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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حول  املبعثرة  األخبار 
احلدود  ترسيم  مفاوضات 
بني لبنان وكيان االحتالل 
تعكس وجود عدة مسارات 
احلقيقة  هذه  للتفاوض. 
خافية  تعد  مل  املعلنة  غري 
لبنان  يف  املعنيني  على 
وحتى  وأمريكا،  وإسرائيل 
يف  العاملة  الشركات  عن 
هذا احلقل والدول الراعية 

هلا. 
اليومني  يف  البارز  لكن 
الوسيط  أن  املاضيني 
عاموس  األمريكي 
يتوىل  الذي  هوكشتني 
حصرًا التفاوض عن اجلانب 
األمريكي أبلغ املعنيني أنه 
أرجأ عودته إىل املنطقة إىل 
املقبل،  أيلول  من  السابع 
كموعد مبدئي، ما مل يطرأ 
ظل  يف  سليب،  تطور  أي 

قبول  على  املوفد  رهان 
املطالب  بكامل  إسرائيلي 
لبنانية  وليونة  اللبنانية 
ويف  اإلخراج،  شكل  يف 
الواليات  تبذهلا  جهود  ظل 

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

»توتال« تريد ضمانات قبل العمل وهوكشتني يرجئ عودته إىل 7 أيلول
بايدن يؤكد لالبيد على أهمية إنهاء مفاوضات احلدود 
الـبحرية بني إسـرائيل ولـبنان فـي األسـابيع املـقبلة

بطلب  وأوروبا  املتحدة 
عدم  لضمان  إسرائيل  من 
ضد  عسكري  عمل  حصول 
للعدو  البحرية  املنشآت 

خالل فرتة املفاوضات.

شرف الدين: أحلى شهادة كسبتها خاليف مع ميقاتي.. اهليئات األممية ومفوضية الالجئني تضغط لعرقلة ملف النازحني السوريني

»والال«  موقع  أفاد  وفيما 
الرئيس  أن  العربي 
أّكد  بايدن  جو  األمريكي 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
هاتفي،  اتصال  يف  لبيد، 

التتمة على الصفحة 16

مفاوضات  إنهاء  أهمية 
بني  البحرية  احلدود 
يف  ولبنان  إسرائيل 
نقل  املقبلة،  األسابيع 
عن  »اكسيوس«،  موقع 
مسؤول يف البيت األبيض 
سيزور  هوكشتني  أن 
األسبوع  وإسرائيل  لبنان 
املقبل. كما نقل املسؤول 
مسؤولني  عن  األمريكي 
عملية  »أن  إسرائيليني 
صياغة اتفاق بشأن النزاع 
تبدأ  مل  لبنان  مع  البحري 

حتى اآلن«.
تزال  ال  إسرائيل  يف 
تتحكم  العسكرية  الرقابة 
بكل ما ينشر من معطيات 
تشري  فيما  تعليقات،  أو 
من  أيًا  أن  إىل  املعطيات 
األجانب  الديبلوماسيني 
بصحة  يثقون  ال  املطلعني 

ما ينشر من أجواء إجيابية. 
ظهرت  العكس،  على  بل 
املاضية  الساعات  خالل 
الشديد  احلذر  من  موجة 
إىل  تقود  أجواء  وجود  من 
توتر ورمبا إىل مواجهة بني 
لبنان والعدو، مع اتصاالت 

الشركات  جتريها  مكثفة 
العاملية للسؤال عن حقيقة 
تعرض  خشية  الوضع 

سفنها وفرقها للخطر.
»األخبار«  الزميلة  وعلمت 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وزير املهجرين عصام شرف الدين )أرشيف(

املسلحة  االشتباكات  بعد 
اليت شهدتها مدينة البصرة 
جنوب العراق، شّن القيادي 
صاحل  الصدري  التيار  يف 
حممد العراقي امللقب بوزير 

ضد  شرسًا  هجومًا  الصدر 
القوات  مطالبًا  امليليشيات 

املسلحة بضبطها.

وزير الصدر يطالب بتغيري مسؤول 
احلشد الشعيب.. وضبط فصائله
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الفرنسي،  الرئيس  أعلن 
أمس  ماكرون،  إميانويل 
إنه  اخلميس،  األول 
على  الضغط  »سيكّثف 
من  منعها  أجل  من  روسيا 
أوكرانيا،  يف  االنتصار 
كييف  دعم  مواصلة  عرب 

األصعدة،  خمتلف  يف 
اقتصاديًا  ذلك  يف  مبا 

وعسكريًا«.
السفراَء  لقائه  وخالل 
مقر  يف  الفرنسيني 
ماكرون  حّدد  الرئاسة، 

ماكرون: سندعم كييف ملنع موسكو من 
االنتصار.. وحنّذر أوروبا من االنقسام
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أعلن مدير الوكالة الدولية 
رافائيل  الذرية،  للطاقة 
األول  أمس  غروسي، 
الوكالة  بعثة  أّن  اخلميس، 
إىل حمطة زاباروجيا النووية 
وجود  إمكانية  »ستبحث 
مفتشني من الوكالة بشكل 

دائم يف احملطة«.

لقاء  خالل  غروسي،  وقال 
مع موظفي حمطة زاباروجيا 
وصلها  اليت  النووية، 
اليها أمس األول اخلميس 
»من  إّن  خاصة،  بعثة  مع 
بني مهام البعثة اليت جتري 
حاليًا،  احملطة  إىل  زيارة 
الوجود  إمكانية  مناقشة 

غروسي: سنبحث إمكانية وجود مفتشي الوكالة 
الذرية بشكل دائم يف زاباروجيا
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الدائم ملفتشي الوكالة يف 
املنشأة النووية«.

مجيعًا  »لدينا  وأضاف: 
محاية  وهو  واحد،  هدف 
نووي..  حادث  من  احملطة 
بوسعنا  ما  كل  بذل  علينا 

األمريكي  الرئيس  أكد 
األول  أمس  بايدن،  جو 
وجوب  على  اخلميس، 
تقرير  بعد  الصني  حماسبة 

إبادة  عن  املتحدة  األمم 
اإليغور يف منطقة شينجيانغ 

الصينية.

بايدن: جيب حماسبة الصني 
بعد تقرير إبادة اإليغور
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CASA DELLA PIZZA Authentic Italian

الكـبري اإلفـتتاح 
تم افتتاح مطعم

 CASA DELLA  PIZZA 
للمأكوالت االيطالية يف ضاحية 

نيوتاون..لديهم جميع أنواع البيتزا 
والباستا الشهية وجميع أصناف 

السلطة
EAT In or TAKEAWAY 

 Great Atmosphere -  Super 
Friendly Staff & Delicious Food

Add:182 King St, Newtown, Ph: 9557 6827, 9516 0502
Web: www.casadellapizza.com.au

نفتح 7 أيام يف األسبوع من 5 مساء لغاية 11 لياًل
مأكوالت شهية - نظافة تامة وخدمة ممتازة

أمس  األبيض،  البيت  أكد 
األول اخلميس، عدم ارسال 
إلقامة  أمريكية  قوات 
منطقة منزوعة السالح حول 

النووية  زابورجييا  حمطة 
شرقي  جنوبي  يف  الواقعة 

أوكرانيا.

البيت األبيض: لن نرسل قوات إىل 
حمطة زابورجييا النووية
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لـبنانيات

الوطين  »التيار  رئيس  أشار 
باسيل،  جربان  النائب  احلر«، 
إعالن  ذكرى  »اليوم  أّن  إىل 
ال  واللبنانيني  الكبري،  لبنان 
بعضهم  ألن  فيه  حيتفلون 
من  ومنهم  معناه،  على  خمتلف 
يريدونه صغرًيا وليس كبرًيا«.

وأوضح، يف تصريح عرب وسائل 
»حان  أنه  االجتماعي،  التواصل 
نظام  على  نتفق  لكي  الوقت 
أّن  معترًبا  واحد«،  لوطن  جديد 
»الغرقى حبقدهم يريدون لبنان 
يريدون  وال  بالعتمة،  يبقى  أن 
قوية،  دولة  وال  قوًيا  رئيًسا 
لتقديم  القدرة  لديهم  وليس 
مؤكًدا  للغد«،  اجيابي  شيء 
بال  كامل  مشروع  حنمل  »أننا 
سياسة  واالقتصاد، ولكننا غري 
لوحدنا«،  تنفيذه  على  قادرين 
احلقد  لتنزعوا  أنه  إىل  الفًتا 
مشروع  على  ولُنجمع«  عنكم، 

حان الوقت لكي نتفق على نظام جديد لوطن واحد

باسيل حبث مع السفري االيراني 
انعكاس مفاوضات االتفاق النووي 

على املنطقة ولبنان
خالص للبنان الكبري«.

رئيس  إستقبل  ذلك،  اىل 
التيار الوطين احلر الوزير جربان 
اجلديد  االيراني  السفري  باسيل 
يف لبنان جمتبى أماني يف زيارة 
تعارف بعد تسّلمه مهامه وكان 
االقليمية  التطورات  يف  حبث 
االتفاق  مفاوضات  انعكاس  و 
املنطقة  على  االيراني  النووي 

ولبنان.
حضر االجتماع اىل جانب  رئيس 
فاضل  منصور  نائبه  التيار 
الدولية  العالقات   ومسؤول 
يف التّيار الوطين احلر الدكتور 
الزيارة  وكانت  صادق،  طارق 
مناسبة اكد خالهلا السفري دعم 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
على  شعبًا  و  دولًة  للبنان 
الصعد السياسية واالقتصادية 
باهلبة  املتعلق  الطرح  جدد  كما 

االيرانية النفطية للبنان.
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ذكر رئيس حزب التوحيد العربي 
»التصفيات«  أّن  وئام وهاب، 
بشأن األسامي املرشحة لرئاسة 
أّن  معترًبا  بدأت،  اجلمهورية 
جديني  اثنني  امسني  »هناك 
حالًيا، هما رئيس تيار »املردة« 
اجليش  وقائد  فرجنية  سليمان 
العماد جوزاف عون«، الفًتا إىل 
أّن »أسعم جوزاف عون مرتفعة، 
وحزب اهلل ال يعارضه وال يضع 
فيتو عليه«، موضًحا »أننا نعمل 
على اقناع رئيس التيار الوطين 
باسيل  جربان  النائب  احلر 
الثلثني  له  يؤّمن  ما  بفرجنية، 
شرطًا  ليس  بينهما  واللقاء 
اجياد  األهم  بل  بينهما  لالتفاق 

وهاب: أسهم جوزاف عون لرئاسة 
اجلمهورية مرتفعة و »حزب اهلل« ال 

يعارضه وال يضع »فيتو« عليه
راٍع يضمن االتفاق«.

الـ  لقناة  حديث  يف  وذكر، 
الضغط  أّن  يف«،  تي  »ام 
بشأن  يزداد  سوف  الدولي 
يف  وطلب  اجلمهورية،  رئاسة 
حكومة  رئيس  من  آخر  سياق 
»يرتك  أّن  األعمال  تصريف 
مكاًنا للصلح مع اجلانب الدرزي 
بالعالقة  يتعلق  ما  اآلخر«، يف 
املهجرين يف  وزير  وبني  بينه 
عصام  األعمال  تصريف  حكومة 
إىل  مشرًيا  الدين،  شرف 
قراًرا  الشيعي  »الثنائي  اختاذ 
بالضغط لتشكيل حكومة، ومثة 
جتاوب من مجيع اجلهات مع هذا 

الضغط«.

املسلمني«  العلماء  »جتمع  دعا 
جملسه  اجتماع  اثر  بيان  يف 
املركزي، رئيس جملس النواب 
»للبدء  بري  نبيه  األستاذ 
الكتل  مع  اآلراء  باستمزاج 
للدعوة  مقدمة  كافة  السياسية 
النواب  جمللس  اجتماع  إىل 
النتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
أن  معتربا  الدستورية«،  املهلة 
»دولته هو األجدر لقيادة هكذا 
الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  حوار 

اليت مير بها الوطن«. 
املهلة  »انتهاء  أن  اىل  مشريا 
االنتخاب  دون  من  الدستورية 
دستوري  فراغ  البلد يف  تدخل 
بني  للصالحيات  وضياع 
قد  ما  الدستورية،  املؤسسات 
ينتج عنه حالة احتقان سياسي 
بني  طائفية  فتنة  ترتجم  قد 
اللبنانيني ندخل معها يف ما ال 

حتمد عقباه.
ودعا »فخامة رئيس اجلمهورية 
ورئيس  عون  ميشال  العماد 
ميقاتي  جنيب  املكلف  احلكومة 
وإعالن  فورًا  االجتماع  إىل 
قادرة  تكون  حكومية  تشكيلة 
على سد الفراغ الذي قد حيدثه 
عدم انتخاب رئيس للجمهورية، 
حكومة  تكون  أن  يفرض  ما 
من  بوزراء  ُتَطَعم  وطنية  وحدة 
القوى السياسية األساسية يف 
البلد كي نضمن تنفيذ القرارات 
اليت تصدر عنها وال تتذرع قوى 
يف  وجودها  بعدم  ما  سياسية 
القرارات  لتعطيل  احلكومة 
من  العادة  هي  كما  انطالقًا 
واحلزبية  الفئوية  املصاحل 
والطائفية واملذهبية الضيقة«.

يسمى  »ما  أن  التجمع  ورأى 
عاموس  األمريكي  بالوسيط 
هوكشتاين والذي هو يف واقع 
حول  النزاع  يف  طرف  األمر 
احلدود البحرية، يتقصد إضاعة 
حكومة  تضطر  ال  كي  الوقت 
تقدم  ألن  الصهيوني  العدو 
إجابات على املوقف اللبناني قد 

جتمع العلماء:انتهاء املهلة الدستورية من 
دون االنتخاب تدخل البلد يف فراغ دستوري 
وضياع للصالحيات بني املؤسسات الدستورية

الكنيست  انتخابات  تضرها يف 
»تهديد  أن  معتربا  القادمة«، 
البدء  من  سيمنعهم  املقاومة 
كاريش  حقل  من  باالستخراج 
تقين  تأجيل  عن  أعلنوا  ولذلك 
لالستخراج كي ميرروا انتخاباتهم 
موقفهم،  يعلنوا  ذلك  بعد  ثم 
هذا  يكون  أن  من  بد  ال  لذلك 
لبنان  يتخذ  كي  فرصة  الوقت 
هذه  يف  الضرورية  خطوته 
املرحلة يف تعديل املرسوم رقم 

.»)6433(
العدو  »إقدام  التجمع  واستنكر 
عدوان  تنفيذ  على  الصهيوني 
جوي على مطار حلب بعدد من 
الصواريخ وعدوان آخر استهدف 
دمشق،  قرب  الكسوة  منطقة 
املتكررة  االعتداءات  وهذه 
تفرض أن تبادر الدولة السورية 
للعدو  رادعة  إجراءات  الختاذ 
بها،  القيام  عن  الصهيوني 
وهذه اإلجراءات منحصرة برأينا 
بالقصف  القصف  على  بالرد 
اليت  الوحيدة  اللغة  هي  فهذه 

يفهمها العدو الصهيوني«.
خليل  البطل  »األسري  وحيا 
عواودة الذي انتصر على سجانه 
بإنهاء  قرار  باستصدار  وألزمه 
تشرين   2 اإلداري يف  اعتقاله 
الصمود  على  يدل  مما  األول، 
األسطوري لألسرى الفلسطينيني 
وقدرتهم بأمعائهم اخلاوية على 
املدجج  سجانهم  على  االنتصار 

بالسالح«. 
ودعا »الشعب العراقي املظلوم 
اىل نبذ اخلالفات اليت ال يستفيد 
وأن  العراق،  أعداء  سوى  منها 
يستمعوا إىل توجيهات املرجعية 
اهلل  بآية  املتمثلة  الرشيدة 
العظمى السيد علي السيستاني 
دام ظله، واعتماد احلوار سبياًل 
خُترج  تفاهمات  إىل  للوصول 
العراق من املأزق الذي مير به 
حاليًا، وبذلك يعمل على إفشال 
كل خمطط خارجي ترعاه قنوات 

الفتنة ومرتزقتها«.  

أحال مدعي عام التمييز القاضي 
املتعّلق  اإلخبار  عويدات  غسان 
الفنان  وفاة  سري  حبادث 
النائب  أمام  الراسي  جورج 
علي  القاضي  املالي  العام 
ابراهيم للتحقيق واالستماع اىل 
اليت  الدولية  الطريق  متعهدي 
متهيدا  بلبنان،  سوريا  تربط 
الختاذ القرار القانوني املناسب 
واختاذ  املسؤليات  وحتديد 

متعهدو طريق املصنع وموظفو جملس 
اإلمناء واإلعمار أمام القاضي علي ابراهيم

معطيات  وفق  بالتوقيف  القرار 
يف اإلخبار القضائي املقدم من 
احملامي أشرف املوسوي، حيث 
استند يف إخباره إىل املعطيات 
زهراء  الزميلة  أوردتها  اليت 
قناة  على  تقريرها  فردون يف 

»اجلديد«.
عويدات  القاضي  أحال  كذلك 
اإلخبار إىل موظفي جملس االمناء 
واالعمار والشركة االستشارية.

بعد تداول معلومات عن انقالب 
مركب هجرة غري شرعي كان يقّل 
اللبنانيني  الشبان  من  جمموعة 
إثر  والفلسطينيني  والسوريني 
العريضة  شاطئ  من  انطالقه 
يف عكار، كشف مصدر أمين أّن 
تعّرض  انطالقه  وبعيد  املركب 
البحرية  قبل  من  للمطاردة 

مركب هجرة غري شرعي يرتطم 
بالصخور قبالة شاطئ العريضة

اللبنانية اليت جنحت يف إعادته 
وصوله  وقبل  الشاطىء،  إىل 
من  حباجز  املركب  ارتطم 
على  الركاب  أجرب  ما  الصخور، 
العودة إىل الشاطئ عن طريق 
من  قوة  عملت  وقد  السباحة، 
توقيفهم  على  اللبناني  اجليش 

واقتيادهم للتحقيق معهم.

الوطين  الدفاع  وزير  رحب 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
جملس  بقرار  سليم  موريس 
 2650 رقم  الدولي  االمن 
القاضي بالتمديد لوالية القوة 
جنوب  يف  العاملة  الدولية 
لبنان »اليونيفيل« ملدة سنة، 
تقوم  الذي  املهم  للدور  نظرا 
احملافظة  يف  اجليش  مع  به 

على االستقرار يف املنطقة. 
يف  الدفاع،  وزير  شدد  وإذ 
يلتزم  لبنان  »أن  على  بيان، 
بكل   1701 القرار  تطبيق 
»وجوب  اىل  دعا  مندرجاته«، 
مندرجات هذا  اسرائيل  التزام 

سليم رحب بقرار جملس األمن:
التعاون القائم بني اجليش و 

»اليونيفيل« ضمانة لالستقرار
القرار ووقف خروقاتها اجلوية 

والبحرية والربية«.
وفيما دعا اجمللس يف قراره، 
االطراف اىل ضمان حرية حركة 
الوزير  أكد  »اليونيفيل«، 
الدائم  التنسيق  أن  سليم 
واجليش  اليونيفيل«  بني« 
لتفادي  »ضمانة  هو  اللبناني 
أي إشكاالت يف منطقة عمليات 

القوة الدولية«. 
اىل  سليم  الوزير  وأشار 
للجيش  الدائمة  »اجلهوزية 
للمحافظة على األمن والطمأنينة 
اللبنانية  يف اجلنوب واملناطق 

كافة«.

أعلن النائب أسامة سعد »أال مانع 
النواب  مع جمموعة  التواصل  من 
املستقلة  اجملموعات  ومع   13
الربملان«، معتربا أن  حتت سقف 
احلالي  النيابي  اجمللس  »خريطة 
عبارة عن تكتالت طائفية«. ولفت 
برنامج  ضمن  مقابلة  يف  سعد 
»تلفزيون  عرب  عبود«  وليد  »مع 
لبنان«، إىل أن »من حق النواب 
جتربتهم  خيوضوا  أن  التغيرييني 
مشريا  اخلاصة«،  السياسية  
نواب  حتالف  »مع  ليس  أنه  إىل 
الكتائب«،  حزب  مع  التغيري  
االفرتاق  نقاط  »من  أن  ومعتربا 
الكبرية مع  حزب اهلل موقفه من 

ثورة 17 تشرين«.
»املسار  أن  على  سعد  وشدد 
يتم  أن  هو  والصحيح  الطبيعي 
سريعا  مسؤولة   حكومة  تشكيل 
املتالزمة،  االنهيارات  ظل  يف 
استهتار  هو  تشكيلها  وعدم 

سعد: كل املؤشرات تقول إن ترسيم 
احلدود البحرية سيتم

أن  موضحا  اللبنانيني«،  مبصاحل 
وبري  وميقاتي  عون  »الرؤساء 
تشكيل  عدم  مسؤولية  يتحّملون 
»تعويم  أن  إىل  ولفت  حكومة«. 
من  أكثر  ليس  احلالية  احلكومة 
»حكومة  أن  معتربا  ترقيع«، 
تضييع  حكومة  ميقاتي  الرئيس 
وقت وفاشلة حبيث مل نَر إجنازات 

ورأينا انهيارات«.
اعترب  احلدود،  ترسيم  ملف  ويف 
سعد أن »كل املؤشرات تقول إن 
سيتم«،  البحرية  احلدود  ترسيم 
موضحا أن لبنان فقد مربرات شن 
اخلط  بتبّنيه  إسرائيل  على  حرب 

.»23
ميلك  ال  »لبنان  أن  على  وشدد 
خيار احلرب وحزب اهلل لن جيرنا 
إىل هذا اخليار ما مل حتصل زلة 
بلد  يف  »حنن  مضيفا:  قدم«، 
مشحر ال ميلك سياسة خارجية بل 

سياسات خارجية«.

أكد النائب سيمون ابي رميا يف 
»حكومة  أن  تلفزيوني،  حديث 
ان  تستطيع  ال  أعمال  تصريف 
تدير الفراغ الرئاسي الذي اذا ما 
وقع سندخل يف جدل دستوري 

جنهل اىل أين سيقودنا«.
وأمل يف »اال نصل اىل الفراغ 
من  انه  اعترب  لذا  الرئاسي 
انتخاب  اليوم  النواب  واجبات 

أبي رميا: حكومة تصريف أعمال ال 
تستطيع ان تدير الفراغ الرئاسي 

ضمن  للجمهورية  جديد  رئيس 
املهل الدستورية«.

إمكانية  عن  سؤال  على  وردا 
من  التيار  وزراء  انسحاب 
احلكومة احلالية اوضح ابي رميا 
احلالية  احلكومة  يف  »ليس  ان 
وزراء يلتزمون قرار التيار وإمنا 
هذه  لذا  التيار  من  مقربون 

الفرضية غري صحيحة«.

لنقابة  التنفيذي  اجمللس  قّرر 
»أوجريو«، اإلستمرار باإلضراب 
احملقة  مطالبه  اىل  للوصول 
اليه  ستؤول  ما  ضوء  على 

املفاوضات.
امس  من  سابق  وقت  ويف 
وزير  أشار  اخلميس،  األول 
تصريف  حكومة  يف  اإلتصاالت 
يف  القرم ،  جوني  األعمال 
انتهاء  بعد  مؤمتر صحفي عقده 
اجتماعه مع نقابة هيئة اوجريو، 
اىل أن »احلس الوطين يدفعين 
للتأكيد بأننا ذاهبون اىل احلل، 
واملوضوع سيأخذ وقتا ألنين ال 
بنفسي،  القرار  اختاذ  أستطيع 
املوافقات  ألخذ  وسأسعى 
على  املطلوب  إلجناز  املطلوبة 
األسبوع  مطلع  حنصل  أن  أمل 

القادم على األجوبة املرجوة«.
النقابة  »مطالب  أن  اىل  ولفت 
بتأمني  عالقة  هلا   ،4 هي 
إيرادات إضافية للموظف، أتأمل 
وال  املطالب  أغلبية  حنقق  أن 
شيئ خارج الطبيعة أو املعقول، 
تريد  مبا  للنقابة  يعود  والقرار 
أن تقوم به، لكن ال أعتقد أن 

اجمللس التنفيذي لنقابة »أوجريو« 
قّرر اإلستمرار باإلضراب

التعاطي  لكن  يفك  اإلضراب  
على  وطأة  أقل  يكون  قد  معه 

املواطن«.
أن  »جيب  أنه  القرم  واعترب 
يكون التعاطي بإجيابية من أجل 
ال  اإلضراب  وموضوع  الناس، 
أبذهلا  اليت  باجلهود  له  عالقة 
والقرار  وقت،  بأسرع  للحل 
على   التنفيذ  وسنرى  لديهم 

األرض «.
»مل  قال:  سؤال،  على  وردا 
بسعر  صريفة ،  إطالقا  نتكلم 
واألمور أبسط من ذلك، فهناك 
تنفذ  مل  اإلجراء  مرعية  قوانني 
وجيب أن تنفذ، وأنا سأساعد يف 
تنفيذها، واإلقرتاحات باألساس 
النقابة ال من  صدرت من قبل 
املكلف   احلكومة  رئيس  قبل 
معه  وتشاورت  ميقاتي ،  جنيب 
وهناك نقطة عالقة باإلقرتاحات 
وهي  قانونيتها،  من  لنتأكد 
نعاجلها  اليت  الوحيدة  النقطة 
اىل  بالوصول  متفائل  أنين  اال 
نتيجة إجيابية، ونذكر هنا أن 3 
حتتاج  ورابعة  سهلة  إقرتاحات 

اىل استشارة«.
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Dr Ahmad Alrubaie

املقيم عزيزي 
إذا كنت محظوًظا بما يكفي لتجربة مهرجان 
هذه  هي  ما  فستعرف  اللبناني،  الفيلم 

املذهلة. التجربة 

عقد  من  أكثر  منذ  صغري  كمهرجان  بدأ  ما 
بفكرة  ــه  ــرارت ش انطلقت  الــزمــان،  ــن  م
يف  املحليني  اللبنانيني  من  اثنان  ابتكرها 
من  مهرجان  أكرب  اآلن  أصبح  بانكستاون، 

اآلالف. يجذب  حيث  العالم،  نوعه يف 

بريوت«  إىل  بانكستاون  »من  حالة  حًقا  إنها 
إنشاؤه ببساطة  إنه مهرجان سينمائي تم   -
للتواصل  املجتمع  يف  للبنانيني  كطريقة 
واالحتفال  املتشابهة،  خلفياتهم  خالل  من 

الفيلم. خالل  من  بجذورهم 

بالذكرى  بفخر  املهرجان  يحتفل  العام،  هذا 
خربتي،  ــع  واق ومــن  لتأسيسه،  العاشرة 
االعجاب.  تثري  أفالما  دائمـًا  يعرضون  فإنهم 
مدى  حًقا يف  للتفكري  أيضـًا  الوقت  حان  لقد 
يتم  حيث  هــؤالء،  األفــالم  صانعي  ــة  روع
خلفية  وسط  األفالم  هذه  من  العديد  إنشاء 

املشقة. من 

اللبنانيني  دعونا ال ننسى أن صانعي األفالم 
من  البلد  عانى  يصدق.  ال  بشكل  مرنون 
وبيئية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أزمة 
ومنازلهم  أحبائهم  من  الكثري  فقد  حيث 
ذلــك،  ــع  وم عيشهم.  وســبــل  ووظائفهم 
ممتازة  أفالم  إنتاج  األفالم  صانعو  يواصل 

Mayoral Message
الذين  ألولــئــك  اليومية  الحياة  تعكس 
مواضيع  إىل  وتتطرق  لبنان  يف  يعيشون 

املحرمات. من  تعترب 
تتحدى األفالم أيضـًا تصورات لبنان وشعبه 
لرؤية  متحمس  أنــا  وتقاليده.  وثقافته 
العام،  هذا  املعروضة  األفــالم  من  العديد 
 Memory« االفتتاحية  الليلة  فيلم  وخاصة 
كندي-لبناني-فرنسي  فيلم  وهو   ،»Box
جوانا  وإخـــراج  تأليف  مــن  استثنائي، 

جريج. وخليل  هادجيتوماس 
آب/أغسطس   25 يف  املــهــرجــان  إنطلق 
مع  ـــراون  ب بــريــان  مــســرح  على  املــاضــي 
زياد  اللبناني  األفالم  صانع  خاص،  ضيف 
الحائزة  بأفالمه  زيــاد  اشتهر  الــدويــري. 
»اإلهانة«،  و  الغربية«  »بريوت  جوائز  على 
جوائز  توزيع  حفل  يف  رشح  الذي  الفيلم 
فيلم  أفضل  فئة  يف  التسعني،  األوسكار 

دولي. طويل  روائي 
والصحفي  بـــراون  بــريــان  إليه  سينضم 
التنوع  عــن  واملــدافــعــة  واملؤلفة  الشهري 
ــوف بــصــفــتــهــا مــديــرة  ــط ــت ل ــي ــطــوان أن

االفتتاح. بليلة  االحتفال  يف  لالحتفاالت، 
املهرجان  دعــم  عــلــى  أشجعكم  أن  أود 
الثقافة  عن  املزيد  ومعرفة  واالستمتاع 

الرائعة. اللبنانية 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

الرئيس عون رّحب بالتمديد لليونيفيل:
 التنسيق قائم بينها وبني اجليش ولبنان 

ملتزم تطبيق القرارات الدولية
العماد  اجلمهورية  رئيس  رحب 
ميشال عون بقرار جملس االمن 
الدولية  التمديد للقوات  الدولي 
اجلنوب)اليونيفيل(  يف  العاملة 
سنة إضافية«، معتربا »ان هذه 
اجملتمع  تصميم  تؤكد  اخلطوة 
على  احملافظة  على  الدولي 
احلدود  على  واالستقرار  االمن 

اجلنوبية«. 
»ان  اىل  عون  الرئيس  وأشار 
اجليش  بني  قائم  التنسيق 
فيه  ملا  و«اليونيفيل«  اللبناني 
بكل   1701 القرار  تطبيق  حسن 
مندرجاته، ال سيما وقف االعمال 
إسرائيل  ترتكبها  اليت  العدائية 

يف الرب والبحر واجلو«. 
وفيما جدد الرئيس عون شكره 
للدول املشاركة يف »اليونيفيل« 
مبهمة  القيام  يف  الستمرارها 
حفظ السالم على طول احلدود، 
شدد على »التزام لبنان تطبيق 
القرارات الدولية«، حمييا ذكرى 
الذين  الدوليني  العسكريني 

اجلنوب،  ارض  على  سقطوا 
مقدرا تضحيات رفاقهم.

