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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

انـتهاء »الـفصل الـسابع« مـن مـسرحية انتـخاب رئـيس 
للجمهورّية وحماولة أخرى لـحل »العقدة« اخلميس املقبل 

األول  أمس  الربملان،  أتمّ 
الفصل  عرض  اخلميس، 
مسرحية  من  السابع 
»انتخاب الرئيس« من دون 
السيناريو  على  تنقيح  أي 
بأن  يشي  ما  التعطيلي، 
مستمرمّ  املسرحي  العرض 
إىل ما بعد السنة اجلديدة، 
ريثما تينع تسوية الرئاسة 
فتتوقف  وخارجيًا،  داخليًا 
لعبة تطيري النصاب، ومعها 
البيضاء،  الورقة  سياسة 
فيما  آذار،   8 حمور  لدى 
يسيطر اجلمود على الفريق 
ك مبرشحه  السيادي املتمسمّ
ميشال معومّض، الذي حاز 
حزب  تأييد  على  اليوم 
أعلن  ما  وفق  »تقدم«، 

حيث وانتهت عملية فرز أصوات النائب مارك ضو. املقرتعني،  التتمة على الصفحة 16النواب 

انتخاب  يتممّ  مل  إذا  ه  إنمّ
رئيس للجمهورية ومل ُتعد 
هناك  أموالنا فسيكون  لنا 
مضيفًا:  البلد«،  يف  دم 
تهديدًا  هذا  اعترب  »أنا 

للسلم األهلي«.

مواقف النواب قبيل الجلسة: 
مارك  النائب  وأعلن 
نا  أنمّ اجللسة،  قبيل  ضو، 
م«  »تقدمّ كحزب  »قررنا 
حتى  اآلن  من  نصومّت  أن 
مليشال  الرئيس  انتخاب 
معوض الذي نعتربه مرشحًا 

جديًا«.  
فؤاد  النائب  د  وشدمّ
»لدينا  ه  أنمّ على  خمزومي، 
ميشال  النائب  هو  مرشح 
البيضاء  والورقة  معوض 

هي للتسلية والتعطيل«.
بدوره، رأى النائب ميشال 
ضاهر أن »هذا هو الفصل 
ة  املسرحيمّ من  السابع 
واجبنا  لُنمارس  هنا  وحنن 
ى أن  األخالقي الوطين وأمتنمّ
املسؤولية  اجلميع  ل  يتحممّ

وأال يطول الفراغ«.
ا النائب بوال يعقوبيان،  أممّ
إال  تغيري  »ال  أنمّ  فاعتربت 
ة  جديمّ إىل  الوصول  حني 
وتواصلنا  االنتخابات  يف 
لتفادي  الكتل  كل  مع 

الفراغ«.

مواقف تلت الجلسة: 
»التنمية  كتلة  عضو  قال 

حسني  اللواء  الثورة  حرس  قائد  د  هدمّ
حشد  عدد  أمام  له  كلمة  خالل  سالمي، 
من عناصر البسيج، بأنمّ إيران قادرة على 
املنتشرين يف  أعدائها  استهداف مصاحل 

التتمة على الصفحة 16

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

رغم »الفقاعات الكالمّية«... مالحقة سالمة أوروبياً مستمرة وبلجيكا تصدر قراراً قريبًا

التتمة على الصفحة 16

الروسي،  الرئيس  حبث 
أمس  بوتني،  فالدميري 
مع  اخلميس،  األول 
العراقي،  الوزراء  رئيس 
السوداني،  شياع  حممد 
الدول  بعض  حماولة  يف 

الغربية وضع سقف لسعر 
مشريًا  الروسي،  النفط 
إىل أنمّ هذه املمارسات قد 
وخيمة  عواقب  إىل  تؤدي 

ذر من تداعيات خطرية  بوتني يحُ
لوضع سقف لسعر النفط الروسي

البنك الدولي: تعويم القطاع املالي بات أمراً غري قابل للتطبيق فأصول الدولة ال تساوي 
سوى جزء بسيط من اخلسائر املالية املقدَّرة

جاءت النتيجة كاآلتي:
- ميشال معوض:42

- ورقة بيضاء:50

- عصام خليفة:6
-زياد بارود:2

- أمساء أخرى:1
- أوراق ملغاة: 9

إسم  ظهر  األوىل،  وللمرة 
السابق  العام  املدير 
يف  واملوقوف  للجمارك 
بريوت  مرفأ  تفجري  قضية 

بدري ضاهر.
د«،  وكشف عضو كتلة »جتدمّ
النائب أديب عبد املسيح، 
»دم  بسقوط  تهديد  عن 
عدد  من  البلد« مسعه  يف 
من املودعني قبيل دخوله 
النواب  جملس  جلسة  إىل 
صة النتخاب  ابعة املخصمّ السمّ

رئيس للجمهورية
وقال يف مستهلمّ اجللسة: 
طريقي  يف  كنت  »بينما 
أوقفتين جمموعة  هنا،  إىل 
لي  وقالوا  املودعني،  من 

خالل الجلسة )تصوير هيثم املوسوي(

Seeking Part-Time Assistant
 Arabic Speaking and English
Office Assistant - Insurance

Send Resume To:
danny@dekkan.com.au 

Students or Experienced Welcome
Tel: (02) 9707 3077

منع  الروسي  الفيدرالي  األمن  أعلن جهاز 
خط  على  إرهابي  خترييب  هجوم  حدوث 
أنابيب الغاز »ساوث سرتيم« أو  »السيل 

اجلنوبي«.

التتمة على الصفحة 16

قائد حرس الثورة ألعداء إيران: 
مصاحلكم واسعة.. ارمحوا أنفسكم

األمن الروسي يبط حماولة لتفجري 
خط نقل الغاز إىل تركيا وأوروبا



Page 2صفحة 2     

لــبنانيات

 2022 الـثاني  تـشرين   26 Saturday 26 November 2022الـسبت 

كتلة »الوفاء للمقاومة« حيت الشعب الفلسطيين املقاوم:

التفاهم النتخاب رئيٍس للجمهورية املعرب 
األسرع إلجناز هذه املهمة الدستورية

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
أمس  ظهر  بعد  املركزي، 
حممد  النائب  برئاسة  األول، 
رعد ومشاركة أعضائها. وصدر 
يوم  »يف  انه  اىل  أشار  بيان 
االستقالل الوطين للبنان.. ميثل 
أمام املراقب واملتأمل مشهدان 
مشهد  األول:  املشهد  واضحان 
عز وانتصار يبعث يف اللبنانيني 
إحساسا بالقدرة على ردع العدو 
عرب  اعتداءاته  وكبح  الصهيوني 
واجليش  الشعب  معادلة  التزام 
هذا  توهج  ورغم  واملقاومة. 
مناخات  من  يوفره  وما  املشهد 
باجملتمع  للنهوض  مواتية 
والدولة، فإن املعاجلات املطلوبة 
للشأن الداخلي تبدو قاصرة، بل 
حدة  من  التخفيف  عن  عاجزة، 
واالجتماعية،  االقتصادية  األزمة 
حماصصة  نظام  نتاج  هي  اليت 
يتوالها  سلطة  وأداء  طائفية 
شركاء متشاكسون، إضافة إىل 
الفرصة  جيد  خارجي  انقضاض 
ساحنة ومواتية لتعميق االنقسام 
ابتزازهم  بهدف  اللبنانيني  بني 
هلم  تأديبا  عيشهم،  لقمة  يف 
على صمودهم الوطين وتصديهم 
لإلرهاب  واجملدي  الناجح 
احملظي  والتكفريي،  الصهيوني 
القوى  من  والدعم  بالرعاية 
للشعوب  املعادية  االستكبارية 
الناهضة بهدف إشغاهلا وإفقارها 
النهوض  فرص  من  وحرمانها 

