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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

بري يرفع جلسة مناقشة املوازنة العامة  الصباحية اىل اخلامسة مساء.. املتحدثون انتقدوها ولكن »السيئ أفضل من األسوأ«

كنعان يفند املوازنة: تفتقد للرؤية االقتصادية واالجتماعية ووارداتها املقّدرة غري واقعية
النواب  رفع رئيس جملس 
جلسة  بري  نبيه  االستاذ 
قانون  مشروع  مناقشة 
اىل   2022 العام  موازنة 
أمس  مساء  من  اخلامسة 
على  تعاقب  بعدما  األول، 
انتقدوا  نائبا   16 الكالم 
فيما  املوازنة،  بنود 
املال  جلنة  رئيس  اعترب 
كنعان  ابراهيم  واملوازنة 
هي  املوازنة  هذه  ان 
افضل  والسيئ  السيئ 
من األسوأ.  وأعلن النواب 
جورج عدوان، اسامة سعد، 
اديب عبد املسيح، ومجيل 
يعقوبيان  وبوال  السيد، 

رفضهم هلذه املوازنة.
قد  اجللسة  وكانت 
الساعة  عند  افتتحت، 
العاشرة والنصف من قبل 
برئاسة  األول،  أمس  ظهر 
وحضور  بري  الرئيس 
جنيب  احلكومة  رئيس 
والنواب  والوزراء  ميقاتي 

.
بعد الوقوف دقيقة صمت 
رئيس  نائب  روح  عن 

جملس النواب السابق فريد 
مكاري، تليت مواد النظام 
املوازنة،  بشأن  الداخلي 
املال  جلنة  رئيس  تال  ثم 
ابراهيم  النائب  واملوازنة 
املال  جلنة  تقرير  كنعان 
)التفاصيل  واملوازنة. 
على  للجلسة  الكاملة 

الصفحتني 2 و 3(
كنعان

فقد أكد رئيس جلنة املال 
ابراهيم  النائب  واملوازنة 
تقرير  تالوته  خالل  كنعان 
جلسة  بداية  يف  اللجنة 
مشروع  واقرار  مناقشة 
أن   2022 العام  موازنة 
االقتصادية  »الرؤية 
عن  تغيب  واالجتماعية 
ارتفاع  ضوء  يف  املوازنة 
واخنفاض  البطالة،  معدل 
نسبة  وتدني  النمو،  نسبة 
املخصصة  االعتمادات 
االستثمارية،  للنفقات 
السيما يف ضوء إرجاء مثانية 
عشر قانون برنامج كليًا مبا 
 /1.806/ من  أكثر  يعادل 

مليار لرية لبنانية«.

»املوازنة  أن  اىل  ولفت  
الشمول  إىل  تفتقر 
املكرس دستوريًا وقانونيًا 
يف  أدخلت  القروض  فال 
نفقات  وال  املوازنة، 
واملؤسسات  اهليئات 
تعمل  اليت  واجملالس 
لصاحل الدولة أدخلت أيضًا 
يف  ورودها  اقتصر  إذ 
مشروع املوازنة على شكل 
مساهمة أدرجت يف فصل 

ألف و16 ألف و20 ألف لن 
تؤمن الواردات املطلوبة ما 
التوازن ألن  املوازنة  يفقد 
حتى  تكفي  ال  الواردات 
واألجور  الرواتب  لتغطية 
املخصصة  واملساهمات 
واملنافع  واألجور  للرواتب 
االجتماعية وخدمة الدين«.

املال  جلنة  »أجرت  وقال 
املشروع  على  تعديالت 
من  مادة    /78/ تناولت 
فألغت  مادة   /147/ أصل 
وعدلت/37/  مادة،   /27/
مادة، وعلقت البت بـ /14/ 
املادتان  فيها  مبا  مادة، 
املتعلقتان بنفقات املوازنة 
الرتباطهما  ووارداتها، 
مل  الذي  الصرف  بسعر 
تتوصل احلكومة إىل نتيجة 
اللجنة  وتركت  بشأنه، 
اهليئة  إىل  به  البت  أمر 

العامة«.
»احلكومة  أن  اىل  ولفت 
طلب  على  بناًء  أجرت، 
على  ختفيضًا  اللجنة، 
واإليرادات  النفقات 
فأصبحت النفقات 37.834 

بتخفيض  أي  لرية،  مليار 
لرية،  مليار   9.49 مبلغ 
اإليرادات  وأصبحت 
24.312 مليار لرية يف حال 
اعتماد سعر صرف يبلغ 12 
ألف لرية، و 25.085 مليار 
اعتماد سعر  حال  لرية يف 
صرف يبلغ 14 ألف لرية«.
»جلنة  أن  كنعان  واعترب 
وانطالقًا  واملوازنة،  املال 
بني  ما  االختيار  مبدأ  من 
قد  واألسوأ،  السيء 
إىل  الواقع  نقل  قررت 
عدم  أي  العامة،  اهليئة 
املوازنة  مبشروع  البت 
والواردات  النفقات  جلهة 
مشروع  مواد  وبعض 
القانون ورفعه إىل اهليئة، 
رفع  عدم  أي  األسوأ،  ألن 
املشروع إىل اهليئة وإتاحة 
القرار  الختاذ  هلا  اجملال 
سيؤدي  كان  املناسب، 
على  اإلنفاق  استمرار  إىل 
االثنيت  القاعدة  أساس 

عشرية«.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقاتي

الروسي،  الرئيس  أعلن 
فالدميري بوتني، أمس األول 
اخلميس، إّن موسكو وبكني 
عالقات  تعزيز  ستواصالن 
االسرتاتيجية  الشراكة 
والشاملة بينهما، مؤكدًا أّن 
»حماوالت بناء عامل أحادي 
شكاًل  اكتسبت  القطب 
قبيحًا يف اآلونة األخرية«.

وأضاف بوتني، خالل لقائه 
جني  شي  الصيين،  نظريه 
بينغ، يف قمة »شنغهاي« 
أوزبكستان،  يف  املنعقدة 
والصني  »روسيا  أّن 
نظام  تشكيل  تؤيدان 
القانون  على  قائم  عاملي 
الدولي، وليس على بعض 
مؤكدًا  املختَلقة«،  القواعد 
اخلارجية  »السياسة  أّن 
للبلدين تؤدي دورًا رئيسًا 
االستقرار،  ضمان  يف 

عامليًا وإقليميًا«.  

يف  احلرب  وبشأن 
أّن  بوتني  أوكرانيا،بنّي 
موقف  عاليًا  ُتَثّمن  روسيا 
جتاه  املتوازن  الصني 

رئيسا الصني وروسيا يؤكدان، خالل لقائهما يف قمة 
شنغهاي، مواجهة األحادية وتعميق التعاون االسرتاتيجي
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األزمة األوكرانية، وتفهمها 
الصدد،  هذا  يف  املخاوف 
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مستقل«.
أن  يكفي  ال   « أنه  وأعترب 
املقرتحة  النصوص  تؤّمن 
املالي  املورد  املوازنة  يف 
بل أن تنسجم مع األهداف 
االقتصادية  األخرى 
وحتقق  واالجتماعية  منها 
توزيع  وإعادة  العدالة 
على  وتشجع  الثروة، 
وتؤمن  الضرييب،  االلتزام 
تدفق  ووترية  استمرارية 

اإليرادات إىل اخلزينة«.
»إرجاء  أن  اىل  وأشار  
لقوانني  الدفع  اعتمادات 
توقف  اىل  يؤدي  الربامج 
عن تنفيذ املشروع، وإرجاء 
أن  وإما  منه  االستفادة 
تنفيذ  يف  يستمر  املتعهد 
له  فترتتب  املشروع، 
مع  ومنازعات  مستحقات 
املتعهد  أن  وإما  الدولة 

يتوقف عن تنفيذ املشروع 
حبجة عدم توفر االعتمادات 
ما يؤدي إىل مطالبته ببدل 

عطل وضرر«.
»الواردات  أن  اىل  ولفت 
 39 من  بأكثر  املقدرة 
لبنانية  لرية  مليار  ألف 
ضوء  يف  واقعية  غري 
اليت  االنكماش  حالة 
اللبناني  االقتصاد  يعاني 
سنوات،  عدة  منذ  منها 
جراء  من  تفاقمت  واليت 
من  عشر  السابع  أحداث 
األول 2019  شهر تشرين 
وانفجار  كورونا  وجائحة 
واالخنفاض  بريوت،  مرفأ 
صرف  سعر  يف  اهلائل 

العملة الوطنية«.
أضاف »إن السيناريوهات 
املال  وزارة  من  املعدة 
ألسعار الصرف ما بني 12 

أمس  البنتاعون،  أعلن 
أّن  اخلميس،  األول 
واشنطن وقعت عقدًا بقيمة 
311 مليون دوالر لشركيت 

و«لوكهيد  »رايثيون« 
مارتن« األمريكيتني، إلنتاج 
منظومة   1800 من  أكثر 

البنتاغون يعلن تزويد كييف بـ1800 
منظومة »جافلني« املضادة للدبابات
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ميقاتي من بعبدا:املرة اجلايي رح نام هون حتى تشكيل احلكومة.. غانتس: اذا هاجم حزب اهلل منصة كاريش فالثمن سيكون لبنان
فريق من صندوق النقد الدولي يزور لبنان األسبوع املقبل ملناقشة أسباب التأخري يف تنفيذ اإلصالحات

عّقب قياديون فلسطينيون 
محاس  حركة  بيان  على 
األول  أمس  الصادر، 
عودة  بشأن  اخلميس، 

سوريا،  مع  العالقة 
هلا  خطوة  أنها  ويعتربون 
األمة  على  إجيابي  تأثري 

قيادات فلسطينية: تفاهم دمشق مع كل 
قوى املقاومة ضروري وقرار محاس إجيابي
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أعلنت بعثة روسيا الدائمة 
لدى املنظمات الدولية يف 
فيينا، أمس األول اخلميس، 
اختذه  الذي  القرار  أّن 

الوكالة  حمافظي  جملس 
الذرية، ال  للطاقة  الدولية 
القصف  عن  شيئًا  يذكر 

روسيا: قرار »الطاقة الذرية« ال يذكر 
تعّرض حمطة زاباروجيا للقصف األوكراني
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لـبنانيات

 2022 أيــلول   17 Saturday 17 September 2022الـسبت 

النواب  جملس  رئيس  رفع   
االستاذ نبيه بري جلسة مناقشة 
العام  موازنة  قانون  مشروع 
مساء  من  اخلامسة  اىل   2022
أمس األول، بعدما تعاقب على 
بنود  انتقدوا  نائبا   16 الكالم 
املوازنة، فيما اعترب رئيس جلنة 
كنعان  ابراهيم  واملوازنة  املال 
السيئ  هي  املوازنة  هذه  ان 
األسوأ.   من  افضل  والسيئ 
عدوان،  جورج  النواب  وأعلن 
اسامة سعد، اديب عبد املسيح، 
يعقوبيان  وبوال  السيد،  ومجيل 

رفضهم هلذه املوازنة.
وكانت اجللسة قد افتتحت، عند 
من  والنصف  العاشرة  الساعة 
برئاسة  األول،  أمس  ظهر  قبل 
رئيس  وحضور  بري  الرئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي والوزراء 

والنواب .
عن  دقيقة صمت  الوقوف  بعد 
روح نائب رئيس جملس النواب 
السابق فريد مكاري، تليت مواد 
النظام الداخلي بشأن املوازنة، 
املال  جلنة  رئيس  تال  ثم 
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان 

تقرير جلنة املال واملوازنة.
بو صعب

جملس  رئيس  نائب  وحتدث 
النواب الياس بو صعب، مشريا  
صعب«.  وضعنا  »ان  اىل 
ورأى ان »املماطلة اليت حتصل 
مسبوقة«،  غري  االزمة  مبعاجلة 
اجمللس  يف  »حنن  وقال: 
فمن  مسؤولية،  لدينا  النيابي 
املسؤول عن الدين العام.  منذ 
ان بدأت العمل يف الشأن العام 
رؤية  بدون  موازنة  عن  أمسع 
على  مبنية  موازنة  اقتصادية، 
للحكومة  وقرارات  االستدانة، 
هناك  خزينة.  سندات  الصدار 
دون  حسيب  وهناك  معرقل 
على  مبنية  اقتصادية  رؤية 
يعلم  احد  وال  العام،  الدين 
القرارات،  مسؤولية  يتحمل  من 
موازنة  الدين«،  عالء  »فانوس 
دون مفعول رجعي ودون قطع 
عن  خارجة  والدولة  احلساب 

الدستور« .
رعد

الوفاء  كتلة  رئيس  حتدث  ثم 
رعد،  حممد  النائب  للمقاومة 
العدو  »ان  اىل  مشريا  
الصهيوني الذي يعمل لالذعان 
يشكل  املقدسات  وانتهاك 
يف  واالستقرار  لالمن  تهديدا 
منا  »املطلوب  وقال:  لبنان«. 
ان نصمد يف وجه هذه العدوانية 
كل  سحق  يف  املتغطرسة 
جرعة  يتطلب  ،وذلك  الشعوب 
ادارة  يف  املعنيني  من  مرونة 
شؤون البالد، كما  ان التصدي 
مبعاناة  عاليا  حتسسا  يتطلب 
قدراتهم  ومنسوب  املواطنني 
باستقرارهم.   العبث  حتمل  على 
انطالقا من هذه الرؤية نتعامل 
مع مشروع املوازنة الذي يعكس 
تقرير  وهو حبسب  البالد،  حال 
جلنة املال مشروع سيء كبديل 
وال  للحكومة  ليس  االسوأ.  عن 
ان  ماليتها  لوزير  وال  لرئيسها 
هذا،  املوازنة  مبشروع  يتباهوا 
يف  حصل  ما  حصرا  وحنملهم 
حكومات  به  وتسببت  بالدنا 

بري رفع جلسة مناقشة املوازنة العامة الصباحية اىل اخلامسة مساء

املتحدثون انتقدوها وكنعان اكد انها السيئ والسيئ افضل من االسوأ
سابقة«.

املوازنة  »مناقشة  اضاف: 
محاية  وجوب  امام  تضعنا 
 ، حقهم  وتثبيت  املودعني 
بهذا  قانونا  كتلتنا  واقرتحت 
الصدد، كما تضعنا املوازنة ازاء 
املعضالت املزمنة بدءا بالكهرباء 
واملصرفية  النقدية  والسياسة 
اىل  وصوال  الفساد  ومعضلة 
يف  التحقيق  تسييس  معضلة 

جرمية املرفأ«.
متكني  »ضرورة  على  وشدد 
االستمرار  من  اللبنانية  اجلامعة 
وقال:  هلا«،  املوازنة  وتغطية 
وجع  املوازنة  حتسست  »كلما 
احوال  نشطت  كلما  املواطنني 
البالد، وهل ستسجيب احلكومة 
ملستلزمات املواطنني. يف ضوء 
ما جتيب به احلكومة نقرر املوقف 

من هذه املوازنة«.
السيد

مجيل  النائب  قال  جهته،  من 
جلنة  تقرير  خالل  »من  السيد: 
نستخلص  واملوازنة  املال 
حذرنا  احلكومة،  ارتكبته  ما 
قيادة  يف  املعتمد  النهج  من 
حنو  يسري  الذي  الدولة  هذه 
غياب  ظل  الشامل يف  االنهيار 

املسؤوليات واملعاجلة«.
االساسي  »اعرتاضي  اضاف: 
على فقدان الرقابة هلذا اجمللس، 
هذا ما اوصلنا اىل ما حنن فيه 
التشريعي  الدور  افالس.  من 
ينقص  ما  فيه،  منتقصا  ليس 
الرقابي  الدور  هذا اجمللس هو 
احلكومات  اداء  على  احملاسب 
بنتيجة  الرمسية.  واالدارات 
تقاسم احلصص، حتولت الدولة 
وحمميات،  دول  جمموعة  اىل 
املؤسسات  تلك  واصبحت 
مسميات هلذه الطائفة او تلك، 
باستثناء اجليش، والواقع نفسه 

على مصرف لبنان«.
واقع  يف  دولة  »حنن  وتابع: 
يفرض  ال  واملتسول  املتسول، 
يقرأون  اخلارج،  يف  شروطا. 
ان  يكون  ما  واسهل  وضعنا. 
لالبتزاز.   البلد  عندها  يتعرض 
وزيرا  حياسب  مل  اجمللس  هذا 
ومل يقل وزيرا. الدولة جمموعة 
القضاء  ان  درجة  اىل  حمميات 
اىل  وصلنا  عندما  فرط.  قد 
مل  البلد.  انهار  الدرك  هذا 
حتقيق  جلنة  تشكيل  يتم 
الفساد،  موضوع  يف  برملانية 
حكومة  هي  العامة.  املالية  و 
مستقيلة وغري خمولة ان متارس 
الضيق«،  باملعنى  صالحياتها 
ملناقشة  جلسة  عقد  اىل  داعيا 

صالحيات رئاسة احلكومة.
ودعا النائب  السيد اىل وضع 
البحرية،  االمالك  على  رسوم 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  وطالب 
حجم  تستخلص  حكومة  بتأليف 

املخالفات.
كما دعا اىل رد مشروع املوازنة 
بالصرف  احلكومة  تستمر  وان 

على القاعدة االثين عشرية.
فياض

علي  للنائب  الكلمة  واعطيت 
كل  ان  اىل  مشري  فياض، 
اللبنانية  املكونات  من  مكون 
االخر،  عن  بعيدا  لوحده  يعيش 
اىل  اللبناني  الواقع  يدفع  ما 

غياب  يف  يهدده  ما  اخطر 
والطبقة  االنقاذية،  املبادرات 
السياسية تتصرف وكأن البالد 
بألف خري«، مشريا اىل »اجملتمع 

املتفسخ«.
وشدد على اقرار خطة التعايف، 
ملقاربة  حاجة  »مثة  وقال: 
على  تقوم  مرتفعة  انقاذية 
والصراعات  التجاذبات  حتييد 

السياسية«.
تواجه   2022 موازنة  ان  ورأى 
خيص  ما  يف  كبرية  مشكلة 
وقال:  العام،  القطاع  رواتب 
»هذه املوازنة تطل على القطاع 
زيادات،  اي  دون  من  العام 
اىل  حيتاج  املوضوع  وهذا 
معاجلة. وتناول موضوع اجلامعة 
اىل  داعيا  وموازنتها  اللبنانية 
ودائع  اىل  تطرق  معاجلته. كما 

املواطنني.
االن عون

وتناول النائب االن عون الشلل 
يف االدارات العامة، مشريا اىل  
ان الشركات واملواطنني تضرروا 
جوازات  شح  اىل  واشار  منه، 
اىل  الطالب  نزوح  واىل  السفر 
وسأل:   . اخلاصة  اجلامعات 
»أين االدوية يف املستشفيات 
االجتماعية«،  الرعاية  وتأمني 
مؤكدا »ان  املعاجلات املطلوبة 

جوهرية وشاملة«.
من  »التهرب  اىل  ولفت 
»مهما عال  املسؤولية«، وقال: 
شأننا، فال احد يستطيع ان حيل 
حمل الدولة وعلينا اعادتها اىل 

االنتظام العام«.
معامل  تشغيل  اىل  ودعا 
وقال:   ، املوجودة  الكهرباء 
القروض  خنصص  ال  »ملاذا 

للطاقة الشمسية«.
استنسابية  نعيش  »أال  وسأل: 
املودعني«.  مع  التعاطي  يف 
ودعا اىل »اجناز قوانني العادة 
معاجلة  واىل  املصارف  هيكلة 
ازمة املودعني وختفيف الضغط 
ضوابط،  ووضع  اللرية  على 
اللرية  على  كبري  ضغط  هناك 
جراء الطلب على الدوالر ، وهذا 

يبقى من مسؤولية السلطة«.
العجز  »تصحيح  على  وشدد 
سعر  يضبط  الذي  املالي  
حتل  معاجلات  نريد  الصرف، 
اجلدل  بدل  العجز   مشكلة 
اجلمركي،  الدوالر  حول  الشعيب 
باعتماده  هو  السليم  والتعاطي 
امنا  املوحد،  الصرف  سعر  على 
اجلمركية  الرسوم  ختفيض  بعد 
من  احلياتية  السلع  كل  واعفاء 

الزيادات«.

وقال: »انطالقا من حرصنا على 
االنتظام املالي جيب اقرار هذه 
العام  القطاع  واعادة  املوازنة 
مخسية  خطة  واىل  العمل  اىل 

توصلنا اىل صفر عجز«.
يعقوبيان

ثم حتدثت النائبة بوال يعقوبيان، 
ان  امتنى  كنت  »كم  فقالت: 
النتخاب  اليوم  جلسة  تكون 
نا نبدأ  رئيس جديد للجمهورية علَّ
وننطلق  املعاناة  صفحة  بطّي 
جديًا مبسرية انقاذ ونهوض هذا 

الوطن، 
وقالت: »بيتخانقو« على وزارة 
واملياه  بالعتمة  والبلد  الطاقة 
اجل  من  البلد  يتعطل  مقطوعة. 
وزارة االتصاالت والقطاع ينهار 
ابطأ من بعض  واالنرتنت صار 
اللجان. »كيف العامل بدو ياخذنا 
والتحقيق يف  اجلد«  على حممل 
جرمية املرفأ ال يزال معطال وجرح 
والتشكيالت  ينزف،   االهالي 
الطريق  على  ضائعة  القضائية 
واملالية.  العدل  وزارة  بني 
القاضي  التعطيل  فضائح  واخر 
ينتخب  الرديف، وكأن اجمللس 

رئيسني«. 
قانون  »اقرار  »ان  واعتربت  
يف  القضاء  استقاللية 
تقاذف  و  اجملهول  غياهب 

املسؤوليات،
الي الثقة ستبقى مفقودة«.

ان  اىل  يقعوبيان  وأشارت 
»قانون احملاسبة العمومية جعل 
لتقدير  اساسًا  احلساب  قطع 
واردات ونفقات املوازنة،  ومع 
غياب قطع احلساب اصبحنا أمام 
أكثر من مشروع يسوده التخبط 
يف حتديد الواردات والنفقات. 
»وِكْملت معنا« بوجود أكثر من 
صرف  سعر   2٤  ( صرف  سعر 
االمر  ترك  مع   ) املوازنة  داخل 
هذا  بّت  يف  العامة  للهيئة 
أن  ببساطة  اي   . املوضوع 
مسؤوليتها  من  تهربت  احلكومة 
أرقام  تقدير  يف  الدستورية 
جملس  على  وألَقْتها  املوازنة 

النواب«.
وأعلنت ان »يف املشروع االخري 
الذي توصلت اليه جلنة املال و 
ان  هي  واحدة  خالصة  املوازنة 
اللجنة واحلكومة ليستا قادرتني 
و  الواردات  حجم   حتديد  على 
تتنّب  مل  فاحلكومة  النفقات. 
الواردة  والواردات  النفقات 
هي  وال  موازنتها  يف  اصال 
النفقات  ختفيض  من  متكنت 
الباب  اساس  على  تفصيليا 
تقتضي  كما  والبند  والفصل 

ان  بذريعة  الدستورية  االصول 
كي  طوياًل  وقتًا  حيتاج  ذلك 
وفق  االدارات  مجيع  توافق 
املال   جلنة  تقرير  يف  ورد  ما 
التخفيض   ر  تقدِّ ومل  واملوازنة، 
الذي طال الواردات بذريعة عدم 
حتديد سعر الصرف بل وضعت 
وفقًا السعار  عدة سيناريوهات 
صرف متعددة«. وسألت: »هل 
جلنة  امام  او  حكومة  امام  حنن 

ختمني؟«.
الرئيس،  »السيد  وتابعت: 
فرنسا  يف  املالي  القانون 
يفرض عند حتديد حجم واردات 
الدولة ونفقاتها أن يؤخذ بعني 
االقتصادي  االستقرار  االعتبار 
عن  غائب  وهذا  واالجتماعي،  

موازنتنا.
احلالي  املوازنة  مشروع  يف 
على  للتعدي  اضايف  تشريع 
ومتديد  البحرية  العامة  االمالك 
العمل  بدل  املهل  تلو  للمهل 
على االستفادة من هذه االمالك 
االقتصادي  الواقع  ملعاجلة 
واملالي املزري يف البالد. هذه 
املوازنة مبنية فقط على كيفية 
حتصيل الضرائب والرسوم من 
ادنى  دون  املواطنني  جيوب 

اعتبار لواقع البالد«.
جدول  قارنا  »اذا  وقالت: 
العام  مع  لعام 2022  الواردات 
وضعوا  أنهم  جند     .2021
نفسها  هي   2022 واردات يف 
العائدة لسنة 2021 بعد قسمتها 
على سعر الصرف الذي يريدونه 
والذي يبدأ من 2000 ل.ل. حتى 

20000ل.ل«.
املوازنة  مشروع  »ان  واعتربت 
للقوانني  امتدادًا  احلالي يشكل 
اليت اقرت سابقا بهدف دولرة 
دون  والرسوم  الضرائب  مجيع 
للمواطن  افادة  اي  حتقيق 
ما  وهذا  باملقابل،  اللبناني 
املطروح  التعديل  عنه  ُيعربِّ 
قانون  من   35 املادة  الحكام 
جتيز  2020 حبيث  العام  موازنة 
والرسوم  الضرائب  هلم حساب 
األجنبية  العملة  أساس  على 

»الدوالر«.
وقالت: »نعم يف زمن االنهيار 
رسومًا  تفرض  موازنة  التام، 
بالدوالر و تزيد التضخم تضخما 
بالتالي ال  انهيارا. و  واالنهيار 
يوجد غري شيء واحد يهدفون اليه 
منها، و هو أن حيّملوا املواطن 
اللبناني اخلسائر الالحقة بالدولة 
املركزي  باملصرف  و  اللبنانية 
االقتصادية  السياسات  جراء 

واملالية و النقدية اخلاطئة«.

 اضافت: »يف ما خص االنفاق، 
يف  اساسية  بنود  ثالثة  يوجد 
العام،  القطاع   : أواًل  االنفاق: 
الدين  ثالثًا:  الكهرباء،  ثانيًا: 
املوازنة  هذه  لكن  و  العام. 
هذه  من  مسألة  اي  تعاجل  مل 
بوادر  حتى  يوجد  وال  املسائل. 
البنود  من  اي  ملعاجلة  توجه 

الثالثة:
يف تقرير جلنة املال و املوازنة 
يقولون ان يوجد 32 الف وظيفة 
مت  آالف   5 و  شرعية.  غري 
توظيفهم  ُقبيل انتخابات 201٨، 
قطاع  بني  هيئة   2٤0 يوجد  و 
هيئات  و  خاص  قطاع  و  عام 
 ٤ حوالي  تأخذ  الربح  تتوخى  ال 
آالف و 500 مليار. فماذا فعلت 

السلطة جملابهة هذا الواقع.؟!
االتصاالت  تعرفة  وزادت 
سبعة  اىل  اضعاف  ثالث  من 
اضعاف. فيما قطاع االتصاالت 

اليوم صفر.
ل  مُيثِّ كان  لبنان  يف  التعليم 
احلكومي  االنفاق  من   %٨.9
 ،2019 حتى   1993 سنة  من 
فقد كانوا يدفعون على التعليم 
كله كدولة مليار و 365 مليون 
املوازنة  هذه  يف  أما  دوالر. 
الفني و ٨0٤  للتعليم  خصصوا 
اىل  أي خفضوها  لرية  مليارات 
113 مليون دوالر رغم أن نفقة 
املدرسة  اىل  املنزل  من  النقل 
قسط  اضعاف  اكثر  أصبحت 
اغلى  اوتوكار«   « املدرسة. 
: صرف  الكهرباء  القسط.  من 
االكرب  املكمن  وهي  مليارات 
لتأمني  فعلوا  ماذا  للهدر. 
كهرباء و التوفري على املواطن 
الذي بات يدفع ما ال يقل عن 
و100  كهرباء  شهريًا   $100
احلي.  موتري  اشرتاك  ثانية 
هذا  فشل  عن  جملدات  ُتكتب 
القطاع احليوي يف زمن االنهيار 

االقتصادي«.
اردفت: »ويف ما يتعلق بالدين 
النقدي  صندوق  قال  العام، 
على  العمل  جيب   »: الدولي 
اصالحية،  أهداف  ذات  موازنة 
املوازنة  و  اجتماعية  اقتصادية 
العام  الدين  ختفض  أن  جيب 
الزائد.« وهذه املوازنة مل حتقق 
ُيطرح  بل  ال   ، ذلك  من  شيئًا 
سندات  زيادة  عن  التساؤل 
اليورو بوند من 33 مليار دوالر 
العام  منذ  دوالر  مليار   3٨ اىل 
ان  رغم  تارخيه  وحتى   2020
دياب  حسان  الرئيس  حكومة 
دفعها.  عن  التوقف  قررت 
حِين  أمل  هو  األهم  والسؤال 
او صيغة  الوقت إلجياد طريقة 
للتخلص من فوائد الدين العام 
العام  الدين  لتسديد  متهيدًا 
نفسه ال البقاء يف دوامة تسديد 

الفوائد الباهظة؟
املالي  امللف  انه يف  واخلالصة 
يعد  مل  االقتصادي  النقدي 
الطبقة  بهذه  ثقة  أي  للناس 

احلاكمة«.
شاب  ما  كل  »أمام  وختمت: 
هذا املشروع الفوضوي املخالف 
والنصوص  املبادئ  البسط 
بل  ال  والقانونية  الدستورية 
والعلمية  املنطقية  القواعد 
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احتاد نقابات موظفي املصارف: إذا مل ُتتخذ 
إجراءات للمحافظة على سالمة املوظفني فسنتخذ 

اخلطوات املناسبة حلني تأمني محايتهم
الحتاد  الّتنفيذي  اجمللس  أّكد 
يف  موظفي  املصارف   نقابات 
وحيصل  حصل  »ما  أّن  لبنان ، 
اقتحاٍم  عملّيات  من  اليوم 
لفروع املصارف ِمن قبل بعض 
سالمة  وتعريض  املودعني، 
واملّس  الفروع  يف  زمالئنا 
والوعيد  والّتهديد  بكرامتهم، 
القادمة، مل  األّيام  بالّتكرار يف 
يعد مقبواًل، حبيث يقتضي فوًرا 
اّتاذ اخلطوات واإلجراءات اّليت 
أصبحت أكثر من ضرورّية، من 
قبل الّسلطات األمنّية بالّتنسيق 
للحّد  املصارف،  مع  والّتعاون 

من هذا املسار اخلطري«.
ولفت يف بيان، إىل »أّننا بعد 
على  حفاًظا  الّصمت  التزمنا  أن 
خدمة الّزبائن ولو باحلدود الّدنيا 
بلغ  أن  بعد  ُنعلن،  املوجودة، 
الّسيل الّزبى، أّننا ال ولن نقبل 
بعد اليوم أن نكون كبش حمرقة 
أو مكسر عصا وعرضًة للمخاطر 
والّتمادي يف حنر الكرامات وأّنه 
يومنا هذا  حّتى  وإن مل يسقط 
إصاباٌت ودماٌء، فَمن يدري ماذا 

ظّل  يف  املستقبل  لنا  ُيضمر 
غياٍب شبه تاٍم من ِقبل املعنّيني 
كاّفة، ويف ظّل الّتهديدات اّليت 
التواصل  عرب  وسائل  تصلنا 

االجتماعي  وعرب مواقع أخرى«.
ومع  »أّننا  على  اجمللس  وشّدد 
املودعني  لوجع  تفّهمنا  كامل 
بأّننا  ُنذّكرهم  ومعاناتهم، 
منهم، وأّن ما ُيعاني منه املودع 
إن مل  نفسها  باملعايري  ُيصيبنا 
ُمطالباتنا  أن  حيث  أكثر،  نقل 
على  حمافظتنا  حدود  عند  تقف 
أّنه »يف  العمل«، معلًنا  دميومة 
حال مل ُتّتخذ اإلجراءات اآليلة إىل 
املوّظفني  سالمة  على  احملافظة 
مجيع  سيّتخذ  وقٍت،  أسرع  يف 
اخلطوات اّليت يراها مناسبًة إىل 
وَصون  محايتهم  تأمني  حني 
كثرًيا  صربنا  فلقد  كرامتهم. 
وتغاضينا على جروحاتنا، ولكن 

للّصرب حدود«.
املعنّيني  من  أمله  عن  وأعرب 
كاّفة »االستجابة ملا تقّدمنا به، 
نرغب  ال  ما  إىل  نصل  ال  كي 

الوصول إليه«.

غانتس: إذا أراد نصراهلل تعطيل مفاوضات احلدود 
البحرية ومهامجة منصة كاريش فإن الثمن سيكون لبنان

اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  أشار 
بيين غانتس ، إىل أنه إذا أراد 
اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني 
السيد حسن نصراهلل ، »تعطيل 
البحرية  احلدود  مفاوضات 
ومهامجة منصة  كاريش ، فنحن 
لكن  بذلك،  للقيام  به  نرحب 

الثمن سيكون لبنان«.
مفاوضات  عن  حديثه  ويف 
إحياء االتفاق النووي  اإليراني، 
لفت إىل أّن »الصفقة اإليرانية 
يبدو أنها يف غرفة الطوارئ«، 
موضًحا »أننا سنرى كيف تسري 

األمور بعد  االنتخابات النصفية 
األمريكية «.

