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»املعارك«  أستعرت 
الكالمية بني مكتب رئاسة 
اجلمهورية والرئيس املكلف 
قول  اثر  ميقاتي  جنيب 
مكتب األخري  ان »املواقف 
من  تليت  اليت  اجلاهزة 
اجلمهوري  القصر  منرب 
احلقيقية  االسباب  كشفت 
تشكيل  عملية  لتعطيل 
احلكومة«، لريد عليه اعالم 
مستغربا  اجلمهورية  رئاسة 
الرابطة  رئيس  على  رده 
»الرئيس  بأن  املارونية، 
عون دافع عن حقوق مجيع 
الفعل  وردود  اللبنانيني 
تصدر  واملذهبية  الطائفية 

من مواقع رمسية أخرى«.
اجلمهورية  رئيس  وكان 
قد  عون  ميشال  العماد 
أكد على »ضرورة تشكيل 
اسرع  يف  جديدة  حكومة 
عدم  اىل  مشريًا  وقت«، 
جواز االستمرار يف تعطيل 
خصوصًا  االستحقاق،  هذا 
وان املصلحة الوطنية العليا 
تقتضي بأن يكون االنتظام 
الدستورية  املؤسسات  يف 

الوطنية  والشراكة  مؤّمنًا 
تشكيل  حيث  من  مصانة 
من  او  اجلديدة  احلكومة 
جديد  رئيس  انتخاب  حيث 
وان  سيما  ال  للجمهورية، 
حكومة تصريف االعمال لن 
على ممارسة  قادرة  تكون 
مسؤولياتها على حنو كامل 
يف حال تعذر انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية الي سبب 
كان«. واشار اىل انه »ال 

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

إشتعال »املعارك« الكالمية بني مكتب رئاسة اجلمهورية ومكتب الرئيس املكلف
الرئيس عون أمام زواره: ملتزم بالدستور مبوعد انتهاء الوالية الرئاسية

يبدو طبيعيًا ان الفراغ على 
التنفيذية  السلطة  مستوى 
املواصفات  املكتملة  غري 
ثقة  على  احلائزة  وغري 
جملس النواب ميكنه ان ميأل 
رئاسة  على مستوى  فراغًا 

اجلمهورية«.
كالم الرئيس عون نقله عنه 
املارونية  الرابطة  رئيس 
السفري خليل كرم الذي زار 
قصر بعبدا قبل ظهر أمس 

ملف سالمة يف مراحله األخرية: »كسب للوقت« قبل االدانة االوروبية؟!

األول اخلميس، وعرض مع 
لألوضاع  اجلمهورية  رئيس 
العامة والتطورات احلكومية 
األخرية، وعددًا من شؤون 
الساعة، إضافة اىل مسألة 
الراغبني  املنتشرين  متكني 
جنسيتهم  استعادة  يف 
من  واالستفادة  اللبنانية 
عملية  نّظم  الذي  القانون 

االستعادة.
السفري  صرح  اللقاء،  بعد 
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اليوم  »زرت  اآلتي:  كرم 
وتداولت  الرئيس  فخامة 
مواضيع  من  عدد  معه يف 
تلك  سيما  ال  الساعة، 
باالستحقاقات  تتعلق  اليت 
الدستورية املقبلة، ونقلت 
الذي  القلق  فخامته  اىل 
اللبنانيني،  مجيع  يساور 
الرابطة  اعضاء  سيما  ال 
جيري  ما  حيال  املارونية 
مع  تتزامن  تطورات  من 
اليت  االقتصادية  االوضاع 
تزداد ترديًا يومًا بعد يوم. 
اهلموم  هذه  ان  وشعرت 
نفسها هي الشغل الشاغل 
نهاية  اقرتاب  مع  لفخامته 
 31 يف  الدستورية  واليته 
من  املقبل.  االول  تشرين 
الرئيس  فخامة  رّكز  هنا، 
تشكيل  ضرورة  على 
اسرع  يف  جديدة  حكومة 
جواز  وعدم  ممكن،  وقت 
هذا  تعطيل  يف  االستمرار 
ان  خصوصًا  االستحقاق 
العليا  الوطنية  املصلحة 
تقتضي بأن يكون االنتظام 
الدستورية  يف املؤسسات 

الوطنية  والشراكة  مؤّمنًا، 
حيث  من  سواء  مصانة 
اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
انتخاب  حيث  من  او 
للجمهورية،  جديد  رئيس 
بأن  يرى  فخامته  الن 
حكومة تصريف االعمال لن 
ممارسة  على  قادرة  تكون 
مسؤولياتها على حنو كامل 
يف حال تعّذر انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية الي سبب 
عون،  الرئيس  الن  كان 
يلتزم  يشاع،  ملا  وخالفًا 
ما  يف  الدستور  نصوص 
واليته،  انتهاء  موعد  خص 
ال  نفسه  الوقت  يف  لكنه 
يرى طبيعيًا ان الفراغ على 
التنفيذية  السلطة  مستوى 
املواصفات  املكتملة  غري 

ثقة  على  احلائزة  وغري 
ان  ميكنه  النواب،  جملس 
مستوى  على  فراغا  ميأل 

رئاسة الدولة.
فخامة  يرى  هنا،  من 
الرئيس ان تشكيل احلكومة 
اجلديدة جيب ان يبقى من 
وهو سيواصل  األولويات، 
حتقيق  اجل  من  العمل 
الدستور  اىل  ذلك مستندًا 
الشراكة  على  وحفاظًا 
الوطنية وعلى التوازن بني 

السلطات.
فخامة  مع  وتطرقت   
الرئيس اىل موضوع متكني 
اللبنانيني يف دنيا االنتشار 
استعادة  يف  الراغبني 
احلصول  من  جنسيتهم، 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال رئيس الرابطة املارونية السفري خليل كرم

إعالم  وسائل  نقلت 
األول  أمس  إسرائيلية، 
رئيس  حتذير  اخلميس، 
اإلسرائيلي،  »املوساد« 
دافيد برنيع، من أّن االتفاق 

»سيئ«،  املتبلور  النووي 
مؤكدًا أّن »املستفيد الوحيد 

منه سيكون إيران«.

»املوساد«: االتفاق النووي كارثة 
اسرتاتيجية لـ«إسرائيل«.. وال شيء يوقفه
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الدفاع  وزارة  أعلنت 
األول  أمس  الروسية، 
اخلميس، إنها قتلت »أكثر 
من 200 جندي أوكراني يف 
األربعاء  استهدف  قصف 

احلديدية  للسكك  حمطة 
يف وسط أوكرانيا«، بينما 
حتدثت كييف، من جهتها، 
عن »مقتل 25 شخصًا على 

روسيا: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني 
يف قصٍف استهدف وسط أوكرانيا
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أعلن البيت األبيض، مساء 
إن  اخلميس،  األول  أمس 
جو  األمريكي،  الرئيس 
االتفاق  سيقر  بايدن، 
إذا  إيران  مع  النووي 
األمن  مصلحة  خيدم  كان 

القومي.
واشنطن  أن  وأضاف 
لكل  مستعدون  وحلفاءها 
بشأن  السيناريوهات 

االتفاق النووي.
مندوب  قال  ذلك  وقبيل 
املنظمات  لدى  روسيا 
الدولية يف فيينا، ميخائيل 
مقرتح  أي  إن  أوليانوف، 
االتفاق  مسودة  لتعديل 
سيطيل  إيران  مع  النووي 
أمد احملادثات، وتابع قائال  
لديهم  »املشاركني  ان 
تغيريات  طلب  يف  احلق 
على النص وفقًا للممارسة 
للدبلوماسية  املعتادة 
املتعددة األطراف«. وتابع 

قائاًل:  الروسي  املندوب 
»جيب أن نتحلى بالصرب«.

ويف وقت سابق من أمس 
قد  طهران  كانت  األول 
التوصل  تريد  أنها  أكدت 
حاجة  بقدر  نووي  التفاق 

البيت األبيض: بايدن سيقر االتفاق النووي 
مع إيران إذا كان مبصلحة األمن القومي
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إليه.  وأوروبا  أمريكا 
وأضافت أن شطب احلرس 
الثوري من قائمة اإلرهاب 
يف  مسبقًا  شرطًا  يكن  مل 

املفاوضات النووية.

اجلوية  الدفاعات  تصّدت 
شّنته  لعدوان  السورية 
فجر  إسرائيلية،  مقاتالت 
أمس بتوقيت سيدني، على 
مدينة مصياف السورية يف 
ريف حمافظة محاة الغربي.

انفجارات  عت أصوات  ومسمُ
يف حميط منطقة مصياف، 
يف ريف احملافظة الغربي، 
نامجة عن تصدي الدفاعات 
لعدوان  السورية  اجلوية 

إسرائيلي على املنطقة.

وذكرت وكالة »سبوتنيك« 
عرب  مّت  »العدوان  أن 
من  عددًا  أطلقت  طائرات 
الصورايخ يف اجتاه بعض 
منطقة  حميط  األهداف يف 

مصياف غرب محاة«.
كل  أّن«  إىل  ولفتت 
اليت  االنفجارات،  أصوات 
أرجاء  يف  أيضًا  عت  مسمُ
وحميطها،  طرطوس  مدينة 
نامجة عن تصدي الدفاعات 
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سوريا: الدفاعات اجلوية تتصدى 
لعدوان إسرائيلي يف مساء مدينة مصياف

حللف  العام  األمني  أعلن 
ستولتنربغ،  ينس  الناتو، 
روسيا  بني  التعاون  أّن 
القطب  يف  والصني 
حتديًا  »يشّكل  الشمالي 

مشال  حلف  ومصاحل  لقيم 
األطلسي«.

مقااًل  ستولتنربغ  وكتب 

ستولتنربغ: تعاون روسيا والصني يف 
القطب الشمالي يشّكل حتدياً لـ«الناتو«
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لــبنانيات

النائب جربان باسيل

ذكر رئيس حزب » التيار الوطين 
باسيل  النائب  جربان  احلر « 
يستنجدون  » القضاة   أن   ،
باحلاكم املركزي  رياض سالمة 
، من اجل ان يزيد معاشاتهم، 
يتحاكم  أن  جيب  الذي  وهو 
جرائم  عدة  على  قبلهم  من 
عمولة  أخذ  أنه  أقلها  ارتكبها، 
لشركة أخيه على سندات خزينة 
املركزي   املصرف  يصدرها 

لصاحل الدولة اللبنانية«.
واشار يف مقطع فيديو مصور 
التواصل  مواقع  على  نشره 
»القضاة،  أن  إىل  اإلجتماعي، 
اإلدعاء  ورقة  برمي  يقومون 
عليه من قاضي إىل آخر، وذلك 
»شيعي«  قاض  هذا  أن  حبجة 
والثاني  ماروني،  حياكم  ال 
ماروني،  حياكم  ال  »سين« 
والثالث »ارذوكسي« ال حياكم 
» بدري  أن  مضيفًا  ماروني«، 
ظلم  مسجونني  ورفاقه  ضاهر  
من سنتني بسبب  تفجري   مرفأ 
أن  ممنوع  وبالتالي  بريوت ، 
لإلستماع  قاض  هناك  يكون 
اخالء  يف  ينظر  أو  إليهم، 

سبيلهم«.
وتابع باسيل: »قاضية رئيسة 
قرار  تأخذ  أن  ميكنها  ال  غرفة 
بامللف ألن رئيسها طلب منها، 
أخذ  ميكنها  ال  ثانية  وقاضية 
صالحياتها  موجب  من  قرار 

باسيل: انتبهوا يا قضاة 
احلساب آٍت وهذه املرة أنتم لن 

حتاسبونا بل سوف تتحاسبون

ألنها ختاف من أن يتم حتويلها 
ثالثة  وقاضية  للتفتيش، 
حبجة  جلسات  ال حتضر  ورابعة 
كبري  وقاض  القضاة،  اضراب 
جدول  على  املوضوع  يضع  ال 
األعمال ألنه هذا املطلوب منه 
رئيس،  يصبح  أن  أجل  من 
مسكة  خيرج  ال  صغري  وقاض 
مل  إذا  احلوض  من  صغرية 
يقبض مقابلها السمكة الكبرية، 

وكأن البشر مسك«.
ناسنا  نرتك  لن  »اننا  وأكد، 
دون  ومن  حريتهم  دون  من 
القضاة  نرتك  ولن  أمواهلم، 
من  فيهم  بالتالعب  يقومون 
مضيفًا:  أمنية،  مالحقة  دون 
»انتبهوا يا قضاة، احلساب آت 
حتاسبونا  لن  أنتم  املرة  وهذه 

بل سوف تتحاسبون«.
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رأى عضو اجمللس املركزي يف » 
حزب اهلل « الشيخ حسن البغدادي، 
وخالل  اإلسرائيلي  »العدو  أّن 
قوة   ُيدرك  بات  عامًا،  أربعني 
جّرب  وقد  وصدقّيتها،  املقاومة  
والكبرية  الصغرية  احلروب  معنا 
وباخلصوص  عليه  ننتصر  وكنا 
يف احلرب الثانية متوز 2006 اليت 
عليه  وفرضت  وقهرته،  أذّلته 

اهلزمية وتوازن الردع«.
اليت  الفكرية  الندوة  ومتنى خالل 
الصادق«  »اإلمام  مجعية  نظمتها 
البغدادي  علي  الشيخ  قاعة  يف 
أمس  اجلنوبية،  أنصار   يف  بلدة 
الرابعة  الذكرى  يف  األول 
اإلمام  تغييب  على  واألربعني 
السيد  موسى الصدر  ورفيقيه، أن 
»يكون اإلمام الصدر موجودًا بيننا 
وأّن  اإلجنازات،  ُكّل هذه  ليشهد 
واملسافات  سهرها  اليت  الليالي 
اليت قطعها مل تذهب ُسدى، فقد 
مل  قوًة  وأصبحنا  وأمثرت  أينعت 
مقاومّة  املعاصر  التاريخ  يشهد 
بهذا احلجم وبهذه القوة واإلميان 
لقيادٍة  واإلنصياع  والتماسك 

أّسس  فقد  وُشجاعة،  حكيمة 
املشروع  ملواجهة  الصدر  السيد 
املقاومة  وأطلق  اإلسرائيلي 
حتى فرضت  وتعاظمت  اليت منت 
تذّل  أن  واستطاعت  املعادالت 
العدو وُتظهر هشاشته، وألول مرة 
باتت املقاومة  يف تاريخ الصراع 
على  املعادالت  تفرض  من  هي 
األمني  ُيعلن  وعندما  العدو،  هذا 
أصبحنا يف  أّننا  اهلل  العام حلزب 
احلقيقة  هي  فهذه  الطريق  آخر 
والعدو،  الصديق  يعرفها  اليت 
إسرائيل اليوم تنتظر ماذا يقول 
حزب اهلل وأمينه العام بالتحديد، 
ستفرض  اليت  املعادالت  وماهي 

على هذا العدو«.
»أمام  أن  إىل  البغدادي،  ولفت 
أي عدوان إسرائيلي على  لبنان ، 
سيكون الّرد مبا يتناسب مع طبيعة 
احلرب  إىل  ارتقى  وإذا  العدوان، 
الثالثة ستكون األخرية، وسينتهي 
لن  وبالتأكيد  الكيان،  هذا  معها 
نرجع إىل أي احتالل آخر، وسنكون 
نهدي  ولن  املنطقة  أسياد  حنن 

النصر إال ملن يستحقه«.

البغدادي: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيلقى الّرد 
املناسب وإذا ارتقى إىل حرب ثالثة فستكون األخرية

الشيخ حسن البغدادي

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
أمس  دريان،  اللطيف  عبد 
وزير  الفتوى،  دار  يف  األول 
تصريف  حكومة  يف  االقتصاد 
الذي قال  أمني سالم  األعمال 
لزيارة  »قدمنا  اللقاء:  بعد 
مساحته يف هذه الدار الكرمية، 
أواًل الطالعه على كل الشؤون 
اليت نعمل عليها وحتديدًا األمور 
احلياتية واملعيشية الصعبة اليت 
على  وأطلعناه  لبنان،  بها  مير 
كل األعمال املنجزة اليت عملنا 
املاضية،  الفرتة  خالل  عليها 
وطمأناه بأننا متواجدون بالقرب 
من الناس ومعهم خصوصا يف 

هذه الظروف الصعبة«.
اضاف: »وكانت لنا جولة أفق 
البلد  ظروف  يف  مساحته  مع 
القادمة،  والتحديات  ومعاناته، 
موجودون  بأننا  وطمأناه 
وسنقوم بكامل مهامنا، وطلبنا 
املرحلة  يف  الكامل  دعمه 
حمميا  البلد  جنعل  كي  القادمة 
وحمصنا بكل اإلمكانات الالزمة. 
االستحقاقات  عن  تكلمنا   كما 
مساحته  أعطانا  وقد  القادمة 
وخري  أفضل  هو  مبا  رأيه 
تكون  أن  جيب  وأين  للبلد، 
كامل  ملتزمون  وحنن  األمور، 

مساحته  بإرشادات  االلتزام 
وتوصياته«.

وتابع: »أهم ما يف األمر أيضا، 
االمور  من  بعدد  تشاورنا  اننا 
بالشأن  حتديدًا  تتعلق  اليت 
والتحديات  للبلد  االقتصادي 
الدول  مع  والعالقات  القادمة، 
العربية أيضًا واليت نعمل عليها 
أساسية  ألنها  كبري  بشكل 
املرحلة  يف  للبلد  ومهمة 
داعمًا  مساحته  وكان  القادمة. 
اليت  والنشاطات  العمل  لكل 
البقاء  علينا  ومتنى  به  نقوم 
بهذه اهلمة وأن نستمر بالقيام 
بالعمل الوطين ملصلحة بريوت 
الشعب  هذا  ومصلحة  ولبنان 

الطيب«.
تشكيل  تتوقع  هل  سئل: 
االنتخابات  قبل  احلكومة 

الرئاسية؟
أجاب: »كل املعطيات املوجودة 
بتشكيل  تنبئ  ال  اليوم  لغاية 
حكومة، رغم أننا قلنا بضرورة 
فاعلة،  حكومة  تشكيل حكومة 
هلا كامل الصالحيات الدستورية 
خباصة يف املرحلة القادمة ألن 
البلد يواجه حتديات وهو حباجة 
ألن تكون هناك حكومة قادرة 
على أخذ القرار وال يكون عليها 

أي شوائب دستورية«.
اللقاء الديموقراطي

واستقبل مفيت اجلمهورية وفدًا 
الدميوقراطي  اللقاء  كتلة  من 
جنبالط،  تيمور  النائب  برئاسة 
اهلل  عبد  بالل  النائبني  وضم 
ومستشار  الصايغ  وفيصل 

رئيس الكتلة حسام حرب.
بعد اللقاء، قال النائب عبد اهلل 
مساحته  »التقينا  الوفد:  باسم 
جنبالط  تيمور  الرفيق  مبعية 
هذا  وأعتقد  اللقاء،  رئيس 
اللقاء الدوري املطلوب ملناقشة 
وخباصة  الوطنية  األمور  جممل 
على باب االستحقاقات، ودائمًا 
ومواقف مساحته  آراء  نرى يف 
البعد الوطين، احلرص على بقاء 
واستمرارية هذا البلد يف خضم 
والدولية،  اإلقليمية  العواصف 
لدى  كبري  هاجس  هناك 
وهموم  الناس  ووجع  مساحته، 
اليت متر بها  الناس والصعاب 
الواسعة من  الشرائح  خصوصا 
أهلنا، نتشارك معه هذه اهلموم 
ان  وأعتقد  اهلواجس،  وهذه 
املبادرات اليت قام بها احلزب 
تأتي بهذا االجتاه، أن خنفف قدر 
اإلمكان من التناقضات الكبرية 
أن  حنن  نستطيع  ال  رمبا  اليت 
أن  ولكن  اليوم،  حبّلها  نقوم 
نوسع املساحات املشرتكة بني 
احللول  الستنباط  اللبنانيني 
استحقاق  أمام  وأننا  خاصة 

رئاسة اجلمهورية«.
احلديث  »لألسف،  اضاف: 
احلكومة،  حول  يدور  األساسي 
للدستور  املغالط  الكالم  وكل 
حول صالحيات وغري صالحيات 
نريدها،  ال  أماكن  إىل  وأخذنا 
الرأي  وهذا  كفى،  انه  أعتقد 
كان متفق عليه حنن ومساحته، 
تيمور،  الرفيق  وبني  وبينه 
كفى اجتهادات دستورية وغري 
استحقاق  أمامنا  دستورية، 
رئاسة اجلمهورية جيب أن يكون 
يف موعده، جيب انتخاب رئيس 
يعطي الثقة للداخل واخلارج، ال 
ان يكون رئيس حتد ، رئيس 
هلذه  معطل  ال  وأن  فرض، 

االستحقاقات الدستورية«.
»لبنان  ان  اهلل  عبد  واكد 
إىل  اقتصاديًا وسياسيًا حباجة 
االستقرار  من  األدنى  احلد 
التعايف  من  السياسي، 
يتطلب  وهذا  االقتصادي، 
املؤسسات  يف  االنتظام 
رئاسة  من  بدءًا  الدستورية 
احلكومة  ثم  ومن  اجلمهورية، 
مع  واتفقنا  النيابي.  واجمللس 
على  نبقى  أن  على  مساحته 
يف  للمساعدة  دائم  تواصل 
املطلوب  الوطين  الشأن  كل 
الظرف  هذا  يف  مجيعًا  منا 

الدقيق«.
ما  مفاجأة  تتوقع  هل  سئل: 
العماد  اجلمهورية  رئيس  من 
مغادرته  قبيل  عون  ميشال 

قصر بعبدا؟
البلد  هذا  ان  »أعتقد  أجاب: 
من  املزيد  إىل  حباجة  يعد  مل 
املفاجآت، املفاجأة الوحيدة اليت 
اللبنانيون  وينتظرها  ننتظرها 
رئيسا  ننتخب  أن  هو  بفرحة 

دريان استقبل وزير االقتصاد ووفدا من اللقاء الدميوقراطي ورئيس مجعية املقاصد
سالم: سنقوم بكامل مهامنا عبد اهلل: لرئيس يعطي الثقة للداخل واخلارج

سنو: املقاصد حريصة على ان يكون العام الدراسي يف مدارسها مرحيا هلا وألهالي الطالب
اللبنانيني  مصاحل  يليب  جديدا 
وهموم كافة الشعب اللبناني، 
إن كان يف إطار ارتباطه بوطنه 
أو  اهلجرة،  من  والتخفيف 
االقتصادية  املتطلبات  بتنمية 

واالجتماعية«.
قيل له: وإذا مل حيصل ذلك؟

الشيء  على  »سيبنى  أجاب: 
مقتضاه«.

ما  شيئًا  تتوقعون  هل  سئل: 
سيحصل خالل هذين الشهرين 

على صعيد تشكيل احلكومة؟
موضوع  أن  »أعتقد  أجاب: 
احلكومة أعطي أكثر من حجمه، 
ولألسف كل الكالم يدور حول 
الصالحيات، حنن اليوم أمام كّم 
هائل من اجملتهدين بالدستور. 
يف الواقع الدستور واضح، يف 
حال شغور مركز الرئاسة تتسلم 
الصالحيات احلكومة، والدستور 
أعمال  تصريف  حكومة  يقل  مل 
خارج  أعمال،  تصريف  غري  أو 
واحلديث  املوضوع،  هذا  إطار 
دور  أو  هلذا  معطل  ثلث  عن 
اننا أصبحنا  أعتقد  لذاك  معني 
على قاب قوسني أو أدنى من 
األحرى  الدستوري،  االستحقاق 
جلسة  على  اجلهد  ينكّب  أن 
سريعة جمللس النواب وانتخاب 
قلت  وكما  مجهورية،  رئيس 
الظروف  من  األدنى  احلد  يليب 
اليت جيب أن يواجهها اللبناني 

باخلارج والداخل«.
اضاف: »حنن أمام استحقاقات 
ترسيم  أمام  حنن  كبرية، 
حدود، أمام احلفاظ على ثروتنا 
تعاف  خطة  أمام  الغازية، 
اقتصادي واستكمال العمل مع 
أمام  الدولي،  النقد  صندوق 
حنن  االستحقاقات  هذه  كل 
حباجة النتظام عمل املؤسسات 
ما  إطار  خارج  الدستورية، 
حسابات  من  ونراه  نسمعه 
سياسية  كيدية  من  فئوية، 
أحيانًا، من إثارة نعرات طائفية 
ومذهبية، أعتقد ان لبنان ليس 

حباجة هلا اليوم«.
سئل: هل حيق حلكومة تصريف 
األعمال أن تتوىل مهام رئاسة 
حصل  حال  يف  اجلمهورية 

الفراغ؟
أجاب: »لست مبرجع دستوري، 
جلميع  سؤالي  حبسب  لكن 
املوضوع،  بهذا  املعنيني 
الدستور واضح، احلكومة تتوىل 
الفراغ،  حال  يف  الصالحيات 
ممنوع،  البلد  هذا  يف  والفراغ 
الدستور مل يرتك جمااًل للفراغ، 
واألفضل أن يكون عندنا رئيس 

مجهورية جديد«.
استقباالت

اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
لبنان  يف  اإليراني  السفري 
رئيس  ونائب  أماني،  جمتبى 
املكتب السياسي حلركة »أمل« 
يرافقه  املصري  حسن  الشيخ 
عضو املكتب السياسي احملامي 
مجعية  ورئيس  اهلل،  عبد  علي 
املقاصد اخلريية اإلسالمية يف 
سنو،  فيصل  الدكتور  بريوت 
»بيارق  مؤسسة  من  ووفدا 
جملس  رئيس  برئاسة  اخلري« 

األمناء عبد اللطيف عيتاني.

يف  اإلعالم  مكتب  عن  صدر 
البيان  اجلمهورية  رئاسة 
البيان  إىل  »باإلشارة  اآلتي: 
املكتب  عن  صدر  الذي 
احلكومة  لرئيس  اإلعالمي 
التصريح  حول  ميقاتي  جنيب 
الذي ادىل به رئيس الرابطة 
كرم  خليل  السفري  املارونية 
قبل ظهر اليوم )أمس األول( 
مع«  فإننا  بعبدا،  قصر  يف 
استغرابنا« ملا ورد يف تعليق 
عن  نسأله  احلكومة،  رئيس 
التصريح  يف  ورد  كالم  أي 
علنا  »استغرابه«،  يستوجب 

نشرتك معه يف رفضه. 
منرب  باستخدام  القول  اما 

الرئاسة »املفرتض أن يكون 
الطائفية«،  االعتبارات  فوق 
أيضا  »مستغرب«  قول  فهو 
الن رئاسة اجلمهورية ما كانت 
يوما لطرف لبناني دون اآلخر 
مجيع  حقوق  عن  دافعت  بل 
استثناء،  اللبنانيني من دون 
الفعل  يف وقت كانت ردود 
الطائفية واملذهبية تصدر من 

مواقع رمسية أخرى. 
ولعل مواقف رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون يف مسألة 
هذا  تعكس  احلكومة  تشكيل 
إىل  دائما  الداعي  التوجه 
الوطنية  الشراكة  حتقيق 

واحملافظة على امليثاقية«.

اعالم رئاسة اجلمهورية استغرب رد ميقاتي على رئيس 
الرابطة املارونية: 

الرئيس عون دافع عن حقوق مجيع 
اللبنانيني وردود الفعل الطائفية 

واملذهبية تصدر من مواقع رمسية أخرى

نشاطات مولوي
املساعدات  الرتكية  والطوارىء  الكوارث  إدارة  رئيس  مع  عرض 
الغذائية للقوى االمنية وتسلم درعا من وفد احتاد املنتجني العرب، 
كما  استقبل وزير الداخلية والبلديات يف حكومة تصريف االعمال 
الكوارث  إدارة  رئيس  اليوم،  مكتبه  مولوي، يف  بسام  القاضي 
والطوارئ الرتكية يونس سيزر على رأس وفد، يف حضور السفري 
الرتكي يف لبنان علي باريش اولوصوي، ومت البحث يف موضوع 
املساعدات الغذائية اليت تقدم للقوى االمنية والعسكرية اللبنانية.
درعا  له  قدم  العرب  للمنتجني  العام  االحتاد  من  وفدا  والتقى 
والفنون  االعالم  دعم  يف  بها  يقوم  اليت  اجلهود  على  تقديرية 

العربية املشرتكة.
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جلنة املال ختتار بني السيىء واألسوأ وتنهي مناقشة موازنة ٢٠٢٢

كنعان: سيناريوان من وزارة املال عن سعر الصرف يف املوازنة والقرار 
عند اهليئة العامة ونأمل ان تكون ازنة ٢٠٢٣ باصالحات واضحة

واملوازنة  املال   جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
املال يف  وزير  وحضور  كنعان 
يوسف  االعمال  تصريف  حكومة 
واقرار  درس  ملتابعة  خليل 

مشروع موازنة ٢٠٢٢. 
وقد حضر النواب: علي فياض، 
اهلل،  فضل  حسن  محيد،  ايوب 
فؤاد خمزومي، ابراهيم منينمة، 
جان  عون،  االن  عون،  سليم 
جهاد  السعد،  راجي  طالوزيان، 
الصمد، علي حسن خليل، غازي 
غسان  ايوب،  غادة  زعيرت، 
سيزار  ضو،  مارك  حاصباني، 
ياسني،  ياسني  خليل،  ابي 
ناجي،  طه  طرابلسي،  عدنان 
امني  خواجه،  خلف، حممد  ملحم 
قاسم  يزيك،  غياث  شري، 
وضاح  عطية،  سجيع  هاشم، 
بالل  احلاج،  رازي  صادق، 

عبداهلل، اسعد ضرغام. 
وزير  مستشارة  حضر:  كما 
االقتصادية  للشؤون  املالية 
زينة قاسم، املدير العام لوزارة 

معراوي  جورج  بالوكالة  املالية 
وزارة  يف  الواردات  ومدير 

املالية لؤي احلاج شحادة.
وبعد اجللسة حتدث كنعان فقال 
مشروع  مناقشة  اليوم  »انهينا 
والتقرير   .٢٠٢٢ العام  موازنة 
املواد  سيتضمن  سأعده  الذي 
مّت  اليت  وتلك  عليها  املوافق 
مبوجب  وااليرادات  تعليقها، 
 . املال  وزارة  سيناريوات 
الدوالر  بانية  كانت  فاحلكومة 
اجلمركي والدوالر الضرييب على 
به،  نسر  مل  ما  وهو  ألفا،   ٢٠
ألن احلكومة مل خترج بهذا قرار، 
وال سند قانونيًا له وال مشروع 
قانون يتعّلق به أحيل إلينا يف 

اجمللس النيابي«.  
أمام  نكون  أن  »هّمنا  اضاف 
الدولة  تكون  متوازن،  شيء 
قادرة على ضبطه. وعندما تريد 
اجلمركي  الدوالر  رفع  احلكومة 
تكون  أن  فيجب  الف،   ٢٠ اىل 
على  قادرة  رقابة  أجهزة  لديها 
يعرف  وأن  السوق،  ضبط 

وما  مشمول  هو  ما  املواطن 
وزير  قدم  وقد  مشمواًل.  ليس 
املال اقرتاحا قال فيه أنه حّضر 
سيناريوين، األول على اساس 
اساس  على  والثاني  ألفا،   1٢
ما  على  ابقائها  او  ألفا،   14
هي عليه من دون تعديل على 
اقل  حنو  جننح  وحنن  ال1٥٠٠، 
شيء ممكن يف املرحلة احلالية، 
آخذين يف االعتبار حاجة الدولة 
ال  ان  علما  لاليرادات،  ايضًا 
قادرة  ورقابية  اصالحية  نظم 
هذه  يف  املواطن  محاية  على 
مرتوك  البت  وامر  املرحلة. 

للهيئة العامة«. 
»سنأخذ  أنه  اىل  كنعان  واشار 
باالعتبار ما سيقّدمه وزير املال 
لنضّمن  املقبلني،  اليومني  يف 
هذا املستند ضمن التقرير الذي 
ايرادات  أمام  لنكون  سنعده، 
طلبنا.  كما  جديدة،  ونفقات 
 47 من  النفقات  تراجعت  وقد 
احلكومة  قّدمتها  كما  مليار  الف 
 37 اىل  املوازنة،  مشروع  يف 
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 1٠ باخنفاض  أي  مليار،  الف 
ادنى  االف مليار، ما خيلق حدًا 
من التوازن، علمًا ان االيرادات 
وزارة  ألن  بدورها،  ستنخفض 
على  باالساس  بنتها  املال 
الف   ٢٠ يبلغ  مجركي  دوالر 
ألف   ٢8 من  وستنخفض  لرية، 

مليار اىل ٢٥ ألف مليار«. 
املرتقب  »العجز  أن  واشار اىل 
النهائي  تقريرنا  يف  سريد 
مقبول«،  هو  ما  اىل  ونسعى 
بني  حنن  صراحة،  »بكل  وقال 
والسيىء  واألسوأ.  السيىء 
اجمللس  اىل  موازنة  ارسال  هو 
العامة  اهليئة  لتقرر  النيابي 
املناسب يف شأنه، واالسوأ هو 
ترك البالد على اساس القاعدة 
االثين عشرية، مع ما يعنيه ذلك 
وااليرادات  للخدمات  جتميد  من 
تقديم  على  القدرة  وعدم 
التحسينات االجتماعية للمواطن. 
وقد اخرتنا السيىء بدل االسوأ، 
على أمل أن نكون أمام حكومة 
االصالحات  تطبيق  على  قادرة 

اعادة  املطلوبة. فاملشكلة، يف 
ووضع  العام،  القطاع  هيكلة 
سقف لالستدانة، وهو ما سبق 
ضمن  وصدر  ناقشناه،  ان  لنا 
توصيات موازنات ٢٠17 و٢٠18 
و٢٠19 و٢٠٢٠، لكنه مل يطبق. 
واملشكلة تكمن يف عدم احرتام 
التشريعات، ال باقرار تشريعات 
اضافية لنقول للناس أننا نعمل. 
فاالرادة االصالحية مطلوبة عند 

السلطة التنفيذية«. 
من  »انطالقًا  كنعان  وتابع 
تقرير  باعداد  سأقوم  ذلك، 
موازنة  مشروع  حول  املال  جلنة 
كل  يتضمن  أن  على   ،٢٠٢٢
مين  والتحفظات،  املالحظات 
أمل  على  النواب.  الزمالء  ومن 
حنن  الذي  الوضع  يكون  أن 

وان  املقبلة،  للمرحلة  عربة  فيه 
العام  موازنة  مشروع  يوضع 
٢٠٢3 بشكل أفضل، وفق رؤية 
واصالحات  واضحة  اقتصادية 
تصحيحية ال بعملية جتميع أرقام 
السياسات  مثن  الناس  وتدفيع 

احلكومية السابقة«. 
وردًا على سؤال قال كنعان » 
للجنة  جلسات  هناك  يكون  لن 
موازنة  مشروع  ملناقشة  املال 
عملنا،  انهينا  فقد   ،٢٠٢٢
وسنرفع تقريرنا على أن يتضمن 
ما أقر وما مل يقر، واالحتماالت 
املال  وزارة  طرحتها  اليت 
وبعض  الصرف،  السعار  نسبة 
والتحفظات  االخرى  املالحظات 
اليت ستكون معرض نقاش يف 

اهليئة العامة«.

النائب كنعان مرتئسا جلسة لجنة املال واملوازنة
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 كرر نائب رئيس جملس الوزراء 
السابق النائب غسان حاصباني 
أمس  عقده،  مؤمتر صحايف  يف 
اجلمهورية  »تكتل  باسم  األول، 
النائبني  حضور  يف  القوية« 
يف   احلاج  ورازي  أيوب  غادة 
إجتماع  عقب  النجمة  ساحة 
النيابية،  واملوازنة  املال  جلنة 
ان  املفرتض  من  »كان  انه 
خطة  على  مبنية  املوازنة  تكون 
ونقدية  ومالية  إقتصادية 
مضيفا:  شاملة،  واصالحية 
اليوم  علينا  يعرض  ما  »لكن 
الكثري  خيرق  موازنة  مشروع 
وال  املوازنة  اعداد  قواعد  من 
لالصالحات  احلاجة  مع  يتماشى 
يف  تكتب  أن  يكفي  ال  اليت 
نص فزلكة املوازنة بل جيب ان 
تكون فعليا منعكسة يف ارقام 

املوازنة«. 
وقال:«نشهد جدال وارقاما تأتي 
من احلكومة ترتبط بسعر الصرف 
بدوالر  او  اجلمركي  وبالدوالر 

يعتمد يف اجزاء من السنة . كما 
املقاربة  يف  وضوح  عدم  نرى 
اليت حتدد ما املطلوب من هذه 
املوازنة ان حتقق وقد مضى 8 

اشهر على بدء السنة«.
»القوات  رفض  أكد  كما 
موازنة  يف  السري  اللبنانية« 
األرقام  يف  الوضوح  من  خالية 
زلنا  وقال:«ما  واإلصالحات«، 
سيناريوات  امام  اللحظة  حتى 
دوالر  واسعار  خمتلفة  وارقام 
على  شكلية  وعائدات  متعددة 
الورق كي نغطي نظريا مصاريف 
اي  يوجد  ال  كذلك،  مرتقبة. 
فكرة عن كيفية تغطية اي عجز 

مرتقب يف املوازنة«. 
ختم حاصباني: »قدمنا حتفظاتنا 
خطيا  املوازنة  على  ومالحظاتنا 
لتضمينها يف تقرير جلنة املال 
واملوازنة ونتمى ان يتم تعديل 
من  املوازنة  مقاربة  يف  جذري 
قبل هذه احلكومة أو اي حكومة 

الحقة«.

حاصباني من ساحة النجمة: 
نرفض السري يف موازنة خالية من 

الوضوح يف األرقام واإلصالحات

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 

ميقاتي مرتئسا اللجنة

جنيب  احلكومة   رئيس  رأس 
الوزارية  للجنة  اجتماعا  ميقاتي 
املكلفة »متابعة إعادة النازحني 
بأمان  بلدهم  اىل  السوريني 
األول  أمس  ظهر  وكرامة«، 
احلكومي،  السراي  اخلميس يف 
اخلارجية  وزير  فيه   وشارك 
حبيب،  بو  عبداهلل  واملغرتبني  
هنري  القاضي  العدل  وزير 
الوطين  الدفاع  وزير  خوري، 
موريس سليم،  وزير الشؤون 
وزير   حجار،   هكتور  االجتماعية 
القاضي  والبلديات  الداخلية 
العمل  وزير  مولوي،  بسام 
العام  املدير  بريم،  مصطفى 
أنطوان  اجلمهورية  لرئاسة 
جمللس  العام  األمني  شقري، 

الوزراء القاضي حممود مكية.
بعد االجتماع أعلن الوزير حجار: 
الوزارية  اللجنة  اليوم  »انعقدت 
السوريني،  النازحني  لشؤون 
اىل   الرئيس  دولة  واستمع 
اليت  املقررات  عن  تقارير 
اختذناها األسبوع الفائت،  واليت 
واالدارات،  بالوزارات  تعنى 

جلنة متابعة ملف النازحني تعمل »بطريقة سرّية«
 احلجار: لتأمني وطن بديل لغري القادرين على العودة!

وأكدنا متابعة ملف النازحني من 
أجل عودة كرمية. وفّوض دولة 
مبجموعة  اليوم  اللجنة  الرئيس 
النقاط  بعض  ألكمال  مهمات 
أمل  على  بالعودة،  تعنى  اليت 
أن يعقد اجتماع ثاني وثالث يف 
وانقشاع  املقبل إلنهاء  األسبوع 
الرؤية مبوضوع عودة النازحني.