والنمو والتقدم واملنافسة«.
املشهد  :«أما  البيان  اضاف 
إقليمي  مشهد  فهو  الثاني 
نزاعات  فيه  حتتشد  ودولي 
هي  الوترية،  متفاوتة  وحروب 
طغيان  نتاج  األغلب  باألعم 
دولية  لقوى  واستعالء  وظلم 
جاحمة متارس التفرد يف صرف 
بالقرارات  والتحكم  النفوذ 
الدولية بهدف هدر فرص القوة 
نهوض  حتقيق   من  ومنعهما 
إحراز  أو  وسياسي  اجتماعي 
على  تطويٍر  إجناز  أو  تقدم   أي 
اإلدارة  أو  التكنولوجيا  صعيد 
بناء  أو  التنمية  أو  االقتصاد  أو 

القدرات الذاتية.
والتسلط  للشعوب  الظلم  إن 
عليها، يستولد مقاومات ال يقوى 
أوضح  إنهائها..وإن  على  أحد 
اليوم  احلقيقة  هذه  على  شاهد 
الفلسطيين  الشعب  هي مقاومة 
املشروعة واملتواصلة منذ عقود 
ضد الغزو واالحتالل الصهيوني 
مقاومات  عن  فضال  لفلسطني، 
وأخرى  التاريخ  خلدها  كثرية 

يتلهف هلا احلاضر واملستقبل.
إننا يف كتلة »الوفاء للمقاومة« 
ومعايرينا  رؤيتنا  إىل  واستنادا 
املرحلية  التطورات  إزاء  فإننا 
لبنان  يف  الراهنة  واملستجدات 
موقفنا  عن  نعرب  واملنطقة، 

وفق ما يأتي:
إكباٍر  حتية  الكتلة  توجه   .1
الفلسطيين  للشعب  واعتزاز 
الذي  املعاصر  وجليله  املقاوم 
ال يفتأ يبدع يف أساليب رفضه 
ومواجهته للعدو احملتل والغاشم، 
من غزة إىل الضفة الغربية ومن 
جنني إىل نابلس وغريها وصوال 
متنوعة  وبأشكال  القدس،  إىل 
من العمليات اجلريئة والشجاعة، 
وفنوٍن  بوسائل  تنفذ  واليت 

صالبة  عن  تكشف  إمنا  مذهلة، 
حيوية  وعن  واإلصرار  العزم 
املنفذين  لدى  الفتة  نضالية 

األبطال. 
املقاوم  النمط  هذا  مواصلة  إن 
املتعاقبة  األجيال  قبل  من 
أن  تؤكد  الفلسطيين  للشعب 
لن  أرضه  يف  الشعب  هذا  حق 
املقاومة  وأن  يضيع  ولن  ميوت 
ستتواصل أبدا حتى حترر الوطن 
على  االحتالل  وترغم  احملتل 

االندحار والزوال. 
رئيٍس  النتخاب  التفاهم  إن   .2
املرحلة،  هذه  يف  للجمهورية 
هذه  إلجناز  األسرع  املعرب  هو 
عن  فضال  الدستورية،  املهمة 
من  العديد  تذليل  شأنه  من  أن 
العقبات املعيقة وتسهيل العديد 
من اخلطوات واملناخات املطلوبة 
أزمتها  من  البالد  النتشال 
الراهنة  واملالية  االقتصادية 

وبأقصر وقت ممكن.
3. تأمل الكتلة أن يؤدي استكمال 
إىل  املطلوبة  اإلجرائية  اخلطوات 
األعلى حملاكمة  »اجمللس  متكني 
القيام  من  والوزراء«  الرؤساء 
يف  ليس  منه  املتوخاة  مبهمته 
املال  بهدر  تسببوا  من  حماسبة 
االتصاالت  قطاع  يف  العام 
من  كل  ردع  وإمنا يف  فحسب، 
يف  التورط  نفسه  له  ل  تسوِّ
جرم الفساد أو اإلخالل بواجباته 
مسؤولية  توليه  أثناء  الوظيفية 

وزارية.
على  اإلصرار  من  اهلدف  إن 
املسؤولية  تعزيز حس  هو  ذلك 
الدائمة  بالرقابة  الشعور  وإيقاظ 
واحملاسبة، درءا ملفسدة التورط 
باجلرم املسيء وتقوميا لألداء يف 

السلطة واإلدارة. 
الشروع  احلكومة  إعالن  مع   .4
مضاعفة  جديدة  تعرفة  باعتماد 
للمكلفني,  ومرهقة  للكهرباء 
بدء  املركزي  املصرف  واعالن 
اعتبارا  اجلمركي  بالدوالر  العمل 
األول  كانون  شهر  بداية  من 
بالدوالر  العمل  وبدء   2022
بداية  من  اعتبارا  املصريف 
الكتلة  تلفت   ..2023 العام 
إىل  املعنيني  املسؤولني  عناية 
التداعيات السلبية هلذه القرارات 
على القدرة الشرائية للمواطنني، 
ال  املستضعفة،  الفئات  خباصة 
الواضح  القصور  ظل  يف  سيما 
االجتماعية  السياسات  يف 
والتقدميات اليت تقررت ملساندة 
مل  حيث  فقرا،  األكثر  العائالت 
على  بعد  كثرية  عائالت  حتصل 

أي مساعدة من أي برنامج.
ايفاء  وجوب  الكتلة  تؤكد  كما 
وخباصة  بالتزاماتها  اجلكومة 
السرطان  أدوية  تأمني  جلهة 
املستعصية  االمراض  وأدوية 
وتنفيذ  إقرار  وضرورة 
ومالية  اقتصادية  سياسات 
على  متكاملة  واجتماعية  ونقدية 
واملتوسطة  القريبة  املستويات 
والبعيدة للعبور بلبنان، وبشكٍل 
اليت  الرتدي  حالة  من  تدرجيي، 
التعايف  إىل  إليها،  وصل 
بشكل  والرتكيز  االقتصادي 
االجتماعية  احلماية  على  خاص 
جهة  من  املستضعفة  للفئات 
املنتج  االقتصاد  حتفيز  وعلى 
وسياحة  وصناعة  زراعة  من 

وتكنولوجيا من جهة أخرى«.

الكتائب  حزب  رئيس  قال 
رفع  بعد  اجلميل  سامي  النائب 
اجللسة السابعة النتخاب رئيبس 
املشهد  من  »نأسف  اجلمهورية: 
وما  مخيس  يوم  كل  املتكرر 
حيصل مل يعد انتخابات امنا انتظار 
تسوية او صفقة البقاء املنظومة 
قائمة لتدمري ما تبقى من البلد. 
هناك انتظار لتسوية على حساب 
االقتصاد والبلد والدستور وبتنا 

من  عمار  علي  النائب  ال 
جملس النواب بعد رفع اجللسة 
جديد  رئيس  النتخاب  السابعة 
للجمهورية: »نستطيع ان نقول 
عون  جوزيف  اجليش  قائد  ان 
ادارته  يف  طيبًا  منوذجًا  قدم 

إيهاب مطر : صارت الطعون وراءنا 
ونتمنى كل التوفيق لرامي فنج وفراس 

السلوم ولنتطلع اىل التكاتف

مطر  إيهاب  النائب  عن  صدر 
يقول  »حني  االتي:  البيان 
ال  كلمته  الدستوري  اجمللس 
االحرتام  إبداء  غري  كالم  يبقى 

الكامل لقراراته. 
نتمنى كل التوفيق لرامي فنج 
اللذين أبطل  وفراس السلوم، 
أن  ونأمل  نيابتهما،  اجمللس 
ينضم الزميالن اجلديدان فيصل 
كرامي وحيدر ناصر، اىل نواب 
املدينة للعمل ملصلحة طرابلس 
وتنفيذ  ومالحقة  واهلها 
بعاصمة  املتعلقة  املشاريع 

الشمال.
اآلن صارت الطعون وراءنا يف 
والشمال،  طرابلس  يعين  ما 
فلنتطلع اىل التكاتف عّلنا ننهي 
حالة »الشغور التنموي« القديم 
ونثبت  املنطقة،  هذه  يف  جدا 
»الشرعية الشعبية« اليت نلناها 

على  نكون  بأن  الناخبني،  من 
الفرز  فيكون  املسؤولية،  قدر 

احلقيقي واحلاسم من الناس.
لن أقف طويال أمام رد اجمللس 
الرشوة االنتخابية، اليت  دعوى 
إعتربتها من األساس همروجة ال 
أكثر، والرد يؤكد بشكل واضح 
عملنا  يف  القانون  التزامنا 
الطرابلسيني  رضا  االنتخابي، 
ومتابعيت  بينهم  وجودي  على 
هلمومهم أهم حكم بالنسبة لي. 
الدعم  الؤكد  املناسبة  واغتنم 
املطلق لالعالم وحريته ودوره.

