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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

يبدو ان امللفات القضائية 
الساحة  على  الطاغية  هي 

اللبنانية داخليا وخارجيا.
اقرتاح  زال  ما  داخليا، 
القضاء  جملس  رئيس 
سهيل  القاضي  األعلى 
غادة  القاضية  طرد  عبود 
القضائي  السلك  من  عون 
لـ »عدم االهلية«، يتفاعل 
األخرية  عليه  ردت  حيث 
القضاة  زمالئها  بدعوة 
للقسم  واالنتفاض  لالحتاد 
من  حياتهم  نذروا  الذي 
ينهار  »البلد  قائلة  اجله 
ايها  بعد  تنتظرون  ماذا 

للتحرك.  األعزاء  الزمالء 
املادية،  املطالب  مع  كلنا 
اجل  من  اوال  لنتحد  لكن 
ام  وحنن  بلدنا  انقاذ 

الصيب«.
نعم يريدون طرد القاضية 
القضائي  السلك  من  عون 
كشف  على  جترأت  ألنها 
بابا«  علي  »مغاور  يف  ما 
فضح  وعلى  فساد  من 
املنظومة املالية واملصرفية 
والنقدية اليت اوصلت البلد 
اىل االفالس التام، وعلى 
بأمره«  »احلاكم  رأسها 
أدت  الذي  سالمة  رياض 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

القاضية عـون: البلد ينهار ماذا تنتظرون بعد أيها الزمالء من اجل انقاذ بلدنا
القاضي قردوحي: تفوح »رائحة الفساد« من أروقة احملاكم.. طرحت بعض »السلطات 
القضائية العليا« اعالن  عدم أهلييت. حنن من سنطرح عدم أهليتكم لتولي مناصبكم

املالية وفذلكاته  هندساته 
النقدية اىل انهيار البلد.

ليست  عون  وغادة 
القاضية الوحيدة اليت تتم 
بطردها من سلك  املطالبة 

التتمة على الصفحة 21

احملكمة الدولية اخلاصة بلنان حتكم على مرعي وعنيسي وعياش بالسجن املؤبد 
وفـاريل: أدعـو مـن يـحمون املـتهمني الـثالثة إىل تسليمهم للـمحكمة الـدولية

القضاء، فهناك قاض آخر 
هو شادي قردوحي، فألنه 
اىل  الوقوف  على  جترأ 
جانب احلق والعمل بضمريه 
أصوات  تطالب  املهين، 
بتنحيه،  الفاسد  القضاء 
قائال:  حتداهم  انه  غري 
»السلطات  بعض  »طرحت 

تطبيق  العليا«  القضائية 
العالن  حبقي   ٩٥ املادة 
.نعم،  أهلييت..  عدم 
العالن عدم أهلييت... حيق 
لنا طرح بعض التساؤالت 
والعقل  املنطق  يوافق  مبا 
محاية  تتم  عندما  والعلم؛ 
وجود  اهمل  »قاض« 

غادة عون وشادي قردوحي..  رمز القضاء النزيه

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.

لسنني  املرفأ  يف  نيرتات 
بعض  يعمد  عندما  طويلة! 
وقاحة«  »بكل  و  القضاة 
سالمة  رياض  محاية  اىل 
والكارتيالت  واملصارف 
اجلزائية!«  املالحقة  من 
»حنن  القول  اىل  منتهيا 
أهليتكم  عدم  سنطرح  من 

لتولي مناصبكم«.
حمكمة  رّد  الفتا  كان  كما 
بريوت  يف  االستئناف 
برئاسة القاضي حبيب رزق 
القاضي  تنّحي  طلب  اهلل 
زياد أبو حيدر، النائب العام 
االستئنايف يف بريوت، عن 
لبنان  مصرف  حاكم  ملف 

رياض سالمة.
قاٍض  كل  فان  باختصار، 
على  يتجرأ  وشجاع  نزيه 
املافيات  مضاجع  قض 
السياسية واملالية والنقدية 
الدينية  وحتى  واملصرفية 
القضائية  املافيا  تعمل 

على  واملسيسة  الفاسدة 
تنحيته،  او  طرده  حماولة 
ألن تعامل املافيا القضائية 
السياسية  املافيات  مع 
والدينية وغريهما تتم على 
تا  »امحيلي ضهري  قاعدة 

امحيلك ضهرك«
جانب  فإىل  خارجيا،  اما 
الفرنسي  القضاء  اصدار 
مذكرة توقيف حبق صديقة 
اصدرت  سالمة،  رياض 
اخلاصة  الدولية  احملكمة 
يف  حتقق  واليت  بلبنان 
رئيس  اغتيال  عملية 
رفيق  السابق  احلكومة 
بالسجن   حكما  احلريري 
منحبيب  كل  حبق  املؤبد 
حسن  وحسني  مرعي 
حيث  وعياش،  عنيسي 
طالب مكتب املدعي العام 
بلبنان  اخلاصة  للمحكمة 
حيمون  من  فاريل  نورمان 

ماكرون: فرنسا وأملانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم 
ترشيح أوكرانيا لعضوية االحتاد األوروبي

التتمة على الصفحة 21

الفرنسي،  الرئيس  أعلن 
أمس  ماكرون،  إميانويل 
األول اخلميس، أّن إيطاليا 
وأملانيا  ورومانيا  وفرنسا 

صفة  أوكرانيا  منح  تؤيد 
االحتاد  لعضوية  مرّشح 
األوروبي »بصورة عاجلة«.

األسد لوفد من روسيا ودونيتسك:
خنوض معركة واحدة ضد عدو واحد

التتمة على الصفحة 21

إستقبل الرئيس السوري، 
بشار األسد، وفدًا مشرتكًا 
ومجهورية  روسيا  من 
الشعبية،  دونيتسك 

دميرتي  النائب  برئاسة 
اجلانب  رئيس  سابلني، 
الروسي يف جلنة الصداقة 

محكمة إستئناف بريوت تُعيد للقاضي أبو حيدر ملف 
رياض سالمة بعد ردّ طلبه بالتنحي

صديقة  بحق  توقيف  مذكرة  يُصدر  الفرنسي  القضاء 
»الحاكم«؟!
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السابق،  احلكومة  رئيس  أشار 
»بعد  أنه  اىل  احلريري ،  سعد 
جبرمية  عياش   ادانة  سليم 
األسبق  احلكومة  رئيس  اغتيال 
رفيق احلريري  ورفاقه، فرضت 
احملكمة  يف  االستئناف  غرفة 
السجن  عقوبة  باإلمجاع  الدولية 
املؤبد على عنصرين آخرين من 
» حزب اهلل «، هما  حسن مرعي  و 

حسني عنيسي «.
تصريح  يف  احلريري،  ولفت 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
األشد  هي  »العقوبة  أن  اىل 
النظام  يف  عليها  املنصوص 
املعتمدة  والقواعد  األساسي 
االوضح  لكنها  احملكمة،  يف 
كجهة  اهلل«  »حزب  ادانة  جلهة 
اجلرمية  تنظيم  عن  مسؤولة 
وتنفيذها، واجلهة اليت ال ميكن 
ان تتهرب من مسؤولية تسليم 
املدانني وتنفيذ العقوبة حبقهم. 

فالتاريخ لن يرحم«.
االستئناف  غرفة  غرفة  وكانت 
اخلاصة  الدولية  يف  احملكمة 
بلبنان ، قد أصدرت قرار الّنطق 
حبكم العقوبة يف قضّية املّدعي 
العام ضّد املّتهمني يف قضّية 
اغتيال رئيس احلكومة األسبق  
شباط   14 يف  احلريري   رفيق 
و حسني  مرعي   2005،  حسن 

عنيسي .
على  باإلمجاع  الغرفة  وفرضت 
الّسجن  عقوبة  وعنيسي  مرعي 
العقوبات  أشّد  وهي  املؤّبد، 
الّنظام  يف  عليها  املنصوص 
والقواعد، وذلك عن  األساسي 
اخلمس  اجلرائم  من  جرمية  كّل 
ذ  اّليت ُأدينا بها، وقّررت أن ُتنفَّ

العقوبات يف الوقت ذاته.
اخلمس:  اجلرائم  وتشمل 
ارتكاب عمل إرهابي، استعمال 
العمد  القتل  متفّجرة،  أدوات 
آخر  شخًصا   21 قتل  للحريري، 
متفّجرة،  مواد  باستعمال  عمًدا 
والشروع يف قتل 226 شخًصا 

آخرين.
 ،2022 آذار   10 يف  أّن  ُيذكر 
بلبنان  اخلاصة  احملكمة  أدانت 
حسن حبيب مرعي وحسني حسن 
اعتداء  لـ »دورهما يف  عنيسي 

اإلرهابي،   2005 شباط   14
اّلذي اغتيل فيه رئيس الوزراء 
احلريري، وأسفر  رفيق  الّسابق 
عن مقتل 21 شخًصا آخر، وعن 
إصابة 226 آخرين«. وأوضحت 
»إدانة مرعي وعنيسي هي  أّن 
نتيجة حتّققت بنجاح االستئناف 
مه املّدعي العام، طعًنا  اّلذي قدَّ
الّدرجة  غرفة  استنتاجات  يف 

األوىل«.
االستئناف  غرفة  واستنتجت 
أّن »مرعي وعنيسي شاركا يف 
املؤامرة اّليت هدفت إىل ارتكاب 
العمل اإلرهابي يف وسط بريوت 
وأّنهما  الّنهار،  وضح  ويف 
مباشرًة  بارز  بدور  اضطلعا 
الفاعلني  حلماية  االعتداء  بعد 
فبعد  القضائّية.  املالحقة  من 
شارك  قصري،  بوقت  االعتداء 
مرعي وعنيسي يف نشر شريط 
فيديو أعلنت فيه مجاعة وهمّية 
زوًرا،  االعتداء  عن  مسؤولّيتها 
تسليم  على  االثنان  وحرص 
الفيديو وبّثه على قناة  شريط 
ببضع  االعتداء  بعد  »اجلزيرة« 

ساعات«.
الكندي  العام  املّدعي  وأوضح 
»األفعال  أّن  فاريل،  نورمن 
اّليت ُأدينا بها هي أفعال تالعب 
ذت بدم بارد، ومل ترِم  وخداع نفِّ
احلقيقّيني  الفاعلني  محاية  إىل 
من املالحقة القضائية فحسب، 
تضليل  إىل  أيًضا  رمت  بل 
مرّكًزا  اللبناني«،  الشعب 
تنتهي  ال  »املساءلة  أّن  على 
وعنيسي،  فمرعي  بإدانتهما، 
سليم  املؤامرة  يف  وشريكهما 
طلقاء  يزالون  ال  عياش، 
تقضي  والعدالة  اآلن  حّتى 

بتوقيفهم«.

احلريري: العقوبة على مرعي وعنيسي هي 
األوضح جلهة إدانة »حزب اهلل« كجهة مسؤولة 

عن تنظيم جرمية اغتيال رفيق احلريري

تصريف  حكومة  رئيس  رأس 
أمس  ميقاتي،  جنيب  األعمال 
األول اخلميس، إجتماعا خصص 
للبحث يف ملف حقوق ومطالب 
موظفي القطاع العام شارك فيه 
وزيرا املال والعمل يف حكومة 
خليل  يوسف  االعمال   تصريف 
ومصطفى بريم، رئيس االحتاد 
األمسر،  بشارة  العام  العمالي 
املال  لوزارة  العام  املدير 
بالوكالة جورج معّراوي، رئيس 
جورج  املركزي  التفتيش  هيئة 
اخلدمة  جملس  ورئيسة  عطية، 

املدنية نسرين مشموشي.
بعد االجتماع صّرح الوزير بريم 
للبحث  االجتماع   :«خصص 
الواجبة  واحلقوق  املشاكل  يف 
القطاع  ملوظفي  واملستحقة 
اآلراء  جوجلة  ومتت  العام. 
ما  اىل  والتوصل  واالفكار 

يلي:
أوال: ترك االجتماعات مفتوحة.

اىل  املوظفني  دعوة  ثانيا: 
حوار بّناء ومسؤول، وهنا ندعو 
جتري  أن  اىل  املوظفني  رابطة 
األمر  هذا  ألن  االنتخابات، 
تنبثق  أن  أجل  واجبا من  أصبح 
هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا 
ويقدم  العامة،  اإلدارة  حيمي 
مبا  جيد،  بشكل  عنها  صورة 
حيمي القطاع العام الذي حافظ 
املراحل  أكثر  يف  الدولة  على 

صعوبة«.
أفكار   يف  البحث  »مت  أضاف: 
اليت   صعوبات  ظل  يف  عدة 
يعيشها البلد، ومت اإلتفاق على 

حلول أولية منها:
للمساعدات  الفوري  الدفع   -
االجتماعية اليت مت ربطها سابقا 
ايام حضور عندما كانت  بثالثة 
صفيحة البنزين ال تتجاوز 300 
أن  ومبا  لبنانية،  لرية  الف 
 700 األن  جتاوزت  الصفيحة 
الف مل يعد هذا الربط منطقيا. 
ما اقرتحناه هو التالي: مبا أنها 
اال  فيجب  اجتماعية  مساعدة 
تكون مشروطه بشيء، لقد مت 
يعين  شرط،  اي  من  حتريرها 
الدفع الفوري واالستمرار فيها، 
وألنها مساعدة لن تكون مرتبطة 
بأي شيء أخر، ولكن يوكل اىل 
وزارته  كل وزير ومسؤول يف 
او يف ادارته تأمني استمرارية 
حقوق  يؤمن  مبا  العامة  اخلدمة 
الناس وتسيري املرفق العام«.

اضاف: »إن املوظف يف القطاع 
حاليا،  تضررا  األكثر  هو  العام 
والوضع املعيشي لديه مل يعد 
واردات  هناك  يعد  مل  حيتمل، 
تستلزم  فالواردات  للدولة، 
املوظف  أن  ومبا  تعمل،  إدارة 
واردات،  من  فما  يداوم  ال 
مفتوحة  مفرغة  حلقة  فهده 
املساعدة  جبعل  كسرها  حاولنا 
أما  مشروطة.  غري  االجتماعية 
فهناك  النقل  إىل  بالنسبة 
وهو  املوعود  املسار  مساران: 
لبنانية،  لرية  الف   64 مبلغ 
ان  حبكم  عمليا  يدفع  ال  وهو 
ال واردات حبسب وزير املالية 
وأن املوازنة مل تقر بعد، ولذا 
املسار.  هذا  حنرك  أن  جيب 
ما  يف  سنبحثها  فكرة  لدينا 

ميقاتي ترأس اجتماعا حبث يف مطالب موظفي القطاع العام والتقى سفريي الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية

بريم: مت االتفاق على دفع املساعدة االجتماعية بدون شروط ووزير 
املالية يبحث يف اقرتاح ربط التنقل بليرتات من البنزين

يتعلق باطار النقل وهي البحث 
يف مسألة ربط التنقل بليرتات 
من البنزين وهذا ما خيلق نوعا 
من املعيار بعيدا من ارتفاع او 
لقد  الصفيحة.  سعر  اخنفاض 
هذا  بدراسة  املالية  وزير  وعد 
االقرتاح بشكل جدي ومناسب، 
اي  قائم،  هو  ما  مع  بالتوازي 
مبلغ 64 الف لرية والسعي اىل 
للدفع  القانوني  السبيل  تعجيل 
يف ظل أن الوضع احلالي يرتكز 
عشرية،  االثين  القاعدة   على 
وانتظار إقرار املوازنة العامة«.

دولة  أبلغنا  »لقد  وتابع: 
من  تبلغ  أنه  ميقاتي  الرئيس 
أن  بري  نبيه  الرئيس  دولة 
هناك سعيا حثيثا القرار املوازنة 
سيغري  األمر  وهذا  العامة 
األمور. من  الكثري  بتقديري 
الطلب من  اآلخر فهو  األمر  أما 
التشديد  الرتبية  وزير  معالي 
بعدم  اخلاصة  املدارس  على 
من  بالدوالر  األقساط  استيفاء 
موظفي  القطاع العام حتديدا«.

االجتماعات  »ستبقى  وقال: 
بدعوة  تكليفي  ومت  مفتوحة 
األعزاء  والزمالء  املوظفني 
لالجتماع لنفكر سويا كيف ميكن 
أن  جهة  من  نتساعد، جيب  ان 
نكسب معركة الرأي العام، وان 
العام  ننتبه لئال يسقط القطاع 

كالما  هناك  بأن  نعلم  وكلنا 
حول القطاع العام لدى صندوق 
النقد الدولي، وحنن لن نسمح 
هو  العام  القطاع  ألن  بذلك، 
الذي حافظ على هيكلية الدولة، 
وحنن معنيون بأن نتعاون بعيدا 
عن أي شخصانية او مزايدة يف 

هذا اجملال«.
املوظفني  رابطة  بدعوة  وختم   
ليصبح  سريعة  »انتخابات  اىل 
هيئة  وتقدم  قانونيا  وضعها 
منتخبة تعّب عن نبض املوظفني 
علمية  ودراسات  جدي  بشكل 
يف  دقيقة  تواصل  وعملية 
مركب  يف  وكلنا  اجملال،  هذا 

واحد«.
سفرية الواليات املتحدة

ميقاتي  الرئيس  إستقبل  كما 
املتحدة  الواليات  سفرية 

وحبث  شيا  دوروثي  األمريكية 
معها يف  العالقات الثنائية بني 

البلدين.
سفري كوريا الجنوبية

ميقاتي سفري  الرئيس  والتقى 
ايل  لبنان  لدى  اجلنوبية  كوريا 
وجرى  وفد  رأس  على  بارك 
بني  الثنائية  للعالقات  عرض 
يف  تطويرها  وسبل  البلدين 

اجملاالت كافة. 
ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 

النائب أمحد اخلري .
يسمى  السيدة  إستقبل  كما 
باسل فليحان اليت وجهت اليه 
بازاحة  االحتفال  الدعوة حلضور 
التذكاري   النصب  عن  الستار 
الذي  قليحان  الشهيد  للوزير 
13 متوز يف وسط  سيقام يف 

بريوت.

ميقاتي مرتئسا االجتماع

الوفاء للمقاومة: ملوقف وطين جامع وسيادي يبعث رسالة 
قوّية للعدو ومينعه من القرصنة واالعتداء على حدودنا 

البحرّية وثرواتنا الوطنية
أعلنت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف بيان اثر اجتماعها الدوري 
حريك،  حبارة  مقرها  يف 
رعد،  حممد  النائب  برئاسة 
املراجعة  ضوء  »يف  أنها 
االستحقاق  ملسار  والتقييم 
ولنتائجه يف خمتلف  االنتخابي 
ارتياحها إلجناز  الدوائر، تبدي 
االنتخابات النيابّية يف موعدها 
عّدة  سّجلت  حني  يف  املقّرر، 
َف  َتْ مل  وجتاوزات  مالحظات 
جتّنبها  وينبغي  املراقبني  على 
انتخابات مقبلة مراعاًة  يف أي 
لسالمة  وصونًا  لألصول 

االنتخابات وشفافيتها«. 
»البالد  أّن  الكتلة  واعتبت 
إجناز  يف  جنحت  قد  برّمتها 
هذا االستحقاق«، داعية »كل 
االنفتاح  إىل  والكتل  الزمالء 
أجل  من  اإلجيابي  والتعاون 
التشريعي  بدورهم  القيام 
للنهوض  املطلوب  والرقابي 
اخلانقة  أزمته  من  بالبلد 
املناخ  توفري  يف  واإلسهام 
دورة  الستعادة  املالئم 
واستقرار  االقتصادّية  احلياة 
وحتريك  الوطنّية  العملة  سعر 
واإلنتاج  االستثمار  قطاعات 
املناسبة  احللول  واجرتاح 
الرئيسّية  احلاجات  لتأمني 
مؤسسات  واستئناف  للناس 
يف  وخصوصًا  أعماهلا  البالد 

اإلدارة والقضاء«
 وأشارت اىل أنها »بالنظر إىل 

التحديات السياسّية اليت تواجه 
فإنها  املرحلة،  لبنان يف هذه 
جامع  موقف وطين  إىل  تدعو  
قوّية  رسالة  يبعث  وسيادي 
إىل العدو ومينعه من القرصنة 
واالعتداء على حدودنا البحرّية 

وثرواتنا الوطنّية
العدّو  »استجالب  أن  وأعلنت 
العائمة  للمنّصة  الصهيوني 
من  الغاز  استخراج  بهدف 
املنطقة املتنازع عليها هو عمٌل 
ومرفوض«،  ُمداٌن  عدواني 
الرمسي  »لبنان  أن  إىل  الفتة 
ثرواته  حبماية  معين  والشعيب 
الطبيعّية يف الّب والبحر، ولذلك 
فإّننا كلبنانيني مطالبون مجيعًا 
لتحقيق  واحدًا  صّفًا  بالوقوف 
ورفض  الوطين  اهلدف  هذا 
أي حماولة لالنتقاص من حقنا 
ومنع العدو من أي تطاوٍل على 

سيادتنا«
ورأت أن »النتائج اليت انتهت 
إليها االنتخابات النيابّية تؤكد 
كل  أمام  ُمتاحًة  اإلمكانّية  أّن 
اللبنانيني لتداول السلطة وفق 
وأن ال صّحة هليمنة  القانون، 
فريق على اآلخرين، وأّن وصول 
58 نائبًا جديدًا إىل اجمللس عب 
االنتخابات من أصل 128 نائبًا 
منتخبًا، يؤكد صالحية القانون 
التجديد  فرص  إلتاحة  النسيب 
جسم  يف  املعقول  والتداول 
رغم  ومؤسساتها،  السلطة 
اليت  كل املالحظات والدواعي 

يف  حتسينّية  تعديالت  تتطلب 
بعض مواد القانون النافذ«. 

إجناز  »بعد  الكتلة  وأكدت 
انتخاب رئيس اجمللس النيابي 
هيئة  أعضاء  وبقّية  ونائبه 
أعضاء  وكذلك  اجمللس  مكتب 
ورؤسائها  النيابّية  اللجان 
حتديد  وجوب  على  ومقرريها، 
دراسة  حيكم  أولوّيات  سّلم 
القوانني  ومشاريع  اقرتاحات 
تتصل  اليت  تلك  سّيما  ال 
املطلوبة  واحللول  باملعاجلات 
واملالي  النقدي  للوضع 
املوازنة  ومنها  واالقتصادي 
ومحاية  التعايف  وخّطة  العامة 
والكابيتال  املودعني  اموال 
األموال  واسرتداد  كونرتول، 
والسرية  اخلارج  إىل  املهّربة 
املصرفية وغريها مما يتصّدى 
ُبْنيًة  املصريف  الوضع  ملعاجلة 

وأداء«.
وشددت على أن »حال البالد 
وقٍت  أي  من  أكثر  تتطّلب 
متلك  حكومة  تشكيل  مضى، 
التاذ  دستورّية  صالحية 
يف  سياسات  د  وتَعهُّ قرارات 
واجملاالت«،  املرافق  خمتلف 
تقتضي  »املصلحة  أن  مؤكدة 
بعد إجراء االستشارات النيابّية 
امللزمة لتكليف رئيس حكومة، 
بعد،  ما  التأليف يف  يأتي  أن 
متناسبًا مع متطّلبات املسؤولّية 
واملعاجلات اليت حتتاجها البالد 

يف الظروف الراهنة«.

استقبل العالمة السيد علي فضل 
اهلل، عضو »منتدى القانونيني 
احملامي  العرب«  واحلقوقيني 
الدولي فيصل اخلزاعي، وجرى 
العامة،  األوضاع  يف  البحث 
اللبناني  الوضع  يف  خصوصًا 
احلدود  برتسيم  يتصل  وما 
احملتلة،  فلسطني  مع  البحرية 
أهمية  »مثة  أن  اخلزاعي  ورأى 
ملعاجلة هذه املسألة من الزاوية 
القانونية وعدم االقتصار على 

املقاربة السياسية«.
فضل  العالمة  رحب  جهته  من 
مثنيًا  اخلزاعي،  باحملامي  اهلل 
عن  الدفاع  »يف  دوره  على 
وحقوق  العربية  القضايا 

مشيدًا  العربي«،  اإلنسان 
منظمة  يف  »كعضو  بدوره 
األردن  يف  الدولية  العفو 
املتصلة  القضايا  عن  ودفاعه 
وبتصديه  اإلنسان  حبقوق 
اليت  الصهيونية  لالنتهاكات 
وخصوصا  املقدسات  تطال 
والقدس،  األقصى  املسجد 
الشعوب  جانب  إىل  ووقوفه 
مسألة  عن  النظر  بصرف 
إىل  مشريًا  واهلوية«،  االنتماء 
املظلومني  عن  الدفاع  »أهمية 
سيما  وال  املرحلة  هذه  يف 
حلقوق  العاملي  التنكر  ظل  يف 
أرضه  الفلسطيين يف  الشعب 

ودولته«.

العالمة فضل اهلل استقبل فيصل اخلزاعي: 
للدفاع عن املظلومني يف ظل التنكر 

العاملي حلقوق الفلسطينيني



لــبنانيات

Page 3صفحة 3     

يف  السياحة  وزير  اكد 
حكومة تصريف االعمال وليد 
نصار، ان »لبنان مقبل على 
واعدة«،  سياحية  مرحلة 
إعالنية  »محلة  عن  كاشفا 
ستطلقها وزارة السياحة من  
املطار يف اليومني املقبلني 
وعن  لبنان،  كل  وستطال 
رزمة حوافز سياحية سيعلن 

عنها قريبا«.
بعد  جاء  نصار  الوزير  كالم 
أمس  بعبدا  قصر  زيارته 
استقبله  حيث  األول، 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
منه  واطلع  عون  ميشال 
على  االجراءات اليت تتخذها 
موسم  لتعزيز  الوزارة  
السياحة يف لبنان باإلضافة 
املتوقع  السياح  اعداد  اىل 
هذا  خالل  لبنان  يزوروا  ان 

املوسم.
نصار

الوزير  صرح  اللقاء  وبعد 
فقال:  للصحافيني،  نصار 
»ان اهم االمور اليت تطرقنا 
رئيس  مع  اليوم  اليها 
املوضوع  هو  اجلمهورية 
السياحي. فلبنان مقبل على 
مرحلة سياحية واعدة اىل حد 
فخامته  ضعت  وقد  كبري،  
عدد  جلهة  األرقام  بصورة 
ان  نتوقع  الذين  السياح 
واإلجراءات   لبنان،  يزوروا 
وزارة  تتخذها   اليت  
اخلاص  القطاع  مع  السياحة 
السياحية  واملؤسسات 
االعالنية   احلملة  من  ابتداء 
اليت سنطلقها  يف اليومني 
بريوت.  مطار  من  املقبلني 
عندما  انه  أقول  وهنا 
يتعاطى املسؤولون مع كل 
الفرقاء السياسيني والقطاع 
اىل  نصل  باحرتام  اخلاص 
النتيجة اليت نتوخاها.  لقد 
وصلنا اىل هدفنا وان شاء 
اليومني  يف  سرتون  اهلل 
املقبلني ان احلملة االعالنية 
وليس  لبنان  كل  ستطال 

فقط طريق املطار«.
أضاف: »كذلك تطرقنا اىل 
ومنها  سياسية  مواضيع 
رئيس  تكليف  موضوع 
حيث  احلكومة  لتشكيل 
يتم  ان  الضروري  من  انه 
يف  الدستوري  االستحقاق 
شاء  ان  وسيتم  موعده، 
الفرقاء  من  ونطلب  اهلل، 
واجمللس  السياسيني 
بشكل  املنتخب  النيابي 
قدر  على  يكونوا  ان  خاص 
يطبق  وان  املسؤولية 
الكرام ما وعدوا به  النواب 
يف محالتهم االنتخابية، كما 
ناقشنا ترسيم احلدود وامورا 

معيشية واقتصادية«.
وردا على سؤال عن احلوافز 
عدد  »ان  قال:  السياحية، 
الرحالت اىل لبنان جيب ان 
يزداد وحنن يف هذا الصدد 
شركات  مع  تواصل  على 
هناك  وستكون  الطريان، 
رزمة من احلوافز كما فعلنا 
املاضي  األول  كانون  يف 

سنعلن عنها قريبا«.
بالدوالر  التسعري  وعن 
وجهت  اليت  واالنتقادات 

يف  السياحة  وزارة  اىل 
لتوجهها  اخلصوص  هذا 
املواطن  فيما  السياح،  اىل 
يتقاضى  يزال  ال  اللبناني 
قال:  اللبنانية،  باللرية 
هذا  يف  التباس  »هناك 
من  طلبنا  لقد  املوضوع، 
يف  السياحية  املؤسسات 
بالدوالر  ان تسعر  األساس 
الفاتورة  تكون  ان  على 
ان  أي  اللبنانية،  باللرية 
صاحب  اللبناني  املواطن 
اللبنانية  باللرية  املدخول 
لديه  الذي  الوافد  او 
باللرية  يدفع  صعبة  عملة 
تستفيد  وبذلك  اللبنانية، 
اليت  الضرائب  من  الدولة 
ونكون  خلزينتها،  تستحق 
قد اوجدنا منافسة حبيث انه 
بات يف املطاعم  سعر موحد  
الدوالر  سعر  تغري  ومهما 
تبقى األسعار ثابتة. كذلك، 
ساعدنا  قد  نكون  فاننا 
مصلحة محاية املستهلك يف 
وزارة االقتصاد على مراقبة 
مل  واننا  سيما  ال  األسعار، 
الن  األسعار  نراقب  نكن 
تسعر  كانت  مؤسسة  كل 
وفقا ملا حيلو هلا وعلى سعر 

صرف معني«.
هناك  كانت  ما  اذا  وسئل 
أجاب:  للمراقبة،  امكانة 
ال  سياحة  كوزارة  »اننا 
اجلودة،  بل  األسعار  نراقب 
املستهلك  على  ونعول 
حيدد  من  فهو  والزائر، 
اين  ويقرر  األفضل  اين 
سيذهب وعلى  املؤسسات 
السياحية بالتالي ان ترضي  

زائريها«.
الصراف

حاجات  كانت  ذلك،  اىل 
اهتمام  موضع  عكار  منطقة 
الرئيس عون الذي استقبل 
يعقوب  السابق  الوزير 
جولة  معه  واجرى  الصراف 
افق تناولت األوضاع العامة 
واالوضاع  عموما  البالد  يف 
خصوصا،  عكار  منطقة  يف 
ال سيما حاجاتها اإلمنائية«. 
وأوضح الصراف انه اثار مع 
»موضوع  اجلمهورية  رئيس 
املستشفى العسكري املنوي 
نظرا  املنطقة  يف  إنشاؤه 
أبناء  اىل  بالنسبة  الهميته 
العسكريني  سيما  ال  عكار، 
الذين ال يزالون يف اخلدمة 

او املتقاعدين«.
حسني 

عكار  منطقة  حاجات  وكانت 
رئيس  حبث  حمور  أيضا 
النائب  مع  اجلمهورية 
حسني  مصطفى  السابق 
»يستكمل  ان  متنى  الذي 
تنفيذ املشاريع اليت وضعت 
مشاريع  واعداد  للمنطقة 
إمنائية إضافية«، الفتا اىل 
ان »أبناء املنطقة يعانون من 
حرمان مزمن وحنن على ثقة  
بان الرئيس عون يتابع هذه 
األوضاع ويعمل على توفري 
حلول مناسبة هلا، وال بد من 
حكومة  تشكيل  يف  اإلسراع 
البدء  من  تتمكن  جديدة 

بتحقيق هذه املشاريع«.
توقيع مرسوم

الرئيس عون استقبل وزير السياحة والصراف وحسني ووقع مرسوم 
تعديل احلد األقصى لكسب حسومات ضمان املرض واالمومة
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فصاح عن هويتك في بل�غ عنه قّدم ب�غك بدون ا��
 borderwatch.gov.au

إذا �حظت 

أمًرا يبدو مريًبا

عون  الرئيس  وقع  كذلك، 
املرسوم الرقم 9415 تاريخ 
القاضي   2022 حزيران   16
األقصى  احلد  بتعديل 
للحسومات  اخلاضع  للكسب 
لفرع ضمان املرض واألمومة 
املادة  يف  عليه  املنصوص 

قانون  من   )2 )الفقرة   68
ليصبح  االجتماعي  الضمان 
لبنانية.  لرية  ماليني  مخسة 
وسوف يعمل بهذا املرسوم 
اعتبارا من اول الشهر الذي 
يلي تاريخ نشره يف اجلريدة 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير وليد نصارالرمسية.
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لــبنانيات

 أقامت قيادة إقليم البقاع يف 
تكرمييا  احتفاال  أمل«  »حركة 
العالي  والتعليم  الرتبية  لوزير 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
وفريق  احلليب  عباس  الدكتور 
أوتيل  يف  الوزارة،  عمل 
»اخليال« يف بلدة متنني التحتا، 
يف حضور النواب: حسني احلاج 
إيهاب  زعيرت،  غازي  حسن، 
املوسوي  إبراهيم  محادة، 
السابق  الوزير  صلح،  وينال 
العام  املدير  مرتضى،  عباس 
اللجان  رئيس  الرتبية  لوزارة 
مدير  األشقر،  عماد  الفاحصة 
الفايد،  خالد  الثانوي  التعليم 
هيلدا  والتوجيه  اإلرشاد  مديرة 
اخلوري، رئيسة مصلحة الفنون 
اجلميلة والتعليم الشامل صونيا 
التعليم  دائرة  رئيس  اخلوري، 
األساسي هادي زلزلي، رئيس 
حمافظة  يف  الرتبوية  املنطقة 
عبد  حسني  اهلرمل  بعلبك 
اإلعالمي  واملستشار  الساتر، 
املكتب  مسؤول  ألبري مشعون، 
البقاع  إقليم  يف  الرتبوي 
مسؤول  مهدي،  عمار  الدكتور 
اهلل«  ل«حزب  الرتبوية  التعبئة 
احلاج حسن،  البقاع حسني  يف 

وفاعليات بلدية. 
وبعد كلميت النائب احلاج حسن 
بالوزير  زعيرت  غازي  والنئب 
متنيا  املرافق،  والوفد  احلليب 
فيها ان »تكون الزيارة موفقة 
الرتبوية  القضايا  على  لالطالع 
ومعاجلة  احملافظة،  هذه  يف 
الرتبية  مطالب  من  أمكن  ما 

والتعليم. 
فقال:  احلليب،  الوزير  حتدث 
اهلرمل  بعلبك  منطقة  »نشكر 
على حسن االستقبال والضيافة 
العزيز  إىل صديقي  أتوجه  كما 
الذي  مرتضى  عباس  الدكتور 
وزيرا  كان  عندما  به،  مجعتين 
للثقافة وكنت انا نائب رئيس 
لليونسكو،  الوطنية  اللجنة 
بذكراها  أمتسك  عديدة  جلسات 
النها ذكرى طيبة وعطرة، وأنوه 
بأناقة هذا املكان اجلميل الذي 
ذكريات  إىل  أيضا  يعيدني 
السادة  وجود  اشكر  مضت، 
بلديات  احتاد  ورئيس  النواب 
بلدية  ورئيس  بعلبك  غربي 
الشخصيات  وكل  التحتا  متنني 
بعلبك  اىل  جئنا  املوجودة. 
العزيزة  املنطقة  هذه  اهلرمل، 
واملشهورة  مجيعا  قلوبنا  على 
بأنها خزان الرجال، لذلك فإنين 

أحيي اهاليها وعشائرهاط. 
واضاف:  »جئنا يف جولة تربوية 
قمنا  جوالت  سلسلة  من ضمن 
بها إىل مناطق عزيزة عدة من 
وطننا، جئنا فريق عمل الوزارة 
لنستطلع  مسؤوليها،  وكبار 
كما   الرمسية،  مدارسها  أحوال 
إىل  للمرور  الفرصة  لنا  اتيحت 
املهين  التعليم  امتحانات  مركز 
يف بلدة بدنايل، وشددنا على 
ميتحنون،  الذين  الطالب  أيدي 
وهي انطالقة إىل حتقيق وإجراء 
نعول  اليت  الرمسية  االمتحانات 
التعليمي  الفاقد  الختبار  عليها 
تالمذتنا  منه  يعاني  الذي 
مقدار  ولقياس  سنتني،  منذ 
حملاولة  متهيدا  الفاقد،  هذا 
كما  نعتقد  ألننا  تعويضهم، 
ذكر بعض االخوان من اصحاب 

احلليب مكرما يف البقاع: وزارة الرتبية ال تستطيع حل املشاكل مبفردها والتعاون ضروري
الذين  والسعادة  املعالي 
سبقوني إىل الكالم، أن امليزة 
املتبقية  لبنان  يف  التفاضلية 
من  والتعليم  الرتبية  هي  لنا 
املوضوع،  بهذا  متسكنا  هنا 
بتعزيز  متسكنا  وبالتأكيد 
هذه  يف  الرمسية  املدرسة 
االهالي  ان  ومسعت  املنطقة 
الرمسية  املدرسة  اىل  ينظرون 
ما  وهذا  التعليم،  فخر  بأنها 
بتضحيات  جدا  افتخر  جعلين 
وإدارييها  ومديريها  معلميها 
طيلة  إطالقا  يبخلوا  مل  الذين 
بأن  التضحية  يف  السنة  هذه 
حضوريا  الدراسي  العام  يكون 

وقد كسبنا الرهان«. 
وتابع: »أمد يدي اليكم يا سعادة 
يف  مجيعنا  نتعاون  أن  النواب 
تهيئة األجواء املناسبة للمباشرة 
بعام دراسي جديد، الن صرخة 
وصرخة  حمقة،  هي  املعلمني 
العامة  اإلدارات  يف  العاملني 
هي حمقة، وإمكانات الدولة كما 
نعرف حمدودة، ولكن سنتعاون 
صعيد  من  أكثر  على  سويا 
حملاولة معاجلة هذه املشاكل«. 
وأكد احلليب باسم وزارة الرتبية 
»إننا لن نسمح  بتسكري وإقفال 
معكم  وسنسعى  مدرسة،  أي 
وإىل  املناسبة،  احللول  إلجياد 
نقل التالميذ أو إرضاء املؤجرين 
حتى ال تقفل أي مدرسة، حنن 
حباجة لفتح املدارس وليس إىل 
اقفاهلا. واؤكد  لكم ان عزميتنا 

يف  وتفاؤلنا  قوية  وإرادتنا 
وبالرغم  لذلك  املستقبل قوي، 
اليت  الصعبة  الظروف  من هذه 
منر بها كنا مصرين على اإلجناز. 
أجنزنا التعليم احلضوري وبعونه 
الرمسية،  االمتحانات  سننجز 
املناهج  تطوير  ورشة  وفتحنا 
وورشة ترميم املدارس والكثري 
حتققت يف  اليت  اإلجنازات  من 
ظرفا  إطالقا  امسيه  ال  ظرف 
مستحيل  ظرف  هو  صعبا، 
تضحيات  ولكن  العمل،  من 
الذي  الوزاري  العمل  فريق 
احلوافز  قضايا  ملتابعة  يسهر 
من  لنا  قدر  وما  واملعلمني 
الكتاب  السنة،  هذه  تقدميات 
الغذائية  واحلصص  اجملاني 
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كبري  عدد  يف  األكل  وتوزيع 
احلماية  وأدوات  املدارس  من 
وإغراق  والقرطاسية  الصحية، 
الرمسية  املدرسة  صناديق 
لنا  توافر  عما  فضال  باألموال، 
أيضا من إمكانية يف إقرار بدل 
مرة  ألول  للمتعاقدين  النقل 
وتعاقدهم،  عملهم  تاريخ  يف 
مكتسب  حق  فهو  تعثر  وإن 
للمنحة  بالنسبة  وأيضا  هلم، 
االجتماعية اليت أقرتها احلكومة، 
اليت  املوازنة  إقرار  ونأمل 
تسهل عملنا ألنها تتضمن أيضا 
منحا اجتماعية وتعمل بصناديق 
اكثر  واالستشفاء وهو  التعاقد 
ما امسعه من صرخات املتعلمني 
صرخات  من  امسعه  ما  واكثر 

العاملني يف املدارس«.
وأشار إىل أن »وزارة الرتبية ال 
تستطيع ان حتل كل املشاكل، 
مجيعا  بيننا  بالتعاون  ولكن 
معاجلة  من  نتمكن  ان  آمل 
األقل  وعلى  املشاكل،  هذه 
فيما  أما  حدتها.  من  التخفيف 
خص املدارس اخلاصة نأمل يف 
لصرف  االعتمادات  تتوفر  ان 
اجمللس  اقره  الذي  القانون 
النيابي الكريم بتوزيع 350 مليار 
 150 و  اخلاصة  للمدارس  لرية 
الرمسية.  للمدارس  لرية  مليار 
واقول للمدارس اليت تستويف 
إننا  األجنبية،  بالعملة  اقساطا 
أصدرنا تعميما بهذا اخلصوص، 
وحذرنا من ان تعمد اي مدرسة 

االمور  أولياء  اجبار  يف  خاصة 
الدفع  يستطيعون  ال  الذين 
بالعملة األجنبية ان يدفع ابنهم 
مثنا  املدرسة  يف  ابنتهم  او 
االجراءات  كل  وسنأخذ  لذلك، 
وال  القانون،  لنا  يتيحها  اليت 
سيما  تعيني املدققني للتأكد 
من صحة املوازنات اليت تقدمها 

املدارس اخلاصة«. 
تابع: »حنن حرصاء على التعليم  
الرمسي وعلى التعليم اخلاص، 
ألنه أيضا حيتوي على أكثر من 
70% من تالمذة وطالب لبنان. 
اللبنانية  اجلامعة  موضوع  ويف 
املستمر  شكواي  موضع  وهي 
على مدى مثاني جلسات جمللس 
الوزراء أطرح مواضيعها، ولكن 
مؤاٍت  غري  العام  اجلو  ان  يبدو 

الختاذ أي خطوة«. 
وختم احلليب: »آمل ان تتحسن 
حكومة  تاليف  وآمل  االوضاع، 
للمشاكل  تتصدى  جديدة  
اللبناني.  الشعب  يعانيها  اليت 
القاء  باعادة  كلميت  وأنهى 
التحية عليكم، شكرا حلضوركم 
املنطقة  هذه  ألهالي  وحتية 
جولتنا  وسنستكمل  العزيزة، 
ان شاء اهلل يف منطقة اهلرمل 
وتعاني   عزيزة  أيضا  هي  اليت 
احلرمان الستطالع أوضاع طالبها 

ومدارسها ومعلميها«.
الوزير  اىل  درعا  مهدي  وقدم 
احلليب باسم قيادة حركة »أمل« 

يف إقليم البقاع. 

