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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

رئيس الـجمهورية تسلم أوراق اعتماد سـفريي الـفاتيكان وسـلطنة عـمان
»الدستوري« يردّ 5 طعون باالنتخابات النيابية.. املكاري: ال ميكننا انتخاب رئيس ال يتحدث مع سوريا

اجلمهورية  رئيس  تسّلم   
قبل  عون  ميشال  العماد 
ظهر أمس األول اخلميس، 
اوراق  بعبدا،  قصر  يف 
جديدين  سفريين  اعتماد 
لبنان،  يف  معتمدين 
الفاتيكان  سفريي  هما 
بورجيا  باولو  املونسنيور 
وسلطنة   Paolo Borgia
بن  حممد  بن  أمحد  عمان 

سعيد السعيدي.
الرمسية  املراسم  وجرت 
االعتماد،  أوراق  لتقديم 
اخلارجية  وزير  حضور  يف 
حكومة  يف  واملغرتبني 
عبداهلل  االعمال  تصريف 
العام  االمني  حبيب،  بو 
السفري  اخلارجية  لوزارة 
واملدير  مشيطلي،  هاني 
رئاسة  يف  للمراسم  العام 
نبيل  الدكتور  اجلمهورية 
شديد ومديرة املراسم يف 
السفرية  اخلارجية  وزارة 

عبري علي.
السفريين  وصول  ولدى 
تباعا اىل القصر اجلمهوري، 
اجليش  موسيقى  عزفت 
ميثلها  اليت  البالد  نشيد 
علم  رفع  ومت  سفري،  كل 
القصر  سارية  على  دولته 
اجلمهوري اىل جانب العلم 

اللبناني.
بعد ذلك، حّيا سفري كل من 
الدولتني املذكورتني العلم 
سرية  يستعرض  ان  قبل 
من لواء احلرس اجلمهوري، 
صالون  اىل  بعدها  ليدخل 
صفنّي  وسط  تشرين   22
اىل  ومنه  الرّماحة،  من 
لتقديم  السفراء  صالون 
اوراق اعتماده اىل الرئيس 
اعضاء  على  وتعريفه  عون 

البعثة الديبلوماسية.
سفري،  كل  مغادرة  ولدى 
اجليش  موسيقى  عزفت 

النشيد الوطين اللبناني.

نقل  احلفل،  وخالل 
الرئيس  اىل  السفريان 
عون حتيات البابا فرنسيس 
بن  هيثم  عمان  وسلطان 
طارق بن تيمور آل سعيد، 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتسلم اوراق اعتماد السفري البابوي

التتمة على الصفحة 16

على  العمل  على  وشددا 
تعزيز  شأنه  من  ما  كل 
بني  الثنائية  العالقات 
الكرسي الرسولي وسلطنة 

عمان ولبنان.

التتمة على الصفحة 16

اجلمهورية  رئيس  ومّحل 
اىل  حتياته  السفريين 
مسؤولي دولتيهما، مؤكدًا 
يف املقابل حرص لبنان على 
متتني العالقات الثنائية مبا 

لبنان  على  بالفائدة  يعود 
ودولتيهما واللبنانيني.

عون  الرئيس  ومتنى 
اجلديدين  للسفريين 
مهامهما  يف  التوفيق 

اجلديدة.

املكاري
وزير  وصف  ذلك،  اىل 
االعالم يف حكومة تصريف 
املكاري  زياد  األعمال 
ترسيم  بشأن  االتفاق 
لبنان  بني  البحرية  احلدود 
ب«اإلجناز  وإسرائيل 
واللبنانيني،  للبنان  الكبري 
النه منذ سنوات طويلة مل 
تثمر هذه املفاوضات، وما 
للبلد  اجيابي  أمر  هو  حدث 
الظروف  ظل  يف  خصوصا 

السيئة اليت منر بها«.
قناة  إىل  حديث  وقال يف 
التلفزيونية:  »امليادين« 
من  نستفيد  لن  »حنن 

ثروتنا النفطية غدا، ولكن 
أقله أصبحنا نعلم أن لدينا 
ميكن  ونفطية  غازية  ثروة 
قريبا«.  نستثمرها  ان 
آلية  وجود  اىل  ولفت 
»واالمر  النفط  الستخراج 
 4 اىل   3 يستغرق  قد 
باستخراج  للبدء  سنوات 

الغاز بشكل جدي«.
وأسف املكاري »ألننا تأخرنا 
عن بقية الدول يف موضوع 
االستخراج، وهو أمر دفعنا 
لدينا  أصبحت  لكن  مثنه، 
البنائنا  سنستثمرها  ثروة 

وابناء ابنائنا«.
وجزم بأن ال امكان النقالب 
اسرائيل على االتفاق »ألنه 
فإن  واال  أمريكية،  برعاية 
قد  يكونون  االسرائيليني 
انتفضوا على االمريكيني، 
اىل  فيه  رجعة  ال  وامللف 

الوراء«.

الفرنسية  احلكومة  وضعت 
الدميقراطية الربملانية اآللية 
وأجازت  جانبًا  الدميقراطية 
األول  اجلزء  مترير  لنفسها 
دون  من  امليزانية  من 
بعد  الربملان،  تصويت يف 
وتكتالت  اليسار  رفض 
التسوية،  أخرى  برملانية 
تصويتًا  احلكومة  ملنح 

بالغالبية.
رئيسة  إستندت  وقد 
الوزراء إليزابيث بورن إىل 
املادة )49.3( من الدستور 
اليت جتيز هلا إقرار مشاريع 
رغم  تصويت،  دون  من 
واسعة  برملانية  معارضة 
إىل  اليسار  حتالف  دفعت 

تصليح جميع أنواع الكومبيوتر - 
تصميم وبرمجة مواقع الويب - بناء 

كاقة الربامج حسب الطلب
 Program

 development
 Website designing 

 Repairing
computers

جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية: 55 ورقة بيضاء و42 ميشال معوض و17 لبنان اجلديد و4 أوراق ملغاة و1 ميالد أبو ملهب

يف  شهرين  من  أقل  بعد 
رئيسة  أعلنت  منصبها، 
ليز  الربيطانية  الوزراء 
األول،  أمس  تراس، 

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها لتدخل 
التاريخ كرئيسة ألقصر والية حكومية يف اململكة املتحدة

استقالتها من زعامة حزب 
إنها  وقالت  احملافظني، 
ستواصل أداء مهامها حتى 
خالل  جديد  رئيس  اختيار 

أسبوع.
وبتقديم استقالتها، تصبح 
أقصر خدمة  تراس صاحبة 
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التتمة على الصفحة 16

»لو موند«  ذكرت صحيفة 
اللقاء  إرجاء  أّن  الفرنسية 
فرنسا  بني  الوزاري 

وأملانيا هو بسبب »تراكم 
امللف  حول  اخلالفات 

إستقبل الرئيس السوري، 
أمس األول،  بشار األسد، 
برئاسة  روسيًا  وفدًا 
لرئيس  اخلاص  املبعوث 
روسيا االحتادية، ألكسندر 
مّتت  حبيث  الفرنتييف، 
االجتماع  نتائج  مناقشة 
 - السوري  اخلامس 
ملتابعة  املشرتك  الروسي 
بشأن  الدولي  املؤمتر 
واملهجرين  الالجئني  عودة 

السوريني.
خالل  األسد،  وأّكد 
آليات  أهمية  االجتماع، 
اليت  للُمخَرجات  املتابعة 
عرب  إليها  التوصل  مّت 
يف  واملسؤولني  السفراء 
االجتماع  يف  البلدين  كال 

األسد يستقبل وفداً روسياً ملناقشة ملف 
الالجئني والعالقات الثنائية

اخلامس السوري- الروسي 
املشرتك.

السوري  الرئيس  وأشار 

إىل »أهمية العمل املشرتك 
الثقافية  اجلوانب  يف 
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»لو موند«: احلرب األوكرانية تزعزع 
استقرار العالقات الفرنسية األملانية

التتمة على الصفحة 16
الوزراء  رئيس  أعلن 
البيد،  يائري  اإلسرائيلي، 

روسيا  بني  العالقات  إّن 

البيد: العالقات بني روسيا وإيران مشكلة 
خطرية لـ »إسرائيل« والعامل

احلكومة الفرنسية مترر 
امليزانية من دون تصويت الربملان 

واليسار يطلب حجب الثقة
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السابق  اجلمهورية  مفيت  أشار 
راغب  رشيد  حممد  الشيخ 
غمرات  »يف  انه  اىل  قباني 
من  اليوم  لبنان  يشهده  ما 
كل  على  واهرتاء  استنزاف 
صعيد ال تزال ترتفع بني وقت 
تعديل  إىل  تدعو  أصوات  وآخر 
بينما  الطائف،  اتفاق  دستور 
إىل  الّداعني  إقالع  املطلوب 
اجلنونية  أفكارهم  عن  تعديلِه 
وتصفية  اخلالفات  باب  وإغالق 
احلسابات بني اللبنانيني حفاًظا 
وطنهم  ووحدة  وحدتهم  على 
وإنقاذه وطنيًا وسياسًيا ومالًيا 
واقتصادًيا وحياتًيا من االنهيار 
جديد  من  اهلاوية  دفعه حنو  ال 

بالدعوة إىل تعديله«.
ولفت الشيخ قباني يف تصريح 
اتفاق  دستور  »إن  اىل  له، 
بني  العدالة  أرسى  قد  الطائف 
اللبنانيني رغم ُجحود املكابرين 
الفتنة  حروب  باب  وأغلق 
بينهم،  واملذهبية  الطائفية 
اللبنايون اليوم يعانون  وهاُهُم 
والغالء  والبطالة  اجلوع  من 
يف  النقود  وانعدام  الفاحش 

احلياة  أسباب  وغياب  أيديهم، 
وبدأوا  فقدوها،  اليت  الكرمية 
مع  وطِنِهم  من  يهاجرون 
مراكب  وأطفاهلم يف  عائالتهم 
وميوتون  ويغرقون  املوت، 
يف  ساستهم  تورط  بسبب 

صراعات احملاور اخلارجية«.
فإن  آخًرا،  ال  »وأخرًيا  وتابع: 
اتفاق  باب تعديل دستور  فتح 
شيطاني  مطلب  هو  الطائف 
وجّره  لبنان  الستنزاف  أجنيّب 
الربيع  ويالت  من  َمزيٍد  إىل 
َكَما  عليه  املتصاعدة  اللبناني 
الربيع العربي الويالت على  جرَّ 
إننا  العرب،  بالد  من  العديِد 
نقف  لبنان  يف  املسلمني  حنن 
جبهة واحدة وإىل جانب ممثلينا 
التشريعية  السلطتني  يف 
نهائية  عن  دفاًعا  والتنفيذية 
جهوزية  ويف  الطائف،  اتفاق 
أو  تغيريه  حملاوالت  للتصدي 
لبنان  تعديله حفاًظا على كيان 
فيه  املؤسسات  حكم  وانتظام 
املشرتك  العيش  صيغة  وعلى 
ومستقبل أبنائنا فيه. حفظ اهلل 

لبنان، وما توفيقي إالَّ باهلل«.

القاضي طنوس مشلب

املفيت قباني: تعديل دستور الطائف يعين 
دخول لبنان يف ويالت الربيع اللبناني

أشار رئيس اجمللس الدستوري 
القاضي طنوس مشلب، إىل أّن 
»اجمللس على قاب أّيام قد متتّد 
إلصدار  أسبوع،  من  أكثر  إىل 
الطعون  يف  املرتَقبة  القرارات 

النيابية«.
وشّدد، يف حديث إىل صحيفة 
أّن  على  البريوتية  »الّنهار« 
يف  ستصدر  الّطعون  »مجيع 
ملتئًما،  اجمللس  عن  الّنهاية 
وعن  الّتعطيل«.  من  وبعيًدا 
طعون  نتائج  وجود  احتمال 
أّنه  إىل  لفت  للبعض،  سلبّية 
بّدو  يّللي  معي.  فرقاني  »مش 
وأقوم  قمت  أنا  يزعل.  يزعل 
القانونّية  وقناعيت  بواجباتي 

وضمريي مرتاح«.
أّن  مشلب  القاضي  وأوضح 
يزال  ال  الدستوري  »اجمللس 
القانونّية  املهلة  ضمن  يعمل 
القانون،  يف  عليها  املنصوص 
دة بثالثة أشهر للمقّررين  واحملدَّ
مبهّماتهم،  تبّلغهم  تاريخ  من 
تسّلم  من  أّيام  عشرة  بعد 
اجمللس الطعون يف 17 حزيران 
تذاكر هليئة  ثّم شهر  املاضي، 
وقد  القرار.  إلصدار  اجمللس 
أغلبّية  يف  الّنظر  بالفعل  بدأت 
سوى  تبَق  مل  حيث  الّطعون، 
قيد  طعون  أربعة  أو  ثالثة 
مهلة  دخلوا  اّلذين  املقّررين، 
أن  وُيفرتض  القانونّية،  احلّث 
أّيام  بعد  تقاريرهم  ينجزوا 

قليلة«.
وذكر أّنه »حصل أن طلبت جلنة 
من اهليئة من غري مقّرر الّتوّسع 
االقتضاء،  عند  الّتحقيق  يف 
رمّبا  العالقة  صاحب  لسماع 
الربنامج  واضعي  إحضار  أو 
إلنارة  يلزم  ما  أو  االنتخابي 
الّتوّسع  حاالت  أّن  رغم  امللف، 
مّثة  الّتحقيق ليست كثرية.  يف 
عدد من الّتقارير استدعت ذلك، 

ليكون ضمرينا مرتاًحا«.
كما كشف مشلب أّنه اّطلع على 
ما ذكرته الّتكّهنات، واستوقفه 
ضغًطا  »مّثة  أّن  عربها  ورد  ما 
مياَرس على اجمللس الدستوري. 

حرام قول ذلك. ال ميكن ألحد أن 
غري  األخري  يكون  وإاّل  يراجعين 
طبيعي، ألّنين لست ابن البارحة 
اجلميع  يعلم  حيث  القضاء،  يف 
أّنين غري قابل للمراجعة. ويعلم 
جتاوز  حال  يف  يراجعين  من 

حدوده أّنه سيهان بتهذيب«.
من  أّي  يراجعنا  »مل  أّنه  وأّكد 
اإلطالق.  على  الّسياسّيني 
غري  من  العالقة  أصحاب  رمّبا 
بتهذيب  طلب  َمن  الّسياسّيني 
إمكان طرح سؤال، وكان جوابي 
ال  ولكن  تسألوا  أن  »ميكنكم 
جاوب«.  فيين  كان  إن  أعرف 
صدور  موعد  عن  استفَسروا 
شاء  إن  وأجبتهم  القرارات، 
»أحًدا  أّن  جازًما  قريًبا«،  اهلل 
مل يسألين ال من هذه الفئة أو 
كما  اهلل«  »حزب  من  أو  تلك، 
قيل أو من »التيار الوطين احلر« 

وال من الّتغيريّيني«.
هو  الكالم  هذا  بعض  أّن  وعن 
رئيس  قبل  من  تسميته  نتيجة 
رئاسة  من  اآلتي  اجلمهورّية، 
رّكز  احلر«،  الوطين  »التيار 
مشلب على »أّنين أعتقد أّن كّل 
من له ميل سياسي، يكمن يف 
ذهنه أّن هذا الشخص أفضل من 
ذاك. وماذا يعين أّنين حمسوب 
على أحد؟ ال أعرف كيف ينحسب 
املرء، هل املقصود أّنين أتلّقى 
يقال  أحياًنا  منه؟  توجيهاتي 
فأجيبهم  ضغوًطا،  مّثة  إّن  لي 
ليجاهرني  الّضغوط؟  ماذا تعين 
»امَلونة«.  تعين  بأّنها  أحدهم 
وكان جوابي له قد ميونون علّي 
أن أعطي عقاًرا مثال، ولكن هل 
أعطي  أن  علّي  ميونوا  ان  ميكن 

من عند غريي؟«.
ميكنه  أحد  »ال  أّنه  على  وشّدد 
ا هو  أن ميون علّي بأن أعطي حقًّ
كّل  بعد  حرزانة  ومش  لغريي. 
هذا العمر أن حيّمل املرء ضمريه 
أو أن خيطئ«، مشرًيا إىل »أّنين 
ال أزال أقيم يف منزل باإلجيار، 
األّول  الّثلث  يكفي  ال  وراتيب 
من الّشهر. نعيش من بيع رزق 

زوجيت«.

مشلب: اجمللس على قاب أيام إلصدار 
القرارات بالطعون النيابية وال ميكن 

ألحد مراجعيت و«يللي بدو يزعل يزعل«

»القوات  حزب  رئيس  أشار 
يف  جعجع ،  اللبنانية«  مسري 
تي يف«،  الـ«ام  لقناة  حديث 
إىل أّن »الفريق الذي سيتحمل 
هو  الرئاسي   مسؤولية  الفراغ 
يريد  ومن  املمانعة،  فريق 
قبل  املشاورات  يبدأ  التوافق 
االستحقاق  من  أشهر  عدة 

الرئاسي«.
ولفت إىل أّن »النائب  ميشال 
معّوض  نال عملًيا 44 صوتًا يف 
وهناك  النواب،  جملس  جلسة 
أصواتهم  حرقوا  نائبًا   22
وحاولنا  اجللسة،  وعّطلوا 
الـ22  النواب  مع  التوافق 

لكنهم ال يريدون التفاهم على 
أي اسم«، موضًحا أّن »فريق » 
حزب اهلل « و« التيار الوطين احلر 
الفراغ،  يريدون  وحلفاؤهم   »
ألن ليس لديهم مرشح جاهز، 
على  قادرون  الـ22  والنواب 
إمتام االستحقاق وحنن بانتظار 

اقرتاحاتهم«.
األصوات  فرز  نتيجة  وكانت 
رئيس  انتخاب  جلسة  يف 
سابق  وقت  يف  اجلمهورية، 
بيضاء  ورقة   55 اليوم،  من 
و42 ميشال معوض و17 لبنان 
و1  ملغاة  أوراق  و4  اجلديد 

ميالد أبو ملهب.

جعجع: 22 نائًبا حرقوا أصواتهم يف جلسة 
الربملان وحاولنا التوافق معهم لكنهم ال 

يريدون التفاهم على أي اسم

بيان،  يف  اهلل«  »حزب  عرب   
وافتخاره  »اعتزازه  عظيم  عن 
عدّي  الشهيد  البطل  باجملاهد 
النوعية  واملواجهات  التميمي 
اليت خاضها منفردًا يف مواجهة 
واإلحتالل  واإلرهاب  القتل  آلة 
»بشكل  مشيدا  الّصهيونية«، 
خاص، بالشجاعة والبطولة اليت 
سم بها طوال فرتة املواجهات  اتَّ
جنود  على  امليداني  وتفوقه 
العدّو على رغم العملية الكبرية 
نفذها  اليت  النطاق  الواسعة 

للقبض على جماهد واحد«.
»عزمية  أن  إىل  وأشار 
تعرب  التميمي  عدّي  الشهيد 
الفلسطيين  شعبنا  قوة  عن 
للتضحية  واستعداده  وصالبته 
األرض  عن  دفاعًا  والفداء 

واملقّدسات«.

الشهيد  »دماء  أن  ورأى 
تشكل  النورانية  وكلماته 
ولكل  اجلديدة  لألجيال  نرباسا 
أبناء  من  الشجعان  اجملاهدين 
البطل  الفلسطيين  شعبنا 
تهدأ  لن  ومقاومة  ثورة  وهي 
كاملة  فلسطني   حترير  حتى 
مباركا  النهر«،  اىل  البحر  من 
املقاوم  الفلسطيين  »لشعبنا 
وقواه احلّية وفصائله اجملاهدة 
والعمليات  البطل  بالشهيد 
األخرية اليت تؤكد مرة أخرى أن 
اإلحتالل زائل وأن هذا الكيان 
إال  ليس  البغيض  العنصري 
ثقة  على  وإننا  مؤقتا،  كيانا 
العمليات  هذه  أمثال  بأن  تامة 
األبرار  الشهداء  هؤالء  وأمثال 
حنو  الطريق  بدمائهم  يعبدون 

التحرير الكامل بإذن اهلل«.

حزب اهلل: دماء الشهيد التميمي  تشكل 
نرباسا لألجيال اجلديدة ولكل اجملاهدين 

من أبناء شعبنا الفلسطيين البطل

رئيس الكتائب التقى فرونتيسكا: 
النتخاب رئيس جريء يشرع فورا يف 

حل امللفات الشائكة

الكتائب  حزب  رئيس  التقى 
اجلميل  النائب سامي  اللبنانية 
املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة 
فرونتيسكا  يوانا  لبنان  يف 
التطورات  آلخر  عرض  وجرى 
ال سيما يف ما يتعلق بانتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
املكتب  عضو  اللقاء  حضر 
بو  جويل  الكتائيب  السياسي 
الصحي  عبود، رئيس اجمللس 
االجتماعي الدكتور برنار جرباقة 
اخلارجية يف  العالقات  ومنسق 

احلزب مروان عبداهلل.
اللقاء  وشدد اجلميل يف خالل 
رئيس  انتخاب  »أهمية  على 
ميلك اجلرأة الكافية لوضع كل 
امللفات على الطاولة والشروع 
اليت  املشاكل  حل  يف  فورا 
يعاني منها لبنان«، رافضا أن 

يكون من دون طعم أو رائحة 
أو لون«.

»حزب  على  أن  اجلميل  واعترب 
اهلل أن يتعاطى بندية مع باقي 
لبنان«،  إلنقاذ  اللبنانيني 
منطق  »يف  االستمرار  رافضا 
مواطنون  لبنان  يف  يكون  أن 
درجة أوىل وآخرون درجة ثانية 
الذي  الواقع  باألمر  يقبلون 

يفرض عليهم«. 
واعترب اجلميل »أن اهلرولة إىل 
تشكيل حكومة يف األيام األخرية 
للعهد تعكس التسليم بالفراغ 
وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة 
من معاناة اللبنانيني، يف حني 
أن اجلهد جيب أن ينصب على 
انتخاب رئيس للجمهورية خيرج 
لبنان من هذه الدوامة القاتلة 

يف أسرع وقت ممكن.

الجميل مستقبال فرونتيسكا

لالمن  العام  املدير  استقبل   
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
ملف  مسؤول  األول،  أمس 
اهلل«  حزب  يف«  النازحني 
النائب السابق نوار الساحلي 
شؤون  يف  البحث  وجرى   ،

اللواء ابراهيم التقى مسؤول ملف النازحني يف« حزب اهلل«
النازحني .

اللواء  الساحلي  ابلغ  وقد 
حزب  »استعداد  عن  إبراهيم 
اهلل املساعدة يف هذا امللف«، 
واضعًا امكانات احلزب بتصرف 

األمن العام. 

وقد اثنى الساحلي على مواقف 
يف«  وعمله  ابراهيم  اللواء 
تفعيل موضوع اعادة النازحني 
بالدهم«  اىل  السوريني 
،مقدرا »الدور الذي يقوم به 
السورية  باحلكومة  باالتصال 

املعنية  االمنية  واالجهزة 
 ،« النازحني  بعودة  للتعجيل 
الدول  بعض  موقف  مستغربا 
السليب  والغربية«  االوروبية 
باملساعدة يف  جديتهم  وعدم 

هذا املوضوع« .

األول  أمس  استقبل، 
املرده  تيار  رئيس  اخلميس، 
سليمان فرجنيه يف دارته يف 
بنشعي رئيس حزب »التوحيد 
العربي« الوزير السابق وئام 
أفق  جولة  وكانت   ، وهاب 

سياسية.
انه  وهاب  اكد  اللقاء  اثر 
االقتصادي  الوضع  ظل  »يف 
موضوع  وبعد  الضاغط 
لعدم  الرتسيم هناك ضرورة 
املؤسسات  يف  فراغ  وجود 
يف  وخباصة  الدستورية، 
،ومن  اجلمهورية  رئاسة 
لرؤية  نصل  ان  الضروري 
موحدة لرئاسة اجلمهورية على 
الواحد،  اخلط  ضمن  االقل 
متوقف  اليوم  املوضوع  وهذا 
»املرده«  تيار  رئيس  على 
سليمان فرجنيه وعلى رئيس 
جربان  احلر«  الوطين  »التيار 
االثنني  احرتم  وانا  باسيل، 
وامتنى ان يكونا على تفاهم، 
وحنن من ضمن دورنا الصغري 

وهاب من بنشعي: حرصاء على ان تكون 
االسابيع املقبلة حمطة لصياغة تفاهم 

يؤدي اىل انتخاب رئيس للجمهورية
حناول ان يكون هناك تفاهم 
انتخاب  اىل  للوصول  معني 

رئيس للجمهورية«.
ولفت اىل أن« االولوية هي 
ان يكون رئيس اجلمهورية من 
العربي،  وهذا  الوطين  اخلط 
ينطبق  انه  اجلميع  يعلم  امر 

على سليمان فرجنيه«.
مضر  »الفراغ  ان  رأى  و 
من  ألكثر  استمر  اذا  باجلميع 
كما  قليلة،  اشهر  او  اسابيع 
وهناك  ضروري  التفاهم  ان 
بامكانهم  ثقة  موضع  افرقاء 
ان يرعوا ويضمنوا اي تفاهم 

مع احلرص على اجلميع«.
واعترب ان« بعض االمساء اليت 
يتم طرحها جيب احلذر كونها 
السياسة  يف  ميوعة  تشكل 
كل  مع  والتعاطي  واالدارة 
حرصاء  حنن  لذلك  االفرقاء، 
االسابيع  تكون  ان  على 
تفاهم  لصياغة  حمطة  املقبلة 
اىل  تؤدي  وضمانة  معني 

انتخاب رئيس للجمهورية«.



لــبنانيات

Page 3صفحة 3       2022 األول  تـشرين   22 Saturday 22 October 2022الـسبت 

service.nsw.gov.au

     
 70 

SAVINGS FINDER

  NSW 

 50  Stay NSW •
 110  NSW Gas Rebate  •

Low Income Household  • 
 Energy Rebate 

 285 

 Free Will Preparation  550  •
Power of Attorney 

 Savings Finder 

استقبل، أمس األول اخلميس، 
سليمان  املرده  تيار  رئيس 
فرجنيه يف دارته يف بنشعي 
رئيس حزب »التوحيد العربي« 
الوزير السابق وئام وهاب ، 

وكانت جولة أفق سياسية.
انه  وهاب  اكد  اللقاء  اثر 
االقتصادي  الوضع  ظل  »يف 
موضوع  وبعد  الضاغط 
لعدم  ضرورة  هناك  الرتسيم 
املؤسسات  يف  فراغ  وجود 
يف  وخباصة  الدستورية، 
،ومن  اجلمهورية  رئاسة 
لرؤية  نصل  ان  الضروري 
موحدة لرئاسة اجلمهورية على 
الواحد،  اخلط  ضمن  االقل 
متوقف  اليوم  املوضوع  وهذا 
»املرده«  تيار  رئيس  على 
سليمان فرجنيه وعلى رئيس 
جربان  احلر«  الوطين  »التيار 
االثنني  احرتم  وانا  باسيل، 
وامتنى ان يكونا على تفاهم، 
وحنن من ضمن دورنا الصغري 
حناول ان يكون هناك تفاهم 
انتخاب  اىل  للوصول  معني 

وهاب من بنشعي: حرصاء على ان تكون االسابيع املقبلة 
حمطة لصياغة تفاهم يؤدي اىل انتخاب رئيس للجمهورية

رئيس للجمهورية«.
االولوية هي  أن«  اىل  ولفت 
اجلمهورية  رئيس  يكون  ان 
العربي،   الوطين  اخلط  من 
انه  اجلميع  يعلم  امر  وهذا 
ينطبق على سليمان فرجنيه«.

مضر  »الفراغ  ان  رأى  و 
من  ألكثر  استمر  اذا  باجلميع 
كما  قليلة،  اشهر  او  اسابيع 
وهناك  ضروري  التفاهم  ان 
بامكانهم  ثقة  موضع  افرقاء 

ان يرعوا ويضمنوا اي تفاهم 
مع احلرص على اجلميع«.

واعترب ان« بعض االمساء اليت 
يتم طرحها جيب احلذر كونها 
السياسة  يف  ميوعة  تشكل 
كل  مع  والتعاطي  واالدارة 
حرصاء  حنن  لذلك  االفرقاء، 
على ان تكون االسابيع املقبلة 
معني  تفاهم  لصياغة  حمطة 
انتخاب  اىل  تؤدي  وضمانة 

رئيس للجمهورية«.

فرنجية مستقبال وهاب

عدوان: على التغيرييني حسم أمرهم االثنني 
وعندما يصبح حزب اهلل حتت سقف القانون حناور

عدوان  جورج  النائب  صرح 
انتخاب رئيس  بعد رفع جلسة 
للجمهورية قائبال: »بعد اجللسة 
باتت  األول(  )امس  اليوم 
واضحة وكيف سننطلق  األمور 
إىل املرحلة املقبلة، فقد تبني 
ال  نائبا   56 هناك  أن  اليوم 
مرشح  على  االتفاق  ميكنهم 
االنتخاب من خالله وال  خلوض 
جرأة لديهم للذهاب حنو دورة 

ثانية«.
أضاف: » نال املرشح ميشال 
صوتا،   44 اليوم  معوض 
بني  استطاع  أنه  يعين  وهذا 
نواب جدد  إقناع  وأخرى  دورة 
السيادة  معركة  إىل  لالنضمام 
واإلصالح«. وللتغيرييني قال: 
عليكم يوم اإلثنني أن حتسموا 

املركزي  شدد عضو اجمللس 
نبيل  »الشيخ  »حزب اهلل  يف 
قاووق على أن لبنان الغارق 
معاجلات  إىل  حباجة  بأزماته 
منها،  للخروج  وحلول سريعة 
افتعال  عن  بالغنى  وهو 

مشاكل وأزمات جديدة«.
افتتاح  رعايته  خالل  واشار 
والطاقة  املياه  بئر  مشروع 
قانا  بلدة  يف  الشمسية 
يعد  »مل  أنه  إىل  اجلنوبية، 
سرًا أن األمريكي والسعودي 
من  اخلروج  للبنان  يريدان  ال 
يعمالن  إنهما  بل  أزماته، 
احلوار  من  اللبنانيني  ملنع 

والتوافق«.
ورأى أن »ما حيصل يف جلسات 
النتخاب  النيابي  اجمللس 
أن  يثبت  للجمهورية،  رئيس 
تدخالت السفارتني األمريكية 
والسعودية قد عّطلت وتعّطل 
املهل  يف  الرئيس  انتخاب 
وأتباعهما  ألنهما  الدستورية، 
يريدون فرض مرّشح رئاسي 
البلد  وجر  واملواجهة  للتحدي 
للصدام، والكل بات يعلم أن 
السفارتني قد وضعتا انتخاب 

قاووق من قانا: السفارتان األمريكية والسعودية وضعتا 
انتخاب الرئيس على املسار األصعب واألبعد

الرئيس على املسار األصعب 
واألبعد«.

نريد  »أننا  مؤكدًا  وختم  
ال  للجمهورية  رئيس  انتخاب 

االجتماعات  وكثرة  أمركم 
توصل  لن  اجلديدة  واألمساء 

إىل مكان«.
العام 2005  منذ  »حنن  وقال: 
حول  مفرغة  حلقة  يف  ندور 
بسالح  يتعلق  أساسي  موضوع 
قرار  على  اهلل وسيطرته  حزب 
ويف  احلدود،  وضبط  الدولة 
إنين  فيه  يقول  الذي  اليوم 
والدستور  القانون  حتت سقف 
لُنحاور.  الطاولة  على  جنلس 
وإذا  أمرنا،  يف  حامسون  حنن 
حسم النواب الـ 22 املرتددون 
رئيس  لدينا  سيكون  أمرهم 
ال  فاللبنانيون  للجمهورية 
وال  التحمل  يستطيعون 
ميكنهم الذهاب إال إىل احللول 

واإلنقاذ«.

