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ايلي  
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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

ميقاتي أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة: أزمة النزوح السوري باتت أكرب من طاقة بلدنا
 لبنان متمسك بسيادته وثروته يف مياهه اإلقليمية وأحرزنا تقدماً ملموساً مبلف الرتسيم

كانت كلمة رئيس احلكومة 
ميقاتي،  جنيب  املكلف 
لألمم  العامة  اجلمعية  أمام 
املتحدة، الفتة لناحية رسم 
اللبنانية  الدولة  سياسة 
النازحني  أعباء  جلهة 
ان  قال  حيث  السوريني 
السوري  النزوح  »أزمة 
باتت أكرب من طاقة لبنان«، 
أما بالنسبة اىل ثروة لبنان 
يف  والنفطية  الغازية 
مياهه االقليمية، فأعلن ان 
بسيادته  متمسك  »لبنان 
وثروته يف مياهه اإلقليمية 
وأحرزنا تقدمًا ملموسًا مبلف 

الرتسيم«.
حكومة  رئيس  ألقى  فقد   
جنيب  األعمال  تصريف 
يف  لبنان  كلمة  ميقاتي 
لالمم  العامة  اجلمعية 

املتحدة ومما جاء فيها:
برتسيم  يتعلق  ما  يف 
بوساطة  البحرية  حدودنا 
ومرحب  مشكورة  أمريكية 

اممية،يهمين  بها،وبرعاية 
أن اؤكد جمددًا متسك لبنان 
وحقوقه  بسيادته  املطلق 
وثروته يف مياهه اإلقليمية 
االقتصادية  ومنطقته 
أمامكم  مكررين  اخلالصة، 
يف  الصادقة  رغبتنا 
التوّصل إىل حلٍّ تفاوضي 
ويسرني  انتظاره.  طال 
تقدمًا  أحرزنا  بأننا  اعالمكم 
ملموسا نأمل أن نصل إىل 
وقت  يف  املرجوة  خواتيمه 

قريب.
إن لبنان مصمم على محاية 
وخريات  الوطنية  مصاحله 
استثمار  وعلى  شعبه 
ويعي  الوطنية،  موارده 
الواعد  اهمية سوق الطاقة 
يف شرق املتوسط ملا فيه 
دول  اقتصادات  ازدهار 
حاجات  وتلبية  املنطقة 

الدول املستوردة.
منذ  نواجه  حنن  وقال:   
ازمٍة  أسوأ  عدة،  سنوات 

يف  اجتماعية  اقتصادية 
سائر  من  نالت   ، تارخينا 
ووضعت  املؤسسات 
غالبية اللبنانيني حتت خط 
بهجرة  وتسببت  الفقر، 
الكثري من الطاقات الشابة 
الوطن  وخسارة  والواعدة، 
فإضافة  ابنائه.  خرية 

تعول  يقول:  ,أضاف   
احلكومة اللبنانية ايضا على 
منظمة االمم املتحدة ودوهلا 
وما  كانت  اليت  االعضاء، 
مساعدتها  عرب  تؤكد  زالت 
أن  للبنان،  املشكورة 
قادرة  لبنانية  دولة  وجود 
حاجة  هي  ومزدهرة، 
يف  والسلم  لالمن  ماسة 
ويف  والعامل.  املنطقة 
االزمة  معاجلة  جهود  سياق 
حكومتنا  تعمل  االقتصادية 
تعاف  خطة  على  أيضا 
تتكامل  واقتصادي  مالي 
صندوق  مع  تعاوننا  مع 
رزمة  وعلى  الدولي،  النقد 
اصالحات هيكلية وقطاعية 
متطلبات  تليب  شاملة 
له  وتوفر  اللبناني  الشعب 
شبكة امان اجتماعي، وعلى 

تؤمن  اليت  القوانني  وضع 
وتكافح  املطلقة  الشفافية 
ازدادت  اليت  الفساد  آفة 
بفعل االنهيار االقتصادي.
كما نعمل يف الوقت عينه 
على اعادة اطالق االقتصاد 
العديدة  الفرص  وتثمري 
سيما  ال  فيه،  الكامنة 
هي  اليت  الشابة  الطاقات 
امانة يف اعناقنا وشعلة امل 
يف اجناح منوذج اقتصادي 
العامل  على  مفتوح  لبناني 

والفرص الرائدة.
نناشد  االطار  هذا  ويف 
الدول الشقيقة والصديقة 
لبنان  جانب  اىل  تكون  ان 
حتديدا  الراهنة  حمنته  يف 
منها  للخروج  تؤازره  وأن 

 رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقاتي يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة

خارجية أمريكا: ضيقنا اخلالفات بني لبنان وإسرائيل حول 
احلدود البحرية وعلى اجلانبني إجياد حل للنزاع
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االقتصادي  التدهور  اىل 
املسبوق،  وغري  احلاد 
وانهيار سعر صرف العملة 
الوطنية اىل ادنى مستوى 
واالغالقات  هلا،  تارخيي 
فرضتها  اليت  العامة 
عن  كورونا،ناهيك  جائحة 
بريوت  مرفأ  انفجار  فاجعة 
جالء  على  حنرص  الذي 
وتبعات  بشأنه،  احلقيقة 
واعباء  السورية  األزمة 

احلكومة  النازحني،وجدت 
اللبنانية نفسها امام أزمة 
مسبوقة،  غري  سياسية 
ببطء  السري  علينا  حّتمت 
يف  شديدين  وحذر 
سياسيٍة  َألغاٍم  حقل 
لتدارك  واقتصادية، 
الوضع وتأسيس االرضية 
يف  للمساهمة  املناسبة 
بر  اىل  بالبالد  الوصول 

األمان.

أشار املتحدث باسم اخلارجية 
األمريكية يد برايس، تعليًقا 
على مسألة ترسيم احلدود 
البحرية اجلنوبية بني لبنان 
وإسرائيل، إىل »أننا أحرزنا 
تلك  تضييق  يف  تقدما 
اخلالفات. نعتقد أن الوقت 

قد حان لكال اجلانبني، لبذل 
كل ما يف وسعهما إلجياد 

حل هلذا النزاع البحري«.
لقناة  حديث  يف  ولفت، 
التقارير  حول  »احلرة« 
إيران  أن  عن  حتدثت  اليت 
من  األطنان  آالف  ستقدم 

كـنعان بعد اجتماع جلنة املـال مع سفراء االتـحاد االوروبي: كلفة النزوح السوري ناهـزت 30 مليار دوالر وعلى املـجتمع 
الدولي مسؤولية إعادتهم لبلدهم.. السلطة التنفيذية مل تأخذ بعني االعتبار توصيات جلنة املال االصالحية باملوازنات

الروسي  الرئيس  شدد 
دميرتي  السابق، 
األول  أمس  ميدفيديف، 

أسلحة  أي  إن  اخلميس، 
يف ترسانة موسكو، مبا يف 

روسيا تهدد بالدفاع عن »مناطقها 
الـجديدة« بالـسالح الـنووي
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»ال  أنه  إىل  للبنان  النفط 
ضد  عقوباتنا  نظام  يزال 
املفعول،  ساري  إيران 
لكننا سنواصل بذل كل ما 
شريكًا  لنكون  وسعنا  يف 
لشعب لبنان ونساعده يف 

توفري ما حيتاج إليه«.

إعالم إسرائيلي: ُنفاِوض لبنان حتت 
التهديد.. ونصر اهلل وضع مسدساً يف رأسنا

إعالم  وسائل  ذكرت 
األول  أمس  إسرائيلية، 
»إسرائيل  أّن  اخلميس، 
سفلّي،  ّدْرك  إىل  وصلت 
املفاوضات  ري  تجُ إّنها  إذ 
احلدود  بشأن  لبنان  مع 
التهديدات«،  البحرية حتت 
العام  األمني  أّن  مضيفًة 
حسن  السيد  اهلل،  حلزب 
مسدسًا  »وضع  اهلل،  نصر 

يف رأسها إسرائيل«.

إسرائيل  سفري  وقال 
السابق يف األمم املتحدة، 
»القناة  لـ  دانون،  داني 
الـ 13« اإلسرائيلية: »حنن 
واالتفاق  املفاوضات  مع 
حاليًا  نرى  لكن  لبنان،  مع 
مفاوضات  يديرون  أنهم 
حتت التهديدات، هذا َدْرك 
وضع  اهلل  نصر  سفلي. 
مسدسًا يف رؤوسنا، وحنن 
ري مفاوضات  ال جيب أن جنجُ

يف فرتة االنتخابات«.
فإّن  دانون،  وحبسب 
املسدس  أّن  هو  »الواقع 
إسرائيل،  رأس  ضع يف  وجُ
حنو  ذاهبة  وإسرائيل 
جل  مجُ اتفاق  على  التوقيع 
يف  نقاش  دون  من 
دون  ومن  الكنيست، 
إذ  احلكومة،  يف  نقاٍش 

اخلارجية  وزير  صرح 
الروسي، سريغي الفروف، 
أن  اخلميس،  األول  أمس 
أصبحت  الغربية  الدول 

يف  الصراع  يف  طرفًا 
أوكرانيا، عرب إمدادها نظام 

كييف باألسلحة.

الفروف: الغرب طرف يف حرب أوكرانيا 
عرب إمداده نظام كييف باألسلحة
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اإليراني  الرئيس  أعلن 
على  رئيسي  إبراهيم 
اجلمعية  اجتماعات  هامش 

العامة لألمم املتحدة، أمس 
األول، إن »املسألة املهمة 

رئيسي: جيب إغالق ملف حتقيقات 
الوكالة الدولية للوصول إىل اتفاق نووي
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اجلمهورية  رئيس  إستقبل   
أمس  عون،  ميشال  العماد 
العراق  وزراء  رئيس  األول، 
»ائتالف  ورئيس  السابق 
عالوي،  اياد  الدكتور  الوطنية« 
وجرى عرض للتطورات اإلقليمية 
يف  القائمة  واألوضاع   الراهنة 
العراق واملساعي اجلارية الجياد 
احللول املناسبة، كما مت التطرق 
اللبنانية  الثنائية  العالقات  اىل 
العراقية وسبل تعزيزها على   -
وضرورة  كافة،  املستويات 
بني  اقتصادي  تعاون  تنظيم 
البلدين مبا فيه مصلحة الشعبني 

الشقيقني.

عالوي
اىل  عالوي  حتدث  اللقاء،  بعد 
»تشرفنا  فقال:  الصحافيني 
اللبناني،  الرئيس  فخامة  بلقاء 
وتناول احلديث بعضا من اهلموم 
عليه  واقرتحت  بيننا.  املشرتكة 
اقتصادية  جلنة  تشكل  ان 
املشاكل  ملعاجلة  عراقية-لبنانية 
االقتصادية. وطبعا هناك تأثري 
متبادل بني السياسة واالقتصاد. 
عون  الرئيس  استجابة  وكانت 
وسنعمل  إجيابية،  االقرتاح  على 
هذا  وسأتبنى  االجتاه،  هذا  يف 
املوضوع يف العراق وصوال اىل 
الكبري  للتشابه  نظرًا  حتقيقه، 
بني األوضاع السياسية يف كل 

من لبنان والعراق«.
األفق  يف  حل  من  هل  سئل: 
أجاب:  العراق؟،  يف  لألوضاع 
من  هناك  ليس  اليوم  »اىل 
املواقف  التزمت يف  حل بسبب 
ولكن  الواضحة.  غري  واملواقف 
جملس  قبل  من  مرشح  هناك 
يف  الوزراء  لرئاسة  النواب 
السوداني،  حممد  هو  العراق 
ال  لكن  ومهم،  قدير  أخ  وهو 
ادري اذا كان »التيار الصدري« 
مجيع  على  اقرتحت  سيدعمه. 
وطين  حوار  ينعقد  ان  األطراف 
موسع من دون غالب ومغلوب، 
وان تتشكل حكومة تقوم باجراء 
انتخابات مبكرة بنزاهة وشفافية 

ووفقا لقوانني جديدة«.
التعاون  تصفون  كيف  سئل: 
وخصوصا  العراقي   - اللبناني 
بالنفط؟،  لبنان  بالدكم  مد  بعد 
أجاب: »كلنا عملنا على موضوع 
موضوع  اىل  إضافة  النفط، 
الذين  من  انا  اللبناني.  التفاح 
وتبنوه،  امللف  هذا  على  عملوا 
رئيس  مع  لذلك  وتواصلت 
مصطفى  العراقي  الوزراء 
الكاظمي ومع وزير النفط الذي 
لعب دورا مهما يف هذا اجلانب. 
وآمل ان يشكل هذا امللف حجر 
الزاوية لتشكيل جلنة اقتصادية 
العراق  بني  ودائمة  مشرتكة 
ولبنان، ألن هناك تشابها بني 
الوضعني يف البلدين إضافة اىل 

روابط احملبة اليت جتمعهما«.
االمني العام التحاد املحامني العرب

واستقبل الرئيس عون  األمني 
العرب  احملامني  الحتاد  العام 
رأس  على  بنعيسى  املكاوي 
الدورة  انعقاد  ملناسبة  وفد، 
الحتاد  العام  هلذا  األوىل 
»من  بعنوان:  العرب،  احملامني 
اجل تضامن عربي مع لبنان يف 
العدو  أطماع  ومواجهة  ازمته 

الرئيس عون استقبل عالوي وخمايل الضاهر ووفد احتاد احملامني العرب:
لوقوف الدول العربية اىل جانب شعبنا ودعمه ليتمكن من اجتياز النفق

الصهيوني وعدوانه«.
الوفد نقيب حمامي مصر  وضم 
العرب  احملامني  احتاد  ورئيس 
عبد احلليم عالم، ونقييب احملامني 
يف طرابلس ماري ترييز القوال 
وممثلني  كسبار  ناضر  وبريوت 
عن نقابات احملامني يف سوريا 
وفلسطني  والسودان  والعراق 

واملغرب وليبيا واألردن.
من  كل  الكالم  على  وتواىل 
وعالم  بنعيسى  االستاذين 
مع  »التضامن  اكدا  اللذين 
والوقوف  اللبناني  الشعب 
ازمته  من  للخروج  جانبه  اىل 

الراهنة«.

القوال
كلمة،   القوال  النقيبة  القت  ثم 
»الدورة  ان  اىل  فيها  اشارت 
العام  هلذا  لالحتاد  األوىل 
طرابلس،  بضيافة  انعقدت 
املدينة اليت تتجلى فيها االزمات 
صورها«.  باحلك  اللبنانية 
على  عون  الرئيس  وشكرت 
ذلك  واعتربت  الوفد،  استقبال 
»مدعاة رجاء بالتخلص من مجيع 

االزمات«.
»سعي   اىل  القوال  ولفتت 
سيادة  تأكيد  اىل  اجملتمعني 
التضامن  اىل  والدعوة  احلق 
املقابل،  يف  معتربة  العربي«، 
ان  ميكن  ال  احلق  »سيادة  ان 
تتم واحملاكم مغلقة، ونرجو من 
السلطة  فخامتكم معاجلة شجون 
القضائية واعتكاف القضاة باي 
يهدم  العدالة  توقف  الن  مثن 

اساسات الوطن«.
وقالت: »اننا كمحامني مدافعني 
االفراد  على صعيد  العدالة  عن 
الكامل  تأييدنا  نعلن  والدول، 
تتخذونها  اليت  الثابتة  للمواقف 
ثروته  لبنان يف  حق  عن  دفاعا 
الغازية، وذلك اثناء املفاوضات 
يريد  عدو  مع  املباشرة  غري 
استودعها  اليت  اخلريات  سرقة 

اهلل حبرنا«.

الرئيس عون
شاكرا  اجلمهورية  رئيس  ورد 
»مبادرتهم  على  احلاضرين 
مير  الذي  لبنان  مع  التضامنية 
عرفها  ظروف  بأصعب  اليوم 
واعترب  املعاصر«،  تارخيه  يف 
ان »انعقاد  الدورة األوىل هلذا 
العرب  احملامني  الحتاد  العام 
به  اميان  فعل  هو  ارضه  على 
الخوانه  ملتقى  من  يشكله  ومبا 
االنسانية  وللحضارات  العرب 

على تنوعها«.
وإذ عدد الرئيس عون األزمات 
اليت واجهها  لبنان يف السنوات 
اىل  أفضت  واليت  األخرية، 
ومالية  اقتصادية  أزمة  اندالع 
إىل  العربية  الدول  دعا  حادة، 
الشعب  جانب  اىل  »الوقوف 
من  ليتمكن  ودعمه،  اللبناني 

اجتياز النفق احلالي«.

بنعيسى
بنعيسى  صرح  اللقاء،  بعد 
اللحظة  هذه  يف  »جئنا  باآلتي: 
لبنان  فيها  مير  اليت  املتأزمة 
لنجتمع على ارضه، ارض ملتقى 
واإلنسانية،  العربية  احلضارات 
وذلك بدعوة من اشقائنا نقييب 
وبريوت  طرابلس  يف  احملامني 
اننا نتضامن  للعامل امجع  لنعلن 
مير  اليت  املالية  االزمة  معه يف 
بها، ولنتعاون يف الوقت نفسه 
مع  النقابتني بشخص النقيبني 
املخطط  يف  والقوال  كسبار 
الذي اعداه من اجل رفع احليف 
واملعاناة عن البالد، ونأمل يف 
ظرفية  االزمة  هذه  تكون  ان 
بتعاون  لبنان  منها  خيرج  وان 

اجلميع«.
عالم

ثم حتدث عالم فقال: »جئنا يف 
والظروف  الراهنة  االزمة  ظل 
االقتصادية الطاحنة وذلك بدعوة 
لنتدارس  النقابتني  من  كرمية 
ونقدم  حلها  يف  ونساهم  بها 
كامل الدعم والتأييد ونعرب عن 
كل  حل  يف  الفاعلة  مشاركتنا 
والدستورية  القانونية  امللفات 
اليت  القضائي  بالشأن  املتعلقة 

تؤدي اىل اخلروج من االزمة«.
ودعا عالم »مجيع القادة واحلكام 
لبنان  مساندة  اىل  العرب 
للوصول اىل حل لكل مشاكله«، 
معربا عن »دعم احلكومة اللبنانية 
ومساندتهم  اللبناني  والشعب 

للخروج من كبوته«.
كسبار

الرتحيب  فاعاد  وحتدث كسبار، 

ان  مؤكدا  لبنان،  يف  بالوفد 
امره  لبنان مغلوب على  »شعب 
احلق  ولذلك طلبنا منكم كنقابة 
واحلريات العامة وحقوق االنسان 
حكوماتكم  مع  لبنان  مساعدة 
يف  مسموع  صوتكم  ان  باعتبار 
متثيلكم«،  ألهمية  نظرا  دولكم 
ابداه  الذي  بـ«التجاوب  منوها 
ورئيس  العام  واألمني  النقباء 

االحتاد«.

القوال
وختمت القوال بكلمة، مثنت فيها 
اجتماع النقباء العرب يف لبنان، 
»مَحلتا  النقابتني  ان  مؤكدة 
الوفد رسالة تطلبان فيها الدعم 
»ان  وقالت:  للبنان«.  العربي 
شعار االحتاد هو احلق والعروبة 
وهما متكامالن، فاذا كان احلق 
كل  تتوجع  ما  دولة  مريضا يف 
لذلك  األخرى،  العربية  الدول 
وقفة  شكل  االجتماع  فان 
لبنان أتت يف وقتها  عربية مع 

واوانها«.

الضاهر
ثم استقبل الرئيس عون الوزير 
الضاهر  السابق خمايل  والنائب 
وعرض معه  للتطورات الراهنة 
السياسي  الصعيدين  على 

واالقتصادي.

املونسنيور كيوان
على صعيد آخر، استقبل الرئيس 
كيوان  مارون  املونسنيور  عون 
اللذين  كسم  أبو  عبدو  واألب 
أبرشية  مطران  نعوة  اليه  نقال 
املارونية  القمر  ودير  صيدا 
املطران  الرمحات  املثلث  سابقا 
حيتفل  الذي  اخلوري  طانيوس 
نفسه  لراحة  اجلنائزية  بالصالة 
اجلمعة  ظهر   بعد  الثانية  يف 
مار  كاتدرائية  يف  )أمس(، 
الياس يف صيدا، لينقل بعدها 
يف  رأسه  مسقط  اىل  جثمانه 
الغربي  البقاع  بلدة صغبني يف 

حيث يوارى الثرى.

رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون مستقبال الدكتور اياد عالوي

فضل  حسن  النائب  رحب    
جملس  يف  تصريح  يف  اهلل، 
االوروبي  »الوفد  بـ  النواب، 
دول  مع  واحلوار  وباللقاء 
هناك  الن  االوروبي  االحتاد 
مبا  واملساعدة  للتعاون  امكانا 
العالقة  على  باملصلحة  يعود 
املشرتكة«، وقال: »ما سأطرحه 
من  املساعدة  بأوجه  عالقته  له 
ونقوم  االوروبي،  االحتاد  دول 
اخلارجية  اجلهات  منا  تطلبه  مبا 
فاالصالح  اليه،  وتدعونا 
النظر  الفساد واعادة  ومكافحة 
واالقتصادي  املالي  ادائنا  يف 
هي مسؤولية اللبنانيني وعلينا 
ان  جيب  وهذا  بها.  القيام 
اريد  وال  وطنية  اولوية  يكون 
مناقشتها هنا او مناقشة ما له 

عالقة بواجباتنا«. 
يف  دائما  »نسمع  وأضاف: 
بياناتكم ويف اللقاءات اجلانبية 
الدعوة اىل االصالح واالتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، وهناك 
قضايا جوهرية تؤثر على وضعنا 
ومنها،  واالقتصادي،  املالي 
قضية  مسؤولياتكم،  من  وهي 
النفط  واستخراج  النازحني 
واستعادة االموال املنهوبة، يف 
على  واضح  هناك حصار  وقت 
املساعدة،  تقديم  مينع  لبنان 
وحنن نعترب ان الواليات املتحدة 
هي من تفرض احلصار وتهدد 
لبنان  مساعدة  ينوي  من  كل 

بالعقوبات«. 
وطالب »دول االحتاد االوروبي 
ملف  جتاه  مسؤولياتها  بتحمل 
الذين  السوريني  النازحني 
والشعب  الدولة  حيملون 
من  كبرية  مالية  اعباء  اللبناني 
دون ان تقدم الدول االوروبية 
»ال  وقال:  املطلوبة«،  املعونة 
نسمع سوى االشادة بالضيافة 
حتملنا  حنن  عسرية.  وبقروض 
مسؤوليتنا االخالقية واالنسانية 

أعوام  ومنذ  النازحني،  مع 
الدولة  ملالية  استنزاف  وهناك 

والبنى التحتية«. 
ماذا  املقابل،  »يف  وأضاف: 
االوروبية  الدول  الينا  قدمت 
ويف  بسيطة؟  مساعدة  غري 
على  تضغط  نفسه  الوقت 
من  ملنعها  اللبنانية  احلكومة 
لبنان.  يف  ليبقوا  اعادتهم 
الدول  تقدم  ان  به  نطالب  ما 
االوروبية مساعدات اىل الدولة 
السوري  النزوح  عبء  وتتحمل 
ألن هذه الدول تتحمل مسؤولية 
النازحني يف  بقاء  اساسية يف 

لبنان«. 
وتابع: »االمر االخر اليت تستطيع 
الدول االوروبية املساعدة فيه 
والغاز  النفط  استخراج  هو 
شركات  مع  الدولة  وتعاقدت 
يف  العمل  ميكنها  اوروبية 
عليها  التنازع  غري  املناطق 
املفاوضات  انتهاء  انتظار  يف 
لرتسيم احلدود البحرية، فلماذا 
القيام  الشركات  هذه  ترفض 

بدورها؟«. 
مبطلب  يتعلق  ما  »يف  وقال 
الفساد،  ومكافحة  االصالح 
ميكن الدول االوروبية املساعدة 
املنهوبة  االموال  استعادة  يف 
اىل   لبنان  من  أخرجت  اليت 
ندعو  ولذلك  اوروبية،  بنوك 
مع  التعاون  اىل  االحتاد  دول 
ملالحقة  اللبنانية  السلطات 
من  املتأتية  املهربة  االموال 
الفساد، وتقديم املعلومات اىل 
فيها  وحيقق  يدقق  كي  لبنان 

واعادة ما هو غري قانوني«.
طرحه  ما  اىل  »بالنسبة  وختم: 
مع صندوق  االتفاق  عن  الوفد 
النقد الدولي، حنن مع  التفاوض 
ضمن  اتفاق  اىل  للتوصل 
للبنان،  السيادية  الضوابط 
ما  وفق  مساعدة  بكل  ونرحب 

تقتضيه مصلحة بلدنا«.  

فضل اهلل:  قضية النازحني واستخراج النفط واستعادة 
االموال املنهوبة هي من مسؤوليات االحتاد االوروبي 

واالصالح ومكافحة الفساد من مسؤولية اللبنايني

 استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، أمس 
 Major General النمساوي  الدفاع  أركان  رئيس  اخلميس،  األول 
السفري  حبضور  مرافق،  وفد  رأس  على   Rudolf STRIEDINGER
النمساوي يف لبنان السيد René Paul Amry وجرى تداول عالقات 

التعاون بني جيشي البلدين.

قائد اجليش التقى رئيس أركان الدفاع 
النمساوي وحبثا يف سبل التعاون

إعترب رئيس  تيار املردة   سليمان 
موجود  »إمسنا  أن  فرجنية ، 
اجلمهورية   لرئاسة  ومطروح 
وتسارعها  األمور  تطور  ونرى 
وعلى أساسها نرى متى ستتحدد 
جلسة وإن كانت ستتحدد أو ال 
الرئيس  سينتخب  كان  وإن 
وأنا  ال،  أو  الدستوري  باملوعد 
اإلنتخابات  من  أكثر  متفائل 

الرئاسية السابقة«.
شاشة  عرب  مقابلة  وأضاف يف 
اليت  »األمور  أن   ،MTVالـ
توافقي  جبو  تأتي  قد  تتسارع 

فرجنية: إمسنا مطروح للرئاسة ومتفائل أكثر 
من اإلنتخابات السابقة ألن نصراهلل أعطى 
حينها وعدا لعون أما اليوم فلم يعط ألحد

كان  وسابقا  لي،  متيل  قد 
األمني  أساسي من  هناك وعد 
حسن  اهلل  السيد  حلزب  العام 
اجلمهورية  لرئيس  نصراهلل  
وكنت  عون ،  العماد  ميشال 
اال أن  اليوم،  متفائال أقل من 
كان  وإذا  ألحد،  وعد  ال  اليوم 
مرشحا  سيطرح  أذار   8 فريق 
واحدا إما رئيس التيار الوطين 
النائب  جربان باسيل  وإما  احلر 
ومبوضوعية،  فرجنية،  سليمان 
ميرر  أن  يستطيع  اآلخر  الفريق 

فرجنية أكثر من باسيل«.

يواصل رئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي املشاركة يف 
اعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف نيويورك، وعقد امس االول 

سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود العربية واالجنبية.
ثاني صباح  آل  الرمحن  عبد  بن  خارجية قطر حممد  وزير  واستقبل 
أمس األول يف مقر اقامته يف نيويورك. وجرى خالل اللقاء البحث 

يف العالقات بني البلدين .

ميقاتي عقد يف نيويورك سلسلة لقاءات مع رؤساء 
الوفود العربية واالجنبية والتقى وزير خارجية قطر
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ميقاتي أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة: أزمة النزوح السوري باتت أكرب من طاقة لبنان
 لبنان متمسك بسيادته وثروته يف مياهه اإلقليمية وأحرزنا تقدماً ملموساً مبلف الرتسيم

تصريف  حكومة  رئيس  ألقى 
يف  ميقاتي  جنيب  األعمال 
املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 

الكلمة اآلتية:

السابعة  الدورة  رئيس  »السيد 
والسبعني للجمعية العامة لألمم 

املتحدة احملرتم،
سعادة أمني عام األمم املتحدة، 

السيد أنطونيو غوترييس
السادة رؤساء الدول واحلكومات 

والوفود،
السيدات والسادة.

أتقّدم منكم حضرة الرئيس بأحر 
رئاسة  توليكم  على  التهاني 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
يف دورتها السابعة والسبعني، 
كما أنتهز املناسبة لشكر معالي 
على  شاهد  عبداهلل  السيد 
السابقة  الدورة  إدارته  حسن 
يف  بذهلا  اليت  اجلهود  ولكافة 
بالتحية  واتوجه  اإلطار،  هذا 
العام  األمني  سعادة  إىل  أيضًا 
أنطونيو غوترييس على مساعيه 
منظمة  دور  لتعزيز  املتواصلة 

األمم املتحدة وتطوير عملها.
بالغة  مبرحلة  اليوم  العامل  مير 
املسلحة  الصراعات  من  الدقة 
تثري  اليت  املرتابطة  واالزمات 
قلقنا مجيعا.وما من مكان افضل 
للتداول بشأن هذه التحديات من 
هذه القاعة اليت تضم كل دول 
العامل جيمعها ميثاق منظمة االمم 
لبنان  بلدي  يفخر  اليت  املتحدة 
بعقود  كما  انشائها  يف  بدوره 

من التعاون املثمر معها.
ويف هذا اإلطار يسرني، السيد 
الرئيس، ان اتوجه بالشكر لكم، 
املتحدة،  األمم  ملنظمة  وعربكم 
ومؤسساتها  فروعها  بكافة 
يف  العاملة  وتلك  املتخصصة 
لبنان،على اجلهود اليت تقوم بها 
من اجل مساعدته واملساهمة يف 
ختفيف تبعات األزمة االقتصادية 
بها.  ميّر  اليت  اخلانقة  واملالية 
وأخص بالشكر قوات الطوارىء 
تبذله  ملا  )اليونيفيل(  الدولية 
أجل  من  وجهود  تضحيات  من 
يف  االستقرار  على  احلفاظ 
الوثيق  بالتنسيق  لبنان،  جنوب 
مع اجليش اللبناني الذي نتطلع 
معكم وعربكم اىل تعزيز قدراته 
العسكرية وختفيف االعباء املادية 
نؤكد  السياق  هذا  ويف  عليه. 
التزام لبنان التام بتنفيذ كامل 
وكافة   1701 القرار  مندرجات 

قرارات الشرعية الدولية.
أما يف ما يتعلق برتسيم حدودنا 
البحرية بوساطة أمريكية مشكورة 
ومرحب بها،وبرعاية اممية،يهمين 
لبنان  متسك  جمددًا  اؤكد  أن 
وحقوقه  بسيادته  املطلق 
اإلقليمية  مياهه  يف  وثروته 
اخلالصة،  االقتصادية  ومنطقته 
مكررين أمامكم رغبتنا الصادقة 
تفاوضي  حلٍّ  إىل  التوّصل  يف 
طال انتظاره. ويسرني اعالمكم 
أحرزنا تقدمًا ملموسا نأمل  بأننا 
املرجوة  خواتيمه  إىل  نصل  أن 

يف وقت قريب.
محاية  على  مصمم  لبنان  إن 
شعبه  وخريات  الوطنية  مصاحله 
وعلى استثمار موارده الوطنية، 
الطاقة  سوق  اهمية  ويعي 

ملا  املتوسط  شرق  يف  الواعد 
دول  اقتصادات  ازدهار  فيه 
الدول  حاجات  وتلبية  املنطقة 

املستوردة.
 

السيد الرئيس،
اميانه  منطلق  ومن  لبنان،  إن 
به  تضطلع  الذي  الرائد  بالدور 
يؤكد  املتحدة،  األمم  منظمات 
التزامه بأجندة التنمية املستدامة 
للمناخ،  باريس  واتفاق   2030
الراعية  الدولية  وباألطر  كما 
بأشكاله  السالح  نزع  ملسائل 
بالعمل  ايضا  ونرّحب  املختلفة. 
اهلادف إىل اجياد تفاهم دولي 
األوسط  الشرق  منطقة  إلخالء 
الشامل  الدمار  أسلحة  من 
إنفاذًا لقرار اجلمعية العامة رقم 
مبا  نشيد  إذ  وحنن،   .546/73
دورات  يف  الغاية  هلذه  حتقق 
ألن  نتطلع  السابقة،  املؤمتر 
تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من 
برئاسة  انعقادها  املزمع  املؤمتر 
لبنان يف تشرين الثاني املقبل، 
وأن تسهم يف دعم مسار انشاء 
املنطقة اخلالية من اسلحة الدمار 

الشامل يف الشرق األوسط.
 

السيد الرئيس،
مير الكثري من دول العامل اليوم 
بأزمات اقتصادية حادة، اسبابها 
خافية  وغري  متشعبة  متعددة، 
على أحد، أثرت بشكل كبري على 
جوانب احلياة كافة، وحّتمت على 
اىل  اللجوء  عدة  دول  حكومات 
حملاولة  استثنائية  تدابري  اختاذ 
األزمة  هذه  وطأة  من  التخفيف 

على شعوبها.
أما يف بلدي لبنان، فنحن نواجه 
ازمٍة  أسوأ  عدة،  سنوات  منذ 
تارخينا  يف  اجتماعية  اقتصادية 
املؤسسات  سائر  من  نالت   ،
اللبنانيني حتت  ووضعت غالبية 
خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثري 
والواعدة،  الشابة  الطاقات  من 
ابنائه.  خرية  الوطن  وخسارة 
فإضافة اىل التدهور االقتصادي 
وانهيار  املسبوق،  وغري  احلاد 
الوطنية  العملة  صرف  سعر 
هلا،  تارخيي  مستوى  ادنى  اىل 
واالغالقات العامة اليت فرضتها 
جائحة كورونا،ناهيك عن فاجعة 
انفجار مرفأ بريوت الذي حنرص 
بشأنه،  احلقيقة  جالء  على 
واعباء  السورية  األزمة  وتبعات 
النازحني،وجدت احلكومة اللبنانية 
غري  سياسية  أزمة  امام  نفسها 
السري  علينا  حّتمت  مسبوقة، 
حقل  يف  شديدين  وحذر  ببطء 
واقتصادية،  سياسيٍة  َألغاٍم 
وتأسيس  الوضع  لتدارك 
االرضية املناسبة للمساهمة يف 

الوصول بالبالد اىل بر األمان.
 

