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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

مـجلس الـنواب اوصـى بـمضي حـكومة تـصريف األعـمال قـدما بـمهامها
 بري دعا اىل جلسة انتخاب رئيس اخلميس املقبل.. والكلمة لـ »فخامة الفراغ«

يف  النواب  جملس  أوصى 
جلسة تالوة رسالة رئيس 
ميشال  السابق  اجلمهورية 
بشأن  ومناقشتها  عون 
مبضي  احلكومة،  استقالة 
األعمال  تصريف  حكومة 
وفق  مبهامها،  قدما 

األصول الدستورية.
مداخالت  اجللسة  وختلل 
وسجاالت وانسحاب »نواب 
النائب  وأكد  التغيري«، 
ان  بامسهم  خلف  ملحم 
»اجمللس النيابي حتول منذ 
تشرين   31 ليل  منتصف 
هيئة  اىل  املاضي،  األول 
رئيس  النتخاب  انتخابية 
ليس اال وال حيق له القيام 
بأي عمل غري ذلك«، معلنا 
»أننا اختذنا القرار باخلروج 
باعتبار ان اجللسة من غري 

وندعو  تنعقد  ان  املمكن 
النواب لتحمل مسؤولياتهم 
وعدم  املواطنني  امام 
انتظار اي اشارة ال داخلية 
االجتماع  وإىل  خارجية  وال 
ومن  دائم  بشكل  حضوريا 
النتخاب  انقطاع  دون 

رئيس للجمهورية«.
كما طالب عدد من النواب 
بالدعوة اىل جلسة النتخاب 
رئيس للجمهورية، فضرب 
موعدا  بري  نبيه  الرئيس 
املقبل  حدده يوم اخلميس 
الثاني  تشرين   10 يف 

احلالي.
كذلك انسحبت كتلة »حزب 
اجللسة،  من  الكتائب« 
 : وقال النائب سامي اجلميِّ
»جيب علينا انتخاب رئيس 
للجمهورية وأي عمل آخر هو 

خمالف للدستور اللبناني«.
»اهلدف  أن  اىل  ولفت 

الرئيس بري خالل الجلسة

التتمة على الصفحة 16

من هذه اجللسة خلق فتنة 
طائفية واملطلوب أن نذهب 
وقال:«  الفوضى«،  اىل 
أن الدستور واضح وال حيق 
النواب  يف وقت  جمللس 
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القيام  الرئاسي  الفراغ 
انتخاب  غري  آخر  عمل  بأي 
للجمهورية«.  جديد  رئيس 
حل  السياسيني  وعلى 
هذه املعضلة النه ال ميكن 

العيش خارج الدستور«.
على  بري  الرئيس  ورد 
أبدوا  »الذين  النواب 
يكون  أن  من  خشيتهم 
الرسالة  هذه  من  اهلدف 
طائفية،  نعرة  إثارة 
فقال:«إن شاء اهلل النيات 
ان  وسبق  »منيحة«، 
رسائل  قبل  من  ناقشنا 
شي«. صار  »وما  مماثلة 

هناك  تكون  أي  أقبل  وال 
ذات  ملوضوع  دعوة  أي 

ارتداد طائفي.
رئيس  بني  سجال  وحصل 
احلر«  الوطين  »التيار 
باسيل،  جربان  النائب 
»اجلمهورية  تكتل  وعضو 
سرتيدا  النائبة  القوية« 
جعجع، حيث قاطعت جعجع 
عن  مداخلته  أثناء  باسيل 
املسيحي  ترشيح  »اعتماد 
الناس  اختارته  الذي 

قائلة:  اجلمهورية،  لرئاسة 
إمشي  يال  بزنارك  »إيدنا 
فرد  جعجع«،  بسمري 
»ما  بالقول:  باسيل  عليها 

تشوشيين«.
وتابعت جعجع: »حط إيدك 
على شواربك، ويال ننتخب 
فأجابها  جعجع«،  مسري 
باسيل: »شفنا اللي عندو 
»داعش«  بدو  شوارب 
بسوريا«،  و«النصرة« 
إذا  »مش  جعجع:  فأجابت 
بكون  شوارب  عندو  كان 

رجال«.
وكذلك خرج النائب أشرف 
ميشال  والنائب  ريفي 
اجللسة،  من  معوض، 
قدم  »من  ريفي:أن  وقال 
الرسالة هو رئيس سابق، 
الرسالة  هذه  ناقشنا  فإذا 
كما  اجلواب؟  سيكون  ملن 

اخلارجية  وزارة  أعلنت 
األول  أمس  الروسية، 
معلومات  توافر  اخلميس، 
بتزويد  تفيد  لديها 
بريطانيا للقوات األوكرانية 
غري  ة  مسريرّ بغواصات 
يف  طها  وتوررّ مأهولة، 
اهلجوم األخري على أسطول 

البحر األسود.
اخلارجية،  وزارة  وقالت 
ه »مت استدعاء  يف بيان، إنرّ
يف  الربيطانية  السفرية 
برونريت،  ديبورا  موسكو، 
اخلارجية  وزارة  إىل 
تورط  بشأن  الروسية، 

البابا  قداسة  دعا 
األول  أمس  فرنسيس، 
اخلميس )فجر أمس اجلمعة 
بتوقيت سيدني(، يف أول 
وصوله  فور  ألقاها  كلمة 
إىل البحرين، السلطات يف 

البابا فرنسيس لسلطات البحرين بعد وصوله اىل املنامة:
جيب ضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان األساسية

عدم  »ضمان  إىل  املنامة 
اإلنسان  حقوق  انتهاك 
على  والعمل  األساسية، 
وقع  على  تعزيزها«، 
د  تندرّ حقوقية  انتقادات 

مبالحقة ناشطني.

فرنسيس،  البابا  وقال 
باحة  يف  ألقاه  خطاب  يف 
ها  قصر الصخري امللكي، إنرّ
ترمجتها  جيب  »التزامات 
حتى  عمل،  إىل  باستمرار 
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روسيا: غواصات مسيـّرة بريطانية 
مـتورطة يف هـجوم سـيفاستوبول

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

لـبنان حـصل على »ضـمانات أمـريكية« بشأن الرتسيم وسط ختّوف من أن إلغاء نتنياهو االتفاق
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الكوري  اجليش  أعلن 
اجلنوبي أنرّ كوريا الشمالية 

أطلقت 3 صواريخ باليستية 
اجتاه  يف  املدى  قصرية 

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ 
باليستية يف اجتاه البحر الشرقي

الرئيس عون: كالم ميقاتي يف جملس النواب عن تشكيل احلكومة جمتزأ ويفتقد اىل الدقة والصحة
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الوزراء  رئيس  هنأ 
البيد  يائري  اإلسرائيلي 
اخلميس،  األول   أمس 

)فجر أمس اجلمعة بتوقيت 
نتنياهو  بنيامني  سيدني(  

البيد يهنئ نتنياهو بفوزه يف االنتخابات
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املقيم عزيزي 
صراعات  هناك  ولكن  محزنة،  حقيقة  إنها 

العالم. أنحاء  جميع  يف  تحدث 
وكارثة  واليمن،  إثيوبيا  يف  ح��روب  هناك 
عاملية  قوى  وبالطبع  أفغانستان،  يف  إنسانية 

أوكرانيا. بشأن  مواجهات  يف 
ول��أس��ف، م��ع ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي ت��ح��دث يف 
ومن  لها.  يُ�رثى  بحالة  األحباء  يأتي  الحرب، 
األرامل  للنساء  اإلجمالي  العدد  أن  للقلق  املثري 
العاملية  الحرب  نتيجة  العالم  أنحاء  جميع  يف 

4 ماليني. 3 إىل  األوىل يقدر بنحو 
تدعم  األس��رال��ي��ة  ال��ح��رب  أرام���ل  ومنظمة 
جميع  من  الحرب  أرام��ل  جميع  عن  وت��داف��ع 

النزاعات.
يد  على   1945 ع��ام  يف  املنظمة  تأسست 
مع  ف��اس��ي،  م��اري  جيسي  السيدة  الراحلة 
تعليم  على  الركيز  م��ع  ال��ب��داي��ات،  أص��غ��ر 
اليدوية  الحِ�رف  من  وغريها  اليدوي  النسج 
الحرب.  يف  أحباءهن  فقدن  اللواتي  للنساء 
وهي  بمفردها،  نفسها  املنظمة  طورت  لقد 
حرب  أرملة   61500 من  يقرب  ما  اآلن  تدعم 

أسراليا. أنحاء  جميع  يف 
املالية  واملساعدة  املشورة  املنظمة  تقدّم  ال 
آمنة  مساحة  إنها  بل  فحسب،  الحرب  ألرامل 
واللواتي  التفكري  يف  املتشابهات  للنساء 
من  التعايف  على  البعض  بعضهن  يساعدن 

ئرهن. خسا
الشخصية  بالتضحيات  االعراف  املناسب  ومن 

Mayoral Message

أنحاء  جميع  يف  الحرب  أرام��ل  قدمتها  التي 
عيد   - أكتوبر  األول/  تشرين   19 يف  البالد 

فاسي. السيدة  املؤس�ِّسة،  ميالد 
لكنه  ويلز،  نيو ساوث  حكومة  من  رمز صغري 
الوالية رسميً�ا  فيه  اعرفت  ومميز  يوم خاص 
تضحيات  قدموا  الذين  أولئك  أرامل  وكرّمت 

أمتنا. لخدمة  قصوى 
خالل  من  دوره��ا  أيضً�ا  البلدية  لعبت  وقد 
الحرب،  ألرام��ل  االفتتاحي  باليوم  االحتفال 
التذكاري  النصب  موقع  يف  تكريس  حفل  مع 

باس هيل. يف 
النساء  مع  والتحدث  االلتقاء  الرائع  من  كان 
مدينتنا،  يف  كثرًيا  ساهمن  اللواتي  الجميالت 

والنعمة. القوة  بهذه  يتمتعن  واللواتي 
وشاب الحفل ملسة من الحزن، حيث تم وضع 
التذكاري،  النصب  موقع  يف  الزهر  من  أكاليل 
نورما  لذكرى  وإحياًء  الحرب  ألرامل  تقديرًا 
الحرب  أرامل  بات هولدورف، رئيسة منظمة 
وراء  رائد  تأثري  لها  كان  التي  بانكستاون،  يف 

الحدث.
التذكاري  النصب  زيارة  على  جميعً�ا  أشجعكم 
 Hume Edna Street، على طول طريق  يف 
والتفكري يف جميع  Highway  يف باس هيل 
كلنا  والحاضر.  املاضي  يف  ال��ح��رب،  أرام��ل 

نتذكرهن. سوف 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

with

S Y D N E Y

RESERVE YOUR TICKETS NOW
FINDING TRUE PEACE

26 Nov | 7PM | IC
C Sydney

Doors Open 6PM

FREE EVENT | REGISTRATION REQUIRED

MAC POWELL of THIRD DAY
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أوصى جملس النواب يف جلسة 
اجلمهورية  رئيس  رسالة  تالوة 
السابق ميشال عون ومناقشتها 
احلكومة،  استقالة  بشأن 
األعمال  تصريف  حكومة  مبضي 
األصول  وفق  مبهامها،  قدما 

الدستورية.
وختلل اجللسة مداخالت وسجاالت 
التغيري«،  »نواب  وانسحاب 
وأكد النائب ملحم خلف بامسهم 
ان »اجمللس النيابي حتول منذ 
األول  تشرين   31 ليل  منتصف 
انتخابية  هيئة  اىل  املاضي، 
وال  اال  ليس  رئيس  النتخاب 
غري  عمل  بأي  القيام  له  حيق 
ذلك«، معلنا »أننا اختذنا القرار 
من  اجللسة  ان  باعتبار  باخلروج 
وندعو  تنعقد  ان  املمكن  غري 
مسؤولياتهم  لتحمل  النواب 
انتظار  وعدم  املواطنني  امام 
اي اشارة ال داخلية وال خارجية 
بشكل  حضوريا  االجتماع  وإىل 
دائم ومن دون انقطاع النتخاب 

رئيس للجمهورية«.
النواب  من  عدد  طالب  كما 
النتخاب  جلسة  اىل  بالدعوة 
فضرب  للجمهورية،  رئيس 
حدده  موعدا  بري  نبيه  الرئيس 
 10 يف  املقبل  اخلميس  يوم 

تشرين الثاني احلالي.
»حزب  كتلة  انسحبت  كذلك 
وقال  اجللسة،  من  الكتائب« 
»جيب   : اجلميِّ سامي  النائب 
علينا انتخاب رئيس للجمهورية 
وأي عمل آخر هو خمالف للدستور 

اللبناني«.
من  »اهلدف  أن  اىل  ولفت 
طائفية  فتنة  خلق  اجللسة  هذه 
اىل  نذهب  أن  واملطلوب 
الفوضى«، وقال:« أن الدستور 
النواب   وال حيق جمللس  واضح 
الرئاسي  الفراغ  وقت  يف 
القيام بأي عمل آخر غري انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية«. وعلى 
املعضلة  هذه  حل  السياسيني 
خارج  العيش  ميكن  ال  النه 

الدستور«.
النواب  على  بري  الرئيس  ورد 
أن  من  خشيتهم  أبدوا  »الذين 
الرسالة  هذه  من  اهلدف  يكون 
فقال:«إن  طائفية،  نعرة  إثارة 
شاء اهلل النيات »منيحة«، وسبق 
رسائل  قبل  من  ناقشنا  ان 
شي«.وال  صار  »وما  مماثلة 
أقبل أي تكون هناك أي دعوة 

ملوضوع ذات ارتداد طائفي.
رئيس  بني  سجال  وحصل 
النائب  احلر«  الوطين  »التيار 
تكتل  وعضو  باسيل،  جربان 
النائبة  القوية«  »اجلمهورية 
قاطعت  حيث  جعجع،  سرتيدا 
مداخلته  أثناء  باسيل  جعجع 
املسيحي  ترشيح  »اعتماد  عن 
لرئاسة  الناس  اختارته  الذي 
»إيدنا  قائلة:  اجلمهورية، 
بزنارك يال إمشي بسمري جعجع«، 
»ما  بالقول:  فرد عليها باسيل 

تشوشيين«.
إيدك  »حط  جعجع:  وتابعت 
ننتخب  ويال  شواربك،  على 
باسيل:  فأجابها  جعجع«،  مسري 
بدو  عندو شوارب  اللي  »شفنا 
»داعش« و«النصرة« بسوريا«، 
كان  إذا  »مش  جعجع:  فأجابت 

عندو شوارب بكون رجال«.

وكذلك خرج النائب أشرف ريفي 
من  معوض،  ميشال  والنائب 
»من  ريفي:أن  وقال  اجللسة، 
قدم الرسالة هو رئيس سابق، 
ملن  الرسالة  هذه  ناقشنا  فإذا 
سيكون اجلواب؟ كما أن مضمون 
والدستور  مسموم،  الرسالة 
واضح بإعادة االنتظام العام تبدأ 

بانتخاب رئيس للجمهورّية«.
رسالة  تالوة  جلسة  افتتحت 
الرئيس العماد ميشال عون اىل 
احلادية  يف  النيابي،  اجمللس 
اليوم،  ظهر  قبل  من  عشرة 
املتغيبني  النواب  امساء  وتليت 
بعذر وهم: غسان سكاف، وليد 

البعريين وهادي ابو احلسن.
انسحابات

وحتدث بالنظام النائب ملحم خلف 
، فأشار اىل ان »هناك اولوية 
بانتخاب رئيس للجمهورية، ومل 
يعد رئيس اجلمهورية يف سدة 
الدستور  احكام  والن  الرئاسة. 
اخرى،  قوانني  اي  يف  تسمو 
هذه  من  باخلروج  قرارا  اختذنا 
زمالئنا  سائر  وندعو  اجللسة 
املسؤولية  يتحملوا  الن  النواب 
تنفيذ  انتظار   وعدم  الوطنية 
بانتخاب  املتعلقة  املواد  احكام 
رئيس اجلمهورية. وهذه اجللسة 

غري ممكنة االنعقاد وخمالفة«.
وقال النائب سامي اجلميل الذي 
»الكتائب«:  وكتلة  انسحب 
اجل  من  ليمأل.  وجد  »الفراغ 
الدستور، جيرب النواب باملادتني 
اال يعملوا اال النتخاب  74 و75 
رئيس اجلمهورية، وغري مفرتض 
ذلك.  غري  شيء  اي  نعمل  ان 
بانتخاب  الفراغ  منأل  ان  علينا 
رئيس للجمهورية. اذا النية هي 
افتعال مشكلة طائفية، يعين ان 
نلعب لعبة يف غري حملها. أوافق 
على ما قاله الزميل خلف. نعرف 
ضرورة  وال   ، النيات  هي  ما 

النعقاد هذه اجللسة«.
ان شاء اهلل »النيات منيحة«

شاء  »إن  بري:  الرئيس  ورد 
اهلل النيات »منيحة«، وسبق ان 
رسائل مماثلة  قبل  من  ناقشنا 
»وما صار شي«. وال أقبل أي 
ملوضوع  دعوة  أي  هناك  تكون 

ذات ارتداد طائفي«. 
معوض:  ميشال  النائب  وقال 
جيتمع  الرئيس  ذهب  »اذا 
القانون،  اجمللس فعال مبوجب  
رئيس  النتخاب  واالولوية 
جلسة  اىل  للجمهورية.ادعو 
هذا  حول  الدستور  لتفسري 
املوضوع، واؤكد ان العملية من 
اصطفاف  اختالق  الرسالة  خالل 

طائفي«..
الكتائب  نواب  خرج  ذلك،  بعد 

من القاعة وانسحبوا. 
حمادة ورد من بو صعب

محادة:  مروان  النائب  وقال 
الرسالة، الن  لتالوة  داعي  »ال 
والرسالة  حرام  بامليت  الضرب 
ماتت مع نهاية العهد، ومل يعد 
جوا  ختلق  اجللسة  وهذه  رئيسا 

متشنجا«. 
هنا اعرتض نائب رئيس جملس 
على  صعب  بو  الياس  النواب 
جيوز  »ال  وقال:  الكالم.  هذا 

هذا الكالم«.
تالوة الرسالة

رئيس  رسالة  تليت  ثم 

النائب  وطالب  اجلمهورية. 
سليم عون بسماع كلمة رئيس 

احلكومة جنيب ميقاتي. 
محمد رعد

الوفاء  »كتلة  رئيس  وقال 
رعد:  حممد  النائب  للمقاومة« 
»اجللسة عقدت ملناقشة رسالة 
رئيس اجلمهورية وتسليط الضوء 
ومعلوم  متحيصا.  يتطلب  عليها 
حق  الرسالة  هذه  توجيه  ان 
دستوري لرئيس اجلمهورية يف 
السلطات.  بني  التعاون  سياق 
فهو أراد ان يكشف عما شخصه 
تأليف  دون  حالت  معوقات  من 
احلكومة . كما هدف من خالهلا 
ان يضع احليثيات للنظر يف تلك 
الشغور  آفة  وتدارك  املعوقات 
حنن  الدولة.  رئاسة  موقع  يف 
ومرير،  مؤسف  واقع  أمام 
رئيس  دون  دولتنا  باتت  لقد 
اعتربت  واحلكومة   ، للجمهورية 
مبوجب املادة 69 مستقيلة منذ 

بدء والية جملس النواب«.
اىل  حباجة  »البالد  أضاف: 
املؤسسات  عمل  انتظام 
الدستورية كافة وتتطلب سلطة 
تعاجل احلساسيات وتدير شؤون 
للنفع  حتقيقا  واجملتمع  الدولة 
العام، هذه املتطلبات تستدعي 
احلسابات  عن  مرتفعة  معاجلات 
اليت  املعاناة  تتناول  الضيقة 

يرزح حتتها املواطنون.
بذلنا خالل الفرتة املتاحة جهودا 
حثيثة وقمنا باملساعي لتشكيل 
حكومة كاملة الصالحيات لتتوىل 
ادارة شؤون البالد، لكن لالسف 
مل تصل تلك اجلهود اىل نتائج 
خواتيم  اىل  ووصلنا  مرضية، 
والية الرئيس دون ان تتشكل 

احلكومة«.
وتابع: »اننا اليوم نواجه فراغا 
مستقيلة،  وحكومة  رئاسيا 
تعاني  الدولة  ومؤسسات 
االهرتاء، واالجور هزيلة والنقص 
حاد يف االدوية والغذاء، اضافة 
اىل امور عديدة. الرسالة تشري 
اىل ثغرة دستورية تتمثل بعدم 
حمددة  مدة  الدستور  تعيني 
تفصح عن شغور  كما  للتكليف 
االشارات  هذه  الرئاسة.  موقع 
مقاربات  تتطلب  وغريها 
دستورية وازنة ودقيقة ومناخا 
الكيديات  من  وحتررا  وفاقيا 

والتدخالت اخلارجية. 
صراحة،  بكل  اننا  وأردف:« 
نرى ان مناقشة هذه االشارات 
حتتاج اىل اجواء حوارية مواتية، 
وقد سحبت الدعوة للحوار، ومع 
عدم توافر هذين العاملني فعبثا 

نصل اىل نتيجة«.
وقال: »نرى انه من الطبيعي ان 
االعمال  تصريف  حكومة  تتحمل 
الوضع  هذا  يف  مسؤوليتها 
واهلواجس  املخاوف  كل  ومع 
من  كبرية  شرحية  تطرحها  اليت 
على  يتوقف  وهذا  اللبنانيني، 
والوزراء  احلكومة  رئيس  ادارة 
على  نشدد  املرحلة.  هذه  يف 
ضرورة االلتزام بالدستور، اننا 
هي  الراهنة  االولوية  ان  نرى 
الذي  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
الوطن،  رمز  دستوريا  يعترب 
هذا  لننجز  مجيعا  فلننشط 

االستحقاق«.
جميل السيد

واعترب النائب مجيل السيد »ان 
ال  مستقيلة  تعترب  اليت  احلكومة 
متارس صالحياتها اال يف االطار 
يستحيل  حكومة  هي  الضيق، 
على  اقالتها  او  حماسبتها 
جتاوزات خالل تصريف االعمال. 
او  للمحاسبة  قابلة  غري  هي 
االطار  وضع  لذلك  االقالة، 

الضيق لتصريف االعمال«.
رئيس  رسالة  اىل  واشار 
احلق  »لنا  وقال:  اجلمهورية، 
النظام  من   145 املادة  حسب 
الداخلي ان نتخذ القرار بشأنها 
وال جيوز يف الفرتة الفاصلة ان 
الدستوري  الوضع  هذا  يبقى 
التجاذبات،  متاهات  يف  عالقا 
هو  النواب  جملس  ان  ومبا 
غري  الدستورية  املؤسسة 
املطعون بشرعيتها وهو املعين 
اختاذ  جيب  الدستور،  بتفسري 
القرار املناسب من هذا اجمللس 
مستقيلة  حكومة  موضوع  حول 

ويستحيل حماسبتها . 
استعراض  السيد  واقرتح 
الصالحيات املدرجة يف الدستور 
اجلمهورية  لرئيس  والعائدة 

ولرئيس احلكومة.
رئيس  صالحيات  اىل  وتطرق 
املوضوع  لبت  ودعا  اجلمهورية 

او تأليف جلنة مصغرة.
مخزومي 

خمزومي  فؤاد  النائب  وتال 
الرئيس  رسالة   على  مالحظاته 

عون، وقال:
1- إّن إستمرارّية السلطة العامة 
اإلجتهاد  إّن  الفراغ.  حتتمل  ال 
مستقّر على هذا املبدأ. وهذا ما 
محل املشّرع على وضع املادة 62 
من الدستور اليت تنّص صراحة 
سّدة  خلّو  حال  »يف  أّنه  على 
,تناط  كانت  عّلة  ألّية  الرئاسة 
اجلمهورّية  رئيس  صالحّيات 

وكالة مبجلس الوزراء«. 
الرئيس  دولة  يا  الدستور  إّن 
يلحظ  وال  العام  املبدأ  يضع 
حالة  ومنها  اخلاصة،  احلاالت 
لذلك  مستقيلة.  احلكومة  كون 
العام  املرفق  إستمرارّية  فإّن 
يف ضوء عدم توافر أّية وسيلة 
أخرى لتأمني هذه اإلستمرارّية، 
تفرض على احلكومة املستقيلة 
املهمة، مش بس  بهذه  القيام 
بها  بالقيام  تلزمها  بل  بتفرض 
حتت طائلة املساءلة الدستورّية 
القيام  عن  تقاعسها  حال  يف 
ضمن  متارسها  أن  على  بها. 
تستوجُبها  اليت  الدنيا  احلدود 
وال  العليا،  الدولة  مصلحة 
الضرورة  عند  إاّل  تتخّطاها 
هذه  تقتضيها  اليت  القصوى 
لبنان  أن  العلم  مع  املصلحة.  
حباجة حلكومة كاملة الصالحيات 
ألننا منر بأوضاع مل نشهدها منذ 

االستقالل.
امليثاق  على  خايف  للي   -2
ال  نقول:  الكرام  الزمالء  من 
على  خطر  امليثاق.ال  على  خطر 
امليثاق وعلى الكيان من إناطة 
صالحيات رئيس اجلمهورية إىل 
جملس الوزراء طاملا أنه سيقوم 
وبإمجاع  جمتمعا  مبمارستها 
رئيسه  عرب  وليس  أعضائه، 
هذا  أن  وطاملا  باإلنفراد، 
اجمللس مشكل أساسا من سائر 
الوطنية وفقا للميثاق  الطوائف 

والدستور
احلكومة  رئيس  إتّهام  إّن   -3
تأليف  عدم  بتعّمده  املكّلف 
وال  طائل  ال  فإّنه  احلكومة، 
أن  بعد  مناقشته  من  فائدة 
اجلمهورّية  رئيس  والية  انتهت 
للبحث  جمال  من  يعد  مل  حبيث 

يف مسألة تشكيلها.
4- لو كان قصد فخامة رئيس 
رسالة  توجيه  من  اجلمهورّية 
جملس  جعل  إىل  فعلّيًا  هادفًا 
اإلجراءات  باخّتاذ  يقوم  النواب 
واليت  رسالته  تقتضيها  اليت 
رئيس  بإنتخاب  حيّددها 
اجلمهورّية أو تأليف حكومة لكان 
فرتة  قبل  هذه  رسالته  وّجه 
من  يكون  لكي  معقولة  زمنّية 
املمكن خالهلا إخّتاذ ما يطلبه من 

إجراءات.
يا دولة الرئيس جيب أن نرّكز 
انتخاب  على  وعملنا  جهدنا 
وقت  بأسرع  للجمهورية  رئيس 

ممكن. وليس إدارة الفراغ
أن  دولتك  من  نطلب  لدلك 
مفتوحة  جلسة  إىل  تدعونا 
إال  تغلق  ال  رئيس  النتخاب 
على  شعبنا  ليحصل  بانتخابه. 
قادرة  إصالحية سيادية  حكومة 
على وضع خطة للتعايف يف ظل 

اجلحيم الذي نعيشه
البلد. ألن  هذه فرصتنا إلنقاذ 
الشعب ما عاد حيمل«                            

الصمد
الصمد:  جهاد  النائب  وقال 
االشكاالت،  يف  للوقوع  »منعا 
بالسماح  توصية  اصدار  أقرتح 
باصدار  للوزراء  او  للحكومة 
الي  منعا  العادية  املراسيم 

شلل«.
من   69 املادة  »نصت  أضاف: 
احلكومة  اعتبار  على  الدستور 
مستقيلة عند بدء والية اجمللس 
النيابي، وباالمس اصدر فخامة 
واليته  انتهاء  وقبل  الرئيس 
احلكومة  باعتبار  مرسوما  بيوم 
دستوري  حق  وهذا  مستقيلة، 
و   53 املادتني  لنص  له سندا 

64 من الدستور«.
من حنرتم  بعض  »اعترب  وتابع: 
اخلطوة  وهذه  املرسوم  هذا  ان 
ال  ما  لزوم  اسباب  من  هي 
مفاعيل  ال  ان  باعتبار  يلزم، 
ملرسوم  قانونية  او  دستورية 
النها  مستقيلة  احلكومة  اعتبار 
هي اصال مستقيلة حبكم النص 

الدستوري«.
القول  هذا  يف  وتابع:«ان 
عنده  التوقف  من  بد  ال  تسرعا 
والية  بدء  كان  فاذا  وامامه. 
واقعا  تنشىء  النيابي  اجمللس 
اعتبار  وهو  موضوعيا  دستوريا 
النص،  احلكومة مستقيلة حبكم 
فان املرسوم الصادر عن فخامة 
للدستور  سندا  يعلن  الرئيس 
اعتبار احلكومة مستقيلة. الفرق 
اذا بني حاليت االنشاء واالعالن 
هو انه يف احلالة االوىل تستطيع 
االعمال  تصريف  احلكومة 
ورئيسهم  الوزراء  ويستطيع 
توقيع املراسيم العادية. اما يف 
احلالة الثانية اي بعد اعالن قبول 
االستقالة مبرسوم فان الوزير ال 
يستطيع التوقيع على اي معاملة 
قانونية باعتبار ان استقالته قد 

مت قبوهلا واعالنها«.