السفارات،  يكون موظفًا عند 
نقص  عقدة  من  يعاني  وال 
من  أي سفارة  اسرتضاء  يف 

السفارات«.
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رميا  ابي  سيمون  النائب  كشف 
للـLBC ، ان »التيار  يف حديث 
اليوم  جلسة  بعد  احلر  الوطين 
االمساء  بغربلة  سيقوم  النيابية 
للذهاب مبرشح لرئاسة اجلمهورية 
التيار  وان  املقبلة،  اجللسة  يف 
اهلل  حزب  مع  جديا  نقاشا  جيري 
واجلانبان  الرئاسي،  امللف  حول 
جتنب  ضرورة  على  متفقان 

الفراغ الرئاسي«.
يف  التيار  دخول  امكان  وعن 
تسويات رئاسية أكد ان »التيار 
بثبات  خاضها  اليت  املعارك  بعد 
اىل  الرتاجع  ميكنه  ال  وصالبة 
الوراء، هذه املعارك اليت كرست 
الشراكة احلقيقية وتوازن التمثيل 

يف ٣١ تشرين االول ٢٠١٦، لن 
تسمح بتخطي احلال الشعبية اليت 
ميثلها التيار وال الواقع التمثيلي 

الذي جيسده«.
واشار اىل انه »بالتوازي مع امللف 
الرئاسي جيري العمل جبدية على 
تأليف احلكومة وتكثفت اللقاءات 
للغاية يف الثماني واربعني ساعة 
اىل  الوصول  آمال  املاضية«، 

حكومة جديدة.
 ورأى ان »امللف الرئاسي يبقى 
الراهنة  املرحلة  يف  األساس 
النتخاب رئيس للجمهورية وجتنب 
تكوين  اعادة  وبالتالي  الفراغ، 
حد  ووضع  الثقة  وبناء  السلطة 

لالنهيار االقتصادي.«

أبي رميا: التيار مصر  على ضرورة 
جتنب الفراغ
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 رأس وزير االقتصاد والتجارة 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
أمني سالم وفد لبنان املشارك 
العربي  الوزاري  االجتماع  يف 
حملافظي منطقة الشرق االوسط 
البنك  يف  افريقيا  ومشال 
الدولي، الذي عقد يف العاصمة 
املقر  يف  واشنطن  األمريكية 
الدولي،  البنك  جملموعة  العام 
ديفيد  البنك  رئيس  حضور  يف 

مالباس.
ورحب سالم »بدعم البنك الدولي 
املتواصل للبنان واللبنانيني يف 
اليت  الصعبة  املرحلة  هذه  ظل 
»جهود  مثمنًا  البالد«،  متر فيها 
مالباس ودعمه لبنان وخصوصا 
من  الغذائي  االمن  موضوع  يف 
خالل قرض القمح الطارئ، اىل 
جديد  برنامج  ختصيص  حانب 
لالمن الغذائي، إضافًة اىل تطوير 
االجتماعي،  االمان  شبكة  برامج 
ودعم لبنان بلقاحات كوفيد -١9 
وشدد  حاضرة«.  تزال  ال  اليت 
العمل  مواصلة  »أهمية  على 
باالضافة  اجلائحة،  هذه  ملعاجلة 

ملخاطر فريوسات جديدة«.
السياسة  أولويات  ويف 
أّكد  املقبلة،  للفرتة  العاملية 
هذه  ظل  يف  »لبنان  أّن  سالم 
يواصل  الصعبة  الظروف 
إلعادة  الدولية  اجلهود  دعمه 
العاملي  واالستقرار  السالم 
مبا  اإلنسانية  املعاناة  وختفيف 
النازحني  موضوع  يف  ذلك  يف 
أّن  إىل  الفتًا  السوريني«، 
الذي  البلد  يزال  ال  »لبنان 
يستضيف أكرب عدد من الالجئني 
املربع  والكيلومرت  الواحد  للفرد 
احلكومة  تقدر  حيث  العامل،  يف 
الجئ  مليون   ١.5 بـ  األعداد 
سوري وحواىل ١٣7١5 الجئا من 
جنسيات أخرى. وحيدث كل ذلك 
يف طل مواجهة لبنان أسوأ أزمة 
اجتماعية واقتصادية منذ عقود، 
وانفجار  كوفيد-١9  وباء  وتأثري 
وتأثر   ،٢٠٢٠ عام  بريوت  مرفأ 
السكان الضعفاء بشدة بالزيادة 
والفجوات يف  الفقر  احلادة يف 
سالسل التوريد احلرجة والقيود 
إىل  الوصول  على  املفروضة 

الغذاء والرعاية الصحية والتعليم 
واخلدمات األساسية األخرى«.

ويف ما يتعلق باالقتصاد البناني، 
أوضح »أّن الطريق طويل وامامنا 
عمل كبري لكن لبنان يتوقع منوًا 
الثالث  يف  اقتصاديًا  وتعافيًا 
قطاعات  يف  املقبلة  سنوات 
اخلدمات  الغذائية،  الصناعات 
واخلدمات  السياحة  الرقمية، 
ذلك  يرتافق  أن  على  النفطية، 
مع اإلصالحات اهليكلية يف إطار 
االقتصادية  االصالحات  ورشة 
عليها  تعمل  اليت  واملالية 
أّن  مؤكدًا  اللبنانية«،  الدولة 
االصالحات  بتنفيذ  ملتزم  لبنان 
التعايف  خطة  وتنفيذ  املطلوبة 
النقدي  االستقرار  على  للحفاظ 
واملالي، مع تسريع اإلصالحات 
يف  املرونة  لتعزيز  اهليكلية 

مواجهة الصدمات اخلارجية«.
وبالنسبة ملواطن الضعف املتعلقة 
منخفضة  البلدان  يف  بالديون 
الدخل، دعا سالم »جمموعة البنك 
الدولي  النقد  الدولي وصندوق 
يف  جهودهما،  مضاعفة  إىل 
اليت  املتزايدة  التحديات  ضوء 
تواجه البلدان منخفضة الدخل«، 
مشرًيا إىل »أّن اإلطار املشرتك 
فرصة  ُيعد  العشرين  جملموعة 
جتاه  أطول  أثر  ذات  ملعاجلة 
مواطن الضعف يف الديون لدى 
البلدان منخفضة الدخل«، داعًيا 
الدولي وجمموعة  النقد  صندوق 
عن  »العمل  إىل  الدولي  البنك 
كثب لضمان تطبيق هذا اإلطار 

بشكل فعال ملعاجلة الديون«.
وختم سالم شاكرًا جمموعة البنك 
التنمية  »مساهمتها يف  الدولي 
ودعمها لبنان«، طالبًا »الوقوف 
اىل جانب لبنان واللبنانيني يف 
هذه املرحلة االنتقالية الصعبة، 
واثقًا من جناح لبنان باخلروج مع 
شركائه من ازمته وصواًل اىل بر 
االمان وبناء دولة مؤسسات حتفز 
االستثمار واالبتكار وتسهم يف 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
اجيابا  ستنعكس  بدورها  اليت 
على لبنان واملنطقة حتديدًا يف 
مواضيع الطاقة، املياه، واالمن 

الغذائي«.

دعا البنك الدولي وصندوق النقد إىل مواصلة الدعم

سالم: لبنان سيلعب دوراً اقليمياً هاما 
يف الطاقة واملياه واالمن الغذائي

الوزير سالم يلقي كلمة لبنان

تكنولوجيا  جلنة  رئيس  إستقبل 
فرجنيه  النائب طوني  املعلومات 
يف مكتبه يف ضبيه رئيس مجعية 
لبنان  يف  املهنية  املعلوماتية 
»PCA«  كميل مكرزل ووفدا من 
التكنولوجيا  قطاع  يف  العاملني 
واملعلومات ، ضم  رئيس مجعية 
»قدرات« حامت حامت، املستشارة 
االمن  جمال  يف  القانونية 
السيرباني الدكتورة ليندا قاسم، 
مجعية  يف  احلكومة  جلنة  رئيس 
شبري،   شربل  احملامي  اإلنرتنت 
حاكمة،  إدمون  املتقاعد  العميد 
 »LIVON« شركة  العام  املدير 
العام  واملدير  شقرا  أبو  باتريك 
لشركة  » Softflo« الدكتور بشري 
آلية  حول  نقاش  وكان  الزغيب. 
املعلومات،  تكنولوجيا  جلنة  عمل 
النيابية  اجللسة  بعد  والسيما 
إعادة  خالهلا  مت  اليت  األخرية 
انتخاب اللجان الربملانية.  كما مت 

تأكيد »اهمية العمل على درس 
املرتبطة  القوانني  من  جمموعة 
واقرارها،  التكنولوجي  باجملال 
تعترب  عموما  التشريعات  ان  اذ 
التحول  أركان  من  أساسيا  ركنا 

الرقمي«.
ورأى اجملتمعون انه »على الرغم 
من  به  بأس  ال  عدد  وجود  من 
القوانني احلالية املتعلقة باجملال 
اىل  حيتاج  انه  اال  التكنولوجي، 
مع  يتناسب  مبا  وتطوير  حتديث 
عامل التكنولوجيا املتحّرك بشكل 
اتفقوا  كما   ومستمر«،  سريع 
بعض  على  اجلهد  »تركيز  على 
سريعا،  إجنازها  املمكن  األمور 
الذي، يف  االلكرتوني  كالتوقيع 
املوافقة  بعد  اعتماده  مت  حال 
احلد  اىل  تلقائيا  سيؤدي  عليه، 
وتسهيل  الفساد  جماالت  من 
الرمسية  املعامالت  اجناز  عملية 

على املواطن«.

النائب فرجنيه التقى رئيس مجعية 
املعلوماتية املهنية ودعوة إىل إقرار 

تشريعات تواكب عامل التكنولوجيا املتحرك

العام  االمن  عام  مدير  إستقبل 
مسؤول  ابراهيم  عباس  اللواء 
اهلل  حزب  يف  النازحني   ملف 
الساحلي  نوار  السابق  النائب 
وحبث معه يف شؤون النازحني، 
وقد ابلغ الساحلي اللواء إبراهيم 
عن استعداد حزب اهلل املساعدة 
امكانيات  واضعًا  امللف  هذا  يف 

احلزب بتصرف األمن العام .
مواقف  على  الساحلي  اثنى  وقد 

اللواء ابراهيم وعمله على تفعيل 
موضوع اعادة النازحني السوريني 
الذي  الدور  ومثن  بالدهم،  اىل 
باحلكومة  باالتصال  به  يقوم 
االمنية  واالجهزة  السورية 
النازحني،  بعوة  للتسريع  املعنية 
واستغرب الساحلي موقف بعض 
الدول االوروبية والغربية السليب 
وعدم جديتهم باملساعدة يف هذا 

املوضوع .

مستغربا موقف بعض الدول األوروبية السليب من عودة النازحني

حزب اهلل: مستعدون للمساعدة يف هذا امللف

حضور  عدم  على  تعليًقا  بري،  نبيه  النواب  جملس  رئيس  أوضح 
رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي جلسة انتخاب رئيس 
اجلمهورّية، أّن »رئيس احلكومة ليس نائًبا، ومن غري الّضروري أن 
حيضر جلسة انتخاب الّرئيس«، مضيًفا: »قولوا بدنا ننتخب رئيس، 

جليب أكرت من رئيس حكومة«.

بري: ميقاتي ليس نائبا ومن غري الضروري أن 
حيضر و«قولوا بدنا نتتخب رئيس جليب أكرت من 

رئيس حكومة«

رأى رئيس حزب التوحيد العربي 
حديث  حديث  يف  وهاب ،  وئام 
»على  أنه  لبنان«،  »تلفزيون  لـ 
لبنان الرمسي اإلعتذار من الدولة 
اجلزائرية وسحب الدعوى املقامة 
حبّق سوناطراك ملد لبنان بالفيول 
أنه  اىل  الفتًا  السابق،  يف  كما 
»احلكومة فيها وزراء »مهابيل«، 
الطاقة  وزير  مناقبية  على  مثنيًا 
تصريف  حكومة  يف  واملياه 
واصفًا  فياض،  وليد  األعمال 
األخري بالـ »آدمي« ولكن اآلدمية 
شيء واألصول بني الدول شيء 
ال  »املصري  أن  موضحًا  آخر، 
يريد إعطاء لبنان الغاز من دون 

املوافقة األمريكية«.
مستعّد  »اإليراني  وأضاف: 
كهرباء  ساعات   ٦ بـ  لتزويدنا 
حكومة  رئيس  أوقف  إذا  يوميًا 
ميقاتي   األعمال  جنيب  تصريف 

»سعدنات«.
ويف امللف احلكومي رأى وهاب، 
احلر  الوطين  التيار  »رئيس  أن 
النائب  جربان باسيل  صاحب حّق 
يف امللّف احلكومي، فيما ميقاتي 
مبا  اآلخرين  حّصة  على  يده  ميّد 
يف ذلك الوزير الدرزي«، معتربًا 
أن »َمن يريد أن يرعى مؤمترات 
إما  أن ميتلك  بلبنان جيب  ُتعنى 

املال أو العصا«.
ويف ملف  ترسيم احلدود البحرية  
رأى  » إسرائيل «  و  لبنان  بني 
وافق  »األمريكي  أن  وهاب 
موضوع  بسبب  الرتسيم  على 
الطاقة وإحلاح اإلسرائيلي بالبدء 
باالستثمار، موضحًا أن األمريكي 
روسيا  تطويع  معركة  خيوض 
الصني«،  مع  للصراع  كمقّدمة 
ستكون  »اهلدنة  أن  معتربًا 
طويلة بني لبنان و »إسرائيل«، 
بني  بصفقة  مّت  الرتسيم  وملف 
أمريكا وإيران«، مضيفًا »قاسم 
»إسرائيل«  زّنر  سليماني 
كانت  ولو  الدقيقة،  بالصواريخ 
احلرب ملا  أبيب قادرة على  تل 
رمّست معنا، معربًا أن »أي حرب 
بالصواريخ  »إسرائيل«  سرُتجم 
اخلوف  سبب  وهذا  الدقيقة 
للمواقع  وقصفه  اإلسرائيلي 

السورية بني احلني واآلخر«.
وإذ أكد أن »أمني عام  حزب اهلل  
تدخل يف  نصراهلل  حسن  السيد 
الوقت املناسب يف ملف الرتسيم 
وربطه  الرتسيم  أمر  وحسم 
األمريكي  دفع  ما  حمدد  بتاريخ 
إتفاق الرتسيم  اىل اإلسراع يف 
دعا  بذلك«،  جدي  بعمل  وقام 
وهاب اجلميع »للبدء باإلصالحات 
مع  »السعدنات«  وليس  اجلدية 
الرتسيم«،  ملف  إتفاق  تنفيذ 
جدية  إصالحات  دون  أنه  معتربًا 
لن  الطاقة  ملف  حواشي  حتى 

نستفيد منه«.
الرئاسي،  الفراغ  إمكانية  وحول 
قال وهاب: »فخامة الفراغ سيحّل 
لن  ولكّنه  بعبدا  لفرتة يف قصر 
يستمّر طوياًل، موضحًا أن »حظوظ  
أعلى  الرئاسية  فرجنية   سليمان 
باسيل،  جربان  حظوظ  من  بكثري 
نيابيًا حمسومًا  54 صوتًا  فهناك 
لصاحل سليمان فرجنية من دون 

أصوات نواب جربان باسيل.
ويف إطار آخر رأى وهاب أنه »ما 
رئيس  إلغاء  يستطيع  أحد  من 
احلريري،  سعد  السابق  احلكومة 
للبيت  احلاصلة  واالستباحة 
حضوره،  ضرورة  تؤّكد  السيّن 
وسعد  للسعودية«  احرتامي  مع 
بضمري  موجود  كوالده  احلريري 

كثري من اللبنانيني.

وقال: »حباجة هلذا التوازن الذي 
دار  ألن  ين،  السُّ الوجود  يقيمه 
الفتوى ال تقوى على القيام بدور 
الفراغ  وتعبئة  السنية  السياسة 
الذي تركه سعد احلريري، معتربًا 
الوطين احلر خسر بغياب  »التيار 
»ما  الرئيس سعد احلريري، ألن 
قدمه سعد احلريري يف التسوية 
مع الرئيس عون ال أحد يتجرأ على 

تقدميه«.
جاٍر  »العمل  أن  وهاب،  وأوضح 
على تشكيل احلكومة ولكن حتى 
الساعة ال وصول اىل أي قرار، 
معلنًا أنه »ضد الرتكيبة الطائفية، 
الوزير  ميثلين  ال  ملاذا  متسائاًل 

الكاثوليكي إذا كان جيدًا؟«.
مواجهة  اىل  »ذاهبون  أننا  ورأى 
احلكومة  تتشكل  مل  إذا  جديدة 
مل  إذا  هذا  آخر  تعطيل  واىل 
نذهب اىل تسوية جديدة، معتربًا 
أن  ميكن  ال  املستدام  »احلل  أن 
يسري من دون تفاهم سعودي – 
سوري بتعاون فرنسي،  إيراني – 
موضحًا أن »السعودي أخذ قرارًا 
بعدم التدخل يف الشأن اللبناني، 
وهو )السعودي( بانتظار تفاهمه 
يف  للبحث  ليعود  السوري  مع 
مؤكدًا  بعد،  فيما  اللبناني  امللف 
إن  تقول  القرار  »عواصم  أن 
عودة  دون  لبنان  يف  رئاسة  ال 
السني سني، موضحًا أن »التفاهم 
السعودي اإليراني سيتم رمبا على 
صعيد فتح سفارات«، الفتًا اىل 
فاجليش  أمنية،  فوضى  »ال  أن 
بفضل  قبل  من  افضل  اليوم 
وموضوع  القطرية  املساعدة 
العماد عون ال عالقة له باملوضوع 
األمين فقط وهناك أوساط جدية 
أننا  موضحًا  عون،  بالعماد  تسري 
إلجناز  حقيقي  لتدخل  »حباجة 
االستحقاق الرئاسي«، كاشفًا أن 
»السيد حسن نصراهلل والرئيس 
يستطيعان  األسد  بشار  السوري 
القيام بإتفاق بينهما، مؤكدًا أن 
»حزب اهلل« مع إجناز االستحقاق 
بأي  يديه  يلوث  ولن  الرئاسي 
مع  اهلل«  »حزب  وأن  سلبيات، 
عون  وجوزاف  توافقي  رئيس 
األمر  توافقي وكذلك  رئيس  هو 

بالنسبة لسليمان فرجنية«.
النازحني  عودة  ملف  ويف 
السوريني اىل  سوريا ، رأى وهاب 
أن »ال عودة للنازحني السوررين 
آماًل  إعمارها،  إال بعد  اىل سوريا 
من  انتهوا  األمريكيون  يكون  أن 
السوريني  النازحني  استخدام 
»حزب  على  ضغط  كورقة 
أن كل املسؤولني  اهلل«، معتربًا 
و«ما  »بسينات«  لبنان  يف 
الركب  فوق  وما  ركب«  عندن 
رجااًل  كانوا  ولو  »ممودرين«، 
يف  السوريني  النازحني  لوضعوا 
مراكب وأرسلوهم اىل أوروبا كما 
فعل الرئيس الرتكي رجب طيب 

أردوغان«.
التغيري  »نواب  أن  وهاب  ورأى 
بيحرزو،  ما  أنهم  وتبني  كذبة 
كي  حصلت  تشرين   ١7 وثورة 
الرتسيم،  اىل  متعبني  نصل 
واصفًا املنظمات الدولية باحلرامية 
معتربًا  سجنها،  وجيب  والفاسدة 
إرضاء  األمنية  األجهزة  »هّم  أن 

السفارات فقط«.
وبالعودة اىل امللف الرئاسي رأى 
يكتمل  لن  النصاب  أن  وهاب 
حتى حتقيق التفاهم: إما التفاهم 
اخلارجي ينتج رئيس آخر أو تفاهم 
وفرجنية،  باسيل  بني  داخلي 
يريد  باسيل  »الوزير  أن  كاشفًا 

جهاد أزعور رئيسًا.

وهاب: عواصم القرار تقول أالاّ رئاسة يف لبنان من دون 
العودة لـ »السني - سني« وباسيل يريد جهاد أزعور رئيسًا

يف  احلاج  رازي  النائب  اكد   
كل  »صوت  اذاعة  اىل  حديث 
لبنان«، »متسك تكتل »اجلمهورية 
القوية« بالنائب ميشال معوض، 
كمرشح رئاسي يلقى تأييد أكثر 

من أربعني نائبا«.
انتخاب  مسألة  أن  اكد«  كما 
نقطة  فهي  مفصلية،  رئيس 
من  لبنان  إنقاذ  حنو  اإلنطالق 
ميكن  وال  إليه،  وصل  ما  كل 
اإلستحقاق  هذا  مع  التعاطي 
يعتمده  الذي  باإلستخفاف 
إن  السياسية،  األطراف  باقي 
بعدم حضور اجللسات، أو بعدم 
أو  مرشح  أو  إلسم  التصويت 

بإعتماد فقدان النصاب بالدورة 
الثانية«.

ورأى احلاج« أن إصرار البعض 
على تشكيل احلكومة هو تأسيس 
للفراغ ومتديد حلكم هذه اإلدارة 

السياسية«.
تأثري  حول  سؤال  عن  وردا 
اليت  اإلنتخابية  الطعون  نتائج 
الدستوري  اجمللس  سيصدرها 
الربملاني،  املشهد  على  اليوم 
التدخل  »عدم  على  احلاج  شدد 
»يف  أمال  القضاء«،  عمل  يف 
القانون  إىل  اإلحتكام  يتم  أن 
بعيدا  التقنية  العلمية  واملعايري 

عن أي تأثري سياسي«.

احلاج: إصرار البعض على تشكيل احلكومة هو تأسيس 
للفراغ ومتديد حلكم هذه اإلدارة السياسية



Page 5صفحة 5     
لــبنانيات

إرتبط تاريخ 17 تشرين األول 2019 بلحظة االنهيار. ربط رّوجت 
له قوى السلطة وأصحاب املصارف إلبعاد الشبهة األساسية عن 
اجملرم الفعلي. فما حدث يف ذلك اليوم مل يكن أكثر من جمّرد 
رّد فعل على انهيار سبق أن حصل، وما جرى الحقًا ليس سوى 
االنهيار. مفاعيله متواصلة  اليت نتجت من  األزمة  إدارة  نتائج 
لغاية اليوم، وأحدث مستجداتها أن مصرف لبنان ضّخ سيولة 
باللرية بني أول أيلول 2022 ومنتصف تشرين األول من السنة 
اجلارية بقيمة 26400 مليار لرية لتبلغ الكتلة النقدية املتداولة 
70 ألف مليار لرية، أي 12 ضعف ما كانت عليه يف مطلع 2019، 

وسعر الصرف تضاعف 26.5 مرة... واحلبل على اجلرار.
خالفًا ملا رّوج يف السنوات الثالث املاضية، مل حيصل االنهيار 
يف 17 تشرين األول 2019. ما حدث يومها يف الشارع، يف 
األيام األوىل، ويف األيام اليت تلت، سواء كانت حتّركات عفوية 
أو مستغّلة أو موّجهة أو استغلت ووجهت الحقًا، ال ميكن بأي 
شكل اعتبارها حمطة االنهيار. حصل االنهيار قبل ذلك بكثري. 
فاألشهر اليت سبقت هذا التاريخ كانت تفيض باملؤّشرات عن 
بدأ  قد  االنهيار  كان  الفرتة،  تلك  وشيك. ويف  نقدي  انهيار 
بالفعل، قياسًا على ما ُيسّمى »قانون هيمنغواي« الذي يفرتض 
أن األزمات تبدأ »تدرجيًا، ثم فجأة«. فاالنهيارات لديها دينامية 
تعّب عنها من خالل مؤشرات ال تظهر للعموم بوضوح، إمنا تكون 
ساطعة لدى صانعي القرار. وهذا ما دفع حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة إىل إصدار التعميم 530 يف 30 أيلول 2019 الذي 
كان أول تعبري عن الالعودة إىل مرحلة تثبيت سعر الصرف اليت 

بدأت يف 1994.
يومها، أي يف 30 أيلول 2019، مل يكن اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان قائمًا، بسبب انتهاء والية نواب مصرف لبنان. لذا، كان 
احلاكم رياض سالمة، يناقش ويوّقع وُيصدر منفردًا التعاميم 
نواب  غالبية  أصاًل  العام«.  املرفق  »استمرارية  إىل  باالستناد 
الذين تعاقبوا على هذا املنصب كانوا جمّرد واجهات.  احلاكم 
فتح  »تأمني  إىل  يرمي  الذي  التعميم  سالمة  أصدر  املهم، 
االعتمادات بالدوالر األمريكي«، وهو موّجه إىل »املصارف اليت 
املشتقات  السترياد  حصرًا  مستندية خمّصصة  اعتمادات  تفتح 
األدوية«.  أو  القمح،  أو  غاز(،  مازوت،  )بنزين،  النفطية 
لفتح  بالدوالر  لديها سيولة  يكن  املصارف مل  أن  يعين  وهذا 
االعتمادات، وأن مصرف لبنان الذي ميلك هذه السيولة حصرها 
بسلع حمدودة. ومل يذكر مصرف لبنان أن سعر هذه السيولة 
والشركات  األفراد  إمنا  السوق،  السيولة يف  خمتلفة عن سعر 
يبيع  لبنان  مصرف  كان  إذ  التالي.  اليوم  يف  ذلك  أدركوا 
املصارف الدوالر الواحد من هذه السيولة بقيمة 1507.5 لريات 
وسطيًا، بينما كان معدل سعر الدوالر الواحد يف السوق احلّرة 
Lebaneselira.« قد بلغ بتاريخ صدور التعميم 1550لرية وفق

.»org
جذور األزمة كانت تعود إىل بنية النموذج منذ تركيبه يف مطلع 
التسعينيات. كانت كلما ظهرت مؤشرات على االنهيار، أنقذت 
بفعل مؤمترات باريس، أو بفعل الصدفة اليت متّثلت يف أزمة 
اهلندسات  بفعل  أو  لبنان،  إىل  التدفقات  عاملية دفعت  مالية 
املالية. لكن منذ مطلع 2019 بدأت تصدر تقارير مكّثفة ومتتالية 
من وكاالت التصنيف الدولية، واليت ُضّمنت حتليالت عن مدى 
مطلع  ويف  األجنبية.  بالعمالت  لبنان  مصرف  احتياطات  كفاية 
املتحدة  األمم  برنامج  عن  السابق  املسؤول  أعّد  السنة،  تلك 
سرّيًا  اقرتاحًا  سلمان،  فيصل  طالل  املال  وزارة  يف  اإلمنائي 
زبائن  تلقى  الفرتة،  تلك  ويف  العام.  الدين  هيكلة  بإعادة 
املصارف عروضات لتجميد ودائعهم ملّدة سنة أو أكثر بفوائد 
الفائدة.  الدوالر، وبدفعات مقدمة فورًا من  فاقت 20% على 
الزبائن الذين رفضوا اإلغراءات تعرضوا للتضييق لثنيهم عن 
السلوك املصريف،  وراء هذا  لكن  اخلارج.  إىل  أمواهلم  حتويل 
لدى  عالقة  الودائع  أن  عن  يوميًا  املصرفيون  يتناقلها  رواية 
ألف   200 على  استحوذ  قد  كان  األخري  فهذا  لبنان.  مصرف 
غالبية  وكانت  املصارف،  تديرها  اليت  األموال  من  لرية  مليار 
سيولة املصارف بالعمالت األجنبية يف قبضته. لذا، كان تسديد 
الوديعة يتطلب شراء الدوالرات من مصرف لبنان الذي أوقف، 
اعتبارًا من آذار 2019، إعادة الدوالرات اليت تستحق هلم، بل 

بات يقرضهم إياها بفوائد باهظة.
تقنيًا، مصرف لبنان هو أول من توقف عن السداد، وتزامن ذلك 
مع توقف املصارف عن السداد. وهذا األمر حصل على دفعات 
املصارف  قّررت  فجأة  ثم   - هيمنغواي  قانون  وفق   - متدّرجة 
اإلقفال. ولغاية اليوم، أي بعد مرور ثالث سنوات، ال يقّر غالبية 
املصرفيني مبا حصل فعليًا بالنقاشات اليت دارت فعليًا بينهم 
وبني حاكم مصرف لبنان يف الواليات املتحدة األمريكية حيث 
الدولي  النقد  لصندوق  اخلريف  اجتماعات  يشاركون يف  كانوا 
»يف  حصل:  عما  أخريًا  أفصح  بعضهم  لكن  الدولي.  والبنك 
االجتماع الذي ُعقد حبضور احلاكم دار نقاش بني املصرفيني 
حول اإلقفال وضرورته. املصارف مل تقفل يف عّز احلرب، لكن 
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عندما هّدد سالمة املصرفيني: »بدكن تسّكروا«!
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احلاكم ضرب يده على الطاولة صارخًا: بدكن تسكروا«. هكذا 
أقفلت املصارف أمام الزبائن 12 يوم عمل متتالية، لكنها مل 
تقفل بشكل كّلي بل كانت بعض األقسام الداخلية تعمل وتنّفذ 
التحويالت إىل اخلارج اليت استفاد منها: مساهمو املصارف، 
سياسيون، زبائن حمظيون. أحد أبرز األمثلة أن واحدًا من أمراء 
اخلليج حصل على وديعته اليت تفوق 220 مليون دوالر. وهذا 
األمر ال يعين أن املصارف مل تكن متواطئة، بل على العكس 
كانت املصارف مدركة متامًا ملا حيصل. أحد أصحاب املصارف، 
وهو شاب ورث إىل جانب شقيقته، حصتهما يف املصرف عن 
والدهما، يقول إنه كان يعلم منذ سنتني أن األزمة آتية من 
خالل قراءة املؤشرات املالية والنقدية لكنه مل يستطع معارضة 
احلاكم. فاملصرفيون اغتنوا بسبب النموذج الذي أداره احلاكم 
العام  املال  من  أكتافهم  حلم  وكان  التسعينيات،  مطلع  منذ 
عب  حصرًا  احلاكم  ويوّزعه  ويستقطبه  يطبعه  الذي  واخلاص، 

آليات منها التعاميم واهلندسات.
بدأت األزمة وسقطت احلكومة، ثم فجأة ظهرت ورقة إصالحية، 
وتوالت األحداث يف الشارع، إىل أن توقفت الدولة عن السداد 
لبنان  مصرف  توقف  على  سنة  حنو  بعد  أي   ،2020 آذار  يف 
واملصارف عن الدفع. الُتهم اليت قذفت بوجه رئيس احلكومة 
حسان دياب كانت خديعة للتهّرب من عملية توزيع اخلسائر. 
احلكومة  رئاسة  برعاية  عّدة  جلان  تألفت  الفرتة،  تلك  ففي 
مهمتها توزيع اخلسائر وإعداد عملية إعادة اهليكلة ضمن خّطة. 
مل يكن حصول هذه اللجنة على أرقام من مصرف لبنان مهمة 
سهلة. كانت هناك ممانعة واسعة الحتساب اخلسائر، إال أنه 
تبنّي فجأة أن مصرف لبنان يسّجل هذه اخلسائر يف ميزانيته 
باعتبارها مداخيل ستتحقق يف املستقبل. قيّدت هذه اخلسائر 
 ،2015 الثاني  تشرين  قبل  صفرًا  كان  أحدهما  حسابني  يف 
والثاني كان يسّجل فيه 696 مليار لرية يف عام 2000. يف 
نهاية 2019 بلغ جمموع اخلسائر 55320 مليار لرية، ويف متوز 

2022 صارت 124 تريليون لرية.

  الضخّ النقدي املتواصل أتاح للقطاع الخاص تصحيحًا جزئيًا لألجور 
وأدخل االقتصاد يف دوامة التضخّم

عمليًا، سّلمت إدارة األزمة حلاكم مصرف لبنان. أدارها بعقل 
خلق   530 فالتعميم  الصرف.  أسعار  تعّددية  خالل  من  بارد 
متايزًا بني الدوالر احلّر يف السوق وبني الدوالر احملجوز لدى 
املصارف. أطلق عملية الدعم اليت صّبت غالبيتها يف جيوب ثلة 
رائجة.  الشيكات  وباتت جتارة  جّتار تشاركهم خنب سياسية، 
جيمعون  كان  الذين  التقليديني  الصرافني  رّوض  أنه  حتى 
الدوالرات له، واستبدهلم بالرتخيص خلمسة صرافني من فئة 
الكثري  له مقابل عموالت. حصل  الدوالرات  »أ« مهمتهم مجع 
بتكّيف مجاعي  األمر  انتهى  إمنا  املاضية  الثالث  السنوات  يف 
احمللي  الناتج  تقلص  خيالية:  اليوم  فالنتيجة  التطّورات.  مع 
اإلمجالي من 51.9 مليار دوالر إىل 14.1 مليار دوالر، أي 3.6 
مرات. كما ارتفع سعر الدوالر مقابل اللرية من 1507.5 لريات 
وتضّخمت  26.5 ضعف.  أي  اليوم  لرية  ألف   40 إىل  وسطيًا 
األسعار أكثر من 1200%، بينما مل يتم تصحيح األجور بأكثر من 
100%. ويف آخر »إصداراته« ضّخ مصرف لبنان 26400 مليار 
لرية يف السوق خالل 40 يومًا من 31 آب لغاية 15 تشرين 
يف  الزيادة  مع  مريب  بشكل  ذلك  ويتزامن  اجلاري.  األول 
خسائره بقيمة 23 ألف مليار لرية. الكتلة النقدية اليت ضّخها 
مصرف لبنان منذ مطلع 2019 لغاية اليوم تضاعفت 12.6 مرة، 

والودائع يف املصارف مل تنخفض سوى 1.6 مرة.
السوق  ويضّخها يف  النقود  يطبع  لبنان  مصرف  كان  عمليًا، 
يضّخ  يكن  مل  أنه  أي  و158،   151 منها  خمتلفة  تعاميم  عب 
النقد بهدف موازنة حاجات السوق من العملة، بل بهدف إطفاء 
اخلسائر يف القطاع املصريف من خالل تغطية السحوبات وفق 
هذين التعميمني بقيمة 8000 لرية للدوالر وبقيمة 12000 لرية 
البخسة  الزيادات  أيضًا  يغّطي  كان  وبالطبع  الدوالر.  مقابل 
يف أجور القطاع العام. تضاعف الكتلة النقدية بهذا املستوى 
الصرف  سعر  على  الواسع  السليب  أثره  بسبب  ومقلق  خميف 
الذي سّجل قفزة عمالقة لغاية اليوم أيضًا. فبهذه األرقام لن 
أجنزت  بعدما  فعاًل  ما ظهر  إجيابية وهذا  توقعات  تكون هناك 
قوى السلطة عملية الرتسيم البحرية، إذ إن سعر الدوالر استمّر 

باالرتفاع.
ما حيصل اآلن ينطوي على مسة مناقضة متامًا ملا حصل يف 
17 تشرين األول 2019. فإذا كانت االنتفاضة يومها، رّد فعل 
على االنهيار، فإن التكّيف هو رّد فعل على تبعات هذا االنهيار 
النقدي  فالضّخ  مفاجئًا،  ليس  األمر  متتالية.  سنوات  لثالث 
لكنه  لألجور،  جزئيًا  تصحيحًا  اخلاص  للقطاع  أتاح  املتواصل، 
أدخل االقتصاد يف دوامة التضّخم واألجور اليت تتغذى على 
ارتفاع سعر الصرف وعلى ضّخ النقد. كل هذا اإلجرام مل يقابله 

لآلن سوى التكّيف!