الوزير حجار
عون  الرئيس  عرض  ذلك،  اىل 
االجتماعية  الشؤون  وزير  مع 
هكتور حجار عددا من املواضيع 
إضافة  بالوزارة  املتعلقة 
مبلف  املتعلقة  التطورات  اىل 
النازحني السوريني واالتصاالت 
اجلهات  مع  الوزارة  جتريها  اليت 

املعنية يف هذا امللف. 
لدى  لبنان  سفري  استقبل  كما 
قسطون  هنري  ومالي  ليبرييا 
اجلمهورية  رئيس  اطلع  الذي 
كل  يف  اجلاليتني  أوضاع  على 
والعالقات  ومالي،  ليبرييا  من 
ال  الدولتني  وهاتني  لبنان  بني 
يف  دورا  للجاليتني  وان  سيما 
والتجارية   االقتصادية  احلياة 

يف كل  من البلدين«.
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تصريف  حكومة  رئيس  عقد 
االعمال جنيب ميقاتي سلسلة 
اجتماعات وزارية يف السرايا 
وزير  مع  فاجتمع  احلكومية، 
الذي  قرم  جوني  االتصاالت 
مع  »حبثت  اللقاء:  إثر  أعلن 
أوضاع  يف  الرئيس  دولة 
قطاع االتصاالت وكانت هناك 
عدة اقرتاحات  لدولة الرئيس 
املوظفني  مع  درسها  سيتم 

قبل اإلعالن عنها. 
وردا على سؤال عما أثري حول 
اجتماعه مع املوظفني، األربعاء 
اإلجتماع  قال:«كان  املاضي، 
مشاكل  وأتفهم  جدا،  وديا 
حلها  واحاول  املوظفني 
بالطرق القانونية املتاحة وفقا 
ولدي  لدينا،  اليت  لألموال 
وسأطرحها  األفكار  بعض 
عليهم، ومن املمكن أن أعقد 
الظهر   بعد  معهم  اجتماعا 
يف  املناسبة  احللول  إلجياد 

أسرع وقت ممكن«. 
وأشار إىل »ان كل املوظفني 
يدركون بأن انقطاع العمل يف 
بهم  يضر  اإلتصاالت  قطاع 
مل  فأذا  اللبنانيني،  وجبميع 
يكن هناك انرتنت يف احلمرا، 
مصرف  يف  انرتنت  فال  مثال 
امكانية  ال  وبالتالي  لبنان، 
رواتبهم،  لتقاضي  لديهم 
لذا فان املوظفني منا  وكلنا 

معنيون بهذا املوضوع«. 
مع  ميقاتي  الرئيس  واجتمع 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
سعاده الشامي، ثم  مع وزير 

السياحة وليد نصار.

النائب الخري
ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
النائب أمحد اخلري  الذي أعلن 
مع  اليوم  حبثنا  اللقاء:«  إثر 
من  عددا  ميقاتي  الرئيس 
امللفات السياسية واالمنائية، 
جلهود  تأييدنا   وأكدنا  
يف  حكومة  لتشكيل  دولته  
خصوصا  ممكن،  وقت  أسرع 
بعد شهرين  على  البالد  وأن 
الرئاسية  الوالية  انتهاء  من 
اجلمهورية  رئيس  لفخامة 
ميشال عون«، »فالوضع على 
املستوى املعيشي واالجتماعي 
ال حيتمل فراغا رئاسيا وحكومة 
الوقت  يف  أعمال  تصريف 

نفسه«.
وطين  واجب  وقال:«هناك 
على اجلميع مبن فيهم فخامة 
لتسهيل  اجلمهورية  رئيس 
وعلى  احلكومة،  رئيس  مهمة 
السياسية  والقوى  النواب 
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
الدستورية  املهل  ضمن 
احملددة وعدم ترك أي جمال 

للفراغ«. 
أضاف: »ويف موضوع حمطات 
مع   عرضنا  املياه،  تكرير 
من  كل  حضور  يف  دولته 
رئيس جملس اإلمناء واإلعمار 
األستاذ نبيل اجلسر، ورئيس 
اللواء  لإلغاثة  العليا  اهليئة 
حممد خري، مشكلة مياه الصرف 
الصحي وما ختلفه من أضرار 
على سكان املناطق الساحلية 

اجتماعات يف السرايا حبثت يف اوضاع 
االتصاالت والكهرباء وميقاتي حبث مع 
زوار يف املستجدات وتسلم من مشموشي 

نتائج املسح الوطين الشامل
واملنشآت  البحرية  والبيئة 
انه  دولته  السياحية.وأكد 
ضخ  حمطات  تشغيل  سيتم 
البداوي  املنيه  البارد،  نهر 
اجلديد  املقاول  استالم  حلني 
من اليونيسف يف بداية العام 
دولته  مع  اجلديد.وعرضنا 
يف حضور  اللواء خري  لعدة 
املباشرة  يتم  سوف  مشاريع 
عنها  واإلعالن  درسها  يف 

الحقا«. 
»ملف  إىل  »وتطرقنا  وتابع: 
يف  البحث  ومت  الكهرباء، 
يؤرق  الذي  املوضوع  هذا 
اللبنانيني مجيعا، مت التواصل 
مع وزير الطاقة وليد فياض 
الرئيس  لدولة  أكد  الذي 
الكميات املطلوبة  ميقاتي أن 
الفيول  من  املعامل  لتشغيل 
 15 قبل  تصل  لن  العراقي 
من الشهر اجلاري« مع تأكيد 
لبنان  كهرباء  شركة  رئيس 
الرئيس  لدولة  حايك   كمال 
أن معملي دير عمار والزهراني 
فارغان من الفيول، يف حني 
الـ استخدام  على  العمل  يتم 
معملي  يف   heavy fuel oil
حتويل  ليتم  والذوق،  اجلية 
إىل  خالهلما  من  الكهرباء 
متوقف  وذلك  املنية،  منطقة 
على قدرة الـfrequency بشكل 

جيد وسليم«. 
الصدامات  عن  »أما  أضاف: 
واملتظاهرين  اجليش  بني 
املنية  أهالي  أن  أؤكد  فأنا 
املنيع  السد  وسيبقون  كانوا 
للجيش، وهكذا صدام ال ميكن 
عرضي  بشكل  إال  حيصل  أن 
لكنين أحذر على مستوى كل 
األراضي اللبنانية من إمكانية 
اجلهات  بعض  تقوم  أن 
بتشكيل  املعنية  السياسية 
الشارع  باستخدام  احلكومة 
إذا عجزت عن فرض إرادتها 
السياسية يف اجمللس، وهذا 
أمر متوقع بطبيعة احلال، وحنن 
نربأ أن يكون الشعب اللبناني 
الشمال  يف  أهلنا  سيما  وال 
حتت  سياسية  حلروب  وقودا 
عناوين إمنائية ال خيتلف عليها 

اثنان«.
كما استقبل الرئيس ميقاتي 

النائب كريم كبارة.

نتائج املسح الوطني
ميقاتي  الرئيس  وإجتمع 
اخلدمة  جملس  رئيسة  مع 
مشموشي  نسرين  املدنية 
املسح  نتائج  سلمته  اليت 
أوجبت  الذي  الشامل  الوطين 
رقم  القانون  من   80 املادة 
املوازنة  2019/144)قانون 
العامة واملوازنات امللحقة لعام 
2019 ( اجراءه وذلك مبوجب 
تقرير يتضمن اعداد املوظفني 
واملتعاقدين  واملستخدمني 
واالجراء والعاملني بأية صفة 
العامة  االدارات  يف  كانت 
واملؤسسات العامة واملصاحل 
والصناديق  املستقلة 
واهليئات  واجملالس 
واملؤسسات اليت متول جزئيا 

أو كليا من الدولة«.

»لوفيغارو«  صحيفة  نشرت 
سلطت  تقريًرا  الفرنسية 
التداعيات  على  فيه  الضوء 
األمنية واالجتماعية على لبنان، 
مع عودة مئات اللبنانيني من 
اجلهادية  التنظيمات  عناصر 

يف سوريا.
نشرته  الذي  التقرير  وأشار 
 1000 حنو  أنَّ  إىل  الصحيفة 
بصفوف  التحقوا  لبناني 
املتشددة  التنظيمات 
تشكل  بلدهم  إىل  وعودتهم 
للسلطات،  صداع  مصدر 
اليت  االضطرابات  وتعمق 
السنوات  يف  البالد  تعيشها 

املاضية.
عدم  ظل  يف  أنه،  وأضاف 
وجود إطار قانوني لعودتهم، 
ميكن أن يقضوا فرتات طويلة 
ما  حماكمة،  دون  السجن  يف 
يعرضهم خلطر تشجيعهم على 
األحيان  بعض  يف  العودة 
خطرا  ميثل  الذي  لنشاطهم 
حمدقا بأمن البالد واقتصادها 

املرتدي.
اعرتافات  »لوفيغارو«  ونقلت 
النصرة«  »جبهة  عناصر  أحد 
الثالثني  يف  شاب  وهو 
 3 مكث  إنه  يقول  العمر  من 
أن  قبل  سوريا  يف  سنوات 
كان  حيث  تركيا،  إىل  يغادر 
يأمل هو وزوجته، اليت التقى 
إىل  العبور  سوريا،  يف  بها 
قبل  لكن دون جدوى  أوروبا 
أن جيد نفسه وزوجته جمربين 

على العودة إىل لبنان.
شابا  إن  الصحيفة  وأوضحت 
يدعى أمحد عاد لتوه إىل لبنان 
احملنة  من  سنوات  مثاني  بعد 
باالتفاق  وتركيا،  سوريا  بني 
اليت  العسكرية  السلطات  مع 
مسقط  إىل  بعودته  أبلغها 
لبنان،  مشال  طرابلس  رأسه 
أمام  ميثل  أن  املنتظر  ومن 

احملكمة يف األيام املقبلة.
وصّرح الشاب أنه تطوع للدفاع 
يعتقد  الذين  املسلمني  عن 
»هذا  يقول:  خطر،  يف  أنهم 

ما كنا نقوله يف املسجد«.
وبعد  أنه  الشاب  ويوضح 
إىل  الوصول  يف  الفشل 
أوروبا فضل املخاطرة بالعودة 
إىل لبنان، مشرًيا إىل أن أحد 

يف  العامة  الصحة  وزير  أعلن   
فراس  الدكتور  تصريف  حكومة 
األبيض النتائج األولية للتحقيق 
شأن  يف  الوزارة  أجرته  الذي 
وسائل  أثريت يف  اليت  الضجة 
اإلعالم عن سرقة أدوية ألمراض 
سرطانية من مستودعات وزارة 

الصحة العامة يف الكرنتينا. 
وأكد االبيض يف مؤمتر صحايف 
العامة  الصحة  وزارة  يف  عقده 
مع  تعاملت  الوزارة  »أن 
املوضوع لدى إثارته يف اإلعالم 
جبدية ومسؤولية كبريتني، أوال 
السرطانية  األدوية  ألن موضوع 
حيتل أولوية يف اهتمامات وزارة 
الصحة العامة وثانيا ألن الوزارة 
مع  الثقة  عالقة  على  حريصة 
واملنظمات  اإلنسانية  اجلمعيات 
الدعم  تقدم  اليت  احلكومية  غري 
من  انطالًقا  أنه  وتابع  للوزارة. 
يتسرع يف  املسؤولية، مل  هذه 
جلنة  شكل  بل  املوضوع  نفي 
عملها  تتابع  تزال  ال  حتقيق 
اليت  األخبار  صحة  من  للتأكد 
تناولت أربعة أدوية سرطانية«.

أضاف:« أن النتائج األولية اليت 
مت التوصل إليها تتناول حتديدا 
من  هبة  املقدم   Obdivo دواء 

منظمة »Anera« األمريكية«.
وقال الوزير األبيض إن »وزارة 
الصحة العامة تسلمت يف الثاني 
املاضي  حزيران  من  والعشرين 
 Obdivo دواء  من  علبة   200
عيار مئة ملغ )100mg(. إستمر 
لغاية  حزيران   22 من  التوزيع 
الوزارة  تتبعت  وقد  آب.   16
وجهة  من  لتتحقق  كافة  العلب 

استخدامها. وتبني التالي:
يف شهر حزيران: مت توزيع 79 
قد  كانوا  مريًضا   34 على  علبة 
جلنة  من  موافقات  على  حصلوا 
التابعة  السرطانية  األمراض 
لوزارة الصحة العامة، حيث جتدر 
اإلشارة يف هذا اجملال إىل أن 
املريض قد حيتاج إىل أكثر من 
املرضى  هؤالء  بني  ومن  علبة. 
إجتماعي،  ضمان  لديه  أحدهم 
استثناءات  على  حصلوا  وثالثة 
طبية  وصفة  أبرزوا  بعدما 
اإلختصاص  طبيب  من  وتقريرا 
التأكد  ومت  اهلوية  عن  وصورة 
الدواء  أخذوا  أنهم  تتّبعهم  بعد 
عوجلوا  اليت  املستشفيات  يف 

فيها. 
 51 توزيع  مت  متوز:  شهر  يف 
علبة على 14 مريًضا حيث جتدر 
الذي  أن اإلضراب  اإلشارة إىل 
نفذه حينها موظفو القطاع العام 
عمل  على سري  كبري  بشكل  أثر 
العامة. ومن بني  وزارة الصحة 
ضمان  لديهم  أربعة  املرضى 
إجتماعي وسبعة أعطوا إستثناء، 
ظل  يف  الوزارة  اتبعت  حيث 
اإلضراب مبدأ عدم حجب الدواء 
وأعطت  اإلستثناءات  فزادت 
الدواء ملرضى الضمان للضرورة 
التدقيق  بشرط  اإلنسانية 
بالوصفة الطبية والتقرير الطيب 
واهلوية. كما حصل مريضان على 

الدواء من حسابهما اخلاص.
 70 توزيع  مت  آب:  شهر  يف 
حصلوا  مريضا   22 على  علبة 
على موافقات من جلنة الوزارة، 
إستثناءات  مخسة  إىل  إضافة 
املرضى  مبلفات  التدقيق  بعد 
يف  الدواء  على  وحصوهلم 

األبيض عرض النتائج األولية واملوثقة للتحقيق:
 ال سرقة وال تبخر هلبة األدوية السرطانية

املستشفيات. 
تتبع  »إن  األبيض  الوزير  وقال 
املائيت علبة بدأ من مستودعات 
وزارة الصحة العامة يف الكرنتينا 
وصوال إىل إعطاء الدواء للمريض 
أظهر أن ال سرقة وال تبّخر هلبة 

 »Obdivoالـ
التحقيق  جلنة  أن  أضاف:« 
تتبع  يف  عملها  ستواصل 
اليت  األخرى  السرطانية  األدوية 
أثريت ضجة يف شأنها، على أن 
يتم إعالن النتائج بشفافية فور 

التوصل إليها«.
مكننة تتبع الدواء

حصلت  الوزارة  »أن  وأوضح 
بدأت  ألنها  املعلومات  على 
الذي  »أمان«  برنامج  تطبيق 
املرضى،  ملفات  مكننة  يتيح 
 LMS Logistic فضال عن برنامج
بدأ  الذي   Management System
الدواء يف  تطبيقه يف مستودع 
منظمة  مع  بالتعاون  الكرنتينا 
يتيح  والذي  العاملية  الصحة 
حتديد حركة توزيع الدواء بشكل 
حبة  إخراج  ميكن  ال  حيث  دقيق 
دون  من  املستودع  من  دواء 

حتديد وجهتها«.
وأكد الوزير األبيض »أن مكننة 
املشروع  تشكل  الدواء  حركة 
تعمل  الذي  األهم  اإلصالحي 
من  العامة  الصحة  وزارة  عليه 
أجل التأكد من أن األموال اليت 
يف  تصرف  للدواء  تأمينها  يتم 
املكان الصحيح ما سيؤدي إىل 

وضع حد للسرقة والتهريب«.
الوزارة  »أن  التأكيد  وجدد 
مع  الثقة  عالقة  على  حريصة 
وتوزيع  املاحنة  الدولية  اجلهات 
األدوية اليت يتم تقدميها بطريقة 
شفافة. وقال »إن الضجة اليت 
حصلت أكدت أن مسار األدوية 
الصحة  وزارة  إىل  تصل  اليت 
كلي،  بشكل  مضبوط  العامة 
املساعدات  ضبط  جيب  فيما 
أخرى  جهات  إىل  تصل  اليت 
وزارة  تقرتح  حيث  الوزارة  غري 
الصحة العامة تتّبع ومكننة هذه 
ما  إذا  خصوصا  املساعدات 
املعلومات  ونشر  أدوية  كانت 
يف شأنها على موقع الوزارة«.

التعامل بمسؤولية
»أن  العامة  الصحة  وزير  ورأى 
هذه  حول  أطلقت  اليت  الصرخة 
صديقة  مجعيات  من  األدوية 
صرخة  هي  السرطان  ملرضى 
على  قادر  غري  ومريض  موجوع 
مؤكدا  دوائه«،  على  احلصول 
هذه  مع  تتعامل  الوزارة  »أن 
بهدف  قصوى  جبدية  اجلمعيات 
يف  السرطان  دواء  مسألة  حل 

لبنان«.
اىل  دعا  ثانية،  جهة  ومن 
اليت  املسألة  مع هذه  »التعامل 
باملسؤولية  باحلساسية  تتسم 

املطلوبة«.
وردا على أسئلة يف ملف الدواء، 
الوزارة  إن  األبيض  الوزير  قال 
بدأت املرحلة التجريبية يف ست 
أدوية  تسع  لتتبع  مستشفيات 
»وبعد  أنه  مؤكدا  سرطانية، 
عوائق  وجود  عدم  من  التأكد 
املكننة املستحدث  تقنية ملسار 
األدوية  مروحة  زيادة  ستتم 
األدوية  غالبية  تصبح  حبيث 
نظام  على  موضوعة  السرطانية 

التتبع قبل نهاية السنة«. 

عبور  على  ساعدهم  املهربني 
اللبنانية  السورية  احلدود 
شديدة االخرتاق مقابل 3000 

دوالر.
جبهة  عناصر  أغلب  وجيد 
من  سنوات  بعد  النصرة 
يف  احلرب  يف  املشاركة 
على  جمربين  أنفسهم  سوريا 
بلدهم  لبنان،  إىل  العودة 
بعض  يساعدهم  حيث  األم، 
احلدود  عبور  على  املهربني 
ما  اللبنانية، حبسب  السورية 

أورده التقرير الفرنسي.
أن  »لوفيغارو«  وذكرت 
مقاتل   300 حوالي  هناك 
سابق يريدون العودة، حسب 
اللبنانية،  السلطات  تقديرات 
من بني 800 إىل 1000 انضموا 
التنظيمات املتشددة يف  إىل 

سوريا.
أما اآلخرون فبحسب املصادر 
إما أن يكونوا قد لقوا  ذاتها 
أنهم  أو  احلرب  خالل  حتفهم 
إىل  يقاتلون،  يزالون  ما 
هم  لبنانيا   70 إىل   60 جانب 
ممن  واألطفال،  النساء  من 
زالوا حمتجزين يف خميمي  ما 
شرق  مشال  والروج  اهلول 

سوريا.
الصحيفة  تقرير  وكشف 
يف  السلطات  أن  الفرنسية 
لبنان مرتددة إىل حد كبري يف 
وعائالتهم  املتشددين  إعادة 
أوطانهم،  إىل  املعتقلني 
وذلك يف وقت مت فيه توقيع 
اتفاق رمسي لـ14 منهم فقط 
من  بالعودة  هلم  بالسماح 
أطفال،  ومخسة  امرأة  بينهم 
لدراسة  الدولي  للمركز  وفقا 

التطرف.
البقية  مع  السلطات  وتتعامل 
بسبب  مطالبهم  بتجاهل 
تلك  انعكاسات  من  خماوف 
العودة اجلماعية على األوضاع 
للبالد،  واالجتماعية  األمنية 

وفق التقرير.
تشري  وقت  يف  ذلك  ويأتي 
مصادر قضائية وحقوقية إىل 
إىل  العائدين  من  عددا  أن 
لبنان  مدن  وخمتلف  بريوت 
يواجهون حكما خبمس سنوات 
أو  املؤبد  بالسجن  أو  سجنا 

حتى اإلعدام.

عودة »اجلهاديني« اللبنانيني تربك السلطات

»1000 لبناني« التحقوا بصفوف 
التنظيمات املتشددة

 ،LBCIأفاد متابعون لقناة الـ
الفرنسية  شركة  توتال   بأن 
بالبلوك  باحلفر  نوت  كانت 
رقم 9 وهي املنطقة املتنازع 
و إسرائيل  بني  لبنان   عليها 
هيئة  قطاع  أبلغت  لكنها   ،
البرتول  أنها لن حتفر بالبلوك 
حقل   ببقعة  سوى  املذكور 
أن  تتوقع  الشركة  ألن  قانا  
واعدة ب النفط  البقعة  تكون 
جتربة  أن  خصوصا  والغاز ، 
احلفر بالبلوك رقم 4 مل تكن 

مشجعة«.
أن  القناة  مصادر  واعتربت 

مصادر الـLBCI: توتال أبلغت هيئة قطاع 
البرتول أنها لن حتفر بالبلوك 9 سوى حبقل 

قانا ألنها تتوقع أن يكون واعدا بالنفط أو الغاز
اختذه  جملس  الذي  »القرار 
الوزراء  متديد مدة اإلستكشاف 
األوىل ملدة سنتني يعين أن 
شركة توتال هي املخولة ببدء 
احلفر وفقا جلهوزيتها بالوقت 

الذي تراه مناسبا«.
ولفتت املصادر املتابعة اىل 
أن  اىل  يشري  شيئ  »ال  أن 
توتال غريت أو ستغري موقفها 
من جهة الرتيث باحلفر، وحتى 
لو قررت احلفر ففرتة التعاقد 
مع شركات معنية بامللف قد 
تستغرق وقتا كبريا قد يصل 

لسنة«.
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االحتيالي  السلوك  تكشف  األوىل  للمرة  تنشر  مستندات 
بالوثائق خمتلس...  سالمة  رياض  للحاكم: 

حصلت الزميلة »األخبار« على وثائق تنشر للمرة األوىل تؤّكد 
الشبهات حول توّرط حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سالمة 
يف عملية اختالس ألموال املودعني أّمنت خلليلته وابنته منها 
القضاء  الشبهات لدى  ألف يورو شهريًا. كما تؤكد  حنو 30 
اللبناني واألجهزة القضائية األجنبية يف كل الدول اليت حتّقق 
»ترتقي«  الوثائق،  هذه  وفق  وأع��وان��ه.  سالمة  ملفات  يف 
ممارسات حاكم املصرف املركزي إىل ما يصّنف قانونًا حتت 
لبنان  أموال مصرف  الواقع على  »االختالس اجلنائي«  عنوان 
تبييض  جرائم  يشمل  وهو  املودعني(،  وأموال  عامة  )أموال 
الفساد. كما  وجرائم  املشروع،  اإلثراء غري  وجرائم  األموال، 
طويلة،  ألع��وام  احلاكم  بها  تصّرف  اليت  األرحيية  إىل  تشري 
مطمئنًا على ما يبدو إىل احلماية اليت وّفرتها له، وال تزال، 
السنوات  مدى  على  املنافع  معها  تبادل  سياسية  منظومة 

املاضية.
وتثبت هذه الوثائق كذب احلملة اإلعالمية املضادة اليت يقوم 
بها رياض سالمة و«عشريته« اإلعالمية والسياسية الكبرية، 
جلهة زعمهم أن مالحقته قضائيًا يف كل من سويسرا وفرنسا 
أملانيا  حبقه يف  املفتوحة  والتحقيقات  ولبنان،  ولوكسمبورغ 
يف  السياسية،  النكاية  من  ناجتة  كّلها  الدول،  من  وغريها 
حماولة لتربئته من هذه التهمة يف لبنان متهيدًا إلسقاطها يف 

الدول اليت يالحق فيها.
الوثائق، حبسب خرباء قانونيني اطلعوا عليها، تكشف السلوك 
االحتيالي لسالمة، وتوّفر النية اجلرمية اليت دفعته إىل اختالس 
أموال من مصرف لبنان، عرب دفع املصرف إىل استئجار مبنى 
بدياًل  »مركز طوارئ«  ليكون  باريس ميلكه سالمة نفسه  يف 
للمصرف. واستمر االحتيال بزيادة مساحة املكاتب املستأجرة، 
وزيادة بدل اإلجيار الذي كان يدفعه مصرف لبنان لسالمة، 
من  ابنته(،  )والدة  كوزاكوفا  آنا  األوكرانية  خليلته  بواسطة 
دون أن يكون املصرف املركزي حباجة أساسًا إىل استئجار 
مكتب يف باريس، فضاًل عن استئجار مكاتب إضافية بكلفة 

أكرب!
وتكشف الوثائق أن اجمللس املركزي ملصرف لبنان، بني عامي 
الستئجار  احلاكم  اقرتاحات  على  يوافق  كان  و2015،   2010
املكاتب يف باريس، من دون أي تدقيق أو مساءلة، ما يضع 
أعضاء اجمللس يف دائرة الشبهة. كما ُتبنّي أن النائب األول 
احلالي للحاكم، وسيم منصوري، اّطلع على كامل ملف استئجار 
املكاتب، وترأس اجتماعًا يوم 5 متوز 2021، ضم مديرين يف 
البحث يف جدوى استمرار استئجارها.  لبنان، بهدف  مصرف 
هذا االجتماع يضع أيضًا منصوري، واملدراء الذين اجتمع بهم، 
يف دائرة املسؤولية. فبداًل من البحث اجلدي يف جدوى مكاتب 
باريس اليت يدفع مصرف لبنان بدل إجيارها لسالمة )عرب والدة 
ابنته(، حتّول إىل مناسبة لتكرار الذرائع اليت يستخدمها احلاكم 

لتربير اختالس األموال من مصرف لبنان.

وقائع اختالس معلن
أواًل، عودة إىل الوقائع:

يف 21 تشرين األول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية 
شققًا سكنية وعقارات، غالبيتها يف باريس، يشتبه يف أن 
ملكيتها تعود إىل كل من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
وآنا كوزاكوفا )والدة ابنته إليزابيت املولودة يف 17 تشرين 
الثاني 2005( وشقيقه رجا سالمة، واشرُتيت بأموال خمتلسة 
من مصرف لبنان. كما جاءت يف سياق التحقيق املفتوح يف 
أخرى،  وأملانيا ودول  ولوكسمبورغ  ولبنان وفرنسا  سويسرا 
مليون   300 من  أكثر  اختالس  حول   ،2021 عام  بداية  منذ 
الشقيقني  إىل  تعود  شركة  لصاحل  لبنان  مصرف  من  دوالر 
سالمة، وتبييضها يف مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، 
اليت  تلك  بينها  الدول، من  عقارات يف عدد من  قبل شراء 
الفرنسية. إال أن األبرز بينها طابق مكاتب  دهمتها الشرطة 
يقع يف جادة شانزيليزيه الباريسية الشهرية، يف املبنى الذي 
حيمل الرقم 66، تعود ملكيته لكوزاكوفا، وقد استأجره مصرف 
احتياط لعملياته يف ما لو حالت ظروف قاهرة  لبنان كمركز 
دون قيامه مبهماته من مقره الرئيس يف شارع احلمرا، أو من 
مقره االحتياطي يف بكفيا. علمًا أن الشقة اليت يدفع املصرف 
املركزي حنو 30 ألف يورو شهريًا بدل إجيارها ال حتتوي على 
أكثر من »خادم« إلكرتوني )server( ال تتجاوز املساحة اليت 
حيتلها مرتين مربعني. رغم ذلك، مل يكتف سالمة بال� 24 مرتًا 
الباريسية،  األحياء  أفخم  أحد  بداية يف  استأجرها  اليت  مربعًا 

فزادها إىل 60 مرتًا مربعًا ثم إىل اكثر من ذلك.

