيل معنية، وعلى أعلى املستويات، على إبعاد 
إطالق  عن  اهلل،  حزب  وحتديدًا  اللبنانية،  والساحة  نفسها 
تهديدات وتهديدات مقابلة من شأنها اإلضرار بقطاع الغاز 
يؤدي  الذي  األمر  وتسويقًا،  واستخراجًا  إنتاجًا  اإلسرائيلي 
إىل تداعيات سلبية ال تقتصر على حقل »كاريش«، بل على 
أن  خصوصًا  املتوسط،  يف  الغازية  إسرائيل  منشآت  كل 
لتهديدات حزب اهلل صدقية، وهي تعطي مفاعيلها حتى من 

دون االضطرار إىل تنفيذها الحقًا.
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اهلل: نصر  كالم  تستبق  إسرائيل 

من  الغاز  نستخرج  لن 
عليها املتنازع  املنطقة 

يحيى دبوق

إنها الّساعة الواحدة والّربع من ظهرية يوم الواحد والعشرين من 
شهر آذار من عام 1994. يوم عيد األم. كان يوم تدريس عادّي 
الّساعة  عند  املدارس  إنتهى وقته يف بعض  النبطّية،  مدينة  يف 
الواحدة، خرج التالمذة من صفوفهم ليلتحق كّل باحلافلة اخلاّصة 
لنقله إىل منزل ذويه، وكّل واحد منهم حيمل ألّمه هدّيته املتواضعة 
مع  عاما(   13( زينب سليمان  خرجت  معنوّيا.  الغاليةالّثمن  مادّيا، 
أختها كرم وأخويها خضر وقاسم، خرجت بيدها وردة بيضاء نقّية 
بنقاء وبراءة طفولتها، تسبقها ورفاقها إىل احلافلة خطوات الّلهفة 
والّشوق للوصول إىل منزل ذويهم، ليقّدموا ألّمهم هدّية عيدها.

يكتمل عدد تالمذة احلافلة )30 تلميذ وتلميذة(، لتنطلق معتناغم 
أصواتهم اليت ترتاقص فرحا مع بعضها، على وقع ضحكات الرباءة، 
وتعابري الفرح، وعالمات احلياة املمزوجة بالرباءة واحليوّية. تسلك 
عقارب  مع  لتلتقي  النبطّية،  مدينة  إحدى شوارع  كعادتها  احلافلة 
التالمذة  فرح  يزداد  ظهرا.  الثالثني  والدقيقة  الواحدة  الّساعة 
األطفال مع اقرتاب وصوهلم إىل منازهلم، يرتفع صوت ضحكات 
براءتهم، تزداد تعابري الفرح على وجوههم الندّية، ليخرق املشهد 
على حني غّرة، صوت مألوف يف املكان، دخيٌل فيالزمان، قلب 
صراخ،  إىل  الّضحكات  صوت  حمّوال  عِقب،  على  رأسا  املشهد 
عشرات  بني  من  إسرائيلّية  قذيفة  صوت  وبكاء!إّنه  وعويل، 
مدينة  أحياء  على  الّلحظة  تلك  العدّويف  مدفعّية  القذائف،أطلقتها 
النبطّية.صوت تلك القذيفة دّوى يف أرجاء املدينة، فارضا رعبه 
على غريه من األصوات، ترافقه غيمة سوداء حجبت كّل ما ميكن 
رؤيته يف املكان.مل يكن أحد يعلم حقيقة ما جرى، حّتى التالمذة 
األطفال جهلوها لرباءتهم، إاّل أّنهم أحّسوا باملوت األسود املختلط 
بالدماء واألشالء حيوم بينهم، وحيملق إىل وجوههم، ليخطف أربعة 
منهم، وجيرح ما يربو على العشرة. تالشى صوت الغدر، وإجنلت 
سحابة املوت القامت، خمّلفة وراءها مشهدا مل يكن جديدا على عدّو 
غاشم امتهن فنون الغدر، والقتل، وارتكاب اجملازر حبّق األبرياء 
والغدر،  القتل  سحابة  إجنلت  والّنساء.  والّشيوخ،  األطفال،  من 
تاركة بصمات الدّم األمحر القاني على وردة حياة بيضاء، حتتضن 
يد زينب، شهيدة جاثية على ركبتيها، حتت أحد مقاعد حافلة املوت 

الغادر، لكأنها توّدي صالة العاشقني الواهلني.

الجيش والشـّعب واملقاومة
حتت عنوان »»العدو االسرائيلي ينشر صورًا للشهيد هادي حسن 
نصراهلل«، نشر أحد املواقع االخبارية اللبنانية خربا جاء يف مضمونه: 
»نشر اعالم العدو االسرائيلي عددا من الصور للشهيد هادي نصر 
اهلل، جنل االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل. واستشهد 
نصراهلل يف معركة جبل الرفيع يف الثاني عشر من ايلول 1997، 
مع  اللبناني  واجليش  اللبنانية  للمقاومة  مشرتكة  مواجهات  بعد 
جنوب  يف  عربصاليم  بلدة  باجتاه  متقدمة  إسرائيلية  احتالل  قوة 
لبنان، إىل جانب رفيقيه علي كوثراني وهيثم مغنية. واستشهد 
املالزم  بينهم  اللبناني  اجليش  من  عناصر  ست  املواجهات  يف 
أّول الشهيد جواد عازار. أسرت جثيت الشهيدين هادي نصر اهلل 
وعلي كوثراني، واخذتا إىل مستشفى مرجعيون ثم إىل فلسطني 
احملتلة. مع االشارة اىل ان لبنان استعاد جثة الشهيد نصر اهلل 
بتسليم  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  حني   1998 حزيران   26 يف 
لبنانيًا )بينهم  لبنانيني وإطالق سراح 60 أسريًا  40 جثة لشهداء 
10 معتقلني كانوا حمتجزين يف السجون اإلسرائيلية يف فلسطني 
احملتلة و50 آخرين من معتقل اخليام(، ...وباملقابل سلم حزب اهلل 
رفات الرقيب الصهيوني إيتامار إيليا من وحدة الكوماندوس يف 
سالح البحرية يف القسم العسكري يف مطار اللد والذي قتل مع 
11 ضابط وجندي إسرائيلي آخرين من الكوماندوس البحري خالل 

مهمة خاصة يف لبنان يف عملية انصارية«.

املقاومة ومعادالت القوّة
أوردت احدى الصحف اللبنانّية خربا يف الّصفحة الّثالثة من عددها 
الّصادر نهار اجلمعة يف 25 حزيران 1999 جاء فيه: »بدأت اسرائيل 
منذ مساء أمس بشّن عدوان هو األوسع واألعنف على لبنان منذ 
والربي  والبحري  اجلوي  السالح  مستخدمة   96 عام  نيسان  عدوان 
ومستهدفة املناطق السكنية واهدافا حيوية من جسور وخطوط توتر 

عال وحمطة كهرباء اجلمهور«.
اجلليل  بقصف  الليل  من  متأخر  وقت  يف  املقاومة  ...ورّدت 
تنهال  بدأت  اليت  الصواريخ  بعشرات  االسرائيلية  واملستعمرات 
اعتبارا من الساعة احلادية عشرة والثلث على دفعات حيث احصي 
اطالق اكثر من 80 صاروخا حتى منتصف الليل ما ادى اىل مقتل 

اسرائىليني واصابة عدد آخر جبراح.
وكانت املقاومة قصفت بالصواريخ على اربع دفعات نهار وعصر 
امس اجلليل ومستعمرة كريات مشونة ردا على االعتداءات االسرائيلية 

املتكررة على املدنيني ما ادى اىل جرح 5 اسرائىليني«...

لننزع سالح املقاومة... ولكن
يستقبلن  ال  أن  لألّمهات  يكفل  من  ولكن  املقاومة  فلننزع سالح 
أطفاهلن جثامني مقّطعة األشالء، ُتلّف نعوشهم بعلم املوت، وُتعّلق 
نورهم، ويف  من  إاّل  املطفأة  الطرقات  إنارة  أعمدة  على  صورهم 
وعناوين  واجلرائد،  الّصحف،  أمساؤهم  وتتصّدر  العاّمة،  الّساحات 

ولـكن! املـقاومة..  سـالح  فلـننزع 
أمني صفا 

وشرائع  الطفولة،  حقوق  حمافل  عن  مغّيبة  األخبار،  نشرات 
اإلنسانّية، وقرارات جملس األمن.فلننزع سالح املقاومة ولكن من 
يكفل ألطفالنا وأجيالنا أن ينعموا برغد العيش وهنائها، وحيصلوا 

على أبسط حقوقهم يف األمن واألمان، والطمأنينة واإلطمئنان.
فلننزع سالح املقاومة ولكن من يساند جيشنا، ويكون له العون 
اليت  األسلحة  وامتالك  نفسه،  محاية  من  حّتى  املمنوع  والعضد، 

تكفل له ولشعبه ووطنه احلماية املالئمة.
فلننزع سالح املقاومة ولكن من حيمي شعبنا، أرضنا، حبرنا، جّونا، 
حدودنا، مرافقنا، بنيتنا التحتّية، وثرواتنا البشرّية والطبيعّية، مع 

ضمان حّقنا يف اإلستفادة منها.
األرض  حترير  محاية  لنا  يضمن  من  ولكن  املقاومة  سالح  فلننزع 
واألسرى، وإجناز حتويل العني اليت ال تستطيع أن تقاوم املخرز، 

إىل املخرز بعينه.
الكرامة،  معه  ُتنتزع  أن  من  حذاري  ولكن  املقاومة  سالح  فلننزع 

والّشرف، والّسيادة، وعّزة النفس واإلباء.

يف العام 1988، توجه املمثل االمريكي سيلفسرت ستالون اىل تل 
ابيب واماكن اخرى لتصوير اجلزء الثلث من سلسلة افالم »رامبو« 
الشهري، ها هو  الفيلم  اجناز  عامًا على  اليوم، وبعد 34  الشهرية. 
ممثل امريكي آخر يأتي من بوابة  اسرائيل ّية امنا بلباس دبلوماسي 
االسرائيليون  واملسؤولون  عليها  لبنان   توافق  اليت  الشخصّية  وهو 
به  آموس  عنينا  املتحدة ،  مع  االمم  بينهما  الوصل«  »صلة  ليكون 
هوكشتاين . حني جال هذا املبعوث بني  بريوت  وتل ابيب لتقريب 
وجهات النظر بني الطرفني، مل يستطع حتريك املياه الراكدة، ولو 
انه استطاع ترك بعض املواد اخلالفّية تربز لتجد طريقها اىل التفاعل، 
وليكون االمر مبثابة »جس نبض« ملا ميكن ان تكون عليه االمور يف 

حال تقرر تسريع اخلطوات.
سفينة  باستقدام  االسرائيلّية  اخلطوة  ان  يصدق  ان  الحد  ميكن  ال 
»اينرجني باور« اىل حقل كاريش، كانت بنت ساعتها وانها خرجت 
من رحم التفكري باملصاحل االسرائيلّية فقط ال غري، اذ يبدو واضحًا 
ان القرار مّتخذ من قبل وكان ينتظر ساعة الصفر، الّن االمور راوحت 
مكانها لفرتة طويلة، والن لبنان حتديدًا ميكنه ان يكون وبسهولة، 

»مقربة« أي عملّية تفاوض على أي موضوع يتم طرحه.
االعالم  معها  وحترك  التنقيب،  باخرة  ومعها  اسرائيل  حتركت   
االسرائيلي الذي أوحى وكأن عملية التنقيب واستخراج  الغاز  و النفط  
باتت مسألة ساعات قليلة فقط، فيما الواقع يشري اىل انه حتى ولو 
كانت االمور تسري بسالسة ومن دون اي معوقات، فإن العمل حيتاج 

اىل اشهر.
ولكن املفاجأة كانت يف رّدة الفعل اللبنانّية، وكان اقسى ما مت اختاذه 
هو التحدث ع االمم املتحدة و الواليات املتحدة  ملنع التصعيد من جهة، 
واستعجال ارسال هوكشتاين اىل لبنان العادة احياء املفاوضات من 
حّد  اىل  »الشعبيون«  النواب  غرابة هو تصعيد  واالكثر  اخرى،  جهة 
التلويح باحلرب وضرب اسرائيل، فيما  حزب اهلل  والقوى الداعمة له 

انتظرت وآثرت الرتّيث واعتماد اخلطاب العقالني.
انقالب االدوار هذا، قلب مفاهيم كثرية، واّدى اىل استقراء عدم 
رغبة حقيقّية يف التصعيد والدخول يف حرب على شاكلة ما شهدته 
املواجهة بني اوكرانيا وروسيا، مع التشديد على اّن احدًا يف الداخل 
او اخلارج ال يرغب يف اندالعها، وال قدرة له على ادارة مثل هذه 
»املصيبة« يف الوقت الراهن، ليأتي كل التهويل والتهديد من باب 
الضغوط فقط. من هنا، كان املخرج االنسب لكل هذه املعضلة، 
املفاوضات  »رامبو«  دور  ليلعب  لبناني،  بطلب  هوكشتاين  عودة 
ويلقي بدلوه يف مسألة الرتسيم، ويفرض احلصول على رّد واضح 
لذلك،  »اينرجني«.  السفينة  ضغط  حتت  اللبنانيني،  من  وصريح 
اللبنانيني كي يعطوا اجلواب  للمسؤولني  مل يعد هناك من مهرب 
الشايف، علمًا انه مهما كان هذا اجلواب، فسيجد من يعارضه بشّدة 

يف الداخل ويرّحب به حبرارة يف اخلارج.
 انطالقًا من هنا، تأتي عودة هوكشتاين على وقع استمرار املماطلة 
االمريكية يف استجرار الغاز والنفط عرب االردن وسوريا، على الرغم 
من كل التطمينات والتأكيدات اليت اعطيت منذ حنو سنة على لسان 
واقع،  اىل  السيناريو  حتويل  مّت  ما  واذا  االمريكيني،  املسؤولني 
الصعد  على  معّينة  تسويات  مقابل  ليبدأ،  يتأخر  لن  الرتسيم  فإن 
اللبنانيون من  االقتصادّية والّسياسية حتمًا، وسرعان ما سيتحول 
معارضني ورافضني، اىل متسابقني لنيل املديح والثناء على ادخال 
املمكنة  الطرق  بكل  واستثمارها  النفطّية،  الدول  نادي  يف  لبنان 
والكالم  االوهام  من  املزيد  اللبنانيني يف  الغراق  عليها  والتعويل 
املعسول غري القابل للتنفيذ، حول رفاهية العيش واعادة النهوض 
والتعايف وبناء مستقبل اكثر اشراقًا، مع تأكيد مبنع اهلدر واستنزاف 

االموال بطريقة عشوائية... مهما كان الثمن.

بسيناريو  يعود  املفاوضات  رامبو 
ئيلي سرا ا
طوني خوري
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خدماتها  بكل  كاملة  مدينة  على  استوىل  من 
ومنافعها وعقاراتها، لن يتوّرع عن ممارسة الغّش 
على  الزبائن  حتفيز  بهدف  املالية  البيانات  يف 
االستثمار يف أسهم ال تتطابق قيمتها الفعلية مع 
قيمتها السوقية. فالبيانات املالية اليت أصدرتها 
شركة »سوليدير« عن األشهر الستة األوىل من 
2021 ال تطابق معايري احملاسبة الدولية وال سيما 
املعايري املخّصصة للتعامل مع اقتصادات تعاني 
من تضّخم مفرط مثل اقتصاد لبنان، بل تظهر 

وضعًا ماليًا مغايرًا للواقع.
خلص تقرير مدقق احلسابات »ديلويت - أرنست 
البيانات  يف  سليب  رأي  تقديم  إىل  يونغ«  أند 
املالية لشركة »سوليدير« عن الفرتة املنتهية يف 
حزيران 2021، مشريًا إىل أنه بسبب املالحظات 
املهّمة، فإن البيانات املالية مل يتم إعدادها من 
مجيع النواحي اجلوهرية بشكل يتناسب مع معايري 
 »29 IAS« املعيار  سيما  وال  الدولية،  احملاسبة 
الذي حيّدد خطوات إعداد البيانات يف االقتصادات 

املصابة بالتضّخم املفرط مثل لبنان.
اليت  املهّمة  املالحظات  هذه  إىل  التقرير  وأشار 

دفعته إىل تقديم هذا الرأي السليب، وهي:
- مبا أن العملة الوظيفّية اليت تستخدمها الشركة 
مفرط«  »تضّخم  من  تعاني  اللبنانية(  )اللرية 
كان على الشركة أن حتّضر بياناتها املالّية على 
أساس معايري IAS 29 وهو معيار »إعداد التقارير 
املالّية يف االقتصادات ذات التضّخم املرتفع«. 
الختلفت   29  IAS معايري  الشركة  استخدمت  لو 

النتائج يف البيانات املالّية بشكل كبري.
- استخدمت الشركة سعر الصرف الرمسي )1500 
البيانات  عملة  بني  للتحويل  دوالر(  لكل  لرية 
الوظيفية  العملة  وبني  بالدوالر،  املقّومة  املالية 
كانت  العمليات  وقت حصول  لكن يف  باللرية، 
الدولة قد استحدثت عددًا من أسعار الصرف مل 

تأخذها التقارير املالّية للشركة يف االعتبار.
- ذكر تقرير األرباح واخلسائر أن الشركة خسرت 
بسبب أسعار الصرف حنو 20 مليون دوالر بسبب 
 7.7 بقيمة  خارجّية«  سيولة  على  »االستحواذ 
مليون دوالر. مل تستطع الشركة املدّققة أن جتد 
أدّلة كافية على حقيقة هذا األمر، ومل تستطع أن 
حتّدد إذا كان من الضروري إجراء أي تعديالت 

على هذا السجّل.
املصرفّية«  واحلسابات  »النقد  حساب  يذكر   -
أنه لدى الشركة 94 مليون دوالر يف املصارف، 
هذه  يف  متوّقعة  خسائر  مليون   15 هناك  وأن 
احلسابات )يف كانون األول 2020 كانت اخلسائر 
املتوّقعة يف هذا احلساب 13 مليون دوالر(، أي 
أن الشركة مل تعّدل اخلسائر بشكل مناسب مع 

األوضاع املصرفّية اليت حدثت يف تلك الفرتة.
االستثمارات  حساب  املالية  البيانات  تشمل   -
يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة. هذا 
 Beirut Waterfront« احلساب يشمل استثمار يف
Development« وهو مشروع مشرتك يتم احملاسبة 
عنه بطريقة حقوق امللكية، باإلضافة إىل قرض 
مليون دوالر. مل جتد   8.2 بقيمة  املشروع  هلذا 
ملعرفة  األدّلة  من  يكفي  ما  املدّققة  الشركة 
 Beirut« القيمة احلقيقّية هلذا االستثمار يف شركة
تستطع  بالتالي مل   ،»Waterfront Development

أن حتدد التعديالت الالزمة هلذا احلساب.
مدققو  كان  وإن  التقرير،  يعرضها  اليت  األدلة 
وفق  معها  التعامل  على  جمربين  احلسابات 
إجيابي،  )رأي  املعتمدة  التصنيف  مستويات 
إىل  صراحة  تشري  أنها  إال  سليب...(،  متحّفظ، 
ما هو أبعد من الرأي السليب، وتكشف بوضوح 
سوليدير  بيانات  يف  وتالعب  غّش  وجود  عن 
أزمة  بوجود  يتعلق  ال  التالعب  وهذا  املالية. 
اقتصادية متنع الشركة من  مصرفية –  نقدية – 
بوجود  بل  معقولة،  أو  شفافة  حسابات  تقديم 
احلقوق  أصحاب  عن  احلقائق  إخفاء  يف  رغبات 
يف  الراغبني  واملستثمرين  األسهم  حاملي  من 
أو املندفعني لشراء هذه  شراء أسهم الشركة، 
األسهم باعتبار أن هلا قيمة سوقية وقّوة شرائية 
أسهم  مثل  األخرى،  االستثمار  أدوات  من  أعلى 
هو  الواقع  اليوروبوندز…  سندات  أو  املصارف 
أن الشركة لديها قدرة على إخفاء هذه احلقائق 

الـزبائن تـغّش  سـوليدير   
محمد وهبة

تصوير هيثم املوسوي
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اهلاربني  املودعني  استقطاب  بهدف  وحتويرها 
من جحيم املصارف ليقعوا يف جحيم »سوليدير« 

واالستثمار بأسهمها.
20 مليون دوالر هي قيمة خسائر »سوليدير« من 

عمليات القطع يف 6 أشهر
سهم  عن  اليوروبوندز  سند  ميّيز  الذي  فما 
سوليدير طاملا أن االثنني جيري التعامل معهما 
بسعر وهمي وسعر فعلي يقتطع منه أكثر %85 
يتم  املثال،  سبيل  فعلى  االمسية.  قيمته  من 
تسعري سعر سوليدير بنحو 40 دوالرًا حمّليًا، أي 
اليوروبوندز  وسند  نقدًا،  دوالرات   5 يعادل  ما 
مسّعر بقيمة 100 دوالر لكن قيمته السوقية ال 
ومماثلة  واحدة  اخلسارة  دوالرًا.   13 على  تزيد 

خلسارة الوديعة يف املصرف.
أصاًل، سهم سوليدير مل حيقق الكثري من العوائد 
من  القانون  بقّوة  ومتكينها  الشركة  إنشاء  منذ 
االستيالء على وسط مدينة بريوت واحتكار أرضها 
وبيعها...  وتطويرها  عليها  واخلدمات  وهوائها 
نصيب  يبلغ  مل  األوىل  الـ25  السنوات  فخالل 
السهم أكثر من 8 دوالرات. وارتفاع سعر سهم 
»سوليدير« إىل أكثر من 40 دوالرًا ليس سوى 
»أكذوبة« مارستها الشركة من خالل شراء كمية 
كما  دوالر،  مليون   32 بقيمة  األسهم  هذه  من 
هو ظاهر يف التقرير املالي. فهي مجعت أسهم 
الشركة من البورصة بهدف رفع سعرها وإظهار 
قيمتها الدفرتية. لكن هل هذا السعر هو حقيقي 

فيما هو مسّعر بالدوالر احملّلي؟
 – »ديلويت  تقرير  يف  واضح  هو  ما  حبسب 
بهذا  الوثوق  ميكن  ال  فإنه  يونغ«،  أند  أرنست 
السعر، كما أنه ال ميكن الوثوق بأن قيمة ختمني 
األصول تبلغ 1.98 مليار دوالر. فمن هي اجلهة 
احملادية اليت أجرت تقييمًا ألصول »سوليدير«، 
وهل هي خمّمنة بالدوالرات الطازجة »الفريش« 
أم »احمللية«؟ وال يقتصر األمر على ذلك، إذ إن 
الثالث  السنوات  خالل  تهاوت  العقارات  أسعار 
املاضية من دون أن يرتك ذلك أثرًا واسعًا على 
ختمينات أصول »سوليدير«، وهو أمر مستغرب 
جدًا ومثري للريبة ألي شخص لديه إملام بدائي 

بالبيانات املالية.
فعلته  الذي  الوحيد  األمر  هو  هذا  يكن  ومل 
خسارة  املالية  نتيجتها  لتصبح  »سوليدير« 
الستة  األشهر  يف  دوالر  مليون   22.2 بقيمة 
مؤونات  كّونت  إنها  إذ   ،2021 عام  من  األوىل 
دوالر  مليون   93.2 بقيمة  متوقعة  خسائر  على 
وجرى متويل هذه املؤونات من مبيعات األراضي 
حصلت  اليت  الدفعات  ومن  نفسها،  الفرتة  يف 
عليها الشركة من مبيعات سابقة. لكن بأي عملة 
الدوالر  األراضي؟ بعملة  »سوليدير« هذه  باعت 
أو  املصارف(  يف  احملجوزة  )الدوالرات  احملّلي 
بعملة الدوالر الطازج؟ وما يعّزز الشكوك بوجود 
الشركة  بأن  يقّر  احلسابات  مدقق  أن  التالعب، 
خسائر  أي  القطع،  فروقات  خسائر  عن  صّرحت 
 20.6 بقيمة  العملة،  تبديل  عمليات  من  ناجتة 
مليون دوالر يف أول ستة أشهر من عام 2021، 
بينما مل تكن هذه اخلسائر تزيد على 1.5 مليون 
دوالر يف الفرتة نفسها من عام 2020. ويضاف 
إىل ذلك، أن الشركة شطبت من مبيعات سابقة، 
عائد  دوالر  مليون   30.3 مبلغ  تسوية،  ومبوجب 

لزبونني فقط.
  22.2 مليون دوالر هي قيمة خسائر سوليدير لغاية 

حزيران 2021
لكن السؤال احملوري هو اآلتي: بأي عملة تكّونت 
احتار  اليت  األسئلة  من  الكثري  مثة  املؤونات؟ 
تقريره،  يف  عنها  التعبري  يف  احلسابات  مدّقق 
أو أنه مل جيّد هلا جوابًا بشكل نهائي، أو أخفى 
اجلواب الفعلي ألنه خيالف املعايري الدولية إلعداد 
التقارير املالية واحملاسبية، بالتالي اكتفى برفع 
مسؤوليته عنها والقول إن هناك خطأ ما حصل. 
املعيار  تطبيق  امتناعها عن  بأن  تزعم  فالشركة 
»IAS 29« مرّبر ألن تطبيقه مرتبط بصدور مؤّشر 
املركزي(،  اإلحصاء  إدارة  )تصدره  لألسعار 
وال  دقيق«  »غري  بالتحديد  املؤّشر  هذا  وألن 
يتيح للشركة تطبيق املعيار بشكل مناسب، لذا 
»الرمسي«.  الصرف  سعر  تطبيق  إبقاء  قّررت 

اخلطأ  هامش  أن  الشركة  قّررت  أوضح،  مبعنى 
يف مؤّشر األسعار الصادر عن اإلحصاء املركزي 
هو  هائل،  سنوي  مبعدل  تضخمًا  سّجل  والذي 
الدوالر  أكرب بكثري من هامش اخلطأ من تسعري 

بـ1507.5 لرية! هذه املقاربة تدّل على أن عبقرية 
»سوليدير« يف التالعب، ال ميكن قياسها يف أي 
مؤّشر معروف، لكن سكوت مدقق احلسابات عن 

هذا االستنتاج ليس فيه من العبقرية بشيء.

انتصرت! أنا  العشرين:  جملموعة  السنيورة 
لينا فخر الدين

ينفخ الرئيس فؤاد السنيورة الروح يف »جمموعة 
العشرين« كلما سنحت له فرصة. الشخصيات 
السنية اليت التقت قبل سنوات رفضًا للتسوية 
الرئاسية وانتقادًا لدخول الرئيس سعد احلريري 
انسحاب  رغم  فرتة،  كل  تزال جتتمع  ال  فيها، 
كالرئيس متام وسالم  منها  الشخصيات  بعض 
والوزير السابق نهاد املشنوق والنائب السابق 
عّمار حوري... فضاًل عن حتّول هؤالء من وزراء 

ونواب إىل وزراء ونواب سابقني.
ضّخ  النيابية،  االنتخابات  إىل  الدعوة  مع 
اليت  »اجملموعة«  شرايني  الدماء يف  السنيورة 
بعض  غياب  ويف  برئاسته  اجتماعاتها  كّثفت 
فيما كان الفتًا حضور  األساسيني«،  »أركانها 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ  اجلمهورّية  مفيت 
الحقًا  يتجّنبها  أن  قبل  االجتماعات  هذه  بعض 

لعدم إثارة غضب احلريري.
يف البداية، رّكزت اجتماعات »السادات تاور« 
على كيفية خوض االنتخابات بعد قرار احلريري 
عدم  على  احلرص  مع  فيها،  مشاركته  تعليق 
املادي  اخلليجي  الدعم  وناقشت  استفزازه، 
شّكلها  اليت  تواجه«  »بريوت  لالئحة  واملعنوي 
قباني،  خالد  السابق  الوزير  برئاسة  السنيورة 
وتطّرقت إىل أدق التفاصيل حول وجهة األموال 

اخلليجّية وكيفية إنفاقها.
بعيدًا  ذهب  بأنه  السنيورة  استشعر  وعندما   
إليه  أوفد  يف استفزاز رئيس تيار املستقبل، 
مبعوثًا )ترّدد أنه نقيب الصحافة عوني الكعكي( 
إىل اإلمارات العربية املّتحدة، حاماًل إليه تأكيدًا 
بأن قرار املشاركة يف االنتخابات ليس موّجهًا 

ضّده شخصيًا.
إىل  نقل  السنيورة  أن  املصادر  تؤّكد  هنا،   
أعضاء »جمموعة العشرين« جوًا مغايرًا ملا مسعه 
موفده من احلريري، مؤّكدًا هلم أّن رئيس تيار 

املستقبل مبتعد بغري إرادته بل ُطلب منه ذلك، 
السنيورة،  وبني  بينه  شخصيًا  خالف  ال  وأن 
»بريوت  الئحة  دعم  بضرورة  اجملتمعني  ليقنع 

تواجه«.
دعا  النيابية،  االنتخابات  نتائج  صفعة  بعد 
اجتماع  إىل  عجل،  على  »اجملموعة«،  السنيورة 
أيام. حبسب بعض  تاور« قبل  »السادات  يف 
الرئيس«  »دولة  استهلك  اللقاء،  حضروا  من 
منّوهًا  اللقاء  بداية  يف  ساعة  نصف  من  أكثر 
بشخصه وبعمله السياسي، ومل يتوقف إال بعدما 
انهالت عليه األسئلة عن سبب خسارة االنتخابات 
وكيف ُأنفقت األموال اخلليجّية، وعن سبب عدم 
التنسيق بني أعضاء الالئحة والفوضى العارمة 
يف املاكينة االنتخابية، عدا عن ضعف الدعاية 
واإلعالن. وجاءت الصدمة عندما قال السنيورة 
يف  منتصرًا  نفسي  أعترب  »أنا  اآلن:  بالفم 
تلّقاها  اليت  األموال  أن  وتأكيده  االنتخابات«، 
لدعم الالئحة »مل تأِت من اخلليج، بل من جمموعة 
ضمنيًا  عتبًا  احلاضرون  ومسع  األصدقاء«.  من 
من السنيورة على املفيت دريان الذي مل يعمل 
ملصلحة الالئحة كما كان منتظرًا، وهذا ما بدا 
واضحًا من تصويت كثري من املشايخ ضّد الئحة 

»بريوت تواجه«.
ولدى سؤال قباني عن اللقاء، أّكد أن »اجتماعات 
جمموعة العشرين غري مرتبطة باالنتخابات حصرًا، 
إذ مل نتوقف عن حضور االجتماعات اليت كانت 
نافيًا أن يكون  أو شهرين«،  حتصل كل شهر 
السنيورة قد أرسل موفدًا إىل احلريري. فيما أّكد 
الكعكي، وهو عضو يف »اجملموعة«، لـ«األخبار« 
أن العالقة بني السنيورة ودريان »طبيعية وال 
عتب بينهما، بل العكس هو الصحيح، وخصوصًا 
أن مساحته كّثف دعواته ألهالي بريوت للمشاركة 

يف االنتخابات«.
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فيه  حتاول  الذي  الوقت  يف 
السيطرة  األسرتالية  احلكومة 
ثبت  احملروقات،  أسعار  على 
الوقود  رسوم  خفض  تأثري  أن 

قصري األمد.
طوياًل  وقًتا  األمر  يستغرق  مل 
حتى تالشت فائدة خفض رسوم 
أسعار  ارتفاع  بسبب  الوقود 
الدوالر  وضعف  العاملية  النفط 
على  يؤثر  الذي  األسرتالي 

الواردات البرتولية.
يف الوقت الراهن، يقوم سائقو 
لكل  دوالر   2 بدفع  املركبات 
من  الرغم  على  أخرى،  مرة  لرت 
النصف  إىل  الضريبة  ختفيض 
ملدة ستة أشهر كجزء من حزمة 
املعيشة  تكلفة  ارتفاع  مواجهة 
دوالر  مليار   8.6 قدرها  البالغ 
ضمن آخر ميزانية فدرالية لوزير 
فريدنربغ  جوش  السابق  اخلزانة 

يف 29 مارس/أذار املاضي.
كبري  أوليفر،  شاين  يوضح 
 AMP االقتصاديني يف مؤسسة
الضوء على  أن نسلط  أنه جيب 
كيف تالشت فائدة سياسة خفض 
التقلبات  بسبب  الوقود  ضريبة 

يف سوق النفط والبنزين.
»اآلن  موضحا:  أوليفر  وقال 

بعد ارتفاعها مرة أخرى: ملاذا فشلت سياسة خفض 
رسوم الوقود يف السيطرة على أسعار احملروقات؟

فقدت  حمدودة،  أدوات  لدينا 
اإليرادات   ATO هيئة الضرائب 
اليت كان ستجمعها وسيكون من 
ربع  يف  زيادتها  حًقا  الصعب 

سبتمرب/أيلول املقبل«.
األصوات  فرز  استمرار  مع 
يوم  الفيدرالية  االنتخابات  خالل 
فريدنربغ  خسارة  ومع  السبت 
ملقعده الفيكتوري، تقول حكومة 
حزب العمال إنها ال تنوي متديد 
التخفيضات الضريبية إىل ما بعد 

سبتمرب القادم.
األسرتالي  املعهد  تقرير  أظهر 
املاضي  األسبوع  يف  للبرتول 
أن املعدل الوطين قد ارتفع إىل 
االرتفاع  وهو  للرت،  سنًتا   185
التوالي  على  الرابع  األسبوعي 
بعد اخنفاضه إىل متوسط   166.3 
أبريل/ منتصف  يف  للرت  سنًتا 

خفض  بعد  املاضي  نيسان 
الرسوم.

