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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

»ما مل تتفكك هذه املنظومة اليت حترتف الفساد منذ التسعينات فهي ستأخذ اللبنانيني لقعر اهلاوية أكثر فأكثر.. 
ال أجد بني معظم أمساء السياسيني املتداولة للرئاسة حتى اآلن من يستحق أن أدعمه وباسيل غري مرشح« 

الرئيس عون لـ »اجلمهورية«: لن أمسح مليقاتي ومن معه بوضع أيديهم على البلد

ال خيفي رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون شعوره 
سنوات  ست  بعد  بالتعب 
وَتوقه  احلكم،  من  مضنية 
اىل مغادرة قصر بعبدا يف 

لكنه  األول.  تشرين   31
يصّر  نفسه،  الوقت  يف 
ال  مشّرف«  »خروج  على 
يعرتيه أي خلل سياسي أو 
دستوري وهو يبدو مستعدًا 

يف  النهاية  حتى  للمضي 
آخر معارك عهده دفاعًا عّما 
يف  صالحياته  انها  يعترب 
أن يكون شريكًا كاماًل يف 
تشكيل حكومة مرشحة ألن 
تتسّلم مهماته وتأخذ مكانه 

يصمت عون لربهة ثم جييب: 
»ان مثل هذه احلكومة غري 
صالحياتي  لتسّلم  مؤهلة 
وانا  والييت،  انتهاء  بعد 
اعترب انها ال متلك الشرعية 
مكان  للحلول  الوطنية 
ولذلك  اجلمهورية،  رئيس 
رئيس  ُينتخب  مل  ما 
للجمهورية أو تتألف حكومة 
األول  تشرين   31 قبل 
على  أصّروا  وإذا  املقبل، 
فإّن  »يزركوني«،  ان 
هناك عالمة استفهام حتيط 
وبالقرار  التالية  خبطوتي 

الذي سأختذه عندها«.
لن أرضخ

يف  ارتيابه  عون  وُيبدي 
تشكيل  عدم  أسباب 
اآلن،  حتى  أصيلة  حكومة 
بأن  شعور  »لدّي  قائاًل: 
العرقلة متعّمدة، لكي يضع 
معه  ومن  ميقاتي  الرئيس 
البلد  على  ايديهم  وخلفه 
عرب حكومة تصريف أعمال ال 
تتوافر فيها شروط احللول 
اجلمهورية،  رئيس  مكان 
واذا نشأ مثل هذا الوضع 
أرضخ  لن  فأنا  النافر 
ويتابع  وسأواجهه«.  له 
يعبثون  »انهم  حمّذرًا: 
اليت  الدقيقة  بالتوازنات 
وكأنه  البلد،  هذا  متيز 
خالل  فعلوه  ما  يكفي  ال 
العهد حتى يريدون اللحاق 
واستكمال  منزلي  اىل  بي 

لن  لكنين  ضدي،  احلرب 
الواقع  األمر  بفرض  امسح 
علي، سواء كنت يف بعبدا 

ام يف الرابية«.
وزراء الدولة

»جاهز  انه  عون  ويؤكد 
تأليف  أجل  من  للتعاون 
الغد،  قبل  اليوم  احلكومة 
وانا صاحب املصلحة األكرب 
يف والدتها ألنين اريد ان 
الفراغ،  اّن  اىل  أطمِئن 
بالطريقة  سُيمأل  وقع،  اذا 
أقبل  ال  امنا  املناسبة، 
كانت،  حكومة  بأي  أيضًا 
حتديات  تنتظرها  رمبا  ألنه 
جيب  جسام،  ومسؤوليات 
أن متتلك القدرة والتغطية 

الالزمتني للتصدي هلا«.
يشدد  اإلطار،  هذا  ويف 
ضم  »أهمية  على  عون 
سياسيني  دولة  وزراء   6
حتى  احلالية  احلكومة  اىل 
سياسية  حصانة  تكتسب 
ملواجهة  جدًا  ضرورية  هي 
احتمال الشغور، ألن حكومة 
الصافية  التكنوقراط 
قادرة  غري  اآلن  هي  كما 
رئيس  مهمات  توّلي  على 

اجلمهورية«.
حكومة  »ان  اىل  ويلفت 
منتجة  تكن  مل  التكنوقراط 
نتمنى  كنا  كما  اساسا 
مهيئني  ليسوا  ووزراؤها 
السياسي  الدور  لتأدية 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

اخلارجية  وزير  أّكد 
أمري  حسني  اإليراني، 
األول  اللهيان،أمس  عبد 
اخلميس، أّن إيران ما تزال 

اتفاٍق  بصدد التوصل إىل 
لكن  ومستدام  وقّوي  جيد 
عن  االبتعاد  أمريكا  على 

أمري عبد اللهيان لنظريه الصيين:
 حنن بصدد التوصل إىل اتفاٍق نووي قوي
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املالكة  العائلة  أعلنت 
امللكة  وفاة  الربيطانية 
عمر  عن  الثانية  إليزابيث 
قصر  يف  عامًا   96 يناهز 
باملورال امللكي بإسكتلندا، 
أمس األول اخلميس، حماطة 

بأبنائها وأحفادها.
كما أعلنت بريطانيا عن تولي 
الثالث«  »تشارلز  امللك 
العرش يف اململكة املتحدة 
وعن تنكيس األعالم حدادا 
إليزابيث  امللكة  وفاة  على 

الثانية.
باكنغهام  قصر  وأصدر 
رحيل  فيه  أعلن  بيانًا 
امللك  أن  موضحًا  امللكة، 
كاميال  وزوجته  تشارلز 
باملورال  يف  سيبقيان 
إىل  غدًا  ويعودان  الليلة 

لندن.
وعلى مدار اليوم، تصدرت 
اإلخبارية  النشرات  عناوين 

يف بريطانيا أخبار عن تدهور 
ووضعها  امللكة،  صحة 
الذين  األطباء  عناية  حتت 
أوصوها بإلغاء اجتماع مهم 

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 
عاماً.. وتشارلز الثالث خيلفها
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هلا عرب تطبيق »زوم« ليلة 
األربعاء.
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الرئيس عون:
الطروحات  ببعض  آمل  كنت  كما  يدعمني  لم  اهلل  حزب   -

األساسية وجرى تدفيع العهد ثمن العالقة معه
- استبعد اندالع الحرب: حقل قانا سيكون للبنان كامال ويجب 

التعجيل بالتوقيع قبل انتهاء واليتي
-  معظم النقاط التي طرحها لبنان بملف الرتسيم باتت مقبولة 

من الجانب اإلسرائيلي واألمور األساسية أصبحت شبه منجزة
تأجيل  نحو  البعض  تدفع  خارجية  إرادة  هناك  أن  يبدو    -
االستحقاق الرئاسي ألن »قالب« صنع الرئيس ليس جاهزا بعد

منذ  الفساد  تحرتف  التي  املنظومة  هذه  تتفكك  لم  ما   -
التسعينيات فهي ستأخذ اللبنانيني لقعر الهاوية أكثر فأكثر

ميقاتي  وأدعو  متوافرة  تزال  ال  الحكومة  تشكيل  فرصة   -
اللتقاطها ال أن يأتي لزيارتي بضعة دقائق »وبعدين بيحمل حالو 

وبيمشي«
للحكومة  سياسيني  دولة  وزراء   6 ضم  أهمية  على  أكدتُ   -

الحالية: حكومة التكنوقراط لم تكن منتجة
يضع  لكي  متعمدة  الحكومة  تشكيل  عرقلة  بأن  شعور  لدي   -

الرئاسي، ميقاتي ومن معه وخلفه أيديهم على البلد وسأواجه ذلك الفراغ  وقع  اذا 
ولذلك فهي قد تكون أهم 
على  إليه  بالنسبة  حكومة 

امتداد واليته.
ميشال  الرئيس  يؤكد 
اجلمهورية«،  للزميلة  عون 
عماد  الزميل  مع  حوار  يف 
بإرسال  بدأ  انه  مرمل، 
اىل  تباعا  اخلاصة  اغراضه 
منزله يف الرابية، »والذي 
الثانية  عند  اليه  سأنتقل 
 31 ليل  منتصف  عشرة 
ال  املقبل،  األول  تشرين 
دقيقة  وال  أقل  دقيقة 
»منعًا  ويضيف:  اكثر«. 
اخلبيثة  لالستنتاجات 

اليت  املسبقة  واألحكام 
فإّن  البعض،  َيستسهلها 
على  بنيته  املنزل  هذا 
 2015 عام  بني  مراحل 

و2019«.
أن يسّلم  ويأمل عون يف 
جديد،  رئيس  اىل  القصر 
فإن تعذر ذلك، اىل حكومة 
أصيلة مكتملة املواصفات 

والصالحيات.
ال »تـِزركوني«

تعثر  لو  ماذا  ولكن   -
وتشكيل  الرئيس  انتخاب 
احلكومة اجلديدة، هل ميكن 
اىل  صالحياتك  تسلم  أن 

حكومة تصريف األعمال؟

األول، وزير  وصل، أمس 
أنطوني  األمريكي  اخلارجية 
مفاجئة  زيارة  يف  بلينكن 
مع  بالتزامن  كييف  إىل 

إعالن الواليات املتحدة عن 
جديدة  عسكرية  مساعدة 
دوالر  مليار   2,7 بنحو 

أنطوني بلينكن يصل إىل كييف 
يف زيارة مل يعلن عنها
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هوكشتاين توصل اىل اتفاق ترسيم سيصاغ الحقا يليب املطالب اللبنانية! ويصل اىل بريوت اليوم السبت
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لـبنانيات

والتجارة  االقتصاد  وزير  جال 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
منطقة  يف  سالم  امني  حممد 
مستهال  األول،   أمس  البقاع 
التعاونية  برادات  بزيارة  اياها 
الزراعية يف بلدة الناصرية يف 
عددا  التقى  حيث  زحلة  قضاء 
من املزراعني والصناعيني يف 
املزارعني  جتمع  رئيس  حضور 
والفالحني إبراهيم الرتشيشي.

هواجسهم  اىل  اإلستماع  بعد 
»لدى  سالم:  قال  ومطالبهم، 
املزراعني صرخة واحدة وملست 
ذلك خالل جوالتي اىل سهل عكار 
وصوال اىل سهل البقاع، وهي 
احلاجة اىل املازوت، وتوزيعه. 
 - املستودعات  ان  فاملعلوم 
على  حتافظ  ان  جيب  الربادات 
جودة  على  للمحافظة  برودتها 
املوجودة  الزراعية  املنتجات 
فيها، ومولداتها جيب ان تعمل 
باإلضافة  الساعة،  مدار  على 
اىل حاجة املزارعني للمحروقات 

الستخدامها للري«.
املعنيني  الوزراء  »إن  وتابع: 
يعرفون املشكلة وعاينوا املنطقة 
من قبل، وقد بدأوا بالعمل على 
موضوع  يف  الشروط  من  عدد 
احملروقات. ما نطالب به اليوم 
هو االنتاج الزراعي وهو مقوم 
اقتصادنا،  قيام  يف  اساسي 
عن  جدا  بعيدين  وسنبقى 
االنتاج والصناعة إذا بقي حال 
الطاقة كما هو اآلن، ألن زيادة 
ان   . طاقة  إىل  حتتاج  اإلنتاج 
جديدة  مصانع  وإنشاء  تشغيل 
كله  الصناعية  الزراعة  لتطوير 
حيتاج اىل الطاقة. لذلك، علينا 
الوزراء  مع  جديدة  آلية  إجياد 
على  يستحيل  النه  املعنيني، 
املزارع وعلى ابن البقاع وعكار 
الذي هو بعيد  عن املدينة وعن 
شركات احملروقات وعما حياك 
يف الكواليس يف هذا اإلطار، 
إال  والعزم  املضي  عن  عاجز 
نعدكم  له.  احملروقات  بتأمني 
وعلينا  سيصل  الصوت  بأن 
اجياد آلية وليس فقط الوعود 
الن هذا املوضوع حيوي تعتاش 

منه اآلف العائالت«. 
قال  القمح،  موضوع  وعن 
ال  وأنا،  الزراعة  »وزير  سالم: 
العديد  خطوات  ان خنطي  نريد 
الذين  والوزراء  احلكومات  من 
منها  »تلّوع«  اليت  سبقونا، 
اىل  ووصلنا  اللبناني  املزارع 
نتيجة  اليوم  اليه  وصلنا  ما 
عمرها  تعبانة  زراعية  سياسات 
انهكت  سنة،   20 من  اكثر 
روح  فيه  وقتلت  املزارع 

سالم بدأ جولته البقاعية من بلدة الناصرية يف زحلة:
سنبقى بعيدين جدا عن االنتاج والصناعة 

إذا بقي حال الطاقة كما هو اآلن

التحفيز« .
السياسيات  »ان  وأردف: 
موضوعة،  كانت  اليت  الزراعية 
 ،2019 حتى   2016 عام  من 
املزارع  يتسلم  بأن  تقضي 
نريد  ال  حنن   . حماصيله  مثن 
نفسها  الصيغة  نعيد  ان 
احملاصيل  نشرتي  ان  وهي 
آلية  وضعنا  تدفع.   والدولة 
نساوي  ان  نستطيع  واقعية 
اللبناني باملصّدر  املرازع  فيها 
األجنيب وهو اوىل بذلك، وهذا 
من حقه وليست خدمة، واآللية 
املزارع  باستفادة  تقضي 
اللبناني من االموال اليت تدفع 
السعر  وعلى  القمح  السترياد 
العاملي للقمح. علمًا أن القمح 
اللبناني قد اثتبت جودته وهو 
املستورد،  القمح  من  أفضل 
ايطاليا  يف  يستعمل  وهو 
النتاج  أوروبا  البالد يف  وأهم 

املعكرونة ومنتوجاتها«.
وهي  وقعتها،  »اآللية  وتابع: 
الزراعة،  وزير  عهدة  يف  االن 
ايضا،  سيوقعها  والذي 
على  تفرض  بأن  وتقضي 
تشرتي  ان  اللبنانية  املطاحن 
ما  او  املزارعني  من  القمح 
وهذه  احملصول،  من  تبقى 
يف  جدية  بادرة  هي  اخلطوة 
مسار جدي لدعم املزارع، ولقد 
اخذنا املوافقة من وزير الزراعة 
مثن  بتسديد  احلكومة  ورئيس 
على  اللبناني  للمزارع  القمح 
أسوة  للقمح  العاملي  السعر 
اختزال  مع  األجنيب  باملصّدر 

سعر الشحن األجنيب«. 
وبالنسبة اىل موضوع احلليب، 
هذا  مبتابعة  سالم  الوزير  وعد 
الصناعة  وزيري  مع  املوضوع 
القرار  نأخذ  »لكي  والزراعة 
الذي  احمللي،  االنتاج  حلماية 
ودعم  محاية  اىل  حباجة  هو 
وإدارة صحيحة«. وقال: »حنن 
من  والتصدير  االسترياد  مع 
االنتاج  لكن  العامل.  دول  كل 
احمللي حباجة إىل الدعم ودعم 
ختزينه  عدم  إن  مضاعف. 
السوق  يف  تصريفه  وعدم 
صحيا  خطرا  يشكل  اللبنانية 
الطاقة،  فقدان  بسبب  كبريا 
واحلفظ  التربيد  يتطلب  فهو 
سنتحرك  السريع«.  والتسويق 
املوضوع،  هذا  على  للعمل 
على امل ان نصل اىل قرارات 
سريعة لنخلق نوعا من التوازي 
السوق  يف  احلليب  لتصريف 
عادل مع حفظ  اللبنانية بسعر 
مستورد  اي  أمام  له  األولوية 

خارجي«. 
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الوزير سالم خالل جولته

أشارت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف بيان اثر اجتماعها الدوري 
برئاسة  الرئيسي،  مبقرها 
أنه  اىل  رعد،  حممد  النائب 
تزال  ال  اليت  املراوحة  »وسط 
وحتول  والفرص  الوقت  تهدر 
دون إجناز مهّمة تشكيل حكومة 
إدارة  متطلبات  لتلبية  مؤهلة 
االستحقاق  وملواكبة  البالد 
الرئاسي الداهم، يرتقب لبنان 
ما سيحمله السمسار األمريكي 
من جواب على الطرح اللبناني 
احلدود  لرتسيم  الرمسي 
الشيء  على  لُيبنى  البحرية، 

مقتضاه«.
ولفتت اىل أنه »يف حني تستعر 
مواقف األطراف املتنازعة حول 
وأبعادها،  األوكرانية  املسألة 
تتنامى يف أكثر من مكان داخل 
الفعالّيات  احملتلة،  فلسطني 
لالحتالل  املقاومة  الفلسطينّية 
ُينّفذها  بطولية  عملياٍت  عرب 
ضّد  فلسطينيون  أبطاٌل 
وبأساليب  احملتلني  الصهاينة 

متعّددة«.
إوجددت الكتلة موقفها »الداعي 
املساعي  مواصلة  وجوب  إىل 
واجلهود لتشكيل حكومة جديدة 
تستجيب  الصالحيات  كاملة 
واإلدارة  الرعاية  ملتطلبات 
املطلوب  والستقرارها  للبالد 
أكثر من صعيد يف هذه  على 

الفرتة الدقيقة واحلرجة«.
األمريكية  »اإلدارة  ومحلت 
مسؤولية  الصهيوني  والكيان 
يف  والتسويف  املراوغة 
لبنان  حلقوق  االستجابة 
وخصوصا  الكاملة  السيادية 
البحرية  حلدوده  بالنسبة 
جمددة  الوطنية«،  ولثرواته 
الوطين  »املوقف  على  حرصها 
حبقوق  املتمسك  املوحد، 
لبنان يف حبره ونفطه وغازه، 
وتشيد مبوقف املقاومة احلازم 

وجبهوزيتها الفاعلة«.
مجيعا،  »اللبنانيني  ودعت 
يف  مسؤولياتهم  حتمل  إىل 
يف  يتقرر  اليت  القضية  هذه 
ضوئها مستقبل لبنان وتطوره 
ودوره  االقتصادّية  وأوضاعه 

اإلقليمي«.
ورأت الكتلة أن »االستحقاقات 
املعيشّية واالجتماعّية والرتبوّية 
تستدعي  الداهمة  والصحّية 
اهتمامًا وطنّيًا موازيًا لالستحقاق 
واحلكومة  الدستوري،  الرئاسي 
كل  باستنهاض  أساسًا  معنّية 
البالد  يف  احليوية  القطاعات 
العام  إنقاذ  مسؤولّية  لتتحّمل 
ولتؤمن  واجلامعي،  الدراسي 
ملرافق  التشغيلّية  الكلفة 
واالتصاالت  واملياه  الكهرباء 
فضاًل  واالستشفاء  والرتبية 
والغذاء  الدواء  توفري  عن 

للمواطنني«.
وأشارت إىل أن »منهجية تقطيع 
ما  إىل  املهام  وتأجيل  الوقت 
بعد االستحقاق الرئاسي سوف 
يف  والرتدي  التخبط  من  تزيد 
واالجتماعي  االقتصادي  واقعنا 
من  اليت  املخاطر  وستفاقم 
أوتعيق  تعرقل  أن  شأنها 
واملمكنة  املطلوبة  املعاجلات 

الحقا«.

»احلكوَمَة  الكتلة  محلت  وإذ 
للمهام  وزرائها  أداء  مسؤولية 
»مع  دعتهم  منهم«،  املطلوبة 
الوطنية  السياسية  القوى  كل 
جيب  ما  بل  ميكن،  ما  لتدارك 
األوضاع  تدهور  للجم  فعله 
اللبنانيني  معاناة  وختفيف 
الراهنة  املتاحة  باإلمكانات 

واملمكنة«.
بالغ،  »باهتماٍم  الكتلة  وتابعت 
واالتصاالت  اإلعالم  جلنة  توجه 
إىل الشروع يف اختاذ اإلجراءات 
القانونّية: الربملانّية والقضائّية 
املسؤولني  حملاسبة  املختّصة، 
عن جرمية اهلدر يف املال العام 
واليت  االتصاالت  قطاع  ضمن 
أكد ثبوتها تقرير ديوان احملاسبة 
تصل  الكلفة  أّن  وقّدر  األخري 
علما  دوالر،  مليارات  إىل ستة 
أن ممثلي كتلة الوفاء للمقاومة 
واالتصاالت  اإلعالم  جلنة  يف 
واملميز  املهم  الدور  هلم  كان 
متعاقبتني،  دورتني  مدى  على 
اهلدر  هذا  مصاديق  كشف  يف 

وتتبعه ومالحقته«.
وتوقفت الكتلة عند »الشكاوى 
املتكاثرة جّراء فوضى الرتقيات 
االستنسابّية يف كل من شركيت 
لالتصاالت،  وتاتش  ألفا 
ومتطلبات العاملني يف مؤسسة 
إىل  »الوزير  داعية  أوجريو«، 
وقف ما بات ُيشكُل خلاًل فاضحًا 

يف هذا املرفق احليوي«.
بـ«العدوان  ونددت  ودانت 
الصهيوني املتكّرر على مطاري 
واستباحته  ودمشق  حلب 
سياق  يف  اللبنانّية  األجواء 
استهدافه سوريا وتهديده أمن 

املنطقة«.
كما شجبت »ازدواجّية املعايري 
اليت ميارسها النافذون الدوليون 
يف  واألحداث  التطورات  إزاء 
منطقتنا«، مشددة على »اآلثار 
لدى  اليت ترتكها  جّدًا  السلبّية 
االزدواجّية  هذه  مثل  الشعوب 

يف التعامل«.
»العملّيات  الكتلة  وحيت 
يف  ينّفذها  اليت  الشجاعة 
الشعب  أبطال  الفرتة  هذه 
متواصٍل  بشكٍل  الفلسطيين 
املناطق  خمتلف  يف  ومتنّقل 
ورأت  احملتّلة«،  الفلسطينّية 
على  متجّددًا  »مؤشرًا  فيها 
املقاوم  النهج  وجتّذر  حيوّية 
ضّد العدّو الصهيوني الغاصب 
فشل  وعلى  لفلسطني، 
ج  يروِّ اليت  البائسة  الرهانات 
واالنهزام  التطبيع  حمور  هلا 
للشعب  الوطين  احلّق  لتضييع 

الفلسطيين الشجاع«.
املقاومني  »األبطال  حّيت  كما 
جمددة  احملتّلة«،  األرض  يف 
كفاحهم  »ملشروعّية  تأييدها 
ومساندتها  ودعمها  ونهجهم 

لقضّيتهم احمُلّقة والعادلة«.
قوى  »كل  الكتلة  وناشدت 
شعبنا اخلريِّ يف العراق احلبيب 
إىل إدراك خماطر االنزالق حنو 
البغيض«،  الداخلي  التنازع 
املسؤولّية  »روح  وحيت 
اإلميانّية والسيادّية واإلنسانّية 
للتالقي  أيديها  على  وتشّد 
فيه  ملا  والتفاهم  واحلوار 

مصلحة العراق والعراقيني«.

»الوفاء للمقاومة »: منهجية تقطيع الوقت 
وتأجيل املهام ملا بعد االستحقاق الرئاسي ستزيد 

من التخبط والرتدي االقتصادي واالجتماعي

الراعي من عيناتا: لبنان أرض 
العنفوان والصمود واإلميان

تصريف  حكومة  يف  والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  مكتب  أفاد 
األعمال علي محية، بانفجار قنبلة فجر اليوم )أمس األول اخلميس( 
مربوطة بأسالك كهربائية وضعت يف حديقة منزل الوزير محية يف 
بلدته طاريا، فيما تقوم األجهزة األمنية حاليًا بالكشف على موقع 

التفجري.

انفجار قنبلة مربوطة بأسالك كهربائية يف 
حديقة منزل الوزير علي محية يف بلدته طاريا

وسائر  أنطاكية  بطريرك  بارك 
املشرق الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، يف باحة كنيسة 
وباخوس  سركيس  القديسني 
كاهن  بيت  عيناتا  بلدة  يف 

الرعية األب سليم خضرا.
فين  استقبال  للراعي  وأعد 
فولكلورية  ولوحة  تراثي، 
بالسيف والرتس، وبنثر الورد 
واألرز، وبعد منح الربكة حلشود 
الصالة،  وتالوة  املؤمنني، 
الكنيسة،  داخل  احتفال  اقيم 
يف حضور راعي أبرشية بعلبك 
املطران  املارونية  األمحر  دير 
أنطوان  النائب  رمحه،  حنا 
إميل  السابق  النائب  حبشي، 
رمحه، منسق »القوات اللبنانية 
الياس  الشمالي  البقاع  يف 
بلديات  رؤساء  رفول،  أبو 

وخماتري.
الراعي 

عيناتا  أهالي  الراعي  وشكر 
حفاوة  على  األبرشية  وابناء 
حمبة  دليل  »وهي  االستقبال 
مدخل  هي  اليت  عيناتا  أبناء 
هي  وايضا  الشمالي  البقاع 
إىل  الدخول  عند  أي  املخرج، 
املنطقة أو اخلروج منها، عليك 

أن متر من عيناتا«. 
الكنيسة،  إىل  »دخلنا  وتابع: 
»وين  االبرشية  وشاهدنا 
الرعية،  وبيت  صارت«، 
باركناه،  الذي  الكهنة  بيت 
كانت  كم  واستذكرت 
بطرس  الكاردينال  نظرة 
فصل  عندما  واسعة،  صفري 
البطريركية دير األمحر وجعلها 
ابرشية مستقلة، وأتى مطارنة 
حسنوا باالرشيف، واليوم أتى 
يف  وحّلق  رمحه،  حنا  املطران 
وإنين  األبرشية،  وبإدارة  عمله 
احيي املطران رمحه على عطائه 
وعنفوانه، وأمتنى لكم كل خري 

وبركة«. 
ان  ثقة  على  »كونوا  وختم: 
هذه الزيارة عزيزة على قليب، 
القلب.  من  احملبة  كل  ولكم 
مثل  لبنان  يرجع  ان  وامتنى 
العنفوان  أرض  ويبقى  شعبه 

والصمود واإلميان«. 
خضرا 

وراى األب خضرا أن »البطريرك 

الراعي بزيارته هلذه األبرشية، 
يوزع الفرح على  ابناء الرعية. 
وهذه الذكرى واحملبة ستحفظ 
يف الذاكرة حتى آخر حلظة من 

حياتنا«.
 رحمه

عيناتا  بلدية  رئيس  وبدوره 
رحب  رمحه،  نصر  ميشال 
عيناتا  »يف  الراعي  بالبطريرك 
ومدخل  الشمالي،  البقاع  بوابة 
منطقة دير األمحر، وارض اخلري 
والطيبة، منطقة العز والكرامة 
املطران  وضيعة  والعنفوان، 

حنا رمحه«.
عينانا  »بلدة  أن  إىل  وأشار 
وحنن  كثرية،  مبصاعب  متر 
البلدي وبالتعاون  يف اجمللس 
واجلهات  احمللي  اجملتمع  مع 
عدد  إجناز  استطعنا  املاحنة، 
احليوية  املشاريع  من  كبري 
إمنا  التحتية،  البنى  وحتسني 
واهلموم  كبرية  التحديات 
ومازوت  كهرباء  من  تتزايد، 
وكلفة  وتنقالت،  وبنزين 
األدوية،  وتأمني  استشفاء 
وثعوبة  والري  الزراعة  وهم 

تصريف التفاح«.
أن  »توهموا  وأضاف: 
منا  يسرقوا  ان  باستطاعتهم 
حبنا ألرضنا ووطننا، ويدفعوننا 
إىل اهلجرة، وتناسوا أننا شعب 
اإلميان والرجاء وأبناء الكنيسة 

وأحفاد مار يوحنا مارون«. 
كلمة  سيدنا  يا  »انت  وختم: 
وأنت  تزعجهم،  اليت  احلق 
الذي  احلي  الوطن  ضمري 
إنسان  وكل  وحنن  يقلقهم، 
الوطن  هذا  يف  حر  لبناني 
عابر  وطين  مرجع  ألنك  معك، 
للطوائف، همك ان حتافظ على 
هوية وحرية وكرامة لبنان وكل 

شعب لبنان«.
وقدمت للراعي لوحة فنية متثله 

يبارك بلدة عيناتا.
بلدة  إىل  الراعي  انتقل  ثم 
مذبح  كرس  حيث  البليقة 
وبارك  شربل،  مار  كنيسة 

مستقبليه. 
مار  كنيسة  مذبح  وكرس  كما 
خمايل وزار كنيسة مار يوسف 
ومنح  األمحر،  دير  بلدة  يف 

الربكة جلموع املؤمنني.

لوحة فنية للراعي تمثله يبارك بلدة عيناتا.
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الرئيس عون كرم نعمة اهلل ابي نصر بوسام االستحقاق املذهب والتقى رمحة:

ليعلم اجلميع ان اللبنانيني خيتلفون يف السياسة ال على الوطن
العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
»اللبنانيني  ان  عون  ميشال 
لكنهم  السياسة  يف  خيتلفون 
وعلى  الوطن  على  خيتلفون  ال 
اجلميع ان يدرك هذه احلقيقة«. 
واعترب ان »لبنان يشكل بتكوينه 
اىل  ولفت  العامل«،  عن  صورة 
»للمطالبة يف  دعاه  ما  هذا  ان 
األمم املتحدة  بانشاء »اكادميية 

االنسان للتالقي واحلوار«.
يف  جاء  عون  الرئيس  كالم 
قبل  أقيم  الذي  االحتفال  خالل 
يف  اخلميس  األول  أمس  ظهر 
النائب  خالله  منح  بعبدا،  قصر 
ابي  اهلل  نعمة  احملامي  السابق 
الوطين  االستحقاق  وسام  نصر 
تقديرا  املذهب،  اللبناني 
والفكرية  الوطنية  لعطاءاته 
الريادية  وملسريته  والثقافية 

يف احلياة الوطنية اللبنانية.
احملتفى  اىل  االحتفال  وحضر 
به وافراد عائلته، نائب رئيس 
حكومة تصريف االعمال الدكتور 
يف  الوزراء  الشامي،  سعادة 
حممد  االعمال  تصريف  حكومة 
القرم  وجوني  املرتضى  وسام 
اجلزائر  سفريي  نصار،  ووليد 
عبد الكريم ركاييب وقطر ابراهيم 
سهالوي، النواب علي عسريان، 
ايوب محيد، ندى بستاني، سيزار 
آغوب  عون،  سليم  خليل،  ابو 
بقرادونيان ونعمة افرام، راعي 
ابرشية جونية للموارنة املطران 
اىل  العنداري،  نبيل  انطوان 
نائب رئيس البعثة الدبلوماسية 
خضر،  هاني  الدكتور  املصرية 
وعدد كبري من الوزراء والنواب 

السابقني.
المن  العام  املدير  حضر  كما 
صليبا،  طوني  اللواء  الدولة 
رئيس الرابطة املارونية السفري 
الرابطة  ورؤساء  كرم  خليل 
قضاة  اىل  اضافة  السابقني، 
ورؤساء  احلرة  املهن  ونقباء 
الرئيس  واملخاتري،  البلديات 
املرسلني  لـ«مجعية  العام 
اللبنانيني املوارنة« االب مارون 
الرهبانية  يف  واملدبرين  مبارك 
املارونية اللبنانية االبوين جورج 
وعدد  طقة  ابو  وميشال  حبيقة 
واعضاء  اجلامعات  اساتذة  من 
احلاليني  املارونية  الرابطة 

والسابقني وكبار املوظفني.
شالال

القى  االحتفال  بداية  يف 
رئيس  الرئاسي  املستشار 
رئاسة  يف  االعالم   مكتب 
كلمة،  شالال  رفيق  اجلمهورية 
النائب   إجنازات  فيها  عدد 
فيها:  جاء  نصر،  ابي  السابق 
»نلتقي اليوم، يف رحاب قصر 
القصر  سيد  من  بدعوة  بعبدا، 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
جعل  من  لتكريم  عون،  ميشال 
وقلبه  عقله  يف  مقيما  وطنه 
اهلل  نعمة  النائب  هو  وفكره. 
ابي نصر، احملامي الدائم، الذي 
قرر فخامته تكرميه، باقرتاح من 
القاضي  الثقافة  وزير  معالي 
حممد وسام  املرتضى. وبتكريم 
األستاذ ابي نصر يكّرم فخامته، 

رجاال عدة يف قامة رجل:
القانون،  ناصية  احلامل  هو 
ستينيات  منذ  كالزمن  قاطعة 

انتخبه  ان  اىل  املاضي،  القرن 
الفتوح  كسروان  قضاء  أبناء 
العام  دورة  منذ  عنهم  نائبا 
متتالية،  دورات  ألربع   2000
رفع اسم كسروان جبيل حمافظة 
جونية،  ومركزها  بذاتها،  قائمة 
عهد  تشريعي صادر يف  بنص 

فخامة الرئيس عون.
العمل  يف  املتفاني  وهو 
التشريعي، فكان حلضوره ضمن 
واإلصالح«،  التغيري  »تكتل 
برئاسة فخامة الرئيس، آنذاك، 
املسارعة  يف  احملرك  فعل 
قوانني،  اقرتاحات  تقديم  اىل 
استعادة  قانون  اقرتاح  ابرزها 
من  هم  ملن  اللبنانية  اجلنسية 
أصل لبناني، اىل اقرتاح قانون 
حق  املغرتبني  إعطاء  اىل  يرمي 
االنتخاب يف أماكن وجودهم... 
فضال عن مبادراته اىل مساءلة 
استدعى  كلما  احلكومات 
احلق  الرافع  وهو  الواجب. 
شعارا لبنانيا لصون منعة لبنان 
اليه  االنتماء  كرس  وهويته، 
الطعن  مبادرة  فكانت  فعال، 
مبرسوم التجنيس الصادر العام 
1994. وهو ما تعب من متابعة 
تنفيذ القرار الصادر عن جملس 
بشطب  القاضي  الدولة  شورى 
من حصل على اجلنسية اللبنانية 

من دون وجه حق.
الراحلة  وزوجته  املناضل  وهو 
يف  باسيل،  ليندا  السيدة 
التكافل  أسس  إرساء  سبيل 
خالل االزمة، ال سيما من خالل 
رأس  األخوة«،  »لبنان  مجعية 
الدميقراطي  املسيحي  االحتاد 
تأكيد  سبيل  يف  اللبناني 
احلضور املاروني، من لبنان اىل 
قربص والعامل. وكان عضوا يف 
الرابطة املارونية، فأمينها العام 

ومن ثم رئيسها.
جلان  يف  الفاعل  وهو 
الربملانية،  اللبنانية  الصداقة 
والكندية  الفراكوفونية، 
ظل  واهلندية،  واألرجنتينية 
احلضاري،  لبنان  بإرث  مرتبطا 
اجمللس  بإقرار  اال  ارتضى  وما 
اىل  الرامي  إلقرتاحه  النيابي 
ليؤكد  لألجبدية«،  »عيد  إقرار 
اللبنانية  العطاءات  أهمية  على 

للعامل.
مع  سريتك  به،  احملتفى  أيها 
كقمم  مكللة  مسرية  لبنان، 
البعد  يف  ما  بأمسى  لبنان، 
اإلنساني: الوفاء. ووفاؤك هو 
اخالق.  ريادة  شيء،  أي  قبل 
ما  ختاصمت.  وال  خاصمت  فما 
بعدت وال تباعدت. وما تعاليت 
حنو  سائرا  كنت  إعتليت.   وال 
جونيه  من  تعلمت  وقد  األبعد. 
اىل  التطلع  أن  أحببت  اليت 
اآلفاق البعيدة ال يكفي لتبلغها 

ما مل تبق أنت أنت.
 ألجل كل ما قّدمته، على إسم 
لبنان، ويف سبيل إمسه املتوج 
قرر  بعيدها،  اهلانئة  بأجبديته 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
وسام  منحك  عون،  ميشال 
املذهب،  الوطين  االستحقاق 
شاءه  الذي  االحتفال  هذا  يف 
وعربون   صداقة  حتية  أيضا 
وفاء وامتنان وحافزا لعطاء بعد 

لسنوات وسنوات كثرية«.