محمد وهبة
يف خطوة استباقية للتعديالت املرتقبة على سعر الصرف ليصبح 15 ألف 
السكنية  للقروض  املسبق  التسديد  يكون  أن  لبنان  مصرف  قّرر  لرية، 
والتعليمية والبيئية بعملة القرض حصرًا. بعبارة أوضح، »َزَمط« َمن كانت 
ُعملة قرضه بالدوالر وسّدد القرض قبل 12 تشرين األول 2022، أما من 
ينوي السداد بعد اآلن فعليه أن يدفع مثنًا أعلى يتوقع أن يصل إىل 15 

ألف لرية<
يف 12 تشرين األول 2012 أصدر مصرف لبنان تعميمًا محل الرقم 646 
يطلب من املصارف »استثنائيًا وخالفًا ألي نص تنظيمي آخر، التسديد 
لبنان يف  أخذ موافقة مصرف  القرض من دون  املسبق للقروض بعملة 
ما خّص القروض السكنية كافة، القروض اليت مُتنح ملتابعة الدراسة يف 
مؤّسسات التعليم العالي، القروض البيئية اليت ال تتجاوز قيمة كل منها 
ثالثني مليون لرية لبنانية«. هلذا التعميم نتيجة مباشرة متصلة برفع كلفة 
التسديد املسبق مقابل كل دوالر، لكنه ينطوي على إشارة تعكس نوايا 
مصرف لبنان جتاه اعتماد سعر صرف جديد. فهذا التعميم سيكون فاحتة 
بالدوالر،  الودائع  سعر صرف  تعديالت يف  على  تنطوي  أخرى  لتعاميم 
اعتماده بقيمة  وكيفية تعامل املصارف مع سعر الصرف اجلديد املنوّي 

15 ألف لرية.
األول  تشرين   12 يف  صدوره  تاريخ  من  ابتداًء  فإنه  التعميم،  مبوجب 
2019، بات يرتتب على الراغبني يف تسديد كامل قروضهم بشكل مسبق، 
أن يدفعوا املبلغ بعملة القرض. ومن شأن التعميم، أيضًا، أن يلغي ما 
كان يقوم به املقرتضون جلهة إيداع املبالغ باللرية على سعر صرف 1500 
التسديد.  عملية  قبول  على  املصارف  العدل، إلجبار  الكّتاب  لدى  لرية، 
وبالتالي، فإن من استفاد سابقًا من التسديد املسبق، يكون قد ُأعفي من 
أي تبعات، أما من مل يستفد فعليه أن يدفع بالدوالر. ومل حيّدد التعميم 
أّي دوالر سُيعتمد لذلك، إال أن منطق األمور يشي بأنه سيكون »الدوالر 
املودعني  دوالرات  أو  شيكات،  بواسطة  الصادر  الدوالر  أو  املصريف« 
احملجوزة يف املصارف واليت تباع بواسطة الشيكات. االسم الرائج هلذا 
الدوالر هو »لوالر«، وسعره اليوم يبلغ 16 سنتًا من الدوالر »الفريش« 
)أكثر أو أقل تبعًا لتطورات السوق(، وحبسب سعر الصرف اليوم فإن 
هذه الـ16 سنتًا تساوي يف السوق 6450 لرية، علمًا أن سعر الـ«لوالر« 
يف تعاميم مصرف لبنان يبلغ 8000 لرية، لكن سحب الـ«لوالرات« من 

املصرف حمدود بسقف يبلغ 3000 دوالر شهريًا.
بشكل ال لبس فيه، يؤّمن التعميم محاية للمصارف جتاه أصوهلا. فالقروض 
اليت حتملها يف ميزانياتها هي عبارة عن أصول تسعى إىل اسرتدادها 
تعديل  إىل  مؤشر  مبثابة  التعميم  ُيعّد  املعنى  وبهذا  بأعلى سعر ممكن. 
نهاية  خليل  املال يوسف  وزير  الذي أصدره  للبيان  الصرف وفقًا  سعر 
الصرف  سعر  تعديل  ينوي  لبنان  إن  فيه  قال  والذي  املاضي،  أيلول 
أول خطوة  إىل 15000 لرية. والتعميم هو إشارة يف هذا االجتاه كونه 
لتعديل سعر »دوالر القروض« وإن كان مشروطًا بالتسديد املسبق حصرًا 
وليس بالدفعات الشهرية. كما أنه يأتي بعد ثالث سنوات من تعددية 
أسعار الصرف اليت متحورت حول مستويات خمتلفة: أسعار السلع املدعومة 
الدوالر )تدرجييًا تعّدلت  القروض بقيت على 1500 لرية مقابل  وأسعار 
أسعار السلع املدعومة لتصبح غالبيتها على سعر صريفة(، أسعار الودائع 
احملّددة اليوم بقيمة 8 آالف لرية وفق التعميم 151، و12 ألف لرية وفق 
التعميم 158، سعر صرف الدوالر يف السوق احلّرة الذي جتاوز 40 ألف 

لرية أخريًا.
ويعّزز االستنتاج أن التعميم هو مبثابة متهيد لرفع سعر الدوالر، ما أثاره 
احلكومة  رئيس  من  توضيحيًا  تصرحيًا  استدعت  ضّجة  من  اخلليل  بيان 
يقول فيه إن »تعديل سعر الصرف سينطبق أواًل على الرسوم اجلمركية 
الباقي،  أما  املضافة.  القيمة  ضريبة  وعلى  املستوردة  البضائع  وعلى 
فسيتم تدرجييًا عب تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان حتدد 
هذا املوضوع. من اآلن وإىل األول من تشرين الثاني، ستصدر تعاميم 
عن حاكم مصرف لبنان وقرارات حتّدد حيثيات هذا القرار واالستثناءات 
املطلوبة«. لذا، يصبح منطقيًا أن يكون هذا التعميم األول ضمن سلسلة 
سلسلة  وهي  الصرف.  سعر  على  املرتقب  التعديل  خبلفية  ستصدر 
ستتضمن تعدياًل ينطبق على سعر تسديد القروض، وعلى الودائع أيضًا 

وسائر العمليات املصرفية.
الفصل بني سعر الصرف الذي ستعتمده احلكومة بناًء على اقرتاح حاكم 
مصرف لبنان، وبني ما سُيعتمد من أسعار يف القطاع املصريف، يثري الريبة 
بأن سالمة وقوى السلطة ال ينوون فقط فرض سعر جديد على اللبنانيني 
من دون أي دراسة ومن دون أي رؤية اقتصادية، إمنا سيحاولون إعفاء 
املصارف من كلفة هذا التعديل وختصيصها بأسعار صرف متعّددة يف 
الرئيسي من وراء  حماولة للتقليل من نسب ذوبان رساميلها. واهلدف 
ذلك، االستمرار يف إطفاء اخلسائر على حساب خمتلف شرائح اجملتمع. 
وفرض أسعار صرف استنسابية ال يعين االنتقال إىل مرحلة جديدة، بل 
تعددية  األساسي  عنوانها  وكان  األزمة  إلدارة  السابقة  املرحلة  تسعري 
أسعار الصرف وتضّخم األسعار إلطفاء اخلسائر يف النظام املالي. هذا 
املسار إذا استمّر يعين أنه ال استقرار قريبًا مهما حاولوا بيع األوهام عب 

تعميم من هنا أو قرار من هناك.
منذ مطلع عام 2019 إىل اآلن، ازدادت الكتلة النقدية املتداولة باللرية 
12.5 ضعفًا. كانت تبلغ 5561 مليار لرية يف نهاية كانون الثاني 2019، 
ثم بدأت ترتفع لتصبح يف 15 تشرين األول 2022 حنو 69797 مليار لرية، 
الكتلة كانت 38900 مليار لرية يف نهاية حزيران 2022،  علمًا أن هذه 
أي أنها تضاعفت 1.8 مرة خالل ثالثة أشهر ونصف شهر. وجزء كبري من 
هذه الكتلة يتم ضّخه عب تعاميم مصرف لبنان اليت تتيح سحب الدوالرات 
العالقة يف املصارف بقيمة 8 آالف لرية للدوالر الواحد حبسب التعميم 
151، وبقيمة 12 ألف لرية للدوالر الواحد حبسب التعميم 158. لكن أي 
تعديل يف سعر الصرف سيفرض زيادات كبرية يف الكتلة النقدية اليت 
سرعان ما ستتحّول إىل طلب على الدوالر بسبب انعدام الثقة باللرية، ما 

ينعكس سلبًا على سعر الصرف.

التسديد املسبق للقروض السكنّية بعملة القرض:
سالمة ميّهد لتعديل سعر الصرف إىل 15 ألف لرية

محمد وهبة
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مـقاالت وتـحقيقات

اإلنكار  »داء«  تفاقم 
وتعظيم الذات لدى حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة 
إىل مرحلة تفوق الوصف. 
يف  عقدهما  لقاءين  ففي 
هيئات  مع  نفسه  اليوم 
وجملس  العمل  أصحاب 
املصارف،  مجعية  إدارة 
كّرر حرفيًا: »اللرية خبري، 
طولو  خبري،  والودائع 
بالكن شوي«. كالم ملهم 
حّفز  الذي  الرجل  من  جدًا 
السريع  التضّخم  موجات 
واحلاد ملّدة ثالث سنوات 
إطفاء  أجل  من  متتالية 
خسائر النظام املالي الذي 

خبري! اللرية  سالمة:  رياض   
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طولو بالكن شوي«.

الحاكم يسخر من صندوق النقد: ننفق على الرتويقة 200 
مليون دوالر يوميًا!

لزائريه  يظهر  أن  هو  سالمة  أراده  ما  عمليًا، 
بقرار  يتحّكم  فهو  حيصل؛  ما  بكل  متحّكم  أنه 
وزير املال يوسف اخلليل. وأراد أن يظهر أيضًا 
الدورة  إدارة  يف  وحصرًا  مباشرة  املعيّن  أنه 
وتضخم  وركودها  انكماشها  بكل  االقتصادية 
وزير  إحراج  على  كأنه يصّر  بدا  فيها.  األسعار 
اعتلى  عندما  أصابه  الذي  اإلحراج  رغم  املال 
منّصة جملس النواب وأرغمه رئيس اجمللس على 
على  للرّد  املخّصصة  كلمته  إلقاء  قبل  النزول 
أسئلة النواب خبصوص املوازنة وأسعار الصرف 

والتوجهات اليت تضّمنتها.
نفوذه  قّوة  سالمة  استعرض  بآخر،  أو  بشكل 
اليت ال حدود هلا. فاآلخرون، أي قيادات احلكم 
الذين ينوب عنهم يف إدارة البلد، هم جاهلون 
يف  عليه  ويرتكزون  ونقديًا،  وماليًا  اقتصاديًا 
كذلك  كانوا  لطاملا  هم  لفعله.  يسعون  ما  كل 
بالنسبة  اليوم.  إىل  التسعينيات  مطلع  منذ 
بامسهم،  واالقتصادي  املالي  املنفذ  هو  إليهم 
واملنافع  للمغامن  األساسي  التوزيع  وهو مصدر 
ما  يف  املالية  للعالقات  الناظم  وهو  عليهم، 
بينهم، سواء كانت على شكل توزيعات طائفية 
الذي  الرجل  هو  كان  أو سياسية.  مناطقية  أو 
اليوم بالشكل  »ال« ألحد، واستمّر إىل  مل يقل 
مالعب  لديهم  اآلخرين  ألن  كذلك،  هو  نفسه. 
ليس  إمنا  ومناطقية،  طائفية  وحدود  سياسية 
لدى رياض أي حدود بهذا املعنى. فهو يقّرر من 

يربح ومن خيسر.
اليت  فاألداة  اآلن.  حيصل  ما  بالفعل  وهذا 
هي  اخلسائر،  إلطفاء  سالمة  رياض  يستخدمها 
تصيب  ألنها  خبثًا  الضرائب  أكثر  من  واحدة 
اجملتمع يف مّدخراته، وتنقل الثروة من يد إىل 
أخرى. خسائر اجملتمع هذه مل حتدث اليوم، إمنا 
بدأت ترتاكم منذ حنو ثالثة عقود، وسالمة أدار 
العمليات املرتبطة بهذه اخلسائر من خالل دعم 
عرب  التوزيع  عملية  تسهيل  خالل  ومن  اللرية، 
اخلارج  من  الثروة  الستقطاب  املصريف  النظام 
بفوائد مرتفعة ثم ليصّب معظمها يف  واإلغراء 
جيوب أصحاب الثروة وأصحاب الدخل األعلى يف 
لبنان. من أبرز الدالالت على ذلك، هي شرائح 
احلسابات املصرفية إذ كان 0.05% من السّكان 
يستأثرون بأكثر من 34 مليار دوالر )45%( من 

الودائع املصرفية.
لكّن الالفت أن أصحاب الثروة وأصحاب الدخل 
األعلى هم الذين يعرتضون اليوم على سياسات 
سالمة، إذ إنهم يفهمون منه أن إعادة إشراكهم 
إحيائه،  على  هو  يعمل  الذي  النموذج  بنية  يف 
ببعضهم.  تطيح  قد  »تنظيف«  عملية  تستوجب 
احلاكم  أن  يتوقعوا  مل  لكنهم  قلقون،  هم  لذا 
»اللرية  عبارة  تكرار  درجة  إىل  اإلنكار  يعيش 
إن  أنه سيقول  أبدًا  باهلم  خبري« ومل خيطر يف 
»الودائع خبري« أيضًا بعد ثالث سنوات على أزمة 
طحنت املّدخرات واملداخيل وقضت على األخضر 

واليابس.

محمد وهبة

أداره ملّدة 28 عامًا متواصلة
مع  متقّدمة  مرحلة  بلغ  اإلنكار  مرض  أن  يبدو 
فرتة  فمنذ  سالمة.  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
وجيزة، التقى سالمة على حدة، مبمثلي هيئات 
أصحاب العمل وممثلي مجعية أصحاب املصارف، 
اجلدّية  من  بكثري  هلم  وقال  نفسه،  اليوم  يف 
»تعظيم  من  الكثري  على  ينطوي  »عجيبًا«  كالمًا 
أمام  تفاخر  فقد  الطفولة.  عقد  وإظهار  الذات« 
اجلميع بأنه الرجل الذي حيّرك وزير املال، وأنه 
بدورة  املتعلقة  املفاصل  بكل  يتحّكم  يزال  ال 

احلياة االقتصادية مهما كان شكلها ونوعها.
النقاش  كان  اللقاءين،  يف  مشاركني  حبسب 
متمحورًا حول نتائج القرار القاضي بتعديل سعر 
الصرف إىل 15 ألف لرية، وحول عالقة لبنان مع 
صندوق النقد الدولي ومدى احلاجة إليه، واحللول 
اليت يقرتحها ملعاجلة توزيع اخلسائر، وعن أسعار 
اللرية والدوالر بشقيه؛ البدعة املسماة الدوالر 
احمللي أو »لوالر«، والدوالر احلقيقي الذي ُيطلق 
عليه اسم دوالر السوق احلّرة. واجلميع كان يريد 
االستفسار عن قرار تعديل سعر الصرف إىل 15 
ألف لرية، وكان هّم أصحاب املصارف الرتكيز 
سينتج  ما  ضوء  يف  مؤسساتهم  مصري  على 
معرفة  اهليئات  هّم  كان  بينما  القرار،  هذا  من 
تداعيات القرار على ميزانيات مؤسساتهم وعلى 
والضرائب  مبيعاتهم  وحجم  الشرائية  القدرة 
اليت سترتتب عليهم وأرباحهم. ورّد سالمة على 
تعديل  قرار  أن  »صحيح  باآلتي:  املستفسرين 
إىل  سيؤدي  لرية  ألف   15 إىل  الصرف  سعر 
أن  إمنا سأرى من جيب  املصارف،  إفالس كل 
وبدأ  اإلفالس هذه«.  حالة  للخروج من  أساعده 
يتفاخر أمامهم بأنه هو من أوعز إىل وزير املال 
يوسف اخلليل بإصدار بيان يقضي بتعديل سعر 
الصرف إىل 15000 لرية مقابل الدوالر الواحد. 
بهذا املعنى، بدا سالمة هو من أعّد البيان ودّس 
فيه حيثيات لتربيره مّتصلة مبواد يف قانون النقد 
والتسليف )املادتان 75 و83( تتحدث عن خسائر 
وأرباح العمليات اليت تنتج من تدخالت مصرف 
األجنبية  العمالت  لبيع  استثنائي  بشكل  لبنان 
وشرائها من اجلمهور وتغطيتها من املال العام 

على شكل سندات خزينة.
القدر، بل اسرتسل  لكّن سالمة مل يكتف بهذا 
مع  احملتملة  العالقة  من  ساخرًا  احلديث  يف 
صندوق النقد الدولي من خالل اإلشارة إىل أن 
مليارات دوالر   3 أكثر من  يقّدم  لن  الصندوق 
ُتسّدد خالل أربع سنوات، وأنه بإمكان الصندوق 
أن يوقف السداد كل 3 أشهر بينما »حنن ننفق 
كما  يوميًا«.  دوالر  مليون   200 الرتويقة  على 
حتّدث عن رؤيته ملعاجلة األزمة اليت ختتلف عن 
رؤية اهليئات أيضًا، مشريًا إىل »أننا نعمل على 
احلّل ولقد أجنزنا إعادة اهليكلة وأرسلنا املشروع 

إىل احلكومة وحنن يف انتظار جوابها عليه«.
يشريون  احلاضرون  كان  احلديث،  سياق  ويف 
إىل أسعار الصرف املتعددة يف السوق وبلوغها 
سعر  جلهة  سيما  وال  مسبوقة،  غري  مستويات 
الدوالر احمللي »لوالر« وسعر الدوالر يف السوق 
احلّرة، لكّن سالمة باغت اجلميع جبواب مل يكن 
خيطر يف بال أحد: »الودائع خبري، اللرية خبري، 

رغم املمانعة الشديدة اليت أحاطت بالتعديالت 
أصحاب  من  املصرفية  السرية  قانون  على 
املصارف ومن القوى السياسية، واليت منعت 
إنفاذ هذه التعديالت اليت طلبها صندوق النقد 
متويلي  برنامج  لتوقيع  مسبق  كشرط  الدولي 
مع لبنان، وهي التعديالت نفسها اليت الحظها 
رئيس اجلمهورية ميشال عون وبنى عليها رّد 
خضع  النواب  جملس  أن  إال  مرتني،  القانون 
أخريًا ملا يطلبه الصندوق. كل حماوالت تفريغ 
التعديالت من مضمونها، أو تفخيخها يف جلنة 
اليت  الضغوط  أمام  »سقطت  واملوازنة  املال 
النواب« وفق  الصندوق مباشرة على  مارسها 

مصادر متابعة للملف.
وجاءت الرتمجة العملية هلذه الضغوط يف اجلزء 
الثاني من جلسة جملس النواب اليت كان على 
أن  من  وبداًل  التعديالت.  هذه  أعماهلا  جدول 
النائب  واملوازنة  املال  جلنة  رئيس  يتمّسك 
غداة  أعّده  الذي  بالتقرير  كنعان  إبراهيم 
تال  اللجنة،  يف  القانون  رّد  مرسوم  مناقشة 
الدولي  النقد  صندوق  أرادها  كما  التعديالت 
كان  املصادر،  فبحسب  اجلمهورية.  ورئيس 
منذ  مباشر  اتصال  على  الصندوق  مسؤولو 
بعد  ساعات  ولغاية  املاضي  االثنني  ليل 
مؤكدين  كنعان،  مع  املاضي  الثالثاء  ظهر 
املال،  جلنة  أقّرتها  اليت  للصيغة  رفضهم  له 
وكرروا إصرارهم على التقّيد بشروطهم. وهو 
ما نقله فعليًا كنعان إىل النواب خالل اجللسة 
طلب  »الصندوق  بصراحة:  قائاًل  التشريعية 
األمر على موقف رئيس  منا ذلك«، وانسحب 
جملس النواب نبيه بري الذي كان متجاوبًا إىل 

احلّد األقصى مع كنعان.
هكذا بسحر ساحر، بدأ كنعان بتعداد التعديالت 
العامة،  اهليئة  يف  التصويت  على  لعرضها 
أما  حدة.  على  مادة  لكل  مناقشة  تبعتها  ثم 
مسائل  ثالث  على  فتوّزعت  التعديالت  أبرز 

أساسية:
السرّية  برفع  املشمولني  رقعة  توسيع   -
املصرفية لتتضمن، إىل جانب املوظف العمومي 
واملخاتري  والبلديات  املنتخب،  أو  املعنّي 
وأوالدهم  أزواجهم  إليها،  واملرشحني 
القاصرين )اقرتاح النائب علي حسن خليل(، 
واألشخاص املستعارين واملؤمتنني واألوصياء 
اجلمعيات  ورؤساء  االقتصادي  احلق  وأصحاب 
وأعضاء اهليئات اإلدارية اليت تتعاطى الشأن 
السياسي )اقرتاح النائبة بوال يعقوبيان(. كما 
املدني  اجملتمع  هيئات  بإضافة  خليل  طالب 
واالجتماعي. بدوره، أضاف النائب علي فياض 
إدارتها.  وجمالس  املصارف  إدارات  رؤساء 
بإضافة  قعقور  حليمة  النائبة  طالبت  فيما 
مدّققي حسابات املصارف احلاليني والسابقني 
اإلعالمية  الوسائل  أصحاب  وأيضًا  واملوظفني 
اإلدارة  جمالس  وأعضاء  واملسموعة  املرئية 
كل  على  باإلجياب  التصويت  جرى  وغريهم. 
رئيس  مطالب  مع  تتطابق  اليت  املطالب  هذه 
اجلمهورية، على أنه ال ميكن اجلزم بأن مجيعها 
صدورها  بعد  إال  املعّدلة  النسخة  يف  سرتد 
خطيًا. كذلك ُأقّر مشول هؤالء باملفعول الرجعي، 
النائب مروان محادة تغيري املوعد من  وطلب 
22 تشرين األول 1989 كما سبق للرئيس عون 
أن أورده، إىل 23 أيلول 1988 أي موعد تسلم 

عون احلكومة االنتقالية.
- رغم إصرار جلنة املال على جتاهل مالحظات 
صالحية  العامة  النيابات  منح  بشأن  الرئيس 
الفتًا  بدا  أنه  إال  املصرفية،  السرية  رفع  يف 
التقيد مبالحظات  على  »التغيري«  نواب  إصرار 
عون أكثر من العونيني أنفسهم. فجرى تعديل 
العبارة اليت تتحدث عن اجلهات القضائية اليت 
»القضاء  لتصبح:  السرية  رفع  طلب  هلا  حيّق 
من:  بداًل  الفساد«،  جرائم  يف  املختص 
»القضاء املختص يف دعاوى التحقيق املتعلقة 
جبرائم الفساد«. هذا التعديل يفتح جمال رفع 
القضائية مبا  اجلهات  لكل  السرية املصرفية، 

بقضاة  حصرها  وليس  العامة  النيابات  فيها 
التحقيق. وهنا طالب النائب حسن فضل اهلل 
الواقعة على األموال  »واجلرائم  بإضافة عبارة 
طلبه  ُأخذ  إذا  يعرف  أن  دون  من  العامة«، 

باالعتبار.
الضريبية  اإلدارة  طلب  صالحية  توسيع   -
مكافحة  يتجاوز  مبا  املصرفية  السرية  رفع 
الضرييب  »االلتزام  ليشمل  الضرييب  التهرب 

والتدقيق«، وذلك بطلب من الصندوق.
ومؤسسة  املصارف  على  الرقابة  جلنة  منح   -
طلب  صالحية  لبنان  ومصرف  الودائع  ضمان 
إعادة  يتجاوز  ما  يف  املصرفية  السرية  رفع 
ربطت  قد  املال  )كانت جلنة  املصارف  هيكلة 
فقط(،  اهليكلة  بإعادة  اجلهات  هذه  طلب 
لتشمل »ممارسة دورها الرقابي عليها«. وهذا 
اليت  النقد  وصندوق  عون  مطالب  أحد  أيضًا 
جتاهلتها جلنة املال. وبشكل الفت، أصّر كنعان 
املرجعيات  آلية  تنظيم  على  املاضي،  الثالثاء 
العمل عرب مرسوم تطبيقي يصدر عن  آلية  أو 
جملس الوزراء يف ما خص هذه املادة فقط. 
النائب علي فياض إىل  لكن مل يؤخذ بإشارة 
إمكانية صدور هذه اآلليات مبرسوم عادي ال 
القانون  هذا  مواد  تطبيق  يف  لإلسراع  سيما 
إليها  وأضيف  عوائق.  بأي  التحّجج  دون  من 
األمور  حّق املستهدف باالعرتاض لدى قاضي 

املستعجلة خالل 8 أيام.
كان مسؤولو الصندوق على اتصال مباشر مع كنعان 

لتأكيد رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة املال
لطلب  االستجابة  حول  األكرب متحور  النقاش   -
صندوق النقد بالكشف عن احلسابات باألمساء 
وليس فقط عرب األرقام. كان واضحًا استشراس 
كل من كنعان والنائب جورج عدوان للحؤول 
الداتا  محاية  حبجة  الطلب  هذا  حتقيق  دون 
النائب  إليهما  انضم  باملودعني. وقد  اخلاصة 
ميشال معوض يف مقابل رأي خمالف لكل من 
النواب علي فياض وحسن فضل اهلل وإبراهيم 
نائب  من  ومداخلة  محدان،  وفراس  منيمنة 
فيها  يقول  الشامي  سعادة  احلكومة  رئيس 
إن مثة حاجة لرفع السرية عن األمساء لتوزيع 
اخلسائر وهيكلة القطاع املصريف مستقباًل وإال 
سيخلق األمر مشكاًل جديدًا مع صندوق النقد. 
وعند طلب كل من منيمنة ومحدان من الشامي 
شرح هذا املوضوع بشكل أكرب وتفسري احلاجة 
خافت  بصوت  يتحدث  الشامي  كان  إليه، 
لعدوان  الفرصة  أتاح  ما  مرتبكة،  وبطريقة 
لكنعان  مداخلة  ذلك  تلت  وإجالسه.  إلسكاته 
أوضح فيها أن السرية سرتفع عن كل األمساء 
باستثناء جمموعة احلسابات اليت ستخضع إلعادة 
اهليكلة. وأكد أن رأي غالبية النواب يف جلنته 
كان بالتصويت على عدم إيراد األمساء. ليقول 
بعدها إن الصندوق طالب بكشف األمساء إمنا 
الواقع أن  اهليئة العامة مل تأخذ مبطلبه، لكن 
هذا اإلجراء مل ُيطرح على التصويت يف اهليئة 
الثالثاء املاضي، وال بد أن مثة غالبية تعارضه 
فقط  لرفضه  وعدوان  كنعان  باستثناء صراخ 

ال غري.

املصرفية: السرية  قانون  على  إضافية  تعديالت   

النقد لصندوق  خيضع  النواب  جملس 
رىل إبراهيم
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 Star’S تعليق ترخيص كازينو
 Sydney caSino

وتغرميه 100 مليون دوالر

نيو  كازينو  مفوضية  أعلنت 
 )nicc( ساوث ويلز املستقلة
لتشغيل   Star ترخيص  أن 
تعليقه  سيتم  سيدني  كازينو 
اعتباًرا من يوم اجلمعة )أمس( 
مببلغ  اجملموعة  تغريم  وسيتم 
مليون   100 قدره  مسبوق  غري 

دوالر.
مزاعم  عن  استفسار  على  رًدا 
واالحتيال  األموال  غسل 
والنشاط اإلجرامي،يف عمليات 
تعيني  أيًضا  فسيتم  الكازينو، 

مدير لإلشراف على األعمال.
 The Star هذا يعين أن كازينو
مواصلة  على  قادًرا  سيكون 
ملدة  ترخيص  مبوجب  التداول 
90 يوًما على األقل، لكن رئيس 
كروفورد،  فيليب  املفوضية، 
يستغرق  قد  األمر  إن  قال 
وقًتا أطول إلعادة الكازينو إىل 

»املالءمة«.
وقال إنه من »املصلحة العامة« 
ويكس  نيكوالس  تعيني 
حتى  الرتخيص  على  لإلشراف 
ميكن حتديد ما إذا كان بإمكان 
أخطائه  تصحيح   The Star
للحصول  مناسب  أنه  وإثبات 

على ترخيص.
واضاف كروفورد: »لقد رفعنا 
الغطاء وسلطنا الضوء على ]ما 
حترًكا  نرى  أن  ونريد   ، حدث[ 

حقيقًيا من جانبهم«.
مليون   100 البالغة  والغرامة 
دوالر هي أقصى عقوبة مبوجب 
الكازينوهات  تنظيم  قوانني 
اجلديدة اليت قدمتها حكومة نيو 

ساوث ويلز يف شهر آب.
إىل  بياًنا   The Star وأصدرت 
غرامة  أنها ستدفع  يؤكد   aSX
قدرها 100 مليون دوالر »وفًقا 
االتفاق  يتم  مل  زمين  جلدول 
املفوضية«  قبل  من  بعد  عليه 
»سيتم  ترخيصها  بأن  وأقرت 

تعليقه إىل أجل غري مسمى«.
 Star جمموعة  وقالت 
إنها   entertainment Group
مهمة  عالجية  »خطوات  اختذت 
وعاجلة« وستفعل »كل ما هو 
الكازينو  »إعادة«  لـ  ضروري« 

إىل املالءمة.
قالت الشركة إنها طورت خطة 
مع   ، السنوات  متعددة  شاملة 
على  حتقيقها  جيب  معلًما   130

مدار عامني.
كانت هذه االستجابة هي اليت 
نيو  كازينو  مفوضية  أقنعت 
 Star ساوث ويلز املستقلة بأن
»خطورة«  بـ  علم  على  كانت 
»بشفافية«  وستعمل  التحقيق 

مع املنظم.
تغيري  »لوال  كروفورد:  وقال 
The Star يف موقفه وإمياننا بأنه 
من املصلحة العامة محاية آالف 
فقد  للخطر،  املعرضة  الوظائف 

تكون هناك نتيجة خمتلفة«.
يتزامن اإلعالن مع اليوم األول 
التنفيذي  الرئيس  وظيفة  يف 

اجلديد لستار، روبي كوك.
وجادل كروفورد أنه على الرغم 
من أن األرباح الصافية لعملية 
التدفق  يف  سيستمر  املقامرة 
التعليق  أن  إال   ،Star إىل 
العقوبة  كان شكاًل من أشكال 
استعادة  إىل   Star وسيحتاج 

الرتخيص مرة أخرى.
 Star »شركة  ان  عن  وكشف 
ترخيًصا  حتمل  اليت   casino
لديها  ويلز  ساوث  نيو  يف 
أصل رئيسي واحد - وهذا هو 
هذا  تعليق  مت  وقد  ترخيصها، 

الرتخيص«.
أن  أفرتض  »لذلك،  وقال 
القلق  من  درجة  يسبب  هذا 
... وأصحاب  املصرفيني  بني 
العمل  هذا  يف  األسهم 

)الكازينو(«

الرئيس التنفيذي الجديد للكازينو روبي كوك

رئيس  املفوضية فيليب كروفورد

أدىل وزير اخلزانة جيم تشاملرز 
حول  متشائمة  بتصرحيات 
امليزانية  يف  املعيشة  تكاليف 
املقبل،  األسبوع  الفيدرالية 
حمذرًا من أن بعض اإلجراءات 

قد تدفع إىل ارتفاع التضخم.
األسرتالي  اخلزانة  وزير  أشار 
أن  إىل  تشاملرز  جيم  الدكتور 
تكلفة املعيشة ميكن أن ترتفع 
أكثر بسبب الفيضانات املدمرة 
يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا 
لزيادة  أدت  واليت  وتسمانيا 

يف أسعار البقالة.
وقد مت بالفعل إجراء حمادثات 
اخلزانة  وزارة  مع  أولية 
االقتصادي  التأثري  حول 

للفيضانات.
»سيكون هناك تأثري كبري على 
تكلفة املعيشة، سيكون هناك 
وال  امليزانية  على  كبري  تأثري 

أدعي عكس ذلك«.
 nine لشبكة  تشاملرز  وقال 
حتى  نعرف  »ال  الثالثاء،  يوم 
اآلن ما هو التأثري الكامل على 
تكلفة املعيشة، وال نعرف حتى 
ستكلف  دوالر  مليار  كم  اآلن 
وإجراءات  الفيضانات  هذه 

التعايف منها«.
امليزانية  طرح  وقبيل 
الفيدرالية يوم الثالثاء املقبل، 
وزيرًا  بصفته  له  األوىل  وهي 
للخزانة، قال الدكتور تشاملرز 

استعدوا ملزيد من غالء األسعار:

وزير اخلزانة حيذر األسرتاليني
تكاليف  تؤدي  أن  يريد  ال  إنه 

املعيشة إىل نتائج عكسية.
وأكد الدكتور تشاملرز أنه جيب 

حتقيق توازن مهم.
به،  القيام  نريد  ال  »ما  وقال 
وقد رأينا ذلك يف اخلارج، هو 
توفري تكاليف املعيشة بطريقة 
ختلق املزيد من التضخم وتدفع 
مما  أعلى  إىل  الفائدة  أسعار 

كانت ستصبح عليه«.
»ليس من السهل حتقيق توازن، 
لألسباب  حتقيقه  حناول  لكننا 

االقتصادية الصحيحة«.
وقال وزير اخلزانة إن الدروس 
التخفيضات  من  املستفادة 
اليت  املمولة  غري  الضريبية 
أقرتها اململكة املتحدة ورئيسة 
واليت  تراس،  ليز  الوزراء 
األسواق  أدت الضطرابات يف 
بعني  أخذها  مت  املالية، 
امليزانية  إعداد  أثناء  االعتبار 

الفيدرالية.
وقال: »حكومة اململكة املتحدة 
قد  رمبا  أنها  تدرك  نفسها 
التوازن  هذا  يف  أخطأت 
ضبط  إعادة  حتاول  وأنها 

إعداداتها«.
مجيعًا.  لنا  مهم  درس  »هذا 
ما حاولنا القيام به هو التأكد 
تكاليف  أعباء  تقليل  أن  من 
املعيشة ال جتعل من عمل البنك 

االحتياطي أكثر صعوبة.«

اخلارجية  وزيرة  أعلنت 
األسرتالية بيين وونغ عن ختلي 
حكومة العمال عن قرار اختذته 
 2018 عام  موريسون  حكومة 
الغربية  بالقدس  باالعرتاف 
اإلبقاء  مع  إلسرائيل  عاصمًة 
االسرتالية  السفارة  مقر  على 
يف تل أبيب. وقالت وونغ إن 
تبقى  وسوف  كانت  السفارة 

يف تل ابيب.
بيين  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
وونغ، إن حكومة العمال أكدت 
السابق  أسرتاليا  موقف  جمددا 
والطويل األمد بأن القدس هي 
وجيب  نهائي،  وضع  قضية 
مفاوضات  أي  من  كجزء  حلها 
والشعب  إسرائيل  بني  سالم 

الفلسطيين.
وفيما أكدت وونغ أن أسرتاليا 
ثابتة  صديقة  زالت  ما 
إلسرائيل وداعمة ثابتة للشعب 
احلكومة  اتهمت  الفلسطيين، 
بأنها تعاملت مع هذا  السابقة 
امللف الذي يدخل ضمن ملفات 
كلعبة  اخلارجية،  السياسة 
حينها  هدفت  داخلية  سياسية 
يف  انتخابي  مبقعد  الفوز  إىل 

مشال سيدني.
الوزراء  رئيس  حكومة  وكانت 
تراجعت  قد  موريسون  سكوت 
الشرق  إزاء  عن سياسة متبعة 
عقودًا،  استمرت  األوسط 
 2018 عام  قرارا  اختذت  حيث 
الغربية  بالقدس  باالعرتاف 
بدون  لكن  إلسرائيل،  عاصمة 
إليها  السفارة األسرتالية  نقل 
سالم،  اتفاق  توقيع  بعد  إال 
وذلك بعد قرار إدارة الرئيس 

األمريكي السابق دونالد ترامب 
نقل السفارة االمريكية من تل 

أبيب إىل القدس.
نفى  الوقت،  ذلك  ويف 
القرار  يكون  أن  موريسون 
اليهود  الناخبني  لكسب  هدف 
يف ذلك املقعد، الذي خسرته 
لصاحل  االئتالفية  احلكومة 
املرشحة املستقلة حينها كارين 

فيلبس.
بدورها انتقدت اسرائيل القرار 
االسرتالي  السفري  واستدعت 
لتقديم شكوى معتربة ان القرار 
جاء »متسرعا وغري مهين«.