»قوى  نواب  تكتل  أعلن 
التغيري« يف بيان، أنه »عطفًا 
الذي  الصحايف  املؤمتر  على 
عقدناه يف اجمللس النيابي يف 
»سيادة  بقضية    2022/6/6
وترسيم   29 اخلط  يف  لبنان 
والبيان  البحرية«،  احلدود 
الوقفة  خالل  عّنا  الصادر 
يف  نفذناها  اليت  الرمزية 
الناقورة بعد ظهر يوم السبت 
واللقاءات   ،2022/6/11 يف 
اخلصوص  بهذا  أجريناها  اليت 
من  كّل  مع  األسبوع  هذا  أول 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
اجمللس النيابي ورئيس حكومة 
والوسيط  األعمال  تصريف 
املوجهة  والرسائل  األمريكي، 
الشعب  إحاطة  يهّمنا  إليهم، 

اللبناني باألمور اآلتية: 
أّن  لألسف،  لنا،  تبنّي  أواًل- 
منذ  اللبنانية،  السلطة  أركان 
تتعامل  التفاوض،  انطالق 
بعدم وضوٍح يف املوقف وعدم 
هذه  يف  لبنان  مصاحل  مراعاة 
خاصًة  املصريية،  القضية 
املرسوم  لتعديل  بالنسبة 
6433/2011 واعتماد اخلط 29، 
ّق  ِ الذي هو اخلط القانوني احملحُ
ثَبت باملستندات والقوانني  واملحُ
لألعراف  املكرِّسة  الدولية 
سيما  ال  النية  وحسن  الدولية 
أحكام املواد 15 و74 و 83 من 
وخرجنا  البحار،  قانون  اتفاقية 
وكأّن  بانطباٍع  لقاءاتنا  من 

السلطة التنفيذية تعترب أّن هذا 
اإلجراء هو عبٌء كبرٌي عليها ال 
تتجرأ يف اإلقدام عليه ألسباٍب 
مسؤوٍل  فكّل  معلومة،  غري 
بتناغٍم  التقاعس،  اآلخر  ل  مِّ حيحُ
لفت مريب. وال شّك أّن هذا  محُ
ر  ظهِّ التقاذف يف املسؤوليات يحُ
عدم شفافية وسوء إدارة هلذا 
إليه  مضافًا  الِبدء،  منذ  امللف 
أخطاٌء مّجة وعدم مصارحة للرأي 

العام بكّل احلقائق.  
هذا  أّن  تكرارًا،  نؤّكد  ثانيًا- 
موقفنا  ز  عزِّ يحُ املصريي  اإلجراء 
يف أّي تفاوض، طاملا أّن احلّق 
ثابٌت  حقٌّ  هو   29 اخلط   يف 
احلجج.  من  كبرٍي  بكمًّ  عزز  محُ
اآلراء  القناعة  هذه  يزيد  ومما 

الوسيط  مع  بها  تبادلنا  اليت 
أّن  صارحنا  الذي  األمريكي، 
السلطات  مع  إطالقًا  حبث  ال 
اللبنانية يف اخلط 29، والبحث 
أحُخرى  خطوٍط  حول  معها  دائر 
أدنى من هذا اخلط، فأبلغناه، 
وممثلني  ممثالت  كنواٍب 
مجعاء  ولألحُمة  اللبناني  للشعب 
أحقية طرح اخلط 29 وضرورة 
غري  التفاوض  اىل  العودة 
املباشر الذي بدأ يف الناقورة 

مم املتحدة.  بإشراف األحُ
استمرار وجود  أّن  نعترب  ثالثًا- 
حقل  فوق  اليونانية  املنّصة 
اخلط  مع  املتقاطع  كاريش 
السيادية  حقوقنا  د  هدِّ يحُ  29
الطبيعية  ثرواتنا  ويستهدف 

تملة، بشكٍل داهم،  البحرية احملحُ
د  عقِّ يحُ واقعًا  أمرًا  ويفرض 
مور، مع خشيتنا البالغة لعدم  األحُ
يف  اللبنانيية  السلطات  جدّية 

حفظ حقوقنا وثرواتنا. 
السلطة  تقاعس  إزاء  رابعًا- 
التنفيذية اللبنانيية، يف املضي 
املرسوم   تعديل  يف  قدمًا 
يف  واستهتارها   ،6433/2011
حتصني موقفها يف التفاوض، 
وإزاء اخلطر البالغ على حقوقنا 
املنصة  بوجود  السيادية 
كاريش،  حقل  فوق  اليونانية 
قوى  نواب  كتكتل  قررنا، 
اخلطوات  اىل  اإلنتقال  التغيري 
التالية اليت عددناها يف مؤمترنا 
ضي قدمًا بدعم  الصحايف، واملحُ

ر،  كرَّ اقرتاح القانون املعجّل املحُ
املقدم من النائبة بوال يعقوبيان، 
لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 
اخلط  اعتماد  2011/8/18بغية 
29 كخط رمسي لتحديد احلدود 
االقتصادية  للمنطقة  اجلنوبية 
اللبنانية،  البحرية  اخلالصة 
النواب  سائر  من  ونطلب 
اإلنضمام إلينا يف هذه اخلطوة 
والدفع بها إلقرار هذا القانون 
جملس  يف  العامة  اهليئة  يف 
طوة سرتافقها  النواب. هذه اخلحُ
ساِئلة، يف حال  طوات أحُخرى محُ خحُ
إحقاق  عن  التقاعس  استمرار 
اللبنانيني، ومن ضمنها  حقوق 
برملانية  حتقيق  جلنة  تشكيل 

خاصة هلذه القضية«. 
»قوى  نواب  البيان  وعدد 
منيمنة،  ابراهــــــيم  التغيري«:  
الياس جرادي، بـوال يعقوبيان، 
فنج،  رامــــــي  القعقور،  حليمة 
سينتيا زرازير، فراس محدان، 
خــــلف،  ملحم  ضـــــو،  مارك 
عون،  جناة  دويهي،  ميشال 
وياسني  الصادق  وضاح 

ياسني. 
القانون  باقرتاح  البيان  وأرفق 
من  املقدم  ر،  كرَّ املحُ املعجّل 
النائبة بوال يعقوبيان، لتعديل 
تاريخ    163 رقم  القانون 
اخلط  اعتماد  2011/8/18بغية 
29 كخط رمسي لتحديد احلدود 
االقتصادية  للمنطقة  اجلنوبية 

اخلالصة البحرية اللبنانية.

نواب قوى التغيري: سنمضي قدماً لدعم اقرتاح يعقوبيان العتماد 
اخلط 29 كخط رمسي لتحديد احلدود البحرية

نواب قوى التغيري



Page 5صفحة 5     

لــبنانيات

أشار النائب  جورج عدوان ، عقب 
والعدل ،  اإلدارة  للجنة  جلسة 
)أمس  اليوم  »اجللسة  أن  إىل 
األول اخلميس( خصصت لوضع 
منهجية العمل يف اللجنة للمرحلة 
املقبلة، وأن نركز على أولويات 
والظرف  الوضع  يتطلب  معينة 

أن نعاجلها يف أسرع وقت«.
عن  تكلمنا  »أننا  إىل  ولفت 
تشريعي  األول  للجنة:  دورين 
نريد  الرقابي  رقابي.  والثاني 
يف  النواب  وشدد  نفعله،  أن 
أن  جملس  على  اجملال  هذا 
ميارس  أن  اجلديد جيب  النواب  
احلكومات.  على  الرقابي  دوره 
دوره يف األعوام املاضية، بكل 
صدق وصراحة، مل يكن فاعال، 
رمبا هذا األمر مرده إىل طريقة 
تركيب احلكومات واجمللس، إمنا 
استثناء  دون  من  األفرقاء  كل 
أكدوا الدور الرقابي للمجلس«.
دور  »طبعا  عدوان:  وأردف 
من  وهي  والعدل  اإلدارة  جلنة 
أن  وجيب  األساسية،  اللجان 
وأن  دوره  اجمللس  يستعيد 
والعدل.  اإلدارة  جلنة  تكمله 
سنطلب  السياق،  هذا  ويف 
النواب  نبيه  جملس  رئيس  من 
كل  جلسة  خيصص  أن  بري  
ويقدر  احلكومة،  ملناقشة  شهر 
النواب يف جلسة النقاش هذه 
مع احلكومة أن ميارسوا رقابتهم 
بفاعلية. وسأطلب هذا املوضوع 

من رئيس جملس النواب«.

الثاني  »املوضوع  أن  وأوضح 
تصدر  اليت  بالقوانني  يتعلق 
وال تنفذ. يف اجمللس املاضي 
هلذا  خمصصة  جلنة  هناك  كان 
ومنشي  سنعود  اآلن  املوضوع، 
اللجنة، هذا على مستوى  بهذه 
موضوع  وسيكون  العامة  اهليئة 
يف  املشكلة  ألن  حثيثة  متابعة 

)عدم( تنفيذ القوانني«.
»املوضوع  أن  النائب،  وذكر 
عند  طويال  توقفنا  الثالث 
أكثر  فهناك  موضوع  القضاء ، 
من أمر: أوال، علينا أن نتوقف 
عند الوضع غري اإلنساني املزري 
اليت  والشروط  العدل،  لقصور 

عملهم،  القضاة  فيها  ميارس 
األدنى  احلد  على  يطلع  والذي 
أنها  األقل  على  يرى  للموضوع 
شروط ال إنسانية، ومعناه وطن 
أن  من دون قضاء. وال ميكننا 
قضاء  دون  من  شيئا  نفعل 
فاعل ومستقل. وال تستطيع أن 
ميارس  أن  القاضي  من  تطلب 
وأدنى  وحرفية  جبدية  عمله 
متوافرة  غري  احلياة  مستلزمات 
كبريا  جهدا  سنبذل  لذلك  له. 
يف هذا اجملال مع وزير العدل 

واحلكومة لتوفري هذه االمور«.
الناس  كل  »اليوم  أن  ورأى 
القضاة.  بعض  من  يشتكون 
القضاة  بعض  من  وأكرر  أعود 
قضاة  يوجد  ال  أنه  يعين  ال 
يف  بعملهم  ويقومون  ممتازون 
أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك 
أكفياء  قضاة  هناك  ليس  أنه 
هناك  ولكن  ضمري،  وعندهم 
هناك  قضاة:  أنواع   3 أيضا 
جيب  كما  يعملون  ال  قضاة 
التفتيش  للقانون، وعلى  وفقا 
يؤديا  أن  القضاء  وجملس 

دورهما يف هذا اجملال«.
قضاة  هناك  »ثانيا،  وتابع: 
عكس  ويذهبون  يعملون 
عملهم  وينفذون  القانون 
شخصية  سياسات  أو  ألسباب 
لن أدخل فيها، وهذا حيتاج إىل 
معاجلة. وهناك فئة من القضاة 
يعين  املسوؤلية،  من  يهربون 
هذا القاضي يتهرب من إحقاق 

احلق.
فئة  »هناك  أن  عدوان،  وأكد 
يقومون  القضاة  من  أخرى 
وجه،  أكمل  على  بواجباتهم 
هذه  ولكل  ندعمهم.  أن  وجيب 
إىل  دعوة  سنوجه  األسباب 
يكون  أن  ونأمل  العدل،  وزير 
القضاء.  جملس  رئيس  معه 
القضاء  جملس  أن  رأينا،  ويف 
يقوما  أن  جيب  والتفتيش 
املواضيع.  هذه  جتاه  بدورهما 
ويف هذا السياق، ننتظر بفارغ 
الصرب مالحظات وزير العدل على 
قانون استقالل القضاء ليمضي 
به قدما يف أسرع وقت ليذهب 

إىل اهليئة العامة«.

عدوان عقب جلسة للجنة اإلدارة والعدل: على 
جملس النواب أن ميارس دوره الرقابي وسنطلب 
من بري ختصيص جلسة شهرية ملناقشة احلكومة

النائب جورج عدوان
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الوفاء  »كتلة  عضو  رعى 
للمقاومة« النائب علي فياض 
مدرسة  نظمته  الذي  االحتفال 
يوسف سلمان مشعون الرمسية 
النبطية  بلدة  يف  للروضات 
الفوقا الختتام عامها الدراسي 
مدينة  يا  »ألجلك  بعنوان 
حمافظ  حضور  يف  الصالة«، 
الدكتور  بالتكليف  النبطية 
عن  وممثلني  فقيه،  حسن 
اجمللس  عضو  املنطقة،  نواب 
السوري  احلزب  يف  االعلى 
الدكتور  االجتماعي  القومي 
وسام قانصو، سفري املرصد 
إنتهاكات  لتوثيق  الدولي 
هيئات  لدى  اإلنسان  حقوق 
األمم املتحدة عباس رمضان، 
فاطمة  الرتبوية  املفتشة 
النبطية  بلدية  رئيس  مهدي، 
وامام  غندور  ياسر  الفوقا 
برجاوي  حممود  السيد  البلدة 

وشخصيات وفاعليات.
النشيد  الطالب  انشد  بداية 
رقصات  وقدموا  الوطين 
وطنية،  واغاني  فولكلورية 
املدرسة  مديرة  وألقت 
تالها  كلمة،  غندور  اسبرييزا 
كلمة لراعي االحتفال هنأ فيها 
ادارة املدرسة ومديرتها على 
الرائع«،  الرتبوي  اجلهد  »هذا 
احمللية،  االوضاع  اىل  وتطرق 
حكومة  »تشكيل  اىل  فدعا 
سواء  وقت ممكن،  أسرع  يف 
أعمال  تصريف  حكومة  اكانت 
أم حكومة عتيدة، وهي مطالبة 
بوضع إجراءاٍت عملّية يف أسرع 
وقت لإلنتقال إىل املرحلة اليت 
ميكن أن نسّميها إحتواء األزمة، 
على أمل أن ننتقل إىل معاجلة 
جذرية هلذه األزمة وإاّل البلد من 
وضع سيٍء إىل أكثر سوًءا مما 

يعّقد أدوات احلّل واملعاجلة«. 
وقال: »هذا هو املطلوب يف 
احلال  وبطبيعة  املرحلة،  هذه 
أفضل  وضعية  يف  سنكون 
إذا جرى الّتسريع يف تشكيل 

احلكومة«.
ولفت إىل أّنه »من املفرتض ان 
تكون االمور املعيشية واملالية 
خارج  واإلمنائية  واإلقتصادية 
أردنا  وإذا  السياسي،  اخلالف 
دائما أن خنلط بني ما خنتلف 
عليه وما حنتاجه ملعاجلة شؤون 
الناس، فمعنى ذلك اننا نعّقد 
العراقيل  ونضع  ونؤّجله  احلّل 
أمامه وأّن الطبقة السياسية ال 
تزال ُتقارب هذه املسائل يف 
أنتجت  املنهجية نفسها واليت 
البلد«.  هذا  يف  املشكلة 
»املقاربة  ان  على  وشّدد 
أن  يف  هي  مسؤولية  األكثر 
اليت  امللفات  بني  نفصل 
املستوى  على  عليها  خنتلف 
اخلالف  ُننّظم  وأن  السياسي 
حوارية  ُأُطرا  ونطلق  حوهلا 

ملعاجلة هذه القضايا«.
عزل  اىل  »حنتاج  أننا  ورأى 
واملالية  اإلمنائية  األمور 
واملعيشية، كموضوع الكهرباء 
وترسيم  التعايف  وخطة 
احلدود، عن اخلالف السياسّي 
لتقريب  مبادرات  وُنطلق 
املواقف الوطنية حوهلا، عندها 
نكون بدأنا العمل يف الطريقة 
الصحيحة وعندها ُتقّدم الطبقة 
سياسًيا  أداًء  السياسّية 
وإمنائًيا خمتلًفا عّما كان سائًدا 

يف الفرتة املاضية«.
وختاما، قدمت غندور لفياض 
درعا تقديرية،  بعدها وزعت 
على  التقديرية  الشهادات 

الطالب.

فياض: إلطالق مبادرات تقرب 
املواقف الوطنية حوهلا

نشر األمني العام لـ »تيار املستقبل«  أمحد احلريري ، على مواقع 
الّتواصل االجتماعي، صورة رئيس احلكومة األسبق  فؤاد السنيورة 
يف  االنتخابات  األّول  اخلاسر  »يكابر  اآلتي:  بالّتعليق  وأرفقها   ،
النيابية  يف اإلعالن عن خسارته... وحياول الّتذكري بأجماد غابرة 

من كيس غريه«.

أمحد احلريري َوصف السنيورة بـ«اخلاسر األول يف 
االنتخابات«: حياول التذكري بأجماد غابرة من كيس غريه

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى العالمة  
الشيخ علي اخلطيب ظهر اليوم 
يف مقر اجمللس سفري الكويت 
زيارة  يف  القناعي  العال  عبد 

وداعية. 
ومتنى اخلطيب للسفري القناعي 
اجلديدة.  مهامه  يف  »التوفيق 
ومت البحث يف تعزيز العالقات 
األخوية بني الشعبني والدولتني 
اىل عرض  اضافة  الشقيقتني، 
لبنان  يف  االوضاع  تطورات 

واملنطقة.
القناعي  ومحل اخلطيب السفري 
لدولة  وتقدير  حمبة  »رسالة 
على  وحكومة  أمريا  الكويت 
تقريب  يف  الريادي  دورها 
الدول  بني  النظر  وجهات 
ومساهمتها  واإلسالمية  العربية 
وتعزيز  اخلالفات  حل  يف 
واإلسالمي  العربي  التضامن 
لقضايا  الدائم  واحتضانها 
سيما  واملسلمني،  العرب 

القضية الفلسطينية«.
لدولة  شكره  اخلطيب  وجدد 
وشعبا  وحكومة  »أمريا  الكويت 
لبنان  جانب  اىل  وقوفها  على 
فجسدت  واحملن،  االزمات  يف 
لبنان  مع  عالقتها  يف  االخوة 
يف  كبري  أمل  ولنا  وشعبه 
اىل  الكويت  وقوف  استمرار 
الظروف  يف  لبنان  جانب 
لبنان«،  بها  مير  اليت  الصعبة 
متمنيا للكويت »دوام االستقرار 

واالزدهار والتقدم«.
القناعي

بعد اللقاء أدىل السفري القناعي 
تشرفت  فيه:«  قال  بتصريح، 
الشيخ  لسماحة  وداعية  بزيارة 
اخلطيب، وقد محلين رسالة حمبة 
األمري  لسمو  وعرفان  وتقدير 

والقيادة الكويتية كافة على ما 
تقوم به الكويت من دور جامع 
وشامل وموفق ما بني األقطار 
متنى  وقد  واإلسالمية،  العربية 
الكويت  تستمر  أن  مساحته 
عربيا  املقدر  هذا  بدورها 
الدول  خري  فيه  ملا  واسالميا 
واإلسالمية،  العربية  والشعوب 
نفسا  مساحته  من  ملست  وقد 
مل  على  وعمال  أصيال  عربيا 
بالعامل  يتعلق  ما  يف  الشمل 
يكون  لكي  واإلسالمي  العربي 
خيدم  موحد  موقف  هناك 
القضايا العربية كافة والقضايا 
اإلسالمية ويف مقدمها القضية 
يسعى  ما  ملواجهة  الفلسطينية 
من  اإلسرائيلي  العدو  إليه 
حماولة لزعزعة االمن واالستقرار 
األراضي  يف  فقط  ليس 
يف  وإمنا  احملتلة  الفلسطينية 
العربية،  واالقطار  الدول  كافة 
وقد كانت رسالة مقدرة ومثمنة 
من مساحته وسأنقلها بكل أمانة 
الكويتية  القيادة  اىل  وصدق 
اليت عملت بشكل متواصل ملا 
فيه خري ومجع ومل مشل الدول 

العربية واإلسالمية«.
مستشار اخنري 

واستقبل العالمة اخلطيب السيد 
فادي السيد مستشار رئيس جلنة 
الدفاع عن القضية الفلسطينية 
ورئيس  االيرانية  الرئاسة  يف 
الدولية«  عاشوراء  »مؤسسة 
ورئيس اهليئة الرئاسية للمجمع 
املذاهب  للتقريب بني  العاملي 

الشيخ حممد حسن أخرتي 
احلكمية  املعارف  معهد  وفد 
والفلسفية  الدينية  للدراسات 
الطاقة  لبنك  االقليمي  واملدير 
ناصيف  لبنان  يف  الدولي 

الدادا.

اخلطيب استقبل السفري الكوييت وزوارا
القناعي: محلين رسالة حمبة وتقدير 

لسمو األمري والقيادة الكويتية
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مـقاالت وتـحقيقات

خطاب  هناك  كان  املاضية  الثالث  السنوات  طوال 
توظيفات  وبني  الزبائن  ودائع  بني  يربط  واضح 
احلاكم  وبدوره كان  لبنان،  لدى مصرف  املصارف 
يّتهم الدولة بأنها مّولت نفسها من خالله. سلسلة 
الربط هذه مل تكن بريئة، بل كانت خبيثة، إمنا مل 
هو  ما  رسم  يعيد  واضح  خطاب  مقابلها  يف  يكن 
املصارف جتاه  قانونًا جلهة فصل مسؤولية  واضح 

الودائع عن عالقتها مع مصرف لبنان.
حتمل  من  التنّصل  الطرق  بشتى  املصارف  حتاول 
مسؤولية خسائره. مل يكن االستيالء على املال العام 
سوى ممارسة مستمّرة منذ نهاية احلرب األهلية. ومل 
تكن تقدر على القيام بذلك، لوال تنظيم هذه العملية 
السيادي،  الصندوق  أما  لبنان.  مصرف  قبل  من 
ُيطرح  أنه  رغم  نفسها  العالقة  نتاج  سوى  فليس 
لتوزيع اخلسائر اليت نتجت أيضًا من هذه العالقة. 
ومن نتاجها أيضًا زّج ودائع الزبائن يف أتون عملية 
تبديد العمالت األجنبية اليت حصلت بإشراف مصرف 
لبنان حتت أعني قوى السلطة. بهذه اخللفية ويف 
سياق توزيع اخلسائر احملققة يف ميزانيات املصارف 
ومصرف لبنان، ُطرح الصندوق السيادي أكثر من 

مّرة لتجنيب املصارف دفع الثمن املناسب.
وعلى هذا األساس جرى ترويج فكرة أن »اهلريكات« 
أو االقتطاع من الودائع هو خيار ال يقابله إال خيار 
ثاٍن ميّول هذه اخلسائر من املال العام، ويتم ذلك 
عرب صندوق سيادي يستوىل من خالله على األمالك 
العامة. ولتجّنب خّضات شعبية مناهضة للخصخصة، 
أن  بالضرورة  ليس  أنه  نوع  من  طروحات  ظهرت 
العامة  املؤسسات  السيادي  الصندوق  يتملك 
إدارتها  وحيّسن  يضّمها  أن  بل  الدولة،  وأراضي 
لتحقيق إيرادات كافية متّول اخلسائر. هكذا بدا كأن 
حرمان اخلزينة من إيرادات هذه األمالك على مدى 
لكن  عدة ال يصّنف من صنف اخلصخصة!  سنوات 
حماولة  يف  بل  فقط،  هنا  ليست  الفعلية  القّصة 
الطمس اليت تقوم عليها سردية الربط بني الودائع 
سائد  هو  فما  العامة.  واخلزينة  لبنان  ومصرف 
مسؤولية  من  هي  الزبائن  ودائع  أن  هو  قانونًا، 
املصارف وحدها، وتقع مسؤولية مصرف لبنان يف 
اجلانب التنظيمي هلذا القطاع. لذا، فإن أي نقاش 
حول توزيع اخلسائر ال ينطلق من مسؤولية املصارف 
االئتمانية جتاه املودع وفصلها عن عالقة املصارف 
وأخريًا يف  أواًل  نقاش يصّب  املركزي، هو  بالبنك 
خانة اخلصخصة لطمس ارتكابات املصارف ومصرف 

لبنان.
يوم استخدمت املصارف 80% من أموال املودعني 
للدولة،  وديون  لبنان  مصرف  لدى  توظيفاٍت  يف 
اختذت القرار منفردة ومل تستشر أصحاب األموال. 
وتوّظفها  الوديعة  تتملك  هي  القانون  يف  أصاًل، 
وفق إرادتها وحدها لذلك تتحّمل وحدها خماطر هذه 
الطرف  بأن  تعلم  كانت  املصارف  لكن  الوديعة. 
الذي توّظف لديه األموال، أي مصرف لبنان، يعاني 
العجز  هذا  ويسّد  املدفوعات  ميزان  يف  عجز  من 
من خالل األموال اليت توّظفها لديه املصارف، أي 
إدارة  املصارف  أساءت  إذًا،  الدوالرات.  يبّدد  أنه 
األموال  بهذه  رهانًا  لعبت  حني  املودعني  أموال 
طمعًا بفوائد خيالية جنتها من توظيفات األموال لدى 
مصرف لبنان. ال املودع شاركها الرهان وال استفاد 
املودعني هي  كبار  من  قّلة  باستثناء  أرباحها،  من 
السلطة وقوى  العالقة بني قوى  أصاًل شريكة يف 
املصارف. ومع وقوع االنهيار وعدم قدرة املصرف 
طرفا  قّرر  للمصارف،  ديونه  سداد  على  املركزي 
التمّلص من  لبنان واملصارف،  أي مصرف  اللعبة، 
أو  للمودعني  وحتميلها  اخلسائر  عن  مسؤوليتهم 

للدولة.
فعندما انكشفت اللعبة، جلأت املصارف إىل فرض 
بالدوالر  الزبائن  حسابات  على  مسبوقة  غري  قيوٍد 
السحب  منع  حّد  إىل  تدرجيًا  وشّددتها  واللرية 
دون  من  باللرية،  للسحب  سقٍف  وحتديد  بالدوالر 
املصارف  ضربت  املعنى،  بهذا  قانوني.  سند  أي 
أصل املفهوم احلاكم لعالقتها باملودع وهي حبسب 
النقد  قانوني  على  »مبنية  عباس  علي  احملامي 
اآلتي:  النحو  على  واملوجبات  والعقود  والتسليف، 
هي عالقة تعاقدية يتحّمل مبوجبها املصرف مسؤولية 
ائتمانية جتاه املودع. حيفظ له وديعته ويردها له 
وبالعملة  كان  وقٍت  أي  يف  املودع  يطلبها  حينما 
ذنب  »ال  أن  على  عباس  ويشّدد  فيها«.  املودعة 
للمودع باستثمارات املصارف اخلاطئة لوديعته وال 
بعالقتها مبصرف لبنان، كون تعامله معها كمودع ال 

كمستثمر«.
يف هذا السياق، يعّد تعّسف املصارف وتقييد حركة 

االئتمان سوء  حتالف  »املركزي«:  ــ  املصارف 
العام املال  على  لالستيالء  املودعني  وراء  التمرتس 

نـدى أيـوب
والتسليف  النقد  لقوانني  خرقًا  والتحويل  السحب 
أنها  صحيح  واملوجبات.  والعقود  الربية  والتجارة 
تلّطت خلف تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
وتعليمات مجعية املصارف إال أن كل هذه التوجيهات 
شورى  جملس  أمام  لإلبطال  »عرضة  عباس  وفق 
الدولة ملخالفتها القانون وجتاوزها حّد السلطة. إذ 
ال صالحية للجمعية وال للحاكم بتنظيم عالقة كهذه«. 
وبالفعل حاول بعض احملامني الطعن بالتعميم 151، 
 3900 سعر  على  بالدوالر  الودائع  بسحب  القائل 
إال  التنفيذ،  بوقف  قراره  فأصدر«الشورى«  لرية، 
أن اجمللس سارع إىل الرتاجع حتت ضغٍط سياسي 
من  مفتوحة  القضية  لتبقى  مباشر  سياسي  وتدخل 

دون اختاذ قراٍر نهائي وحاسم لغاية اآلن.
ويف دفاعها عن نفسها تّدعي املصارف أنها كانت 
يصفه  ما  املركزي،  املصرف  إقراض  على  جُمربة 
حممد  واملالية  االقتصادية  الشؤون  يف  الباحث 
فاعور بـ«الكالم الفارغ واملتناقض مع أهم مبادئ 
حصرها  وعدم  التوظيفات  بتنّوع  القائلة  االستثمار 
واإلفالس،  التعّثر  أما وقد وقع  واحد«.  مكان  يف 
فإن قانون النقد والتسليف حيّدد طرق املعاجلة اليت 
تبدأ بـ«احلجز على األموال الشخصية املنقولة وغري 
واملدراء  املصارف  إدارة  جمالس  ألعضاء  املنقولة 
يتحملون  ممن  وسواهم،  فيها  القرار  أصحاب 
مسؤولية مباشرة. بعدها ختضع املصارف املتعّثرة 

للتصفية«.
متعارف  أعراف  أو  مفاهيم  على  تبنى  واملعاجلات 
عليها دوليًا مثل »تراتبية احلقوق واملطالب« اليت 
وحتّمل  املصارف  رساميل  األوىل  بالدرجة  تشطب 
األول من اخلسائر. لكن  اجلزء  املال  صاحب رأس 
ذلك لن يكفي، حبسب فاعور، إلطفاء خسائر القطاع 
املصريف املرتاكمة »عندها فقط يصّح احلديث عن 
التوزيع العادل للخسائر وليس قبل ذلك«، حمذرًا 
اخلسائر  توزيع  عملية  خالل  الدولة  »على  أنه  من 
الدخل  ذات  الطبقات  محاية  االعتبار  يف  تأخذ  أن 
على  يلقى  ممن  األساسية  والقطاعات  احملدود، 
الصناديق  ومحاية  مستقبلية،  مسؤوليات  عاتقها 
سلم  إىل  إضافة  االجتماعي،  والضمان  التعاضدية 

طويل من األولويات«.
يف احملصلة، تعاملت املصارف مع املودعني كدروٍع 
نفسها  تظهر  أن  وحاولت   ،2019 عام  منذ  بشرية 
كأنها وسيط بني املودع ومصرف لبنان، بينما هي 
وسيط مالي يستقبل الودائع ويتحّمل املخاطر. لذا، 
مصرف  حبقها  ميارسه  للغنب  بتعرضها  زعمها  فإن 
لبنان والدولة بعدم سداد ديونهم هلا، مل يتطّور إىل 
اشتباٍك جّدي نظرًا للرتابط العضوي بني املصارف 
حكمت  اليت  هي  العالقة  هذه  السياسية.  والطبقة 
حتميل املودعني اخلسائر، وربط عالقتهم باملصارف 
بعالقة املصارف نفسها بالدولة بذراعيها السياسية 

واملالية.
ردّ الوديعة بكامل قيمتها

املودعني  حّق  تدعم  اليت  القوانني  من  الكثري  مثة 
قيمتها  بكامل  وديعتهم  على  احلصول  املطلق يف 
عالقة  عن  مبعزل  وذلك  اإليداع،  عملة  وبذات 
من  سوية  ارتكبوا  ومبا  لبنان  مبصرف  املصارف 
وسواه،  هندسات  شكل  على  وعمليات  توظيفات 
أّدت إىل تبديد األموال. واألبرز يف املواد القانونية 
هي تلك اليت تشري إىل أن »كامل قيمة الوديعة«. 
الصرف،  التقلبات يف سعر  القيمة هنا حممّية من 
ومن التضّخم، ومن كل العوامل اليت قد تطرأ على 
الربية  التجارة  قانون  من   307 فاملادة  األصل. 
قيمة  كامل  باسرتداد  باملطالبة  احلّق  املودع  متنح 
بذات  مباشرة  الطلب  عند  منها  جزء  أو  الوديعة، 
نفسه  واملبدأ  املصرف.  لدى  أودعها  اليت  العملة 
والتسليف  النقد  قانون  من   123 املادة  كّرسته 
اليت نّصت على أن ختضع الودائع للمادة 307 من 
قانون التجارة. وقد ورد يف الدعوى اليت أقامتها 
رقم  لبنان  مصرف  تعميم  إلبطال  حمامني  جمموعة 
151، أن املصارف ومصرف لبنان خيالفون، بسبب 
امتناعهم عن رّد الوديعة، املواد 307 و701 و714 
من قانون املوجبات والعقود واملادتني 123 و229 
من قانون النقد والتسليف. فمصرف لبنان يتعّدى 
على صالحية جملس النواب وحيّل حمّله ألن تطبيق 
املادتني 701 و702 من قانون املوجبات والعقود 
عند  املودع  إىل  الوديعة  بتسليم  املصرف  يلزم 
الطلب ومن دون حتديد ماهيتها، سواء كانت مبالغ 
املادة  بأحكام  وعماًل  ذهبًا...  أو  أسهمًا  أم  مالية 
711 من قانون املوجبات والعقود، »يلتزم املصرف 
اليت  عينها  بالعملة  وملحقاتها  عينها  الوديعة  برّد 

أودعت فيها«.
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أعّد وزير الطاقة وليد فياض »مقرتح خّطة طوارئ 
وطنية لقطاع الكهرباء« الستباق العتمة الشاملة 
واتضاح مسألة استرياد الغاز من مصر واستجرار 
الكهرباء من األردن، ما يتيح زيادة عدد ساعات 
التغذية بالتيار الكهربائي إىل ما بني 8 ساعات 
و10 ساعات من خالل متويل واردات الفيول أويل 
بالدوالر من مصرف لبنان وفق سعر »صريفة«، 
تعرفة  زيادة  املقابل  يف  يتطّلب  ذلك  أن  إال 

الكهرباء ودعم األسر األشّد فقرًا.
يف أيلول املقبل، تنتهي مّدة االتفاقية املوّقعة 
بني لبنان والعراق، واليت حصلت مبوجبها الدولة 
اللبنانية على مليون طن من النفط العراقي. ما 
بسبب  الشاملة  العتمة  إىل  العودة  عمليًا،  يعين 
الفيول  استرياد  متويل  لبنان  مصرف  رفض 
مصرف  ذريعة  كانت  املعامل.  لتشغيل  الالزم 
لبنان يومها، أنه لن يبّدد سيولته بالدوالر على 
الفيول أويل، إال إذا طلبت احلكومة االستقراض 
هذه  تسجيل  حماسبيًا،  له،  يتيح  ما  وهذا  منه. 
الدوالرات باعتبارها أصواًل يف ميزانيته ال خسائر 
بالعملة األجنبية، ألن عقد االستقراض يلزم الدولة 
برّد هذه الدوالرات. وألسباب عّدة مرتبطة بتواطؤ 
قوى السلطة مع حاكم مصرف لبنان، تسّول لبنان 
من العراق كمية من الفيول أويل مقابل تسديد 
مصرف  يف  حساب  يف  توضع  بلريات  قيمتها 
العراقية يف  احلكومة  تستعملها  أن  على  لبنان، 
لبنان. كان األمر مبثابة »مكرمة« عراقية شارفت 
مفاعيلها على االنتهاء. لكن ما تغرّي اليوم هو أن 
»يف  البنزين  دعم  يوقف  أن  قّرر  لبنان  مصرف 
أسرع وقت ممكن« وأن يستعمل هذه الدوالرات 
معامل  لتشغيل  الالزم  أويل  الفيول  لتمويل 
وهو  أراد،  كيفما  الدّفة  يقود  سالمة  الكهرباء. 
أو  ساعات،   10 ملّدة  كهرباء  بني  اليوم  خيرّينا 

بنزين شبه مدعوم )بنسبة %15(.
ترمجة هذه التوجهات جاءت يف كتابني منفصلني 
مؤّسسة  إىل  فياض  وليد  الطاقة  وزير  أرسلهما 
جملس  موافقة  على  لالستحصال  لبنان  كهرباء 
إدارتها على ما مّساه »خّطة الطوارئ الوطنية«. 
إلغاء  بأمرين:  األول  عن  خيتلف  الثاني  الكتاب 
كلمة »ضبابية« من العبارة اليت تنتقد تأّخر البنك 
الدولي يف تأمني التمويل الستجرار الكهرباء من 
األول  الكتاب  إذ كان  والغاز من مصر.  األردن 
القائمة يف  »الضبابية  اخلّطة بسبب  اقرتاح  يرّبر 
موقف البنك الدولي جلهة تأمني التمويل املوعود 
الستجرار الغاز الطبيعي من مصر إىل معمل دير 
عمار عرب خط الغاز العربي، وإىل حني تأمني متويل 
إضايف من البنك الدولي الستجرار الكهرباء من 
األردن عرب سوريا«. ما يعين، أن العرقلة على هذا 
املسار مستمّرة. أما التعديل الثاني، فهو يتضمن 
إدخال خيار ثاٍن لدعم استهالك األسر للكهرباء، 
وال سيما أن اخلّطة تقرتح زيادة التعرفة إىل 27 

سنتًا للكيلوات الواحد.
تشري خّطة الطوارئ إىل أنه ميكن زيادة التغذية 
بالتيار الكهربائي لترتاوح ما بني 8 ساعات و10 
ساعات يوميًا ملّدة سنة واحدة، وبكلفة تقديرية 
تبلغ 130 مليون دوالر شهريًا من ضمنها كلفة 
الفيول العراقي وحُمتسبة على أساس سعر الربميل 
110 دوالرات. املبلغ سيؤّمن باللرية من األموال 
اجلديدة،  التعرفة  وفق  املؤسسة  جتبيها  اليت 
بتحويل هذه  لبنان  املقابل، سيقوم مصرف  يف 
األموال إىل دوالرات على سعر »صريفة«. يتيح 
الزهراني،  عمار،  دير  معامل  تشغيل  األمر  هذا 
وبعض  واجلية،  الذوق  يف  العكسية  واحملركات 

اجملموعات القدمية يف معمل الذوق القديم.
على هذا األساس، ميكن تشغيل معامل دير عمار 
والزهراني والذوق )احملركات العكسية، وبعض 
اجملموعات القدمية( واجلية. على أن النقطة األهم 
يف املقرتح واليت تسبق كل ذلك، هي رفع تعرفة 
الكهرباء بالتزامن مع زيادة ساعات التغذية على 

الشكل اآلتي:

بنزين؟ أم  كهرباء  اللبنانيني:  خييرّ  سالمة 

استهالك  دعم  مقابل  التعرفة  رفع 
فقرًا األشدرّ  األسر 

رلـى إبـراهـيم
و27  ساعة،  كيلوات/   100 ألول  سنتات   10  -
سنتًا لباقي االستهالك. وتكون هناك تعرفة ثابتة 
شهرية مبعدل 21 سنتًا لكل 1 أمبري، إضافة إىل 
الفاتورة  وحتتسب  تأهيل.  بدل  دوالرات   4.3
صريفة،  لدوالر  وفقًا  اللبنانية  باللرية  شهريًا 
وترتبط أيضًا مبؤّشر سعر النفط العاملي. وفيما 
أول 100 كيلوات  يكون  بأن  اقرتاح  كان هناك 
استهالك بتعرفة 10 سنتات، أضاف فياض يف 
الكتاب الثاني املوّجه إىل مؤسسة الكهرباء: »من 
 27 قوامها  بديلة  تعرفة  صيغة  اعتماد  املمكن 
سنتًا لكل كيلوات ساعة مع تأمني بطاقات محاية 
اجتماعية بقيمة إمجالية سنوية ال تزيد على 200 
مليون دوالر لألسر األشّد فقرًا، أو ما يوازي 17 

دوالرًا يف الشهر لنحو 1 مليون مشرتك«.