كيف بدأت اللعبة؟
يف 13 تشرين الثاني 2010، انعقد اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان )الوثيقة رقم 1(، وقّرر »بعد االطالع على الكتاب املقدم 
شركة  مع  التعاقد  على  »املوافقة   ،»ECIFFICE شركة  من 
 avenue des champs Elysees 56( الستئجار مكتب ECIFFICE
ضمن  لبنان  ملصرف  املالية  العمليات  يؤّمن   )Paris  75008
تشرين   24 يف  الطارئة«.  احلاالت  ملعاجلة  املوضوعة  اخلطة 
القانونية  الشؤون  مديرية  إىل  كتابًا  سالمة  وّجه  الثاني، 
بواسطة نائب احلاكم الثالث إلبالغها موافقة اجمللس املركزي 
على استئجار املكتب بكلفة /00000/ يورو سنويًا« طالبًا »فتح 

االعتماد الالزم لذلك«.
يف 2011/10/5، عّدل اجمللس املركزي القرار السابق ووافق 
يؤّمن  مكتب  الستئجار   ECIFFICE شركة  مع  التعاقد  »على 
مالية  بكلفة   ... لبنان  ملصرف  الطارئة  املالية  العمليات 
تبلغ 120000 يورو سنويًا )حواىل 9600 يورو شهريًا( وفتح 

االعتماد الالزم لذلك«.
على  املوافقة  أيضًا  املركزي  اجمللس  قرر   ،2012/8/16 يف 
إضايف  مكتب  ل�«استئجار   ECIFFICE شركة  مع  التعاقد 
لتأمني العمليات املالية ملصرف لبنان ضمن اخلطة املوضوعة 
ملعاجلة احلاالت الطارئة بكلفة حوالي 4000 يورو شهريًا وفتح 

االعتماد الالزم لذلك«.
يف 2013/5/22، وافق اجمللس »على استئجار مكاتب إضافية 
العمليات  لتأمني  فرنسا   - باريس  مدينة  يف  أخرى(  )مرة 
املالية ملصرف لبنان ضمن اخلطة املوضوعة ملعاجلة احلاالت 
شهريًا  يورو   23319 اإلمجالية  الكلفة  تصبح  حبيث  الطارئة 
على  يأت  مل  القرار  أن  علمًا  لذلك«.  الالزم  االعتماد  وفتح 
ذكر اسم شركة ECIFFICE يف ما يتعلق باملكاتب اإلضافية. 
إال أن اسم الشركة ورد يف الكتاب الذي وّجهه سالمة إىل 
فتح  طالبًا   2013 حزيران   3 يف  القانونية  الشؤون  مديرية 

االعتماد الالزم.
شركة  مع  التعاقد  على  اجمللس  وافق   ،2013/9/4 يف 
يف  ثالثة(  )مرة  إضافية«  »مكاتب  الستئجار   ECIFFICE
مدينة باريس »لتأمني العمليات املالية ملصرف لبنان ضمن 
اخلطة املوضوعة ملعاجلة احلاالت الطارئة حبيث تصبح الكلفة 
اإلمجالية حنو 29113 يورو شهريًا«. وبعد ثالثة أيام، يف 7 
أيلول، أرسل كتابًا إىل مديرية الشؤون القانونية طالبًا فتح 

»االعتماد الالزم«.
شركة  مع  التعاقد  »جتديد  اجمللس  أقّر   ،2015/6/24 بتاريخ 
ECIFFICE لتأمني العمليات املالية ملصرف لبنان ضمن اخلطة 
املوضوعة ملعاجلة احلاالت الطارئة ملدة 10 سنوات من تاريخ 
العقد السابق تنتهي يف 7 آب 2025«، من دون أي إشارة 
الشؤون  مديرية  إىل  كتابًا  وأرسل سالمة  اإلجيار،  قيمة  إىل 

القانونية يبلغها بالقرار.
كل هذه القرارات ُمهرت، إىل جانب توقيع احلاكم، بتواقيع 
أعضاء اجمللس املركزي: أالن بيفاني، هاروتيون ساموئليان، 
عليا  الدين،  شرف  رائد  العنداري،  سعد  البعاصريي،  حممد 
عباس، وأمينة السر ماجدة مشنوق عبد اخلالق، من دون أن 
يبدي أي منهم حتفظًا على أي منها، ما جيعلهم مجيعًا شركاء 

يف املسؤولية اجلرمية.
بعيدًا من توقيع كل من سالمة )بصفته حاكمًا ملصرف لبنان( 
عقد  على   )ECIFFICE شركة  مديرة  )بصفتها  ابنته  ووالدة 

العالقة  بسبب  جدًا  املشروع  االرتياب  يثري  أمر  وهو  اإلجيار، 
بينهما، ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:

- هناك مسؤولية كبرية تقع على نواب احلاكم وأعضاء اجمللس 
املركزي يف مترير هذه العقود يف حال كانوا يعرفون بالعالقة 
بني كوزاكوفا وسالمة، وكذلك يف حال عدم معرفتهم بذلك 
 ،ECIFFICE شركة  مالكة(  )أو  مالك  معرفة  موجب  إلهماهلم 
خصوصًا أنه منذ ما بعد أحداث 11 أيلول سنة 2001، ُفرض 
 KYC اعتماد مبدأ  لبنان  على كل املصارف مبا فيها مصرف 

)اعرف عميلك أو الزبون( منعًا لعمليات تبييض األموال.
- جاءت املوافقة األوىل للمجلس املركزي )13 تشرين الثاني 
2010( على استئجار مكتب باريس »بعد االطالع على الكتاب 
املقدم من شركة ECIFFICE«، علمًا أن واجب إجراء مناقصة 

أو استدراج عروض أمر أساسي مل يتم احرتامه.
- بعض القرارات أغفل قيمة اإلجيار وبعضها اآلخر مل يرد فيه 
إخفاء اسم  أن  ما يشري إىل  ر،  ECIFFICE كمؤجِّ اسم شركة 

الشركة أحيانًا قد يكون سببه »جتديد« عقد سابق.

- يف كل مرة كان ُيعرض استئجار مكاتب إضافية مل ُيعّلل 
األمر أمام أعضاء اجمللس املركزي ومل يسجل أي منهم حتفظًا 
أو تساؤاًل حول احلاجة إىل توسيعه واستئجار مكاتب إضافية.
هل جتاوز مثل هذه املالحظات من قبل أعضاء اجمللس املركزي 

أمر طبيعي؟
»ليس فقط غري طبيعي، بل خالف للقانون« حبسب ما تؤكد 
مراجع قانونية، مشرية إىل أن »الشفافية تشكل عنصرًا أساسيًا 
يف تعاقدات مصرف لبنان حتت طائلة حتول هذه العقود إىل 

واجهة اختالس وتبييض أموال وإثراء غري مشروع«.

من سالمة وإىل سالمة نعود
كشف  عن  عبارة  هما  وثيقتني  على  أيضًا  حصلت  »األخبار« 
حساب لسالمة بني 2007/2/26 و2021/7/9. الالفت أن األموال 
اليت دخلت هذا احلساب أو خرجت منه طوال هذه الفرتة أكرب 
أبرز  أن  إال  دوالر.  ألف   25 البالغ  الشهري  راتبه  من  بكثري 
ما يف الكشف أربعة أوامر حتويل: األول بتاريخ 2009/3/24 
مليون  بقيمة   2009/3/30 يف  والثاني  يورو؛  مليوني  بقيمة 
ألف  و300  مليونني  بقيمة   2009/11/19 يف  والثالث  يورو، 
ماليني   4 بقيمة   2014/2/7 والرابع يف  ؛   )2 )الوثيقة  يورو 
ونصف مليون يورو )الوثيقة 3( . أوامر التحويل األربعة ُحّولت 

.»BET« حلساب شركة
تأسست هذه الشركة يف 2007/3/27 يف لوكسمبورغ، ورغم 
أن اسم سالمة ال يظهر يف أي مكان يف أوراق الشركة، لكن 
جمموعة من القرائن تؤكد أن ملكيتها تعود إليه أو إىل شقيقه 
يدير شركة  غابريال  جان  للشركة  الوحيد  املدير  إن  إذ  رجا. 
أخرى يف لوكسمبورغ أيضًا )Stockwell Investissement ( اليت 

وفيق قانصوه
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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 

)2 -2( الشاملة؟  احلرب  مفاجأة  املقاومة..  حمور 
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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اإلدارة  أن  البنتاغون  أعلن 
مروحيات  بيع  قررت  األمريكية 
 Black Hawk UH-60M
مببلغ  أسرتاليا  إىل  ومعداتها 
مليار   1.95 قدره  إمجالي 

دوالر.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية 
املقرتحة  البيع  »عملية  إن 
اخلارجية  السياسة  ستدعم 
وأهداف األمن القومي للواليات 
أحد  هي  أسرتاليا  املتحدة. 
احمليط  غرب  يف  حلفائنا  أهم 
األهمية  بالغ  أمر  إنه  اهلادئ. 

الواليات املتحدة توافق على بيع 
 Black Hawk مروحيات

ألسرتاليا بقيمة 1.95 مليار دوالر

للواليات  الوطنية  للمصلحة 
على  حليفنا  مساعدة  املتحدة 
جاهزيته  على  واحلفاظ  تطوير 

القتالية للدفاع عن النفس«.
ومن وجهة نظر واشنطن، فإن 
إىل  يؤدي  »لن  املعدات  بيع 
العسكري  التوازن  يف  تغيري 

األساسي يف املنطقة«.
وجتدر اإلشارة إىل أن السلطات 
 40 شراء  طلبت  األسرتالية 
باإلضافة   ،UH-60M مروحية 
إىل جمموعة كاملة من املعدات 

املختلفة.

عراقية  إعالم  وسائل  أفادت 
ناسفة  عبوة  بأن  اجلمعة  يوم 
انفجرت على طريق مطار بغداد 

الدولي.
الناسفة  »العبوة  إن  وقالت 
انفجرت على سيارة دبلوماسية 
تابعة للسفارة األسرتالية على 
الدولي  بغداد  مطار  طريق 
اخلضراء  املنطقة  إىل  املؤدي 

وسط بغداد«. 
يف  وقع  االنفجار  أن  وذكرت 
بوابة  قرب  القادسية  منطقة 

املنطقة اخلضراء.
اخلارجية  وزارة  واستنكرت 
طال  الذي  احلادث  العراقية، 
تابعة  دبلوماسية  سيارة 

استهداف سيارة دبلوماسية تابعة 
للسفارة األسرتالية على طريق مطار 

بغداد الدولي
للسفارة األسرتالية يف بغداد.

بيان  يف  الوزارة  وقالت 
»السومرية  وكالة  أوردته 
احلادث  »تستنكر  إنها  نيوز«، 
دبلوماسية  سيارة  طال  الذي 
يف  األسرتالية  للسفارة  تابعة 

بغداد«.
وأكدت اخلارجية أن االنفجار مل 

يسفر عن إصابات.
وأعربت عن تضامنها مع اجلانب 
التزامها  مؤكدة  األسرتالي، 
لتنظيم  فيينا  باتفاقية  الكامل 
العالقات، حلماية كوادر ومباني 
وتيسري  الدبلوماسية  البعثات 
العمل  أواصر  يعزز  مبا  عملها 

املشرتك.

تلغراف«  »ذا  صحيفة  أفادت 
الربيطانية، بأن أول ناقلة غاز 
سنوات   6 يف  مسال  طبيعي 
وصلت من أسرتاليا إىل اململكة 
املتحدة، ويأتي ذلك يف وقت 

تشهد فيه أوروبا أزمة طاقة.
وقالت الصحيفة، إنه مت تصوير 
الناقلة أتالوس، احململة بالغاز 
وقت  قبل  املسال،  الطبيعي 
أكرب  يف  رسوها  من  قصري 
مستودع للغاز الطبيعي املسال 
لشركة  التابع  أوروبا  يف 
جزيرة  على    National Grid

غرين.
حتدثت  سابق  وقت  ويف 
استئناف  عن  إعالم  وسائل 
إمدادات الغاز الطبيعي املسال 
من أسرتاليا إىل بريطانيا وسط 

تشهدها  اليت  الطاقة  أزمة 
أوروبا.

وعادة تستورد بريطانيا ودول 
الطبيعي  الغاز  أخرى  أوروبية 
والواليات  قطر  من  املسال 
املتحدة وبريو، وال يتم استرياد 
آسيا  منطقة  من  املسال  الغاز 
عدم  بسبب  اهلادئ  واحمليط 
للرحلة  االقتصادية  اجلدوى 
يف  الطلب  وارتفاع  الطويلة، 

مناطق آسيا.
جيري  األوروبية  األسواق  ويف 
الوقود  أسعار  تداول  حاليا 
األزرق عند مستوى 3000 دوالر 
لكل ألف مرت مكعب، مع تراجع 
بسبب  روسيا  من  اإلمدادات 
املفروضة  الغربية  العقوبات 

على موسكو.

اململكة املتحدة تستلم أول 
شحنة غاز مسال من أسرتاليا يف 

6 سنوات

أعلن قاٍض يف نيو ساوث ويلز 
قتل  داوسون  كريستوفر  أن 
زوجته لينيت يف كانون الثاني 
فكرة  من  عاني  بعدما   1982

التخلي عن حبيبته املراهقة.
قد  هاريسون  القاضي  وكان 
السيدة  ختلي  فرضية  رفض 
وأطفاهلا  زوجها  عن  داوسون 

لتختفي دون ترك أثر
انتظاره  الذي طال  احلكم  صدر 
حماكمة  من  أسابيع  سبعة  بعد 
مطولة لداوسون الذي يبلغ حاليًا 

74 عامًا.
حوالي  استمرت  جلسة  ففي 
القاضي  وجد  ساعات،  ست 
مذنبا  داوسون  هاريسون  إيان 
قضية  يف  قتل  جرمية  بارتكاب 

ظلت لغزًا قرابة 40 عامًا.
وقال »أنا مقتنع مبا ال يدع جمااًل 
العقالني  االستدالل  أن  للشك 
داوسون  لينيت  أن  هو  الوحيد 
كانون   8 حوالي  أو  يف  ماتت 
لفعل  نتيجة   1982 الثاني/يناير 
واٍع أو طوعي ارتكبه كريستوفر 

داوسون«.
قد  هاريسون  القاضي  وكان 
السيدة  ختلي  فرضية  رفض 
وأطفاهلا  زوجها  عن  داوسون 

لتختفي دون ترك أثر.
السيدة  بأن  كما رفض املزاعم 
قيد  على  شوهدت  داوسون 
 1982 الثاني  كانون  بعد  احلياة 

أو أنها اتصلت بزوجها.
األدلة  »كل  القاضي:  وقال 
لينيت  بأن  تفيد  الظرفية 
توفيت  وأنها  ماتت،  داوسون 
الثاني  كانون   8 حوالي  أو  يف 
منزهلا  ترتك  مل  وأنها   1982

طواعية«.
داوسون  السيدة  لدى  وكان 
وبناتها  بزوجها  قوي  ارتباط 
من  يكفي  ما  لديها  يكن  ومل 
املال لتغطية تكاليف معيشتها. 
القاضي  وأدى ذلك إىل رفض 
متامًا لفرضية أنها تركت منزهلا 
ال  فقط  مالبسها  حتمل  وهي 
غري، قائال »هذه الفرضية مثرية 

للسخرية«.
وصدر احلكم الذي طال انتظاره 
حماكمة  من  أسابيع  سبعة  بعد 
يبلغ  الذي  لداوسون  مطولة 
حاليًا 74 عامًا، ومت اتهامه بقتل 
جسدها  من  والتخلص  زوجته 
حتى يتمكن من إقامة عالقة مع 
تلميذته السابقة اليت أشري إليها 
يعمل  كان  حني   ،)Jc( باسم 

كمدرس.
ومل يتم العثور مطلقًا على جثة 

السيدة داوسون.
ففي معرض تعليله للحكم، وجد 
القاضي هاريسون أن داوسون 
اهلاتفية  املكاملات  بشأن  كذب 
اليت ُيزعم أنه تلقاها من زوجته 

بعد اختفائها.
املزاعم  القاضي  رفض  كما 
بأن تكون السيدة داوسون قد 
شوهدت على قيد احلياة وبصحة 

جيدة بعد كانون الثاني 1982.
املشاهدات  من  »أي  وقال 
مشاهدات  تكن  مل  املزعومة 

حقيقية للينيت داوسون«.
وقبلت احملكمة األدلة اليت قدمتها 
داوسون  بأن  تفيد  واليت   )Jc(
قاد سيارته إىل ساوث ويست 

لينيت داوسون اختفت من منزهلا قبل 40 عامًا

 إدانة كريستوفر داوسون جبرمية قتل زوجته

Source: AAP / Dean Lewins .2022  كريس داوسون يصل إىل املحكمة العليا يف نيو ساوث ويلز يف 30 آب
روكس الصطحابها من عطلة يف 

11 كانون الثاني  1982.
عرب   Jc لـ  داوسون  قال  يومها 
سيارته  يقود  أن  قبل  اهلاتف 
»لني  الصطحابها،  سيدني  من 
إىل  عودي  تعود.  لن  ذهبت. 
رعاية  يف  وساعديين  سيدني 

األطفال وكوني معي«.
وكانت أدلة Jc صادقة وموثوقة 

القاضي  قال  كما  الغالب،  يف 
هاريسون لدى رفضه الدعاءات 
بسبب  تغريت  بأنها  داوسون 
األطفال  حضانة  حول  معركة 

نشبت بينهما.
تزوجا  قد   Jcو داوسون  وكان 
يف عام 1984 وانفصال يف عام 

.1990
إال أن القاضي هاريسون رفض 

ادعاءات Jc بأن داوسون قادها 
بينما   1981 عام  يف  مكان  إىل 
املدرسة  يف  تزال  ال  كانت 
الثانوية للبحث عن »قاتل« ميكن 

استئجاره لقتل زوجته.
غري  من  إنه  القاضي  وقال 
قد  داوسون  يكون  أن  احملتمل 
أطلع Jc على خططه للتخلص من 

زوجته.

أعلنت وزيرة اخلدمات االجتماعية 
األشخاص  إن  ريشورث  أماندا 
نقلهم  بالقرار سيتم  املتأثرين 

إىل مقدمي خدمات خمتلفني
اخلاصة حباجة  االحتياجات  ذوو 
إىل شخص يشعر معهم ويليب 

احتياجاتهم
الفيدرالية  احلكومة  وكشفت 
مثانية  ستغلق  انها  عن 
ذوي  توظيف  خلدمات  مكاتب 
االحتياجات اخلاصة بعد مراجعة 
قامت بها احلكومة. وتأتي هذه 
اخلطوة يف الوقت الذي يعاني 
االحتياجات  ذوي  قطاع  فيه 
عدد  يف  نقص  من  اخلاصة 

املوظفني.
وستفقد مثانية مكاتب التمويل 
قالت  فيما  خدماتها  كافة 
االجتماعية  اخلدمات  وزيرة 
األشخاص  إن  ريشورث  أماندا 
املتأثرين بالقرار سيتم نقلهم 

إىل مقدمي خدمات خمتلفني.
االجتماعية  املوظفة  وقالت 

والناشطة يف جمال دعم ذوي 
الدكتورة  اخلاصة  االحتياجات 
»قطاع ذوي  إن  مسيحة مكوك 
من  يعاني  اخلاصة  االحتياجات 
واخلدمات  املوظفني  نقص يف 

املقدمة هلم«.
مكاتب  أعداد  زيادة  »ومع 
االعاقة  ضد  التأمني  نظام 
NDIS أصبح هنالك العديد من 
قبل  من  واالحتيال  اخلروقات 
عدد من الشركات النها ختالف 

الشروط القانونية«
وأضافت أن »الشخص املعاق 
شخص  إلرسال  حباجة  يكون 
احتياجاته  مع  للتعامل  مؤهل 
بعض  تقوم  لذا  اخلاصة، 
هذا  مراعاة  بعدم  املكاتب 
إىل  اإلساءة  وبالتالي  الشرط 

ذوي االحتياجات اخلاصة«.
على  جاهدة  تعمل  »احلكومة 
تلبية متطلبات ذوي االحتياجات 
اي  إغالق  حبالة  حتى  اخلاصة 
مكتب وذلك عن طريق نقلهم 

إىل مقدمي رعاية آخرين، ولكن 
يف بعض األحيان يتأثر املعاق 
بتغيري مقدم الرعاية النه يكون 

متعودًا عليه«.
وتابعت قائلة، »ذوو االحتياجات 
اخلاصة حباجة إىل شخص يشعر 
معهم ويليب احتياجاتهم وليس 

يشفق عليهم«.
االجتماعية  املوظفة  وذكرت 
والناشطة يف جمال دعم ذوي 
الدكتورة  اخلاصة  االحتياجات 
الصعب  من  أنه  مكوك  مسيحة 
ختطي العقبات والتحديات اليت 
االحتياجات  ذوي  قطاع  تواجه 
مسألة  وباألخص  اخلاصة 
املوظفني  عدد  يف  النقص 
او  توظيف  اخطاء  ومعاجلة 

تدريب مقدمي الرعاية.
أبناء  مسيحة  الدكتورة  ودعت 
اجلالية العربية يف أسرتاليا إىل 
التقديم لوظائف يف جمال رعاية 
ذوي االحتياجات اخلاصة بسبب 

وجود فرص للعمل حاليَا.

احلكومة توقف التمويل وتغلق مثانية مكاتب خلدمات 
ذوي االحتياجات اخلاصة

 Finder« أشار إحصاء من إعداد
سرقة  إىل   ،»National Survey
يف  الناس  قبل  من  كثرية 
األسعار  غالء  بسبب  أسرتاليا، 

للسلع الغذائية.
 Finder« أكد إحصاء من إعداد
اليوم   ،»National Survey
املستهلكني  أّن  األربعاء، 
أجل  من  بـ«السرقة  يقومون 
لتأمني  يسرقون  النجاة«، 

املواد األساسية. 
أّن  ُتبني  اإلحصاء  وحبسب 
من  واحد  أو  مليون،   3.8«
اعرتف  أسرتاليني  مخسة  كل 

أّن  إىل  مشريًا  بالسرقة«، 
الدراجات  مستخدمي  من   6%«
تزودوا  بأّنهم  اعرتفوا  النارية 
بالوقود من دون دفع التكلفة 

للمحطات«. 
التكلفة  ارتفاع  وبسبب 
عدة  عن  النامجة  املعيشية 
اعرتف  التضخم،  منها  أزمات 
بأّنهم  اسرتالي  ماليني  أربعة 
املواد  استخدم  من  حدوا 
العام  يف  األساسية  الغذائية 

املاضي. 
املاضي، رفع  ويف متوز/يوليو 
األسرتالي،  املركزي  البنك 

الثالث  للشهر  الفائدة  أسعار 
على التوالي.  وقد أعلن رفعه 
أكثر مستقباًل، يف الوقت الذي 
يكافح الحتواء ارتفاع التضخم، 
التسبب حبدوث  خطر  مع  حتى 

انكماش اقتصادي.
السياسة  اجتماع  ختام  ويف 
بنك  رفع  متوز/يوليو،  لشهر 
سعر  األسرتالي  االحتياطي 
إىل  أساس  نقطة   50 الفائدة 
الرفع  حبجم  يصل  ما   ،1.35%
إىل 125 نقطة أساس منذ أيار/

مايو، وذلك يف أسرع سلسلة 
من التحّركات منذ 1994.

استطالع: واحد من كل مخسة اسرتاليني يسرق من املتاجر بسبب غالء املعيشة
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*بعد نتائج االنتخابات النيابية، 
تشكيل  مصلحتكم  من  هل 
يف  أنكم  وخصوصًا  حكومة، 
احلكومة احلالية حتتكرون التمثيل 

املسيحي؟
حكومة  نريد  بالتأكيد  أواًل،   -
كنا  إذا  عما  النظر  بغّض 
ألننا  ال  أو  فيها  مشاركني 
فاملوضوع  البلد.  على  خائفون 
يف  ملّح.  واملالي  االقتصادي 
لبنان، نتعاطى مع االستحقاقات 
وعدم إجرائها كأنها أمر عادي، 
ثانيًا،  عادي.  غري  الوضع  فيما 
لسنا ممّثلني يف احلكومة احلالية. 
رغم أن هناك وزراء قد يكونون 
ليسوا  لكنهم  منا.  قريبني 
أي  على  لنا  وال سلطة  حزبيني 
توّجه  لدينا  ليس  ثالثًا،  منهم. 
املقبلة،  احلكومة  يف  للمشاركة 
يشارك.  لن  إنه  يقول  وغرينا 
هذا  على  لدينا  خشية  ال  لذلك 
املسيحية  احلصة  ألن  الصعيد 
اجلمهورية.  رئيس  سيأخذها 
وعلى افرتاض أننا سنتمّثل يف 
احلكومة، حنن التكتل األكرب يف 
ستأخذ  حكومة  وأي  الربملان، 
عنها  أسفرت  اليت  بالتوازنات 
ملصلحتنا  ستكون  االنتخابات 
ميقاتي  جنيب  ملصلحة  وليس 
الذي مل يتمكن من إيصال أي 

نائب اىل الربملان.
لكن على أّي حال، ال نعمل على 
هذا األساس، ولذلك حتى اليوم 
املوضوع  يف  أحدًا  نفاوض  مل 
احلكومي. كل ما يرتدد عن ذلك 
وأمساء  وحصص  وزارات  وعن 
باألمر  نتحدث  مل  خرافة.  هو 
مع  وال  احلكومة  رئيس  مع  ال 
جّل  غريهما.  مع  وال  اهلل  حزب 
ما يف األمر أن الرئيس ميقاتي 
يتحدث عن فتوى دستورية تتيح 
تسّلم  األعمال  تصريف  حلكومة 
اجلمهورية.  رئيس  صالحيات 
يعرف  بطريقة  تصّرف  ولذلك، 
أنها ال تقود اىل تأليف حكومة. 
تشكيلة  له  وقدم  الرئيس  زار 
وطلب تغيري 3 وزراء من حصة 
يعرف  وهو  اجلمهورية،  رئيس 
سريفض.  الرئيس  أن  سلفًا 
يريد  من  جيدًا.  بعضنا  نعرف 
على  يتصرف  ال  حكومة  تأليف 

هذه الشاكلة.

* إذا كان الرئيس ميقاتي يريد 
ملاذا  احلالية،  احلكومة  استمرار 
بعدما  التحرك  إىل  اآلن  عاد 
انتظر طوياًل منذ تقدميه التشكيلة 

األوىل يف 29 حزيران؟
يدعمه  ومن  هو  ألنه  أعتقد   -
لن  احلالية  حكومته  أن  فهموا 
و«رح  بذلك،  نقبل  ولن  حتكم، 

نعمل مشكل كبري بالبلد«.

 باسيل: ال نعارض التوافق على رئيس | لبنان كّرس معادلة القوة وكلما تأخرت إسرائيل ستخسر أكثر

* ماذا تعين بـ«مشكل كبري«؟
- لن نقبل بأّي شكل من األشكال 
أن تأخذ حكومة تصريف أعمال، 
ليس لديها أساسًا صالحية أن 
وغري  قرارات  تتخذ  أو  جتتمع 
مكتملة الصالحيات، مكان رئيس 

مجهورية مكتمل الصالحيات.