الوزراء  رئيس  وانتقد 
اإلسرائيلي، يائري لبيد، اخلطوة 

يف بيان صدر يوم الثالثاء.
وقال »يف ضوء الطريقة اليت 
مت بها اختاذ هذا القرار ... ال 
أن  يف  نأمل  أن  إال  يسعنا 
تدير احلكومة األسرتالية األمور 

األخرى جبدية ومهنية أكرب«.
»القدس  البيان:  وأضاف 
هي العاصمة األبدية واملوحدة 
شيء  يغريها  ولن  إلسرائيل 

على اإلطالق«.
بيرت  املعارضة  زعيم  وترك 
أي  حول  مفتوحا  الباب  داتون 
بها  تعرتف  أن  جيب  مدينة 
إلسرائيل  كعاصمة  اسرتاليا 
سيعلن  القرار  هذا  إن  وقال 

عنه قبل االنتخابات املقبلة.
اخلارجية  وزيرة  داتون  واتهم 
مبحاولة إهلاء الناس عن موازنة 
ليس فيها خطة لتخفيف ضغط 
تكاليف املعيشة عن العائالت، 
حبسب  احلكومة،  وعدت  كما 

تعبريه.

حكومة العمال تلغي قرار االعرتاف 
بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل

سيتعني على زعيمة حزب أمة 
دفع  هانسون  بولني  واحدة 
كتعويض  دوالر  ألف   250
تشويه  بعد  األضرار  عن 
السابق  السناتور  مسعة 
برنامج  يف  بورستون  بريان 
today Show من خالل االدعاء 
الكاذب بأنه اعتدى جنسيًا على 

موظفة يف مكتبه الربملاني.
أمر القاضي روبرت برومويتش 
السيدة هانسون بدفع الغرامة 
بعد أن »أضرت بشكل خطري« 
بورستون  السيد  بسمعة 
التاسعة  القناة  شبكة  على 
يوم  الفيدرالية  احملكمة  يف 

األربعاء.
التصريح  إىل  باإلضافة 
اخلاطئ بأن السيد بورستون 
اعتدى جنسيًا على زميلة له، 
ادعت السيدة هانسون زورًا 
أنه اعتدى على رئيس موظفي 
حزب أمة واحدة جيمس أشيب 

يف قاعة الربملان الكربى.
»أجد أن االدعاءين قد أضرا 
السيد  بسمعة  خطري  بشكل 
احلديث  مت  حيث  بورستون، 
تلفزيوني  برنامج  يف  عنهما 
يتم بثه على املستوى الوطين 
 290,000 من  أكثر  وشاهده 

شخص يف ذلك الوقت.
»كالهما  القاضي  وقال 

زائف«.
يف  بورستون  السيد  وفشل 
إثبات أن عدًدا من االتهامات 
السيدة  قدمتها  اليت  األخرى 
هانسون كانت تشهريية، مبا 
جنسًيا  حترش  أنه  ذلك  يف 
وأنه  مكتبه،  يف  باملوظفني 
مكتبه،  يف  مبوظفة  حترش 

جملس  إىل مسعة  أساء  وأنه 
سلوكه  بسبب  الشيوخ 

الصادم جتاه املوظفني.
القاضي  كان  ذلك،  ومع 
سلوك  ينتقد  برومويتش 
بأنه  إياه  واصفا  بورستون، 
»خاطئ من الناحية املوضوعية 

وغري مناسب«.
إحدى  إخبار  السلوك  وتضمن 
ويندي  وتدعى  املوظفات 
رمبا  ويندي،  »أوه  ليتش، 
مضاجعة  إىل  فقط  حتتاجني 

جيدة.«
أن  »يبدو  القاضي:  وكتب 
يواكب  مل  بورستون  السيد 
فيما  اجملتمع  يف  التغيريات 
حيث  املرأة،  حبقوق  يتعلق 
حتول املد بشكل أكثر حسمًا 
وال  األخرية،  السنوات  يف 
بسلوك  يتعلق  فيما  سيما 
املمثلني املنتخبني وموظفيهم 

ومن حوهلم«.
استمرت  استماع  جلسة  خالل 
حزيران،  يف  أيام  سبعة 
أن  إىل  احملكمة  استمعت 
السناتور السابق قام بتجعيد 
وجه موظفة أخرى تدعى تريي 
ليا فايري قبل إعطائها »قبلة 
وضع  ثم  وقاسية«  طويلة 
يف  ثدييها  بني  دوالر   100

مناسبة منفصلة.
يف  شك  أدنى  لدي  »ليس 
عانت  فايري  السيدة  أن 
باستمرار من املضايقات من 
السيد بورستون أثناء عملها، 
الطبيعة  ذات  الغالب  يف 
القاضي  وكتب  اجلنسية. 
أي  لدي  »ليس  برومويتش 
شك يف أن السيد بورستون 

ليتش  للسيدة  تعرض 
جنسًيا«.

والسيدة  ليتش  »السيدة 
مليًئا  دلياًل  قدمتا  فايري 
بالصفات لوصف مكان العمل 
كبري  حد  إىل  يطاق  ال  الذي 
مع  العمل  حتملوه حتت  الذي 

السيد بورستون.«
قد  السابق  السناتور  وكان 
يف  التشهري  دعوى  رفع 
قال  ما  بشأن   2020 حزيران 
جنسي  حترش  مزاعم  إنها 
التواصل  وسائل  على  ضده 
الرسائل  عرب  االجتماعي، 

النصية والتلفزيونية.
ونفى الرجل البالغ من العمر 
سوء  مزاعم  مراًرا  عاًما   74
األحداث  إن  قائاًل  السلوك، 

املوصوفة مل حتدث أبًدا.
دعوى  هانسون  رفعت 
يف  بها  خاصة  مضادة 
احملكمة الفيدرالية يف نوفمرب 
2020 مدعية أن قضية تشهري 
ومزاعم  بورستون  السيد 
املرفوعة  اجلنسي  التحرش 
مستوى  إىل  ترقى  ضدها 

التمييز اجلنسي.
القاضي  مسح  األربعاء،  يوم 
هذه  مبواصلة  برومويتش 
مبحاولة  ألقى  مما  القضية، 
لرفض  بورستون  السيد 
أساس  بالكامل على  الدعوى 
لديها  ليس  احملكمة  أن 

اختصاص للنظر فيها.

إنها  هانسون  السيدة  قالت 
الدعاوى  استئناف  يف  تفكر 
املرفوعة ضدها، بينما شكرت 
السيدة ليتش والسيدة فريي 
ومرونتهما  شجاعتهما  »على 
الصعوبة«  بالغة  ظروف  يف 
عن قضية التحرش اجلنسي.

بيان:  يف  هانسون  وقالت 
»دعاوى التشهري مكلفة ومل 
أحناء  مجيع  يف  موحدة  تعد 
املختلطة  النتيجة   - أسرتاليا 
مدى  على  مثال  هي  اليوم 

تعقيد القانون«.
الفيدرالية  احلكومة  »حتتاج 
تشريعات  ومترير  تكثيف  إىل 
اجملال  هذا  يف  الكومنولث 
واليت ميكن تطبيقها باستمرار 
يف كل والية قضائية واليت 
تقدم تدابري خلفض التكاليف 
يف  املتورطني  األفراد  على 

هذه األنواع من النزاعات.«
استقال  قد  بورستون  وكان 
هانسون  السيدة  حزب  من 
أمة واحدة لالنضمام إىل حزب 
يونيو  يف  املتحدة  أسرتاليا 
زمالئه  مع  خالف  بعد   2018
من  موقفه  بشأن  السابقني 
اليت  الضريبية  التخفيضات 
اقرتحها رئيس الوزراء آنذاك 
يف  فشل  تورنبول.  مالكومل 
االحتفاظ مبقعده يف االنتخابات 

الفيدرالية لعام 2019.

املصدرك اس بي اس

تغريم بولني هانسون بدفع 250 ألف دوالر بتهمة التشهري بالسناتور السابق بريان بورستون
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مـقاالت وتـحقيقات

ينتظر »تكتل التغيري« إعالن وفاته. وما احلديث عن حماوالت 
إنعاشه األخرية إال للقول إننا فعلنا ما بوسعنا. التمسك بصيغة 
مع  التعامل  خبطأ  مقتنعًا  بات  فاجلميع  واردة،  تعد  مل  الـ13 
التكتل وكأنه »زواج ماروني«. إذ شكلت اخلالفات عاماًل جوهريًا 
يف االنقسام الذي أخرجه إىل الضوء املوقف من الدعوة إىل 
العشاء لدى السفرية السويسرية يف بريوت، وسط توقعات 
بأن يتفرع عن تكتل الـ13 تكتالن بصيغة )9 - 4( أو )8 - 4 

.)1-
مل تكن دعوة العشاء يف السفارة السويسرية املوجهة للنائب 
إبراهيم منيمنة إال سببًا خلروج خالف نواب »تكتل التغيري« إىل 
العلن. علم التكتل بالعشاء وحبضور منيمنة من اإلعالم، ما أثار 
حفيظة غالبية زمالئه وعلى رأسهم وضاح الصادق الذي اعترب 
أن أحدًا ال ميثله يف لقاء السفارة السويسرية. وتؤكد مصادر 
يف »التكتل« أن »منيمنة، بعد اشتعال اخلالف االثنني املاضي، 
أوضح لعدد من زمالئه أن الدعوة وجهت إليه بصفة شخصية 
وليس نيابة عن التكتل، وليس لديه الكثري من املعطيات عن 
خلفياتها«. لكن ذلك مل يكن كافيًا لتهدئة النفوس. فأبعد من 
مسألة وجوب إبالغ الزمالء بالدعوة ونقاشها، ختتلف مكونات 
والوصول  احلكم  نظام  لتطوير  النقاش  حيال صوابية  التكتل 
الصادق  أكد كل من وضاح  اجتماعي جديد. عالنية  إىل عقد 
آخرون  ومعهما  »الطائف«،  باتفاق  متسكهما  ياسني  وياسني 
السفري  وتصريح  املوقف  هذا  تقاطع  سرًا.  بذلك  يهمسون 
السعودي وليد البخاري عن أهمية »الطائف«، وهو الذي زار 
بعبدا وعني التينة على عجل أمس لقطع الطريق على أي عقد 

تأسيسي جديد للبلد.
اللبنانيني  »على  أن  التكتل  من  فريق  يرى  النقيض،  وعلى 
األكثر متاشيًا  النظام  النقاش واالتفاق من جديد على  خوض 
ومتغريات البلد يف الثالثني عامًا املاضية«. ينطلق هذا الفريق 
اليت  السياسية  احلياة  يعرقل  احلالي  بشكله  »النظام  أن  من 
حتتاج يف كل مرة إىل تسويات داخلية وخارجية إلعادة حتريك 
مياهها الراكدة. وأن أفضل مكاٍن للتفكري باخليارات هو جملس 
الكل  أن  حني  يف  اجملتمع«.  شرائح  ملختلف  املمثل  النواب 
أمجع على أنه لو تلقى الدعوة كان سيتخذ املوقف منها تبعًا 
تشاوريًا  كان  إذا  وما  اللقاء  وطبيعة  املطروحة،  لـ«األجندة« 
بقضايا  أم حمصورًا  أبعد،  هو  ملا  ليؤسس  منطلقًا  أم  عابرًا، 

معينة، وضمن حدود السيادة وبعد إعالم التكتل.
منيمنة  ومقاطعة  البخاري  لعشاء  الصادق  تلبية  فإن  عمومًا 
إىل  منيمنة  وميل  السويسري  للعشاء  الصادق  ومعارضة  له، 
حضوره، مبعزل عن الرأي يف صوابية هذه أو تلك، هي صورة 
بني  تعميمها  ميكن  اليت  األساسية  االختالفات  طبيعة  تعكس 
مكونات التكتل. هؤالء نتاج جمتمع معقد شرائحه ال تشبه بعضها 
بشيء. محلوا تعقيداته إىل ساحة »انتفاضة تشرين« فكانت 
شوارع وساحات كل واحدة هلا هتافاتها ومشروعها السياسي 
منها  ولكل  املشاريع،  لبقية  متامًا  املناقض  واالقتصادي 
خطوطها احلمر، حتديدًا يف العالقة مع اخلارج ودور سفرائه يف 
احلياة السياسية. وبتسوية شبيهة بتسويات األحزاب التقليدية 
خاضوا االنتخابات النيابية بسقف احلد األدنى من التوافق يف ما 
بينهم. ومع فوزهم بـ13 مقعدًا نيابيًا قرروا العمل حتت سقف 
الذين  الناخبني،  استغفال  لعملية  استكمال  يف  واحد،  تكتل 
اعترب كل منهم أنه صّوت ملشروع من ميثله يف الالئحة. هذا 
الواقع فرض إجياد آلية عمل لتجنب مطبات التفجري املتتالية. 
وهنا انقسم الرأي جمددًا: فريق يطرح آلية التصويت الختاذ 
أعضاء   9 وفيه  عدديًا  غالب  فريق  وهو  باألكثرية،  القرارات 
)وضاح الصادق، مارك ضو، جناة صليبا، الياس جرادة، بوال 
يعقوبيان، ميشال الدويهي، ياسني ياسني، رامي فنج وملحم 
السياسية، ويف  الطروحات  ما يف  حد  إىل  ومتجانس  خلف(، 
حال وقوع الطالق املرتقب يشّكل حبسب مصادر مواكبة »كتلة 
أو فريقًا قد ال يستمر معهم ميشال الدويهي على خلفية رؤيته 
االقتصادية املختلفة عن تلك املطروحة من قبل البقية«. وفريق 
مقابل يرى يف التوافق حاًل أمثل الختاذ القرارات ويتمّثل بـ4 
أعضاء )حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس محدان وسينتيا 
الفريقني  عن  يستقل  أن  الدويهي  قرر  حال  ويف  زرازير(. 

نكون أمام صيغة )8 - 4 - 1(.
يف اخلالصة، لكل فريق حجته. املؤيد للتصويت يعترب أن األمور 
ال ميكن أن تبقى رهن »فيتو« األقلية. واملعارض للتصويت 
يعترب أن »التصويت باألغلبية حيتاج ألن نكون حزبًا واحدًا حيمل 
حلظة  هو  التكتل  انفراط  يكون  قد  لذلك،  واحدًا«.  مشروعا 

الصدق املتوجبة على النواب حيال ناخبيهم.

 2022 األول  تـشرين   22 Saturday 22 October 2022الـسبت 

وقع الطالق بني »التغيرييني«: 

تكتل الـ 13 إىل كتلتني..
تهويل غربي بفوضى أمنية

ندى أيوب

أعطى حزب اهلل حليفه رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون قصب 
الضوء  دائــرة  من  انسحابه  البحري.  الرتسيم  عملية  يف  السبق 
تسوية  مقابل  بضغط  االنطباع  يعّززان  الداخلية  اجلبهات  وتربيد 

حكومية باحلد املقبول.
انكفاء حزب اهلل عن مقدمة احلدث اللبناني رغم أنه الرقم األول 

الفاعل فيه الفت يف توقيته وأسبابه وارتداداته.
حلاالت  تتمة  وكأنه  اللبناني  املشهد  يظهر  العامة،  الصورة  يف 
كالعراق  موازية  إقليمية  جبهات  تشهدها  اليت  والتربيد  العزل 
واليمن، على اجتاهات خمتلفة بسيطة وعميقة. ففي غضون أيام، 
بدأ كالم عن تبادل زيارات أسرى يف اليمن وانتخابات رئاسية 
يف العراق وتعيني رئيس حكومة، بعد مجود استمر شهورًا طويلة. 
وهذا ليس تفصياًل يف قراءة املشهد املتشابك، بل يبدو وكأن 
ما حيصل يف لبنان أقرب إىل نزع فتيل التفجري تباعًا يف ملفات 
دوليني  برعاة  بل  اهلل،  حزب  بدور  فقط  األمر  يتعلق  ال  عالقة. 
وإقليميني كّثفوا حركتهم أخريًا يف اجتاه لبنان لتخفيف جبهات 
التوتر، بعد تصاعد مؤشرات داخلية مقلقة سياسيًا وأمنيًا. فظهر 
اليت  التفجري  احتماالت  يتهّيبون  واخلارج  الداخل  يف  من  وكأن 
تلوح يف األفق، فتسارعت وترية الرسائل عرب وفود واتصاالت 
بهدف مللمة الوضع، بعدما بدا أن مثة حاجة خارجية لتربيد الساحة 
اللبنانية، يف عز االنشغال الدولي مبلفات أكثر سخونة وإحلاحًا. 

والقى حزب اهلل هذه االندفاعة إىل منتصف الطريق.
صحيح أن كل احلركة املتصاعدة لن تصل إىل رئاسة اجلمهورية، 
كون هذا امللف أكثر تشابكًا، إال أنها تضيء يف الوقت نفسه 
على أسباب التهدئة اليت ميارسها حزب اهلل على ُبعد أسبوعني من 
النيابية يف  االنتخابات  انتهجها منذ  العهد، وهي سياسة  نهاية 

امللفات الداخلية.
بهدوء،  احلزب  بها  تعاطى  البحري  الرتسيم  مبلف  اإلحاطة  كل 
وبأقل ما ميكن من إضاءة على دوره وعلى ما يرتتب على هذا 
أخرى ودور  ملفات  إقليميًا على  وارتدادًا  وأمنيًا  امللف سياسيًا 
الدور  ورغم  اإلقليمي.  اهلل  حزب  ملف  يف  مستقباًل  الرتسيم 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  أخذ  للحزب،  األساسي 
ورئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل امللف البحري إىل مقدمة 
احلدث، وتعامال معه على أنه إجناز هلما يف استثمار داخلي حبت، 
ومل ميانع احلزب يف ذلك. كلما خّف تسليط الضوء عليه، حمليًا، 
تراجعت نسبة تورطه يف مشكالت داخلية هو يف غنى عنها، ما 
دامت حدود اإلجناز البحري معروفة إقليميًا ودوليًا، كما أهدافه 
الظرفية  أوروبا  حاجة  بأشواط  تتخطى  اآلنية واملستقبلية. وهي 
بسبب حرب أوكرانيا، إىل غاز يف املدى البعيد. وقد عرف حزب 
حساس  مللف  واخلارجي  الداخلي  االستثمار  عن  يبتعد  كيف  اهلل 
رغم كل احلمالت السياسية اليت قامت ضده بسبب اتفاق لبنان 
غري املباشر مع إسرائيل. وإذ حياول يف ملف الرتسيم تصفري 
الرمسية، سعى يف  السلطات  عهدة  امللف يف  برتك  مشكالته، 
الدعم لتسريع وترية تشكيل  املقابل إىل ضخ نفحة جديدة من 

احلكومة.
منذ أسابيع، يضغط احلزب لتشكيل احلكومة، قبل الرتسيم وبعده. 
وهو بقدر ما يريدها صمام أمان داخلي يف ظل الفراغ الرئاسي، 
يسعى إىل أن يقلص إىل احلد األدنى احتماالت التوتر لدى حليفه 
التيار الوطين احلر. لكنه يسعى، يف مكان ما إىل شبه مقايضة 
معه، وإجياد توازن بني ما حصل عليه باسيل يف ملف الرتسيم 
املشهد  لو ظهر يف  احلكومة حتى  وبني ضرورات حتتم تشكيل 
كل  أن  الواقع  فيما  حصته.  من  تنازاًل  يقّدم  باسيل  أن  العام 
احلكومة ستكون أسرية جتاذبات حملية تتعدى تقليص احلصص 
الوزارية أو تعزيزها، ما دام حزب اهلل سيظل ممسكًا مبفاتيح اللعبة 
الداخلية. وليس رئيس احلكومة جنيب ميقاتي من سيفّرط بعالقته 
مع احلزب بتأخري تشكيل حكومة سيكون له بسببها موقعه املتقدم 

عربيًا ودوليًا يف ظل الفراغ الرئاسي غري املعروف عمره.

 لن يفرّط ميقاتي بعالقته بتأخري تشكيل حكومة ستضعه يف موقع 
متقدم عربيًا ودوليًا يف ظل الفراغ الرئاسي

جزئية  حلول  حصول  احتماالت  يف  حيصل  ما  بساطة  تكون  قد 
عرب  تسويات  إىل  الوصول  اعتاد  بلد  يف  اعتيادي  غري  إجراء 
إىل  أمنية توصل  وتوترات  أو عرب مشاحنات  القوى،  إنهاك كل 
مساعدًا  عنصرًا  رمبا شّكل  املخاطر  حجم  أن  إال  موقتة.  ترتيبات 
حزب  يساعد  وهذا  احلكومية،  الشروط  تعقيد  حماوالت  جلم  يف 
اهلل يف االنتقال من مرحلة إىل أخرى إقليمية ودولية بأقل قدر 
من اإلرباكات. فالتسوية البحرية مل تنته فصوهلا مبجّرد االتفاق، 
إذ مثة طريق طويل سيكون احلزب ولبنان معنيني به، ولن يكون 
من السهل التعامل معه من دون غطاء داخلي تؤمنه احلكومة، كما 
تؤمن الغطاء لكل ما هو مقبل عليه لبنان من رزمة حتديات تتعلق 
للحزب مصلحة  فإن  اجلانب  هذا  والنقدي. ويف  املالي  بالوضع 
يف أن يكون طرفًا مساعدًا يف تسهيل منافذ التطبيع الداخلي. 
ال سيما أنه منذ مدة مل يقفل أي باب حوار خارجي، ال بل أصبح 
متجاوبًا مع كل ما يطرح عليه من أفكار من خارج احلدود اللبنانية، 
وهو موقف الفت، يف وقت تبدو أبواب األزمة الداخلية الكربى 
اجلمهورية  رئاسة  تبقى  ذلك،  مع  نهائية.  حلول  أمام  موصدة 

حزب اهلل: انكفاء عن التوتر وحوارات مفتوحة
هيام القصيفي

عصية على أي تفاهم وحوار رغم كل الضغوط اليت مورست بدءًا 
من نيويورك إىل باريس والرياض.

مل يعد اللبنانيون يدركون أي صدمة مُيكن أن حتدث للجم إرتفاع 
سعر صرف  الدوالر  مقابل اللرية أهّم من صدمة  ترسيم احلدود 
البحرية ، مع تأكيد وجود ثروة نفطية كاليت من املتوقع أن تكون 
مل  خرب  هكذا  حتى  لألسف  ولكن  اإلقليمية،  املياه  يف  موجودة 
غياب  السبب  يكون  رمبا  املطلوبة،  الصدمة  إحداث  من  يتمكن 
إذا  هذا  متخّوفة،  والناس  واالقتصاد  و املصارف   بالدولة  الثقة 
إفرتضنا حسن النّية، وقد يكون السبب التالعب عرب التطبيقات 

بالعملة اخلضراء.
من ينظر إىل هذا األمر يتساءل كيف وصلنا إىل هنا، وما الذي 
ميكن أن يلجم الوضع إذا كان خرب الرتسيم والنفط مل يفعله؟!.

الهندسات املالية
من ينظر إىل هذا الوضع يسأل متى بدأ كّل هذا؟ وكيف وصلنا 
إىل هذا االنهيار الكبري الذي شعرنا به فعليًا مع بدء االحتجاجات 
املصارف  أقفلت  يوم   ،2019 العام  من  األول  تشرين   17 يف 
أبوابها بوجه الزبائن وخلف تلك األبواب املوصدة ُحّولت مليارات 
الدوالرات، ومل يعد اللبناني يستطيع أن يسحب دوالرًا واحدًا من 
امواله وحقوقه، يف حني أن البنوك يف خمتلف أحناء العامل عّجت 

بالعملة األمريكية.
مجال  على  األمريكية   وضع  العقوبات  مع  فعليًا  العملية  بدأت 
الدولة  لدى  اليت  األموال  تنخفض  بدأت  يومها  بنك،  تراست 
بالدوالر، فلجأ حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة  إىل املصارف، 
عرب هندساته املالية، لتأمني الدوالرات، اليت بلغت حنو 12 مليار 
دوالر، حبسب ما يؤكد مّطلعون على امللف، الفتني إىل أّن »12 
مليار دوالر وضعت يف مصرف لبنان، ولكن املفارقة أّن الدولة 

استعملتهم«.
اعتقال الحريري

رئيس  السعودية  إعتقلت   ،2017 العام  من  األول  تشرين  يف 
إستقالته  إعالن  على  ُأجربرَِ  حيث  احلريري ،  السابق  سعد  احلكومة 
من هناك ليعود إىل لبنان يف تشرين الثاني من العام نفسه، 
ويشري املّطلعون إىل أنه »يف هذه الفرتة خرجت 6 مليار دوالر 
من بريوت، والسبب رمبا يعود اىل أن »رأس املال شره وجبان«، 

مبا معناه حيب املال وعند األزمة يهرب وهذا ما حصل«.
بعد ذلك، أتت  سلسلة الرتب والرواتب  اليت كان حجمها أكرب من 
املتوقع، ما اضطر الدولة إىل القيام بعملّية طبع للعملة اللبنانية، 

لتستدين وتدفع الرواتب لتغطية املدفوعات.
يلفت املّطلعون إىل أنه »هنا زاد االسترياد والسفر )للسياحة(، 
وخالل هذه الفرتة خرجت دوالرات أكثر من لبنان«، وعوضًا عن 
الدوالرات  خروج  ملنع  القيود،  من  املزيد  بوضع  الدولة  قيام 
عملّيات  لتسهيل  رمّبا  حاهلا  األمور على  تركت  التجارة،  بواسطة 

»الشفط« اخلضراء.
عملية عزل مالية!

توقف  عند  كانت  املّطلعون،  يؤكد  كما  بعدها،  األقصى  اللحظة 
دفع سندات اليوروبوند، وعندها إعتربت األسواق اخلارجية تلقائيا 
أننا متعثرون،وبالتالي مل يعدأحد يستطيع االستدانة من اخلارج. 
ويف العام 2020 قامت بعض املؤّشرات كـ«ستاندر أند بورز«، 
مبا  قائمتها،  عن  لبنان  بنزع  استثمارية،  مؤشرات  لديها  اليت 
ما  وهذا  بريوت.  يستثمروا يف  لن  املستثمرين  كبار  أن  معناه 
يسّمونه حبسب املطلعني »عملّية عزل مالّية تؤّدي إىل عدم توافد 

الدوالرات إىل البلد«.
يف نيسان من العام نفسه، بدأت سياسة الدعم اّلذي استخدم 
بأغلبه للتهريب، فباتت احملروقات ُتهّرب إىل سوريا بوترية أعلى 
والبضائع والسلع تباع خارج لبنان،فانهارت العملة وارتفع سعر 
صرف الدوالر بشكل كبري،إىل أن وصلنا إىل اللحظة اليت كان 
إىل  تؤّدي  اجيابية،  حتّول  نقطة  الرتسيم  خرب  يكون  أن  يفرتض 

إخنفاض سعره.
»لدينا كمية  أنه  هنا يشري اخلبري االقتصادي  جاسم عجاقة  إىل 
ضئيلة من الدوالرات، واذا استمّرينا بهذا النهج فحكما ستنخفض 
الكتلة النقدّية بالدوالر وبالتالي سيكون تصاعديًا، وإذا مل حتصل 
سيكون  فحكمًا  للدوالر  ضّخ  أو  ادارّية  أو  اقتصادّية  اصالحات 
تصاعديًا«، مؤكدًا أن »استهالك الدوالر هو على شقني، الشق 

األول تهريب والشق الثاني ذهب هدرًا يف الفساد«.
إذًا، بدأت أزمة لبنان مع العقوبات على مجال تراست بنك وبدأ 
الوضع يتدهور، الدوالر ارتفع بشكل كبري حتى وصل حاليًا اىل 
حيدث  مل  احلدود  ترسيم  أن  واملفارقة  لرية  الف   40 من  أكثر 

صدمة إجيابية تؤّدي اىل اخنفاضه وال أفق للجم إرتفاعه حاليًا!.