يتشبه  أن  نتمنى  للمناسبة، 
باجمللس  النيابي  اجمللس 
الدستوري، فيضع حدا للطعون 
السياسية املتبادلة بني القوى 
يف  الشغور  لننهي  احلاكمة، 
وننتخب  دستورية  سدة  أعلى 

رئيسا للبالد والعباد.

النائب إيهاب مطر

معوض: انتقلنا من 45 اىل 47 صوتا وعلينا ان 
خناطر النقاذ البلد لئال نصل اىل رئيس مجهورية 

رمادي تسووي يشكل امتدادا ألسباب االنهيار
قال النائب ميشال معوض بعد 
النتخاب  السابعة  اجللسة  رفع 
»املعيار  للجمهورية:  رئيس 
الذي  والتأييد  التصويت  هو 
اي املعيار  استخدمه دوما، 
5 من  وهناك  نفسه، 
احرزنا تقدما  الغياب. اليوم 
املاضية،  املرة  اىل  بالنسبة 
وانتقلنا من 45 صوتا اىل 47 
وجزء  وتأييدا،  تصويتا  صوتا 
اعالن  التقدم  هذا  من  اساسي 
والزميلة  ضو  مارك  النائب 
باسم  عون صليبا  جناة  النائب 
نقدم« عن اتفاق حصل  »حزب 
لي  للتصويت  وبينهم  بيننا 
انطالقا من الثوابت اليت ادافع 

عنها«.
وأضاف: »يف االساس، اليوم 
هناك مقاربة قدمتها لئال نصل 
تسووي  رمادي   رئيس  اىل 
يف  املعركة  نفصل  ان  جيب 
من  جزءا  االوىل ان  مرحلتني: 
واالسباب  التغيريين،  كتلة 
اليت تعطى، واتوجه اليهم مبحبة 
واحرتام الستكمال احلوار، هذه 
مشروعة  خماوف  لديها  الكتل 
دائما، جزء من املشاكل يتعلق 
هنا  واقول  املعارضة،  بالقوى 
اخلالفات  يف  اال ندخل  جيب 
السياسية  احلياة  من  املنبثقة 
والرئاسية  النيابية  واالنتخابات 

بل  شيء  اىل  توصل  ألنها ال 
امسعه  وما  تشتت،  اىل  تؤدي 
ويقال يف االعالم إن هناك خوفا 
األفرقاء  بعض  ان  اجتمعنا  اذا 
اىل تسوية  توصلوا  الذين 
اىل  يعودون  رمبا  عام 2016 
على  حتصل  ان  ميكن  تسوية 
حسابنا. يف رأيي، من اجل ان 
خناطر. لو   ان  جيب  البلد  ننقذ 
ماذا  اتساءل  ان  أريد  كنت 
سيحصل، ملا كنت ترشحت. من 
حتصل  ميكن ان  املنطلق  هذا 
اذا  واكيد  االمور،  من  كثري 
او  الفراغ  خندم  مشتتني  بقينا 
وصول رئيس مجهورية يشكل 
اوصلتنا  اليت  لالسباب  امتدادا 

اىل االنهيار«.
بأكثرية  تأتي  »ان  وختم: 
تتطلب ان جتتمع املعارضة على 
القوى  اي  وتنوعها،  اختالفها 
وان  واالصالحية،  السيادية 
لألن  النصاب  معركة  خنوض 
تفسريه  يعترب  االخر  الفريق 
للنصاب سببا لتعطيل اجللسات. 
من  جزء  االمر  هذا  ينقص  وما 
كتلتني: كتلة »االعتدال« وكتلة 
»التغيرييني«، وهاتان الكتلتان 
لديهما خماوف مشروعة، واقول 
اخلالفات  جيب  أال ندخل  هنا 
السياسية  احلياة  من  املنبثقة 

يف مواضيع اخرى«.

سامي اجلميل : ما حيصل مل يعد 
انتخابات امنا انتظار تسوية او صفقة 

البقاء املنظومة قائمة
نسأل أنفسنا اذا كان من املفيد 

حضور اجللسات«.
رئيس  انتاج  »جيب  واضاف: 
متتالية  جلسات  عقد  خالل  من 
العامل  بالد  كل  يف  كما حيصل 
الدميقراطي  نظامنا  تعتمد  اليت 
واجلميع  حيصل  ال  هذا  ولكن 
لتعطيل  ونأسف  التسوية  ينتظر 
حس  اي  غياب  ظل  يف  البلد 

للمسؤولية«.

ميشال  العماد  الرئيس  غرد 
على  حسابه  عرب  عون 

»تويرت«: 
مربوك ملنتخب لبنان للسيدات 
يف الكرة الطائرة العائد اليوم 
كأس  معه  حاماًل  الوطن  اىل 

الرئيس عون هنأ منتخب لبنان للسيدات لكرة الطائرة:
»نفتخر بكّن، وإىل املزيد من التقدم والتمّيز«!

بنسختها  اسيا  غرب  بطولة 
عن  استحقه  والذي  األوىل، 
العالي  املستوى  بعد  جدارة 
يف اإلداء الذي أظهرته العبات 
وإىل  بكّن،  نفتخر  املنتخب. 

املزيد من التقدم والتمّيز

الرئيس العماد ميشال عون

علي عمار : قائد اجليش قدم منوذجاً طيباً يف 
ادارته للمؤسسة وتعبري »الفيتو« ال نستخدمه يف 

الداخل اللبناني
خالل  من  واستطاع  للمؤسسة 
قيادته للجيش ان حيمي السلم 
ليس  االمر  هذا  ولكن  االهلي 
الرئاسي  باالستحقاق  ربط  له 
نستخدمه  ال  »الفيتو«  وتعبري 

يف الداخل اللبناني«.

الوطين  التيار  رئيس  استقبل 
باسيل  جربان  النائب  احلر 
بريوت  يف  الروسي  السفري 
الكسندر روداكوف وعرض معه 
لبنان  من جوانبها  لألوضاع يف 
السياسية  واالقتصادية وتطرق 
التطورات  أبرز  البحث  إىل 

الوزير باسيل التقى السفري 
الروسي ووفد دبلوماسي صيين... 

ودعوة لزيارة »بيكني«

احلاصلة على الساحة الدولية.
وزير  نائب  استقبل  كما 
الصيين  اخلارجية  العالقات 
تشيان هونغشان يرافقه السفري 
ووفد  مينجيان  تشيان  الصيين 
ديبلوماسي و متت دعوة الوزير 

باسيل لزيارة بيكني قريبًا.

باسيل مستقبال السفري الروسي
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لقب  للسيدات  لبنان  احرز منتخب 
بطولة غرب آسيا يف الكرة الطائرة 
فيها  التي شاركت  االوىل  بنسختها 
املباراة  يف  فوزه  بعد  دول  عشر 
نظريه  على  الحاشدة  النهائية 
لصفر  مجموعات  بثالث  االردني 
)3-٠( مساء االربعاء يف صالة قصر 
الرياضة بالعاصمة االردنية  عمّان.