* ما الفارق بني حكومة تصريف 
جديدة  وحكومة  احلالية  األعمال 
األعمال  تصريف  إىل  ستتحول 
الفراغ  إىل  وصولنا  حال 

الرئاسي؟
عندما  بأنه  واضح  الدستور   -
اجلمهورية  رئيس  موقع  خيلو 
حتّل احلكومة حمّله. لكن احلكومة 
احلالية، عمليًا، مستقيلة وهناك 
رئيس حكومة مكّلف. يف 2014، 
عندما حدث فراغ رئاسي، كانت 
هناك حكومة قائمة حّلت حمله. 
أو  مستحّبًا  هذا  ليس  بالطبع 
عليه  منصوص  لكنه  مرغوبًا، 
تأتي  أن  أما  الدستور.  يف 
مكتملة  وغري  مستقيلة  حكومة 
األهم  فسنرفضها.  الصالحيات 
من  هناك  ملاذا  ذلك:  كل  يف 
الدستوري  املشكل  هذا  يفتعل 
األسهل  أليس  منهار؟  بلد  يف 
تشكيل حكومة؟ هل مسعنا أحدًا 
يقول إننا يف حال تشكيل حكومة 
رئاسي  فراغ  إىل  والوصول 
صالحيات  بتسلمها  نقبل  لن 

الرئيس؟

تعطيل  يف  دورك  هو  ما   *
التشكيل؟

فليقل  أعّطل  إنين  يقول  من   -
مطاليب  هي  وما  عّطلت،  ماذا 
عندما  بها.  حتّدثت  من  ومع 
به  أخجل  يكون عندي مطلب ال 
وأعلنه. لدّي رأيي يف احلكومة، 
لكنين ال أحتدث عنه. مثاًل، يف 
جيب  االنتخابات  بعد  أنه  رأيي 
سياسية.  حكومة  تتشكل  أن 
كيف ميكن أن نعود إىل حكومة 
كنا  إذا  وخصوصًا  تكنوقراط، 
حمل  ستحّل  حكومة  عن  نتحدث 
رأينا،  هذا  اجلمهورية؟  رئيس 
املشكلة.  ليست  هذه  لكن 
أفضل  حكومة  أي  أن  األكيد 
كانت  حتى  ولو  حكومة،  ال  من 
احلكومة احلالية نفسها بعد نيلها 

ثقة جملس النواب.

* ما احلّل لتفادي هذا املشكل 
أن  األجدى  أليس  الدستوري؟ 
انتخاب  يف  البحث  إىل  نذهب 

رئيس مجهورية؟
حكومة  تتألف  أن  جيب  أواًل،   -
آخر.  أمر  أي  عن  النظر  بغض 
ميقاتي  جنيب  يدرك  أن  وجيب 
ُيسمح  ولن  يستطيع،  لن  أنه 
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له، بأن حيكم البلد حبكومة غري 
مكتملة الصالحيات أيًا يكن من 

يدعمه.

وارد  يف  أنكم  إليكم  نسب   *
فيها  يكون  قد  خيارات  اختاذ 
يف  الرئيس  كبقاء  التباس 
أو  واليته  انتهاء  بعد  القصر 

تشكيل حكومة انتقالية.
- عندما نقول إننا لن نقبل ولن 
هناك  أن  يعين  فهذا  نسمح، 
خيارات أخرى. برأينا، من يعمل 
على أن تتسّلم حكومة يف وضع 
غري دستوري صالحيات رئيس 
عامدًا،  يعمل،  من  هو  مجهورية 
إىل  جديدة  طعنة  توجيه  على 
سوابق  وخيلق  الطائف  اتفاق 
على  الباب  تفتح  غري دستورية 
هذا  هل  دستورية.  فوضى 
الدستور؟  على  اإلبقاء  ملصلحة 
ال  دستوريًا  استقرارًا  يريد  من 
وإاّل  األالعيب،  هذه  على  يقدم 
اليوم  هناك  نتائجها.  فليتحمل 
عنها  ستنشأ  دستورية  فوضى 
مسؤوليتها  يتحمل  خيارات 
ميقاتي.  جنيب  أوصل  من  كل 
ال  اجلمهورية  رئيس  بالطبع، 
يريد البقاء يف القصر وال حنن 
نريده أن يبقى، وليس هذا من 
نفكر  ما  هذا  ليس  مصلحتنا. 
يطرحه.  من  هناك  أن  مع  فيه 
معه،  ولسنا  أول  خيار  هذا 
أن  جيب  الرئيس  أن  ورأينا 
انتهاء واليته  القصر مع  يغادر 
بأن  متزايدًا  جوًا  أن هناك  رغم 
الرئيس جيب أن يبقى يف حال 
بقاء هذه احلكومة. اخليار الثاني 
رئيس  من  التكليف  سحب  هو 
هو  الثالث  واخليار  احلكومة. 
حكومة  بتأليف  التفكري  يتم  أن 

أخرى.

* هل هذا دستوري؟
- ال شيء مينع. هل من الطبيعي 
أن يكون بلد غارق يف هذا الكّم 
من األزمات منتظرًا رئيس حكومة 
ال شيء يلزمه بتشكيل حكومة؟ 
لنفرتض أن النواب الذين أّيدوه 
توقفوا عن ذلك. جيب أن يكون 
هناك أمر آخر مبوازاة الصيغ. ال 
يكمن أن نبقى مكتويف األيدي 

يف ظل هذه الفوضى العارمة.

* ما موقف حزب اهلل من هذه 
الطروحات؟

والثنائي  اهلل  حزب  على   -
الشيعي حتّمل مسؤولية كبرية. 
الثنائي هو وراء جنيب ميقاتي. 
ميقاتي  كان  ملا  الثنائي  لوال 
موجودًا. السؤال جيب أن يوّجه 
اىل الثنائي: هل تريدون إيصال 
البلد اىل هنا؟ وأن يبقى ميقاتي 

ويكتفي  التشكيل  عن  ممتنعًا 
يتم  الفتوى.  بدار  باالستنجاد 
طائفيًا  منحى  املوضوع  حتميل 

وهو ليس كذلك.

    فرنجية قد يكون أفضل 
املرشحني، لكن ال أرى ما يدفعنا 
اليوم إىل أن نواجه التيار إلقناعه 

بأسباب دعم انتخابه للرئاسة
من يتكلم عن صالحيات رئيس 
تنال  حكومة  شّكلوا  احلكومة؟ 
الثقة ولتأخذ صالحيات الرئيس. 
رئيس احلكومة يقول للجميع إنه 
املوضوع  حرف  حكومة.  يريد  ال 
العصب  شّد  حنو  حقيقته  عن 
املشكلة  سيزيد  الطائفي 
طعنًا  ستكون  ونتيجته  تفاقمًا، 
الثنائي  تسمية  منذ  للدستور. 
يؤلف  لن  أنه  أبلغناهم  مليقاتي 
حكومة، لكنهم متسكوا به. لذلك 
املسؤولية  حتمل  إىل  أدعوهم 
اليوم  ألنهم  املوضوع  هذا  يف 
انتخبوه  شخص  على  يتفرجون 
وال  األزمات  على  بدوره  يتفرج 
حكومة.  تشكيل  على  يعمل 
هذه  حققت  ماذا  أساسًا، 
خطة  رئيسها  وضع  احلكومة؟ 
املوازنة  عنها.  تراجع  ثم  تعاٍف 
املالية  ترسل  الساعة، مل  حتى 
هيكلة  إعادة  قانون  أرقامها. 
املصارف مل يصدر. التشكيالت 
الدبلوماسية رفض إقرارها. ماذا 
فعل يف ملّفي املرفأ والنازحني؟ 
ماذا فعل غري أنه مّرر الوقت من 
دون أي نتيجة غري محاية رياض 
لنا  سالمة واملنظومة؟ فليسّموا 

إجنازًا حّققه.

نظرية  صاحب  أنت  ألست   *
القوي بطائفته؟ وهل هو القوي 

يف طائفته؟

- فلنقل إنه الوحيد.
* ال ميكن قول ذلك. هناك 27 

نائبًا سنيًا منتخبون.

- لكنه الوحيد الذي حيظى بدعم 
دار الفتوى؟

أسّلم  أن  كسياسي  ميكن  ال 
الدينية  املراجع  ختتار  بأن 
ملاذا  وإال  السياسيني،  الزعماء 

االنتخابات؟

بكركي  اىل  تذهب  أمل   *
لدى  املسيحي  القرار  لتضع 

البطريرك؟
للبطريرك  أقل  مل  أنا  أبدًا. 

أنت من خيتار وحنن نسري مبن 
الرئاسة،  موضوع  يف  ختتاره. 
لدى البطريرك مواقف. وأبديت 
طروحاته  لبعض  تأييدي  له 
له  وقلت  ألخرى.  ومعارضيت 
عمل  أو  جهد  ألّي  حاضر  أنا 
إجيابي. مل أطرح عليه أن يدعو 
عندما  لكنين  اجتماع،  أي  اىل 
سئلت إذا كنت يف وارد حضور 
اجتماع أبديت جتاوبًا. ليس لدّي 
أي  مع  االجتماع  من  عقدة  أي 

طرف.

البلد  يف  النقاش  كل  ملاذا   *
هناك  وكأن  احلكومة  حول  هو 
تسليمًا من اجلميع بأننا قادمون 
وبأن  حتمي  رئاسي  فراغ  على 
كل  حصة  حول  تدور  املشكلة 

طرف يف إدارة الفراغ؟
- الفراغ مطروح وحمتمل، لكنه 
ليس سهاًل وال جيب أن حيصل. 
إىل  نظرًا  ألنه  سهاًل  ليس 
كارثيًا.  سيكون  احلالي  الوضع 
حنن أكثر طرف ميكن أن ُيتوّقع 
يف  األولوية  إن  القول  منه 
هو  اجلمهورية  رئاسة  موضوع 
أمر  وهذا  التمثيلية،  للشرعية 
ميثاقي بالنسبة إلينا وخضنا يف 
أجله  من  وذهبنا  معارك  سبيله 
سنتني  ملدة  رئاسي  فراغ  إىل 
مستعدون  لكننا  سنة.  ونصف 
حتى  رئيس  على  نتوافق  ألن 
ال  البلد  فراغ.  هناك  يكون  ال 
ذلك  تطّلب  ولو  فراغًا  يتحّمل 
تنازاًل مّنا عن حقنا، كتيار وطين 
وعن  األكرب،  الكتلة  كوننا  حر، 
حق ميثاقي، وألننا غري قادرين 
اإلتيان  على  الظرف  هذا  يف 
للمسيحيني،  األقوى  باملمثل 
نوافق على أن جنرّي متثيلنا لدعم 
مرشح نتوافق عليه. ماذا ميكن 

أن نفعل أكثر من ذلك؟

بأي  يرضى  لن  اهلل  حزب   *
عليه  يرضى  ال  رئاسي  مرشح 

جربان باسيل؟
املكّون  إرادة  حيرتم  احلزب   -
عن  النظر  وبغض  املسيحي. 
االختالفات معه، ال ميكن إال أن 
نقّر بأنه منذ تفاهم 2006، احرتم 
هذه املسألة يف كل املفاصل. 
حقق  أنه  التفاهم  مثار  وإحدى 
التوازنات  يف  اإلجناز  هذا 
الوحدة  حفظ  ما  الداخلية، 
احلزب  لذلك  األهلي.  والسلم 
حيرتم  عندما  نفسه  مع  منسجم 
رأي الكتلة املسيحية األكرب يف 

مل  جهتنا،  من  وحنن،  خيارها. 
الكتلة  بأننا  حنرج احلزب وغريه 
األكرب. قلنا إن وضع البلد غري 

طبيعي فلنَر ما هو املمكن.

احلزب يف  مع  النقاش  بدأ  هل 
اجلمهورية،  رئاسة  موضوع 
األمساء  إىل  تطرقتم  وهل 

واملواصفات؟
املوضوع،  يف  النقاش  بدأنا 
بالنسبة  أمساء.  ُتطرح  مل  لكن 
هي  املواصفات  أهم  إلينا، 
األوىل،  الطبقة  يف  التمثيل. 
صفتهم  لديهم  أشخاص  هناك 
نزعها  ميكن  ال  اليت  التمثيلية 
عنهم. يف الطبقة الثانية، هناك 
لدعم  التمثيل  لتجيري  إمكانية 
جتيري  هو  وبالطبع  ما،  شخص 
دائمًا.  وليس  لإللغاء  قابل 
الطبقة الثالثة اليت نرفضها هي 
أن يأتي أحد ما ال ميتلك متثياًل 
جمرّيًا  متثياًل  حيمل  وال  بشخصه 
له من أصحاب التمثيل. الطبقة 
املثالي.  الوضع  هي  األوىل 
مستحبة،  غري  الثانية  الطبقة 
ولكن نقبل بها ألن الوضع حرج 
الثالثة  الطبقة  الفراغ.  وخشية 
أن  نقبل  ولن  متامًا،  مرفوضة 

ُيفرض علينا أحد.

 لن نقبل بفرض مرشح علينا 
والتفكري بمرشح تحدٍّ، أي ما يفكر 
به سمري جعجع ويحاول التسويق 

له، لن يحصل أبدًا
شرعية  عن  نتنازل  هنا  لسنا 
التمثيل، لكننا نرى املشكل يف 
البلد. بالطبع، ال ميكن لآلخرين 
ولكننا  ندعم،  من  يتخّطوا  أن 
املسألة  يقرر.  من  وحدنا  لسنا 
أن  وجيب  تفاهمات  اىل  حتتاج 
على  أطراف  وعدة  نتقاطع حنن 
دعم مرشح ما وتأمني األصوات 
وحده  أي طرف  له ألن  الالزمة 
رئيس  إيصال  على  قادر  غري 
للجمهورية. أما التفكري بإيصال 
مرشح حتدٍّ أو رغمًا عن اآلخرين، 
جعجع  مسري  به  يفكر  ما  أي 
فلن  له،  التسويق  وحياول 

حيصل أبدًا.

لسليمان  اصواتك  جترّي  هل   *
فرجنية؟

إىل  اليوم  يدفعنا  ما  أرى  ال   -
واللبنانيني  التيار  نواجه  أن 
انتخاب  دعم  بأسباب  وإقناعهم 
عالقة  ال  فرجنية.  الوزير 
اليت  الشخصية  بالعالقة  لألمر 
جيدة،  تبقى  أن  على  حنرص 
معه  نتفق  أن  على  كما حنرص 
على االنتخابات الرئاسية وعلى 
غريها من األمور. وأنا مل أسئ 
له أبدًا بالشخصي، لكن هذا ال 
يغرّي يف أنين ال أجد مربرًا أقنع 
وجدت  إذا  بذلك.  مجهورنا  به 
أقنع  أن  وميكن  تقنعين  أسبابًا 
بها التيار ميكن أن أفعل. لكن 
أكرر أن ال مشكل شخصيًا. بل 
الدافع الشخصي  على العكس، 
سليمان  لتأييد  إجيابي  لدّي 
يكون  قد  شخصيًا،  فرجنية. 
إلّي،  بالنسبة  املرشحني  أفضل 
ال  هنا  لكن  أصيل.  أنه  وأكرر 
بالناس  بل  بالشخصي،  أفكر 
إلّي  بالنسبة  أمّثلهم.  الذين 

رىل إبراهيم، وفيق قانصوه

أّكد النائب جربان باسيل أن التيار الوطني الحر يوافق على أن يجيّر تمثيله إىل مرشح لرئاسة الجمهورية يتم 
التوافق عليه، »ألن البلد ال يتحمّل فراغًا ولو تطّلب ذلك تنازاًل منّا عن حقنا كتيار، كوننا الكتلة األكرب، وعن 
حق ميثاقي، وألننا غري قادرين يف هذا الظرف على اإلتيان باملمثل األقوى للمسيحيني«. وأكد »أننا لن نقبل بأي 
شكل من األشكال بأن تتسّلم حكومة ميقاتي املنقوصة الصالحية صالحيات الرئاسة... وهناك خيارات كثرية، 
بينها ما ال نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء واليته، وبينها أيضًا سحب التكليف املعطى للرئيس املكلف أو تشكيل 
حكومة أخرى«. ويف ما يتعلق بمفاوضات الرتسيم، »نصح« باسيل اإلسرائيليني بتسريع االتفاق ألن »الفرصة 
قد ال تتكرر«، وألن »معادلة القوة ليست ملصلحته، وكل تأخري سيخسّره أكثر«. وشدد على أنه »انتهت املرحلة 
التي كان فيها لبنان متفرجًا على كل الدول تستخرج نفطًا وتزدهر، فيما هو ممنوع من ذلك بقرار دولي، وهذا 
هو اإلنجاز األهم، بعدما أرسى لبنان معادلة جديدة يف البحر بفضل قوته«. وأكد: »ال نملك خيارًا آخر. معادلة 
القوة هذه يجب تكريسها. لن يخرجنا من الكارثة التي نحن فيها إال موقف قوة بعدما جرّبنا مواقف الضعف. 
ومجرد امتناع إسرائيل عن االستخراج هو اعرتاف بهذه املعادلة. أما إذا استخرجت، فنحن ذاهبون إىل مشكلة 

كبرية«. ويف ما يلي نص الحوار:

تصوير هيثم املوسوي
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لدّي  مشكلة  ال  شخصيًا، 
عالقة  أفضل  على  وحريصون 

معه.

بررت  كما  التربير  ميكنك   *
يف  بري  الرئيس  مع  حتالفك 

االنتخابات؟
يف  للمقارنة.  جمال  ال   -
مصلحة  اشتغلت  االنتخابات 
أكرب  على  باحلصول  التيار 
أجل تأمني  نيابية، ومن  كتلة 
الدوائر  بعض  يف  احلاصل 

كان علينا أن نفعل ذلك.

هل انتكست العالقة مع فرجنية 
بعد لقائكما يف حارة حريك؟

االجتماع  هذا  صحيح.  غري 
أن  جيب  كان  إلّي  بالنسبة 
حيصل منذ زمن، ومل حيدث أن 
رفضت اللقاء وأنا حاضر دائمًا 
ألّي لقاء معه ومع غريه. ولكن 
حنن  دائمًا  ملاذا  أسأل:  هنا 
ُنسأل  من  نائبًا   21 لدينا  من 
عن تأييدنا آلخرين وال ُيسأل 

اآلخرون عن تأييدهم لنا؟

* هل هناك تدخل فرنسي يف 
موضوع الرئاسة؟

ال  أنهم  منهم  مسعته  ما   -
بإجراء  مبطالبتهم  إال  يتدخلون 
االستحقاق يف موعده. لكن ما 
إىل  يتطرق  عنهم  نقاًل  أمسعه 
رأيي  يف  لكن  معينة.  أمساء 
بتدخل  نسمح  أن  أننا ال جيب 
دولي يف هذا األمر. الرئيس 
عون مل ينتخب باتفاق دولي، 
باتفاق داخلي. جيب أن  وإمنا 
عن  مبعزل  كلبنانيني  نقّرر 

فرنسا وأمريكا وإيران.

ال  هل  العهد،  نهاية  مع   *
الرئيس  بنظرية  مقتنعًا  تزال 

القوي؟
عون  ميشال  ألن  بالطبع.   -
ضده.  اشتغل  اجلميع  قوي. 
يف  عون  ميشال  قيمة 
اللعبة  أنه كشف  التسعينيات 
أنه  اآلن  وقيمته  الدولية، 
وفضح  الداخلية  اللعبة  كشف 
املالية  املنظومة  داعمي 
ورياض سالمة. ما جرى خالل 
هذا العهد يؤكد ضرورة وجود 
رئيس قوي يكمل عمل ميشال 
عون من التدقيق اجلنائي إىل 
التصحيح املالي وتغيري النظام 
من  والسياسي  االقتصادي 
مقيدًا خبطوط  يكون  أن  دون 

محر.

* كيف يكون قويًا ومل يتمكن 
من إقالة رياض سالمة؟

أكثرية  - إلقالة سالمة يلزمنا 
ورئيس  احلكومة  يف  الثلثني 
ووزير  إقالته  يطرح  حكومة 
مل  الثالثة  األمر.  يطرح  مالية 
جتاوب  عندما  لنا.  يتوفروا 
مع  دياب  حسان  الرئيس 
إلقالة  اجلمهورية  رئيس  طرح 
نبيه  الرئيس  رفض  سالمة، 
وزير  أن  يعلم  والكّل  بري، 
الرئيس  حصته.  من  املال 
دياب، رغم خالفاتنا معه على 
بعض األمور، مّيزته أنه مل يكن 
محر.  وخبطوط  مبنظومة  مقيدًا 
فريق  هناك  هل  هنا:  وأسال 

رياض  يهاجم  غرينا  سياسي 
ثم  إلقالته،  ويقاتل  سالمة 
يقال لنا إننا مّددنا له. ببساطة 
كتيار  حنن  نقدر.  ومل  حاولنا 
وكل من يؤمن مبحاسبة رياض 
سالمة مدعوون اليوم املالحقة 
القضاة الذين ال يتجاوبون يف 
ملف رياض سالمة. هل يعقل 
أنه ال يوجد قاض يقبل برفع 

دعوى ضده؟

* ملاذا عملت مع الرئيس بري 
على تطيري حكومة دياب إذًا؟

الشهود  صحيح.  غري   -
بري  الرئيس  زرنا  موجودون. 
ال  بأن  إلقناعه  اهلل  حزب  مع 
على  فضرب  دياب  من  بديل 
صدره وقال: احلريري عندي. 
من  يتمكن  لن  إنه  له  قلت 
سيؤلف  إنه  فقال  التأليف، 
دياب  طار  أسبوع.  خالل 

وقعدنا بال حكومة شهورًا.

اإلسرائيلية  الصحافة  سّربت 
على  لبنان  مع  اتفاق  عن 
الرتسيم وعن تأجيل استخراج 

النفط من كاريش.
جواب  أّي  لبنان  يتبّلغ  مل 
املؤكد  لكن  بعد.  رمسي 
الذي  املبدئي  االتفاق  أن 
الكشف  )رفض  إليه  توّصل 
عاموس  مع  املسؤولون  عنه( 
لبنان  يشّرف  هوكشتني 
أجنز.  مما  اخلجل  ينبغي  وال 
رغبة  سبب  هذا  يكون  وقد 
إىل  التأجيل  يف  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلية،  االنتخابات  بعد 
أن  اإلسرائيلي ميكنه  أن  رغم 
يبيع االتفاق جلمهوره ألنه هو 
ليس  وتنازله  علينا  املعتدي 
عن حق مكتسب له. يف رأيي 
اآلن،  لالتفاق  فرصة  هناك 
هذه  ألن  االنتخابات،  وقبل 
وإذا  تتكرر.  ال  قد  الفرصة 
فسيتم  اآلن  االتفاق  يتم  مل 
الحقًا ألن لبنان، وهذا األهم، 
أرسى معادلة جديدة يف البحر 
مع  كالم  وأي  قوته.  بفضل 
اإلسرائيلي سينطلق من هذه 
رأيي،  يف  لذلك،  املعادلة. 
اإلسرائيلي  مصلحة  من  إن 
اآلن  اتفاق  اىل  التوصل 
غري  على  تسري  األمور  ألن 
اإلسرائيليون  اعتاده.  ما 
أي  تأخري  أن  على  معتادون 
بتحصيل  له  يسمح  اتفاق 
أن  جيب  لبنان،  مع  املزيد. 
يدرك أن كل تأخري سيخسره 
أكثر ألن معادلة القوة ليست 
قريبني  جيعلنا  وما  ملصلحته. 
القوة  معادلة  هو  االتفاق  من 
وأحد  لبنان.  ميتلكها  اليت 
إىل  إضافة  العهد،  إجنازات 
إقرار قوانني النفط ومراسيمه 
واملناقصة، هو تكريس معادلة 
قوة يف البحر اللبناني مفادها: 
االستخراج.  مقابل  االستخراج 
واألهم، إذا مل ينهوا االتفاق 
ميكنهم  ال  االنتخابات  قبل 
أفضل  االتفاق  االستخراج. 
تأخروا  كلما  ألنهم  اآلن،  هلم 
ونتطور  بكاريش  بدأنا  نكون 
بعد  وما  كاريش  بعد  ما  اىل 
بعد كاريش. أنا أنصحهم رغم 
أريد سالمًا  بأنين  أّني سأّتهم 
املرحلة  انتهت  إسرائيل.  مع 
متفرجًا  لبنان  فيها  كان  اليت 
على كل الدول تستخرج نفطًا 
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من  ممنوع  هو  فيما  وتزدهر، 
هو  وهذا  دولي،  بقرار  ذلك 

اإلجناز األهم.

املواجهة  خيار  مع  أنت   *
عدم  حال  يف  القوة  وتفعيل 

جتاوب اإلسرائيلي؟
معادلة  آخر.  خيارًا  منلك  ال   -

القوة هذه جيب تكريسها.

انعكاس  إن  يقول  من  مثة   *
سيكون  البلد  على  احلرب 

كارثيًا؟
- لن خيرجنا من الكارثة اليت 
القوة.  موقف  إال  فيها  حنن 
جّربناها.  الضعف  مواقف 
البلد  سياسات  جانبًا  لنضع 
اخلاطئة والفساد ومسؤوليتنا 
من  حتى  ولكن  الداخلية، 
شّكك يف احلصار صمت عندما 
وديفيد  شينكر  ديفيد  حتدث 
حلصار  عرضة  أننا  عن  هيل 
خارجي وخنق اقتصادي. ماذا 
قادرون  حنن  أكثر.  سننتظر 
وهذه  معادلة  خلق  على 
وجمرد  تكرست،  املعادلة 
امتناع إسرائيل عن االستخراج 
هو اعرتاف بهذه املعادلة. أما 
ذاهبون  فنحن  استخرجت  إذا 
لذلك،  كبرية.  مشكلة  إىل 
االتفاق هو أفضل للجميع ألنه 
عادل ويعطي كل طرف حقه، 
مسؤولية  طرف  كل  ويتحمل 

أخطائه يف السابق.

* ماذا عن العقوبات املفروضة 
عليك أمريكيًا؟

استقصينا  البداية،  منذ   -
تكاليف توكيل مكتب حماماة. 
بني  يكلف  األمر  أن  اكتشفنا 
مليون ونصف مليون ومليوَني 
دوالر سنويًا ملدة غري معروفة 
قدمنا  ضمانات.  دون  ومن 
إدارية«  »مراجعة  يسمى  ما 
إىل  استندت   ،)discovery(
قانون »أوفاك« وقانون حرية 
يف  املعلومات  إىل  الوصول 
الواليات املتحدة. وكتبت هلم 
أنكم جتّنيتم علّي يف موضوع 
الفساد، فهل ميكن أن تربزوا 
أّي مستندات تثبت توّرطي يف 
الفساد، وإال ارفعوا امسي من 
استعدادي  وأبديت  العقوبات 
إثباتًا  يطلبونه  ما  كل  إلبراز 
بأن  هلم  وشرحت  أقوله.  ملا 
األمر ال يتعلق بالفساد، وإمنا 
إذا كان هناك سبب سياسي 
يتعلق بالعالقة مع حزب اهلل، 
لقطع  رفضي  بررت  الذي 
أدرجتم  فإنكم  معه،  العالقة 
مل  الفساد.  سياق  يف  األمر 
هذا  أترك  لن  بعد.  جييبوني 
كل  وأحتدى  أبدًا  املوضوع 
أجهزة خمابرات العامل أن تثبت 

أي شبهة علّي.

من  خيّفف  ما  هذا  هل   *
محاستك للرتشح للرئاسة؟

اإلدارة  أحتّدى  أبدًا.   -
اتهاماتها.  بإثبات  األمريكية 
نّظموا هذه العقوبات لكسري 
سياسيًا، وأنا أطالبهم بإظهار 
لدّي  بأن  علمًا  صدقّيتهم، 
على  أنهم وضعوني  يثبت  ما 
ال  ألسباب  العقوبات  الئحة 
معركة  هذه  بالفساد.  تتعلق 
سأخوضها حتى النهاية، ولن 

أسكت عنها.

* هل هناك إمكانية للتوصل 
إىل اتفاق مع صندوق النقد 
بناًء على املسار الذي تسلكه 

احلكومة حاليًا؟
- أوال، لست مفتونًا بصندوق 
حماصرون  ألننا  لكن  النقد. 
مع  لالتفاق  ميكن  دوليًا، 
وسيلة  يكون  أن  الصندوق 
عنا. من  احلصار  لفك  دولية 
بأن  أؤمن  أنا  أخرى،  جهة 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
اتفاق  أي  يريد  ال  سالمة 
أن  كما  النقد،  صندوق  مع 
هي  املالية  سالمة  سياسة 
عدم  وراء  األساسي  الدافع 
رغبة املنظومة السياسية، أي 
األكثرية النيابية ويف جملس 
الوزراء، يف إجناز خطة التعايف 
تكمن  هؤالء  وظيفة  املالي. 
يف إضاعة الوقت ألن سالمة 
ملصلحته  الوقت  أن  يرى 
املزيد  يقابله  ميّر  يوم  وكل 
املرتّتبة  اخلسائر  إطفاء  من 
املودعني.  جيوب  من  عليه 
احلل  هو  هذا  احلاكم  بنظر 
السوق  وبعدها  األفضل، 
وحتت  بنفسه.  نفسه  ينّظم 
اجمللس  يسري  إياه،  العنوان 
النيابي واحلكومة. أكرب برهان 
على ذلك هو أنه مّرت ثالثة 
على  شهر  ونصف  أشهر 
جديد  نيابي  جملس  انتخاب 
معّول عليه إلنقاذ البلد، فيما 
الصندوق  مع  املنجز  االتفاق 
احلكومة  رئيَسي  قبل  من 
وجملس النواب هو إجناز خطة 
قوانني   4 وإقرار  التعايف 
إصالحية مطلوبة بنهاية متوز. 
وملاذا  القوانني،  هي  أين 
يف  مكّثف  عمل  هناك  ليس 

جملس النواب إلقرارها؟

* هل أنت راٍض عن الصيغة 
قانون  وفقها  صدر  اليت 

السرية املصرفية؟
يف  »انبلفنا«  أننا  أعترب   -
اجللسة. لذلك يف اجلزء الثاني 
منها قدمنا كتيار قانونًا معجاًل 
مكررًا لدمج القانون الذي رّده 
رئيس اجلمهورية مع مشروع 
صندوق  املعّدل.  احلكومة 
الصيغة  يوافق على  النقد ال 
اليت أقرت، بل لديه مالحظات 
بإضافة  طالبنا  حنن  عليها. 
املفعول الرجعي كما ورد يف 
الرئيس،  رّده  الذي  القانون 
أي منذ تشرين 1989 وخلمس 
سنوات الحقة إذا تعّلق األمر 
املكلف  أو  رمسي  مبوظف 
أيضًا  ويشمل  عامة،  خبدمة 
واجلمعيات  األحزاب  رؤساء 

ووسائل اإلعالم.