 االقرتاح يتضمّن زيادة التعرفة إىل 10 سنتات ألول 
100 كيلوات/ ساعة، و27 سنتًا لباقي االستهالك

الفاتورة ستصبح مدولرة  هذا االقرتاح يعين أن 
األسعار  وبتطورات  صريفة  بتسعرية  ومرتبطة 
العاملية. عمليًا، يعين ذلك حترير الفاتورة بشكل 
السنوات  عليه يف  كانت  ملا  خالفًا  شبه شامل، 
»التعرفة  بأن  األمر  يرّبر  فياض  لكن  املاضية. 
من  املستهلك  على  كلفة  أقّل  ستبقى  اجلديدة 
املثال،  فعلى سبيل  اخلاصة.  املولدات  تسعرية 
التسعرية التوجيهية لشهر أيار تراوحت بني 45 
البدل  ضمنها  من  ساعة  للكيلوات/  سنتًا  و50 
دعم  يتضمن  االقرتاح  أن  عن  فضاًل  الثابت«، 
استهالك األسر األشّد فقرًا، ما يعين أن من هو 
التعرفة  على  االستهالك  مثن  تسديد  على  قادر 
املقرتحة لن حيصل على الدعم الذي سيتم تقدميه 

من خالل البطاقة االجتماعية.
جلهة  الوضوح  فياض  كتاب  يفتقد  الواقع،  يف 
الضغط على مصرف لبنان بشكل علين للحصول 
احلاكم  يوفرها  اليت  الدوالرات  من  قسم  على 
لدعم البنزين، أو حتى لتلك اليت يوّفرها ألصحاب 
حاليًا  يتحّكم  لبنان  مصرف  اخلاصة.  املولدات 
من  ميّوهلا  اليت  تلك  سواء  الدوالر،  بتدفقات 
احتياطاته من خالل منّصة صريفة، أو تلك اآلتية 
خالل  من  يوّجهها  اليت  املغرتبني  حتويالت  من 
العالقة مع شركة »OMT«. فاملشكلة األساسية 
لتشغيل املعامل ال تتعلق حاليًا بالقدرة اإلنتاجية، 
بغالبية  يتحّكم  اليت  بالدوالرات  بالتمويل  بل 

تدفقاتها مصرف لبنان.

العتمة الشاملة قد تصبح واقعًا
ورد يف مربرات خّطة الطوارئ الوطنية ما يشري 
إىل أن لبنان مقبل على العتمة الشاملة، أي إطفاء 
املعامل بشكل كامل. إذ أشار الكتاب إىل اآلتي: 
تصبح  أن  ميكن  اليت  الشاملة  للعتمة  »استباقًا 
يف  العراقي  اجلانب  رغبة  عدم  حالة  يف  واقعًا 
جتديد العقد القاضي بتزويد لبنان بكمية حمّددة 
الكهرباء  إنتاج  معامل  تشغيل  لزوم  النفط  من 
خالل فرتة سنة واحدة تنتهي يف أيلول 2022«. 
لكن هذه العتمة ستصبح شاملة يف ظل انسداد 
األفق أمام اخليارات املتاحة، وال سيما أن الواليات 
املتحدة مل متنح مصر الضوء األخضر لبدء تصدير 
الغاز عرب سوريا إىل لبنان، وال لتصدير الكهرباء 
من األردن إىل لبنان أيضًا، وال يبدو أن العراق 
إن  املعلومات  تقول  بل  العقد،  متديد  وارد  يف 
العراقيني مستاؤون من طريقة املعاجلة اللبنانية 

هلذا االتفاق.
ميقاتي وسالمة موافقان؟

رغم أن مصادر مقّربة من رئيس احلكومة تشري 
إىل أنه مل يّطلع من وزير الطاقة على هذه اخلّطة 
ومل يناقشها معه، إال أن مصادر مطلعة أّكدت أن 
اتصااًل  أجرى  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
مبوافقته  إلبالغه  ميقاتي  جنيب  احلكومة  برئيس 
على استبدال دعم البنزين بتمويل الفيول أويل 
للكهرباء بشرط زيادة التعرفة، وأن احلاكم نقل 
موافقة ميقاتي على املقرتح، لوزير الطاقة وليد 

فياض يف اتصال هاتفي جرى بينهما أخريًا.
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مكتب  إىل  اليوم  األنظار  تّتجه 
النائب العام االستئنايف يف بريوت 
زياد أبو حيدر الذي ُيراوغ للتهّرب 
من تنفيذ أمر رئيسه باالّدعاء على 
حاكم مصرف لبنان املركزي رياض 
حيدر  أبو  ُيلزم  القانون  سالمة. 
قاضي  إىل  امللف  وإحالة  باالّدعاء 
عدم  كذبًا  يّدعي  أنه  إال  التحقيق، 

اختصاصه.
يعيش القاضي زياد أبو حيدر ُرعبًا 
غري مسبوق. بني يديه ملف االدعاء 
املركزي  لبنان  مصرف  حاكم  على 
رياض سالمة الرتكابه جناية اختالس 
القاضي  لكّن  الشعب،  أموال 
األرثوذكسي يرى فيه كرة ناٍر يريد 

واحلاكم القضاء  بني  اليوم  الفاصلة  املعركة   
رضـوان مرتـضى
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غري املنطقي أن يطلب اىل قاضي شيعي االدعاء. وأثار خماوف 
موجودة لدى رئيس جملس النواب نبيه بري من أن االدعاء الذي 
يفرتض أن يسبق إقالة سالمة من دون وجود تفاهم، سيؤدي 
أّن بري ال يريد أن  إىل مشكلة يف سعر الصرف. إضافة إىل 
لكون  املصرف  حاكمية  وراء  يسعون  الشيعة  بأّن  األمر  يظهر 
سيتوىل  من  هو  منصوري  وسيم  الشيعي  األول  احلاكم  نائب 
على  االتفاق  يفضل  وأنه  بديل،  تعيني  حني  اىل  املسؤولية 

تعيني بديل من سالمة ثم إقالته واالدعاء عليه.
ترافق ذلك كله مع وصول القاضي طنوس إىل نهاية التحقيق 
األمور  بأّن  وميقاتي  عون  عويدات  أبلغ  وقد  سالمة.  ملف  يف 
برئاسة  فرنسيًا  قضائيًا  وفدًا  وأن  أوروبا،  يف  سريعًا  تتطور 
وسيطلب  جدًا،  قريبًا  بريوت  اىل  سيصل  فرنسية  قاضية 
وقال  وشقيقه.  رياض  ملف  حول  مفّصلة  ومعطيات  معلومات 
قاعدة  على  للتعاون  مستعد  أنه  الفرنسيني  أبلغ  إنه  عويدات 
يشّككون  الفرنسيني  أن  إىل  ولفت  للمعطيات.  كامل  تبادل 
عن  كشف  األخري  ألن  سالمة  من  وردتهم  اليت  املعطيات  يف 
توارخيها  تفاصيل  مع  شقيقه  حساب  من  الصادرة  التحويالت 
وحجمها، لكنه رفض الكشف عن هوية األشخاص الذين حّولت 
األموال هلم يف اخلارج. وتؤكد مصادر مّطلعة على التحقيقات 
أّن الكشوفات املسّلمة إىل القضاء غري كاملة. وقد بّرر حمامون 
على صلة بسالمة اخلطوة بأن رفع السرية قائم عن املشتبه فيه 
أي رجا، وليس عن اآلخرين. وبالتالي فإن املعطيات تكشف عن 
أو خارجه. غري  لبنان  رجا وليس عّمن تعامل معهم، سواء يف 
أّن مصدرًا قضائيًا أكد أّن هناك لغطًا باعتبار أّن رفع السرية ال 
يكون عن شخص بامسه، وإمنا على حساب. ولدى رفع السرية 
منه.  إليه  واملرسل  احلساب  هذا  اىل  املرسل  عن  ذلك  يكون 
ولفت املصدر القضائي إىل أّن احلديث عن أمساء هو تذاٍك من 
قبل سالمة، الفتًا إىل أنه ال وجود لسرية مصرفية على اسم رجا 

سالمة، إمنا السرية على حساب رجا سالمة.
املعطيات  ألن  االدعاء  خطوة  على  عويدات  أصر  احملصلة،  يف 
يتضّمن  تقريرًا  طنوس  من  تسلم  إنه  وقال  كافية.  املوجودة 
أسباب االدعاء مع مرفقات تفصيلية تكشف عن ضرورة الذهاب 
رجا  حسابات  حول  املراسالت  أن  تبنّي  كما  فورًا.  االدعاء  اىل 
مت  وأمساء  شطبها  مت  ملفات  وهناك  مجيعها،  واضحة  ليست 
يكون  أن  جلهة  احلسابات  بسالمة  شّك  القضاء  ولدى  حذفها. 
هناك مصرف قام بالتالعب بها، فضاًل عن أن رياض سالمة ال 

يزال يرفض إعطاء كشف عن حساباته يف مصرف لبنان.
وأبلغ عويدات ميقاتي وعون أنه عري قادر على تأخري اخلطوة ألن 
ورمبا  الصعيد،  هذا  على  قريبًا خبطوات  سيقومون  األوروبيني 
من  العمل  بعرقلة  القضاء  كل  وليس  نفسه  عويدات  يّتهمون 
خالل منع االدعاء أو منع القضاء األوروبي من القيام بعمله يف 
لبنان، إذ إّن األوروبيني يعتربون أن القاضي إذا مل يستخدم 
صالحياته فإنه ُيعرقل سري العدالة، فضاًل عن أن عويدات نفسه 
مقتنع بضرورة وجدوى االدعاء على سالمة، مع أنه كان يفّضل 
أن يبادر جملس الوزراء اىل خطوة إقالته وتعيني بديل له لضبط 

نتائج قرار االدعاء عليه.
وتكشف املصادر أّن عويدات أبلغ الرؤساء أن اخلطوات القضائية 
قد تصل اىل حدود طلب إحضار سالمة اىل التحقيق، وبالتالي 

فإّن احتمال توقيفه قوّي جدًا الرتكابه جنايات.
العاصمة  يف  أيام  قبل  عقد  اجتماع  عن  مصادر  حتدثت  وفيما 
الفرنسية مبشاركة لبنان، جرى خالله تبادل املعطيات حول ملف 
التحقيق يف قضية سالمة وشقيقه، ومت إطالع اجلانب اللبناني 
على خطوات مرتقبة من جانب اجلهات القضائية األوروبية، إال أّن 
مصدرًا قضائيًا رفيعًا نفى ذلك مؤكدًا أنه »لن ُيعقد أي اجتماع 
اآلن ألننا أنهينا امللف الذي ال ميكن املساس به قبل أن يتسّلمه 

قاضي التحقيق«.
جتدر اإلشارة إىل أن االدعاء ال يقتصر على رياض ورجا وماريان 
احلويك، بل يشمل مصارف لبنانية وأجنبية يف سويسرا وفرنسا 
وكذلك شخصيات مشتبه يف تورطها بعملية االختالس وتبييض 

األموال.

إبعادها عنه بأّي طريقة كي ال حترقه، فيما ُتارس عليه ضغوط 
سياسية وطائفية من كلِّ حدٍب وصوب حلماية سالمة، ولّي نعمة 
الكثريين. وهو خيشى حتى القيام بدور »ساعي الربيد«، بتنفيذ 
الذي طلب  التمييزي غسان عويدات  العام  النائب  أمر رئيسه 
منه حتريك دعوى احلق العام أي االدعاء. لذلك، يف حال إصرار 
فإّن  االدعاء،  برفض  رئيسه  أوامر  على  التمّرد  على  حيدر  أبو 
عليه الرّد بكتاٍب خّطي سينقلب عليه حتمًا لتثبيت واقعة ارتكابه 
خرقًا للقانون. إذ ال حيق للنائب العام االستئنايف أن يناقش 
طلبات املدعي العام التمييزي لكونه ليس مرجعًا للطعن بقرارات 
رئيسه، كما ال ميلك خيار مراقبة قانونية قرارات رئيسه، بل إّن 
له فقط حق الطلب من رئيسه إرسال الطلب خطيًا، وال سيما 
أّن عويدات مل يسأل أبو حيدر ما إذا كان خمتصًا أو ال، بل طلب 
منه االدعاء تبعًا للسلطة املمنوحة له حبسب املادة ١٣ من أصول 

احملاكمات اجلزائية.
بعدم  تعميمه  سالمة«  »جوقة  حتاول  الذي  التشويش  ورغم 
اختصاص أبو حيدر لالدعاء لكونه من اختصاص النيابة العامة 
املالية، إال أّن نص املادة ٢١ من القانون نفسه واضح إذ يرد 
فيه ما حرفيته: »للنائب العام املالي أن يطلب، بواسطة النائب 
العام التمييزي، من النائب العام االستئنايف يف كل احملافظات 
حتريك دعوى احلق العام أمام قضاة التحقيق أو االدعاء مباشرة 
أمام احملاكم املختصة. وبالتالي، ال ميكن للنائب العام املالي 
عن  فضاًل  االستئنايف«،  العام  النائب  عرب  إال  مباشرة  االدعاء 
أّن القاضي علي إبراهيم عضو يف هيئة التحقيق اخلاصة اليت 
يرأسها سالمة. وبالتالي، لن يكون بإمكانه طلب االدعاء على 
رئيسه لتنازع املصاحل كونه صاحب مصلحة شخصية مع سالمة، 
مع أّن أحد املخارج اليت كانت مطروحة أن حُيال امللف إىل إبراهيم 
العام االستئنايف  النائب  أّي حمام عام، ثم يطلب من  لُيكّلف 
االدعاء. غري أّن القاضي علي إبراهيم ميهر توقيعه على مجيع 
أن  أبو حيدر  لزامًا على  لذا كان  املالية.  العامة  النيابة  أوراق 
يسّجل االدعاء فورًا وحُييله إىل قاضي التحقيق ليبدأ استجواب 
سالمة يف اجلنايات املّدعى عليه فيها. غري أّن سالمة، عرب هذه 
الضوضاء، حياول اإلحياء بوجود خالف قانوني وبأّن القضاة غري 

مّتفقني بشأن االدعاء عليه لتضييع امللف.
االدعاء  قرار  إىل  الوصول  كيفية  يف  أما  القانون.  يف  هذا 
تفاصيل  عن  امللف  على  مطلعة  مصادر  فتكشف  على سالمة، 
اجتماع ُعقد يف القصر اجلمهوري، شارك فيه رئيس اجلمهورية 
القصر  ميقاتي ومستشار  احلكومة جنيب  ميشال عون ورئيس 
سليم جريصاتي واملدعي العام التمييزي، قبل أن ينضم إليهم 
وزير العدل هنري خوري. االجتماع كان خمصصًا ملناقشة ملف 
الصرافني وشحن األموال وقضية ميشال مكّتف. وخالله، سأل 
اإلجابة  جريصاتي عن مصري ملف سالمة، فتحّفظ عويدات عن 
قبل انتهاء التحقيق، وعّلق ميقاتي بالقول إّنه سبق أن أبلغهم 
البنك  مع  العقد  توقيع  إجناز  بعد  ما شئتم  وافعلوا  أن: خذوه 

الدولي.
تقرير االدعاء جاهز ويشمل شخصيات ومصارف لبنانية وأجنبية

وفيما تتحدث مصادر عن إصرار رئيس اجلمهورية على االدعاء 
على سالمة، تنفي مصادر اجملتمعني تدّخل رئيس اجلمهورية يف 
ذلك مؤكدة أّن االجتماع حصل قبل آخر اجتماع للحكومة. وسألت: 
»لو كان إصرار الرئيس على االدعاء صحيحًا، ملاذا مل حيصل 

االدعاء يف اليوم التالي؟«.
أما شكل االدعاء وطريقته، فقد كانا يف عهدة عويدات الذي 
كانت أمامه عدة خيارات. وفيما تردد أّنه مل يطلب من احملامي 
العام التمييزي جان طنوس االدعاء خشية أن يذهب األخري إىل 
طلب توقيف سالمة فورًا ومنعه من دخول املصرف املركزي، 
تتحدث مصادر مطلعة عن جتّنب عويدات الطلب من طّنوس ذلك 
كي ال يظهر كمن يتهّرب من االدعاء بنفسه لكونه هو من كّلف 
إجراء التحقيق. وتشري املصادر إىل أن عويدات ناقش امللف مع 
إبراهيم الذي اعتذر عن عدم توّليه انطالقًا من حسابات سياسية 
وشخصية. كما أثار إبراهيم املسألة من زاوية سياسية معتربًا 
أنه يف ظل وجود تغطية مسيحية لسالمة من البطريرك، فإن من 

االقتصادي  اجمللس  سقف  حتت 
األمسر  بشارة  عقد  واالجتماعي، 
األجراء  حترم  شقري  حممد  مع  صفقة 
جمددًا من حقوقهم يف غالء املعيشة. 
األجور  زيادة  على  االتفاق  من  فبداًل 
على  الطرفان  اتفق   ،%8٢5 بنسبة 
أن زيادة 600 ألف لرية فوق الزيادة 
و٣٢5  مليون   ١ بلغت  اليت  السابقة 
لألجور  األدنى  احلّد  ليصبح  لرية  ألف 
األجر  يكون  وبهذا  لرية.  مليون   ٢.6
مليون   ١.88 من  ارتفع  قد  الوسطي 
إىل  ثم  لرية  مليون   ٣.٢٣ إىل  لرية 
زيادة  بنسبة  أي  لرية،  مليون   ٣.8
تضّخم  مع  مقارنة   ،%١0٢ إمجالية 

لألسعار بنسبة %8٢5
ُعقد االربعاء يف اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي، لقاء حواري حول تصحيح 
األجور وبدل النقل خلص إىل استكمال 
املسار الذي رمسته سابقًا قوى السلطة 
وأزالمها، أي التصحيح اهلزيل لألجور. 
التضّخم  مؤشرات  درس  من  فبداًل 
الذي تراكم بني ٢0١9 ونهاية نيسان 
٢0٢٢ ليبلغ 8٢5%، مل حيصل األجراء 
يف لبنان، إال على زيادتني هزيلتني 
للغاية؛ األوىل أقّرت وصدرت مبرسوم 
وبدأ تطبيقها، وقيمتها ١ مليون و٣٢5 
لكل  مقطوعة  زيادة  وهي  لرية،  ألف 
األجور اليت ال تتجاوز 4 ماليني لرية 
شهريًا، يضاف إليها زيادة بدل النقل 
من 8 آالف لرية إىل 65 ألف لرية. أما 
الزيادة الثانية، فقد اُتفق عليها أمس 
 600 وقيمتها  احلواري،  اللقاء  يف 
ألف لرية تضاف إىل الزيادة األوىل، 
وزيادة بدل النقل بقيمة ٣0 ألف لرية 
عن كل يوم حضور إىل العمل. وإذا 
الثاني وصدر مبرسوم،  االتفاق  طبق 
ألجراء  املعيشة  غالء  تعويض  فإن 
بنسبة  وسطيًا  يكون  اخلاص  القطاع 
١0٢% أي أقّل بنحو سبعة أضعاف ما 
جيب أن حيصل عليه األجراء باالستناد 
من  واألنكى  التضّخم.  أرقام  إىل 
اليت  اهلزيلة  الزيادة  هذه  أن  ذلك، 
تقوم السلطة بتمنني األجراء بها، هي 
ممنوعة عن العاملني يف القطاع العام 

الذين يعّدون مبثابة أكرب اخلاسرين.
صفقة  شكل  على  االتفاق  جاء  وقد 
العمالي  االحتاد  رئيس  بني  عقدت 
غرفة  ورئيس  األمسر،  بشارة  العام 
التجارة والصناعة والزراعة يف بريوت 
وجبل لبنان حممد شقري. االتفاق أجنز 
اجتماع  من  أكثر  أيام يف  بضعة  قبل 
وبتوجيهات  الطرفني  بني  عقد  جانيب 
الرئيس نبيه بري. لكن االثنني كانا 
حباجة إىل منّصة إلعالن الصفقة، وال 
كل  على  االتفاق  يتم  مل  أنه  سيما 
التفاصيل، بالتالي طرحت فكرة عقد 
االقتصادي  اجمللس  مقّر  يف  اجتماع 
اجمللس  رئيس  تلقفها  واالجتماعي 
ملمثلي  خدمة  وقّدم  عربيد،  شارل 
إعالن  قناة  مبثابة  ليكون  السلطة 
إمنا  األمر  حصل  وبالفعل،  الصفقة. 
الذي يتضمن دعوة  الرمسي  بالشكل 
التفاصيل  على  وإطالعه  العمل  وزير 

املتفق عليها وإعالن األمر.
وألن االتفاق عبارة عن صفقة منجزة 
التوّصل  اللقاء يف  يتأخر  مسبقًا، مل 
إىل اتفاق وإعالنه. فهذه الصفقة ال 
ختتلف عن غريها من الصفقات اليت 
غالبًا يكون فيها العمال ضحايا التواطؤ 
بني قيادة االحتاد العمالي وأصحاب 
العمل، وشبه حياد وزارة العمل جتاه 
التعامل مع غالء املعيشة. لكن كيف 
توّصل اجملتمعون إىل االتفاق الثاني؟ 
علميًا  معطى  »اعتمدنا  بريم:  جييب 
للنقل،  الكيلومرت  كلفة  وهو  بسيطًا 
بإمكان  أنه  االعتبار  يف  األخذ  مع 
العمال التنقل بالفان أو السرفيسات 
بداًل من استخدام سياراتهم اخلاصة. 

إضافية! لرية  ألف   600 لألجور:  إضايف  ترقيع 
رضا صوايا

العامل  اهلدف أن نضمن قدرة وصول 
أما رئيس االحتاد العمالي  إىل عمله«. 
أن  األساسي  »مطلبنا  فيقول:  العام 
يكون بدل النقل ١50 ألف لرية عن كل 

يوم حضور«.
على  مبنية  وبريم،  األمسر  حسابات 
صرف  سعر  الرتفاع  بسيط  احتساب 
يف  تكمن  لكن  الدوالر.  مقابل  اللرية 
هذا االحتساب مشكلة أساسية، إذ إنه 
يعترب نقطة االنطالق املرجعية لالحتساب 
يف آذار املاضي حني كان سعر الدوالر 
٢٢ ألف لرية، وارتفع منذ ذلك الوقت 
لغاية اليوم بنسبة ٣5%، بالتالي فإن 
تساوي  لرية  ألف   600 بقيمة  زيادة 
لألجور  األدنى  احلّد  من   %٣5 تقريبًا 
الذي بلغ بعد الزيادة األوىل ٢ مليون 
املّتصلة  احلسابات  هي  كذلك  لرية. 
بزيادة بدل النقل واليت احتسبت على 
أساس سعر الصفيحة يف هذه الفرتة. 
وبدا كأن هذه احلسابات طوت صفحة 
كل ما سبق هذا التاريخ، بينما الفرتة 
التضّخم األكرب والتسارع  املطوية فيها 
انعكاسه  الصرف ويف  األكرب يف سعر 
على كل األسعار من سعر البنزين وسعر 
الكهرباء املنتجة بواسطة مولدات األحياء 

وأسعار املواد الغذائية وغريها.
قبة  حتت  للصفقة  احلوارية  الرتمجة 
إعالن  جتاه  أقّل شبهة  كانت  اجمللس، 
يشريا  أن  الطرفان  حاول  الصفقة. 
ما  كل  لكن  فعلي،  حوار  وجود  إىل 
قيل يدّل على بضعة مواقف وحمّفزات 
ولآلخرين.  ألنفسهم  البعض  خيلقها 
وزير العمل مصطفى بريم، شّدد على 
األيام ستخلق  »أي زيادة يف هذه  أن 
العامل  الشارع.  يف  إجيابية  صدمة 
أحد  بيشكرك«.  لرية  ألف  بتزدلو  إذا 
واضح  بصوت  لألمسر  قال  احلاضرين 
نتجادل  عم  »شو  استنكارية:  وبعبارة 
على ١00 ألف لرية؟«. حاضر آخر، قّرر 
إعادة القياس إىل آليات السوق: »شو 

عم نشرتي فجل؟«.
الذمم:  شراء  منطق  ساد  النهاية  يف 
»خلينا نعطي الناس دوزات وكل فرتة 
رح  مرة  فرد  زدناها  إذا  الدوز.  منزيد 
إذا  منعمل  لكذا شهر. شو  نزيد  نبطل 
صار الدوالر بـ 40 ألف؟«. هذه العبارات 
موثقة ومسّجلة، لكن ما قيل خارج هذه 
القاعة هو جمّرد تصرحيات وترمجة عملية 
وإعالمية ملا اتفق عليه سابقًا ونوقش 
ملّرة أخرية حتت قّبة اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي. وإعالن االتفاق رمسيًا حّدد 
يوم غد اجلمعة بعد اجتماع جلنة املؤشر 
رفع  مهمة  قانونًا  إليها  يعود  اليت 

املقّررات إىل جملس الوزراء.
جلنة  وجود  أصل  يلغي  االتفاق  وهذا 
بريد  ساعي  إىل  حيّوهلا  بل  املؤشر، 
ممثلي  بني  بالتواطؤ  متخّذة  لقرارات 
أصحاب العمل والعمال. وللمّرة الثانية، 
لن يتم أخذ رأي األعضاء التقنيني يف 
تدوين  جرى  أنه  صحيح  املؤشر.  جلنة 
تضّخم األسعار بنسبة 800% يف حمضر 
االجتماع األخري، إال أن االتفاق كان على 

ترقيع األجور.
أما دخول االتفاق حيز التنفيذ فيتطلب 
إقراره يف جملس الوزراء. ويبدو حبسب 
بريم أن دخول احلكومة مرحلة تصريف 
األعمال لن يشكل عائقًا وذلك »لوجود 
تعميم صادر عن رئاسة جملس الوزراء 
احلاالت  بعض  ويف  أنه  إىل  يشري 
املختص  للوزير  ميكن  وامللحة  الطارئة 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي  يعلم  أن 
للحصول على موافقة استثنائية. أيضًا، 
وعند  أنه  احلكومة  رئيس  وأعلن  سبق 
حكومة  دعوة  عن  يتوانى  لن  الضرورة 
بواجباتها  للقيام  األعمال  تصريف 
الصعب«.  الظرف  هذا  يف  خصوصًا 
جوال  مرسوم  سيصدر  املعنى  بهذا 

لغالء املعيشة.
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األسرتالي  الوزراء  رئيس  اعلن 
»تسوية  إجراء  ألبانيزي  أنتوني 
فسخ  بعد  فرنسا  مع  منصفة« 
من  أسطول  لشراء  عقدًا  بالده 
الغواصات اليت تعمل بالديزل.

التوّصل  أسرتاليا  أعلنت  فقد 
جمموعة  مع  ضخم  اتفاق  إىل 
لتعويضها  الفرنسية  »نافال« 
تارخيي  عقد  فسخ  قرار  عن 
الغواصات  من  أسطول  لشراء 

اليت تعمل بالديزل.
وأفاد رئيس الوزراء األسرتالي، 
الشركة  بأّن  ألبانيزي،  أنطوني 
»تسوية  الفرنسية وافقت على 
مليون   555 بقيمة  منصفة« 
دوالر  مليون   584( يورو 
فسخ  على  كتعويض  أمريكي( 
مليارات  قيمته  البالغة  العقد 

الدوالرات.

أسرتاليا متنح فرنسا تعويضاً مالياً لفسخها عقد 
شراء غواصات الديزل

على  الستار  االتفاق  ويسدل 
خالف قّوض العالقات بني كانربا 
وباريس على مدى عام تقريبًا، 
وذلك بعد فسخ رئيس الوزراء 
موريسون،  سكوت  األسرتالي 
بال  املاضي،  أيلول/سبتمرب  يف 
الفرنسي  العقد  إنذار،  سابق 
يتفاوضان  الطرفان  بقي  الذي 

عليه لسنوات.
وفاجأ موريسون باريس بإعالنه 
عن عقد سري لشراء غواصات 
أمريكية وبريطانية تعمل بالطاقة 
النووية، يف حتّول بالنسبة إىل 
بلد تعدُّ قدراته النووية الداخلية 

ضئيلة.
الرئيس  حفيظة  القرار  وأثار 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي 
علنًا  موريسون  اتهم  الذي 

»باخليانة«.

بني  العالقة  على  مجود  وطرأ 
عندما   أيار/مايو،  حتى  الطرفني 
وسط(  )يسار  ألبانيزي  انُتخب 

رئيسًا للوزراء.
يف  الغواصات  عقد  واعُترب 
احلثيثة  أسرتاليا  صلب مساعي 
العسكرية،  إمكانياتها  لتطوير 

يف مواجهة الصني.
ويرّجح أّن الغواصات اليت تعمل 
بالطاقة النووية ستمنح أسرتاليا 
خلسة  التحّرك  على  القدرة 
وتشّكل قوة مهمة ضد الصني، 
لكن ما زال غري واضح إىل أي 
حد ميكن اإلسراع يف تشغيلها.

وعلى األرجح، لن يبدأ استخدام 
أو  األمريكية  الغواصات  أوىل 
الربيطانية قبل عقود، ما خيّلف 
فجوة يف إمكانيات أسرتاليا اليت 

يعدُّ أسطوهلا احلالي متقادمًا.

البانيزي
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يعاني لنظام الصحي يف الوالية 
من ضغط كبري مما تسبب يف 
غري  االختيارية  اجلراحات  تعليق 

العاجلة.
يواجه  حديثة  لبيانات  ووفقا 
ويلز  ساوث  نيو  يف  املرضى 
لسيارات  أطول  انتظار  فرتات 
أقسام  يف  والرعاية  اإلسعاف 
الوالية  تواجه  حيث  الطوارئ 
متغري  مواجهة  يف  صعوبات 
املعروف   19 كوفيد  فريوس 

باسم أوميكرون.
وقالت الرئيسة التنفيذية ملكتب 
معلومات الصحة الدكتورة ديان 
الفرتة  »شهدت  واتسون: 
تعليًقا  مارس  إىل  يناير  من 
واستئناًفا الحًقا لبعض العمليات 
العاجلة  غري  االختيارية  اجلراحية 

وختفيف قيود الصحة العامة«.
توجه حوالي 735  ألف شخاص 
الطوارئ خالل هذه  أقسام  إىل 
يف   2.8 قدره  باخنفاض  الفرتة 
املائة عن فرتة ما قبل اجلائحة 
يف عام 2019 ولكنه أعلى بكثري 
من املستويات اليت كانت عليها 

قبل مخس سنوات.
اإلمجالي  العدد  اخنفض 
لألشخاص الذين مت إدخاهلم إىل 
املستشفى من قسم الطواريء 

مرضى يف نيو ساوث ويلز ينتظرون 
أكثر من 18 ساعة يف الطوارئ واستجابة 

اإلسعاف هي األبطأ منذ 2010

عن  املائة  يف   15.6 بنسبة 
مستويات ما قبل اجلائحة وكان 
هؤالء األشخاص عموًما ينتظرون 

وقًتا أطول.
انتظر ربع املرضى أربع ساعات 
من  واحد  وانتظر  أقل  أو  فقط 
ساعة   18 من  أكثر  عشرة  كل 
و29 دقيقة يف قسم الطواريء 
 24 و  ساعة   13 من  ارتفاًعا   -

دقيقة قبل الوباء.
مت إجراء حوالي 327 ألف استجابة 
من قبل سيارات اإلسعاف خالل 
هذه الفرتة بزيادة 6.1 يف املائة 

عما قبل اجلائحة.
سيارات  على  الطلب  تزايد 
على  مطرد  بشكل  اإلسعاف 
املاضية  اخلمس  السنوات  مدى 

قياسي  لعدد  االستجابة  ومتت 
األولوية  ذات  احلاالت  من 

القصوى.
استغرقت سيارات اإلسعاف 8.8 
املكاملات  إىل  للوصول  دقيقة 
يف  القصوى  األولوية  ذات 
فرتة  أطول  املتوسط   وهي 

استجابة منذ عام 2010.
مت الوصول إىل 60.2 يف املائة 
فقط من الردود على املكاملات 
ذات األولوية العالية يف غضون 
عشر دقائق قياسية وهي أقل 

نتيجة منذ عام 2010.
وصول  املتوسط   استغرق  يف 
دقيقة   15.7 اإلسعاف  سيارة 
أبلغ  انتظار  فرتة  أطول  وهي 

عنها مكتب معلومات الصحة.

لألجور  األدنى  احلد  رفع  سيتم 
 20.33 من  للساعة  دوالر   1.05
يوليو،   1 من  اعتبارًا  دوالر 
ليصبح   5.2% نسبتها  بزيادة 

21.38 دوالر للساعة.
العمل  مفوضية  أعلنت  فقد 
سيستفيد  قرارها  إن  العادل 
عامل  مليون   2.7 من  أكثر  منه 

أسرتالي
يستفيد العاملون بنظام املكافأة 
%4.6 يف ظل  بنسبة  زيادة  من 
تراجع يف األجور احلقيقية - وحبد 
أدنى 40 دوالر كزيادة أسبوعية 
للعمال الذين يتقاضون مكافأة 
يف  دوالر   869.60 عن  تقل 

األسبوع.
العادل  العمل  مفوضية  وقالت 
إن قرارها سيشمل أكثر من 2.7 

مليون عامل أسرتالي.

أنتوني  الوزراء  رئيس  وجعل 
ألبانيزي رفع احلد األدنى لألجور 
يف صميم محلته االنتخابية عندما 
 5.1% بنسبة  األجور  لزيادة  دعا 

على األقل ملواكبة التضخم.
جمموعات  بعض  وانتقدت 
مشرية  األجور،  زيادة  األعمال 
إىل أن سلسلة التوريد وضغوط 

التكلفة جتعلها غري مستدامة.
رئيس  روس،  إيان  وقال 
إن  العادل،  العمل  مفوضية 
ارتفاع تكاليف املعيشة يضغط 
األجور  العمال ذوي  بشدة على 

املنخفضة.
أن  ندرك  »حنن  روس:  وقال 
األجور املنخفضة معرضة للخطر 
ارتفاع  سياق  يف  جدي  بشكل 

التضخم«.
العمل  سوق  إن  روس  وقال 

الكفاية  فيه  مبا  قوي  احلالي 
األجور  لزيادة  يكون  لن  حبيث 
على  كبري«  سليب  »تأثري 

االقتصاد.
من  لضغوط  ألبانيزي  وتعرض 
يف  املعيشة  أعباء  ختفيف  أجل 
وزيادة  الكبري  التضخم  ظل 
أسعار الفائدة واالرتفاع الشديد 

يف أسعار البنزين والطاقة.
أن  االحتياطي  البنك  ويتوقع 
االرتفاع  يف  التضخم  يستمر 
عيد  حبلول   7% إىل  ليصل 
من  ملزيد  وخيطط  امليالد، 

الزيادات يف أسعار الفائدة.
مزيد من األمل ينتظر األسرتاليني 
حيث  أيلول/سبتمرب،  شهر  يف 
من املقرر أن ينتهي التخفيض 
على  سنت   22 بنسبة  املؤقت 

ضريبة الوقود.

زيادة احلد األدنى لألجور بنسبة 5.2% ومليونا 
أسرتالي من املستفيدين

تعليق سوق الكهرباء الوطين األسرتالي ألول مرة:
إىل أين تتجه أزمة الطاقة اليت تعصف بالبالد؟ 

مت  اإلطالق  على  مرة  ألول 
الوطنية  الكهرباء  سوق  تعليق 
الشركة  قالت  حيث  األسرتالية 
أصبح  إنه  للسوق  املشغلة 
ضمن  العمل  املستحيل«  »من 

القواعد.
سوق  تشغيل  شركة  قالت  فقد 
الطاقة األسرتالية )AEMO( يف 
مذكرة اصدرتها إنها علقت سوق 
الكهرباء الفوري يف نيو ساوث 
ويلز وكوينزالند وجنوب أسرتاليا 
وتسمانيا وفيكتوريا حتى إشعار 

آخر.
الواليات  حتذير  بعد  ذلك  جاء 
التيار  انقطاع  من  الشرقية 
هذا  سابق  وقت  يف  الكهربائي 

األسبوع.
الرئيس  ويسرتمان  دانيال  قال 
 :AEMO للمشغل  التنفيذي 
األيام  يف  الوضع  شكل  »لقد 
الطاقة  لصناعة  حتديات  األخرية 
السوق  بأكملها وسيؤدي تعليق 
خالل  العمليات  تبسيط  إىل 
سلسلة  عرب  الكبرية  االنقطاعات 

إمداد الطاقة«.
تاريخ  كامل يف  تعليق  أول  إنه 
بدأ  الذي  الوطنية  الطاقة  سوق 
يف عام 1998 ويعين أن املشغل 

توجيه  على  السيطرة  سيتوىل 
اإلمدادات من مولدات الطاقة إىل 

شبكة كهرباء الساحل الشرقي.
أسعار  أيًضا  املشغل  وسيحدد 

الطاقة لكل والية يف السوق.
الطاقة  مولدات  هو  آخر  عامل 
إمدادات  عادة  توفر  اليت   -
قدرة  تكون  عندما  احتياطية 
اإلنتاج منخفضة - االنسحاب من 
شركة  فرضت  أن  بعد  السوق 
 300 قدره  أقصى  حًدا   AEMO
على  ساعة   / ميغاواط   / دوالر 

أسعار السوق.
أستاذة  هيبورن  سامانثا  وقالت 
قانون الطاقة يف جامعة ديكني: 
كال  من   ، احلكومة  خطأ  »هذا 
اجلانبني، لرفضها تنفيذ سياسة 

احلجز احمللي«.
»إنه ألمر مثري للسخرية متاًما أنه 
للسوق  محاية  آلية  لدينا  ليس 
معني  جبزء  حتتفظ  اليت  احمللية 
مرة  شرائه  إىل  نضطر  ال  حتى 
أخرى بسعر 80 ضعًفا حتى يتمكن 
جتار التجزئة من الشراء وحتقيق 
أرباح بشكل واقعي من األعمال 

اليت يديرونها ».
السوق  جتميد  إن  هيبورن  قالت 
معرفة  حتاول   AEMO أن  يعين 
ما إذا كانت ستستمر يف فرض 

حدود قصوى لألسعار.
التجميد  من  »اهلدف  وأضافت: 
كيفية  على  والعمل  حماولة  هو 
الوطنية  الكهرباء  قواعد  تنفيذ 

بطريقة منطقية«.
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ترسيم  ملف  يف  األمريكي  مسع  عمليًا، 
وفلسطني  لبنان  بني  البحرية  احلدود 
طول  بعد  هوكشتني،  عاموس  احملتلة 
انتظار، اجلواب اللبناني على اقرتاحه الذي 
قّدمه يف شباط املاضي باخلط احلدودي 
مالحظات  »تضّمن  اجلواب  معّداًل.   23
واآلن،  بديل.  طرح  مبثابة  وتعّد  عقالنية 
لنبين  اإلسرائيلي  اجلواب  ينتظر  حنن من 
قالت  ما  حبسب  مقتضاه«  الشيء  على 
هوكشتني  لقاءات  على  مّطلعة  مصادر 
توافق  أن  إىل  الفتة  أمس،  بريوت  يف 
»زاده قوة  الثالثة على املوقف  الرؤساء 
عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد  موقف 
بالوقوف وراء قرار السلطة السياسية«، 
علمًا بأن القائد عّمم على كل العسكريني، 
يف اخلدمة واملتقاعدين، عدم تناول ملف 

الرتسيم إعالميًا.