السيد الرئيس،
جنحت حكومتنا يف حتقيق العديد 
من االهداف اليت وضعتها،ومن 
ابرزها اجراء االنتخابات الربملانية 
يف موعدها رغم الظروف الصعبة 
اليت يعيشها البلد، لكن الطريق 
شاقة  زالت  ما  لبنان  امام 
قبل  باملصاعب  ومليئة  وطويلة 
نعمل  حيث  االزمة،  من  اخلروج 
وعزم  قوة  من  اوتينا  ما  بكل 
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هذا  ويف  بنجاح.  ختطيها  على 
بتوقيع  حكومتنا  قامت  السياق 
صندوق  مع  مبدئي  اتفاق 
من  نتعهد  الدولي،واننا  النقد 
بكل  قدما  السري  املنرب  هذا 
االصالحات التشريعية واالدارية 
حمنتنا  من  للخروج  الضرورية 

احلاضرة.
حنن نعول يف هذا االطار ، كما 
اصدقاء  مساعدة  على  دوما، 
لبنان الدوليني، ويف طليعتهم 
الدول العربية الشقيقة، اليت ال 
غنى للبنان، البلد العربي اهلوية 
املؤسس  والعضو  واالنتماء 
عنها. العربية،  الدول  جلامعة 

إن انتماء لبنان العربي وريادته 
العربية  القضايا  التزام  يف 
هما ترمجة ملا جاء يف دستوره 
ويف اتفاق الطائف الذي انهى 
اليت  الدامية  االهلية  احلرب 
من  بد  وال  ببالدي.  عصفت 
هذا  تكرارا،التزامنا  اؤكد،  ان 
االتفاق، وعدم تساهلنا مع اي 
حماولة للمس مبندرجاته، اضافة 
النأي  مببدا  االلتزام  جتديد  اىل 
منذ  انتهجناه  الذي  بالنفس 
البعاد  سعيا  املاضي  حكومتنا 
ال  عما  املستطاع  قدر  وطننا 

طاقة له عليه.  
اللبنانية  احلكومة  تعول  كما 
ايضا على منظمة االمم املتحدة 
كانت  اليت  االعضاء،  ودوهلا 
مساعدتها  عرب  تؤكد  زالت  وما 
وجود  أن  للبنان،  املشكورة 
ومزدهرة،  قادرة  لبنانية  دولة 
والسلم  لالمن  ماسة  حاجة  هي 
يف املنطقة والعامل. ويف سياق 
جهود معاجلة االزمة االقتصادية 
خطة  على  أيضا  حكومتنا  تعمل 
تعاف مالي واقتصادي تتكامل 
النقد  صندوق  مع  تعاوننا  مع 
اصالحات  رزمة  وعلى  الدولي، 
تليب  شاملة  وقطاعية  هيكلية 
متطلبات الشعب اللبناني وتوفر 
اجتماعي، وعلى  امان  له شبكة 
تؤمن  اليت  القوانني  وضع 
آفة  وتكافح  املطلقة  الشفافية 
بفعل  ازدادت  اليت  الفساد 
نعمل  االقتصادي.كما  االنهيار 
اعادة  على  عينه  الوقت  يف 
اطالق االقتصاد وتثمري الفرص 
سيما  ال  فيه،  الكامنة  العديدة 
الطاقات الشابة اليت هي امانة 
يف اعناقنا وشعلة امل يف اجناح 
لبناني مفتوح  منوذج اقتصادي 

على العامل والفرص الرائدة.
الدول  نناشد  االطار  هذا  ويف 
تكون  ان  والصديقة  الشقيقة 
اىل جانب لبنان يف حمنته الراهنة 
حتديدا وأن تؤازره للخروج منها 
ومعاجلة تداعياتها اخلطرية على 
الدولة  وبنية  اللبناني  الشعب 
اعادة  اىل  وهيكليتها.ونتطلع 
الذي  لبنان  اصدقاء  مؤمتر  عقد 
طاملا احتضنته فرنسا بالتعاون 
واشقائه.  لبنان  اصدقاء  مع 
سيدة  لبنانية  دولة  وجود  إن 
ومستقلة، قوية وقادرة، حتمي 
الربملاني  الدميقراطي  النظام 
واخلاصة،  العامة  واحلريات 
والتآخي  بالتسامح  وتؤمن 
سياسة  وتعتمد  والتالقي، 
عن  واالبتعاد  بالنفس«  »النأي 
حاجة  هو  احملاور«،  »سياسة 
والسالم  والسلم  لألمن  ماسة 
يف  واالزدهار  واالستقرار 
حكومة  وجود  إن  كما  املنطقة. 
مركزية قوية تسهر على سيادة 
القانون وحسن تطبيقه، إضافة 
بيئة حاضنة وحمّفزة  إىل توفري 
والقطاعات  األعمال  ملزاولة 
تنّوعها  على  واخلدمات،  املنِتجة 
السوق  واختالفها، وفق معايري 
ومتطلبات  احلر،  واالقتصاد 
املعلومات  و«ثورة  العصر، 
حاجة  أيضًا  هو  واالتصاالت«، 
ماسة للمنطقة بأسرها، وأفضل 
ملواجهة  مجيعًا  لنا  الُسُبل 
حتديات الفقر والبطالة والتطرف 
يف  الوقوع  وجتنب  واإلرهاب، 

اجملهول.

السيد الرئيس،
من عشر  اكثر  منذ  لبنان  يقوم 
سنوات بدور طليعي يف حتقيق 
الصاحل العام العاملي من خالل 
من  هائل  لعدد  استضافته 
يصعب  السوريني  النازحني 
حرصنا  لقد  بدقة.  احصاؤه 
على  السورية  االزمة  مطلع  منذ 
اعتماد سياسة احلدود املفتوحة 
اميانا منا باالعتبارات االنسانية، 
أما اليوم فقد باتت ازمة النزوح 
اكرب من طاقة لبنان على التحمل. 
يهمنا كذلك تأكيد أن الدستور 
اللبناني وتوافق مجيع اللبنانيني 
مينعان اي دمج او توطني على 
املستدام  احلل  وأن  أراضيه 
حتقيق  يف  هو  الوحيد  الواقعي 
اىل  والكرمية  اآلمنة  العودة 

طريق  خارطة  سياق  سوريا يف 
عليها  العمل  يبدأ  ان  ينبغي 
كافة  وبتعاون  وقت  باسرع 
مساعدات  وتوفري  األطراف، 
اللبنانية  للدولة  نوعية  اضافية 
وخمتلف اداراتها وبناها التحتية 
اليت تنوء حتت عبء تدفق كبري 
عشر  من  اكثر  منذ  للنازحني 

سنوات. 
السيد الرئيس،

الفلسطينية  القضية  تبقى 
تعيق حتقيق  اليت  االم  القضية 
منطقة  يف  واالستقرار  السلم 
الظلم  ان  االوسط.  الشرق 
الواقع حبق الشعب الفلسطيين 
الدولة  وحتقيق  رفعه  أوان  آن 
واملستقلة  السيدة  الفلسطينية 
الشريف  القدس  وعاصمتها 
الشرعية  قرارات  كافة  وتنفيذ 
يف  مبا  الشأن  بهذا  الدولية 
اىل  الالجئني  قرارعودة  ذلك 

ديارهم.
ويف سياق الكالم عن الالجئني 
أيضًا  لي  الفلسطينيني امسحوا 
الدور  حمورية  على  بالتشديد 
الذي تقوم به االونروا يف خدمة 
أهداف األمم املتحدة ومقاصدها 
رفع  يف  مساهمتها  خالل  من 
قسم من الغنب الالحق بالالجئني 
واملساعدة  الفلسطينيني 
التنمية  من  قدر  حتقيق  يف 

واالستقرار االقليميني.
ويف هذا السياق نعرب عن بالغ 

احلرجة  املالية  احلالة  من  قلقنا 
يف  املرتاكم  وللعجز  للوكالة 
تقديم  يعّرض  مما  موازنتها، 
جندد  كما  للخطر.  خدماتها 
لكافة  ودعمه  لبنان  ترحيب 
لسد  املبذولة  الدولية  اجلهود 
العجز حيث يبقى التحدي األكرب 
للفجوة  مستدام  حبل  اخلروج 

التمويلية.
السيد الرئيس،

ثقافة ضاربة  لبنان صاحب  ان 
رسالة  وصاحب  التاريخ  يف 
ويف  وحوار.  وتسامح  سالم 
عصيبة  بفرتة  بلدي  مير  حني 
راهنة، فان الصعوبات لن تثين 
اللبنانيني عن املضي قدما يف 
اعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم 
طاملا  الذي  الريادي  الدور 
لبنان  نريد  عامليا.  لبنان  لعبه 
فرقة  ساحة  وليس  تالق  ساحة 
وليس  للحوار  مساحة  نريده   -
التنافس - نريده امينا ملخزونه 
الروحي الذي جيمع قيم االديان 
والعدل  احلق  وقيم  السماوية 
أنه  ويقيين  العامل،  هذا  يف 
اشقائه  ومساعدة  شعبه  بوحدة 
ما  حتقيق  نستطيع  واصدقائه 

نصبو اليه.
يف اخلتام، اكرر شكري ملنظمة 
تعاونها  على  املتحدة  االمم 
وشراكتها  لبنان  مع  الدائم 
املستمرة ولكل الدول االعضاء 
احملبة للبنان والداعمة له، واكرر 
مطالبيت للجميع بتحييد لبنان عن 
كافة صراعات املنطقة والعامل. 
ازدادت  التحديات  كربت  كلما 
رغبتنا بالعمل سويا خلري شعوبنا 
أثبتت  لقد  ومصلحتها.  مجيعا 
األزمات األخرية املتالحقة اهمية 
معاجلة  يف  الدولي  التعاون 
االزمات اليت باتت مبجملها عابرة 

للحدود. 
من هنا أختم، من حيث بدأت األمم 
بالعمل  اي  رسالتها،  املتحدة 
واملتضامن  املتكامل  اجلماعي 
ملصلحة اإلنسان ورفاهيته ومن 
والسالم  واألمن  العدل  خالل 
أملنا  مع  املستدامة.  والتنمية 
سيما  ال  أفضل  لعامٍل  ورجائنا 

يف منطقة الشرق األوسط.
التمنيات  أطيب  منا  ولكم 

بالتوفيق«.

ميقاتي يلقي كلمة لبنان يف الجمعية العامة لألمم املتحدة

البحرية  املوانئ  عام  مدير  أعلن 
العميد سامر قربصلي، يف حديث 
إلذاعة »شام إف إم« السورية، 
ضحايا  حصيلة  »ارتفاع  عن 
الزورق الغارق يف طرطوس إىل 
آخرين،   14 وإنقاذ  شخًصا،   34
كحصيلة غري نهائية، مع استمرار 

عمليات البحث«.
النقل  نقلت  وزارة  قد  وكانت 
السورية  عن أحد الناجني من غرق 
الزورق، أن »الزورق انطلق من  
لبنان  -  املنية  منذ عدة أيام بقصد  

اهلجرة  وحيمل عدة جنسيات«.
وكانت قد أفادت معلومات، بأّن 
حنو 150 شخًصا كانوا على منت 
سواحل  قبالة  الغارق  الزورق 

طرطوس السورية. 
تسيطر  غضب  حالة  وسيطرت 
طرابلس،  يف  التبانة  باب  على 
كان  الذي  املركب  فقدان  بعد 

متجهًا حنو ايطاليا.
الطريق  املنطقة  أهالي  وقطع 
الذي  التبانة  أوتوسرتاد  عند 
بالسيارات  يربط طرابلس بعكار 
مطالبني  احلديديه  والعوائق 

الدولة بالتدخل.
أفادت معلومات قناة »اجلديد«، 
بأن » استخبارات اجليش  اللبناني  
عن  املسؤول  د  ب.  أوقفت 
امس  مساء  غرق  الذي  املركب 
ساحل  طرطوس   قبالة  األول 

السورية«.

مسؤول سوري: غرق 34 وإنقاذ 14 آخرين 
حتى اآلن بغرق الزورق اللبناني يف طرطوس
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كتلة الوفاء للمقاومة: ندعم تشكيل حكومة كاملة 
املواصفات الدستورية للنهوض بأعباء املرحلة 

املقبلة وتلبية متطلبات الوطن واملواطنني
للمقاومة  الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
بعد  حريك،  حارة  يف  املركزي 
ظهر أمس األول، برئاسة النائب 
أعضائها. ومشاركة  رعد  حممد 
اىل  فيه  لفتت  بيانا  وأصدرت 
ان »املوازنة العامة واالستحقاق 
احلكومة  وتشكيل  الرئاسي 
إضافة  الرتسيم  ومفاوضات 
امللحة،  القضايا  من  مجلة  إىل 
تشكل اهلموم الراهنة للبنانيني، 
وتتطلب مقاربة واقعية مسؤولة 
وحتقق  البالد  عن  الضرر  تدفع 
الوطنية  املصاحل  من  بعضا 

املأمولة«. 
ويف  اليوم،   : البيان  أضاف 
هذه  حول  املداوالت  ختام 
الوفاء  كتلة  خلصت  القضايا، 

للمقاومة إىل ما يأتي: 
مبسؤولية  الكتلة  تتابع   -  1
وطنية، االهتمام مبتطلبات إجناز 
االستحقاق الرئاسي وصوال إىل 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
الدستورية..  األصول  ضمن 
وتأمل أن ينعم لبنان باالستقرار 
ظل  يف  أوضاعه  ومبعاجلة 
ترفض  جامعة  وطنية  توجهات 
خيارات  يف  اخلارجي  التدخل 
اللبنانيني وتهدف إىل بناء دولة 
القادرة  واملؤسسات،  القانون 

والعادلة.
اجلهود  الكتلة  تدعم   -  2  
تشكيل  إىل  الرامية  املخلصة 
املواصفات  كاملة  حكومة 
وقت  أسرع  يف  الدستورية 
املرحلة  بأعباء  للنهوض  ممكن 
الوطن  متطلبات  وتلبية  املقبلة 
واألمنية  السياسية  واملواطنني 
واالجتماعية  واالقتصادية 

وغريها. 
ما  على  الكتلة  تشدد   -  3
على  بناء  احلكومة  به  التزمت 
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 اتفاق الرتسيم يشعل اسرائيل... و»حرتقات« مليقاتي يف نيويورك:
 مسودة هوكشتني خالل أيام: انتصار جديد للمقاومة

إذا سارت األمور وفق املسار القائم منذ ثالثة أسابيع، فإن لبنان 
على مسافة أيام من تسجيل انتصار جديد وكبري على العدّو، ستكون 
له مفاعيله اليت تتجاوز حفظ حقوقه وبدء كسر احلصار الغربي عليه. 
إذ سيكون واضحًا للجميع أن املقاومة أّدت دورًا حامسًا ليس فقط 
يف إجبار العامل على التحرك وإجناز االتفاق، بل أيضًا يف حترير قسم 
كبري من املياه اللبنانية اليت كان العدو يضع يده عليها أو حياول 
وغازه  نفطه  استخراج  لبنان يف  اإلقرار حبق  اىل  إضافة  سرقتها، 

بعيدًا عن أي ضغط إسرائيلي.
مصادر لبنانية معنية بالتفاوض أّكدت أن التفاؤل احلذر »ال يعين 
توقع انقالب على ما مت االتفاق عليه يف املفاوضات اليت بدأت منذ 
الزيارة األخرية للوسيط عاموس هوكشتني، واستكملت يف نيويورك 
يف اليومني املاضيني، واستمر العمل عليها أمس بعيدًا عن الواليات 
املتحدة«. لكن احلذر لدى القيادات اللبنانية مرّده إىل أن »الصيغة 
من  نوع  أي  وجود  عدم  من  للتثبت  بعد  تقدم  مل  النهائية  اخلطية 
أن  إىل  املصادر  أشارت  رغم ذلك،  القانونية«.  أو  األمنية  الفخاخ 

مسار احملادثات يقود اىل ترجيح كفة اتفاق قبل نهاية الشهر.
اجلانب األمريكي املشرف على التفاوض بقي على تواصل مع القصر 
املخّولة  اجلهة  هو  عون  ميشال  الرئيس  أن  إلدراكه  اجلمهوري، 
دستوريًا إدارة امللف، وحيظى بثقة حزب اهلل، رغم انتقال »احلرتقات 
احلكومة  رئيس  إعطاء  عن  ترّدد  ما  فبعد  نيويورك.  اىل  الداخلية« 
يف  إليه  أّدت  ما  إىل  أّدت  لبنان  ملندوبة  توصيات  ميقاتي  جنيب 
القرار األخري جمللس األمن بالتمديد ملهمة اليونيفيل، أقدم ميقاتي 
يف اليومني املاضيني على سلسلة خطوات »غري مفهومة«، من إثارة 
ملف احلدود الربية مع الوسيط األمريكي اىل حماولته إدارة احلوار 
املفاوضات  يقود  توحي كأنه هو من  بطريقة  األمريكي  اجلانب  مع 
الرئيس  انتقال ممثل  من  امتعاضه  وهو مل خيِف  القرار.  وصاحب 
اىل  بوصعب،  إلياس  اجمللس  رئيس  نائب  املفاوضات،  عون يف 
أن  رغم  باملفاوضات،  اخلاصة  االجتماعات  نيويورك ومشاركته يف 
رئيس احلكومة ملس أن اجلانب األمريكي يتعامل مع بوصعب بوصفه 

ممثل اجلهة املقررة.
ورغم أن التعليمات يف بريوت شّددت على احلفاظ على موقف لبناني 
أحرجته  ميقاتي  عليها  أقدم  اليت  »احلركات«  بعض  أن  إال  موحد، 
أقرب  يف  االتفاق  إلجناز  يضغطون  الذين  األمريكيني  لدى  حتى 
األمريكيني  فإن  بريوت،  يف  رمسي  مصدر  وحبسب  ممكن.  وقت 
والفرنسيني يريدون التفاوض مع من ميكنه احلديث بثقة مع حزب 
اهلل الذي بيده الكلمة الفصل، وهم يدركون أن حزب اهلل ال مينح 
حكومة تصريف األعمال الثقة اليت مينحها للرئيسني عون ونبيه بري 

يف إدارة هذا امللف.
معطيات املصادر اللبنانية املعنية باملفاوضات تشري اىل أن احلصيلة 

اليت ميكن تثبيتها حتى اآلن هي:
أواًل، إقرار إسرائيلي بأن اخلط 23 وكل ما يقع مشاله ملك للبنان.

ثانيًا، »حقل قانا« ملك للبنان مبا يف ذلك املساحة اليت متتد حنو 
ثالثني كيلومرتًا مربعًا داخل األراضي الفلسطينية حيث يوجد اخلزان 

اجلويف.
ثالثًا، تعّهدت فرنسا رمسيًا، كما شركة »توتال«، بالعمل يف لبنان 
فور إعالن االتفاق وأن خطة عملها ال تشمل فقط بلوكات املنطقة 

احلدودية.
    النقاش حاليًا ينحصر باملخرج املناسب حول ما اصطلح على تسميته 

»املنطقة األمنية«
املناسب  باملخرج  ينحصر  حاليًا  النقاش  أن  اىل  املصادر  وأشارت 
للجانبني اللبناني واإلسرائيلي حول ما اصطلح على تسميته »املنطقة 
األمنية« اليت تقع ضمن مستطيل مبساحة تصل اىل حنو 2.3 كيلومرت 
مربع داخل املياه اإلقليمية اللبنانية، وأن البحث جاٍر عن آلية إلعادتها 
اىل السيادة اللبنانية أو تكليف األمم املتحدة توّلي األمن فيها، علمًا 
أن مسؤواًل يف الوفد اللبناني استبعد توسيع دائرة عمل القرار 1701 
على  مينع  مبا  املنطقة  هذه  لتشمل  اليونيفيل  قوات  مهام  وتعديل 
أفكار ملعاجلة هذا  الوجود فيها. ولفتت املصادر إىل وجود  العدو 
الشق »قيد التداول السري« بني املعنيني، و«ليست هناك مشكلة 
فعلية إال إذا أراد العدو نسف االتفاق بتقديم أفكار ال ميكن لبناَن 

ا، وهو ما نفاه هوكشتني يف اتصاالته مع اللبنانيني«. قبوهلهُ
أيام  خالل  هوكشتني  من  املنتظرة  املسّودة  فإن  املصادر،  ووفق 
قليلة ستشمل كل النقاط وسيكون لدى الرؤساء يف لبنان )بالتنسيق 
مع املقاومة( الوقت الكايف لتنسيق املوقف النهائي، وجيري على 
وأشارت  االتفاق.  إلجناز  التنفيذية  اخلطوات  على  التوافق  أساسه 
املصادر اىل أن لبنان هو من طلب من الوسيط عدم إرسال املسّودة 
»كون لبنان يرفض خّط الطّفافات الذي طرحه هوكشتني«. وجرى 
حبث مكّثف حول هذه النقطة يف نيويورك، على أن ينجز هوكشتني 

مسّودته املكتوبة خالل أيام.
تفاهم أو اتفاق كامل

وحبسب متابعني، فإن النقاش يتمحور حول شكل اإلخراج ملا يفرتض 
غري  حبري  تتعّلق خبط  التفاهمات  إن  إذ  اجلانبني.  بني  اتفاق  أنه 
مكتمل املواصفات وليست فيه سيادة كاملة، وخصوصًا يف املنطقة 
االتفاق  قوة  له  تفاهم  إجناز  ميكن  أنه  يعين  ما  احلدودية.  األمنية 
يتيح للجانبني العمل من دون أي تهديد لالستقرار، ويبقي املسألة 
العالقة حمصورة يف املنطقة األمنية اليت يسعى لبنان إىل تثبيتها 
استنادًا اىل قانون البحار الذي ينّص على إمكان إجناز ترتيبات مؤقتة 

ذات طابع عملي ال تؤثر على التعيني النهائي للحدود.

»األخبار«

 صندوق النقد الدولي: غموض يلّف برنامج 
اإلصالح واإلقرار باخلسائر

إنتهت االربعاء زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان بإشارة سلبية 
جدًا منه جتاه التأخر يف تنفيذ الشروط املسبقة اليت يطلبها الصندوق 
الستكمال االتفاق على مستوى املوظفني وحتيله إىل اتفاق نهائي. 
فالصندوق رأى يف بيان صدر عنه، إثر انتهاء الزيارة، أن اإلصالحات 
بطيئة جدًا، لكنه يف االجتماعات املغلقة انتقد تقصري جملس النواب، 
اهليكلة،  وإعادة  اإلصالح  برنامج  خط  على  العاملة  اجلهات  وتعددية 
يزداد سوءًا وكلفة  لبنان على طريق  املسار يضع  أن هذا  وأوضح 

كل يوم.
لرئيس  بزيارة  لبنان  يف  جولته  أنهى  قد  الصندوق  وفد  وكان 
أرنستو  الوفد  رئيس  أعرب  اللقاء،  خالل  عون.  ميشال  اجلمهورية 
رامرييز عن استيائه »من الغموض الذي يلف برنامج اإلصالح املالي 
احلكومي، وال سيما يف ما يتعلق باالعرتاف باخلسائر ومحاية ودائع 
جنيب  احلكومة  رئيس  خّطة  أن  الصندوق  ورأى  املودعني«.  صغار 
احلكومة  »أداء  أن  يعتقد  لكنه  باستمرار،  للتعديالت  ختضع  ميقاتي 
يكون  أن  يتوقع  كان  إذ  وصادم«،  لآلمال  خمّيب  النواب  وجملس 
عملهما »أكثر ديناميكية وحيمل إصالحًا فعليًا وخصوصًا يف ما يتعلق 
واملصارف  لبنان  مصرف  هيكلة  وإعادة  املصرفية  السرية  بقانوَني 
الزوميب الستعادة الثقة بالقطاع املصريف«، حبسب ما قالت مصادر 

مّطلعة.
وقد رّكز الوفد على ضرورة االعرتاف باخلسائر - األمر الذي مل حيصل 
املالية،  باخلسائر  الناس  »مصارحة  الساعة. وأشار إىل وجوب  حتى 
وبأن قسمًا من الودائع طار وشطبها هو املدخل ألّي إصالح وجيب أن 
يسبق أي خطة وأي قانون«. أما املماطلة واالنتظار إلطفاء اخلسائر 
مع الوقت »فلن حيّل املشكلة بل سيفاقمها ويزيد مآسي اللبنانيني 
عرب املزيد من اإلفقار«. وأبلغ الوفد، عون، بأن الصندوق سيواصل 
والتباطؤ  التمييع  مسؤولية  حنّملها  »اليت  اجلهات  هذه  على  الضغط 
املتعّمد«. ووفقًا للمصادر، فإن وفد الصندوق أثنى على قيام عون 
برّد قانون تعديل السرية املصرفية الذي أقّره جملس النواب، مشددًا 

على ضرورة »تصحيح النواقص فيه«.
وسبق أن اجتمع وفد الصندوق مع رئيس جلنة املال واملوازنة النائب 
إبراهيم كنعان، ومع رئيس جلنة اإلدارة والعدل النائب جورج عدوان. 
اإلصالحية،  القوانني  إقرار  يف  التأخري  عن  الصندوق  وفد  سأهلما 
أن  اليت جيب  اإلصالحية  احلكومة  خبّطة  التأخري  رابطني  االثنان  فرّد 
الذي عقده  املؤمتر  قاله عدوان يف  ما  تكون واضحة وشاملة. وهو 
بعد االجتماع، إذ أكد عدم الرغبة يف إقرار »قوانني شكلية وصورية 
موازنة  وال   )...( غريه  من  أو  الدولي  النقد  صندوق  من  مطلوبة 
أرقامها خطأ ولفرتة 3 أشهر متبقية فقط من هذا العام )...( فيما 
تغيب التفاصيل األهم ومنها هو كيف سندخل يف الكابيتال كونرتول 
أّي مدة زمنية، ومتى سنرّد  بأّي طريقة وخالل  وكيف سنخرج منه، 
أموال املودعني صغارًا كانوا أو كبارًا«. وحبسب املصادر، فإن الوفد 
شّدد على ضرورة توحيد سعر الصرف وربطه مبنّصة صريفة، وأبدوا 
تعجبهم من استمرار تعّددية أسعار الصرف، األمر الذي مل حيصل يف 

أي دولة يف العامل مهما بلغت أزماتها.
وجوب مصارحة الناس بالخسائر املالية وبأن قسمًا من الودائع طار 

وسيُشطب
ويف بيانه اخلتامي، قال الصندوق إن االقتصاد اللبناني يعاني ركودًا، 
وسط اخنفاض احتياطات مصرف لبنان بالعملة األجنبية، وارتفاع يف 
الدوالر،  ألف لرية مقابل  املوازية إىل 38  السوق  الصرف يف  سعر 
وانكماش الناتج احمللي بنسبة 40% مقارنة مع ما كان عليه يف عام 
2018. حيصل ذلك يف موازاة »عدم تطبيق لبنان اإلصالحات املتفق 
عليها يف املذكرة املوقعة بني احلكومة وصندوق النقد، حبيث مل تقّر 
معظم القوانني مبا فيها قانون موازنة 2022«. وطالب الصندوق بأن 
تقّر موازنة 2022 و2023 بسعر صرف يعتمد منصة صريفة كقاعدة 
االقتصاد  إىل  الصرف يسيء  أسعار  فتعدد  اإليرادات.  لتحسني  له 
لذا،  اإللزامي.  االحتياطي  على  يضغط  كما  والريع،  الفساد  ويعزز 
كونرتول.  الكابيتال  قانون  إقرار  يف  قدمًا  املضّي  الضروري  من 
الصيغة  أن  البيان  السرية املصرفية، فرأى  أما يف ما خص قانون 
ترق  مل  لكنها  إجيابية،  خطوات  تضّمنت  الربملان  عليها  وافق  اليت 
إىل التعديالت الضرورية لتتواءم مع أفضل املعايري العاملية. ورّحب 
وطلب  الفساد.  ملكافحة  اجلذرية  النواقص  لبعض  الربملان  مبراجعة 
الكبرية  املالية  باخلسائر  واالعرتاف  احلكومي  املالي  الربنامج  تطبيق 
ومعاجلتها مسبقًا مع احرتام هرمية توزيع املسؤوليات وضرورة تأمني 
محاية كلية لصغار املودعني، وأن يكون استخدام أصول الدولة يف 
هذا السياق »حمدودًا«. فمجلس إدارة صندوق النقد ينتظر إكمال كل 

هذه املتطلبات لينظر يف طلب لبنان الدخول معه يف برنامج مالي.
مطلوب تعديالت إضافية على »السرية املصرفية«

تبّلغ رئيس اجلمهورية ميشال عون، من وفد صندوق النقد الدولي أن 
األخري »تقّدم مبجموعة مقرتحات ألعضاء الربملان حتى يأخذها باحلسبان 
عند إعادة صياغة التعديالت على قانون السرية املصرفية«، إال أن 
مصادر نيابية، قالت إن مالحظات الوفد متّثلت يف »اإلتاحة لإلدارة 
املالية االطالع على احلسابات املصرفية«، الفتة إىل أن هذه املالحظة 
القسم  مع  املقبل  األسبوع  منتصف  تفصيليًا يف  مناقشتها  يفرتض 
أن  يعتقدون  النواب  بعض  أن  سيما  وال  الصندوق،  يف  القانوني 
تعدياًل كهذا ميّس خبصوصية املودعني ومينح أّي موظف يف اإلدارة 
املالية سلطة البتزاز العميل، يف حني أن الوفد يراه ضرورة وأمرًا 
طبيعيًا مطبقًا يف كل البلدان وال خيرق أي خصوصية بل يسهم يف 

اإلصالح ومكافحة الفساد.

رىل إبراهيم
جهودنا واقرتاحنا وجرى اقراره 
يف اهليئة العامة للمجلس جلهة 
ألدوية  املطلوبة  الكلفة  تأمني 
املستعصية  واألدوية  السرطان 
وتوفريها بالشكل الذي يضمن 
للمرضى احلصول عليها، وتأمني 
التغطية املالية الالزمة الستنقاذ 
هذا العام الدراسي يف اجلامعة 
األجور  زيادة  وكذلك  اللبنانية، 
يف  العاملني  لكل  والرواتب 
القطاع العام مبا خيفف من أعباء 

ارتفاع غالء املعيشة. 
ترتقب  الكتلة  تزال  ال   -  4
املستجدات والتطورات املتصلة 
البحرية  احلدود  ترسيم  بعملية 
يف  اللبنانية  احلقوق  ومآل 
السيادة الوطنية ويف التنقيب 
الغاز.وبانتظار  واستخراج 
اكتمال كل املعطيات واملسائل 
اليت تتعلق بهذا املوضوع، فإن 
هذه  جتاه  موقف  أي  مقاربة 
بالغة  دقة  إىل  حتتاج  العملية، 
أن  خصوصا  حلساسيتها،  نظرا 
ال  ويتداول  ينشر  مما  الكثري 
وال  الوقائع  عن  بوضوح  يعرب 
واملعطيات  االجتاهات،  عن 
من  مزيدا  تستلزم  احلقيقية 

االستيضاحات.
اجلمهورية  الكتلة  تشكر   -  5
اهلبة  على  اإليرانية  اإلسالمية 
للبنان  قررتها  اليت  اجملانية 
من  طن  ألف   600 توفر  واليت 
املشتقات النفطية حبسب طلب 
واليت  اللبنانية  الطاقة  وزارة 
إنتاج  ملعامل  التغذية  تؤمن 
من  البالد.وتأمل  يف  الكهرباء 
هذه  مالقاة  اللبنانية  احلكومة 
اليت  العملية  باخلطوات  اهلبة 
اجلهوزية  أن  خصوصا  تتطلبها 
كاملة لدى اجلمهورية اإلسالمية 
بإرسال  البدء  أجل  اإليرانية من 

الكميات املقررة«.

الوطين  الدفاع  وزير  استقبل 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
من  وفدا  سليم  موريس  العميد 
واستمع  اجليش  شهداء  عوائل 
أن  بعد  اليومية  معاناتهم  اىل 
أرخت األزمة اإلقتصادية بثقلها 
بسبب  رواتبهم  وتآكلت  عليهم 
الوطنية. وعرضوا  العملة  انهيار 
يف  يواجهونها  اليت  للصعوبات 
ألوالدهم،  كرمية  حياة  تأمني 
املسؤولون  يلتفت  »أن  آملني 
ووفاء  هلم  إعانة  أحواهلم  اىل 

لتضحيات شهدائهم«.
أعضاء  الكالم  على  وتواىل 
اليت  الصعوبات  الوفد، فشرحوا 
يواجهونها مع املصارف للحصول 
من  وملحقاتها  مستحقاتهم  على 
مساعدات اجتماعية. وحتدثوا عن 
اإلرتفاع احلاد لالقساط املدرسية 
السنوية  مداخيلهم  تفوق  اليت 
األعباء  بكاملها. اضافة اىل كل 

اليت تتطلبها احلاجات العائلية.
سليم

اليهم  سليم  الوزير  وتوجه 
وال  أوجاعكم  »أتفهم  بالقول: 
يغيب عن بالي ما قدمه شهداؤنا 
دائما  باقون  وهم  تضحيات  من 
يف ذاكرتنا وضمرينا، والشهداء 
راسخون يف قلوبنا ولن ننساهم 
فهم  األحياء  الشهداء  أما  أبدا. 
الشهادة  وجداننا.  يف  كذلك 

ضريبة وطنية يدفعها العسكري 
بطبيعة مهنة السالح انطالقا من 
انتمائه اىل املؤسسة  إميانه عند 
شعبه  عن  يدافع  بانه  العسكرية 
يشكل  ما  للتضحية،  ومستعد 
مصدر اعتزاز لكل من خدم الوطن. 
ولكن باملقابل واجب الدولة  ان 
احياء  العسكريني،  كرامة  حتفظ 

وشهداء، وعائالتهم«.
»نعيش  أننا  الدفاع  وزير  واكد 
قيمة  تدني  نتيجة  صعبا  واقعا 
احلكومة  تسعى  ولذلك  الرواتب 
كافة  أوضاع  حتسني  اىل 
وقد  وعائالتهم،  العسكريني 
عديدة  اجراءات  لتارخيه  اختذت 
تعمل  وهي  االجتاه  هذا  يف 
من  للتخفيف  املزيد  توفري  على 

املعاناة«.
شيء  »ال  ان  اكد  وإذ 
العائلة  رب  خسارة  يعوض 
انه  اىل  لفت  باالستشهاد«، 
سيتابع هذا امللف »من النواحي 
واالدارية«،  واملالية  القانونية 
مت  ما  »معاجلة  اىل  وسيسعى 
خالل  حمقة  مطالب  من  عرضه 
ليس  نا  »سعيهُ وقال:  اللقاء«. 
الواجب  أقل  هو  بل  ألحد  مّنة 
جتاه من بذل التضحيات اجلّسام 
حتى الشهادة لتحقيق اإلجنازات 
على  وحفاظا  لبنان  عن  دفاعا 

وحدته وسيادته واستقالله«.