* ماذا عن الكابيتال كونرتول 
وإعادة هيكلة املصارف؟

- املشكلة أن ال إرادة سياسية 
إلقرار الكابيتال كونرتول وال 
بالنسبة  املصارف.  هيكلة 
إعادة  هو  األساس  إلّي، 
وأسأل  املصارف،  هيكلة 
مشروع  أصبح  أين  ميقاتي: 
القانون؟ فخطة التعايف حتّدد 
املالي  للتوجه  العام  اإلطار 
واالقتصادي، ولكن يفرتض 
جمموعة  ضمنها  تقّر  أن 
إعادة  قانون  أهمها  قوانني، 
اهليكلة ثم الكابيتال كونرتول 

واستعادة األموال املنهوبة.

تسريع مشاورات تشكيل احلكومة، تزامنًا مع اليوم األول للمهلة 
الرئاسي،  الفراغ  حنو  حكمًا  بالذهاب  انطباعًا  يرتك  الدستورية، 

واخلشية من انتقال عدوى تطورات العراق إىل لبنان.
كان طبيعيًا أن تتجه األنظار اىل ما حصل يف العراق يف األيام 
الشارع  مشهد  من  نتجت  اليت  املخاوف  حجم  املاضية.  القليلة 
التفّلت  احتماالت  السياسية من  القوى  لدى  القلق  زاد  العراقي، 
يف الساحة اللبنانية، تزامنًا مع تزايد مؤشرات االنهيار االجتماعي 
واالقتصادي. صحيح أن عوامل العراق الداخلية خمتلفة جذريًا عن 
تفاصيل األزمة اللبنانية، سياسيًا وطائفيًا واجتماعيًا، وأن هناك 
اإلقليمية  العراق وخلفياتها  جوًا سياسيًا يصّر على عزل تطورات 
والدولية عن لبنان، وتأكيد أن ال عالقة هلا بأّي انفراج على خط 
األزمة احلكومية، إال أن توقيت احلركة الداخلية حول احلكومة، محل 
غداة ما حصل يف بغداد، إشارات حول االحتماالت املفتوحة اليت 
حتديدًا  اهلل  حزب  حياول  تصاعدي  انهيار  من  جدية  خماوف  تثري 

تفاديه.
كان متوقعًا أن يدفع حزب اهلل اىل تشكيل احلكومة يف الدقائق 
لدى  وداخلي  خارجي  توافق  من  حصل  كما  األخرية،  والساعات 
الرئيس  والية  انتهاء  قبل  سالم،  متام  الرئيس  حكومة  تشكيل 
ميشال سليمان. جرى التأكيد أكثر من مرة يف الوسط السياسي 
املشارك يف مشاورات التأليف أن تصعيد التيار الوطين احلر يف 
احلزب  بأن  ثقته  ضمنًا  حيمل  عدة،  مرات  الشيعي  الثنائي  وجه 
آجاًل، وأن ميقاتي لن يبقى رئيسًا  أو  سيفرج عن احلكومة عاجاًل 
حلكومة تصريف أعمال، ما أعطى التيار الوقت الكايف لشن محالت 
تصعيدية وزيادة شروطه على ميقاتي والثنائي معًا. لكن تطورات 
املنطقة والعراق قد تكون ساهمت يف تسريع استيعاب الشروط 

والشروط املضادة.
انطالقًا من  بيكار محلته للضغط على احلزب  التيار توسيع  حاول 
أن حكومة تصريف األعمال لن تغّطى مسيحيًا، وأن احلزب سيكون 
واقعًا بني سندان ضغط التيار وابتزازه، وبني خشيته من تطور 
االنهيار الداخلي من دون أي مرجعية سياسية تعمل على تغطية أي 

قرارات داخلية هلا عالقة باألمن أو باالقتصاد واملال.
املفارقة يف ما جيري من مشاورات هي تضارب مصاحل األفرقاء 
املشاركني يف احلوارات حول اهلدف من تشكيل احلكومة يف الوقت 
الضائع، وملصلحة من تأليف حكومة جديدة، وملاذا سيعطي ميقاتي 
لباسيل يف نهاية العهد ما رفض إعطاءه سابقًا؟ فميقاتي الذي 
يغّطي نفسه بصالحيات رئيس احلكومة سنيًا، مع مظلة دار الفتوى 
ورؤساء احلكومات السابقني، لن حيتاج اىل ما يضعف موقفه سنيًا 
إضافة  وازنة.  حصة  فيها  للتيار  حكومة،  إطالق  يف  سعوديًا  أو 
نقطة  اىل  األقل  على  مرتاحًا  يكون  أن  يفرتض  ميقاتي  أن  اىل 
ُيِثر  مل  املستقيلة  احلكومة  موضوع صالحيات  أن  وهي  أساسية، 
اعرتاض املكّونات املسيحية املعارضة يف شكل رفض كلي، حتى 
تكون ذريعة لتسريع مشاورات التأليف. فغالبية القوى املسيحية 
وتوّليها  األعمال  املعارضة مل تعرتض على فكرة حكومة تصريف 
مهام الفراغ إال من باب إعطاء األولوية لرئاسة اجلمهورية. وحتى 
بكركي، من خالل تعبريها عن عدم الثقة حبكومة تصريف األعمال 
وأن الضرورات ال تبيح احملظورات، إمنا كانت تعطي مبادئ عامة، 
معطيًة األولوية النتخاب رئيس للجمهورية من دون أي أعذار. ومل 
تنفع حماولة رمي كرة االعرتاض على حكومة تصريف أعمال عليها، 
أنها ال متانع يف توّلي  أخرى  تلو  اليت تؤكد مرة  القوات  أو على 
الفراغ  حال  يف  اجلمهورية  رئيس  مهاّم  األعمال  تصريف  حكومة 
الدستوري. وهي، هنا، تتماشى مع االجتهاد القائل بأن ال فراغ 

يف احلكم.
لذا تتوقف القوات - كما غريها من القوى املعارضة - عند مغزى 
تسريع مشاورات التأليف على قاعدة أن حزب اهلل قد يوافق على 
حكومة جديدة فيعطي لباسيل ما يريده حكوميًا من دون أي التزام 
معه رئاسيًا. وبذلك يكون قد ختّلص من ضغط حليفه يف الشارع 
ويف استحداث اجتهادات وجدل دستوري عقيم، ومن التهويل ببقاء 

رئيس اجلمهورية يف قصر بعبدا، من دون أّي تبعات مستقبلية.

 الذهاب نحو الفراغ الرئاسي سيحرّر األطراف الداخليني من تبعات 
الشروط والحمالت التصعيدية

فالذهاب حنو الفراغ الرئاسي سيحّرر األطراف الداخليني من تبعات 
مرحلة  املقبلة  املرحلة  وستكون  التصعيدية،  واحلمالت  الشروط 
مجيع  فيها  فتتداخل  ومواصفاته،  رئيس  عن  التفتيش  أولويات 
داخلي  طرف  ألّي  حينها  يكون  ولن  واخلارجية.  الداخلية  العوامل 
وحده موقع املفاوض األوحد، ما دام حزب اهلل مل يعط التزامًا ألّي 
من  أقّل ضررًا  احلكومة  تشكيل  يصبح  وبذلك  مستقل.  أو  حليف 
بقاء حكومة تصريف األعمال، مع ما سترتكه من تبعات يستثمرها 
التيار يف معركة شّد العصب. وبذلك يكون احلزب قد أراح نفسه 
الداخلية، فيما ميقاتي سيكون باحلّد األدنى أكثر  من أحد األعباء 
ارتياحًا، ألن وزراء التيار ما قبل نهاية العهد هم حكمًا غريهم ما 
بعد  فإنها  املعارضة  أما  التيار.  حال  كذلك ستكون  نهايته.  بعد 
ختّليها عن احلكومة وعن عدم منحها الثقة ستضع ثقلها من اآلن 
وصاعدًا لعزل كل األسباب املوجبة ملنع التيار من استثمار وضعه 
احلكومي ومندرجاته يف حكومة كاملة الصالحيات يف معركة رئاسة 

اجلمهورية.

تضارب مصاحل يف اإلفراج عن احلكومة
هيام القصيفي
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يعنينا ال  احلكومة  على  والكباش  يساوم  ال  رئيسا  نريد  سدني:  من  حبشي 

 عقد عضو كتلة »اجلمهورية القوية« النائب الدكتور أنطوان 
يف  اللبنانية  القوات  مكتب  يف  صحافيا  مؤمترا  حبشي 
سيدني، استهله بتوجيه حتية اىل االغرتاب اللبناني »الذي 
له بصمات اجيابية ظهرت خاصة يف فرتات الضيق اليت مر 

ومير بها لبنان«.
وشدد على أن لزيارته أوسرتاليا عدة أهداف أهمها التواصل 
مع املغرتبني بعد االنتخابات النيابية، إلطالعهم عن كثب على 
الوضع يف لبنان، وحض املغرتبني على متابعة الوضع اكثر، 
وألنه  الصعبة  االوقات  لبنان يف  استمر  ملا  لوالهم  »النه 
بعض  من  أكثر  لبنان  خيدمون  اإلنتشارمغرتبون  يف  يوجد 
ستنتهي  احلالية   لبنان  ظلمة  أن  هلم  وألقول  املقيمني، 

بالتأكيد«.  
ولدى سؤاله عن ترشيح الدكتور مسري جعجع للرئاسة، قال: 
»من الطبيعي أن يكون الدكتور مسري جعجع مرشحا لرئاسة 
نيابية وألنه ميتلك خربة  أكرب كتلة  اجلمهورية، ألنه رئيس 
حلوال  أن جتد  على  قادرة  القوات  أن  ثم  كبرية.  سياسية 

لألزمات السياسية واإلقتصادية«.
الدكتور  أن  املعارضة، ذكر حبشي  بأطياف  العالقة   وعن 
املعارضة  أطياف  كل  على  منفتحة  القوات  أن  قال  جعجع 

والباب مفتوح للجميع، و«املطلوب من املعارضني التزام ما 
وعدوا الناس به وهو إعادة السيادة ومكافحة الفساد. وإذا 
املعارضة  العنوانني، تصبح  املعارضون على هذين  التقى 

قادرة على تأمني األكثرية«.
وعن انتخابات اإلغرتاب، قال: »كان واضحا أن هناك تأثريا 
لإلغرتاب يف نتيجة االنتخابات النيابية األخرية وسيزداد هذا 

التأثري يف املستقبل«.
رأى  اإلشرتاكي،  التقدمي  احلزب  مع  للعالقة  وبالنسبة 
خيتلف  املمارسة  أسلوب  بل  جوهريا  خالف  »ال  أن  حبشي 

بيننا وبينهم«.
وأضاف: »نريد رئيس قرار وليس رئيس مساومات، رئيسا 
السلم واحلرب ويرسم سياسة  يتخذ قرار  احلدود،  يضبط 
خارجية سليمة. وطاملا السيادة غائبة، طاملا هناك إشكالية 

على كل املستويات«. 
الستعادة  أساسي  باب  الدفاعية  »االسرتاتيجية  أن  وأكد 
يف  بند  أهم  كانت  االسرتتيجية  وهذه  سيادتها،  الدولة 
اتفاق معراب، ولكن العربة يف التطبيق، من هنا على أي 
ليقول ذلك،  اجلرأة  لبنان ولديه  أن يؤمن بسيادة  رئيس 
فالرئيس الوسطي هو إطالة للفراغ، لذلك جيب الذهاب اىل 

انتخاب رئيس سيادي. نريد رئيسا ال خيجل وال خياف وال 
يساير أحدا على حساب سيادة لبنان. صحيح حنن اليوم يف 
وضع صعب، ويف مرحلة وجودية، ويف جهنم اليت نعيش 
يف طبقاتها السفلى، مع ذلك لدينا أمل بعودة لبنان اىل ما 
كان عليه. وعلينا أن نتكاتف لتاليف الفراغ الذي مهما طال 

نقول له: ألف عام يف عينك يا رب، كأمس الذي عرب«.
»هل يستطيع  »حزب اهلل«، قال:  لـ  احلاضنة  البيئة  وعن 
على  قادرون  هم  وهل  املستشفى؟  اىل  الدخول  هؤالء 
إشباع أطفاهلم؟ هم أيضا يعيشون الوضع املأزوم ورمبا هم 
يعانون أكثر من سائر اجلماعات. فائض القوة ال يفيد وقد 

يقتل صاحبه«. 
وردا على سؤال عّمن يعرقل تشكيل احلكومة، قال النائب 
املعرقل،  من  يعنينا  يعد  »مل  حبشي:  أنطوان  الدكتور  
فحزب اهلل اشرتك باملباشر يف تشكيل هذه احلكومة، كل 
ما نعرفه أن سنتني مرتا على تفجري املرفأ وال جديد حتى 
اآلن، وهناك نواب امساؤهم واردة يف التحقيق، ترشحوا 
وعادوا نوابا، لذلك فإن  الكباش على احلكومة ال يعنينا 
ألن كال الفريقني املوجلني تشكيلها مل حيافظا على سيادة 

لبنان«.

CASA DELLA PIZZA Authentic Italian

الكـبري اإلفـتتاح 
تم افتتاح مطعم

 CASA DELLA  PIZZA 
للمأكوالت االيطالية يف ضاحية 

نيوتاون..لديهم جميع أنواع البيتزا 
والباستا الشهية وجميع أصناف 

السلطة
EAT In or TAKEAWAY 

 Great Atmosphere -  Super 
Friendly Staff & Delicious Food

Add:182 King St, Newtown, Ph: 9557 6827, 9516 0502
Web: www.casadellapizza.com.au

نفتح 7 أيام يف األسبوع من 5 مساء لغاية 11 لياًل
مأكوالت شهية - نظافة تامة وخدمة ممتازة
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ميلكها رياض سالمة. وقد استقال غابريال من 
 ،)2021 شباط   18( واحد  يوم  الشركتني يف 
السويسري  التحقيق  فتح  من  قليلة  أيام  بعد 
هناك  ذلك،  إىل  سالمة.  حول  شبهات  يف 
أنها  األوىل  بالشركة:  تتعلقان  »مصادفتان« 
ست يف العام نفسه )2007( الذي اعرتف  ُأسِّ
فيه بأبّوته البنته من آنا كوزاكوفا، والثانية أن 
اسم الشركة )BET - بيت( يوافق القسم األخري 

من اسم ابنته إليزابيت.
إىل هنا، يبدو طبيعيًا أن حيّول مستثمر ما أموااًل 

إىل شركة ميلكها هو أو أحد أرحامه.

    جدّد أعضاء املجلس املركزي عقد شركة سالمة 
مرارًا من دون أي تساؤل حول جدوى »مركز باريس«

يف   ،»BET« تأسيس  على  واحد  شهر  بعد 
 ،»ZEL« نيسان 2007، أنشأت الشركة شركة
عقارات  على  لالستحواذ  أموااًل  إليها  وضّخت 
على   »BET« واستحوذت  وتأجريها.  وإدارتها 
الوليدة، يف  الشركة  أسهم  من  املئة  99 يف 
 ،»ZEL« مقابل 1 يف املئة لرجا سالمة. متلكت
العاصمة  يف  العقارات  من  عددًا   ،2007 يف 
الفرنسية، منها شقتان يف جادة جورج مانديل 
بقيمة 2.4 مليون يورو وشقة أخرى يف الرقم 
65 من اجلادة نفسها بقيمة ثالثة ماليني يورو ، 
وطابق مكاتب يف 66 جادة الشانزليزيه )وهنا 
بيت القصيد(، ثم طابقني آخرين يف العامني 

2011 و2014.
منذ عام 2010، ساهمت شركة ECCIFICE يف 
الشركة،  الشانزليزيه.  مكاتب  وإدارة  تأجري 
يف  لكن،  كوزاكوفا.  متلكها  أوراقها،  حبسب 
األساسي  النظام  كوزاكوفا يف  2015، ظهرت 
وحيدًا«،  »مساهمًا  بصفتها   »BET« لشركة 
كانت  اليت  املئة  يف  الواحد  نسبة  واشرتت 
»سجل  معلومات  أن  إال  رجا سالمة.  من حصة 
املستفيدين«  املصلحة  ألصحاب  لوكسمبورغ 
تفيد بأنها ليست املالك الفعلي للشركة، بل 
احليازة  حق  وهلا  فيها،  منتفع«  »مساهم  هي 

واالستخدام، أي أنها شريكة فيها.
يف محاولة لتسهيل األمر على الفهم:

 10 من  أكثر  طوال  لبنان،  مصرف  استأجر 
سنوات، شقة مل يستخدمها أبدًا اشرتتها شركة 
»BET«، ودفع حنو مخسة ماليني دوالر بدالت 
متلكها  اليت   »ECCIFICE« شركة  إىل  إجيار 
 2015 عام  امسها  »ظهر«  واليت  ابنته،  والدة 
»مساهمًا منتفعًا«، أي شريكًا يف الشركة اليت 
يعتقد أن سالمة هو من أسسها، واليت كانت 
لشقيقه حصة فيها. باختصار أكثر: دفع رياض 
استأجرها  إجيارًا لشقة  سالمة 5 ماليني دوالر 
من رياض سالمة نفسه ومن أرحامه وشركائه!

مسؤولية جماعية
»املركز  استئجار  بعقود  احمليطة  الشبهات 
البديل« يف باريس ال يتحّمل مسؤوليتها سالمة 
وحده بطبيعة احلال، وإمنا كل نوابه )خصوصًا 
اجتماع  برتؤسه  املخالفة  غّطى  الذي  منصوري 
حتديد آلية تشغيل املركز بعد 10 سنوات على 
الذين  املركزي  اجمللس  وأعضاء  استئجاره( 
مل يسألوا يومًا عن جدوى املكتب، إىل جانب 
القانونية اليت يرأسها احملامي بطرس  الدائرة 
كنعان، خصوصًا أن األخري كان وال يزال يف 
لبنان  مصرف  متثل  اليت  الوفود  معظم  عداد 
يف اجتماعات اهليئات الدولية املعنية مبكافحة 
تبييض األموال. وإىل الدائرة القانونية، هناك 
أيضًا عدد من الدوائر يف املصرف معنية بتنفيذ 
العمليات  مدير  منها:  ومراقبتها  العقود  هذه 
مدققو  التدقيق،  مديرية  خليل،  يوسف  املالية 
املراقبة، مديرية التفتيش، مدير احملاسبة حممد 
األصول  مديرية  التنظيم،  مديرية  حسن،  علي 
اخلارجية  العمليات  مدير  واملالية،  العقارية 

نعمان ندور.
5 ماليني دوالر ملركز بال عمل وال ترخيص

»مركز  استئجار  على  مّر  والكمال  بالتمام  عقد 
 5 حوالي  لبنان  مصرف  خالهلا  دفع  باريس«، 
 2011 عامي  بني  إجيار  بدالت  دوالر  ماليني 
املركز  هذا  مهام  حيدد  أن  قبل  و2021، 
ومسؤولياته وآلية تشغيله. ومل يفعل ذلك إال 
اللبناني  القضاء  أمام  سالمة  مالحقة  بدء  بعد 

واألجهزة القضائية الفرنسية واألوروبية. ففي 
2 شباط 2021، صدرت مذكرة داخلية )الوثيقة 
البديل«  »املركز  عمل  آلية  حتّدد   )4 رقم 
على  تشغيله  يف  واملسؤوليات  املهام  وتوّزع 
املديريات املختلفة. ويف 5 متوز 2021، انعقد 
اجتماع )الوثيقة رقم 5( يف مصرف لبنان لوضع 
آلية لعمل املركز، وحتديد املهام واملسؤوليات 
القطع  ومديرية  املعلوماتية  مديرية  من  لكل 
وقد  احملاسبة.  ومديرية  اخلارجية  والعمليات 
وّقع حمضر االجتماع النائب األول للحاكم وسيم 
علي  حممد  احملاسبة  مديرية  ومدير  منصوري، 
حسن ومدير مديرية القطع والعمليات اخلارجية 
علي  املعلوماتية  مديرية  ومدير  ندور  نعمان 
حنلة. يف احملضر، عرض منصوري على احلضور 
»الظروف االقتصادية واملالية الصعبة« وسأل: 
ضرورية  باريس  يف  املركز  استمرارية  »هل 
لبنان؟«.  اليت يتكّبدها مصرف  للتكاليف  نظرًا 
أن  اآلراء  خمتلف  من  »تبنّي  احملضر  وحبسب 
ميكن  ال  وضروري  أساسي  البديل  املركز 
قادرًا  يبقى  عنه كي  االستغناء  لبنان  ملصرف 
على تنفيذ التزاماته... وأن احلاجة للمركز مهمة 
أنه  الذي تأسس فيه«. علمًا  الوقت  أكثر من 
املصرف  »األخبار«، مل يستفد  حبسب مصادر 
املركزي من هذا املركز طوال الفرتة املاضية. 
إذ مل تسّجل فيه أي حركة مالية أو نقدية تذكر. 
واألهم من ذلك أنه مل يستحصل أساسًا على 
عمليات  إجراء  ختّوله  اليت  القانونية  الرتاخيص 
أّكده  ما  وهو  الفرنسية،  األراضي  على  نقدية 
املصرف املركزي الفرنسي يف جواب للقضاء 
مكاتب  بوجود  معرفته  عدم  مؤكدًا  الفرنسي، 

مستأجرة من مصرف لبنان يف باريس.
كذلك، أظهر حمضر االجتماع اآلتي:

منذ  ُيستخدم،  االحتياطي  باريس  مكتب  أواًل، 
استئجاره عام 2010، ملدة أربعة أيام يف السنة 

فقط.
ثانيًا، يستخدم املكتب يف هذه األيام األربعة 
3 أشخاص فقط هم: موظف يف مصرف لبنان، 
نظافة.  وعامل  الصيانة،  شركة  من  مندوب 
املساحة  زيادة  أن  االستنتاج  ميكن  بالتالي، 
املستأجرة وزيادة بدل اإلجيار يف العقود اليت 
أبرمها املصرف مع خليلة حاكمه مل تكن سوى 

»تنفيعة«.
ألصل  ُمقِنع  تربير  أي  املدراء  يقّدم  مل  ثالثًا، 
حبسب  فهي،  باريس.  يف  املكاتب  استئجار 
سأهلم  وعندما  احتياطية.  مكاتب  زعمهم، 
منصوري عن فرع مصرف لبنان يف بكفيا الذي 
احتياط إلدارة عمليات  استخدامه كمركز  ميكن 
إىل  الوصول  بأن  نّدور  رّد  لبنان،  مصرف 
من  أسهل  هناك  من  العمليات  إلدارة  باريس 
الوصول إىل بكفيا »يف احلاالت الطارئة«! وأكد 
حنلة على »أهمية املركز البديل وعلى إمكانية 
العمليات  ملتابعة  إليه  العمل  فريق  وصول 
قاهر يف غضون ساعات  ظرف  أي  وقوع  فور 
قليلة«، مذّكرًا بأنه »خالل حرب 2006، متّكنت 
أنظمة  التشويش على  اإلسرائيلية من  البوارج 
عن  كليًا  لبنان  مصرف  فانفصل  االتصاالت، 
العامل«، من دون أن يسأل منصوري ملاذا مل 
ُيستخدم »املركز البديل« يومها أو عن كيفية 
الوصول إليه »يف غضون ساعات قليلة« يف 
متوز  عدوان  أثناء  كما  مقفاًل  املطار  كان  حال 

مثاًل!.
نيويورك  مصرف  أن  عن  نّدور  حتّدث  رابعًا، 
يف  له  احتياط  مركز  من  أعماله  استكمل 
كاليفورنيا بعد هجمات 11 أيلول، ليؤكد أهمية 
للحاالت  لبنان  ملصرف  احتياط  مركز  وجود 
الطارئة. حسنًا أيضًا. مركز االحتياط كان داخل 

الواليات املتحدة، ال يف باريس!
كمن  بدوا  لبنان  مصرف  يف  املدراء  خامسًا، 
يتحّدث عن سيناريو يوم القيامة، ال عن حاالت 

طارئة.
يف العقود املوقعة بني مصرف لبنان وشركة 
الطوارئ  متامًا صفة  ينفي  بند  مثة  كوزاكوفا، 
عن املكاتب املستأجرة. إذ يشري إىل أنه حيق 
أربع  اجتماعات،  قاعة  استخدام  لبنان  ملصرف 
القاعة  حجز  يتم  أن  على  فقط،  شهريًا  مرات 
قبل شهر من موعد استخدامها! هذا يعين أن 
باحلاالت  مسبقًا  يتنّبأ  أن  لبنان  مصرف  على 

الطارئة!

أعلنت »إسرائيل«، يوم األحد املاضي، ما مسته 
صيغة االتفاق املتبلور مع لبنان حلل النزاع على 
احلد البحري. وجاء »االتفاق« مثقاًل باأللغام اليت 
يتعذر على اجلانب اللبناني القبول بها. لكنه يعّد، 
أوليًا على املطالب  أدنى، ردًا إسرائيليًا  يف حد 
اللبنانية، سيصار إىل تداوله والرد عليه للرتاجع 
تهديدات  فيه، ملا يشّكله من  ورد  جزء مما  عن 
تنسف ما فيه من فرص. فيما أكد مصدر لبناني 
رفيع معين باملفاوضات لـ«األخبار: »حنن على ما 
اظن غري معنيني بهكذا حل. وهذا ما زال من باب 
التحليالت الصحفية«. وقال إن لبنان »ينتظر ردا 
خطيا حيمله الوسيط االمريكي خالل فرتة قريبة اال 
اذا وجد ان االجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن 

الزيارة«.
العادة  هي  كما  جاء،  اإلسرائيلي  اإلعالن 
العربية(   12 )القناة  العربي  اإلعالم  عرب  املتبعة، 
أن  قبل  اآلخر  اجلانب  نبض  جلس  تسريبات  يف 
عاموس  األمريكي،  »الوسيط«  عرب  رمسيًا  يطرح 
األيام  يف  لبنان  يزور  أن  املفرتض  هوكشتني، 

القليلة املقبلة.
التسريبات،  االتفاق، حبسب  تفاصيل  وورد يف 
أن إسرائيل حتتفظ حبقل »كاريش« كاماًل، فيما 
حيتفظ لبنان بكل املنطقة املتنازع عليها مبا يشمل 
االقتصادية  املنطقة  إىل  ميتد  الذي  قانا«  »حقل 
إلسرائيل  لبنان  يدفع  أن  على  اإلسرائيلية، 
تعويضًا ماليًا، هو مثن املنطقة املتداخلة، وهي ما 

يقرب من ثلث »قانا«.
وهذا البند واحد من العوائق املفرتض أن تستفز 
اجلانب اللبناني مع إشارة التقرير إىل أنه حيظى 

مبوافقة احلكومة اللبنانية!
ومن البنود املثرية جدًا، حتديد االتفاق، يف أحد 
بنوده، أن الشركة اليت ستعمل على خطي احلدود 
شركة  ستكون  عليها،  يتفق  اليت  االقتصادية 
»إنريجيان« اإلسرائيلية اليت حتمل جنسية يونانية 
أيضًا. ويعد هذا البند ضمانة إلسرائيل بأن ال يقدم 
حزب اهلل على اإلضرار باملنصات اإلسرائيلية كون 
االستخراج ستكون  احلفار وسفينة  وتابعية  هوية 
»إنريجيان«، وأي ضرر هنا  واحدة، وهي شركة 
سيكون ضررًا هناك، والعكس صحيح. وورد يف 
التقرير أن هذا خيلق تكافؤًا وميزان ردع: منصة 
مقابل منصة، ما يعين منع حماوالت اهلجوم على 

املنصة اإلسرائيلية.
وعلى خلفية »االتفاق املتبلور«، قررت إسرائيل أن 
بداية استخراج الغاز من حقل »كاريش« ستكون 
كما  أيلول  يف  وليس  األول،  تشرين  بداية  يف 
كان خمططًا منذ البداية. و«األهم من كل شيء« 
هو أن إسرائيل تريد أن تقول إن تأجيل استخراج 
وال  تقنية،  ألسباب  هو  األول  تشرين  إىل  الغاز 
يتعلق بتهديدات حزب اهلل، و«هذا ما قيل لنا أن 

نقوله« كما أشار معّد التقرير.
هل حظي هذا االتفاق مبوافقة لبنان الرمسي؟ يبدو 
يكون  أن  عن  جدًا  بعيد  اإلسرائيلي  احلديث  أن 
يصلح  كهذا  اتفاقًا  فإن  الواقع،  ويف  صحيحًا. 
أن يكون وثيقة مطالب إسرائيلية من لبنان، أو 
اتفاقًا بني »الوسيط« األمريكي وإسرائيل لإليقاع 
بلبنان ملصلحة إسرائيل، وليس اتفاقًا بني لبنان 

والعدو.
على خلفية هذا التقرير، يبدو أن الوسيط األمريكي 
ليستأنف  اليونان،  يف  استجمامه  أسابيع  أنهى 
إن  انتظاره،  طال  ما  لكن  الغازية«.  »الوساطة 
وليس  باألسوأ،  ينبئ  العربية،  التقارير  صحت 
شأنه  من  بل  الطرفني،  مصاحل  ترعى  بتسوية 
إثارة أكثر من عالمة استفهام يف لبنان: هل نية 
السوء هي اليت قادت إىل طرح صيغة كهذه على 
لبنان؟ وهل اهلدف منها اإليقاع بني اللبنانيني؟ 
وما معنى هذا التأخري ليصار من بعده إىل صيغة 

تسوية يدرك العدو والوسيط أنها سرتفض؟
كيفما اتفق، إعالن إسرائيل نيتها استخراج الغاز 
من حقل كاريش مع بداية تشرين األول املقبل، 
بداية  يف  حّددته  قد  كانت  الذي  للموعد  خالفًا 
اإلسرائيلية  التقديرات  حبسب  شأنه  من  أيلول، 
ترحيل املواجهة مع حزب اهلل، وإن كان ال يلغيها 
استنفارها  استمرار  يفسر  ما  وهو  باملطلق. 