األسبوع  من  األربعاء  ويوم 
احلالي، كان رئيس اجلمهورية  
أّن  أعلن  قد  عون ،  ميشال 
ملف  الجناز  »االتصاالت 
الرتسيم قطعت شوطًا متقدمًا، 
جيعله  ما  لبنان  فيها  حقق 
ثروته يف  استثمار  على  قادرًا 
»مثة  أنه  إىل  مشرًيا  مياهه«، 
درسها  يتم  تقنية  تفاصيل 
لبنان  مصلحة  فيه  ملا  حاليًا 

وحقوقه وسيادته«.

فرض  يستستهل  والذي 
الضرائب والرسوم على الناس 
والفساد،   اهلدر  وقف  بدل 
فإنين ال استطيع ان اوافق على 

هذه املوازنة 
موازنة  اىل  مستقباًل  نصل  عّلنا 
االصول  وتلتزم  عقولنا  حترتم 
ازمتنا  من  وتنتشلنا  الدستورية 
املتفاقمة  من خالل خطة علمية 

وعملية ترجنا من جهنم«.
عدوان

عدوان  جورج  النائب  ووصف 
بأنها  املطروحة  املوازنة 
األوصاف  وكل  »شكلية« 
املتبقية يف غري حملها، وقال: 
»ال جيب حتميل اجمللس النيابي 
مسؤولية  ممارسة  عدم  أوزار 
غريه كما جيب، واحلكومة تتلّهى 
بكّل شيء إال بوضع خّطة شاملة 

إصالحّية مالّية اقتصادّية.
واكد عدوان أن تكتل »اجلمهورية 
القوية« لن يوافق على موازنات 
آلية  على  وال  النوع  هذا  من 
 « وقال:  النوع،  هذا  من  عمل 
دولة  دون  من  خّطة  أعظم  إن 
وال  معنى«  إهلا  »ما  لتنفيذها 
أّي مكان«. ومتنى  إىل  توصلنا 
حتديد جلسات نقاش عاّمة ُتطرح 
تتكّلم  اليت  التعايف  خّطة  فيها 

عنها احلكومة.
عطية

وقال النائب سجيع عطية: »كنا 
اكرب  حكومة  تكون  ان  نتمنى 
ولديها موازنة افضل. فاملوازنة 
غري متوازنة باالرقام وال احد من 
وانتقدوها.  عنها  راض  الوزراء 
على  قطاع  من  عانينا  ما  عانينا 
القطاعات  حنسن  ان  اساس 
وكل الناس تعمل يف الزراعة. 
موضوع الصناعة والسياحة هناك 
السياحة.  يف  متدن  مستوى 
احلكومة  من  »املطلوب  اضاف: 
ان تقوم بالتحسينات، جيب ان 
ترافقها موازنة اخرى هي موازنة 
»الشحادة«، اصبحنا الجئني يف 

لبنان وليس مواطنني«.
العام  املال  »أخذوا  اضاف: 
اال  حقه  يأخذ  احد  ال  واخلاص، 
سالي  مع  حصل  وما  بالقوة، 
عمل  اما   , يوم  كل  سيحصل 
املصارف، فهذا املوضوع حيتاج 
حوادث  موضوع  اىل حسم. يف 
اىل  ندعو   ، املتكررة  السري 
اىل  مشريا   الطرقات،  صيانة 

وضع طرقات عكار«.
السنة  تفيف  اىل  ودعا 
اهليئة  تشكيل  واىل  السجنية، 
واخرى  للكهرباء  الناظمة 
للطريان املدني، مبديا اعرتاضه 
البلديات.  موازنة  تقليص  على 
الدفاع  متطوعي  تثبيت  وناشد 
وضع  ان  ورأى  املدني، 
كما  قانون.  اىل  حيتاج  النقل 
املتقاعدين  رواتب  عن  حتدث 
خمالفات  وتسويات  العسكريني 
وطالب  البحرية  واالمالك  البناء 

بصندوق امناء عكار.
البستاني

فريد  للنائب  الكلمة  واعطيت 
على  شدد  الذي  البستاني 
تعاف«،  خطة  وجود  »ضرورة 
مؤكدا »ان وجود موازنة افضل 
من الصرف على قاعدة االثنيت 
شلل  عن  وحتدث  عشرية«. 

االدارات .
 اسامة سعد

سعد:  اسامة  النائب  وقال 
إىل  احلالية  األوىل  »الرئاسة 
الرئاسة  بأّن  يقنْي  وال  ُأفول 
أواِنها...  يف  ستكوُن  اجلديدة 
تصّرْف  املستقيلة  احلكومة 
األزمات،  وُتراكم  الوقت، 

واجلديدة املرتقبة متنُعها األطماع 
الكبري يعمُّ  السخيفة... اخلراب 
الدولة  هياكَل  ويدّمر  البالد، 
مؤكدة  خماطر  ُيرّتب  ...مشهٌد 
على أوضاِعنا العاّمة. من خارج 
والنظامي  الدستوري  السياق 
حنن ُمطالبون بإقراِر املوازنة... 
املوازنة أحلَّ عليها صندوُق النقد 
كشرط إلجناِز االتفاق معه... ها 
حنن خنرُق الدستور وال نبالي ... 
وها حنن خنالُف النظاْم الداخلي 

للمجلس وال نبالي«....
احلكومة  رئيِس  »دولْة  اضاف: 
أسأُلك وأنت مسؤوٌل ويف مركِز 
القرار، وأنتظُر منك اجلواب ...

اخلرقاء  مبوازنِتك  تأِت  مل  ملاذا 
على  هل  ميقاتها؟  يف  هذه 
الدستور  خمالفة  النواب 

والنظام؟ 
دولَة  يا  الدولة  حسابات  أين 
واجِب  من  أَلْيَس  ؟  الرئيس 
وإبراُء  تدقيُقها  النواب  جملس 
عام  ماٌل  هذا  احلكومة؟  ذّمة 
إذا ما مّت إخفاُء أرقاِمِه ونواحي 
صرِفِه حسب األصول فإنه ماٌل 
قد ُسرق... تقرير جلنة املال أّكد 
أن مليارات الدوالرات ال جداوَل 
حساٍب هلا...التقريْر يفتُح باَب 
هذه  ...أين  للحكومة  املساءلة 
ومن  الرئيس  دولَة  يا  األموال 

سرَقها؟«.
مع  االتفاق  إن  »قالوا:  وتابع: 
اخلالص  طريق  هو  الصندوق 
واالنقاذ... وإن االتفاق سيفتُح 
أبوابًا قد ُأغلقت ويعيد ثقًة قد 
االستثمارات  تقّوضت...وإن 
مع  تزدهر  سوف  واألعمال 

الصندوق ...
سياسية  مرجعياٍت  كالُم  ذلك 
وقالوا  مسؤولة.  واقتصادية 
غازّية  دولٌة  لبنان  إن  أيضًا: 
للمرجعيات  آخر  قوٌل  مزدهرة، 
ظبط،  الصندوق  املسؤولة...ال 
بالبحر...  مسك  بعدو  والغاز 
الكالُم معّلْق يف اهلواء واآلمال 
ه ال يؤسْس  زائفة ...الكالُم كلُّ

لثقة واطمئنان«. .
األزمات  من  »اخلروُج  ان  واكد 
هو  ما  يتجاوز  العاصفة 
اقتصادي، إىل ما هو سياسي، 
ولكن   ... وطين  هو  ما  وإىل 
من  السياسُة  انتفت  لألسف 
الدولة،  يف  القراْر  مراكِز  
اجلامعة.  اهلويُة  عنها  وغابت 
حياٍة سياسية،  بال  اليوم  لبنان 
لبنان   ... وطنية  رؤى  وبال 
ومقّدراِته  قراِره  على  تتسّلط 
طائفيات ومذهبيات ومنظومات 
شّتى.  لدوٍل  وتابعوَن  فساد 
يكوَن  لن  الواقع  هذا  ظّل  يف 
لبنان قادرًا على جتاوِز أزماِته، 
بل إن األيام األصعب أمامه ال 
خلفه ...االضطرابات االجتماعية 
األمن  قواعَد  بشّدة  تضِرُب 

واالستقرار، فهاّل تنبهتم«.
وقبل  املوازنة،  »قبل  وقال: 
الصندوق، وقبل الغاز والنفط، 
االصالح  خطط  كل  وقبل 
هذا  املوعودة...كلُّ  والتعايف 
نسأل   مل  إذا  جدوى  بال  يبقى 
كيف  جوهرية:  األسئلة  أكثَر 
الكبري؟  اخلراب  هذ  إىل  وصلنا 
وَمن أوصلنا إليه؟ وَمن عليه أن 
املوازنة  الفواتري؟مبنطوِق  يدفع 
املعروضة، الناس هم َمن عليهم 
من  الفواتري  كلَّ  يسددوا  أن 
معيشتهم...موازنة  مستويات 
لزوم ما ال يلزم معدومة الصلة 
ال  واالصالح...موازنة  بالتعايف 
تقارب املشكالت األساسية وال 

حتاول معاجلتها ...
املعاناة  متامًا  تتجاهل  موازنة 
اللبنانيني  لغالبية  املتفاقمة 
إىل  املوازنة  يف  إشارة  ...ال 

االنهيار املالي أو االقتصادي..  
لوقف  املؤدية  السبل  إىل  وال 
تفاقمه،  من  احلّد  أو  االنهيار 
على  الكارثية  إنعكاساته  ومن 

حياة اللبنانيني«.
ال  احلكومة  »وكأن  وتابع: 
الدولة  إدارات  تشهده  ما  ترى 
وأجهزتها ومؤسساتها من شلل 

وانهيار...
أيضًا  ترى  ال  احلكومة  وكأن 
خماطر السقوط الكامل لقطاعات 
والتعليم،  كالصحة،  أساسية 
والضمان  اللبنانية،  واجلامعة 
من  العديد  وغريها  االجتماعي 
القطاعات األساسية األخرى ...

مشكالت  تتجاهل  موازنة  إن 
إىل  تسعى  وال  األساسية  البلد 
معاجلتها أو احلّد منها على األقل 
هي فعاًل موازنة ال لزوم هلا...

ملساراٍت  ملّحة  حاجُته  لبنان 
سياسية وطنية ال زالت أبواُبها 
الدفع  زالت قوى  وال  موصدة، 

باجتاِهها ضعيفة«.
اضاف: »دولة رئيس احلكومة، 
أسئليت  على  أجوَبِتك  بانتظاِر 
املوازنة  الرئيس،  ...السيد 
الدولة  حسابات  مع  إال  ُتقّر  ال 
...  لذلك أدعو إىل ردها هذا 
والنظام...  الدستور  منطوق 
أواًل  حبساباِتها  احلكومة  لتأت 
اللبنانيون  املوازنة...  قبل 
يريدون أن يعرفوا َمْن سرَقهم 
هم... حقُّ هذا  ونهاية،  بدايًة 

األبواب  تطرُق  الفوضى  ُنذر 
بشّدة...والدماُء إن سالت فتلك 
مراكز  يف  هم  َمْن  مسؤولية 

القرار يف الدولة«. ...
ُأتركوا   السادة  »أيها  وختم: 
أزماِتهم  يعربوَن  اللبنانيني 

بسالم . والسالم ...«
الحوت

عماد  النائب  قال  جهته،  من 
احلوت: »ال ينبغي ان نستسلم، 
يف  موجود  الفساد  ان  نسمع 
احدا  جند  ومل  الدولة،  مفاصل 
ثقة  العادة  حماسبته  متت  قد 
جيب  شبابنا  بالدولة،  املواطن 
ام  العاصمة  بريوت  يرى  ان 
العواصم، لست ادري كيف ينام 
واملناطق  وبريوت  املسؤولون 
واملياه،  الكهرباء  من  حمرومة 
حنن  واالستشفاء.  والطبابة، 
باملواطنة،  الشعور  اىل  حباجة 
واضحة  اقتصادية  رؤية  واىل 
املعامل، واىل رجال دولة حتسن 
البعض  ويبشرنا  الدولة.  ادارة 
ان الغاز اقرتب ، ولكنين اقول 
احلل،  ليس  الغاز  استخراج  ان 
مليار   95 بلغ  الدين  ان  ازمتنا 
اي شيء  منلك  ان  دون  دوالر 

من منتوحات الدولة«.
االدارة،  سوء  »أزمتنا  اضاف: 
والسلطة تنحت عن مسؤولياتها 
ومل تقدم تصورا واضحا للعالج. 
االقتصاد،  لعبة  يف  دخلنا 
انشغال  نتيجة  واملرتوك 
صراعاتهم.  يف  املسؤولني 
وميكن  صغري  اقتصادنا  حجم 
ولكن  تدرجييا،  يتعافى  ان 
اليت  املوازنة  هذه  مع  ليس 
موازنة   ، فذلكتها  عنها  غابت 
برامج.  احلل ان نبين اقتصادا 
املوازنة  مشروع  ان  حقيقيا. 
الثغرات  من  يعاني من جمموعة 
احلكومة احيلت الينا دون مقدمة 
وكيف  انفقت  ،ماذا  فذلكة  او 
وماذا جبت وكيف، وهو يتضمن 

خمالفة مبدأ  سنوية املوازنة«.
عبد املسيح

وقال النائب اديب عبد املسيح:  
هي  السياسية  »االصالحات 
مبوبة  او  موازنة نسبية  باعتماد 
ان  افضل  وكنت  تقليدية،  ال 
  ،2023 موازنة  احلكومة  تعلن 

اليوم  نشرتك  ان  جيب  كان 
مبناقشة موازنتني وليس موازنة 
اخلطوة  ان  اىل  واشري  واحدة. 
االقتصادية ممكن ان تكون خطة 
مراحل ومن بينها خطة الكهرباء 
وتعيني اهليئة الناظمة والعودة 
وليس  املصريف  النظام  اىل 
لرتشيق  خطة  ووضع  النقدي، 
على  والعمل  العام،  القطاع 
نعرف  ان  نريد  احلدود.  ضبط 
عدد العاملني يف القطاع العام 
وااللية اليت ستتبع لرتشيق هذا 
القطاع واعادة هيكليته. نطالب 
عادل،  متصاعد  ضرييب  بنظام 
واالنقاذ  االصالح  اختار  وانا 
ووضع خطة معايري نضعها يف 
املوازنة املقبلة. وطالب بوضع 
التقدميات االجتماعية  على حدة، 
بلد  حنو  جدية  بورشة  نبدأ  وان 

منتج.
الصرف،  سعر  موضوع  وتناول 
املعروضة  »املوازنة  وقال: 
مترير  موازنة  جمرد  هي  امامنا 
الوقت، مل ير الشعب خطة جدية 
للحكومة، واقرتح  تعديل ارقام 
للمتقاعدي  بالنسبة  املوازنة 
تنمية  اىل  ودعا  العسكريني«. 
املناطقة الريفية احملرومة ودعم 
قطاعات الزراعة والصيد البحري 

وغريها.
البعريني

وليد  للنائب  الكلمة  واعطيت 
»كيف  قال:  الذي  البعريين 
قيمة  نعرف  وال  موازنة  نقر 
اللرية. الكثري يهمهم مصاحلهم 
ال  النكايات  سياسة  ان   .
نعود  ان  واحلل  الدولة،  تبين 
احد  فال  واملنطق،  العقل  اىل 
يستطيع ان يلغي احدا، الضحية 
وضع  اىل  داعيا  الناس«،  هي 

حل سريع للبالد.
كبارة

الكريم  عبد  النائب  ورأى 
اللبنانيني  حسابات  »ان  كبارة 
»انسجاما  وقال:  ضائعة«، 
النقل  استغل  لن  نفسي،  مع 
املنرب  هذا  من  امنا  املباشر، 
مجيعا  للوزراء  دعوتي  اوجه 
جلولة ميدانية يف طرابلس يوم 
تستأهل  طرابلس  الن  السبت، 
ان تعطوها من وقتكم  ملعرفة 
حقيقة وضع الناس واحتياجاتهم 
رأفة  اخلطط  لتطبيق  نعمل  وان 

بالناس وانقاذا للوطن«.
ياسني

ياسني:   ياسني  النائب  وقال 
»املصرف جيب ان حياسب، بعد 
الذي  االنهيار  حجم  ملست  ان 
االنضمام  آثرت  اليه،  وصلنا 
اىل حقوق املتظاهرين، وانتقلت 
نضال  اىل  الشارع  نضال  من 

التشريع«.
اللرية  صرف  سعر  عن  وحتدث 
املوازنة،   يف  الفعلي  والعجز 
مشريا اىل عدم اقرار زيادة على 
املفهوم  غري  من  وانه  الراتب، 
ان يتم حتديد بعض االيرادات. 
على  تاثريا  هناك  ان  ورأى 
سعر  بتحديد  الشرائية  القدرة 
صرف الدوالر اجلمركي، فاملواد 
سعرها  ازداد  قد  االستهالكية 
واالسعار ارتفعت عشرين ضعفا 
. وسأل وزير املالية، ترى هل 
الدارة  كافية  اللوازم  ستكون 
يعرب  رقم  واي  الدولة،  شؤون 
احلقيقية؟ ودعا اىل  احلاجة  عن 
اعتماد سعر صرف السوق، وان 
يتم وضع دراسة واقعية تفصل 

بني الضرورات والكماليات.
مينع  ما  هناك  »هل  وقال: 
تعديل الرسوم وارقام املوازنة، 
وهل اقرار املوازنة هو فعال من 
االصالحات، وملاذا هذا االصرار 
موازنة  ان  طاملا  اقرارها  على 

من  البد  قريبة،  اصبحت   2023
القرار  القانونية  املهل  احرتام 
املوازنة  ان  معتربا  املوازنة«، 

خالية من اي خطط حقيقية«.
احلكومة  سياسة  »أين  وسأل: 
والقرارات  النقدية  املالية 
اموال  حلفظ  اتاذها  مت  اليت 
عن  سأل  كما  املودعني«، 
وماهي  التجاري،  االسترياد 
القرارات اليت مت اتاذها لتحفيز 

السياحة«. وحتدث عن امور عدة 
النقدية  والسياسة  املوازنة  يف 
ان  واعترب  للحكومة،  واملالية 
مدخل احلل يبدأ باعطاء احلق لكل 
من له حق يف موضوع املودعني. 
ودعا اىل انشاء وزارة للتخطيط 

واعلن رفضه للموازنة.
رفع اجللسة

بعدها رفع الرئيس بري اجللسة 
اىل اخلامسة مساء.

القاضية عون: لرفع الظلم عن أناس بدون حماكمة 
منذ أكثر من سنتني

أشارت النائب العام االستئنايف 
يف  جبل لبنان  القاضية  غادة عون ، 
يف تصريح على وسائل التواصل 
اإلجتماعي، اىل أنه » شي بيعجب 
تعيني  بهالبلد:  املقلوب  املنطق 
حمقق رديف يف جرمية املرفا ولو 
من اجل تفعيل هذا امللف، جرمية 
وقرار  قانوني  وغري  تغتفر  ال 
الوجود عظيم شو هالغرية  عديم 
عشر  احتجاز  بس  على  القانون . 
ودون  حماكمة  دون  اشخاص 
هو  سنتني  من  اكثر  متذ  حتقيق 
قانوني!!!. اليس انتهاكا صارخا 

ل حقوق االنسان«.
هودي   » طيب  وأضافت: 
وما  حماكمة  بدون  املوقوفني  
ام  متورطني  كانوا  اذا  منعرف 
ما  بشر  مش  هودي  طيب  ال. 

حتى  عادلة  مبحاكمة  حق  قلن 
يدانوا او يربأوا. وقيمة القوانني 
وحرفيتها اذا كانت لقهر الناس 
وتشريع الظلم. كرمالك يا لبنان 
نصرخ  راح  كرمالك  منسكت.  ما 
لعدالة حقة يف جرمية املرفا دون 

ظلم واستنسابية«.
كانت  ما  »وشو  وسألت: 
العامة  اهليئة  تشكيل  الطروحات 
بقضاة منتدبني او توقيع مرسوم 
التشكيالت او تعيني حمقق رديف 
املهم مش االلية املهم رفع الظلم 
عن ناس بدون حماكمة منذ اكثر 
من سنتني. واذا كان سيتم ذلك 
كان  ولو  رديف.  قاض  بواسطة 
قانوني  خلل  القرار  هذا  يشوب 
يف  االستمرار  من  افضل  اليس 

القهر والظلم؟«.
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قاسم: مصلحة البلد يف تشكيل احلكومة وإجراء االنتخابات 
الرئاسية يف موعدها واستعراضات التحدي لن جتدي نفعًا

العام  األمني  نائب  القى 
نعيم  الشيخ  اهلل«  لـ«حزب 
مع  إجتماع  يف  كلمة  قاسم 
»حنن  فيها:  قال  املبلغني، 
اليوم يف أجواء عاشوارء، أجواء 
احلسني.  اإلمام  أربعني  ذكرى 
اإلسالمية  املقاومة  تألقت  لقد 
احلسني  درب  على  لبنان  يف 
بالتضحيات  مليئة  عامًا  أربعني 
واإلجنازات واالنتصارات، وهذا 
وتأكيد  تعاىل  اهلل  من  توفيق 
أن نهج اإلمام احلسني هو نهج 

منصور«.
الفرصة  تفت  »مل  أنه  ورأى 
وميكن  احلكومة  لتأليف 
احلالية  احلكومة  من  االستفادة 
احلكومة  لتأليف  كمنطلق 
القوى  أنَّ  خصوصا  اجلديدة، 
احلكومة  هذه  يف  املشاركة 
اليت ستألف  القوى  نفس  هي 
هذا  خالل  املقبلة  احلكومة 
؟  العهد، وبالتالي ما الذي تغيرّ
من  اجملموعة  هذه  اخرتنا  فكما 
ميكن  والوزراء  املسؤولني 
إجراء  أو  عليهم  احملافظة 
إىل  تؤدي  طفيفة  تعديالت 
نبين  أن  بدل  احلكومة  إجناز 
كثية،  وتطلعات  آمااًل  عليها 
ألنرّ نفس تشكيل احلكومة هي 
يف  تساعد  األمام  إىل  خطوة 
انتخاب  تسهيل  على  احلقيقة 
الفرتة  أنرّ  خصوصا  الرئيس، 
قصية،  للحكومة  الزمنية 
قد  نعرّ ألن  داعي  ال  وبالتالي 
الشروط واملطالب ألن مصلحة 
احلكومة  تشكيل  يف  البلد 
وإجراء االنتخابات الرئاسية يف 
موعدها أعلى وأهم وأفضل هذا 

من ناحية ثانية«.
جملس  اليوم  »لدينا  اضاف: 
نيابي جديد ال يستطيع أحد من 
يصف  أن  الكتل  ومن  النواب 
باملعارضة،  أو  باملواالة  نفسه 
ألنه يفرتض أنَّ العهد سينتهي 
اجمللس  هذا  وبالتالي  قريبًا 
النيابي سيختار رئيسًا وحكومة 
أمامنا  سيفتح  وهذا  جديدة 

البلد.  صفحة جديدة يف داخل 
حنن نعترب أنرّ من يريد احلل جيب 
النيابية  القوى  على  ينفتح  أن 
املختلفة يف البلد إلجياد قواسم 
يكون  أن  وجيب  مشرتكة، 
نتفق  حتى  األساس  هو  احلوار 
كيفية  وعلى  الرئيس  على 
أولئك  أما  البلد،  مستقبل  بناء 
وحياولون  الُتهم  يرمون  الذين 
صدامي،  خيار  على  الرتكيز 
هؤالء يعطلون يف البلد وهؤالء 
وسيكونون  جناحات  لن حيققوا 
سببًا من أسباب االحندار الذي 
إضافة  البلد،  هذا  يصيب 
املتمثلة  األخرى  األسباب  إىل 
واملفسدين  والفساد  بأميكا 
حنن  ما  إىل  أوصلونا  الذين 

عليه«.
وأكد أن »استعراضات التحدي 
من قبل البعض لن جتدي نفعًا 
ومن  فائدة  بال  ضوضاء  وهي 
كان يستطيع أن جيمع أكرب عدد 
ممكن من النواب ليتفقوا على 
أن  أجل  من  فليتفضل  رئيس 

ننتقل إىل مرحلة جديدة«.
وتابع الشخ قاسم: »أخيًا لقد 
وىلرّ الزمن الذي يستجدي فيه 
لبنان حقوقه وقد مرَّ علينا 12 
على  حنصل  أن  أجل  من  عامًا 
والغازية  النفطية  حقوقنا 
اإلسرائيلي  وكان  والبحرية، 
ويفرض  كامل  بشكل  يستخف 
ولذا  يريدها،  اليت  الشروط 
لبنان  اآلن  حل.  إىل  نصل  لن 
احلق  قوة  موقع  من  يفاوض 
واالستعداد  املوقف  ووحدة 
يف  لدينا  التحديات،  ملواجهة 
من  نريده  ما  كلبنانيني  لبنان 
حقوقنا يف حبرنا ونفطنا وغازنا 
ولدى العدو ما يريده يف حقل 
كاريش من النفط والغاز، اآلن 
ال يستطيع هذا العدو احلصول 
من  منعنا  إذا  يريده  ما  على 
احلصول على حقوقنا وعلى ما 
جدًا  مهم  التوازن  هذا  نريده، 
النفطية  حقوقه  يريد  لبنان 

والغازية كاملة«.

الرئيس عون اتصل مبدرب فرقة 
»ميّاس« مهنئاً بالفوز وقرر منحها وسام 

االستحقاق اللبناني املذهب
العماد  اجلمهورية  رئيس  اجرى 
ميشال عون اتصااًل هاتفيًا قبل 
فرقة  األول، مبدرب  أمس  ظهر 
اس« اللبنانية نديم شرفان،  »ميرّ
وهنأه بالفوز الذي حققته الفرقة 
يف برنامج االستعراض األميكي 
 ،America’s  Got talent العاملي
أمس  فجر  نتائجه  اعلنت  الذي 
األول بتوقيت بيوت، معربًا عن 
»سعادته بهذا االجناز العاملي«، 
اىل  تهانيه  نقل  منه  وطلب 
العاملني  وسائر  الفرقة  اعضاء 

فيها.
وابلغ الرئيس عون شرفان عن 
اس« وسام  قراره منح فرقة »ميرّ
املذهب،  اللبناني  االستحقاق 

الفنية  لعطاءاتها  »تقديرًا 
شرفان  وشكر   وجناحها«. 
مبادرته،  على  عون  الرئيس 
واعدًا بنقل حتياته وتهانيه اىل 

مجيع اعضاء الفرقة.
على  أ  هنرّ عون  الرئيس  وكان 
موقع  على  اخلاصة  صفحته 
اآلتي:  وكتب  الفرقة  »تويرت« 
بأهم  اس«  »ميرّ فرقة  فوز   «
مدعاة  العاملية،  املواهب  برامج 
فخر للبنانيني واعتزازهم. هنيئًا 
ومدربهم  اس«  »ميرّ لشابات 
الفرقة،  هذه  مسؤولي  وسائر 
وابداعكم  جلهودكم  وشكرًا 
النكم زرعتم االمل والضوء يف 

قلوبنا مجيعا«.

»الوفاء  كتلة  رئيس  أشار 
للمقاومة«، النائب  حممد رعد ، إىل 
أن »مشروع املوازنة  يعكس الواقع 
البالد«،  املالي الذي تتخبط فيه 
موضًحا أن »أرقام املوازنة تكشف 
عمق األزمة اخلانقة اليت نعايشها، 
وإنطالًقا من هذه الرؤية نتعاطى 

مع هذه املوازنة«.
جلسة  خالل  له،  كلمة  ولفت يف 
موازنة  ملناقشة  النواب  جملس 
البالد  »وضع  أن   ،2022 عام 
حاله،  أسوأ  من  واملالي  النقدي 
عبة  الصرّ الظروف  هذه  ووسط 
املطلوب حفظ اإلنتظام العامرّ يف 
البالد.«، مشدًدا على أنه »ويزيد 
السياسي  اإلضراب  سوئه  من 
وممارسة  العدواني  احلصار  ثم 
التعسف والبلطجة من قبل طرف 

دولي نافذ ومتفرد«.
ي ألزمات  وأكد رعد، أن »التصدرّ
وطنًيا  وعًيا  يتطلب  البالد 
املواطنني  مبعاناة  عالًيا  وحتسًسا 
وأوجاعهم«، الفًتا إىل أن »ليس 
للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها 
أن يتباهوا بإجناز مشروع املوازنة، 
حصًرا  حنملهم  أن  لنا  ليس  كما 
األمور يف  إليه  آلت  ما  مسؤولية 

بالدنا«.
مع مشروع  نتعامل  »أننا  وأوضح 
وهو  أيدينا  بني  الذي  املوازنة 

رعد: املوازنة سيئة وليس للحكومة ورئيسها ووزير 
ماليتها أن يتباهوا بإجنازها

مشروع يعكس حالة البالد وتردي 
جلنة  تقدير  وفق  وهو  أوضاعها، 
ء ترفعه إلينا  املوازنة مشروع سيرّ
ستصل  الذي  األسوأ  عن  كبديل 
نتداركه  مل  إذا  حكًما  األمور  إليه 
ال  »املناخ  أن  معترًبا  ونتالفاه«، 
احللول،  يقارب  وال  أجوبة  يقدم 
احلكومة  متكني  أواًل:  ومطالبنا 
واحلقوق  الرواتب  على  للحصول 
املعيشة،  غالء  مع  تناسب  اليت 
وكتلتنا ترى أن املوازنة تستطيع 
هذه  معاجلة  كلفة  تتحمل  أن 
الزيادة املطلوبة، وإن أدى ذلك 

إىل إرتفاع طفيف«.
وتابع رعد: »ثانًيا: جتديد احلكومة 
الكلفة  تأمني  مبواصلة  إلتزامها 
مثن  أدوية  لتأمني  املطلوبة 
و  الرضع  وحليب  السرطان  
املستلزمات الطبية ، ثالًثا: توفي 
التغطية املطلوبة إلستمرار عمل  
أن  مؤكًدا  اللبنانية «،  اجلامعة 
تدفعنا  اليوم  املوازنة  »جلسة 
ة  خطرّ احلكومة عن  لتجديد مساءلة 
وكذلك  تها،  أعدرّ اليت  التعايف 
اليت  املعضالت  عن  املساءلة 
الكهرباء   من  أزمة  البلد  يعانيها 
وال  واملضاربات  واإلحتكارات 
املريبة  ة  املصرفيرّ سياسة  
معضلة  إىل  وصواًل  والفساد، 

تسييس القضاء«.

أشار النائب مجيل السيد، إىل أنه 
جدوى  حول  اصارحكم  أن  بد  »ال 
مقتنعا  بت  توقيت  يف  كلميت، 
أنه مل يعد ينفع أي كالم، لكنين 
سوف  الذين  اراضي  أن  قررت 
حيزنون إن مل أحتدث«، الفًتا إىل 
أنرّ »اعرتاضي االساسي هو على 
فقدان دور اجمللس الرقابي، مبا 
واالفالس  االحنالل  إىل  أوصلنا 

الذي نعاني من نتائجه«.
ولفت، يف كلمة من جملس النواب 
خالل جلسة مناقشة موازنة 2022، 
إىل أن »مصرف لبنان حتول إىل 
أن  من  أكرب  ألنها  حلبية  شركة 
موضًحا  واحد«،  فريق  يتبلعها 
املتسول،  واقع  يف  دولة  »أننا 
شروطه،  بفرتض  ال  واملتسول 
والعدو االسرائيلي حني يرانا يف 
أن  يكون  ما  ابسط  الوضع،  هذا 
ما  رأيناه  ما  وآخر  ابتزازك،  يتم 
اجليش  بني  شرخ  سُيحدث  كان 

وقوات الوينيفيل«.
إىل  حتولت  »الدولة  أنرّ  وذكر 
احملاسبة،  فوق  حمميات  جمموعة 
من  نوع  ختدم  أجهزة  وهناك 
القضاء، وأجهزة امنية ختدم قضاء 
أحد  »ال  أنه  إىل  مشًيا  آخر«، 
من  الدولة، ألن  أحد يف  حياسب 
يف اجمللس هو من يف احلكومة«، 

السيد: هدف مشروع املوازنة جباية أكرب قدر ممكن من 
أموال الناس والنزوح ميثل ربع االستهالك اللبناني

الفًتا يف حديث وجهه إىل رئيس 
احلكومة املكلف، إىل »أننا كمجلس 
ال يهمنا على من يقع تأخي تشكيل 
نراك  »أننا  احلكومة«، مشًيا إىل 
صالحيات  تثبت  أن  تريد  مؤخًرا 
ترث  لكي  املستقيلة،  حكومتك 

الفراغ الرئاسي«.
نواب  كمجلس  »عملنا  أنرّ  ورأى 
املوازنة  أرقام  مالءمة  نرى  أن 
مشروع  أنرّ  مؤكًدا  الناس«،  على 
موازنات  عن  تكراًرا  جاء  املوازنة 
االصالحات،  من  وتهرًبا  سابقة، 
واحد  هدف  سوى  فيه  وليس 
ممكن  قدر  أكرب  جباية  وهو 
خصوصا  الناس،  أموال  من 
العاديني، ووضع اليد على أموال 
نتائج  عن  النظر  بصرف  الناس، 
»النازحني  أنرّ  إىل  ذلك«، مشًيا 
االستهالك  ربع  هم  السوريني 
يف  نضعهم  زلنا  وما  اللبناني، 
مقرتًحا  ال سياسة «،  متاهات 
»ردرّ مشروع املوازنة إىل احلكومة 
واإلستمرار باعتماد القاعدة اإلثين 
عمل  أسلوب  واعتماد  عشرية 
بالعمل  تبدأ  وأن  األشغال  وزارة 
وكذلك   ،2023 موازنة  ملشروع 
مناقشة  جلسة  عقد  إىل  املبادرة 
والرئاسي  احلكوميرّ  الوضع  حول 

يف أقرب وقت ممكن«.