ومنعا  الصمد:«وعليه،  واردف 
اشكاالت  يف  الوقوع  من 
تزيد  قد  دستورية  وتفسريات 
»املبلبل«  الوضع  على  البلبلة 
اصال ،  واىل حني ان يتوصل 
انتخاب  اىل  النيابي  اجمللس 
فانين  للجمهورية،  جديد  رئيس 
الكريم  جملسكم  على  اقرتح 
اصدار التوصية التالية: »يسمح 
باصدار  للوزراء  او  للحكومة 
تصريفا  العادية  املراسيم 
لالعمال باملعنى الضيق، وذلك 
تاكيدا لنظرية استمرارية تسيري 
شلل  الي  ومنعا  العام  املرفق 
الدولة  مصلحة  ملبدأ  وتأكيدا 

العليا فوق كل اعتبار«. 
اسامة سعد

يف  سعد  اسامة  النائب  وقال 
اجملال  ميأل  مداخلته:«الفراغ 
السياسات... وحيكم  العام 
اجلهات  بني  الفارغة  السجاالت 
للبنانيني،  تسئ  السياسية 
الفتاكة... أزماتهم  تعاجل  وال 
مطلوب من اجمللس أن يناقش 
الذي  البالد  رئيس  رسالة 
منذ  الرئاسية  مسؤولياته  غادر 
وتنعدم  الفراغ،  ليحل  أيام 
ويف  الزمان  يف  املسؤوليات 
يتوجه  ملن  املكان...إذًا 
أو  وإجرائه  موقفه  اجمللس يف 
رئيس  السيد  للفراغ؟  قراره؟ 
رئيس  رسالة  على  رد  احلكومة 
فارغة  اجلمهورية...حكومة 
صغرية  تعاجل  ال  املسؤوليات 
الناس.  هموم  من  كبرية  وال 
على  برسالة  رئيسها  يرد 
يا  اجلمهورية...  رئيس  رسالة 

للعجب!!!
 وكأن الفراغ يالعب الفراغ.... 
احلكومة  فلتصرف  ذلك  ومع 
بقي  إن  هذا  األعمال.  املقيدة 

من أعمال يف البلد...!!!
الفراغ تربع مطمئنا فوق كرسي 
املسؤولية  وفراغ  اجلمهورية، 
شيء  وال  احلكومة.  استوطن 
إىل  الفراغ  يتسلل  أن  مينع 
ومل  عجزه،  طال  إن  اجمللس 
للجمهورية  رئيسا  ينتخب 
.املآسي واألزمات واألوجاع متأل 
يوميات اللبنانيني وكأنها القدر 
على  بهم  نزل  الذي  احملتوم 
غائبة،  حكامهم...املعاجلات  يد 
واجلهات  حتتمل،  ال  واألمثان 
العامة،  احلياة  تسمم  املسؤولة 
وتدمر هياكل الدولة....هي نذر 
الفوضى الدستورية والسياسية 
خلفها خماطر  تتجمع  واجملتمعية 
األمنية.  واالنهيارات  التفلتات 
ذات  املنظمة  الفوضى  هي 
من  املتعددة...  األجندات 
سيمأل كل الفراغات بالرغبة أم 

بالضرورة يف هياكل الدولة؟.
وهي  الفوضى  نستدعي  هل 
تطرق األبواب؟ هل حنن بصدد 
رئاسة  بشأن  اخلارج  استدعاء 
بكل  حالنا  هو  كما  اجلمهورية 

الشؤون؟
وليس  اليوم  الرئيس  إنتخاب 
النواب  مسؤولية  هذه  غدا.. 
فلتتواضع الكتل النيابية وتتحمل 
رئيسا... وتنتخب  مسؤولياتها 
رئيس  انتخاب  عن  يعجز  من 
فإنه  احلادة  االنقسامات  بسبب 

جملس النواب اوصى مبضي حكومة تصريف األعمال قدما مبهامها وبري دعا اىل جلسة انتخاب رئيس اخلميس املقبل:

 إن شاء اهلل النيات »منيحة« وال أقبل أن تكون هناك أي دعوة ملوضوع ذات ارتداد طائفي
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يزبك:النتخاب رئيس للجمهورية حيمل 
يف رؤيته لبنان الذي ال ينتمي إال للبنان

تكنولوجيا  جلنة  رئيس  رعى 
فرجنيه  النائب طوني  املعلومات 
ملسابقة   اخلتامي  االحتفال 
»NASA Space Apps« املخصصة 
جملموعة من املربجمني املصممني 
لبنان  من  والعلماء  والتقنيني 
يف  العامل،  دول  خمتلف  ومن 
الكسليك  القدس-  الروح  جامعة 
االب  اجلامعة  رئيس  حضور  يف 
نائب  ممثل  اهلاشم،  طالل 
اللويزة  سيدة  جامعة  رئيس 
القائد  فرحات،  انطوان  الدكتور 
يف  الفضاء  لتطبيقات  احمللي 
أنطوان  االمريكية  الفضاء  وكالة 
املركز  رئيسة  ممثلة  طنوس، 
هيام  واالمناء  للبحوث  الرتبوي 
نقابة  ومؤسس  ورئيس  اسحق 
ربيع  لبنان  يف   »Edtech«

بعلبكي.
»ضرورة  مؤكدا  فرجنيه  وحتدث 
االجنرار  وعدم  باألمل  التمسك 
الكثرية  االحباط  حماوالت  وراء 
اليت يعاني منها اجملتمع اللبناني، 
اللقاء  هذا  يف  اليوم  ووجودنا 
املواطن  اصرار  على  دليل  خري 
متابعة  يف  ورغبته  اللبناني 

يومياته بتميز وابداع وتألق«.
ميتلك  ال  »من  انه  واعترب 
فنون  يتقن  ال  ومن  التكنولوجيا 
نفسه  يضع  الرقمنة،  عامل 
بطريقة أو أخرى خارج هذا الزمن 
الرغم  وعلى  لذلك  وخصائصه، 
من العواصف الكثرية اليت ترهق 
البالد، نتابع يف جلنة تكنولوجيا 
املعلومات النيابية بشكل مستمر 
سبق  اليت  القوانني  ومتواصل 
كما  النيابي،  اجمللس  وأقرها 
من  جمموعة  اعداد  على  نعمل 
اىل  لرفعها  القوانني  مشاريع 
النيابي  للمجلس  العامة  اهليئة 

يف اسرع وقت ممكن«.
ورأى ان » الوصول اىل حتقيق 
الرقمنة يف القطاع العام او اىل 
الرائدة يف  املشاريع  من  غريها 
لبنان ليس مستحيال، امنا يتطلب 
رغبة حقيقية وارادة فعلية للعمل 
االستقرار  توفر  اىل  باالضافة 
واألمين«،  واالقتصاد  السياسي 
ان  احلظ  حسن  »من  انه  واعترب 
لبنان ال يزال يتمتع بهامش كبري 
اال  األمين،  االستقرار  من  ومهم 
ان ما ينقصه فعال هو االستقرار 
االقتصادي  الصعيدين  على 
والسياسي. لذلك لطاملا اصرينا 
على ضرورة االنفتاح والتواصل 
بني  باجيابية  التعاون  يد  ومد 
خمتلف مكونات اجملتمع اللبناني، 
وهذه  النفس  هذا  دون  فمن 
ستستمر  بالتعاطي  الطريقة 
والنكايات  املناكفات  دوامة 
وأطاحت  سبق  اليت  والعناد 

مبختلف املشاريع املمكنة«.
البداية  »نقطة  ان  اىل  واشار 
لعودة مفاهيم التواصل واالنفتاح 
ان  جيب  اللبناني  اجملتمع  اىل 
جديد  رئيس  انتخاب  من  تكون 
الشباب  من  قريب  للجمهورية 
وصعوباتهم  لطوحاتهم  ومدرك 
ومن  وامكانياتهم،  ومشاكلهم 
العمل ايضا على تشكيل حكومة 
واالجناز  التخطيط  على  قادرة 
مكونات  وخمتلف  الشباب  خلدمة 
اجملتمع.  والرئيس الذي نريده، 
ال بد له من ان يتعامل مع الشباب 
من  بعيدا  متساوين  كمواطنني 
او  مذهيب  او  ديين  انتماء  اي 
يؤكد  ان  من  له  بد  وال  حزبي، 

جيلهم  أبناء  مع  احلوار  ان  هلم 
وواجب  حق  عنهم  املختلفني 
الرئيس   « ان  مؤكدا  هلم«،   
ان  من  له  بد  ال  للبالد،  املقبل 
يتمسك بقيم احلوار، فيعمل على 
الواحد  الوطن  أبناء  بني  تعزيزه 
ما يضمن مستقبال أفضال لالجيال 
املقبلة، اليت من حقها ان نؤمن 

هلا الظروف املالئمة لتتمكن من 
واملعرفة  الفن  عامل  يف  االبداع 

والثقافة وغريها«.
مهما  »األزمة  ان  معتربا  وختم 
تزول  ان  من  هلا  البد  اشتدت 
منا  تصنع  اليت  لتبقى خمططاتنا 
وانفتاحا  ونضجا  قوة  أكثر  جيال 

وتفهما«.

طوني فرجنيه من جامعة الروح القدس:

األزمة ستزول لتبقى خمططاتنا اليت تصنع منا جيال أكثر قوة
على  قادرا  يكون  لن  بالتأكيد 
حتديد صالحيات حكومة تصريف 

األعمال«.

عبد اهلل 
اهلل:  عبد  بالل  النائب  وقال 
»يبدو ان البعض حيلم بانتهاز 
اتفاق  على  للقصف  الفرص 
وضع  يف  وكأننا  الطائف، 
ملن  بالصالحيات،  للبحث 
ونتمنى  وعمن حنجبها،  نعطيها 
ان تكون االنتخابات الرئاسية. 
للحديث عن  الوقت االن  ليس 
حكومة  هناك   ، الطائف  اتفاق 
حكومة  ورئيس  اعمال  تصريف 
. واذا كان املطلوب ان نسعى 
نقارب  ان  أمتنى  للتغيري، 
ما  وليس يف  مبجمله  الدستور 

خيص احلكومة«.
وباء  مسألة  اهلل   عبد  وتناول 
الكولريا وتوصيات جلنة الصحة 

بهذا اخلصوص«

عدوان
عدوان:  جورج  النائب  وقال 
»هذه احلكومة، ويف ضوء كيف 
هل  صالحياتها،  ستمارس 
ستأخذ من صالحيات الرئيس، 
ان  اجمللس  على   . ال  ام  نعم 
يتخذ موقفا او قرارا.  وأقرتح 
ان يكون هناك موقف للمجلس 

بعيدا من التجاذبات«.
وتناول مسألة سحب التكليف، 
اختذ  اجمللس  »ان  اىل  مشريا 
موقفا بأن ال مهلة للتكليف وال 

جيوز سحبه«. 
قبول  مرسوم  تناول  كما 
مطالعة  وقدم  االستقالة 
»ال  انه  اىل  الفتا  دستورية، 
نغري  ان  للفراغ  منعا  جيوز 
تستمر  ان  احلكومة، جيب  هذه 

بتصريف االعمال«. 
انعقاد  عن  عدوان  وحتدث 
جملس الوزراء ودعوته، وقال: 
انه  صرح  ميقاتي  »الرئيس 
اىل  الدعوة  بصدد  ليس 
جملس الوزراء«، ولفت اىل ان 
اجلمهورية  رئيس  »صالحيات 

هي خاصة واجرائية«.

باسيل
باسيل،  جربان  النائب  وحتدث 
ان  وطلب  الرسالة  عن  مدافعا 
يتحدث رئيس احلكومة، متوجها 
اىل الرئيس بري بالقول: »كان 
جيب ان تدعو اىل اجللسة قبل 
مغادرة الرئيس«.فرد الرئيس 
بري: »وصلتين يوم االحد يف 

30 تشرين االول«. 
موضوع  باسيل  وتناول 
احلكومة  رئاسة  صالحيات 
ورئاسة اجلمهورية، مشريا اىل 
رئيس«،  انتخاب  يف  »العجز 
طريقة  جتد  ان  »امتنى  وقال: 
سننتخب  وكيف  سنؤمن  كيف 
يف  جنرب  ان  علينا  رئيسا. 
خمرج   اىل  الوصول  اجمللس 
اىل  ولنصل  اتفاق.   ووضع 
على  نتوافق  ان  علينا  توافق 
انتخاب رئيس، وان يتخذ اجراء 

يف موضوع تشكيل احلكومة«.
تشكيل  »موضوع  ان  واعترب 
احلكومة سقط وميقاتي مل جيد 

مصلحة يف تشكيلها«.

سجال سرتيدا جعجع وباسيل
باسيل  بني  سجال  ودار 
الرئيس  عن  جعجع  وسرتيدا 
املسيحي وانتخابه من الشعب، 

هو  جعجع  جعجع: مسري  وقالت 
االقوى مسيحيا«.

ميثاقية  »ان  باسيل  ورأى 
التأليف ال تنطبق على ميثاقية 
»وجود  اىل  الفتا  التكليف«، 

فراغ فوق الفراغ«.

ابو فاعور
وقال النائب وائل ابو فاعور:  
»الرسالة تدعو لسحب التكليف 
واسارع  احلكومة،  رئاسة  من 
ليست  الشراكة  ان  للقول 
احد،  من  منة  وليس  خيارا 
التزام الكتلة باحلل هو بانتخاب 
من  يعفينا  للجمهورية  رئيس 
ميكن  ما  واىل  املخاض  كل 
النقاش  هذا  اليه  يقود  ان 
انتخاب  الطائفية. وحده  ومنها 
رئيس للجمهورية هو احلل، كل 
ومسعنا  للنقاش  قابلة  االراء 
ننتخب  ان  ضد  حنن  اراء، 
الشعب.  من  مجهورية  رئيس 
هذا  هل  هرطقات،  كلها  هذه 
بالطبع  االن،  وقته  النقاش 
سحب  هو  الرسالة  هدف  ال  
التكليف وال احد يستطيع سحب 
مت  ان  وبعد  وامتنى  التكليف، 
احلوار  طاولة  فكرة  اجهاض 
اجياد طريقة اخرى من اجل فتح 
اجلمهورية،  لرئاسة  النقاش 
الن املخرج هو بانتخاب رئيس 

اجلمهورية«.

ميقاتي - باسيل- بري
وقال الرئيس ميقاتي: »مسحت 
لدولتك  ارسلت  ان  لنفسي 
شخصيا رسالة تتعلق بالقانون 
والدستور.وقرأ الرئيس ميقاتي 

الرسالة.
وقال باسيل: »يف 30 تشرين 
ميقاتي  الرئيس  دولة  االول، 
مصلحة يف  ال  ان  وجدت  قال 
شيء  وال  احلكومة  تشكيل 

سيتغري«.
رئاسة  من  »أطلب  ميقاتي: 
يف  مادة  تضع  ان  اجلامعة 
عنوانها  السياسية  العلوم 
شفري  على  املفاوضة  »كيف 

اهلاوية«.
مواقف  »هناك  بري:  وقال 
هناك  وكان  اجمللس  اختذها 
االوىل  االولوية  ان  على  امجاع 
هي انتخاب رئيس اجلمهورية، 
وهذا الكالم منذ انتخاب رئيس 
اجمللس حتى االن. واملفروض 
وان  توافق  هناك  يكون  ان 
حيصل شيئ من التوافق.  اقول 
لن مير اسبوع واال سيكون هناك 
بدءا  الرئيس،  النتخاب  جلسة 
أال  وآمل  املقبل،  االسبوع  من 
تتحول اىل مسرحية. لذلك قلت 

انين اريد ان اعمل حوارا«.
واعلن الرئيس بري عن جلسة 
عند  اجلمهورية  رئيس  النتخاب 
الساعة احلادية عشرة من قبل 
 10 يف  املقبل  اخلميس  ظهر 
احلالي، آمال ان حيصل توافق. 
جللسة  بالنسبة  »أما   : وقال 
النص  من  »انطالقا   ، اليوم 
اىل  االستماع  وبعد  القديم، 
رسالة  اىل  واالستماع  الكلمات 
وبعد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
املادة  وفق  حوهلا  النقاش 
املوقف  اجمللس  اختذ   ،145
النص  اىل  »استنادا  التالي: 
حول  يرد  مل  وملا  الدستوري، 
مسار هذا التكليف اختاذ موقف 
منه، ومبا ان الرئيس عون قام 
باستشارات اتت نتيجتها تكليف 
ميقاتي، وباعتبار ان اي موقف 
ولسنا  التكليف  هذا  يطال  ال 
بصدد التعديل.ويتطلب تعديال 
االن،  بصدده  لسنا  دستوريا 
حسب ما ورد يف الرسالة وفق 
الصفحة الرابعة، ولكي ال تعطى 
وحلرص  اخرى،  على  سلطة 
الدخول يف  عدم  على  اجمللس 
االستقرار  على  وحرصا  ازمات 
لعمل  االولوية  اعطاء  تستوجب 
اجمللس  يؤكد  املؤسسات، 
لرئيس  قدما  املضي  ضرورة 
احلكومة للقيام مبهامه كحكومة 

تصريف اعمال«. 
وصدق احملضر ورفعت اجللسة 
اال  الواحدة  الساعة  وكانت 

ربعا.

حبث وزير االشغال يف حكومة 
محية  علي  األعمال  تصريف 
الكسندر  الروسي  السفري  مع 
اجتماع  خالل  روداكوف، 
بينهما يف الوزارة أمس األول 
اهلبة  ملفات  يف  اخلميس، 
احلدود  وترسيم  الروسية 
وسوريا  قربص  مع  البحرية 
والدولية،  احمللية  والتطورات 
لشركة  العام  املدير  حبضور 
الطريان »ايرفلوت« يف لبنان 

سريغي بروسفينوف.
أّكد اجلانبان أّن »انتظام العمل 
السياسي يف لبنان هو املدخل 
أّما  اللبنانية«،  الدولة  لتعايف 
احلدود  يتعلق برتسيم  ما  يف 
لبنان  من  كل  بني  البحرية 
محية  أشار  وسوريا،  وقربص 
اىل ان »األمور تعاجل على نار 
هادئة على قاعدة حفظ احلقوق 

روداكوف التقى محية: تسلمت من حكومة 
لبنان مواصفات الفيول ومت إرساهلا إىل 

موسكو لنقل اهلبة الروسية

محية: الرتسيم مع قربص وسوريا يعاجل على نار 
هادئة على قاعدة حفظ حقوق الدول الثالث

لكل من الدول الثالث«.
روداكوف  شكر  جهته  من 
بتزويد  »مسارعته  على  محية 
القياسات  الروسية  السفارة 
لرسو  بالسفن  اخلاصة 
املرافئ  يف  املناسبة  البواخر 
انه  اىل  الفتا  اللبنانية«، 
اللبنانية  احلكومة  من  »تسلم 
مواصفات الفيول ومت ارساهلا 
لنقل  استعدادا  موسكو  اىل 

اهلبة الروسية«.
حلمية  فشكر  بروسفينوف  أّما 
»موافقته لتسيري رحالت جوية 
وبريوت  موسكو  بني  مباشرة 
فيما  ايرفلوت«،  شركة  عرب 
أّن  على  االشغال  وزير  شدد 
لتسيري  بالنسبة  االجراءات 
الرحالت اجلوية تستكمل تباعا 
يف  املعنية«،  اإلدارات  لدى 

مطار بريوت الدولي.

املسلمني  العلماء  جتمع  أقام   
احتفاال تأبينيًا لعضو اهليئة العامة 
يف التجمع الشيخ إمساعيل أمحد 
شخصيات  حضور  يف  اخلطيب، 
ودبلوماسية  وسياسية  دينية 
الفصائل  عن  وممثلني 

الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.
وبعد كلمة رئيس جملس األمناء 
حنينه  غازي  الشيخ  التجمع  يف 
الوكيل  حتدث  باملناسبة،  كلمة 
الشرعي العام لإلمام السيد علي 
يزبك،   حممد  الشيخ  اخلامنئي  
العلماء  قال  اهلل  »رسول  فقال: 
وليست  سادة،  واملتقون  قادة 
علماء  يكون  فقد  مجع،  مبانعة 
العلماء  بني  فيجمعون  ومتقون 
باحلق  قومه  يسود  والسادة 
اهلل  إىل  يقرب  الذي  بالعمل. 
أمناء  والعلماء  وتعاىل،  سبحانه 
السلطان،  ما مل خيالطوا  الرسل 
ليسوا لوعاظ للسالطني، والتجمع 
أشهد ويشهد املنصف أنه مل يكن 
وإمنا  السالطني،  وعاظ  من  يوما 
أولئك  مواجهة  يف  عقريته  رفع 
مناصرة  الظاملني  السالطني 

للحق وللمستضعفني.«
أضاف: »املقاومة فرضت وألول 
وتاريخ  العرب  تاريخ  يف  مرة 
على  الرعب  معادلة  املسلمني 
مرة  ألول  اإلسرائيلي  العدو 
أن هناك  قرأت  ما  التاريخ،  يف 
دولة عربية استطاعت أن تفرض 
العدو  إجبار  إىل  الرعب  معادلة 
واملوقف  بالقرار  الرتسيم  على 
يف  مستندين  للرؤساء  املوحد 
رادعة  قوة  املقاومة  إىل  ذلك 
منعت  الرتسيم،  قبل  لالستخراج 
العدو من االستخراج من كاريش 
قبل الرتسيم، وقبل متكني لبنان 

من التنقيب واالستخراج«.
وهذا  لبنان  نريد  »حنن  وتابع: 
االنتصار للبنانيني مجيعًا. فعليهم 
أن يستفيدوا من هذا االنتصار، 
أحقادهم  عن  يقلعوا  أن  وعليهم 
اجلاد  والعمل  تفرقهم،  وعن 
للجمهورية حيمل  رئيس  النتخاب 
يف رؤيته لبنان، اللبنان الذي ال 
ينتمي إال للبنان، ال يكون خاضعًا 
من  أوامر  أو  هنا  من  ملعلومات 
هناك ال لسفارات وال لغريها. إنه 
حيمل اهلوية الوطنية ويتحرك من 
أجل السيادة الوطنية واالستقالل 
هناك  وليس  للبنان،  احلقيقي 

اللبنانيون  يلتقي  أن  عجز  من 
ليتفاهموا على هذه الشخصية«.

الشعب  »انتفاضة  يزبك  وحيا 
مقاومته،  وفصائل  الفلسطيين 
مقاوم  وكل  األسود  وعرين 
وكهل  وشاب  ورجال  امرأة  من 
من  الثالث  اجليل  وباخلصوص 
الذي  البطل  واأليقونة  الشباب، 
بارز العدو مبسدسه رغم إصابته 
سبق  من  وإخوانه  التميمي  عدي 

ومن حلق ومن ينتظر«.
تزلزل  فلسطني  »هذه  وقال: 
رغم  احملتل  أقدام  حتت  األرض 
يف  وهو  وتوحشه  وحشيته 
ال  ومزايدات  دائم  اضطراب 
إن  هزمية  إىل  هزمية  من  تنفعه، 
شاء اهلل إىل هزمية كربى للتحرير 
يف  عربية  قمة  وهناك  الكامل. 
إىل  نستمع  أن  ونريد  اجلزائر 
علينا  ويطل  القمة،  هذه  بيان 
القضية  ولكن  اليوم،  العرب 
وإمنا  موجودة،  غري  الفلسطينية 
الفلسطينية  القضية  إعالم  يف 
هي األساس، وقمة عربية بدون 
يف  واجملاهدين  فلسطني  دعم 
فلسطني ال قيمة هلا ال من قريب 

وال من بعيد«.
تشهد  اليوم  »إيران  ان  واكد 
األمريكي  الصهيوني  املخطط 
راية  محلت  ألنها  الغربي 
اإلسالم وواجهت أمريكا يف كل 
املقاومة  تدعم  وألنها  احملطات، 
وكل  والفلسطينية  اإلسالمية 
أجل  من  واجملاهدين  املقاومني 
باإلعالم  ال  حقوقهم  حتصيل 
من  وإمنا  شعار،  أي  ألجل  وال 
ما يعرفه  العقيدة، وهذا  منطلق 
القاصي والداني ويعرفه العدو، 
فلذلك إيران تدفع اليوم بإشعال 
االضطرابات فيها تدفع مثن هذه 
واملبدئية،  الرسالية  املواقف 
اليوم طهران وغدا فلسطني هذا 
الشعار هو مستمر ولن تهنأ إيران 
املقاومة  حمور  وال  املقاومة  وال 
إال بتحرير فلسطني. هم يعرفون 
ذلك وسنستمر بإذن اهلل سبحانه 
وتعاىل وما هي إال فرقعات من 
اإلعالم  حيصل  وما  وهناك  هنا 
الصورة  يشوه  الذي  هو  املزور 
ألنه  أقوى  هو  النظام  ولكن 
يستند إىل شعب مؤمن قوي لن 
يتنازل عن إسالمه ولن يستسلم 

ألمريكا وخمططاتها«.
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مــقابلة

وقائع احلوار
وهنا وقائع احلوار كامال:

سئل: ما مصري تأليف احلكومة؟ 
وهل سلمتم باستعصاء التأليف؟ 
وماذا تقصدون بتوقيع مرسوم 

قبول استقالة احلكومة؟

احلكومة  تأليف  »إن  أجاب:   
اللبناني  الدستور  وفق  حيتاج 
احلكومة  رئيس  تفاهم  إىل 
اجلمهورية  ورئيس  املكلف 
على  يوقع  أن  عليه  الذي 
النور.  احلكومة  لتبصر  املرسوم 
كرئيس  موقعي  من  ال ميكنين، 
باعتماد  أسلم  أن  للجمهورية، 
مع  التعاطي  معايري خمتلفة يف 
وقد  احلكومة،  تشكيل  مسألة 
املكلف  احلكومة  رئيس  أبلغت 
ولكن  بذلك،  ميقاتي  جنيب 
يبدو أن ال إرادة لديه لتشكيل 
احلكومة، وإال لكان اعتمد معيارا 
الكتل  مع  تعاطيه  يف  واحدا 
النيابية ومطالبها بدال من فرض 
الوصاية على تكتل نيابي واحد 
فقط، ولكننا انتهينا من مسألة 
فرتة.  منذ  احلكومة  تشكيل 
استقالة  قبول  مرسوم  وتوقيع 
مع  يتعارض  ال  أمر  احلكومة، 
اتباع  مت  وقد  الدستور،  مواد 
عرف بوجوب قبول االستقالة عند 
إلصدار  جديدة  حكومة  تشكيل 
مراسيمها، اال ان األعراف ميكن 
ان خترق، فيما ال ميكن املساس 
تشديدي  وما  الدستور.  مبواد 
لإلضاءة  إال  النقطة،  هذه  على 
على حقيقة مرة مفادها أنه يف 
التوافق على شخصية  ظل عدم 
ال  الرئاسة،  موقع  لتخلفين يف 
ميكن حلكومة تصريف أعمال ان 
تقوم باملهام املطلوبة منها يف 
وسيكون  الرئاسي،  الفراغ  ظل 
هذه  يف  جدا  سيئا  املشهد 

احلال«.

سئل: لفت حتذيركم يف خطاب 
اجليش  عيد  الضباط يف  ختريج 
من ان يكون مصري االستحقاق 
الرئاسي كمصري تأليف حكومة، 
فهل ختشون من فراغ رئاسي؟

انتخاب  أن  سرا  »ليس  أجاب: 
حيتاج  للجمهورية  رئيس 
السياسية  القوى  توافق  اىل 

الرئيس عون: توقيع مرسوم استقالة احلكومة ال يتعارض مع الدستور وتوافق 
القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد املنال حاليا

اللبنانية، وهذا أمر بعيد املنال 
على  االلتقاء  يتم  فلم  حاليا، 
البناء  ميكن  مشرتكة  قواسم 
اليت  الشخصية  الختيار  عليها 
يرى اجلميع أنها متلك املقومات 
القادرة على مجع خمتلف األطراف 
عدم  اىل  مرده  وهذا  حوهلا. 
التوافق  تسهل  أولويات  وضع 
»لبنان  تكتل  حاول  املطلوب. 
يف  خبطوة  القيام  القوي« 
القوى  على  وجال  االجتاه،  هذا 
ملناقشة  واحلزبية  السياسية 
وضعها  اليت  األولويات  ورقة 
الختيار رئيس للجمهورية، ولكن 
النتيجة  اىل  احملاوالت  تؤد  مل 
املطلوبة. إزاء هذا الوضع، بات 
فراغ  من  اخلوف  املنطقي  من 
أصبحنا  أننا  خصوصا  رئاسي، 
من  األخري  الساعة  ربع  يف 
بشكل  الرئاسية  والييت  انتهاء 

رمسي«.

اليت  اخلطوات  ما  سئل: 
مغادرتكم  قبل  اليها  ستلجأون 

قصر بعبدا؟

وقلت،  سبق  »كما  أجاب: 
اخليارات  بكل  لنفسي  احتفظ 
املتاحة لتفادي املشهد السيئ 
من  اآلتي  يف  ينتظرنا  الذي 
اخليارات  هذه  وسقف  األيام، 
احلال  طبيعة  يف  الدستور  هو 
احلفاظ  على  أقسمت  الذي 
أن  عادتي  من  وليس  عليه، 
شابا  كنت  مذ  بقسمي،  أخلف 
اليت  العسكرية  املؤسسة  يف 
حياتي،  معظم  فيها  قضيت 
رئيسا  انتخابي  بعد  ما  وحتى 
للجمهورية، هذه طبيعيت وهذه 
قناعاتي، ولن أحيد عنها. صدر 
والشائعات  الكالم  من  كثري 
يف  بقائي  حول  واالكاذيب 
انتهاء  بعد  حتى  بعبدا  قصر 
رغم  املغادرة،  الوالية ورفضي 
تأكيدي اكثر من مرة أنين احرتم 
دقيقة  أبقى  ولن  والييت  مدة 
منصيب،  يف  إضافية  واحدة 
األكاذيب  هذه  كل  أن  وتبني 
ضدي  التجييش  هدفها  كان 
األيام  واستهدايف سياسيا يف 
الرئاسية.  والييت  من  األخرية 
يبقى اجملال مفتوحا حتى اللحظة 
األخرية، كي تستقيم األوضاع، 

جديد  رئيس  انتخاب  عرب  إما 
كاملة  حكومة  تشكيل  عرب  وإما 
على  والقادرة فعال  الصالحيات 
مترير الفرتة قبل وصول رئيس 

جديد اىل قصر بعبدا«.

سئل: أتيتم اىل الرئاسة حاملني 
برناجما لإلصالح والتغيري، فمن 
العهد  قدرة  عدم  املسؤول عن 
وهل  اإلصالحات؟  حتقيق  على 
اىل  اجلنائي  التدقيق  سيصل 

خواتيمه؟

أجاب:  »كنت اعتقد ان التوافق 
للجمهورية  رئيسا  انتخابي  على 
سيضعنا مجيعا على قارب واحد 
اإلصالح  عمليات  يف  لالنطالق 
والتغيري اليت حيتاجها البلد بعد 
املالية  السياسات  من  سنوات 
وانتشار  اخلاطئة  واالقتصادية 
الفساد واهلدر يف املؤسسات، 
لكنين تفاجأت بأن ما كان يقال 
يف العلن غري ما يتم العمل به 
شيئا  نفسي  فوجدت  فعليا، 
اجل  من  وحدي  أناضل  فشئيا 
مكافحة الفساد وإجراء التغيريات 
الضرورية لتفادي الوصول اىل 
ما  متاما  وهذا  اليه.  وصلنا  ما 
إن  إنه،  قلت  حني  عنه  حتدثت 
الالزمة،  اإلصالحات  جنر  مل 
فتم  جهنم،  اىل  ذاهبون  فإننا 
استغالل الكلمة ملنافع سياسية 
رخيصة. ولكن لألسف، حصل ما 
كنت قد حذرت منه، ومل يقف 
احد اىل جانيب للدفاع عما كان 
لبنان  اجل  من  به  القيام  جيب 
واللبنانيني، وبتنا اليوم ملزمني 
بكثري  أصعب  مسار  يف  السري 
اردنا  ما  اذا  متاحا،  كان  مما 
املستفحلة.  األزمة  من  اخلروج 
األمر  هذا  عن  املسؤول  أما 
وجه  يف  وقف  من  كل  فهو 
اإلصالح، وعارض ومنع وحارب 
مشاريع التدقيق املالي اجلنائي 
والتحقيقات يف الفساد واهلدر، 
والتحقيقات لكشف املذنبني يف 
تهريب األموال وعقد الصفقات 
العامة  األموال  وهدر  املشبوهة 
واالعتماد على االقتصاد الريعي 
ووضع  املنتج  االقتصاد  بدل 
على  الكارثية  املالية  اخلطط 
أصررت  لذلك،  البعيد.  املدى 
التدقيق  اىل  الوصول  على 
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رغم كل شيء،  اجلنائي  املالي 
وبقيت على هذا اإلصرار متخطيا 
ظهرت،  اليت  الكثرية  العقبات 
مت  ان  اىل  األخرى،  تلو  واحدة 
اقراره واطمأننت اىل انه سلك 
طريقه القانوني وبات حقيقة ال 

ميكن ازالتها«.

بوصول  متفائل  »أنا  وقال: 
خواتيمه،  اىل  التدقيق  هذا 
تأخريه،  اىل  البعض  عمد  ولو 
حتى  به  السري  سنتابع  لكننا 
النهاية ألنه اصبح مطلبا دوليا 
للنهوض  أساسيا  أيضا وشرطا 

بلبنان«.

صدد  يف  انتم  هل  سئل: 
واجهتم  مبا  اللبنانيني  مصارحة 
وهل  العهد؟  سنوات  طيلة 
بدل  التصريح  ستعتمدون 

التلميح؟

اعتمدت  »لطاملا  أجاب: 
مع  كالمي  يف  الصراحة  على 
جذبهم  ما  فهذا  اللبنانيني، 
رجل  أنين  يعلمون  ألنهم  الي، 
صادق. صحيح ان بعد تسلمي 
أمتنع عن  الرئاسة، كنت  مهام 
املسؤولني  األشخاص  تسمية 
اليت  اخلاطئة  املمارسات  عن 
كانت حتصل، لكنين كنت أعتمد 
للمسؤوليات  احرتاما  التلميح 
رئيس  عاتق  على  امللقاة 
اجلمهورية، ولكن، مل أكذب يوما 
على اللبنانيني، وهذا ما زاد من 
لبنان  السياسيني يف  أخصامي 
التعاطي  هلم  يرق  مل  الذين 
بأقواله  يتمسك  شخص  مع 
تغيريها  اىل  يعمد  وال  ومبادئه 
الطبيعي  ومن  الظروف.  وفق 
الرئاسية،  والييت  انتهاء  بعد 
اليت  املسؤوليات  من  أحترر  أن 
ترتافق مع املنصب الرمسي، مع 
كرئيس  خربة  من  اكتسبته  ما 
ست  مدى  على  للجمهورية 

سنوات«.

اليت  اخلطوات  عن  ماذا  سئل: 
ستلي االتفاق على ملف ترسيم 

احلدود البحرية اجلنوبية؟

أجاب: »بداية، من املهم التوقف 

عند هذا اإلجناز الذي كان يعتربه 
الكثريون، مبن فيهم العديد من 
مستحيل  امر  انه  اللبنانيني، 
نظرا حلال العداء اليت جتمع لبنان 
وإسرائيل، ولكن، بفضل وحدة 
اللبنانيني وثباتهم يف موقفهم، 
فريدة  بسابقة  القيام  من  متكنا 
العربي-  الصراع  نوعها يف  من 
إسرائيل  ان  حيث  اإلسرائيلي، 
العرب  من  تأخذ  ان  اعتادت 
ولكنها وجدت نفسها اليوم يف 
متكن  لبنان  وان  اآلخر  املوقع 
من ان يأخذ منها ما تعتربه حقا 
هلا، ومن دون احلاجة اىل حرب. 
ويف احلقيقة، فإن الوضع كان 
فشل  عن  البديل  ألن  حساسا 
اندالع  احتمال  كان  املفاوضات 
اىل  اللجوء  وبالتالي،  حرب، 
مفاوضات حتت ضغط القذائف، 
نرغب  مما  بأقل  رمبا  والقبول 
صمدنا  هلل،  احلمد  ولكن  فيه، 
احلصول  واستطعنا  موقفنا  يف 
كامل،  بشكل  قانا  حقل  على 
ثرواته  كل  من  واالستفادة 
حتى تلك اليت متتد اىل ما بعد 
حدودنا، وهو امر بالغ األهمية، 
أرباح  أي  ان نتقاسم  من دون 

مع اإلسرائيليني«.

وقال: »أما األهم فيبقى انه مل 
التطبيع أو اىل اتفاق  نلجأ اىل 
سالم مع إسرائيل اليت ال تزال 
املفاوضات  كانت  بل  عدوا، 
هو  وسيط  عرب  مباشرة  غري 
األمريكيني وبرعاية دولية أمنتها 
األمم املتحدة. وال شك يف ان 
هذا الرتسيم ارخى أجواء هدوء 
املنطقة،  يف  اكرب  واستقرار 
وخصوصا على حدودنا اجلنوبية، 
ألن العمل على استخراج موارد 
وأي  للطرفني  متبادل  الطاقة 
سيلحق  العمل،  هلذا  تهديد 
ولبنان  بالطرفني،  اخلسائر 
املورد  هذا  اىل  فعال  حيتاج 
بفعل األزمة غري املسبوقة اليت 
استخراج  وسيشكل  يعيشها، 
األسرع  الطريقة  والغاز  النفط 

للنهوض بالبلد«.