سليم استمع اىل مطالب عوائل شهداء اجليش: واجب 
الدولة ان حتفظ كرامة العسكريني وعائالتهم
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مسار  حول  »اإلجيابية«  املؤشرات 
احلدود  ترسيم  املفاوضات يف شأن 
البحرية، مل تسقط احلذر لدى اجلهات 
املعنية يف لبنان، سواء على مستوى 
والعاملني على امللف،  الدولة  أركان 
بقيت  اليت  املقاومة  على مستوى  أو 
يف حالة استنفار ملواجهة أي طارئ.

جرعة  متّثل يف  أمس  الالفت  أن  غري 
اإلسرائيلية  التسريبات  من  جديدة 
ال  االتفاق  وأن  وشيك.  اتفاق  حول 
السياسية  اجلبهة  عند  مقبواًل  يبدو 
أزمة  باندالع  ُينذر  ما  اإلسرائيلية، 
مع  االتفاق  »رفض  عنوانها  سياسية 
لبنان« وفق صيغته احلالية. إذ يتهم 
األخري  البيد  يائري  حلكومة  معارضون 
إسرائيل  من  أجزاء  عن  بـ«التخلي 
جيهد  ما  وهو  أخرى«،  دولة  لصاحل 
لتجنبه  واإلسرائيليون  األمريكيون 

ومنع انعكاسه سلبًا على االتفاق.
توحي  اللبنانية  الضفة  على  املتابعة 
بتقدم حيال امللف. وكان البارز كالم 
يوم  عون،  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
أن  عن  احلالي،  االسبوع  من  الثالثاء 
البحرية  احلدود  ترسيم  »مفاوضات 
إىل  يشري  ما  األخرية«،  مراحلها  يف 
هذا  على  متوافرة  مؤكدة  معلومات 
اليت  األجواء  إىل  تضاف  الصعيد، 
بعض  يف  البحث  باحنصار  توحي 

التفاصيل التقنية.
عن  احلديث  جرى  العدو،  جانب  من 
تقدير  أبعد  على  أسبوعني  مهلة 
إلجناز االتفاق، فيما ذهبت القناة 12 
»االتفاق  أن  نقلت  إذ  بعيدًا  العربية 
مع لبنان قريبًا جدًا جدًا جدًا«. األجواء 
ذاتها واكبها الكاتب عاموس هرائيل 
تزايد  عازيًا  »هآرتس«،  صحيفة  يف 
التفاؤل يف شأن فرص التوصل إىل 
املقرتح  إىل  للنزاع،  نهائية  تسوية 
من  هوكشتني  محله  الذي  األخري 
التنازالت  على  والقائم  أبيب  تل 

املتبادلة.
اخلط  أن  إىل  »هآرتس«  وأشارت 
اللبناني.  املطلب  إىل  أقرب  املقرتح 
بإجراء  طالبت  إسرائيل  أن  وزعمت 
عمق  يف  لبنان  لصاحل  »تغيريات 
الساحل،  من  بالقرب  وليس  املنطقة 
أكرب  دفاعية  مبساحة  السماح  بهدف 
البحر  من  احملتملة  التهديدات  ضد 
فسر  ما  وهو  الساحل«،  من  بالقرب 

يف مقرتح املنطقة اآلمنة.
يف  جاء  اإلسرائيلي  اإلعالم  تشديد 
سياق تفسري املوقف الذي ميثله رئيس 
حكومة العدو الذي أعلن بوضوح عن 
إميانه بـ«التوصل إىل اتفاق حول اخلط 
مواطين  مصاحل  خيدم  بشكل  البحري 
تضّمن  الذي  البيد  كالم  الدولتني«. 
سياق  يف  أتى  الشرح،  من  كثريًا 
حماوالته  يف  يسّوقها  اليت  الرسائل 
بأهمية  أبيب  تل  يف  النخبة  إلقناع 
عن  التسريبات  أّدت  بعدما  االتفاق، 
احتمال التوصل إليه إىل موجه غضب 
سياسي عارمة يف تل أبيب، المست 
يف  سياسية  انتفاضة  اندالع  حدود 
وجه االتفاق، خصوصًا وسط املعسكر 
اليميين - املتدين. وقد توىل رئيس 
ميخال  الكنيست  يف  »شاس«  كتلة 
ملخيالي ترمجة خماوف هذا املعسكر، 
حني اتهم البيد بأنه »جيري اتصاالت 
تساوي  إسرائيلية  أراٍض  لتسليم 
دون  من  الشواكل  مليارات  عشرات 
مشاورات ومن دون غطاء قانوني«، 
لدى  السابق  العدو  اتهم سفري  فيما 
البيد  دانون  داني  املتحدة  األمم 

إسرائيل  مواطين  »تنويم  مبحاولة 
إلخفاء حقيقة بسيطة )هي( أنه مردوع 
من حزب اهلل«. كالم ملخيالي ودانون 
الداخلية،  اجلبهة  على شرخ يف  يدل 
املسؤول  الوشيك  االتفاق  ليس 
فيه،  املقاومة  دور  بل  عنه،  الوحيد 
العام  بعدما فرضت تهديدات األمني 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل نفسها 
على املشهد. وهو ما عرب عنه املعلق 
ريشون«  »مكور  موقع  العسكري يف 
اليميين نوعام أمري بالقول: »املعادلة 
جدا بسيطة. إذا مت استخراج الغاز قبل 
صوارخيه  سيطلق  اهلل  نصر  االتفاق، 
اهلل  نصر  اطلق  واذا  كاريش.  على 
ترد.  أن  إسرائيل  ينبغي على  نريانه 
ويعين ذلك مواجهة عسكرية. ال أرى 
سيناريو تستخرج فيه إسرائيل الغاز 

بدون اتفاق مع لبنان«.
احلديث عن مهلة األسبوعني الفاصلة 
عن االتفاق، جدد اإلشارة إليه موقع 
اإلسرائيلي،  االقتصادي  »غلوبس« 
مطلعة  »مصادر  مساها  عمن  ناقاًل 
آمااًل يف  املفاوضات«  تفاصيل  على 
االنتهاء من االتفاق يف غضون أسبوع، 
رغم إشارته إىل بعض اخلالفات اليت 
بنقطة  يتعلق  أحدها  استكماله،  تؤخر 
الناقورة،  للحدود يف شاطئ  البداية 
فيما الثانية تتعلق باجلزر ذات التأثري 
الثالثة  وتتعلق  احلدود،  مسار  يف 
باملسافة اليت تطلبها اجلهات األمنية 
اإلنتاج  منصات  بني  اإلسرائيلية 
اليت  والشركة  »إنريجيان«  لشركة 
يفرتض أن تعمل يف املنطقة البحرية/ 
»حقل  يف  أي  اللبنانية،  االقتصادية 

قانا«.

 عاصفة سياسية يف إسرائيل تتهم البيد 
بالخضوع والتنازل لحزب اهلل

التفاؤل  حول  احلديث  ورغم  لبنانيًا، 
اإلسرائيلية  املواقف  حدة  وارتفاع 
داخليًا، خّيمت على بريوت موجة حذر 
شديد تبعًا للنقاش الداخلي اإلسرائيلي 
وانصراف فريق داخل الكيان إىل تعّمد 
باقرتاب  توحي  إجيابية  أجواء  تعويم 
احلل، رغم عدم انتهاء النقاش التقين 
على املستوى اللبناني حول عدد من 
األخري  املقرتح  تضمنها  اليت  النقاط 
والتعديالت  هوكشتني  محله  الذي 
اليت قدمها وفد تقين عسكري لبناني 
اسرتعت  األجواء،  هذه  وسط  حوهلا. 
توحي  إسرائيلية  تسريبات  االنتباه 
العرض  على  رّده  قدم  لبنان  بأن 
عن  ختليًا  وتضمن  هلوكشتني  األخري 
أجزاء من مياهه حتت مسمى »املنطقة 
اآلمنة«. لذلك بات مطلوبًا طرح مجلة 
النقاشات  حول  االستفسارات  من 
عنها: هل  ترتب  وما  األخرية  التقنية 
ُأجنَز تصور نهائي حول الوضعية اليت 
اإلسرائيلي رقم  سيكون عليها اخلط 
اتفاق  أي  سيدفع  وهل  مستقباًل؟   1
األمم املتحدة إىل إزالة هذا اخلط؟ ما 
الناقورة،  النقاط: رأس  هي وضعية 
B1، ونفق سكة احلديد يف أي اتفاق؟ 
ما هي النقطة اليت مت اعتمادها كنقطة 
انطالق للخط اجلديد؟ وهل تلّقى لبنان 
التأثري  نقاط  على  باحلفاظ  ضمانات 

على احلدود الربية؟
مسؤول لبناني مشارك يف االتصاالت 
حسم  ميكن  يشاع  ما  كل  أن  أّكد 
نتيجته خالل أيام. وأضاف يف اتصال 
مع »األخبار« أن اجلميع »أمام أسبوع 

حاسم«!

ملف الرتسيم: تفاؤل األسبوع احلاسم

إسرائيل تتحدث عن »اتفاق قريب جداً جدًا«:

 أسـبوع حاسـم ملـلف الـرتسيم

 2022 أيــلول   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 

»األخبار«

حّل رئيس التيار الوطين احلر أواًل يف 
حول  سؤال  على  ردًا  للرأي  استطالع 
»من هو مرّشحك الرئاسي املفّضل؟«. 
باسيل  املستطَلعني  من   %23 واختار 
نقاط  أربع  بفارق  للجمهورية،  رئيسًا 
العماد  ونصف نقطة عن قائد اجليش 
جوزيف عون )18.5%(، فرئيس القوات 
يليه   ،)%17.8( جعجع  اللبنانية مسري 
الوزير السابق زياد بارود )%16.3(، 
فرجنية  سليمان  املردة  تيار  فرئيس 

.)%9.9(
التوزيع املناطقي حّل باسيل  وحبسب 
ذات  الدوائر  يف  األوىل  املرتبة  يف 
ثقل  يوجد  حيث  أو  املسيحية  الغالبية 
 - الشوف   - بعبدا  )املنت،  مسيحي 
باستثناء  جبيل(،   - كسروان  عاليه، 
الكورة   - زغرتا   - بشري   - البرتون 
رئاسيني  مرشحني  زمحة  توجد  )حيث 
أول  باسيل  حّل  كذلك  »طبيعيني«(. 
عّكار  من  كل  وثانيًا يف  اجلنوب،  يف 
وبريوت )بعد عون( والبرتون - بشري 

- زغرتا - الكورة.
 ITS. شركة  أجرته  االستطالع 
النائب  )ميلكها   Communication
عّينة  على  الصادق(  وضاح  التغيريي 
إمجالية من 10 آالف شخص من كافة 
املناطق اللبنانية، توّزعوا بني 8 آالف 
أجابوا على االستمارة رقميًا )عرب رابط 
أونالين ُأرسل إليهم(، و2000 ُأجريت 
معهم مقابالت وجهًا لوجه. وقد انقسم 
التنفيذ إىل مرحلتني تفصل بينهما مدة 
باشرت  أشهر  ثالثة  حنو  فقبل  شهر. 
واعتمدت  األوىل،  باملرحلة  الشركة 
خالهلا طرح سؤال وحيد »من هو مرشّحك 
الرئاسي املفّضل؟«، بهدف حتديد هوية 
املرشح األكثر شعبية من بني األمساء 
وأتت  اجلمهورية.  لرئاسة  احملتملة 
الرقمية  االستمارة  عرب  العامة  األرقام 
لكل  واحدة  ملرة  التصويت  تتيح  اليت 
 ،)%23( باسيل  جربان  كالتالي:  فرد 
جعجع  مسري   ،)%18.5( عون  جوزيف 
 ،)%16.3( بارود  زياد   ،)%  17.8(
افرام  نعمت   ،)%9.9( جعجع  مسري 
 ،)%3.7( معّوض  ميشال   ،)%5.1(
مروان شربل )2.15%( وسامي اجلميل 

.)%2.05(
لفريق  »مفاجأة«  شّكل  باسيل  تصّدر 
 »Its« العمل، على ما يقول مدير عام
داني اجلر، فعمدت الشركة إىل إرسال 
طريقة  و«هي  ميداني،  عمل  فريق 
وجاءت  الدقة«،  مدى  من  للتأكد 
على  األّول  باسيل  مطابقة:  النتائج 

تسعة مرشحني.
بعد شهٍر، قّررت الشركة خوض مرحلٍة 
ثانية ملحقة، والسبب، وفق اجلر، أن 
»نتائج املرحلة األوىل تدل على الرئيس 
األكثر شعبية. ومبا أن انتخاب رئيس 
الشعيب،  باالستفتاء  اجلمهورية ال يتم 
أردنا معرفة الصفات اليت يبحث عنها 
اللبنانيون يف الرئيس املقبل«. وطرح 
يف هذه املرحلة من االستطالع سؤال: 
يف  أهمية  األكثر  السمات  هي  »ما 
صفات،  عشر  مع  املقبل؟«،  الرئيس 
متورط  غري  كالتالي:  النتائج  فجاءت 
يف الفساد )66%(، سيادي )%60(، 
غري   ،)%44( قوي   ،)%53( مستقل 
مشارك يف نظام احملاصصة )%42(، 
لديه   ،)%41( خارجية  عالقات  لديه 
طائفي  غري   ،)%38( اقتصادية  خربة 
 )%28( املنظومة  خارج  من   ،)%36(
وقد   .)%24( داخلية  عالقات  لديه 
عرب املستطَلعون عن رأيهم بكل مرشح 
بارود  فتصّدر  مسة،  كل  من  انطالقًا 

قائمة املرشحني يف أربع صفات )من 
عالقاته  طائفي،  غري  املنظومة،  خارج 
افرام  وحّل  مستقل(،  جيدة،  الداخلية 
أول يف اثنتني )االقتصاد والعالقات 
أول  ومروان شربل  اجليدة(،  اخلارجية 
الفساد  التورط يف  )عدم  اثنتني  يف 
»األكثر  عون  وجوزيف  واحملاصصة(، 
قوة«، فيما تصّدر سامي اجلميل قائمة 
املرحلة  حصيلة  يف  »السياديني«. 
العامة  »النتيجة  عنوان  وحتت  الثانية، 
األمساء  االستطالع  أدرج  مسة«  لكل 
بارود،  زياد  اآلتي:  الرتتيب  وفق 
نعمت افرام، مروان شربل، ثم سليمان 

فرجنية وأخريًا جوزيف عون.
املثالي  بـ«الرئيس  مّسي  ما  ولرتتيب 
فريق  عمد  اللبناني«،  للشعب  القادم 
األوىل  املرحلة  نقاط  دمج  إىل  العمل 
ونقاط املرحلة الثانية، ومنح كل منهما 
إىل   »ITS« وخلصت   .%50 نسبة 
بارود،  زياد  كاآلتي:  األمساء  ترتيب 
نعمت  جعجع،  مسري  عون،  جوزيف 
افرام، جربان باسيل، سليمان فرجنية، 
اجلميل وميشال  مروان شربل، سامي 
املرتبة  من  باسيل  ليرتاجع  معّوض. 

األوىل إىل اخلامسة.
العّينة املستجيبة يف  أن  اجلدير ذكره 
املرحلة األوىل اليت تصّدر فيها باسيل 
األمساء ليست نفسها من أجابت على 
يؤكد  كما  الثانية،  املرحلة  استمارات 

اجلّر.
يف الشكل، ُيطرح هنا سؤال بديهي: 
االستطالع حني   »ITS« تنشر  ملاذا مل 
األوىل،  باملرتبة  بنتيجته  باسيل  فاز 
على  العمل  أن  أكد  اجلّر  أن  علمًا 
البداية،  منذ  مقررًا  يكن  مل  مرحلتني 
البحث  تتضّمن  العمل  خطة  تكن  ومل 
ذلك  تقّرر  بل  والسمات،  املعايري  يف 
بعد حنو شهر من حتليل نتائج املرحلة 
األوىل حبجة أن االنتخاب ليس شعبيًا، 
وكأن القيمني اكتشفوا أن ال استفتاء 
شعبيًا يف لبنان إال بعد تصّدر باسيل 
طاملا  أوضح:  مبعنى  األوىل.  املرتبة 
قّررت  ملاذا  شعبية،  انتخابات  ال  أن 
الشركة منذ البداية طرح سؤاهلا العام: 
»من هو مرشّحك الرئاسي املفّضل؟«. 
إحدى اإلجابات قد تكون أن القّيمني مل 
باسيل  أن حيّل  يبدو  ما  على  يتّوقعوا 

يف الطليعة.
ويؤكد أكثر من باحث يف علم اإلحصاء 
حصر  ُيفّضل  كان  أنه  »األخبار«  لـ 
هو  »من  قبيل  من  بسؤال  االستطالع 
ألن  اجلمهورية؟«،  لرئاسة  مرشحك 
الدخول يف املعايري »ال ُيعتمد إال يف 
استطالعات مع متخصصني، واعتمادها 
احتماالت  من  يزيد  هكذا  عام  بشكل 
يدفع  االستمارة  طول  أن  كما  اخلطأ، 
أكرب«.  بعشوائية  الرد  إىل  املستجيب 
ويوضح هؤالء أنه »على سبيل املثال 

 استطالع ITS يشمل 10 آالف مستجَوب:

جربان باسيل األكثر شعبية للرئاسة

لدى  املفّضل  هو  ما  مرشح  يكون  قد 
األخري  هذا  وأن  املستطلعني،  أحد 
ما  إذا  آخر  مرشحًا  يسّمي  قد  نفسه 
مرشح  كاختيار  ما  معيار  أمامه  ُوضع 
من خارج املنظومة أو مرشح ذي خربة 
أنه  ذلك  إىل  أضف  مثاًل«.  اقتصادية 
على  حاز  قد  مثاًل،  باسيل،  كان  إذا 
وحل  املستطَلعني  من   %23 أصوات 
أول ردًا على السؤال األساسي، فإن 
أتاحت  االستطالع  من  الثانية  املرحلة 
الذين مل يصوتوا له أن  لـ 77% من 

يصّوتوا ضده!
كما يؤخذ على االستطالع عدم تضّمنه 
للعّينة  العمرية  الفئات  على  يدل  ما 
وهنا  الطائفي.  توزيعها  وال  املعتمدة 
توّقف أكثر من باحث يف علم اإلحصاء 
ضرورة  مؤّكدين  الرأي،  واستطالعات 
طائفة  كل  حجم  العّينة حبسب  »توّزع 
أن  أردنا  إذا  املناطق  على  وتوّزعها 
اللبناني  لكون  األصح  الصورة  نعكس 
وليس  الطائفي  انتمائه  جييب حبسب 

املناطقي«.
جعجع يخرتق السنة: ويختفي يف كسروان

حزب  رئيس  يسّجل  أن  الفتًا  كان 
حضورًا  جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
يف طرابلس بـ20% من األصوات، مع 
فرجنية  سليمان  السابق  الوزير  تصّدر 
)38%(، رغم تارخيه السيئ مع عاصمة 
زعيمها  مقتل  يف  لتوّرطه  الشمال 
كرامي.  رشيد  الراحل  احلكومة  رئيس 
األمر الالفت اآلخر هو نيل جعجع %14 
ثانيًا  وحلوله  األصوات يف صيدا  من 
بعد بارود )38%( وقبل العماد جوزيف 
بني  امسه  يرد  مل  فيما   ،)%8( عون 
بريوت  من  كل  يف  األوائل  الثالثة 
ويف »معقل املوارنة« يف كسروان - 

جبيل.
من هي ITS؟

األعمال  رجل  ويرأسها   »ITS« ميلك 
)رئيس  العثيم  عبداهلل  السعودي 
جملس إدارة شركة العثيم القابضة(، 
بالشراكة مع النائب »التغيريي« وّضاح 
اجلّر منصب  دانيال  ويتوىل  الصادق، 
واألخريان  فيها.  التنفيذي  املدير 
اليت  أمحر«  »خط  جمموعة  عضوان يف 
ُأسست بعد انتفاضة 17 تشرين األول 
2019، وتقّرر يف متوز املاضي حتويلها 
إىل حزب سياسي برئاسة الصادق، فيما 
ُعني اجلر عضوًا يف املكتب السياسي 
معرفته  واملهم  للحزب.  التأسيسي 
األمساء  أبرز  من  بارود  زياد  أن  هنا 
التغيري«  »تكتل  نواب  بني  املتداولة 
الرئاسة إىل جانب آخرين  لتولي سدة 
منهما  ولكل  افرام،  نعمت  بينهم  من 
األوسع  واجلبهة  التكتل  داخل  مؤيدوه 

اليت تضم »النواب املستقلني«.

»األخبار«
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لبنان  تاريخ  املصارف«  »دولة  كتاب  يستعرض 
خالل  من  السياسي،  تارخيه  ويلخص  املالي، 
الظروف اليت رافقت تأسيس املصرف املركزي 

وكشفت األبعاد احملجوبة لكل ما يشهده لبنان.
تاريخ  املصارف.  »دولة  عنوانه  من  الرغم  على 
أيضًا  يلخص  الكتاب  هذا  فإن  املالي«،  لبنان 
الظروف  خالل  من  اللبناني  السياسي  التاريخ 
اليت رافقت تأسيس املصرف املركزي، وكشفت 
األبعاد احملجوبة لكل ما شهده ويشهده لبنان، كما 
أظهرت أن التباينات واخلالفات السورية–اللبنانية 
عن  االنعزالية  األوساط  تشّيعه  بكثري مما  أسبق 
الظواهر اخلارجية )الناصرية، ثم احلركة السياسية 
الفلسطينية، ثم حزب اهلل(، وتعود جذورها إىل ما 
يشبه الصراع بني جناحني من الربجوازية السنية، 
حتالفاتهما  إىل  إضافة  والدمشقية،  البريوتية 

احمللية واخلارجية األخرى.
 وسيكون حسنًا بالتأكيد لو أن قطاعًا واسعًا من 
اللبنانيني اّطلع عليه، وصار بإمكانه إضفاء مقاربة 

جديدة يف مقابل التضليل اإلعالمي اليومي.
أستاذ  الدين،  صفي  هشام  تأليف  من  الكتاب 
جامعة كينغز  احلديث يف  األوسط  الشرق  تاريخ 
اإلنكليزية،  باللغة  موضوع  وهو  لندن،  كوليدج، 
متنوع  باحثًا  يعّد  الذي  سحاب،  فكتور  وعّربه 
السياسي  االجتماع  إىل  التاريخ  من  االهتمامات 
عن   2021 عام  الكتاب  صدر  وقد  واملوسيقى. 

مركز دراسات الوحدة العربية.
نعرف من الفصل األول، أنه حتت احلكم الفرنسي، 
أعيد تشكيل املقر اإلقليمي للمصرف السلطاني 
العثماني يف بريوت، باسم جديد هو »بنك سوريا 
ورقية  عملة  إصدار  ولبنان«، وكان من وظائفه 
باسم اللرية السورية، بعد أن كان أعيان الشام 
واحلكومة العربية الفيصلية )يقصد اليت أنشأها 
املؤمتر السوري العام(، قد أشرفوا على إصدار 
وهي  العثماني،  االندحار  بعد  عربية  عملة  أول 

الدينار العربي.
بعد توطيد االنتداب )االستعمار الفرنسي( احتالله 
لبنان  إىل  إضافة  دويالت،   4 قسمها  سوريا، 
النقدي  النظام  الكبري، حتت صيغة مشرتكة من 
رئاسته  ُكلف  الذي  ولبنان  سوريا  بنك  بإدارة 

رينيه بوسون.
حظي  البنك،  هذا  امتياز  جتديد  طرح  وعندما 
يف  الكبري«  »لبنان  يف  فرنسا  أصدقاء  مبوافقة 
اللبنانية«.  »اللرية  من  أول طبعة  إصدار  مقابل 
كان أشّد املتحمسني هلذه اخلطوة ميشال شيحا 
أما  لبنان الحقًا(،  وهنري فرعون )حاكم مصرف 
اجلانب السوري، وخباصة رجل األعمال الدمشقي، 
خالد العظم فقد رفض التجديد، وأسس السوريون 
مصرفًا مركزيًا سوريًا مستقاًل، ووصف الشيشكلي 

هذا اإلجراء باالستقالل احلقيقي. 
»بنك  لنفوذ  واستمرارًا  لبنان  وبعكس  أيضًا، 
سوريا ولبنان« الفرنسي عمليًا، فّضل السوريون 
والزراعة،  الصناعة  املساَهمة يف  شركات  نظام 
)رئيس  القوتلي  وشكري  احلفار  لطفي  مثل 
املشمش  بـملك  يعرف  وكان  الحقًا(  للجمهورية 

)املعلبات الغذائية( ص 44.
أثناء مرحلة التكوين، حتّولت بريوت  لبنانيًا، يف 
البرتودوالر  املالية بفضل  للتدفقات  إىل مقصد 
ال  النفط،  من  الناجتة  الدوالر  تدفقات  )يقصد 
مع  أمريكا  وقعتها  اليت  البرتودوالر  اتفاقية 
األموال  وبفضل  تشرين(،  حرب  بعد  السعودية 
وسوريا  مصر  يف  التأميمات  من  أيضًا  اهلاربة 

والعراق، وصار لبنان »مجهورية جتارية«.
كانت هذه اجلمهورية مزجيًا من حصص أمريكية 
وفرنسية وخليجية واستثمارات للمغرتبني، وكان 
من الصعب احلديث عن »مصارف حملية«، ومن 
ذلك مصارف مثل أنرتا وصّباغ وبلوم »بنك لبنان 
بريوت  من  شراكة  مزيج  كان  الذي  واملهجر« 
إىل جده، وصار رئيسه املقّرب إىل السعودية، 
حسني العويين رئيسًا للحكومة، مبا يذّكر باحلريري 

وغريه.
الكتاب عند عدد من الظواهر  إىل ذلك، يتوقف 
البداية  اليت ساهمت يف هذه  السياسية  املالية 

ومنها:
فكرة  بني  ربطت  اليت  شيحا  ميشال  ظاهرة   -1
واملنافس  القدم  يف  الضاربة  اللبنانية  الكيانية 
جهة،  من  الصهيونية  للظاهرة  )االسرتاتيجي( 

التجارية اجلمهورية  أو  املصارف  دولة 

واالقتصاد احلر متامًا من جهة أخرى، وكان شيحا 
مصرفيًا  الصحايف،  دوره  إىل  إضافة  نفسه، 

معروفًا. 
ابنا  وهما  إده،  وبيار  رميون  األخوين  ظاهرة   -2
رئيس اجلمهورية 1936 )املقرب إىل الفرنسيني( 
إميل اده، الذي كان متزوجًا من لودي سرسق، 
ضمن  امسها  ورد  اليت  اإلقطاعية  العائلة  وهي 
العائالت البريوتية املتهمة ببيع أراضيها يف مرج 
ابن عامر يف فلسطني. وإضافة إىل انتخاب بيار 
القرن  الربملان يف مطلع مخسينيات  ورميون يف 
النظام  يف  مهمة  مواقع  شغال  فقد  املاضي، 
املصريف واملالي، بيار كوزير للمال يف حكومات 
مشعون، ورميون كمهندس للسرية املصرفية عام 

1956، ومؤسس جلمعية املصارف 1959.
الالفت فيما خيص مجعية املصارف، أن من   -3
»بريوت  فرع  عن  ممثلني  فيها  املشاركني  بني 
لبنك تشايس مانهاتن«، وعن »بنك أوف أمريكا«، 

و«بنك سييت بنك أو نيويورك«. 
4- اتساع املصارف وعددها من 9 عام 1945 إىل 
85 مصرفًا عام 1962. وقد أعاد الكتاب أسباب 

ذلك إىل العوامل التالية:
- تدفقات من مناطق النفط اخلليجية.

الصهيوني  االحتالل  بيد  حيفا  ميناء  سقوط   -
وهجرة الربجوازية الفلسطينية.

- الرساميل اهلاربة من التأميمات.
5- انقالب يف اخلريطة االجتماعية والنيابية، متثل 
يف زيادة عدد التجار والصيارفة ورجال األعمال 
املالكني  عدد  اخنفاض  مقابل  يف  الربملان  يف 
العقاريني بني عامي 1943 و1964 من 46 نائبًا 

إىل 23 نائبًا. 
الشهابية والتصدع األول لدولة املصارف

بعد عقد تقريبًا على مرحلة »عدم التدخل« احلكومي 
يف االقتصاد وسيطرة أفكار ورجال »بنك سوريا 
ولبنان« والشيحاوية على عهدي بشارة ومشعون، 
دخل لبنان أوىل أزماته البنيوية على شكل حرب 
أهلية أنهت عهد مشعون وعّجلت املغادرة املبكرة 
ولبنان«  سوريا  »بنك  رأس  على  القوي  للرجل 

رينيه بوسون، ووفاة شيحا 1954.
وعّجلت احلرب أيضًا النتائج االجتماعية والطبقية 
على اجلمهور العريض من اللبنانيني، وخصوصًا 
املؤشرات  إىل  إضافة  ومناخاتها  العاصمة  خارج 
قائد  شهاب،  فؤاد  اجلنرال  دعمت  اليت  القوية 

اجليش ومهندس املكتب الثاني.
وحبسب الكتاب، فإن شخصية اجلنرال كانت جزءًا 
من التحوالت نفسها، فمن دون أن حيس أسس 
االقتصاد احلر، وخصوصًا يف القطاع املصريف، 
تسميته  ميكن  ملا  جديدة  أسسًا  أرسى  أنه  إال 
الدولة فعاًل، وكان من مظاهر ذلك سلسلة من 
اإلصالحات خارج العاصمة جعلت خصومه يسمونها 

جمازًا »اشرتاكية الفاتيكان«.
من هذه اإلصالحات، مشاريع طرق ومستشفيات 
كهربائية  طاقة  وشبكات  ري  وقنوات  ومدارس 
وصندوق للضمان االجتماعي ومديريات للشؤون 
االجتماعية )ال يتطرق الكتاب إىل أن األمريكيني 
يف هذه الفرتة من احلرب الباردة، يف مواجهة عبد 
الناصر وحركة التحرر العربية، شّجعوا على توسيع 
القطاع العام ومؤسساته يف إطار رأمسالية الدولة 
بلد، وبينها  التبعية السياسية يف غري  وخيارات 

األردن(.
ومل يكتِف اجلنرال شهاب باإلجراءات االقتصادية 
بريوت  وأوساط  عائالت  واجه  بل  املذكورة، 
املالية والتجارية بأحالف انتقائية خارج العاصمة، 
مثل رشيد كرامي من طرابلس، الذي كلفه تأليف 
وصربي  الشوف،  يف  جنبالط  وكمال  احلكومة، 
محاده وآل دندش يف اهلرمل، وفتح قناة على 

اجلميل يف املنت.
املستشارين  من  جمموعة  على  اجلنرال  واعتمد 
الكتاب  يسميهم  ممن  وآخرين  الفرنسيني 
مقابل  يف  األمريكية«  اجلامعة  من  »اإلصالحيني 
الي  جان  هما:  متقاعدين  فرنسيني  ضابَطني 
والكاهن العسكري جوزف لوبريه. وكان اجلنرال 
يؤسس فريقه اللبناني مثل إلياس سركيس )مدير 
مكتبه( الذي صار حاكمًا للمصرف املركزي، ثم 
رئيسًا للجمهورية، وممن عملوا معه سليم احلص 
الذي توىل رئاسة جلنة الرقابة على املصارف ثم 

رئاسة احلكومة 1977. 

