
سـبت كـل   e-mail: info@meherald.com.au  تـصدر 

  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  

1073 العدد   -  2022 تــموز   9 Saturday 9 July  2022, Issue No.1073السبت 
Melbourne: 10  Kurai Ave, Reservoir, VIC 3073

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،00

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

نصف  من  أكثر  »سرقوا« 
املتعّمد  بالتأخري  واليته 
تشكيل  يف  والتسويف 
احلكومات يف حماولة لوقف 
ومنعه  االصالحية  مسريته 
الذي  اهلدف  حتقيق  من 
لرئاسة  ترشح  أجله  من 

اجلمهورية.
العماد  الرئيس  نعم،   
لرئاسة  يرتشح  مل  ميشال 
باملنصب  طمعا  اجلمهورية 
بالظهور ليكون جمرد  وحّبا 
تعداد  اىل  يضاف  رقم 
رؤساء اجلمهورية اللبنانية، 
يكشف  ان  أراد  ألنه  بل 
واملالية  السياسية  املافيا 
سرقت  اليت  والدينية، 
الدولة  أموال  وهّربت 
والبالد والعباد اىل اخلارج، 
حماسبتها  يستطع  مل  وان 
نظرا ألن  القضاء الفاسد 
بغالبيته  واملسيس 
فأقّله  يدها،  يف  الساحقة 
الفاسدة  ممارساتها  فضح 

شركة  الدولة  جعلت  اليت 
ريعية ومغارة علي بابا هلا 
منذ  وخاصة  ولزبانيتها، 

العام 1992 حتى اليوم.
وقد استشرست اهلجمات، 
منذ اندالع ما يسمى حبراك 
 - الثوار  عفوا   - الثريان 
على الرئيس العماد ميشال 
وداخليا،  خارجيا  عون 
االعالم  أبواق  خالل  من 
الضمائر  وشراء  املأجور 
مسريته  لوقف  حماولة  يف 
االصالحية، اليت من أجلها 
ومسؤوليات  مهام  تنّكب 
وهو  اجلمهورية  رئاسة 
من  سيالقيه  ما  املدرك 
صعاب وما ستعرتضه من 
عراقيل، وكلنا نتذكر قول 
رئيس جملس النواب نبيه 
بري فور اعتالء عون سدة 
الرئاسة »اليوم بدأ اجلهاد 

املقدس«.
 ملاذا بدأ اجلهاد املقدس، 
اآلدمي  عون  الرئيس  ألن 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الرئيـس عـون تبلغ من ممثل الفاريز ومارسال بدء عملها بعد مجع الداتا واملستندات:
املساءلة ستحصل على املستويات كافة ومت وضع اللبنة األوىل من مسار اإلصالح

ليقض  جاء  والنظيف 
مضاجع املنظومة السياسية 
وحتى  والدينية  واملالية 
العسكرية الفاسدة وليقول 
»اخلطوط  زمن  انتهى  هلا 
حبق  وجرائمكم  احلمراء« 

التتمة على الصفحة 21

القضاء الفرنسي يتهم ثالثة فرنسيني برشوة قضاة يف لبنان من اجل االفراج عن هنيبعل القذايف
بريم عن حتويل سالمة لرواتب القضاة على سعر 8000 لرية: نستغرب اإلنتقائية يف إنصاف قطاع وجتاهل آخر

يتم  سوف  والعباد  البالد 
الشعب  ويعرفها  فضحها 
ان  يريد  )من  اللبناني 

يعرف طبعا(. 
جهوده  تكللت  وقد 
من  كافح  اليت  ومساعيه، 
مهام  تسلمه  منذ  أجلها 
الرئاسة - رغم الصالحيات 
الطائف  منها  سرقها  اليت 

كشف  يف   - املشؤوم 
وانشاء  الفساد  مكامن 
واجلنايات  للجرائم  حمكمة 
بالنجاح  تكللت  املالية، 
اللبناني  الشعب  بدأ  حيث 
يقطف مثار ما ناضل رئيس 
دون  أجله،  من  اجلمهورية 
خالل  من  ملل،  او  كلل 
املوجلة  الشركة  وضع  بدء 

الرئيس عون مستقبال  وفدًا من شركة alvarez & marsal بحضور وزير املالية

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.

بالتدقيق احملاسيب اجلنائي 
يف مصرف لبنان »الفاريز 
تقاريها،  اول  ومارسال« 
حيث اعرب الرئيس العماد 
اطمئنانه  عن  عون  ميشال 
اىل ان  »اللبنة األوىل من 
اصر  الذي  اإلصالح  مسار 
عليه الكثر من سنتني و3 
اشهر، قد وضعت، ما يعين 
لن  اإلصالحية  ان املسرية 
وان  اليوم،  بعد  تتوقف 
املساءلة سوف حتصل على 

املستويات كافة«.

عون يستقبل رئيس 
»الفاريز ومارسال«

اجلمهورية  رئيس  إستقبل 

العماد ميشال عون املدير 
»الفاريز  لشركة  اإلقليمي 
جاميس  السيد  ومارسال« 
على  أطلعه  الذي  دانيال 
ان »الشركة بدأت بالفعل 
عملها يف 27 حزيران 2022 
احملاسيب  التدقيق  يف 
اجلنائي يف مصرف لبنان، 
الداتا  مجع  استكمال  بعد 
واملستندات  واملعلومات 
املطلوبة، أي بعد ما يناهز 
سنتني و3 اشهر من القرار 
جملس  اختذه  كان  الذي 
الوقت  ذلك  يف  الوزراء 

باجراء هذا التدقيق«.

بوتني: روسيا مل تبدأ بعُد األمور 
اجلدية يف أوكرانيا

التتمة على الصفحة 21

الروسي،  الرئيس  أعلن 
أمس  بوتني،  فالدميري 
إّن  اخلميس،  األول 
يف  الفتنة  زرع  »حماوالت 

روسيا باءت بالفشل«.

»على  أن  بوتني  وأضاف 
بأننا  يعلم  أن  طرف  كل 
مل نبدأ بعُد األمور اجلدية« 
يف  مشريًا،  أوكرانيا،  يف 

رئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
جـونسون يـقدم اسـتقالته

التفاصيل على الصفحة 21

»إسرائيل« حُتّرض على حزب اهلل:
 اسـتهداف »كاريش« يضر 

بـمصاحل لـبنان وأوروبا!
بقي إطالق حزب اهلل ثالث 
منصة  باجتاه  مسريات 
الستخراج  »كاريش« 
السبت  عصر  الغاز، 

اهتمام  موضع  املاضي، 
واسع من قبل املسؤولني 
وعلى  اإلسرائيليني، 

التتمة على الصفحة 21
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ADVERTISEMENT

Member for East HillsWendy LINDSAY MP

Eid Mubarak

 02 9772 2774    WendyLindsayMPEastHills   easthills@parliament.nsw.gov.au  20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212. Funded using parliamentary entitlements.

I am delighted to send my  
very best wishes to our Muslim 

community for a happy and 
blessed Eid-Al-Adha. 

During this holy occasion, 
may we all be inspired by 

the Prophet Ibrahim and his 
willingness to sacrifice.

May this Eid bring health, 
wealth and happiness to you 

and your families. Eid Mubarak. 

Clr Khal Asfour
MAYOR 

City of Canterbury  
Bankstown



إعــالنات
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عيد مبارك
Eid Mubarak
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Authorised by Chris Minns, Steve Kamper, Jihad Dib, Lynda Voltz, Tania Mihailuk, Julia Finn, Edmond Atalla, Sophie Cotsis, Guy Zangari, Stephen Bali, Hugh McDermott, Greg Warren, Paul Scully, and Nick Lalich. Funded using Parliamentary Entitlements.

ADVERTISEMENT
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لــبنانيات

والزراعة  الصناعة  وزيرا  عقد 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
احلاج  وعباس  بوشكيان  جورج 
صباح  صحافيا  مؤمترا  حسن 
بريوت  مرفأ  يف  األول،  أمس 
يف مكتب رئيس املصلحة هيثم 
ابراهيم، يف حضور املدير العام 
خوري  رميون  باالنابة  للجمارك 
ورئيس نقابة مستوردي املواد 

الغذائية هاني البحصلي.

بوشيكيان  
اىل  بوشكيان  تطرق  بداية، 
االجتماعات املتتالية عند رئيس 
جملس الوزراء يف شأن املشاكل 
بريوت  مرفأ  يف  املوجودة 
اإلضراب  بسبب  تراكمت  اليت 
تعاونا  باالمس  وقال:«شهدنا 
من وزارة االقتصاد عرب مساهمة 
كل  تسهيل  يف  العام  مديرها 
اإلجراءات املتعلقة باملرفأ، كما 
ان ادارة اجلمارك ابدت جتاوبا 
كبريا، وملسنا جتاوبا من ادارة 
الباحة  فتح  خالل  من  املرفأ 
كل  مرور  لتسهيل  الكبرية 
وسنسعى  املتأخرة  احلاويات 
فرتة  خالل  أمورها  لتسهيل 
زمنية قصرية«، الفتا اىل اننا 
»شهدنا تدخال مباشرا من وزير 
كل  اجراء  صعيد  على  الزراعة 

انواع الفحوصات الالزمة«.
»يف  انه  اىل  الفتا  وختم 
باالمس  عقدناه  الذي  االجتماع 
مع رئيس مصلحة املرفأ، حضر 
معنا فريق من معهد البحوث ومت 
زيادة عدد الكشافني بالتعاون 
نتأكد  كي  اجلمارك،  ادارة  مع 
جودة  من  سرعة  باقصى 
البضائع ان كان للصادرات ام 

لالسترياد«.

الحاج حسن
وقال:  حسن  احلاج  حتدث  ثم 
»اليوم لسنا حباجة اىل الكالم، 
به  تعيش  الذي  الواقع  ان  اذ 
ان  من  بكثري  اصعب  البالد 
اإلضراب  ان  شك  ال  نشرحه، 
الدستور  عليه  ينص  حمق  امر 
الداخلية  القوانني  كل  وتكفله 
والدولية، امنا يف املقابل حنن 
نريد استمرار البلد. لدينا مرفق 
تظل  ان  ومؤسسات جيب  عام 
وانا  اجريها«،  على  واقفة   «
اشكر للمرة االف كل املوظفني 
او  الزراعة  وزارة  كان يف  ان 
او  اجلمارك  او  الوزارات  باقي 
يعملون  النهم  املرفأ،  ادارة 

»من اللحم احلي«. 
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ان  علينا   « انه  على  وشدد 
نتعاون مجيعنا على كل املعابر 
ان كان يف املرفأ او املطار او 
الربية، الننا على صعيد عملية 
كبرية،  مشكلة  لدينا  التصدير 
يف  وغريها  الزراعية  موامسنا 
مسألة  خص  ما  ويف  خطر. 
االسترياد، ان وجود عدد كبري 
من احلاويات المر خميف، ومنذ 
العمل  وترية  تسارعت  يومني 
ولن  املعامالت،  كل  لتخليص 
امنا  اخللل  مكامن  اىل  أتطرق 

سأحتدث عن االلية واحلل«.
وقال احلاج حسن: »لقد وضع 
احلل، وبدأنا العمل به وسنقوم 
جبولة لتفقد االعمال. حنن حبالة 
من  الكلمة  تعين  ما  بكل  حرب 
ينهار  ان  نريد  ال  حنن  معنى، 
ان  اهلل  نشكر  القطاع،   هذا 
»واقفا على   اقتصادنا ما زال 
صعوبات،  هناك  نعم  اجريه«. 
االسترياد  كل  أوقفنا  اذا  امنا 
اننا  يعين  فهذا  والتصدير 
مفلسا.  بلدا  بتنا  اننا  نقول 
للداخل  اشارة  نعطي  ان  نريد 
من  الرغم  على  انه  واخلارج، 
كل  من  الرغم  وعلى  كل شي 
حنن  االعالم،  يف  حيكى  ما 
امنا  اقوياء،  وسنبقى  اقوياء 
جهود  اىل  حيتاج  االمر  هذا 
السياسية  القوى  وكل  االعالم 
من خارج احلكومة وداخلها حتى 
نصل اىلمكان، ان هذا الوطن 

حيتاجنا ويستأهلنا مجيعا«.
اىل   حسن  احلاج  اشار  وختاما 
نباتية  كانت  ان  »العينات  ان 
بشكل  تؤخذ  حيوانية،  او 
تتم  حيث  اىل  وترسل  يومي 
دراستها. وحنن ملتزمون دائمًا 
ان  جيب  اليت  املواقيت  يف 
تأخذها الفحوص ان كان مخسة 
وبالتالي  عمل،  ايام  سبعة  او 
تأخري«،   اي  هناك  يكون  لن 
واكد انه » ال ميكن الي شحنة 
فيها خلل ان تدخل اىل البالد، 
ايام احلرب ال ميكن  فحتى يف 
للمواطنني،   السم  نطعم  ان 
الوزراء  جهود  على  ونعول 
واالقتصاد  الصناعة  املعنيني، 
اليت  والنقابات  واهليئات 
تواكبنا، وإدارة اجلمارك ومرفأ 

بريوت ووزير االشغال«.
وختم:«حنن مجيعا، فريق واحد 
إنقاذي والرئيس ميقاتي يتابع 
ويواكب بشكل مستمر، كذلك 
فخامة الرئيس ودولة الرئيس 
وأن  خوف،  ال  وبالتالي  بري 

شاء اهلل سنعرب هذه االزمة«.

مؤمتر صحايف مشرتك لوزيري الصناعة والزراعة يف مرفأ بريوت
 بوشيكيان: ملسنا جتاوبا من إدارة املرفأ 

لتسهيل مرور احلاويات املتأخرة
اللبنانية احلاج حسن: تسارعت وترية العمل لتخليص املعامالت اجلمهورية  مفيت  رأى 

من  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
اىل  له  كلمة  يف  املكرمة  مكة 
عيد  حلول  مبناسبة  اللبنانيني 
عيد  ان«  املبارك  األضحى 
ويف  العام  هذا  مير  األضحى 
قلوب اللبنانيني غصة وأمل وجرح 
ومعيشية  اقتصادية  ومعاناة 
ميكن  وال  وصحية،  واجتماعية 
ان جترتح احللول واملخارج هلذه 
بتشكيل  باإلسراع  إال  األزمات 
احلكومة والتزام روحية الدستور 
الداخلية  التحديات  ملواجهة 
واخلارجية اخلطرية اليت يشهدها 

لبنان«.
التدهور  مسؤولية  محل  واذ 
من  كل  »اىل  الوطن  وانهيار 
والعراقيل  العقبات  يضع 
بوجه  املناقضة  والشروط 
املفيت  دعا  احلكومة«،  تشكيل 
دريان اىل« صحوة ضمري إلنقاذ 
لبنان العربي التاريخ واحلضارة 
واحملبة  املشرتك  والعيش 
ولفت  والوحدة«،  والتضامن 
املسؤولني  »بعض  ان  اىل 
ورمبا  غيبوبة  يف  اللبنانيني 
يعانون من قصور وال يتحملون 
حلماية  الوطنية  مسؤولياتهم 
الدولة ومؤسساتها من األزمات 
واليت  يواجهها  اليت  الصعبة 
مستقبله  على  خطرًا  تشكل 
»التغيري  ان  وأكد  ووجوده«، 
العمل  يف  يكون  احلقيقي 
ووجود  والتضامن  والتعاون 
يف  لإلصالح   صلبة  أرضية 
مسؤولية  وهذه  الوطنية  احلياة 
تبقى  ما  إلنقاذ  جامعة،  وطنية 
من مؤسساتنا اليت أصبحت يف 

حالة ترهل وضياع«. 

الدول  دريان  املفيت  وناشد 
»احتضان  الشقيقة  العربية 
احملاور  من  وإخراجه  لبنان 
اإلقليمية والدولية ليعود اىل ما 
كان عليه من املنعة واالزدهار 

والتقدم«.
بناء  ميكن  »ال  بالقول:  وختم 
الوطن دون ان تكون هناك ثقة 
بني املواطن ومسؤوليه،الوطن 
واخلارج  الداخل  من  مهدد 
حال  يف  اللبناني  والشعب 
أوهام  بسبب  وتشتت  ضياع 
هو  مثلما  واالنقسامات  الغلبة 
اإلسرائيلي،  العدو  من  مهدد 
كل  يف  املسؤولني  على 
مواقعهم تصويب البوصلة اليت 
الصحيح،  اخلط  اىل  ترشدنا 
وهذا يتطلب اخلروج من منطق 
واألنانية  واملكايدة  احملاصصة 
رحاب  اىل  والدخول  املفرطة 
الوطن الذي يتسع جلميع أبنائه 
بدون متييز او تفريق بني فئة 
وأخرى، فلبنان يستغيث وشعبه 
مشاكل  من  يعانيه  مما  يئن 
وإهمال وحرمان«, وقال:«اتقوا 
كان  الذي  الوطن  بهذا  اهلل 
حبكمة أبنائه درة الشرق وواحة 
اخلريين  لكل  وملتقى  العرب 
هلذا الشرق العربي الذي حيمل 
الرساالت  عمق   أكنافه  يف 
أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل  اليت 
لتكريم اإلنسان وخدمته ليكون 
املثل  حوله  وما  الوطن  هذا 
والتعاون  الوحدة  يف  واملثال 
الناس  بني  واحملبة  والرمحة 

مجيعا«.  
 وهنأ مفيت اجلمهورية اللبنانيني 
بعيد  خباصة  واملسلمني  بعامة 

األضحى املبارك.

دريان من مكة املكرمة: الوطن مهدد من 
الداخل واخلارج والشعب يف حال ضياع 
وتشتت بسبب أوهام الغلبة واالنقسامات

خالل املؤنمر الصحايف

تصريف  حكومة  رئيس  عقد 
سلسلة  ميقاتي  جنيب  األعمال 
السرايا،  يف  وزارية  اجتماعات 
وزير  مع  باجتماع  استهلها 
حكومة  يف  واملياه  الطاقة 
فياض  وليد  األعمال  تصريف 
الرئيس  »وضعت  قال:  الذي 
ميقاتي يف أجواء زيارتني قمت 
بهما ملصر والعراق، وشكرت له 
دعمه واستعجاله البنك املركزي 
لتأمني دفعة من األموال ملشغل 
حمطيت الزهراني دير عمار لتأمني 

استمرارية التشغيل فيهما«.
الرئيس  »أطلعت  أضاف: 
ميقاتي على أجواء زيارتي مصر 
فيها  االخوان  لنا  أكد  حيث 
جهوزيتهم لضخ الغاز، وهم يف 
انتظار الضوء األخضر األمريكي 
جراء  من  عقوبات  وجود  بعدم 
التمويل  بانتظار  قيصر  قانون 
وأعادوا  الدولي،  البنك  من 
تكرار القول انهم جاهزون على 
والتعاقدي  التجاري  املستوى 
جاهز  اخلط  ان  اي  والفين، 
والكميات متوافرة والعقد جاهز 

أيضا«.
ضرورة  على  »اتفقنا  تابع: 
البنك  مع  جهتنا،  من  العمل، 
يف  الدخول  لتأمني  الدولي 
أسرع  يف  التمويل  مفاوضات 
اليه.  سنسعى  ما  وهذا  وقت، 
اإلصالحات  موضوع  وتناولنا 
اليت جيب أن نعمل عليها ومن 
بالتعرفة  النظر  إعادة  ضمنها 
كلفة  جزئيا،  ولو  لتغطي، 
زيارة  إىل  تطرقنا  الكهرباء. 
أجواء  يف  ووضعته  العراق 
اليت  جدا  اإلجيابية  الزيارة  هذه 
يف  االخوان  خالهلا  من  لنا  عرب 
ونفط  مالية  وزراء  من  العراق 
عن  املركزي،  وحاكم  وكهرباء 

نيتهم الوقوف اىل جانب لبنان 
واستكمال  املرحلة  هذه  يف 
يقومون  الذي  اإلجيابي  العمل 
به، ومتديد اتفاقية الفيول اليت 
عدد  لدينا  يكون  أن  من  متكننا 
قليل من ساعات الكهرباء. فهم 
يف  طن  الف   80 بـ  يزودوننا 
الفرتة  هذه  يف  ولكن  الشهر، 
اختالف  بسبب  أقل  الكمية 
الفيول  سعر  وزيادة  السعر 
طن  الف   40 إىل  فاخنفضت 
التغذية  من  ساعتني  لنا  تؤمن 

بدل 4 ساعات«.
اجل  من  نعمل  »حنن  وقال: 
اىل  أخرى  لزيارة  التحضري 
العراق من املمكن أن تضم دولة 
عباس  واللواء  ميقاتي  الرئيس 
ابراهيم لبلورة الصيغة اجلديدة 
ولنظهر  ومتديدها،  لالتفاقية 
ملتزمون  أننا  العراقي  للجانب 
املستحقات  تسديد  طرفنا  من 
عرب  ومرحلي  متدرج  بشكل  ولو 
يف  لالخوان  اخلدمات  تقديم 
العراق، واستعرضنا بعض هذه 
األمثال، وكلفين دولة الرئيس 
هذه  لتحديد  األمر  هذا  دراسة 
العراقي  للجانب  اخلدمات 

لتفعيل هذه االتفاقية«.
وزير العدل

مع  ميقاتي  الرئيس  اجتمع  كما 
وزير العدل يف حكومة تصريف 

األعمال القاضي هنري خوري.
وزير السياحة

وحبث الرئيس ميقاتي مع وزير 
تصريف  حكومة  يف  السياحة 
األعمال وليد نصار يف الشؤون 

احلكومية.
واستقبل رئيس اجمللس األعلى 
للجمارك العميد اسعد الطفيلي، 
ثم حمافظ مدينة بريوت القاضي 

مروان عبود.

ميقاتي عرض مع فياض نتائج زيارتيه ملصر 
والعراق والتقى وزيري العدل والسياحة

االتصاالت يف حكومة  ذكر وزير 
تصريف األعمال  جوني القرم ، أنه 
نؤجل  ان  احلكومة  مين  »طلبت 
االتصاالت  تعرفة  رفع  موضوع 
النيابية«،  االنتخابات  بعد  ملا 
»من  التعرفة  رفع  اّن  إىل  الفًتا 
أصعب القرارات اليت أخذتها يف 

حياتي«.
»ام  الـ  لقناة  حديث  يف  ولفت 
تي يف«، إىل أّن »لدينا أسبوعني 
هيئة  من  دعوَتني  على  للرّد 
القضايا يف شورى الدولة، حول 
رفع  لقرار  التنفيذ  وقف  مراجعة 
»طلبت  أنه  إىل  مشرًيا  تعرفة«، 
مترير  السياسية  القوى  مين 
قرار  القرار  النيابية،  االنتخابات 
االتصاالت«،  يف  التعرفة  زيادة 
أشهر   5 »قبل  أنه  إىل  مشرًيا 
بكميات  تشريج  بطاقات  وضعنا 
كبرية يف  السوق السوداء  لوقف 
خيارا«،  يكن  مل  وهذا  االحتكار 
 450 هناك  »كان  أّنه  كاشًفا 
مليون دوالر بيد أقلّية حمتكرة«.

اعرف  »أنين  على  القرم  وشدد 
ويف  الصعب  املعيشي  الوضع 
اهمية  اعرف  نفسه  الوقت 
االتصاالت«، مشرًيا إىل أنه طلب 
مرارا وتكرارا عدم جتميع »بطاقات 
التشريج«، ألن سعرها لن يبقى 
حضرت  »أنين  موضًحا  هو،  كما 

القرم أعلن إعفاء متضرري انفجار املرفأ من رسوم اهلاتف الثابت:

قرار رفع التعرفة ليس منزاًل وسننتظر شهًرا لنرى التداعيات
مع شركات  اجتماع   25 من  اكثر 
اىل  الوصول  اجل  من  اخللوي 
القرار الذي توصلنا اليه«، الفًتا 
استثناء  من  نتمكن  »مل  أنه  إىل 
غريها  عن  الناس  من  فئة  اي 
»أنين  ذكر  كما  التعرفة«،  برفع 
االستشارات  هيئة  استشرت 
والتشريع، قبل اختاذ القرار برفع 

التعرفة«.
مليار  الـ2700  مبلغ  أن  وذكر 
اليت كانت ستخسرهما شركتا » 
سيتحّملها  كان  و« تاتش «  ألفا « 
»قمنا  أنه  مؤكًدا  املواطن«، 
بزيادة التعرفة ألن هناك تهديد 
أن  مؤكًدا  للقطاع«،  بالفالس 
وأشعر  سياسًيا،  ليس  »تارخيي 
موضوع  ويف  الناس،  تعانيه  ما 
واقع«،  هناك  ألن  هو  الشكوى 
لديهم  االحزاب  »كل  أّن  موضًحا 
االتصاالت«،  تعرفة  بشأن  علم 
طاقة   160 »لدينا  أنه  موضًحا 
يف  ومثلها  »الفا«،  يف  مشسية 
توفريها  مت  واملاليني  »تاتش«، 
اليوم من زيادة التعرفة من أجل 

املازوت«.
وأوضح القرم، أّن »كل االحزاب 
اتهموني بشأن ترقيات الوزارات، 
الوزارة،  لصاحل  عملت  النين 
وليس لصاحل أحد منهم«، مؤكًدا 
بالرتقيات«،  سأستمر  »أنين 

أّن »الواقعي ال ميكنه أن  معترًبا 
القرارات«،  باختاذ  عاطفًيا  يكون 
للجميع،  »بابي مفتوح  أّن  مؤكدا 
وجلميع االخصائيني«، مشرًيا إىل 
مل  إن  القطاع  يستمر  »كيف  أنه 
 « أّن  إىل  الفًتا  التعرفة«،  أرفع 

ينقطع«،  لن  االتصاالت   قطاع 
ذكر  كما  للزيادة،  نتيجة  وذلك 
 295 تبلغ  القطاع  »مصاريف  أن 

مليون دوالر«.
أنه  القرم  اعلن  السياق،  ويف 
بإعفاء  يقضي  قرارا،  »أصدر 
مرفأ  انفجار  من  املتضررين 
اهلاتف  رسوم  دفع  من  بريوت 
رفع  »قرار  أّن  مؤكًدا  الثابت«، 
وسننتظر  منزاًل  ليس  التعرفة 
ملدة شهر لنرى التداعيات وكله 

قابل العادة النظر«.

حكومة  يف  املال  وزير  ذكر 
اخلليل   األعمال  يوسف  تصريف 
عنه  كشفت  سري  تسجيل  يف 
أشعر  »أنين  »اجلديد«،  قناة 
من  إجيابيا  شيئا  هناك  أن 
السياسيني الكبار، حلل مسألة  
اجلزئية«،  القضائية   التعيينات 
عديدة  »السباب  أنه  إىل  الفًتا 

ال ميكنين أن أمضي على مرسوم 
التعيينات«.

ويف هذا السياق، كشف مصادر 
قناة »اجلديد«، أّن »التشكيالت 
اجلزئية ل حمكمة التمييز ، صدرت 
اعتمدت  وقد  عدة،  أشهر  منذ 
اي  دون  من  الطائفي  التوزيع 

تعديل«.

وزير املال يف تسجيل سري نقلته »اجلديد«: أشعر 
أن هناك شيئا إجيابيا من السياسيني الكبار حلل 

مسألة التعيينات القضائية اجلزئية

كورونيات
االول  أمس  ليوم  تقريرها،  يف  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
رفعت  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة   1593 تسجيل   اخلميس، 
العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 1121054 ، كما مت تسجيل  

حاليت وفاة«.
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لــبنانيات

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير موريس سليم
العماد  اجلمهورية  رئيس  تابع 
بعبدا  قصر  يف  عون  ميشال 
قبل ظهر أمس األول، األوضاع 
وشؤون  البالد  يف  األمنية 
اىل  إضافة  العسكريني 
تعيشه  الذي  الرياضي  الواقع 
والالعبون  واألندية  االحتادات 

اللبنانيون.
سليم

استقبل  االطار،  هذا  ويف 
الدفاع  وزير  عون  الرئيس 
تصريف  حكومة  يف  الوطين 
االعمال موريس سليم، وعرض 
معه لألوضاع األمنية العامة يف 
البالد وملفات تتعلق باملؤسسة 
العسكرية، إضافة اىل مواضيع 
العسكريني  حباجات  ترتبط 
يعيشونها،  اليت  والظروف 
من  بالتخفيف  الكفيلة  والسبل 
الصعوبات اليت يواجهونها بفعل 

االزمة اليت ميّر بها لبنان.
الوزير  عون  الرئيس  وابلغ 
ما  بكل  القيام  »وجوب  سليم 
من  التخفيف  اجل  من  يلزم 
خصوصًا  العسكريني،  معاناة 
كاماًل  بواجبهم  يقومون  وانهم 
واألمن  االستقرار  على  حفاظًا 

يف البالد«.
ابي رميا

وحبث الرئيس عون مع رئيس 
النائب  والرياضة  الشباب  جلنة 
يرافقه جهاد  ابي رميا  سيمون 
رياضية  شؤون  يف  سالمة، 
العام  الرياضي  والواقع 
واإلجنازات اليت حيققها الالعبون 
الفئات  خمتلف  من  اللبنانيون 

العمرية يف خمتلف الرياضات.
واطلع ابي رميا وسالمة رئيس 
عدد  »معاناة  على  اجلمهورية 
يواجهون  الذين  الالعبني  من 
احلصول  يف  كبرية  صعوبات 
لتمكينهم  سفر  جوازات  على 
استحقاقات  يف  املشاركة  من 
رياضية  ومنافسات  ودورات 
إلمكانية  وعرضا  لبنان«،  خارج 
مكتبًا  العام  االمن  »ختصيص 
استحصال  لتسهيل  خاصًا 
الرياضية  واألندية  االحتادات 

لالعبني  سفر  جوازات  على 
املنتمني اليها«.

اهتمامه  عون  الرئيس  وابدى 
ما  كل  ومتابعة  امللف  بهذا 
هذه  بإزالة  لالعبني  يسمح 
العقبة لتأمني التمثيل اللبناني 
يف احملافل الرياضية اخلارجية.

برقيات تهنئة باالضحى
اىل ذلك، تلقى رئيس اجلمهورية 
برقيات تهنئة ملناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك، من عدد من 
العربية.  الدول  ورؤساء  قادة 
ويف هذا السياق، ابرق العاهل 
الثاني  اهلل  عبد  امللك  األردني 
عون  الرئيس  اىل  احلسني  بن 

مهنئًا، وجاء يف الربقية:
مناسبة  اغتنم  ان  لي  »يطيب 
العربية  االمتني  احتفاالت 
واإلسالمية حبلول عيد األضحى 
املبارك، ألبعث اىل فخامة اخي 
شعب  وباسم  بامسي  العزيز، 
اهلامشية  األردنية  اململكة 
التهاني  بأحر  وحكومتها، 
القلبية واطيب التربيكات بهذه 
جّل  املوىل  سائاًل  املناسبة، 
وعال، ان يعيدها عليكم وانتم 
تنعمون بدوام الصحة والعافية، 
باملزيد  الشقيق  شعبكم  وعلى 
وعلى  واالزدهار،  التقدم  من 
واإلسالمية  العربية  االمتني 

باخلري واليمن والربكات.«
الكويت  امري  مهنئًا،  ابرق  كما 
اجلابر  األمحد  نواف  الشيخ 

الصباح، وجاء يف الربقية:
» يطيب لي ان اعرب لكم عن 
خالص التهاني واطيب االمنيات 
املبارك،  االضحى  عيد  مبناسبة 
يعيده  ان  تعاىل  املوىل  سائاًل 
وعلى  الشقيقني  بلدينا  على 
واإلسالمية  العربية  االمتني 
باخلري واليمن والربكات، وينعم 
الصحة  مبوفور  فخامتكم  على 
والعافية، وان حيقق للجمهورية 
اللبنانية وشعبها الشقيق املزيد 

من التقدم والتطور والنماء«.
العهد  ولي  ايضًا  مهنئًا  وابرق 
األمحد  مشعل  الشيخ  الكوييت 

اجلابر الصباح.