النائب  عون  الرئيس  قلد  ثم 
وسام  نصر  ابي  السابق 
اللبناني  الوطين  االستحقاق 

املذهب تقديرًا لعطاءاته.
املرتضى

الوزير املرتضى كلمة  القى  ثم 
الرئيس.  »فخامة  فيها:  جاء 
وشعوبا  افرادا  البشرية  قدر 
جبهات  ناسها  اعمار  تكون  ان 
مطاف  اول  من  مستمر  صراع 
احلياة اىل آخره. ومآل احلضارة 
اإلنسانية ان تكون سجال ناطقا 
قوم  عن  الصراع  ذاك  بفصول 
الكرامة  حبرب  تارخيهم  كتبوا 
ساكنون  هم  فاذا  والعنفوان، 
تناءت  مهما  يغادرون  ال  بيننا 
العصور، وآخرين آثروا االستكانة 
واالستسالم فانتهى بهم الزمن 
ما  كأنهم  نسيان،  حمضر  اىل 
ليل  عليهم  تعاقب  وال  وجدوا 
اكثر  اللبنانيني  وقدر  ونهار. 
ان  األرض  شعوب  سائر  من 
يكونوا دائما يف واجهة النضال 
من اجل بناء احلياة الفضلى هلم 
يوم  فعلوه  هذا  امجع.  وللعامل 
شقت البحر مراكب ارزهم حاملة 
وصنائع  واالرجوان  االجبدية 
الفاخرة  الفينيقية  احلواضر 
فيه  نسهر  الذي  اليوم  اىل 
هذا  محاية  على  الرئس  فخامة 
الغاز. يف  غزاة  عينه من  البحر 
الزنود  كانت  القديم  الزمن  
باجملاذيف  املوج  تضرب  اليت 
وسيلة الشاطئ اللبنانية الحكام 
على  االقتصادية  السيطرة 

شواطئ كثرية.
ويف هذا الزمن ما زالت الزنود 
وجوه  يف  قبضاتها  تلوح  اليت 
الفعالة  لبنان  وسيلة  األعداء 
ثرواته  على  سيادته  الحكام 
وجود  ان  حتى  االقتصادية، 
بقضية  حتما  مرتبط   الوطن 
يف  والقيم  للحق  االنتصار 
هلما  يعرف  ال  عدو  مع  الصراع 
امضى  سالح  وليس  قدرا. 
ذي  سيف  من  للنصر  واكسب 
والوحدة  الوطين  الوعي  حدين: 
فخامة  يا  وتعلمون  الوطنية. 
الرئيس ان ال خالص لنا اال عرب 
ما  املبدأين  بهذين  االستمساك 
لتحقيقهما   اجلهاد  علينا  يفرض 
حبسب  وكل  موقعه   من  كل 
يف  بدورنا  وحنن  مسؤولياته 
ابرز  من  جعلنا  الثقافة  وزارة 
الوعي  بث  عملية  مقاصدنا 
اختالف  على  للبنانيني،  اجلامع 
حفظا  وانتماءاتهم  مناطقهم 
أعماق  يف  الضارب  لرتاثنا 

ملستقبلنا  وصيانة  التاريخ 
االبداع  شرفة  على  املطل 
قيد  حند  مل  كذلك  احلضاري. 
اىل  املواطنني  دعوة  عن  امنلة 
التضامن والوحدة واىل التشبث 

حبقوقهم ومحايتهم.
االزمات  ان  فيه  شك  ال  فمما 
املتنوعة اليت  نرزح حتت وطأتها  
هي نتيجة مباشرة حلصار يديره 
الكيان الصهيوني الذي يشكل 
وجوده النموذج النقيض للبنان 
والواحد   وحدة...  يف  املتعدد 
سوى  ليست  لكنها  تنوع.  يف 
صورة جديدة من صور الصراع 
الدائم الذي خاضه  وطننا على 
وبقي  فيه  وانتصر  العصور  مر 
لبنان وسنبقيه باذن اهلل الجيالنا 

الطالعة.
النائب  تكريم  مبناسبة  واليوم 
ابي  اهلل  نعمة  احملامي  السابق 
فخامتكم  جانب  من  مبنحه  نصر 
هذا الوسام الذي يستحق ال بد 
من التوقف عند مبدأي » الوعي 
املتجسدين  الوطنية«  والوحدة 
يف مسريته وخباصة يف حمطتني 
أساسيتني من عمله الطويل يف 

الشأن العام.
احملطة األولي هي اهتمامه الذي 
اللبناني  باالنتشار  يتوقف  مل 
اجتماعية  حضارية،  كقوة 
وسياسية وثقافية واقتصادية، 
الصمود  بإمكانات  الوطن  ترفد 
الدائم وتقدم عنه يف املغرتبات 
تبهت  قد  اليت  البهية  الصورة 
بعض  يف  املقيمة  الوانها 
الظروف. هذا احملطة تدل على 
وبالوحدة  بلبنان  اميانه  عمق 
املقيمني  أبنائه  بني  والتضامن 

واملهاجرين.
جتسد  اليت  الثانية  احملطة  اما 
الوطين،  الوعي  بفاعلية  اميانه 
امثن  باالجبدية  اهتمامه  فهي 
للبشرية  بالدنا  قدمته  اخرتاع 
منذ تكون وعي التاريخ. ولكي 
اطار  يف  هذا  اميانه  يبقى  ال 
سعى  والعام،  اخلاص  الوجدان 
اقر  قوانني  يف  تكريسه  اىل 
بعضها جملس النواب بناء على 

اقرتاحات قدمها هو.
اما الذي مييزه جدا، فهو شغفه 
عيش  صيغة  بلبنان  الفائق 
البنائه  نهائيا  ووطنا  فريدة 
اصطياد  على  ودأبه  مجيعا. 
الوطنية،  األعياد  البتكار  األيام 
األجيال  اذهان  ترتسخ يف  كي 
اىل  االنتماء  قيمة  الطالعة 
ارضهم ودولتهم. فشكرا فخامة 
االلتفاتة  هذه  على  الرئيس 

القرم الذي أصدَر طابعًا بريديًا 
ة  الفينيقيَّ ة  األجبديَّ أحرف  تزينه 
من  وحمبة  سالم  رسالة  حاماًل 
شعوب  إىل  اللبناني  الشعب 

األرض قاطبًة.
فخامَة الرئيس

ومسلموَن،  وَن  مسيحيُّ أجداُدنا، 
األقضيِة  ِم  ِبضَّ طالبوا  عندما 
1920؛  سنة  لبناَن  إىل  األربعِة 
نَي  اللبنانيِّ مجيِع  أماَم  راهنوا 
ه مُيكُن للحضارَتني،  والعامِل على أنَّ
ة،  واملسيحيَّ ة  اإلسالميَّ
سا معًا لدولٍة  للديانَتني أن تؤسِّ
وشعبًا  أرضًا  دة،  موحَّ واحدة 
ٌة،  حرَّ ٌة  دميقراطيَّ ومؤسسات: 
مشرَتَك،  وعيٍش  سيادٍة  ذاُت 
دولٌة تكون ُقدوًة للعامَل وِمثااًل 
ِك  ُيتذى به يف العيش املشرَتَ
احلضاراِت  لصراِع  َمرتعًا  وليس 

واملذاهِب واألديان.
اليوَم، بعَد جتربٍة داَمْت مئَة عاٍم 
وعام، ُيطرُح السؤاُل هل سقَط 
الواحدة؟  الدولِة  ِرهاُن  الرِّهان؟ 
َحَذاِر  املشرَتَك؟!  العيش  ِرهاُن 
من سقوِط الرِّهاِن ألنَّ تداعياِت 
على  وخيمَة  ستكوُن  سقوِطه 

ه. ني والعامل كلِّ اللبنانيِّ
ِعشُتم  الرئيس  فخامَة  شكرًا 

وعاَش لبنان«.
الرئيس عون

واختتم االحتفال بكلمة للرئيس 
عون جاء فيها: »اجتمعنا اليوم 
لالحتفال بتكريم النائب السابق 
نصراملعروف  ابي  اهلل  نعمة 
حبب لبنان وحضارته،  ومجيعنا 
لبنانيون ومتعددون دينيا، لكننا 
موحدون مبحبة الوطن.  ان لبنان 
يشكل بتكوينه صورة عن العامل 
امجع مما دعاني يوما الطالب يف 
األمم املتحدة بـانشاء »اكادميية 
االنسان للتالقي واحلوار«. وقد 
يف  دولة   165 عليها   صوتت 
املتحدة  الواليات  معارضة  ظل 

والعدو اإلسرائيلي.
للقاء  هي  االكادميية  هذه  ان 
واحلوار، وحنن يف  لبنان خنتلف 
خمتلفون  لسنا  لكننا  سياسيا 
ان  اجلميع  وعلى  الوطن،  على 
مجيعنا   . احلقيقة  هذه  يدرك 
الوطنية  حياتنا  على  حريصون 
مهما اختلفنا يف السياسة. ففي 
حتى   خمتلف  اجلميع  السياسة 
يف اخلارج  ذلك ان الدول اليت 
تتبع النظام الدميوقراطي تشهد 
اىل  حني  من  سياسية  خالفات 
يعودون  ابناءها  ان  اال  آخر، 
لذلك  الوطن.   على  وجيتمعون 
نشكل   اليوم  اجملتمعون  حنن 
منوذجا من الشعب اللبناني الذي 
ال خيتلف على الوطن ولكن ميكن 

ان يكون خمتلفا بالسياسة«.
رحمة

الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
عون النائب السابق اميل رمحة 
العامة  االوضاع  معه  وعرض 
التطورات  البالد، يف ضوء  يف 

املتسارعة حمليًا واقليميًا.
أن  رمحة  أكد  اللقاء،  وبعد 
وطين  رمز  اجلمهورية  »رئاسة 
املوقع  هذا  شاغل  يف  تتمثل 
اعتبار  أي  عن  النظر  بصرف 
او  شخصي  سياسي،  آخر 
مبكان  الضرورة  ومن  مصلحي. 
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
مهما  ألنه  الدستورية،  املهلة 
اجتهدنا، ويف ظل هذه االوضاع 
الكارثية اليت ينوء حتتها الوطن 
واملواطن، جيب تشكيل حكومة 
اليوم قبل الغد وانتخاب رئيس 

يف املهلة الدستورية«.

ومبارك الوسام معلقا على صدر 
مستحق وعشتم وعاش لبنان«.

ابي نصر
جاء  بكلمة  به  احملتفى  رد  ثم 
إنَّ  الرئيس.  »فخامَة  فيها: 
َأنعَمْت  َة هي أعظُم منحٍة  األجبديَّ
ُة  ُة الفنينقيَّ بها احلضارُة الكنعانيَّ
مَجعاَء،  ِة  البشريَّ على  ُة  اللبنانيَّ
وهي األهمُّ يف جمموعِة التقدميات 
إظهاَر  إنَّ  ة.  لإلنسانيَّ ِة  اللبنانيَّ
ِة  ِة، املبنيَّ عطاءاِت لبناَن احلضاريَّ
بنَي  والتفاعِل  التواصِل  على 
الشعوب، واإلضاءَة عليها أماَم 
 ، والعامليِّ احملليِّ  العامِّ  الرأي 
رسالٍة  كبلِد  لبناَن  دوِر  وعلى 
وأرٍض للتالقي واحلوار، سُيزيد 
واملغرتَب  فخرًا  املقيَم  اللبناني 

يف غربِته اعتزازًا.
االجبدية  يوِم  إحياِء  فكرَة  إنَّ 
وعيِدها، اليت َسَعْيُت ِلَنقِلها من 
ز الَعَملي،  ز النظريِّ إىل احليِّ احليِّ
ُد هذا اإلجناَز  من خالل قانوٍن خُيلِّ
أجداُدنا  قه  حقَّ الذي  الكبرَي 
ُمنطِبعًة  كرى  الذِّ ُيبقي  االوائل، 

ني وعقوهِلم؛ يف قلوِب اللبنانيِّ
قواسَم  من  جيمُعهم  ما  حوَل 
ة،  طائفيَّ غرِي  مشرتَكٍة  ٍة  تارخييَّ
ة،  عرقيَّ غرِي  ة،  مذهبيَّ غرِي 
التالقي  َز  لُتعزِّ ة،  مناطقيَّ وغرِي 
التواصَل  َد  ــــؤكِّ ــُ وت والتالحم، 
والوالء  االنتماَء  َخ  وُترسِّ واحلواَر 
دوِن  من  ه،  ألنَّ اللبنانيني  بني 

االنتماِء والَوالء ال أوطان. 
فخامَة الرئيس

متم مبنحي  إنَّ الوسامَ الذي تكرَّ
إمياِنكم  على  داللٌة  هو  اه،  إيَّ
وعلى  العظيم،  الوطن  بهذا 
سبيلِه،  يف  الدائِم  ِنضاِلكم 
نَي  كلَّ  ، متّلقِّ لنَي املَشاقَّ متحمِّ
أنواِع االنتقاد  وهو َداللٌة على 
تقديرُكم الكبري لكلِّ عمٍل َيرمي 
الصفحاِت  على  اإلضاءِة  إىل 
اجمليدِة من تاريِخ لبنان. فشكرًا 
الكرمية،  التفاَتِتكم  على  لكم 

وعلى اهتماِمكم  ووفاِئكم.
ُكم  وأَمدَّ عمركم،  يف  اهلل  أطاَل 
وا يف اخلندِق  بوافِر الصحة، لتظلُّ
الذي  لبناَن،  عن  للدفاِع  ل  األوَّ
سِة  املؤسَّ بإخالٍص يف  َخدْمتموه 
ويف  وطنيًا،  ُمناضاًل  ة  العسكريَّ
اجمللس النيابي نائبًا على رأِس 
ووازَنة   كبرية   ة  نيابيَّ كتلٍة 
كان هلا الدوُر البارُز يف احلياة 
مصلحَة  ُمستلِهَمًة  ة،  التشريعيَّ

لبناَن العليا.
واجهتم  للجمهورية  ورئيسًا 
من  هائاًل  ا  كمًّ وتواجهون 
وثباٍت  حبكمٍة  الصعاب، 
من  الرَّغم  على  جأٍش،  ورباطِة 
بلبناَن  ت  حلَّ اليت  الكوارث  كلِّ 

طبيعّية كانت أم مفتعلة.
ه بعد انقضاِء   وأنا على يقني أنَّ
ِك  ُمعرَتَ إىل  َعهِدكم، ستعودون 
زمن ِالبدايات  كما يف  اجلهاد، 

ا أكثر. ورمبَّ
وزيِر  إىل  َموصوٌل  والشكُر 
حممد  الدكتور  القاضي  الثقافة 
اقرتَح  الذي  املرتضى  وسام 
الذي  للدور  الوساَم،  َمنحي 
يوم  إطالِق  يف  به  اضطلعت 

ِة وعيِدها.  االجبديَّ
من  النبيلَة  البادرَة  هذه  إنَّ 
ته، ال  بلبنانيَّ يعتزُّ  ٍف،  مثقَّ وزيٍر 
ُة إىل قلبه سبياًل،  تعرُف الطائفيَّ
وطنه  بتاريخ  الفخِر  دائُم  وهو 
ترَكْت  وجريء،  واضٌح  وتراثه، 
فشكرًا  األثَر.  أكرَب  نفسي  يف 
أمسى  ولَك مين  الوزير،  معالي 

مشاعِر التقدير.
والشكر لوزير االتصاالت جوني 

الرئيس العماد ميشال عون يقلد أبي نصر وسام االستحقاق املذهب
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لـبنانـيات

حتى مساء األربعاء املاضي، مل 
يكن هناك أي جديد يف ما خص 
جولة الوسيط األمريكي عاموس 
وأكد  املنطقة.  إىل  هوكشتني 
لـلزميلة  رفيع  لبناني  مسؤول 
»األخبار« أن لبنان مل يتبلغ أي 
تعديل يف برامج عمل الوسيط 
إىل  املرتقبة  وزيارته  األمريكي 
األسبوع،  هذا  أواخر  بريوت 
رغم أن املوعد مل حيدد رمسيًا. 
حتى  كان  هوكشتني  أن  وعلم 
املاضي  األربعاء  يوم  ظهر  بعد 
حيث  الفرنسية  العاصمة  يف 
عقد اجتماعات مع إدارة شركة 
حكومية  جهات  ومع  »توتال« 
فرنسية ملناقشة موضوع تقديم 
إىل  بعودتها  التزامًا  الشركة 
مع  متاشيًا  لبنان  يف  العمل 
اتفاق  لتوقيع  اجلارية  اجلهود 
بني  البحرية  احلدود  لرتسيم 

لبنان وكيان االحتالل.
وقالت مصادر مطلعة إن اجلهد 
جيري  الفرنسيني  مع  املبذول 
أن  أهمها  خمتلفة،  العتبارات 
الوسيط  على  اشرتط  لبنان 
االتفاق  يتضمن  أن  األمريكي 
من  وتعهدًا  واضحًا  التزامًا 
مبباشرة  العاملية  الشركات 
اللبنانية  البلوكات  يف  العمل 
مباشرة  قانا  حقل  بينها  ومن 

عند إعالن أي اتفاق.
أن  املصادر  وأوضحت 
األوروبيني  حيثون  األمريكيني 
حلاجتهم  األمر  يف  السري  على 
هذه  يف  العمل  تسريع  إىل 
املنطقة الستخراج سريع للموارد 
من املياه االقتصادية يف شرق 
هوكشتني  وأن  املتوسط، 
يف  القطريني  مع  حبث  نفسه 
املسال  للغاز  ناقالت  توفري 
أوروبا  إىل  أكرب  كميات  لنقل 
عن  النامجة  األزمة  ظل  يف 
األوكرانية.   - الروسية  احلرب 
وقالت املصادر إن الفرنسيني 
التعامل  يف  تشددًا  يظهرون 
شرحها  العتبارات  امللف  مع 
يف  فرنسيون  ديبلوماسيون 

بريوت وباريس، ومنها:
- أن الرئيس إميانويل ماكرون 
لبنان  جدية  عن  سأل  نفسه 
إىل  التوصل  يف  وإسرائيل 
اتفاق. وقد توجه بسؤال مباشر 
حول هذا األمر إىل رئيس حكومة 
زيارته  خالل  البيد  يائري  العدو 
تواصلت  لباريس، كما  األخرية 
السفرية الفرنسية يف لبنان آن 
ومع  الثالثة  الرؤساء  مع  غريو 
الياس  اجمللس  رئيس  نائب 
أيضًا،  اهلل  وحزب  صعب،  بو 
لبنان  سعي  جدية  عن  وسألت 
اتفاق واضح  التوصل إىل  إىل 
احلدود  ترسيم  على  وشامل 

البحرية.
عمل  الفرنسيون  يربط   -
أخرى  شركة  أي  أو  »توتال« 
استقرار  وجود  على  بضمانات 
املنطقة.  يف  وعسكري  أمين 
التوصل  فرنسا  تريد  ولذلك 
إىل اتفاق أواًل وإعالنه وتثبيته، 

تلميح إسرائيلي إىل تأجيل االتفاق... 
واالستخراج

الفرنسيون قلقون: هل يريد 
لبنان وإسرائيل الرتسيم فعاًل؟

الفرنسية  الشركة  تبدأ  وعندها 
العاملية  الشركات  من  وغريها 
أبلغه  أن  ما سبق  العمل، وهو 
لوزير  »توتال«  عن  مسؤول 
قبل  فياض  وليد  الطاقة 
استعداد  له  وأكد  أسبوعني، 
إضافية  موازنة  لرصد  الشركة 
البلوكات  يف  العمل  ومباشرة 
إعالن  شرط  لكن  اللبنانية، 
االتفاق من جهة واحلصول على 
بعدم  اجلانبني  من  ضمانات 

حصول أي أعمال عسكرية.
حييط  الذي  الغموض  ورغم 
األمريكي  الوسيط  باتصاالت 
يف  مسؤولني  مع  ورغبته، 
إىل  التطرق  بعدم  لبنان، 
أن  إال  احملادثات،  تفاصيل 
بعض األوساط يف لبنان تبدي 
عملية  استمرار  من  خشيتها 
اجلانبني  من  الوقت  كسب 
لعدم  واإلسرائيلي  األمريكي 
توقيع أي اتفاق قبل االنتخابات 
املقبلة يف إسرائيل. وقالت إن 
اجلهد يرتكز اآلن على أن يقبل 
وقف  إسرائيل  بإعالن  لبنان 
»كاريش«  االستخراج من حقل 
مبا مينع املقاومة من القيام بأي 
املنشآت  ضد  عسكري  عمل 
الفرتة  خالل  اإلسرائيلية 

الفاصلة عن االتفاق.
 ومع ذلك، أشار مسؤول لبناني 
رفيع إىل أن األمريكيني أوضحوا 
أن امللف صار  للمتصلني بهم 
بايدن،  جو  الرئيس  عهدة  يف 
وهو من توىل االتصال برئيس 
حكومة إسرائيل وحثه على إجناز 
األمر خالل أسابيع وليس خالل 

شهور.

 هوكشتني لم يعدل برامجه ويجدّد 
مساعيه مع »توتال« للتعهد بالعمل 

يف لبنان
ويوم االربعاء املاضي ، كررت 
وسائل إعالم العدو نقل معطيات 
سبق أن نشر بعضها يف لبنان 
الوسيط  عقدها  اجتماعات  عن 
إسرائيليني  مسؤولني  مع 
إنريجيان  شركة  من  وآخرين 
يدور  احلديث  وأن  أثينا،  يف 
وزارة  من  مشرتك  إعالن  حول 
الطاقة يف كيان العدو وإدارة 
االستخراج  بتأجيل  الشركة 
إجناز  حني  إىل  »كاريش«  يف 
اتفاق ترسيم احلدود مع لبنان. 
»يديعوت  صحيفة  وذكرت 
يقضي  االتفاق  أن  أحرونوت« 
قانا  حقل  كامل  مبنح  عمليًا 
إسرائيل  سيادة  مقابل  للبنان 

على كامل حقل كاريش. 
املفاوضات  أن  إىل  وأشارت 
»ال  وأنه  ألسابيع،  ستتأخر 
قبل  االتفاق  إجناز  يتوقع 
االنتخابات يف إسرائيل ونهاية 
والية الرئيس ميشال عون يف 
نفسه  التقرير  وأبقى  لبنان«. 
احتمال  لناحية  عالقة  األمور 
على  عسكري  تصعيد  حصول 

جانيب احلدود.
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»األخبار«

ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة املكلفة معاجلة تداعيات 
األزمة املالية على سري املرفق العام.. سليم: بدل نقل 

العسكريني سيصبح مليونا و800 الف لرية شهريا
تصريف  حكومة  رئيس  ترأس 
اجتماعا  ميقاتي  جنيب  األعمال 
املكلفة  الوزارية  »اللجنة  لـ 
املالية  األزمة  تداعيات  معاجلة 
بعد  العام«،  املرفق  على سري 
السرايا  األول، يف  أمس  ظهر 
من  كل  فيه  شارك  احلكومية، 
تصريف  حكومة  يف  الوزراء 
والتعليم  الرتبية  األعمال: 
العالي القاضي عباس احلليب، 
العدل القاضي هنري اخلوري، 
الدفاع الوطين موريس سليم، 
الدولة  خليل،  يوسف  املال 
جنال  اإلدارية  التنمية  لشؤون 
اإلجتماعية  الشؤون  رياشي، 
جورج  الصناعة  حجار،  هكتور 
جوني  االتصاالت  بوشكيان، 
والبلديات  الداخلية  قرم، 
القاضي بسام مولوي، الصحة 
العمل  األبيض،  فراس  العامة 
واألشغال  بريم،  مصطفى 
محية،  علي  والنقل  العامة 
املدير العام لرئاسة اجلمهورية 
العام  األمني  شقري،  أنطوان 
جمللس الوزراء القاضي حممود 
اخلدمة  جملس  رئيسة  مكية، 
مشموشي،  نسرين  املدنية 
املال  لوزارة  العام  واملدير 

جورج معراوي .
حجار

حجار:  قال  االجتماع،  بعد 
برئاسة  املالية  اللجنة  »عقدت 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  دولة 
أعضاء  كل  وبوجود  اليوم، 
التداول  ومت  الوزارية.  اللجنة 
خيتص  مبا  سيناريوهات،  يف 
بالقطاع العام، وخصوصا القوى 

القضاء،  الرتبية،  األمنية، 
السيناريوهات  هذه  وأوجريو. 
ما  يف  الطاولة  على  طرحت 
خيتص مبن هو يف القطاع العام 
وستبقى  متقاعد،  هو  ومبن 
جلسات اللجنة املالية منعقدة. 
عند  اجتماع  لنا  سيكون  وغدا 
البحث  الستكمال  الرابعة، 

واختاذ القرارات املناسبة«.
سليم 

»إن  سليم:  قال  جهته،  من 
مقررا  كان  الذي  النقل،  بدل 
مليونا  ويبلغ  للعسكريني 
الشهر،  يف  لرية  الف  ومئيت 
برئاسة  الوزارية  اللجنة  قررت 
دولة الرئيس أن يصبح  مليونا 
شهريا.  لرية  الف  ومثامنائة 
كنا  الرواتب،  إىل  وبالنسبة 
اجتماعية   مساعدة  نعطي 
تضاف إليها للتخفيف من حاجة 
األسالك،  كل  فى  العسكريني 
سريع.  بشكل  درسها  وجيري 
قد  جدا،  قريب  وقت  ويف 
يكون غدا، ستعلن اللجنة ما هو 
الزيادة،  ستكون  وكم  القرار 
كمساعدة  الرواتب  ومضاعفة 
معاناة  من  للتخفيف  اجتماعية 
العسكريني يف اخلدمة والتقاعد 

يف كل األسالك«.
وردا على سؤال عن املساعدة، 
كانت  مساعدة  »هناك  قال: 
فهذا  شهري،  كراتب  تعطى 
املبلغ سيضاف، ولكن مل يقرر 
بعد كيف، وإن شاء اهلل تتمكن 
كم  غدا  تقرر  منأن  اللجنة  
للتخفيف  العسكريني  ستعطي 

من معاناتهم«.

ريفي من معراب: لالتفاق على مرشحني للرئاسة ممن حيظون 
مبواصفات اإلنقاذ وأال يكون أي منهم منبطحاً للمشروع اآلخر

»القّوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانّية« مسري جعجع، يف املقر 
امس  معراب  يف  للحزب  العام 
التجدد«  »كتلة  عضو  األول، 
النائب أشرف ريفي، يف حضور 
القوّية«  اجلمهورّية  »تكتل  عضو 

النائب إيلي خوري.
استغرق  الذي  اللقاء  وعقب 
ساعة وربع الساعة، كشف ريفي 
األسبوع  يف  للكتلة  »زيارة  عن 
حلزب  العام  املقر  إىل  املقبل 
جعجع«،  مع  للتشاور  »القّوات« 
تأتي  اليوم  »زيارتي  وقال: 
حلزب  وكحليف  شخصّية  بصفة 
»القّوات« للتشاور مع »احلكيم« 
يف الظروف الراهنة والصعوبات 
اليت يعاني منها كل مواطن يف 
اجملاالت كافة سواًء على صعيد 
اإلتصاالت أو الطبابة أو املازوت 

أو املياه«.
اضاف: »نشهد يف الوقت الراهن 
شبه انهيار كامل للدولة يف ظل 
وجود السلطة القائمة، ما يقتضي 
مجيع  مع  بالتشاور  القيام  حكمًا 
لإلستحقاقات  حتضريًا   حلفائنا 

املقبلة وأوهلا تأليف احلكومة«.
»تتشكل  أن  ريفي  امل  واذ 
وليس  اللبنانيني  متثل  حكومة 
تكون  أن  أو  فقط  اآلخر  الفريق 
حماصصة ما بني »فالن وعلتان« 
البعض«، مؤكدا  يريدها  ما  على 
هو  األساسي  »اإلستحقاق  ان 

اجلمهورّية  رئاسة  انتخابات 
كسياديني  مقاربته   جيب  الذي 
بشكل  وتغيرييني  وإصالحيني 
واضح واالتفاق يف املرحلة األوىل 
على سّلة حمدودة من املرشحني 
الذين حيظون مبواصفات اإلنقاذ، 
»منبطحًا«  منهم  أيًا  يكون  وأال 
أمام املشروع اآلخر أو من الذين 
يؤمنون باحملاصصة أو من الذين 
مصاحله  كرمى  القضّية  يبيعون 
تكون  أن  جيب  لذا  الشخصّية، 
فعاًل  وتشكل  تشبهنا  األمساء 
وبالتالي  للوطن  إنقاذ  عامل 
حتى  اآلن  من  االتفاق  ضرورة 
قبل  أو  احلالي  الشهر  نهاية 
اإلستحقاق الرئاسي بفرتة زمنّية 
سيادّية  إصالحّية  كقوى  معّينة، 

تغيريية على شخص معني«.
نضع  ان  »وجوب  ريفي  ورأى 

اخلليل: اقرار املوازنة العامل 
احملرك للجمود وليتعاط النواب مع 

مشروع القانون مبسؤولية عالية
حكومة  يف  املالية  وزير  اعترب 
اخلليل،  األعمال يوسف  تصريف 
رئيس  حتديد  »أن  تصريح  يف 
بري، جلسة  نبيه  النواب  جملس 
موازنة  وإقرار  ملناقشة  نيابية 
العام 2022 دليل حرٍص على إقرار 
سلسلة القوانني اإلصالحية واليت 
وحدها القادرة أن تنتشل لبنان 
من شفري اإلنهيار«، مؤكدا »أن 
إقرار املوازنة هو العامل احملرك 
للجمود الذي يكبل املالية العامة 
مشريا  وإنفاقها«،  مبواردها 
اجلزء  سيحقق  إقرارها  »أن  اىل 
االجتماعية  املطالب  من  األهم 
احملقة كما يصبح ممكنا انتشال 
اجلهاز اإلداري للدولة من ركوده 

واستعادة عافيته«.

السادة  »من  اخلليل  وأمل 
تضمنه  ما  أهمية  وعي  النواب، 
مشروع قانون املوازنة والتعاطي 
كأداة  عالية،  مبسؤولية  معه 
استثنائي  ظرف  يف  تصحيحية 
يف  لبنان  يشهده  مل  وطارئ 

تارخيه احلديث«.
املالية  وزارة  »أن  اىل  وأشار 
 2023 موازنة  تكون  لكي  تعمل 
اليت جيري العمل على إعدادها، 
مدخال  تشكل  إصالحية،  موازنة 
املالي  التعايف  ملسار  متقدما 
نوٍع  ولتحقيق  واالقتصادي، 
من اإلستقرار قادر على إنعاش 
القطاعات اإلنتاجية، وعلى جذب 
وإعادة  اخلارجية  االستثمارات 

الثقة بلبنان«.

جعجع مستقبال النائب ريفي

يف  الراهنة  املرحلة  يف  انفسنا 
حالة طوارئ واستنفار كامل إىل 
على  اإلتفاق  إىل  التوصل  حني 
ومساعينا  طموحاتنا  ميثل  شخص 
مل  الذي  الوطن  إلنقاذ  ورؤيتنا 
أو  احللول  أنصاف  حيتمل  يعد 
انطالقا  رمادي،  بشخص  اإلتيان 
نرفض وصول شخص  هنا   من 
ملسنا  ألننا  املواصفات  بهذه 
مجيعًا أين أوصلنا الرمادي، كما 
كرفضنا  االسود  اللون  نرفض 
للون الرمادي ألن ما نقبل به هو 
للعيان  ظاهر  ناصع  ابيض  لون 
بشكل واضح جدا بغية انقاذ هذا 

الوطن«.
اختيار  يف  الدخول  عدم  وعن 
ظل   يف  و«جوجلتها«  االمساء 
واليت  نشهدها  اليت  املبادرات 
النيابّية  الكتل  خمتلف  بها  تقوم 
للرئيس  مواصفات  وضع  بغية 
أصبحت  صراحًة  واليت  املقبل 
معروفة لدى اجلميع، قال ريفي: 
الكثري  هناك  أن  يف  شك  »ال 
بني  ما  املشرتكة  القواسم  من 
اآلن  حتى  اليت طرحت  املبادرات 
التغيريّية  القوى  قبل خمتلف  من 
وحكمًا  واإلصالحّية،  والسيادّية 
من  القادمة  املرحلة  يف  سندخل 
أننا يف طبيعة  إال  ترمجتها   أجل 
احلال لن نتمكن من الوصول فورًا 
إىل اسم واحد لذا سيكون هناك 
سّلة  على  أواًل  لإلتفاق  مرحلة 
يتمتع   اليت  األمساء  من  حمدودة 
املطلوبة  باملواصفات  أصحابها  
املرحلة  يف  بعدها  نذهب  لكي 
القوى  مجيع  مع  للتوافق  الالحقة 

على اسم واحد«.
مع  بالتشاور  »سنقوم  اضاف: 
أننا نتعاطى مع  اجلميع والدليل  
هذا اإلستحقاق بإجيابّية، فالقّوات 

يف  كتلة  أكرب  هي  اللبنانّية 
قدمت  ذلك  ومع  النواب،  جملس 
الداعي  تضحّية من خالل موقفها 
يليب  مرشح  على  االتفاق  اىل 
طموحاتها وتطلعاتها وستتفق مع 
والتغيريية  السيادية  القوى  كل 
عليه. وهذه الصفة جيب أن يتمتع 
بها كل السياديني واإلصالحيني 
والتغيريين وأال يعمد أي طرف أو 
معني  باسم  التشبث  على  فريق 
يليب  فمن  معنّي،  شخص  أو 
املواصفات اليت نريدها جيب أن 
دعمه،  يف  موحدين  مجيعًا  نكون 
»العوض  العكس  حال  يف  ألنه 
مشهدًا  رأينا  فنحن  بسالمتك« 
جمللس  جلسة  أول  يف  مماثاًل 
جدًا  خميبًا  وكان  اجلديد،  النواب 
آلمال مجهورنا ولنا لذا لن نعاود 
أوىل   يف  كنا  يومها  أبدًا.  الكّرة 
الربملانّية  اللعبة  معرفة  بدايات 
املسموح   غري  من  اليوم  أننا  إال 
أن نفّرط بهذا اإلستحقاق بسبب 
أو   التنسيق  ضعف  أو  اجلهل 

اإلختيار«.
اليت  املعلومات  صّحة  مدى  وعن 
جبهة  تشكيل  يتم  بأنه  تفيد 
جملس  رئيس  قوامها  واسعة 
النواب نبيه بري والرئيس املكلف 
»احلزب  ورئيس  ميقاتي  جنيب 
التقدمي اإلشرتاكي« وليد جنبالط 
مبؤازرة من رئيس حزب »القّوات 
خطابه  بعد  سيما  ال  اللبنانّية« 
الناري يف قداس الشهداء، قال: 
أمسع  اليت  األوىل  املّرة  »هذه 
يتم  حيث  املعلومة،  هذه  فيها 
الرمادي،  مع  األبيض  خلط  فيها 
أو  أبيض  إما  هنا  نقول  وحنن 
أسود باعتبار أن املرحلة الراهنة ال 
حتتمل الرمادي أبدًا، لذا سرتون 
واألسود  األبيض  مع  األبيض 
الرمادي قد  األسود ولألسف  مع 
يكون اقرب إىل األسود منه إىل 

األبيض«.
النواب  مع  للتواصل  بالنسبة  أما 
»التواصل  أن  إىل  لفت  اجلدد، 
قائم وقد مسعنا مبادرتهم ولدينا 
قنوات مفتوحة مع مجيع من جتمعنا 
مشرتكة،  ورؤية  قواسم  بهم 
نسخ  نكون  أن  املطلوب  ليس 
طبق األصل عن بعضنا البعض إال 
أن هناك عددًا كبريًا من القواسم 

املشرتكة يف ما بيننا«.
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جربان  النائب  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  كلمة 
يوم  عقده  الذي  الصحايف  مؤمتره  خالل  باسيل 

الثالثاء املاضي:
أ - لبنان الكبري:

بـ 1 ايلول كانت ذكرى إعالن دولة لبنان الكبري 
سنة 1920، هالتاريخ هو جمهول عند قسم كبري من 
اللبنانيني والذكرى متّر هيك )دون اي احتفالية(، 
)على الرغم من اهمّيتها(، وهليك انا بتقّصد عطول 

احكي عنها.
ميكن هون اساس املشكلة بلبنان، اّنو يف خالف 
الكبري؛ يف ناس  لبنان  الدولة وعلى  على والدة 
ما كان بّدهم دولة ولليوم ما بّدهم، ويف ناس ما 

بّدهم لبنان كبري، برييدوه صغري.
مّرة  ألّول  اللبنانية  الدولة  والدة  هو  ايلول،   1
)او  إمارة  من  قبل  كان  شي  كل  بالتاريخ. 

قائمقاميتني( او متصّرفية ما كان دولة.
 22 بأهمية  وطنية  مناسبة  يكون  الزم  ايلول   1
 22 يف  ما  ايلول   1 يف  ما  لو  الثاني،  تشرين 
بينرفض ينعمل قانون لتكريس  تشرين. ولليوم 
تارخينا  هيدا  اّنو  بالرغم  والفكرة  والذكرى  العيد 

ومنفتخر فيه.
عليه  ضّوي  حتى  اّواًل  هاملوضوع  عن  احكي  عم 
ألّنو  وثانيًا  اللبنانيني،  بني  صامتة  ازمة  كونه 
وبأرضها،  بشعبها  موّحدة  كدولة،  الكبري  لبنان 
عم تتعّرض ألخطار من اخلارج ومن الداخل بتهّدد 

بقاءها.
حننا بالتيار الوطين احلر، من باب التمّسك بوحدة 
لبنان واحلرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبري 
ورفضنا لتصغري لبنان، مندعي جمّددًا حلوار وطين 
النظام  لتطوير  )جامع(  وطين  مشروع  عنه  بينتج 

اللبناني.
نظامنا احلالي هو مصدر ضعف لوحدة لبنان ولقيام 
الدولة وهو واّلدة مشاكل ومش حلول، وحننا عّنا 
مشروع مكتوب نطرحه للنقاش، وهو يوّلد احللول، 
دستور  ومن  الوطين  الوفاق  وثيقة  من  وبينطلق 
وتطويره  لتطبيقه  بل  لنقضه  ليس  الطائف، 
واقرار  املهل(،  )واّوهلا  فيه  الثغرات  ومعاجلة 
نظام داخلي جديد جمللس النواب وجمللس الوزراء 
الشخصية  األحوال  وتوحيد  شيوخ  جملس  وانشاء 
وغريه... باختصار نظام يقوم على الدولة املدنية 

مع المركزية موّسعة.
ب - اإلصالح الدستوري واملالي

حننا لألسف نعيش اليوم يف نظام »ما خّلونا« ونريد 
هالنظام  ورأس  »خيّلينا«.  لنظام  منه  ننتقل  ان 
واملنظومة املتحّكمة فيه، ميارسون سياسية الـ«ما 
يّلي  وبيكّبوا  بيتباهوا  خيجلوا،  ما  وبدل  خّلونا«، 

حباهلم علينا، وبوقاحة.
يعين ختّيلوا اّنو يّلي اخرتع سياسة الدعم بالكهرباء 
سنة 94 ولليوم ما عم يقبل يوّقف الدعم ويرفع 
تعرفة الكهرباء، سّبب خسارة 22 مليار دوالر على 
الدفع من وزارة  اخلزينة من سنة 2000، وأوقف 
الكهرباء  قوانني  واوقف  املعامل،  لبناء  املالية 
بينّص  يّلي  القانون  تنفيذ  ومنع  النواب  مبجلس 
خط  واوقف  الكهرباء،  قانون  تعديل  وجوب  على 
وغّطى  عمار،  دير  ومعمل  التغويز  وحمّطة  الغاز 
وسرقة  املياومني  ومحي  اجلباية  ومنع  املولدات 
توقيف  من  عانوا  يّلي  على  وبيتمسخر  الكهرباء، 

املشاريع، ومن يّلي »ما خالهم«.
ادوات ممارسة نظام »ما خّلونا« كثرية ومنها:

استعمال امليثاقية لوقف اي مشروع ما عباهلم   – 1
بدل ما تكون مبدأ للتشارك الوطين.