موفق محادين

دولة املصارف
بدأ البنك ممارسة أعماله يف نيسان/أبريل 1964. 
ووفقًا لقانون النقد والتسليف، صدرت مراسيم 
سحب األرصدة من املصارف اخلاصة اليت كان 
وعلى  ولبنان،  سوريا  بنك  المتياز  فيها  اإليداع 
الرغم مما رأى فيه البعض امتدادًا لبنك سوريا 
بإشراف  مستقلة  مالية  كهيئة  بدأ  فقد  ولبنان، 
وامتيازات  خاص،  قانوني  وضع  مع  الدولة، 
قضائية يف حتصيل الديون بالتنسيق مع حماكم 

بريوت فقط.
الدولة يف جماالت  اقرتاض  حصر  مالحظًا  وكان 
املصرف  أدوات  وكانت  القصوى،  الضرورة 

للتأثري يف التنمية االقتصادية حمافظًة جدًا. 
ومن امللحوظات األخرى:

1- أن الدولة اليت تعني حاكم املصرف ال تقيله 
أو  املوهن  املرض  مثل  حمددة،  حاالت  يف  إال 

االستغالل اخلطر لسلطاته.
ر يف الوساطة مع النظام  2- دور املصارف املقرِّ
املالي الدولي ومؤسساته. وقد ظل املصرف منذ 
تأسيسه جمااًل للصراع بني تيارات عديدة، أبرزها 
بنك  من  لتأسيسه جمموعة  التالية  السنوات  يف 
واجملموعة  فرعون،  هنري  مثل  ولبنان،  سوريا 
واجملموعة  كرامي،  رشيد  مثل  هلا  املناهضة 
حينذاك  الربيطانية  املصاحل  من  القريبة  القدمية 
وممثلها حبسب الكتاب، يوسف بيدس، صاحب 

بنك أنرتا قبيل إفالسه عام 1966. 
3- بوادر تصدع املصرف مع نهاية عهد شهاب، 
العهد هو الذي كسر سياسة عدم  فمع أنَّ هذا 
االقتصادية  السياسات  يف  احلكومي  التدخل 
وإفالس  تزامنت  األخرية  فرتته  أن  إال  واملالية، 
أكثر من بنك، منها البنك العقاري، وصواًل إىل 
إفالس بنك أنرتا يف عهد الشهابي اآلخر شارل 

احللو.
من  العربية  األموال  رؤوس  هجرة  بدأت  كذلك، 
لبنان إىل الكويت ومصر ومناطق أخرى، فهبطت 
إىل   %18 من  اللبنانية  املصارف  موجودات 

 .%20
وستمر سنوات أخرى قبل أن تشارك دولة املصرف 
يف قطف مثار االنقالب الكبري يف الشرق العربي، 
الذي أعقب وفاة عبد الناصر وسيطرة الساداتية 
وثقافتها وتعميمها ملصلحة املصارف والبيوتات 

املالية يف كل مكان، وال سيما لبنان.
كانت  الفقر،  معدالت  ارتفاع  مع  وبالتوازي 
الودائع املصرفية يف كل املنطقة حتقق قفزات 
كبرية يف لبنان، حني حقق منو هذه الودائع نسبة 

مذهلة بلغت %240.
الحرب األهلية تكشف الفقاعة املالية

كان القطاع املالي أكثر القطاعات تكّيفًا مع احلرب 
األهلية يف كل حمطاتها، وصارت املعارك تعبريًا 
عن نزاع الرأمساليني وشركائهم، وأفضى اهلبوط 
االقتصاد،  دولرة  إىل  اللرية  قيمة  املستمر يف 
وصار املصرف نفسه برئاسة إدمون نعيم بؤرة 
وجرى  املذكورة،  للصراعات  سياسية  جتاذبات 

تصنيف لبنان ضمن الدول الفاشلة.
وسياساته  واحلريري  الطائف  اتفاقية  مع 
إىل  املالية  الفقاعة  حتّولت  اجلديدة،  الليربالية 
وتوسعت  العام  الدين  وتضاعف  عقارية،  فقاعة 
الفاسدة  الغنية  الطبقية بني األوليغارشيا  اهلوة 
والطبقة الوسطى، اليت أصبحت حتت خط الفقر، 
وبدا أن استعانة احلريري برياض سالمة، حاكمًا 
هذه  من  جزء   ،1993 لنش  مرييل  من  للمصرف 
كل  عن  مسؤولًة  مؤسسة  إن  حتى  املناخات، 

وتردي  والتجويع  واإلفقار  املعوملة  الرمسلة 
الوضع الصحي والتعليمي يف العامل كله بسبب 
إمالءاتها، ومنها رفع الدعم عن اخلدمات الصحية 
مثل  األساسية  واالحتياجات  والسلع  والتعليمية 
من   %43 أن  الحظت  الدولي،  النقد  صندوق 
من  للمساهمني  خيضع  املصريف  القطاع  جمموع 
النخب السياسية اليت رافقت تأسيس الدولة، ما 
جعل هذه املؤسسة حتذر من انزالق لبنان إىل عدم 
االستقرار النقدي واإلفالس السيادي، من دون 
الذي  االنزالق  هذا  يف  شريك  بأنها  تعرتف  أن 
يعود أساسًا إىل سياسة عدم التدخل احلكومية، 
وتوحش الليربالية االقتصادية ومن ثم تعبرياتها 

السياسية.
حالة بنك أنرتا

تويف مؤسس وصاحب بنك أنرتا، يوسف بيدس، 
يف سويسرا يف تشرين الثاني/نوفمرب عام 1967 
اإلنرتبول.  يد  على  هناك  توقيفه  من  عام  بعد 
وكان إعالن إفالس هذا البنك عام 1966 التحدي 
األول للنظام املالي ودولة املصرف يف لبنان، 
خصوصًا  الكثري،  وأسبابه  إفالسه  يف  وقيل 
البعض  جعلت  اليت  بيدس،  فلسطينية  بسبب 
فماذا  القاهرة،  يف  بالناصرية  صعوده  يربط 
»دولة  كتاب  وظروفها حبسب  التجربة  هذه  عن 

املصارف«؟
يف  املصرفية  سريته  بيدس  يوسف  بدأ   -1
يف  وذلك  الصهيوني،  االحتالل  قبل  فلسطني 
بنك باركليز اإلجنليزي، ثم يف البنك العربي فرع 

القدس.
بعد االحتالل وانتقاله إىل بريوت، أنشأ مؤسسة 
فلسطينيني  مبشاركة  ترايدرز«  ناشونال  »أنرت 
يف  السابق  الضابط  اللبناني  ومحية  آخرين، 
أعماله،  توّسع  ومع  فاضل.  أبو  منري  الشرطة، 
ومؤسسات  بكتل  األمريكية  الشركة  مع  تعاون 
أمريكية أخرى كانت مهتمة بوكالة غوث الالجئني 
يؤسس  أن  قبل  اللجوء  بلدان  يف  واستقرارهم 
يف  فروعًا  له  ويؤسس   1951 عام  أنرتا  بنك 
والبحرين  األردن وقطر  بينها  بلدان عديدة، من 

وبريطانيا.
الشرق  طريان  شركة  يف  أسهمًا  امتلك  وقد 
اللبناني، وإحدى شركات مرفأ بريوت،  األوسط 
وشركة  فينيسيا،  وفندق  لبنان،  وكازينو 

األمسنت، وشركة فرنسية لبناء السفن.
أموال  بسحب   1966 عام  البنك  أزمة  ظهرت   -2
كبرية منه، معظمها كوييت وسعودي، ورافقتها 
محلة حتريض واسعة شارك فيها البطريرك بولص 
املعوشي، جرى فيها اتهام بيدس بالتعاون مع 

مجال عبد الناصر.
الكتاب  حبسب  وتوثيقًا،  تأثريًا  األكثر  أن  بيد 
هو أواًل، اهتمام بيدس بدور الذهب يف النظام 
»البرتو  اهتمامه بفكرة  املالي والنقدي، وثانيًا، 
دينار« وفق رواية حمسن دلول، وهما موضوعان 
غري مرحب بهما من قبل األوساط األمريكية، ما 
يفسر قول رئيس اجلمهورية آنذاك، شارل احللو: 

»كان اختيارنا هو االمتناع عن دعم أنرتا«.
وما  تتناقض  رواية  الكتاب  يقدم  املقابل،  يف 
ال  للربح،  كان  بيدس  والء  أنَّ  يذكر  سبق حني 
لفلسطني، أسوة بآخرين من الربجوازية الفلسطينية 
مثال حبيب صباغ، فقد كان بيدس على عالقة 
األمريكي،  املال  وعامل  روكفلر  بأوساط  قوية 
وكان على اتصال دائم بالسفارة األمريكية، على 
غرار سامي شقري، وكان يزود السفارة بتقارير 

مالية دورية عن عامل املال يف بريوت.

يتطرق كتاب »دولة املصارف« اىل عدد من الظواهر املالية السياسية يف لبنان
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إسـرتاليات

تستعد والية نيو ساوث ويلز 
الستحداث قوانني جديدة جتعل 
عن  اإلفراج  »املستحيل«  من 
مرتكيب جرائم القتل املدانني 
بكفالة إذا رفضوا الكشف عن 

مكان وجود جثث ضحاياهم.
اليت  اجلديدة  القوانني  تأتي 
»ال جثة.. ال عفو  تنص على 
مدرس  إدانة  بعد  مشروط« 
الشهر  سيدني  من  سابق 
داوسون  كريس  هو  املاضي 

بقتل زوجته عام 1982.
أهمية  القضية  واكتسبت 
جثة  على  العثور  عدم  بسبب 

زوجة داوسون لينيت.
نيو  حكومة  رئيس  وقال 
ساوث ويلز دومينيك بريوتيه 
الذي  القانون  مشروع  إن 
أن  سيعين  احلكومة  اقرتحته 
مع  يتعاونوا  أن  جيب  اجلناة 
مكان  عن  ليكشفوا  احملققني 
فرصة  على  للحصول  الرفات 

اإلفراج املشروط.
على  املستحيل  من  »سنجعل 
يرفضون  الذين  املخالفني 
عمًدا الكشف عن معلومات حول 
حيصلوا  أن  ضحيتهم،  رفات 

على اإلفراج املشروط«.
حتديد  على  القدرة  عدم  »إن 
األسرة  أفراد  أحد  جثة  مكان 
صدمة  ويعد  للغاية  مؤمل  أمر 
لعائالت الضحايا وأصدقائهم، 
كما أنه حيرم الضحية من أن 

ترقد بسالم«.
إىل  القوانني  هذه  »تهدف 
جبرائم  املدانني  السجناء  منع 
احلصول  من  العمد  القتل 
مل  ما  املشروط  اإلفراج  على 
إلنهاء  الشرطة  مع  يتعاونوا 
معاناة العائالت وإعادة رفات 

أحبائهم إليهم«.
إفراج  ال  جثة..  »ال  قوانني 
يف  بالفعل  سارية  مشروط« 
أخرى مبا يف  واليات وأقاليم 
وكوينزالند  فيكتوريا  ذلك 
وغرب  أسرتاليا  وجنوب 
أسرتاليا واملقاطعة الشمالية.

املقرتحة،  القوانني  ومبوجب 
اإلفراج  هيئة  على  جيب 
أال   )SPA( للوالية  املشروط 
مل  ما  املشروط  اإلفراج  متنح 
تعاون  قد  اجلاني  أن  تقرر 
بشكل مرض يف حتديد موقع 

الضحية.
ستنطبق  إقرارها،  مبجرد 
السجناء  مجيع  على  القوانني 
يف  واملستقبليني  احلاليني 
مل  الذين  ويلز  ساوث  نيو 
على  للحصول  بعد  يتقدموا 

اإلفراج املشروط.
وقال وزير اإلصالحيات جيف 
لي: »جيب على أي جمرم يف 
السجن يود أن يتقدم للحصول 
على اإلفراج املشروط أن يفكر 
ملًيا يف االستمرار يف رفضه 

التعاون مع الشرطة«.

نيو ساوث ويلز تستحدث قوانني 
جديدة: »ال جثة.. ال عفو مشروط«
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سكان  على  ُيفرض  يعد  مل 
وجنوب  ويلز  ساوث  نيو 
الكمامات يف  ارتداء  أسرتاليا 
مبا يف  العام،  النقل  وسائل 
األجرة  سيارات  خدمات  ذلك 
واملناطق  الرحالت  ومشاركة 
الرحالت  حملطات  الداخلية 

البحرية.
وفيما تسري التغيريات بشكل 
أسرتاليا،  جنوب  يف  فوري 
نيو  سكان  على  سيتعني 
حتى  االنتظار  ويلز  ساوث 

يوم األربعاء.
أول  أسرتاليا  غرب  وكانت 
الكمامات  إلزامية  والية تلغي 

يف وسائل النقل العام.
وقال رئيس حكومة فيكتوريا 
حكومته  إن  أندروز  دانييل 
الكمامات  إلزامية  تراجع 
وقواعد كوفيد-19 األخرى يف 

الوالية.
ارتداء  يزال  ال  ذلك،  مع 
يف  إلزاميًا  الكمامات 
املستشفيات العامة واملرافق 
ومرافق  اخلاصة  الصحية 
يف  السكنية  املسنني  رعاية 

أسرتاليا.
إن  أسرتاليا  جنوب  وقالت 

مصابي كوفيد الذين ال تظهر 
عليهم أعراض وينهون العزل 
الذاتي بعد مخسة أيام جيب أن 
يرتدوا الكمامات يف اليومني 

السادس والسابع.
العامة  وأفادت وزارة الصحة 
أكثر من 18,700 مريض  أن 
يف  اجلراحة  موعد  عن  تأخروا 
مستشفيات نيو ساوث ويلز 
حزيران/يونيو  حبلول  العامة 
كان  ما  أضعاف  تسعة  أي 
اإلغالق  قبل  الوضع  عليه 
دلتا  متحور  تفشي  بسبب 

العام املاضي.
باحثون  طّور  أخرى،  جهة  من 
تكشف  كمامات  صينيون 

نيو ساوث ويلز وجنوب أسرتاليا تلغيان إلزامية ارتداء 
الكمامات يف املواصالت العامة

أصيبت فتاة مراهقة وسائق 
تصادم  يف  خطرية  جبروح 
بني حافلة مدرسية وشاحنة، 
وتدحرجت احلافلة أسفل جسر 

غربي ملبورن.
إىل  الفتاة  ُنقلت  وقد 
سائق  ونقل  املستشفى 
إسعاف  سيارة  يف  الشاحنة 
مبكر  وقت  الطريق يف  على 

من صباح األربعاء.
ملبورن  مستشفى  وأكد 
يف  امرأة  وجود  امللكي 
عمرها،  من  األربعينيات 
من  اخلمسينيات  يف  ورجل 
عمره وفتاة يف سن املراهقة 

مجيعهم يف حالة مستقرة.
وكانت احلافلة تقل طالًبا من 
مدرسة يف  لوريتو يف  كلية 

منطقة باالرات.
باحلافلة  الشاحنة  اصطدمت 
تقل  كانت  اليت  املدرسية، 
يف  لوريتو  كلية  من  طالًبا 
باالرات، على الطريق السريع 
تقاطع  من  بالقرب  الغربي 
الساعة  حوالي  لني  كوندونز 

3,15 صباًحا.
تدحرجت  لالصطدام،  ونتيجة 
اليت تقل 27 طالبة  احلافلة، 
وأربعة بالغني وسائق حافلة، 

على أحد اجلسور.
ُنقل العديد من األشخاص إىل 
املستشفى يف حالة خطرية.

إىل  جوًا  مراهقة  الفتاة  ومت 
امللكي  األطفال  مستشفى 
نقل  بينما  خطرية،  بإصابات 
إىل  الذكر  الشاحنة  سائق 
امللكي  ملبورن  مستشفى 

بإصابات خطرية.
مت نقل فتاة مراهقة أخرى إىل 
مستشفى األطفال امللكي يف 
مستقرة  ولكنها  خطرية  حالة 
مع إصابات يف اجلزء السفلي 

من اجلسم.
األربعينات  يف  امرأة  ُنقلت 
من عمرها عن طريق الرب إىل 
مستشفى ملبورن امللكي يف 
مستقرة  ولكنها  خطرية  حالة 
مع إصابات يف اجلزء العلوي 

من اجلسم.
كما ُنقل رجل يف اخلمسينات 
من  يعاجل  كان  عمره  من 
السفلي  اجلزء  يف  إصابات 
مستشفى  إىل  اجلسم  من 
حالة  يف  امللكي  ملبورن 

خطرية ولكنها مستقرة.
الطالب  بقية  نقل  مت 
مستشفيات  إىل  والبالغني 
ملبورن وهم يف  خمتلفة يف 

حالة مستقرة.
املستشفيات،  هذه  أحد 
 ،Ballarat Base مستشفى 
قام اآلن بتطبيق »رمز بين« 
11 من ضحايا  استقبال  بعد 

احلادث.
من  رمسي  ملتحدث  وفًقا 
يتم   ،Grampians Health
عندما  البين  الرمز  تنفيذ 
املستشفى  موارد  »تكون 
حلالة  لالستجابة  مطلوبة 

طوارئ خارجية«.
مع  »قلوبنا  املتحدث:  قال 

وجمتمع  واألسر،  الطالب 
لوريتو األوسع«.

من املفهوم أن احلافلة كانت 
ملبورن،  مطار  إىل  متوجهة 
حيث كان الطالب واملعلمون 
يسافرون إىل أمريكا يف رحلة 

مدرسية.
اآلباء  من  الشرطة  طلبت 
احلادث،  مكان  عن  االبتعاد 
شرطة  مبركز  واالتصال 

باالرات بداًل من ذلك.
من املتوقع أن تظل املمرات 
على  ملبورن  إىل  املتجهة 
الطريق السريع الغربي مغلقة 

لعدة ساعات.
السيارات  سائقي  حث  مت 
بديل،  طريق  اختاذ  على 
أو   Halletts طريق  باستخدام 

نقل عشرات األطفال إىل املستشفى بعد اصطدام 
شاحنة حبافلة مدرسية يف ملبورن

وفريوسات  كوفيد-19 
اإلنفلونزا يف اهلواء.

جبهاز  مزودة  والكمامة 
استشعار يرسل إشعارات إىل 
اجلهاز يف غضون 10 دقائق 

من اكتشاف الفريوس.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس 
األمريكي جو بايدن إن »الوباء 

قد انتهى«.
 60 برنامج  يف  بايدن  وقال 
الذي تبثه شبكة سي  دقيقة 
زلنا  »ما  األمريكية،  أس  بي 
كوفيد.  مع  مشكلة  نواجه 
من  بالكثري  نقوم  زلنا  ما 
انتهى.  الوباء  لكن  اجلهود. 
يرتدي  أحد  ال  الحظتم،  إذا 

إىل  للعودة   Gisborne طريق 
الطريق السريع.

 Little’s من  كل  يتمكن  مل 

 Kangaroo و   Coaches
 )Transport Industries )KTI

من التعليق على احلادث.

اعتقال رجل حيمل مواد متفجرة يدفع 
الشرطة إلغالق شوارع وسط مدينة ملبورن

مت إغالق أجزاء من شارع وليام 
بعد  ملبورن  مدينة  وسط  يف 
عبوات  حيمل  رجل  دخل  أن 
مبنى  إىل  بنزين ومواد خطرة 

إداري.
شرطة  فريق  إرسال  مت 
اخلطرية  للحوادث  لالستجابة 
إىل مكان احلادث يوم الثالثاء 
 7:45 الساعة  حوالي  املاضي 
الضباط  أغلق  حيث  صباًحا 
املنطقة وتفاوضوا مع الرجل.

اىل  ونقل  الرجل  واعتقل 
حتت  للمراقبة  املستشفى 
وقالت  الشرطة.  حراسة 
منذ  ُأعلن  املكان  إن  الشرطة 

ذلك احلني أنه آمن.
الطوارئ يف  رد موظفو خدمة 
وقت سابق على التقارير اليت 
تفيد بأن الرجل كان يتصرف 
املبنى  يف  انفعالي  بشكل 
عبوات  حبوزته  كان  بينما 

بنزين ومواد خطرة أخرى.
 Fire Rescue Victoria وقالت 
حتت  أنه  ُأعلن  احلادث  إن 
 8:15 الساعة  يف  السيطرة 
رجال  قرر  أن  بعد  صباًحا 

اإلطفاء عدم وجود مواد قابلة 
لالشتعال.

وقال الشاهدان سام دي باملا 
ودانييل سافسرتوم إنهما كانا 
رأيا  عندما  القهوة  يتناوالن 
عربة  حبوزته  املبنى  يف  رجاًل 
حياولون  الضباط  وكان  دفع 

التحدث إليه.
لوكالة  باملا  دي  وقال 
AAP: »كان هناك رجل خلف 
منضدة مع عربة مليئة باملواد 

الكيميائية أو املتفجرات«.
وقال سافسرتوم إن الشرطة 
للجلوس  رجاهلا  أحد  »أرسلت 
كالهما  وأمسك  والتفاوض 

بكرسي«.
قلياًل  صدمت  »لقد  وأضاف: 
شيء  إنه  صراحة.  بكل 

خمتلف«.
لشركة  مكاتب  املبنى  ويضم 
ومدير   CGU Insurance
العامة  للنيابات  الكومنولث 
وخدمات احملكمة يف فيكتوريا 
يف  مبا  قانونية  وشركات 
 Bakerو  Gordon Legal ذلك 

.McKenzie
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أغنية فريوز »ال تندهي ما يف حدا. باُبن مسّكر والعشب غّطى 
بداية  مع  العدل  قصور  واقع  على  حبرفّيتها  تنطبق  الدراج« 
وبداية  العطلة  انتهاء  القضائية. فعليًا، ال جديد بني  السنة 
السنة اجلديدة. قاعات احملاكم مقفلة بسبب اعتكاف القضاة 

مع فقدان مقّومات العمل داخل هذه القصور.
يوم اجلمعة املاضي، بدأت السنة القضائّية اجلديدة. ال شيء 
تغرّي بني يوَمي اخلميس واجلمعة: قصور العدل أشبه بـ«مدن 
مراكز  إىل  احلضور  التزمت  القضاة  من  قليلة  قّلة  أشباح«. 
باالعتكاف  قاضيًا   560 من   450 حنو  التزام  ظل  يف  عملها 

الشامل.
يف بالد »طبيعية«، كان ُيفرتض أن تكون السلطة السياسّية 
قد أنهت تشكيالتها القضائّية لتضّج قصور العدل، بعد انتهاء 
العطلة، بـ«الروبات السود«، وأن ُيسمع صدى املطارق يف 
األروقة. لكن ال شيء من ذلك حصل، بل على العكس متامًا: 
»كّب اإلبرة بتسمع رّنتها«، يقول أحد املساعدين القضائيني 
يف »العدلية« باستهزاء. بالقرب منه رجل »يداوم« يوميًا يف 
انتظار القاضي الذي يفرتض أن ينظر يف ملف زوجته إلخالء 
سبيلها يف دعوى مقامة ضّدها، وامرأة ُأوقف ابنها يف املطار 
لدى قدومه من اخلارج قبل حنو شهر »بسبب تشابه أمساء«! 
منذ شهر، تنتظر القاضي الذي »سيطلق سراحه فور اطالعه 

على امللف... لكن املشكلة أن القاضي ال يأتي«.
يأتي  البعض  َسَحت...  مَتْ »الناس  إن  املوظفني  أحد  يقول 
املوظفني  من  حيضر  من  أما  دخل«،  كما  خيرج  ثم  ويصرخ 
فـ«كرمى لبدل اإلنتاجّية، ألن ال عمل ُيكن القيام به«. وفيما 
يستبعد أن يفّك القضاة اعتكافهم، أشارت معلومات إىل أن 
جملس القضاء األعلى قد يدعو إىل مجعّية عمومّية هذا األسبوع 
ملطالبة »الزمالء« بالقيام باستثناءات يف العمل كإباحة السفر 
والتوقيع على طلبات إخالء السبيل. فيما مل ُيقّرر القضاة بعد 
ما إذا كانوا سيلّبون مطلب اجمللس، وخصوصًا أن السلطة 
»مل ُتّرك ساكنًا أثناء االعتكاف ومل ختض معنا مفاوضات كما 
فعلت مع املوظفني اآلخرين« يقول أحد القضاة، وخصوصًا أن 
»الوضع مل يعد مقبواًل«، الفتًا إىل أن رواتب القضاة ترتاوح 
بني مليون و600 ألف للمتخرجني، ومليونني و500 ألف لرية 
للقضاة من  لرية  ألف  و500  و7 ماليني  األصيلني،  للقضاة 
الُعليا. و«على مدى 3 سنوات كنا ندفع من  الدرجات  ذوي 
العدل، ولكن  احتياجات املتقاضني يف قصور  جيوبنا لتلبية 
تكفينا  ال  رواتبنا  ألّن  القسري  التوقف  مرحلة  إىل  وصلنا 

للوصول اىل مراكز عملنا«.

ملفات مكدّسة وترقيع
آتية ال حمالة  الكارثة  فإّن  اعتكافهم،  القضاة  فّك  ولو حتى 
يؤّسس  فيوميًا،  »العدلّية«.  أدراج  يف  امللّفات  تكّدس  مع 
إىل  القضاة  عودة  تنتظر  اليت  الدعاوى  عشرات  موظفون 
قّدموا  قاضيًا   20 من  أكثر  أّن  سوءًا  األمور  ويزيد  عملهم. 
طلبات استيداع للعمل يف اخلارج )يتم اعتبارهم خارج املالك( 
أو إجازات من دون راتب )ثالثة أشهر متّدد مرتني(، ويرتدد 
مّدة  انتهاء  بعد  األرجح  على  استقالته  سيقدم  بعضهم  أن 
ُتعاني  اليت  العدل  أزمة جديدة على قصور  اإلجازة، ما يزيد 
)آخر  جديدة  تشكيالٍت  صدور  وعدم  عديدها  قّلة  من  أصاًل 
تشكيالت صدرت عام 2017(، ما يؤخر تعيني حنو 60 قاضيًا 
ختّرجوا من معهد الدروس القضائّية خالل السنوات املاضية، 
إضافة إىل 20 قاضيًا يتخّرجون خالل هذا الشهر من املعهد 
الذي سُيقفل أبوابه لعدم استقباله طالبًا جددًا يف السنوات 
الثالث املاضية! هذا عدا عن مشكلة جديدة ستربز قريبًا تتمّثل 
يف النقص يف فئات عمرّية حمددة للقضاة بعد إحالتهم على 
التقاعد، وبالتالي نقص يف القضاة احلاصلني على درجات 
ُعليا. فيما يعمل القضاء بـ«الرتقيع«، على حد وصف قضاة 
يعملون يف  أي  أصيلني،  مّنا غري  »كثريين  أن  إىل  يلفتون 
مراكزهم باالنتداب، إضافة إىل انعدام مبدأ الثواب والعقاب 

مع نوم هيئة التفتيش القضائي يف سبات عميق«.
وبعيدًا عن القضاة ومطالبهم، يربز غياب أدنى املقّومات اليت 
العمل  إىل  عادوا  لو  فيما  مهماتهم  أداء  من  القضاة  متّكن 
بدءًا من الغد بسبب التداعي املريع يف البنى التحتية لقصور 
احملاكم؛  قاعات  بعض  يف  شتاء  تتجّمع  مياه  برك  العدل: 
وأثاث  خمّلعة  أبواب  طبيعّية؛  تصبح  تكاد  مشكلٌة  »النش« 
متداع ومراحيض معّطلة وروائح كريهة تنبعث منها يف غياب 
أبسط معايري النظافة. ورغم أن هذه معاناة مزمنة، إال أنها 
تفاقمت بعد األزمة االقتصادية، إذ غابت الصيانة كليًا عن 
مع  العقود  العدل  وزارة  فسخت  بعدما  »العدليات«  معظم 
دفع  ما  التنظيفات،  شركات  مع  وكذلك  الصيانة،  شركات 
موظفي قصر عدل بريوت إىل التعاقد مع عاملة نظافة على 

حسابهم اخلاص!

لينا فخر الدين

 2022 أيــلول   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 

  معهد الدروس القضائية يُقفل أبوابه لعدم استقباله طالبًا جددًا يف 
السنوات الثالث املاضية

وزاد الطني بّلة انقطاع املياه عن الكثري من قصور العدل. 
القضاة  أحد  نال، جبهود  الذي  بعلبك  عدل  فباستثناء قصر 
وبالتعاون مع إحدى اجلمعيات، مساعدة من السفارة اهلولندية 
كل  عن  متامًا  الكهرباء  تغيب  طاقة مشسّية،  ألواح  لرتكيب 
ألصحاب  الدفع  عن  الوزارة  توقفت  بعدما  العدل،  قصور 
املولدات. اضطر ذلك املوظفني إىل العمل أحيانًا على »ضو 
التلفون« للبحث عن امللفات ما فتح بابًا واسعًا للرشى، إذ 
إن أحدًا لن يبذل هذا اجلهد من دون مقابل من احملامي أو 
املتقاضي. ومع انقطاع التيار الكهربائي، يتوّقف عمل القضاة 
الذين يعملون على احلاسوب، وحتى عملهم عرب الفاكس لتبليغ 
القطعات األمنية عن سوق املوقوفني يف مواعيد جلساتهم، 
املناطق  العدل يف  قصور  عن  التدفئة  غياب  إىل  باإلضافة 

اجلبلية والداخلية.
اليت  القرطاسّية  »انقراض«  إليها  ُيضاف  املعّوقات،  هذه 
أحيانًا  تؤمنها  أو  اخلاص  ماهلم  من  القضاة  بعض  يشرتيها 
نقابة احملامني أو حتى على نفقة املتقاضني. إذ ُيطلب، مثاًل، 
ليتمّكنوا  السبيل  إخالء  طلبات  تصوير  املوقوفني  أهالي  من 
التبليغ  أوراق  انقطاع  عن  فضاًل  ألبنائهم،  طلب  تقديم  من 
إضافًة  الطوابع،  واملراسالت وشح  األحكام  إصدار  وسجالت 
اىل تعطيل الكثري من اجللسات بفعل عدم سوق املوقوفني 
إما لنقص يف عديد القوى األمنية أو بسبب تعّطل اآلليات 
العسكرّية وغياب الصيانة وافتقاد احملروقات. فيما عمليات 
اليت  واملعّدات  كان،  خرب  »أونالين« صارت يف  االستجواب 
 »USAID»قّدمتها نقابة احملامني والوكالة الرتكّية للتنمية و
إىل بعض احملاكم )البتوبات، أجهزة صوت...( تّولت إىل 
»خردة« بعدما توقف القضاة عن استخدامها لعدم وجود شبكة 
إنرتنت، ما رفع نسبة املوقوفني يف السجون إىل أكثر من 
ينتظرون  الذين  احملكومني  من   %22 إليهم  يضاف   ،%55
أحكامهم، إضافة إىل حنو ألف موقوف وموقوفة يف النظارات 

)العدد مرّشح لالرتفاع واالخنفاض يوميًا(.

نقيب املحامني: سنصعـّد ألن العدالة ال تعتكف
العدل  قصور  واقع  على  لألزمة  العميق  باألثر  إقرارهم  رغم 
وتفّهمهم للمشاكل اليت يثريها القضاة، يعود حمامون بالذاكرة 
إىل التسعينيات مسرتجعني صورة أحد احملامني حيضر جلسة 
يف إحدى احملاكم وهو حيمل الشمسّية، يف إشارة إىل أن هذا 
الواقع كان موجودًا منذ ذلك احلني، »لكن القضاة يف حينه 

مل ينّفذوا اعتكافًا ويعّطلوا العدالة«.
وبات  احملامني،  وبني  بينهم  اجلرة  كسر  القضاة  اعتكاف 
تراشق التهم »على عينك يا تاجر«. إذ إن احملامني مقتنعون 
بأنهم األكثر تضررًا من جراء األزمة بعد توقف أعماهلم بسبب 
االعتكاف القضائي األول بعد انتزاع صندوق التعاضد منهم 
يف متوز 2017، ثم توقف العمل بسبب انتشار جائحة كورونا، 
فدعوة نقيب احملامني السابق ملحم خلف إىل إضراَبني، قبل 
القضائيني...  العام ثم املساعدين  القطاع  إضراَبي موظفي 
كل هذا أدى إىل توّقف أعماهلم منذ أكثر من 4 سنوات وأّثر 
على مداخيلهم، ما جعلهم يف ظل االعتكاف احلالي يف وجه 
القضاة، إىل حد تأكيد نقيب احملامني ناضر كسبار لـ«األخبار« 
أّنه ينتظر أن خيّفف القضاة إضرابهم وفتح الباب أمام بعض 
تصعيدّية  خبطوات  سأقوم  »وإال  األسبوع  هذا  االستثناءات 
بإرسال الكتب إىل الرؤساء الثالثة وكل املنظمات العاملية. 
لن نقبل بأن يستمر الوضع على ما هو عليه، وأشرف لنا أن 
»أنا  مضيفًا:  الواقع«،  هذا  عن  السكوت  من  أعمالنا  نرتك 

أساسًا ضد اإلضراب. 
فكيف إذا كانت السلطة القضائية؟ فالعدالة ال تعتكف وال 
احلاكم يعتكف. ليقل لنا القضاة كيف يكنهم احلصول على 
حقوقهم وسنكون أمامهم، ولكن ليس بهذه الوسيلة. امللفات 
مرتاكمة، وهناك كثريون من املوقوفني الذين جيب النظر يف 

أمرهم«.
عن  عاطلني  أصبحنا  »أننا  من  يشكو  عباس  باسل  احملامي 
مع  بها  الوفاء  من  نتمكن  مل  مالية  التزامات  وعلينا  العمل، 
توقف أعمالنا وعدم تقاضينا أتعابنا بسبب تأخر احملاكمات«، 
مشددًا على أن »املوظفني يعتكفون، لكن السلطة القضائية 
التصرف  عن  التوقف  عليهم  موظفني  كانوا  إذا  تعتكف.  ال 

كأنصاف آهلة«.
نّفذوا  أن  سبق  أنهم  احملامني  على  يأخذون  القضاة  بعض 
إضرابني، فيما يرفض احملامون هذه املقارنة »ألن إضراب 
سبيل  إخالء  ومنع  العدالة  شلل  إىل  يؤدي  ال  احملامني 

املوقوفني«.