صعيد  على  االول  االنجاز  وهو 
الكرة  للبنان يف  األنثوية  املنتخبات 

الطائرة منذ زمن بعيد.
حاشد  جمهور  املباراة  وشهد 
الفوز   لبنان  سيدات  واستحقت 
من  البطولة  ضمن  السابع  وهو 
دون اي خسارة  وهو امر الفت يدل 
تّم  الذي  املنتخب  قوة  مدى  على 
اللبناني  االتحاد  قبل  من  تحضريه 
القاصوف  وليد  برئاسة  السابق 
املهمة  الخماسية  اللجنة  واكملت 

بنجاح برئاسة ميشال ابي رميا.
اجواء  على  االرز  منتخب  وسيطر 
باكرا  النهائي  وحسم   اللقاء 
-٢٥( االوىل  املجموعة  يف  فتفوّق 
والثالثة   )١٨  -٢٥( والثانية   )١3
بعد سيطرة واضحة   )١٤    -٢٥(
الوطنيني  املدربني  اشراف  تحت 
وبدعم  النار  وايلي  اللقيس  جوني 
االردن  يف  اللبنانية  الجالية  من 
انظار  وامام  الالعبات  واهالي 
السفري اللبناني يف االردن يوسف 
الرياضة  مصلحة  ورئيس  رجّي 
والرياضة محمد  الشباب  وزارة  يف 
الخماسية  اللجنة  ورئيس  عويدات 
املكلفة تسيري شؤون الكرة الطائرة 
ميشال ابي رميا وعضو اتحاد غرب 

منتخب لبنان للسيدات يف الكرة الطائرة يفوز ببطولة غرب آسيا

آسيا  ومقرر اللجنة الخماسية وليد 
اللبنانية  البعثة  ورئيس  القاصوف 
املهندس  العربي  االتحاد  وعضو 
الدكتور  البعثة  واداري  خليفة  علي 
املستقيلني  واالعضاء  موسى  ايلي 

وخليل  باسيل  وناجي  مهنا  عساف 
كفوري.

املنتخب  قائدة  الختام تسلمت  ويف 
البطولة  كأس  عدرا  مريا  اللبناني 
بن  فيصل  بنت  آية  االمرية  من 

حسني.
لبنان  منتخب  العبات  وتسلمت 
امليداليات الذهبية والعبات منتخب 
والعبات  الفضية  امليداليات  االردن 
امليداليات  االماراتي  املنتخب 
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SAVINGS FINDER

service.nsw.gov.au

انيتك بعض الدعم � وامنح م��

تساعد NSW Government في 
خفض تكلفة المعيشة من خ�ل تقديم 
المزيد من الطرق للتوفير، بما في ذلك:  

Gas Rebates تصل إلى   •
110 دو�ر 

توفير يصل إلى 600 دو�ر   •
في فواتير الطاقة من خ�ل 
Solar Installation مجانًا

 Council Rate Rebates  •
تصل إلى 250 دو�ر

انضم إلى الم�يين الذين وّفروا 
واستخدم Savings Finder لمعرفة 
القسائم والخصومات التي يحق لك 
الحصول عليها، أو احجز موعًدا مع 

أك�� من 70 طريقة أخصائي في أمور التوفير.
تساعدك ع� التوف��

الربونزية يف اجواء احتفالية مميزة.
اىل  اللبنانية  البعثة  وستصل  هذا 
الساعة  عند  الحريري  رفيق  مطار 
الحادية عشرة والربع من قبل ظهر 
الخميس ٢٤ تشرين الثاني الجاري 

حاشد  استقبال  حفل  لها  وسيقام 
للمطار  التابع  الشرف  صالون  يف 
رياضية  رسمية  فاعليات  بحضور 
اللبنانية  الطائرة  الكرة  وعائلة 

ورجال الصحافة واالعالم.
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جنيب  احلكومة  رئيس  رعى   
فعاليات  افتتاح  ميقاتي 
اإلقتصادي  بريوت  »منتدى 
إحتاد  ينظمه  »الذي   2022
فندق  يف  العربية،  املصارف 
أمس  يوم  صباح  فينيسيا 
عنوان:  حتت  اخلميس،  األول 
العربية يف اإلصالح  »التجارب 
اتفاق  اىل  وصوال  االقتصادي 

مع صندوق النقد الدولي«.
كلمة  ميقاتي  الرئيس  وألقى 
وقال:  باحلضور،  فيها  رحب 
ست  يف  بكم  وسهاًل  »اهاًل 
منتدى  حلضور  بريوت  الدنيا 
 2022 االقتصادي  بريوت 
»احتاد  مشكورًا  ينظمه  الذي 
املصارف العربية« حتت عنوان 
العربية يف اإلصالح  »التجارب 
اتفاق  اىل  وصواًل  االقتصادي 

مع صندوق النقد الدولي«.
أضاف: »إن الواقع االقتصادي 
االزمة  وفداحة  املرير  اللبناني 
الوطن  يعيشها  اليت  املالية 
االجتماعية  والضغوطات 
شاهدًا  تقف  الراسخة، 
وضع  وأهمية  ضرورة  على 
متكامل  ومشروع  اسرتاتيجية 
تؤمن  بنيوية  اصالحات  لتبين 
التعايف والنهوض االقتصادي 
اليت  البلدان  يف  واالجتماعي 
اقتصادية  اختالالت  من  تعاني 
منطقتنا  بلدان  فيها  مبا  مجة 

العربية.«
وتابع: »ان هكذا مسار يساهم 
توازن  كما  النمو،  اعادة  يف 
املاكرو-اقتصادية،  املؤشرات 
األساسية  القواعد  من  وهما 
االستثمارات  حركة  إطالق  يف 
وتوفري فرص العمل واستعادة 
حباجة  هو  املسار  هذا  الثقة. 
لدعم اجملتمع الدولي ومؤازرته 
النقد  مع صندوق  االتفاق  عرب 
الدولي الذي يقوم بدور حموري 
يف هذا السياق ملواكبة عملية 
من  األمن  واخلروج  االصالح 

األزمات املستفحلة.
انه  قناعة  على  »إننا  وقال: 
االقتصادية  لألزمة  خمرج  ال 
النقدية الراهنة اليت يعاني منها 
االتفاق  اقرار  دون  من  لبنان 
مبا  النقد  مع صندوق  النهائي 
بالعمالت  مداخيل  تدفق  يؤمن 
من  أكان  لبنان،  اىل  األجنبية 
مباشرة  النقد  صندوق  خالل 
املاحنة  الدول  خالل  من  أو 
يد  متد  لن  واليت  بعد،  ما  يف 
هنالك  يكن  مل  إذا  املساعدة 
أال  لإلصالحات  دولي  مراقب 
أن  كما  النقد.   وهو صندوق 
ابرام االتفاق سوف ميكن ايضا 
سّكة  على  البالد  وضع  من 
النمو االقتصادي اإلجيابي وأن 
االجتماعية  الضغوط  من  حيد 
منها  تعاني  اليت  واالقتصادية 
األسر اللبنانية بشكل عام. » 

النزيف  ظل  »يف  أنه  وأكد 
من  املوجودات  يف  احلاصل 
النقد األجنيب، على رغم تراجعه 
بشكل الفت يف الفرتة االخرية، 
ناحيتنا  من  ملتزمني  سنبقى 
هو ضروري  ما  كل  باستكمال 

اىل  لبنان،  إعادة  اجل  من 
خارطة االتزان املالي والنقدي 
يف ميزان املدفوعات واحلساب 
العجز يف  وإىل ضبط  اجلاري، 
استدامة  إىل  وصوال  املوازنة 
النهج  هذا  ان  العام.  الدين 
املباحثات  إجناح  عرب  يتعزز 
نعتربها  واليت  الصندوق  مع 
للبنان  واساسية  مهمة  فرصة 