العسكري وإطالقها التهديدات.
تقين  هو  هل  استفهام:  عالمات  التأجيل  ويثري 
الوزاري  الوزراء يف اجمللس  حتدث عنه عدد من 
احلقل؟  باستهداف  اهلل  حزب  هدد  بعدما  املصغر 
جاء  التقنية  األعطال  خلفية  على  التأجيل  أن  أم 
نتيجة قرب موعد تفعيل تهديد حزب اهلل؟ وهل 
يعين تأجيل االستخراج تأجيل تفعيل التهديدات؟ 
وهل يكفي، وفقًا لالتفاق املزعوم، أن يفيد حزب 
اهلل ويفرمل اندفاعة تنفيذ التهديدات، خباصة أن 
»االتفاق« هو »تشاطر« واضح على خلفية النيات 

السيئة للعدو وللوسيط؟
بإمكان  تتعلق  اليت  تلك  وخباصة  األسئلة،  تبقى 
عودة  حني  إىل  كاملة  إجابات  بال  التصعيد 
»الوسيط« من إجازته حاماًل »االتفاق« الذي تبلور 

مبعيته.
األول  إىل  أيلول  من  األول  استحقاق  وتأجيل 
والقلق  الرتقب  ينهي  ال  األول،  تشرين  من 
ينزع  وال  اجلانبني،  بني  املتبادلة  واالستنفارات 
اهلل  حزب  اجلانبني،  ويبقي  الزناد،  عن  اإلصبع 
عن  تقديراته  وفق  كل  متوثبني  و«إسرائيل«، 
نيات الطرف اآلخر. هذه هي مسة األسابيع املقبلة، 
اليت ستشهد كما هو مقدر، »جرعة تذكريية«، أو 
جرعات، ما مل يتخّل الوسيط عن مماطلته املريبة، 
من دون أن يلغي ذلك إمكانات التصعيد يف موعد 
أيلول. خباصة  األول من  االستخراج امللغى، يف 
أن االتفاق املتبلور كما يرد من تل أبيب، ليس 

اتفاقًا.
وحتديدًا  »إسرائيل«،  تسعى  اخللفية،  هذه  على 
أن  ميكن  ما  تقدير  إىل  االستخبارية،  الدوائر 
يقدم عليه حزب اهلل، سواء لأليام املتبقية حتى 
أيلول، والحقًا حتى بداية تشرين األول، وضمن 
اسرتاتيجية استيعاب ما ميكن أن يأتي من قرارات، 

يف عدة اجتاهات:
- العمل على قلب التموضعات باعتبار أن »جرعة 
الغازية  للمنشآت  استهداف  أي  أو  التذكري« 
حزب  قبل  من  إليه  مبادر  عمل  هو  اإلسرائيلية، 
اهلل، وليس نتيجة قرار منها باستخراج الغاز من 
ما  وهو  لبنان.  مع  النزاع  تسوية  قبل  كاريش، 
يؤمن إلسرائيل، باعتقادها، مشروعية »الرد على 

اعتداء«، وليس الرد على الرد.
 األسابيع املقبلة قد تشهد »جرعة تذكريية« من 
املقاومة ما لم يتخّل الوسيط عن مماطلته املريبة

- إطالق التهديدات بشكل مفرط، والتأكيد على 
أيًا  اهلل  استهدف حزب  حال  إسرائيل يف  رد  أن 
من أصوهلا الغازية، حتى وإن كان شكليًا، فإنها 
أيام  إىل  يؤدي  تناسيب،  غري  رد  إىل  ستعمد 

قتالية، أو إىل حرب.
اهلل عن  إىل جلم حزب  تهدف  التهديدات،  وهذه 
معركة  وهي  حجمها،  من  التخفيف  أو  املبادرة، 
ختوضها إسرائيل يف مرحلة ما قبل الفعل ملنعه، 

وال عالقة هلا بالضرورة، مبا ستقدم عليه ردًا.
إعالن اجليش اإلسرائيلي عن استنفار واستعداد 
بأنها  غانتس  بين  األمن  وزير  وصفها  ملواجهة، 
قد تستغرق يومًا أو أيامًا قتالية، أو حتى معركة، 
وهو استنفار حيرص العدو على تظهريه علنًا مع 
استغراق اإلعالم العربي يف تغطيته وتظهريه، مبا 
وسالح  واجلوي  والبحري  الربي  االستنفار  يشمل 
واحد:  هدف  خدمة  يف  ذلك  وكل  االستخبارات، 
ردع حزب اهلل ومنعه من االقرتاب، مرة ثانية، من 

حقل كاريش.
أنها  إسرائيل  يظهر  ملغوم،  اتفاق  عن  اإلعالن 
املبادرة إىل تسويات، رغم أنها ملغومة وتنسف 
كل املقاربة الرمسية يف لبنان، وكل ذلك بهدف 

قلب التموضعات بينها وبني اجلانب اللبناني.
لكن هل من شأن عمليات االستعراض العسكري 
باأليام  والوعيد  واالستنفار،  القدرات  وتظهري 
بعرض  وكذلك  التناسبية،  غري  والردود  القتالية 
اهلل  حزب  مبادرة  جيمد  أن  ملغومة،  اتفاقات 
اهلل  حزب  مبادرة  جيمد  هل  واألهم،  التذكريية؟ 
التصعيدية يف حال قررت إسرائيل بدء استخراج 
الغاز من كاريش، بعد أن يرفض لبنان ما قيل 
يف  إليه  أشري  وما  »اتفاق«،  إنه  إسرائيل  يف 

سياقات أخرى بأنه »اقرتاح أمريكي«؟

اسرائيل تهرب من املواجهة:
تأجيل االستخراج وعرض حّل يرفضه لبنان

يحيي دبوق

تتمة املنشور على الصفحة 5
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حبضور النائب حبشي ممثال الدكتور جعجع واملطران طربيه وسياسيني واعالميني وحشد شعيب كبري

حفل سنوي ناجح حلزب القوات اللبنانية يف سيدني

أحيا حزب القوات اللبنانية مركز سيدني مساء 
برعاية  السنوية  2022/08/26حفلته  اجلمعة 
رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع ممثال بالنائب 

عن منطقة بعلبك اهلرمل د. انطوان حبشي.
املارونية  االبرشية  راعي  االحتفال  شارك يف 
املطران انطوان طربيه، االب جون كنعان ممثال 
املرتوبوليت  االرثوذكس  الروم  ابرشية  راعي 
رزق ممثال  مايكل  السيد  قدسية،  باسيليوس 
روبري  املطران  امللكيني  الروم  ابرشية  راعي 
رباط، االب شربل عبود رئيس دير مار شربل 
يرافقه االباء ايلي رمحة واالب مارون يوسف 
مار شربل، االب بولس ملحم من  مدير معهد 
مركز نعمة اهلل احلرديين، االب لبنان طربيه من 

رعية مار يوسف.
ممثال  بورك  طوني  الوزير  االحتفال  وحضر   
البانيزي،  انطوني  الفدرالية  احلكومة  رئيس 
والية  حكومة  رئيس  ممثلة  ليندسي  ويندي 
الوزراء  بريوتيت،  دومينيك  ويلز  ساوث  نيو 
ستيفن  تريوهوب،  دميان  روبرت،  انطوني 
مينس،  كريس  املعارضة  زعيم  ممثال  كامرب 
فني  وجوليا  كوتسيس  صويف  الظل  ووزيرا 
نيو ساوث  السابق يف  العمال  ورئيس حزب 
ستاننت  ستيف  احملامي  فولي.  لوك  ويلز  

وعقيلته،  رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون 
حريقة  راشيل  البلدية  واعضاء  عصفور  كال 
بلدية  عضو  خوري،  وبربارة  احلايك  وبالل 
فريفيلد جورج برشا، رئيس الرابطة املارونية 
د.  لالنتشار  املارونية  املؤسسة  مكاري،  جو 
وهبة،  والي  املسيحي  التجمع  غصني،  فاديا 
الدكتور مجال ريفي ورجل االعمال جورج غصني. 
وحضر ممثلو االحزاب: الوطنيون االحرار، حركة 
االستقالل، الكتائب اللبنانية، املرده، اليسار 
واعالميون  االشرتاكي،  التقدمي  الدميقراطي، 
وحشد  واجلمعيات  بلديات  واعضاء  ورؤساء 
القوات  ومناصرو  وكوادر  اجلالية  ابناء  من 

اللبنانية.
كما شارك منسق منطقة اسرتاليا طوني عبيد 
سيدني  مركز  رئيس  املنسقية،  ومسؤولو 
شربل فخري ونائبه روبري عبود واعضاء املركز، 

واعضاء من مركز كانبريا.
افتتح االحتفال بالنشيدين اللبناني واالسرتالي 
ونشيد القوات اللبنانية، دقيقة صمت عن ارواح 

شهداء القوات اللبنانية وشهداء اسرتاليا.
ثم صالة ومباركة تالها املطران طربيه وتواىل 
ويندي  ستاننت،  ستيف  من  كل  الكالم  على 
كما  بورك،  وطوني  كامرب،  ستيفن  ليندسي، 

نيو  والية  لرئيس  الشاشة  عرب  كلمة  كانت 
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت.

والقى شربل فخري كلمة مركز سيدني مرحبا 

بالنائب حبشي مؤكدا على الثبات يف قضيتنا، 
وقال ان القوات اللبنانية هي تاريخ، صالبة، 
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الننا  ختاف  ال  ختاف،  ال  بقاء  ثبات،  التزام، 
يف  القربان  امام  نسجد  وسنبقى  نسجد 
به ال ختاف  وملتزمني  امياننا  معلنني  الكنيسة 
والقهر  الظلم  على  تغلبنا  وتكرارا  مرارا  الننا 
واالضطهاد وبقينا واثقني ان اهلل سيبقي على 
الليل مهما طال سينجلي،  لبنان، واثقني ان 

مثل  شخص  رأسها  على  قضية  ان  واثقني 
احلكيم ستصل بالنهاية اىل اهدافها مهما كان 

الثمن.
ويف اخلتام القى النائب حبشي كلمة باللغتني 
الشخصيات  فيها  شكر  والعربية  االنكليزية 
املشاركة يف االحتفال وابناء اجلالية والقواتيني 

واملناصرين.

وبعد أن عرب عن فخره وسروره برفاقه جبميع 
الواليات االسرتالية، قال »ألف عام يف عينك 
هو  لبنان  نعم  عرب«،  الذي  كأمس  رب  يا 
من  االمرين  يعاني  اليوم  لكنه  االميان  لبنان 
معاناة وضع بها وهو صامد النه بطبيعته خلق 
اننا ال نرتاجع اىل  ليصمد ولكن هذا ال يعين 
احلاجات  واالنسانية،  التحضر  مستويات  ادنى 

فمرضانا  تشح  بدأت  انسان  الي  االساسية 
يعانون، وكذلك كبارنا واوالدنا.

وقد شكر النائب حبشي االنتشار لدعمه الهله 
يف لبنان وطالبهم باالستمرار بهذا الدعم الن 

لبنان سيعود حتى بعد حني.
هدية  الضيف  للنائب  ُقدمت  اخلتام  ويف 

تذكارية.

حفل سنوي ناجح حلزب القوات اللبنانية...
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ملاذا اخلوف الشديد على 
الوطن  واملواطن

اخلوف  ملاذا 
الوطن  على  الشديد 

واملواطن؟! 

الوطن  أعتقد  ما  على 
مكتوبة  كلمة  ليس 
إذ  ورق،  على  حربا 
إن هلذه الكلمة أبعادا 
ومكلفة  جدًا   مثينة 
والعرض  لألرض 
والبيوت  والعقارات 

واألموال.
لك  يكفل  الوطن 
او  العقار  وجود 
متلكها  اليت  األرض 
وجود  على  وحيافظ 
االعتداء  من  العائلة 
الفاتح  من  او  عليها 
الدولة  او  املعتدي 
جيوش  او  الغريبة 
ميليشيا  او  مرتزقة، 

الشديد  اخلوف  ومن  بيوتهم  من  ممكنة 
على حياتهم وأرواحهم،

تاسعًا: عندما حيل الشلل يف مجيع أحناء 
حماربته  يتم  املنطلق  هذا  من  الوطن 
من  واحتالله  ممكنة  وسيلة  بأهون 
املستعمر واملستثمر الذي ال يرحم أحدا 
أو الطامع يف األرض والعرض والغنائم 

ومواد اخلام، 

أبناء  على  تقع  الكربي  اخلسارة  عاشرًا: 
الوطن الواحد من مجيع اجلوانب ألن كل 
أمالك  من  لديه  ما  كل  سيخسر  إنسان 
وأموال وأرض وعقارات ومن املمكن ان 
خيسر نفسه وعائلته او يصبح يف العامل 
اآلخر حتت الرتاب او يعيش يف الطرقات 
ال قيمة له وال رجاء وال حياة وال أحرتام 
ويف منتهى الّذل  والسخرية داخل وطنه 

وخارجه.          

مجيع هذه العالمات املخيفة، اليت نراها 
تظهر وتلوح يف األفق فوق وطننا لبنان،  
العالمات  ألن  جيد،  مبستقبل  تبّشر  ال 
مت  بطريقة  الواقع  أرض  على  حصلت 
التخطيط هلا منذ عقود، لتحرق األخضر 
واحلياة  واحلجر  البشر  من  واليابس 

والراحة.
فإىل متى ستبقى  احلياة يف هذا املأزق 
واملرض   واملرفوض  واحملرج  اخلجول 
االجتماعي املشهور اي االنانية القاسية 
يف احلكام من رأس اهلرم إىل أسفله ال 
إىل  يريده  وال  يتحمله  ان  يستطيع  أحد 
االقطاعيني  احلكام  من  والبعض  عدوه، 
الشامل   اخلراب  يرون  ال  املغفلني 
واملواطن  للوطن  اجلارح  واالغتصاب 
والذي حيصل  املاضي  الذي حصل يف 
إحتيال  من  توقف  دون  من  يوم  كل 
وغش  ونصب  وسطو  وسلب  واختالس 
وقتل،  واملواطن يدفع الثمن من مجيع 
اجلوانب العملية واألخالقية واالجتماعية، 
فلم يبَق له غري قلبه النابض الذي ينتظر 
هذا  من  الزوال  وساعة  املؤسف  رحيله 
أتون  يف  حيرتق  الذي  اجلهنمي  الوطن 
النار املشتعلة والذهاب من هذه الدنيا 
ومجيع  أوالدها  على  والقاسية  الفاشلة 

من عليها من املخلوقات املعذبة. 

وعرضك  وبيتك  وطنك  لتدمري  مرسلة 
وارضك وكرامتك، لكي تصبح جثة هامدة 
او مشّردا على أبواب العامل االجنيب او 

الغربي.
كيف يكون اخلطر احملدق واملباشر على 

اي وطن يف مجيع احناء العامل: 

اواًل: أفالس الوطن بأي طريقة لكي يتم 
احتالله،

ثانيًا: تراكم الديون على الدولة والشعب 
اي القطاع اخلاص والقطاع العام،

ثالثًا:  إفقار  الشعب وإذالله بإي طريقة 
ممكنة من أجل نصب فخ وخمطط شرير 

للجميع، 

رابعًا: ختريب البنية التحتية وغالء السلع 
تأمني  وعجز يف  مستمر  بشكل  تدرجييًا 
واحلقول  واملزارع  البيوت  أىل  املاء 

والدواء والكهرباء جلميع الناس، 
 

خامسًا: انكسار وتدهور  يف اللرية اي 
والعملة  الدوالر  مقابل  الوطنية  العملة 
الصعبة ويف تراجع مستمر أمام الدوالر، 

سادسًا: عدم دفع األموال املستحقة اىل 
أصحابها وعدم تغطية القروض للمودعني 
والفوائد للقروض املرتاكمة على الدولة 

يف الداخل ويف اخلارج، 

سابعًا: أفالس البنوك بطريقة مربجمة من 
قبل املعتدين لكي يصل الناس إىل أدنى 
أمالكهم  مجيع  ويبيعوا  الفقر  من  درجة 
وأرضهم بأقل مثن ممكن ليتملك الشعب 
الذين  بالوطن  معروف  الغري  الغريب 
فيشرتي  األراضي حتت أمساء شركات  
غريبة وغري معروف عنها اي شيء ومن 
الوطن   على  يقبضوا  لكي  أصحابها  هم 
ووزراء  رؤساء  ويوّظفوا   حديد  من  بيد 
ونوابا ممن يسريون بركب املؤامرة على 

الوطن، 

شاعلة  عصابات  حروب  خلق  ثامنًا: 
قتل  يتم  لكي  األحزاب  بني  وخميفة 
الناس األبرياء او تهجريهم بأسرع طريقة 

حنَي يصرُي الَفْجْر
ساقيًة ظامئًة

َيْسَخُر منها الّنْهْر
َجْدوى  ال  أّن  ُأحسُّ 

ِمَن الدموْع
يف  َمْأَمَن  ال  أّن  و 

الرجوْع
فرتتدي مشاعري
عالمُة ِاستفهاْم

َتْهُجُرني ِوسادتي
َتْهُرُب ِمن

و أرى الّسريْر
َيتبُعها

و إنن أطرْي
خلَفهما

بالّريِح أستجرْي

***
الَيْوُم،  يصرُي  حني 

ال ليَل لُه
و ال نهاَر بعدُه

أو َقْبَلُه
َكْيَف َسُينهي َبْطَشُه 

الكابوْس؟
َيْستطيُب  َكْيَف  و 

الوقُت للّنفوْس؟

 كابوٌس يأبى الّرحيل

حالد الحلـّي

ما كان عشبك هادئًا ..؟
فيما رأيت من احلدائِق
 عند أسباب العناْق..!

بصمتك  اختفيت  فهل  
اللغوّي 

يف شجر الداللِة
حني فّسرك الّسياْق ؟

من  تدّلت  فاصلًة  أّن  أم 
رحيِق 

الباطن الشهوّي 
كي  باخلصوبة  تأخذ 

تؤّسس 
إلندالعك 

دفء توقيت احلماِم ،
وأخضر اجلسد املراْق ؟
أنا ما أتيتك من فراٍغ 

أو سباٍت  
أو شروٍد

 أو حماْق ..
مرايا  من  أرشُح  ماجئُت 

الوهِم
وخزٌا لّينًا ..

أنا جئت من ضّدي .. 
وضّدِك  

جئت من مجري 
وخوفِك ..

كي يؤّلفنا الّتنافُر 
يوم جيذبنا اشتياْق!!

محمد عامر األحمد  - سورية

ما كان عشبك هادئاً ؟
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املطران طربيه يومل على 
شرف النائب حبشي

ويف اليوم الثاني تم تلبية دعوة 
االبرشية  راعي  اقامها  غداء 
املارونية يف اسرتاليا املطران 
حضور  يف  طربيه  انطوان 
النائب اللبناني االصل ايهاب 
مطر وراعيي ابرشيتيي الروم 
املرتوبوليت  االرثوذكس 
والروم  قدسية  باسيليوس 
روبري  الكاثوليك  امللكيني 
رباط واملنسينيور مارسيلينو 
يوسف، وشارك يف املنلسبة 
اسرتاليا  منطقة  منسق 
طوني عبيد واعضاء املنسقية 
ورئيس مركز سيدني شربل 
املسؤولي  من  وعدد  فخري 

القوات.

رحب املطران طربيه بالنائبني 
بجدية  العمل  اىل  ودعا 
الظروف  ومسؤولية يف هذه 
لبنان  بها  يمر  التي  املصريية 
شدد  كما  اللبناني  والشعب 
املطرانان رباط وقدسية على 
اهمية العمل من اجل الخروج 
الخانقة  الحالية  االزمة  من 

للبنان.
النائب حبشي املطران  شكر 
وتحدث  واالساقفة  طربيه 
االقتصادية  االوضاع  عن 
واملعيشية الصعبة التي يعود 
السياسي  الفشل  سببها اىل 
على  معينة  فئة  وسيطرة 
القرار اللبناني بقوة السالح.

النائب حبشي يلقي حماضرة بالعربية واالنكليزية 
لطالب معهد مار شربل

حبشي  النائب  ألقى 
االنكليزية  باللغة  محاضرة 
شربل  مار  معهد  لطالب 
 12-11 السنة  لصفوف 
الثانوي وذلك يف قاعة ماري 
بحضوررئيس  ماكيلوب 
دير مار شربل االب شربل 
عبود واساتذة ومدير معهد 
مارون  االب  شربل  مار 
املعهد،  ومسؤولي  يوسف 
سيدني  مركز  رئيسي 
شربل فخري وملبورن ايليا 
املنسقية  ومسؤولي  ملحم 

داني جعجع وجهاد داغر.
املحاضرة  يف  شرح  وقد 
أنطون  الدكتور  النائب 
النشأة  عن  حبشي 
التاريخية للبنان وعن تاريخ 

املوارنة وعن مقاومتهم
يومنا  اىل  التاريخ  عرب 
هذا، كما تطرق اىل الوضع 
العام واملرحلة الصعبة التي 

يواجهها لبنان.

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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تــتمات

 2022 أيــلول   3 Saturday 3 September 2022الـسبت 

بايدن يؤكد لالبيد ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مبعطيات تتعلق بامللف، منها:
اجتماعًا عرب تطبيق زوم مع املسؤولني  الوسيط األمريكي  - عقد 
يف فريق رئيس حكومة العدو تناول فيه الصيغ املمكن تفعيلها، 
موفدين  اليونان  يف  مدة  قبل  التقى  أنه  به  ملتصلني  أكد  وهو 

إسرائيليني ومن إدارة شركة »إنريجيان« اليونانية.
شركة  من  كاملة  موافقة  على  األمريكي  الوسيط  حيصل  مل   -
»توتال« الفرنسية على بدء العمل يف التنقيب يف بلوكات لبنانية 
الفرنسية جمددًا  الشركة  أبلغت  الرتسيم. وقد  االتفاق على  قبل 
اجلانب اللبناني أنها لن تبدأ أعمال التنقيب قبل اإلعالن عن اتفاق 

واضح ومتكامل ووجود ضمانات أمنية من كل األطراف.
- يتحدث هوكشتني عن حل وسط مينع االنفجار وال يربط املسائل 
ببعضها بعضًا، من قبيل أن تعلن إسرائيل تأخري عملية االستخراج 
من حقل كاريش بصورة رمسية وتواكبها يف ذلك الشركة اليونانية، 
استكمال  نيتها  األخرى  العاملية  والشركات  »توتال«  تعلن  وأن 
احلل  هذا  أن  األمريكيون  ويعتقد  اللبنانية.  احلقول  يف  التنقيب 
يسمح مبنح األطراف الفرصة الكافية لرتتيب أمورهم، وهو يعين 
عمليًا مترير االنتخابات اإلسرائيلية قبل العودة إىل وضع اتفاق مع 
لبنان، بينما تستفيد الواليات املتحدة وأنصارها يف لبنان من عدم 

حصول االتفاق يف ما تبقى من والية الرئيس ميشال عون.
- جدد لبنان من خالل اجلهات الرمسية وغري الرمسية رفضه لفكرة 
العمل املشرتك بني حقول لبنان وفلسطني احملتلة. وبعدما نسب 
إىل مسؤول لبناني أنه ال توجد ممانعة لتولي »توتال« العمل يف 
اجلانبني،  على  احلصص  توزيع  الحقًا  تتوىل  أن  على  قانا،  حقل 
على  مطروح  غري  اخليار  هذا  إن  »األخبار«  لـ  رفيع  مسؤول  قال 
اإلطالق، وإن هوكشتني مسع تأكيدات بأن لبنان يرفض أي نوع 
من الشراكات أو العمل املشرتك أو أي اتصال، ويريد حقل قانا 

كاماًل وال يعرتف بأي حصة للعدو فيه.
صحيفة  وانضمت  إعالميًا،  املناورة  اسرتاتيجية  العدو  واصل   -
»غلوبس« االقتصادية إىل جوقة املبشرين باالتفاق متحدثة عن أن 
االتفاق بات قريبًا جدًا، ويرجح أن يوقع يف أيلول املقبل«. بينما 
أوردت صحيفة »جريوزاليم بوست« أنه »يعتقد أن املفاوضات يف 
أسابيعها األخرية، وهي إجيابية. إذ نقلت إسرائيل حقيبة التفاوض 
مرحلة  دخلت  وقد  الوزراء.  رئيس  مكتب  إىل  الطاقة  وزارة  من 
وتقدير  التعويضات  مسألة  على  ترتكز  وهي  األخرية.  اللمسات 

كميات الغاز على جانيب احلدود«.
ماذا يريد هوكشتني؟

أما يف ما يتعلق باالتصاالت اليت جيريها الوسيط األمريكي، فقد 
إذ  عمله.  على  يسيطر  الذي  التسويف  بسبب  تساؤل  باتت حمل 
بالقلق  مشبعة  أسابيع  دامت  اليت  األوىل،  االنتظار  فرتة  أنهى 
وعدم اليقني، بني احللول وإمكان التصعيد العسكري، ليبدأ فرتة 
انتظار ثانية، يفرتض أن متتد حتى األول من تشرين األول املقبل. 
فيما بدا أن مهمته باتت مقتصرة على تكذيب التقارير اإلعالمية 
والتسريبات اليت ترد من تل أبيب، كي ال يندفع اجلانب اللبناني 

إىل ما خيشاه األمريكيون وحلفاؤهم اإلسرائيليون.
إذ ال مربر لتلكؤ الوسيط ومماطلته، علمًا أنه يتقن العربية جيدًا، 
وميكنه فهم ما تبلور يف تل أبيب من ردود على املطالب اللبنانية، 
مقتضاه،  الشيء  على  ليبنى  لبنان،  إىل  حيملها  أن  فقط  وعليه 
األسئلة  يطرح  ما  فهو  مربر،  غري  حراك  دون  من  يتلكأ  أن  لكن 
عن اهلدف، وما إذا كان تأجيل إيصال الرد اإلسرائيلي مقصودًا 
ويهدف إىل كسب مزيد من الوقت، بانتظار استحقاق ما، يف لبنان 
أو يف إسرائيل أو كالهما معًا. لكن هل يستأهل السبب، مهما 

كان، اجملازفة بالتسبب مبواجهة عسكرية؟
تكذيب  أي  اجلديدة،  يتعلق مبهمته  ما  إزاء  عن هوكشتني  يغيب 
ما يف  يتابعون  لبنان  أن من يف  إسرائيل،  الواردة من  التقارير 
موضوع  أن  ويدركون  التفاصيل،  تفاصيل  يشمل  مبا  إسرائيل 
اهلل  حزب  وتهديدات  لبنان،  مع  الغازي  النزاع  على  املفاوضات 
املرتبطة به، وكل ما يتعلق باملطلبني معًا، خيضع للرقابة املسبقة 
العربي،  اإلعالم  يف  نشره  يراد  تقرير  أي  إن  إذ  أبيب،  تل  يف 
اليت  التقارير  فإن  اخللفية،  هذه  على  أواًل.  الرقيب  على  يعرض 
الرقيب بنشرها.  يكذبها هوكشتني خضعت مسبقًا للرقابة وإذن 
وعليه، جيب أن تتحول األسئلة حول التسريبات والتقارير العربية، 
من البحث عن صحتها أو كذبها، إىل البحث عن إرادة االستخبارات 
ذاك،  أو  التقرير  هذا  تسريب  من  الرقابة،  تدير  اليت  العسكرية 