»لبنان  تكتل  عضو  أشار 
النائب  غسان عطاهلل،  القوي«، 
إىل أن »فرقة« مياس « هي فخر 
للبنان، وهي أعطتنا طاقة وقوة 
أمجل  لبنان إلظهار  على  للحفاظ 
صورة له أمام العامل«، موضًحا 
من  رأيناها  اليت  »الطاقات  أن 
لبنان  أن  تؤكد  وفن،  رياضة 
ويستطيع  السماء،  من  قطعة 
العامل أمجع،  الدخول إىل قلوب 
مقاضاة  تستطيع  أن  أمل  على 
اىل  أوصلنا  من  وكل  العمالء 

هذه احلالة اليوم«.
ولفت يف حديث إلذاعة »صوت 
أكثر  »األجواء  أن  إىل  املدى«، 
حكومة،  تشكيل  لناحية  إجيابية 
ميقاتي   وحماوالت  جنيب 
أعمال  تصريف  حكومة  لفرض 
مجهورية  رئيس  غياب  ظل  يف 
 « أن  مؤكًدا  بالفشل«،  باءت 
الرئيس ميشال عون  غيرّ صورة 
كل  كشف  الذي  وهو  لبنان، 
نفيه  مت  من  وهو  امليليشيات، 

غسان عطاهلل: األجواء أكثر إجيابية لناحية تشكيل 
حكومة وال أرى أي شيء مميز بهذه املوازنة

لن  منتصًرا،  وعاد  اخلارج  إىل 
يأتي ولد مثل  نديم اجلميل  »ما 
بيعرف يركب مجلة عبعضا جيي 
الرئيس  عن  بهالطريقة  حيكي 

عون«.
»بناء  أن  على  عطاهلل،  وشدد 
الدولة هو بناء ثقافة، والرئيس 
بناء  عن  تكلم  اجلميل   بشي 
إغتيل،  السبب  وهلذا  الدولة 
يتعلم  ابنه مل  أن  الواضح  ومن 
أي شيء من والده«، معترًبا أن 
»اهلجوم األ أخالقي يربز اإلفالس 
السياسي الذي وصل إليه نديم 

اجلميل«.
حباجة  »أننا  حديثه،  يف  ورأى 
إىل خارطة طريق واضحة وخطة 
إىل  مرحلة  من  لنقلنا  إنقاذية 
نتائج  معرفة  ميكننا  وال  أخرى، 
املوازنة  يف 3 أشهر املتبقية من 
السنة«، متمنًيا »على احلكومات 
املستقبلية أن تضع خطة إنقاذية 
شيء  أي  أرى  ال  وأنا  للبنان، 

مميز يف هذه املوازنة«.

اجلمهورية  مفيت  استقبل   
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
أمس  الفتوى  دار  يف  دريان 
البعثة  وفد  اخلميس،  األول 
عام  رئيس  برئاسة  اإليطالية 
األب  لبنان  كاريتاس  رابطة 
وضم  الكرملي،  عبود  ميشال 
ومسؤولني  دين  رجال  الوفد: 
يف كاريتاس إيطاليا ،واملؤلف 
الشمامسة  جتمع  رئيس  من 
ممثاًل  بيرتولينو  إنزو  الدائمني 
مقرهم  كاالبريا  رجييو  أبرشية 
ممثاًل  فوساري  فابريزيو  روما، 
لوجيي  إميليا،  رجييو  أبرشية 
أبرشية تريست،  فيدوني ممثاًل 
أبرشية  ممثاًل  أغلياني  جورجيو 
مسؤولة  بوتاري  كيارا  تورين، 
لكاريتاس  اإلعالم  قسم  يف 
دانيلو فيليسيا جنيلي  إيطاليا، 
إيطاليا  كاريتاس  برنامج  مدير 

يف الشرق األوسط.
وميثل هذا الوفد أكثر من أربعة 
دائمني  مشاس  ومثامنئة  آالف 
تابعني  العامل  أحناء  مجيع  يف 
الكاثوليك  األساقفة  جمللس 
يرافقهم  وحوهلا،  إيطاليا  يف 
العامة  العالقات  مستشار 
كاريتاس  شبيبة  يف  واإلعالم 
لبنان الصحايف جوزاف ابراهيم 
يف  اإلداري  املنسق  حمفوض، 
رئيس  حداد،  مسي  الشبيبة 
شارلي  الوطنية  الروحية  اللجنة 
مسؤولي  من  وعدد  خليل، 
يف  اللجان  ورؤساء  الوحدات 

شبيبة كاريتاس لبنان.
فيه:  جاء  للوفد  بيان  ويف     
لدار  بامتياز  وطنية  »زيارة 
مفيت  بسماحة  ممثلة  الفتوى 
املرجع  اللبنانية  اجلمهورية 
لكافة  والدنيوي  الديين 
إىل  الوفد  قدم  اللبنانيني. 
هدفها  رمسية  مهمٍة  يف  لبنان 
اجتماعي،  اقتصادي،  إنساني، 
ويف طليعة برنامج عملها زيارة 
املرجعيات الروحية الرمسية يف 
لبنان اإلسالمية واملسيحية لنقل 
صورة الواقع والوضع العام يف 
لبنان إىل أبرشيتهم وكنيستهم 
يف إيطاليا بهدف مدرّ يد العون 
واملساعدة للبنانيني يف حمنتهم 
االستثنائية  الظروف  هذه  يف 

احلرجة والصعبة«.
 وأثنى املفيت دريان على »دور 
رابطة  مع  والتنسيق  التعاون 
بشخص  ممثلة  لبنان  كاريتاس 
عبود«.  ميشال  األب  الرئيس 
وقد وضع الرئيس عبود املفيت 
التعاون والتنسيق بني  بصورة 
الرابطة ومجعية املقاصد اخليية 
الفقراء  ملساعدة  اإلسالمية 

واحملتاجني.
اجلمهورية  مفيت  واستقبل     
السابق  اهلرمل   – بعلبك  مفيت 
قال  الذي  الرفاعي  بكر  الشيخ 
توجيهات  »أخذنا  اللقاء:  بعد 
له  وقدمنا  السماحة،  صاحب 
يف  اإلسالمية  األوقاف  كتاب 
التوثيقي  الكتاب  وهو  بعلبك، 
يف  السنة  للمسلمني  األول 
إحصاءات  يضمرّ  والذي  بعلبك، 
يف  الوقفية  للعقارات  دقيقة 
تنميتها،  وسبل  كافة  بعلبك 
للنهوض  املقرتحة  واملشاريع 
عنها،  التعديات  وإزالة  بها، 
جديدة  عقود  إجياد  وحماولة 

لإلجيارات والتأكيد على تارخيية 
دور املسلمني السنة يف مدينة 
املدارس  خالل  من  بعلبك 
واملنتشرة  املوجودة  الفقهية 
تاريخ  وكذلك  بكثرة  فيها 

املساجد يف منطقة بعلبك«.
املنتدى  وفد  استقبل  كما     
برئاسة مجيل  الوطين  اإلسالمي 
ن  »يثمرّ قال:   الذي  قاطرجي 
خذها  يترّ الذي  املواقف  املنتدى 
املتعلقة  تلك  ما  سيرّ ال  مساحته 
اليت  للطروحات  ي  الكلرّ برفضه 
العقائد  مع  وتتعارض  ختالف 
بدعوة  املبادرة  الدينية، ويدعم 
يف  عام  الجتماع  السنة  نواب 
الدينية  املرجعية  الفتوى  دار 
يف  للتداول  الكربى  والوطنية 
املواطن  يرزح  اليت  األوضاع 
الظروف  هذه  وطأتها يف  حتت 
وطننا  بها  مير  اليت  املصيية 
ودعمنا  تأييدنا  ونؤكد  لبنان، 
 24 يف  الفتوى  دار  الجتماع 

سبتمرب املقبل«.
والتقى املفيت دريان وفدًا من 
ملتقى أمناء بيوت برئاسة فادي 
الغالييين، وجرى البحث يف أمور 
بيوت  مدينة  بشؤون  متعلقة 
وحبسب  املستويات.  كل  على 
امللتقى  عن  الصادر  البيان 
»للتعبي  الزيارة هي  هذه  فإن 
دار  ملواقف  امللتقى  دعم  عن 

الفتوى ممثلًة بسماحته«.
 وشرح الغالييين دور وأهداف 
األمور  حول  املتمحورة  امللتقى 
السياسية واإلمنائية واالجتماعية 
واخلدماتية ملدينة بيوت، فضاًل 
لدورها  بيوت  استعادة  عن 
الريادي على املستوى الوطين.

الدور  على«  البيان  وأثنى    
الفتوى  لدار  املتقدم  الطليعي 
الوطنية  الصفوف  مل مشل  يف 
السنة  لنواب  الدعوة  ومنها 
للجلسة  مساحته  وجهها  اليت 
الشهر  من   24 يف  املقررة 
»خطوة  إياها  »،معتربًا  اجلاري 
نوعية متقدمة حنو تطوير القرار 
وتوحيده  اإلسالمي  السياسي 
الوطنية  التفاعالت  ملواجهة 
اليت  املركزية  واالستحقاقات 
على  الدائم  األثر  هلا  سيكون 

الواقع اللبناني ككل«.
كما التقى وفد اللقاء البيوتي 
الوطين، وبعد اللقاء حتدث باسم 
عيتاني  رامي  احملامي  الوفد 
بيوتي  كلقاء  »اجتمعنا  فقال: 
السماحة  صاحب  مع  وطين 
مرجعية  هي  الدار  هذه  كون 
الوطن  كل  ضمي  متثل  وطنية 
االستحقاقات  قرب  مع  خاصًة 
إجراءها  وضرورة  الدستورية، 
صاحب  من  ملسنا  مبواعيدها. 
عمل  انتظام  على  حرصه  الدار 
وإجراء  الدستورية  املؤسسات 
مبوعدها،  الرئاسية  االنتخابات 
احلكومة.  تشكيل  وبالطبع 
من  الدائمة  مقاربته  على  أثنينا 
مبا  وخصوصًا  الوطنية  القضايا 
يتعلق بعقد جلسة النواب السنة 
ملا هلا من فائدة وخطوة تصب 
الوطن  وصاحل  العام  بالصاحل 
من  ملسنا  كما  واملواطنني. 
مساحته انفتاحه الكامل للتشاور 
السياسية  األطياف  كل  مع 
والدينية واحلزبية  أيضًا ملا فيه 

مصلحة لبنان واملواطنني«

املفيت دريان التقى البعثة 
اإليطالية وزوارا
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اقتحام  عملية  بني  الزمنية  الفواصل  تتقّلص 
بني  الفاصل  جتاوز  وبعدما  وأخرى.  مصرف، 
العملية األوىل والثانية عامًا ومثانية أشهر )حسن 
مغنية، نيسان 2020 - عبد اهلل الساعي، كانون 
الثاني 2022(، أتت العملية الثالثة بفاصل مثانية 
أشهر )بّسام الشيخ حسني - آب 2022(، ليكون 
الفاصل مع العمليتني الرابعة واخلامسة، اللتني 
)سالي  واحد  شهر  املاضي  األربعاء  يوم  ُنّفذتا 
يشي  تطّور  فقط.  الدين(  شرف  ورامي  حافظ 
بأن األمور تتجه حنو املزيد من التصعيد يف ظّل 

استمرار املعنيني يف سياسة اغتصاب احلقوق.
هذه املرة، بدت حلقة اقتحام املصرف »حمبوكة« 
أكثر. تدخل الشابة سالي حافظ برفقة جمموعة من 
الشّبان إىل بنك »لبنان واملهجر« فرع السوديكو 
منهم  أّي  على  تظهر  أن  دون  من  عالية،  بثقة 
باجلنزير،  الباب  أحدهم  يقفل  اخلوف.  عالمات 
ترّش  رهائن.  والزبائن  املوظفني  آخر  وحيتجز 
سالي املصرف بالبنزين وتشهر سالحها يف وجه 
املدير ممسكة بعنقه فـ »يرفع العشرة«، ويعطيها 
ما تريد. تغمرها مشاعر القوة فتصعد إىل الطاولة 
إىل  يوكل  البنطال.  داخل  إىل  املسدس  وتعيد 
والتعريف  باهلاتف  العملية  تصوير  مهمة  البعض 
عن هوية »العصابة«: »حنن صرخة املودعني«، ثم 
يغادرون املصرف ويهّربون »رئيسة العصابة«، 
القوى  شبهة  إثارة  دون  من  األموال،  ومعها 
املديرية  يف  أمتار،  بعد  على  املوجودة  األمنية 
العامة لقوى األمن العام ومركز أمن عام بريوت. 

وهكذا تنجح العملية.
التواصل  مواقع  على  انتشرت  اليت  الفيديوات 
االجتماعي وّثقت احلادثة، مع اختفاء سالي بعدما 
حول  املعلومات  وتضارب  إعالمية،  أدلت مبقابلة 
مكان وجودها: ال تزال يف لبنان أو سافرت إىل 
يتعاطف  واملسلسالت،  األفالم  وكما يف  تركيا. 
اجلمهور مع البطل، حتى لو كان جمرمًا، إذا كانت 
»الكاريزما« طاغية أو الدوافع مقنعة. كذلك األمر 
بالنسبة إىل مسلسل اقتحام املصارف السرتداد 
الودائع املنهوبة بالقوة. عّب الكثري من اللبنانيني 
إىل  لو جلأوا  حتى  املقتحمني،  مع  تعاطفهم  عن 
عندما  تسقط  فاملعايري  قانونية.  غري  أساليب 
يتحمل الشعب وحده اخلسائر وجيري السطو على 

أمواله من دون وجه حق.
سرق  إنسان  ألي  طبيعية  فعل  ردة  أنها  ومع 
منه جنى عمره، إال أن لكّل بطل اقتحام مصرف 
الساعي،  اهلل  عبد  مغنية،  حسن  موجعة:  حكاية 
بسام الشيخ حسني، واليوم رامي شرف الدين، 
ألختها  كرمى  ذلك  فعلت  اليت  حافظ  وسالي 

املصابة بالسرطان.

بيان املصرف كاذب
إدارة املصرف لصرف وديعتها  »توسلت سالي 
البالغة 20 ألف دوالر أكثر من مرة من أجل تأمني 
كلفة عالج شقيقتها مظهرًة صورًا ووثائق تثبت 
سعر  على  الوديعة  صرف  عليها  فعرضوا  ذلك، 
صرف 8000 لرية للدوالر الواحد ما يعين قضمها 
وإعطاءها الفتات«، حبسب رئيس مجعية صرخة 
املودعني عالء خورشيد، الذي يكّذب ما جاء يف 
»لدى  حصل:  ما  على  ردًا  املصرف  إدارة  بيان 
إىل  حتضر  مل  لكنها  فرعنا،  يف  حساب  العميلة 
نوع  أي  من  عملية مصرفية  بأي  تقوم  أو  الفرع 
زارتنا  أمس،  سنة.  ونصف  سنة  من  أكثر  منذ 
يف  مساعدتها  إمكانية  طالبة  باملدير  واجتمعت 
سحب مبلغ من حسابها لعالج شقيقتها املريضة 
التعاون معها، وطلب منها بعض  املدير  وأبدى 
»حضور  أن  املصرف  إدارة  وترى  املستندات«. 
جمموعة  وبصحبة  مسدس،  حوزتها  ويف  العميلة 
املوظفني  احتجزوا  الذين  األشخاص  من  كبرية 
والزبائن ورموا البنزين عليهم مهددين حبرقهم، 
وحطموا بعض حمتويات الفرع، وهددوا املوجودين 
على  الصندوق  وأمني  املدير  وأجبوا  بالسالح، 
فتح الصندوق واستولوا على املبلغ املوجود فيه، 

هو تطّور خطري«.

سالي يف لبنان
وحنو  دوالر،  ألف   12 مبلغ  على  حصلت سالي 

ألف دوالر باللرية. سّلمته إىل عائلتها وتوارت 
وحتّر  حبث  مذكرة  تصدر  أن  قبل  األنظار  عن 
على  صفحتها  يف  ورد  ملا  وخالفًا  حبقها. 
منزلي  أمام  األمنية  »القوى  أن  عن  فايسبوك 
وأنا صرت برتكيا«، يؤكد خورشيد أنها ال تزال 
على األراضي اللبنانية وما قالته ليس إال »حب 
سالي للمغامرة«، وهذا ما أكده بيان صادر عن 
نفى  كما  سالي  توقيف  فيه  نفى  العام  األمن 
الذي  السالح  أما  اللبنانية.  األراضي  مغادرتها 
كان حبوزتها فأشارت يف مقابلة أجرتها مع قناة 
فقط  التخويف  به  أرادت  لعبة  أنه  اىل  اجلديد 

»فأنا لست مؤذية، لكن طفح الكيل«.

    ثالثة موقوفني ال يزالون رهن التحقيق يف ثكنة 
الحلو ويف مخفر عاليه

بعد انتهاء العملية، ولدى خروجهم من املصرف 
تعّرض املودعون يف مجعية »صرخة املودعني« 
العتداء »ليفرجونا إنو يف دولة«، على حد تعبري 
عضو  أنف  إثره  على  كسر  »اعتداء  خورشيد. 
من  الشريف  حممد  اجلمعية  يف  اإلدارية  اهليئة 

قبل عناصر يف حتّري قوى األمن الداخلي«.
 كما جرى توقيف كّل من حممد رستم وزكريا 
عبد الرمحن يف ثكنة احللو على خلفية مشاركتهما 

يف »اجلرمية«.
إىل  الناشطني  عشرات  تداعى  املقابل،  يف   
املوقوفني،  مع  تضامنًا  الثكنة  أمام  االعتصام 
غسان  التمييزي  العام  املّدعي  أبقاهما  اللذين 

عويدات رهن التحقيق.
مجعية  هوية  عن  البعض  سؤال  على  وردًا 
اقتحام  عملية  نّظمت  اليت  املودعني«  »صرخة 
أيام  مثانية  بعد  متت  أنها  وخصوصًا  املصرف، 
املصارف  أصحاب  تهاجم  ملصقات  انتشار  من 
احلمرا،  مألت شوارع  املصرفية  السلطة  ورجال 
أكد خورشيد أنها »مجعية مستقلة تأّسست منذ 

عامني وال حتصل على متويل من أي جهة«.

محاولة لم تنجح يف عاليه
»بلوم  فرع  اقتحام  خب  انتشار  مع  بالتزامن 
بنك« يف السوديكو، انتشر خب ثان عن قيام 
املودع رامي شرف الدين باقتحام فرع عاليه يف 
»بنك البحر املتوسط«، متسّلحًا ببندقية فارغة. 
وتضاربت املعلومات حول جناح شرف الدين يف 
اسرتداد أّي مبلغ من وديعته، بني من قال إنه 
حصل على 30 ألف دوالر سّلمها إىل عائلته قبل 
تسليم نفسه إىل القوى األمنية، وبني من أكد 
أن املودع ال ميلك أكثر من 7 آالف دوالر يف 
حصل  قد  يكون  أن  ميكن  ال  وبالتالي  حسابه، 

على املبلغ املتداول.
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مسلسل اقتحام املصارف يتواصل..
سالي حافظ ومروان شرف الدين:  ال حّل إال بالقوة

زينب حمود

منذ أن زار الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
السعودية، بداية كانون األول 2021، وأعلن مع 
ولّي العهد السعودي حممد بن سلمان »االتفاق 
على إنشاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدات 
تنفيذ  لبنانيون  يرتّقب  لبنان«،  اإلنسانية يف 
باريس والرياض هذا اإلعالن، وخصوصًا بعد 
قبل  االتفاق  على  التأكيد  العاصمتني  إعادة 
أيار  النيابية )15  االنتخابات  ثالثة أسابيع من 
بأّنه حماولة لالستثمار  ر  ُفسِّ ما  املاضي(، يف 
الفرنسيني  خطوة  ُتفَهم  فكيف  انتخابيًا. 
منهما  كلٍّ  جتربيَت  إىل  بالنظر  والسعوديني، 
األخذ  مع  لبنان،  »اإلنساني« يف  العمل  حيال 
يف احلسبان حافَزي كل من باريس والرياض 

للتدّخل يف الساحة اللبنانية؟
مشروع  عن  اإلعالن  بني  مضت،  أشهر  مثانية 
»اإلنساني«  السعودي  الفرنسي  الصندوق 
يف كانون األول املاضي وإعادة التأكيد على 
إطالقه يف نيسان الفائت، لتتمّخض يف بداية 
الشهر املاضي اخلطوة األوىل يف جمال متويل 
يف  »إنسانية«  ومشاريع  مؤسسات  ودعم 
لبنان، عندما ُأعلن عن مشروع »حتسني جودة 
خدمات الرعاية الصحّية يف مستشفى طرابلس 
احلكومي«. ويف 5 متوز الفائت، وّقع كل من 
السفرَيين السعودي وليد البخاري، والفرنسية 
آن غريو ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب 
إيشليمان  كازابيانكا  لبنان سيمون  األمحر يف 
اتفاقية متويل بقيمة 12.5 مليون يورو مشرتك 
بني »الوكالة الفرنسية للتنمية« و«مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية«، يف حضور 
وزير الصحة فراس األبيض، الذي ال دور له 
يف اإلشراف على املشروع كوزير وصاية، إذ 
ستتوىّل اللجنة الدولية للصليب األمحر تنفيذه 
السعودية  ستمّول  املعَلن،  وحبسب  بالكامل. 
مركز  عب  يورو  ماليني   9 حبوالي  املشروع 
الفرنسية  الوكالة  أعلنت  فيما  سلمان،  امللك 
للتنمية أّن املشروع سيمتّد من عام 2022 إىل 
ر تكلفته حبوالي 21.5 مليون  عام 2025 وُتقدَّ

يورو.
تليه  أن  ع  وُيتوقَّ األول،  املشروع  هو  هذا 
أربعة قطاعات هي:  أخرى، تستهدف  مشاريع 
التعليم والصحة وأمن الطاقة واألمن الغذائي. 
أّن  أعلنوا  قد  والسعوديون  الفرنسيون  وكان 
هذه املشاريع ستستهدف املواطنني اللبنانيني 
اليت  اللبنانية،  الدولة  مؤسسات  عن  مبعزل 
طالبها كل من ماكرون وحممد بن سلمان يف 
قمة جدة، يف كانون األول املاضي، بـ«تنفيذ 
مساعدات  على  للحصول  كشرط  إصالحات« 
والرياض  باريس  تعداد  عند  مباشر.  بشكل 
»تنظيم  ُيذكر  كان  املطلوبة،  »اإلصالحات« 
انتخابات شفافة ونزيهة«، وقد أّكدتا على هذا 
تنفيذ  يبدأ  أن  قبل  الوعود  فرتة  املطلب يف 
 – السعودي  »الصندوق  ضمن  مشروع  أول 
إجناز  وبعد  اليوم،  أما  املشرتك«.  الفرنسي 
وبدء  بأشهر،  النيابي  االنتخابي  االستحقاق 
وانطالق  املشرتك،  للصندوق  مشروع  أول 
اجلمهورية،  رئاسة  انتخابات  استحقاق  بازار 
الفرنسيون والسعوديون لتكرار مطالبهم  عاد 
واشرتاط  املطلوبة  »اإلصالحات«  خبصوص 

تنفيذها للحصول على التمويل.
والسعودية  أعلنته كلٌّ من فرنسا  ما  أّن  رغم 
اآلن  حتى  »إنسانية«  ومشاريع  مساعدات  من 
أّن  إال  املتواضعة،  اإلسهامات  ضمن  ُيصنَّف 
حتاول  كبرية  إعالمية  ودعاية  تغطية  هناك 
لباريس  املشرتك  »اإلغاثي«  الدور  تضخيم 
تثبت  لبنان  يف  الدولتني  وجتربة  والرياض. 
أّن هناك فرقًا كبريًا بني ما تعلنانه من دعم 
أو مساعدات وما تنفقانه فعليًا على األرض. 
أّنها  للتنمية«  الفرنسية  »الوكالة  تّدعي  مثاًل، 
صرفت يف لبنان حوالي 1.23 مليار يورو منذ 
 - التدقيق  بعد   - األرقام  تشري  بينما   ،1999
جمموعه  ما  صرفت  الفرنسية  الوكالة  أّن  اىل 
586 مليون يورو، منها 264 مليون يورو كمنح 
)أكثر من 70% منها ذهب لالجئني السوريني( 

وحوالي 322 مليون يورو كقروض.
يف حزيران عام 2017، أصدر امللك السعودي 
امللك  لـ«مركز  أمرًا  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الذي   - اإلنسانية«  واألعمال  لإلغاثة  سلمان 
منصة  بإنشاء   - عامني  قبل  تأّسس  قد  كان 
بيانات املساعدات السعودية لعرض »ما تقّدمه 
اململكة من مساعدات إنسانية متنوعة بالتنسيق 
مع اجلهات ذات العالقة«. ويف شباط 2018، 
دّشن امللك سلمان منّصة املساعدات السعودية 
املعايري  على  »بناًء  َمت  ُصمِّ إّنها  قيل  اليت 
لدى  املعتمدة  والتوثيق  التسجيل  الدولية يف 
التعاون  ملنظمة  اإلمنائية  املساعدات  جلنة 
ومنّصة   DAC-OECD والتنمية  االقتصادي 
ومبادئ   UNFTS املتحدة  لألمم  املالي  التتّبع 
أطلق  طبعًا   .»)IATI( الدولية  الشفافية 
محلة  السعودي  اإللكرتوني  والذباب  اإلعالم 
املتسعودون  وشرع  املنصة،  إلطالق  تطبيل 
»مملكة  وكرم  بعطاءات  بالتغيّن  ومرتزقتهم 
لتذكري  املنّصة  بأرقام  مستشهدين  اخلري«، 
األمر«  »والة  عليها  منَّ  اليت  الدول  شعوب 
»حلم  أّن  والتأكيد على  بالعطاء واملساعدات، 

أكتافهم من خري السعودية«.
السعودية،  املساعدات  منّصة  أرقام  حبسب 
قّدمت الرياض للبنان بني عاَمي 1975 و2022 
مساعدات ومنحًا بلغت 2.752.455.111 دوالرًا 

أمريكيًا.
هذا الرقم صادر عن النظام السعودي الرمسي، 
مليار   2.75 الـ  مبلغ  أّن  هنا  األهم  واملالحظة 
دوالر، كمجموع عام للمساعدات للبنان خالل الـ 
47 عامًا اليت مضت، ال يكاد يعادل ُعْشر الرقم 
الذي يردده أتباع النظام السعودي )حوالي 20 
حديثهم  عند  الطائف(  اتفاق  منذ  دوالر  مليار 
ل مملكة اخلري« على لبنان. الالفت  عن »تفضُّ
يف قاعدة بيانات أرقام التمويل املنشورة يف 
بني  فرقًا  هناك  أّن  السعودية  املنصة  موقع 
اخلانات اليت ُتعَرض يف حمّرك البحث، وما ميكن 
نتيجة  حيّمل  عندما  املتصّفح  عليه  حيصل  أن 
البحث بصيغة Excel. مثاًل، تغيب خانتا »شركاء 
ذ فيها املشروع  ُنفِّ التنفيذ« و«املنطقة« اليت 
من ملف اإلكسل. املالحظة األخرى هي يف َنْسب 
ملركز  عقَدين  قبل  السعودية  مّولتها  مشاريع 
ذة. على سبيل املثال،  امللك سلمان كجهة منفِّ
ُذِكر يف قاعدة البيانات أّن مركز امللك سلمان 
مّول بني 10 آب 2006 و10 شباط 2007 اهليئة 
العليا لإلغاثة يف لبنان مببلغ 256.000 دوالر 
لـ«تقديم اخلدمات الطبية للمرضى النازحني يف 
أيار  تأّسس يف  أّن مركز سلمان  لبنان«، مع 

عام 2015!
    بحسب البيانات السعودية، موّل مركز امللك 

سلمان بني 2006 و2007 الهيئة العليا لإلغاثة يف 
لبنان مع أّن املركز تأسّس عام 2015

تضخيم  على  السعودية  تعمل  سنوات،  ومنذ 
مشاريعها »اإلغاثية« يف لبنان وحماولة توظيفها 
ضمن خانة »األمن الغذائي«، من خالل توزيع 
ربطات اخلبز على الالجئني السوريني، وأخريًا 
وعكار  وطرابلس  بريوت  يف  اللبنانيني  على 
التمور  توزيع  مشاريع  إىل  باإلضافة  وصيدا، 
السعودي.  احملّلي  السوق  حاجة  عن  الفائضة 
وضمن مشاريع »الصندوق السعودي – الفرنسي 
»األخبار«  الزميلة  معلومات  تفيد  املشرتك«، 
أن  على  اتفقوا  والسعوديني  الفرنسيني  بأّن 
م الرياض التمويل الذي من املفرَتَض أن  تقدِّ
تقّدم باريس ما مياثله، على أن تتوىّل األخرية 
من  املستفيدين  وحتديد  اللوجسيت  التنسيق 
املشاريع. ويف التفاصيل، سيحصر الفرنسيون 
اجلهات املنّفذة املستفيدة من املشاريع بـ 11 
بينها  لبنان،  يف  عاملة  ودولية  حملية  منظمة 
وفرح  واملقاصد،  مالطا،  وفرسان  كاريتاس، 
العطاء )التابعة للنائب التغيريي ملحم خلف(، 
ومؤسسة  األمحر،  للصليب  الدولية  واللجنة 
لنيل  مهّنا  كامل  صاحبها  يطمح  )اليت  عامل 
جائزة نوبل للسالم(، ومؤسسة رينيه معوض 

)التابعة للمرشح الرئاسي ميشال معوض(.

 »اإلغاثة« السعودية - الفرنسية للبنان:
نـفٌخ إلسـهامات مـتواضعة

علي حسن مراد
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مـقاالت وتـحقيقات

يؤجل لن  كاريش  من  االستخراج  باحلرب:  خياطر  العدو   
البحر؟ على  دولية  وصاية  هوكشتني:  فخ 

قرب  شأن  يف  راجت  اليت  اإلجيابية  األجواء 
البحرية،  احلدود  لرتسيم  اتفاق  إىل  التوصل 
ال تلغي احلذر الشديد من مناورة إسرائيلية - 
فرض  لناحية  الرتسيم  بعد  ما  ملرحلة  أمريكية 
جديد  دور  خالل  من  البحر  على  دولية  وصاية 
على  احلال  هي  كما  الدولية  الطوارئ  لقوات 
بريوت  يف  معنية  مصادر  تأكيد  ووسط  الرب. 
أن لبنان ينتظر أن يتسّلم من املبعوث األمريكي 
لرتسيم احلدود البحرية عاموس هوكشتني ورقة 
خطية خالل ثالثة أيام، جرى تداول أنباء  عن أنه 
سّلم مسؤولني لبنانيني إحداثيات خط العوامات 
البحرية حتضريًا إلرسال عرضه الكامل األسبوع 

امُلقبل. فيما عادت إسرائيل إىل التهويل
عاد اإلسرائيليون إىل هلجة التهويل من زاوية 
وتسريب  الشمالية  للقيادة  جديد  قائد  تعيني 
وحتدثت  اهلل.  حلزب  تهديدات  القيادة  هذه 
القناة 12 عن تقرير للقيادة الشمالية خالصته 
أنه هناك »إمكانية ملواجهة مع حزب اهلل قريبًا«. 
املعنّي  الشمالية  املنطقة  قائد  حّذر  وقت  يف 

»األخبار«
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ودورها، وهو ما ال تتوقف إسرائيل عن املطالبة به، وحتقق بعضه 
أو  اللبنانية  الدولة  ختاذل  بفعل  العام…  هذا  التجديد  قرار  يف 

تغافلها.
حال  يف  الحقًا،  األمريكي  الوسيط  يستخدمها  قد  الورقة  وهذه 
احتاَج العدو اإلسرائيلي مزيدًا من الوقت، خصوصًا أن البحث يف 
اجلهة اليت سرتعى تنفيذ االتفاق ال يقل أهمية عن االتفاق نفسه. 
وألنهم يعرفون متامًا، حساسية فكرة توسيع مهام قوات اليونيفل 

بالنسبة للبنان، ما يعين أن االتفاق حوله لن يكون سريعًا.
وبذلك يكون العدو اإلسرائيلي قد ظفَر بعصفورين: إرجاء الرتسيم 
أسابيع األمام مع إبعاد شبح املواجهة عنه، وتأمني نفسه بقوات 
دولية تكون عينها على طول اخلط األزرق البحري، وهما أمران غري 

مضمونني ألن أيلول سيبقى شهر احلسم.
إسرائيل: ال نفهم عقل نصراهلل وحزب اهلل سيحصد النتائج

ينصّب االهتمام اإلسرائيلي على النتائج غري املباشرة ألي اتفاق 
ويف  املقاومة.  لبنان حتت ضغط  مع  إليه  التوصل  يتم  ترسيم 
أن  اإلسرائيلي  التلفزيون  يف  كان  قناة  كشفت  السياق،  هذا 
اهلل  العام حلزب  األمني  أن  هو  اإلسرائيلي  اجليش  لدى  التقدير 
السيد حسن نصراهلل، »رغم تهديداته، يريد احلصول على اتفاق 
جيلب الكثري من املال إىل لبنان، ويهمه أن يبدو كمن حقق هذا 
اإلجناز«، يف إشارة إىل املخاوف اإلسرائيلية من تكريس صورة 
حزب اهلل كقوة توفر احلل االقتصادي واملالي للبنان. وأضافت أن 
»األجهزة األمنية والعسكرية تقر بأن أحدًا ال يستطيع فعاًل الدخول 
إىل رأس نصراهلل«، و«أنهم يف االستخبارات اإلسرائيلية أصحاب 
خيبات يف حماولة التوغل يف عقله«. ولذلك »يعززون االستنفار 
يف اجليش اإلسرائيلي منذ متوز حني أرسل مسرياته إىل منصة 
كاريش. وهو ما دفع رئيس أركان اجليش أفيف كوخايف لتوجيه 
رسائل إىل نصراهلل« أمس. فقد حذر كوخايف من أن »أي حماولة 
أو  برد حاد  أي ساحة ستقابل  إسرائيل يف  بدولة  األذى  إلحلاق 
مببادرة استباقية«. واعترب أن القرار 1701، ال ينفذ و«القذائف 
الصاروخية والصواريخ املضادة للدبابات متأل جنوب لبنان« مشددًا 
على أن كاًل من »دولة لبنان وحزب اهلل سيتحمالن العواقب إذا 

تضررت سيادة دولة إسرائيل أو مواطنيها«.
 تسريبات يف تل أبيب عن ضغوط أمريكية... ولبنان تسّلم إحداثيات 

الخط األزرق البحري؟
من جهته، وصف الرئيس السابق لدائرة األحباث يف االستخبارات 
العسكرية، أمان، العميد يوسي كوبرفاسري، الوضع الذي يواجهه 
يف  ومركزية  قوية  منظمة  هو  جهة  فمن  »معقد،  بأنه  اهلل  حزب 
إىل  إيصاله  جنح يف  كونه  جدًا  مقدر  قائد  رأسها  وعلى  لبنان، 
املكان الذي وصلت إليه. لكن، من جهة أخرى، هناك الكثري من 
التطورات اإلشكالية اليت تؤدي إىل تآكل هذا الوضع القوي حلزب 
اهلل. بالتالي فإن احلديث عن ضعف حزب اهلل وقائده غري صحيح«. 
واليت ليست  اهلل،  »ضرورة فهم طريقة تفكري حزب  وأكد على 
بالضرورة طريقة تفكرينا«. وعارض الذين يستبعدون بأن يقدم 
حزب اهلل على خطوات عملية ضد إسرائيل، الفتًا إىل أن »اكتفاء 
حزب اهلل فقط برسائل تهديد لردع إسرائيل هي تفكرينا حنن، 

وليست بالضرورة تفكريه«.
إال أن األهم الذي برز يف العديد من القراءات اليت وردت على 
مناصب  يتولون  كانوا  الذين  وحتديدًا  اخلرباء  من  العديد  لسان 
رفيعة يف االستخبارات واجليش هو بروز حزب اهلل كقوة وفرت 
احلل االقتصادي للبنان، وأنه حامي الثروات. ويعكس هذا األمر 

حجم القلق من نتائج هذا اخليار.