الرتسيم مل يلجم الدوالر: قصة األزمة 
اليت بدأت مع العقوبات على »مجال بنك«

باسكال أبو نادر
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البحري التفاهم  وقع  على  ورئاسة  حكومة   

االبتهاج  بني  يفصل  دقيق  خيط 
منه.  والغضب  البحري  بتفاهم تشرين 
السياسية  باحلياة  أساسًا  يتصل  خيط 
الرافضني  أن  الواضح  من  الداخلية. 
بينهم  واحدة.  فئة  ليسوا  للتفاهم 
تقنية  أو  قانونية  نظر  وجهة  أصحاب 
مفادها أن لبنان ما كان جيب أن يقبل 
بأقل من اخلط 29، وبينهم من يعتقد 
واحلكم،  املقاومة  إمكان  بأنه كان يف 
أكثر  هو  مبا  الفوز  الصرب،  من  مبزيد 
من اخلط 23. ولكن، إىل جانب هؤالء، 
جمموعة ال يعنيها املوضوع أساسًا، وال 
واحلدود  والبلوكات  احلقول  عن  تعرف 
والقوانني الدولية شيئًا. جّل ما يهّمها 
ومن  التفاهم  أجنز  من  فقط:  أمران 
جانب  اىل  سياسيًا،  منه  سيستفيد 
السؤال املشروع حول مصري العائدات 
املفرتضة من اإلنتاج النفطي والغازي 

املرتقب بعد سنوات؟
طابقت  التفاهم  اىل  التوصل  حلظة 
تتعلق  التعقيد  شديدة  لبنانية  حلظة 
بعد  الداهمة  الدستورية  باالستحقاقات 
رئيس  عن  البحث  النيابية:  االنتخابات 
املانعة  اإلجراءات  وعن  للبالد،  جديد 
للفوضى يف حال استمرار اخلالف على 
يف  البالد  ستدير  اليت  السلطة  طبيعة 
ظل الشغور الرئاسي. لذلك، كان من 
على  املعرتضة  الفئة  على  الطبيعي 
النتائج  على  تركز  أن  كيديًا  التفاهم 
املفاوضات  على  اإلجناز  املباشرة هلذا 
اجلمهورية،  ورئاسة  باحلكومة  املتعلقة 
قام  الذي  اخلاص  الدور  من  قلق  مع 
النائب  احلر  الوطين  التيار  رئيس  به 
جربان باسيل والفريق احمليط بالرئيس 
ميشال عون. ومرّد القلق أن هذه اجلهة 
أّدت دورها بكفاءة عالية، وجنحت يف 
حتقيق ما كان صعبًا حتقيقه يف ظروف 
أخرى، وأحسنت االستفادة الواضحة من 
لذلك،  العدو.  وجه  يف  املقاومة  قوة 
يفرتض  كيديًا  املعرتض  الفريق  فإن 
من  )مدعومًا  باسيل«  »فريق  أن 
حزب اهلل أو بالتفاهم معه( سيعمل على 
استثمار التفاهم سريعًا بالتشدد ورفع 
سقف املطالب اخلاصة بتشكيل احلكومة 

أو التوافق على رئيس جديد.
مشكلة الفريق الكيدي ليست يف أصل 
اإلجناز فقط، بل يف الشكل أيضًا. فقد 
أدرك هؤالء، وملسوا باليد، أن احلصار 
الغربي والعربي على حتالف عون - حزب 
اإلجناز.  اىل  احلاجة  بقوة  انكسر  اهلل 
يضعون  الذين  األمريكيون  فاضطر 
جربان باسيل على قوائم املعاقبني إىل 
التحاور معه مباشرة، وليس فقط من 
خالل املسؤول عن امللف نائب رئيس 
وكذلك  بوصعب.  الياس  اجمللس 
الفرنسيون وممثلو األمم املتحدة  فعل 
جملس  ودول  األوروبي  واالحتاد 
اليت مل  التعاون اخلليجي، ممثلة بقطر 
أحد  مع  عالقاتها  أن قطعت  يسبق هلا 
ربطًا باالنتهازية اهلائلة اليت تتسم بها 
الواليات  من  ُكلفت  واليت  سياستها، 
املتحدة مبشاركة الفرنسيني يف توّلي 
جانب من امللف اللبناني، يف ظل احلرد 
واإلمارات  مصر  وخشية  السعودي، 
والكويت من أي خطوة تغضب حممد بن 

سلمان.
حمصورًا  يكن  مل  التواصل  وهذا 
باجلوانب التقنية املتعلقة مبلف التفاهم 
النفطي والغازي، بل أساسًا باخلطوات 
بالتنقيب  يتعلق  ما  أي  املستقبلية، 
السيادي، وهي  والقانون  واالستخراج 
أمور تتطلب مناقشات يف اجلوهر لعمل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية. وإذا 
بثقة  حيظى  احلر  الوطين  التيار  كان 
الصراع  ملفات  خص  ما  يف  املقاومة 

ابراهيم األمني

أزمة  يعاني  ال  التيار  فإن  العدو،  مع 
اليت جيب  للقوانني  تصوره  كبرية يف 

أن تشّرع مبا خّص املرحلة املقبلة.
اللبنانيون  سيجد  القاعدة،  هلذه  وفقًا 
أمام  األيام  من  القادم  يف  أنفسهم 
مستقبل  حول  النقاش  من  صنفني 
الشاشات  وستحتل  والنفط.  الغاز 
واملنابر حفنة من اخلرباء واملتخصصني 
الذين ال نعرف كيف منّيزهم، وسيخرج 
من يريد أن يفرض علينا أبناء الثقافة 
الغربية االقتصادية أو العلمية بوصفهم 
الرأي،  إبداء  على  فقط  القادرين 
اجلمعيات  ممثلي  من  حشد  وسيطّل 
عشر  قبل  قامت  اليت  احلكومية  غري 
فريق  وكذلك  الغرض،  هلذا  سنوات 
الشركات املالية والصناعية اليت تريد 
اإلجناز. وسيكون  هذا  تستثمر يف  أن 
من  ملعرفة  جبّد  البحث  اللبنانيني  على 
هي القوى احمللية املستفيدة من هذا 
العامل، ومن هو جيش السماسرة اجلديد 
الساحل  طول  على  سينتشر  الذي 
واملذاهب  الطوائف  باسم  اللبناني 

والفرق.
أيّ حكومة؟

اىل  مباشرة  حييلنا  حيصل  ما  واقع 
صحيح  احلكومة.  مصري  عن  السؤال 
باتت  املعنيني  من  ساحقة  غالبية  أن 
كاملة  حكومة  تشكيل  عدم  بأن  تقّر 
والية  من  تبّقى  ما  يف  الصالحيات 
كبرية  مبشكلة  يهدد  عون  الرئيس 
مرسوم  سيوّقع  اجلمهورية  رئيس  ألن 
فريق  وسيبادر  احلالية،  احلكومة  إقالة 
وزاري وازن إىل االنسحاب من احلكومة 
لكن  غطاء سياسي.  دون  من  وتركها 
ليست  أنها  يعتقد  من  األقطاب  بني 
وأنه ميكن جتاوزها من  مشكلة كبرية، 
البارزين  األقطاب  بني  تفاهمات  خالل 
مل  أنهم  يبدو  وهؤالء،  الدولة.  يف 
لتفاهم  األولية  املفاعيل  جيدًا  يقرأوا 
اخلاص  السياسي  التوازن  على  البحر 

بتشكيل احلكومة قبل آخر الشهر.
لنرسم اللوحة ببساطة. بعيدًا عن نقاش 
ال بّد منه حول جتربة التيار الوطين احلر 
دورًا  فيها  توىل  اليت  السنوات  خالل 
أو  البلديات  أو  احلكومة  يف  تنفيذيًا 
اليوم  واقعنا  فإن  اجلمهورية،  رئاسة 
حكومة  تشكيل  يريد  من  أن  يؤكد 
التعامل  العهد، مضطر إىل  قبل نهاية 
التوقيع  بيده  من  مع  شديدة  بواقعية 
والنفوذ والتمثيل والفعالية. وإذا كان 
الفريق اخلصم لباسيل )يضّم الرئيسني 
نبيه بري وجنيب ميقاتي، ووليد جنبالط 
لبنان  ومصرف  املصارف  ومجعية 
ومجاعة أمريكا وفرنسا والسعودية( ال 
يريد ضم باسيل اىل احلكومة اجلديدة، 
فعليه أن يبحث عن صفقة مع القوات 
املنتخبني  املمثلني  بقية  ومع  اللبنانية 
هؤالء  وحيتاج  لبنان.  يف  للمسيحيني 
يف  بكركي  من  مؤقت  ولو  غطاء  اىل 

حلظة االنقسام املسيحي الكربى.
وجود  بفعل  متاح  غري  ذلك  كان  وإذا 
إن   - وحتّفظ  جهة،  من  عون  الرئيس 
جهة  اهلل من  - حزب  معارضة  يكن  مل 
معنيون  باسيل  خصوم  فإن  ثانية، 
من  انطالقًا  تسوية  عن  معه  بالبحث 
حالة الاليقني إزاء انتخاب رئيس جديد 
باسيل  مع  واالتفاق  أسبوعني.  خالل 
جيب أن ينطلق من احلسابات البسيطة 
البالد  تدير  حكومة  أي  إن  تقول  اليت 
يف ظل الشغور الرئاسي، يفرتض أن 
تكون قوية وتعكس التوازن السياسي 
وهذا  قرار.  أي  اختاذ  عند  البالد  يف 
هذه  ويف  خمتلفة.  مقاربة  اىل  يقود 
احلالة، يبدو باسيل واضحًا يف أنه يريد 
حكومة جديدة يتمثل فيها تياره وفريقه 
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خـضوع؟ أم  تـسوية  كـاريش.. 
على  بالفعل  أبيب«  »تل  جثت  هل 
تهديدات  مواجهة  يف  ركبتيها 
لسان  على  جاء  ما  حبسب  املقاومة، 
غالبية املعلقني اإلعالميني فيها، وهو 

ما قاله نتنياهو صراحة.
بدأت مفاوضات ترسيم احلدود البحرية 
بني لبنان و«تل أبيب« منذ عام 2012 
بشكل غري مباشر عرب وسيط أمريكي، 
أخذ  على  إسرائيلي  إصرار  ظل  يف 
قسم حيوي من حقل قانا أو ما يعرف 

باخلط 23 البحري.
تفوقها  أبيب«  »تل  استغلت  وقد 
ظل  األمريكي، يف  والدعم  العسكري 
ترسيم  على  قربص  مع  اتفاقيتها 
لتمضي  للطرفني،  املقابلة  احلدود 
بلغت  وقد  الواقع.  األمر  سياسة  يف 
من  الغاز  ضخ  نيتها  بإعالن  ذروتها 
أيلول/سبتمرب  بداية  كاريش يف  حقل 

.2022
لكنَّ مستجدًا دخل على خط التفاوض 
البارد بني لبنان و«تل أبيب«، يف ظل 
الستخراج  أمريكي  إسرائيلي  اندفاع 
غاز كاريش الغيّن. على هذا املستجد 
وحده انتظم إيقاع التناقضات، لتخرج 
فما  انتظاره،  طال  تفاهم  يف صورة 

هو هذا املستجد؟
حتديًا  أوكرانيا  يف  احلرب  شّكلت 
الغاز  من  أوروبا  يغين  بديل  لتوفري 
ومنه  املتوسط،  غاز  فكان  الروسي، 
حقل كاريش، واحدًا من البدائل، على 
لالندفاع  حافزًا  خلق  مبا  حمدودّيته، 
يكن  مل  لكنه  كاريش،  من  بالضّخ 
اخلروج  معادلة  فرض  الذي  املستجد 
من العناد اإلسرائيلي الذي دام عقدًا 
كاملتني  لسنتني  وراوح  الزمن،  من 
منذ أن مت اإلعالن عن اتفاق إطار بني 
القدرة  ظل  يف  أبيب«،  و«تل  لبنان 
فرض  مواصلة  على  اإلسرائيلية 
سياسة  وهي  الواقع،  األمر  سياسة 
البحرين  امتداد  على  العرب  اعتادها 
األمحر واملتوسط، وترسخت منذ فشل 
البحري،  تريان  مضيق  إغالق  عملية 
عام  العربية  باهلزمية  تسببت  واليت 

.1967
انتظر العامل وفاء »تل أبيب« خبطتها 
يف ضخ غاز كاريش يف بداية أيلول/
بعدما  عنه  عجزت  ما  وهو  سبتمرب، 
بصيغة  اخلط،  على  املقاومة  دخلت 
تهديد صريح أطلقه السيد حسن نصر 
حّلقت  مسرّية  بطائرات  وتبعه  اهلل، 
فوق كاريش، يف رسالة بعثرت أوراق 
انتظامها  وفرضت  املعتادة،  اللعبة 
االستكبار  واقع  يف  العادة  غري  على 

اإلسرائيلي واخلضوع العربي.
ليصل  كافية  كانت  شهور  بضعة 
هوكستني  األمريكي  املبعوث  فيها 
الليل بالنهار، للخروج من األزمة اليت 
يف  حرب  حافة  على  البلدين  وضعت 
زمين،  بسقف  حمددة  تهديدات  ظل 
هذا  يف  حربًا  أن  واشنطن  وتعي 
يف  ليس  روسيا،  ستخدم  التوقيت 
يف  إمنا  فحسب،  كاريش  غاز  منع 
ارتفاع إضايف يف أسعار الغاز أيضًا، 
يف وقت تصبح مياه املتوسط ساحة 
محاية  توفري  يتطلب  مبا  مواجهة، 

إضافية لناقالت الغاز عرب البحر.
األمم  وفق  عليه،  املتنازع  قانا  حقل 
لبنانيًا  حقاًل  فجأة  أصبح  املتحدة، 
فال ميكن  إسرائيلي،  وبإقرار  خالصًا، 
من  الغاز  تضخ  أن  أبيب«  لـ«تل 
كاريش إال إذا ُسح للبنان بالتنقيب 
جعل  ما  وهو  النفطية،  ثرواته  عن 
أن  فخر  بكل  يعلن  اللبناني  الرئيس 
تنفيذ  يف  األوىل  اخلطوة  دخل  لبنان 
مشروعه الذي بدأه عام 2010 ليصبح 

محمد جرادات

السياسي بوزراء هلم وزنهم السياسي 
ومتثيلهم املباشر، اىل جانب ما يفرتض 
أن يقدمه من اختصاصيني يف امللفات 

املعقدة.
معنى  من  هناك  يعد  مل  املعنى،  بهذا 
للحديث عن تعويم احلكومة احلالية يف 
املعنى  وبهذا  الرئاسي،  الشغور  حالة 
عون  من  املسبق  الرفض  فهم  ميكن 
تريد  اليت  املقرتحات  لكل  وباسيل 
تكريس األمر الواقع، وكأن ال مشكلة 
الرئاسي.  الشغور  حالة  البالد يف  يف 
وميقاتي  بري  الرئيسني  اتكال  أما 
بالرتاجع  باسيل  إلقناع  اهلل  حزب  على 
باسيل  ألن  واقعي،  فغري  مطالبه  عن 
ميارس  أن  اهلل  حزب  من  يريد  نفسه 
لتعديل  وميقاتي  بري  على  الضغط 
احلالة،  هذه  ويف  احلكومة.  شكل 
أمام معضلة كبرية،  سيكون حزب اهلل 
ال ميكنه معها فرض إرادته على أي من 

الفريقني خبالف ما يعتقد كثريون.
فهو  النقاش  من  اآلخر  اجلانب  أما 
املقبلة،  احلكومة  عمل  بربنامج  املتعلق 
عناوينه  ثبوت  حال  يف  برنامج  وهو 
أي  برنامج  أساس  سيكون  الرئيسية 
حكومة تأتي مع رئيس جديد. وما يطلبه 
الرئيس عون أو باسيل من برنامج عمل 
اليت  الرئيسية  بالنقاط  عمليًا  يتصل 
بواقع  اخلاص  األول  املربع  تعيدنا اىل 
لبنان ما بعد تفاهم الغاز، ألنه ال ميكن 
إدارة البالد مع الفريق املالي والنقدي 
واالقتصادي نفسه. وعندها جيب فهم 
ومعه  سالمة  رياض  بقاء  ميكن  ال  أنه 
واخلرباء  املصرفيني  من  كبري  فريق 
املاليني والنقديني ومن املوظفني يف 
مواقعهم بعد كل ما حصل، كما ال ميكن 
اليت  اهلزلية  التشريعات  اىل  الركون 
تفرض قوانني ميكن للسلطة اإلجرائية 
سياسية  تسويات  خالل  من  جتاوزها 
امللف  فورًا يف  الفصل  جانبية. وجيب 
ومنحازة  فاشلة  سلطة  مع  القضائي 

كاليت يديرها سهيل عبود اآلن.
الحكومة كتمرين للرئاسة

بناًء عليه، فإّن النقاش القائم حول ما 
يفرتض أن تكون عليه احلكومة يف حالة 
الشغور الرئاسي، سيكون له ما يطابقه 
يف ما خّص االستحقاق الرئاسي نفسه. 
ويف هذه احلالة، هناك خيارات ضيقة:

إما رئيس تفرضه أمريكا والسعودية، 
ما  كل  يطيح  كبري  انفجار  دونه  وهذا 

بقي يف هذه البالد.
وهذا  آذار،   8 اىل  أقرب  رئيس  وإما 
حتالفات  يف  جوهرية  تغيريات  دونه 
حلفاء حزب اهلل من املسيحيني وإعادة 

متوضع لوليد جنبالط.
الذي  النوع  من  تسوية  رئيس  وإما 
اجلميع.  مع  احلياد  التزام  به  يفرتض 
يعين  احلياد  فإن  لبنان،  حالة  ويف 
تسويات يومية مع بقية أركان الدولة، 
اىل  املعارك  نقل  اىل  يعيدنا  وهذا 
داخل احلكومة وإىل الشارع أيضًا. ويف 
واالقتصادي  السياسي  االحتقان  ظل 
اندالع  خطر  فإن  واألمين،  واالجتماعي 
الفوضى املتنقلة سيكون حاضرًا بقوة، 
ولن يكون مبقدور أحد، مبن فيهم اجليش 
وحتى  ومتّدده  تطوره  منع  اللبناني، 
والعسكرية  األمنية  املؤسسات  إصابة 
نفسها بسوء قد يقود يف حلظة كبرية 
وطنية  كأداة  وتعّطلها  انقسامها  اىل 

جامعة، وهو مركز اخلطر الكبري.
أو  للصديق  الفاقد  لبنان  حالة  يف 
الضرب  على  القادر  اخلارجي  الوصّي 
على الطاولة، ليس أمامنا سوى الصرب 
والصالة عّل ما بقي من هيكل الدولة 
رؤوسنا  فوق  واحدة  دفعة  يسقط  ال 

مجيعًا!

بلدًا نفطيًا.
توقيت  يف  املقاومة  ضغط  جاء 
دون  يعومان  والطرفان  حساس، 
استقرار سياسي، فلبنان مير بأقسى 
عقود،  منذ  سياسية  اقتصادية  أزمة 
و«تل أبيب« خترج من انتخابات لتعد 
ما جعل  وهو  النتخابات الحقة،  العدة 
امليدان االنتخابي عاماًل مرشحًا لتفجري 
من شعور  طغى  ما  ظل  املوقف، يف 
»إسرائيل«  بأن  أبيب«  »تل  عام يف 

خضعت لتهديد نصر اهلل.
على  بالفعل  أبيب«  »تل  جثت  هل 
تهديدات  مواجهة  يف  ركبتيها 
لسان  على  جاء  ما  حبسب  املقاومة، 
غالبية املعلقني اإلعالميني فيها، وهو 
عن  وصدر  صراحة،  نتنياهو  قاله  ما 
السابقني،  واجلنراالت  الضباط  مئات 
و«معاريف«  »هآرتس«  به  وعنونت 
وغريهما من كربيات الصحف العربية؟

ظهر لبنان موّحدًا، ورمبا للمرة األوىل، 
يف مواجهة انقسام حاّد يف »تل أبيب«، 
وهو ما دفع السيد نصر إىل التحذير 
من الطيش اإلسرائيلي احملتمل، رغم 
الدعم األمين الرسي اإلسرائيلي هلذا 
عرب  تارخييًا  إجنازًا  باعتباره  الرتسيم، 
اعرتافًا  بوصفه  املوساد  رئيس  عنه 
من حزب اهلل بـ«إسرائيل«، فهل األمر 
كذلك؟ وملاذا يشغل رئيس املوساد 

نفسه باعرتاف حزب اهلل بكيانه؟
تنّبه الرئيس عون، كما قائد املقاومة، 
عقد  بشأن  السياسي  االلتباس  إىل 
تفاهمات مع »دولة« ليس هلا شرعية 
يف القاموس اللبناني. لذا، حرص كل 
منهما على فك هذا االلتباس باإلشارة 
انتزاع  باعتباره  الرتسيم،  طبيعة  إىل 
حّق من دون اإلقرار بشرعية السيطرة 
نصر  بقول  الفلسطينية،  املياه  على 
اهلل: »بالنسبة إلينا يف املقاومة، حبرنا 
ميتد إىل غزة. وحني تتحرر فلسطني 
لن خنتلف مع إخواننا الفلسطينيني على 
حدودنا البحرية«، يف وقت أكد عون 
جوهرية،  تنازالت  يقدم  مل  لبنان  أن 
ومل يدخل أدنى تطبيع مع احملتل، ومل 

يعرتف خبط الطفافات.
شعور اخلضوع السائد يف »تل أبيب«، 
رغم مسرحية الضخ العكسي وما واكبها 
من تهديد إسرائيلي، مع احلرص على 
ما جيري  أن  الفوري  املوازي  التأكيد 
بأن  االنطباع  عّزز  للغاز،  ضخًا  ليس 
ترسيم  بشأن  الالحقة  التطورات  كل 
العربي  والكيان  لبنان  بني  احلدود 
جاءت تبعًا لتهديد املقاومة، وخصوصًا 
حقل  بشأن  اإلسرائيلي  الرتاجع  مع 
قانا، رغم رفض االعرتاضات اللبنانية 
بشأن خط الطوافات، وهي اعرتاضات 
مل تزل قائمة، وإن مل تؤدِّ إىل نسف 
بالبعد  املتعلق  اجلوهري  الرتسيم 

االقتصادي.
بات  عربي،  كل  كما  إسرائيلي،  كل 
هذا  أن  فيه  لبس  ال  بشكل  يعي 
السرعة  بهذه  ليتم  كان  ما  الرتسيم 
ضغط  حتت  التفاوض  حصول  لوال 
وال  زمين.  بسقف  احملكوم  املقاومة 
الرتسيم مت خبالف  أن  أحد  خيفى عن 
اإلصرار اإلسرائيلي اجلوهري السابق، 
أبيب«  لـ«تل  ضمن  وإن  أنه،  كما 
غاز  ضخ  من  السريعة  االستفادة 
العقبات  جتاوزها  إىل  نظرًا  كاريش، 
اقتصاديًا  املقعد  لبنان  فإن  الفنية، 
الزمنية  البداية  عتبة  بلوغ  ضمن 
نفطي.  لبلد  التحول  يف  والواقعية 
تؤكد  جمتمعة  الثالثة  العوامل  هذه 
إسرائيليًا  خضوعًا  كان  الرتسيم  أن 
فأّي  حدودية،  تسوية  كونه  من  أكثر 

تسويات تقع حتت التهديد بالنار؟!
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لبى سفري اململكة العربية السعودية وليد البخاري دعوة رجل االعمال 
حممد أديب اىل مأدبة غداء تكرميية على شرفه يف منتجع »مريامار« 
االردن  سفري  االمام،  بواري  تونس  سفري  طرابلس، حبضور  يف 
وليد احلديد، سفري اجلزائر عبد الكريم ركابي، سفري املغرب حممد 
كرين، سفري اليمن عبد اهلل الدعيس، النواب اللواء أشرف ريفي، 
حممد سليمان، أمحد رستم، سجيع عطيه، طه ناجي، غياث يزبك، 
فادي كرم، أديب عبد املسيح، ايهاب مطر، فؤاد خمزومي، وليد 
البعريين، أمحد اخلري، رامي فنج، عبد العزيز الصمد، ايلي خوري 
ومجيل عبود، رئيس غرفة التجارة والصناعة يف طرابلس توفيق 
نقيبة احملامني  الدين،  قمر  أمحد  بلدية طرابلس  رئيس  دبوسي، 
يف الشمال ماري تراز القوال، نقيب أطباء االسنان ناظم احلفار، 
نقيب املهندسني بهاء حرب، نقيب االطباء يف الشمال حممد صايف 

وشخصيات وفاعليات.
بداية كلمة تعريفية من الزميل نبيل رفاعي، ثم ألقى أديب كلمة 
اليوم  سعيدة  »طرابلس  قائال:  العزيز«،  ب«ضيفنا  فيها  رحب 
باستقبالكم، وهي حتبكم وترحب بكم أخا عزيزا ميثل بلدا كأنه الدرع 
يدفع عن األمة األذى ويريد ملصاحل العرب أن حتفظ. أهال وسهال 
بكم وحفظ اهلل اململكة وحفظ جاللة خادم احلرمني الشريفني امللك 
بن سلمان  األمري حممد  العزيز وحفظ ولي عهده  عبد  بن  سلمان 

وحفظكم واهال وسهال باململكة وبسفريها يف طرابلس«.
ريفي

املولد  بعيد  خاصة  واملسلمني  عامة  اللبنانيني  ريفي  هنأ  بدوره 
اختبار  يتحول  واألزمات،  احملن  »يف  قال:  ثم  الشريف،  النبوي 
الذين  لبنان  اصدقاء  طليعة  ويف  حقيقة،  اىل  واألخوة  الصداقة 
جتاوزوا كل االختبارات، اململكة العربية السعودية وبعض الدول 
العربية الشقيقة، فأهال وسهال بكم أصحاب السعادة سفراء الدول 

العربية الشقيقة«.
أضاف: »سعادة السفري وليد البخاري حضوركم بيننا يف الشمال 
تكرميكم  يكون  أن  وآمل  بلبنان ومستقبله،  واميان  هو فعل حمبة 
السعودية،  العربية  اململكة  ميثل  مبن  يليق  أشقائكم  مع  اليوم 
الباقية أبدا كبعض الدول العربية الشقيقة إىل جانب لبنان واىل 
جانب شعبه الذي يتوق اىل عودة اخوانه العرب اىل بريوت عاصمة 
االوصياء  توهم  ومهما  عربية،  ستبقى  فبريوت  العربي،  االلتقاء 
اجلدد باستمرار وصايتهم، فإن حقائق اجلغرافيا والتاريخ، ستصفع 
وبعروبته،  األصلية،  بهويته  لبنان  وسيبقى  الوصاية،  أوهام 
وستسقط اهليمنة على صخور نهر الكلب، كما سقط كل احتالل 

للبنان«.
وتابع: »ال نقول هذا الكالم اال يقينا بأن رحيل الوصاية قد اقرتب. 
انظروا اىل من اضطهد شعبه، كيف يثور شعبه على استبداده. إن 
شعلة احلرية قد انطلقت، وال مكان بعد اليوم ملن يعتقل مستقبل 
الناس واجياهلا. ال مكان بعد اليوم ملن يبدد ثروات الشعوب، على 
مشاريع االيديولوجيا الفاشلة، وعلى السيطرة على دول وشعوب 
املنطقة. ال مكان هلدر حاضر االجيال ومستقبلها يف نظم استبدادية 
حتارب التطور وختشاه. ان املكان يتسع ملن خيطط لبناء مستقبل 
أفضل لشعبه. املكان يتسع ملن يسعى للريادة والتطور وملن يبين 
اجلامعات ومراكز الفكر وملن يطور نظم احلياة، ويبين االقتصادات 
العمالقة. نعم املكان يتسع ملا نراه يف دول اخلليج وبعض الدول 
العربية الشقيقة، من نهضة وتطور وتنافس على االفضل. املكان 
يتسع ملن يسابق الوقت، لقيادة بلده اىل أن حيتل مكانة الريادة 
يف العامل. لذلك حنيي من طرابلس مسو االمري حممد بن سلمان، 
على كل اخلطوات اجلبارة اليت يقوم بها، لوضع بلده وشعبه يف 

املكانة اليت يستحق«.
وقال: »خمطئ من يعتقد أن التقاءنا على الصداقة واألخوة معكم، 

السفري البخاري لّبى دعوة غداء يف طرابلس حبضور نواب وسفراء ورجال أعمال وفاعليات

هو جمرد عالقة شكلية حمدودة االفق. وخمطئ ايضا من يعتقد أن 
أننا  الصحيح  عبثي.  عداء  االخر، هي جمرد  املشروع  مع  اخلصومة 
وإياكم منثل يف هذه املنطقة منوذجا يرى يف احلياة فرصة كي 
النموذج  لنا  يقدم  فيما  وكرامة،  وامن  برفاهية  شعوبنا  تعيشها 
بناء  ويف  العيش  يف  االنسان  حق  احتقار  مشاهد  أسوأ  اآلخر 
الشعوب  اعتبار  وثقافة  احلياة،  ثقافة  بني  الفرق  هو  املستقبل. 
القاتلة  وااليديولوجيا  والنفوذ  القوة  اوهام  حمارق  يف  اضحيات 
لبنان.  مشال  عاصمة  طرابلس  ومن  لذلك  البغيضة.  واملذهبية 
طرابلس الفيحاء اليت دافعت عن لبنان احلر السيد املستقل، نؤكد 
لبنان، حتى  ايران يف  مواجهة مشروع  النضال يف  استمرار  على 
اقصائه، واستعادة بلدنا من هذه الوصاية الكريهة، ان مواجهة 
بالدستور  يؤمن  للجمهورية  انتخاب رئيس  تبدأ من  الوصاية  هذه 
وباتفاق الطائف وبالقرارات الدولية، ويعمل للحفاظ على سيادة 
لبنان ويقوم باإلصالحات االقتصادية. وإن مواجهة هذه الوصاية 
أحد املنتمني اىل املنظومة  تبدأ كذلك بتشكيل حكومة ال يرأسها 
اليت دمرت لبنان. إن هذه املواجهة هي مع الوصاية وادواتها يف 

آن، فلن خنضع بعد اليوم البتزاز التعطيل، والتهويل«.
أضاف: »ان أهل السنة يف لبنان يشكلون كغريهم مكونا أساسيا 
يف هذا الوطن وال ميكن ألحد أن يتجاوزهم أو يصادر قرارهم. وإن 
حضور السنة يف املعادلة اللبنانية، غري مرتبط بأي ظرف طارئ أو 
قيادة فردية، بل هو فعل قوة ال ختضع للتهويل. فعل قوة مرتبط 
اليت  العربية  وبالعالقات  وبالدستور  املشرتك  وبالعيش  بلبنان 
تشكل الضمانة الكربى ألهلنا ولبلدنا. كما ان دور السنة أساسي 
يف إقامة التوازن مع املشروع اآلخر. إن دورهم أساسي ومطلوب 
ملشاركة كل السياديني يف هذا الوطن من مسلمني ومسيحيني 
الضروري وجود  بد ومن  ال  اإليراني، وهنا  املشروع  مع  للتوازن 
مشروع عربي ملواجهة املشروع الفارسي. ان دور السنة يف لبنان 
أساسي ليشاركوا وبالتحالف مع األخوة املسيحيني السياديني ومع 
الشيعة اللبنانيني العرب االحرار ومع االخوة املوحدين الدروز الذين 
هم برتكيبتهم وتارخيهم سياديون وأحرار. وانطالقا من هذه الرؤية 
وهذه املهمة الوطنية حتالفنا مع القوات اللبنانية ومع حزب الكتائب 
ومع املسيحيني املستقلني ومددنا اليد إىل األخوة املوحدين الدروز 
املنطقة  تطورات  يواكب  الذي  املشروع  هذا  نواة  لنشكل  األحرار 
واالقليمية  الداخلية  اللحظة  ان  نرى  وحنن  الدولية.  والتطورات 

والدولية مؤاتية«.
وتابع: »ها هو الشعب اإليراني البطل ينتفض على جالديه وجالدينا 
نظام املاللي وها هو الشعب العراقي البطل ويف مقدمتهم الشيعة 
إيران. وحنن يف  العراق ينتفضون على عمالء  األحرار يف  العرب 
لبنان جاهزون لتحرير وطننا من القبضة اإليرانية اليت أوصلت البلد 
بالتحالف  اال  اىل جهنم. نعلم أن هذه املهمة ال ميكن ان تتحقق 
الوطين الذي ذكرناه، حنن نعلم سعادة السفري ان دولتكم اململكة 
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إقليميا  للبنان غطاء  أمنت  السعودية وحبكمة قيادتها قد  العربية 
دورها  تلعب  اليت  احلكيمة  ولقيادتكم  لكم  شكر  فألف  ودوليا، 

القيادي يف املنطقة العربية«.
البخاري  وليد  السفري  سعادة  جمددا  بكم  »أرحب  ريفي:  وختم 
املعالي  أصحاب  بكم  أرحب  الشقيقة،  الدول  سفراء  وسعادة 
طرابلس  يف  مجيعا  بكم  أهال  والفضيلة،  والسماحة  والسعادة 
األبية مدينة العلم والعلماء والعروبة، عشتم عاشت الدول العربية 

الشقيقة عاش لبنان وطنا للعزة والكرامة والعيش الكريم«.