بها  كلفت  اليت  املهمات  وعن 
اللجنة  »باملبدأ  قال:  اللجنة 
وكل  سرية،  بطريقة  تعمل 
االجتماعات اليت تعقد منذ شهر 
ولغاية األن، مل نفصح فيها وال 
النقاط،  عن  واضح  بشكل  مرة 
أو مع  الرئيس  أكان مع فخامة 
على  نعمل  الرئيس.حنن  دولة 
نقاط عمالنية هلا عالقة مبوضوع 
النازحني ضمن القوانني اللبنانية 
، وكل الغاية إحقاق احلق وهذا 
يعين عودة من هو نازح بشكل 
السورية،  االراضي  اىل  امن 

يذهب  أن  يستطيع  ال  ومن 
بديل  وطن  تأمني  سوريا،  اىل 
له،  ويف الوقت  نفسه تطبيق 
أكمال  مع  اللبنانية  القوانني 
والعقالني،  اهلادىء  التفاوض 
ومؤسسات  الدولية  املراجع  مع 

األمم املتحدة.
وكان رئيس احلكومة إجتمع مع 

وزير املال يوسف خليل.
كما إجتمع مع وزير الصناعة جورج 
بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: 
الصناعيني  شؤون  »عرضنا 
الرئيس  والصناعة،واطلعت 
املتخذ  القرار  على  ميقاتي 
الصناعة  مقاييس  إىل  بالنسبة 
ملا  الدقيقة  األوزان  حتدد  اليت 
كما  املستهلك.  مصلحة  فيه 
التحضري  موضوع  يف  حبثنا 
املنوي  الصناعي  للمعرض 
إقامته يف لبنان خالل الشهرين 
فيه  وسيشارك   املقبلني، 
اضافة  املنطقة،  دول  من  عدد 
تبادل  موضوع  يف  البحث  اىل 
مقابل  يف  الصناعية  املنتجات 

النفط  العراقي.
كما اجتمع مع وزير الزراعة عباس 
قال: وجهت  الذي  احلاج حسن 
دعوة من الرئيس نبيه بري اىل 
يف  للمشاركة  ميقاتي  الرئيس 
حركة  ستقيمه  الذي  االحتفال 
السنوية  الذكرى   يف  أمل 
الرابعة واالربعني لتغييب االمام 
موسى الصدر ورفيقيه  يف 31 

آب يف  مدينة صور.
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفري 

جومالي  رسول  كازاخستان 
يف  املفوض  الوزير  يرافقه 

السفارة يرجان كاليكينوف.
اثر اللقاء اعلن السفري جومالي: 
بعثة  لدينا  كانت   2020 عام 
بريوت،  يف  ديبلوماسية 
هذه  بداية  يف  رئيسنا  واختذ 
وجودنا  بتحويل  قرارا  السنة 
مستوى  اىل  الديبلوماسي 
سفري  كأول  وأنا  سفارة. 
تشرفت  لبنان  يف  لكازاخستان 
ميقاتي  الرئيس  دولة  بلقاء 
وناقشنا أمكانات وأفاق التعاون 
اجملاالت،  شتى  يف  الثنائي 
االقتصاد  جمال  يف  خصوصا 

والتجارة واالستثمارات.  
الرئيس  دولة  أبلغت  وقد 
اللبنانية  الشركات  بعض  أن 
يف  احلالي  الوقت  يف  تعمل 
أن  نريد  وحنن  كازاخستان، 
والتعاون  العالقات  هذه  نطور 
جمال  يف  خصوصا  الثنائي 
التجارة وتصدير القمح والدقيق 
ناقشنا  اللبناني.  السوق  اىل 
أزمة  اىل  ونظرا  املوضوع  هذا 
العاملية   األسواق  يف  الغذاء 
إمكان  على  كبري  اهتمام  نعلق 
ليس  اخلارج  اىل  التصدير 
مثل  اجملاورة  الدول  اىل  فقط 
وافغانستان  اوزباكستان، 
اىل  نظرا  األوروبية،  والدول 
ان دول الشرق األوسط ولبنان 
حتتاج هلذه املادة، فلقد ناقشنا 
هذا أملوضوع منذ يومني مع وزير 

االقتصاد اللبناني بالتفصيل.

الوفاء للمقاومة: النتخاب رئيس جديد للجمهورّية ضمن املهلة الدستورّية 
احملّددة واستنفاد كل املساعي  للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
ظهر  بعد  وذلك   ، حريك  حارة 
النائب  برئاسة  األول،   أمس 

حممد رعد ومشاركة أعضائها.
اجملتمعون  اصدر  االجتماع  بعد 
آب   31 »ويف  اآلتي:  البيان 
من العام 2022.. نؤكد موقفنا 
وعهدنا.  التزامنا  وجندد  الثابت 
دومًا  به  فنعّب  املوقف..  أّما 
للظلم  وإدانتنا  شجبنا  عن 
ووطننا  وشعبنا  أصابنا  الذي 
الطاغية  أقدم  حني  وقضيتنا، 
على  اجملرم  ونظامه  القذايف 
ارتكاب جرمية تغييب مساحة إمام 
موسى  السيد  واملقاومة  الوطن 
الشيخ  فضيلة  وأخويه  الصدر 
حممد يعقوب والصحايف األستاذ 
عباس بدر الدين..  وما غاب عن 
اجلرمية  تلك  هدف  أّن  يومًا  أحٍد 
كان إسكات الصوت املدافع عن 
حقنا اإلنساني يف رفض الظلم 
بأمٍن  والعيش  العدو  ومقاومة 
وسيادة وكرامة، يف وطٍن سّيٍد 
حمّرٍر وعزيز ومصان، ويف منطقة 
ينتصر فيها الشرفاء لفلسطني 
وشعبها ولقضية التحرير العادلة 

واملشروعة«.
االلتزام  »وأّما  البيان:  اضاف 
التحّرك  مواصلة  ففي  والعهد، 
اجلهود  لكل  والدعم  والتنسيق 
يبذهلا  اليت  احلثيثة  واملتابعات 
ويف  مجيعًا  واملعنّيون  احملّبون 
اإلمام  مساحة  عائلة  مقدمتهم 
وإخواننا  الصدر  موسى  السيد 
األعزاء يف حركة أمل وقيادتها، 
وعلى رأسهم دولة األخ الرئيس 
أجل  من  بّري..  نبيه  األستاذ 
املغّيب  اإلمام  مصري  كشف 
وأخويه، ونصرة العدالة وإحقاق 
وكرامته  لإلنسان  وحفظًا  احلّق 
يف هذا الوطن ويف هذا العامل.

مبناسبة،  االحتفاء  ختام  ويف 
األربعني ربيعًا، من مسرية حزب 
اهلل واملقاومة اإلسالمّية، اكدت 
الكتلة متسكها ومواصلة سعيها 
يف اجملال القانوني واإلصالحي 

ويف الشأن اإلمنائي واخلدماتي، 
الوطنّية  والثوابت  القيم  وفق 
بدمهم  رواها  اليت  واألخالقّية 
الزكي، شهداؤنا األبرار من أجل 
سيادته  ومحاية  الوطن  حترير 
وإقامة الدولة القادرة والعادلة 
املواطنون  إليها  يتطلع  اليت 
لنيل حقوقهم وحتقيق مصاحلهم 
اإلنسانّية  كراماتهم  وحفظ 

والوطنّية«.
الفرتة  هذه  »يف  الكتلة  ودعت 
اليت ميّر بها بلدنا لبنان بظروف 
إرادة  وضغوط متالحقة إلخضاع 
مالقاة  إىل  وسوقها  أبنائه 
وشرعنة  الصهيوني  العدو 
معه،  العالقات  وتطبيع  احتالله 
املساعي  كل  استنفاد  إىل 
حول  للتفاهم  واحملاوالت 
للقيام  مناسبة  حكومية  تشكيلة 
حتّمل  من  البالد،  يف  يلزم  مبا 
جماالت  خمتلف  يف  املسؤولّية 
السياسي  العام  الشأن  إدارة 
وغريه،  واالقتصادي  واإلداري 
االستحقاق  ملواكبة  إضافة 

الرئاسي الداهم«.
وأملت أن »يتّم انتخاب الرئيس 
املهلة  ضمن  للجمهورّية  اجلديد 
وذكرت  احملّددة«،  الدستورّية 
الوطنّية  مبسؤولياتهم  »اجلميع 
إلجناز هذا االستحقاق يف ضوء 
رؤية سيادّية حتفظ منعة لبنان 
رفض  على  قدرته  وتكّرس 
القرار  التزام  وعلى  التبعّية 
الوطين املعّب عن مصلحة شعبه 

وتطلعاته«.
التعامل  »أهمّية  على  وشددت 
إزاء  تسّرع  دون  ومن  بدّقة 
بالدوالر  مّسي  ما  سعر  حتديد 
اعتماد  اجلمركي، وترى ضرورة 
تسهم  مجركّية  ومنهجية  طريقة 
يف حتقيق واردات مرتقبة، من 
على  بضغوِطها  ُتثِقَل  أن  دون 
السوق  وحركة  الناس  حياة 
فاعلة  تبقى  أن  ينبغي  اليت 

ومنضبطة«.
»وجوب  مؤكدة  الكتلة  وختمت 
املعنيني  املسؤولني  اهتمام 

واحلاالت  األوضاع  مبعاجلة 
املصاحل  تربك  اليت  االعرتاضية 
وتعّطل  للمواطنني  العامة 
حياتهم سواء يف اإلدارة العامة 
إىل  اجلميع  وتدعو  القضاء،  أو 
الَضَرر  أنَّ  االعتبار،  بعني  األخذ 
إن مل تتم معاجلته بواقعّيٍة َمِرَنٍة 
سلبّية  بتداعيات  يتسّبب  سوف 
كبرية وعاّمة تطال اجملتمع بكل 

فئاته«.

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  لرئيس 

البيان االتي:
احلكومة  رئيس  دولة  يعتب 
املواقف  أن  ميقاتي  جنيب 
اجلاهزة اليت تليت اليوم )أمس 
األول اخلميس( من  منب القصر 
اجلمهوري كشفت، مبا ال يقبل 
احلقيقية  االسباب  الشك، 
لتعطيل عملية تشكيل احلكومة، 
قبل  من  له  التخطيط  يتم  وما 
رئيس  بفخامة  احمليطني  بعض 

اجلمهورية.
يستغرب  الرئيس،  دولة  إن 

ميقاتي: املواقف اجلاهزة اليت تليت من 
منرب القصر اجلمهوري كشفت االسباب 

احلقيقية لتعطيل عملية تشكيل احلكومة
استخدام منب الرئاسة، املفرتض 
االعتبارات  فوق  يكون  أن 
الطائفية، الطالق مواقف تؤجج 
كلمة  تشكل  أن  بدل  االوضاع 

سواء جلمع اللبنانيني. 
ويف كل االحوال، يتابع دولته، 
أن ما قيل لن يكون باي شكل 
ملواصلة  معّطال  االشكال  من 
احلكومة  لتشكيل  مسعاه 
جمددا  ينتظر  وهو  اجلديدة، 
ان يستكمل مع  فخامة رئيس 
التشكيلة  مناقشة  اجلمهورية 
حزيران   29 يف  قدمها  اليت 

الفائت.

لفت وزير االتصاالت يف حكومة 
القرم،  جوني  األعمال  تصريف 
إىل أّن »موظفي شركيت »ألفا« 
طالبوا  قد  كانوا  و«تاتش«، 
بنسبة من »فريش دوالر«، وأنا 
توصلنا  إن  أنه  سابًقا  ذكرت 
االتصاالت  إىل هدفنا من خطة 
يف أول شهر، فسوف يأخذون 
ويف  »فريش«،  باملئة   10
مشرًيا  باملئة«،   15 ثاني شهر 
جتاه  التزامات  »لدي  أنه  إىل 

املواطنني«.
حيصل  أن  ارفض  »أنين  وأّكد 
املوظفني يف شركيت االتصاالت 
دون  فريش،  دوالر  على 
احملدد،  اهلدف  إىل  الوصول 

وهذه هي املشكلة بيننا«.
وزير  تابع  سابق،  وقت  ويف 
االتصاالت يف قاعة االجتماعات 
االجتماع  خالل  الوزارة،  يف 
يف  للمسؤولني  األسبوعي 
و« تاتش «  » ألفا «  شركيت 
اإلجراءات  للخلوي،  املشغلتني 
واخلطوات املعتمدة لسري العمل 
حتسني   أجل  من  احلّل  وخلطة 
اخلدمة  ونوعية االتصال وتأمني 

استمرارية  القطاع.
وترّكز االجتماع على مؤشر جودة 

اخلدمات ومستوى اإلرسال من 
أجل حتقيق نسبة 95 باملئة من 
األراضي  كامل  على  التغطية 
الثالثة  األشهر  خالل  اللبنانية 
اليت  النسبة  وهي  املقبلة، 
حتّققت يوم  االنتخابات النيابية  

وكانت تتحّقق عام 2018.
االستهالك  نسبة  كما حبث يف 
وعدد املشرتكني، »حيث لوحظ 
زيادة عدد املشرتكني بنسبة 1 
ولوحظ  »تاتش«،  لدى  باملئة 
زيادة مدخول الشركة 6 أضعاف 
باملقارنة مع نسبة الـ 5.2 باملئة 

اليت كانت متوقعة«.
موضوع  البحث يف  جرى  كذلك 
تواجه  اليت  التقنية  املشاكل 
على  سلبًا  وتؤثر  الشبكتني 
وخدمات   اإلرسال  عملية 
اإلنرتنت  واالتصال، وقد أعطى 
القرم توجيهاته بضرورة العمل 
اخلدمة  وتأمني  أي مشكلة  حلل 

للمواطنني.
»استمرار  اإلجتماع  يف  وتقّرر 
األسبوعية  االجتماعات  عقد 
احلل  خطة  عمل  لسري  متابعة 
لتنفيذها،  بندًا  بندًا  وتفنيدها 
من أجل حتسني أوضاع خدمات 

االتصال واإلنرتنت«.

القرم: ارفض حصول موظفي »تاتش« وألفا« 
على فريش دوالر قبل وصولنا إىل هدفنا من 

خطة االتصاالت
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مـقاالت وتـحقيقات

االستحقاقات  حول  احلاد  السياسي  االنقسام  ظل  يف 
الدستورية الداهمة، يبدو أن البالد مقبلة على مواجهة من 
نوع خمتلف تدور حول التفسريات واالجتهادات والتجاوزات 
الدستورية. ذلك أن األمر ال يرتبط فقط مبعركة الصالحيات، 
بل بكيفية إدارة البالد يف حالة الشغور الرئاسي، خصوصًا 
أن اجلميع يتصرف على أساس أن االنتخابات الرئاسية قد 
ال حتصل يف موعدها، ما جيعل النقاش حول من يدير البالد 

يف املرحلة االنتقالية هو العنوان الرئيسي.
عمليًا، العودة إىل إثارة ملف تشكيل احلكومة من جديد تتصل 
أساسًا باملخاوف من انقسام كبري حول األولويات، ال سيما 
أن الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطين احلر وآخرون، 
يتهمون الفريق املقابل الذي يتألف علنًا من الرئيسني نبيه 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  ورئيس  ميقاتي  وجنيب  بري 
وليد جنبالط بالعمل على فرض أمر واقع عنوانه منح حكومة 
تصريف األعمال صالحيات دستورية تتيح هلا قيادة البالد.

الفريق يستعني عمليًا بقوى   وحبسب املصادر، فإن هذا 
خارجية، إذ تظهر االتصاالت اليت تقوم بها عواصم خارجية، 
الواليات  إىل  األوروبي  واالحتاد  وفرنسا  السعودية  من 
الرئاسي،  امللف  على  يركزون  هؤالء  كل  أن  املتحدة، 
املفرتضني  املرشحني  أمساء  أو  مواصفات  يف  ويبحثون 
للرئاسة، ويتجاهلون متامًا احلديث عن ضرورة قيام حكومة 

كاملة املواصفات اآلن.
ويتابع املعنيون أن القوى الداخلية الرافضة لتشكيل حكومة 
لكنها تشري إىل  اخلارجي.  املناخ  متوازنة تستفيد من هذا 
إذ  بدقة.  األمر قد يتسبب مبواجهات غري حمسوبة  أن هذا 
كما  أيضًا،  بكركي  ويف  عمومًا،  املسيحية  األوساط  تسود 
قضم  عن  السكوت  ينبغي  ال  أنه  أجواء  وشخصيات،  قوى 
األعمال  تصريف  حكومة  منح  خالل  من  العامة  الصالحيات 
املوقف  بهذا  القبول  وأن  اجلمهورية،  رئيس  صالحيات 
سيتسّبب بتوجيه ضربة جديدة إىل اتفاق الطائف ومبشكلة 

جديدة بني اللبنانيني.

  تسود األوساط املسيحية، بما فيها بكركي، أنه ال ينبغي السكوت عن 
منح حكومة تصريف األعمال صالحيات الرئيس

ويف هذا السياق، يبدو أن اجلميع يناقش اخلطوات املفرتض 
وتلفت  احملظور.  يف  الوقوع  ملنع  اآلن  منذ  عليها  العمل 
مسؤولني  فاحتا  وميقاتي  بري  الرئيسني  أن  إىل  املصادر 
ووزراء بأن لديهما فتاوى دستورية تؤكد إمكان منح حكومة 
تصريف األعمال قوة العمل كحكومة كاملة املواصفات يف 
حالة الشغور الرئاسي. لكن بري وميقاتي مسعا من زوارهما 
يف  تنحصر  ال  الدستورية  واالجتهادات  الفتاوى  لعبة  أن 

ملعب واحد.
 وأن جتاوز الدستور سيدفع اآلخرين إىل البحث يف خطوات 
الوسط  وازنة يف  قوى  هناك  أن  بقوة،  وتردد،  مشابهة. 
مفاده  أساسي  خيار  وضع  إىل  اآلن  من  تدعو  املسيحي 
بقاء الرئيس عون يف منصبه إىل حني قيام حكومة كاملة 

املواصفات أو انتخاب رئيس جديد.
مصادر قريبة من القصر اجلمهوري أكدت أن الرئيس عون 
غري معين بالبقاء يف بعبدا بعد انتهاء واليته، وهو أبلغ كل 
املعنيني بأن هذا خياره. لكن املصادر قالت إن اخليارات 
البديلة قد تكون مفتوحة أمام أمور أخرى غري فكرة البقاء يف 

القصر.، مشرية إىل أن النقاش يدور حول خيارات بديلة.
الدستور  اآلخر خمالفة  الفريق  قّرر  حال  أنه يف  وأضافت   
على  القادرة  صفة  األعمال  تصريف  حكومة  منح  خالل  من 
القيام مبقام رئيس اجلمهورية، فإن الرئيس عون قادر على 
أمرين، األول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي 
ودعوة اجمللس النيابي إىل استشارات جديدة يتم مبوجبها 
والثاني  سريعًا.  تأليفها  ميكنه  للحكومة  آخر  رئيس  اختيار 
هو البحث يف طريقة تتيح لرئيس اجلمهورية تشكيل حكومة 

بديلة تتوىل إدارة البالد يف حالة الشغور الرئاسي.
ومع أن املصادر نفسها تقر بأن هذه اخلطوات »قد تكون 
حمل تشكيك يف دستوريتها من قبل أطراف أخرى، إال أنه 
بها  يقوم  فاضحة  دستورية  خمالفة  عن  السكوت  ميكن  ال 
املتاح  الواقعي  »احلل  إن  املصادر  وقالت  اآلخر«.  الطرف 
نقاش  فتح  إىل  املكلف  الرئيس  جلوء  هو  حلظة،  كل  يف 
لتشكيل حكومة جديدة  اجلمهورية  رئيس  مع  واقعي ومثمر 

خالل األيام املتبقية قبل أول أيلول املقبل«.

التكليف! سحب  أو  تأليف  ميقاتي:  خييرّ  عون 
الرئاسي: الفراغ  حالة  يف  دستورية  اجتهادات  حرب 

أو  حكومة  يشكرّل  قد  عون 
ميقاتي من  التكليف  يسحب 
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خالل فرتة وجيزة من »تشمريه 
اهلل  حزب  جنح  ساعديه«،  عن 
النتائج  من  مروحة  حتقيق  يف 
قواعد  إرساء  عرب  اإلجنازات،   -
البحرية  جديدة يف املفاوضات 
العدو،  وكيان  لبنان  بني 
باملقدار   - مسارها  وتصويب 
مع  الدولة  فيه  تتكامل  الذي 
جدية  آفاق  وفتح   - املقاومة 
هلا تشكل أساس متينًا إلخراج 
هوى  الذي  املأزق  من  لبنان 
اإلجنازات  هذه  وتتجلى  إليه. 
على  عنوان،  من  أكثر  يف 
تكون  أن  ُيتوقع  مسار  طريق 
وتارخيية  اسرتاتيجية  نتائجه 
على  لبنان  مبستقبل  تتعلق 
واملالي  االقتصادي  املستوى 
إىل  إضافة  والسياسي، 
تكريس معادالت الردع والقوة 

أو  بالقوة  األميكي  الطوق  تفك  املقاومة 
ات املسيرَّ تظلرّلها  مبفاوضات 

نفسه كان ميكن تربير أي تنازل إضايف على قاعدة »القليل خري 
من احلرمان«. وهو ما أشار إليه هوكشتني بصريح العبارة يف 
»بدل  بالقول:  املاضي،  حزيران  »احلرة«، يف  قناة  مع  مقابلة 
الرتكيز على ما هو حق لي... ما هي األفكار اخلالقة اليت ميكننا 
أردته، لكنين  ما  أحصل على كل  نتفق عليها. قد ال  أن  كلنا 
أحصل على ما هو أكثر بكثري مما لدّي اآلن، ويف حالة لبنان، 

هو ال شيء«.
املنطق  هذا  إليه  يستند  كان  الذي  األساس  املقاومة  نسفت 
إضايف،  تنازل  ألي  أساسًا  يشكل  وكان  املتعجرف،  األمريكي 
بعد التنازل عن اخلط 29، عرب تعديل معادالت القوة اليت حتكم 
املسار التفاوضي. األمر الذي أربك القوى التنازلية يف النظام 
اللبناني خوفًا من الغضب والعقاب األمريكيني. وأرسى معادلة 
حادة جدًا ُيستعصى على إسرائيل جتنبها، وهي ربط حزب اهلل 
»كاريش«.  من  الغاز  استخراج  بعملية  تهديداته  تفعيل  موعد 
األمر الذي يفسر تسريبات وردت على لسان وزراء إسرائيليني، 
بإمكان تأجيل االستخراج إىل »أجل غري مسمى ألسباب وعراقيل 
فنية خاصة بشركة إنرجيان«. وذهب باملعادلة إىل ما هو أبعد 
عرب ربط مواصلة كيان العدو استخراج الغاز وتصديره من كامل 
الغازية  لبنان  ثروات  برفع احلصار عن  مياه فلسطني احملتلة، 

وحقه بالتنقيب واالستخراج واالستفادة منها.
زت املقاومة أيضًا موقف الدولة اللبنانية  يف السياق نفسه، عزَّ
مسؤوليها  صمود  مبدى  يرتبط  األمر  وأصبح  املفاوضات.  يف 
وعزمهم على التمسك حبقوق لبنان حتى لو بلغ التمسك حبقه يف 
ت عن جاهزيتها النتزاع هذه احلقوق  خط 29، خصوصًا أنها عربَّ
والذهاب يف هذا االجتاه إىل أبعد مدى، وفق ما أعلنه األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل بأن املقاومة تقف وراء 

الدولة اللبنانية يف حتديد حقوق لبنان. 
اليت  املنطقة  كامل  إخراج  لبنان  موقف  قوة  جتليات  أبرز  ومن 
كانت تسمى »متنازعًا عليها« )بني اخلطني 1 و23(، من دائرة 
هذه  تتناول  اليت  اإلسرائيلية  التقارير  وحبسب  املفاوضات. 
القضية فإن قيادة العدو تتجه لالعرتاف حبق لبنان )حتى اآلن 
الرمسي  لبنان  كان  إن  العدو  يدري  ال  مقايضة  صيغة  ضمن 
سيوافق عليها( يف كامل حق لبنان الذي يتجاوز حده اجلنوبي 

اخلط 23.
بذلك تكون املقاومة قد فتحت آفاقًا جدية تنطلق من معطيات 
الح  الذي  الضوء  مالمح  تلّمس  ذلك ميكن  ومبوجب  موضوعية، 
يف آخر النفق الذي احندر إليه لبنان بعدما كانت آفاق احللول 
تفاقم  واستمرار  اخلضوع  بني  حمصورة  واخليارات  مسدودة، 

الوضع املالي واالقتصادي.
يف  البحرية،  الساحة  حتكم  باتت  اليت  املعادلة  اخلالصة،  يف 
له دخول املقاومة بقوة على هذا  أعقاب املتغري النوعي الذي مثَّ
دها الدولة اللبنانية،  اخلط، هو حصول لبنان على حقوقه اليت حُتدِّ
ورفع احلظر األمريكي عن استكشاف وتنقيب واستخراج ثرواته 
الغازية يف مياهه االقتصادية، سواء بالقوة إن اقتضى األمر، 
وكل  اتها.  ومسريَّ املقاومة  بصواريخ  لة  املظلَّ باملفاوضات  أو 
قواعد  يف  املقاومة  أحدثته  الذي  اجلذري  التغيري  نتيجة  ذلك 
املفاوضات، والسياج الذي فرضته حوهلا، وعرب فرض سقوف 
الحقًا،  سيؤدي  مسار  وهو  عدو.  أو  حليف  بال  على  ختطر  مل 
اإلقليمية  املعادلة  يف  املقاومة  موقع  ارتقاء  إىل  بالضرورة، 
ستتجلى  اسرتاتيجية  لتداعيات  ويؤسس  متوسطية،  والشرق 

تباعًا يف الساحتني اللبنانية واإلقليمية.

علي حيدر

نشر جيش االحتالل مدافع هاوتزر من عيار 155 يف مرتفعات الجوالن باتجاه الحدود اللبنانية - الفلسطينية )أ ف ب(

يف مقابل كيان العدو، وحتّول لبنان إىل قوة جيوسياسية يف 
شرق املتوسط من بوابة الغاز واملقاومة.

على  املقاومة  دخول  على  ترتبت  اليت  األوىل  الفورية  النتيجة 
خط املفاوضات أنها أسست إلخراج لبنان )وبدأ ذلك عمليًا( من 
الطوق األمريكي الذي فرض على الشعب اللبناني، عرب وضعه 
بني خيارين: إما االنهيار الكامل، أو اخلضوع للمطالب األمريكية 
ما  مسؤولية  املقاومة  حتميل  عرب  قوته،  عناصر  عن  والتخلي 
أدت إليه السياسات االقتصادية واملالية للحكومات املتعاقبة. 
اإلسرائيلية  واألطماع  النفوذ  أمام  لبنان  انكشاف  وبالنتيجة، 

أيضًا.
ت معادلة املقاومة الطريق أمام خيار ثالث، وهو  يف املقابل، شقَّ
انتزاع لبنان حقوقه البحرية والغازية مبا يسمح بالتأسيس لوضع 
اقتصادي خيرج الشعب اللبناني من النفق املسدود. وهو ساحة 
أخرى تنتظر حزب اهلل وقوى سياسية ووطنية أخرى لضمان حسن 

استفادة الشعب اللبناني من هذه الثروات.
نتيجة ذلك، جنحت املقاومة يف توجيه ضربة أخرى، لكن أكثر 
يشارك  واليت  األمريكية،  واإلعالمية  السياسية  للحملة  نوعية، 
إليه  آل  ما  مسؤولية  املقاومة  لتحميل  الداخل،  بعض  فيها 
الواقع اللبناني. وبدت املقاومة أكثر من أي وقت مضى طريق 
اإلنقاذ للبنان وشعبه. وبرز دور إضايف هلا إىل جانب احلماية 
من العدوان اخلارجي، كقوة حتمي الثروات الطبيعية. وال يقدح 
يف ذلك مكابرة بعض الزعامات وحمطات إعالمية، ممن أصبحت 
محالتهم عقيمة وعاجزة عن تأليب معظم اجلمهور اللبناني على 

املقاومة.
واألهم يف هذا االجتاه، أن املقاومة جنحت أيضًا يف فرملة سياسة 
التسويف األمريكية املستمرة منذ أكثر من 12 عامًا جبّر لبنان 
إىل مفاوضات مفتوحة وعقيمة متكن خالهلا العدو اإلسرائيلي من 
الفلسطينية واستخراجه وتصديره،  الغاز يف املياه  استكشاف 
بقي  فيما   .29 اخلط  على  الواقع  كاريش  حقل  إىل  وصواًل 
الوفود  اقرتاحات  وينتظر  مكانه  يراوح  املدة  لبنان طوال هذه 
األمريكية اليت تقتطع من حقوقه املائية وثرواته. فيما كل دول 
شرق املتوسط تستفيد من ثرواتها الطبيعية، باستثناء سوريا 

ولبنان.
دخول املقاومة بقوة فرض على الطرفني األمريكي واإلسرائيلي 
يتجاوز  أفق زمين ال  اللبناني ضمن  املوقف  التعامل جبدية مع 
األسابيع، بعد تسويف متواصل منذ عام 2010، على أقل تقدير، 
ضمن أفق مفتوح زمنيًا. وهي االسرتاتيجية نفسها اليت اتبعها 
العدو مع السلطة الفلسطينية )اتفاق أوسلو منوذجًا، الذي كان 
ُيفرتض أن تكون مدته مخس سنوات، فيما مضى عليه حتى اآلن 
الفلسطينية احلد  انعدام أفق حتقيق السلطة  حنو 28 عامًا، مع 
األدنى الذي تنازلت يف مقابله عن أغلب فلسطني بعد اعرتافها 

بإسرائيل(.
املسار  فرملة  يف  املقاومة  جنحت  اإلجناز  هذا  مع  بالتوازي، 
التنازلي للدولة اللبنانية يف قضية احلدود البحرية. ويربز ذلك 
بشكل جلي، لدى استحضار احملطات اليت مت خالهلا رسم اخلطوط 
البحرية، من خط السنيورة - 1، وصواًل إىل اخلط 29، وما بينهما 
اخلط  )بني  املتعرج  وخط هوكشتني   23 واخلط  من خط هوف 
23 وخط هوف(. فانطالقًا من موازين القوى اليت كانت متيل 
ابتداء ملصلحة اإلسرائيلي يف هذا امللف، وحاجة لبنان القصوى 
لالستفادة مما ميكن له، كان لبنان يربر قبوله باملفاوضات على 
أساس القواعد اليت وضعها األمريكي. وباالستناد إىل املنطق 
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مـقاالت وتـحقيقات

ات يف ضوء التطورات املنبثقة من ملف الغاز  يتعزز حضور املسيرّ
املواجهة  أفق  على  املفتوحة  واحتماالتها  و«إسرائيل«  لبنان  بني 

اإلقليمية والشاملة.
منذ معركة »سيف القدس«، يزداد حضور سيناريو احلرب املتعددة 
اجلبهات يف الوعي اإلسرائيلي. »ماذا لو؟«، باتت الزمة حمورية 
اإلسرائيلي  اإلعالم  يعكس  األسئلة.  من  مصفوفات  عنها  تتفررّع 
اإلطار.  والشعبية يف هذا  واألمنية  السياسية  املستويات  تفكي 
تأسيسًا على إجناز جبهة غزة احملاصرة واحملدودة التسليح مقارنة 
بغيها، حيضر سؤال أساسي: ماذا لو انضمت جبهات أخرى بشكل 

متزامن من لبنان واليمن وسوريا والعراق، ناهيك يإيران؟ 
شاملة  حرب  يف  املقاومة  حمور  جبهات  اخنراط  أن  الطبيعي  من 
ضد »إسرائيل« مل يعد ُيقاس حبروب سابقة، مثل حرب حزيران 
1973. لقد تغيرّ شكل املواجهة العسكرية تدرجييًا، وباتت تعتمد 
على أساليب وتقنيات وأسلحة جديدة كاسرة للتوازن؛ أسلحة من 

شأنها جتاوز التفوق التقين والتسليحي اإلسرائيلي واألميكي. 
ات باعتبارها واحدة من أهم املخاطر  عيد، حتضر املسيرّ على هذا الصرّ
اليت تعترب »إسرائيل« أنها تهددها إىل جانب الصواريخ الدقيقة. 
تنطلق األجهزة العسكرية اإلسرائيلية من واقع التطور الذي بلغته 
ر جتليه املناورات اليت جتريها اجلمهورية  إيران يف هذا اجملال؛ تطورّ
اإلسالمية بشكل دوري، وما تقررّر طهران أن تكشفه من حني إىل 
آخر، إىل جانب ما تظهره ميادين املواجهات احلقيقية، ال ميادين 

املناورات فحسب. 
ل بعض العمليات اليت قامت بها إيران إىل  ويف هذا اإلطار، متثرّ
جانب العمليات العسكرية يف اليمن واقعًا مل تعد اجلهات املعنية 
يف »إسرائيل« قادرة على جتاوزه، نظرًا إىل ما ينطوي عليه من 

ة. مؤشرات خطرة وتهديدات ملموسة وحسيرّ
ل إيران من دون شك قاطرة حمور املقاومة وعموده الفقري،  متثرّ
وخصوصًا على مستوى الدعم املادي والتقين واإلسناد التسليحي. 
ر تقنياتها وخرباتها إىل  مثة تقدير يف »إسرائيل« بأنَّ طهران تصدرّ
ل إىل مصانع. يتحدث املسؤولون  حلفائها، إذ يتم توطينها وتتحورّ
ات وأسلحة  يف اجليش اليمين واللجان الشعبية باستمرار عن مسيرّ
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  مينية.  صناعة  من 
يصنع  بات  احلزب  أن  عن  املاضي  شباط/فرباير  يف  حتدث  اهلل 
ات. ينقل اإلعالم اإلسرائيلي عن مصادر أن املعنيني يف  املسيرّ
الوسائل  أن  فرضية  من  ينطلقون  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
القتالية املوجودة لدى إيران و«قوة القدس« موجودة لدى حزب 

اهلل أيضًا.
بوخبوط  أمي  »وااله«  موقع  يف  العسكرية  الشؤون  ق  معلرّ كتب 
ة »حسان« إىل األراضي الفلسطينية منذ أشهر  إثر دخول املسيرّ
أنرّ »العملية جزء من خطة سررّية حلزب اهلل وإيران لبناء سالح جو 
مؤلف من جمموعة واسعة من امُلسيات اليت سيتم استخدامها يوم 

احلساب ضد مواقع حساسة يف أحناء إسرائيل«.
م، مل تعد »إسرائيل« ترى نفسها أمام خطر مؤجل  بناًء على ما تقدرّ
واقعًا  أمرًا  باتت  املقاومة  حمور  ات  مسيرّ مستقبلية.  وتهديدات 
وتهديدًا ماثاًل. يأتي احلديث اإلسرائيلي واألميكي عن خطورتها 

يف كثي من األحيان مرتافقًا مع الصواريخ الدقيقة.
من  املنبثقة  التطورات  ضوء  يف  املعطيات  هذه  حضور  يتعزز 
ملف الغاز بني لبنان و«إسرائيل« واحتماالتها املفتوحة على أفق 
املواجهة اإلقليمية واحلرب الشاملة. يف حال حصول هذه احلرب، 
ستنضمرّ تشكيالت وحماور من جبهة املقاومة يف املنطقة إليها. 

ات حاضرة هنا باعتبارها واحدًة من أدوات املواجهة. املسيرّ
محور املقاومة من االسرتاتيجية الدفاعية إىل الهجومية

ل منظومة حمور املقاومة من  ر األحداث منذ سنوات بتحورّ يشي تطورّ
الدفاع االسرتاتيجي إىل اهلجوم االسرتاتيجي. »وحدة الساحات« مل 
تعد اسرتاتيجية تقتصر على اجلبهات داخل فلسطني احملتلة. ميكن 
له  س مثل هذا النزوع على املستوى اإلقليمي. وانطالقًا مما متثرّ تلمرّ
املقاومة يف لبنان من رأس حربة يف مواجهة املشروع الصهيوني، 
وما هلا من تأثي إقليمي، من املفيد العودة إىل تصرحيات أمينها 

العام قبل سنوات. 
يف حزيران/يونيو 2017، قال السيد نصر اهلل يف احتفال ملناسبة 
ت »إسرائيل« حربًا على سوريا  يوم القدس العاملي إنه يف حال شنرّ
أو على لبنان، فمن غي املعلوم أن القتال سيبقى لبنانيًا إسرائيليًا 
أو سوريًا إسرائيليًا، وأشار إىل أن األجواء قد تفتح ملئات آالف 
واليمن  العراق  من  املعركة،  هذه  ليكونوا شركاء يف  اجملاهدين 
ومن كل مكان آخر، ومن إيران وأفغانستان وباكستان، مشيًا إىل 

أن حمور املقاومة بات يتعاطى كأنه معين مبصي واحد.
د نصر اهلل إىل تكريسها العام املاضي على  املعادلة اليت دعا السيرّ
االجتاه.  القدس« هي خطوة إضافية يف هذا  »سيف  أثر معركة 
سات لن يقف  د أن »املسرّ باملسجد األقصى واملقدَّ يف خطابه، أكرّ
عند حدود مقاومة غزة«، وأن املعادلة اليت جيب أن نصل إليها 
هي »القدس يف مقابل حرب إقليمية«، وسرعان ما جتاوبت مع 
إىل  العراق  إىل  اليمن  من  املقاومة،  فصائل  الطرح خمتلف  هذا 

فلسطني.
قلق أمريكي

األميكي،  اجليش  يف  اخلاصة  العمليات  قيادة  قائد  كالم  أثار 
اجلنرال يف القوات الربية ريتشارد كالرك، الشهر املاضي، تفاعاًل 
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العسكريني  اخلرباء  أوساط  بني  جرت  معمقة  نقاشات  واسعًا. 
والية  يف  األمين  »آسب«  منتدى  يف  مشاركته  خالل  واحملللني 

كولورادو.
 )Joseph Trevithick( احمللل العسكري األميكي جوزيف تريفيثيك
نقل بعض املداوالت اليت دارت يف هذا اإلطار، وأهمها أن القوات 
االهتمام  املسية  الطائرات  تعر  مل  األميكي  اجليش  يف  الربية 
بالتفوق  القناعة  من  انطالقًا  املاضية،  السنوات  طوال  الكايف 

َن الغطاء للقوات الربية.  اجلوي األميكي الذي أمَّ
بشكل  املسيات  خطر  تزايد  املداوالت  يف  أكد  كالرك  اجلنرال 
كبي خالل السنوات القليلة املاضية، وقارن أخطارها على القوات 
األميكية يف كل أحناء العامل بأخطار األسلحة الكيماوية واجلرثومية 
الوضع  استقرار  وعدم  السيربانية  واحلرب  املعلومات  وحرب 

الغذائي.

خبصوص  كليًا  جديدًا  يكن  مل  الرفيع  األميكي  املسؤول  كالم 
»إسرائيل«؛  على  أو  األميكية  القوات  على  ات  املسيرّ خطورة 
أفادت  ترامب،  دونالد  السابق  األميكي  الرئيس  عهد  فخالل 
وسائل إعالم إسرائيلية بأن الواليات املتحدة و«إسرائيل« اتفقتا 
على تشكيل جلنة مشرتكة لبحث التهديدات اليت متثلها الطائرات 
ة والصواريخ املوجهة اليت تصنعها إيران، وأن هذه اللجنة  املسيرّ

تواصل العمل يف عهد جو بايدن.
خالل قمة الدول العشرين الصناعية اليت ُعقدت يف تشرين األول/
ه الرئيس األميكي احلالي جو بايدن إىل املخاطر  أكتوبر املاضي، نبرّ
لها على املصاحل  اليت باتت الطائرات اإليرانية من دون طيار متثرّ

األميكية يف املنطقة.
»التنف«  قاعدة  على  املسبوق  غي  اهلجوم  أثر  على  ذلك  جاء 
األميكية يف سوريا، قبل أن يتبعه هجوم آخر يف تشرين الثاني/
نوفمرب، ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما، كما عن اهلجوم الذي 

وقع هذا الشهر. 
ل هذه اهلجمات جمرد مثال على خطورة هذا السالح وجناعته  تشكرّ
يف فرض املعادالت امليدانية. هلذا السبب، حذرت وزارة الدفاع 
األميكية يف كانون األول/ديسمرب العام املاضي من تزايد خطر 
الطائرات من دون طيار اليت تستخدمها »ميليشيات موالية إليران«، 
على حد تعبيها. هذا اخلطر دفع عضوين يف الكونغرس األميكي 
إىل دفع تشريع مدعوم من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري ملنع 
من  معها  املتحالفة  وامليليشيات  »اإلرهابية«  واجلماعات  إيران 

ة قاتلة. احلصول على طائرات مسيرّ
التطويرات اإليرانية 

ة منذ أمد  اجتهت إيران إىل الرتكيز على تطوير الطائرات املسيرّ
اإليرانية،  العراقية  احلرب  إىل  االهتمام  هذا  تاريخ  يعود  بعيد. 
ويبدو أن طهران وجدت فيها سالحًا جويًا موازيًا تستطيع أن تتجاوز 
بتوفي  هلا  الرتكيز مسح  هذا  ألعدائها.  اجلوي  التفوق  بواسطته 
الكلفة واجلهد واملوارد التقنية املتقدمة اليت حتتاجها الصناعات 
الدول  إحدى  اليوم  جعلها  الصناعة  هذه  يف  االستثمار  اجلوية. 