حديثًا اللواء أوري غوردين أن »املنظر اخلالب اهلادئ يف اجلليل 
األعلى واجلوالن ميكن أن يكون خادعًا، وال يعكس عدم االستقرار 

واألرض املضطربة إىل الشرق والشمال«.
اليوم« عن مسؤول  »إسرائيل  نقلته صحيفة  ما  وقد كان الفتًا 
سياسي أنه »مبجرد أن تصبح منصة كاريش جاهزة للعمل، سنقوم 
بتشغيلها كما هو خمطط هلا. وسيكون حزب اهلل قد ارتكب خطأ 
كبريًا يف احلسابات إذا هامجها«. كما نقل موقع »مكور ريشون« 
اليميين عن مصدر سياسي أن »األسابيع املقبلة حرجة للغاية. حنن 
يتعني  الذي  العمل  الكثري من  يزال هناك  تقدمًا ولكن ال  حنقق 

القيام به. وعلى احلكومة اللبنانية أن تقرر أنها تريد اتفاقية«.
من جهته حتدث موقع »والاله« العربي عن تدخل الرئيس األمريكي 
جو بايدن شخصيًا يف مفاوضات الرتسيم. ونقل أن بايدن أّكد 
خالل احملادثة اهلاتفية األخرية مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية يائري 
البيد »أن ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل ملف مهم 
وُملح... وعدم وجود اتفاق بينهما قد يؤدي إىل عواقب وخيمة 
على املنطقة«، معربًا عن »اهتمامه بالتوصل التفاق خالل األسابيع 

القليلة املقبلة«.
فخ هوكشني

أما يف بريوت، ورغم ظهور مناخات إجيابية لدى الرؤساء الثالثة 
بعد زيارة هوكشتني اجلمعة املاضي، إال أن اجلميع الحظ أن ما 
األصابع  واألوروبيني هو ضبط  املتحدة  والواليات  الكيان  يؤِرق 
القابضة على الزناد لتجنيب منطقة الشرق األوسط حربًا مفتوحة 
ومدمرة، مع العمل على الوصول إىل اتفاق وفق توقيت يناسب 
بعدم  املقاومة  من  ضمانات  انتزاع  يف  الفشل  وبعد  إسرائيل. 
التصعيد، جلأوا إىل املماطلة الديبلوماسية لإلحياء بأن األمور تسري 
حيث  التفاصيل…  بعض  جالء  انتظار  يف  الصحيح  املسار  على 

يكمن الشيطان عادة.
ففي كل مرة يأتي هوكشتني يسحب من قبعته مطلبًا إسرائيليًا 
جديدًا لإلحياء بأن هناك نقاطًا عالقة حتتاج مزيدًا من الوقت. وآخر 
هذه األوراق »اخلط األزرق البحري« املعرب عنه بشريط العوامات 
طالبًا  احملتلة،  وفلسطني  لبنان  ساحلي  قبالة  البحر  يف  القائم 
تثبيته ألن إسرائيل ال ميكنها »التهاون فيه ألسباب أمنية«. أما 
على  إسرائيل  »موافقة  إىل  مستندًا  عنها،  حتدث  اليت  اإلجيابية 
أنه  أكد  إذ  حمسومة،  غري  أنها  تبنّي  فقد  اللبنانية«،  املطالب 
90 يف  بنسبة   23 اخلط  على  إسرائيل  موافقة  »ضمان  يستطيع 
املئة«، ما يعين أن كيان العدو مل يوافق على املطالب اللبنانية. 
علمًا أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتني هو 

تأجيل املواجهة والرتسيم معًا.
لبنان  إليهام  »خداع«  عملية  األمريكي  الوسيط  ميارس  عمليًا، 
أمد  إلطالة  جديدة  نقاطًا  مطالبه، وخيرتع  غالبية  على  بأنه حصَل 
التداول به حول اجلهة اليت سرتعى  بدأ  التفاوض. والدليل، ما 
تنفيذ االتفاق يف حال ُأجِنز. ويف اإلطار، قالت مصادر متابعة، إن 
»احلديث كله يصّب عنَد األمم املتحدة«. فعلى وهج خيار احلرب 
الشاملة املوضوع على الطاولة، والذي الحت مؤشراته مع ارتفاع 
درجة االستنفار، حُتاول »إسرائيل« انتزاع موافقة من بريوت على 
خمرج للنزاع البحري ويف باهلا فرض »وصاية دولية« يف منطقة 
معينة يف املياه من خالل صيغة شبيهة للوضع يف اجلنوب بعد 
عدوان متوز 2006، فيكون هناك 1701 حبري تشرف على تنفيذه 
الدولية اليت ليست هلا أي صالحيات يف املياه  الطوارئ  قوات 
اللبنانية. لذا فإن اعتماد األمم املتحدة كمرجع ملراقبة تنفيذ اتفاق 
وهيكلها،  قدراتها  ويف  مهامها  يف  تعدياًل  سيستدعي  الرتسيم 
ورمبا استغالل املهمة اجلديدة لتمرير تعديالت يف جوهر مهماتها 

يبدو أن »الوسيط« األمريكي عاموس هوكشتني جنح يف رمي »كرة 
مل  عادته،  غري  على  وهو،  اللبنانيني.  املسؤولني  أيدي  بني  نار« 
يتأخر أكثر من يومني قبل أن يرسل اإلحداثيات اخلاصة باخلط األزرق 
البحري. وقد أحيلت اإلحداثيات اىل قيادة اجليش ملقارنتها باخلطوط 
املعمول بها ومعرفة حجم تأثريها على اخلط احلدودي البحري، وسط 
جدال حول ما إذا كنا أمام خط أزرق جديد كما جرى على الرب، أو أننا 

أمام حسم احلدود البحرية بني لبنان وفلسطني احملتلة.
الضغط  لكن  حامسة.  نتيجة  اىل  لبنان  يتوصل  مل  اللحظة،  حتى 
على  يقوم  األطراف،  وبقية  الفرنسي  ومعه  األمريكي،  الوسيط  من 

اآلتي:
- إن فرصة التوصل اىل اتفاق خالل أسابيع قليلة قائمة، وشرطها 
أن حيسم لبنان موقفه من املطلب اإلسرائيلي اجلديد اخلاص باملنطقة 

القصرية املمتدة برًا حنو البحر واليت تعرف بـ »خط الطفافات«.
للتخلي عن  ليست مستعدة  إسرائيل  بأن  - كان هوكشتني صرحيًا 
هذه النقطة اليت تهّدد الساحل الشمالي، وهي ترى أن تركها معها 
ال يؤثر على لبنان، موحيًا بأن املطلوب إسرائيليًا ال يفرض على لبنان 
تنازالت كبرية، فيما وافقت إسرائيل يف املقابل على »التنازل« عن 

كامل اخلط 23 وعلى اعتبار »حقل قانا« ملكية لبنانية كاملة.
أمرها  »توتال«، حسمت  وال سيما  العاملية،  التنقيب  إن شركات   -
بأنها لن تعمل يف املنطقة قبل حصوهلا على نسخة من اتفاق خطي 

واضح بني اجلانبني.
- إن إسرائيل قررت السري يف عمليات االستخراج من حقل كاريش، 
وإذا كانت الشركة املعنية تطرح تاريخ 20 أيلول موعدًا لبدء العمل، 
فإن يف كيان العدو من يرى إمكان تأخري العمل أسبوعني إضافيني، 

شرط أن يستغل لبنان هذه الفرتة الزمنية إلجناز االتفاق.
وسط هذه األجواء، عادت السفرية الفرنسية آن غريو اىل بريوت، بعد 
زيارة لباريس شاركت خالهلا يف اجتماعات تتعلق مبلف الرتسيم، ضّمت 
املسؤولني  أبلغت  وقد  توتال.  شركة  ورئيس  فرنسيني  مسؤولني 
يف بريوت أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون حذا حذو الرئيس 
األمريكي جو بايدن، وأجرى اتصاالت مع احلكومة اإلسرائيلية حلثها 
بالعودة  »توتال«  إلقناع  ضغوطًا  مارس  وأنه  االتفاق،  توقيع  على 
سريعًا اىل املنطقة. إال أن اجلانب الفرنسي ال يبدو منخرطًا متامًا يف 

العملية، إذ يرتّكز اهتمامه اللبناني اليوم على امللف الرئاسي.
أما داخليًا، فيبدو أن االنقسام سيبقى قائمًا اىل أن تفضي االتصاالت 
اجلارية بني كل املعنيني بامللف اىل جواب واحد حول طرح هوكشتني 
األخري، مع العلم بأن حتذيرات جدية مسعها املسؤولون بأن الذرائع 
األمنية للعدو ال ميكن اعتبارها أساسًا لرسم احلدود، وأن على لبنان 
ضمان كامل حقوقه، وترك ملف الرتتيبات األمنية اىل ظروف أخرى، 
حبيث يضمن لبنان األمن من جانبه وتضمن إسرائيل األمن من جانبها، 
بينما تتوىل األمم املتحدة مراقبة امللف، على غرار ما حيصل على طول 

احلدود الربية.
»تقدم«  عن  يتكرر  نفسه  الكالم  يزال  فال  العدو،  كيان  داخل  أما 
أحرزه الوسيط األمريكي خالل زيارته األخرية لتل أبيب وبريوت. لكن 
األوساط اإلعالمية نقلت عن مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية أن 

االتفاق حيتاج اىل جهد إضايف.
ويف مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، قال املعلق يف الشؤون العربية، 
ايهود يعري: »هناك إحاطات من احلكومة، رمبا على أعلى مستوى، 
ترسم صورة وردية إىل حد ما ملا حيدث بالفعل. هناك العديد من 
األمور واملشكالت، على سبيل املثال عندما يتم التوصل إىل اتفاق 
وترتّسم حدود حبرية، حتى لو مل تكن يف الواقع خطًا مستقيمًا يف 
النهاية، فإن هلا تأثريًا على احلدود الربية. هناك فرق كبري هنا إذا 
كان اللبنانيون يف الطرف الشمالي للنفق املسدود أو على مرتفعات 
اجلرف املرتفع فوق رأس الناقورة«. كما أشار إىل نقطة أخرى تتعلق 
إسرائيل.  اىل  تعود  قانا  حقل  من   %5 أن  »تبنّي  إذ  قانا،  حبقل 
نصيبها  إلسرائيل  يدفعوا  أن  القطريني  ناشد  األمريكي  والوسيط 
 - األخرية  فكرته  هي  هذه  اللبنانيني.  من  بداًل  احلقل  يف  الصغري 
التعويض النقدي. لكن، ألنه ال وجود حلكومة يف لبنان وهناك حزب 

اهلل، فإن أحدًا ال يستطيع اختاذ القرار«.
من جهتها، نقلت صحيفة »ذا ماركري« أنه »رغم وجود أجواء إجيابية يف 
االتصاالت، ال يتوقع حدوث تقدم حتى 20 أيلول«، وهو التاريخ الذي 
أعلنت فيه شركة »انريجيان« بدء اإلنتاج التجرييب. ومع ذلك، »هناك 
قضايا أخرى متنع توقيع اتفاقية - مثل حدود حقل قانا وهو عبارة عن 
حقل مل ُتعرف كمية الغاز املوجودة فيه، ولكن يبدو أن معظمه موجود 
يف األراضي اللبنانية وجزءًا صغريًا يف أراضي إسرائيل، لذلك هناك 
حاجة إىل إجياد آلية تعويض بني إسرائيل ولبنان للغاز املوجود يف 
أراضي كل منهما. وعلم أيضا أن شركات دولية من فرنسا مهتمة 

بتطوير احلقل اللبناني للتخفيف من أزمة الكهرباء يف البالد«.
وأشارت الصحيفة اىل قضية أخرى »تتعلق بالتأكيد مبواصلة التنقيب 
عن الغاز يف إسرائيل. يف األسابيع املقبلة، من املتوقع أن تطرح 
االقتصادية  املياه  يف  الغاز  عن  للتنقيب  أخرى  مناقصة  إسرائيل 
ُتنشر يف  أن  املفرتض  من  كان  اليت  املناقصة  وهي  اإلسرائيلية، 
بداية أيلول. ولكن لكي حيدث هذا، جيب أن يكون هناك يقني بشأن 

املنطقة اليت جيب البحث فيها«.

لبنان:  يف  النار«  »كرة  يرمي  هوكشتني   
الطّفافات«  »خط  عن  التنازل 

كاريش من  واالستخراج 

»األخبار«
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تداول رواد التواصل االجتماعي 
ارتفاع  مفاده  خربا  بأسرتاليا 
عدد البالغات بشأن االعتداءات 
ذوي  معاملة  اساءة  وحاالت 
الذين  اخلاصة  االحتياجات 
ضد  الوطين  الربنامج  يشملهم 

.NDIS اإلعاقة املعروف ب
بشأن  البالغات  عدد  وبلغت 
اساءة معاملة ذوي االحتياجات 
اخلاصة اىل 1500 بالغ، فضال 
اساءات  عن  آخر  60بالغ  عن 

جنسية مزعومة.
النائب  أكد  الصدد  هذا  ويف 
 Jordon اخلضر  حزب  عن 
البالغات  عدد  أن   Steele-John
ذوي  حق  يف  االساءة  بشأن 
االحتياجات اخلاصة تفوق بكثري 
عدد البالغات اليت حتدثت عنها 

شبكة ABC. مضيفا أن أغلبية 
األشخاص من ذوي االحتياجات 
االتصال  عن  يعجزون  اخلاصة 
لتقديم  املعنية  بالسلطات 

شكوى يف حق املعتدين.
اخلدمات  باسم  املتحدثة  أما 
 Linda االجتماعية حبزب العمال
أن  كذلك  فأكدت   Burney
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  عدد 
أكرب  لإلساءة  تعرضوا  الذين 
املذكورة  األعداد  من  بكثري 
ذوي  أن  اىل  مشرية  سابقا، 
حاجة  يف  اخلاصة  االحتياجات 
والقت   ، الدعم  من  مزيد  اىل 
بالالئمة على احلكومة الفدرالية 
ما  ختصص  مل  أنها  معتربة 
يكفي من األموال لضمان أداء 
برنامج  قبل  من  فعالية  أكثر 

1500 بالغ عن اساءة معاملة ذوي االحتياجات اخلاصة

 One Nation ردت زعيمة حزب
تغريدة  على  هانسون  بولني 
كتبتها عضوة جملس الشيوخ 
مهرين  اخلضر  حزب  عن 
امللكة  وفاة  بعد  فاروقي 
إليزابيث الثانية وقالت فيها 
عليها  إن  زعيم اخلضر  لنائبة 

أن تعود إىل باكستان.
حزب  عن  السيناتورة  وكانت 
قدمت  إنها  قالت  قد  اخلضر 
امللكة  وفاة  يف  تعازيها 
تستطع  مل  لكنها  الراحلة 
»احلزن على زعيمة إمرباطورية 
أرواح  على  مبنية  عنصرية 
مسروقة  وثروات  وأراضي 

للشعوب املستعمرة«.
فاروقي  السيناتورة  وكتبت 
هذا  »يذكرنا  تويرت:  على 
للمعاهدة  امللحة  باحلاجة 
والعدالة  األوىل  األمم  مع 
للمستعمرات  والتعويضات 
إىل  والتحول  الربيطانية 

مجهورية«.
رد  إىل  ذلك  أدى  وقد 
هانسون  السيناتور  من 
السيناتور  من  طلبت  اليت 
فاروقي  املولد  الباكستانية 

مغادرة أسرتاليا.
هانسون:  كتبت  جهتها  من 
أسرتاليا  إىل  هاجرت  »عندما 
لقد  البلد.  هذا  من  استفدت 
حصلت على اجلنسية واشرتيت 
على  وحصلت  متعددة  منازل 

من  الربملان.  يف  وظيفة 
الواضح أنك لست سعيدة لذا 

احزمي حقائبك«.
وأثارت املبارزة الكالمية ردود 
مستخدمي  من  متباينة  فعل 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
للسيناتور  البعض  دعم  مع 
آخرون  أيد  بينما  هانسون 

السناتور فاروقي.
وواجه زعيم اخلضر آدم باندت 
على  ودعًما  انتقادات  أيًضا 
واليت  للملكة  تعزية  تغريدة 
إجراء  إىل  أيًضا  فيها  دعا 

استفتاء.

للحزب  السابق  الزعيم  وقال 
الوطين بارنابي جويس إن تلك 
اهتماما  تولي  ال  التصرحيات 
املقبولة  الكالم  بنربة  كافيا 
بينما قال وزير اهلجرة السابق 
النائب األحراري أليكس هوك 
وال  حقا  خمجل  »شيء  إنه 
القيام  العامة  اآلداب  يراعي 

بذلك اليوم«.
هانسون  السيناتور  وواجهت 
انتقادات من قبل خالل فرتة 

عملها كسياسية.
ويف متوز غادرت قاعة جملس 
الشيوخ خالل حفل »االعرتاف 
أن  بعد  االفتتاحي  بالبلد« 
»مثري  بأنه  ووصفته  رفضته 

لالنقسام«.
انتقادات  واجهت  كما 
غرفة  يف  النقاب  الرتدائها 
عام  يف  الشيوخ  جملس 

.2017
يف ذلك الوقت أدان املدعي 
برانديس  جورج  آنذاك  العام 
بأنها  ووصفها  اخلطوة  هذه 

»حماولة جلذب االنتباه«.
أن  »أود  هلانسون:  وقال 
سيناتور  يا  وأنصحك  أحذرك 
أن  االحرتام  بكل  هانسون 
من  حذره  تكوني  أن  عليكي 
الدينية  احلساسيات  جرح 

ألسرتاليني آخرين«.
مليون  نصف  حوالي  »لدينا 
أسرتالي يف هذا البلد يؤمنون 
والغالبية  اإلسالمية  بالعقيدة 
ملتزمون  منهم  العظمى 
بالقانون وأسرتاليون جيدون، 
ويا سيناتور هانسون ال يوجد 
تعارض بني أن يكون اإلنسان 
بالقانون  ملتزما  أسرتاليا 

ومسلًما ملتزًما أيضا«.

»ال أحزن على زعيمة إمرباطورية 
عنصرية«:

مبارزة كالمية بني بولني هانسون 
ومهرين فاروقي حول امللكة إليزابيث
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عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر مهرين فاروقي )يسار( وزعيمة 
أمة واحدة بولني هانسون )يمني(.

األسرتالي  األعمال  رجل  يستعد 
من أصول لبناينة داني عبداهلل 
أنتوني  الوزراء  رئيس  ملرافقة 
اخلاصة  طائرته  يف  ألبانيزي 
جنازة  مراسم  يف  للمشاركة 
امللكة إليزابيث الثانية يف لندن 

يوم اإلثنني )بعد غد(.
الوزراء  رئيس  كشف  فقد 
أمساء  عن  ألبانيزي  أنتوني 
منه  طلب  أسرتاليني  عشرة 
قصر باكينغهام اصطحابهم معه 
لندن.  حلضور جنازة امللكة يف 
الواردة  األمساء  معظم  وتألفت 
يف الالئحة من الفائزين جبوائز 
عن  األسرتالية  العام  شخصة 

خمتلف الفئات.
رجل  اسم  الالئحة  يف  وورد 
األعمال داني عبد اهلل الذي فقد 
أوالده الثالثة يف حادث دهس 
 2020 عام  سيدني  يف  مروع 
وهو أحد مؤسسي يوم التسامح 

.i4give Day الوطين
اختيار  مت  أنه  ألبانيزي  وأكد 
واسعة  مروحة  لتعكس  األمساء 
االسرتالي  اجملتمع  تنوع  متثل 

وتعدديته.
أس  بي  أس  إىل  حديثة  ويف 
عبداهلل  داني  صرح  عربي24، 
إنه يشعر بالفخر واالعتزاز بهذه 

الدعوة املفاجئة.
أبدا.  أتوقعها  أكن  »مل  وقال 
من  الوزراء  رئيس  بي  اتصل 
رقمه اخلاص بكل تواضع ليوجه 
امللكة  جنازة  حلضور  دعوة  لي 

برفقته«.
»قال لي: »أردت أن أدعو عشرة 
أشخاص قريبني من قليب، أنت 
بقلبك  أهلمتين  ملهم...  انسان 
املتسامح. وهلذا أود أن ترافقين 

يف هذه الرحلة«.
الدعوة  على  شكرا  له:  »قلت 
امنحين  لكن  مبرافقتك  وأتشرف 
القليل من الوقت التصل بزوجيت 
ليلى ألطمئن أن عائليت ستكون 

على ما يرام خالل سفري«.
وأوضح داني انه أرسل رسالة 
من  دقائق  عشر  بعد  نصية 
دعوة  قبوله  ليؤكد  املكاملة 
رئيس الوزراء على منت طائرته 

اخلاصة يوم اخلميس القادم.
»عندما أخربت زوجيت ليلى باخلرب 
كان  إذا  وسألتين  جدا  تفاجأت 
ولكن  ترافقين.  أن  بإمكانها 
بأن  لي  قالوا  سئلت  عندما 

األعداد حمدودة للغاية«.
قبل  من  اجملموعة  اختيار  مت 
طلب  على  بناًء  الوزراء  رئيس 
حبياة  لالحتفال  باكنغهام  قصر 
امللكة يف قداس وست منسرت 

آبي.
لكن مبوجب بروتوكوالت صارمة، 
العشرة  األشخاص  سيكون 
دعوتهم  متت  الذين  الوحيدين 
من  أسرتاليا  من  اجلنازة  إىل 
الشخصيات  كبار  قائمة  خارج 
وال ميكنهم اصطحاب شركائهم 
بسبب حمدودية عدد الضيوف.

وقال رئيس الوزراء األسرتالي 
تصرحيه  خالل  ألبانيزي  أنتوني 
الذين  األسرتاليني  أمساء  عن 
سريافقونه يف مؤمتر صحفي يوم 
الذين  »األسرتاليون  الثالثاء: 
أعتقد،  ما  على  دعوتهم،  متت 
عادية  غري  مساهمة  جيسدون 

متثيل  من  تأكدنا  لقد  ألمتنا. 
مجيع الواليات واملقاطعات...«

داني  السيد  ألبانيزي  ووصف 
»حّول  شخص  بأنه  عبداهلل 
مساهمة  إىل  مأساوية  خسارة 

سخية غري عادية«.
وقال داني بأنه يتطلع لتمضية 
بعض الوقت مع رئيس الوزراء 

اليت  اجلوية  الرحلة  منت  على 
أكثر من 14 ساعة،  ستستغرق 
وبأنه فخور جدا بأن يشارك يف 

هذه اللحظة التارخيية.
»إنه رجل رائع حقا. لن أحتدث 
مع السيد ألبانيزي يف السياسية 
بالتأكيد، بل سأحتدث معه عن 

األمور اإلنسانية والعائلة«.

رئيس  يلتقي  أن  املقرر  ومن 
هذه  خالل  األسرتالي  الوزراء 
الزيارة مع امللك تشارلز الثالث 
نهاية  عطلة  يف  لندن،  يف 
ملكية  جولة  ملناقشة  األسبوع، 

حمتملة يف أسرتاليا.
كما خيطط للقاء رئيسة الوزراء 

الربيطانية اجلديدة ليز تراس.

»أنت ملهم«: ملاذا اختار رئيس الوزراء األسرتالي داني 
عبداهلل لريافقه إىل جنازة امللكة إليزابيث؟

 i4give Day داني وليلى عبد اهلل خالل اطالق

داني عبد اهلل والعائلة قبل الحادث املشؤوم 

NDIS.
الوزراء  رئيس  أن  يذكر   
هيئة  املاضي  األسبوع  أطلق 

بشأن  التحقيق  بغية  ملكية  
اساءة معاملة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
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هوكشتني  عاموس  رمى  األخرية،  زيارته  يف 
كرة النار يف لبنان حبمله اقرتاحًا خبط إسرائيلي 
جديد. املوقف اللبناني املوحد، مدعومًا مبعادلة 
القوة اليت رمستها املقاومة، كفيل برّد الكرة 
إىل إسرائيل. ومع ذلك فان اجلميع مبا يف ذلك 
حلسم  املقبلني  االسبوعني  ينتظرون  املقاومة 

اخلطوات املقبلة
تلقت جهات لبنانية معنية مبلف التفاوض حول 
احلدود البحرية اشارات اىل رغبة اسرائيلية بأن 
حول  كاماًل  اتفاقًا  وليس  تفاهم  هناك  يكون 
الرتسيم. وقالت ان مطلب العدو بتعديل اخلط 
اذا كان يتعرض  البحري، ومبعزل عما  االزرق 
متنوعة  حبسابات  يتعلق  ال،  أم   B1 للنقطة 

منها:
اواًل، 

ان اجلانب االمريكي يظهر مياًل واضحًا الجناز 
االتفاق قبل تشرين االول املقبل، وهو نصح 
اجلانب االسرائيلي بعدم تأجيل األمر اىل ما بعد 

االنتخابات االسرائيلية.
ثانيًا، ان حكومة يائري البيد اليت ختشى على 
تريد  املقبلة  االنتخابات  السياسي يف  واقعها 
عمليات  بدء  هلا  يتيح  تفاهم  اىل  التوصل 
موقع  يف  يظهرها  ان  دون  من  االستخراج 

اخلاضع لضغوط حزب اهلل.
ثالثًا، ان لبنان يريد ايضا التوصل اىل اتفاق 
واسعة  تنقيب  بعمليات  املباشرة  له  يتيح 
متهيدا لالستخراج الذي يفرتض ان يدر عائدات 

حيتاجها يف مواجهة االزمة االقتصادية.

بفرنسا  ممثاًل  االوروبي  اجلانب  ان  رابعًا، 
على  يساعد  سريع  اتفاق  اىل  التوصل  يريد 
توفري كميات من الغاز للتعويض عن النقص 
االوكرانية، كما   - الروسية  الناجم عن احلرب 
أنه مهتم بعودة الشركات االوروبية للعمل يف 
كل ساحل شرق املتوسط، ولذلك يريد اتفاقا 

يضمن االستقرار االمين.
بناء عليه، جاء املطلب االسرائيلي اخلاص خبط 
الفعلي  اهلدف  عن  سؤاال  ليطرح  العوامات، 
منه، ألن ما يطلبه االسرائيليون ال يعدو كونه 
البيد  حكومة  أن  إذ  امين.  بغالف  تقنيًا  مطلبًا 
خط  على  توافق  ان  ميكن  انها  القول  تريد 
ازرق يفصل بني اجلانبني من دون ان يلزمها 
خبطوات تبدو فيها وكأنها خضعت للمقاومة. 
كما انها معنية بالتوصل سريعًا اىل اتفاق ألن 
جدول اعمال شركات االستخراج حمكوم بسقف 
زمين ال يتجاوز االسبوع االول من تشرين االول 

املقبل.
القائم على ضوء  التقين  النقاش  جانب  واىل 
عاموس  الوسيط  محلها  اليت  االحداثيات 
هوكشتني، فان النقاش السياسي يتصل يف 
باتفاق  اآلن  االكتفاء  يريد  العدو  كان  اذا  ما 
اىل  االضطرار  ازرق حبري من دون  على خط 
اتفاق كامل ميكن ان يكون صعبًا، ألن لبنان 
ميكن  كما  الرب،  يف  نقطة  اي  عن  يتنازل  لن 
ان ياخذ مزيدًا من الوقت ما يؤثر على خطط 
احلالة،  هذه  يف  العدو  ويفرتض  االستخراج. 
يقضي  تفاهم  على  موافقة  لبنان  يعطي  انه 
مصلحة  من  قانا  وحقل   23 اخلط  باعتبار 
حقل  بأن  لبنان  اقرار  يعين  ومبا  كليا،  لبنان 
عليها.  املتنازع  املنطقة  ضمن  ليس  كاريش 
العاملية  للشركات  يسمح  التفاهم  هذا  ومثل 
للعدو  بينما ميكن  لبنان  للتنقيب يف  باجمليء 
البدء بعمليات االستخراج من كاريش، وبالتالي 
جيري تعطيل تهديد حزب اهلل من جهة، ويتيح 
لناحية  ال  ختضع  مل  انها  القول  البيد  حلكومة 
ترسيم حدود كاملة وال لوقف االستخراج ربطا 

بطلبات حزب اهلل.

هل من ابعاد لبنانية؟
األربعاء  بعبدا،  قصر  يف  التأمت  لبنان،  يف 
تقنية،   - عسكرية   - سياسية  جلنة  املاضي، 

مناورة إسرائيلية أم مماطلة:
 تفاهم ال ترسيم... وبدء االستخراج

برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس إحداثيات 
»خط هوكشتني« اليت محلها الوسيط األمريكي 
إىل لبنان اجلمعة املاضي، واخلروج مبوقف موحد 
ونهائي حياهلا. وحضر اللقاء كل من مستشار 
نائب  الرتسيم  ملف  املكلف  اجلمهورية  رئيس 
رئيس جملس النواب الياس بو صعب واملدير 
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس 
مصلحة اهليدروغرافيا يف اجليش املقدم غفيف 

غيث وآخرون.
إىل  مكتوبًا  ُقّدم  الذي  هوكشتني«  »خط  و 
يتألف  وهمي«  »خط  عن  عبارة  املعنيني، 
العوامات«  بـ«مسار  يعرف  ما  إحداثيات  من 
العدو  وضعها  اليت  البحرية  )الطفافات 
االسرائيلي بعيد إندحاره عن اجلنوب عام 2000 
اإلعرتاف  لبنان  ورفض  حدوده،  إىل  للداللة 
بها(. وهو يبدأ من النقطة 31 )نقطة بداية اخلط 
االسرائيلي رقم 1(، وميتد حنو 6 كيلومرتات 
يف البحر ثم ينحين جنوبًا ليتطابق مع اخلط 23. 
ويقتطع اخلط حنو أربعة كيلومرتات مربعة من 
»منطقة  إىل  تكون  ما  أقرب   23 اخلط  مساحة 
عازلة«، بذريعة توفري شروط أمنية إلسرائيل 
حتت إشراف قوات »اليونيفيل«. فيما اعتماده 
 B1 يعين التنازل عن نقطيت رأس الناقورة و
مما يؤثر على ترسيم احلدود الربية يف ما بعد 

ويضع نفق الناقورة خارج السيادة اللبنانية.