استعمال حّجة التوافق واإلمجاع لعدم التصويت   – 2
تصّوت  اكثرية  اي  تكوين  ومنع  الوزراء،  مبجلس 

حول موضوع ال يعجبهم.
استعمال التسّلط اجمللسي ملنع اقرار قوانني   – 3
بعدم  او  للجنة  ارساهلا  بعدم  اما  النواب  مبجلس 
باأليادي«  بالتصويت  »او  اجلدول  على  وضعها 
حلرف اي اكثرية مكّونة لقانون، او بتحوير القانون 

ذاته.
4 - استعمال وزارة املالية لعدم توقيع مراسيم 
وحجزها،  الوزراء  جملس  عن  بقرارات  صادرة 
وتغريم  الدولة  على  مستحقة  اموال  دفع  ولعدم 

)متل  ذلك  جراء  الدوالرات  ماليني  مئات  الدولة 
دير عمار(.

قانون  اي  ملنع  والنقابات  الشارع  استعمال   –  5
او لفرض اي قانون او قرار او اجندات معيشية 
اقتصادية خاصة، باالضافة لوسائل غري مشروعة 
اّدت لسرقة الودائع وحتويل األموال للخارج، ومنع 
اقرار القوانني لوقف تهريبها او إلعادتها، ومحاية 
من يقوم بهالسياسات، ومنع اقرار خطط وقوانني 

اصالحية مثلما حيصل خبطة التعايف.
االصالح  مينع  عم  يّلي  هو  خّلونا«  »ما  نظام  هذا 
آخرها  اعّدد  كثرية،  األمثلة  والنهوض!!  املالي 

مبجلس النواب:
اّنو  منحكي  3 سنني  لنا  كونرتول:  الكابيتال   -1
للخارج  التحاويل  لضبط  بيهدف  القانون سطرين 
ومنعها باستثناء حاالت حمّددة متعّلقة باالسترياد 
والدولة.  الفرد  على  واجبة  مالية  واستحقاقات 
بالداخل،  السحوبات  ضبط  عليهم  بيزيدوا  وهم 
اخلسائر  وتوزيع  التعايف  خبّطة  مربوطة  هي  يّلي 
واعادة هيكلة املصارف. هم يصّرون على وضعها 
بالقانون ملعرفتهم بعدم االتفاق عليها، ولتوقيف 
مّتفقة  كّلها  املنظومة  للخارج«.  احلواالت  »ضبط 
على عدم اقرار الكابيتال كونرتول، ليش؟ ألّنها 
بعدها لليوم بتهّرب األموال للخارج، وبتعترب األمر 
شرعي ألن ما يف قانون بيمنع! بكرا بيطلع معهم انو 
حننا ما بّدنا الكابيتال كونرتول متل ما حننا جّددنا 
للحاكم،  بشيله  نطالب  عم  حننا  سالمة.  لرياض 
ليش ما بيطلع صوت واحد معنا؟! )قابضني وجزء 

من املنظومة!!!(.
ليشيلوا  ونزلوا  طلعوا  املصرفّية:  السرّية   –  2
للقائم خبدمة  الالحق،  واملفعول  الرجعي  املفعول 
عامة، ولرؤساء األحزاب واملؤسسات االعالمية، يّلي 
مشتبه فيهم جبرم يستوجب رفع السرّية املصرفية 
للتحقيق وتبيان احلقيقة. ما بّدهم اّنو السياسي او 

املوّظف يتحاسب ال لورا وال لقّدام!!!
خّطة التعايف والقوانني األربعة: التزم رئيس   – 3
بعدها  السنة،  بأّول  بانهائهم  واحلكومة  احلكومة 
اتفاق  لتموز وآب. بعلمك صار  بالربيع، ومتّددت 
مع  عنها  يرتاجع  حاول  وهّللنا،  تعايف  خّطة  على 
ووعدهم  اجمللس  امام  منها  وترّبأ  النقد  صندوق 
بغريها ومصداقية لبنان باألرض. اّي اصالح؟ )بعد 

3 سنني(.
واحلاميني  سالمة،  رياض  حاميني  يّلي  مع  هول 
حاهلم من خالله ألن بيخافوا يفضحهم معه، بّدن 
وامالكهم  حساباتهم  بيكشفوا  قوانني  يقّروا 
ويّرجعوا األموال يّلي حّولوها لرّبا؟!! وهين كابيتال 
كونرتول ما بيقروا؟ رياض سالمة شاري نص البلد 
من سياسيني وصحافيني وقضاة، وما حدا بيجيب 
سريته ألنه قابض منه، وهوي يّلي بيمّول محالت 
يشرتي  قادر  مش  بس  نفضحه.  عم  ألن  ضّدنا 
وقائع  له  تبنّي  عم  يوم  وكل  بأوروبا،  القضاء 
وارقام خميفة باخلارج. عم يرسل القضاء األوروبي 
طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني املتفّرج - ُنشر 
بعضها مؤخرًا عن فرنسا وليختشتاين، )وسينشر 
يتحّرك؟!  ااّل  قضاءنا  يستحي  اال  بعد(،  الكثري 
هيدا  يتحّرك فقط استجداًء حلقوقه مبعاش كريم – 
حّقك اّيها القاضي، خذه باهليبة وليس بالرتّجي!! 
الحق وحاسب، وشوف كيف بيقّروا لك ما تستاهله 

من حياة كرمية!!!
لتحصيل  واالضراب  املطالبة  طبعًا  للقضاة  حيق 
يكفيه  ال  قاضي  )معاش  املعيشّية  حقوقهم 
للقضاة  حيق  ال  ولكن  حمكمته(،  اىل  للذهاب 
جيوز  وال  القضائي  العمل  استمرارية  تأمني  عدم 
ونهب  املرفأ  انفجار  وطنيني:  مبلفني  االعتكاف 
اموال الناس؛ بامللفني القضاء مسؤول عن تعطيل 

نفسه.
ورئيسه  للقضاء  األعلى  اجمللس  املرفأ،  بانفجار 
وقف  عن  مسؤولني  القضاة،  وبعض  حتديدًا 
توقيف  وذّمتهم  ضمريهم  وعلى  العدالة،  سري 
ظامل واعتباطي، ال بل خطف، لعدد من املوظفني 
املظلومني يلي حتولوا اىل اسؤى ومعتقلني وهين 
استمراره  ميكن  ال  األمر  وهذا  بعملهم،  قاموا 
الوسائل  بكل  بتحريرهم  وسنقوم  سنتني،  بعد 
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انتهاء  بعد  املستقيلة  احلكومة  بشرعية  نعرتف  باسيل:لن 
سلطة مغتصبة  وسنعتربها  اجلمهورية  رئيس  والية 

املمكنة. كذلك سنحّرر احلقيقة املقبوض عليها يف 
القرار  التحقيق واصدار  انهاء  املرفأ، الزم  جرمية 
الظين، ووقف عملّية غض النظر عن امرين: جتارة 
التخرييب  والعمل  منها  املستفيد  ومن  األمونيوم 
بس  االكتفاء  بيجوز  ما  فيه.  قام  ومن  احملتمل 
بالتقصري الوظيفي يّلي اصبح كيد سياسي يطال 

فئات سياسية حمّددة.
بانفجار املرفأ، اذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني 
لبناني  غري  لقضاء  اللجوء  ُنانع  لن  حنن  معّطل، 

)دولي(.
سنلجأ  فنحن  اللبناني،  الشعب  اموال  بسرقة  اما 
اكثر للقضاء باخلارج ألن القضاء اللبناني خائف أو 
متوّرط وبعضه مرتشي، وكذلك هنا رأس القضاء 
التمييزي هو ساكت وحامي. وكّل قاضي يتهّرب 

من القيام بواجباته جيب ان حياكم.
)جتّرأ قاضيني فقط ومّت منعهم قضائيًا أو امنيًا من 

تنفيذ مهامهم القضائية باالدعاء او بالتوقيف(.
احلجوزات  بالقاء  القضاء  على  واجبات  هناك 
بأوروبا على امالك واموال رياض سالمة وعصابته 
مع  التجاوب  وواجباته  اللبناني،  القضاء  لصاحل 
طلبات املساعدة القضائية االوروبية وعدم ضّبها 
باجلارور، حيث ورد طلبات من سويسرا وفرنسا 
واملانيا ولوكسمبورغ وليختشتاين وموناكو وكّلها 
وشركاؤه،  سالمة  مع  بالتحقيقات  التوّسع  تطلب 
يزال  ال  ولبنان  باخلارج  اموال وعقارات  حجز  ومت 
يتلكأ. هنا وزير العدل مدعو اىل اجراء حتقيق من 
قبل التفتيش القضائي حول عدم القاء احلجوزات 
املالي  الفلتان  الالزم.  القضائي  التعاون  وعدم 
بإدارة املصرف املركزي، وتزوير البيانات املالية، 
مبصارف  اسهم  وبيع  شراء  عمليات  وحتويل 
كذلك  لذلك.  وسياسيني  حكومة  رئيس  ومتويل 
من  قضاة  ومنع  للتمييز  العامة  اهليئة  تعطيل 
ضد  جرائم  كّلها  هذه  املرفأ،  يف  احكام  اصدار 
حقوق  تقرير جملس  عليها.  االنسانية، وحياكمون 
وتكّلم  كذلك،  وصفها  املتحدة  لألمم  االنسان 
اموال حلساب  عن افقار متعّمد للسكان )وحتويل 
حمظوظني على حساب مظلومني( وهيدي جرمية حبق 
او بقتله مجاعيًا،  شعب بكامله، وبتجويعه مجاعيًا 
القضاة  ملالحقة  وسنعمل  عنه،  نسكت  لن  وهذا 
املعنيني بإحقاق احلق يف الداخل واخلارج. العدالة 
ال ميكن توقيفها واحلقيقة ستظهر، وستشهدون 
من  قابض،  ويّلي  العصر.  جلرمية  متتالية  وقائع 
مؤسسات اعالمية وصحافيني أو سياسيني ليكّذب 
او ليهّددوا، هو من سينكشف، ألن حننا لن جتدوا 
منسرتجي  ما  توّرط،  اي  علينا  ولو  عمولة،  علينا 

حنكي ونالحق.
ج - الحكومة:

ال ميكن وقف االنهيار والنهوض باالقتصاد والبلد 
واذا  ومتحّرر،  مستقّل  قضاء  هناك  يكن  مل  اذا 
ومالي،  اقتصادي  بنيوي  اصالح  هناك  يكن  مل 
الـ  )مبلف  فعلية  واجراءات  قرارات  تتخذ  واذا مل 
برييده(؛  ما  لبنان  حاكم  يوم  اّول  من  يّلي   IMF
بّدنا خّطة تعايف جّدية، )وبّدنا توزيع خسائر على 
الدولة واملركزي واملصارف يكون عادل(، واعادة 
وموازنة  الصرف  سعر  وتوحيد  املصارف  هيكلة 

فعلي  تنفيذ  وبّدنا  سليمة،  مالية  تؤّمن  و23   22
اللبناني  لإلقتصاد  قيام  ال  ألن  النازحني  لعودة 
يتطّلبوا  كّلهم  هول  عليه.  الباهظة  كلفتهم  بظّل 
شهرين  البلد  خّسرتوا   – بتسرتجي  حكومة  وجود 
وبعد ناويني شهرين واكثر؟؟ رئيس احلكومة هو 
مليون دوالر،  اّنو كل يوم فيه خسارة 25  اعلن 
واملماطلة  السلحفاة  سياسة  اعتماد  ليش  طيب 
سابقًا  نيته  عن  كشف  هو  الوقت؟  لتمرير  عمدًا 
لبعض الوزراء، ومبارح اعلنها صراحًة بأن يتوىّل 
)مع احلكومة( صالحّيات رئيس اجلمهورية يف حال 

الفراغ.
اجمللس  لثقة  فاقدة  حكومة  ان  ونكّرر  قلنا  حننا 
ال  الصالحيأت،  ناقصة  وحكومة  اجلديد،  النيابي 
ميكنها ان جتتمع وتصّرف األعمال باملعنى الضيق، 
هي  اضافية  صالحّيات  متارس  ان  ميكنها  ال 
حيمل  قدرة  عنده  كان  )واحد  الرئيس  صالحّيات 
100 كلغ، اصبح عاجز وعم حيمل 25 كلغ، صار 
بّدك ياه حيمل 150 كلغ وهو عاجز(. وقلنا انو هيدا 
بالطائف،  جديد  وطعن  دستورية  فوضى  بسّبب 

)رّدوا علينا خبطاب طائفي(.
إّن الفراغ ال ميأله فراغ، والفوضى  اليوم نقول: 
ونقول  مقابلة.  دستورية  فوضى  ترّبر  الدستورية 
اكثر: حنن لن نعرتف بشرعية احلكومة املستقيلة 
وسنعترب  اجلمهورية،  رئيس  والية  انتهاء  بعد 
للشرعية  وفاقدة  سلطة  مغتصبة  عندها  احلكومة 
وساقطة جملسيًا ودستوريًا وميثاقيًا وشعبيًا، ولو 
اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العامل كله على 

دعمها ضّدنا.
ما جتّرونا اىل ما ال نريده! ويتفّضل رئيس احلكومة 
لتأليف حكومة حبسب األصول بالشراكة مع رئيس 
اجلمهورية، وليس بالفرض او برتك وزير ووزيرين 
له )ما حدا بيدر يتطاول ويتصّرف هيك مع رئيس 
مجهورية امسه ميشال عون(. ال يتخّبى ورا حدا وال 
اوامر حدا من  او  حيتمي حبدا، وال يسمع نصائح 

اخلارج والداخل... ما بيقدروا حيموك.
يف امرين ما حدا ينغش فيهم:

او   24 عددها  اكان  الفراغ،  حبال  احلكومة  اواًل، 
ما  30 او 4، كل وزير فيها هو رئيس مجهورية – 
حدا يضحك على حدا، هيدا الدستور وهيدا واقع 
ميشال  من  بيخلص  اّنو  فكره  ويّلي  املمارسة. 
عون  ميشال  من  اكثر  يالقي  رح  بالرئاسة،  عون 
ما  وكيف  كانت  ما  اجلّد، شو  بيجي  مّلا  باحلكومة 

كانت احلكومة.
علينا  الضغط  ملمارسة  حكومة  تأليف  عدم  ثانيًا، 
النتخاب رئيس! هيدا بيعمل مفعول عكسي! حننا 
اعّلنا اننا ال نريد الفراغ، واننا غري متمسكني حبدا 
للرئاسة ومستعدين لالتفاق على اسم، فالضغط 
علينا بشو؟ الزم كّلنا نارس الضغط على بعضنا 
لالتفاق على رئيس. تأليف حكومة ال مينع انتخاب 
حكومي  تأليف  االثنني:  فعل  جيب   – رئيس 
وانتخاب رئيس وبالتسلسل الزمين. )مني بيعرف 
مع  اعمال  تصّرف  اجلديدة  احلكومة  ستبقى  كم 
الرئيس اجلديد؟!. منخسر اشهر اضافية كمان؟!( 
وتبقى  الفراغ،  حبال  ضمانة  هو  احلكومة  تأليف 
االولوية النتخاب رئيس وهذا ما جيّنبنا اي فراغ 

وهون لّب املوضوع. واي فوضى دستورية – 
د - الرئاسة:

السبيل الوحيد الضامن لعدم الوقوع يف الفراغ، 
مسيحية  متثيلية  حيثية  عندها  شخصية  وإليصال 
شروط  دفاتر  وضع  من  خيرجنا  وما  واسالمية، 
الدميقراطية،  والحرتام  ومبادرات،  ومواصفات 
من  املباشر  االنتخاب  هو  الرئاسة  موقع  ولتعزيز 
الشعب، يّلي بيجعل املنافسة جدّية وعلى برامج، 
برناجمه ويعرضه  وبتفرض على كل مرشح يعمل 
اساسه،  على  وحُياسب  وُينتخب  الناس  على 
وعلى دورتني لضمان احليثية املسيحية واحليثية 

الوطنية، ألننا حباجة لإلثنني طبعًا.
الرئيس املاروني جيب ان يكون عنده اواًل حيثية 
متثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على احليثية 
)املتباكي  البعض  يريده  كما  وليس  االسالمية، 
اسالمية  حبيثية  املسيحي(،  الدور  اهمية  على 
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ُأعلن رمسيًا عن عودة »الوسيط« األمريكي يف ملف ترسيم احلدود 
البحرية عاموس هوكشتنب إىل املنطقة أواخر هذا األسبوع. وهذا 
ما كانت تبلغته جهات يف لبنان عن أن العودة ستكون بني 7 و 
12 أيلول اجلاري، ويفرتض أن حيمل هوكشتني معه تصورًا أكثر 
وضوحًا حول رد حكومة العدو على املطالب اللبنانية، وسط إشارات 
انتخابات  بعد  ما  إىل  اتفاق  أي  إسرائيلي جديد إلرجاء  إىل سعي 
تفاهم  مع صيغة  املقبل،  الثاني  املقررة مطلع تشرين  الكنيست 

حتول دون املواجهة مع حزب اهلل خالل هذه الفرتة الفاصلة.
وأعلن نائب رئيس جملس النواب الياس بو صعب، أمس، أنه أبلغ 
الرئيس ميشال عون بنية هوكشتني زيارة لبنان أواخر األسبوع، 
وأن »معظم التقارير اإلعالمية اليت ُنشرت أخريًا حول مهمة الوسيط 
ليست دقيقة ومبنّية على تكهنات«. وأكد بو صعب أنه مسع من 
اتفاق  إىل  للتوصل  حاليًا  املبذولة  »اجلهود  أن  األمريكي  اجلانب 

عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إليهم«.
ووسط تفاهم بني األطراف املتحاورة على »التكتم وعدم الكشف 
عن فحوى االتصاالت«، ال تبدو التسريبات اإلعالمية يف إسرائيل 
عن »اتفاق وشيك« حامسة، خصوصًا يف ظل االشتباك السياسي 
أن  رغم  االنتخابات،  خلفية  على  االحتالل  كيان  يف  الداخلي 
األمريكيني حيثون احلكومة احلالية على السري يف االتفاق كما جاء 
يف اتصال الرئيس األمريكي جو بايدن برئيس حكومة العدو يائري 

البيد األسبوع املاضي ودعوته إىل »إجناز االتفاق خالل أسابيع«.
»خطة سري« هوكشتني ستكون كاآلتي:

إىل  املقبلني  اليومني  يف  املتحدة  الواليات  »الوسيط«  يغادر   -
الفرنسي  الرئيس  مستشار  مع  خصوصًا  اجتماعات  لعقد  باريس 
لشؤون األمن القومي، ورمبا مع إدارة شركة »توتال«، للبحث يف 
دور فرنسا و«توتال« يف تذليل العقبات من أمام اتفاق سريع. 
غري  رسائل  يف  وأكدت  عادت  الفرنسية  الشركة  إدارة  أن  علمًا 
اتفاق  اإلعالن عن  فور  املنطقة  إىل  للعودة  »مستعدة  أنها  معلنة 

يشمل ضمانات بعدم حصول أي تصعيد عسكري من اجلانبني«.
تصوره  ملناقشة  أبيب  تل  إىل  هوكشتني  يتوجه  باريس،  من   -
اخلاص باحلل مع البيد وفريق عمله، والبحث يف طلبات العدو يف 
أن  علمًا  قانا.  حقل  عن  التخلي  عن  املالي  بالتعويض  يتعلق  ما 
اجلانب األمريكي كان قد أقر بأن العمل يف احلقل سيكون ملصلحة 

لبنان.
- بعد زيارة تل أبيب ينتقل هوكشتني إىل بريوت، لوضع املسؤولني 
اللبنانيني يف أجواء اتصاالته اليت تشمل قطر أيضًا، ويفرتض أن 
يبلغ لبنان باألجوبة اإلسرائيلية الرمسية على طلباته اخلاصة باعتماد 

اخلط 23 والتأكيد على حقه يف كامل حقل قانا.
وحبسب مصادر متابعة، فإن هوكشتني الذي يتواصل مع املسؤولني 
يف بريوت بات يؤكد أن إدارة بايدن »تضع ملف الرتسيم يف رأس 
اهتماماتها اآلن، وأن واشنطن تبذل قصارى جهدها للتوصل إىل 
اتفاق قريبًا. لكنها قالت إن زيارة هوكشتني إىل لبنان قد ال تكون 
األخرية قبل االتفاق الذي حيتاج إىل وقت إضايف، رمبا ربطًا بأحداث 

والتزامات دولية منها أعمال اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.
نقاط  إىل  الوسطاء  انتباه كل  لفت  جرى  فقد  املصادر،  وحبسب 

عدة منها:
- إن املقاومة يف لبنان غري معنية مبنح أي ضمانات ألي جهة داخلية 
اعتداءه على حقوق لبنان، وإن  العدو  أو خارجية يف حال واصل 
املهلة الزمنية اليت وضعتها ليست مفتوحة، وإن احلزب مل يقرر 
بعد خطوته التالية يف حال التزمت إسرائيل وقف األعمال يف حقل 

كاريش مقابل عدم تفعيل املقاومة تهديدها.
- إن حماولة إسرائيل تأجيل االتفاق إىل ما بعد انتخاباتها الداخلية 
ستقود إىل مشكلة أكرب، ألن يف حال انتهت والية الرئيس ميشال 
يكون  قد  لبنان،  يف  الداخلي  الوضع  تعقيدات  ظل  ويف  عون، 
صالحية  متلك  لبنانية  جهة  إجياد  الدوليني  الوسطاء  على  متعذرًا 

توقيع أي اتفاق حول احلدود.
- إن لبنان غري معين بفكرة التعويض املالي، وليس مسؤواًل عن 
الفرنسيني  من  األمريكي  اجلانب  عليه  أن حيصل  ميكن  تعهد  أي 
بتقديم تعويضات مالية إلسرائيل عما تعتربه حصتها من حقل قانا، 
وأن االتفاق املوقع بني لبنان و«توتال« لن ُيعّدل حتت أي ظرف.

دور لقطر
على صعيد األدوار اإلضافية لعواصم خارجية، تبني أن األمريكيني 
يريدون أن تكون فرنسا، كحكومة وليس كشركات، معنية باالتفاق 
وبأي برامج مساعدات للبنان، كممثلة ألوروبا والغرب، كما يعمل 
األمريكيون على أن تكون قطر الطرف العربي املعين مبلف الرتسيم 
تركت  اليت  الروسية  »نوفاتيك«  شركة  مكان  احللول  خالل  من 
الدوحة على  تعمل  وأن  اإليطالية،  »توتال« و«إيين«  مع  التحالف 
دعم بعض املؤسسات اللبنانية. إذ تعتقد واشنطن بأن قطر هي 
الطرف اخلليجي الوحيد الذي ميكنه القيام بهذا الدور، يف ظل امتناع 
الكويت واإلمارات العربية عن القيام بأي خطوة يف لبنان تغضب 
ولي العهد السعودي حممد بن سلمان الذي ال يزال يرفض أي حبث 

يف مساعدة لبنان على مواجهة أزماته االقتصادية واملالية.

لقطر ودور  األسبوع...  هذا  إسرائيل  أجوبة 
األسبوع:  هذا  اإلسرائيلية  األجوبة  حيمل  هوكشتني 
لقطر جديد  ودور  املالي  التعويض  يرفض  لبنان 

»األخبار«

للتفاوض: جديدة  تصورات  بل  اتفاقًا  حيمل  ال  هوكشتني 

خطته يعلن  العهد  ضد  املكتوم  التحالف 
تدُخل البالد األسبوع الثاني من املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
جديد للجمهورية على وقع تصعيد يف املواقف ُينِذر مبسار شاِئك 
جديدة،  حكومة  على  االتفاق  استحالة  شبه  تعقيداته  من  يزيد 
وتشّكل »حتالف« يف وجه التيار الوطين احلر يقوده الرئيس نبيه 
بري ويضم رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي والنائب السابق 
حتالف  وهو  جعجع.  اللبنانية مسري  القوات  ورئيس  جنبالط  وليد 
ميّهد للفراغ الرئاسي ويهّون من شأنه، تارة بقول رئيس احلكومة 
إن حكومة تصريف األعمال ترث صالحيات الرئيس، وتارة أخرى 
بتأكيد رئيس اجمللس أن الربملان ال يفقد صالحيته يف التشريع 

يف ظل الفراغ.
اجمللس  أن  وتأكيده  التيار  ضد  بري  تصعيد  على  أسبوع  فبعد 
املسبوق  غري  اهلجوم  وغداة  الدستور،  يفّسر  من  هو  النيابي 
البطريركية  بـ »رعاية«  والتيار  الرئيس ميشال عون  على  جلعجع 
املارونية، ُسّجل أول موقف صريح مليقاتي من احلكومة بقوله إن 
حكومة تصريف األعمال ميكنها مبوجب الدستور تولي مهام رئاسة 
من  »إقرارًا  يعّد  ما  وهو  الرئاسي.  الشغور  حالة  يف  اجلمهورية 
رئيس احلكومة املكلف بأنه ال ينوي التأليف، ويثبت أنه يرتضي أن 
يكون أداة للغرب ولبعض الداخل للضغط علينا يف موضوع رئاسة 
اجلمهورية«، حبسب ما قالت مصادر رفيعة يف التيار الوطين احلر. 
كان  ضدنا  األطراف  هذه  كل  بني  الضمين  »االتفاق  وأضافت: 
يتبلور يف خطابات علنية«.  األخرية  األيام  بدأ يف  موجودًا، لكنه 
وسألت: »أليس الفتًا أن ال الرئيس بري تعّرض للقوات ورئيسها 
على  التقيا  االثنان  فيما  ورئيسها  أمل  حلركة  تعّرض  األخري  وال 
حتميلنا كل األوزار وعلى مهامجتنا من دون أن نسمع منهما أي 

كلمة بّناءة حول املستقبل وما حنن مقبلون عليه؟«.
وليل االثنني املاضي، استكمل املعاون السياسي للرئيس بري، 
أن  كاشفًا  »العهد«،  ضد  التصعيد  خليل،  حسن  علي  النائب 
»رئيس جملس النواب نبيه بّري سيتحّرك قريبًا ويبدأ اتصاالته مع 
الكتل لكن ال مبادرة رئاسّية. وهو حيرص على أن تتم الدعوة إىل 
جلسة االنتخاب بطريقة ختدم االستحقاق«. وقال خليل يف حديث 
الرئيس  أّن عهد  على  اثنان  »ال خيتلف  الـ »أم تي يف«:  لقناة 
ميشال عون من أسوأ العهود وجملس النواب ال يفقد صالحيته 
بالتشريع حتى يف فرتة الفراغ«، ما يعين أن بري حيتفظ لنفسه 
بتحديد املوعد الذي يفتتح فيه الربملان جلساته املخصصة النتخاب 
الرئيس، على أن تسبق اجللسات الدعوة لعقد جلسة نيابية إلقرار 
إقرار رزمة من املشاريع اإلصالحية  املوازنة للعام احلالي ومعها 

املطلوبة من لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولكننا  املرّشح  السم  بالنسبة  خيارنا  حنسم  »مل  خليل:  وأضاف 
منفتحون على احلوار وفق املواصفات اليت طرحها بّري. والرئيس 
القوي ليس فقط جبمع األصوات بل باإلنقاذ واحلوار حتى مع من 
أنّبه  بل  الفراغ  بفرضّية  ُنسّلم  ال  »أننا  إىل  ينتخبوه«، مشريًا  مل 
املنظرين له بأّن اخلطر سُيطاول مجيع اللبنانيني والدور املسيحي 
حتديدًا وال ُتضعفوا رئاسة اجلمهورية حلساباتكم اخلاصة«، ولكن 
»يف حال حصول الفراغ جيب اعتماد آلية متنع حتّول كّل وزير إىل 
سريع  حّل  أي  على  إقفال  أمام  حنن  وحكوميًا  مجهورية،  رئيس 
والطرح األساسي بإجراء تعديالت طفيفة على هذه احلكومة اختلف 

وأصبحنا أمام طرح حكومة سياسية«.
األمريكي يف ملف  »الوسيط«  ترّقب وصول  يأتي ذلك يف ظل 
هوكشتني  عاموس  احملتلة  فلسطني  مع  البحرية  احلدود  ترسيم 
إىل بريوت أواخر هذا األسبوع، بات واضحًا أن الزيارة لن تكون 
الواليات  تصور  على  الثالثة  الرؤساء  خالهلا  سيطلع  بل  حامسة، 
األوروبيني  مع  اجلارية  املناقشات  ضوء  يف  للحل  املتحدة 
واإلسرائيليني، واستيضاح اللبنانيني حول بعض النقاط. وأكدت 
اتفاقًا  أو  نهائية  حيمل صيغة  لن  هوكشتني  أن  مطلعة  مصادر 
جاهزًا للتوقيع، لكنه أّكد لنائب رئيس جملس النواب الياس بو 
صعب إن »التوصل إىل اتفاق عادل أولوية قصوى لدى الواليات 
املتحدة«، و »أنه يعمل حلل عادل يرضي الطرفني«، مشريًا إىل أن 
هوكشتني »أرسل رسائل تطمينية تؤكد أنهم جديون يف الوصول 
العادل  »احلل  أن  »املنار«  لقناة  بو صعب  اتفاق«. وصّرح  إىل 
بالنسبة إلينا أصبح معروفًا وقد أبلغناه للوسيط األمريكي يف آخر 
»يريدون  األمريكيني  أن  مطلعة  مصادر  رّجحت  فيما  له«.  زيارة 
تأخري  إسرائيل  إعالن  أن  الوقت، وهم يعتربون  كسب مزيد من 
عمليات استخراج الغاز من كاريش خطوة كافية لتعطيل تهديدات 
حزب اهلل بتوجيه ضربة تذكريية إىل العدو. كما يسعون من جديد 
إن  يقولون  أنهم  ولو  العدو  يرضي  اتفاق  لتصور  خمرج  إلجياد 

العملية شكلية وليست جوهرية«.
بـ  تصرف  األمريكي  الوسيط  أن  مطلعة  مصادر  أّكدت  وفيما 
»وقاحة« إذ طلب أن يعقد اجتماعًا مع مندوب رئاسي لبناني أو 
وفد رئاسي يف قطر وليس يف بريوت، وذلك يف سياق ما يسعى 
إىل تكريسه من دور خاص لقطر يف رعاية لبنان إىل جانب فرنسا 
يف املرحلة املقبلة. وأنه مسع الوسيط ردًا سلبيًا على االقرتاح، 
أشارت مصادر أخرى إىل أن »االقرتاح جاء يف سياق حماولة من 
هوكشتني لئال تبدو زيارته فاشلة يف حال مل حيمل اتفاقًا نهائيًا 
معه، وأن اجلواب اللبناني كان أن لبنان يفضل أن يكون االجتماع 

يف بريوت«.
»األخبار«

ُمسقطة عليه )دون ان ميتلكها( وبعري مسيحي. ومن يطالب برئيس 
جيمع، عليه ان يكون هو جيمع اواًل، ولو فعاًل صادق بفكرة اجلمع ملا 
رضي بأن ُينتخب هو بـ 65 نائب ومن دون حيثية مسيحية ... فاقد 
الشيء ال يعطيه، وال حتى يطلبه او ينصح به. حننا مش بنظام رئاسي 
صحيح، حننا بنظام برملاني، ولكن ما منقبل نكون بنظام جملسي... 

وبرفع االيدي... بدنا نظام برملاني برفع الرؤوس.
يّلي بيتمتع فقط بشرعية متثيلية سنية او شيعية، ما يتفلسف على 
العامل بالشرعية الوطنية، وهو كل هدفه االتيان برئيس ضعيف ويرجع 
للـ 90 ليقدر ميسك وحيكم، ونرجع للرتويكا الواقفة على ركيزتني مع 

اجر كرسي مسيحية!
ويّلي بيتمّتع فقط حبيثية مسيحية، ما ينّظر كذب عن احليثية الوطنية، 
وعن اّنو كل املناطق والناس متل بعضها برئاسة اجلمهورية، وهو كل 
هدفه خيلص مّنا ويكّرر حاله بيّلي عمله بالـ 90 ... قالوا عنه وقتها 
الضباط السوريني واللبنانيني: »ما حدا غريه مستعد يقصف الشرعية 
وقصر بعبدا«، واليوم عم يتكّرر املشهد نفسه ولكن معنويًا وليس 
ماديًا، وهو يقصف الرئيس يّلي باعرتافه »ُصنع يف لبنان«، ويقوم 
بالدولة )ولو هو  األّول  جمددًا جبرمية معنوية بقتل املوقع املسيحي 

ذاهب بعد شهرين(، وباعتقاده اّنو هيك بيّطلعوا من التاريخ:
اّول شي بّدو واحد يكون فايت بالتاريخ ليقدر يطّلع العامل منه، تاني 
شي بّدو واحد يكون تارخيه غري قتل اطفال ورؤساء حكومات وزعماء 
واقارب ومقاتلني شرفاء وغري عمالة وقبض اموال عليها من اخلارج 
ليقدر حيكي عن التاريخ، وثالث شي ميشال عون ما رح يطلع من 
التاريخ، وال من اجلغرافيا باستمراره فينا، وال من قلوب الناس وال 

من العقد النفسية املريضة، ورح يبقى ساكن بكل هول.
حننا احلقيقة ما تفاجأنا ابدًا من خطابات االّيام املاضية الفارغة من 
اي مضمون سياسي، وما بتحمل ااّل احلقد والضغينة والتآمر؛ معّودين 
عليهم وهين بيجوا كل سنة وراء بعضهم، ووبيتجّنبوا بعضهم، واحد 
بيتجّنب املنظومة )يّلي نهبت البلد( ورئيسها، والثاني بيتجّنب العمالة 

يّلي خنرت البلد ورئيسها؛ وبيذكرونا هيك جبوهر ثنائي الطّيونة.
من  متخّرجني  كأنهم  والستينات  اخلمسينات  لبنان  على  بيتحّسروا 
ينّسوا  او  يتناسوا  وبيحاولوا  الكتلوّية،  من  او  الشهابية  املدرسة 
الناس انهم زعماء ميليشيات كّسرت وخّربت وسرقت باحلرب، وكّملوا 
بيتقامسوا احلصص وتهريب  الريع،  اقتصاد  حامية  اليوم كميليشيا 
القوانني  اقرار  ملنع  النيابي  باجمللس  وبيتضامنوا  للخارج،  األموال 
املنتسبني  )ومعهم  واحلقائق،  احلسابات  بتكشف  او  بتعيدها  يّلي 

ملنظومتهم املكشوفني اّما بكالمهم او بسكوتهم.
ما رح رد على كذبهم الفاقع: واحد بعده ما بيعرف يعّد عدد كتلته 
حّط  حسن،  سّيد  يا  والثاني،  األكرب،  حاله  يعمل  وبّدو  غريه  وكتل 
احلق بالكهرباء على اهليئة الناظمة! ال حصار وال مصر وال االردن وال 
هبة ايرانية وال وزارة مالية... احلى رّد عليهم هو مسيحي اسالمي 
بيتجاهل احتفاليات تكريس الشّر، وبيفّضل وبيختار احتفاليات اخلري: 
حديث نبوي يقول: كما ال جيتنى من الشوك العنب، كذلك ال ينزل 
األبرار منازل الفجار، فاسلكوا اي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم 
انتم من اهله. السيد املسيح يقول: من مثارهم تعرفونهم« هل جينى 
من الشوك العنب او من العوسج تني؟ هكذا كل شجرة صاحلة تثمر 

مثارًا جّيدة، اّما الشجرة الفاسدة فتثمر مثارًا رديئة...
ثنائّيات نهب األموال بالداخل وقبض املال السياسي من اخلارج.

منتفّهمهم، واحد مبرضه النفسي والثاني مبرضه العقلي وما رح رّد على 
كالمهم اكثر! رح نتطّلع فقط على كل شيء اجيابي، ونتعامل باجيابية 
مع املسعى يّلي اعلنوا عن القيام فيه النواب الـ 13، ونثّمن دعوتهم 
للحوار! ونالقيها، وندعي من جانبنا حلوار وطين النتخاب رئيس وعدم 
ورئيس اجلمهورية بيقدر يدعي هليك حوار اذا رغب،  الدخول بالفراغ – 

ألن عليه ايضًا مسؤولية حماولة عدم ترك فراغ وراءه.