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
ثقة  معدالت  فيه  استقرت 
من  أسابيع  بعد  املستهلك 
بشأن  خماوف  بسبب  الرتاجع 
لكن  املعيشة،  تكاليف  ضغوط 
وزير اخلزانة اجلديد جيم تشاملرز 
يرتفع  قد  التضخم  أن  من  حذر 

أكثر.
أدى تشاملرز اليمني الدستورية 
حصل  أن  بعد  االثنني  يوم 
أقلية  حكومة  على  العمال  حزب 
يف  األصوات  فرز  انتهاء  حتى 
يوم  الفيدرالية  االنتخابات 
من  إحاطات  وتلقى  السبت، 
يف  اخلزانة  وزارة  مسؤولي 
الوضع  حول  املاضيني  اليومني 

االقتصادي للبالد.
الفكرة  إن  تشاملرز  ويرى 
السائدة أن حزب العمال تسلم 
وضعا اقتصاديا ممتازا سيكون 
أسوأ  خضم  يف  مفاجأة  مبثابة 
زيادة  معدل  يف  ختفيضات 
األجور احلقيقية منذ أكثر من 20 

عاًما.
وقال تشاملرز لراديو ABC يوم 
الثالثاء »ال فائدة من اجملامالت 
وضع  هذا  املصطنع،  والكالم 
عن  ورثناه  خطري  اقتصادي 
احلكومة  يف  املسؤولني 

السابقة«.
موضحا  تعليقه  تشاملرز  واختتم 
اآلن  لديك  يتغري،  سوف  »ما 
تكاليف  ضغوط  تتفهم  حكومة 
خطة  ولديها  هذه  املعيشة 

للتعامل معها مبرور الوقت.«.
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فصل  يف  الطلب  تزايد  أدى 
واالنقطاع  الطاقة  على  الشتاء 
الطاقة  حمطات  يف  املفاجئ 
اليت تعمل بالفحم ونقص الغاز 
إىل  أوكرانيا  يف  احلرب  بسبب 
والكهرباء  الغاز  أسعار  ارتفاع 

يف معظم أحناء أسرتاليا.
ديفيد  الوطنيني  زعيم  رد  وقد 
تصرحيات  على  ليتلرباود 
السابقة  االئتالف  حكومة  بأن 
الطاقة  أزمة  عن  جزئيا  مسؤولة 

اليت تضرب أسرتاليا.
إن  بوين  كريس  الوزير  قال 
كينغ   مادلني  املوارد  وزيرة 
مع  حمادثات  بالفعل  أجرت 

شركات الغاز األسرتالية.
فصل  يف  الطلب  تزايد  وأدى 
واالنقطاع  الطاقة  على  الشتاء 
الطاقة  حمطات  يف  املفاجئ 
اليت تعمل بالفحم ونقص الغاز 
إىل  أوكرانيا  يف  احلرب  بسبب 
والكهرباء  الغاز  أسعار  ارتفاع 

يف معظم أحناء أسرتاليا.
وقد صرح وزير الطاقة كريس 
إىل  االئتالف  »افتقار  أن  بوين 
للسياسة«  متماسك  عمل  إطار 
اليت  التسع  السنوات  خالل 
يف  ساهم  السلطة  يف  قضاها 
املصنعني  تواجه  اليت  األزمة 

واألسر األسرتالية.
أجندة  صنداي  لربنامج  وقال 
»إنهم  نيوز  سكاي  لشبكة 
احلرب  عن  مسؤولني  ليسوا 
على  أثرت  واليت  أوكرانيا  على 
أو  العاملية  التوريد  سالسل 
فيضانات معينة وال سيما مناجم 

الفحم«.
هو  عنه  مسؤولون  هم  »ما 
االفتقار إىل نظام قوي وهذا مل 

جيّهز بالدنا حًقا هلذه األزمة«.

احلكومة اجلديدة تتهم االئتالف باملسؤولية 
عن أزمة الطاقة وزعيم حزب الوطين ينفي

مسؤولية  ينفي  ليتلرباود  لكن 
أزمة  عن  السابقة  احلكومة 

الطاقة.
 :ABC's Insider وقد قال لربنامج
»الرافعة الوحيدة اليت مل يتمكن 
هي  سحبها  من  بوين  كريس 
إىل  والتحدث  اهلاتف  مساعة 

شركات الغاز«.
إن  عن  كشف  بوين  ولكن 
كينغ  مادلني  املوارد  وزيرة 
مع  حمادثات  بالفعل  أجرت 
وإنه  األسرتالية  الغاز  شركات 
سيجتمع مع نظرائه يف الواليات 

واألقاليم هذا األسبوع ملناقشة 
هذه املسألة.

كما أكد أن مشغل سوق الطاقة 
بتنشيط  قام  قد  األسرتالي 
ملواجهة  الغاز  إمدادات  ضمان 
الواليات  يف  النقص  بعض 

اجلنوبية الشرقية.
شركات  قول  من  الرغم  على 
قدرة  أي  متلك  ال  إنها  الغاز 
اإلمدادات  زيادة  على  إضافية 
الطاقة  وزير  إن  ليتلرباود  قال 
له  أكد  تايلور  أنغوس  السابق 

أنه بإمكانها ذلك.

بوين

ليتلرباود

أعلن زعيم املعارضة بيرت داتون 
عن أصحاب املقاعد األمامية يف 
بعد  املعارضة  االئتالف  حكومة 
مايو/  21 انتخابات  يف  هزميته 
وهو فريق مكون من 24  آذار – 

عضوا بينهم 10 سيدات.
ديفيد  الوطنيني  زعيم  يتفاخر 
براود بوجود ستة أعضاء  ليتل 

من حزبه يف املقدمة.
مل  الذي  داتون،  السيد  وعنّي 
يتم معارضته كزعيم يف غرفة 
ليحل  املاضي  األسبوع  حزبه 
املنتهية  الوزراء  رئيس  حمل 
واليته سكوت موريسون، وزير 
تايلور  أنغوس  السابق  الطاقة 
املعارضة  يف  للخزانة  وزيرا 

الفيدرالية.
بريزبن  يف  للصحفيني  وقال 
»خربة  جيلب  تايلور  السيد  إن 
كبرية إىل الربملان ولديه قدرة 
احلكومة  مساءلة  على  كبرية 

)العمالية(«.
وسوف تتوىل سوزان لي، اليت 
كنائبة  أيًضا  معارضة  تكن  مل 
جمموعة  األحراري،  للزعيم 
الوزارية  احلقائب  من  واسعة 
للظل وهي الصناعة، واملهارات 
التجارية  واملصاحل  والتدريب، 

الصغرية، والنساء.

بيرت داتون يعلن عن أمساء أعضاء حكومة 
املعارضة الفيدرالية الـ 24 بينهم 10 سيدات

وقال داتون إن وزيرة اخلارجية 
السابقة ماريس باين طلبت عدم 
الوزراء  جملس  يف  املشاركة 
منصب  بتولي  أقنعت  لكنها 
املعارضة،  حكومة  سكرترية 
مضيفا ان »لديها خربة واسعة، 
استثنائًيا  مساهًما  كانت  لقد 
سنوات  مدار  على  فريقنا  يف 
عديدة«، كاشفا عن ان »لديها 
أعتقد  وخربة،  حكيمة  مشورة 
أنها ستكون مساعدة كبرية لنا 

يف يف إعادة بناء فريقنا.«
أصبحت املدعية العامة السابقة 
باسم  متحدثة  كاش  ميكائيال 
أندروز  وكارين  التوظيف، 
متحدثة باسم الشؤون الداخلية، 
يف  شغلته  الذي  الدور  وهو 
جني  أصبحت  بينما  احلكومة، 
الشؤون  باسم  متحدثة  هيوم 

املالية.
ومت نقل ساميون برمنغهام من 
الشؤون  إىل  املالية  الشؤون 
اخلارجية، ويصبح أندرو هاسيت 
حقيبة  اىل  أسرتاليا  غرب  من 
آالن  ويعود  للدفاع  الظل 
يف  التعليم  حقيبة  إىل  تودج 

املعارضة.
من  ليسر  جوليان  انضم  كما 
املنصة  إىل  ويلز  ساوث  نيو 

يف  عام  كمدعي  األمامية 
ومتحدث  الفيدرالية  املعارضة 
السكان  شؤون  حلقيبة  رمسي 

األصليني للظل.
قال السيد داتون: »ما تراه يف 
هذه التشكيلة هو بعض الوجوه 
مذهل يف  عمق  لدينا  اجلديدة؛ 

املواهب«.
سيكون  إنه  ليتلرباود  وقال 
هناك ستة من حزبه على املقاعد 

األمامية لالئتالف.
املتحدث  منصب  وسيتوىل 
سيغطي  بينما  الزراعة،  باسم 
الوطين  للحزب  اجلديد  النائب 
املياه  حقيبة  ديفي  بريين 

وإدارة الطوارئ.
واستلم بارنابي جويس - الذي 
التصويت  يف  ليتلرباود  هزمه 
املاضي  األسبوع  القيادة  على 
- حقيبة املتحدث باسم شؤون 

احملاربني القدامى.
مايكل  يتوىل  أن  املقرر  ومن 
مكورماك الزعيم السابق للحزب 
باسم  املتحدث  منصب  الوطين 
احمليط  الدولية ملنطقة  التنمية 

اهلادئ حلقيبة اخلارجية.
هوغان  كيفن  سيصبح 
التجارة  حلقيبيت  للظل  وزيرا 

والسياحة.

كشف املتحدث باسم وزارة الدفاع 
حدد  بالده  جيش  أن  الصينية، 
طائرات عسكرية أسرتالية، وحذرها 
من املغادرة قبل اعرتاضها، وذلك 
طائرة  إن  أسرتاليا  قالت  أن  بعد 
طائرات  إحدى  اعرتضت  مقاتلة 
التابعة هلا يف  املراقبة العسكرية 

حبر الصني اجلنوبي.
املتحدث  كيفي  تان  وأضاف 
»الطائرات  أن  الوزارة،  باسم 
العسكرية األسرتالية تهدد بشكل 
وأمنها  الصني  سيادة  خطري 
اليت  املضادة  اإلجراءات  وإن 
معقولة  الصيين  اجليش  اختذها 

وقانونية«.
بكني  اتهمت  أسرتاليا  وكانت 
طائرة  طاقم  سالمة  بتعريض 

وزارة الدفاع الصينية: إجراءاتنا ضد 
الطائرة األسرتالية قانونية

بعدما  للخطر  هلا  تابعة  عسكرية 
 26 يف  صينية  مقاتلة  اعرتضتها 
الصني  حبر  فوق  املاضي  أيار 
أن  كانبريا  وذكرت  اجلنوبي. 
مقاتلة صينية عمدت إىل اعرتاض 
طائرة استطالع أسرتالية من طراز 
»بي8-« وحلقت على مسافة قريبة 
ثم  حرارية  بالونات  وأطلقت  منها 

زادت سرعتها واعرتضتها.
وتطالب الصني بالسيادة على كل 
فمنذ  تقريبًا،  اجلنوبي  الصني  حبر 
والفلبني  الصني  تتنازع  سنوات، 
وفيتنام  وماليزيا  وبروناي 
السيادة على هذه املنطقة البحرية 
كما  حيويًا  حبريًا  ممرًا  تعترب  اليت 
من  كبرية  احتياطات  حتوي  أنها 

النفط والغاز.

رفع البنك املركزي سعر الفائدة 
يف  املئة  يف   0.85 إىل  الرمسي 

ثاني ارتفاع له يف شهرين.
البنك  إدارة  جملس  رفع  فقد 
املعدل  األسرتالي  املركزي 
الرمسي للفائدة 50 نقطة مئوية 
الثالثاء  يوم  حزيران  شهر  يف 
رفعها  قد  كان  ان  بعد  املاضي 

0.35 يف املئة فيال شهر أيار.
املركزي  البنك  حمافظ  وقال 
إن  لوي  فيليب  األسرتالي 
ارتفع  قد  أسرتاليا  يف  التضخم 
أن  املتوقع  ومن  كبري  بشكل 
يرتفع أكثر، مما ينذر برفع أسعار 

الفائدة يف األشهر املقبلة.
أسعار  »زيادة  بيان  يف  وقال 
جملس  قبل  من  اليوم  الفائدة 
اإلدارة هي خطوة أخرى يف سحب 
الذي  االستثنائي  النقدي  الدعم 

البنك املركزي يرفع سعر الفائدة الرمسي مبقدار 50 نقطة مئوية 
االقتصاد  ملساعدة  وضعه  مت 

األسرتالي أثناء الوباء«.
املركزي  البنك  يرفع  ومل 
الرمسي  الفائدة  األسرتالي سعر 
بأكثر من 25 نقطة مئوية يف 22 
عاًما ، على الرغم من أن الشهر 
املاضي قال إنه ميكن تقديم حجة 
لرفع 40 نقطة مئوية نظًرا للمخاطر 
واملستوى  للتضخم  الصعودية 
ألسعار  للغاية  املنخفض  احلالي 

الفائدة .
وحذر ديفيد روبرتسون، رئيس 
يف  واألسواق  االقتصاد  أحباث 
ان  من  أدياليد،  وبنك  بندجيو 
هذا االرتفاع االستثنائي سيكون 
من  العديد  بني  من  فقط  واحًدا 
»قام  قائال  املقبلة،  الزيادات 
الرفع  ببعض  املركزي  البنك 
حتى  ويستمر  اآلن  من  الثقيل 

أن  نتوقع  عندما  العام  نهاية 
يف   2.5 أو   2 إما  املعدل  يكون 

املائة«.
حريصني  »سيكونون  واضاف 
على حماولة حتقيق هبوط سلس، 
حماولة  هي  مهمتهم  ذلك.  مع 
ولكن  التضخم،  على  القضاء 
بالكامل.  االقتصاد  تدمري  ليس 
األسعار  استقرار  يريدون  إنهم 
ازدهاًرا  أيًضا  يريدون  لكنهم   ،

واسع النطاق«.
األسرتالي  املركزي  البنك  وقال 
سابًقا إنه يود أن يكون التضخم 
يف نطاق 2 إىل 3 يف املائة، لكنه 
قفز إىل 5.1 يف املائة يف العام 
2.1 يف املئة  2022 و  آذار  حتى 
وحياول  وحده.  األول  الربع  يف 
البنك اآلن حتقيق توازن دقيق بني 
تثبيط معدل التضخم وعدم وضع 

االقتصاد يف دوامة انكماشية.
ميكنهم  »ال  روبرتسون:  قال 
الضغط بشدة ألن ذلك قد يؤثر 
بشكل خطري على قطاع العقارات 
أيًضا.. وإذا ارتفع املعدل بنسبة 
2 يف املائة، فقد ينخفض   معدل 
يف   12-10 بنسبة  العقارات 

املائة.«
يف  »التغيري  يقول  وتابع   
البنك  مسار  يغري  لن  احلكومة 
ال  التضخم  هذا  أيًضا.  املركزي 
العمال يف  حزب  بفوز  له  عالقة 
يتعلق  كله  األمر  االنتخابات. 
أوكرانيا،  العاملية:  بالسياسة 
بشأنوباء  الصني  واسرتاتيجية 
العاملية  الطاقة  وأزمة  كوفيد،  

والتضخم العاملي«.
أصدر  املاضي،  الشهر  ويف 
األسرتالي  اإلحصاءات  مكتب 
املعدل  األجور،  أسعار  مؤشر 
األجور  أن  أظهر  الذي  مومسيًا، 
املائة  يف   2.4 بنسبة  ارتفعت 
خالل العام و 0.7 يف املائة يف 

الربع األول.
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مة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أنَّ سوريا  تظهر بيانات منظَّ
واحدة من 5 دول عربية تزيد فيها نسبة اعتمادها بشكل كبري 

على املياه الواردة من خارج حدودها.
تضييق تركيا مائيًا على جارتيها العربيتني هو سياسة تركية 
عمرها عقود طويلة من الزمن، تقوم على خفض كمية املياه 
املتدفقة عرب نهري الفرات ودجلة إىل كلٍّ من سوريا والعراق، 
األمر الذي تسبَّب، وما زال، خبروج مساحات واسعة من دائرة 
ضرر  إحلاق  عن  فضاًل  البلدين،  كال  يف  الزراعي  االستثمار 
لري  أو  للشرب  املخصصة  املياه، سواء  جر  كبري مبشروعات 

املزروعات أو إلنتاج الطاقة الكهربائية.
اإلجراء الرتكي ليس جديدًا أو وليد هذه الفرتة، إذ إن التالعب 
ل  والفرات شكَّ نهري دجلة  مياه  وبغداد من  حبصص دمشق 
سياسة الزمت عمل مجيع احلكومات الرتكية املتعاقبة منذ عدة 
عقود، رغم وجود عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعود تارخيها 
إىل ما قبل 100 عام، آخرها كان االتفاق الشهري الذي ُأبرم 

بني الدول الثالث يف العام 1987 لتقاسم مياه النهرين. 
رمبا تكون الفرتة الوحيدة اليت خرجت فيها أنقرة عن سياستها 
العدائية هي عندما تقاربت مع دمشق إىل درجة االنفتاح الكامل 
خالل النصف الثاني من العقد األول من القرن احلالي، لكن 
إذا كانت إثيوبيا تبين سدًا ترى فيه اخلرطوم والقاهرة تهديدًا 
التالعب  إىل  أنقرة  يدفع  الذي  فما  املائي،  ألمنهما  مباشرًا 
حبصص جارتيها العربيتني يف هذه املرحلة على األقل؟ وهل 
لذلك عالقة مباشرة بتدخلها العسكري غري الشرعي يف كلٍّ من 

سوريا والعراق؟
100 عام من القرصنة

مة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أنَّ سوريا  تظهر بيانات منظَّ
واحدة من 5 دول عربية تزيد فيها نسبة اعتمادها بشكل كبري 
النسبة  تلك  تبلغ  إذ  حدودها،  خارج  من  الواردة  املياه  على 
حنو 72.4%، يف حني تصل تلك النسبة يف العراق إىل حنو 
60.8%، وترتفع إىل 98.3% يف مصر، وموريتانيا %96.5، 

والسودان %96.1. 
املياه  كمية  أنَّ  إىل  املتخّصصة  البحثية  التقديرات  وتذهب 
أنهار  من  العربية  املنطقة  إىل  واملتدفقة  املتجددة،  اخلارجية 
وخزانات جوفية خارجية املنشأ، تصل إىل 129 ملياَر م3 سنويًا، 
جوفية. وحبسب  وخزانات  أنهار  من  م3  ملياَر   91 مقابل حنو 
»التحديات  فإن   ،2021 للعام  العربي  االقتصادي  التقرير 
خيص  فيما  العربية  الدول  بعض  تواجهها  اليت  املتزايدة 
حقوقها يف مياه األنهار املشرتكة مع دول اجلوار، وخصوصًا 
على أنهار النيل ودجلة والفرات«، تشكل واحدة من 5 عوامل 
أساسية مسؤولة عن تفاقم أزمة املياه يف الدول العربية، بل 
الرمسية السورية تؤكد بوضوح تراجع املساحات  البيانات  إنَّ 

املزروعة واملروية.
ووفقًا ملا جاء يف التقرير الوطين للتنمية املستدامة يف سوريا، 
األزمة  عمر  من  األوىل  اخلمس  السنوات  يرصد حتوالت  الذي 
السورية )2011-2015(، إنَّ »قيــام تركيـا، وبشــكل خمالــف 
مــن  الســورية  الثنائيــة املوقعــة خبفض احلصــة  لالتفاقــات 
نهــر الفــرات ألســباب سياســية«، كان أحد العوامل الرئيسية 
اليت أدت إىل تراجع ملحوظ يف املساحات الزراعية املستصلحة 

واملروية بني عامي 2011 و2015. 
وكذلك األمر بالنسبة إىل حصة سوريا من مياه نهر دجلة، وهو 
ما أدى إىل توقف تنفيذ مشروع ري وادي اخلابور، الذي كان 
يستهدف أكثر من 250 ألَف هكتار من األراضي الزراعية يف 

تلك املنطقة.
3 نقاط رئيسية ميكن استنتاجها من تطورات التعاطي الرتكي 

مع ملف مياه نهري الفرات ودجلة:
خالل  النهرين  مياه  منسوب  بارتفاع  تتمثل  األوىل  النقطة   -
فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع كمية املياه اليت جيري متريرها من 
قبل اجلانب الرتكي بفعل الفيضانات املتشكلة جراء اهلطوالت 
أنقرة،  إرادة  الثلوج، أي أن األمر خارج عن  املطرية وذوبان 
وال ميكن أن يشّكل بأي حال من األحوال معيارًا لتقييم مدى 
من  لكل  املشروعة  املائية  باحلقوق  الرتكية  احلكومة  التزام 

سوريا والعراق.
- النقطة الثانية، وهي جوهر املشكلة، وتتعلق خبفض كمية 
املياه املتدفقة إىل نهري الفرات ودجلة خالل أشهر الصيف 
الحتياجات  األدنى  احلد  عن  كبري  بشكل  تقل  مستويات  إىل 
البلدين. ورغم النفي الدائم حلكومة أنقرة، فإنَّ تراجع منسوب 

املياه يف النهرين شّكل دلياًل ملموسًا ال ميكن جتاهله. 
بني  مؤخرًا  بغداد  يف  عقد  الذي  األخري  االجتماع  حاول  وقد 
اجلانبني السوري والعراقي لتنسيق مواقفهما وتوحيدها حيال 
اإلجراءات الرتكية املتكررة كّل عام، فتح قناة للحوار مع أنقرة 
لبحث هذا امللف. وجرى احلديث يف شهر شباط/فرباير املاضي 
ُيعقد يف بغداد للغاية  اجتماع ثالثي  عن جهود تبذل لرتتيب 

زياد غصن
نفسها.

اجلانبني  حصة  خفض  عن  خطورة  تقّل  ال  الثالثة  النقطة   -
السماح  على  تركيا  دأبت  إذ  املياه،  من  والعراقي  السوري 
إىل  وبالطمي  وكيمائية  صناعية  مبخلفات  ملوثة  مياه  مبرور 
البلدين اجلارين. مثاًل، حتول نهر اجلالب الرتكي بعد تعرضه 
للجفاف إىل مصبٍّ ملخلفات املياه الزراعية والصناعية امللوثة 
اليت جتد طريقها بدورها إىل مياه النهرين املتجهة إىل األراضي 

السورية والعراقية.
مصالح جيوسياسية واقتصادية

مقاربتها  يف  املنشورة  واملقاالت  القراءات  معظم  تذهب 
املتعلق  الفين  اجلانب  على  الرتكيز  إىل  الرتكية  اإلجراءات 
بالسدود وحمطات توليد الكهرباء اليت أقامتها أنقرة على مدار 
عقود طويلة من الزمن وتأثرياتها يف منسوب نهري الفرات 
ودجلة، األمر الذي حيصر النزاع القائم ضمن أطر قانونية وفنية، 
يف حني أنَّ جوهر تلك اإلجراءات يقوم على مصاحل جيوسياسية 
واقتصادية ال ختلو من أبعاد توسعية ألنقرة وحماولة ترسيخ 
نفوذ إقليمي كانت مالحمه وصورته تتباين تبعًا لربنامج احلزب 

الذي كان يتوىل مهام قيادة احلكومة الرتكية. 
شهدت  التسعينيات،  عقد  من  الثاني  النصف  خالل  مثاًل، 
أنقرة خبفض  بدأته  تأزمًا شديدًا،  الرتكية  السورية  العالقات 
إن  بل  خطر،  إىل مستوى  الفرات  نهر  عرب  املتدفقة  الكميات 
احلكومة الرتكية مسحت يف العام 1996 بتلويث املياه املتدفقة 
ثم  الصحي،  والصرف  املصانع  مبياه  السورية  األراضي  إىل 
انتقلت تلك التهديدات إىل املستوى العسكري، عندما حشدت 
أنقرة جيشها على احلدود مع سوريا يف العام 1998، مهددة 
العمال  حزب  األخرية  دعم  حبجة  دمشق،  ضد  عسكري  بعمل 
الذي  والتنمية  العدالة  حزب  مع  احلال  فكيف  الكردستاني، 

يتبنى سياسة توسعية خطرة على أمن املنطقة واستقرارها؟
إىل جانب الرغبة التقليدية للحكومات الرتكية املتعاقبة والقائمة 
يف استثمار معظم كميات مياه نهري الفرات ودجلة خالل أشهر 
ذلك  يعنيه  وما  الكهرباء،  وتوليد  الزراعة  أعمال  الصيف يف 
من ترسيخ لواقع غري قابل للتفاوض مستقباًل يف نظر بعض 
الساسة األتراك، فإنَّ سياسة حزب العدالة والتنمية حيال هذا 

امللف يف الوقت احلالي تنطلق من االعتبارات التالية:
- حماولة إلغاء العمل باالتفاقيات السابقة يف ضوء املستجدات 
اليت أفرزتها ظاهرة التغري املناخي، وال سيما ما يتعلق مبحدودية 
خانة  املنطقة، ودخول معظمها يف  املائية يف دول  املصادر 
الدول اليت تعاني إجهادًا مائيًا كبريًا. وبناًء عليه، إن احتفاظ 
أنقرة مبوارد مائية جيدة ميّكنها من التفاوض على دور إقليمي 
أكرب هلا مستقباًل، مستغلًة حاجة الدول األخرى. هذا األمر يذّكرنا 
باملشروع الكبري الذي جرى الرتويج له يف تسعينيات القرن 
من  املياه  نقل  على  والقائم  احلالي،  القرن  وبداية  املاضي 

تركيا إىل الكيان الصهيوني.
- املياه هي إحدى أوراق الضغط األساسية اليت تستند إليها 
السياسة الرتكية يف التعامل مع األزمة السورية، وهو ما بدا 
واضحًا منذ انقالب أنقرة على عالقاتها االسرتاتيجية مع دمشق. 
مبجرد انضمام أنقرة إىل احللف الساعي إلسقاط دمشق، عملت 
على إدخال املياه على خط محلة ضغوطها على دمشق، وبدأت 
دجلة  نهري  عرب  املتدفقة  املياه  كميات  خفض  على  بالعمل 
ليس  ما  وهو  السورية،  لألزمة  األوىل  األشهر  منذ  والفرات 
غريبًا على سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان وطموحاته اليت 
وصلت إىل حّد الرغبة يف السيطرة على حقول النفط السورية 

الرئيسية املنتشرة يف منطقة اجلزيرة.
- ذريعة الورقة الكردية اليت تستثمرها أنقرة لتربير سياستها 
التنظيمات  متّكن  فمع  وبغداد؛  دمشق  من  كلٍّ  حيال  املائية 
الكردية من السيطرة على مناطق واسعة من اجلزيرة السورية، 
وتأسيسها ما يسمى »اإلدارة الذاتية«، وجدت احلكومة الرتكية 
مربرًا آخر لالستمرار والتشدد يف إجراءاتها املائية ضد اجلارة 
اجلنوبية، مستندة إىل بعض الدعم الداخلي الذي أثارته خماوف 

الطموحات الكردية االنفصالية.

تحوالت داخلية أو إقليمية
العراقي اعترب يف زيارته األخرية لدمشق  الري  رغم أنَّ وزير 
أنَّ هناك مؤشرات إجيابية تركية، فإنَّ جمريات املوقف الرتكي 
العسكري،  املوقف  سيما  وال  السورية،  األزمة  من  وتطوراته 
حصص  على  الرتكي  السطو  ملشكلة  قريبًا  حل  ال  أن  تؤكد 
اجلانبني السوري والعراقي من نهري دجلة والفرات، وإن مت 
إبرام اتفاق جديد أو صدر إعالن عن أنقرة تؤكد فيه التزامها 
شكلت  السابقة  والسنوات  فالعقود  السابق،  االتفاق  بتنفيذ 
هي  الثنائية  االتفاقيات  تنفيذ  يف  املماطلة  أن  على  دلياًل 
أو  داخلية  حتوالت  ضغط  حتت  إال  تتغري  لن  تركية  سياسة 

إقليمية جديدة.