دورا  الكويت  لعبت  سئل: 
تربيد  يف  وحموريا  أساسيا 
العالقة بني لبنان ودول جملس 

التعاون اخلليجي، وعلى رأسها 
من  السعودية  العربية  اململكة 
فهل  الكويتية،  املبادرة  خالل 
هذه املبادرة ما زالت مستمرة؟

تكون  أن  دائما  »اعتدنا  أجاب: 
وتوافق  تقارب  مصدر  الكويت 
جيمع  وما  العربية،  الدول  بني 
روابط  والكويت من  لبنان  بني 
تارخيية ال ميكن أن ميحى، ال بل 
إن لبنان يعول دائما على مثل 
هذا الدور الذي تؤديه الكويت، 
وجهات  تقريب  يف  مشكورة، 
عند  العربية  الدول  بني  النظر 
أجواء  يف  الغيوم  بعض  ظهور 
يستغرب  مل  لذلك،  العالقات. 
مببادرة  الكويت  قيام  لبنان 
حيصل  تفاهم  سوء  أي  لتبديد 
ولبنان  العرب،  األشقاء  بني 
يرحب دائما مبثل هذه اخلطوات، 
التقارب  انه من دعاة  خصوصا 
نادى  والوحدة، ولطاملا  العربي 
بذلك وقد حرصت شخصيا خالل 
زياراتي اىل الدول العربية، وعند 
متثيلي لبنان يف القمم العربية، 
على التشديد على أهمية الوحدة 
ملواجهة  العربيني  والتضامن 
املخاطر املشرتكة اليت حتيط بنا 
على الصعد كافة. ولبنان كان 
تفاعل  ساحة  وسيبقى،  دائما، 
الشقيقة  الدول  مع  وتالق 
على  حريص  وهو  والصديقة، 
اإلبقاء على بعده العربي وهويته 

العربية«.

يف  مشاركته  خالل  سئل: 
الذي  العربي  التشاوري  اللقاء 
وزير  زاركم  بريوت،  يف  عقد 
الشيخ  السابق  الكويت  خارجية 
رسالة  حامال  احملمد  ناصر  أمحد 
من صاحب السمو األمري الشيخ 
دعوة  تضمنت  األمحد  نواف 
ستلبون  فهل  الكويت،  لزيارة 

هذه الدعوة؟

لشكر  املناسبة  »أستغل  أجاب: 
الشيخ  األمري  السمو  صاحب 
نواف األمحد على دعوته، وكنت 
أرغب بالفعل يف لقائه بالكويت 
اليت أشعر فيها كأنين يف بلدي 

جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد أن »توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر ال يتعارض مع 
مواد الدستور، وال يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم باملهام املطلوبة منها يف ظل الفراغ الرئاسي«، معتربا 
أن »انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إىل توافق القوى السياسية اللبنانية«، وقال: »هذا أمر بعيد املنال 

حاليا«.
العهد على تحقيق اإلصالحات، إىل كل من وقف يف وجه اإلصالح،  الرئيس عون »مسؤولية عدم قدرة  وحمل 
ومشاريع التدقيق املالي الجنائي والتحقيقات يف الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف املذنبني يف تهريب األموال 
ووضع  املنتج  االقتصاد  بدل  الريعي  االقتصاد  على  واالعتماد  العامة  األموال  وهدر  املشبوهة  الصفقات  وعقد 
الخطط املالية الكارثية على املدى البعيد«، وقال: »لذلك، أصر على الوصول اىل التدقيق املالي الجنائي متخطيا 

العقبات الكثرية التي ظهرت، واحدة تلو األخرى، إىل أن تم إقراره واطمأنت اىل انه سلك طريقه القانوني«.
املوقع  اليوم يف  العرب وجدت نفسها  أن تأخذ من  اعتادت  التي  أن »إسرائيل  التأكيد  الجمهورية  وأعاد رئيس 
اآلخر، وأن لبنان تمكن من خالل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أن يأخذ منها ما تعتربه حقا لها، ومن دون 

الحاجة اىل حرب«، وقال: »إن استخراج النفط والغاز يشكل الطريقة األسرع للنهوض بالبلد«.
وشدد على أن »الكويت هي مصدر تقارب وتوافق بني الدول العربية، وعلى ان ما يجمعها مع لبنان من روابط 

تاريخية ال يمكن أن يمحى«، مؤكدا »حرص لبنان على اإلبقاء على بعده العربي وهويته العربية«.
وأكد أنه بعد الرئاسة، سيعود اىل ما كان عليه قبلها، وقال: »ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي، ولن 
أتوقف، هذا عهد آليته على نفسي وسأعمل به طاملا انا على قيد الحياة وسأكون من موقعي بعد الرئاسة، يف 
الصفوف األوىل لحث اللبنانيني على معارضة كل خطوة من شأنها إعاقة أو تأجيل أو إلغاء املشاريع اإلصالحية 

الضرورية«.
ودعا اللبنانيني جميعا إىل أن »يلتقوا على هدف واحد إلنقاذ بلدهم وتأمني مستقبل زاهر لهم ولعائالتهم«.

كالم الرئيس عون جاء خالل حوار أجراه معه الصحايف داود رمال، قبل مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا، 
ونشر اليوم يف صحيفة »األنباء« الكويتية.

الرئيس العماد ميشال عون خالل املقابلة مع الزميل داود رمال
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مـقاالت وتـحقيقات

احلكومة: استقالة  مرسوم   
بـري مـلعب  فـي  الكـرة 

املادة 64 لالستمرار مبا يقوم به من تصريف 
أعمال، ويف حال كان اهلدف إبقاء احلكومة 
يف إطار تصريف األعمال فهذا هو حاهلا يف 
األصل، وال ميكن بأي شكل تعوميها«. ذلك 
ال يلغي »أننا نعيش تناقض منطق الدستور، 
شرعيتهم  فقدوا  أنفسهم  الوزراء  أن  إذ 
املستندة إىل مرسوم تشكيل احلكومة وفق 
أحكام الدستور الذي جييز هلم االستمرار يف 
تصريف األعمال«. وهلذا السبب يرى اللحام 
جلهة  »كارثية  عون  فعله  ما  تداعيات  أن 

تعطيل عمل الدولة«.
االداري  القانون  استاذ  يرى  النقيض  على 
عصام  اللبنانية  اجلامعة  يف  والدستوري 
إمساعيل، عدم جواز استمرار حكومة ميقاتي 
برأيه   64 واملادة  األعمال.  تصريف  يف 
األعمال حلكومة مل يصدر  بتصريف  »تسمح 
تفسريه  يف  وينطلق  استقالتها«.  مرسوم 
أمر  وهو  لشرعيتهم،  الوزراء  فقدان  من 
قواعد  إىل  باالستناد  وذلك  عليه.  متفق 
مرسوم  يعد  فوفقها  اإلداري،  القانون 
تأليف احلكومة مبثابة رخصة منحت األشخاص 
صفة الوزراء، وإمكانية ممارسة صالحياتهم 
والكاملة  األعمال  تصريف  حال  الضيقة يف 
يتشّكل  املرسوم  بهذا  األصيلة.  احلالة  يف 
الكيان الدستوري املسمى حكومة. من دونه 

ال ميكنها االستمرار حلظة واحدة.
 يتحّصن أصحاب هذا الرأي أمثال إمساعيل 
رقم  )قرار  الدولة  شورى  جمللس  باجتهاد 
246 تاريخ 2017-2018(، واستقر فيه الرأي 
ممارسة  يف  وزير  أي  استمرارية  أن  على 
شؤون وزارته معّلقة على شرط أن ال حيجب 
يصدر  ال  أن  أو  عنه  الثقة  النواب  جملس 
مرسوم قبول االستقالة. وهو ما ُيسمى يف 
القانون اإلداري بالقرار املعاكس الذي يضع 
حدًا آلثار قرار إداري سابق، وبإصدار عون 
عنها  أزال  ميقاتي  حكومة  استقالة  ملرسوم 

الصفة الوزارية.
ال تأثري هلذه التجربة األوىل من نوعها على 
عمل املؤسسات العامة والبلديات واإلدارات 
االستعانة  »يصح  إمساعيل  وبرأي  العامة، 
بنظريات تسيري املرفق العام للسماح للوزراء 
يف  قرارات،  واختاذ  بالتوقيع  ومليقاتي 
أنظار  وحتت  صالحيتهم،  من  هي  األساس 
به االستعجال يف  النواب، املفرتض  جملس 

انتخاب رئيس للجمهورية«.

  فقد الوزراء مربر وجودهم الدستوري، ولم يعد 
لديهم صالحية إصدار التعاميم والقرارات

املفاعيل الدستورية وكذا السياسية النامجة 
عن توقيع عون، ال مفر منها، أمام استحالة 
الطعن يف مرسوم استقالة احلكومة. فبحسب 
الفقرة 5 من املادة 53 من الدستور، ينفرد 
رئيس اجلمهورية حبق قبول استقالة احلكومة. 
وهو يعد عماًل حكوميًا، ال حيق جمللس شورى 
الدولة التحقق من مشروعيته أو دستوريته.

مراسلة مجلس النواب بال جدوى
بالتوازي وجه عون رسالة خطية إىل جملس 
من  التكليف  سحب  فيها  يطلب  النواب، 
نيابية  استشارات  إىل  والدعوة  ميقاتي، 
يتفق  وحياهلا  جديد.  حكومة  رئيس  لتكليف 
سحب  يستطيع  ال  النواب  جملس  أن  الرأي 
التكليف، إمنا جيدر برئيس اجلمهورية الدعوة 
التكليف،  لسحب  نيابية  استشارات  إىل 
سبق  موقف  وهو  أخرى.  شخصية  وتسمية 
يوم  بري  نبيه  النواب  رئيس جملس  وأعلنه 
سعد  الرئيس  تكليف  لسحب  عون  راسله 
ينتفي  ميقاتي  تكليف  أن  كما  احلريري. 

دستوريًا مع انتهاء والية عون.

ندى أيوب
دخلت البالد يف وضٍع دستوري غري مسبوق، 
بتوقيع الرئيس ميشال عون مرسوم استقالة 
إصدار  مع  يرتافق  أن  دون  من  احلكومة، 
مرسوم تشكيل حكومة جديدة وتعيني رئيٍس 
هلا. ما هو متفٌق عليه أنه منذ يوم أمس، فقد 
الوزراء مربر »وجودهم الدستوري«، ومل تعد 
والقرارات.  التعاميم  إصدار  لديهم صالحية 
ليبقى النقاش مفتوحًا حول تفسري املادة 64 
من الدستور، حول ما إذا كانت جتيز للحكومة 
األعمال  تصريف  يف  االستمرار  املستقيلة 
أم ال. وعليه إما تكون لتوقيع عون مرسوم 
استقالتها مفاعيل أو ينحصر يف إطار القيمة 

اإلعالنية.
يف  حتمًا  سيّتخذ  املرسوم  من  املوقف   
الدستوري،  املنطق  يكن  مهما  السياسة 
املؤسسات  فعل  برد  حمكومًا  وسيكون 
السياسة، وعلى  عليها  املهيمن  الدستورية 
رأسها جملس النواب، الذي من املرجح أن 
يستمر اعرتافه حبكومة جنيب ميقاتي كحكومة 

صاحلة لالستمرار بتصريف األعمال.
قبول  إعالن  كان   1943 استقالل  قبل 
جديدة  حكومة  وتشكيل  احلكومة  استقالة 
واحد،  مبرسوم  يتم  هلا  رئيٍس  وتعيني 
على  االستقالل  بعد  املمارسة  لتستقر 
صدورها يف ثالثة مراسيم منفصلة. وجرى 
العرف أن ُيصدر رئيس اجلمهورية مراسيم 
مرسوم  وكذلك  مستقيلة  احلكومة  اعتبار 
التاريخ  نفس  يف  الوزراء،  رئيس  تكليف 
وبتسلسل رقمي سابق على مرسوم تشكيل 
احلكومة. تالفيًا للدخول يف حالٍة من الشلل 
املستقيلة  احلكومة  تستمر  حبيث  والفراغ، 
يف تصريف األعمال إىل حني صدور مرسوم 
حكومة  وتشكيل  املرتافق  استقالتها  قبول 
عون  الرئيس  أن  أمس  حدث  ما  جديدة. 
من  احلكومة  استقالة  قبول  مرسوم  أصدر 
أن تكون هناك حكومة جديدة أصيلة  دون 
متارس سلطتها التنفيذية وتدير شؤون البلد 
ومرافقه. دستوريًا مل خيالف عون أي نص، 
إذ خيلو الدستور اللبناني مما يوجب إصدار 
الرئيس  هو  عون  لكن  سويًة.  املراسيم 
األول الذي يقدم على خطوة كهذه، وُيدخل 
يف  خيتربه  مل  دستوري  وضٍع  يف  لبنان 
تارخيه، انقسمت حياله آراء اخلرباء. حول ما 
إذا كان ضبطًا للمسار الدستوري، وضغطًا 
لإلسراع يف  املعنية  السياسية  القوى  على 
من  وبني  للجمهورية،  جديٍد  رئيٍس  انتخاب 
يرى فيه تصرفًا غريبًا غري مفهوم املآرب. 
هؤالء يعود أصل اختالفهم إىل تفسرياتهم 
الدستور،  من   )64( للمادة  املتناقضة 
تاريخ   18 الدستوري  للقانون  وفقًا  معّدلة 
1990/9/21، وتنص على أنه »... ال متارس 
احلكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد 
استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال باملعنى 

الضيق لتصريف األعمال«.
ميّيز األستاذ اجلامعي املتخصص يف القانون 
الدستوري وسام اللحام، بني دستور ما قبل 
اتفاق »الطائف« وما بعده. فقبل التسعني 
يقطع  احلكومة  استقالة  قبول  مرسوم  كان 

عالقة الوزير بوزارته. 
األعمال  تصّرف  املستقيلة  احلكومة  فكانت 
وبعد  استقالتها،  مرسوم  صدور  حني  إىل 
صدوره تنتهي احلكومة كيانيًا. أتت تعديالت 
»الطائف« لتجعل »احلكومة املستقيلة قادرة 
على االستمرار يف تصريف األعمال ولو صدر 
مرسوم استقالتها«، بقوة نص املادة 64. 
ولذلك يصف إصدار عون ملرسوم االستقالة 
بـ«اخلطوة الغريبة اليت ال معنى هلا«، انطالقًا 
من أنه »إذا كان اهلدف إنهاء حكومة جنيب 
ميقاتي فيمكن لألخري كما فعل باالستناد إىل 
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ميشال  الرئيس  خيرج  مل 
اجلمهوري  القصر  من  عون 
هو  مذكراته.  لكتابة  للتفرغ 
ليس رئيسًا اختري بتسوية، 
فتقاعد وعاد إىل منزله حيث 
ال أنصار وال حمازبني. وال هو 
ُهزم يف حرب ليعاود جتربة 
األسر أو النفي. احلقيقة أن 
عاد  الرئيس  عون  ميشال 
دوره  له  سيكون  جنرااًل، 
خصومه،  سيقلق  الذي 
سياسي  متثيل  إىل  مستندًا 
مسيحي ووطين يكفيه لرفع 

جمال النتفاضة شعبية تطيح قواعد النظام اآلن. 
وهذا كان يتطلب مغادرة فورية وحازمة ملربع 
التقليدية.  االشتباك  قواعد  وفق  احلكم  إدارة 
كانت  انتخابه  يوم  قامت  اليت  التسويات  وكل 

قابلة للتجاوز.
تفرض  تزال  ال  لبنان  يف  التسوية  أن  صحيح 
بني  السلطة  يتوزعان  حمورين،  بني  شراكة 
أن  األكيد  لكن  واحلكومة.  للجمهورية  رئيسني 
تتطلب  كانت  احلكم  داخل  من  املواجهة  آلية 
معركة من نوع خمتلف. واملشكلة بدأت يف طريقة 
اختيار املرشحني إلدارة املؤسسات الكربى يف 
وعسكرية  وأمنية  مالية  مؤسسات  من  البالد، 
يتطلب  ال  احلقيقي  االنقالب  إن  إذ  وقضائية. 
فوزًا بأكثرية نيابية ال طعم هلا، بل يتطلب نسفًا 

آلليات اإلدارة اليومية للبالد.
وإذا كانت جتربة »حفظ احلقوق« قد انتهت إىل 
ما انتهت إليه، فإن األجدى، اليوم، البحث عن 
برنامج آخر للمواجهة، من خارج احلكم أو داخله، 
الوطين  التيار  بناء  إعادة  إىل  التطلع  أساسه 
أعمال  جدول  تفرض  جديدة،  قواعد  على  احلر 
من خارج فكرة النظام الطائفي القائم. وإذا مل 
يغادر التيار مربع البحث عن احلقوق الطائفية، 
واجلدي عن شروط  املباشر  البحث  إىل  وانتقل 
من  ذلك  يتطلب  ما  مع  املدنية،  الدولة  قيام 
عدم االجنرار إىل صراع مع اخلصوم املسيحيني 
الذي تتم تعبئته،  على مزاج وأصوات اجلمهور 
وفق منطق يقود إىل االنتحار كما تفعل القوات 

اللبنانية.
الذهاب حنو دولة مدنية ليس شعارًا يف اهلواء. 
وتكرار جتربة البحث عن حصة وازنة أو معينة يف 
يقّدم  عندما  بعينه.  اهلباء  هو  الطائفي  النظام 
اجلنرال عون طرحًا تغيرييًا بهذا احلجم، سيجد أنه 
على  جديدة  بنودًا  وسيفرض  جدد،  حلفاء  أمام 
العلمانية  لبنان،  يف  كثرية  قوى  أعمال  جدول 
السياسية  األقليات  متثل  اليت  تلك  أو  منها 
والطائفية، وسيجد نفسه أمام معادلة ال تلزمه 
هذا  محاية  على  العاملة  القوى  مع  التحالف 
نفسه  سيجد  كما  خارجه،  أو  داخله  من  النظام 
لبنان  دور  إىل  جديدة  نظرة  عن  البحث  ملزمًا 
االقتصادي وإىل موقعه يف املنطقة واإلقليم. 
الطائفي  النظام  حصار  الفريق  هذا  كسر  متى 
اآلخرين، من حلفاء وخصوم،  أواًل، سيجد  عليه 
حكمًا  سيكون  خمتلفة.  بطريقة  معه  يتعاملون 
خصمًا حيتاج إىل شراسة أكرب، لكنه فقط، عندما 
املواطنني،  جلميع  املدنية  احلقوق  شعار  يرفع 
سيهز القواعد االجتماعية ألرباب اإلقطاع القديم 
واجلديد، وسيدفع بقوة حتررية كبرية مثل حزب 
باملعادالت  حمكومًا  فيه  يبقى  ال  مربع  إىل  اهلل 

النامجة عن طبيعة النظام الطائفي يف لبنان.
ما  كل  رغم  الشر  ميثل  عون  ميشال  يكن  مل 
يقوله خصومه على اختالف أفكارهم ورغباتهم، 
وهو يبقى أشرف وأنقى من غالبية ساحقة من 
القابضني على روح البالد والعباد جراء تسّلط 
سياسي أو طائفي أو مذهيب أو خارجي. وسيبقى 
اليت  اخلارجية  الضغوط  وجه  يف  صالبة  األكثر 
تدّمر لبنان يومًا بعد يوم من دون توقف. وهي 
صفات نادرة يف سياسيي هذا البلد املسخ ممن 
يتلّونون كاحلرباء، لكنهم، يف حقيقتهم، متاسيح 

ال تشبع من حلم شعبها.

ننتظره جنراالً يقلق اخلصوم!
ابراهيم األمني

البطاقة احلمراء.
ما ينتظر اجلنرال حقائق ال ميكن جتاوزها. منها 
السنوات  لتجربة  والتقييم  املراجعة  إلزامية 
تناوهلا،  يف  اآلخرين  إشراك  واألفضل  الست، 
والتعامل معها معربًا ضروريًا للمرحلة املقبلة، من 
دون الوقوف عند تفاهات اخلصوم والقيء الذي 
كما  األيام.  هذه  وأفواههم  وجوههم  من  خيرج 
ينتظر اجلنرال، أيضًا، استحقاق الدور السياسي 
أمر حيتاج  وهو  خارجه،  أو  احلكم  داخل  لتياره، 
إىل برنامج جديد، وإىل مقاربات جديدة ال تلزمه 
توجب  لكنها  والقناعات،  املبادئ  يف  تغيريًا 

تعديالت جوهرية يف األهداف والتحالفات.
تستدعي  وحدها  الوطنية  األزمة  كانت  وإذا 
استنفارًا كبريًا من رفاق الرجل وأنصاره، فإن 
التحدي املتعّلق بالنظرة إىل مستقبل لبنان تبقى 
هي األساس. إذ إن عون سار، خالل أكثر من 
اليت  الدولة  عن  البحث  رحلة  يف  عقود،  ثالثة 
عن  البحث  أو  املسيحيني،  من  ميّثل  من  حتمي 
دور للمسيحيني يف هذه الدولة. ويف احلالتني، 
اإلجنازات  كانت  حقيقيًا.  حليفًا  النصر  يكن  مل 
الطائفي  النظام  تشبه  مقاّصة  شكل  على 
وهو  إصالح.  أو  تطور  ألي  واملعّطل  البغيض 
اخلصوم  عتاة  مواجهة  على  قادر  غري  جعله  ما 
هذا  ُولد  منذ  القائمة  العميقة  الدولة  أبناء  من 
أتت  الذين  اجلدد  احلكام  مع  بالتحالف  الكيان، 
خالل  اخلارج  وضغوطات  األهلية  احلروب  بهم 

مخسني عامًا على األقل.
جدول  من ميكنه فرض  هناك  يكون  لن  عمليًا، 
أعمال املراجعة على اجلنرال ورفاقه. لكن ليس 
أهم  هو  ما  إىل  االنتباه  لفت  عدم  احلكمة  من 
وربطًا  التجربة،  إىل  استنادًا  املرحلة،  هذه  يف 
اإلطار،  هذا  ويف  الداهمة.  باالستحقاقات 
تبسيطها  وحيتاج  للغاية،  معّقدة  الصورة  تبدو 
النظام  إنتاج  إعادة  فكرة  بأن  أولي  إقرار  إىل 
غري  فكرة  تلك،  أو  الطريقة  بهذه  الطائفي، 
صاحبها  وستقود  للتحقق،  قابلة  وغري  واقعية 
إىل الوقوع جمددًا يف مستنقع النظام الطائفي، 
وجتعل الشعارات بعيدة عن أدوات العمل وعن 

اإلجنازات.

الفرصة قائمة لالنخراط يف معركة الحقوق املدنية 
الشاملة ال الطائفية الضيقة وبناء تحالفات من خارج 

قواعد اللعبة
لقد دّلت جتربة العماد عون يف السنوات الـ15 
قيامة  وال  مات  القديم  لبنان  أن  إىل  املاضية 
يقوم  كاليت   - اإلنعاش  وأن كل حماوالت  له، 
لن   - اجملنون  االقتصادي  النظام  أركان  بها 
وكما  عليه.  عما حنن  نتائج خمتلفة  إىل  تنتهي 
للجمهورية خبالف  رئيسًا  جاء  أنه  اجلنرال  أدرك 
رغبة احلاكم األمريكي والسعودي وأنصارهما يف 
لبنان واملنطقة، يعرف أن العقبة اليت وقفت يف 
وجهه، طوال الوقت، أن برنامج احلكم مل يكن 
مطابقًا آللية الوصول إىل احلكم، بل كان مطابقًا 

لقواعد اللعبة التقليدية.
التمثيلية  بقوته  الرئاسة  منصب  عون  انتزع 
ثانيًا،  اهلل  حزب  مع  االستثنائي  وحتالفه  أواًل، 
يف  ومؤامراتهم  اخلصوم  ضغوط  كل  وفشل 
لبنان وخارجه. ما كان يفرتض أن حيصل، هو 
أن يقود عون معركة االنقالب من فوق، إذ ال 
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نشر قاذفات قنابل أمريكية قادرة على 
محل أسلحة نووية يف أسرتاليا والصني 

حتذر من »سباق تسلح يف املنطقة«
وزارة  باسم  املتحدث  أعلن 
اخلارجية الصينية تشاو ليجيان 
واألمين  الدفاعي  التعاون  إن 
بني الدول »جيب أال يستهدف 
أي طرف ثالث أو يضر مبصاحل 

أطراف ثالثة«.
فقد اتفقت أسرتاليا والواليات 
يف  مًعا  العمل  على  املتحدة 
الشمالي  اإلقليم  يف  مشاريع 
وبناء منشأة لستة قاذفات من 

طراز B-52 وطائرات أخرى.
كما تعمل الدولتان مًعا لتحديث 
املطارات ومرافق ختزين الوقود 

واإلقامة ومناطق التدريب.
وردا على سؤال حول القاذفات 
الوزراء  رئيس  قال  النووية 
مع  »نتواصل  ألبانيزي:  أنتوني 
الواليات  حتالف  يف  أصدقائنا 

املتحدة من وقت آلخر«.
التجاري  االتفاق  سيؤثر  كيف 
املتحدة  والواليات  الصني  بني 

على االقتصاد األسرتالي؟
بدوره قال زعيم املعارضة، بيرت 
أن  الضروري  من  إنه  داتون، 
تستمر عالقة أسرتاليا بالواليات 

املتحدة يف التعمق.
وضعنا  يعزز  »إنه  واضاف 
بعدم  يتسم  وقت  يف  األمين 

االستقرار.«
وردا على سؤال يوم االثنني عن 
األمريكية   52-B طائرات  نشر 
يف أسرتاليا قال املتحدث باسم 
تشاو  الصينية  اخلارجية  وزارة 
الدفاعي  التعاون  إن  ليجيان 
أال  »جيب  الدول  بني  واألمين 
أو  ثالث  طرف  أي  يستهدف 

يضر مبصاحل أطراف ثالثة«.
يف  للصحفيني  تشاو  وصرح 
بأن  بكني  يف  صحفي  مؤمتر 
ذات  األمريكية  »السلوكيات 
الصلة زادت التوترات اإلقليمية 
السالم  خطري  بشكل  وقوضت 
وقد  اإلقليميني  واالستقرار 
يف  تسلح  سباق  إىل  تؤدي 

املنطقة«.
حتث  »الصني  أن  وأضاف 
األطراف املعنية على التخلي عن 
عليها  عفا  اليت  الباردة  احلرب 
الزمن وعقلية احملصل الصفري 
ضيق  اجليوسياسي  والتفكري 
األفق والقيام بشيء يفضي إىل 
اإلقليميني  واالستقرار  السالم 
بني  املتبادلة  الثقة  وتعزيز 

الدول«.
ديفيس  مالكومل  الدكتور  قال 
االسرتاتيجية  كبري احملللني يف 
السياسة  معهد  يف  الدفاعية 
إن  األسرتالي  االسرتاتيجية 
األرجح  على  ستشهد  أسرتاليا 
الطائرات  من  املزيد  نشر 

األمريكية خالل موسم اجلفاف.
 B-52 قاذفات  استضفنا  »لقد 
يف عمليات انتشار خمتلفة لعدد 

من السنوات.«
يف حني أن الصني قد ترى نشر 
القوات على أنه عمل استفزازي 
ذلك  إن  ديفيس  الدكتور  قال 

مل يكن مفاجًئا.
وأضاف: »حنن ال نضع سياسة 
حنن  بكني  لتناسب  دفاعية 
مع  يتناسب  مبا  ذلك  نفعل 

احتياجاتنا«.
يف  الباحث   ، كوربن  توم  قال 
يف  والدفاع  اخلارجية  السياسة 
مركز دراسات الواليات املتحدة 
، إن القاذفات ستستخدم على 

األرجح يف مهام الردع.
احملتمل  »من   :AAP لـ  وقال 
األمر  هذا  الصني  تعترب  أن 

تصعيًدا«.
هي  »احلقيقة  يقول:  وتابع 
كانوا  الصينيني  احملللني  أن 
يراقبون تطور مبادرات املواقف 
لبعض  أسرتاليا  يف  األمريكية 
أنهم  يف  أشك   ... الوقت 

فوجئوا حًقا بهذا.«
اليت  االستطالعات  وجدت 
الدراسات أن 45  أجريت ملركز 
مشلهم  الذين  من  املائة  يف 
الوجود  إن  قالوا  االستطالع 
العسكري األمريكي يف أسرتاليا 
بينما   ، هو  كما  يظل  أن  جيب 

أراد 27 يف املائة زيادته.
آخرون  املائة  يف   10 وأراد 
العسكري  الوجود  تقليص 

األمريكي.
لدى  األمريكية  السفرية  قالت 
كينيدي  كارولني  أسرتاليا 
منطقة  يف  القائم  السالم  إن 
واهلادئ  اهلندي  احمليطني 
الدبلوماسية  من  مزجًيا  يتطلب 

والردع.
وكانبريا  واشنطن  إن  وقالت 
للحفاظ  معا  العمل  إىل  حباجة 
يف  واالستقرار  السالم  على 

احمليط اهلادئ.

األسرتالية  املرأة  عائلة  نعت 
اليت ُقتلت يف حادث التدافع 
يف  اهلالوين  احتفاالت  يف 
البالغة  الشابة  كوريا اجلنوبية 
واصفة  عاًما،   23 العمر  من 
إياها باحملبة للحياة واإلنسانة 

الرائعة.
مساعدة  هوية  حتديد  مت 
اإلنتاج السينمائي يف سيدني 
باعتبارها  راشد  غرايس 
للمأساة  األسرتالية  الضحية 
اليت أودت حبياة أكثر من 150 

شخًصا.
وقد قالت عائلة غراييس إنها 
موهوبة  أفالم  منتجة  كانت 
وكانت شغوفة بإحداث فرق.

»حنن  بيان:  يف  وقالوا 
غراييس  الرائع  مالكنا  نفتقد 
الغرفة  أضاءت  لطاملا  اليت 

بابتسامتها املعدية«.
واضاف البيان »كانت جريس 
دائًما جتعل اآلخرين يشعرون 
باألهمية، وقد ترك لطفها أثرا 
على  قابلته  كل شخص  لدى 
تهتم  جريس  كانت  اإلطالق. 
دائًما باآلخرين وكانت حمبوبة 

من اجلميع«.
وقالت وزارة الشؤون اخلارجية 
املسؤولني  إن  والتجارة 
القنصليني يقدمون املساعدة 

لعائلتها.
كانت غراييس تعمل كمساعد 
 ElectricLime إنتاج يف شركة
ومقرها  واإلعالم  لألفالم 
مللفها  وفًقا  سنغافورة، 

.LinkedIn الشخصي على
مع  الشابة  الفتاة  وعملت 
اخلمس  مدار  على  الشركة 
عشرة شهًرا املاضية، وعملت 
إنتاج  شركات  يف  سابًقا 
مهرجان  وتطوعت يف  أصغر، 
القصرية  لألفالم  تروبفيست 

يف سيدني.
وكانت قد درست يف جامعة 
سيدني  يف  التكنولوجيا 
البكالوريوس  درجة  وأكملت 
والدراسات  االتصاالت  يف 

الدولية.
عائلتها:  عنها  قالت  وقد 
بشدة  )غرايس(  »اهتمت 
بأختيها وكانت منوذًجا رائًعا. 
ما  غريس  لنا  أظهرت  لقد 
يعنيه أن تكون إنساًنا رائًعا.. 
سنفتقد بشدة نعمتنا اجلميلة، 

فتاتنا احملبة للحياة.«

وقال صديق كان مع غراييس، 
»مل  تافرينييت:  ناثان  يدعى 
لقد  تدافع.  أي  هناك  يكن 

كان سحقا بطيًئا ومؤمًلا«.
بسبب  السحق  هذا  يكن  »مل 
قال  املخمورين«  األشخاص 
يبكي  وهو  تافرينييت  السيد 
كان  »لقد   :TikTok على 
نقص  هو  ذلك  يف  السبب 
الشرطة  وقوة  التخطيط 

وخدمات الطوارئ«.
وأظهرت آخر مشاركة لغرايس 
القصري  الفيديو  موقع  على 
وكتبت:  بالي،  يف  إجازتها 
كانت  لقد  لبالي،  »شكًرا 

رائعة«.
هذا وقد وقعت املأساة عندما 
لالحتفال  كبري  حشد  جتمع 
من  حشد  واندفع  باهلالوين، 
بالقرب من  الناس إىل زقاق 
تشتهر  ليلي  ملهى  منطقة 
واملغرتبني  الشباب  بارتياد 

واملسافرين.
الوزراء  رئيس  كتب  وقد 
تويرت  على  ألبانيزي  أنتوني 
أنباء  انتشار  قبل  األحد  يوم 
األسرتالية:  الشابة  وفاة 
جلميع  الصادقة  »تعازينا 
املأساة  هذه  من  املتضررين 

الرهيبة«.
وزارة  باسم  متحدث  وقال 
ويلز  ساوث  نيو  يف  التعليم 
لوكالة أنباء AAP إنهم شعروا 
حبزن عميق لسماع أخبار الوفاة 
املأساوية لغرايس اليت كانت 
مدرسة  يف  سابقة  طالبة 
للبنات يف  الثانوية  كانرتبري 

سيدني.
»تعازينا  املتحدث:  وقال 
العميق  وتعاطفنا  الصادقة 
واجملتمع  الطالبة  أسرة  مع 

املدرسي األوسع«.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
وعد فيه رئيس وزراء كوريا 
يوم  سو  دوك  هان  اجلنوبية 
شامل  حتقيق  بإجراء  االثنني 

يف حادث التدافع.
اجتماع  أثناء  هان  وقال 
املسؤولني احلكوميني ملناقشة 
احلكومة  »ستجري  الكارثة: 
هذا  سبب  يف  شاماًل  حتقيًقا 
قصارى  وستبذل  احلادث 
التغيريات  إلجراء  جهدها 
ال  حتى  الالزمة  املؤسسية 

يتكرر مثل هذا احلادث«.