هـ - رؤيا خالصية:
حننا مقابل خطابات احلقد والكراهية والعمالة، عنا خطاب وطين اجيابي 
بّناء يؤّسس للبنان يّلي منريده. يف عنا رؤيا للبنان ومشروع خالصي 

له، كل يوم منفّكر فيه ومنكت.
رئيس  ويطلع  بهالشهرين  رئيس  وننتخب  حكومة  نأّلف  ضروري 
اجلمهورية بكرامة بـ 31 تشرين، وننتقل حلوار وطين خالصي نطرح 

فيه:
بأن ال يكون جزء من حمور ضد حمور بل جزء من  لبنان  موقع   –  1
يطّور  الذي  املشرقي،  لبنان  بل  الكبري  لبنان  فقط  ليس  املشرق. 
عالقاته االقتصادية آلخر حدود مع دول املشرق، لبنان القوي احملمي 
منها  جزء  املقاومة  بتكون  وطنيًا  عليها  مّتفق  دفاعية  باسرتاتيجية 

وليست كّلها، واجليش والدولة األساس فيها.
تطّلعات  بيواكب  وحداثة  تطّور  نظام  دائمًا  ليكون  لبنان  نظام   –  2
 – السياسية  الطائفية  بس  مش   – الطائفية  من  وبيطّلعنا  شبابنا 
مش  وفّعالة  بنائة  مركزية  وال  ملحدة،  مش  مؤمنة  بعلمنة  وبيحّطنا 
وتارك  القيود  من  لإلنسان  احوال شخصية حمّرر  وبنظام  تقسيمية، 

له حرّية االختيار.
منوذج اقتصادي مالي حّر ومنتج ، بالزراعة والسياحة والصناعة   – 3
واخلدمات، بيشّجع املبادرة الفردية والطاقات اخلالقة، ومستند لنظام 
ومدعوم  والكسل،  الريع  مش  واالنتاج  االستثمار  بيشّجع  مصريف 
دعمة كبرية بثرواتنا النفطية والغازية واملائية والشمسية واهلوائية 
ثرواتنا  والبشرية واالغرتابية وبكل مرافقنا ومساحاتنا وحبرنا وهوانا – 
كثرية وما منتخلى عنها، ولنحافظ عليها القصة بّدها وطنية وشجاعة 
وقّوة، ومعادالت قّوة مهما كّلفت ألنها بتحفظنا بوجه اسرائيل واي 
معتدي علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او 

بعده، صربنا طويل وارادتنا ما بتتزحزح.
رح نبقى متمسكني بلبنان القوي، يّلي هّوي بيجيب احلقوق واحللول.
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إسـرتاليات

على  احملالني  بإمكان  أصبح 
بطاقات  وحاملي  املعاش 
استالم  اآلخرين  االمتيازات 
السريع  املستضد  فحص  رزم 
)RATs( جمانًا من أّي مركز من 
أو   Service NSW خدمة  مراكز 
 Mobile(  مركز متنّقل للخدمات
مركز  Service Centre(أو 
 Disaster( الكوارث  من  تعاٍف 

.)Recovery Centre
الزبائن  خدمات  وزير  وقال 
 Victor الرقمية  واحلكومة 
Dominello إنه ابتداًء من اليوم 
سوف يتمكن الزبائن املؤهلون 
من  ويلز  ساوث  نيو  يف 
لفحص  رزم   10 على  احلصول 
مراكز  عرب  السريع  املستضد 
إىل  باإلضافة   ،Service NSW
التوزيع احلالية يف أكثر  نقاط 
من 200 مركز يف األحياء ومركز 

جمتمعي يف أحناء الوالية. 
 :Dominello السيد  وقال 
»بالرغم من أن الشتاء يشارف 
على االنتهاء فإن خماطر كوفيد-

19 ما تزال موجودة ونريد أن 
نضمن سهولة حصول احملالني 
بطاقات  وحاملي  املعاش  على 
فحص  رزم  على  االمتيازات 

املستضد السريع.«
بدعم  ملتزمون  »إننا  وأضاف: 
وبتقديم  احمللية  جمتمعاتنا 
تكاليف  لتخفيف  املساعدة 
املعّرضني  كاهل  عن  املعيشة 
أمكننا  حيثما  الفريوس  خلطر 

ذلك.« 
العائالت  وزيرة  وقالت 
خدمات  ووزيرة  واجملتمعات 
Natasha Maclaren- اإلعاقة 

Jones إن هذا دليل على التزام 
احلكومة املتواصل باحلفاظ على 
سالمة األشخاص األكثر عرضة 

خلطر الفريوس.«
Maclaren- السيدة  وقالت 

هو  التوزيع  هذا  »إن   :Jones
نيو  حكومة  برنامج  من  جزء 
ساوث ويلز الرامي إىل تقديم 
لفحص  اجملانية  الرزم  ماليني 
حرصًا  السريع  املستضد 
لدعم  احلاجة  عند  توّفرها  على 
خلطر  عرضة  األكثر  األشخاص 

الفريوس يف الوالية.«
وأضافت: »يتعنّي على الزبائن 
ملوظفي  يربزوا  أن  املؤهلني 
امتيازات  بطاقة   Service NSW
أي  يف  لديهم  اليت  الكمنولت 

توزيع رزم فحص املستضد السريع جماناً  
للزبائن املؤهلني يف مراكز اخلدمة

الـ113  اخلدمة  مراكز  من  مركز 
املتنقلة  اخلدمات  مراكز  أو 
من  التعايف  مراكز  أو  األربعة 

الكوارث يف أحناء الوالية.«  
الثقافية  التعددية  وزير  وقال 
 Mark Coure ووزير كبار السن
إن هذا يبنّي مرة أخرى حرص 
على  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
عدم إغفال أحد، وعلى األخص 

كبار السن. 
»يفي   :Coure السيد  وأضاف 
السابق  بااللتزام  التوزيع  هذا 
على  احلصول  »برنامج  مبتابعة 
بطاقات  حلاملي  الفحص  رزم 
للحكومة  التابع  االمتيازات« 
يف  أوقَفته  والذي  الفدرالية 

نهاية الشهر املاضي.«  
بوسعنا  ما  نعمل  »إننا  وتابع: 
عدد  أكرب  عن  العبء  لتخفيف 
ممكن من الناس بالتدخل وملء 
الفراغ الذي يف الواقع مل يكن 
بالدرجة  تركه  املفروض  من 

األوىل.« 
العمل  وسيتواصل  هذا 
شهر  نهاية  لغاية  بالربنامج 
تشرين األول/أكتوبر من العام 
2022. ويشمل املؤهلون حاملي 
الفدرالية  االمتيازات  بطاقات 

التالية: 
الني  احملحُ امتيازات  بطاقة 
 Pensioner( املعاش   على 

)Concession card
لكبار  الصحية  الرعاية  بطاقة 

السن التابعة للكمنولث 
)مبا  الصحية  الرعاية  بطاقة 
الصحية  الرعاية  بطاقة  فيها 

لذوي الدخل املنخفض) 
بطاقات دائرة شؤون احملاربني 
القدامي الذهبية أو البيضاء أو 

الربتقالية.
تفّقْد  املعلومات  من  للمزيد 
 Free rapid antigenالرابط
 tests to support vulnerable
 communities | NSW
Government  أو زْر أّي مركز 

 .Service NSW من مراكز

 William  :لالتصاالت اإلعالمية
 Sparling | Minister Dominello

 | 0408 576 636
 Sarah Norton | Minister
 Maclaren-Jones | 0456 359

283
 Scott Hodder | Minister Coure

| 0455 094 282

 2022 أيــلول   10 Saturday 10 September 2022الـسبت 

عترب احلديقة احلسّية العصرية  تحُ
ومسبح العالج املائي اثنني من 
املرافق اجلديدة واحملسنة اليت 
مركز  يف  رمسًيا  افتتاحها  مت 
مدرسة Park Passfield من قبل 
املبكر  والتعّلم  التعليم  وزيرة 

. Mitchell Sarah
قالت السيدة Mitchell إن إعادة 
تطوير مدرسة            بقيمة 
من  جزء  دوالر هي  مليون   35
ساوث  نيو  حكومة  استثمار 
دوالر  مليون   270 بقيمة  ويلز 
حمددة  ألغراض  مدارس  يف 
عرب الوالية على مدى السنوات 

الثماني املاضية.
هي  هذه  التطوير  وإعادة 
مماثاًل  مشروعا   15 من  واحدة 
مرافق  لتوفري  احلكومة  نفذتها 
حديثة ومناسبة للغرض للطالب 
االضافية  االحتياجات  ذوي 

ولعائالتهم.
 :Mitchell السيدة  قالته  ومما 
ويلز  نيو ساوث  تلتزم حكومة 
بتوفري أفضل املرافق التعليمية 
جلميع الطالب بغض النظر عن 

موقعهم أو ظروفهم.
البيئة  تعمل  تقول:  واضافت 
اجلديدة يف                          مدرسة   
على زيادة فرص التعلم للطالب 
إىل أكرب حد ومتنحهم إحساً سا 

أكرب »بالرفاهية.«
تشمل إعادة التطوير أيضا 16 
ومكتبة  دائما،  تعليمًيا  مكاًنا 
وقاعة، ومناطق لدخول الطالب 
أساسية  ومرافق  وإنزاهلم، 
املوظفني  أماكن  مثل  حديثة 
تعليمية  ومنطقة  واإلدارة، 
خارجية مغطاة، وموقف سيارات 
سيارة،   68 لـ  يتسع  موسعا 

رفاهية الطالب ذوي االحتياجات 
اإلضافية يف صميم إعادة تطوير 

املدارس
ومرفقا رياضيا داخليا.

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  تقوم 
باستثمار 6,8 مليار دوالر يف 
على  للمدارس  التحتية  البنية 
املقبلة،  األربع  السنوات  مدى 
وتواصل برناجمها لتسليم 160 
لدعم  وحمدثة  جديدة  مدرسة 
نيو  أحناء  مجيع  اجملتمعات يف 
ساوث ويلز. وهذا يؤسس على 
مبلغ يزيد على 9,1 مليار دوالر 
مت استثماره يف املشاريع اليت 
مت تسليمها منذ عام 2017، مما 
البنى  برنامج  إمجالي  أن  يعين 
يبلغ  العام  للتعليم  التحتية 

17,7 مليار دوالر. 
احملددة  األغراض  ومدارس 
اليت نفذتها حكومة نيو ساوث 

ويلز هي: 
.Ajuga 1 - مدرسة

.Budawang 2 - مدرسة
.Campbell House 3 - مدرسة

.Fernhill 4 - مدرسة
.George Bass 5 - مدرسة

  Glenfield Park 6 - مدرسة 
.Lucas Gardens 7 - مدرسة

.Mainsbridge 8 - مدرسة
 .Parry 9 -  مدرسة 

.Passfield Park  10 - مدرسة
 Rowland مدرسة   -  11

.Hassall
.The Ponds  12 - مدرسة 
.Tirriwirri  13 - مدرسة 

.Wangee Park  14 - مدرسة
.Yandelora  15- مدرسة

 Yawarra مدرسة    -  16
اجملتمعية.

* مت التسليم لعام 2023 
MEDIA: Eliza Cabassi :
 0428 260 469

 Passfield Park

 Passfield Park

الثالثاء  يوم  الربملان  ناقش 
الثالثة  يف  احلكومة  إجنازات 
اشهر األخرية وما إذا كانت قد 
قامت مبا عليها من اجل ختفيف 
ويتخوف  املعيشي  الضغط 
الدعم  رفع  أن  من  الكثريون 
عن أسعار احملروقات سيؤدي 

إىل مزيد من الضغوط.
فقد عاد الربملان اىل االنعقاد 
الوظائف  قمة  نتائج  حبث  ومت 
انعقدت  اليت  واملهارات 
احلكومة  املاضي.  األسبوع 
تستطيع  مبا  تقوم  إنها  تقول 
االقتصاد  عجلة  إلعادة  اآلن 
بالعائالت  ولالهتمام  للدوران 
يف  املنخفض  الدخل  وذوي 

نفس الوقت.
لسان  وعلى  املعارضة  لكن 
نوابها، انتقدت احلكومة وقالت 
إنها مل تقم بأي شيء لتخفيف 
ضغط تكاليف املعيشة، وخفض 
يف  والوقود،  الطاقة  أسعار 
على  الفائدة  سعر  ارتفاع  ظل 

القروض أيضا.
اخلزانة  وزير  رفض  جهته  من 
جيم شاملرز متديد فرتة االعفاء 
من الضريبة على الوقود وقال 
الدعم  هذا  يف  االستمرار  إن 
سيكون مكلفا جدا على املوازنة 
إىل  كتب  لكنه  الوطنية. 
واملنافسة  املستهلك  مفوضية 
إىل  إياها  داعيا  االسرتالية 
اليت  النفط  شركات  مراقبة 
خالل  االستفادة  إىل  تعمد  قد 
األسابيع اليت تفصلنا عن رفع 

الدعم على أسعار احملروقات.
ومن املتوقع ارتفاع سعر الليرت 
ابتداء  سنتا   22 مبقدار  الواحد 
من  والعشرين  التاسع  من 
اىل  عودة  يف  احلالي،  الشهر 
املفروضة  الكاملة  الضريبة 
واليت  احملروقات،  سعر  على 
كانت احلكومة السابقة خفضتها 
أدت  أن  بعد  النصف،  مبقدار 
الضغوطات العاملية إىل ارتفاع 

يف األسعار.
 SBS Arabic24 ويف حديث مع 
قال السيد فيليب السقا الذي 
ويساعد  كمهندس  يعمل  كان 
أخوته اآلن يف األعمال التجارية 
إن  الغذائية  املواد  قطاع  يف 
الكلفة باهظة على اصحاب هذه 
األعمال وذلك يؤدي إىل زيادة 

االسعار على املستهلكني.
بسبب  ارتفعت  »الكلفة 
والفيضانات  العاملية  األزمة 
سابق  وقت  يف  حصلت  اليت 

إليها  يضاف  العام،  هذا  من 
أيضا  وهناك  النقل،  تكاليف 
اليد العاملة وعدم القدرة على 
اليت  فالبضاعة  عمال،  إجياد 
تصل للمستهلك زادت كلفتها 

كثريا«.
السقا  فيليب  السيد  وتوقع 
ارتفاعا جديدا باألسعار مع انتهاء 
فرتة الدعم على احملروقات يف 

أواخر هذا الشهر.
»حنن اآلن يف احلضيض ونأمل 
خمرج  إىل  احلكومة  تقودنا  أن 

من هذه األزمة«.
لكن السيد فيليب السقا اعترب 
يبقى  أسرتاليا  يف  الوضع  أن 
املعيشية  األوضاع  من  أفضل 

يف دول أخرى.
»عزاؤنا أننا ما زلنا خبري مقارنة 
باكستان  يف  حيدث  ما  يف 
حنن  األخرى،  العامل  دول  أو 
به  مير  ملا  بالنسبة  حببوحة  يف 

الناس فب بالد العامل«.
الوزراء  رئيس  أقر  جهته  من 
أنثوني البانيزي بأن رفع الدعم 
اىل  سيؤدي  احملروقات  عن 
مزيد من التضخم والغالء، لكنه 
قال إن هذا القرار اختذ سابقا 

ومتت املوافقة عليه.
من جهتها قالت املفوضية يف 
تقرير نشرته اليوم، إن خفض 
البرتول مل تكن كافية  ضريبة 
أعلى  إىل  األسعار  ارتفاع  ملنع 

مستوى هلا منذ 14 عاما.
املفوضية  أن  بالذكر  جدير 
شركات  عن  تقارير  تصدر 
متتلك  ال  لكنها  الوقود  توزيع 

السلطة لتحديد األسعار.
وزير  أعلن  على صعيد متصل 
املالية  املساعدات  أن  اخلزانة 
قريبا  ترتفع  سوف  احلكومية 
وهذه  املعيشة.  عبء  لتخفيف 
الضمان  الزيادة يف مدفوعات 
االجتماعي تأتي كتغيري روتيين 
سعر  مؤشر  مع  يتماشى 
الزيادة  وهذه  االستهالك. 
ستكون األعلى خالل 30 عاما.

العالوات  على  الزيادات 
احلكومية ليست سوى نقطة يف 

حبر ارتفاع تكاليف املعيشة
االجتماعي  املنظمات  أن  غري 
اعتربت أن هذه الزيادة، ليست 
ارتفاع  حبر  يف  نقطة  سوى 
جهته  من  املعيشة.  تكاليف 
قال الناطق عن شؤون اخلدمات 
االجتماعية يف املعارضة مايكل 
سكر، إنه ال ميكن للحكومة أن 

تربح مجيل هذه الزيادات.

»حنن يف احلضيض لكننا ما زلنا يف 
حببوحة مقارنة مع بلدان أخرى«:

غالء املعيشة يف أسرتاليا يبلغ 
مستويات قياسية

رفع مصرف االحتياط الفيدرالي 
النقدية  الفائدة  معدل  زيادة 
مبقدار 50 نقطة أساس لتصل 
%2.35 يف ظّل تصاعد األصوات 
االرتفاعات  هلذه  املعارضة 

السريعة والكبرية.
نيك  اخلضر  سيناتور  طالب 
االحتياط  مصرف  حاكم  ماكيم 
على  باالستقالة  لو  فيليب 
عدة  صّرح  األخري  أن  أساس 
مرات بأنه ال يتوقع زيادة يف 
أسعار الفوائد قبل عام 2024، 
مما دفع العديد من املواطنني 
منازل  شراء  على  ان  لإلقدام 

أسعار  تثبيت  عن  العزوف  او 
الفوائد على الرهون العقارية.

االقتصادي  احمللل  وقال 
عبداهلل عبداهلل انه هناك ايضًا 
أصوات أخرى اعرتضت بدورها 
املتسارعة  الزيادات  هذه  على 
»بات  الفائدة:  سعر  يف 
املصاحل  أصحاب  من  الكثري 
يشعرون  واملواطنني  التجارية 
على  والضغط  املالي  بالضيق 
ميزانيتهم بظّل االرتفاع اهلائل 

بتكلفة املعيشة.«
السعر  ارتفع  الزيادة  وبهذه 
أي   2.35% للفائدة  الرمسي 

كان  حيث   2015 عام  مبستوى 
التضخم 1.5%

االحتياط  مصرف  يصر  ملاذا 
على رفع سعر الفائدة؟

إدارة مصرف  أّكد جملس  فقد 
بإعادة  التزامه  االحتياط 
بني  ما  نطاق  إىل  التضخم 
القادمة  األشهر  يف   3%-2
بذلك  القيام  إىل  يسعى  وإنه 
مع احلفاظ على منو مقبول يف 

االقتصاد.
االقتصادي  احمللل  ويقول 
الطريق  ان  عبداهلل  عبداهلل 
ليس  التوازن  هذا  حتقيق  إىل 
الوضع  على  »ختيم  بالسهل: 
ألسباب  اليقني  عدم  من  حالة 
فالنمو  وحمليا  عامليا  عديدة 
يتجه  العاملي  االقتصادي 
مبنحنيات سلبية بسبب الضغوط 
على الدخل احلقيقي للمواطنني 

يف خمتلف احناء العامل.«
مستوى  أن  عبداهلل  وأوضح 
يف  هو   - حمليًا  التضخم 
أوائل  منذ  له  مستوى  أعلى 
التسعينيات - من املتوقع أن 
يزداد أكثر خالل األشهر املقبلة 
التصاعدية  للضغوط  نظرًا 
بتأثري  األسعار  على  الكبرية 
سوق  ومشاكل  القوي  الطلب 

املهارات  ونقص  العمل 
القطاعات  من  العديد  يف 

االقتصادية
املواطن  ينتظر  الذي  ما 

األسرتالي مستقباًل؟
خفض  بني  السباق  زال  ما 
التضخم واحلفاظ على مستويات 
االقتصادي  النمو  من  جيدة 
قائمًا، ووفق اقتصاديني فإن 
النور  ستبصر  املؤشرات  أوىل 
الناتج  ارقام  عن  اإلعالن  مع 
حزيران  لربع  اإلمجالي  القومي 
النقاب  كشف  سيحُ واليت  يونيو 

عنها اليوم.
ان  االقتصادي  احمللل  وأشار 
اىل  تشري  تزال  »ال  التوقعات 
منو اقتصادي قوي« لدى 3.5% 
على أساس سنوي« وأضاف: 
قائاًل: »هذا امر جيد، اذ مينح 
االقتصاد هامشا اعلى بالرتاجع 
أن  دون  ولكن  جزئي  بشكل 

نصل إىل انكماش.«
أن يصل تضخم  املتوقع  ومن 
إىل  املستهلكني  أسعار  مؤشر 
ذروته يف وقت الحق من هذا 
العام، وميكن ان يصل إىل 7% 
وأعلى قلياًل من %4 خالل عام 
عام  خالل   3% وحوالي   2023

.2024

بعد رفع سعر الفائدة 0،5 باملئة:
 هـذا ما يـنتظر جـيب املـواطن األسـرتالي
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الدولية  الطوارئ  لقوات  التجديد  مّر 
هذا  اليونيفيل،  اجلنوب،  يف  العاملة 
األسبوع، من دون أي تعديالت جوهرية 
على مهّمة القّوة، ومع كثري من ترحيب 
بعض الدول األعضاء يف جملس األمن 
احلكومة  من  وطبعًا  املّتحدة،  واألمم 

اللبنانية ورئاسة اجلمهورية.
املهام،  يف  جوهري  تغيري  أي  وألن 
كما يرغب العدّو اإلسرائيلي والواليات 
بفعل  مفقودًا  إمجاعًا  حيتاج  املتحدة، 
وغياب  والصيين،  الروسي  املوقفني 
واملخاطرة  باملواجهة  األوروبي  القرار 
ضد  عدائية  خطوات  أي  كلفة  بتحمل 
استخدام  حماوالت  تستمر  املقاومة، 
حتريض  محلة  يف  اجلنوب  يف  الواقع 
شيطنتها  بغية  املقاومة،  على  دولية 
أقصى  إىل  اليونيفيل  مهمة  وتوظيف 
 - اإلسرائيلية  املعركة  يف  ممكن  حد 
املخاطرة  دون  من  لكن  األمريكية، 

مبهّمة القّوة برمتها.
وقد بدا الفتًا ما ورد يف قرار التجديد 
للقّوة ملدة سنة، الذي قّدمته فرنسا، 
والصادر عن جملس األمن الدولي حتت 
2650، باإلضاءة وبإسهاب على  الرقم 
مسألة »حرّية احلركة« للقوات الدولية 
وعلى  األزرق«،  »اخلط  كامل  على 
عدم إلزامية مواكبتها من قبل اجليش 
القرار،  من   16 الفقرة  نص  اللبناني. 
يف مطلع دفاعه عن »استقاللية« عمل 
حبوادث  التذكري  يعيد  اليونيفيل، 
صدام مع اجلنوبيني وقعت هذا العام 
كانت  بعدما  السابقة،  األعوام  ويف 
مطالبة  عليها،  مّرت  قد  القرار  مقّدمة 
واإلشارة  فيها  التحقيقات  باستكمال 
وكذلك  ومعاقبتهم،  الفاعلني  إىل 
اليت  املسلحة  باالعتداءات  التذكري 
عن  صدر  واليت  اليونيفيل،  طاولت 
احملكمة العسكرية قرارات بشأنها، كما 
ورد يف حتقيقات األجهزة األمنية ضلوع 

مجاعات ذات بعد تكفريي فيها.
تزيد  اليونيفيل  مهام  أن  سّرًا،  ليس 
على 450 مهّمة عمل يومية يف منطقة 
جنوب الليطاني، يشاركها اجليش بأقل 
من %20 منها، لتقوم باملهام الدورية 
الروتينية باستقاللية، لكن مع تنسيق 
للحركة مع قوات قطاع جنوب الليطاني 
يف اجليش. لذلك، فإن الصدامات يف 
القرى اجلنوبية بني األهالي والدوريات، 
على  معدودة  املاضية،  السنوات  يف 
مع  مقارنة  جدًا  وقليلة  اليد،  أصابع 
ما  تام،  بهدوء  متّر  اليت  املهام  عدد 
يؤّكد حرص املقاومة، قبل غريها، على 
غياب  وعلى  اجلنوب،  يف  االستقرار 
أي نوايا عدائية من األهالي أو املزاج 

الشعيب جتاه القّوة الدولية.
مع ذلك، يأخذ تقرير األمني العام لألمم 
املّتحدة أنطونيو غوترييش الذي صدر 
منتصف الشهر املاضي، وقرار جملس 
موّجهًا ضد  بعدًا دعائيًا شرسًا  األمن، 
وميدانيًا،  سياسيًا  املقاومة،  نشاط 
وخروقاته  العدو  مع  واضحًا  وتساهاًل 

وسلوكياته.
 95 وجود  ادعاء  مثاًل،  التقرير،  يذكر 
حالة محل سالح غري مصرح بها جنوب 
مّدة  األخرية،  األشهر  خالل  الليطاني 
خرق  إىل  إشارة  يف  التقرير،  خالصة 
 95 اللبناني  اجلانب  من   1701 القرار 
مّرة. ويف التفاصيل، يشري التقرير إىل 
أن تسعني من هذه احلاالت تتعلق حبمل 
سالح صيد، ومخس حاالت محل أسلحة 
حربية مل يتم التأكد منها حتى! ومن هذه 
حيث  مشع،  بلدة  يف  واحدة  احلاالت، 
مسدسًا  حيمل  رجل  إىل  اإلشارة  تتم 
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على خاصرته، من دون توضيح هوّيته 
وما إذا كان عنصرًا أمنيًا أو عسكريًا أو 
مدنيًا حيوز ترخيصًا حلمل سالح حربي.

طي  بقيت  واليت  األخطر،  احلادثة  أّما 
الكتمان وقت حدوثها، هو ما قامت به 
للقّوة  تابعة  سفينة  جتاه  العّدو  حبرّية 
الدولية، واكتفى غوترييش بذكر ذلك 
يف تقريره كخرق أيضًا للقرار الدولي، 
سالح  محل  حلوادث  األهمية  وبذات 

صيد!
يومي 6 و7 حزيران املاضي، حاصرت 
تابعة  إندونيسية  سفينة  العدو  حبرية 
طائرات  بواسطة ست  الدولية،  للقوة 
اليوم  يف   4.5 ساعر  وبارجة  حربية 
نارية  إشعاالت  ووّجهت حنوها  األول، 
وعّرضت  منها  مقربة  على  انفجرت 
إطباقًا  عليها  وشنت  للخطر،  جنودها 
والبارجة  الطائرات  أسلحة  من  راداريًا 
التالي  اليوم  يف  كّررت  ثّم  احلربية. 
من  الراداري  واإلطباق  احلصار  عملّية 
ذات طقم األسلحة اجلوية والبحرية، ما 
جعل السفينة هدفًا جاهزًا، حبيث كاد 
أي خطأ تقين حيّول احلادثة إىل كارثة 
على اليونيفيل واألمم املتحدة واجلنود 

اإلندونيسيني.
رغم احلادث، مل يصدر أي بيان »شديد 
اللهجة« من قبل اليونيفيل، ومل تطالب 
على  إسرائيل  مبحاسبة  الدولية  القوى 
عدوانيتها جتاه اجلنود األمميني، بل مل 
تقم قيامة نائبة مدير املكتب اإلعالمي 
تفعل  كما  آرديل  كانديس  لليونيفيل 
أخريًا مع أي حادث بني القوة واألهالي 
يف مواقف تصعيدية تسهم يف زيادة 

التوتر. 
صمت  هو  ذلك،  من  األخطر  ولعّل 
اللبنانية  واحلكومة  اليونيفيل، 
وأجهزتها، عن اخلرق الربي الكبري الذي 
قام به العدو على مدى أسابيع أخريًا، 
أنشأ  حيث  احملتّلة،  الغجر  بلدة  يف 
جدارًا على طول القرية وأسياجًا تقنّية 
لبنانية  أراٍض  على  شائكة  وأسالكًا 
وليس  املتحدة  األمم  باعرتاف  حمتلة 
»متنازعًا عليها«، كما وضع بنية حتتية 
تقرير  يعر  ومل  املنطقة.  يف  دفاعية 
لكّنه  للخرق،  كبريًا  اهتمامًا  غوترييش 
نقل عن تقرير ممثله اخلاص يف لبنان 
أن »أعمال التغيري اهلندسي غري مقبولة 
يف أرض حمتلة، وتعّد خرقًا لـ 1701«.

اليونيفيل حنو  تتحرك  اآلن، مل  وحتى 
أي إجراءات عملية ملعاجلة هذا اخلرق، 
املستمر  اخلرق  عن  كالصمت  متامًا 
نفق  ويف  الناقورة  رأس  منطقة  يف 
العدو  الذي يسيطر عليه  احلديد  سّكة 
يف  قواته  وتستخدمه  اإلسرائيلي 
انتهاك فادح للسيادة اللبنانية وللقرار 
1701. وتستمر املهانة الوطنية أيضًا، 
عن  واليونيفيل،  احلكومة  صمت  يف 
منع اجليش واألجهزة األمنية واجلمارك 
من االقرتاب إىل أقل من 150 مرتًا من 
هذه املنطقة احليوية اليت يتمسك بها 
االسرتاتيجية  امليدانية  العدّو ألهميتها 
يف اجلانب العسكري والسياسي، ويف 

التأثري باحلدود البحرية.
بينما مل يغب عن بال التقرير والقرار 
الدولي، التذكري باألنفاق اليت تنسبها 
على  للمقاومة  والعدو  اليونيفيل 
احلدود مع فلسطني احملتلة، والسماح 

لليونيفيل بالدخول إليها!
من هنا، تبدو احلملة يف نيويورك دعائية 
هذا العام، وهدفها الشيطنة والتأسيس 
الشتباك بني القوة الدولية واملقاومة، 
بهذا  للقيام  اللبناني  اجليش  دفع  أو 
الدور، من خالل التشديد على ضرورة 

وإجناز  اجلنوب  يف  قواته  عديد  رفع 
النموذجي،  بالفوج  يسّمى  ما  تشكيل 
يف  والسيطرة  التحقق  مبهام  ليقوم 
اجليش  لواقع  استغالل  يف  اجلنوب، 
املادي الصعب واستثمار عملية الدعم 
الشهري بالوقود واحملروقات والطبابة 
اليت  الليطاني  جنوب  قيادة  لقوات 
تعتمد بشكل كبري على الدعم الدولي.

فهي من خالل هذه الربوباغندا، تصّوب 
على ما يزعج العدّو اإلسرائيلي، الذي 
إبعاد  عنوان  حتت   2006 معركة  خاض 
قوتها  وضرب  احلدود  عن  املقاومة 
ظهرت  أن  لبثت  ما  ثم  الصاروخية، 
وبقع  مناطق  يف  صفر  مسافة  على 
ونقاط  انطالق  مناطق  العدّو  يعتربها 
مراقبة على احلدود، أو ما يتم احلديث 
يف  رماية  حقول  أربعة  عن  أخريًا  عنه 
جنوب الليطاني، تقول اليونيفيل إنها 

كشفتها باالستطالع اجلوي.
خلفية  وعلى  األخرية،  األشهر  يف 
خيشى  البحرّية،  احلدود  بشأن  التوّتر 
إجراءات عسكرية  العدو سلسلة  جيش 
على  اجلنوب،  املقاومة يف  بها  قامت 
مستوى البحر والرب واجّلو، ويذكر العدّو 
على  »كونتينر«   15 منها  واليونيفيل 
طول احلدود، يف بقع حتتاج اليونيفيل 
أذونات للدخول إليها بوصفها أراضي 

خاصة.
الدولية  القوة  على  الضغط  ويأتي 
اليونيفيل  لدفع  املتحدة،  األمم  وعلى 
أو  املنشآت،  هذه  حنو  التحرك  إىل 
يف  الزرق  القبعات  وضع  األقل  على 
مسؤولية  وحتميلها  املقاومة  مواجهة 
خرق القرار الدولي أمام القوى الدولية 
إعالميًا، كما يستفيد من بعض كتائبها 
مع  واستخباراتيًا،  ميدانيًا  وأفرادها 
طرح نقاش مستقبلي حول »نقل مهام 
إىل  السادس  الفصل  من حتت  القّوة 

حتت الفصل السابع«.
وال تكتفي احلملة باستهداف املقاومة 
إسكات  يف  أيضًا  إّنا  مباشرًة، 
اجلانب  وتكشف  تنتقد  اليت  األصوات 
اآلخر من الصورة وما ختفيه بروباغندا 
املقاومة.  وجتريم  إسرائيل  تربئة 
حبرية  والقرار  التقرير  فقرات  فتحفل 
يسمى  ما  مواجهة  يف  اليونيفيل 
واملعلومات  املغلوطة  »املعلومات 
اليونيفيل«،  على  والتحريض  امللفقة 
لتوضيح  كافية  تفاصيل  دون  من 
للتعبري  وحرية  نقدًا  اعتباره  ميكن  ما 
إليه  اإلشارة  ميكن  وما  والصحافة، 
الدولية  القوات  وأساليب  بالتحريض، 

يف مواجهته!

تيننتي: ما على اليونيفيل إالاّ التنسيق مع 
الجيش

القوات  باسم  الرمسي  الناطق  يشيد 
التجديد  بقرار  تيننيت  أندريا  الدولية 
اجلنوب  يف  دورها  وبأهمية  للقوة 
تنفيذ  من  والتأكد  سالم  حفظ  كقوة 
بني  املقارنة  تيننيت،  يرفض   .1701
كان  مهما  الدولي،  القرار  خروقات 
حجمها، يف اإلشارة إىل حادثة السفينة 
أسلحة  محل  وحوادث  اإلندونيسية 
بالنسبة  اليونيفيل.  فعل  ورد  الصيد 
إليه كلها »خروقات مسّجلة ومؤثرة«! 
ويعيد التأكيد على حق اليونيفيل يف 
إىل  والوصول  والتنقل  احلركة  حرّية 
ويف  األزرق  اخلط  على  النقاط  كامل 
منطقة جنوب الليطاني. ويشري الناطق 
القرار  يف  ورد  ما  أن  إىل  الرمسي 
طبيعيًا،  أمرًا  باعتباره   ،2650 الدولي 

وأن اليونيفيل تنّسق مع اجليش.

هل هو اختبار إضايف لقدرة السلطات 
اللبنانية على الدخول يف مواجهة مع 
املقاومة، أم هو متهيد لدور استفزازي 
إضايف تلعبه قوات الطوارئ الدولية 
جانب  إىل  لبنان  جنوب  يف  العاملة 
به  تقوم  الذي  االستخباراتي  العمل 

ملصلحة العدو وعواصم الغرب؟
يف  اخلطري  التعديل  مرّده  السؤال 
نص القرار الصادر عن جملس األمن 
الدولي األسبوع املاضي، والذي جّدد 
يف  العاملة  الدولية  القوات  مهمة 
جنوب لبنان ملدة سنة وتضمن تعدياًل 
لدورها، متجاوزًا املهمات املنوطة بها 
ما  يف  حتديدًا   ،1701 القرار  مبوجب 
يتعّلق حبرية حركتها، وهو ما تسّبب 
متوز  عدوان  خالل  سياسية  مبعركة 
2006 مع رئيس احلكومة آنذاك فؤاد 
السنيورة، ملنع أي حماولة لبسط يد 
هذه القوات يف اجلنوب، بال رقابة أو 

قواعد.
وكانت مسودة االقرتاح الذي قدمته 
مع  بالتعاون  املتحدة،  الواليات 
فرنسا وبريطانيا، قضت مبنح القوات 
الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش 
من  عملها  منطقة  ضمن  ودوريات 
دون حاجة إىل إذن مسبق من اجليش 
كان  أمر  وهو  مؤازرته.  أو  اللبناني 
لبنان  جانب  من  دائم  اعرتاض  حمل 
مبوسكو  عادة  يستعني  كان  الذي 
التمديد  لكن  متريره.  ملنع  وبكني 
دون  من  مر  التعديل  مع  األخري 
كشف  ما  والصني،  روسيا  اعرتاض 
عن مشكلة يف إدارة امللف من قبل 

احلكومة اللبنانية.
تقاذفت  املسؤولية  الرمسية  اجلهات 
نفى  ففيما  األمر.  عن  املسؤولية 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي علمه مبا 
حصل وأكد أنه مل يتواصل مع سفرية 
لبنان لدى األمم املتحدة أمل مدللي، 
أبلغت  أنها  اخلارجية  وزارة  أّكدت 
مدللي بالرفض التلقائي للتعديالت. 
من  يكتمل  مل  جهدًا  أن  يبدو  لكن 
قبل بعثة لبنان يف نيويورك ما أدى 
مراجعة  متت  وقد  اخلطأ.  هذا  إىل 
يف  املركزية  اإلدارة  بني  املراسالت 
للتثبت  نيويورك  يف  والبعثة  بريوت 
من التعليمات اليت أعطيت إىل مدللي، 
وخلصت وزارة اخلارجية أمس إىل قرار 
بأنه يف كل مرة جتري مناقشة ملف 
من هذا النوع، سيتم إرسال مندوب 
خاص من اخلارجية لتولي األمر وعدم 
تركه ملندوب لبنان مبعزل عن هويته 

أو كفاءته.
رّدها  معِرض  ويف  اإلطار،  هذا  يف 
طلب  عن  صحافية،  معلومات  على 
القرارين  مرجعية  »شطب  لبنان 
التجديد  قرار  منت  يف  و1680   1559
لليونيفيل«، لفَتت وزارة اخلارجية يف 
الذي صَدر  »القرار  أن  بيان هلا إىل 
مبوجبه  مّت  والذي  األمن  جملس  عن 
ال  لغة  يتضّمن  لليونيفيل  التجديد 
اإلطار  اتفاق  ما ورَد يف  تتوافق مع 
املتحدة،  األمم  لبنان مع  الذي وقعه 
هذه  إدخال  على  لبنان  اعرتض  وقد 
اللغة«. كان الفتًا أن البيان أتى بعد 
جملس  يف  التمديد  قرار  من  أسبوع 
األمن، فأين كان لبنان الرمسي حني 

جرى التصويت؟
األوساط  رصد  حمط  بقي  امللف 
اشتباك  حلصول  منعًا  السياسية 
سياسي بشأنه، خصوصًا أن مفاعيله 

اجلنوب،  يف  التوتر  ستزيد  امليدانية 
ما دفع وزير اخلارجية عبدهلل بو حبيب 
اليونيفيل  بعثة  رئيس  استدعاء  إىل 
استمرار  »أهمية  على  للتشديد 
التعاون والتنسيق الدائم مع اجليش 
قالت  أمس،  اللقاء  ويف  اللبناني«. 
مصادر إن وزير اخلارجية أبلغ رئيس 
مر  »القرار  أن  الثارو  أرولدو  البعثة 
من دون موافقة لبنان عليه وهذا أمر 
ال ميكن أن مير ببساطة ألنه ميكن أن 
يؤدي إىل توترات وإىل خماطر تصيب 
القوات  تصيب  أن  وميكن  لبنان 
أنه  إىل  مشرية  نفسها«،  الدولية 
بعدم  »التزام  على  الثارو  من  حصل 
تغيري قواعد العمل، ومبا أنه ال ميكن 
إعادة تعديل القرار حاليًا جيب االنتظار 
العام املقبل. لكن ميدانيًا ميكن  إىل 
لقوات اليونيفيل أن تستكمل مهامها 
بالطريقة نفسها وبالتنسيق مع اجليش 

اللبناني«.