الرئيس عون عرض مع سليم لشؤون امنية وسبل 
حتسني أوضاع العسكريني ومع ابي رميا للواقع 

الرياضي وتلقى برقيات تهنئة باألضحى ابرزها من 
العاهل األردني وامري الكويت
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 أكد رئيس اجمللس التنفيذي 
هاشم  السيد  اهلل«  »حزب  يف 
صفي الدين يف  خالل احتفال 
ملركز  األساس  حجر  وضع 
يف  الصحي  املهدي  اإلمام 
الغازية، يف حضور حشد  بلدة 
سياسي وعلمائي وفعاليات أن 
قبل  لبنان،  يف  شهدناه  »ما 
مع  املواجهة  ملفات  يف  أيام، 
حقوقنا  على  واحلصول  العدو 
البلد  إدارة  وملفات  وثرواتنا، 
والطحني  اخلبز  إىل  وصوال 
واألدوية واملآزق، يؤكد ويدل 
بوضوح، أن ما كنا نتحدث عنه 
فالذي  هو صحيح.  منذ سنني 
يراقب ما حيصل يف كل هذه 
هناك  أن  متاما  يدرك  امللفات 
يف  السياسيني  من  كثريا 
على  وحيتالون  ينافقون  لبنان 

الناس«.
وسأل صفي الدين »ما إذا كان 
اجلنب  يعتمدون  الذين  هؤالء 
واحلماقة واإلجنرار وراء الوعود 
ويأتون  بلدا،  يبنون  األمريكية 
بثروات، وما إذا كانوا يؤمتنون 
على مستقبل، ويعاجلون وضع 

اقتصادي ومعيشي؟«.
يتصدى  أن  يريد  وقال:«من 
معاجلة  بهدف  العام،  للشأن 
والفساد  األموال  سرقة 
والنفايات  واملياه  والكهرباء 
ميكن  وكلها  واألزمات، 
كانت  ولو  حتى  معاجلتها، 
 ، لبنان  مشكلة  حبجم  مشاكل 
حقيقيا،  رجال  يكون  أن  جيب 
يتحمل املسؤولية، ويتقدم إىل 
كما  املشكلة  ويواجه  األمام، 
يتهرب ويهرب حتت  هي، وال 

عناوين عديدة«. 
هناك  أن  »مشكلتنا  أضاف: 
لبنان  يف  جمموعة  أو  طبقة 
ألنهم  ضيقة،  دائما  خياراتهم 
ومن  األمريكيني،  من  خيافون 
يأتينا  ثم  اخلليج.  دول  بعض 
ال  أو  خياف  إما  وهو  أحدهم، 

أن  أو  يتصرف،  كيف  يعرف 
السفارة  يف  وعقله  أذنيه 
األمريكية اليت ال تتقن إال كلمة 
ويتوعد  ويهدد  وممنوع،  ال 
ولكن  مواقف،  يف  وحيشرنا 
األوطان ال تبنى بهكذا مواقف، 
وباجلرأة  والعمل  بالفعل  وإمنا 

والتضحية واإلقدام«.
يقدم  من  »مراقبة  إىل  ودعا 
املخاوف،  ويقدم  اخليارات، 
يقدم  ومن  حلوال،  يقدم  ومن 
املوانع، ومن يدفع اىل األمام، 
عندها  اخللف،  اىل  يدفع  ومن 
وطنا  يبين  الذي  من  نعرف 
الوطن  هذا  يهدم  الذي  ومن 
ملصلحة أمريكا اليت تريد لبنان 
لتتحقق  وضعيفا،  مهرتئا  بلدا 
الغاز  يف  االسرائيلية  املآرب 

وغريه«.
»أن  على  الدين  وشدد صفي 
ما نقدمه للناس حقائق ملموسة 
احلق  صوت  وهي  وحمسوسة، 
ملواجهة  واملنطقة  لبنان  يف 
لكسره  والباطل  الطغيان 
الذين  العاجزون  أما  وهزميته. 
على  عقود  مدى  على  راهنوا 
وحتطيمها  املقاومة  هذه  كسر 
وسحقها، وعلى إنهائها، وجدوا 
املقاومة  استهدفت  كلما  أنه 
من قبل زعمائهم ومن وعدهم 
نهم، بقيت املقاومة  وأملهم وأمَّ
وسقطوا  الراسخ،  كاجلبل 
وزعماؤهم  هم  بأوهامهم 
والدول اليت وعدتهم باألماني، 

ولذا هم غاضبون«.
حب اهلل

كما حتدث يف االحتفال املدير 
العام للهيئة الصحية اإلسالمية 
اهلل   حب  عباس  الدكتور 
وأقسامه  املشروع  مستعرضا 

وتقدمياته وخدماته.
صفي  أزاح  اخلتام،  ويف 
اللوحة  عن  الستار  الدين 
حجر  ووضع  باملشروع  اخلاصة 

األساس.

هاشم صفي الدين من الغازية: 
ليعرف اللبنانيون من يبين الوطن ومن 

يهدمه ملصلحة أمريكا

السيد هاشم صفي الدين يلقي كلمته

علي  السيد  العالمة  استقبل   
اهليئة  رئيس  اهلل  فضل 
الناصريني  حركة  يف  القيادية 
املستقلني ــ املرابطون، العميد 
رأس  على  محدان،  مصطفى 
قدم  حيث  احلركة،  من  وفد 
الذكرى  يف  للعالمة  العزاء 
املرجع  لرحيل  عشرة  الثانية 
السيد حممد حسني فضل اهلل، 
مشريًا إىل أن »احلضور املستمر 
لفكر السيد فضل اهلل ومساره 
وسريته  والسياسي  الثقايف 
يف االعتدال يؤكد أنه كان من 
النادرة  والرموز  الشخصيات 
اليت تركت بصمتها اليت ستبقى 
طالب  كل  وجدان  يف  حاضرة 
احلرية واحلق والذين يتجاوزون 

الطوائف واملذاهب«.
عن  بيان  وفق  محدان،  وشدد 
على  اهلل  فضل  السيد  مكتب 
اجلميع  »يتحمل  أن  »ضرورة 

املرحلة  هذه  يف  مسؤولياتهم 
بالبلد  تعصف  اليت  الصعبة 
األمنية  األجهزة  على  وتنعكس 

وعلى رأسها اجليش«.
فضل  العالمة   أكد  جهته  من 
اهلل »ضرورة أن يسعى اجلميع 
احلكومة،  تشكيل  يف  لإلسراع 
ومل  فراغًا  حيتمل  ال  البلد  ألن 
يعد يف وسع الناس أن تتحمل 
املزيد من االنهيار والتداعي«، 
أبواب  »على  أننا  إىل  مشريًا 
أن يعمل  ينبغي  مرحلة خطرية، 
البلد،  إلنقاذ  اجلميع  فيها 
يعد  مل  العامل  أن  وخصوصًا 
الذين  اللبنانيني  ملصري  يهتم 
وجه  يف  الصوت  يرفعوا  مل 
احلال«،  أوصلهم إىل هذه  من 
داعيُا إىل احلذر مما قد يقوم به 
الضعف  العدو واستغالل نقاط 
بني  املتجددة  واخلالفات 

املسؤولني يف لبنان«.

العالمة فضل اهلل: حذار من استغالل 
العدو لنقاط الضعف اللبنانية الداخلية

حكومة  يف  السياحة  وزير  شكر 
وليد  املهندس  األعمال  تصريف 
العربية  للمملكة  بيان،  يف  نصار 
ممثلة  وقيادتها،  السعودية 
وليد  الدكتور  لبنان  يف  بسفريها 
خباري، قرارها »السماح للمواطنني 
من  مباشرة  بالقدوم  اللبنانيني 
لبنان إىل اململكة، من دون احلاجة 
خارج  يوما   )14( مدة  قضاء  إىل 
اململكة«،  إىل  الدخول  قبل  لبنان 

حبسب تغريدة للسفري  خباري.

مبستغرب  »ليس  أن  نصار  واعترب 
على السعودية اليت لطاملا وقفت 
أن  واللبنانيني  لبنان  جانب  إىل 
مصلحة  يف  تصب  قرارات  تتخذ 

وطننا«.
مقابلته  عرب  ناشد  نصار  وكان 
اململكة  قيادة  األخرية  التلفزيونية 
للبنانيني  بالسماح  قرار  الختاذ 
بالقدوم إىل لبنان من دون قضاء 
دخول  قبل  خارجه  يوما   14 مدة 

اململكة.

النواب  جملس  رئيس  أعلن   
نبيه بري يف بيان وزعه مكتبه 
نظرًا  »اعتذاره،  االعالمي، 
اليت  اليت مير  الراهنة  لألوضاع 
مير بها لبنان،  عن عدم تقبل 
التهاني بعيد األضحى املبارك، 
متمنيًا حلجاج بيت اهلل احلرام حجًا 
مربورًا وسعيًا مشكورا سائال اهلل 
بعامة  للبنانيينب  تعاىل  سبحانه 

يعيد  أن«  خباصة  واملسلمني 
املباركة  املناسبة  هذه  عليهم 
وأعيادهم  مناسباتهم  وسائر 
ان  آمال  لبنان«،  تعافى  وقد 
»يستلهم اجلميع من قيم احلج 
التضحية  تعاليم  واألضحى 
كلمة  حول  واحلوار  والتالقي 
اإلنسان  كرامة  أجل  من  سواء 

وصون األوطان«.

بري إعتذرعن عدم تقبل التهاني بعيد 
األضحى بسبب االوضاع الراهنة: ليستلهم 

اجلميع من قيم احلج واألضحى تعاليم 

عضوا   15 من  مؤلف  وفد  زار 
املسؤولني  وكبار  سفراء  من 
مقر  األوروبي  االحتاد  يف 
»اليونيفيل« ومنطقة عملياتها، 
امس األول، وختلل الزيارة شرح 
األزرق،  اخلط  عند  مهامها  عن 

حبسب بيان »اليونيفيل«.
واستقبل رئيس بعثة اليونيفيل 
ارولدو  اللواء  العام  وقائدها 
الناقورة  يف  الوفد  الزارو 
األوروبي  االحتاد  كتلة  وشكر 
على دعمها.وقال: »لقد دعمت 
االحتاد  يف  األعضاء  الدول 
هذا  وكان  اليونيفيل  األوروبي 
تطبيق  يف  ملساعدتنا  ضروريا 
واليتنا،« مضيفا: »تشكل قوات 
أفراد  ثلث  األوروبي  االحتاد 
من  أكثر  عددهم  البالغ  البعثة 
10 آالف جندي يف الرب والبحر. 
وتضحياتهم  عملهم  ساهم  لقد 
على  احلفاظ  يف  مباشر  بشكل 
واالمن  االستقرار  من  عاما   16
اخلط  طول  على  املسبوق  غري 

األزرق«.
سفري  برئاسة  الوفد  ضم  وقد 
االحتاد األوروبي يف لبنان رالف 
النمسا،  عن:  ممثلني  طراف، 
التشيك،  ومجهورية  وبلغاريا، 
وأملانيا،  وفرنسا،  وفنلندا، 
وإيطاليا،  واجملر،  واليونان، 
ورومانيا،  وبولندا،  وهولندا، 

وسلوفاكيا، وإسبانيا.
الوفد على  اللواء الزارو  وأطلع 
القوات  مع  »اليونيفيل«  عمل 
احلفاظ  يف  اللبنانية  املسلحة 
على األمن واالستقرار يف مجيع 
أحناء منطقة عمليات البعثة، مبا 
يف ذلك املناطق احلساسة على 

طول اخلط األزرق. 
باالحتاد  الزارو  اللواء  وأشاد 
اجملتمعات  لدعمه  األوروبي 
احمللية يف جنوب لبنان والقوات 
املسلحة اللبنانية. وقال:«أظهرت 
االحتاد  يف  األعضاء  الدول 
عميقا  التزاما  أيضا  األوروبي 

بتطوير قدرات القوات املسلحة 
شركاء  هم  الذين  اللبنانية، 
االسرتاتيجيني.  اليونيفيل 
ملقر  املالي  ودعمكم  رؤيتكم 
قيادة الفوج النموذجي اللبناني 
املزيد  نشر  يف  اجليش  يساعد 
وهذا  اجلنوب.  يف  القوات  من 
على  احلكومة  قدرة  سيعزز 
مجيع  على  سلطتها  ممارسة 
األمر  وهو  اللبنانية،  األراضي 
الذي كان عنصرا هاما يف والية 

اليونيفيل منذ القرار 1701« .
السفري طراف  أشار  من جهته، 
اليونيفيل  والية  »أن  إىل 
على  احلفاظ  يف  حامسة  كانت 
وقف األعمال العدائية«، منوها 
يف  للبعثة  الرئيسي  ب«الدور 
لبنان  بني  التوترات  ختفيف 

وإسرائيل«.
وقال: »من خالل آليات االتصال 
»اليونيفيل«  توفر  والتنسيق، 
غري  لالتصاالت  مهمة  منصة 
املباشرة بني إسرائيل ولبنان، 
خفض  حامسا يف  دورا  وتلعب 
وبناء  الصراع  وإدارة  التصعيد 
الثقة«، مشددا على »إن االحتاد 
فيه  األعضاء  والدول  األوروبي 
يدعمون اليونيفيل بشكل كامل 

يف ممارسة هذا الدور«.
األوروبي  االحتاد  ويساهم 
والية  تنفيذ  يف  كبري  بشكل 
جملس  لقرار  وفقا  اليونيفيل 
تساهم   .1701 الدولي  األمن 
16 دولة من الدول األعضاء يف 
االحتاد األوروبي والبالغ عددها 
اليونيفيل. كما  27، قوات يف 
دول  من  السالم  حفظة  يدعم 
اجملتمعات  األوروبي  االحتاد 
واملشاريع  بالتربعات  احمللية 
ذات  أصبحت  واليت  اإلمنائية، 
األزمة  ظل  يف  متزايدة  أهمية 
كما  املستمرة.  االقتصادية 
كبرية  باستثمارات  قاموا 
اجليش  قدرات  وبناء  لتدريب 

والبحرية اللبنانية.

سفراء االحتاد األوروبي زاروا »اليونيفيل« يف 
الناقورة معربني عن دعمهم ملهامها

طراف: تلعبون دورا حامسا يف خفض 
التصعيد وإدارة الصراع وبناء الثقة

نصار شكر للسعودية
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فجأة، من خارج السياق طرح رئيس حكومة تصريف األعمال 
ملّوحًا  بالدهم،  إىل  السوريني  النازحني  إعادة  ميقاتي  جنيب 
باللجوء إىل طرق »غري مستحبة« لدى الغرب الذي مينع هذه 
األرض،  على  »يقّرش«  أن  يرّجح  ال  الذي  التلويح  العودة. 
استنفر السفراء الغربيني يف بريوت وممثلي املنظمات الدولية 
حبجة أن العودة غري آمنة حاليًا، ما يبدو معه أن الفيتو على 

إعادة النازحني ال يزال مرفوعًا.
فتح رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي كّوة يف اجلدار 
املسدود منذ سنوات يف شأن عودة النازحني السوريني إىل 
بالدهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون 
)نازحون، مستثمرون، يد عاملة شرعّية وغري شرعّية(، بينهم 
865 ألفًا مسّجلون رمسيًا لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )UNHCR( حبسب إحصاءات تعود إىل عام 

.2020
فجأة، أتى تصريح ميقاتي يف 20 الشهر املاضي من خارج 
السياق، عندما رفع السقف داعيًا اجملتمع الدولي إىل »التعاون 
مع لبنان وإال سيكون له موقف ليس مستحبًا لدول الغرب وهو 
القانونية من  بالطرق  لبنان  السوريني من  إخراج  على  العمل 

خالل تطبيق القوانني اللبنانية حبزم«.
اليت  بالنفس«  النأي  حكومة  »رئيس  على  جديدة  لغة  هي 
سّهلت »الدخول األّول« للنازحني إىل األراضي اللبنانية. وهذا 
يومًا  الذي مل يصل  امللف  ما طرأ على هذا  جديدًا  أن  يعين 
إىل نهايته السعيدة. كانت املقاربة يف كل مرة غري جدّية. 
ما كان يقوله فريق »14 آذار« يف حينه مل يكن واقعيًا، بل 
حّل  يريدون  يكن هؤالء  فعليًا مل  الشعبوية.  إىل  أقرب  كان 
هذا امللف الستفادة لبنان من املساعدات املالية املخّصصة 
للنازحني عرب اجلمعيات واملنظمات الدولية، )تلّقى لبنان أكثر 
من 9 مليارات دوالر خمّصصة للنازحني خالل السنوات السبع 
إىل  إضافة  ذلك(،  أكثر من  املبالغ  أن  يرتّدد  فيما  األخرية، 
واألوروبية  األمريكية  للضغوط  اللبنانيني  املسؤولني  رضوخ 
لعدم رفع مستوى التنسيق بني لبنان وسوريا وحصره باللجنة 
الدول  تتقاطع دومًا مع  الفريق  األمنية. وكانت مصاحل هذا 
الغربّية اليت ُتريد إبقاء امللف مفتوحًا ليكون ورقة ضغط على 
النظام السوري، وأبعد من ذلك كي يدخل يف إطار »فزاعة 

التوطني«.
يف حينه، كان رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني طالل أرسالن 
عمل  وفعاًل  امللف.  مبتابعة  السورية  القيادة  قبل  من  ُمكّلفًا 
خطة  لتحضري  أشهر  مدى  على  الغريب  السابق صاحل  الوزير 
مدروسة ُتعيد السوريني إىل بالدهم، بعدما نال موافقة القيادة 
السورية اليت »تعاطت مع امللف جبدّية وتعّهدت بتأمني أماكن 
إيواء عرب بناء منازل، ويف حال كانت أعداد العائدين تتطّلب 
مراكز إيواء أكثر، عرض املسؤولون السوريون إسكانهم يف 
بناء منازل خاصة بهم، إضافة إىل  مدارس جمّهزة إىل حني 
تقديم التسهيالت األمنّية ومن بينها إصدار عفو شامل«، على 
وجود  بعدم  يصطدم  أن  قبل  لـ«األخبار«،  الغريب  يقول  ما 
إرادة جدّية لدى املسؤولني اللبنانيني ملعاجلة امللف. بل إن 
النازحني  بند  إدراج  حينه  يف  رفض  احلريري  سعد  الرئيس 
على جدول أعمال جملس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، 
متمّسكًا بأن يكون التنسيق بني الدولتني بطريقة غري رمسية 
أو عرب اللجنة األمنية اليت لن يكون بإمكانها الدخول يف كثري 

من التفاصيل.

إحياء اللجنة الوزارية
اليوم، عادت القضّية إىل الواجهة »على يد« ميقاتي الذي قّرر 
إحياء اللجنة الوزارية املؤلفة من 7 وزراء ملتابعة إعادة النازحني 
السوريني إىل بلدهم بأمان مبوجب قرار جملس الوزراء الصادر 
يف أيلول 2021. البعض يشري إىل أن الرجل كان يريد ابتزاز 
امللف  إنهاء  على  القادر  أنه  على  نفسه  وتقديم  اهلل  حزب 
على عتبة تكليفه برئاسة حكومة »صعبة املنال«، فيما يؤكد 
لبنان  قدرة  بانعدام  حقيقيًا  واقعًا  عكس  ميقاتي  أن  آخرون 
االقتصادية  أزمته  بسبب  للنازحني  املالية  األعباء  على حتّمل 
والنقدية وصعوبة تأمني الكهرباء واملياه، يف ظل ما ُيكى 
عن تكّبد لبنان 30 مليار دوالر على مدى 11 سنة كلفة للنزوح 
ترؤسه  رغم  ميقاتي،  أن  الطرفان  يتفق  حني  السوري. يف 
اللجنة الوزارية املكلفة مبوضوع النازحني قبل يومني وإعطائه 
الرمسي  التفويض  وزير املهجرين املكّلف مبتابعة هذا امللف 
باسم اللجنة للتنسيق مع اجلانب السوري، لن يكون مبقدوره 
أن خيطو خطوًة جدّية واحدة على طريق احلل لعدم إثارة غضب 
ذلك، حبسب  على  املؤشرات  أول  واألوروبيني.  األمريكيني 

لينا فخر الدين

النازحـني إعـادة  ممـنوع  يـضغط:  الـغرب 
»تطيري« ميقاتي وزير  متابعني، هو 
املهّجرين احلالي عصام شرف الدين 
من التشكيلة اليت قّدمها إىل رئيس 
بالنائب  إّياه  مستبداًل  اجلمهورية 
»ميون  أن  مُيكنه  الذي  عطّية  سجيع 

عليه«.

 رفضت »UNHCR« مواصلة تقديماتها 
املالية والعينية للنازحني يف حال عودتهم 

إىل الداخل السوري
هذا  إثارة  أن  املتابعون  ويؤكد 
املوضوع من دون تسليم لبناني بأن 
احلل يكون عرب التنسيق الرمسي بني 
احلكومتني  بني  والتعاطي  الدولتني 
إطار  يف  »تبقى  الرمسية  األطر  عرب 
من  والشعبوي  السياسي  احلديث 
الواقع«.  دون أي نتيجة على أرض 
وبالتالي، فإن من املستبعد أن يرتجم 
غياب  أفعال يف  إىل  أقواله  ميقاتي 
رغبة دولية يف إنهاء هذا امللف، وهو 
ما قاله وزير اخلارجية عبداهلل بو حبيب 
الدبلوماسية  »اجتياح«  من  ظهر  وما 

»جيب  ويقول:  سوريا.  من  الدين  شرف  سيحمله  ما  ينتظر 
تكون  ال  كي  الدولتني  بني  بالسرية  املفاوضات  تّتسم  أن 
إعالمية وتدخل إىل الزواريب السياسية الضيقة على أن تقوم 
سوريا بإرسال ورقة موّقعة لطلباتها حتى ُيبنى على الشيء 

مقتضاه«.
يف احملّصلة، ستكثر الزيارات قريبًا إىل سوريا ومعها الوفود 
اللبنانيني  املسؤولني  إىل  األجنبّية  واملنظمات  الدبلوماسية 
كباٌش  بالدهم.  إىل  النازحني  إعادة  عدم  باجتاه  لـ«الدفش« 
حقيقي ستحّدده احلكومة اللبنانية اليت ستثبت صمودها أمام 

الضغوط الغربّية من عدمه.

دمشق: هذه هي تسهيالت »العودة اآلمنة«
يؤكد السفري السوري علي عبد الكريم علي أن بالده جدّية يف 
التعاون مع اجلانب اللبناني شرط أن تكون هذه املفاوضات 
إىل  السوريني  إعادة  بهدف  دولة،  إىل  دولة  ومن  رمسية 
بالدهم »ألننا نعي أن هذا األمر فوق طاقة حتّمل لبنان«، الفتًا 
إىل أن بعض القوى اللبنانية تتأثر بالضغوط اخلارجية وحتاول 
منع إقامة العالقات الرفيعة املستوى بني البلدين. لكنه يلمس 
بني  جدّي  تعاون  الكثريين يف  لدى  رغبة  وجود  املقابل  يف 

الطرفني وتنسيق غري موارب.
ويشّدد يف حديثه لـ«األخبار« على أن الكالم بأن األمن السوري 
سيالحق النازحني »كالم غري مسؤول«، وأكرب دليل على ذلك 
هو واقع النازحني الذين عادوا إىل ديارهم ومل يتم توقيف 
حتى من محل السالح يف وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف من 
يف حقه دعاوى مدنية وجنائية وال سّيما الذين ثبتت عليهم 

جرائم القتل«.
حكومة تصريف  املهجرين يف  وزير  أيضًا مسعه  احلديث  هذا 
األعمال يف سوريا، بعد أن تعّهدت احلكومة السورية بتنفيذ 
نقاط  إىل  باإلضافة  النازحني،  عودة  لتسهيل  النقاط  بعض 
خدمة  تأجيل  العفو،  مراسيم  إصدار  مثل:  فّعلتها  أن  سبق 
العلم للعائدين ملدة 6 أشهر، استخراج الوثائق املفقودة ملن 
فقدها يف دول اللجوء، تسجيل الوالدات اجلديدة يف سوريا، 
توفري خدمات النقل، خدمات الطبابة، دعم العائدين مبشاريع 
لتأمني سبل عيش كريم، منح البطاقتني الشخصية واألسرية 
ملستحقيهما، معاجلة مشاكل املهّجرين املغادرين بشكل غري 
أو  واجلوازات  اهلجرة  إدارة  يف  أوضاعهم  وتسوية  شرعي 
عام  منذ  مجاعي  إيواء  مراكز  تأمني  احملافظات،  فروعها يف 
واخلدمات  املؤسسات  إعادة  املدارس،  آالف  ترميم   ،2017
وتأهيل البنى التحتية، إنشاء وتأهيل الطرقات، تأهيل مراكز 
تقديم  الشرب،  مياه  شبكات  تأهيل  حكومية،  ومباٍن  صحية 
التعويضات للمنازل املتضررة وتأهيل املتضررة بشكٍل جزئي، 
توزيع سّلة إيواء بالتعاون مع املنظمات األممية والدولية، إزالة 
األنقاض والنفايات املرتاكمة يف املناطق، تأهيل مراكز حتويل 
الكهرباء وإعادة تفعيل الشبكات، تأهيل احملّطات املتضّررة 
الطاقات  على  الرتكيز  مع  جديدة  كهربائية  حمطات  وإنشاء 

املتجّددة كحل مستدام للطاقة.

للملف  املتابعة  الوزارات  ملراكز  الدولية  واملنظمات  الغربّية 
بغية ثنيها عن املضي يف هذا امللف، حبجة أن العودة غري آمنة 
وأن ال مساكن إيواء وبنى حتتّية يف سوريا ميكن أن تستوعب 

األعداد العائدة.
الغرب غري راغب

كما انعكست عدم الرغبة الدولية بعودة النازحني إىل بالدهم 
حينما رفضت »UNHCR« تقديم يد العون إىل لبنان، بتأكيد 
الدين  بشرف  اجتماعه  خالل  إيتو  أياكي  لبنان  يف  ممثلها 
للنازحني  والعينية  املالية  تقدمياتها  تعّلق  لن  املفّوضية  أن 
هؤالء  انتقل  حال  تسديدها يف  على  تعمل  ولن  لبنان،  إىل 
املاحنة ترفض ذلك.  الدول  أن  بذريعة  السوري  الداخل  إىل 
إيتو اقرتح تشكيل جلنة ثالثية )لبنانية- سورية - ممثل عن 
االقرتاح  عن  يرتاجع  أن  قبل  التفاصيل  ملناقشة  املفوضية( 

بذريعة أن األمر تقرره اإلدارة املركزية للمفوضية.
كّل ذلك يرّجح الفرضية اليت يؤمن بها املسؤولون اللبنانيون 
بأن الرغبة الدولية هي فعليًا بإبقاء النازحني يف لبنان. وهذا 
ما يؤكده النائب السابق نوار الساحلي امُلكّلف مبتابعة امللف 
من قبل حزب اهلل، إذ يشّدد على أنه ال يرى أن هناك رغبة 
دولية بإنهاء هذا امللف، رغم أّن »األوضاع االقتصادية باتت 
بوجود  إضافيًا  عبئًا  يتحمل  أن  للبنان  ميكن  وال  جدًا،  صعبة 
املوجودين  اللبنانيني  عدد  ثلث  بنحو  أعدادهم  ُتقّدر  نازحني 

على األراضي اللبنانية«.
يف املقابل، يبدو شرف الدين متفائاًل بإمكانّية وصول امللف 
إىل خواتيمه، ولو أنه يدرك أن »املوضوع هو سياسي بامتياز 
ويفرمله وكالء الغرب يف الداخل«. يستند الرجل إىل التفويض 
باإلضافة  باإلمجاع،  الوزارّية  اللجنة  إياه  أعطته  الذي  الرمسي 
إىل كالم ميقاتي وتوحيد مواقف الدول املستضيفة للنازحني 
أنه  التقى سفراءها. ويوضح  )العراق واألردن وتركيا( اليت 
احمللية  اإلدارة  بوزير  والتقى  شهرين  منذ  سوريا  إىل  توّجه 
األسبوع  سوريا  إىل  يعود  أن  على  خملوف،  حسني  والبيئية 
إىل  بإعادتهم  تقضي  اليت  خطته  تفاصيل  ملناقشة  املقبل 
مناطقهم بعد ترميم املنازل أو إنشاء مراكز إيواء جديدة على 
أن يتم ترحيل 10 إىل 15 ألفًا شهريًا، مستندًا إىل تقرير اخللية 
األمنية املركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات الذي قّسم 
النازحني حسب أماكن انتشارهم ومساقط رؤوسهم واألسباب 
اليت فرضت عليهم النزوح، والذي بنّي أن النسبة الكربى من 

هؤالء نزحت خوفًا على حياتها وليس ألسباٍب سياسية.
اللجنة  اجتماع  خالل  عرض  ميقاتي  أن  الدين  شرف  ويؤكد 
احلصول  كمبدأ  األنظمة  تطبيق  يف  التشّدد  إمكانية  الوزارية 
على اإلقامة للسوريني وإجازة عمل للمهن احلرة، باإلضافة إىل 
تطبيق قانون تنظيم الدخول إىل لبنان واإلقامة فيه الصادر 
عام 1968والذي ينص على »صالحية املدير العام لألمن العام 
حيث  استثنائية  حاالت  يف  األجانب  برتحيل  قرارات  بإصدار 

يشّكل األجنيب خطرًا على السالمة العامة واألمن العام«.
يف املقابل، يرتّيث وزير الشؤون االجتماعية يف حكومة تصريف 
األعمال هيكتور حّجار يف إبداء املوقف، ويوضح لـ«األخبار« أنه 

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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مـقاالت وتـحقيقات

متوّقع  سليب  رّد 
جنيب  الرئيس  مسعه 
ميقاتي بعدما تصرف 
بطريقة غري مقبولة عرب 
رمسي  موقف  إصدار 
اعترب إطالق حزب اهلل 
يف  مسرّيات  ثالث 
اجتاه حقل »كاريش« 
مقبول  »غري  أمرًا 
وخارج إطار مسؤولية 
والسياق  الدولة 
لرتسيم  الديبلوماسي 
البحرية«.  احلدود 
جهات  أبلغت  وقد 

»بيانه  بعد  قاسيًا«  »كالمًا  مسع  ميقاتي   
لبنان« موقف  إىل  املسيء 

ملتزمون  األمريكية:  الرسائل  آخر   
التصعيد نريد  وال  التفاوض 

 2022 تــموز   9 Saturday 9 July 2022الـسبت 

 ميسم رزق

باستخراج الغاز ما داَم االتفاق مل ُينَجز بعد«. 
وأّكدت املصادر أن إطالق املسرّيات جاء ردًا 

على أمرين:
األول، اجلواب الذي نقلته السفرية األمريكية 
دوروثي شيا إىل الرؤساء الثالثة، والذي على 
عكس ما حاول البعض إشاعته عن أنه إجيابي 
من  وعدد  اهلل  حزب  فيه  رأى  تقدمًا،  وحيِمل 
املعنيني بامللف جوابًا »شفهيًا قاباًل لتأويالت 
وتفسريات عدة«، فضاًل عن أن »األجوبة اليت 
أعطتها السفرية األمريكية مل تُكن مطمئنة، وال 
شيء فيها نهائيًا، ال يف ما يتعلق بالعودة إىل 
اإلطار«.  باتفاق  وال  بالرتسيم  وال  التفاوض 
قالت  »فقد  قانا،  حبقل  يتعلق  ما  يف  وحتى 
من  يكون  أن  متانع  ال  إسرائيل  إن  السفرية 
أن  تبدي مالحظات وتعترب  لكنها  لبنان،  حصة 

األمر حباجة إىل تفاوض أكرب«.
الثاني، هو حماولة االستفزاز اليت جلأت إليها 
وهذه  الغاز،«  »شعلة  بإضاءة  »إسرائيل« 
اخلطوة تتّم عادة لإلشارة إىل بدء االستخراج، 
لذا أتى اجلواب بإطالق املسريات للتأكيد مرة 
العام  أخرى على املعادلة اليت أطلقها األمني 
التنقيب  بأن  نصراهلل  السيد حسن  اهلل  حلزب 
ممنوع يف املنطقة املتنازع عليها قبل التوصل 

إىل اتفاق.
ومن الرسائل اليت تصل إىل بريوت ِتباعًا، إىل 
جانب دعوة لبنان إىل عدم التصعيد، التأكيد 
الغاز  استخراج  بدء  عن  الكالم  »كل  أن  على 
ليَس صحيحًا، وأن األمر حيتاج إىل وقت إضايف 
حتى شهر أيلول املقبل، وهو وقت كاف إلجناز 
االتفاق«. وهذا فعليًا، ما بدأت وسائل اإلعالم 
اليت  الطاقة،  وزارة  عرب  بتسويقه  اإلسرائيلية 
أعلنت أن »استخراج الغاز من املنصة الواقعة 
اإلسرائيلية سيبدأ يف  االقتصادية  املياه  يف 
أيلول املقبل«، نقاًل عن وزيرة الطاقة كارين 
يف  التنقيب  منصة  تتفقد  كانت  اليت  اهلرار 
»أي  أن  من  اهلل  حزب  وحذرت  »كاريش«، 
ردًا  سيالقي  املنصة  على  لالعتداء  حماولة 

إسرائيليًا مبختلف األدوات املتوافرة لدينا«.
يشار إىل أن جهات أوروبية تولت أيضًا خالل 
»على  حتث  رسائل  نقل  املاضيني  اليومني 
نتائج  انتظار  ضرورة  وعن  النفس«،  ضبط 
زيارة رئيس حكومة العدو يائري البيد لفرنسا 
إذ  ماكرون،  إميانويل  الرئيس  مع  واجتماعه 
مع  ماكرون  يلعبه  دور  على  إسرائيل  تراهن 
اخلصوص  وجه  على  اهلل  حزب  ومع  لبنان، 
لتفادي التصعيد. لكن املصادر الفرنسية مل 
جتب عما تتوقعه باريس من تنازالت إسرائيلية 
ما  إزاء  بقلق  التصرف  لبنان على عدم  تشجع 

تنوي إسرائيل القيام به.