ميسم رزق

أيام، رأى رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل أن »توقيع 
اخلط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض، وتوقيعه حيصل عند 
أن هناك  الـ 29 يعين  نوّقع خط  احلافة. عندما  الوصول إىل 
مواجهة سياسية إعالمية وقد تكون عسكرية«. معنى الكالم هو 
أّي مواجهة عسكرية ال حيتملها  الرتاجع عن اخلط 29 لتفادي 
البلد، ولذا فإن الطرح البديل يقول بـ«اجتماع احلكومة وتعديل 
 1430 ُيضيف  لن  فلبنان  تعديالت.  مع  لكن   ،6433 املرسوم 
كيلومرتًا مربعًا إضافية إىل الـ 860، لكنه سيحّدد خطًا جديدًا 
ينطلق من الناقورة، أي اخلط 23 ويتوّسع فيضّم حقل قانا، ثم 
ميتّد جنوبًا ليضيف مساحة قليلة، لكنها لن تالمس اخلط 29. 
أي أن لبنان سيحدد مساحة جديدة متنازعًا عليها بني اخلطني 

23 و29 ال تتضّمن حقل »كاريش«.
يوم الثالثاء املاضي أيضًا، كان مّثة حرص على التأكيد أمام 
هوكشتني على التمّسك مببدأ التفاوض غري املباشر، وهو ما 
مسعه يف عني التينة خالل لقائه رئيس جملس النواب. وهذا 
ما يفّسر البيان الذي خرج منها بعد ُمغادرة الزائر األمريكي، 

وكان مّحال أوجه. 
إذ قال البيان إن بري أكد أن »اتفاق اإلطار يبقى األساس 
واآللية األصلح يف التفاوض غري املباشر استنادًا اىل النصوص 
الواردة فيه واليت تدعو اىل استمرارية اللقاءات، وصواًل اىل 
دون  من  احلدود  ترسيم  اىل  تفضي  واليت  املرجّوة  النتائج 
املساس حبق لبنان باحلفر وال سيما البلوك الرقم 9 الذي سبق 
أن لّزم«، الفتًا اىل أن ما جيري اآلن »خمالف لالتفاق من جهة، 
وحيرم لبنان من حقوقه يف وقت يسمح فيه للكيان اإلسرائيلي 
باالستخراج واالعتداء، األمر الذي يعّرض السالم يف املنطقة 

ويفاقم من خطورة األوضاع«.
سرعان ما طرح البيان عالمات استفهام حول ما إذا كاَن من 
كان  إذا  وما  واحلكومة،  اجلمهورية  رئيَسي  مع  التوافق  خارج 

هناك مستجّد سليب يف الزيارة؟

  استفسر هوكشتني عن كالم نصر اهلل ومدى جديّة حزب اهلل 
واستعداده لتنفيذ تهديداته

تؤكد مصادر قريبة من عني التينة أن »كالم رئيس اجمللس 
يعين أن ما يقوم به الوسيط حاليًا خيالف اتفاق اإلطار الذي 
كان  »بري  إن  مضيفة  األمريكيني«،  مع  إليه  التوصل  جرى 
يقصد العودة إىل هذا االتفاق يف حال موافقة اإلسرائيليني 
العدّو  جتاوب  وإذا  لبنان.  مطالب  على  موافقتهم  عدم  أو 
اإلسرائيلي، فإن االتفاق املقبل سيوّقع يف الناقورة عرب وفد 
لبناني جديد جيري تشكيله ومبفاوضات غري مباشرة، ويف حال 
الرفض مُيكن العودة إىل طاولة الناقورة الستئناف املفاوضات 

غري املباشرة برعاية أممية ووساطة أمريكية«.
يف غضون ذلك، استمّرت مزايدات »نواب التغيري« الذين التقوا 
هوكشتني للتأكيد على حق لبنان يف اخلط 29 وضرورة الضغط 
على »إسرائيل« للرتاجع عن العمل يف هذه املنطقة، علمًا بأن 
جزءًا من احلملة اليت انطلقت بعد وصول السفينة اليونانية إىل 
حماذاة اخلط 29، كانت تستهدف توريط حزب اهلل يف حرب 
ومن ثم إحراجه باتهامه بتوريط لبنان فيها. إال أن إعطاء هذه 
احلملة نتائج عكسية ومنحها املقاومة غطاًء للرّد على أي اعتداء، 
دفَع ببعض املعارضني إىل مراجعة حساباتهم، كما فعل رئيس 
حزب »الكتائب« سامي اجلميل الذي هاجم »التغيرييني« من 
دون أن يسّميهم، مشريًا إىل أن »الفوضى امتّدت إىل ملف 
الرتسيم مع تعّدد املفاوضني، ما اضطّر هوكشتني إىل توزيع 
أن  معتربًا  املعنّيني«،  غري  املسؤولني  من  باقة  على  زياراته 

»املزايدات يف الوطنية باتت مرفوضة«.

لبنان مالحظات  على  العدّو  يوافق  إذا مل   29 والـ   23 الـ  بني  جديد  خّط   

كاماًل قانا  واحدًا:  جواباً  مسع  هوكشتني   

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 

ومل يكن عابرًا، يوم الثالثاء املاضي، تزامن زيارة هوكشتني 
مع حتليق الطريان امُلعادي على علّو منخفض فوق قرى اجلنوب 
وخرقه جدار الصوت. ومهما تكن دوافع العدو من وراء هذا 
»االستعراض«، تبقى رغبة »تل أبيب« يف تكريس »اهلدنة« 
على احلدود وحتصينها بالتفاوض هي الطاغية، وخصوصًا أن 
الغازي   - النفطي  املشروع  ملواكبة  التفّرغ  إىل  حيتاج  العدو 
السياق، كان الفتًا  األوروبيني. ويف هذا  ُيهندسه مع  الذي 
استفسار هوكشتني عن كالم األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل اخلميس املاضي ومدى جدّية احلزب واستعداده 
لتنفيذ تهديداته، وفق ما نقلت مصادر بارزة مّطلعة على أجواء 

االجتماعات.
»الضيف« األمريكي، الذي استهّل يومه بصورة وتغريدة عرب 
حسابه على »تويرت« قائاًل: »صباح اخلري بريوت. منظر رائع 
لالستيقاظ من مقر السفارة األمريكية«، استأنف لقاءاته جبولة 
على الرؤساء: ميشال عون، نبيه بري وجنيب ميقاتي، ووزير 
مع  مبقابلة  وختمها  اجليِش،  وقائد  بوحبيب  اهلل  عبد  اخلارجية 
قناة »احلرة«  )ُوّزعت مقتطفات منها مساء الثالثاء املاضي( 
قال فيها »جئت لالستماع إىل ردود الفعل حول االقرتاحات 
السابقة، وما مسعته مفاده أن اخليار احلقيقي ملستقبل لبنان 
هو أن حل األزمة االقتصادية يرتبط بشكل وثيق مبلف النفط«. 
أما »اخلرب السار« فهو »أنين وجدت إمجاعًا أكرب حول الرسالة، 
اليت تشّكل  األفكار  قّدموا بعض  للزيارة، وقد  جّديًا  وإعدادًا 

أسس مواصلة املفاوضات والتقدم بها«. 
فما الذي مسعه الضيف األمريكي من الرئيس عون يف االجتماع 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  املدير  حضره  الذي 
والسفرية  بوصعب  إلياس  النواب  جملس  رئيس  ونائب 
األمريكية دوروثي شيا؟ وهل هناك فعاًل موقف لبناني موّحد؟

حبسب مصادر رفيعة املستوى، مُيِكن اختصار املوقف اللبناني 
فق عليه قبل جميء هوكشتني على النحو اآلتي: الذي اتُّ

- إقرار لبناني بدميومة الدور األمريكي كوسيط يف املفاوضات 
غري املباشرة.

- عدم تطّرق أي من الرؤساء الثالثة إىل اخلط 29.
- يرى لبنان أن اخلط 23 هو اخلط احلقوقي مع احلصول على 
حقل قانا كاماًل. أي أن اخلط املرسوم سيكون معكوفًا جنوب 

اخلط 23 ليضّم كل حقل قانا، ثم يعود ويستقيم جمددًا.
- يطلب لبنان من »إسرائيل« وقف كل األعمال يف املنطقة 

احلدودية إىل حني حصول االتفاق.
- يف حال موافقة »إسرائيل« على ذلك، وبسبب عدم وجود 
غري  حمادثات  الناقورة يف  يف  االتفاق  توقيع  جيري  حكومة، 
مباشرة يتواّلها األمريكي برعاية األمم املتحدة وحبضور الوفدين 
بعد  أو  يتفاوضان سابقًا،  كانا  اللَذين  واإلسرائيلي  اللبناني 

تأليف وفد جديد.
بأن  األجنبية  للشركات  السماح  يتّم  االتفاق،  توقيع  حتى   -

ُتباشر عملها يف البلوكات غري املتنازع عليها.
لكنه  الطرح،  جتاه  مرونة  أي  ُيظِهر  مل  هوكشتني  أن  األكيد 
ليعرض  العدو  كيان  سيزور  أنه  أّكد  وهو  أيضًا.  يرفضه  مل 
تتقّرر  عليه  وبناًء  مقبواًل،  كاَن  إن  ويرى  اللبناني  املوقف 
اخلطوات الالحقة. ورغم ما قاله عن أنه مل حيِمل أّي طروحات 
جديدة معه، »قام بعملية جّس نبض جديدة إلمكان العمل يف 
البلوكات املشرتكة«، وهو ما سبَق أن طرحه يف زيارات سابقة 
عن إمكانية جتاهل اخلطوط والذهاب مباشرة إىل تقاسم الثروة، 

لكنه »مسع بأن الطرح غري مقبول سياسيًا«.
ما مل ُيعرف بعد هو اخلطوة اليت سيتخذها لبنان يف حال عدم 
استجابة »إسرائيل« ملطلبه. يف مقابلة له عرب قناة »lbci« منذ 

داالتي ونهرا

ُتزعج القاضية غادة عون كثريين. ال ُتشبه »سّيدة بعبدا« أحدًا 
من القضاة يف »رومانسيتها« و«أحالمها« بلبنان أكثر عدالة، 
أقّله يف طريقتها بالتعبري عن ذلك. متطرفة يف قناعاتها، وال 
الذين  املصرفيني  ومتقت  والنفوذ،  املال  أصحاب  تستسيغ 
حتّملهم مسؤولية سرقة أموال اللبنانيني... تكره رياض سالمة 
الذي غّطى نهب شعب بأكمله مبقدار ُكرهها للقضاة املستزملني 
لدى السياسيني، وهو ما يستفّز هؤالء ويفضح ختاذهلم ويثري 

نقمتهم... إىل حد التشكيك يف أهليتها.
وألن استدعاء عون إىل التفتيش القضائي وإحالتها إىل جملس 
تأديب القضاة مل يأتيا بنتيجة ومل خيّففا من اندفاعها، خرج 
خالل  عبود،  سهيل  القاضي  األعلى  القضاء  جملس  رئيس 
أهلّية  بـ«نغمة« جديدة تشّكك يف  أيام،  اجتماع اجمللس قبل 
القاضية عون لتوّلي منصبها. عبود، »راعي االنقسام الطائفي 
يف العدلية« بعد انفجار املرفأ، والطامح بالوصول إىل سدة 
الرئاسة، والذي يعيش القضاة يف ظّله أسوأ أيامهم، اقرتح 
القاضي  جانب  إىل  القضائي  السلك  من  عون  القاضية  طرد 
شادي قردوحي النقالبهما على الصورة املكّرسة عن »القاضي 
الصمت  كان  ولو  حتى  التحّفظ«،  »موجب  وفق  الصامت« 
ختاذاًل. لذلك، ال ميكن مثاًل أن يهضم »ديناصورات« القضاء 
منشورًا لـ«القاضي الثائر شادي قردوحي« ينتقد فيه »بعض 
تبعًا ملعايري  السياسية  السلطة  العليا املعّينني من  السلطات 
مناطقية وحزبية وتبعية مباشرة وغري مباشرة« مّمن مشروعهم 
»محاية أهل السلطة واملصارف وحاكم مصرف لبنان وقمع كل 

قاض حر«.

    أقصى ما يمكن أن يفعله املجلس هو اإلحالة على التفتيش القضائي 
وال يمكن استباق التحقيق بالحديث عن عدم أهليّة قاٍض

عبود وهو أكثر من حترجهم عون واملشكوك أساسًا يف أهلّيته 
لتوّلي منصبه حبكم عدم حياديته وطموحاته، رأى ومعه عدد 
من أعضاء اجمللس أن عون وقردوحي »ال يصلحان ألن يكونا 
التفتيش  هيئة  من  بالطلب  اقرتاح  تداول  وجرى  قاضيني«، 
القضائي إعداد تقرير يف »التجاوزات اليت ارتكباها«، وإرساهلا 
لـ«عدم  العمل  عن  بوقفهما  عليه  واالقرتاح  العدل  وزير  إىل 
اجمللس  يف  حادًا  انقسامًا  أثار  الطرح  هذا  أن  إال  األهلية«. 
النقاش يف  ارتفعت معه األصوات، قبل االتفاق على جتميد 

هذا األمر.
القضاء  جمللس  ميكن  »ال  أنه  لـ«األخبار«  أّكد  حقوقي  خبري 
األعلى اختاذ قرار كهذا«، الفتًا إىل أن »أقصى ما ميكن أن 
يفعله اجمللس هو »اإلحالة على هيئة التفتيش القضائي إلجراء 
أهلّية  عدم  عن  باحلديث  التحقيق  استباق  ميكن  وال  حتقيق. 

قاٍض«!

يقرتح  القضاء  جملس  رئيس 
عون  غادة  القاضية  طرد 

األهلّية« لـ»عدم 
رضوان مرتضى

القاضي سهيل عبود

القاضي غادة عون
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مل حيتج السيد نصراهلل يف خطابه إىل بذل كثري من اجلهود، 
إلظهار السبب الرئيس، الذي يشرح موقف املقاومة الرافض 

لقيام »إسرائيل« باستخراج الغاز من املنطقة اجلنوبية.
مل يكن خطاب األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن نصراهلل 
األخري عاديًا، حني تكلم عن موقف املقاومة وخياراتها يف 
مواجهة ما تقوم به، أو ما تعد له »إسرائيل«، من إجراءات 
»كاريش«  حقل  من  الغاز  الستخراج  تقنية،  وغري  تقنية 
البحري احلدودي بني لبنان وفلسطني احملتلة. هذا احلقل 
قد يصبح قريبًا، األشهر عامليًا من دون منازع، مع إمكان 
تطّور األحداث يف حميطه القريب والبعيد أيضًا، وخصوصًا 
أنه يواكب هذه األيام أزمة غاز وطاقة عاملية، على خلفية 
احلرب يف أوكرانيا وتبعاتها املهولة، لناحية جنون أسعار 
الطاقة والتضّخم املتسارع يف أغلب الدول، وما ميكن أن 

يرتبط بها من أزمات غذاء عاملية.
للكلمة من  ما  استثنائيًا بكل  لقد كان خطابًا  الواقع،  يف 
معنى، إذ سوف ُيبنى عليه كثري من النقاط املفصلية، على 
صعيد لبنان و »إسرائيل« واملنطقة واإلقليم، ورمبا على 
الصعيد الدولي... وذلك نظرًا إىل ما تضّمنه من إشارات 

لـ«إسرائيل«؟ خيارات  أي  اخلطوط..  ومعادالت  اهلل  حزب 
شارل أبي نادر
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مل تستجب السفينة وتنسحب أو مل تستجب »إسرائيل« لسحبها، 
إىل مستوى أكثر تأثرًيا، قد يصل إىل العاملني والبحارة أنفسهم، 
بهدف منعها من متابعة أعماهلا ودفعها إىل االنسحاب جنوبًا، مع 
نوعية  - حبر،  إطالق صواريخ ساحل  إىل  اإلجراءات  تطّور  إمكان 
ودقيقة، ال ضرورة لذكر مميزاتها اليت تعرفها »إسرائيل« جيدًا 

منذ عدوان متوز 2006.
هو  أمامها  احتمااًل  اخليارات  أكثر  فلعل  »إسرائيل«،  لناحية  أما 
لديها  وهي  بتاتًا،  آمنة  غري  أصبحت  اليت  األعمال،  عن  الرتاجع 
مروحة واسعة لتغطية هذا الرتاجع لكي ال تظهر منكسرة معنويًا، 
تبدأ برمي املوضوع على السفينة، اليت سوف تنسحب خوفًا على 
عماهلا ومنشآتها التشغيلية، على أساس أنها غري مستعدة لتتعّرض 
للخطر والعمل يف ظروف غري مؤاتية من الناحية األمنية والعسكرية، 
ثم تذهب »إسرائيل« إىل الرتاجع اجلزئي، معلنًة وقف العمل يف 
املتنازع عليها، مع  املتنازع عليها، وغري  »كاريش«،  كل جهات 
تدّخل  بعد  املفاوضات،  نتيجة  انتظار  يف  مكانها  السفينة  بقاء 
إىل  قريبًا  القدوم  نيته  أعلن  الذي  األمريكي هوكشتني،  املوفد 

لبنان حملاولة العثور على حل مالئم.
فهي  حساسية،  األكثر  »إسرائيل«  خيارات  مرحلة  خص  وفيما 
ووقف  السفينة  بسحب  القبول  وعدم  االنصياع  رفضها  من  تبدأ 
املواجهة  مرحلة  إىل  انتقلنا  إننا  القول  ميكننا  وهنا  األعمال، 
واالشتباك لكون املقاومة لن ترتاجع أمام هذه احلال من الرفض 
والتعّنت اإلسرائيلي، وستبدأ عملها العسكري احلّساس واملختلط 
ويف  معًا،  االثنني  أو  الصواريخ  وإطالق  املسرّيات  إطالق  بني 
حالة الدخول يف تلك املواجهة، لن تكون خجولة، إذ من املفرتض 
لن  الذي  االشتباك،  مستوى  وعلى  حامسًة،  تكون  أن  حينذاك 
حينئذ  تنسحب  سوف  اليت  املدنية،  السفينة  على  حتمًا  يتوقف 
وقطع  إىل سفن  ميتّد  بل سوف  املواجهة،  نشوب  بعد  ومباشرة 
احلماية والتدخل اليت سوف يشركها العدو حتمًا يف بقعة االشتباك 

وحميطها القريب واملتوسط.
يف هذه احلالة، اليت سوف نصل إليها حتمًا بعد أن تؤّكد »إسرائيل« 
التحدي،  متابعة  ماضية يف  وبأنها  األعمال  بوقف  تقبل  لن  أنها 
يصبح واردًا، وبنسبة كبرية، توّسع وتدحرج املواجهة إىل احلدود 
استهداف  إىل  تعمد  »إسرائيل« سوف  أن  الطبيعي  الربية، ومن 
عاجل ألهداف معّدة سلفًا، تشكل أفضلية أوىل يف بنك أهدافها 
اجلاهز يف لبنان، يف مقابل إجراء مماثل للمقاومة، لن يقتصر أيضًا 
على مناطق أو مواقع حدودية مباشرة داخل اجلليل أو أبعد قلياًل، 
بل سوف يكون مناسبًا ومتوائمًا مع مسار االستهداف اإلسرائيلي، 
وبني االستهداف اإلسرائيلي القاسي للبنان، واالستهداف الدقيق 
واملوجع من قبل املقاومة للعمق اإلسرائيلي، سوف ندخل يف أتون 
املواجهة الواسعة الشاملة، اليت كان اجلميع حتى اآلن يتهّرب منها 

أو يتجّنب الدخول فيها.
وبينما تبقى حماذير هذه املواجهة قائمة وبقوة، نظرًا إىل ما حتمله 
من تبعات مدّمرة وواسعة، ظّلت »إسرائيل« ختشى الوصول إليها 
حتى ما قبل األمس أو قبل اخلطاب الفصل لألمني العام حلزب 
اهلل، حيث كانت نسب وقوع هذه املواجهة وعدم وقوعها متساوية، 
وميكننا القول، وبكل حذر وخشية، بوجود مسار االشتباك البحري 
املعقد -كما يبدو- وبوجود العناد اإلسرائيلي واإلصرار على متابعة 
حاليًا،  والدولية  اإلقليمية  األجواء  وحساسية  خطر  ومع  األعمال، 
واملواجهة  األمور  لتدحرج  مؤاتية  تبدو  األجواء  إن  القول  ميكننا 
فلسطني  داخل  بقوٍة  املعقد  املوقف  عن  فضاًل  وهذا  الواسعة، 
و«إسرائيل«  إيران  بني  املسبوق  غري  التوتر  ومستوى  احملتلة، 
الذي تطّور إىل مواجهات عدة مباشرة، حصلت عمليًا، بشكل علين 
أو بصورة خمفية، إىل تأزم مسار االتفاق النووي مع إيران كما 

يبدو.
مع كل ذلك، أصبح من املمكن القول: إّن نسبة حدوث مواجهة 

واسعة يف املنطقة بدأت تتغلب على نسبة انتفاء حصوهلا.

واضحة، وضع السيد من خالهلا النقاط على احلروف، لناحية موقف 
املقاومة وما تنوي عمله، تبعًا للمسار الذي ميكن أن يأخذه هذا 
املوضوع من جوانبه كافة، وخصوصًا ما يتعّلق منه مبا ميكن أن 
تقدم عليه »إسرائيل« أيضًا، كفعٍل بداية، وكرد فعل على رد 

املقاومة الحقًا.
من  كثري  بذل  إىل  خطابه  يف  نصراهلل  السيد  حيتج  مل  بداية،   
املقاومة  موقف  يشرح  الذي  الرئيس،  السبب  إلظهار  اجلهود، 
اجلنوبية  املنطقة  الغاز من  باستخراج  »إسرائيل«  لقيام  الرافض 
لبنان،  مع  عليها  متنازع  غري  عمليًا  وهي  »كاريش«،  حقل  ومن 
تعمل،  مل  أنها  إعالن  إىل  »إسرائيل«  مسارعة  من  الرغم  وعلى 
الواقعة  »كاريش«،  من  عليها  املتنازع  املنطقة  يف  تعمل  ولن 
مل  مفتوح  تفاوض  موضوع  زالت  ما  إنها  إذ   ،29 اخلط  مشال 
حيسم حتى اآلن. ولكن بالنسبة إىل السيد نصراهلل، األمر حمسوم، 
فاحلقل ميتّد إىل مشال اخلط 29 وإىل جانبه، والغاز فيه يشكل 
كتلة واحدة مرتابطة، فيكون هذا العمل اإلسرائيلي على مستوى 
يستوجب  ما  وحقوقه،  لبنان  سيادة  على  العناصر  كامل  اعتداء 
تاليًا ردًا مالئمًا، استنادًا إىل قواعد االشتباك القائمة بني املقاومة 
و«إسرائيل«، واليت جرى إثباتها يف مسار طويل من املواجهات 

واحلوادث السابقة.
حساسية املوضوع تكمن يف اجتاهني األول: أن املقاومة ال ميكن 
أن ترتاجع عن موقفها الواضح ومعارضتها لألعمال اإلسرائيلية، 
خصوصًا  استخراجًا،  أو  تنقيبًا  األعمال،  هذه  توصيف  كان  مهما 
أن السيد نصراهلل كان واضحًا وحامسًا كالعادة، والعدو أكثر من 
اهلل،  العام حلزب  لألمني  مواقف كهذه  اجِلّدة يف  مفاعيل  يعرف 
بهذه  ترتاجع  أن  ميكنها  ال  أيضاً،  »إسرائيل«  أن  هو  والثاني: 
السهولة وتسحب السفينة وتوقف األعمال يف منطقة حبرية، كانت 
والتقنية،  القانونية،  النواحي  من مجيع  منذ سنوات،  أعدتها  قد 
أنها  أن رأت  بعد  والفنية، واجلغرافية، واالقتصادية والتجارية، 
ليست موضع نزاع مع لبنان، الذي كان قد حّدد مناطقه البحرية 
إىل  األصول  املرسل حبسب   6433 املرسوم  ودوليًا، عرب  رمسيًا 
األمم املتحدة عام 2011، معتربًا اخلط 23 )مشال اخلط 29 ومشال 

حقل »كاريش«( حدودًا جنوبية ملياهه االقتصادية اخلالصة.
إنطالقًا من هذه احلساسية املزدوجة بعد هذا اخلطاب املفصلي، يف 
موقف املقاومة من جهة، ويف موقف »إسرائيل« من جهة أخرى، 
كيف ميكن حتديد مروحة اخليارت لكل طرف؟ وهل ميكن أن نستنتج 
أن األمور ستكون مضبوطة وحمكومًة ببضعة تقييدات وخطوط محر، 
أم أن األمور سائرة حنو تصعيد غري بسيط، قد حيمل تغيريًا جذريًا 
للستاتيكو أو الوضع القائم منذ عدوان متوز 2006، ويظهر هذا 
التغيري على شكل مواجهة حمدودة - رمزية أو عنيفة- أو حنن أمام 
احتمال كبري ملواجهة واسعة، قد تتجاوز موضوع احلدود البحرية 
احملتلة،  فلسطني  مع  لبنان  حدود  وتتجاوز  و29،   23 واخلطني 
ليكون مسرحها املنطقة برمتها، من إيران والعراق واليمن وسوريا 

إىل لبنان وفلسطني احملتلة، على األقل.
يف  العمل  من  العدو  منع  الرئيس  هدفها  اليت  املقاومة  لناحية 
»كاريش« )مشاله أو جنوبه(، ومنعه من استخراج الغاز مثة خيارات 
معارضة  وإعالن  اإلنذار  باخلطاب،  بدأت  أو  تبدأ  عديدة،  متدّرجة 
العمل، وهذه خطوة أوىل جاّدة، حتمل عناصر أساسية من التحذير، 
مبجرد أنها صدرت عن األمني العام حلزب اهلل، لتتصاعد الحقًا حنو 
إجراءات عملية يسرية، كإطالق نار ترهييب خفيف قرب بقعة عمل 
خاصة،  حبرية  وحدات  عناصر  يد  على  باور«،  »إنرجني  السفينة 
متلك وسائل عدة للوصول بنجاح وبسرية إىل تلك البقعة، وميكن 
أن تتصاعد هذه اإلجراءات بعد مراقبة رد فعل العدو، إىل رفع 
مستوى التدخل بطائرة أو طائرات مسرّية عدة، تستهدف مباشرة 
إحدى  أو تستهدف  السفينة يف رسالة واضحة،  مكانًا قريبًا من 
أو غري حمِدثٍة أضرارًا، وأيضًا  زوايا السفينة بطريقة غري مؤذية 
إذا  اإلجراءات،  أكثر جدية من سابقاتها، لتصل هذه  يف رسالة 

يف الواقع، لقد كان خطابا استثنائيا بكل ما يف الكلمة من معنى للسيد حسن 
نصر اهلل

للعام  اخلاصة  املدارس  حّددتها  قانونية  وغري  مرتفعة  أقساط 
أولياء  جلان  استشارة  دون  من   2023/2022 املقبل  الدراسي 
التعليم اخلاص.  الرتبية ومصلحة  لوزارة  تام  األمور، ويف غياب 
كما فرضت مبالغ بالدوالر من خارج املوازنة كشرط للتسجيل، ما 
يضع احلق يف التعّلم على احملّك يف ظل هشاشة التعليم الرمسي 
وعدم قدرته على استيعاب الطالب املهّجرين من اخلاص، وُينذر 

بارتفاع معدالت التسّرب املدرسي.
األهالي  من  كّل  على  صعبًا   2022  -2021 الدراسي  العام  كان 
عندما  اخلجل  ببعض  فيه  األخرية  ومتّيزت  واملدارس،  واألساتذة 
فرضت زيادات على أقساطها. اليوم تكشف املدارس، بصراحة 
مفرطة، عن أرقام خيالية ألقساط السنة املقبلة، وجتاهر غالبيتها 
بفرض رسوم »بالفريش« دوالر تبدأ من 200 وتصل إىل 4 آالف 
دوالر، ُتضاف إىل مبالغ باللرية تبدأ من 7 ماليني وتصل إىل 32 
مليون لرية. أكثر من ذلك، تشرتط للتسجيل استيفاء مبالغ كبرية 

بالدوالر كسلفة حلجز مقعد.
مدرسة الليسيه الكربى، على سبيل الذكر ال احلصر، طلبت 1200 
دوالر قسطًا للولد األول، يرتاجع إىل 1000 دوالر للثاني، و800 
دوالر للثالث، باإلضافة إىل رسوم باللرية عن كّل تلميذ تناهز 
28 مليون لرية، قابلة للزيادة إذا »جّن« الدوالر. ومتارس إدارة 
املدرسة ضغوطًا على األهالي، إذ »تفرض دفع 70% من القيمة 
لطالبها،  مقعد  حلجز  املقبل  متوز  شهر  قبل  للقسط  الدوالرية 
أن يتعّدى  فُتحصي بذلك من سيبقى ومن سيغادر، ألن اخلوف 
عدد األساتذة عدد الطالب فيضطرون إىل صرفهم«، كما تقول 
تصف  أنها  ورغم  الراسي.  مليا  املدرسة  األهل يف  جلنة  رئيسة 
األقساط بـ«املخيفة«، وتتأّسف من عدم قدرة بعض األهالي على 
البقاء  على  وقدرتها  املدرسة  على  األكرب  »اخلوف  جتد  الصمود، 
بذات املستوى واحملافظة على أساتذتها«. جلنة األهل تفاوضت 
مل  الناطور«.  نقتل  بدنا  وما  عنب،  نأكل  »بدنا  ألنه  اإلدارة  مع 
قضائية  دعوى  رفع  أو  الوزارة  إىل  شكوى  رفع  خيار  إىل  تلجأ 
ألن هذا املسار الذي سلكته مدارس أخرى، برأي الراسي، »مل 
يؤدِّ إىل نتيجة بل وّلد تشّنجًا بني املدرسة واألهالي كان ضحيته 

الطالب«.
فيغمان«  »لويز  يف  املدرسي  القسط  األمور،  أولياء  أحد  وفق 
مبدئيًا هو 4 آالف دوالر. وهذا الرقم غري نهائي ألنه يتأثر بعدد 
التسجيل  لنسب  ونتيجة  سيغادر.  ومن  سيبقى  من  الطالب، 
يف  فرعها  املدرسة  أقفلت  املنسحبني،  عدد  وارتفاع  املنخفضة 
بشامون وسُتبقي على فرَعْيها يف بريوت ويف جورة البلوط يف 
املنت، حبسب مصدر يف املدرسة. »األخبار« حاولت التواصل مع 
بشامون  فرع  إقفال  خلف  الفعلي  السبب  ملعرفة  املدرسة  إدارة 

والتأكد من قيمة األقساط، لكنها مل توّفق.

غربلة الطالب
إذا وضعنا جانبًا فئة األهالي امليسورين اليت ال تكرتث ألّي زيادة، 
ال ميكن إغفال أن الفئة األكرب من األهالي هي من موظفي القطاع 
العام واخلاص وذوي الرواتب املتوسطة أو املتدنية ستبحث عن 
مدارس تطلب أقساطًا أقل. هذا يعين أن األزمة، بعدما أعادت 
توزيع الطالب على املدارس القريبة لتوفري كلفة الباص املدرسي، 
ستقوم العام املقبل بغربلة الطالب حسب قدرتهم على الدفع، ما 
جيعل املدارس يف حرية من أمرها لدى حتديد األقساط. فمعروف 
أن القسط هو حاصل قسمة املصاريف على عدد الطالب، »فإذا 
تراجع العدد من ألفني إىل ألف و500 أال تتأثر قيمة األقساط؟« 
يسأل األمني العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر. وهذا يعين 

أنه حتى األقساط الدوالرية آيلة لالرتفاع.

الدوالر يحيّر املدارس
يصّعب  تعقيدًا  أكثر  آخر  معيار  هناك  الطالب،  عدد  جانب  إىل 
وضع املوازنات املدرسية وهو سعر صرف الدوالر. نسأل نصر 
عن  أخربتين  »إذا  فيجيب:  املقبل،  الدراسي  العام  أقساط  عن 
سعر صرف الدوالر وسعر صفيحة البنزين واملازوت يف األشهر 
املقبلة، أخربك عن األقساط املدرسية«. يسأل األهالي باستمرار، 
األمر  واضحة«.  غري  والرؤى  مظلم  نفق  لكننا يف  حقهم  و«هذا 
نفسه ينسحب على مدارس املصطفى اليت مل حتّدد بعد القيمة 
الـ9  من  تقرب  أنها  األهالي  خنرب  أننا  و«مع  لألقساط.  الفعلية 
لصفوف  مليونًا   11 إىل  وتصل  الروضات  لصفوف  لرية  ماليني 
املرحلة الثانوية، أي بزيادة حنو 70% عن هذا العام، لكننا نؤكد 
هلم أن هذه األرقام غري نهائية وآيلة لالرتفاع«، كما يقول املدير 

العام حممد مساحة .
تعميم هزيل

موقفًا  اخلاصة  املدارس  األمور يف  وأولياء  األهل  جلان  انتظرت 
لتجاوزات  حدًا  يضع  العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  جديًا 
املدارس، باعتبار أن وحدها القادرة على وضع سقوف للزيادات 

زيادة  اخلاصة:  املدارس 
مسبق عربون  مع  أقساط 

زينب حمود
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مطار دمشق الدولي يتوقف عن العمل نتيجة لألضرار اليت خّلفها 
هلذا  االقتصادية  التبعات  هي  فما  األخري،  اإلسرائيلي  العدوان 

التوقف وحتديدًا ما يتعلق باخلسائر املباشرة وغري املباشرة؟
الفصائل  بيد  تباعًا  يتساقط  احلدودية  املعابر  معظم  كان  عندما 
إقليمي وتواطؤ دولي، كان  املسلحة ألسباب متباينة بني تدخل 
مطار دمشق الدولي حيافظ على حركة عمله املعتادة، رغم تهديدات 
قذائف اهلاون اليت كان يطلقها املسلحون من أطراف بعض املدن 

والبلدات القريبة من حرم املطار.
 مل يكن مسموحًا آنذاك أن يتوقف املطار عن العمل حتت أي ظرف. 
يف  املوجودة  العسكرية  الوحدات  أولويات  أهم  إحدى  إن  هلذا، 
املنطقة متثلت بتوسيع دائرة األمان احمليطة حبرم املطار، وصواًل 

إىل ضمان حرية املالحة اجلوية وأمنها بشكل كامل.
نتيجة  اليوم  العمل  عن  الدولي  دمشق  مطار  توقف  إّن  لذلك، 
لألضرار اليت خّلفها العدوان اإلسرائيلي األخري، ينذر مبرحلة جديدة 
من الصراع بني دمشق وإيران من جهة، والغرب عمومًا من جهة 
أخرى، إذ إنَّ »تل أبيب« ما كانت لتقوم بهذا العمل لوال املوافقة 
بني  القائم  العملياتي  التنسيق  حبكم  ليس  املسبقة،  األمريكية 
إمنا لوجود قوات أمريكية  واشنطن والكيان الصهيوني فحسب، 
تعمل بشكل غري مشروع على األرض السورية أيضًا. تاليًا، إن »تل 
أبيب« لن ختاطر بعمل كهذا من دون إعالم واشنطن والتنسيق 
معها حلماية قواتها، بالنظر إىل خطورة عملية استهداف املطار وما 

حتمله من تبعات سياسية واقتصادية.
وإذا كانت التبعات السياسية والعسكرية للعدوان مل تتضح أبعادها 
ومالحمها بعد بانتظار ما قد تسفر عنه االتصاالت السياسية لبعض 
العواصم للحيلولة دون انزالق الوضع إىل مواجهة إقليمية شاملة، 
املباشرة  باخلسائر  يتعلق  ما  وحتديدًا  االقتصادية،  التبعات  فإنَّ 
وغري املباشرة املرتتبة على العدوان، تبدو أكثر وضوحًا، وهي ال 
تقّل أهمية عن التبعات السياسية والعسكرية. وميكن تصنيف تلك 
اخلسائر ضمن خانتني: األوىل خسائر مرحلية، واألخرى متوسطة أو 

حتى بعيدة املدى.
خسائر مباشرة

مطار  من  اجلوية  الرحالت  وقف  السورية  النقل  وزارة  إعالن  مع 
الذي  اإلسرائيلي  العدوان  خلفية  على  وإليه  الدولي  دمشق 
استهدف املهابط وأجهزة اإلنارة املالحية وصالة الركاب القدمية، 
ما  تشمل  أن  ميكن  ذلك  على  املرتتبة  االقتصادية  اخلسائر  فإنَّ 

يلي، وفقًا للقراءة األولية للحدث:
املدني  الطريان  هيئة  اليت ستضطر  اإلصالح  عمليات  تكاليف   -
السورية إىل تنفيذها، بغية إعادة جهوزية املطار فنيًا للعمل. هذه 

التكاليف ختتلف تبعًا ملاهية الضرر الذي حلق باملطار وحجمه.
وإىل جانب إصالح املهابط املتضررة، وهي عملية ليست معقدة، 
وبإمكان الشركات الوطنية السورية تنفيذها، فإنَّ األهم يف كل 
ذلك يبقى ضمان جهوزية وعمل أجهزة املالحة اجلوية، اليت عانت 
قطع  وتوفري  تأمينها  صعوبة  من  السابقة  السنوات  خالل  البالد 
تبديل هلا، حبكم العقوبات الغربية على قطاع الطريان السورية، 
األمر الذي يعين أن قيمة التكاليف والفرتة الزمنية الالزمة إلعادة 
املطار إىل اخلدمة ستكون مرتبطة بنتائج عملية حصر األضرار اليت 

وقعت، واحلالة الفنية ألجهزة املالحة وقدرتها على العمل.
- اخلسائر املرتتبة على توقف الرحالت اجلوية الداخلية واخلارجية 
استئناف  منذ  واضحة  زيادة  كانت يف  واليت  وإليه،  املطار  من 

شركات الطريان عملها يف أعقاب تفشي فريوس كوفيد 19. 
هذه الزيادة نتجت من أمرين؛ األول زيادة الرحالت اجلوية للخطوط 
اجلوية العربية السورية وشركة أجنحة الشام اخلاصة، وحتديدًا إىل 
بعض الدول العربية. مثاًل، هناك رحلة شبه يومية للخطوط اجلوية 

السورية إىل كّل من اإلمارات العربية املتحدة ومصر.
واألمر اآلخر هو عودة العديد من السوريني للسفر عرب مطار دمشق 
واالستغناء تدرجييًا عن مطار بريوت، وال سيما مع بسط اجليش 
وتشديد  والريف،  العاصمة  مناطق  كامل  على  سيطرته  السوري 
بدخول  واملتعلقة  احلدودية،  املعابر  على  اللبنانية  اإلجراءات 

السوريني إىل األراضي اللبنانية.
البيانات  فإنَّ  دمشق،  مطار  يف  العمل  انتعاش  على  وتأكيدًا 
ملحوظًا،  حتسنًا  شهد   2021 العام  أن  تظهر  الرمسية  اإلحصائية 
ويكاد يكون مضاعفًا، مقارنة بالعام 2020، سواء يف عدد الركاب 
القادمة  الطائرات  السورية أو يف عدد  املسافرين عرب املطارات 
واملغادرة، اليت تقتصر اليوم على مطار دمشق مع نشاط حمدود 
ملطار الالذقية وعودة حديثة ملطار حلب. مثاًل، وصل عدد الركاب 
املغادرين والقادمني عرب املطارات السورية يف العام 2021 حنو 

591 ألف راكب، بزيادة قدرها حنو 22% مقارنة بالعام السابق.
ل أعلى   وتشري البيانات بوضوح إىل أنَّ العام 2019 كان قد سجَّ
رقم يف عدد الركاب منذ العام 2013، فقد وصل العدد إىل أكثر 
العام  ألف راكب يف  من 1.3 مليون راكب مقارنة مع حنو 797 

2013، وحنو مليون راكب يف العام 2015. 