البخاري
بسيطة  خاطرة  »كتبت  فيها:  قال  كلمة  البخاري  ألقى  جهته  من 
وقلبها  العروبة  عرين  وهي  الفيحاء  الشمال  عاصمة  لطرابلس، 
النابض باالعتدال، عاصمة تشبه قلعتها التارخيية، والتاريخ يشهد 
واملستقبل سيسجل متيز طرابلس بقوة حتصيناتها وعزمية أبنائها 
على مواجهة كل حماوالت التخريب والتشويه، طرابلس دار العلم 
العربي  بالعمق  ضاربة  جذورها  واألدباء،  الفكر  مدينة  والعلماء، 

تتغذى منه، فال تقتلعها رياح الكراهية ابدا«.
يبقى  ان  ومرجتاها  السعودية  العربية  اململكة  غاية  »ان  اضاف: 
أرضه،  وازدهار  نهوض  خدمة  يف  واحدة  ويدا  واحدا  قلبا  لبنان 
ورخاء أبنائه بعيدا عن أي تدخل، فقوة لبنان وصموده ينبعان من 

الداخل والداخل فقط«.
تابع: »أود أن أؤكد ان رسالة العمل الدبلوماسي السعودي يف 
لبنان تهدف اىل توفري شبكة أمان دولية مستدامة من أجل احلفاظ 
دائما وابدا على أمن لبنان واستقراره، وحرص القيادة السعودية 

دائما ان نسعى من اجل حتقيق هذه املبادئ وهذه الرؤية«.
وشدد على »حرص اململكة العربية السعودية على حمور مهم جدا 
يف مرتكزات السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية يف امللف 
اللبناني، وخاصة اننا اكدنا للجميع بأن اململكة لن تتعاطى او تدعم 
اي قوى سياسية منخرطة بالفساد السياسي او املالي، نقطة على 
السطر«. وقال: »نأمل من اجلميع ان يغلبوا املصاحل العامة على 
نتحمل  ان  انتقالية وجيب  مرحلة  يعيش  لبنان  املرحلية،  املصاحل 
مسؤولية مشرتكة، اجلميع واالفراد قبل الدول، ولكن احللول جيب 
ان تنبع من الداخل اللبناني، فلذلك على اجلميع ان حيدد اخليارات 
السياسية وحيدد ايضا حتمل نتيجة تلك اخليارات حتى يقرأ اجملتمع 
والدعم  واالنطالق  للتعاون  اجيابي  املؤشرات بشكل  الدولي هذه 

املشرتك املستقبلي«.
الشكر  خبالص  الشمال  يف  أهلنا  منكم  »نتقدم  البخاري:  وختم 
تارخيية  وقفة  ونعتربها  الشعبية،  االحتفائية  هذه  على  والتقدير 
أهلنا يف  السعودية، وخاصة  العربية  باململكة  لبنان  تعكس حمبة 
الشمال، ولطرابلس نقول متنياتنا لِك ولعكار والضنية وكل الشمال 

باالزدهار واالستقرار والتألق«.
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مــقاالت وتـحقيقات

اإلخفاقات  لبنان:  »اتفاق  عنوان  حتت 
البل  أودي  كتب  سبقت«،  اليت 
أّن  هيوم«  »إسرائيل  صحيفة  يف 
»االتفاق مع لبنان مل يوّقع من فراغ«، 
حاضرة  عسكرية  معركة  »هناك  وأن 
لبنان  حرب  اإلسرائيلي:  العقل  يف 

الثانية«.
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، تعليقًا 
بشأن  لبنان  مع  اتفاق  توقيع  على 
االتفاق  أّن  البحرية،  احلدود  ترسيم 
ورؤيًة  ذاتيًا  استخباريًا  »فشاًل  أظهر 
العسكرية  والقدرة  للذات،  مشّوهة 
»حرب  بنتائج  مذكرة  اإلسرائيلية«، 
متوز 2006 اليت كشفت دونية للجيش 

اإلسرائيلي أمام حزب اهلل«.
وحتت عنوان »اتفاق لبنان: اإلخفاقات 
البل  أودي  كتب  سبقت«،  اليت 
أّن  هيوم«  »إسرائيل  صحيفة  يف 
»االتفاق مع لبنان مل يوقع يف فراغ«، 
حاضرة  عسكرية  معركة  »هناك  وأن 
لبنان  حرب  اإلسرائيلي:  العقل  يف 

الثانية«.
واعترب البل أّن »إسرائيل بدأت املعركة 
يف  وفشل  ذاتي،  استخباري  بفشل 

قراءة القدرة العسكرية«.
وتابع: »كان لدى أوملرت رؤية مشّوهة 
على  توشك  قوة عسكرية  للذات، عن 
سحق منظمة عسكرية أدنى يف غضون 
أيام.. ويف النهاية، أصيب خبيبة أمل 

وسحق صورة جيشه لسنوات«.
األموال  أّن  »اتضح  أنه  البل  واعترب 
ذهبت  اجليش  ضخها  اليت  الطائلة 
ما  على   – الصحيحة  غري  األماكن  إىل 
األعتدة  الرواتب وليس إىل  يبدو إىل 
األعتدة يف  بينما جاهزية   - والتدريب 
على  اجلنراالت  وقدرة  كارثية  حالة 
إدارة حرب حقيقية تتعثر«، مرجحًا أّنه 
احلكومة  أن  التصديق  الصعب  »من 
كانت   ،2006 سنة  يف  اإلسرائيلية 
تعرف  كانت  لو  املعركة  يف  ستشرع 

مسبقًا جودة وقدرات جيشها«.
وأّكد الكاتب اإلسرائيلي أّنه »يف عهد 
عهد  يف  ذروته  بلغ  )الذي  نتنياهو 
رئيس  ليكون  اختاره  الذي  كوخايف، 
اإلسرائيلي  اجليش  أصبح  األركان(، 
بينه  صلة  نصف  وال  صلة  ال  جيشًا 

وبني جيش مناور«.
أصبح  نتنياهو،  قيادة  »حتت  وقال 
اجليش اإلسرائيلي آخر من ميكنه ردع – 

إن مل نقل هزمية - حزب اهلل«.
وأضاف: »كّل عمليات نتنياهو يف غزة 
أثبتت حلماس وحلزب اهلل أنه ال ينوي 
نقل كتيبة دبابات واحدة عرب احلدود.. 
مواجهات نتنياهو كانت وستكون جوية 

ومدفعية فقط«.
وذكر أن »اإلرث العسكري لنتنياهو هو 
أّن قيادة حزب اهلل ستستمر يف اإلقامة 
بأمان يف منطقة الضاحية يف بريوت، 
وحركة محاس يف مرتو غزة.. وزخات 
ولو  السقوط  يف  ستستمّر  الصواريخ 
يف مناطق فارغة، تهدف يف األساس 
لتشكيل وعي اإلسرائيليني الذين باتوا 

يتكدسون حتت القبب احلديدية«.
ملكانة  مقلق  انعكاس  الغاز  اتفاق 

»إسرائيل« يف العقود األخرية
وتساءل الكاتب أّنه إذا كان » نتنياهو 
وحكومتهم،  والبيد-بينيت-غانتس 
سعادًة  أكثر  ليكونوا  كانوا  مجيعهم 
باتفاق يظهر »إسرائيل« أكثر »رجولية 
ومتسكًا حبقها.. هل يغري ذلك واقع أّن 
القادمة  للجولة  مستعدة  غري  إسرائيل 

ضد حزب اهلل«.
إىل  أوصل  مبا  قاموا  »مجيعهم  وقال 
جيش انُتزعت منه ببساطة القدرة على 

هزمية وردع محاس وحزب اهلل«.
تظهر  »لكي  أنه   البل  واستخلص 

اتفاق الرتسيم مع لبنان: فشل استخباري 
إسرائيلي وانعكاس إلخفاقات 2006

أّي  يف  أفضل  موقٍف  يف  إسرائيل 
جيب  مستقبلية،  دولية  اتفاقيات 
ضمان أال يتعامل جدول األعمال فقط 
املسلكية  مع  بل  االتفاق،  نفس  مع 

األمنية   اجلارية وأبعادها«.
توقيع  إسرائيل على  »قدرة  أن  ورأى 
اتفاق ُتستمّد من مكانتها يف املنطقة، 
املستمر..  سلوكها  من  تستمّد  وهذه 
اتفاق الغاز هو انعكاس مقلق ملكانتنا 

يف العقود األخرية«.
صحيفة  يف  برئيلي  آليف  مقال  ويف 
»إسرائيل هيوم« كذلك، أشار الكاتب 
مع  احلدود  ترسيم  »اتفاق  أّن  إىل 
لبنان يفرض التمييز جيدًا بني جدواه 
دستوريته،  ومسألة  االسرتاتيجية 
شرعيته  مسألة  بشأن  وكذلك 

الدميقراطية«.
وتابع: »كثريون حيددون موقفهم يف 
وفق  الشرعية  أو  الدستورية  مسألة 
االتفاق  يكون  االسرتاتيجي:  تقديرهم 
أو  أو شرعي،  قانوني  إذًا  مفيدًا فهو 
ليس  فهو  ُمضّرًا  كان  إذا  العكس: 

قانونيًا أو ليس شرعيًا«. 
االتفاق  إسرائيلي:  إعالم  أيضًا:  اقرأ 
خطأ  أكرب  الرتسيم  بشأن  لبنان  مع 

اسرتاتيجي لالبيد
بني  اخللط  مشكلة  »هناك  وأضاف: 
الشرعية  وبني  الدستورية  مسألة 
على  بينيت،  خطأ.  وهذا  الدميقراطية 
سبيل املثال، أقام حكومة على أساٍس 
دستوري، لكن هذا مشكوٌك فيه جلهة 

التمثيل الدميقراطي«.
وأشار برئيلي إىل اتفاق الغاز مع لبنان 
»احلكومة  إّن  قائاًل  املنطلق،  هذا  من 
الكنيست..  بثقة  تتمتع  ال  االنتقالية 
يف  االسرتاتيجي  رأينا  كان  وأيًا 
دون  من  حكومة  يف  إقراره  االتفاق، 
وفق  الكنيست  يف  وليس  صالحية، 
توصية املستشارة القضائية للحكومة، 

سيكون فضيحة خطرية«. 
أّن »هذا ينضّم إىل  وحّذر برئيلي من 
إلينا:  الزاحفة  الديكتاتورية  مؤشرات 
على  دوٌس  وقضائي،  إعالمي  تسّلط 
املعارضة يف الكنيست، وخطط إلقامة 
الكنيست«،  من  حمّصنة  أقلية  حكومة 
كهذه  تسلطية  »إجراءات  أّن  مؤكدًا 
ميكن الشفاء منها فقط بأوراق الناخبني 

وإرجاع االئتالف إىل املعارضة«. 
اللبناني ميشال عون،  الرئيس  وأعلن 
على  لبنان  موافقة  الفائت،  اخلميس 
أعّدها  اليت  النهائية،  الصيغة  اعتماد 
الوسيط األمريكي، آموس هوكستني، 
اجلنوبية،  البحرية  احلدود  لرتسيم 
تتجاوب  االتفاقية  »هذه  أّن  مؤكدًا 
حقوقنا  وحتفظ  اللبنانية،  املطالب  مع 
اإلجناز  أّن هذا  كاملًة«، ومشددًا على 
ما كان ليتحقق »لوال املقاومة ووحدة 

املوقف اللبناني«.
واحد  يوٍم  بعد  اللبناني  اإلعالن  وجاء 
الوزراء اإلسرائيلي  من موافقة جملس 
على  باألغلبية  »الكابينت«،  املصغر، 
البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاق  صيغة 
زعيم  مهامجة  من  بالرغم  لبنان،  مع 
املعارضة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، 
اتفاق  توقيعه  أّن  مؤكدًا  بشّدة،  البيد 
احلدود البحرية مع لبنان هو »استسالم 

إسرائيلي حلزب اهلل«.
وذكر نتنياهو أّن »نصر اهلل هدد البيد 
السالح،  بقوة  إسرائيل،  سيجرب  بأنه 
املفاوضات«،  يف  االستسالم  على 
خائفًا  كان  »البيد  أّن  إىل  مشريًا 
صحيفة  حتدثت  كما  واستسلم«، 
االتفاق  عن  اإلسرائيلية  »هآرتس« 
لبنان بشكل سليب، ورأت  البحري مع 

فيه تغليبًا إلرادة حزب اهلل. 
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مستقبل العالقة بني لبنان وإسرائيل يف 
ضوء اتفاق ترسيم احلدود البحرية

املكاسب  أنَّ  اإلسرائيلي  اجلانب  يعتقد 
احلدود  ترسيم  اتفاق  وراء  احلقيقية 
مع لبنان ال تتعلق باجلانب االقتصادي 
فحسب، فبالنسبة إليه هذا اجلانب ثانوي 

وميكن تقديم تنازالت مهمة فيه
مت اإلعالن عن موافقة كّل من اجلانبني 
الصيغة  على  واإلسرائيلي  اللبناني 
املائية  احلدود  ترسيم  التفاق  النهائية 
اجلدال  كل  من  الرغم  وعلى  بينهما. 
حول  الداخلي  اإلسرائيلي  السياسي 
ومدى  وسلبياته،  االتفاق  إجيابيات 
االنتقالية  البيد  يائري  حكومة  صالحية 
اعتربته  الذي  االتفاق  هذا  مثل  لتوقيع 
املعارضة اإلسرائيلية على لسان زعيمها 
بنيامني نتنياهو مبنزلة »استسالم حلزب 
يطرح  اتفاق  إىل  الوصول  فإنَّ  اهلل«، 
حول  عنها  اإلجابة  املهم  من  تساؤالت 
البحرية يف  احلدود  اتفاق ترسيم  تأثري 
و«دولة«  لبنان  بني  العالقة  مستقبل 
قواعد  يف  ذلك  وتأثري  االحتالل، 

االشتباك بني حزب اهلل و«إسرائيل«.
التفاق  موضوعية  قراءة  تقديم  يتطلب 
لبنان  بني  البحرية  احلدود  ترسيم 
العلنية  املصاحل  توضيح  و«إسرائيل« 
اتفاق  وراء  من  طرف  لكل  واخلفية 

ترسيم احلدود البحرية.
 يعتقد اجلانب اإلسرائيلي أنَّ املكاسب 
احلقيقية من وراء اتفاق ترسيم احلدود 
فحسب،  االقتصادي  باجلانب  تتعلق  ال 
فبالنسبة إليه هذا اجلانب ثانوي وميكن 
تقديم تنازالت مهمة فيه، وخصوصًا مع 
وفرة حقول الغاز اإلسرائيلية يف املياه 
اإلقليمية واالقتصادية، ومساح االتفاق 
له باستخراج الغاز من حقل »كاريش«، 
على  ينصب  اإلسرائيلي  الرتكيز  لكن 
اجلانبني  يف  املكاسب  حتقيق  إمكانية 

األمين والسياسي.
ترى »إسرائيل« يف اجلانب السياسي:

البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاق  أنَّ  أواًل، 
مع لبنان ميكنه أن مينحها اعرتافًا دوليًا 
خبّط العوامات كخط حدود دولية بينها 
وبني لبنان، معرتف به من قبل القانون 
تعتقد  ذي  الَّ األمر  الدوليني،  واجملتمع 
إجنازًا  سيمثل  ه  أنَّ اإلسرائيلية  احلكومة 
تارخييًا لـ«إسرائيل«، وأن ذلك اعرتاف 
بعد  وضعتها  اليت  البحرية  حبدودها 
 ،2000 عام  لبنان  جنوب  من  انسحابها 
لبنان وال اجملتمع  بها  واليت مل يعرتف 

الدولي.
ثانيًا، ميكن أن ميثل االتفاق بوابة جيدة 
ملزيد من االتفاقات مع الدولة اللبنانية 
أي  أو  مثاًل  الربية  احلدود  ترسيم  جتاه 
مشاريع تعاونية إقليمية يف املستقبل، 
»سالم«  التفاق  الطريق  يفسح  ما 
االحتالل،  و«دولة«  لبنان  بني  تطبيعي 
الطرفني،  بني  الصراع  حالة  وإنهاء 
ال  اللبنانية  القوى  بعض  أن  وخصوصًا 

ترى »إسرائيل« عدوًا هلا.
ثالثًا، موافقة احلكومة اإلسرائيلّية على 
االتفاق، مبا فيه من تنازالت إسرائيلية، 
الواليات  من  كّل  إىل  رسالة  يرسل 
أوروبا،  ودول  األمريكية  املتحدة 
وخصوصًا فرنسا، أنَّ »إسرائيل« تراعي 
اصطفافها  وتعزز  داعميها،  مصاحل 
ضد  األوروبي  األمريكي  احللف  مع 
تأثريات  من  االتفاق  حيمله  ملا  روسيا، 
من  الغاز  نقل  مشاريع  يف  إجيابية 
واستقرار  أوروبا،  إىل  األوسط  الشرق 
ستطلب  وبالتأكيد،  الطاقة.  سوق 
»إسرائيل« يف مقابل ذلك دفع املزيد 
من األمثان السياسية والعسكرية، وحتى 

االقتصادية، املستقبلية هلا.
االتفاق،  أنَّ  تدرك  »إسرائيل«  رابعًا، 
اقتصادية  عائدات  من  حيمله  مبا 
مصلحة  حيقق  أن  ميكن  للبنان،  حمتملة 
اللبناني  املستوى  على  اسرتاتيجية 
الدولة  موازنة  بدعم  تتمثل  الداخلي، 
يتحّكم فيها  مالية  اللبنانية من مصادر 
من  بعيدًا  واألوروبيون  األمريكيون 
خيفض  وبالتالي  اإليرانية،  املساعدات 
بأنَّ  ناهيك  لبنان،  اإليراني يف  النفوذ 
سيعيد  االتفاق  أن  يعتقد  اإلسرائيلي 
من جديد طرح مسألة احتفاظ حزب اهلل 
بسالحه كمقاومة على طاولة احلوار داخل 
تعتربه  الذي  األمر  اللبنانية،  الساحة 
»إسرائيل« هدفًا اسرتاتيجيًا من الطراز 

األول.
املؤسسة  دعمت  األمين،  اجلانب  يف 
العسكرية واألمنية اإلسرائيلية االتفاق، 
لكونها تأمل أن يتيح استخراج الغاز من 
تعقيدات  زيادة  اللبناني  »قانا«  حقل 
أي  الذهاب إىل  حسابات حزب اهلل يف 
وبالتالي  »إسرائيل«،  مع  مقبلة  معركة 
تزداد قوة الردع اإلسرائيلية جتاه حزب 
من  االتفاق خيفف  أنَّ  إىل  إضافة  اهلل، 
أعباء محاية »اجليش« اإلسرائيلي حلقول 
البحر  يف  الغاز  استخراج  ومنصات 
»كاريش«،  حقل  وخصوصًا  املتوسط، 
تهديدات  أن  الواضح  من  كان  الذي 
حزب اهلل باستهدافه جدية فعاًل، حبسب 

»تقديرات« اجليش اإلسرائيلي.
يف  مركزيًا  دورًا  أدى  األمر  هذا 
رغم  االتفاق،  لتمرير  اجليش  دعم 
الداخلية  السياسية  الصعوبات  كل 
احتياط  العميد  كتب  إذ  اإلسرائيلية، 
يوسي  اإلسرائيلي،  »اجليش«  يف 
كوفرفاسر، أنَّ »إسرائيل« ليس لديها 
رٌد جيد على تهديدات نصر اهلل. لذلك، 
البحر  من  منطقة  عن  التنازل  ُتفضل 
منطقة  أي  هلا،  إقليمية  مياه  أعلنتها 
سيادية هلا، وبعض املياه االقتصادية 
عت حيازتها احلصرية فيها، من  اليت ادَّ
ُنِب الصراع مع حزب اهلل والسماح  أجل جتجَ

بالعمل اهلادئ يف حقل »كاريش«.
املصلحة  تنبع  اللبناني،  املقلب  يف 
اللبنانية من اتفاق ترسيم احلدود البحرية 
من اجلوانب االقتصادية يف جمملها، إذ 
استكشاف  من  املتوقعة  العائدات  إنَّ 
الغاز يف حقل قانا واملناطق األخرى بعد 
ترسيم احلدود ستدخل عشرات مليارات 
يف  اللبنانية،  اخلزينة  إىل  الدوالرات 
اللبناني  االقتصاد  يعيش  الذي  الوقت 

حااًل من االنهيار الكبري.
مفاوضات  يف  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
لبنان توّحد جهود  ترسيم احلدود سّجل 
كل من الدولة واملقاومة، املتمثلة حبزب 

 حسن اليف

اهلل، يف إيصال رسالة إىل اإلسرائيلي 
عدم  على  املرتتبة  اخلسائر  حجم  بأن 
الوصول إىل اتفاق أكرب بكثري من حجم 
ميكن  وسيادية  اقتصادية  تنازالت  أي 

أن يتنازل عنها.
لكن، من وجهة نظرنا، أهم رسالة من 
سبقه  وما  احلدود  ترسيم  اتفاق  وراء 
واملفاوضات  اهلل  حزب  تهديدات  من 
من خالل الوساطة األمريكية والتدخالت 
للدولة  الصلب  واملوقف  األوروبية، 
على  مالحظات  وتسجيلها  اللبنانية، 
كادت  اليت  لالتفاق  النهائية  املسودة 
أنَّ  برمته،  االتفاق  انهيار  إىل  تؤدي 
»إسرائيل« اليت احتلت العاصمة بريوت 
جنوب  باحتالهلا  واستمرت   ،1982 عام 
أن  تستطع  مل   ،2000 عام  حتى  لبنان 
متلك  اليت  الوحيدة  القوة  نفسها  جتعل 
يف  الغاز  مشاريع  تنفيذ  احتكار  قرار 
هناك  بل  املتوسط،  البحر  شرق حوض 
قوى أخرى متمثلة حبزب اهلل، ومن خلفه 
حمور املقاومة، لن تسمح هلا وحللفائها 
التحكم يف مقدرات املنطقة، وأن تصبح 
الدولة املركزية يف الشرق األوسط، كما 
»أبراهام«  اتفاقيات  توقيع  منذ  تسعى 
اتفاق  إىل  الوصول  وأن  التطبيعية، 
مظلة  حتت  والتفاوض  احلدود  ترسيم 
اهلل  حزب  وتهديدات  املقاومة  سالح 
املتحدة  الواليات  من  واضح  إقرار  هو 
ثانية  إقليمية  قوة  هناك  بأّن  وفرنسا 
مشروع  أي  مترير  ميكن  ال  املنطقة  يف 
أن حيسب  من دون  إقليمي  اقتصادي 

حسابها.
اتضح من سلوك حزب اهلل بعد االتفاق 
اخلفية  اإلسرائيلية  األهداف  يدرك  أنه 
مساحة  قال  لذلك،  االتفاق.  وراء  من 
إلينا  »بالنسبة  اهلل:  نصر  حسن  السيد 
يف املقاومة حبرنا ميتد إىل غزة... حني 
إخواننا  مع  خنتلف  لن  فلسطني  تتحّرر 
البحرية«،  حدودنا  على  الفلسطينيني 
األمر الذي يوضح أن عالقة الصراع بني 
زالت  ما  االحتالل  و«دولة«  اهلل  حزب 
ترسيم  اتفاق  يغريها  ومل  حاهلا،  على 

احلدود.
يف  اهلل  حزب  موقف  ذلك  إىل  أضف 
مناقشة  رفض  الذي  اللبناني،  الربملان 
اتفاق ترسيم احلدود مع »إسرائيل« فيه، 
لكونه ال يعتربها اتفاقية دولية، وذلك 
لبناني  اعرتاف  أي  على  الطريق  لقطع 
أمرًا  اعتبارها  بل  اإلسرائيلية،  باحلدود 
واقعًا خيضع لقواعد االشتباك وموازين 
القوى بني الطرفني، األمر الذي أوضحه 
النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو 
»التوصيف  إن  بقوله  فّياض،  علي 
القانوني لالتفاق شبيه للتفاهمات اليت 

»االخبار«حصلت عامي 1993 و1996«.
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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

فما  عيناَك  َتقرأ  مل  وإذا 
نفع الدموِع

ٌم ثلَجة ُتلِهُب الروَح بني  ِحَ
أمواج األرِق

ُتِئُدها يف قوارب األمِل
حاري صدى جيوُب الصَّ

يتوّسُل ندى الّشفِة وِظالَل 
اهَلمِس

َأشَتاُق أنهاَر العسِل والّلنِب 
تفيُض يف اخلوابي

مغناجة حاّرة ُتبعِثُر مخاري
َعن  عطرَك  َتِشح  َل 

ياَسيين
يف  تائٌه  درٌب   وعشُقَك 

زواياُه فؤادي
مشُس غياِبَك داٌء يسَتنِزُف 

ة  مـِرآ
ة ئـر ثـا

مرياي امللحم - لبنان

أهوائي
ل فضائُل َتشفي

ملساِتك  عن  فردوٌس  ول 
أهَتدي

فلن  عيناَك  تقرأ  مل  َفإذا 
َتراني

ما نفع رذائِل اخلمِر وتسابيِح 
الصالِة ..!

عقدت اهليئة اإلدارية للجامعة اللبنانية الثقافية 
إجتماعها  نيوزيلندا  و  اسرتاليا  يف  العامل  يف 
 ٨/١٠/٢٠٢٢ يف  الواقع  السبت  يوم  السنوي 
عدة  ومناقشة  املستجدات  آخر  يف  للتداول 
مواضيع تتعلق بأعمال اجلامعة اليت حصلت خالل 

الفرتة املنصرمة. 
عريضه  جو  الشيخ  انتخاب  خالله  مت  ذلك،  بعد 
للجامعة  السرتالي  القاري  للمجلس  رئيًسا 

اللبنانية الثقافية يف العامل.
ترأس الجتماع الرئيس القاري السابق للجامعة 
كما  الدويهي  ميشال  الشيخ  الثقافية  اللبنانية 
السيدة  بالوكالة  العامة  األمينة  اجللسة  افتتحت 
لودي فرح أيوب حبضور مجيع األعضاء، حيث مت 
القاري بالتزكية  الرئيس  انتخاب  خالل الجتماع 
وانتخاب اهليئة الدارية اجلديدة للجامعة املؤلفة 

من:
 ١- الرئيس: الشيخ جو عريضه   

٢- نائب الرئيس: الستاذ ميالد احلليب
٣- أمينة السر: السيدة لودي فرح أيوب

٤- أمني الصندوق: السيد بيار السخن
كما مت خالل الجتماع تعيني أربعة  مناصب يف 

اهليئة الدارية ليتم لحقًا تعيينات أخرى:
مستشار الرئيس: الستاذ جورج سلوم

ابراهيم  الستاذ  العامة:  العالقات  مسؤول 
اخلوري

مسؤولة العالم: السيدة جوسلني شربل بدوي 
منسقة الربوتوكول: السيدة وداد رحه

 بعدها شكر الرئيس املنتخب مجيع العضاء على 
الثقة اليت منحوه إياها، ووعد ببذل اجلهد املطلوب 
اىل  املأمول.إضافة  املستوى  إىل  بها  لالرتقاء 
تعهده مبهامه األساسية وهي التشديد على نشر 
على  واحلفاظ  العامل  يف  الثقافية  لبنان  رسالة 

لبنان  دولة حيادية ووطنًا حرًا سيدًا مستقاًل .
يف ختام اجللسة  قدم الرئيس املنتخب وكافة 

القاري  للمجلس  رئيًسا  عريضه  جو  الشيخ 
العامل يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  االسرتالي 

األعضاء  جزيل الشكر وفائق التقدير والحرتام 
للرئيس القاري السابق الشيخ ميشال الدويهي 
على جهوده القيمة اليت بذهلا خالل عدة سنوات 
الثقافية  اجلامعة  سفينة  بقيادة  مهامه  من 
اللبنانية اىل بر األمان ومواصلة العمل من أجل 
عن شكرهم  عربوا  كما  لبنان.  احلبيب   وطننا  
طوني  السبد  السابق  العام  لألمني  وامتنانهم  
خالل  قدمهما  اليت  والدعم  اخلدمات  على  كرم 

فرتة توليه منصبه يف سبيل خدمة اجلامعة.   
والتربيكات  التهاني  بأحر  نتقدم  اخلتام  ويف 
والتقدير من الرئيس القاري السرتالي للجامعة 
عريضه  جو  الشيح  املنتخب  اللبنانية   الثقافية 
التنفيذية  اهليئة  أعضاء  ومن مجيع  له  متمنيني 
كامل التوفيق والنجاح والتقدم والعطاء املستمر  

يف مهامهم.

جوسلني شربل بدوي
مسؤولة االعالم  يف الجامعة  اللبنانية الثقافية 
يف العالم يف اسرتاليا و نيوزيلندا
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قد يتم فرض عقوبات

ABRS.GOV.AU  ع الموقع
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السفري  افتتحها  اليت  الكالمية  العاصفة  بعد  تهدأ  مل 
السعودي يف بريوت وليد البخاري ضد العشاء الذي 
متهيدًا  بريوت،  يف  السويسرية  السفارة  إليه  دعت 
ملؤمتر حواري ُيعَقد حول لبنان يف جنيف الشهر املقبل، 
فيما بدت البالد مشدودة األعصاب على وقع تشاؤم 
مشوب بانتظار ثقيل إلعادة تفعيل االتصاالت املتعلقة 
إىل  بالنسبة  والدتها  باتت  واليت  احلكومة،  بتشكيل 
معظم القوى السياسية »مسألة أيام« قبل انتهاء والية 

الرئيس ميشال عون نهاية الشهر اجلاري.
ورمسية  حزبية  مصادر  أمجعت  الفراغني،  وقع  وعلى 
وأمنية ودولية يف لبنان على تناقل سفارات أوروبية 
وسويسرا  وإيطاليا  وفرنسا  بريطانيا  بينها  من  عدة، 
وأملانيا، معلومات عن »خشية من حصول فوضى أمنية 
تنطلق من الشمال، ومن أن يكون هناك من يسعى 
إىل استخدام الشمال كبؤر متطرفة مؤيدة للتنظيمات 
اإلسالمية التكفريية إلطالق موجة أمنية تهدد استقرار 

البالد برّمتها«.
تؤكد  اختالفها  على  اللبنانية  األمنية  األجهزة  أن  ومع 
دقيقة  معطيات  أو  واقعية  مؤشرات  وجود  »عدم 
تعّزز هذه التحذيرات، إال أن غالبية القوى السياسية 
التحذيرات  مع  وجبدية  شديد  حبذر  تتعامل  والرمسية 
الواردة حول احتمال نشوب فوضى أمنية يف أكثر من 

منطقة وخصوصًا الشمال«. 
ويف حني قالت مصادر سياسية يف طرابلس وعكار 
الشمال  »هناك مبالغات اهلدف منها اإلساءة إىل  إن 
جمددًا«، لفتت إىل أن »القوى األمنية اللبنانية وغري 
اللبنانية تعمل بنشاط كبري وميكنها التثبت من حقيقة 
أن تنفي وجود كميات كبرية  التحذيرات«، من دون 
من األسلحة الفردية أو املتوسطة يف أكثر من منطقة 
مشالية، كما تقر حبصول عمليات تهريب لألسلحة من 
جتار يعملون بني لبنان وسوريا، لكنها تعتقد أن هذه 
البشري،  العنصر  يتوافر  مل  ما  كافية  »غري  األسلحة 

جبانبيه القيادي واملهين«.
 وقالت املصادر إن كل »احلديث عن عودة آالف من 
العناصر اليت شاركت يف القتال إىل جانب املسلحني 
يف سوريا ليس دقيقًا على اإلطالق، بل هناك هجرة 
أو  سوريا  غربي  مشال  باجتاه  اآلن  حتصل  معاكسة 

العراق«.
جتارة  تعاظم  إىل  أشارت  أمنية  معطيات  وكانت 
من  لبنان  إىل  السورية  األراضي  عرب  املهرب  السالح 
خالل شبكة تهريب تقوم بأعمال ال تنحصر يف جتارة 
السالح. وأشارت املعطيات إىل أن جتارة األسلحة مل 
تعد تقتصر على رشاشات فردية أو مسدسات حربية 
وقنابل  ومدافع هاون  بي جي  آر  قاذفات  بل مشلت 

وألغامًا ومتفجرات.
 ولفتت إىل أن السلطات السورية عمدت إىل توقيف 
مع  كثرية  معابر  وأقفلت  السوريني  التجار  من  عدد 
لبنان، لكن األجهزة األمنية تؤكد استحالة إقفال تام 

للحدود.
يف موازاة ذلك، بدا أن القلق احمللي من احتمال حصول 
إشكاالت يسيطر على مجيع القوى من دون استثناء، 
مبن فيها تلك اليت ختشى أن تكون هناك جهات خارجية 
تريد توتري الوضع يف لبنان يف سياق الضغط لإلتيان 
للجمهورية.  رئيسًا  عون  جوزيف  العماد  اجليش  بقائد 
فضاًل عما نقلته مصادر رفيعة املستوى، عن أن »إجناز 
ال  احملتلة  فلسطني  مع  البحرية  احلدود  ترسيم  ملف 
يعين أن البالد ستدخل مرحلة مستقرة، بل على العكس 
فإن األمريكيني واإلسرائيليني مستمرون يف خمططهم 
ضد حزب اهلل«، وأن »هناك معطيات تؤكد أننا مقبلون 
على مرحلة أخطر بكثري من الفرتة السابقة«، مستغربة 
العمالء  وعدد  التجسس  شبكات  عن  الكالم  »جتاهل 
الكبري باآلالف بالتزامن مع املعطيات اليت تتحدث عن 

أعمال ختريبية سيشهدها البلد«. 
وبناء على ذلك، جرت مشاورات بني أطراف عدة إلشاعة 
مناخات توافقية متنع أي توتر يقود إىل إشكاالت أو 
الشحن  باستغالل  وغربية  إقليمية  لعواصم  يسمح 

السياسي للقيام بفوضى أمنية.