تنتِه: مل  واقتصادية  جيوسياسية  مصاحل 
سـوريا عـلى  الـرتكي  املـائي  الـتضييق  من  عـقود 
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بشكل تدرجيي، استدارت »قسد«، خالل األسبوَعني املاضَيني، 
حنو دمشق، وبدأت تبحث عن سبل الدخول يف صفقة معها، 
يف ظّل ارتفاع منسوب اخلطر الرتكي الذي بدا جاّدًا من جهة، 
تلك  وجتّلت  أخرى.  جهة  من  امليداني  األمريكي  والرتاجع 
بها  أدىل  اليت  املكّثفة  التصرحيات  يف  بوضوح،  االستدارة، 
مسؤولو »قسد« خالل اليوَمني املاضَيني، حول ضرورة العمل 
الرتكية.  للتهديدات  للتصّدي  السوري  اجليش  مع  املشرتك 
فإن  »األخبار«،  الزميلة  إىل  حتّدثت  كردية  مصادر  وحبسب 
»هذا االنفتاح الكردي سببه يف املقام األّول اخليبة اليت ُمنيت 
حقيقي  رد  أّي  ُتبِد  مل  اليت  املتحدة،  الواليات  من  قسد  بها 
على التهديدات الرتكية، وأجابت على استفسارات القيادات 
الكردية بأن املناطق اليت حتدثت تركيا عن نّيتها مهامجتها )تل 
الروسي، وبأن مهّمة اجليش  رفعت ومنبج( خاضعة لإلشراف 
األمريكي يف سوريا هي حماربة داعش، وهو ما ظهر بشكل 
األمريكي،  اخلارجية  وزير  مساعد  نائب  تصرحيات  واضح يف 
إيثان غولدريتش، الذي قال خالل اّتصاالت مع قياديني يف 
يف  الكردية  القوى  مع  بشراكتها  ملتزمة  واشنطن  إن  قسد 
سياق حماربة داعش، إضافة إىل تصرحيات الناطق باسم وزارة 
اخلارجية األمريكية، نيد برايس، الذي عرب عن قلق بالده من 
ا له من تأثري على حماربة  أّي تصعيد يف الشمال السوري مِلَ

التنظيم«.
تنوي  تركيا  أن  أبلغت قسد  »واشنطن  أن  املصادر  وَتكشف 
قد  حول سوريا  املكّثف  اإلعالمي  الضّخ  وأن  مهامجتها،  فعاًل 
قادة  دفع  ما  املقبلة«،  األيام  خالل  فعلي  إىل هجوم  يتحّول 
»اإلدارة الذاتية« إىل عْقد سلسلة اجتماعات كان آخرها االجتماع 
االستثنائي لـ«قادة اجملالس والفصائل العسكرية«، أّول من 
أمس، والذي اّتفق فيه اجملتمعون على التنسيق مع احلكومة 
مع  عاجل  حنو  على  التواصل،  خطوط  فتح  وترافق  السورية. 
دمشق وموسكو، مع قيام األخرية بتكثيف حضورها العسكري، 
حلب  يف  التماس  خطوط  إىل  التعزيزات  من  املزيد  وإرسال 
والرقة والقامشلي، يف وقت عّزز فيه اجليش السوري قّواته 
يف مناطق عّدة، أبرزها حميط منبج وتل رفعت، وهما املنطقتان 
اللتان أعلن الرئيس الرتكي، رجب طيب إردوغان، نّية بالده 
مْنع  دمشق  عزم  السورية  االستعدادات  وُتظهر  مهامجتهما. 
العتبارات  وسيلة،  بأّي  املذكورَتني  للمنطقَتني  أنقرة  احتالل 
عديدة أبرزها تفادي خسارة املزيد من األراضي، باإلضافة إىل 
موقعهما، وبشكل خاّص منبج اليت تضّم سّد تشرين، والذي 

ُيعترب املصدر الرئيس ملياه حلب.
أن  والعسكرية  امليدانية  للتطّورات  العام  السياق  وُيظهر 
األكراد باتوا، بالفعل، على قناعة بضرورة تسليم منبج وتل 
رفعت للجيش السوري، أو على األقّل إجياد صيغة ما تضمن 
خضوع هاَتني املنطقتني لسيطرته، خصوصًا أنهما متّثالن جزءًا 
من اتفاق روسي - تركي مرتبط بإدلب، وكانت موسكو متاطل 
يف حلحلة وضعهما بسبب مماطلة أنقرة يف الوفاء بتعّهداتها 
م اجليش السوري ملنبج وتل  يف إدلب. ويعين أن خطوة تسلُّ
رفعت، يف حال حَتّققت فعاًل، ستتبعها خطوة أو أكثر يف إدلب، 
اليت تنتظر روسيا من تركيا أن تقوم بعزل »اإلرهابيني« فيها، 

الالذقية. باإلضافة إىل فتح طريق حلب – 

    واشنطن أبلغت »قسد« أن تركيا تنوي فعاًل مهاجمتها
الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  حبث  سياسيًا، 
الذي يزور أنقرة، مع نظريه الرتكي، مولود تشاووش أوغلو، 
تبحث  اليت  احلبوب  وممّرات  بأوكرانيا  تتعّلق  عديدة  ملّفات 
الذي  السوري  امللّف  إىل  باإلضافة  إنشائها،  إمكانية  موسكو 
اكتفى الوزير الرتكي يف شأنه بالتشديد على ضرورة »تطهري 
سوريا من التنظيمات اإلرهابية اليت تهّدد وحدة أراضيها وأمن 
بالده  إن  الفروف  فيه  قال  وقت  تعبريه، يف  وفق  تركيا«، 
»تأخذ يف احلسبان قلق تركيا من التهديدات اليت تشّكلها قوى 
زعات االنفصالية  خارجية على حدودها، مبا يف ذلك تغذية النَّ
األمريكية بشكل غري  القوات  اليت تسيطر عليها  املناطق  يف 
قانوني يف سوريا«، مشريًا إىل أن »االتفاقات مع تركيا حول 

إدلب السورية جيري تنفيذها ببطء«.
جديدًا،  أمرًا  دمشق  حنو  احلالية  »قسد«  استدارة  ُتعترب  وال 
حيث َتقّلبت العالقات مّرات عديدة، من دون أن تستقّر على 
اتفاق واضح، بسبب ما َتعتربه دمشق »ارتهان مسؤولي قسد 
األكراد  حماولة  إىل  باإلضافة  األمريكية«،  املتحدة  للواليات 
وضع شروط مسبقة على أّي حوار، تْضمن هلم بقاء »اإلدارة 
الذاتية«، وحتافظ على وجودهم األمين وحَتّكمهم املطلق مبناطق 
سيطرتهم، وهو ما ترفضه دمشق، وتعّده تقسيمًا غري مباشر ال 
ميكن القبول به. بيد أن هذا االنفتاح األخري قد يكون خمتلفًا؛ 
ساخنة  ميدانية  ملّفات  روسي،  حبضور  الطرفان،  يتناول  إذ 
قد تضع أرضّية ميكن أن ُيبنى عليها حوار بّناء، ما مل تعبث 

بهذه االتفاقات. كعادتها –  الواليات املتحدة – 

راسكم« »دبروا  لألكراد:  أمريكا 
تسوية نريد  دمشق:  باب  تقرع  »قسد« 

عالء حلبي
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مــقاالت وتـحقيقات

االهتمام  يف  يتقدم  أّيهما  سيتبّي 
ثروته  لبنان،  السياسيي يف  لدى 

الطبيعية أم ثرواتهم السلطوية؟
سلطاته  بتجديد  لبنان  ينشغل 
واحلكومة  الربملان  يف  الدستورية 
يف  اجلمهورية  رئاسة  وبعدهما 
املقبل.  أكتوبر  األول/  تشرين 
هذه  التجديد  لعملية  ليس  بالطبع 
واالنشغال بها مرّبر القتناص العدو 
على  لالعتداء  الفرصة  اإلسرائيلي 
الغاز  البحرية ببدء استخراج  ثرواتنا 
بعدما  كاريش،  حقل  من  الطبيعي 
إنرجي  األوروبية  السفينة  دخلت 
لتصبح   29 اخلط  متجاوزة  باور 
اخلط  من  كيلومرتات   5 بعد  على 
مع  عليها  املتنازع  املنطقة  يف   23
يتقدم  أّيهما  لبنان، حبيث سيتبّي 
يف  السياسيي  لدى  االهتمام  يف 
ثرواتهم  أم  الطبيعية  ثروته  لبنان، 
معاركها  خيوضون  اليت  السلطوية 
كفيلة حبسم  املقبلة  األيام  اليوم؟ 

األمر.
االستحقاقات،  مشهد  خّص  ما  يف 

عّمت احملاصصة وارتسمت خطوط متاس يف تقاسم الوزارات 
بعض  يف  القوى  بعض  انكفاء  ورغم  وسواها،  والوظائف 
السنوات ألسباب خارجية، إال أنه بعد العام 2005 تساوى 

اجلميع يف التعبئة اجلماهريية والعصبية  فاكتمل املشهد.
وحدهم السّنة مل تكن لديهم العصبية الكافية لتجمعهم أو 
ما  باستثناء  امسهم،  وعلى  بامسهم  تقاتل  اليت  امليليشيا 
أنشأه املرابطون واحتاد قوى الشعب العامل اللذين ضمر 
حضورهم بضمور حضور الناصرية يف لبنان. وحده الرئيس 
سوريًا يف  عنه  واملرضى  سعوديًا  املدعوم  احلريري  رفيق 
يشّكل  أن   1992 عام    لبنان  إىل  مبجيئه  استطاع  حينه، 
بالدستور  انُتزعت  على سلطة  مبنّيًا  عصبًا جيمعهم،  للسّنة 
الدولية  عالقاته  إىل  نظرًا  الرجل  أضفاها  اليت  وباملمارسة 
وإمكاناته املادية واملساعدات الرتبوية واملادية اليت أغدق 
بها على شرائح واسعة ممن يتكّون منهم اجملتمع اللبناني، 
منها  النخب  فاستقطب  السنية،  الشرحية  مقدمهم  ويف 
الطوائف لتوّلي املناصب االستشارية والوظيفية  ومن كل 
وألنه شخصية  بالالحمدود.  أشبه  مالي  مع سخاء  الرفيعة، 
تعي متامًا دور األحزاب واألدوات العسكرية اليت تتبع هلا 
وتبين من خالهلا قوة ورهبة كبريتي، حاول االستعاضة عن 
افتقاده ذلك باالستثمار يف مؤسسة قوى األمن الداخلي، 
ومّدها بكل ما يلزم من جتهيز لتكون طّيعة يف يده، مقابل 
اجليش الذي  كان العماد إميل حلود قبل أن يصبح رئيسًا 

للجمهورية يعيد توحيد ألويتة وجتهيزه.
تراه  احلرب  سيّن  أواخر  املولود  احلر  الوطين  التيار  حتى 
متمسكًا بوالدته من رحم اجليش اللبناني، ومتسلحًا بإطاللة 
رئيسه العماد ميشال عون إىل احلياة السياسية مبعمودية 
املؤّسسة العسكرية، ملا يوفره له ذلك من نوع من العضد 

والتماسك وشد العصب.
خاضتها  النيابية،  خصوصًا  الطائف،  عصر  انتخابات  كل 
األحزاب والقوى مباكينات انتخابية أدواتها هي نفسها تقريبًا 
ذلك  يف  وجنحت  والعسكرية،  اإلدارية  احلزبية،  ماكيناتها 
باستمراريتها، تستند يف ما تستند إليه إىل عامَلي االنتماء 
حضوره،  والتنظيمات  األحزاب  بعض  فقد  وإن  وااللتزام، 
بفقدان الزعيم، والكثري من القوة، وأصاب بعضها الوهن.

 وتيار املستقبل الذي حاول التجّذر يف بيئته السّنية، رغم 
وإن  األحزاب،  بنيان  فاته من  عّما  التعويض  كل حماوالت 
جنح نسبيًا، مستمدًا من اإلمساك بالسلطة والنفوذ جرعات 
واملنفعة مساحة ليس من  االنتماء  ما بي  أن  إال  منعشة، 
األدوات  أما  الصخر،  يف  حفرًا  حتتاج  وقد  ملؤها،  السهل 
النهاية  يف  فتبقى  عليها،  البناء  حاول  اليت  العسكرية 
ال  الدولة،  قيام  بفعل  مستمرة  لبنانية  عسكرية  مؤسسة 
أقدامها  البساط من حتت  الزعامات اليت قد ُيسحب  بقيام 

يف أي وقت.
هو االنتماء وهو االلتزام وهي القوة العسكرية، وهي قوة 
الزعيم وحضوره ما يبقي احلضور حيًا ويتفّوق على اإلغراء 
الذي يعود ويتفّوق على نفسه إذا وجد إغراًء وإغداقًا أكرب، 
احمللية، اليت يتفّوق  هكذا تقول السوسيولوجيا اللبنانية – 
فيها عامل القوة، وهكذا تقول االسرتاتيجية الدولية اليت 

يتفّوق فيها عامل االستثمار خدمة للمصاحل اخلارجية. 

احمللية والسوسيولوجيا  لبنان  سّنة 

دخلت السفينة االوروبية اينرجي باور متجاوزة الخط 29لتصبح على بعد  5 كيلومرتات 
من الخط 23 يف املنطقة املتنازع عليها مع لبنان
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ريما فرح

غياب  ومعنويًا،  ماديًا  الربملانية،  االنتخابات  بنتائج  ثبت 
القوة السنية الفاعلة عن املشهد، من دون إغفال بعٍض من 
ومشّتتة،  متفرقة  لقوى وشخصيات سنية  متواضع  حضور 
وإن كان نواب حلفاء املقاومة هم األكثر عددًا، حيث بلغ 
باللقاء  ُيعرف  ما  يشكلون  نواب  مثانية  هلم  الفعلي  العدد 

التشاوري.
مكتب  وهيئة  ونائبه  الربملان  رئيس  انتخاب  جلسة  يف 
اليت  املستقبل  كتلة  بغياب  بوضوح،  ذلك  ظهر  اجمللس، 
ورثها االبن سعد عن والده رفيق احلريري، حبضور متواصل 
 ،1992 العام  يف  الطائف  اتفاق  بعد  ما  انتخابات  منذ 
وكانت من يومها تشكل كتلة وازنة ذات ثقل يف املعادلة 

السياسية، تضاف إليها شخصيات وازنة من الطائفة.
رئيس  الختيار  امللزمة  النيابية  االستشارات  عشية  وغدًا، 
القصر  سيفتقد  العتيدة،  احلكومة  تشكيل  يتوىل  سيّن 
احلسابات  سيصّعب  ما  احلضور،  هذا  اجلمهوري  الرئاسي 
ويرتك هامشًا هّشًا سببه خلل يف التمثيل السيّن مل تتسّبب 
فيه االنتخابات النيابية فحسب، بل أيضًا انسحاب احلريرية 

من املشهد السياسي العام بقرار من اخلارج.
وعصى  خالف  وَمن  عّشاقه،  وتفّرق  غاب »املستقبل«، 
قرار االنكفاء كان سقوطه يف االنتخابات مدّويًا، مل تنفع 
فات.  ما  تعويض  السعودية  اململكة  سفري  حماوالت  معه 
ويأتي الرئيس فؤاد السنيورة يف رأس القائمة. والرئيس 
عن  انكفائه  يف  احلريرية  أصاب  ما  أصابه  ميقاتي  جنيب 
الرتشح، ويف فشله يف فوز الالئحة اليت دعمها طرابلسيًا، 
االقرتاع  إىل  الناخبي  اجلمهورية  مفيت  خلف  دعواته  رغم 
عّشاقه  تفرق  السابقي  احلكومات  رؤساء  ونادي  الكثيف، 
»والسوبرمانان«  سعوديًا.  احلريري  دف  انفخت  حي 
ريفي  أشرف  واللواء  بريوتيًا  املخزومي  فؤاد  النائب 
طرابلسيًا، اللذان قّدما نفسيهما حبل جناة املدينتي األكرب 
سنيًا، من »سيطرة حزب اهلل«، خرجا من املعركة يتيمي 
مكسوري اجلوانح، األول حبصوله على حاصٍل يتيم، والثاني 
خوري  إيلي  الثالثة،  حلواصله  املكمالن  جناحاه  جنح  بعدما 
جعجع،  مسري  اللبنانية  القوات  رئيس  جنح  حتت  املاروني 
والثاني النائب مجيل عبود األرثوذكسي وجد ضالته ونعمته 

لدى مشروع وطن اإلنسان للنائب نعمة افرام.
مجيع الطوائف خاضت انتخاباتها بقوى متماسكة، املسيحيون 
مبردتهم وقواتهم وكتائبهم، والشيعة بثنائيتهما أمل وحزب 
ووهابييهم،  وأرسالنييهم  باشرتاكييهم  والدروز  اهلل، 
املرشحون  وتشّتت  اللوائح  تشّتتت  حيث  السّنة  باستثناء 

وتشّتتت الساحة. 
1990 طغى على الربملان متثيل متنّوع  قبل احلرب 1975 – 
برزت  احلرب  خالل  يف  وعائلي.  سياسي  وإقطاعي  حزبي 
أحزاب وميليشيات تابعة هلا قسا عودها، أتى اتفاق الطائف 
لينقل امليليشيات املتحاربة إىل قلب الدولة، فتمثل أمراء 
األحزاب وامليليشيات، أو ما ُيستحب تسميتهم أمراء احلرب، 
يف الربملان واحلكومة، ونقلوا ميليشياتهم وحمازبيهم إىل 
اإلدارة العامة، ليصبح الصراع مدنيًا ال عسكريًا، ولتتحّول 
الوزارات إىل أدوات ملعاركهم بدل البندقية واملدفع... هذا 
حيتجز مرسومًا من هنا، ذاك يرد عليه بقرار من هناك... 

تشّكل أوكرانيا مثااًل عن الدول - احلاجز، أي الدول األضعف اليت جتد نفسها 
عالقة يف الوسط على خط اشتباك بي قوتي.

ومتوسطة  بعيدة  دقيقة  بصواريخ  أوكرانيا  بتزويد  قرارهم  األمريكيون  أعلن 
املدى، قادرة على إصابة العمق الروسي، وترافق ذلك مع إعالن االستخبارات 
األمريكية أنها شاركت كييف معلومات استخبارية أّدت إىل تكبيد الروس خسائر 

ميدانية.
وكان العديد من القادة األوروبيي واألمي العام حللف الناتو قد توّعدوا روسيا 
روسيا  »استنزاف  فيها  يتم  جدًا  طويلة  وحبرب  أوكرانيا،  يف  كبرية  بهزمية 
وإخضاعها«، كما أعلن عدد من املسؤولي األوروبيي أن هدف العقوبات هو 
»جتويع الروس«. ُتعترب هذه التصرحيات توّجهًا الخنراط غربي أكرب يف امليدان 

األوكراني ضد روسيا.
عمليًا، وكما يبدو من مسار األمور امليدانية واالقتصادية، فإن هذه التهديدات 
األوروبية ال ميكن صرفها على أرض الواقع، لكن االخنراط العسكري األمريكي 
أبعد من احلدود  املباشر، وتزويد كييف بالصواريخ، قد يدحرجان احلرب إىل 

األوكرانية، وجتد أوروبا نفسها منخرطة يف صراع عسكري مكلف.
لكن، كما يف العقوبات االقتصادية واملالية، اليت اعتقد األوروبيون أنها ستضّر 
الروس، فأضّرت باالقتصادات األوروبية، حّذر كيسنجر من خطورة السياسات 
اليت يقوم بها الغرب، داعيًا الواليات املتحدة والناتو اىل بدء مفاوضات مع 
روسيا يف خالل شهرين، وأن يذهبوا إىل حّل سلمي حتى لو اضطر األمر إىل 
األمور،  ملسار  تشاؤمية  نظرة  كيسنجر  وقدم  األراضي.  بعض  روسيا  إعطاء 
معتربًا أنه إذا مل تبدأ املفاوضات يف الشهرين املقبلي فإن األمور ستتدحرج 
و«تؤدي إىل اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة... إن االستمرار 
يف احلرب بعد هذه النقطة لن يكون حول حرية أوكرانيا، بل حربًا جديدة ضد 

روسيا نفسها«.
تسري  أن  ميكن  كيف  التفاوض،  والروس  الغرب  قّرر  حال  يف  وهكذا، 

املفاوضات؟
بشكل عام، تشّكل أوكرانيا مثااًل حيًا عن الدول - احلاجز، أي الدول األضعف 
اليت جتد نفسها على خط اشتباك بي قوتي، وهي عالقة يف الوسط، حيث 

تطمع كل قوة يف السيطرة عليها ومنع القوة األخرى من ذلك.
وتراوح السياسة اخلارجية لتلك الدول بي خيارات حمدودة أبرزها:

-   أن تتفق القوتان املتصارعتان على حتييدها يف الصراع. ال يكفي أن ترغب 
الدولة - احلاجز بذلك، بل جيب أن حيظى احلياد مبوافقة الدول الكربى. وهذا ما 

كان يطلبه الروس قبل بدء احلرب ومّت رفضه من قبل حلف الناتو.
-   أن تقوم الدولة - احلاجز بعقد حتالف مع إحدى القوتي، وهذا يتطلب غّض 
نظر أو قبول القوة األخرى بهذا التعديل يف موازين القوى وهو أمر صعب. 
وبالفعل، مل تقبل روسيا وال أوروبا بالتخلي عن أوكرانيا )منذ قيام الغرب بدعم 

الثورة امللّونة عام 2004...(.
-   أن تتحّول الدول احلاجز إىل ساحة اقتتال بي احملورين، وهو ما حصل 
حتى  الغربي،  والنفوذ  الروسي  النفوذ  بي  أوكرانيا  تأرجحت  حي  بالفعل، 

حتّولت إىل ساحة صراع بينهما.
من  جزء  على  حمور  كل  يسيطر  حبيث  احملورين  بي  تقسيمها  يتّم  أن     -
اجلغرافيا، وهو ما سيكون النهاية املتوقعة هلذا الصراع الدائر بي الطرفي 

يف الساحة األوكرانية.
الناتو من عدم قدرته على إغراق الروس يف املستنقع  عمليًا، بعد أن تيّقن 
روسيا  »جتويع  والغربية يف  األوروبية  العقوبات  أن فشلت  وبعد  األوكراني، 
وإخضاعها«، حيتاج الغربيون إىل خطة واضحة )بعد إطالة أمد احلرب( يواجهون 
الطاقة والغاز والكهرباء،  األوروبية إىل  الشتاء املقبل، وازدياد احلاجة  فيها 

ومواجهة ارتفاع األسعار.
 ولكن يبدو أن االجتاه النهائي للتسوية يف أوكرانيا سيكون تقسيم أوكرانيا، 
حبيث تسيطر روسيا على دونباس )املناطق اليت كانت جزءًا من روسيا تارخييًا( 
عرب بولندا - على األجزاء الغربية ألوكرانيا، علمًا بأن العديد  بينما يسيطر الناتو – 

من األقاليم الغربية، ومنها لفيف، كانت جزءًا من بولندا تارخييًا.
الغربية  األجزاء  على  السيطرة  يف  بولندا  لرغبة  البولندي  اإلنكار  من  بالرغم 
زيلينسكي  بي  اتفاقيات  توقيع  املنصرم  مايو  أيار/  شهر  شهد  ألوكرانيا، 
والرئيس البولندي أندريه دودا، بقيت حماطة بالسرية، إال ما رشح حوهلا من 
تصرحيات الرئيسي. حتّدث كّل من زيلينسكي والرئيس البولندي عن غياب 
احلدود بي الدولتي، والرقابة املشرتكة على احلدود واجلمارك، ويف تصريح 
متلفز حتدث الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أنه لن تكون يف الواقع حدود 
بي البلدين، و«سوف نعيش معًا على هذه األرض، نبين ونعيد بناء سعادتنا 
تهديد  أي  أو  خطر  أي  صّد  لنا  سيتيح  ما  معًا،  املشرتكة  وقوتنا  املشرتكة 
وحكومية يف  قيادية  مناصب  توّلي  البولنديي يف  حق  عن  وحتدثا  حمتمل«. 

أوكرانيا، ومتّتع األوكرانيون جبميع حقوق البولنديي يف بولندا.
من املفرتض أن توّقع االتفاقيات بشكل نهائي يف كانون الثاني/ يناير عام 
2023، حيث أشار دودا إىل أنه سيكون من الرمزية توقيع مثل هذه االتفاقية 
يف هذا التاريخ، مبناسبة الذكرى الـ 160 النتفاضة كانون الثاني/ يناير، اليت 

قاتل خالهلا البولنديون واألوكرانيون ضد هيمنة اإلمرباطورية الروسية.
قبل  ما  إىل  أوكرانيا  عودة  الصعب  ومن  احلرب،  تنتهي  سوف  النتيجة،  يف 
شباط/ فرباير 2022. لعل اخلطأ الذي وقع فيه كل من األوكراني وحلف الناتو 
هو عدم القبول بتحييد أوكرانيا كما طالب الروس، فتحّولت إىل ساحة صراع 
بينهما لن ينتهي سوى بالدمار والتقسيم، حيث يتشاطر الناتو وروسيا أجزاًء 
من أوكرانيا، وهذه هي النتيجة الطبيعية لدولة حكمها اخلارج عرب سياسيي - 

أدوات.

األوكرانية: احلرب 
التقسيم  - النهائي  احلل 

ليلى نقوال
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مــقاالت وتـحقيقات

فعلت  ماذا  الصحيح:  السؤال   
ستفعل؟ ماذا  وليس  املقاومة... 

أو  املسؤولني  بني  ليس  تتوقف.  ال  املزايدات  حفالت  لبنان،  يف 
اإلعالميني أو جيش منتحلي صفة اخلرباء، من يدّقق فعليًا قبل إطالق 
هذا  ينسحب  املستقبلية.  التصّورات  وحتى  والتصرحيات  املواقف 
األمر على كل امللفات، لكن عندما يكون احلدث خطريًا وعلى مستوى 
الصراع مع دولة حبجم كيان االحتالل، يصبح األمر عبارة عن نكتة 
ومؤسساتها،  الدولة  أركان  من  كثريين  تذكري  املفيد  ومن  مسجة. 
ومن سياسّييها على اختالفهم، بأن ملف الصراع مع العدّو مل يكن 
يومًا ملفًا حقيقيًا يف أدراج املسؤولني والسلطات اللبنانية. وحتى 
اجليش اللبناني ُمنع على مدى عقود من تشكيل غرف رصد وتتّبع 
للعدّو سياسيًا وإعالميًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، خشية أن يؤدي 
األمر اىل إثارة غضب »العم سام«. من دون »زعل«، املقاومة هي 
بكل  هلا  أولوية  العدو  ملف  جعلت  اليت  الوحيدة  اللبنانية  املؤسسة 
تفاصيله بندًا بندًا. يف السنوات العشرين األخرية، ليس يف إسرائيل 
أو اقتصادي أو عسكري أو مدني خارج  أو إعالمي  عنوان سياسي 
مدار البحث واملتابعة من قبل املقاومة. ومبعزل عن الكالم الذي ال 
اإلسالمية يف  املقاومة  متلك  إعالميًا،  إليه  يشار  وال  تفصياًل  يقال 
لبنان جهازًا استخبارّيًا متخّصصًا بالعدو فقط، ويكاد حيصي أنفاسه، 
سواء من املصادر املفتوحة أو املصادر اخلاصة. والعدو نفسه يقّر 
اإلمكانات  أيضًا  بل  فقط،  اإلرادة  متلك  ال  لبنان  املقاومة يف  بأن 
البشرية والتقنية وحتى التجّسسية اليت تتيح هلا دراسة الوضع يف 
إسرائيل والوصول اىل تقدير طريقة تصّرف املستويات العسكرية 

والسياسية مع األحداث.
هذه املقدمة ضرورية قبل العودة اىل ما جيري منذ يومني. صحيح 
أن االستنفار اللبناني ضروري، ومن املفيد أن يكون أكثر حضورًا 
العدو  مباشرة  مع  للتعامل  اختاذه  جيب  الذي  القرار  مستوى  على 
البحر، قبل معاجلة  النفط يف  بالتنقيب عن  تتعّلق  تنفيذية  خطوات 
نقاط اخلالف اجلوهرية مع لبنان. لكن األهم هو التدقيق يف ما قام 

به العدو عمليًا حتى اآلن:
أواًل، طلب الرئيس ميشال عون، أول من أمس، من قيادة اجليش 
تزويده باملعطيات التفصيلية حول موقع متوضع سفينة احلفر اليت 
ليس  موقعه  من  عون  طلب  وجاء  »كاريش«.  منطقة  اىل  وصلت 
كرئيس للجمهورية فحسب، بل كقائد أعلى للقوات املسلحة، وحاجته 
أفادته  وقد  الالحقة.  السياسية  خطواته  ليبين  املعطيات  هذه  اىل 
قيادة اجليش بأن سفينة احلفر مل تقرتب من احلد املباشر ملنطقة 

النزاع.
ثانيًا، تبنّي ملصادر املقاومة أن السفينة مل ترُس حتى عند حدود 
اخلط 29، أي أن العدو مل يذهب، من تلقاء نفسه، بعيدًا يف استفزاز 
لبنان. وهذا ليس وقوفًا عند خاطر املسؤولني السياسيني أو ألن 
دولة االحتالل خضعت لضغط جدي من األمريكيني أو غريهم. بل هو 
نتيجة توصية املستويات األمنية والعسكرية اليت حّذرت من أن اخلطأ 
يف التموضع يفتح الباب أمام احتمال املواجهة املباشرة مع حزب اهلل 
الذي ميلك وسائط متنوعة متّكنه ليس من استهداف احملطات العائمة 

فقط، بل تدمري كل جسم يتحرك يف البحر ضمن خطة التنقيب.
ثالثًا، تبنّي أن الشركات األجنبية اليت تشارك يف هذه العملية ُوضعت 
مسبقًا يف صورة واضحة حول التهديدات احملدقة بعملها وآلياتها، 
وهي لذلك اتفقت مسبقًا مع قيادة العدّو على عدم التقدم صوب 
النقاط اليت قد جتعلها عرضة لضربات ال ميكن أحدًا أن مينعها، مبن 
فيهم جيش االحتالل، وتسري وفق خطة متّكنها من إبالغ لبنان أنها ال 

ختاطر يف العمل ضمن منطقة مل حُيّل اخلالف حوهلا.
أنه وصل إىل قيادة  معنّية،  متابعات جهات  تبنّي من خالل  رابعًا، 
يف  احلدود  أبعد  اىل  ِجّدي  اهلل  حزب  أن  خمتلفة،  بطرق  االحتالل، 
التعامل مع الوقائع اليت حتاول فرضها على األرض. وملس العدو أنه 
ليس صعبًا أن تنجح املقاومة يف انتزاع موقف رمسي لبناني يعارض 
التنقيب، وأن مبقدور املقاومة املبادرة ليس فقط اىل منع التنقيب 
يف املنطقة املتنازع عليها، بل أيضًا يف أي منطقة، يف حال تبنّي 
عن  بعيدة  مناطق  التنقيب يف  من  لبنان  األمريكيني سيمنعون  أن 
منطقة التنازع. وهو أمر فهمه العدّو جيدًا، وخصوصًا بعدما تالحقت 
التوضيحات والتهديدات على لسان قيادات احلزب كاّفًة، وخصوصًا 
أمينه العام السيد حسن نصر اهلل. كما يبين العدو تقديره استنادًا 
اىل ما يعلنه هو عرب مصادر إعالمية عن امتالك احلزب وسائط متطورة 
جدًا تتيح له الوصول اىل أبعد هدف حبري ثابت أو متحرك يف كل 
البحر املتوسط، وليس قبالة الساحل الفلسطيين فقط، وصواًل إىل 

البحر األمحر.
عمليًا، أجنزت املقاومة اجلانب األول من دورها يف ردع العدو ومنعه 
لعمل  جهوزيتها  أعلنت  إذ  وهي  كبري.  استفزازي  بعمل  القيام  من 
أكرب، تربط خطواتها بأمرين: األول، ماهية املوقف النهائي للبنان، 
األمريكيني.  مع  اجلارية  اجلديدة  االتصاالت  بنتائج  مرتبط  أمر  وهو 
مدروسة جتعل  غري  خطوات  العدو يف  تورط  مرتبط مبدى  والثاني، 
املواجهة أمرًا واقعًا. ويف احلالة الثانية، ستكتفي املقاومة بإشعار 
رمسي لبناني بأن إسرائيل تعتدي على حقوق لبنان حتى تبادر اىل ما 

تعتقد أنه األنسب ملنع العدو من العمل حبرًا، ورمبا أكثر من ذلك.
ما يكابر كثريون حياله مل يعد ينفع يف مواجهات من هذا احلجم، وكل 
املزايدات القائمة على خلفية طموحات سياسية هلذا الفريق أو ذاك، 
ال تغرّي يف حقيقة أن العدو ينظر اىل موقف املقاومة أواًل وأخريًا، 
وأن هذه املقاومة متلك من احلكمة والقدرة والفهم ما جيعلها تبادر 

حيث وحني جيب!

ابراهيم األمني
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األمريكية الوساطة  عرب  احلل  يرى  العدو  نفسها؟  كبحت  إسرائيل   

أكدت إسرائيل، عرب مسؤوليها، أن منصة احلفر اليونانية مل تتخط 
اخلط 29 جنوبًا، بل مل تقرتب منه. كما أكدت أن املنصة مل تدخل 
حقل »كاريش« الغازي، وإن كان يف معظمه خارج اخلط احلدودي 
أبيب نياتها  »التفاوضي« املعلن من جانب لبنان. فهل مّجدت تل 
العدائية بعدما تلمست اخلطر؟ أم أنها بالفعل كانت حذرة ومرتدعة، 

إىل حد االمتناع مسبقًا، عن جتاوز احملظور اللبناني؟
املؤكد أن العدو يلتزم حّده املقرر له، وإن كان التزامه مبنيًا على 
أبيب  تل  تراه  ما  ثابت ويتحرك مع  ماهيته غري  ردع قد يكون يف 
من ظروف وعوامل قد تتناسب مع نياتها العدائية. وهنا على العني 
اللبنانية أن تكون شاخصة دائمًا إىل الثروة الغازية اللبنانية، ليصار 
إىل فرملة العدو إن اخطأ تقدير موقف لبنان، وحتديدًا موقف مقاومته، 

صاحبة الفضل األول يف ردع العدو.
أن  يؤكد  اجلنوبي  البحري  احلد  املاضيني يف  اليومني  ما حصل يف 
ال  أن  على  أبيب  تل  وحترص  ثابتة،  العدو  مع  الردعية  املعادلة 
تتجاوزها، حتى وإن قدرت خطأ أن الظروف احمليطة بقرار املقاومة 
قد تلجمها عن الرد على اعتداءاتها البحرية. وهو ما يفسر املقاربة 
احلذرة جدًا، والتدرجيية، قبل الوصول إىل اخلط البحري 29، ناهيك 
عن جتاوزه، األمر الذي مسح إلسرائيل أن تفرمل نفسها عن حتقيق 

نياتها العدائية.
حتى األمس، مل تكن منصة احلفر اليونانية قد دخلت حقل كاريش 
االبتعاد  قرار  أن  يبدو  وال  منه.  بعيدة  كيلومرتات  وبقيت  الغازي، 
البنية  لالنتهاء من  بل  احلقل،  قرار دخول  اختاذ  مرتبط برتيث قبل 
التحتية اليت تتيح للمنصة العمل على استخراج الغاز من آباره الواقعة 
أن  بالضرورة،  يعين،  ال  ذلك  كان  وإن  منه،  اجلنوبي  القسم  يف 
 ،29 للخط  والالخرق  اخلرق  فبني  تتغري.  لن  اإلسرائيلي  »شهية« 
مسافة كيلومرتات معدودة، ال حيول دونه إال قرار، قد ختطئ إسرائيل 

يف اختاذه، وفقًا حلسابات تقديرية خاطئة.
وكما كان متوقعًا، حتدث املسؤولون اإلسرائيليون بعد صمت الفت 
يف األيام املاضية، وبعد أن تقرر الالخرق واالمتناع عن جتاوز احملظور 

يحيى دبوق

رغم إحالته على التقاعد، مل يتلّق رئيس الوفد التقين 
امُلفاوض يف ملّف ترسيم احلدود البحرّية مع فلسطني 
احملتلة العميد بسام ياسني أّي رسالة ُتشري إىل أنه 
بات رئيسًا سابقًا للوفد، فيما يؤكد قانونيون أن األمر 
ال حيتاج إىل رسالة باعتبار أن مهمته يف الوفد مستمّدة 
من كونه ضابطًا يف املؤسسة العسكرية، واليوم بعد 

تقاعده مل يعد له صفة قانونية
احلدود  ترسيم  ملف  عن  بنفسها  اجليش  قيادة  نأت 
بعض  لـ«استشعار  احملتلة  فلسطني  مع  البحرّية 
املسؤولني فيها أن تسويات سُتحاك من خلف ظهرها، 
 29 اخلط  عن  الرتاجع  عن  رضاها  عدم  إىل  إضافة 
ملصلحة اخلط 23«، على ما تقول مصادر لـ«األخبار«. 
»على  الرتسيم  مبلف  املفاوض  الوفد  ُوضع  لذلك، 
العميد بسام ياسني  رئيسه  إحالة  الرف«، فضاًل عن 

على التقاعد يف تشرين األّول املاضي.