إضراب القضاة: املوقوفون واحملامون يضرسون
والبحث  احلكومة  السياسي حول مصري  السجال  يتواصل  فيما 
يف االستحقاق الرئاسي، كان لبنان يوم االثنني املاضي على 
موضوع  عاَد  إذ  الشاملة.  العتمة  كسر  فرصة  مع  أولي  موعد 
اهلبة اإليرانية من الفيول إىل الواجهة، مع إجراء الوفد اللبناني 
املسؤولني  مع  »ناجحة«  حمادثات  طهران  املوجود يف  التقين 
فياض  وليد  الطاقة  لوزير  تقريرًا  بنتيجتها  سيعد  اإليرانيني، 

فور عودة الوفد إىل بريوت.
أن  كنعاني  ناصر  اإليرانية  اخلارجية  باسم  املتحدث  وأكد 
»مسألة إرسال وقود جماني إىل لبنان مل تطرح«، فيما لفت 
مشكالتها  حل  على  بريوت  مساعدة  تاول  »طهران  أن  إىل 
االقتصادية«. وكالعادة، استخدم كالم كنعاني للتصويب على 
أن  قبَل  صحيح«،  وغري  كذبة  عنها  »الكالم  أن  باعتبار  اهلبة 
تعلن السفارة اإليرانية يف بريوت أن »السفن احملّملة بالفيول 
إىل  لإلحبار  أسبوعني  أو  أسبوع  خالل  جاهزة  اإليراني ستكون 
لبنان والرسو يف امليناء الذي حيّدده اجلانب اللبناني«. ويف 
الوفد  أن  إىل  السفارة  مصادر  أشارت  »املنار«  لقناة  كالم 
اللبناني املوجود يف إيران جيري حمادثات مع وزارتي الطاقة 
والنفط اإليرانيتني حول ثالثة مواضيع هي: مساعدة لبنان يف 
الفيول وفق االتفاق مع رئيس حكومة تصريف األعمال  جمال 
جنيب ميقاتي ووزير الطاقة واملياه وليد فياض، إصالح شبكة 

الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأّكدت مصادر مطلعة لـلزميلة »األخبار« أن »اجلانب اإليراني 
حيتاج  لكن  أويل،  الفيول  من  باخرة  إلرسال  جاهزيته  أكد 
ليوافق  العراقي  الفيول  مع  حيصل  كما  استبدال  عملية  إىل 
املواصفات اللبنانية«. ويف ما يتعلق باملعامل، قالت املصادر 
باملشتقات  بل  باملعامل  خمتص  غري  الطاقة  وزارة  »وفد  إن 
فعاًل وصادقة  جدية  اللبنانية  احلكومة  كانت  و«إذا  النفطية«، 

النية فإن األمور تسري باجتاه إجيابي«.
امللف الحكومي

األجواء  »تربيد«  الناِجم عن  االرتياح  ُيبّدد  يف غضون ذلك مل 
أن ورشة  علمًا  جُمددًا.  املخاِوف من عرقلة تشكيلها  احلكومية 
تذليل التعقيدات اليت كانت تعرتض تعويم احلكومة املستقيلة 
ال تزال مستمرة، وقد رست أخريًا على تراجع الرئيسني ميشال 
عون وجنيب ميقاتي عن سقوفهما وفَق قاعدة »إبقاء احلكومة 
احلالية مع إجراء تعديالت تطاول عددًا من الوزراء فيها، سين 
وشيعي ودرزي ومسيحي«. وإذا كاَن ثبات رئيس اجلمهورية 
والسين  الدرزي  الوزيرين  تسمية  يف  »حقه  من  موقفه  على 
االقتصاد  ووزير  الدين  املهجرين عصام شرف  وزير  بداًل من 
بلوغ مرحلة  زالت تعرِتض  ما  أمني سالم« قد يعِكس صعوبة 
إىل  مطلعة  مصادر  أشارت  جديدة،  حكومة  والدة  عن  اإلعالن 
عناده  بأن  مقتنعًا  األخريين صاَر  األسبوعني  »ميقاتي يف  أن 
سيكون أكثر كلفة من تشكيل حكومة تكون لرئيس اجلمهورية 
اليت ترتافق فيها  اللحظة  إذ يف  وازنة فيها«.  وفريقه حصة 
عملية خلط األوراق يف ما يتعلق باألمساء واملواصفات، فإن 
انتخاب  فشل  حال  يف  الدستوري  الفراغ  إىل  ينَصت  اجلميع 
رئيس جديد للجمهورية، مؤكدة له أنه »يف هذه احلالة لن يواجه 
عون والتيار الوطين احلر وحدهما بل سيضع نفسه يف وجه كل 
املرجعيات املسيحية، الدينية منها والسياسية، ألن أحدًا منها 
لن يقَبل بأن تستولي حكومة تصريف األعمال على صالحيات 

رئيس اجلمهورية وسيكون هو يف وضع حِرج«.
على  جديدًا  املاضيني مل حيِمال  »اليومني  إن  املصادر  وقالت 
صعيد التسمية، يف وقت تراجع فيه اسم الوزير السابق صاحل 
الغريب باعتبار أنه ال جيوز تعيني شخصية استفزازية لرئيس 
احلزب االشرتاكي وليد جنبالط، رغم الرسالة اليت محلها الوزير 
أبو فاعور مليقاتي بأن جنبالط لن يتدخل يف التسمية،  وائل 
»لكن ال ُيكن إال مراعاة جنبالط بينما ال تزال قضية قربمشون 
مفتوحة«. وأضافت املصادر أن »الرئيس عون مل يكشف بعد 
عن األمساء اليت يريدها وأنه يف انتظار عودة رئيس احلكومة 

من اخلارج«.
 البخاري أبلغ جنبالط رفض الرياض رئيسًا من 8 آذار أو مقربًا من 

حزب اهلل
من جهة أخرى، ويف إشارة واضحة إىل »عودة« الرياض إىل 
لبنان من بوابة االستحقاق الرئاسي، زار السفري السعودي يف 
بريوت وليد البخاري كليمنصو حيث التقى جنبالط للبحث معه 
يف امللف الرئاسي. وتأتي هذه الزيارة بعدما ُكشف عن لقاءات 
العلوال  نزار  امللكي  الديوان  املستشار يف  باريس ضّمت  يف 
والبخاري ومستشار الرئاسة الفرنسية السفري باتريك دوريل 
اللبناني.  االستحقاق  يف  للبحث  آخرين  فرنسيني  ومسؤولني 
اللقاء إن »البخاري وضع جنبالط يف جو هذه  وقالت مصادر 
ورفض  االستحقاق،  من  السعودي  املوقف  وأبلغه  اللقاءات 
الرياض أن يكون رئيس اجلمهورية املقبل من فريق 8 آذار أو 

مقربًا من حزب اهلل«.

ايران: سفن الفيول جاهزة للتوجه اىل لبنان

طبخة احلكومة تنتظر عودة ميقاتي

»األخبار«
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مــقاالت وتـحقيقات

 مخس عمليات اقتحام السرتداد الودائع:

»الـذئاب املـنفردة« تـغزو املـصارف
آمال خليل، زينب حمود، رحيل دندش

ملصارف،  اقتحام  عمليات  مخس 
هدفها اسرتداد ودائع، هي حصيلة 
ما أمساه كثريون أمس »يوم الثورة 
على املصارف«، الذي انطلق صباحًا 
وتواصل  اجلنوب،  يف  الغازية  من 
يف الطريق اجلديدة والرملة البيضا 
يف  بالكفاءات  مرورًا  بريوت،  يف 
إىل  وصواًل  اجلنوبية،  الضاحية 

شحيم يف إقليم اخلروب.
مودعان جنحا سريعًا يف احلصول على 
مبالغ مالية من مصريف »بيبلوس« 
فيما  الفرنسي«،  و«اللبناني 
املودعني  مع  املفاوضات  استمّرت 
واخلليج«  »لبنان  مصريف  يف 
»لبنان  يف  املودع  أما  و«ميد«، 
واملهجر«، الذي حظي بالقدر األكرب 
لن  أنه  فبدا  اإلعالمية  التغطية  من 
حيصل على شيء بعدما سّلم سالحه 
أكثر  سريعًا وانطلق يف مفاوضات 

قرابة السابعة على إعطائه مبلغ 25 ألف دوالر.
عن  مدة  منذ  »انقطع  سرحال  بأن  داريا  من  مصادر  ولفتت 
االلتحاق باخلدمة العسكرية بعدما رفضت استقالته اليت قدمها، 
باقتحام  فعلته  على  اليت سيتلقاها  بالعقوبة  وهو غري مكرتث 
السلك  من  يطرد  عله  ارتكابها  إىل  سعى  بل  »ال  املصرف، 

العسكري«.
سليم يف »لبنان والخليج«

الرملة  أن يقتحم فرع  اختار املودع جواد سليم  ببارودة صيد 
البيضا يف مصرف »لبنان واخلليج«، حمتجزًا سبعة موظفني من 
ضمنهم مديرة الفرع السرتداد وديعته البالغة قيمتها 50 ألف 

دوالر.
أب  وهو  جواد،  أن  إىل  املودع،  شقيق  سليم،  حسن  وأشار 
لسبعة أوالد، »كان يعمل متعهدًا، توقف عن العمل منذ ثالث 
سنوات وال يستطيع إعالة عائلته، فيما يعطيه البنك شهريًا حنو 

3 ماليني لرية فقط ما دفعه إىل اختاذ هذه اخلطوة«.
مفاوضات طويلة دارت بني الطرفني، خلصت مساء إىل االتفاق 
ألف  نقدي، و35  ألف دوالر   15 مبلغ  على حصول سليم على 
دوالر شيك مصريف »كما كانت قد أودعت« نقاًل عن مديرة 

املصرف.
سوبرة يف »لبنان واملهجر«

وحده عبد الرمحن سوبرة مل يوفق يف حماولته اسرتداد وديعته 
الذي حصده. ختليه سريعًا عن  التعاطف  الرغم من حجم  على 
سالحه أفقده عامل القوة يف املفاوضات اليت استمّرت طوياًل 
نسبة  تفقده  املصرف،  إدارة  من  يتلقاها  كان  ظاملة  بعروض 

كبرية من وديعته البالغة قيمتها 165 ألف دوالر.
مهّددًا  املصرف  الرمحن سالحه يف  عبد  »شهر  حبسب شهود 
بإطالق النار على نفسه. وكانت األمور تسري لصاحله، إذ حصل 
على وعد من إدارة املصرف باحلصول على أمواله وجيء مبحفظة 
املال، إىل أن حضرت القوى األمنية. عندها انقلبت املوازين 
إذ سّلم عبد سالحه، فتخّلف املصرف عن تنفيذ وعده. ما دفع 
املودع إىل انتزاع شريط كهرباء مهّددًا بإيذاء نفسه شنقًا أو 

عن طريق الكهرباء ما مل حيصل على حقه«.
رفض عبد املغادرة خالي الوفاض، أخرج العمالء من املصرف 
رهائن.  اجلديدة  طريق  أبناء  احتجزهم  الذين  املوظفني  وأبقى 
املفاوضات  من  دوامة طويلة  وانتظروا  باجلنزير  الباب  أقفلوا 
دامت لساعات بني املودع ومديرة املصرف. رفض عبد مجيع 
العروض اليت ستقضم وديعته، أّوهلا احلصول على 40 ألف دوالر 
على سعر صرف 12 ألفًا من أصل وديعته. ثم عرض احلصول 
على 12 ألف دوالر فريش، وكان آخرها عرض باحلصول على 
125 ألف دوالر على سعر صرف 12 ألفًا للدوالر الواحد. وأثار 

غيظه اقرتاح املصرف »تنويم« القصة إىل االثنني املقبل.
كان عبد وهو أب خلمسة أوالد »مساملًا« يف عمليته، كما يرى 
صديقه  يتحدث  سالحه.  تسليم  غالطوا  الذين  منطقته،  أبناء 
فادي عن »الديون اليت غرق فيها واألزمات يف العمل، فهو 
ميلك حماًل لبيع لوازم اهلاتف باجلملة وأوقفت الصني بضاعته 
فاشتّد اخلناق عليه مع مطالبة التجار بتسديد املال هلم«. ويقول 
فادي إن »عبد على مدار 3 سنوات يطالب املصرف مباله وجيري 

إذالله«.

 2022 أيــلول   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 

ظلمًا من التعاميم اليت تقتطع الودائع.
إىل االنتشار اجلغرايف للعمليات، كان الفتًا أيضًا اختالف املهن 
وديعته  مجع  تاكسي  سائق  من  املودعون.  فيها  يعمل  اليت 
بادخار مخسني دوالرًا فوق مخسني، إىل تاجر كان مرتاحًا يف 
السابق وبات غارقًا يف الديون، وبينهما مالزم يف اجليش مل 
استقالته  قّدم  الذي  وهو  وظيفته  باستمراره يف  يكرتث  يعد 
منها ومل حيصل على موافقة بعد. اختالفات تؤكد فداحة اجلرمية 
املنظمة املرتكبة حبق اللبنانيني، مودعني يف املصارف أو ال، 
وهذا ما عرب عنه املودع يف »اللبناني الفرنسي« حممد املوسوي 
يف فيديو انتشر عرب مواقع التواصل االجتماعي، آسفًا ألن هناك 

من أوصله إىل أن يقتحم مصرفًا ليسرتّد ماله.
قرقماز يف »بيبلوس«

سيارة  مستقاًل  االقتحامات،  مسلسل  قرقماز  حممد  افتتح 
بنك  فرع  باجتاه  عنقون  بلدته  متجهًا من  »التاكسي« خاصته، 
مسدس  حاماًل  إبراهيم،  جنله  برفقة  الغازية.  يف  »بيبلوس« 
خرز حصل عليه من حمل ألعاب األطفال. شهره باجتاه احلراس 
واملوظفني وأمرهم بتسليمه وديعته اليت حتتجزها إدارة الفرع.
 19 البالغة  مستحقاته  غالبية  على  السالح، حصل  تهديد  حتت 
مع  وجلس  أقاربه  أحد  إىل  سّلمها  أمريكي.  دوالر  و200  ألفًا 
جنله ينتظر وصول القوى األمنية اليت اتصلت بها إدارة الفرع، 
حممد  صعد  النصر،  وبإشارة  عريضة  بابتسامة  عليه.  للقبض 
وإبراهيم إىل اآللية العسكرية اليت نقلتهما إىل خمفر مغدوشة.

 نجح أربعة مودعني يف اسرتداد جزء من أموالهم وفشل الخامس
وحبسب مصدر أمين، فقد أوقفا بناًء على إشارة النيابة العامة 
االستئنافية يف اجلنوب و الدعوى اليت رفعها »بيبلوس« بتهمة 

السطو املسلح.
 21( علي  حيرص  باملهنئني.  قرقماز  منزل  غّص  عنقون،  يف 
سنة( على التوضيح بأن والده من صغار املودعني. »منذ 15 
عامًا جيمع وديعته بـ50 و100 دوالر حتى وصل ما اّدخره إىل 19 
ألفًا هي جنى عمره يف العمل كسائق تاكسي«. بشكل متكرر، 
حاول قرقماز استعادة أمواله باحلسنى. »كانوا يذلونه للحصول 

على 200 دوالر كأنه يشحذها وليست أمواله«.
ابنة  قرقماز.  زوجة  حميدلي  أمينة  تقول  زعران«  لسنا  »حنن 
اخلامسة واخلمسني عامًا مل تستطع ترك عملها كمعلمة متعاقدة 
برغم تراجع قيمة راتبها. »مجعنا هذا املبلغ بطلوع الروح. وعندما 
طلبنا احلصول على أموالنا لرتكيب طاقة مشسية وافتتاح حمل 
ديونًا  علّي  أرتب  ملاذا  قرضًا.  خذوا  اإلدارة  لنا  قالت  البين، 

إضافية؟«.
سرحال يف »البحر املتوسط«

بعد ساعات، حذا املالزم أول يف اجليش اللبناني كريم سرحال 
حذو قرقماز يف فرع بنك البحر املتوسط يف شحيم. دخل شاهرًا 
مسدسه احلقيقي وأطلق رصاصتني يف اهلواء، مطالبًا بتسّلم 
وديعته البالغة 180 ألف دوالر أمريكي. فور شيوع نبأ ما فعله 
ملساندته.  داريا  بلدته  أهالي  من  غفري  مجع  توجه  سرحال، 
وسجل انتشار مكثف للقوى األمنية واجليش اللبناني يف حميط 
برفضه  متمّسكًا  سرحال  ظل  املساء،  ساعات  حتى  املصرف. 
السماح  طويلة،  مفاوضات  بعد  وافق  املصرف.  من  اخلروج 
خبروج املوظفات بعد الساعة السادسة مساء، ليتم االتفاق معه 

تصوير هيثم املوسوي

جانب  إىل  القضاء  نام  االقتصادية،  لألزمة  األّول  اليوم  منذ 
متواطئًا  كان  القضاء  بعض  السرتة«.  رب  »يا  وقال  احلائط 
ّصل  وبعضهم اآلخر ليس بيده حيلة. لذلك، آثر املودعون أن حيحُ
قّدم أو  بـ«دراعه« بدل اللجوء إىل قضاء لن يحُ كل منهم حقه 
يؤّخر. وإال، لو أن القضاء قام بواجباته، ملا احتكم املودعون إىل 

»شريعة الغاب« واقتحم كل منهم مصرفًا مبن فيه.
ال دليل ملموسًا على أن »لوبي املصارف« يتحّكم برقبة السلطة 
القضائية، لكن كل ما جيري يؤكد ذلك. وإال، ملاذا انقلبت كّل 
فعت على أحد املصارف ليصبح كل املّدعني مّدعى  الدعاوى اليت رحُ
قدم عليه أحد القضاة البارزين ضد  عليهم؟ وما الذي ميكن أن يحُ
عد رأس حربة يف مجعّية املصارف؟  »عّمه« )والد زوجته( الذي يحُ
عدم  التنفيذ  دوائر  قّررت  قمر«  فيها ضو  ما  بـ«ليلٍة  وملاذا 
اختصاصها بصحة اإليداع وحتويلها إىل حماكم األساس؟ وملاذا 
كان أحد القضاة يعترب أن الشيك وسيلة إيفاء وجيب تسييله 
العجلة  مباشرًة قبل أن يعود عن قراره؟ وملاذا رفض قضاء 
قبول دعاوى املودعني حبق املصارف؟ وملاذا مل ختجل السلطة 
القضائية من االجتماع علنًا مع »كارتيل املصارف،« يف آذار 
القيود اليت فرضها وجتميد  2020، واالتفاق معه على تشريع 
إىل  وذهبت  املصارف،  مصاحل  ختدم  ال  اليت  القرارات  بعض 
متّس  دعوى  أي  ملنع  صدرها«  على  بـ«الطرق  ذلك  من  أبعد 
بـ«طهارة« املصرفيني؟ وملاذا مل يتم االدعاء على املصارف؟ 
حاكم مصرف  استجواب  نار«  »كرة  من  القضاة  تهّرب  وملاذا 
ّبلت« النائب العام االستئنايف  لبنان رياض سالمة؟ وملاذا »كحُ
استجواب  يتم  مل  ملاذا  عون؟  غادة  القاضية  لبنان  جبل  يف 
وقف أي من »آكلي« األموال العاّمة؟ وملاذا  متورط واحد ومل يحُ
نقضت حماكم االستئناف غالبّية القرارات الصادرة عن حماكم 
البداية لصاحل املودعني، ونّفذت يف املقابل القرارات الصادرة 
عن احملاكم األجنبّية؟ واألهم، ملاذا تنظر املصارف إىل القرارات 
إجري«  »متل  مبنطق  اللبنانية  احملاكم  عن  الصادرة  القضائّية 
فلم تنّفذ أي قرار صادر عن القضاء اللبناني حتى تلك اليت 
ّربت من حمكمة التنفيذ، فيما خافت على أصوهلا يف اخلارج  هحُ
ونّفذت األحكام الصادرة عن احملاكم األجنبّية وال سّيما بريطانيا 
اليت عملت مببدأ تنازع القوانني، أي االستناد يف أحكامها على 

نسخة عن القانون اللبناني مرتمجًا؟
و«كارتيل  السياسية  السلطة  أن  ثبت  تحُ األسئلة  هذه  كّل 
وال  بوقاحة،  »العدليات«  داخل  أيديهم  يغرزون  املصارف« 
مقدرة لقضاة حماكم البداية على »مقاومة املخرز« باعتبار أن 
ّدرت من حماكمهم بقيت عالقة يف أدراج  غالبّية القرارات اليت صحُ
حماكم االستئناف والتمييز ومت نقضها. أكرب دليل على ذلك ما 
فعلته رئيسة دائرة التنفيذ يف بريوت القاضية مريانا عناني 
اليت حاولت إنصاف املودعني. »الرّيسة« حاربت املصارف على 
الشيكات  تسييل  بإلزامها  آخر  تلو  حكمًا  وأصدرت  املكشوف 
فورًا، وقرارات أحُخرى حبجز قيمة وديعة من االحتياط اإللزامي 
لدى مصرف لبنان، وقرارًا باحلجز على األموال الشخصّية لسالمة. 
ومثل عناني فعل أيضًا رئيس دائرة التنفيذ يف بريوت القاضي 

فيصل مكي وقاضي األمور املستعجلة يف بريوت هالة جنا.
التنفيذ كان يتم  القرارات الصادرة عن دوائر  مع ذلك، كّل 
السبب،  الطمر.  نهايتها  لتكون  فوق«  »من  عليها  االلتفاف 
عّينون  محُ الكبار،  القضاة  أي  املالحقة،  أن قضاة  بكل بساطة، 
صدر التشكيالت القضائية إال إذا مت ربط  »على الطبلّية«. ال تحُ
ذات  احلقيقة  يف  هي  اليت  السياسية  السلطة  خبيوط  هؤالء 
وجهني: سلطة سياسية و«لوبي مصريف«. لذلك، يتم تشويه 
القوانني املقدمة الستقاللية السلطة القضائية حتى يبقى هؤالء 

»مكموشني« من »القوة اخلفّية« وينّفذون أجندتها بإخالص.
القضائية  الرقابة  أيضًا ما يقوله احملامي املتخصص يف  هذا 
إليها احملامي  التابعة  الرقابة  وأجهزة  املركزية  على املصارف 
باسكال ضاهر الذي كان قد تقّدم مبراجعة مع زميليه جيسيكا 
القصيفي وشربل شبري أفضت إىل إصدار جملس شورى الدولة 
ضاهر  وشّدد   .151 الرقم  التعميم  تنفيذ  أوقف  الذي  قراره 
على أن قرارات حماكم البداية إن كانت التنفيذ أو العجلة محت 

املودعني، لكن ما جرى الحقًا عرقل تنفيذها.
ولفت ضاهر إىل أّن »ما أوصل األمور إىل هنا هو تدّخل السلطة 
السياسية يف عمل السلطة القضائية، وأبرزها أسر قرار جملس 
ومنع  بعملتها  الوديعة  رد  بإلزام  قضى  الذي  الدولة  شورى 
هرطقات مصرف لبنان وتعميماته«. وأضاف: »أبلغنا هذا القرار 
إىل املصرف املركزي. لكن اجتماعًا سياسيًا - ماليًا عقد يف 

بعبدا هتك مبدأ استقاللية القضاء وتدخل بعملها«.
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  عنّي  حينما  ضاهر  يتذّكر  حبسرٍة 
الدستوري  للمجلس  رئيسًا  بادينرت  روبري  القاضي  ميرتان 
»سيدي  قائاًل:  ميرتان  إىل  بادينرت  توّجه  حينها  الفرنسي. 
الرئيس أشكرك على ثقتك يف تعييين، ولكن اعلم أنه من اآلن 
وصاعدًا سأمارس عليك واجب العقوق واجلحود«. يقول ضاهر: 

»حّبذا لو يكون بادينرت بني قضاتنا اليوم«!

عندما ينام القضاء على يد حزب املصرف
لينا فخر الدين
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جديدة؟ حروب  لشن  العسكرية  جاهزيتها  يف  أمريكا  تعاني  ملاذا 

أوكرانيا مجلة  احلرب يف  أفرزت 
البنتاغون،  قرارات  على  حتديات 
األسلحة  لتوريد  مباشرة  كنتيجة 
والذخائر املختلفة من مستودعات 
واستنزاف  األمريكية  القوات 

احتياطيها.
الدفاع  وزارة  ميزانيات  تتصاعد 
أرقام  إىل  دوريًا  األمريكية 
 %10 نسبة  متجاوزًة  فلكية، 
من  القومي،  الدخل  جمموع  من 
خمصصات  ترافقها  أن  دون 
موازية لقطاعات الصحة والتعليم 
وهي  االجتماعية،  والرعاية 
على  السخي  اإلنفاق  إىل  تذهب 
العسكرية  للقوات  واسع  انتشار 
قاعدة   800 حنو  يف  األمريكية 
دولة   80 من  أكثر  يف  عسكرية 

 2022 أيــلول   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 

»األخبار«

أيام خالل  هوكشتني  مسودة  انتهت:  املفاوضات 
ولبنان  انتهت  الرتسيم  مفاوضات 

هوكشتني: ورقة  ينتظر 
قبل  التفاق  تضغط  أمريكا 

الشهر نهاية 
األمريكي  الوسيط  أن  رمسي  مصدر  من  »األخبار«  الزميلة  علمت 
عاموس هوكشتني سيعّد قبل نهاية األسبوع مسودة اقرتاحه اخلطي 
البحرية،  احلدود  حول  وإسرائيل  لبنان  بني  اتفاق  مشروع  حول 
ساعيًا إىل احلصول على أجوبة اجلانبني لتنظيم عملية االتفاق قبل 
نهاية الشهر اجلاري. وقال املصدر إن هوكشتني يعمل مع اجلانبني 
اللبناني واإلسرائيلي، بالتعاون مع طاقم وزارة اخلارجية األمريكية، 
على هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، وهو 
التزام  وجدد  تقين،  بعضها  خالفية  مسائل  حول  إيضاحات  قدم 
األوروبيني وال سيما الفرنسيني مبباشرة العمل يف احلقول اللبنانية 
مبجرد حصول االتفاق، ما أشاع مناخات إجيابية أكدها نائب رئيس 
جملس النواب الياس بو صعب املوجود يف نيويورك. لكنه أبدى 
حذره حتى احلصول على الورقة اخلطية ونقلها إىل لبنان للتشاور 

واختاذ القرار.
اجلارية يف  االتصاالت  من  األخرية  اجلولة  فإن  املصدر،  وحبسب 
نيويورك، متثل احملطة األخرية يف املفاوضات املستمرة من شهور 
عدة، وإن تبادل اآلراء واملعطيات الذي جيري منذ يومني يهدف 
إىل تلقي الوسيط األمريكي ما حيتاجه من أجوبة أولية قبل إعداد 
مداوالت  وسط  خطيًا،  يكون  أن  على  لبنان  أصر  الذي  اقرتاحه 
جانبية حول احتمال اللجوء إىل جملس األمن إلدخال تعديالت على 
دور القوات الدولية العاملة يف جنوب لبنان لتشمل منطقة نزاع 

صارت تعرف باملنطقة األمنية داخل املياه اللبنانية.
فلسطني  مع  جنوبًا  البحرية  احلدود  ترسيم  ملف  تقّلب  وبعَد 
احملتلة بنَي مّد وجزر، بدا يف األيام األخرية أن امللف دخل أمتاره 
بامللف  معين  مصدر  من  أكثر  تأكيدات  تقاطعت  أن  بعَد  األخرية 
باَت قريبًا  الواليات املتحدة على إجنازه  الذي تعمل  »االتفاق  أن 
جدًا«. وأشارت املصادر إىل أن »أمريكا جادة جدًا يف هذا اإلطار 
وتسعى إىل االنتهاء منه يف أسرع وقت ممكن، ألسباب تتعلق بها 
ومبا حيصل يف املنطقة والعامل يف موضوع الغاز والنفط، وطبعًا 
ليس بسبب املصلحة اللبنانية اليت تقاطعت مع احلاجة األمريكية 
هامش  على  األمريكي  الوسيط  »نشط  لذلك  احلدود«.  لرتسيم 
أعمال اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، حيث التقى كاًل من رئيس 
اجلمهورية  رئيس  من  )املكلف  وبو صعب  ميقاتي  احلكومة جنيب 
»أم  لقناة  تصريح  يف  قال  الذي  األمريكيني(  مع  امللف  متابعة 
الكثري  وضحت  هوكشتني  مع  »االجتماعات  إن  الثالثاء  يف«  تي 
من عالمات االستفهام وحنن بانتظار أن يسّلمنا املسوّدة الّنهائّية 
أو الّطرح الرمسي، لكي تدرسه القيادات الّرمسّية الّلبنانّية، وعلى 
»الوقت  أّن  على  صعب،  بو  وشّدد  اجلمهورّية«.  رئيس  رأسها 
ليس لصاحل أحد، لكّن املؤّكد أّن هناك تقّدمًا كبريًا جّدًا، وموضوع 
أن  املقبلة  »اخلطوة  أّن  موضحًا  الّنهائّية«،  مرحلته  الّتفاوض يف 
يتسّلم لبنان الّطرح اخلّطي ويدرسه، فإّما يقبله أو يرفضه؛ لكّن 

مرحلة املفاوضات تقريبًا انتهت«.

 لبنان وافق على منطقة آمنة بني الخطني 1 و23 بعد تعديالت عليها 
حتى ال تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط الربية

وأمام هذه التطورات نكون أمام انعطافة جديدة سجلتها املداوالت 
لبنان والعدو اإلسرائيلي  البحري بني  اتفاق الرتسيم  اجلارية يف 
برعاية أمريكية، مع حتول نيويورك ساحة املفاوضات غري املباشرة 
يف نسختها النهائية. إذ تواىل ورود املعلومات منذ الصباح الباكر 
جدار  »اخرتاقات« يف  تسمية  البعض  عليها  أطلَق  تطورات  حيال 
استمر  بريوت(  )بتوقيت  الثالثاء  يوم  مساء  وحتى  املفاوضات. 
ضخ األجواء التفاؤلية، قبل أن يتبني أن الوسيط األمريكي أجرى 
مع  اجتمع  إذ  أيضًا،  إسرائيليني  مسؤولني  مع  لقاءات  سلسلة 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي إيال حوالتا واملدير العام لوزارة 
اخلارجية آلون يوشبز ملناقشة االتفاقية. وقال مكتب رئيس حكومة 
جرى  بينما  ومثمرًا«،  جيدًا  »كان  االجتماع  إن  البيد  يائري  العدو 
اخلارجية  ووزير  ميقاتي  بنَي  سُيعقد  لقاء  عن  مبعلومات  التداول 

األمريكي أنتوني بلينكن ملناقشة الصيغة النهائية.
هذه األجواء واكبتها تسريبات إعالمية إسرائيلية عن أن »هوكشتني 
يف صدد تقديم مسودة نهائية لالتفاق إىل كل من بريوت وتل 
أبيب خالل األيام القليلة املقبلة«. وربطًا مبا تقدم، يكون لبنان قد 
»وافق عمليًا على الطرح األخري الذي تقدم به الوسيط األمريكي 
ويتمحور حول خلق منطقة آمنة يف املياه بني اخلطني 1 و23، بعد 
أن أدخل اجلانب اللبناني تعديالت عليها حتى ال تتجاوز البلوك رقم 
10 وحتافظ على النقاط الربية ذات التأثري يف الرتسيم، كرأس 
»نقاشًا يدور  أن  »األخبار«  الزميلة  بينما علمت   ،»b1 الناقورة و
اآلمنة وعلى  املنطقة  االتفاق يف  رعاية  اليت ستتوىل  اجلهة  حول 
هلا صالحية  ليَس  اليت  الدولية  الطوارئ  قوات  تكون  أن  األرجح 

العمل يف هذا اجلزء من املياه االقتصادية يف البحر«.

منذر سليمان - جعفر الجعفري

يف العامل، قبل احتساب انتشار قوات عسكرية حمدودة العدد، 
كما يف الصومال وسوريا، لتصل رقعة االنتشار إىل 177 دولة، 
حبسب إحصائية أستاذ األنثروبولوجيا يف اجلامعة األمريكية يف 

واشنطن ديفيد فاين.
انتشار عسكري ومتدد ثابت تغذيه ميزانيات تنمو سنويًا: 778 
مليار دوالر لعام 2022، وما ال يقل عن 813 مليار دوالر للعام 
املقبل، يدرك الشعب األمريكي منه اليسري، واألغلب ينقصه 
استيعاب أبعاده وانعكاساته على املديني املنظور واملتوسط.