ل اجتماع وزراء اخلارجية العرب، ومل يكونوا  ُحِّ
مجيعًا بالصفة هذه، املنعقد اخريًا يف بريوت 
اكثر مما حيّمل او يريد ان حيمل، يف توقيته 
ويف ما كان يؤمل منه. مل ينتظر البلد املضيف 

سوى التئامه بنجاح ومشاركة غري منقوصة
وزراء  اجتماع  توقيت  يف  أهمية  مثة  ليس 
كان  وال  الفائت،  السبت  العرب  اخلارجية 
متوقعًا ان تنبثق منه افكار جديدة او مواقف 
تنعش لبنان يف الظاهر على االقل. مع ذلك، 
كمؤشر  ضرويي  انه  على  انعقاده  اىل  ُنظر 
الديبلوماسية  استخالصها  يريح  معطيات  اىل 

اللبنانية.
منها  »قعدة«  اىل  يكون  ما  اقرب  االجتماع 
اىل جلسة عمل رمسية. ال اجندة، ال حماضر، 
نات. االهم ان ال  ال قرارات، ال وثائق ومدوَّ
كل  إدالء  على  اقتصر  وهو  اعمال.  جدول 
العرب مبا لدى بالده من شؤون  الوزراء  من 
وشجون يعتربها مهمة وأساسية بالنسبة اليها 
ينتظر  ان  دومنا  املأل،  على  طرحها  يتوخى 
حصل  ما  ذلك  تعقيبًا.  او  عليها  فعل  ردود 
بأن عّرج كل من املشاركني على قضاياه، ثم 
ارفّض االجتماع. مل يكن ايضًا خمصصًا للبحث 
يف ملفات القمة العربية املقبلة يف اجلزائر يف 
اخلريف، واملرتوكة يف الغالب لوزراء اخلارجية 
اجتماعني  يف  هلا  التحضري  يدرسون  الذين 
نصف سنويني عاديني، يف آذار وايلول، يف 
مقر اجلامعة العربية يف القاهرة جبدول اعمال 
السبت،  اجتماع بريوت  اما  الغاية.  معّد هلذه 
الدوحة  الجتماعي  استكمااًل  كونه  يعُد  فلم 
ذلك،  مع  بالتشاور.  مكتفيني  والكويت، 
خرجت الديبلوماسية اللبنانية ببضعة انطباعات 

يف حصيلة اجتماع اليوم الواحد:
اخلريطة  على  يزال  ال  لبنان  ان  اوهلا، 
الديبلوماسية العربية. مل تقاطعه اي من الدول 
العربية، مبا فيها الناشبة بينه وبينها خالفات 
ليست قليلة االهمية او مكتومة ال تزال تراوح 
مكانها. وقد حضر - اىل االمني العام للجامعة 
نصف  هم  خارجية  وزراء  عشرة   - العربية 
او وزراء دولة  املشاركني، اىل نواب وزراء 
او مندوبي دوهلم لدى اجلامعة يف القاهرة او 
سفراء. اال ان كاًل منهم، على تفاوت مستوى 
التمثيل الرمسي، حضر يف نهاية املطاف اىل 
لبنان كي يؤكد استمرار عالقة اجلامعة العربية 
ودوهلا بالدولة اللبنانية، املختلف عربيًا على 
وهزال  الداخلية  وانقساماتها  جتربتها  تقويم 
دول  ونزاعات  الوشيك  وافالسها  نظامها 
عربية مع افرقاء لبنانيني، وبعضها جعل من 
منظمة   - بالذات  اهلل  كحزب   - هؤالء  بعض 

ارهابية.
الشائع  االعتقاد  السبت  اجتماع  ثّبت  ثانيها، 
باستمرار ربط النزاع بني لبنان ودول اخلليج 
العربية، واالهم من بينها السعودية. ال يسري 
هذا التعميم على الكويت وقطر اللتني متثلتا 
بوزيري اخلارجية، بينما قصرت الرياض وابو 
ظيب على متثلهما مبندبيهما لدى اجلامعة العربية 
يف القاهرة. اال ان ربط النزاع، يف ظل عدم 
لبنان  عالقات  يف  اجيابي  تطور  اي  حصول 
وجود  وهو  العام  ظاهرها  خال  ما  بالسعودية 
سفري اململكة يف بريوت، اعطى دلياًل اضافيًا 
على ان ال قطيعة بني لبنان وجملس التعاون 
اخلليجي بعد ازمة الوزير السابق جورج قرداحي 
بني تشرين االول 2021 وكانون االول، ومن 
ثم استعادة عالقات البلدين مع عودة السفري 
وليد البخاري يف ايار املنصرم. توقف تدهور 
العالقات اللبنانية - السعودية بعد اسبوعني 
هما االكثر سوادًا يف سجلهما التارخيي. تأكد 
السبت - استمرار  اجتماع  يف ما بعد - ويف 
ربط النزاع بال مصاحلة وتوقف القطيعة املنذرة 
اآلخر  الدليل  ان  اال  العواقب.  بأسوأ  آنذاك 

العرب: الوزراء  أبلغ  لبنان 
سـُيقفل الـسوريني  الـنازحني  مـلف 

نقوال ناصيف
قدمتها  اليت  املساعدة  هو  احلدة  تراجع  على 
قطر للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دوالر.

ثالثها، رغم معرفة لبنان ان االجتماع تشاوري 
يفتقر اىل اي صفة تقريرية، اال انه رغب يف 
ايصال صوته اىل اجملتمعني يف امللف اآلخذ 
يف احلماوة بينه والغرب منذ مؤمتر بروكسل 
السوريون  النازحون  وهو  املنصرم،  ايار  يف 
فريقًا  العرب  ليس  اللبنانية.  االراضي  على 
مطلوب  هو  ما  مثة  وليس  امللف،  هذا  يف 
منهم او معنيون باالهتمام به، وال مرجعية هلم 
فيه متكنهم من اجياد حل الولئك. اال ان من 
بوحبيب  عبداهلل  الوزير  يتطرق  ان  الضروري 
اىل املشكلة هذه، ويتوسع يف شرحها، بغية 
للبنان  املستجد  املوقف  على  اواًل  اطالعهم 
من النازحني السوريني، واتاحة الفرصة امام 
االجتماع التشاوري واملشاركني فيه لالحاطة 
فعل  رد  بوحبيب  يتوقع  مل  سيسمعون.  مبا 
منهم او اي تعقيب. اال انه اسهب يف شرح 
املتوافق  اجلديد،  اللبناني  القرار  مقتضيات 
عليه يف الداخل، بازاء ما يعتزم لبنان اختاذه 
املتعمد  الغربي  االهمال  اجراءات يف ظل  من 
رغبة  اضف  الداخل.  يف  املتفاقمة  للمشكلة 
لبنان يف حشد تأييد ودعم عربيني اواًل خلياراته 
اجلديدة. قاسم بوحبيب يف هواجس النازحني 
السوريني نظريه االردني امين الصفدي الذي 
تطرق ايضًا اىل مشكلة اململكة معهم، بكالمه 
الشباب  لدى  املئة  يف   50 بلغت  بطالة  عن 
االردني، من جراء النزوح السوري وقارب حنو 

300 الف نازح داخل اجملتمع االردني.
املرجعية  ليسوا  العرب  بأن  عارفًا  رابعها، 
مشكلة  حل  يف  املساعدة  على  القادرة 
النازحني، اال ان لبنان استفاض فيها امامهم. 
املعضلة احلالية هي مع الغرب الذي يرفض 
خارطة  وضع  لبنان  مطلب  استجابة  اآلن  اىل 
طريق هلا خواتيمها يف معاجلة مشكلة النزوح. 
املوجة  منذ  احتماله  لبنان  وسع  يف  كان  ما 
االوىل باندالع احلرب السورية عام 2011 بات 
فقد  عقد.  من  اكثر  انقضاء  بعد  عليه  عاجزًا 
عليهم،  واالنفاق  استيعابهم،  على  مقدرته 
وانهاكهم قدراته وبناه التحتية واوشك على 
االنهيار الكامل. يف املقابل ميتنع الغرب عن 
اخلوض يف املشكلة، قاصرًا اياها على استمرار 
النزاع مع نظام الرئيس السوري بشار االسد. 
العرب بدورهم غري معنيني بالنزوح كمشكلة 
كقضية  او  اراضيهم  على  سواء  ذاتها،  يف 
بتفاوت   - انهم اآلن  اال  انسانية واجتماعية، 
عدائهم  من  التخلص  طريق  على   - انظمتهم 
من  يعاني  ال  جمددًا.  عليه  واالنفتاح  لالسد 
اجملاوران  البلدان  اال  السوريني  النازحني 

لسوريا وهما لبنان واالردن.
التشاوري  االجتماع  يف  بوحبيب  اعاد  تاليًا 
انقسام  بعد  اللبنانية،  الدولة  وحدة  تأكيد 
طويل بلغ حد التناحر املذهيب، حيال وضع حد 
مللف النزوح باالعتماد على قوانينها وانظمتها، 
بال  النازحني  ابقاء  ان  من  اخلشية  اظهار  مع 
حلول لعودتهم يرمي اىل تكريس بقائهم يف 
االقتصادية  ارتداداته  تعكسه  ما  بكل  لبنان 
الداخل  على  االمنية  وتداعياته  واالجتماعية 
للبنان.  الوطنية  اهلوية  تقويض  اىل  وصواًل 
جُيمع  وبات  املضيف  البلد  يرفضه  ما  وهو 
على التخلص منه، ولن ينتظر اىل ما ال نهاية 
خارطة طريق بروزنامة حمددة. االسوأ يف ما 
اوروبية  دولة  من سفري  بوحبيب  كان مسعه 
كبرية يسأل عن سبب احجام لبنان عن ادماج 
يرتدد  ومل  جمتمعه.  يف  السوريني  النازحني 
سفري اوروبي آخر من دول الصف الثاني يف 
التلويح بأن ابعاد لبنان النازحني السوريني عن 
اراضيه قد حيمل دولته على حجب مساعداتها 

عنه، مع تلويح باقتداء اوروبي مماثل.

لبوحبيب: بارز  اوروبي  سفري   
جمتمعكم؟ يف  النازحني  تدجمون  ال  ملاذا 

سياسية معنية رئيس احلكومة املكلف أن »ما 
قام به سيء جدًا وغري مفهوم«، مؤكدة له أن 
»بإمكانه استخدام ورقة املقاومة لتقوية موقع 
يضعه  به  قاَم  ما  لكن  التفاوض،  يف  لبنان 
يف خانة اخلاسرين سلفًا«. وعندما رّد ميقاتي 
»املوقف هو من باب املناورة السياسية  بأن 
هلا  »املناورات  إن  له  قيل  األمريكيني«،  مع 

أسسها«!
موقف ميقاتي جاء بعد اجتماع مع وزير اخلارجية 
عبداهلل بو حبيب على وقع حلة تهويل أمريكية. 
أن  أرادوا  األمريكيني  أن  »األخبار«  وعلمت 
يصدر بيان اإلدانة عن رئيس اجلمهورية ميشال 
عون كونه »املرجع املسؤول عن املفاوضات«. 
ذِلك  سلكوا  أرادوا،  ما  هلم  يكن  مل  وعندما 

جنيب ميقاتي. الطريق األسهل… 
وعلى قدر السخط على ميقاتي أتى استهجان 
الذي  حبيب  بو  عبداهلل  اخلارجية  وزير  موقف 
متاهى متامًا مع األمريكيني، علمًا أن أطرافًا على 
خصومة واضحة مع احلزب تعاملت مع املوقف 
»مبوضوعية« كما فعل رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي وليد جنبالط الذي اعترب »املسريات 
مساءنا  يستبيح  واإلسرائيلي  اللعبة  من  جزءًا 
احلر  الوطين  التيار  رئيس  أن  علمًا  يوميًا«. 
جربان باسيل مل يكن على علم بالبيان ومل يكن 
راضيًا عنه. وهو ما بدا واضحًا يف كالم باسيل 
أمس، عقب اجتماع للمجلس السياسي للتيار، 
عندما شّدد على أن »هذا هو الوقت املناسب 
للبنان ليقوم حبلول ديبلوماسية عادلة له، مع 
ضعفاء،  لسنا  وحنن  القوة،  نقاط  استخدام 
قوتنا  عناصر  كامل  من  االستفادة  وعلينا 

للمحافظة على حقوقنا«.
 - األمريكي  التهويل  كل  من  النقيض  وعلى 
»األخبار«  علمت  أيام،  منذ  العلين  اإلسرائيلي 
أن »رسالة أمريكية وصلت إىل بريوت مساء 
أمس تؤّكد أن اجلانبني األمريكي واإلسرائيلي 
مسار  ملتزمان  وهما  التصعيد،  يريدان  ال 

التفاوض«.

  مسيـرات السبت املاضي لم تُكن العملية األوىل 
وسبقتها أخرى يوم األربعاء

اليت  »املسرّيات  أن  أّكدت  مطلعة  مصادر 
أطلقت السبت املاضي مل تُكن العملية األوىل، 
بل سبقتها عملية أخرى يوم األربعاء«. وروت 
عن  اإلعالن  منذ  األحداث  مسار  لـ«األخبار« 
العملية، إذ »فقد األمريكيون صوابهم، وكثفوا 
وحبسب  جرى«.  عّما  لالستفسار  اتصاالتهم 
أن  ينبغي  ال  بأنهم  اجلواب  »كان  املصادر، 
ُيفاجأوا ألن لديهم علمًا مسبقًا باملوقف املعلن 
للمقاومة اليت أكدت أنها لن تسمح إلسرائيل 
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على  وعناق  حارة  مصافحة 
العريق  اإلليزيه  قصر  أدراج 
تعيد  ألبانيزية  مشس  لتشرق 
أسرتالية  لعالقات  الدفء 
»الطعن  جليد  اثقلها  فرنسية 
يف الظهر« إثر أزمة الغواصات 
بني  ثقة  بأزمة  تسببت  اليت 
تنجح  فهل  حليفني.  بلدين 
مساعي ترميم أزمة الثقة بني 
ترميم  مساعي  كما  الطرفني 
ألوكرانيا  ومادي  معنوي 

املثقلة بالركام؟
بابتسامة ساخرة قال ماكرون 
بعد سؤاله عما إذا كان اعتذار 
ألبانيزي ضرورًيا بسبب إلغاء 
عقد الغواصات: »سنتحدث عن 
املاضي.  وليس  املستقبل، 

إنه غري مسؤول عما حدث«.
تفتح صفحة أسرتالية فرنسية 
الغواصات  أزمة  بعد  جديدة 
اليت ألغتها احلكومة األسرتالية 
رئيس  التقى  حيث  السابقة 
ألبانيزي،  أنطوني  الوزراء 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
اإلليزيه  قصر  يف  ماكرون 
اجتماع  أول  يف  باريس  يف 
مباشر بينهما منذ اخلالف احلاد 
اليت  الغواصات  اتفاقية  حول 
احلكومة  ِقبل  من  إلغاؤها  مت 
السابقة العام املاضي.  وقال 
»أنا  ألبانيزي:  الوزراء  رئيس 
بني  جديدة  عالقة  لبدء  هنا 

البلدين«.
قوبلت زيارة انطوني البانيزي 
ويبدو  كبرية  فرنسية  حبفاوة 
الرجلني  القمة بني  اجتماع  أن 
صّرح  حيث  بالنجاح  تكّلل 
ليس  البانيزي  أن  ماكرون 
يريد  وأنه  جرى  عّما  مسؤواًل 
وليس  املستقبل  اىل  التطلع 

اىل املاضي.
الثقة  أن  البانيزي  أكد  بدوره 
قاعدة  ستكون  املتبادلة 
من  البلدين  بني  العالقات 
توترت  أن  بعد  وصاعدًا  اآلن 
الذين  البلدين  بني  العالقات 
يف  واحد  خندق  جيمعهما 
احلربني العامليتني. جاء ختلي 
أسرتاليا عن صفقة الغواصات 
الفرنسية الضخمة نتيجة إبرام 
بني  ثالثية  أمنية  اتفاقية 
املتحدة  واململكة  أسرتاليا 
عنها  نتج  املتحدة  والواليات 
بغواصات  أسرتاليا  إمداد 
أكثر  النووية  بالطاقة  تعمل 
تطورًا وفعاليَة من الغواصات 
وزعمت  املوعودة،  الفرنسية 
طعنتها  أسرتاليا  بأن  فرنسا 
الوزراء  رئيس  وبأن  بالظهر 
مل  موريسون  سكوت  وقتها 
يطلع الرئيس اميانويل ماكرون 
ومل  الصفقة  إلغاء  قرار  على 
خيف األخري غضبه بل راح اىل 
اتهام موريسون بالكذب وأمر 
من  الفرنسي  السفري  بسحب 
الطعنة  على  احتجاجًا  كانربا 

األسرتالية.
إذاعة  يف  الصحفي  استهل 
األستاذ  الدولية  كارلو  مونت 
هلذه  قراءة  شوفان  نبيل 
والتارخيية  الواعدة  املصافحة 
اخلري  »صباح  برنامج  ضمن 
أول  »إنها  قائال:  أسرتاليا« 
بني  مباشر  ولقاء  مصافحة 

صافحتان تارخييتان أللبانيزي: بني ترميم اعادة 
الثقة مع فرنسا، وترميم كييف املدمرة، كيف 

ترسم مالمح السياسة اخلارجية ألسرتاليا؟
اهلامشي  اللقاء  بعد  الطرفني 
شهدت  ومعه  مدريد  قمة  يف 
باحة اإلليزيه بداية لعالقة ثقة 

بعد اخلالفات«.
أن  إىل  شوفان  أشار 
العالقات  يقدرون  الفرنسيني 
جتمع  اليت  املميزة  التارخيية 
ثقافًيا  وفرنسا  أسرتاليا 
منذ  تعززت  واليت  ودفاعًيا 
عام 2006 مع توقيع االتفاقية 

الدفاعية اجلديدة:
 45 من  أكثر  أن  نعرف  »حنن 
فقدوا  أسرتالي  جندي  ألف 
حياتهم على األرض الفرنسية 
خالل احلربني العامليتني دفاًعا 
عن أوروبا، إضافة اىل احلدود 
يف  البلدين  بني  البحرية 

احمليطني اهلندي واهلادئ«.
هنالك  إن  شوفان  وقال 
العالقات  يف  جذريًا  تغيريًا 
وصول  بعد  الطرفني  بني 
كأول  احلكومة  اىل  ألبانيزي 
من  يتحدر  ال  حكومة  رئيس 
ورحيل  أنغلوسكسونية  أصول 
موريسون، مؤكًدا أن امللفات 
أكثر  عليها  املتفق  املشرتكة 
بكثري من تلك املتنازع عليها، 
بالدور  يتعلق  فيما  سيما  ال 
تنامي  مواجهة  يف  الفرنسي 
مجع  مما  الصيين  النفوذ 
املصاحل األسرتالية الفرنسية.

الفرنسية  احلفاوة  أن  واعترب 
دفاع  خانة  يف  ايُضا  تندرج 
جزر  يف  مصاحلها  عن  فرنسا 
ونصف  مليون  حواىل  تضم 
يف  فيها  يقيمون  فرنسي 
إضافة اىل  الباسيفيك  منطقة 
اكثر من 8,000 جندي فرنسي 

منتشر يف تلك املنطقة.
التارخيية  املصافحة  حول  أما 
الثانية مع الرئيس األوكراني 
كتأكيد  زيلينسكي  فلودميري 
والتضامن  الدعم  ملواصلة 
قبل  من  ألوكرانيا  األسرتالي 

هذه الدول، يقول شوفان:
يف  واملبادئ  القيم  حلف 
الليربالية  الدولية  اجملموعة 
مما  أكثر  هوّياتي  حلف  هو 
حلف  أمام  حنن  عسكري.  هو 
دميقراطيات، أمام عامل منقسم 
وديكتاتوريات  حرة  أمم  اىل 

موروثة
التبادل  عند  متوقًفا  وختم 
شّنه  الذي  الساخر  الكالمي 
الربيطاني  الوزراء  رئيس 
أشار  عندما  جونسون  بوريس 
بوتني  فالدميري  صورة  إىل 
مناقشات  يف  الكبري  احلاضر 
عاٍر  اليت تصوره بصدر  القمة 

قائال:
شعبوية  تصرحيات  هذه   
املتطرف  اليمني  من  نتوقعها 
الثقافية،  النخبة  وليس 
يتعرض  جونسون  وبوريس 
بأعجوبة  جنا  وقد  النتكاسات 

من حجب للثقة عنه
ورد الرئيس الروسي فالدميري 
بوتني على سخرية زعماء قمة 
من  الكربي  السبع  الدول 
صورته بالصدر العاري بالقول 
عارية  بصدور  »منظرهم  إن 
سيكون مقززا« مقرتًحا عليهم 
الكحول  شرب  عن  التوقف 

وممارسة الرياضة.
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مؤتمر صحايف لزيلينسكي وألبانيزي

أنتوني  الوزراء  رئيس  تعهد 
الدعم  بزيادة  ألبانيزي 
يف  مبا  ألوكرانيا  العسكري 
مدرعة  مركبات  تسليمها  ذلك 
جديدة، وذلك خالل أول زيارة 
إىل  أسرتالي  حكومة  لرئيس 

كييف.
وقال خالل مؤمتر صحايف مع 
فولودميري  األوكراني  الرئيس 
زيلينسكي يف كييف »ستعلن 
عسكرًيا  دعًما  اليوم  أسرتاليا 
إضافًيا بقيمة 100 مليون دوالر 
إىل  اإلمجالي  دعمنا  يرفع  مما 
ما يقارب 390 مليون دوالر«.

كانربا  أن  ألبانيزي  وأضاف 
»14 ناقلة جنود مدرعة  ستوفر 
أخرى من  إضافية و20 مدرعة 
نوع بومشاسرت« باإلضافة إىل 
ومساعدة  مسرّية  طائرات 

حلرس احلدود األوكرانيني.
وأوضح أن كانربا تعتزم فرض 
جديدة  اقتصادية  عقوبات 
تستهدف روسيا وكذلك »حظر 
وثريًا  وزيرا   16 يطال  إقامة 
إضافيا ليصل العدد إىل 843 
فردًا و62 كيانًا مستهدفًا من 

قبل أسرتاليا«.
وقال »سنحظر استرياد الذهب 
روسيا  قدرة  لتقليل  الروسي 
على متويل حربها« مشرًيا إىل 
أول  بكونه  جًدا  »فخور  أنه 
يزور  أسرتالي  وزراء  رئيس 

أوكرانيا«.
من جانبه، رّحب زيلينسكي بـ 
سيما  ال  الكبرية  »املساعدة 
يف جمال الدفاع« اليت تقدمها 

أسرتاليا.
الصحايف،  املؤمتر  وقبل 
بوتشا  ألبانيزي  أنطوني  زار 
يف  وغوستوميل  وإيربني 
أصبحت  واليت  ضواحي كييف 

رموًزا لفظائع احلرب.
أن  الواضح  »من  وقال، 
استهدفت  الروسية  القوات 
احلرب  هذه  مدنية يف  مناطق 

ألبانيزي يزور أوكرانيا ويتعهد باملزيد 
من املساعدات العسكرية لكييف ويعلن 

دعم اسرتاليا لـوكرانيا

غري األخالقية وغري الشرعية«.
كما قال إن الرئيس الروسي 
سيتلقى  بوتني  فالدميري 
يستحقه«  الذي  »االستقبال 
إذا حضر قمة جمموعة العشرين 
الثاني/نوفمرب يف  تشرين  يف 

بالي بإندونيسيا.
بوتني  حضر  »إذا  وأعلن 
سيتلقى   )...( االجتماع  هذا 
يستحقه  الذي  االستقبال 
صديق  استقبال  ليس  وهو 
القانون  حيرتم  شخص  أو 

الدولي«.
أعلن رئيس الوزراء األسرتالي 
أنتوني ألبانيزي دعم أسرتاليا 
»احلرب  إن  قائال  ألوكرانيا 
اليت  الشرعية«  غري  العدوانية 
شنها فالدميري بوتني جيب أن 

تنتهي.
تستمر حصيلة القتلى املدنيني 
أوكرانيا  يف  االرتفاع  يف 
الصاروخية  اهلجمات  بسبب 
وكرمينشوك  كييف  على 
اتهامات  إىل  أدى  الذي  األمر 
بارتكاب جرائم حرب. تواصل 
احلكومة الروسية االدعاء بأنها 
ال تستهدف املدنيني بضرباتها 

العسكرية.
ويف حديثه إىل الصحفيني من 
إنه يقف  ألبانيزي  مدريد قال 
بشأن  الناتو  قادة  جانب  إىل 
السيد  حماسبة  على  التصميم 
احلرب  جرائم  على  بوتني 

احملتملة.
الضربة  ألبانيزي  ووصف 
الصاروخية األخرية على مركز 
بأنها  كرمينشوك  يف  تسوق 
الزعماء  إن  وقال  »بغيضة« 
الذين حيضرون قمة الناتو يف 
مزيد  إىل  سيتطلعون  مدريد 

من العمل اجلماعي.
هنا  وجودي  أسباب  أحد  »إنه 
يف حلف الناتو ... ينظر العامل 
بشكل  ويدينه  جيري  ما  إىل 

مجاعي.«

حالة   44 عن  أسرتاليا  أعلنت 
 -19 بكوفيد  األقل  على  وفاة 
ذلك  يف  مبا  األربعاء،  يوم 
نيو  يف  و10  فيكتوريا  يف   23
جنوب  ويلز ومخسة يف  ساوث 

أسرتاليا.
 13755 نيو ساوث ويلز  سجلت 
يوم   -19 بكوفيد  جديدة  إصابة 
يوم   10504 بـ  مقارنة  األربعاء 
 1،822 هناك  كان  الثالثاء. 
بـكوفيد19-  مصاًبا  شخًصا 

أنتوني  الوزراء  رئيس  أعلن 
دوالر   1,000 دفع  عن  ألبانيزي 
دوالر  و400  بالغ  شخص  لكل 
لكل طفل يف 23 منطقة حكومية 
حملية يف نيو ساوث ويلز متأثرة 

بالفيضانات.
أن  ألبانيزي  أنتوني  أعلن 
الكوارث  من  التعايف  مدفوعات 
من  للمتضررين  متاحة  ستكون 
فيضانات نيو ساوث ويلز اعتبارًا 
إن  قائاًل  اخلميس،  غد  يوم  من 
»يف  الدعم  توفري  تريد  احلكومة 

أقرب وقت ممكن«.
أشاد ألبانيزي برئيس حكومة نيو 
ساوث ويلز لعمله طوال األزمة 
احلكومة  بأن  سعيد  إنه  قائاًل 
الوالية  وحكومة  الفيدرالية 

تعمالن معًا.
 ABC News لربنامج  وقال 
هذا  أن  نعلم  Breakfast،  »حنن 
الناس.  على  حقيقي  تأثري  له 
نريد التأكد من توفر الدعم يف 

أقرب وقت ممكن«.
عن  الوزراء  رئيس  وأعلن 
للمناطق  زيارة  قبل  املدفوعات 
املتضررة من الفيضانات برفقة 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  رئيس 

دومينيك بريوتيه.
املدفوعات  إن  ألبانيزي  وقال 
املساعدة  عن  منفصلة  ستكون 
األولية اليت مت حتديدها يف وقت 

سابق من األسبوع.
عدد  زيادة  سيتم  أنه  أكد  كما 
الدفاع األسرتالية وتوفري  قوات 
طائرة هليكوبرت ثالثة إىل جانب 
الدفاع  قوات  من  فردًا   250

األسرتالية.
حكومة  برئيس  ألبانيزي  وأشاد 
طوال  لعمله  ويلز  ساوث  نيو 
بأن  سعيد  إنه  قائاًل  األزمة، 
وحكومة  الفيدرالية  احلكومة 

الوالية تعمالن معًا.
كان  بريوتيه  الوزراء  »رئيس 
مسؤوال للغاية يف الطريقة اليت 
ألن  جدا  أنا سعيد  بها،  تصرف 
وثيق يف  بشكل  عملت  حكوميت 
شراكة. هذا ما يريده الناس«.

احلكومات  من  يريدون  »الناس 
مصاحل  أجل  من  مًعا  تعمل  أن 
يف  االخنراط  وليس   ، السكان 

السياسة«.
نيو  حكومة  رئيس  حتدث  كما 
بريوتيه  دومينيك  ويلز  ساوث 
صباح  اإلعالم  وسائل  إىل 
باتباع  السكان  وذّكر  األربعاء، 
املناطق  يف  اإلخالء  أوامر 

املتضررة.
ليست  اإلخالء  »أوامر  وقال 
سارية بدون سبب وجيه، أوامر 
اإلخالء هذه موجودة للحفاظ على 

سالمتك أنت وعائلتك«.
»إذا كان هناك إخالء يف منطقتك، 
يرجى االستعداد لإلخالء ... من 
فضلك ال تقد سيارتك يف مياه 
الفيضانات؛ مرارًا وتكرارًا، نرى 
أشخاصًا يقودون سياراتهم يف 

مياه الفيضانات«.
حاليًا  يوجد  إنه  بريوتييه  وقال 
و56  سارية  إخالء  أوامر   108
حتذيرًا باإلخالء، مع فتح 11 مركزًا 

لإلخالء يف مجيع أحناء الوالية.
وأوضح رئيس احلكومة أن األوامر 
تشمل حوالي 85 ألف شخص يف 
ارتفاعًا  ويلز،  ساوث  نيو  أحناء 

من 50 ألف يوم الثالثاء.
»بشكل  تركز  احلكومة  إن  وقال 
سالمة  على  احلفاظ  على  كامل« 

الناس وتقديم الدعم.
من  الكثري  »هناك  وأضاف، 
التزامنا  لكن  واليأس.  األمل 
ووجودنا  الوالية  مستوى  على 
هنا مع حكومة الكومنولث اليوم 
يؤكد أننا سنكون معكم يف كل 

خطوة«. 
كيف حتمي حقوقك كمستأجر إذا 

قرر املالك زيادة اإلجيار؟
هناك  كانت  أنه  نعلم  »حنن 
مررمت  أنكم  نعلم  حتديات. 
لكننا  للغاية،  صعبني  بعامني 
كما  متامًا  األمر  هذا  سنتجاوز 
الطبيعية  الكوارث  هذه  جتاوزنا 

يف املاضي«.
على  تركز  السلطات  تزال  وال 
حيث   Hawkesbury-Nepean
إىل  النهر  مستويات  وصلت 
منذ  تشهدها  مل  ارتفاعات 

عقود.
الساحل  على  يتزايد  اخلطر  لكن 
وساحل  هانرت  ووادي  األوسط، 
حتدث  حيث  الشمالي  الوسط 
ارتفاع  مع  سريعة  فيضانات 
 Coffs منسوب األنهار يف حميط

.Taree و Harbour
وتضم خدمات الطوارئ 1,000 
اجملتمعات  يدعمون  متطوع 
توفري  طريق  عن  املعزولة 
الناس  مساعدة  أو  اإلمدادات 
 100 من  بدعم  اإلجالء،  على 
الدفاع  قوات  من  عنصر 
يوم  يصلون  األسرتالية 
عمال  جانب  إىل  األربعاء، 

الطوارئ بني الواليات.
األمطار فوق  وخفت حدة هطول 
تزال  ال  الطرق  لكن  سيدني 
مقطوعة واحلطام يطفو يف مياه 

الفيضانات.
لعدة  املنازل  بعض  عزل  ومت 
التحتية  البنية  وتضررت  أيام 
واملياه  والطاقة  الطرق  مثل 

واالتصاالت.