 إرسال وفد تقني اىل الناقورة من دون ان يملك اتخاذ 
القرار يعني العودة إىل دوامة التفاوض

من  خشيتها  ابدت  بامللف  معنية  مصادر  لكن 
إدخال  اللبنانيني  املسؤولني  »بعض  حماولة 
زواريب  يف  بامتياز،  السيادي  امللف  هذا 
من  هناك  يكون  أن  أو  الضيقة،  السياسة 
يعمل على تأجيل حسم هذا امللف إىل ما بعد 
نهاية والية الرئيس عون يف 31 تشرين األول 
من  عون  ذلك حيرم  بأن  منه  اعتقادًا  املقبل، 

إجناز ُيسّجل له«.
يعين،  كهذا  »توّجهًا  ان  املصادر  وقالت 
ببساطة، أخذ البلد إىل مشكل كبري، خصوصًا 
أن الوسيط األمريكي محل يف زيارته األخرية، 
بأن  الوضوح  شديدة  رسالة  املاضي،  اجلمعة 
االستخراج من حقل كاريش يف  العدو سيبدأ 
األسبوع األول من تشرين األول وأن ال مشاكل 
القرار«.  هذا  يف  ستؤثر  غريها  وال  تقنية 
واوضحت ان الوسيط غمز من قناة اللبنانيني 
بـ »أنكم أنتم من وضعتم مهلة حتى آخر أيلول« 
حلزب  العام  األمني  تهديدات  إىل  إشارة  يف 
مصادر  وحبسب  نصراهلل.  حسن  السيد  اهلل 
التفاوض،  جمريات  على  كثب  عن  مّطلعة 
واالسرائيليني  األمريكيني  ان  كرر هوكشتني 
»حريصون على التوصل إىل اتفاق قبل موعد 

االستخراج وقبل االنتخابات االسرائيلية«.
»فرصة  هناك  أن  املصادر  تؤكد  عليه،  بناء 
قوية للحل إال إذا كانت لدى بعض السياسيني 
أن  إىل  مشرية  أخرى،  نوايا  اللبنانيني 
مبوقف  مدعومة  األخرية،  األشهر  »مفاوضات 
املقاومة، مّكنتنا من حتقيق تقدم بنسبة %98، 
وثّبتنا معادلة ال تطبيع وال شراكة وال تقاسم 
ثروات، كما ثّبتنا اخلط 23 وسيادة لبنان على 

حقل قانا كاماًل«.
ولفتت املصادر اىل ان هناك من يريد وقف 
الناقورة  اىل  والعودة  حاليا  القائم  التفاوض 
عليه  يصر  الذي  االقرتاح  وهو  جديد،  من 

الرئيس نبيه بري.
الناقورة  اىل  تقين  وفد  »إرسال  إن  وقالت   
للتفاوض من دون ان ميلك اختاذ القرار يعين 
العودة إىل دوامة التفاوض اليت استمرت 12 
عامًا من دون نتيجة«. علمًا أن هوكشتني ابلغ 
املسؤولني اللبنانيني أن »االسرائيلي لن يأتي 
يكن  مل  إذا  االنتخابات  ظل  يف  الناقورة  اىل 

ذلك لتوقيع اتفاق«.

»األخبار«

لن  اهلل  حزب 
عن  يرتاجع 
الذي  التوقيت 
وضعه للحصول 
الرد  على 
ئيلي  ا سر إل ا
أن  جيب  الذي 
إجراءات  ُيرتَجم 
ولن  واضحة، 
يرتاجع أيضًا عن 
معادلة   تنفيذ 
 » يش ر كا «
بعد  بعد  وما 
 ، » يش ر كا «
حاولت  إذا 
 » ئيل ا سر إ «

جتاوزها.
األوساط  يف 
 ، ئيلية ا سر إل ا
أسهم  تتغلب 
حصول  احتمال 

هل اقرتبت املواجهة بني »إسرائيل« 
وحزب اهلل؟

حساسة  جد  أهمية  اهلل  حزب  يظهر  هنا،  من 
من  مركبة  كمواجهة  البحري،  الرتسيم  مللف 
وسياسية،  ومعنوية،  اقتصادية،  أوجه:  عدة 
مرتبطة  األَول  الثالثة  واألوجه  وعسكرية، 
وذلك  العسكري،  بالوجه  وثيقًا  ارتباطًا 
معادلة  فرضتها  اليت  االشتباك  قاعدة  عرب 

»كاريش« وما بعد بعد »كاريش«.
 من جهة أخرى، فإن حتقق لبنان وحزب اهلل 
لو  فيما  يتحّقق  املواجهة،  هذه  االنتصار يف 
االقتصادية،  األَول:  الثالثة  األوجه  يف  أجنز 
ملف  إنهاء  والسياسية، من خالل  واملعنوية، 
دون  من  لبنان،  يريد  كما  البحري،  الرتسيم 
اخليار  يف  الدخول  إىل  املقاومة  تضطر  أن 

العسكري.
وبناء عليه، جند أن حزب اهلل يلتزم ما تقّرره 
الذي  الفريق  خالل  من  اللبنانية،  الدولة 
مباشرة  غري  بطريقة  »إسرائيل«  يفاوض 
هوكستني،  مبعوثها  عرب  واشنطن  وبرعاية 
)إعالميًا  كامل  على حنو  ملتزمًا،  أيضًا  وجنده 
وسياسيًا(، باخلطوط اليت وضعها يف معادلة 
»كاريش« وما بعد بعد »كاريش« ، من دون 
»إسرائيل«  يثار يف  مبا  يتأثر  أو  يتطّرق  أن 
أو  انتقاد  أو  تشويش  من  امللف  هذا  حول 

حتريض.
امللف  هذا  اهلل يف  حزب  يبديه  االلتزام  هذا 
اللبنانية  الدولة  وراء  الوقوف  لناحية  أواًل: 
فيما تقّرره أو تطالب به )طبعًا إذا بقيت هذه 
املطالب حترتم وتضمن حقوق لبنان الواضحة(، 
وإذا بقي رجال السلطة ملتزمني بهذه احلقوق، 
أو  تراجعًا  أو  خوفًا  أحدهم  هلا  يتنكر  ومل 
تواطؤًا، وثانيًا: لناحية عدم الرد أو االهتمام 
إظهاره  تتقصد  أو  تظهره  ملا  االكرتاث  أو 
األوساط اإلسرائيلية، بهدف التشويش على 
ملف الرتسيم البحري، أو بهدف استعمال هذا 
ملف  على  اجلاّد  للتشويش  غطاًء،  التشويش 

أبعد، وهو ملف االتفاق النووي مع إيران، 
الذي  التوقيت  لناحية  يرتاجع  لن  اهلل  حزب 
وضعه للحصول على الرد اإلسرائيلي الواضح 
الذي جيب أن ُيرتَجم إجراءات واضحة، ال حتمل 
متييعًا وال إضاعة للوقت، كما أنه لن يرتاجع 
أدار  اليت  الرئيسة  معادلته  تنفيذ  عن  أيضًا 
فيها دعمه للدولة اللبنانية عربها، أي معادلة 
»كاريش« وما بعد بعد »كاريش«، إذا حاولت 
»إسرائيل« جتاوزها وعمدت إىل استخراج الغاز 
الذي  املستوى  إىل  امللف  هذا  وصول  قبل 
أراده لبنان، حني اختار الذهاب إىل التفاوض 

غري املباشر مع العدو لتسويته.

شارل أبي نادر

حرب بني »تل أبيب« ولبنان، والسبب حبسب 
لـ«إسرائيل«  مصلحة  ال  أن  األوساط،  تلك 
يف الرضوخ لتهديدات حزب اهلل يف موضوع 
اخلالف البحري مع لبنان والتنازل لبريوت يف 
هذا امللف، ألن تبعات ذلك على موقف وموقع 
»إسرائيل« قد تتجاوز تبعات املواجهة، مهما 
ستكون  حتما  وهي  شرسة،  األخرية  كانت 

كذلك، فيما لو اندلعت.
اليوم  الرضوخ  »إسرائيل«،  إىل  بالنسبة   
وإعطاء حزب اهلل ورقة »َنّفذ كلمته كما أراد« 
بل  ال  معه،  املواجهة  وال  احلرب  ُيبعدان  ال 
معنوياته  يرفع  اليوم،  له  الرضوخ  بالعكس، 
وهذا  أصاًل،  مرتفعة  أنها  مع  وأكثر،  أكثر 
املوقف املعنوي الذي سيكون فيه سوف يشكل 
ومواجهة  املغامرة  حنو  تقدمًا  أكثر  حافزًا  له 
»إسرائيل«، وحزب اهلل منخرط أساسًا ودائمًا 
مفتوح  الكيان، وصراع  مع  واسع  يف صراع 
وغري مرتبط حصرًا بالرتسيم البحري، فقضية 
واغتصابها  لفلسطني  »إسرائيل«  احتالل 
واإلسالمية،  العربية  واملقدسات  األراضي 
عناصر  املنطقة ككيان غاصب  ووجودها يف 
أمر وجودي  أساسية يف عقيدته، ومواجهتها 
يستوجب الكفاح والعمل والقتال إلنهاء هذا 
الوجود، واستطرادًا، إلزالته، وهذه العناصر 
األساسية، هي اليت تسرّي اسرتاتيجيته الثابتة 

يف هذا الصراع التارخيي.
وبالنسبة إىل حزب اهلل، هو ثابت على مواجهة 
حّدد  وقد  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  الكيان 
)الرتسيم  اجلولة  هذه  يريد يف  ماذا  بوضوح 
معادلة  يف  اشتباك  قواعد  واضعًا  البحري( 
قوامها كاريش وما بعد بعد كاريش، وهو غري 
معين بأي توقيت ال يضعه هو ألي مواجهة، إاّل 
طبعًا ما يراه جتاوزًا لقواعد اشتباك أساسية، 
من  طويل  مسار  خالل  وضعها  قد  كان 
املواجهة مع »إسرائيل«، ومنها مثاًل أن تقوم 
األخرية باعتداء أو باغتيال غاِدر يستوجب الرد 

املالئم.
 من جهة أخرى، يرى حزب اهلل أن إنهاء ملف 
وبشروطه،  »إسرائيل«،  مع  البحري  الرتسيم 
عنصرًا  يشكل  اللبنانية،  الدولة  بشروط  أي 
»إسرائيل«،  مع  املواجهة  عناصر  من  رئيسًا 
إذ إنه عمليًا يرى أن مناورة احلصار والضغوط 
من  عنصر  هي  إمنا  لبنان،  على  االقتصادية 
عناصر احلرب على لبنان، وجولة أساسية منها، 
وانتصار لبنان يف هذه اجلولة يدخل يف صلب 
املواجهة؛ مواجهة »إسرائيل« طبعًا، واألهم، 

مواجهة راعي »إسرائيل« األبرز، أمريكا.

حزب اهلل منخرط أساسا ودائما يف صراع واسع مع الكيان وصراع مفتوح وغري مرتبط 
حصرا بالرتسيم البحري
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روسيا والّصني.. حتالف الضرورة
شاهر الشاهر

لكنَّ  إسرتاتيجي،  حتالف  عالقة  هي  والصني  روسيا  عالقة 
الطرفني ال يريدان استخدام هذا املصطلح، ألنه ينطوي على 
أبعاد عسكرية قد تكون مستفزة للواليات املتحدة. وبداًل منه، 

يفّضالن القول إّن هناك شراكة إسرتاتيجية بينهما.
الّصني وروسيا هما بلدان ال يعرف قارئ أدبياتهما على ماذا 
خيتلفان. عبارة قد تبدو صحيحة إىل حد كبري يف بلدين كانت 
الدستورية  واملرجعية  األساس  هي  الشيوعية  األيديولوجية 
وعلى  لكن،  واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي  لنظامهما 
الرغم من ذلك، كان هناك تنافس بينهما على مسألة القيادة 
والتبعية، فقد رأى الرئيس الصيين ماو تسي تونغ أنَّ بكني 
التجربة  عن  واملتمّيزة  ة  اخلاصَّ جتربتها  هلا  يكون  أن  جيب 
السوفياتية، يف حني كان االحتاد السوفياتي يعترب نفسه مهد 

الشيوعية يف العامل.
إىل  بينغ  شياو  دينغ  ووصول  تونغ  تسي  ماو  وفاة  وبعد 
الصينية  اخلصائص  ذات  االشرتاكية  عبارة  دخلت  احلكم، 
السياسات  يف  التحول  عملية  لتصف  العام  االستخدام  حّيز 
الصينية عناصر من  أدخلت احلكومة  إذ  االقتصادية الصينية، 
اقتصاد السوق بهدف دعم النمو باستخدام االستثمار األجنيب 
وزيادة اإلنتاج )وخصوصًا يف الريف الصيين الذي شّكل 80% 

من عدد سكان الصني آنذاك(.
كان لفشل التجربة الشيوعية يف قيادة الدولة الّسوفياتية أثر 
كبري يف الصني، لكنَّ بكني جنحت يف قلب املعادلة وترسيخ 
قصة جناح احلزب الشيوعي الصيين يف بناء الدولة وتطّورها، 
بعدما كانت قد تبّنت فكرة الشيوعية ذات اخلصائص الصينية 

اليت تعّد سرًا من أسرار النجاح يف الصني. 
قطبًا  املتحدة  الواليات  وبروز  السوفياتي  االحتاد  انهيار  وبعد 
وحيدًا مهيمنًا على الساحة الدولية، جنحت بكني يف احلفاظ على 
والسعي  االقتصادي  والبناء  التطوير  على  الرتكيز  مع  عزلتها 
يف  واللعب  منها  واالستفادة  األجنبية  االستثمارات  جلذب 
اهلوامش يف سياستها اخلارجية، إذ استثمرت يف املناطق اليت 
ال يوجد منافسة دولية عليها، فاجتهت إىل االستثمار يف القارة 

السوداء، وحّققت جناحات كبرية هناك. 
وبينما كانت الواليات املتحدة األمريكية تعيش عقدًا من الزهو 
العام  يف  السوفياتي  االحتاد  انهيار  منذ  استمرَّ  واالسرتخاء، 
1991 وحتى أحداث 11 أيلول/سبتمرب 2001، حني وجدت نفسها 
مضطرة إىل الدخول يف حرب عبثية مع عدو غري حمدد )اإلرهاب( 
وكذلك  الصعداء،  بكني  تنّفست  عندئذ،  بدقة.  معروف  وغري 
موسكو اليت بدأت تفكر يف استعادة هيبتها ومكانتها الدولية، 
املشكالت  وتصفري  التقارب  حتمية  يفكران يف  اجلانبان  وبدأ 
صديقي«،  عدوي  »عدو  فكرة  من  انطالقًا  بينهما،  العالقة 
فشهدت العالقات الروسية الصينية تطورًا ملحوظًا يف العقدين 
األخريين، إذ استكمل البلدان اتفاقية ترسيم احلدود بينهما يف 
تشرين األول/أكتوبر 2004، بعدما أمضيا أكثر من 40 عامًا من 
املفاوضات الّشائكة، نظرًا إىل طول احلدود املشرتكة والبالغة 

4300 كم.
ذي  وبذلك، انتقلت العالقة بني البلدين إىل نوع من التعاون الَّ
منا وتطور حتى وصل إىل حد التحالف االسرتاتيجي القائم على 
التعاون واملنفعة املشرتكة للبلدين، ال على أبعاد شخصية أو 
فتطور  وتطوره،  جناحه  احتمال  من  يزيد  ما  وهو  أيديولوجية، 
العالقات بني البلدين ناتج من سببني، األول هو رغبتهما يف 
تطوير تلك العالقات اليت حتقق مصاحل مشرتكة لكليهما، واآلخر 
هو الضغط األمريكي والغربي الذي تتعّرضان له، والذي جيعل 

تقاربهما وسيلة ملواجهة تلك الضغوط.
أما أهداف هذا التحالف، فيمكن حتديدها باآلتي: 

النظام  تغيري  الطرفني  كال  مبحاولة  اسرتاتيجي  يتمّثل  بعد   -
الدولي القائم.  والتغري من وجهة نظر الدولتني ال يعين التغري 
السياسي فقط، بل يشمل التغري االقتصادي أيضًا، واملتمثل 
احلّد  الدولية،  وكذلك  التجارية  التبادالت  على  الدوالر  بهيمنة 
من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  والتخّلص من 
هيمنة نظام »سويفت« للتعامالت البنكية، الذي يسمح للواليات 

املتحدة األمريكية باهليمنة على احلواالت البنكية يف العامل. 
الروسي  االقتصادين  بني  هيكلي  تكامل  أيضًا  وهناك   - 
والصيين، وخصوصًا فيما يتعّلق بالطاقة، إذ إنَّ روسيا مصدر 
العامل.  يف  للطاقة  األكرب  املستهلك  هي  والصني  هلا،  كبري 
الروسي  الغاز  أنبوب لنقل  أول  2019، مت تدشني  العام  ويف 
إىل الصني، ومتت تسميته »قوة سيبرييا«، ويبلغ طوله 4500 
كيلومرت، وكلفته حنو 20 مليار دوالر، فيما تبلغ قدرته التمريرية 

38 مليار مرت مكعب من الغاز سنويًا. 
ويأتي املشروع يف إطار صفقة وقعت بني »غازبروم« وشركة 
النفط والغاز الوطنية الصينية »CNPC« لتوريد 38 مليار مرت 
مكعب من الغاز سنويًا من شرق سيبرييا إىل الصني ملدة 30 
مستورد  أكرب  الصني  أصبحت  األوكرانية،  احلرب  وبعد  عامًا. 

لعل اللقاء املرتقب بني الرئيسني الروسي والصيني يف األيام القليلة املقبلة سيعطي 
دفعا كبريا للعالقات بني البلدين
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ملوارد الطاقة الروسية، متجاوزًة بذلك أملانيا.
- زيادة التبادل التجاري بني البلدين، إذ أقيمت 
مشاريع مشرتكة على احلدود للربط بينهما، وازداد 
يف الفرتة من كانون الثاني/يناير وحتى نيسان/

أبريل 2022 بنسبة 25.9، ليبلغ 51 مليار دوالر مقارنة 
بالفرتة نفسها من العام املاضي. 

وكانت صادرات الصني إىل روسيا قد ازدادت 
إىل  لتصل  سنوي،  أساس  على   11.3% بنسبة 
20.24 مليار دوالر، فيما ارتفعت صادرات روسيا 
إىل الصني بنسبة %37.8 لتبلغ 30.85 مليار دوالر. 
ويف العام 2021، زاد التبادل التجاري بني البلدين 
بنسبة %35.8 ليصل إىل مستوى قياسي استقّر 
عند 146.887 مليار دوالر. وكذلك فإنَّ أكرب سياحة 
لروسيا هي من الصني، وتعد اللغة الصينية هي 

اللغة الثانية املستخدمة يف روسيا. 
قيمتها  إىل حنو 160 مليار دوالر.

االحتاد  ودول  الصني  إىل  الصادرات  هذه  معظم   وكانت 
 40 حنو  الصني  إىل  الروسية  الصادرات  بلغت  األوروبي،  إذ 
مليار دوالر، فيما بلغت الصادرات الروسية إىل دول االحتاد 
العقوبات  وااللتزام  كل  دوالر،  رغم  مليار   85 حنو  األوروبي 
األوروبي باملقاطعة األمريكية لروسيا،  إذ بلغ حجم الصادرات 
الروسية إىل أملانيا وحدها حنو 21 مليار دوالر،  وسعت أملانيا 

إىل شراء كميات كبرية من الغاز وختزينها. 
ومنذ أيام، اتفقت شركتا  «غازبروم« الروسية وشركة النفط 
باليوان  إما  بينهما  التجارية  التبادالت  تسوية  على  الصينية 
الطلب  يقل  الروسي.  وبالتالي، سوف  بالروبل  وإما  الصيين 
أقسى  من  اخلطوة  هذه  الوقت.  وتعّد  مرور  مع  الدوالر  على 

الضربات اليت وجهت إىل الدوالر األمريكي. 
وكان الرئيس بوتني قد صرح عن ذلك يف قمة دول »الربيكس« 
 يف حزيران/يونيو املاضي، عندما قال: »لقد آن األوان للتخلص 
من هيمنة الدوالر،  وعلينا أن نبحث عن عملة دولية جديدة«. 
الدوالر  سطوة  من  للتخّلص  طوياًل  بوتني  الرئيس  عمل  لقد 
األمريكي وهيمنته، وإقامة نظام دولي بعيدًا من الدوالر.  وقد 
بدأ يف ذلك منذ العام 2014 بعد استعادة جزيرة القرم،  وكان 
من  بديل  دولي  مصريف  نظام  إقامة  حينها ضرورة  أعلن  قد 

نظام »سويفت«،  وهو ما عملت عليه الصني وروسيا الحقًا.

تراجع حصة الدوالر كاحتياطي عاملي إىل أدنى مستوى له منذ ربع قرن
 يف سبعينيات القرن املاضي، كانت حصة الدوالر من  إمجالي 
اخنفضت  الثمانينيات،  %90.  ويف  حنو  العاملية  االحتياطات 
تلك احلصة إىل %57  بسبب أزمة النفط العاملية،  وهو ما دفع 
الواليات املتحدة األمريكية حينها إىل رفع سعر الفائدة لتقوية 
وعندما طرحت   ،1999 العام  الدوالر  )مقويات صناعية(. ويف 
اليورو كعملة موّحدة للدول األوروبية،  كانت حصة الدوالر 71% 
من االحتياطات العاملية. وقبل احلرب يف أوكرانيا، كانت حصة 

الدوالر حنو %59 من إمجالي االحتياطات العاملية.
لقد ارتفع سعر صرف الدوالر حنو %12 خالل هذا العام فقط 
واليوان  الروسي  الروبل  تقريبًا،  باستثناء  العمالت   أمام مجيع 
الصيين، لكن، وعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام 
العمالت األخرى، مل تزَدد حصته من االحتياطات العاملية،  وذلك 
لوجود العبني دوليني جدد هما روسيا والصني، فالعامل تغري، 
على  املهيمنة  الوحيدة  الدولة  هي  املتحدة  الواليات  تعد  ومل 
اخلطوة  ولعل  احملك،  على  الدوالر  فمستقبل  الدولي،  النظام 
الروسية الصينية ستكون مبثابة الضربة القاضية للدوالر، وهو 
ما يدفعنا إىل التساؤل عما سيحدث لسعر الدوالر عندما يتوقف 

البنك االحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة.

  ختامًا
 العالقات الروسية الصينية هي عالقة حتالف إسرتاتيجي، لكنَّ 
يريدان استخدام هذا املصطلح، ألنه  يبدو، ال  الطرفني، كما 
ينطوي على أبعاد عسكرية قد تكون مستفزة للواليات املتحدة 
إّن  القول  فّضال  ذلك،  من  وبداًل  الغربية.  والدول  األمريكية 
هناك شراكة إسرتاتيجية بني الدولتني تتضمن عالقات سياسية 
قوية، وحتالفًا يف جمال الطاقة واالقتصاد، ومناورات عسكرية 
يف  جرت  اليت  املناورات  بعض  إىل  إضافة  بينهما،  مشرتكة 
اليت جرت يف  األخرية  اجلنوبي واملناورات  الصني  منطقة حبر 

شرق روسيا، واليت أشرف عليها الرئيس الروسي شخصيًا.
بوتني  الروسي فالدميري  الرئيسني  بني  املرتقب  اللقاء  ولعل 
والصيين شي جني بينغ يف األيام املقبلة سوف يعطي دفعًا 
كبريًا للعالقات بني البلدين. ومما يزيد متانة هذا التحالف هو 
سعي إيران ألن تكون جزءًا منه، وخصوصًا يف ظل احلديث عن 

فشل املفاوضات بشأن برناجمها النووي.

- ربط مشروعي »احلزام والطريق« الصيين واملشروع األوراسي 
كال  تقودها  اليت  »الربيكس«  جمموعة  دول  مع  )الروسي 
واقتصاديًا  سياسيًا  قوي  تكتل  تشكيل  وبالتالي،  الدولتني. 

وعسكريًا.
- تعزيز التعاون العسكري بني البلدين، فالصني أكرب مستورد 
للسالح الروسي،  وكانت أول دولة حتصل على صواريخ »إس 
2021، حصلت على  24  العام  2014. ويف  الروسية عام   »400
طائرة من طراز »سو 35«، وهو ما جعل البعض يعترب أن سالح 
وزير  وكان  األمريكي.  نظريه  على  يتفوق  بات  الصيين  اجلو 
على  الروسية  احلرب  قال قبل  وانغ يي قد  الصيين  اخلارجية 
أوكرانيا: »إن التعاون اإلسرتاتيجي الصيين الروسي ليس له 

حدود نهائية وال مناطق حمظورة«.

أثر الحرب األوكرانية يف تعزيز التحالف الصيني الروسي
منذ إعالن روسيا والصني نفسيهما شريكني اسرتاتيجيني عام 
الدولي  التحدي  هو  األوكراني  الروسي  الصراع  أصبح   ،1996
االختبار  وكذلك  الثنائية،  العالقات  تاريخ  يف  حدة  األكثر 

ذي واجهته الصني. السياسي األكثر صعوبة الَّ
على خلفية هذا الصراع، تعّرضت الصني لضغوط سياسية غري 
االسرتاتيجيني  كبار  دعا  وقد  املتحدة.  الواليات  من  مسبوقة 
منع  ضرورة  إىل  كيسنجر،  هنري  رأسهم  وعلى  األمريكيني، 
على  سلبًا  سينعكس  ذلك  ألّن  االلتقاء،  من  والصني  روسيا 
ذلك  عكس  كان  حصل  ما  لكن  والغرب،  املتحدة  الواليات 

متامًا. 
لقد أدت السياسة األمريكية جتاه الدولتني إىل تعزيز التعاون 
والتقارب بينهما وتسريعه، وخصوصًا بعد احلرب يف أوكرانيا، 
على الرغم من أن بكني حاولت اختاذ موقف متوازن من احلرب، 
فلم تؤيد الغزو الروسي لدولة مستقلة وذات سيادة، على حد 
تعبريها، لكنها يف الوقت نفسه أعلنت تفهمها للتهديدات اليت 
تتعرض هلا موسكو نتيجًة لرغبة حلف مشال األطلسي بالتوسع 

يف أوكرانيا. 
لكن ذلك مل يكن مقبواًل لدى الواليات املتحدة اليت طالبت بكني 
باختاذ موقف أكثر وضوحًا واستنكارًا للعملية الروسية اخلاصة 
األمريكي  التصعيد  بدأ  يتحقق ذلك،  وعندما مل  أوكرانيا.  يف 
الفرتة  يف  كبريًا  توترًا  شهدت  اليت  تايوان  يف  الصني  جتاه 
السابقة، وخصوصًا بعد زيارة نانسي بيلوسي إىل اجلزيرة وما 
ترتب على ذلك من تصعيد ومناورات عسكرية صينية يف حميط 

اجلزيرة.
وهنا، بدا واضحًا أن رغبة بكني وحاجتها إىل التقارب مع موسكو 
بدأت باالزدياد، فتم اإلعالن عن مناورات عسكرية مشرتكة هذا 
الشهر حتت اسم »فوستوك 2022«، جرت يف الشرق األقصى 
الدائرة العسكرية الشرقية  الروسي يف 7 ميادين جتارب يف 
عسكري  ألف   50 ومبشاركة  واليابان،  أوخوتسك  حبري  ومياه 
من 14 بلدًا، مبا فيها الصني وبيالروسيا واهلند وكازاخستان 

وسوريا، وأكثر من 5 آالف قطعة من املعدات. 
وبعد إعالن وزارة الدفاع الروسية يف نهاية متوز/يوليو املاضي 
عزمها على إجراء التدريبات، طالبت اليابان باستبعاد »األراضي 
اجلنوبية  الكوريل  جلزر  اليابانية  التسمية  وهي  الشمالية«، 
املتنازع عليها بني موسكو وطوكيو، من خريطة املناورات، إال 
أن وزارة اخلارجية الروسية أعلنت ردًا على ذلك أنَّ هذه اجلزر 

هي جزء ال يتجزأ من األراضي الروسية.

تحالف الدولتني للتخلص من هيمنة الدوالر األمريكي
االقتصاد  على  كبرية  أضرار  األوكرانية  الروسية  للحرب   كان 
الروسي، إذ  تراجع حجم الصادرات الروسية بنحو %18  كحجم، 
لكن قيمتها ازدادت بسبب العقوبات، فقد تراجع حجم الصادرات 
وارتفعت  وغريها(  واألغذية  واألمسدة  والفحم  والغاز  ) النفط 



Page 10صفحة 10     
مــقاالت وتــحقيقات

»االخرتاق  اسرتاتيجية  فشل 
التطبيع إىل  »األطراف«  اإلسرائيلي«:من 

على الرغم من الدعم الذي حتظى به »إسرائيل« 
من الواليات املتحدة والغرب ودول أخرى، فإن 
اعتمدتها  بالقوة« اليت  نظرية »القلب املنّشط 
منذ  زمخها  تفقد  بدأت  فلسطني  احتالهلا  منذ 

حرب متوز 2006.
ومبناسبة   ،1968 حزيران/يونيو  من  الرابع  يف 
اليت  حزيران/يونيو  حرب  على  عام  مرور 
انتصرت فيها »إسرائيل« على الدول العربية، 
عن  ديان،  موشي  اإلسرائيلي،  اجلنرال  حتّدث 
املزروع يف  »القلب  عنوانها  إسرائيلية  نظرية 
هذه  يف  مزروع  قلب  »إننا  قائاًل:  املنطقة«، 
املنطقة، غري أن األعضاء األخرى ترفض قبول 
هذا القلب املزروع. لذلك، ال خيار أمامنا سوى 
حقن هذا القلب مبزيد من احلقن املنّشطة من 

أجل التغلب على هذا الرفض«.
عمليًا، جتّلت هذه احلقن املنشطة يف تكريس 
وإقامة  االحتالل،  جليش  العسكري  التفوق 
دول  بني  الصف  وحدة  خترق  اليت  التحالفات 
اإلسرائيلي  لالحتالل  املناهضة  املنطقة 
كما  فشلها  تثبت  التطورات  لكن  لفلسطني، 

يلي:
1- بالنسبة إىل عقيدة التفوق العسكري

استمّر التفوق العسكري اإلسرائيلي، منذ حرب 
متوز/يوليو  حرب  لغاية   1967 حزيران/يونيو 
العقيدة  هذه  اللبنانيون  أسقط  حبيث   ،2006
الذي  »اجليش  عصر  معها  وانتهى  األبد،  إىل 

ال ُيهزم«.
 ال ُيفي التفكري العسكري اإلسرائيلي، اليوم، 
أن عصر االنتصارات الواضحة والساحقة انتهى، 
وأن على »إسرائيل« أن تعرتف مبحدودية قوتها. 
وهو ما قاله رئيس أركان االحتالل اإلسرائيلي، 
)الذي  هليفي  هرتسي  اجلنرال  حديثًا،  املعنّي 
سيستلم مهّماته عند انتهاء والية كوخايف يف 

كانون الثاني/يناير 2023(. 
متعددة  قتالية  قوة  بناء  بعقيدة  يؤمن هليفي 
األبعاد يف الوقت نفسه، وأن على اجليش أن 
يؤّسس عقيدة »تعزيز الدفاع« يف مواجهة حزب 
»نيويورك  صحيفة  مع  مقابلة  يف  وقال  اهلل، 
تاميز« األمريكية عام 2013: »يف مواجهة لبنان، 
ال أعتقد أنه يوجد حرب أو عملية ميكن أن حتّل 
املشكلة. املوضوع األكثر أهمية هو كيف ُتنتج 
فجوة زمنية أكرب بني احلروب«، مؤكدًا أن على 
الثمن  »لدفع  مستعدة  تكون  ان  »إسرائيل« 
لشن حرب حامسة وقوية للغاية من أجل إطالة 

الفجوة الزمنية أطول وقت ممكن«.]1[
2- يف موضوع التحالفات اإلسرائيلية

أ- تطبيق »عقيدة األطراف«
يف العقود األوىل من خلق الكيان اإلسرائيلي، 
استخدم اإلسرائيليون مبدأ »عقيدة األطراف«، 
مع  اسرتاتيجية  حتالفات  تطوير  تعين  وهي 
الشرق  يف  العربية  غري  اإلسالمية  الدول 
د للدول العربية  األوسط ملواجهة املوقف املوحَّ
جتاه احتالل فلسطني. وعليه، قام دايفيد بن 
غوريون، أول رئيس وزراء لالحتالل اإلسرائيلي، 
بعقد حتالفات وثيقة مع كل من تركيا وإيران 

- الشاه وإثيوبيا.
كانت »عقيدة األطراف« تقضي أيضًا باخرتاق 
الدول العربية عرب التحالف مع األقليات، ومنها 
تركيا  من  والكرد يف كل  لبنان،  املوارنة يف 
والعراق. وما زال إقليم كردستان يف العراق 
حيافظ على عالقات جيدة وعلنية بـ«إسرائيل« 

لغاية اليوم.
ب- »االعتدال« يف مقابل »املمانعة«

اإليراني  احلليف  اإلسرائيليون  خسر  الحقًا، 
إيران، ثم مّت توقيع  الثورة اإلسالمية يف  بعد 
جانب  من  »إسرائيل«  مع  سالم  اتفاقيات 
الفلسطينيني،  وبعض  العربية  الدول  بعض 
على أساس مبدأ »األرض يف مقابل السالم«، 
بـ«إسرائيل«  احمليطة  والدول  العرب  فانقسم 
ي »حمور االعتدال« يف مقابل دول  بني ما مُسِّ
»حمور املمانعة«، اليت استمرت متانع االعرتاف 
بـ«إسرائيل« وتضع شروطًا أعلى لـ »السالم« 

معها، وعلى رأسها سوريا.