لدى  سائدًا  كان  ذي  الَّ االعتقاد  واألخرى  اآلونة  بني  يرتدد 
عسكريي حرب فيتنام بأن بوسع الواليات املتحدة دخول حرب 
وانطالقًا من ذلك،  وأوروبا.  فيتنام  متزامنتني:  على جبهتني 
تدور التساؤالت عن تطور املسرح اآلن شرقًا باستهداف روسيا 
والصني؛ األوىل يف حميطها اجلغرايف املباشر، والثانية يف حبر 
الصني اجلنوبي، وحرب أخرى تدور رحاها يف الوطن العربي؛ 

سوريا والعراق واليمن وشبه اجلزيرة العربية.
أفرزت احلرب يف أوكرانيا مجلة حتديات على قرارات البنتاغون، 
كنتيجة مباشرة لتوريد األسلحة والذخائر املختلفة من مستودعات 
تهالك  إىل  إضافًة  احتياطيها،  واستنزاف  األمريكية  القوات 
بعض املعدات العسكرية وتوقيف أسطول املقاتالت املروحية 

من طراز »شينوك«، وقوامه حنو 400 طائرة.
تسارع استهالك ذخرية األسلحة األمريكية، نتيجة توفريها بكثافة 
ألوكرانيا، استدعى انتباه رئيس هيئة األركان املشرتكة، مارك 
ميللي، إلجراء مراجعة دورية شهرية للتيقن من عدم استنزاف 
بعض  واستبدال  متدنية،  مستويات  إىل  األمريكية  الرتسانة 
األسلحة املرسلة إىل كييف، كما جرى بتوفري مدافع من طراز 
»هاوتزر-105« ملم عوضًا عن األقوى )155 ملم(، اليت ختشى 
القيادات العسكرية استنزافها »إىل مستويات غري مرحب بها«، 

حبسب بيانات البنتاغون.
للرتسانة  الراهنة  التحديات  أمريكيون  عسكريون  قادة  وأوجز 
األمريكية بالقول: »طَلب أوكرانيا من الذخائر يتعاظم كما لو 
الذخائر  »خمزون  أنَّ  كما  ذاتها«،  مع  حرب  أمريكا يف  كانت 
يف املستودعات األمريكية ُيستنزف بصورة مقلقة، وخصوصًا 
آب/  29 جورنال«،  سرتيت  »وول  )يومية  املدفعية«  ذخائر 

أغسطس 2022(.
تواجه املؤسسة  األمريكية،  إضافة إىل استنزاف املستودعات 
ودوران  التوريد  ونظم  آليات  يف  جديدة  حتديات  العسكرية 
إلعادة  اآلن  متوفرًا  ليس  زمنًا  تتطلب  اليت  األسلحة  مصانع 
تأهيل املعدات وتشغيلها، »يف ظل تبدل املواصفات املطلوبة 

راهنًا من البنتاغون« )املصدر أعاله(.
وميضي القادة العسكريون يف اإلشارة إىل معضلة برزت مؤخرًا 
يف البحر األيوني، جنوبي إيطاليا، حني اضطرت حاملة الطائرات 
حاملة  إىل منت  وذخائرها  أسلحتها  بعض  نقل  إىل  »ترومان« 
ستتخذ  كانت  اليت  بوش«،  أس  أس  »يو  البديلة  الطائرات 

مواقعها يف تلك املياه.
من بني التحديات العسكرية أيضًا ما خيّلفه االستهالك املتواصل 
من تأّكل املعدات واألسلحة، بسبب ظروف احلرب واملناورات 
العسكرية. وأظهر حتقيق أجراه البنتاغون قبل عامني يف حادثة 
غرق عربة برمائية وهالك طاقمها يف مياه مدينة سان دييغو 
أن السبب هو عدم االلتزام بربنامج الصيانة املطلوبة، نظرًا إىل 

طلب عسكري ملّح لدخوهلا اخلدمة.
لإلضاءة على إفراط املؤسسة العسكرية يف التمدد عرب العامل، 
تشري بيانات البنتاغون اخلاصة بنشر حامالت الطائرات للمرابطة 
مدتها  خدمة  خالل  أي   ،8:8:8 معادلة  إىل  معينة  مناطق  يف 
سنتان، حتتاج احلاملة إىل 8 أشهر من العمل، و8 أشهر ألعمال 
التدريب  برامج  من  أشهر  و8  املعدات،  وحتديث  الصيانة 
لطواقمها. وينطبق األمر عينه على القوات واألسلحة الربمائية، 
ومنها اليت تستضيف على متنها أحدث املقاتالت األمريكية من 

طراز »أف-35«.
إذًا، تصطدم اخلطط العسكرية والسياسية الطموحة بقيود الواقع 
امليداني. مثاًل، مع غروب شهر آب/أغسطس املاضي، مت رصد 
قرب  اآلسيوية  املياه  يف  أمريكية  طائرات  حامالت   3 مرابطة 
الصني: »يو أس أس ترومان« و«يو أس أس بوش« اللتان 
حاملة  ترابط  فيما  السادس،  األسطول  مهام  ضمن  ترابطان 
الطائرات »يو أس أس رونالد ريغان« قرب مياه اليابان. كما 
أنَّ احلاملة »ترومان« يف طريق عودتها إىل قاعدتها األم ألعمال 
الصيانة والتحديث يف مدينة نورفولك يف والية فرجينيا، ولن 

تستطيع املشاركة لنحو عام كامل.
تنشر الواليات املتحدة جمموعتني من القوات واملعدات الربمائية 
يف حبر الصني اجلنوبي، هما »يو أس أس أمريكا« و«يو أس 
أس تريبولي«، اللتان حتمل كل منها حنو 20 مقاتلة حديثة من 

طراز »أف-35«.
 ويف حال اشتعال ساحة حرب جديدة يف الشرق األوسط أو 
األمريكي حتديات  البحرية  أوكرانيا، سيواجه سالح  أو  الصني 
وقت  يف  للطائرات  نووية  حامالت  بنشر  قيامه  تقّيد  جديدة 

متزامن يف الساحات املشار إليها.
جتنيد  يف  حتديًا  األمريكية  العسكرية  املؤسسة  تواجه  كما 
منتسبني جدد إىل صفوفها، إذ عرب حنو 9% من البالغني عن 
رغبتهم يف االنضمام إىل القوات املسلحة، وهي »أدنى نسبة 
منذ حرب فيتنام عام 1973«، فضاًل عن تأهل املنتسبني إىل 
القاسية، والذين ال يزيدون على نسبة %24  التدريب  برامج 

من جمموع العينة.
استعراض اخليارات املتاحة أمام الواليات املتحدة يف حال نشوب 

حرب حقيقية تشارك فيها مباشرة يؤدي إىل مجلة حقائق:
للمرة األوىل، ترتاجع خطورة احلرب يف الشرق األوسط، حبسب 
أمريكية يف  لقوات  انتشار واسع  البنتاغون، يعززها  أولويات 
املنطقة، فضاًل عن توفر عدد كاٍف من القواعد واملطارات إن 

دعت احلاجة.
أما يف حال نشوب مواجهة عسكرية مع إيران، فاألمر يتطلب 
أبرزها  األمريكية،  القوات  وضعية  يف  كبرية  تعديالت  إجراء 
القوات  متوضع  وإعادة  املتوفرة،  للقوات  احملدودة  األعداد 
احلربية  السفن  مالحة  وضمان  املنطقة،  البحرية يف  واألسلحة 
وحامالت الطائرات يف قناة السويس، وما قد يرتتب عليها من 
انعكاسات إقليمية أو سحب بعض القوات الربمائية من احمليط 

اهلادئ باجتاه حبر العرب.
تكمن يف  الّصدد  هذا  للبنتاغون يف  بالنسبة  التحديات  ذروة 
القطع  األبرز  واّليت سيكون عنوانها  الصني،  نشوب حرب مع 
البحرية املتوفرة واملنتشرة قرب حبر الصني اجلنوبي، واالستعانة 
بقوات إضافية من حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة، أسرتاليا 
االصطناعية  اجلزر  يف  الصينية  القوات  ملواجهة  واليابان، 
مبناورات  الصينية  الغواصات  وإشغال  املنطقة،  املنتشرة يف 
معينة حلرمانها من استهداف حامالت الطائرات األمريكية بشكل 

خاص.
اتساع رقعة انتشار القوات واملوارد العسكرية األمريكية كشف 
حدود القوة والتهديد بها، وخصوصًا عند األخذ بعني االعتبار 
فيتنام،  حرب  نهاية  منذ  املختلفة  األمريكية  القوات  وضعية 
باعتمادها كليًا على نظام التطوع، وخشية القادة السياسيني 
من تفعيل نظام التجنيد اإلجباري يف أزمنة تستدعي رفع مستوى 

رفاه الشعب األمريكي، وليس اخنراطه يف حروب المتناهية.
هذا ال يعين يف املقابل االستخفاف باآللة العسكرية الضخمة 
ال  الصرفة  العسكرية  القوة  لكن  اهلائلة،  التدمريية  وقدراتها 
تردد  ظل  يف  وخصوصًا  مبفردها،  اشتباكًا  أو  صراعًا  حتسم 
قوات  نشر  يف  وعسكريني،  سياسيني  األمريكيني،  القادة 
برية بأعداد كافية يف ساحات املواجهة املعنية، ويف األذهان 

االنسحاب املذّل للقوات األمريكية من أفغانستان.
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مــقاالت وتـحقيقات

خاضها  اليت  القدس«  »سيف  معركة  جاءت 
يف  املقاِومة  وحركاته  الفلسطيين  الشعب 
اإلسرائيلية،  واالحتالل  اإلجرام  آلة  وجه 

كنقطة مفصلّية.
»أّمٌة واحدٌة يف مواجهة االحتالل والعدوان«

أصدرته  الذي  البيان  عنوان  هو  هذا  كان 
فلسطني  يف  اإلسالمية«  املقاومة  »حركة 
احملتلة )محاس( يوم اخلميس الفائت الواقع 
يف 15 أيلول/سبتمرب، واملتعّلق مبسار عودة 
العالقات بني احلركة والدولة السورية، بعد 
حنو عشر سنوات من القطيعة. وميكن القول 
إّن هذا العنوان حبّد ذاته، هو أفضل تعبري 
بالغّي مكّثف عن واقع احلال كما ينبغي أْن 
حموٍر  رؤية  من  كثريًا  خيتصر  ألّنه  يكون، 
كامل، ومن تطلعات أهل هذا احملور وماليني 

املواطنني العرب.
مل يكن هذا البيان األّول الذي ُتصّدره قيادة 
احلركة يف هذا الشأن هذا العام، إذ سبقه 
نيسان/إبريل  يف  األهمية  يف  غاية  بيان 
املاضي، جاء كتتويج أّولّي جلهوٍد ومشاورات 
طويلة اضطلعت بها أطراف يف حمور املقاومة، 
أساسّي  حنو  على  اهلل  حزب  رأسها  وعلى 
كان  الذي  القوي  اجلمود  لكسر  وفاعل، 
قائمًا بني احلركة ودمشق على مدى سنوات 
النظر  وجهات  وتقريب  سوريا،  على  احلرب 
بهدف إعادة األمور إىل حيث جيب أن تكون 
الداخل  بني إحدى أهّم حركات املقاومة يف 
عوقبت  اليت  والدولة  احملتل،  الفلسطييّن 
أساسّي  لسبب  مدّمرة  حرب  عليها  وُشّنت 
وفعلها،  املقاَومة  منطق  تبّنيها  هو  واضح، 
االحتالل  ضد  املقاومة  حركات  ولدعمها 
اإلسرائيلّي -وعلى رأسها محاس- ويف وجه 

قوى اهليمنة وأطماعها يف املنطقة. 
لقد عربت احلركة بوضوح يف بيان نيسان/
أبريل املاضي عن تقديرها لسوريا وقيادتها 
جانب  إىل  النضال  يف  ودورها  وشعبها، 
وها  العادلة.  وقضيته  الفلسطييّن  الشعب 
على  عزمها  اجلديد،  بيانها  يف  تؤّكد  هي 
راسخة  عالقات  وتطوير  بناء  يف  »املضّي 
حماوالت  عن  احلديث  جاء  وقد  بسوريا«. 
الفاعل«  التارخيّي  »إبعاد سوريا عن دورها 
الفتًا يف  الفلسطينية،  القضية  على صعيد 
بيان احلركة، خصوصًا جلهة وجوب الوقوف 
الدولة السورية إلحباط هذه احملاوالت،  مع 
واستعادة دمشق دورها ومكانتها يف األّمتني 
العربية واإلسالمية، وأثرها الكبري يف مسار 
الصراع مع العدو اإلسرائيلّي. وكانت بيانات 
احلركة قد عادت يف األشهر األخرية إىل إدانة 
كل اعتداء إسرائيلّي على األرض السورّية، 
وتأكيد وقوفها إىل جانب سوريا يف ظّل ما 

تتعّرض له من اعتداءات.
التوافق والعودة  الوصول إىل هذا  مل يكن 
إىل الوقوف معًا يف طليعة هذا اخلّط املقاوم، 
تتعّلق  ال  ألسباب  وذلك  السهل،  باألمر 
بدمشق ومحاس وحدهما بالدرجة األوىل، بل 
األمريكي  املشروع  أساسًا مبدى قوة  ترتبط 
املنطقة  اجتاح  الذي  املشروع  هذا  وخطره، 
أوتَي  ما  بكّل  متسّلحًا  سنوات،  عشر  قبل 
من حشود عسكرّية وأنظمة تابعٍة وشعارات 
ومؤامرات وقع يف فّخها شرائح واسعة من 
سياسّية،  وقوى  وأحزاب  العرب  املواطنني 
على  كبرية  من ضغوط  ذلك  يعنيه  ما  بكّل 
ارتباطاتها  بسبب  واألحزاب  احلركات  بعض 
وتلك  واالقتصادّية،  والعقدّية  السياسية 
أسباب وتبعات جيب أخذها باالعتبار، وعدم 
النتائج  حتليل  عند  فوقها  والوثوب  ختّطيها 
اليت آلت إليها أحوال األمة بني عامي 2010 

و2016 على وجه التحديد.

طريق غّزة ـ دمشق:
أولـويّات أمّـة املـقاَومة

هذا  ضراوة  من  الرغم  وعلى  ولكْن،   
أسباب  من  عددًا  وامتالكه  القاتل  املشروع 
النتائج  قلب  فإّن  احلني،  ذلك  يف  النجاح 
أهداف  لكّل  معاكسة  خواتيم  إىل  والوصول 
وِمْن  األمريكية-اإلسرائيلّية،  املشاريع 
السورية  الدولة  بني  العالقات  عودة  ذلك 
مل  )محاس(،  اإلسالمية  املقاومة  وحركة 
يكن ليحصل لوال قدرة قوى حمور املقاومة 
قلب  من  والنجاح  النصر  أدوات  خلق  على 
املأساة املاثلة واملدّمرة. وميكن احلديث هنا 
عن أسباب أساسّية أوصلت إىل هذه النتائج 
وحركة  دمشق  بني  العالقة  صعيد  على 

محاس، واختصارها يف نقاط أبرزها:
ـ قدرة سوريا، جبيشها وشعبها وقيادتها، 
على الصمود أّواًل يف وجه الطوفان املتمّثل 
يف عدواٍن غري مسبوق يف العصر احلديث، 
وتشّعباته وضراوة  وتعقيداته  لناحية شكله 
أدواته وقدراته. ثم بدء سوريا وحلفائها يف 
وحزب  إيران  رأسهم  -وعلى  املقاومة  حمور 
على  االنتصارات  بتحقيق  روسيا،  ثم  اهلل- 
املشروع االستعماري اهلادف إىل تدمري البالد 
وتقسيمها وحتويلها إىل دولة فاشلة، تلك 
املنطقة  بتغيري وجه  بدأت  اليت  االنتصارات 
املشروع  متامًا ألهداف  املناقض  النحو  على 

املعادي.
ـ تدّخل املقاومة اإلسالمية يف لبنان بشخص 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
بكّل ما ميلكه هذا القائد املقاِوم واحلزب الذي 
يقوده من صدقّية ووزن أخالقّي وعسكرّي 
وسياسّي ومعنوّي لدى املقاومني والشرفاء 
جبدٍّ  والعمل  والعامل،  املنطقة  مستوى  على 
اليت  التصّدعات  لرأب كل  عالية  ومسؤولية 
أحدثها املشروع املعادي يف اجلبهة احلليفة، 
انطالقًا من مسؤوليٍة تقتضي رّص الصفوف 
صّفًا  للوقوف  املقاومني  كلمة  ومجع 
مجيعًا،  يستهدفهم  مشروع  وجه  يف  واحدًا 
أخطر  تكون  قد  حامسٍة  ملواجهٍة  واالستعداد 
من كل املواجهات السابقة على مستوى األمة 
والقضية الفلسطينية حتديدًا، ما يقتضي منع 
تشتيت جهود املقاومني وقدراتهم، ليتمّكنوا 
معًا من حتقيق نصٍر كبري واسرتاتيجّي ُيّقق 

تطّلعات األمة إىل التحرير والنهضة.
السيد  عنها  عرب  واآلمال  اجلهود  تلك  إن   
حسن نصر اهلل غري مّرة، والسيما يف حواره 
األربعني  الذكرى  يف  »امليادين«  قناة  مع 
لبنان،  يف  اإلسالمية  املقاومة  النطالقة 
بضرورة  الشخصّي  اهتمامه  عن  حني حتّدث 
وعن  ومحاس،  دمشق  بني  العالقة  تسوية 
إجيابّية النتائج اليت بلغتها جهوده على هذا 

الصعيد.
 وورد ذلك يف خطابه األخري ملناسبة ذكرى 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينّية 
وذلك بعد يوم واحد من بيان محاس األخري، 
فأشاد السيد نصر اهلل ببيان احلركة ووصفه 
اخليار  احرتامه هلذا  عن  وعرب  جّدًا،  باملتقّدم 
املهم، كما عرب عن مدى انفتاح سوريا على 
الفلسطيين  الشعب  مصلحة  فيه  ما  كّل 
والقضية املركزية اليت مل تتخّل عنها دمشق 
قّط، ومل تبخل ولن تبخل بأّي تضحيات يف 

سبيلها.
خاضها  اليت  القدس«  »سيف  معركة  جاءت 
يف  املقاِومة  وحركاته  الفلسطيين  الشعب 
اإلسرائيلية،  واالحتالل  اإلجرام  آلة  وجه 
كنقطة مفصلّية على هذا املسار، إذ خاضت 
مع  »محاس«  اإلسالمية  املقاومة  حركة 
الفلسطينية،  املقاومة  حركات  يف  إخوانها 
واحدة من أهّم وأخطر املعارك يف السنوات 
األخرية يف الداخل الفلسطييّن، وذلك لناحية 

جو غانم

املعادالت اجلديدة اليت أفرزتها تلك املعركة، 
واليت صاغها وصنعها ذاك اجلهد املشرتك 
واجلماعي الذي قام به معًا جّل أطراف حمور 
املقاومة، بدايًة بشعبنا الفلسطيين يف الداخل 
القدس  عن  فضاًل   48 يسمى  ما  )أراضي 
وغزة والضفة( مرورًا باجلبهات اليت اصطف 
فيها املقاومون من محاس واجلهاد اإلسالمي 
وعموم  فلسطني  لتحرير  الشعبية  واجلبهة 
واحد  نسق  يف  الفلسطينيني  املقاومني 
اهلائل  باجلهد  انتهاًء  االحتالل،  جيش  أمام 
الذي  بالتخطيط والتسليح واإلمداد  املتعّلق 
فلسطني،  خارج  املقاومة  حمور  قوى  بذلته 
والضاحية  وطهران  دمشق  طليعتها  ويف 
على  دمشق  ظهرت  حيث  لبريوت،  اجلنوبية 
اجلبهة بوضوح من خالل السالح الذي أمّدت 
متييز  دون  من  الفلسطينيني  املقاومني  به 
من  ذلك  يعنيه  ما  بكل  وآخر،  فصيل  بني 
وإخوانها  دمشق  بها  تكّفلت  مضنيٍة  جهود 
كّلف  ما  السالح،  هذا  إليصال  احملور  يف 
اعتداءات  بعد  التضحيات  من  كثريًا  سوريا 
إسرائيلية على املوانئ واألراضي السورية، 
موضوع  على  العدو  من  كردٍّ  حتديدًا  جاءت 
نقل السالح السورّي إىل الداخل الفلسطييّن، 
هذا السالح النوعّي الذي غرّي مسار املعركة، 
ومنع دبابات االحتالل من جمّرد التفكري يف 
الداخل  اجتاه  يف  واحدة  خطوة  ولو  التقّدم 

الغّزاوي.
لقد بّينت تلك املعركة مدى حاجة املقاومني 
بعضهم إىل بعض، ومدى قّوتهم وقدراتهم 
االحتالل، وقد  معًا يف وجه  حني يصطّفون 
أظهرت حتديدًا أّن سوريا هي »قلب فلسطني 
الذي ال ميكن إدارة الظهر له« على حّد تعبري 
األربعني  حوار  يف  اهلل  نصر  حسن  السيد 
حتريٍر  حرب  أّي  وأّن  »امليادين«،  مع  ربيعًا 
أْن تتقدم من  على طريق القدس، ال ميكن 
دون سوريا وجهودها وتضحياتها ومبادئها 
محاس  أّن  املعركة  تلك  وأظهرت  وأفعاهلا. 
وُمضحّية  ومؤّثرة  وفاعلة  أساسّية  قّوة  هي 
وأّن  الداخل،  يف  الفلسطينية  املقاومة  يف 
جتاوز هذا الواقع ال ميّت بصلة إىل أي جهود 
أو خطوات حقيقية أو رؤية صائبة على صعيد 

مشروع املقاومة والتحرير.
وقد عرب الرئيس السورّي بشار األسد لدى 
استقباله وفدًا من القيادات الفلسطينية بعد 
معركة »سيف القدس«، عن وقوف دمشق مع 
كل مقاوم فلسطيين )إىل أّي حزب أو حركة 
أمامهم  دائمًا  املشرعة  أبوابها  وعن  انتمى( 
سوريا  مواقف  مبدئّية  بذلك  ليؤّكد  مجيعًا، 
القضية  صعيد  على  التارخيية  وقراراتها 

الفلسطينية ومقاومة االحتالل واهليمنة.
أما قيادات حركة محاس فعربت بدورها عن 
تثمينها للدور السورّي يف تلك املعركة، ويف 
فلسطني،  طريق  على  النضال  معارك  كل 
إيضاحّي  كشرٍح  القدس«  »سيف  لتأتي 
عملّي ُيبنّي الطريق الصحيح الذي يّقق آمال 
ما  وهذا  الوطنية،  قواها  جتتمع  حني  األمة 
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سّرع اجلهود املبذولة على خّط التقارب بني 
دمشق ومحاس، والوصول إىل نتائج إجيابّية 
على هذا الصعيد، وعلى صعيد مصلحة األمة 

تاليًا وقضيتها الرئيسة العادلة.
ـ انفتاح دمشق على مجيع املبادرات واجلهود 
اليت تبتغي إصالح أمر األمة املقاِومة وبلوغ 
اخلالفات  على  والتعالي  العليا،  مصاحلها 
مهما كانت مؤملة وقاسية يف سبيل األهداف 
عرب  وقد  مجيعًا،  آمالنا  حُتّقق  اليت  العظيمة 
وعلى  السوريني،  املسؤولني  من  عدد 
رأسهم الرئيس األسد )خصوصًا يف اجتماعه 
بالقيادات الفلسطينية بعد »سيف القدس«( 
السيد نصراهلل  األمر، كما عرب عنه  عن هذا 
غري مرة، وآخرها يف خطابه األخري يف أربعني 
احلسني قبل أيام، حني قال يف تعليقه على 
ستبقى،  سوريا  »إّن  األخري:  محاس  بيان 
للشعب  احلقيقي  السند  وشعبًا،  قيادًة 
الفلسطييّن، وهي تتحّمل التضحيات مع أجل 

ذلك، كانت وما زالت وستبقى«. 
والسياسية  العسكرية  القيادة  انفتاح  ـ 
اجلديدة حلركة محاس بدورها على املبادرات 
املتعلقة بالعالقة بسوريا، ولعّل البيان األخري 
الفائت،  اخلميس  احلركة  أصدرته  الذي 
خيتصر موقفًا اسرتاتيجّيًا ورؤية واضحة لدى 
احلركة وقيادتها حول الدور السورّي املهم 
نهضة  ويف  املقاوم  العمل  يف  واحملورّي 
األمة كذلك، وقد لفت البيان إىل اخلالفات 
الفاعلة، وضرورة  األمة  اخلطرة بني عناصر 
العمل إلنهائها ملا يف ذلك من مصلحة لألمة 
وجاء  أيضًا.  وسوريا  ولفلسطني  مجعاء، 
تثمني احلركة للمواقف والدور السوري يف 
الرؤية  خيتصر  فصل  كخطاِب  البيان،  هذا 
كلها، ويدحض أي موقف خمالف هلذا املسار 

التارخيّي املهم.
يف النتيجة، ميكن نبش اخلالفات واخلوض يف 
والسوريني،  سوريا  على  املؤملة  تفاصيلها 
كذلك،  وقضّيته  الفلسطييّن  الشعب  وعلى 
بهدف منع أو تعطيل أّي مسار تصاحلّي بني 
قوى األمة اليت تواجه احملتل وأعوانه العرب 
واإلقليميني الذي رّصوا صفوفهم يف وجه 
األخرية،  السنوات  يف  الفلسطينية  القضية 
من  املستفيد  عن  أّواًل  البحث  جيب  لكْن 
)اليت  وتبعاته  وأسبابه  اخلالف  على  الرتكيز 
كانت كارثية ومؤملة جّدًا يف الواقع(، وعن 

املتضّرر من كّل هذا.
متابعة  السوريني  على  شديد،  وباختصار   
ومواقف  الرمسّي  دمشق  موقف  ومراقبة 
حلفائها البارزين يف حمور املقاومة من هذا 
املسار ونتائجه األخرية، لتكوين رؤية واعية 
أهّم  أحد  هو  الوعي  ألّن  الشأن،  هذا  يف 
األسلحة اليت حتتاج إليها األمة يف هذه املرحلة 
اخلطرة من تارخيها. واألمر نفسه ينطبق على 
مجهور محاس وكثري من العرب، مع تأكيد أّن 
العادلة  قضايانا  ومصلحة  املقاومة  مصلحة 
أْن  جيب  واملنطقة،  وسوريا  فلسطني  يف 

تأتي قبل وفوق كّل اعتبار وموقف.

سورية هي »قلب فلسطني الذي ال يمكن إدارة الظهر له« على حد تعبري السيد حسن نصر اهلل
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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
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شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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More than 10,000 stu-
dents in the East Hills 
electorate are benefit-
ting from an historic  
investment by the NSW 
Government of more 
than $220 million in 
school infrastructure  
works. 

Minister for Educa-
tion Sarah Mitchell and 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay  
were at Milperra Public 
School today to inspect 
progress on a new $3.5 
million state of-the art 
hall. 

Ms Mitchell said the 
NSW Government is 
continuing its invest-
ment in public educa-
tion  for growing com-
munities. 

“This Government has 
invested more in public 
education infrastruc-
ture than any  previous 
government and school 

RECORD-BREAKING INVESTMENT 
IN  EAST HILLS SCHOOLS 

communities such as 
Milperra Public School 
are  seeing the benefits 
first-hand,” Ms Mitchell 
said. 

“We have invested more 
than $44 million over 
the past three years 
in infrastructure  pro-
grams such as Cooler 
Classrooms, Metro Re-
newal, LED Lighting 
Upgrades, as  well as 
planned maintenance 
and minor capital works 
across schools in East 
Hills.” 

Ms Lindsay said the NSW 
Government school in-
frastructure investment 
has brought  more than 
900 jobs to the elector-
ate, boosting the local 
economy and bringing  
opportunities for local 
tradies through the Lo-
cal Trades Scheme. 

“I am excited to be vis-
iting schools today, to 

also discuss the com-
mitment announced  in 
the 2022/23 Budget 
to upgrade Sir Joseph 
Banks High School 
and Condell Park  High 
School,” Ms Lindsay 
said. 

“Investment in the East 
Hills electorate has been 
well received by current 
students and  will ben-
efit generations to come 
through access to mod-
ern learning facilities.” 

The NSW Government 
is investing $8.6 billion 
in school infrastructure 
over the next  four years, 
continuing its program 
to deliver 160 new and 
upgraded schools to 
support  communities 
across NSW. This builds 
on the more than $9.1 bil-
lion invested in  projects 
delivered since 2017, a 
program of $17.7 billion 
in public education  in-
frastructure.

East Hills Major Capital 
Works projects: 
1. Picnic Point High 
School – Upgrade 
2. Milperra Public School 
Hall – upgrade 
3. Sir Joseph Banks 
High School – Upgrade 
4. Condell Park High 
School – Upgrade 
MEDIA: Stephanie Le 
Bas | 9772 2774 

The search is on to find the 
most outstanding and influ-
ential women in NSW, with 
nominations now open  for 
the 2023 NSW Women of 
the Year Awards.  
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said the 
annual awards play an im-
portant role in recognis-
ing  inspirational women 
from diverse backgrounds 
across not only East Hills, 
but the state. 
“These awards are a won-
derful opportunity to hon-
our the women and girls 
who are making a real  dif-
ference to our community,” 
Ms Lindsay said. 
Minister for Women Bron-
nie Taylor said when we 
recognise the outstanding 
contributions women and 
girls  make to society, we 
empower and inspire them 
to continue creating posi-
tive and lasting changes. 
“We all have a responsibil-
ity to be loud and proud of 
women’s achievements and 
to celebrate their  determi-

NOMINATIONS OPEN FOR 2023 NSW 
WOMEN OF THE YEAR AWARDS

nation, bravery, skill and 
passion,” Mrs Taylor said. 
Nominations are open for 
the following six catego-
ries: 
• Woman of Excellence 
• Aboriginal Woman of the 
Year 
• Community Hero of the 
Year 
• Young Woman of the Year 
• Regional Woman of the 
Year 
• One to Watch 
The ‘One to Watch’ catego-
ry is in its third year. This 
award recognises girls aged 
seven to 17, who have  sup-
ported others through acts 
of courage, strength, deter-
mination and kindness.  
“The One to Watch award 
is our way of giving a huge 
shout out to rising young 
super stars who are  show-
ing strength and resilience,” 
Mrs Taylor said.  
Pharmacist and founder of 
PharmOnline, an online tele-
health service that connects 
people with  experienced 
pharmacists, Anna Barwick, 

was named 2022 NSW Pre-
mier’s Woman of the Year 
and  Minerals Council Re-
gional Woman of the Year. 
Ms Barwick applauded the 
hard work and continued 
dedication of her peers to 
improving the lives of their  
loved ones and communi-
ties. 
“All women contribute to 
their family, workplaces and 
communities in so many 
ways – this is the time to  
recognise them,” Ms Bar-
wick said.  
The winners will be an-
nounced at the NSW Women 
of the Year Awards ceremo-
ny on 9 March 2023 as part  
of NSW Women’s Week. 
To nominate an extraordi-
nary woman or girl in your 
community, visit: https://
www.nsw.gov.au/women 
nsw/awards-and-events/
n s w - w o m e n - o f - y e a r -
awards. Nominations close 
Friday, 30 September. 

MEDIA: Stephanie Le Bas | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP, with students at Sir Joseph Banks School

إعالناتكم يف اهلريالد 
طريقكم 
اىل النجاح
لالتصال:

0405555220
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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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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

اإلناء ينضح مبا فيه وفاقد 
الشيء ال يعطيه

من الناس؟
 وهل نريد ان نسمع صدى الصوت الذي ال 
معنى له من اإلنسان الفاسد والشامخ يف 
إحلاده الفارغ من كل شيء جّيد الذي يتقوى 
به لكي يؤمن اإلميان احلقيقي ويصبح قدوة 
حسنة بني الناس ومخرية صاحلة يساك بها 

الطريق الصحيح طريق احلق واحلياة ؟ 
او  العقيم  اجلامعي  التعليم  هذا  ضد  حنن 
ليس  الذي  الطبيعيات  علوم  يف  اإلحلادي 
له طعم ولون ومغزى ومعنى، والذي يأخذ 
والطريق  الظلمة  اىل  االسوأ  إىل  اإلنسان 
الرجاء  من  اخلالي  الفراغ  واىل  اجملهول 
والفرح العظيم ومن الوجود والكيان الدائم 
واألزلي من بعد املوت..  واملؤسف أيضًا 
واملكان  الزمان  يكون  متى  يعلم  مل  إلنه 
األبدي  مصريه  هو  وما  ورحيله،  لنهايته 
أن  عاجز  هو  والذي  الزوال  حنو  واملّسري 
طريق  أي  وطريقه  ومصريه  نفسه  يغرّي 
ان  وعاجز  األمل،  وخيبة  والنهاية  املوت 
خملوقا  إنسانا  يبقى  كي  شيء  أي  يصنع 

أبدًيا على هذه األرض.
ال  الفارغ  اإلنسان  أن  على  نعلم  هنا  من 
يساوي أي شيء من دون اميانه باهلل ويف 
جربوت اهلل وصفات اهلل املتعددة وتعاليمه 
يبين  عاقل  إنسان  لكل  احملقة  ووصاياه 
أساسه وحياته عليها، النها احلياة اليت ال 
تفنى وال تزول.. من هذا الرأي ومن هذا 
املنطلق أنين أوافق وأقتنع مئة باملئة بأن 
فاقد الشيء ال يعطيه، وان اإلناء ينضح مبا 
فيه، ألن العامل املتخلف عقليًا واخلالي من 
اإلميان ومن معرفة اهلل وتعاليمه يدفع مثن 
ويف  لديه  أمثن شيء  والغباء  املعرفة  قّلة 
كل الدنيا ، ابتداًء من دمه وحياته ومصريه 
ووطنه،   وأرضه  وماله  وعائلته  بيته  اىل 
لكي تصبح له احلياة ال قيمة هلا وال طعم 
وال أساس على اإلطالق وال يكون هلا اي 
فارق بينها وبني جحيم املوت وحبرية النار 
األبدي   مصريه  تكون  سوف  اليت  امللتهبة 

والعذاب الذي ليس له نهاية. 
كله  العامل  ربح  لو  اإلنسان  ينفع  فماذا 

وخسر نفسه..
 وكما قال لنا يضًا، سبحانه وتعاىل، لقد 

هلك شعيب لعدم املعرفة. 

يا للعجب على ان اإلناء 
وفاقد  فيه.  مبا  ينضح 

الشيء ال يعطيه..
كل  حيصل  الذي 
من  العديد  عند  سنة 
الرتاجع  هو  اجملتمعات 
االجتماعية   احلياة  يف 
بني  الكراهية  وتزايد 
الناس وتشتت العائالت 
بعضهم  عن  واالبتعاد 
أسباب  لعدة  البعض 
ورأس احلربة هو االبتعاد 
والتقوى  اإلميان  عن 
والتسامح  واحملبة 
البغض  الن  واإلنسانية، 
املدمن  والطمع  واحلسد 

محمد عامر األحمد   - سورية
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واملّدمر يف ما بينهم من املمكن ان جيعلهم 
أكثر عرضة للفشل العائلي واالجتماعي..

والراقي  احلضاري  النموذج  هو  هذ  فهل 
الذي نعطيه ألوالدنا وأحفادنا أو إنه غضب 
وكل  أنسان  وكل  عائلة  على كل  ينعكس 
اإلنساني،  والواجب  احلق  عن  بعيد  بيت 
والذي مل يرشد احدا ان يتعلم من األخطاء 
املاضية اليت كانت عثرة له يف كل شيء 
يزال  وما  اخلاطئة  تصرفاته  يف  واحلاضرة 

يتخبط بها من غري جدوى؟
السبب  هو  وما  األول  املسؤول  هو  فمن 

للتفكك العائلي والبييت والبيئي ؟  
هذه  وشأنها يف  طابعها  هلا  العلمنة  فهل 
األمور املعاكسة والغامضة لتدمري البشرية 
كثرة  او  الفقر  او  املزمن  التخلف  او 

األحزاب؟
لكن يف الواقع االليم الذي نراه يف اجلهل 
الشامل الذي هو العثرة لعدم االهتمام عند 
الكثري من البشر لكي يصلوا  اىل احلقيقة 
اجلارحة  يف وسيلة البحث والتدقيق والتعمق 
والتارخيية  والدينية  الكونية  الدراسات  يف 
للكشف عن احلقيقة اليت نصبو اليها مجيعًا، 
وتربية  العائلة  عن  املسؤولون  هم  فمن 

األوالد اواًل؟
اللذان  واألب  أالم  الوالدان  هم  بالطبع 
جيب عليهما ان يعّلما  أبناءهما وأحفادهما 
ويوجهانهم التوجيه احلقيقي والبّناء ثقافيًا 
معروف،  هو  كما  ألنه،  ودينيًا،  واخالقيًا 

العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر.
ولعل األسباب املشينة واخلجولة اليت تغدر 
باألهل واألبناء هي أنه عندما يصل الطالب 
اىل أعلى مستوى من العلوم اجلامعية نراهم 
والتدين  اإلميان  عن  الناس  أبعد  يصبحون 
العلوم  هذه  توصلوا يف  ألنهم  احلقيقي،  
الفاشلة اىل نكران وجود اهلل، ويف الوقت 
وعلى  اإلحلاد  على  الطالب  يعّلمون  ذاته 
القرود  فصيلة  من  أصله  اإلنسان  ان 
ان  على  يعّلمونهم  وأيضًا   والسعادين، 
وخلقت  بذاتها  ذاتها  خلقت  طبيعة  الدنيا 

اإلنسان ومجيع املخلوقات من دون اهلل..
هل جيب علينا ان نتعلم هذه العلوم ونسمع 
مجيع هذه احملاضرات من دون مراجع موّثقة 
ومن غري ادّلة دامغة وثابتة إلقناع اي احد 

الّنسخة املعدلة للبحر
متيل  ال  امرأة   إصدار 

أصابعها إىل احلكمة ..
تنخل  قصائد   هلا  لكّن 

الّسماء
لتكمل الّنوارس موسيقاها

لزوجتها   األمساك  وتتبادل 
..