واللبنانيني«. 
إىل  توصلنا  »بعدما  وقال: 
»اتفاق على صعيد املوظفني« 
يف  الدولي  النقد  صندوق  مع 
التحدي  يربز  املاضي،  نيسان 
خمتلف  استكمال  يف  األكرب 
اقرار  اللبنانية  السلطات 
الواردة  واالجراءات  القوانني 
يف هذا االتفاق، من اجل ابرام 
االتفاق النهائي مع جملس إدارة 
االتفاق  هذا  إن  الصندوق. 
على  احلصول  حنو  الباب  يفتح 
املباشرة  املرجوة  التسهيالت 
واجلهات  الدول  كذلك  وحيفز 

املاحنة.
هذه  »متحورت  أضاف: 
 )Prior Actions( املتطلبات 
على  هي  أساسية  نقاط  حول 

النحو االتي:
التعايف  خلطة  احلكومة  إقرار   -
كافة  معاجلة  تأمني  أجل  من 
والنقدية  املالية  التشوهات 
أقرت يف  واالقتصادية، وهي 

جملس الوزراء.
قانون  النواب  جملس  إقرار   -
تعديل السرية املصرفيًة، وهو 
تطور أساسي يف سبيل حتسني 
وقواعد  واحلوكمة  الشفافية 

االمتثال.
- مصادقة جملس النواب قانون 
إلعادة   2022 العام  موازنة 
علمًا  املالي،  االنتظام  إرساء 
متأخرًا،  وإن  أقر،  الربملان  ان 
الشهر  يف  املوازنة  مشروع 

املنصرم وأصبح نافذًا اليوم.
- اجناز احلكومة ملشروع قانون 
املصريف  القطاع  هيكلة  إعادة 
بانتظار اقراره يف جملس النواب 
القطاع املصريف  لكي يستعيد 
اخلطوة  تشكل  وهذه  عافيته، 
احملورية املنتظرة ملا حتمله من 
اجلمة  اخلسائر  ظّل  حتديات يف 

يف القطاع املالي.
- اجناز احلكومة ملشروع قانون 
املالي  للقطاع  التوازن  إعادة 
جملس  من  القراره  متهيدا 

النواب.
النواب  جملس  مع  العمل   -
الذي  القانون  مشروع  القرار 
يضع  الذي  احلكومة  ارسلته 
التحاويل  على  رمسية  ضوابط 
املصرفية، على امل ان تتكّثف 
يف  اقراره  اجل  من  اجلهود 

وقت قريب.«
وتابع: »ان لبنان ارزة خالدة، 
احملن  فيه  عصفت  ومهما 
واملصاعب، يبقى خيتزن الكثري 
من الطاقات والقدرات والقيم 
وامليزات  البشرية  واملوارد 
من  ميكنه  ما  اجلغرافية، 
يف  ومكانته  عافيته  استعادة 
وقت يطول ويقصر وفق قدرة 

ميقاتي يف افتتاح فعاليات منتدى بريوت االقتصادي: اخلروج من املأزق ينطوي 
قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية يف أسرع وقت

ال خمرج لألزمة االقتصادية النقدية من دون اقرار 
االتفاق النهائي مع صندوق النقد

جمتمعه السياسي على:
• اخذ العرب من األسباب العميقة 

اليت أدت اىل هذا االنهيار،
إعادة احلوكمة وانتظام العمل   •

الدميقراطي السليم،
السياسي  الفساد  حماربة   •
الدستور  تطبيق  عرب  واإلداري 

بروحيته ومدرجاته،
مفهوم  صياغة  إعادة   •
ومستويات اعتماد التوافق يف 

املمارسة للدميقراطية.
الدولة  مؤسسات  تفعيل   •
ومحايتها من النفوذ السياسي،
جمموعة  وتطبيق  اعتماد   •
اإلصالحات املنوه عنها والواردة 
يف معظم التوصيات واملباحثات 
اجلهات  مع  مؤخرا  جرت  اليت 

الدولية من دون تردد.«
وقال: »مبا ان اغلب احلاضرين 
العرب  املصرفيني  من  هم 
دعوة  لّبوا  الذين  واللبنانيني 
االحتاد، ال بد من التوقف عند 
واقع القطاع املصريف اللبناني 
املستقبلي.  إصالحه  وآفاق 
اللبناني،  املصريف  القطاع  ان 
والذي عرف سنوات محيدة على 
يعاني  الزمن،  فرتة طويلة من 
اليوم من أزمة قاسية وخطرية 
حبيث ينبغي تصافر جهود كل 
والنقدية  السياسية  السلطات 
احتواء  اجل  من  واملصرفية 
والنهوض  القائمة  االختالالت 
واخلروج  التعايف  حنو  بالقطاع 

من كبوته احلالية.«
التذكري  من  بّد  »وال  أضاف: 
القطاع  أن  اجملال،  هذا  يف 
املصريف اللبناني شّكل العمود 
الفقري لالقتصاد اللبناني على 
املاضية  الثالثة  العقود  مدى 
وذلك قبل اندالع األزمة املالية 
القطاع  ساهم  فقد  األخرية. 
يف  فّعال  بشكل  املصريف 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  تكوين 
وبالتالي الدخل الفردي والذي 
األزمة  قبيل  دوالر   8،000 بلغ 
بني  لبنان  وضع  ما  األخرية 
البلدان املتوسطة الدخل عامليًا 
 )Middle Income Nations(
ما  املصريف  القطاع  ووّفر   ،
االحتياجات  من   %60 نسبته 
التمويلية للقطاع العام، و%50 
اخلارجية،  التجارة  متويل  من 
القطاع  متويل  إىل  باإلضافة 
إىل  تسليفات  مبحفظة  اخلاص 
الناتج احمللي اإلمجالي جتاوزت 
عن  ناهيك  الـ%100،  عتبة 
 26,000 يقارب  ما  توظيفه 
املهارات  ذوي  من  موظفًا 
العالية، يشّكلون مدماك الطبقة 

الوسطى يف لبنان.«
وتابع: »اال ان القطاع املصريف 
عندما  ليس مبنأى عن حميطه. 
االقتصادية  األوضاع  ترّدت 
العامة وزادت املخاطر السياسية 
يف البلد، كان ال بد ان تتأثر  
والنقدية سلبًا  املالية  الظروف 
ويكون هلا انعكاس مباشر على 
للقطاع  التشغيلية  الشروط 

املصريف اللبناني«.
االزمة  أن  »الواقع  وقال: 
منها  يعاني  واليت  الراهنة 
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تشرين  منذ  املصريف  القطاع 
األول 2019، هي أزمة قطاعية 
تعود   ،)systemic crisis(
اقتصادية  أوضاع  اىل  جذورها 
عامة  مالية  واىل  منتظمة  غري 
ملحوظ  تعرض  ظّل  يف  واهنة 
ملخاطر  املصارف  مليزانيات 

القطاع العام.«
»عمق  ان  اىل  ميقاتي   ولفت 
االقتصاد  بها  مير  اليت  االزمة 
يستوجبان  وتشعّبها  اللبناني 
وقوانني  شجاعة  قرارات 
القطاع  هيكلة  إلعادة  إصالحية 
وضع  يف  ليصبح  املصريف 
سليم بعد عقود من السياسات 
اخلاطئة  واملالية  االقتصادية 
ورد  ما  املتوازنة. هذا  او غري 
يف صلب مشروع قانون إعادة 
على  املصريف  القطاع  هيكلة 
التنظيمي،  اإلطار  مستوى 
متتني  أهمية  برزت  حيث 
إعادة  جبهود  املصريف  القطاع 
اهليكلة لتعزيز وضعيته املالية 
مواجهة  على  وقدرته  وحوكمته 
الضغوط يف سبيل اعادة دوره 
املميز يف االقتصاد اللبناني.«