ألبانيزي يعلن تقديم 1,000 دوالر 
للمتضررين من فيضانات نيو ساوث ويلز

احلكومة تدرس إعادة فرض ارتداء 
الكمامات ملواجهة ارتفاع عدد اإلصابات

أيًضا  وهو  املستشفيات،  يف 
املسجلة  احلاالت  من  عدد  أكرب 
يف  الوالية  يف  باملستشفيات 

األشهر الثالثة املاضية.
أسرتاليا  جنوب  أعلنت  كما 
اإلصابات  يف  حادة  زيادة  عن 
املستشفيات  ودخول  اجلديدة 

يوم األربعاء.
فرض  اعادة  احلكومة  وتدرس 
ارتداء الكمامات ملواجهة ارتفاع 

أعداد االصابات.
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األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  طرح  السياق  خارج  من  فجأة، 
ملّوحًا  بالدهم،  إىل  السوريني   إعادة  النازحني  ميقاتي  جنيب 
هذه  مينع  الذي  الغرب  لدى  مستحبة«  »غري  طرق  إىل  باللجوء 
األرض،  على  »يقّرش«  أن  يرّجح  ال  الذي  التلويح  العودة. 
استنفر السفراء الغربيني يف بريوت وممثلي املنظمات الدولية 
على  الفيتو  أن  معه  يبدو  ما  حاليًا،  آمنة  العودة غري  أن  حبجة 

إعادة النازحني ال يزال مرفوعًا
فتح رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي كّوة يف اجلدار 
السوريني إىل  النازحني  املسدود منذ سنوات يف شأن عودة 
مليون  ونصف  مليون  من  أكثر  عددهم  يبلغ  والذين  بالدهم، 
بينهم  وغري شرعّية(،  عاملة شرعّية  يد  مستثمرون،  )نازحون، 
865 ألفًا مسّجلون رمسيًا لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
عام  إىل  تعود  إحصاءات  )UNHCR( حبسب  الالجئني  لشؤون 

.2020
ولفتت »االخبار« اىل انها لغة جديدة على »رئيس حكومة النأي 
بالنفس« اليت سّهلت »الدخول األّول« للنازحني إىل األراضي 
اللبنانية. وهذا يعين أن جديدًا ما طرأ على هذا امللف الذي مل 
يصل يومًا إىل نهايته السعيدة. كانت املقاربة يف كل مرة غري 
جدّية. ما كان يقوله فريق »14 آذار« يف حينه مل يكن واقعيًا، 
بل كان أقرب إىل الشعبوية. فعليًا مل يكن هؤالء يريدون حّل 
املخّصصة  املالية  املساعدات  من  لبنان  الستفادة  امللف  هذا 
أكثر  لبنان  )تلّقى  الدولية،  اجلمعيات واملنظمات  للنازحني عرب 
من 9 مليارات دوالر خمّصصة للنازحني خالل السنوات السبع 
إىل  إضافة  ذلك(،  من  أكثر  املبالغ  أن  يرتّدد  فيما  األخرية، 
واألوروبية  األمريكية  للضغوط  اللبنانيني  املسؤولني  رضوخ 
لعدم رفع مستوى التنسيق بني لبنان و سوريا  وحصره باللجنة 
الدول  مع  دومًا  تتقاطع  الفريق  هذا  مصاحل  وكانت  األمنية. 
الغربّية اليت ُتريد إبقاء امللف مفتوحًا ليكون ورقة ضغط على 
»فزاعة  إطار  يف  يدخل  كي  ذلك  من  وأبعد  السوري،  النظام 

التوطني«.
يف حينه، كان رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني طالل أرسالن 
ُمكّلفًا من قبل القيادة السورية مبتابعة امللف. وفعاًل عمل الوزير 
لتحضري خطة مدروسة  أشهر  الغريب على مدى  السابق صاحل 
ُتعيد السوريني إىل بالدهم، بعدما نال موافقة القيادة السورية 
اليت »تعاطت مع امللف جبدّية وتعّهدت بتأمني أماكن إيواء عرب 
بناء منازل، ويف حال كانت أعداد العائدين تتطّلب مراكز إيواء 
أكثر، عرض املسؤولون السوريون إسكانهم يف مدارس جمّهزة 
إىل حني بناء منازل خاصة بهم، إضافة إىل تقديم التسهيالت 
األمنّية ومن بينها إصدار عفو شامل«، على ما يقول الغريب 
جدّية  إرادة  وجود  بعدم  يصطدم  أن  قبل  »األخبار«،  للزميلة 
لدى املسؤولني اللبنانيني ملعاجلة امللف. بل إن رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري رفض يف حينه إدراج بند النازحني على 
جدول أعمال جملس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، متمّسكًا 
عرب  أو  رمسية  غري  بطريقة  الدولتني  بني  التنسيق  يكون  بأن 
من  كثري  يف  الدخول  بإمكانها  يكون  لن  اليت  األمنية  اللجنة 

التفاصيل.

إحياء اللجنة الوزارية
الذي  ميقاتي  يد«  »على  الواجهة  إىل  القضّية  عادت  اليوم، 
إعادة  ملتابعة  وزراء   7 من  املؤلفة  الوزارية  اللجنة  إحياء  قّرر 
النازحني السوريني إىل بلدهم بأمان مبوجب قرار جملس الوزراء 
الصادر يف أيلول 2021. البعض يشري إىل أن الرجل كان يريد 
ابتزاز حزب اهلل وتقديم نفسه على أنه القادر على إنهاء امللف 
يؤكد  فيما  املنال«،  »صعبة  حكومة  برئاسة  تكليفه  عتبة  على 
آخرون أن ميقاتي عكس واقعًا حقيقيًا بانعدام قدرة لبنان على 
حتّمل األعباء املالية للنازحني بسبب أزمته االقتصادية والنقدية 
وصعوبة تأمني الكهرباء واملياه، يف ظل ما ُيكى عن تكّبد لبنان 
30 مليار دوالر على مدى 11 سنة كلفة للنزوح السوري. يف حني 
يتفق الطرفان أن ميقاتي، رغم ترؤسه اللجنة الوزارية املكلفة 
املكّلف  املهجرين  وزير  وإعطائه  يومني  قبل  النازحني  مبوضوع 
مبتابعة هذا امللف التفويض الرمسي باسم اللجنة للتنسيق مع 
اجلانب السوري، لن يكون مبقدوره أن خيطو خطوًة جدّية واحدة 
على طريق احلل لعدم إثارة غضب األمريكيني واألوروبيني. أول 
املؤشرات على ذلك، حبسب متابعني، هو »تطيري« ميقاتي وزير 
املهّجرين احلالي عصام شرف الدين من التشكيلة اليت قّدمها 
إّياه بالنائب سجيع عطّية الذي  إىل رئيس اجلمهورية مستبداًل 

مُيكنه أن »ميون عليه«.
واكد املتابعون أن إثارة هذا املوضوع من دون تسليم لبناني 
بأن احلل يكون عرب التنسيق الرمسي بني الدولتني والتعاطي 
احلديث  إطار  يف  »تبقى  الرمسية  األطر  عرب  احلكومتني  بني 
الواقع«.  أرض  على  نتيجة  أي  والشعبوي من دون  السياسي 
وبالتالي، فإن من املستبعد أن يرتجم ميقاتي أقواله إىل أفعال 
يف غياب رغبة دولية يف إنهاء هذا امللف، وهو ما قاله وزير 
الدبلوماسية  »اجتياح«  من  ظهر  وما  حبيب  بو  عبداهلل  اخلارجية 
الغربّية واملنظمات الدولية ملراكز الوزارات املتابعة للملف بغية 
ثنيها عن املضي يف هذا امللف، حبجة أن العودة غري آمنة وأن 

إعادتهم« »ممنوع  يضغط  والغرب  النازحني  إعادة  لتسهيل  دمشق  مع  الرمسية  القطيعة  تكسر  اللبنانية  احلكومة 
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ال مساكن إيواء وبنى حتتّية يف سوريا ميكن أن تستوعب األعداد 
العائدة.

الغرب غري راغب
النازحني إىل بالدهم  الدولية بعودة  الرغبة  انعكست عدم  كما 
حينما رفضت »UNHCR« تقديم يد العون إىل لبنان، بتأكيد 
أن  الدين  بشرف  اجتماعه  خالل  إيتو  أياكي  لبنان  يف  ممثلها 
إىل  للنازحني  والعينية  املالية  تقدمياتها  تعّلق  لن  املفّوضية 
لبنان، ولن تعمل على تسديدها يف حال انتقل هؤالء إىل الداخل 
اقرتح  إيتو  ذلك.  ترفض  املاحنة  الدول  أن  بذريعة  السوري 
املفوضية(  عن  ممثل   - سورية  )لبنانية-  ثالثية  جلنة  تشكيل 
ملناقشة التفاصيل قبل أن يرتاجع عن االقرتاح بذريعة أن األمر 

تقرره اإلدارة املركزية للمفوضية.
كّل ذلك يرّجح الفرضية اليت يؤمن بها املسؤولون اللبنانيون 
بأن الرغبة الدولية هي فعليًا بإبقاء النازحني يف لبنان. وهذا 
ما يؤكده النائب السابق نوار الساحلي امُلكّلف مبتابعة امللف من 
قبل حزب اهلل، إذ يشّدد على أنه ال يرى أن هناك رغبة دولية 
أّن »األوضاع االقتصادية باتت صعبة  بإنهاء هذا امللف، رغم 
جدًا، وال ميكن للبنان أن يتحمل عبئًا إضافيًا بوجود نازحني ُتقّدر 
األراضي  على  املوجودين  اللبنانيني  عدد  ثلث  بنحو  أعدادهم 

اللبنانية«.
يف املقابل، ترّيث وزير الشؤون االجتماعية يف حكومة تصريف 
األعمال هيكتور حّجار يف إبداء املوقف، ويوضح لـ«األخبار« أنه 
ينتظر ما سيحمله شرف الدين من سوريا. وقال: »جيب أن تّتسم 
املفاوضات بالسرية بني الدولتني كي ال تكون إعالمية وتدخل 
إىل الزواريب السياسية الضيقة على أن تقوم سوريا بإرسال 

ورقة موّقعة لطلباتها حتى ُيبنى على الشيء مقتضاه«.
يف احملّصلة، ستكثر الزيارات قريبًا إىل سوريا ومعها الوفود 
اللبنانيني  املسؤولني  إىل  األجنبّية  واملنظمات  الدبلوماسية 
كباٌش  بالدهم.  إىل  النازحني  إعادة  عدم  باجتاه  »الدفش«  لـ 
أمام  ستثبت صمودها  اليت  اللبنانية  احلكومة  ستحّدده  حقيقي 

الضغوط الغربّية من عدمه.

دمشق: هذه هي تسهيالت »العودة اآلمنة«
اىل ذلك، اكد السفري السوري علي عبد الكريم علي أن بالده 
هذه  تكون  أن  شرط  اللبناني  اجلانب  مع  التعاون  يف  جدّية 
املفاوضات رمسية ومن دولة إىل دولة، بهدف إعادة السوريني 
إىل بالدهم »ألننا نعي أن هذا األمر فوق طاقة حتّمل لبنان«، 
اخلارجية  بالضغوط  تتأثر  اللبنانية  القوى  بعض  أن  إىل  الفتًا 
وحتاول منع إقامة العالقات الرفيعة املستوى بني البلدين. لكنه 
يلمس يف املقابل وجود رغبة لدى الكثريين يف تعاون جدّي بني 

الطرفني وتنسيق غري موارب.
وشّدد يف حديثه للزميلة »األخبار« على أن »الكالم بأن األمن 
دليل  وأكرب  مسؤول«،  غري  »كالم  النازحني  سيالحق  السوري 
على ذلك هو واقع النازحني الذين عادوا إىل ديارهم ومل يتم 
توقيف حتى من محل السالح يف وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف 
من يف حقه دعاوى مدنية وجنائية وال سّيما الذين ثبتت عليهم 

جرائم القتل«.
تصريف  حكومة  يف  املهجرين  وزير  مسعه  أيضًا  احلديث  هذا 
بتنفيذ  السورية  احلكومة  تعّهدت  أن  بعد  سوريا،  يف  األعمال 
نقاط  إىل  باإلضافة  النازحني،  عودة  لتسهيل  النقاط  بعض 
خدمة  تأجيل  العفو،  مراسيم  إصدار  مثل:  فّعلتها  أن  سبق 
العلم للعائدين ملدة 6 أشهر، استخراج الوثائق املفقودة ملن 
فقدها يف دول اللجوء، تسجيل الوالدات اجلديدة يف سوريا، 
مبشاريع  العائدين  دعم  الطبابة،  خدمات  النقل،  خدمات  توفري 
الشخصية واألسرية  البطاقتني  لتأمني سبل عيش كريم، منح 
غري  بشكل  املغادرين  املهّجرين  مشاكل  معاجلة  ملستحقيهما، 
شرعي وتسوية أوضاعهم يف إدارة اهلجرة واجلوازات أو فروعها 
 ،2017 عام  منذ  مجاعي  إيواء  مراكز  تأمني  احملافظات،  يف 
وتأهيل  واخلدمات  املؤسسات  إعادة  املدارس،  آالف  ترميم 
صحية  مراكز  تأهيل  الطرقات،  وتأهيل  إنشاء  التحتية،  البنى 
ومباٍن حكومية، تأهيل شبكات مياه الشرب، تقديم التعويضات 
للمنازل املتضررة وتأهيل املتضررة بشكٍل جزئي، توزيع سّلة 
األنقاض  إزالة  والدولية،  األممية  املنظمات  مع  بالتعاون  إيواء 
والنفايات املرتاكمة يف املناطق، تأهيل مراكز حتويل الكهرباء 
وإنشاء  املتضّررة  احملّطات  تأهيل  الشبكات،  تفعيل  وإعادة 
حمطات كهربائية جديدة مع الرتكيز على الطاقات املتجّددة كحل 

مستدام للطاقة.

كسر القطيعة الرسمية مع دمشق
اللبنانية  ويف السياق، ذكرت »الشرق االوسط« بان احلكومة 
قررت كسر القطيعة الرمسية مع دمشق، يف زيارة يقوم بها 
وزير شؤون املهجرين يف حكومة تصريف األعمال عصام شرف 
للمرة  األضحى،  عيد  عطلة  بعد  السورية  العاصمة  إىل  الدين 
األوىل بصفة رمسية منذ العام 2011، وذلك لبحث خطة إعادة 
اآلليات  وتأمني  بالدهم،  إىل  مراحل  على  السوريني  النازحني 

التنفيذية لعودتهم.

العام  منذ  املتعاقبة  اللبنانية  ولطاملا قام وزراء يف احلكومات 
2011، بزيارات إىل العاصمة السورية »بصفتهم الشخصية«، 
حسب ما ُأعلن يف وقت سابق، ومل حتمل أي زيارة صفة رمسية 
ومل تتم بناء على تكليف رمسي منعًا لكسر القطيعة مع النظام 
السوري، فيما كان التكليف ُيعطى ملدير عام األمن العام اللواء 
عباس إبراهيم لزيارة دمشق والبحث يف مواضيع حمددة، بينها 
ملفات أمنية أو قضائية أو اقتصادية متصلة حبركة العبور من 
لبنان إىل الدول العربية عرب األراضي السورية، يف مقابل زيارات 
لوزراء سوريني إىل لبنان، آخرها وزير الكهرباء والطاقة السوري 

لتوقيع عقد مرور الغاز املصري والكهرباء األردنية إىل لبنان.
لكن الزيارة اليت ينوي شرف الدين القيام بها، بوصفه الوزير 
املعين باخلطة، تتخذ صفة حكومية رمسية، للمرة األوىل، وهي 
ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  من  بتكليف  »تأتي 
حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي، وجلنة عودة النازحني«، 
أنه  كاشفًا  األوسط«،  لـ«الشرق  الدين  شرف  قال  ما  حسب 
سيلتقي وزير اإلدارة احمللية يف سوريا ملناقشة خطة وضعتها 
السلطات اللبنانية إلعادة النازحني السوريني إىل بالدهم. وقال 
العودة  تفاصيل  ووضع  اخلطة  لبلورة  »تسعى  احملادثات  إن 
اآلمنة قريبًا، والبحث بالقدرة االستيعابية املتوفرة لدى احلكومة 
السورية الستقبال العائدين وتأمني الظروف املالئمة لعودتهم«، 

مؤكدًا أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد االضحى.

إعادة 15 ألف نازح شهريًا
ومهدت السلطات اللبنانية للزيارة، بتواصل مسبق مع السلطات 
السورية حيث مت وضعها بتفاصيل اخلطة اليت حازت على موافقة 
دمشق، وتبلورت ترتيبات لعودة تدرجيية تقوم على إعادة 15 
القدرة  على  بناء  العدد  يتصاعد  أن  وميكن  نازح شهريًا،  ألف 
مع  اللبنانية  السلطات  واتفقت  السورية.  للدولة  االستيعابية 
أساس  على  النازحني  عودة  تكون  أن  على  السورية  الدولة 
قراهم  ضمن  للنازحني  إيواء  مراكز  هناك  تكون  وأن  جغرايف 

ومناطقهم يف سوريا.
وقال شرف الدين إن دمشق »أعلنت عن استعدادها للمساعدة 
بتنفيذ اخلطة عرب استحداث مراكز إيواء وترميم املنازل واملساكن، 
وتنفيذ مشاريع بنى حتتية ومدارس وطبابة ومتديد شبكات املياه 
والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف املالئمة للعودة«. وأشار 
إىل أن خطة العودة »تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته 
دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من مالحقات أمنية«، يف إشارة 
إىل خماوف من اعتقال الذين محلوا السالح يف فرتة احلرب ضد 

النظام السوري.
وفيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عودة النازحني »ستكون آمنة 
وكرمية«، وتتم مناقشة امللف ضمن جلنة حكومية مكونة من 7 
وزراء، يمل خصوم سوريا يف لبنان، النظام السوري مسؤولية 
عدم عودة النازحني، اال ان شرف الدين يرفض تلك االتهامات، 
الفتًا إىل أن احلكومة السورية ال ترفض عودة النازحني، ورأى 
عملية  على  تنطوي  »سياسية،  لدمشق  املوجهة  االتهامات  أن 
الوقائع  استغالل سياسي للملف«، جمددًا نفيه أن تكون تلك 

قائمة.
 2017 العام  بدأت يف  اليت  النازحني  إعادة  جهود  واصطدمت 
األمنية،  املخاوف  مبلف  إلعادتهم،  وحزبية  رمسية  خطط  ضمن 
جلهة  للعودة  املالئمة  الظروف  تأمني  عن  سوريا  عجز  وواقع 
توفري البنى التحتية وظروف العيش املالئمة. وفهم لبنان من 
املسؤولني الدوليني يف وقت سابق أن املساعدات املخصصة 
داخل  تكون  ولن  اللبنانية،  األراضي  داخل  »ستكون  لالجئني 
الراغبني  اآلالف  عودة  دون  حال  ما  وهو  السورية،  األراضي 
بالعودة«، حسب ما قالت مصادر لبنانية معنية بامللف للزميلة 
يف  معاناتهم  تتفاقم  ألن  »جتنبًا  وذلك  األوسط«،  »الشرق 

سوريا«.
تلك  على  األوسط«  لـ«الشرق  حديثه  يف  الدين  شرف  ورد 
ضمانات  »هناك  األمين  امللف  يف  أنه  إىل  مشريًا  اهلواجس، 
التهم«  بعض  عن  واإلعفاءات  العفو  بقانون  متصلة  قانونية 
تتهمهم  الذين  أو  فردية،  جرائم  ثبتت حبقهم  الذين  باستثناء 
دمشق بارتكاب جرائم حرب، وهؤالء سيكون اخليار األنسب هلم 

االنتقال إىل موطن جلوء ثالث.

الدول املانحة ترفض اعادة النازحني
أما بشأن ملف املساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان 
تواصل مع ممثل مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
املفوضية  دعم  منه  وطلب  إيتو،  أياكي  لبنان  يف  الالجئني 
للعائدين داخل األراضي السورية، لكن »السيد إيتو أجاب بأن 
»بناء على  الدين  الدول املاحنة ترفض ذلك«، وأضاف شرف 
لتأمني عودة  السورية  الدولة  مع  ثنائية  برتتيبات  نقوم  ذلك، 
تدرجيية على أن توفر الدولة السورية اخلدمات للعائدين«. وإذ 
أكد شرف الدين أن اخلطة »ال حتوز على تغطية أممية«، قال: 
النظر  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  تعيد  أن  »نتمنى 
بقرارها، كما نتمنى أن تعيد الدول املاحنة النظر أيضًا وذلك 

ملصلحة شعب مظلوم يعاني من آثار اللجوء«.
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خالهلا  يزور  اليت  بايدن،  رحلة  تتضّمن 
اململكة العربية السعودية للمرة األوىل 
األسرار  من  العديد  منصبه،  توليه  منذ 

واخلفايا.
الرئيس  جولة  أيام   10 خالل  تبدأ 
األمريكي جوزيف بايدن الشرق أوسطية. 
سيزور خالهلا اململكة العربية السعودية 
و16   13 بني  وفلسطني  و«إسرائيل« 

متوز/يوليو اجلاري.
األمريكي  الدبلوماسي  النشاط  يتصاعد 
ومن  الزيارة.  هلذه  ترقبًا  املنطقة  يف 
الواضح أن البيت األبيض حياول التأكد 
الشرق األوسط تقف إىل  أن دول  من 
روسيا،  مع  املواجهة  يف  الغرب  جانب 
على  الدولي  الضغط  فعالية  تعتمد  إذ 
االحتاد الروسي إىل حد كبري على مدى 

النتزاع  خيططون  األمريكيون 
روسيا من  األوسط  الشرق 

    غينادي بيرتوف

نلحظ  إننا  وبرعايتها.  املتحدة  الواليات  جهود 
لوزير  املثري  والتصريح  احلدث  هذا  بني  صلة 
التحضري  بشأن  غانتس  بيين  اإلسرائيلي  األمن 
إلنشاء حتالف الدفاع اجلوي يف الشرق األوسط 

)MEAD(، وهو حتالف ترعاه واشنطن.
وال تنكر سلطات الدول العربية أنَّ هذا املشروع 
ها تفضل احلديث عن »الناتو  قيد املناقشة، لكنَّ
الشرق األوسطي« كمسألة مستقبلية، رمبا ليس 
العاجل. وقد صرح وزير اخلارجية  القريب  يف 
البحرين  زيارته  خالل  شكري،  سامح  املصري 
يف األول من متوز/يوليو، أن »إنشاء حتالف أو 
تنظيم عسكري جديد يتطلَّب مشاورات مكثفة، 
الوقت  يف  البحث  قيد  ليست  املسألة  وهذه 

الراهن«. 
ووفقًا لشكري، لن ُيناقش حتالف الدفاع اجلوي 
جدة،  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  قمة  خالل 
واليت سيحضرها بايدن، مشددًا على أن بالده 
العربية  األمنية  اآلليات  لـ«تفعيل  دائمًا  تسعى 

املشرتكة«.
وحتاول جهات أمريكية دفع الواليات املتحدة إىل 
التقارب مع العامل العربي من أجل احلّد من نفوذ 
االحتاد الروسي هناك، وذلك وفق تقرير أعدته 
حزيران/ يف   )CRS( الكونغرس  أحباث  خدمة 

يونيو املاضي، وهي مؤّسسة دراسات الحزبية 
شارك  األمريكيني.  املشرعني  خدمة  يف  تعمل 
يف إعداد التقرير خرباء بارزون، مثل جريميي م. 
الصراع  تأثري  وموضوعه  فيلت،  وكوري  شارب 
الروسي األوكراني يف الشرق األوسط ومشال 

أفريقيا. 
حتتوي الوثيقة عددًا من امللحوظات والتوصيات 
استنادًا  املثال،  سبيل  على  لالهتمام.  املثرية 
إىل بيانات احلكومة األمريكية، لوحظ أنَّ الصراع 
يف  مباشر  تأثري  له  كان  األوكراني  الروسي 
منطقة الشرق األوسط، وحتديدًا اليمن وسوريا 
والعراق، وهي دول تعرضت النقطاع يف استرياد 

القمح واملنتجات الزراعية األخرى.
األمام،  إىل  خطوة  التقدم  التقرير  معّدو  يقرتح 
والتلميح إىل إمكانية التضحية باملبادئ األمريكية 
إنهم  الروسي.  االحتاد  نفوذ  من  احلد  أجل  من 
عام  احتلت  اليت  مبصر،  خاصًا  اهتمامًا  يولون 
القمح  مشرتيات  يف  الثالثة  املرتبة   2021
املرتبة  يف  حلت  اليت  إيران  مزامحًة  الروسي، 

الثانية. 
ورد  ما  وفق  مصر،  تعد  ذلك،  إىل  إضافة 
بعد  لألسلحة  مستورد  أكرب  ثالث  التقرير،  يف 
السعودية واهلند، ويؤكد معدو التقرير أهمية أن 
أكرب دولة يف العامل العربي ال ينبغي أن ترتبط 

بروسيا بهذا احلجم من االسترياد. 
ميكنه  »الكونغرس  أن  إىل  التقرير  وخيلص 
تثمني احلصول على وعد مصري بإلغاء مشرتيات 
الطائرات الروسية يف مقابل متكينها من شراء 
املخاوف  من  الرغم  على  أمريكية،  طائرات 
املستمرة بشأن سجل حقوق اإلنسان السيئ يف 
مصر«. ببساطة، يقرتح حمللو الكونغرس نسيان 
املبادئ الدميقراطية يف مكان ما، إذا كان ذلك 

يسمح بانتزاع دولة عربية من روسيا.
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جناح الواليات املتحدة يف ذلك.
اململكة  خالهلا  يزور  اليت  بايدن،  رحلة  تتضّمن 
توليه  منذ  األوىل  للمرة  السعودية  العربية 
حياول  واخلفايا.  األسرار  من  العديد  منصبه، 
الكشف  عدم  احلالي  الوقت  األبيض يف  البيت 
عن مجيع مالبسات االتفاقيات اليت تود الواليات 

املتحدة التوصل إليها.
انطالقًا مما هو معروف حتى اآلن، تعتزم إدارة 
بايدن تسريع عملية املصاحلة بني الدول العربية 
املوّقعني  عدد  زيادة  خالل  من  و«إسرائيل«، 
على ما يسمى االتفاقيات اإلبراهيمية. كما أنها 
اململكة  مع  عالقتها  الشوائب يف  إلزالة  ختطط 
العهد  ولي  الفعلي  وحاكمها  السعودية  العربية 
إىل  بايدن  يهدف  كما  بن سلمان.  األمري حممد 
تنفيذ مشروع طموح، هو إنشاء حتالف عسكري 

وسياسي برعاية الواليات املتحدة. 
األوسطي«  الشرق  »الناتو  الواقع، سيكون  يف 
سيكون  ذلك،  من  واألهّم  إليران.  معاديًا  هذا 
املرافقة  األحداث  أظهرت  وقد  لروسيا.  معاديًا 
للنزاع بني روسيا وأوكرانيا أّنه ال ميكن جتاهل 
دور العامل العربي فيها، إذ يكفي أن نقول إن 
العربية يف نهاية املطاف،  للدول  األمر مرتوك 
احلظر  تعويض  الغرب  بإمكان  كان  إذا  فيما 
املفروض على موارد الطاقة الروسية أم ال، وما 
إذا كان بإمكان روسيا زيادة إمداداتها النفطية 
إىل الصني واهلند، اللتني تعتمد أسواق الطاقة 

فيهما على اخلليج بنسبة كبرية. 
وعلينا أال نغفل أنَّ الشرق األوسط اختذ موقفًا 
ومل  وأوكرانيا.  روسيا  بني  النزاع  يف  حمايدًا 
يدعم املوقف الروسي فيه سوى سوريا ألسباب 
واضحة، حتى إنها اعرتفت جبمهورييت دونيتسك 
ولوغانسك الشعبيتني، فكان رّد أوكرانيا عليها 

بقطع العالقات الدبلوماسية معها.
الروسي  يف املقابل، مل يِدن تصرفات االحتاد 
سوى »إسرائيل«. وقد أتى ذلك بالتحديد على 
بات  الذي  لبيد،  يائري  خارجيتها  وزير  لسان 
منذ األول منذ متوز/يوليو رئيس حكومة الدولة 
العربية. وقد أعلن أنَّ أراضي بالده لن تستخدم 

لاللتفاف على العقوبات ضد روسيا.
تصرحيات  عنها  يصدر  فلم  العربية،  الدول  أما 
مماثلة. وقد حتّدث نائب وزير اخلزانة األمريكي 
أديوال أدييمو يف 22 حزيران/يونيو، على مائدة 
مستديرة عقدها احتاد مصارف اإلمارات العربية 
ستالحق  املتحدة  الواليات  أن  مبّلغًا  املتحدة، 
بصرف  العقوبات،  نظام  منتهكي  بصرامة مجيع 

النظر عن الدولة اليت ينتمون إليها.
جولة  عشية  ُعقدت  اليت  االجتماعات  بني  من 
بايدن الشرق أوسطية، علينا إيالء اهتمام خاص 
واليت  الشيخ،  شرم  يف  األخرية  باحملادثات 
تابعتها »وول سرتيت جورنال«. وحبسب النص 
املنشور، اجتمع ممثلو قيادات القوات املسلحة 
والسعودية  واألردنية  واملصرية  اإلسرائيلية 
والقطرية يف شرم الشيخ ملناقشة اسرتاتيجية 
مكافحة التهديدات املشرتكة لألمن القومي يف 

هذه الدول.
بفضل  جرت  احملادثات  أنَّ  الصحيفة  وأّكدت 

على  املنطقة،  يف  حرب  ال 
ال  االسرتاتيجي،  املستوى 
املدى  يف  وال  األيام  هذه 
اليت  والطبول  املنظور، 
األيام هي طبول  ُتقَرع هذه 
أو  اخلائفون  إاّل  يسمعها  ال 
االستحقاقات  املكّلفون 

األمريكية.
يعرف أي مسؤول مبتدئ يف 
الثرثرة  )غري  السياسة  علم 
للميديا  واخلضوع  السياسية 
مثن  أن  املوّجهة(  اإلعالمية 
األوسط  الشرق  يف  احلرب 
يف  وليس  للغاية،  مكلف 
مقدور أحد أن يتحمل نتائجه 
وتبعاته، بل إن بعض الدول 

األنغلوساكسوني  التحالف  رأسها  وعلى 
الربيطاني، وهي األزمة املتفاقمة  األمريكي – 
وأجياهلا  والتقنية  املعلوماتية  الثورة  بسبب 
سوق  من  البشر  ماليني  وطرد  املتسارعة، 
العمل، واخللل يف الرتكيب العضوي لرأس 
الرأمسالي  املركز  بني  العالقة  ويف  املال، 

املرتاجع واحمليط احليوي.
كما بسبب تفوق روسيا األوراسية والصني 
اآلسيوي،  يف حقل اجليوبولتيك األوراسي – 
خالله،  من  اجلديد  العامل  يتشكل  والذي 
فإن الدراسات األمريكية نفسها ال تنكر أن 
الصني تقرتب من إزاحة واشنطن عن العرش 

االقتصادي للعامل.
ومن العوامل األخرى، اليت تقف وراء إعادة 
 – قديم  عامل  للعامل،  األمريكية  العسكرة 
جديد، هو احملافظة على بقاء النظامني املالي 
الدوالر،  سيطرة  حتت  ني  العامليَّ والنقدي 
»بريتون  اتفاقية  كرسته  الذي  األمر  وهو 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعيد  وودز« 
بل  العامل،  لكل  الصعبة  العملة  منه  وجعلت 
فرضت على سوق النفط العاملية، بالتعاون 
)كل  بالبرتودوالر  يعرف  ما  السعودية،  مع 
تدرك  لذلك،  بالدوالر(.  ويباع  يسعر  برميل 
عرب  وبريًا،  حبريًا  سطوتها،  أن  واشنطن 
عسكرة العامل ونشر القواعد األمريكية، هي 
النظامني  على  الدوالر  سطوة  حتمي  اليت 
هذه  أفول  وأن  ني،  العامليَّ والنقدي  املالي 
الكربى  التحوالت  عرب  وخصوصًا  السطوة، 
يف روسيا والصني، حيّول نظام الدوالر إىل 
اإلصدارات  لعبة  وحيّول  كرتون،  من  نظام 
مرعب  عبء  إىل  للدوالر  الداخلية  األمريكية 

على االقتصاد األمريكي برمته.
مطاخبها  قررت  منه،  انطالقًا  وعليه، 
بة،  االسرتاتيجية العودة إىل اللعبة القدمية اجملرَّ
وهي اإلزاحة حنو األزمات الدولية واإلقليمية، 
وتوزيع عبء املواجهة على مجاعاتها يف كل 
العسكرية  والعوملة  الذعر  نشر  عرب  مكان، 
وجنوبًا،  ومشااًل  وغربًا،  شرقًا  وقواعدها 
الصيين  احلزام  طريق  طول  على  والسيما 
)يف باكستان مثاًل، ُقطع حتوهلا االقتصادي 
املدعوم من الصني ومتت إعادتها حمميًة أمنية 
روسيا  تطويق  وباملثل،  أمريكية(.  عسكرية 
بأوروبا مذعورة، فقدت سيادتها  األوراسية 
العسكريني  امللحقني  أمام  عني  برمشة 

األمريكيني يف عواصمها.
هكذا، ما إن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية 
أوكرانيا،  يف  الناتو  عمالء  ضد  الشجاعة 
واليت سبق أن حتّولت إىل حممية صهيونية 
منذ أن انفصلت عن االحتاد مع روسيا، حتى 
املتصلبة  الشرايني  يف  مشااًل  احلياة  دبت 
للحلف األطلسي، كما يف الشرق األوسط، 
وراحت القواعد األمريكية تنتشر مثل الفطر 

الساّم.