البحرّي  املقعد  وليبدأ 
أرجوحته الشاهقة ..

الّنسخة املنّقحة من الشاطئ 
..

قدمني  توقيع  حتمل  أيضًا 
طائشتني المرأة تتدىّل من 

رحيها
لكّنها تعرف كيف تدافع عن 
شارات  تركل  حني  الّطريق 
العّشاق  ليشعل  األرصفة 
سجائرهم دون أن خترمشهم 

الوجوه الدبقة !
نسخته  ترك  الشفق  وحده 

األخرية
على ختوم املطر ..

حّرية  لغيومها  وترك 
الّشمس

وذاكرة األرض
وحلم   .. من حلن  رغيفًا  و 

..
القديم  البحر  رأى قرب  فمن 

واقفًا
دوار  عن  أفصح  فقد 

احلياة..

ميالد
أشباٌح ُمْغَلَقُة األْعنِيِ

الّشارِع  منعطِف  يف  كانْت 
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

أمجَل  تغّطي  أشواكًا  َتصرُي 
الزهوْر

*****
مبتحِف  جوليت  سُأنهي  قلُت 

املرايا
يف باِبِه مَلْ أجْد األشباْح

َتْرُصُدني
لكّنين حني دخلُت راعين

أْن أجَد األشباَح ذاتها
عابسًة ترمُقين

يف كلِّ مرآٍة ِمَن املرايا

أشباٌح تسابُق ِظلّي

خالد الحّلي
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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   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 
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تــتمات

ميقاتي أمام اجلمعية العامة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدولة  وبنية  اللبناني  الشعب  على  اخلطرية  تداعياتها  ومعاجلة 
الذي  لبنان  اصدقاء  مؤمتر  عقد  اعادة  اىل  وهيكليتها.ونتطلع 
إن  واشقائه.  لبنان  اصدقاء  مع  بالتعاون  فرنسا  احتضنته  طاملا 
النظام  وقادرة، حتمي  قوية  لبنانية سيدة ومستقلة،  دولة  وجود 
بالتسامح  وتؤمن  واخلاصة،  العامة  واحلريات  الربملاني  الدميقراطي 
والتآخي والتالقي، وتعتمد سياسة »النأي بالنفس« واالبتعاد عن 
»سياسة احملاور«، هو حاجة ماسة لألمن والسلم والسالم واالستقرار 
إن وجود حكومة مركزية قوية تسهر  واالزدهار يف املنطقة. كما 
على سيادة القانون وحسن تطبيقه، إضافة إىل توفري بيئة حاضنة 
وحمّفزة ملزاولة األعمال والقطاعات املنِتجة واخلدمات، على تنّوعها 
واختالفها، وفق معايري السوق واالقتصاد احلر، ومتطلبات العصر، 
للمنطقة  ماسة  حاجة  أيضًا  هو  واالتصاالت«،  املعلومات  و«ثورة 
بأسرها، وأفضل الُسُبل لنا مجيعًا ملواجهة حتديات الفقر والبطالة 

والتطرف واإلرهاب، وجتنب الوقوع يف اجملهول.
وتابع يقول: يقوم لبنان منذ اكثر من عشر سنوات بدور طليعي 
يف حتقيق الصاحل العام العاملي من خالل استضافته لعدد هائل 
منذ  حرصنا  لقد  بدقة.  احصاؤه  يصعب  السوريني  النازحني  من 
اميانا  املفتوحة  احلدود  سياسة  اعتماد  على  السورية  االزمة  مطلع 
منا باالعتبارات االنسانية، أما اليوم فقد باتت ازمة النزوح اكرب من 
طاقة لبنان على التحمل. يهمنا كذلك تأكيد أن الدستور اللبناني 
وتوافق مجيع اللبنانيني مينعان اي دمج او توطني على أراضيه وأن 
احلل املستدام الواقعي الوحيد هو يف حتقيق العودة اآلمنة والكرمية 
اىل سوريا يف سياق خارطة طريق ينبغي ان يبدأ العمل عليها باسرع 
نوعية  اضافية  مساعدات  وتوفري  األطراف،  كافة  وبتعاون  وقت 
للدولة اللبنانية وخمتلف اداراتها وبناها التحتية اليت تنوء حتت عبء 

تدفق كبري للنازحني منذ اكثر من عشر سنوات.
اليت  االم  القضية  الفلسطينية  القضية  تبقى  قائال:  واستطرد   
ان  االوسط.  الشرق  منطقة  يف  واالستقرار  السلم  حتقيق  تعيق 
الظلم الواقع حبق الشعب الفلسطيين آن أوان رفعه وحتقيق الدولة 
الفلسطينية السيدة واملستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ 
كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن مبا يف ذلك قرارعودة 

الالجئني اىل ديارهم.
أيضًا  لي  امسحوا  الفلسطينيني  الالجئني  عن  الكالم  سياق  ويف 
بالتشديد على حمورية الدور الذي تقوم به االونروا يف خدمة أهداف 
من  قسم  رفع  مساهمتها يف  خالل  من  ومقاصدها  املتحدة  األمم 
الغنب الالحق بالالجئني الفلسطينيني واملساعدة يف حتقيق قدر من 

التنمية واالستقرار االقليميني.
ويف هذا السياق نعرب عن بالغ قلقنا من احلالة املالية احلرجة للوكالة 
وللعجز املرتاكم يف موازنتها، مما يعّرض تقديم خدماتها للخطر. كما 
جندد ترحيب لبنان ودعمه لكافة اجلهود الدولية املبذولة لسد العجز 

حيث يبقى التحدي األكرب اخلروج حبل مستدام للفجوة التمويلية.
 وقال: ن لبنان صاحب ثقافة ضاربة يف التاريخ وصاحب رسالة 
سالم وتسامح وحوار. ويف حني مير بلدي بفرتة عصيبة راهنة، فان 
الصعوبات لن تثين اللبنانيني عن املضي قدما يف اعادة ترسيخ 
ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طاملا لعبه لبنان عامليا. نريد 
لبنان ساحة تالق وليس ساحة فرقة - نريده مساحة للحوار وليس 
االديان  قيم  الذي جيمع  الروحي  امينا ملخزونه  نريده   - التنافس 
بوحدة  أنه  ويقيين  العامل،  هذا  والعدل يف  احلق  وقيم  السماوية 

شعبه ومساعدة اشقائه واصدقائه نستطيع حتقيق ما نصبو اليه.
يف اخلتام، اكرر شكري ملنظمة االمم املتحدة على تعاونها الدائم 
للبنان  الدول االعضاء احملبة  لبنان وشراكتها املستمرة ولكل  مع 
والداعمة له، واكرر مطالبيت للجميع بتحييد لبنان عن كافة صراعات 
املنطقة والعامل. كلما كربت التحديات ازدادت رغبتنا بالعمل سويا 
خلري شعوبنا مجيعا ومصلحتها. لقد أثبتت األزمات األخرية املتالحقة 
اهمية التعاون الدولي يف معاجلة االزمات اليت باتت مبجملها عابرة 

للحدود. 
بالعمل  أختم، من حيث بدأت األمم املتحدة رسالتها، اي  من هنا 
اجلماعي املتكامل واملتضامن ملصلحة اإلنسان ورفاهيته ومن خالل 
العدل واألمن والسالم والتنمية املستدامة. مع أملنا ورجائنا لعامٍل 

أفضل ال سيما يف منطقة الشرق األوسط.
للكلمة  الكاملة  )التفاصيل  بالتوفيق«.  التمنيات  أطيب  منا  ولكم 

على الصفحة 3(
كنعان

من جهة ثانية، عقدت جلنة املال واملوازنة برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان اجتماعا مع سفراء االحتاد االوروبي يف لبنان برئاسة السفري 
مع  التعاون  وسبل  الراهن  للواقع  عرض  مت  حيث  طراف،  رالف 

لبنان.
ومتثل الوفد باالضافة اىل طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا 
وفنلندا  وفرنسا  واسبانيا  واملانيا  واليونان  والدامنارك  وقربص 
واجملر وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا.

النيابي  اجمللس  دور  على  االوروبي  االحتاد  سفراء  تشديد  ومت 
االصالحي والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي 

على دعم لبنان من ضمن امكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.
لكل  تطرق  »وقد  بالغين  االجتماع  كنعان  وصف  اللقاء  وعقب 
السوريني  النازحني  ملف  و  املطلوبة  التشريعات  ابرزها  املواضيع 
واملطلوب  واحلقيقية  العملية  للعوائق  باملباشر  تطرقنا  مرة  والول 
تعاون بناء ان كانت هناك فعال ارادة بانقاذ لبنان واجناز خطة تعاف 

تكون الرافعة والرؤية  لكل القرارات والتشريعات املتصلة«. 

وسأل: كلفة النزوح السوري بني 20 و30 مليار دوالر فما هو احلل 
هلا؟«، مؤكدا ان »هذه مسؤولية اجملتمع الدولي باعادتهم لبالدههم 

وان تنفق عليهم املساعدات واالموال املرتبطة يف بالدهم«.  
ولفت كنعان اىل انه »منذ الـ 2010 تدقق جلنة املال باملوازنات 
وتصدر توصيات اصالحية مل تؤخذ بعني االعتبار من قبل السلطة 
قطوعات  ال  ان  والحظت  املالية  باحلسابات  دققت  كما  التنفيذية 
حسابات مدققة يف لبنان منذ 1993 من قبل ديوان احملاسبة وعملت 
دوالر  مليار   27 عن  يتحدث  املالية  وزارة  من  تقرير  اصدار  على 
اجملهولة املصري ال يزال قابعا يف ديوان احملاسبة، سائال »اين هو 

اجملتمع الدولي من  كل ذلك؟«. 
السلطة  يف  يكمن  بل  التشريع  يف  ليس  »الغموض  ان  واعترب 
الدولي« سائال:  النقد  مع صندوق  تفاوضها  ومضمون  التنفيذية 
أين هي اخلطة املتكاملة وكيف ستوزع اخلسائر وما هو مصري اموال 
املودعني واين مشروع اعادة هيكلة املصارف والدين العام ؟ كلها 
لتشكل  املوعودة  باخلطة  ترد  ان  جيب  واساسية  جوهرية  عناصر 

السقف املطلوب لعمل منسجم ومتكامل«.
يف  احلكومة  »ارباك  ان  على  كنعان  شدد  املوازنة،  ملف  وعن 
موضوع حسم سعر الصرف وتوحيده مجركيا وضرائبيا اخر اقرارها 
باالضافة اىل الثغرات الكبرية املوجودة فيها. فكيف نقبل مثال ان 
الوقت نفسه ندفع  تكون ضريبة املوازنة على سعر صريفة ويف 
لسعر  توحيد  هذا  وهل  لرية   1500 سعر  على  للمواطن  الرواتب 
الصرف؟. لذلك طلبنا ان يكون هناك حوار بناء وصريح مع اجملتمع 
الدولي للتوصل مع صندوق النقد اىل حل يأخذ بعني االعتبار وضع 

اللبنانيني وامكانيات لبنان الستعادة الثقة حمليا ودوليا«.
وكان حوار حول التشريعات والقوانني املطلوبة واليت اوضح كنعان 
انها اقر الكثري منها يف جلنة املال واجمللس النيابي واستعرضنا 
البعض منها كان قد  القوانني اليت مل تصدر بعد علما ان  مسار 
لكيفية  تطرقنا  كما  بصيغة خمتلفة  الينا  واعيد  مرة  من  أكثر  اقر 

املعاجلة«.
إعالم إسرائيلي: نفاوض...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
سيكون هناك توقيع مبصادقة من الكابينت«.

جعل  يف  ينجح  أّنه  ُيظهر  أن  يريد  اهلل  »نصر  أّن  دانون  وأكد 
إسرائيل ترتاجع، فهو يفعل ذلك مع يائري البيد، الذي هو قليل 
اخلربة وضعيف«، مشريًا إىل أّن »هذا االتفاق جيب إدارته حبكومة 

جديدة«.
ثم  وافقنا،  إسرائيل وحنن  مع  »لبنان وضع خط حدود  أن  وتابع 
اكتشفوا )اللبنانيون( حقل قانا، وهو حقل هائل، فقالوا عذرًا حنن 
الثاني،  اخلط  عن  لنتحدث  قلنا  ثاٍن،  خّط  إىل  احلدود  خط  نغرّي 
وحني أجرينا مفاوضات بشأن اخلط الثاني، عرضوا خطًا ثالثًا جنوبي 
)املنطقة املتفاوض عليها(. واليوم، يقولون لنا إذا مل توافقوا على 
اخلط الثالث فسوف حنرق النادي. ال جتري مفاوضات وهناك من 

يهددك. هذا ابتزاز عرب تهديد إسرائيل«.
إىل  ُتنصت  »إسرائيل  أّن  ذكرت  إسرائيلية  إعالم  وكانت وسائل 
تهديدات األمني العام حلزب اهلل، السيد حسن نصر اهلل، وترتدع 

عن استخراج الغاز بذرائع تقنية«.
وقال معلق الشؤون العربية يف »القناة الـ13«، تسفي حيزكيلي: 
»هكذا أنا أقرأ هذا اإلعالن لرئيس احلكومة البيد: عدم االستخراج 
ليس تقنيًا حبسب رأيي، وتهديد نصر اهلل يؤثر يف إسرائيل، وهي 

تؤجل ذلك بذرائع تقنية«.
بدوره، اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، بنيامني نتنياهو، 
يف وقٍت سابق، رئيس الوزراء احلالي، يائيري البيد، بـ »اخلضوع 

حلزب اهلل واإلذعان له«. 
اهلل،  نصر  السيد  تهديدات  من  بالذعر  ُأصيب  »البيد  أن  وأضاف 
دون  من  لبنان،  يعطي  أن  يريد  هو  واآلن،  كاريش.  يشّغل  ومل 
أي إشراف أو رقابة من جانبنا، حقل غاز بقيمة مليارات الدوالرات، 
ختدم حزب اهلل يف امتالك آالف الصواريخ والقذائف الصاروخية، 

ه حنو مدن إسرائيل«.  اليت سُتوجَّ
وقٍت  أّكد، يف  عون،  ميشال  العماد  اللبناني،  الرئيس  أّن  ُيذَكر 
سابق من يوم يوم أمس األول، أّن األمور يف ملف ترسيم احلدود 
البحرية اجلنوبية أصبحت يف »خواتيمها السعيدة«، ولبنان سيحصل 

على ما يستحق من ثروات.
يأتي ذلك بعد أن زار الوسيط األمريكي يف ملف ترسيم احلدود 
اجلاري،  أيلول   9 لبنان، يف  آموس هوكستني،  اجلنوبية،  البحرية 

وقّدم اقرتاحات جديدة إىل لبنان يف ملف الرتسيم.

رئيسي: جيب إغالق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عن  العقوبات  برفع  تتمثل  النووية   املفاوضات  يف  املطروحة 
إيران«.

ولفت رئيسي إىل أّن »ملف التحقيق املفتوح ضد إيران يف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية هو أحد امللفات اليت جيب حّلها للمضي يف 
االتفاق النووي«، مشددًا على »ضرورة إغالق ملف حتقيقات الوكالة 

الدولية للوصول إىل اتفاق«.
وتابع رئيسي: »نؤكد ضرورة احلصول على ضمانات من واشنطن 

لتاليف أي تنصل أمريكي من االتفاق النووي كما خربنا سابقًا«.
وأوضح رئيسي أّن »الشركات ختشى الدخول يف مشاريع اقتصادية 
مع إيران من دون ضمانات بشأن دميومة االتفاق النووي«، مضيفًا 

»لن نربط اقتصاد اجلمهورية اإلسالمية باالتفاق النووي«.
كما قال رئيسي إّن »اإلدارة األمريكية احلالية تّدعي أنها لن تكون 

أّن  مؤكدًا  بذلك«،  يشي  ال  اللحظة  حتى  نراه  ما  لكن  كسابقتها 
االتفاق  إىل  العودة  أرادت  فإذا  واشنطن  ملعب  اآلن يف  »الكرة 

النووي عليها أن تثبت ذلك«.
منظمة شنغهاي فرصة

فرصة  »تشكل  أّنها  إىل  رئيسي  أشار  منظمة شنغهاي   عن   أما 
للجمهورية اإلسالمية والعكس صحيح«.

ووقعت إيران، يف 15 أيلول، ُمذّكرة بشأن انضمامها إىل منظمة 
شنغهاي للتعاون. 

واجلدير ذكره أّن الدول األعضاء الـ8 يف منظمة شنغهاي للتعاون 
أّكدوا يف البيان اخلتامي أّن »من املهم تنفيَذ خطة العمل اخلاصة 

بربنامج إيران النووي«.
إيران متد يد العون لكل الدول اليت تتعاون معها

ويف سياق حديثه، قال رئيسي إّن »سياسة اجلمهورية اإلسالمية 
يف إيران هي سياسة ال للشرق وال للغرب«.

ولفت رئيسي إىل أن »إيران متد يد العون لكل الدول اليت تتعاون 
ُيينّب  وعملها  اجلوار  لدول  تعبريه  حد  على  طبعًا  واألولوية  معها، 

ذلك«.
القضية  إىل  الصحايف  مؤمتره  يف  اإليراني  الرئيس  وتطرق 
الفلسطينية، قائاًل إّن »الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون جيب أن 

ينتهي واالتفاقات اليت دفعت بها أمريكا مل تثمر«.
وأضاف رئيسي أّن »أي حل يتجاهل حقوق الفلسطينيني ليس حاًل 

عاداًل«.

الفروف: الغرب طرف...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال الفروف، أمام جلسة جملس األمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن 
األسلحة  اليت تضخ  الدول،  تلك  املثري للسخرية هو موقف  »األمر 
قواتها  أفراد  بتدريب  وتقوم  أوكرانيا،  يف  العسكرية  واملعدات 
املسلحة. اهلدف واضح، وهي ال خُتفيه، بل تعلنه، وهو إطالة أمد 
تفتيت  أجل  من  والدمار،  اخلسائر  رغم  على  اإلمكان،  قدر  القتال 

روسيا وإضعافها«.
ُتظهر  اليت  احلقائق،  من  كبريًا  عددًا  قّدمنا  »أننا  الفروف  وأضاف 
كيف كانت أوكرانيا تستعّد ألداء الدور املناهض لروسيا، وتشكيل 
نقطة االنطالق خللق التهديدات وتنفيذها ضد األمن الروسي. وأوكد 

لكم أننا لن نسمح بهذا«.
»مجيع  أن  الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  وأوضح 
املسؤولني يف أوكرانيا عن قصف السكان املدنيني سيحاَسبون، 

بغض النظر عن جنسياتهم«.
مواطنني  جنائية ضد  جاٍر يف قضايا  »التحقيق  إن  الفروف  وقال 
بريطانيني وكنديني وأمريكيني وهولنديني بشأن كونهم مرتزقة، 
وقيامهم مبمارسات إجرامية يف أوكرانيا«، لكنه أعرب عن عدم الثقة 

باحملكمة اجلنائية الدولية.
اجلنائية  )احملكمة  اهليئة  بهذه  ثقة  لدينا  »ليس  الفروف:  وقال 
الدولية(. لقد انتظرنا مثانية أعوام لبدء مالحقة أولئك الذين أفلتوا 
من العقاب يف أوكرانيا. ومل نعد نعتمد على عدالة هذه اهليئة، وال 
على عدالة عدد من املؤسسات الدولية األخرى. لقد انتهى وقت 

االنتظار«.
دونباس  يف  »االستفتاءات  إّن  الفروف  قال  كلمته،  سياق  ويف 
وزاباورجيا وخريسون هي استجابة لنداء الرئيس األوكراني فالدميري 

زيلينسكي للروس من أجل مغادرة أوكرانيا«.

روسيا تهدد بالدفاع...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

النووية االسرتاتيجية، ميكن أن ُتستخدم للدفاع عن  ذلك األسلحة 
األراضي اليت تنضم لروسيا من أوكرانيا.

وذكر ميدفيديف، نائب رئيس جملس األمن الروسي، أن االستفتاءات 
يف  االنفصالية  وتلك  روسيا  عينتها  اليت  السلطات  تنظمها  اليت 
مساحات شاسعة من األراضي األوكرانية، اليت تسيطر عليها روسيا 

سُتجرى وأنه »ال عودة إىل الوراء«.
ولوهانسك يف  دونيتسك  روسيا ضم مجهورييت  »ستقبل  وتابع: 

دونباس وأراض أخرى«.
وأوضح أن القوات املسلحة الروسية ستعزز محاية مجيع األراضي 
بشكل كبري، مضيفًا: »أعلنت روسيا أنها ميكن أن تستخدم لتحقيق 
هذه احلماية قدرات التعبئة وأي أسلحة روسية أيضًا، مبا يف ذلك 
األسلحة النووية االسرتاتيجية واألسلحة القائمة على أساس املبادئ 

الفيزيائية اجلديدة«.
من  اليت  االستفتاءات،  تسفر  أن  واسع  نطاق  على  املتوقع  ومن 
املقرر إجراؤها اعتبارًا من يوم اجلمعة )أمس( يف األجزاء اليت تسيطر 
وزابورجييا  وخريسون  ولوهانسك  دونيتسك  بأقاليم  روسيا  عليها 
بأغلبية  تؤيد  نتائج  عن  أوكرانيا،  يف  ميكواليف  إقليم  من  وجزء 

ساحقة االنضمام إىل روسيا.
الغربيون االستفتاءات، اليت  من جهتها، وصفت كييف وحلفاؤها 

ُأعلن عن تنظيمها قبل أيام قليلة، بأنها صورية.
وإذا مت ضم هذه األراضي رمسيًا إىل روسيا االحتادية فستكون تلك 
املناطق مستحقة للحماية باألسلحة النووية الروسية، مبوجب عقيدة 
موسكو النووية. ويأتي هذا بينما تشتد اهلجمات األوكرانية املضادة 

يف األسابيع األخرية.
وال تسيطر موسكو بشكل كامل على أي من املناطق األربع، اليت من 
املتوقع أن حتاول ضمها، وإمنا يسيطر اجليش الروسي على حوالي 

60% فقط من منطقة دونيتسك و66% من منطقة زابورجييا.
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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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سـيارات

كشفت جينيسيس عن التصميم 
جينيسيس  لسيارة  الداخلي 
يف  كوبيه  سبيديوم  إكس 
 Pebble Beach Concours« معرض
 21 يوم  وذلك   ،»d’Elegance
مواصلة  لتؤكد  أغسطس، 
املفهوم  تطوير  يف  مسريتها 
تورر«  »جراند  لفئة  التصميمي 
والرحابة  القوة  بني  جتمع  اليت 

الداخلية.
 Pebble Beach Concours« ويعد 
خاصًا  رائدًا  حدثًا   ،»d’Elegance
شهر  يف  يقام  بالسيارات، 
أغسطس من كل عام على ملعب 
بيتش« يف شبه  »بيبل  الغولف 
كاليفورنيا،  مونتريي يف  جزيرة 
األكثر  احلدث  هذا  يعترب  كما 

 جينيسيس تكشف رمسياً عن طراز إكس سبيديوم كوبيه
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والفن بأسلوب عصري، حيث مت جتهيز النظام الصوتي بالتعاون مع 
خبري الصوت Guk-il Yu، رئيس Metal Sound Design ، وهي شركة 
متخصصة يف مكربات الصوت عالية األداء، كما مت توزيع مكربات 
الصوت بشكل مدروس واسرتاتيجي ليملء املقصورة بصوت غين 

وغاية يف الوضوح والنقاء.
مت تركيز مكربات الصوت العادية ومتوسطة املدى ومضخم الصوت، 
مت  كما  صوت.  جتربة  أفضل  لتوفري  بعناية،  خمتارة  أماكن  ضمن 
أصواتًا  مينح  الذي  األلومنيوم،  معدن  من  الصوت  مكربات  تصنيع 
بهدف  رائدة  تكنولوجية  أساليب  اتباع  خالل  من  وعالية،  واضحة 

حتسني األداء الصوتي بشكل ال ميكن توقعه.
السائق  أمام  الواقعة  املنطقة  الداخلية يف  القيادة  مقصورة  تضم 
شاشة ضخمة من نوع OLED منحنية الشكل، وتضم جمموعة متكاملة 
من اإلرشادات والتوجيهات اخلاصة بالقيادة، سهلة االستخدام وتوفر 
راحة مطلقة للتحكم مبختلف الوسائط. كما تتميز الشاشة مبؤشر يدل 
مع   ،»newtro« بأسلوب  مصمم  للسرعة  وعداد  احملرك  حالة  على 

.ICE املوجودة يف مناذج RPM معايري
تتميز الشاشة الواقعة على اجلانب األمين من مقعد السائق بتقنيتها 
املدجمة مع تصميم حمّسن لواجهة املستخدم. كما تتضمن الشاشة 
يف  والتحكم  املتعددة  الوسائط  وظائف  إىل  باإلضافة  البدء  زر 

السيارة.

خربة وحرفية يف التصنيع تكمن باالعتماد على أدق التفاصيل
بوجود  كوبيه  إكس سبيديوم  جينيسيس  الشحن يف  منطقة  تتميز 
التفاصيل  X ذات مساحة عالية للتخزين والتحميل، وهذه  أشرطة 
مستوحاة من طراز G-Matrix، ما يؤكد ديناميكية جتربة الكوبيه. مت 

اشتقاق ميزة التصميم هذه من مفهوم جينيسيس منت.
رفاهيتها  تربز  اليت  بالتفاصيل  غنيًا  طرازًا  جينيسيس  صممت 
وفخامتها، بدءًا من اجللد الطبيعي املبطن الذي يغطي املقاعد وحواف 
األبواب، واملصنوع من مادة ذات جودة عالية، ما يعطي انطباعًا عن 
سيارة رياضية كالسيكية، وانتهاًء بعجلة القيادة اليت ُكسيت باجللد 
امُلستخرج من مواد مقاعد السيارات املعاد تدويرها وُنسجت بطريقة 

دقيقة ومبتكرة.
مت االعتماد على نوعني من اجللد، الداخلي واملكون من جلد نباتي 
مدبوغ وجلد حمبب مبتكر جديد مسامي. تتم معاجلة اجللود املدبوغة 
بالنباتات مبواد مشتقة منها كاحلمضيات وامليموزا، وتتم معاجلتها 
اجلزء  املستخدم يف  املسامي  احملبب  اجللد  يتطلب  الكروم.  بدون 
املواد  من  أقل  ومستويات  أقل  مياهًا  املقصورة  من  العلوي 
عملية  يف  املستخدمة  اخليوط  أن  عن  فضاًل  للتصنيع،  الكيميائية 
التشطيب مصنوعة من البالستيك املعاد تدويره، ما يزيد من متانة 

اجللد املصنع ويغدو أكثر مقاومة للمياه. 

 دفع ُمشارك يف مزاد أقيم يف بريطانيا السبت 737 
ألف جنيه إسرتليين )869 ألف دوالر( لشراء سيارة 
شخصية كانت ألمرية ويلز الراحلة الليدي ديانا، قبل 

الذكرى اخلامسة والعشرين لرحيلها.
فبعد منافسة حادة بني مزايدين من دبي والواليات 
املتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز »فورد 
إكورت آر إس توربو« من إنتاج عام 1985 يف بريطانيا 
نظرًا إىل أن الفائز بها الذي مل ُيكشف بعد عن هويته 

من سكان منطقة مانشسرت.
وُطرحت السيارة يف املزاد بسعر أولي هو مئة ألف 
جنيه، إال أنها بيعت يف نهاية املطاف لقاء 650 ألف 
جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة املضافة.

وكانت السيارة أبرز املعروضات يف مزاد نظمته دار 
»سيلفرستون« للمزادات ، على حلبة سيلفرستون، 

على بعد 120 كيلومرتًأ مشال غرب لندن.
وُتعترب سيارة »فورد« هذه اليت تبلغ قدرة حمركها 
سيارات  من  منوذجية  رياضية  نسخة  حصانًا   130
املقّواة  الشعبية  آي«  تي  جي  غولف  »فولكسفاغن 
اليت كانت مرغوبة جدًا يف مثانينات القرن العشرين.

أقّل  نسخ  على  املبّوبة  اإلعالنات  يف  العثور  وميكن 
شهرة من هذا النموذج يأسعار تقرب من عشرة آالف 

جنيه.
وأوضحت دار »سيلفرستون« أن األمرية ديانا كانت 
تقود هذه السيارة بنفسها للتجول يف لندن، ولو أن 

عنصر أمن كان يرافقها.
1985 إىل عام  السيارة من عام  األمرية  واستخدمت 
1988، وهي اليوم يف حالة ممتازة وال تتجاوز املسافة 

سيارة »فورد« كانت لألمرية ديانا بيعت يف مزاد لقاء 737 ألف جنيه

شهرة من نوعه، وهو ختام لفعاليات »أسبوع مونتريي للسيارات«.
طرحت  الكهربائي،  التنقل  يف  جديدة  حقبة  حنو  نهجها  إطار  ويف 
جينيسيس طراز إكس سبيديوم كوبيه، ومت تصميم السيارة إلظهار 
العالمة  من  املستقبلية  الكهربائية  السيارات  يف  التصميم  لغة 

التجارية الكورية، لتقديم جتربة قيادة استثنائية.
سبيديوم  إكس  لسيارة  التجرييب  العرض  جينيسيس  استعرضت 
أبريل يف صالة »هاوس نيويورك«، حيث مت  كوبيه أول مرة يف 
عرض التصميم اخلارجي، وقد مت تطوير تصميم الداخلي خالل األشهر 

اخلمسة املاضية من قبل جمموعة جينيسيس للتصميم.

التصميم الخارجي يجسد هوية التصميم الخالدة لسيارة جينيسيس
يف  املتأصلة  التصميم  هوية  للطراز  اخلارجي  التصميم  ميثل 
جينيسيس، وما مييز سيارة إكس سبيديوم كوبيه تصميمها اخلارجي 
عرض  كامل  على  متتد  اليت  املصابيح  مع  جاذبية  واألكثر  املتطور 

.»Crest Grille« السيارة، لتربز مجال الشبكة األمامية
النظر  عند  الرملية  الساعة  يشبه  شكاًل  السيارة  جسم  هيكل  يأخذ 
القوي  احلضور  وميثل  العجالت  أقواس  يربز  ما  األعلى.  من  إليه 
شخصية  ُيربز  الذي  الرئيسي  اخلط  وميتد  للعالمة.  املميز  واألداء 
الطراز، واملسّمى باخلط املكافئ، منحنيًا على طول اجلانبني. حيافظ 
بفضل  جينيسيس،  لسيارات  املميز  الطابع  على  اجلانيب  التصميم 
وباقي  اجلوانب  طول  على  متتد  اليت  املقوسة  التصميمية  اخلطوط 
أي سيارة  مثل  واألناقة  بالديناميكية  انطباعًا  لتخلق  السيارة  أحناء 

كالسيكية فريدة.
وعملت جينيسيس على تعزيز اإلحساس الرياضي للسيارة اجلديدة 
متكاملة  بصور  لتظهر   anti-wedge فريد  منحين  تصميم  خالل  من 
ومتجانسة، ومبظهر انسيابي ينضح بأناقة بسيطة. كما يتحد الذيل 
اخللفي للسيارة مع مصابيح الفرامل على شكل حرف V داخل جمسم 
هندسية  لوحة  وكأنها  للنظر  والفتًا  واضحًا  تباينًا  لتخلق  دائري 

مرسومة بدقة متناهية.
مت تسمية سيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه نسبة إىل اسم 
احللبة الشهرية إجني سبيديوم يف كوريا، ما جيسد شغف مصممي 
الزمردي  األخضر  اللون  اختيار  مت  السيارات.  برياضة  جينيسيس 
مسار  من  واملستوحى  املعروضة،  للسيارة   »Inje Green« املعدني 
باملسار،  احمليطة  اجلبلية  الطبيعية  واملناظر  كوريا،  يف  السباقات 
مكماًل صورة السيارة الكالسيكية اليت جتسد الديناميكية والسرعة 

واألناقة.

تصميم يوفر الراحة للسائق ومفهوم االستخدام السهل للواجهة األمامية
يرسخ التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه 
الفضاء  »مجال  باسم  املعروف  الكالسيكي  الكوري  اجلمال  مفهوم 
يتماشى  الكورية.  العمرانية  اهلندسة  من  واملستوحى  األبيض«، 
بشكل وثيق مع مبدأ التصميم االختزالي، الذي يتم التعبري عنه من 

خالل أسلوب بسيط ونقية تتخلله عناصر تصميم قوية.
كافة  يليب  والذي  املتماثل  غري  التصميم  خباصية  الطراز  يتميز 
احتياجات السائق ليمنح جتربة قيادة ال مثيل هلا، حيث حتيط مجيع 

أنظمة التحكم وشاشات العرض بالسائق.
قمرة  حول  العائم  الوسطي  والكونسول  العدادات  لوحة  تلتف  كما 
القيادة للسائق، ما يعطي جتربة قيادة مميزة مستوحى من العصر 

اجلديد للسيارات الكهربائية.
تقدم جينيسيس جمموعة من األلوان املتباينة واليت تضفي مجااًل على 
املقصورة الداخلية، وبطريقة ابتكارية متيز منطقة السائق عن مساحة 
الركاب، إذ مت اختيار اللون األخضر ملنطقة جلوس السائق، الذي 
الزمردي  األخضر  اللون  ذات  للسيارة  اخلارجي  املظهر  مع  ينسجم 
»مونتريي« حول  الذهيب  اللون  »Inje Green«. ومت إضافة  املعدن 
املزيج جمموعة  ليخلق  األلوان،  االنسجام يف  لزيادة  السائق  مقعد 
من األلوان املستوحاة من املناظر الطبيعية على طول ساحل مشال 
الرمال  بها  حتيط  اليت  الصفراء  بالزهور  واملزركشة  كاليفورنيا، 

الذهبيةمن كل جانب.
صوتي  بنظام  كوبيه  سبيديوم  إكس  جينيسيس  سيارة  جتهيز  مت 
التكنولوجيا  بني  ليدمج  هلا  مثيل  ال  صوتية  مساحة  يوفر  متطور، 

إسكورت«  »فورد  سيارة  بيعت   ،  2021 حزيران/يونيو  ويف 
أخرى عائدة إىل ديانا مقابل 52 ألف جنيه إسرتليين إىل متحف 
يف أمريكا اجلنوبية يف مزاد، وهي من طراز »1,6 غيا صالون« 

موديل 1981 تلقتها هدية مبناسبة خطوبتها.
اخلامسة  الذكرى  من  أيام  أربعة  قبل  السبت  مزاد  أقيم 
عندما  باريس  يف  سيارة  حبادث  األمرية  ملصرع  والعشرين 

كانت يف السادسة والثالثني.