من  اخلتام  يف  بد  »ال  وقال: 
خيارين  هناك  بأن  التذكري 
األول  اخليار  اليوم،  متاحان 
الطرق  بكل  جتّنبه  جيب  الذي 
املراوحة  بسيناريو  يتمّثل 
واجلمود والالاصالح والذي قد 
إىل  املطاف  نهاية  يف  يؤدي 
»الليلرة« املطلقة، يف حني أن 
إعادة  الثاني يقوم على  اخليار 
برنامج  وفق  منتظمة  هيكلة 
النقد  صندوق  مع  إصالحي 
يكون  أن  شأنه  من  الدولي 
الضروري  للتصحيح  املفتاح 

للوضع املالي بشكل عام.
من  اخلروج  »باختصار،  وتابع: 
املأزق جيب أن يكون عن طريق 
تنطوي  عامة  وتسوية  عام  حّل 
انتخاب  على  شيء  كل  قبل 
أسرع  يف  للجمهورية  رئيس 
حكومة  وتشكيل  ممكن  وقت 
عجلة  يف  واالسراع  جديدة 
وإبرام  املنشودة  اإلصالحات 
اتفاق نهائي مع صندوق النقد 
الدولي وبالتالي احلصول على 
املوعودة،  الدولية  املساعدات 
وذلك يف سبيل احتواء املخاطر 
الكامنة حاليًا كشرط مسبق ألي 
على  مرجو  اقتصادي  نهوض 

املدى املتوسط والطويل.«
حلضوركم  »شكرا  وختم: 
التوصيات  ان  منكم  وامتنى 
الصادرة عن املؤمتر  لكي تؤخذ 
اهليئات  دراسة  االعتبار  بعني 
التعايف  اعتقد  االقتصادية. 
والنهوض سيكون اقرب بكثري  
حقق  السنة  هذه  نتصور.  مما 
بنسبة  منوا  اللبناني  االقتصاد 
ان  وينتظر  املئة،  يف  اثنني 
 ٣ املقبل  العام  النمو  يكون 
 202٤ وسنة  املئة  ونصف يف 
من  حنن  املئة.  يف  مخسة 
اليت  واالقتصاديات  الدول 
درسا  وسنقدم  سريعا  ستنمو 
االزمة  بعد  التعايف  كيفية  يف 

الكبرية اليت حصلت.«

للحملة  العام  املنسق  زار 
معتقلي  لتحرير  الوطنية 
اخلولي  مارون  النقيب  املرفأ 
يرافقه امني عام االحتاد العام 
فريد  لبنان  عمال  لنقابات 
االعلى  اجمللس  رئيس  زينون 
عبود  سهيل  القاضي  للقضاء 

يف قصر العدل.
اخلولي:  قال  االجتماع  وبعد 
اطار  يف  هو  اليوم  »لقاؤنا 
احللول  يف  للبحث  استكمال 
من  اختاذها  الواجب  القانونية 
اجل االفراج عن معتقلي املرفأ 
الرئيس  وضعنا  حيث  ال17 
االتصاالت  جممل  يف  عبود 
واللقاءات اليت عقدناها يف هذا 
الشأن السيما اللقاء مع رئيس 
جنيب  االعمال  تصريف  حكومة 
ميقاتي واليت مت فيه التوافق 
االول  اساسيني  امرين  على 
ضرورة اخالء سبيل املوقوفني 
والثاني احلل القانوني املالئم 

هلذه القضية«.
اضاف: »وعرضنا للرئيس عبود 
زيارتي  بعد  املعتقلني  اوضاع 
امليدانية هلم يف السجون اليت 
على  واطلعته  فيها  يقبعون 
واالنسانية  الصحية  ظروفهم 
وضرورة  اليومية  ومعاناتهم 
االيعاز من خالل النيابة العامة 
خصوصا  مستلزماتهم  لتأمني 
ملرجعية  يفتقدون  وانهم 
قضائية بسبب كف يد احملقق 

العدلي«. 
»اخلروج  أن  اخلولي  واكد 
القضاء  تعطيل  دائرة  من 
احلق  احقاق  ملصلحة  والعدالة 
يف قضية تفجري مرفأ بريوت 
واجب وطين على كل مسؤول 
خصوصا  اللبنانية  الدولة  يف 
احملقق  يد  كف  تداعيات  وان 
العدلي طارق البيطار منذ سنة 
شكل كارثة انسانية وقضائية 
واقتصادية وبالتالي فك عقد 
مساره  واعادة  التحقيق  هذا 
بعوامل  الرتباطه  ضروري  امر 
عديدة اوهلا انسانية واخالقية 
هذا  اىل  الركون  وباملقابل 
التعطيل مؤامرة يتحمل نتائجها 

صناع القرار«.
القانونية  »احللول  ان  وكشف 
والقضائية للبت بطلبات ختلية 

متوافرة  املعتقلني  سبيل 
الدستور  طبقنا  اذا  خصوصا 
صادق  اليت  واالتفاقيات 
مبوجب  وأقرها  لبنان  عليها 
قوانني داخلية  تنص بصراحة 
على أن لكل شخص حرم من 
االعتقال  أو  بالتوقيف  حريته 
حق الرجوع اىل حمكمة خمتصة 
يف  إبطاء  دون  من  تفصل 
باإلفراج  وتأمر  ذلك  قانونية 
أو  توقيفه  كان  إذا  عنه 
)املادة  قانوني  غري  اعتقاله 
الدولي و1٤ من  العهد  9 من 
وان  سيما  العربي(  امليثاق 
جزءًا  أصبحت  االتفاقيات  هذه 
الواجب  اللبناني  القانون  من 
تطبيقه مباشرة من قبل القضاء 
اللبناني وال حتتاج اىل تشريع 
خاص وتتقدم أحكامها على ما 
دونها من القوانني واملراسيم 
قانون  من   2 باملادة  عماًل 
املدنية  احملاكمات  أصول 
خصوصا  منه   10٣2 واملادة 
مراجعة  حبق  املتعلقة  األحكام 
االعتقال  حمكمة خمتصة بشأن 
الناتج  والتعذيب  التوقيف  أو 
)املادة  التمييز  وعن  عنه 
ملناهضة  اإلتفاقية  من  1و1٣ 
تطبيق  ذات  تعترب  التعذيب(  
تدابري  اىل  حتتاج  وال  مباشر 
إختاذ  وتوجب  تشريعية، 
إجراءات إدارية من أجل تنفيذ 
حتقيقًا  االتفاقيات  متطلبات 
االحتجاز  ممارسات  منع  هلدف 
أو  القانوني  غري  التوقيف  أو 
باملادة  عماًل  وذلك  التعسفي 
مناهضة  اتفاقية  من  األوىل 
2و26من  واملواد  التعذيب 
على  ،وبالتالي  الدولي  العهد 
القضاء تأمني الغرفة او اجلهة 
بالنظر  املختصة  القضائية 
لكي  اليها  الرجوع  طلب  يف 
تفصل دون إبطاء يف قانونية 
االعتقال او التوقيف ملعتقلينا 
اذا  عنهم  باإلفراج  تأمر  وأن 

كان ذلك غري قانوني«.
االمر  »هذا  أن  اخلولي  واكد 
قاض  تعيني  مطلب  يتعدى 
الذي  العدلي  للمحقق  رديف 
وجتاذب  خالف  نقطة  شكل 
اىل تعيني غرفة للنظر بطلبات 

ختلية السبيل«.

اخلولي زار القاضي عبود: على القضاء 
تأمني الغرفة املختصة للنظر يف  قانونية 

التوقيفات يف قضية تفجري املرفأ

الطعون،  نتائج  صدور  بعد 
النائب  عّلق  االول،  أمس 
»كان  قائاًل:  كرامي،  فيصل 
لدي قناعة أن النتائج لصاحل 
الئحتنا، وأننا لدينا ٣ حواصل 
وهذا األمر حق لكل من صّوت 

هلذه الالئحة«.
»اجلديد«،  لقناة  حديٍث  ويف 
قّدمنا  أن  »منذ  كرامي:  قال 
أننا  من  متأكدين  كنا  الطعن 

لسنا خاسرين«.
األوىل  اللحظة  »من  وأضاف، 
النتائج  أن  مقتنع  كنت 
وتقدمنا  لصاحلنا  ستكون 
بالطعن ألننا كنا متأكدين من 

األرقام اليت حصلنا عليها يف 
اإلنتخابات«.