»سحق بطيء ومؤمل«: العائلة تنعي 
الضحية األسرتالية-اللبنانية يف كارثة 

تدافع اهلالوين يف كوريا اجلنوبية

عائلة غرايس راشد تتذكرها كمنتجة أفالم موهوبة كانت شغوفة 
بإحداث فرق

أنطوني  الوزراء  رئيس  إستبعد 
واحد   إجراء  اختاذ  ألبانيزي 
حيث  التضخم  ارتفاع  ملعاجلة 
ارتفاع  من  املركزي  البنك  حذر 

أسعار الفائدة أكثر.
ويقف رئيس الوزراء حازًما يف 
مدفوعات  صرف  بعدم  قراره 
األسر  لدعم  واحدة  ملرة  نقدية 
غالء  أزمة  وسط  األسرتالية 
من  التحذير  واستمرار  املعيشة 

تدهور التضخم.
سلسلة  قيود  خلفية  فعلى 
 19- كوفيد  وجائحة  التوريد 
أوكرانيا  يف  واحلرب  املستمر 
وصل  احمللية،  والفيضانات 
التضخم إىل 7.3 يف املئة ومن 
يف   8 إىل  يرتفع  أن  املتوقع 
هذا  من  الحق  وقت  يف  املئة 

العام.
رفع  قد  املركزي  البنك  وكان 
يوم  الرمسي،  الفائدة  سعر 
 0،25 مبعدل  املاضي  الثالثاء 
السابع  للشهر  وذلك  املئة  يف 
 2،85 اىل  لتصل  التوالي  على 
يف املئة، وهو أعلى معدل هلا 
من العام 2013، حيث حذر حاكم 
أن  من  لوي  فيليب  املركزي 
»حبذر  التضخم  البنك سرياقب 

شديد« خالل الصيف.
متوسط  ارتفع  الزياردة  وبهذه 
العقارية  القروض  الفائدة على 

اىل 6،20 يف املئة.
املركزي  البنك  حاكم  حذر  وقد 
سيكون  انه  من  لوي  فيليب 
يف  الزيادات  من  مزيد  هناك 
على  للسيطرة  الفائدة  اسعار 

التضخم.
إنه  ألبانيزي  أنطوني  وقال 
أن  إدراكه  من  الرغم  على 
بصعوبة  ذلك  يفعلون  الناس 
رش  فإن  احلالي،  الوقت  يف 

األموال من شأنه أن يضر أكثر 
مما ينفع.

احمللية  أدياليد  إلذاعة  وصرح 
قائال: »حنن حباجة إىل السياسة 
النقدية والسياسة املالية للعمل 
أن  ندرك  بينما  لذلك  مًعا، 
الناس يقومون بذلك بصعوبة، 
كان من السهل  تضمني موازنة 
العائالت  اموال على  آذار رش 

كما رأينا«.
واستطرد يقول »لكن هذا كان 
املدى  على  بالناس  سيضر 
ألنه  كبرية  املتوسط   بسرعة 
املركزي  البنك  سيشجع  كان 
بأكثر  الفائدة  أسعار  رفع  على 
لوال  يفعله  أن  ميكن  كان  مما 

ذلك.«
املالية  وزيرة  شاركت  وقد 
ألبانيزي  السيد  غاالغر  كاتي 
الرأي، قائلة إن احلكومة اختذت 
»قراًرا متعمًدا« بعدم االستثمار 
يف  املعيشة  تكلفة  حزمة  يف 
وبداًل  املاضي،  األسبوع  موازنة 
يف  جهودها  وضعت  ذلك  من 
أرخص  وأدوية  أطفال  رعاية 
أجور  على  احلصول  »حماولة  و 

»تتحرك مرة أخرى«.
»تتفهم   :ABC لراديو  وقالت 

احلكومة أنها جمموعة صعبة حًقا 
من الظروف اليت تواجهها األسر 
فإن  لذا  احلالي،  الوقت  يف 
املستويات  إىل  التضخم  إعادة 
مستويات  إىل  أو  الطبيعية 
األولوية  هي  أكثر  طبيعية 
املدى  على  وسنرى  املطلقة.. 

هناك  كانت  اذا  ما  الطويل، 
مساعدة ميكننا تقدميها لألسر«.
على  نعمل  »حنن  وأضافت 
مع  املالية  السياسة  مواءمة 
ولكن  النقدية،  السياسة 
يف  دائًما  سننظر  بالتأكيد، 
من  أكثر   به  القيام  ميكننا  ما 
خطوات إذا كانت مفيدة وذات 
مشكلة  إىل  تضيف  وال  مغزى 

التضخم هذه.«
عن  غاالغر  السناتور  ودافعت 
يف  اختاذها  مت  اليت  القرارات 
تكلفة  الستهداف  املوازنة 
التضخم،  زيادة  دون  املعيشة 
إليها  تأتي  أن  »ميكنك  قائلة 
أعتقد  خمتلفتني..  بطريقتني 
أنه من السهل حتديد املشكلة، 
واحلل أصعب، لذلك فالنظر يف 
ميلنا  هو  التنظيمية  الرتتيبات 

األول.«

ألبانيزي يستبعد اعطاء األسر حمفزات نقدية  لكبح مجاح التضخم

اجملتمعات  من  املزيد  يستطيع 
االستفادة من جلسات املعلومات 
كنتيجة  وذلك  االنتخابية، 
يف  االنتخابية  اللجنة  لتوسيع 
»سفراُء  لربنامج  فيكتوريا  والية 
صوتكم  جلعل  الدميقراطية 
انتخابات  يف  وذلك  مسموعًا، 
الوالية يف شهر تشرين الثاني\ 

نوفمرب.
ُوِريك  االنتخابي  املفّوض  يقول 
إن   )Warwick Gately( غايتلي 
جاهزون  الدميقراطية  سفراء 
والية  أرجاء  مجيع  يف  للتجوال 
إشراك  أجل  من  فيكتوريا 
التمثيل  ذات  اجملتمعات 
التسجيل  أساسيات  املتدني يف 
أْن  لضمان  وذلك  واالنتخاب، 
يكون لديهم صوت يف انتخابات 

والية فيكتوريا لعام 2022.
لقد مت توظيف سفراء الدميقراطية 
من اجملتمعات اليت هي عادًة أقل 

متثاًل يف العملية االنتخابية:
ثقافيًا  املتنوعة  اجملتمعات   -

ولغويًا
األصليني  السكان  جمتمعات   -

وسكان جزر مضيق توريس
من  يعانون  الذين  الناس   -

التشرد
من  يعانون  الذين  الناس   -

يساعد سفراء الدميقراطية على 
االستماع ألصوات اجملتمع

إعاقات
مّرة  ألول  احملتملون  الناخبون   -

من الشباب.
بشكل  اجللسات  إيصال  ميكن 
على  أو  لوجه(  )وجها  شخصي 
سفراء  ويتحدث  كما  اإلنرتنت. 
الدميقراطية مبجملهم ما يزيد على 
30 لغة. وتهدف اللجنة االنتخابية 
يف والية فيكتوريا إىل الوصول 
من  عضو   8.000 من  أكثر  إىل 
أعضاء اجملتمع من خالل جلسات 

االتصال هذه.
منح  يتم  غايتلي  السيد  يقول 
‘سفراُء  جلسات  يف  املشاركني 
الدميقراطية جلعل صوتكم مسموعًا  
علىعملية  للتعرف  آمنًا  حّيزًا 
ويدعمهم  واالنتخاب.  التسجيل 
ومعلوماٌت  شفوّيون  مرتمجون 
للبيت  ألخذها  وموارد  مرتمجة، 

بلغة إنكليزية سهلة.
نشجع اجملتمعات على حجز جلسة 
جلعل  الدميقراطية  »سفراُء  لدى 
وميكنهم  مسموعًا«،  صوتكم 
اللجنة  موقع  على  بذلك  القيام 
فيكتوريا  والية  يف  االنتخابية 
www.vec.vic. اإلنرتنت  على 
gov.au/voting/learn-to-vote/

-book-an
information-session
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كانت املكتبة يف الضيعة واحدة من دكاكني كثرية، تهتم 
ببيع القرطاسية أكثر من اهتمامها ببيع الكتب، فال تلفحها 
تلك الرائحة اليت تعّشش يف املكتبات، وال حتتار حني تدخلها 
من أين تبدأ االختيار. الكتب - الروايات معدودة، وما لن 
متوفرًا  نفسه  هو  املقبل سيكون  األسبوع  أو  اليوم  تأخذه 
بعد شهر أو عام أو عقد، فال زبائن يستحقون التجديد أو 

التنويع.

آخر،  أخرى، من عامل إىل  رواية إىل  مع ذلك، تتسلل من 
مكّونًا صداقات جديدة تتناقش معها بني السطور يف شؤون 
مل يسمع بها احمليطون بك يف الضيعة واملدرسة والعائلة. 
وهي الكتب - الروايات اليت تنبئك بوجود عامل أوسع بكثري 
من عاملك الصغري، ومهن وأحالم خمتلفة، فتتلّمس خمارج 
تنقذك من املصيدة البعيدة اليت ُولدت فيها. مع هذا التوق 
إىل التحّرر واالستكشاف والبحث عن خمارج، يطّل ميشال 
عون يف مقابلته األوىل بعد النفي، عام 1998، فـ »تتعمشق 
به«. أنت يف الرابعة عشرة من العمر، وهو املمنوع املرغوب. 
أنت يف قرية عكارية نائية، وهو يف باريس اليت نادرًا ما 
يف  التسكع  أو  بشوارعها  املرور  دون  من  رواية  تنتهي 
املباشر  النطاق  ضمن  أنت  حبّرياتها.  التباهي  أو  مقاهيها 
للوصاية السياسية والفكرية والفنية، وهو ضمن الالنطاق. 
خيرجك من العامل الصغري إىل عامل أوسع لتصبح، بني يوم 
وآخر قبل أن تبلغ اخلامسة عشرة »خبريًا« يف حقوق اإلنسان 
تعامله  سياسيًا  فناشطًا  »مناضاًل«،  ثم  اإلنساني،  واحلق 
املدرسة والتالميذ والقرية واجلامعة و »قصر نورا« والناس 
كأنه شخص آخر، أكرب بكثري من عمره. تسمعه عرب اهلاتف 
يقول لك: »يف قريتك واملدرسة واجلامعة وحيثما وُجدت، 

أنت ميشال عون؛ تصرف على هذا األساس«.
حيملك من مكانك الضيق إىل مكان أوسع بكثري. تسمعه ثم 
تشاهده يتحول إىل أحد آخر يف صالون يضم ثالثني شخصًا، 
ليالئم يف كالمه وأمثلته شخصية كال منهم، ليفهموا عليه 
أكثر. خيرتع ذكريات مشرتكة مع عسكريني متقاعدين جتعلهم 
ثم  بالقائد  مجعتهم  صغرية  بتفاصيل  متباهني  خيرجون 
الزعيم فالرئيس، ويأخذه الشغف بعيدًا يف احلديث الزراعّي 
مع آخر، ثم يذهب يف مجيع االجتاهات الالهوتية مع ثالث 
ورابع وخامس. يتحدث عن دساتري األمم وثورات الشعوب 
ومنطلقات بناء الدول، وعن ذكرياته املشرتكة مع الرئيس 
كميل مشعون ورأيه بالشهابية والكتائب والكتلة الوطنية، 
ثم يسألك عن عائلتك ومكان عملك وسكنك، مستفسرًا عن 
التفاصيل لينتقل يف عالقته مع كل من يلتقيه  تفاصيل 
من العام إىل اخلاص، ويصبح الصديق الزعيم. لكل إنسان 
مع  تتحدث  أن  ميكن  وال  الحقًا،  لك  يقول  اخلاصة،  لغته 
اجلميع باللغة نفسها أو بالطريقة نفسها أو باحلجج نفسها. 
نقطة قوة ميشال عون يف مكان، حني كانت  كانت هذه 
السياسة تتكل على »الشخصّي - املباشر«، ونقطة ضعفه 
حني صار ملعب السياسة هو مواقع التواصل االجتماعي حيث 
ال يسمع أحد ألحد، وخترج األحاديث من سياقها، وُيقّول أيٌّ 
كان خصمه ما مل يقله. أن حتب ميشال عون ألن والديك 
كانا حيمالنك على أكتافهما إىل بعبدا يف أواخر الثمانينيات 
شيء، وأن حتبه كجزء من الشخصيات األسطورية اليت تقرأ 
عنها بشغف أمر آخر. مهمة األول سهلة، والثاني صعبة. أن 
ترى فيه زعيمًا آخر حلزب أو طائفة أو تيار شيء، وأن ترى 
فيه فكرة دولة عادلة وشعب واحد أمر آخر. أيضًا املهمة 
البشريّي  االمتداد  هو  هل  والثانية صعبة.  األوىل سهلة، 
املشرقّي  املشروع  أو  أنصاره،  يعرب بعض  الشمعونّي كما 
كما يعرب هو نفسه؟ ستواصل سؤال نفسك: هو الواقعية 
السياسية اليت تستوجب تفاهمات ومصاحلات وتدوير زوايا 
كما يفعل هنا وهناك، أم هو األسطورة اليت تقول لك إن 
عليك أن حتلم وحتلم؟ ستسأل أكثر: هل هو هو أم أنه ما 
تتخّيله أنه هو؟ هل هو ما يقوله أو ما يتخّيل البعض أنه 
قاله؟ أن ُتسرّيك عاطفتك خلفه شيء، وأن يسرّيك عقلك 
خلفه أمر آخر. وهنا، املهمة األوىل سهلة لكثريين، وشاقة 

جدًا لقليلني.

ضمن ميشال عون، هناك عون - قائد اجليش الذي كّون 
حوله درعًا واقية من األصدقاء األوفياء الذين رافقوه حتى 
الرمق األخري. وعون - بيت الشعب الذي أسر قلوبًا جتاوزت 
يف عشقها له كل احلدود ومل تتخّل، بغالبيتها، عن تأييدها 
له رغم كل التحريض والتعبئة واإلنفاق املالي، يف ظاهرة 
غري مسبوقة لشخصية بال جذور إقطاعية أو مالية أو إقليمية. 
الذين  اجلامعيني  الشباب  من  مئات  لبضع  القائد   - وعون 
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حكمت عالقتهم به كل ما حيكم العالقات الطبيعية بني الوالد 
وأبنائه من غرام وحب وغضب وانتقام. وعون - 2005 الزعيم 
السياسي ألكرب تكتل نيابي يف تاريخ الزعماء املسيحيني. 
وعون - االسرتاتيجي املشرقي الذي صاغ تفاهمًا مع حزب اهلل 
ال ميكن مقارنة تداعياته السلبية احملدودة املؤقتة بتداعياته 
اإلجيابية البعيدة األمد. وعون - السلطة الذي افرتض أن 
الضيقة  الزواريب  من  بكثري  أهم  الكبرية  العليا  املسارات 
الصغرية، فسار خلف قناعاته، مفرتضًا أن الناخب يفضل 
املصاحلات والتفاهمات على االشتباكات والعنرتيات، متامًا 
كما افرتض أن وضع لبنان على سكة الدول النفطية أهم 

بألف مرة من اخلدمات الصغرية هنا وهناك.
اليت حيبها  الشخصية  تلك  كّون، عرب هؤالء مجيعهم،  وهو 
كثريون ويكرهها كثريون، إىل ما بعد بعد احلدود الطبيعية. 
ال حب مجهوره له طبيعّي، وال كره مجهور خصومه له طبيعّي. 
يف مجهوره ال نائب يشبه نائبًا آخر، وال مناصر يشبه مناصرًا 
آخر. تالوين متعددة غري متجانسة يف مقارباتها السياسية 
يشبه  ال  تيارًا  تصنع  واالجتماعية،  واملالية  واالقتصادية 
أّيًا من األحاديات الشمولية اجلامدة املهيمنة على األحزاب 
والتيارات األخرى، حيث ال ميكن أن تتعدد وجهات النظر أو 
أيضًا، تربز شخصية ميشال عون  ختتلف وتتصارع. وهنا، 
الذي يرى يف هذه التعددية مصدر قوة وغنى، فيما خيشاها 
ال  عون  ميشال  وضعف.  زعزعة  مصدر  ويرونها  اآلخرون 
تياره هناك من حيرتم  بعكس كثريين، ويف  التنّوع  خياف 

التنّوع ويقّدره، ومن يزدريه وخيافه.

يف القصر، ال بّد من جتزئة عهد ميشال عون إىل جزءين؛ ما 
قبل 17 تشرين، وما بعده. بني انتخابه رئيسًا و17 تشرين: 
مل يكن رئيسًا تصادميًا كما يتخّيل كثريون، إمنا استيعابّيا 
بامتياز، سواء مع سعد احلريري أو مع نبيه بري ووليد جنبالط، 
يالقه  مل  هؤالء  من  أحدًا  لكن  سالمة.  رياض  مع  حتى  أو 
يف منتصف الطريق. جتاوز العهد قطوع خطف احلريري يف 
السعودية. أّمن الغطاء السياسّي إلنهاء ظاهرة التكفرييني 
ليس فقط يف جرود البقاع وإمنا يف كل املناطق اللبنانية، 
الناسفة  باألحزمة  االستقرار  هددت  اليت  الظاهرة  لتنتهي 
أكرب خطوة إصالحية سياسية  أقّر  ألكثر من عشر سنوات. 
ميكن حتقيقها متّثلت بالنظام النسيب يف قانون االنتخابات 
الذي لطاملا كان حلمًا لرواد اإلصالح احلقيقيني يف لبنان. 
تقدميًا  االقرتاع، بوصفه مطلبًا  املغرتبني يف  أقّر حق  كما 
مزمنًا. عنّي ملحقني اقتصاديني يف السفارات اللبنانية يف 
العامل بالتنسيق مع املعنيني يف قطاَعي الصناعة والزراعة 
الوطين. ذهب إىل الصني  أمام اإلنتاج  آفاق جديدة  لفتح 
وأملانيا لتوقيع اتفاقيات سياحية وصناعية كانت قد بدأت 
تؤتي مثارها حني ُخّرب كل شيء. بدأ العمل مبجموعة مشاريع 
إمنائية حقيقية ستكون هلا انعكاسات اقتصادية مباشرة حتى 
لو منعوا إمتامها يف عهده، من طريق القديسني إىل مرفأ 
املياه  أزمات  حلت  اليت  السدود  السياحي وجمموعة  جونية 
حيث مسح بإنهائها، وال تزال املشاكل القائمة حيث تعرقل 

إجنازها. ثّبت االستقرار املسيحي - الشيعي واملسيحي - 
السين والسين - الشيعي عرب تثبيت التفاهمات، رغم كل 
مآخذه على أداء الرئيسني احلريري وبري وغريهما. بدأ العمل 
حبقول الغاز بعد توقيع املراسيم اليت أّخرها خصوم التيار 
النازحني  ملف  يف  اخلضوع  رفض  أعوام.  أربعة  من  أكثر 
السوريني، كما يف ملف صفقة القرن، ويف ملف التآمر على 
حزب اهلل يف ما خيص الرؤوس الذكية. ورغم كل العراقيل 
واصل اإلصرار - عبثًا - على وضع خطط النفايات وإقفال 
صندوق املهجرين والكهرباء موضع التنفيذ. وهو يف غالبية 
التعيينات مل يعط األولوية للعونيني )أو حتى كما يصور 
البعض جلربان باسيل( إمنا لعاطفته، وهي نقطة قوة ميشال 
عون وضعفه. عنّي سهيل عبود يف أعلى منصب قضائي 
رئيسًا جمللس القضاء األعلى وهو القواتّي اهلوى الذي عّطل 
كل الطموحات العونية يف القضاء، وعنّي جوزف عون قائدًا 
للجيش، وهو رئيس اجلمهورية الوحيد الذي ُمنع من تعيني 
مدير عام لتلفزيون لبنان يف إجراء خيتصر حجم احملاصرة 
هلذا العهد: حتى هذا اإلجراء السخيف ُوجد من يعرقله ومينع 

العهد من حتقيقه.

وزراء  تعيينه  أبرزها  فإن  عون،  الرئيس  أخطاء  نعّدد  وإذ 
ونوابًا وقضاة وضباطًا وكبار املوظفني على أساس ثقته 
الشخصية وعالقته املباشرة بهم، ال بناًء على تقارير أمنية 
للمواجهة  واالستعداد  والكفاءة  الشجاعة  ومقياس  ومالية 
وحتّمل التبعات. متامًا كما أخطأ االعتقاد بأن التدقيق اجلنائي 
والنفط واملشاريع احليوية الكبرية ميكن أن حتّل يف حسابات 
الناس حمل التنفيعات الصغرية و »خرجيات« املرشحني هلم 
عشية كل انتخابات. كان ميشال عون متفائاًل دائمًا، على 
حنو خاطئ، بعالقة اللبنانيني مع الشأن العام؛ أولئك الذين 
يتفرجون عليه أو ينتقدونه حني يقول إن »اإلبراء مستحيل« 
ثم يسألون أين أصبح اإلبراء املستحيل حني يتصاحل مع تيار 
أو ينتقدونه حني خيوض  الذين يتفرجون عليه  املستقبل! 
معركة بناء معامل الكهرباء، ثم يسألون أين هي الكهرباء 
حني تنقطع عن منازهلم بالكامل! الذين ينتقدون غادة عون 
يسألون  ثم  النافعة،  معركة  ختوض  حني  منها  ويسخرون 
ملاذا ال يوجد فاسد واحد يف السجن! الذين يستهزئون من 
حديث الوزير عن شبكات الصرف الصحي، ثم يسألون ملاذا 
حتاصرهم الكولريا! الذين يشمتون حني تعلق شركة توتال 
ملاذا وكيف حصل  يسألون  ثم  ثالث سنوات،  قبل  عملها 

االنهيار املالي!
هذا كله قبل 17 تشرين. بعده، مل يعد مطروحًا من قريب 
أو بعيد احلديث عن إجنازات تقليدية. رمبا كان ميكن مليشال 
عون أن يكون قبل 17 تشرين أفضل مما كان بكثري. أما 
ألي  ميكن  مما  بكثري  أفضل  كان  فقد  تشرين،   17 بعد 
اإلدارة  يف  تشرين،   17 قبل  فعله  ما  يكون.  أن  شخص 
واملتابعة واإلجناز، كان عادّيًا؛ أما ما فعله بعد 17 تشرين، 
يف الصمود السياسي والتماسك والثبات، فكان أكثر من 
عادي بكثري. بعد 17 تشرين، تعطل البلد بالكامل ومل يعد 
إمنا  إجناز،  أو  أو حتسني  تغيري  أو  إصالح  نقاش  النقاش 
من  له  عالقة  ال  مباشرًا  سياسيًا  استهدافًا  املعركة  باتت 
قريب أو بعيد ببناء الدولة أو إصالحها. كان هناك بعد 17 

تشرين، ميشال عون وتياره اللذان يفرتض كسرهما.

هل كان ميكن ألّي شخصية سياسية أن تواجه ما واجهه عون 
يف السنوات الثالث املاضية: من حتريض إعالمي متواصل 
24 على 24 عرب أكثر من سبعني وسيلة إعالمية. إىل العمل 
األمريكية  اخلارجية  األمنية  لألجهزة  النوعي  االستخباراتي 
واألملانية واإلسرائيلية واخلليجية واحمللية )من استخبارات 
إىل  الداخلي(،  األمن  قوى  إىل  منصور  عهد  يف  اجليش 
التصويب السياسي املرّكز من احلزب التقدمي االشرتاكي 
وحركة أمل وتيار املستقبل واجلماعة اإلسالمية وأسامة سعد 
حردان  أسعد  وقومّيي  واكيم  وجناح  الصحناوي  وأنطون 
والوطنيني  واملردة  والكتائب  والقوات  الشيوعي  واحلزب 
افرام  ونعمة  اخلازن  هيكل  وفريد  سكاف  ومرييام  األحرار 
وآل املر وميشال معوض وبطرس حرب وأشرف ريفي، وكل 
لبنان من حمسن دلول إىل  السياسة يومًا يف  من تعاطى 
إدمون رزق اللذين استحضرا أخريًا التهام عون باملسؤولية 
النفاق  إىل مجعيات  معوض...  رينيه  الرئيس  اغتيال  عن 
اليت انتقلت، بتمويل أمريكي - أوروبي - خليجي مشرتك، 
من العمل االجتماعي املفرتض إىل العمل السياسي املباشر 
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العونيني  شيطنة  هي  واحدة  الفتة  حتت 
وتصويرهم كاملسؤولني املباشرين عن كل 
الكوارث السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
العقوبات،  سالح  إىل  والعامل.  لبنان  يف 
األمريكية واألوروبية، اليت مل تهدد جربان 
باسيل فقط، بل كل رجل أعمال مقرب من 
أعماله يف  أو  أمواله  على  العونيني خيشى 
لبنان واخلارج وكل طبيب ومهندس وفنان، 
التشهري مبيشال عون  ما اضطر هؤالء إىل 
والعونيني للحفاظ على مصاحلهم... إىل املال 
االنتخابي الذي تدفق على حنو استثنائي من 

الداخل واخلارج إلنهاء العونيني.
تعدادهم،  سبق  من  إىل  العودة  من  بّد  ال 
اآلخر  تلو  عسكريًا  صفًا  يتقدمون  وختّيلهم 
مبدفعية ثقيلة، لقصف قصر بعبدا. يوميًا، 
أجهزة  تليه  اإلعالم،  املرات:  عشرات 
والقوى  األحزاب  تليها  االستخبارات، 
والشخصيات بكل تناقضاتها، ثم اجلمعيات، 
و«كراكوزات«  والفنانني  املهرجني  ففوج 
اإلعالم، يليهم رجال األعمال. 24 ساعة يف 
اليوم، 365 يومًا يف السنة. صار العونيون 
إذا  مدانون  املالي؛  االنهيار  عن  مسؤولني 
جددوا لرياض سالمة، وكذلك إذا تظاهروا 
املسؤولون  وهم  بتنحيته.  طالبوا  أو  ضده 
احلرائق،  اندالع  وعن  املرفأ،  انفجار  عن 

وتفشي كورونا. 
وخارجية،  حملية  هائلة،  جهود  تضافرت 
ابن  اجلزييّن  هلذا  القاضية  الضربة  لتوجيه 
حارة حريك الذي ُيصدق نفسه؛ وكانت كل 
تقديراتهم بأنه لن خيرج من القصر بأكثر من 
ثالثة إىل أربعة نواب، وإذا به خيرج بواحد 
معه  تضامنوا  ناسه،  آزره  نائبًا.  وعشرين 
ومحوه ومنعوا إسقاطه؛ تراجيديا عاطفية لن 
تفهمها شركات اإلحصاء وعقول التآمر يف 
السفارات ونفسية املوظفني يف اجلمعيات. 
ال  قد  الشعبية؛  احلالة  هو  عون  ميشال 
»احلالة  لكن  استثنائيًا،  نفسه  هو  يكون 
الشعيّب  الدفق  هذا  استثنائية.  العونية« 
الذي ال ينضب، من دون عقيدة جتمعه أو 
مال وخدمات حتفزه. عصٌب مشدود مؤثر ال 
اشتدت  مهما  يلّبيه،  إال  زعيمه  يومًا  يطلبه 

صعوبة الظرف.

كل معارك ميشال عون يف كفة، والسنوات 
تراجيديا  أخرى.  كفة  يف  األخرية  الثالث 
سياسية خيالية خرج منها بأكرب تكتل نيابي 
اجليوش  ختّيل  من  اجلمهورية.  تاريخ  يف 
اخلمسة تقصف بعبدا طوال السنوات الثالث 
بضعة  قبل  يتخّيله  أن  من  بد  ال  املاضية، 
السماعة  لريفع  كرامته،  بكامل  جالسًا  أيام 
يف املوعد احملدد، وجييب الرئيس األمريكي 
قبل  لنفسه  يقول  كان  مطلقة.  بندية 
االتصال وبعده: لقد فعلوا كل ما ميكن وما 
ال ميكن ختّيله ألّوقع على تسليم بلدي، يف 
والتطبيع  والتوطني  والنفط  النازحني  ملف 
الذكية والتآمر على حزب اهلل،  والصواريخ 
بي  ليعرتفوا  يعودون  هم  وها  أوّقع!  ومل 
كأمر واقع ال ميكن القفز فوقه. ملاذا؟ ألنين 
أخذت اخليار االسرتاتيجّي األصح، بالتفاهم 
أمامه  مع املقاومة. ففي 17 تشرين، كان 
خياران: اخليار الذي اختذه احلريري باالستماع 
األمريكيني  و«توصيات«  »نصائح«  إىل 
إنهاء نفسه  به إىل  أدى  والفرنسيني وقد 
برسم  عون  اختذه  الذي  واخليار  بنفسه، 
سياسة مواجهة إىل جانب احلزب، باالتكال 
على حد أدنى من الوعي الشعيب، وقد أدى 
إىل إنهاء واليته رئيسًا بتكتل نيابّي أكرب من 

ذلك الذي دخل القصر به.
دخل ميشال عون القصر بتيار يثقله التكاسل 
على  التياريني  املمّل بني  العبثي  والصراع 
العامة،  واإلدارات  اهليئات  يف  املناصب 
حماطًا بالوصوليني الوقحني الذين استفادوا 
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ألنفسهم  شيئًا  يريدون  ال  من  انكفاء  من 
ليتفرعنوا أكثر. 

اليوم، يغادر القصر مع تيار متماسك ممن 
ومل  مزاجهم  على  املضلل  اإلعالم  يؤثر  مل 
أو  رشوتهم  أو  شيطنتهم  حماوالت  تنفع 
احلاشية  تلك  دون  ومن  محاستهم؛  إمخاد 
قبل  تساقطت  اليت  املنافقني  من  الكبرية 
من  بالكامل  حرًا  يغادر  سنوات.  ثالث 
اإلجبارّي  املمر  كانت  اليت  التفاهمات  وزر 

للوصول إىل بعبدا.
األساس  من  كانوا  ممن  حمبوبًا  يغادر   
األساس  من  كانوا  ممن  ومكروهًا  حيبونه، 
العمودي  االنقسام  معادلة  وهي  يكرهونه. 
اليت حتكم تقييم ميشال عون، حيث ال مكان 
حيبه  من  يكفي  اإلنصاف؛  أو  للموضوعية 
القول إنه وضع كل األساسات الالزمة لبناء 
النظام  إىل  الطائفية  التفاهمات  من  دولة 
الكثرية  التشريعات  إىل  االنتخابي  النسيب 
أما من ال  الرتسيم والتنقيب،  اتفاقية  إىل 
حيبه فال يريد ترسيما وال تنقيبًا وال نهوضًا 
كان  إن  لودائعه  استعادة  وال  اقتصاديًا 
قال  كما  متامًا  بفضله،  سيتحقق  كله  هذا 
املمر  كان  إذا  كهرباء  يريد  ال  إنه  بوضوح 
العونيون، وال  بناء املعامل كما يريد  إليها 

يريد أوكسجينًا إذا كان من سوريا.

 ربما كان يمكن لعون أن يكون قبل 17 تشرين 
أفضل مما كان بكثري. بعد 17 تشرين كان أفضل 

بكثري مما يمكن ألي شخص أن يكون
عالقة ميشال عون بالرجاء عالقة استثنائية؛ 
هو رجل ال يفقد األمل. يف إحدى اجللسات 
املصورة يقول إنه رجل حامل، ال يتخيل أن 
اإلنسان ميكن أن يتوقف عن السعي لتحقيق 
التوقف عن  أحالمه. وبالتالي حامل ال ميكنه 
السعي لتحقيق أحالمه، ال يفقد األمل، يصل 
إىل السلطة يف الثالثة والثمانني من عمره، 
حصارًا  الثالث  الرئاسي  عامه  يف  ليواجه 
خارجيًا وداخليًا وانهيارًا مفتعاًل وإعالمًا فاجرًا 
الناس بأنه  ومنظومات فساد متجذرة تقنع 

هو املنظومة.