  رسالة من حزب اهلل لليونيفيل بضرورة 
االلتزام بالقواعد املعمول بها

كبرية  سياسية  بلبلة  أثارت  القضية 
يف لبنان مشلت حزب اهلل الذي أبدى 
اعرتاضه على األداء وطلب من احلكومة 
واجلهات املعنية معاجلة األمر سريعًا. 
اتصاالت  األضواء  من  بعيدًا  وجرت 
هذا  عن  املسؤولة  اجلهة  لتحديد 
رئيس  اتهام  جرى  وبينما  التقصري. 
مدللي  قبل  من  أبِلغ  بأنه  احلكومة 
بالتعديل ومل يعرتض، علمت »األخبار« 
أنه نفى نفيًا قاطعًا ملن تواصل معه 
راسلت  مدللي  أن  وأكد  األمر،  هذا 
وزارة اخلارجية قبل حوالي عشرة أيام 
من قرار التمديد وأبلغت املعنيني أن 
ُمطالبة  هناك توجهًا إلجراء تعديالت، 
بالتواصل مع السفراء. ووفق مصادر 
يوم  قبل  ردت  »الوزارة  فإن  مطلعة 
من جتديد التمديد وأبلغت مدللي عدم 
قبول لبنان بأي تعديل«، مشرية إىل 
أن »هذا التعديل ليس جديدًا، فكل 
املتحدة  الواليات  تعمد  كانت  عام 
األمريكية إىل متريره وكان االعرتاض 
لكن  ذلك،  مينع  والصيين  الروسي 
الغريب أن الدولتني مل تعرتضا هذه 

املرة«!
مبا أن ما حصل قد حصل، وال ميكن 
الرهان  يبقى  الورق  على  تغيريه 
جتاوز  وعدم  امليداني  التعاون  على 
»اليونيفيل« خلطوطها احلمراء. فعلى 
سنة،  ملدة  التجديد  قرار  أن  رغم 
الذي قدمته فرنسا وصدر عن جملس 
األمن الدولي، أضاء على مسألة حرية 
كامل  على  الدولية  للقوات  احلركة 
مواكبتها  إلزامية  وعدم  األزرق  اخلط 
مصادر  قالت  اللبناني،  اجليش  من 
بارزة أن »حزب اهلل كانت له رسالة 
بالقواعد  االلتزام  بضرورة  لليونيفيل 
املعمول بها، ألن أي جتاوز ستكون له 
أن  املصادر  ورأت  خطرية«.  مفاعيل 
»الكرة اآلن يف ملعب قوات الطوارئ 
تتصرف  أن  عليها  اليت  الدولية 
بعقالنية، منعًا ألي حوادث صدام مع 
اجلنوبيني، سبق أن وقعت يف أعوام 
ماضية«، مؤكدة أن »على اجلميع أن 
وأال  املوضوع  هذا  حساسية  يدرك 
تتحول القوة الدولية يف اجلنوب إىل 
جهة تعمل ملصلحة العدو اإلسرائيلي 
حبجة توسيع مهمتها ألن ذلك قد يؤدي 

إىل تطيري القرار 1701 برمته«.

لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خالفاً للقواعد

من ختاذل ومرر تعديالت على 
قرار التجديد لليونيفيل؟

ميسم رزق
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قطاع االستشفائّي يهوي:

 الـنقص يـطاول كـّل شـيء
فانيسا مرعي

يف  عليه  هي  عما  اخلاصة 
إال  احلكومية،  املستشفيات 
جلهة  األخرية  يف  الوضع  أن 
املعّدات  وإصالح  التجهيزات 
يبدو أفضل إىل حّد ما«، يقول 
املستشفيات  دائرة  رئيس 
وزارة  يف  واملستوصفات 
يرفض  فّواز.  هشام  الصّحة، 
يف  الوضع  وصف  األخري  هذا 
بداًل  ويفضل  بامُلنهار،  القطاع 
»أمام  بأنه  القول  ذلك  من 
على  تفرض  كبرية«،  حتديات 
الوزارة العمل على مساعدة هذه 
خطوات  وأوىل  املستشفيات. 
فواز،  حبسب  املساعدة،  هذه 
متكينها من إصالح املعدات فور 
االستعانة  خالل  »من  تعّطلها 
بقرض البنك الدولي أو اهلبات 
اليت تصل إليها«. إىل ذلك، ال 
تزال هذه املستشفيات تستفيد 
اليت  التجهيزات  استخدام  من 
انتشار  مع  تزامنًا  هلا،  تأّمنت 
متويل  خالل  من  كورونا  وباء 
من منّظمات دولية على رأسها 
مشلت  واليت  الدولي،  البنك 
)أسّرة،  الفائقة  العناية  أقسام 

أجهزة تنّفس...(.
فّواز  يكشف  ذلك،  إىل 
بقيمة  »قرض  عن  لـ«األخبار« 
البنك  قّدمه  دوالر،  مليون   30
اإلسالمي للوزارة من أجل شراء 
للمستشفيات  الطبية  املعدات 
أصبح  وقد  حصرًا،  احلكومية 
التنفيذ يف املراحل األخرية على 
األشهر  خالل  منه  يستفاد  أن 
القليلة املقبلة«. وأّكد فواز أن 
»سيكون  املعدات  هذه  توزيع 
وفق آلّية تضمن توافر األساسّية 
منها يف مجيع احملافظات بشكل 
متوازن وعادل، تفاديًا الضطرار 
املريض إىل قطع مسافات طويلة 

إلجراء أي فحوص طبية«.

 ارتفع سعر عبوة البنج إىل 6 
ماليني لرية بعدما كانت بـ230 

ألف لرية
وبانتظار أن يصبح ذلك واقعًا، 
املستشفيات  الوضع يف  يبقى 
على ما هو عليه، وخصوصًا يف 
بالنقص يف املعدات  ما يتعلق 
هذه  معظم  يطاول  الذي 
املؤسسات، عامة وخاصة، وهذا 
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ال تختلف الحال يف املستشفيات الخاصة عمـّا هي عليه يف املستشفيات الحكومية )هيثم 
املوسوي( )هيثم املوسوي(

األسباب  تتعّدد 
القطاع  تقود  اليت 
إىل  االستشفائي 
النقص  فمن  اهلاوية. 
يف املعدات الطبية إىل 
صيانتها،  عن  العجز 
أدوية  بانقطاع  مرورًا 
انتهاًء  وليس  أساسية 
يفقد  الرواتب،  بأزمة 
االستشفائي  القطاع 
مقّومات صموده وتدخل 
معه صّحة املريض يف 
واخلوف  اخلطر.  دائرة 
األزمة  متّدد  مع  اليوم 
االنهيار  يصبح  أن  من 
بعض  توّجه  مع  واقعًا 
املستشفيات إىل اّتاذ 

املرضى  حال  على  ينعكس  ما 
مستشفى  من  ينتقلون  الذين 
اخلدمة  على  للحصول  آخر  إىل 
الطبية. ويف هذا السياق، يعترب 
ضمن  يزال  ال  األمر  أن  فواز 
السبب  عازيًا  الطبيعي،  حدود 
جتهيزات  »تفاوت  إىل  هنا 
ال  ما  بينها  إذ  املستشفيات، 
املعدات  أنواع  مجيع  يتضّمن 
التخّصصات  أو  األقسام  أو 

الطبّية«.

األزمة املمتدّة إىل الدواء والرواتب
ما  وحدها  هي  املعدات  ليست 
أن  وميكن  القطاع،  هذا  يرهق 
واحملروقات  الدواء  هنا  يدخل 
ويف  األزمة.  من  كجزء  أيضًا 
املصادر  تشري  اإلطار،  هذا 
اخلاصة  املستشفيات  أحد  يف 
أساسّية  أدوية  »هناك  أن  إىل 
أن  كما  متوافرة،  غري  تزال  ال 
يتكّبدها  اليت  الباهظة  التكاليف 
الكهرباء  لتأمني  املستشفى 
كميات  لتخزين  إمكاناته  تعيق 
كانت  اليت  نفسها  األدوية 
ذلك  إىل  أضف  سابقًا«.  زن  ُتّ
األدوية  بعض  »أسعار  أن 
املستشفيات  قدرة  يفوق  بات 
لتفادي  منه  كميات  شراء  على 
انقطاعه، ومنها مثاًل على سبيل 
كانت  اليت  البنج  عبوة  املثال 
تبلغ 230 ألف لرية واليوم وصل 

سعرها إىل 6 ماليني لرية«.
عامل  الالئحة  تلك  إىل  يضاف 
يف  يسهم  أهمية  يقّل  ال  آخر 
تدّني  وهو  اخلدمات،  تراجع 
دفعت  اليت  الرواتب  قيمة 
واملمرضني  األطباء  من  بالكثري 
إىل  القطاع  هذا  يف  والعاملني 
اهلجرة. وقد تسّبب النقص يف 
أعداد هؤالء بـ »تأجيل معاينات 
مواعيد  إىل  جراحية  عمليات  أو 
دوامات  مع  تتناسب  أخرى 
تضيف  واملختصني«  األطباء 
يشرح  اإلطار،  ويف  املصادر. 
األساسي  »النقص  أن  هارون 
األطباء،  أعداد  يف  هو  اليوم 
وجراحة  الكلى  أطباء  سيما  وال 
األعصاب  وجراحة  الشرايني 
واألمراض اجلرثومية وغريها، ما 
املداومة يف  إىل  الطبيب  يدفع 

مستشفيات عّدة«.

أقلها  ليس  متطرفة  خيارات 
التوجه حنو اإلقفال.

القطاع  يسري  ثابتة،  خبطى 
االستشفائي حنو االنهيار. 120 
مستشفى خاصًا و33 مستشفى 
مقّومات  ألدنى  تفتقد  حكوميًا 
بتأمني  لالستمرار  الصمود 
للمرضى.  الصحية  اخلدمات 
فاليوم، مل تعد الصورة واضحة 
فيما استمرارية هذا القطاع يف 
ظّل األزمة اليت تبدو بال نهاية. 
الضبابية  هذه  انعكست  وقد 
املستشفيات  بعض  اتاذ  يف 
أقسامها  تقليص  يف  القرار 
مستوى  »تراجع  ويف  جهة  من 
إىل  االستشفائية  اخلدمات 
من  معهودة  تكن  مل  مستويات 
أصحاب  نقيب  يقول  قبل«، 
يف  اخلاصة  املستشفيات 
ويرّد  هارون.  سليمان  لبنان، 
وجود  إىل  الرتاجع  هذا  هارون 
»األوىل  أساسيتني:  مشكلتني 
آنّية وتتعلق بتعّطل معّدات طبّية 
وبقائها على تلك احلالة ألشهر 
بسبب أن كلفة إصالحها باهظة 
صعوبة  هناك  فيما  وبالدوالر، 
يف تأمني الكاش«. أّما املشكلة 
الثانية، واليت ال تقّل خطورة عن 
فتكمن  هارون،  حبسب  األوىل 
يف »أن املستشفيات تستهلك 
املعّدات املوجودة لديها، ونظرًا 
لن  االقتصادية  الصعوبات  إىل 
استبداهلا  على  قادرة  تكون 
املستقبل،  يف  جديدة  مبعدات 
استخدام  إىل  ستضطّر  أي 

معّداتها القدمية«.
اخنفاضًا يف  انعكس ذلك  وقد 
نسبة استرياد هذه املستلزمات، 
ويعود  عاصي.  سلمى  تقول 
هذه  استهالك  تراجع  سبب 
املعدات إىل »أن املستشفيات 
من  الكثري  تشرتي  تعد  مل 
املعدات، كما أن املريض تراجع 
عن استهالكها بسبب عدم قدرته 
على حتمل تكاليف الطبابة«. أما 
األمر الثاني، فهو أن »مثنها بات 
ُيدفع بالفريش دوالر لكونها مل 
لبنان،  تعد مدعومة من مصرف 
غسيل  مستلزمات  باستثناء 
الكلى وأمراض القلب«، حبسب 

عاصي.
ال تتلف احلال يف املستشفيات 

ما بني باب املندب وكاريش.. أي 
مشهد إسرتاتيجي بدأ يفرض نفسه؟

شارل أبي نادر

هذا  داخل  أكثر  تعمقنا  وإذا   
يف  األهم  البحري  املسرح 
العامل، فيمكن أن نسلط الضوء 
املذكور  الثالث  القسم  على 
أعاله من هذا املسرح، والذي 
يشكل منطقة االهتمام والتأثري 
األكثر حساسية لـ«إسرائيل«.

املنطقة  هذه  بدورها، 
والتأثري  )االهتمام  املذكورة 
إىل  تقسم  »إسرائيل«(  لـ 
حبري  أمن  منطقة  قسمني: 
استباقي  أمن  ومنطقة  مباشر، 

)غري مباشر( لـ »إسرائيل«.
األمن  منطقة  حنصر  أن  ميكننا 
لـ«إسرائيل«  املباشر  البحري 
خليج  األول،  اجتاهني؛  يف 
العقبة ومرفأ إيالت مع مداخله 
تريان  يف  الشرقية  اجلنوبية 
وصنافري، والثاني، عند احلدود 
وفلسطني  لبنان  بني  البحرية 
حميط  يف  وبالتحديد  احملتلة، 
من  الفلسطيين،  كاريش  حقل 

جهة أخرى.
أما لناحية منطقة األمن البحري 
لـ  )االستباقي(  املباشر  غري 
»إسرائيل«، فيمكن أن حنددها 
يف كامل البحر األمحر وامتدادًا 
الشرقية،  اليمن  سواحل  إىل 
وجزيرة  املندب  بباب  مرورًا 
مضيق  حتى  وصواًل  سقطرة، 

هرمز.
املناطق  أمساء  على  ركزنا  إذا 
اليت  البحرية  واملمرات 
تضمنتها منطقتا األمن البحري 
املباشرة  »إسرائيل«،  لـ 
املباشرة(،  )غري  واالستباقية 
البحرية  املواقع  تلفتنا  فقد 
تريان  العقبة،  خليج  التالية: 
باب  كاريش،  وصنافري، 

املندب، وجزيرة سقطرة...
انطالقًا من أمساء هذه النقاط 
أمنيًا  »الرنانة«  البحرية 
نستنتج  أن  ميكن  وعسكريًا، 
وفرضه  حققه  ما  أهمية 
يف  أساسيان  طرفان  اليوم 
معادالت  من  املقاومة  حمور 
بالتأثري  معنية  اسرتاتيجية 
البحري  »إسرائيل«  أمن  يف 
البحري  أمنها  ويف  املباشر، 
اهلل  حزب  وهما:  االستباقي، 
يف  اهلل  وأنصار  لبنان،  يف 

اليمن.
اليوم، مما حققه وفرضه حزب 
اهلل يف موضوع االشتباك البحري 
وبالتحديد  »إسرائيل«،  مع 
وما  كاريش  معادلة  خالل  من 
ميكن  وما  كاريش،  بعد  بعد 

من  املعادلة  هذه  تتضمن  أن 
قسم  مسك  على  أكيدة  قدرة 
فلسطني  سواحل  من  كبري 
ميكن  املتوسط،  على  احملتلة 
ومع  املعادلة،  هذه  إن  القول 
حتديد  يف  األساسية  أهميتها 
احلدود  ترسيم  مفاوضات  أطر 
و  لبنان  بني  اجلارية  البحرية 
جتاوزت  فقد  »إسرائيل«، 
هذه  االسرتاتيجية  بأبعادها 
أساسًا  لتكون  املفاوضات، 
مسار  يف  عليه  يبنى  متينًا 
الصراع املفتوح مع »إسرائيل«، 
وذلك لناحية التأثري يف األمن 
البحري املباشر لـ »إسرائيل«.

الفتًا،  اليوم  أصبح  أيضًا،   
اإلقليمي  الصعيدين  وعلى 
ويفرضه  حيققه  ما  والدولي، 
أنصار  وحركة  اليمين  اجليش 
تثبيت  صعيد  على  أواًل  اهلل، 
وحتصينه  اليمن  صمود 
على  وثانيًا  العدوان،  مبواجهة 
الردع  عناصر  امتالك  صعيد 
لفرض  املناسبة  االسرتاتيجية 
العقدة  تلك  يف  متميز  موقع 
املنطقة  يف  األهم  البحرية 

والعامل: باب املندب.
األهمية،  هذه  لرتمجة  وعمليًا، 
كان صادمًا ما كشفه اجليش 
العرض  يف  مؤخرًا  اليمين 
من  اآلخرة«  »وعد  العسكري 
مبميزاتها  حبرية  صواريخ 
مسك  على  والقادرة  الفعالة، 
ميون  وجزيرتي  املندب  باب 
وعلى  كامل،  بشكل  وسقطرة 
من  األكرب  القسم  تأمني 
عدن  خليج  ومن  األمحر  البحر 

ومسكهما. 
حققه  مما  وانطالقًا  هنا،  من 
اليمين  واجليش  اهلل  حزب 
صعيد  على  اهلل  وأنصار 
ويف  البحرية،  الردع  معادالت 
املباشر  البحري  األمن  بقعة 
لـ«إسرائيل«،  واالستباقي 
من  فرضوه  ما  إىل  باإلضافة 
موقع متقدم لناحية القدرة على 
الدولية  املشاريع  يف  التأثري 
الطاقة  بأزمة  املرتبطة  احلالية 
تأمني  إىل  واهلادفة  العاملية، 
من  الروسية،  للطاقة  بديل 
املتوسط،  شرق  ومن  اخلليج 
املنطقة  إن  القول  ميكن 
مشهد  أمام  اليوم  واإلقليم 
بني  من  جديد،  اسرتاتيجي 
اهلل  حزب  الرئيسيني  العبيه 
يف لبنان وحركة أنصار اهلل يف 

اليمن.

إنطالقًا مما حققه حزب اهلل 
وأنصار  اليمين  واجليش 
معادالت  صعيد  على  اهلل 
الردع البحرية، ميكن القول 
أمام  إن املنطقة واإلقليم 
جديد،  إسرتاتيجي  مشهد 
من بني العبيه الرئيسيني 

حزب اهلل وأنصار اهلل.
تابع اجلميع منذ فرتة غري 
بعيدة )أوائل شباط/فرباير 
مناورة  احلالي(  العام  من 
لألسطول  ضخمة  حبرية 
اخلامس األمريكي، متحورت 
نشاطاتها بني البحر األمحر 
احمليط  غرب  ومشال 

اهلندي وخليج عمان؛ ومبشاركة 
»إسرائيل«،  من  رئيسية 
الدول  لبعض  وازن  وحبضور 
غري  واإلسالمية  العربية 
مثل  الكيان،  مع  املطبعة 
جزر  عمان،  السعودية، سلطنة 
الصومال،  جيبوتي،  القمر، 
وبعضها  وباكستان،  اليمن 
مثل  الكيان،  مع  املطبعة  من 

اإلمارات والبحرين. 
مع  حينها،  املناورة  ظهرت 
أو  إحبار  أعمال  من  تللها  ما 
وكأنها  انتشار حبرية،  عمليات 
تطبيع  ملناورة  عائم  مسرح 
»حبرية« لكل املشاركني فيها، 
مع »إسرائيل«، وذلك من خالل 
نشاطات تعارف وتبادل خربات 
وحماضرات مشرتكة ألغلب هذه 
وحبضور  بعضها،  بني  الدول 
اإلسرائيلية  للبحرية  ساطع 

طبعًا.
املناورة  مسرح  تقسيم  ميكن 
املذكورة، والذي هو عمليًا قطاع 
اخلامس  األسطول  مسؤولية 
وانتشاره، إىل ثالثة  األمريكي 

أقسام حبرية رئيسية: 
القسم األول، يقع بني شرق حبر 
العرب وامتدادًا حتى السواحل 
اجلنوبية واجلنوبية الغربية لكل 

من اهلند وباكستان.
خليج  بني  يقع  الثاني،  القسم 
ومشال  مشااًل  وامتدادًا  عمان 
ما بني  اخلليج،  غرب حنو عمق 
سواحل  وبني  هرمز  مضيق 
دول  وسواحل  شرقًا  إيران 

جملس التعاون اخلليجي غربًا.
بني  يقع  الثالث  والقسم 
سواحل مصر وفلسطني احملتلة 
املتوسط  البحر  على  ولبنان 
املائي  غربًا، مع كامل احلوض 
للبحر األمحر، ضمنًا جمرى قناة 
السويس وخليج العقبة وعقدة 
تريان وصنافري البحرية، وصواًل 
العرب  وحبر  عدن  خليج  حتى 

شرقًا، مرورًا بباب املندب.
نظرة  ويف  الواقع،  يف 
تلك  أغلب  إىل  جيوسرتاتيجية 
املعابر  أو  واملمرات  املناطق 
حيضنها  واليت  البحرية، 
اخلامس  األسطول  عمل  قطاع 
إننا  القول  ميكن  األمريكي، 
البحري  املسرح  عن  نتكلم 
العامل حاليًا، والذي  األهم يف 
يربط الشرق بالغرب والشمال 
نفسه،  الوقت  ويف  باجلنوب، 
حيضن املمرات األكثر حساسية 

يف العامل. 

أصبح الفتا ما يحققه الجيش اليمني و »أنصار اهلل« اليمني على صعيد امتالك عناصر 
الردع االسرتاتيجية
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السالم«  »فرض  اليونيفيل: 
يتحقق ال  دائم..  هدف  بالقوة 

وقدرة  السوفياتي،  االحتاد  انهيار  بعد 
األمريكيني على التحكم بقرارات جملس األمن 
الدولي، تطّورت عمليات حفظ السالم الدولية، 

فانتقلت إىل منط آخر يسمى فرض السالم.
مّدد جملس األمن الدولي لقوات حفظ السالم 
الدولية العاملة يف لبنان الـ »يونيفيل« عامًا 
آخر، وهو عمل اعتيادي جيريه اجمللس دائمًا، 
منذ تأسيس اليونيفيل عام 1978، وبعد تغيري 
مهامها وقواعد االشتباك إثر حرب متوز 2006، 
وصدور القرار رقم 1701 الذي يرعى عملها.

والالفت هذا العام يف قرار التجديد ]1[ دعوة 
مجيع األطراف إىل »ضمان االحرتام الكامل حلرية 
حركة اليونيفيل يف مجيع عملياتها، ولوصول 
اليونيفيل إىل اخلط األزرق جبميع أجزائه، ومن 
دون عوائق.. ويؤكد أن اليونيفيل ال حتتاج 
املهام  لتنفيذ  إذن  إىل  وال  مسّبق  إذن  إىل 
املوكلة إليها، وأنها خمّولة إجراء عملياتها على 

حنو مستقل« )الفقرة 16(.
قواعد  تعديل  حماولة  إىل  يشري  البند  هذا 
أن  علمًا  اليونيفيل،  عمل  وآليات  االشتباك 
حماولة »إسرائيل« والدول الغربية تغيري مهمة 
قوات اليونيفيل من قوة حفظ سالم تقليدية 
-كما كانت عليه منذ تأسيسها عام 1978- إىل 
»فرض  إطار  ضمن  اجلنسية«  متعددة  »قوة 
السالم بالقوة« مستمرة منذ حرب متوز 2006، 

وصدور القرار 1701، إىل اليوم.

التقليدي«  السالم  »حفظ  بني  الفرق   -1
و«فرض السالم«

مفهوم  إىل  املتحدة  األمم  ميثاق  يشر  مل 
الدولية  احلاجة  ولكن  صراحة،  السالم  حفظ 
أدت إىل  اجلماعي،  األمن  إىل متطلبات حفظ 
إنشاء قوات حفظ سالم. وهكذا، ميكن القول 
إن حفظ السالم ظهر أواًل كممارسة ثم صيغ 
ملّحة  احلاجة  بدأت  وبعدما  كمفهوم،  وبلور 
األسس  البحث يف  جرى  قانونًا،  تأطريه  إىل 

القانونية اليت ترعاه.
البداية الفعلية لنظام حفظ السالم جاءت إثر 
العدوان الربيطاني-الفرنسي-اإلسرائيلي على 
العامة  مصر عام 1956، حني اختذت اجلمعية 
تشرين  من  السابع  يف  قرارًا  املتحدة  لألمم 
من  وتشجيع  مببادرة   1956 الثاني/نوفمرب 
األمني العام داغ هامرشولد يدعو إىل إنشاء 
األمم  تاريخ  يف  السالم  حلفظ  عملية  أول 
لألمم  التابعة  الطوارئ  »قوة  وهي  املتحدة، 

.)UNEF( »املتحدة يف الشرق األوسط
وهكذا، أسفرت هذه األزمة عن صوغ مفهوم 
قوات  »نشر  به:  ويقصد  السالم«،  »حفظ 
منطقة  يف  املتحدة  لألمم  تابعة  عسكرية 
النزاع، بهدف املساعدة يف تطبيق االتفاقيات 
اليت جيري التوصل إليها بني أطراف النزاع، 
وذلك مبوافقة هذه األطراف«. وتقوم مبادئ 
التقليدية على موافقة األطراف  حفظ السالم 
وعدم  املتحدة،  األمم  قوات  وحياد  املعنية، 
اللجوء إىل استخدام القوة من جانبها إال يف 

حاالت الدفاع عن النفس أو الوالية.
السوفياتي، وقدرة  االحتاد  انهيار  بعد  لكن، 
جملس  بقرارات  التحكم  على  األمريكيني 
السالم  الدولي، تطّورت عمليات حفظ  األمن 
الدولية، فانتقلت إىل منط آخر يسمى فرض 
السالم peace enforcement وهي قوات تنشأ 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
اليت  التقليدي  السالم  حفظ  قوات  )بعكس 
وهلا  السادس(  الفصل  مبوجب  بقرار  تنشأ 
لتحقيق  القوة  استخدام  على  واسعة  قدرة 

أهدافها.

2- طبيعة عمل اليونيفيل القانونية:
حني بدأت مهمة قوات اليونيفيل يف لبنان عام 
1978، كانت جمرد قوة حفظ سالم تقليدية، 
حلفظ  األساسية  الشروط  على  بناء  أنشئت 
التقليدي. لكن يف اخلامس من آب/  السالم 
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أغسطس 2006، وإّبان احلرب اإلسرائيلية على 
لبنان، جرى توزيع مسودة )أمريكية-فرنسية( 
ينص  السابع،  الفصل  مبوجب  أممي  لقرار 
مجيع  سالح  ونزع   1559 القرار  تطبيق  على: 
مهمة  وحتويل  لبنان،  يف  املسلحة  اجلماعات 
اليونيفيل إىل العمل اإلنساني، على أن يقوم 
لتجريد  لبنان  قواته يف  بنشر  الناتو«  »حلف 
حزب اهلل من سالحه )أي القيام مبا مل تستطع 

»إسرائيل« أن تفعله يف تلك احلرب(.
ُرفض هذا القرار يف لبنان، واستمرت بعده 
احلرب أسبوعني يف حماولة إسرائيلية لفرض 
واقع ميداني يفضي إىل فرض القرار املقرتح 
على لبنان، ولكن النتائج العسكرية أتت خميبة 
وفرضت  والغربيني،  اإلسرائيليني  آلمال 
رقم  القرار  وصدر  نفسها  امليدانية  الوقائع 
1701 حتت الفصل السادس، عاكسًا اهلزمية 
اإلسرائيلية يف حرب متوز، وأزيلت من النص 
النهائي كل العبارات اليت تشري إىل استخدام 

القوة ونزع السالح وغريهما..
وهكذا، فإن اإلطار القانوني الذي يكفل عمل 
السادس  الفصل  هو  لبنان  يف  اليونيفيل 
من ميثاق األمم املتحدة، أما توصيف مهامها 
)حبسب قواعد االشتباك( فيمكن اعتباره ضمن 
إطار »حفظ السالم القوي Robust » وليس 
مفهوم »فرض السالم« enforcement )الفصل 
على  خصوصًا  كبري،  بينهما  والفرق  السابع( 
صعيد القدرة على استخدام القوة، إذ حتتاج 
تفويض  إىل   «  Robust السالم  »حفظ  قوة 
من جملس األمن، وموافقة الدولة املضيفة أو 
األطراف الرئيسة يف النزاع الستخدام القوة، 
فيما ال يتطلب فرض السالم موافقة األطراف 
الرئيسة على األرض، إذ يتيح هلا نص القرار 

ذلك.

3- مسار اليونيفيل منذ عام 2006:
مريكل  أجنيال  األملانية  املستشارة  اختصرت 
اهلدف الغربي من القرار رقم 1701، خبطابها 
أيلول/ سبتمرب  األملاني يف 20  الربملان  أمام 
اليونيفيل  »هدف  أن  أكدت  حني   ،2006
األممي  القرار  أن  ومع  إسرائيل«.  محاية  هو 
املذكور مل يقّر نشر قوة متعددة اجلنسية )من 
الناتو( إال أن الكتيبتني الفرنسية واإلسبانية 
تعاملتا يف البدء مع الواقع على األرض بعكس 
وسّبب  األهالي  حفيظة  أثار  ما  القرار  نص 
الطرفني يف عدد  االشتباكات بني  عددًا من 

من احملطات.
لتغرّي  سنوات  إىل  اليونيفيل  قيادة  احتاجت 
اليونيفيل  تعّرضت  بعدما  خصوصًا  مسارها، 
الظواهري(  )أمين  القاعدة  من  لتهديدات 
وإدراك  آللياتها،  الناسفة  العبوات  ووضع 
قيادات اليونيفيل أن أمن القوات وسالمتها 
معادية مهما  بيئة  ال ميكن حتقيقهما يف ظل 
بلغت القدرة على استخدام القوة، فبدأ التغرّي 
يف سلوك اليونيفيل واالنفتاح على األهالي 
احلوار،  قنوات  وفتح  املساعدات،  وتقديم 
وعلى تنسيق أكرب مع اجليش اللبناني، الذي 
أناط به القرار رقم 1701 السيادة األمنية على 
على  وفرض  اجلنوب،  يف  اللبنانية  األراضي 
القيام  خالل  اجليش  مع  التنسيق  اليونيفيل 

مبهامها.
وهكذا، جند اليوم، أن حماوالت توسيع مهمات 
اليونفيل، وتوسيع قواعد االشتباك، وهو هدف 
إسرائيلي-أمريكي-غربي منذ البدء، ال يتوقف، 
 16 املادة  تكون  وقد  أيضًا.  ينجح  مل  لكنه 
من القرار األخري التمديد لليونيفيل هي ضمن 
هذا اإلطار، لكن القرار األممي األساسي الذي 
االتفاقية  إىل  إضافة  اليونيفيل،  عمل  حيدد 
واألهم  املتحدة،  واألمم  لبنان  بني  املوقعة 
اإلطار  تبقى  األرض  على  القوى  موازين 
األساسي الضابط لعمل اليونيفيل واحرتامها 
النص  عن  النظر  بصرف  اللبنانية،  السيادة 

اجلديد.

ليلى نقوال
ال تكاد قرية يف لبنان ختلو من منازل الضيافة 
أو »الشاليهات«، إذ ال إحصاء رمسيًا بأعدادها، 
أماكن  ال  ذلك  ورغم  املئات،  ناهزت  ولكنها 
شاغرة والتسعري بالعملة األجنبية حصرًا. هذه 
اللبناني  أّن الشعب  الصورة جتعلك ال تصّدق 
املشاكل  وأعقد  أصعب  من  واحدة  يعيش 
تكاثر  فكرة  العامل.  مستوى  على  االقتصادية 
اآلن  الرتفيهية  األماكن  من  النوع  هذا  بناء 
بل  واالستغراب،  للدهشة  مثري  أمر  واليوم 
أكثر من ذلك جيعلك تقف مشدوهًا تسأل من 
كما  االستثمار  لصاحب  الدوالرات  تأتي  أين 

املستأجر اليوم؟
منزل  يف  واحد  ليوم  املبيت  تكلفة  ُتراوح 
دوالرًا،   250 و   80 بني  »شاليه«  أو  ضيافة 
بينما راتب املوظف من الفئة الثالثة ال يصل 
مع  فالتواصل  ذلك  ورغم  دوالرًا،   120 إىل 
الصيف  فصل  أيام  خالل  الشاليهات  أصحاب 
ينتهي دائمًا بكلمة »حمجوز«. مراسلتهم على 
الصورة،  رسم  تسّهل  »الواتساب«  تطبيق 
اآللي  اجمليب  عليك  يرّد  »مرحبًا«  أرسلت  لو 
بشروط اإلقامة يف منزل الضيافة )الشاليه(، 
األجنبية طبعًا، ومن بعدها  بالعملة  والتسعرية 
غري  املكان  ذلك  يف  املتاحة  باخلدمات  سرد 
الكهرباء  مثل  األساسي  منزلك  يف  املوجودة 
التام  باحلجز  فتتلّخص  املفاجأة  أما   .24/24
خالل أشهر الصيف باإلضافة إىل شهر أيلول، 
وعليه ميكنك التخطيط لإلقامة يف شهر تشرين 

األول على أقرب تقدير.
تنتشر ظاهرة منازل الضيافة كالفطر يف القرى 
اللبنانية سّيما اليت أكثرية أبنائها من املغرتبني. 
هؤالء ال يراهم الناس على أّنهم بشر عاديون، 
االستفادة  جيب  دوالرات«  طباعة  »آالت  بل 
تعود  ال  تارخييًا،  ممكن.  شكل  بأقصى  منها 
ظاهرة تأجري املمتلكات لسنوات األزمة املمتدة 
من عام 2019 حتى اليوم فقط، بل إىل ما قبل 
ذلك بعشر سنوات على األقل. يف تلك األيام 
بتأجري  يقومون  الضيافة  منازل  أصحاب  كان 
ممتلكاتهم ملقيمني أو مغرتبني راغبني باإلقامة 
لبضعة أيام خارج مناطق سكنهم. حينها، كانت 
منازل الضيافة تلك عبارة عن »فيالت« فيها 
مسابح خاصة أو بيوت قروية ذات طابع تراثي 
مبنية باحلجر األصفر القديم. أما اليوم فنموذج 
القرية  تلك  األساس،  هو  الفوقا«  »حومني 
اجلنوبية اليت أثار صاحب »شاليه« فيها ضجًة 
أن طلب  بعد  االجتماعي  التواصل  على مواقع 
مبلغ 350 دوالرًا بدل مبيت لليلة واحدة عنده.

سبل »الفريش«
يقوم عدد من أصحاب األراضي يف اجلنوب اليوم 
باستثمارات »واعدة«، بالنسبة إليهم، تقوم على 
فكرة بناء منازل الضيافة كمشاريع تدّر عليهم 
العملة األجنبية »املغرتبة«. مريم األستاذة يف 
مالك التعليم الثانوي واحدة منهم، تروي لنا 
كيف أّن »راتب وظيفتها تضاءل لدرجة مل يعد 
يكفيها مللء خزان سيارتها بالوقود«. وعليه 
مشروعًا  أهلها  عن  ورثتها  أرٍض  يف  وجدت 
عليها،  ضيافة  منزل  إلقامة  جيدًا  استثماريًا 
سّيما أّنها استطاعت تأمني التمويل الالزم من 
أحد أقاربها املغرتبني. حّضرت اخلرائط الالزمة 
وحّصلت الرتاخيص لبدء أعمال البناء حتى إّنها 

بدأت بالتفتيش عن األثاث املالئم.
الدورة  حتّرك  املشاريع  هذه  اقتصاديًا، 
الناس  تقام.  حيث  القرى  يف  االقتصادية 
شراب  أو  طعام  دون  فيها  لإلقامة  يأتون 
من  حاجاتهم  بشراء  يقومون  وعليه  عادًة، 
احملال التجارية احمليطة، ما يساهم يف »حتريك 
األغراض  أّن شراء  الرف«. كما  البضاعة على 
ل  من قبل النزالء ليس بضئيل، منهم من حيمِّ
الذين  القرية  أهل  بعكس  حساب  »غري  بـ 
صاحب  حبسب  الضروري«  إال  يشرتون  ال 
من  اجلنوبية.  الطيبة  قرية  يف  ماركت  سوبر 

يرى  الطيبة  بلدية  رئيس  ذياب  عباس  جهته 
بلديته  الضيافة ضمن نطاق  منازل  يف وجود 
»نقاط جذب سياحي للمغرتبني واملقيمني على 
الّسواء للرتفيه وقضاء العطل، ودلياًل على أمن 
املنطقة«. ويشري أيضًا إىل تشغيل يد عاملة 
القرية، فكّل مشروع يوظف بني 10 و12  يف 

شابًا وشابة من القرية.
أما رئيس بلدية قرية يف إقليم التفاح فأّكد 
أّنه »ال ميانع تفتيش الناس عن موارد العيش 
يستطع  مل  اليت  قريته  يف  خاصة  الكريم، 
بعد  األساسية  أنشطتهم  تفعيل  إعادة  أهلها 
غري  سلبية  هناك  ولكن  والتهجري«.  االجتياح 
بـ«تدمري  تتمثل  تعويضها  ميكن  وال  منظورة 
الطبيعة نتيجة تفريخ منازل الضيافة يف خراج 
القرية«. ويضيف »بعد فرتة لن تعود القرية 
عن  ويتساءل  اهلادئ«.  طابعها  على  حمافظة 
»االستمرارية وخاصة مع تكاثر العاملني بهذا 
اجملال«. وخيتم »حاولت أن أبقي على الطابع 
عن  بعيدة  حمالَّ  فبنيت  للمنطقة،  القروي 
أصحاب  قبل  من  الستخدامها  األثرية  ساحتها 
على  تؤثر  ال  كي  الّسيارات،  صيانة  ورش 

الشكل واجلمالية«.