وأشار إىل أّن »الطروحات اليت 
التغيرييني  النواب  يطرحها 
إليه«،  نسعى  ما  مع  تتالقى 
من  الكثري  »ينتظرنا  مضيفًا: 
خصوصًا  به  لنقوم  العمل 
رئاسي  فراغ  حالة  يف  أننا 

وحكومي«.
انتخاب  ميكن  »ال  أنه  وأّكد 
دون  من  للجمهورية  رئيس 

توافق وحوار«.
قرار  بعد  جاء  كرامي  كالم 
بإبطال  الدستوري  اجمللس 

نيابة رامي فنج لصاحله.

بعد إعالن فوزه... أول تعليق 
لكرامة: كنا متأكدين!
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لـبنانيات

 TVA الدوالر اجلمركي سريفع الـ 
والنتيجة مزيد من اإلفقار

إرسال وزير املال  الدوالر اجلمركي واقعًا، غداة  باألمس فقط بات 
أسعار  احتساب  فيه  يطلب  لبنان  مصرف  إىل  كتابًا  اخلليل  يوسف 
إدارة  تستوفيها  اليت  والرسوم  الضرائب  على  األجنبية  العمالت 
بالنسبة للسلع والبضائع املستوردة، على أساس 15 ألف  اجلمارك 
هذا  اخلليل بني  وربط   .2022/12/1 من  اعتبارًا  وذلك  للدوالر  لرية 
من  والتخفيف  األسعار  فروقات  من  »احلّد  إىل  والسعي  التعديل 
التشّوهات واخلسائر اليت تتكبدها اخلزينة«. مبعنى آخر، يعّول وزير 
املال على إيرادات الدوالر اجلمركي اجلديد لسّد فجوة املوازنة، وهو 
ما سبق أن أعلنه صراحة، رئيس احلكومة جنيب ميقاتي خالل جلسات 
مناقشة املوازنة. ففي ظل تعّمد ميقاتي وشركائه عدم إقرار أي خّطة 
إصالح لتحقيق نهوض اقتصادي، ويف ظل انكبابهم على تفخيخ كل 
القوانني اإلصالحية، تستمّر السلطة بسياسة الرتقيع عرب فرض املزيد 
من الضرائب على املواطن وحتميله وحده وزر كل فشلها وسرقاتها 

وانعدام احللول العملية لديها. 
الكتاب الذي أرسله وزير املال يوسف اخلليل إىل حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة، لتعديل قيمة الدوالر اجلمركي حيمل أخطاء مّجة، على ما 
يقول مدير احملاسبة السابق يف وزارة املال أمني صاحل. فسالمة ليس 
»من حيّدد سعر الصرف اجلمركي الذي سيكون أساسًا لفرض الرسوم 
والضرائب، بالتالي ُيفرتض أن يعّدل مبراسيم وقوانني، فيما وظيفة 
أنه ليس خمواًل بتحديد  النقدية. حتى  احلاكم تتصل فقط بالسياسية 
سعر صرف اللرية. بالتالي، فإن الطلب منه احتساب الدوالر اجلمركي 
على أساس 15 ألفًا يعارض املواد 81 و82 و83 من الدستور، ويقود 
حنو آلية جديدة لفرض ضرائب من دون إقرانها بقانون«. أما اّدعاء 
اخلليل بأن هذا التعديل سيحقق إيرادات للخزينة العامة، فهو أمر ال ميت 
إىل الواقع بصلة وفقًا لصاحل. إذ إن من سيستفيد فعليًا »هم التجار 
قبيل  رسومها وضرائبها  ودفعوا  البضائع  خّزنوا  أن  الذين سبق هلم 
سريان هذا القرار«. وهنا يأتي اخلطأ الثاني، فالسبب األساسي ملنح 
جملس النواب تفويضًا للحكومة للقيام بالتشريع اجلمركي، هو احلفاظ 
على سرية القرارات اجلمركية وإبقاؤها سرية وفجائية منعًا الستغالهلا 
بغرض تكديس البضائع. إمنا ما جرى يف لبنان هو احلديث عن رفع 
التعرفة اجلمركية منذ حنو سنتني. ويؤكد صاحل أن »تهريب البضائع 
»ترانزيت«  أنها  على  البضائع  عرب تصنيف  بريوت  مرفأ  من  سيزدهر 
اللبنانية لتخرج بعدها  ثم وضعها بشاحنات وتفريغها داخل األراضي 
املستوعبات فارغة إىل خارج احلدود«. املعادلة باتت واضحة: »زيادة 

الرسوم اجلمركية لن تسبب سوى مزيد من اإلفقار للفقري«.
 10 مبقدار  زيادة  يعين  لرية،  ألف   15 إىل  اجلمركي  الدوالر  رفع 
اجلمركي،  الرسم  من  املعفاة  غري  املستوردة  السلع  على  أضعاف 
وهو ما سينعكس على أسعار البضائع وعلى سلوك املواطن ونسبة 
عضو  يقول   .)%70 املستوردة  السلع  استهالك  )بلغ  االستهالك 
»لن يطاول فقط  القرار  إن هذا  رمال،  االقتصادي عدنان  اجمللس 
املضافة.  القيمة  على  الضريبة  يشمل  أيضًا  إمنا  اجلمركي،  الرسم 
 165 كانت ضريبتها  واليت  مثاًل،  دوالر  بألف  املقّدر مثنها  فالسلعة 
ألف لرية، ستضرب بدوالر مجركي بـ15 ألف لرية، وسيرتتب عليها 
قياس  املنطلق ميكن  هذا  من  لرية.  ألف  و650  مليون  بقيمة   TVA
اتفاقيات  حبكم  اجلمرك  من  املعفاة  تلك  حتى  السلع  أسعار  ارتفاع 
مع االحتاد األوروبي أو الدول العربية حبكم أن الضريبة على القيمة 
اجلمركي  الرسم  هذا  بالتالي  أضعاف.   10 أيضًا  سرتتفع  املضافة 
و%35   %7 بني  ما  ترتاوح  بنسبة  البلد  إىل  يدخل  ما  كل  سيمّس 
ومبعدل وسطي يرتاوح ما بني 20% و25%. أما االحتياجات من سلة 
غذائية واستهالكية كالثياب وقطع السيارات فسوف ترتفع أسعارها 
مبا يرتاوح ما بني 20 إىل 40%. وهو ما يؤدي إىل حرمان الطبقات 
الفقرية واملتوسطة من تأمني احتياجاتها«. ويرى رمال أن اإليرادات 
احتسابها  بفعل  وهمية  أرقام  على  مبنية  ألنها  تتحقق  لن  املتوقعة 
الدوالر اجلمركي اجلديد منذ حزيران املاضي. إال أن ما حتّقق فعليًا 
»هو توسيع الفجوة ما بني الضريبة ومداخيل عموم اللبنانيني، ففي 
حني زادت رواتب القطاع العام 3 مرات والقطاع اخلاص من 5 إىل 8 
مرات، قّررت احلكومة ضرب كل األسعار مبضاعفة الدوالر اجلمركي 10 

مرات و20 ضعفًا باعتمادها على صريفة«. 
احلديث عن أثر صغري وضيق لرفع الدوالر اجلمركي باعتباره سينسحب 
على الكماليات فقط، ينفيه رئيس مجعية محاية املستهلك زهري برو، 
ألنه »سيطاول كل املواد األساسية اليت تدخل يف الصناعات احمللية، 
وأيضًا العلف والسواد والكيماويات، ما سينعكس على كل اإلنتاج 
مبا فيه الفواكه واخلضار«. األخطر، يكمن يف أن التجار »سيجدون 
فرصة إضافية لتربير زياداتهم بالقول فقط إن كل األسعار ارتفعت 
املعتمد  »الرتقيع«  نتاج  هو  وذلك  تطاول سلعهم.  ال  أنها  لو  حتى 
حلّل مشكالت اخلزينة«، وفقًا لربو. وسيقود ذلك حنو »تضخم إضايف 