الرائدة يف جمال الطائرات املسية باعرتاف أوساط إسرائيلية.
يؤكد مساعد أركان اجليش لشؤون العمليات يف اجليش اإليراني 
دول  أقوى  من  اليوم  باتت  بالده  أن  موسوي  حممود  األدميال 
العامل يف جمال الطائرات من دون طيار، فيما يقول النائب يف 
جملس الشورى اإليراني أبو الفضل أبو تراب، يف تصريح يعود 
إىل شهر أيار/مايو املنصرم، إن طهران تعد اليوم ضمن الدول 

ة يف العامل. األربع الرائدة يف جمال صنع الطائرات املسيرّ
 أبو تراب كشف أنه جيري إنتاج 59 نوعًا من الطائرات املسية يف 
إيران، من ضمنها مسية يبلغ مداها 4 آالف كم. كان ذلك قبل أن 
يعلن قائد القائد العام حلرس الثورة اللواء حسني سالمي امتالك 

ة يصل مداها إىل 7000 كيلومرت.  »احلرس« طائرات مسيرّ
وحبسب سالمي، ميكن لطائرة من دون طيار إيرانية أن تقطع أكثر 
من 2000 كيلومرت من أي نقطة، وأن تستهدف هدفًا متحركًا أو 
نقطة حمددة. فعليًا، يعين ذلك أن املسيات اإليرانية ميكنها يف 

الواقع أن تقوم نسبيًا بأداء عمل طائرة حربية. 
التحسينات املستمرة اليت كشفت عنها إيران حتى اآلن تظهر أنها 
باتت متتلك تقنيات الذكاء االصطناعي، وهي تقنيات ال غنى عنها 
للوصول إىل تشكيل من املسيات يعمل ضمن أسراب، كما أنها 
ضرورية ألداء وظائف أخرى. أظهرت املشاهد أيضًا وجود منصات 

إطالق من غواصات وشاحنات متحركة ألسراب من املسيات.
ب  بإجياز، ميكن القول، استنادًا إىل ما يكشفه اإليرانيون وما يعقرّ
أنواعًا  متتلك  باتت  إيران  إن  واإلسرائيليون،  األميكيون  عليه 
ة املتطورة واحلديثة بأحجام خمتلفة،  خمتلفة من الطائرات املسيرّ
وإمكانيات متقدمة، وقدرات تدميية عالية، وأجهزة ليزر لتحديد 
اهلدف وإصابته بدقة. األمر املهم، إضافة إىل ذلك، هو امتالكها 
الذاتي يف صناعة مجيع  إنتاج كاملة وقدرة على االكتفاء  دورة 
الطائرة، وهذا غالبًا خبالف ما حتتاجه صناعة طائرة حربية  أجزاء 
نها من تبوؤ مكانة مسحت هلا باإلعالن أنها  تقليدية. هذا األمر مكرّ
مستعدة لتصدير هذه الصناعات إىل الدول الصديقة لتدخل بذلك 

ات. سوق السالح من بوابة املسيرّ
مشرتكة  مناورات  املاضي  العام  أجرى  اإليراني  اجليش  وكان 
عن  كاشفًا  العسكرية،  وحداته  لكل  التابعة  ة  املسيرّ للطائرات 

علي فواز

جمموعة إجنازات على صعيد تطوير قطاع الطائرات املسية، من 
بينها طائرات قتالية وقاذفات قنابل، وطائرات اعرتاضية وأخرى 
استطالعية، وطائرات متخصصة يف احلرب اإللكرتونية، وطائرات 
انتحارية. البحرية اإليرانية أعلنت الشهر املاضي إزاحة الستار عن 
إطالق  البحرية ومنصات  تابعة لسالح  ناقلة طائرات مسية  أول 

من غواصات.
عصر جديد

األوساط  جعلت  ميدانية  جتارب  على  معطوفة  املناورات  هذه 
تدفق  من  تعد  مل  اخلشية  أن  من  حتذر  اإلسرائيلية  العسكرية 
الصواريخ من اجتاهات عدة حنو فلسطني احملتلة فحسب، بل أيضًا 
على  يعتمد  جديدًا  عصرًا  ة  املسيرّ اإليرانية  التقنيات  دخول  من 
التدميية، وحتسني دقة  القدرة  العملياتي، وزيادة  املدى  طول 

االستهداف والرصد. 
يف أواخر متوز/يوليو 2021، تعررّضت ناقلة النفط »ميسي سرتيت« 
اليت تستأجرها مؤسسة ميلكها رجل األعمال اإلسرائيلي إيال عوفر 
لت سابقة  مثرّ أنها  احلادثة  أهمية هذه  هلجوم قبالة ساحل عمان. 
ات يف  يف تاريخ احلوادث البحرية، إذ مل يسبق استخدام املسيرّ
أي هجمات حبرية على اإلطالق. وسيلة اهلجوم كانت ذخية جوالة 
من دون طيار، أصابت هدفها بشكل دقيق، وأردت شخصني يف 

قمرة القيادة.
لتا بؤرة اهتمام ومتابعة إسرائيلية  الساحتان السورية والعراقية شكرّ
عني  قاعدة  استهداف  خالل  ذلك  حصل  ات.  املسيرّ صعيد  على 
»جيوزاليم  التنف. صحيفة  قاعدة  وكذلك  أربيل،  ومطار  األسد 
بوست« انطلقت من هذه الضربات لتؤكد أن إيران قامت بتصدير 
تصاميم وتقنيات الطائرات املسية إىل اليمن وقطاع غزة ولبنان، 
هذه  أن  إىل  مشية  والعراق،  سوريا  يف  حلفائها  إىل  وكذلك 

الوسائل باتت تشكل تهديدًا متزايدًا يف مجيع أحناء املنطقة. 
الصحافة  يف  الواردة  التقارير  عشرات  مع  تتقاطع  خالصة  إنها 
ومراكز األحباث العربية، ومنها ما استعرضه »املركز اليوشاملي 
للشؤون العامة والدولة« ملناسبة تنظيم إيران مناورة »ذو الفقار 
1400«، إذ سلط الضوء على سلسلة الطائرات املسية االنتحارية 

»آراش« املخصصة لضرب أهداف على مسافات بعيدة. 
لت إيران اليمن إىل أكرب »بؤرة خربة« عمالنية  يف رأي املركز، حورّ
كل  تسليح  على  باستدامة  تعمل  إيران  أن  ُيذكر  تنفيذية.   -
ضرب  على  قادرة  متناظرة  ال  بقدرات  املقاومة  معسكر  مركبات 
عمق املستوطنات اإلسرائيلية، وأنها حتاول يف السنوات األخية 
زيادة التنسيق بني املركبات املختلفة ملعسكر املقاومة، وحتسني 

قدرتها العسكرية التنفيذية.
ر املركز أن »معسكر املقاومة«، بالنسبة إىل إيران، سيكون   ويقدرّ
باته، وسيكون بإمكانه، حتت  يف نهاية املطاف أكرب من إمجالي مركرّ
قيادتها، العمل ككتلة واحدة خالل أي مواجهة مع »إسرائيل« أو 

الواليات املتحدة. 
يف هذا اإلطار، يؤكد اخلبي اإلسرائيلي يف الشؤون العربية والشرق 
ة »تغيرّ طبيعة القتال  األوسط يوني بن مناحم أن الطائرات املسيرّ
اجلوي يف الشرق األوسط، وسيكون هلا دور مهم يف أي معركة 

عسكرية مستقبلية إليران ووكالئها ضد إسرائيل«. 
املقدسي  »املركز  نشره  له  تقريٍر  اإلسرائيلي، يف  اخلبي  يصف 
للشؤون العامة« يف تشرين الثاني/نوفمرب 2021، سالح الطائرات 
ة اإليراني بأنه »أصبح سالحًا خطرًا جدًا يف الشرق األوسط«،  املسيرّ
وأنه »أصبح مصدر قلٍق ال يتوقف للواليات املتحدة وإسرائيل«، 
لكونه بات »سالحًا خطرًا وناجعًا«، مستداًل بالتجربة اليمنية، حيث 

أظهر أداًء »مثية لالنطباع«.
اليمن ساحة قياس 

وفيما عربرّ اإلعالم اإلسرائيلي يف أكثر من مناسبة عن التهديد الذي 
له الطائرات املسية اليوم مقارنة بسنوات سابقة، ال  باتت تشكرّ
ذته القوات اليمنية يف أيلول/سبتمرب 2019،  يزال اهلجوم الذي نفَّ
ل  واستهدف منشآت إنتاج النفط التابعة لشركة »أرامكو«، يشكرّ
ذروة االهتمام اإلسرائيلي، نظرًا إىل بعد املسافة عن اهلدف ودقة 

اإلصابة والقدرة على التملرّص من الرادارات والدفاعات اجلوية.
التحليل الذي أجراه لواء األحباث يف شعبة االستخبارات العسكرية 
ه فيها القدرات املالحية  »أمان« حول احلادثة خلص إىل نتيجة شبرّ
من  الكيلوغرامات  ة وقدرتها على محل عشرات  املسيرّ للطائرات 

رات بالصواريخ الدقيقة. املتفجرّ
الساحة اليمنية استولت من دون شك على جلرّ اهتمام األوساط 
اإلسرائيلية األمنية والبحثية واإلعالمية يف هذا اجملال. بعد عملية 
»أرامكو«، حصلت عمليات نوعية عدة ضد الرياض وأبو ظيب أثارت 
هذا  بداية  اليمن«  »إعصار  عملية  منها  أبيب«،  »تل  يف  القلق 

العام. 
»كان«  السياسية يف قناة  الشؤون  مراسلة  صت  أثرها، خلرّ على 
إنرّ  بالقول  األمين  املستوى  انطباعات  كوهني  غيلي  اإلسرائيلية 
بني  نفسها  املسافة  تقريبًا  هي  ظيب  وأبو  اليمن  بني  »املسافة 
اليمن وإسرائيل. لذلك، إذا كان لدى القوات اليمنية القدرة على 
تنفيذ هجوم صاروخي، فيبدو أنهم قادرون على القيام بهذا أيضًا 

ضدنا«.
صة  متخصرّ نشرة  وهي  »معرخوت«،  جملة  رأت  اإلطار،  هذا  يف 
اإلسرائيلي،  القومي  واألمن  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  بشؤون 
أنرّ اهلجوم اليمين على »إسرائيل« أصبح مسألة وقت، وفق تقرير 
لعومر دوسرتي، وهو حماضر يف اجملالني العسكري واألمين يف 
األمن  يف  وباحث  إيالن  بار  جامعة  يف  السياسية  العلوم  قسم 
القومي، حبيث أشار يف التقرير إىل أن »على إسرائيل االستعداد 

دفاعيًا وهجوميًا«، ألن املسألة أصبحت: متى؟ وكيف؟
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حزب اهلل يف قراراته يتحرك ضمن معيارين أساسيني: األول، 
والثاني،  أهدافه.  إىل  للوصول  قدراته  توظيف  حبدود  يرتبط 
الساحة  يف  للتأثري  اإلقليم  يف  التحرك  مساحة  حبدود  يرتبط 

الدولية.
»حنن أمام ظروف صعبة، أمام ضغوطات كبرية.. لكن لنا تاريخ 
مملوء بالشجاعة والبطولة واالنتصارات، لنا من تارخينا املعاصر 
العام  األمني  وخناف؟«  أمحد قصري،  الشهيد  أمثال  من  مناذج 

السابق حلزب اهلل، الشهيد السيد عباس املوسوي.
من  اهلل  حزب  أرسل   ،2012 عام  األول/أوكتوبر  تشرين   6 يف 
البحر  فوق  الكيلومرتات  مئات  عربت  ة  مسريرّ طائرة  لبنان، 
قت فوق منشآت  الفلسطيين احملتل ثم التفت ودخلت جنوبًا وحلرّ
إسرائيلية حساسة من ضمنها »دميونا«، قبل أن يكتشفها سالح 

قت كل هذه املسافة. اجلو اإلسرائيلي ويسقطها بعدما حلرّ
وصف حزب اهلل ما جرى حينذاك، بأنه »عملية نوعية جدًا، ومهمة 
جدًا، يف تاريخ املقاومة يف لبنان واملنطقة«. كان اسم الطائرة 
والتأني  الصرب  بـ«نيب  احلزب-  -وفق  تيمنًا  »أيوب«  ة  املسريرّ

والفوز والنجاح، أيوب«، وختليدًا السم الشهيد حسني أيوب.
تابعة  ة  مسريرّ طائرات   3 تلك،  احلادثة  على  سنوات   10 مررّت 
حلزب اهلل، تعرب البحر يف حلظة واحدة باجتاه منصات الغاز يف 

»كاريش«، وتنجز مهمتها املطلوبة.
الذي راكمه حزب اهلل يف  الذي تغريرّ يف 10 سنوات؟ وما  ما 

40 عامًا؟
املسارات الـ 3

اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  حتدث  عندما 
منذ حواىل شهر، عن »إمساك املقاومة باللحظة التارخيية إلنقاذ 
لبنان«، مبا يتعلق مبسألة ترسيم احلدود وثروات الطاقة، كانت 
باملقاومة  يتعلق  األول،  مسارات:   3 يف  تنحو  كالمه  دائرة 
الساحة  وعلى  اإلقليم  املقاومة يف  والثاني، مبوقع  وقدراتها. 

الدولية، والثالث بالتغريات اليت يشهدها النظام الدولي.
يف  لبنان  حقوق  من  هذا،  حديثه  يف  اهلل  نصر  السيد  انطلق 
جمال الطاقة على صعيد التنقيب واالستخراج، واالستفادة يف 
وقٍت الحق. ويف هذا األمر حتديدًا، كان االحتالل اإلسرائيلي هو 
املعين املباشر باألمر، لكن خلف املشهد فإن حزب اهلل يستثمر 
بإجنازاته وما راكمه على مدى 40 عامًا لفرض قواعد ومعادالت 
جديدة، تؤثر يف لبنان أواًل، وتفرض حضورًا أكرب للمقاومة يف 
اإلقليم ميكن جتيريه تباعًا يف املواجهة مع األمريكي، الذي يبقى 
خروجه من املنطقة واسرتجاع سيادتها من ضمن أهداف حزب 

اهلل املعلنة دائمًا ضمن حمور املقاومة.
مل   3 الــــ  مساراتها  ضمن  التارخيية  باللحظة  اإلمساك  مسألة 
تكن يف كثري من األحيان نتيجة خياٍر بني خيارين، بل هي نتيجة 
لتعامل حزب اهلل على مدى 40 عامًا مع تهديدات وجودية استطاع 
حتويلها إىل فرصة للمراكمة والتقدم.. واالستثمار العملي يف 

وقٍت الحق. 
وكان حزب اهلل يف قراراته يتحرك ضمن معيارين أساسيني: 
األول، يرتبط حبدود توظيف قدراته للوصول إىل أهدافه، وهذا 
ق بالردع وتطوره كمفهوم أمين وسياسي. والثاني، يرتبط  يتعلرّ
حبدود مساحة التحرك يف اإلقليم، وتوسيع حدود اجلبهات من 
على  احلفاظ  مع ضرورة  املباشر،  غري  أو  املباشر  الدعم  ناحية 

كفاءة املرحلة السابقة.
صدقية الردع.. أهم من الردع

يف اللحظة اليت اختذ فيها األمني العام اجلديد حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل عام 1992 قرار استهداف املستعمرات اإلسرائيلية 
يف مشالي فلسطني احملتلة أول مرة، كرد على تقدم االحتالل 
ل منعطفًا أساسيًا يف  حنو قرى جنوبية، كان التاريخ حينذاك يسجرّ

مسار املواجهة بني املقاومة اإلسالمية و«إسرائيل«.
كان هناك قرار لدى قيادة املقاومة قضى باالشتباك املباشر 
والعنيف مع القوات اإلسرائيلية املتقدمة حنو بلدة ياطر، وهذا يف 
املبدأ »حتصيل حاصل« نظرًا إىل عمل املقاومة امليداني. لكن، 
جيب اختاذ قراٍر آخر بهدف »الضغط« على االحتالل وإجباره على 
الرتاجع. وهنا، مل يكن قرار استهداف املستعمرات اإلسرائيلية 
وهذا  الفعل،  إىل  انتقل  ثم  بالتهديد  بدأ  أنه  مبعنى  متدحرجًا، 
يعود إىل سببني: األول أن »إسرائيل« تقوم بأمر ُيلزم ردعها 
عنه سريعًا. والثاني، أن نطاق حتررّك املقاومة يف ذلك احلني 
أو  املستعمرات،  واستهداف  املباشر  االشتباك  بني  جدًا  ضيق 

االثنني معًا للضغط يف أبعد حدود املواجهة.
منذ إطالق أول صاروخ كاتيوشا حنو املستعمرات اإلسرائيلية 
وقتذاك، أرادت املقاومة إيصال رسالة بالنار إىل »إسرائيل« 
مفادها أن عدوها )حزب اهلل( مستعد جلميع اخليارات يف املواجهة، 
وأن قواعد الردع لديه ليست للتهديد والوعيد وحسب، وأنها 
د بقصف  ذات صدقية عالية. حزب اهلل عام 1992- 1993 مل يهدرّ
حيفا و »وتل أبيب« وال بالتحرك حنو اجلليل إلرغام »إسرائيل« 
الكاتيوشا على املستعمرات الشمالية،  الرتاجع، بل أطلق  على 

وحتت وطأة الضربات واالشتباكات تراجعت قوات االحتالل. 
كان لزامًا سرد تلك األحداث لتوضيح ما ألزم حزب اهلل نفسه 

فيها؟ واستثمر  اهلل  حزب  صنعها  كيف  التارخيية..  اللحظة 
به يف قوة الردع واملواجهة عندما حتدث عن اللحظة 
التجربة  وضمن  جيدًا  اإلسرائيلي  يعلم  التارخيية. 
أن حزب اهلل ال يتكلم لريدع وحسب، ولكن ليثبت 
إمكانيات الردع اليت ميتلكها أمام اجلميع، وهذا يف 
ذاته رفع منسوب مصداقية الردع بشكل غري مسبوق 

على مستوى املنطقة.
لذا، عندما هدد حزب اهلل عام 2006 باستهداف »حيفا 
وما بعد بعد بعد حيفا« أو استهداف »تل أبيب« يف 
حال ضرب العاصمة بريوت، فإن اإلسرائيلي كان 
يعلم جيدًا أنه يتعامل مع طرف ال ميكن أن يهدد خارج 
د احلزب عام 1996 خالل  إمكانياته، وإال هلدرّ حدود 
أبيب«  »تل  باستهداف  الغضب«  »عناقيد  عدوان 
ولكان هناك إمكانية كبرية أن يرتاجع االحتالل حتت 

»التهديد« فقط من دون أن يلمس الفعل.
اآلن، يهدد حزب اهلل بأن منشآت استخراج الطاقة 
على امتداد البحر الفلسطيين احملتل، كلها لن تكون 
آمنة، يف حال مل يستطع لبنان االستفادة من ثرواته. 
التارخيية، اليت ذكرها السيد نصر اهلل يف  اللحظة 
جزء أساسي منها تتعلق بتاريخ صدقية الردع بني 

حزب اهلل »وإسرائيل«. 
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باحلرب يف أوكرانيا.
املشروع  مواجهة  من  سنوات  بفضل  استطاع  اهلل  حزب  وألن 
جتيري  فإن  إقليميًا،  العبًا  نفسه  فرض  سوريا،  يف  األمريكي 
احلزب للحرب الروسية األطلسية ونتائجها، يف مزيد من الضغط 
على الوجود األمريكي وعلى »إسرائيل« لتحقيق مصاحل وأهداف 
يعطي روسيا هامش مناورة، ال سيما أن العالقة بني »إسرائيل« 

وموسكو أخذت تتوتر يف األشهر املاضية. 
التارخيية  اللحظة  هو  اإلقليم،  يف  الروسي  املناورة  هامش 
املفتوحة  املعركة  وقع  على  ويتبدل  يتغري  دولي  مشهد  يف 
يف أوكرانيا. ومن خالهلا يستثمر حزب اهلل إجنازاته يف العقد 
املاضي كقوة مؤثرة قادرة على بناء مصاحل متقاطعة مع أطراف 
أخرى. وإذا كانت الواليات املتحدة مرتدعة يف اليمن نتيجة أمن 
الطاقة لديها، فإن الغرب كله مرتدع يف شرقي املتوسط نتيجة 

حبثه عن مصادر طاقة بديلة من روسيا. 
مواجهة  يف  إجنازاته  تراكم  إىل  استنادًا  اهلل  حزب  حترَّك  لقد 
املشروع األمريكي إىل جانب قوى دولية فاعلة يهمها إضعاف 
هذا املشروع يف املنطقة، ومروحة عالقاته وتأثريها يف اإلقليم. 
من  لبنان  منع  يف  األساسي  الطرف  أن  باالعتبار،  األخذ  ومع 
استغالل ثرواته هو الواليات املتحدة، فإن حترك حزب اهلل هذا 
يف اإلقليم، للضغط على واشنطن، من أجل فرض حقوق لبنان 
عليها، يف حلظة اصطدام روسي–أمريكي، له تأثري على الساحة 

الدولية. 
وعليه، فإن حزب اهلل الذي خلق لنفسه يف السنوات املاضية، 
وحبدود إمكاناته وقدراته، مساحة يف النظام الدولي، انطالقًا 
ر ومتأثر، يستثمر اآلن يف تلك  ال يف إقليم مؤثرّ من حضوره الفعرّ

املساحة، لإلمساك باللحظة التارخيية.
اإلمساك باللحظة التارخيية

كان   ،2006 متوز  عدوان  من  منتصرًا  اهلل  حزب  خرج  عندما 
أن  ميكن  ال  املعلنة.  باألهداف  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  االنتصار 
م أولويات  تنكر »إسرائيل« اهلزمية، وهي اليت وضعت يف سلرّ
مل حيصل  ما  وهذا  احلاضنة،  وبيئته  اهلل  حزب  سحق  أهدافها 
الذي قال  انتصار حزب اهلل وهو  قط. كذلك، ال ميكن نكران 
يف بدء العدوان: ال ميكنكم سحقنا، ولن نعيد أسراكم إال ضمن 

مفاوضات غري مباشرة، وهذا ما حدث فعاًل.
هزمية  عن  والعسكرية  السياسية  اإلسرائيلية  األوساط  حديث 
القدرة على حتقيق األهداف وحسب،  مدوية ليس بسبب عدم 
بل لعجزهم عن منع حزب اهلل من حتقيق أهدافه، ومن استهداف 

العمق اإلسرائيلي. 
مصلحة  يف  ليس  الوقت  إن  تقول  لبنان  يف  املقاومة  اآلن، 
من  لبنان  يعانيه  ما  إىل  نظرًا  املتحدة،  والواليات  »إسرائيل« 
الرابح  حتديد  وقبل  سريعة.  حلول  إىل  حباجة  وضغوط  أزمات 

واخلاسر، جيب حتديد اهلدف من املعركة هذه.
إذا استطاع حزب اهلل حتقيق أهدافه مبعركة أو من دون معركة، 
سياق  له  التكلفة  عن  هنا  واحلديث  الرابح.  الطرف  هو  يبقى 
خمتلف، باعتبار أن تكلفة حتقيق اهلدف من دون معركة، دفعها 
حزب اهلل يف دماء شهدائه وتضحيات قادته وجماهديه وشعبه 
يف 40 عامًا، ألن عدم وقوع معركة له مسارات عسكرية أمنية 

سابقة، فرضت الردع ومنطق القوة يف اسرتداد احلقوق.
ويبقى أن هذه التكلفة يف حال وقوع املعركة، لن تتبدل، لكن 
الربح واخلسارة سرياجع اإلسرائيلي نفسه كثريًا،  يف مقياس 
»حلظة  اهلل  حزب  يراها  معركة  الدخول يف  على  يقدم  أن  قبل 
تارخيية«، يف منعطٍف تارخيي يعيشه الكيان الصهيوني ويهدد 

وجوده.

ما الذي تغري يف 10 سنوات؟ وما الذي راكمه حزب اهلل يف 40 عاما

السيد، وضع 40 عامًا، من قدرات الردع وصدقيتها لدى االحتالل 
قبل غريه، يف سياق ضرورة استفادة لبنان من ثرواته. وهنا، 
اخليارات أمام اإلسرائيلي ضيقة جدًا، ال سيما أنه اخترب صدقية 
تلك  خيارات  واستخدامه مجيع  قوته،  استعراض  اهلل يف  حزب 
يراكمه  ما  إىل  إضافة  املعركة،  حدوث  عند  كانت  مهما  القوة 
ويبين عليه من قوة وخربة بعد املعركة، من كاتيوشا عام 1993 
على مستعمرات اجلليل، إىل صواريخ دقيقة قادرة على إصابة 
منشأة حبرية بعيدة مئات الكيلومرتات عن الساحل اللبناني، ويف 

أبعد مسافة داخل فلسطني احملتلة عام 2022.
ما  نفسه.  الردع  من  أهم  كانت  هذه،  الردع  يف  الصدقية 
على  خلفها،  من  وأمريكا  هي  جيربها،  أو  »إسرائيل«  سريدع 
حتقيق املطالب املعلنة من قبل حزب اهلل حاليًا، ليس قوة األخري 
وحسب، بل يف واقع احلال، أنه سيستخدمها يف الوقت املالئم، 

ه دائمًا. د عدورّ كما عورّ
الحضور يف اإلقليم.. والتأثري يف الساحة الدولية

ة، ليأخذا هذا  مل يكن مفهوم الردع والصدقية يف استخدام القورّ
ز، لوال ارتباطهما باملساحة اليت حتررّك بها حزب اهلل، خارج  احليرّ
انطلق منها. ويف هذه املسألة، جاءت  اليت  الضيقة  اجلغرافيا 
أمام  احلزب  لتضع  أوكرانيا،  يف  احلرب  مع  الدولية  التغريات 

مفرتق قراٍر جديد يرتبط مبا أجنزه يف العقد املاضي.
مل تصدر عن حزب اهلل تصرحيات تهتم مبا حيدث يف أوكرانيا، 
على أنه حدث أوروبي أو غربي–روسي، وجيب االصطفاف مع 
موقع  هو  احلرب،  هذه  اهلل يف  حزب  يعين  ما  آخر.  طرف ضد 
مصاحل لبنان فيها، وحمور املقاومة عمومًا، وذلك يف املعركة 

مع »إسرائيل« والوجود األمريكي يف املنطقة. 
وألن ساحات املواجهة مع العدوين »إسرائيل« والواليات املتحدة 
الصادرة من  اإلشارات  املعنى اإلسرتاتيجي، فإن  مرتابطة يف 
صنعاء يف األشهر األوىل من احلرب يف أوكرانيا كانت كفيلة 

بفهم أهمية املنطقة ضمن تلك احلرب. 
دفعت  السعودي،  العدوان  حتالف  مع  هدنة  يف  اليمن  دخل 
استهدفت  متتالية  بعد ضربات  اجتاهها،  املتحدة يف  الواليات 
الضربات  تلك  تؤثر  أن  خمافة  السعودية،  يف  الطاقة  منشآت 
يف مسارات ومصادر الطاقة املعنية بها الواليات املتحدة، اليت 
كانت، وما زالت تعاني نتيجة احلرب يف أوكرانيا. تلقي حزب 
بها مبا خيدم  اهلل تلك اإلشارات بعد درسها وفحصها والعمل 
مصاحل لبنان وحمور املقاومة، مل يكن وليد حلظته، بل هو أيضًا 
أمنية  التهديد إىل فرصة، يف اسرتاتيجية  نتيجة عملية حتويل 

وعسكرية، عمل عليها حزب اهلل يف العقد املاضي.
عندما دخل حزب اهلل احلرب يف سوريا، كان يريد باحلد األدنى 
احلفاظ على وجوده املهدد. وعندما انتهت معركة حلب وحررّرت 
املدينة يف مطلع عام 2017 )معركة مفصلية( كان كل ما تريده 
من  اهلل  حزب  يستهدفها  أال  هو  األدنى  احلد  يف  »إسرائيل« 
سوريا، وأال يتموضع يف جبهة أخرى ضدها. بني عامي 2013 
و2017 كان حزب اهلل حيارب املشروع األمريكي–الغربي ودواًل 
عربية متآمرة يف سوريا، إىل جانب إيران، وقوى دولية فاعلة 

هي روسيا.
مع اندالع احلرب يف أوكرانيا بني روسيا وحلف األطلسي، كان 
اإلقليمية يف املنطقة يستهدف  الساحة  متوضع حزب اهلل على 
الذي  اهلل  لذا، فإن حزب  املتحدة.  الواليات  عدوًا مشرتكًا هو 
الواليات  وحلفاء  جبهاتها  بني  تفصل  روسيا  أن  جيدًا  يدرك 
املتحدة يف معاركها، ال يسعى ملوقف روسي داعم له ومعلن 
املنطقة  األمريكي يف  الوجود  أن  يبقى  لكن  »إسرائيل«،  ضد 
مباشرة  املعنية  اهليمنة يصبان يف مصلحة روسيا  تلك  وكسر 
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كوانتاس  شركة  إعتذرت 
اخلدمات  سوء  عن  لليطران 
املقدمة للمسافرين االسرتاليني 
الشكاوى  من  كبرية  اعداد  بعد 
اجلوية  الرحالت  تأخر  جراء 

واإللغاء وفقدان األمتعة.
وأعلن املدير التنفيذي للشركة 
بقيمة  حسم  عن  جويس  آالن 
ذلك  عن  كتعويض  دوالًرا   50
ميكن للمسافرين استخدامه على 

رحالت الشركة.
النقل  شركة  بأن  جويس  وأقر 
يف  للضرر  تعرضت  الوطنية 
اآلونة األخرية بسبب »التحديات 
التشغيلية« حيث اصطف العمالء 
لساعات يف املطارات مع وجود 
موظفي  توفري  يف  صعوبات 

اخلدمة.
حماولة  ويف  إنه  جويس  وقال 
للعودة إىل خدمة ما قبل اجلائحة، 
 1500 كوانتاس  شركة  وظفت 
موظف اضايف وووضعت جداول 
يف  للمساعدة  املعدلة  الرحالت 

تسهيل جتربة السفر.
بريد  ورسالة  فيديو  ويف 
املاليني  إىل  ُأرسلت  إلكرتوني 
 ، الدائمني  الشركة  زبائن  من 
العودة  إن  جويس  السيد  قال 

إىل السماء مل تتم بسالسة«.
واضاف أنه خالل األشهر القليلة 
من  الكثري  تأخر  املاضية، 
املسافرين بسبب الغاء الرحالت 
اجلوية ملغاة وفقدان احلقائب.

شركة  عن  وبالنيابة  إنه  وقال 
يتقدم  فأنه  الوطنية  النقل 
جبد  العمل  ويؤكد  باالعتذار 
لدى  ما  أفضل  إىل  للعودة 

الشركة.
نقابة  دعت  آخر،  جانب  من 
العمال يف الشركة إىل استقالة 
جويس  آالن  التنفيذي  رئيسها 

بسبب ضعف االداء.
أخرى  مرة  املسافرون  ويواجه 
مبنى  طويلة يف  انتظار  طوابري 
سيدني  مبطار  احمللي  الركاب 
والعطالت  املوظفني  نقص  مع 
حدة  من  تزيد  اليت  املدرسية 

األزمة الراهنة.
املطار  يظل  أن  املتوقع  من 
مزدمًحا طوال عطلة عيد الفصح 
نهاية  عطلة  تليها  القادمة 
األسبوع يف يوم ANZAC، حيث 
احملليون  املسافرون  ُينصح 
على  بساعتني  مبكًرا  بالوصول 

موعد سفرهم.
الرئيس  جويس،  آالن  يرى 
التنفيذي لشركة كوانتاس، إن 
الذي  مطار سيدني  التأخري يف 
بدأ األسبوع املاضي يرجع جزئًيا 
نصف  إىل  يصل  ما  عزل  إىل 
اإلصابة  بسبب  العاملة  القوى 
خمالطني  كونهم  أو  بكوفيد19- 

حلاالت مصابة بالفريوس.
 ABC TV لقناة  جويس  وصرح 
 20 حنو  »فقدنا  اإلثنني:  يوم 

كوانتاس تعتذر لالسرتاليني عن »سوء 
اخلدمات« وتقدم حسماً ب50 دوالراً كتعويض

العاملة،  القوى  من  املائة  يف 
تصب  األيام  بعض  يف  ورمبا 
املائة  يف   50 إىل  النسبة  تلك 
يف بعض املناطق، وهذا يعين 
أنه ال ميكننا فتح مجيع املمرات 

األمنية كاملعتاد«.
أعتذر  أن  »أريد  جويس  وقال 
عن  نيابة   - مسافرينا  جلميع 
باألمن،  تقوم  اليت  املطارات 
الطريان  شركات  عن  نيابة 

للتعامل مع هذا األمر«.
تفعيل  أن  إىل  جويس  وأشار 
لعمال  العزل  شرط  إلغاء  قرار 
حلاالت  املخالطني  املطار 
أقره  والذي  بالفريوس  مصابة 
يف  الصحة  وزير  هازارد  براد 
يف  سيساعد  ويلز  ساوث  نيو 
املوظفني  يف  النقص  ختفيف 

وتقليل حدة األزمة.
التحلي  على  الركاب  وحث 
املوظفني  إن  قائال  بالصرب، 
يعملون بشكل جيد يف الظروف 

الصعبة.
وهي  موريف،  ميشيل  قالت 
إنها  داروين،  من  مسافرة 
مطار  يف  انتظار  فرتة  حتملت 
سيدني يوم االثنني لكنها تلقت 
عدة رسائل قبل رحلتها حتذرها 

من الوصول مبكًرا.
حول  املرور  حركة  إن  قالت 
املطار كانت مزدمحة يف الساعة 
بإمكان  كان  وبينما  صباًحا،   6
الوصول  تسجيل  املسافرين 
اجلوية،  الرحالت  يف  بأنفسهم 
فإن طوابري إنزال األمتعة مرت 
عرب املطار واستغرقت حوالي 45 
دقيقة لتخليصها قبل أن تصل 

إىل األمن.
ينادون  »كانوا  موريف:  وقالت 
 10 حوالي  قبل  الرحالت  بأمساء 
إىل  الصعود  من  دقيقة   15 أو 
من  املسافرين  إلخراج  الطائرة 
األمن،  إىل  )و(  االنتظار  طابور 
عليهم  يتعني  يزال  ال  حيث 

االنتظار مرة أخرى«.
هناك  تكن  »مل  موريف  وعلقت 
بسلوك  اجلميع  حتلى  فوضى، 

مهذب خالل فرتة االنتظار«.
إنها سافرت عدة  قالت موريف 
مرات طوال فرتة اجلائحة، وأن 
يف  للمسافرين  املتزايد  العدد 
املطارات كان مبثابة صدمة إىل 

حد ما.
كانت هناك تأخريات يف صاليت 
يوم  صباح  واملغادرة  الوصول 
االثنني، لكن تراكم الركاب بدأ 
يف حوالي الساعة 8.30 صباًحا، 
حسبما قال متحدث باسم مطار 

.AAP سيدني لوكالة
يف  التأخري  بعض  »هناك 
الوصول  تسجيل  مكاتب  بعض 
بشركات الطريان، لكنهم ميرون 
وينقلون  )اخلطوط(  تلك  عرب 
التفتيش  نقاط  إىل  األشخاص 

األمنية«.

يف خطوة حتمل األمل للعديدين، 
حياة عدد كبري من  إنقاذ  ميكن 
الشباب األسرتالي من خالل أول 
النووي  احلمض  لفحص  دراسة 
عن  الكشف  ميكنها  العامل  يف 
زيادة خطر اإلصابة ببعض أنواع 

السرطان وأمراض القلب.
يف  موناش  جامعة  أعلنت  فقد 
برنامج  ستقوم  أنها  ملبورن 
عن  يقل  ال  ملا  وطين  فحص 
أعمارهم  ترتاوح  10000 شخص 
والذين   ، عاًما   40 و   18 بني 
سيتم اختبارهم حبًثا عن اجلينات 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  اليت 
السرطانات  من  معينة  بأنواع 
وأمراض القلب اليت غالًبا ما ال 

يتم اكتشافها.
واألطباء  الباحثني  من  وبدعم 
يف مجيع أحناء البالد ، سيحدد 
فحص احلمض النووي األشخاص 
الذين لديهم طفرات يف جينات 
تؤدي  اليت   BRCA2 و   BRCA1
إىل زيادة خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي الوراثي وسرطان املبيض 

لدى النساء.
أيًضا  اجلينات  هذه  وترتبط 
وسرطان  الثدي  بسرطان 
الربوستاتا لدى الرجال، وإن مل 

تكن بنفس القوة.
الذين  والنساء  للرجال  وميكن 
حيملون طفرات احلمض النووي 
 BRCA2 و   BRCA1 جينات  يف 

أيًضا نقلها إىل أطفاهلم.
وسيكون االختبار  جمانا ويتضمن 
وضع عينة من اللعاب يف أنبوب 
طريق  عن  استالمه  يتم  صغري 
يف  أخرى  مرة  وإرساهلا  الربيد 

مظروف مدفوع األجر.
يبحثون  الذين  الباحثون  يقول 
باملشاركة  الراغب  الشباب  عن 
يف االختبار عرب وسائل التواصل 
االجتماعي، إن الفحص ميكن أن 

اكتشاف علمي أسرتالي جديد:
 أول فحص للحمض النووي بالعامل 

إلنقاذ مرضى السرطان والقلب مبكرا
ينقذ يف نهاية املطاف أرواًحا ال 

تعد وال حتصى.
وقالت جني تيلر رئيسة الفريق 
الوطين  املشروع  يف  البحثي 
حتديد  »نتوقع  موناش،  جبامعة 
 75 كل  بني  من  واحد  شخص 
اإلصابة  خلطر  معرًضا  شخًصا 

بهذه األمراض«.
الذين  أولئك  تيلر«  وتابعت 
تبني أنهم معرضون خلطر كبري 
لن يصابوا بالضرورة باملرض، 
ظهور  قبل  املخاطر  حتديد  لكن 
األعراض يتيح الوقاية من خالل 
الفحوصات املنتظمة أو األدوية 
أو اجلراحة لتقليل املخاطر. ميكن 

أن ينقذ حياتهم.«
األستاذ  الكازي  بول  وأشار 
العامة  الصحة  بكلية  املساعد 
والطب الوقائي جبامعة موناش 
إىل أن االختبار سيسمح للشباب 
استنارة  أكثر  قرارات  باختاذ 

بشأن صحتهم.
وقال الكازي »نأمل يف التعرف 
وهم  للخطر  املعرضني  على 
وليس  جيدة  صغار ويف صحة 

بعد وقوعها«.
وأضاف الكازي »بالنسبة لبعض 
ينقذ  أن  ميكن  األشخاص، 
الكشف  خالل  من  حياتهم  هذا 
السرطان  من  والوقاية  املبكر 
سيوفر  وهذا  القلب.  وأمراض 
للنظام  كبرية  تكاليف  أيًضا 
خالل  من  أسرتاليا  يف  الصحي 

الوقاية«.
متاحا   DNA فحص  سيكون 
للذين  أسرتاليا  يف  للجميع 
و   18 بني  أعمارهم  ترتاوح 
ممكنا  ذلك  وأصبح  عاًما،   40
بفضل منحة قدرها 2.97 مليون 
مستقبل  صندوق  من  دوالر 
للحكومة  التابع  الطبية  األحباث 

الفيدرالية.

الربملان يقر قانون التربع بأجزاء من احلمض النووي 
لعالج األمراض املستعصية

يف خطوة هامة ومثرية للجدل يف 
آن واحد، أقر الربملان الفيدرالي 
التربعات اجلزئية للحمض النووي 
القادرة على وقف انتشار مرض 
لدى  القاتل  امليتوكوندريا 

األطفال.
على  القوانني  تصنيف  ومت 
هذا  يف  للغاية  ثورية  أنها 
العالج  استبدل  حيث  اجملال، 
للميتوكوندريا  النووي  احلمض 
سليم  نووي  حبمض  األم  من 
للميتوكوندريا مأخوذ من بويضة 

متربع.
بعض  أثارت  الطريقة  لكن 
االعرتاضات على أسس أخالقية 
األجنة  استخدام  بسبب  وعلمية 

ونقل املادة الوراثية.
الشيوخ  جملس  أعضاء  وحتدث 
لفرتة وجيزة عن مشروع القانون 
أيام  ثالثة  بعد  األربعاء  ليلة 
فرباير/ النقاش يف  من  طويلة 

نفد  عندما  املاضي،  شباط 
وقت جملس الشيوخ للتصويت 

النهائي.
ومت منح أعضاء جملس الشيوخ 

هذه  بشأن  للتصويت  فرصة 
القضية اخلالفية.

حاول السناتور عن احلزب الوطين 
التعديالت  تغيري  كانافان  مات 
تدمري  شأنها  من  تقنية  إلزالة 
البويضة املخصبة املستخدمة يف 
السناتور  حاولت  بينما  العالج، 
تعديل  أونيل  ديب  العمالية 
احلصانة  إلزالة  القانون  مشروع 
احملتملة  املدنية  الدعاوى  من 

إزاء هذا القانون.
بشأن  خماوف  أونيل  وأثارت 
تقنني  بعد  البيانات  نقص 

اإلجراء يف اململكة املتحدة.
املطاف  نهاية  »يف  وقالت: 
فعلناه  ما  التاريخ  سيكشف 
وهلذا  وحماذير  خماوف  ولدي 
التعديالت  السبب وضعت هذه 
لتوفري درجة ما من احلماية حول 

هذا القانون«.
هذه  كانت  أونيل«إذا  وتابعت 
فال  خطرية،  وغري  رائعة  تقنية 

ينبغي أن تكون هناك محاية«.
صندوق  بإنشاء  طالبت  كما 
لألطفال  الكومنولث  تعويضات 

التجربة  بهذه  آباؤهم  مر  الذين 
ولكنهم ما زالوا مصابني مبرض 

امليتوكوندريا.
سيمون  األحراري  النائب  ورأى 
مشروع  أيد  الذي   - برمنغهام 
القانون - إن مثل هذه املطالبات 
من  العديد  تثري  أن  شأنها  من 

املشاكل احملتملة.
وقال برمنغهام: »أهداف مشروع 
القانون هي املساعدة يف نهاية 
املطاف على إنقاذ حياة األطفال 

وتقديم نتائج طبية حمسنة«.
حد  إىل  صعب  تعديل  »هذا 
من  اهلدف  أن  أساس  على  ما 
مشروع القانون وتقنيات التربع 
خماطر  من  للحد  السعي  هو 

انتقال مرض امليتوكوندريا«.
الذين  أن  إىل  برمنغهام  وأشار 
امليتوكوندريا  بأمراض  ولدوا 
من  الدعم  يتلقون  سيظلون 

خالل النظام الصحي.
مجيع  على  التصويت  ومت 
التعديالت، مما يعين أن مشروع 
قانوًنا  يصبح  أن  القانون ميكن 
دون احلاجة إلعادته إىل جملس 

النواب.
الرئيس  موراي  شون  وناشد 
 Mito ملؤسسة  التنفيذي 
يوم  التشريع  مترير  املشرعني 
األربعاء مبناسبة اجللسة األخرية 
جمللس الشيوخ قبل االنتخابات 

الفيدرالية املقبلة.
أن  ينبغي  »ال  موراي:  وقال 
امليتوكوندريا  مرضى  يضطر 

لالنتظار أكثر من ذلك«.
سنوات  انتظروا  أزواج  »هناك 
خاصة  أسرة  لتأسيس  عديدة 
للبعض،  وبالنسبة  بهم، 
على  شارف  قد  الوقت  فإن 

االنتهاء«.
القانون  مشروع  إىل  يشار 
بعد  ماييف  قانون  باسم  يعرف 
هود  ماييف  الطفلة  كانت  أن 
البالغة من العمر مخس سنوات 
أمراض  تعاني من نوع حاد من 
امليتوكوندريا اليت مت تشخيصها 

يف عمر 18 شهًرا.
طفاًل   50 من  أكثر  ويولد 
مصابني بأمراض امليتوكوندريا 

كل عام.