بني املستفيد واملستثمر
إىل املستفيدين من منازل الضيافة، مع هنادي 
اآلتية من الواليات املتحدة لالصطياف خاضت 
األمر  ترى  الّسنة.  هذه  األوىل  للمرة  التجربة 
»ال يستحق هذا القدر من املال«، إذ »كّلفتين 
أكن سأقدم  ومل  دوالرًا،   150 الواحدة  الليلة 
واملسبح  املكان  فكرة  لوال  األمر  هذا  على 
املغلقني اخلاصني فينا كمستأجرين«. وتذكر 
 8 هو  دخوهلم  املسموح  األشخاص  »عدد  أّن 
اإلجيار  مع  وتدفع  ساعة،   23 وملدة  أشخاص 
التأّكد  بعد  يعاد  »تأمني«،  عنوان  مبلغًا حتت 
مقابل  ولكن  تسليمه.  عند  املكان  صحة  من 
يف  وكأنك  نفسك  جتد  الكبري«  »املبلغ  هذا 
»الربية، إذ ال توجد أّي من اخلدمات اليت اعتدنا 
فطور  وجبة  ال  الفنادق،  يف  عليها  احلصول 
الغذائية  حاجاتك  كّل  حتمل  أن  وعليك  حتى، 
»يزودك  هنادي،  تضيف  املقابل  معك«. يف 
صاحب منزل الضيافة بأرقام احملال اجملاورة 
يف القرية لطلب ما تريد«. وتشري إىل تعويض 
اللطيف«،  القرية  أهل  بـ«تعامل  العذاب  هذا 
وتذكر »يف الليلة األوىل وبعد اكتشافنا لعدم 
إىل دكان  املكان ذهبنا  أطعمة يف  أي  وجود 
لشراء اخلبز ومل جند عنده حاجتنا فقامت صاحبة 
املكان بإعطائنا خبزًا من منزهلا«. وختتم »تركيا 

أوفر بكثري«.

تكلفة بناء وتجهيز كل منزل تصل إىل حدود الـ20 
ألف دوالر

أما جلهة أصحاب منازل الضيافة، فيفيد مهدي 
بناء  »تكلفة  بأّن  ضيافة  منازل  صاحب  نعمة 
وجتهيز وتأسيس حديقة لكل منزل تصل إىل 
حساب  دون  هذا  دوالر،  ألف  الـ20  حدود 
النقطة  ويف  اخلاص«.  املسبح  إنشاء  تكلفة 
األخرية حتديدًا يذكر مبالغ كبرية جدًا ميكن أن 
يتكّبدها املستثمر يف حال قّرر »بناء املسابح 
بشكل احرتايف من ناحية تصريف املياه وإعادة 
مبالغ  تكّبدوا  األخرية  الّسنة  ويف  تكريرها«. 
على  كهرباء  إنتاج  حمطات  لرتكيب  إضافية 
الطاقة الشمسية لتأمني الكهرباء بشكل دائم. 
أما املبلغ املطلوب لإلقامة عن كل ليلة فيبلغ 
200 دوالر يف ذروة املوسم، ويرفض القول 
بأّن الرقم مبالغ به كون »املستثمر يريد إعادة 
باملخاطر  قياسًا  خالل وقت قصري  ماله  رأس 
يف لبنان«. هذا ورفض اإلفصاح عن التكاليف 
يطرح  ما  وغريها،  عمال  أجور  من  التشغيلية 
الكثري من األسئلة حول املداخيل وعدم وجود 
للوزارات  أو  للبلديات  ُتدفع عليها ال  ضرائب 

املعنية كالّسياحة.

ليلة  مبيت  تكلفة  الشاليهات: 
موّظف راتب  تساوي 

فؤاد بزي
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السورية،  األزمة  إليه  آلت  ما 
عنها،  الناجتة  والتطورات 
موقع  يف  اهلل  حزب  وضعت 
اسرتاتيجي أكثر خطرًا مما كان 
عليه سابقًا، بالنسبة إىل األمن 

القومي اإلسرائيلي.
أجربت نتائج حرب لبنان الثانية 
املؤسسة السياسية والعسكرية 
اإلسرائيلية على ضرورة إجراء 
جاهزية  ملدى  شاملة  مراجعات 
ضوء  يف  اإلسرائيلي،  اجليش 
اهلل  حزب  حتديات  مواجهة 
يدمج  الذي  القتالي،  بأسلوبه 
بني حرب العصابات والقدرات 

وسعت  الضاحية،  عقيدة  وصاحب  املدرعات، 
األرضية  املناورة  فعالية  لتعزيز  جدعون  خطة 
يف  العمالتية  القدرات  وتنويع  وحتسينها، 
اسرتاتيجية »املعركة بني احلربني«، مع تعزيز 
البعد السيرباني اهلجومي والدفاعي، إضافًة إىل 
االستخباري،  التفوق  على  احلفاظ  من  التحقق 
اإلسرائيلي«،  اجليش  لدى  والبحري  واجلوي 
والرتكيز على تهديدات »الدائرة األوىل« حزب 
على  والرتكيز  الفلسطينية،  واملقاومة  اهلل 

سيناريو احلرب داخل الدائرة األوىل.
بها  قام  اليت  »تنوفا«،  الزخم  خطة  ثانيًا،   
أفيف كوخايف منذ توليه منصب رئيس أركان 
فشرع  أليزنكوت،  خلفًا  اإلسرائيلي  اجليش 
ورشات  من  العشرات  عقد  رأسًا يف  كوخايف 
كبرية  جمموعة  باشرتاك  اجليش،  داخل  العمل 
خطة  وضع  سبيل  يف  االحتياط،  ضباط  من 
متعددة السنوات مساها خطة »تنوفا« ما بني 
الرتكيز على حنو  2020-2024، واستمرت يف 
من  لكن  األوىل،  التهديد  دوائر  على  أساس 
خالل ما ميكن تسميته وضع اخلطة التفصيلية 
لكيفية حتقيق انتصار اجليش اإلسرائيلي على 
اعتمدت  إذ  العملياتي،  االسرتاتيجي  املستوى 
خطة »تنوفا« على تطوير وحدات خنبوية خاصة 
الرب،  سالح  مستوى  على  املشاة،  سالح  يف 
»تنوفا« مجيع  ومع ذلك، مل تشمل مثار خطة 
سالح الرب اإلسرائيلي، ومل تنتشر لتشمل مجيع 
وحدات املشاة النظامية واالحتياطية فيه، ُيذكر 
أن معركة سيف القدس عام 2021 أظهرت نقطة 
ضعف خطة »تنوفا« األساسية، وهي أنها مبنية 
واالحتفاظ  اهلجوم  املبادرة يف  زمام  أخذ  على 
اجليش  فقد  حال  ففي  األوىل،  بالضربة 
اإلسرائيلي زمام املباغتة اهلجومي، كما حدث 
خطة  فلسفة  بط  حتحٌ القدس،  معركة سيف  يف 
بكل  كوخايف  أفيف  سعى  لذا  كليًا،  »تنوفا« 
إمكاناته ألن تكون للجيش اإلسرائيلي أفضلية 
الساحات  وحدة  معركة  يف  األوىل  الضربة 
العسكري  املراسل  كتب  كما  ولكن  األخرية، 
»بعد  بوخبوط  أمري  اإلسرائيلي  »والال«  ملوقع 
)وحدة  الفجر  بزوغ  معركة  على  شهر  مرور 
الساحات(، وعلى خلفية رياح احلرب مع حزب 
جرى  ما  أن  تؤكد  التقديرات  لبنان،  يف  اهلل 
تنفيذه يف هذه املعركة من إدارة بنك األهداف 
وغرف عمليات النار، وطائرات من دون طيار 
متأل األجواء، ال يكفي لوقف إطالق آالف صواريخ 
حزب اهلل على اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، ما 
اإلسرائيلية  الربية  القوات  دخول  إىل  حيتاج 
لتدمري منصات صواريخ حزب  اللبناني  العمق 
اهلل منصًة تلو أخرى«، وهنا جيدر اإلشارة إىل 
عام  منذ  اإلسرائيلية  اجلاهزية  رفع  مسار  أن 
2006 حتى اآلن، انصب على حنو رئيس على 
رفع كفاية سالح الرب اإلسرائيلي وقدرته على 
ولكن  العدو،  عمق  يف  الربية  املناورة  تنفيذ 
لألحباث  »بيغن  معهد  يف  الباحث  كتب  كما 
»االختبار  أن  كوهني  غرشون  االسرتاتيجية« 
الرئيس لبناء جاهزية القوة العسكرية للحرب، 
وما  نفسها،  احلرب  اختبار  يف  إال  يتحّقق  ال 
دامت احلرب مل تندلع بعد تبقى جاهزية القوة 

العسكرية غري موجودة بكل معانيها«.

ما جاهزية اجليش اإلسرائيلي حلرب مع حزب اهلل؟
حـسن الفـي
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القدرات  وخباصة  النظامية،  العسكرية 
الصاروخية، ما تطلب من »إسرائيل«، التحّرك 
جيشها  إىل  اهليبة  إلعادة  الصعد،  مجيع  على 
يف  اإلخفاق  بعد  الردع«  »تعزيز  مسي  ما  أو 

املواجهة العسكرية.
هيئة  قيادة  تسّلمه  منذ  أشكنازي  غابي  بدأ 
 2008 عام  اإلسرائيلي  اجليش  يف  األركان 
يف  والتغيريات  لإلصالحات  رؤيته  تنفيذ 
جلان  توصيات  ضوء  اإلسرائيلي، يف  اجليش 
التحقيق العسكرية يف ثَغِر حرب لبنان الثانية، 
فدشن خطة »تيفني« لتطوير اجليش اإلسرائيل 
عنوانها  كان  اليت   ،2012-2008 عامي  بني 
إعادة االعتبار إىل القوات الربية اإلسرائيلية، 
مع  الربية،  باملناورة  القيام  على  وقدرتها 
التنسيق التام مع سالح اجلو، من خالل القدرة 
على إدارة معركة، تعتمد على املناورة )برية( 
اجليش  قوة  بناء  يتطلب  ما  )جوية(،  والنار 
اإلسرائيلي، ومفهومه للعمليات من جديد، إىل 
للجيش،  األساسية  التدريبات  حتسني  جانب 
وخباصة القوات الربية فيه، إضافًة إىل جتديد 
خمازن  مع  والتعامل  االحتياط،  نظام  عمل 

الطوارئ.
بالتأكيد، خطة »تيفني« مل ُتتم جاهزية اجليش 
األساسات،  وضعت  ولكنها  اإلسرائيلي، 
لعملية تطوير مستمرة للوصول إىل اجلاهزية، 
قائدًا  أشكنازي  نائب  غانتس  بين  عنّي  لذلك 
على  مطلعًا  لكونه  اإلسرائيلي  اجليش  ألركان 
تفاصيل خطة »تيفني« متعّددة السنوات، من 

أجل العمل الستكماهلا.
أدى اندالع األزمة السورية وانهماك حزب اهلل 
هدوء  فرتة  »إسرائيل«  منح  إىل  بقوة  فيها 
على اجلبهة الشمالية، وهو ما استثمره اجليش 
اإلسرائيلي يف استكمال مسار إمتام اجلاهزية 
ورفع كفايته حيث جرى الرتكيز على حنو كبري 
يف إطار العمليات اهلادفة إىل احلسم الفعال، 
وإىل العمل يف العمق املؤثر للعدو، بناًء على 
ذلك أنشأ بين غانتس قيادة العمق يف مطلع 

عام 2012.
والتطورات  السورية،  األزمة  إليه  آلت  ما  إن 
موقع  يف  اهلل  حزب  وضعت  عنها،  الناجتة 
سابقًا،  عليه  كان  مما  خطرًا  أكثر  اسرتاتيجي 
القومي اإلسرائيلي، أضف  بالنسبة إىل األمن 
تواجه  اليت  األساسية  العقبات  ذلك  إىل 
أهمها  اإلسرائيلية،  العسكرية  اجلاهزية  عملية 
الداخلي  اإلسرائيلي  السياسي  املشهد  تأثري 
املعضلة  إىل  إضافة  اجلاهزية،  عملية  يف 
البنيوية يف العالقة، بني املستوى السياسي 
والعسكري يف »إسرائيل«، ما جعل األمر حباجة 
اجلاهزية  عملية  إلجناح  جذرية،  معاجلات  إىل 
ما  اإلسرائيلي  اجليش  قام  لذا  العسكرية، 
بني عامي 2015-2021 بتنفيذ خطتني متعّددة 
السنوات من أجل إمتام عملية اجلاهزية، وتطوير 
قدرات اجليش اإلسرائيلي، ملواجهة املتغريات 
العسكرية واألمنية على اجلبهة الشمالية، وهي 

على النحو التالي:
أواًل، خطة »جدعون« متعددة السنوات ما بني 
األركان  رئيس  بها  قام  اليت   ،2019-2015
سالح  من  القادم  أيزنكوت  غادي  آنذاك 

عمل االحتالل على »تعزيز الردع« مع حزب اهلل بعد حرب تموز 2006

املعطيات األخرية اليت أشارت إىل قرب العودة 
إىل االتفاق النووي غري صحيحة، إذا مل تكن 
غري دقيقة؛ فأن تعود طهران إىل اتفاق غري 
من  التقييدات،  من  بكثري  وُيلزمها  متني، 
دون أن يكون هناك ما جتنيه يف املقابل، 

هو أمر رمبا تكون إيران قد جتاوزته.
لسان  عن  اإلعالمية  الوسائل  بعض  ذكرت 
األمريكية،  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
فيدانت باتيل، قوله إّن الرد األخري الذي قّدمته 
طهران، يف إطار احملادثات املتعلقة باالتفاق 
النووي، »ليس بّناًء«. وأضاف باتيل، حبسب 
تلك الوسائل اإلعالمية: »ميكننا أن نؤكد أننا 
األوروبي وحنن  االحتاد  إيران عرب  رد  تلقينا 
ندرسه، وسنرّد عرب االحتاد األوروبي أيضًا، 

لكنه لألسف غري بّناء«.
 بناًء عليه، ميكن أن نذهب، وباحتمال كبري، 
إىل  أشارت  اليت  األخرية  املعطيات  أن  إىل 
االتفاق  إىل  العودة  بروتوكول  توقيع  قرب 
تكن  إذا مل  إيران غري صحيحة،  مع  النووي 
غري دقيقة... فلماذا وصلت األمور إىل هذه 
النقطة )عدم حصول اتفاق(؟ وما املعطيات 
هو  ومن  االستنتاج؟  هذا  باجتاه  تدفع  اليت 
إىل  العودة  تناسبه  تعد  مل  الذي  الطرف 

االتفاق النووي حاليًا؟ 
مهتمة  تعد  مل  إيران  أن  يبدو  الواقع،  يف 
بالعودة إىل االتفاق النووي. طبعًا، ال ميكن 
طهران  تعود  أن  ولكن  باملطلق،  هذا  قول 
وُيلزمها  ثابت،  وغري  متني  غري  اتفاق  إىل 
بكثري من التقييدات االسرتاتيجية، من دون 
أن يكون هناك ما جتنيه يف املقابل، وعلى 
قد  أمر  فهو  نفسه،  االسرتاتيجي  املستوى 
تكون طهران جتاوزته، وذلك ألسباب عديدة 

ميكن حتديد أهمها بالتالي:
اليت  احلالية  األمريكية  اإلدارة  فشل   -  1
مبا  حتى  أو  األوروبيني  عرب  إيران  تفاوض 
أنها  تؤكد  صيغة  إجياد  يف  املباشر  يشبه 
اخلروج  وبعدم  باالتفاق  االلتزام  على  قادرة 
ترامب،  الرئيس  مع  سابقًا  حصل  كما  منه، 
بالضرورة أن يكون نتيجة  األمر ليس  وهذا 
بل  االلتزام،  هذا  تقديم  يف  رغبتها  عدم 

بسبب عدم ثقتها يف:
أمام  االتفاق  هذا  محاية  على  قدرتها  أواًل: 
وال  خارجه،  ويف  الكونغرس  يف  معارضيه 
التأثري الضخم  اللوبي الصهيوني ذي  سيما 

يف اإلدارة ويف الكونغرس بشكل عام.
 ثانيًا: حمافظتها على احلكم والبقاء يف البيت 
املستويات  على  محايته  وبالتالي  األبيض، 

التنفيذية داخل اإلدارة.
طرحه  ما  أن  إيران  اكتشفت  رمبا  ثالثًا: 
أبعاد  أي  حيمل  ال  كضمانات  األوروبيون 
وسيبقون،  كانوا،  أنهم  وخصوصًا  جدية، 
غري قادرين على اختاذ أي موقف معارض أو 
مناقض أو على األقل متحفظ يف مواجهة أي 
إدارة أمريكية، سواء دميقراطية أو مجهورية.
معنية  تعد  مل  أنها  إيران  ترى  أيضًا،   -  2
إذ  األمريكية،  العقوبات  بأمر  كبري  بشكل 
حياة  نظام  ومواجهتها  معها  التعامل  أصبح 
وإدارة اعتادته ألكثر من 40 عامًا، ورمبا جتد 
خاٍل من  نظام جديد  التأقلم مع  صعوبة يف 

العقوبات األمريكية.
 طبعًا، ال ميكن أن يكون هذا األمر سرياليًا 
ذلك،  تؤكد  اليت  هي  النتيجة  ولكن  هكذا، 
للسنوات  اإليرانية  العامة  املوازنات  وأرقام 
وماليًا،  اقتصاديًا  إيران  جنته  وما  األخرية، 
وما استطاعت التوصل إليه صناعيًا وعلميًا، 
بوقف  كثريًا  معنية  غري  أصبحت  أنها  يؤكد 

العقوبات األمريكية عليها.
بالعقوبات  عضويًا  مرتبطة  األخرى  النقطة   
فقد  بالنفط،  ومتعلقة  أيضًا،  األمريكية 

ملاذا سيتعرقل االتفاق النووي مع إيران 
يف الوقت احلاضر؟

وصلت صادرات إيران من النفط واملشتقات 
النفطية وكل ما يرتبط بالطاقة إىل مستويات 
قبل  كانت  اليت  تلك  عن  بتاتًا  بعيدة  غري 

العقوبات، ورمبا جتاوزتها أحيانًا! 

3- أيضًا، ويف إطار عدم وجود مصلحة إليران 
يف العودة إىل االتفاق النووي إال بشروطها 
الروسية  العالقة  إىل  االنتباه  جيب  كاملة، 
-اإليرانية مؤخرًا، واليت تتقّدم بشكل متسارع، 
االقتصادية  سواء  كافة،  املستويات  وعلى 
غري  ومن  والعسكرية،  واملالية  والسياسية 
املنطقي أن ترضى إيران بأن تساهم يف خلق 
الفرصة للغرب بالتضييق على موسكو، عرب 
مشاركتها يف تأمني النسبة األكرب من الطاقة 
استطاعت  واليت  الروسية،  للطاقة  البديلة 
مواجهة  استعماهلا كسالح فعال يف  موسكو 
بسبب  عليها  الغربية  والضغوط  العقوبات 

احلرب يف أوكرانيا.
املقدرة  أو  املفرتضة  املعطيات  لناحية  هذا 
إيران سوف تبين عليها موقفها لتكون  بأن 
قبوهلا  يف  مستوى،  أعلى  وعلى  متشددة، 
العودة إىل االتفاق، ولكن ماذا عن املعطيات 

املرتبطة باملوقف األمريكي؟
رمبا، وحتى األمس، كانت هناك صعوبة لدى 
أغلب املتابعني يف استشراف حقيقة املوقف 
إدارة  األمريكي من هذا امللف، مبعنى، هل 
ما  لتقديم  ومستعدة  جاهزة  بايدن  الرئيس 
يرضي أو يقنع إيران باملوافقة على بروتوكول 
هذه  أن  أم  النووي  االتفاق  إىل  العودة 
اإلدارة، ومبعزل عن بند الضمانات اليت تبحث 
عنها إيران لعدم تكرار انسحاب األمريكيني 
من االتفاق، غري قادرة على تسويق صفقة 
خترج  حبيث  وتربيرها،  إليها  بالنسبة  سيئة 
واشنطن  خترج  فيما  منتصرة،  طهران  منها 

و«تل أبيب« خاسرتني ومهزومتني؟
 ولكن ما حصل باألمس حني دخل الرئيس 
البحرية بني  احلدود  ترسيم  على خط  بايدن 
من  وطلب  مباشرة،  و«إسرائيل«  لبنان 
هذا  إنهاء  يف  اإلسراع  العدو  وزراء  رئيس 
امللف، وإعطائه أهمية حساسة حاليًا، يعادل 
رمبا أهمية ملف أوكرانيا أو ملف املفاوضات 
غاز  أن  منه  نستنتج  أن  وميكن  إيران،  مع 
شرق املتوسط أصبح يشكل ما يشبه الورقة 
معقولة  نسبة  لتأمني  الغرب  يد  األخرية يف 
الغاز  من  كبديل  حتديدًا(  )الغاز  الطاقة  من 
الروسي، وأن إمكانية دخول الطاقة اإليرانية 
للطاقة  كبديل  قريبًا،  األوروبية  األسواق 
األقل  على  جدًا،  أصبحت ضعيفة  الروسية، 
معطيات  تتظهر  ريثما  املنظور،  املدى  يف 

احلرب يف أوكرانيا.

من هنا، ميكن أن نستنتج النقاط التالية:
أواًل: إن العودة إىل االتفاق النووي مع إيران 

معرقلة حاليًا أو مؤخرة إىل وقت غري حمدد.
بني  البحرية  احلدود  ترسيم  ملف  إن  ثانيًا: 
متسارع،  بشكل  يتقدم  و«إسرائيل«  لبنان 
مطالب  على  توافق  سوف  و«إسرائيل« 
لبنان كما تسلمها الوسيط األمريكي آموس 

هوكستني.
يف  تنازلت  قد  »إسرائيل«  تكون  وهكذا، 
وعدم  اهلدوء  أواًل  فرتبح  اللبناني،  امللف 
التصعيد يف مواجهة حزب اهلل، وتربح ثانيًا 
عرقلة ملف االتفاق النووي مع إيران، وتكون 
واشنطن قد أوجدت حاًل معقواًل، ولو بنسبة 
الروسية للغرب،  الطاقة  جزئية، مللف بديل 
وتكون إيران أثبتت صالبة يف مواجهة نصف 
وتكون  تتنازل،  أن  دون  من  تقريبًا  العامل 
مناورة  وعناصر  بنقاط  احتفظت  قد  روسيا 

الضغط اليت متارسها حاليًا على الغرب.

شارل أبي نادر
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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

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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صفقة 200 مليون دوالر برعاية سالمة: كتب آل خياط مقابل النفط العراقي

ميقاتي يرسل وفداً فنياً إىل إيران بعد إذن واشنطن
بني النفط العراقي واهلبة اإليرانية، ال يزال السلوك 
تعلن  الطاقة  وزارة  بالالمسؤولية.  حافاًل  اللبناني 
حاجتها إىل متويل لشراء أي نوع من الفيول لتأمني 
ساعات تغذية إضافية مبا يتيح هلا حتى رفع التعرفة 
بالتوافق مع وزارة املالية. ورئيس احلكومة يرفض 
النقد  صندوق  من  اخلاصة  لبنان  أموال  استخدام 
الدولي إلنتاج معامل للطاقة، كما ميتنع عن القيام 
بأي خطوة ال حتظى مبوافقة أمريكية. ويف السياق، 
من  مكاسب  لتحقيق  األزمة  يستثمر يف  من  هناك 
خالل صفقات تتيح لبعض أهل النفوذ يف الدولة 
احلصول على عموالت، وتسمح حلاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة مبواصلة التحكم مبالية الدولة
وأخريًا، حظي الرئيس جنيب ميقاتي بـ »عدم ممانعة« 
أمريكية بقبول هبة الفيول اإليرانية، لكن شرط أال 
يكون هناك أي تواصل سياسي حول األمر، وهو ما 
الطاقة  وزير  من  الطلب  إىل  احلكومة  برئيس  دفع 
الوزارة  من  وفين  تقين  وفد  إرسال  فياض  وليد 
ومن شركة كهرباء لبنان إىل طهران، ال يكون وزير 
الطاقة على رأسه. كما اشرتط ميقاتي احلصول على 
ضمانات بأال ترّتب اهلبة أي تكاليف على لبنان، مبا 
اإليراني  النفط  بني  املبادلة  عمليات  تكاليف  فيها 
والفيول املطابق للمواصفات اللبنانية، وأن يسعى 
الوفد إىل احلصول على هبة كبرية تتيح إنتاج مخس 

ساعات من التغذية يوميًا، ولفرتة زمنية طويلة.

لرئيس  األول  النائب  بني  اهلاتفي  االتصال  وبعَد 
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران حممد خمرب مع الرئيسني 
نبيه بري وميقاتي، وتأكيده أن بالده »تدعم كافة 
وبعَد  لبنان«،  استقرار  إىل  تؤدي  اليت  املشاريع 
على  احلكومة  رئيس  تسّلمه  الذي  الرمسي  اجلواب 
السفري  من  بالفيول  اخلاصة  املواصفات  كتاب 
اإليراني يف بريوت جمتبى أماني، طلب ميقاتي من 
وزير الطاقة تشكيل وفد تقين لزيارة إيران والبحث 
الزميلة  وعلمت  اإلنتاج.  ومعامل  الفيول  ملف  يف 
»األخبار« أن وزارة الطاقة أرسلت كتابًا إىل رئيس 
احلكومة ذكرت فيه أمساء أعضاء الوفد وهم: مدير 
عام النفط ومدير عام االستثمار باإلنابة املهندسة 
أورور الفغالي، مساعد املدير العام ملنشآت النفط 
اإلنتاج يف مؤسسة  املهندس زاهر سليمان، مدير 
كهرباء لبنان املهندس بشارة عطية واإلداري حممد 
موافقة  وبعَد  لبنان.  كهرباء  مؤسسة  من  حجازي 
السفري  إىل  كتابًا  الوزارة  أرسلت  احلكومة  رئيس 
اإليراني ُتعِلمه فيه بتشكيل الوفد واألمساء وإمكان 
كافة  ملناقشة  املقبل  »األسبوع  بالزيارة  القيام 
األوجه الفنية واإلدارية والتعاقدية لوضع اهلبة على 

سكة التنفيذ يف أسرع وقت ممكن«.
وحبسب مصادر معنية، فإن الوفد سيسعى إىل طرح 
االستفادة من كمية 75 ألف طن من الفيول شهريًا 
تغذية  ساعات   5 على  باحلصول  للبنان  يسمح  مبا 

كهرباء  شركة  توفرهما  يوميًا  ساعتني  إىل  تضاف 
لبنان من الفيول العراقي واملعامل الكهرومائية.

الشركات  أثارتها  جديدة  مشكلة  برزت  ذلك،  إىل 
اإلماراتية اليت فازت بعقد حتويل الفيول العراقي إىل 
فيول يناسب املعامل اللبنانية. إذ إن هذه الشركات 
تشكو من أن املادة العراقية غري مطابقة لكثري من 
قسم  الستهالك  تضطر  وإنها  العاملية  املواصفات 
كبري منها ما جيعل العائد للبنان ال يتجاوز 30 ألف 
طن شهريًا، وهو أقل مما كان منتظرًا، مع تلويح 
باللجوء إىل إجراءات قضائية للحصول على كميات 
تعويضية من اجلانب العراقي الذي ال يزال يدرس 

إمكانية مضاعفة الكمية اليت يطلبها لبنان.

صفقات وسمسرات
»على  ينتظر  من  دائمًا  هناك  ذلك،  غضون  يف 
املفرق« لالستثمار يف األزمة وحتقيق مكاسب على 
حساب اخلزينة اللبنانية املفلسة. ويف هذا السياق، 
علمت »األخبار« أن بغداد طالبت لبنان بإيداع مبالغ 
باللرية اللبنانية كثمن الفيول يف حساب خاص يف 
مصرف لبنان تعود موجوداته إىل احلكومة العراقية، 
على أن تقايض هذه األموال بشراء منتجات وخدمات 

من لبنان.
والصحية  الطبية  اخلدمات  مبادلة  أن  تبني  وبعدما 
العلن  إىل  ظهرت  فقد  اآلمال،  قدر  على  ليست 

على  العراقية  احلكومة  تشمل حصول  معامل صفقة 
كمية من الكتب املدرسية والقرطاسية اليت حتتاجها 
البعض ضالته  الدراسي املقبل. وهنا، وجد  للعام 
العراق  يف  التعليم  وزارة  بني  صفقة  ترتيب  يف 
وبني شركة حتسني خياط وأوالده للفوز بالصفقة 
اليت يرتدد أن قيمتها تتجاوز الـ200 مليون دوالر 

أمريكي.
وبعدما جرى لفت انتباه السفارة العراقية يف لبنان 
إىل أهمية توزيع املبلغ على أكثر من جهة، شككت 
مصادر واسعة االطالع بإمكانية حصول ذلك. إذ إن 
السفارة العراقية قد تكتفي بدعوة عدد من العاملني 
فيما  اجتماع شكلي،  إىل  والنشر  الطباعة  حقل  يف 
يبدو امللف منجزًا ملصلحة آل خياط، مع اإلشارة إىل 
أن خياط سيقبض املبلغ باللرية اللبنانية من مصرف 
رياض  املصرف  حاكم  من  تعهد  مع  لكن  لبنان، 
اجلديد،  وتلفزيون  خياط  آل  صديق  وهو  سالمة، 
بتحويل املبلغ إىل دوالرات يتم صرفها على أساس 
سعر منصة »صريفة«، ما يتيح للشركة حتقيق أرباح 
إضافية بنسبة 20 يف املئة، هي الفارق بني سعر 

»صريفة« وسعر السوق السوداء.
عرب  جتري  الصفقة  تفاصيل  أن  »األخبار«  وعلمت 
يف  العراقية  والسفارة  بغداد  يف  املعنية  الوزارة 

بريوت، وليس على مستويات أعلى.

»األخبار«
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

احلقيقة اخلفية.. َمن هم 
الكّفار وَمن هم األبرار؟!

احلقيقة  نعلم  ان  جيب 
من  يف  املتمثلة  اخلفية 
البشر  من  الكّفار  هم 

ومن هم األبرار؟ 
حنكم  ان  لنا  جيوز  هل 
بأنهم  البشر  على بعض 
النار  أهل  من  كّفار 
البعض  وعلى  واجلحيم 
أهل  من  بأنهم  اآلخر 

النعيم واخللود ؟
حنكم  ان  لنا  جيوز  هل 
بعنصرية مريضة وعقول 
البعض  على  متخلفة 
بأنهم أبناء ست والبعض 

اآلخر أبناء جارية ؟ 
يوجد  ال  الواقع  يف 
إنسان  بني  فرق  اي 
اجلميع  ان  طاملا  وآخر 
آدم  وذرية   أحفاد  من 

وحواء.

ملداواة  جهدهم  بكل  ويعملون  الرب  لعمل 
البشر،  بني  املعذبني   املهملني  املرضى 
يّضحون  حيث  اهلل  أمام  اخلري  عمل  أجل  من 
بأنفسهم وماهلم ويذهبون إىل بلدان أفريقيا 
حرارة  حتت  االنسانية  برسالتهم  ليقوموا 
املنتشرة  االمراض  ووسط  املرتفعة  الشمس 
يف كل مكان من بلدان العامل الثالث، ومن 
من  والعديد  والعراق  وسوريا  لبنان  بينها 
الدول الفقرية يف شتى أحناء العامل، وبعض 
البلقان  بالد  أي  الشرقية  أوروبا  يف  الدول 
الطبية  املعاينات  من  العديد  إجراء  أجل  من 
واألعضاء  والقلب  للعني  اجلراحية  والعمليات 
التناسلية وغريها مع إعطائهم الدواء واأللبسة 

والطعام.. كل ذلك جمانا دون مقابل.
بشرا  هناك  ان  جيدًا  نعلم  ان  جيب  هنا  من 
والرمحة  والرقّي  والثقافة  اإلميان  قمة  يف 
يساعدون وحيرتمون ويقّدرون اإلنسان مهما 
كان لونه ودينه وجنسه، ويعاملون   الناس 

الضعفاء بكل حمبة وتفاٍن وعناية.
 أشكر اهلل القدوس من أجلهم ومن أجل عملهم 
الدؤوب النين دائًما أردد قوله العظيم الذي 
دّون لنا فيه أريد رمحة ال ذبيحة، ألن الرمحة 
هي قوة اهلل فينا اليت تهدينا اىل عمل اخلري 
من دون متييز بني البشر، واحملبة ال تشمخ 
وال تتفاخر ابدًا بل تعطي بسخاء من غري مقابل 
احلقيقي  والفرح  السالم  هو  واحلق  مّنة،  او 
الذي نرى فيه النور ومنيز احلق عن الباطل، 
فنتحرر من عبودية إبليس الشرير الذي يفّرق 
الناس ويصنع احلروب يف كل مكان وزمان،  
اخلراب  ليحل  بعضهم،  عن  الناس  ويبعد 
والشرور والقتل وسيل دماء الناس األبرياء 

واملساكني العّزل.
جتمع  السّارة  اخلريية  األعمال  هذه  مجيع  إن 
اىل  وتؤدي  البعض  ببعضها  الناس  وحتبب 
حصون  وتهدم  بّناء،  أخوي  وتعايش  إنفتاح 
التعصب األعمى والبغض الشديد عند بعض 
القاتلة  العنصرية  أصحاب  املتطرفني  الناس 

واجلهل والتخلف املزمن الفاشل.
احملبة جتمع وتزيل الفوارق بني البشر فال يعود 
أحد يكّفر   ابن الست وابن اجلارية وال  هناك 
أحدًا لسبب او آلخر.. فالكراهية تصنع النميمة 
احلسنة  واملعاملة  اإلقتصاد  وتهدم  العقيمة 
العنصرية  الناس..  بني  االخوي  والتالحم 
حتصد أرواحا ال حتصى وهي أخطر من االفيون  
الروح والنفس وهو أبشع وأشد  ألنها تقتل 
من سالح  فتكًا  وأشد  اجلسد  قتل  من  إيالما 
املوت ومن األمراض الفتّاكة واملستعصية .  