الرابعة عشرة   أن تقارب ميشال عون يف 
من عمرك أمر خمتلف بالكامل عن مقاربتك له 
يف األربعني من عمرك. عون املعارض من 
شيء  التكتل  رئيس  وعون  شيء،  باريس 
له فيها  ناقة  آخر. وعون رئيسًا لسلطة ال 
وال مجل حيث ال ميكنه تعيني مدير عام واحد 
أو مصرف  وزارة  واحد يف  مالي  مدقق  أو 
من  كثريين  مشكلة  ثالث؛  شيء  مركزي 
حمبيه ومبغضيه أنهم ال حيسنون إنصاف كل 

مرحلة وخيلطون احلابل بالنابل.
من  أمتار  بضعة  بعد  على  الضيعة،  يف 
الدكان - املكتبة دكان آخر ورثت صاحبته 
عن زوجها صورة قدمية مليشال عون تعود 
إىل أواخر الثمانينيات ببّزة »اجلنرال« وبريق 
تشاهد  وهي  خترجها  عينيه؛  يف  األحالم 
اللبنانية  املؤسسة  على  األخرية  مقابلته 
لإلرسال وتقول إنه هو هو، مل يتغرّي؛ ال هو 
تغرّي وال خصومه تغرّيوا وال الناس؛ الناس 
ما زال بعضهم حيبه والبعض اآلخر يكرهه. 
لكن من قال إن هذا أمر سيئ؟ من قال إن 
أولئك الذين ال جيدون من يكرههم، وحيبهم 
كل الناس، ليسوا هم األسوأ على اإلطالق. 
أن حتدد من حيب ميشال عون ومن  يبقى 
مبا  العونيون  حيبه  تقييمه:  لتحسن  يكرهه 
مل  وعفوّي  عاطفّي  كجمهور  عنهم  عرف 
اهلل.  حزب  و...  السلطة  مغامن  من  يستفد 
ويكرهه االشرتاكي وأمل والكتائب والقوات 
من  املمّول  واإلعالم  السفارات  وجممل 
واجلمعيات  املنظمات  والعاملون يف  اخلارج 
مأساة  يف  سنوات  عشر  منذ  تستثمر  اليت 
النازحني. هذا فخر مليشال عون أم مهانة؟

ميشال عون: إتبع سهام األعداء

السرية  قانون  على  التعديالت  إقرار  خالل 
السفرية  اليت حضرتها  املصرفية يف اجللسة 
األمريكية دوروثي شّيا، يف 26 متوز 2022، 
إدخال  بري  نبيه  النواب  رئيس جملس  طلب 
من  احملال  القانون  مشروع  لدمج  تعديالت 
احلكومة واملشروع الذي سبق أن رّده رئيس 
اجلمهورية ميشال عون. لكن ما حصل، فعليًا، 
الصادرة عن جملس  النهائية  النسخة  أن  هو 
النواب مل تتضّمن أي دمج، إضافة إىل حذف 
ما  باإلمجاع.  عليها  النواب  صّوت  تعديالت 
كـ »خطأ غري  نية  يؤخذ حبسن  أن  كان ميكن 
األمر  تكرر  إذ  متعّمد،  أنه  يتبنّي  مقصود«، 
نفسه يف اجللسة األخرية )16 تشرين األول 
2022( اليت أقّر فيها الربملان تعديالت جديدة 
على قانون السرية املصرفية بعدما رّده رئيس 

اجلمهورية جمّددًا. 
باألرقام  يتعلق  ما  يف  غموض  ذلك،  سبق 
مع  سيما  وال  املوازنة،  قانون  يف  النهائية 
تعديل رئيس احلكومة جنيب ميقاتي هلا داخل 
خيالف  ومبا  النواب،  إطالع  دون  من  اجللسة 
النسخة اليت كانت ُتناقش يف اجللسة. ويبدو 
رئاسة  على  مقتصرًا  ليس  النهج  هذا  أن 
ِبع يف  اجمللس واهليئة العامة، بل سبق أن اتُّ

اللجان أيضًا.
 ففي متوز املاضي، مثاًل، أدخل رئيس جلنة 
على  تعديالت  عدوان  جورج  والعدل  اإلدارة 
اقرتاح قانون الـ »كابيتال كونرتول« أّكد هو 
زمالؤه أنها مل ُتعرض على التصويت. وكذلك 
على  األخرية  بالتعديالت  يتعلق  ما  يف  األمر 
قانون السرية املصرفية اليت نوقشت يف جلنة 

املال واملوازنة.
هكذا، بات يصعب على أي نائب - باستثناء 
اجمللس  برئيس  اللصيقة  الضيقة  الدائرة 
والقوات  احلر  الوطين  التيار  من  نوابًا  وتضّم 
اللبنانية وحركة أمل - معرفة حقيقة املواد اليت 
ُيصّدق عليها، فيما ليس معروفًا من هي اجلهة 
املكلفة بصياغة التعديالت عند إقرارها، علمًا 
أن عمل موظفي اجمللس يقتصر على تسجيل 
بإدراجها  القرار  أما  والتعديالت،  املالحظات 
رئيس  إىل  فيعود  ال،  أم  عليها  فق  اتُّ كما 
اجمللس حصرًا. لذلك، تبقى هذه اآللية سّرًا 
من »أسرار اآلهلة« يف الربملان، فيما يتوّجب 
على النواب اإلصرار على صياغة الفقرات علنًا 
أمامهم والتصويت عليها ليتأكدوا من الصيغة 
ُيعّدون  فإنهم  وإال  عليها،  يصّدقون  اليت 

شركاء يف »التزوير«.
التعديالت  إقرار  جاء  املنوال،  هذا  على 
فقد  املصرفية.  السرية  قانون  على  النهائية 
تضّمنت النسخة الصادرة عن جملس النواب، 
واليت وّقعها رئيسا اجمللس واحلكومة، عبارات 
ملغومة تقّيد مفعول رفع السرية املصرفية وفق 
السرية  رفع  ربط  عرب  املصرفيون،  يريده  ما 
تعجيزية  وبشروط  لبنان  مصرف  حاكم  بقرار 
االرتكابات  أبرز  لتحقيقها.  أعوامًا  تتطّلب  قد 
ما  السابعة،  املادة  شهدته  السياق  هذا  يف 
العام  املال  لناهيب  احلماية  من  مزيدًا  يعطي 
يهدف  القانون  أن  ُيفرتض  ما  عكس  على 
كربى  نيابية  كتل  ختوض  عامني  فمنذ  إليه. 
معركة رفض منح القضاء صالحية رفع السرية 
املصرفية، وبدأ ذلك مع نواب احلزب التقدمي 

االشرتاكي بذريعة عدم الثقة بالقضاء.
 هكذا مت التذاكي يف نسج هذه املادة إلرضاء 
دور  إبقاء  مع  ولكن  الدولي،  النقد  صندوق 
وفق  الحقًا  تفسريه  ليجري  غامضًا  القضاء 
نواب«  بعض  حماوالت  كل  فرغم  األهواء. 
مبطلب  التمسك  اهلل  حزب  ونواب  التغيري« 
النيابات  منح  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
عن  املصرفية  السرية  رفع  صالحية  العامة 
النهائية  النسخة  صدرت  فيهم،  املشتبه 
اهليئة  يف  التوافق  مت  فقد  ملتبسة.  بصيغة 
العامة على عدم حصر صالحيات رفع السرية 
دعاوى  بوجود  ربطها  وعدم  التحقيق  بقضاة 

 تعديالت مل تعّدل »السرية املصرفية«:
قوانني جملس النواب ُتصاغ بـ»التفنيص«

قائمة، وأّكد رئيس اجمللس أنه أخذ باملالحظات 
املعلومات  العامة طلب  للنيابات  اإلتاحة  حول 
واالنتقال  امللف  تكوين  قبل  واالستقصاء 
إىل الدعوى؛ وردت يف النسخة النهائية من 
القانون عبارة »القضاء املختص يف الدعاوى 
املتعلقة جبرائم الفساد واجلرائم الواقعة على 
األموال وفقًا ألحكام قانون العقوبات )...(«. 
ضرورة  يعين  »الدعاوى«  كلمة  إزالة  عدم 
السرية،  لرفع  طلب  أي  قبيل  دعوى  تكوين 
االستقصاء  جلهة  العامة  النيابات  يستثين  مبا 
أو  حتقيق  قاضي  ألي  طلب  أي  ورفض 
وجود  عدم  حال  السرية يف  برفع  عام  نائب 
اهلدف من ذلك، وفق احملامي كريم  دعوى. 
القانون بطريقة غري  »تعطيل مفاعيل  ضاهر، 
مباشرة، متامًا كما حصل يف قانون اإلثراء غري 

املشروع«.
التعديل الثاني على القانون جتاوبًا مع مطلب 
عون وصندوق النقد مبنح مصرف لبنان وجلنة 
الرقابة على املصارف ومؤسسة ضمان الودائع 
احلق برفع السرية من دون ربطها بإعادة هيكلة 
املصارف، جرى أيضًا تلغيمه، وبقيت صالحية 
إذ  للتقييد،  وقابلة  ملتبسة  اجلهات  هذه 
ُأضيفت فقرة تربط حتديد املعايري والضوابط 
التطبيقية مبراسيم ُتتخذ يف جملس الوزراء بناًء 
على اقرتاح وزير املال. وإىل حني صدور هذه 
املراسيم، ُيعّد هذا التعديل لزوَم ما ال يلزم 
وتفريغًا للدور الذي أنيط بهذه اجلهات. علمًا 
أن هذه الفقرة أضيفت إىل النص من دون 
أن ختضع لنقاش جدي يف اجمللس ومن دون 

موافقة غالبية النواب.

    ما من آلية توضح من يتوّلى إدخال التعديالت التي 
يتم االتفاق عليها على النصوص األصلية كما هي

ويف املادة 23، أيضًا، ُوضعت عقبة يف وجه 
آلية  تربط  فقرة  دّس  عرب  الضريبية  اإلدارة 
طلبها للمعلومات من املصارف مبرسوم صادر 
عن جملس الوزراء بناًء على اقرتاح وزير املال. 
حصل ذلك رغم إصرار بعض النواب على عدم 
تقييد عمل اجلهات األربع املخّولة برفع السرية 
وموافقة رئيس اجمللس على عبارة »من دون 
احلاجة إىل املرور بأي مرجع آخر« اليت مل ترد يف 
النص. وحبسب ضاهر، فإن اخلالصة املمكن 
تكوينها نتيجة هذه االلتباسات والعقبات، أن 
رفع  على  القادرتني  الوحيدتني  السلطتني 
السرية وفق مواد القانون الصادر هما هيئة 
ملكافحة  الوطنية  واهليئة  اخلاصة  التحقيق 
الفساد، طاملا مت ربط القضاء بالدعاوى. لكّن 
ربطوا صالحية  النيابي  اجمللس  النافذين يف 
بقانون  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة 
 ،2020/189 والقانون   )2020/175( تشكيلها 
املرور  إىل  حباجة  حكمًا  اهليئة  هذه  جيعل  ما 
بهيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان اليت 
يرأسها حاكم مصرف لبنان، خصوصًا يف ظل 
على  عودًا  يعين  »ما   ،32 القانون  إلغاء  عدم 
أصّر  النواب  جملس  رئيس  أن  علمًا  بدء«. 
مرارًا خالل اجللسة على إلغاء أي حصرية هليئة 
التحقيق اخلاصة يف رّده على املطالبني بهذا 

األمر.
الثانية  أيضًا على املادة  »االحتيال« ينسحب 
السرية  أحكام  عليهم  ُتطبق  ال  مبن  املتعلقة 
املصرفية. وفيما جرى ذكر عائالت املوظفني 
العموميني ورؤساء اجلمعيات وكل من يرتبط 
عائالت  على  املصرفية  السرية  أبقيت  بهم، 
املصارف  إدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء 
أيضًا  وأبقيت احلصانة  التنفيذيني،  ومدرائها 
على عائالت أصحاب الوسائل اإلعالمية. رغم 
»مهم  القانون  أن  كل ما سبق، يؤكد ضاهر 
جّدًا يف حال إصدار املراسيم اليت حتدد اآلليات 
وهو مرتبط بالنية إلجراء تعديالت على املواد 
امللتبسة، ما يستلزم متابعة من قبل اهليئات 
اجلهات  وكل  املدني  واجملتمع  متثياًل  األكثر 

اليت هلا مصلحة يف كشف احلقائق«.

رىل إبراهيم
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ال جيب البتة التقليل من املنافع االقتصادية واالجتماعية، وحتى 
السياسية، البعيدة املدى اليت ميكن أن تتدفق إىل لبنان عندما يبدأ 

جين مثار استخراج الغاز من البحر.
بعد انتهاء لبنان من معركة تثبيت حقوقه البحرية باسرتجاع 860 
كلم من املساحات احملتلة، بات ميكن القول من دون أدنى شك إّنه 
دخل مرحلة جديدة يف تارخيه، وخصوصًا على الصعيد االقتصادي، 
والغاز  للنفط  املباشرة  وغري  املباشرة  العائدات  ستشّكل  إذ 
من  عقود  بعد  واسع  بشكل  بها  مرّحبًا  ثروة  حبره  من  املستخرج 
الداخلية  السياسية  والصدمات  الصدامات  وتكرار  االستقرار  عدم 
بأعباء  اللبنانية  اخلزينة  أثقل  ما  اإلسرائيلية،  العسكرية  واحلروب 

كبرية.
وعلى هذا األساس، ال جيب البتة التقليل من املنافع االقتصادية 
واالجتماعية، وحتى السياسية، البعيدة املدى اليت ميكن أن تتدفق 
إىل لبنان عندما يبدأ جين مثار استخراج الغاز، إضافة إىل ما سيقدمه 
الذي  الطاقة  العجز يف جمال  امللف من مساعدة يف ختفيف  هذا 

تعانيه البالد، إذ إنه يليب نطاقًا واسعًا من حاجاتها النفطية.
اخلارجية،  لالستثمارات  إغراًء  سيشّكل  الغاز  اكتشاف  أّن  كما 
وسيساهم يف تطوير اخلدمات العامة يف جماالت التعليم والرعاية 
الصحية والنقل. وبالتالي، فإّن اآلثار اإلجيابية يف مناخ االستثمار 
والثقة ستمنح لبنان احتماالت مهمة جدًا لتحقيق تنمية أكثر توازنًا 

وعداًل من السابق.
ما املطلوب من لبنان لالنطالق يف هذا املشروع اقتصاديًا؟

مبا أّن التنقيب عن الغاز واستكشافه سيحمل معه إجيابيات عدة، 
كما أسلفنا، فإّن على الدولة اللبنانية أن تبادر فورًا إىل ما يلي: 
1- إعادة بناء نظام اقتصادي والتخطيط لكيفية إدخال الغاز ضمن 

البنيان االقتصادي اللبناني.
2-  تأسيس الشركة الوطنية للنفط.

3- إنشاء مصرف للنفط والغاز.
4- العمل على ختطيط سليم لتغيري واقع الكهرباء يف لبنان.

5-  تأسيس الصندوق السيادي لالستثمار.
الصناديق السيادية

أّي  اقتصاد  السيادية لالستثمار يف  الصناديق  أهمية  ونظرًا إىل 
دولة، ال بّد من اإلضاءة على إجيابيات هذه الظاهرة اليت انتشرت 
يف  التقلبات  من  االقتصاد  حتصني  فبهدف  الغنية؛  الدول  بني 
أسواق النفط  والغاز، جلأت الدول إىل صناديق االستثمار للحفاظ 
على  البرتولية،  املواد  استخراج  من  معظمها  الناتج  مواردها  على 
اعتبار أّن ملكيتها ال تعود إىل اجليل احلالي فحسب، بل إىل األجيال 

القادمة أيضًا.
بناًء عليه، أقرت هذه الدول قوانني حتكم عمل هذه الصناديق، 
وتضبط عملية استثمار املوارد املوجودة فيها ضمن أبواب معينة، 
مع األخذ باالعتبار جتّنب املخاطر اليت ميكن أن تؤدي إىل خسائر قد 

تطيح أرصدة هذه الصناديق.
حدًا  يتضمن  أن  السيادية  للصناديق  قانون  بأي  املفرتض  ومن 

أدنى من املعلومات حول البنود اآلتية:
*  هدف الصندوق.
*  موارد الصندوق.

* تشكيل جملس اإلدارة وشروط التعيني والكفاءة واخلربة.
* وجود نظام مالي وإداري ينظم عمل الصندوق.

*   استقاللية عمل الصندوق.
*  كيفية التوظيف وضوابطه.

* الرقابة الداخلية واخلارجية وملن توزع التقارير.
* الشفافية ونشر البيانات املالية املدققة والتقارير املالية.

* الرقابة على عمل وتقييم عمل جملس اإلدارة.
*  كيفية استخدام موارد الصندوق وأرباحه.

جملس  أعضاء  يتقاضاها  أن  ميكن  اليت  واملكافآت  املنافع    *
اإلدارة.

اإلهمال  أو  املخالفة  حال  يف  اختاذها  جيب  اليت  اإلجراءات     *
الوظيفي.

تجارب ناجحة
استطاعت الصناديق السيادية يف بعض الدول حتقيق أرباح هائلة 
للدولة، ويعود الفضل يف ذلك إىل إدارتها احلكيمة اليت استغلت 
الكثري من الفرص االستثمارية العاملية اليت أدّرت عليها عائدات 
ضخمة، حتى جتاوزت أصول بعض الصناديق موازنات دول. ومن 
والكويت  النرويج  صناديق  الصعيد،  هذا  على  املتقدمة  األمثلة 

وقطر، اليت حتتل مراكز متقدمة على صعيد العامل.
1-   صندوق الثروة السيادي النرويجي

القرن  املاضي،  ستينيات  إىل  النروجيي  الصندوق  نشأة  تعود 
عندما رأت احلكومة ضرورة إدارة العائدات  النفطية بكفاءة وحكمة . 
يستخدم  مل  التسعينيات،  يف  البالد  عاشتها  اليت  الطفرة  وبعد 
النروجييون  عوائد النفط والغاز لتسديد ديونهم، بل بات اهلدف هو 
 احملافظة على مستويات النمّو وحتصني االقتصاد يف  املستقبل، 
لدعم   1990 خمتلف  عام  بشكل  الصندوق  صياغة  الربملان  فأعاد 
االقتصاد على املدى الطويل  عندما تشح اإليرادات النفطية، وذلك 

عرب مجع إيرادات  الدولة من إنتاج النفط والغاز.
عام 1996،  اقتصرت استثمارات الصندوق على السندات احلكومية، 
والعقارات يف  واألسهم  الشركات  إليها سندات  أن  تضاف  قبل 

بني ترسيم احلدود البحرية واالقتصاد والصندوق السيادي
زياد ناصر الدين

حصص  بتمّلك   2020 العام  يف  للصندوق  ح  وسمُ مرحلة  الحقة. 
 مباشرة يف مشاريع للطاقة املتجددة.

عترب اليوم الصندوق السيادي األكرب يف العامل، إذ يدير أصواًل  ويمُ
 بنحو 1.38 تريليون دوالر. ولتفادي آثار تقلبات النفط يف اقتصاد 
البالد، يركز الصندوق استثماراته يف  اخلارج على 9300 شركة تعمل 
يف قطاعات خمتلفة يف   75 دولة، إذ ترتكز 40% من استثماراته يف 
أمريكا  الشمالية، و38% يف أوروبا، و18% يف آسيا وأوقيانيا، 
 و4% يف باقي دول العامل، وتشّكل 1.3% من الشركات  املدرجة 

عامليًا، و2.4% من الشركات املدرجة يف  أوروبا.
ق القيمة السوقية للصندوق النروجيي على  اقتصادات عدد  وتتفوَّ
من الدول القوية، على غرار إندونيسيا  وهولندا والسعودية وتركيا 
وسويسرا والسويد وبلجيكا،  وتقرتب هذه القيمة من الناتج احمللي 

لدول كربى، مثل  املكسيك وأسرتاليا وإسبانيا وروسيا.
األسهم،  يف  استثمارات   %72 بني:  الصندوق  وتتوزع  أصول 
الثابت، و2.5% يف العقارات غري  املدرجة،  و25.4% يف الدخل 
وذلك  املدرجة،  املتجددة  غري  للطاقة  التحتية  البنية  و0.1% يف 

لتحصيل أعلى عائد ممكن ضمن  األطر احملددة من وزارة املالية.
ذكر أّن أحد املبادئ األساسية للسياسة املالية النروجيية  هو ما  يمُ
بتخطي  لإلنفاق  احلكومي  يسمح  ال  إذ  امليزانية«،  »قاعدة  يسمى 
سقف العائدات احلقيقية املتوقعة  للصندوق اليت تقّدر عادة بنحو 

.  %  4
2-   الهيئة العامة لالستثمار الكويتية

عامليًا  الرابع  املركز  الكويت  العامة لالستثمار« يف  »اهليئة  حتتل 
 والثاني عربيًا من حيث األصول املدارة اليت تبلغ قيمتها أكثر من 
 ،) SWFI (   708 مليارات دوالر،   وفقًا ملعهد صناديق الثروة السيادية  
وهي حتتفظ بـ13% من أصوهلا على شكل أموال  سائلة، وتتوزع 

استثماراتها على حنو 230 ألف شركة يف  األسواق العاملية.
حيكم اهليئة جملس إدارة يتخذ قرارات  اسرتاتيجية لالستثمار بشكل 
مستقل عن حكومة الكويت، وهي تتكون من صندوقني رئيسيني، 

هما  صندوق االحتياطي العام وصندوق احتياطي األجيال املقبلة.
إىل  اهليئة  أصول  السنوي الستثمارات  الربح  نسبة صايف  تصل 
  4.5%. وبني عامي 2015 و2020، فاق النمو يف الصندوق  إمجالي 
اإليرادات النفطية للفرتة نفسها، اليت سجلت 221 مليار  دوالر. 
والسندات   ،%45 بنسبة  األسهم  على  اهليئة  استثمارات  وتتوزع 
  20%، والعقارات 10%، واالستثمارات البديلة 15%، واالستثمارات 

يف  شركات تكنولوجية %10.
السنوات  يف  متزايد  بشكل  لالستثمار«  العامة  »اهليئة  ونشطت 
األخرية  يف أسواق رأس املال، مع الرتكيز على االكتتابات األولية، 
 وفرص ما قبل االكتتاب العام، كما يف أسواق العقارات، ومتتلك 
العامل،  يف  وحمطات  كهرباء  ومطارات  موانئ  يف  حصصًا  اهليئة 

مبوازاة استحواذها على حصص يف شركات  إقليمية.
أّن  يتبنّي  اهليئة،  الستثمارات  اجلغرافية  اخلريطة  إىل  وبالّنظر 
 الواليات املتحدة تستحوذ على النسبة الكربى بنحو 50%،  إذ يصل 
حجم االستثمار إىل أكثر من 350 مليار دوالر. وتأتي أوروبا يف 
املرتبة الثانية، بإمجالي استثمارات جتاوزت   150 مليار دوالر. ويف 
املرتبة الثالثة، تأتي اليابان ودول آسيا بنحو 60 مليار دوالر. أما 
الشرق األوسط، فيأتي يف املرتبة الرابعة، باستثمارات تصل إىل 

حنو 40 مليار دوالر.
3-   جهاز قطر لالستثمار

عام 2005، أنشأت الدوحة »جهاز قطر لالستثمار« كصندوق ثروة 
سيادي خمتص باالستثمار احمللي واخلارجي. يستثمر الصندوق يف 
الغالب يف أسواق عاملية )الواليات املتحدة وأوروبا ودول آسيا 

واحمليط اهلادئ( وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
املرتبة  وحيتل  دوالر،  مليار   461 بنحو  الصندوق  أصول  تقّدر 
عامليًا،  السيادية  الثروة  صناديق  أكرب  مستوى  على  التاسعة 
واملرتبة الرابعة عربيًا، حبسب أحدث بيانات معهد صندوق الثروة 

.)SWFI( السيادية
كان جهاز قطر لالستثمار من أنشط الصناديق السيادية استثمارًا 
التكنولوجيا  من  القطاعات،  شتى  ويف   ،2021 عام  أوروبا  داخل 
والسيارات، مرورًا بالعقارات والسندات، وصواًل إىل دور األزياء 
الدرجة األوىل يف بريطانيا  والرياضة، وغريها، وهو يستثمر يف 
وأملانيا وفرنسا، وتقّدر قيمة استثماراته يف القارة بأكثر من 200 

مليار دوالر.
وعام 2015، دخل اجلهاز السوق األمريكية، وهو يهدف إىل زيادة 
حجم استثماراته فيها إىل 45 مليار دوالر يف العامني املقبلني، 
إذ تقدر حاليًا بنحو 35 مليار دوالر. واستثمرت قطر يف قطاعات 
واخلدمات  والغاز  والنفط  والفحم  االتصاالت  مثل  عدة،  أمريكية 

املالية والعقارات والسينما.
أما يف روسيا، فيمتلك »جهاز قطر لالستثمار« حصة قدرها %19 
يف شركة »روسنفت« احلكومية العمالقة إلنتاج النفط. وقد اشرتى 
اجلهاز هذه احلصة على مرحلتني بتكلفة بلغت حنو 15 مليار دوالر، 
الروسية  احلكومة  بعد  »روسنفت«  يف  مساهم  أكرب  ثالث  عد  ويمُ
وشركة »بي بي«. وقد اشرتى اجلهاز 24.9% من شركة »نورذرن 
كابيتال غيتواي«؛ صاحبة امتياز تشغيل مطار بولكوفو يف سان 
بطرسربغ. ويف آسيا، يستثمر اجلهاز القطري أكثر من 20 مليار 

دوالر، تتوزع على قطاعات عدة.

العسكرية  بالبزة  عون  ترفع سيدة مسّنة صورة كبرية مليشال 
وجتوب بها طرقات قصر بعبدا. تسري وحدها هاتفة »ما منرتك 
عون وما منرضى بدالو«. تعود بذاكرتها 32 عامًا عندما توّجهت، 
خيمًا  ورفاقها  ونصبت  الشعب«  »قصر  إىل  نفسها،  باحلماسة 
دعمًا لصمود اجلنرال. بني تشرين 1990 وتشرين 2022، تبدو 
مؤمل.  حّد  إىل  متشابهة  كثريين،  وعيون  عيونها  يف  الصورة، 
معلنًا  إرادته،  مبلء  »الشعب«  مع  عون  خيرج  املرة  هذه  لكن، 
الصورة  مع  متناغمة  كلمته  تبدو  انتهت.  كرئيس  مهمته  أن 
الكبرية املنصوبة على مدخل باحة القصر: اجلزء األكرب منها حيتله 
»العماد« وسط اجلماهري رافعًا إشارة النصر بيديه، مقابل جزء 
صغري لصورته كرئيس للجمهورية مكررًا اإلشارة نفسها. يوم 
األحد املاضي، كان توق اجلماهري إىل جنرال بعبدا أكرب وأعمق 
سنوات.  ست  دامت  استنزاف  حرب  خوضهم  عقب  ثقة  وأكثر 
التحرير  هو  هذا  العهد…  »مبسوطني خلص  بسعادة:  يقولونها 
احلقيقي«. عون نفسه كان تّواقًا إىل احلرية، كررها صراحة عدة 
مرات خالل كلمته: »عدنا من احلجر إىل البشر )…( تركت هذه 
قوي«،  نضال  فيها  مرحلة  إىل  وانتقلت  انتهت،  اليت  املرحلة 

ليضيف أن »اليوم نهاية مهمة ومش نهاية عمل ووداع«.
وألن اجلنرال املتمرد مل يعتد يومًا املهادنة، أبى قبيل مغادرته 
إال أن يفتح معركة جديدة - قدمية مع أركان »املنظومة« اليت 
تآمرت عليه ونفته ذات يوم، لتشّن الحقًا حربًا سياسية ضده 
انتهت بتكبيل عهده وسوق البلد إىل االنهيار. وهذه املنظومة 
فما  بري.  نبيه  النواب  برئيس جملس  أنصاره  حصرها  احلاكمة 
ارتكبها حاكم املصرف  اليت  املالية  أن حتدث عون عن اجلرائم 
املركزي من دون أن »نتمكن من إيصاله إىل احملاكمة«، سائاًل 
»من حيميه؟«، لتهتف اجلماهري بصوت واحد »نبيه بري«. يسأل 
جمددًا: »من هو شريكه؟«، فيأتي اجلواب سريعًا: »نبيه بري«. 
وبالعبارة نفسها اليت رّددها عون منذ عودته إىل املنفى بقوله 
إن »البلد منهوب«، كّرر على مسامع العونيني بأن »البلد مسروق 
مسروق من جيوبكم«، معلنًا بداية  خبزينته ومصرفه املركزي… 
الثانية إلنهاء »العذاب املفروض علينا«، ومراهنًا على  املرحلة 
استخراج الثروة الوطنية املتمثلة بالنفط والغاز »إلنقاذ لبنان«.

 بعودة الجنرال إىل الرابية انتهت حرب استنزاف دامت 6 سنوات
عاش عون والعونيون يوم األحد املاضي نوستاجليا أخرى انتهت 
بزّفة أمام منزله يف الرابية. الثابت أن ثقة هؤالء الشباب والعّجز 
واملؤامرات  املطبات  كل  رغم  راسختان  له  وحمبتهم  بقائدهم 
والتحديات. يكفي أن يقول هلم »اشتقنالكم« لتغرورق أعينهم 
بالدموع املمزوجة باهلتافات املبايعة له: »بالروح بالدم نفديك يا 
عماد«. حتى الضباط املنتشرون حوله مل خيفوا دموعهم. »الوداع 
صونيا  تقول  كبري«،  ظلم  بعد  يأتي  أنه  سيما  ال  وحمزن  مؤمل 
غاريوس، زوجة النائب السابق ناجي غاريوس وإحدى املناضالت 
اليت مل ترتك عون وعائلته ال قبيل نفيه وال بعده. ترتك الدموع 
احمليطون  والعونيون  ابنها،  يفعل  ومثلها  خديها  على  تنساب 
بهما. فرحة حتّرر عون، امتزجت بغصة ال سيما من الفريق احمليط 
به، والذي يغادر أيضًا القصر للمرة األخرية. النواب كانوا هنا، 
حاليني وسابقني، ومنهم من ترأس مواكب مناطقه منذ الصباح. 
الوزراء أيضًا هنا وإىل جانبهم ناشطون قدامى ويافعون وطالب 
خيوضون املعركة السياسية األوىل. خّصهم عون بشعلة سّلمها 
إىل  وحتميله  النضال  استمرار  على  تأكيدًا  الطالبات  إحدى  إىل 
جيل التيار اجلديد. الفتاة نفسها أضاءت بواسطة الشعلة، شعلة 
اليت  املعارك  ّثل  ميمُ الذي  التحرر«  »جمسم  على  منصوبة  أخرى 
خاضها عون، وتلك اليت سيخوضها جمددًا من أجل التحرر. هكذا، 
خرج  النساء،  وزغاريد  واهلتافات  واألناشيد  الدموع  وقع  على 
»فخامة الرئيس« من »بيت الشعب« ليتابع مسريته السياسية 
األوىل  السيدة  استقبلته  حيث  الرابية  يف  منزله  من  معارضًا 

وبناته الثالث.

الرابية لن يحّل محل »مرينا الشالوحي«
وهو  الرابية.  يف  اجلديد  منزله  إىل  عون  ميشال  الرئيس  عاد 
املنزل األول الذي يكون لعون، يف السابعة والثمانني من العمر، 
رأي يف هندسته وشكله وتأثيثه، بعدما تنّقل طوياًل بني مساكن 
املنفى  يعود من  أن  قبل  للجيش،  قائدًا  انتخابه  الضباط حتى 
الفرنسّي إىل فيال يف منطقة الرابية وضعها أحد األصدقاء يف 
تصرفه. واملنزل أقرب إىل مقر سياسي، سيكون قسم صغري 
منه بيتًا للعائلة جيتمع فيه األحفاد، إىل جانب غرفة اجتماعات 
كبرية، ومكتب صغري، ومكتبة تضم عددًا كبريًا من الكتب اليت 
أعّدته  الرئيس عون يف مسريته الطويلة، وأرشيفًا غنّيًا  مجعها 
ابنته كلودين عون. وال ينوي عون أن حيل مسكنه اجلديد حمل 
مركز التيار الوطين احلر يف مرينا الشالوحي، لكنه يتطلع إىل دور 
استنهاضّي له على مستوى القاعدة الشعبية العونية، ووصل ما 
انقطع بني كثريين ألسباب خمتلفة، والعمل على استقطاب من 
تعبوا أو فقدوا األمل أو حردوا وغادروا ألسباب خمتلفة. وهو 
سيستعني بفريقه القديم من غري املوظفني، على أن ال يتجاوز 
عددهم ثالثة أو أربعة، لرغبته يف منح أسرته اخلصوصية اليت 

فقدتها منذ العودة إىل لبنان عام 2005.

العونيون احتفلوا بـ »التحرير احلقيقي«
رىل إبراهيم
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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

شهادة تقدير وامتياز من سلطة األطعمة يف 
نيو ساوث ويلز ألفران مانت لويس للبيتزا 

واملناقيش واللحم بعجني وسائى أنواع املعجنات
The NSW government is 
encouraging the com-
munity to have their say 
on the upgrade  of Henry 
Lawson Drive. 
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said 
feedback is being sought 
on Stage  1B of the proj-
ect between Auld Avenue 
and the M5 Motorway at 
Milperra. 
“Henry Lawson Drive is a 
critical arterial route and 
one of the busiest roads 
in south west Sydney that 
is now beyond capacity,” 
Mrs Lindsay said. 
“The Stage 1B upgrade 
will provide more capac-
ity for vehicles, mean-
ing a quicker  travel time 
through Henry Lawson 
Drive between Milperra 
Road, Newbridge Road 
and  the M5 Motorway. 
“I urge community mem-
bers to have their say on 
these plans which will see 
road users  benefit daily 
from the improvements.” 
Minister for Metropolitan 
Roads Natalie Ward said 

the infrastructure link will 
play an  important role 
in improving congestion 
and safety for commut-
ers.  
“The NSW Government 
is committed to making 
it quicker and easier for 
people to use  our road 
network, so you spend 
more time doing what you 
love and not in your car.  
“The upgrade will see 
Henry Lawson Drive wid-
ened to two lanes in each 
direction plus  two link 
roads from Keys Parade 
connecting Auld Avenue 
and Raleigh Road to Hen-
ry  Lawson Drive. 
“These changes will im-
prove travel times along 
this busy corridor and 
boost safety for  road us-
ers.”  
There will also be up-
grades at intersections, 
changes to turning op-
tions at cross  streets, 
and improved active 
transport connectivity 
along this part of Henry 
Lawson  Drive.

The NSW Government 
has committed $22.5 mil-
lion for the planning and 
design of this  stage, 
which spans a 1.8 kilo-
metre section of Henry 
Lawson Drive. 
The community can visit 
nswroads.work/hld1b 
and use the interactive 
portal to view  the design 
features and submit feed-
back, or send feedback 
via email at  henrylawson-
drive@transport.nsw.gov.
au, phone 1800 684 490 
or write to:  Henry Law-
son Drive Upgrade 1B 
Level 5, 27 Argyle Street, 
Parramatta NSW 2150. 