لينا فخر الدين

رئيس؟ دون  من  امُلفاوض  التقين  الوفد 

عن  احلديث  غانتس،  بين  األمن،  لوزير  أتاح  الذي  األمر  اللبناني. 
أن »املنصة وصلت إىل موقعها كما هو خمطط هلا، داخل املنطقة 
اإلسرائيلية، يف مكان ليس موضع نزاع«، مشريًا إىل أن كل هذه 
املسألة خارج صالحيات ومهمات املؤسسة األمنية يف إسرائيل، اليت 
وقال  توجد«.  حيث  البحرية  واملنطقة  املنصة  بـ«محاية  فقط  تعنى 
إطار  يف  حيل  لبنان،  مع  اخلالف  مبوضوع  يرتبط  »ما  إن  غانتس، 

املفاوضات ومن خالل وساطة الواليات املتحدة«.

  بني الخرق والالخرق للخط 29 كيلومرتات معدودة ال 
يحول دونه إال قرار قد تخطئ إسرائيل يف اتخاذه

بدورها، قالت وزيرة الطاقة يف حكومة العدو، كارين اهلرار، إلذاعة 
يقعان  ال  كاريش  وحقل  كاريش  »منصة  إن  اإلسرائيلي،  اجليش 
وهو   ،)29 )اخلط  إسرائيل  عليه  توافق  ال  الذي  اخلط  من  بالقرب 
حبسب ادعاء اللبنانيني اخلط احلدودي. وهو ليس اخلط الذي أودعوه 
األمم املتحدة. اقرتح على اللبنانيني العودة إىل املفاوضات، فإزاء 
احلقل )كاريش(، جزء صغري منه هو موضع خالف، رمبا تستخرجون 

الغاز بأنفسكم، فليس عليكم الطمع بغاز اآلخرين«.
الذي  أبيب، كما تعلن، على عدم جتاوز اخلط 29  ورغم حرص تل 
حدده لبنان خطًا حدوديًا حبريًا مع فلسطني احملتلة، إال أن اجليش 
اإلسرائيلي يعمل وفق أسوأ الفرضيات، كون وجود املنصة اليونانية 
لبنان، وإن كانت بعيدة نسبيًا من اخلط  قريبًا من منطقة نزاع مع 

.29
وذكرت تقارير عربية أن سالح البحرية اإلسرائيلي يعمل على تأمني 
املنصة والبنية التحتية يف حقل كاريش واملنطقة الواقعة إىل اجلنوب 
منه حيث تتموضع املنصة اليونانية وتوابعها. وتشمل االستعدادات 
العسكرية حتديد منطقة »تقييد إحبار« حول املنصة ملسافة 500 مرت 
حول  مرت   1500 قطرها  دائرة  للمنصة، وضمن  اخلارجية  احلافة  من 
موقعها، لتمكني األنظمة الدفاعية من حتديد هويات السفن والقطع 

البحرية املختلفة املقرتبة منها، وتشخيص العدائي منها.

من دون صفة رمسية«.
يوافق ياسني على ذلك، ويلفت إىل أن ظهوره اإلعالمي هو بصفته 
رئيسًا سابقًا للوفد، وال ميكنه أن يكون مفاوضًا إال إذا اسُتدعي من 
االحتياط وُجّدد له يف مهّمته رمسيًا. لكّنه يؤّكد لـ«األخبار« أّنه مل 
يتلّق أّي رسالة تفيد بأنه أضحى رئيسًا سابقًا للوفد. وبالتالي، فإن 
السيناريوات هي: إما التجديد له أو تعيني البديل خلالفته. ويضيف: 
الناقورة بعد  أقبل أصاًل أن أشارك يف تتويج املفاوضات يف  »ال 
الوصول إىل اتفاق غري مقتنع به ومل تطرحه املؤسسة العسكرية. أنا 

ُكّلفت ألجنح يف مهميت وليس ألفشل«.

    رئاسة الجمهورية: عون هو املفاوض بحسب الدستور
يشّدد ياسني على أّن ظهوره اإلعالمي األول كان بالتنسيق مع قائد 
اجليش، نافيًا أن يكون األخري عاتبًا عليه من جراء املواقف اليت يعلن 
عنها. ويقول: »مواقفي هي أشبه بانتفاضة وطنية يف وجه الرتاجع 
عن اخلط 29«، معتربًا أن »هناك ضياعًا على مستوى الدولة بشأن 
املفاوضات، والتدخل السياسي غرضه إجراء الصفقات ليس إال«، 

مشريًا إىل أن عدم التمديد له مبهمته جاء استجابًة لضغوط.
حال  يف  حيدث  قد  عّما  تصّورًا  ميلك  املعنيني  من  أحد  ال  وعليه، 
موافقة هوكشتني على استئناف وساطته والعودة إىل بريوت، ومن 
م الوفد التقين. ال إجابة باستثناء استناد  سيتفاوض معه، وهل سيعوَّ
رئاسة اجلمهورية اىل املادة 52 من الدستور اليت تؤّكد من دون لبس 
أن رئيس اجلمهورية هو الذي يعقد املعاهدات الدولية باالتفاق مع 

رئيس احلكومة.

من  بإقالته  بيان  اجلمهورّية  رئاسة  عن  وال صدر  لياسني  جُيّدد  مل 
يزال  ال  فيما  الوفد.  برئاسة  فيه  ُكّلف  الذي  بالبيان  أسوًة  منصبه 
ياسني يوّزع تصرحياته على وسائل اإلعالم باعتباره رئيسًا للوفد، 
فضاًل عن لقائه الوسيط األمريكي عاموس هوكشتني بعد أّياٍم من 
إحالته على التقاعد. فيما يرتّدد داخل قيادة اجليش أن »القائد« كان 
يقصد ياسني عندما منع الضباط املتقاعدين من التصريح اإلعالمي 
من دون إذٍن من املؤسسة العسكرّية، بسبب االنزعاج من تصرحيات 
ياسني واعتبارها ال مُتّثل املؤسسة لكْون الرجل أضحى حبكم الرئيس 

السابق للوفد بعد إحالته على التقاعد.
الوفد  برئاسة  أن ياسني مكّلف  أيضًا  أكثر من مرجع قانوني يؤكد 
بصفته الوظيفّية، ومبجّرد فقدانه هذه الصفة بإحالته على التقاعد، 
يفقد معها صفته رئيسًا للوفد، وأن األمر ال حيتاج إىل صدور بياٍن 
عن رئاسة اجلمهورّية أو قيادة اجليش. فيما تذهب رئاسة احلكومة 
أبعد من ذلك، إذ ترى أن قرار تشكيل الوفد »غري دستوري«، وأن 
مع  تنّسق  مل  اجلمهورية  رئاسة  ألن  له،  قانونّية  »ال صفة  ياسني 
رئاسة احلكومة يف تأليف الوفد«، التزامًا باملادة 52 من الدستور اليت 
تنّص على أنه »يتوىّل رئيس اجلمهورية املفاوضة يف عقد املعاهدات 
الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس احلكومة. وال تصبح مربمة إال بعد 
موافقة جملس الوزراء«. لذلك، فإن »التفاوض والتكليف بالتفاوض 
يكون باتفاق مشرتك بني رئيَسي اجلمهورية وجملس الوزراء، وأّي 
ما  مع  لنص دستوري  واضحة وصرحية  ُيشّكل خمالفة  مغاير  منحى 
يرتّتب على ذلك من نتائج«. وتصّر رئاسة احلكومة على أنه بغّض 
النظر عن تعيني ياسني وفقًا لألصول أو خالفًا هلا، فإنه »بات اليوم 
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
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مـقاالت وتـحقيقات

عبد الخالق فاروق
ما هي السيناريوهات واالحتماالت القائمة ملسار هذا الصراع، 

يف املدَيني القريب والبعيد؟
تعبري  أوكرانيا، جمرد  بأنه يف  الصراع  هذا  استخدامنا وصف 
جمازي عن صراع أعمق وأمشل، حبيث بات يشمل الكرة األرضية 
العسكرية  املباشرة،  عملياتها  مسرح  كان  لو  حتى  بكاملها، 

والسياسية، يقع يف قلب أوروبا. 
ومقاالتنا  متابعاتنا  يف  الصراع،  هذا  جوانب  عرضنا  من  وبدا 
العسكرية  العملية  نريان  اندالع  منذ  استمرت  واليت  السابقة، 
الروسية يف أوكرانيا، يف الرابع والعشرين من شباط/ فرباير 
حتى يومنا هذا )انظر مقاالتنا االثنيت عشرة يف موقع امليادين 
أيار/مايو  من  الـ15  حتى   2022 شباط/فرباير  الـ22  من  نت 
ني، من  2022(، مدة هذا العمق وهذا االتساع اجليو- بوليتيكيَّ

ني، من ناحية أخرى. ناحية، واجليو- اسرتاتيجيَّ
سياسية األوكرانية حتولت إىل جمرد ميدان  فاملساحة اجليو – 
ني التكتيكي وامليداني، بينما  للرماية وضرب النار، وفق املعنيَّ
السياسية   – )االقتصادية  املتعددة  احلرب  وصنوف  املعارك 
الرياضية... إخل( أصبحت  الثقافية –  الفكرية –  اإلعالمية –   –
شاملة كلَّ املعمورة، كما يتوقف على نتائجها وتداعياتها، شكل 
وقواعد  العاملية،  القوى  وهيكل  وطبيعتها،  الدولية  العالقات 
القانون الدولي اجلديد، ورمبا هيكل املنظمات الدولية وطريقة 

عملها. 
من هنا، ال بد من أن ينشغل العقل السياسي واالسرتاتيجي 
الصراع  هذا  بتداعيات  خاصة،  بصورة  والعربي  عامة،  بصورة 
الضاري من جهة، ومساره الراهن ومساره املستقبلي من جهة 
 A foresight  ثانية، وتوقعاته واحتماالته، يف ضوء التوقعات
يد  على   1932 عام  منذ  مرة  ألول  اسُتخدم  الذي   ،approach
منتصف  منذ  انضباطًا  أكثر  بصورة  تطور  ثم   ،H.G. Wells
األربعينيات إىل ما ُيَسّمى علم املستقبليات Futurology مبعرفة 
الربوفسري األملاني Ossip K. Flechtheim، كفرع جديد للمعرفة 

وكتطوير لعلم االحتماالت )1(. 
المتالك  حماولة  هي   Futures studies املستقبل  فدراسات 
مة systemic، تستند إىل الوقائع واملعطيات  نظرة منهجية منظَّ
العوامل االجتماعية والتكنولوجية  املباشرة، وتأخذ يف االعتبار 
املستقبل؛  مبالمح  والتنبؤ  والسياسية،  والبيئية  واالقتصادية 
م  املنظَّ األسلوب  بها  ُيقَصد  املستقبلية  الدراسات  أن  أي 
من  احلاضر،  ومعطيات  املاضي،  عناصر  على حتليل  واملعتمد 
أجل التنبؤ باملستقبل، مستخدمًا يف ذلك كلَّ الوسائل الرياضية 
واإلحصائية والتارخيية من أجل التعرُّف إىل التغريات املتوقعة 

يف املستقبل. 
وُتعرَّف أيضًا الدراسات املستقبلية Futurology بأنها املسارات 
عة عرب استخدام وسائل مهنية أو متخّصصة، من  التحليلية اجملمَّ

أجل وضع مالمح للتوقعات االسرتاتيجية واملستقبل احملتمل.
الذي  التقرير  ذلك  وأشهرها  الدراسات  هذه  أبرز  من  وكان 
صدر عام 1972، وُعِرف باسم تقرير نادي روما، ومحل عنوان 
من  كبري  عدد  وأعّده   ،Limits to growth النمو«  »حدود 
وودنيس  ميدوز  دونيال  أبرزهم  من  كان  والباحثني،  اخلرباء 
فريق  ومعهم   ، بيهرنس  ووويليام  راندرز  ويورِغن  ميدوز 
ن من 17 باحثًا]2[، بالتعاون بني منظمة نادي روما ومعهد  مكوَّ
للنمو،  حاسوبية  حماكاة  وتضّمن  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
ومّولت  حمدودة.]3[  املوارد  تكون  عندما  وسكانيًا،  اقتصاديًا 
يف  الدراسة  نتائج  وعرضت  فولكسفاغن،  مؤسسة  البحث 
اجتماعات دولية يف موسكو، وريو دي جانريو يف صيف عام 
1971. منذ نشر هذا التقرير، مت بيع ما يقرب من 30 مليون 
وُنشر  جدال،  حمل  التقرير  يزال  وال  لغة،)4(  بثالثني  نسخة 
ث من التقرير  بشأنه كثري من املنشورات. وُنشر آخر إصدار حمدَّ

عام 2004.]5[
وتزداد صعوبة الدراسات املستقبلية يف ظل حتليل الصراعات 
تشارك  واليت  املرّكبة،  والسياسية  واالقتصادية  العسكرية 
اآلخر  وبعضها  مباشرة،  بصورة  بعضها  متعددة،  أطراف  فيها 
بصورة غري مباشرة، األمر الذي جيعل عملية بناء السيناريوهات 

scenarios واالحتماالت من أصعب الدراسات وأكثرها تعقيدًا. 
بيد أن صراعًا، مثل الذي جيري أمام أعيننا اليوم يف أوروبا، 
األوكرانية، أو احلرب  والذي خُيتزل لفظيًا باسم احلرب الروسية – 
يف أوكرانيا، يف كل تداعياتها على صعيد الوجود اإلنساني، 
سياسية وجيو- اسرتاتيجية  والعالقات الدولية، وخرائط جيو – 
جديدة، يستدعي بذل اجلهد التحليلي، وقبول التحدي العلمي، 
صعيد  على  واملناظرة  للمناقشة  قابلة  رؤى  تقديم  إطار  يف 
املفكرين واخلرباء الستشراف هذا املستقبل املكتنف بكثري من 

الغموض، واملسكون بعوامل التفجري. 
التعامل مع  وهنا جيب أن نشري إىل مالحظتني منهجيتني يف 

أسلوب السيناريوهات: 
املالحظة األوىل: أن السيناريوهات هي، يف طبيعتها، أساليب 

مستقبل الصراع يف أوكرانيا.. حماولة الستشراف املستقبل
َبع يف ظل: ُتتَّ

1- نقص كبري يف بعض املعلومات.
2- تعدد األطراف املشاِركة يف الظاهرة، وتنوع أوزانها النسبية، 

على حنو يؤدي إىل تعدد االحتماالت.
3- عدم اليقني من نّيات بعض األطراف أو اخلصوم.

 4- مراعاة عنصر املفاجآت.
املالحظة الثانية: يف عملية بناء السيناريوهات وحتليل املسار 
واملستقبل للصراعات الدامية، كتلك اليت نشهدها يف املسرح 

األوروبي حاليًا، جيب أن نراعي عدة عناصر أساسية، مثل: 
تستغرقه  أن  ر  املقدَّ من  الذي  الوقت،  أو  الزمن  عنصر   -

األزمة. 
املتعدد  الصراع  أو  احلرب  فيها  جتري  اليت  املساحة  عامل   -

عها.  األوجه، واحتماالت توسُّ
وتأثرياتها  الصراع  يف  املستخَدمة  واألدوات  األساليب   -
الثقافية...  السياسية –  اإلعالمية –  االقتصادية –  )العسكرية – 

إخل(. 
فّعاليتها  وتفاوت  الصراع،  يف  املشاركة  التنظيمات  عامل   -
التعاون  اتفاقيات   – شنغهاي  جمموعة   – الربيكس   – )الناتو 

االسرتاتيجي الصيين واإليراني والروسي... إخل(. 
ووفقًا ألحد أبرز القادة يف روسيا، وهو السيد دميرتي مدفيديف، 
الذي يشغل منصب نائب رئيس جملس األمن القومي الروسي، 
يف أيار/مايو 2022، فإن الصراع اجلاري يف أوكرانيا أّدى إىل 
ارتفاع  هي:  والعامل،  أوروبا  كربى يف  ات  تغريُّ عشرة  حدوث 
معدل التضخم وارتفاع األسعار غري املسبوق يف كثري من دول 
لسلسلة  الضاّر  والتأثر  العامل،  دول  وسائر  الغربي  التحالف 
النفط  من  الطاقة  ولسلسلة  العاملية،  الغذائية  اإلمدادات 
والغاز، وارتفاع أسعارهما بصورة مفزعة، وتهديد تدفق مصادر 
الطاقة الروسية إىل أوروبا وسائر دول العامل، وانقطاع تدفق 
الروسية  والزيوت  القمح  مثل  الرئيسة،  الغذائية  احلاصالت 
واألوكرانية، والشكوك الراهنة يف الوضعية واملستقبل للنظام 
املالي العاملي واخلدمات املالية عمومًا، وضرب هيمنة الدوالر 
األمريكي، كعملة للمعامالت الدولية واالحتياطيات النقدية يف 
العامل. وكذا، فإن القرصنة األمريكية واألوروبية لودائع النقد 
األصول  وجتميد  الدول،  هذه  بنوك  واحتياطياته يف  الروسي 
ورجال  مبستثمرين  واخلاصة  احلكومية  الروسية  واالستثمارات 
أعمال روس يف هذه الدول، واليت تتجاوز قيمتها مخسمئة مليار 
دوالر على األقل، أنهيا بصورة شبه نهائية أّي ثقة بالنزاهة 
الواليات  عليه  تهيمن  الذي  املصريف  النظام  هلذا  والقانونية 
املتحدة والدول األطلسية. وباملثل، فإن اإلجراءات العقابية – 
وانصياع املؤسسات  غري الشرعية من منظور القانون الدولي – 
املالية والتمويلية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التسويات الدولية، 
وغرف التحكيم الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، كلها كشفت 
أيدي  أدوات يف  أنها جمرد   – األلف  للمرة  رمبا   – عن نفسها 
الواليات املتحدة وحلفائها يف أوروبا. وكلها تعطي إشارات ال 
ُتطئها العني لدى ُصّناع السياسات يف الصني واهلند، ورمبا 

بعض دول اخلليج النفطية، وسائر دول العامل. 
فما هي السيناريوهات واالحتماالت القائمة ملسار هذا الصراع 

يف املستقبل القريب واملستقبل البعيد؟ 
د، يف أبعاده املتعددة،  احلقيقة أن هذا الصراع الدموي املعقَّ
أو السيناريوهات scenarios اخلمسة  أحد االحتماالت  يسري يف 

التالية: 
أوكرانيا  يف  العسكرية  العملية  تضع  أن  األول:  السيناريو 
أوزارها قبل نهاية شباط/فرباير املقبل )2023(، فتكون القوات 
الروسية حققت أهدافها االسرتاتيجية اليت أشرنا إليها من قبُل، 
واملتمّثلة بالسيطرة متاما على شواطئ حبر أزوف والبحر األسود 
أوديسا(، وحتويل ما بقي من جغرافيا أوكرانيا  )خط مرينوبل – 
األوكرانية،  العسكرية  اآللة  وتدمري  متامًا،  حبيسة  دولة  إىل 
لسائر  تهديدها  ووقف  النازية،  اجلماعات  منابع  وجتفيف 

رة من شرقي أوكرانيا وجنوبّيها ووسطها.  املساحات احملرَّ
واحلقيقة أن هذا السيناريو مرهون حتقيقه بتوقيع النظام احلاكم 
يف أوكرانيا اتفاقيات سالم، مضمونة بأطراف دولية أطلسية 
والصني. ونظّن أن هذا حمل شك كبري بسبب رغبة الواليات 
املتحدة يف إطالة أمد هذا النزاع، واستنزاف روسيا االحتادية 

أطوَل فرتة ممكنة. 
أهدافها،  بعض  االحتادية  روسيا  أن حتقق  الثاني:  السيناريو 
سالمة  وضمان  حبيسة،  دولة  إىل  أوكرانيا  حتويل  وأهمها 
شرقيها،  وجنوبي  أوكرانيا  شرقي  يف  السابقة  اجلمهوريات 
وتنظيم استفتاء على مستقبلها، مع استمرار النزاع العسكري 
بدوافع  احلدة، سواء  ومنخفض  مستمرًا  األوكراني   – الروسي 
للمجموعات النازية الداخلية يف أوكرانيا، أو بطلب وتوجيه من 
الواليات املتحدة والقوى اليمينية احلاكمة يف بعض دول أوروبا 

الشرقية، مثل بولندا وسلوفاكيا وغريهما.
ومن دون التوصل إىل اتفاق سياسي لتسوية النزاع. 

 – الروسي  العسكري  النزاع  يستمر  أن  الثالث:  السيناريو 
النتهاء  رة  املقدَّ العام  مدة  من  أكثر  احلدة،  مرتفع  األوكراني 
روسيا من حتقيق أهدافها، األمر الذي سُيجرب روسيا على توسيع 
نطاق عملياتها والوصول إىل العاصمة كييف، وإسقاط النظام 
النازي يف هذا البلد. بيد أن ذلك السيناريو مصحوب بكثري من 
يعين  البلد  الروسية هلذا  العسكرية  القوات  فاحتالل  املخاطر. 
أحتالل  قوة  إىل  الوجود  هذا  لتحويل  أّي ضمانات  وجود  عدم 
أجنيب قد تدفع حركات مقاومة وحرب عصابات حملية ضد هذه 
القوات احملتلة، وهو أسوأ السيناريوهات اليت قد تتعرض هلا 
روسيا خالل هذا النزاع، الذي قد يستمر على هذا النحو أعوامًا 

طويلة، مكرِّرة جتربة االحتاد السوفياتي يف أفغانستان. 
السيناريو  من  مزجيًا  الرابع  السيناريو  ُيَعّد  الرابع:  السيناريو 
الثالث، السابق عرضه، مضافًا إليه التأثريات العكسية الستمرار 
األوكراني أكثَر من عام، يف دول االحتاد  هذا الصراع الروسي – 
األوروبي ذاتها، واحتماالت تفكك روابطه، وخصوصًا لدى دول 
وبريطانية  أمريكية  حاجة  كان  الضاري  الصراع  هذا  أن  ترى 
أكثر من كونه ضرورة أوروبية. وهو شعور يتنامى لدى دول 
إيطاليا،  ورمبا  وتركيا،  واجملر  وفرنسا  أملانيا  مثل  وشعوب، 
د  وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل تفكك املوقف األوروبي املوحَّ

جتاه احلرب، واملوقف املتعنت جتاه روسيا. 
يف  العسكري  الصراع  حدة  استمرار  مع  اخلامس:  السيناريو 
ح  املسرح األوكراني، أو ما بقي منه جيو - سياسيًا، فإنَّ املرجَّ
بعض  من  العلنية  أو  السرية  السياسية  املبادرات  تنشط  أن 
عن  البحث  أجل  من  اهلند،  ورمبا  الصني  أو  األوروبية  الدول 
خمارج مقبولة، وطرح أفكار تؤدي إىل وقف العمليات العسكرية 
الروسية عند حدود ما وصلت إليه وحداتها، األمر الذي غالبًا 
من  خاركوف،  على  والسيطرة  دنيربو  نهر  جتاوز  بعد  سيكون 
يف  فعاًل،  وبدأت  كييف.  العاصمة  إىل  الوصول  أن  دون 
ُوصفت  إيطالية،  مببادرة  أيار/مايو،  شهر  من  األخري  األسبوع 
من اجلانب الروسي بأنها دون املستوى املأمول، من دون أن 
واألرجح  احلاكمة يف كييف.  جانب اجملموعات  قبواًل من  تلقى 
مة من  أن تأتي املبادرات التالية بصيغة شبه مجاعية، أي مقدَّ
)الصني  احلثيثة  الدبلوماسية  االتصاالت  عرب  طرف،  من  أكثر 
أملانيا، تركيا، اهلند، فرنسا وبعض الدول األوروبية... إخل( 
مع قبول أمريكي على مضض، خشية تضعضع التحالف األورو 

-  أطلسي. 
وهذا هو األرجح من أجل البحث عن صيغة للخروج اآلمن للقوات 
الروسية حتى شرقي نهر دنيربو، وبدء مفاوضات حتفظ ما بقي 
د أنه من دون حترير القوات  جيو سياسيًا من أوكرانيا. واملؤكَّ
الروسية مدينَة أوديسا وميناَءها، وقبل ذلك االحتفاظ بأقليم 
خريسون، لن تقبل القيادة الروسية أّي تسوية. فهذا هو احلد 
املطالب  إىل حتقيق  بالطبع  باإلضافة  روسيًا،  املقبول  األدنى 
الروسية األخرى، مثل حتييد ما بقي من أوكرانيا عن االنضمام 
إىل حلف الناتو، والتخلص من اجملموعات النازية ومن السياسة 
النازية هلذا البلد، وحتديد مستوى التسلح فيها. أّما شبه جزيرة 

القرم فستكون خارج أي نقاش أو تفاوض. 
بالطبع، إن هذه السيناريوهات أو االحتماالت، أو بعضها، جمرد 
تسوية  ألفق  مستقبلي  تصور  إىل  للوصول  فكرية  حماوالت 
العاملي  انعكاسات عاملية، وستكون معامل املشهد  له  لصراع 

ومالحمه بعده مغايرًة متاما ملا قبله. 
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إزاء  الرمسية بصمت الفت  إسرائيل  تلتزم   
والغاز  النفط  عن  التنقيب  حّفارة  وصول 
إلعالمها  ترتك  فيما  »كاريش«،  حقل  إىل 
ومراسليه إدارة معركة التصرحيات واملواقف 
تقارير  عرب  والنيات«،  اإلرادات  و«اختبار 

حمدودة وموّجهة.
مواقف  اآلن،  حتى  أبيب،  تل  من  ترد  مل 
ترتك  فيما  شأن،  ذات  رمسية  وتعليقات 
يشمل  مبا  لبنان،  مع  البحرية  املسألة  إدارة 
مراسلي  لتقارير  »كاريش«،  يف  احلفر  نية 
واالقتصادية،  واألمنية  العسكرية  الشؤون 
ولكن حتت إدارة وإشراف واضحني من الرقابة 
العسكرية وبتوجيه من املؤسسة العسكرية. 
ووفقًا ملا صدر يف اليومني األخريين، ميكن 

مالحظة اآلتي:
أواًل، ُتدار خطة احلفر يف كاريش بتأنٍّ وحذر 
وعدم االجنرار إىل التعليق الرمسي، عسكريًا 
دون  وحيول  األهداف،  حيّقق  مبا  وسياسيًا، 
النيات  كشف  أو  اآلخر  الطرف  استفزاز 
املقابل،  يف  يستدعي،  وهذا  له.  احلقيقية 
تأّنيًا وحذرًا يف إطالق املواقف وتقدير أفعال 
من  الواردة  والتعليقات  فاملواقف  العدو. 
والالفعل  الفعل  إشارات  فيها  مبا  لبنان، 
والتأييد والالتأييد للمقاومة والتشّبث باحلق 
الغازي والنفطي، كلها ستكون جزءًا ال يتجّزأ 
من أي قرار تتخذه إسرائيل إزاء االعتداء على 

احلق اللبناني.
املستويني  قرار  متامًا  الواضح  من  ثانيًا، 
لإلعالم  األضواء  والعسكري برتك  السياسي 
ويقّدر  ويعلق  لينشر  الفرتة  هذه  العربي 
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 COVID-19 احِم نفسك من
واإلنفلونزا هذا الشتاء

مقال إع�نّي

ا. الية، كن�� ّ�حت به الحكومة ا�	س��

غالًبا ما يجلب الشتاء معه مزيًدا من أنواع 
العدوى التي تصيب الجهاز التنّفسي. في هذا 

الشتاء، احِم نفسك من خ�ل ا�ستمرار في 
تلّقي كل لقاحات COVID-19 المنطبقة عليك 

نفلونزا. والحصول على لقاح ا�¥

ما هو سبب أهمية لقاحات 
نفلونزا؟  
COVID-19 وا	

يمكن أن يسّهل الطقس البارد الذي يأتي مع 
الشتاء إصابتك بفيروسات الجهاز التنّفسي، 

نفلونزا. مثل COVID-19 وا�¥
إن ا�ستمرار في تلّقيك آخر لقاحات 

COVID-19 المنطبقة عليك يزيد من حمايتك 
نفلونزا  من COVID-19 لفترة أطول. ولقاح ا�¥
نفلونزا  هو أفضل وسيلة لحماية نفسك من ا�¥

ومن نقلها ل�µخرين.

من ا�µمن تلّقي لقاح COVID-19 ولقاح 
نفلونزا في نفس الوقت. ا�¥

ما هي جرعة لقاح COVID-19 الشتويّة 
ومن يجب أن يحصل على التطعيم بها؟
يوصى بجرعة لقاح COVID-19 الشتويّة لبعض 
ا�	شخاص في أستراليا المعرّضين �رتفاع إمكانية 

 .COVID-19ا�¥صابة بمرض شديد نتيجّة لـ

 COVID-19 يجب أن تحصل على جرعة لقاح
الشتويّة إذا كنت:

تبلغ من العمر 65 عاًما أو أكثر  •
مقيًما في إحدى دور رعاية المسنين أو رعاية   •

عاقة ذوي ا�¥
تبلغ من العمر 16 عاًما فما فوق إذا كنت تعاني   •

من نقص المناعة الشديد
من السكان ا�	صليين أو سكان جزر مضيق   •
توريس وتبلغ من العمر 50 عاًما فما فوق.

يمكنك الحصول على جرعتك الشتوية إذا 
انقضت فترة 4 أشهر على ا�	قل منذ تلّقيك 

جرعتك المعّززة ا�	ولى.

مكانية متزايدة ل�¥صابة بمرض  إذا لم تكن معرًضا �¥
خطير نتيجّة لـCOVID-19، فإن برنامج تلقيحك 
ا�	ساسي المكّون من جرعتين وجرعة معّززة يوفر 

.COVID-19 حماية ممتازة من

ماذا لو أصبت فع�ً بـCOVID-19؟
إذا كانت نتيجة فحص COVID-19 الذي 

أجري لك إيجابية، فإنه من المستحسن أن 
تنتظر 3 أشهر قبل الحصول على جرعة لقاح 

COVID-19 التالية.

ما هي النصيحة للنساء الحوامل؟
 COVID-19 يمكن أن تكون العدوى من

نفلونزا خطيرة على النساء الحوامل  وا�¥
وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

 COVID-19 نفلونزا ولقاح يُعتبر تلّقي لقاح ا�¥
أثناء الحمل أفضل طريقة لحماية ا�	طفال 

نفلونزا  حديثي الو�دة والنساء الحوامل من ا�¥
و COVID-19 ومن المضاعفات ا�	خرى التي 

يمكن أن تلحق ا�	ذى بهّن وبهم.

نفلونزا مجاني ل��شخاص  
لقاح ا	
في الفئات التالية:

ا�	طفال من سن 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات  •
النساء الحوامل في أية مرحلة من مراحل الحمل  •

ا�	شخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاًما   •
فما فوق

ا�	شخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فما   •
فوق ويعانون من حا�ت طبية تعني أنهم أكثر 

عرضة ل�¥صابة بمرض خطير
السكان ا�	صليون وسكان جزر مضيق توريس   •

الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فما فوق.

البقاء في مأمن هذا الشتاء
يمكنك المساعدة في وقف انتشار الفيروسات 

هذا الشتاء عن طريق غسل يديك بانتظام 
وتغطية فمك عند السعال والعطس. وقد 
تختار أيًضا لبس كّمامة عندما � تستطيع 

التباعد جسديًا عن ا�µخرين.

كما يمكنك المساعدة في وقف انتشار الفيروسات 
هذا الشتاء بالبقاء في المنزل عندما تكون مريًضا.