خالل هذه الفرتة، مّت تفكيك االحتاد السوفياتي 
وإعالن الدول املنضوية فيه استقالهلا، فسارعت 
»إسرائيل« إىل االعرتاف باجلمهوريات املستقلة 
يف آسيا الوسطى، واستمرت يف اعتماد سياسة 
»الطوق خارج الطوق«، والذي هو جزء من عقيدة 

»األطراف«، السابق ذكرها.
ّنة« يف مقابل »الشيعة« ج- »السُّ

للعراق عام  األمريكي  العسكري  الغزو  إثر  يف 
 – السيّن  الصراع  تأجيج  مّت  تاله،  وما   2003
الشيعي يف املنطقة. يف عام 2008، ناقش مؤمتر 
هرتسيليا، الذي ُيعقد سنويًا يف »إسرائيل«، 
 – الشيعي  »الشرخ  وصف  عليه  ُأطلق  ما 
وعلى  االسرتاتيجية«.  وأبعاده  جذوره  السين: 
من  أنَّ  املؤمتر  توصيات  أكدت  أعوام،  مدى 
مصلحة »إسرائيل« أن تساهم يف تذكية ذلك 

الّصراع.
وخلصت توصيات املؤمتر نفسه يف عام 2013 
- بكل وضوح - إىل »ضرورة تكريس الصراع 
لتشكيل  السعي  خالل  من  الشيعي،   - السين 
دول  أساسه  املنطقة،  دول  من  سيّن  حمور 
حليفًا  ليكون  واألردن،  وتركيا  ومصر  اخلليج 
إلسرائيل والواليات املتحدة، يف مقابل »حمور 
سيكون،  والذي  إيران،  تقوده  الذي  الشر« 
للشيعة«  حمورًا  اإلسرائيلي،  التقسيم  حبسب 
عام  يف  هرتسيليا  مؤمتر  »توصيات  )انظر 

.)»2013
على هذا األساس، حاولت »إسرائيل« أن تسّوق 
نفسها حليفًة للسّنة يف العامل العربي، وتّدعي 
أنها »ُتؤازرهم« يف مواجهة »موجة التشّيع« يف 
من  املمتد  اإليراني  النفوذ  واحتواء  املنطقة، 
طهران إىل لبنان، أو ما وصفه ملك األردن، 

عبد اهلل الثاني، بـ »اهلالل الشيعي«.
»الرافضني  مقابل  يف  »املطّبعون«  د- 

للتطبيع«
)مُسيت  التطبيع  اتفاقيات  توقيع  بعد  مؤخرًا، 
العربية  الدول  بعض  بني  »أبراهام«( 
بني  العربي  العامل  انقسم  و«إسرائيل«، 
مع  للتطبيع  الرافضة  والدول  التطبيع«  »دول 

»إسرائيل«.
حتاول »إسرائيل«، ومعها الواليات املتحدة، أن 
تسّوقا أن التطبيع مرادف لالزدهار االقتصادي 
اليت  فالدول  وسياسيًا.  أمنيًا  واالستقرار 
ترفض التطبيع سوف تكون ُعرضة الهتزازات 
أمنية وسياسية وضغوط اقتصادية من جانب 
الغرب )وخصوصًا الواليات املتحدة( من أجل أن 
ترضخ وتسري يف قطار التطبيع مع »إسرائيل«، 
يلتزمه  الذي  اإلسرائيلي  األمن  يتحقق  ومعها 
الوثيقة  تنص  كما  األبد«،  »إىل  األمريكيون 
اليت وّقعها بايدن يف زيارته املنطقة يف متوز/
يوليو الفائت. لكّن استطالعات الرأي األمريكية 
أثبتت أن التطبيع »من فوق« ال جيد قبواًل لدى 
الشعوب يف الدول اليت قامت بتوقيع اتفاقيات 

التطبيع مع »إسرائيل«.]2[
الذي  الدعم  كل  من  الرغم  على  النتيجة،  يف 
واقتصاديًا  عسكريًا  »إسرائيل«،  به  حتظى 
وسياسيًا، من الواليات املتحدة والغرب وعدد 
»القلب  نظرية  فإن  األخرى،  العامل  دول  من 
»إسرائيل«  اعتمدتها  واليت  بالقوة«،  املنّشط 
منذ  تفقد زمخها  بدأت  احتالهلا فلسطني،  منذ 
اللبناني  االنتصار  حرب متوز/يوليو 2006. وما 
على أعتى جيش يف الشرق األوسط إاّل أمثولة 
لقوة  االستسالم  ترفض  اليت  للشعوب  حّية 
بالقوة،  التطبيع  وترفض  والرتهيب،  البطش 

وتشق طريقها حنو احلرية بدماء أبنائها.

اهلوامش:
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األجواء  النووية إىل توتر  من تعقيدات احملادثات 
يف حمطة زاباروجيا يف أوكرانيا، يسري الصراع يف 
بهيئة دولية  يدفع  ما  النووي؛  إيقاع  على  العامل 
واجهة  إىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مثل 

األحداث.
على السكة اإليرانية، أعاد تشكيك الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف سلمية الربنامج النووي اإليراني 
عقارب الساعة إىل الوراء، وأثار رد الفعل اإليراني 
السكة  وعلى  امللف.  بتسييس  الوكالة  باتهام 
الروسية، أثار تقرير الوكالة بشأن حمطة زاباروجيا 
واملكّون  أوكرانيا،  يف  النووية  املنشآت  وباقي 
رد  الوكالة،  موقع  يف  واملنشور  صفحة   52 من 
الفعل الروسي على التوصيات الواردة فيه، وعدم 

اإلشارة إىل مصادر قصف حمطة زاباروجيا.
الربنامج  يف  الشك  على  الوكالة  استيقظت  ملاذا 

اإليراني؟
بتقدم  األخرية  اآلونة  يف  العام  الشعور  مع 
املفاوضات النووية، مل يكن تشكيك الوكالة يف 
مفاجئًا«  »حدثًا  اإليراني  النووي  الربنامج  سلمية 
على املستوى السياسي فحسب، وإمنا أيضًا على 

املستويني التقين والفين.
مّثل التشكيك يف سلمية الربنامج مفاجأة تقنية، ألنه 
ببساطة ال يتسق مع مسار تعاون إيران ومرونتها 
قبل  املاضية،  السنوات  امتداد  على  الوكالة  مع 
األمريكي  االنسحاب  بعد  وحتى  االتفاق،  توقيع 

منه.
بروتوكوالت  كانت  و2017م،  2013م  عامي  بني 
املعايري  تتجاوز  إيران  بها  قبلت  اليت  املراقبة 
الوكالة ألي منشأة أخرى يف  السائدة يف مراقبة 
إيران  اليت مسحت  الكامريات  فعدد  آخر؛  بلد  أي 
بتنصيبها يف منصاتها ازداد بنسبة 89%، وعدد 
اليت  النووية،  املعّدات  على  اإللكرتونية  األختام 
نصبتها الوكالة ارتفع من 1846 ختمًا عام 2013م إىل 
2626 ختمًا عام 2017م، وفعاليات التحقق ارتفعت 
للوكالة  امليداني  الوجود  وكذلك   ،%152 بنسبة 
ارتفع من 1500 يوم )Man day(، عام 2013م إىل 
3000 يوم عام 2017م. كما عملت املعدات التقنية 
اليت نصبتها الوكالة على جتميع البيانات املتعلقة 

بعمل املفاعالت بشكل إلكرتوني. 
اليت مل حتدث  الرقابة  الربوتوكوالت من  كل هذه 
إال يف احلالة اإليرانية، جتاوبت معها إيران، وميكن 
القول إن الشق األكرب من هذا التجاوب حدث يف 

مناخات إبرام االتفاق النووي اإليراني.
عام  النووي  االتفاق  من  األمريكي  االنسحاب  مع 
بالربوتوكول  العمل  إيقاف  إليران  حيق  2018م، 
املراقبة  آليات  من  التخلص  هلا  وحيق  اإلضايف، 
املشددة اليت صيغت جنبًا إىل جنب مع بنود االتفاق 
النووي، إال أنها مل تفعل ذلك؛ وأبقت على األختام 
واملعّدات وتسهيل دخول املفتشني والكامريات، 
حتى إن الوكالة شعرت وكأن كل ذلك حق طبيعي 
الربنامج  بشأن  تقاريرها  تعنون  اليوم  وإىل  هلا، 
وبالعودة  النووي،  االتفاق  إىل  »بالعودة  النووي 

إىل قرار جملس األمن 2231«. 
عام  شباط/فرباير  من  والعشرين  الثالث  يف 
أي  االتفاق؛  ببنود  العمل  إيران  أوقفت  2021م، 
منه. ومع  األمريكي  االنسحاب  بعد 3 سنوات من 
الوكالة،  وجه  األبواب يف  تغلق  ذلك، جمددًا، مل 
وحافظت على مستوى عال من املرونة يف التعامل 

معها.
من  أيار/مايو  شهر  نهاية  يف  الوكالة  أصدرت 
العام اجلاري، تقريرًا تقنيًا مفصاًل بشأن املنشآت 
أراك  مفاعل  من  فيه  حتققت  اإليرانية،  النووية 
من  كبري  وعدد  التحكم،  وغرف  الثقيل،  للماء 
اشتكت  أنها  من  وبالرغم  والكامريات.  املعّدات 
الربوتوكول  مبستوى  التحقق  من  متكنها  عدم  من 
اإلضايف نفسه )وهو ما ال حيق هلا أساسًا بسبب 
االتفاق(، مل تشكك يف  من  األمريكي  االنسحاب 
سلمية الربنامج، فلماذا إذن استيقظت اآلن على 

الشك فيه؟
 board of( يبدو أن جملس احملافظني يف الوكالة
من  أغلبية  من  دائم  بشكل  واملكّون   )governer
مع  السياسة  لعبة  دخول  فّضل  الغربية،  الدول 
الرتويكا األوروبية والواليات املتحدة، ومشاركتهم 
الطمع يف إجناز املعادلة املستحيلة »القضم على 
الفكني معًا«؛ اتفاق نووي جمحف حبق إيران، يتم 
توقيعه بسرعة وعلى عجالة، حلل أزمة الطاقة اليت 
التخلص  وبالتالي  أوكرانيا،  يف  الصراع  أنتجها 

اجلزئي من الضغط الروسي، واالستمرار يف تقييد 
الذي  األمر  وهو  واحدة،  بضربة  جزئيًا  ولو  إيران 

يبدو غري قابل للتحقق! 
على  القصف  مصادر  الوكالة  جتاهلت  ملاذا 

زاباروجيا؟
حمطة  بشأن  مفصاًل  تقريرًا  الوكالة  أصدرت 
زاباروجيا وتضمن أيضًا املنشآت النووية األخرى يف 
أوكرانيا. رّكز التقرير على عناصر األمان السبعة، 
وهي عناصر ضرورية ألي منشأة نووية، وأرفقت 

مالحظاتها وتوصياتها خبصوص كل عنصر:
1.   سالمة املنشآت وتكاملها.

2  أنظمة السالمة واألمان.
3.   بيئة العمل وفريق العمل.

4.    إمداد الكهرباء.
املنشأة  من  التوريد  شبكات  عمل  استمرار   .5

وإليها. 
6.   أنظمة مراقبة اإلشعاع.

7.  أنظمة االتصاالت واإلنرتنت يف املنشأة.
كل ما يتعلق بالوجود الروسي يف املنشأة انتقدته 
العسكرية  انتقدت استقرار املركبات  إذ  الوكالة، 
وغرف  املختربات  على  والسيطرة  املنشأة،  يف 
حضور  انتقدت  كما  التدريب،  وقاعات  التحكم 
فريق من الوكالة الروسية للطاقة الذرية، وعّدت 
حضورهم عاماًل موّترًا لباقي الكوادر، ويضّر ببيئة 
العمل واجلو النفسي للعاملني. ولكن العامل األكثر 
خطرًا على احملطة هو القصف، وبالتحديد القصف 
عليها، أكثر مما هو من املناطق القريبة منها باجتاه 

أماكن بعيدة.
 القصف هو الذي زعزع أمن املنشأة يف احملاور 
هّدد  الذي  فهو  الوكالة؛  أصدرتها  اليت  السبعة 
خزانات الوقود والنفايات ومولدات الكهرباء عالية 
االنرتنت  انقطاع  يف  تسبب  الذي  وهو  اجلهد، 
واالتصاالت، وكذلك أضّر بشبكات التوريد وتسبب 

يف أضرار ألنظمة األمن واملراقبة. 
وليس هنالك من عامل توتري لبيئة العمل والعاملني 
احتماالت تعرضهم إلصابات دقيقة يف  أكثر من 
بأنظمة عمل  أن احملطة جمهزة  لوال  العمل.  مكان 
احتياطية كثرية، ولوال أن عمليات إصالح األضرار 
كانت تتم نسبيًا بسرعة، لكانت احلال أسوأ بكثري 

مما هي عليه اليوم.
االنتقاد الروسي لتقرير الوكالة ينطلق أساسًا من 
استخدام صيغة املبين للمجهول يف كل ما يتعلق 
تقول  فهي  املنشأة،  على  األوكراني  بالقصف 
»القصف املتجدد سبب تدمري حموالت الكهرباء... 
تلك  يف  العسكرية  لألعمال  كامل  بوقف  نوصي 
املنشأة )يف حماولة هنا ملساواة الوجود العسكري 
الروسي يف املنشأة بالقصف األوكراني عليها(«. 
انطالقًا من طبيعة عمل املنظمة وتعريفها بنفسها، 
جهة  حتديد  عن  مسؤولة  غري  إنها  القول  ميكن 
القصف فعاًل، ورمبا غري مسؤولة عن تسميته يف 
دون  من  تفرتض،  كانت  ملاذا  ولكن  تقاريرها، 
دليل، جهة القصف يف سوريا؟ وتشري باستسهال 
إىل الدولة السورية؟ مع اإلشارة إىل أن سوريا، 
التهمة،  دحض  على  وافيًا  دلياًل  امتلكت  آنذاك، 
وأوكرانيا اليوم ال تستطيع نفيها عن نفسها. لو 
أو  مسار  هو  األمساء  أو  اجلهات  ذكر  عدم  كان 
عّدت  روسيا  كانت  ملا  املنظمة،  عمل  قاعدة يف 
عدم ذكر املصدر احنيازًا وتسييسًا واستنسابية، 
املقابلة  السكة  على  تسري  كانت  الوكالة  أن  إال 

متامًا يف احلالة السورية.
كانت  أوكرانيا،  يف  الروسية  العملية  بداية  منذ 
الروسي،  اجليش  أولويات  من  النووية  املنشآت 
وذلك منعًا النزالق احلرب إىل حلظة يأس، تفكر 
أي  استسهال  يف  الغرب  ومعها  أوكرانيا  فيها 
مغامرة. روسيا ال تثق بالوكالة كي تقبل بتحويل 
زاباروجيا إىل منطقة آمنة، كما أنها ال تثق بقدرات 
اجلهات الدولية على محاية احملطة، وال تثق بنيات 
يبدو  كله،  لذلك  املنشآت،  هذه  لتوظيف  الغرب 
الوكالة كان هلا أن ختتصر  أن توصيات  لروسيا 
األوكراني  القصف  إيقاف  واحدة...  توصية  يف 

باجتاه املنشأة.
العامل يتغري وعالقات القوة فيه تتغري، وسوف جتد 
اهليئات الدولية نفسها )من الوكالة الدولية إىل 
األمم املتحدة(، أمام خيارين؛ إما تغيري املمارسات 
عالقات  مبا يستجيب ملتطلبات  الداخلية  واألنظمة 
طور  يف  نفسها  جتد  أن  وإما  اجلديدة،  القوة 

االستبدال من قبل هيئات جديدة.

محمد فرج

وإيران؟ روسيا  ضد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تنحاز  كيف 
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مــقاالت وتـحقيقات

جندت إسرائيل طبيبًا سوريًا يعمل يف السويد عرب »شركة«، 
زعمت أنها تريد تنقية شبكة املياه يف سوريا جمانًا. ُكّلَف 
املياه  شبكات  خرائط  على  باحلصول  يوسف  معن  الطبيب 
ولعب  أمين.  ُبعد  ذات  معلومات  ومجع  الصحي  والصرف 
دور الوساطة لُيجند والده وشقيقيه الضابطني يف اجليش 
أمنية  معلومات  املوساد جلمع  معه ملصلحة  للعمل  السوري 

مقابل آالف اليوروهات.

أوقف فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي طبيبًا سوريًا، 
دخل لبنان عرب مطار بريوت خالل شهر آب، يعمل ملصلحة 
املوساد اإلسرائيلي. ُرِصَد الطبيب أثناء متابعة ضباط الفرع 
أجهزة  ضباط  قبل  من  املستخدمة  اإللكرتونية  للحسابات 
عمالء  مع  عربها  يتواصلون  اليت  اإلسرائيلية  االستخبارات 
أوقفوا يف وقت سابق، حيث ُحِدد شخٌص يستخدم أرقامًا 
سورية وسويدية تواصلت مع املوساد اإلسرائيلي بني عامي 
بريوت  مطار  تنشط يف حميط  أنها  ليتبني  و2022،   2020
الدولي. فقد كان الطبيب يأتي من السويد إىل بريوت ثم 
ينتقل برًا إىل سوريا. ُأبلغ القضاء ليعطي إشارته لتوقيف 
الطبيب السوري أثناء حماولته مغادرة مطار بريوت، وهو من 

مواليد الالذقية عام 1969.

أمراض داخلية وكلى،  بأنه طبيب  أفاد املوقوف احملققني 
يرأس قسم أمراض الكلى يف أحد مستشفيات استوكهومل، 
يسافر  وأنه  يورو  ألف   7.3 مبلغ  عمله  لقاء  ويتقاضى 
شخصًا  أن  احملققني  ليخرب  معه  التحقيق  بدأ  باستمرار. 
أنه  أعلمه   2018 عام  اإللكرتوني  الربيد  عرب  معه  تواصل 
وتنقية  بالبيئة  ُتعنى  ويعمل يف شركات  كريستوفر  يدعى 
املياه، عارضًا عليه املساعدة يف مشروع تنقية املياه يف 
فأبلغه  وجمانية.  خريية  املشاريع  هذه  أن  كاشفًا  سوريا، 
موافقته ليحصل تواصل هاتفي بينهما قبل أن يلتقيا بعد 
جرى  حيث  استوكهومل  الشرياتون يف  فندق  حنو شهر يف 
احلديث عن املشروع، واقرتح الطبيب أمساء أشخاص للعمل 
معه يف املشروع هم شقيقاه لؤي ومازن، علمًا أن األول 
عقيد متقاعد يف اجليش السوري والثاني عميد يف اجليش 
السوري ويقع مركز خدمته يف قسم اهلندسة الطوبوغرافية 
)تقاعد بداية العام احلالي(. إضافة إىل زوجة شقيقه اليت 

تعمل مهندسة مدنية يف البلدية.

أفاد الطبيب بأنه نقده يف نهاية اللقاء 150 يورو بدل تنقل 
وأبلغ  يوم.  تعطيل  وبدل  استوكهومل  إىل  اسكلستونا  من 
الطبيب احملققني أنه تواصل مع عدد من األطباء السوريني 
تنقية  إىل  حتتاج  اليت  املناطق  بأمساء  تزويده  منهم  طالبًا 

املياه، ثم اختار صحنايا الواقعة يف ريف دمشق.
يف اللقاء الثاني، حضر كريستوفر برفقة شخص آخر عرفه به 
على أنه خبري يف تنقية املياه وقد طلبا منه يف نهاية اللقاء 
أن حيضر خريطة جغرافية عن توزيع شبكة املياه يف البلدة 
واألماكن  املياه  خزانات  ألماكن  صور  التقاط  منه  وُطلب 
اليت سُتستخدم لتكرير املياه. وبالفعل هذا ما حصل حيث 
سافر الطبيب ليلتقي رئيس بلدية صحنايا وُيربه باملشروع 
وحُيضر الصور واخلريطة املطلوبة. أما اللقاء الثالث فحصل 
يف براغ يف تشيكيا على هامش مؤمتر يشارك فيه الطبيب 
حيث تعرف هذه املرة إىل مدير مشروع تنقية املياه املزعوم 
وُيدعى  سويسرا  يف  ُيقيم  األصل  يوناني  أنه  أخربه  الذي 
بول، وحصل اللقاء يف مطعم لبناني ليزود الطبيب الرجلني 

باخلرائط والصور.

  تواصل مع عدد من األطباء السوريني طالبًا منهم تزويده بأسماء 
املناطق التي تحتاج إىل تنقية املياه

استمر التواصل بعدها مع مدير املشروع عرب تطبيق الواتساب 
ليجري احلديث يف أمور العمل واحلياة الشخصية والسياسة. 
وأشقائه  أهله  حياة  بتفاصيل  تزويدهم  منه  ُطلب  وقد 

واألعمال اليت ُيزاولونها سابقًا وحاليًا وأرقام هواتفهم.
إيطاليا بعدما طلب منه  الرابع حصل عام 2019 يف  اللقاء 
اخلاص  حسابه  على  ميالنو  إىل  السفر  املشروع«  »صاحب 
عن  حديث  خالله  دار  األوروبي.  االحتاد  مسؤول يف  للقاء 
يف  العقوبات  هذه  جتنبهم  وكيفية  سوريا  على  العقوبات 
املشروع اخلريي. يف هذا اللقاء اقرتح الطبيب على املسؤول 
فأجاباه  والده،  ميلكه  الذي  اإلمسنت  معمل  متويل  املذكور 

رحلة التجسس من السويد إىل دمشق
لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط ملصلحة املوساد

بأنه ال بد من ختفيض العقوبات األوروبية قبل البدء بهذا 
املشروع. ويف نهاية اللقاء، نقده صاحب املشروع مبلغ 550 
يورو بدل سفر وحجز فندقي. وبعد ستة أشهر حصل لقاء 
جديد يف روما يف إيطاليا. يذكر الطبيب أن األحاديث كانت 
تتمحور حول حياته اخلاصة أكثر من املشروع من دون أن 
حيصل أي تقدم، فسأهلم عن السبب ليبلغوه بأن سبب ذلك 
طالبني  األوروبية  العقوبات  جتاوز  على  القدرة  عدم  مرده 
منه أن يصرب. يف نهاية اللقاء، أعطوه 600 يورو بدل حجز 

فندقي وتذكرة سفر.
أسبوعيًا  مرة  مبعدل  املشروع«  »مدير  مع  التواصل  استمر 
حيث بدأ يتواصل مع والده وشقيقيه لؤي ومازن، علمًا أن 
احلديد  يعمل يف جتارة  85 سنة  عمره  يوسف  يدعى  والده 
واإلمسنت. يف صيف 2019، حصل لقاء يف سويسرا ملدة 
تقارب الساعة والنصف. وكانت األحاديث خاصة عنه وعن 
إخوته. فأعرب الطبيب عن تذمره ألن هكذا حديث ال يستأهل 
السفر إىل سويسرا، فأجابه حمدثه بأنه يعتربه صديقه وُيسر 
باحلديث معه بغض النظر عن املشاريع، ثم طلب منه خريطة 
شاملة لشبكة توزيع مياه دمشق، مربرًا ذلك بدراسة جدوى 
إقامة عدة مشاريع لتنقية املياه ثم نقده مبلغ 1200 يورو 
بدل تذكرة سفر وحجز فندقي ويوم تعطيل. يقول الطبيب 
إن شكوكًا ساورته حينها بسبب عدم تنفيذ أي من املشاريع. 
أخرب الطبيب احملققني أنه اعترب أن طلبات صاحب املشروع 
كانت غري منطقية وغري مرتابطة، لكنه تابع التواصل آماًل يف 

أن تتضح الصورة لديه.
انقطعت اللقاءات بني الطبيب وصاحب املشروع منذ بداية 
التواصل  وترية  خفت  ثم  كورونا  جائحة  بسبب   2020 عام 
لتصبح مرة أو مرتني من باب االطمئنان عليه وعلى أشقائه. 
يف حزيران 2020، تكثف التواصل ليطلب صاحب املشروع 
منه تأسيس مكتب لشقيقه مازن يف سوريا إلدارة العمل 
على أن يتكفل هو بتكاليف استئجار املكتب وجتهيزه. ثم 
طلب من الطبيب شراء حاسوب حممول وهاتف خلوي على 
أن توصل به شرحية خط سويدية، فعرض األخري عليه شراء 

حاسوبه مببلغ 300 يورو.
عام 2020 كانت مجيع  أنه حتى شهر متوز  املوقوف  يقول 
اللقاءات تتمحور حول مشروع تنقية املياه، لكن منذ شهر 
آب 2020 بدأ التحول الذي فهم عربه الطبيب طبيعة العمل 
منه  وطلب  الواتساب  تطبيق  عرب  بعدها  به  اتصل  األمين. 
حتميل برنامج خمصص للتشفري وشرح له تفصيليًا اخلطوات 
اخلط  على  الواتساب  تطبيق  تفعيل  منه  وطلب  الالزمة. 
السويدي على أن يتواصل منه مع شقيقه مازن الضابط يف 

اجليش السوري.

 طلب منه خريطة شاملة لشبكة توزيع مياه دمشق مربرًا ذلك 
بدراسة جدوى

بعدها طلب صاحب املشروع من الطبيب احتساب التكاليف 
اتصال  وحصل  سويسرا،  يف  التقيا  ثم  إياها  إلعطائه 
وشقيقه  جهة  من  املشروع  وصاحب  الطبيب  بني  هاتفي 
مازن ووالده من جهة أخرى، وبعد أن اطمأن عليهم أبلغهم 
يقول  العمل.  لبدء  إىل سوريا  معه  التجهيزات  أنه سينقل 
الطبيب إنه انتقل بعدها لُيدخن السيجار مع صاحب املشروع 
الذي طلب منه تكثيف العمل يف سوريا من أجل أن يقوم 
بتمويل مشروع معمل اإلمسنت اخلاص بوالده. وطبيعة العمل 
عن  مهمة  يعتربها  معلومات  جبمع  مازن  وشقيقه  يقوم  أن 
الطريقة  هذه  أن  وأكد  بعناوينها.  بتزويدنا  يقوم  مواضيع 
اإلمسنت.  معمل  يف  العمل  إعادة  متويل  أجل  من  الوحيدة 
التشفري على  التجهيزات وبرنامج  تفحص صاحب املشروع 
املرور  بكلمة  زوده  كما  إلكرتونيًا،  بريدًا  وفعل  احلاسوب 
السويدي،  الرقم  الواتساب على  وتثبت من تفعيل تطبيق 
إعطائها  منه  طالبًا  ورق  قصاصة  على  مرور  كلمة  وأعطاه 
لشقيقه وأبلغه أنه ممنوع عليه تصويرها. وطلب منه جتربة 
إدخال مستند إىل برنامج التشفري ثم طلب منه تعليم هذه 
اخلطوات لشقيقه مازن. ونبهه بأن يرب شقيقه بأن اهلاتف 
خمصص حصرًا للتواصل معه عرب تطبيق الواتساب واإلمييل، 
طالبًا منه أن ُيبقي اهلاتف دائمًا يف املكتب. كما حذره من 
هذه  أن  وأبلغه  أخرى.  أعمال  أي  يف  احلاسوب  استعمال 
اإلجراءات هدفها عدم افتضاح أمر شقيقه لكونه سرُيسل له 
مستندات سرية، ثم أعطاه مبلغ 2500 يورو مثن احلاسوب 
وشرحية اهلاتف وتذكرة السفر إىل روما ومنها إىل سوريا 

رضوان مرتضى
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عرب مطار بريوت الدولي. وأبلغ الطبيب احملققني أن صاحب 
وكان  السابق،  عن  خمتلفة  بطريقة  معه  تصرف  املشروع، 
يتوجه له بلغة األمر. وأظهر جدية وصرامة مل ُيظهرها يف 
أي وقت سابق. وأنه اكتشف أن ما يسعى وراءه ال ميت 
إىل األعمال اخلريية بصلة، إمنا تبني له أنه كان يتواصل مع 
أحد ضباط املوساد اإلسرائيلي الذي يسعى ملعلومات أمنية 
من أشقائه يف سوريا، وأنه اخُتذ وسيطًا إلمتام مهمته كون 
تواصله مع أشقائه يف سوريا لن ُيثري الريبة والشكوك لدى 

األجهزة األمنية.

ويقول الطبيب يف إفادته إنه فور وصوله إىل سوريا اجتمع 
أي  هناك  ليس  أن  وأعلمهم  ومازن  لؤي  بوالده وشقيقيه 
مشاريع خريية وأن الشخص الذي يتعاملون معه ضابط يف 
املوساد اإلسرائيلي. فجرى نقاش بينهم ثم قرروا متابعة 
كيفية  على  مازن  شقيقه  وعّلم  معه.  والتعامل  التواصل 
استخدام األجهزة حيث قام بتجربة إرسال ملف بعد تشفريه 
عرب أحد التطبيقات على احلاسوب بواسطة رمز املرور الذي 

زوده به املشغل.
أن  للمحققني  اتضح  قد  أنه  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
أنه  ذكر  الحقة  إفادة  لكونه يف  هنا،  يكذب  كان  الطبيب 
بدء  لقاء  ووالده  أشقائه  إىل  لنقلها  يورو  آالف   6 قبض 
املعدات  فيه  جهز  الذي  اللقاء  يف  أنه  تبني  كما  العمل. 
حضر شاٌب أشقر مفتول العضالت بشعر خفيف حيمل حقيبة 
استبدل  ثم  اإللكرتونية  األجهزة  على  أجرى فحصًا  سوداء. 
فأرة احلاسوب بأخرى من دون شريط وأكد عليه أن تبقى 

دائمًا مع احلاسوب.
اسُتكمل التحقيق مع الطبيب املوقوف الذي عاد واعرتف أنه 
من أقنع شقيقه مازن بالعمل مع املشغل الذي كان يطلب 
مقابل  العمل  استكمال  على  شقيقه  بتحفيز  االستمرار  منه 
مبالغ مالية. وذكر أنه نقل مبلغ 1500 يورو لشقيقه. كما 
كان املشغل ُيرسل هدايا لشقيقه مازن حيث كان ينقلها 
الطبيب معه عرب مطار بريوت. وأفاد الطبيب احملققني بأن 
علب  عن  عبارة  فكانت  اهلدايا  أما  مرات.  أربع  ذلك حصل 
سيجار وقلم حرب وعلبة غليون وزجاجات عطر. وكان املشغل 
يرسل اهلدايا لوالده وشقيقه اآلخر وزوجته. كما أرسل مبالغ 
مالية مرتني لوالده، األوىل كانت 500 يورو والثانية 1200 
يورو. وذكر أنه يف مرة أخرى دفع له 1500 يورو ثم مبلغ 
أخرى  مرة  ويف  ووالده.  شقيقيه  على  وزعها  يورو   2300
أعطاه مبلغ 6 آالف يورو طالبًا منه أن يعطي 4500 يورو منه 

لشقيقه مازن، و1500 يورو لشقيقه لؤي ووالده.

اجليش،  يف  الضابط  شقيقه  بها  ُكِلف  اليت  املهمات  أما 
فكانت إرساله خرائط لبلديات تابعة ملدينة دمشق وريفها 
واجلسور.  واألوتوسرتادات  الطرقات  عن  تفاصيل  تتضمن 
بلهجة  يتحدث  شخص  املرات  إحدى  يف  معه  تواصل  كما 
أردنية طالبًا منه مجع معلومات عن شخصني موجودين يف 

سوريا.

من هو الطبيب العميل؟
الضباط  بإخوته  لإليقاع  املوساد  جّنده  الذي  الطبيب  يدعى 
يف اجليش السوري معني يوسف يوسف، من مواليد العام 
1969 يف الالذقية على الساحل السوري. عاش مع أهله يف 
بلدة دير إبراهيم يف حمافظة الالذقية. ودرس يف مدرسة 
ثانوية  البكالوريا يف  نال شهادة  الشهيد فايز منصور ثم 
قسم  دمشق  جبامعة  بعدها  التحق   .1987 عام  خلدون  ابن 
الطب العام لغاية العام 1993، ثم درس سنتني اختصاص 
اجلراحة يف اجلامعة نفسها قبل أن يسافر إىل السويد ملتابعة 
دراسته يف اختصاص األمراض الداخلية يف إحدى جامعات 
استوكهومل لغاية عام 2005. درس بعدها اختصاص الكلى 
يف جامعة eskel stona حتى عام 2008. بعد انتهاء ختصصه، 
ستونا  اسكل  يف  ميلر  مستشفى  يف  معني  الطبيب  عمل 

ويرأس حاليًا قسم الكلى يف املستشفى املذكور.
تزوج الطبيب معني من السيدة سيلفا من منطقة الالذقية 
سة وُرزق منها ثالثة أوالد. يعمل والده يف  واليت تعمل مدرِّ
جتارة احلديد واإلمسنت ولديه شقيقان يف اجليش السوري 
هما لؤي ومازن. تقاعد األول برتبة عقيد عام 2010 فيما 
أحيل مازن على التقاعد بداية العام احلالي 2022 علمًا أن 

مركز خدمته كان يف قسم الطوبوغرافيا واملساحة.
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إعــالنات

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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Dr Ahmad Alrubaie

COVID-19

COVID-19

•

•

• 

COVID-19

COVID
nsw.gov.au

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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SAVINGS FINDER
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 50  Stay NSW •
 110  NSW Gas Rebate  •

Low Income Household  • 
 Energy Rebate 

 285 

 Free Will Preparation  550  •
Power of Attorney 

 Savings Finder 

حزب القوات اللبنانية - سيدني يقيم قداسا 
عن أنفس شهداء املقاومة اللبنانية

االحد  اللبنانية - سيدني  القوات  احيا حزب 
شهداء  انفس  لراحة  قداسًا   2022/09/11
حتت  شربل  مار  دير  يف  اللبنانية  املقاومة 

شعار »العهد لكم«.
واالكليل  االعالم  بدخول  القداس  افتتح 

والشموع والبخور.
االب  مار شربل  دير  رئيس  الذبيحة  ترأس 
شربل عبود وعاونه لفيف من رهبان الدير.