العدوان اإلسرائيلي على مطار دمشق الدولي:

 ما الـتبعات االقـتصادية املرتقبة؟
إىل  بالنظر  دقيقًا  مؤشرًا  يكون  ال  قد  الطائرات  عدد  أن  ورغم 
الطائرات  عدد  ارتفاع  فإنَّ  الركاب،  عدد  يف  تكمن  األهمية  أنَّ 
املقلعة واهلابطة خالل العام املاضي مؤشر إىل حالة االنتعاش اليت 
بدأ يستعيدها مطار دمشق خصوصًا، واملطارات السورية األخرى 
عمومًا، إذ بلغ إمجالي عدد الطائرات يف العام 2021 حنو 8743 
طائرة، بزيادة قدرها 52% مقارنة بعدد الطائرات عام 2020، فيما 

كان العدد يف عام 2019 حنو 11 ألف طائرة.
ميكن  كان  اليت  اإليرادات  يف  حمصورة  ليست  هنا  اخلسارة 
كثرية،  أخرى  قطاعات  تشمل  إمنا  حتصيلها،  الطريان  لشركات 
كالتجارة والصناعة والسياحة، وخصوصًا أن فصل الصيف يشهد 
عادة إقبال العديد من السوريني العاملني يف دول اخلليج وغريها 
من دول العامل لقضاء إجازاتهم الصيفية يف سوريا بعد حتسن 
األوضاع األمنية، إضافًة إىل رجال األعمال والتجار املشاركني يف 
املعارض واملؤمترات االقتصادية وغريها من الفعاليات اليت تقام 

يف هذه الفرتة من كل عام.
- اخلسائر املرتتبة على اخلدمات اليت كان املطار يقدمها لعدد من 
جنسيات  من  مسافرين  تنقل  كانت  اليت  السورية  غري  الطائرات 
تواضعها  على  وهي،  واإليرانية،  العراقية  كالطائرات  خمتلفة، 
املطارات  بواقع  أو  العربية  املطارات  يف  املالحة  حبركة  مقارنة 
الوضع  إىل  بالنسبة  ومؤثرة  مهمة  تصبح  احلرب،  قبل  السورية 
االقتصادي يف البالد حاليًا وتأثريات العقوبات الغربية، واألمريكية 

منها حتديدًا، يف قطاع النقل اجلوي السوري.
- اخلسائر املرتتبة على توقف الشحن اجلوي للبضائع، الذي بدأ 
بعد موجة تفشي فريوس كوفيد 19 يف  عافيته  بدوره يستعيد 
العام 2020، مع اإلشارة هنا إىل مؤشر مهم جدًا، هو أنَّ العام 
البضائع املنقولة عرب املطارات  ل أعلى حجم يف كمية  2019 سجَّ
السورية على مدار 18 عامًا، إذ بلغت كمية البضائع الكيلو مرتية 
املنقولة جوًا على الطريان السورية حنو 5817 طنًا/كم جويًا مقارنة 

بنحو 4297 طنًا/ كم جويًا يف العام 2007.
على املدى املتوسط

أن  هو  األخري  للعدوان  االقتصادية  التبعات  يف  يؤرق  ما  أكثر 
العسكرية  التكنولوجيا  وصول  منع  وبذريعة  حتاول،  »إسرائيل« 
البالد  رئة  يف  كامل  شلل  إحداث  اهلل،  حزب  إىل  اإليرانية 
االقتصادية وبوابة االنفتاح السوري على العامل اخلارجي، واليت 
أخذت تتوسع يومًا بعد يوم، إذ إنَّ استهداف املهابط املخصصة 
للطائرات املدنية ليس له تفسري سوى الرغبة يف إعادة الوضع 
املطار  كان  عندما  بعد،  وما   2013 العام  يف  عليه  كان  ما  إىل 
ُيستهدف بقذائف هاون املسلحني، يف مسعى إلخراجه عن العمل 
نهائيًا، وتاليًا عزل البالد بشكل كامل. هذا اهلدف يتقاطع متامًا 
مع العدوان الذي جرى منذ أشهر قليلة على حمطة احلاويات يف 
ميناء الالذقية، واملستثمرة من قبل شركة فرنسية، وليس من 

قبل شركة إيرانية!
على  اإلسرائيلية  االقتصادية  األهداف  بعض  حتديد  هنا  وميكننا 
املدى املتوسط أو البعيد، وهي أهداف ستبقى رهنًا مبا ميكن أن 
تدهور  ملنع  والدولية  اإلقليمية  السياسية  التحركات  عنه  تسفر 

الوضع إىل ما ال حتمد عقباه على دول املنطقة والعامل:
- حتذير شركات الطريان العربية واألجنبية اليت بدأت تفّكر وتدرس 
جديًا إمكانية إعادة تشغيل رحالتها باجتاه دمشق بعد توقف دام 
عقدًا من الزمن، فضاًل عن الشركات اليت عادت لتدرس إمكانية 
الشرق  بني  رحالتها  تسيري  السوري يف  اجلوي  اجملال  استخدام 

والغرب ألسباب اقتصادية وزمنية يف آن معًا. 
وهنا، ال تهدف »تل أبيب« إىل إحلاق خسائر اقتصادية بدمشق 
فحسب، إمنا احليلولة أيضًا دون استعادة املطار حركته الطبيعية، 
سعيًا منها حنو ترسيخ ما تتبناه من زمن، والقائم على أن مطار 
فصائل  إىل  األسلحة  إليصال  يستخدم  ممر  جمرد  هو  دمشق 

»تناصبها العداء«.
واملتصاعدة،  سوريا  حنو  املتجهة  القدوم  حركة  تقييد  حماولة   -
أو  واملغرتبني  للعاملني  املعتادة  السنوية  الزيارة  بقصد  سواء 
بقصد السياحة، وخصوصًا الدينية منها، أو بقصد التجارة، وغري 
ذلك. والغاية من كل ذلك ممارسة مزيد من الضغوط االقتصادية 
على دمشق، حتقيقًا ملكاسب سياسية يف ملفات كثرية تتداخل 

فيها العالقة مع دمشق وطهران.
الطريان  قطاع  على  املفروضة  األمريكية  العقوبات  تأثري  رغم   -
السوري منذ سنوات ما قبل احلرب وخالهلا، فإنَّ البالد متّكنت من 
جتاوز العديد من العراقيل واالستمرار بتشغيل طائراتها احملدودة، 
بل وتدعيم األسطول السوري الصغري بطائرة من الطراز الكبري، 

وهو ما متَّ يف ذروة سنوات احلرب. 
لذلك، إّن التحّرك اإلسرائيلي هو حماولة لزيادة اخلناق االقتصادي 
واملؤسسات  حاليًا  العاملتني  السوريتني  الطريان  شركيت  على 
البالد عمومًا  النقل اجلوي من جهة، وعلى  األخرى املعنية بقطاع 

من جهة ثانية.

  زياد غصن
أغدق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الوعود على وزارة الشؤون 
املعنية  اجلمعيات  أموال  اليت يضعها على  القيود  االجتماعية ملعاجلة 
بتقديم مساعدات لألسر األكثر فقرًا. لكن حتى الساعة مل ينفذ شيء 

من الوعود وبقيت األسر حمرومة من القليل الذي حتصل عليه.
وتبديد  االقتصاد  رياض سالمة خبنق  لبنان  مصرف  حاكم  يكتف  مل 
واحملروقات  والطحني  القمح  عن  الدوالرات  وحجب  املودعني  أموال 
وتبديد االحتياطات بالعملة األجنبية على جتار وحمتكرين حمظيني، فقّرر 
مّد يده على الدعم الذي تتلقاه األسر األكثر فقرًا من وزارة الشؤون 
املستفيدين  حرمان  سيتم  »األخبار«  معلومات  فبحسب  االجتماعية. 
من برامج املؤّسسات االجتماعية اليت تشمل مساعدات مالية وعينية 
والنساء  الصلبة  اإلرادة  وذوي  الشوارع  وأطفال  الرضع  لألطفال 
والصّم  املخدرات  على  واملدمنني  واملسنني  وأطفاهلّن  املعنفات 
واملصابني بالتوحد وغريها من احلاالت اليت حتتاج إىل متابعة دائمة.

ألموال  لبنان  مصرف  بتقييد  يتعّلق  شّق  ذات شقني:  هنا  املشكلة 
مؤسسات الرعاية وحصر سقف سحوباتها املالية بثمانية مليارات لرية 
يف الشهر مبا يعادل مليوني لرية يف األسبوع بينما سقف سحوبات 
املودع العادي 6 ماليني لرية. وشّق ثاٍن مرتبط بـ«الدوالر الفريش« 
عقود حتويل  أن  رغم  اجلمعيات  إىل  تسليمه  عن  احلاكم  ميتنع  الذي 
املركزي  واملصرف  املال  ووزارة  احملاسبة  ديوان  عرب  متّر  األموال 
وبالتالي ال ميكن للوزارة أن تصرف أي أموال خارج املسار الرمسي 

وخارج عقود الرعاية مع هذه اجلمعيات.
هذا »التقييد« يصفه وزير الشؤون االجتماعية هيكتور حجار بـ«مشروع 
إلقفال اجلمعيات العاملة مع الوزارة وترك آالف احملتاجني ملصريهم«. 
لـ«جّر  تصور وختطيط  عن سابق  مثة مسعى  املواطنني،  إفقار  فبعد 
كل من يستفيد من عقود الرعاية إىل الشارع وإىل مزيد من العوز 
ما  حتّمل  لبنان  مصرف  حلاكم  ميكن  »هل  حجار:  يسأل  واملوت«. 
سيحصل لكل هؤالء؟ أقول له إن هذا امللف قنبلة ستنفجر يف وجهه 

وال قدرة ألحد على حتمل تداعياته«.
ووفقًا لوزير الشؤون، عمد عدد غري قليل من اجلمعيات إىل إقفال 
أقسامه الداخلية وإلغاء بعض الربامج، فضاًل عن أن بعض اجلمعيات 
الصمود  لن تستطيع  الكبرية  املؤسسات  أن  كليًا، يف حني  أقفلت 
طوياًل. علمًا بأن اجلمعيات اليت تقفل ال ميكن أن تفتح جمددًا، والضرر 

الوحيد يكون على صاحب احلاجة.
الشؤون  لوزير  قطعها  اليت  الوعود  عن  تراجع  قد  سالمة  وكان 

االجتماعية، إذ جرى االتفاق بينهما على أربع نقاط:
- رفع السقوف املالية للجمعيات، وهو ما تعّهد به مصرف لبنان عرب 

بيان مل ينفذ حتى الساعة.
- السماح للجمعيات بدفع الرواتب املوطنة لدى املصارف ملوظفيها 

وهو ما مينعه عليها سالمة لغاية اليوم.
- السماح للجمعيات باحلصول على الدوالر الفريش الذي حتصل عليه 
الفئات  مع  عملها  متابعة  من  لتتمكن  خارجية  وجهات  متربعني  من 

املستهدفة.
- منع املؤسسات االجتماعية من احلصول ولو على جزء من دوالراتها 
ولو وفق  األفراد،  غرار  على   2019 عام  قبل  املصارف  املودعة يف 
نسبة »هريكات« كبرية. فالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان تستثين 

هذه املؤّسسات ومتنعها من استخدام لرية واحدة من أمواهلا.
وسط ذلك كله، ما زال سالمة يكذب. إذ أصدر بيانًا منذ أسبوع يشري 
فيه إىل أنه يقف إىل جانب املطالب احملقة للجمعيات، الفتًا إىل أّنه 
»سبق ووافق على منح 40 يف املئة من مستحقات اجلمعيات اخلريية 
واليت مت حتويلها عن عام 2021 بشكل نقدي، وميكن هلا تقاضيها من 
حساباتها لدى املصارف«. لكن ما حيصل هو أن الوزارة واجلمعيات 

تراجع املصارف، فتحيلها إىل مصرف لبنان.
وبالتالي  اجلمعيات،  على  من سالمة  املمارس  التضييق  مقابل  ويف 
الدولي على  البنك  آخر ميارسه  نوع  على احملتاجني، مثة تضييق من 
الفقراء، أو باألحرى من ساهم سالمة والطبقة السياسية بإفقارهم. 
مع  اجتماعات  عدة  عقدوا  أن  الدولي  البنك  ملسؤولي  سبق  فقد 
املعنيني يف حكومة جنيب ميقاتي وقبلها حكومة حسان دياب، حبضور 
وزارة الشؤون االجتماعية واللجنة املكلفة مبوضوع البطاقة التمويلية، 

وأغدقوا وعودًا فارغة استكملها سالمة بوعود مماثلة.
يقول حجار إن الوزارة أنهت عملها منذ ستة أشهر وما زالت تنتظر 
»شفهيًا  البطاقة:  متويل  يف  املساعدة  على  الدولي  البنك  جواب 
التقنية  مساعدته  على  البنك  ونشكر  وساق  قدم  على  االلتزامات 
ودعمه، إال أننا مل نر أو نلمس أبعد من ذلك«. ويف الواقع، يتصرف 
مسؤولو البنك الدولي يف لبنان بالطريقة نفسها مع كل الوزارات، 
من الشؤون االجتماعية إىل األشغال العامة والنقل إىل االقتصاد… 
املصري  الغاز  استجرار  بتمويل  الطاقة  لوزارة  املتكررة  الوعود  إىل 
والكهرباء األردنية يف ظل أقسى تقنني حيصل يف لبنان. إال أنه مل 
تنفذ أي من هذه الوعود، رغم عدم تفويت البنك مناسبة من دون 
تأكيد وقوفه إىل جانب لبنان. وذلك يعزز ارتباط عمل البنك الدولي 
بشكل  وتهدف  املتحدة  الواليات  تقودها  سياسية  بأجندة  لبنان  يف 
أساسي إىل زيادة الضغوط على لبنان إلجباره على تقديم تنازالت 

سياسية تتناسب ومصاحل الغرب.

سالمة مينع املساعدات عن 
األسر األكثر فقرًا

رىل إبراهيم
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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
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

لـيلى نـقوال

ويتبعه  العراق  الشارع يف  سيلتهب  هل 
الشارع يف لبنان، لتكون احلال كما دائمًا: 
بني لبنان والعراق، لعبة مرايا متعاكسة؟

الصدرية  الكتلة  نواب  استقالة  خلطت 
من الربملان العراقي، وعددهم 73 نائبًا، 
ووضعت  العراقية،  الساحة  يف  األوراق 
اجلميع أمام مشهد جديد، سيكون مفتوحًا 

على مجيع االحتماالت.
يعيش لبنان والعراق منذ العقد املنصرم، 
أحداثًا متشابهة ومرتابطة يف آن معًا. فما 
إن مّرت أسابيع قليلة على »الثورة« يف 
العراق عام 2019، حتى اندلعت ثورة 17 
ويشهد  لبنان.  يف  األول/أكتوبر  تشرين 
سياسية  انقسامات  البلدين  من  كل 
األفق  يف  وانسدادًا  ومذهبية،  وطائفية 

السياسي، بصورة متشابهة تقريبًا.

استقالة الكتلة الصدرية: لبنان والعراق - املرايا املتعاكسة

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 

1-  سوريا:
سوريا،  ضد  اإلسرائيلي  التصعيد  تصاعد 
من  وإخراجه  الدولي  دمشق  مطار  قصف  عرب 
اخلدمة، وذلك بعد سلسلة مستمرة من اهلجمات 
اإلسرائيلية على مواقع سورية، تّدعي »إسرائيل« 
أنها مواقع عسكرية تابعة حلزب اهلل أو للحرس 
أهداف  حنو  التصعيد  وهذا  اإليراني.  الثوري 
»إسرائيل«  بأن  يشي  سيادية،  سورية  مدنية 
تريد أن تستدرج ردًا عسكريًا من سوريا أو من 

حلفائها، من أجل خلط األوراق يف املنطقة.
2-  إيران:

ال شّك يف أن الرهان على تطور إجيابي يف امللف 
النووي اإليراني بات بعيدًا، أقّله قبل االنتخابات 
الثاني/نوفمرب  تشرين  يف  األمريكية  النصفية 

املقبل، وقد يكون لفرتة طويلة بعدها.
التوقيع  بعد  إيران  ملصلحة  يلعب  الوقت  بات 
على االتفاقيات االسرتاتيجية مع الصني، وقدرة 
إيران على بيع نفطها يف األسواق العاملية على 
من  اإليراني  اليقني  وازدياد  احلظر،  من  الرغم 
أن ال أمل إليران فيما يتعلق بعالقات اقتصادية 
واستثمارية طبيعية مع أوروبا )كما كانت تطمح 
»إسرائيل«  مع  التوتر  روحاني(، يف ظل  إدارة 

والواليات املتحدة.
استطاعت إيران ختّطي نظام العقوبات بفعالية، 
فلقد عادت الطاقة اإلنتاجية للنفط اإليراني إىل 
مستوى ما قبل احلظر )تصريح للمدير التنفيذي 
نيسان/أبريل   2 يف  اإليرانية،  النفط  لشركة 
مستوى  أن  اإليراني  املسؤول  وذكر   .)2022
إنتاج النفط يف إيران بلغ حنو 3 ماليني و838 
قبل  أي  اجلديد،  احلظر  قبل  يومّيًا  برميل  ألف 
شهر أيلول/سبتمرب 2018، وأن صادرات بالده 
ذروة  فرتة  يف   %40 بنسبة  زادت  النفط  من 

احلظر. 
الدفاع  سياسة  من  إيران  انتقلت  وهكذا، 
والتصعيد  األمريكي  فالتصعيد  اهلجوم،  إىل 
إيراني:  مضاَعف  ردٌّ  يقابلهما  بات  اإلسرائيلي 
احتجاز اليونان سفينة نفط إيرانية بطلب أمريكي، 
قابله احتجاز إيران سفينيت نفط يونانيتني. وبعد 
كشف اإلعالم اإلسرائيلي واإلعالم األمريكي أن 
أنها  املتحدة  الواليات  بإبالغ  قامت  »إسرائيل 
املسؤولة عن اغتيال العقيد يف احلرس الثوري 
اإليراني، حسن صياد خدائي«، كشفت وسائل 
إعالم إيرانية هجومًا، عرب طائرة مسرّية انتحارية، 
استهدف 3 مركبات يف الطريق السريع الرئيسي 
يف مدينة أربيل، قتل ضابطًا يف جهاز املوساد 
عدد  عمل  إيران  أوقفت  رًا،  ومؤخَّ اإلسرائيلي. 
النووية،  منشآتها  داخل  املراقبة  كامريات  من 
ته حتّيزًا ضدها من جانب الوكالة  ردًا على ما َعدَّ

الدولية للطاقة الذرية.
بالنتيجة، يبدو أن الصراع يف أوكرانيا لن حيّيد 
منطقة الشرق األوسط عن الصراع، ولن يدفع 
األطراف إىل قبول الستاتيكو القائم، بل يبدو أن 
هناك اندفاعة أكرب إىل افتعال توترات مصطنعة 
الساحات، وأهمها العراق ولبنان.  داخل الدول – 
استقالة  بعد  العراق  األمور يف  تتجه  أين  فإىل 
يف  الشارع  سيلتهب  وهل  الصدرية؟  الكتلة 
دًا، ويتبعه الشارع يف لبنان، لتكون  العراق جمدَّ
احلال كما دائمًا: بني لبنان والعراق، لعبة مرايا 

متعاكسة؟

وسام اسماعيل
ميكن التأكيد أّن الرؤية اليت ميكن استنتاجها من 
تهديدات كوخايف تفتقر إىل املوضوعية والواقعية 
اليت حترص عليها القيادة اإلسرائيلية عند مقاربة 

أي مسألة مرتبطة باهتمامات املقاومة.
»اجليش«  أركان  رئيس  تهديدات  تكن  مل 
اإلسرائيلي، أفيف كوخايف، خارج سياق النمطية 
اإلسرائيلية يف مقاربة اإلشكاليات اليت يواجهها 
الكيان، إذ ترتكز سياسات الردع اإلسرائيلي على 
قوة عسكرية متفوقة معطوفة على عدم تردد يف 
املفرتضة،  األهداف  حتقيق  أجل  من  استخدامها 
واألمنية  السياسية  الظروف  تعقدت  مهما 
اإلسرائيلي،  الكيان  أنَّ  فاملعروف  وامليدانية، 
بادر إىل اهلجوم يف معظم احلروب  النكبة،  منذ 
اليت خاضها، إال ما ندر، مع اإلشارة إىل قدرته 
الفائقة على تعديل خططه العسكرية مبا يتوافق 

مع متطلبات املعركة.
ويف مقابل تلك الدينامية الفاعلة، مل تكن الدول 
العسكري  الفعل  جماراة  على  قادرة  العربية 
اإلسرائيلي، إذ كانت ختوض حروبها وفق تقدير 
كيفية  حول  يتمحور  املمكن  أفضل  أن  يفرتض 
تقليل آثار اهلزمية احملسومة. وبناء عليه، استطاع 
الكيان اإلسرائيلي أن يكرس يف العقل الباطين 
كلغة  اإلسرائيلية  اللغة  تقبل  ضرورة  العربي 

املنتصر القادر على أن يفرض ما يشاء.
ويف هذا اإلطار، مل تكن الدولة اللبنانية متحررة 
من عقدة االنهزام العربي، إذ تربأت من مشروع 
لبنان،  جلنوب  اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة 
الدولية  القرارات  حدود  فعلها  رد  والتزمت يف 
الداعية إىل إنهاء االحتالل، إضافة إىل تصرحيات 
التنديد اليت أختمت اإلعالم العربي وكّرسته كرد 

فعل مقاوم ميكن أن يساهم يف ردع الكيان. 
وإذا كانت بعض الدول العربية قد حرصت على 
تعميم أفكار تؤكد قوتها وقدرتها على املواجهة، 
لضرورات الشرعية الداخلية طبعًا، مع ربط أسباب 
بظروف  االحتالل  مشاريع  مقاومة  يف  فشلها 
القائمة على  اللبنانية،  الدولة  قاهرة، فإنَّ حالة 
الضعف واملسّلمة بانعدام القدرة، مسحت بتعميم 
منه  ينطلق  إطارًا  والضعف  الوهن  جيعل  خطاب 
املشروع اللبناني املعرب عن رفض احتالل أرضه. 
اخلطاب  أدبيات  قامت  السياق،  هذا  وفق 
السياسي الرمسي اللبناني على ضرورة الوصول 
بالسعي  معينة  فرتة  يف  جتسدت  تسوية  إىل 
اإلسرائيلي؛  الكيان  مع  اتفاق  إىل  للوصول 
اتفاق 17 أيار منوذجًا، غري أن الفشل يف تقديم 
يف  دفع  اخليار  هذا  لتسويق  الكافية  التربيرات 
إذ  العدو،  مقابل  الضعف  تكريس سردية  اجتاه 
ضعفه  يف  لبنان  قوة  اعتبار  على  اإلصرار  إنَّ 
يلغي أي إمكانية لنجاح مشروع مقاوم يف حترير 

األرض بالقوة.
ولكن ما حدث يف أيار/ مايو 2000 أنهى سردية 
جديدة  معادلة  وكرَّس  العدو،  مقابل  الضعف 
ترتكز على توازن جديد للقوة اليت ال متيل ملصلحة 
الكيان اإلسرائيلي، إمنا تقيد حركته خبطوط محر 
من  أكثر  وخالل  عالية.  بأمثان  جتاوزها  يرتبط 
20 عامًا، راكمت املقاومة قدراتها، وجنحت يف 
جندي  لقتل  تسعى  حمدودة  مبادرة  من  التحول 
أو تفجري عربة أو موقع إىل قوة متماسكة متلك 

مشروعها ورؤيتها. 
وإذا كان الكيان اإلسرائيلي قد انسحب من لبنان 
حتت وطأة ضربات املقاومة، ومن دون أي اتفاق 
العقل األمين والسياسي  أمين، فإنَّ فرضية أن 
اإلسرائيلي مل يستوعب فكرة إعادة مقاربة خطابه 
مع الدولة اللبنانية، وفق املتغريات اليت أحدثتها 

املقاومة، ليست واقعية. 
ومع تسليمنا جداًل بأّن مؤسسة صنع القرار يف 
الكيان اإلسرائيلي متلك من الدينامية ما ميكنها 
من إعادة قراءة التغريات اليت تواجهها وتعديل 
متّسك  أن  نستنتج  أن  يبقى  مقاربتها،  كيفية 
الكيان بلهجته املستندة إىل القوة مرتبط باخلوف 
من كسر اهليبة اليت حتكمت يف العقل العربي منذ 

نشأة الكيان. 
وعلى الرغم من اعرتافه بأنَّ الردع املفروض على 
حمسوب  غري  تهديد  أي  يضع  الشمالية  احلدود 
يف خانة العقم، وقد يؤثر يف إضعاف بنية األمن 
القومي االسرتاتيجي، فإنَّ اإلصرار على أسلوبه 

تهديدات كوخايف.. خارج سياق الواقع
اإلمجاع  وعدم  احلاد  السياسي  باالنقسام  يرتبط 

على دور قوة املقاومة يف الداخل اللبناني.
وبالتالي، إنَّ الرسالة اليت أطلقها كوخايف مل تكن 
موجهة إىل قيادة املقاومة، وال ميكن توصيفها 
الذي  فاملوقف  العام،  األمني  خطاب  على  كرّد 
احلدود  ترسيم  من  املقاومة  قيادات  أطلقته 
البحرية أو التنقيب يف حقل كاريش مل خيرج عن 
حمددًا  وبقي  اللبنانية،  للدولة  السيادي  اإلطار 
للدولة  السيادية  األجندة  إطار  ضمن  دوره  يف 

اللبنانية. 
وبالتالي، ال ميكن قياس املوقف األخري لألمني 
العام للمقاومة كفاعل رئيسي ووحيد يف قضية 
حقل كاريش وترسيم احلدود، إمنا ُيفرتض، على 
الداعم  خانة  ُيصنف يف  أن  فعاليته،  من  الرغم 

للدولة واملنضوي خلف قرارها.
اختارت  اإلسرائيلية  القيادة  إنَّ  عليه،  وبناء 
التعاطي مع الدولة اللبنانية انطالقًا من خاصرتها 
معاناة  تزيد  حرب  من  باخلوف  املتمثلة  الرخوة 
مع  الدولي،  احلصار  ظل  يف  اللبناني  الشعب 
أي  مسؤولية  اللبنانية  املقاومة  حتميل  حماولة 

حدث ميكن أن حيصل.
وما كان الفتًا أن احلكومة اإلسرائيلية أعلنت قبل 
عدة أيام من تصرحيات كوخايف، ونتيجة اخلوف 
مما كان سيحمله خطاب السيد نصر اهلل، أنها لن 
غري  عليها،  املتنازع  املناطق  من  الغاز  تستخرج 
اهلل  نصر  السيد  أعلنه  الذي  املوقف  طبيعة  أن 
يف خطابه ُفسر لدى الكيان بالتزام املقاومة قرار 

الدولة يف هذا اجملال.
لذلك، عمد الكيان اإلسرائيلي إىل رفع منسوب 
واإلحياء  اللبنانية،  الدولة  يف  املعنيني  تهديد 
باالستعداد ألي عمل عسكري تتطّلبه محاية منشأة 
على  حّثهم  بهدف  كاريش،  إىل  اآلتية  النفط 
على  القائم  مشروعها  املقاومة يف  مالقاة  عدم 

االستفادة من القوة العسكرية اليت متتلكها.
الكيان  إنَّ  القول  ميكن  املنطق،  هذا  وفق 
اإلسرائيلي استنتج نهائية التزام املقاومة بسقف 
الدبلوماسية اللبنانية احملدد بالوساطة األمريكية، 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  وجهها  اليت  فالدعوة 
إىل هوكشتاين بعد التشاور مع الرئاستني الثانية 
مترير  إمكانية  إىل  اإلسرائيلي  طمأنت  والثالثة 
مشروع كاريش، من دون اخلوف من االصطدام 
باملقاومة. ولذلك، رفع مستوى تهديده للدولة 
يف  للمقاومة  دور  أي  تستبعد  ها  لعلَّ اللبنانية، 

هذا امللف.
وإذا كان ما ظهر يف تهديدات كوخايف يعرب عن 
من  الثابت  وموقفها  اإلسرائيلية  الرؤية  حقيقة 
حقل كاريش، فإنَّ جزءًا من املشهد غاب عن تلك 
الرؤية، فالردع الذي أرسته املقاومة بعد حترير 
عام 2000، وإصرارها على استثماره يف الدفاع 
موقف  قراءة  يفرتضان  البحرية،  احلقوق  عن 
املقاومة وفق التقدير نفسه الذي حكم سلوكها 
استخدام  قرار  إنَّ  عليه،  وبناًء  السابق.  يف 
عن  الدفاع  أجل  من  العسكرية  القوة  املقاومة 
اللبنانية  الدولة  بقرار  مرتبطًا  يكن  مل  احلقوق، 
يف  وظيفتها  أداء  عن  السابق  يف  عجزت  اليت 

هذا اجملال.
 ولذلك، إنَّ أي قرار تعكف املقاومة على اختاذه، 
لناحية االنكفاء خلف قرار الدولة أو ختطيها، لن 
يسلك املسار اللبناني لعملية صنع القرار الذي 
تتحكم فيه ضوابط اخليارات النمطية العاجزة عن 

التحرك بفعالية يف هذا امللف.
اليت ميكن  الرؤية  أّن  التأكيد  وبناًء عليه، ميكن 
إىل  تفتقر  كوخايف  تهديدات  من  استنتاجها 
املوضوعية والواقعية اليت حترص عليها القيادة 
مرتبطة  مسألة  أي  مقاربة  عند  اإلسرائيلية 

باهتمامات املقاومة.
لذلك، ميكن القول إّن الغاية من هذه التهديدات 
الدولة  جتاه  اللفظي  اإلرهاب  إطار  تتخطى  لن 
الرسائل  نوعية  تتغري  أن  على  اللبنانية، 
أن  اإلسرائيلية  القيادة  تيّقنت  إذا  اإلسرائيلية 
العتداء  كالتحضري  خطرًا،  استشعرت  املقاومة 
مواجهة  عن  اللبنانية  الدولة  عجز  أو  لبنان  على 
إىل  يدفعها  قد  واإلقليمية،  الدولية  الضغوط 
أن تبادر مبا ينسف أّي إمكانية الستثمار نفطي 

إسرائيلي على طول الشواطئ الفلسطينية.

الساحة  يف  األوراق  النيابية  االنتخابات  خلطت 
سياسيًا  احلديث،  على  وسيطر  العراقية، 
وإعالميًا، خطاُب األكثريات واألقليات، وَمن ميلك 
للنقاش  متامًا  مماثل  موقف  يف  األكرب،  الكتلة 
االنتخابات  بعد  وإعالميًا،  سياسيًا  ساد،  الذي 

النيابية اللبنانية يف أيار/ مايو املنصرم.
عن  قلياًل  تباين  اللبناني  الربملان  يف  املشهد 
مشهد الربملان العراقي، حبيث استطاعت الكتلة 
الصدرية عقد حتالفات مع كتل أخرى، أّدت إىل 
العراقي،  الربملان  رئاسة  إىل  مرشحها  وصول 
وهو ما مل تستطع القيام به يف لبنان الكتُل اليت 
أعلنت نفسها رأَس حربة يف مواجهة »املشروع 
لسحب  برناجمًا  ووضعت  لبنان«،  يف  اإليراني 
برنامج  وهو  الفساد،  ومكافحة  اهلل  سالح حزب 
بسحب  يطالب  الذي  العراقي،  للربنامج  مشابه 
سالح امليليشيات يف العراق ومكافحة الفساد. 
طالب  لبنان،  يف  كذلك  العراق،  يف  وكما 
فكرة  ورفض  أغلبية،  حكومة  بتشكيل  الصدر 
حكومة الوحدة الوطنية، اليت أصّر عليها »اإلطار 
التنسيقي«، وهو األمر نفسه الذي طرحه قائد 
أن  أكد  الذي  جعجع،  مسري  اللبنانية  القوات 

األكثرية النيابية تبّدلت.
على  أغلبية  حكومة  تشكيل  جيب  وبالتالي،   
موقف  وهو  املعارضة،  يف  األقلية  تكون  أن 
معاكس ملوقف حزب اهلل وحلفائه، الذين َعّدوا 
أن حكومة الوحدة الوطنية هي اإلطار األمثل يف 
هذه الظروف من باب فتح اجملال للجميع لتحّمل 

املسؤولية.
ويف مشهد يشبه املشهد اللبناني، مل يستطع 
بعد  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  العراقيون 
املطلوب  القانوني  النصاب  تأمني  يف  الفشل 
يف الربملان، وهو ُثُلثا أعضاء اجمللس )أكثر من 
220 نائبًا من أصل 329( بسبب مقاطعة »اإلطار 
مألوف  مشهد  وهو  للجلسات.  التنسيقي« 
لبنانيًا، حبيث استمّر الفراغ الرئاسي مدة عامني 
الرئيس  والية  نهاية  مع  بدأت  عام،  ونصف 
حتى   ،2014 أيار/مايو   25 يف  سليمان  ميشال 
تسّلم الرئيس ميشال عون احلكم يف لبنان يف 
ع  31 تشرين األول/أكتوبر 2016. وهو أمر متوقَّ
حدوثه بشّدة بعد انتهاء والية رئيس اجلمهورية 
احلالي ميشال عون يف تشرين األول/أكتوبر يف 

هذا العام.
إىل  أنصاره  الصدر  يدفع  أن  خُيشى  وهكذا، 
التظاهر اعرتاضًا، فينتقل الصراع من املؤسسات 
إىل الشارع، مع ما ميكن أن يؤدي ذلك إىل خلط 
أوراق داخلية وإقليمية، وحماولة عدد من القوى 
على  سياسية  مكاسب  أخَذ  واإلقليمية  الدولية 
وقع التوترات األمنية والدماء يف الشارع. ويبدو 
جه إىل استمرار حكومة الكاظمي يف  أن األمور تتَّ
ما  وهو  د،  حمدَّ غري  َأَجٍل  إىل  األعمال  تصريف 

يتوقع حدوثه يف لبنان أيضًا.
العراقية،  الساحة  يف  م  التأزُّ أن  يبدو  وهكذا، 
بانهيار  يهّددان  السياسي،  األفق  وانسداد 
الشارع  إىل  وبالذهاب  السياسية،  العملية 
دًا، مع ما ميكن أن يؤدي ذلك إىل صدامات  جمدَّ
وتوترات أمنية، وهو مشهد يتالقى مع التوتر يف 
لبنان، واملنطقة بصورة عامة، حبيث تسري األمور 
د، ومتصاعد يف عدد من الدول،  يف توتر متعمَّ

وذلك كما يلي:

يـُخشى ان يدفع الصدر أنصاره اىل التظاهر اعرتاضا فينتقل 
الصراع من املؤسسات اىل الشارع مع ما  يمكن ان يؤدي هذا 

اىل خلط اوراق اقليمية ودولية
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قداس وجناز

أسرتاليا ذكرى   – أحَيت هيئة مكتب املرده 
ال ٤٤ جملزرة الغدر يف إهدن، واليت ذهب 
النائب  ضمنهم  من  شهيدًا   ٣١ ضحيتها 
والوزير طوني فرجنيه وعقيلته فريا وابنتهما 

الطفلة جيهان.
مار  كنيسة  يف  اإلحتفالي  القداس  ترأس 
شربل  األب  الدير  رئيس  بانشبول،  شربل، 
خيدمون  الذين  اآلباء  من  عدد  ُيعاونه  عبود 

الرعّية .
املكتب  إىل مسؤول  إضاَفًة  القداس،  حضر 
وفد  اإلدارية،  اللجنة  وأعضاء  َمّلو  فادي 
من التيار الوطين احلر ممثاًل مبنّسق سيدني 
شربل ديب، وفد من احلزب السوري القومي 
اإلجتماعي ممثاًل بشخص ناظر اإلذاعة األمني 
ممثال  طوق  آل  من  وفد  الساحلي،  حممود 
منّسق  طوق،  رومانوس  دايفيد  باملهندس 
حركة  عن  بركات  أسعد  املهندس  أسرتاليا 

االستقالل، حزب الكتائب يف سيدني ممثال 
األحرار  الوطنيون  فرح،  أنطوان  باملهندس 
ممثال باملنّسق مارك البطي، رئيس رابطة آل 
الرابطة  رئيس  واكيم،  بطرس  السيد  كرم 
املارونية املهندس جوزيف املكاري، رئيس 
ميشال  أوقيانيا  قارة  يف  الثقافية  اجلامعة 
برئاسة  زغرتا  مجعية  من  وفد  الدويهي، 
أنتوني املقدسي، رئيس مجعية بان تشارلي 
إيلي  كفرصارون  مجعية  رئيس  مَعْيط، 
املستقبل  صحيفة  حترير  رئيس  ناصيف، 
جوزيف خوري، رئيس حترير صحيفة اهلريالد 
أبناء  من  كبري  وحشد  رزق  بو  انطونيوس 
اجلالية، الذين أتوا للمشاركة يف إحياء هذه 

الذكرى األليمة .
بإسهاب شارحًا  االب عبود حتدث يف عظته 
َهْول ما حدث يف ذاَك اليوم املشؤوم وتأثريه 
واملسيحي  عام  بشكل  اللبناني  الكيان  على 