أنتوني  الوزراء  رئيس  أعلن 
تطبيق  إىل  يسعى  أنه  ألبانيزي 
أكد  إذا  حتى  كبرية  إصالحات 
موريسون  أن  العام  املدعي 
عندما  القانون  إطار  تصرف يف 
عني نفسه سرًا يف عدة مناصب 

وزارية خالل فرتة اجلائحة.
أنتوني  الوزراء  رئيس  أشار 
القيام  اعتزامه  إىل  ألبانيزي 
بعدة تغيريات يف نظام شفافية 
عن  الكشف  أعقاب  يف  احلكم 
السابق  الوزراء  رئيس  قيام 
سكوت موريسون بتعيني نفسه 
لضمان  وزارات،  عدة  يف  سرا 

عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
موريسون  توىل  قد  وكان 
حقائب الصحة واملالية واخلزانة 
والصناعة  الداخلية  والشؤون 
بني  واملوارد  والطاقة  والعلوم 

مارس 2020 ومايو 2021.
وهي  أندروز  كارين  ودعت 
وزيرة الشؤون الداخلية يف عهد 
إىل  السابق  زعيمها  موريسون، 

االستقالة من الربملان.
ألبانيزي  ان  بالذكر  وجدير 
سيستمع إىل نصيحة من النائب 
إذا  ما  حول  االثنني  يوم  العام 
قد  موريسون  تصرفات  كانت 
أدت إىل أي مشاكل قانونية أو 
دستورية، ثم إجراء أية تعديالت 
تكرر  عدم  لضمان  ضرورية 

حدوث مثل ذلك األمر جمددا.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن 
ألبانيزي يف وقت سابق سعيه 
يف  الشفافية  نظام  تعديل  إىل 
فحوى  عن  النظر  بغض  احلكم 
شأن  يف  العام  النائب  نصيحة 

سلوك موريسون الوزاري.
سكاي  شبكة  ألبانيزي  وصرح 
حول  هامة  أسئلة  »هناك  نيوز 
حول  دميقراطيتنا،  عمل  نظام 
قد  كان  إذا  وما  االتفاقيات 
وما  اتفاقيات  أي  نقض  مت 
أي  إىل  حاجة  هناك  كانت  إذا 
أن  لضمان  مطلوبة  إصالحات 

ألبانيزي يبدأ حبركة إصالحات واسعة يف أعقاب 
فضيحة موريسون واحلقائب الوزارية السرية

حيدث  أن  ميكن  ال  كهذا  شيًئا 
كل  ندرس  سوف  أخرى..  مرة 
هذه القضايا... أنا أدير حكومة 
وزارية لديها عمليات وسياسات 
أن  جًدا  الواضح  من  مناسبة.. 
واملراجعة  للتدقيق  حاجة  هناك 
ملا حدث هنا، كان هذا تقويًضا 

لدميقراطيتنا الربملانية«.
وقت  يف  ألبانيزي  وصرح 
نسف  قد  سلفه  أن  سابق 
نظام  وهو  )وستمنسرت(،  نظام 
أسرتاليا  يف  احلكم  أساسيات 
الفدرالي  املستوى  على 
ومستوحى  واألقاليم  والواليات 

من النظام الربيطاني العريق.
بشكل  اإلجابة  ألبانيزي  ورفض 
قاطع عندما ُسئل عن التداعيات 
موريسون  تدخل  بعد  القانونية 
قبالة  الغاز  حفر  مشروع  يف 

ساحل نيو ساوث ويلز.
ستحرتم  احلكومة  بأن  وأفاد 
العقود اليت مت توقيعها مبوجب 
واليت  احلديثة،  التصنيع  منح 
تبلغ قيمتها أكثر من 828 مليون 

دوالر.
وكشفت تسعة وثائق سابقة أن 
موريسون كان له الكلمة األخرية 
الصناعة  حقيبة  يف  املنح  يف 
يف العام الذي سبق االنتخابات 

الفيدرالية األخرية.
الصفقات  أن  ألبانيزي  وأوضح 
اليت مل يتم التوقيع عليها رمسًيا 
اإلدارة  قبل  من  فحصها  سيتم 
اختاذ  مع  مزاياها،  على  بناًء 

القرارات »قريًبا جًدا«.
إذا  عما  ُسئل  عندما  وباملثل، 
استجابة  يف  النظر  سيتم  كان 
البالد لوباء كورونا على املستوى 
الفدرالي واحمللي، قال ألبانيزي 
يف  التحقيق  أيًضا  سيتم  إنه 

دورهم.
واختتم ألبانيزي تصرحياته مشريا 
يف  ستعقد  ملكية  جلنة  أن  إىل 
للنظر  عملًيا  ممكن  وقت  أقرب 

يف كافة تلك القضايا.
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منظمة  عن  صادر  تقرير  أظهر 
والتنمية  االقتصادي  التعاون 
كانت  اسرتاليا  ان   )OECD(
من اكثر الدول املتقدمة  اليت 
فيما  كبري  اخنفاض  من  عانت 
خاصة  املنازل  مبلكية  يتعلق 

بني الفئات األصغر واألفقر.
العقاري  الوكيل  ويشرح   
املنظمة  ان  عربيد  تشاد 
وجدت أن معدالت امللكية قد 
لعدة  جيل  كل  عرب  اخنفضت 
حالة  ، ولكن يف كل  سنوات 
الدخل  ذوو  األشخاص  كان   ،
معاناة.  األكثر  هم  املنخفض 
وحبسب  انه  عربيد  ويضيف 
ملكية  اخنفضت  فقد  االرقام، 

اسرتاليا من أسوأ الدول املتقدمة من حيث ملكية 
املنازل خاصة بني الفئات األصغر واألفقر

الدخل   حمدودي  بني  املنازل 
البالغة اعمارهم ما بني  25إىل 
34 عاًما مبقدار 40 نقطة مئوية 

بني عامي 1981 و 2016.
ويضيف التقرير انه من املرجح 
ان تعاني االجيال القادمة من 
العام  التوجه  هذا  استمرار 
العوام مقبلة. يف املقابل اشار 
يف  حلت  اسرتاليا  ان  عربيد 
املرتبة الثانية من حيث ارتباط 
سبقتها  منزل  بامتالك  الثروة 
يف الرتتيب دولة لوكسمربج.

استمعوا اىل حلقة هذا االسبوع 
من بودكاست »عامل العقارات« 
مع الوكيل العقاري تشاد عربيد 

عرب الرابط الصوتي اعاله

ملاذا قامت احلكومة الفدرالية 
بسحب الدعم عن 8 مراكز 

خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة؟

وزيرة  ريشورث  أماندا  أكدت 
اخلدمات االجتماعية إن مقدمي 
خدمات توظيف ذوي االحتياجات 
الضعيف  األداء  ذوي  اخلاصة 
لوضع  فرصة  كل  ُمنحوا  قد 

تدابري للتحسني.
جديدة  إصالح  خطوة  ففي 
تقوم بها حكومة ألبانيزي يف 
توجيه  سيتم  اخلدمات،  قطاع 
أكثر من 15,000 أسرتالي من 
إىل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
أداًء،  األفضل  اخلدمة  مقدمي 

بعد مراجعة رئيسية.
من   %6 حوالي  انهاء  وسيتم 
ذوي  توظيف  خدمات  برنامج 
 ،)DES( اخلاصة  االحتياجات 
بني  من   52 على  سيؤثر  مما 
104 من مقدمي اخلدمات على 
الوطين بسبب نقص  الصعيد 
اغالق  سيتم  وكذلك  اإلجناز، 

مثانية مراكز بشكل نهائي.
ريشوورث  أماندا  وضحت 
واخلدمات  األسرة  وزيرة 
االجتماعية أن 15550 أسرتالًيا 
يعانون من إعاقة سيتم نقلهم 
املنزل  من  قريبة  خدمات  إىل 
أكثر مالءم، مما مينحهم أفضل 
عمل  على  للحصول  فرصة 

مستدام وهادف.
اجتماع  قبل  الدمج  يأتي 
لتوظيف  املستديرة  املائدة 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
يوم االثنني يف كانربا و قمة 
احلكومية  واملهارات  الوظائف 

لشهر سبتمرب/أيلول املقبل.
تقييم  أن  ريشوورث  صرحت 
أن  يعين   DES مزودي  أداء 
األكثر فعالية فقط هم الذين 
متويل  تلقي  يف  سيستمرون 

الكومنولث.
األحد  يوم  ريشوورث  وقالت 
عديدة  فرص  بإعطاء  »قمنا 
الذين  اخلدمات  تلك  ملقدمي 
يعانون من ضعف اداء لوضع 
وكانوا  للتحسني  اجراءات 
املراجعة  بعملية  علم  على 

الرمسية«.
»من الضروري أن يتم توجيه 
اليت  املنظمات  إىل  التمويل 
دعم  أفضل  تقدم  أنها  أثبتت 

للمشاركني«.
بدأت املراجعة بعد تقديم أدلة 
املعنية  امللكية  اللجنة  إىل 
واإلهمال  واإلساءة  بالعنف 
ذوي  األشخاص  واستغالل 

اإلعاقة.
بعض  أن  اللجنة  إخبار  مت 
حيققوا  مل  اخلدمات  مقدمي 
بعض  وجود  مع  املستهدف، 
املواضع الوظيفية اليت تنتهي 
فجأة أو تدوم فقط مدة الدعم 

احلكومي.
سوليفان،  فرانسيس  يرى 
االجتماعية  اخلدمات  رئيس 
أسرتاليا،  يف  الكاثوليكية 
طال  القطاع  اصالحات  إن 

انتظارها لفرتة كبرية.
»أظهرت  سوليفان:  وقال 
أنه  امللكية  اللجنة  يف  األدلة 
مقدمو  بدا  الوقت  لبعض 
األداء  ذوي   DES خدمات 
الضعيف أكثر اهتماًما بتحصيل 
من  بداًل  احلكومية  املدفوعات 
جيدة  وظائف  على  العثور 

طويلة األجل لعمالئهم«.
العديد  هناك  أن  حني  »ويف 
اجليدين  اخلدمات  مقدمي  من 
فإننا  اإلصالحات،  هذه  ومع 
يضع  قطاًعا  نرى  بأن  نأمل 
االحتياجات  ذوي  مصاحل 
يف  كامل  بشكل  اخلاصة 

صميم عملياتهم«.
املشاركني  دعم  أجل  ومن 
إىل  االنتقال  خالل  من 
سيتم  جدد،  خدمات  مقدمي 
املتبادلة  التزاماتهم  تعليق 
من  بدًءا  املقبلني  للشهرين 

يوم االثنني.
جدير بالذكر أن ما يقرب من 
2,1 مليون شخص يعانون من 
العمل يف  إعاقة هم يف سن 

أسرتاليا.
فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
العاطلني  من   %93 حوالي 
بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين 
15 و64 عامًا من ذوي اإلعاقة 
يواجهون صعوبات يف العثور 

على عمل.
البطالة  ملعدل  بالنسبة  أما 
من  يعانون  الذين  لألشخاص 
إعاقة هو أكثر من ضعف معدل 

األسرتاليني يف سن العمل.
توظيف  يكون  أن  املقرر  ومن 
ذوي اإلعاقة واحلد من احلواجز 
رئيسًيا  تياًرا  التوظيف  أمام 
سبتمرب/ احلكومة يف  قمة  يف 
ستجمع  واليت  املقبل،  أيلول 
من  شخص   100 من  أكثر 
والقطاعات  الصناعات  خمتلف 

الرئيسية يف البالد.

الوظائف واملهارات  قبل قمة 
احلكومية، يقول رئيس الوزراء 
املهاجرة  املاهرة  العمالة  إن 
تدريب  على  حتصل  أن  جيب 

حسب املعايري األسرتالية.
ألبانيز  أنتوني  الوزراء  رئيس 
والتدريب  املهارات  ووزير 
بريندان أوكونور يتحدثان إىل 

عامل يف صائغ.
أنتوني  الوزراء  رئيس  يقول 
اهلجرة  زيادة  إن  ألبانيزي 
املاهرة ليست سوى جزء من 
احلل ملعاجلة نقص العمالة مع 
احلكومة  على  الضغط  تصاعد 
العمال  تأشريات  لتسريع 

األجانب.
يوم  نشر  رأي  مقال  يف 
االثنني, حث وزير اخلزانة يف 
كني  مات  ويلز  ساوث  نيو 
الكومنولث على اختاذ إجراءات 

عاجلة لتعزيز العمالة.
يزيد  أن  كني  واقرتح 
عدد  مؤقًتا  الكومنولث 
خاصة  املاهرة،  التأشريات 
يعملون  الذين  ألولئك 

كمقدمي رعاية.
فئة  استحداث  إىل  دعا  كما 
تستهدف  جديدة  تأشرية 

املهن األقل مهارة.
الصحيفة  يف  رأي  مقال  يف 
االثنني, حث  يوم  األسرتالية 
ساوث  نيو  يف  اخلزانة  وزير 
الكومنولث  كني  مات  ويلز 
عاجلة  إجراءات  اختاذ  على 
لتعزيز املعروض من العمال. 

Source: AAP
للصحفيني  ألبانيزي  وقال 
يوم االثنني إن احلكومة تعمل 
على معاجلة تراكم التأشريات، 
لكنه قال إن اهلجرة »ليست 
نقص  ملعاجلة  الوحيد«  احلل 

العمالة.
إعطاء  يريد  إنه  وقال 
لكنه  فرصة  األسرتاليني 
نفسه،  الوقت  »يف  أضاف: 
حنن ندرك أن النقص الفوري 
التعامل  جيب  املهارات  يف 
مع  التعامل  وسيكون  معه 
هؤالء بشكل بناء ولكننا حنتاج 

أيًضا إىل ختطيط أفضل«.

أن  يدرك  إنه  ألبانيزي  وقال 
ألرباب  مهمة  املاهرة  اهلجرة 
تريد  احلكومة  ولكن  العمل، 
القوى  »يف  االستثمار  أيضًا 

العاملة لدينا«.
يف مقال الرأي قال كني إنه 
اآلالف  عشرات  تسريع  يريد 
املعلقة  التأشرية  طلبات  من 
أقرب  يف  املهرة  للمهاجرين 

وقت ممكن.
وأضاف كني: »ان الكومنولث 
قمة  انتظار  اىل  حيتاج  ال 
الوظائف، وال حيتاج اىل طلب 
االذن من النقابات، وال حيتاج 
فيدرالية  ميزانية  انتظار  اىل 
اىل  بل حيتاج  اكتوبر،  لشهر 
ختم  فى  للبدء  الدعوة  توجيه 

جوازات السفر اليوم«.
أن  على  إطالعي  مت  »لقد 
من  اآلالف  عشرات  هناك 
العمال املهرة ينتظرون فقط 
إىل  القدوم  على  املوافقة 

أسرتاليا والعمل«.
يدرك  إنه  ألبانيزي  وقال 
الواليات  حكومات  مجيع  أن 
إزاء  بالقلق  تشعر  واألقاليم 

نقص املهارات.
الوزراء:  رئيس  صرح  وقد 
»هم من لديهم السيطرة على 
)رئيس  و  التجاري  النشاط 
دانيال  فيكتوريا(  حكومة 
حكومةنيو  )رئيس  و  أندروز 
دومينيك  ويلز(  ساوث 
كتبا  سواء  حد  على  بريوتيه 
وهذا  وجيزة،  فرتة  منذ  إلي 
مؤمتر  عقد  ٍأسباب  أحد  هو 

الوظائف واملهارات«.
من املقرر عقد مؤمتر الوظائف 
سبتمرب   2-1 يف  واملهارات 
وتقول احلكومة إنها »ستجمع 
ذلك  يف  مبا  األسرتاليني، 
العمل  وأرباب  النقابات 
واحلكومات  املدني  واجملتمع 
االقتصادية  حتدياتنا  ملواجهة 

املشرتكة«.
املعارضة  زعيم  استبعد 
لكن  احلضور،  داتون  بيرت 
يشارك  أن  املتوقع  من 
ديفيد  الوطين  احلزب  زعيم 

ليتلربويد.

تصاعد املطالبات مبعاجلة مشكلة 
نقص املهارات ورئيس الوزراء يقول 

إن اهلجرة »جزء من احلل«

دعمه  الناشيونال  بنك  علن 
السيارات  إىل  السريع  للتحول 
التوقف  خالل  من  الكهربائية، 
السيارات  قروض  متويل  عن 
تعمل  اليت  اجلديدة  للمركبات 
بالوقود األحفوري، بدًءا من عام 

.2025
سياسة  يف  التحول  ويأتي 
باملصرف يف  اخلاصة  اإلقراض 
ظل التزامه بتحقيق هدف احلياد 
 ،2035 عام  حبلول  الكربوني 
محاية  يف  إسهامه  إىل  مشرًيا 
من  املقبلة،  واألجيال  املناخ 
اقتصاد  التحول حنو  خالل دعم 

خاٍل من الكربون.
وأوضح املصرف أن حنو %43 
من انبعاثات النقل يف أسرتاليا 
الرّكاب؛  مركبات  عن  ناجتة 
لذلك ُتعّد السيارات هي مفتاح 
جاء  ما  وفق  املناخي،  التحول 
بنك  أصدره  صحفي  بيان  يف 

أسرتاليا.
استمراره  إىل  أشار  أنه  إاّل 
للسيارات  القروض  توفري  يف 
األحفوري  بالوقود  العاملة 
سوق  ازدهار  حلني  املستعملة، 
حبسب  الكهربائية،  السيارات 
منصة  رصدتها  اليت  املعلومات 

الطاقة املتخصصة.

سياسة إقراض بنك الناشيونال
شدد البنك على أن العمل املناخي 
احلقيقي هو جزء من هويته؛ إذ 
عام  منذ  للكربون  حمايًدا  كان 
الكهرباء  على  ويعمل   ،2011
كما   ،%100 بنسبة  املتجددة 
قام بتعويض قروض السيارات 
اخلاصة ملا يقرب من عقدين من 

الزمن.
موقعه  على  البنك،  وقال 
على  العمالء  »نشجع  الرمسي،: 
شراء سيارة كهربائية جديدة أو 
حمرك احرتاق مستعمل أو سيارة 
السوق،  يف  موجودة  هجينة 
السيارات  على  الطلب  لتقليل 
بالوقود  تعمل  اليت  اجلديدة 

األحفوري«.
منتجات  »سنراجع  وأضاف: 
بنا  اخلاصة  السيارات  قروض 
املستعمل  االحرتاق  حملّرك 
مبجرد  اهلجينة،  والسيارات 
للسيارات  النطاق  واسع  توفر 
بأسعار  املستعملة  الكهربائية 

معقولة يف أسرتاليا«.
املصرف  عمالء  أن  على  وشدد 
يطالبون باختاذ إجراء بشأن تغري 
قصوى،  أولوية  بوصفه  املناخ 
وبالنسبة للعديد منهم، ُيعّد هذا 
التعامل  الختيارهم  رئيًسا  سبًبا 

مع بنك الناشيونال.
وتابع: »كوننا مملوكني للعمالء 
التوازن  أنه ميكننا حتقيق  يعين 
بني الربح والغرض، وال يتعني 
علينا السعي وراء الربح املالي 
الفوري بأّي مثن، والذي يف هذه 
احلالة مُيكن أن ميّثل مستقبال آمًنا 

وصحًيا لنا مجيًعا«.
إشارة إىل السوق يف أسرتاليا 
يف  االلتزام  هذا  إعالن  عند 
للسيارات  الوطنية  القمة 

قالت  كانبريا،  يف  الكهربائية 
كبرية مسؤولي التأثري يف بنك 
كورفيل،  ساشا  الناشيونال، 
إن تشجيع التحول إىل السيارات 
الكهربائية سيكون خطوة مهمة 
يف إزالة الكربون من االقتصاد 

األسرتالي.
وقالت كورفيل: »من خالل وقف 
للمركبات  السيارات  قروض 
بالوقود  تعمل  اليت  اجلديدة 
إشارة  نرسل  فإننا  األحفوري، 
بشأن  األسرتالية  السوق  إىل 
التسارع السريع يف التحول من 
االحرتاق الداخلي إىل السيارات 
رؤيته  نتوقع  الذي  الكهربائية، 

يف السنوات القليلة املقبلة«.
 2025 اخرتنا  »لقد  وأضافت: 
السيارات  إىل  التغيري  ألن 
حيدث  أن  جيب  الكهربائية 
ميكن  هذا  أن  ونعتقد  بسرعة، 
سياسات  مع  ذلك  حيدث  أن 
جمموعة  جللب  الصحيحة  الدعم 
الكهربائية  السيارات  من  أكرب 
إىل  املعقولة  األسعار  ذات 

أسرتاليا«.
إعالننا  النهاية،  »يف  وتابعت: 
هذا هو بداية حمادثة مع عمالئنا، 
وإشارة إىل السوق األوسع أنه 
إذا كنت تفكر يف شراء سيارة 
جبّدية  تفكر  أن  فيجب  جديدة، 
يف سيارة كهربائية، من حيث 
توفري  أو  املناخ،  يف  تأثريها 

التكلفة على مدى احلياة«.

خطة دعم السيارات الكهربائية
مسؤولي  كبرية  وأوضحت 
التأثري يف بنك الناشيونال أن 
التأثري  يفكر يف  كان  املصرف 
السيارات  لقروض  الكربوني 
منذ عام 2004، عندما أطلق أول 
قرض سيارة لتعويض الكربون، 
وقد قّدم أسعار فائدة خمفضة 
االنبعاثات  منخفضة  للسيارات 

منذ عام 2018.
أن  »نعتقد  كورفيل:  وقالت 
الذي  التالي  املسؤول  الشيء 
جيب أن نقوم به هو التأكد من 
ال  لدينا  املركبات  إقراض  أن 
يقّيد عمالءنا بانبعاثات الكربون 
التشغيل  وتكاليف  املرتفعة 
يف  متزايد  بشكل  الباهظة 

السنوات املقبلة«.
من  »األهم  أن  على  وشددت 
دعم  البنك  سيواصل  ذلك، 
العمالء الذين ال ميكنهم الوصول 

إىل سيارة كهربائية«.
وتابعت: »يف حني إننا سنوقف 
للسيارات  السيارات  قروض 
بالوقود  تعمل  اليت  اجلديدة 
 ،2025 عام  من  بدًءا  األحفوري 
أننا حباجة إىل دعم  ندرك متاًما 
بعد  القادرين  غري  األشخاص 
على شراء سيارة كهربائية خالل 

منو السوق«.
املصرف  أن  إىل  وأشارت 
قروض  تقديم  يف  سيستمر 
األحفوري  الوقود  ملركبات 
هناك  تكون  حتى  املستعملة، 
ومزدهرة  للتطبيق  قابلة  سوق 

للسيارات الكهربائية.

بنك الناشيونال يوقف متويل 
السيارات العاملة بالوقود األحفوري 

بدًءا من 2025 دعًما للتحول إىل 
السيارات الكهربائية
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تقول املصادر الرمسّية اللبنانّية إّن لبنان يستقبل على أراضيه 
ألفًا   880 منهم  سورّي،  الجئ  مليون  ونصف  مليون  من  أكثر 

مسّجلون لدى املفوضية الدولية لشؤون الالجئني.
على  ُأطلقت  اليت  الرصاصات  أوىل  هي  اللجوء  خيمة  كانت 
إذ  العام 2012،  بدءًا من  السورية  األمويني يف احلرب  عاصمة 
أفاق السوريون والعامل على خمّيمات منصوبة على مهٍل أو على 
عجل يف خمتلف بلدان اجلوار، وخصوصًا تركيا ولبنان واألردن، 
أبعد  بلدان  ومن  البلدان  تلك  من  وناشطني  مسؤولني  وعلى 
بكثري يهرعون حنو احلدود للرتحيب بـ«الشعب السوري الشقيق 
واملعّذب«، ولدعوة من بقي يف بيته وأرضه إىل اهلرب سريعًا 

حنو األمن واألمان واإلقامة املرّفهة والعملة الصعبة والّسهلة.
بدا فجأة أّن املواطن السوري بات لديه »أصدقاء« حيثما وىّل 
وجهه، ما دام كان نازحًا وفق اخلّطة أو مقاتاًل، لكّن الويل له إذا 

انتمى إىل شرحية ثالثة. 
ولألمانة، وعلى الرغم من معرفة شرائح واسعة من سكان العامل، 
وبالتجربة، بأّن رجب طيب إردوغان دّجال سياسّي عظيم، فإّن 
السورّي  اللجوء  مسألة  تدبري  يف  دوره  إتقان  استطاع  الرجل 
وافتعاهلا يف بدايتها، حتى كاد يقبض على مآقي تلك الشرائح 
الشعبية العاملية نفسها، ويسفح دمعها حزنًا على جنبات املخيمات 
زوجته  ُيوفد  وهو  وخصوصًا  حدوده،  على  أقامها  اليت  الكثرية 
املرافقني،  والكثري من  السابق  القطري  األمري  بعقيلة  مصحوبًة 
لتقفا خارج تلك األقفاص بلباسهما اإلسالمّي احلريرّي، وترمقا 
تلك الكائنات البائسة القابعة يف الداخل من خلف نّظاراٍت سود 
بنظرات أكثر سوادًا، يف مشهد هوليوودّي استعبادّي لن ينساه 

الكثري من السوريني، حتى لو عاشوا حيوات متباعدة عديدة.
وإذ استطاع بعض اإلعالم العربي والعاملّي املنخرط يف مقّدمات 
بأفضل صورة  ُيقّدم تلك املشاهد  أْن  بأمضى أسلحته  املعركة 
على  جتري  الدامية  السوداء  الكوميديا  فصول  كانت  ملّونة، 
الصفيق،  واالّدعاء  االبتذال  يف  موغل  بإخراٍج  اللبنانية  احلدود 
ذين مل يتقنوا أّي  إذ شوهد ومُسَع رجال ونساء قوى 14 آذار، الَّ
أمٍر يف تارخيهم قدر إتقانهم احتقار املواطن السورّي وامتهان 
كرامته وسحله يف الطرقات بعد سلبه، وهم يهّللون ويزغردون 
لالجئ السورّي »البطل« الذي بات يعين هلم دوالرًا يف اجليب، 
ورصاصًة يف صدر بالده أو ظهرها، وأمرًا أمريكّيًا مقّدسًا جيب 

تنفيذه.
وألّن الواليات املتحدة األمريكية تعرف دائمًا كيف تبدأ احلروب 
قلب  من  االنسحاب  بطريقة  إاّل  اللهّم  ُتنهيها،  تعرف كيف  وال 
فوضى دمارها العارمة، وترك األدوات يتناطحون وسط الغبار 
من دون أْن ترتك هلم شيئًا سوى حساب اخلسائر، فقد بدأ جمتمع 
14 آذار اللبنانّي مبكرًا، بعد انكشاف فشل املشروع االستعمارّي 
أّن  وخصوصًا  وعنصرّيته،  وجيوبه  رأسه  بتحّسس  سوريا،  يف 
الوطنّية  وقواه  مبقاومته  اللبنانّي،  الشعب  من  اآلخر  القسم 
ورئيس مجهوريته، كان شريكًا أساسّيًا يف دحر ذاك املشروع 

الذي بلغ سفوح اجلبال اللبنانية من عدة جهات. 
خدمات  كل  تنسى  أْن  واشنطن  على  جّدًا  كان سهاًل  كالعادة، 
وكالئها هناك، وتعلن العقاب اجلماعّي للبنان الدولة والشعب، 
ليعود الالجئ السورّي إىل موقعه األساس يف املخيال اليمييّن 
اللبناني، ويتحّول إىل سبٍب لكّل مشاكل لبنان، وخصوصًا أنه ما 
الدوالرات وحصص املساعدات واملعونات األممّية  يزال يتلّقى 
اللبنانيني  األوسع من  الشرحية  والعربّية، فيما فقدت  والغربية 
امتيازاتها السابقة بسبب احلصار األمريكّي و«عملية املصارف« 
اليت نّفذتها واشنطن بدٍم بارد، لتقطع من خالهلا خيط العنكبوت 
الذي كانت قد ربطت به لبنان القديم وعّلقته كبالوٍن للزينة يف 

هواء األمم ألكثر من 20 سنة.
تقول املصادر الرمسّية اللبنانّية إّن لبنان يستقبل على أراضيه 
ألفًا   880 منهم  سورّي،  الجئ  مليون  ونصف  مليون  من  أكثر 
من  وأكثر  الالجئني،  لشؤون  الدولية  املفوضية  لدى  مسّجلون 
400 ألف عامل، إضافة إىل أعداد غري معروفة من العمال الذين 

يدخلون وخيرجون عرب احلدود بطرق غري شرعية.
بالالجئني  املكتّظة  البلدان  طليعة  لبنان يف  تضع  األعداد  هذه 
أثرًا  ترك  الذي  األمر  وعدد سكانه،  قياسًا مبساحته  السوريني 
سلبّيًا يف اجملتمع اللبناني وسوق العمل، وجعل الالجئ السورّي 
البالد.  املعيشية يف  األزمات  بتصاعد  بالتسّبب  لالّتهام  عرضة 
وقد جتّلى ذلك يف أزمة اخلبز األخرية، رغم ثبوت تالعب التّجار 

مبادتي القمح والطحني.
اللحظة  منذ  السوريني  الالجئني  تعاطى مع مسألة  الغرب  وألّن 
األوىل كعملية استخبارّية سياسّية موّجهة ضد الدولة السورّية، 
فقد بقيت خيوط إدارة تلك العملية يف يد احلكومات الغربّية حتى 
اللحظة، أي أّن القوى اللبنانية اليت ارتضت أن تكون وبالدها 
قرارًا  تتخذ  أْن  من  عجزًا  أكثر  بقيت  الضغط،  أدوات  من  جزءًا 
يف  االقتصادية  األزمة  استفحلت  عندما  الالجئني  إعادة  بشأن 

البالد.
أِضف إىل ذلك أّن الغرب أراد جتيري القضية ضد املقاومة يف 
لبنان واعتمادها ورقة ضغط عليها أيضًا، باعتبارها حليفًا للدولة 
السورية، ومل ينبس رئيس الوزراء اللبنانّي جنيب ميقاتي ببنت 

تعلن دمشق على الدوام انها جاهزة الستقبال كل مواطن سوري يريد 
العودة اىل بالده

شفة إاّل حني أوشكت األمور على االنهيار التام، لُيعلن أّن لبنان 
بصدد القيام بإجراءات جديدة »واّتاذ موقف غري مستحب لدول 
مل  حال  يف  القانونية  بالطرق  النازحني  بإخراج  وذلك  الغرب، 

يتعاون اجملتمع الدولي مع لبنان«.
وأفكار  واقرتاحات  حثيثة  حماوالت  من  سنوات  بعد  ذلك  أتى 
قّدمتها املقاومة والقوى الوطنية احلليفة هلا، وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية والتيار الوطين احلر، للبدء حبّل هذه القضية من خالل 

التواصل مع الدولة السورية، ولكن من دون جدوى. 
وعندما جتّرأ ميقاتي وأعلن ذلك، وتوّجه وزير شؤون املهّجرين 
دمشق،  إىل  الدين  شرف  عصام  األعمال  تصريف  حكومة  يف 
والتقى وزير الداخلية السوري اللواء خالد رمحون، وجرت مناقشة 
خّطة تقضي بإعادة 15 ألف الجئ إىل سوريا كل شهر، وأبدت 
اخلطة يف  مستلزمات  كل  لتأمني  استعدادها  السورية  احلكومة 
الداخل السوري، جلهة تسهيل العودة ذاتها قبل كل شيء، من 
خالل قانون عفو عام أصدره رئيس اجلمهورية يف وقت سابق 
أو  يتعّرضوا ألّي حتقيق  لن  أّن هؤالء  ما يعين  العام،  من هذا 
مساءلة أمنية، ثم تعّهد تأمني مساكن ووحدات إيواء تتوّفر فيها 
الداخل، فإّن  السوري يف  املواطن  يتلقاها  اليت  مجيع اخلدمات 
إىل  بادرت  السياسية  والقوى  اللبنانية  احلكومة  داخل  أصوات 
حماوالت التعطيل بناًء على أوامر أمريكية واضحة، وبذريعة أّن 
هذه »القضية سياسية«، وال يستطيع وزير واحد أن يعمل عليها 

وحده ويتخذ فيها قرارات. 
األمر ذاته أعلنه ممّثل مفوضية الالجئني يف لبنان، أياكي إيتو، 
الذي رفض اخلطة بشكل أولي، معّلاًل ذلك بوجوب االنتظار إىل 
الغربية  السّر  كلمة  وهي  سوريا«،  يف  األمن  »استتباب  حني 
اليت تستخدمها واشنطن واحلكومات احلليفة هلا، كما املنظمات 
الدولية و«غري احلكومية« اليت تعمل كّلها وفق األجندة األمريكية 

نفسها.
أتى ذلك على الرغم من تقديم بريوت ودمشق اقرتاحات تضمن 
مراقبة املفوضية للعملية كّلها من الداخل واخلارج، مبا يف ذلك 
إمكانية أن تستمر األخرية يف تقديم املساعدات بشكل مباشر يف 
أماكن استقرار النازحني يف الداخل السورّي، ثم اقرتاح تشكيل 
جلنة ثالثية تضّم لبنان وسوريا وممثلني عن املفوضية، ملراقبة 
سالمة عملية العودة من ألفها إىل يائها، ثم اقرتاح تشكيل جلنة 
رباعية مع العراق واألردن وتركيا لتوحيد مطلب إعادة الالجئني، 

لكّن كل هذه االقرتاحات قوبلت بالرفض من ممثل املفوضية.
لبنان مصّر على املضّي يف هذه  إّن  الدين  الوزير شرف  قول 
هذا  كل  حتتمل  عادت  ما  البالد  ألّن  األمر،  كّلف  مهما  اخلطة 
الضغط االقتصادي واملعيشّي، وإّنه مفّوض من رئيس اجلمهورية 

وماليني اللبنانيني الذين يرزحون حتت وطأة الضائقة. 
من جهتها، ُتعلن دمشق على الدوام أنها جاهزة الستقبال كل 
مواطن سوري يريد العودة إىل بالده، وأنها كفيلة بتقديم كل 
العون والتسهيالت ألجل ذلك. وقد أعطت احلكومة السورية أكثر 
من مثال على هذا األمر خالل السنوات األخرية، سواء مع الجئني 
عادوا من لبنان أو من تركيا، لكنَّ واشنطن والقوى الدولية اليت 
متارس أقصى الضغوط على سوريا لتحصيل مكاسب سياسية، 
أّي خّطة كهذه، وهي  اللبنانية باملضّي يف  لن تسمح للحكومة 
تدرك جّيدًا أّن ميقاتي ليس رجل مواجهة مع الغرب، وبالتالي 
ستواجه اخلطة اللبنانية السورية معوقات أساسية كبرية، بالتزامن 
مع الضغط على الالجئني أنفسهم لرفض العودة، بذريعة اخلوف 

على مصريهم يف بالدهم.
لذلك، من املنتظر أن تتصاعد األمور وتتجه حنو االنفجار على هذا 
الصعيد، وخصوصًا إذا متّكن فريق املقاومة ورئيس اجلمهورية 
إعادة  على  بالعمل  البدء  تفرض  قرارات  مترير  من  احلكومة  يف 
موجات من النازحني، األمر الذي لن تسكت عنه واشنطن أبدًا، 
وستبدأ دوروثي شيا وصحبها مواجهة جديدة يف لبنان قد تكون 
احلوادث األمنية يف املخيمات أو بني الجئني السوريني وأفراد 

من اجملتمع اللبنانّي إحدى أدواتها.

النازحني إلعادة  لبنانية  خّطة  تسكت:  لن  وواشنطن  جاهزة  دمشق 
جو غانم

يقف لبنان أمام خيارين؛ إما رفع الرسم اجلمركي بشكل مدروس، 
إنسانية، وإما إبقاء األمور على حاهلا، ما  وبطريقة اقتصادية – 

جيعلنا أمام انهيار كبري وفوضى عارمة.
ال يهدأ للبنانيني بال. هذه هي حاهلم، على األقل منذ انفجار 
هو  انشغاالتهم  آخر   .2019 األول/أكتوبر  تشرين  يف  األزمة 
»الدوالر اجلمركي« والسعر اجلديد املرتقب له، والذي سيقفز 

قفزة واحدة من 1500 إىل 20 ألف لرية لبنانية. 
الدوالر  صرف  سعر  مع  ومبقارنة  البسيط،  احلساب  علم  يف 
األمريكي قبل انفجار األزمة، فإن الدوالر اجلمركي كان يوازي 
آنذاك 1500 لرية لبنانية. أما اليوم، فقد بات يشكل أقل من 
 33000( الواحد  األمريكي  للدوالر  السوق  من سعر صرف   %5

ل.ل(.
يعين ذلك يف ظلِّ اقتصاد مدولر )التعامالت التجارية قائمة على 
الدوالر(، ويف سوق تعتمد على االسترياد، ارتفاعًا يف أسعار 
ُيدفع هذا  الدوالر.  تبعًا الرتفاع سعر صرف  املستوردة  السلع 
االرتفاع من جيوب املستهلكني طبعًا، يف حني تبقى جباية الدولة 
ملستحقاتها وفق السعر الرمسي املعّطل للدوالر األمريكي )1500 
حال  كما  جُتبى  والضرائب مجيعها  الرسوم  حتى  لبنانية(.  لرية 

الرسوم اجلمركية عند املوانئ الربية واجلوية وعرب احلدود.
إّنها حال واردات لبنان، فيما املطلوب من الدولة أن تنفق وفق 
سعر صرف السوق. يشتد العجز يومًا بعد يوم، كما يتم الضغط 
العام، النتشال  القطاع  األجور يف  لتصحيح  العامة  املالية  على 
املوظفني من الفقر، وُتطاَلب الدولة أيضًا بعدم رفع الدعم عن 
السلع واملواد االستهالكية األساسية، لعّلها توقف موجة اجلوع 

القادمة.
االجتماعية  التواصل  ووسائل  اإلعالمية  لبنان  ومنابر  هذا  كل 
مشّرعة حملللني وسياسيني أكثرهم من املزايدين الذين أصبحوا 
والذين  وماليني،  اقتصاديني  »اختصاصيني«  ساحر  بسحر 
يكثرون من ثرثراتهم ذات الطابع السياسي، وحيرضون على رفع 
الرسم اجلمركي، وكأننا يف سباق سياسي زعماتي أو يف موسم 
يقرتب من أبواب انتخابات... وهم حُيّجمون الكارثة املقبلة أو ال 
يدركون حجمها. قليلون يتكلمون بواقعية، ويقدمون أفكارًا بّناءة 
والظهور  الكالم  ألجل  الكالم  هواة  بعكس  عليها،  وُيبنى  تغين 

واحتالل الشاشات واهلواء. 
لرفع الدوالر اجلمركي تداعيات سلبية، لكّنها تبقى أقل مباليني 
األميال إن أبقت الدولة سعره على ما هو عليه اليوم، أي كما 
كان قبل األزمة الكارثية. املطلوب اليوم قبل الغد من »أوادم« 
ناحييت  من  السعر  رفع  بسلبّييت  الناس  مصارحة  الصغري  البلد 

اخلطر واألقل خطورة، وبتداعيات عدم رفعها.
صحيح أنَّ املواد الغذائية األساسية معفاة من الرسوم، وكذلك 
السلة  أثرًا يف  الوطنية، مبا ال يرتك  بالصناعة  املرتبطة  السلع 
بعض  تقديم  يف  ويسهم  الوطين،  اإلنتاج  وحيمي  الغذائية، 
اللحاق  ها تبقى عاجزة عن  أنَّ العام، غري  احلوافز املالية للقطاع 
باملستوى الذي بلغته وستبلغه األسعار املرتبطة باحملروقات اليت 
وحتليق  الكهرباء،  تأمني  لزوم  والفيول  عنها،  الدعم  رفع  بدأ 
كلفة املواصالت والتدفئة وسواها، ناهيك باألثر الذي سيرتكه 
تفلت سعر الدوالر األمريكي وفق السوق املوازية، اّلذي سيشهد 
إقبااًل كبريًا بعد رفع الدعم عن الدواء واحملروقات وبعض السلع 
كالتعليب  األساسية،  الغذائية   - الصناعية  باملواد  املرتبطة 

والتوليف.
هذه العوامل كّلها ترتك تداعيات سلبية يف حال ُرفع سعر الرسم 
اجلمركي. أما العكس، ويف حال اإلبقاء عليه كما هو، فأقل تلك 
فيه  مبا  العام،  القطاع  رواتب  تأمني  عن  العجز  هو  التداعيات 
اجلهازان العسكري واألمين، إضافًة إىل رواتب اجلهاز اإلداري 
وتأمني  اإليرادات،  حتصيل  وأداة  اإلدارة  عصب  يشكل  الذي 
اخلدمات األساسية الصحية والرتبوية واالجتماعية، ما يضيف إىل 
االنهيار  إىل  حتمًا  ويؤدي  تعقيدًا،  احلياة  استمرارية  تعقيدات 

الكبري الذي عادًة ما تليه الفوضى وتقويض االستقرار.
يقف لبنان أمام خيارين؛ إما اإلقدام على رفع الرسم اجلمركي 
اجلدوى  حتقق  إنسانية   – اقتصادية  وبطريقة  مدروس،  بشكل 
منه، وتزاوج بينها وبني االحتساب املالي الصرف الذي ال يقارب 
املسائل إال بلغة األرقام، ومعه تلتقط قطاعات الدولة أنفاسها 
وتوضع على سّكة التعايف، من خالل متكينها من تأمني متويل 
غبار عليها، تساعد على  عقالني، ومن احلصول على صورة ال 
خيار  وإما  واجتماعية،  مالية   – اقتصادية  إصالحية  خطة  وضع 
إبقاء األمور على حاهلا، ما جيعلنا أمام انهيار كبري وفوضى عارمة 

ومزيد من اإلفقار واجلوع... واهلجرة.
يا حكماء لبنان، صارحوا ناسكم بني السيئ واألقل سوءًا، لعّل 
بلدكم جيتاز قطوع تدمري ما تبقى منه وُتنقذ املراكب الباقية قبل 

أن حُترق مجيعها، وإال سنكون أمام ساعة ال ينفع معها الندم!