طوني  اسرتاليا  منسق  القداس  يف  شارك 
مركز  رئيس  املنسقية،  واعضاء  عبيد 
اىل  املركز  واعضاء  فخري  شربل  سيدني 
االحزاب:  عن  وممثلني  مسؤولني  جانب 
حزب  االستقالل،  حركة  الكتائب،  حزب 
ومن  وكهنة.  راهبات  االحرار،  الوطنيني 
التلغراف،  جريدة  االعالمية:  املؤسسات 
جريدة املستقبل، جريدة اهلريالد. اىل جانب 
حضور كثيف لعائالت الشهداء املقيمني يف 
سيدني ورؤساء مجعيات ومؤسسات وحشد 
من كوادر واعضاء قواتية ومناصرين وابناء 

اجلالية.
والقى االب شربل عبود عظة من وحي االجنيل 
عن املرأة اخلاطئة اليت آمنت بيسوع املسيح 
اشخاص  هناك  كان  املسيحية  بداية  ومنذ 

يقدمون حياتهم ذبيحة للرب.
املقطع  يعقوب  بالقديس  عبود  االب  وذكر 

الذي رفض ان ينكر يسوع املسيح. 

وقال ان تاريخ االستشهاد عندنا يف الشرق 
وال  احرارًا  باقون  بالشرق  فنحن  يتوقف  مل 
احد يبعدنا عن إمياننا وما زلنا نقدم شهداء، 
امساؤهم يف  مكتوبة  الكنيسة  وكل شهداء 
شهداء  كذلك  الرؤية(  )سفر  احلياة  سفر 
املقاومة، استشهادهم كناية عن حبهم للرب 
شعب  حنن  لبنان.  يف  املسيحي  والوجود 
مقاوم باسم االنسانية ولكن هدفنا ان يبقى 
صليبنا مرفوعًا، مشس احلرية ستشرق ولو 
بعد حني، حنن ابناء القيامة وابناء امللكوت.

بعد االنتهاء من الذبيحة االهلية انتقل اجلميع 
اىل صالون الدير.
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

خلقين 
الرب 

عا أرضو 
لوطنّا

 تراتيل وحلن مع أمجل أغاني
 شعر وزجل قصيد موّشح معّنى
سكرنا الطري من كروم حلياني 
غّنى قصيدو عا غصن الطّعمنا 
وصاروا سطوحنا قجوج املآلني 
وأنواع طيور تاكل من شجرنا 

كانت أرضنا أرض الكرامة 
بيادر خري تشهد عا كرمنا 
عطينا بيوتنا عطينا اإلقامة

عطينا كثري ما واحد شكرنا  
مرقنا بظرف ظامل وفاني 
وسالح املوت علينا جتّنى 
انشاهلل ما حدا مّنا يعاني

وندفع ضريبة األغراب عّنا
بنينا احلضارة بأمجل معاني    

حننا بشر باحلرف أنعجّنا  
كتبنا كتب أعلى من املباني

أسألوا التاريخ بيشهد عا قلمنا
تعبنا كتري ما شفنا التهاني
سهرنا كتري تا حتى وصلنا 

هدينا الكون بالعلم اجملاني   
بنينا املدارس وصار الشرق جّنا   
وبعد رجعوا يبادلونا باالهاني     

حرقوا بيوتنا تركنا وهجرنا 
بنينا املكاتب صارت مالني 
كتب ونور بيشهد عا عملنا  
حننا اخرتعنا الصباغ األرجواني

وأول سفينة بنينا يف وطّنا
سبكنا اجلواهر عملنا االواني 

وفن اهلندسة حننا ابتكرنا 
تاني                  بالتاريخ  خلق  ما  ومتلنا 

احلضارة من الشاطئ رسلنا   
طلبنا نعود عا اجملد األوالني 

 نشوف الوطن زينة األوطان عّنا 
وبدنا نبقى شعب مثقف وباني

وبلدنا مرجع لشعب العلم والنور                         
وعلم مرفوع عا رؤوس األسّنا  

خلقين الرب عا أرضو لوّطنا  
من مطرح ما غّرد البلبل وغّنا 

أنا ما بتفرق معي نوع األسامي 
وما بفّرق بني أمحد وحنا 

أنا إنسان عم سابق زماني
تا عيش بوطن يقدر حيتضنا  
تا نرجع عالوطن بدنا ضماني 

حنيا بداخلو قليب متنى 
صرلو سنني من جرحو يعاني 
بدنا جيش تا حيرر علمنا     
ما بدنا كل سنة ترجع عياني 
من اجلريان تا تشتت مشلنا 
شبعنا حروب وأيادي جباني 
من األعداء قديش أنظلمنا 

وأرض صارت باالعدا مالني
وصرت الغريب بداخل وطّنا    

قتلوا شعبنا وهدموا املباني 
عا مني اللوم حننا شو عمّلنا  
تاريخ وجودنا حمبة وشهامي 

مع األغراب حننا ما كفرنا 
اخذوا  بيوتنا واحلرب دامي  

اهلل يساحمو يّلي امتحنا 
وين صاروا أهل الكرامي 

ليش الغدر  مني الطعّنا    
بطلب تعود عا أرضي السالمي
يبارك شعبنا ويعيش متهنى 
ما يعود الشعب يرجع يعاني 
تا حتى ينال كل شي ما متنى
واذا الرب من عندو عطاني 

تا قّضي العمر مع جناح الغمرنا     
ألنو الوطن حيب وعنفواني

مهما نغيب عنو ما نكرنا   
منرجع  عالوطن نعيش بأماني
ما بدنا حروب بني أمحد وحنا 
تا حتى نشوف ضياعو مالني 

مبغرتبني رجعوا عا وطّنا 
وضياعو بالفرح واحلفالت ولعاني    

وحلى النسمات عا قمة جبلنا
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أيها السابح يف ريبك 

التفت إلي ..  أنا هنا
و هذا خرٌب أكيد

احلزن حبٌر
و دمعك ُطعم نوارسه

متسك
بعصمة اإلحساس النبيل

ليسيل من عينيك
مرٌج  عاشق

التفت إلي
تعبت عنك

و أنت توثق نبضك
ليفقد بالتدريج اململ

لياقة اإلميان بالعفو اجلميل

هنالك على ميينك
حوتٌ  كمني

ال تستجب لظلماته

و على يسارك
سفينةٌ  خمروقة

ال تشرتي منها سبيال

و فوق جتاهلك
تنتظر مساء صادقة

أدر ظهرك
ملكائد األعماق
و ارُن إليها

هل ترانا اآلن ؟
و حنن مرحومان
و قد نزع السالم
ما بيننا من غل

التفت إلي .. أنا هنا
و هذا خرب أكيد

اجته حنو مناري
ساترًا سوءة الشك

بغفرانك
ألغسل امللح
عن نيسانك

و امنح طوق احلنني فرصةً 
ليثبت أّن الّرحيل
ما كان إال إليك

تعبت عنك ..

تعبتُ  عنكَ 
و أنت تنكأ جرحك
كلما التئمت يداي

على يديك

و تعبتُ   عين
و أنا أغين

)) قليب عليك ((
ربا أبو طوق - سورية

سوءة الشك

أشباٌح ُمْغَلَقُة األْعنِيِ
كانْت يف منعطِف الّشارِع واقفًة

حنَي رأْتين
فتحْت أْعُيَنها باكيًة.
يف منتصِف الّشارِع،

فوجئُت بها َتْتَبُعين
قلُت ألرُكَض

َهْل َتْتَبُعين راكضًة؟

*****

متحِف  لزيارِة  ُخُطواتي  قادتين 
مشْع

أذَهَلين
َأْن ُأْبِصَر نفَس األشباْح

عند البوابِة واقفًة
حاملًة درعًا من مشْع

فهرعُت عسى أْن ال تلمحين
لكيّن، حنَي خرجْت

كانْت خلفي َتَتَعقُبين

*****

يف روضِة الوروِد سّرني
أن ال أرى أشباْح

َتْرَقُبين
كنُت أسرُي حامِلًا
َتغمُرني العطوْر

لكّنين ُخِذلُت َبْغَتة
حنَي بدْت لناظري أشباْح

َتصرُي أشواكًا تغّطي أمجَل الزهوْر

*****

قلُت سُأنهي جوليت مبتحِف املرايا
يف باِبِه مَلْ أجْد األشباْح

َتْرُصُدني
لكّنين حني دخلُت راعين

أْن أجَد األشباَح ذاتها
عابسًة ترمُقين

يف كلِّ مرآٍة ِمَن املرايا

خالد الحّلي

أشباٌح تسابُق ِظلّي
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
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

 2022 أيــلول   17 Saturday 17 September 2022الـسبت 
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تــتمات

رئيسا الصني وروسيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

قائاًل: »نتفّهم تساؤالتكم وخماوفكم، وخالل لقاء اليوم سنشرح 
بالتفصيل موقفنا املتعلق بهذه ملسألة«.

الرئيس  فشّدد  تايوان،  يف  واشنطن  بتدخالت  يتعّلق  فيما  أما 
مدينًا  الواحدة،  الصني  مببدأ  حبزم«  »التمسك  على  الروسي 
استفزازات الواليات املتحدة وأقمارها االصطناعية يف تايوان.  

وبشأن العالقات بني البلدين، رّجح الرئيس الروسي أّن يبلغ حجم 
احلالي،  العام  نهاية  وبكني، يف  و  بالده  بني  التجاري  التبادل 
مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا، يف املستقبل القريب، 200 مليار 

دوالر.
وأفاد بوتني بأّن »العالقات املتعّددة األوجه بني البلدين تتطور 
بنشاط. يف العام املاضي، زادت التجارة بنسبة 35%، وجتاوزت 
140 مليار دوالر«، مضيفًا أّنه »خالل األشهر السبعة األوىل من 

هذا العام، زاد حجم التبادل التجاري بنسبة %25«.
وتشهد التجارة بني روسيا والصني يف العام احلالي زمخًا كبريًا 

مع توجه موسكو شرقًا يف سياسة العقوبات الغربية ضدها.
تضع  الروسية  »غازبروم«  شركة  أّن  الروسي  الرئيس  وبنّي 
اللمسات األخرية على تفاصيل مشروع بناء خط أنابيب غاز إىل 

الصني، عرب منغوليا.
وأوضح بوتني، خالل القمة الثالثية مع نظريه الصيين، والرئيس 
املنغولي أوخناغني خورلسوخ، أّن بالده مهتمة بالتعزيز الشامل 
للعالقات بكل من الدولتني، مشريًا إىل أّن »هذه العالقات تتطور 

بصورة ديناميكية ومثمرة، وعلى أساس املنفعة املتبادلة«.
 - )الروسية  الصيغة  »هذه  أّن  إىل  الروسي  الرئيس  ولفت 
فعالة  بصورة  ويكملها  خاصة،  أهمية  هلا  املنغولية(   - الصينية 
التعاون الثنائي، ويوفر قيمة مضافة عالية جلميع الدول الثالث«، 
مضيفًا أّن »الشراكة الثالثية الوثيقة أمر طبيعي، نظرًا إىل القرب 
واالحرتام  املتبادل  والدعم  الراسخة  الصداقة  وتقاليد  اجلغرايف 

والتعاطف بني شعوبنا«.
ودعا بوتني كاًل من الصني ومنغوليا إىل التحول إىل نظام تسوية 
املدفوعات بالعملة الوطنية، وتشجيع التعاون بني دوائر األعمال 
يف البلدان الثالثة،مبينًا أّن »حصة التسويات بالعمالت الوطنية، 
فيما يتعلق بالتجارة بني روسيا والصني، ارتفعت يف الربع األول 

من هذا العام إىل %2.5«.
الدفع  منصات  إىل  التحول  املهم  من  »سيكون  أنه  وأضاف 
الروسي،  املركزي  بالبنك  اخلاص  املراسلة  نظام  مثل  الوطنية، 
التعاون  تطوير  من  مزيد  تشجيع  وجيب  الصيين.  الدفع  ونظام 
املتعدد األوجه بني دوائر األعمال يف روسيا والصني ومنغوليا، 

بكّل طريقة ممكنة«.

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون العملي مع موسكو 
من جانبه، أكد الرئيس الصيين، شي جني بينغ، أّن »بكني ترغب 
القوى  من  هما  البلدين  أّن  من  انطالقًا  موسكو،  مع  العمل  يف 
أجل  من  روسيا  مع  جهود  بذل  يف  »نرغب  مضيفًا:  العظمى«، 
أداء دور توجيهي لبّث االستقرار والطاقة اإلجيابية يف عامل تهّزه 

اضطرابات اجتماعية«. 
أّن بالده مستعدة لدعم موسكو يف  وشّدد شي جني بينغ على 
أّن  إىل  مشريًا  البلدين،  بني  املشرتك  االهتمام  ذات  القضايا 
الصني »مستعدة للعمل مع روسيا على توفري دعم قوي للمسائل 
املرتبطة مبصاحلنا الرئيسة املتبادلة، وتعميق التعاون العملي على 

صعيد التجارة والزراعة وجماالت أخرى«.
تعاونهما  تعزيز  البلدين  على  جيب  أنه  الصيين  الرئيس  ورأى 
يف منظميت »شنغهاي« و«بريكس« واملنظمات الدولية األخرى«، 
مؤكدًا أّن »على روسيا والصني محاية املصاحل املتعلقة باألمن 

اإلقليمي، ومصاحل الدول النامية«.

كنعان يفّند املوازنة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أما بالنسبة اىل قطوعات احلسابات، فقال كنعان »مل يفت جلنة 
املال واملوازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إىل جملس 
النواب دون تقديم احلسابات املالية ألن احلكومة مل تلتزم مبوجب 
إرسال مشاريع قوانني قطع احلساب عن السنوات اليت مل تقر 
فيها، ودون أن تسقط جلنة املال واملوازنة من حسابها أن إقرار 
املالية يعترب شرطًا دستوريًا وقانونيًا ونظاميًا إلقرار  احلسابات 
املوازنة كما تقضي أحكام املادة 87 من الدستور واملادة 118 

من النظام الداخلي جمللس النواب«.
أضاف »أعلنت اللجنة يف أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس 
مشاريع قوانني قطع احلساب فور ورودها من احلكومة ومدققة 
من ديوان احملاسبة مع بيانات املطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة 
الربملانية على األعمال املالية بإجازتي اجلباية واإلنفاق من جهة، 
وبالتدقيق يف مدى التزام احلكومة بهاتني اإلجازتني، فتربأ ذمتها 

أو يتم إشغاهلا من جهة ثانية«.
حول  احملاسبة  ديوان  احكام  تصدر  ال  ان  يعقل  »هل  وسأل 
احلسابات املالية؟ ويف ذلك خمالفة للمادة 87 من الدستور وانا 

احتفظ على عدم احالة احلسابات واعترب ذلك خمالفة«.

وأشار كنعان اىل أن »اللجنة تداولت حبل مؤقت إىل حني إعادة 
النظر بسالسل الرتب والرواتب، بقضي مبضاعفة الرواتب ثالث 
مرات، أي إعطاء املوظف ثالثة رواتب حالية، ال يدخل منها يف 
أن  إال  احلالي،  األساسي  الراتب  التقاعد سوى  معاشات  حساب 
اللجنة  بالتدابري اليت ياشرت بتنفيذها، فعلقت  احلكومة متسكت 
املادة املذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، ألنها صاحبة 

السلطة والقرار«.

عون يستقبل ميقاتي
اىل ذلك، استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، صباح 
الوزراء  جملس  رئيس  بعبدا،  قصر  يف  اخلميس،  األول  أمس 
عرض  وجرى  ميقاتي،  جنيب  احلكومة  تشكيل  املكلف  الرئيس 
الشأن  هذا  يف  املتالحقة  والتطورات  احلكومة  تشكيل  موضوع 
واالتصاالت اجلارية لالسراع يف عملية التأليف. كما تطرق البحث 
اىل آخر املعطيات املتعلقة مبلف ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية 
ومهمة الوسيط االمريكي آموس هوكشتاين، كذلك مشل البحث 
ايضًا اجتماعات اجلمعية العمومية لالمم املتحدة وكلمة لبنان اليت 

سيلقيها الرئيس ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني. 
وبعد اللقاء، توجه الرئيس ميقاتي اىل الصحافيني مبتسمًا وهو 
مشوار  ساعة،  نص  قعدنا  »هاملرة   : اجلمهوري  القصر  يغادر 
اجلايي رح اجي وضلين قاعد حتى تشكيل احلكومة، وما رح روح، 

رح نام هون«.
وملا سئل عن املوعد املقبل، اجاب: »بعد عودتي من السفر«.

... وسعادة الشامي
 كما استقبل الرئيس عون نائب رئيس جملس الوزراء الدكتور 
البالد،  يف  االقتصادية  االوضاع  معه  وعرض  الشامي  سعادة 
واالتصاالت مع صندوق النقد الدولي ال سيما تلك اليت ستجري 
بريوت  اىل  الصندوق  من  وفد  وصول  مع  املقبل  االسبوع  يف 
ملتابعة البحث مع احلكومة اللبنانية يف خطة التعايف االقتصادية.

صندوق النقد الدولي يف لبنان األسبوع املقبل
أمس  رايس،  الدولي جريي  النقد  باسم صندوق  املتحدث  قال 
األسبوع  لبنان  سيزور  الصندوق  خرباء  من  فريقا  »إن  األول: 
املتفق  اإلصالحات  تنفيذ  يف  التأخري  أسباب  ملناقشة  املقبل، 
عليها واملطلوبة للحصول على قرض من الصندوق، يف ظل تدهور 

األوضاع املعيشية يف البالد«، حبسب وكالة »رويرتز«.
إنه  لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا،  »نتطلع إىل دعم  وأضاف: 

وضع صعب«.
وتابع: »كان هناك تقدم بطيء يف تنفيذ بعض اإلجراءات الضرورية 

اليت نعتقد أنها الزمة للمضي قدما يف برنامج القرض«. 
وقال رايس: »إن اجتماعات بريوت، اليت ستبدأ يف 19 أيلول، 
حكومة  تشكيل  بعد  الصندوق  من  كاملة«  لبعثة  الطريق  ستمهد 

لبنانية جديدة.
زيادة  شأنه  من  اإلصالحات  هذه  تنفيذ  تأخري  ان   « وأضاف: 

التكاليف على لبنان والشعب اللبناني«.
نيسان  توصال يف  ولبنان  »الصندوق  ان  اىل  الوكالة  واشارت 
إىل اتفاق على مستوى اخلرباء بشأن برنامج إلقراض البالد ثالثة 
من  تنفيذ جمموعة  على  متوقفا  كان  ذلك  لكن  دوالر،  مليارات 
النظام  يف  اخلسائر  معاجلة  بينها  من  االقتصادية،  اإلصالحات 

املصريف اللبناني.
وأثار بطء التقدم، والذي يشمل ما يعتربه صندوق النقد الدولي 
املصرفية،  للسرية  قانون  مقرتح  يف  رئيسية«  قصور  »أوجه 
تساؤالت حول ما إذا كان لبنان لديه اإلرادة السياسية لتنفيذ 

الشروط الرئيسية للربنامج«.

غانتس: الثمن سيكون لبنان
على صعيد آخر، أشار وزير الدفاع اإلسرائيلي بيين غانتس ، إىل 
أنه إذا أراد األمني العام لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل ، 
»تعطيل مفاوضات احلدود البحرية ومهامجة منصة  كاريش ، فنحن 

نرحب به للقيام بذلك، لكن الثمن سيكون لبنان«.
ويف حديثه عن مفاوضات إحياء االتفاق النووي  اإليراني، لفت 
إىل أّن »الصفقة اإليرانية يبدو أنها يف غرفة الطوارئ«، موضًحا 
»أننا سنرى كيف تسري األمور بعد  االنتخابات النصفية األمريكية 

.»
ويوم األربعاء من األسبوع احلالي، كان رئيس اجلمهورية  ميشال 
عون ، قد أعلن أّن »االتصاالت الجناز ملف الرتسيم قطعت شوطًا 
متقدمًا، حقق فيها لبنان ما جيعله قادرًا على استثمار ثروته يف 
مياهه«، مشرًيا إىل أنه »مثة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليًا ملا 

فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته«.

روسيا: قرار  »الطاقة الذرية«...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املنهجي الذي تتعّرض له حمطة زاباروجيا للطاقة النووية.
وتبّنى جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف وقت 
سابق يوم أمس األول، قرارًا دعا فيه روسيا إىل سحب قواتها 

من حمطة زاباروجيا األوكرانية اليت تتعّرض لقصف منتظم.
القرار يدعو روسيا إىل »وقف كل  أّن نّص  الوكالة،  وأوضحت 
أعماهلا يف حمطة زاباروجيا للطاقة النووية وأي منشأة نووية أخرى 

يف أوكرانيا«.

الدول  من   26 وكندا،  بولندا  طرحته  الذي  القرار،  على  ووافق 
وامتنعت  والصني،  روسيا  ضده  صّوتت  فيما  الـ35،  االعضاء 
وجنوب  والسنغال  وباكستان  واهلند  ومصر  وفيتنام  بوروندي 

أفريقيا عن التصويت.
وعّلقت بعثة روسيا الدائمة لدى املنظمات الدولية، بشأن قرار 
الوكالة: »صّوتت الدول الغربية من خالل جملس حمافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار مناهض لروسيا بشأن املسألة 
األوكرانية. القرار ال يذكر كلمة واحدة عن القصف املنهجي حملطة 
زاباروجيا للطاقة النووية، الذي يعد املشكلة الرئيسية من حيث 
العامل. والسبب يف  النووي يف  النووية واألمن  ضمان السالمة 
بقّوة  الغربية  الدول  اليت تدعمها  أوكرانيا،  أّن  ذلك بسيط، هو 

وحتميها، هي من تقوم بالقصف«.
زاباروجيا  حمطة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  وفد  وزار 
للطاقة النوية، يف 1 أيلول اجلاري، إلجراء أّول تقييم للسالمة يف 
احملطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعّرض احملطة لقصف متواصل من 

قبل القوات األوكرانية، مما يهّدد بوقوع كارثة نووية.

البنتاغون يعلن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

صواريخ »جافلني« املضادة للدبابات.
مليون   311 قيمته  عقدًا  اجليش  »وّقع  البنتاغون:  لبيان  ووفقًا 
دوالر لشركيت رايثيون ولوكهيد مارتن األمريكيتني لصناعة أكثر 

من 1800 منظومة جافلني املضادة للدبابات«.
أوكرانيا  برنامج تزويد  »العقد هو جزء من  أّن  الوزارة  وأضافت 
األوكرانية  للقوات  شحنات  ويشمل  عسكرية،  مساعدات  حبزمة 

واجليش األمريكي وشركاء دوليني«.
املاضي،  اخلميس  أوسنت،  لويد  األمريكي  الدفاع  وزير  وأعلن 
موافقة بالده على حزمة مساعدات عسكرية ألوكرانيا بقيمة 675 
مليون دوالر، موضحًا أّن احلزمة اجلديدة تشمل منظومات صواريخ 

وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر ومعدات عسكرية أخرى.

قيادات فلسطينية: تفاهم...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العربية والشعب الفلسطيين.
فقد أعلن األمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى 
الربغوثي،  إن »قرار محاس استئناف العالقات مع دمشق سيكون 

له تأثري إجيابي على األمة العربية والشعب الفلسطيين«.
األول  أمس  من  سابق  وقت  يف  بيانًا  محاس،  حركة  وأصدرت 
اخلميس، أعربت فيه عن رغبتها يف »بناء وتطوير عالقاٍت راسخة 

مع سوريا«، بعد 10 سنوات من القطيعة بني الطرفني.
الفلسطيين  الشعب  احتضنت  »سوريا  إّن  »محاس«،  وقالت 
وفصائله املقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها 

يف ظل ما تتعرض له من عدوان  غاشم«.
»سوريا تتخذ  أن  »محاس«،  بيان  الربغوثي تعقيبًا على  وأضاف 
موقفًا صارمًا من رفض التطبيع رغم كل الضغوط واإلغراءات«، 
معتربًا أن »كل من يريد أن يكون يف حمور املقاومة عليه أن يتمتع 

بعالقة إجيابية بسوريا ألنها قلب هذا احملور«.
اجلبهة  الدولية يف  العالقات  مسؤول  قال  نفسه،  السياق  ويف 
الشعبية لتحرير فلسطني ماهر الطاهر، إن »التنسيق بني أطراف 
حمور املقاومة يرتفع يومًا بعد يوم، لكن يتطلب تذليل كل العقبات 
إطار  يف  عافيتها  ستستعيد  »سوريا  أن  مؤكدًا  أطرافه«،  بني 
الوضع العربي ككل ودعم حمور املقاومة«، وأن »اليمن أصبح يف 

صلب معادلة حمور املقاومة والقضية الفلسطينية«.
وأضاف الطاهر أّن الوعي جتاه القضية الفلسطينية يزداد، »فاجليل 
الفلسطيين اجلديد الذي ولد بعد أوسلو ينفذ يوميًا عمليات ضد 
االحتالل«، مشريًا إىل أن »العمل الكفاحي سيتصاعد يف الضفة 

الغربية«. 
للقوى  جديدًا  ميزانًا  »خلقت  إنها  قال  لبنان،  املقاومة يف  وعن 
الفلسطيين  والشعب  يعيد حساباته،  اإلسرائيلي  االحتالل  جعلت 
وصل إىل قناعة بأن هزمية االحتالل ممكنة بعد إجنازات حزب اهلل 

يف لبنان«.
الدولي  العربي  املركز  رئيس  اعترب  أيضًا،  محاس  بيان  وبشأن 
للتواصل والتضامن معن بشور، يف حديث للميادين، أنه »يؤكد 
أن تفاهم دمشق مع كل قوى املقاومة ضروري«، مشددًا على 
أنه »حان الوقت إلزالة التباينات بني سوريا وكل األطراف املؤمنة 

مبشروع مقاومة االحتالل«.
وقال إن »االعتداءات اإلسرائيلية هي تكملة ملا واجهته سوريا 
من مؤامرة كونية على استقرارها ووحدتها«، مشريًا إىل أن »حمور 
املقاومة يدرك أنه يواجه مرحلة جديدة تتطلب تذليل كل العقبات 

من غزة إىل إيران«.
أمين  والسياسية،  األمنية  الشؤون  يف  واخلبري  احمللل  وكان 
الرفاتي، أكد يف وقت سابق، أّن »قرار محاس استئناف العالقات 

مع سوريا اختذ على أعلى مستوى يف احلركة«.
واعترب الرفاتي أّن »القرار رمبا اختذ يف ضوء املشاورات اإلجيابية 
اليت أعقبت معركة سيف القدس«، متحدثًا عن معلومات تفيد بأّن 
»هناك إمجاعًا كاماًل داخل محاس يشري إىل رغبة احلركة يف إعادة 

بناء العالقة مع سوريا«.
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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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مــشاهري

أن  املعروف  غري  من  رمبا 
الثانية  إليزابيث  فستان 
يف ليلة زفافها على دوق 
إدنربة فيليب مونتباتن عام 
1947 قبل أن تصبح ملكة 
لربيطانيا، ُنقل من دمشق 

إىل لندن.

امللكي  القصر  وأرسل 
السفارة  إىل  خاصًا  طلبًا 
بعهد  لندن  يف  السورية 
القوتلي  شكري  الرئيس 
من  ثوب  على  للحصول 
وعليه  الدمشقي  الربوكار 
حب«  »عصفوري  لـ  رسم 
ما  وهو  بعضهما  يقبالن 
يعرف اليوم بنقشة امللكة، 
وأجنحة  بيضاء  أرضيته 
العصافري من الذهب عيار 

12 قرياط.

أجمل فستان مصنوع
وبعد وصول القماش إىل 
إنكلرتا قام املصمم نورمان 
القماش  بتحويل  هارتنيل 
الذي  الزفاف  فستان  إىل 
ترونه يف الصور احملفوظة 
امللكي  املتحف  يف  حاليًا 

يف قصر باكنغهام.

بياقة  الفستان  وجاء 
وخصر  قلب  شكل  على 
أحزمة،  دون  من  منخفض 
األرض،  بطول  وتنورة 
من  رائعة  تطريزات  مع 
هارتنيل  إن  قيل  الورود، 

ل إليها من دمشق.. ماذا تعرف عن  حمُ
فستان زفاف امللكة إليزابيث الثانية؟
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يف  بوتيتشيلي  الرسام  رسومات  من  استوحاها 
لوحة برميافريا الشهرية، واليت تعرب عن استقبال 
الربيع، وكأن إطاللة امللكة يف حفل الزفاف تبث 

البهجة واألمل.

ومت تزيني الثوب بالكريستال و10 آالف حبة لؤلؤة 
مستوردة من الواليات املتحدة األمريكية.

وقد قال هارتنيل، الذي كان مصمم البالط منذ 
»أمجل  إليزابيث  امللكة  فستان  عن   ،1938 عام 
تايم  جملة  حبسب  اآلن«،  حتى  صنعته  فستان 

األمريكية.

خصوصًا  الدمشقيني  ألسنة  على  الشائع  ومن 
الفستان  أرسلوا  السوريني  أن  القماش  جتار 
هدية لألمرية الربيطانية اليت توجت بعد 6 سنوات 

ملكة.

ما هو الربوكار الدمشقي؟
الدمشقي  الربوكار  قماش  أو  امُلَدْمَشق  ويعترب 
يف  واملنسوجات  األقمشة  أنواع  وأفخر  أشهر 

العامل.

ويصنع القماش الذي يعد معقدًا ويتطلب حرفية 
عالية، من خيوط الذهب والفضة واحلرير الطبيعي. 
القدم  منذ  سوريا  دمشق يف  مدينة  به  وتنفرد 
اعه املتخصصون واملشهورون.  وله حرفيوه وُصنَّ

ويقرتن الربوكار عامليًا باسم »دمشق«.

لرسم  الفضة  أو  الذهب  خيوط  استخدام  ويتم 
أشكال ورموز حيوانية أو نباتية أو حتى هندسية، 

بشكل معقد وأحيانا بسيط.

«As a Human, I did feel a tinge of Sadness at 
the News of the passing of ElizabethII!!~~
ElizabethII, a figure I grew up Reading of her 
News, often Seeing her smiles displayed on 
countless Media Outlets...
Normal for a Human to feel sad in parting with 
a familiar  although aloof  face! A face I’ve fol-
lowed on the news of her Trips, her Outings,  
her Family’s Good & Bad happenings!!!

Also as a Human... I Cannot not feel Solidarity 
with those people who aren’t sad at this news 
!~~~
For I cannot overlook the fact that ElizabethII 
was the Queen of England..An ex-colonial 
Power which brought havoc to many People & 
Countries around the world..especially in the 
Arab World!!!

The Queen Lived 96Years of a Luxurious & 
Pompous Life  Funded by a wealth inherited 
from ,;
- Slavery Trade
&
- the Blood ,& Sweat of Tax Payers  fighting 
hard to survive! ,{And Not only Them in Brit-
ain,  but Us Also, here in Australia}!!

96 Years +(in Death) Of extravagant Luxury, 
& pomps without any consideration to All the 
Wars, the Sufferings, the Hunger around the 
World  !!!

I, As a Human Still,  of Arabic background  
have to wonder WHY was this information 
never publicised nor even mentioned in any 
of the Palace Press Office Releases  that the 
WeddingDressof the QueenElizabethII was the 
Product of.. and a Gift from an Arabic  Coun-
try...Specifically

When we have all & often read about the De-
signers of her Suits, her Hats, and even her 
Dogs ‘ Collars!!!

Is this hushed information Just Pure Racism? 
Or a total denial of any Arabic achievement (be 
it industrial,  Artistic or Moral) !
              Is it
Purposely kept untold for a premeditated justi-
fication, for,In the probability (God Forbids) of 
a Destruction or Occupation of Syria 
To Declare the Country as a Land without Peo-
ple & without Civilisation as was previously  
Declared Another Arabic Country..Palestine 
and all its riches back in History?

BUT NO !! NOT AGAIN!!

(With All Respect ;
May She Lay in Peace

My Thoughts & Feelings 
on the passing of the 
Queen Elizabeth II...