مجيع هذه األمور تعمل معًا للخري بأمر من اهلل 
أحد يستطيع ان يّغري  القدير ال غري، الن ال 
إرادة اهلل وميثاقه وعهده وجربوته ومشيئته 

اإلهلية. 
احلقيقة هي أننا حنكم على بعضنا البعض يف 
بعض األحيان أحكاما غري مقبولة يف اي جمتمع 
راٍق حر، أحكاما شريرة وقذرة على من ال حنبه 

ومن ال نريده.
الواقع األليم هو ان كل واحد حيكم على الناس 
كما يريد كأنه سيد وإله وديان، متناسني أن 
من يدين الناس هو واحد ال غري هو اهلل الرب 
واألرض  األكوان  خالق  الوحيد  اخلالق  العَلي 
اإلنسان  أيها  أنت  فمن  واإلنسان،  والسماء 
اهلل  دينونة  من  تنجو  وهل  غريك؟  لتدين 
وغضبه املعلن على مجيع فجور وخطايا الناس 

الضالة؟
 أسأل نفسك اواًل،  هل أنت لست من البشر، 
او إنك أصبحت من صنف مالئكة اخلري عند اهلل 
او من القديسني األبرار الذين تربروا بإميانهم 

بالرب وأعماهلم املقرونة باإلميان؟
السؤال املهم: من هو الكافر يا ترى؟

 الكافر هو الذي ال يطّبق وصايا اهلل وال يوجد 
يف قلبه رمحة وال شفقة وال عطف وال حنان 
الكافر يفعل  وال عطاء وال سالم وال حمبة.. 
أوامر  وينّفذ  وللبشر  هلل  معاديًا  هو  ما  كل 

سيده عّدو الناس وعدو السالم إبليس.
اجلميع يعلمون أنه توجد مؤسسات خريية عديدة 
ملساعدة الفقراء من دون متييز او عنصرية، 
حيث انطلقت باألعمال اخلريية من مجيع بلدان 
أوروبا والواليات املتحدة االمريكية واسرتاليا 
على   عملها  ويرتكز  اجلنوبية،  وامريكا  وكندا 
وضخ  اجملانية  والطبابة  واحلساء  الدواء  منح 
اىل  الشهرية  اخلريية  للمساعدات  األموال 
أحناء  مجيع  يف  الفقراء  والالجئني  املهجرين 
وبعض  أفريقيا  بلدان  يف  باألخص  األرض، 
افغانستان  املشردين يف  العربية  الدول  من 
وبلدان البلقان وأوكرانيا والعراق وفلسطني 

وسوريا ولبنان وليبيا.
حتصل  الفقرية  الدول  من  الكثري  وهناك 
اهلجرة  أبواب  وُتفَتح  شهرية  مساعدات  على 
الدائمة  اإلقامة  هلم  ُتقدم  الذين  ملواطنيها 
واملدرسة  اجملاني  واالستشفاء  والطبابة 
اليت  الراقية  الدول  يف  والسيولة  والبيت 
واإلنسانية.وهناك  اإلنسان  حبقوق  تعرتف 
جدًا  وفعالة  بأستمرار  تعمل  خريية  إرساليات 
من ضمنها العديد من البعثات الطبية اجملانية 
شهريًا، إذ يوجد أطباء بأعداد كبرية يتربعون 

الحمل
االجتماعي  ومركزكم  عملكم  على  اهتمامكم  ينصب 
املوظفون   - - والفرصة متاحة ملن يبحث عن عمل 
يثبتون جدارتهم ويتقربون من املسؤولني وحيافظون 
على إجنازاتهم القائمة - يوم مناسب مَلن هو معين 
بإجراء تغيري جذري على طبيعة عمله - أفكاركم مقبولة 

عند الشركاء - ينصح باالنتباه إىل صحتكم
الثور

تكثر   - البعيدة  واالتصاالت  السفر  يف  تنشطون 
عندكم االتصاالت اخلارجية - التجار يستفيدون يف 
عمليات االسترياد والتصدير - وضعكم الصحي جيد 
ومشجع وعالقاتكم العاطفية قوية - أفكاركم مقبولة 

عند الزمالء يف جمال العمل
الجوزاء

تهتمون بأموركم املالية املشرتكة - عندكم مكسب 
مالي يأتيكم من شراكة أو تعويض أو قرض - أكثر 
 - حزيران  يونيو/  مواليد شهر  من  املستفيدين هم 
الفرصة متاحة ملن يبحث عن عمل - أفكاركم مقبولة 
أفراد  مع  العالقة  تعزيز  يف  وتنجحون  األحباء  عند 

العائلة
السرطان

اآلخر  الطرف  مع  الشراكة  على  تركيزكم  ينصب 
دافئة  الرومنسية  األجواء   - تعزيزها  يف  وتنجحون 
عقد  توقيع  أو  زواج  أو  خطبة  إمتام  ميكنكم   - متامًا 
جتاري تستفيدون منه - تشعرون بالطاقة والنشاط 
وأفكاركم مقبولة عند أفراد العائلة - وتنجحون يف 

التفاهم مع اإلخوة واجلريان
األسد

سيرتاكم العمل عندكم اليوم أيضا - ينصح باالنتباه 
من حني  الراحة  من  كاٍف  وأخذ قسط  إىل صحتكم 
آلخر - الفرصة متاحة ملن يبحث عن عمل - وأفكاركم 
كيفية  يف  تفكرون   - واجلريان  اإلخوة  عند  مقبولة 

إدخال تعديل على ميزانيتكم
العذراء

ميكنكم اليوم التقرب من أحبائكم - األجواء الرومنسية 
دافئة عندكم - تسمعون خربًا سارًا يتعلق بإجناز ألحد 
 - احلمل  يف  للدخول  للنساء  جيد  يوم   - أوالدكم 
ينصح باالنتباه إىل صحتكم وخصوصا َمن مل حيتفل 

بعد بعيد ميالده
امليزان

يوم   - والعائلية  والعقارية  البيتية  باألمور  تهتمون 
القيام  أو  املسكن  على  تعديل  أي  إلدخال  مناسب 
بصفقة عقارية - مييل أفراد العائلة للتعاون معكم 
- ميكنكم اختاذ القرار املناسب - ينصح باالنتباه إىل 

صحتكم
العقرب

تنشطون يف السفر واالتصاالت والتنقالت ملسافات 
قصرية يف غالبيتها - يوم مناسب الجتياز امتحان أو 
إجراء مقابلة - التجار احملليون يستفيدون يف عمليات 
البيع - عندكم الطاقة والنشاط بفضل »الشمس« 
دافئة  الرومنسية  أجواؤكم   - برج »العذراء«  يف 

وال يتخلى عنكم األصدقاء
القوس

مكسب  عندكم   - ميزانيتكم  على  تركيزكم  ينصب 
أو  إضايف  عمل  من  أو  العمل  من  مصدره  مالي 
تسرتدون مبلغًا يعود لكم - البعض منكم يعثر على 
غرٍض كان ضائعًا - أفكاركم مقبولة عند األصدقاء 

وال تزال الفرصة متاحة ملن يبحث عن عمل
الجدي

تشعرون اليوم بالطاقة والنشاط واحليوية - ميكنكم 
وإجناز  مشاغلكم  مواجهة  أو  جديدة  خبطوة  املبادرة 
قسم كبري منها - أجواؤكم الرومنسية دافئة والبعض 
منكم يبدأ عالقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد - 

أفكاركم مقبولة عند املسؤولني يف جمال العمل
الدلو

بالصرب  بالتحلي  ينصح   - التعب  من  بنوع  تشعرون 
- فجر غٍد حيصل عندكم  اآلخرين  مع  تعاملكم  أثناء 
تغيري إجيابي - صحتكم أو صحة إنسان عزيز عليكم 

حباجة للرعاية أكثر
الحوت

تنشطون اجتماعيًا اليوم - قد حتققون أمنية مبساعدة 
صديق أو تشاركون معه يف حفلة أو مناسبة سعيدة 
- أجواؤكم الرومنسية دافئة ومشجعة وميكنكم تعزيز 
عالقتكم مع الطرف اآلخر - ينصح باالنتباه إىل أكلكم 

وراحتكم.

األبــراج

الدكتور عالء العوادي

 2022 أيــلول   10 Saturday 10 September 2022الـسبت 

محمد عامر األحمد   - سورية

لـِيديِك

اجّتاه  يف  مسرًى  ليديك 
الّروِح..

يبدأ باألصابع وهي تعبُث
حنو  امتدادي  تفاصيل  يف 

وقٍت
ّشر  املبًً الّرمل  ساند 

.. بامللوحةًِ
بني ظّلي وانكسارات الّرغائب 

حتت
أطالل انهياري ..
كفٌّ تصافح هلفيت

أم أنين!!
تعّلقها  أسئلًة  أمسكُت 

األصابُع
ميني  يف  الربيئة  كاإلشارات 

القلب
يا وقع الّنبوءة يف قرار

احللم يا سكنى
الّسماء مبا أحّب من الغناء وما 

أراود من مسارات
الّتنّهد يف مساري

إىل  باحلنني  أهلُث  ليديك 
األظافر

الفكرة  بياض  من  تبدأ  حني 
احلمراء

الرتقاء  اشتعالي  قصب  يف 
املستحيل

الّرعش  واقرتاف  الّتلون  من 
يف قزح احلكاية..

واحلكاية شهقة الّتأويل يف
طرق احنساري ..
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الـدليل الـتجاري

 2022 أيــلول   10 Saturday 10 September 2022الـسبت 

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
15٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

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

الرئيس عون لـ »اجلمهورية«: لن أمسح ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ولذا  اجلمهورية،  رئاسة  لصالحيات  كورثة  عليهم  ُيفرض  قد  الذي 
االساسية  والقوى  الطوائف  ميّثلون  دولة  وزراء   6 تعيني  اقرتحت 
وحيققون التوازن الوطين يف صنع القرارات، فأين املشكلة يف هذا 
االنتخابات  نتائج  أيضا  أن تعكس  ان احلكومة جيب  الطرح خصوصًا 
النيابية األخرية؟ علمًا اّن تأليف حكومة يوجد فيها وزراء سياسيون 

يعترب امرا مألوفا يف احلياة السياسية اللبنانية«.
تعويم وتطعيم

وعن موقفه من خيار تعويم احلكومة احلالية كما هي، جييب عون: »أعود 
واكرر انين أخشى من عدم قدرتها على مواجهة املرحلة املقبلة بكل 
استحقاقاتها، أما التعويم املرفق بالتطعيم فهو األفضل«. ويضيف 
مبتسمًا: »اكثر ما أضحكين يف الفرتة األخرية ان بعض »الفطاحل« 
استنتجوا انين اريد من خالل اقرتاحي بتوسيع احلكومة احلصول على 
الثلث املعطل، ما يعكس جهلهم بأّن احلكومة اليت متارس صالحيات 
الرئيس ال حاجة هلا اىل مثل هذا الثلث أصاًل ألّن كل وزير هو يف 
حد ذاته ثلث معّطل كما حصل يف حكومة الرئيس متام سالم، إضافة 
إىل ان وزراء الدولة سيتوّزعون على الطوائف والقوى االساسية ولن 

يكون لي متثيل اكرب من غريي«.
ميقاتي وافق

تقضي  اليت  الصيغة  على  وافق  قد  »كان  ميقاتي  ان  عون  ويؤكد 
بتعيني ستة وزراء دولة جدد اىل جانب تغيري امَسي وزيري االقتصاد 
البديل السين  الرتكيبة احلالية، مع مراعاة ان يكون  واملهجرين يف 
من منطقة عكار وان ال يستفّز البديل الدرزي وليد جنبالط، وانا كنت 
موافقًا على هذا املعيار«. ويتابع: »فيما كنت ارتاح يف جناح السكن 
داخل القصر، وصل يف إحدى الليالي على عجل صديق مشرتك ناقاًل 
إلي قرار ميقاتي بقبول الصيغة املوسعة، فخلدت اىل النوم ُمستبشرا 
بأن  الحقًا  أتفاجأ  أن  قبل  املنتظرة،  الوالدة  بقرب  ومتفائاًل  باخلري 
ميقاتي عدل عن رأيه وسحب موافقته بعد تواصله مع الرئيس نبيه 
بري الذي عاد وجاَهر برفضه وزراء الدولة الستة يف خطاب ذكرى 

تغييب االمام الصدر«.
ويشري عون اىل »ان فرصة تشكيل حكومة جديدة ال تزال متوافرة، 
وانا أدعو الرئيس ميقاتي اىل التقاطها والتعامل معها جبدية، ال ان 

يأتي لزيارتي بضعة دقائق »وبعدين بيحمل حالو وبيمشي...«
إقناع بري

بري  الرئيس  إقناع  أيضا  ميقاتي  من  املطلوب  »اّن  عون  ويكشف 
وتعيني  عميد،  رتبة  من  الضباط  ترقية  مراسيم  إقرار  مع  بالتجاوب 
رؤساء  هيئة  تعيني  تسهيل  وكذلك  اللبنانية  اجلامعة  كليات  عمداء 
التمييز العادة إطالق التحقيق يف جرمية انفجار املرفأ اجملّمد منذ اكثر 
من مثانية اشهر، وغريها من األمور العالقة اليت جيري تعطيلها عن 
سابق تصور وتصميم نكاية بي، يف حني اّن البلد هو من يدفع الثمن، 
مشريًا اىل ان الالفت هو ان معظم هذه املراسيم مّجدها وزير املال 
خالفا للدستور والقوانني، ويقال ان هذا التجميد مت بناء على طلب 

من الرئيس بري«.
تجمـّعوا ضدي

ضده  وخارجية  داخلية  جهات  تكتل  من  عانى  انه  اىل  عون  ويشري 
خالل واليته ملنعه من النجاح، »وقد صارحين ميقاتي مرة، قبل أن 
يصبح أقرب إىل بري، بـ«انهم ال يريدون لك ان ُتنِجز«، ومع ذلك 
استطعت ان انتزع إجنازات عدة من اصدار مراسيم النفط والغاز اىل 
التكفرييني  النسبية مرورًا بطرد  االنتخاب على اساس  إقرار قانون 
واالرهابيني وتثبيت االستقرار االمين ومحاية السلم االهلي الذي هو 
أغلى ما منلك، وإطالق مسار التدقيق اجلنائي على رغم كل العراقيل 
اقرار  املفتعلة اليت اعرتضته، اضافة اىل االنتظام املالي من خالل 
مبحاربة  بدأت  »عندما  ويضيف:  عاما«.   12 بعد  مرة  الول  املوازنة 
وشّنوا  اإلعالم  وبعض  وسياسيون  مسؤولون  ضدي  اجتمَع  الفساد 
األسلحة،  أنواع  كل  يزالون،  وال  فيها،  استخدموا  شعواء  حربا  علي 
عن  تعبريا  األبلغ  هو  رياض سالمة  لبنان  حاكم مصرف  مثال  ولعّل 
عنقه  حول  القضائية  املالحقات  حبل  إن ضاق  ما  إذ  احلقيقة،  هذه 
حتى هّبوا لنجدته ومحايته وكأنهم خيافون افتضاح امرهم اذا ذهب 
إىل التحقيق، واملؤسف ان القضاء خضع لضغوط بعض املسؤولني 
اتباعها يف هذه  االجراءات اليت جيب  د كل  الكبار ومَجّ والسياسيني 

القضية.
قعر الهاوية

وحيّذر عون من أنه »ما مل تتفكك هذه املنظومة اليت حترتف الفساد 
منذ التسعينات وتتوزع االدوار فهي ستأخذ اللبنانيني اىل قعر اهلاوية 
اكثر فاكثر«، داعيًا إّياهم اىل »تصويب غضبهم يف اجتاه َمن تسّبب 
والصفقات  االستدانة  وسياسة  الريعي  االقتصاد  نتيجة  بإفقارهم 
هذه  كل  واجه  من  اجتاه  يف  وليس  املرتاكم،  والفساد  املشبوهة 

االرتكابات«.
ويشري عون اىل ان جتربته الرئاسية أثبتت اّن نظام الرؤوس الثالثة 
ليس صاحلا للحكم ألّن كالً منها يستطيع أن يعطل او يعرقل اآلخر، 
الرأس  حكم  إىل  العودة  ان  ومبا  اثبت فشله  النظام  هذا  ان  »ومبا 
الواحد غري واردة فإّن احلل الوحيد املتبّقي يكمن يف اعتماد الالمركزية 
يدعونا  الذي  الطائف«  »اتفاق  ورد يف  ما  وهذا  املوسعة،  االدارية 
ما  االتفاق  هذا  من  يريدون  انهم  حني  يف  التزامه،  اىل  البعض 

يناسبهم ويتجاهلون ما ال يناسبهم«.
القوانني اإلصالحية

ويستغرب عون »كيف ان جملس النواب مل يقر بعد القوانني اإلصالحية 
امللحَة اليت يطلبها صندوق النقد الدولي، على رغم من ان رئيس 
اجمللس كان قد أكد أنه سيجري البت بها يف شهر آب املاضي قبل 

إبرام  ُيراد عدم  اذا كان  اال  الرئاسة،  أن تصبح االولوية النتخابات 
االتفاق النهائي يف عهدي«.

ويتساءل عون ضاحكا: »أمل يصّرح مسري جعجع أنين لست قويًا بل 
أضعف رئيس مجهورية، فلماذا خيافون مين ويتكّتلون ملواجهيت بهذا 

الشكل؟«.
تصعيد جعجع

الذي شنه ضده  العنيف  ُيسَأل عون عن تعليقه على اهلجوم  وحني 
رئيس حزب »القوات اللبنانية«، جييب باقتضاب: »ان القيمة الكربى 
ال ترد على القيمة الصغرى لئال تفقد وزنها«. ثم يتابع: »على كٍل، 
هذا مل يكن خطابا بل جمموعة شتائم ولعل أبلغ تعليق عليها يتمّثل يف 
قول مأثور من »روائع احِلكم« ورد فيه: »ليس كل من ُيطلق عليهم 

رجال هم رجال، فكلمة الطري جتمع بني الصقر والدجاجة«.
مصري االستحقاق

 1 التنازلي يف  عده  بدأ  الذي  الرئاسي  االستحقاق  إىل  بالنسبة  اما 
املهلة  ضمن  االنتخاب  عملية  إمتام  وجوب  يؤكد  عون  فإن  أيلول، 
الدستورية، »لكن ولألسف يبدو أن هناك ارادة خارجية تدفع البعض 

حنو التأجيل ألّن »قالب« صنع الرئيس ليس جاهزًا بعد«.
مواصفات املرشح

املقبل  الرئيس  بها  يتحلى  أن  جيب  مواصفات  أي  ُيسأل:  وحني 
للجمهورية؟

يعترب عون »ان املهم هو ان يكون ملّمًا بالدستور والقوانني وملتزما 
بتطبيقها حتى لو كان ذلك مزعجا لشركائه يف السلطة«. ويضيف: 
»لو كانت هناك هيئة فاحصة مير أمامها املرشح الرئاسي لكان ينبغي 
أن خيضع بالدرجة األوىل اىل اختبار معرفة نصوص الدستور، ألنه حجر 

األساس الذي يبنى عليه كل شيء«.
- وهل من اسم جيول يف خاطر اجلنرال عون؟

اإلجابة وكأنه يراجع اخليارات املمكنة،  يتمهل رئيس اجلمهورية يف 
السياسيني املتداولة  بأنه ال جيد بنب معظم امساء  أن يفاجئك  قبل 
للرئاسة حتى اآلن من يستحق ان يدعمه، الفتا اىل اّن جربان باسيل 
لتولي  الضرورية  الشروط  فيهم  تتوافر  ال  واآلخرون  مرشح،  غري 

املنصب.
النفط والغاز

- وعند الوصول إىل ملف النفط والغاز، نستفسر من عون عما اذا 
كانت الزيارة املرتقبة للموفد األمريكي عاموس هوكشتاين اىل بريوت 
هذا األسبوع ستكون احلامسة، فيوضح انها »ليست بالضرورة كذلك 
ولكنها على االرجح ستمّهد للحسم«. ويكشف »ان معظم النقاط اليت 
ميكن  وبالتالي  االسرائيلي،  اجلانب  من  مقبولة  باتت  لبنان  طرحها 
االستنتاج أن األمور االساسية أصبحت شبه منجزة، اال ان ذلك ال مينع 
اّن علينا االنتظار اىل حني إبرام االتفاق النهائي، انطالقا من قاعدة 

»خيلق اهلل ما ال تعلمون«.
ويشري عون اىل اّن حقل قانا سيكون للبنان كاماًل »مع تأكيد حقنا 
يف االستخراج من اجلهة املالصقة له على املقلب االسرائيلي، وهذا 

إجناز كبري يفوق ما مت حتصيله قباًل«.
- وهل الشغور الرئاسي اذا حصل ميكن أن يهّدد مصري االتفاق ما مل 

تكتمل فصوله قبل انتهاء الوالية؟
ال خيفي عون جدية هذا االحتمال، معتربًا »ان على الطرف االسرائيلي 
ان يأخذه يف احلسبان وان يتصرف مبقتضاه، مع ما يستوجبه ذلك من 

التعجيل يف التوقيع قبل انتهاء والييت الرئاسية«.
الحرب مستبعدة

وعلى رغم من التوتر الذي أحاط اخريًا بالنزاع على احلدود البحرية، اال 
ان عون يستبعد اندالع احلرب ليس فقط على اجلبهة اللبنانية وإمنا يف 
املنطقة أيضا، واضعًا التهديدات املتبادلة يف سياق حتسني شروط 
التفاوض. ويقّر بأن حتّرك املقاومة ساهم يف إعطاء املفاوضات غري 

املباشرة قوة دفع اىل االمام.
النظرة للحزب

اىل  مشريًا  اهلل«،  »حزب  مع  للعالقة  مقاربته  هنا  عون  ويستحضر 
انه »جرى تدفيع العهد مثن هذه العالقة اليت ُوجدت ملصلحة لبنان، 
وكذلك عوِقب جربان باسيل امريكيًا بسبب حتالفه مع احلزب، وحنن 

لسنا نادمني ألّن ما فعلناه كان وليد اقتناع«.
ويتابع عون بشيء من احلدة: »اّن »حزب اهلل« هو مكّون من مكونات 
الشعب اللبناني، وحنن نعيش وإياه على أرض واحدة وسنبقى معًا 
وبالتالي،  غريهما.  او  األمريكي  او  االسرائيلي  مع  وليس  فوقها، 
فإن البديهية الوطنية واالخالقية البعيدة من اي حسابات سياسية او 
مصلحية، تستوِجب مّنا تلقائيا ان نقف اىل جانب شريكنا يف األرض 
واالنتماء عند اي تهديد يتعرض له كما فعلنا خالل حرب متوز، فعلى 
ماذا يلومنا بعض اهلواة واملراهقني يف مقاربتهم الشأن الوطين؟«.

- واذا تكررت احلرب ألي سبب كان، هل يعاود عون اختاذ املوقف 
نفسه؟

بال تردد، يرد فورًا: »نعم، ستجدني يف املوقع نفسه ألن املوقف 
املبدئي - الوطين هو ثابت وال يتغري مع الظروف والسنوات، لكن 
الطروحات  بعض  يف  آمل  كنت  كما  لي  احلزب  دعم  عدم  أسّجل 
االساسية ال سيما يف موضوَعي الكهرباء ومكافحة الفساد، وأنا ال 

أتفّهم اسباب هذا املوقف وإن كنت أعرفها«.
العودة للرابية

دور  اي  الرابية؟  اىل  املفرتضة  العودة  بعد  ما  مرحلة  عن  وماذا   -
سيؤديه عون عقب الرئاسة؟

يوضح عون انه سيكون »الرئيس الفخري لـ«التيار الوطين احلر« الذي 
سأضع عصارة جتربيت يف تصرفه، أما االدارة املباشرة للتيار فستظل 
حتت قيادة جربان ألنه »مكّفي ومويف«، من دون أن مينع ذلك انين 
مستعد إلعطاء اي نصيحة او مشورة اذا ُطلبت مين، وسأبقى على 
متاس مع القضايا الوطنية، وبييت يف الرابية سيكون مفتوحا للجميع، 

أمله  سأخّيب  بعبدا،  قصر  مغادرتي  عقب  سأنتهي  انين  يظن  ومن 
كما خاب حني خرجُت من بعبدا عام 1990 وظّنوا آنذاك انهم ختلصوا 
مين، ليتبنّي هلم بعد حني انين خرجت من القصر ألعود اىل اجلغرافيا 

والتاريخ«.
هوكشتاين

على صعيد آخر، أفادت مصادر لقناة الLBCI، بأن »الوسيط األمريكي  
آموس هوكشتاين  آت من باريس وقد يعرج على  إسرائيل  قبل ان 
يصل اىل  لبنان  السبت )اليوم(، وباب اإلقرتاحات سيبقى مفتوحا مع 
تأكيد لبنان على موقفه من احلصول على اخلط 23 مع كامل حقل قانا، 

وأن اي تأجيل جيب أن يؤجل استخراج إسرائيل للغاز و النفط «.
ولفتت املصادر اىل أنه »ال حل بالبلوك 9 قبل توقيع إتفاق  الرتسيم 

، وهوكشتاين توصل اىل اتفاق سيصاغ الحقا يليب املطالب اللبنانية، 
واألساس باإلتفاق هو الرتسيم وكل مشكلة تطرأ فيما بعد خبصوص  
التنقيب  واإلستخراج فسيتم اللجوء اىل األمم املتحدة «، معتربة أن ما 
حيصل هو »خطوة متقدمة وإجيابية واألمر يتطلب احلذر والروية لعدم 

الوقوع بالفشل«.

وفاة ملكة بريطانيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بريطانيا  عرش  ولي  ابنها  وصل  تدهور صحتها،  عن  اإلعالن  وبعد 
األمري تشارلز )73 عامًا( الذي أعلن ملكًا بعد إعالن الوفاة عماًل بتقاليد 
ملكية بريطانية عمرها قرون، برفقة ابنه األكرب وليام إىل باملورال، 
فيما كانت ترافقها بالفعل ابنتها األمرية آن. كما انضم إليهم كل 
من األمري هاري الذي كان من املقرر أن يأتي إىل اململكة املتحدة 
قريبًا للمشاركة يف حفل اخلميس املقبل قام بإلغائه اليوم، واألمريان 

أندرو وألربت.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية، أمس األول اخلميس، أن أبناء امللكة 

إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، والوضع الصحي هلا »خطري«.
وكان قصر باكنغهام يف بريطانيا، قد أعلن عن وضع امللكة إليزابيث 
حتت الرعاية الطبية، وفًقا إلرشادات األطباء بسبب حالتها الصحية، 

وفًقا ملا أعلنته شبكة سكاي نيوز اإلجنليزية يف خرب عاجل.
وقد سبق أن قالت صحيفة ديلي ميل الربيطانية: إن األمري تشارلز 
وصل إىل الكنيسة األحد يف باملورال بدون امللكة إليزابيث، حيث ال 

تزال يف املنزل وسط خماوف مستمرة على صحتها.
وذكرت الصحيفة يف تقرير هلا أن األمري تشارلز وصل إىل القداس 
التقليدي يف الكنيسة، األحد، يف باملورال بدون امللكة حيث بقيت 
يف املنزل، الذي كانت تقيم فيه باملرتفعات اإلسكتلندية يف إجازتها 
األسبوعية  اخلدمة  يف  املصلني  بني  تكن  ومل  يوليو،  منذ  الصيفية 
يف كراثي كريك، ومل ُتشاهد امللكة، اليت كانت حاضرة منتظمة يف 
الكنيسة الصغرية أثناء إقامتها يف القصر امللكي يف العام املاضي، 
الصيفي يف شهر  منتجعها  إىل  أن سافرت  منذ  العامة  األماكن  يف 

متوز.

أنطوني بلينكن يصل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ألوكرانيا والدول اجملاورة هلا يف مواجهة روسيا.
ومل يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية له إىل كييف منذ احلرب 

الروسية على أوكرانيا يف شباط.
وقالت مسؤولة بارزة ترافق بلينكن إن »الوزير أراد إجراء هذه الرحلة 

اآلن نظرا ألهمية املرحلة بالنسبة ألوكرانيا«.
وأشارت إىل اهلجوم املضاد ألوكرانيا بعد حنو سبعة أشهر على بدء 
استعادة  عن  األربعاء  زيلينسكي  فولودميري  الرئيس  وإعالن  احلرب 

كييف العديد من املواقع يف منطقة خاركيف.
»كل  أن  الكشف عن هويتها  األمنية طالبة عدم  وأضافت املسؤولة 
املساعدات األمنية تهدف إىل املساهمة يف ضمان جناح أوكرانيا يف 
»وإذا جنحوا، سيكون ذلك مهما جدا من  اهلجوم املضاد«. وتابعت 

حيث كيفية تطور احلرب«.
وكان وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت قد أشاد خالل اجتماع مع 
للقوات  الواضح«  »النجاح  ب  بأملانيا،  رامشتاين  قاعدة  يف  حلفاء 

األوكرانية يف ميدان املعارك.
كما وافقت الواليات املتحدة امس األول اخلميس على مساعدة جديدة 
والدول  أوكرانيا  اىل  وهبات  قروض  بشكل  دوالر  ملياري  بقيمة 
اجملاورة هلا لشراء معدات عسكرية أمريكية حبسب ما أعلنت وزارة 
تضمان  اللتان  وجورجيا  مولدافيا  الدول  تلك  بني  ومن  اخلارجية.. 
مناطق إنفصالية مدعومة من روسيا، إضافة إىل دول البلطيق إستونيا 
والتفيا وليتوانيا، والبوسنة حيث تصاعد التوتر مع قادة من صرب 

البوسنة مدعومني من روسيا.

أمري عبد اللهيان لنظريه ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

استخدام أدبيات مبهمة يف مسّودة النص النهائي لالتفاق.  
نظريه  مع  هاتفي  اتصاٍل  خالل  جاءت  اللهيان  عبد  أمري  تصرحيات 
الصيين وانغ ايي، وجرى خالل االتصال البحث وتبادل وجهات النظر 

حول القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية ومفاوضات رفع احلظر.
بدوره، قال وانغ ايي: »نرفض األحادية على الصعيد الدولي ونؤيد 

املطالب املنطقية اليت تطرحها إيران يف املفاوضات النووية«.
القومي  األمن  جملس  يف  االسرتاتيجية  االتصاالت  منسق  أّكد  وقد 
األمريكي، جون كريبي، أمس األول، أّن الواليات املتحدة يف اللحظة 
خبصوص  صفقة  حول  إيران  مع  االتفاق  من  قريبة  ليست  الراهنة 

برناجمها النووي.
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نــجوم

األحد يف رسالة صوتية  بريتين سبريز مساء  البوب  محلت جنمة 
طويلة عرب شبكات التواصل االجتماعي على الوصاية اليت ُفرضت 
بصورة  وتوالها  النفسية  مشاكلها  بسبب  عامًا   13 مدى  عليها 

أساسية والدها.
وكان جيمي سبريز، والد املغنية، املوجل الرئيسي بالوصاية اليت 
السلطات  من  بقرار  وألغيت   2008 عام  ابنته  على  فرضها  تقرر 

القضائية يف لوس أجنليس يف 12 نوفمرب 2021.
ومل تدِل النجمة البالغة حاليًا 40 عامًا سوى بتعليقات مقتضبة على 
هذه الوصاية منذ رفعها عنها، ووصفتها بأنها كانت »تعسفية«، 
ما جتلى خصوصا من خالل إعالنها أن والدها منعها من إزالة لولب 

ملنع احلمل رغم رغبتها يف إجناب املزيد من األطفال.
وتزوجت سبريز جمددًا بعد رفع الوصاية عنها، وأعلنت وزوجها سام 

أصغري )28 عامًا( يف الربيع أنها تعرضت إلجهاض تلقائي.
ويف رسالة صوتية مدتها 22 دقيقة ُنشرت على يوتيوب مساء 
األحد، وكانت جملة »فرايييت« أول وسيلة إعالم كشفت عنها، 
أسفت بريتين سبريز بصوت حزين وأحيانا أجش لكونها أمضت 
13 عامًا من حياتها حتت »سيطرة« والدها، مبوافقة والدتها »اليت 
ما  على  وأصدقائها،  ما حيصل و شقيقها  على  كانت شاهدة« 

قالت.
وقالت يف الشريط الصوتي »ما الذي فعلُته حبق اجلحيم ألستحق 
هذا«، متهمة أيضًا عائلتها واملقربني منها بقتلها »بكل ما للكلمة 

من معنى«.
األعوام  خالل  عاقبها  سبريز  جيمي  والدها  أن  الفنانة  واعتربت 
الثالثة عشر اليت دامت فيها وصايته عليها، مبنعها من »رؤية أي 

شخص أو قول أي شيء«.
وروت أنها كانت جُترب على العمل واجلوالت، وُمنعت من قيادة 

سيارتها اخلاصة، مؤكدة أن هاتفها كان خيضع للتنصت.
واضافت »لقد جعلوني أشعر بأنين ال شيء، وقبلت بذلك«.

وُطرحت اجلمعة أول أغنية جديدة منذ ست سنوات لربيتين سبريز 
يف  البوب  جنمة  فيها  تغين  كلوسر«،  مي  »هولد  عنوان  حتمل 

»دويتو« مع الفنان الربيطاني الكبري إلتون جون.
وكان األلبوم »غلوري« عام 2016 آخر إصدار لربيتين سبريز.

وكانت املغنية اليت حققت جنومية مع أغنيات ضاربة كثرية بينها 
»باييب وان مور تايم« مقّلة جدًا يف إطالالتها العلنية خالل مرحلة 
الوصاية، ومل تعِط أي مقابالت صحافية منذ سنوات، ونادرًا ما 

تظهر يف مناسبات عامة.
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بريتين سبريز تنشر رسالة صوتية 
حتمل فيها على وصاية عائلتها عليها 

 أمرت حمكمة تركية االثنني املاضي باالفراج عن مغنية مشهورة 
اىل حني حماكمتها بعد سجنها الربعة ايام لسخريتها من املدارس 

الدينية، كما اعلن حماميها.
غولشان  البوب  أغاني  جنمة  بوضع  اسطنبول  يف  حمكمة  وامرت 
بريقدار كوال أوغلو )46 عاما( املعروفة بامسها األول، يف االقامة 

اجلربية بانتظار حماكمتها. وقد تتعرض لعقوبة السجن لسنوات.
وصرح حماميها اميك امري للصحافيني »حنن مسرورون الطالق 
سراحها. بالرغم من أن التصرحيات اليت أدلت بها قد تكون مزعجة 
من الواضح أنها ال تشكل جرمية« معتربا ان وضعها يف االقامة 

اجلربية »مناف للقانون«.
وكان توقيفها قد اثار ردود فعل منددة يف تركيا.

قالت غولشان لشخص  نيسان/ابريل  وخالل حفلة موسيقية يف 
على خشبة املسرح يف إطار مزاح على ما يبدو، أن »احنراف« أحد 
افراد فرقتها املوسيقية يعود لرتبيته يف واحدة من مدارس إمام 

خطيب ما اثار ضحك اجلمهور.
واملدارس الدينية إمام خطيب اليت تعد األطفال ليصبحوا دعاة 
وينتقدها األتراك العلمانيون، ازدهرت منذ وصول حزب العدالة 
طيب  رجب  الرئيس  يتزعمه  الذي  احملافظ  االسالمي  والتنمية 

اردوغان اىل سدة احلكم يف 2002.
التعليقات على نطاق واسع على مواقع  وانتشر مقطع من هذه 
التواصل االجتماعي االسبوع املاضي ما أثار غضب كوادر احلزب 

احلاكم قبل اقل من عام على االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وهذه املغنية املعروفة مبالبسها اجلريئة ودعمها حلقوق املثليني، 
اتهمت ب«التحريض على الكراهية« بسبب تعليق أدلت به حول 

مدارس دينية.
األخرية ملضايقات من  األشهر  آخرون يف  أتراك  فنانون  تعرض 
احلزب احملافظ. ومل يتمكن البعض من الصعود على خشبة املسرح 

بسبب سلوك اعترب »غري الئق« أو ألنهم يغنون بلغة إقليمية.

وضع مغنية تركية مشهورة قيد اإلقامة 
اجلربية لسخريتها من املدارس الدينية

توفيت عن 32 عامًا يف نيويورك املمثلة وعارضة األزياء اجلنوب 
أفريقية تشارليب دين اليت جسدت إحدى شخصيات فيلم »تراينغل 
هذه  كان  مهرجان  يف  الذهبية  بالسعفة  الفائز  سادِنس«  أوف 
وسائل  نشرته  خربًا  أكدت  بامسها  ناطقة  أعلنت  ما  وفق  السنة، 

إعالم متخصصة.
وأكدت ناطقة باسم املمثلة يف رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل وكالة 
فرانس برس »األنباء اليت نشرها« موقع »تي.إم+زي« املتخصص 

يف شؤون املشاهري، واصفة خرب الوفاة بأنه »مروع« .
واشار هذا املوقع وآخر هو »ديدالين« إىل أن تشارليب دين توفيت 

»بصورة مفاجئة« االثنني يف أحد مستشفيات نيويورك.
ومل تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن اي مرض رمبا 

كانت تعانيه.
للمخرج  سادِنس«  أوف  »تراينغل  فيلم  دين يف  تشارليب  وأدت 
السويدي روبن أوستلوند دور يايا، وهي عارضة أزياء بارزة ومن 
التواصل االجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها  مشاهري شبكات 
املهنية، ُتدعى إىل رحلة حبرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعالقة 

عاطفية به، وهو أيضًا عارض أزياء.
وحصل روبن أوستلوند على السعفة الذهبية يف الدورة اخلامسة 
اجلائزة  وهي  أيار/مايو،  يف  السينمائي  كان  ملهرجان  والسبعني 
الثانية له يف املهرجان بعد فوزه بها عن »ذي سكوير« قبل مخس 
سنوات. وأفادت وسائل اإلعالم املتخصصة يف معلومات أوردتها 
عن تشارليب دين كريك بأنها ولدت يف 5 شباط/فرباير 1990 يف 
كيب تاون جبنوب إفريقيا، وبدأت عرض األزياء يف سن السادسة، 
ويف العشرين أطّلت عرب الشاشة الكبرية من خالل فيلمني جنوب 
، إىل   2013 عام   »2 »سباد  و   2010 عام  »سباد«  إفريقيني هما 
جانب جمموعة من املمثلني أبرزهم جون كليز. كذلك شاركت عام 
العام  ويف  سليب«،  2017 يف فيلم رعب أمريكي بعنوان »دونت 

التالي مّثلت يف »إنرتفيو ويذ غاد«.

 وفاة املمثلة وعارضة األزياء اجلنوب 
أفريقية تشارليب دين عن 32 عامًا

ملكة مجال مصر فرح كمال ختوض 
جتربة جديدة يف »بني السطور«

ختوض ملكة مجال مصر السابقة فرح كمال جتربة جديدة فى جمال 
التمثيل من خالل مسلسل »بني السطور« والذي يعد األول من 
نوعه فى الوطن العربي حيث تدور احللقات حول قصص حقيقة 

متنوعة فى ٥ دقائق وتعتمد على البطولة اجلماعية.
مسلسل »بني السطور« من كتابة وإخراج كريم امساعيل ويضم 
جمموعة خمتلفة من احللقات بني االكشن واالجتماعي والرعب ، 
ويشارك فى بطولته خنبة من الوجوه اجلديدة، هم أمحد حافظ، نور 
بدر، امين طعامه، أمحد احلناوي، نورا مهدي، امل زكريا وغريهم 
فيلم  بطولة  يف  ايضًا  شاركت  كمال  أن  يذكر  األمساء...  من 

»حببك« للنجم تامر حسين والذي يعرض حاليًا بدور العرض

 كندة علوش تعلن استقباهلا ملولودها الثاني

املصري  املمثل  وزوجها  علوش  كندة  السورية  املمثلة  استقبلت 
»كريم«، معلنة عن ذلك من خالل  الثاني  عمرو يوسف مولودهما 
صورة نشرتها عرب حسابها الرمسي على »االنستغرام«، و ظهرت 
فيها وهي حتمل مولودها الصغري، ويف التعليق شاركت مجهورها 
تفاصيل الوالدة الصعبة اليت عاشتهاظن حيث كتبت قائلة: » كريم 
وصل الدنيا قبل موعده بتالت شهور تقريبًا يف أول الشهر السابع 
وقعد يف احلضانة وقت طويل الن حجمه كان صغري وكان الزم 
نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتري.. كانت فرتة صعبة 
جدًا عليه وعلينا.. بس احلمدهلل عدت على خري وكريم شرف بيته من 
فرتة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه حمتاج متابعة ورعاية 

واهتمام الي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو اإلحساس«.
وأضافت:« احلمد هلل ألف مرة..اهلل حيفظ كريم واهلل خيليلكم والدكم 

وال يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها«.
الي كانو أكرت من أهل وساعدونا نعدي  وتابعت:« شكرًا لألطباء 
الفرتة الي فاتت بأمان وصحة شكرًا للصديق األخ الدكتور امساعيل 
ادريس  أمرية  الدكتورة  الرائعة  األطفال  لطبيبة  الفتوح شكرًا  أبو 
الدكتور  العائلة  لصديق  خاص  شكر  الشديد  واهتمامها  لرعايتها 

حممد عمر«.
جدير بالذكر أن الفنانني كندة علوش وعمرو يوسف لديهما أيضًا 

ابنة تدعى حياة.