For more information on 
the project, visit https://
roads waterways.trans-
port .nsw.gov.au/proj-
ects/henry-lawson-drive/
stage-1b/index.html 

MEDIA 
Stephanie Le Bas | Wendy 
Lindsay MP | 9772 2774 
Will Dempsey | Minister 
Ward | 0400 471 762

HAVE YOUR SAY ON HENRY LAWSON DRIVE UPGRADE
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أسس السيد طوني باشا أكاديمية كرة القدم األسرتالية يف عام 2006.
أن يصبحوا  أرادوا  ممن  متنوعة  خلفيات  من  والالعبني  الالجئني  وتدريب  بمساعدة  بدأ طوني 
العبي كرة قدم محرتفني. منذ ذلك الحني أصبحت أكاديمية كرة القدم األسرتالية واحدة من أكثر 

األكاديميات احرتامـًا يف أسرتاليا وعلى املستوى الدولي.
يعود نجاح السيد باشا إىل رؤيته الجيدة يف تحديد الالعبني ذوي اإلمكانيات، وتدريبهم على 
النمط األوروبي وتطوير الالعبني ليكونوا قادرين على اللعب على أعلى مستوى يف أسرتاليا 

وخارجها، ومن بني هؤالء الالعبني العبو فريق كرة القدم Socceroos Striker ميتشل ديوك )Mitchell Duke( ونجم 
.)Cristian Volpato( كريستيان فولباتو AS Roma

أراد املدرب واملؤسس طوني باشا، كونه من أصل لبناني ولشغفه بكرة القدم، إنشاء فريق لبناني أسرتالي وإعطاء الفرص لالعبي 
ملدة  تجريبي  تعارف  مخيـّم  مؤخرًا  أقام  اللبناني.  املنتخب  مدربي  أمام  مهاراتهم  لعرض  لبناني  أصل  من  األسرتاليني  القدم  كرة 
يومني حيث ظهر أكثر من 150 متقدمًا من جميع أنحاء أسرتاليا مللء 25 منصبـًا سيتم اختيارهم للعب يف لبنان يف كانون األول 

.2022
والالعبون املؤهلون، الذين سيتم اختيارهم، سيخوضون مباريات ضد فرق العهد والنجمة وسالم زغرتا واملنتخب اللبناني تحت 

املباريات يف  17 سنة حيث ستقام  هذه 
بريوت وجونية وزغرتا وطرابلس.

عرب  مباشرة  األلعاب  جميع  بث  وسيتم 
على  األسرتالية  القدم  كرة  أكاديمية 
إنستغرام )أكاديمية كرة القدم األسرتالية( 

من 4 إىل 13 كانون األول 2022.
ستقيم األكاديمية ليلة عرض تقديمي يوم 
 )Rydges( 1 كانون األول يف فندق ريدجز
روزهيل الساعة 7 مساًء لالعبني والجهات 
 Silky هما  كفيالن  حاليـًا  لدينا  الراعية. 
 EARTHWORX و   Construction
جولتنا  لدعم  آخريـَن  كفيليـَن  عن  ونبحث 

Socceroos Striker Mitchell Dukeإىل لبنان.

AS Roma Star Cristian Volpato

Head Coach Tony Basha Tony Basha )Left(, Cristian Volpato )Middle( and Luka Pupovac

 2022 Australian Lebanese Squad

admin@australasiansocceracademy.com.au لالستفسارات املتعلقة بالكفالة ، يرجى االتصال بـ
نتمنى للمدرب طوني باشا واملدرب صالح حداد وللفريق كل التوفيق يف الجولة اللبنانية املقبلة.

Get A Job! Get A contract! Get A Career!
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 2022 Australian Lebanese Squad
The Australasian Soccer Academy was established by Mr. Tony Basha in 2006.

Tony started by helping and training refugees and players with diverse backgrounds who 
wanted to become professional footballers. Since then The Australasian Soccer Academy 
has become one the most respected academies in Australia and Internationally.

Mr Basha>s success was due to his good vision for identifying players with potential, his European Style Training 
and developing players to be able to play at the highest level in Australia and abroad, some of these players include 
Socceroos Striker Mitchell Duke and AS Roma star Cristian Volpato.
Head Coach and Founder Tony Basha, being of Lebanese origin himself and the passion he has for football, wanted 

to create an Australian Lebanese Team and 
give opportunities to Australian Footballers of 
Lebanese origin to showcase their skills in front 
of the Lebanese National Team Coaches.

 He recently conducted a 2 day trial ID Camp where 
over 150 trialists showed up from all around Aus-
tralia for 25 positions that would be selected to 
play in Lebanon in December 2022.

The talented players selected will play matches 

against top Lebanese teams AL-Ahed, 
Nejmeh, Salam Zgharta and the U17s 
Lebanese National Team which will be 
held in Beirut, Jounieh, Zgharta and 
Tripoli.

All the games will be streamed LIVE via 
the Australasian Soccer Academy Ins-
tagram (Australasiansocceracademy) 
from 4th December - 13th December, 
2022.
The Academy will be having a presenta-
tion night on 1st December at Rydges 

Hotel Rosehill at 7pmfor the players and sponsors.  We currently have 2 sponsors being Silky Construc-
tion and EARTHWORX and we are looking for 2 more sponsors to support our tour to Lebanon.
For Sponsorship enquiries please contact admin@australasiansocceracademy.com.au
We wish Head Coach Tony Basha, Coach Salah Haddad and the squad All the Best for the upcoming 
Lebanese Tour.Socceroos Striker Mitchell Duke

AS Roma Star Cristian Volpato

Head Coach Tony Basha Tony Basha (Left), Cristian Volpato (Middle) and Luka Pupovac

Get A Job! Get A contract! Get A Career!
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قـداس وجـناز
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قداس تذكاري للرئيس كميل مشعون وداني 
مشعون والعائلة وشهداء حزب الوطنيني األحرار

أقامت مفوضية حزب الوطنيني االحرار-
اسرتاليا قداسًا تذكاريا عن انفس فخامة  
الرئيس كميل نمر شمعون والست زلفا 
والشهيد داني شمعون وعائلته وشهداء 
حزب الوطنيني األحرار وذلك  يوم األحد 
مار  كنيسة  يف  األول  تشرين   30 يف 

شربل- بانشبول.
شربل  مار  دير  رئيس  الذبيحة  ترأس 
اآلباء   وعاونه  عبود  األب شربل  السابق 
أنطوان طعمة وحنا البطي وايلي رحمه.

وقد حضر املناسبة ايضّا حزب  القوات 
اللبنانية، حركة  الكتائب  اللبنانية، حزب 
الوطني  التيار  املردة،  تيار  االستقالل، 
الحر، الجامعة اللبنانية ، التجمع املاروني 

الذبيحة االلهيةكلوفيس البطيمارك البطياألب شربل عبود

طوني رزق، جهاد داغر، جو عريضة، جو توما، أنور حرب، طوني نكد وحضور داخل الكنيسةمارك البطي، لودي فرح أيوب، شربل فخري، أسعد بركات، سعيد الدويهي، فادي ملو وحضور داخل الكنيسة

صورة تذكارية ملفوضية حزب األحرار مع رئيس الدير األب شربل عبود واألحزابمارك البطي، ايلي كلتوم، األب شربل عبود، كلوفيس البطي، سايد انطاكي، حبيب قسطون وسمري قزي

الصحافة  عن   وممثلون  األسرتالي 
اللبنانية امليدل ايست هريالد والتلغراف 
والنهار واملستقبل وموقع oz عرب وعدد 
ومناصري   اللبنانية   الجالية  من  كبري 

الحزب.
ويف عظته، أثنى األب شربل عبود  على 
الدور الريادي الذي لعبه الرئيس الراحل 
السياسية  الحياة  يف  شمعون  كميل 
فيها  كان  التي  الحقبة  يف  واالجتماعية 
العبا أساسيا على الساحة اللبنانية سواء 
كرئيس للجمهورية وظـّف عالقاته الدولية 
فّذ  كسياسي  أو  لبنان،  لخدمة  والعربية 
ناضل طيلة حياته السياسية واالجتماعية 
من أجل وطنه وشعبه حيث سمـّي عهده 

بـ »عهد االزدهار والبحبوحة«.
 كذلك ثمـّن االب عبود تضحية الشهيد 
داني شمعون وعائلته الذي بذل دمه على 
مذبح الوطن ذاك البطل الذي لم يرتك 
أرضه يف عز املحن فأعطاها أغلى ما لديه، 
ساهموا  الذين  الحزب  بشهداء  منوها 

بتضحياتهم ببقاء لبنان.
مارك  املفوض  بالعربية  الرسالة  قرأ 
البطي  باإلنكليزية الرفيق سايد انطاكي 
البطي   كلوفيس  فالرفيق  النوايا  اما 

والرفيق عبدو سركيس.
صالون  إىل  الجميع  توجه  القداس  وبعد 
الشرف لتناول بعض الحلويات والقهوة 

والتداول بالشؤون الوطنية.

االحرار- الوطنيني  حزب  يشكر  إذ    
هذه  يف  شاركوا  الذين  جميع  اسرتاليا 
الجامعة  من  الجامعة،  الوطنية  املناسبة 
االسرتالي  والتجمع  الثقافية  اللبنانية 
وحركات  وتيارات  احزاب  اىل  املاروني 
ونخص  االعالم،  وممثلي  أعمال  ورجال 
هريالد  ايست  امليدل  صحيفة  بالذكر 
ونطلب  الفوتوغرايف،  التصوير  لتأمينها 
شهدائنا  دماء  تكون  أن  تعاىل  اهلل  من 
تحرير  طريق  على  وفاء  عربون  الزكية 
السياسيني  من  واملواطن  الوطن 
برقاب  املتحكمني  واملرتزقة  الجشعني 

البالد والعباد.
اإلعالم
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

اإلميان والعصيان.. وطبيعة االنسان!

هل يتحد اإلميان مع العصيان يف طبيعة اإلنسان الضعيف ؟ 
وهل يتحد اخلري مع الشر يف قلب اإلنسان الواحد؟ 

من املستحيل أن يتحد األميان مع العصيان على اإلطالق، ألن 
وال  املقدسة  ونعمه  اهلل  جوهر صفات  عظمة  على  اخلري حيتوي 
مصدره  الّشر  ألن   اإلطالق،  على  احملدق  الشر  بتاتًا  يشارك 
وهدفه تضليل الناس من أجل اخلراب واحلروب لينفَذوا صفات 
إبليس الساقطة والشريرة ، وينتهوا يف شبكة إبليس الصياد 
من  الكثري  يوجد  حيث  األيام  هذه  يف  البشري  للجنس  املاهر 
الناس الذين عندهم إدعاء اإلميان وحب املظاهر الروتينية اليت 

هي ليست من اهلل.. 
ولكن هل من املمكن أن أؤمن شفهيًا وأكتفي بنفسي واعتقد 
القديسني،  أبناء اهلل  األبرار  الرب  أني قد أصبحت مثل تالميذ 
عّلمنا  والتقوى،  احلقيقي  األميان  مثرة  هو  الذي  عمل  اي  بدون 
الرب كيف منّيز األرواح واألبرار عن األشرار، عندما سألوه فكان 
جوابه للتالميذ تستطيعون ان تعرفوا ومتيزوا األبرار عن األشرار 
اهلل  يرضي  وإميانهم  أعماهلم  كانت  ان  تعرفونهم،  مثارهم  من 
وحسب وصاياه،  او أن كانت أعماهلم ترمز إىل عدو اهلل وختدم  
إبليس الشرير الذي حيارب إبناء اهلل املؤمنني.. أنا ال أستطيع 
ان أصبح تلميًذا مميزًا عند الرب إن مل أعمل يف حقله املقدس، 
أنا ال أريد ان أؤمن لنفسي من دون ان أعلن إمياني للغري كي 
يروا  إمياني بأعمالي، ألن األميان من دون أعمال هو العصيان 
بالذات وغري كامل، الشياطني يؤمنون باهلل ويعلمون ان اهلل هو 
اخلالق والديان واإلله ويعلمون أيًضا عن كل كلمة يف الكتاب 
املقدس، ولكن املشكلة والغضب واحلكم املعلن عليهم، ألنهم 

مل ينفّذوا كالم اهلل ووصاياه.
أن  الذي جيب  الشيء  هو  ما  وأؤمن  أقرأ  عندما  املفروض  من 
أفعله بعد إمياني باهلل واحلفاظ على وصاياه ليكون لي املصباح 
حياتي  طريق  يف  وذهين  قليب  ينري  مبارك  وعمل  الظلمة  يف 
العملية والتبشريية، أول شيء هو العمل، لكي أنّفذ كل شيء 
تعلمته،  يوجد كتاب يعلمين كيف أستطيع أن أصبح طبيبًا  لكي 
أعاجل األمراض واألوجاع، وكتاب يعلمين لكي أصبح مزارعًا جيدا، 
ويوجد كتاب يعلمين كيف أصنع مجيع أنواع املأكوالت اللذيذة، 
واىل آخره، على سبيل املثال إذا تعلمت يف مجيع هذه الكتب 
او اجملموعة العلمية،  لكي أنال املعرفة وأصبحت اختصاصيًا يف 
واحدة منها، ولكن إذا مل أعمل وأنّفذ أي شيء من الذي تعلمته، 
فما هى املنفعة والفائدة من تضييع الوقت واملطالعة والدراسة 
وهدر املال، من أجل أن أصبح ُمقعدًا غري منتج، ليس يف يدي 
اي عمل يف حقل مهنيت وجمال إختصاصي.. فما هى الفائدة لي 
وللناس من كل الذي تعلمته ، ألني قد أصبحت مهمال وفاشال 

وكل ما تعلمته يصبح حربا على ورق ال غري.
من بعد هذا التعبري اجملازي البسيط، أنا ال أريد أن أصبح غري 
اهلل  يرضي  الذي  والعمل  اواًل،  باهلل  اإلميان  أؤمن  ألني  منتج، 
الذي  إمياني  نتيجة  املتواضعة  والقناعة  ثانيًا،   الغري  ملساعدة 
أرضي به نفسي ثالثًا، بأني أعمل عن أميان ويقني وحمبة وأطّبق 
أسلك  لكي  الدينية  دراسيت  خالل  من  وتعلمته  به  آمنت  الذي 
الطريق الصحيح يف حياتي، وكيف تكون أصول حياة اإلنسان 
الوصايا اإلهلية، ألنه  املؤمن داخل األميان احلقيقي، مع تنفيذ 
الكتاب املقدس أن كل من يصنع خريًا له األجر  دّون لنا يف 
الكبري عند اهلل، ألنه أعطى لنا اخلالص الثمني واملبارك، وبارك 
وكما  األرض،  على  مشيئته  ويصنع  لكلمته  مطيعا  أنسان  كل 
قال لنا طوبى لصناعي السالم ألنهم يرثون ملكوت السماوات، 
طوبى لودعاء القلوب ألنهم أبناًء اهلل ُيدَعون، طوبى للجياع ألنهم 
يشبعون،  طوبى لكل أنسان يصنع خريًا ألنه يعاين اهلل، طوبى 
للرمحاء ألنهم يرمحون، طوبى لكم إذا عرّيوكم وطردوكم وقالوا 
عنكم كاذبني أفرحوا وتهّللوا، ألن أجركم عظيم يف السماوات، 
أعدائكم  أجل  من  باركوا العنيكم، صّلوا  مبغضيكم  إىل  أحسنوا 
مبجيء  واكرزوا  وعّلموا  أسهروا  اليكم،  يسيؤون  الذين  ومجيع 
الرب اآلتي على األبواب، ألنه قد اقرتب لنا ان يعود ثانية اىل 
هذه األرض، لكي حنيا معه أبناء أحباء وشعبًا مباركًا يف مساء 
جديدة وأرض جديدة خالدين يف مملكته اإلهلية واألزلية إىل أبد 

األبدين آمني. 

يف  التقين  اجلهاز  مع  بالتنسيق  الكاملة،  التنفيذيـة  ـات  امللفَّ إعداد 
دة، ومن دفاتر الشروط  »مشروع وعد«، انطالقًا من املواصفات املوحَّ
دة. تال ذلك، تلزيم إعادة اإلعمار إىل شركات كربى للمقاوالت،  املوحَّ
ت  ُأِعدَّ اليت  املوّحدة  الشـــروط  ودفاتر  املوّحدة  املواصفات  على  بناء 
مسبقـًا، واليت أشرت إليها، وتلزيم اإلشراف على أعمال التنفيذ، إىل 

مكاتَب استشاريٍة متخصصة بأعمال اإلشراف.
حارة حريك: التنظيم املديني

والتنظيُم  حمدودًا.  موضعيًا  التدمري  كان  ته،  ووحشيَّ قساوتِه،  ُرغم 
املديينُّ الذي اعتمدته اهليئُة، هو تنظيم موضعيٌّ بدوره. فهو أقرُب 

اط، يكاد. م املدن هنا، هو خيَّ إىل اخلياطة. منظِّ
ة يف التنظيم، وعن  إنه تنظيٌم مديينٌّ شديُد البعِد عن املفاهيم اجلراحيَّ
عليها  يرُسم  الفارغة.  حِة  املسطَّ والطاولِة  احملروقِة،  األرض  مفاهيم 
م املدن ما يشاء، متلّطيًا مبفرداٍت مثل التحديث، وجودِة احلياِة،  منظِّ
واحلفاِظ على البيئـة، والتهوئة، والتشميس وغريها، ويرى يف احلرب 
رافعًة حامسًة لكّل حتديٍث وتطوير. فلنستفد من احلرب يقول بعض 
رين. وعليه بالتالي، أي على املنّظم املديينَّ املعتمد، أن ُينتج  املنظِّ
وعدد  واالرتفاع  والعرض  الطول  يف  قياساتها  مباني  الياء(  )بضم 
مت، لتتناغم مع املباني اليت ُتاِوُرها  الطبقات، مماثلَة للمباني اليت هدِّ
مباشرًة، أو تلَك املوجودِة يف االمتداداِت املتاِخة، وليكوَن تأثرُيها يف 

النسيِج العاّم املبيّن مماثاًل لتأثريها.
م كلَّ ما مُيِكُن ترميمه، خالفًا ملا  إنه تنظيمٌّ مديين حيُصر الدماَر، وُيرمِّ
ِة  اجلماعيَّ الذاكرِة  على  وحيُرُص  بريوت.  من  أخرى  أماكن  يف  حصَل 
نها، لُتسهم يف وحدة النسيِج االجتماعّي ويف  للناس، حَيميها، وحُيصِّ
ُة للناِس، حيتِضُنها احلّيُز العام يف املدينِة  مَتاُسِكه. والذاكرُة اجلماعيَّ
ة، والدروُب  أو يف جزٍء منها، أي الطرقاُت، والشوارُع الرئيسُة والفرعيَّ
أو  واملدينُة،  خاصة.  األرصفة  ه  إنَّ واحلدائُق،  والفسحاُت  والساحاُت 
أي جزٍء منها، يف وسِطها أو يف أطرافها، إمنا َتصُنعها أو َتصنع هذا 
الذي تقوُم عليه  الطبيعيُّ  أو ذاَك منها، عناصُر ثالثة: املوقُع  اجلزَء 
والساحاِت  الطرقاِت  ميزاته، وشبكة  بكّل  منها،  جزٍء  أيُّ  أو  املدينُة، 
م أيَّ جزٍء منها، إىل شوارَع، وأحياَء،  مها، أو تقسِّ والفسحاِت اليت تقسِّ
ِد  ة يف هذه األحياء، وأخريًا شبكة العقاراِت املوجودِة، وتعدُّ وجزر مبنيَّ
التنظيم  َتفاوِتها.  أو  مساحاتها  وَتقاُرِب  فيها،  العقارية  امللكياِت 
، الذي اعتمدْته اهليئُة االستشاريُة، يقوُم على أفكاٍر  املديينُّ املوضعيُّ
أماكِن سكنهم  السريعة إىل  النازحني  بسيطٍة، أساسها دائمًا، عودُة 
قهم العاطفّي  وأماكن عملهم، وتصليِب ارتباِطهم باألمكنِة، وتعزيِز تعلُّ
احملافظُة  األفكار:  هذه  وأهم  لديهم.  ة  اجلماعيَّ الذاكرِة  ومتتنُي  بها، 
ات  ة، وعلى املمرَّ ة والفرعيَّ على الشوارع املوجودة، الرئيسة والداخليَّ
الزراعِة  زمن  من  املوروثِة  واملتعّرجة،  امللتويِة  والدروِب  الضّيقِة، 
بقياَساتها  عليه،  كانت  كما  العقاراِت  على  واحملافظُة  والبساتني، 
ة، وعلى احلقوِق املثبتة  ات الِعقاريَّ حبُدوِدها ومبَساحاِتها، وعلى امُللكيَّ
ويف  األصول،  وفق  الصادرة  اإلفراز  خرائط  قة يف  واملوثَّ ان،  للسكَّ
ة بالتواصل مع املالكني والشاغلني. ال شركات  تقارير الّلجان املختصَّ
ة هنا، َتنزُع ملكياِت الناس، وتسرُق حقوَقهم كما حَصل يف مناطق  عقاريَّ
 ، ان النسيَج املديينَّ ، وال إفراز جديدين ُيغريِّ أخرى من بريوت. ال ضمَّ
يان بصعوباٍت التعامل مع احلقوِق املتعّددة، ومؤديان بالضرورة  متلطِّ
ة، وتغيري النسيج االجتماعي. اهلدُف األوُل للتنظيم  إىل تغيري امللكيَّ
ة، هو إنتاج نسيج  املدييّن املوضعّي، الذي اعتمدته اهليئُة االستشاريَّ
للنسيج  احتضانُه  ُيعيد  أليٍف،  مالئٍم،  ٍب،  مرحِّ راهٍن،   ، عصريٍّ مدييّن 
االجتماعي  والنسيج  املاضية.  العقود  خالل  سكنه  الذي  االجتماعّي، 
قًا باألمكنة  إمنا عرفناه نسيجًا متعاضدًا، متماسكًا، متآلفًا، متعلِّ هذا، 
اليت سكنها، عاشقًا ألرضه. وقد عاد هذا النسيج بعد إعادة اإلعمار، 
رته  إىل تعاُضِده، ومتاُسِكه وتآُلِفه يف ضاحيته، وقد أعيد بناء ما دمَّ
احلرب فيها. يف ضاحيته اجلنوبية كما يرى البعض، ويف جنوب بريوت 
كما أرى أنا، رافضًا مقولة الضاحية، ألن املدينة قد امتدت إليها منذ 

زمن بعيد.
التحسني املمكن

التحسني، يف ما  بالتأكيد.  التحسني؟ املوعود؟ سيسأل اجلميع  أين 
ت  اعتمدته اهليئة االستشارية، ظاهٌر يف إعادة اإلعمار الشاملة، اليت متَّ
دة:  متعدِّ مناسيب  على  اإلعمار  إعادة  واضٌح يف  وهو  مذهل.  بنجاح 
مبا  قة،  واملصدَّ امللحوظِة  التخطيطاِت  تنفيذ  متَّ  إذ  أواًل،  مديين  فهو 
للناس، كما  ة  اجلماعيَّ الذاكرِة  أمكنَة  باحملافظة على املسارات،  مسح 
سبق وذكرت. ومسح يف الوقت ذاته، بتصنيِف الشوارِع إىل رئيسة، 
مرة  مكررًا  للمشاة،  رة  مشجَّ دروٍب وممرات  وإىل  ة،  وفرعيَّ ة،  وداخليَّ
طابعًا  منها  وإعطاء كل  زها،  ومتيُّ الشوارع  بتصنيف  كما مسح  أخرى. 
أيضًا،  أفضل  وبتهوئٍة  أفضل،  بتشميٍس  أيضًا  كما مسح  به.  خاصًا 
وبتنظيِم السري وتسهيِل املروِر، وحلِظ مواقَف مؤقتة للسيارات مبحاذاة 
األرصفة، أمام املتاجر واحملالَّت والدكاكني، ومواقف دائمة لسيارات 
الساكنني، يف الفسحات الداخلية أحيانًا، ويف الطبقات السفلية غالبًا. 
س  ز احليَز العام، مكاَن الذاكرة اجلماعية األكثر صالبًة، ومكان تنفُّ وعزَّ
ن  هذا اجلزِء من املدينة، ومكاَن لقاِء الناِس وتواُصلهم. كلُّ ذلك حسَّ
والفسحات  الساحات  م  ونظَّ وشجرها،  األرصفة  وعرََّض  املسارات، 
فيها  ُأقيمت  املالئمة،  العقارات  بعض  استمالك  ومتَّ  والفضالت. 

احلدائق، بنيت حتتها مواقُف عامٌة للسيارات.
وهو مديين معماري ثانيًا، إذ إنَّ التنظيم املديين الذي اعتمدته اهليئُة 
ية متناغمة مع َجاراِتها ومع حُميطهـا،  ُة، أعاد إنتاج كتل مبنَّ االستشاريَّ
أرضنـا،  ألوان  بألوانها  هادئة  أليفة،  األشكال،  بسيطة  منتظمة، 
ألوان الرتاب والصخر والرمل. كما نّظم عالقة هذه الكتل بالشوارع، 
تنتصُب  غالبًا،  له، متالصقٌة  موازيٌة  الرئيس خاصة. فهي  وبالشارع 
أو  الشارع  واجهِة  اليوم يف  نقرأ  حيث  اإللزامي،  الرتاجع  حدوِد  عند 
نقرُأ  كما  الداخلية،  الفسحاِت  إىل  واضحًة  مداخَل  الشارع،  جداِر  يف 
أيضًا بسهولٍة، بواباِت الشوارَع الرئيسة والداخلية. ويف الزوايا اهلامة، 
ة هلا صفُة  وعند التقاطعات انتصبت مباٍن مدروسة بعناية، مباٍن دالَّ
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ن التنظيم  ة بارزة. لقد حسَّ املعامل، فبدت يف موقعها، كأحداٍث معماريَّ
بالناس،  املباني  عالَقة  ة،  االستشاريَّ اهليئُة  اعتمدْتُه  الذي  املديينُّ 
د على عالقِة املباني باألرصفة،  ة على السواء، فشدَّ الساكنني واملارَّ
وعلى إبراز مداخلها، وإبراز موِقع الشرفاِت فيها، وعلى مساحة هذه 
انتقالّي  ن استعَماهلا يف وظيفِتها، كمجاٍل  الشرفات وتميعها، وحسَّ
ة ومع الناس. وهو  بنَي الداخِل واخلارج، للتواُصل مع اجملاالِت اخلارجيَّ
اجتماعي إنساني ثالثًا، إذ إن املباني ُصممت، وأعيد بناؤها، مبساحاتها 
عت على خمتلف الطوابق، مبشاركٍة مباشرٍة  الطابقية، وبالوظائف اليت توزَّ
مت،  من الناس، أصحاب احلقوق. عندما سكن الناُس املباني اليت هدِّ
ان، أو  ة، أو الدكَّ أو استثمروا دكانًا أو مستودعًا، إمنا اشرتوا الشقَّ
بتعديالٍت  فعاجلوه  مالئمًا،  املبنى  وجدوا  البناِء.  تاجِر  من  املستودع، 
ا، وسكنوا الشقة، واستثمروا الدكان أو املستودع سنوات،  طفيفٍة رمبَّ

أو رمبا عقودًا.
أما يف عملية إعادة اإلعمار اليت أجُنزْت بسرعة منوذجية، فإن الدراسات 
قة، ومن تقارير جلان  ت انطالقًا من خرائط اإلفراز املوثَّ التمهيدية، ُأعدَّ
االتصال مع األهالي. ثم ُعرضت التصاميم على األهالي ساكنني أو 
املساحات  وتطال:  عليها وهي كثرية  فأبدوا مالحظاتهم  مستثمرين، 
امللحوظة، وطريقة توزيع الوظائف داخل املسكن وطريقة االنتفاع بها، 
واملسارات الداخلية اليت تربُط الوظائَف بعَضها بالبعِض اآلخر. وغالبًا 
ما طالت املالحظاُت أدقَّ التفاصيل، مثل الدخول إىل املسكن، ومساحة 
املطبِخ،  وموقع  بالضرورة،  اخَلِفُر  وبابه  الزوار  ومرحاض  املدخل، 
النوِم،  وغرفُة  لألسرة،  ص  املخصَّ القسِم  من  إليه  الوصوِل  وسهولُة 
اليت عليها أن َتصُلَح، لتكون غرفًة للقاِء األسرِة اليومّي، وغرفُة الطعام 
ة، واملفصولِة عن اجمللس، ليسُهَل االنتفاع بها بطريقة أخرى،  املستقلَّ
ت املالحظات بالطبع،  ... وغري ذلك من املالحظاِت التفصيلية. لقد تعدَّ
ما ظهر يف خرائط اإلفراز، وفيها الكثري من التعديالت واإلضافات، 
تهم اليت  وفق ما ارتآه الساكنون اليوم. بعد سكنهم الطويل يف شقَّ

متها احلرب. هدَّ
املباشرة، ورؤيًة  الدميوقراطية  أرقى أشكال  أرى يف ذلك شكاًل من 
مباشرة.  به  املنتفعني  مبشاركة  املعمارّي  التصميم  إلعداد  متقدمًة 
تنظيٌم مدييّن تشاركي كما ُيعرَّف أكادمييًا. يف عملية إعادة اإلعمار، يف 
ضاحية بريوت اجلنوبية، شارَك الساكنون يف تصميم مسكنهم، وهو 
ة يف بناء يضمُّ عشرين إىل ثالثني شقة، جاعلني منه إطارًا حقيقيًا  شقَّ
حلياتهم، حيتضن طريقة عيشهم كما يرونها اليوم، ال كما كانت عليه، 

عندما اشرتوا املسكن من التاجر منذ سنوات، أو منذ عقود.
إننا أعدنا بذلك، إنتاج طريقة عيش الناس مبشاركتهم املباشرة.

  التنظيم املديني أعاد إنتاج كتٍل مبنَّيةٍ متناغمةٍ مع جـَاراتـِها ومع مـُحيطـِهـا
وهو فين، تقين، مهين، رابعًا، إذ إننا أعدنا اإلعمار، وحنن يف قلب 
َبساطتها  إىل  الُكتل،  انتظاِم  من  الراهنية،  جوهر  يف  أو  املعاصرة 
من  جزٍء  إعمار  أعدنا  أكّرر.  الشارع  لواجهِة  ِكَتابِتها  وإىل  وتالُصِقها، 
مدينٍة، وفق معايرَي يف التنظيم املديين واضحة، ومل ُنعد إعمار جمموعٍة 
كَتبناها  مباٍن  إنها  بينها.  تنظيميًا  رابط  ال  املتنافرة،  املباني  من 

بتيبولوجيات متناغمة متجانسة يف واجهاتها.
اء يف اجلدراِن،  الفتحاُت وقياساُتها ونُسبها، مقارنًة باملساحاِت الصمَّ
املعاجلات  لوحدٍة يف  قراءٍة  أخرى، ضمن  أحيانًا  أحيانًا وختتلُف  ُر  تتكرَّ
إىل  الِعمارات،  لغِة  صياغِة  املستعملِة يف  ة  األجبديَّ إىل  عها،  تنوُّ عرب 
فالشرفاُت  الداخلية.  والفسحات  الشوارع  يف  املدينية  املورفولوجية 
غائرة أحيانًا )لوجيا(، والظالُل يف قلب املباني حتكي ُعمقها ودفئها. 
والنتوءات  الواجهات.  يف  أنغاٌم  والظالُل  أخرى،  أحيانًا  بارزٌة  وهي 
عموديٌة حبضورها وظالهلا، أردنا هلا غالبًا، أن تدلَّ على مداخل املباني، 

مها. ر أحيانًا الشرفاِت البارزِة وُتنظِّ أو أن ُتزنِّ
وكُثرْت قراءتنا لواجهاِت املباني، كقراءة األعمدة الكالسيكية اإلغريقية 
احنياز  وتاجًا. وكان هناك  قاعدًة وجسمًا  رأينا فيها  أي  والرومانية، 
إىل األلوان اهلادئة، واالبتعاِد عن كّل ما هو ُمفتعٌل، غريٌب وصارٌخ. 
مع استعماٍل مالئٍم لتقنيات الراهن يف حينه، ومع اإلفادة من التجديد 
ة، وثباِت  اهلائل يف مواد البناء، ومع الرتكيز على مبادئ السالمِة العامَّ
البناء، وُمقاومتِه للزالزل، وتهيزِه بالشبكاِت العصرية اآلمنة، وسهولة 

الوصول إليه يف احلاالِت االستثنائية.الوضع الحالي
فـي متوز 2007، أي فـي الذكرى األوىل للحرب على لبنان، انطلقـت 
الضاحيِة  يف  رِة  املدمَّ املباني  تشييِد  إلعادِة  وعد«  »مشروع  ورشـة 
اجلنوبيِة، وعدُدها كما ذكرُت 228 مبنى، منها 189 يف قلب بلدة حارة 
ر. يف حمطات متالحقة من عام 2009 مت إجناز 37 مبنى،  حريك الذي ُدمِّ

ُسّلمت إىل أصحابها.
قلِب  والتحرير« يف  للنصر  »ساحة  بتصميِم  يقضي  اقرتاحًا  قرأُت    

رة املنطقـِة املدمَّ
ويف مراحل الحقة، مت إجناز وتسليم، 50% من املباني املدّمرة، اليت 
أعيد إعمارها. أما النصف املتبقي من املباني، فقد مت تسليمها إىل 
ت دراسة كاملة لرتميم واجهات  أصحابها يف خريف عام 2010. وُأِعدَّ
املباني املسكونة يف حينه، واليت مل تتأثر بالقصف وعددها 81 مبنى، 
إقحاِم  دوَن  اخلارج،  من  حينه،  املباني يف  هذه  واجهاِت  ترميُم  ومت 
»الورشة« يف حياة الساكنني. خالل النقاش الذي دار يف حينه حول 
»مسألة إعادة اإلعمار يف ضاحية بريوت اجلنوبية لبريوت« قرأُت يف 
»ساحة للنصر والتحرير« يف قلِب  الصحِف، اقرتاحًا يقضي بتصميِم 
رة. جوهُر االقرتاِح هو اإلبقاُء على »دماٍر وسط اإلعمار«  املنطقـِة املدمَّ
مل  اللبنانيون  كامٌل.  هراء  إليها.  الالعودة  لضمان  باحلرب،  رنا  يذكِّ
حياربوا، ليضمَن الدماَر عدَم عودتهم إىل حرٍب أخرى... ثامنة، وتاسعة 
العدوَّ  وأفَشلوا  أرضهم،  عن  وَدافعوا  قاوموا،  ون  اللبنانيُّ وعاشرة. 
ت أمريكا والعدو الصهيوني حربًا علينا. وحرب  الصهيونيَّ املعتدي. شنَّ

ة اليوم، يف أماكن عدة حول العامل. أمريكا مستمرَّ
الدمار والشهداء  بنا ألن نتذكر، قلت يف حينه، وحنن نرى  ال حاجة 
على شاشات التلفزة كل يوم. حنن أعدنا البنيان، وسنستمر يف إعادة 

البنيان.
ر... ولنستعد دائمًا ... لنقاوم، باألمس، اليوم، وغدًا. فلنعمِّ

رهيف فياض
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الثاني، ولكن لألسف تعذر علي تلبية الدعوة بسبب التطورات اليت 
حصلت واألوضاع احلالية اليت يعيشها لبنان، واضطراري اىل متابعة 
الكويت ستبقى  بأن  ثقة  وأنا على  امللحة.  واألمور  امللفات  بعض 
أمينة للطريق الذي اختارته وسار عليه خمتلف األمراء الذين توالوا 
على احلكم، وأمتنى التوفيق والنجاح لسمو األمري الذي يسري على 
اخلطى نفسها اليت انتهجها أسالفه، ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها 

الشقيق«.