للعوملة  غطاءات  أم  حرب  طبو 
اإلمربيالية؟ العسكرية 

موفق محادين

اندلعت هذه  ما  إذا  قد يصبح يف خرب كان 
احلرب، ومنها كيان العدو الصهيوني نفسه. 
»تل  بني  مشرتكًا  صار  مششون  فاخليار 
من  النار  اندلعت  ما  إذا  وطهران،  أبيب« 

أطراف الثوب إىل الرأس.
الردع،  توازن  مع  صعبة  احلرب  كانت  وإذا 
الذي أحدثته الصواريخ منذ متوز/يوليو 2006، 
القدس«، فلقد أصبحت أصعب  و«سيف 
التدرجيي يف  اإليراني  االندماج  فأصعب مع 
اتفاقية  عرب  الصيين،   – الروسي  القوس 
امللفات  وربط  الربيكس،  وقريبًا  شانغهاي، 
التهديد  فصار  الدولية،  بامللفات  اإلقليمية 
القوس،  هلذا  تهديدًا  إيران  ضد  باحلرب 
قلب  يف  الفراشة  أثر  نظرية  وصارت 

الواقع.
هي  األيام  هذه  ُتقَرع  اليت  فالطبول  لذلك، 
املكّلفون  أو  اخلائفون  إاّل  يسمعها  ال  طبول 
نقول  أن  واألدق  األمريكية،  االستحقاقات 
إن ال حرب أبدًا يف املنطقة، على املستوى 
املدى  يف  وال  األيام  هذه  ال  االسرتاتيجي، 
املنظور، وكل ما يف األمر يندرج حتت ثالثة 

عناوين:
األول حملي، هنا وهناك من البلدان امللحقة 
الفساد  عن  باإلزاحة  ويتعلق  باألطلسي، 
والتجويع  واالجتماعية  البنيوية  واألزمات 
وسعار األسعار، قبل أزمة أوكرانيا وبعدها، 
واخلدمات  السلع  دعم  عن  الدولة  وختلي 
والنقل  والصحة  التعليم  مثل  األساسية، 

واملواد الغذائية الضرورية.
الثاني إقليمي، ويتعلق بالرتتيبات والتحضريات 
الصهيوني،  العدو  اجلديدة إلزاحة   – القدمية 
تناقض  واختالق  أساسي  تناحري  كتناقض 
إقليمي بديل عنه، وذلك عرب تصعيد بعض 
التعارضات الثانوية املألوفة بني دول اجلوار 
التناحري،  التناقض  مستوى  إىل  التارخيية 
وخصوصًا إذا كانت هذه الدول باتت تشكل 
موضوعيًا قوة إقليمية صاعدة متصادمة مع 
هنا،  واملقصود  والصهاينة.  اإلمربياليني 
ترتيبات  االسرتاتيجية  هذه  ودوَن  إيران، 
وحتضريات وردت مبّكرًا يف كتابات اإلعالمي 
املصري الكبري الراحل، حممد حسنني هيكل، 
نفطي إلبدال  حني حذر من مشروع أمريكي – 
حتالف  وإقامة  بإيران،  اإلسرائيلي(  )اخلطر 

صهيوني انطالقًا من ذلك. عربي – 
قديم  كتاب  يف  ورد  ما  هنا  األخطر  ولعل 
اجلوار(،  ودول  )املوساد  نكدميون  لشلومو 
له،  عمالء  طريق  عن  املوساد  سّرب  حني 
منهم الكردي بدير خان، خطة مبوافقة رئيس 
الوزراء اللبناني األسبق، سامي الصلح )على 
ذمة الكتاب(، تدعو إىل إقامة احتاد مشرقي 

إسرائيلي. كردي –  عربي – 
بأزمة  يتعلق  دولي،  الثالث  العنوان 
العاملي،  الرأمسالي  النظام  يف  املرتوبوالت 

الدراسات األمريكية ال تنكر ان الصني تقرتب من ازاحة واشنطن عن 
العرش االقتصادي العاملي
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مــقاالت وتـحقيقات

    متابعة حوارات ونتائج دول جمموعة السبع اليت 
ُعقدت يف أملانيا قبل أيام، ونتائج اجتماع حلف الناتو 
الذي ُعقد مؤخرًا يف إسبانيا، ال بّد من أن تدفع املواطن 

الغربي إىل التساؤل العميق، ولرمبا القنوط.
اليت  السبع  ونتائج دول جمموعة  حوارات  متابعة  إّن 
ُعقدت يف أملانيا قبل أيام، ونتائج اجتماع حلف الناتو 
تدفع  أن  من  بّد  ال  إسبانيا،  يف  مؤخرًا  ُعقد  الذي 
املواطن الغربي إىل التساؤل العميق، ولرمبا القنوط. 
فلم يكن على طاولة الزعماء يف االجتماعني املهّمني 
أّي من مشاغل املواطنني وهمومهم يف البلدان اليت 
بأمور ال  بل كانوا منشغلني  أنهم ميثلونها،  ُيفرتض 
تهّم مواطنيهم وال تؤثر على حياتهم إال سلبًا وخسارة 
»حق  السبع على  وإفقارًا. فمن تركيز قادة جمموعة 
الرئيس بوتني يف أن يتعّرض للشمس«، األمر الذي 
جعل من احلرية الشخصية اليت يّدعونها مهزلة، إىل 
»اعتبار روسيا تهديدًا مباشرًا للدول املنضوية حتت 
لقيم  حتّديًا  متّثل  الصني  أن  واعتبار  الناتو«،  حلف 
الشراكة  تعميق  اعتبار  إىل  ومصاحله،  »الناتو« 
االسرتاتيجية بني الصني وروسيا مناقضًا لقيم الدول 
معاناة  يعرف  اجلميع  بأن  علمًا  ومصاحلها،  الغربية 
سياسات  عن  الناجم  التضّخم  من  الغربية  الشعوب 

هؤالء القادة.
حني طلب رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 
بعمق«،  جيوبهم  إىل  أيديهم  ميدوا  »أن  احللفاء  من 
مظاهر  بعض  معاجلة  على  حريص  أنه  املرء  يتوقع 
بربيطانيا،  تعصف  اليت  اخلانقة  االقتصادية  األزمة 
أخرج من جيوب شعبه املنهك  بداًل من ذلك،  ولكنه 
بارتفاع األسعار ونقص املواد واخلدمات، مليار جنيه 
يف  »املهّرج«  نظام  إىل  أسلحة  إلرسال  إسرتليين 
شعبه،  من  املاليني  ويهّجر  بلده  يدّمر  كي  أوكرانيا 
املتحدة من مساعدة  اململكة  ما دفعته  حبيث يصبح 
إسرتليين.  جنيه  مليارات  ثالثة  ألوكرانيا  بالسالح 
دوالر  مليون  مثامنئة  عن  املتحدة  الواليات  وأعلنت 
إضافية إلرسال أسلحة إىل أوكرانيا، والقائمة تطول. 
ولكن باملختصر، فإن كل الرتكيز هو على استجرار 
أموال إلرسال أسلحة إىل أوكرانيا، يف الوقت الذي 
أعلنت فيه روسيا أن الطريقة الوحيدة إلنهاء احلرب 
للوحدات  أوامر  »إصدار  خالل  من  هي  أوكرانيا  يف 
أوامر  وإصدار  السالح،  بإلقاء  األوكرانية  النازية 
وتنفيذ كل  أسلحتهم  بإلقاء  األوكرانيني  اجلنود  إىل 
كل  حينها سينتهي  روسيا.  وضعتها  اليت  الشروط 
شيء خالل يوم واحد«، بينما عّلقت الصني بالقول إن 
الناتو مستمر يف خلق أعداء وهميني ويف شّن احلروب 

وقتل املدنيني.
إذا ما ُعدنا خطوة إىل الوراء، إىل بداية هذه احلرب، 
العامل  يف  السياسيني  املنّظرين  أهّم  برأي  وأخذنا 
مبا  نقتنع  فإننا  مريمشري،  جون  الربوفسور  اليوم، 
وأنه  احلرب،  هذه  أراد  الغرب  بأن  الشك،  يقبل  ال 
دفع بوتني إليها مكَرهًا، وأن الرئيس بوتني، وملدة 
مثانية أعوام، كان حيّذر ويصّرح وحياول جاهدًا جتّنب 
الغرب وضع روسيا حتت  احلرب، ولكن  خوض هذه 
خوض  سوى  خيار  أمامها  يكن  فلم  وجودي،  تهديد 
األحداث،  وسياق  وجودها.  عن  دفاعًا  احلرب  هذه 
وآخرها قمة جمموعة السبع واجتماع الناتو، ُيري كأن 
من  األموال  استجرار  سوى  هلم  شاغل  ال  الغربيني 
أوكرانيا،  إىل  املرسلة  األسلحة  قيمة  لدفع  شعوبهم 
اجتماع  خالصة  هناك.  األسلحة  هذه  تدمري  يتم  كي 
بوتني  صدر  على  التعليق  إىل  إضافة  السبع،  قمة 
»تعّهد جمموعة السبع بأن تدفع روسيا  العاري، هو 
مثنًا باهظًا لغزوها أوكرانيا«، بينما يف الواقع يتضّور 
اقتصاد هذه البلدان جوعًا، ويرتاجع اإلنتاج الزراعي 

والصناعي واخلدمي فيها. 
اإلعالمية  السفسطة  عن  وبعيدًا  بارد،  حتليل  ويف 
أن  جيب  اللذين  االجتماعني  هذين  عن  جنمت  اليت 
يكونا يف غاية األهمية لشعوب بلدان الدول املعنية 
الناتو  دول  أن  هو  األمر  واقع  فإن  برّمته،  وللعامل 
قد كّرست كل ما لديها من أموال شعوبها لتشغيل 
الثروة  توجيه  من  بداًل  بلدانها،  يف  السالح  مصانع 
أوضاع  وحتسني  املنتج،  االقتصاد  يف  واستغالهلا 
شعوبها، متجاهلة مجيعها أن من يبيع السالح تصبح 
ويشرتي  ليعود  رقمية،  بل  سليمة،  غري  ثروة  لديه 
الصني  من  واحلبوب  والسلع  والسماد  البضائع 
يف  املنخرطة  العامل  دول  وبقية  واهلند،  وروسيا 
أيضًا  ومتناسية  أمجع،  وللعامل  لشعوبها  مفيد  إنتاج 

الطـريق الـى الـفناء
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بـثينة شـعبان

إطالق  يف  املقاومة  عملية 
كاريش  حقل  باجتاه  املسرّيات 
ما  الرسائل،  من  عددًا  محلت 

هي؟
لدى  منتظرًا  يكن  مل  رمبا 
اهلل  حزب  يعمد  أن  البعض، 
من  صغري  سرب  إرسال  إىل 
فوق  االستطالعية  مسرّياته 
عليه  املتنازع  »كاريش«  حقل 
مع لبنان، قبل حصول احلكومة 
اللبنانية على الرد النهائي من 
عرضه  على  اإلسرائيلي  العدو 
األمريكي  للمبعوث  محله  الذي 

آموس هوكستني.
إن املقاومة  البعض  يقول هذا 

»الردع واإلنذار« فوق كاريش:

األهداف وحساسية التوقيت

عرب  رمسته  الذي  اخلط  على  وأكثر  أكثر 
هذا )العرض - التسوية (، تسوية احلد 

األدنى أو تسوية األمر الواقع. 
 ٢- رسالة للعدو اإلسرائيلي بأن لبنان 
املقومات  وبأنه ميلك كل  ليس ضعيفًا، 
اليت جتعله يصّر على نيله حقوقه وجتعله 
حيمي سيادته، وبأن املقاومة جاهزة لكي 
تقوم بكل ما يلزم ومن خالل كل ما متلك 
من قدرات، ملنع هذا العدو من التعدي 
على حقوق لبنان ومن االستخفاف مبوقفه 

ومبوقعه يف عملية التفاوض هذه. 
جاءت  أيضًا،  للعدو  الرسالة  وهذه 
جدية  عن  أواًل  واضح،  إنذار  شكل  على 
املقاومة يف مقاربة هذا امللف ومتابعته، 
املقاومة وقدراتها،  إمكانيات  وثانيًا عن 
وذلك  جيدًا،  »إسرائيل«  تعرفها  واليت 
من خالل إطالق ثالث مسرّيات استطالعية 
متدرجة،  عملية  لتكون  هجومية،  غري 
تبدأ  ومدروسة،  ملناورة حمضرة  تؤسس 
التدخل  إىل  لتنتقل  أواًل،  االستطالع  من 
تصاعدية،  ومبستويات  الحقًا،  العسكري 
يف املسريات وأنواعها أو يف الصواريخ 

أو يف العمليات الربمائية اخلاصة.
بأن  للقول  لألمريكيني،  رسالة   -  ٣
يرتجم  ما  يتخطى  ال  أن  جيب  دوركم 
السابقة  التفاوض  جلسات  مسار  كامل 
لبنان  موقف  إن  إذ  مضمونها،  وجممل 
وثرواته  حقوقه  على  بثباته  واضحًا  كان 
يف البحر، ويف املناطق املتنازع عليها مع 
العدو اإلسرائيلي، وبأن هذا الدور )دور 
خبيثًا،  يكون  ال  أن  جيب  األمريكيني( 
االقتصادي  الوضع  استغالل  حماولة  يف 
إلجباره  أو  إلرضاخه  للبنان  الصعب 
مكرهًا، على التنازل عن حقوقه الطبيعية 

والقانونية.
ورسالة أيضًا لألمريكيني لعدم استغالل 
احلساس،  واإلقليمي  الدولي  التوقيت 
بني احلرب يف أوكرانيا وتداعياتها على 
تطورات  وبني  العامل،  حول  الغاز  ملف 
النووي  االتفاق  على  النهائي  التفاوض 
مع إيران، يف حماولة مترير ما كان يصعب 
متريره سابقًا مع لبنان، لناحية ملف الغاز 
واحلدود البحرية مع العدو اإلسرائيلي يف 
لفلسطني  اخلالصة  االقتصادية  املناطق 

احملتلة.
حساسية  األكثر  الرسالة  تبقى  وأخريًا، 
هذه  عرب  إيفادها  املقاومة  أرادت  اليت 
وهي  »كاريش«،  حقل  فوق  املسرّيات 
الشعب  لكامل  اللبناني،  للشعب  رسالة 
املؤيدين  غري  أو  املؤيدين  من  اللبناني، 
حلزب اهلل، بأن مسرية املقاومة والتحرير 
ومحاية لبنان اليت خاضها هذا احلزب منذ 
مسرية  هي  خلت،  سنة  ألربعني  نشأته 
مستمرة، ثابتة على محاية لبنان وصون 
مهما  وثرواته،  سيادته  وحفظ  حقوقه 

كانت التحديات.

شارل أبي نادر

االستطالعي  اإلطالق  هذا  يف  تسرعت 
املسرّي، ومل تعط احلكومة اللبنانية متسعًا 
من الوقت لكي تأخذ مبادرتها )عرضها( 
مداها الطبيعي الذي حتتاجه حكومة العدو 
للرد، وبالتالي فإن ذلك يشكل نوعًا من 

الضغط على موقف لبنان الرمسي.
وما هي  األمر؟  هذا  مقاربة  فكيف ميكن 
أهداف حزب اهلل الفعلية من وراء ذلك؟ 
بدايًة، لوال املقاومة وموقفها وقدراتها، 
من  إليه  وصل  ما  إىل  لبنان  وصل  ملا 
للند،  الند  من  وجامد  حمصن  موقف 
القوي  العدو  مع  للتفاوض  ومتكافئ 
واملدعوم أمريكيًا يف هذا التفاوض غري 
املباشر على ترسيم احلدود البحرية، وهو 
الداخلي  املوقف  هذا  يف  لبنان(  )أي 
الضعيف واملشرذم واملنهار اقتصاديًا، 
من  كان  إذ  طبيعي،  غري  أمرا  يعكس 
املفرتض أن يتناسب موقفه التفاوضي 

مع موقفه الداخلي الفعلي. 
ختتار  املقاومة  كانت  دائمًا،  ثانيًا: 
التوقيت والعمل الذي تقدم عليه، وخاصة 
مبواجهة العدو اإلسرائيلي، ليكون مناسبًا 
ومنتجًا بالشكل واملضمون ملصلحة لبنان 
وكامل  سيادته،  وملصلحة  الفعلية، 
اخنرط  الذي  واملقاومة  املواجهة  مسار 
وطبعًا  ذلك،  على  يشهد  اهلل  حزب  فيه 
املرتهنني  من  البعض  يروج  كما  ليس 
ومن  معه،  للتطبيع  للمؤيدين  أو  للعدو 
الطبيعي أن تكون قد اختارت اليوم يف 
إرسال هذه املسرّيات االستطالعية فوق 
واألسلوب  التوقيت  »كاريش«،  حقل 

املناسبني ملصلحة لبنان. 
مؤخرًا  الرمسي  عرضه  لبنان  قدم  عندما 
اإلسرائيلي  للعدو  مباشرة  غري  بطريقة 
تضمن  والذي  األمريكي،  املندوب  عرب 
ابتعد  إذ  الواقع،  األمر  تسوية  يشبه  ما 
أو  البحرية،  احلدود  ترسيم  ذكر  عن 
و٢٣،   ٢٩ اخلطني  من  بالتحديد  موقفه 
العدو  استفادة  فكرة  إىل  فقط  متطرقًا 
من استخراج الغاز من »كاريش« مقابل 
من  الغاز  استخراج  من  لبنان  استفادة 
قد  ذلك،  يف  )لبنان(  كان  قانا،  حقل 
به  يقبل  أن  ميكن  ما  أقصى  إىل  ذهب 
وكان  هذه،  الواقع  األمر  تسوية  ضمن 
على العدو اإلسرائيلي أن يقبل بها من 
الوضع  واستغالل  التذاكي  دون حماولة 
للفوز  املنهار  اللبناني  االقتصادي 

مبكتسبات أكثر مما تنازل عنه لبنان. 
 من هنا، جاءت عملية املقاومة يف إطالق 

املسرّيات حاملة الرسائل التالية: 
اللبنانية،  للدولة  دعم  رسالة   -١  
اليت  الردع  بقدرة  إعادة تذكريها  بهدف 
الدولة يف موقفها  منها هذه  استفادت 
إن  هلا  والقول  املتكافئ،  التفاوضي 
املقاومة،  عرب  متلكها  اليت  القوة  عناصر 
جاهزة لكي تدعم موقفك وجتعلك تثبتني 

ما أهداف حزب اهلل الفعلية من وراء ذلك

أن الصناعات العسكرية تستهلك نفسها، ألن الثروة 
الناجتة عنها هي ثروة رقمية وليست منتجات وسلعًا 
وخدمات تنفع الناس، بينما االقتصاد الصيين مبيّن 
على اإلنتاج السلعي، وثروته هي بضاعة موجودة يف 

األسواق يتداوهلا الناس.
 لقد سقطت اإلمرباطوريات عرب التاريخ ألن تكاليف 
إدارة اجليوش فيها فاقت ما ميكن أن يوّفره االقتصاد 
من موارد جيري تبديدها يف كل حرب. وهذه بالذات 
مستعمراتها  من  انسحبت  اليت  بريطانيا  جتربة  هي 
أن  تستطع  ومل  إدارتها،  على  قادرة  تكن  ألنها مل 
تدفع تكاليف جيوشها املنتشرة يف كل مكان، كما 

هي حال الواليات املتحدة اليوم.
املتأّمل جيدًا يف كل ما صدر عن جمموعة السبع وحلف 
الناتو يدرك أن وضع هذه البلدان اقتصاديًا وماليًا 
أوكرانيا، فهي ال تستطيع  شبيه متامًا بوضعها يف 
وكلما  بوتني،  أمام  هزمية  تعتربه  ألنها  االنسحاب 
مبفعول  عليهم  يعود  قرارًا  البلدان  هذه  قادة  اخّتذ 
عكسي. هم ال يستطيعون االنسحاب ألنهم يعتربونه 
العامل، ولذلك فهم مستمرون  نهاية هليمنتهم على 
يف إفقار شعوبهم من أجل شراء السالح من صّناع 
احلروب الذين ميّولون محالتهم االنتخابية، إلرساله إىل 
أوكرانيا هذه املرة، وقبلها إىل فيتنام وأفغانستان 
والعراق. والواقع احلقيقي، بعيدًا عن كل اّدعاءاتهم، 
إفقار  أن يستمروا يف  أو  اآلن  ينسحبوا  أن  إما  هو 
شعوبهم، إىل أن يفقدوا القدرة االقتصادية لتمويل 
هيمنتهم العسكرية والسياسية الغربية على العامل، 
وهذا األمر حاصل ال حمالة، واملسألة مسألة وقت، 
الغربية  البلدان  شعوب  تدفعها  باهظة  وضريبة 
السالح  صّناع  جشع  نتيجة  معها  العامل  وشعوب 
وانفصام  الغربية،  الدول  ساسة  وغرور  الغربيني، 

قادتها عن الواقع. 
قرار هذه الدول، على سبيل املثال ال احلصر، مبنع 
استرياد الذهب من روسيا هو لصاحل روسيا، ألنها 
ال  حقيقية  ثروة  وهذه  الذهب،  من  بثروتها  حتتفظ 

ثروة وهمية.
بالتوازي مع هذه االجتماعات الغربية االستعراضية، 
يف  واألرجنتني  إيران  برغبة  والصني  روسيا  رّحبت 
االنضمام إىل دول الربيكس، وقال املتحّدث باسم 
جانب  إىل  الصني  إن  الصينية:  اخلارجية  وزارة 
تقدم  على  اآلخرين ستعمل حبزم  »بريكس«  شركاء 
إىل  الشركاء  من  املزيد  وجلب  اجملموعة،  توّسع 
زادت  أنها  الصني  أعلنت  كما   . »بريكس«  عائلة 
من استجرار النفط الروسي هذا العام بنسبة %55 
روسيا،  مع  إيران  وّقعت  وقد  املاضي.  العام  عن 
جمال  يف  جدًا  مهمة  اتفاقات  الصني،  مع  وقبلها 
من  جتعل  والبحثي،  واالقتصادي  العلمي  التعاون 
إيران والصني وروسيا حلفاء اسرتاتيجيني، إضافة 
ورغبتها يف  شنغهاي،  منظمة  إيران يف  وجود  إىل 

االنضمام إىل دول الربيكس.
الروسي  النفط  على  باالعتماد  بدأت  أيضًا  واهلند 
الذي تبيعه روسيا بأسعار تفضيلية ألصدقائها. ماذا 
يعين هذا؟ هذا يعين أن الصناعات يف الصني واهلند 
ستحقق قفزة نوعية يف السنوات املقبلة، وستتمكن 
من أن تكون منافسة جدًا يف األسعار نتيجة اخنفاض 
من  الغربية  الصناعات  تتمكن  لن  بينما  التكاليف، 
ونقص  احملروقات  أسعار  ارتفاع  نتيجة  املنافسة 

الكميات املصّدرة إىل الغرب وارتفاع التكلفة.
والسؤال البديهي هو من ميلك مفاتيح املستقبل يف 
الغرب؟ أذاك الذي يبين بنيانه على الرمال املتحركة 
أم الذي يبين على صخر جبل صلد بأسس وقواعد ال 
تهّزها الرياح وال تغرّيها املناخات واألزمان؟ }أفمن 
أم  خرٌي  ورضوان  اهلل  من  تقوى  على  بنيانه  أّسس 
به{.  فانهار  هاٍر  جرف  شفا  على  بنيانه  أّسس  من 
وحمللون  مفكرون  هناك  أَوليس  الثاني:  والسؤال 
واسرتاتيجيون يف الغرب قادرون على دّق ناقوس 
بلدانها  تقود  اليت  الغربية  السياسية  للنخب  اخلطر 
أنهم  يف  شك  ال  احملتوم؟  مصريها  إىل  وشعوبها 
رؤاهم  استبعاد  أو  إقصاؤهم  مّت  ولكن  موجودون، 
أو تصويرهم وكأنهم معزولون. أَوليس من املضحك 
املبكي أن يتم اعتبار جون مريمشري، وهو نافذ البصرية 
السياسية ومن أهّم مفّكري هذا القرن السياسيني«، 
املتحدة«؟ صدق  الواليات  أكادميّي مكروه يف  أكثر 
اهلل العلي العزيز يف قوله: »ال تعمى األبصار ولكن 

تعمى القلوب اليت يف الصدور«.
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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 تــموز   9 Saturday 9 July 2022الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

ابراهيم األمني
تكن  مل  هلا،  معنى  ال  شروحات  دون  من 
إسرائيل  والعسكرية يف  األمنية  املؤسسة 
السبت.  حصل  مما  دهشة  حالة  يف 
التقديرات االستخباراتية لدى العدو كانت 
تشري بقوة إىل عمل ما حيضر له حزب اهلل. 
رمبا مل ُيفاجأ العدو بالرسالة، لكن السؤال 
وأدواتها  الرسالة  الرئيس كان حول حجم 
وتوقيتها. وتصرف جيش العدو بناء على 
الذي  تقديره  أساسها  على  بنى  إشارات 
واسعة  دفاعية  عسكرية  بإجراءات  اتبعه 
بعد  الطائرات  برصد  له  ما مسح  النطاق، 
قبل  باملنطقة،  حتيط  اليت  األجواء  دخوهلا 
نوعية  على  بناء  التصرف  طريقة  يقّرر  أن 
الطائرات اليت مل تكن من جيل واحد. لكن 
العدو كان واثقًا إىل حّد بعيد بأن الطائرات 

غري مسلحة وليست معّدة هلجوم عسكري.
العدو يقرأ جيدًا عقل حزب اهلل. لكنه خيطئ 
بأن  تقديرات  إىل  يستمع  عندما  أحيانًا 
احلزب مقّيد ألسباب، منها ما هو داخلي يف 
لبنان ومنها ما يتعلق بثمن املواجهة. ومع 
ذلك فإن »العاقلني« يف مؤسسات العدو 
يعرفون جيدًا أن خطوة حزب اهلل مّهد هلا علنًا 
قبل أسابيع، عندما حّدد األمني العام للحزب 
السيد حسن نصر اهلل الوجهة بالقول: »إن 
اهلدف هو منع العدو من املباشرة بنشاط 
كاريش،  حقل  من  والغاز  النفط  استخراج 
وعلى العدو أن ينتظر نتيجة املفاوضات. 
يف  العمل  من  ملنعه  القدرات  منلك  وحنن 
حقل كاريش، وكل إجراءات العدو لن تقدر 
أن  السفينة  وعلى  املنصات.  محاية  على 
ال تتورط يف العدوان على لبنان. ويكفي 
ما  تعرف  حتى  مسرّيات  فوقها  نرسل  أن 
لن  واملقاومة  عنه.  احلديث  جيري  الذي 
ثروات  نهب  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف 
مفتوحة  اخليارات  وكل  لبنان.  وكنز  لبنان 

ومطروحة أمامها ومن دون أي تردد«.
لكن سؤال العدو، وغريه يف لبنان واخلارج، 
كان حول التوقيت. وقد اتضح للجميع بأن 
اخلطوة جاءت يف سياق اجلولة األوىل من 
املفاوضات »اجلديدة« اليت قادها الوسيط 
لبنان  بني  هوكشتني  عاموس  األمريكي 
صلة  على  احلزب  وكان  االحتالل.  وكيان 
بني  تتنقل  اليت  الرسائل  بكل  تفصيلية 
بريوت وواشنطن وتل أبيب، كما أتيح له 
على  غربية،  جهات  من  مباشرة،  االستماع 
وكانت  العدو.  كيان  يف  املوقف  أجواء 
أن  وهي  إليه،  بالنسبة  واضحة  اخلالصة 
لبنان  إلجبار  أمريكي  بدعم  يناور  العدو 
وجد  بالتالي،  حقوقه.  عن  التنازل  على 
الفعلي  هدفها  خطوة  أمام  نفسه  احلزب 
الصراع  »تشكيل حدث تأسيسي مبا خص 
بنيا  وأمريكا  العدو  أن  خصوصًا  القائم، 
على  وخططهما  ومواقفهما  اسرتاتيجيتهما 
رمسيًا  مطّوق  اهلل  حزب  بأن  تقديرات 
وشعبيًا، وُيدفع دفعًا نتيجة الضغط الداخلي 
إىل االنكفاء واالبتعاد عن التأثري يف مسار 
املسريات  عملية  فإن  بالتالي،  التفاوض. 
التفاوضية  اجلوالت  يف  أواًل  بندًا  ستكون 

اجلديدة.
أن  إىل  اإلشارة  جيب  املوقف  ولتوضيح 
حزب اهلل يناقش اجلهات الرمسية حول ملف 
الرتسيم، لكنه ينبه دومًا إىل أن على لبنان 
التصرف من موقع أنه ميلك قوة قادرة على 
مواجهة التهديدات اإلسرائيلية واألمريكية. 
ويوضح ملن يهمه األمر بأن احلاجة األمريكية 
واألوروبية إىل الطاقة حتتاج إىل استقرار 
أن  البحر املتوسط، وهم يعرفون  يف كل 
أي مواجهة مع إسرائيل ستجعل مياه البحر 
املتوسط كلها يف حالة عدم أمان، وليس 
مبقدور أحد ضمان األمن ألي حترك مالحي 
مل  إسرائيل  وحتى  جتاري.  غري  أو  جتاري 
من  واثقة  أنها  لوال  بالسفينة  لتأتي  تكن 
بالتالي،  عسكرية.  تطورات  حصول  عدم 
فهي ال تريد الذهاب حنو مواجهة، ما يعين 

أنها جاهزة ضمنيًا للتنازل.