 ال معطيات لدى الدولة عن تأسيس خاليا لكن عن 
تعاظم تجارة السالح

وتبني أن اتصاالت مكثفة جرت بني حزب اهلل والرئيس 
وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  ورئيس  بري  نبيه 
بالنسبة  اجلانب، وكان الفتًا  جنبالط ركزت على هذا 
ثوابت  عن  االشرتاكي  احلزب  كالم  اهلل  وحزب  لربي 

تهويل غربي من فوضى تبدأ مشاالً | جنبالط لربي وحزب اهلل: أنا خارج اصطفافات الفتنة
رئيسية لديه يف املرحلة املقبلة يف ما يتعلق بالتعامل مع 

امللفات الشائكة.
ونقل عن مصدر مطلع قوله إن جنبالط أعرب صراحة أمام 
بري وحزب اهلل عن هواجسه من حصول فوضى أمنية متنقلة 
املناطق  االحتقان يف  تنفيس  على  يعمل  وأنه  لبنان،  يف 

اليت يتمتع فيها بنفوذ كبري.
الدخول يف أي جبهة   وشّدد على أن قراره نهائي بعدم 
حتّرض على سالح املقاومة، وأنه يتعامل مع هذا امللف على 
أساس أنه متصل بأوضاع إقليمية ودولية، كما أكد انه قرر 
االبتعاد عن احللبة السورية ولن يتعاطى يف الشأن السوري 

إال يف ما خص حماوالت التضييق على دروز منطقة السويداء، وأنه يف 
املقابل يركز على ضرورة مواجهة خمططات تقوم بها إسرائيل لبث الفتنة 

يف أكثر من منطقة.
سببه  اللبنانية  القوات  مع  العالقة  التوتر يف  أن  على  جنبالط  وشدد   
اخلشية من تهّور يقود البالد إىل ما ال حتمد عقباه، لكنه شدد على أن 
عالقاته اخلارجية ختصه وحده، وأن عالقته مع السعودية ثابتة ولن تتغري، 
وأنه يريد عالقة هادئة مع حزب اهلل، أي »ال حتالف وال معركة«، بينما 
يظهر احلزب حريصًا أيضًا هذه الفرتة على »هدوء العالقة ونزع أي فتيل 

تفجري«.
األخــبار
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

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

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

 2022 األول  تـشرين   22 Saturday 22 October 2022الـسبت 
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سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

مجعية السيدات االسرتاليات اللبنانيات اخلريية
كّرمتوا اجلمعية زيادي 

الباركها الرب الفادي 

مجعية متال ما صار 

ال بالغربة وببالدي  

ِخلقت تا تصّفي ِشعار   

ألهل اخلري وأحبابي

واإلعضا ستات كبار 

حمبة وعطف وإفادي 

يبارككم ربي اجلّبار 

ويعطيكم عمر زيادي 

خري ونعمة بقلب الدار

برفع رأسي وبنادي 

احلب الفيكم متل النار

طعمتوا جّياع بالدي

بغرية وأمجل تذكار

حصلتوا عا أعلى شهادي 

حبفلة كبرية مع زّوار   

أكرب ندر وعبادي 

عطيتوا من القلب اجلّبار

عن فرحة وعن سعادي 
حيرسكم داير مندار  

عملتوا  الواجب كالعادي   
ورميا بالش نور ونار 
قد احلملة وبزيادي   
رئيسة متال ما صار 
واميانا بدم الفادي 

قلبا بيعطف عالقّصار 
وبتحب الفقرا زيادي 

تا عزميت عامل أحرار
بَعْمل الواجب معتادي 
وّداكي من عندو أختار
بروح الفادي منقادي 
وصّبوحة بيهيكي كار 

بركة وزوق وإفادي
ورفقتها متال ما صار 

وعندا وفا ومبادي 
ومريا اللي فتحت هالدار 

يباركها الرب اهلادي 
ويعطيها الوزنة قنطار 

وحيرسها من األعادي 
حبفلة اللي صارت تذكار 

عن إميان وإرادي  
وماغي خوري ست الدار 

يعطيها سنني زيادي 
بَعْمل الواجب ما بتحتار 

حِمبة كتري ومعتادي  
ومتل حمبتها ما صار 
عندا ِغريي وبتنادي 

حتى نعطف عالقّصار  
ونعطي الكل وما نعادي 

 وأعضاء اجلمعية كتار
من حّب دفعوا زيادي 
ما بريتّدوا مهما صار 
ندروا يعطوا الزوادي 
عطيوا الفقرا بالقنطار
هيكي وّصانا الفادي

هالسمعة متال ما صار   
 فخر وقيمة لبالدي 

صرتوا من عواميد الدار 
سالم وبركة لألوطان  
وحمبة وعطف وسعادي.

بقلم الشاعر
 نوفل حنا نوفل سدني
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تــتمات

رئيس اجلمهورية تسلم...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

»تضخيم  استغرب  السويسرية،  السفارة  عشاء  موضوع  ويف 
املوضوع، مع العلم ان لدى السويسريني مبادرات دائمة«. واعترب 
ان ردات الفعل اليت حصلت »قد تكون مرتبطة برأي سعودي ما 

ملا سيحصل يف لبنان«. 
يف املقابل شدد املكاري على ان »الطائف هو دستورنا وحنن على 
اقتناع به وليست لدينا مشكلة فيه، والقوى السياسية اليت امثلها 
استبداله  او  اللغائه  جدية  خطوة  اي  اجد  مل  وانا  الطائف،  تدعم 
له  »ليس  فإنه  حصل  لو  العشاء  ان  اىل  مشريا  جديد«،  باتفاق 
القوى  ومعظم  ما،  لشيء  متهيدي  عشاء  فهو  الكبري،  احلجم  هذا 
هذا  السعودية جتاه  احلساسية  مستغربا  فيه«،  متمثلة  السياسية 

العشاء والسيما ان احدا »مل يتحدث عن تغيري اتفاق الطائف«.
واعترب انه »ازاء الركود احلاصل يف البلد من الضروري إحداث هزة 

ما بشكل اجيابي لنحصل على صورة جديدة ومتوضع جديد«.
ويف امللف الرئاسي، انتقد املكاري موضوع التوافق، »فاذا توافقت 
كل القوى السياسية على شخص، كيف سيحكم اذا كان ممثال لكل 

االطراف املتناقضة بالسياسة وباالداء والنظرة اىل لبنان؟«. 
منقسما  نيابيا  جملسا  أفرزت  االخرية  االنتخابات  ان  اىل  واشار 
بالتساوي بني الطرفني، »وهذا ولد مشكلة جديدة«. واوضح ان 
هناك »تريثا لدى سليمان فرجنية لطرح امسه والدخول يف البازار 
االنتخابي«، معتربا ان »ال أفق يف املوضوع الرئاسي يف الوقت 

احلالي«.
فرجنية،  اسم  على  الساعة  حتى  سعودي  فيتو  أي  وجود  ونفى 
مسؤولية  من  داخلي،  »استحقاق  هو  االستحقاق  ان  على  مشددا 
الكتل النيابية، وعليهم التشاور يف ما بينهم وليس مع اخلارج، 
له دعم  رئيس  يأتي  أن  والدستور ال مينع  اخلارج،  يكن هذا  أيا 

مسيحي حمدود«.
ويف موضوع احلكومة شدد على أنه »يف غياب رئيس اجلمهورية، 
فإن هذه احلكومة هي من ستدير البلد. هناك سلطة تنفيذية يف 
غياب الرئيس تقوم بتسيري أعمال البالد بغض النظر عن اجلدال 
احلاصل، ويف حال تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء والية الرئيس 
نذهب اىل مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة من جملس النواب 
حتى بعد انتهاء الوالية الرئاسية«، مبديا تفاؤله »بتعويم احلكومة، 

من خالل اصدار مراسيم جديدة«. 
وبالنسبة اىل النائب ميشال معوض قال: »ال ميكننا انتخاب رئيس 
ال يتحدث مع سوريا يف مواضيع عديدة منها الرتسيم، وال يطمئن 
املقاومة، وهناك أمور على الرئيس ان يتعامل معها حبرية وشفافية 

من الند للند«. 
الن  فرجنية  سليمان  الوزير  على  تنطبق  األمور  هذه  »كل  وختم: 

هناك وقائع معينة ال ميتلكها سائر املرشحني«.
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

رئيس  انتخاب  جلسة  األصوات يف  فرز  انتهى  آخر،  على صعيد 
اجلمهورّية يف جملس الّنواب، وجاءت الّنتائج على الّشكل اآلتي: 
55 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوض، 17 لبنان اجلديد، 1 ميالد أبو 

ملهب، و4 ملغاة.
جتدر اإلشارة إىل أّن سجاالاً حصل بعد انتهاء عملّية الّتصويت بني 
رئيس اجمللس الّنيابي نبيه بري وبعض الّنواب، لناحية احتساب 
ورقة ُكتب عليها اسم ميشال معوض بالّلغتني العربّية واألجنبّية، 
إذ اعُتربت من ضمن األوراق احملسوبة، بينما هي من املفرَتض أن 

ُتعترب ملغاة.
»الدستوري« يردّ 5 طعون

املخّصص  الدستوري   اجتماع  اجمللس  إنتهى  ثاني،  ناحية  من 
وقد  النيابية .  بنتائج  االنتخابات  املقّدمة  الطعون  من  بعدد  للبّت 
اخلوري  الياس  على  حامض  بول  هي:  طعون  اجمللس مخسة  رّد 
)طرابلس(، حممد شفيق حممود على بالل احلشيمي )زحلة(، ابراهيم 
عازار على سعيد األمسر وشريف مسعد )جزين(، حمفوظ على مجيل 
حاصبيا   ( محدان  فراس  على  والوفاء«  »األمل  )طرابلس(  عبود 

مرجعيون(.
طنوس  القاضي  رئيسه  برئاسة  اليوم  التأم  قد  اجمللس  وكان 
مشلب، وحضور األعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصريي، 
الربت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر محزة، ميشال طرزي، فوزات 

فرحات،الياس مشرقاني ومرياي جنم.

رئيسة وزراء بريطانيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف منصب رئيس الوزراء يف تاريخ اململكة املتحدة. 
وقالت تراس إن سبب استقالتها هو عجزها عن تنفيذ التفويض 

الذي مت انتخابها على أساسه كزعيم حلزب احملافظني.
حادة  سجاالت  شهدت  العموم  جمللس  جلسة  خالل  أضافت  كما 
أنها »يف منصبها منذ أقل من شهرين، وجنحت يف وضع سقف 
أخطاء يف  »ارتكاب  اعتذارها عن  مقدمةاً  الطاقة«،  فواتري  ألسعار 
املاضي«، ومشريةاً إىل أن »الصحيح فعله يف هذه الظروف هو 

إجراء تغيريات«.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبري يف حكومتها، 
واندالع خالف كبري بني نواب حزبها يف الربملان يف انهيار درامي 

لوحدة صفوف احملافظني.
وزير  وأعلن  األربعاء،  استقالتهما  والداخلية  املال  وزيرا  وقّدم 
واجهت  فيما  االقتصادية،  إلغاء خططها  كوارتنغ  ماليتها كواسي 

جسلة  خالل  سياساتها  عن  الدفاع  حتاول  وهي  ساخرة  صيحات 
للربملان.

وانهيار  السندات  حاّد يف سوق  بهبوط  برناجمها  تطبيق  وتسبب 
معدالت شعبيتها وشعبية حزبها، وقّدمت تراس اعتذارااً عما تسببت 

به من تهديد لالستقرار االقتصادي يف البالد.
قد  سابق،  وقت  تراس، يف  طرحتها  اليت  املالية  اخلطة  وكانت 
أثارت استياءاً كبريااً يف الشارع الربيطاني، بسبب ما تضمنته من 

ختفيضات كبرية يف ضرائب الشركات.
وسّجل التضخم يف اململكة املتحدة أمس األربعاء، أعلى مستوى له 

يف 40 عامااً، حيث قفز إىل 10.1% خالل شهر أيلول املاضي.
الوزراء  رئيسة  مستشاري  أبرز  إيقاف  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 
اللياقة  فريق  قبل  من  رمسيااً  حتقيقااً  سيواجه  الذي  الربيطانية، 
احلكومية،  الدوائر  خمتلف  يف  املعايري  عن  املسؤول  واألخالق، 

حبسب ما ذكرت »بي بي سي«.
 1922 جلنة  رئيس  برادي،  غراهام  قال  تراس،  استقالة  وعقب 
إّنه  البارزين  العموم  جملس  نواب  من  عددااً  تضم  اليت  املؤثرة 
القيادة  انتخابات  واستكمال  اقرتاع  إجراء  املمكن  من  »سيكون 
حبلول يوم اجلمعة 28 تشرين األول. لذا سيكون لدينا زعيم جديد 

يف املنصب قبل البيان املالي يف 31 تشرين األول«.

األسد يستقبل وفدا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والتعليمية«، معتربااً أن »اهلدف األكرب هو خلق دمٍج على املستوى 
املاضية،  العقود  منذ  املوجودة  القاعدة  إىل  استنادااً  الشعيب، 

وأساسها العائالت املشرتكة«.
ولفت األسد، يف هذا السياق، إىل أّن »ظروف احلرب املشرتكة على 
اإلرهاب ستساعد على االندماج بني الشعبني الروسي والسوري، 

من الناحيتني الثقافية واالجتماعية«. 
إقليم  لضم  االستفتاءات  بنجاح  التهاني  األسد  الرئيس  وقّدم 
االحتادية،  روسيا  إىل  وزاباروجيا  خريسون  ومنطقيت  دونباس 
مشريااً إىل أّن »الشعب السوري يتابع العملية العسكرية اخلاصة 
يف دونباس بالطريقة نفسها، اليت كان يتابع فيها املعارك ضد 
اإلرهابيني يف سوريا، ألن احلرب اليت ختوضها روسيا هي ملصلحة 

عودة التوازن الدولي«.
بدوره، نقل الوفد املشارك يف املؤمتر الدولي إىل األسد النتائج 
ملفي  بشأن  الطرفني،  بني  إليها  التوصل  مّت  اليت  وامُلخَرجات 

الالجئني والتعاون الثنائي.
بوتني،  فالدميري  الروسي،  الرئيس  أّن  إىل  الوفد  أعضاء  وأشار 
يولي أهمية خاصة لتطوير العالقات بسوريا وتنمية التعاون معها.

الوزاريتني  التنسيقيتني  اهليئتني  »اجتماعات  أّن  الوفد  وأكد 
السورية والروسية تعطي الفرصة ملناقشة آفاق العمل املستقبلي 
حاليااً  »التعاون  أّن  إىل  للتعاون«، مشريااً  جديدة  وحتديد جماالت 
الصناعة  خيص  فيما  احليوية  اجملاالت  من  واسعةاً  مروحةاً  يشمل 

والزراعة والكهرباء، وأيضااً الثقافة والتعليم والبحث العلمي«.
وانطلقت أعمال اليوم األول لالجتماع اخلامس السوري - الروسي 
املشرتك ملتابعة املؤمتر الدولي بشأن عودة الالجئني واملهجرين 
السوريني يوم الثالثاء، وتضّمنت جلسات ولقاءات ثنائية مشلت 
والطاقات  والنفط  والكهرباء  واملالية  والعلمية  التقنية  جماالت 

املتجددة.

»لو موند«: احلرب األوكرانية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األوكراني وتداعياتها االقتصادية على أوروبا«، فيما يدور احلديث 
واملستشار  ماكرون،  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  قمة  تأجيل  عن 

األملاني أوالف شولتس، اللذين ميران بوقت عصيب معااً.
وأشارت الصحيفة إىل أنه »من خالل اإلخالل بالتوازن يف أوروبا، 
تؤدي احلرب يف أوكرانيا إىل زعزعة استقرار العالقات الفرنسية 
تأثري  من  تزيد  أوروبا  داخل  جديدة  ديناميكية  بسبب  األملانية، 
أّن  من  الرغم  وعلى  أنه  إىل  الفتةاً  ألوروبا«،  الشرقي  القطب 
املستشار األملاني شكر الرئيس الفرنسي على زيارته ألملانيا »إاّل 
ّأن الدفء ليس حاضرااً بني الرجلني، وقد يقول البعض أنه مل يكن 

.» موجودااً أبدااً
»سوف  ماكرون،  مثل  األوروبيني  القادة  أّن  الصحيفة  واعتربت 
يعتادون على هذا الزميل األملاني الذي يربكهم. الشيء الرئيسي 
احلرب يف  تؤدي  أوروبا،  بالتوازن يف  اإلخالل  خالل  من  أنه  هو 
أوكرانيا أيضااً إىل زعزعة استقرار العالقة الفرنسية األملانية، اليت 

اعتربت لعقود من الزمن حمرك البناء األوروبي«.
أمد احلرب، كلما اخنرط  ووفق الصحيفة نفسها، فإنه كلما طال 
الغرب إىل جانب أوكرانيا، وأصبحت أوكرانيا أوروبية، وانفصلت عن 

اجملال الروسي، وحتول مركز ثقل أوروبا حنو الشرق والشمال.
مقابلة  يف  األملاني،  النموذج  انتقد  ثد  الفرنسي  الرئيس  وكان 
أجرتها معه صحيفة »ليزيكو«، وحّض برلني على إبداء »تضامن« 
»اإلخالل  من  حمّذرااً  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  مواجهة  يف  أوروبي 
اخلطة  ينجم عن  أن  الذي ميكن  التنافس«،  على صعيد  بالتوازن 

األملانية الضخمة ملساعدة األسر واألفراد.
ورأى ماكرون أّن »أملانيا متر بلحظة تغيري لنموذجها، وجيب عدم 
التقليل من أهمية طابعها املزعزع لالستقرار«، الفتااً: »إذا أردنا أن 
نكون مّتسقني، جيب أاّل نتبنى اسرتاتيجيات وطنية بل اسرتاتيجية 

أوروبية«.
موقف ماركون جاء بعد أن رفض شولتس مطلع الشهر اجلاري، 

انتقادات أوروبية موّجهة خلّطة بالده، مبينااً أّن »التدابري اليت تّتخذها 
بالده ليست فريدة، بل »تّتخذ أيضااً يف بلدان أخرى وعن حق«.

ويسعى قادة االحتاد األوروبي، خالل قّمة سُتعقد يف بروكسل، 
اخلميس واجلمعة )مس األول وأمس(، لوضع آلية موحّدة ملكافحة 
ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية احلرب الدائرة يف أوكرانيا، بعد 
األوروبي  االحتاد  يف  اخلارجية  السياسة  مفوض  تأكيد  من  أيام 

جوزيب بوريل أّن أوروبا تواجه أكرب أزمة طاقة منذ العام 1970.

احلكومة الفرنسية مترر...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

طلب التصويت على الثقة باحلكومة.
رئيسة جمموعة نواب فرنسا غري اخلاضعة، ماتيلد بانو، أعلنت من 
الربملان أّن »املاكروية أصبحت استبدادية. مع 49.3، لدينا دليل 

على أنهم اختاروا الوحشية مرة أخرى«.
فيما قال النائب الشيوعي أندريه تشاسيين: »لقد عاملتنا احلكومة 

مثل البوابني، إنه عار على الدميقراطية«.
إمكانية  يستبعد  مل  فريان،  أوليفر  احلكومة،  باسم  املتحدث  لكن 
استخدام املادة 49.3 »يف مجيع نصوص امليزانية«. يتعلق ذلك 
مبشروع امليزانية ومشروع قانون متويل الضمان االجتماعي، الذي 

من املقرر أن يبدأ النظر فيه يف اجلمعية.
وتسمح املادة 49.3 من الدستور هي األداة ، اليت كان نطاقها 
ا منذ اإلصالح الدستوري لعام 2008 )ميكن للحكومة استخدامها  حمدوداً
فقط لنصوص امليزانية ومرة واحدة لكل جلسة برملانية(، للسلطة 
التنفيذية باعتماد، يف القراءة األوىل، مشروع قانون املالية لعام 
2023 ما مل تتمكن املعارضة من مترير اقرتاح حبجب الثقة وبالتالي 

إسقاط احلكومة.
اخلطر غري حمتمل يف الواقع هذا يعلن عن خماطر أخرى. ألنه يف 
أوقات األغلبية النسبية، ليس أمام السلطة التنفيذية خيار سوى 
اللجوء إىل هذه املادة، املتهمة بكونها »سالحااً معاديااً للدميقراطية« 

من قبل املعارضة. 
وأمام النواب 24 ساعة للرّد على 49.3 من خالل اقرتاح طرح الثقة 
باحلكومة، من خالل مجع 58 توقيعااً. جيب بعد ذلك مناقشتها يف 
غضون 48 ساعة من طرحها. ثم ينفتح أمامنا احتماالن: إذا فشل 
اقرتاح الثقة يف احلصول على أغلبية مطلقة، حمددة بـ 289 صوتااً، 
فإّن النص الذي أقرته احلكومة بالقوة يتم اعتماده بدون تصويت. 
إذا مّت تبين اقرتاح الثقة، فإنه يؤدي إىل استقالة رئيسة الوزراء 

وحكومتها.
يف الواقع، هذه الفرضية األخرية غري مفضلة على اإلطالق. تواجه 
إليزابيث بورن بالفعل اقرتاحااً حبجب الثقة من اليسار، والذي لديه 
فرصة ضئيلة يف أن يتم تبنيه. قدم اليسار على الفور اإلقرتاح. 
هذا االقرتاح، الذي وقعه االشرتاكيون والشيوعيون، وحزب البيئة 
و  للحكومة«  السياسية  »اهلشاشة  ويدين  غرياخلاضعة،  وفرنسا 

»ازدرائها بالتمثيل الوطين«. 
وأشار التجمع الوطين اليميين إىل أنه يفضل تقديم اقرتاحه اخلاص 
بالرد على خطوة احلكومة. صّرح جان فيليب تاجنوي نائب احلزب 
اجلمهوري للصحفيني قائالاً: »يبدو األمر معقدااً إننا نصوت لصاحل 
اليسار ، عندما نرى مواقفهم السياسية بشأن امليزانية منذ بدء 

املناقشات«.
وحّذر أوليفييه مارليكس، رئيس جملس النواب، من أّن »إسقاط 

احلكومة لن جيلب الكثري للبالد ولن حيل األزمات«.

البيد: العالقات بني...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وإيران متثل »مشكلة خطرية إلسرائيل والعامل«، حبسب زعمه.
وأضاف البيد يف حديث لقناة »RTVI« اإلسرائيلية أّن »العالقات 

بني الدول عملية معقدة«.
وتابع: »نرى بطبيعة احلال أّن العالقات بني روسيا وإيران مشكلة 
خطرية ليس فقط إلسرائيل، ولكن أيضااً ألوكرانيا وأوروبا والعامل 

بأسره«.
وحبسب رئيس الوزراء اإلسرائيلي: »إيران دولة إرهابية خطرية«، 
مشريااً إىل أنه »رغم ذلك روسيا تتعامل معها وتعرض العامل كله 

للخطر«.
كذلك اتهم البيد روسيا باستخدام طائرات مسرية إيرانية الصنع 
يف أوكرانيا، متجاهالاً نفي موسكو وطهران الرمسي هلذه املزاعم.

وقبل يومني، ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أّن »إسرائيل غري 
جاهزة ملواجهة الطائرات املسرية اإليرانية بأعداد كبرية«. 

اليت  اإليرانية  املسريات  بشأن  اإلسرائيلية   »13 »القناة  وقالت 
تطلق يف أوكرانيا: »قد نرى يف القريب إطالق مثل هذه املسريات 
على احلدود الشمالية أيضااً.. هذا تهديد جيب بالتأكيد أخذه يف 

احلسبان«. 
ويف وقت سابق، أوردت صحيفة »جريوزاليم بوست« اإلسرائيلية، 
أّن »استخدام روسيا الطائرات اإليرانية من دون  يف تقرير هلا، 
طيار يف أوكرانيا يتزايد«، مؤّكدةاً أّن »التهديد اآلن جيب أن يؤخذ 
على حممل اجلد، ليس فقط يف الشرق األوسط أو أوكرانيا، لكن 

على نطاق عاملي«.
مسؤول  عن  نقالاً  األمريكية،  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  وأفادت 
إسرائيلي كبري، مل يكشف هويته، بأّن »إسرائيل« تزّود أوكرانيا 
مبعلومات استخبارية أساسية عن طائرات االستطالع اإليرانية من 
يف  الدائرة  املعارك  يف  موسكو  تستخدمها  واليت  طيار،  دون 

أوكرانيا.
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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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نـجوم ومـشاهري

سرطان  مبرض  إصابتها  عن  حايك  دينا  اللبنانية  املغنية  كشفت 
للعالج  ختضع  أنها  صحفية  تصرحيات  يف  أكدت  كما  الثدي، 

الكيماوي.

أنها  إال  أشهر،   6 منذ  بالسرطان  إصابتها  خرب  على  تكتمت  دينا 
قررت املشاركة يف ندوة مع مؤسسة ريتيلو لتتحدث عن جتربتها 

ولتنشر الوعي بني النساء املصابات بسرطان الثدي.

كما كشفت »دينا« أنها كانت ختضع لكشف دوري كل 6 أشهر، 
واكتشفت الطبيبة إصابتها باملرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، 
وبعد  اجلديد،  الفحص  موعد  على  أشهر  ستة  مير  مل  أنها  خاصة 

الكشف تبني إصابتها.

كوليت  احلقيقي  امسها  عاما،   40 العمر  من  تبلغ  حايك  أن  يذكر 
وقدمت  القوي،  بصوتها  العربي  العامل  يف  اشتهرت  بوجرجس، 
أغاني حققت جناحا كبريا من بينها: »سحر الغرام«، »ليه هنضيع«، 
»كتبتلك«، »تعا لقليب«، »عم دوب«، »أم الدنيا مصر« وغريها.
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دينا حايك تعلن إصابتها 
بسرطان الثدي

أجرى موقع »page six« مقابلة مع الدكتور إحسان علي، الرئيس 
حقيقة  ليوضح   ،»Beverly Hills Concierge Doctorلـ التنفيذي 
العمليات اليت خضعت هلا النجمة العاملية مادونا وذلك بعد ظهورها 

االخري املثري للجدل.

عملّيات   9 لنحو  بالفعل  خضعت  مادونا  أّن  اىل  الطبيب  واشار 
جتميلّية، منها عملّية جراحّية لشّد يف الوجه. وأشار إىل أن تغريرُّ 

شكل عينيها يعود إىل شّد اجللد إىل اخللف.

وحقنت  أيضًا،  لألنف  جتميل  لعملية  خضعت  مادونا  ان  واضاف 
نفسها مبادة »البوتوكس« بشكل كبري إلخفاء التجاعيد واخلطوط 

التعبريية، بل إلخفاء خطوط الفّك.

»إذا  وقال:  للحاجبني،  رفع  لعملّية  خضعت  مادونا  بأّن  وأوضح 
قمت بالقياس من أعلى حاجبيها إىل أعلى خّط شعرها، فإّن تلك 
املسافة تكون أكثر من 3 أصابع، وهذا يعين أّنها خضعت لعملية 
رفع حاجب عرب شقوق يف مقّدمة الشعر، وبالتالي سيتّم سحب خط 

الشعر إىل الوراء«.

مادونا خضعت لـ 9 عمليات جتميل
طبيب يكشف طبيعتها بعد 
ظهورها االخري املثري للجدل

خطوبة  عن  أخبار  االجتماعي جمموعة  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
الفنان السوري ناصيف زيتون واملمثلة اللبنانية دانييال رمحة.

ويف التفاصيل، نشرت صفحة »امال نيوز« عرب انستغرام صورة 
مجعت دانييال وناصيف، ارفقتها بالتعليق التالي: »احم من فرتة 
طويلة والشائعات عم بتالحق النجم ناصيف زيتون واملمثلة دانييال 

رمحة، وكل مرة عم يتهرب ناصيف عن اإلفصاح بهوية حبيبته«.

إىل  دانييال  سافرت  اسبوع  حوالي  من  »بس  الصفحة:  وتابعت 
اسرتاليا لالحتفال بعيد ميالدها مع العيلة وساقبت »الصدفة« ان 
يتواجد ناصيف أيضا بزيارة عمل بأسرتاليا.. بس حسب معلوماتي 
انو ناصيف راح ليتعرف على عيلتها لـ دانييال والشي ياللي صار 
جدية  خطوة  عن  اإلعالن  يتم  راح  فرتة  بعد  يعين ممكن  بالفعل، 

ورمسية بعالقتهن«.

وجديد هذا املوضوع، كان ما اثارته دانييال عن خطوبتهما رمسيا، 
وذلك بسبب نشرها صورًا من اجواء احتفاهلا بعيد ميالدها، ظهرت 
عليها  انهالت  إذ  املاس،  خامت  اليمنى  بيدها  مرتدية  احداها  يف 

التعليقات اليت باركت خطوبتها رمسيا من ناصيف.

ما حقيقة خطوبة 
دانييال رمحة 

وناصيف زيتون؟

حتول امللياردير املصري جنيب ساويرس اىل dj يف احلفل الذي 
احياه الفنان املصري تامر حسين يوم امس اجلمعة يف »زد بارك« 

مبدينة الشيخ زايد يف العاصمة املصرية القاهرة.

ونشر تامر على صفحته اخلاصة عرب موقع انستغرام جمموعة صور 
من اجواء احلفل، وارفقها بتعليق:«من امجل حفالت السنه يف زد 
النهارده ، شكرًا  اللي شرفين  الكريم  بارك، شكرًا لكل احلضور 
لنجوم املستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء اغنية ) ليه طله( 

الفنان ابيوسف و الفنان عزيز مرقه«.

واضاف:«شكرًا جلميع الفنانني الصاعدين اللي شاركوني العرض 
املسرحي اخلاص بي شهد / ديانا / سام / كيمي شكرًا لعباقرة 
املسرح املصري و العربي يف املسرح و االضاءه و الفاير وركس و 
الصوت و األمن و التنظيم ، و التصوير و كل من ساهم يف اجناح 
احلفل ….شكرًا لشركة أورا. و شكرًا للمهندس جنيب ساويرس 
 dj على اليوم اجلميل دا و على األداء العظيم يف مشاركته معايا َك

حمرتف يف رميكس اغنية )حبيتها يا ناس و حلو املكان(«.

امللياردير جنيب ساويرس 
يتحول اىل Dj يف حفل 

تامر حسين

من  الثاني  املوسم  يف  كثرًيا  مشوقة  ستكون  األحدث  أن  يبدو 
مسلسل »صالون زهرة« الذي بدأ العد التنازلي لعرضه قريًبا عرب 

منصة شاهد العربية. 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع  على  الرمسي  حسابها  وعرب 
انستغرام نشرت النجمة اللبنانية زينة مكي صور لشخصية »رشا« 
اليت تقدمها ضمن املسلسل، وقالت: »طولوا بالكن شوي وانطرونا 

ألنو رشا باهلا مش طويل هاملرة«.
جانب  إىل  اهليبة  فيلم  زينة مكي يف  أخرى، شاركت  ناحية  ومن 
النجم تيم حسن الذي يتم عرضه حالًيا يف مجيع صاالت السينما 

العربية والعاملية.
والفيلم من إنتاج شركة الصّباح إخوان، وإخراج سامر الربقاوي، 
ويشارك فيه عدد كبري من جنوم الدراما تيم حسن، منى واصف، 

رفيق علي امحد، باالضافة اىل سعيد سرحان.

زينة مكي حتمس اجلمهور للجزء 
الثاني من »صالون زهرة«: 

»طولوا بالكن وانطرونا«

تتوجه أنظار النقاد واجلمهور اليوم إىل فيلم »Blonde« اليت تلعب 
حياة  عن  ذاتية  سرية  فيلم  وهو  أرماس  دي  آنا  النجمة  بطولته 

النجمة الراحلة األيقونة مارلني مونرو.
قبل طرح  موجود  كان  الذي  الطويل  واالنتظار  احلماس  ومع كل 
الفيلم بشكل رمسي عرب شبكة نتيفلكس، إال أن الفيلم اليوم يلقى 
تشويه صورة  بسبب  السلبية  والتعليقات  االنتقادات  من  الكثري 

مارلني مونرو حبسب النقاد. 
الرغم  »على  إعالمية:  تصرحيات  يف  العرب  النقاد  أحد  ويقول 
أن املستوى الفين للفيلم جيد من ناحية التصوير واملونتاج، إال 
تلك  عن  حقيقًيا  وغري  منطقًيا  غري  تصوًرا  وقدم  جًدا  كئيب  أنه 
الفيلم  الدرجة..  هلذا  ليس  التناول  »حرية  مضيًفا:  الشخصية«، 
ليس موضوعًيا، ويصلح ألي شخص غري مارلني مونرو، فلم مل نر 
فيه قيمتها، وملاذا هي أسطورة حتى اليوم؟، وعندما ترى الفيلم 
تتساءل ملاذا حنن مهتمون بها إىل هذه الدرجة؟، ألنه مل يقدم أي 

شيء يظهر قيمتها احلقيقية كفنانة«.
كما أثار اجلدل فيلم »بلوند« بسبب مشهد جيمع بني مارلني مونرو 
والرئيس األمريكي جون كينيدي حيث يظهر صورة مهتزة للرئيس 
كينيدي، والذي يصوره الفيلم كشخص مهووس باجلنس يبحث 
عن فريسة شابة، فُتضطر مونرو مثاًل إىل تنفيذ رغباته اجلنسية 
بينما جيري اتصااًل هاتفيًا، والذي اعتربه النقاد أحد أكثر املشاهد 
كنيدي  جون  أن  إىل  يشري  والذي  بلوند،  فيلم  للجدل يف  إثارة 

اعتدى جنسًيا على مارلني وهو خممور.
ووفًقا للنقاد فإن الفيلم ال يتبع للدقة التارخيية، بل شوه صورة 
مارلني مونرو، تلك األيقونة اليت أحبها اجلمهور حتى هذا اليوم، 
يثبت  تارخيي  دليل  أي  وجود  بعدم  النقاد  إشارة  إىل  باإلضافة 
اعتداء الرئيس األمريكي جون كينيدي على جنمة هوليوود مارلني 

مونرو. 
الفيلم يلقى تقييم سيء على الرغم من اإلعجاب الكبري بأداء النجمة 
آنا دي أرماس، إال أنه حبسب وصف النقاد فيلم عنيف وكئيب وال 

ينصح مبشاهدته إطالًقا.
فيلم »بلوند« من بطولة آنا دي أرماس، وإخراج أندرو دومينيك، 
ومقتبس من رواية جويس كارول أوتس، وهي قصة خيالية عن 
حيث  والصراعات،  بالصدمات  املليئة  مونرو  مارلني  النجمة  حياة 
كانت مونرو ضحية سوء املعاملة والعنف واالغتصاب واإلجبار على 

اإلجهاض.