احجز موعًدا ا	�ن
احجز موعًدا لتلّقي جرعة COVID-19 المعّززة 
نفلونزا اليوم على يد طبيبك أو لدى  أو لقاح ا�¥

الصيدليات المشاركة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارةالموقع 
health.gov.au أو اتصل بخط المساعدة 

الوطني لفيروس كورونا على الرقم 
080 020 1800. اختر الخيار 8 للحصول 

على خدمات الترجمة الشفهية.

مدروسة  سياسة  وهذه  واملآالت.  املواقف 
كل  يلزم  مبا  مقّررة  أنها  بقوة  ويرجح  جدًا 
املستويات اإلسرائيلية. فأي موقف رمسي، 
سياسي أو عسكري، يصدر مباشرة عن أي 
الصف  من  وحتديدًا  أبيب،  تل  يف  مسؤول 
العربي.  للكيان  جدًا  حُمِرجًا  سيكون  األول، 
الرتاجع يف  نافذة  السياسة  هذه  تفتح  كما 
أضرار  وجود  املعنية  القيادات  قّدرت  حال 

حياول العدو جتّنبها.
على  اإلسرائيلية،  التقارير  تتحدث  ثالثًا، 
قّلتها حتى اآلن، عن أن عمليات احلفر ومن 
ثم استخراج الغاز من »كاريش«، هي عمل 
أو غري  قانوني  نزاع  بأي  يرتبط  وال  طبيعي 
قانوني مع لبنان. بل تشري التقارير العربية، 
يف  »هناك  أن  إىل  االستغراب،  من  بنوع 
عليه  متنازع  مكان  عن  يتحدث  من  لبنان« 
أي  خارج  الشمالي  املقطع  »هذا  أن  رغم 
تنازع«. وكان الفتًا ما ورد يف تقرير مراسل 
الشؤون العسكرية يف القناة 12 بأن »اجلزء 
الشمالي حلقل كاريش يالمس احلدود البحرية 
للبنان«، وهي مالمسة وليست خرقًا. واألهم 
اتفاق  وجود  على  التأكيد  هو  التقرير  يف 
دائرة  من  »كاريش«  لبنان خيرج  مع  مسبق 
التنازع، إذ جاء يف التقرير أن »هناك توافقًا 
حول املوضوع جرى التوصل إليه عرب اللجنة 
)األمريكي(  املبعوث  يرأسها  اليت  املشرتكة 
عاموس  األوسط  الشرق  للطاقة يف  اخلاص 

هوكشتني«.
يف موازاة ذلك، حترص التقارير العربية على 
الغاز  الستخراج  إسرائيل  »اضطرار«  إظهار 

حاجة  بوصفه  حتديدًا،  »كاريش«  حقل  من 
اسرتاتيجية ال ميكن لتل أبيب أن تتجاوزها. 
كاريش  »منصة  فإن  العربي  التعبري  وفق 
تشكل مرفقًا اقتصاديًا أساسيًا ومن املتوقع 
أن يزود االقتصاد اإلسرائيلي بالغاز الطبيعي 
لسد  نفسها  إسرائيل  يف  ُيستهلك  الذي 
للتجارة،  خمصصًا  وليس  اخلاصة«  حاجاتها 
يصيب  قد  ضرر  إىل  اإلشارة  إىل  وصواًل 
يؤدي  »وقد  أخرى،  اسرتاتيجية  قطاعات 
صعوبات  إىل  باملنصة  يلحق  الذي  الضرر 
أداء االقتصاد اإلسرائيلي، إىل  حقيقية يف 
املنتظمة  الكهرباء  بإمدادات  اإلضرار  حد 

لإلسرائيليني«.
واحلاجة  والوداعة  »الرباءة  جانب  إىل  رابعًا، 
االقتصادية واحلرص على التفاهم املسبق«، 
تلمح التقارير اإلسرائيلية إىل وجود إجراءات 
»كاريش«  حقل  أمن  عسكرية ختدم  وتدابري 
وما فيه من معدات ومنشآت، يتوالها سالح 
البحر يف جيش العدو. ووفقًا للتقارير العربية، 
»بدأ سالح البحرية عملية أمنية واسعة حول 
منصة احلفر واإلنتاج اليت وصلت صباح اليوم 
)أمس( إىل وجهتها على بعد تسعني كيلومرتًا 
قبالة الساحل اإلسرائيلي، عند النقطة األقرب 
إىل شواطئ لبنان«، مشرية إىل أن البحرية 
املقبلة  األسابيع  يف  ستنهي  اإلسرائيلية 
احلفر،  عمليات  لتبدأ  وإجراءاتها،  ترتيباتها 
إىل  اإلشارة  مع  الغاز«.  استخراج  ثم  ومن 
أن »لغة تهديد« تضّمنها احلديث عن نشاط 
أكثر  بعد  التذكري،  مثل  اإلسرائيلية  البحرية 
من عام على اعتدائها األخري على قطاع غزة 

)معركة سيف القدس(، بأن الدفاعات اجلوية 
أسقطت طائرة مسرّية حلركة محاس ُأطلقت 
من غزة كانت موّجهة الستهداف حقول غاز 

يف املتوسط«.

  تعمل إسرائيل وفق اسرتاتيجية مدروسة 
لتكون قادرة على فرملة نفسها وفقًا لردّ الفعل 

املقابل
لذلك، ميكن القول إن ما نشهده من تعبريات 
إسرائيلية ميثل مقدمات ضرورية متهيدًا ملا 
األمر  أن  يبدو  لكن  به،  تقوم  أن  هلا  ميكن 
وهنا  لبنان.  جانب  من  الفعل  بردة  مرتبط 
اللبناني،  امللعب  يف  الكرة  أبيب  تل  تلقي 
ضمن مقاربة ظاهرية غري رمسية ميكن الرتاجع 
عنها وفقًا للفعل املقابل. لكن مع حرص تل 
وارد  وأنها يف  »حقها«،  تظهري  على  أبيب 
وأنها  عليه،  متنازع«  »غري  حق  استغالل 
الوسيط  عرب  التفاهم  على  مسبقًا  حرصت 
غري  بإشارات  وإن  التلويح  مع  األمريكي، 
مباشرة إىل أنها على استعداد أمين وعسكري 

للمواجهة العسكرية.
مقاربة مدروسة جيدًا وُمَعّد هلا مسبقًا وجيري 
تنفيذها بدقة وعناية الفتتني. طبعًا التهديد 
القوة  أواًل باستخدام  املقابل، من حزب اهلل 
حلفظ احلق اللبناني، وثانيًا االلتفاف الطوعي 
اختالفه،  على  السياسي  للقوس  والقسري 
عامل مؤثر يف هذه املقاربة، وإال ما كانت 
خططها  وطرح  احلذر  إىل  لتلجأ  إسرائيل 
نفسها  فرملة  على  قادرة  لتكون  بالتدريج 

وفقًا لرد الفعل املقابل.
تقرير القناة 12 العربية كان عنوانه سؤال: 
»منصة الغاز اليت قد تشعل مواجهة مع حزب 
اهلل؟«. هنا جيب إعادة صياغة السؤال حول 
إسرائيل،  بها  تسّببت  اليت  »املواجهة  مآل 
يكون  وقد  كاريش؟«  حقل  من  انطالقًا 

السؤال الثاني، أكثر دّقة وموضوعية.

إسرائيل تستكني وتهدد: تفاهمنا مع لبنان عرب أمريكا
يحيى دبوق
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يستبعد اجلنراالت أن يتحدى إردوغان واشنطن، خاصة يف هذه 
املرحلة اليت يسعى فيها إىل كسب رضاها.

لقد مضت ثالثة أسابيع على اخلطاب األول للرئيس الرتكي رجب 
الرتكي سيجتاح  اجليش  »إن  فيه  قال  والذي  إردوغان  طيب 
الشمال السوري يف أي حلظة ومن عدة حماور«. خالل األسابيع 
الثالثة املاضية، ويف كل مناسبة، كرر إردوغان تهديداته هذه، 
واليت كانت وما زالت حديث الساعة سواء يف الشارع الرتكي 
داخليًا، أو لدى األوساط السياسية واإلعالمية إقليميًا ودوليًا. 
وقد أعلنت كل من واشنطن وموسكو وطهران عن اعرتاضها 
الوقت  يف  السوري،  الشمال  يف  تركية  عسكرية  عملية  ألي 
الذي ناشد زعيم حزب الشعب اجلمهوري كمال كليجدار أوغلو 
إردوغان »إرسال جنله بالل إىل ساحات القتال« داعيًا إياه إىل 
يتحدث  اليت  العسكرية  العملية  وأهداف  مربرات  عن  »اإلعالن 

عنها«. 
اإلعالم املوالي إلردوغان، ومنذ ثالثة أسابيع، يتحدث بإسهاب 
املتقاعدون  اجلنراالت  استغربه  ما  وهو  احملتملة،  العملية  عن 
عن  يوميًا  يتحدث  الذي  إردوغان  أسلوب  استنكروا   الذين 
اجلنراالت  هؤالء  ويلفت  وأسرارها.  العسكرية  اخلطة  تفاصيل 
الذي يهدد ويتوعد  إردوغان  الرئيس  االنتباه إىل  تناقضات 
وحدات محاية الشعب الكردية، ولكنه يتهرب من احلديث عن 
دعم واشنطن هلذه الوحدات، وهي حتت محاية القوات األمريكية 

املوجودة شرق الفرات.
واشنطن،  إردوغان  الرئيس  يتحدى  أن  اجلنراالت  ويستبعد 
رضاها  كسب  إىل  فيها  يسعى  اليت  املرحلة  هذه  يف  خاصة 
دعمًا لسياساته الداخلية واخلارجية، وبعد مصاحلته »تل أبيب« 
واالتفاق معها على تطوير العالقات يف مجيع اجملاالت وأهمها 

العسكرية واالستخباراتية.
قيام  »أستبعد  تورك:  خلدون صوملاز  املتقاعد  اجلنرال  يقول 
اجليش الرتكي بأي عمل عسكري مشال سوريا من دون موافقة 
موسكو وواشنطن«، اللتني سبق هلما أن أعطتا الضوء األخضر 
يف العمليات السابقة وهي: درع الفرات ) جرابلس (  يف 24 
كانون   20 )عفرين(   الزيتون  وغصن   ،2016 /أغسطس  آب 
الثاني /يناير 2018، وينبوع السالم )شرق الفرات(  9 تشرين 
شباط/فرباير   27 أدلب  عملية  وأخريًا    2019 أكتوبر   / األول 
2020. وساعد ذلك  أنقرة يف السيطرة على حوالي 9٪ من 
اجلغرافيا السورية بالتنسيق  والتعاون مع عشرات اآلالف من 
مسلحي ما يسّمى بـ«اجليش الوطين السوري املعارض« يضاف 
إليهم اآلالف من مسلحي النصرة اإلرهابية يف أدلب وجوارها.

 وترى أحزاب وقوى املعارضة يف هذا التنسيق والتعاون مع 
النصرة ومسلحي »اجليش الوطين« املربر األساسي لسياسات 
إردوغان يف سوريا، واليت تهدف يف نهاية املطاف إىل البقاء 
أو  آمنة«  »منطقة  التسمية  كانت  أيًا  السوري،  الشمال  يف 
»مناطق خفض التصعيد« أو »القضاء على اإلرهاب« ) الكرد( 
أو »محاية حقوق الرتكمان«، أو العودة إىل نقطة الصفر عندما 
وضم  األسد  الرئيس  من  التخلص  هو  األساسي  اهلدف  كان 

الشمال السوري إىل تركيا. 
كل ذلك يف إطار ما يسّمى بـ«خارطة امليثاق الوطين« اليت ما 
مثل هذه  أن  بها طاملا  يتغنى  املوالي إلردوغان  اإلعالم  زال 
املواضيع تدغدغ املشاعر القومية والدينية لدى أتباع إردوغان 
وأنصاره، وال يريد هلم أن يفكروا بواقعهم  اليومي األليم  يف 
ظل الكارثة املالية واالقتصادية وأعبائها اخلطرية على  الشعب 

والدولة. 
ساسة معارضون وجنراالت ودبلوماسيون متقاعدون ربطوا بني 
السوري وبني خمططاته  الشمال  اجتياح  إردوغان عن  أحاديث 
املقرر  االنتخابات  إلغاء  أو  تأجيل  منها  واهلدف  املستقبلية، 
اليت  املخاطر  حبجة  املقبل  العام  /يونيو  حزيران  يف  إجراؤها 
الوطين داخليًا وخارجيًا. ويفسر ذلك  حاالت  تستهدف األمن 
التوتر اليت تعيشها البالد بسبب خطابات إردوغان اليومية اليت 
تستهدف املعارضة واملعارضني إىل درجة أنه قال عن النساء 

اللواتي يعرتضن على سياساته إنهن »ساقطات«. 
أوغلو  كليجدار  كمال  املعارضة  زعيم  بتصرحيات  التذكري  ومع 
الذي مل خيِف قلقه من امليليشيات املسلحة اليت قد تتدخل خالل 
تركيا قد دخلت  أن  يبدو واضحًا  وبعدها،  القادمة  االنتخابات 
يف مسار جديد ال حتسد عليه، بعد أن بات جليًا أن إردوغان 
سيخسر االنتخابات القادمة، وأنه سيفعل املستحيل ملنع وقوع 
مثل هذه اهلزمية مهما كلفه ذلك وكلف الدولة واألمة الرتكية، 
اليت أثبتت كل استطالعات الرأي أنها قد سئمت من أحاديث 
إردوغان وأسلوبه السياسي، فهو يهدد ويتوعد اجلميع ويرى 

يف كل معارضيه خونة وعمالء وإرهابيني بل وأكثر من ذلك!
وال بد من اإلشارة إىل جتاهل األنظمة العربية تهديدات إردوغان 
للدور  جديدًا  موازنة  عنصر  التهديدات  هذه  يف  ترى  ألنها  
عن  حتدثت  اليت  املعلومات  بعد  خاصة  سوريا،  يف  اإليراني 
تصاعد هذا الدور بانشغال روسيا يف احلرب األوكرانية. ويدفع 
البعض للحديث عن احتماالت املوافقة  األمريكية على   ذلك  
العملية العسكرية اليت قد تتحّول إىل واقع إذا أحس إردوغان 
الروس  مبثل هذه املوافقة اليت تريد هلا واشنطن  أن تزعج 

هدف إردوغان يف سوريا.. منطقة آمنة إىل األبد؟
حسني محلي

يهدد اردوغان ويتوعد وحدات حماية الشعب الكردية لكنه 
يتهرب من الحديث عن دعم واشنطن لهذه الوحدات
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يف سوريا، ولو كان ذلك على حساب حلفائها الكرد، الذين 
يستغله  قد  ما  وهو  فقط.  األمريكي  بالقرار  مصريهم  ربطوا 
إردوغان أواًل يف اجتياح الشمال السوري يف تل رفعت ومنبج 
وعني العرب، وثانيًا إلجبار قيادات حزب العمال الكردستاني 
على العودة إىل احلوار معه ملنع الكرد من التصويت مع أحزاب 

املعارضة ضده وضد حزب العدالة والتنمية. 
مع اإلشارة إىل أن اجليش الرتكي مل حيشد أي قوات إضافية 
على احلدود مع سوريا، وهو ما كان يفعله سابقًا  قبل كل 
الضجة  هذه  كل  يف  البعض  يرى  اجتياح.   أو  توغل  عملية 
العسكرية والسياسية واإلعالمية حماولة مستميتة من إردوغان 
لكسب ود الرئيس بايدن، خاصة يف هذه املرحلة اليت يعرف 
واحللف  واشنطن  جانب  إىل  الرتكي  االحنياز  أن  اجلميع  فيها 
األطلسي  يف حربها ضد روسيا سيخلق ملوسكو مشاكل صعبة 
ومعقدة وخطرية جدًا، ملا  لرتكيا من موقع اسرتاتيجي حساس 
التارخيية مع األتراك سيئة  جدًا بالنسبة للروس، وذكرياتهم 

جدًا والعكس صحيح. 
الذي يسعى  إردوغان مبحمد بن سلمان  يشّبه كثريون وضع 
بايدن إىل مصاحلته بعد كل ما قاله عن مسؤوليته يف جرمية 
مجال خاشقجي، وهو ما نسيه وتناساه إردوغان أيضًا عندما 
التقى بن سلمان يف جدة الشهر املاضي . ومن دون أن يكون 
واضحًا ما إذا سيعامل الرئيس بايدن إردوغان كما سيعامل 
األول/  تشرين  يف  إردوغان  اتهم  الذي  وهو  سلمان،  بن 
أكتوبر 2014 )ومعه اإلمارات والسعودية ( بدعم كل الفصائل 
املسلحة يف سوريا مبا فيها »داعش« والنصرة والقاعدة بهدف 
التخلص من الرئيس األسد، وهو الذي قال نهاية 2019 عن 
دعم  عرب  منه  التخلص  من  والبد  استبدادي   « إنه  إردوغان 

املعارضة يف االنتخابات القادمة« . 
الدعم احملتمل سيخلق إلردوغان  أن مثل هذا  ويعرف اجلميع 
مشاكل على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وهو ما دفعه إىل 
شاهباز  اجلديد  الباكستاني  الوزراء  رئيس  دعمه  عن  اإلعالن 
شريف )جاء أنقرة قبل يومني( الذي حل حمل عمران خان الذي 
أطاحته واشنطن بالتنسيق والتعاون مع السعودية واإلمارات.

عرب  إردوغان  ملخططات  الكربى  الصورة  هي  هذه  باختصار، 
سوريا  مشال  الرتكي  العسكري  التوغل  عن  املتكرر  احلديث 
حبجة القضاء على اإلرهابيني. وتقول املعارضة هنا إن ذلك 
بالتنسيق والتعاون مع  إردوغان  لو فكر  سيكون سهاًل جدًا  
الدولة السورية اليت تريد أن تتخلص هي أيضًا منهم ألنهم 
حيتلون جزءًا من األرض السورية وحبماية أمريكية و أوروبية. 
استمرار  مع  بذلك  يفكر  ولن  مل  إردوغان  أن  واضحًا  ويبدو 
 . األسباب  كانت  وأيًا  دمشق،  ضد  التقليدي  العربي  التآمر 
كما يعرف إردوغان أن سوريا بوضعها الداخلي املتزعزع أمنيًا 
والصعب سياسيًا واألخطر بكثري اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا ال 
ولن تستطيع التصدي ألي من خمططاته ومشاريعه، اليت يعتقد 
أنها حتظى بتأييد  قطاعات واسعة من السوريني يف الداخل 
واخلارج.  وإال ملا استمر يف أسلوبه هذا وملا استمر يف تبنيه 
لورقة الالجئني السوريني ألنهم مادة دعائية فعالة ملشاريعه 

وخمططاته املعروفه يف سوريا .
 وتهدف هذه احلملة الدعائية لتسويق تركيا على أنها منوذج 
اقتصادي ناجح ودولة تتبنى قضايا املسلمني يف سوريا، ومن 
دون أن خيطر على بال أحد أن سوريا تعرضت وما زالت ألكرب 
التاريخ هلا مثياًل. ويف مجيع احلاالت،  حرب كونية مل يشهد 
والكرد   استثناء  دون  من  السوريون    ( أحد  يستخلص  مل  
العشر  السنوات  أحداث  من   ) العربية  واألنظمة  وإردوغان 
املاضية  ما يكفيهم من العرب والدروس، وبدونها ال حل لألزمة 
الرئيس  أن  طاملا  واملتوسط  القريب  املديني  يف  السورية 
البقاء يف سوريا، وال أحد يستطيع أن  إردوغان مصمم على 
جيربه على اخلروج منها يف ظل املعطيات السورية واإلقليمية 

والدولية احلالية!      

ليس أمام كرد سوريا كما يعتقدون إال انتظار الوقت واستمرار اللعب على 
حافة اهلاوية رغم أنهم الطرف األضعف يف املعادلة اإلقليمية والدولية.

على الرغم من بيان جملس األمن القومي الرتكي، الصادر يوم اخلميس 26 
أيار املاضي، والذي أوحى بتأجيل عملية غزو الشمال السوري، فإن هذا 
البيان ال يعكس وقائع األمور على األرض، ومل يلِغ عملية الغزو الرتكي 

ملا تبقى من أراضي الشمال السوري.
تتداخل ساحات الصراع الدولي واإلقليمي، من أوكرانيا إىل حبر الصني 
مقابل تايوان، وال تنتهي يف سوريا والعراق وفلسطني واليمن، وميزة 
هذا التداخل هي عدم االستقرار، وتغري الرهانات بني كل األطراف. رغم 
الوضوح الشديد يف مواقف الدول الكربى، يبقى هناك هامش للتقاطعات 
فيما بينها، حول امللفات اإلقليمية، بني التصعيد من جهة وبني حماوالت 

رسم خطوط تقاطع املصاحل فيما بينها.
وهذا حكمًا يدفع بكل األطراف اإلقليمية واحمللية إىل رسم رهانات جديدة، 
واالنتظار  الرتدد  عليها  ويسيطر  السابقة،  املسارات  مع  تنسجم  ال  قد 
جلالء التحركات امليدانية، يف كل من أوكرانيا والشمال السوري واليمن 
وفلسطني، باإلضافة إىل العراق ولبنان اللذين وضعا قيد االنتظار، ومنع 

االنفجار.
وقد يكون العامل الذي ساهم بنجاح الضغوط اإلسرائيلية، حتى اآلن، 
داخل أروقة صناعة القرار األمريكي إلفشال العودة إىل االتفاق النووي 
مع إيران، هو الفشل األمريكي يف جذب إيران بعيدًا عن روسيا والصني. 
يرتافق ذلك مع جناح العالقة السعودية الروسية، اليت عربت عن نفسها، 
مبوقف وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، الذي اعرتف مبوجبه بتمثيل 
اجمللس الرئاسي اليمين، امُلشكل من قبل السعودية، اليت تراهن على 
جناح ضغوطها على اإلدارة األمريكية لقبول توجهات حممد بن سلمان ملك 

العربية السعودية القادم.
وملمَ ميِض أكثر من أسبوع، حتى بدأت الرسائل العسكرية الرتكية، باجتاه 
الرئيس  ذرائع  لقبول  روسيا  على  للضغط  ومنبج،  رفعت  تل  من  كل 
الرتكي إردوغان، املتعلقة باألمن القومي الرتكي، حبسب ادعائه، بضرورة 
قطع التواصل الكردي بني شرق الفرات وغربه، لتقضي على كل اآلمال 
الرتكية  االندفاعة  وتبدو  إليها.  أهلها  وعودة  عفرين  منطقة  باستعادة 
اجلديدة حنو األمام، واضحة ببعدها الداخلي، خاصًة بعد اجتماع قادة أحزاب 
العملية  تبيان مربرات  إردوغان،  الرئيس  الستة، وطلبهم من  املعارضة 
الداخلي،  البعد  إىل  إشارة  يف  تركيا.  ختدم  ال  اليت  اجلديدة  العسكرية 
استمرار تدهور سعر الصرف للرية الرتكية، وفشل السياسات املالية، 
واستمرار احنسار القوى املؤيدة له، على مستوى األتراك، بعد أن وصلت 
إىل أدنى حدودها قرابة 30 ٪، وهو بهذه االندفاعة أقرب ما يكون إىل 

حافة اهلاوية.
ليس إردوغان وحده، فالقادة الكرد أيضًا يعيشون حالة الال يقني، وعلى 
الرغم من التطمينات األمريكية، اليت تصدر بشكل متموج صعودًا وهبوطًا، 
فإنهم يدركون بأن الرهان على القرار األمريكي مليء باملخاطر، خاصًة بعد 
جتربة عملية درع الفرات عام 2016، واليت دخلها إردوغان بكل ُيسر، ومن 
دون مقاومة من تنظيم »داعش«، وال ممانعة من واشنطن وموسكو، 
ليحتل مدينة جرابلس، وبعدها عملية غصن الزيتون 2018، واحتل فيها 
ر أغلب أهلها، برضى أمريكي- روسي، أعقبها بعملية  منطقة عفرين وهجَّ
نبع السالم عام 2019 باحتالل املنطقة املمتدة من تل أبيض إىل رأس 

العني.
وبالرغم من استمرار خماطر الرهان على األمريكيني، فإن الكرد مستمرون، 
وليس أمامهم -كما يعتقدون- إال انتظار الوقت واستمرار اللعب على حافة 
اهلاوية، رغم أنهم الطرف األضعف يف املعادلة اإلقليمية والدولية. ويف 
الوقت نفسه، تدرك اإلدارة األمريكية أن خيارات الكرد ستبقى معهم، 
حتى لو أعطوا تركيا الضوء األخضر الجتياح ما تبقى من الشمال السوري 
على ثالث مراحل، ما جيعل من الكرد ضحية جديدة لرهانات غري واقعية 
وغري منطقية، وانزياحهم حنو مناطق على عمق أكثر من 30 كم، واستمرار 
قادتهم بالرهان على الغطاء األمريكي، انتظارًا ملتغريات دولية وإقليمية 

لن تأِتي.
الشمال  ملف  مع  التعاطي  من  جديدة  مرحلة  إىل  دمشق  تنتقل  بينما 
السوري، وهي تلتقط بعض ارتدادات احلرب يف أوكرانيا بشكل إجيابي، 
خاصًة بعد أن أخذت موسكو موقفًا عمليًا، بتحركات طريانها العسكري فوق 
املناطق احملتمل دخول اجليش الرتكي إليها، وتوارد األنباء عن بدء نشرها 
ملنظومات الدفاع اجلوي يف القامشلي، وحترك رتل عسكري سوري حنو 
تل رفعت ومنبج، ولكنها باحملصلة رهانات خطرة أيضًا ترتبط بأي متغري 

إقليمي كارتداد للصراع الدولي.
باحملصلة، واختصارًا للمشهد، فإن كل القوى السياسية الرتكية ضمن 
اخلط األمريكي، والصراع فيما بينها هو حتت املظلة األمريكية، وكذلك 
األمر فإن معظم القوى الكردية ال تنزاح خارج هذه املظلة، رغم التناقض 

األيديولوجي والتارخيي. 
وما زالت أمريكا والغرب عمومًا  ميسك بتالبيب تركيا جلملٍة من األسباب 
وهزمية  روسيا  انتصار  من  إردوغان  وقلق  والعسكرية،  االقتصادية 
الواليات املتحدة يف أوكرانيا سيضعه يف موقف حرج مع بوتني، وهو له 

مصلحة بانتصار أمريكا شرط القبول به شخصيًا، وهنا املشكلة.
بينما هزمية روسيا تعين ملء كل الفراغ اإلقليمي بالقوة الرتكية، وهنا 

تأتي مصلحة تركيا ككل وإردوغان شخصيًا.
الرئيس إردوغان قلق ولكنه ما زال الطرف اإلقليمي األقوى بني القوى 
الدولية، بفعل هامش احلركة الكبري لديه، واخلاسر األكرب يف حال غزوه 
لبقية الشمال السوري، بكل األحوال سوريا ككل والكرد خصوصًا، إذا مل 

يتم تغيري الرهانات.

الشمال السوري.. سياسات حافة اهلاوية
أحمد الدرزي
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األشياء الصغيرة تُحدث 

فرًقا كبيًرا
عندما يتعلق األمر بالبقاء في مأمن من COVID، فإن األشياء 

الصغيرة - مثل البقاء في المنزل وإجراء الفحص عندما تكون 

متوعكًا – هي التي سُتحدث فرًقا كبيرًا في حماية اآلخرين.

nsw.gov.au تفّضل بزيارة

COVID مًعا يمكننا البقاء في مأمٍن من

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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.Canberra ،���ا ��ن ا������ اال���� رصّ�� ���ا اال�

ة ���� أن  �� ��ث أن رأ�� ��ً�� ��ا أ�� ����؟ إن ����ً� ����
����� �� ��� و��ع ����� أ��� ����� �����ود.

فصاح عن هويتك في بل�غ عنه قّدم ب�غك بدون ا��
 borderwatch.gov.au

إذا �حظت 

أمًرا يبدو مريًبا

The NSW Govern-
ment is inviting wom-
en across the state to 
shape the direction 
and  priorities of the 
next NSW Women’s 
Strategy.  
The NSW Women’s 
Strategy provides 

a policy framework 
to help improve the 
lives of  women by 
addressing the struc-
tural issues that af-
fect gender equality. 
Minister for Women 
Bronnie Taylor said 
it’s important that the 

HAVE YOUR SAY ON PRIORITIES FOR WOMEN IN NSW
Strategy reflects the  
priorities and expe-
riences of a diverse 
range of women from 
metro and regional 
NSW.  
“Getting the next 
Strategy right relies 
on us understanding 

what is working well 
for  women and what 
areas we need to fo-
cus on,” Mrs Taylor 
said. 
“We’ve made incred-
ible progress in im-
proving economic op-
portunity for women 

in  NSW since the last 
strategy was released 
four years ago, but 
there is still work to 
be  done to improve 
women’s health and 
wellbeing and in-
crease women’s par-
ticipation in  our com-

munities.” 
State Member for East 
Hills, Wendy Lindsay 
said “The more wom-
en we hear from, the  
better understanding 
we have of what we 
need to do to improve 
the lives of all women  
in our state, no matter 
their age, their back-
ground or their post-
code.” 
The NSW Govern-
ment’s Women’s Eco-
nomic Opportunities 
Review announced 
in  February 2022 
complements the de-
velopment of the new 
NSW Women’s Strat-

egy.  
Public consultation 
is open to all women, 
and any individuals 
or organisations that  
work closely with 
women. Online public 
consultation is open 
now until 5pm Mon-
day,  20 June. 
To read more about 
the strategy or share 
your input, visit the 
Have Your Say web-
site:  haveyoursay.
nsw.gov.au/nsw-wo-
mens-strategy-con-
sultation 

MEDIA: Ruth Le Bas | 
0482 917 861

Minister Bronnie Taylor with Wendy Lindsay MP

Grants valued be-
tween $50,000 and 
$100,000 per year 
are available to com-
munity and non-profit 
organisations run-
ning programs that 
empower young peo-
ple to champion so-
cial cohesion.
The COMPACT Pro-
gram, established in 
2016, has engaged 
more than 40,000 
young people in more 
than 130 schools. 
It supports partner-
ships and collabora-
tion between commu-
nity, non-government, 
youth, sports, arts/
media, educational 
and other organisa-
tions by providing 
grant funding for in-
novative, evidence-
based community 
projects.
This program delivers 

Funding to empower young peo-
ple to champion social cohesion

on the NSW Govern-
ment’s commitment 
under the Multicul-
tural NSW 2021-
2025 strategic plan 
Stronger Together to 
expand robust rela-
tionships that inspire 
people to foster so-
cial cohesion, stand 
united against divi-
sive forces and come 
together in times of 
need.
For more information 
and to apply, please 
visit https://multi-
cultural.nsw.gov.au/
compact-grants/
Applications are now 
open and close 5pm 
Friday 10 June.
If you have any ques-
tions, please do not 
hesitate to contact 
our office.

MEDIA: Ruth Le Bas | 
0482 917 861
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مــشاهـري

حفل  حتضر  اإليطالية  املمثلة  كاردينالي:  كلوديا   
بتونس رأسها  مسقط  يف  شارع  على  امسها  إطالق 

التونسية،  السلطات  أطلقت 
اإليطالية  املمثلة  اسم  األحد، 
كلوديا كاردينالي على شارع يف 
بالعاصمة  الوادي  حلق  ضاحية 
تونس، حيث تناثرت الزهور يف 

احتفال على شرفها.
البالغة  كاردينالي،  وقالت 
واليت  عاما،   84 اآلن  العمر  من 
غادرت  »لقد  املناسبة  حضرت 
لكنين  جدا،  صغرية  سن  يف 
ومراهقيت  طفوليت  كل  أمضيت 

هنا. أصولي هنا«.
يف  أسطورة  كاردينالي  وكانت 
اإليطالية  للسينما  الستينيات 
والفرنسية، لكن يف تونس، يف 
نشأت،  حيث  الساحلية  املنطقة 
يف  »وكأنها  تشعر  إنها  تقول 

وطنها«.
وقالت أمال ليمام، رئيسة بلدية 
كاردينالي  خماطبة  الوادي  حلق 
السينما  عامل  يف  متيزتي  »لقد 
ملا يقرب من نصف قرن جبمالك 
خالل  ومن  وجاذبيتك  املبهر 

األدوار اليت لعبتها«.
وكان احلي متعدد الثقافات على 
شاطئ البحر يف يوم من األيام 
سكان  من  كبري  لعدد  موطنا 
والدي  ذلك  يف  مبا  صقلية، 

كاردينالي.
وقبل استقالل تونس عن فرنسا 
أكثر  يقيم  كان   ،1956 عام 
وكان  إيطالي،  ألف   130 من 
العديد من أسالفهم قد استقروا 
االستعماري  احلكم  قبل  هناك 

الفرنسي.
وقالت كاردينالي لوكالة فرانس 
برس »ما زلت أحتفظ بالكثري من 
تونس بداخلي، املشهد والناس 

والشعور بالرتحيب واالنفتاح«.