السيئ  خيارين..  بني  لبنان 
سوءًا واألقل 

 ريما فرح
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مــقاالت وتـحقيقات

مرحلة  إىل  لالنتقال  الرتكي  الرئيس  يسعى 
متقدمة يف إطار عالقته مبصر، وهي استعادة 
على  والعمل  واإلمارات  بالسعودية  العالقات 

تطبيع العالقة مع »إسرائيل«.
إردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  يركز 
بالقاهرة،  العالقات  يف  االرتقاء  ضرورة  على 
وعدم بقائها على مستوى األمن واالستخبارات، 
املستوى  على  أرحب  دائرة  إىل  وانطالقها 
يعيشها  اليت  املتغريات  ظل  يف  السياسي 

اإلقليم.
-اإلقليمية  املصرية  العالقات  أن  الواضح  من 
يف طريقها إىل التغيري بعد استئناف العالقات 
قطر  أمري  وزيارة  رمسيًا،  -املصرية  القطرية 
فملف  القاهرة،  ثاني  آل  محد  بن  متيم  الشيخ 
مجاعة اإلخوان، وامللفات املتعلقة بوجودهم يف 
تركيا جرت مناقشتها، وقامت تركيا مبا ميكن أن 

تقدمه على طريق إعادة العالقات مبصر.
حيتاج التفاهم بشأن التباينات وجوهر اخلالفات 
إىل الولوج يف الشق السياسي وما ميكن حّله، 
املصاحل  على  والرتكيز  اإلقليم،  يف  سيما  ال 
البلدين،  تقرب  أن  ميكنها  اليت  املشرتكة 
ظل  يف  حقيقية  مكاسب  حتقيق  إىل  والسعي 
التطور اإلجيابي يف امللف االقتصادي والتعاون 

الدولي. 
مرحلة  إىل  لالنتقال  الرتكي  الرئيس  يسعى 
متقدمة يف إطار عالقته مبصر، وهي استعادة 
على  والعمل  واإلمارات  بالسعودية  العالقات 
التطبيع  قرار  »إسرائيل«.  مع  العالقة  تطبيع 
الكامل مع »تل أبيب« ناجم باألساس عن رغبة 
يف  تسهم  خارجية  استثمارات  جلب  يف  تركيا 

النمو االقتصادي.
ال ميكن الفصل بني هذه اخلطوات وأخرى مماثلة 
معها  اختلفت  اليت  العربية  الدول  من  عدد  مع 
ملحوظة  جهودًا   2021 عام  اليت شهدت  أنقرة، 

لتحسني العالقات بعدد من دول املنطقة. 
كان  البيد،  يائري  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس 
مع  العالقات  تطبيع  يف  ببطء  التحرك  يريد 
تركيا ورؤية نتائج ملموسة أواًل، فـ »إسرائيل« 
الطريان  اتفاق  لكن  بإردوغان،  تثق  تكن  مل 
الرتكية يف  جنبًا إىل جنب مع اجلهود  املدني، 
بعد  إيران  خص  ما  يف  االستخباري  التعاون 
إسرائيلية  شخصيات  رصد  مبحاوالت  اتهامها 
يف تركيا بهدف االنتقام الغتيال شخصيات يف 
حرس الثورة، وإلغاء إقامة قيادات محاس يف 
التعليق  بعدم  قرار  اختاذ  إىل  الرتكي،  الداخل 
على العدوان اإلسرائيلي ضد حركة اجلهاد يف 
فلسطني، ما نظر إليه على أنه رد تركيا املنضبط 
على عملية غزة األخرية، كل هذه اخلطوات أدت 

إىل املضي قدمًا يف مسار التطبيع.
تركيا ترى أن العالقة اجلديدة، تتماشى جنبًا إىل 
جنب مع العالقات املتنامية لـ »إسرائيل« ببعض 
املدى،  بعيدة  أهدافًا  وحتمل  العربية،  الدول 
فالطرفان يريدان االستفادة من عالقاتهما من 

أجل تصدير الغاز اإلسرائيلي إىل أوروبا.
»إسرائيل« من جانبها، تبحث عن طريقة لنقل 
غازها الطبيعي إىل أوروبا، وقد سبق للرئيس 
الرتكي أن أعرب عن رغبته يف اتفاق من أجل 

تصدير الغاز إىل أوروبا. 
يف تقدير الرئيس الرتكي أن حتّسن العالقات 
قاعدة  على  وتطويرها  -اإلسرائيلية،  املصرية 
الذي جيري  الغاز  املشرتكة، وشراكة  املصاحل 
بني  العالقة  تطور  كذلك  مصر،  يف  تسييله 
مصر و«إسرائيل« واالحتاد األوروبي، وتوسيع 
بشأن  -اإلسرائيلي  املصري  التفاوض  نطاق 
األطراف  بعض  وانضواء  الصناعية،  املناطق 
التعاون  منظومة  يف  و«إسرائيل«  العربية 
اإلقليمي، مجيعها عوامل ستفتح الباب الخنراط 
مصر وتركيا يف نطاق منتدى غاز املتوسط مع 

التعامل على أرضية مباشرة.
االستثمار  إىل  ماسة  حباجة  الرتكي  فاالقتصاد 
موارد  صايف  إمجالي  اخنفض  وقد  األجنيب، 

املصرية-الرتكية: العالقات 

بـينهما »إسـرائيل«  و  الـغاز 
هدى رزق

الدولة من االحتياطات األجنبية بنحو 50% يف 
السنوات اخلمس املاضية، واخنفض االستثمار 
النطاق  على   %  38 بنسبة  املباشر  األجنيب 

نفسه.
تدرك تركيا أن مفتاح الدخول يف املنطقة هو 
تركيا  جانب  من  ُيطرح  ما  متانع  ال  اليت  مصر، 
شريطة عدم املساس بأمن شرق املتوسط، أو 
إعادة فتح ملفات حمسومة، ومنها شراكة مصر 
مع قربص أو اليونان، وقد رمّست مصر حدودها 
البحرية بالكامل مع البلدين، ويف طريقها لرسم 

احلدود البحرية مع »إسرائيل«.
رأس  على  الغاز  إمدادات  ملف  تضع  تركيا 
باتت  القاهرة  أن  وتدرك  إقليميًا،  األولويات 
السعودية  مع  اإلقليم  يف  ومركزيًا  قويًا  العبًا 
الرتكية  العالقات  حتّسن  وأن  واإلمارات، 
بالبلدين سيؤدي إىل نتائج مهمة على مستوى 
العالقات مبصر، ال سيما بعد التوافق القطري-
املصري على تطوير التعاون الثنائي يف خمتلف 
والزراعة،  الطاقة  قطاَعي  خاصة يف  اجملاالت، 
االستثماري وتنشيط حركة  التعاون  إىل جانب 
تدفق  بتعزيز  يتعلق  وما  التجاري،  التبادل 

االستثمارات القطرية إىل مصر.
االستثمارات القطرية موّجهة حنو أصول، ودخلت 
»قطر للطاقة«، ألول مرة، إىل قطاع التنقيب 
على  باستحواذها  مصر،  والغاز يف  النفط  عن 
عن  للتنقيب  منطقتني  17% يف  قدرها  حصة 
البحر  »شل« يف  النفط والغاز تديرهما شركة 

األمحر.
يف ظل هذه املعطيات االقتصادية، من مصلحة 
إنهاء  قطر،  بدولة  عالقتها  ظل  ويف  تركيا، 
قد  ما  وهو  وتصفريها،  وحسمها  املشكالت 
حيقق استقرارًا حقيقيًا للرئيس الرتكي داخليًا 

وخارجيًا.
الرتكي  االنفتاح  قراءة  ميكن  اإلطار،  هذا  يف 
يف  سيما  ال  اإلقليم،  يف  املشكالت  حل  على 
املشكالت  تصفري  أن  أنقرة  تدرك  إذ  سوريا، 

سيحقق إجنازًا حقيقيًا ميكن البناء عليه. 
التعاون يف قطاع غزة 

جنحت قطر يف األشهر املاضية يف صرف 10 
فقرية يف  عائلة  ألف   100 لنحو  دوالر  ماليني 
القطاع، بعد موافقة »إسرائيل« على آلية توزيع 
جديدة حتت إشراف األمم املتحدة. ويأتي الدعم 
استكمااًل  الساحلي  الشارع  لتشييد  املصري 
غزة  ربط مشال قطاع  أجل  من  رئيسي  لطريق 
جبنوبه، بعد أن شّيدت قطر جزءًا منه على ساحل 

مدينة غزة.
يسعى صانع القرار املصري لإلبقاء على مفاتيح 
موقف قطاع غزة، فهل يقبل بأي شراكة، ولو 
تركيا  أعربت  أن  بعد  القطاع،  إعمار  كانت يف 
يف  املساهمة  يف  رغبتها  عن  »إسرائيل«  لـ 
احملللني  حبسب  غزة،  قطاع  إعمار  إعادة 

اإلسرائيليني.
هدفها  أن  »إسرائيل«  لـ  أكدت  أنقرة  كانت 
سيكون إقناع قطر بتأسيس عالقاٍت دبلوماسّيٍة 
الكيان اإلسرائيلي، وليس االقتصار فقط  مع 

على املكتب التجاري املوجود حاليًا يف قطر.
املوقف اإلسرائيلي داعم ملصر يف هذا امللف، 
إذ تريد »إسرائيل« التأكيد على أن االقتصاد 
القضية  من  أهم  وأنه  السياسة،  من  أهم 
الفلسطينية، وأن التطبيع هو احلل الوحيد لكل 
مشكالت منطقة الشرق األوسط، واستبعاد حل 
القضية الفلسطينية كونها توتر عالقات الدول 

يف املنطقة.
عادت مصر جمددًا للعب دور يف غزة، بعد فرتة 
من االبتعاد، ال سيما مع أخذ محاس مسافة عن 
املوقف الرتكي، بعد أن سعى املسؤولون األتراك 
بـ«إسرائيل«  العالقة  أدراجهم يف  العودة  إىل 
أنقرة يف  أكرب، عقب فشل مشروع  وبتنازالت 
تنجح  فهل  العربي«،  »الربيع  يف  االستثمار 
بالعودة إىل العالقة مع مصر من دون مزيد من 
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صمتها  دمشق  كسرت 
»الغَزل«  رسائل  على 
اآلتية إليها ِتباعًا من جانب 
أنقرة، ُمعِلنًة من على منرب 
موسكو، اليت ختوض جنبًا 
إىل جِنب طهران، وساطة 
اجلاَرين  بني  صعبة 
أنها  والسوري،  الرتكي 
العالقات  عودة  مُتانع  ال 
أساس  على  تركيا  مع 
يْضمن  وواضح،  متني 
سيطرتها  استعادة  هلا 
أراضيها،  كامل  على 
وميّهد لبدء حوار سوري - 
سوري حقيقي. وعلى رغم 
الديبلوماسية  االندفاعة 

صمتها: تكسر  دمشق   
أنقرة مع  للتطبيع  خّطتنا  هذه 

عالء حلبي

سوريا، سواء لناحية إنهاء الوجود العسكري 
دعم  وْقف  جلهة  أو  أراضيها،  على  الرتكي 
ترى  والذي  املعاِرضة،  للمجموعات  أنقرة 
دمشق أنه يفّرغ مشروع »احلّل السوري« من 
حمتواه. والظاهر أن سوريا تْلقى دعمًا، يف 
رؤيتها تلك، من حليَفيها الروسي واإليراني، 
وال سيما يف ظّل رفض األخرَيين املتواصل 
ألّي هجوم عسكري تركي جديد على مناطق 
سورّية، وهو ما عرب عنه صراحة الفروف يف 
بني  اتفاقات  بوجود  ُمذّكرًا  نفسه،  املؤمتر 
عة  دمشق وأنقرة )اتفاقية أضنة األمنية امُلوقَّ
املخاوف  إزالة  خالهلا  من  ميكن   )1998 عام 

األمنية الرتكية وفق طرق دبلوماسية.

 الجهود الروسية واإليرانية استطاعت، حتى اآلن، 
فتح كوّة يتمّ من خاللها إجراء مباحثات أمنية 

متواصلة
بالنتيجة، ميكن تلخيص الوضع القائم حاليًا 
بأنه بداية النعطافة تركية حنو سوريا، تستعجل 
يف  سواء  خالهلا،  من  مكاسب  حتقيق  أنقرة 
عرب  أو  الالجئني،  ملعضلة  حّل  إجياد  صورة 
حْصد مكاسب ميدانية وسياسية ميكن إردوغان 
يف  الرئاسي  االنتخابي  السباق  يف  صرْفها 
تركيا، والذي سيشتّد مع اقرتاب موعده يف 
حزيران من العام املقبل. يف املقابل، تريد 
دمشق خريطة طريق واضحة، تْضمن استعادة 
ل تركيا  سيطرتها على مجيع أحناء البالد، وحَتوُّ
من طرف يف الصراع إىل عنصر مساِعد يف 
مسار  من  جزءًا  ميّثالن  املطلَبني  وكال  احلّل. 
طويل حيتاج إىل توافقات على نقاط عديدة 
متداخلة ومتشابكة، يف ظّل الوضع املعّقد يف 
الشمال السوري، حيث ُتسيطر أنقرة من خالل 
الفصائل التابعة هلا على ريَفي حلب والرقة، 
الشام«  حترير  »هيئة  فيه  تتفّرد  وقت  يف 
لرتكيا  تابعة  باتت  واليت  النصرة(،  )جبهة 
أيضًا، بالسيطرة على إدلب اليت تشّكل أكرب 

معاقل اجلماعات »اجلهادية«.
وحتى  والسياسية  امليدانية  املعادلة  وأمام 
املتزايدة  الضغوط  إىل  )بالنظر  االقتصادية 
أكرب يف  دور  أداء  ورغبتها يف  أنقرة،  على 
مشاريع تتعّلق بالطاقة يف املنطقة، والظروف 
الالجئني  عودة  لضمان  َتوافرها  جيب  اليت 
الروسية  اجلهود  أن  يبدو  السوريني(، 
واإليرانية استطاعت، حتى اآلن، فتح كّوة يتّم 
من خالهلا إجراء مباحثات أمنية متواصلة بني 
سوريا وتركيا، تستهدف إجياد حلول للقضايا 
األرضّية  ومتهيد  متسلسل،  بشكل  امليدانية 
ذلك  ويعين  السياسي.  العمل  إىل  لالنتقال 
أن مسار التطبيع سيستغرق وقتًا طوياًل، ما 
الراغبة يف تسريع وتريته،  أنقرة،  ُتبادر  مل 
خبطوات  الدبلوماسي  اندفاعها  ترمجة  إىل 

عملياتية مماثلة على األرض.

فنّد املقداد موقف بالده من االنفتاح على تركيا، نافيًا وجود شروط لتطبيع 
العالقات )أ ف ب(

سوريا،  حنو  تركيا  ُتظهرها  اليت  واإلعالمية 
إدارَته  تتوىّل  والذي  التطبيع  مسار  أن  إاّل 
البلَدين،  كال  يف  االستخبارية  اجلهات  حاليًا 
يبدو أنه سيستغرق وقتًا، ما مل ُتبادر أنقرة 
إىل خطوات دراماتيكية، تستطيع من خالهلا 
تسريع هذا املسار، الذي يبدو االستثمار فيه 

أولوية بالنسبة لرجب طيب إردوغان
يف أعقاب اجتماع طويل يف موسكو، أّول من 
فيصل  السوري  اخلارجية  وزير  خرج  أمس، 
الفروف،  الروسي سريغي  ونظريه  املقداد، 
قضّييَت  حول  َترّكزت  متوافقة  بتصرحيات 
يف  األمريكي  والوجود  السوريني  الالجئني 
من  ُيرافقه  مبا  األخري،  والعنوان  سوريا. 
تشديد على ضرورة خروج القّوات األمريكية 
كشرط ال بّد منه حلّل األزمة السورية، بات 
مبثابة العمود الفقري جلهود الدول الضامنة 
وتركيا(،  وإيران  )روسيا  أستانا«  لـ«مسار 
لفتح  مناسبة  أرضّية  تشكيله  إىل  إضافة 
من  ودمشق.  أنقرة  بني  املغَلقة  األبواب 
هنا، أعاد الوزيران التذكري بالدور التخرييب 
معظم  على  تستولي  اليت  األمريكية  للقّوات 
عن  فضاًل  السورية،  النفطية  املناطق 
األمر  الكردي،  االنفصالي  املشروع  دعمها 
إىل  الوصول  معّوقات  أبرز  أحد  ميّثل  الذي 
تسوية سياسية وفق قرارات األمم املتحدة، 
السورية،  فضاًل عن تهديده وحدة األراضي 
بيوتهم  إىل  الالجئني  عودة  عملية  وعرقلته 
اليت  واالقتصادية  املعيشية  الضغوط  جّراء 
هذا  وينبئ  دمشق.  على  واشنطن  ُتسّلطها 
الرتكي  الرئيس  تصرحيات  وقْبله  املوقف، 
لسياسات  امُلناهضة  إردوغان  طيب  رجب 
مبدئي بني  توافق  بوجود  املتحدة،  الواليات 
تركيا وسوريا ميكن االنطالق منه حنو حمادثات 
سياسية، تعمل على تطوير تلك اليت ختوضها 
حاليًا أجهزة استخبارية سورية وتركية، وفقًا 

ملا أعلنته أنقرة.
ويف ما ميكن اعتباره أّول تصريح سوري رمسي 
طويلة،  صمت  فرتة  بعد  اخلصوص،  بهذا 
املقداد، يف  دة، نفى  أنها كانت متعمَّ يبدو 
رّده على الصحافيني، وجود شروط لتطبيع 
مّثة قضايا جوهرية  بأن  العالقات، مستدركًا 
سيادة  احرتام  أساس  »على  معاجلتها  جتب 
الدول«، مضيفًا إن أّول االستحقاقات املاثلة 
دعم  ووقف  االحتالل،  »إنهاء  البلَدين  أمام 
ل يف الشؤون الداخلية،  اإلرهاب، وعدم التدخُّ
وحّل مشكالت املياه«. وإذ جّدد التأكيد أن 
ن يرعى اإلرهاب ويدعمه«،  دمشق ال تثق »مِبَ
ِمثل  إىل  نتوّصل  »عندما  أنه  اعترب  فقد 
ذلك يف مصلحة سوريا  احلل، سيكون  هذا 
العالقات  إلعادة  مقّدمة  وسيشّكل  وتركيا، 
إىل ما كانت عليه قبل بدء احلرب«. ويرسم 
إليه  تتطّلع  مِلا  واضحة  معامل  املقداد  كالم 
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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(

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

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها - كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية - عالج السحر 

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
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لينا فخر الدين

إذًا خالصة خطة ضو االقتصادية 
القائمة على »الشحادة« وبرعاية 

»أسياده« األمريكيني.
 خالصة خطة ضو االقتصادية قائمة 
على »الشحادة« برعاية »أسياده« 

األمريكيني
ا ليس مستغَربًا أن  ما قاله ضو ربمّ
يصدر عنه. ومع ذلك، فإن بعض 
زمالئه »التغيرييني« يعيبون عليه 
معظمهم  أن  ولو  املواقف،  هذه 
رفض التعليق على هذه املقابلة. 
إذ أكد إبراهيم منيمنة على »أنين 
أعرف بأي  أتابع املقابلة، وال  مل 
ولكن  الكالم،  هذا  أتى  سياق 
مواقفي معروفة وميكنين احلديث 
عنها بغض النظر عن من يسألين 

عنها«.
ه مل  الياس جرادة يقول أيضًا إنمّ
»ملف  أن  مؤكدًا  املقابلة،  يتابع 
حوار  إىل  حيتاج  اهلل  حزب  سالح 
لبناني داخلي وأن ال يكون خاضعًا 
دولية«،  أو  إقليمية  لتجاذبات 
موقف  يعنيه  ال  أنه  على  مشددًا 

هيل من هذا امللف.
النواب  بعض  فإن  املقابل،  يف 
التصريح  يرفضون  التغيرييني 
نتسبمّب  ال  »كي  بأمسائهم، 
ضو«،  مع  عالقتنا  ة يف  حبساسيمّ
الفتني إىل أن ما قاله »يتناقض 
متامًا مع مفهومنا للسيادة اليت ال 
ل  تتجزأ، ومع رفضنا الكامل التدخمّ
الشكل  بهذا  بشؤوننا  األمريكي 
السافر، بغض النظر عن موقفنا 

من سالح حزب اهلل«. 
املرة  ليست  أنها  إىل  ويشريون 
إعالن  ضو  د  يتقصمّ اليت  األوىل 
هذه املواقف بطريقة ال تتناسب 
ملواجهة  العمالني  برناجمنا  مع 
واملالية  السياسية  األزمات 
الداخلية. وعن إمكانية عدم حضور 
االجتماعات اليت ُيشارك بها ضو، 
جييب هؤالء أن »هذا األمر يتطلمّب 
موقفًا موحدًا، ولكن لألسف هناك 
الكثري من االختالف بوجهات النظر 

بيننا«.
التغيرييني  هؤالء  من  واحد  كل 
ل  يرفض تأييد كالم ضو ويتنصمّ
غري  معظمهم  أن  حني  يف  منه، 
خوفًا،  علنًا  مواجهته  على  قادر 
»الغضب  من  يبدو،  ما  على 

األمريكي«!

 »تغيرييون« يتنّصلون من 
»السيادي« ضو علناً وسراً!

ال حيتاج مارك ضو إىل نشر حماضر 
يقوله  ما  ملعرفة  »ويكيليكس« 
السفارات، متامًا كما  خلف جدران 
إىل  ة  األمريكيمّ السفارة  حتتاج  ال 
جلسة خاصة مع مارك ضو لتنسيق 
ال  التغيريي«  »النائب  املوقف. 
خيجل بأن يسأله السفري األمريكي 
السابق ديفيد هيل عن خطته لنزع 
سالح حزب اهلل وال عن كيف مُيكن 
لبالده أن ُتساعد اللبنانيني ماديًا، 
ضو  لدى  »السيادة«  مبدأ  إن  إذ 
السفارات  منه  ُتستثنى  وأمثاله 
ة.  الدونيمّ قاعدة  على  األجنبية 
ولذلك، مل يتلعثم نائب عاليه حينما 
»كشف« عن خطته »اجلهنمية« لنزع 
سالح حزب اهلل، بل أجاب بطالقة، 
اخلطوات  أن  اإلنكليزية،  وباللغة 
باالنتخابات  الفوز  ة هي:  التمهيديمّ
الطالبية يف اجلامعات واستقطاب 
األجيال الشابة من كافة الطوائف، 
م  يقدمّ أن  ينسى  أن  دون  ومن 
ب  أوراق اعتماده إىل هيل، وينصمّ
يتمتع  الذي  »املخلص«  نفسه 
وحيتاج  املغرتبني  لدى  بصداقية 
اخلارجية  عالقاته  توطيد  إىل 
نزع  على  األمريكيني  ملساعدة 

سالح املقاومة.
واستمع  عاد  لو  بائسًا.  كان ضو 
مقابلته  أنهى  أن  بعد  كالمه  إىل 
على تطبيق »زوم« مع الديبلوماسي 
قليل  بأنه  تأكد  لكان  األمريكي، 
ليكون  أصاًل  مؤهل  وغري  احليلة 
ه ال ميلك  مقربًا من السفارة، إذ إنمّ
ة حقيقية حينما سأله هيل »عن  خطمّ
رأيه بكيفية تهيئة الظروف لسحب 
حينما  حتى  وال  املقاومة«،  سالح 
سأله أيضًا عن كيف ميكن ألمريكا 
ماديًا،  اللبنانيني  ُتساعد  أن 
تضع  أن  هو  احلل  بأن  ليجيب 
احلكومة األمريكية الئحة باملنظمات 
للمغرتبني  ُيسمح  اليت  احلكومية 
التربمّع هلا، على اعتبار أن هؤالء ال 
يريدون حتويل األموال إىل لبنان!

حجم  عن  ضو  تغافل  هكذا 
تغرق  اليت  واحملاصصة  الفساد 
وإداراتها،  الدولة  مؤسسات  بها 
القادرة  بأمريكا  األمر  وربط 
االقتصادية  األزمة  حل  على 
وانهيار  التجاري  امليزان  وعجز 
»األوامر«  إعطاء  اللرية من خالل 
هي  هذه  اللبنانيني!  للمغرتبني 

تصوير هيثم املوسوي

مثل  بسيطًا  كان  ولو  »إجناز«  أي 
الكهربائي  بالتيار  التغذية  زيادة 
 130 تبلغ  بكلفة  ساعات  ألربع 
مليون دوالر شهريًا كان املصرف 
»صريفة«  عرب  يؤمنها  املركزي 

شهريًا لتمويل استرياد البنزين.
سيبدأ  شهر  من  أقل  بعد  إذًا، 
احتساب سعر صفيحة البنزين بنسبة 
صرف  سعر  أساس  على   %100
مصرف  ف  توقمّ مع  احلرمّة،  السوق 
نهائي  بشكٍل  البنزين  متويل  لبنان 
سينتج  ما  »صريفة«،  سعر  على 
الدوالر يف  على  إضافيًا  طلبًا  منه 
السوق بقيمة تقدرمّ بنحو 200 مليون 
دوالر، وسينعكس ذلك ارتفاعًا يف 
سعر الصرف طاملا أنه ليست هناك 
إجراءات أخرى لضخمّ الدوالرات يف 
السوق. وهذا يعين أيضًا أن سعر 
خاضعًا  سيكون  البنزين  صفيحة 
السوق  يف  الدوالر  سعر  لتقلبات 
ة ما سيتطلب من وزارة الطاقة  احلرمّ
إصدار جدول التسعري بوترية أسرع 

من الوترية احلالية.
   وقف االسترياد عرب »صريفة« يرفع 

سعر البنزين ودوالر السوق املوازية
ويف نهاية األسبوع املاضي استكمل 
مصرف لبنان، لألسبوع الثالث على 
متويل  خفض  إجراءات  التوالي، 
»صريفة«،  عرب  البنزين  استرياد 
ما خلق أزمة لدى أصحاب احملطات 
الذين تآكلت جعالتهم ألنهم جمربين 
البنزين  سعر  من  نسبة  دفع  على 
ة الذي  على سعر دوالر السوق احلرمّ
فاحملطات  السريع.  باالرتفاع  أخذ 
حتصل من كل صفيحة على 25 ألف 
قيمة  ثلث  ن  تؤممّ أن  وعليها  لرية 
السوق  سعر  على  الصفيحة  مبيع 
احلرمّة، ما يعين أنه عليها أن تدفع 
لتغطية  أكثر  وربا  جعالتها  كامل 
البالغ  الرمسي  الصفيحة  سعر 
تركيب  جدول  قبل  لرية  ألف   568
األسعار اليوم. لذا، اختذت احملطات 
شركات  أو  أفراد،  من  اململوكة 
صغرية غري مستوردة للنفط، قرارًا 
طوابري  أزمة  خلق  ما  البيع،  بوقف 
منذ مساء األحد املاضي يف انتظار 
صدور تسعرية جديدة للبنزين تأخذ 
الدوالر  سعر  ارتفاع  االعتبار  يف 
احلرمّة  السوق  ويف  صريفة  على 
ى إىل تكبيد  أيضًا. وهذا بدوره أدمّ

 سالمة حيّفز ارتفاع الدوالر:
 البنزين على سعر السوق قريبًا

جلهة  لبنان  مصرف  به  يقوم  ما 
استرياد  متويل  عن  نهائيًا  ي  التخلمّ
الطلب  توجيه  وإعادة  البنزين 
السترياد  الالزمة  الدوالرات  على 
ز  الكميات، حنو السوق احلرمّة سيحفمّ
ي تسارع  ارتفاع سعر الدوالر ويغذمّ
السلع  أسعار  كافة  يف  م  التضخمّ

واخلدمات.
مصرف  من  مباشر  طلب  على  بناء 
لبنان، تقوم وزارة الطاقة بإصدار 
النفطية  املشتقات  تسعرية 
عن  التدرجيي  ي  التخلمّ لتضمينها 
تسعري البنزين املستورد على سعر 
بلبلبة  أثار  القرار  هذا  »صريفة«. 
متكرمّرة يف السوق يتوقع أن تستمر 
ى  يتخلمّ حتى  املقبلة  األسابيع  خالل 
كامل  بشكل  املركزي  املصرف 
ونهائي عن متويل واردات البنزين. 
بشكله  يهدف  األمر  هذا  أن  ورغم 
بالعمالت  النزف  وقف  إىل  الظاهر 
األجنبية لدى مصرف لبنان، إال أنه 
يعين أيضًا أن املصرف املركزي مل 
للسيطرة  واسعة  قدرة  لديه  تعد 
مع  بالتوازي  الصرف،  سعر  على 
الدوالر  على  الطلب  توجيه  إعادة 
ة  احلرمّ السوق  إىل  »صريفة«  من 
ر بنحو 200 مليون دوالر  بقيمة تقدمّ
لتحفيز  كاف  وحده  وهذا  شهريًا، 

التوقعات بارتفاع سعر الصرف.
مصرف  حاكم  يسعى  الواقع،  يف 
لبنان رياض سالمة إىل »نفض« يده 
من املسألة وإلقاء اللوم بشكل كامل 
على وزارة الطاقة. إمنا هذه األخرية 
مل يعد لديها أي هامش للتحرمّك يف 
تسعري املشتقات النفطية طاملا أن 
حمركات السعر األساسي هي سعر 
وسعر  احلرمّة،  السوق  يف  الدوالر 
املركزي،  لكن  العاملي.  البنزين 
ما  لتبعات  يكرتث  ال  أنه  أثبت 
واحلكومة  اجملتمع.  على  به  يقوم 
أيضًا تقف هي األخرى متفرمّجة على 
هات االقتصادية اليت ختلقها  التشومّ
يتبعها  اليت  النقدية  السياسات 
املصرف املركزي. فرئيس احلكومة 
الوزراء  يدع  مل  ميقاتي،  جنيب 
حصل  كالذي  وزاري  اجتماع  إىل 
األسبوع املاضي، إال لـ«تلبيسهم« 
الدوالر  زيادة  على  مجاعية  موافقة 
يقوم  أن  يعنيه  وال  اجلمركي، 
على  الطلب  بتحفيز  لبنان  مصرف 
أن  ولو  ة،  احلرمّ السوق  الدوالر يف 
ذلك يؤدي تلقائيًا إىل زيادة سعر 
الدوالر. وتبعات زيادة سعر البنزين 
زيادة  إن  إذ  بذلك،  تنحصر  ال 
ارتفاع  إىل  البنزين ستؤدي  أسعار 
أكالف النقل لألفراد والسلع، وكل 
تضخم  يف  التسارع  ز  سيحفمّ ذلك 
النواب  أما رئيس جملس  األسعار. 
نبيه برمّي، فما زال يرفض استبدال 
متويل البنزين بتمويل الفيول أويل 
أي  الكهرباء،  معامل  تشغيل  لزوم 
أن قوى السلطة ستأخذ كل شيء 
عن  تنازل  أي  م  تقدمّ أن  دون  من 
من  قة  الضيمّ السياسية  خالفاتها 
اجملتمع  عن  األعباء  تقليص  أجل 
هلذه  بري  رفض  واالقتصاد. 
إنهاء  يف  رغبته  من  ينبع  العملية 
عهد الرئيس ميشال عون من دون 

املستهلكني الكلفة.
أصدرتها  اليت  اجلديدة  التسعرية 
وزارة الطاقة بناء على طلب مصرف 
 %45 أساس  على  مة  مقسمّ لبنان، 
السوق  بدوالر  الصفيحة  سعر  من 
صريفة،  بدوالر  والباقي  ة،  احلرمّ
بنسبة  رة  مسعمّ كانت  بعدما  وذلك 
والباقي  »صريفة«  على   %70
ما  هذا  إذًا،  ة.  احلرمّ السوق  بدوالر 
سيكون عليه األمر يف حال استكمل 
عن  التخلي  سياسة  لبنان  مصرف 
بدوالرات  البنزين  استرياد  متويل 
»صريفة«، أي املزيد من الطوابري 
حتى يصبح سعر البنزين بقيمة 20 
دوالرًا أو 21 دوالرًا )وفق األسعار 

احلالية(.
وكان مصرف لبنان قد بدأ يف متوز 
ي عن متويل  املاضي بسياسة التخلمّ
متويل  خفض  على  وعمل  البنزين، 
 ،%85 إىل   %100 من  »صريفة« 
خطواته  املاضي  الثالثاء  واستكمل 
 ،%70 ليصبح  نفسه  االجتاه  يف 
أن  يعين  ما   .%55 إىل  أمس  ثم 
الضرورية  الدوالرات  كمية  نصف 
يؤمنها  بات  البنزين  السترياد 
على  »صريفة«  عرب  لبنان  مصرف 
سعر 26.900 لرية، والنصف اآلخر 
يشرتيه التجار على السعر املوازي 
قريبة  حبدود  باألمس  تقلمّب  الذي 
آالف   7 بفارق  أي  ألفًا،  الـ34  من 
سعر  ل  سجمّ التداعيات  ويف  لرية. 
 16 بقيمة  ارتفاعًا  البنزين  صفيحة 
الكامل،  التحرير  حال  ويف  ألفًا. 
سعر  فإن  للدوالر،  اليوم  وبسعر 
بعد  سيبلغ  البنزين  صفيحة  مبيع 
احتساب األسعار العاملية واألكالف 
ألف   697 يساوي  باللرية،  الثابتة 
لرية وفق سعر صرف يبلغ 34 ألف 
لرية، أي بفرق 106 آالف لرية عن 
تركيب  جدول  يف  املعتمد  السعر 
الطاقة  وزارة  عن  الصادر  األسعار 

صباح أمس.
لكن املشكلة األساسية أن مصرف 
يف  متواصاًل  ارتفاعًا  ي  يغذمّ لبنان 
سعر البنزين، فالتحرير يعين مزيدًا 
من ارتفاع سعر الدوالر الذي يؤدي 
إىل مزيد من ارتفاع سعر الصفيحة. 
بعضها  ذي  ستغمّ احللقة  هذه 
يف  م  التضخمّ تسارع  إىل  وستؤدي 

كافة األسعار.

محمد وهبة، ندى أيوب

تصوير مروان ابو حيدر
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اجلارية األعمال  على  ويّطلعان  الغواصة  موقع  يتفقدان  خوري  وإيلي  ريفي  أشرف  اللواء  النائبان 

طرابلس قبالة  الغارق  املركب  على  عثر  الغواصة  طاقم  اجليش: 
عرب  اجليش  قيادة  اعلنت 
ان  »تويرت«  على  حسابها 
على  عثر  الغواصة  »طاقم 
مدينة  قبالة  الغارق  املركب 
عمق  على  وذلك  طرابلس، 
459 مرتًا ومسافة 130 مرتًا 
من موقع الغرق الذي حددته 

القوات البحرية«.
النائبان  تفقد  قد  وكان 
وإيلي  ريفي  أشرف  اللواء 
يف  الغواصة  موقع  خوري 
واّطلعا  طرابلس،  مرفأ 
اجلارية  األعمال  على  ميدانًيا 
من  عدد  قبل  من  لتجهيزها 
الفنيني ومن ضباط القوات 

البحرية يف اجليش،
مدير  استقباهلما  يف  وكان 
تامر،  امحد  الدكتور  املرفا 
وضابط االرتباط يف اجليش 
املقدم هشام الشيخ، رئيس 
مكتب امن املرفا املقدم حممد 
جمموعة  رئيس  القادر،  عبد 
اوسرتاليا  يف  ريليف  اوز 
توم زريقة، وقد حضر معاون 
االمني العام فيحزب القوات 
االنتخابات  لشؤون  اللبنانية 
املهندس جاد دمييان وعدد 

من االداريني.
وخوري  ريفي  استمع  وقد 
النقاط  أهّم  إىل  منهم 
بع  سُتتَّ اليت  واخلطوات 
الدقيقة  العملية  هذه  يف 
بدت  واليت  واحلساسة، 
املاضي  األثنني  يوم  عملها 
مشددة  أمنية  تدابري  وسَط 
اللبناني  اجليش  سيتخذها 
أو  عراقيل  أية  حصول  ملنع 

إشكاالت.
كلمة  ريفي  وّجه  جهته،  من 
خالل جولته شكر فيها قيادة 
قائدها  بشخص  اجليش 
الذي  عون   جوزاف  العماد 
إلجناز  كبرًيا  اهتماًما  أبدى 
بعد  وتوّجه  املهّمة،   هذه 
أهالي  إىل  احلديث  ذلك يف 
الضحايا قائال: »أشكر قيادة 
اجليش اللبناني والعماد عون 
بكل  عمله  يف  تفانى  الذي 
وبشهادة  بشهادتنا  احرتام، 

اجلميع.
االمور  أن  نعتقد  كّنا  وقد 
َأنَّ   إال  بطيء  بشكل  جتري 
احلقيقة خمتلفة، إذ إن االمور 
جتري على قدم وساق إلمتام 
هذه املهمة، ونأمل أن يكون 
اجلميع جبهوزية كاملة النطالق 
العمل يوم االثنني القادم ، 
يف  التوفيق  اهلل  ونسأل 

انتشال جثث ضحايانا«.
التعازي  »أجدد  وأضاف: 
 ، املركب  شهداء  ألهالي 
بقدر  بالوطنية  أبناؤنا  فهم 
ما هم أبناء أهاليهم ، ووجع 
األهالي هو وجعنا يف احلقيقة، 
دائًما،  جانبهم  إىل  وحنن 
مع  بالتعاون  استطعنا  وقد 
الصليب األمحر اللبناني ومع 
وقيادة  األوسرتالية  اجلمعية 
هذه  اىل  نصل  أن  اجليش، 
املرحلة وسنقوم بكل ما ميكن 
النتشال اجلثث، وذلك قياًما 

بواجبنا باحلّد األدنى جتاههم، 
مبا يليق باملدينة وبالشهداء 
وأهالي الضحايا الذين كانوا 
ضحية هذه السلطة السياسية 
باحلياة  األمل  أفقدتهم  اليت 
يف وطنهم، فذهبوا يبحثون 
عن أمل آخر يف بلد خمتلف، 
وكانت التضحية كبرية،  مع 

األسف«.
نقّدر وحنرتم  ريفي:«  وتابع 
ونؤكد  الشهداء  أهالي  جرح 
أن التحقيق يف هذه احلادثة 
سيكون شفاًفا، وكان الطلب 
األول من كابنت الغواصة أن 
واضحة  صورا  التقاط  يتّم 
استكمااًل  املركب  حمليط 
كّنا  وحنن   ، للتحقيقات 
جانب  إىل  واقفني  زلنا  وما 
مدينة  يف  وأهالينا  أوالدنا 
بالتنسيق  وذلك  طرابلس، 
قيادة  مع  الكامل  والتعاون 
تعاونًا  ابدت  اليت  اجليش 

القضية،  هذه  يف  كبريًا 
وسنثبت للجميع أن شهداءنا 
وأنه  علينا،  غواٍل  ومواطنينا 
بعض  انهيار  من  بالرغم 
هناك  أن  اال  املؤسسات 
يعطينا  زال  ما  منها  بعضا 

األمل«.
مرفأ  ادارة  »نشكر  وختم: 
الصديق  بشخص  طرابلس 
معنا  تعاون  الذي  تامر  أمحد 
وقدم الدعم الكامل من جهته 
االنسانية،  القضية  يف هذه 
مرفأ  إدارة  أن  ننسى  وال 
جبهود  تقوم  طرابلس 
العملية،  هذه  يف  جبارة 
هذه  ستحفظ  طرابلس  وانَّ 

اجلهود«.
بدوره أثنى النائب ايلي خوري 
خالل جولته على اجلهود اليت 
العسكرية،  املؤسسة  تبذهلا 
اليوم  فرحتنا  رغم  وقال:« 
لكن  الغواصة،  بوصول 

قلوبنا  يف  واحلزن  الغصة 
مدينة  يف  أهلنا  وقلوب 
طرابلس ما يزاالن موجودين 
، ولكن ما يعّزينا اليوم هو 
الشهداء  اهالي  بأن  األمل 
سيقومون بواجبهم جتاه جثث 

أبنائهم«.
جتتمع  »عندما  وأضاف: 
واالرادة  الطرابلسية  االرادة 
اخلرّية اليت يتحّلى بها اللواء 
مع  بالتعاون  ريفي  أشرف 
يكرب   ، العسكرية  املؤسسة 
بعدما مسعنا  قلبنا،  خباصة 
حبق  عالية  تقنية  شهادات 

جيعلنا  ما  اللبناني،  اجليش 
نشعر بالفخر، و يؤّكد لنا أن 
األمل موجود دائًما، ونتمنى 
يوم  املهمة  إجناز  يتم  أن 
االثنني، ما من شأنه أن ُيرِبد 

قلوب اهالي الضحايا«.
أشرف  اللواء  »اشكر  وقال: 
اجليش  وأشكر  ريفي، 
قائده  بشخص  اللبناني 
على  عون  جوزاف  العماد 
تبذل  اليت  اجلّبارة  اجلهود 
يف هذه العملية، فلوال هذه 
اجلهود ملا استطعنا أن نصل 

اىل هذه املرحلة اليوم«.