 مـرده أسـرتاليا ُيـحيي 
ذكـرى ١٣ حــزيران 

 2022 حــزيران   ١8 Saturday 18 June 2022الـسبت 

ا جاء يف العظة : »أيها  َّ منه بشكل خاص. َومممِ
بدعوة من  املساء،  اجتمعنا يف هذا  األحباء، 
املرده يف أسرتاليا مع املدعوين واملشاركني 
معنا يف الذبيحة اإلهلية لنصلي لراحة نفس 
 ١٣ يف  اهدن  يف  سقطوا  الذين  الشهداء 
حزيران سنة ١978 وهم ٣١ شهيدًا من بينهم 
من  وكثريون  وعائلته  فرجنيه  طوني  الوزير 

أبناء املنطقة .
هذه احلادثة ولألسف كانت بداية ملخططات 
ومؤامرات وأحداث عديدة ما زلنا نعاني منها 
حتى اليوم، هذه احلادثة اشركت املسيحيني 
إلضعاف  بعيد  زمن  منذ  املرسومة  باخلطة 
الطائفية  النعرات  بإثارة  وذلك  املنطقة، 
احلادثة  نعم هذه  وتقسيمها إىل فدراليات، 
املسيحي  الصف  إلنقسام  بداية  كانت 
واضعاف قراره وتسهياًل للهجرة اليت افرغت 
يف  اليوم  نشهده  وما  سكانها.  من  قرانا 

املسيحي  الوجود  إلضعاف  دليل  خري  لبنان 
قوافل  وقدموا  اوجدوه  الذي  الوطن  يف 
من الشهداء للحفاظ على كيانه، واستقالله 
فيه«.  اإلنسان  وحقوق  وكرامة  حرية  وعلى 
َد األب عّبود على امُلساحمة  يف النهاية، شدَّ
واحملبة واإلميان يف يسوع املسيح » وهذا ما 
فعله رئيس تيار املرده سليمان فرجنيه يف 
ه عن احلقد األعمى واملساحمة، كما فعل  عمِ َتَرفُّ
يسوع وهو على الصليب، والتضخية من أجل 

لبنان ومسيحيي لبنان«.
 وأضاف رئيس دير مار شربل يقول » تيار 
املقاومني  أوائل  من  ومازال  كان  املرده 
لبنان  يف  املسيحيني  عن  واملدافعني 
واملشرق، وعن الكيان اللبناني كوطٍن نهائي 

ألبنائه«.
بعد القداس إلتقى اجلميع على فنجان قهوة 

يف صالون الكنيسة .
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مـقاالت وتـحقيقات

خالل  الضطهاد  العلويون  تعرَّض 
بعد  حتى  املتعددة،  التاريخ  فرتات 

إعالن اجلمهورية عام 1923.
ومثريًا  جديدًا  نقاشًا  تركيا  تشهد 
بعد املعلومات اليت بدأت تتحدث عن 
احتماالت أن يرّشح زعيم حزب الشعب 
اجلمهوري، كمال كليجدار أوغلو، نفسه 
ر هلا  النتخابات رئاسة اجلمهورية، املقرَّ
أن تكون يف حزيران/يونيو من العام 
»سريّشح  إنه  قال  إردوغان  املقبل. 
وناشد  االنتخابات«،  هلذه  نفسه 
املعركة  هذه  »خوَض  أوغلو  كليجدار 
منافسًا له، حتى يلّقنه الدرس الذي 

يستحقه«، على حّد قوله. 
لكليجدار  هذه  إردوغان  استفزازات 
األمة،  إحراج حتالف  إىل  أوغلو تهدف 
سياسية،  أحزاب  ستة  يضّم  الذي 
مخسة منها ميينية، واألخري، أي الشعب 
اشرتاكي  األكرب،  وهو  اجلمهوري، 
دميقراطي. يف الوقت الذي بقي حزب 
ومعه  الكردي،  الدميقراطي  الشعوب 
الصغرية،  اليسارية  األحزاب  بعض 
خارَج هذا التحالف، الذي تأّسس قبل 
آذار/مارس  يف  البلدية  االنتخابات 
2019، وحّقق انتصاراته املفاجئة يف 
إسطنبول وأنقرة واحملافظات الرئيسية 
األخرى. وكان ذلك بفضل دعم حزب 
الشعوب الدميقراطي، وتصل شعبيته 
إىل 11-12% من أصوات الناخبني يف 
عموم البالد. ويشّن إردوغان وإعالمه 
الشعب  حزب  على  عنيفًا  هجومًا 
اجلمهوري وشركائه يف حتالف األمة، 
بتهمة التعاون مع اإلرهابيني، ويقصد 
الدميقراطي،  الشعوب  حزب  بهم 
العمال  حلزب  السياسي  اجلناح  وهو 
الكردستاني، بزعامة عبد اهلل أوجالن، 
يف الوقت الذي يستمّر إردوغان يف 
تهديداته بالقيام بعمل عسكري جديد 
يف الشمال السوري ضد امليليشيات 
الكردية، الذراع السورية حلزب العمال 
الكردستاني الرتكي، الذي يقاتل ضد 
الدولة الرتكية منذ أكثر من 40 عامًا. 
كما يستمّر اجليش الرتكي يف عملياته 
العراق  مشالي  يف  واجلوية  الربية 
ومراكزه،  املذكور  احلزب  مواقع  ضد 
وأقامت أنقرة ضده يف املنطقة عددًا 
مع  بالتحالف  العسكرية  القواعد  من 

مسعود الربزاني.
ع أن  وعودة إىل كليجدار أوغلو، املتوقَّ
يكون مرشح املعارضة يف االنتخابات 
املقبلة، بدأ اإلعالم املوالي إلردوغان 
يذّكر الناخب الرتكي مبذهبه العلوي، 
يف  ورفاقه  إردوغان  فعله  ما  وهو 
األعوام  خالل  مرات  عدة  احلزب 
بـ«االعرتاض  اّتهموه  حبيث  املاضية، 
على سياسات تركيا يف سوريا، ودعم 

بشار األسد ألنه علوي مثله«.
ومل يهمل إردوغان آنذاك الرتكيز على 
خطاباته،  من  عدد  يف  األسد  علوية 
الدينية،  األوساط  قته  سوَّ ما  وهو 
اليت رفعت آنذاك شعار الطائفية يف 
ويفّسر ذلك تسمية  السورية.  األزمة 
البوسفور،  على  قة  املعلَّ اجلسور  أحد 
باسم   ،2012 عام  افتتاحه  ومت 
السلطان سليم، الذي اشُتهر مبجازره 
اجلماعية ضّد العلويني، قبيل حربه مع 
الصفويني يف إيران. واستمّر إردوغان 
يف نهجه »القومي الطائفي التارخيي« 
داخل  ل  بالتوغُّ جيشه  أمر  هذا، حبيث 
األراضي السورية عام 2016، مبوافقة 
يوم  لذلك  واختار  بوتني،  الرئيس 
الـ24 من آب/أغسطس، ألنه يصادف 
مرج  ملعركة  الـ500  السنوية  الذكرى 
دابق، اليت دخل منها السلطان سليم 
سوريا. ومرج دابق تبعد حنو 40 كم 

العلويون.. أعداء إردوغان اجلدد والقدامى!
حسني محلي

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 

منها  دخل  اليت  جرابلس،  مدينة  عن 
اجليش الرتكي سوريا يف عملية درع 

الفرات. 
ملضايقات  العلويون  تعرَّض  داخليًا، 
فرتات  خالل  وجمازر  واضطهاد 
إعالن  بعد  حتى  املتعددة،  التاريخ 
وكان   .1923 عام  الرتكية  اجلمهورية 
آخر هذه اجملازر عندما هاجم إسالميون 
متوز/يوليو  من  الـ2  يف  متطرفون، 
1993، فندقًا يف مدينة سيواس وسط 
األناضول، وأحرقوا َمن فيه من األدباء 
حبّجة  والفنانني  والكّتاب  والشعراء 
أنهم علويون. ولقي آنذاك 35 منهم 

مصرعهم يف هذا احلادث املرّوع.
اللتان  املذهبيتان  والثقافة  العقيدة 
منذ  الرتكية  الدولة  على  تسيطران 
زالتا  ما  العثمانية،  الدولة  بدايات 
يف  يؤّثر  الذي  الرئيسي  العنصر 
عامة،  بصورة  الرتكي  الشارع  سلوك 
الرَّغم من أن عدد العلويني يف  على 
تركيا ال يقّل عن 15 مليونًا، والبعض 
يقّدرهم بعشرين مليونًا، من أصل 83 

مليونًا، هم عدد سكان تركيا. 
السالطني  أن  من  الرغم  فعلى 
رمسيًا  أنفسهم  ُيَسّموا  مل  العثمانيني 
اثنني  باستثناء  املسلمني«،  »خليفة 
أحدًا  أن  كما   ،)36 أصل  )من  منهم 
منهم مل يفّكر يف أداء فريضة احلج، 
يف  املؤّثر  بقي  السين  املذهب  فإن 
سلوك السلطنة العثمانية، اليت كانت 
دائمًا، وما زالت يف عهدها اجلمهوري، 
، وتارة املنافَس« إليران  »تارة العدوَّ
وإيران  الفارسية،  ثم  الصفوية، 
مجيع  يف  شيعية  وهي  احلالية، 

احلاالت.
أوغلو  كليجدار  إىل  جديد  من  وعودة 

وإردوغان..
علنًا،  إردوغان  تبّناها  اليت  فاحلملة 
يف  وأتباعه،  املوالي  إعالمه  ومعه 
شبكات التواصل االجتماعي، تتلّخص 
إن  وهما:  أال  فقط،  مجلتني  يف 
ال  السين  املسلم  الرتكي  »الشعب 
يصّوت لعلوي«، وإن »الدولة الرتكية 
رئيسًا  ل  تتقبَّ أن  السنية ال ميكن هلا 

علويًا«.
خالل  من  إردوغان،  الرئيس  يسعى 
أتباع  يف  يؤّثر  ألن  املقوالت،  هذه 
كي  وأنصارها،  األمة  حتالف  أحزاب 
مينعهم من التصويت ملصلحة كليجدار 
أوغلو، بعد أن بّينت كل استطالعات 
ولن  ال  إردوغان،  أي  أنه،  الرأي 
يفوز يف االنتخابات املقبلة، أيًا يكن 

املنافس له. 
استفزاز  من  إردوغان  ذلك  مينع  مل 
نفسه،  يرشح  حتى  أوغلو  كليجدار 

اإلعالمية  احلملة  أن  يعتقد  ألنه 
يف  ستؤّثر  بها  سيقوم  اليت  العنيفة 
»احملافظ  للناخب  والقرارات  امليول 
يصّوت  ال  قد  والذي  واملتدين«، 
انتمائه  بسبب  أوغلو  لكليجدار 
حظوظ  يف  يزيد  ما  وهو  الطائفي، 
إردوغان. وتبنّي كل االستطالعات أنه 
مرشحني  أمام  ساحقة  بهزمية  سُيمنى 
آخرين، ومنهم رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة 
األول  وسيحظى  ياواش.  منصور 
بتأييد ما ال يقل عن 58% يف مقابل 
حنو 60% للثاني، وِكالهما من السنة، 
وُهما َذوا ميول قومية متدّينة وحمافظة 
على الرغم من أنهما انُتِخبا من لوائح 

حزب الشعب اجلمهوري.
الذي  إردوغان،  إن  القول  خالصة 
من  وكل  والعلمانيني  األكراد  عادى 
وقال  والنساء،  الرجال  من  عاداه 
عنهن إنهن ساقطات، يبدو أن هدفه 
اجلديد سيكون العلويني. وُيقلق ذلك 
الشعيب،  والشارع  السياسي  الشارع 
من  دائمًا  كانوا  العلويني  أن  باعتبار 
العلماني،  اجلمهوري  النظام  أنصار 
استالمه  منذ  يستهدفه  وإردوغان 
السلطة نهاية عام 2002. كما ال خُيفي 
البعض، ومنهم كليجدار أوغلو، القلق 
من احتماالت أن يوّتر إردوغان الشارع 
وبعدها،  وخالهلا  االنتخابات  قبل 
يسّلم  فلن  فيها،  ُهِزم  إن  واليت، 
احملللني  آراء  وفق  بسهولة،  السلطة 

السياسيني واإلعالميني.
سيناريوهات  عن  هنا  احلديث  ويبدأ 
يستنجد  أن  احتماالت  ومنها  خطرية، 
اليت  املسلحة،  بامليليشيات  إردوغان 
 SADAT تقوم بتشكيلها وتدريبها شركُة
كان  وصاحبها  العسكرية،  للخدمات 
مستشارًا إلردوغان يف القصر الرئاسي. 
كليجدار  عنه  عرب  الذي  القلق  وهو 
متقاعدون  جنراالت  بينما حتّدث  أوغلو، 
إردوغان  يستنجد  أن  احتماالت  عن 
كانوا يف صفوف  الذين  باإلسالميني، 
السوري«  الوطين  »اجليش  يسمى  ما 
»النصرة«،  جبهة  أو صفوف  املعارض 
وهم معًا ضد أعداء إردوغان من األكراد 
املعارضة.  أطياف  وكل  والعلمانيني 
ألّد  من  اآلن  بعد  العلويون  وسيكون 
األسد،  على  مترَّدوا  الذين  أعداء هؤالء 
زوجته  أن  ناِسني  فقط،  علوي  ألنه 
ما  إىل  بالنسبة  احلال  هي  كما  سنية، 
ال يقل عن 70% من الشعب السوري، 
واملؤامرات،  اجملازر  ضحية  راح  الذي 
اليت قام بها هؤالء املسّلحون وَمن كان 
وما زال معهم وخلفهم، وفق اعرتافات 

محد بن جاسم!

العلويون.. أعداء أردوغان الجدد والقدامى!

احلروب  تاريخ  يشري 
إىل  اإلسرائيلية، 
طبيعة  يف  تغيري 
العسكري،  التحدي 
أن  يفرتض  الذي 
»اجليش«  يواجهه 
فقد  اإلسرائيلي، 
لبنان  حرب  كانت 
 1982 عام  األوىل 
آخر مواجهة عسكرية، 
معارك  فيها  دارت 
واشتباكات  جوية، 
بني القوات املدرعة.

املؤسسة  قسمت 

مبعنى  للمهامجة،  أهداف  بنك  امتالك 
آخر، تراجع مفهوم اإلنذار املبكر برتاجع 
ظهور  وبدء  الشاملة،  احلروب  حدوث 
التهديدات  ملواجهة  الضرورة  مبدأ 
يقودها  اليت  الصغرية،  العسكرية 
مفهوم  ظهر  لذلك  دول،  غري  العبون 
وأمشل  أوسع  كمفهوم  االستخبارات، 

من اإلنذار املبكر. 
طبيعة املعارك اليت خاضها »اجليش« 
املقاومة،  فصائل  ضد  اإلسرائيلي 
له  أوضحت  لبنان،  أو  غزة  يف  سواء 
منتظرة  غري  تغريات  دائمًا  هناك  أن 
مرونة  تطلب  املواجهة،  ساحة  يف 
يستطيع  التجهيز،  مسّبقة  استخبارية 
خلق  خالهلا  من  االسرائيلي  »اجليش« 
أثناء  يف  نوعية  استخبارية  معلومات 
املواجهة، خصوصًا أن جغرافية انتشار 
االنسحابات  بعد  تعّد  املقاومة  فصائل 
لبنان  وجنوبي  غزة،  من  اإلسرائيلية 
لديه،  نسبيًا  منخفضة  أفضلية  ذات 
وهو ما دفع »اجليش« اإلسرائيلي إىل 
قطع شوط كبري يف تطوير قدراته، يف 

جمال احلرب االستخبارية.
أّدى عدم قدرة »إسرائيل« على تنفيذ 
اهلادفة،  األرضية  املناورة  أسلوب 
لتحقيق فكرة احلرب السريعة واحلامسة، 
والدائرة على أرض العدو - كما كان 
يف السابق- إىل تغيريات جوهرية يف 
العسكرية  العقيدة  يف  احلسم  مرتكز 
كبرية  قناعة  توّلدت  بل  اإلسرائيلية، 
لدى كثري من قادة املؤسسة العسكرية 
يتعّذر  أنه  اإلسرائيلية  والسياسية 
حسم تنظيمات املقاومة شبه الرمسية، 
باملفهوم التقليدي للحسم على طريقة 
لذلك  الساحقة(،  )اهلزمية  غوريون  بن 
بات استنزاف اخلصم أكثر مركزية يف 
من  اإلسرائيلية،  العسكرية  العقيدة 

حسم العدو وإخضاعه.
االستخبارات  أهمية  تربز  وهنا 
بني  )املعركة  إسرتاتيجية  يف  النوعية 
للصراع  إسرتاتيجي  كإطار  احلربني( 
املقاومة،  وفصائل  »إسرائيل«  بني 
ديناميكي  هجوم  على  مبنية  وهي 
مع  املخاطر  إلدارة  منهجًا صارمًا  يّتبع 
الذي  التصعيد  وترية  باحلسبان  األخذ 
وتقليص  سريعًا،  يكون  أن  حيتمل 
ذلك  إىل  أضف  حرب،  نشوب  احتمال 
مرتكزًا أساسًا يف إسرتاتيجية )املعركة 
منطق  على  تعتمد  بأنها  احلربني(  بني 
احلرب السرية ذات الطابع األمين، من 
أجل ترك مساحة من الضبابية واإلنكار 
املتضّرر  للطرف  تتيح  لــ«إسرائيل«، 

عدم الرد. 
على  احلربني(  بني  )املعركة  وتعتمد 
إسرائيل«  لوضع«  الدائم  التقييم 
اإلسرتاتيجي، يف مقابل وضع أعدائها 
طبيعة  فهم  أجل  من  اإلسرتاتيجي، 
ردود فعلهم على أي اعتداء إسرائيلي، 
يف إطار )املعركة بني احلربني(، وهو 
ما يتطّلب استخبارات نوعية دائمة يف 

كل الظروف واألوقات.

»إسرائيل«.. االستخبارات النوعية بدالً من اإلنذار املبكر
 حسن اليف

نشأت  اليت  اإلسرائيلية،  العسكرية 
التهديدات  أنواع  »إسرائيل«  بقيام 

الرئيسة قسمني: 
)التهديدات  األساسي  األمن  األول، 
عالية الشدة(، اليت يأتي معظمها من 

الدول.
)التهديدات  املستمر  األمن  الثاني 
من  ظهرت  سواء  الشدة(  منخفضة 

دول، أو من تنظيمات مقاِومة. 
عنه  عرب  الذي  الوجودي  التهديد  بدأ 
جناح  مع  بالرتاجع  األساسي«  »األمن 
»إسرائيل« من خالل عقيدتها العسكرية 
اليت  األمنية،  التهديدات  ختّطي  يف 
رافقت بداياتها األوىل، إضافة إىل تطور 
احلياة املدنية فيها، وصواًل إىل حرب 
عام 1967، اليت عّدها بعض املطلعني 
على  معها  اخلوف  انتهى  حتّول،  نقطة 
وجود »إسرائيل«، وأدرك اجلميع أيضًا 
على  لديها  العسكري  التفّوق  نقطة 
اجليوش العربية، وما عّززه خروج مصر 
من دائرة الصراع، بعد توقيع »اتفاقية 
كامب ديفيد« بينها وبني »إسرائيل«، 
وما حلق ذلك من انهيارات يف احلالة 
وعسكرية،  سياسية  كمنظومة  العربية 
موجات  من  نشاهده  ما  إىل  وصواًل 

تطبيع عربية علنية.
إىل  اإلسرائيلية،  احلروب  تاريخ  يشري 
العسكري،  التحدي  طبيعة  يف  تغيري 
»اجليش«  يواجهه  أن  يفرتض  الذي 
لبنان  حرب  كانت  فقد  اإلسرائيلي، 
األوىل عام 1982 آخر مواجهة عسكرية، 
واشتباكات  جوية،  معارك  فيها  دارت 

بني القوات املدرعة.
 ومنذ ذلك احلني مل تكن هناك حروب 
فاخنرط  النطاق،  واسعة  تقليدية 
»حروب  يف  اإلسرائيلي  »اجليش« 
فيها  يواجه  الوترية«،  منخفضة 
فصائل مقاِومة تستخدم أسلوب حرب 
على  الواسع  انتشارها  مع  العصابات، 
يف  بالسكان  مأهولة  كبرية  مساحات 
هرمية  هيكلية  وجود  وعدم  غالبيتها، 
أضف  غالبيتها.  بل سرية يف  واضحة 
إىل ذلك امتالك تلك الفصائل أسلحة 
املعركة  نقل  تستطيع  صاروخية، 
الداخلية  اجلبهة  عمق  إىل  بواسطتها 

اإلسرائيلية.
 إن غياب خطر اجتياح جيوش نظامية 
األراضي احملتلة، جعل من مفهوم اإلنذار 
العدو  نيات  قراءة  إىل  اهلادف  املبكر 
والذي  »إسرائيل«،  على  حرب  شن 
يستدعي جتنيد احتياطي »اجليش« يف 
غضون 24 ساعة، حديثًا من املاضي، 
وغري فّعال يف غالبية التهديدات اليت 

تواجه »إسرائيل«. 
على  اجلديدة  املتغرّيات  وفرضت 
التحّول  كذلك  اإلسرائيلي  »اجليش« 
إىل مفهوم االستخبارات النوعية، اليت 
يستطيع من خالهلا تصميم إسرتاتيجيته 
اجلدد،  أعدائه  مواجهة  يف  العسكرية 
املعارك  على تصميم  قدرته  من حيث 
جمال  يف  سيما  وال  نتائجها،  وحتديد 
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إعــالنات

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

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

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 
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An additional 70,000 
people will receive 
fee-free training as 
part of a plan by the 
NSW  Government 
to turbocharge the 
State’s skills-led re-
covery and help more 
people get  the skills 
they need for the jobs 
they want. 

State Member for East 
Hills Wendy Lindsay 
said the 2022-23 NSW 
Budget would  invest 
$82.7 million over four 
years to help people 
unlock opportunities 
for jobs. 

“This is a great op-
portunity for people 
looking for their first 
job, a new job or a bet-
ter  job, to get skilled 
and work in reward-
ing careers,” Wendy 
Lindsay said. 

“It will remove finan-
cial barriers for people 
wanting to undertake 
vocational education  
and training and tur-
bocharge the take-up 
of skills to help grow 
the economy.”  

This new investment 
in fee-free training is 
on top of 100,000 fee-
free apprenticeships  
and 70,000 fee-free 
traineeships already 
being delivered by the 
NSW Government.  

Treasurer Matt Kean 
said the Budget would 
continue accelerating 
the skills boom and  
helping to deliver 
the lowest statewide 
unemployment rate 
on record at 3.5 per 
cent.  

“This investment will 

deliver tens of thou-
sands of new appren-
tices, trainees and full  
qualifications to help 
people get skilled for 
in demand jobs,” Mr 

Kean said.  

“The NSW Govern-
ment’s strong eco-
nomic management 
means we can de-

liver fee free training 
which is helping peo-
ple boost their budget 
and ensure a brighter 
future  for them and 
their family.” 

This NSW Govern-
ment’s strong focus 
on skills led to a 77 
per cent increase in 
the  number of peo-
ple commencing ap-
prenticeships and 
traineeships in the 12 
months to  September 
2021, according the 
most recent NCVER 
report. There was a 
91 per cent  increase 
in the number of 
women commencing 
apprenticeships and 
traineeships  during 
the same period.  

Minister for Skills and 
Training Alister Hen-
skens said the NSW 
Government is lead-
ing the nation in sup-
porting people to get 
skilled for jobs to help 
grow the economy.  
“This Budget ce-
ments the golden era 

for skills and training 
in NSW – there has 
never 
been a better time 
to get the skills you 
need to unlock a first 
job, a new job or a 
better  job,” Mr Hen-
skens said. 

“As part of our skills-
led recovery, we have 
seen an enormous 
surge in the number 
of  people commenc-
ing apprenticeships 
and traineeships in 
NSW and this Bud-
get will  turbocharge 
the take-up of train-
ing right across the 
state.” 

For more details on 
training available, vis-
it https://education.
nsw.gov.au/ski l ls-
nsw.  MEDIA: Ruth Le 
Bas | 0482 917 861

NSW BUDGET TO ACCELERATE FEE-FREE TRAINING

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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نــجوم

بالشعر العناية  مستحضرات  ملكة  كيفيدو  مرييام  تلتقي  ايالف  الزميلة 
مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس عالمتها التجارية ملستحضرات 
الشعر، حتدثت مرييام كيفيدو إىل إيالف حصرًيا حول عقدين من 

العمل الشاق، ومراحل بدء العمل وصواًل اىل النجاح.

يف  لوالدتها  العشبية  الصيدليات  يف  وتعلمت  مرييام  نشأت 
آالف  معها يف حفظ  أمضت ساعات وساعات  إسبانيا.  برشلونة، 
يعزز  تآزر  خللق  ودجمها  متيًزا  أكثرها  اختيار  وكيفية  املكونات، 

فوائدها.
الصيدليات  اجلمال يف  تقييم  ما يعرف خبدمة  أنشأت مرييام  ثم 
من  عميل  لكل  خمصصة  طقوًسا  واقرتحت  لعائلتها،  العشبية 

عمالئها.

أتقنت إستخدام املكونات الثمينة مع التكنولوجيا احليوية املبتكرة، 
وباتت خبرية يف نظريات الشيخوخة وكيفية مكافحتها، وهي معروفة 
اآلن بعالمتها الشهرية اليت حتمل إمسها للعناية بالبشرة والشعر.

ملاذا هناك الكثري من الرتكيز على عالج فروة الرأس؟
كانت فروة الرأس سابًقا املنطقة األكثر نسياًنا يف صناعة العناية 
اجلميل، حنتاج إىل  للشعر  بالنسبة  أنه  اآلن  أدركنا  بالشعر، وقد 
تعزيز فروة رأس صحية والعمل على إجياد أفضل املكونات للعناية 

بفروة الرأس وراحتها.
طرق:  بأربع  العمر  يف  يتقدموا  أن  والشعر  الرأس  لفروة  ميكن 
إيقافها.  ميكننا  ال  ولكن  إبطائها  ميكننا  اليت  الطبيعية  الشيخوخة 
فرد  وأجهزة  الشعر،  اليت تسببها جمففات  امليكانيكية  الشيخوخة 
الشعر، وأدوات تصفيف الشعر وما إىل ذلك. كما أن لدينا أيًضا 
شيخوخة كيميائية مثل معاجلة اللون، والتبييض، وعالجات الكرياتني. 
أخرًيا ، لدينا شيخوخة بيئية مثل التعرض للشمس ودرجة احلرارة 
الدقيقة.  للجزيئات  والتعرض  والتلوث  اهلواء  وتكييف  القصوى 
لذلك كل هذه العوامل تؤثر على صحة فروة رأسنا وتسبب مشاكل 
نتخذ  أن  املهم  من  لذلك  الوجه.  جلد  مثل  مثلها  االلتهابات  مثل 
خطوات لالعتناء بفروة رأسنا ألنها استمرار لوجهنا لذلك حنتاج إىل 

التعامل معها بنفس الطريقة مع طقوس خاصة.

ما هي أهم 3 أشياء جيب تذكرها عند العناية بشعرك؟
العناية  أننا حباجة إىل  أربع خطوات! األوىل هي  بالنسبة لي هي 
من  جيدة  كميات  بتناول  نفسها  لتجدد  بتقشريها  رأسنا  بفروة 
عالج  استخدام  يف  تكمن  والثانية  يومًيا.  واملعادن  الفيتامينات 
الشامبو املخصص وننصح هنا يف اإلمارات العربية املتحدة بالقيام 
بالتنظيف الثالثي. والثالثة هي الرتطيب العالجي، فنحن حباجة إىل 
ترطيب الشعر وفروة الرأس. اخلطوة األخرية هي التسامي، فعندما 
يكون شعرك مبلال يكون يف أكثر حاالته هشاشة وقابلية للتكسر 

والتلف، لذلك حنتاج إىل محايته مبنتج خاص لتوفري احلماية.

ملاذا الشعر؟ متى علمت بأنك ستعملني يف هذه الصناعة؟ )رمبا 
لديك حكاية ممتعة؟(

نشأت حماًطة بالنباتات واألعشاب يف صيدلية والدتي العشبية يف 
برشلونة مما جعلين أطور شغفي يف العمل باستخدام املواد اخلام، 
وبدأنا يف إنشاء طقوس خمصصة لعمالئنا. كنت صغرًية وحاصلة 

على شهادة يف إدارة األعمال ويف الوقت لدي عمالئي.
وتعلمت أيًضا مبادئ التدليك يف أوقات فراغي. كما تعلمت الكثري 
من والدتي عن املكونات وكيفية دجمها معًا وذلك عندما اكتشفت 
لي  متجر  أول  افتتحنا   - زوجي  مع  بالتعاون   ، ثم  الشغف.  هذا 
وكنت مسؤولة عن قسم التجميل. وكان زوجي عامل لذلك عملنا 
مًعا إلنشاء احتاد بني العلوم والنباتات الطبيعية كانت خلطة فريدة 

جًدا.
وال يزال مديرنا الفين منذ بداية هذه الرحلة معنا يف الشركة اليوم 
- لقد وضعت قائمة بالقيم اليت سُتنسب إىل منتجاتي - وكانت 
وأغالها - يف بعض  املكونات  أفضل  استخدام  القدرة على  لدي 
األحيان قيل لي من قبل اآلخرين أن هذا غري ممكن ولكين ثابرت 
ألنين مل أرغب يف التضحية باجلودة والنتائج. يف املاضي مل يكن 
هذا موجوًدا ، فكرة العناية بالشعر الفاخرة مل يسمع بها أحد! أحب 
استخدام الكافيار ، على سبيل املثال ، وهو مكون عالجي للغاية، 
الببتيدات،  مثل  احليوية  التكنولوجيا  استخدام  أحب  أيًضا  لكنين 
يف  تساعد  وكلها  والفيتامينات،   ، األمينية  األمحاض  ومركبات 

حماربة هذه اجملاالت األربعة للشيخوخة.

كيف تصنعني اخللطات اجلديدة وما الذي يلهمك؟
لدينا توليفات أو جمموعات مميزة من مستحضرات العناية بالبشرة 
والشعر. لدينا تركيز على اخللطات املعدنية ولكن من املهم أيًضا 
بالنسبة لي استخدام جممعات من العناصر النزرة لتحسني املستوى 
اخللوي. بالنسبة للشعر ، تعترب الفيتامينات من أهم املكونات اليت 
تعد مكوًنا يف اجملمعات الثمانية اليت لدينا وهي ضرورية لطول 

عمر بصيالت الشعر.

هل صحيح أنه من األفضل تقليل غسل شعرك بالشامبو؟ إذا كان 
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األمر كذلك ملاذا - يرجى التوضيح.
يف املاضي، رمبا قبل 10 سنوات ، احتوى الشامبو على مكونات 
مثل الكربيتات والبارابني، لذلك كان هناك سبب جيعل فروة رأسك 

جتف وحيد من استخدام الشامبو.

مع عالجاتنا بالشامبو، أوصي بغسل شعرك عندما يكون متسًخا، 
ألن هذا قد يكون ناجًتا عن عوامل مثل اإلفرازات الدهنية املفرطة، 
أو من الرمال يف اهلواء، أو املكياج. أهم شيء جيب تذكره هو 
فروة  لتجديد  واملكونات  الكربيتات  من  اخلالي  الشامبو  استخدام 

الرأس.

العناية  عند  النساء  ترتكبها  اليت  شيوًعا  األكثر  األخطاء  هي  ما 
بشعرهن؟

فروة  جبعل  أوصي  لكين  رأسهن  فروة  نسيان  إىل  النساء  متيل 
من  الكثري  استخدام  من  تأكدي  مجالك.  نظام  يف  أولوية  رأسك 
تذكري   ، بالبلسم  األمر  يتعلق  عندما  أيًضا.  الشامبو  إلزالة  املاء 
أن القليل هو الكثري وخذي الوقت الكايف لتدليكه من اجلذور إىل 

األطراف.

ما هي أكرب احتياجات العناية بالشعر للمرأة يف الشرق األوسط؟
يف الشرق األوسط ، أعتقد أنه من املهم حًقا تقشري فروة الرأس 
مرة واحدة يف األسبوع بالتدليك لتحسني الدورة الدموية الدقيقة. 
أيًضا حنتاج إىل  الرأس أرق  مع تقدمنا يف السن ، تصبح فروة 
تعزيز إنتاج الكوالجني واإليالستني ، واألهم هو توصيل األكسجني 
إىل بصيالت الشعر. أيًضا يف املنطقة ، نشهد ارتفاًعا يف درجات 
احلرارة والتلوث الذي يؤثر على بشرتنا وأعيننا وأيًضا فروة رأسنا، 
التقشري  خالل  من  وإخراجها  البشرة  جتديد  إىل  حباجة  حنن  لذلك 

اللطيف - سبا الشعر .

التونسية صورا جديدة عرب حسابها اخلاص  الفنانة لطيفة  نشرت 
خالل  الرحباني  زياد  اللبناني  بالفنان  مجعتها  »انستغرام«،  على 

تواجدها يف لبنان.
الرحباني،  زياد  الفنان  لطيفة  الفنانة  زارت  التفاصيل،  ويف 
وشاركت املتابعني بصورة معه، ارفقتها بالتعليق التالي: »كل ما 
أجي لبنان من احلى احلاجات اللي بتحصللي اني باشوفك وازورك 
واقعد معاك وبافرح كل ما باشوفك وتزيدني ثقة يف الفن وحبك 

وتفاؤلك بيزيدني أمل يف لبنان«.
الصور القت تفاعال كبريا بني املتابعني الذين عربوا عن شوقهم 

لزياد الرحباني وللفنانة التونسية لطيفة.   

ولطيفة  الرحباني  زياد  جتمع  صورة 
لبنان يف  أمال  بيزيدني  تفاؤلك  واالخرية: 

لطيفة وزياد الرحباني

حّلت النجمة اللبنانية نيكول 
برنامج  على  ضيفة  سابا 
الذي  الشهرة«  »كتاب 
يقدمه اإلعالمي علي ياسني 

اسبوعيا على اجلديد.
مرحلة  عن  نيكول  وحتدثت 
بسبب  ومعاناتها  طفولتها 

احلرب.
سابا  نيكول  واعتربت  هذا 
اللبنانية االوىل  انها النجمة 

يف مصر.

ياسني: علي  لـ  سابا  نيكول 
مصر يف  االوىل  اللبنانية  النجمة  انا 

الوهاب،  عبد  شريين  املصرية  املطربة  تواصلت  جديدة،  مرة 
عن  لتجيب  إنستغرام  على  »ستوري«  خاصية  عرب  مجهورها  مع 

أسئلتهم.
وكشفت عن أمور شخصية عدة تتعلق حبياتها الفنية والعائلية، من 
بينها رأيها يف تقديم دويتو مع الفنان عمرو دياب وسر اختيارها 

لإلعالمي عمرو أديب للحديث عن أزماتها.
فقد ردت شريين على طلب أحدهم، حول مشاركتها »دويتو« مع 
عمرو دياب، قائلة »حاسه إنو مش اليقني على بعض، بس أكيد 

ممكن«، يف إشارة إىل احتمال تعاونهما مستقباًل.
اختيار عمرو أديب

أما عن اختيارها لربنامج عمرو أديب للظهور واحلديث عن مشاكلها، 
قالت إن برناجمه هو األكثر انتشارا يف الوطن العربي.

كما أعلنت أنها ندمت على تقديم أغنية »ما جترحنيش«، مشرية إىل 
أنها حني تتغري نفسيتها لألسوأ، تقبل على الصالة وحضور برنامج 

»العلم واإلميان« الشهري للدكتور الراحل مصطفى حممود.
»حبس إني يف السابع«

أما عن ظهور بطنها منتفخة مؤخرا، فأوضحت بطريقة ساخرة إلحدى 
السائالت أنها ليست حامال على اإلطالق. وعلقت قائلة »عندك حق 
تقولي كده أنا نفسي حبس إني يف السابع، بس لألسف دا قولون 

وبكترييا حلزونية والتهابات يف االثين عشر«.
يشار إىل أن املطربة املصرية تعيش فرتة صعبة يف حياتها بعد 
انفصاهلا عن امللحن حسام حبيب. ويف آخر فصول األزمة، ألقت 
أسبوعني، على  القبض على حبيب قبل  األمنية املصرية  األجهزة 
بالسب  وكرميتيها  عليها  بالتعدي  ضده  به  تقدمت  بالغ  خلفية 

والشتم.
وكانت شريين حينها قد طلبت شرطة النجدة باجليزة لالستغاثة من 
طليقها بعد دخوله إىل منزهلا، فحضر رجال الشرطة إىل فيال الفنانة 

اليت طلبت منهم أخذ التعهد الالزم على امللحن املعروف.

بطنها: انتفاخ  سبب  تكشف  شريين 
الـسابع يف  إنـي  بـحس   
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إعــالن

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

 2022 حــزيران   18 Saturday 18 June 2022الـسبت 
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كــتابات

السالح يف لبنان.. وانعكاسه 
الضارّ  على االقتصاد الوطين

شراء السالح الغالي الثمن اخلفيف والثقيل وانعكاسه 
الضار على االقتصاد الوطين اللبناني. 

يعانون  الناس  ومعظم  عاما  مخسني  من  أكثر  مضى 
داخل  الفوضى  لنا  خلقت  مميتة  عصابات  حرب  من 
الوطن واحلكومة وخارجها.. احزاب وميليشات وطوائف 
وخميمات اشرتت األسلحة اخلفيفة والثقيلة لتظهر حقدها 
على الوطن واملواطن، الن اخلوف من بعضهم البعض ال 
يربر الوسيلة ، هناك يوجد اختالس شديد ونهب اموال 
داخل القطاعات والوظائف يف مجيع إرجاء الوطن لتمويل 
بعض األحزاب اخلارجة عن القانون والصالحية، املشكلة 
الثانية اليت تسحق االقتصاد الوطين  هي دخول مرتزقة 
والجئني باعداد كبرية من عدة بلدان عربية منهم يف 
انهيار وتشريد بشري وعائلي، ومنهم دخلوا اىل وطننا 
لبنان جيوشا حتت السالح اخلفي وخاليا نائمة حتت عدة 

تسميات وشعارات.

الناس،  احد من  او نكتب ضد  احد  ننحاز اىل  حنن ال 
لكن احلاجة ام االخرتاع، الن أهم شيء لنا هو الوطن 
االم،  حنن نرى وطننا يتبعثر وينهار وشعبه ميوت واكثر 
األحزاب هّمها الوحيد شراء األسلحة لتدمري الوطن وقتل 
املواطن وخلق فوضى مذهلة وفراغ اقتصادي ومستوى 

معيشة متدٍن اىل ادنى مستوى من احلياة.

 حنن نستطيع ان نرجع االقتصاد اىل عهده السابق، 
ونوقف  املتعددة  ومستودعاتها  األسلحة  نبيع  عندما 
السالح  لتجار  واملالحقة  األسلحة  محل  ومننع  شراءها 
االسلحة  هذه  به شعبنا، الن مثن مجيع  يقتلون  الذي 
جيب ان حنّوله اىل الشعب والقطاع العام وندعم بثمنها 
مجيع القطاعات الضعيفة واملؤسسات اليت فشلت من 
عليها..  الصعبة  والقيود  اهليمنة  وفرض  اإلدارة  قّلة 
إني أعتقد انه ال يوجد عندنا عجز اقتصادي كما زعموا،  

لكن يوجد عندنا عجز اداري وعجز فكري.