»أرض مضيافة«
يف عام 1957، فازت كاردينالي، 
البالغة من العمر 19 عاما حينها، 
إيطالية«  »أمجل  لـ  مسابقة  يف 

يف تونس املستقلة حديثا.
كانت جائزتها رحلة إىل مهرجان 
البندقية السينمائي، حيث جذبت 
السينمائية  الشخصيات  أنظار 

املؤثرة.
على  حصوهلا  إىل  ذلك  وقاد 
يف  األول،  السينمائي  دورها 
فيلم »لو بيجون« للمخرج ماريو 

مونيتشيلي.
وبعد ذلك بوقت قصري، انتقلت 
ملتابعة  روما  إىل  عائلتها  مع 
انطلقت  اليت  املهنية،  مسريتها 
بدور يف فيلم »إل غاتوباردو«، 
السينما  جنم  مع  جنب  إىل  جنبا 
الفرنسية آالن ديلون وأسطورة 

هوليوود بريت النكسرت.
مهنية  مسرية  بداية  تلك  كانت 
طويلة استمرت حتى الثمانينيات 
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كاردينالي فازت بمسابقة »أجمل إيطالية« يف تونس عندما كان عمرها 19 عاما

من عمرها. بعد أن لعبت دور البطولة يف فيلم »ذا بينك بانرت« 
أمام ديفيد نيفن عام 1963، لفتت االنتباه يف الواليات املتحدة 

وبريطانيا.
إخراج  من  فيلم  يف  اجلدة  دور  تلعب  األخرية،  أدوارها  أحد  يف 
التونسي رضا الباهي »ليل دو باردون«، حاليا يف مرحلة ما بعد 

اإلنتاج.
ومل يتعاف والدا كاردينالي أبدا من أمل مغادرتهما تونس.

وقالت »كان األمر صعبا للغاية. مل يرغب والدي أبدا يف العودة، 
هذا هو مدى خوفه من األمل الذي كان ميثل حزنا حقيقيا بالنسبة 

له«.
»أمي أعادت إنشاء تونس يف إيطاليا. زرعت كل النباتات التونسية 

وواصلت طهي الوجبات التونسية«.
لكن كاردينالي قالت إن الشعور التونسي بالضيافة ميكن أن يكون 

منوذجا لكيفية معاملة املهاجرين.
وأضافت أن البالد »ميكنها وينبغي أن تفخر بتارخيها«.

ويف عصر يرغب فيه العديد من التونسيني يف املخاطرة حبياتهم 
فهي  أوروبا،  إىل  للوصول  لإلحبار  غري صاحلة  قوارب  منت  على 

تشدد على أهمية »تذكر هذا املاضي املشرتك لبناء املستقبل«.
وقالت »الريح تتغري، وحنن مجيعا متساوون من حيث احلاجة إىل 

املغادرة«.
كل  يتلقى  أن  أمتنى  مضيافة.  أرضا  لنا  بالنسبة  تونس  »كانت 

شخص يف العامل حيتاج إىل مغادرة مكان ما الرتحيب نفسه«.

تبلغ  كلوديا كاردينالي من 84 عاما

كانت كاردينالي أسطورة يف الستينيات للسينما اإليطالية والفرنسية

الدورة  منظمو  أعلن   
والسبعني  التاسعة 
البندقية  ملهرجان 
تقام  اليت  السينمائي 
و10  أغسطس   31 بني 
منح  نيتهم  عن  سبتمرب، 
النجمة الفرنسية كاترين 
األسد  جائزة  دونوف 

الذهيب الفخرية.
أصدرته  بيان  ونقل 

الفخرية  الذهيب  األسد  جائزة 
البندقية مهرجان  من  دونوف  لكاترين 

وفقًا لـ »El Periodico« اإلسبانية عاد جريارد بيكيه لتصدر عناوين 
قد  مزعومة  غرامية  عالقة  بسبب  املرة  وهذه  أخرى،  مرة  األخبار 
تتسبب يف انهيار عالقته بشاكريا، فبحسب زعم الصحيفة يعيش 

بيكيه بالفعل يف شقة منفصلة.
»إل  يف  صحفيتان  وهما  فا،  ولورا  فاسكيز  لورينا  أكدت  حيث 
بريديكو«، أن بيكيه كان يلتقي بفتاة شقراء صغرية تبلغ من العمر 
20 عاًما، وهي طالبة و«مضيفة مناسبات« يف برشلونة. ومع ذلك، 

مل يتم الكشف عن هويتها، على األقل حتى اآلن.
وأن  مرات  عدة  املرأة  هذه  مع  شوهد  بيكيه  أن  التقرير  ويدعي 

شاكريا اكتشفت ذلك.
هل ستطلب شاكريا الطالق ؟

بدأ بيكيه وشاكريا يف املواعدة بعد لقائهما يف كأس العامل 2010، 
لكنهما مل يتزوجا قط.

كانا يعيشان مًعا طوال هذا الوقت، حيث انتقلت املغنية الكولومبية 
ولديهما  الشهري.  القدم  كرة  العب  مع  عائلة  لبدء  برشلونة  إىل 

طفالن، ميالن وساشا.
ومع ذلك، يبدو أن العالقة متوترة وقد صرح اآلباء اآلخرون يف 
مدرسة أطفاهلم أن شاكريا وبيكيه مل يشاهدوا مع بعض إلصطحاب 

األطفال اىل املدرسة منذ بعض الوقت.
إيبيزا لقضاء عطلة عائلية  أخذت األطفال إىل  وُيزعم أن شاكريا 
يعيش  أنه  ُيعتقد  حيث  إليهم.  ينضم  مل  بيكيه  لكن   ، مايو  يف 
مبفرده يف شقته القدمية بشارع مونتانري يف برشلونة، بعد أن شهد 
العديد من اجلريان يف املبنى دخول بيكيه ومغادرته بشكل متكرر 
باحلياة  أنه يستمتع  أيًضا  التقرير  خالل األسبوع املاضي. ويدعي 
الليلية يف برشلونة مع صديقه ريكوي بويج وجمموعة من معارفهم 

املشرتكني.
اختفى بيكيه أيًضا من وسائل التواصل االجتماعي لشاكريا ، حيث 
كانت املغنية تنشر بشكل متكرر صوًرا للزوج يف املاضي، لكن آخر 

منشور هلا بهذا اخلصوص كان يف مارس املاضي.

معها؟ شاكريا  خبيانة  بيكيه  املتهم  املرأة  هي  من 

تعليقها  عامًا   78 العمر  من  البالغة  املمثلة  عن  املهرجان  إدارة 
بالقول »يسّرني تسّلم هذه اجلائزة املرموقة يف مهرجان البندقية 
السينمائي الذي أحبه وأعرفه منذ مدة طويلة ، منذ حصول فيلم 

بيل دو جور للويس بونويل على جائزة األسد الذهيب«.
ألربتو باربريا الذي كان وراء اقرتاح منح دونوف  مدير املهرجان 
أبدية،  »مغنية  بأنها  ووصفها  البيان  بها يف  أشاد  اجلائزة  هذه 
أعظم املمثالت  ... وواحدة من  الكبرية  وأيقونة حقيقية للشاشة 

يف تاريخ السينما«.
وذّكر حبصول »بيل دو جور« على األسد الذهيب عام 1967، وبنيل 
»بالس  أيضًا كأس فوليب ألفضل ممثلة عن دورها يف  دونوف 

فاندوم« لنيكول غارسيا عام 1998.
املمثلني  أهم  بعض  »مع  تعاونت  دونوف  أن  إىل  باربريا  وأشار 
واملخرجني األوروبيني من أمثال روجيه فاديم وجاك دميي ولويس 
فرييري  وماركو  بوالنسكي  ورومان  تروفو  وفرنسوا  بونويل 

ومارتشيلو ماسرتوياني وجريار دوبارديو«.
عدة،  جوائز  على  الطويلة  الفنية  وحصلت دونوف خالل مسريتها 
من أبرزها جائزتا سيزار ألفضل ممثلة )عام 1981 عن »لو ديرنييه 
ميرتو« وعام 1993 عن »إندوشني« الذي نال أيضًا أوسكار أفضل 
فيلم أجنيب(، والسعفة الذهبية يف مهرجان كان عام 2005، إضافة 
إىل جائزة الدب الفضي ألفضل مساهمة فنية يف مهرجان برلني 

عام 2002 عن »وي فام« لفرنسوا أوزون.
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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كــتابات

األسباب اليت جعلت من 
الوطن جيفة تنهشها الغربان

ما هي األسباب اليت جعلت من الوطن جيفة تنهشها الغربان 
والطيور اجلارحة اليت ال ترحم؟

جهات  األربع  من  وطننا حيرتق  نرى  وحنن  طويل  زمن  منذ 
املعيشية  املعاناة  أنواع  وأصعب  العارم  الناس  وصراخ 
حتى  البابوج  »من  احلياة  يف  شيء  لكل  املاّسة  واحلاجة 
الطربوش«، إلن  الذي يأكل الوطن واملواطن هو املتخاذل 
على الوطن لكي يوقعوا به يف شبكة الفقر الشامل وقلة 
األعمال واحلروب يف كل مكان واخلراب وهدم املنازل وحرق 
الشوارع واحملالت وتشريد وخطف وقتل وتهديد وسرقات 
واحكام عثمانية واقطاعية  إىل ان وصلوا اىل االضمحالل 
واملاء  والدواء  اخلبز  األولية..  السلع  مجيع  يف  الكثيف 
السلع  هذه  مجيع  والبنزين،  واملازوت  والكاز  والكهرباء 
للغاية ومعقدة  األمور صعبة  اذا فقدت فقد تصبح  املهمة 
الناس يف مأزق كبري وذهول وخوف وحاجة  جدًا،  وجتعل 

كربى لكل شيء من أجل البقاء على قيد احلياة.
فعندما نفقد الثقة حبكومة أصبحت حكومات ودولة أصبحت 
حياة  يف  األمل  احلياة  يف  شيء  أغلى  نفقد  سوف  دوال، 
واالزدهار   االجتماعية  واحلياة  التعليمية  واملدارس  أفضل 
واالستقرار والعيش الرغيد.. فكيف نعيش يف وطن حتكمه 
وطوائف  وعشائر  وميليشيات   القمعية  األحزاب  بعض 
ومتطرفني من عدة مراجع ان كانت حزبية او دينية، ويوجد 
العديد من امليلشيات احلربية واحلزبية والدينية وال احد منها 

يرحم احدا.
فمن يقّدم هلم األموال لكي يشرتوا األسلحة الثقيلة واحلديثة 
والسيارات احلربية وقنابل تأكل األخضر واليابس والعديد 
من املسدسات احلديثة؟ ومن أين تأتيهم املعاشات الشهرية 

واأللبسة اخلاصة واجيار األماكن السكنية واحلربية؟
 فهل جيوز ان تسلب وتهدر مجيع أموال املودعني اللبنانيني 
واالجانب واملغرتبني اليت هي جنى عمرهم لعدة سنني وال 
الباهظة  األموال  الذي خيتلس مجيع هذه  احد يعلم من هو 
املركزي  الوطين  والبنك  الشعب  يفلسوا  لكي  باملليارات؟ 
ولكي ترتفع مجيع أسعار العمالت األجنبية وينزلق سعر صرف 
اللرية اللبنانية اىل مستوى مل يسبق هلا مثيل، ولتصبح من 

غري رصيد مقابل مجيع العمالت األجنبية الصعبة.
خيّرب  الذي  العدو  هو  من  مكشوفا  األمر  أصبح  فقد   
ويهزم املواطن والوطن والبنية التحتية على مجيع اجلوانب 
واألصعدة، فاين ستكون نهاية شعب يدفع الثمن من ماله 
ودمه وأرضه، فهل سيأتي يوم يصبح فيه الشعب اللبناني 
يف قمة الوعي ليلتف حول بعضه بعضًا يدُا واحدة ويقوم 
بعمل مشرتك واحد لكي يستفيد مجيع املواطنني من الوحدة 
واملنهج  اخلط  إىل  ويعودوا  االجتماعية،  والشراكة  الوطنية 
الصحيح  لكي يدعموا الزراعة والصناعة الوطنية، ويستغنوا 
عن مجيع املواد املستوردة من اخلارج قدر االمكان، لوقف 
مجيع  لشراء  اخلارجية  الدول  اىل  تذهب  اليت  األموال  هدر 
أنواع السلع واملواد األساسية املصّنعة يف بالدهم وبعض 

املواد الغذائية للتجارة واالستهالك  احملّلي والعائلي.
 نطلب منه أن يكون مفتاح الفرج قريبا واالستقالل احلقيقي 
احلقوق  مجيع  لنا  وترجع  احلرية  تزيننا  لكي  االبواب،  على 
الوطنية، ويفلت بلدنا لبنان من قبضة بعض احلكام اجملرمني 
والعنصريني وحكم األقطاع اجلارح وجّتار اهليكل وباعة احلمام 

وأحفاد علي بابا والقراصنة حبرًا وبرًا.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

الفصل الذي مل يره غناء/فيفالدي/

انزلق على وتر الكمان 
وسقط يف النبيذ..

كان العامل خابية لتجفيف الصداع 
والشهوة على عرشها الورقّي 

ُسلمها القلب 
ومصّبها الّسماء 

كانت الشرفات أجنحة الّنوارس
هناك ..

ُخلق الشاعر 
وكنت البحر البديل 

كلما غاب بني طياتك 
إىل  حلمتان  وارتفعت  موجتان  خفقت 

ربهما 
هناك فقط 

استطاع الشاعر دفن األرض يف فضاء 
معدنّي 

حني صارت الفأس قوس الكمان..
والرفش أصبح قصيدة 

حتمل /فيفالدي /
إىل الفصل اخلامس..

واآلن...
خيفق قلب اليابسة 

يف رحم حرائق الزيتون 
فتخرج لتجفيف املوسيقا

وإقالة املوج ألمساء الذعة
عيناك يف امللح األسود 

حلاؤك نفايات القمر
اليابسة..

تهّب من عشب خامل يتوسط حموريك 
أما الشاعر ..

فيبحث عن عود مل حيرتق 
ليشري إىل جوقة النجوم املتبقية 

أن تربط موسيقاها بدخانك 
لعل البحر يتسع أكثر 

ويقذف حمارا أبيض ألصابع حموريك..
ويكمل الفصل دورته

بتطرية القمر على قشرة 
البحر ...

مـحمد عـامر األحـمد  - سورية

 2022 حــزيران   11 Saturday 11 June 2022الـسبت 

ولدت آنا سوير يف وارسو، بولندا، لعائلٍة فّنّية متواضعة. 
بنفسها  نفسها  دعم  إىل  واجّتهت  مبكرٍة  سّن  يف  عملت 
العصور  البولندّي يف  األدب  لدراسِة  باجلامعة  التحاقها  عرب 
الوسطى ويف الثالثينيات من القرِن املاضي عملت يف مجعّية 
املعلمني كما خاضت جتربًة يف التحرير وشرعت بعدها يف 

كتابة الّشعر.
الّثانية  العاملّية  احلرب  خالل  املقاومة  سلك  يف  اخنرطت 
وعملت ممّرضًة عسكرّية خالل انتفاضة وارسو وهذا ما كان 
له عظيم األثر يف جتربتها الّشعرية الحًقا وتعاملها مع اجلسد 

اإلنسانّي.
إضافة إىل الّشعر كتبت سوير وأخرجت العديد من املسرحّيات 
وقصص األطفال وعاشت يف تراكوف من عام 1945 حّتى 

وفاتها مبرض الّسرطان يف عام 1984.
والّتجربة  احلرب  هي  واضحة  ثيماٍت  على  تّركز يف شعرها 
أصبح مسة  ما  وهو  األنثوّي  واجلسد  واجلنسانّية  اإلنسانّية 

ثابتة يف شعرها بعد إصابتها مبرض الّسرطان.

سأشرّع النـّافذة

عناُقنا داَم طويال
أحببنا بعضنا حّتى الّنخاع

أمسُع العظاَم ُتطحن
وأرى هيكالنا العظميني

اآلَن أنتظرَك حّتى تفارق
حّتى متسي طرطقة حذائَك خارج السمع

اآلن، الّصمت

الليلَة سأناُم وحيدًة
فوق مالءات الّنقاوة

الوحدة
أّول تدبرٍي صّحّي

الوحدة ستغّلُظ جدراَن الغرفة
سأفتح الّنافذة

وسيدخُل اهلواء الوافر والبائت
ا مثل الرتاجيديا صّحيًّ

واألفكار البشرّية ستندّس ومعها مشاغلهم
سوء حّظ اآلخرين

وقداستهم ستنضوي بدماثٍة وِدعة

ال تأِت بعد اآلن
أنا حيواٌن نادٌر بغزارة

عذريّة
على املرء أن يكوَن شجاًعا كي يعرَب الّنهار

إذ أّن ما يبقى ال يعدو كونه لّذة إىل الّتوق
الثمنِي للغاية

الّتوق يّطهر مثلما يفعُل الطريان
ويشد األوصاَل مثلما يفعل اجلهد

يرسم الروح مثلما يزّين العمُل اخلاصرة

إنه مثَل رياضّي
وعلى غرار عّداٍء لن يتوقَف البّتة عن الركض

وهذاما مينحه قدرة على التحمل

الّتوق
مغذٍّ ملن هو قوّي

إذ أنه كنافذٍة على برٍج شاهق
تضرب فيه الّريح الصلدة من نفسها

الّتوق عذريُة الِغبطة.

   محمد رضا مناني

»سأشرع النافذة«.. قصائد 
خمتارة من آنا سوير
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الرئيس عون: ملف الرتسيم ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الذي  الوقت  يف  اجلمهورية  رئيس  على  »احلرتقة«  هذه  تأتي 
والغاز  النفط  ملف  األمريكي يف  الوسيط  لبنان وصول  ينتظر 
املتنازع عليه بني لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، األحد أو 
االثنني )غدا أو بعد غد( بناء لدعوة وجهته اليه بريوت الستئناف 
مساعي الوساطة، للتوصل اىل حل هلذا امللف من جهة وتفاديا 
وان  خاصة  ثانية،  جهة  من  واسرائيل  لبنان  بني  حرب  لوقوع 
سفينة التنقيب اليونانية وصلت اىل اخلط 29.. وهناك ختوف، 
أن يصبح هذا  والتنقيب، من  بأعمال احلفر  بدأت  انه متى  من 
االمر واقعا قانونيا، ويف هذا االطار أعلن رئيس التيار الوطين 
احلر جربان باسيل، أّنه »اآلن فرصة احلل قبل أن يودع لبنان اخلط 
29 رمسيا، فيتحول من تفاوضي اىل قانوني، واآلن الوقت لفرض 

معادلة ال غاز من كاريش من دون غاز من قانا«. 
األمريكي  الوسيط  مع  التفاوضي  الدولة  ملوقف  ودعما  
هوكشتاين، ألقى األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
كلمة متلفزة مساء أمس االول بتوقيت بريوت )فجر أمس اجلمعة 
بتوقيت سيدني( أعلن فيها ان »املقاومة قادرة على منع العدو 
من استخراج النفط والغاز من كاريش وكل إجراءاته لن تستطيع 

محاية السفينة اليونانية أو عملية التنقيب«.
 الرئيس عون

اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ان »معاجلة ملف ترسيم 
احلدود البحرية اجلنوبية، تنطلق من احملافظة على مصلحة لبنان، 
يندرج  الذي  امللف  هذا  وان  وأرضه،  مياهه  حقوقه يف  وعلى 
الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس  اطار املفاوضات  يف 

اجلمهورية استنادا اىل املادة 52 من الدستور«.
األول  أمس  ظهر  قبل  استقباله  خالل  جاء  عون  الرئيس  موقف 
الشمال ضم،  دول  من سفراء  وفدا  بعبدا،  اخلميس يف قصر 
سفراء الدامنارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا 

.Ann Dismorr والسويد Tarja Fernandez
وشدد رئيس احلمهورية امام الوفد على انه سوف يواصل جهوده 
البحرية  احلدود  ترسيم  ملف  يف  إجيابية  نتائج  اىل  »للوصول 
اجلنوبية السيما مع جميء الوسيط األمريكي يف املفاوضات غري 
املباشرة مع إسرائيل السفري اموس هوكشتاين اىل بريوت مع 

بداية األسبوع املقبل«.
 وقال: »سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه العادة حتريك 
املفاوضات غري املباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خالل هذه 
املفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية يف 
املنطقة  واالمن يف  االستقرار  على  وان حيافظ  اللبنانية  املياه 

احلدودية«.
»املسار  ان  عون  الرئيس  أوضح  السفراء،  أسئلة  على  وردا 
الدميوقراطي سوف يستمر  يف األيام املقبلة من خالل االستشارات 
النيابية لتكليف شخصية لتشكيل احلكومة اجلديدة اليت يفرتض 
القضايا  العمل يف معاجلة  النواب وتباشر  تنال ثقة جملس  ان 
امللحة، ال سيما الوضع االقتصادي وخطة التعايف واملفاوضات 
للبنان قروضا  ان تؤمن  اليت يتوقع  الدولي  النقد  مع صندوق 

تساعده على جتاوز الظروف الصعبة اليت مير بها«.
»عامل  ان  اىل  السفراء  سؤال  على  ردا  عون  الرئيس  ولفت 
املال لعب دورا يف مسار االنتخابات النيابية األخرية، واذا ما 
وردت طعون فان اجمللس الدستوري يفصل بها وفق القواعد 
الدستورية املعتمدة«. وشدد على »أهمية العالقات اليت تربط 
لبنان مع دول الشمال، شارحا موقف لبنان من احلرب الروسية 

– األوكرانية وتأثريها على اقتصاديات العامل«.
من جهتهم اكد سفراء الدول االربع دعمهم للبنان »يف خمتلف 
اليت  اجملاالت  يف  املساعدات  تقديم  يف  واالستمرار  اجملاالت 

حيتاجها«، متطلعني اىل »تعزيز العالقات بني دوهلم ولبنان«.
نصر اهلل

ويف ملف النفط والغاز، أيضا، أشار االمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل، يف كلمة له خصصها مللف النفط والغاز وترسيم 
احلدود البحرية، اىل أن »لبنان دخل يف مرحلة جديدة وأصبح أمام 
استحقاق مهم وداهم بعد وصول السفينة اليونانية اليت مهمتها 
ليس التنقيب بل االستخراج واالنتاج واملراحل املتبقية.. متوضعت 
السفينة على مقربة من حقل كاريش الواقع على خط الـ29 أي يف 
املنطقة املتنازع عليها بني لبنان والكيان الغاصب، وواالسرائيلي 
باستخراج  وجيزة سيباشر  أنه خالل فرتة  والعامل  للبنانيني  يقول 

الغاز وأنه هذا حقه الطبيعي وال نقاش أو جدال حوله«.
جديدة،  ومرحلة  جديد  أمام مستجد  »حنن  أننا  اىل  ولفت نصراهلل 
لبنان  على  اعتداء  هو  املاضية  االيام  يف  جرى  ما  أن  خالصتها 
واستفزاز وجتاوز ووضع لبنان امام موقف صعب جيب أن خيتار 

خياره بشكل نهائي وواضح«.
وأضاف: »أصبح اللبنانيون اآلن أمام السؤال الكبري ونشرح أكثر 
ماذا يعين ما أقدم عليه الصهاينة، ويتزامن هذا التطور الكبري مع 
الوقت  ذاك  يف   .1982 عام  للبنان  االسرائيلي  االجـتياح  ذكرى 
جًدا..  استحقاقات خطرية  امام  لبنان  االجتـ.ـياح وضع  أيضا هذا 
هذه التجربة جيب أن نستفيد منها يف مواجهة التحديات اجلديدة، 
ومجيعا أصبحنا أمام مسألة او قضية جيب أن تتحول اىل قضية 
وطنية كربى تعين كل لبنان مبعزل عن أي تفصيل او توصيف، 
وهذه ثروة كبرية جًدا بالنسبة للبنان والبعض يتحدث باحلد األدنى 
أمامنا  أكثر من ذلك.  عن 200 مليار دوالر والبعض يتحدث عن 
ثروة هائلة يف هذه املياه وهي ملك كل الشعب اللبناني، وهذه 

الثروة املوجودة يف هذه املياه هي األمل الوحيد الكريم املتبقي 
النقاذ لبنان من الوضع الصعب واالنهيار الذي أصبح يف داخله 

واألمل الوحيد لغد أفضل«.
هذه  على صعيد  هدفا  ألنفسنا  نضع  أن  »جيب  أنه  على  وشدد 
القضية، اهلدف ماذا جيب ان يكون؟ أوال محاية هذه الثروة وهذا 
الكنز العظيم وثانيا العمل على التنقيب واحلفر واالستخراج وثالثا 

االستفادة القصوى عندما يتم االستخراج«.
وأكد األمني العام حلزب اهلل أن »هذه القضية تواجه جمموعة من 
املخاطر أوهلا السعي األمريكي واالسرائيلي الدؤوب لسلخ مساحة 
وثروات،  حقول  من  مبا حتويه  لبنان  عن  املنطقة  هذه  من  كبرية 
واخلطر الثاني هو منع لبنان من التنقيب ومن االستخراج، فهناك 
شركات منعت من أن تقّدم وحتى الشركات اليت تقّدمت ممنوعة من 
العمل، املوضوع هو موضوع سياسي، األمريكيون واالسرائيليون 
هددوا هذه الشركات، فقط لبنان وسوريا ممنوعان من التنقيب 

واالستخراج«.
وتابع: »اخلطر الثالث له عالقة بالوقت وهو افراغ هذه احلقول، كل 
هذه الدول تستخرج نفط وغاز واالسرائيلي جاء اىل كاريش وبات 
قريبا من باقي احلقول، واذا بقي لبنان يفاوض لسنوات ومل يوجد 
الفتات،  حال فهو لن يستخرج واذا جاء وقت االستخراج قد جند 
ومل يعد هناك وقت، عندما يبدأ االستخراج من كاريش ستصبح 
األمور أصعب وأقصى، وأمام هذه املخاطر جيب أن يشعر اجلميع 
باملسؤولية األخالقية والوطنية والدينية وحنن أمام قضية ال تقل 

أهمية عن قضية حترير الشريط احلدودي احملتل«.
واعترب السيد نصراهلل أن »اليوم هذه القضية الوطنية الكبرية ال 
تقل أهمية عن حترير الشريط احلدودي احملتل وال تقل املسؤولية 
فيها عن املسؤولية يف حترير الشريط، بل هذه القضية قد تكون 
اللبناني  الشعب  كل  لتحمل  حافزا  تشكل  أن  فيها مميزات جيب 
والدولة اللبنانية املسؤولية بشكل أكرب، واملستفيد األول يف هذه 
القضية هو كل الشعب اللبناني من أقصاه اىل أقصاه وهذا جيب 
الوقت  وعامل  املسؤولية،  اجلميع  ليتحمل  قويا  دافعا  يشكل  أن 
ليس ملصلحة لبنان، واذا تأخر حترير األرض فهي موجودة كمدينة 
وبلدات وجبال ووديان لكن فيما حنن فيه اآلن التأخري كل يوم 
يعين اهلل أعلم كم سيضيع من حق لبنان، واليوم والساعة صار هلا 

أهمية بالغة اخلطورة وهذا جيب أن يؤخذ بعني االعتبار«.
فيجب  احلالي  باحلدث  مرتبطا  مباشرا  هدًفا  »اذا وضعنا  وأردف: 
أن يكون منع العـ.ـدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش 
ووقف هذا النشاط الذي سيبدأ وممكن أن يكون قد بدأ، وجيب 
منع العدو من القيام بهذا العمل الذي ينوي القيام به، وهذا احلقل 
الواحد الواقع يف منطقة متنازع عليها العدو سيبدأ باالستخراج فيما 
لبنان واقف وممنوع عليه حتى يف البلوكات اخلارجة عن النزاع أصال 
أن ينقب أو يستخرج لذلك جيب أن يكون اهلدف وقف العدو عن 
العمل، وحنن ال نتدخل ال باخلطوط وال بالرتسيم وحنن شرحنا هذا 
املوقف وحيثياته وأسبابه.. قلنا من 2000 ترسيم احلدود مسؤولية 
الدولة، ولبنان يف هذه املواجهة ميلك احلق ولديه احلاجة القصوى 

له، ولبنان ميلك القوة حتت عنوان اجليش واملقاومة«.
والعسكرية  املادية  القدرة  متلك  »املقاومة  أن  نصراهلل  وأعلن 
من  العـ.ـدو  ملنع  والبشرية  واللوجستية  واملعلوماتية  واألمنية 
استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.. حنن لدينا هذه القدرة، 
وكل اجراءات العدو لن تستطيع ال أن حتمي هذه املنصة العائمة 
ولن تستطيع أن حتمي عملية االستخراج من حقل كاريش.. نلتزم 
أمام الشعب اللبناني أن املقاومة قادرة عسكريا وماديا ملنع العدو 
من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش وكل اجراءاته لن حتمي 

هذه املنصة العائمة«.
اسرائيل  ستخسره  ما  أن  يعرفون  العدو  »قادة  أن  اىل  ولفت 
أن خيسره  ميكن  بكثري مما  أكرب  هو  فيها  يهددون  حرب  أي  يف 
لبنان.. ارتكابهم حلماقة من هذا النوع ستكون تداعياته ليس فقط 
اسرتاتيجية بل وجودية على الكيان الغاصب املؤقت وليس معلوما 
أن تبقى املشكلة فقط مع لبنان، وهذا التهويل ال جيوز أن خييف 

أحدا على االطالق، ولبنان ليس ضعيفا وليس يف زمن 1982«.
وعن الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين، قال نصراهلل: »الوسيط 

بالتأكيد غري نزيه وال عادل ويعمل ملصلحة العدو«.
وأضاف: »الدولة تريد أن تفاوض لتتكل على اهلل.. تاريخ العماد 
توقيعي..  أخذ  تستطيعون  وال  سحقي  تستطيعون  يقول  عون 
اللبناني،  للمفاوض  قوة  يعطي  وهذا  شاؤوا  ما  على  فليتفقوا 
واحدا.  صًفا  والوقوف  االمجاع  وقت  هي  والساعات  األيام  هذه 
واملقاومة  واجليش  والشعب  الدولة  أن  الرئيس  يشعر  عندما 
معه بالتأكيد ارادته وصالبته مسؤوليته بالدفاع عن حقوق لبنان 
ستكون عالية جًدا، باملعركة الوطنية الكربى جيب أن يرتقي اجلميع 
معـ.ـركة  الزواريب فهناك  من  ان خنرج  املعركة.. جيب  ملستوى 
تعين مصري وثروة البلد اليت ميلكها كل الشعب اللبناني، وبعض 
املهتمني واحلريصني وبعضهم خملص وصادق ممن يدعون لتوقيع 
بناء  صحيحة  غري  توقعات  عليه  يبنون  الـ29  خط  توقيع  مرسوم 
على التجربة.. هذا ميكن أن يكون جزًءا من املعركة وجيب التفكري 

بالوسائل األخرى«.
قرارات  وال  دولي  بقانون  ال  يعرتف  ال  عدو  أمام  »حنن  وأكمل: 
دولية واملنطق الوحيد لديه هو منطق القوة واالستعالء وحتى اليوم 
واالستنزاف  بالضغط  دولي..  قرار  هو مل يستجب ألي  بالتجربة 
واملقاومة انسحب العدو ال بأي قرار دولي، وجيب أن نقول أن 
من أهم أسباب وجود املقاومة وشرعيتها هو املساهمة يف محاية 

لبنان، وحنن اىل جانب اجليش اللبناني وخلفه ومعه«.
وسيادته  لبنان  محاية  يف  املساهمة  املقاومة  »وظيفة  أن  وأكد 

األخالقي  واجبها  وهذا  وكرامته  وغازه  ونفطه  ومياهه  وأرضه 
والوطين والديين واجلـ.ـهادي وهذه املقاومة ال تستطيع أن تقف 
مكتوفة األيدي أمام نهب ثروات لبنان وكنز لبنان واألمل الوحيد 
للشعب اللبناني، واملقاومة ال تستطيع أن تقف مكتوفة األيدي ولن 
تقف مكتوفة األيدي ان شاء اهلل وكل خياراته مطروحة وموجودة 

على الطاولة وبدون أي تردد«.
واعترب أنه »عندما يهدد العدو باحلرب جيب أن يعرف أن املقاومة 
ال ختشاها وال ختافها، جيب على العدو أن يوقف هذا النشاط، وأي 
عمل باستخراج النفط من كاريش أيها العدو جيب أن يتوقف وعلى 
الشركة  على  وجيب  املفاوضات،  نتيجة  تنتظر  أن  العدو  حكومة 
اليونانية وأصحابها أن يعلموا أنهم شركاء يف االعتداء الذي حيصل 
وفورا  السفينة سريعا  أن يسحبوا  عليهم  وأن  على ىلبنان  اآلن 
وأن ال يتورطوا يف هذا العدوان على لبنان وعلى هذه الشركة أن 
تتحمل املسؤولية الكاملة من اآلن عن ما قد يلحق بهذه السفينة 

ماديا وبشريا«.
على  ونبين  بيوم  ويوًما  بساعة  ساعة  الوضع  »سنتابع  وأردف: 
الشيء مقتضاه، وحنن لن ندخل يف املفاومضات ولسنا جانبا يف 

التفاوض.. حزب اهلل لن يكون على طاولة اية مفاوضات«.
من جهة أخرى، أشار اىل أننا »أخذنا قرارا يف االيام القليلة املاضية 
بتشكيل ملف داخل احلزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة 
واملنطقة  البحرية  احلدود  وترسيم  واليابسة  املياه  يف  املوجودة 
الربية  باحلدود  يرتبط  ما  كل  اليه  وأضفنا  اخلالصة  االقتصادية 
اللبناني من قرية  مزارع شبعا واجلزء  مع فلسطني احملتلة وملف 

الغجر«.
ورأى أن »االسرائيلي واألمريكي يقولون للبنانيني »بدنا منّوتكن 
جوع«.. هم يدفعون البلد اىل اجلوع واجملاعة وليس اىل االقتتال 
السياسي.. لن نسمح حبرب أهلية لكن خطر فقدان األمن االجتماعي 

قد يكون أصعب من احلرب األهلية«.
باسيل

اىل ذلك، إعترب رئيس »التيار الوطين احلر« النائب  جربان باسيل 
، يف تصريح له عرب وسائل التواصل االجتماعي، بانه »ال يكفي 
وقوف الباخرة جنوب اخلط 29 طاملا هي فوق كاريش ، وال يكفي 
املتنازع  الغاز  من اجلهة غري  انها ستستخرج   ان تقول اسرائيل  

عليها طاملا احلقل واحد«.
ورأى باسيل، أّن »اآلن فرصة احلل قبل أن يودع لبنان اخلط 29 
لفرض  الوقت  واآلن  قانوني،  اىل  تفاوضي  من  فيتحول  رمسيا، 

معادلة ال غاز من كاريش من دون غاز من قانا«. عويدات
عويدات

على صعيد آخر، كشفت معلومات قناة »اجلديد«، أّن »مّدعي عام 
الّتمييز القاضي  غسان عويدات  طلب من النيابة العامة االستئنافية 
لبنان  رياض سالمة  العام ضّد حاكم مصرف  احلّق  حتريك دعوى 
استالم  رفض  حيدر  أبو  زياد  والقاضي  االختالس،  جبرائم   ،

امللف«.
وكانت قد أشارت »اجلديد«، يف وقت سابق، إىل أّن »القاضي 
غسان عويدات تبّلغ استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية، مقّدم 

بوجهه من رياض سالمة وشقيقه رجا«.