هو  سعينا  »اليوم  وأضاف: 
 ، شهدائنا  كرامة  أجل  من 
االثنني  يوم  العمل  وسنبدأ 
لنبدأ  املركب،  موقع  لتحديد 
بعدها بانتشال الزورق وجثث 

الشهداء«.
بدوره أكد الدكتور أمحد تامر 
للنائبني اللواء ريفي وخوري 
التسهيالت  كل  تقديم  على 
من أجل اجناح مهمة انتشال 
كل  واضعًا  املركب،  ضحايا 
وجتهيزاته  املرفأ  امكانيات 
عمل  فريق  بتصرف 

الغواصة.

النائب اللواء أشرف ريفي

مؤسسة Aus Relief والنائب اللواء أشرف ريفي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون

رئيس مؤسسة Aus Relief توم زريقة مع قائد البحرية يف الجيش 
اللبناني هيثم ضناوي 

النائبان اللواء أشرف ريفي وايلي خوري وتوم زريقة ومدير مرفأ طرابلس احمد تامر ونزيه حبلص

مجموعة عمل Aus Relief مع طاقم الغواصة
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الـ8  البلوكني  يف  أواًل،  املوقت 
والـ9.

اليت  األربعة،  األساليب  أّن هذه  إاّل 
مع  للتعاطي  هوكستني  اعتمدها 
مجيعها  باءت  زياراته،  خالل  لبنان 

بالفشل.
املقاومة تدخل املعادلة

ميتلك  ما  معرفة  من  لبنان  منع  إّن 
من مصادر طاقة ليس مستجدًا، بل 
بدأ يف عهد االنتداب الفرنسي عام 
1926، إاّل أّن دخول املقاومة على خط 
امللّحة  أوروبا  وحاجة  والغاز،  النفط 
املتوسط،  يف  الطاقة  مصادر  إىل 
بعد خالفها مع روسيا بشأن احلرب 

يف أوكرانيا، َقَلبا املعطيات.
معادلة  املقاومة  اقتحمت  باختصار، 
معادلَة  مطيحًة  والغاز،  النفط 
»الشيطان واالقتصاد« اليت أّسسها 
»احلق  معادلة  فارضة  هوكستني، 
حاجة  إدراكها  بسبب  واالقتصاد« 
واملؤامرة  ثروته  إىل  الفعلية  لبنان 
طرد  وقررت  لسرقتها،  حتاك  اليت 
التفاصيل،  شياطني هوكستني من 
يف  كالم  صدور  بعد  وخصوصًا 
بشأن  املؤقت  والكيان  واشنطن 
لبنان  حصار  عرب  ارُتكب  كبري  خطأ 
خطة  وتنفيذ  اقتصاديًا،  وإغراقه 
السابق  األمريكي  اخلارجية  وزير 
من  إفالسه  أجل  من  بومبيو  مايك 
القصوى.  الضغوط  سياسة  خالل 
لبنان  تركيز  إىل  أّدى  الوضع  فهذا 
على ملف النفط والغاز بعد 13 عامًا 
اإلسرائيلية  من املراوغة األمريكية – 
املنطقة  من  الغاز  سرقة  بهدف 
اخلط  من  واملمتّدة  عليها،  املعتدى 
الرقم 1 إىل اخلط الرقم 29، الذي 

يتضّمن حقل كاريش.
االحتماالت واملعادالت

لبنان  احتماالت حرب قريبة بني  إّن 
معادلتني:  بني  تقع  و«إسرائيل« 
ختص  والثانية  أمريكية،  األوىل 

املقاومة:
1- ترى الواليات املتحدة أّن املقاومة 
مع  حرب  أو  معركة  إىل  تذهب  لن 
إرساهلا  من  الرغم  على  »إسرائيل« 
»كاريش«،  حقل  إىل  مسرّيات 
أّن  اعتقادها  على  ذلك  معتمدة يف 
جمتمع املقاومة وبيئتها احلاضنة غري 

حاضرين للحرب.

معادلتها  يف  واشنطن،  تصّر  كما 
يف  االستمرار  على  وتقييمها، 
على  القصوى  الضغوط  سياسة 
االقتصاد اللبناني، ال بل تشديدها، 
اعتبار  على  املقبلة،  األشهر  يف 
يف  الدوالر  لعبة  على  تسيطر  أّنها 
الداخل، وتعلم بتداعياته على الواقع 
االجتماعي والقطاعني العام واخلاص 

يف البالد.
معادلة  لفرض  املقاومة  تسعى   -2
استخراج«،  مقابل  يف  »استخراج 
»كاريش« وحده، بل من  ليس من 
أّي  أن  تعّد  أنها  أي  احلقول؛  كّل 
احلقول  يف  والغاز  للنفط  استخراج 
بالسماح  التسعة مرتبط  اإلسرائيلية 
والتنقيب  باالستكشاف  للبنان 
واالستخراج من حقوله العشرة، خالفًا 
للخطوط احُلمر اليت ترمسها الواليات 

املتحدة بشأن هذا األمر.
كما تريد املقاومة أن يتّم ذلك يف 
أسرع وقت ممكن، ليتمّكن لبنان من 
بنيانه  ضمن  والغاز  النفط  إدخال 
نقله  طريقة  وحتديد  االقتصادي، 
منتدى  منظمة  خارج خط  أوروبا  إىل 
أساسيات  ومن  املتوسط.  شرقي 
احلصار  رفع  أيضًا،  املعادلة  هذه 
االقتصادي عن لبنان بصورة فورية، 
ووقف التالعب بالدوالر يف السوق 

السوداء.
األصعب  املعادلة  أمام  حنن  إذًا، 
وبالتأكيد  املتوسط،  سواحل  يف 
ومغلوب.  غالب  هناك  سيكون 
إىل  تصل  قد  احلرب  وقوع  وفرص 
100%، وخصوصًا بعد كالم األمني 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام 
اهلل بشأن »اختبار« يف شهر أيلول/

سبتمرب على مستوى املتوسط.
ويف الشهر نفسه، هناك اختبار آخر 
جتديد  وهو  أوروبا،  مستوى  على 
عقود الغاز الروسية، باإلضافة أيضًا 
إىل اقرتاب االنتخابات النصفية يف 
احتماالت  وبني  املتحدة.  الواليات 
يرجع  األمر  فإّن  والالحرب،  احلرب 
الشر«  »يكسر  فهل  األمريكي.  إىل 
أّنه  أم  لبنان؟  عن  حصاره  ويفك 
استكشاف  من  منعه  يف  سيستمّر 
وتصديرها،  واستخراجها  ثرواته 
حرب  إىل  بالتالي،  املنطقة،  ويقود 

جديدة؟

يف  األصعب  املعادلة  أمام  حنن 
سواحل املتوسط، وبالتأكيد سيكون 
هناك غالب ومغلوب. وفرص وقوع 

احلرب قد تصل إىل %100.
يف  »توتال«  شركة  قررت  عندما 
عام 2020 إيقاف أعمال االستكشاف 
قبالة  الواقع   ،4 الرقم  البلوك  يف 
سفينتها  وإخراج  اللبناني،  الساحل 
مع ما حتمله من معدات منه بصورة 
مفاجئة، مل يكن ذلك وليد الصدفة، 
مل  الفرنسية  الشركة  أّن  وخصوصًا 
عن  تفصيلّيًا  تقريرًا  لبنان  تسّلم 

نتائج عملها بعد تعليقه.
تؤكد  إشارات  ترد  بدأت  الحقًا، 
سياسي  أمر  نتيجة  »توتال«  خروج 
صادر عن الواليات املتحدة، وأثبتت 
بعثت  عندما  األمر  نفسها  الشركة 
أّنها  فيها  تؤكد  لبنان،  إىل  رسالة 
ستعود فورًا إىل العمل عند االنتهاء 
االتفاق على ترسيم احلدود مع  من 
البلوك  بأّن  العلم  مع  »إسرائيل«، 
الرقم 4 بعيد أكثر من 70 كلم حبريًا 

عن إشكال احلدود.
شينكر واعرتافاته بحصار لبنان

عشية االنتخابات النيابية اللبنانية يف 
أيار/مايو املاضي، أدىل مساعد وزير 
لشؤون  السابق  األمريكية  اخلارجية 
شينكر،  ديفيد  األوسط،  الشرق 
واشنطن«،  »معهد  يف  ندوة  خالل 
خالهلا  اعرتف  خطرية  بتصرحيات 
اإلدارة  أّدته  الذي  الكبري  بالدور 

األمريكية يف أزمة لبنان.
العقوبات  عن  حينها  شينكر  حتّدث 
البالد  على  واشنطن  فرضتها  اليت 
واليت  بنك«،  ترست  »مّجال  وعلى 
وكاالت  قيام  مع  عمدًا  زامنتها 
االئتماني خبفض تصنيف  التصنيف 
لبنان. واهلدف من اخلطوة األمريكية 
اللبناني.  االقتصاد  ضرب  كان 
نقدية  حركة  مع  أيضًا  ذلك  تزامن 
ُمريبة أّدت إىل ضرب الواقع، ماليًا 

واقتصاديًا ونقديًا.
إّن ما حدث من فرض هلذا احلصار 
املباشر  هدفه  كان  االقتصادي 
التنازل  على  اللبنانية  الدولة  إجبار 
ترسيم  مبلفي  يتعلق  فيما  بالكامل 
والغاز،  والنفط  البحرية  احلدود 
وإخضاعها للسياسات األمريكية بكل 

تفاصيلها.
مراوغة هوكستني

بشأن  األمريكي  الوسيط  اعتمد 
هوكستني  آموس  احلدود  ترسيم 
يف  الكامن  الشيطان  أسلوب 

التفاصيل االقتصادية، وذلك عرب:
1-   حماولة جّر لبنان خالل التفاوض 
الكيان  مع  االقتصادي  التطبيع  إىل 
»االستخراج  طرح  خالل  من  املؤقت 
االستثمار  و«صندوق  املشرتك« 

املشرتك«.
2-  االبتزاز يف ملف الكهرباء، عرب 
ربط ساعيَت تغذية كهربائية برتسيم 

احلدود.
األزمة  من  اخلروج  طْرح    -3
املتطّور«  و«التفكري  االقتصادية 
أجل  ومن  باحلقوق.  املطالبة  وعدم 
اإلخضاع  استخدام  حاول  ذلك، 

االقتصادي لتقديم التنازالت.
املتبادل  التنازل  على  اإلصرار    -4
مع األخذ يف االعتبار مصلحة الكيان 

اقتحمت املقاومة معادلة النفط والغاز، مطيحة معادلة »الشيطان واالقتصاد« التي 
اسسها  هوكشتاين

جعل القدرة النووية العسكرية مسألة 
وقت، ومرهونة بقرار إيراني ذاتي.

بعدما  املعركة  إسرائيل  خسرت   -
أن  املتحدة  الواليات  أدركت 
جرى  اليت  األخرى  اخليارات  كل 
مواجهة  يف  وبإفراط  بقّوة  تفعيلها 
باءت  اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام 

بالفشل.
 خسرت إسرائيل عندما أذعنت واشنطن 

إىل املطالب اإليرانية الحاسمة
قّررت  عندما  إسرائيل  خسرت   -
الواليات املتحدة، نتيجة ملا ورد من 
»املواجهة  عن  تبتعد  أن  حمّددات، 
وترضى  إيران،  مع  الصفرية« 
من  إقرار  وهو  معها،  بالتسويات 
جهتها، بأن العمل على إسقاط إيران 
مل َيُعد واردًا، وباتت التسويات هي 
يرفع  ما  األّول،  األمريكيني  مطلب 
التساوي  إىل  اإليرانية  القدرة 
الساعية  أمريكا  مواجهة  النّدي، يف 

إىل التسويات.
- كما خسرت إسرائيل عندما أذعنت 
اإليرانية  املطالب  إىل  واشنطن 
كما  النووية،  غري  القدرة  احلامسة: 
والصناعة  الصاروخي  الربنامج  حال 
باختالف مستوياتها، هي  العسكرية 
التفاق  ميكن  وال  اتفاق،  أّي  خارج 
نووي أو غريه، أن يشملها. وبذلك، 
خسرت إسرائيل أهّم تهديد يواجهها 
موازاة  يف  النووية،  القدرة  خارج 
املتنامَيني  وحضورها  إيران  نفوذ 
يف اإلقليم، حيث االحتكاك املباشر 
األوىل  دائرتها  يف  إسرائيل،  مع 
املباشرة  الثانية  يف  كما  الداخلية، 

هلا على حّدها من جبهات ثالث.
على هذه اخللفية، فإن التوّصل إىل 
الكثري،  يغرّي  ال  عدمه،  من  اتفاق 
على  وطأة  أشّد  االتفاق  كان  وإْن 
مستوى  من  أكثر  يف  إسرائيل 
النووي،  االستحقاق  يؤّجل  واجتاه: 
لكنه يتيح الفرصة إليران بأن تنّمي 
تعّزز  وأن  األخرى،  التهديد  قدرات 
حصانة  مع  اإلقليم،  يف  حضورها 
النووي  االتفاق  هلا  يؤّمنه  نسبّية 
على  احلديث  اقتصار  لكن  نفسه. 
على  عدمه  من  االتفاق  تداعيات 
لدى  مستساغ  غري  إسرائيل، 
اإليرانيني، وهم يشعرون باملظلومية 
إن جرت مقارنتهم بإسرائيل، كون 
وعسكريًا  نوويًا  عليه،  يعملون  ما 
حضور  مع  وسياسيًا،  واقتصاديًا 
إىل  يهدف  ني،  إقليميَّ ونفوذ 
الواليات  إيران يف مواجهة  حتصني 
تابع  فمجّرد  إسرائيل  أما  املتحدة، 

يف السياقات.

إسرائيل تصارع شياطينها:

كابوس »النووي« يتكّرر
يحيى دبوق

العودة إىل االتفاق النووي، من عدمها، ال تغيّر كثريًا من التموضعات أو التهديدات 
)أ ف ب(

ترتّقب إسرائيل، هذه األّيام، خسارًة 
التوقيع  قْرب  مع  األوجه،  متعّددة 
إيران  بني  النووي  االتفاق  على 
تقتصر  ال  خسارٌة  الغربية.  والقوى 
على امللف النووي، بل تتعّداه إىل 
جممل مستويات املواجهة، خصوصًا 
يف  األمريكية  »احلليفة«  فشل  مع 
اإليراني.  النظام  تطويع  أو  إسقاط 
من هنا، ال تغرّي العودة إىل االتفاق 
فيما  القائم،  الوضع  عدمها،  من 
حُيكى يف تل أبيب عن أن إسرائيل 

ُتركت وحيدًة.
خسارة إسرائيل حربها على إيران ال 
تقتصر على امللف النووي اإليراني 
جممل  إىل  تتعّداها  بل  فحسب، 
بني  احملتملة  املواجهة  مستويات 
ج هزائمها بفشل  اجلانبني، فيما تتوَّ
حليفها األكرب، الواليات املتحدة، يف 
إسقاط و/ أو تطويع نظام اجلمهورية 
يشاع  ما  نقيض  وعلى  اإلسالمية. 
االستعراضية  العمليات  نتيجة 
فإن  ساحة،  غري  يف  اإلسرائيلية 
هجومي  وحلفائها  طهران  موقف 
أكثر منه دفاعّيًا، يف مقابل موقف 
إسرائيلي دفاعي. وليست اإلشارة 
فحسب،  النووية  القدرة  إىل  هنا 
إيران يف خمتلف  تعاظم قدرات  بل 
العسكري،  وخصوصًا  امليادين، 
يف  وحلفائها  متوضعها  عن  فضاًل 
اإلقليم على ختوم احلّد اإلسرائيلي، 
مبا يقرب التهديد عملّيًا إىل املسافة 
صفر، يف ما لو قّرر أطراف »احملور« 

تفعيل هذه القدرات.
إىل  العودة  فإن  الواقع،  هذا  إزاء 
االتفاق النووي، من عدمها، ال تغرّي 
كثريًا من التموضعات أو التهديدات، 
وإْن كانت تؤّجل االستحقاق النووي 
اإليراني، من دون أن تلغيه. ويف 
االتفاق  شأن  من  فإن  املقابل، 
األخرى،  التهديد  مكامن  يعّزز  أن 
يف  ذاته،  الوقت  يف  وحيّصنها 
الداخل كما يف اخلارج، وحتديدًا يف 
اإلقليم، وعلى ختوم احلّد اإلسرائيلي 
املباشر. وإْن كان يرتّدد يف تل أبيب 
عبارات اخلسارة مع اقرتاب التوقيع 
واحلديث  النووي،  االتفاق  على 
يف  وحدها  ُتركت  إسرائيل  أن  عن 
مواجهة إيران، إاّل أن هذه التعبريات 

ل: حتتاج إىل تأمُّ
- خسرت إسرائيل املعركة النووية، 
ورمّبا أيضًا املعركة برّمتها مع إيران، 
اإليرانيون من احلصول  بعدما متّكن 
على املعرفة النووية، من دون حاجة 
من  مكوناتها  من  أّي  استقدام  إىل 
اخلارج. وهذا املستوى من املعرفة، 
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إعــالن

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 سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

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

 RED BULL )330 ML x 4(  For
 $9.99

KIBBEH MAKER PLUS 
2  For $14.99 Or $7.99 Each

RED BULL 330 ML 
 BOX OF 24 ($49,99)

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 
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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 د. انطوان حبشي ئباممثال بالن
 ويـدعـ

 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 
 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

 ٢٠٢٢/  ٨/  ٢٦في  الجمعةوذلـك مساء 
 مسـاء" علـى العنـوان التـالـي: ٧٫٣٠السـاعـة 

The Grand Vaudeville 
178 Eldridge Road, Condell Park 

 

  ٢٠٢٢/  ٨/  ١٨ اخر مهلة لحجز البطاقات
 115 511 0404 االتصـال علـى لـالستعـالم

 
Due to the ongoing economic crisis in Lebanon, proceeds from this night 

will go to support urgent medical, food and disaster relief. 

Contact No: 0429 896 456 

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 

COVID-19

30 COVID-19
50

COVID-19

•

•

•

COVID-19

Dr Ahmad Alrubaie
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نــجوم

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 

الواليات  يف  السينمائية  والعلوم  الفنون  أكادميية  اعتذرت 
األمريكية  واملمثلة  الناشطة  فيذر،  ليتل  لساتشني  املتحدة 
اليت تنتمي إىل السكان األصليني، عن صيحات االستهجان 
حفل  املسرح يف  خشبة  على  تقف  كانت  عندما  أطلقت  اليت 
توزيع جوائز األوسكار قبل ما يقرب من 50 عاما. وكانت قد 
ظهرت يف البث التلفزيوني املباشر عام 1973 وهي ترفض 
جبائزة  فاز  الذي  براندو،  مارلون  عن  نيابة  األوسكار  جائزة 

أفضل ممثل عن فيلم العراب. 
األصليني  السكان  اجلائزة بسبب عدم متثيل  براندو  ورفض 
متثيال صحيحا يف صناعة السينما األمريكية. وقالت األكادميية 

إن ليتل فيذر تعرضت إلساءات »غري مربرة«.
أنين  أبدا يف  أفكر  »مل  ريبورتر:  هوليوود  وقالت لصحيفة   
الذي سأمسع فيه هذا«. فقد تعرضت  اليوم  سأعيش ألرى 
ليتل فيذر، اليت كانت تبلغ من العمر آنذاك 26 عاما، ملضايقة 
يف أوساط صناعة الرتفيه ولنبذها بعد كلمتها القصرية يف 

حفل توزيع اجلوائز.
 وقال املنظمون إن كلمتها كانت أول بيان سياسي يف احلفل 
املتلفز - وبداية توجه مستمر مازال حتى يومنا هذا.وقدمت 
ليتل فيذر نفسها نيابة عن براندو - الذي كتب »خطابا طويال 
جدا« - وأخربت احلضور بإجياز »أنه لألسف الشديد ال ميكنه 

قبول هذه اجلائزة السخية جدا«.
للهنود  السينما  صناعة  معاملة  هي  ذلك  »أسباب  وقالت:   
األمريكيني اليوم وعلى شاشات التلفزيون كذلك، وكذلك مع 
األحداث األخرية فيما عرف بالركبة اجملروحة« - يف إشارة إىل 
املواجهة العنيفة مع وكالء فيدراليني يف موقع مهم للسكان 

األصليني.
 وقوبلت كلمتها بصيحات استهجان - وبعض اهلتافات - من 
اجلمهور. ويف عام 2020، قالت ليتل فيذر ليب بي سي إنها 
اثنني  مع  املنصة  مغادرة  إىل  مباشرة  اخلطاب  بعد  اضطرت 
»كان شيئا جيدا جدا«  أنه  من حراس األمن. لكنها أضافت 
إذ كان املمثل جون واين وراء الكواليس، مؤمنا بستة رجال 
أمن، وقالت إنه كان »غاضبا من مارلون وغاضبا مين«، وأراد 

إخراجي من املسرح بنفسه. 
فيذر  ليتل  لكن  بكثري،  أطول  خطابا  كتب  قد  براندو  وكان 
تلقت تعليمات من املشرفني على احلفل بأال تزيد فرتة القائها 
خلطاب الرفض على 60 ثانية. ونقل اخلطاب إىل 85 مليون 

شخص.
فيذر  ليتل  إن  احلدث  بعد  اإلعالمية  التقارير  بعض  وقالت 
على  وافقت  ولكنها  األصليني،  األمريكيني  من  حقا  تكن  مل 
التمثيل. وتكهن بعض  املهنية يف  حياتها  اخلطاب ملساعدة 
الناس بأنها قد تكون عشيقة براندو. وقالت ليب بي سي إن 

كل هذه املزاعم غري صحيحة.
الفنون  ألكادميية  السابق  الرئيس  روبني،  ديفيد  وكتب   
ليتل فيذر نشرت على  إىل  السينمائية، يف رسالة  والعلوم 
املأل يوم االثنني: »اإلساءة اليت تعرضت هلا ... كانت غري 

مربرة«.
وقال روبني إن اخلطاب يف حفل توزيع جوائز األوسكار الـ45 
وأهمية  اإلنسان  كرامة  احرتام  تذكرينا بضرورة  »يستمر يف 
ذلك«. وسيستضيف املتحف األكادميي للصور املتحركة فعالية 
يف سبتمرب/أيلول، ستتحدث فيها ليتل فيذر عن ظهورها يف 
حفل توزيع جوائز األوسكار عام 1973 ومستقبل متثيل السكان 

األصليني على الشاشة.
جدا  اهلنود صبورون  »حنن  قالت:  االعتذار،  هذا  على  وردا 
- لقد مرت 50 عاما فقط!«. وأضافت أن احلفاظ على روح 

الدعابة هو »أسلوبنا يف البقاء«.

أوسكار: أكادميية السينما األمريكية تعتذر 
لساتشني ليتل فيذر بعد 50 عاما من إلقائها 

خلطاب رفض مارلون براندو للجائزة

الجائزة قدمها روجر مور وليف أوملان يف حفل توزيع جوائز األوسكار - 
لكنها رفضت

عجرم  نانسي  اللبنانية  الفنانة  أحيت 
ليل امس حفاًل غنائيًا ضخمًا يف ملعب 
فؤاد شهاب يف جونية مبشاركة الدي 

.Rodge جي اللبناني
اجملاني  احلفل  يف  نانسي  وتألقت 
انقطاع  بعد  لبنان  يف  هلا  واالول 
ازمة  بسبب  طويلة  لفرتة  احلفالت 
فريوس كورونا واالوضاع االقتصادية 
الصعبة، وسط حضور مجاهريي ضخم 
فاق الـ13 الف شخص، مقدمًة حلوالي 
امجل  من  باقة  والنصف  الساعة 

اغنياتها اجلديدة والقدمية.

نانسي عجرم برسالة شديدة اللهجة! تكشف 
سبب ابتعادها عن املواقف السياسية وتصريح 

مفاجئ عن تركها لـ لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية جنوى كرم مع متابعيها على حسابها 
اجواء حفلها  التواصل االجتماعي مقطع فيديو من  عرب مواقع 

االخري الذي احيته يف قلعة دمشق يف سوريا.
اجلمهور  من  شاب  حماولة  حلظة  الفيديو  يف  جنوى  ووثقت 

اخرتاق رجال االمن للوصل اليها حماوال التقاط صوة معها.
فما كان من الفنانة اللبنانية اال ان توقفت عن الغناء طالبة 

من رجال االمن السماح له بالصعود اىل املسرح.
وعلقت جنوى على الفيديو: »أصدق اللحظات«. 

وكان قدإحتشد مجهور الفنانة اللبنانية جنوى كرم إلستقباهلا 
حلظة وصوهلا اىل سوريا استعدادًا حلفلها الذي ستحييه يف 

قلعة دمشق وذلك بعد غياب لسنوات.
وشاركت كرم املتابعني على صفحتها اخلاصة عرب انستغرام 
مجهورها  قبل  من  هلا  اقيم  الذي  املميز  االستقبال  اجواء 

وحمبيها، والذي كان على وقع »العراضة الشامية«.
وبدت السعادة على وجه كرم، خصوصًا بعدما ادت العراضة 
اغنيتها الشهرية »عم يرجف قليب«، وذلك وسط تصفيق حار 

من احلاضرين.

جنوى كرم توقف حفلها يف دمشق 
ألجل شاب ومتنع االمن من التدخل

عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب الفنان رامي عياش مبناسبة 
عيد ميالده عرب منشور خاص على حسابها عرب مواقع التواصل 

االجتماعي.
وكتبت مايا يف تغريدة عرب تويرت: »رامي عقبال املية وتضل 
جنم وبوب ستار بفنك وأخالقك .. إنت صديق معزتك خاصة 
عندي وبتمنى تضل الصداقة جتمعنا العمر »سوا« .. حببك«.

سوا  الغالية  مايا  قليب  »حبيبة  معلقا:  رامي  رد  جهته  من   
داميا«.

وهذا املنشور القى تفاعال كبريا بني مجهور الفنانني الذين 
دوام  وملايا  وله  سعيد  ميالد  عيد  لرامي  متمنيني  علقوا 

الصداقة و احملبة.

مايا دياب توجه رسالة خاصة لـ رامي عياش 
مبناسبة عيد ميالده واجلمهور يتفاعل

مايا دياب و رامي عياش

ومتابعيها  مجهورها  طافش  نسرين  السورية  املمثلة  أقلقت 
بعد قيامها خبطوة مفاجئة جتاه زوجها الطبيب املصري شريف 
شرقاوي حيث حذفت كل الصور اليت جتمعها به عن حساباتها 

عرب مواقع التواصل االجتماعي.
ويأتي حذف هذه الصور بعد مرور أقل من شهرين على زواج 

الثنائي الذي تصدر حديث املتابعني.
اىل  املتابعني  دفعت  نسرين  بها  قامت  اليت  اخلطوة  وهذه 
التساؤل ما اذا كان هناك اي خالف وقع بني الثنائي، اال انه 

كان الفًتا ان شريف مل حيذف صوره مع نسرين.

نسرين طافش حتذف صورها مع زوجها 
وتساؤالت حول طالقهما

كتب زين العمر يف تغريدة جاء فيها : »تويف اآلن والد زوجيت 
الغالية 

عّمي غسان حداد
يا ضيعان الرجال تاري األحّبة على غفلة بريحلوا وما بيعطوا 
 ، والقديسني  األبرار  مع  عّمي  يا  بالسما  نفسك   ..… خرب 
الرجال تفل ………. اىل  سلملي على إمي وبيي ، ضيعان 

أن نلتقي«.

زين العمر ينعى اقرب الناس اليه:
 تاري األحّبة على غفلة بريحلوا 

وما بيعطوا خرب

الفنانة  طرحت  اجلديدة،  الغنيتها  مجهورها  شوقت  ان  بعد 
اللبنانية اليسا اغنية »انا وبس« على يوتيوب، وهي من 
كلمات الشاعر امحد ماضي واحلان الفنان زياد برجي، حيث 
بساعات  طرحها  بعد  عالية  مشاهدات  نسبة  االغنية  حصدت 

قليلة.
وصورت اليسا االغنية على طريقة الفيديو كليب، حتت اشراف 
بالعفوية  الكليب  متيز  حيث  اجلّمال،  اجني  اللبنانية  املخرجة 
واللقطات الطبيعية الالفتة، اذ عربت اليسا عن حالة من احلب 
والغرام تعيشها مع حبيبها الذي مل يظهر وجهه واضحا يف 

الفيديو كليب، امنا كان جمهوال وسريا.
وبعد البحث والتدقيق، استطاع رواد مواقع التواصل االجتماعي 
كشف هوية حبيب اليسا السري الذي شاركها الفيديو كليب، 
اذ نشر احد احلسابات على تويرت صورة لـ يد الشاب الذي 
ظهر مع اليسا يف الكليب وصورة اخرى ملصفف الشعر جورج 
املندلق، اظهرت الوشم والسوار يف يده، وهو ما ظهر واضحا 
يف الكليب، ما جعل عدد من املتابعني يؤكدون انه من شارك 
التالي:  بالتعليق  الصورة  ُأرفقت  اذ  الكليب،  تصوير  اليسا 
جورج  هو  #انا_وبس  كليب  بطل  طلع  التحريات  عمل  »بعد 

املندلق«.

كامريا اجلديد واكبت اجواء احلفل، إذ اجرى حممد الزيباوي لقاء 
حصريًا مع النجمة اللبنانية، اليت وجهت رسالة شديدة اللهجة 

خالل احلفل.
ويف املقابلة، حتدثت نانسي عن سبب ابتعادها عن التعبري عن 
اي مواقف سياسية بشكل مباشر، باإلضافة لتصريح مفاجئ 

ادلت به عن تركها للبنان.

حبيب اليسا السري شخصية شهرية 
ومجاله حديث املتابعني



Page 19صفحة 19     
مــناسبة

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 

املاضي  االثنني  مساء  حفال  كامربالند  التجارة يف  غرفة  أقامت 
وذلك يف وينيت ليغز يف وينتوورثفيل.

حضر احلفل زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز كريس مينس، 
والنائب  فولتز،  وليندا  فني  وجوليا  كامرب  ستيف  والنواب 
الفيدرالي ملقعد باراماتا أندرو تشارلتون وعضو بلدية كامربالند 
دايان كوملان وبعض اعضاء البلدية ومواطنة العام 2022 للبيئة 
يف نيو ساوث ويلز أليكسيس بوين والعديد من اصحاب املصاحل 
والشركات ورجال األعمال ورئيس حترير امليدل ايست هريالد 

الزميل أنطونيوس بو رزق.
قدم احلفل نائب رئيس الغرفة براين لول وحتدث فيها رئيس 
الغرفة اميانويل سيلفراج الذي أعطى حملة موجزة حول تأسيس 
الغرفة واملراحل اليت قطعتها والصعوبات اليت عانت منها خالل 
تفشي وباء كوفيد 19 والوضع الذي وصلت اليه اليوم، وقال 
البلدية استطاعت  انه بدعم أصحاب املصاحل والشركات وابناء 

جتاوز الصوباتو االستمرار.
سة شركة Bin Chicken حيث حتدثت  ثم كانت كلمة لصاحبة ومؤسِّ

مطوال عن الشركة واالعمال اليت تقول بها ومراحل تطورها.

كلمة زعيم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز كريس مينس
ثم كانت كلمة زعيم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز كريس 
لألرض  التقليديني  املالكني  أقر حبقوق  ان   بعد  الذي  مينس 
إميانويل  السيد  الغرفة  رئيس  شكر  لكبارهم،  احرتامه  وقدم 
سيلفراج والنواب ستيف كامرب وجوليا فني وليندا فولتز، والنائب 

الفيدرالي ملقعد باراماتا أندرو تشارلتون على حضورهم.
وقد تضمنت كلنة السيد مينس عدة نقاط أهمها:

التوقعات االقتصادية وامليزانية
• تزداد تكلفة املعيشة بأسرع معدالتها منذ ثالثني عاًما.

• ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.8 يف املائة يف ربع حزيران ويزداد 
بنسبة 6.1 يف املائة سنويًا.
- زيادة الوقود بنسبة ٪29

- اجيار بنسبة ٪17.7
- خضروات بنسبة ٪15.7
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- زيادة الزيوت بنسبة ٪14.8

- النقل بنسبة ٪11.4
- حلوم املواشي بتلو بنسبة ٪9

يف العام املالي املاضي، ارتفعت عائدات الضرائب احلكومية   •
واحمللية بنسبة 9.4٪ لتصل إىل 4.795 دوالًرا للفرد.

• اعتادت الرسوم أن ترتفع بنسبة أربعة يف املائة يف السنة ، أما 
اآلن فستزداد مع ارتفاع التضخم.

أعلى والية ضريبية يف أسرتاليا.  تعد نيو ساوث ويلز اآلن   •
وسيدني هي املدينة األكثر رسوما لعبور الطرقات السريعة على 

وجه األرض.
• أصدرت حكومة نيو ساوث ويلز موازنة تضمنت 71 مليار دوالر يف 

اإلنفاق اجلديد
• ستضطر الوالية إىل اقرتاض 118 مليار دوالر إضافية على مدى 

السنوات األربع القادمة.
• حبلول عامي 2025 و 26 ، سيكون لدى نيو ساوث ويلز 182.2 
فاتورة الفائدة على هذا الدين  مليار دوالر من الديون اإلمجالية. • 

ستبلغ  6 مليارات دوالر يف السنة.
• هذا ما يعادل مديونية كل شخص يف نيو ساوث ويلز بأكثر من 

زعيم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز النائب كريس مينس

حفل ناجح لغرفة التجارة يف كامربالند شارك فيه زعيم املعارضة يف الوالية ونواب وقادة أعمال

21500 دوالر مع مدفوعات فائدة تزيد عن 700 دوالر كل عام، لكل 
شخص.
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الرسوم

• لدينا موقف متتلك فيه شركة واحدة كل أو جزء من M2 و M4 و 
 Lane Cove و Cross City Tunnel و M8 و M7 و M5 East و M5

.Eastern Distributor و Northconnex و
• كخطوة أوىل ، ستبقي احلكومة العمالية امتياز رسوم املرور على 

نفق ميناء سيدني يف يد املواطنني.
وسنقوم بإعادة اإليرادات من كل من نفق ميناء سيدني وجسر   •

ميناء سيدني إىل السائقني يف شكل إعفاء من الرسوم.
• إن حتويل هذه األموال حنو ختفيف الرسوم هو سبب واحد فقط جيعل 
رسوم عبور العمالة أرخص مما كانت عليه يف ظل هذه احلكومة.
• نريد إعادة هذه األموال إىل السائقني يف شكل إعفاء من رسوم 

املرور اليت حنن متّس احلاجة إليه.
3

املهارات
• هناك حاجة ملحة ملعاجلة نقص العمالة واملهارات يف نيو ساوث 

ويلز.
• لن نصلح أبًدا نقص املهارات يف نيو ساوث ويلز حتى نصلح نظام 

.TAFE التدريب والتلمذة الصناعية. وهذا يعين إصالح
• اختفى ما يقرب من 4500 من أعضاء هيئة التدريس يف TAFE يف 
مجيع أحناء نيو ساوث ويلز - أي ما يقرب من ثلث القوة العاملة.
• اخنفض عدد الطالب املسجلني بأكثر من 110.000 طالب منذ عام 

2011 عندما توىل االئتالف احلكم.
• اخنفض عدد األشخاص الذين ينهون التلمذة املهنية أو التدريب 
كل عام إىل أكثر من النصف - من 52700 يف عام 2011 إىل 22500 

يف عام 2021.
التصنيع

سينهي حزب العمال يف نيو ساوث ويلز  هوس هذه احلكومة   •
باملنتجات األجنبية اليت تستخدم مكونات أجنبية.

• خسرت نيو ساوث ويلز 42000 وظيفة صناعية يف نفس الوقت 
الذي حصلت فيه كوينزالند على 6000 وظيفة.

• سنضع هدًفا بنسبة 50 يف املائة كحد أدنى للمحتوى احمللي لعقود 
النقل املستقبلية لعربات السكك احلديدية حبلول نهاية فرتة واليتنا 

األوىل.
4

سنزيد من وزن العطاء  إىل 30 يف املائة للمحتوى احمللي ،   •
وخلق فرص العمل، واألعمال التجارية الصغرية وسالسل التوريد 

األخالقية.
• سننشئ اللجنة األوىل للوظائف يف نيو ساوث ويلز - هيئة خرباء 

مستقلة لإلشراف على تنفيذ ومنو الصناعات احمللية.
جلنة ستدعم الشركات احمللية يف نيو ساوث ويلز أثناء قيامها   •

بتقديم عطاءات للمناقصات احلكومية.
ستستخدم حكومة العمال يف نيو ساوث ويلز تعريًفا جديًدا ملا   •

يشكل »القيمة مقابل املال«
• تعريف يعكس الفوائد االقتصادية األوسع مثل خلق فرص العمل 

وتطوير الصناعة.
• سنعمل بشكل تعاوني مع قادة الصناعة والقادة اإلقليميني جلعل 
خط أنابيب الطلب اخلاص بنا أسهل ما ميكن للموردين احملليني.
• وسنفرض اإلبالغ واملساءلة حبيث عندما يتعهد املوردون، جيب 

عليهم الوفاء.
5

البنية التحتية يف غرب سيدني
كما يهتم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز بالسياسات اليت   •
تدفع املزيد من الناس إىل غرب سيدني بدون بنية حتتية لدعم هذا 

االزدهار السكاني.
• يعيش اآلن ثلث سكان نيو ساوث ويلز - 2.8 مليون شخص يف 

غرب سيدني
• هذا املعدل يساوي10٪ من سكان أسرتاليا.

• سيكون ثلثا منو واليتنا خالل العشرين عاًما القادمة يف الضواحي 
الغربية واجلنوبية الغربية بسيدني.

من املتوقع أن ينمو عدد سكان حكومة كامربالند احمللية )والية   •
كامربالند( بنحو 100،000 حبلول عام 2041 - بالكتاون بـ 200000 
- ليفربول بـ 190.000 - كامدن بـ 180.000 - باراماتا وبنريث بـ 

140.000 شخص إضايف.
إمكانية  للغد«  التحتية  البنية  يصنف تقرير  McKell »متويل   •
الوصول إىل وسائل النقل العام حسب منطقة احلكومة احمللية.

• وجد التقرير أن LGAs اليت تتمتع بأفضل وصول إىل وسائل النقل 
العام تقع مجيعها يف نورث سيدني أو إيست سيدني.

6
• ان مجيع LGAs الغربية الثمانية يف الثلث السفلي من الرتتيب.

مستشفيات سيدني الغربية
رمبا تكون ضواحي سيدني هي املكان الذي تدفع فيه ضواحي   •

سيدني أعلى سعر على اإلطالق يف املستشفيات.
• وهو أسوأ ما يكون يف األماكن اليت يكون فيها األشخاص أكثر 
ضعًفا، ويف كثري من احلاالت، حيتاجون إىل أكرب قدر من املساعدة.
• ينتظر واحد من كل مخسة ركاب يف نيو ساوث ويلز يف سيارة 
إسعاف ملدة تزيد عن نصف ساعة حتى يتم قبوله يف قسم الطوارئ

• هذا هو أعلى رقم مت تسجيله منذ بدء مجع البيانات.
• أكثر من 70 باملائة من املرضى ينتظرون أكثر من أربع ساعات يف 

أقسام الطوارئ
و 10 باملائة من املرضى ينتظرون أكثر من 18 ساعة يف قسم   •

الطوارئ يف نيو ساوث ويلز.
احلل هو االستثمار طويل األجل يف الرعاية الصحية األولية، يف   •

أقسام الطوارئ لدينا ، يف مستشفياتنا العامة.
7

استنتاج
• يف الفرتة اليت تسبق انتخابات الوالية يف آذار  2023 ، سأقوم أنا 

وفريقي بتقديم حجة قوية وذات مصداقية لتغيري احلكومة.
• لتحل حمل حكومة متَعبة تبلغ من العمر 12 عاًما.

• يف الوقت الذي تعاني فيه الوالية من مشاكل حقيقية، تركز هذه 
احلكومة على نفسها وعلى فضائحها.

• أعتقد أن نيو ساوث ويلز تستحق أفضل - وأن حزب العمال يف 
الوالية يقدم طريقة أفضل.

• ميكننا القيام بذلك من خالل كوننا طرفًا من احللول واألفكار إلظهار 
استعدادنا لتشكيل احلكومة.

• واخلطوة املهمة حنو الفوز باحلكومة هي إقناع أعضاء جمتمع األعمال 
بأننا نستحق ثقتكم ودعمكم.

وبعد انتهاء زعيم املعارضة يف الوالية من كلمته مت فتح باب 
شفاغية  بكل  مينس  ستيف  النائب  عليها  أجاب  اليت  االسئلة 

وصراحة ووضوح.