اليت قطعتها 40 ألف كيلومرت.
وهلذه السيارة تاريخ حافل إذ نقلت مثاًل األمري ويليام ،الثاني 

يف ترتيب خالفة العرش بعد والده تشارلز.
وتتميز هذه السيارة بلونها األسود، إذ كانت سيارات »فورد 
انتقلت  وقد  بيضاء.  اجليل  هذا  من  األخرى  توربو«  إس  آر 
ملكيتها إىل عدد من األشخاص اآلخرين قبل جتديدها بالكامل 

للبيع.
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أمراض  أخصائية  أرزومانيان،  مارغاريتا  الدكتورة  تنصح 
الطعام  بتناول  الروسية،  التغذية  اجلهاز اهلضمي وخبرية 

عند الشعور باجلوع واالهتمام بالنظام الغذائي.
وتشري اخلبرية يف مقابلة مع راديو »سبوتنيك«، إىل أنه 
نشعر  ال  لكي  الغذائي،  النظام  يف  تعديالت  إجراء  جيب 
باجلوع فرتة طويلة بعد تناول الطعام، ودون زيادة الوزن 

الناجم عن اإلفراط بتناول الطعام.
وتضيف، الشعور باجلوع ال يشري دائما إىل أن الشخص 
حباجة إىل مواد مغذية، ألنه قد ال يكون فسيولوجيا، بل 

عاطفيا أيضا.
وتقول، »إذا كان الشخص يعاني من اجلوع الفسيولوجي، 
فهناك أعراض تشري إىل ذلك: قرقرة يف البطن وشعور 
باالمتصاص يف املعدة. ولكن يف حالة اجلوع العاطفي، قد 

يرغب الشخص بتناول الطعام حتى وهو شبعان«.
الفسيولوجي،  اجلوع  أعراض  ظهور  عند  جيب  وتضيف، 
تناول الطعام. وهذه األعراض تظهر عادة بعد مضي 3-2.5 
ساعات بعد تناول الطعام وأحيانا بعد أربع ساعات. ولكي 
ال يزعج الشعور باجلوع بعد تناول الطعام، جيب االهتمام 

بالنظام الغذائي.
وتقول، »جيب للحفاظ على الشعور بالشبع فرتة طويلة، 
احلصول على نسب صحيحة من الربوتني والدهون املفيدة 
واأللياف الغذائية. فمثال املكسرات، تفيد يف إطالة فرتة 
وألياف  نباتي  بروتني  على  بالشبع. ألنها حتتوي  الشعور 
اخليار  مثل  اخلضروات،  أن  كما  مفيدة.  ودهون  غذائية 
على  تساعد  واألفوكادو،  والطماطم  وامللفوف  واخلس 
االحتفاظ بشعور الشبع لفرتة طويلة أيضا، الحتوائها على 
النظام  حيتوي  أن  جيب  ولكن  واملاء.  الغذائية  األلياف 
يسمح  مثال  البيض  أيضا-  حيواني  بروتني  على  الغذائي 

بعدم الشعور باجلوع فرتة طويلة«.
وتضيف، ولكن هناك مواد غذائية تزيد الشهية لذلك يظهر 

الشعور باجلوع بعد فرتة قصرية على تناوهلا.
التوابل  للشهية-  احملفزة  املواد  استبعاد  »جيب  وتقول، 
والشوكوالتة  واحللويات  واملواحل  واملخلالت  والبهارات 

واملعلبات والوجبات السريعة من النظام الغذائي«.
املاء،  باجلوع يكفي شرب  الشعور  أحيانا عند  ووفقا هلا، 
بتناول  والرغبة  العطش  بني  اخللط  بسهولة  ميكن  حيث 

الطعام..
وتضيف، إن اتباع نظام غذائي متوازن يشمل ثالث وجبات 

رئيسية ووجبتني خفيفتني، يبعد شبح اجلوع دائما.

كيف ميكن نسيان اجلوع 
لفرتة طويلة؟

مجيع  يف  للوفاة  الرئيسية  األسباب  أحد  القلب  أمراض  تعد 
ميكن  بسيطة  عوامل  عن  البحث  يتطلب  ما  وهو  العامل،  أحناء 
اتباعها بسهولة للمساعدة يف الوقاية من هذه احلاالت الطبية 

الطارئة.
وأكد أحد اخلرباء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي عندما يتعلق 
األمر مبراقبة مؤشراتنا. وقال دينيس كينان - العامل املؤسس 
يف Cignpost Diagnostics: »إن أفضل طريقة لتقليل املخاطر 
هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين البدنية 

بانتظام«.
وتابع: »إن تناول األطعمة الدهنية غري الصحية اليت حتتوي على 
املزيد من  تراكم  إىل  الكوليسرتول، سيؤدي  عالية من  نسبة 
اللوحيات الدهنية يف الشرايني ما يزيد من خطر اإلصابة بنوبة 
تناوهلم  تقليل  األشخاص  على  جيب  هذا،  ولتعويض  قلبية. 
الدم  النشاط، وخفض ضغط  والرتكيز على  للدهون املشبعة 

واحلفاظ على القلب واألوعية الدموية يف حالة جيدة«.
أن  الربيطانية  القلب  مؤسسة  أجرتها  اليت  األحباث  وأظهرت 
النساء أكثر عرضة بنسبة %50 لتلقي التشخيص األولي اخلاطئ 

لألزمة القلبية أكثر من الرجل.
ومع وضع ذلك يف االعتبار، أوصى كينان على وجه التحديد 

باتباع نظام غذائي غين بالبوتاسيوم للنساء لتقليل املخاطر.
كما كشف عن ثالثة أطعمة شهرية لإلفطار غنية بالبوتاسيوم، 

وهي: األفوكادو والزبادي واملوز.
تستفيد  املرأة  أن  أيضا  احلديثة  الدراسات  »أظهرت  وقال: 

حصريا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم.
ويساعد البوتاسيوم يف احلفاظ على صحة القلب )للنساء أكرب 
بكثري من الرجال( من خالل املساعدة يف انتقال العناصر الغذائية 

إىل اخلاليا. وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضالت.
جيب  البوتاسيوم،  تناول  زيادة  أجل  »من  كينان:  وأضاف 
على النساء تناول األطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل األفوكادو 

والزبادي واملوز«.
كما شجع على ممارسة الرياضة وجتنب عادات معينة كطريقة 
لتقليل املخاطر، قائال: »النشاط وممارسة التمارين الرياضية 
قلبك  على  احلفاظ  طريق  عن  الدم  بانتظام سيخفضان ضغط 

وأوعيتك الدموية يف حالة جيدة«.
أيضا  بانتظام  الرياضية  التمارين  أن تساعدك ممارسة  وميكن 

على إنقاص الوزن، ما يساعد على خفض ضغط الدم.
وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب وهي 
جتنب اإلفراط يف شرب اخلمر والتدخني، حيث يسبب التدخني 
تصلب الشرايني ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص اإلصابة 

بنوبة قلبية«.
وتابع كينان: »باملثل، ميكن أن يؤدي اإلفراط يف الشرب إىل 

زيادة ضغط الدم وزيادة خماطر اإلصابة«.
وُيعد مرض القلب التاجي أحد أكثر أنواع أمراض القلب واألوعية 
الشرايني بسبب تراكم  الدموية شيوعا، وحيدث عندما تضيق 

املواد الدهنية على طول جدرانها.
على  مدمر  تأثري  له  يكون  أن  ميكن  ذلك،  عالج  يتم  مل  وإذا 

اجلسم.
وتتمثل األعراض الرئيسية ملرض القلب التاجي يف:

- أمل يف الصدر )ذحبة صدرية(
- ضيق يف التنفس

- أمل يف مجيع أحناء اجلسم
- شعور باالغماء

- الشعور بالغثيان

ثالثة أطعمة لإلفطار قد تكون »مفتاح« صحة القلب

 2022 أيــلول   24 Saturday 24 September 2022الـسبت 

حاد  مائي  بإسهال  تتسبب  بكتريية  إصابة  عن  ناجم  مرض  الكولريا 
ويصيب األطفال والبالغني وتنتقل العدوى عن طريق أطعمة ملوثة 
أو شرب مياه ملوثة أو التماس مع مفرزات الشخص املصاب وفق 
ما أوضحه مدير األمراض السارية واملزمنة يف وزارة الصحة الدكتور 

زهري السهوي.
وبني السهوي لـ سانا أن معظم احلاالت تشفى باستخدام أمالح اإلماهة 
مرضى  عند  املشاهد  اإلماهة  نقص  تعويض  تفيد يف  اليت  الفموية 
املناسبة لتقليص مدة  الكولريا وأهمية استعمال املضادات احليوية 
اإلسهال مؤكدًا ضرورة عالج احلاالت الشديدة يف املشفى لتعويض 
السوائل واألمالح املفقودة بسبب اإلسهال واإلقياء الشديدين اليت 

تشكل 20 باملئة من احلاالت.
الفموية  اإلماهة  أنه يف حال عدم توفر حماليل  وأشار السهوي إىل 
ميكن حتضريها منزليًا عرب خلط نصف ملعقة صغرية من ملح الطعام و6 

مالعق صغرية كاملة من السكر وليرت من املاء النظيف.
السهوي عرب جتنب ملس املرضى  الوقاية من املرض حسب  وميكن 
احملتمل إصابتهم بالكولريا ملنع انتقال العدوى إضافة إىل التخلص 
واإلقياء(  )اإلسهال  املصاب  عن  الناجتة  املفرغات  من  السليم 
واحملافظة على غسل اليدين باملاء والصابون مدة 30 ثانية للوقاية 

من األمراض املنقولة باملاء والغذاء وال سيما الكولريا.
وميكن أن تسبب الكولريا وفق السهوي الوفاة إذا مل تعاجل وتزداد 
احتمالية الوفاة لدى املصابني بنقص التغذية ومرضى نقص املناعة 
لذلك جيب اإلسراع يف عالج املريض إلنقاذ حياته واإلبالغ الفوري عن 

احلاالت املشتبهة بالكولريا وإرسال املرضى إىل أقرب مشفى.
تامة  جبهوزية  احملافظات  مجيع  يف  املشايف  أن  السهوي  وأكد 
الستقبال أي حالة حيث وفرت الوزارة مجيع املستلزمات الضرورية 
احلماية  وأدوات  فموية  إماهة  وأمالح  من سريومات  احلاالت  ملتابعة 

الشخصية.
بالكولريا يف حمافظة  15 حالة إصابة  أعلنت تسجيل  الوزارة  وكانت 

حلب وجيري تقديم العالج هلم يف املشايف.

ما هو مرض الكولريا وطرق الوقاية منه؟
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The Reserve Bank has 
revealed the one thing 
that could mean Auss-
ies are unable to borrow 
what they need to enter 
the property market.
Australians looking to 
get into the property mar-
ket have had the size of 
their potential mortgages 
slashed due to interest 
rate hikes, the Reserve 
Bank says. 
The aggressive rate 
hikes since May have 
also bumped repayments 
on current mortgages by 
25 per cent, but a surge 
in fixed-rate loans meant 
not all borrowers were 
feeling the burn. 
Jonathan Kearns, the 
Reserve Bank of Aus-
tralia’s head of domestic 
markets, on Monday said 
higher interest rates im-
pacted the market by re-
ducing the amount peo-
ple could borrow. 
Last year, the Austra-
lian Prudential Regula-
tion Authority (APRA) 
increased the minimum 
interest rate buffer on 
home loan applications 
from 2.5 to 3 percentage 
points.
Banks would need to 
test whether borrowers 
could still afford their 
repayments if the cash 
rate rose to 3 percentage 
points above their cur-
rent rate. 
At the time, the buffer 
was hoped to take some 
of the sting out of the 
property market and limit 
how much a person was 
able to borrow. 
Speaking to the AFR 
Property Summit on 
Monday, Dr Kearns re-
vealed the impact of the 

drastic rate hike from 0.1 
per cent to 2.25 per cent 
had more of an impact. 
“It will have reduced bor-
rowers’ maximum loan 
size by around 20 per 
cent,” he said.
“Because the assess-
ment rate also applies to 
any existing debt, the de-
crease in borrowing ca-
pacity is even larger for 
prospective borrowers 
who have existing debt, 
such as property inves-
tors.”
In April, the RBA sug-
gested house prices 
could slump by about 15 
per cent over a two-year 
period, should interest 
rates rise by 2 percent-
age points.
But Dr Kearns insisted 
that figure was not a 
forecast rather an “es-
timate of how sensitive 
housing prices” were to 
interest rates. 
If interest rates remain 2 
percentage points high-
er, the model by the RBA 
suggests prices would 
fall by about 30 per cent. 
But if they revert to their 
“initial level” after that 
two year period, the 
interest rate effect on 
prices would eventually 
unwind. 
Homeowners in Austra-
lia’s priciest suburbs are 
expected to feel the brunt 
of any price downturn. 
“An increase in interest 
rates narrows the distri-
bution of housing wealth 
since more expensive 
properties experience a 
larger fall in prices,” Dr 
Kearns said. 
“But their results sug-
gest that this distribu-
tional effect is temporary 
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New brutal twist for first-home buyers

One Nation MP Mark 
Latham has blamed 
“unique circumstances” 
for the demise of his mar-
riage after announcing he 
had split from his wife.
Former Labor leader Mark 
Latham has announced 
the “unique circumstanc-
es” surrounding the de-
mise of his second mar-
riage. 
The former Labor MP 
turned One Nation MLC 
has been married to his 
wife Janine Lacy, the 
mother of his two sons, 
for over twenty years.
“In 2000 I married Jan-
ine and I thank her for the 
happy and loving years 
we shared together,” he 
said.
“But now it has ended 
(in rather unique circum-
stances).”
“My priority now is my 
love for and dedication to 
the best interests of my 
children.
“And moving on with my 
life and continued public 
service, particularly the 
forthcoming NSW elec-
tion.
“I also wish Janine well. 

I will not be making any 
media comment on this 
matter.”
Mr Latham did not offer 
any further information 
on what the “unique” 
aspects of his marriage 
breakdown included. 
In a further post to his Fa-
cebook page, he thanked 
supports for the kind 
messages sent through in 
response to the post.
 “It’s really nice that peo-
ple care this way,”” he 
said.
“Please don’t worry, I’m 
fine and heading into Mac-
quarie Street for the par-
liamentary week ahead.”
Three years ago Mr 
Latham’s wife was ap-
pointed as a magistrate in 
the NSW local court.
She has previously 
thanked her husband, 
who spent time at a home 
caring for his sons when 
they were younger, for 
his support in forging a 
successful career as a 
lawyer.
“Mark has always been an 
extraordinary supporter 
of my endeavours and my 
¬career,” she said.

MP’s shock split after 20 
years of marriage

Mark Latham with wife Janine in 2004.

as the effects of interest 
rates on more expensive 

and cheaper properties 
converge over time.”

Linda Burney says all clubs in all codes 
need to do more to tackle racism
Political leaders are calling 
for a major sport and societal 
overhaul after ‘sickening’ alle-
gations came out of Hawthorn 
Football Club.
A “sickened” Linda Burney 
says all sporting codes - and 
society at large - need to take 
a long, hard look at how they 
support First Nations players 
and people. 
The Indigenous Affairs Minis-
ter said allegations that three 
former Hawthorn football club 
players were allegedly mis-
treated by their then-coaches 
due to their race was “dis-
tressing”. 
The allegations include claims 
one player was forced to con-
vince his partner to terminate 
a pregnancy, and players were 
kept apart from their partners 
and families. 
The coaches involved have 
denied the claims, and the AFL 
has announced a full investi-
gation, lead by Kings Council. 
Ms Burney said sport was a 
mirror to society, and racism 
“unfortunately, is a feature of 
many aspects of society”. 
 “It is crucially important that 

this issue is taken seriously 
by not just Hawthorn, but all 
sporting clubs across the 
country,” she told Sky News. 
“We shouldn’t pretend this is 
just a systemic issue for the 
AFL – it is an issue for all of 
Australia. 
“No matter what sporting 
code, all clubs (need to) ex-
amine closely, firstly, how 
they are actually dealing with 
trading, working with and 
supporting their First Nations 
players.”
Her colleague, senator Ma-
larndirri McCarthy said sys-
temic racism occurred on “all 
fronts across the country”. 
“Everyone should be looking 
at this, and looking at their 
own areas and thinking, well, 
are we doing enough? Do we 
have culturally safe environ-
ments?” she told the Nine 
Network. 
Opposition frontbencher Si-
mon Birmingham said he 
would welcome the code tak-
ing “whatever steps it feels 
necessary” to ensure clubs 
can do better by First Nations 
players. 

NSW TO INTRODUCE ‘NO 
BODY NO PAROLE’ LAWS
Offenders who refuse to pro-
vide information or assis-
tance to locate their victim’s 
remains cannot be granted 
parole, under new “no body 
no parole” laws.
NSW Premier Dominic Per-
rottet said the government’s 
proposed Bill would mean 
offenders must co-operate 
with investigators and dis-
close the location of remains 
for any chance of release on 
parole.
“We will make it impossible 
for offenders who willfully 
and deliberately refuse to 
disclose information about 
their victim’s remains, to be 
granted parole,” Mr Perrottet 
said.
“Being unable to locate a 
loved one’s body is extreme-
ly distressing and traumatic 
for the families and friends of 
victims and it denies a victim 
the dignity of being laid to 
rest appropriately.
“These laws are to stop in-
mates convicted of murder or 
homicide offences from get-
ting parole unless they co-
operate with police to end the 

torment of families and return 
to them the remains of their 
loved ones.”
The proposed reform will 
mean the State Parole Au-
thority (SPA) must not grant 
parole unless it concludes 
the offender has cooperated 
satisfactorily in identifying 
the victim’s location.
Under the reforms, the SPA 
must rely on written advice 
from the Commissioner of 
NSW Police Force and other 
relevant information to de-
termine whether the offender 
has co-operated satisfactorily 
to identify a victim’s location.
Corrections Minister Geoff 
Lee said the reforms are mod-
elled on laws in other juris-
dictions and would apply to 
all current and future inmates 
in NSW to capture convicted 
offenders who have not yet 
been considered for parole.
“Any offender in prison com-
ing up for parole should real-
ly think hard about maintain-
ing their refusal to cooperate 
with police if they want to re-
tain their prospects of getting 
parole,” Dr Lee said.
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Masks will no longer be 
mandatory on public 
transport from Wednes-
day 21 September.
The NSW Government will 
remove the requirement for 
people to wear masks on 
public transport, including 
taxis and rideshare ser-
vices, in transport waiting 
areas and the indoor areas 
of cruise terminals.
“This is a common sense 
approach that brings the 
rules into line for peo-
ple travelling on buses 
or trains with those for 
planes and airport termi-
nals,” Premier Perrottet 
said.
NSW Health continues to 
recommend that people 
wear masks where they 
cannot physically dis-
tance from others, and in 
settings where there are 
vulnerable people and 
those who are at high risk 
of severe illness.
Minister Brad Hazzard said 
masks still play a signifi-
cant role in reducing the 
risk of transmission.
“Continuing to wear a 
mask in crowded areas 
will be particularly impor-
tant for people who have 
underlying health condi-
tions or who are vulnera-
ble to COVID-19 infection 
for other reasons. Wearing 
a mask in these settings 
will not only protect those 
around you, but will also 
reduce your risk of infec-
tion,” Mr Hazzard said.
“We can all continue to 
help protect each other, 
but particularly those 
most vulnerable to COVID-
19 infection, by staying at 
home when feeling unwell, 
taking a COVID-19 test 
straight away and self-
isolating.”
Minister for Transport, 
Veterans and Western 
Sydney David Elliott said 
he welcomed the decision 
to bring the mask mandate 
for commuters in line with 
arrangements in other 
states, domestic travel, 
venues and events. 

“Everyone has demon-
strated throughout this 
pandemic that they will do 
what is required to pro-
tect themselves and each 
other from COVID-19 and 
I have no doubt they will 
continue to do so,” Mr El-
liott said.
“Commuters will be 
pleased to hear this news 
as they will now able to 
make a personal decision 
and have a choice about 
when they wear a mask 
– particularly in outdoor 
public transport areas.”
Mask wearing will remain 
mandatory at public hos-
pitals, private health facili-
ties and residential aged 
care facilities.
Taking the following steps 
will help combat against 
COVID-19 and other infec-
tious diseases:
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Labor’s hollow health promises 
means billions in more taxes
Victorians will be slugged 
with at least $2.3 billion in 
new taxes to pay for Daniel 
Andrews’ unfunded health 
promises.
After eight years of mis-
management and neglect, 
over the past week, Dan-
iel Andrews has made a 
series of panicked health 
announcements totalling 
$2.3 billion.
With Victoria’s debt the 
equivalent of New South 
Wales, Queensland and 
Tasmania combined – the 
only way Daniel Andrews 
can pay for his promises 
is with new taxes or even 
more debt – which only 
forces taxes higher.
Daniel Andrews has in-
troduced or increased 43 
new taxes and charges 
since 2014. He will do it 
again.
In clear contrast to Daniel 
Andrews’ higher taxes, 
the Victorian Liberals and 
Nationals have real solu-
tions to fix the health cri-
sis without hitting house-
hold budgets.
By shelving Daniel An-

drews’ $35 billion pet 
project – the Cheltenham 
to Box Hill rail line – and 
reprioritising every single 
cent into health, we will fix 
the health crisis without 
new or increased taxes.  
Shadow Treasurer, David 
Davis, said Daniel An-
drews would slug Victori-
ans to pay for the crisis he 
had created.
“Years of neglect and mis-
management by Daniel 
Andrews caused this cri-
sis and now he wants to 
tax Victorians to clean up 
his mess.”
“Victorians deserve a 
health system they can 
have confidence in, not be 
forced into paying billions 
in new taxes to fix a crisis 
that Labor has created.”
“Only the Liberals and Na-
tionals will deliver real so-
lutions to fix the health cri-
sis without more taxes.”
“This November, Victori-
ans have a clear choice. 
Real solutions to fix the 
health crisis or billions 
in new taxes and more 
debt.”

•       Staying home if un-
well, taking a COVID-19 
test straight away and 
self-isolating;
•       Getting together out-
doors or in large, well-ven-
tilated spaces with open 
doors and windows;
•       Practising good hy-
giene by washing or sani-
tising often;
•       Taking a rapid antigen 
test for COVID-19 before 
visiting vulnerable loved 
ones or going to large 
gatherings and events 
and
•       Staying up to date 
with vaccinations – for 
both flu and COVID-19.
NSW Health will also con-
tinue to work with Safe-
Work NSW and business 
groups to support work-
places to safely manage 
COVID-19.

MASK MANDATE TO END ON NSW 
PUBLIC TRANSPORT

Prime Minister Anthony 
Albanese said the emer-
gency COVID-19 welfare 
payments will remain 
available for as long as 
mandatory isolation pe-
riods are applied by all 
states and territories.
Pandemic leave pay-
ments will be extended 
indefinitely at current 
rates beyond the end 
of this month, National 
Cabinet has agreed.
The support was due to 
cease on 30 September, 
despite a five-day isola-
tion requirement man-
dated for people who 
test positive for COVID-
19.
Following a meeting 
with state and territory 
leaders on Wednesday, 
Prime Minister Anthony 
Albanese said the pay-
ments will remain avail-
able for as long as man-
datory isolation periods 
are applied by all states 
and territories.
“We remain obviously of 
the view that if people are 
sick, whether from COVID 
or from other health is-
sues, they should not be 
at work and that is impor-
tant,” Mr Albanese told 
reporters in Sydney.
“The government has a 
responsibility to provide 
support during that pe-
riod for the appropriate 
period which is desig-
nated.”
National Cabinet agreed 
to continue a 50-50 cost-
sharing split between the 
federal government and 
the states and territories.
The leave payments have 
cost taxpayers $2.2 bil-
lion since the scheme 
was first implemented.
The pandemic leave pay-
ments were due to ex-
pire at the beginning of 
July but were extended 
to September following 
a backlash and a rise in 
COVID-19 cases.
Mr Albanese said minis-
ters have agreed to cap 
the maximum number 

of claims a person can 
make in a six-month 
period to three, unless 
there are extraordinary 
circumstances.
Since July this year, Ser-
vices Australia identi-
fied that 2.6 per cent of 
claims received triggered 
real-time fraud checks. 
Of those, more than half 
were subsequently re-
jected and some 15 per 
cent were subsequently 
withdrawn by the claim-
ant.
Mr Albanese said isola-
tion periods of five days 

Emergency COVID-19 payments will be 
extended. Here’s what you need to know

for COVID-19 cases and 
seven days for workers 
in high-risk settings will 
remain in place.
He said a decision to 
lower isolation period 
requirements was not 
discussed in detail at the 
National Cabinet meet-
ing but was likely to be 
discussed when leaders 
met in person at the end 
of the month.
“What we are seeing is 
gradually a move towards 
COVID being treated like 
other health issues,” he 
said.

The Albanese govern-
ment will spend more 
than $1 billion to contin-
ue support for aged care 
providers and other facil-
ities battling COVID-19.
The Albanese govern-
ment will spend a further 
$1.4 billion to deal with 
the impact of COVID-19, 
with the majority of the 
funding going to aged 
care providers.
The money will be used 
for continuing a range 
of response measures, 
which were due to expire 
on 30 September but will 
be extended until the end 
of the year.
The package includes fi-
nancial support for aged 
care staff as well as fund-
ing for COVID-19 tests, 
protective equipment 
and medication.
More than 3000 people 
have died with the virus 
in Australian aged care 
facilities this year, al-
most triple the number of 
deaths that occurred in 
the first two years of the 
pandemic.
The government has 
been under pressure to 
respond to the mounting 
toll with more support 
for aged care centres.
Over $840 million from 
the funding will go to-

wards the government’s 
aged care support pro-
gram, while more than 
$235 million will be ear-
marked for protective 
equipment, tests and 
other supplies from the 
national medical stock-
pile for aged care, dis-
ability care and other 
services.
Health Minister Mark 
Butler said the funding 
would provide people 
with effective testing, 
medical care and treat-
ments to protect the 
most vulnerable in the 
community.
“These investments also 
provide ongoing support 
and protection for our 
frontline health and aged 
care workers, and people 
living in residential aged 
care homes, as well as 
those people support-
ing the most vulnerable 
to severe illness from 
COVID 19,” he said.
The announcement 
comes as public health 
experts express opti-
mism that the pandemic 
may be nearing its end, 
with global deaths due 
to the virus in decline.
Last week, Australia re-
corded 279 COVID-relat-
ed deaths and more than 
40,000 new cases.

Mark Butler says the government 
will spend another $1.4 billion on 
Australia’s COVID-19 response
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An “extraordinary” 
$281bn move made by 
the central bank could be 
made again, a new review 
has revealed.
The Reserve Bank will 
consider the “extraor-
dinary” move of buying 
government bonds in 
future “extreme circum-
stances” should interest 
rates plummet to rock 
bottom again.
The RBA has published 
a report of the bond pur-
chase program (BPP) it 
introduced at the height 
of the Covid-19 pandem-
ic.
It said the tool played a 
role in keeping Austra-
lia’s economy relatively 
strong. 
Interest rates were low-
ered to just 0.10 per cent 
in November 2020, and 
with monetary policy 
pushed as far as it could 
go, the RBA introduced 
the BPP to further loosen 
conditions. 
The program contributed 
to overall budget saving, 
the report said, however, 
the central bank was un-
sure to what extent the 
program was overall ef-
fective. 
It comes a day after Trea-
surer Jim Chalmers of-
fered a cautious state-
ment that the budget was 
$50bn better off than ex-
pected. 
Mr Chalmers said the pro-
gram had been a “really 
important part” of Aus-
tralia’s response to the 
pandemic. 

“Inevitably, that has con-
sequences for the Reserve 
Bank’s balance sheet. I’ve 
engaged with the bank on 
this over recent weeks, 
and the advice is that we 
don’t require an addition-
al capital injection,” Mr 
Chalmers said. 
“The bank will repair its 
capital position over time, 
and that’s appropriate. 
 “We do need to recog-
nise just how important 
that bond buying process 
was.”
Between November 2020 
and February 2022, 
$281bn of government 
debt was purchased – 80 
per cent of which was fed-
eral, the other 20 per cent 
state. 
At the time, the govern-
ment borrowed billions of 
dollars to fund pandemic 
support measures. 
Initially, the program pur-
chased $100bn worth of 
bonds of maturities of 
around five to 10 years at 
a pace of $5bn a week. 
The program was ex-
tended several times, in-
cluding in February 2021 
when a further $100bn 
worth of bonds were pur-
chased. 
The program would even-
tually slow down, con-
cluding in February at a 
purchasing rate of $4bn a 
week. 
In its review, the RBA said 
the BPP was estimated to 
have lowered longer-term 
Australian government 
bond yields “by around 
30 basis points”. 

“Together with the other 
policy measures, the BPP 
was successful in achiev-
ing its objectives of fur-
ther lowering the whole 
structure of interest rates 
in Australia, reducing 
borrowing costs to record 
lows and contributing to a 
lower exchange rate than 
otherwise,” the review 
said. 
“However, it is difficult to 
isolate the effect of the 
BPP on the economy. Re-
gardless, it is clear that 
the economy recovered 
very strongly from the 
pandemic. Economic ac-
tivity is growing strongly 
and unemployment is 
now at an almost 50-year 
low.”
The report comes as the 
RBA is likely to raise rates 
once again next month in 
what would be the sixth-
straight month of rate 
hikes.
Rates will likely increase 
another 50 basis points 
in October and in sub-
sequent months before 
peaking at 3.6 per cent 
next February. 
In terms of the general 
government balance 
sheet, the BPP resulted 
in government debt be-
ing issued at a lower fixed 
cost than otherwise. 
“The economic stimulus 
from the BPP also con-
tributed to a budget sav-
ing for the government 
via its positive effect on 
economic activity and 
nominal income,” the re-
view said. 

Major move RBA ready to make 
again in ‘extreme circumstances’
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The RBA review reveals the central bank would consider making the move again if interest rates hit rock 
bottom. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Australia’s competition 
watchdog will review spi-
ralling prices in the child-
care sector which have 
leapt by 41 per cent over 
the past eight years.
The Albanese govern-
ment has ordered the 
investigation to begin in 
January and report back 
by the end of 2023.
Labor has said it will be 
funded through a $10.8m 
commitment in next 
month’s federal budget.
The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission will examine 
why childcare costs and 
out-of-pocket expenses 
are rising so much and 
recommend ways to ease 
the financial burden on 
families.
This is understood to be 
the first step in Labor’s 
election promise to have 
the ACCC design a price 
regulation mechanism to 
drive down out-of-pocket 
costs “for good”.
Unveiling the details of 
the probe outside a Bris-
bane childcare centre, 
Education Minister Jason 
Clare flagged the possi-
bility of future legislation 
based on the outcome of 
the review.
“We’ve already got caps 
on the childcare subsidy, 
but if the ACCC recom-
mends that there are 
other things that we can 

do to put downward pres-
sure on prices, then that’s 
a good thing,” he said on 
Wednesday.
“That’s the sort of thing 
that we would want to im-
plement.”
And rising costs aren’t 
the only problem plagu-
ing the sector.
Mr Clare said the nation 
was faced with a shortfall 
of about 6500 early child-
hood educators and that 
demand for these work-
ers would only increase.
He said Labor was com-
mitted to getting child-
care workers “a better 
deal” and rattled off its 
policies of backing a min-
imum-wage increase, en-
shrining gender equity in 
the Fair Work Act and de-
veloping multi-employer 
bargaining.
Mr Clare will next week 
introduce to parliament 
legislation to lift the cap 
on childcare subsidies, 
which was one of Labor’s 
key election promises.
The Albanese govern-
ment plans to lift the max-
imum subsidy rate to 90 
per cent for families for 
the first child in care and 
increase subsidies for 
every family earning less 
than $530,000 in house-
hold income for one child 
in care.
Labor has said it will 
spend about $5.4bn from 

July 2023 on implement-
ing the policy, which it 
hopes will boost women’s 
participation in the work-
force.
Mr Clare said on Wednes-
day the laws would mean 
a $1700 reduction in 
childcare costs for “an 
average family” on a total 
income of $120,000.
“If you’ve got kids in care, 
you know, it’s expensive, 
you know the cost has 
gone up, you know that 
you need a bit of relief,” 
he said.
Labor has pushed back 
against calls to bring for-
ward its plan to increase 
childcare subsidies from 
July 1, 2023, citing the 
cost.
Jim Chalmers said cheap-
er childcare would be the 
biggest commitment in 
the October budget.
“Because we understand 
that the cost of childcare 
is the decisive element in 
the decision taken by new 
parents, especially new 
mums, on whether or not 
they can work more and 
earn more,” the Treasurer 
said on Wednesday.
Labor also took to the fed-
eral election the promise 
of having the Productivity 
Commission conduct a 
review of the sector with 
the aim of implementing a 
universal 90 per cent sub-
sidy for all families.

Competition watchdog to review 
spiralling childcare costs

Treasurer Jim Chalmers says Labor’s childcare subsidies plan will be the biggest commitment in the Octo-
ber budget. Picture: AAP Image/Lukas Coch
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