Written by
Layla Saklawi
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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

يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون اخلاليا املنتجة 
هذا  من  يكفي  ما  إنتاج  على  قادرة  غري  اجلسم  يف  لإلنسولني 

اهلرمون، أو ال يعمل اإلنسولني الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.
ويقول اخلرباء إن هناك بعض العالمات اليت يظهرها مرض السكري، 

ميكن مالحظتها يف اليدين، وبشكل خاص يف األظافر.
ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من مرض السكري يواجهون 
مشاكل يف الدورة الدموية. وهذا يعين أنهم قد يالحظون امحرارا 
حول األظافر.. وجيب أيضا مراقبة اجللد الزائد ومدى إحكام الظفر 

داخل فراش الظفر.
وأوضح اخلرباء: »ميكن أن يصاب مرضى السكري أيضا ببثور يف 
حميط الظفر ونزيف وتقرح. وقد يظهر الظفر أيضا نزيفا شظويا 
)جلطات دموية صغرية متيل إىل االنتقال عموديا حتت األظافر(، 
إذا كان هناك انسداد شرياني، ولكن اإلصابة هي السبب األكثر 
شيوعا حلدوث هذا. ومع غياب الدورة الدموية، ميوت الظفر مثل 

بقية األنسجة«.
وقد يعاني املرضى أيضا من خطوط بو )أخاديد عميقة متتد على 
عرض الظفر(، وميكن أن يكون هذا مرئيا لدى العديد من املصابني 

بأمراض مزمنة، مبا يف ذلك مرض السكري.
اليدين،  أصابع  أظافر  على  تركيزهم  املرضى  يصب  قد  وبينما 
فمن املهم أيضا أن ينتبهوا إىل أظافر القدمني. وهذا ألن مرضى 
السكري هم األكثر عرضة لإلصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطر 

األظافر.
وإذا كنت تعاني من هذه احلالة، فمن احملتمل أن تتحول أظافرك 

إىل اللون األصفر وتصبح هشة.
أعراضا  إن هناك   )NHS( الوطنية  الصحية  اخلدمات  وتقول هيئة 
رئيسية من احملتمل أن يواجهها الفرد إذا كان يعاني من النوع 

الثاني من مرض السكري.
والذي  املعتاد  من  أكثر  التبول  يف  يتمثل  األعراض  هذه  وأحد 

سيحدث أكثر يف الليل.
الدم حيث  السكر يف  من  الكثري  هناك  يكون  عندما  وحيدث هذا 
على  بدوره  جسمك  ما جيرب  منه  للتخلص  أكرب  جبهد  الكلى  تعمل 

إنتاج املزيد من البول.
ألن  وذلك  الوقت  طوال  بالعطش  الشعور  األخرى  األعراض  ومن 

التبول بشكل متكرر يؤدي إىل اجلفاف.
والشعور بالتعب طوال الوقت هو عارض آخر للمرض، وقد يكون 

هذا بسبب اخنفاض مستويات السكر يف الدم.
وتقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية إن فقدان الوزن دون قصد، 
واجلروح اليت تستغرق وقتا أطول للشفاء وتشوش الرؤية مجيعها 

أعراض رئيسية ملرض السكري.
مبرض  اإلصابة  خلطر  الفرد  تعرض  اليت  العوامل  بعض  وهناك 
السكري، بينها أن يكون فوق سن األربعني، أو كان يعاني من 

زيادة الوزن أو السمنة.

عالمات حتذيرية لإلصابة مبرض السكري 
ميكن رصدها يف اليدين ال سيما األظافر
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الباطنية  أمراض  أخصائية  أندريانوفا،  ناتاليا  الدكتورة  أعلنت 
بعض  نقص  أن   ،Liposomal Vitamins العالمة  ومستشارة 

الفيتامينات يؤثر سلبا يف عمل الدماغ.
أن  إىل   ،Gazeta.Ru موقع  مع  مقابلة  يف  األخصائية  وتشري 
الدماغ.  عمل  لدعم  أساسية  تعترب  مثال   В جمموعة  فيتامينات 
وتساهم يف استقالب الطاقة، ومن دونها تنهك اخلاليا العصبية 
تطور  على  يساعد  نقصها،  أن  كما  الحقا.  متوت  أن  وميكن 

األمراض العصبية وضعف الذاكرة وتدهور القدرات الفكرية.
الفوليك(  В9 )محض  فيتامني  اخنفاض مستوى  أما  وتضيف، 
يف الدم فإنه يسبب اضطراب وظائف الدماغ ويزيد من خطر 
اإلصابة باخلرف. مكمالت هذا الفيتامني، ميكن أن حتسن عمل 
نفسية  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  لدى  الدماغ 

وعقلية. كما تساعد على إبطاء تطور مرض الزهامير.
الكحول  بتناول  اإلفراط  يسبب  أن  »ميكن  األخصائية،  وتقول 
نقص الثيامني )فيتامني В1(، ما يؤدي إىل اضطرابات معرفية 
مثل ضعف الذاكرة. كما أن نقص عنصر املغنيسيوم ميكن أن 
والذاكرة  االنتباه  واخنفاض  والتعب  والعصبية  القلق  يسبب 
من  سريعا  خيرج  املغنيسيوم  أن  نعلم،  أن  وجيب  والصداع. 
اجلسم يف حالة اإلجهاد. لذلك هو ضروري للجسم وخاصة يف 

فرتة القلق«.
وتضيف، خيفض محض األسكوربيك )فيتامني С ( آثار العبء 
البدني والفكري، وحيسن الدورة الدموية يف الدماغ، وحيسن 
الدموية  األوعية  أغشية  ويقوي  باألكسجني  األنسجة  امداد 
امتصاص  حيفز  الفيتامني  وهذا  العصبية.  واخلاليا  الشعرية 
فيتامينات جمموعة B. ويسبب القلق واإلجهاد اخنفاض تركيز 

هذا الفيتامني يف اجلسم.
اجلسم  وظائف  من  العديد  دعم  على  احلديد  »يساعد  وتقول، 
املهمة، ما يؤثر على احليوية والرتكيز ووظيفة اجلهاز اهلضمي 
ومنظومة املناعة وتنظيم درجة حرارة اجلسم. كما ميكن أن يؤثر 
تناوله  األفضل  من  لذلك   ، اهلضمي  اجلهاز  سلبا يف  احلديد 

بشكل دهون«.
الضروري  من  طبيعية  بصورة  الدماغ  لعمل  أنه  إىل  وتشري 
وجود اإلنزيم املساعد Q10 الذي يزود الدماغ بالطاقة. ويعترب 
اليت تقوي  األكسدة  Е( من مضادات  )فيتامني  التوكوفريول 
التقلبات  من  التخلص  على  وتساعد  املدى  قصرية  الذاكرة 
ومهمته  اجلديدة.  املعلومات  وتذكر  استيعاب  وعلى  املزاجية، 
محاية األنسجة العصبية من آثار اجلذور احلرة، اليت تعترب سامة 

للخاليا.
لنمو  جدا  مهمة  )الفوسفوليبيد(  »الليسيثني  مادة  وتضيف، 
دماغ األطفال، ولوظائفه الطبيعية وحتسني الذاكرة. وتؤثر يف 
أغشية اخلاليا، ما يساعد على حتسني تأثري الفيتامينات بالشكل 

املطلوب الضروري يف اجلسم.

فيتامينات يؤثر نقصها سلبا يف 
الدماغ

حد سواء.  على  والرجال  للنساء  مؤرقة  مشكلة  الشعر  تساقط  يعد 
إال  اجلينية،  الرتكيبة  عن  ناجتة  تكون  احلاالت  بعض  أن  حني  ويف 
أنها بالنسبة آلخرين قد تكون من مضاعفات حالة طبية جسدية أو 

عقلية.
وأوضح ستيوارت غيل، كبري الصيادلة يف صيدلية أكسفورد على 
أنه عادة ما يكون السبب األكثر شيوعا لتساقط الشعر  اإلنرتنت، 
عند الرجال هو الثعلبة ذكرية الشكل )MAA(، واملعروف أكثر باسم 

مرض الصلع الوراثي.
وتعرف الثعلبة ذكرية الشكل بأنها حالة فقدان شعر أكثر تقدما مع 

ترقق الشعر من مقدمة الشعر أعلى الصدغني بنمط مميز.
ووفقا للمعهد الوطين للتميز يف الرعاية الصحية )NICE(، تؤثر الثعلبة 

ذكرية الشكل على ما يصل إىل %80 من الرجال خالل حياتهم«.
وجاء ذلك كتحليل لـ 2.4 مليون مريض يف اململكة املتحدة، حيث 
بعد  جاءت  الشعر  لتساقط  عنها  املبلغ  احلاالت  من   79% أن  وجد 

»كوفيد19-« يف وقت مبكر من الصيف املاضي.
وأضاف غيل: »مهما كان السبب، نصيحتنا دائما أنه من األفضل 
عالج تساقط الشعر عاجال وليس آجال للحصول على أفضل النتائج، 
بشكل  نفسها  بإصالح  الشعر  تساقط  أنواع  بعض  تقوم  وبينما 

طبيعي، فإن هذا حيدث بشكل أسرع مع بعض املساعدة«.
وشارك غيل أهم نصائحه لـ »تعزيز« منو الشعر:

قال غيل: »كثري من الناس ينسون أن للفيتامينات دور مهم يف 
 B والزنك وفيتامني D احلد من تساقط الشعر. واحلديد وفيتامني
مجيعها هلا دور مهم تلعبه يف منو الشعر، ال سيما يف حاالت مثل 
أو  اإلجهاد  بسبب  املؤقت  الشعر  )تساقط  الكربي  الشعر  تساقط 
حدث يف احلياة( وداء الثعلبة )اضطراب املناعة الذاتية الذي يسبب 

الصلع املوضعي(«.
من  الغذائية  العناصر  هذه  على  احلصول  ميكنك  »بينما  وأضاف: 
بعض  ميكننا يف  املزدمحة،  احلياة  أمناط  مع  غذائي صحي،  نظام 
ميكن  لذلك  نأكله،  مما  الكافية  اإلمدادات  عن  نعجز  أن  األحيان 
لبعض املكمالت التأكد من أنك لن تقصر من الكمية املطلوبة يف 
أي يوم. وباملثل، عندما منر بأحداث حياتية مرهقة أو أوقات مثل 
اخلسائر العائلية أو احلمل أو انقطاع الطمث، ميكن أن تساعد بعض 

املكمالت اإلضافية أيضا«.
وأوصى غيل باستشارة الصيدالني أو الطبيب العام قبل البدء يف 

تناول مكمالت الشعر والفيتامينات األخرى.
أوضح غيل: »إن اتباع نظام غذائي متوازن حيتوي على ما يكفي من 
العناصر الغذائية األساسية، واحلفاظ على رطوبة اجلسم واحلصول 
على قسط وافر من النوم، كلها عوامل حيوية للمساعدة يف منع 

تساقط الشعر«.
اإلجهاد«. وشرح:  الشعر بسبب  الشائع تساقط  »من  غيل:  قال 
من  وتدوم  التنامي(  )طور  منو  مرحلة  مراحل،  بثالث  الشعر  »مير 
ثالث إىل ست سنوات، ومرحلة انتقالية )طور الرتاجع( تستمر من 
من  تستمر  )التيلوجني(  راحة  ومرحلة  أسابيع  أربعة  إىل  أسبوعني 

شهرين إىل أربعة أشهر، وبعد ذلك يتم تساقط الشعر«.
وتابع: »مجيع الشعريات املوجودة على رؤوسنا يف مراحل خمتلفة 
من هذه الدورة، لذا فإن %10 فقط من الشعر ستكون يف حالة 
التيلوجني يف وقت واحد. وميكن أن يؤدي احلدث اجملهد إىل حتريك 
العديد من الشعريات إىل مرحلة التيلوجن دفعة واحدة، ما يؤدي 
إىل تساقط الشعر بشكل كبري بعد شهرين إىل أربعة أشهر، وهو 

تساقط الشعر الكربي«.
وواصل: »ميكن أن يساعد استخدام األساليب الصحية للمساعدة 
يف إدارة التوتر يف تقليل تأثري تساقط الشعر مثل التأمل، وكتابة 

اليوميات وممارسة الرياضة«.

خبري يقدم جمموعة نصائح لـ 
»تعزيز« منو الشعر اجلديد
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Anthony Albanese has 
defended the sudden 
announcement of next 
week’s public holiday to 
mark the death of Queen 
Elizabeth II, as leading 
health officials warn of 
the impact it could have 
on the country’s strug-
gling health system.
The Prime Minister an-
nounced on Sunday the 
National Day of Mourning 
would be held on Thurs-
day, September 22 to 
remember the late mon-
arch.
The announcement has 
left many parents, schools 
and businesses scram-
bling in response.
Employers will have to 
pay public holiday rates 
to their employees, while 
essential services work-
ers with children are try-
ing to figure out what they 
will do now that schools 
are closed for the day.
But Mr Albanese said as 
much notice as possible 
was given for the “one-off 
occasion”. 
“Those issues will be 
worked through with the 
states and territories,” he 
told Sunrise on Monday.
“Essential services do 
open on public holidays 
and it is the case that pen-
alty rates apply on public 
holidays. This is a one-off 
occasion, this is historic.
“That‘s the very nature 
of what is a once-in-a-
lifetime event and there-
fore we gave as much 
notice as possible, which 
is why I spoke to the pre-
miers and chief ministers 
on Saturday and why we 
made the announcement 
on Sunday.”
But numerous health 
practitioners have hit out 
at the move over fears to 
could leave clinics and 
hospitals short staffed.
 “Operations and lots 
of patient consultations 
booked that day, at a time 
when access is difficult. 
Thanks for dropping this 
at short notice,” Austra-
lian Medical Association 
president Steve Robson 

said in response to the 
announcement. 
“It’s very difficult to staff 
hospitals and practices 
at the best of times now. 
An unanticipated public 
holiday will make it very 
difficult to staff hospitals 
and clinics.”
Melbourne-based ENT 
specialist Dr Eric Levi said 
there were other ways to 
honour the Queen that 
would not put the health-
care system under the 
pump.
“We don’t need another 
public holiday. We can 
honour a person in a 
hundred other ways,” he 
said.
 “We want to continue to 
work to deliver medical 
care to people who are 
booked to receive them. 
Health care is so over-
stretched right now that 
cancelling and reshuffling 
creates a ripple of mess.
“Imagine if your chemo-
therapy was meant to be 
delivered that day and 
now there are not enough 
doctors and nurses in the 
clinic as they have to be 
home with their kids be-
cause schools and child-
care is closed.
“Imagine if your c-section 
was booked for that day. 
Now it has to be post-
poned as elective the-
atres are closed due to 
no budget for staff public 
holiday award rate.”
Questions have also been 
raised over the date of the 
public holiday, as it will 
land one day before the 
end of the work week. 
But Mr Albanese ex-
plained the timing of the 
holiday was part of pro-
tocol, as the national me-
morial service is the day 

Anthony Albanese explains timing of Queen’s National Day of Mourning

after the Prime Minister 
and Governor-General re-
turn from the UK to Aus-
tralia.
Mr Albanese and Gover-
nor-General David Hurley 
will fly out to London in 
the coming days and are 
due to arrive back in the 
country on September 21. 
“This is a matter of proto-
col that I discussed with 
the Department of Prime 
Minister and Cabinet but 
also with all of the state 
premiers and chief minis-
ters,” he told Sunrise on 
Monday.
“It is a part of the proto-
col that‘s been in place 
for a long period of time 
that the national memo-
rial service would be held 
the day after the Gover-
nor-General and myself 
returned from London. 
“We will return next 
Wednesday night, so the 
national memorial service 
will be here in the great 
hall of Parliament House 
on Thursday and we re-
garded it as appropriate 
that this be observed as 
a national day of mourn-
ing.”
Mr Albanese said he 
hoped to see events all 
over the country on Sep-
tember 22 to reflect the 
impact the Queen had on 
local and rural communi-
ties. 
“The National Day of 
Mourning provides an 
opportunity for local gov-
ernment, for example, to 
organise events in their 
local communities,” he 
said.
“One of the things about 
the Queen is that on her 
first visit, she was here 
for almost 60 days and 
visited almost 60 cities 
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and towns during that pe-
riod.
“She was someone who 
didn’t just go to Sydney 
and Melbourne, she went 
to regional communities, 
remote communities, and 
had an engagement with 
them.
“That’s why I think it is ap-
propriate that local com-
munities organise com-
memorative events as well 
as the national memorial 
service that will take place 
at 11am on Thursday 22.”
The timing of Thursday’s 
National Day of Mourn-
ing means Victorians will 
get a mega four-day long 
weekend, as Friday, Sep-
tember 23 is also a public 

Prime Minister Anthony Albanese has defended the timing of the 
public holiday. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman

holiday for the AFL grand 
final.
Some accused Mr Alba-
nese of conspiring with 
Victorian Premier Daniel 
Andrews to grant the pub-
lic a long break during a 
state election year, while 
others quickly made light 
off the assertion.
The Queen died peaceful-
ly at Balmoral in the early 
hours of Friday AEST. Mr 
Albanese and Mr Hurley 
will travel to London on 
Thursday to attend the 
Queen’s funeral and to 
meet with King Charles III.
Mr Albanese said he 
would express the coun-
try’s “heartfelt grief” to 
the King when they do 

meet.
“We’ll be meeting the King 
over the weekend,” he told 
Sky News on Monday. 
“I’ll express the heartfelt 
grief that Australians are 
feeling but also the grati-
tude that Australians have 
for the service of Her Maj-
esty. 
 “But also of course, King 
Charles has very strong 
links with Australia. He 
studied here as a student. 
He has visited here many 
times and he’s very famil-
iar with our great nation 
as part of the common-
wealth.”
Mr Albanese did not say 
whether he had a gift for 
King Charles.

The former trade min-
ister Stuart Ayres may 
have been cleared of any 
wrongdoing in the John 
Barilaro trade saga but 
his exoneration does 
nothing but create more 
political pain for the pre-
mier.
Dominic Perrottet is now 
left with an impossible 
choice: reinstate Ayres 
to cabinet or keep him 
on the backbench and ig-
nore the finding that his 
former deputy leader did 
nothing wrong.
Both options come with 
significant risks to the 
premier, who has already 
been wounded by the 
trade scandal that man-
aged to suck up almost all 
the government’s oxygen 
since the June budget.
The focus on trade roles 
has now shifted to the 
agent-general role in Lon-
don, but if Perrottet brings 
Ayres back into cabinet, it 
will breathe new life into 
the Barilaro appointment 
(which the former deputy 
premier has long since 
relinquished).
Regardless of the find-
ings of esteemed barris-
ter Bruce McClintock, SC, 

Ayres will remain tainted 
by the trade scandal in 
the court of public opin-
ion. Voters, as public poll-
ing has revealed, see the 
appointment of Barilaro 
as a classic “jobs for the 
boys” scenario. The dam-
age is done.
Labor would already be 
planning its campaign 
material for Ayres’ seat 
of Penrith, the Liberals’ 
second-most marginal 
which the ALP wants to 
seize at the March state 
election. The opposition 
will not hesitate to link 
Ayres to the trade scan-
dal, despite McClintock’s 
legal opinion.
Perrottet’s most senior 
public servant Michael 
Coutts-Trotter made it 
clear in a budget esti-
mates hearing last week 
that he was preparing the 
groundwork to sack Amy 
Brown, the bureaucrat ul-
timately responsible for 
appointing Barilaro.
Brown will be the sacri-
ficial lamb, but that does 
not absolve the govern-
ment from any blame. 
Voters expect elected of-
ficials to be held account-
able, not just public ser-

vants.
In terms of procedural 
fairness, Ayres is entitled 
to demand his cabinet 
job back given he was 
cleared by the very review 
that was instigated by his 
boss. Some in cabinet in-
sist this precedent was 
set when former arts min-
ister Don Harwin was al-
lowed back into the min-
istry in 2020 after a fine 
he received for breach-
ing COVID-19 isolation 
rules was torn up by the 
courts.
Perrottet will not want to 
strip ministers of port-
folios so the likely out-
come is that the premier 
waits until he does his 
final reshuffle before the 
March poll, where he will 
shape his team to take to 
the election. Ayres could 
come back in a more ju-
nior ministry, such as 
Western Sydney.
Perrottet would be des-
perately hoping that 
would be enough to pre-
vent the worst possible 
outcome for the Coali-
tion: a bitter Ayres pull-
ing up stumps in Penrith 
and handing the seat to 
Labor.

Ayres cleared but still raining 
on Perrottet’s parade
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State premiers will push 
for pandemic leave pay-
ments to remain as long 
as COVID-19 isolation is 
compulsory when they 
meet with Prime Minis-
ter Anthony Albanese on 
Wednesday.
NSW Premier Dominic Per-
rottet and Victorian Pre-
mier Daniel Andrews will 
argue that the federal gov-
ernment must extend the 
pandemic leave scheme 
beyond the September 
30 deadline if the rule re-
mains in place.
The payments of up to 
$750 per isolation period 
for people without sick 
leave, which had cost the 
federal government almost 
$1.9 billion by July, are 
weighing on the nation’s 
balance sheet as Treasur-
er Jim Chalmers prepares 
to hand down his first 
budget in October. Chalm-
ers warned last month the 
payments “can’t continue 
forever”.
States and territories 
agreed in July to share 
the cost 50:50 with the 
federal government when 
national cabinet reinstat-
ed the scheme two weeks 
after it expired.
Albanese, who confirmed 
on Monday the virtual 
national cabinet meeting 
would go ahead despite 
disruptions to parliamen-
tary business after Queen 
Elizabeth II’s death, prom-
ised last month to have 

“a collegiate discussion” 
about pandemic leave be-
yond September 30.
On Friday, the mandatory 
isolation period for posi-
tive cases was reduced 
from seven to five days, 
despite the expert health 
body that advises national 
cabinet reportedly unable 
to reach a consensus rec-
ommendation backing the 
change.
Albanese has refused to 
release the detailed health 
advice provided to nation-
al cabinet before it decid-
ed on August 31 to reduce 
the isolation period.
The Australian Health Pro-
tection Principal Commit-
tee (AHPPC) waited eight 
days before quietly pub-
lishing a statement on the 
Health Department web-
site last Thursday, urging 
people to keep isolating 
as long as they had symp-
toms.
Federal opposition health 
spokeswoman Anne Rus-
ton called on the govern-
ment to release the health 
modelling prepared for 
Wednesday’s national 
cabinet meeting so “Aus-
tralians can have confi-
dence that the government 
is acting transparently”.
“It is essential that Austra-
lians understand the rea-
sons, including the health 
advice, underpinning any 
changes,” Ruston said
A spokesman for Perrottet, 
who has been outspoken 
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Premiers to push for pandemic leave 
to be extended at national cabinet

A lucky five million Aus-
tralians are about to get 
a little cash boost after 
meeting criteria for a 
cashback scheme.
A whopping five million 
Australians are about 
to receive a handy cash 
boost from two of Aus-
tralia’s largest health in-
surance providers. 
Earlier this month, HCF 
announced that it was 
giving back $130 mil-
lion to its customers in a 
Covid savings scheme. 
That amount is part of a 
$300 million pandemic 
support package the 
company rolled out for 
members in response 
to Covid-19 to increase 
health services while 
keeping them affordable. 
HCF has around 1.8 mil-
lion Australians using it 
so the average customer 
will receive around $72, 
although members have 
different policies which 
would make them enti-
tled to significantly less 
or more. 
The money should kick in 
before Christmas time. 
Meanwhile, next month, 
3.4 million Bupa users 
will also get a welcome 
reprieve from the cost 
of living crisis with pay-
ments of between $16 
and $118 to be deposited 
into their accounts. 
Like HCF, Bupa also has 
a cashback policy, plan-
ning to give back $155 
million to Aussies from 
October. 
Last weekend, HCF chief 
executive Sheena Jack 
announced the $130 mil-
lion give back scheme. 
She said the health 
fund’s $300 million sup-
port package involved its 
cashback scheme, due 
to hit eligible members’ 
bank accounts by De-
cember.
Other support has also 
been doled out through-
out the past two-and-a-

half years of the pandem-
ic, including postponing 
health cover increases 
twice, providing free 
mental health checks and 
ensuring Covid-related 
hospitalisations didn’t 
cost any extra. 
“Given the changed 
healthcare landscape 
over the past three years, 
it’s only fair we work hard 
to find more ways to give 
back and to help mem-
bers manage mounting 
cost of living pressures,” 
Ms Jack said.
Members will be notified 
in November if they’re el-
igible and outlining how 
much they will get back.
Bupa customers will 
share in $155 million as 
part of the health fund’s 
second round of cash-
backs from Covid-related 
savings.
The program, announced 
in June, applies to all 
Australian residents who 
had Bupa private health 
cover for at least three 
months between July 
1 last year and June 30 
this year.
However, ambulance 
only and overseas visi-
tors and students are not 
part of the scheme.
Customers living in NSW 
and Victoria will get the 
largest share of the give-
away.
The health care giant 
said this was because 
they were less able to 
use hospital and ancillary 
services due to extended 
Covid-19 restrictions.
Bupa Health Insurance 
managing director Chris 
Carroll said to those eli-
gible: “I encourage our 
customers to ensure 
their details are up to 
date so they can receive 
their cashback as quickly 
as possible”.
Bupa’s first give-back 
scheme saw it hand out 
$120 million to custom-
ers.

HCF, Bupa customers 
to receive $285 million 
in cashback scheme

in his view that mandatory 
isolation should end “as 
soon as possible”, said 
the premier remained of 
the view that “if isolation 
requirements remain in 
place, then joint Common-
wealth payments should 
continue” and that any 
changes should be nation-
ally consistent.
A Victorian government 
spokeswoman said An-
drews’ position had not 
changed and “people 
should be financially sup-
ported if the public health 
advice is that they are re-
quired to isolate”.
“The alternative means 
making people choose 
between being able to put 
food on the table or isolate 
to keep others safe,” she 
said.
 “We’ll continue to be 
guided by the public 
health advice and work 
constructively through na-
tional cabinet to have the 
best measures in place to 
support Victorians.”
Victoria’s Chief Health Of-
ficer, Brett Sutton, warned 
against ending mandatory 
isolation in his written ad-
vice to Andrews, tabled 
in the state’s parliament 
on September 2, saying 
COVID-19 “remains a se-
rious risk to health” and 
that pandemic powers en-
abling the rule to continue 
should be extended until 
October.
In the AHPPC’s September 

8 statement, the commit-
tee – made up of federal, 
state and territory chief 
medical officers – did not 
recommend reducing the 
isolation period to five 
days or outline any scien-
tific evidence supporting 
the move.
It noted “the need for a 
proportionate approach 
to isolation for those with 
COVID 19 infections at 
this stage of the pandem-
ic” but said this must be 
balanced with ensuring 
“the continued protec-
tion of those most vulner-
able to severe illness from 
COVID-19.
The statement said it 
“strongly advises” that 
positive cases remain ex-
cluded from high-risk set-
tings such as residential 
aged care facilities, dis-
ability care facilities and 
hospitals “until at least 
seven days following their 
positive test result and 
they remain symptom-
free”.
“Please refer to your state 
or territory website for in-
formation about the peri-
od of infectiousness, what 
symptom-free means, how 
to access antiviral treat-
ment and the steps you 
can take to reduce the risk 
of infecting others,” AH-
PPC said.
Northern Territory Chief 
Minister Natasha Fyles 
said she would “listen to 
the latest health advice ... 
while also balancing the 
operability of our work-
force” when considering 
isolation rules and sup-
port for workers at nation-
al cabinet.
Australian Council of 
Trade Unions assistant 
secretary Liam O’Brien 
said workers “shouldn’t 
have to choose between 
isolating and protecting 
their workmates, and put-
ting food on the table”.
“If they need to isolate and 
lose a week of work, they 
should be paid for a full 
week of work,” he said.

Prime Minister Anthony Albanese (centre) with NSW Premier Dominic Perrottet and Victoria’s Daniel An-
drews pictured at their first national cabinet meeting in June.CREDIT:RHETT WYMAN
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Legal advice is being 
sought over radical in-
dustrial action from the 
rail union that could make 
train travel free in one 
state.
NSW’s transport body 
is considering its legal 
rights over the latest in-
dustrial action set to hit 
its train networks as ten-
sions continue to esca-
late between the rail union 
and state government.
The Rail, Tram and Bus 
Union (RTBU) plans to de-
activate Opal card reader 
machines from Wednes-
day next week, meaning 
commuters will travel for 
free without any way to 
touch on or off.
The Opal blackout will be 
part of a range of new in-
dustrial actions that will 
begin on September 21 
and continue “indefinite-
ly”.
A Transport for NSW 

spokesperson told NCA 
NewsWire on Wednesday 
night that they thought 
the action was unlawful 
and legal advice would be 
sought.
 “Sydney Trains is aware 
of reports regarding the 
Rail Tram and Bus Union 
(RTBU) shutting down 
all Opal reader machines 
commencing on 21 Sep-
tember 2022,” they said.
“Sydney Trains does not 
consider this ban to be 
protected or lawful ac-
tion and is seeking legal 
advice and will write to 
the RTBU seeking a with-
drawal of this action.”
But RTBU NSW secre-
tary Alex Claassens said 
earlier on Wednesday he 
believed the move was al-
lowed under their range 
of protected industrial ac-
tions.
“As far as we’re con-
cerned, we’re within our 

rights to do that, it’s pro-
tected industrial action,” 
he said.
“If they’ve got a problem 
with that, they can take 
us wherever they need to 
take us to have that con-
versation.”
The RTBU and state gov-
ernment’s dispute is cen-
tred on a new pay deal, 
which has resulted in mul-
tiple strike actions, com-
muter chaos and heated 
negotiations.
Tensions reached a break-
ing point at the end of Au-
gust after 70 per cent of 
Sydney’s train fleet did 
not run on the final day of 
the month following the 
union’s refusal to operate 
foreign-made trains for 
24 hours.
This led to an infuriated 
Premier threatening to 
tear up their enterprise 
agreement and take the 
matter to the Fair Work 

Commission.
But the RTBU subse-
quently applied to the 
Fair Work Commission 
for good faith bargaining 
orders following the Mr 
Perrottet’s ultimatum.
In doing so, the RTBU 
hoped to bring the gov-
ernment back to the bar-
gaining table and stop it 
from following through on 
its attempt to terminate 
the enterprise agreement.
The RTBU is seeking an 
annual pay bump of 3.5 
per cent for rail workers, 
while the government has 
offered an increase of 3 
per cent.
The state government 
also committed to ad-
dressing the union’s safe-
ty concerns with a $2.8bn 
intercity train fleet, which 
has been left to collect 
dust while workers refuse 
to operate it.
Next week’s industrial ac-
tion will not be the first 
time the rail union has at-
tempted to target the gov-
ernment’s pockets.
Station staff left gates 
open at stations across 
the state and stopped is-
suing fines and cautions 
as part of a wave of in-
dustrial action through-
out August.
But Opal card readers 
were left on and most 
passengers still decided 
to tap on despite there 
being no enforcement in 
place.
Mr Perrottet said on 

Transport for NSW calls union’s action unlawful, seeking legal advice

Wednesday that 90 per 
cent of travellers still 
tapped on.
“That just shows that the 
people of NSW just want 
to get on with it,” he told 
reporters.
A Transport for NSW 
spokesperson thanked 
the majority of commuters 
for still tapping on when 
gates were left open.
“Between August 13 and 
September 2, there were 
approximately 670,000 
tap-ons daily on an aver-
age weekday in the Great-
er Sydney area,” they told 
NCA NewsWire.
“This compares against 
the daily weekday aver-
age of approximately 
770,000 tap-ons in May, 
when there was no indus-
trial action.
“Transport for NSW 
thanks the vast majority 
of Sydney rail customers 
who did the right thing by 
continuing to tap on and 
off with their Opal cards 
during the recent protect-
ed industrial action.”
The unions are worried 
the state government may 
try to turn Opal card read-
ers back on once their ac-
tion begins next week.
“If there is no way to tap 
on or off, you cannot be 
fined. Please remain vigi-
lant as the NSW Premier 
may try various tactics 
to turn machines on,” 
Unions NSW told com-
muters on Wednesday.
Mr Claassens also told 

members to be wary of 
officials trying to turn the 
readers on.
“You can turn the gates 
off in any way under this 
action. For example, by 
pressing the emergency 
egress button, flicking 
the internal switch on 
legacy gates or tripping 
the circuit breaker for the 
stand-alone Opal ‘poles’,” 
he said in a statement to 
union members on Tues-
day.
“We need to make sure 
that all gates get switched 
off and stay off. If anyone 
comes to your station to 
switch the Opal readers 
back on, please let us 
know immediately as this 
may constitute adverse 
action.”
Other actions the union 
are taking in September 
include a ban on wearing 
lanyards and name badg-
es, a ban on making an-
nouncements regarding 
Opal processes or issues, 
a ban on station staff par-
ticipating in online train-
ing or online instructions 
and a ban on non-safety 
critical rail emergency 
management.
These will also start from 
September 21 and con-
tinue indefinitely.
The RTBU and state gov-
ernment met at a Fair 
Work Commission hear-
ing on Wednesday. They 
will enter formal concilia-
tion on Friday.
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Rail, Tram and Bus Union NSW secretary Alex Claassens believes union members are within their rights. 
Picture: NCA NewsWire / Dylan Coker

About 90 per cent of NSW commuters still touched on with their Opal card despite no enforcement being 
in place. Picture: NCA NewsWire/Gaye Gerard

Commuters have experienced numerous delays and cancellations during the dispute. Picture: NCA 
NewsWire / Damian Shaw



العالناتكم االتصال على الرقم:
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