النائب كريس مينس يتوسط النواب ستيف كامرب وجوليا فني وليندا فولتز والنائب الفيدرالي أندرو تشارلتون وآخرين
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

يا رب يّلي وعدتنا بيوم القيامة 

 تقيمنا أبرار مع أمجل عالمة 

وحدك رب وخمّلص األنسان

يعود يعيش مبجد وكرامي

ما يف غريك الرب والدّيان 

منحنا نعيش حبب وسالمي 

مفروض يعرفوا عنك بكل مكان 

تا يكونوا معك بالصف األمامي 

واللي ما بيعرفوك بالدني عميان

ما عندن ال حياة وال قيامة 

وكان الصليب للسما عنوان 

نعرف حقيقة  رب فوقاني 

أمسك علم لألهل واخلالن

قبلنا احلق  ما علينا ندامي 

انت نور الكون وبصرية العميان 

وروحك طريق السما واالستقامي 

الدين مش صال وقلة اإلميان 

ونعبد بشر أموات هلكاني 

الدين نعرفك اخلالق احلّنان 

أنت املخّلص ودّيان حقاني 

يا رب غمرنا بعطفك املنصان 

فيك                                     مآمن  مؤمن  كل  وأعطي 

حياة وجمد يف العامل التاني..
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يا رب يلّي وعدتنا 
بيوم القيامة 

هل املسيح 
منفرد 

برسالته 
وصفاته 
ومميز 

عن مجيع 
األنبياء 
من قبله 

وصفاته  برسالته  منفرد  املسيح  هل 
ومميز عن مجيع األنبياء من قبله؟ 

ورسالته  املسيح  عن  تعرف  فماذا 
وتعاليمه ومعجزاته اليت إنفرد بها واليت 

ال حتصى وال تعّد؟ 

األرضي  عاملنا  اىل  الينا  املسيح  جاء 
السماوي،  وجربوته   عرشه  عن  وتنازل 
وظهر بصورة  أنسان مثلنا لكي ينقذنا 
من حياة اخلطيئة والفشل واملوت األبدي 
منذ أكثر من ألفي عام، لكي يهبنا كل 
شيء لديه ابتداًء من الطريق اىل السماء 
والتعاليم اخلاصة به احملبة واحلق والسالم 
آمنت  املفقود على هذه األرض ، فهل 
باملسيح وما هو هدف جميئه املقدس؟ او 
أنك آمنت باملسيحية االمسية ال غري، لكن 
الكتب   نقرأ  ال  حنن  الشديد  األسف  مع 
اىل  ونصل  نكتسب  لكي  جيب  كما 
السماء  خالق  القدير  اىل  احلقيقي  النور 
واألرض والكون األعظم اىل حاضرة اهلل 
لنا صفاته  تبّي  اليت  تعاليمه  من خالل 
املتعددة اليت هي مشيئته وشأنه وكيانه 
الذي هو احلي واحمليي وحده  الكامل،  
وجربوت   عهده  يف  ثابت  والذي  غري  ال 
يف  ميثاقه الذي ال يفنى وال يزول عن 

الوجود.
االرض   على هذه  لنا  قيمة  بشر ال  حنن 
مل  ان  االطالق  على  للحياة  معنى  وال 
الفاشلة  إعمالنا  مجيع  عن  ونرتاجع  نعْد 
والساقطة واخلارجة عن مشيئته املقدسة،  
الطاهرة  وأوامره  تعاليمه  من  اخلالية 
صفاته  مجيع  يف  نراه  الذي  ووجوده 

اجليدة وقدسية كلمته اليت ال تتغري.
يف  سقطنا  اهلل  دون  من  فشلنا  حنن   
التاريخ  عرب  وقتلنا  حتاربنا  اهلل  عدو  يد 
البشر  من  هائلة  اعدادا  واجلديد  القديم 
من الصعب ان حتصى، وسبينا  املاليي 
والرب  احلق  عن  بعيدون  ألننا  البشر  من 
حيرر  والذي  املسيح  يف  الذي  الكامل 
الشرير اي صفات  األنسان من عبودية 
أبليس القاتلة للروح والنفس  واجلسد.

ان  معنى  من  للكلمة  بكل  أعتمدنا  فهل 
الرب  السيد  مع   قدمًا  ومنشي  ننطلق 

يسوع املسيح على خطاه قوال وعماًل؟
هل نعمل يف حقله لكي نثمر مثارا  جيدة 
كما أمرنا وأوصانا ان نكون بي الناس 
ومخرية  صاحلة  وأمثولة  حسنة  قدوة 

جيدة؟

قواًل  البشر  باقي  عن  مميزون  هل حنن 
أعمالنا  يروا  لكي  عيب  دون  من  وفعال 
مقرونة بامياننا ظاهرًا وباطنًا، اي إمياننا 
ورجاءنا الثابت فيه وحده ال بغريه اجملزئ 

واملتشعب؟
سبله   وعن  عنه  خنرج  ان  لنا  حيق  فهل 
او  األحياء  املخلوقات  من  بغريه  ونؤمن 

األموات ؟
ان  ميّت  إنسان خملوق   وهل حيق ألي 
يقيم شخصا من األموات او مجيع البشر 

الذين ماتوا منذ زمن طويل؟ 
األموات  يقيم  ان  يستطيع  أحد  ال  كال، 
غري املسيح من أجل ان يدينهم الذين مل 
بقوا على  به ومبوته وقيامته بل  يؤمنوا 
أخطائهم وخرجوا عن طاعته وقلة أميانهم 

به ورفضوا خالصهم ورجاءهم األبدي. 
العبادات  الشديد على بعض  أسفي  مع 
البشرية اليت ال تتماشى مع حقيقة تعاليم 
املقدس،  الكتاب  يف  املقدسة  املسيح 
املسيح،  عن  تكون  ما  أبعد  هي  واليت 
فإن البعض منهم كانوا يّطبقون  القليل 
من وصايا الناموس الذي ال أحد خيلص 

به، والذي هو تعليم األنبياء سابقًا.
يطّبق  ان  كان   ألي  املستحيل  من   
يعّلمونه  كان  الذي  الناموس،  وصايا  
يف بعض الكنائس التوراتية قبل جميء 

الرب يسوع املسيح. 
هناك كثري من األدلة والرباهي لدى بعد 
وتنكر  وحتارب  تعّلم  واالديان  الطوائف 
وروحه  وكلمته  املسيح  شخصية  عظمة 
املثلث االقانيم،  الذي ال قيامة من غريه 
دون  من  سعادة  وال  غريه،  دّيان  وال 
وجوده  غري  من  راحة  وال  األزلي  كيانه 

ورمحته وحمبته.
 فلماذا نتشعب يف األميان اخلطأ ونؤمن 
احلقيقي  األميان  عن  وحنيد  مثلنا  ببشر 
بالثالوث املقدس؟ الذي وجوده يف كل 
مكان منذ البدء، من خالل كلمته املقدسة 
غنى جمده  هو يف  الذي  االقانيم  مثّلث 
حياتنا  وحمور  ورجاؤنا  الوحيد  الرب 
ويف  األرض  هذه  على  واألزلية  األبدية 

احلياة الثانية يف السماء..
له كل الشكر واحلمد الرب املعجزة الربانية 
إله املعجزات والنعمة االهلية  والتارخيية 
لنا وانساننا اجلديد الذي وحده قادر ان 
يقيمنا من بي القبور كي حنيا معه يف 
فرح عظيم وجمد ال يوصف، خالدين يف 
احلّي  القدس  الروح  اي  اإلهلي  روحه  
واحمليي الذي ال ميوت اىل األبد آمي .

فـي لـيلها 

يف ليلها 

نوٌم يشّيع حنو حلمته األخريِة 

مالذي ال حيدث اآلن انكماُش 

الشهوة العطشى ،الكؤوس ،

طرائُد اخلمر األخرِي،

 املوُت يفضح لذة األخناب فينا 

شكل تاريٍخ تأّخَر عْن بالٍد 

نام فيها الف قهٍر .. 

مذ تثاءب ألف فجٍر عن أخرْي

يف آخر الكلمات موٌت

يأخذ التاريخ ذكرى قد تدّون يف 

الّدخان وقد توّرث موج أنثى 

خلف قرٍب 

خلف ما .. ال أذكُر اآلن املغّن 

مات يف اجّلوالِن 

أْم .. ماتت خرافتنا األخريُة

قد نسجل يف هالم مدائن 

الّتقوى الّضليلة..

ما الذي .. ال حيدث اآلن انكساٌر

املثوى  يف  الكأس  وانشطاُر 

الضريْر

شهرزاَد  أعرف  كنت  حلمتيها  يف 

خبري زاٍد

ليلها ملقًى على رأسي وقد ..

قد حيدث اآلن التقاء الّريح بالوطن 

اجملفِف

فانتظر ..

ظمًأ يكرر كّل شيٍء ثّم ...

يسحب كل مأفوٍن بليٍد

من جذامه.. من كالمه .. 
محمد عامر األحمد - سورية
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تـتمات

الرئيس عون أمام زواره ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عليها وفقًا للقانون الذي اقره جملس النواب قبل سنوات. وقد 
فهمت من فخامته ان مثة مراسيم صدرت واخرى مل تصدر بعد، 
تعيد اىل جمموعة من املنتشرين جنسيتهم. لذلك، قد يكون من 
املناسب اصدار هذه املراسيم تطبيقًا للقانون واحقاًقا للحق. ويف 
املناسبة، متنيت على فخامته لو يصار اىل متديد مهلة تنفيذ القانون 
الذي صدر عام 2015، فرتة زمنية اضافية لتمكني املهتمني من 
اعداد اوراقهم الثبوتية واملستندات املطلوبة بعد ما تعذر ذلك 
خالل العامني املاضيني بسبب االجراءات اليت اعتمدت للوقاية من 
وباء كورونا، واالقفال يف املؤسسات واالدارات الرمسية خالل 
االشهر املاضية نتيجة االضرابات والضائقة االقتصادية. وتناول 
التعقيد  من  املزيد  تشهد  اليت  السوري  النزوح  مسألة  احلديث 
اىل  النازحني  العادة  اللبنانية  الدولة  تواجه  اليت  العراقيل  بعد 
بالدهم. وفهمت من فخامة الرئيس ان موقف لبنان واحد يف هذا 
الصدد وهو ضرورة عودة النازحني السوريني اىل بالدهم وتلقي 
حتمل  على  قادرًا  يعد  مل  لبنان  الن  فيها،  الدولية  املساعدات 
املزيد من االعباء املادية واالجتماعية والرتبوية والصحية، اضافة 
منسوب  رفعت  امنية  حوادث  من  النازحني  بعض  ما يسببه  اىل 

اجلرمية يف لبنان.
آب   16 القضاة يف  اىل  االخرية  رسالته  ان  اىل  فخامته  ولفت 
اجلاري، هدفت اىل دعوتهم اىل حتمل مسؤولياتهم وعدم اخلضوع 
حلمالت الرتهيب والرتغيب، واملضي قدمًا يف احقاق احلق خصوصًا 
بريوت  مرفأ  تفجري  جرمية  او يف  العالقة،  املالية  املواضيع  يف 
وذلك حملاسبة كل مسؤول عما جرى. وعلى رغم الظروف الصعبة 
يف البالد، وجدت لدى فخامته كل االستعداد للعمل يف ما تبقى 
من واليته، ملعاجلة ما امكن من املسائل املهمة العالقة، على ان 
يلقى التعاون املطلوب من السلطتني التنفيذية والتشريعية، الن 
توافر االرادة والتصميم لدى فخامته مهم لكنه ال يكفي من دون 

وجود االرادة نفسها لدى املسؤولني االخرين«.
حكومة  يف  الزراعة  وزير  من  عون  الرئيس  تسلم  ذلك،  اىل 
تصريف االعمال الدكتور عباس احلاج حسن دعوة حلضور املهرجان 
الذكرى  ملناسبة  »امل«  حركة  تقيمه  الذي  املركزي  اجلماهريي 
الصدر  موسى  السيد  االمام  لتغييب  واألربعني  الرابعة  السنوية 
ورفيقيه الشيخ حممد يعقوب وعباس بدر الدين، واليت ستقام 
يف ساحة القسم يف صور الساعة اخلامسة والنصف عصر يوم 

األربعاء 31 آب اجلاري.
وحسن  السابق مصطفى حسني  النائب  عون  الرئيس  واستقبل 
مصطفى حسني، وتناول البحث الوضع احلكومي وامكانية متثيل 
أعضائها.  عدد  زيادة  عرب  اجلديدة  احلكومة  العلوية يف  الطائفة 
اليت  واملعاناة  عكار  ملنطقة  اإلمنائية  احلاجات  اىل  تطرقوا  كما 
يعيشها أهلها نتيجة تراجع األوضاع االقتصادية واحلرمان املزمن 

من املشاريع اإلمنائية.

مكتب ميقاتي
جنيب  املكلف  احلكومة  لرئيس  االعالمي  املكتب  عن  صدر  فقد 

ميقاتي البيان االتي:
يعترب دولة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي أن املواقف اجلاهزة اليت 
اجلمهوري  القصر  منرب  من   اخلميس(  األول  )أمس  اليوم  تليت 
عملية  لتعطيل  احلقيقية  االسباب  الشك،  يقبل  ال  مبا  كشفت، 
تشكيل احلكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض احمليطني 

بفخامة رئيس اجلمهورية.
إن دولة الرئيس، يستغرب استخدام منرب الرئاسة، املفرتض أن 
االوضاع  تؤجج  مواقف  الطالق  الطائفية،  االعتبارات  فوق  يكون 

بدل أن تشكل كلمة سواء جلمع اللبنانيني. 
ويف كل االحوال، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون باي شكل من 
االشكال معّطال ملواصلة مسعاه لتشكيل احلكومة اجلديدة، وهو 
اجلمهورية مناقشة  ان يستكمل مع  فخامة رئيس  ينتظر جمددا 

التشكيلة اليت قدمها يف 29 حزيران الفائت.

اعالم رئاسة الجمهورية
وقد رد مكتب اإلعالم يف رئاسة اجلمهورية على مكتب رئيس 
احلكومة املكلف بالبيان اآلتي: »باإلشارة إىل البيان الذي صدر 
عن املكتب اإلعالمي لرئيس احلكومة جنيب ميقاتي حول التصريح 
الذي ادىل به رئيس الرابطة املارونية السفري خليل كرم قبل ظهر 
اليوم يف قصر بعبدا، فإننا مع« استغرابنا« ملا ورد يف تعليق 
رئيس احلكومة، نسأله عن أي كالم ورد يف التصريح يستوجب 

»استغرابه«، علنا نشرتك معه يف رفضه. 
فوق  يكون  أن  »املفرتض  الرئاسة  منرب  باستخدام  القول  اما 
رئاسة  الن  أيضا  »مستغرب«  قول  فهو  الطائفية«،  االعتبارات 
اجلمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون اآلخر بل دافعت عن 
حقوق مجيع اللبنانيني من دون استثناء، يف وقت كانت ردود 

الفعل الطائفية واملذهبية تصدر من مواقع رمسية أخرى. 
مسألة  يف  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  مواقف  ولعل 
حتقيق  إىل  دائما  الداعي  التوجه  هذا  تعكس  احلكومة  تشكيل 

الشراكة الوطنية واحملافظة على امليثاقية«.

ملف سالمة يف مراحله األخرية
مقاال  »النشرة«  الزميلة  يف  نادر  أبو  باسكال  الزميلة  وكتبت 

قبل  للوقت«  »كسب  األخرية:  مراحله  سالمة يف  ملف  بعنوان: 
االدانة االوروبية؟!

دخل ملف حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة  يف نقطة حتّول مهّمة، 
بريوت  يف  االستئنايف  العام  النائب  رّد  األخري  طلب  أن  بعد 
ال أمامه ملّف سالمة من قبل  النيابة  القاضي زياد أبو حيدر، احملحُ

العامة التمييزية .
التمييزية،  العامة  النيابة  الطلب يأتي يف وقت طلبت فيه  هذا 
عرب القاضي أبو حيدر، االّدعاء على سالمة جبرم االختالس اجلنائي 
ومصرف  الدولة  بأموال  مباشرة  مرتبطة  التهمة  وهذه  لألموال، 
لبنان واملودعني. ويف هذا االطار، تشرح مصادر قضائية مطلعة 
على امللّف أن »جرم االختالس اجلنائي هو األساسي الذي عليه 
حصل االدعاء، وكّل حماوالت سالمة احلالية تأتي يف إطار كسب 

كن أن يصدر عن اخلارج«. الوقت لتأخري امللف وأّي حكم ميحُ
يدرك حاكم املركزي جّيدًا أن االدانة يف ملّفه قادمة حتمًا، لكن 
من اخلارج ومن االوروبيني حتديدًا. وحبسب املصادر القضائّية، 
لبنان  يف  الوقت  ربح  بهدف  هي  احلالية  التحركات  »كّل  فإّن 
ومترير فرتة الصيف، وهي فرتة العطلة القضائّية يف أوروبا«، 
الفتة إىل أّن »التحقيقات ختتلف بني لبنان ودول القارة العجوز 
فهنا طلب القاضي  غسان عويدات  االّدعاء على سالمة يف ملف 
االختالس اجلنائي، بينما يف أوروبا التحقيقات جارية حول تبييض 

األموال هناك«.
يف هذا اإلطار، تعود املصادر إىل التحقيقات اليت أجراها القاضي 
أنهاها وطلب االدعاء على  أّن »األخري  جان طنوس، لتشري إىل 
سالمة بعد إكتمال االدّلة لالشتباه بتوّرطه باالختالس«، الفتة إىل 
أن »امللّف أحيل إىل القاضي أبو حيدر، الذي جيب أن يّدعي عليه 
حبسب الورقة اليت وصلته من النيابة العامة التمييزية، واليوم 
أتى سالمة ليطلب تنحية القاضي أبو حيدر حتى ال يّدعي عليه«... 

فماذا اّلذي حيصل؟.
هذا الطلب حيتاج إىل هيئة عامة للبّت فيه، وهي ال جتتمع ألّن 
قرارًا،  إخّتذ  عبود   القاضي  سهيل  االعلى   القضاء  رئيس  جملس 
كن أن حيّل آخر مكانه باالنابة  مفاده أّنه إذا تقاعد أي قاٍض ال ميحُ
»املرسوم  أن  القضائية إىل  أي دون مرسوم. وتشري املصادر 
متوّقف، وما صدر عن القاضي عبود هو اجتهاد ألّن القانون يقول 
إن حماكم لبنان جيب أن تؤّمن استمرارّية املرفق العام«. بينما 
أكد القاضي عبود، لـ«النشرة«، أن »اهليئة العامة ال جتتمع حاليًا 

ونعمل على التعيينات«.
عليه  يّدعي  ال  حتى  حيدر  أبو  القاضي  تنحية  طلب  سالمة  إذًا، 
واهليئة العامة اليت تبت بالطلب معّطلة، وبالتالي حكمًا سيتوّقف 
امللّف. وهنا تلفت املصادر إىل أن »هذا ما أراده سالمة، وبهذا 
اخلارج  إىل  استدعي  وحبال  الوقت،  من  املزيد  يكسب  الشكل 
يذهب دون اّدعاء«، وتتساءل »هل يعقل أن تبقى اهليئة العامة 
معّطلة أمام هكذا ملف يتضّمن أموال اللبنانيني والدولة يف ظّل 

الوضع الذي وصلنا اليه«؟.
رمبا يعرف أو ال يعرف القضاة اللبنانيون ما يقومون به، ولكن 
املبالغ، من عقارات وأموال مصادرة من الدولة الفرنسّية تعود 
املصادر  تلفت  هنا  دوالر.  مليون  املئة  قيمتها  تفوق  لسالمة، 
سم وعدم حتّرك  القضاء  القضائّية إىل أنه »أمام املشهد الذي رحُ
اللبناني  يف ملف حاكم املركزي، ستضع الدولة الفرنسّية يدها 
وستصبح  صادرة،  املحُ واملمتلكات  والعقارات  األموال  كّل  على 
مجيعها حبوزتها وتدخل إىل الدولة الفرنسّية«، مضيفة: »أيعقل 
اللبنانيني  أن  أن حتصل فرنسا على كّل هذه املبالغ، يف حني 

ِهبت أمواهلم يف املصارف«؟. نحُ
يف احملّصلة، يعمل سالمة على كسب الوقت، ولكن الواضح أن 

االدانة من األوروبيني قادمة دون أدنى شّك!.

املوساد: االتفاق النووي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

قال، يف حمادثات  برنيع  أّن  هيوم«  »إسرائيل  وقالت صحيفة 
التوصل إىل  عازمتان على  وإيران  املتحدة  »الواليات  إّن  مغلقة 

ر أنه سيتم التوقيع عليه يف األيام املقبلة«. اتفاق، يقدَّ
بني  »النقاش  إّن   املوساد  رئيس  قال  الصحيفة،  وحبسب 
الطرفني يدور حول الفوارق الدقيقة واليت سيتم حّلها، وال أرى 

أي شيء من شأنه أن يوقف االتفاق«.
رفع  جراء  من  املليارات  مئات  »إيران ستكسب  أّن  برنيع  وأكد 
العقوبات، وستدفع مثنًا زهيدًا للغاية، يف صورة تسليم اليورانيوم 

الذي راكمته لديها، وإعادة الرقابة على منشآتها النووية«.
األولية  املطالب  بعض  عن  تنازلوا  »األمريكيني  أّن  إىل  وأشار 
بتقديم  إيران  مطالبة  ذلك  مبا يف  املتبلور،  االتفاق  من  ،كجزٍء 
التحقيق  )ملفات  املفتوحة  التحقيق  ملفات  قضية  عن  إجابات 
»ستستفيد  إيران  أّن  الذرية(«، مضيفًا  الدولية للطاقة  للوكالة 
لن  ألنه  أبدًا،  إجابات  تقدم  ولن  االتفاقية،  اجيابيات  مجيع  من 

يكون لديها سبب يدعوها إىل القيام بذلك«.
ويف هذا الصدد، قال برنيع: »ما سيحدث هو أّن امللفات ستبقى 

مفتوحة«.
وأشارت الصحيفة إىل أّن »رئيس املوساد أوضح، يف احملادثات 
اليت أجراها، أّن إسرائيل ليست ملزمة باالتفاق، وستواصل العمل 
ضد إيران بأي طريقة ممكنة من أجل إفشال نياتها العدوانية«، 
أنه »إىل جانب ذلك، جيب أن نستعد  مضيفًة، نقاًل عن برنيع، 
أيضًا لتاريخ انتهاء االتفاقية، وأن نصل مستعدين للعمل بأنفسنا 

لوقف إيران«.

إيران  »الرسالة إىل  إّن  بالقول  برنيع  اختتم  الصحيفة،  وحبسب 
ما  وهذا  باجلميع،  االستهزاء  يف  االستمرار  تستطيع  أنها  هي 

ستفعله«.
من جهتها، نقلت »القناة الـ12«، عن رئيس »املوساد«، قوله، 
يف سلسلة اجتماعات داخلية، إن »االتفاق سيئ جدًا إلسرائيل، 

بل حتى كارثة اسرتاتيجية«.

ستولتنربغ: تعاون روسيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف صحيفة »غلوب أند ميل« الكندية، أشار فيه إىل أّن »روسيا 
زادت بشكل كبري من نشاطها العسكري يف القطب الشمالي يف 

السنوات األخرية«.
إحباط  على  روسيا  »قدرة  إّن  »الناتو«  لـ  العام  األمني  وقال 
اسرتاتيجيًا  حتديًا  تشكل  األطلسي  مشال  يف  احللفاء  تعزيزات 
للحلف، حيث تعمل على توسيع وجودها يف املنطقة، معلنًة نفسها 
دولة شبه قطبية وختطط إلنشاء طريق احلرير القطيب الذي يربط 

الصني بأوروبا عرب القطب الشمالي«.
وأضاف أّن »يف وقٍت سابق من هذا العام تعهدت بكني وموسكو 
شراكة  من  كجزٍء  الشمالي  القطب  العملي يف  التعاون  بتكثيف 

اسرتاتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصاحلنا«.
األمن  على  باحلفاظ  »مهتم  الناتو  فإّن  ستولتنربغ،  وحبسب 
واالستقرار والتعاون يف أقصى الشمال«، مشريًا إىل أّن »مبجرد 
دول  من  دول  سبع  فإّن  احللف،  إىل  والسويد  فنلندا  انضمام 

القطب الشمالي الثماني ستكون أعضاء يف الناتو«.
بشكل  ستعزز  الناتو  يف  والسويد  فنلندا  »عضوية  إّن  وقال 
كبري مواقفنا يف أقصى الشمال وقدرتنا على تقوية حلفائنا يف 

البلطيق«.
وكان ستولتنربغ كشف يف وقٍت سابق أّن »العقيدة االسرتاتيجية 
اجلديدة للناتو ستعكس التغريات يف العامل، وستمنع تأثري روسيا 

والصني يف أمن احللف«، وفق تعبريه.

روسيا: مقتل أكثر من ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األقل«. 
إسكندر  »صاروخ  أن  بيان،  يف  الروسية،  »الدفاع«  وأوضحت 
منطقة  يف  تشابلني  حمطة  يف  عسكريًا  قطارًا  مباشرة  أصاب 
دنيربوبرتوفسك، األمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي 
تدمري  إىل  باإلضافة  األوكرانية،  املسلحة  القوات  احتياطي  من 

معدات عسكرية«.
وأضافت أن »هذا القطار كان يف طريقه إىل مناطق القتال يف 
واجليش  كييف  قوات  بني  معارك  تدور  حيث  أوكرانيا،  شرقي 

الروسي«. 
القومية  الكتائب  الروسية استهداف  القوات  أعلنت  أيام،  وقبل 
األوكرانية املتطرفة، بقصف منشآتها العسكرية يف أرتيميفسك 
منطقة  يف  وفيليكوميخايلوفكا  ونيكوالييف  وأوسوكوروفكا 

دنيربوبرتوفسك.
الوطين يف  الدفاع  أعلن رئيس مركز مراقبة  أّن  يأتي ذلك بعد 
وزارة الدفاع الروسية، الفريق األول ميخائيل ميزينتسيف، يف 
اجلسور يف  بتلغيم  قامت  األوكرانية  »القوات  أن  سابق،  وقٍت 
منطقة دنيربوبيرتوفسك، وختطط من أجل تفجريها التهام القوات 

املسلحة الروسية بذلك«.

البيت األبيض: بايدن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وكانت مصادر مطلعة أن جملس تشخيص مصلحة النظام اإليراني 
بصيغة  املتعلقة  املالحظات  على  األمريكي  الرد  يدرس  من  هو 
الرد  اجمللس  أقر  إذا  أنه  املصادر  وأكدت  النووي.  االتفاق 
من  اخلامس  يف  سيكون  النووي  االتفاق  توقيع  فإن  األمريكي 

سبتمرب.
على  األمريكي  الرد  تسلمها  أعلنت  اإليرانية  اخلارجية  وكانت 
املالحظات اليت أبدتها على النص النهائي لالتفاق النووي، وقال 
بدقة..  األمريكي  الرد  دراسة  بدأت  طهران  إن  بامسها  متحدث 

تْبلغ رأيها للمنسق األوروبي. وسحُ
وأكدت اخلارجية األمريكية أن واشنطن تتمسك باملسار الدبلوماسي 

لعودة متبادلة لالتفاق النووي مع إيران.
املتبادلة  العودة  إن  برايس  نيد  اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 
املتحدة،  الواليات  مصلحة  إيران تصب يف  مع  النووي  لالتفاق 
إيران  برنامج  لتقييد  األفضل  اخليار  الدبلوماسية هي  أن  مؤكدا 

النووي.

سورية: الدفاعات اجلوية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عدوان  أي  وجود  نافيًة  اإلسرائيلية«،  للصواريخ  السورية  اجلوية 
على مدينة طرطوس.
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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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من هنا وهناك

كشفت النجمة أجنلينا جولي عن تعرضها لالعتداء من زوجها السابق 
براد بيت على منت طائرة خاصة.

قبل  من  لالعتداء  تعرضت  إنها  قضائية  دعوى  جولي يف  وقالت 
زوجها السابق على منت طائرة خاصة عام 2016، لفظيا وجسديا 

وكان أطفاهلا على منت هذه الطائرة.
طائرة  يف  زوجني  بني  وقع  العتداء  شكوى  تقديم  مت  قد  وكان 
الوقت  واملتهمني يف  املشتكي  اسم  عن  الكشف  يتم  خاصة، مل 
الذي بدأ فيه حتقيق مكتب التحقيقات الفدرالي، ومع ذلك ، مل يتم 
االحتفاظ بالسرية لفرتة طويلة منذ أن قدمت احملامية أماندا كرامر 
شكوى ضد املكتب الفدرالي، مطالبة بتقرير الوكيل املسؤول عن 
امللف الذي مل يتابع حتقيقه وظهر أن أجنلينا جولي هي اليت اتهمت 

براد بيت بالعنف.
مكتب  عميل  جولي  أخربت   ،  Puck نشرتها  اليت  للوثائق  وفًقا 
واجلسدي«  اللفظي  »لالعتداء  تعرضت  أنها  الفدرالي  التحقيقات 
من قبل براد بيت، وكان زوجها السابق حتت تأثري الكحول وهاجم 

أطفاهلما أيضا.
تشري املالحظات اليت أخذها الضابط إىل أن بيت متهم بأخذ زوجته 
السابقة إىل اجلزء اخللفي من الطائرة اخلاصة حيث ُيزعم أنه أمسك 
العائلة،  بها من كتفيها قبل أن يصرخ عليها بأنها »دمرت هذه 
وتؤكد املمثلة أن مشاجرة ثانية خالل نفس الرحلة تركتها مصابة 

يف كتفها وأن براد بيت سكب عليها اجلعة.
نفى املمثل تعليقات زوجته السابقة كما مت إجراء حتقيق من قبل 
مكتب  وكيل  وأغلق  أجنلوس،  لوس  يف  الطفل  محاية  خدمات 
براد  اتهامات ضد  أي  الفدرالي امللف ومل يتم توجيه  التحقيقات 
املكتب  استنتاجات  جولي  أجنلينا  طلبت  احلني  ذلك  منذ  بيت، 
الفدرالي من أجل »احلصول على الرعاية الطبية الالزمة ألطفاهلا«، 

بعد هذه احلادثة اليت تسببت يف طالقهما.

جولي تتهم طليقها بيت باالعتداء 
عليها على منت طائرة خاصة

أثار رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، ضجة لدى وسائل 
اإلعالم الكندية ووسائل التواصل االجتماعي، بعد دخول حنلة بشكل 

مفاجئ إىل فمه أثناء كلمة له أمام الصحفيني.
وصدم الصحفيون مبشهد دخول حنلة إىل فم فورد، خالل إجابته 
على أسئلتهم، حيث وثقت الكامريات املشهد الطريف، لكن األكثر 
إثارة أن النحلة دخلت فم السياسي الكندي واستمرت بالدخول إىل 

حلقه واستقرت يف بطنه.
وخالل إجابة فورد عن أسئلة الصحفيني املتعلقة بالرعاية الصحية، 
فورد  حالة  إزعاج  فقررت  باإلجابة،  تعجب  »مل  النحلة  أن  يبدو 
الصحية«، من خالل الدخول إىل فمه والتسبب حبالة »ختبط معوي« 

على اهلواء.
املسيح  »أيها  بعنف:  يسعل  وهو  فورد  قال   ،»cbc« وحبسب 
استغراب  حالة  بعدها  لتسود  للتو«،  حنلة  ابتلعت  لقد  املقدس، 

وتسمع أسئلة لالطمئنان من قبل احلاضرين.
وأخذ فورد رشفة ماء، وعلق على املوقف قائاًل: »إنها تطن مرارا 
وتكرارا« )مشريا إىل بطنه(، وعلى الرغم من أن بعض األمل كان 
واضحا على فورد، إال أنه علق بعد ذلك قائال: »آسف يا رفاق. لقد 

هربت من هنا«، مشريا إىل حلقه، أي أنها نزلت إىل معدته.
وسأل شخص من اجلمهور ما إذا كان على ما يرام وميكنه االستمرار، 

فأجاب فورد: »أنا خبري. إنها تطن هناك«.

حنلة »خترتق« فم رئيس مقاطعة 
كندية خالل مؤمتر صحفي 

وتستقر مبعدته
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أكد الرئيس األمريكي جو بايدن أن دراجته مل تعد حتتوي حزام القدم 
حول الدواسة الذي تسبب يف سقوطه قبل 3 أسابيع. ,قال بايدن 
وهو يقرتب من الصحفيني خالل نزهة أخرى بالدراجة: »يف البداية، 
أريدكم أن تعرفوا: لقد قمت بإزالة حزام القدم حول الدواسات«.

ومت يف وقت سابق تداول مقطع فيديو للرئيس بايدن وهو يركب 
دراجة هوائية برفقة جمموعة من الناس، وبعد ترحيب الصحفيني به، 

تقدم حنوهم وسقط على جانبه مع الدراجة.
ويف وقت الحق، ذكرت إدارة الرئيس األمريكي أن كل شيء على 

ما يرام معه ومل تكن هناك حاجة ملساعدة األطباء.

ماذا عّدل بايدن على دراجته كي ال 
يسقط عنها جمدداً ؟

مرور 96 ساعة فقط  بعد  جزائري جمددا  زواج رجل  واقعة  أثارت 
على وفاة زوجته جدال يف مواقع التواصل االجتماعي، حيث انقسمت 

اآلراء بني مستنكر لتصرفه ومؤيد له.
وحدثت الواقعة يف حمافظة البليدة بوسط البالد، حيث انتظر رجل 
جزائري مرور 4 أيام على وفاة زوجته، ليعقد قرانه على خليفتها 

يف اليوم اخلامس، قائال »انتظرت مبا فيه الكفاية«.
لتتحول يف  باآلالف  التعليقات  وأثار ذلك تفاعال كبريا، وانهمرت 
النهاية إىل حرب بني اجلنسني، رغم أن هناك من اإلناث من أعطاه 

احلق يف ذلك.
واعترب البعض، خصوصا من النساء، بأن ما قام به الزوج »أكد بأن 
الوفاء مسة خاصة باملرأة« وأن »الرجل ال يؤمتن«، و«ال ميكنه أن 

يعيش بدون امرأة«، وأن »ال حمل للوفاء من إعرابه«.
وهناك من قال إنه من حقه لكن »كان عليه االنتظار على األقل بعد 
أن متر سنة على رحيل زوجته األوىل«، ومن اعترب بأن خطوة الزوج 
حياتهن  يف  نساء  بأربع  الزواج  له  حلل  »الشرع  وبأن  »طبيعية« 
فكيف يف مماتهن«، وآخرون دعوا إىل مراعاة ظروفه »إن كان له 

أطفال حيتاجون إىل رعاية امرأة وإىل جو عائلي«.

»انتظرت مبا فيه الكفاية«..
جزائري يثري جدال بزواجه جمددا 

بعد 4 أيام من وفاة زوجته!

روبوت يساعد األفاعي على »املشي«... 
فيديو حيصد ماليني املشاهدات

من  األفاعي  ميكن  األرجل،  رباعي  غريبا  روبوتا  خمرتع  إبتكر 
»املشي«.

لوس  مدينة  يف  مقيم  مهندس  وهو  بان،  ألني  املخرتع،  وصمم 
أجنلوس األمريكية، اخرتاعه من أنبوب طويل و4 أرجل بالستيكية، 

متصلة بلوحة حتكم، وفقا لصحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
ونشر ألني بان عرب قناته على منصة »يوتيوب« فيديو الخرتاعه، 
والذي يظهر أفعى ترقد داخل األنبوب وخترج رأسها من نهايته، 

بينما يسري الروبوت بها بهدوء يف مجيع أحناء الغرفة.
وحصد فيديو بان الخرتاعه العجيب أكثر من مليوني مشاهدة، منذ 

أن نشره يوم السبت 13 أغسطس/ آب 2022.
يف  رغبته  هو  الغريب  اخرتاعه  من  اهلدف  أن  بان  ألني  وأوضح 
على  حتتوي  منها  البعض  أن  موضحا  األفاعي«،  أرجل  »إعادة 

عظام أرجل صغرية داخل أجسادها.
أرجل  لألفاعي  كان  عام،  مليون   150 حوالي  منذ  أنه  إىل  وأشار 
إىل طفرة  يرجع  ذلك  أن  وُيعتقد  لتفقدها،  تطورت  لكنها  مرئية، 

جينية.
واستوحى ألني بان شكل الروبوت من السقنقور الغربي ذي األصابع 

الثالثة، وهو نوع من السحالي بأربعة أرجل صغرية.

تداولت وسائل إعالم ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر 
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على وجهه خالل تأدية عملها.

وظهرت املراسلة وسط جمموعة أشخاص يف الشارع يف أثناء تقديم 
تقرير تلفزيوني، إال أن مراهقا كان يقف إىل جوارها مد يده أمام 

الكامريا أثناء حتدث املراسلة.
حاول أحد أفراد طاقم العمل إبعاد يد املراهق من أمام الكامريا إال 
أن تصرف املراهق أثار غضب املراسلة اليت بادرته بصفعة قوية 

ومباغته على وجهه مبجرد أن أنهت حديثها للكامريا.

مراسلة باكستانية تصفع مراهقا 
على اهلواء

سيدة هندية تصفع سائق »توك 
توك« 17 مرة بسبب حادث بسيط

ألقت الشرطة اهلندية القبض على سيدة قامت باالعتداء على سائق 
بسيط  حادث  بعد  مرة،   17 بالصفع  توك«  »توك  صغرية  مركبة 

تعرضت له سيارتها اليت اصطدمت بها مركبة السائق.
وقالت صحيفة »إنديان إكسربيس« إن الفيديو الذي انتشر على 
السائق،  على  بالصفع  اعتدت  اليت  اهلندية  للسيدة  واسع  نطاق 
رغم حماولته تربير احلادث البسيط الذي تعرضت له سيارتها، أثار 
غضبًا شديدًا بني رواد مواقع التواصل االجتماعي، نتيجة السلوك 

الوحشي للسيدة اهلندية ضد السائق البسيط.
واصطدمت مركبة السائق بسيارة السيدة، ما أحلق أضرارًا بسيطة 

بها، إال أنها قررت االنتقام منه على طريقتها اخلاصة.
وشوهدت السيدة، وفقًا للفيديو املنتشر على »تويرت«، وهي جتر 
السائق باجتاه سيارتها وتصفعه 17 مرة، كما أنها استولت على 

أموال خاصة به.

 مروحية كادت تتحطم قرب منارة
سقطت طائرة هليكوبرت كانت حتلق بالقرب من منارة La Vieille يف 

فينيستري بفرنسا.
وقع احلادث يف 6 يوليو/ متوز عندما كانت الطائرة حتاول رفع محولة 
من املنارة، ولكن بسبب عدم التوازن، فقد الطيارون السيطرة على 
املروحية وسقطت احلمولة لتصيب شخصا على األرض الذي ُنقل إىل 
أحد مستشفيات مدينة بريست. يف الوقت نفسه، متكن الطيارون 
حلسن احلظ من استعادة السيطرة قبل أن تصطدم املروحية باملياه. 
ومن املثري لالهتمام، أنه بسبب اهلبوط احلاد، مت تنشيط العوامات، 

فيما مل يتم حتديد السبب وراء احلادث.
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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
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

البقدونس هو العشب الذي كان موجودا دائما، وأحيانا علق يف 
أسنانك، وما زلت رمبا مل تهتم به كثريا، ومل حيصل على هالة 

األطعمة اخلارقة اليت نالتها خضروات مثل اللفت والسبانخ.
لكن ليس من املؤكد أنك ستستمر يف النظر إليه بهذه الطريقة 
بعد أن تكتشف كل الفوائد اليت ميكن أن جيلبه لك البقدونس، 

.healthy.walla وفق موقع
الفوائد  من  والتحقق  البقدونس  على  الضوء  تسليط  قررنا 
الصحية اليت ميكن احلصول عليها منه، واكتشفنا أن هناك الكثري 

منها:-
1. يقلل االلتهاب

االلتهاب من أكثر األعراض العامة ضررا، ألنه عامل مساهم يف 
تطور العديد من احلاالت الطبية ويضعف اجلسم.

حيتوي البقدونس على العديد من مضادات األكسدة مثل فيتامني 
والفالفونويدات  االلتهاب،  تقليل  يف  تساعد  اليت   Eو  Aو  C
اليت تقلل من خطر اإلصابة بالعديد من األمراض املزمنة مبا يف 
باركنسون  وألزهامير ومرض  الشرايني  السرطان وتصلب  ذلك 

وغريها.
2. يقوي العظام

لك  ستوفر  الواقع،  يف   ،K فيتامني  على  البقدونس  حيتوي 
كمية من حوالي عشرة سيقان احلصة اليومية املوصى بها من 

الفيتامني.
من  العظام  حيمي   K فيتامني  من  كافية  كمية  تناول  ضمان 
الكسور، ألن هذا الفيتامني مسؤول عن الربوتني املستخدم يف 

بناء العظام وجتلط الدم.
3. مينع التجاعيد ويفيد البشرة

 C بفيتامني  اجللد. فهو غين  البقدونس مظهر  تناول  يفيد  قد 
الضروري إلنتاج الكوالجني يف اجلسم، وهي املادة اليت ختلق 

بنية ومرونة اجللد وتساعد على تنعيم التجاعيد الدقيقة.
 4. يساعد على اهلضم

يساعد البقدونس على اهلضم ويقلل أيضا من يف املعدة، وذلك 
الحتوائه على مركبات طبيعية تساعد يف التخلص من الغازات 

من اجلسم.
5. ينعش النفس

شديدة  وجبة  بعد  النعناع  حلوى  أو  علكة  دون  عالقا  كنت  إذا 
فحاول  قليال،  الكريهة  الفم  رائحة  وترغب يف حتسني  النكهة 

مضغ بعض أوراق البقدونس.
البقدونس فعال جدا يف القضاء على الروائح الكريهة وخاصة 
رائحة الثوم والبصل. فقط ال تنس التحقق بعد ذلك من عدم 

وجود خضار عالقة يف أسنانك.
6. يساعد يف التهابات املسالك البولية

إذا كنت تعاني من التهابات املسالك البولية املتكررة، فحاول 
إضافة املزيد من البقدونس إىل نظامك الغذائي.