بوتني: دور روسيا احلديثة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أكد الرئيس الروسي، فالدميري بوتني، أمس األول اخلميس، أّن 
األراضي«،  واستعادة  السيادة  »تعزيز  هو   احلديثة  روسيا  دور 
الفتًا إىل أّن بالده »قطعت شوطًا هائاًل من التحوالت والتغيريات 

على مدى العقود السابقة«.
ويف التفاصيل، قال بوتني، يف اجتماع مع رواد األعمال الشباب، 
إنه »على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضًا االستعادة والتعزيز، وإذا 
انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم األساسية تشكل أساس وجودنا، 

فسننجح بالتأكيد يف حل املهّمات اليت نواجهها«.
وعّلق الرئيس الروسي فالدميري بوتني على القيود الغربية، فأكد 
أّن »من املستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبين مثل هذا السياج 
مفتوحًا،  الروسي سيكون  »االقتصاد  أّن  على  بأنفسنا«، مشددًا 

ولن تكرر البالد أخطاء املاضي«.
كما أشار بوتني إىل حقيقة، مفادها أّنه »إذا كانت جهة ما حتاول 
تقييدنا، فإّنها تقيد نفسها«، مؤكدًا أّن »أسعار األمسدة والطاقة 

يف الغرب ارتفعت نتيجة أخطائه«.

واشنطن: صواريخ »هيمارس«...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

شامل  »تدريب  إىل  األوكرانية  القوات  حاجة  البنتاغون  أكد 
املدى  البعيدة  »هيمارس«  صواريخ  أنظمة  على  ومدروس« 
»لضمان  وذلك  طلبها،  يف  كييف  تلّح  واليت  الدقة،  والعالية 
استخدامها على حنو فّعال يف ساحة املعركة ضّد القوات الروسية 

املهامجة«.
مارك  اجلنرال  األمريكية،  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  وقال 
ميلي، إّنه »بينما يتّم إعداد أربعة من أنظمة هيمارس خمصصة 
ألوكرانيا، فإّن برنامج التدريب يرتكز على إنشاء فصيلة واحدة يف 
كّل مرة لتشغيلها، وهي عملية ميكن أن تبطئ عملية تسليمها«. 
وأضاف ميلي للصحافيني أّن »هيمارس نظام بعيد املدى ومعّقد 
تدريب  على  املصادقة  علينا  »يتعني  أّنه  إىل  مشريًا  للغاية«، 
النظام  استخدام  كيفية  معرفتهم  من  للتأّكد  األشخاص،  هؤالء 

بصورة صحيحة«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نــجوم
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يتداول احمللفون يف قضية التشهري البارزة املستمرة منذ أكثر 
من شهر بني املمثل األمريكي جوني ديب وزوجته السابقة آمرب 

هريد يف والية فرجينيا األمريكية.
وعلى مدار ستة أسابيع، استمعت احملكمة إىل تفاصيل العالقة 

املتقلبة بني ديب وهريد، ونهايتها غري السعيدة.
التشهري  بتهمة  السابقة  زوجته  قضائية ضد  دعوى  ديب  ورفع 
فيه  زعمت  بوست«  »واشنطن  كتبته لصحيفة  رأي  مقال  بسبب 
أنها كانت ضحية للعنف األسري، رغم أنها مل تذكر ديب باالسم. 

وبعد ذلك رفعت هريد دعوى مضادة.
نستعرض فيما يلي 10 حلظات مهمة من احملكمة ساعدت يف حتديد 

معامل هذه املواجهة اليت جتري مراقبتها عن كثب.
القراء  بعض  جيدها  قد  لعنف  أوصاف  على  القصة  هذه  حتتوي 

مزعجة.

»إساءة متبادلة«
بالنسبة لبعض املراقبني، ميكن تلخيص العالقة بني هريد وديب 

بهاتني الكلمتني: إساءة متبادلة.
كان هذا هو الوصف الذي استخدمته أخصائية علم النفس السريري 

لوريل أندرسون، وهي مستشارة الزواج السابقة هلريد وديب.
على  بناء  بشاهدتها  لإلدالء  استدعيت  اليت  أندرسون،  ووصفت 
طلب من الفريق القانوني لديب، العالقة بني االثنني بأنها كانت 
اجللسات وسط  من  باالنسحاب  الطرفني  كال  هدد  حيث  متقلبة، 
حالة من اجلدل. لكن من وجهة نظر أندرسون، كانت هريد غالبا 

هي احملرضة على هذه املعارك.
وقالت أندرسون إن ديب كان »حتت السيطرة« لعقود من الزمن 
مع شريكاته  عنف  أعمال  أي  ينخرط يف  ومل  بهريد،  لقائه  قبل 
السابقات. وقالت هليئة احمللفني: »مع السيدة هريد، كان جيري 

استفزازه. لقد دخال فيما ميكن أن أصفه باإلساءة املتبادلة«.
مناسبة  من  أكثر  يف  بدأت  من  هي  هريد  إن  أندرسون  وقالت 

انفعاالت عنيفة يف حماولة ملنع ديب من املغادرة.

»فلنحرق آمرب«
على مدى أربعة أيام من اإلدالء بشهادته، تعرض ديب للضغط 
فيما يتعلق بعدد من رسائله النصية ورسائل الربيد اإللكرتوني 

اليت حتتوي على إهانات مصورة لزوجته السابقة.
ويف إحدى احلاالت، ُسئل عن تبادل رسائل نصية يف عام 2013 

مع املمثل الربيطاني بول بيتاني.
وكتب ديب، يف إشارة إىل هريد، يقول »دعنا حنرقها«. وأضاف: 
»دعنا نغرقها قبل أن حنرقها«. ثم قدم إشارة بذيئة أخرى عندما 

قال »للتأكد من موتها«.
وقال جنم هوليود للمحلفني إنه »يشعر باخلجل« من هذه الرسائل، 
مشريا إىل أنها كانت حماولة لفكاهة مستوحاة من فيلم »مونيت 

بايثون«.
وأضاف: »هذا فيلم كنا نشاهده مجيعا عندما كنا يف العاشرة من 

عمرنا - إنها جمرد فكاهة جمردة ال تتسم باالحرتام«.

اضطرابات يف الشخصية أم اضطراب ما بعد الصدمة؟
لإلدالء  استدعيت  اليت  كاري،  شانون  النفسية  الطبيبة  وقالت 
إنها  احمللفني  ديب، هليئة  فريق  من  على طلب  بناء  بشهادتها 
اضطراب  مزدوجني:  تشخيصني  من  تعاني  هريد  أن  تعتقد 

الشخصية احلدية واضطراب الشخصية اهلستريية.
وقالت كاري إنها توصلت إىل استنتاجها بعد أن أمضت حوالي 
هلا  وأجرت   ،2021 األول  ديسمرب/كانون  هريد يف  مع  ساعة   12

اختبارات الصحة العقلية وراجعت سجالتها الطبية.
وأشارت كاري إىل أن الشخصية احلدية هي مرض يتسبب يف عدم 
االستقرار، ويتسم »بالكثري من الغضب والقسوة جتاه األشخاص 

األقل قوة، والسعي وراء جذب االهتمام«.
يف  تشغيله  جرى  صوتي  تسجيل  مشاهدة  بعد   - كاري  وقالت 
هذه  إن   - يرتكها  أال  ديب  إىل  تتوسل  وهي  هلريد  احملكمة 

السلوكيات »مدفوعة باخلوف الكامن من اهلجران«
لكن تشخيصات كاري ُرفضت من قبل عامل النفس الدكتور دون 
هيوز، الذي استدعي بناء على طلب من الفريق القانوني هلريد. 
فبداًل من ذلك، شخص هيوز حالة هريد بأنها مصابة باضطراب 
ما بعد الصدمة، الناجم عن »عنف الشريك احلميم من قبل السيد 

ديب«.

تفشي تعاطي املخدرات
ديب  تعاطي  عن  روايتني  إىل  احمللفون  استمع  احملاكمة،  خالل 

للمخدرات.
يقول ديب إنه كان متزنا يف معظم عالقته بهريد بعد التخلص من 

مسوم مادة أوكسيكودون األفيونية يف عام 2014.
لكن هريد وصفت ديب بشكل خمتلف - شخص معرض إلدمان 
له  املتكررة  مناشداتها  من  الرغم  على  واملخدرات  الكحوليات 
لإلقالع عنها. ووفقا هلريد، كثريا ما كان ديب يتعاطى الكحوليات 

والكوكايني ومسكنات األمل.

جوني ديب وآمرب هريد: 10 حلظات حامسة خالل احملاكمة
وعيه  يفقد  »كان  وقالت: 
السيطرة  ويفقد  وميرض 

على نفسه«.
ديب  كان  للشهادة،  وفًقا 
أمام  الشكل  بهذا  يتصرف 
أطفاله. ويف إحدى احلاالت 
احملاكمة،  أثناء  أثريت  اليت 
قالت مديرة اجلزيرة اخلاصة 
باملمثل يف جزر الباهاما منذ 
فرتة طويلة إنها تتذكر رؤية 
ديب وهو فاقد للوعي على 

الرمال أمام ابنه.
هريد  رواية  ديب  ورفض 
عن تعاطيه للمخدرات، قائال 
»منمقا  كان  توصيفها  إن 
و«خاطئا  فادح«  بشكل 
وأشار  واضح«.  بشكل 
هريد  أن  إىل  ديب  فريق 
الكحوليات  تشرب  كانت 
تتعاطى  كانت  كما  أيضا، 

نجم غري متوقع
إىل  األضواء  من  هائال  قدرا  وهريد  ديب  حماكمة  جذبت  وبينما 
حمكمة فريفاكس، فقد كانت حمامية ديب، كاميل فاسكيز، هي 

النجمة األبرز خالل احملاكمة.
ولفتت احملامية الشابة من كاليفورنيا انتباه املاليني خالل هذه 
احملاكمة، وانتشرت القمصان اليت حتمل امسها وهاشتاغات املديح 

هلا على مواقع التواصل االجتماعي.
وكان أسلوب فاسكيز احلاد واضحا بشكل خاص يف استجوابها 
آلمرب هريد. وقد وصل احلوار بني االثنتني إىل التوتر يف بعض 

األحيان.
ويف إحدى احلاالت، تنازعت االثنتان على صورة نبيذ مسكوب. 
وكانت هذه الصورة واحدة من عدة صور قدمتها هريد وزعمت 
أنها كانت أثناء معركة شرسة بني الزوجني يف عام 2016 واليت 
باعتداء ديب عليها. وأثناء استجواب فاسكيز هلا، جلأت  انتهت 
تعديلها  جرى  قد  الصور  أن  وادعت  احمللفني  هيئة  إىل  هريد 
زوجها  ختدم  لكي  ديب  حمامي  قبل  من  حتريرها  أو  وتنقيحها 

السابق يف القضية.
قالت فاسكيز بصرامة: »سأكون ممتنة لو مل تقدمي احلجج إىل 

هيئة احمللفني. مل أسألك عن أي شيء«.

مثول كيت موس بشكل نادر أمام املحكمة
أضيفت عارضة األزياء الربيطانية كيت موس إىل قائمة الشهود 

يف اللحظة األخرية.
استدعيت موس، اليت كانت على عالقة مع ديب بني عامي 1994 
و1998، لإلدالء بشهادتها من قبل فريق ديب يف األسبوع األخري 
أن  إىل  تشري  هريد  إليها  استندت  شائعة  لدحض  احملاكمة  من 

زوجها السابق دفع موس إىل أسفل السلم يف التسعينيات.

ووصفت هريد مشاجرة يف عام 2015 مع ديب قالت فيها إنها 
بينما كانت تقف على  أختها  ضربت ديب ألنه كان يتهجم على 

السلم.
وقالت هريد: »كنت أفكر فقط يف تلك اللحظة يف كيت موس 

وما حدث معها على السالمل، ودفعته«.
ويف شهادتها القصرية عرب مكاملة فيديو، نفت موس أن يكون 

ديب قد دفعها على السلم.
الغرفة  غادرت  وعندما  ممطرة،  عاصفة  هناك  »كانت  وقالت: 
انزلقت على الدرج وأصبت يف ظهري. لقد عاد راكضا ملساعدتي 

ومحلين إىل غرفيت وقدم لي رعاية طبية«.
وأضافت: »مل يدفعين قط، ومل يركلين أو يلقي بي من على أي 

سلم«.

»مئات التهديدات بالقتل«
يف اليوم األخري من الشهادة، أدلت هريد بشهادة عاطفية حول 

املضايقات اليت قالت إنها تعرضت هلا بعد طالقها من ديب.
وقالت: »أتلقى مئات التهديدات بالقتل بشكل منتظم إن مل يكن 
يوميا. وقد تلقيت آالف التهديدات منذ أن بدأت هذه احملاكمة. 
الناس يسخرون ويسخرون من شهادتي حول تعرضي لالعتداء. 

كل يوم علي أن أعيش الصدمة من جديد«.
ووصفت القضية املرفوعة أمام احملكمة بـ »الرهيبة« و«املذلة«.

وقالت: »رمبا يكون من السهل النسيان، لكنين إنسانة. وبينما 
حتى  وال ميكنين  عمل،  على  احلصول  ال ميكنين  اليوم،  هنا  أقف 
أن أجعل أشخاصا يرتبطون بي بسبب التهديدات واهلجمات اليت 

سيتعني عليهم حتملها«.

املخدرات يف بعض األحيان.
من هو »الوحش«؟

تعتمد اإلجابة على هذا السؤال على من ُيسأل. فمرة أخرى، ُعرض 
على احمللفني صورتان خمتلفتان متاما للشخصيات احملورية يف 

احملاكمة.
لزوجها  املظلم  اجلانب  هو  »الوحش«  إن  للمحكمة  هريد  قالت 
السابق، والنسخة املتقلبة والعنيفة منه، واليت كانت تظهر عندما 

يكون ديب خممورًا أو منتشيًا.
ويبدو أن الرسائل النصية اليت أرسلها ديب إىل بعض املوظفني 
واألصدقاء تدعم هذا الوصف، حيث قال يف إحداها: »لقد كنت 
أنا وآمرب مثاليني للغاية. لقد حبست طفلي الوحش بعيدا داخل 

قفص عميق، وقد جنح األمر«.
لكن أثناء وجوده يف احملكمة، قال ديب إن »الوحش« هي كلمة 
استخدمها فقط لتهدئة زوجته يف ذلك الوقت يف حماولة لتجنب 

الصراع.
وعندما ُسئل ملاذا استخدم هذه الكلمة بنفسه، رد قائال: »ألنين 

كنت أمسعها طوال الوقت«.

ديب يقول أثناء شهادته إنه لم يضرب هريد »أبدًا«
السابقة  مزاعم شريكته  وأثناء وجوده يف احملكمة، رفض ديب 
بسوء املعاملة، وقال هليئة احمللفني إنه »مل يضرب السيدة هريد 

أبدا بهذه الطريقة، ومل أضرب أي امرأة يف حياتي«.
وبدال من ذلك، زعم ديب أنه هو من عانى من هريد، اليت أساءت 

إليه وحطت من قدره.
وقال: »ميكن أن يبدأ األمر بصفعة، وميكن أن يبدأ بدفعة، وميكن 

أن يبدأ برمي جهاز التحكم يف التلفزيون عن ُبعد على رأسي«.
إىل  حاجة  ولديها  للصراع،  حاجة  لديها  ]هريد[  »إنها  وأضاف: 

العنف، وتثريه من ال شيء«.
صوتية  تسجيالت   - نفسها  هريد  كلمات  ديب  فريق  واستخدم 

ومالحظات مكتوبة خبط اليد - لتأكيد هذه االدعاءات.
ففي أحد التسجيالت، ميكن مساع هريد وهي تعرتف بأنها »ضربت« 
ديب، قبل أن تسخر منه وتصفه بأنه طفل. ويف رسالة إىل ديب 

اعتذرت عما وصفته بـ »اجلنون«.
وكتبت هريد يف تلك الرسالة: »أنا آسفة ألنين آذيتك. ميكن أن 

أكون شريرة عندما أتأمل«.

رحلة مصريها الفشل إىل أسرتاليا
استمع احمللفون إىل عدة روايات - بعضها متداخل، والعديد منها 
متناقض - عن رحلة إىل أسرتاليا عام 2015، حيث كان ديب يصور 

فيلما سينمائيا لسلسلة »قراصنة الكارييب«.
ووفقا لديب، فإنه فقد طرف إصبعه األوسط خالل قتال عنيف 
ألقت عليه زجاجة فودكا، وهو ما أدى  آنذاك، عندما  مع زوجته 

إىل حتطيمها.
الدم  واستخدم  بالصدمة  أصيب  إنه  وقال ديب هليئة احمللفني 
الناجم عن إصابته لكتابة رسائل إىل هريد على احلائط. وقال: 
»ال أعرف ما هو الشعور باالنهيار العصيب، لكن ما مررت به آنذاك 

رمبا يكون هو األقرب لذلك«.
ونفت هريد إصابة إصبعه وقالت إن ديب اعتدى عليها جنسيا يف 

تلك الليلة بزجاجة كحول.
كما عارض طيب جراح استدعى بناء على طلب من الفريق القانوني 
هلريد رواية ديب يف هذا الصدد، قائال إن وصفه لألحداث غري 
مرجح، والدليل على ذلك أن ظفر إصبعه قد بقي على حاله. وقال 
الدكتور ريتشارد مور إنه لو وقعت األحداث كما وصفها ديب، 

لكان ظفره قد تضرر من الزجاجة.
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من  املزيد  تسجيل  عن  املتحدة  اململكة  تعلن  أن  املتوقع  من 
اإلصابات بعدوى جدري القرود بني سكانها  وسط تفاقم القلق 

بشأن تفشي املرض.
للوهلة األوىل، قد يبدو أن عددًا من أعراض جدري القرود يشبه 
أعراض جدري املاء. غري أن أوجه االختالف الرئيسة بني املرضني 

كثرية.

أواًل، مثة فريوسني خمتلفني يتسببان بكل من املرضني. ينتمي 
»أورثوبوكس«،  فريوسات  فصيلة  إىل  القرود  جدري  فريوس 
املاء،  جبدري  احلماقي«  النطاقي  »الفريوس  يتسبب  حني  يف 
طفح  يسبب  فريوسي  ]التهاب  العصيب«  بـ«اهلربس  وكذلك 

جلدي مؤمل[.

كذلك، تنتشر العدوى بالفريوسني املذكورين عن طريق التقارب 
اجلسدي، أي عرب رذاذ متطاير من اجلهاز التنفسي، وعرب ملس 
اجلروح والتقرحات اجللدية بشكل مباشر، باإلضافة إىل األشياء 

امللوثة بالفريوس حديثًا.
ويف حني أن جدري املاء هو مرض شائع وشديد العدوى، يبقى 

جدري القرود مرضًا نادرًا وال ينتشر بسهولة بني الناس.

تصحبه  الوطأة  خفيف  مرض  القرود  جدري  يعترب  عام،  بشكل 
العضالت  يف  وآالم  والصداع  احلمى  بينها  من  أّولية  أعراض 
وأوجاع يف الظهر فضاًل عن االرتعاش واإلرهاق الشديد، وفيما 
الكثري من هذه األعراض أيضًا لدى مرضى جدري املاء،  يظهر 
يبقى تضخم العقد الليمفاوية مسة متّيز جدري القرود، فيما يغيب 

يف عدوى جدري املاء.

ترتاوح فرتة حضانة جدري القرود ]الفرتة الفاصلة بني اإلصابة 
يومًا، يف حني قد  أيام و14   7 األعراض[ بني  بالعدوى وظهور 
تستغرق أعراض جدري املاء 16 يومًا قبل أن تظهر، وفق »مركز 

.)CDC( السيطرة على األمراض والوقاية منها« األمريكي

أيام  ثالثة  إىل  يوم  غضون  ويف  القرود،  جبدري  اإلصابة  بعد 
من اإلصابة باحلمى، يظهر على البشرة عادة طفح جلدي، يبدو 
اجللدي  الطفح  مير  ولكن  املاء.  جدري  ببثور  أشبه  البداية  يف 
وفقاعات  جلدية  حبيبات  إىل  أواًل  يتطور  إذ  خمتلفة،  مبراحل 
مملوءة بالسوائل والصديد قبل أن تتشكل على سطحها قشرة 

وتسقط.

خيتلف شكل الطفح الذي يتسبب به جدري املاء عن طفح جدري 
املاء،  جدري  حالة  يف  منتظم  بشكل  تظهر  ال  فالبقع  القرود. 
وتنتشر على البشرة يف أوقات خمتلفة. أما بثور جدري القرود 

فتظهر وتتطور يف الوقت نفسه.

يف العادة، تبقى أعراض جدري القرود من أسبوعني إىل أربعة 
أسابيع. ولكن يف مقدور بعض السالالت أن تؤدي إىل أشكال 
شديدة من املرض، إذ تراوحت نسبة وفياته أخريًا بني 3 و6 يف 
املئة من اإلصابات، وفق »منظمة الصحة العاملية« )WHO(. أما 
أعراض جدري املاء فتستمر أسبوعني، إمنا تهدأ عادة يف غضون 

سبعة أيام.

تنصح  جديدة  إرشادات  املتحدة  اململكة  حكومة  أصدرت  األحد، 
املصابني بفريوس جدري القرود ومن ختالطوا بشكل مباشر مع 

مصابني باملرض بأن يعزلوا أنفسهم طوال ثالثة أسابيع.
كذلك ُطلب من هؤالء عدم السفر، وأن يتجنبوا مالمسة أشخاص 

ما هي أوجه االختالف بني جدري القردة وجدري املاء؟
يعانون ضعفًا يف جهاز املناعة واحلوامل واألطفال دون سن 12 

عامًا.

من  لذا  القلب،  بأمراض  لإلصابة  مقدمة  الدم  ضغط  ارتفاع  يعد 
الضروري السيطرة عليه.

ويوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة خلفض ضغط الدم املرتفع. وتبني 
أن تناول مشروب أمحر دافئ يسبب اخنفاضات مماثلة لتلك اخلاصة 
بأدوية ضغط الدم. ويعرف باسم شاي الكركديه، أو الشاي احلامض، 

.Malvaceae والذي يأتي من نبات كثيف سنوي يف عائلة

ويزرع على نطاق واسع يف العديد من البلدان اإلفريقية وجنوب شرق 
آسيا، حيث يتم استهالكه عادة كمشروب شاي أو يستخدم يف الطب 

التقليدي.

وأشارت العديد من الدراسات إىل فوائد شرب شاي الكركديه، كما 
 Nutrition Reviews جملة  يف  املنشورة  احلديثة  األحباث  استعرضت 
بيانات  قواعد  على  منهجيا  حبثا  الباحثون  وأجرى  احلالية،  األدبيات 
 )AMEDو Embaseو Ovid )MEDLINEو Cochraneو Web of Science

.Scopus وقواعد بيانات

وحددوا التقارير املنشورة حتى يونيو 2021 عن جتارب ذات شواهد 
باستخدام الكركديه كتدخل لضغط الدم.

وكتب الباحثون أن الكركديه ميارس تأثريات أقوى على ضغط الدم 
االنقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع »حجم« االخنفاض األكرب لدى 

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط األساس.

أن  الباحثون  وجد  كما  الدم،  ضغط  خفض  يف  الكركديه  وتتسبب 
منخفض  الدهين  الربوتني  مستويات  ملحوظ  بشكل  خفض  الكركديه 

الكثافة )LDL( مقارنة بأنواع الشاي األخرى والعالج الوهمي.
ويعد الكوليسرتول الضار مادة مشعية ميكن أن تلتصق بداخل األوعية 

الدموية. ومثل ارتفاع ضغط الدم، فهو نذير ألمراض القلب.
أن  ميكن  للكركديه  املنتظم  »االستهالك  أن  إىل  الباحثون  وخلص 
وهناك  الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خماطر  من  يقلل 
ما يربر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة 

العالج«.

نصائح غذائية أخرى مهمة

الدم. وكلما  من الضروري أن تراقب تناول امللح ألنه يرفع ضغط 
زادت كمية امللح اليت تتناوهلا، ارتفع ضغط الدم لديك.

ووفقا لـ NHS، جيب أن تهدف إىل تناول أقل من 6 غرامات )0.2 
أونصة( من امللح يوميا، أي حوالي ملعقة صغرية.

وُينصح مجيع البالغني الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط 
الدم كل مخس سنوات على األقل.

مشروب أمحر دافئ خيفض ضغط الدم 
مثل األدوية!
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ما هو أسوأ مكمل غذائي للدماغ؟
يهتم الكثريون باتباع عادات يومية صحية ويسعى البعض أحياًنا يف 
حماولة ملساعدة أجسامهم على االبتعاد عن املرض غري املرغوب فيه 
يف السنوات األخرية من حياتهم إىل تناول بعض املكمالت الغذائية.

وحبسب ما نشره موقع »Eat This Not That«، توصلت دراسة حديثة 
إىل أن املكمل الغذائي الذي حيتوي على عنصر L-serine، وهو مركب 
تدهور  التسبب يف  إىل  يؤدي  رمبا  املخ،  وظائف  على  يؤثر  أساسي 

معريف لدى بعض البالغني.
وهو  اجلسم  داخل  يتكون  طبيعي  أميين  هو محض  »إل-سريين«  إن 
يعد  أخرى،  بعبارة  أو  سريين،  فوسفاتيديل  إلنتاج  للغاية  ضروري 
العصبية  اخلاليا  غشاء  يشكل  الذي  الرئيسي  املكون  هو  السريين 
مستويات  تكوين  عن  مسؤول  حمدد  واحد  إنزيم  ويوجد  بالدماغ. 

.PHGDH السريين الطبيعية يف اجلسم، ويسمى
أفادت األحباث يف جمال التمثيل الغذائي للخاليا أن زيادة مستويات 
إل-سريين )خاصة من خالل تناول املكمالت الغذائية( ميكن أن يؤدي 

يف نهاية املطاف إىل املساهمة يف اإلصابة مبرض الزهامير واخلرف.
مجع الباحث الرئيسي شو تشن وفريقه عينات جينية من أدمغة )بعد 
الوفاة( ألربع جمموعات، تتكون من 40 إىل 50 شخًصا ترتاوح أعمارهم 
مرضى  للبحث  خضعت  اليت  اجملموعات  ومشلت  يزيد.  وما   50 بني 
مبرض  مرتبطة  مبكرة  عالمات  أظهروا  الذين  واألشخاص  الزهامير، 

الزهامير، وأشخاص ذوي عقول سليمة.
كشفت نتائج الدراسة أن كاًل من مرضى الزهامير واألشخاص، الذين 
ظهرت عليهم العالمات املبكرة ملرض ألزهامير، أظهروا زيادة يف إنزيم 
PHGDH، مقارنة باألشخاص ذوي العقول السليمة. كما ثبت أن هناك 
مستويات أعلى من اإلنزيم PHGDH مرتبطة مبزيد مع التدهور يف حالة 
التحفيز داخل  إفراط يف  ناتج عن  أنه  الزهامير، والذي تبني  مرضى 

الدماغ نتيجة لزيادة نسب إل-سريين.
ميكن أن يؤدي الضغط الشديد على الدماغ )من اإلفراط يف التنبيه( 
أن  الباحثون  ويعتقد  الدماغ،  العصبية يف  اخلاليا  عدد  اخنفاض  إىل 
نشاط  فقدان  عن  للتعويض  حتدث  الغذائي  بالتمثيل  شبيهة  دورة 
لزيادة   PHGDH من  واملزيد  املزيد  إنتاج  اجلسم  يواصل  الدماغ. 
مستويات إل-سريين وخاليا الدماغ السليمة. لسوء احلظ، عندما يكون 
هناك الكثري من PHGDH يف الدماغ، يكون هناك الكثري من الضغط 
على الدماغ، وتستمر عملية ضمور اخلاليا العصبية يف الدماغ مع تكرار 

الدورة بسبب حماولة الدماغ استعادة التوازن.
أخرى  أحباث  إجراء  مت  أن  سبق  أنه  إال  جديدة  الدراسة  أن  حني  يف 
توصلت إىل نتائج معارضة، فعلى سبيل املثال، ذكرت دراسة أخرى، 
مت نشرها يف دورية Cell Metabolism عام 2020، أن العديد من مرضى 
الزهامير لديهم باملثل مستويات أقل من PHGDH يف أدمغتهم. دعمت 
الدراسة استخدام مكمالت L-serine ألن السريين عنصر أساسي يف 

اليت تتحكم يف وظائف املخ. املستقبالت العصبية يف اجلسم – 
أخرى  إكلينيكية  وجتارب  دراسات  توصلت   ،Frontiers لدورية  وفًقا 
إىل أن إل-سريين عامل وقائي لألعصاب لعدد من األمراض واحلاالت 
العصبية األخرى )خبالف مرض الزهامير(. وقد لوحظ أن هذا املكمل له 

تأثري عالجي على الصرع والفصام والذهان.
بشكل عام، إذا كان الشخص يبحث عن مكمالت الستيعاب املخاوف 
املتعلقة بوظائف الدماغ املستقبلية وإمكانية اإلصابة مبرض الزهامير، 
إذا كان ضرورًيا أن يتناول  فيجب أن يستشري الطبيب، ملعرفة ما 
بشكل  اجلسم  ينتجها  اليت  املركبات،  هذه  على  غذائًيا حيتوي  مكمال 
طبيعي، وأن هناك بالفعل اختالل يف التوازن يتطلب الدعم من خالل 

املكمالت.
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NEWS

Beijing has revealed its 
fury at “inappropriate 
and unwise” claims of a 
dangerous interaction be-
tween a Chinese fighter 
jet and a RAAF plane over 
the South China Sea, ac-
cusing Australia of de-
liberately leaving out key 
details.
On Sunday, Defence Min-
ister Richard Marles said 
the Australian govern-
ment had raised concerns 
with Beijing about the 
“very dangerous” mid-air 
incident, which occurred 
in international airspace 
on May 26.
Mr Marles said the RAAF 
P-8A Poseidon aircraft 
was carrying out routine 
maritime surveillance 
when it was intercepted by 
a Chinese J-16 fighter air-
craft, with the latter flying 
“very close to the side” of 
the Australian plane.
“In flying close to the 
side, it released flares, 
the J-16 then accelerated 
and cut across the nose 
of the P-8, settling in front 
of the P-8 at very close 
distance,” Mr Marles told 
reporters in Geelong.
“At that moment, it then 
released a bundle of chaff 
which contained small 
pieces of aluminium, 
some of which were in-
gested into the engine of 
the P-8 aircraft.”