والشعب  الدولة  مصاحل  على  التعتيم  هذا  كل  ملاذا 
الوطن املرتاكمة بشكل  ومل نعلم كيف نعاجل مشاكل 
متشعب وتضميد جروحه الدامية، وكيف نعاجل األوضاع 
بطريقة حديثة وذكية إلرجاع البنية التحتية واالقتصاد 
يف  موجود  النه  بكثري،  املاضي  من  أفضل  الوطين 
املضمون لكنه حتت غطاء السماسرة االوباش  والذي 
اصبح جمهول اهلوية وبأيدي أخوة  يوسف الذي باعوه 

إىل اهل مصر.

 االقتصاد الذي كان اقوى من املواد األولية والثروات 
الطبيعية بكثري ، لكنه ضاع بني ايادي بائعي االسلحة 
الفقراء  دماء  ومصاصي  التقليديني  واالقطاعيني 
واالبرياء والعَزل املغلوب على امرهم منذ زمن طويل.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

دهــسُت صـبابيت

دهسُت صبابيت وفعلُت نكرا 

أبدد  ماء أوقاتي ألخرى 

فتاة الليل ترقب لي حضورًا 

وتتقن حلمها صدرًا وخصرا 

تريق جلني ساقيها مرايا 

تعدد وردها عطرًا فعطرا

وتدخلين إىل طقٍس خضيٍل 

يبلل شهوًة محراء حّرى 

أنا يف طقسها الليلي أبدو 

كلحٍن ضّيع اإليقاع قسرا

ينام الثلج يف جسدي عنيدًا 

حييل حرارة الّشهوات صفرا 

فتاة الليل تسألين حضورًا 

ألنفق عمرَي املأفون عهرا 

تقول أراك يف صمٍت مريٍب

ملاذا ال متّد إلي جسرا ؟؟

وما كانت زليخة يف غواها 

وال كنت الّنيّب عاًل وقدرا

ولكن عاد بي وجٌع قديٌم

إىل من رّسخت يف الروح  ذكرى....

مـحمد عـامر األحـمد  - سورية

على األقساط والتدقيق يف املوازنات ومعاقبة من خيالف القانون 
96/515، وخاصة جلهة »الدولرة«. لكن وزير الرتبية عباس احلليب 
خّيب اآلمال عندما أصدر تعميمًا هزياًل عرض موادًا قانونية ترعى 
دولرة  أمام  الباب  مشّرعًا  القانون  حّددها  كما  املوازنة  تنظيم 
العملة  أو جلهة  قيمتها  لناحية  األقساط  »حتّدد  بقوله:  األقساط 
أولياء  ميّكن  الذي  النحو  على  فيها  الدفع  يتم  أن  يقتضي  اليت 
مع  التواصل  »األخبار«  حاولت  وقد  االستمرار«.  من  التالمذة 

الوزارة لالستيضاح عن األمر إال أنها مل تتلّق إجابة.
على  فالتضييق  تربوية.  بكارثة  ينذر  احلاصل  الرتبوي  التفّلت 
األهالي من خالل وضع أقساط مدرسية »تعجيزية« بالنسبة إىل 
البعض من دون حجز مقاعد للفقراء اجلدد يف املدارس الرمسية، 
باإلضافة إىل تواطؤ ظروف اقتصادية أخرى وفقدان الثقة بأهمية 
التعليم يف إجياد فرصة عمل توفر العيش الكريم سيجربهم على 
التخلي عن تعليم أوالدهم عاجاًل أم آجاًل. وال يشبه ذلك التخلي 
باختصار اجلهل  إنه  زيارة املطاعم…  أو  السفر  أو  عن االشرتاك 

اآلتي.
لجان األهل: الحلول البديلة ممكنة

يعيش أهالي الطالب اليوم حالة من الضياع واخلوف على مستقبل 
أوالدهم. »عدد االتصاالت اليت يتلّقاها احتاد جلان األهل وأولياء 
ظّل  بأوالدهم يف  يذهبون  أين  إىل  يعرفون  ال  أهاٍل  من  األمور 
انعدام اخليارات يف األفق كبري جدًا ومقلق«، وفق رئيسة االحتاد 
تعاضد  صندوق  أنشأ  املدارس  بعض  أن  صحيح  الطويل.  ملى 
لكن  املقتدرة،  العائالت  جيوب  من  املتعثرة  العائالت  ملساعدة 
ولد  من  أكثر  لديهم  الذين  احملدود  الدخل  ذوي  ينفع  لن  ذلك 

واحد يف املدرسة.
يعي أهالي الطالب جيدًا أن األزمة االقتصادية ستفرض زيادة حتمية 
على األقساط املدرسية لتحسني أجور األساتذة وتشغيل املدرسة، 
لكن هذا ال ينفي عدم رضاهم عن »أقساط خيالية وعشوائية وغري 
عادلة«، كما تصفها الطويل. مل تفكر املدارس اخلاصة يف حلول 
تراعي أوضاع األهالي املتأّثرة أيضًا باألزمة، بل ذهبت يف الطريق 
األسهل: الزيادة و«الدولرة« لتغطية نفقاتها وترك هامش للربح. 
كان ميكن للمدارس، وفق الطويل، »العمل على موازنة تقّشفية 
والتجديد،  بالتطوير  تتعلق  اليت  البنود  تلغي  وشفافة  مدروسة 
مثاًل، وتستبدل النفقات الكبرية لتأمني املازوت ملولدات الكهرباء 

برتكيب الطاقة الشمسية، كحّل مستدام للسنوات املقبلة.
وذّكرت الطويل حبل خيّفف عن األهالي، هو التزام تطبيق استشارة 
هيئة التشريع واالستشارات، الرقم 75، اليت صدرت بتاريخ 27 
اليت  الرسوم  بإدراج  الثاني من عام 2015 واليت توصي  كانون 
املدرسي  والزّي  كالقرطاسية  املوازنة  خارج  املدرسة  تستوفيها 
والدعم اخلارجي على اإليرادات، و«هكذا ختّف األعباء املادية عن 

كاهل أولياء األمور وتتحمل إدارة املدرسة جزءًا منها«.
من جهته، يرى األمني العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر أن 
»الوضع يزداد تعقيدًا وتأّزمًا، ما يفرض احلوار اجلّدي بني جلان 
األهل وإدارات املدارس«، مضيفًا: »إذا كانت الدولرة شّرًا ال بد 
منه، فليكن القرار بالتوافق والرتاضي«. ويف حني جيد »الدولرة 
من احللول املطروحة لضمان استمرارية التعليم، حنتاج إىل رأي 
اقتصاديني لنأخذ قرارت بطريقة علمية وحنافظ على املؤسسات 

والطالب واألساتذة«.
حصة األساتذة رهينة الوعود

الزيادات  لترّبر  ذاتها  باحلجة  اخلاصة  املدارس  إدارات  تتمّسك 
الكبرية على األقساط، وهي رواتب األساتذة. تستعطف األهالي: 
من  األدنى  احلد  هلم  يوّفر  راتبًا  يأخذوا  أن  لألساتذة  حيق  »أال 
العيش الكريم مبا ينعكس إجيابا على إنتاجيته؟« هنا ال بد من طرح 
السؤال: إىل أي مدى ستنسجم الزيادات على رواتب األساتذة مع 
الزيادات على األقساط؟ وهل سيخّصص لألساتذة جزء من الراتب 

بالدوالر األمريكي؟
بأنه سيجري تصحيح  تواصلنا معها جتزم  اليت  املدارس  إدارات 
رواتب األساتذة لكن من دون أن حتّدد حجم هذا التصحيح. أما 
األساتذة فسمعوا وعودًا كثرية عن حتسني رواتبهم، ستظهر األيام 

املقبلة مدى صحتها.
يانا  الكربى  الليسيه  مدرسة  يف  األساتذة  جلنة  رئيسة  تنقل 
السمراني ما جيري تداوله يف جمموعة أنشأها األساتذة يف التعليم 
اخلاص على واتسآب: »شكوى دائمة من زيادة األقساط بشكل 
كبري لن يصلنا منها غري من اجلمل أذنه«. بعدما أضرب األساتذة 
هذا  متقطعة  أيام  عشرة  ملدة  التعليم  عن  الكربى  الليسيه  يف 
العام، »أخذنا تعهدًا من اإلدارة باحلصول على 20% من الراتب 
ُيراوح بني مليون ونصف مليون وثالثة ماليني( بالدوالر  )الذي 
باعتبار  أكرب،  زيادة  إىل  ونطمح  القادم.  أيلول  شهر  من  ابتداء 

املدارس قد رفعت األقساط بشكل خميف«.
تتأسف األستاذة يف مدرسة »لويز فيغمان« نهى عسريان أنه: 
»بعد 28 عامًا من التعليم، أنظر إىل حاليت وأقارنها بتلك عندما 
بدأت، فأجد أنها كانت سابقًا أفضل بكثري«. ثم تستدرك: »ال 
تقاضى  العام  هذا  خالل  غرينا«.  أساتذة  من  حااًل  أفضل  نزال 
األساتذة يف »لويز فيغمان« زيادة بنحو 15% من الراتب بالعملة 
الصعبة و«موعودون بزيادة تصل إىل 50% من الراتب بالدوالر، 

أشعر أنها قد تصل إىل %20«.

املدارس اخلاصة: زيادة...
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احملكمة الدولية اخلاصة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املتهمني بتسليمهم قائال »أدعـو مـن يـحمون املـتهمني الـثالثة إىل 
تسليمهم للـمحكمة الـدولية«.

القاضية غادة عون
 غردت النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضية غادة عون 
على حسابها على تويرت: »دعوة صادقة اىل كل زمالئي وزميالت، 
اال  مبادئ أساسية ال ميكن ألي قاضي شريف  للتوحد حول  دعوة 

ان يتبناها:
1-إلغاء املادة 95 ت. قضائي واليت تستعمل كسيف مصلت على 

القضاة ميكن ان تطبق السباب حمض كيدية وانتقام.
جملس  يف  احلكميني  للقضاة  بالنسبة  املداورة  مبدأ  -اعتماد   2  

القضاء.
3 - اعتماد مبدأ االنتخاب .

ماذا  اجلميع.  يضرب  والفقر  اليأس  يهاجر،  الشباب  ينهار،  البلد 
تنتظرون بعد ايها الزمالء األعزاء للتحرك. كلنا مع املطالب املادية، 
مطلوب  الصيب.  ام  وحنن  بلدنا  انقاذ  اجل  من  اوال  لنتوحد  لكن 
االتفاق على هذه املبادئ واإلصرار عليها وتوحيد الشعب كله حوهلا 

واعتماد االلية اليت ترونها مناسبة لتحقيقها«.
القضاء  جملس  رئيس  على  عون  غادة  القاضية  رّدت  قد  وكانت 
األعلى القاضي سهيل عبود الذي مل ينِف أو يؤكد املعلومات اليت 
وردت يف إحدى الصحف عن أنه اقرتح طردها من السلك القضائي 
لعدم االهلية، إىل جانب القاضي شادي قردوحي النقالبهما على 
الصورة املكّرسة عن القاضي الصامت وفق موجب التحّفظ، حيث 
األهلية  فطرح  اليه  وصلنا  الذي  للمستوى  عون  القاضية  أسفت 
بقاض مل حيصل منذ الستينات فكيف اذا هو بالقاضية اليت جترات 
على فتح ملفات الفساد يف البالد، فيما اللبناينون مجيعًا يرزحون 

حتت وابل من اهلموم االقتصادية واملعيشية واملالية.
ودعت القاضية عون الشعب اللبناني اىل االنتفاضة على هذا األمر 
ليطالب بإقالة الذين يلّوحون بطردها من السلك القضائي...وسألت: 
»من يظّن نفسه؟ هل يظن نفسه السلطان سليم الديكتاتور على 
القضاة؟ وهل انزعج ألن هناك ملفات ُفتحت مرتبطة بشكل مباشر 
هيك  شو  الوظيفة؟  مبوجبات  أنا  أخليت  أين  أمرهم؟  يهمه  بأناس 

القضاء حتت أمرو وصار حمكوم بدكتاوترية؟
عمل  سنة   ٤٠ بعد  يطردوني  »بدهن  عون:  غادة  القاضية  وقالت 
دؤوب متفان بشرف وضمري حر الحقاق احلق.والعدل. ملاذا .الني 
وناهيب  العام  املال  وسارقي  الكبار  طالت  فساد  ملفات  فتحت 
ثروات الناس والذين اوصلوا هذا البلد املسكني اىل احلضيض.يا 
عيب الشوم.بس مش عارفني انو فوق العالي اعلى وان الرب حيفظ 

حبدقة عينه اتقياءه.مساكني«.
محكمة إستئناف بريوت

ويف االطار نفسه رّدت حمكمة االستئناف يف بريوت برئاسة القاضي 
العام  النائب  أبو حيدر،  حبيب رزق اهلل طلب تنّحي القاضي زياد 
االستئنايف يف بريوت، عن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
واعتربت احملكمة يف قرارها الذي بّلغته إىل ابو حيدر، بأّن السبب 
الذي استند اليه األخري لطلب التنّحي، غري متوافر لشروط التنّحي 

املنصوص عنه يف املادة 121 يف فقرتها السادسة.
رأيًا ُمسبقًا  بأّنه اختذ  التنّحي عن امللف  أبو حيدر قد عرض  وكان 
من  هي  سالمة  على  بها  االدعاء  املطلوب  االتهامات  اّن  العتباره 
صالحية النيابة العامة املالية. أّما حمكمة االستئناف فرأت اّن الرأي 

املسبق يف امللف يكون قبل إحالته إليه وليس أثناء تسلمه إّياه.
النائب العام االستئنايف يف بريوت القاضي زياد أبو حيدر يتنحى 
عن النظر يف االدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وحيّول 
التنحي إىل رئيس حمكمة االستئناف يف بريوت حبيب رزق  طلب 

اهلل لبته.
تنّحى النائب العام االستئنايف يف بريوت القاضي زياد أبو حيدر عن 
النظر يف االدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، على اعتبار 

أنه أبدى رأيه يف امللف سابقًا.
وكان أبو حيدر حّول طلب التنحي إىل رئيس حمكمة االستئناف يف 
بريوت حبيب رزق اهلل لبّته. ويف حال ُقبل التنحي، على رزق اهلل 

تعيني بديل عنأبو حيدر خالل ٤8 ساعة.
وكانت معلومات صحافية أفادت بأن أبو حيدر رفض سابقًا استالم 
امللف أو إعطاءه رقم تسجيل، معتربًا أن االتهامات الواردة يف امللف 

ليست من اختصاصه، بل من اختصاص النيابة العاّمة املالّية.
القاضي شادي قردوحي

بدوره كتب القاضي شادي قردوحي على مواقع التواصل: »طرحت 
بعض »السلطات القضائية العليا« تطبيق املادة 95 حبقي العالن عدم 
أهلييت...نعم، العالن عدم أهلييت...من جهة أتفهم حالة »التخبط« 
اليت يعيشونها...من جهة أخرى، حيق لنا طرح بعض التساؤالت مبا 
يوافق املنطق والعقل والعلم؛ عندما تتم محاية »قاض« اهمل وجود 
نيرتات يف املرفأ لسنني طويلة! عندما يعمد بعض القضاة و »بكل 
وقاحة« اىل محاية رياض سالمة واملصارف والكارتيالت من املالحقة 
»ُينسى« أشخاص موقوفون دون مسوغ قانوني!  اجلزائية! عندما 
قضائية  سلطات  يا  عينك  وعلى  املودعني  اموال  »تسرق«  عندما 
عندما  الوطين!  النقد  بسالمة  واملس  التالعب  يتم  عندما  عليا! 
يتم التالعب بأدوية السرطان!عندما تتم مكافأة بعض اوالد كبار 
القضاة مبناصب ومراكز و »وكاالت«!عندما يتعرض الشعب اللبناني 
أبواب املستشفيات والصيدليات  للتجويع والتهجري واالذالل على 
وحمطات الوقود! عندما تتلكأ قاضية عن اعطاء اشارة هاتفية يف 
استغالل  يتم  اجلنوب!عندما  يف  مواطنات  قتل  اىل  أفضت  جرمية 

»رائحة  تفوح  عندما  وفئوية!  شخصية  ومصاحل  ألهداف  السلطة 
الفساد« من أروقة احملاكم! عندما حيال قضاة خبرق موجب التحفظ 
ويتم التسرت على قضاة متورطني بقضايا فساد وخمدرات واثراء 
ال  وواقعي  قانوني  موقف  أنتم يف  أهلييت؟؟؟  طرح  مشروع!  غري 
يؤهلكم للقيام بذلك وما كل أفعالكم اال من باب »تقويض القانون« 
ومحاية الفاسدين واسكات القضاة األحرار وقمعهم وترهيبهم...يف 
املقابل، وسندًا للقانون واملبادئ العامة وباالستناد اىل ثقة الشعب 
مصدر السلطات أقوهلا لكم؛ »حنن من سنطرح عدم أهليتكم لتولي 

مناصبكم«
القضاء الفرنسي

العامة  النيابة  إدعاء  قضية  تعترب  ال  ايضا،  القضائي  االطار  ويف 
التمييزية على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف جرم اإلختالس 
والتزوير وتبييض األموال واالثراء غري املشروع والتهّرب الضرييب 
حجم  ُرغم  سياسي  صمت  مع  ترافقت  أنها  ُرغم  عادية  أو  سهلة 
بدأتها سويسرا  إطار مسار حتقيقات دولية  اليت تأتي يف  اخلطوة 
أصبح  أكثر  أو  دول  الثمانية  حوالي  لتشمل  الدول  سبحة  وكرت 

سالمة اليوم مالحقًا لديهم...
من  الثاني  كانون  يف  القضائية  املراسلة  سويسرا  أرسلت  يوم 
العام 2٠2٠ اىل لبنان ظّن اللبنانيون ومعهم السياسيون والقضاة 
أنها »مزحة« أو أنها لن تصل اىل نتيجة حتى إن رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي وصف سالمة »بالضابط يف احلرب الذي ال نستطيع 
اإلستغناء عنه«، توّسعت التحقيقات لتطال مثانية دول ومن بينها 

فرنسا اليت دخلت على خط التحقيقات بقّوة مؤخرًا.
حاكم  تعّرض  أن  حيدث  مل  أّنه  سالمة  رياض  ملف  يف  والالفت 
جبرم  للمالحقات  العامل  يف  احلديث  التاريخ  يف  مركزي  مصرف 
تبييض األموال واإلثراء غري املشروع والتهّرب الضرييب. وهنا تعترب 
املصادر »البارز أن أكثر من قاض لبناني قاموا بإدانة رياض سالمة 
من مّدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اىل مدعي عام جبل 
جان  القاضي  اىل  وصوال  عون  غادة  القاضية  باالستئناف  لبنان 
طنوس فنقوال منصور، والالفت أن القضاة االربعة غري متفقني مع 
بعضهم البعض، وبالتالي القصة مل تعد مرتبطة بالتشكيك أو أنه 

يوجد قاٍض يستهدف رياض سالمة«.
ترى املصادر املّطلعة على امللّف عرب »النشرة«، »من الطبيعي أن 
تتّم عرقلة التحقيقات، خصوصا وأننا نعيش يف بلد مل يعتد مثل 
وتعترب  املرتكبني«،  أو  املخالفني  القيام مبالحقة  أي  اخلطوة،  هذه 
جّدية  هي  اللبنانّية  املالحقات  لعملّية  األكرب  »الدافع  أّن  املصادر 
املالحقات االوروبّية مللّف سالمة الذي يضّم تركيبة مصرفّية مالّية 
متتّد من آسيا وصوال اىل أمريكا وغريها من البلدان وبالتالي ليس 

سهاًل مالحقته«.
أبعد من ذلك، ال ُيعترب التعامل مع سالمة سهاًل خصوصا مبا يرتبط 
»بالداتا« وهي أساس املالحقات، وهو يشغل حاكمية مصرف لبنان 
التحّكم  على  القدرة  يعطيه  وهذا  اخلاصة،  التحقيق  هيئة  ورئاسة 
بالداتا وحجبها. من هنا وحبسب املصادر، اّن للتعاون الدولي أهمية 
كبرية وهو دفع بالقضاة اللبنانيني للتحّرك بامللّف، الفتة اىل أّن 
»مسألة التحقيقات صعبة وتستغرق سنوات من العمل، واالمثلة اليت 
بالتحقيقات املالية كثرية ومنها  اّليت تتعّذب  الدول  تظهر كم أن 
املصرف  حاكم  مع  »التحقيقات  أّن  مؤّكدة  أوزباكستان«،  قضية 
املركزي ستتطّور بإجتاه مصرفيني وأشخاص مبحيطه القريب منه أّي 
عائلته والعاملني معه«، كاشفة أن »فرنسا ستقوم خبطوة متقّدمة 
على هذا الصعيد ومن احملتمل أن يلجأ القضاء الفرنسي اىل اصدار 

مذكرة توقيف حبق صديقة سالمة أّنا كوساكوفا«.
باخلالصة حتّرك القاضي غسان عويدات واّدعى على احلاكم، ولكن 
النائب العام اإلستئنايف يف بريوت القاضي زياد أبي حيدر رفض 

إستالم ملّف األخوين سالمة وطلب عدم تسجيله يف القلم.
فاريل

وطنية - أشار مكتب املدعي العام للمحكمة اخلاصة بلبنان نورمان 
باحملكمة  االستئناف  »غرفة  أن  اىل  بيان،  يف  كندا(  )من  فاريل 
اخلاصة بلبنان حكمت على حسن حبيب مرعي وحسني حسن عنيسي 
رئيس  حبياة  أودى  الذي  اإلرهابي  اهلجوم  بتهمة  املؤبد  بالسجن 

الوزراء اللبناني األسبق رفيق احلريري«.
 ،2٠22 مايو   16 اليوم  أصدرت  االستئناف  »دائرة  أن  اىل  ولفت 
حكما باإلمجاع على السادة مرعي وعنيسي بالسجن املؤبد عن كل 

تهمة أدانتهما بها. هذه التهم هي: 
* مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي )التهمة 1( 

* التدخل يف جرمية ارتكاب عمل إرهابي )التهمة 6( 
* التدخل يف جرمية القتل عمدا )التهمتان 7 و8( 

* التدخل يف جرمية حماولة القتل عمدا )التهمة 9( 
وأمرت دائرة االستئناف بتنفيذ األحكام بشكل متزامن«.

وقال فاريل: »شهدنا اليوم استكمال هذه اإلجراءات حبق املتهمني 
سليم مجيل عياش حسن حبيب مرعي، وحسني حسن عنيسي الثالثة 
رفيق  األسبق  الوزراء  رئيس  اغتيال  يف  الشنيعة  أعماهلم  بسبب 
احلريري، واليت تسببت بأمل ومعاناة ال تصدق للعديد من الضحايا 
وعائالتهم. لقد فشلت جهودهم خلداع اجلمهور ومحاية أنفسهم من 
العدالة والبقاء غري خاضعني للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب 

جرائمهم«.
أضاف: »جيب أن نتذكر أن هذه ليست اخلطوة األخرية حنو املساءلة. 
العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين حيمون املتهمني 
بلبنان، كما  العدالة إىل تسليمهم إىل احملكمة اخلاصة  الثالثة من 
يف  للمساعدة  متاحة  خطوات  أي  اختاذ  إىل  الدولي  اجملتمع  أدعو 

اعتقاهلم«.
األول 2٠2٠، حكمت  / كانون  »يف 11 ديسمرب  بأنه  البيان  وذكر 

الدائرة االبتدائية للمحكمة اخلاصة بلبنان على سليم مجيل عياش 
خبمسة أحكام متزامنة بالسجن مدى احلياة. 

باإلضافة  االستئناف،  غرفة  خلصت   ،2٠22 آذار   / مارس   1٠ يف 
إىل إدانة مرعي و عنيسي، إىل أنه مت استخدام شبكة من اهلواتف، 
وصفها االدعاء باسم »الشبكة اخلضراء«، لتنسيق اهلجوم. مرعي 
وعياش، كالهما أدانتهما احملكمة، كانا عضوين يف الشبكة اخلضراء. 
كما خلصت إىل أن هذه الشبكة قام بتنسيقها مصطفى أمني بدر 
أنه قائد عسكري حلزب اهلل خالل عامي 2٠٠٤  الذي تبني  الدين، 

و2٠٠5، والذي ورد أنه قتل يف سوريا يف عام 2٠16«.
وأشار فاريل إىل أن »تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء األسبق احلريري 
أبلغت للشعب اللبناني من خالل تقديم أدلة دامغة وموثوقة. ومل 
الذين  الشجعان  الضحايا والشهود  لوال  لتتحقق  النتيجة  تكن هذه 

قدموا شهادتهم خالل اجراءات قضائية عادلة ومستقلة«. 
الشاق،  عملهم  على  مكتيب  موظفي  أشكر  أن  »أود  قائال:  وختم 
وأود على وجه التحديد أن أعرب عن شكري لنائب املدعي العام 
عن  البحث  يف  وتصميم،  باستقاللية  العمل  هذا  مع  تعامل  الذي 

احلقيقة«.

ماكرون: فرنسا واملانيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال ماكرون، يف تصرحياٍت نقلتها قناة »بي أف أم« الفرنسية: 
لعضوية  مرّشح  أوكرانيا صفة  منح  نؤيد  األربعة  )الرؤساء(  »حنن 

االحتاد األوروبي فورًا«.
روسيا  مع  مفاوضات  إجراء  »أوكرانيا  على  أّن  ماكرون  وأوضح 
ستقومان  باريس  وال  برلني  »ال  أّنه  إىل  الفتًا  مباشرة«،  بصورة 

بذلك )نيابًة( عنها«.
وشدد على أّنه »عندما حتني اللحظة، اليت ينتهي فيها الصراع، جيب 
على أوكرانيا أن حتدد بنفسها طرائق املفاوضات، ولن تتفاوض 
يف  وسنشارك  أوكرانيا،  من  بدال  روسيا  مع  أملانيا  وال  فرنسا 

املفاوضات كقوى أوروبية«.
منح  حال  إّنه يف  الفروف  الروسي، سريغي  اخلارجية  وزير  وقال 
االحتاد األوروبي أوكرانيا وضع دولة مرشحة لعضويته، فسيكون، 
نتيجة ذلك، مستعدًا لغّض الطرف عن معايريه جتاه الدول املرشحة 

لعضويته، مسرتشدًا مصلحة املصاحل اجليوسياسية.
ويف وقٍت سابق، قال ماكرون، يف كلمٍة أمام الربملان األوروبي، 
إّن »عملية قبول أوكرانيا عضوًا يف االحتاد األوروبي قد تستغرق 

أعوامًا أو عقودًا«.
وتعارض دول أوروبية، منها النمسا وبلجيكا، انضمام أوكرانيا إىل 
ألكسندر شالنربغ،  النمسا،  إذ عرب وزير خارجية  األوروبي،  االحتاد 
قبل فرتة، عن »اعتقاده عدَم ضرورة عرض عضوية االحتاد األوروبي 

على أوكرانيا«.
بدوره، أّكد املستشار األملاني، أوالف شولتس، أّن »أوكرانيا تنتمي 
إىل األسرة األوروبية«، معربًا عن »تطّلع بالده إىل التوصل إىل قراٍر 
إجيابي فيما يتعلق مبنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية االحتاد 

األوروبي«.
وكتب شولتس، يف تغريدٍة يف »تويرت«، على هامش زيارته مع 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
دراغي إىل كييف اليوم، »إننا جئنا إىل كييف اليوم برسالٍة واضحة، 

مفادها أّن أوكرانيا تنتمي إىل األسرة األوروبية«.
ووصل الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، واملستشار األملاني، 
إىل  دراغي،  ماريو  اإليطالية،  احلكومة  ورئيس  شولتس،  أوالف 

أوكرانيا، أمس األول اخلميس.
بأّن  زيلينسكي،  فولودميري  األوكراني،  الرئيس  صّرح  جانبه،  من 
يف  العضوية«  كاملة  »دولة  لتصبح  للعمل  »مستعدة«  أوكرانيا 

االحتاد األوروبي.

األسد لوفد من روسيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ناتاليا  دونيتسك  خارجية  ووزيرة  الروسية،   - السورية  الربملانية 
نيكونوروفا. 

إقليم دونباس،  األوضاع يف  على  السوري  الرئيَس  الوفُد  وأطلع 
وآخر تطورات العملية العسكرية الروسية اخلاصة يف تلك املنطقة، 
يف وجه اجلرائم اليت يرتكبها النازيون املتطرفون هناك، واجلهود 
املبذولة إلعادة السكان إىل مدنهم بعد استتباب األوضاع يف كثري 

من املناطق، وبدء إعادة اإلعمار فيها.
وأكد أعضاء الوفد رغبتهم يف توثيق العالقات بسوريا يف اجملاالت 
دونيتسك  خارجية  وزيرة  سلمت  حبيث  مستواها،  ورفع  كافة، 
الرئيس األسد رسالة من الرئيس، دينيس بوشيلني، تتعلق بهذا 
اإلطار. ورّحب الرئيس السوري مبا جاء يف رسالة بوشيلني، وعرب 
العالقات مع مجهورية  بالعمل على رفع  للبدء  عن استعداد سوريا 

دونيتسك إىل املستوى السياسي.
وهّنأ الرئيس األسد أعضاء الوفد على حترير القسم األكرب من إقليم 
واحدة ضد  معركة  »روسيا وسوريا ختوضان  أّن  مؤكدًا  دونباس، 
عدو واحد. ومن ُيدير اإلرهابيني والنازيني اجلدد جهة واحدة، هي 

الواليات املتحدة«.
ضّد  هي  واألكرب  األساسية  »املعركة  أّن  السوري  الرئيس  وأّكد 
سياسات اهليمنة اليت يّتبعها الغرب، الذي يعتقد أنه املركز، ويريد 
أن يدير العامل وفق مصاحله. لذلك، فإّن على الدول، اليت تدافع 
يعزز  حنو  على  بينها،  فيما  قوية  عالقات  تبين  أن  سيادتها،  عن 

مواقفها وحيقق مصاحل شعوبها«.
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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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مــشاهري

 من الشفاه احلمراء املكتنزة إىل جتعيد الشعر البالتيين املميز 
للجمال  رمزًا   - تزال  وال   - مونرو  مارلني  كانت  بها،  اخلاص 
رحيلها  على  عقود  مرور  ورغم  هوليوود،  أللق  ومثااًل  املطلق، 
منا  الكثري  لدى  صداها  يرتدد  الذاكرة  يف  حاضرة  التزال 

اليوم.
مبناسبة عيد ميالدها الـ 96، نلقي نظرة على أبرز أسرار مجاهلا:

ال للتسمري
»أنا  قائلة:  الشمس  عن  بعيًدا  بقائها  سبب  مونرو  أوضحت 
بانين  أشعر  أن  أحب  ألنين  العميقة  السمرة  أعارض  شخصيًا 

شقراء من رأسي حتى أمخص قدمي«.

كانت حتب درجة حمدًدة جًدا من الشقار
وكانت  أسابيع،  ثالثة  كل  شعرها  بتشقري  تقوم  مونرو  كانت 
غسله  ولتجنب   ،»Pillow case white« بالـ  شقارها  درجة  تدعو 
جاف  اللون(، كانت تستخدم شامبو  على  يؤثر  كثرًيا )مما قد 
تدهن بها شعرها كل  مؤقت - بودرة األطفال من جونسون – 

يومني للحفاظ على مظهره منتعًشا.

شفاه ممتلئة بدون حقن
كيف حتصلني على الشفاه الكاملة املتعرجة اليت اشتهرت بها 

مارلني؟
املاكياج  فنان  إذ كان  أقل.  ال  الشفاه  باستخدام ذكي ألمحر 
من  خمتلفة  ألوان  مخسة  إىل  يصل  ما  يستخدم  بها  اخلاص 
تدرجات األمحر - الغامق، ثم الفاقع على األطراف، وأفتح حنو 
الوسط - خللق الوهم بالبعد واإلكتناز كالرسام الذي يستخدم 
الظل والضوء ليخلق لوحة ثالثية األبعاد. وهي تقنية ال يزال 

9 أسرار عن نظام مجال مارلني مونرو
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العديد من خرباء التجميل يستخدمونها حتى اليوم.

عرفت أهمية النوم
مارلني امرأة استمتعت بنومها، اذ كانت تنام ما بني مخس إىل عشر 

ساعات لياًل يف سرير فردي واسع.
اما األحد يوم عطلتها، كشفت يف لقاء صحفي قائلة: »أحياًنا ما 
من  أخرية  بكل حلظة  أستمتع  بالكامل،  ألستيقظ  أستغرق ساعتني 

النوم«.

تنام عارية
اشتهرت مونرو بأنها مل ترتد مالبس للنوم، مشرية إىل أن البيجاما 
وقمصان النوم »تزحف« فتزعج نومها. وكانت تضع مخس قطرات 
من شانيل رقم 5، وهو عطر ُيقال أيًضا إنها أضافته إىل محامات 

اجلليد اخلاصة بها.

محامات اجلليد
كانت مارلني تستحم بالثلج للحفاظ على جلدها مشدوًدا. وهو أمر 
بات شائعًا بني الرياضيني واملشاهري الذين يستحمون أما بدوش 

من املاء البارد او مبغطس مليء بالثلج.

صراع مع جفاف البشرة
كانت مونرو تعاني من بشرة جافة متقشرة فلجأت اىل طبيب األمراض 
اجللدية اهلنغاري الشهري، إرنو الزلو الذي كان يعتين ببشرة العديد 

من جنمات هوليوود يف تلك الفرتة.

بالبشرة،خيتلف  وصف الزلو للممثلة احلسناء روتيًنا صارًما للعناية 
باختالف الوقت واملناسبة.

مستخدمة  بالزيت  بالتنظيف  املسائي  بالبشرة  العناية  روتني  بدأ 
 Active« ثم قامت بوضع كريم »،Erno Laszlo Active Phelityl Oil«
Phelityl« وغسله. وأنهت روتيها بغسول التحكم. كل هذه املنتجات 

ال تزال متاحة اليوم.

احصلي على توهج مونرو
بينما نلجأ اليوم إىل »اهلاياليرت«، حصلت مونرو على توهجها بطريقة 
أخرى، رمبا أقل إغراًء. من خالل وضع طبقات من الفازلني حتت كريم 

األساس ملساعدة البشرة على التقاط الضوء.
Pond’s، وغريها من  الباردة، مثل  الكرميات  أيًضا من حميب  كانت 
املنتجات الشهرية اليت ما زلنا نستخدمها حتى اليوم، مبا يف ذلك 
وحتى  أردن،  إليزابيث  من   »Eight Hour Cream« و Nivea Creme
زيت الزيتون، والذي ورد أيًضا أنها دهنته على بشرتها لتعويض 

اجلفاف.

مل تكن مهووسة بالتمارين الرياضية
عن أسلوبها يف التمرين قالت: »ال أستطع حتمل التمرين إذا كان 

علّي أن أشعر بالضيق حيال ذلك«.
الصدر« يتضمن  »روتني بسيط لشد  بـ  استمتعت  بداًل من ذلك، 
رفع ثقلني وزنهما مخسة أرطال فوق رأسها 15 مرة، واالنتقال اىل 
»وضع ذراع النسر املنتشر«. كانت تفعل ذلك جبانب السرير حتى 

تتعب كل صباح.

باريس  يف  األربعاء  ينطلق  مزاد  يف  »كريستري«  دار  تطرح 
املقتنيات اخلاصة مبصمم األزياء الفرنسي أوبري دو جيفنشي اليت 
ُتقدر قيمتها خبمسني مليون يورو، ومن بينها لوحات للرسامني 
الوصاية  وأثاث من فرتة  بيكاسو  وبابلو  اإلسبانيني خوان مريو 

على لويس اخلامس عشر )1723-1715(.

واألغراض  »األثاث  إّن  تصرحياته  أحد  يف  قال  جيفنشي  وكان 
ينبغي االهتمام بها بعناية وحمبة«.

وُتعرض جمموعة املصمم املؤلفة من أكثر من 1200 قطعة من 10 
إىل 14 يونيو يف القاعات التابعة لدار »كريستيز« يف باريس. 
ومن املقرر طرح حنو 800 قطعة »رئيسية« ضمن أربعة مزادات 
تنظم حضوريًا على مسرح »مارينيي« ثم لدى »كريستيز« بني 

14 و17 يونيو.

أّن 400 قطعة ذات أهمية  الدار لوكالة فرانس برس  واوضحت 
أقل من املقرر طرحها يف مزاد ُينظم عرب اإلنرتنت بني 8 و 23 

يونيو.

ويف باريس، ستُتاح أمام حميب جيفنشي الذي تويف سنة 2018 
فرصة لالطالع على مقتنياته الثمينة املعروضة يف قصره الباريسي 
حيث كان يعيش مع شريك حياته فيليب فينيه والذي سيفتح 

أبوابه يوميًا أمام الزوار.

جبمع  مشرتك  شغف  سنوات  مدى  وفينيه  جيفنشي  لدى  وكان 
األثاث واألعمال الفنية.

وتضم جمموعته جيفنشي اليت يبلغ سعرها اإلمجالي التقديري 50 
بارزين قدميني وحديثني،  مليون يورو حنو مئيت لوحة لرسامني 
وقطع  وأوروبي  فرنسي  وأثاث  منحوتة  مئة  حنو  إىل  باإلضافة 

ديكور عدة.

وأوضحت دار »كريستيز« أن اجملموعة »ال حتوي مالبس لكنها 
تعكس شغف أسطورة األزياء الراقية باألقمشة اليت ُصنعت منها 
األرائك واليت تنعكس كذلك يف ستارتني من قماش رسم عليهما 

الفنان كالوديو برافو«.

الثقافة  يف  بعمق  واملتجذر  باملوضة  الشغوف  جيفنشي  وكان 
مبثابة  هو  واحلدائق  والديكور  بالفن  شغفه  أّن  يعترب  الفرنسية 
األخضر  املفضلة  ألوانه  وكانت  أزياء،  كمصمم  لعمله  امتداد 

والذهيب واألبيض واألسود.

من  تتحدر  أرستقراطية  لعائلة  بوفيه  املولود يف  املصمم  ونشأ 
البندقية اإليطالية، مع والد جّد توىل تصميم ديكور أوبرا باريس 

وجّد كان مديرًا ملصنع نسيج يف بوفيه وهاوي مجع كحفيده.

ومن بني القطع اليت استحوذ عليه بدايًة طاولة صغرية تعود إىل 
فرتة الوصاية على لويس اخلامس عشر من جمموعة كوكو شانيل 

اليت دعته إىل العشاء.

وتضم اجملموعة كذلك مزهرية ُيعَتقد أّن ملك نابولي كان حيوزها 
عام 1780 تقريبًا، باإلضافة إىل جمموعة من مزهريات تعود إىل 
فرتة الوصاية على لويس اخلامس عشر ومبخرة برونزية باروكية 

من أوغسبورغ.

ارتدت  الذي  جليفنشي  املميز  النهج  اجملموعة  هذه  وتعكس 
تصاميمه جاكي كينيدي، زوجة الرئيس األمريكي جون كينيدي، 

واملمثلة أودري هيبورن ملهمته وصديقته املقربة.