ما عالقة االعتداء اجلنــسي؟
فيلم BlonDe يشوه 

صورة مارلني مونرو.. 
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97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يشري اخلرباء إىل أن العني نافذة على الصحة العامة لإلنسان، 
ما قد يسمح باكتشاف بعض احلاالت الطارئة من األعراض 

اليت تظهرها.
أمرا  يعد  بالدم  حمتقنة  بعيون  لإلصابة  التعرض  أن  ورغم 
عد  أو  التعب  يشري  ما  عادة  أنه  حيث  ما،  حد  إىل  طبيعيا 
احلصول على نوم كاف، إال أنها حاالت مثل احلكة أو احلرقان 
أو بعض اإلفرازات الصفراء املائية اليت تفرزها العني، قد 

يعين أن هناك أمرا أكثر خطورة حيدث.
يف  ومستشارة  عامة  طبيبة  أسلم،  نيسا  الدكتورة  وتشرح 
شركة Golden Eye، ما ميكن أن يسبب امحرار العني ومتى 

يستدعي األمر زيارة الطبيب.
التهاب  أو  احلمراء  »العني  أن  نيسا  الدكتورة  وأوضحت 

امللتحمة )التهاب العني( أمر شائع جدا«.
ووفقا للدكتورة أسلم، ميكن أن حيدث امحرار العني بسبب 

جمموعة متنوعة من املشكالت الصحية املختلفة:

1. األمراض االلتهابية واملعدية:
تقول أسلم: »غالبا ما حيدث امحرار العني بسبب االلتهابات 
احلمراء  والعني  جرثومية.  تكون  أحيانا  املعدية،  واألمراض 
إفرازات مائية، والعدوى  التسبب يف  الفريوسية متيل إىل 

البكتريية وإفرازات صفراء«.

2. »كوفيد19-«
عادة  يرتبط  الذي  »كوفيد19-«،  أن  إىل  الطبيبة  أشارت   
بإصابة الرئتني والقلب، ميكن أن يكون أيضا سببا لعدوى 
العني أو امحرار العني. وميكن أن تكون العني احلمراء عارضا 

وأثرا جانبيا لـ«كوفيد19-«.
ووأضافت أن »كوفيد19- ميكن أن يدخل اجلسم عن طريق 

العينني وينتقل إىل املخ من مؤخرة العني«.

3. التهاب اجلفن
التهاب اجلفن هو حالة شائعة تصيب العني وتؤثر على جفن 
التهاب قاعدة  العني. وينتج عن عدوى بكتريية تؤدي إىل 

اجلفن.
وقالت الدكتورة أسلم: »التهاب اجلفن ميكن أن يؤدي أيضا 
عن  ناجتة  احلالة  هذه  تكون  ما  وغالبا  العني«.  امحرار  إىل 
اقرتاب منتجات التجميل املتسخة أو منتهية الصالحية بشكل 

وثيق من العني.

4. احلساسية
أوضحت أسلم: »احلساسية مثل تلك الناجتة عن حبوب اللقاح، 

واليت تسبب محى القش، ميكن أن تسبب امحرار العني«.
وأضافت: »كما أن عث الغبار وأحيانا شعر احليوانات يسببان 

ردود فعل حتسسية ميكن أن يسبب امحرار العني«.

5. العدسات الالصقة
كشفت أسلم: »مضاعفات العدسات الالصقة، مبا يف ذلك 
عدم تنظيفها قبل وضعها يف العني، قد يسبب تآكال يف 

سطح العني، ما يسمح بدخول العدوى«.
ووجد الباحثون مؤخرا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها 
ليال أو أثناء االستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب 
الطبقة  القرنية،  يف  التهاب  وهو   ،)AK( الشوكي  القرنية 

اخلارجية الصافية للعني.
وحتدث احلالة عندما يتم حصر طفيلي الشوكميبا بني القرنية 

دراسة تفجر مفاجأة.. مشي 10 آالف 
خطوة يومياً ال ينقص الوزن
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ما الذي يكشفه امحرار العني عن صحتك ومتى جيب زيارة الطبيب؟

القرنية  الطفيليات على  الالصقة. وتتغذى هذه  والعدسات 
مسببة أملا شديدا، ويف ربع احلاالت العمى.

متى يتطلب األمر زيارة الطبيب؟
أفادت الدكتورة أسلم بضرورة زيارة الطبيب العام أو طبيب 

العيوم إذا كنت تعاني من أحد األعراض التالية:
- تغريات الرؤية

- صداع حاد
- أمل يف العني

ى - محمُ
- حساسية غري عادية للضوء

- تشعر أن لديك شيئا ما يف عينك
- لديك تورم يف عينيك أو حوهلا

العينني  كلتا  أو  واحدة  عني  وإبقاء  فتح  ميكنك  ال   -
مفتوحتني

- الشعور فجأة بهاالت حول األضواء
- املعاناة من الغثيان أو القيء

القائلة  النظرية  القليلة املاضية، أصبحت  على مدى السنوات 
إن املشي 10,000 خطوة يوميًا هو مفتاح الصحة وفقدان الوزن 

شائعة بشكل متزايد.
غري أنه وفقًا لدراسة جديدة، فإن هذا لن مينع بالفعل زيادة 
نقلت صحيفة  ما  الوزن، حبسب  إنقاص  إىل  أو يؤدي  الوزن 

.Obesity ذي إندبندنت« الربيطانية عن دورية«
وأجرى باحثون من قسم علوم التمرين جبامعة بريغهام يونغ، 
بالتعاون مع خرباء من قسم علم التغذية وعلوم الغذاء، دراسة 

على جمموعة من الطالب اجلدد يف اجلامعة.
األوىل من  الستة  األشهر  120 طالبة خالل  بيانات  فتم حتليل 
الدراسة اجلامعية، شاركن يف جتربة عد اخلطوات، اليت تراوحت 
ما بني 10000 أو 12500 أو 15000 خطوة يف اليوم على مدار 6 

أيام يف األسبوع ملدة 24 أسبوعًا.
اليت  احلرارية  والسعرات  اخلطوات  عدد  البيانات  مشلت  كما 

تتناوهلا الطالبات وأوزانهن.
واكتشف الباحثون أن عدد اخلطوات مل مينع الطالبات املشاركات 
املشاركات  بني  حتى  زائد،  وزن  اكتساب  من  الدراسة  يف 

اللواتي كن ميشني 15 ألف خطوة يف اليوم.
كما تبني يف نهاية فرتة الدراسة أن الطالبات اكتسنب متوسط 
خالل  عادة  اكتسابه  يتم  الذي  الزائد  الوزن  وهو  كلغ،   1.5
السابقة  الدراسات  حسب  اجلامعة،  للطالب يف  األوىل  السنة 

املذكورة.
يف  الزيادة  من  احلد  إىل  »االفتقار  أن  الباحثون  كتب  فيما 
الوزن بني جمموعات املشاركات حسب عدد اخلطوات يعد نتيجة 
مفاجئة، ألن النشاط البدني يزداد تدرجييًا مع كل خطوة ويؤدي 

بدوره إىل زيادة استهالك ويغري توازن الطاقة باجلسم«.

فوائد معنوية وصحية أخرى
بيلي،  بروس  الرئيسي  الباحث  خلص  النتائج،  بني  ومن 
إىل  يونغ،  بريغهام  جامعة  البدنية يف  التمرينات  علوم  أستاذ 
أن »التمرين وحده ليس دائمًا الطريقة األكثر فاعلية لفقدان 
الوزن. إذا تتبعت اخلطوات، فرمبا يكون هلا فائدة يف زيادة 
النشاط البدني. لكن نتائج الدراسة أظهرت أن عدد اخلطوات 

لن يرتجم إىل احلفاظ على الوزن أو منع زيادة الوزن«.
إال أن الباحثني نوهوا إىل أن املشي ملزيد من اخلطوات يعين 
تأثريًا إجيابيًا عامًا على »أمناط النشاط البدني« للطالبات، ورمبا 

يكون له »فوائد معنوية وصحية أخرى«.
وختم بيلي قائاًل إن »أكرب فائدة من توصيات املشي لعدد أكرب 
من اخلطوات هي اخلروج من منط احلياة املستقرة. وعلى الرغم 
من أنه لن مينع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، غري أن املزيد من 

اخلطوات يكون دائمًا أفضل«.

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبرية التغذية الروسية، أن 
تناول عصري الطماطم بصورة منتظمة حيسن عملية اهلضم ويؤثر 

إجيابيا يف صحة الرجال.

وتشري اخلبرية، إىل أن عصري الطماطم حيتوي على نسبة عالية 
من مادة الليكوبني، اليت تعزز الغشاء املخاطي وتؤثر إجيابيا 
يف عملية اهلضم وحتسن حالة بشرة الوجه. كما أنه مفيد لصحة 

الرجال.

الكاروتني، حصلوا على  العلماء صبغة  »عندما درس  وتقول: 
لدى  الربوستاتا  أمراض  إبطاء  جمال  يف  جدا  مشجعة  نتائج 
الرجال. فقد لوحظ أن الذين يتناولون عصري الطماطم بصورة 
منتظمة، يتحسن لون بشرتهم. وباإلضافة إىل ذلك حيتوي هذا 
املشروب على سعرات حرارية قليلة، مقارنة بعصائر الفواكه 

وحتى عصائر اخلضروات«.

وحتذر اخلبرية من اإلفراط يف تناول عصري الطماطم، ألنه حيتوي 
على نسبة عالية من األمالح، ما قد يؤثر سلبا يف عمل الكلى. 
كما انه حيتوي على محض اليوريك، الذي قد يصبح خطرا على 

الصحة يف بعض احلاالت املرضية.

حيسن عملية اهلضم ....فوائد 
عصري الطماطم للرجال
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Sydney’s The Star casino to be 
fined $100 million following damn-
ing inquiry
The NSW casino regu-
lator will fine Sydney’s 
The Star a record $100 
million for its failure to 
stem criminal activity and 
money laundering within 
its casinos.
The Sydney Morning Her-
ald and The Age have 
confirmed with multiple 
sources that the Indepen-
dent Casino Commission 
will hand down the deci-
sion on Monday, which is 
also the first day on the 
job for The Star’s new 
chief executive Robbie 
Cooke.
The sources were not 
permitted to disclose the 
decision publicly but con-
firmed the announcement 
would be made.
Last month the commis-
sion published the report 
by Adam Bell, SC, which 
found The Star was unfit 
to hold a casino licence, 
with chief commissioner 
Philip Crawford accusing 
the company of “breath-
taking institutional arro-
gance”.
In response to the report, 
the casino group said it 
was willing to do “what-
ever necessary” to re-
store its suitability as an 
operator and appointed 
an independent monitor 
as well as committing to 
a cultural overhaul.
The renewal plan, sched-
uled to be completed by 
the end of 2024, will be 
run by an executive spon-
sor and tracked by inter-
national law firm Allen & 
Overy, which will act as 
the group’s independent 
monitor.
The Bell report followed 
a public inquiry sparked 
by an investigation by the 
Herald, The Age and 60 
Minutes that alleged the 
casino enabled suspect-
ed money laundering, 
organised crime, large-
scale fraud and foreign 
interference for years 
despite its board being 
warned money launder-
ing controls were failing.
The investigation is a fi-
nalist in the 2022 Walkley 
Awards.
Advertisement
The $100 million fine is 
the maximum penalty 
possible under laws intro-

duced by the NSW gov-
ernment in August, but 
would allow the casino to 
retain its licence – albeit 
probably with conditions.
The quantum exceeds the 
$80 million fine slapped 
on Crown Resorts by Vic-
torian gaming authorities 
earlier this year.
Crawford declined to com-
ment on Sunday. NSW 
Premier Dominic Per-
rottet previously called 
The Star’s performance 
“absolutely horrendous” 
following the release of 
the Bell report.
The casino’s former chief 
executive Matt Bekier 
stood down during the 
public inquiry, as did sev-
eral other senior execu-
tives. Acting chief execu-
tive Geoff Hogg resigned 
last month, with Cooke 
to start in the top job on 
Monday.
Cooke said earlier this 
month that watching the 
revelations that were 
uncovered by the Bell 
and Gotterson inquiry 
in Queensland had been 
“confronting”.
“The business had lost 
its way in a number of 
areas, but I’m committed 
to rehabilitating it and re-
storing the group to suit-
ability [to hold its casino 
licenses],” Cooke said.
Star Entertainment de-
clined to comment.
Under the new laws 
brought in by the state 
government in August, 
senior casino executives 
and board members will 
also be personally liable 
for wrongdoing they know 
about but fail to halt.
Crawford flagged his new 
regulator would be tak-
ing no prisoners in its 
approach, and warned of 
“very severe consequenc-
es” for misconduct.
“We’re going to be a lot 
more vigilant and we’ll 
have many more tools to 
assist us in that process,” 
he said last month.
“The ability of casinos 
to hide things from us, 
which they’ve actively 
done in recent years, will 
not be available to them.”
The office of Racing Min-
ister Kevin Anderson was 
contacted for comment.
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Federal and state governments join forces 
to support flood victims through crisis
The federal and Victorian 
state governments have 
joined forces to support 
those affected by the re-
cent flood disaster.
Support will be provided 
for those affected by the 
horrific flood disaster 
across Victoria, as the 
federal government joins 
forces with the state gov-
ernment. 
The governments have 
prepared the Centre for 
National Resilience in 
Mickleham to provide cri-
sis care for those needing 
accommodation. 
The Mickleham facil-
ity will provide 250 beds 
from Tuesday next week 
for people who have lost 
their homes in the floods. 
Residents will also re-
ceive foot and other sup-
port services at the site, 
as well as remotely. 
The Commonwealth built 
and owned Mickleham 
location recently closed 
as a quarantine hub, al-
lowing it to now open its 
doors to flood victims. 
Emergency Management 
Victoria, along with Emer-
gency Recovery Victoria 
and Covid-19 Quaran-
tine Victoria, are work-
ing collaboratively to set 
the facility up, using the 
existing quarantine staff 
and service providers to 
get support to those who 
need it quickly. 
The centre will act as a 
hub, as residents will be 
supplied with free regular 
transport on a provided 
shuttle bus to the local 
train station and shop-
ping centre. 
Every room provided to 
those in need will hold 
toiletries and necessities, 
and people will be pro-
vided with three meals 
per day. 
Local charities are work-
ing to provide items that 
families may have had to 
leave behind in the floods, 
such as clothing.
Pets are welcome to ac-
company their families, 
but must be restrained 
on a leash or in a carrier 

when outside of the cab-
ins. 
The centre will also have 
onsite, round the clock 
medical care, inclusive 
of mental health support 
and specific trauma sup-
port. 
First responders will as-
sess who in the flood 
zones is in most need of 
the urgent care, but any-
one who needs it can ac-
cess Emergency Manage-
ment Victoria’s support 
service on 1800 560 760 
from Monday.
While visiting the flood 
affected areas on Sun-
day, Prime Minister An-
thony Albanese said the 
government was ensur-
ing Victorians had a safe 
roof over their heads af-
ter the floods. 
“We have not hesitated 
to make the Centre for 
National Resilience avail-
able in this time of crisis,” 
the Prime Minister said.
“We will be on hand to 
help in any way we can 
during this crisis and in 
its aftermath.”
Victorian Premier Daniel 
Andrews thanked the fed-
eral government for their 
collaboration so flood 
victims could access 
quick crisis accommoda-
tion and support. 
“We thank the Albanese 
government for working 
with us to quickly ensure 
flood-affected Victorians 
will have a safe, comfort-
able place to sleep, and 
food on the table,” Mr An-
drews said.
“As we’ve always said – 
we wish we didn’t need 
to use the hub, but we’re 
grateful it’s here to sup-
port Victorians who have 
been so profoundly af-
fected by this flooding 
event.
“Whether it’s crisis ac-
commodation or finan-
cial support for families 
doing it tough, we’ll do 
everything we can to sup-
port Victorians while the 
waters are still rising, and 
long after they’ve reced-
ed.”

Almost 3 million Australians still estimat-
ed to be owed $1.6 billion in refunds from 
‘junk insurance’ and other unfair charges
As many as 2.7 million 
Australians could still be 
eligible for a share in bil-
lions of dollars worth of 
refunds following a find-
ing in the banking royal 
commission.
The Australian Securities 
and Investments Com-
mission (ASIC) says re-
mediation is still available 
for millions of Australians 
for “fees for no service 
misconduct or non-com-
pliant advice” as well as ” 
junk insurance” cashback 
payments.
A report from back in 2019 
by the Royal Commission 
into Misconduct in the 
Banking, Superannuation 
and Financial Services In-
dustry revealed that mil-
lions of people had been 
duped into buying junk 
insurance.
For more Personal Fi-
nance related news and 
videos check out Person-
al Finance >>
Financial institutions 
were ordered to set aside 
$10 billion to refund peo-
ple who purchased junk 
insurance.
Junk insurance refers to 
coverage that’s either un-
necessary or worthless.
However, new data re-
leased in September 
2022, by the Austra-
lian Securities and In-
vestments Commission 
(ASIC), estimates a fur-
ther $1.6 billion is yet to 
be paid to an estimated 
2.7 million consumers for 
remediation for both junk 
insurance and non-com-
pliant advice.
“Our guidance puts the 
onus on industry to get 
on with fair and timely 
remediations – return-
ing the money they owe 
to wronged consumers,” 
ASIC Deputy Chair Karen 
Chester said in a state-
ment.
“To date, ASIC has need-
ed to oversee large-scale 
remediations, to ensure 
affected consumers were 
treated fairly and received 
the compensation they 
were entitled to.”
One of the services that 
helps consumers find 
and process refunds is 
Claimo.
Claimo helps Austra-

lians who may have been 
charged these fees get 
their money back, by 
launching an investiga-
tion on their behalf. 
CEO Nathan Mortlock said 
the most common reason 
people bought junk insur-
ance was because they 
were told it was neces-
sary.
“A lot of the time they 
were told they had to 
have that insurance to 
get that home loan back 
in the ‘90s and also the 
‘00s, and we know that’s 
actually not the case,” he 
said.
While some people 
come forward to Claimo 
knowing they have been 
wrongly charged, many 
of their customers had no 
idea prior to their Claimo 
investigation.
A spokesperson for 
Claimo added that they 
expected “millions more 
Aussies could be owed 
billions more in junk in-
surance refunds in ad-
dition to the ASIC reme-
diation programs already 
paid”.
They said a recent exam-
ple of a successful reme-
diation was a Sydney man 
who had found out about 
the add-on insurance from 
a previous 7NEWS story, 
then contacted Claimo, 
who manged to get him 
back more than $8200.
How to claim
Australians are urged to 
keep an eye out for any 
correspondence from 
their banks, super funds, 
or any other financial in-
stitutions for more infor-
mation about ongoing re-
mediation programs.
Those who are unsure 
about any fees are urged 
to contact the financial 
institution that charged 
them to find out if they 
have been incorrectly 
charged.
For those customers who 
had policies with Free-
dom Insurance, there is 
a specific call to action, 
however.
Those who have been with 
the insurance company 
anytime from 2010 and 
2018 are urged to come 
forward to see if they are 
eligible for a refund.
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Further funding is available 
for festivals and events 
that help bring people to-
gether to celebrate our  
State’s cultural diversity 
through the NSW Govern-
ment’s Stronger Together 
Festival and Event Grants  
Program. 
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay said local 
groups and community or-
ganisations can apply  for a 
share of $500,000 through 
the program to continue 
hosting celebrations into 
2023. 
“This is a wonderful oppor-
tunity to get out and about 
and experience the vibrant 
cultures that make  NSW 
one of the world’s most 
successful multicultural 
states,” Ms Lindsay said.  
“If you’re organising a fes-
tival or event for next year, 
now is the time to partner 
with the Government  so 
that we can continue to 
support the wonderful cel-
ebrations that take place in 
our communities.”  
Minister for Multicultural-
ism Mark Coure said this 
funding is in addition to 
the more than $1 million 

the  NSW Government has 
already invested in cultural 
events and festivals this 
year.  
“These celebrations bring 
the colour and vibrancy of 
cultures across the world 
to our local  communities,” 
Mr Coure said. 
“Most importantly, they 
serve to break down barri-
ers between people by fos-
tering mutual respect and  
understanding.” 
The Stronger Together 
Festival and Events Grants 

provide between $5,000 
and $15,000 towards the  
running of celebrations 
held between 1 February 
2023 and 30 June 2023. 
The grants program is cur-
rently open. Applications 
close at 3pm, Friday 28 
October, with outcomes  
announced in early De-
cember. 
For further information 
about the grants, visit www.
multicultural.nsw.gov.au. 
MEDIA: Stephanie Le Bas | 
9772 2774
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STRONGER TOGETHER FESTIVAL GRANTS OPEN

INFORMATION AND GUIDELINES

Stronger Together
Festival and Event Grants

Multicultural NSW

INFORMATION AND GUIDELINES

Stronger Together
Festival and Event Grants

Multicultural NSW

INFORMATION AND GUIDELINES

Stronger Together
Festival and Event Grants

Multicultural NSW

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

بعجني للعام الثاني على التوالي

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

Hatem Electrical Contracting

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

حامت  شـركة 
ت  ا للـتعهد
ت  ا يد لـتمد ا و
كانت  الكـهربائية 
تقدم  زالت  وما 
اخلدمات  أفضل 

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
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Doctors are abusing the $28 
billion Medicare system, 
at times putting patients at 
risk, billing dead people and 
falsifying patient records, 
all to boost profits.
A joint investigation by 
ABC’s 7.30 program, The 
Sydney Morning Herald and 
The Age has uncovered 
flaws in Medicare’s systems 
that make it easy to rort and 
almost impossible to detect 
fraud, incorrect payments 
and errors.
The leakage is estimated 
to represent nearly 30 per 
cent of Medicare’s annual 
budget, or about $8 billion 
a year.
The fraud and waste has 
been allowed to occur for 
decades despite repeated 
warnings to successive 
governments from experts, 
including Medicare expert 
Margaret Faux.
“I think most Australians be-
lieve that doctors are honest 
people,” Dr Faux said.
“And I’d like to think that 
most of them are. But the 
reality is anywhere where 
you’ve got a huge pot of 
money that is super easy to 
access, you are going to get 
bad actors building busi-
ness models just taking the 
money unlawfully. And it’s a 
huge problem in the Medi-
care system.”
Dr Faux’s estimate of $8 
billion annual leaking from 
Medicare has been corrobo-
rated by Tony Webber, a GP 
and former head of Medicare 
watchdog, the Professional 
Services Review (PSR). He 
has confirmed that while 
running the regulator for six 
years until late 2011, he es-
timated the misuse of Medi-
care was costing Austra-
lians up to $3 billion a year.
‘Never designed to both re-
imburse the doctor and an 
overseas shareholder’
Dr Webber told the Herald, 
The Age and 7.30 that he 
saw egregious misconduct 
from within his profession, 
including the questionable 
ordering of pathology tests 
which were inappropriate 
for the clinical condition 
and had a huge impact on 
the health budget.
“And many of these private 
radiotherapy clinics are run 
by corporations, where their 
shareholders are overseas,” 

he said.
“Medicare was never de-
signed to both reimburse 
the doctor and an overseas 
shareholder.”
When Dr Webber raised his 
concerns with health minis-
ters from both sides of poli-
tics, or the federal health 
department, he was shut 
down.
“The administration of Medi-
care is a very political crea-
ture to work with, and it can 
be very difficult for change 
to occur,” he said.
“Unfortunately, because one 
side of politics who chose 
to change it, he’s hit on the 
head by the other side of 
politics, because Medicare’s 
such a sacred cow.”
The inappropriate billing 
occurs in all areas of the 
health sector including GPs, 
surgeons, pathologists, an-
aesthetists, radiologists and 
dentists who use the child 
dental benefit scheme.
Some of the more disturb-
ing practices driven by 
Medicare rorting include a 
doctor caught in February 
charging dead people in 
aged care homes, a doctor 
prescribing drug addicts 
with oxycodone without due 
care and radiologists over 
servicing terminally ill can-
cer patients to access gov-
ernment payments.
‘Whether it’s deliberate or 
unintentional, it has to stop’
Hundreds of millions of 
Medicare claims are made 
each year — many of them 
are under $100 — but the 
high volume, low dollar 
transactions make it easy 
for fraud to fly under the ra-
dar.
Dr Faux, the country’s lead-
ing expert on Medicare who 
recently completed a PhD 
into Medicare claiming and 
compliance, believes wrong-
ful claims are being applied 
to millions of billings.
Her business, Synapse 
Medical Services, is paid 
by doctors, hospitals and 
corporate medical practices 
to process their Medicare 
bills.
Dr Faux said she constant-
ly finds problems in client 
billing practices and even 
her own personal Medicare 
records, which include ser-
vices she never had and 
services that were recorded 

Expert estimates $8 billion a year lost to Medicare fraud and waste
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The Star’s licence to oper-
ate its Sydney casino will 
be suspended from Friday 
and the group will be fined 
an unprecedented $100 mil-
lion, the NSW Independent 
Casino Commission (NICC) 
has announced.
In response to a damning 
inquiry into the casino’s op-
erations that heard allega-
tions of money laundering, 
fraud and criminal activity, 
a manager will also be in-
stalled to oversee the busi-
ness.
This means The Star casino 
will be able to continue trad-
ing under the manager’s li-
cence for at least 90 days, 
but the NICC chief com-
missioner, Philip Crawford, 
said it could take longer to 
restore the casino to “suit-
ability”.
He said it was in the “public 
interest” to appoint manag-
er Nicholas Weeks to over-
see the licence until it can 
be determined whether The 
Star can rectify its wrong-
doings and prove it is fit to 
hold a licence.
“We’ve lifted the lid and put 
the spotlight on [what has 
happened], and we want 
to see real action on their 
part,” Mr Crawford said.
The $100 million fine is the 
maximum penalty under 
new casino regulation laws 
introduced by the NSW gov-
ernment in August.
This afternoon, the Star re-
leased a statement to the 
ASX confirming it will pay 
the $100 million penalty “on 
a timetable yet to be agreed 
by NICC” and acknowl-
edged its licence “will be 
suspended indefinitely.”
It also noted Mr Week’s po-
sition as manager is to run 
the casino in a way that is 
“broadly consistent with the 
manner in which the former 
casino operator operated 
the casino,” except when it 
is “necessary” or “appropri-
ate” to make changes that 
will “address matters iden-
tified in the Bell Review.”
Last month, Star Entertain-
ment Group accepted the 
findings of an inquiry head-
ed by Adam Bell SC, which 
included that it was unsuit-
able to hold a licence for its 
Sydney casino.
The inquiry heard allega-
tions of money laundering, 

organised crime links and 
fraud at the casino in Pyr-
mont.
In response, the Star En-
tertainment Group said it 
had taken “significant and 
urgent remedial steps” and 
would do “whatever neces-
sary” to “restore” the ca-
sino to suitability.
The company said it had de-
veloped a comprehensive, 
multi-year plan, with 130 
milestones to meet over 
two years, including:
• permanently exiting jun-
kets
• increased risk, compli-
ance, and security staff
• changes to leadership.
It was this response that 
convinced the NICC that 
Star was aware of the 
“gravity” of the inquiry and 
would work “transparently” 
with the regulator.
“If it were not for The Star’s 
change in attitude and our 
belief that it is in the public 
interest to protect the thou-
sands of jobs at risk, there 
might have been a differ-
ent outcome,” Mr Crawford 
said.
The announcement coin-
cides with the first day on 
the job for Star’s new chief 
executive, Robbie Cooke.
Mr Crawford said he was 
hopeful Mr Cooke could ap-
ply his experience and lead-
ership to guide the compa-
ny towards suitability.
“We didn’t have much con-
fidence in that, after the Bell 
review, but we’ve now met 
Robbie Cooke, and we’ve 
seen that letter, and [Star 
chairman] Ben Heap is 
leading the board in a way 
that shows contrition,” Mr 
Crawford said.
Even though the net profits 
of the gambling operation 
will continue to flow to Star, 
Mr Crawford argued, the 
suspension was a form of 
punishment and Star would 
need to earn the licence 
back.
“The Star Casino company 
that holds a licence in NSW 
has one major asset — and 
that is its licence, and that 
licence has been suspend-
ed,” he said.  
“So, I would assume that’s 
causing some degree of 
angst amongst bankers … 
and stakeholders in that 
business.

Star’s Sydney casino licence to be suspend-
ed this week in wake of damning inquiry

as having taken longer than 
they did to attract a higher 
Medicare fee.
“The bottom line is we don’t 
know exactly how much is 
fraud, deliberate abuse and 
how much is errors, but it 
actually doesn’t matter any-
more. Whether it’s deliber-
ate or unintentional, it has 
to stop,” she said.
Documents obtained by the 
Herald, The Age and 7.30 
show an online telehealth 
company appears to have 
illegally bulk-billed patients 
while also charging $38 or 
$50 a visit.
The fresh revelations about 
the rorting of Medicare have 
been aired at a time when 
medical bills are rising and 
health spending comes un-
der pressure due to a dete-
riorating economy and fed-

eral budget outlook
“Ambulances ramping, pub-
lic hospitals cannot cope, 
general practices in tatters, 
it’s all part of the same prob-
lem,” Dr Faux said.
A series of questions were 
sent to the Department of 
Health and Aged Care, in-
cluding Dr Faux’s estimate 
that up to 30 per cent of 
Medicare claims were leak-
ing from the system from 
fraud, errors and overser-
vicing.
The department said it has 
a strong compliance pro-
gram to ensure the integ-
rity of Medicare, involving 
assessment of external 
tip-offs, analysis of claim-
ing patterns and trends and 
advanced analytics. It said 
it takes any allegations of 
non-compliance seriously.

Seniors will be treated to 
performances by musi-
cal powerhouses Rhonda 
Burchmore and  Rob Mills at 
this year’s Seniors Christ-
mas Concerts in Nowra. 
Minister for Seniors Mark 
Coure said he looks forward 
to the concerts returning to 
the South  Coast.  
“Seniors have been enjoy-
ing fantastic performanc-
es at these free concerts 
in regional areas  for ten 
years, and this year is will 
be no different. We have 
an incredible line up ready 
to  entertain, including 
Rhonda Burchmore, Rob 
Mills, Lorenzo Rositano, 
and Siobhan Clifford,”  Mr 
Coure said.  
“These concerts are to 
thank seniors for their val-
ued and ongoing contribu-
tions to making  our state 
the great place it is today. I 
encourage everyone to get 
their tickets quickly so you  
don’t miss out.” 
Rhonda Burchmore is 
known for her performanc-
es on London’s West End in 
Sugar Babies,  and Stop the 
World I Want to Get Off, and 
is currently starring in the 
national tour of  Hairspray. 
Rob Mills, best known from 
Australian Idol, has contin-
ued an enduring career on 
the stage  including perfor-
mances in Hairspray, Wick-

ed and Walter in Chess. 
Other talent to appear  in-
cludes Lorenzo Rositano 
and Siobhan Clifford. 
Member for South Coast 
Shelley Hancock said this 
is fantastic news for South 
Coast  residents who may 
find it difficult to travel to 
Sydney. 
“The concerts are hugely 
popular among our seniors 
for good reason. They pro-
vide a great  opportunity for 
them to enjoy musical and 
variety acts from some of 
Australia’s favourite  art-
ists, as well as have fun and 
meet new friends. Tickets 
to these events are highly 
sought  after and extreme-
ly limited. As in previous 
years when tickets have 
been allotted it will be  ‘first 
in, best dressed’,” Mrs Han-
cock said. 
Tickets are available from 
10am on Wednesday 26 
October 2022. Seniors can 
book their  tickets online by 
visiting https://shoalhave-
nentertainment.com.au, or 
by calling 02 4429  5757. 
The Seniors Christmas 
Concerts will be held at The 
Auditorium at the Shoal-
haven  Entertainment Cen-
tre in Nowra on Tuesday 13 
December 2022 at 10.30am 
and 2pm. 
MEDIA: Scott Hodder | 0455 
094 282

FREE SENIORS CHRISTMAS 
CONCERTS IN NOWRA
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