Mr Marles said the RAAF 
crew were all unharmed 
and they had responded 
professionally and re-
turned the plane to the 
base after the incident.
Beijing’s anger at the situ-
ation has since become 
evident, with a furious 
editorial appearing in the 
Communist Party-con-
trolled Global Times.
The outlet claimed it was 
obvious that some “pivot-
al details have been delib-
erately concealed” by the 
Australian government.
 “For example, where ex-
actly in the South China 
Sea is the area in which 
the incident occurred? 
How far is it from the Chi-
nese islands and reefs in 
the region? What is their 
purpose here? Further-
more, what did the Aus-
tralian military aircraft do 
before the intercept?” the 
editorial stated. 
“How far was the Austra-
lian jet from the Chinese 
aircraft at that time? Why 
didn’t Australia take the 
initiative to announce it?”
TheGlobal Times claimed 
the Australian military has 
repeatedly and “ground-
lessly” accused the Chi-
nese military of conduct-
ing unsafe operations, but 
said these claims always 
come as “loud and ur-
gent” despite having little 

evidence.
This most recent incident 
comes after a Chinese 
navy ship in February 
aimed a military-grade la-
ser at another Australian 
surveillance aircraft mid-
flight.
However, the Global 
Times claimed China re-
leased evidence showing 
the “malicious provoca-
tion of the Australian jet 
dropping sonobuoys”.
“After that, Australia im-
mediately fell silent. It has 
to be said that the Austra-
lian military has obviously 
become a ‘professional 
for blackmail’ habitually,” 
the article claimed.
The article then turned its 
attention to Mr Marles, ac-
cusing him of pretending 
to be “the weak” by telling 
reporters that Australia 
wouldn’t be deterred by 
China’s intimidation.
Mr Marles was accused of 
deliberately picking this 
tone as the outlet claims 
it is one that’s “favoured” 
by American and Western 
journalists.
“It seems more like a little 
bully in the region that al-
ways coerces others,” the 
outlet claimed saying it is 
difficult to imagine that 
Canberra is the one “be-
ing coerced”.
The publication refer-
enced data that shows 
Australian military aircraft 
have visited the East Chi-
na Sea north of the island 
of Taiwan six times this 
year between February 24 
and March 11 to conduct 
close-in reconnaissance 

China lashes out at Australia over ‘dangerous’ fighter jet claim
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activities.
“Australia used to be rel-
atively restrained in the 
South China Sea disputes, 
which shows that it was 
well aware of the issue’s 
sensitivity. But in the past 
few years, the former Mor-
rison administration be-
came increasingly close 
to Washington,” the pub-
lication stated.
“In many areas, it has pro-
voked China on Washing-
ton’s behalf, and the most 
aggressive provocations 
occur in the military field. 
“Canberra wants to be-
come Washington’s ‘right-
hand man’ and regards it-
self as the ‘deputy sheriff” 
of the Asia-Pacific region. 
And even if Australia has 
limited capabilities, it is 
still nice for it to pretend 
to be an ‘auxiliary police 
officer’.”
The articled branded Aus-
tralia’s approach to China 
as “inappropriate and un-
wise”, pointing out Aus-
tralia has relied heavily on 
trade with Beijing.
“Judging from the two 
recent incidents involv-
ing the ship and the air-
craft, we need to remind 
Canberra that Sinophobia 
does Australia more harm 
than good,” the article 
read.
“It has been proven time 
and again that the more 
‘conscientiously’ Canber-
ra acts in front of Wash-
ington, the more easily 
the former will become a 
stepping stone.”
With Anthony Albanese 
now in office, Beijing 
claimed that Australia 

A Chinese J-16 fighter jet.

Furious China turns on New Zealand

Deputy PM Richard Marles holds a press conference in Geelong regarding an incident with a RAAF patrol 
flight and a Chinese jet fighter jet. Picture: NCA NewsWire / David Crosling

will need to take “actual 
actions” if it wants to im-
prove relations with Chi-
na.
“At least one thing is 
clear: No one can act 
as Washington’s ‘goon’ 
while making a fortune 
from China. It just doesn’t 
work that way,” the Glob-
al Times added.

Yesterday, Mr Albanese 
said the federal govern-
ment was concerned 
about the incident.
“This was not safe, what 
occurred, and we’ve 
made appropriate repre-
sentations to the Chinese 
government expressing 
our concern at this,” he 
said.

Victoria’s Premier and 
Deputy Premier have de-
nied the state will reintro-
duce a new mask mandate 
despite climbing winter 
Covid cases.
The detail followed a 
Greens campaign urg-
ing Victorians to mask 
up in indoor setting in a 
bid to protect themselves 
against a range of sea-
sonal illnesses.
Daniel Andrews said 
on Tuesday people 
across the state should 
use knowledge learned 
through lockdown rules 
to stop the virus’ spread.
 “Every Victoria knows 
about these issues after 
having been through the 
two and a half years that 
we’ve been through,” he 
said.
“There are some rules that 
apply in hospital settings, 
aged care settings, public 
transport and people can 
make a judgment.” 
The sentiment was 
echoed by Deputy Pre-
mier James Merlino when 
asked about Brett Sut-
ton’s stance about Victo-
rians should wear masks 

when inside. 
“It is currently a recom-
mendation of the chief 
health officer and the 
Health Minister as part of 
the public health orders 
that masks are not re-
quired,” he said.
 “For example, as Educa-
tion Minister the advice 
we send out to schools 
is that masks are not re-
quired but public health 
advice continues to rec-
ommend them so people 
are free to mask up.” 
However, Mr Merlino said 
no changes were in works 
to the government’s 
health rules.
“These are always subject 
to analysis, public health 
advice and ultimately are 
a decision of the Health 
Minister,” he said. 
“We’re not making any 
other changes but we’ve 
got our current health or-
ders through the 12th of 
July.”
Victoria recorded 9181 
cases and 12 Covid cases 
on Monday. 
There are currently 50,002 
active cases across the 
state. 

Daniel Andrews, James Merlino 
hit back at new mask rule plea
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Australian Federal Police issue crack 
down on Mafia-style crime families

Australian Federal Police are working with international authorities to crack 
down on Italian organised crime syndicates.

Police are conducting a 
nationwide sting to crack 
down on Italian organised 
crime families they believe 
are pulling the strings of 
bikie gangs.
After obtaining crucial in-
telligence, the Australian 
Federal Police are focusing 
on Italian organised crime 
syndicates that ‘wash’ bil-
lions of dollars through the 
Australian economy every 
year. 
According to police, in-
formation gleaned from 
the ANOM platform used 
by criminal networks had 
painted a clearer picture 
of the scale of illegal drug 
importation facilitated by 
the Mafia-style crime or-
ganisations, the amount of 
money they made, and the 
level of association with 
bikie gangs.
Australia is home to about 
51 Italian organised crime 
families, including 14 con-
firmed ‘Ndrangheta clans 
with thousands of mem-
bers. 
The ‘Ndrangheta are a Ma-
fia-esque organised crime 
society based in Calabria 
and characterised by fam-
ily ties, a code of silence 
and loyalty, keeping a low-
profile international reach 
and intimidation. 
According to the AFP, 
the crime network is re-
sponsible for trafficking 
70 per cent of the world’s 
cocaine. In Australia, that 
also extends to metham-
phetamine and cannabis. 
Police alleged the Austra-
lian-based ‘Ndrangheta 
have been involved in 
money-laundering since 
the 1970s through legiti-
mate businesses by using 
bitcoin dealers, and cor-
rupt lawyers and accoun-

tants.
AFP Assistant Commis-
sioner Crime Command 
Nigel Ryan said the Mafia-
style clans have insidious-
ly integrated themselves 
into the Australian under-
world. 
“The ‘Ndrangheta are 
flooding Australia with il-
licit drugs and are pulling 
the strings of Australian 
outlaw motorcycle gangs, 
who are behind some of 
the most significant vio-
lence in our communities,” 
he said.
“They have become so 
powerful in Australia that 
they almost own some Out-
law Motorcycle Gangs, who 
will move drugs around for 
their ‘Ndrangheta finan-
ciers, or carry out acts of 
violence on behalf of the 
‘Ndrangheta.”
The Assistant Commis-
sioner said police have 
been mapping the familial 
relationships of the group 
in Australia for years, with 
the assistance of Italian au-
thorities.
Mr Ryan said understand-
ing the operations of the 
‘Ndrangheta would help 
authorities crack down on 
members of the Italian crime 
clans, who have been able 
to avoid detection by living 
in modest homes and mix-
ing their illegal funds with 
profits from their legitimate 
businesses. 
Over the past year, police 
have arrested and charged 
a number of ‘Ndrangheta 
members under Operation 
Ironside, the biggest or-
ganised crime sting ever 
conducted by the AFP. 
Mr Ryan said the AFP is 
targeting the finances, 
communications, and op-
erations of the Italian or-

ganised crime networks. 
Police estimate millions 
of dollars a day are laun-
dered through the Austra-
lian economy to wash drug 
profits. By dismantling the 
billion-dollar money laun-
dering operations, police 
aim to disrupt the drug-
trafficking industry in Aus-
tralia. 
A recent report from the 
New South Wales’s Na-
tional Drug and Alcohol 
Research Centre revealed 
there were around five 
drug-related deaths a day 
in 2020 – the highest level 
since 1997.
“On a macro level the traf-
ficking of illicit drugs im-
pacts on our national secu-
rity, social security and our 
economy,” Mr Ryan said. 
“On a micro level, it makes 
our roads less safe, law-
abiding citizens are at risk 
of becoming collateral 
damage in the wars of or-
ganised criminals who 
shoot at each other in pub-
lic.”
In the year since its incep-
tion, Operation Ironside 
has charged 383 alleged 
offenders with 2340 of-
fences. The nationwide 
sting has seized more than 
6.3 tonnes of prohibited 
drugs, 147 weapons and 
$55 million. 
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Senator Penny Wong reveals sur-
prise hidden talent in Twitter video
Penny Wong has im-
pressed Aussies after re-
vealing a little-known tal-
ent while in Jakarta during 
her first official visit as 
Foreign Minister.
Australia’s Foreign Min-
ister Penny Wong has 
surprised followers by re-
vealing she can speak flu-
ent Indonesian.
Senator Wong touched 
down in Jakarta with 
Prime Minister Anthony 
Albanese on Sunday night 
and shared a short video 
online announcing their 
first official visit.
Most impressively, she 
delivered the 52-second 
clip in fluent Indonesian.
“As one of our closest 
neighbours and friends, 
Australia’s relationship 
with Indonesia is one of 
our most important,” she 
said. 
“Prime Minister Albanese 
and I look forward to 
meeting with our partners 
to strengthen the rela-
tionship between our two 
countries.”
Originally shared by the 
Australian Ambassa-
dor to Indonesia, Penny 
Williams, the clip was 
retweeted by youth advo-
cate Yasmin Poole. 
“Penny Wong speaking 

Indonesian!!! This is so 
cool to see,” she wrote. 
Other people also shared 
their surprise at Senator 
Wong’s previously un-
known skill. 
“OMG! A Foreign Affairs 
Minister who has some-
thing more than just a 
fancy title! We might even 
be able to earn back some 
respect!” wrote one Twit-
ter user. 
“Wow. A class act,” share 
another. 
“How impressive – Aus-
tralia’s Foreign Minister 
speaks Bahasa to intro-
duce her colleagues in In-
donesia,” wrote another.
Senator Wong was born 
in the Malaysian state of 
Sabah (which is located in 
Borneo) and immigrated 
to Australia in 1976 at the 
age of eight. 
hile Malay is the official 

language of Sabah, it’s not 
publicly documented if she 
speaks other languages. 
Senator Wong became 
the Minister for Foreign 
Affairs in 2022 after Mr 
Albanese won the Federal 
election. Previous to that, 
she was the Shadow Min-
ister for Foreign Affairs, 
while Marise Payne held 
the role.
Currently her and the 
Prime Minister are in Ja-
karta, Indonesia ahead of 
the G20 Summit in Bali. 
Prior to leaving for Indone-
sia, Mr Albanese spoke of 
the importance of strength-
ening relations with Indo-
nesia and their President 
Joko Widodo.
“(I’m) looking forward to 
continuing our discus-
sions about the ongoing 
partnership between our 
nations, including revital-
ising our trade relation-
ship,” Mr Albanese said. 
He also shared a terse 
message directed at Rus-
sian President Vladimir 
Putin.
“Of course it’s the case 
that people who respect 
human rights would feel 
uncomfortable with sit-
ting around the table with 
Vladimir Putin,” he contin-
ued.

Wong spoke in Indonesian, while 
addressing her southeast Asian col-
leagues. Picture: Sarah Friend/Depart-
ment of Foreign Affairs (DFA)/AFP

Thousands of families will 
soon be able to cut their 
energy bills with solar 
and home appliance up-
grades, thanks to a $128 
million Energy Bill Buster 
program in the 2022-23 
NSW Budget.
Around a third of NSW 
households are currently 
receiving an energy rebate 
to help them with their en-
ergy bills. The Energy Bill 
Buster program will allow 
eligible households to re-
ceive the equivalent of up 
to 10 years’ worth of re-
bates in an upfront lump 
sum contribution towards 
a free solar system or 
home appliance upgrade.
Premier Dominic Per-
rottet said around 1 mil-
lion NSW households will 
soon be eligible to choose 

Perrottet Matt Kean med rel - Solar and appliance upgrades to bust energy bills
to receive a free solar sys-
tem or energy savings up-
grade that can save them 
up to $600 per year.
“The NSW Government is 
securing a brighter future 
for NSW families by help-
ing boost the household 
budget, taking the pres-
sure off families and small 
business, leaving more 
money in your pocket at 
the end of the week,” Mr 
Perrottet said.  
“Our strong financial 
management is helping 
grow the economy, which 
means more money for 
services, community ame-
nity and less pressure on 
households.”
Eligible households can 
apply to get a free solar 
system that can save you 
up to $600 each year, in-

stead of the annual $285 
Low Income Household 
Rebate.
Treasurer Matt Kean said 
the program will ease 
cost of living pressures 
as Russia’s invasion of 
Ukraine and supply chain 
disruptions push up en-
ergy prices.
“People living in apart-
ments or renting who 
can’t have solar installed 
may be eligible to swap 
their rebate for a suite of 
energy saving appliance 
upgrades, helping to re-
duce demand on the grid 
and lower power prices 
for everyone,” Mr Kean 
said.
“These include energy ef-
ficient fridges, dryers, air-
conditioners and hot wa-
ter systems, and upgrades 

such as window shading 
and draught sealing val-
ued at up to $4,000.”
The Energy Bill Buster 
program follows the NSW 
Government’s recent an-
nouncement to increase 
the number of vouchers 
available under the Energy 
Accounts Payment Assis-
tance scheme by 25 per 
cent to $400 per transac-
tion for households strug-
gling to pay their electric-
ity and gas bills.
The 2022-23 Budget in-
cludes funding to initially 
help up to 30,000 house-
holds under the program, 
with further funding to be 
considered based on up-
take. Households can find 
out more and register their 
interest at energysaver.
nsw.gov.au/rebate-swap.
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A controversial statue 
once proudly situated in 
Melbourne’s inner north 
could have a new home af-
ter an insane offer.
A controversial sculp-
ture once situated in Mel-
bourne’s inner north has 
caught the attention of 
popular comedian John 
Oliver who has made an 
outlandish offer for it to be 
brought over to the US.
“Fallen Fruit”, a 1.8m 
peeled banana statue with 
a skull face, received a 
polarising reaction when 
it arrived on the scene on 
Rose Street in Fitzroy late 
last year.
The Yarra City council paid 
$22,000 for it to be created 
as part of a $100,000 tax-
payer-funded grant from 
the TAC.
Beyond highlighting road 
safety, the statue also has 
a range of other meanings 
and messages. 
“Fallen Fruit by Adam 
Stone uses iconography, 
symbolism and narrative 
to address a major theme 
in his practice, that perme-
ates every aspect contem-
porary society-hubris,” the 
description on Yarra City 
Council’s website reads.
“By revisiting and subvert-
ing this tradition of over-
sized sculpture, the artist 
hopes that Fallen Fruit 
can become a welcome 
spectacle for tourists and 
locals as well as an invita-
tion to reflect on our hu-
man tendencies towards 
unsustainable excess, a 
warning for the future.”
But just weeks after it was 
set up it was attacked by a 
vandal in late November in 

an apparent decapitation 
attempt.
The sculpture was re-
moved for repairs but has 
not been seen since, with 
no guarantees that it will 
return.
But it could find a new 
home and owner with John 
Oliver after it captured his 
attention.
On the latest episode of 
his show “Last Week To-
night with John Oliver” the 
comedian expressed his 
admiration for the statue 
and made a competitive 
offer to make it his. 
“Since the citizens of Mel-
bourne seem to think that 
their money has been 
wasted I might have a so-
lution for you because will 
gladly take that banana off 
your hands,” Oliver said. 
“Melbourne, I’m willing to 
buy that giant banana off 
you for exactly $A10.”
While that initial offer falls 
way short of the $22,000 
the council spent to build 
it, Oliver’s deal did not end 
there. 
He also promised to make 
a $10,000 donation to a lo-
cal food bank, give a fur-
ther $5000 to the ”John 
Oliver koala chlamydia 
ward” (a ward at Australia 
Zoo’s koala health centre 
that actor Russell Crowe 
named after him) and a 
large statue of an alligator 
giving the finger.
The alligator statue was 
set up in Oliver’s offices, 
which are adjacent to TV 
personality Dr Oz’s of-
fices.
 “But as he (Dr Oz) is now 
gone and as of this week 
is the official Republi-
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Comedian John Oliver makes outlandish offer for Mel-
bourne banana statue

Aussies could be eligible 
for a range of deductions 
on this year’s tax return if 
Covid-19 impacted their 
work expenses.
Australians are being told 
to look extra carefully at 
their tax this year and 
consider how Covid has 
impacted their deductions 
and declarations.
The biggest difference this 
year would be understand-
ing what can be claimed 
as a work-related expense 
and correctly declaring 
Covid support payments, 
the Australian Taxation Of-
fice (ATO) said.
For the first time, taxpay-
ers who bought a Covid 
test for work-related pur-
poses after July 1, 2021, 
will be able to claim the 
test as a deduction.
Work-related reasons in-
clude doing a test to de-
termine if you can attend 
work or not. Only tests 
that were work-related 
and were paid for by the 
employees and not reim-
bursed can be claimed.
“If you purchased a Covid-
19 test for a trip with your 
mates, you can’t claim a 
deduction,” ATO assistant 
commissioner Tim Loh 
said. 
Deductions are also avail-
able for items that pro-
tect against catching or 
spreading Covid at work – 
if there was significant risk 
to you or others.
Face masks may be 
claimed if you were re-
quired to go to your place 
of work or come into con-
tact with other people.
For other protective items 
such as gloves, sanitiser 
or antibacterial spray, they 
can only be claimed if you 
were working closely with 
clients or customers or 

cleaning a premises.
“This will be most com-
mon in industries such as 
retail, cleaning and hospi-
tality,” Mr Loh explained. 
As always proof of the pur-
chase is required to claim 
a deduction – preferably 
a receipt or invoice – al-
though the ATO accepts 
“reasonable evidence” 
such as a bank or credit 
card statement or evidence 
from an employer.
Those who received vari-
ous types of financial as-
sistance throughout the 
pandemic also need to be 
aware what is taxable and 
what’s not.
JobSeeker payments are 
taxable and will be au-
tomatically added to the 
forms of those who re-
ceived it; however, forms 
may also be lodged before 
the information is added, 
in which case it must be 
added manually.
The lump sum common-
wealth Covid-19 disaster 
payment made to help 
some workers unable to 
earn income during Covid 
lockdowns is not taxable 
and does not need to be 
included in tax returns.
The pandemic leave disas-
ter payment is taxable and 
needs to be added manu-
ally for all payments made 
within the financial year. 
“While the information 
isn’t prefilled for you, not 
adding pandemic leave di-
saster payments to your 
tax return will delay the 
processing of your return 
and your potential refund,” 
Mr Loh said.
Taxpayers who used a 
third party to complete 
their tax should let them 
know they received the 
pandemic leave disaster 
payment, the ATO said. 

Covid-19 tax: What you need to 
know about claiming deductions

can senate nominee in 
Pennsylvania we don’t re-
ally need our alligator any-
more,” Oliver said. 
“Melbourne I believe I have 
the replacement statue that 
you are looking for. If you 

take us up on our deal we 
will those donations and 
as a sweetener send you 
this magnificent creature 
on a ship.” 
Oliver gave the city one 
week to get back to him.  

‘Fallen Fruit’ in Fitzroy cost $22,000. Picture: Alex Coppel.

Westpac moved quickly to 
pass on the interest rate 
rise after the biggest jump 
in more than 20 years. Oth-
ers soon followed. 
The big four banks have 
announced they will pass 
on the interest rate hike 
after the Reserve Bank of 
Australia decided to lift the 
cash rate for the second 
consecutive month.
Governor Philip Lowe an-
nounced the cash rate had 
increased from 0.35 per 
cent to 0.85 per cent - a 
hike of 50 basis points.
It comes after the cash 
rate increased for the first 
time in more than a decade 
last month as Australian 
households struggle un-
der mounting costs of liv-
ing.
“(The) increase in interest 
rates by the board is a fur-
ther step in the withdrawal 
of the extraordinary mon-
etary support that was put 
in place to help the Austra-
lian economy during the 
pandemic,” Lowe said in a 
statement.
“The resilience of the 
economy and the higher 
inflation mean that this ex-
traordinary support is no 
longer needed.
“Given the current inflation 
pressures in the economy, 
and the still very low level 
of interest rates, the board 
decided to move by 50 ba-
sis points.
“The board expects to 
take further steps in the 
process of normalising 
monetary conditions in 
Australia over the months 
ahead.” 
Westpac was the first of 
the big four banks to an-
nounce it would pass on 
the rate rise on Tuesday, 
with the Commonwealth 
Bank, NAB and ANZ on 
Wednesday following suit.
Variable interest home 
loans will increase by 0.5 
per cent across all banks.
Westpac consumer and 
business banking chief 
executive Chris de Bruin 
said customers had care-
fully managed their financ-

es during the pandemic.
“This means the majority 
of our customers are ahead 
on mortgage repayments 
and have a buffer avail-
able to help them manage 
an interest rate increase,” 
said de Bruin said.
“For customers who need 
some extra help or who are 
in financial difficulty, we 
have our specialist teams 
standing by who will work 
with them to tailor a finan-
cial solution to meet their 
needs.”
CBA group executive, re-
tail banking Angus Sulli-
van said support was there 
for household concerned 
about their home loan re-
payments.
“We encourage customers 
to contact us to discuss 
the options available to 
them including ensuring 
offset accounts are set up 
and linked to their eligible 
home or investment loan,” 
he said.
CBA, NAB and ANZ will 
increase their rates from 
June 17, while Westpac’s 
change will come into ef-
fect from June 21.
Lowe flagged further rate 
rises were on the cards as 
the RBA moves to quash 
the high inflation rate.
“Inflation is expected to 
increase further, but then 
decline back towards the 
2-3 per cent range next 
year,” he said.
“Higher prices for elec-
tricity and gas and recent 
increases in petrol prices 
mean that, in the near 
term, inflation is likely to 
be higher than was expect-
ed a month ago.
“As the global supply-side 
problems are resolved and 
commodity prices stabi-
lise, even if at a high level, 
inflation is expected to 
moderate.”
Aussie households have 
already been hard hit by 
skyrocketing petrol and 
grocery prices and energy 
prices are set to soar as 
the east coast faces an en-
ergy crisis just as winter 
takes hold.

Westpac, NAB, CBA and ANZ pass 
on Reserve Bank of Australia’s 
massive interest rate hike
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The Reserve Bank has 
lifted the cash rate target 
to 0.85 per cent in its sec-
ond rise in two months 
after a frantic guessing 
game around the nation, 
not so much over whether 
the rate would go up but 
by how much.
The June meeting of the 
Reserve Bank of Australia 
(RBA) board on Tuesday 
settled the question by 
adding 50 basis points to 
the 0.35 per cent rate.
RBA governor Philip Lowe 
said inflation in Australia 
has increased significant-
ly and is expected to in-
crease further, foreshad-
owing further rate rises in 
the coming months.
“Today’s increase in in-
terest rates by the Board 
is a further step in the 
withdrawal of the extraor-
dinary monetary support 
that was put in place to 
help the Australian econo-
my during the pandemic,” 
he said in a statement.
The RBA hadn’t increased 
the cash rate target by 
more than 25 basis points 
in 22 years, although last 
month said an argument 
could be made for a 40 
basis point hike given the 
upside risks to inflation 
and the current very low 
level of interest rates.
This extraordinary rise 
will be only one of many 
more to come, warns Da-
vid Robertson, head of 
economic and markets 
research at Bendigo and 
Adelaide Bank.
“The RBA has got some 
heavy lifting to do be-
tween now and the end of 
the year when we predict 
the rate will be either 2 or 
2.5 per cent,” he said.
“They’ll be careful to try 
to achieve a soft land-
ing, however. Their job is 
to try and knock inflation 

down, but not to knock the 
economy out completely. 
They want price stability, 
but they also want broad-
based prosperity.”
The RBA has said previ-
ously it would like infla-
tion to be within a band 
of 2 to 3 per cent, but it 
jumped up to 5.1 per cent 
in the year to March 2022 
and 2.1 per cent in the first 
quarter alone. The bank 
is now trying to strike a 
delicate balance between 
dampening the inflation 
rate and not setting the 
economy into a deflation-
ary spiral.
“They can’t push too hard 
because that could seri-
ously impact the property 
sector, too,” said Robert-
son. “And if the rate goes 
up 2 per cent, then prop-
erty might come off 10-12 
per cent.”
 “The change in the gov-
ernment won’t change the 
Reserve Bank’s path, ei-
ther. This inflation is noth-
ing to do with the Labor 
election win; it’s all about 
global politics: Ukraine, 
China’s COVID strategy, 
the global energy crisis 
and worldwide inflation.”
In the past month, the 
Australian Bureau of 
Statistics has released 
its seasonally adjusted 
Wage Price Index, which 
showed that wages had 
risen 2.4 per cent over 
the year and 0.7 per cent 
in the first quarter. 
Those figures were 
less than expected, but 
it’s thought that wages 
growth may now be pick-
ing up.
“The Labor government 
has been talking up wag-
es, but there hasn’t been 
a lot of detail around that 
yet,” said Domain Home 
Loans executive director 
and Lendi chief executive 

David Hyman.
“If wages rise as well as 
inflation, they might have 
to measure up whether 
their fiscal policies are in 
line with the RBA’s mon-
etary policy as the aim 
is to reduce inflation and 
slow the economy down, 
so we’ll end up seeing 
more modest house price 
growth.
“Last month’s interest 
rate was the first in over 
a decade, but, coming out 
of a cycle of rate reduc-
tions and seeing the cycle 
turning, we’ll see mort-
gages go up every month. 
There’ll never be a better 
time to refinance, as there 
are some incredible rates 
out there.”
Domain Home Loans, 
Credit Representative 
500208 of Auscred Ser-
vices Pty Ltd, Australian 
Credit Licence 442372.
It might also signal a pe-
riod for some belt-tight-
ening on discretionary 
expenditure, believes 
Christine Williams of 
Smarter Property Invest-
ing. There’s not much that 
can be done about the ris-
ing prices of food, petrol, 
housing and energy, but a 
slight increase in the cash 
rate could prompt people 
to start reining back their 
spending on non-essen-
tials.
“That might mean cutting 
back on subscriptions to 
services like Netflix, on 
meals out, alcohol and 
on socialising,” said Wil-
liams. “We’ve just come 
out of a pandemic, and 
people are enjoying being 
free to go out again. But 
with the cost of living in-
creasing, individuals do 
need to take responsibil-
ity for their own spending. 
They need to have a bal-
anced approach.”
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June interest rate announcement: Reserve Bank 
lifts official interest rate by 50 basis points

The prime minister has 
arrived in the Indonesian 
port city of Makassar, 
which has historical trade 
ties with Australian Indig-
enous people going back 
hundreds of years.
The prime minister land-
ed in the Indonesian port 
city on Tuesday where 
he received a ceremonial 
welcome and was gifted 
a traditional silk necklace 
on arrival.
Mr Albanese is the first 
Australian prime minister 
to visit Makassar, as the 
government looks to ex-
tend ties with Indonesia.
Speaking to reporters af-
ter arriving, he said he 
wanted to emphasise 
Australia’s relationship 
with the whole country 
and not just Bali and Ja-
karta.
“It’s a sophisticated re-
lationship,” Mr Albanese 
said.
“I wanted to make sure 
that we send a message 
as well that we under-
stand that this vast coun-
try is one that’s diverse, 
one that is a land of op-

portunity.
“Makassar has a great fu-
ture as part of Indonesia’s 
growth.”
Makassar on the island 
of Sulawesi has historical 
trade ties with Australian 
Indigenous people going 
back hundreds of year.
Mr Albanese gave a 
speech at the city’s Hasa-
nuddin University on 
Tuesday afternoon, ad-
dressing alumni and fac-
ulty members.
The address touched on 
multiculturalism, trade, as 
well as education partner-
ships between Australia 
and Indonesia.
“I’ve spoken a lot in the 
past couple of years about 
the importance of bring-
ing people together and 
of rejecting powers that 
seek to divide people,” he 
said.
“That is the spirit that can 
drive all of us and help to 
shape a better future.
“That desire to come 
together and find com-
mon ground, lighting the 
path ahead of us with the 
knowledge we already 

have, and the burning cu-
riosity, to add to it.”
Mr Albanese will meet 
with the governor of 
South Sulawesi for formal 
talks later on Tuesday.
He will finish off the trip 
to Makassar by visiting a 
flour mill, one of the larg-
est in the world, which 
uses Australian wheat.
Mr Albanese said Makas-
sar represented an im-
portant financial centre in 
Indonesia which would be 
critical for trade links.
“There are huge opportu-
nities for Australian busi-
ness and investment here 
in Indonesia,” he said.
Business leaders have 
also accompanied Mr 
Albanese on the visit to 
Indonesia, holding key 
trade talks.
One of the leaders in the 
delegation was Business 
Council of Australia chief 
executive Jennifer Westa-
cott, who said the trip had 
been a success.
“There are huge oppor-
tunities for Australian 
businesses, which means 
there’s huge opportuni-
ties for Australia’s econo-
my and wages and jobs in 
doing more with this mar-
ket,” she told ABC radio 
on Tuesday morning.
“There was more to us be-
ing here in Indonesia than 
trade and investment, it 
was about resetting Aus-
tralia’s direction.”
Mr Albanese said he 
wanted to realise the po-

Albanese highlights ‘sophisticated relationship’ with Indonesia as he visits Massakar

Anthony Albanese is the first Australian prime minister to travel to the Indo-
nesian port city of Makassar on an official visit. Source: AAP / LUKAS COCH

Australian Prime Minister Anthony Albanese meets with President of Indonesia Joko Widodo on his arrival 
to the annual leaders’ meeting, at Bogor Palace, Indonesia on Monday, 6 June, 2022. Source: AAP / Alex 
Ellinghausen

tential of economic part-
nerships with Indonesia, 
with the Asian nation set 
to become one of the five-

largest economies in the 
world.
The prime minister met In-
donesian President Joko 

Widodo on Monday, with 
the two leaders discuss-
ing trade, climate change 
and regional issues.
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري
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نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أسود )1،2( كلغ عدد 2 بـ 99. 19 $ربّ البندورة )1 كلغ( عدد2بـ 99 . $4 كيس الرز 5  كيلو بـ 99. 13 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

صندوق تـمر 5 كلغ بـ 99. 24 $

معجون الفلفل العلبة )1،2 كلغ( 
عدد )2( بـ 99. 9 $
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