 املقاومة تدخل املفاوضات على طريقتها

  على لبنان إضافة بند واضح إىل املفاوضات 
بالسماح للشركات العاملية بالعمل يف كل الحقول 

اللبنانية حتى الحدود مع سوريا
املوقف  التزامها  املقاومة  أكدت  كذلك 
يف  االقتصادية  املناطق  لناحية  الرمسي 
البحر. لكنها قالت صراحة إنه يف حال ناور 
العدو وجلأ إىل االعتداء على حقوق لبنان، 
إجراءات  إىل  اللبنانية  الدولة  تبادر  ومل 
ردعية واضحة وفعالة، فهي ستبادر إىل 
ردود تتناسب مع االعتداءات اإلسرائيلية 

لوقفها وردعها وضمان حقوق لبنان.
اليت تسود مجاعة  أجواء اهلبل  وبعيدًا من 
لبنان،  يف  والسعودية  وإسرائيل  أمريكا 
داخل  القرار،  موقع  فإن كل من هم يف 
لبنان وخارجه، حتى  أو خارجه، يف  احلكم 
املقاومة تتصرف  أن  العدو، يعرف  داخل 
املتناسب،  بالرد  ستقوم  وهي  بواقعية 
ولن يتمّكن العدو من استدراجها إىل أي 
فخ ينصبه، وهي يف الوقت نفسه تتصرف 
يف مثل هذه احلاالت على أساس التقدير 

األسوأ.
حنن اآلن أمام جولة جديدة من املفاوضات 
اليت  اإلجيابية  فيما  أمريكية،  بوساطة 
وما  التفاوض  من  األخرية  اجلولة  محلتها 
»أن  يف  عمليًا  ينحصر  األمريكيون  نقله 
عن  اللبناني  بالتنازل  ترحب  إسرائيل 
إىل  للعودة  استعدادها  وتبدي   29 اخلط 
يلغي  ال  وهذا  الناقورة«.  مفاوضات 
بأن  إسرائيل  إقرار  بعدم  السلبية  األجوبة 
اخلط 23 هو خط نهائي، وبأن حقل قانا 
أن  إىل  إضافة  للبنان.  فيه  ما  بكل  يتبع 
بعد  يتطرقوا  مل  واألوروبيني  األمريكيني 
إىل حاجة لبنان الواضحة اللتزام اجملموعة 
العاملية  الشركات  مبباشرة  الدولية 
انتظار  وعدم  اللبنانية  احلقول  يف  العمل 
احلالة  هذه  يف  وأنه  الكربى،  التسويات 
ستلتزم املقاومة منع العدو من العمل قبل 
ضمان حقوق لبنان، ليس يف احلدود فقط 
بل يف مباشرة العمل على استخراج الطاقة 

من هذه املناطق.
يتم  أن  لبنان  اسرتاتيجية  تفرض  عمليًا، 
حقل  كامل  لبنان يف  حقوق  حسم  سريعًا 
قانا ويف تثبيت اخلط 23، بالتالي االنتقال 
فورًا إىل مرحلة تعديل جدول األعمال حبيث 
يكون هناك بند جديد واضح وجلي يقول 
تشمل،  أن  جيب  االتفاقيات  هذه  إن 
وبوضوح، حصول الشركات العاملية على 
تفويض دولي بالقدوم إىل لبنان واملباشرة 
باألعمال كما هي احلال يف اجلانب اآلخر، 
وأال يقتصر ذلك على هذه املنطقة، وإمنا 
إطالق حريات الشركات العاملية يف العمل 
يف كل احلقول اللبنانية املمتدة مشااًل حتى 

احلدود مع سوريا.
بقلق  التصرف  اللبنانيني  على  أن  يبقى 
القيادات  بعض  تصرفات  حيال  دائم 
ألسباب  األمريكيني  ختشى  اليت  اللبنانية 
خمتلفة. والتوازن مع هؤالء يقتضي إدراك 
يعرفان،  والعدو  واشنطن  بأن  اجلميع 
خيار  التوتر  خيار  أن  امللموس،  بالدليل 
جدي وليس تهديدًا يف اهلواء. مع اإلشارة 
عن  كان مسع  األمريكي  الوسيط  أن  إىل 
أن  لكنه تعامل معه خبفة، إىل  األمر  هذا 
اجلمهوري  القصر  االجتماع يف  خالل  مسع 
كالمًا أكثر وضوحًا ولو اتسم بديبلوماسية، 
وهو ما قاله نائب رئيس اجمللس الياس 
بوصعب هلوكشتني، بأنه يفرتض باجلانب 
األمريكي العمل على خلق »خط ساخن مع 
األمن  وحتديدًا  اللبنانية،  األمنية  اجلهات 
فشل  احتماالت  ملواجهة  اللبناني  العام 
املفاوضات وانتقال اجلميع إىل مرحلة قد 
تشهد تطورات غري سياسية«. وقد فهم 
واضحة  رسالة  أنه  على  األمر  األمريكيون 
تقول بأنه يف حال فشلت املفاوضات قد 

نكون مجيعًا أمام مواجهة من نوع آخر.
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يحيى دبوق
إرسال ثالث طائرات مسرّية غري مسلحة يف اجتاه 
فلسطني  مع  اللبنانية  احلدود  على  كاريش،  حقل 
احلدث  نهاية  مع  ينتهي  آنيًا  حدثًا  ليس  احملتلة، 
نّفذها  اليت  العمليات  من  أيًا  يشبه  وال  نفسه، 
حزب اهلل ضد العدو يف السنوات القليلة املاضية، 
سواء يف ما يتعلق بالدافع، أو بالظرف املرافق، أو 

بالغاية النهائية منه.
بيان  يف  وردت  كما  الرسالة«،  »وصلت  عبارة 
حزب اهلل الذي تبّنى فيه إرسال الطائرات الثالث، 
هو  وما  الرسالة،  هي  ما  لكن  التحليالت.  ختتصر 
موجبها، وإىل أين تريد أن تصل؟ أكثر من سؤال 
بات مطروحًا على طاولة البحث يف واشنطن وتل 

أبيب، عن أصل احلدث وعن رسائله.
من الواضح للجميع االرتقاء يف رسائل حزب اهلل، 
من املوقف السياسي املعلن واحلازم إىل خطوات 

عملية ولو باحلّد األدنى.
كذلك يبدو أن ما فرض هذه اخلطوة التصعيدية، 
برعاية  الرتسيم  مفاوضات  مسار  هو  احملدودة، 
أبيب  تل  باتت  والذي  األمريكي،  »الوسيط« 
وواشنطن فيه رهينتني للحسابات اخلاطئة وألطماع 
زادت عن حدها. وميكن التقدير أن مسار املفاوضات 
ونتائجها اآلنية، أو تلك اليت يدفع باجتاهها العدو 
و »الوسيط«، مل تعد تسمح حلزب اهلل باالمتناع عن 
إرسال رسائل حتذير، عملية هذه املرة، كي يكف 
احلسابات  عن  واألمريكي،  اإلسرائيلي  اجلانبان، 
خيارات  إىل   - تقود  بل   - تقود  قد  اليت  اخلاطئة 

متطرفة.
أما يف النتائج املباشرة لتسيري املسرّيات الثالث، 

فيمكن إيراد اآلتي:
سقف  ختفض  أن  اآلن  من  إسرائيل  على  أواًل، 
اطمئنانها املبين على توقع أن حزب اهلل لن جيرؤ 

على حتويل موقفه السياسي إىل خطوات عملية.
األزمة  أن  على  »الوسيط«  و  العدو  رهان  ثانيًا، 
املالية واالقتصادية عامل كابح وضاغط على حزب 

اهلل، بات متضعضعًا، إن مل يكن قد تبّدد.
التهديد  ثالثًا، بنّي تسيري املسريات عقم رسائل 
اليت أطلقها قادة العدو أخريًا ضد حزب اهلل ولبنان، 
وحتديدًا عن وزير األمن بين غانتس ورئيس أركان 
اجليش أفيف كوخايف، وهي تهديدات مل تؤثر يف 

قرار حزب اهلل، بل حّفزته أكثر للمبادرة.
ودفعه  لبنان  أزمات  استغالل  نظرية  تبديد  رابعًا، 
نظرية  وهي  عليه.  يعرض  شيء«  أي  »قبول  لـ 
»الوسيط« األمريكي اليت أعلنها جهارًا، ويبدو أنه 
عمد مبعية العدو إىل دفعها على طاولة املفاوضات، 

أو »طاولة الفرض« كما تريدها إسرائيل.
األمر، فإن مبادرة حزب اهلل من شأنها  وأيًا يكن 
أي  املفاوض،  اللبناني  الرمسي  املوقف  تعزيز 
موقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، علمًا 
أن معظم البقية يتمايلون لالنزياح إلرادة األمريكي. 
العدو  سيكون  هنا،  املثارة  النقاط  حمصلة  ويف 
معنيًا بأن يبحث جيدًا يف رسالة حزب اهلل: هناك 
سقوف ال ميكن القبول بها. فهل وصلت الرسالة؟ 

وكيف سيكون الرد عليها؟

رد فعل العدو
كما  اإلسرائيليني،  املسؤولني  لدى  الفعل  ردود 
اإلسرائيلي  املوقف  بتلخيص  تسمح  اخلرباء،  لدى 

على الشكل اآلتي:
على املستوى الرمسي جاء موقف وزير األمن مطابقًا 
البيد  يائري  اجلديد  احلكومة  رئيس  وقاله  عاد  ملا 
الذي مل يغرّي كثريًا من العبارات. فقد حذر اجلانبان 
أن  غانتس  واعترب  التفاوضي.  املسار  إرباك  من 
واالتفاق  املفاوضات  »يقّوض  املسرّيات  إرسال 
الذي يتبلور«، ما يؤكد حقيقة التوجه لفرض اإلرادة 
وإعطاء لبنان فتات الثروة الغازية، وهو التفسري 
أكثر معقولية من تفسري آخر قيل إنه يتعلق خبشية 
واملعنى  لذاتها.  املفاوضات  مسار  على  إسرائيل 
مقابل  رد  بدء  هي  املسرّيات  خطوة  استطرادًا: 
على خطة العدو و »الوسيط« لفرض حل بعيدًا من 

مصلحة لبنان.
أو  الرمسية  املواقف  من  يفهم  كما  العدو،  بات 
واملراسلني  اخلرباء  لسان  على  وردت  اليت  تلك 
وهي  متعددة،  عمالنية  خيارات  أمام  واملصادر، 
نتيجة  لبنان  يف  املباشر  الرد  سقف  حتت  كلها 
التعبريات  يف  يرد  وكما  التداعيات،  من  اخلشية 

 املقاومة تتجاوز رهان القيود وتفتح الباب على املفاجآت

العربية: »إسرائيل تدرك أنه يف مقابل حزب اهلل ال 
ميكن للجيش اإلسرائيلي الرد بشكل واضح وعلين 

ألن املسألة معقدة«.
بثالثة  املعقدة  غري  الرد  مروحة  اختصار  وميكن 

خيارات:
الالرد  لكن  ضرر.  أي  حيدث  مل  ألنه  الالرد  أواًل، 
اهلل  إىل تشجيع حماوالت مماثلة من حزب  سيؤدي 

يف املستقبل.
يف  اهلل  حلزب  التحتية  البنية  على  الرد.  ثانيًا، 
سوريا، وهو ما سيظهر أننا غري معنيني )خائفون( 

من املهامجة يف لبنان.
الرد  هذا  لكن  سيربانيًا،  الوعي«  »حرب  بـ  الرد: 
أيضًا سينظر إليه على أنه تعبري عن موقف إسرائيل 

ضعيف.
يف املواقف غري الرمسية، جتاذب املقاربة اجتاهان: 
على  عملت  اجليش  ماكينة  من  مدفوعة  تقارير 
»متجيد« قدرة االعرتاض، مقابل تقارير تساءلت عن 
اإلجناز. وفقًا لالجتاه األول، أظهرت إسرائيل قدرتها 
لالجتاه  وفقًا  املسرّيات.  اعرتاض  على  »الفائقة« 
الثاني، انتقادات واضحة للمقاربة األوىل والتضخيم 
فيها إذ إنهم »يف اجليش اإلسرائيلي يدركون جيدًا 
أنهم مل حيبطوا اليوم أي عملية، ألنه مل تكن هناك 
وألن  العربية(،   12 )القناة  عملية«  لتنفيذ  حماولة 
»حزب اهلل قال عرب املسرّيات إن يف إمكانه إرسال 
مسريات غري مفخخة، ولكن يف إمكانه أيضًا إرسال 
مسريات مفخخة تنفجر يف سفينة االستخراج عندما 
يبدأ العمل فيها، ولدى حزب اهلل قدرات أكرب بكثري 
من تلك اليت بدت باألمس، واليت هدفت إىل إرسال 
رسالة وحسب، من دون التسبب بأضرار« )يديعوت 

أحرونوت(.
على  األمريكي،  من  بإذن  اإلسرائيلي،  يقدم  هل 
عملياتية؟  أو  كانت سياسية  خطوات سلبية، سواء 
وقف  إىل  وإسرائيل(  )أمريكا  الطرفان  يندفع  هل 
العملية التفاوضية، علمًا أن موقفًا كهذا من شأنه 
دفع حزب اهلل لالرتقاء أكثر عملياتيًا، أم سيقدمان 
على تعديالت نسبية يف املقاربة التفاوضية؟ األسئلة 

مفتوحة، وكذلك األجوبة.
بالفعل  بدأت  محلة  اللبنانيني  تنتظر  املوازاة،  يف 
أمريكا  مجاعة  تقودها  املسرّيات،  عن  اإلعالن  فور 
يف لبنان، مبنية على فذلكة ممجوجة ضد املقاومة: 
اللبنانيني من ثروتهم عرب استثارة  حزب اهلل حيرم 
قلب  حماولة  وهي  املفاوضات.  ومنع  اإلسرائيلي 
حقائق وتشويه تكّرر نفسها ضد أي إجناز أو مقدمة 
العدو  اعتداءات  مواجهة  اهلل يف  حزب  إجناز حيققه 
ومحاية الثروات اللبنانية من أطماعه. وبداًل من أن 
تكون خطوة املسرّيات حدثًا يعزز املوقف اللبناني، 
يتحول لدى هؤالء إىل النقيض متامًا. علمًا أنه الدور 

الطبيعي والتقليدي املوكل أمريكيًا هلؤالء.
تبقى اإلشارة إىل أن إسرائيل تدعو مقابل التهديد 
التمسك  ضرورة  إىل  العملي،  واآلن  القولي، 
بالديبلوماسية، وتصف خطوة املسريات بالتقويضية 
للعملية التفاوضية واحللول التسووية. فال تهديدات 
إسرائيلية وال »فشخرات«، وهو األمر الالفت بقوة.

إىل  أبيب  تل  تدفع  عوامل  مجلة  إىل  ذلك  يعود 
االنكفاء التهديدي. فهي، إضافة إىل أنها ال تريد 
حزب  ضد  واسعة  مسلحة  مواجهة  األساس  يف 
اهلل، أو حمدودة من شأنها أن تتحول إىل واسعة، 
معنية أكثر يف مرحلة ما بعد الغاز والنفط وانتشار 
املنشآت يف عرض البحر، بأن ال تتسبب بأي ضرر 
للبنية التحتية، فوق املاء وحتتها، لغازها ونفطها، 
البحر  يف  والتخزين  والنقل  االستخراج  يشمل  مبا 
والرب، وهي نقطة ضعف إسرائيلية إضافية يبدو من 
الصعب الدفاع عنها يف زمن احلروب، ورمبا أيضًا 

لدى العمليات املركزة املضادة من اخلارج.
األمان  بيئة  تتضرر  ال  بأن  معنية  إسرائيل  أيضًا، 
ملنشآت الطاقة وبنيتها التحتية، وأن ال تكون حماًل 
للتهديد والسجال حوله، وهو سجال سيتسبب بأضرار 
غري حمصورة، من بينها أن الشركات صاحبة االمتياز 
ستعاني من أكالف كبرية جدًا لتأمني املنشآت، وهي 
أو جعل  االستثمار وهروبه  إبعاد  أكالف من شأنها 
شروطه صعبة على إسرائيل. ناهيك عن أن ضعف 
عامل الثقة الذي يتغّذى حتى من اإلشاعات، يثقل 
على إسرائيل وعلى الشركات، اليت ستواجه ضغط 
شركات التأمني العاملية وصواًل إىل حد وقف التأمني 

نفسه، ما يعين، عمليًا، وقف عمل املنشآت.
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“ I extend my warmest wishes to all in the Arabic community 
for  a safe and Eid Adha,  shared with loved ones.

May the New Year bring you fortune, happiness and success”.

»أتـقدم بالـتهنئة من الـجالية الـعربية بـمناسبة عـيد األضحى 
املبارك، مـتمنيا لها عيدًا سـالم على أمـل أن تـحمل هذه املناسبة 

 السعيدة الـصحة والـسعادة والـنجاح للـجميع«.
وكـل عـيد وأنـتم بـخري

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road  - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873

W :www.chrisbowen.net

Authorised by Chris Bowen MP, ALP, Fairfield West.
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إعــالنات

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

 2022 تــموز   9 Saturday 9 July 2022الـسبت 

Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  
Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  
www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

Eid Al Adha is an important 
celebration of love and sacrifice. On 
this day,  I extend my warmest wishes 
for a happy and prosperous Eid.

MEMBER FOR WATSON
TONY BURKE MP
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إعــالنات

P: 9718 1234, F: 9787 1999, E:  Canterbury@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Sophie Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements.

عيد األضحى
هو ذكرى 
استعداد 
إبراهيم 

للتضحية بابنه 
يف سبيل اهلل ..

أمتنى للجاليات 
املسلمة دوام 

النائب صويف كوتسيس تهنئ 
املسلمني بعيد األضحى

Sophie Cotsis MP
Member for Canterbury

عـيد مـبارك
الصحة والسالم والسعادة.
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Wishing you and your 
family blessings on the 

occasion of Eid al-Adha.

Phone: (02) 9737 8822   Email: auburn@parliament.nsw.gov.au 
Address: Mezzanine Level 92, Parramatta Road Lidcombe

ADVERTISEMENT

Lynda Voltz MP
Member for Auburn

Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

Eid 
Mubarak

رئـاسة االعـالم الـعربي - اسـرتاليا وسـواقي كـروب واإلذاعـة 
الـعربية 2000FM تـهنئ الـجالية الـعربية عـامة 

واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول عـيد األضحى املـبارك 
وتتـمنى للـجميع عـيدا مليئا بالصحة واحملبة والسالم..

عــيد مــبارك على اجلميع
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اعــالن
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 3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807 129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737

تشـكيلة واسـعة من الـحلويات بهذه 
املناسبة السعيدة

نؤمـن طلـبات 
كـافة املـناسبات
 نـكهة شـهية - مـعاملة 

جـيدة - خـدمة سـريعة  
نـظافة تامة

يتقدم ملك احللويات بأحر التهاني من اجلالية 
االسالمية خاصة والعربية عامة مبناسبة عيد األضـحى 

املـبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات.
عيد مبارك
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Wishing you,
your family and
the wider
community
health and
prosperity

Happy
Eid Al Adha

linda.burney.mp@aph.gov.au
(02) 95871555
SUITE 203/13A MONTGOMERY STREET
KOGARAH NSW 2217

Authorised by L.Burney, ALP, 203/13A Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

Wishing you and your family an

EID AL ADHA
MUBARAK

Authorised by Andrew Charlton, ALP, 1/25 Smith Street Parramatta NSW 2150.

ADVERTISEMENT

 1/25 Smith Street, Parramatta 2150
 PO Box 395, Parramatta NSW 2124

 (02) 9689 1455
 Andrew.Charlton.MP@aph.gov.au

Andrew Charlton MP
MEMBER FOR PARRAMATTA 

 
 
 
 
 

 
MESSAGE FROM CHRIS MINNS MP 

NSW LABOR LEADER 
ON THE OCCASION OF 

EID AL-ADHA 2022 
 
Eid Mubarak! 
 
I am pleased to join with the Muslim community in New South Wales and around the 
world to mark the end of the Hajj and to celebrate Eid al‑Adha. 
 
Eid al-Adha is a significant religious occasion that encourages reflection on the 
lessons of sacrifice.  
 
It is a time when the Islamic tradition of offering charity and compassion to those in 
need is brought to the fore. 
 
For several years now the public health crisis has made it difficult for families and 
friends to come together to celebrate festivals such as Eid al-Adha.  
 
So I hope this year the Muslim Australian community can again join in prayer, share a 
meal, gather together and enjoy each other’s company. 
 
On behalf of NSW Labor, I offer my best wishes to everyone celebrating Eid al-Adha. 
 
Yours sincerely 
 
 

 
 
Chris Minns MP 
NSW Labor Leader  

نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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شــعر

رح وّدي عا جـناح الـطري

بقلم  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

رح وّدي عا جناح الطري 
حيب وعطفي وسالمي 
حابب صبحكم باخلري 
يا حبابي ويا خالني 

انشاهلل بتبقوا بصحة وخري 
بقوة ربي الفوقاني 

بوضع الصاير ما يف غري 
ناخذ منو عالمة 

كل الناس حتب الناس 
يعيشوا حبب وشهامة 

شو بينفع وضع اإلفالس
تعيشوا حبرب االجرامي 

وطّنا وضعو حساس 
ما بتنفعنا الندامة 

يف عنا جيش وحّراس 
وكرتوا أهل الزعامة
حننا الكنا أول ناس

صرنا منشي خَليفاني 
احنبست يف الصدر األنفاس

وعم نربم عا  احلرامي
جّوعنا أمحد ولياس  
تا صرنا بعامل تاني

ما عّنا عدل وأساس 
كل واحد عم بيعاني  

تا احلالة صارت أفالس
وجوه العامل غضباني 

شفنا شعوب جناس جناس
خربوا جنة عمراني 

كيف بدنا نرفع هالراس 
يا ويلك يا لبناني 

ذّلوا  العامل افتقروا الناس
وعاشوا  بغضب رباني  
 بضاعة سعرا ما بينداس

بتحرق ايد الطفرانة  
 باعوا بيوتن واالساس
العيشة صارت تلفاني 

صار بدنا سرتة وحّراس 
حتى نعيش بأماني

بطلب من اهلل وبقول  
حتى اهلل يشفينا 

وتعود علينا السالمة 

بـييت الكـبري
بييت كبري

له عشرة أبواب
باب للطاعة والوالء

وباب للغربة
لألمل املربح

من زمحة االشتياق
وباب ثالثة

السراري واحالمي
للغائب احلاضر

واهلامي
وعند الباب هذه

ترقد نبضات القلب
غفت على ترنيمة احلرمان

صرخت من مللي
ومتنيت املعجزة بعد املعجزة

عفوا واحدة تكفي
لرتميم املاضي

واحلاضر
وبابي األخرى

لو تعلمون ما خلفها
لكففتم عن السؤال

وعما حصل عند تغيري عنواني
من قيل وقال

وباب وباب
وبعدها باب

للصمت
حتفظ تاريخ ميالدي
حمافظة على سري

بأنك وجودي وكياني
لن أخاف مهما عصفت

بي األشواق
ولن اجزع

فكلنا يف العشق رفاق
والباب الكبري

التاريخ
هلوالكو والتتار

لكتب قرأتها عن بابل
والنهرين

بتكرار
كتَب عن صبيٍة صغريٍة

سبية على مر الزمان
تلتصق الشمس كوجنتيها

حتتضن كل اآلهلة
لتختصر دروب الضياع
ال غريها يكتب التاريخ

ال غريها يدق الباب
منقوشة على ابوابي

مكتوبة يف كل دفاتري
قابعة خلف كل ابوابي

وكل اسواري

الدكتورة  خولة الزبيدي

 2022 تــموز   9 Saturday 9 July 2022الـسبت 

يف األبيض املفضي إىل ملكوت أغنيٍة
يرفرف يف جهات العارفني رأيتها

يف غامض الّشعر الذي
فتح القصيدة باجتاه الكشف واستثنى قوايف الّتيه من 
سردّية األحالم واستبقى صالة  الّريِح يف الورق احملرب 

بالغمام  رأيتها
من ثقب ناٍي ينتهي باملطلق الوترّي يف قوس الّسماء 

رأيتها..
ليمونًة يف بال غصن شارٍد عن هيئة اللغة العنينة حني 

قّشرها  السؤاُل وراح يرشح حامٌض حلو احلواِر
رأيتها..

تعلو على غيِم الّسؤال
إىل فضاٍء فاض من كأس األساطري البعيدة  كي حتّدَد 

شرفًة
للّروح  أجبدها الّتأّمُل
هل رأيِت األرض ؟

قالت حتت منسوِب القصيدِة
واختلْت بالّشمِس تسحب ما تناقَض

من تفاعيِل األلوهة  حنو شرفتها
لتتلو سورة الكشف املشاكِس

للّسواد
رأيتها انتصرت على قمِر اجملاز

وما تساقَط من جنوٍم فوق
كّراِس الّسنابِل أبدعْت كّل
املالمِح يف جمّراِت الّرؤى

الوزن يعلو فوق أقداِم اخلياِل
ختّيلْت قارورًة للخمِر تنمو

فوق مائدة الكواكِب
طرّيْت كأسًا إىل جهة الفراِغ

تعاين املعنى بقاموس الّسراِب
وهندسْت لغة احتماالت الّطقوِس

وأيقظت حربًا تنامى  من رحيِق
الباطن املخزون يف أبِد الّطفولِة

واحلنني حبيبيت أزٌل ملوسيقى
اخلالصِ  حبيبيت يف الالنهاياِت

اتصاٌل غري منقطع احلواس
حبيبيت إيقاع هذا القلب .. لو ...

لو أّن للتأويل مفتاح الّتنّهِد
والّتشّكِل يف رئات الضوء الخرتُت
الّذهول بدايًة للوقِت عنَد حدودها

لكّن تذكرة الغناِء مسافٌة
للمطلِق الّسكران حتت حفيفها
ضحك املدى واختارني للوجهة
الّزرقاِء ماباُل املسافِة أطلقْت

هذا الّدوار
حبيبيت فتحْت محائمها القصيدُة  فاهدلي ما شئت من 
حرٍب مساوّي املسافة بني قليب واهلديل مواطٌن خلطابك 

العشيّب يف جسد املرايا
ال حياة  لفكرٍة صفراء  تدنو

من ختوِم األغنية..
محمد عامر األحمد   - سورية

مـلكوت أغـنية
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تـتمات

رئيس الوزراء الربيطاني يقدم ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلن رئيس احلكومة الربيطانية  بوريس جونسون ، لرئيس جلنة املقاعد 
اخللفية حلزب احملافظني ، »أنين قررت أنه من مصلحة احلزب والبالد 

تقديم استقاليت«.
أمس  ووصلت،  الثالثاء  منذ  احلكومة  من  االستقاالت  موجة  وبدأت 
األول، إىل أكثر من 55 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، احتجاجًا 
على عدم تنحي جونسون، على خلفية سلسلة الفضائح اليت تالحقه 

يف األسابيع األخرية.
وتأتي االستقاالت يف وقت حرج جلونسون الذي يواجه منذ أسابيع 
إثر  منصبه،  من  باالستقالة  حزبه  نواب  داخل  من  متزايدة  مطالبات 
يف  الوزراء  رئاسة  مبقر  أقيمت  حفالت  يف  مشاركته  عن  الكشف 
اليت كانت مفروضة يف  العام  اإلغالق  إبان فرتة  داونينغ سرتيت، 

البالد عام 2020، إثر تفشي وباء  كورونا .

إسرائيل حتّرض على ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والطاقة  األمن  ووزيري  البيد،  يائري  اجلديد  احلكومة  رئيس  رأسهم 
بين غانتس وكارين اهلرار، الذين شنوا محلة حتريض ضد حزب اهلل 

وصلت أصداؤها إىل أوروبا.
اإلسرائيليون  املسؤولون  اليت يشنها  التحريض  مع محلة  وبالتزامن 
مل  املسريات  إسقاط  أّن  إسرائيلية  تقارير  كشفت  اهلل،  حزب  ضد 
إاّل بعد استخدام صواريخ »باراك« من على منت سفينة  يتم بنجاح 
و«األف   »35 »األف  طائرات  فشل  بعد  وذلك  البحر،  لسالح  تابعة 
16« يف تنفيذ املهمة، وذلك على الرغم من أّن املسريات هي هدف 
سهل االعرتاض، وفقًا جلهات يف اجليش اإلسرائيلي، بينما »التهديد 

املصريي« هو صاروخ »ياخونت«.
البيد محرضًا على حزب اهلل: يـُهدد استقرار لبنان

العاصمة  زيارته  البيد  يائري  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  استغل 
للقيام حبملة حتريض ضد  الثالثاء املاضي،  باريس، يوم  الفرنسية 
حزب اهلل، حيث قال بعد أن التقى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
إّن »طائرات من دون طيار حاولت االعتداء على منصة غاز إسرائيلية 
على مقربة من السواحل اللبنانية«، مضيفًا أّن »اجلهة اليت أرسلتها 
هي حزب اهلل الذي ُيهدد استقرار لبنان، وينتهك سيادته، ويدفعه 
حنو تصعيد خطري مع إسرائيل وسيمس باملصاحل الوطنية اللبنانية«.

أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  »إسرائيل  بأّن  اهلل  حزب  البيد  وهّدد 
االعتداءات املتكررة«، الفتًا إىل أّن »حزب اهلل خيّزن يف لبنان أكثر 
من مائة ألف صاروخ موجهة حنو إسرائيل، وحياول أن ُيشغل ضد 

إسرائيل صواريخ وطائرات من دون طيار«.
»قّدمنا  قال البيد:  ماكرون،  لقائه  بعد  الصحافيني  مع  ويف حديث 
موادًا استخباراتية عن حزب اهلل تتعلق بفرنسا«، كاشفًا أن »إسرائيل 

ستتعاون مع فرنسا من أجل منع هجمات أخرى على كاريش«.
وكان البيد قال قبيل سفره إىل فرنسا: »سنناقش بالطبع ما حدث 
يف الفرتة األخرية مقابل السواحل اللبنانية. حصلت هجمات متكررة 
على منصات غاز إسرائيلية. إسرائيل لن توافق على هذا النوع من 
اهلجمات على سيادتها، وكل من فعل ذلك جيب أن يعلم أّنه خياطر 
بشكل غري ضروري بسالمته. جيب على حكومة لبنان أن تكبح حزب اهلل 

يف مواجهة هذه اهلجمات، أو علينا )حنن( القيام بذلك«.
إجياز  يف  املستوى  رفيع  إسرائيلي  موظف  كشف  الزيارة،  وبشأن 
حكومة  إىل  رسالة  نقل  ماكرون  من  سيطلب  البيد  أّن  للصحافيني 
لبنان مفادها أّن »حزب اهلل يلعب بالنار، وهو يشكل خطرًا على قدرة 
لبنان يف التوّصل إىل اتفاق حلل اخلالف حول احلدود البحرية وحقول 

الغاز«.
استخبارية  موادًا  سيعرض  »البيد  أّن  اإلسرائيلي  املوظف  وأضاف 

جديدة توضح كيف أّن حزب اهلل يعّرض سالمة لبنان وأمنه للخطر«.
أوروبا يف دائرة االستهداف!