نفى مغين فرقة »آركيد فاير« الكندية وين باتلر ما اتهمته به أربع 
 )Pitchfork( »شهادات من دون أمساء أوردها موقع »بيتشفورك
املوسيقي من أنه ارتكب اعتداءات جنسية وأقدم على سلوك »غري 

الئق« بني عامي 2015 و2020.
وأكد املغين أنه اقام عالقات جنسية مع النساء األربع اللواتي وجهن 

إليه هذه االتهامات، لكنه أكد أن هذه العالقات كانت برضاهّن.
وأضاف باتلر يف بيان أرسله إىل موقع »بيتشفورك« السبت »مل 

أملس يومًا امرأة رغمًا عنها«.
وإذ ذّكر باتلر بأنه عانى اكتئابا ومشاكل تتعلق بالكحول، أعرب عن 
»األسف لكل من جَرَحه« سلوكه، »مع أن كل هذه العالقات كانت 

بالرتاضي«.
أدلني  اللواتي  إحدى  »ليلي«، وهي  املوقع املتخصص عن  ونقل 
بشهاداتهّن، إنها كانت يف احلادية والعشرين عندما اعتدى املغين 

عليها جنسيًا عام 2015 وكان يومها يف الرابعة والثالثني.
وأشارت إىل أنه كرر فعلته مرة ثانية من دون رضاها يف شقتها.

وأفادت ثالث نساء كانت أعمارهن ترتاوح بني 18 و23 عامًا بني 
عامي 2016 و2020، أنهن تعرّضن من املغين لسلوك تفاعلي »غري 
الئق« يستند إىل »فارق السن وعالقات السلطة والسياق«. وكان 
تلك  يف  عامًا  و39   36 بني  ما  يبلغ  به  معجبات  كّن  الذي  النجم 

احلقبة.
وقالت إحداهن املدعوة »ستيال« اليت كانت يف الثامنة عشرة عام 
2016، إن املغين اتصل بها وأرسلت هلا رسائل نصية وصورًا ذات 

طابع جنسي مل تطلبها، حبسب املوقع.
باتلر املؤِسَسة املشاركة للفرقة رجيني شاسان يف  وقالت زوجة 
بيان أرسلته إىل املوقع أن املغين »ال ميكن أن يلمس امرأة من 

دون رضاها«.
وجاءت هذه املزاعم قبل أيام من بدء الفرقة الثالثاء جولتها اجلديدة 

يف دبلن بإيرلندا.
وعاودت فرقة »آركيد فاير« يف ايار/مايو من خالل ألبوم بعنوان 

»وي«.

مغين فرقة »آركيد فاير« الكندية وين 
باتلر ينفي اتهامات باعتداءات جنسية
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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

إذا كنت تهدف إىل اتباع نظام غذائي صحي، فأنت على األرجح 
تعلم أنه جيب عليك حماولة جعل الكثري من اخلضار والفواكه 
جزءا من قائمتك اليومية مع مراقبة كمية السكر والدهون وامللح 

اليت تتناوهلا بشكل منتظم .
إذا كنت حتصل على الكثري من الثالثة األخرية، فقد يؤدي ذلك 
إىل مشاكل صحية خطرية. هلذا السبب قد تكون مهتما مبعرفة 
أن حبثا جديدا أظهر أن اختيار بديل ملح منخفض الصوديوم هو 
عادة بسيطة يف األكل ميكن أن تقلل من خطر اإلصابة باملرض 

واملوت.
يف حتليل ُنشر مؤخرا يف جملة القلب، ألقى الباحثون نظرة على 
 Eat This, 21 جتربة مشلت ما جمموعه 31949 مشاركا، وفق موقع

Not That املتخصص يف الشؤون الصحية والغذائية.
مع االنتباه إىل كيفية تأثري بدائل امللح على الصحة، أظهرت 
النتائج أنه يف كل مرة تنخفض فيها كمية كلوريد الصوديوم 
يف بديل امللح بنسبة %10، كان هناك أيضا اخنفاض يف ضغط 

الدم االنقباضي وضغط الدم االنبساطي.
كما توفر بدائل امللح احلماية عندما يتعلق األمر بأمراض القلب 
وإمجالي  الدموية  واألوعية  القلب  ووفيات  الدموية  واألوعية 
خمتلف  من  املشاركني  عرب  متسقة  النتائج  كانت  الوفيات. 

األعمار واملواقع والتجارب. 
ملاذا البوتاسيوم مهم عندما يتعلق األمر ببدائل امللح ؟

أكثر أنواع بدائل امللح شيوعا هو كلوريد البوتاسيوم، والذي 
يوفر نكهة ماحلة مماثلة بدون الصوديوم.

على  البوتاسيوم  كلوريد  مثل  امللح  بديل  اختيار  يساعدك  ال 
تقليل الصوديوم فحسب، بل يساعدك أيضا على زيادة تناولك 

للبوتاسيوم.
ال  الناس  »معظم  إن  هرينانديز  جني  التغذية  خبرية  تقول 
البوتاسيوم يف نظامهم الغذائي،  حيصلون على ما يكفي من 

وهلذا السبب يعترب البوتاسيوم مصدر قلق للصحة العامة«.
وتشري هرينانديز إىل أن »متوسط   تناول البوتاسيوم للرجال ال 
يتجاوز 3016 ملليغرام يف اليوم. الكمية املوصى بها هي 3400 

ملليغرام يف اليوم«. 
البوتاسيوم لدى النساء 2320 ملليغرام  وأضافت »يبلغ معدل 
من  بها  املوصى  اليومية  الكمية  فإن  ذلك،  ومع  اليوم.  يف 

البوتاسيوم للنساء هي 2600 ملليغرام«.
وقالت: »استخدام بديل ملح حيتوي على البوتاسيوم هو طريقة 
النظام  البوتاسيوم يف  سهلة للغاية للحصول على املزيد من 

الغذائي دون إضافة املزيد من األطعمة«.
كيفية استخدام بدائل امللح لتقليل خماطر اإلصابة باألمراض 

واملوت؟
إن  هرينانديز  تقول  للملح،  بديل  باختيار  األمر  يتعلق  عندما 
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عادة بسيطة يف األكل ميكن أن تقلل من خطر 
اإلصابة باملرض واملوت

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء يف مركز 
أن املكسرات ال تصلح  التابع جلامعة موسكو،  الطبية  البحوث 

كوجبات خفيفة.
أن  إىل  »سبوتنيك«،  راديو  مع  مقابلة  األخصائية يف  وتشري 
خاطئ.  مثالية  خفيفة  وجبة  املكسرات هي  بأن  الشائع  الرأي 
النباتية  الزيوت  مثل  مغذية  مواد  على  حتتوي  املكسرات  ألن 
منها  قليلة  كمية  تناول  يكفي  ولكن  املعدنية.  والعناصر 

للحصول على ما حيتاجه اجلسم من هذه املواد.
وتقول، »للحصول على املواد املفيدة من املكسرات- العناصر 
املعدنية والزيوت النباتية وغريها، يكفي تناول بضع قطع منها 
فقط. فمثال من اجلوز تكفي حبتني، اجلوز الربازيلي تكفي حبة 

واحدة، اللوز والبندق والكاجو 6-7 قطع«.
لذلك  عالية،  وتضيف، حتتوي املكسرات على سعرات حرارية 
تناوهلا بكميات كبرية ميكن أن يسبب زيادة الوزن والسمنة.

ولكن الوجبة اخلفيفة جيب أن تكون متوازنة قدر اإلمكان.
وتقول، »جيب أن تكون الوجبة اخلفيفة كاملة ومتوازنة، حيث 
جيب أن حتتوي على الربوتينات وعناصر نباتية - خضروات أو 
فاكهة. وتناول املكسرات كوجبة خفيفة تكون غنية بالسعرات 
احلرارية، ألنه ليس هناك من يكتفي بتناول حبتني من اللوز 
أكواب.  أو  منها  حفنات  عن  يقل  ال  ما  يأكل  بل  اجلوز،  أو 
كما أن اجلسم ال ميتص من املكسرات سوى كمية ضئيلة من 

الربوتينات اليت حتتويها«.
ووفقا هلا، أفضل خيار للوجبات اخلفيفة هو الزبادي مع اخليار 
أو التفاح. والوجبة اخلفيفة يف النصف األول من النهار جيب 
أن حتتوي مادة بروتينية مع الفاكهة، ويف النصف الثاني مع 

اخلضروات.

تتفاوت طريقة أكله وحتضريه بني الناس ما قد يقلل االستفادة 
لتناول اخليار  5 أسباب  إليك  من كل فوائده اجلمة على الصحة. 

بقشوره.
ُيعد تناول اخليار من العادات اليومية ملاليني الناس حول العامل،  
وينصح بتناول اخليار بشكٍل يومي ملا له من فوائد توصف بالسحرية 
على صحة اإلنسان، اليت أصبحت مهددة بشكل أكرب يف العقود 
األخرية بسبب عادات األكل السيئة، وضغوطات احلياة املستمرة.

وتتفاوت طرق أكل اخليار بني الناس، إذ يفّضل البعض أن يقطعه 
على شكل قطع صغرية يف سلطة متنوعة، فيما يصنع البعض اآلخر 
من اخليار واملاء مشروبًا له فوائد صحية مّجة. بيد أن طريقة تناول 

اخليار مهمة جدًا من أجل االستفادة من كل منافعه.
ويف هذا الشأن، تشري جملة »فرويندين« األملانية أن هناك 5 أسباب 
تدفع الشخص لتناول اخليار بقشوره. أما عن أول هذه األسباب 
فهي أنه جيد لنقص الطاقة، حيث إن اخليار غين بالفيتامينات اليت 
اخليار  تناول  يفّضل  لذلك،  قشوره.  يف  أساسي  بشكل  تتواجد 

بقشوره بشكٍل يومي للحصول على دفعة من الطاقة.
القلب،  لصحة  جدًا  اجليدة  األطعمة  من  اخليار  تناول  يعترب  ثانيًا، 
إذ يقلل البوتاسيوم املوجود يف قشوره بشكٍل خاص من ارتفاع 

ضغط الدم.
ثالثًا، اخليار من األطعمة اجليدة ضد السموم، حيث تساعد قشور 
البكتني  على  اخليار  وحيتوي  اهلضمي.  اجلهاز  صحة  على  اخليار 
وهي ألياف قابلة للذوبان تتواجد يف قشور اخليار ومتّكن من طرد 

السموم من اجلسم.
يشار إىل أن دراسة سابقة صادرة عن كلية الطب جبامعة والية 
ألنه  أطباق  عدة  إىل  اخليار  بإضافة  أوصت  األمريكية  بنسلفانيا 
يساعد يف التخفيف من اإلمساك الحتوائه على ألياف مفيدة ونسبة 
كبرية من املاء، حسب ما ذكره موقع »إيت ديس«، الذي يعنى 

باألخبار الصحية.
لفرتة  شاب  مظهر  على  احلفاظ  يف  اخليار  تناول  يساعد  رابعًا، 
طويلة، حيث تعمل مضادات األكسدة الطبيعية املوجودة يف قشور 
اخليار على إبطاء عملية الشيخوخة جلسم اإلنسان، حسب ما أورد 

موقع جملة » فرويندين«.
وحيتوي اخليار على املاء بنسبة تصل إىل حنو 95 %، إذ أن تناول 
اخليار بشكل يومي يزود اجلسم مبا حيتاجه من سوائل، حسب موقع 

»إيت ديس«.
خامسًا، تشري جملة »فرويندين« أن قشور اخليار مهمة لصحة العيون، 

إذ حيتوي على البيتا كاروتني املفيدة جدا لصحة العيون.
ويف نفس السياق، هناك فوائد مّجة لتناول اخليار، فهو حيتوي 
على عناصر غذائية مهمة جدا جلسم اإلنسان، وحيتوي على مضادات 
األكسدة، ويساعد يف  إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر يف الدم 
وغريها من الفوائد املهمة، وفق ما أشار إليه موقع »هيلت الين« 

املهتم باألخبار الصحية.

هلذه األسباب... تناولوا اخليار 
بقشوره

املكسرات ال تصلح كوجبات 
خفيفة

»األنواع األكثر شيوعا هي إما البوتاسيوم أو الغلوتامات أحادية 
.»MSG( ( الصوديوم

قد  األشخاص  »بعض  أن  من  الرغم  على  أنه  أيضا  وتالحظ 
يعانون من آثار جانبية مع MSG، إال أنه من املعرتف به عموما 
ميسور  للملح  آخر  بديال  يكون  أن  وميكن  لالستهالك  آمن  أنه 

التكلفة.«
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The Prime Minister has 
doubled down on plans to 
keep a “highly discrimina-
tory” scheme put in place 
by the Morrison govern-
ment.
Anthony Albanese has 
sensationally declared it is 
not his “choice” whether to 
scrap a tax cut that would 
predominantly benefit the 
wealthiest Australians. 
The Prime Minister is un-
der pressure to dump the 
monster tax cuts which 
are set to cost $243 billion 
over the next decade. 
But speaking to the ABC 
on Monday, Mr Albanese 
hit back at the criticism 
that keeping the cuts was 
a “choice” made by his 
government. 
“No, no, no, no, no, that 
was made under the for-
mer government. We have 
made a choice about child-
care,” he said when asked 
about decisions made 
about the budget make up. 
“You’ve also made a 
choice to keep the previ-
ous government’s taxa-
tion policy,” host Patricia 

Karvelas quipped back.
The Prime Minister has 
long-argued the govern-
ment cannot “do every-
thing we would like to” 
in the upcoming October 
budget, insteading focus-
ing on its plan for greater 
childcare subsidies. 
The stage three cuts create 
a flat tax rate of 30 cents in 
the dollar for anyone earn-
ing between $40,000 and 
$200,000. The top 45 per 
cent rate will kick in from 
$200,000. 
Scrapping the changes 
could help the budget bot-
tom line but it would break 
an election promise. 
Labor originally opposed 
the cuts in the lead up 
to the 2019 election, but 
waved them through par-
liament after it was unable 
to secure amendments.
Men will overwhelmingly 
benefit from the cuts with 
the parliamentary budget 
office estimating they will 
take home nearly two-
thirds of the benefits. 
Critics of the tax cut say 
the money would be better 

Anthony Albanese in tense ex-
change over stage three tax cuts

spent funding initiatives 
such as increasing paid 
parental leave (PPL) to 26 
weeks. 
Mr Albanese said he would 
like to do more on PPL 
but given the state of the 
budget he can’t fund every 
good idea. 
“I said before the election 
campaign that we would 
like to do more on that, it 
was something that we 
would consider, and which 
we will,” he told the ABC. 
“We have a budget in Oc-
tober, and then we have 
another budget next May. 
We won’t be doing every-
thing that we would like to 
do in October.”
Sam Mostyn, chair of the 
Women’s Economic Equal-
ity Task Force, said the tax 
cuts were “highly discrimi-
natory”. 
“My suggestion is that we 
look at all these measures 
through that (gender) lens 
and probably get a restack-
ing of how the tax cuts can 
work so that women actu-
ally receive the benefit of 
the cuts,” she said. 
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The Reserve Bank has 
raised interest rates by 
0.5 of a percentage point, 
taking its cash rate target 
to 2.35 per cent.
Key points:
• The RBA has raised 
the cash rate by 0.5 of a 
percentage point for the 
fourth straight month
• The cash rate target of 
2.35 per cent is the high-
est since the beginning 
of 2015

• RBA governor Philip Lowe 
says the board “expects 
to increase interest rates 
further over the months 
ahead”
According to analysis by 
RateCity, the latest in-
crease will add a further 
$216 a month to a $750,000 
mortgage.
The total increase in 
monthly repayments on a 
$750,000 mortgage bal-
ance will be $922 since the 

RBA started lifting the cash 
rate from its record low of 
0.1 per cent in May.
Australia’s central bank 
has now raised interest 
rates for five months in a 
row in its most aggressive 
rate rises since 1994, when 
it lifted the cash rate from 
4.75 per cent to 7.5 per 
cent in just five months.
The cash rate of 2.35 per 
cent is also now at its high-
est level since the begin-

Reserve Bank raises interest rates again in most aggressive increases since 1994
ning of 2015.
RBA governor Philip 
Lowe’s post-meeting state-
ment again reiterates that 
the bank’s board is “com-
mitted to doing what is 
necessary” to bring infla-
tion back within the bank’s 
2-3 per cent target range 
“over time”.
“The board expects to in-
crease interest rates further 
over the months ahead, but 
it is not on a pre-set path.
“The size and timing of fu-
ture interest rate increases 
will be guided by the incom-
ing data and the board’s 
assessment of the outlook 
for inflation and the labour 
market.”
‘Narrow path clouded in 
uncertainty’
However, there are also 
some tentative indications 
the bank may start slowing 
the pace of rate rises from 
next month on.
For the first time, Mr Lowe 
acknowledged that most 
borrowers had yet to feel 
the full effects of the rate 
rises the RBA had already 
implemented.
He also noted the recent 
slump in consumer con-
fidence and house prices 
amid rising rates and a 
surging cost of living.
However, Mr Lowe also 
noted that many house-
holds had large financial 
buffers, while saying that 
most people were having 
little trouble finding work 
or picking up extra hours 
and many were getting 
large pay rises.
With Russia’s invasion of 
Ukraine and reduction in 
gas supplies to Europe, as 
well as China’s ongoing 
COVID-19 lockdowns, Mr 
Lowe acknowledged it was 
hard to know how far rates 
would have to rise to con-
tain inflation without tank-
ing the economy.
“The path to achieving 
this balance is a narrow 
one and clouded in uncer-
tainty, not least because of 
global developments,” he 
observed.
Some borrowers tighten 
belts

Danial Khan and his part-
ner bought their first home 
in Sydney’s outer-west in 
January 2021, when rates 
were at rock-bottom levels 
and the property market 
was strong.
Their mortgage repay-
ments have since gone up 
from just under 3 per cent 
to almost 5 per cent.
“The monthly repayments 
have been quite substan-
tial since the [rate] jump,” 
Mr Khan said.
“We’ve just done a whole 
revamp of our expenses, 
making sure we’re not 
spending on unnecessary 
things.”
That has meant ditching 
some streaming services 
and other subscriptions, 
but Mr Khan is now turning 
his mind to other ways the 
couple can save money.
“I understand that interest 
rates going up are because 
they want to manage the 
economy well, but increas-
ing them quite a lot might 
cause a lot of people to 
have major lifestyle chang-
es,” he said.
“The interest rates might 
increase to help the econo-
my, but I would ask at what 
cost?”
However, a survey of more 
than 2,600 people by finan-
cial comparison service 
Canstar found a significant 
split between those strug-
gling with rate rises and 
those unaffected.
While around a quarter of 
people said they might have 
to cut back their spending 
in order to cope with rising 
interest rates, 44 per cent 
said they would experience 
no change to their financial 
position.
A further 15 per cent said 
they would benefit from 
rising rates, either through 
increased returns on their 
savings, falling home 
prices or a combination of 
both.
ABS figures show only 37 
per cent of households 
have a mortgage, with 30 
per cent owning their home 
mortgage-free and the re-
mainder renting.

Amongst those who have 
a mortgage, RBA research 
ahead of its first rate rise 
showed that 40 per cent 
would have no increase in 
their minimum repayments 
with 2 percentage points of 
rate rises — although there 
have already been 2.25 
percentage points of rate 
hikes since then.
Will interest rate rises slow 
down now?
Space to play or pause, M 
to mute, left and right ar-
rows to seek, up and down 
arrows for volume.
UBS economist George 
Tharenou interpreted Mr 
Lowe’s statement as an 
indication that rate rises 
might slow from here.
“We still expect the RBA to 
slow down the pace of rate 
hikes to 25 basis points 
[0.25 of a percentage point] 
per meeting, and peak at 
2.85 per cent in November 
2022,” he said, but added 
that, “risks remain to the 
upside”.
However, there are still 
more economists suggest-
ing that this balance in-
volves a cash rate starting 
with “3” than those who ex-
pect official interest rates 
to peak below that level.
“I think it’s probably more 
likely to move towards 3 
[per cent],” EY Oceania’s 
chief economist Cherelle 
Murphy told The Business.
“Anything below that is 
probably still on the low 
side historically and, with 
an economy that’s still run-
ning fairly strongly, that 
may not be enough to take 
things down.”
Financial markets are split 
between a 0.25 or 0.5 per-
centage point increase 
next month.
But market pricing current-
ly suggests a peak cash 
rate of 3.8 per cent by mid-
2023, implying a further 
1.45 percentage points of 
rate rises between now and 
then.
The RBA governor will be 
giving more detail on his 
current thinking when he 
fronts a business econo-
mists lunch on Thursday.
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Australia news LIVE: Treasurer warns budget relief could worsen interest rates; Coalition criticises Labor’s childcare plan
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The usually softly spo-
ken independent senator 
David Pocock has been 
forced to withdraw an 
unparliamentary remark 
after describing elements 
of the climate change de-
bate as “bullshit”.
“It seems like a pretty sad 
day in Australia when in 
2022 we’re hearing ar-
guments about climate 
science after however 
long of the bullshit that 
Australians have had to,” 
Pocock said before being 
scolded for his language.
Liberal senator Claire 
Chandler told Pocock 
he’d have to find another 
term to use during the 
drawn-out and often heat-
ed debate over the gov-
ernment’s climate change 
bill, which is likely to be 
voted on this afternoon.
Financial misconduct 
compo scheme revived
Assistant Treasurer Ste-
phen Jones has intro-
duced a bill for a com-
pensation scheme of last 
resort to parliament. 
Such a bill was initially in-
troduced by the coalition 
government but it never 
went to a vote. The idea 
is to ensure victims of fi-
nancial misconduct can 
get compensation even if 
the offending financial in-
stitution has not paid up.
A compensation scheme 
of last resort scheme 
was recommended by the 
banking royal commis-
sion but was first floated 
in 2017 by the Ram-
say review of the finan-
cial system. That review 
found consumers who’d 
lost money through fi-
nancial misconduct were 
sometimes unable to get 
any money back because 
the financial institution in 
question had since gone 
bust.
The Labor government 
has stuck with a $150,000 
cap on how much victims 
can receive through the 
scheme and has also 
decided not to include 
managed investment 
schemes.
Jones said the $150,000 

cap “helps to maintain 
the ongoing financial sus-
tainability of the scheme 
at the same time as bal-
ancing the interests of 
consumers”.
When in opposition, La-
bor senators said the 
Coalition’s scheme was 
too narrow in scope and 
called for the inclusion 
of managed investment 
schemes.
If implemented, Labor’s 
scheme will be funded by 
a levy on the 10 largest fi-
nancial entities, including 
private health insurers 
and super funds.
Financial institutions can 
expect to be hit with the 
first levy in the 2024-25 
financial year if the bill is 
passed.
The compensation 
scheme of last resort bill 
is part of a larger package 
of draft laws to arise from 
the final recommenda-
tions of the banking royal 
commission.
NSW premier ramps up 
calls for local subma-
rine base
NSW Premier Dominic 
Perrottet has advanced 
his pitch for an east coast 
submarine base in New-
castle or Port Kembla, 
insisting a future facil-
ity would unlock the jobs 
and private investment 
essential to his “six cities 
vision” for NSW.
The premier says his 
government will make its 
formal submission for 
the project, to secure a 
$200 billion pipeline of 
Commonwealth defence 
investment, by the end of 
the year.
“This is important for the 
national government in 
terms of defence, but it’s 
important for state gov-
ernments as well in terms 
of driving investment,” he 
said.
“That investment means 
jobs, education and op-
portunity for our people.”
Newcastle and Port Kem-
bla were shortlisted earlier 
this year – alongside Bris-
bane – as the preferred 
sites for an east coast 

base to host the nuclear-
powered submarine fleet, 
marking a significant shift 
in Australia’s strategic 
posture.
“In my view it’s in the na-
tional interest to have this 
base here [in NSW],” Per-
rottet said.
The premier today toured 
the Rydalmere headquar-
ters of Thales Underwater 
Systems, a global export-
er of sonars and critical 
infrastructure, including 
for Australia’s defence 
forces.
He said the facility dem-
onstrated the future in-
dustries that will be key to 
NSW, launching a discus-
sion paper for the govern-
ment’s “six cities vision”.
The plan calls for Syd-
ney to reinvent itself as 
a region of six cities con-
necting Newcastle, the 
Central Coast and the Il-
lawarra with the “eastern 
harbour”, “central river” 
and “western parklands”.
Push to reinstate contro-
versial building code fails
An opposition push to 
overturn the govern-
ment’s controversial de-
cision to clip the federal 
building watchdog of its 
claws was defeated in the 
Senate on Wednesday 
night.
That was to be expected, 
as the Coalition doesn’t 
have the numbers in the 
upper house to reverse 
Labor’s removal of the 
building code. (You might 
recall that the govern-
ment has said the code 
contained ridiculous rules 
that prevent unions from 
coming to worthy agree-
ments with employers on 
building sites.)
However, the record of 
who voted which way is 
revealing. The govern-
ment intends to abolish 
the Australian Building 
and Construction Com-
mission after defunding 
it in the October budget, 
as it believes the agency 
is a discredited, union-
hunting body doing the 
Coalition’s bidding.
The Greens are also for 

the abolition of the ABCC. 
However, to get it over 
the line, the government 
needs one extra vote from 
the crossbench. Last 
night’s vote on the build-
ing code, an important 
tool used by the ABCC, 
provided an insight as to 
how that may occur in the 
future.
Independent senator Da-
vid Pocock, who has pre-
viously told The Sydney 
Morning Herald and The 
Age of his concerns about 
abolishing the ABCC, 
mainly due to the welfare 
of the workforce, voted 
against the Coalition’s 
disallowance motion.
Tasmanian senator Jac-
qui Lambie, who has until 
recently been tight-lipped 
about the government’s 
intention to disband the 
watchdog, voted with the 
Coalition. So, too, did her 
Senate teammate Tammy 
Tyrrell and new Victo-
rian senator Ralph Babet 
(from the United Australia 
Party).
Qld reports 1564 new 
COVID cases, 11 deaths
Queensland’s official cor-
onavirus numbers have 
just been published. 
The state has report-
ed 1564 new cases of 
COVID-19 and 11 addi-
tional deaths. 
There are 225 people in 
Queensland hospitals 
with the virus. Of those, 
three are in ICU. 
Airport ground crews 
abandon strikes following 
pay agreement
Ground handling workers 
at Emirates-owned com-
pany Dnata have called 
off a protected strike ac-
tion that would have dis-
rupted three major air-
ports after securing a pay 
increase and overtime en-
titlements.
After more than two years 
of negotiation, Dnata 
agreed to deliver a 17 per 
cent pay increase to all 
employees over a four-
year period, protect over-
time entitlements as well 
as increase opportunities 
for part-time employees to 

convert to full-time roles 
and casuals to permanent 
positions.
Dnata services 30 airlines, 
including Etihad and Qan-
tas, at six airports with a 
workforce of 17,000.
Next week’s strike action 
would have caused sig-
nificant disruption to in-
ternational flights to and 
from Sydney, Brisbane 
and Adelaide airport.
The company will backpay 
employees with an imme-
diate increase of 12.6 per 
cent with a further 4.6 per 
cent in 2023.
Ground handlers at Men-
zies, another company 
contracted to a number 
of airlines including both 
Virgin Australia and Qan-
tas, are also expected to 
come to an agreement 
with Kuwait-based owner 
Agility later today.
Chalmers denies ‘soften-
ing up’ Australians for 
tough budget
Taking the short straw 
with gusto this morn-
ing after the parliamen-
tary ball is Treasurer Jim 
Chalmers, who has been 
chalking up radio and tele-
vision appearances with 
some sober news about 
the economy and October 
budget.
Speaking to 3AW radio 
host Neil Mitchell ear-
lier, the treasurer said he 
wasn’t softening up the 
Australian public for a 
tough budget by repeat-
edly citing poor economic 
conditions.
Chalmers has said the 
government aims to pro-
vide cost-of-living relief 
via reducing medicine, 
childcare, TAFE and elec-
tric vehicle costs while 
also boosting wages.
Here’s the relevant ex-
change. It’s been edited 
for length and clarity: 
Mitchell: Are you soften-
ing us up?
Chalmers: I don’t see it 
that way. But what I’ve 
tried to do ... and what I’ve 
decided to do, frankly, 
since I got this job, is to 
try and always err on the 
side of frankness and 

bluntness and candour. I 
think if people don’t want 
to take my word for it in 
some of these areas, then 
just look at the facts. I 
mean, the fact is that the 
budget’s got a trillion dol-
lars in debt – no hiding 
that. We’ve got high infla-
tion – not hiding that. Real 
wages are falling. This is 
the reality.
Mitchell: But is the pain 
coming from the govern-
ment as well?
Chalmers: No, I don’t be-
lieve so. I think the gov-
ernment is doing what it 
responsibly can to ease 
some of these pressures, 
but also equally being 
realistic about our ca-
pacity to kind of flick a 
switch and make all of 
these problems go away. 
Some of these challenges 
have been building for a 
long time, not just during 
COVID, but well before 
that as well. Issues in the 
budget, the issues with 
wages, the issues with 
business investment and 
productivity. A lot of these 
issues have been around 
for the best part of a de-
cade. You can’t turn them 
around in three months.
Albanese, Abbott, Turn-
bull, Howard to attend 
Shinzo Abe’s state funeral 
in Japan
In case you missed it, 
Prime Minister Anthony 
Albanese will travel to 
Japan towards the end of 
the month to attend the 
state funeral of former 
Japanese prime minister 
Shinzo Abe.
He will be joined by former 
Liberal PMs Tony Abbott, 
John Howard and Malcolm 
Turnbull – who all worked 
with Abe diplomatically 
during his leadership – as 
part of the official delega-
tion.
Abe, a towering figure in 
Japanese and global poli-
tics, was fatally shot by a 
man wielding a homemade 
gun while campaigning in 
Nara, near Kyoto, on July 
8. The funeral will be at-
tended by a cast of current 
and former world leaders.
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RBA hikes interest rates 
by 50 basis points, 
bringing cash rate to 
2.35%
Even more cash pain is 
headed for Australians’ 
wallets after the cen-
tral bank hiked interest 
rates for the fifth month 
in a row.
Aussie homeowners 
have been slugged with 
a fifth interest rate rise 
in a row, which could 
cost households an ex-
tra $1000 a month.
The Reserve Bank 
(RBA) met on Tuesday 
afternoon for its Sep-
tember meeting where 
the board raised the 
cash rate by another 50 
basis points. 
That takes the cash rate 
from 1.85 per cent to 
2.35 per cent.
Now, the average re-
payment on a $800,000 
mortgage is set soar to 
more than $4300 per 
month, an increase of 
$1000 from April, when 
the cash rate was at a 
record low of 0.1 per 
cent.
For the past four con-
secutive months, Aus-
tralia’s central bank has 
increased the interest 
rate and three of those 
hikes, in June, July and 
August, have been by 
a whopping 50 basis 
points. 
And with the RBA pass-
ing another 0.5 per cent 
increase for September 
on Tuesday, Australia is 
now caught in the throes 
of its most rapid tighten-
ing cycle for more than 
two decades. 
Shane Oliver, chief 
economist at AMP, told 
news.com.au: “They’ve 
done five hikes in a row, 
four consecutive 0.5 per 
cent increases, it’s the 
fastest tightening cycle 
since 1994.”
On top of that, Austra-
lia’s 2.35 per cent cash 
rate is the highest level 
it’s been since 2014. 
Mr Oliver has predicted 

that the cash rate will 
peak at 2.6 per cent by 
the end of the year.
By next year, he thinks 
there will be several rate 
cuts after inflation is 
brought under control. 
However, he warned 
that others believe the 
peak will hit 3.6 per cent 
in late 2023. 
Interest rates in Austra-
lia reached an all time 
high of 17.5 per cent 
in January 1990. Since 
then, they have aver-
aged 3.93 per cent.
Before this year, the last 
time the RBA hiked up 
rates was in 2010. It has 
only been going down 
ever since.
PropTrack senior econ-
omist Eleanor Creagh 
said there were already 
signs of the interest 
rates impacting Aus-
tralia’s property market 
and that Tuesday’s an-
nouncement will just re-
inforce those changes.
“The fastest rise to the 
cash rate since 1994 
has seen home prices 
falling across the coun-
try, with prices nation-
ally now sitting 2.7 per 
cent below their March 
peak,” she said.
The housing markets in 
Sydney and Melbourne 
are suffering. In fact, 
Sydney’s property pric-
es are now sitting lower 
than they were in Au-
gust last year. 
“Today’s rate hike will 
further increase bor-
rowing costs and re-
duce maximum borrow-
ing capacities, pushing 
property prices further 
down,” Ms Creagh con-
tinued.
“The level of interest 
rates will be a key factor 
of housing market con-
ditions and the pace and 
depth of home price falls 
in the period ahead.”
Earlier, a leading econo-
mist has issued a grim 
warning that the RBA is 
“flying blind” and that 
rapid rate increases 

might not be the best 
long term strategy. 
A leading economist at 
one of Australia’s big-
gest banks has issued 
a grim warning that the 
RBA is “flying blind” 
amid rising interest 
rates.
Aussie homeowners are 
set to be slugged by the 
fifth interest rate rise in 
a row, which could cost 
households an extra 
$1000 a month.
The Reserve Bank (RBA) 
is set to meet this after-
noon for its September 
rates decision, with the 
Board widely expected 
to hike interest rates by 
another 50 basis points. 
That would take the offi-
cial cash rate from 1.85 
per cent to 2.35 per cent 
– which would see the 
average repayment on a 
$800,000 mortgage soar 
to more than $4300 per 
month, an increase of 
$1000 from April, when 
the cash rate was just 
0.1 per cent.
For the past four con-
secutive months, Aus-
tralia’s central bank has 
increased the interest 
rate after a record low 
throughout the Covid 
pandemic. 
Four of those hikes, in 
June, July and August, 
have been by a whop-
ping 50 basis points. 
If the RBA passes an-
other 0.5 per cent in-
crease for September 
— as most economists 
forecast — then that 
means Australia will be 
caught in the throes of 
its most rapid tightening 

cycle for more than two 
decades. 
Now a leading econo-
mist has issued a grim 
warning that the RBA is 
“flying blind” and that 
rapid rate increases 
might not be the best 
long term strategy. 
The Commonwealth 
Bank’s Head of Econom-
ics Gareth Aird warned 
that economic data had 
not yet caught up to rate 
hikes and that it could 
push Australians be-
yond their limits. 
“The rapid pace at which 
the RBA has tightened 
policy, overlaid with a 
full appreciation of the 
lags between rate hikes 
and the cash flow impact 
on a home borrower, 
means there‘s a degree 
to which the RBA board 
is flying blind,” he told 
the ABC.
“It has simply been too 
early for the spending 
data to pick up the im-
pact of the already de-
livered rate hikes.”
The RBA lowered the 
cash rate to 0.1 per cent 
at the end of 2020 amid 
the Covid-19 pandemic 
– the lowest it had ever 
been – and through-
out the pandemic said 
they didn’t plan on rais-
ing the cash rates until 
2024.
However, with inflation 
and cost of living on the 
rise, they hit mortgage 
holders with several 
rate rises. Australia’s 
cash rate currently sits 
at 1.85 per cent, up con-
siderably 
Ahead of the Tuesday 
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Commonwealth Bank Head of Australian Economics Gareth Aird.

RBA hikes interest rates by 50 basis points, bringing cash rate to 2.35%

Philip Lowe, Governor of the Reserve Bank of Australia, initially said 
rates wouldn’t rise until 2024. Picture: Arsineh Houspian

afternoon announce-
ment, AMP’s chief 
economist Shane Oliver 
told news.com.au that a 
50 basis point increase 
is “the most likely sce-
nario”. 
“They’ve done five 
hikes in a row, four con-
secutive 0.5 per cent in-
creases, it’s the fastest 
tightening cycle since 
1994,” he said. 
Mr Oliver said that al-
though 0.5 per cent was 
probably going to hap-
pen on Tuesday, some 
more conservative esti-
mates put that figure a 
little lower which would 
provide welcome relief 
for millions of Austra-
lians. 
“It’s possible they could 
slow down the pace, do 
a 0.25 or 0.4 per cent 
rise,” he said. 
“0.4 per cent could take 
the cash rate back to a 
more normal.”
However, he added: 
“The more likely sce-
nario is they stick to the 
0.5 per cent (rise). 

“The inflation numbers 
are still up.”
Australians with a 
$500,000 mortgage are 
paying on average an 
extra $475 per month 
compared to when in-
terest rates were at their 
record lows. 
It comes as Australia’s 
cost of living crisis is 
worsening, making bor-
rowers even more cash-
strapped than usual.
In the last quarter, trans-
port costs rose 13.1 per 
cent as the price of fuel 

rose to record levels for 
the fourth quarter in a 
row.
Meanwhile, grocery 
shopping is also caus-
ing hip pocket pain, with 
Australians outraged to 
find lettuce heads sell-
ing for $10 a pop and 
capsicums marked at 
$15 for a kilo.
Mr Oliver said despite 
the cost of living cri-
sis, economic data had 
not yet weakened, leav-
ing the RBA with little 
choice but to keep try-
ing to curb inflation with 
interest rate hikes. 
“Economic data on 
retail and jobs has re-
mained pretty strong,” 
he said. 
He also pointed out 
there was usually a lag 
of several months for 
the economic data to re-
flect with interest rates. 
Mr Oliver has predicted 
that the cash rate will 
peak at 2.6 per cent by 
the end of the year.
By next year, he thinks 
there will be several 
rate cuts after inflation 
is brought under con-
trol. 
However, he warned 
that others believe the 
peak will hit 3.6 per cent 
in late 2023. 
Interest rates in Austra-
lia reached an all time 
high of 17.5 per cent 
in January 1990. Since 
then, they have aver-
aged 3.93 per cent.
Before this year, the 
last time the RBA hiked 
up rates was in 2010. 
It has only been going 
down ever since.
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