أزماته  لبنان لتجاوز  الكوييت يف مساعدة  سئل: كيف تنظر للدور 
املختلفة داخليا وخارجيا؟

يف  رياديا  دورا  تلعب  الكويت  فإن  وأشرت،  سبق  »كما  أجاب: 
أساسيا  حمورا  شكل  الذي  ولبنان  العرب،  األشقاء  بني  التقريب 
وبفعل  الكويتية.  املبادرات  عن  غريبا  ليس  العربية،  األمة  يف 
بعضهما  جانب  اىل  ووقوفهما  بينهما،  التارخيية  األخوية  الروابط 
الكويت مل تتلكأ يف مساعدة  الفرتات والظروف، فإن  يف خمتلف 
احلاجة، وهي داعمة دائمة لقضاياه احملقة يف احملافل  لبنان عند 
اإلقليمية والدولية، ومساندة فاعلة له يف الشؤون الداخلية وهي 
وتقدير من  ترحيب  تزال، موضع  تقوم مببادرات كثرية كانت وال 
الشعب اللبناني. وقد ربطتين عالقة شخصية باألمري الراحل الشيخ 
صباح األمحد، رمحه اهلل، وعرفت من خالله ان الكويت تبادل لبنان 
واللبنانيني احملبة واالحرتام والتقدير، وهذه احلال ستستمر طبعا يف 
عهد صاحب السمو األمري الشيخ نواف األمحد الذي يعمل على تعزيز 

الروابط ومتتينها مع لبنان وباقي الدول العربية«.

سئل: هل لبنان قادر على النهوض جمددا بعد االنهيار الذي أصابه 
على خمتلف الصعد؟

لبنان  له  تعرض  ملا  العامل  يف  بلد  تعرض  أن  يسبق  »مل  أجاب: 
على مدى السنوات القليلة املاضية، فاملصائب انهالت عليه بشكل 
متتال، فكانت أزمة احلرب يف سوريا ومشكلة النازحني السوريني 
وجدوا  الذين  اللبنانيني  كاهل  على  تزال،  وال  بثقلها،  ألقت  اليت 
انفسهم أمام واقع رهيب متمثل بوجود اكثر من مليوني نازح على 
أرضهم وهو عدد ال قدرة للبنان على حتمله، إضافة اىل ذلك، كان 
اإلرهاب يضرب املنطقة والعامل وحاول التسلل اىل لبنان عرب خاليا 
نائمة والسيطرة على بعض املناطق، لكن اجليش اللبناني واألجهزة 
األمنية اللبنانية متكنت من إفشال هذا املخطط وشكلت عملية »فجر 
اجلرود« نقطة حتول أساسية يف هذه املواجهة لينعم لبنان باستقرار 
واملالية  االقتصادية  األزمة  أطلت  بعدها،  املنطقة.  قل نظريه يف 
كارثة  كانت  ثم  كافة،  املستويات  على  تعقيدات  وخلفت  برأسها 
انفجار مرفأ بريوت اليت زادت املآسي على لبنان، ثم وباء كورونا 
العاملي، وتداعيات احلرب الروسية- األوكرانية، ولكن رغم كل ذلك، 
ال أزال أؤمن بأن لبنان قادر على النهوض، وان الشعب اللبناني 
ميكنه جتاوز الصعوبات، اذا ما زاد من وحدته اليت هي مصدر قوته. 
وميكن للبنانيني أن ينطلقوا من إجناز ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية 
املستدام  والبناء  النهوض  عملية  للبدء يف  والغاز،  النفط  وموارد 
ملستقبل اقتصادي ومالي سليم حيسن ظروف حياتهم ويعيد احلياة 

الطبيعية اىل ربوع الوطن«.

سيكون  هل  مذكراتكم؟  ستدونون  هل  الرئاسة؟  بعد  ماذا  سئل: 
لكم دور يف إعادة شد عصب التيار الوطين احلر؟ وهل ستواصلون 

العمل الوطين؟
أجاب:  »بعد الرئاسة، سأعود اىل ما كنت عليه قبلها. لقد ناضلت 
آليته  أتوقف، هذا عهد  بلدي وشعيب، ولن  أجل  طوال حياتي من 
احلياة. قد يكون من  انا على قيد  به طاملا  على نفسي وسأعمل 
املبكر تدوين املذكرات، فاألهم اليوم هو استكمال خطوات اإلصالح 
وحماربة الفساد ووضع الوطن على سكة التعايف والنهوض، وسأكون 
من موقعي بعد الرئاسة، يف الصفوف األوىل حلث اللبنانيني على 
املشاريع  إلغاء  أو  تأجيل  أو  إعاقة  شأنها  من  خطوة  كل  معارضة 
اإلصالحية الضرورية، وليس من املنطقي أن أتقاعس عما سعيت 
اىل تنفيذه طوال ست سنوات كرئيس للجمهورية وقبله على مدى 
عقود من الزمن، ملا فيه مصلحة لبنان واللبنانيني. وللتيار الوطين 
احلر رئيسه وقيادته، صحيح أنين مبنزلة »األب الروحي« له، لذلك 
سأبقى حاضرا للمساعدة وتقديم املشورة عند احلاجة، والوقوف اىل 
جانب اللبنانيني املنتمني اىل التيار الوطين احلر وغري املنتمني، ألن 
معركة اإلصالح ال تقتصر على فئة معينة، ولن تستفيد منها شرحية 
أو تيار سياسي واحد أو حزب واحد، بل إن نتائجها هي للجميع. من 
هنا، دعوتي اىل اللبنانيني مجيعا كي يلتقوا على هدف واحد إلنقاذ 

بلدهم وتأمني مستقبل زاهر هلم ولعائالتهم«.

جملس النواب أوصى..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة االنتظام العام 
تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورّية«.

افتتحت جلسة تالوة رسالة الرئيس العماد ميشال عون اىل اجمللس 
النيابي، يف احلادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وتليت امساء النواب 
ابو  وهادي  البعريين  وليد  سكاف،  غسان  وهم:  بعذر  املتغيبني 

احلسن.
اولوية  »هناك  ان  اىل  فأشار  خلف،  ملحم  النائب  بالنظام  وحتدث 

سدة  يف  اجلمهورية  رئيس  يعد  ومل  للجمهورية،  رئيس  بانتخاب 
الرئاسة. والن احكام الدستور تسمو يف اي قوانني اخرى، اختذنا 
قرارا باخلروج من هذه اجللسة وندعو سائر زمالئنا النواب الن يتحملوا 
املسؤولية الوطنية وعدم انتظار  تنفيذ احكام املواد املتعلقة بانتخاب 

رئيس اجلمهورية. وهذه اجللسة غري ممكنة االنعقاد وخمالفة«.
»الكتائب«:  وكتلة  انسحب  الذي  اجلميل  سامي  النائب  وقال 
»الفراغ وجد ليمأل. من اجل الدستور، جيرب النواب باملادتني 74 و75 
اال يعملوا اال النتخاب رئيس اجلمهورية، وغري مفرتض ان نعمل اي 
شيء غري ذلك. علينا ان منأل الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية. اذا 
النية هي افتعال مشكلة طائفية، يعين ان نلعب لعبة يف غري حملها. 
أوافق على ما قاله الزميل خلف. نعرف ما هي النيات ، وال ضرورة 

النعقاد هذه اجللسة«.
ان شاء اهلل »النيات منيحة«

ورد الرئيس بري: »إن شاء اهلل النيات »منيحة«، وسبق ان ناقشنا 
من قبل رسائل مماثلة »وما صار شي«. وال أقبل أي تكون هناك 

أي دعوة ملوضوع ذات ارتداد طائفي«. 
وختللت اجللسة، اليت ُيشتم منها ان الكلمة الفصل يف األسابيع، 
حتى ال نقول األشهر املقبلة ستكون لـ »فخامة الفراغ«، سجاالت 

وانسحابات.
 . املقبل  اهلميس  للجمهورية  رئيس  انتخاب  اىل جلسة  بري  ودعا 

)التفاصيل الكاملة على الصفحتني 3 و 4(
الرئيس عون

وردا على مزاعم ميقاتي يف اجللسة النيابية، أشار الرئيس السابق  
ميشال عون  يف بيان، اىل انه »بلغين ما قاله  رئيس  حكومة تصريف 
األعمال  جنيب ميقاتي  يف جملس النواب اليوم )أمس األول( بشأن 
نقاشات جرت بيين وبينه يف موضوع تشكيل احلكومة. اؤكد ان ما 
قاله جمتزأ ويفتقد إىل الكثري من الدقة والصّحة، واذّكر مبا اعلنت 
عنه لإلعالم بعد آخر لقاء بيننا حني أتاني مودعًا قبل ستة أيام من 
نهاية الوالية، من انين قلت له انتظرك لتعود اىل بعبدا لنصدر معًا 

مرسوم التشكيل، حبسب األصول، لكنه ذهب ومل يعد«.
لبنان: ضمانات أمريكية

بعيد تهديد بنيامني نتنياهو بإلغاء اتفاق ترسيم احلدود يف حال فاز 
يف االنتخابات، يؤكد املفاوض اللبناني إلياس بو صعب ورئيس 
حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي أّن لبنان حصل على ضمانات 

أمريكية الستمرار االتفاق.
النواب  جملس  رئيس  نائب  الرئيسي،  اللبناني  املفاوض  وقال 
اللبناني، إلياس بو صعب إّن لبنان حصل على »ضمانات أمريكية« 
بشأن استمرارية اتفاق ترسيم احلدود البحرية مع االحتالل، يف حال 
متكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق بنيامني نتنياهو، من تشكيل 

حكومة، بعد فوز حزبه باالنتخابات.
املفاوضات، يف تصريح  الذي كان مكلفًا ملف  بو صعب،  ولفت 
خالل  املوضوع  هذا  »لبنان حبث  أّن  إىل  برس«،  »فرانس  لوكالة 
األمريكية  الضمانات  على  وحصلنا  انتهت،  وبعدما  املفاوضات 
الكافية بأّن هذا االتفاق ال ُيلغى بسهولة، وتأثري انسحاب أي فريق 

منه كبري على الدولتني«.
موقف  موضوع  أطرح  كنت  املفاوضات،  فرتة  »طوال  وأضاف: 
الكالم يأتيين  نتنياهو، وأطرح ضرورة ضمانة االستمرارية، وكان 
أن  )دولة(  أي  على  الصعب  أنه من  األمريكي  الوسيط  من  دائمًا 

خترج منه«.
وتابع أنه »إذا أراد نتنياهو االنسحاب منه، فإنه ينسحب بذلك من 
اتفاق مع الواليات املتحدة، ألن االتفاق وقع بني إسرائيل والواليات 

املتحدة من جهة وبني لبنان والواليات املتحدة من جهة أخرى«.
إّن  ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  قال  جهته،  من 
الطرف  مع  البحرية  احلدود  اتفاق  ستحمي  األمريكية  »الضمانات 
اإلسرائيلي يف حال فوز نتنياهو باألغلبية يف انتخابات الكنيست«.

اتفاق  املاضي،  األول  تشرين   27 يف  واالحتالل  لبنان  وأبرم 
بوساطة  مفاوضات مضنية  من  أشهر  بعد  البحرية،  احلدود  ترسيم 

واشنطن.
وكان السيد حسن نصر اهلل، قد أّكد قبل أيام أّن »املقاومة والتهديد 
باحلرب كانا عاملني حامسني يف إجناز اتفاق ترسيم احلدود البحرية«. 
وأشار إىل أّن »املوقف الرمسي ساهم مع تهديد املقاومة وجاهزيتها 
وإرسال املسريات والدعم الشعيب يف إجناز اتفاق الرتسيم«، معتربًا 

أّن »هذا األمر شكل الضمانات األمنية للبنان«.
وكان رئيس حكومة االحتالل احلالي يائري البيد )قبل خسارته يف 
االنتخابات( قد وصف االتفاق بأنه »إجناز سياسي«، إال أّن نتنياهو، 
االنتخابات،  سبقت  اليت  األسابيع  خالل  الذعة  انتقادات  له  وّجه 
معتربًا أّن »هذا ليس اتفاقًا تارخييًا مع لبنان بل استسالم إسرائيلي 

تارخيي«.
الخارجية األمريكية

اعتربت  وزارة اخلارجية األمريكية ، أّن »اتفاق ترسيم احلدود البحرية 
مع  اتصاالتنا  وسنواصل  مصاحلهما،  خيدم  وإسرائيل  لبنان  بني 

اجلانبني«.
وكان نتنياهو قد أشار يف حديث الذاعة اجليش االسرائيلي، رًدا 
على سؤال بشأن الغاء اتفاق ترسيم احلدود البحرية مع لبنان قبل 
معه  سأتعامل  »أنين  املقبلة،  الكنيست  انتخابات  يف  حزبه  فوز 
بأنه  إياه  واصفا  أوسلو«،  اتفاق  مع  تعاملت  كما  متاما  )االتفاق( 

»اتفاق استسالم آخر«.
وأعرب نتنياهو مرات عديدة عن رفضه لالتفاق، ووصفه يف تصريح 
يف شهر تشرين األول، بأنه »استسالم تارخيي«، معترًبا أن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي »يائري البيد وافق على كل مطالب حزب اهلل، 

وكان خائفا، وهلذا السبب استسلم«.

البابا فرنسيس لسلطات..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تصبح احلرية الدينية كاملة، وال تقتصر على حرية العبادة، وحتى 
وفرص  متساوية،  بكرامة  شخص  ولكل  مجاعة  لكل  االعرتاف  يتم 
اإلنسان  حقوق  ُتنتهك  وال  متييز،  هناك  يكون  ال  وحتى  متكافئة، 

األساسية، بل يتم تعزيزها«.
وأضاف البابا: »أفكر، قبل كل شيء، يف احلق يف احلياة، وضرورة 
ميكن  ال  البعض،  على  العقوبات  فرض  عند  وحتى  دائمًا.  ضمانه 

القضاء على حياتهم«.
وخاطبت مجعية »الوفاق الوطين اإلسالمية«، وهي كربى اجلمعيات 
النظام  »سجون  إّن  قائلًة  فرنسيس،  البابا  البحرين،  يف  الوطنية 
البحريين مكتظة بعلماء الدين واألساتذة والنخب، الذين يتعرضون 
الدينية  آرائهم  بسبب  واالحتقار،  واإلذالل  التعذيب  لصنوف 
»الواقع يف  أّن  والسياسية واالجتماعية واحلقوقية«، مشددًة على 

البحرين ليس كما تصوره السلطة«. 
وأشارت اجلمعية، يف بيان، إىل أّن »النظام ميارس انتهاكًا صارخًا 
والضمري  التفكري  حرية  وحيارب  العامة،  واحلريات  اإلنسان  حلقوق 
وحرية  والتعبري  الرأي  حرية  حيجب  كما  واالعتقاد،  الدين  وحرية 

الصحافة، ومينع حرية التجمع واالحتجاج السلمي«. 
البحرين يرفض احلوار، على حنو قاطع،  وأضافت أن »النظام يف 
السجون،  يف  بهم  ويزّج  ويعتقلهم،  احلوار،  دعاة  كل  ويعاقب 
ويرفض كل الدعوات إىل احلوار مع شعبه وأصحاب الرأي اآلخر«. 

ووتش«،  رايتس  »هيومن  بينها  حقوقية،  منظمات   9 وكانت 
قالت، يف بيان مشرتك الثالثاء املاضي، إنه »ينبغي للبابا دعوة 
السلطات البحرينية إىل فرض وقف إصدار أحكام اإلعدام، و)وقف( 

تنفيذها«.
وحّثته على املطالبة بـ »اإلفراج عن كل من ُسجن من جّراء ممارسة 
حقه يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي والتعبري، مبن فيهم 

الناشطون احلقوقيون واملعارضون والصحافيون«. 
ومنذ أيام، قال مجٌع من العلماء املعتقلني يف سجون النظام البحريين، 
يف بيان، خماطبني قداسة البابا: »اعَلْم بأن قدَميك ستطآن أرضًا 
وشعبها،  أبنائها  مع  ،إاّل  والتعايش  التسامح  شعار  فيها  ُيرَفع 

وُيوصف فيها العدل واإلحسان، وُيعمل فيها بالظلم والعدوان«. 

روسيا: غواصات مسيـّرة..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

البحر  أسطول  وقع ضد سفن  الذي  اإلرهابي  اهلجوم  بريطانيا يف 
األسود يف سيفاستوبول«.  

فيما  اللهجة  شديد  باحتجاج  السفرية  إخطار  »مت  أّنه  إىل  وأشارت 
يتعلق باملشاركة النشطة للخرباء العسكريني الربيطانيني يف التدريب 
واإلمداد لوحدات من قوات العمليات اخلاصة األوكرانية، مبا يف ذلك 

من أجل القيام بالعمليات التخريبية البحرية«.
يف  النشاط  هذا  بشأن  ملموسة  »حقائق  تقديم  الوزارة  وأكدت 
تنطوي  الربيطانيني  جانب  من  املواجهة  »أعمال  أّن  مبينًة  لندن«، 
على تهديد بتصعيد املوقف، وميكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة ال 

ميكن التنبؤ بها«.
إّن  أيام،  منذ  قالت،  األمريكية  تاميز«  »نيويورك  أّن صحيفة  ُيذَكر 
الروسي يف سيفاستوبول  األسود  البحر  اهلجوم على سفن أسطول 
نّفذته القوات املسلحة األوكرانية بطائرات مسرّية من صناعة غربية.

وكان املتحدث الرمسي باسم الرئاسة الروسية، دميرتي بيسكوف، 
قد لفت إىل أّن استئناف العمل بـ »صفقة احلبوب« ال يعين متديدها، 

مشريًا إىل أّن »املفاوضات تتواصل بشأن استمرار االتفاقية«.
واستأنفت موسكو مشاركتها يف اتفاق احلبوب، بعد حصوهلا على 
ضمانات أوكرانية مكتوبة تتعهد فيها عدم استخدام املمرات اآلمنة 

ألغراض عسكرية.

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

البحر الشرقي، بعد أن أطلقت، أمس األول اخلميس، صاروخًا عابرًا 
للقارات.

الكورية  األركان  هيئة  عن  نقاًل  »يونهاب«،  أنباء  وكالة  وأفادت 
اجلنوبية، بأّن »كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصرية 

املدى يف اجتاه البحر الشرقي«، من دون مزيد من التفاصيل.
اليت  الصواريخ  عدد  وصل  صينية،  صحافة  حسابات  وحبسب 
 23 هو  قياسي  رقم  إىل  ساعة،   24 خالل  يانغ،  بيونغ  أطلقتها 
أنواع متعددة، بينها صاروخ باليسيت عابر للقارات،  صاروخًا من 

ح أنه تعّرض ملشكلة وسقط يف حبر اليابان. ُيرجَّ

البيد يهنئ نتنياهو..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على فوزه يف االنتخابات بعد أن أكدت النتائج النهائية أن رئيس 
الوزراء السابق سيعود للسلطة على رأس حتالف مييين.

مسبوق  غري  سياسيا  مجودا  نتنياهو  فوز  ينهي  أن  املنتظر  ومن 
أربع  من  أقل  مرات يف  االنتخابات مخس  إجراء  بعد  إسرائيل  يف 

سنوات.
ويف هذه املرة، فاز نتنياهو، السياسي املهيمن على جيله، بأغلبية 

برملانية واضحة بدعم من أحزاب قومية متطرفة وأحزاب دينية.
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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

أزمة جديدة حتاصر املطربة املصرية شريين عبد الوهاب، ضمن 
ثم  زواجها  منذ  هلا  تتعرض  اليت  األزمات  من  متصلة  سلسلة 
انفصاهلا عن الفنان حسام حبيب، بدءًا من اجلدل الذي دار حول 

تفاصيل حياتهما الشخصية.
وآخر هذه األزمات هي وجودها داخل إحدى املصحات النفسية 
خالل  واسع  لغط  من  ذلك  صاحب  وما  الالزم،  العالج  لتلقي 

الساعات األخرية.
بالنسبة  بالتطورات  حافلة  خاص  بشكل  املاضية  األشهر  كانت 
وامللحن  املطرب  زوجها  عن  انفصاهلا  بعد  املصرية،  للمطربة 
2018 وحتى  أبريل  )من  زواج مل يدم طوياًل  بعد  حسام حبيب، 

ديسمرب 2021(.
وخرجت شريين خالل تلك الفرتة بتصرحيات مثرية للجدل، كشفت 
خالهلا عن تفاصيل حياتهما الشخصية، وحجم الضغوطات اليت 

ذكرت أنها تعرضت هلا أثناء تلك الزجية. 
اتهامات متبادلة

جداًل  أثار  بشكل  لطليقها  االتهامات  املصرية  املطربة  كالت 
واسعًا، بعدها حترك الطرفان قانونيًا من أجل مقاضاة بعضهما 
البعض بعد تصاعد تلك االتهامات، وذلك قبل أن يتم اإلعالن 
يف 10 أكتوبر اجلاري، عن الصلح بينهما، وإعالن شريين - طبقًا 
االحرتام  ُتكن كل  أنها   - بيان صادر عن حماميها  ملا ورد يف 
اليت كانت  القضايا كافة  والتقدير حلسام حبيب، وتتنازل عن 

مثارة بينهما.
أزمة جديدة

بعد التصاحل، ترددت أنباء عن عودة الثنائي من جديد، قبل أن 
تتكشف مزيدًا من مالمح األزمة، مع دخول عبد الوهاب املستشفى، 
بزعم إصابتها بالرباط الصلييب، على أثر انزالق قدمها، قبل أن 
يتم الكشف من قبل حماميها عن تعرضها للضرب من شقيقها.

أنها  حقيقة  وتأكيد  للضرب،  شريين  تعرض  أنباء  تداول  ومع 
ليست يف مستشفى للعظام كما مت اإلعالن يف البداية، بل إنها 
يف مستشفى نفسية، خرج شقيق الفنانة ووالدتها يف تصرحيات 
من  مزيدًا  لتتكشف  األزمة،  كواليس  عن  خالهلا  حتدثا  إعالمية، 

التفاصيل املثرية للجدل حول وضع الفنانة املصرية حاليًا. 
وخالل تصرحيات إعالمية، زعم شقيق املطربة املصرية حممد عبد 
الوهاب أن شريين رفقة طليقها حسام حبيب، يتعاطيان املخدرات 
داخل إحدى الشقق مبنطقة التجمع اخلامس خالل األيام املاضية، 
املستشفيات  إحدى  للعالج يف  وأخذها  إنقاذها  على  عمل  وأنه 

النفسية.
وشدد على أنه يف بداية األمر أعلن عن أنها تتلقى العالج يف 
مستشفى للعظام وليس يف مصحة نفسية »حرصًا على امسها«، 

موضحًا أنها متر بظروف نفسية صعبة.
وأكدت كرمية أبوزيد والدة شريين عبد الوهاب، يف تصرحيات 
بابنتها  عالقتها  أن  موضحة  جنلها،  رواية  نفس  هلا،  إعالمية 
حبيب،  عالقتها حبسام  النقيض  على  إمنا  جدًا«  »جيدة  شريين 
األخرية  قامت  بينه وبني شريين،  الصلح  بعد  أنه  زعمت  الذي 

بطردها وشقيقتها من املنزل وهي حتت تأثري املخدرات.
أنا  »قالت لي  روايتها:  الوهاب يف  والدة شريين عبد  وقالت 
شريين عبد الوهاب.. وعارفة بعمل إيه كويس )جيدًا(.. ويال برا 

من بييت كلكم«، على حد روايتها.
وطالبت يف الوقت نفسه بـ »محاية ابنتها من طليقها بوصفه شر 

عليها«، طبقًا لتصرحياتها، اليت أثارت جداًل واسعًا.
وحرر حمامي الفنانة املصرية، املستشار ياسر قنطوش، بالغًا ضد 
شقيق شريين عبد الوهاب، يتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب، 
وذلك قبل أن يعلن اعتزامه التنازل عن البالغ املقدم بعد االطالع 

على التقارير الطبية اليت تثبت حالة شريين عبد الوهاب.
بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة املصرية بيانا، مساء األحد، أعلنت فيه 
عن أنها حُتقق يف البالغ املقدم من حمامي الفنانة شريين عبد 
مسكنهـا،  داخل  عليها  وآخرين  الفنانة  شقيق  بتهجم  الوهاب، 
واصطحابهـا ألحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ إلدخاهلا به عنوًة 

على إثر خالفات بينهما.
م احملامي صـورًة ضوئيَـًّة حتمل رقم امللف الطيب باسم  وقد قدَّ

موكلته، واملنسوب صدوره إىل املستشفى املذكور.
وذكرت النيابة يف بيانها أنه:

يف ضوء هذا البالغ سألت النيابة العامة مدير عام املستشفى 
واملدير الفين الطيب به.

تناقضت شهادات الطرفني مع ما ورد مبضمون البالغ.
احلقيقة  جالء  إىل  حتقيقاتها  باستكمال  العامة  النيابة  تسعى 

فيها.
لكن شقيق الفنانة، يقول يف تصرحياته إن من أخذ شقيقته من 
الشقة املذكورة هم األشخاص املتخصصني من جانب املستشفى 

اليت تتواجد بها، وليس هو بنفسه.
وتواصل موقع »سكاي نيوز عربية« مع شقيق املطربة املصرية 
للحصول على تعليقه بشأن اتهامه رفقة آخرين بالتعدي عليها 
بالضرب، والوقوف على مزيٍد من التفاصيل بشأن حالة شقيقته 

وكواليس الساعات األخرية، لكنه مل يرد.
الحالة الصحية لشريين

ياسر  احملامي  الوهاب،  عبد  الفنانة شريين  أعلن حمامي  وفيما 

شريين عبد الوهاب.. القصة الكاملة ألزمة »حديث الشارع« مبصر
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النيابة ال تزال مستمرة حتى اآلن؛  قنطوش، عن أن حتقيقات 
تناقضات يف  أن حدثت  بعد  األمر، وذلك  للوقوف على حقيقة 
األقوال بني الشهادات، فإنه كشف يف تصريح ملوقع »سكاي 
نيوز عربية« إنه يعمل اليوم على إخراج شريين من املستشفى.

وكشف احملامي عن أنه حياول أن يقوم بإخراج املطربة املصرية 
من املستشفى على مسؤوليته الشخصية ولكن األمر يف النهاية 
يتوقف على حتقيقات النيابة، مشريًا إىل أنه يف النهاية كل ما 
يهتم به هو مصلحة موكلته شريين عبد الوهاب فقط، وليس 

أي شخص آخر.
وأفاد بأن تقرير املستشفى الذي تتواجد فيه الفنانة املصرية 
حاليًا يقول إنها حتتاج شهرًا من أجل العالج، رافضًا الكشف عن 

مزيد من التفاصيل بشأن التقرير وحالتها الصحية حاليًا.
حالتها،  عن  اإلفصاح  باملستشفى  طبية  مصادر  رفضت  كما 
وقالت ملوقع »سكاي نيوز عربية«: قانون الصحة النفسية مينع 

الكشف عن احلالة الصحية للمرضى، ويقر بالسرية التامة«.
عبد  شريين  للفنانة  املعاجل  الشخصي  الطبيب  اكتفى  كما 
الوهاب، نبيل عبد املقصود، وهو أستاذ عالج السموم واإلدمان 
كلية طب القصر العيين، والذي سبق وأن ظهر معها يف حفل 
قرطاج األخري، بالتأكيد على أنه مل يتم استدعاؤه بعد إىل النيابة 

للحصول على شهادته خبصوص حالة الفنانة املصرية.
وقال إنه لن يتحدث يف تفاصيل القضية إال بعد أسبوع، دون 

إبداء أسباب.
 ويف السياق، فإن مصدرًا من أسرة حسام حبيب )رفض ذكر 
امسه، وحيتفظ موقع »سكاي نيوز عربية« بتوثيق تصرحياته(، 
اتهم أسرة املطربة املصرية بتشويه مسعة ابنتهم والفنان حسام 

حبيب.
وقال املصدر ملوقع »سكاي نيوز عربية«: »انفصال حسام حبيب 
جنون  جّن  ملاذا  تقريبًا.  عام  منذ  مت  الوهاب  عبد  شريين  عن 
األسرة حاليًا واكتشفوا مسألة تعاطي املخدرات اليت يتم الرتويج 
إليها؟«، زاعمًا أنه متت إثارة املشكلة بعد عملية التصاحل »ألن 
أسرة شريين مل تكن تريد أن يتصاحل الطرفان، ال سيما وأن 
حسام حبيب كان حيافظ على أموال شريين عبد الوهاب«، على 

حد قوله.
وأضاف: »احلديث عن تعاطي حسام حبيب وشريين عبد الوهاب 
املخدرات كذب. كان أقصى ما مُيكن لشريين تناوله هو أدوية 
أقل، هي  أو  ذلك  من  أكثر  ليس  النوم  على  للمساعدة  عادية 
عن  البعد  كل  بعيد  حسام  كذلك  املخدرات..  عن  متامًا  بعيدة 

املخدرات، حتى أنه ال ُيدخن«.
بـ«تشويه  الوهاب،  عبد  شريين  الفنانة  شقيق  املصدر  واتهم 
تلك  خالل  من  حبيب  حسام  مسعة  تشويه  قبل  شقيقته  مسعة 
»شقة  عن  احلديث  أن  إىل  الفتًا  بها«،  أدىل  اليت  التصرحيات 
بأن والدة حسام وأخته يعيشان  التجمع اخلامس« مردود عليه 

بالتجمع اخلامس.
وتساءل: »كيف ُيعقل يف ظل اخلالفات بني شريين وحسام أن 
جيلسا ليتناوال املخدرات معًا على حد زعم الرواية اليت يرددها 
قليلة  أيام  من  سوى  يتم  مل  التصاحل  وأن  سيما  ال  شقيقها، 

فقط؟«.
وأضاف املصدر قائاًل: »طيلة الفرتة املاضية كان حسام حبيب 
يرفض احلديث عن شريين بالتجريح أو التلميح. وهو حاليًا أغلق 

هاتفه ومل يتواصل مع أي من أفراد أسرته«.
»واقعة طرد شريين ألهلها حقيقية،  بقوله:  واختتم تصرحياته 
بعد أن علمت من حيبها ومن يؤذيها«، وفق تصرحياته اليت أكد 

خالهلا مساندة طبيبها اخلاص هلا وحماميها.
موقف النقابة

وحول موقف نقابة املهن املوسيقية، اكتفى املستشار اإلعالمي 
للنقابة طارق مرتضى، بقوله: »ال نريد أن نسبق األحداث.. ليس 

هناك شيئًا بعد. املوضوع قيد التحقيقات بالنقابة«.

فيما قالت عضو جملس إدارة النقابة، نادية مصطفى، يف تصريح 
ملوقع »سكاي نيوز عربية«، إن املعلومات اليت تعرفها أن حمامي 
الفنانة شريين عبد الوهاب تواصل مع النقيب مصطفى كامل، 
يتم  أساس  أي  على  ملعرفة  بالشرطة  باالتصال  النقيب  فقام 

احتجاز شريين.

كشفت النجمة اللبنانية إليسا أنها أصبحت نباتية »Vegan« ومتارس 
الرياضة بانتظام ألنها قابلة الكتساب الوزن بسهولة.