املسؤول اإلسرائيلي نفسه كشف أيضًا أّن »البيد سيقول ملاكرون 
أّن املنصة مهمة الستخراج غاز ُيستخدم ليس فقط يف إسرائيل، بل 
أزمة  للمساعدة يف مواجهة  أوروبا  الغاز إىل  إمكانية تصدير  سيزيد 

الطاقة«.
ويف هذا السياق، كشفت تقارير إسرائيلية أّن مسؤولني إسرائيليني 
قالوا ملسؤولني أوروبيني إّن »حزب اهلل حني يهاجم كاريش، هو يف 

الواقع يهدد التزويد ألوروبا أيضًا«.
وأفادت »القناة 13« اإلسرائيلية بأّن »اخلطاب الذي حتاول إسرائيل 
أمنية وتهديد أمين بل عن  أّن احلديث ال يدور عن حادثة  قوله هو 
تهديد خاص بالطاقة، وليس فقط تهديد خاص بالطاقة على إسرائيل، 

بل تهديد خاص بالطاقة عامليًا«.
وأضافت »القناة 13« أّن »إسرائيل لديها اتفاقات مع مصر واالحتاد 
تبدأ  أن  يفرتض  اليت  كاريش  منصة  من  غاز  تزويد  على  األوروبي 
العمل يف شهر أيلول املقبل، وهذه االتفاقات تعتمد على بدء العمل 
إسرائيليني  مسؤولني  بني  هاتفية  حمادثات  جرت  وقد  أيلول،  يف 
على  أّن  هي  بها  بعثوا  اليت  والرسالة  كبار،  أوروبيني  ومسؤولني 
األوروبيني أن ال جيلسوا على اجلدار، فالضرر ليس فقط على قطاع 
الطاقة اإلسرائيلي، فحني يهاجم حزب اهلل منصة كاريش فهو يف 

الواقع يهدد التزويد ألوروبا أيضًا«.
غانتس: »إسرائيل« سرتد بقوة على كل من يحاول اإلضرار بها

التحريض ضد حزب اهلل مل يقتصر على رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 
إذ انضم إليه وزير األمن بين غانتس الذي قال أثناء مشاركته يف 
قوات  اعرتضت  عدة،  أيام  »قبل  إّنه  اليونان،  اقتصادي يف  مؤمتر 

منصة  منطقة  حنو  ُأطلقت  مسرية  طائرات   3 اإلسرائيلي  اجليش 
كاريش، املوجودة يف املياه اإلقليمية التابعة إلسرائيل، بهدف عرقلة 
املفاوضات اليت جتري حول احلدود البحرية بني إسرائيل ولبنان. هذه 
العملية هي قبل كل شيء ضد املواطنني اللبنانيني، الذي يرزحون 

حتت صعوبات اقتصادية«.
فيها، قد  اليت ال جدوى  اهلل،  »عمليات حزب  أّن  من  غانتس  وحّذر 
تؤدي إىل سوء تقدير وتقويض لالستقرار«، مضيفًا أّن »حماولة حزب 

اهلل تظهر أّنهم ال يرون بشكل صحيح الواقع يف املنطقة«.
وهدد غانتس حزب اهلل بالقول إّن »إسرائيل تراقب كل ما حيدث يف 
حميطها، وسرتد بقوة على كل من حياول اإلضرار مبواطنيها وببنيتها 

التحتية«.
امُلسريات ُأسقطت بعد محاولتني فاشلتني

اإلسرائيليون  املسؤولون  يشنها  اليت  التحريض  محلة  مع  بالتزامن 
ضد حزب اهلل، كشف موقع »القناة 12« يف التلفزيون اإلسرائيلي 
أّن »جناح إسرائيل بإسقاط املسريات اليت أطلقها حزب اهلل حنو حقل 
كاريش، يوم السبت املاضي، حصل بعد أن استدعيت خالل احلدث 
طائرات أف 35 أقلعت من قاعدة نفاتيم، إاّل أنها فشلت يف إسقاط 
وإطالق  املسريات  إحدى  على  اإلطباق  يف  جناحها  رغم  املسريات، 

صاروخ حنوها، لكن عملية االعرتاض مل تنجح«.
من  ُأسقطت  املسرية  الطائرة  األمر،  نهاية  »يف  أّنه  أضاف  املوقع 
قبل طائرة أف 16 اليت وجدت هي أيضًا صعوبًة يف إسقاط باقي 
املسريات، اليت تقرر اعرتاضها بواسطة صواريخ باراك، ُأطلقت من 
على منت سفينة صواريخ التابعة لسالح البحر يف اجليش اإلسرائيلي«. 
ولفت املوقع إىل أّن سالح اجلو اإلسرائيلي »حُيقق يف مالءمة الطائرات 

وأسلحتها هلذه املهمة«.
موقع  يف  العسكرية  الشؤون  معلق  كشف  صلة،  ذي  سياق  ويف 
اإلسرائيلي  اجليش  جهات يف  أّن  بوحبوط،  أمري  اإلخباري،  »وااله« 
أوضحت أّن »املسريات هدف سهل االعرتاض لبطء حركتها يف اجلو، 
ياخونت  صاروخ  هو  مواجهته  ينبغي  الذي  املصريي  التهديد  وأّن 

املتطّور الذي ميتلكه حزب اهلل«.
بدوره، قال معلق الشؤون العسكرية يف صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
أليكس فيشمان، إّنهم يف قيادة سالح اجلو ال بد أّنهم طرحوا أسئلة 

أكثر تعقيدًا، منها:
معًا، فهل  آٍن  أو 30 مسرية يف  بل 20   3 لو مل تكن هذه  ماذا   -

ستكون النتائج مشابهة؟ 
- ماذا لو كان حزب اهلل يستخدم سالحًا أكثر ذكاًء بقليل، هل »باراك 

1« سيكون كافيًا؟ 
- ملاذا مل يتم االعرتاض بوسائل التشويش التكنولوجية؟

الرئيس عون تبلـّغ ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

واعرب الرئيس عون عن ارتياحه ملا »آلت اليه األمور اخريًا بالنسبة 
اىل موضوع التدقيق احملاسيب اجلنائي، مع بداية عمل فريق شركة 
األول يف  أمس  ظهر  بعد  استقباله  خالل  واكد  ومارسال«.  الفاريز 
يوسف  االعمال  حكومة تصريف  املال يف  وزير  بعبدا، حبضور  قصر 
خليل، ومفوض احلكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم، 
والسيد دانيال، والوزير السابق سليم جريصاتي واملدير العام لرئاسة 
اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري، ان »اللبنة األوىل من مسار اإلصالح 
الذي اصر عليه الكثر من سنتني و3 اشهر، قد وضعت، ما يعين ان 
املسرية اإلصالحية لن تتوقف بعد اليوم، وان املساءلة سوف حتصل 

على املستويات كافة«.
ومت خالل اللقاء، عرض املراحل اليت قطعتها مسألة تقديم امللفات 
واملستندات املطلوبة للشركة اليت تسمح هلا بالقيام بعملها التدقيقي، 
وشدد رئيس اجلمهورية على ان متسكه بهذه املسألة امنا ينطلق من 
االموال  عن  املسؤولية  والعدالة يف حتديد  احلق  احقاق  على  حرصه 
اليت مت حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة يف 
هذا املوضوع حبق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر يف تفاقم االزمة 

املالية واالقتصادية على مدى اكثر من سنتني.
وابدى الرئيس عون اطمئنانه اىل ان »مسرية اإلصالح قد انطلقت 
فعليًا ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان املوضوع اخذ وقتا اكثر مما جيب 
بفعل العراقيل املصطنعة، اال انه يف النهاية وصلت األمور اىل حيث 

جيب ان تكون«.
القضاء الفرنسي يتهم

لثالثة أشخاص يف  االتهام  الفرنسي  القضاء  آخر، وجه  على صعيد 
حزيران لالشتباه يف حماولتهم رشوة قضاة لبنانيني يف أحد ملفات 
التحقيق يف قضية التمويل اللييب املفرتض حلملة نيكوال ساركوزي 
امللف  من  قريب  مصدر  ذكر  كما   ،2007 عام  فرنسا   الرئاسية يف 

لوكالة »فرانس برس«.
الشخص األول هو أرنو دو ال فيلربون الذي يعمل يف قطاع اإلعالن 
ووجه اليه االتهام يف 8 حزيران. واآلخران هما ليزا هـ. ، املساعدة 
السابقة لنويل دوبو، الطرف الرئيسي يف القضية، ورجل األعمال بيار 
رينو املتهمان على التوالي يف 10 و 15 حزيران، كما كشف موقع 

»ميديابار« االلكرتوني اإلخباري.
»فساد  غايتها  أشرار«  عصابة  يف  باملشاركة   « متهمون  والثالثة 

عاملني أجانب يف القضاء«.
 2021 ومنتصف   2020 نهاية  بني  حاولوا  أنهم  القضاء يف  ويشتبه 
إىل  »تسليمها  يتم  حتى  لبنانيني«  »لوسطاء  ودفعها  أموال«  »مجع 
ذلك،  من  واهلدف  لبنان«.  قضائية يف  مناصب  يشغلون  أشخاص 
حبسب قضاة التحقيق، »عقد لقاءات مع هنيبعل القذايف جنل معمر 
اللبناني( زياد  القذايف، ثم االفراج عنه وسجن )الوسيط الفرنسي 

تقي الدين«.
هذه  كانت  إذا  عما  القضاة  يتساءل  القذايف،  بنجل  يتعلق  وفيما 
على  احلصول  إىل  تهدف  سراحه  إلطالق   - فشلت  اليت   - احملاولة 
املشتبه   ،)2012-2007( السابق  الفرنسي  الرئيس  لتربئة  عناصر 

بتلقيه أموااًل ليبية لتمويل محلته االنتخابية عام 2007.
واشار القضاة إىل أن ساركوزي »من احملتمل أن يكون مهتًما بنتيجة 

هذه االجراءات« املتعلقة بأسرة القذايف.
ولطاملا اتهم تقي الدين ساركوزي بتلقي أموال حلملته الرئاسية من 
الزعيم اللييب معمر القذايف، قبل أن يرتاجع عن اتهاماته يف نهاية 

عام 2020.
أرنو دو ال فيلربون وليزا هـ. وبيري رينو  ويربز يف القضية كذلك 
لتورطهم يف هذه القضية بتهمة »التأثري على الشهود« و »االنتماء 
أنهم عملوا  احتيال«، ويشتبه يف  إىل عصابة أشرار الرتكاب عملية 
على أن يكف زياد تقي الدين عن اتهام نيكوال ساركوزي لقاء »وعود 

مالية«.
ومن بني املتهمني اآلخرين يف هذه القضية الوسيط، نويل دوبو، 
املشاهري  صحافة  جمال  يف  البارزة  الشخصية  مارشان  وميشيل 

بفرنسا.
وأثناء استجوابهما، أقر كل من أرنو دو ال فيلربون وليزا هـ.أرنو دو 
ال فيلربون وليزا هـ. بوجود »أخطاء« يف التقييم ارُتكبت »حتت تأثري« 

نويل دوبو الذي كان خيدعهما بانتظام.
وقال بيري رينو أن نويل دوبو »تالعب باجلميع«.

واوضح مصدر قضائي لوكالة »فرانس برس« إن الرقابة القضائية 
الشخص  متوز ووضع  من  األول  اجلمعة يف  ألغيت  دوبو  نويل  على 
املعين رهن التوقيف االحرتازي، مؤكدا بذلك املعلومات اليت اوردها 

موقع »ميديابار«.
وال  »بريء  موكلها  إن  رينو،  بيري  غروزمان، حمامية  وقالت سوزانا 

عالقة له بالتهم املوجهة اليه«.
بريم

لرواتب  سالمة  حتويل  بريم  مصطفى  العمل  وزير  انتقد  ذلك،  اىل 
القضاة على سعر 8000 لرية، مستغربا اإلنتقائية يف إنصاف قطاع 
وجتاهل قطاعات اخرى، وذلك يف  بيان صدر عنه وجاء فيه: »قرأنا 
رواتب  يتم حتويل  بأن  لبنان  حاكم مصرف  األخبار طلب  بعض  يف 
أن يشري إىل  العمل  إزاء ذلك يهم وزير  القضاة على 8000 لرية، 

مايلي: 
منطق  وهذا  للقضاة  املالية  الوضعية  تصحيح  يف  مبدئي  تأييد   -1

وحق .
بعض  بها  يتصرف  اليت  بالكيفية  نتفاجأ  نفسه  الوقت  لكن يف   -2
املسؤولني وحتديدا احلاكم، إذ فجأة تغيب فكرة خطورة ضخ األموال 
إطار  يف  نسمعها  اليت  احلجج  وهي  النقدية  الكتلة  يف  والتضخم 

مطالباتنا املتكررة  حلقوق املوظفني.
حماولة  واإلرجتالية يف  املدروسة  غري  اإلنتقائية  إدارة  نستغرب   -3
إنصاف قطاع أو مرفق وجتاهل قطاعات اخرى، ويف احلالتني تغيب 

الرؤية الصحيحة والعلمية.
4- نسعى مع غرينا من معنيني )بعض الوزراء ورؤساء اجهزة رقابية 
وموظفني وغريهم ..( جبهد وتعب وعناية وتقديم إقرتاحات متوقعني 
أن تتم اإلستجابة بشكل منطقي ومتفهمني مسبقا حالة الدولة ماليا 
ومتحفظني عن إضراب مفتوح )ونشدد على عبارة املفتوح دون سائر 
وتتعطل  الناس  مصاحل  تتضرر  ال  كي  املشروعة(  الضغط  وسائل 
املرافق العامة ، فننام على تعب وأمل بالتصحيح لنستيقظ فجأة أن 
حال خيرج من مكان ما لريكز على قطاع آخر )وإن كان ذلك حقا له 

طبعا ( ويف ذلك فوضى يف إدارة األزمات .
ألسباب  امللف  هذا  عن  التنحي  رغم  البيان،  هذا  نصدر  إذ  إننا   -5
باتت معروفة إال من باب » اللهم إشهد أني بلغت »، ندعو إىل إدارة 
صحيحة لألزمة جتمع بني العلمية واإلنصاف للموظفني يف القطاع العام 
مبختلف مسمياتهم  بالتوازي مع تسيري مصاحل الناس واملرافق العامة 
املوظف  بني  املصلحة  تعاكس  وجتنب  الدولة  واردات  وعدم ضرب 

وناسه«.
بوتني: روسيا مل تبدأ بعد ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الوقت نفسه، إىل »أننا ال نرفض مفاوضات السالم. لكن على الذين 
يرفضونها أن يعلموا بأنه كلما طال رفضهم هذا، بات التفاوض معنا 

أكثر صعوبة بالنسبة إليهم«.
يف  اجلارية  العسكرية  العمليات  حجم  عن  متحدثًا  بوتني،  وأوضح 
أوكرانيا باملقارنة مع القدرات العسكرية الروسية: »مل نبدأ أّي شيء 
حتى اآلن«، مؤكدًا أّن »الغرب يبدو مستعدًا بالفعل للقتال حتى آخر 

أوكراني«، واصفًا األمر بأّنه »مأساة للشعب األوكراني«.
القتالية  قدراتها  ترتاجع  روسيا  أّن  يعتقد  من  إىل  بوتني  وتوّجه 
الذين  »أولئك  إن  قائاًل  أوكرانيا،  استنزافها يف  ويتّم  الوقت،  مع 
يعتقدون أّن روسيا استنفدت بالفعل قدراتها وسط الصراع، نسمع 
اليوم أنهم يريدوننا أن ُنهَزم يف ساحة املعركة، حسنًا.. ماذا ميكن 

أن أقول؟ دعهم حياولوا«.
يأتي كالم بوتني بعد أن سّرع األمريكيون واألوروبيون وترية تسليم 

األسلحة إىل القوات األوكرانية.
وألقى الرئيس بوتني اللوم بشأن الصراع اجلاري يف أوكرانيا على 
»جهود  أّن  مؤكدًا  املتحدة،  الواليات  بقيادة  األطلسي،  حلف مشال 

روسيا املستمرة إلنشاء نظام أمين دولي عادل تعّرضت للتهديد«.
الدفاع  جمال  يف  معًا  العمل  مبادرات  رفض  »مّت  بوتني:  وقال 
التحذيرات بشأن عدم قبول توسع حلف  مّت جتاهل  الصاروخي، كما 

»الناتو«، وخصوصًا على حساب اجلمهوريات السوفياتية السابقة«.
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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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ثــقافة
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األجانب الرسامني  ولوحات  القبطية  املصادر  يف  مصر  يف  املسيح  املقدسة:  العائلة  رحلة   

هذا املكان دير العذراء مريم فوق 
املسيحية  يف  حجري  مذبح  أول 
ووفقا  احملرق«،  »دير  ويسمى 
للمصادر القبطية، أقامت العائلة 
املقدسة هناك ما يزيد على ستة 

أشهر.
اختلف املؤرخون يف حتديد املدة 
املقدسة  العائلة  قضتها  اليت 
التقليد  أن  بيد  بدقة،  مصر  يف 
على  تزيد  مبدة  حيددها  القبطي 
جرجس  ويقول  سنوات،  ثالث 
دراسته  يف  جرجس،  داود 
»أضواء جديدة على رحلة العائلة 
ملف  املنشورة ضمن  املقدسة«، 
خاص عن هروب العائلة املقدسة 
أسبوع  ضمن  مصر  أرض  إىل 
القبطيات التاسع عام 1999، إن 
بطريرك   23 الـ  ثاؤفيلس،  البابا 

سنوات و7 شهور و7 أيام«.
وعن رحلة عودة ومغادرة العائلة املقدسة أرض مصر تقول »دائرة 
إن  مصر«،  إىل  »اهلروب  مادة  اإلجنليزية، يف  القبطية«  املعارف 
العائلة رمبا سلكت يف طريق العودة، على أرجح التقديرات، »نفس 
تلقى  أن  بعد  مصر«،  إىل  اجمليء  رحلة  يف  سلكته  الذي  املسار 
القديس يوسف أمرا إهليا سجله إجنيل القديس متى نصه: »فلما 
مات هريودس، إذا مالك الرب قد ظهر يف حلم ليوسف يف مصر، 
قائال قم وخذ الصيب وأمه واذهب إىل أرض إسرائيل، ألنه قد مات 

الذين كانوا يطلبون نفس الصيب« )مت 2 : 20-19(.
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثالث،  شنودة  البابا  أن  بيد 
املرقسية السابق، يرى يف مقاله »رحلة العائلة املقدسة يف مصر«، 
املنشور يف كتاب جملة معهد الدراسات القبطية، اجمللد السابع عام 
أماكن  املرور على  العودة إىل  أنه مل يكن هناك داع يف   ،2008

استدعتها أمور أخرى يف اجمليء.
ويفسر قائال: »فمثال مرت الرحلة على )مناطق( بابليون ومسطرد 
وبلبيس ومل تكن حمتاجة أن تدخل يف الدلتا إىل مسنود، أو تتجه 
غربا إىل سخا، أو تنزل جنوبا إىل وادي النطرون. وإمنا من املمكن 
أن تتجه من بلبيس مباشرة إىل الفرما والعريش. كان الطريق يف 

العودة آمنا بعد موت هريودس«.

مصادر قبطية لرحلة العائلة املقدسة
تلك  وأبرز  أقدمها  للرحلة  عديدة  قبطية  مصادر  املؤرخون  يرصد 
إىل  القبطية  اللغة  من  وُترجم  ثاؤفيلس،  البابا  ميمر  هو  املصادر 

   - بي. بي. سي.

رسم توضيحي ضمن أعمال تناولت حياة املسيح للكاتبة لويز سيمور هوفتون عام 1890، والصورة تربز 
جدارية لفنان مجهول على الطراز ما قبل الرومانسكي حوالي 831-849بوضوح رحلة العائلة املقدسة أثناء مروروها عرب حقول مصر وتظهر يف الخلفية أهرامات الجيزة

جدارية الرحلة إىل مصر للفنان تريامو بياجيو بكنيسة سيدة النعمة يف شيافاري بإيطاليا، من أعمال القرن الـ16، وهنا 
تربز جليا سمات البيئة الغربية على عناصر الصورة التي ال تعرب عن البُعد الشرقي ملوقع األحداث ومالمح اشخاصها

جدارية تجمع بني مذبحة األبرياء والهروب إىل مصر للفنان اإليطالي فرانشيسكو دا ميالنو ، من أعمال القرن الـ 16 
بكاتدرائية كونجليانو بفينيتو يف إيطاليا

لوحة الرحلة إىل مصر للفنان اإليطالي جيوليانو تراباليسي أواخر القرن الـ18، 
وهنا يربز الرسام وضعا نادرا للقديس يوسف يحمل املسيح وليس العذراء 

كما هو مألوف

لوحة للفنان اإليطالي جونتيل دا فابريانو عام 1423 ويمزج الرسام شخصيات العائلة املقدسة مع اثنني من حكماء 
الشرق يقدمون الهدايا

اإلسكندية )385-412 م(، يقرر يف ميمره أن »الرحلة منذ اخلروج 
من بيت حلم وحتى العودة إىل الناصرة هي ثالث سنوات وستة 
أشهر، األمر الذي يتفق مع تقدير بقاء العائلة املقدسة يف مصر مبدة 

تناهز العامني، وقد انصرف الباقي يف رحليت اجمليء والعودة«.
بيد أن دراسة تارخيية حديثة لربدية عن طفولة املسيح يف مصر 
حددت الفرتة بـ 3 سنوات و 11 شهرا، وهي بردية مكتوبة باللغة 
القبطية الصعيدية )اللهجة الفيومية(، يعود زمن كتابتها إىل القرن 
الرابع امليالدي، ُعثر عليها يف الفيوم، وحمفوظة يف أملانيا، ترمجت 
نصها إىل اللغة القبطية )اللهجة البحريية( تاسوني أجنيل باسيلي، 
»حتقيق  بعنوان  خاصة  دراسة  يف  للنص  عربية  ترمجة  ونُشرت 
الربدية اليت حسمت الفرتة اليت قضاها الرب يسوع يف مصر مع 
دراسات أخرى«، من إعداد األنباء دميرتيوس، أسقف ملوي وأنصا 

واألمشونني.
وبناء على هذه الربدية رجح الباحث حنا جاب اهلل أبو يوسف، يف 
دراسته املوجزة »املسيح يف مصر )قراءات يف عيد دخول املسيح 
أرض مصر(« أن يكون عمر املسيح خالل الرحلة كاآلتي: »كان عند 
دخوله مصر ووصوله إىل املطرية سنة و8 شهور و7 أيام حيث ولد 
يتبع يف العدد املقبليف بيت حلم ... فيكون عمره له اجملد وقت خروجه من مصر 5 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

عمليات  مًعا  تدعم  اليت  الغذائية،  العناصر  من  نوعني  بني  اجلمع 
فقدان الدهون املرتاكمة حيقق نتائج رائعة

أثناء  الوقت  نفس  يف  مًعا  الغذائية  العناصر  بعض  اجلمع  إن 
الوجبات املناسبة، ميكن أن يعزز جهود إنقاص الوزن باملقارنة مع 
جمرد تناول نوع واحد من األطعمة مبفرده، حبسب ما ورد يف تقرير 

.Eat This Not That »نشره موقع »إيث ذيس نوت ذات
يكمن السر يف التأكد من أن الوجبات حتتوي على عناصر غذائية 
هذه  حتقق  الصحية.  والدهون  واأللياف  الربوتني  مثل  ُمرضية 
تناول  عدم  على  تساعد  وأنها  سيما  ال  ملحوًظا  جناًحا  النصيحة 
الفارغة اليت ال تقدم فائدة لتغذية اجلسم بل  السعرات احلرارية 

وجتعل الشخص أكثر جوًعا مما كان عليه قبل تناول الطعام.
يرى اخلرباء أن الوقت املناسب ملضاعفة جهود إنقاص الوزن يكون 
الفطور،  وجبة  اليوم  يف  األوىل  الوجبة  تناول  عند  الصباح  أثناء 
خباصة وأنها تكون مهمة وسهلة للغاية، مع وجود العديد من أطعمة 
الفطور الصحية لالختيار من بينها، واليت تتوافق مًعا بشكل مثالي 

لتحسني نتائج فقدان الدهون، كما يلي:

-1 سلمون وأفوكادو
تشتهر األفوكادو مبحتواها من الدهون الصحية واأللياف. وحتتوي 
نصف حبة أفوكادو على 7 غرامات من األلياف أو %25 من القيمة 
اليومية املوصى بها من املغذيات. وميكن أن يكون هذا هو السبب 
عند  أنه  إىل  توصلت   ،Nutrition دورية  نشرتها  دراسة،  أن  يف 
إضافة نصف حبة أفوكادو إىل وجبة الغداء، تقل الرغبة يف تناول 
الطعام بنسبة %40 يف فرتة الثالث ساعات التالية للوجبة مقارنة 

مبن ال يتناولون األفوكادو مع الغداء.

بأمحاض  غنية  وهي مسكة  السلمون،  مع  األفوكادو  تناول  وعند 
أوميغا3- الدهنية املضادة لاللتهابات والربوتني، تبدأ رحلة ناجحة 

إىل وزن أكثر صحة.

-2 شوفان وزبدة البندق
إن املساعدة يف إنقاص الوزن هي واحدة من سبعة فوائد مذهلة 
الكلية  دورية  دراسة يف  نتائج  الشوفان. كشفت  دقيق  لتناول 
األمريكية للتغذية أنه عندما تناول املشاركون دقيق الشوفان على 
وجبة الفطور، أفادوا بأنهم يشعرون بالشبع أكثر وأنهم أقل شعوًرا 
باجلوع، بل وتناولوا سعرات حرارية أقل يف الوجبة التالية باملقارنة 

مع أولئك الذين تناولوا احلبوب.
ويعتقد اخلرباء أن خصائص الشوفان اليت تقضي على اجلوع ترجع 
للذوبان  القابلة  واأللياف  العالية  األلياف  مستويات  إىل  جزئًيا 
املعروفة باسم β-glucan، واليت تبني أنها تعمل على إبطاء عملية 

اهلضم يف اجلسم، مما يساعد على البقاء ممتلًئا لفرتة أطول.
وميكن إضافة ملعقتني كبريتني من زبدة البندق أو فول السوداني 
للحصول على 8 غرامات من الربوتني والدهون الصحية ملضاعفة 

إلنقاص الوزن.. هذه أفضل 6 ثنائيات لذيذة لوجبة الفطور
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وتركيب  اإلنزميات  وظيفة  يف  ا  مهمًّ معدًنا  املغنيسيوم  ُيعترب 
األيض  عملية  يف  ُيساعد  فهو  ؛   protein synthesis الربوتينات 
للـ » مايتوكوندريا » mitochondria )األعصاب والعضالت( . 
ويؤدي اخنفاض مستوى املغنيسيوم )يرتاوح املستوى الطبيعي بني 
1.7 و2.2( إىل الوهن ، واملزاج السّيئ ، وحاالت االرتعاش ، واالرجتاف 

احُلزمّي fasciculation ، والتعب .
 

امُلزِمن  ُتعزى إىل اإلسهال الشديد ، واإلدمان  أما األسباب فقد 
سوء  أو  تناوله  من  والتقليل   ، الكلوي  والفشل   ، الكحول  على 
إمتصاصه )ينبغي استشارة الطبيب يف ما يتعّلق حباليتيَ اإلنتفاخ 
وخسارة الوزن( . كما أّن مرضى السكري مييلون إىل إفراز املزيد 
مدّرات  يتناولون  الذين  إىل  وبالنسبة  الكلى  عرب  املغنيسيوم  من 
أيًضا مستويات معدنية  لديهم  أن يكون  مُيكن   ،  diuretics البول 

منخفضة.
  

بأّن املغنيسيوم موجود يف املكّسرات ،  يف هذا الصدد ، نفيد 
واحلبوب الكاملة ، ويف اخلضار الورقية اخلضراء والسبانخ . وُيعد 
ا للحصول على أسنان وعضام قوية وهو ُيساعد  املغنيسيوم مهمًّ
على تنظيم مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب . والنقص 
يف املغنيسيوم قد يؤدي أيًضا إىل نقٍص يف الكالسيوم ، وقد 
لدى  مغ   400 إىل  للمغنيسيوم  املخّصصة  الغذائية  احلّصة  تصل 

الصبيان )وتكون أقّل لدى الفتيات( .
 

أن  املغنيسيوم ميكن  زيادة مستويات  أّن  إىل  اإلشارة  كما جتدر 
تؤدي إىل الغثيان ، وتشّنجات البطن ، واإلسهال )يف حال كانت 
تفوق معّدل 600 يف اليوم الواحد( . ومن جهته ، مُيكن أن يؤدي 
نقص مغنسيوم الدم امُلزمن إىل زيادة خطر اإلصابة مبرض السكري 
ضر  من النوع 2 )تأثري األنسولني( . بناًء عليه ، مُيكن ألي مريض حييَ
إىل العيادة إجراء فحص دم للتحّقق من مستوى املغنيسيوم فيه 
وتلّقي العالج حبسب النتائج . أما تناول حبوب املغنيسيوم بصورٍة 
يومية بدون وصفٍة طّبية ، فقد يكون غري مناسب وبدون أي فائدة 

على اإلطالق .

نقص املغنيسيوم يف الدم : 
األسباب واألعراض

خصائص الشوفان املشبعة.

-3 زبادي وتوت
يرتبط استهالك الزبادي باخنفاض مؤشر كتلة اجلسم والدهون يف 
اجلسم، وفًقا ملراجعة شاملة ُنشرت يف الدورية الدولية للسمنة. 

يعترب التوت مكمال مثالًيا لوجبة غنية بالربوتني من الزبادي.

وحيتوي التوت والفراولة على مضادات األكسدة املعروفة باسم 
الفالفونويد، واليت ربطتها الدراسات باحلفاظ على الوزن. وجدت 
دراسة أجرتها الدورية الطبية الربيطانية أن تناول كميات أكرب من 
األطعمة الغنية مبضادات األكسدة ميكن أن يساهم يف احلفاظ على 

الوزن والوقاية من السمنة.

-4 بيض وفلفل أمحر
تناول  أن  تبني  للسمنة،  الدولية  الدورية  نشرتها  لدراسة  وفًقا 
البيض بداًل من العناصر عالية الكربوهيدرات مثل اخلبز يف وجبات 
الفطور يعزز فقدان الوزن. وميكن أن يساعد تتبيل البيض ببضع 
رشات من الصلصة احلارة، حيث تصول باحثون يف جامعة بوردو 
إىل أن نصف ملعقة صغرية فقط من الفلفل األمحر كانت كافية 

لتقليل الشهية وحرق املزيد من السعرات احلرارية.
ويعتقد الباحثون أن ُمركب الكابسيسني يف الفلفل احلار هو الذي 
مينح احلرارة وبالتالي حيفز فقدان الوزن على املستوى اجلزيئي عن 

طريق تغيري الربوتينات الرئيسية املوجودة يف الدهون.

-5 بذور الشيا واخلضروات الورقية
يتعلق  فيما  املعجزات  حتقيق  إىل  األلياف  تناول  زيادة  يؤدي 
نتائج  كشفت  الواقع،  يف  الوزن.  إنقاص  يف  األهداف  ببلوغ 
زاد  أنه عندما   ،Nutrition الدراسات، املنشورة يف دورية  إحدى 
املشاركون من األلياف بنسبة 4 غرامات يومًيا مقارنة مبا استهلكوه 
قبل الدراسة، يف املتوسط، فإنهم شهدوا خسارة إضافية مبقدار 

3 أرطال يف الوزن على مدار ستة أشهر.
وميكن حتقيق هذه الزيادة البسيطة من خالل وضع ملعقة كبرية 
من بذور الشيا يف عصري الصباح. حتتوي ملعقة واحدة من بذور 
الشيا على 5 غرامات من األلياف، وهو ما يتجاوز كمية األلياف اليت 

اكتشف الباحثون أنها تؤدي لزيادة فقدان الوزن.
خباصة  الصباح،  عصري  إىل  الورقية  اخلضروات  إضافة  وميكن 
السبانخ واللفت ألنهما ميتلئان بالعناصر الغذائية بشكل ال يصدق 
وميدان اجلسم جبرعات عالية من العديد من الفيتامينات األساسية 
ومضادات األكسدة واملعادن الضرورية للحفاظ على أداء اجلسم 

يف أفضل حاالته.

-6 مسحوق الربوتني وفواكه جممدة
عند اجلمع بني مسحوق الربوتني، وهو مكمل غذائي شائع االستخدام 

وحبات  اللحوم،  أو  األلبان  يتناولون  ال  الذين  األشخاص  بواسطة 
التوت اجملمدة ميكن احلصول على وجبة فطور لذيذة وتعزز فقدان 

الوزن يف آن واحد.
تدعم نتائج الدراسات باستمرار حقيقة أن زيادة نسبة الربوتني يف 
املكررة،  الكربوهيدرات  تناول  تقليل  الغذائي، عن طريق  النظام 
جنًبا إىل جنب مع تقليل إمجالي السعرات احلرارية ميكن أن يدعم 

فقدان الوزن وله فوائد استقالبية متعددة.
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Anthony Albanese has 
met Ukrainian President 
Volodymyr Zelensky 
face-to-face in a historic 
first trip by an Australian 
prime minister to the war-
torn country, pledging to 
boost military aid to Kyiv 
and impose further sanc-
tions on Russian gold and 
several oligarchs.
Albanese, completing a 
week-long trip to Europe 
to attend a NATO summit 
in Madrid, made a surprise 
visit to the Ukrainian lead-
er at Kyiv’s Presidential 
Palace, announcing Aus-
tralia would gift the nation 
14 more armoured per-
sonnel carriers, 20 more 
Bushmaster vehicles and 
drones in a new $100 mil-
lion assistance package.
Thousands of civilians 
have been killed and cit-
ies levelled since Russian 
President Vladimir Putin 
ordered his troops to in-
vade on February 24, with 
Kyiv accusing Moscow of 
deliberately targeting ci-
vilians.
Standing beside Zelensky, 
Albanese said his visit to 
the once besieged capital 
was a demonstration of 
“the solidarity that exists” 
between the Australian 
and Ukrainian people.
Albanese told his coun-
terpart that Australia 
would continue to sup-
port the government and 
the people of Ukraine for 
“as long as it takes” for 
it to emerge victorious in 
defence of its sovereignty 
and homeland.