والفرق بني املطلبني كبري جدًا.
  الوسطاء يناورون: وقف االستخراج من كاريش مقابل مباشرة التنقيب 

يف البلوك 8 شرط ضمان صمت حزب اهلل
وهلوكشتني كما يبدو مهمة إضافية يف انتظار ما تنتظره تل أبيب 
وواشنطن، وهي تهدئة اجلانب اللبناني عرب مترير معطى من هنا 
وآخر من هناك، وبأساليب خمتلفة. فهو يريد أن يزور لبنان خالل 
أيام، ثم ال يزور. وهو سيحمل الرد اإلسرائيلي قبل نهاية أيلول، 
اجلانب  مع  يعمل  وهو  شيئًا،  حيمل  أن  دون  من  أيلول  وينتهي 
التوقيع على  لبدء عملها فور  »توتال« حتديدًا  الفرنسي، وشركة 
اتفاق احلد البحري، ويف ذلك حماولة لتخفيف االحتقان ما أمكن، 
يف  مستجمًا  السابقة  الزمنية  للمهلة  الوقت  معظم  يقضي  فيما 
اليونان، مع ال يقني أيضًا إزاء املهمة اجلديدة حتى تشرين األول 

املقبل.
يف املوازاة، يواصل اجليش اإلسرائيلي، برًا وحبرًا وجوًا استنفاره 
حزب  من  التذكريية«  بـ«اجلرعة  يعرف  بات  ما  لتلقي  وجاهزيته، 

اهلل، على خلفية املماطلة غري املربرة، مع التقدير بأن احتمال تنفيذ 
حزب اهلل جزءًا من تهديداته ضد البنية التحتية للغاز اإلسرائيلي، 
أو رمبا خارجها، بات مرجحًا أكثر من قبل. وإىل جانب االستنفار 
بث تسريبات عن »ويالت« احلرب اليت سيتسبب بها حزب اهلل، إن 

نّفذ تهديداته.
شرف الدين

أشار وزير املهّجرين يف حكومة تصريف األعمال الدكتور عصام 
شرف الدين ، اىل أن »السلطات السورية جادة بإعادة  النازحني 
للتعاون من األمن  السوريني  اىل وطنهم، وهي على استعداد 

العام ال لبنان ي لتنسيق عودتهم«.
ولفت شرف الدين، يف حديث عرب إلذاعة »صوت لبنان«، اىل أن 
»أمن العائدين إىل سوريا  مضمون، والسلطات السورية تضمن 
يريد  سوري  شخص  »أي  أن  اىل  الفتًا  واستقرارهم«،  أمنهم 
البقاء يف لبنان عليه احلصول على إقامة وإجازة عمل عن طريق 

وزارة الداخلية«.
على  تضغط  الالجئني   ومفوضية  األممية  »اهليئات  أن  وذكر 
ملف  لعرقلة  ميقاتي   األعمال  جنيب  تصريف  حكومة  رئيس 
من  ميقاتي  على  تضغط  وأوروبا  وأمريكا  السوريني،  النازحني 
»أحلى  أن  مؤكدًا  امللف«،  هذا  يف  السياسي  االستثمار  أجل 
شهادة كسبتها يف املرحلة احلالية أنين على خالف مع ميقاتي«.
وكان شرف الدين، قد أوضح انه أّنه »مل حيصل اعرتاض من أي 

مرجع ديين وال سياسي على زياتي إىل سوريا«.
وقال يف حديٍث له : »عوائق مصطنعة تعيق عودة السوريني إىل 

بلدهم وال متت إىل احلقيقة بصلة«.
ولفت شرف الدين, اىل أّن »مفوضية الالجئني السوريني ختضع 
وبالتالي  اخلاصة  للمصاحل  األمور  والدول تسّيس  ماحنة،  لدول 
يتم ختويف النازحني أن األمن مرتبك والوضع غري مستقر لعدم 

ذهابهم إىل سوريا«.
وأضاف, »طلبنا من املفوضية عدم التدخل بني السلطات اللبنانية 

والسورية بطريقة العودة وشكلها«.
وأّكد أّن »الدولة السورية تؤمن حاليًا مسكنًا لـ 180 ألف شخص 

ضمن مراكز إيواء جمّهزة«.
االنهيار قبل  آياًل إىل  »الوضع االقتصادي كان  أّن  وأشار اىل 
على   %35 األعباء  زادت  السوري  الوجود  عملية  ولكن   ,2011

الوضع املهرتئ أساسًا«.

وزير الصدر يطالب ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تويرت،  حسابه يف  على  نشره  بيان  قّدم يف  السياق،  هذا  ويف 
أمس األول اخلميس، جمموعة اقرتاحات للقوات املسلحة العراقية 
األماكن  يف  الفصائل  تواجد  وإنهاء  الدولة  هيبة  على  »للحفاظ 

احلساسة داخل الدولة«.
وطالب بتغيري مسؤول احلشد، فاحل الفياض، متهمًا إياه بأنه »غري 

مؤهل ومتحزب وال ميلك شخصية قوية«.
كما اقرتح حّل الفصائل اليت تّدعي املقاومة وإخراج مجيع الفصـائل 
واحلشـد الشعيب من املنطقة اخلضراء يف العاصمة بغداد، وتسليمها 

للقوات األمنية.
وأشار إىل أن بقاءهم فيها يشكل خطورة أمنية على قائد القوات 
املسـلحة، باإلضافة إىل باقي املؤسسات وال سيما القضاء الذي 

يتم الضغط عليه.
املنافذ  عن  الشعيب  احلـشـد  إبعاد  الصدر  وزير  اقرتح  ذلك،  إىل 

احلدودية، لعدم استعمال العـنف والتجارة والتهريب وغري ذلك.

البيت األبيض: مل يرسل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القومي  األمن  جمللس  االسرتاتيجية  االتصاالت  منسق  وقال 
األمريكي، جون كريبي »الرئيس األمريكي جو بايدن كان واضًحا 
يف أنه لن يرسل القوات األمريكية إىل أوكرانيا، لذلك ال أرى أي 
دور للواليات املتحدة يف إقامة منطقة منزوعة السالح حول حمطة 

زابوروجيا النووية«.
منزوعة  منطقة  هناك  تكون  أن  يف  فقط  نتطلع  »أننا  أضاف  و 

السالح حول هذه احملطة«.
جاء ذلك، بعدما غادر يف وقت سابق من يوم أمس األول، مفتشو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمطة زابورجييا النووية، اليت تسيطر 
عليها روسيا يف جنوب شرقي أوكرانيا بعد زيارة استمرت ساعات، 
حيث أكد املدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن الفريق أجرى 

تقييمًا أوليًا للموقف داخل احملطة.
ساعتني  خالل  رصد  للوكالة  التابع  الفريق  أن  غروسي،  وأضاف 
األمور األساسية داخل حمطة زابورجييا النووية، مشريًا إىل أن بعض 

خرباء الوكالة سيبقون يف احملطة بعد مغادرة البعثة.
أوروبا،  يف  النووية  للطاقة  حمطة  أكرب  زابورجييا،  أن  إىل  يشار 
ختضع منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل 

بعض املوظفني األوكرانيني تشغيلها.
وكانت موسكو رفضت سابقًا دعوات أممية وأوكرانية على السواء 
إىل سحب كافة األسلحة من املوقع املذكور، مؤكدة أن سالحها 

للحراسة فقط وأال أسلحة ثقيلة هناك.
بينما تبادل الطرفان على مدى األشهر واألسابيع املاضية االتهامات 
بقصف هذا املوقع احلساس، وسط خماوف متنامية من كارثة نووية 

ال حتمد عقباها.

بايدن: جيب ان سنحاسب ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األول،  أمس  بلينكن،  أنتوني  واشنطن  خارجية  وزير  أشاد  فقد 
بأّنه  وصفه  ما  على  بكني  مبحاسبة  مطالبًا  املتحدة،  األمم  بتقرير 

»إبادة مجاعية« تتعّرض هلا أقلية األويغور املسلمة.
وقال يف بيان إّن »هذا التقرير يعّمق ويعيد تأكيد خماوفنا الكبرية 
اليت  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  املستمرة  اجلماعية  اإلبادة  بشأن 

ترتكبها السلطات الصينية حبق األويغور«.
خطرية  »انتهاكات  بارتكاب  الصني  اتهمت  املتحدة  األمم  وكانت 
حلقوق اإلنسان« يف تقريٍر طال انتظاره بشأن مزاعم االنتهاكات 

يف إقليم شينجيانغ، ضد أقلية اإليغور املسلمة.
اإليغور  مسلمي  ضد  انتهاكات  بارتكاب  مزاعم  التقرير  ويقّيم 

واألقليات العرقية األخرى، وهو ما تنفيه الصني.
لكن احملققني قالوا إنهم اكتشفوا »أدّلة موثوقة« على التعذيب 

الذي رمبا يرقى إىل »جرائم ضد اإلنسانية«.
وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة األمم املتحدة 
تعّرضوا  السجناء  إن  باشليت،  ميشيل  اإلنسان،  حلقوق  السامية 
»ألمناط من سوء املعاملة« مشلت »حوادث عنف جنسي وعنف قائم 

على النوع االجتماعي«.
وأوصت األمم املتحدة بأن تتخذ الصني على الفور خطوات لإلفراج 
عن »مجيع األفراد احملرومني تعسفيًا من حريتهم«، وأشارت إىل 
أن بعض تصرفات بكني ميكن أن ترقى إىل »ارتكاب جرائم دولية، 

مبا يف ذلك جرائم ضد اإلنسانية«.
وبكني اليت اطلعت على التقرير مسبقًا، تنفي مزاعم االنتهاكات 

وتقول إن املعسكرات أداة ملكافحة اإلرهاب.
وحّثت الصني األمم املتحدة على عدم نشر التقرير، ووصفته بأنه 
»مهزلة«. وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية وانغ وينبني إن مكتب 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان »أصبح بلطجيا متواطئا مع الواليات 

املتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية«.

ماكرون: سندعم كييف ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

هدفه بوضوح، ومفاده متكني كييف من »االنتصار عسكريًا، أو على 
األقل وضعها يف موقف يسمح هلا بالتفاوض بشان السالم«.

وأضاف ماكرون أنه »جيب االستعداد ألزمة طويلة، وذلك سيشهد 
توترات تتصاعد بشأن احملطات النووية يف أوكرانيا«، مشريًا إىل 
»دعم بالده ملهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف حمطة زاباروجيا 

النووية لتقييم سالمتها«.
الروسي،  بنظريه  اتصال  إجراَء  نيته  الفرنسي  الرئيس  وكشف 
فالدميري بوتني، بعد انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
انتقادات  من  الرغم  على  روسيا«  إىل  التحدث  »مواصلَة  متعهدًا 
بعض الدول، وخصوصًا يف أوروبا الشرقية، اليت تدافع عن موقف 

متشدد ضد موسكو.

غروسيب: سندعم امكانية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
إلجياد فرصة والتوصل التفاق مع مجيع األطراف«.

وتابع قائاًل: »اآلن علينا الذهاب وتفقد املنشآت، وتركيزنا ينصّب 
بشكل خاص على جوانب السالمة النووية واإلشعاعية«.

وقال مفتشو األمم املتحدة، األربعاء، إّنهم »سيسعون إىل وجود 
دائم« يف حمطة الطاقة النووية يف زاباروجيا، اخلاضعة لسيطرة 
يف  نووي«  »حادث  لتجنب  أوكرانيا،  جنوبي  الروسية،  القّوات 

املنشأة على خط املواجهة.
األول  أمس  باليتسكي،  يفغيين  زاباروجيا،  مقاطعة  حاكم  وأعلن 
اخلميس، توقف القصف على مدينة إينرغودار ومنطقة حمطة زاباروجيا 
للطاقة النووية بعد منتصف الظهر، يف الوقت الذي وصلت فيه 

قافلة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل املقاطعة.
»توقف  الروسي:  بالتلفزيون  األوىل  القناة  عرب  باليتسكي  وقال 
القصف حرفيًا بعد أن مسح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

قبل اجلانب األوكراني بالتحرك.. يف حواىل الساعة 13,00«.
وأعلن باليتسكي، أمس األول اخلميس، أّن »الوحدة السادسة يف 
حمطة الطاقة النووية، تعمل بنسبة 60%، الفتًا إىل أّن »ذلك يكفي 
اليت تسيطر  وتلك  املقاطعة،  من  احملررة  للمنطقة  الطاقة  لتوفري 

عليها قوات كييف«.
التلفزيونية،  األوىل«  »القناة  مع  مقابلة  يف  باليتسكي،  وقال 
»قررنا إيقاف الوحدة اخلامسة، اليت كانت تعمل يف السابق، ألّن 
التهديدات مرتفعة بدرجة كافية، ومت تعطيل خط االستهالك، ومل 

نتمكن من توصيل الكهرباء من تلك الوحدة إىل الشبكة العامة«.
يكفي  وهذا   ،%60 بنسبة  تعمل  واحدة  وحدة  »حاليًا،  وأضاف: 
لضمان سالمة احملطة، وبالتالي توفري الكهرباء لكّل من األراضي 
اجلانب  على  الواقعة  واألراضي  كييف،  عليها  تسيطر  ال  اليت 

األوكراني.. وإىل اليوم، حنن ال نزال منّدهم بالكهرباء«.
ويف وقت سابق من اليوم، أعلن باليتسكي »إيقاف عمل الوحدة 
احملطة  حميط  تعّرض  بعد  النووية،  زاباروجيا  حمطة  يف  اخلامسة 

للقصف األوكراني«.
ويف وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط عملية إنزال 

لقوات أوكرانية قرب حمطة زاباروجيا النووية.



Page 17صفحة 17     
مــلبورن

 2022 أيــلول   3 Saturday 3 September 2022الـسبت 

 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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للتصفيات  املتأهلة  رؤوف  ميليسا  أصبحت 
أول  إنكلرتا،  مجال  ملكة  ملسابقة  النهائية 
بال  اجلمال  ملكات  منافسة  ختوض  متسابقة 
املمتد  املسابقة  تاريخ  يف  جتميل  مساحيق 

لقرن من الزمن.
جامعية  طالبة  وهي  رؤوف  ميليسا  وتقدمت 
تبلغ من العمر 20 عاًما من جنوب لندن، إىل 
األمام يف نصف نهائي املسابقة يوم االثنني، 
وتنافس يف النهائيات يف أكتوبر املقبل على 

التاج.
صحيفة  مع  مقابلة  يف  رؤوف  وقالت 
الكثري  يعين  »هذا  الربيطانية:  »إندبندنت« 
بالنسبة لي ألنين أشعر أن العديد من الفتيات 
ألنهن  املكياج  يرتدين  األعمار  خمتلف  من 

يشعرن بالضغط للقيام بذلك«.
وأضافت: »إذا كان املرء سعيدا ببشرته، فال 

أول متسابقة بال مكياج يف تاريخ مسابقة ملكة مجال بريطانيا

باملكياج..  وجهنا  تغطية  على  رب  نجُ أن  جيب 
عيوبنا جتعلنا ما حنن عليه وهذا ما جيعل كل 

فرد فريدا«.
وأوضحت رؤوف أنها على الرغم من أنها بدأت 
يف وضع »املكياج« يف سن مبكرة، إال أنها 

قررت جتنب التقاليد يف املسابقة.
مؤخرا  قبلت  أنها  إىل  املقابلة  وأشارت خالل 
أنها مجيلة يف بشرتها وهلذا قررت التنافس 

بدون مكياج.
سيلفي  صورة  رؤوف  نشرت  مايو،  ويف 
املكشوف«  »الوجه  جولة  من  إنستغرام  على 
الشوائب  »تعانق  أنها  املسابقة، وكتبت  من 

والعيوب«.
وحبسب املنظمني، فإن رؤوف ختطط للذهاب 
بوجه خال من املاكياج مرة أخرى يف النهائي 

الوطين يف أكتوبر.

عن  بعيدا  كوكبا  العلماء  من  إكتشف جمموعة 
األرض، تغطيه طبقة مسيكة من املياه، أطلقوا 

عليه اسم »كوكب احمليط«.

بالكامل  املغطى  احمليط«،  »كوكب  ويبعد 
بطبقة مسيكة من املاء، 100 سنة ضوئية من 
األرض، ويشبه بعض أقمار كوكيب املشرتي 

وزحل.

وأوضح العلماء أن الكوكب اجلديد أكرب حجًما 
وكتال من األرض بقليل، فيما يرجح أن يكون 
قابال للحياة، بفعل املسافة اليت تفصله عن 

الشمس.

وقالت صحيفة »ديلي ميل« إن فريقا دوليا 
من الباحثني اكتشفوا » TOI-1452 b«، وهو 
حول  يدور  الشمسية  اجملموعة  خارج  كوكب 
أحد نمني صغريين يف نظام ثنائي يقع يف 

كوكبة دراكو.

وجرى هذا االكتشاف العلمي بإشراف الباحث 
شارل كاديو، وهو أكادميي يف جامعة مونرتيال 
الكندية، وعضو معهد حبوث الكواكب الواقعة 

خارج اجملموعة الشمسية.

وأشارت إىل أن تلسكوب »TESS« الفضائي 
اكتشاف  يف  ساعد  »ناسا«،  لوكالة  التابع 
الشمسية،  اجملموعة  خارج  اجلديد  الكوكب 
تتمثل  مهمة  يتوىل  التلسكوب  أن  إىل  الفتة 

يف مراقبة واسعة للسماء.

وأظهرت إشارة من تلسكوب »TESS« اخنفاًضا 
يسمح  ما  يوًما،   11 كل  السطوع  يف  طفيًفا 
لعلماء الفلك بالتنبؤ بوجود كوكب أكرب حبوالي 

70 يف املئة من األرض.

وقال رينيه دويون، األستاذ جبامعة مونرتيال 
 :)OMM( ومرصد مونت ميغانتيك iREx ومدير
يظهر  ألنه  االكتشاف؛  بهذا  جًدا  فخور  »أنا 

»كوكب احمليط«.. اكتشاف كوكب تغطيه طبقة من املاء خارج 
اجملموعة الشمسية

املستوى العالي لباحثينا وأدواتنا«.

وأضاف: بفضل »OMM«، وهي أداة خاصة 
 ،»SPIRou« تسمى  خمترباتنا  يف  مصممة 
البحث  فريق  طورها  مبتكرة  حتليلية  وطريقة 
لدينا، متكنا من اكتشاف هذا الكوكب اخلارجي 

الفريد من نوعه.
واستغرق الباحثون 50 ساعة ألجل تقدير حجم 
الكوكب، فيما يرجح أن يكون أكرب من األرض 

بواقع مخس مرات.

TOI-« أن  إثبات  الفلك من  الباحثون  ومتكن 
»TOI-«1452، موضحني  حول  يدور   »1452 b
البعض،  بعضهما  حول  يدوران  النجمني  أن 
وحدة   -97 صغرية  مسافة  بينهما  ويفصل 
املسافة  ونصف  ضعفني  حوالي  أو  فلكية، 
تلسكوب  يراها  حبيث  وبلوتو-  الشمس  بني 

TESS كنقطة ضوء واحدة.

TOI-« ومن احملتمل أن يكون الكوكب اخلارجي
b 1452« صخرًيا مثل كوكبنا، لكن نصف قطره 
وكتلته وكثافته تشري إىل عامل خمتلف متاًما 

عن عاملنا، حبسب العلماء.

وأوضح العلماء أن األرض يف األساس كوكب 
جاف جًدا. على الرغم من أنه يشار إليه أحياًنا 
باسم الكوكب األزرق، نظًرا ألن حوالي 70 يف 
املئة من سطحه مغطى باحمليط، فإن املاء يف 
الواقع ال يشكل سوى جزء ضئيل من كتلته، 

أقل من 1 يف املئة.

ويف السنوات األخرية، حدد علماء الفلك نصف 
قطر وكتلة العديد من الكواكب اخلارجية حبجم 
يرتاوح بني حجم األرض ونبتون )أكرب حبوالي 

3.8 مرة من األرض(.
ال  كثافة  على  العناصر  هذه  بعض  وحتتوي 
من  كبري  جزء  كان  إذا  إال  تفسريها،  ميكن 
اليت  تلك  من  أخف  مواد  من  مكوًنا  كتلتها 

تشكل البنية الداخلية لألرض مثل املاء.

املاضي،  القرن  سبعينات  يف 
مهمة  للمثلة  »ناسا«  أوكلت 
املساعدة يف تعيني املزيد من 
والنساء  املهمشة  اجملموعات 
كان  إذ  الفضاء،  وكالة  يف 
تلك  مثل  جذب  يف  تأثري  هلا 

املواهب.
الراحلة،  املمثلة  ستصبح 
اجُشتهرت  اليت  نيكولز،  نيشيل 
بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا 
تريك«،  »ستار  مسلسل  يف 
أحدث نوم الدراما التلفزيونية 
الستينيات  لفرتة  تعود  اليت 
يتم تكرميها بإرسال بعض من 

رمادها إىل الفضاء.
نيكولز،  إىل  الفضل  نسب  ويجُ
يوليو   30 يف  توفيت  اليت 
يف  عامًا،   89 عن  املاضي 
الصور  حتطيم  يف  املساعدة 
وإعادة  العنصرية  النمطية 
حتديد أدوار هوليوود للممثلني 
السود يف ذروة حركة احلقوق 
املدنية األمريكية، كونها واحدة 
من أوائل النساء السود اللواتي 
صورن شخصية تعرب عن متكني 

املرأة على شاشة التلفزيون.
واآلن بعد وفاتها، متت إضافتها 

»ناسا«  األمريكية  والفضاء  الطريان  إدارة 
املزيد  تعيني  يف  املساعدة  مهمة  لنيكولز 
وكالة  يف  والنساء  املهمشة  اجملموعات  من 
الفضاء، إذ كان هلا تأثري يف جذب مثل تلك 
املواهب ومنها أول رائدة فضاء أمريكية وهي 
سالي رايد، وأول رائدة فضاء سوداء وهي 
ماي جيمسون، وأول رئيس أسود لناسا وهو 

تشارلي بولدن.

شخصية اللفتنانت نيوتا أوورا يف مسلسل »ستار تريك«

بعدما أحدثت ثورة يف ناسا..
 رفات ممثلة ستار تريك يرسل للفضاء

إىل بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من 
القوارير حتتوي  من  أن حتمل جمموعة  املقرر 
لعشرات  نووي  محض  وعينات  رماد  على 
احلياة،  عن  رحلوا  الذين  الفضاء،  حميب  من 
يف رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، وفقًا 
بعد  يتم  ومل  التكريم.  هذا  على  للقائمني 

حتديد موعد اإلطالق.
أوكلت  املاضي،  القرن  سبعينيات  ويف 

املمثلة الراحلة، نيشيل نيكولز

هاجم ثعلب مسعور سيدة أمريكية، بعكس ما 
هو معروف عن الثعالب بأنها ختشى االقرتاب 

من البشر.
يظهر  فيديو  مقطع  إعالم  وسائل  وتداولت 
سيدة أمريكية تسري يف حديقة منزهلا قبل أن 

يباغتها ثعلب ويهامجها بوحشية.

رغم  السيدة  عض  على  الثعلب  وأصر 
رجل  حتى حضر  إلبعاده،  املتكررة  حماوالتها 
ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة اليت 
من الواضح أنها تأثرت بإصابات يف أماكن 

خمتلفة من جسدها.

ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

تمارين النظافة النفسية مجانية وغري جراحية وينبغي ممارستها بانتظام 
مثل تنظيف األسنان بالفرشاة لتحسني الصحة الفسيولوجية والنفسية

إن هناك ممارسة للصحة والنظافة النفسية، جيب القيام بها على 
األقل بانتظام مثل تنظيف األسنان بالفرشاة. أثبتت جمموعة واسعة 
من األحباث العلمية فعالية ممارسة متارين النظافة يف حتسني صحة 
اإلنسان الفسيولوجية والنفسية، باإلضافة إىل كونها غري جراحية 
 ،Psychology Today وجمانية. وحبسب ما ورد يف تقرير نشره موقع
من احملتمل أنك ميكن أن تكون بالفعل ممارًسا لتلك املمارسة عن 

غري عمد أو قصد.
وظائف الجهاز العصبي

تقع عملية التنفس، على سبيل املثال، على حدود الوعي والالوعي. 
ولكن بعدما مت لفت انتباهك اآلن، فمن احملتمل أنك أكثر وعًيا بها 
ورمبا جتد نفسك تغري تدفق الشهيق والزفري، على الرغم من أنك 
إليها، يف حني كنت ال تزال  بااًل  قبل حلظات، رمبا مل تكن تلق 

تتنفس.
ويرجع ذلك إىل أن أنفاسك يتحكم فيها اجلهاز العصيب الالإرادي 
وتدفق  القلب  ضربات  معدل  يف  النظام  نفس  ويتحكم   .ANS
تقوم  األخرى.  اجلسم  وظائف  من  الكثري  بني  من  واهلضم،  الدم 
تنمية  بينما حياول جسمك  الوترية  إبطاء  أو  بتسريع  األنظمة  هذه 
إىل   ANS السمبثاوي  العصيب  اجلهاز  ينقسم  الداخلي.  التوازن 
الالودي  العصيب  واجلهاز   SNS الودي  العصيب  اجلهاز  قسمني، 
أو البارامسبثاوي PNS. عندما تشعر باخلطر، يثري النظام العصيب 
تستحضر  املقابل،  يف  اهلروب.  أو  للقتال  استجابة   SNS الودي 
البيئة اآلمنة واهلادئة اجلهاز العصيب البارامسبثاوي PNS واستجابة 

للراحة واهلضم.
مع  تطورًيا  مدفوعة  كاستجابات  الالواعية  العمليات  معظم  حتدث 
الرتكيز على البقاء. ال ميكن للمرء »اختيار« النظام، الذي سيقوم 
تؤدي  أن  ميكن  املثال،  سبيل  على  ألنه،  الفسيولوجية،  باملهام 
جمرد حلظات من الرتدد وسط األحراش واألدغال ستكون كفيلة 
يف  مفرتس،  حيوان  أو  منر  فكي  بني  فريسة  الشخص  بسقوط 
الربيد  مع رسائل  األشخاص  يتعامل  احلديث،  عاملنا  أنه يف  حني 
كثري  يف  املتطورة  أدمغتنا  وتتخيل  النمور،  من  بداًل  اإللكرتوني 
العقل  يف  وجودها  من  الرغم  على  مفصلة.  كوارث  األحيان  من 
فقط، إال أن هذه التخيالت تعمل على »تشغيل« نفس استجابة 
»القتال أو اهلروب«، على الرغم من أنك ال تستطيع اهلروب من 

هذه املخاوف.
مستوى  على  االرتفاع  يف  آخذة  التوتر  مستويات  أن  إىل  بالنظر 
العامل، فإننا نعلم أنه من احملتمل أن يتم تشغيل SNS بانتظام، 
عالية  مبتطلبات   SNS جهاز  يتمتع  مزمن.  بشكل  األقل  على  أو 
من الطاقة، مما يؤدي إىل محولة متاثلية. وكلما زاد وزنه، كان 

الشخص أكثر عرضة لألمراض اجلسدية والنفسية.
اتصال العقل والجسم

واجلسد.  العقل  بني  التارخيي  االنقسام  الغربي  العلم  حل  لطاملا 
تطورت جماالت مثل علم املناعة العصيب النفسي PNI، مما يعكس 
املناعي  واجلهاز  الدماغ  تربط  االجتاه  ثنائية  »املسارات  أن  كيف 
وتوفر األساس للتأثريات العصبية والغدد الصماء والسلوكية على 
معدل  زيادة  إىل  فقط  يؤدي  ال  التوتر  أن  يعين  مما  املناعة«، 
القابلية  من  يزيد  رمبا  بل  العني،  حدقة  وتوسع  القلب  ضربات 
أن  املرجح  من  العملية،  الناحية  من  املناعية.  باألمراض  لإلصابة 

ميرض الشخص بعد فرتات اإلجهاد الشديد.
ولكن ال تعد اإلصابة باملرض بعد االمتحانات أو بعد املوعد النهائي 
ملشروع كبري باألمر املثالي. ولكن يكون األمر األكثر إثارة للقلق 
جمال  يف  املزمن.  اإلجهاد  هوادة،  بال  الضغط  يكون  عندما  هو 

للتخلص من ضغوط احلياة اليومية إليك هذه الطريقة الفعالة واجملانية!