وجاء ذلك خالل مشاركتها يف جلسة حوارية مع معجبيها يف قطر 
مول، بتنظيم من »The Bazar Bridal Show«، واحتفلت هناك بعيد 

ميالدها الـ50 وسط احلضور.
وكشفت أنها تتبع محية غذائية قاسية للتخفيف من وزنها قائلة: 
»جسمي معرض لالنتفاخ بأي حلظة، أنا بعمل رجيم طول الوقت.. 
على قد ما بقدر بهتم حبالي، بعمل رياضية، وصرت نباتية ألضعف، 
بدون حلوم وأجبان، وابتعدت عن الغلوتني، فماشي حالي، أكيد 

مش كل الناس بتقدر تتبع هاحلمية أو الرجيم، لكين منيحة«.
وعن كيفية اجلمع بني اجلمال والذكاء يف شخصيتها، أجابت إليسا: 
»شكًرا ألنك قلت عين حلوة، ما بعرف إذا أنا حلوة هلقد.. هذه 
شخصييت وبالتأكيد طورتها مع الوقت. حّسنت حالي على صعيد 
الشكل قد ما بقدر ألنه كل امرأة بتحب تكون حلوة. وفكرًيا طّورت 

حالي أنا حبب أقرأ وحبضر وثائقيات وبتعلم أي شي«.
الذي تشجعه  الفريق  احلاضرات سؤاال إلليسا عن  إحدى  ووجهت 
قررت«،  ما  بعد  »ييي  قائلًة:  بعفوية  فردت  قطر،  مونديال  يف 
ثم وجهت السؤال نفسه للسيدة اليت سألتها، فردت بأنها تشجع 
إليسا  فوافقت  رونالدو،  كريستيانو  حتب  ألنها  والربتغال؛  قطر 
أيًضا حتب  والربتغال« ألنها  »قطر  أن تشجع  اخليار وقررت  على 

رونالدو.
انتهاء  بعد  اجلديد  الغنائي  ألبومها  صدور  موعد  إليسا  وكشفت 
فعاليات مونديال كأس العامل وبداية السنة اجلديدة 2023، »ألن 

كل شي بيحرتق قبل املونديال« على حد تعبريها.
كما أكدت أنها لن تطرح أغاني منفردة يف الوقت الراهن، وقالت: 

»بعد عندي شي 3 أغاني عم سجلهم«.
وأشارت إليسا إىل أنها ختطط إلحياء حفل يف دولة قطر، خالل 

فرتة املونديال.

إلـيسا تـعلن أنها أصبحت نباتية 
وتـمارس الـرياضة بانـتظام

أعلن مغين الراب كانييه ويست االسبوع املاضي أنه خسر ملياري 
دوالر يف يوم واحد إثر وقف التعاون مع شركيت أديداس وغاب 
العامليتني بسبب سلسلة تعليقات أطلقها الفنان األمريكي ُوصفت 

بأنها معادية للسامية.
وكتب ويست عرب إنستغرام »لقد خسرت ملياري دوالر يف يوم 

واحد، وال أزال على قيد احلياة«.
وأضاف مغين الراب يف منشور حظي بأكثر من 1,6 مليون عالمة 
إعجاب »ال أزال أحبكم، اهلل ال يزال حيبكم، املال ال حيدد من أنا، 

بل الناس«.
األيام  يف  يي،  اسم  نفسه  على  يطلق  الذي  املغين  شهد  وقد 
رفضًا  معه  عقودها  كربى  جتارية  عالمات  وقف  على  املاضية 

لتصرحيات أطلقها عرب الشبكات االجتماعية.
وبعد أشهر من التوتر يف العالقة، أعلنت أديداس الثالثاء »اإلنهاء 
الفوري« لعقدها مع يي، لتوقف بذلك تعاونًا من بني األكثر درًا 

لألرباح يف عامل املوضة.
الرياضية  املعدات  املتخصصة يف جمال  األملانية  الشركة  وقالت 
إنها »ال تتسامح مع معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال 
غاب  شركة  أعلنت  ذلك،  من  ساعات  وبعد  الكراهية«.  خطابات 
املتخصصة يف األلبسة اجلاهزة عن قرار مشابه، بعد أسبوع على 

قطع دار »بالنسياغا« للموضة تعاونها مع كانييه ويست.
ويبدو أن الرسالة اليت نشرها كانييه ويست اخلميس على إنستغرام 
موجهة إىل أري إميانويل، وهو صاحب شركة متخصصة يف قطاع 
الرتفيه يف كاليفورنيا دعا كل الشركات املتعاونة مع ويست إىل 

قطع عالقاتها معه.
يعاني  إن  يقول  الذي  ويست  كانييه  حساب  تويرت  علقت  وقد 
مسحته  منشور  يف  أعلن  بعدما  القطب،  ثنائية  اضطرابات  من 
الشبكة الحقا، عن عزمه مهامجة اليهود. كما علقت إنستغرام موقتا 

حسابه.
عليه  قميصًا  مرتديًا  اجلاري  الشهر  مطلع  الراب  مغين  ظهر  وقد 
شعار »حياة البيض مهمة« خالل عرض أزياء يف باريس. وحيمل 
هذا الشعار املستخدم من اليمني املتطرف األمريكي، حتويرًا لعبارة 
»حياة السود مهمة«، وهو عنوان حركة احتجاجية مناهضة للعنصرية 

املمارسة ضد األمريكيني السود.
وقد ُطرد كانييه ويست من مكتب تابع لشركة »سكيتشز« الشهرية 
يف جمال األحذية األربعاء إثر حضوره من دون دعوة برفقة فريق 

تصوير، وفق ما أعلنت الشركة.

كانييه ويست يقول إنه خسر ملياري 
دوالر يف يوم واحد
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

لسببني،  احلشوية  الدهون  من  القليل  إىل  اجلسم  حيتاج 
أوهلما، أن يكون مبثابة محاية لألعضاء احليوية حول البطن. 
والثاني هو العمل كمصدر احتياطي للطاقة اليت ميكن للجسم 

استخدامها.
ومع ذلك، فإن اإلفراط يف الدهون احلشوية ميكن أن يزيد من 
خماطر جمموعة من املشاكل الصحية، ووفقا إلحدى الدراسات، 

فإن قلة النوم ميكن أن جتعل األمر أسوأ.
ومل  جيدة،  بصحة  يتمتعون  فردا   12 على  الدراسة  وأجريت 
يكونوا يعانون من السمنة، وأمضى كل منهم دورتني، مدة 
من  معينا  منطا  املشاركون  فيها  يعتمد  يوما،   21 منها  كل 

النوم.
وُطلب من البعض النوم بنمط نوم »عادي«، بينما ُطلب من 
آخرين جتربة منط نوم مقيد، وكان لكل مشارك حرية الوصول 

إىل جمموعة من األطعمة أثناء الدراسة.
وكجزء من الدراسة، متت مراقبة وزن اجلسم وتكوين اجلسم 

وتوزيع الدهون، وكذلك املؤشرات احليوية للشهية.
ووجد الباحثون أن قلة النوم أدت إىل زيادة بنسبة %9 يف 
يف   11% بنسبة  وزيادة  الكلية  احلشوية  الدهون  مستويات 

كمية الدهون احلشوية يف البطن.
يعتمدون  كانوا  الذين  أولئك  أن  وجدوا  ذلك،  على  وعالوة 
منط نوم مقيد يأكلون 300 سعرة حرارية إضافية يف اليوم، 
و%13 أكثر من الربوتني، ولكن األهم من ذلك تناول %17 من 

الدهون. وهذه الزيادة تراجعت خالل فرتة النقاهة.
اختيار  األحيان  بعض  يف  ليست  النوم  قلة  أن  حني  ويف 
العمل بنظام  الشخص املعين، يف حاالت مثل األرق أو يف 

املناوبات، خيتار عدد من األشخاص النوم بشكل أقل.
النوم  أن  نتائجنا  »ُتظهر  سومرز:  فرييند  الدكتورة  وقالت 
الشباب، واألشخاص األصحاء والضعفاء  القصري، حتى عند 
وزيادة  احلرارية،  السعرات  تناول  بزيادة  يرتبط  نسبيا، 
طفيفة جدا يف الوزن، وزيادة كبرية يف تراكم الدهون داخل 

البطن«.
الدهون  يتم ترسيب  ما  »عادة  الدكتورة سومرز:  وأوضحت 
النوم غري  أن  يبدو  ذلك،  ومع  اجللد.  تفضيلي حتت  بشكل 
الكايف يعيد توجيه الدهون إىل احليز احلشوي األكثر خطورة. 
األهم من ذلك، على الرغم من حدوث اخنفاض يف السعرات 
احلرارية والوزن أثناء فرتة النقاهة، استمرت الدهون احلشوية 
يف الزيادة. ويشري هذا إىل أن النوم غري الكايف هو سبب 
النوم  وأن  احلشوية،  الدهون  لرتسب  سابقا  معروف  غري 
تراكم  يعكس  ال  القصري،  املدى  على  األقل  على  الالحق، 

الدهون احلشوية«.
وقالت الدكتورة سومرز إن النتائج اليت توصلوا إليها »تشري 
وأمراض  السمنة  أوبئة  يف  كمساهم  النوم  كفاية  عدم  إىل 

القلب واألوعية الدموية والتمثيل الغذائي«.
الدهون  من  العالية  املستويات  أن  هو  ذلك  يف  والسبب 
احلشوية ميكن أن تزيد من احتمالية إصابة الشخص بأمراض 
القلب وجمموعة من احلاالت األخرى مثل السرطان والسكري.

كوفاسني،  نعيمة  الدكتورة  توضح  الدهون،  تراكم  وبشأن 
الدهون  تراكم  عن  الكشف  »مت  الدراسة:  يف  املشاركة 
احلشوية فقط عن طريق األشعة املقطعية وكان من املمكن 
تفويتها، خاصة وأن الزيادة يف الوزن كانت متواضعة للغاية 
- حنو رطل واحد فقط. قياسات الوزن وحدها ستكون مطمئنة 

بشكل زائف من حيث العواقب الصحية للنوم غري الكايف«.

عامل ليلي ميكن أن يزيد من خطورة دهون البطن

 2022 الـثاني  تـشرين   5 Saturday 5 November 2022الـسبت 

يساهم تناول حصة يومية من اللوز يف احلفاظ على صحة أفضل 
ما هي أهم الفوائد الصحية هلذا النوع من املكّسرات؟

على  وحتتوي  األكسدة،  مبضادات  الغنية  املكسرات  من  اللوز 
نسبة عالية من الدهون األحادية غري املشبعة واأللياف والربوتني؛ 
من  غرامات   6 غرامًا(   28( اللوز  من  الواحدة  احلصة  تضم  إذ 
الدهون  من  غرامًا  و14  األلياف،  من  غرامات  و3.5  الربوتني، 
الصحية، و٪37 من االحتياجات اليومية من فيتامني هـ، و32٪ 
االحتياجات  من  و20٪  املنغنيز،  من  اليومية  االحتياجات  من 
اليومية من املغنيسيوم، وكمية جيدة من النحاس وفيتامني ب 

2 )الريبوفالفني( والفوسفور.
فعال  بشكل  خيفض  اللوز  أن  الدراسات،  بعض  أظهرت 
أسبوعًا على   16 استمرت  الضار، فوجدت دراسة  الكوليسرتول 
65 شخصًا يعانون من مقدمات السكري، أن اتباع نظام غذائي 
اللوز، خيفض مستويات  احلرارية من  السعرات  يوفر ٪20 من 
الكوليسرتول الضار )LDL( مبتوسط 12.4 ملغ /ديسيلرت. ووجدت 
دراسة أخرى، أن تناول حفنة أو اثنتني من اللوز يوميًا، يقلل من 
نسبة الكوليسرتول الضار مبقدار 5.3 ملغ /ديسيلرت، ما يقلل من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب.
يساعد تناول اللوز يف تقليل خطر اإلصابة مبتالزمة التمثيل الغذائي 
ومرض السكري من النوع 2، فهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية 
املغنيسيوم.  من  عالية  كمية  على  وحتتوي  الصحية،  بالدهون 
ويوفر تناول 65 غرامًا من اللوز، ما يقارب 150 ملغ، أي قرابة 
نصف اجلرعة اليومية املوصى بها من املغنسيوم. ويشارك هذا 
املعدن املهم يف أكثر من 300 عملية حيوية يف اجلسم، مبا فيها 

التحكم يف نسبة السكر يف الدم وحتسني وظيفة األنسولني.
أظهرت دراسة استمرت أربعة أسابيع، وأجريت على 137 مشاركًا، 
أّن تناول 43 غرامًا من اللوز، يقلل من اجلوع والرغبة يف تناول 
الطعام. فعلى الرغم من غنى اللوز بالدهون، إال أنه ذو حمتوى 
منخفض بالكربوهيدرات، وغين بالربوتني واأللياف اللذين يزيدان 
من الشعور باالمتالء، وبالتالي يقلل من إمجالي السعرات احلرارية 

املتناولة الحقًا، ما يساعد على إنقاص الوزن.
وجدت إحدى الدراسات، أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات 

ملاذا جيب تناول حصة يومية من اللوز؟

وتابعت: »ما يثري القلق أيضا اآلثار احملتملة لفرتات النوم غري 
الكافية من حيث الزيادات التدرجيية والرتاكمية يف الدهون 

احلشوية على مدى عدة سنوات«.

ويف حني أن قلة النوم ميكن أن تؤدي إىل زيادة مستويات 
الدهون احلشوية، إال أن هناك عوامل أخرى ميكن أن يكون 

هلا تأثري.
التدخني  مثل  الصحية  غري  احلياة  منط  عادات  هذه  وتشمل 
والشرب، وكالهما ميكن أن يسهم يف زيادة احتمالية اإلصابة 

بأمراض مزمنة أو مميتة مثل السرطان وأمراض الكبد.
وعالوة على ذلك، ميكن أن يلعب قلة النشاط واتباع نظام 
غذائي غين بالسكر وامللح دورا يف احتمالية زيادة الدهون 

احلشوية لدى الشخص.
الطرق خلفض املستويات تشمل  ونتيجة لذلك، فإن أفضل 
اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وجتنب 

عادات منط احلياة الضارة.
وباإلضافة إىل حتسني الصحة البدنية، ميكن أن يساعد فقدان 
الدهون احلشوية من خالل التمارين أيضا يف حتسني الصحة 

العقلية.

احلرارية، مع تناول 84 غرامًا من اللوز، أدى إىل زيادة فقدان 
بالكربوهيدرات  غين  غذائي  بنظام  مقارنة   62٪ بنسبة  الوزن 
املعقدة. كما وجدت دراسة أخرى، أجريت على 100 امرأة بدينة، 
أن أولئك الذين تناولوا اللوز، فقدوا وزنًا أكرب من أولئك الذين 

يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من املكسرات.
ألنه  بالسرطان،  اإلصابة  احتمالية  من  كبري  بشكل  اللوز  يقلل 
من  احلماية  يف  تساهم  اليت  األكسدة  ملضادات  ممتاز  مصدر 
اخلاليا  وإتالف  التهاب  إىل  يؤدي  الذي  التأكسدي،  اإلجهاد 
واإلصابة بالسرطان. وقد جدت جتربة سريرية، أجريت على 60 
أربعة أسابيع، أن تناول ثالث  الذكور، ودامت ملدة  مدخنًا من 
لإلجهاد  احليوية  املؤشرات  من  قللت  يوميًا،  اللوز  من  حصص 
التأكسدي بنسبة 23-٪34. ترتكز مضادات األكسدة القوية يف 
اللوز بشكل كبري يف الطبقة البنية احمليطة به، لذلك للحصول 

على الفائدة العظمى، ينصح بتجنب اللوز املقشر.
يساعد اللوز على ختفيض ضغط الدم عند األشخاص املصابني 
بارتفاعه، وذلك بسبب غناه باملغنيسيوم الذي ينتج يف اجلسم 
مادة أكسيد النيرتيك، ما يساعد على توسيع األوعية الدموية، 
وبالتالي متنع ارتفاع ضغط الدم. ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد 
الدماغية  والسكتات  القلبية  للنوبات  املسببة  الرئيسية  العوامل 
نقص  تصحيح  أن  إىل  الدراسات  وتشري  الكلوي.  والفشل 
املغنيسيوم عن طريق إضافة اللوز إىل النظام الغذائي، ميكن أن 

يؤدي إىل اخنفاض كبري يف ضغط الدم.
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The federal government is 
refusing to rule out cash 
rebates as pricey power 
bills mount on Australian 
households.
The budget, handed down 
last week, forecast a 50 
per cent increase in elec-
tricity bills over the com-
ing years.
That’s despite a promise 
Labor took to the election 
to shave $275 off bills by 
2025.
The government is weigh-
ing up an intervention in 
the energy market.
But another option would 
be cash rebates.
“You can go down the path 
of direct support to house-
holds,” Treasurer Jim 
Chalmers said on ABC’s 
Insiders.
“We don’t want to rule out 
those kinds of options.”
Several state governments 
have operated rebate pro-
grams in recent months as 
the war in Ukraine takes a 
toll on energy supply.
But the more likely action 
the federal government 
would take is a price cap 
on gas.
Cash handouts would 
likely do more harm in the 
long run given they would 
drive up inflation.
The annual inflation rate is 
currently 7.3 per cent and 
is tipped to peak at 7.75 
per cent in the December 
quarter.
Instead, the government 
has indicated that it’s open 
to intervening in the ener-
gy market.
“We will not stand by and 
watch this flow through to 
the Australian people with-
out taking action,” Energy 

Minister Chris Bowen said.
“We’ve agreed that we all 
have levers at our disposal 
and we intend to carefully 
(and) methodically use 
those levers wherever it 
puts downward pressure 
on prices.”
Solar panel rebate scheme 
extended to help beat ris-
ing power bills.
A cap price on gas would 
regulate how much com-
panies could charge for 
their products.
The price of gas is forecast 
to rise by 40 per cent and 
power bills by 56 per cent, 
meaning capping the price 
of gas could drive those 
figures down.
“We are contemplating the 
kinds of steps that gov-
ernments wouldn’t have 
contemplated a year or 
two ago,” Chalmers told 
reporters.
“You can go down the path 
of tax, you can go down the 
path of direct support to 
households, we don’t want 
to rule out those kinds of 
options, but our immediate 
focus is on the regulatory 
side.”
Other measures could in-
clude a mandatory code 
of conduct for gas compa-
nies.
While the code had been 
concerned with supply 
levels of gas, the treasurer 
said it could also extend to 
prices.
“We don’t really want to 
limit our options or narrow 
our options,” he said.
“There’s a lot of work-
ing going on behind the 
scenes, a lot of consulta-
tion and collaboration, 
and if there’s something 
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Government refuses to rule out cash re-
bates as power price woes continue

sensible and responsible 
and meaningful we can 
do here, obviously, we will 
consider that.”
Bruce Mountain, the inau-
gural Director of the Vic-
toria Energy Policy Centre 
at Victoria University, said 
Australians could expect 
to see their power bills 
double over the coming 
year.
“Australians haven’t seen 
a fraction of what’s com-
ing,” he told 7NEWS.com.
au.
It would take “spectacu-
lar” circumstances for 
prices to come back down, 
he said.
“We honestly don’t know 
how long it will be until 
prices begin to normalise,” 
Mountain said.
“I’ve seen some specula-
tion it could be years, but 
we just don’t know.”
It would take ‘spectacular’ 
circumstances for prices 
to come back down, an ex-
pert says. Credit: AAPIM-
AGE
The war in Ukraine is plac-
ing significant strain on 
global supply and Moun-
tain said that a resolution, 
or at least a clearer idea of 
where the conflict is head-
ing, would stabilise the 
market.
Alternatively, if other sup-
ply sources emerged, a 
normalisation in prices 
could occur “quite quick-
ly”.
Prime Minister Anthony 
Albanese took a pledge to 
slash power bills by $275 
into the federal election, 
basing it in large part on a 
plan to transition to clean-
er energy.

Reserve Bank governor 
Philip Lowe has indicated 
interest rates may need to 
be hiked even higher dur-
ing Australia’s cost of liv-
ing crisis, saying that the 
bank will be “very careful-
ly” watching inflation over 
the summer. 
“We need to bring inflation 
back to target and I think 
it will require higher inter-
est rates and our forecasts 
have been prepared on that 
basis,” Mr Lowe said dur-
ing a speech to business 
leaders in Hobart on Tues-
day. 
“We are not on a preset 
path here.”
Senior economists have 
predicted that the RBA will 
lift the cash rate by at least 
another 25 basis points by 
the end of the year, with 
Westpac predicting that 
the rate could peak at 3.85 
per cent next year. 
Mr Lowe indicated rate 
hikes could become more 
aggressive in response to 
ever-rising inflation. 
“If we need to step up to 
larger increases again to 
secure a return of inflation 
to target we will do that,” 
he said. 
Just how aggressive the 
hikes will be will rely on 
how the Australian econ-
omy unfolds over the next 
few months. 
“Similarly, if the situation 
requires us to hold steady 
for a while, we will do that,” 
he said. 
“Given the uncertainties re-
garding the outlook, we will 
be watching very carefully 
how the economy and the 
inflation pressures evolve 
over the summer.”
The RBA lifted Australia’s 

cash rate another 25 ba-
sis points to 2.85 per cent 
on Tuesday, a smaller rise 
than previous months, but 
Mr Lowe indicated the cen-
tral bank would be carefully 
looking at the effect of cur-
rent rates on the economy 
and considering larger ris-
es in the immediate future. 
Inflation is now predicted 
to reach 8 per cent this 
year, much higher than the 
2-3 per cent target set by 
the RBA, a goal Mr Lowe 
said he was “committed to 
doing what’s necessary to 
achieve”. 
“The board is seeking to 
return inflation to two to 
three per cent, while at 
the same time keeping the 
economy on an even keel. 
I think it is still possible to 
do this,” he said
“But there is a lot of uncer-
tainty at the moment, and 
we could be knocked off 
that narrow path particular-
ly by business abroad.”
With homeowners already 
struggling to keep up with 
the rising cost of mort-
gage repayments, Mr Lowe 
flagged the dangers of not 
lifting the cash rate to com-
bat inflation. 
“The eel of inflation will 
be with us for longer [if 
we don’t lift rates] and the 
eventual increase in inter-
est rates needed to bring 
inflation down will be even 
larger is would increase the 
risk of a seed, severe re-
cession, and a sharp rise in 
unemployment,” he said. 
Mortgage holders with a 
loan of $500,000 are now 
paying $760 more per 
month than they were in 
May according to RateCity. 
That number jumps to 

RBA boss Philip Lowe’s warning on interest rate rises as inflation worsens

$1,140 per month for a 
$750,000 loan and $1,520 
per month for a $1 million 
loan.
Treasurer Jim Chalmers 
has expressed sympathy 
for mortgage holders strug-
gling with repayments.
“This is another difficult 
day for Australians who are 
already under the pump,” 
Treasurer Jim Chalmers 
said shortly after the lat-
est cash rate decision was 
handed down.
The pressure is especially 
sharp for those in Syd-
ney and Melbourne, where 
house prices are highest. 
The 25 basis point lift to 
the cash rate will cause an 
increase of $115 per month 
for the average Sydney 
mortgage holder, based 
on the median loan size 
of $768,000, according to 
PropTrack.
The median mortgage for 
a Melburnian is currently 
$644,000, meaning that 
those residents can expect 
to pay an average of $96 
more per month after this 
rate hike. 
Mr Lowe also flagged po-
tential issues that could be 
problematic when trying to 
bring down inflation. 
“In the short term, the east 
coast floods are adding 
to the upwards pressure 
on food prices, and next 
year there are likely to be 
very large increases in the 
prices that households pay 
for gas and electricity,” he 
said.
 “This means Australians 
with a mortgage will have 
to find that little bit extra in 
their monthly budget to ac-
commodate these interest 
rates.”

Grocery prices continue 
to skyrocket, with fruit and 
vegetables alone jumping 
16.2 per cent in price in the 
past year according to the 
Australian Bureau of Sta-
tistics (ABS). 
Dairy products have shot 
up by 12.1 per cent in the 
past 12 months while bread 
and cereals have risen by 
10 per cent.
Electricity prices are also 
set to explode through 

2023, forecasts in the Fed-
eral Budget have foretold. 
Retail power prices are 
tipped to soar by around 
20 per cent by the end of 
the year, before ballooning 
by at least 35 per cent in 
2023. 
However, the RBA Gover-
nor did affirm that Australia 
was in a better economic 
position than other coun-
tries. 
“For the first time in 50 

years, it is possible for us 
to say that most Austra-
lians who want a job can 
get one,” he said. 
“Our public services are 
generally high quality and 
our public sector finances 
are in better shape than 
most other countries, and 
our natural assets mean 
that Australia is well posi-
tioned for the clean energy 
transition that we need to 
make.
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The hits keep coming 
for Australian mortgage 
holders, with the Reserve 
Bank of Australia (RBA) 
on Tuesday hiking the 
official cash rate (OCR) 
another 0.25 per cent – 
the seventh consecutive 
monthly increase.
The increase has sent 
the OCR to 2.85 per cent, 
which is the highest level 
since April 2013. Once 
the increase is passed 
onto mortgage holders, 
Australia’s average dis-
count variable mortgage 
rate will climb to 6.20 per 
cent, which will be the 
highest level since May 
2012:
The overwhelming major-
ity of Australian mortgage 
holders are on variable 
rates, and they are expe-
riencing the sharpest lift 
in monthly mortgage re-
payments on record.
As illustrated in the next 
table, Tuesday’s OCR 
increase will lift average 
monthly mortgage re-
payments by 37 per cent 
above their level in April 
before the RBA’s first 
hike. For a borrower with 
a $500,000 mortgage, 
this will represent an 
$831 increase in monthly 
mortgage repayments.
In its commentary ac-
companying Tuesday’s 
monetary policy decision, 
the RBA governor Phil 
Lowe explicitly stated 
that “a further increase 
in inflation is expected 
over the months ahead” 
and that “the Board ex-
pects to increase interest 
rates further”. Lowe also 
concluded by stating 
that “the Board remains 
resolute in its determina-
tion to return inflation to 
target and will do what 
is necessary to achieve 
that”.
Therefore, it is inevitable 
that the RBA will lift the 
OCR higher. The only 
question is how far?
The major banks last 
week lifted their OCR 
forecasts in response to 
the shock inflation print, 

which saw the Consumer 
Price Index (CPI) rise by 
7.3 per cent in the year to 
September. Specifically:
— CBA predicts a 3.1 per 
cent OCR by December, 
after which the RBA will 
pause.
— Westpac and NAB 
forecast a 3.6 per cent 
OCR by March 2023.
— ANZ predicts the OCR 
to peak at 3.85 per cent 
by May 2023.
The bond market remains 
even more hawkish, 
tipping a peak OCR of 
3.95 per cent by August 
2023.
The below table shows 
how much variable mort-
gage repayments would 
rise if the above interest 
rate forecasts were to 
come to fruition:
Under the best-case sce-
nario of the CBA, the 
RBA will only increase 
the OCR another 0.25 
per cent in December, 
which would lift monthly 
mortgage repayment 41 
per cent above their April 
pre-tightening level.
Westpac’s and NAB’s 3.6 
per cent peak OCR fore-
cast would see mortgage 
repayments rise to 48 
per cent above their pre-
tightening level, whereas 
ANZ’s and the bond mar-
ket’s 3.85 per cent and 
3.95 per cent peak OCRs 
would increase mortgage 
repayments to 52 per 
cent and 54 per cent re-
spectively above April’s 
level.
The next chart plots the 

RBA’s OCR increases 
against a selection of ad-
vanced nations:
As you can see, the RBA’s 
2.75 per cent increase in 
the OCR in only seven 
months is among the 
fastest rate of tightening 
in the world. Although, 
it lags behind Canada 
(3.50 per cent) and New 
Zealand (3.25 per cent) in 
terms of magnitude.
There are three key dif-
ferences between Aus-
tralia and these nations 
that argues against the 
RBA hiking rates so ag-
gressively.
First, Australian house-
holds are the second 
most indebted in the 
world, making them more 
sensitive to rate hikes:
Second, unlike other na-
tions, most Australian 
mortgage holders are 
on variable rates. This 
makes monetary trans-
mission faster, meaning 
changes in interest rates 
flow through quicker to 
borrowers in Australia 
than elsewhere and the 
RBA doesn’t need to hike 
rates as aggressively to 
slow demand.
Finally, Australia’s wage 
growth – the key measure 
of domestically driven in-
flation – is rising far more 
slowly than elsewhere:
Indeed, the 2.6 per cent 
wage growth recorded in 
Australia over the June 
quarter is well below the 
circa 3.5 per cent level 
the RBA previously stat-
ed was consistent with 

Aussie mortgage holders face interest rate Armageddon
inflation within the target 
band over the medium 
term. It also means that 
Australian wages are fall-
ing sharply in real infla-
tion-adjusted terms.
This last point around 
wage growth is para-
mount to the debate 
around inflation and in-
terest rates.
Most of Australia’s in-
flationary pressures are 
imported or weather re-
lated. These supply fac-
tors have driven up the 
cost of goods, which ac-
counted for over three 
quarters of Australia’s 
CPI growth in the year to 
September:
By contrast, services 
(which comprise around 
80 per cent of the econ-
omy) continued to expe-
rience only moderate in-
flation precisely because 
they are most tightly 
linked to wage growth, 
which remains soft.
Given the broadest mea-
sure of demand-driven 
inflation – wages – re-
mains well in check, hik-
ing the OCR into the 
stratosphere won’t solve 
Australia’s inflationary 
troubles, which are pri-
marily supply-driven.
Doing so will merely ex-
acerbate cost-of-living 
pressures and drain 
household disposable 
income, thereby crater-
ing consumption. It risks 
plunging the Australian 
economy into a consum-
er-led recession without 
relieving the very forces 
driving the inflation in 
the first place.
The RBA must tread 
carefully on further rate 
hikes. If it tightens as ag-
gressively as ANZ, West-
pac, NAB or the bond 
market are predicting, 
then it risks driving the 
Australian economy off a 
cliff into an unnecessary 
recession.
Blindly following other 
central banks and hiking 
rates until the economy 
breaks is not a sound 
strategy.

Inflation is set to hit 8 per cent by the end of 2022 according to the 
RBA. (AAP Image/Lukas Coch) 

The Prime Minister has 
ruled out one measure to 
tackle climbing inflation 
as the central bank warns 
interest rates will rise fur-
ther.
The Prime Minister is 
standing firm in his deci-
sion not to dish out one-
off cash payments to 
bolster Australian house-
holds amid the cost-of-
living crisis and a warning 
inflation will continue to 
worsen. 
Against a backdrop of 
supply-chain constraints, 
the ongoing Covid-19 pan-
demic, the war in Ukraine, 
and domestic flooding, 
inflation has reached 7.3 
per cent and is expected 
to climb to 8 per cent later 
this year. 
The Reserve Bank on 
Tuesday increased inter-
est rates by another 25 
basis points in a bid to 
curtail inflation, with gov-
ernor Philip Lowe warning 
the bank would be watch-
ing inflation “very care-
fully” over the summer. 
Anthony Albanese said 
while he understood peo-
ple were doing it tough 
right now, splashing cash 
would do more harm than 
good. 
“We need monetary policy 
and fiscal policy to work 
together, so whilst we un-
derstand that people are 
doing it tough, it would 
have been easy politics 
to put in more cash hand-
outs like we saw … in the 
March budget,” he told 
Adelaide local radio. 
“But that would have hurt 
people in the medium term 
pretty quickly because it 
would have encouraged 
the Reserve Bank to put 
up interest rates by even 
more than it otherwise 
would have.”
Finance Minister Katy 
Gallagher shared Mr Alba-
nese sentiments, saying 
the government had made 
the “deliberate decision” 
not to invest in a cost-
of-living package in last 
week’s budget, instead 
putting their efforts into 
cheaper childcare, medi-

cines and “trying to get 
wages moving again”. 
“The government under-
stands it is a really chal-
lenging set of circum-
stances that households 
are facing right now – get-
ting inflation back to nor-
mal or more normal ranges 
is the absolute priority,” 
she told ABC Radio. 
“That, in the longer term, 
is going to be the biggest 
assistance we can provide 
to households. 
“We’re aligning fiscal pol-
icy with monetary policy, 
but sure, we will always 
look at what more we can 
be doing if it’s useful and 
meaningful and doesn’t 
add to this inflation prob-
lem.”
Senator Gallagher de-
fended decisions made in 
the budget to target cost 
of living without adding to 
inflation. 
“You can come at it a cou-
ple of different ways,” she 
said. 
“I think the problem is 
easy to identify, the solu-
tion is harder. 
“Looking at regulatory ar-
rangements is our first in-
clination.”
Later on Wednesday, Mr 
Albanese will outline in 
an address how the gov-
ernment will use reform to 
dodge further inflation. 
In his speech, the Prime 
Minister will warn of 
“stormy waters ahead”, 
as both the US and Eu-
rope brace for recessions 
and Australia stares down 
the barrel of an economic 
slowdown. 
“Our budget was framed 
in recognition of this glob-
al uncertainty – as well 
as the intensifying fiscal 
challenges here at home,” 
he will say, according to 
The Australian. 
Treasurer Jim Chalm-
ers will address the con-
ference on Wednesday 
morning, defending his 
first budget. 
He’s expected to double 
down in arguing against 
splashing cash, saying it 
would have been “deeply 
damaging”. 

One thing Prime Minister Anthony 
Albanese won’t do to fix inflation
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح 
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر 

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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