تقلصات  على  تشجع  كيميائية  مكونات  على  البقدونس  حيتوي 
عضالت األمعاء واملثانة والرحم.

7. حيافظ على الرؤية
البقدونس حيتوي على فيتامني A، والذي يعترب استهالك كمية 
الطبيعية،  والرؤية  العني  لصحة  خاص  بشكل  مهما  منه  كافية 
ومن بني أمور أخرى مشاكل جفاف العني والعمى الليلي وإعتام 

عدسة العني.
8. يقي من أمراض القلب

حيتوي البقدونس على محض الفوليك الذي يساعد على تنظيم 
هوموسيستني،  يسمى  أميين  محض  من  الطبيعية  املستويات 
وهذا مهم ألن املستويات العالية من احلمض ترتبط بزيادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

إياك واإلفراط بشرب املاء.. يسمم 
جسدك ويضرب املخ!

 2022 آب   27 Saturday 27 August 2022الـسبت 

»األخضر املظلوم«... 8 فوائد صحية مذهلة للبقدونس

على غرار فيتامني C، يعترب محض الفوليك أيضا حساسا للحرارة، 
البقدونس  تناول  املهم  من  الفائدة،  هذه  على  للحصول  لذا 

الطازج، وعدم إضافته إىل األطباق فقط.

على الرغم من أن خاليا جسم اإلنسان حتتاج إىل املاء لتعمل بشكل 
جيد، وهذه معلومة معروفة وموثقة، إال أن املشكلة تظهر عادة عند 

شرب الكثري من املاء، وهو ما يسمى بـ«اإلفراط«.
يشربها  أن  جيب  اليت  الكمية  لتحديد  واحدة  صيغة  توجد  ال  وفيما 
االنسان يوميا، إال أن التوصية الشائعة تقول إن 8 أكواب يف اليوم 

تعّد نقطة انطالق جيدة.
تسمم واضطراب املخ

ولعل األخطر ما كشفته دراسة جديدة أفادت بأن اإلفراط يف شرب 
املاء قد يصيب اجلسم بالتسمم، أو باضطراب بوظائف املخ، وفقًا ملا 

.»Diet & Weight Management« نقله موقع
وأوضحت الدراسة أن هذا حيدث عندما يكون هناك الكثري من املاء 
يف اخلاليا مبا يف ذلك خاليا الدماغ، مما يؤدي إىل تضخمها، وعندما 
تنتفخ اخلاليا يف الدماغ فإنها تسبب ضغطا يؤدي إىل أعراض أخرى 

كاالرتباك والنعاس والصداع.
ويف حال زاد هذا الضغط، فقد يتسبب يف حاالت مثل ارتفاع ضغط 
الدم، وبطء بالقلب أي اخنفاض مبعدل الضربات، وأيضا قد يتسبب 
توازن  على  احلفاظ  يساعد يف  حاسم  عنصر  وهو  الصوديوم  بنقص 
السوائل داخل وخارج اخلاليا، وعندما تنخفض مستوياته بسبب وجود 
كمية كبرية من املاء يف اجلسم، تدخل السوائل داخل اخلاليا ثم تنتفخ 
األخرية ما يعّرض اإلنسان خلطر اإلصابة بنوبات صرع أو الدخول يف 

غيبوبة أو حتى املوت.
عالمة تدل على االكتفاء

إذا كنت تشرب كمية كافية من املاء،  الطرق لتحديد ما  أما أفضل 
فهي مراقبة لون البول، فعادة ما يرتاوح من األصفر الباهت إىل لون 
الشاي بسبب مزيج من صبغة urochrome ومستوى املاء يف جسمك.

ويف حال كان البول صافيًا يف كثري من األحيان، فهذه عالمة أكيدة 
معدل  وأيضا  قصرية.  فرتة  يف  املاء  من  الكثري  تشرب  أنك  على 
استخدامك للحمام، وهي عالمة أخرى فإذا كنت تستخدم املرحاض أكثر 
من املعتاد أي أكثر من 6 لـ 8 مرات يوميًا، وكحد أقصى 10 مرات، 

فهذا يعين أن هناك خلال.
الغثيان أو القيء

عندما يكون لديك الكثري من املاء يف جسمك، حينها ال تستطيع الكلى 
إزالة السائل الزائد، فيبدأ يف التجمع مما يؤدي إىل الغثيان والقيء 

واإلسهال.
وحيدث املاء الزائد يف اجلسم أيضا الصداع، حيث يتسبب يف اخنفاض 

مستويات امللح وتضخم اخلاليا.
كما يؤدي هذا التورم إىل منو حجمها، ويضغط أولئك املوجودون يف 
الدماغ على اجلمجمة، ما يسبب صداعا نابضا وقد يؤدي إىل ضعف 

الدماغ وصعوبة التنفس.
وهناك أيضا تلون اليدين والقدمني والشفتني، ضعف العضالت اليت 

تتشنج بسهولة، والتعب.
هذه الكمية اآلمنة

يذكر أنه ال توجد حتى اآلن إرشادات أو نتائج مؤكدة بشأن كمية املياه 
اليت حيتاج جسم اإلنسان إىل شربها يوميا.

ووفق الدراسات، فإن حتدي الكمية يعتمد على مقدار ما حيتاجه كل 
جسم على حدى، حيث جيب أن تشرب النساء من سن 19 إىل 30 عاما 
حوالي 2.7 لرت من املاء يوميا، يف حني حيتاج الرجال من نفس العمر 

إىل حوالي 3.7 لرت.
الرياضيني  خاصة  للجميع،  معيارًا  ليست  العطش  مستويات  أن  كما 

وكبار السن والنساء احلوامل.
ومن املهم أيضًا معرفة املاء أمر حيوي لوظيفة اخللية وحياتها، لذلك 
فإن جسمك سوف ينبهك عندما حيتاج إىل املزيد، مع التحذير على أن 
اإلفراط قد يؤدي إىل نتائج قد تسبب املوت، لذلك فـ8 أكواب يوميًا 

معيار جيد وكمية آمنة.

التخلي عن بعض املواد الغذائية يعزز 
منظومة املناعة

املواد  الروسية،  التغذية  خبرية  إيغناتيكوفا،  يلينا  الدكتورة  حددت 
الغذائية اليت يساعد التخلي عن تناوهلا، على تعزيز منظومة املناعة.

اإلفراط  أن  إىل  »سبوتنيك«،  راديو  مع  مقابلة  يف  اخلبرية  وتشري 
بتناول احللويات واملشروبات الكحولية يضعف منظومة مناعة اجلسم. 
لذلك تنصح باستبعاد هذه املواد من النظام الغذائي يف فرتة ازدياد 
اإلصابات مبرض »كوفيد19-«، ألن التخلي عنها يعزز منظومة مناعة 

اجلسم.
وتقول، »عند اإلفراط بتناول احللوى أو البسكويت أو الكعك أو شرب 
املياه الغازية احملالة، ثالث مرات يف اليوم أو أكثر، سيلحق الضرر 
سيقلل  املواد  هذه  إىل  املضاف  السكر  ألن  اجلسم.  مناعة  مبنظومة 
من نشاط خاليا منظومة املناعة خالل 2-3 ساعات بعد تناوهلا. أي أن 

اجلسم يفقد املقاومة للعدوى الفريوسية«.
عملية  اضطراب  من  يعاني  ومن  السكري  مرضى  وينتمي  وتضيف، 
التمثيل الغذائي للكربوهيدرات إىل الفئة األكثر عرضة لإلصابة مبرض 
»كوفيد19-«. لذلك تنصح باستبعاد هذه املواد من النظام الغذائي 

يف فرتة ازدياد اإلصابات بهذا املرض.
وتشري، إىل أن املشروبات الكحولية تساهم أيضا يف إضعاف خاليا 

منظومة مناعة اجلسم.
من  وهناك  املناعة.  منظومة  خاليا  نشاط  الكحول  »خيفض  وتقول، 
يعتقد أن 50 غراما من الكحول يعقم كل شيء داخل اجلسم. بيد أن 

هذا اعتقاد خاطئ. ألن الكحول يلحق الضرر باجلسم فقط«.
الكحول. لذلك من أجل تعزيز  آمنة من  وتضيف، ليست هناك جرعة 

منظومة املناعة من األفضل االمتناع نهائيا عن شرب الكحول.
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Scott Morrison’s conduct 
could be the subject of a 
major review as the Prime 
Minister flags he intends 
to release legal advice 
publically.
The Prime Minister will be 
briefed on the advice from 
Solicitor-General Stephen 
Donoghue on Monday af-
ternoon. 
It will then go to cabinet 
before being released 
publicly later on Tuesday. 
“I intend to release that 
advice so that people can 
see it and be transparent 
about it,” Mr Albanese 
said.
Over a period of two 
years, Mr Morrison se-
cretly appointed himself 
as the joint minister in the 
health, finance, treasury, 
home affairs, industry, 
science, energy and re-
sources portfolios. 
The Prime Minister told 
reporters in Sydney there 
had not been a suggestion 
his predecessor acted il-
legally. 
“There have been ques-
tions raised about how 
this could occur, how it 
fits in with the conven-
tions and the normal ac-

countability mechanisms 
and checks and balances 
that are there in our par-
liamentary democracy,” 
Mr Albanese said. 
On if he will order a review 
into the conduct, Mr Alba-
nese said he was consid-
ering it. 
“I will await and consider 
the advice properly … But 
I would have thought that 
Australians are concerned 
that this could ever oc-
cur,” the Prime Minister 
said. 
 “There is a basic fun-
damental weakness in 
checks and balances if no 
one knows who the minis-
ter is. How, then, can they 
be held to account for de-
cisions which are made?
“That is why there is a 
need in a parliamentary 
democracy, and in our 
Westminster system of 
cabinet government, for 
cabinet to be aware, let 
alone the Australian peo-
ple to be aware of who is 
responsible for what at 
any particular time.”
But any review into the 
saga should also consid-
er the role of the Gover-
nor-General David Hurley 

and the public service, the 
Greens have said. 
Mr Albanese has repeat-
edly defended the Gover-
nor-General who signed 
off on the secret power 
grab. 
In a statement last week, a 
spokesperson for General 
Hurley said he had “no 
reason” to think Mr Morri-
son would not have made 
the appointments public.
But Greens senator David 
Shoebridge said his ex-
planation didn’t pass the 
pub test given three of the 
appointments were made 
a year after the first two, 
which had not been made 
public. 
“If on the first occasion 
he had seen there had not 
been any communication 
about the secret ministry, 
well maybe that‘s accept-
able,“ he told the ABC.
“But what about the sec-
ond? The third? The 
fourth and the fifth?”
It comes as the Coalition 
flagged it would act “prag-
matically” on attempts to 
close the loophole that al-
lowed Mr Morrison to ap-
point himself to the port-
folios in secret.

Legal advice on Scott Morrison’s se-
cret jobs imminent
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Anthony Albanese will release the legal advice on Tuesday. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Mr Morrison said he only used his “reserve” powers on one occasion. Picture: Gaye Gerard / NCA Newswire

Australian Federal Police 
have seized the largest 
shipment of a deadly il-
licit drug in the nation’s 
history before it hit the 
streets. 
Australian Federal Police 
(AFP) reveal they pulled 
off the largest seizure of 
opioid fentanyl last year 
after it was smuggled in-
side a piece of machinery 
that arrived at the Port of 
Melbourne.
AFP Acting Commander 
Anthony Hall told a press 
conference on Monday 
that officers stopped five 
million potentially lethal 
doses of fentanyl from 
hitting the streets.
Fentanyl is a fast-acting 
opioid that is highly ad-
dictive and acts on the 
same receptors in the 
body as heroin.
Australian Border Force 
(ABF) Commander James 
Watson said officers 
found 11 kilograms of 
pure fentanyl and 30kg of 
methamphetamine, with a 
street value of $27m.
Paramedics were report-
edly on hand during the 

two-week extraction op-
eration due to the pos-
sible exposure risk and 
AFP officers wore protec-
tive biohazard suits.
The drugs were hidden in-
side an industrial wooden 
lathe — machinery used 
for wood or metal work-
ing.
The lathe was sent to a 
ABF container examina-
tion facility where it was 
X-rayed and found to 
have a large amount of 
‘inorganic material’ in-
side. 
When officers drilled into 
the machine they found 
a light-brown substance 
that when tested came 
back positive for fenta-
nyl.
The AFP said the bust 
prevented more than five 
million potentially lethal 
doses of fentanyl from 
being sold in Australia.
“We were absolutely 
shocked by the size of 
the detection and the au-
dacity of the attempted 
importation,” Command-
er Watson said.
“I’d describe it as a total 

act of bastardry, quite 
frankly. The impact of 
this on our community, 
had it reached the streets 
… it doesn’t bear thinking 
about.”
The shipment arrived in 
Melbourne on December 
2021, but officers only 
inspected the container 
in February this year.
A joint investigation in-
volving AFP, ABF and the 
Department of Home Af-
fairs is seeking witnesses 
to come forward with any 
information relating to 
the importation. 
It is highly unusual to 
find the drug in Austra-
lia, which has only ever 
recorded less than 30g of 
fentanyl illegally imported 
to its shores.
So much so that officers 
were not able to estimate 
the street value of the 
bust.
“So to have a detection 
of 11kg pure is just quite 
frankly extraordinary,” 
ABF Commander James 
Watson said.
The drug is used by 
medical professional but 
recent reports suggest 
it has been added to her-
oin and cocaine sales in 
countries like the US. 
A dose of fentanyl can be 
fatal at just 28mg. 
“People who use illicit 
drugs can never be cer-
tain of what they are in-
gesting and this seizure 
highlights the potentially 
lethal game of Russian 
roulette that they play,” 
Commander Hall said.

Australian Federal Police bust larg-
est shipment of fentanyl on record

The largest seizure of fentanyl on Australian shores. Picture: AFP

The illicit drug had to be handled with care during its extraction from the machinery. Picture: AFP via NCA NewsWire
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Dozens of customers have 
been left out of pocket af-
ter a Melbourne business 
went under, only discover-
ing something was wrong 
when phones were dis-
connected.
A Melbourne company 
has collapsed owing $1.95 
million to 140 creditors, 
with the director of the 
business “overwhelmed” 
by its failure, according to 
the liquidator.
The business, Blinds City, 
described itself as Austra-
lia’s leading online store 
for customised and pre-
made DIY window blinds, 
shutters and other window 
furnishings. 
But its demise has im-
pacted 75 customers, 
who are collectively owed 
$142,000 after paying a 
deposit and not receiving 
their goods, the liquidator 
told news.com.au.
Eddie Muscat of Mayfields 
Business Advisors was 

appointed as the liquida-
tor on August 1.
The company’s failure 
has also hit 12 employees 
who are owed outstanding 
entitlements, Mr Muscat 
said.
He is still gathering evi-
dence to determine what 
went wrong with the com-
pany, he added.
“The director has been 
overwhelmed by the fail-
ure and has not yet pro-
vided statutory required 
information sought from 
him,” he told news.com.
au. 
“On August 19 we negoti-
ated a settlement with the 
landlord, which will enable 
the liquidator to recover 
the books and records 
from the premises, and 
deal with the customers 
whose stock is on site. 
“The liquidator will be 
seeking assistance from 
ASIC (the Australian Se-
curities and Investments 
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Melbourne company collapses owing $1.9 
million with 75 customers impacted

NSW Premier Dominic 
Perrottet has refused to 
declare confidence in the 
state’s agent-general in 
London while he awaits a 
review of expenses linked 
to the lucrative role.
Following the production 
of further government 
documents – which raise 
questions about Stephen 
Cartwright’s appointment 
to the overseas post – the 
premier said he relied on 
advice that it had been a 
public service decision 
signed off by cabinet.
The comments came after 
this masthead revealed 
Cartwright was outper-
formed by other candi-
dates for the state’s trade 
commissioner roles, in-
cluding former NSW dep-
uty premier John Barilaro. 
That’s according to the 
metrics put in place by an 
independent recruitment 
firm.
“That’s not the advice I’ve 
received,” the premier said 
during a press conference 
earlier today. “The advice 
I’ve received is that it was 
a process that was run by 
the public service and ap-

proved by the cabinet.”
Asked repeatedly if he re-
tained confidence in Cart-
wright, Perrottet said he 
was awaiting advice from 
a review by Trade Minis-
ter Alister Henskens into 
Cartwright’s expenses.
The premier asked for the 
review after documents 
revealed the agent-gen-
eral’s expenses between 
September 2021 and June 
2022 totalled $113,648, 
including accommoda-
tion and “miscellaneous” 
expenses like newspaper 
subscriptions and travel.
“Well, there are obvious-
ly matters at the moment 
that the minister for trade 
is looking at it in respect 
of expenses and I expect 
the highest standards 
when it comes to the 
public service,” Perrottet 
said.
Scrutiny of the agent-
general was triggered 
amid the growing con-
troversy into the appoint-
ment of Barilaro to a New 
York trade role. As regu-
lar readers will know, the 
former politician walked 
away from that position.

NSW premier grilled 
over state’s top Lon-
don representative

NSW Premier Dominic Perrottet speaking to the media earlier today. 
CREDIT:OSCAR COLMAN

Commission) if the direc-
tor remains unwilling or 
unable to assist.”
A number of customers 
have left comments on a 
review site claiming they 
are thousands of dollars 
out of pocket.
Others claimed they had 
waited weeks for blinds 
to be installed only to dis-
cover later that the com-
pany’s phones had been 
disconnected.
‘Massive rise’ in com-
pany collapses
It’s no secret there has 
been a “massive rise” in 
Australian companies col-
lapsing but recent findings 
showed they have sky-
rocketed by a whopping 
50 per cent since April.
The construction sector 
has been plagued by doz-
ens of companies folding 
this year caused by a per-
fect storm of supply chain 
disruptions, skilled labour 
shortages, skyrocketing 

Eddie Muscat of Mayfields Business Advisors was appointed as the liquidator. Picture: LinkedIn

costs of materials and 
logistics, and extreme 
weather events.
Tech companies in par-
ticular are also struggling 
in Australia with inves-
tors spooked by dramatic 
plunges in valuations 
making funding harder to 
find.
The latest tech outfit to 
be impacted was a Mel-
bourne-based e-sports 
company called Order, 
which raised $5.3 million 
in funding last year, but 
collapsed last week with 
liquidators seeking to sell 
the business urgently.
Then there was an Aus-
tralian tech company 
called Metigy, which left 
staff “shell-shocked” by 
its sudden collapse ear-
lier this month, after it 
planned to raise money 
with a valuation of $1 bil-
lion.
Last month, Australia’s 
first ever neobank found-
ed in 2017, Volt Bank, 
went under with 140 staff 
losing their jobs, while 
6000 customers were told 
to urgently withdraw their 
funds.
From delivery start-ups to 
influencer brands
Other failed businesses 
include grocery delivery 
service Send, which went 
into liquidation at the end 
of May, after the company 
spent $11 million in eight 
months to stay afloat.
A Victorian food delivery 
company that styled itself 
as a rival to UberEats and 
Deliveroo also collapsed 
in July as it became un-
profitable, despite mak-
ing more than $6 million 
worth of deliveries since it 
launched in 2017 and had 
18,000 customers.
There was also a popular 
Australian e-commerce 
eyewear brand called 
Soda Shades, which col-
lapsed owing $2.3 million 
due to tough market con-
ditions brought about by 
the Covid-19 pandemic.
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Sydneysiders have been 
left fuming after their 
morning commute was 
disrupted by train strikes 
once again.
Commuters are venting 
online as ongoing rail 
strikes cause widespread 
train delays and lock up 
the city’s transport net-
work on Tuesday.
A heavily reduced time-
table is set to run on four 
busy Sydney train lines 
throughout the day, as 
another week of disrup-
tion begins on NSW rail 
network.
There will be no train 
services operating on 
the T5 Cumberland line 
between Richmond and 
Leppington.
Commuters on the T5 line 
are advised to change at 
Granville to complete 
their journey.
While the T1 North Shore 
and Western, T7 Olym-
pic Park and T9 Northern 
lines will run to a heavily 
reduced timetable. 
Commuters have started 
venting their outrage 
on social media as their 

Chaos on transport network as rail work-
ers enter third week of strike
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morning commute is 
thrown into chaos. 
“They’re losing all sem-
blance of public support. 
So many front line work-
ers have to travel into 
the city and they’re being 
absolutely smashed with 
this bulls**t,” another 
wrote.
“Sydney trains on their 
bulls**t again!,” said a 
third user.
Major roads are now suf-
fering under the weight 
of regular train travellers 
heeding travel advice and 
avoiding the rail network.
The Warringah Freeway 
is piling up, with com-
muter traffic heading 
northbound just before 
9am. 
On Thursday, trains on 
all suburban lines will 
run to an amended time-
table, with a major reduc-
tion to services during 
peak periods.
“Unfortunately, com-
muters will experience 
longer journey times, 
less frequent services, 
and changes to stopping 
patterns due to this in-

dustrial action,” Sydney 
Trains chief executive 
Matt Longland said.
Commuters are advised 
to consider alternative 
travel options including 
the city’s bus network.
The industrial action is 
also expected to have 
flow-on effects on in-
tercity and regional ser-
vices, with delays and 
cancellations impacting 
many TrainLink services.
 “We are working closely 
with the Rail, Tram, and 
Bus Union to put an end 
to the daily delays and 
cancellations on the 
train network and mini-
mise the ongoing impact 
to our customers,” Mr 
Longland said.
“We want to maintain 
frequent services across 
the network for essential 
workers, schoolchildren 
and other commuters 
who really need to use 
the network.”
Commuters are remind-
ed to tap on and off at 
Opal readers for every 
part of their journey de-
spite ticket gates being 
left open.
Mr Longland said the 
NSW government was 
continuing negotiations 
with unions to prog-
ress to a new enterprise 
agreement and end dis-
ruptions for commuters. 
“We thank our commut-
ers for their patience and 
apologise for any incon-
venience caused,” Mr 
Longland said.

Heavy traffic is seen heading towards the Harbour Bridge. Picture: Gaye 

Gerard / NCA NewsWire

There will be no train services operating on the T5 Cumberland line between Richmond and Leppington. Pic-
ture: Gaye Gerard / NCA NewsWire

The NSW Government 
will invest $25 million in 
a ground-breaking female 
sport facility program that 
aims to get more women 
and girls playing sport.
NSW Treasurer Matt Kean 
said the Community Fe-
male Friendly Sport Facili-
ties and Lighting Upgrade 
Grants Program will see 
community sports facilities 
across NSW transformed 
into safer and more inclu-
sive venues for females.
“This program will deliver 
female-friendly change 
rooms, amenities and light-
ing upgrades at grounds 
across the state to enable 
more women and girls to 
get involved in sport,” Mr 
Kean said.
“This is really important to 
us – that’s why the NSW 
Government committed 
$16.5 billion in the Budget 
over 10 years to support-
ing opportunities for wom-
en and children.”
Minister for Women Bron-
nie Taylor said the pro-
gram was a game changer 
for women’s sport in NSW.
“Women’s sport is going 
from strength to strength 
across our state and this 
program will provide safer, 
more inclusive community 
sports facilities that our fe-
male athletes need and de-
serve,” Mrs Taylor said.
“I am proud to be part of a 
government that is remov-

ing barriers and inspiring 
more women and young 
girls to get involved in 
sport.”
Minister for Sport Alister 
Henskens said women’s 
sport is growing in popu-
larity and this investment 
in community infrastruc-
ture and facilities will ac-
celerate the number of 
girls and women playing 
sport.
“The recent Common-
wealth Games highlighted 
the depth of talent in wom-
en’s sport. The upcoming 
FIBA Women’s Basketball 
World Cup will see Syd-
ney host the world’s best 
players in September and 
inspire the next genera-
tion of female athletes,” Mr 
Henskens said.
“By investing in our sport 
communities to help boost 
female participation, we 
will ensure any young girl 
or woman who wants to 
lace up a boot, pick up a 
ball or run around a track, 
will do so in a supportive 
environment.”
The Community Female 
Friendly Sport Facilities 
and Lighting Upgrades 
Grant Program will open in 
late 2022. Government and 
sporting organisations can 
register their interest in the 
program at: https://comms.
sport.nsw.gov.au/female-
friendly-sport-facilities-
and-lighting-upgrades-ryi

UPGRADES TO SPORTS GROUNDS DE-
LIVER FEMALE-FRIENDLY FACILITIES

Deputy prime minis-
ter Richard Marles says 
Scott Morrison must face 
“severe” political conse-
quences over the secret 
ministries saga, signalling 
the government will pur-
sue the issue even if the 
solicitor-general clears the 
former prime minister of il-
legal conduct.
The cabinet will meet on 
Tuesday morning to dis-
cuss solicitor-general Ste-
phen Donaghue’s advice 
regarding Morrison’s ap-
pointment to the five ad-
ditional portfolios before 
it is released publicly later 
today.
Marles said Morrison had 
treated the Australian peo-
ple and the cabinet pro-
cess with contempt, and 
indicated the government 
would act to close the 
“loopholes” to ensure that 
the clandestine appoint-
ments could never happen 
again.
“That’s really at the heart 
of the Westminster sys-
tem and for somebody who 
has so completely flouted 
really our own system of 
government, there’s got to 
be some political conse-
quence,” Marles told ABC 
Radio National on Tues-
day.
He stopped short on call-
ing on Morrison to resign 
from Parliament, but said: 
“I think the consequences 
have to be severe.”
Constitutional lawyers are 
in broad agreement that 
Donaghue is likely to have 
concluded that Morrison 
did not act illegally by se-
cretly appointing himself 
to administer the health, 
finance, home affairs, trea-
sury, and industry, science, 
energy and resources port-
folios in 2020 and 2021.
Morrison has sought to 
justify his actions as being 
lawful and in the national 
interest, invoking the un-
precedented nature of the 
pandemic as the reason he 
needed to acquire “emer-
gency powers” of other 
ministers and not wanting 
to alarm his colleagues or 
the public as the reason for 

keeping his actions secret.
Legal experts have called 
for law changes to ensure 
that all ministerial appoint-
ments are made public and 
backed a parliamentary 
inquiry into the Morrison 
ministries saga.
Marles said he would not 
preempt the solicitor-gen-
eral’s report but indicated 
the government would pur-
sue legislative change, say-
ing “we need to be closing 
those loopholes”.
Morrison is facing a pos-
sible censure motion over 
the issue, with the Greens 
urging Speaker Milton Dick 
to refer the former prime 
minister’s actions to the 

House of Representatives 
privileges committee for 
investigation.
Marles would not be drawn 
on what form an inquiry 
into the matter would take 
or how broad it would be, 
but made clear the govern-
ment held Morrison in its 
sights.
“We need to understand 
what happened here and 
it’s hard to walk down 
that path without first un-
derstanding exactly what 
Scott Morrison did, and 
how he exercised that pow-
er. That’s where our focus 
is at so that we can make 
sure that this never hap-
pens again.”

‘Consequences have to be severe’: Labor 
homes in on Morrison over secret ministries
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East Hills electorate coun-
cils and not-for-profit or-
ganisations are encour-
aged to apply for  a share of 
$600,000 to run programs 
aimed at reducing social 
isolation among seniors. 
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said these 
grants can provide a social 
lifeline  for seniors who 
live alone. 
“No one likes to be alone 
or feel disconnected from 
their community, especial-
ly not our  seniors,” Wendy 
Lindsay. 
“This funding is about help-
ing foster environments 
where people can come 
together, meet  new people 

and enjoy themselves in 
their local community. Af-
ter recently hosting a  Se-
niors Morning Tea event, 
I was able to speak with 
seniors about the things 
that matter  to them. Many 
seniors spoke to me about 
the importance of staying 
connected with one  an-
other and being a part of 
different groups.” 
There are three funding 
categories. One for new 
innovative projects, one 
specifically for  local coun-
cils and one for existing 
or established projects for 
seniors. 
“There are grants up to the 
value of $50,000, $30,000, 

REDUCING SOCIAL ISOLATION GRANTS NOW OPEN 

Recreational fishers in 
NSW will band together 
once again on ‘Gone Fish-
ing Day’ for activities and 
fishing workshops that 
aim to connect the one 
million fishers state-wide 
and reel in keen, new fish-
ers to the hobby. 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay is 
encouraging fishing clubs 
and  organisations in the 
East Hills electorate to 
host their own Gone Fish-
ing Day event with the 
help of funding grants of 
up to $2,000. 
Wendy Lindsay said the 
series of events offer 
something for everyone, 
from workshops that 
teach beginners how to 
hook a fish to activities 
that help veteran  fresh-
water anglers sharpen 
their skills. 
“Mark 9 October in your 
calendar; Gone Fishing 
Day is on again,” Wendy 
Lindsay said.  

“The grants can be used 
to purchase fishing gear, 
bait, food and drinks or 
hire  equipment to assist 
in holding an event for 
Gone Fishing Day.’ 
“Gone Fishing Day pack-
ages are also up for grabs 
as part of the grants which 
will put rods, reels, bags 
and giveaways into the 
hands of our local fishing 
clubs. 
“The Department of Pri-
mary Industries will also 
be hosting free communi-
ty fishing  events through-
out NSW, to encourage 
everyone to wet a line.” 
NSW Minister for Agri-
culture, Dugald Saunders 
said Gone Fishing Day is 
back by  popular demand. 
“Every year, fishers young 
and old, get involved, and 
I’m looking forward to see-
ing our  fishers in the East 
Hills electorate turn out to 
make the 2022 Gone Fish-
ing Day the  biggest and 
best one yet,” the Minister 

REELING IN NSW RECREATIONAL FISH-
ERS WITH LOCAL  CLUB GRANTS 

said.  
“Application forms and 
grant funding guide-
lines are now on the DPI 
website, so if your  local 
fishing club wants to get 
involved, then get your 
submission in now.” 
The NSW recreational 
fishing industry and its 
one million anglers pump 
$3.4 billion  into the econ-
omy each year.
Grant applications are 
open until Tuesday 6 Sep-
tember 2022. Application 
forms and  grant funding 
guidelines are available at  
www.dpi.nsw.gov.au/fish-
ing/recreational/resourc-
es/go-fishing-nsw  
Gone Fishing Day is a na-
tional initiative organised 
by the Australian Recre-
ational  Fishing Founda-
tion, with activities in NSW 
supported by the Recre-
ational Fishing Trust and 
DPI. 
MEDIA: Stephanie Le Bas 
| 9772 2774

and $20,000 under round 
three of  the program,” 
Wendy Lindsay said. 
“Across NSW, there were 
50 projects in the previous 
two rounds that success-
fully  promoted social in-
clusion, reduced seniors’ 
isolation and loneliness, 
and provided  meaningful 
opportunities to help older 
people connect with each 
other.” 
Round three will have 
three funding categories 
to deliver a more flexible 
program. The  categories 
include:  
• Category 1: $30,000 
grants for known or exist-
ing projects.  
• Category 2: $50,000 
grants for projects or part-
nerships run by local coun-
cil. • Category 3: $20,000 
grants for new or innova-
tive projects. 
Applications are open un-
til 11.59pm on Monday 
19 September. For more 
information  and to apply, 
please visit, www.facs.nsw.
gov.au/seniorsgrants. 
MEDIA: Stephanie Le Bas | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP, with Dianne Sloan and Rita Ettridge

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

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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The building giant has left 
a trail of creditors owed 
money including 23 em-
ployees, a real estate 
agency, law firm and even 
Google.
A collapsed development 
giant, which went under 
with around 130 unsold 
apartments in Melbourne, 
has left behind a stagger-
ing $200 million debt, ac-
cording to liquidators.
The company called Cay-
don, which was backed by 
prominent figures in Asia, 
went into administration at 
the end of July.
Despite boasting a port-
folio of $4 billion worth of 
projects at one stage, ac-
cording to the liquidator, 
the failed development 
company has now left mil-
lions in debt. 
It blamed Covid lockdowns 
and pricing factors for its 
demise and had an esti-
mated debt of $200 million 
owed to its financier OCP 
Asia and $285,000 to Mer-
cedes-Benz for a luxury 
wagon, a report to credi-
tor’s showed.
It also had an outstanding 
tax bill of about $7.5 mil-
lion and had not filed a tax 
return in 2020 or 2021, the 
report said, while 23 em-
ployees were also owed 
money including one em-
ployee who claimed they 
were out of pocket by 
$21,000.
While the developer made 
$3.7 million in pre-tax 
profit to the year to June, 
it was unable to meet im-
mediate debts and liabili-
ties outweighed its assets 
by almost three times, the 
creditor’s report revealed.
At the time of its collapse 
in July, Caydon’s manag-
ing director Joe Russo 
said it had delivered 3000 
apartments, hotels and of-
fices since it started but 
it had faced a 45 per cent 
rise in building costs over 
the past year.
“Sadly, over the last few 
years, Caydon has had to 
deal with one difficult mar-
ket situation after another,” 

he said.
 “Pressure on construction 
costs resulting in builder 
insolvencies and supply 
chain interruptions, and 
now the interest rate pres-
sures and negative house 
price sentiment, has placed 
additional pressure on our 
operations.”
Claims of $15.6 million
Among Caydon’s assets 
were around 130 unsold 
apartments at its Home 
development in the afflu-
ent suburb of Alphington, 
which ranged in price from 
just under $600,000 to al-
most $700,000.
There was also “a sig-
nificant land bank in the 
Melbourne suburb of Cre-
morne where Caydon was 
developing a $1bn com-
mercial precinct at the site 
of the old Nylex silos”, ac-
cording to The Australian.
The creditor’s report out-
lined 43 unsecured credi-
tors, who were owed $15.6 
million from the failed de-
veloper.
This included $535,000 
outstanding to law firm 
King & Wood Mallesons, 
$281,000 to real estate 
agency Knight Frank Aus-
tralia, $124,000 to Delo-
itte Private and $44,000 to 
Google.
Axed projects
Other Australian develop-
ers have faced difficulties 
in recent times, axing proj-
ects and blaming skyrock-
eting construction costs 
and labour shortages.
Perth developer Sirona Ur-
ban killed off a $165 million 
luxury tower, where more 
than 50 per cent of apart-
ments had been bought off 
the plan, which was set to 
one of the tallest apartment 
buildings in the state.
Sirona Urban owner Mat-
thew McNeilly said in July 
construction costs had 
risen by 30 per cent in the 
past 10 months, while a 
shortage of tradies were 
also causing problems.
In the same month, Mel-
bourne developer Central 
Equity abandoned plans to 

Australian developer Caydon collapsed 
owing more than $200m

build a $500 million apart-
ment tower on the Gold 
Coast blaming the crisis in 
the building industry and 
surging construction costs 
for making the project un-
profitable.
Earlier this month, a $180 
million development in 
Brisbane which was set 
to deliver 250 homes, was 
shelved by developer Ce-
dar Woods, blaming rising 
costs, labour shortages, 
significant rainfall events 
in Queensland and extend-
ed construction timelines.
One homeowner described 
the development compa-
ny’s decision as an “ab-
solute joke” claiming that 
it would leave his family 
financially “screwed”.
Construction crisis
It comes as the construc-
tion industry faces a crisis 
with a spate of collapses 
this year.
The latest was Queensland 
residential builder Oracle 
Building Corporation Pty 
Ltd, which went into liqui-
dation on Wednesday leav-
ing 70 staff and 200 sup-
pliers and subcontractors 
out in the cold, as well as 
300 homes that were in the 
pipeline to be completed.
The crisis has been caused 
by a perfect storm of sup-
ply chain disruptions, 
skilled labour shortages, 
skyrocketing costs of ma-
terials and logistics, and 
extreme weather events.
Another Queensland build-
er, Besse Construction, 
collapsed only last week 
owing $1.7 million.
Earlier this year, two ma-
jor Australian construction 
companies, Gold Coast-
based Condev and indus-
try giant Probuild, went 
into liquidation.
In July, Snowdon Devel-
opments was ordered into 
liquidation by the Supreme 
Court with 52 staff mem-
bers, 550 homes and more 
than 250 creditors owed 
just under $18 million, 
although it was partially 
bought out less than 24 
hours after going bust.

Qantas CEO Alan Joyce 
has once again admitted 
fault over the testing con-
dition facing the aviation 
industry, as the airline 
makes a staggering admis-
sion.
Qantas has faced troubling 
times in the last six months 
as flights return to pre-pan-
demic levels — from staff 
shortages, increased flight 
cancellations and baggage 
mishandling.
As Qantas CEO Alan Joyce 
announced the airline’s full 
yearly results for 2022, he 
said it has been an “ex-
tremely challenging” time 
for the Group.
Mr Joyce announced Qan-
tas Group had an under-
lying loss before tax of 
almost $1.9 billion, and a 
statutory loss before tax of 
just under $1.2 billion.
“That brings our total loss-
es since the start of the 
pandemic to more than $7 
billion and takes lost rev-
enue to more than $25 bil-
lion,” he said. 
“To put that in perspective, 
on a statutory basis, Covid 
cost us more money in the 
past three years than we 
made in the five years be-
fore that.
“These figures are stag-
gering and getting through 
to the other side has obvi-
ously been tough.
“The past year has been 
challenging for everyone. 
The fact we’ve been able 
to steer through this is re-
markable.”
Third consecutive loss and 
rebound
Mr Joyce said things are 
now “improving even 
faster than we expected” 
as people are keen to get 
back to travel. 
“Twelve months ago, al-
most all of Australia’s bor-
ders were closed. Most of 
us were stuck at home. In-
ternational travel felt like a 
very distant prospect,” Mr 
Joyce said.
“Now, our flights are full, 
and we can’t bring air-
craft out of storage fast 
enough.
“The numbers we’re re-
porting today put the full 

impact of the Delta and 
Omicron lockdowns on the 
Group in stark financial 
terms. But they also show 
how quickly – and how 
strongly – the recovery is 
now happening.”
“Revenue intakes for lei-
sure travel are around 125 
per cent of pre-Covid lev-
els.
“For business travel, it’s 
90 per cent – and that’s 
despite the fact many peo-
ple are still working from 
home during the current 
Covid and flu spike.”
‘Weren’t ready for spread’
Mr Joyce addressed that 
strong travel demand “also 
brought on some difficul-
ties” for the airline.
“We knew the recovery 
was coming and we were 
ready for the restart. What 
we weren’t ready for – after 
18 months of Covid being 
suppressed – was such 
high levels of community 
transmission and the sick 
leave that followed,” he 
said.
Mr Joyce said the rebound 
in travel demand also coin-
cided with a massive labour 
shortage. 
“Of course, that shortage 
has been more acute in avi-
ation because of how many 
people left the industry 
during two very uncertain 
years,” he said.
“It’s the same story at air-
lines and airports around 
the world.
“All of this resulted in well-
publicised problems: long 
queues, delayed flights and 
misplaced bags.”
He explained it was “in-
credibly tough” for staff 
and “deeply frustrating” for 
passengers.
“It simply wasn’t good 
enough, and for that, we 
have apologised,” he said.
On Sunday, Mr Joyce apol-
ogised to customers for the 
inconvenience caused by 
the airline’s unideal service 
— issuing frequent flyer 
members with a $50 “apol-
ogy voucher”. 
“We know the return to fly-
ing hasn’t gone smoothly. 
Over the past few months 
too many of you have had 

flights delayed, flights can-
celled or bags misplaced,” 
Mr Joyce said in a video on 
Sunday.
“There are good reasons 
why, but when it comes to 
what you expect from Qan-
tas, it’s not good enough.”
Flight cancellation and bag-
gage mishandling prob-
lems
While the airline has rehired 
close to 2000 staff after 
letting about 1700 ground 
handlers go during the 
pandemic, it has struggled 
to stay on top of baggage, 
flight delays and cancella-
tions.
Staffing shortages due to 
Covid-19 and flu cases cre-
ated challenges for the air-
line, leading to a request 
from the airline to ask se-
nior executives and manag-
ers to step down from their 
usual roles to assist ground 
staff. 
“Since April, we’ve hired 
more than 1,500 people 
and will add more in the 
next few months,” Mr Joyce 
said on Thursday.
“Our partners – including 
ground handlers and air-
ports – are recruiting as 
well.”
He said Qantas’ mishandled 
bag rate reached 11 in ev-
ery one thousand in July 
but it’s now down to six in 
one thousand.
 “That’s almost back to pre-
Covid levels and will be at 
pre-Covid levels in Septem-
ber.”
He added that cancellations 
reached 7.5 per cent in July 
but fell below 5 per cent in 
August and will be back to 
pre-Covid levels in Septem-
ber.
“On time performance was 
52 per cent and is now 66 
per cent. That’s still not 
good enough and we expect 
it in the mid-70s, or higher, 
in September – on its way 
back to pre-Covid levels of 
80.”
He said this depends on 
factors “out of our control”.
“Like extreme weather 
events or air traffic control 
– but the operation will be 
a lot more robust overall,” 
he said.

Qantas CEO Alan Joyce announces full 
yearly results for 2022
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