ينطلق األربعاء يف باريس 

مقتنيات جيفنشي تباع يف 
مزاد تنظمه دار »كريستري«
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

السبب  الشائعة، ويعد هذا هو  احلاالت غري  الفسفور من  إن نقص 
بشكل جزئي يف عدم اإلملام بنوعية األطعمة اليت حتتوي على نسب 
عالية منه، على الرغم من أنه معدن حيوي يقوم بالعديد من املهام 
يف جسم اإلنسان من بينها احلفاظ على قوة العظام، حبسب ما نشره 

.Well+Good »موقع »ويل أند غوود
وتقول اختصاصية التغذية بيانكا تامبوريلو إن »الفوسفور مهم لتعزيز 
العظام  وأن  خاصة  قوية،  األسنان  على  احلفاظ  وكذلك  العظام  قوة 
الفوسفور، مما جيعله  اليت يتم فيها ختزين  األماكن،  واألسنان هي 

ثاني أكثر املعادن وفرة يف اجلسم«.
وتضيف تامبوريلو أن الفسفور ضروري أيًضا ملساعدة العضالت على 
أداء وظائفها بشكل صحيح، عالوة على كونه جزءا أساسيا من خاليا 
وجينات اجلسم، ويشارك يف عملية قيام اجلسم بتحويل الطعام إىل 

شكل من أشكال الطاقة اليت ميكن استخدامها«.
خماطر مرعبة

وفًقا للمعهد األمريكي للصحة NIH، فإن عدم احلصول على كمية كافية 
من الفوسفور ميكن أن يؤدي إىل املعاناة من »فقدان الشهية وفقر 
الدم وضعف العضالت ومشاكل التنسيق وآالم العظام والعظام اللينة 
واملشوهة وزيادة خطر اإلصابة بالعدوى والشعور باحلرقان والوخز يف 
اجللد«، إال أن اخلرب السار هو أنه إذا كان الشخص يتناول نظاًما غذائًيا 

جيًدا، فمن احملتمل أنه حيصل على ما يكفي من الفوسفور.
األطعمة  من  العديد  يف  موجود  »الفوسفور  إن  تامبوريلو  وتقول 
الغنية بالربوتني وهو متوفر كمكمل غذائي«، موضحة أن »األشخاص 
الذين يعانون  أولئك  الفوسفور هم  املعرضون خلطر اإلصابة بنقص 
من سوء التغذية احلاد، والذي ميكن أن يكون مرتبًطا يف بعض احلاالت 
اآلخر،  اجلانب  على  الوراثية.  االضطرابات  بعض  أو  الشهية  بفقدان 
ميكن ألمراض الكلى أن تعيق تنظيم الفوسفور يف اجلسم، مما يؤدي 
من  باحلد  الكلى  مرضى  ُينصح  السبب،  هلذا  مستوياته.  ارتفاع  إىل 

األطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من الفوسفور«.
الكمية املوصى بها

حيتاج معظم الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 19 عاًما فما فوق 
إىل حوالي 700 مغم من الفوسفور يومًيا وفًقا لإلرشادات الغذائية من 

املؤسسات الصحية األمريكية.
تقول تامبوريلو »إن التأكد من حصول الشخص على الكمية املوصى 
حيث حيتوي كوب  بها من الفوسفور يومًيا ليس أمًرا صعًبا للغاية – 
من مكعبات الدجاج املطبوخ على حوالي 304 مغم من الفوسفور، وهو 
األشخاص  حيتاج  اليومي.  اهلدف  متوسط  من   40% حوالي  ميثل  ما 
األصغر سًنا إىل مزيد من الفوسفور، على سبيل املثال، حيث ُيوصى 
باستخدام 1250 مغم يومًيا لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 14 

و18 عاًما.«
7عناصر غذائية

وتسلط تامبوريلو الضوء على 7 مصادر غذائية غنية بالفسفور اليت 
اجلسم  أداء  وُحسن  العظام  وقوة  صحة  احلفاظ  على  تناوهلا  يساعد 

لوظائفه، فيما يلي:
1. السردين

 417 اجلسم  مينح  السردين  من  غراما   85 تناول  إن  تامبوريلور  تقول 
ملغم فوسفور، باإلضافة إىل الفوائد الصحية األخرى. يعد السردين 
من العناصر الغنية بالكالسيوم وفيتامني D، وهو عنصر غذائي آخر 
يدعم العظام، باإلضافة إىل فيتامني B12، املهم لصحة الدماغ واخللية 

واألعصاب.
2. بذور اليقطني

تقول تامبوريلو إن 30 غراما من بذور اليقطني حتتوي على 332 مغم 
فوسفور إىل جانب الربوتني النباتي والدهون واأللياف وكميات كبرية 

من املغنيسيوم.
3. الدجاج

حيتوي ملء كوب واحد من مكعبات الدجاج على 304 ملغم فوسفور، إىل 
جانب الربوتني عالي اجلودة والدهون املشبعة.
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7 أطعمة غنية بالفوسفور لصحة العظام مع تقدم العمر
4. ديك رومي

تشري تامبوريلو إىل تناول ملء كوب واحد من مكعبات الديك الرومي 
يوفر للجسم 298 ملغم فوسفور إىل جانب ميزة احلصول على بروتني 

قليل الدهن.
5. مسك السلمون

حيتوي كل 85 غرام من مسك السلمون على 214 ملغم من الفوسفور. 
وتقول تامبوريلو إن مسك السلمون يعد قوة غذائية متعددة املهام 
عنصر  معا يف  عليها  العثور  مغذية يصعب  عناصر  على  ألنه حيتوي 
واحد من بينها فيتامني D ودهون أوميغا3- الصحية، باإلضافة إىل 
خصائص السلمون كمضاد لاللتهابات. لكن توصي تامبوريلو باختيار 

أنواع مسك السلمون اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

عادة ما ترتاكم بكترييا الفيلقية، اليت تسبب داء الفيالقة املميت، يف 
احلمام أو يف منفذ املياه الذي ال يتم استخدامه بانتظام.

بالعني اجملردة.  البكترييا هي عوامل معدية جمهرية ال ميكن رؤيتها 
انتقال  وسيلة  يعد  الفيلقية،  بكترييا  وحتديدًا  بعضها،  واستنشاق 

لاللتهاب الرئوي القاتل املعروف باسم داء الفيالقة.
ووفقًا ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، ميوت واحد من 

كل 10 أشخاص يصاب بهذه احلالة بسبب مرضه.
وعادة ما ترتاكم بكترييا الفيلقية، اليت تسبب داء الفيالقة املميت، 

يف احلمام أو يف منفذ املياه الذي ال يتم استخدامه بانتظام.
وتتخصص البكترييا يف إصابة اخلاليا املناعية البشرية، مثل الضامة، 

املسؤولة عن القضاء على »الغزاة األجانب«.
تنتشر  الصنبور،  أو  احلمام  رؤوس  بتشغيل  الناس  يقوم  وعندما 
يتم  الذي  الرذاذ  طريق  عن  الفيلقية  ببكترييا  امللوثة  املاء  قطرات 
 WCS إنتاجه يف قطرات صغرية تعرف باسم اهلباء اجلوي، وفقًا لشركة

املتخصصة يف معاجلة املياه.
وتوضح الشركة: »يتنفس الناس هذا اهلباء يف الرئتني عن طريق 

الشفط ألنه صغري مبا يكفي لالستنشاق«.
ثم تصاب الرئتان ببكترييا الفيلقية، ويصاب الشخص مبرض الفيالقة، 

أو كما تعرف أيضًا محى بونتياك.
امللوثة،  املياه  شرب  بعد  الفيالقة  مبرض  األشخاص  بعض  ويصاب 
أكثر عرضة لإلصابة  البلع يكونون  يعانون من صعوبات يف  والذين 

بالعدوى.
وتضيف املراكز: »بالنسبة ألولئك الذين يصابون بداء الفيالقة أثناء 

إقامتهم يف منشأة للرعاية الصحية، سيموت واحد من كل أربعة«.
ومن ناحية أخرى، ميكن أن تسبب محى بونتياك، اليت تسببها أيضا 

بكترييا الفيلقية، احلمى والصداع وآالم العضالت.
ويوضح املوقع على اإلنرتنت: »إذا مل يتم عالج العدوى، فقد تصبح 
أكثر حدة يف األسبوع األول، وقد يعاني املصابون من أعراض أخرى 

مثل سعال البلغم األخضر وضيق التنفس«.
وما يقارب نصف املرضى الذين يعانون من هذه احلالة يصابون مبرض 
متعّلق باجلهاز العصيب، مثل االرتباك واهلذيان واالكتئاب واالرتباك 

واهللوسة.

»الدوش« قد يسبب التهاباً »قاتاًل«!

مذهلة  عديدة  لفوائد  املاضية  األخرية  السنوات  خالل  العلماء  توصل 
القلب  وصحة  املناعة  دعم  ذلك  يف  مبا  الدهنية   3 أوميغا  ألمحاض 

وتقوية الذاكرة.
يف حني أن هناك بعض األدلة على أن تناول أمحاض أوميغا 3 الدهنية 
بارتفاع  الغذائية قد يقلل من خطر اإلصابة  أو املكمالت  الطعام  يف 
ضغط الدم، فإن الكمية املثلى لالستهالك هلذه الفائدة غري واضحة.

مجعية  جملة  يف  أيام  قبل  نشرت  الدراسات  لعشرات  مراجعة  تشري 
القلب األمريكية إىل أن الكمية املثلى من أمحاض أوميغا 3 الدهنية 
لالستهالك خلفض ضغط الدم من املرجح أن تكون حوالي 3 غرامات 

.sciencedaily يوميا، حبسب

 )DHA( توجد األمحاض الدهنية أوميغا 3 ومحض الدوكوساهيكسانويك
الدهنية، مثل  )EPA( (عادة يف األمساك  إيكوسابنتانويك  ( ومحض 

السلمون والتونة والسردين والسلمون املرقط والرجنة واحملار.
يأخذ بعض الناس أيضا DHA وEPA معا يف املكمالت. بينما تشري 
بعض الدراسات إىل أن استهالك أمحاض أوميغا 3 الدهنية قد خيفض 
ضغط الدم، إال أن اجلرعة املثلى الالزمة خلفض ضغط الدم مل تكن 

واضحة.

قام الباحثون يف جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا يف الصني بتحليل 
الفرتة من  العامل ُنشرت يف  71 جتربة سريرية من مجيع أحناء  نتائج 

1987 إىل 2020.

فحصت الدراسات العالقة بني ضغط الدم وأمحاض أوميغا 3 الدهنية 
لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر مع أو بدون ارتفاع 

ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسرتول.

كان هناك ما يقرب من 5000 مشارك جمتمعني، ترتاوح أعمارهم بني 
22 إىل 86 عاما.

تناول املشاركون مصادر غذائية و/ أو مكمالت موصوفة من األمحاض 
الدهنية ملدة 10 أسابيع يف املتوسط.

 ،DHAو EPA وجد التحليل، أنه مقارنة بالبالغني الذين مل يستهلكوا
فإن أولئك الذين تناولوا ما بني 2 و3 غرام يوميا من أمحاض أوميغا 3 
الدهنية جمتمعة EPA وDHA يف املكمالت الغذائية أو الطعام أو كليهما 
قللوا من ضغط الدم االنقباضي )الرقم األعلى( واالنبساطي )الرقم 

السفلي( ( مبتوسط   2 ملم زئبق.

عند تناول 3 غرام يوميا من أوميغا 3، اخنفض ضغط الدم االنقباضي 
مبتوسط   4.5 ملم زئبق ملن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحوالي 2 

ملم زئبق يف املتوسط   ملن ال يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتوصي مجعية القلب األمريكية بتناول وجبتني )3-4 أونصات مطبوخة( 
من األمساك أسبوعيا )خاصة األمساك الدهنية مثل السلمون( كجزء من 

نظام غذائي صحي للقلب.

أوميغا 3 يساعد يف خفض ضغط الدم
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NEWS

NSW Premier Dominic 
Perrottet has warned to 
Liberal ministers to stop 
fighting in public or risk 
losing their jobs.
Transport Minister David 
Elliott sparked an ugly 
war of words after accus-
ing Treasurer Matt Kean 
of “treachery” against 
the Coalition during the 
federal election.
Mr Perrottet is putting his 
foot down, demanding his 
ministers “focus on their 
jobs or find themselves 
out of a job”.
“My expectation is min-
isters are focused every 
single day on the great 
people of NSW,” he told 
reporters on Monday.
“There’ll always be words 
from time to time but ul-
timately our focus, my 
expectation, of ministers 
here in NSW, is that we 
continue to deliver for the 
people in our state.
“This is a distraction 
from what is our focus, 
and every single day I’m 

focused on making sure 
the people of NSW are set 
up for a brighter future.”
Earlier, Mr Elliott slammed 
Mr Kean over revelations 
he was trying to under-
mine the Coalition weeks 
out from the election.
Leaked texts showed Mr 
Kean encouraging a jour-
nalist to grill members of 
his own party on a poten-
tially damaging issue.
Mr Kean told a journal-
ist to press then prime 
minister Scott Morrison 
over his appointment of 
controversial candidate 
Katherine Deves to run 
for the federal seat of 
Warringah.
“I’m disgusted,” Mr Elliott 
told 2GB Radio.
“Matt Kean’s behaviour is 
nothing short of treach-
ery and will be repaid in 
kind.”
Mr Kean responded to 
the serve by describing 
the messages in question 
as “lighthearted banter”, 
claiming he never asked 

journalists to ask any 
questions.
“David Elliott’s got my 
phone number, I haven’t 
spoken to him about 
that,” he told reporters.
Mr Elliott said the act was 
something he had come 
to expect from “a certain 
former Liberal PM,” like-
ly referring to Malcolm 
Turnbull, who has public-
ly questioned his party’s 
actions in the past.
Ms Deves had come un-
der fire for her campaign 
against trans athletes in 
women’s sport and other 
comments many consid-
ered offensive to trans 
people.
According to a report by 
The Australian, Mr Kean 
texted a journalist, tell-
ing them to grill Mr Mor-
rison at a press confer-
ence he held alongside 
NSW Metropolitan Roads 
Minister Natalie Ward to 
announce significant new 
roadworks.
The journalist report-
edly texted back after the 
event that Ms Ward ap-
peared willing to discuss 
the matter, but Mr Morri-
son would not be drawn 
out on the issue and had 
ended the press confer-
ence early.
Mr Kean reportedly then 
said they should “pap” 
– apparently meaning 
paparazzi – Ms Ward to 
reveal her opinion on Ms 
Deves’ statements.
Ms Deves ultimately failed 
to win her seat, losing to 
incumbent independent 
Zali Steggall.
According to The Austra-
lian, Mr Kean denies the 
allegations against him 
and said he did every-
thing he could to help Mr 
Morrison be re-elected.
Having previously said 
he thought Ms Deves was 
not fit for office, Mr Kean 
was at odds with Mr Mor-
rison and NSW Liberal 
leader Dominic Perrottet, 
who had expressed their 
support for her.
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‘Distraction’: Dominic Perrottet’s 
warning to feuding ministers

David Elliot says he is disgusted with reports that Matt Kean encour-
aged a journalist to grill his Liberal Party colleagues on sensitive is-
sues. Picture: NCA NewsWire / Nicholas Eagar

Matt Kean denies the allegations and says he did everything he could 
to help the federal branch of the party. Picture: NCA NewsWire / Flavio 
Brancaleone

The NSW Premier called a 
press conference on Fri-
day to make a major an-
nouncement but the event 
was quickly derailed.
Dominic Perrottet called 
a press conference on 
Friday to make a major 
announcement but the 
event was rudely inter-
rupted.
The NSW government is 
injecting funds into the 
state’s religious commu-
nities in a bid to repair 
cultural division which 
deepened during Syd-
ney’s harshest Covid-19 
lockdown.
A Religious Communities 
Advisory Council will be 
established, with a focus 
on bolstering the safety 
and security of places 
of worship, including 
mosques and churches. 
“One of the key take-
aways from the pandemic 
is the critical role of multi-
cultural and faith commu-
nities in ensuring we are 

all connected, engaged 
and supported,” Perrottet 
said.
“We are now acting on 
those leanings and in-
vesting in areas that will 
enable a stronger and 
brighter future for mul-
ticultural communities 
across the state.”
The state’s most concen-
trated regions of multi-
cultural diversity suffered 
through significantly 
harsher lockdown restric-
tions during the height of 
the 2021 Delta wave. 
Perrottet’s government 
received rampant criti-
cism for what appeared 
to be a lockdown policy 
which favoured more af-
fluent communities and 
failed to take into account 
the cultural priorities of 
communities in the west 
and southwest.
Just as Minister Multicul-
turalism Mark Coure took 
to the microphone, a blar-
ing car alarm sounded 

from nearby at Eastwood 
Mall, where the press 
conference was taking 
place.
Stifled giggles could be 
seen emerging from the 
crowd of state govern-
ment employees behind 
Mr Coure, as he held his 
tongue and waited more 
than two minutes for the 
irritating noise to sub-
side.
“The Premier’s fixed it,” 
he announced as the si-
ren cut out.
Earlier on Friday, Mr Per-
rottet was fielding more 
heated questions from 
Sydney 2GB radio host 
Ben Fordham over the 
lavish spending habits of 
the Art Gallery of NSW di-
rector Michael Brand. 
“It’s completely out of 
touch with those situa-
tions, you know, where 
families right across our 
state are dealing with 
high prices, high grocery 
bills, higher energy bills,” 
Mr Perrottet said to 2GB’s 
Ben Fordham.
“And this type of largesse 
has no place in govern-
ment at all. I’ll be ensur-
ing that doesn’t occur in 
the future.
“It needs to stop.”
Mr Brand has spent thou-
sands of taxpayers’ dol-
lars on high-end restau-
rants, vintage wines and 
furniture, a Daily Tele-
graph investigation re-
vealed. 

‘Fixed it’: Dominic Perrottet’s 
press conference drowned out

NSW Premier Dominic Perrottet announced the creation of a Religious Communities Advisory Council. Pic-
ture: NCA NewsWire / Nikki Short

Minister Multiculturalism Mark Coure was interrupted by a car alarm 
during a press conference in Eastwood on Wednesday. Picture: NCA 
NewsWire / Nikki Short



Page 28صفحة 28     

NEWS

Australian politicians score huge pay 
rise to take salaries to $217,060

As wages stagnate for the 
rest of us, Aussie politicians 
have pocketed a major pay 
rise, with the PM now taking 
home $564,364 a year.
Federal MPs have pock-
eted a tidy $5810 pay rise 
while ordinary Australians 
struggle to pay their bills, 
put fuel in their cars and 
purchase groceries.
From July 1, all federal 
MPs will see their salaries 
increase from $211,250 to 
$217,060 a year – a 2.75 
per cent rise. This does not 
include their expenses and 
allowances.
Prime Minister Anthony Al-
banese’s wage will jump 
to $564,364, a raise of 
$15,104.
Opposition Leader Pe-
ter Dutton will be pocket 
$401,561 a year, while 
Greens leader Adam Bandt 
will take home $314,737.
The average Australian 
makes just shy of $91,000, 
according to the Australian 
Bureau of Statistics.
Federal MPs did not get a 
pay rise in 2020 or 2021 as 
Covid gripped the nation.
In the three years preceding 
that, they received a two per 
cent pay rise.
The news that politicians 
are set to receive a bump in 
pay is unlikely to go down 
with Australians families 
are they are slugged with 
higher-than-ever petrol 
prices and grocery bills.
Our finances aren’t likely to 
improve any time soon, with 
RBA governor Philip Lowe 
telling the ABC on Tuesday 
night that he expected infla-

tion to hit seven per cent by 
Christmas and that the situ-
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Dominic Perrottet to seek federal back-
ing to scrap NSW stamp duty
The New South Wales pre-
mier, Dominic Perrottet, 
will seek federal govern-
ment help to scrap stamp 
duty during a meeting with 
prime minister, Anthony 
Albanese, on Friday, in-
sisting no change can be 
made to the “inherently 
terrible” tax without sup-
port.

Perrottet been a vocal 
proponent of scrapping 
stamp duty in NSW since 
he flagged his ambition 
to move to an annual land 
tax as the state’s treasurer 
in 2020.
At the time, it was flagged 

that homebuyers could 
choose to opt out of pay-
ing stamp duty in favour 
of an ongoing annual 
property tax. Stamp duty 
would later be abolished 
altogether, with the move 
to annual payments pre-
dicted to inject as much as 
an additional $11bn into 
the state’s coffers over 
four years.
Despite a consultation 
paper being released last 
year, progress on the re-
form has been slow.
But on Monday the Syd-
ney Morning Herald re-
ported the government 
had signed off on a pro-
posal to push ahead with 
the reform to allow home-
buyers be able to opt-in to 
an annual land tax. 
The Top 20% of residential 
properties – which make 
up the vast bulk of stamp 
duty receipts – will report-
edly be excluded from the 
proposal, in an attempt to 
stave off a significant hit 
to the budget.
NSW collected about 
$9.4bn in stamp duty last 
financial year, making up 
about 28% of the state’s to-
tal tax revenue, and indus-
try groups have warned it 
would take decades to re-
coup if it wasn’t offset by 
federal reform.
The state’s treasury de-
partment has previously 
estimated that Perrottet’s 
proposal for an optional 
land tax would leave the 
budget short to the tune 
of about $2.5bn a year.
But on Monday Perrottet 
moved to downplay ex-
pectations the government 
would be in a position to 
scrap stamp duty. He said 
that while there would be 
“announcements in rela-
tion to housing affordabil-
ity” in next week’s budget, 
any wholesale changes 
were still dependent on 
federal assistance.
“Stamp duty is the worst 
tax that any government 
can have,” he said dur-
ing a visit to flood-hit Lis-
more.
“It is a massive impedi-
ment for people getting 
into the housing market. 
But … state governments 

can’t do away with stamp 
duty without support from 
the federal government.”
Perrottet is due to meet 
with Albanese for the first 
time since the election on 
Friday, and said he would 
seek the commonwealth’s 
support, as tax reform had 
been in the “too hard bas-
ket” for too long.
“This is a moment for the 
federal government and 
the state governments to 
work together to unlock 
opportunity and economic 
opportunity,” he said.
“For way too long in this 
country we have not had 
the reforms that we had 
under the Keating era and 
the Howard era … Govern-
ments are too focused on 
a 24-hour news cycle. Op-
positions are too focused 
on a media grab.
“All these reforms, which 
everyone knows what the 
right thing to do, sit in the 
too hard basket … because 
there’s not the political 
will to do it. Here’s the op-
portunity right now.”
While the new federal trea-
surer, Jim Chalmers, has 
indicated a willingness to 
discuss changes to stamp 
duty before a meeting 
with state treasurers next 
month, he has made no 
commitments. On Monday 
he said any decision on 
stamp duty reform were 
“ultimately matters for the 
states”.
Labor has questioned 
whether the shift would be 
affordable for most hom-
eowners.
On Monday the shadow 
treasurer, Daniel Mookhey, 
said Labor’s analysis of 
the proposal shows the 
owner of a median-valued 
property in Sydney would 
pay about $2,400 a year in 
land tax.
He said that while the an-
nual tax would be optional 
initially, the land tax would 
remain in place for a prop-
erty even after it was sold.
“I don’t know where Mr 
Perrottet thinks that work-
ing families could find 
the money to pay him an 
annual land tax on their 
home that lasts for ever,” 
he said.

Prime Minister Anthony Albanese poses with his new ministry after a swearing-in ceremony at Government 
House on June 1. Picture: Jenny Evans/Getty Images

ation might not improve for 
a year.

Aussies have been warned 
about a tricky new text mes-
sage scam attempting to 
catch out customers for a ma-
jor bank.
The text message aims to trick 
ANZ customers into believing 
a payment is being taken from 
their account and in order to 
find out more detail they must 
click a provided link.
“ANZ: Mr R. James will be 
paid as requested on June 14, 
2022. If you weren’t instruct-
ed this, head here anz-login.
ref-aus.com,” the message 
reads.
After clicking on the link, us-
ers can then be directed to re-
vealing personal information, 
such as passwords or credit 
card and banking details.
This type of scam is known 
as a phishing scam. They are 
designed to look genuine, and 
often copy the format used by 
the organisation the scammer 
is pretending to represent.
For example, at first glance, 
the website address linked in 
the text messages looks as 
if it could be a genuine ANZ 
link.
Once the scammer has your 
personal details, they can use 
them to carry out fraudulent 
activities, such as taking mon-
ey from your bank account or 
using your credit cards.
News.com.au understands 
that the website in this text 
message has now been taken 
down and steps have been 
taken to mitigate fraud risks.
An ANZ spokesperson urged 
customers to contact the 
bank if they believe they have 

been contacted by a possible 
scammer.
“ANZ will never send you 
an email or SMS asking you 
to verify or provide your ac-
count details, financial details 
or login details for ANZ phone 
banking, internet banking or 
mobile banking,” the spokes-
person said.
“Should customers have any 
concerns or believe they 
have received a suspicious 
email, text message or call we 
encourage them to visit the 
ANZ hoax detection reporting 
page and follow the steps to 
identify, report and protect 
themselves from common 
scams.”
Earlier this month, Scam-
watch revealed Australians 
had lost more than $205 mil-
lion to scams between Janu-
ary 1 and May 1 this year.
This is a 166 per cent in-
crease compared to the same 
period last year, new data 
has shown, though the true 
losses are likely to be much 
higher.
Scamwatch revealed only 
around 13 per cent of people 
report their monetary losses 
to the organisation, which is 
run by the Australian Com-
petition and Consumer Com-
mission (ACCC).
ACCC Deputy Chair Delia 
Rickard said text messages 
are becoming the most popu-
lar form of contact for scam-
mers, with texting up 54 per 
cent so far this year, surpass-
ing a phone call as the most 
common contact method.
“If you receive an unexpected 

New text message scam targeting customers from major Aussie bank
text message or phone call 
from someone offering you 
an opportunity to invest, it is 
likely a scam and you should 
immediately hang up or de-
lete the message,” Ms Rick-
ard said.
By comparison, phone scams 
have almost halved, a result 
that could possibly be con-
tributed to the telecommuni-
cations industry’s Reducing 
Scams Call Code 2020.
This code blocks incoming 
calls from scammers, with 
telecommunication providers 
blocking more than 549 mil-
lion scam calls since its intro-
duction.
New rules aimed at block-
ing scam text messages in a 
similar fashion are set to be 
introduced this year.
The majority of monetary 
losses so far this year have 
been to investment scams, 
which make up $158 million 
of the reported losses and 
points to a 314 per cent in-
crease from 2021.
While the reported losses 
have increased, the number 
of reports has reduced slight-
ly, indicating that on average 
people reported higher indi-
vidual losses.
 “We are seeing more money 
lost to investment scams and 
so are urging all Australians 
not to trust investment oppor-
tunities that seem too good to 
be true,” Ms Rickard said.
Many of these scams have 
involved crypto investments, 
with cryptocurrency the most 
common payment method for 
investment scams.
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Dr Philip Lowe predicted 
that inflation would hit sev-
en per cent by Christmas 
and that it wouldn’t begin 
to fall until the first quarter 
of the next year.
Australian families face a 
year of misery, with the Re-
serve Bank governor warn-
ing interest rates will surge 
and inflation could peak as 
high as seven per cent.
Dr Philip Lowe predicted 
that inflation would hit sev-
en per cent by Christmas 
and that it wouldn’t begin 
to fall until the first quarter 
of the next year, while the 
cash rate would hit 2.5 per 
cent.
“I think Australians need 
to prepare for higher - be 
prepared for higher interest 
rates,” Dr Lowe told ABC’s 
7.30. 
“We had emergency set-
tings during the pandemic, 
I think that was the right 
thing to do, but the emer-
gency is over. And it’s time 
to remove the emergency 
settings and move to more 
normal settings of mon-
etary policy.”
Dr Lowe said he believed it 
was “reasonable that inter-
est rates get to ... the cash 

rate gets to 2.5 per cent at 
some point”.
He added the RBA would do 
“what’s necessary” to tack-
le rising inflation and that 
the bank was determined to 
return inflation to between 
two and three per cent.
“It’s unclear at the moment 
how far interest rates will 
need to go up to get that,” 
Dr Lowe said.
“I’m confident that inflation 
will come down over time 
but we’ll have to have high-
er interest rates to get that 
outcome.”
Dr Lowe admitted that Aus-
tralian families would find 
the rise in interest rates 
tough to take, especially at 
a time when grocery and 
fuel prices are rising astro-
nomically.
Last October, the RBA said 
interest rates would not 
rise before 2024, only for 
the cash rate to be put up 
by 0.5% last week.
“At the individual level 
some people have taken 
loans that they may not 
have wanted to take out in 
retrospect, but the overall 
picture, which is really very 
much the focus of the Re-
serve Bank, is a pretty re-

RBA governor Dr Philip Lowe warns inflation could 
hit 7% by Christmas and won’t fall until mid-2023
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silient economy,” Dr Lowe 
said. 
“Sometimes my comments 
get interpreted as me hav-
ing made a promise, or a 
very strong statement, that 
interest rates would stay 
where they were to 2024. 
In our own communication, 
in our own way of thinking, 
it was very much a condi-
tional statement.
“The economy didn’t evolve 
as we expected, it’s been 
much more resilient and 
inflation’s been higher and 
we thought we needed to 
respond to that.”
Dr Lowe now believes in-
flation will peak at around 
seven per cent in December 
this year, “and by he time 
we are into the second half 
of next year, inflation will 
clearly be coming down”.
Despite all the doom and 
gloom, the RBA governor 
insisted the Australian 
economy will grow “pretty 
strongly” over the next 
year as spending increases 
on the back of the Covid 
pandemic.
In the meantime, “people 
have got their savings to 
draw on”, he said.
“Even if income growth is a 
bit weaker, people have the 
financial capacity to keep 
spending.
“There’s a big backlog of 
constriction work to be un-
dertaken and the number of 
job vacancies is extraordi-
narily high.
“People can be confident 
the jobs will be there and 
in that environment people 
will keep spending.

As interest rates, fuel prices and grocery bills rise, people are struggling 
to make ends meet

Australian Reserve Bank Governor Philip Lowe has suggested inflation could rise to seven per cent by Christ-
mas this year. Photograph by James Brickwood.

Two states have an-
nounced the biggest edu-
cational reform in Australia 
in a generation, changing 
the way kids will learn.
Young children in Victoria 
and NSW will get an extra 
year of early education as 
part of major generational 
reform in both states. 
Victorian Premier Dan-
iel Andrews and his NSW 
counterpart Dominic Per-
rottet announced the 
groundbreaking move 
on Thursday to help kids 
“be the very best they can 
be”.
“In the next 10 years, ev-
ery child in Victoria and 
NSW will experience the 
benefits of a full year of 
play-based learning before 
their first year of school,” 
the premiers said in a joint 
statement.
“A year dedicated to grow-
ing and learning, new 
friends and new experi-
ences. A year devoted to 
helping our kids be the 
very best they can be. Giv-
ing them the skills they 
need for school but, just 
as importantly, the skills 
they need for life.
“At the same time, it will 
benefit hundreds of thou-

sands of working fami-
lies.”
Victoria is targeting a 2025 
start date, with the new 
year of schooling to be 
known as “pre-prep” and 
run for 30 hours a week.
Mr Andrews said the 50 
new centres would par-
ticularly target families in 
metro and regional growth 
corridors that typically 
lacked infrastructure. 
“We’ll work with individual 
councils, all the different 
stakeholders across this 
sector and we’ll be driven 
by the data,” he said. 
“We know where (child-
care deserts are). They’re 
in the outer suburbs, in 
the growth corridors and 
not just in Melbourne but 
in regional centres too.
“Getting staff at the mo-
ment across many differ-
ent industries is really, re-
ally hard and that’s why at 
national cabinet tomorrow 
we’ll have a discussion 
about clearing the backlog 
(of skilled migration work-
ers).”
Mr Andrews said the cen-
tral intention of the scheme 
was to free up parents to 
return to work without be-
ing penalised by salary 

caps on childcare fees.
“What it does is free up 
tens and tens of thousands 
of women who might work 
an extra shift or an extra 
day when it actually might 
be costing them money,” 
he said. 
“The greatest thing we can 
do to deal with workforce 
shortages in every indus-
try is to make childcare 
work for working fami-
lies.” 
The scheme is part of a 
new $9bn investment into 
education from the state 
government over the next 
decade that will also in-
clude free kinder a week 
from 2023 (meaning sav-
ings of up to $2500 per 
child) and establish 50 
new childcare centres in 
areas lacking in those ser-
vices.
NSW is planning to roll out 
“pre-kindergarten” from 
2030 as part of a more 
than $5.8bn commitment 
over the next 10 years.
It will run for five days a 
week and is set to be the 
biggest headline item in 
next week’s state budget.
Pilot and trial programs 
will begin in NSW from 
2023.
The extra year of “play-
based learning” is free but 
not compulsory in both 
states for all four-year-
olds. 
Both premiers hoped the 
changes would help par-
ents return to work “on 
terms that work for them”.
They also said it would 
build a system that “works 
for women, not against 
them”. 
Mr Perrottet called it the 
“greatest transformation 
of early education in a 
generation”.
Mr Andrews said it was 
about giving kids “the very 
best start in life”. 
“Some things are bigger 
than state boundaries,” he 
said.
“We’re joining with NSW 
to start the biggest ever re-
form to early education.”

Victoria and NSW introduce extra 
year of early education

Pre-prep’ is part of a $9bn education investment from the Victorian govern-
ment. Picture: NCA NewsWire / David Crosling

NSW Premier Dominic Perrottet said it was the ‘greatest transformation of 
early education in a generation’. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
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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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The Australian Energy 
Market Operator (AEMO) 
has taken the extraordi-
nary step of suspending 
the electricity spot mar-
ket in all regions effec-
tive immediately, mean-
ing AEMO will now be in 
charge of directing sup-
plies from energy provid-
ers to the power grid.
In a statement, AEMO 
said it had taken this 
step amid soaring elec-
tricity costs “because it 
has become impossible 
to continue operating 
the spot market while 
ensuring a secure and 
reliable supply of elec-
tricity for consumers”.
“The market operator 
will apply a pre-deter-
mined suspension pric-
ing schedule for each 
National Electricity Mar-
ket (NEM) region,” the 
statement reads.
“A compensation re-
gime applies for eligible 
generators who bid into 
the market during sus-
pension price periods.”
AEMO CEO, Daniel 
Westerman, said it was 
no longer possible to 
operate the spot market 
or the power system the 
way it had been operat-
ing. He said the market 
operator was forced to 
direct five gigawatts of 
generation through di-
rect interventions on 
Tuesday.
 “In the current situation 
suspending the market 
is the best way to en-
sure a reliable supply of 
electricity for Australian 

homes and businesses,” 
he said.
“The situation in recent 
days has posed challeng-
es to the entire energy in-
dustry, and suspending 
the market would sim-
plify operations during 
the significant outages 
across the energy supply 
chain.”
Earlier, AEMO raised 
the alarm that electricity 
supply in two states has 
hit critical low supply. 
About 11am on Wednes-
day morning, the elec-
tricity market manager 
issued a new Forecast 
Level of Reserve (LOR) 
Level 3 notice for NSW 
and Queensland. 
A LOR 3 notice means 
that “available electricity 
supply is equal to or less 
than the operational de-
mand”. It is also the most 
concerning of the three 
LOR notices. 
“This means there are no 
reserve supplies avail-
able,” the AEMO website 
states. 
In order for the notice 
to be lifted, generators 
would have to bid more 
electricity into the mar-
ket, like they did on Tues-
day night. 
In NSW, demand could 
outstrip power reserves 
between Wednesday 
6.30pm and 00.30am on 
Thursday morning. 
A similar warning has 
been issued for Queen-
sland between 6.30pm 
and 11pm. 
Issuing a rough dead-
line to both states, the 

AEMO said the latest 
time it would need to in-
tervene would be at 6pm 
on Wednesday. 
It comes as the AEMO 
issued the intention to 
commence Reliability 
and Emergency Reserve 
Trader (RERT) nego-
tiations to ensure NSW 
has enough power on 
Wednesday between 
5.30pm to 11.30pm. The 
process means partici-
pants will be contracted 
by AEMO to use less 
energy or generate less 
power from their own 
generators in order to 
conserve power in the 
grid.
This is done to help pre-
vent blackouts, which 
would be implemented if 
there continues to be an 
imbalance of supply and 
demand. 
The Australian Energy 
Market Operator (AEMO) 
has continued to issue 
warnings to energy gen-
erators as five states 
struggle with electricity 
demands that are out-
stripping supply.
On Wednesday morning, 
the AEMO issued warn-
ings for Queensland Vic-
toria and South Australia 
that the current electrici-
ty reserves forecasted by 
the AEMO did not meet 
the demanded needed. 
These fresh warnings 
mean NSW and Queen-
sland could once again 
face the possibility of 
black outs, with the de-
mand for electricity strip-
ping supply. 

AEMO suspends electricity spot market effective immediately

Similar concerns have 
also been issued for 
Victoria, Tasmania and 
South Australia.
The market operator has 
imposed a $300-per-
megawatt-hour price cap 
to halt surging whole-
sale power prices in both 
Queensland and NSW.
At 7am, the AEMO re-
ported scheduled de-
mand was at 10,732 
megawatts, while the 
scheduled generation 
was forecasted for 9,622 
megawatts in NSW.
Meanwhile, generation 
was adequate against 
demand in Queensland, 
South Australia and Vic-
toria. Demand and gen-
eration in Tasmania ap-
peared to be equal. 
In Victoria, the Yallourn 
power station – which 
provides roughly 20 per 
cent of the state’s elec-
tricity – has lost half its 
capacity. 
Energy Australia con-
firmed the major coal 
plant was operating on a 
reduced output, with the 
generators scheduled to 
return later in the week. 
Appearing on Sunrise 
earlier today, Chair of 
the Australian Energy 
Regulator Clare Savage 
warned that supply was 
“very tight right now”. 
However, she also asked 
people to not stress. 
“I don’t want to hear 
people (are) turning off 
heating in the middle of 
winter,” she said.
“It’s always a great idea 
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to conserve energy be-
cause it is a great way 
to reduce your bills but 
it’s important to look 
after your health and 
stay comfortable in your 
home.”
Speaking to Ben Ford-
ham, the Executive Di-
rector of Alinta Energy 
Daniel McClelland said 
that these types of warn-
ing “aren’t unusual” and 
added discussions were 
being had by generators 
and regulators. 
“I don’t think (people) 
should be too worried. 
The market has a good 
history of responding,” 
he said. 
“They’ve got plans 
in place to avoid the 
worst.” 
Mr McClelland did howev-
er hint higher power pric-
es could continue into 
the next two years, de-
scribing the government 
of “scrambling while the 
horse has bolted”. 
“The Australian markets 
isn’t immune to the inter-
national power squeeze. 
It’s been a bumpy ride if 
you go back 18 months 
ago,” he said. 
On Monday night, sub-
urbs in Sydney’s North-
ern Beaches and north 
of the city were affected 
by power outages, in-
cluding parts of Beacon 
Hill, Frenchs Forest, Nar-
raweena, Cromer and Dee 
Why. However, Ausgrid 
reported that the electric-
ity had returned by the 
morning. 

In response to the black-
out fears, Climate Change 
and Energy Minister, 
Chris Bowen has asked 
households to switch 
off unnecessary and su-
perfluous energy usage 
in order to conserve en-
ergy. However, Mr Bowen 
believed that load shed-
ding and blackouts were 
not a “likely outcome” at 
this point. 
“So swimming pool fil-
ters, swimming pool 
heaters and outside light-
ing … There is a general 
request that the market 
is tight and if they can be 
turned off then that would 
be ¬useful,” he said. 
While several states were 
plunged into an electric-
ity crisis, the AEMO be-
lieved generators were 
withholding 2000 mega-
watts of power, which 
had not been bid into 
the market in NSW and 
Queensland.
Previously Ms Savage, 
warned that “market 
participants must not, 
by any act or omission, 
whether intentionally or 
recklessly, cause or sig-
nificantly ycontribute to 
the circumstances caus-
ing a direction to be is-
sues, without reasonable 
cause.”
“This behaviour may be 
motivated by generators 
seeking to avoid the ad-
ministered pricing com-
pensation process in 
favour of the AEMO di-
rections compensation 
process,” she said.

Five states across Australia are facing potential power outage fears. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw. It was confirmed that Victoria’s Yallourn power station had lost half its capacity on Tuesday. Picture: NCA 
NewsWire / Daniel Pockett.
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