أمراض القلب واألوعية الدموية، من املعروف أن اإلجهاد املزمن 
يساهم بشكل كبري يف اإلصابة بأمراض القلب التاجية والسرطان 
وأمراض الرئة واإلصابات العرضية وتليف الكبد واالنتحار. وتعد 
زيادة مستويات االلتهاب أحد عالمات اإلجهاد املزمن. إن الغرض 
من االلتهاب املتزايد هو حتذير حاسم بأن هناك حالة إجهاد مرتفع 
مبا يشري إىل أن املرء ميكن أن يصبح أكثر عرضة للعدوى. بالنظر 
إىل الطبيعة ثنائية االجتاه التصاالتك اجلسدية، فإن تلك اإلشارات 
إلخبار  جزيئية مشرتكة  لغة  ذلك  بعد  تستخدم  املناعية  التحذيرية 
عقل اإلنسان أن جهاز املناعة مت تنشيطه. يفسر الدماغ اإلشارة 
على أنه حتذير ليكون يف حالة تأهب. ومن املرجح أن يرى اجلسم 
بشكل مفاجئ احملفزات احملايدة على أنها تهديدات )مثل رسالة 
ورمبا  توترًا،  أكثر  وسيصبح  إلكرتوني(.  بريد  أو  غامضة  نصية 
إىل  القلق، وستنتقل  من  الشخص من مستويات سريرية  يعاني 
الفيسيولوجية  األنظمة  على  أكرب  بشكل  يؤثر  مما  اكتئاب،  نوبة 
احليوية يف اجلسم. وبالنظر إىل تطور املخ للبحث عن التهديدات 
هي  ما  ولكن  تطور  مرحلة  أيًضا  شهد  أيًضا  اجلسم  فإن  البيئية 

الوسيلة للعالج أو الوقاية.
فوائد التنفس

كما سبق ذكره أعاله فإن عملية التنفس تقع على حدود الوعي 
والالوعي. لذلك، بينما حيتمل أال يستطيع املرء إبطاء معدل ضربات 
القلب بوعي أو تطبيع وظائف املناعة لديه، إال أنه ميكنه التحكم 
يف أنفاسه. عند استخدامه بشكل فعال، ميكن أن يكسر السلسلة 
بني العمليات السلوكية والعصبية والغدد الصماء واملناعة املختلفة 

اليت تتكشف يف اجلسم.
حول  احلالية  الفرضية  إذ حتدد  كبريا،  تأثريا  التنفس  لعملية  إن 
آلية عملية التنفس أنه ميكن التحفيز والتنغيم للعصب املبهم من 
خالل التنفس. إن العصب املبهم هو أكرب عصب يف اجلسم وهو 
العصب األساسي يف اجلهاز العصيب PNS، والذي يتحكم يف راحة 
اجلسم واستجابة اهلضم. عندما يتم »بلوغ أو إحداث التناغم '')مثل 
العضالت(، فإن الشخص يصبح أكثر قدرة من الناحية الفسيولوجية 
 .SNS على العودة إىل حالة االسرتخاء بعد استثارة وحتفيز نظام
حيوًيا  ترياًقا  باعتبارها  مرغوبة  االسرتخاء  استجابة  كانت  ولطاملا 
للتوتر. وهكذا تكون النتيجة هي أن النظام العصيب يتعرض حلمل 
أقل تبايًنا، مبا يقدم محاية من اآلثار الضارة للتوتر املزمن، الذي 

ميكن أن يكون سبًبا يف حدوث وفيات.
تمارين التنفس العالجي

 rVNS التنفسي  املبهم  العصب  أن حتفيز  لالهتمام،  املثري  ومن 
باملمارسات  املرتبطة  الواسعة   PNI لفوائد  واحدة  آلية  يلتقط 
اليوغا  مثل  واجلسم  العقل  ومتارين  التأمل  يشمل  مبا  التأملية، 
والتاي تشي. لكن من املمكن ببساطة التأثري على احلالة النفسية 

والعاطفية عن طريق تغيري التنفس بالتسريع أو اإلبطاء.
مزمنة،  ضغوط  من  يعاني  الشخص  كان  إذا  أنه  اخلرباء  وينصح 

فينبغي عليه استكشاف متارين التنفس احلجابي، أو ما يسمى أيًضا 
بـ«تنفس البطن«، حيث يقوم بسحب النفس ببطء إىل البطن، ثم 
حيرره برفق مع زفري أطول قلياًل، مع استخدام األنف للتنفس يف 
الشهيق. إن التحكم يف التنفس شهيًقا وزفرًيا، ميكن بالفعل أن 
يؤدي إىل تنمية إيقاع وتدفق يشعر املرء بصحة أفضل، سواء من 

الناحية الفسيولوجية أو النفسية.

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبري التغذية الروسي، أن من 
يريد التخلص من العطش وحتسني حالته الصحية، عليه شرب نوع 

من الشاي الصحي واللذيذ.

ويشري اخلبري يف برنامج تلفزيوني، إىل أن املقصود هنا هو شاي 
الكركديه الذي أعتقد أن الكثريين قد تذوقوه ولو مرة واحدة يف 
حياتهم. تطلق على هذا الشاي تسميات خمتلفة: الشاي األمحر، 
األكثر  االسم  ولكن  البدو،  شاي  الفراعنة،  شراب  صيين،  ورد 
الكثريين  أن  واعتقد  الكركديه.  شاي  هو  واستخداما  انتشارا 

سريغبون بشرب هذا الشاي عند التعرف على خصائصه املفيدة.

ويضيف اخلبري، شاي الكركديه، مشروب منشط ممتاز ال حيتوي 
واألوعية  القلب  عمل  حيسن  الشاي  وهذا  الكافيني.  مادة  على 
الدموية، وخيفض مستوى ضغط الدم. لذلك ميكن اعتباره أفضل 

مشروب ملن يعاني من مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

التمثيل  ووفقا له، يفيد هذا الشاي األمحر يف استقرار عمليات 
من  الزائدة  السوائل  إخراج  عملية  ويسرع  اجلسم،  يف  الغذائي 

اجلسم، ما يساعد على منع الوذمة.

ويضيف، هلذا الشاي تأثري مفرز للصفراء، وحيسن عمل الكبد و 
يؤثر يف إنتاج الصفراء - اليت تكون أقل لزوجة، ما يقلل أيضا 
من خطر نشوء احلصى يف كيس املرارة. وهو مفيد لصحة جسم 

الرجال.

ويضيف، جيب ختزين شاي الكركديه يف مكان مظلم، وشرب 2-1 
كوب منه يف اليوم.

شاي  بتخمري  مياسنيكوف،  ألكسندر  الدكتور  ينصح  جانبه  ومن 
من  صغريتني  ملعقتني  وضع  خاصة:  لوصفة  وفًقا  الكركدية 

الكركديه يف املاء البارد وتركه لعدة ساعات أو طوال الليل.

أفضل مشروب يف الطقس 
احلار
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Dominic Perrottet has 
been told to call Gladys 
Berejiklian following a 
bold move he made that 
she “would never” have 
allowed.
NSW Premier Dominic 
Perrottet has been slyly 
told that he should seek 
advice from his predeces-
sor Gladys Berejiklian fol-
lowing the fiery ultimatum 
he handed down to the 
rail union.
Sydney ground to a halt 
on Wednesday after 70 
per cent of the city’s train 
fleet did not run because 
the Rail, Tram and Bus 
Union (RTBU) refused 
to operate foreign-made 
trains for 24 hours.
It was the final but most 
chaotic day in a wave of 
industrial action from the 
union, which prompted Mr 
Perrottet to “draw a line in 
the sand” over the “dis-
graceful” scenes.
“This ends today; it will 

not continue. I will not 
have our city grind to a 
halt, our people inconve-
nienced anymore by the 
actions of a union move-
ment that belongs back 
in the 1970s,” he said on 
Wednesday.
The NSW government and 
RTBU have been locked in 
a long-running feud over a 
new enterprise agreement 
and the union’s safety 
concerns with a $2.8bn In-
terCity train fleet.
The union wants the gov-
ernment to commit to 
modifying the trains by 
signing a written deed.
The government had pre-
viously tied these train 
alterations to a new en-
terprise agreement being 
finalised, which created 
tension between the two 
parties and drew out ne-
gotiations.
The union also demand-
ed an extra pay increase 
of 0.5 per cent, which is 

Dominic Perrottet told to call Gladys Bere-
jiklian as rail feud continues

Prime Minister Anthony 
Albanese has been ac-
cused of leaving “wiggle 
room” over calls to repeal 
tax cuts for the rich that 
will deliver a worker on 
$200,000 a year a whop-
ping $9000 tax cut.
Mr Albanese insisted to-
day that he had “inherit-
ed” the Morrison govern-
ment’s legislated tax cuts 
and that his government 
had not changed his mind 
on the 2024 timetable.
It comes amid speculation 
that the Albanese govern-
ment could leave the tax 
cuts in place but slap a 
deficit levy over the top 
for high income earners.
The stage three cuts cre-
ate a flat tax rate of 30 
cents in the dollar for 
anyone earning between 
$40,000 and $200,000.
According to the Austra-
lia Institute, a registered 
nurse on $72,235 will get 
a tax cut of $681 under 
the changes while a politi-
cian, on a base salary of 
$211,250, will get a tax 
cut of $9075.
Scrapping the tax cuts 
could save $243 billion in 
the budget over the next 
10 years but would break 
an election promise.
In a limp defence of the 
massive tax cut for the 
wealthy, Mr Albanese 
failed to make the case at 
the national press club for 
the tax cuts, describing 
them as “inherited”.
“We actually tried to 
‘amend out’ the stage 
three of the tax cuts,’’ Mr 
Albanese said.
“And we weren’t success-
ful. And they were legis-
lated. And what we said 
at the time, if you go back 
and look at the comments 
that I made, I said at the 
time that it wasn’t wise to 
consider that you knew 
in 2019 exactly what the 
economy would look like 
in 2024-25.
“But the parliament made 
a decision. We made a 
decision that we would 

stand by that legislation 
rather than re-litigate it, 
and we haven’t changed 
our opinion.”
Mr Albanese was then 
asked if it “wasn’t wise 
then, have you got the 
courage to argue why it’s 
not wise now?”
“We made those state-
ments then and we weren’t 
successful. We weren’t 
successful at the time. We 
inherited it, and I said that 
we haven’t changed our 
position,’’ he said.
Channel 10 journalist 
Peter van Onselen then 
asked if that didn’t leave 
some “wiggle room”.
“I sensed a bit of wiggle 
room in your answer. 
Unusual for a politician. 
During the election cam-
paign Labor promised it 
wouldn’t repeal them. Is 
there an iron-clad rolled 
gold promise, or any cir-
cumstances you can en-
visage in this term of gov-
ernment doing anything 
at all that would resemble 
repealing the stage three 
tax cuts?,’ Mr van Onsel-
en asked.
“We stand by the com-
ments we made,’’ Mr Al-
banese replied.
 “We failed by just one 
vote to make a difference 
there. But we face, of 
course we face real chal-
lenges. That’s a reality of 
the fiscal position that we 
inherited of trillion dollars 
of debt. “That remains 
something that we’re do-
ing our best to deal with.”
Senior government sourc-
es insist there are no cur-
rent plans to war game 
a deficit levy or propose 
changes at the next elec-
tion.

Prime Minister Anthony Alba-
nese makes surprise move on 
tax cuts for rich Aussies

Prime Minister Anthony Albanese 
Picture: NCA NewsWire/Gary 
Ramage

NSW Premier Dominic Perrottet said it was ‘disgusting’ what hap-
pened on Sydney trains on Wednesday. Picture: NCA NewsWire / 
Damian Shaw

RTBU national secretary Mark Diamond said Dominic Perrottet should go 
to Gladys Berejiklian for advice. Picture: NCA NewsWire / Dylan Coker

above the public sector 
wages cap.
The government refused 
that offer and announced 
on Wednesday that it 
would hand a final enter-
prise agreement to the 
RTBU.
Mr Perrottet warned that 
if the union took any fur-
ther industrial action, he 
would go to the Fair Work 
Commission to tear up 
that enterprise agreement 
and take back their offer 
to modify the new Inter-
City fleet.
But RTBU national sec-
retary Mark Diamond has 
fired back at the Premier 
after he “threatened” 
workers.
He said he would use the 
jobs and skills summit on 
Thursday to put an end 
to employers threaten-
ing to terminate industrial 
agreements.
“Dominic Perrottet is cyn-
ically using the industrial 
dispute in Sydney Trains 
to distract voters from the 
constant stream of scan-
dals emanating from his 
government. Unfortunate-
ly, it’s workers and com-
muters who are being put 
at risk by his actions,” Mr 
Diamond said.
“My intention for this 
summit is to do every-
thing I can to prevent the 
ability of employers, like 
the Perrottet government, 
from terminating enter-
prise agreements during 
bargaining.
“No Australian, when ask-
ing for a pay rise from 
their employer, should be 
threatened or have their 
pay slashed.”
He also added that Mr 
Perrottet would be well 
served to contact Ms 
Berejiklian, who he said 
would not have allowed 
this to happen.
“Mr Perrottet should call 
up his predecessor for 
guidance. This situation 
would never have hap-
pened under Gladys Be-
rejiklian’s watch,” Mr Dia-

mond said.
RTBU NSW secretary 
Alex Claassens said the 
government’s “empty 
threats” were part of a po-
litical strategy.
“This appears to be a 
deliberate strategy by 
the government to get 
re-elected next March. 
They’ve been causing the 
chaos to make a point – 
they’re the ones who con-
trol the trains and timeta-
bles, as we saw during the 
shutdown in February,” 
he said.
“The Premier and his cro-
nies can make as many 
empty threats as they like, 
but they will be prevented 
by the Fair Work Commis-
sion from ripping up any 
enterprise agreement, 
simple as that.
“The RTBU will continue 
to negotiate in good faith 
and will guarantee the 
next two weeks free from 
strikes. After that, we’ll 
see what happens.”
Mr Perrottet has denied 
that Wednesday’s bold 
move was a strategy for 
next year’s state election.
“I’m not focused on that 
… I’m focused on getting 
the trains on the tracks 
to help the people of our 
state get to work,” he told 
the Today show on Thurs-
day.
He reiterated that the gov-
ernment would end its en-
terprise agreement with 
the RTBU if their indus-
trial action continued. 
“We have worked very 
closely with the union, 
over 58 meetings during 
this period acting in good 
faith,” Mr Perrottet said.
 “The offer is going to the 
union for them to take to 
their members to vote on 
it.
If that strike action contin-
ues, we will not be mak-
ing any modifications to 
the InterCity fleet, and we 
will be applying to the Fair 
Work Commission for the 
current agreement to be 
terminated.”
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When 40 people lost their 
lives on a crowded peo-
ple smuggling boat trying 
to flee Lebanon in April, 
three Australians began a 
mission to find the wreck-
age and honour the dead, 
with it now uncovering 
distressing results.
Every morning at 4am, 
three Australian men have 
been departing Tripoli 
Port in Lebanon’s north in 
an attempt to retrieve the 
bodies of 40 people who 
died when a boat carrying 
85 migrants capsized in 
April.
“There was one image 
that haunts us, which ap-
pears to be a child in a 
parka … it must have been 
a cold night,” one of them 
says.
Tom Zreika and Nazih 
Sabih call Sydney home, 
but being of Lebanese de-
scent and hearing those 
aboard the boat had died 
trying to flee Lebanon’s 
economic crisis, was 
painful.
They were understood 
to be Lebanese, Syrians 
and Palestinians trying to 
reach Italy.
“These ‘boat people’ is-
sues we have in Australia, 
make us really uncomfort-

able because we’re one of 
them, we’re the product of 
that,” Mr Zreika says.
His parents fled Lebanon 
by boat with him when he 
was just two years old.
The third man in the 
group, Ahmed El Ayoubi, 
previously lived in Syd-
ney before moving to 
Lebanon.
All three knew they had to 
do something to help.
A barge out to sea
So in the port, a looming 
barge appears and the Pi-
sces VI submarine aboard 
it is filled with oxygen. It 
resembles the production 
of a NASA mission.
Five kilometres offshore, 
safety checks are made 
and a crane lowers the Pi-
sces into the blue.
The mission is being run 
by the men’s charity, 
AusRelief, which says it 
provides relief to people 
in Australia and globally. 
It has so far cost more 
than $650,000.
The dives, which took 
place last week, have 
taken three months to get 
underway. The Poland-
registered submarine’s 
journey to Lebanon was 
hampered by EU sanc-
tions and its specialist pi-

Why these Australians flew 14,000km to find a sunken migrant boat and its 40 dead

lot had to be flown in from 
the US.
Ten bodies were found by 
the submarine team last 
week. Each day is a heavy 
one for those watching 
on.
Another of the images the 
submarine brought back 
to the surface shows the 
body of a woman wearing 
a headscarf and holding a 
baby close to her chest.
“She’s trying to jump out 
the window, she’s broken 
off one of the handles 
from inside the cabin, 
she’s literally broken it off 
and punched it through 
the window and she was 
halfway out,” Mr Zreika 
says, trailing off as he 
pictures it in his mind.
“It really hit home and 
broke me; all I could see 
is my mother holding 
onto me.”
It really hit home ... all I 
could see is my mother 
holding onto me.

The bodies that haven’t 
yet been located - the ma-
jority being women and 
children - are believed to 
be stuck in the cabin of 
the boat.
For those that have been 
found, an attempt to re-
cover them in order to 
allow the families to hold 
a proper burial had to be 
paused. The decomposi-
tion of the bodies meant 
they disintegrated when 
trying to be retrieved, and 
under the pressure of the 
water the boat is essen-
tially stuck in quicksand.
The decision was made to 
no longer disturb them; 
their resting place is now 
suspended in time.
Instead, a ceremony was 
held out at sea on Sat-
urday. That followed a 
memorial plaque being 
placed next to the boat 
by the submarine – which 
due to strong currents on 
the day almost lost con-

trol.
Standing at the edge of 
the barge over the wreck-
age 459 metres below, 
the team recited an Is-
lamic prayer followed by 
a minute of silence. The 
submarine and diving 
crew, as well as navy per-
sonnel, then dropped one 
white carnation into the 
sea for each of those who 
died.
Mr Zreika says they want-
ed the families of the 
dead to take part in the 
ceremony but the Leba-
nese government advised 
against it. Due to security 
concerns he and his col-
league also cut their trip 
short and flew back to 
Australia.
Since the incident on 23 
April, the families of those 
who died, and some who 
survived, have claimed 
the Lebanese navy 
rammed the boat, causing 
it to sink.
The images of the wreck-
age from the AusRelief 
mission show no sign of 
damage to the boat. But 
families and survivors, 
after being informed and 
shown the photos, reject 
the authenticity of what is 
presented to them.
The Lebanese navy says 
it follows a standard oper-
ating procedure in order 
to intercept people smug-
gling missions, which 
have been increasing 
since the country’s eco-
nomic collapse in 2019 
that has sent more than 
90 per cent of the popu-
lation into poverty. The 
smugglers charged some 
passengers up to $8,700 
to board the boat.

The submarine faced delays getting to Lebanon. Source: Supplied / 
AusRelief

The mission underway off Lebanon’s Tripoli Port. Source: Supplied 
/ AusRelief

An image of the boat brought back by the mission. Source: Supplied 
/ Lebanese Armed Forces (LAF)

Published 31 August 
2022 at 8:16am
By Tessa Fox
Source: SBS News

A ceremony was held to honour those who died. Source: Supplied / 
AusRelief

A source in the Lebanese 
Armed Forces (LAF) told 
SBS News that the inci-
dent occurred because 
there were 85 people on a 
10-metre fibreglass boat 
licensed to carry only six 
people.
“They said we rammed 
the middle of their boat, 
but they tried to ram our 
boat with the bow of their 
boat because they know 
we will pull back,” they 
claimed, speaking on the 
condition of anonymity 
due to the ongoing court 
investigation.
“We were all looking for 
the truth … at a certain 
point we got suspicious 
of ourselves, but we 
know what happened, all 
our guys were doing the 
same things and we do it 
over and over, and thank 
goodness the truth has 
emerged.”
The LAF source claims 
families have been told 
by people smugglers to 
place the blame on the 
navy in order to be paid 
compensation later by the 
state.
“[The people smugglers] 
have to blame the navy 
to not go to prison [for 
taking] all those innocent 
people, kids, babies, and 
women and putting them 
all on such a dangerous 
boat,” they said.
AusRelief’s submarine 
mission has now been 
paused. But Mr Zreika and 
his team hope to continue 
to honour those who died, 
support their families, 
and bring greater respect 
to those who flee their 
homelands in dangerous 
circumstances globally.
“No one expected a for-
eign crew would send a 
sub down,” he says.
Mr El Ayoubi adds: “Hand 
in hand, anything can be 
achieved, and there is 
someone out there who 
cares.”

Ahmad Ayoubi, Tom Zreika and Nazih Sabih
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No plans to ditch masks 
on Victorian public 
transport
The Victorian government 
has no plans to ditch its 
mask mandate on public 
transport, despite fed-
eral health advice saying 
masks are no longer need-
ed on planes.
Under changes agreed to 
at national cabinet yes-
terday, face masks on do-
mestic flights will become 
voluntary from September 
9.
Victorian Health Minister 
Mary-Anne Thomas says 
the latest changes haven’t 
prompted the state Labor 
government to reconsider 
its requirement for masks 
to be worn on trains, trams 
and ride-share services.
“I will continue to consider 
the health advice, but at 
the moment there are no 
plans in relation to change 
there,” she told reporters.
“Masks are a very simple 
and effective way to re-
duce the spread of the vi-
rus. We’ve still got COVID 
in our community. It’s im-
portant that all members 
of the community under-
stand that.”

Qld reports 2033 new 
COVID cases, 16 deaths
Queensland’s daily coro-
navirus numbers have just 
been published.
The state has reported 
2033 new cases of COVID-
19 and 16 additional 
deaths from the virus.
There are 308 people in 
Qld hospitals with COVID. 
Of those, 11 are in ICU.

Union welcomes extra 
TAFE places
Reactions to the prime 
minister’s announcement 
of 180,000 extra free TAFE 
places by 2023 have start-
ed trickling through.
Here’s what the federal 
president of the Australian 
Education Union, Correna 
Haythorpe, had to say:
Australia is facing skills 
shortages across states 
and territories, and across 
industries. There is an ur-

gent need for skilled work-
ers to secure our economy 
now and into the long 
term.
In making this announce-
ment at the start of his 
opening address, the 
Prime Minister has ac-
knowledged the critical 
role TAFE plays in Austra-
lia’s vocational education 
and training system and 
placed it at the heart of 
the national jobs and skills 
agenda.
TAFE is the best place to 
ensure the workers we 
need gain the skills and 
knowledge required to fill 
workforce gaps. Across 
hundreds of campuses 
across Australia, TAFE 
provides high quality vo-
cational education to thou-
sands of students.
With funding and invest-
ment, like that announced 
this morning, TAFE can 
continue to provide high 
quality vocational edu-
cation to help Austra-
lia rebuild following the 
pandemic, address skills 
shortages in labour market 
and help ensure our future 
economic security.

Regulator’s ‘reckless’ 
plan for $1.4b industry
In case you missed it, 
doctors without special-
ist surgical training can 
keep offering procedures 
like facelifts, tummy tucks, 
breast implants and Bra-
zilian butt lifts while the 
medical regulator works 
on a multi-year plan to 
create new accreditation 
standards.
The Australian Health 
Practitioner Regulation 
Agency is today releas-
ing an external review 
into the troubled industry 
and promising a new $4.5 
million cosmetic surgery 
enforcement unit and a so-
cial media crackdown.
But the new accreditation 
pathway will not take ef-
fect for two to three years 
and experts warn it may 
allow currently practising 
cosmetic surgeons to have 
their questionable training 

and experience recognised 
through “grandfathering”.
Government ‘shouldn’t 
be frightened’ of gender 
shake-up, ACTU says
The first session of today’s 
jobs and skills summit is a 
panel discussion on equal 
opportunities and pay for 
women.
Introducing the session, 
Minister for Finance and 
Women Katy Gallagher 
said gender equality is “at 
the heart” of the federal 
government.
ACTU president Michele 
O’Neil said Australia’s cur-
rent limited paid parental 
scheme and costly child-
care should not be a last-
ing legacy, and boosting 
women’s workforce par-
ticipation is not just good 
for women, but also good 
for men.
“We shouldn’t be fright-
ened of change. We should 
just get on with it,” she 
said.
Emma Fulu, executive di-
rector of the Equality In-
stitute, said organisations 
need to examine flexible 
work practices, leadership 
and wage gap targets and 
inclusive recruiting.

Full employment should 
be summit’s top priority: 
Grattan Institute
Grattan Institute chief ex-
ecutive Danielle Wood 
says committing to main-
taining full employment 
is the most important 
promise that businesses, 
unions and other groups 
at the jobs summit can 
make for the Australian 
economy.
“Can we today agree to 
make full employment our 

economic lodestar?” she 
said. “A commitment to 
strive to maintain full em-
ployment is probably the 
single biggest commit-
ment we could make to de-
liver better economic out-
comes for Australians.”
Wood made the comments 
while delivering the sum-
mit’s keynote address.
“Productivity and wages 
growth go hand in hand,” 
she added. “But in recent 
years, productivity growth 
has slowed.
“While the whys have 
been well thrashed over, 
and the problem admired 
from almost every angle, 
this summit is about the 
whats. What levers do we 
have and what commit-
ments can we make as 
businesses, as unions, as 
civil society, or as govern-
ments – to drive improve-
ments in living standards 
in Australia for the next 
decade and beyond?”
Wood said delegates 
should commit to not only 
locking in full employment, 
but invest in schools and 
training, and recognise the 
importance of boosting 
innovation and competi-
tion in the economy due 
to the “significant struc-
tural shifts” that are taking 
place.
“This is a summit for grap-
pling with how we manage 
those transitions and em-
brace the challenge of cre-
ating a more productive 
and dynamic future.”
The summit is now turn-
ing its attention to equal 
opportunities and pay for 
women.

Victoria records 2645 

new COVID cases, 18 
deaths
Victoria’s official corona-
virus numbers are also in.
The state has reported 
2645 new cases of COVID-
19 and 18 additional 
deaths.
There are 332 people in 
Victorian hospitals with 
the virus. Of those, 15 are 
in ICU.

NSW reports 4701 new 
cases of COVID-19, 23 
deaths

The state has recorded 
4701 new cases of COVID-
19 and 23 additional 
deaths from the virus.
There are 1756 people 
in NSW hospitals with 
COVID. Of those, 36 are in 
intensive care.
Treasurer wants summit 
to deliver urgent policy 
checklist
Treasurer Jim Chalmers 
says that following this 
week’s jobs summit, the 
government wants to re-
lease a statement of priori-
ties covering areas for im-
mediate action this year.
During his opening re-
marks to attendees, he 
stressed that the summit 
is being held at a “critical 
juncture” for the economy 
with stagnant wages, un-
workable migration set-
tings, and flatlining living 
standards.
The Labor frontbencher 
added that there may be 
some “tense moments” 
over the next few days. 
But issues that require fur-
ther work will be subject to 
a white paper process or 
subsequent budgets.
“Let’s remember why we 
are here, and who we are 
here for,” he said.
“Each of us walked in 
this morning with differ-
ent backgrounds, different 
opinions, and some differ-
ent objectives – but with 
a bigger purpose: to help 
build that bigger, edifying, 
more productive work-
force with rising incomes 
and living standards.”
Chalmers said Australia 

must make productiv-
ity growth an urgent task, 
as wage rises depend on 
it, and said the histori-
cally low unemployment 
rate shouldn’t be taken 
for granted – pointing out 
there are still many Aus-
tralians locked out of the 
workforce. Full employ-
ment should be a goal, he 
added.
“At this summit, we’re 
looking for broad areas of 
consensus, we’re looking 
for the common good.”

Government will fund an-
other 180,000 free TAFE 
positions: PM
Returning to the jobs and 
skills summit, and Prime 
Minister Anthony Alba-
nese has welcomed at-
tendees and thanked them 
for “bringing your energy, 
your ideas and your lead-
ership” to Canberra.
The PM has announced 
the government has 
reached an agreement 
with the states and ter-
ritories to pour funding 
into the skills and training 
sector – including a $1.1 
billion package to boost 
trades, and a wider push 
to reform skills through 
TAFE.
National cabinet has 
agreed to fund a further 
180,000 fee-free TAFE po-
sitions across the country, 
according to Albanese.
The PM also urged at-
tendees not to “dig deeper 
trenches on the same old 
battlefields”, but try to 
strive for common goals.
“Compromises will need 
to be negotiated, sacri-
fices will need to be made. 
If we can get it right, if we 
can seek out points of 
consensus ... the results 
will certainly be worth it,” 
he said.
Albanese concluded with 
a quote from former prime 
minister Bob Hawke on the 
quality of Australians to 
be able to rise to any chal-
lenge.
“So let us all, as leaders 
and representatives, rise 
to this moment,” he said.

Mandatory COVID isolation cut from seven days to five; jobs and skills summit under way

Prime Minister Anthony Albanese delivers the opening address of the 
jobs and skills summit.CREDIT:JAMES BRICKWOOD
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