 “Because you are fight-
ing for the international 
rule of law, you are fight-
ing for international rules 
in which we conduct our 
activity to be respected 
and to occur in an orderly 
way,” Albanese said.
Zelensky welcomed the 
assistance but declared: 
“It is never enough when 
you have such an adver-
sary.
“Enough is when we have 
some kind of advantage, 
to push them out of our 
territory,” he said.
 “Any single state cannot 
provide for this no matter 
how hard they try.”
Zelensky said he had sug-
gested to Albanese that 
Australia “join the post-
war rebuilding process of 
Ukraine”, which is set to 
cost trillions of dollars.
“I am grateful for [Austra-
lia’s] decision to join the 
process. It is important 
for us, it is important for 
the whole world,” he said.
Missing from the an-
nouncement was 
Ukraine’s request for 
more M777 howitzers, or 
superseded artillery piec-
es, along with 155mm 
howitzer ammunition.
Albanese did not an-
nounce the reopening of 
the Australian embassy 
in Kyiv, as expected, in-
stead he said he was 
waiting on additional se-
curity advice. Britain, the 
United States, France and 
Canada all reopened their 
much larger missions in 
April and May.

The visit, which was sup-
posed to be top secret, 
was announced by the 
Ukrainian government 
and foreign media based 
in Kyiv. A 36-hour media 
blackout had been im-
posed on Australian re-
porters travelling with Al-
banese to Kyiv, while the 
remainder of the travelling 
pack were instructed by 
his office not to report the 
trip until he had reached 
Poland because of secu-
rity concerns.
The additional $100 mil-
lion of military support 
brings Australia’s total 
spending to almost $390 
million – more than any 
other non-NATO country 
and more than some 30 
nations in that grouping.
Following a two-hour 
meeting between the pair, 
Albanese announced 
the government would 
also provide further sup-
port to Ukraine’s border 
guard service to upgrade 
its border management 
equipment, improve cy-
bersecurity and enhance 
field operations.
Tariffs will also be re-
moved on all Ukrainian 
imports to Australia, 
while the government 
will support Ukraine’s 
International Court of 
Justice case against 
Russia.
Albanese said he would 
further impose targeted 
financial sanctions and 
travel bans on 16 addi-
tional Russian ministers 
and oligarchs, and ban 

Albanese promises Zelensky new $100m aid package during Kyiv meeting
imports of Russian gold 
to reduce Russia’s abil-
ity to fund its war, join-
ing with partners includ-
ing Canada, Japan, the 
United Kingdom and the 
United States.
Albanese said the “amor-
al” invasion of Ukraine by 
Russia was unprovoked 
and was against inter-
national law and the UN 
charter.
He said he’d seen first-
hand on his tour of Bu-
cha, Irpin, and Hostomel 
that residential buildings 
and homes had been the 
subject of brutal assault.
“Clearly, civilian areas 
have been targeted by the 
Russian forces as part of 
this illegal and amoral 
war,” he said.
Albanese said Austra-
lia would help to get 
Ukraine’s grain “out to 
the world”, declaring the 
Russian-led blockade on 
its ports as another attack 
on “the human rights of 
the world” and those his-
torically fed on Ukrainian 
grain.
Sources familiar with the 
conversation said the pair 
discussed the November 
G20 summit in Indonesia, 
which could be attended 
by Putin, if only virtually.
The country’s President 
Joko Widodo has re-
sisted suggestions by 
the US and other nations 
that they could boycott 
the event if the Russian 
president attends.
Zelensky, who was per-
sonally invited to attend 
the summit by Widodo 
on his recent trip to Kyiv, 
said he was “not sure 
there will be a great num-
ber of participants if [Rus-
sia] … decides to attend”.
He said he “cannot imag-
ine myself arriving” at the 
Indonesian-hosted sum-
mit if the war with Russia 
was still continuing.
Albanese reiterated that 
Australia would attend 
the summit, even if Putin 
did, because of Austra-
lia’s relationship with In-

 2022 تــموز   9 Saturday 9 July 2022الـسبت 

Prime Minister Anthony Albanese at a press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
Credit:AP

donesia.
But he said Australia sup-
ported “isolating Russia 
as much as possible, and 
my presence here is an 
indication of that”.

“If it is the case that Mr 
Putin attends that meet-
ing, and I’m not sure 
whether he will or not, he 
will get the reception he 
deserves”.

The NSW Health Minister 
has said it’s “crazy” to 
skip coronavirus vaccina-
tion boosters as the state 
averages about 10,000 
new infections per day. 
Chief health officer Kerry 
Chant said on Tuesday 
hospitalisations could get 
up to the numbers seen 
in January as the new 
variants of the omicron 
strain, BA4 and BA5, near 
an expected peak later 
this month. 
“I’m concerned about this 
picture,” she said.
The simultaneous spread 
of influenza was an addi-
tional worry, she said. 
The Health Minister, Brad 
Hazzard, said the new 
“pesky little variants” of 
the coronavirus can in-
fect people even if they 
have already been sick 
with Covid-19 or vacci-
nated, but added booster 
shots can protect against 
serious illness. 
“If you have had two (dos-
es), or one, and you don’t 
have number three, to put 
it bluntly, you’re crazy,” 
Mr Hazzard said on Tues-
day. 
The latest virus update 
from NSW Health showed 
10,504 people reported 
positive tests in the 24 
hours to 4pm Monday. 
There were 58 people in 
intensive care who were 
infected and 14 Covid-19 
positive people died. 
While nearly everyone in 
the state aged over 16 
have had at least two dos-
es of a coronavirus vac-
cine, just 68.1 per cent 
have had three doses.
Dr Chant said people 
should monitor advice 
from the Australian Tech-

nical Advisory Group on 
Immunisation (ATAGI), 
which could soon update 
its guidelines around vac-
cines.
It’s believed the group 
might discuss the need 
for a fourth dose when it 
convenes on Wednesday. 
But Dr Chant said it’s al-
ready clear that two doses 
are no longer enough. 
“Previously, we did tell 
you to get two doses, and 
that that will provide pro-
tection against Covid,” 
she said. 
 “But the virus has 
changed. So now with 
Omicron, the evidence is 
clear that we need three 
or in some cases four 
doses to provide the best 
protection against getting 
very sick.” 
She also cautioned that 
the vaccines are more 
effective at protecting 
against serious illness 
than against the actual 
spread of the virus. 
“We need to act now to 
slow the spread of the vi-
rus in the community.” 
Dr Chant recommended 
wearing a mask on pub-
lic transport and in other 
public indoor areas like 
shops and pharmacies. 
However Mr Hazzard said 
there were no plans to in-
troduce new mask man-
dates.
Masks are currently man-
dated for people over 12 
years of age on public 
transport, in hospitals, in 
aged care, in airplanes 
flying over NSW, and in 
cruise terminals. 
There have been more 
than 70,000 cases re-
corded in NSW the past 
seven days. 

NSW Health Minister urges res-
idents to get coronavirus vac-
cine boosters as cases rise



Page 28صفحة 28     

NEWS

Homeowners told to brace for third con-
secutive 50 basis point cash rate increase
Anthony Albanese, Jim 
Chalmers, Dom Perrottet 
hit back at Angus Taylor’s 
criticism of overseas trip
The Prime Minister has hit 
out at critics for playing 
politics as parts of NSW 
face the worse flooding 
event in decades.
Anthony Albanese says 
it’s “beyond contempt” 
that the opposition would 
compare his trip to Ukraine 
to a holiday. 
The Prime Minister has 
faced criticism from the 
likes of shadow treasurer 
Angus Taylor and Na-
tionals leader David Lit-
tleproud, who questioned 
why Mr Albanese had not 
raced back to Australia 
as parts of NSW flooded 
for the fourth time in two 
years. 
Mr Albanese was in Eu-
rope for 10 days to attend 
the NATO summit, to make 
good with the French Pres-
ident and to visit Ukraine. 
Mr Taylor earlier this week 
blasted Mr Albanese for 
being “more concerned 
about his reputation on the 
global stage than … making 
sure people in NSW have a 
place to sleep”. 
And on Tuesday, Nationals 
leader David Littleproud 
lashed the Prime Minister 
for his globetrotting, in-
sisting Labor was “quick 
to throw a few grenades 
at Scott Morrison” for go-
ing on holiday to Hawaii 
during the black summer 
bushfires.
Mr Albanese, standing 
alongside NSW Premier 
Dominic Perrottet in Syd-
ney on Wednesday to an-
nounce flood payments 
of $1000 for all impacted 
adults and $400 for im-
pacted children, slammed 
the opposition for their 
misguided criticism. 
“Some people apparently 
didn’t get the memo about 
the new politics … about 
getting things done and 
achieving outcomes and 
working together in the 
interest of the Australian 
public,” he said. 
“I note that there was a 
very specific criticism 

that said that I didn’t pick 
up the phone to Premier 
Perrottet. I travelled into 
Ukraine … it was literally 
‘Planes, Trains and Au-
tomobiles’. As a matter 
of national security … we 
didn’t have any electronic 
equipment. 
“No phones, no internet, 
no communication with 
the outside as a matter of 
keeping us safe but also 
keeping President Zel-
enskyy safe. There is a war 
going on. 
 “Apparently, that should 
have been dismissed. 
There is a war going on 
that has implications for 
Australia.
“I was fulfilling a respon-
sibility I believe I had of 
travelling to Ukraine … To 
compare that with a holi-
day I just find beyond con-
tempt.”
Mr Albanese said as soon 
as he had re-entered a safe 
zone in Poland he immedi-
ately called Mr Perrottet, 
Emergency Management 
Minister Murray Watt and 
Acting Prime Minister 
Richard Marles. 
“At that point in time, we 
had ADF personnel al-
ready deployed and of-
fered quicker than has ever 
occurred in any natural 
disaster in Australian his-
tory,” Mr Albanese said. 
Mr Perrottet also defended 
Mr Albanese and said the 
state and commonwealth 
governments had been 
working extremely well in 
the face of the disaster. 
“From my perspective, the 
federal government needs 
to balance international 
concerns and domestic 
concerns,” he said. 
“But as soon as he could, 
he picked up the phone to 
call me.”
Earlier, Treasurer Jim Chal-
mers called for the opposi-
tion to “pull their head in” 
over mounting criticism of 
Mr Albanese’s internation-
al diplomatic trip. 
Dr Chalmers said Mr Alba-
nese’s overseas trip had 
largely been focused on 
fixing the messes caused 
by the Morrison govern-
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Homeowners told to brace for 
third consecutive 50 basis 
point cash rate increase
A day after interest rates 
were increased for a third 
straight month, millions 
of home owners have 
been warned about a tri-
ple whammy.
 Homeowners have been 
warned to brace for a 
triple whammy of a third 
0.5 percentage point in-
crease in the cash rate 
next month amid looming 
price hikes for petrol, fruit 
and vegetables.
If the predictions are cor-
rect, the move would lift 
the official interest rate 
from its current level of 
1.35 per cent up to 1.85 
per cent, in the most ag-
gressive round of inter-
est rate hikes since the 
1990s.
Since the RBA started 
lifting rates in May, the 
cumulative increase in re-
payments on an $400,000 
mortgage is now $275 
a month or $550 for an 
$800,000 mortgage.
Treasurer Jim Chalmers 
warned mortgage hold-
ers to expect further rate 
hikes as the Reserve Bank 
tries to get spiralling infla-
tion under control.
“Look, we don’t pre-empt 
decisions of the indepen-
dent Reserve Bank, but 
the governor has made it 
clear … that there will be 
more interest rate rises to 
come,’’ Dr Chalmers said.
“And that’s because this 
inflation challenge in our 
economy will get harder 
before it gets easier.”
The Albanese Govern-
ment has warned fami-
lies grappling with rising 
costs that petrol prices 
will rise in September 
with no plans to extend 
the temporary fuel excise 
cut.
“We’ve tried to be upfront 
with people and say they 
shouldn’t expect that pet-
rol price relief to continue 
forever,’’ the Treasurer 
said.
Groceries are also ex-
pected to rise further as 

a result of the current 
flood disaster in NSW. 
Prices have already been 
increasing in the wake 
of February’s floods in 
Queensland and NSW.
 “Our expectation is that 
these floods will make the 
costs of some essentials, 
some fruit and vegetables 
even more expensive at a 
time when the prices for 
those essentials are al-
ready skyrocketing,’’ Dr 
Chalmers said.
“And so that will make 
vegetables and fruit more 
expensive at a time when 
they’re already expensive 
enough.”
Tuesday’s increase of the 
official cash rate up to 
1.35 per cent is the third 
consecutive month the 
rate has been raised and 
the second consecutive 
month it has increased by 
50 basis points.
May’s increase was the 
first time the Reserve 
Bank had hiked rates in 
11 years.
RBA governor Philip Lowe 
said Australians should 
expect more interest rate 
rises to come.
“Today’s increase in in-
terest rates is a further 
step in the withdrawal of 
the extraordinary mon-
etary support that was 
put in place to help insure 
the Australian economy 
against the worst possi-
ble effects of the pandem-
ic,” he said in a statement 
following Tuesday’s RBA 
meeting.
And while some analysts 
are predicting a 25 basis 
point increase in August, 
others are suggesting a 
third consecutive month 
of 0.5 per cent hikes.
In some good news how-
ever, the Treasurer does 
not believe a recession is 
likely.
 “Neither the Treasury 
nor the Reserve Bank is 
forecasting a recession in 
Australia,’’ Dr Chalmers 
said.

ment. 
“Angus Taylor is as re-
sponsible as anyone for 
the mess we’re trying to 
fix up,” he told ABC Ra-
dio. 
“And if his argument is 

that we’ve been in govern-
ment for six weeks or so 
and we haven’t cleaned 
up a decade of economic 
mismanagement, then I 
think he’d be best served 
as pulling his head in.”

A $3 billion measure de-
signed to ease pressure 
on Australian households 
is set to expire despite 
mounting cost-of-living 
stress.
There may be mounting 
pressures on Australians’ 
purse strings, but Trea-
surer Jim Chalmers has 
emphatically ruled out an 
extension to the fuel ex-
cise cut. 
Cost of living has been 
hiked even further after the 
Reserve Bank of Australia 
raised its cash rate to 1.35 
per cent on Tuesday – the 
highest since June 2019. 
It’s the third straight 
month of rate hikes, add-
ing some $360 a month to 
repayments on an average 
$560,000 home loan.
Dr Chalmers said the gov-
ernment was looking at 
ways to improve the cost 
of living but could not ex-
tend the cut to the fuel ex-
cise past September. 
The Morrison government 
slashed the fuel excise in 
March for six months, sav-
ing Australians about 20c 
a litre at the bowser – at 
the cost of $3bn to the tax-
payer. 
But petrol prices have sur-
passed what they were 
before the cut was intro-
duced, sparking fears for 
how much of an impact 
September’s rise will have 
on motorists. 
Dr Chalmers said the Alba-
nese government needed 
to weigh up the fiscal real-
ity and the economic real-
ity in providing the right 
amount of cost-of-living 
relief. 
“That six-month petrol 
price relief … ends in Sep-
tember,” he told ABC Ra-
dio. 
“To extend it for another 

six months would cost 
another $3bn. To extend it 
indefinitely would cost the 
budget a lot of money, and 
we have to weigh all these 
things up responsibly. 
“We can’t do everything 
we would like to do when 
you’ve got a budget which 
is heaving with a trillion 
dollars in debt.
“You’ve got to work out 
where could investment of 
taxpayer dollars give tax-
payers the best bang for 
their buck.”
The Albanese government 
will use its October budget 
to outline other ways to 
help with the cost of living 
given there are expected to 
be more interest rate rises 
over the coming months. 
In the meantime, Assistant 
Treasurer Stephen Jones 
said there was an expecta-
tion that banks would pass 
the higher cash rate onto 
lenders, but he called for 
banks to do the right thing 
by savers. 
“This isn’t happening 
without a reason. We know 
that if we do not fight the 
inflation beast then the im-
pact on cost of living, the 
impact on the economy, is 
going to be even greater,” 
he said. 
“We’ve got a short window 
in which we can deal with 
this, where we can stop 
that inflation spiral getting 
out of control. 
“We feel the pain of the 
Australian people … but 
nothing would be worse 
for the Australian econ-
omy and for Australian 
households than to see 
the price of everything gal-
loping ahead at 10 and 15 
per cent. That would be 
the result unless we put in 
place this short-term ac-
tion now.”

Jim Chalmers rules out ex-
tending fuel excise cut amid 
rising interest rates
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NSW Transport Minis-
ter David Elliott has an-
nounced the government 
will be spending $264 
million to modify its new 
intercity fleet trains to 
end a standoff with the 
rail union.
“The government is of-
fering a once and for all 
offer in relation to their 
industrial action,” Elliott 
said.
“The government will be 
providing $264 million 
to make modifications 
to the NIF [new intercity 
fleet] to ensure that NIF 
is on track as soon as 
humanly possible.
“We will be making sure 
that those modifications 
begin in August which 
will see trials of that 
train within the next two 
months.”
Elliott said he hoped to 
see the state’s train sys-
tem running back on a 
regular schedule from 
Friday.
The Rail Tram and Bus 
Union and state govern-
ment have been locked 
in a long-running dispute 
over the fleet, first slated 
to begin entering ser-
vice in 2019, over safety 
concerns. Rail workers 
argued the Korean-built 
trains were not safe to 
operate without changes.
The $2.88 billion fleet is 
sitting in storage on the 
NSW Central Coast at 
a cost of $30 million a 
month.
 “My expectation from the 
union of course is that 
they .. wind back their 
industrial action,” Elliott 
said.
“We have agreed to their 
request.
“All of the original dis-
cussions and negotia-
tions in relation to their 
allowances and indeed 
their pay have also been 
agreed to.
“However the NSW gov-
ernment expects the 
union to terminate indus-
trial action straight away 

in the best interest of the 
community.”
A senior bureaucrat said 
she was instructed by 
government to rescind a 
verbal offer to a success-
ful female candidate for a 
US trade commissioner 
role before John Barilaro 
applied and was appoint-
ed to the plum post.
Chief executive of Invest-
ment NSW Amy Brown 
on Wednesday told an 
upper house inquiry she 
was directed to stop the 
recruitment process of 
Jenny West for the trade 
posting “due to a change 
in government policy”.
Brown is the first witness 
to give evidence to the 
upper house inquiry ex-
amining Barilaro’s con-
troversial appointment to 
the $500,000-a-year job 
based in the US, which 
he created as trade min-
ister.
New York: Ghislaine 
Maxwell, the jet-setting 
socialite who once con-
sorted with royals, presi-
dents and billionaires, 
has been sentenced to 
20 years in prison for 
helping the financier 
Jeffrey Epstein sexually 
abuse underage girls.
The stiff sentence was 
the punctuation mark on 
a trial that explored the 
sordid rituals of a preda-
tor power couple who 
courted the rich and fa-
mous as they lured vul-
nerable girls as young 
as 14, and then exploited 
them.
Prosecutors said Ep-
stein, who killed himself 
in 2019 while awaiting 
trial, sexually abused 
children hundreds of 
times over more than 
a decade, and couldn’t 
have done so without the 
help of Maxwell, his long-
time companion and one-
time girlfriend who they 
said sometimes also 
participated in the abuse. 
In December, a jury con-
victed Maxwell of sex 

trafficking, transporting 
a minor to participate in 
illegal sex acts and two 
conspiracy charges.
Victorian Public Trans-
port Minister Ben Carroll 
has blamed the COVID-
19 pandemic and dif-
ficult flu season for the 
state’s ongoing shortage 
of paramedics after no 
ambulances were report-
edly available at times on 
Tuesday night.
Carroll also said Ambu-
lance Victoria was ex-
pected to front media lat-
er today to explain why 
Tuesday night’s code 
red – the designation 
for a severe ambulance 
shortage – wasn’t made 
public at the time as has 
been the practice recent-
ly. The code red only be-
came public knowledge 
on Wednesday because 
of media reporting.
 “I understand Ambu-
lance Victoria going to be 
doing some media later 
today, and they’ll be able 
to go into some of those 
specifics,” Carroll said.
“But I do know it is a dif-
ficult time. The current 
code red was only for a 
period of time [then] it 
was rectified.”
Carroll said the gov-
ernment was working 
through its shortages 
and was in the process 
of recruiting more para-
medics and investing 
money into the service, 
but it was facing chal-
lenges during winter as 
COVID-19 and flu cases 
continued to hit people 
hard.
“We are going through a 
difficult time with influ-
enza,” Carroll said.
“The winter months 
with COVID is a difficult 
time. I want to thank the 
paramedics and all our 
healthcare professionals 
that are doing an out-
standing job.
“And for all Victorians, 
please ensure you only 
call 000 for emergencies, 

Albanese meets leaders at NATO Summit, NSW government 
agrees to union terms, wants industrial action to end

Wednesday morning, 
Volt was urging all cus-
tomers to withdraw their 
funds from their Volt 
bank accounts before 
July 5.
Interest rates on all ac-
counts were set to zero 
on Wednesday and cus-
tomers were advised to 
stop using their accounts 
immediately. Transfer 
limits were increased to 
$250,000.
The first day of public 
hearings in the NSW par-
liamentary inquiry into 
former deputy premier 
John Barilaro’s appoint-
ment to a $500,000-a-
year US trade post is un-
derway.
Amy Brown, chief execu-
tive of government agen-
cy Investment NSW and 
a member of the panel 
who interviewed Barilaro 
for the senior trade and 
investment commission-
er role, is slated to give 
evidence at the upper 
house inquiry between 
10am and midday.
Madrid: Anthony Alba-
nese will tell a critical 
NATO summit that under 
his leadership a “ma-
ture” Australia will stand 
up against threats to de-
mocracy in the Indo-Pa-
cific and further afield, as 
western nations prepare 
to further isolate Russia 
on the world stage.
The Australian prime 
minister, invited to the 
critical two-day meeting 
of the northern Atlantic 
alliance as part of the 
“Asia Pacific Four”, will 
tell world leaders that his 
government is resolute 
in supporting peace and 
security throughout the 
world, but would have a 
different style than the 
previous administration.
Leaders of the wealthi-
est democracies have 
struck a united stance to 
support Ukraine for “as 
long as it takes” as Rus-
sia’s invasion grinds on, 
vowing to support Kyiv 

with military hardware 
and aid, while taking far-
reaching steps to cap 
Kremlin income from the 
oil sales that are financ-
ing the war.
The members of the 
Group of Seven flew 
from Germany to Spain 
on Tuesday to join coun-
terparts at an alliance 
summit in Madrid, vow-
ing to impose “severe 
and immediate economic 
costs” on Russia, while 
sounding a warning that 
there is concern about 
Beijing’s ever-closer ties 
with Moscow.
Governor-General David 
Hurley has apologised 
for appearing in social 
media videos for the 
builder who completed 
the renovation of his pri-
vate house in Canberra.
Hurley admitted he 
should not have ap-
peared in the videos 
and photos along with 
referencing his position 
although he claimed he 
didn’t know they would 
be used for advertising.
His apology comes after 
media reports from News 
Limited.
“Regarding media re-
ports on the renovation 
of my private house,” 
Hurley said in a state-
ment this morning.
“I made a mistake by 
agreeing, on the spur of 
a happy moment, to ex-
press my appreciation 
for the builder in a video 
and photos. I apologise 
for my mistake.
“I received no benefit of 
any kind for my partici-
pation. My words were 
not intended to be used 
in direct commercial ad-
vertising and reference 
to my appointment was 
not to be made.
“Nevertheless, I should 
have checked that my 
guidance was accurately 
followed. I have asked 
the builder to remove all 
material related to my 
comments.”

so our ambulances and 
our paramedics can do 
the job that they’re there 
to do.
“While we’re working 
through it and our invest-
ment is coming through, 
more and more paramed-
ics are being recruited. 
Ideally, we want to get 
through this, but we also 
know it is a peak season, 
so make sure you’ve had 
your flu shot, be triple 
vaxxed, and you do ev-
erything you can to have 
a healthy, outdoor life-
style.”
Australian students have 
turned away from uni-
versity degrees in favour 
of trades and vocational 
courses, the latest cen-
sus data has revealed.
In 2021, 177,032 more 
students were complet-
ing vocational studies, 
which included courses 
offered by TAFE and 
private training provid-
ers, compared to 2016. 
In that same time period, 
there were just 24,824 
more people studying at 
university.
Vocational students 
made up 7.8 per cent of 
all Australian students 
in 2021, up from 5.9 per 
cent in 2016 and 7.3 per 
cent in 2011.
Meanwhile, universities 
enrolled 15.4 per cent of 
students in 2021, com-
pared to 16 per cent in 
2016 and 14 per cent in 
2011.
Neobank Volt will shut 
down and hand back its 
licence to the banking 
regulator after strug-
gling to raise the capital 
it needed to continue op-
erations.
The digital bank, founded 
in 2017, said in a state-
ment on Wednesday that 
it had notified the Austra-
lian Prudential Regula-
tion Authority (APRA) of 
its intention to close its 
deposit-taking business 
and return its licence.
On its website on 
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This decision has led to people making misrepresentations against
AFIC and its president Dr Rateb Jneid.  Many false statements are
being circulated that demonstrate that those who wrote them did

not understand the court judgement.

Fact:  Court judgements follow a certain protocol where the judge cites the
allegation, then discusses the evidence before the Court with respect to the
allegation and after that, states the Court's findings on the allegation and
evidence.
Fact: Judgements have two types of statements by the judge, one is called Ratio
Decidendi (Ratio for short), this means "Reason for the Decision", the second is
Obiter dictum (Obiter for short) meaning "conjecture or opinion".  There is a
difference between "reason for the decision" and "opinion".

Facts of the matter before the court:
1 - AFIC did not start any legal proceedings, AFIC was TAKEN to Court by ICV and
UMNSW.
2 - The issues in dispute relate to the standard legal requirement of following
the membership rules.  If you are a member in AFIC, you must follow its
constitution.
3 - The Judge ruled that the AFIC executive committee has the power to expel a
member.
4 - The Judge overturned the expulsion of the two councils because he was of
the view that the AFIC Committee did not have a quorum when the decision to
expel was made. 
5 - The Court rejected outright any allegation of corruption against the AFIC
President.
6 - The court did find that the president was a member of several societies - this
is because no evidence was presented to prove that he wasn't.
7 - The Court confirmed that AFIC can legally enforce adherence to its
constitution.

Update on Court Proceedings against AFIC

On Thursday 30 June 2022, the NSW Supreme Court
has issued findings with respect to recent action
commenced against AFIC by 2 member councils.

Families across NSW will 
benefit from an abun-
dance of free and dis-
counted arts and  cultural 
experiences these winter 
holidays, thanks to the 
NSW Government’s  $5.9 
million commitment to 
support free entry to mu-
seums and galleries over 
the  next 12 months. 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay MP 
encouraged people to en-
joy free  entry to a num-
ber of cultural institutions 
across Sydney. 
“The NSW Government 
is committed to boost-

ing your budget through 
making  museums and 
galleries accessible for 
all. This is just one of the 
great ways the NSW  gov-
ernment is assisting with 
cost-of-living measures”, 
Ms Lindsay said.  
“If you and your family 
are looking for something 
fun to do these school 
holidays, I  encourage you 
to take advantage of this 
great opportunity”.  
Minister for Arts Ben 
Franklin said supporting 
free general admission to 
cultural  institutions will 
help break down barriers 

to participation – ensur-
ing everyone can  access 
inspiring arts and cultural 
experiences.  
“I want more people to 
participate in the arts, and 
one of the best ways the 
NSW  Government can 
promote that is by mak-
ing it more affordable and 
accessible for  individuals 
and families,” Mr Franklin 
said.  
“These school holidays 
I’m encouraging everyone 
to get face-to-face with 
dinosaurs  at the Austra-
lian Museum, learn about 
our nation’s rich history 

FREE-ENTRY FUN AWAITS THESE SCHOOL HOLIDAYS
at the Sydney Living  Mu-
seum, and discover the 
secrets of space at the 
Powerhouse Museum, it 
is a great  way to get kids 
out of the house and into 
the arts.” 
“There really is something 
on offer for everyone, and 
the exhibitions and events 
will  delight adults and 
children alike.”  
People can now enjoy free 
entry at the following cul-
tural institutions: 
• Sydney Living Museums 
– Free General Admission 
• Australian Museum – 
Free General Admission 

Disaster assistance is 
now available in 23 local 
government areas (LGAs) 
following  severe storms 
and flooding from 27 
June 2022, which contin-
ue to impact large areas  
of Sydney and the New 
South Wales coast.  
The LGAs are Blacktown, 
Blue Mountains, Cam-
den, Canterbury Bank-
stown,  Campbelltown, 
Central Coast, Cessnock, 
Fairfield, Georges River, 
Hawkesbury,  Hornsby, 
Kiama, Lithgow, Liver-
pool, Northern Beaches, 
Penrith, Shellharbour,  
Shoalhaven, Sutherland, 
The Hills, Wingecarribee, 
Wollondilly and Wollon-
gong.  
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said, 
“We have seen some of 
these  communities hit 
by floods for a third and 
fourth time in 18 months, 
which is extremely  dis-
tressing to the residents 
and business owners in 
these areas.”  
“While we are still very 
much in the emergency 
response phase of this 
developing  weather 
event, as waters recede 
we will work with com-
munities to assess longer 
term  recovery needs and 
ensure appropriate long-

FUNDING AVAILABLE TO NATURAL 
DISASTER DECLARED  COMMUNITIES

term support is provided,” 
Wendy  Lindsay said. 
Assistance is being pro-
vided through the jointly 
funded Commonwealth-
State Disaster  Recovery 
Funding Arrangements 
(DRFA).  
Assistance available un-
der the DRFA may in-
clude:  
• Help for eligible people 
whose homes or belong-
ings have been damaged 
(eligibility  criteria apply);  
• Support for affected lo-
cal councils to help with 
the costs of cleaning up 
and  restoring damaged 
road and essential public 
assets;  
• Concessional interest 
rate loans for small busi-
nesses, primary produc-
ers and non profit organi-
sations; and  
• Freight subsidies for pri-
mary producers.  
For information on per-
sonal hardship and dis-
tress assistance, contact 
Service NSW  on 13 77 
88. Landholders impact-
ed by the current flood 
event across NSW can ac-
cess  immediate support 
through the reactivated 
Agriculture and Animal 
Emergency  Services 
hotline on 1800 814 647. 
MEDIA: Stephanie Le Bas 
| 9772 2774

• Powerhouse Museum – 
Free General Admission 
• State Library of NSW – 
Free General Admission 
• Art Gallery of NSW – Free 
General Admission 

For information on spe-
cific programming, visit 
participating cultural in-
stitutions’ websites.  
MEDIA: Stephanie Le Bas 
| 9772 2774

Mitchell Library
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري

Hume Highway, Yagoona, NSW  2199, Ph: 8102 5252 416  فرع ثاني:   ,Waterloo Rd, Greenacre, NSW  2190 151   فـرع أول:  

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 Super Jus Box of 24 for $3,99سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

3 Bags for  $ 4,99 - or 1 Box of 12 
Bags for $ 16,99 or 2 Boxes for $ 29,99

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

عرض خاص
حسم %50

عرض خاص: حسم %50


	herald_issue_1073_page 01
	herald_issue_1073_page 02
	herald_issue_1073_page 03
	herald_issue_1073_page 04
	herald_issue_1073_page 05
	herald_issue_1073_page 06
	herald_issue_1073_page 07
	herald_issue_1073_page 08
	herald_issue_1073_page 09
	herald_issue_1073_page 10
	herald_issue_1073_page 11
	herald_issue_1073_page 12
	herald_issue_1073_page 13
	herald_issue_1073_page 14
	herald_issue_1073_page 15
	herald_issue_1073_page 16
	herald_issue_1073_page 17
	herald_issue_1073_page 18
	herald_issue_1073_page 19
	herald_issue_1073_page 20
	herald_issue_1073_page 21
	herald_issue_1073_page 22
	herald_issue_1073_page 23
	herald_issue_1073_page 24
	herald_issue_1073_page 25
	herald_issue_1073_page 26
	herald_issue_1073_page 27
	herald_issue_1073_page 28
	herald_issue_1073_page 29
	herald_issue_1073_page 30
	herald_issue_1073_page 31
	herald-issue_1073_page32