وانهيار متواصل يف سعر اللرية«.
من جانبه، يشري رئيس جلنة االقتصاد النيابية النائب فريد البستاني 
ألن  البعض،  يصوره  ما  عكس  على  ستنخفض  اإليرادات  أن  إىل 
املوازنة ضرائبية فقط وليست استثمارية وتأتي يف ظل غياب أي 
قطع حساب. ولكن خطة احلكومة تقول إن »السوق سريكلج بعضه 
خالل شهرين وسيتم صرف البضائع القدمية املستوردة على دوالر 
إيرادات  تؤمن  جديدة  بضائع  باسترياد  البدء  ليتم  منخفض  مجركي 

للخزينة«.
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رىل إبراهيم

يف فرنسا، تقليد سنوي يقضي 
دولة  الفرنسي  الرئيس  بزيارة 
يتواجد فيه كتيبة فرنسية ضمن 
هذا  ويأتي  اليونيفيل،  قوات 
التقليد حتديدا يف زمن االعياد 
ان  على  اجلنود  مع  لالحتفال 
»عيدية«  مبثابة  الزيارة  تكون 

من االيليزيه.
هذا التقليد قد يقود هذا العام 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس 
زمن  يف  لبنان  لزيارة  ماكرون 
الكتيبة  مع  يوم  لقضاء  امليالد 
قوات  ضمن  العاملة  الفرنسية 

اليونيفيل يف جنوب لبنان.
بعد  تؤكد  ال  فرنسية  مصادر 
هذه الزيارة وال تنفيها. الواقع 
بالنسبة  حساسة  زيارة  انها 
االليزيه اليت سبق ان اصطدمت 
مبادراتها  يف  مسدود  حبائط 
مل  وبالتالي  بلبنان.  اخلاصة 
تعد الرئاسة الفرنسية متحمسة 
للمبادرة لبنانيا ما مل يكن ذلك 
ليست  وهذه  النتائج  مضمون 
الوحيد  الفارق  اليوم.  احلال 
بواقع  يتمثل  اليوم  واالساسي 
اجناز ترسيم احلدود البحرية مع 
تعتربه فرنسا  ما  اسرائيل وهو 
حمطة مفصلية اوال للدور الذي 
هلا  مصاحل  لوجود  وثانيا  لعبته 
يف اجلنوب متمثله بشركة توتال 
يكون  قد  ما  وهو  الفرنسية. 
سببا اضافيا اساسيا يف تعزيز 
الفرنسي  الرئيس  زيارة  فكرة 

اىل اجلنوب. 

ما قصة عيدية ماكرون يف لبنان؟

ميقاتي مستقبال النائب سرتيدا جعجع يف السراي بحضور الخري

 أكد النائب سيمون ابي رميا  
يف حديث لـ« SBI« ان »التيار 
جدي  نقاش  يف  احلر  الوطين 
الرئاسي  املرشح  اسم  حول 
الذي ميكن ان يكون من داخل 
التيار او حليفا له. ففي التيار 
ان  االهم  لكن  كثرية  طاقات 
النجاح  فرص  للمرشح  تؤمن 
أمساء  طرح  جمرد  يكون  وأال 
قبل  من  حاليا  حيصل  كما 

بعض االفرقاء«.
جربان  الوزير  ترشح  وعن 
باسيل اشار ابي رميا اىل ان 
حقه  من  الرغم  على  »باسيل 
يف الرتشح ال يريد خوض غمار 
فالظروف  الرئاسية  املعركة 
بذلك«.  تسمح  ال  الداخلية 
اكد  االمريكية  العقوبات  وعن 
انها »سياسية« مستشهدا مبا 
االمريكية  اخلارجية  وزير  قاله 
السابق مايك بومبيو والسفرية 
االمريكية »اللذين أبلغا باسيل 
مع  االرتباط  فك  ضرورة 
مت  رفض  وعندما  اهلل  حزب 
عن  التالي  اليوم  يف  اإلعالن 

العقوبات«.
»إجراء  اىل  رميا  ابي  ودعا 
النيابية  الكتل  بني  نقاش 
الرئاسي  االستحقاق  إلجناز 
ال  ألن  رئيس  على  والتوافق 
إليصال  االكثرية  لديه  احد 
حيتاج  الذي  الرئاسي  مرشحه 
اىل ستة ومثانني صوتا لتأمني 
النائب  وبالتالي  النصاب، 
قادرا  ليس  معّوض  ميشال 
الرئاسة  اىل  الوصول  على 

االوىل«.
اشار   االستحقاق  لبننة  وعن 
املطلوب  هو  »هذا  ان  اىل 
هو  مثال  واكرب  ممكن  وهذا 
الذي  عون  ميشال  الرئيس 
واتى  لبنان  انتخابه يف  صنع 
ال  داخلية  تفاهمات  وفق 

ابي رميا: النظام اللبناني عقيم 
وحيتاج اىل تطوير مع احلفاظ على 

روحية الطائف واملناصفة
خارجية«.

وردا على سؤال، لفت اىل ان 
الرئيس  عهد  يف  حصل  »ما 
إمنا  ليس مسؤوليته  عون 
واملنظومة  السلطة  مسؤولية 
لبنان  أوصلت  اليت  الفاسدة 
االنهيار  من  احلد  هذا  اىل 
بناء على تراكمات اقتصادية، 
من  عهده  يف  سيق  ما  وكل 
التيار  وضد  ضده  اتهامات 
هو يف إطار الربوباغندا وعمل 

الغرف السوداء«.
صمد  عون  »الرئيس  وقال: 
متاما كالتيار وأتت االنتخابات 
النيابية لتدحض مقولة انهيار 
التيار. يف عهد الرئيس عون 
أبرزها  عدة  إجنازات  سجلت 
والقانون  احلدود  ترسيم 
نقلة  شكل  الذي  االنتخابي 
السياسي  النظام  يف  نوعية 
واقرتاع  النسيب  والتمثيل 
املغرتبني، كما وضع التدقيق 
اجلنائي يف مساره الصحيح«.

أضاف: »إن أي انتظام للحياة 
السياسية واالقتصادية يتطلب 
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
مع  واالتفاق  حكومة  وتأليف 
صندوق النقد الدولي ووضع 
االزمة  خطة تعاف للخروج من 
احلالية بعيدا عن اي حسابات 
وإال  حزبية،  او  شخصية 
االحنداري  املسار  سيستمر 

وصوال لالنتحار اجلماعي«.
»النظام  ان  رميا  ابي  ورأى 
اىل  وحباجة  عقيم  اللبناني 
تطوير وحتديث مع احلفاظ على 
واملناصفة،  الطائف  روحية 
فاملشكلة هي يف الصالحيات 
غري  الدستورية  واملهل 
احملددة أضف اىل ان الدستور 
احلالي يعيق بعض اإلصالحات 
كاعتماد التصويت االلكرتوني 

مثال«.

أعلن اجمللس الدستوري، قبول 
يف  املرّشح  من  م  املقدَّ الّطعن 
فيصل  النيابية  االنتخابات 
كرامي، عرب احملامي وديع عقل، 
يف نيابة رامي فنج عن املقعد 

الّسين يف طرابلس، وأبطلها.
من  املقّدم  الّطعن  قِبل  كما 
عن  ناصر  آصف  حيدر  املرّشح 
طرابلس  يف  العلوي  املقعد 

أيًضا، ضّد فراس السلوم.
اجمللس  رئيس  أوضح  وقد 
طنوس  القاضي  الدستوري 
طعن  هناك  »كان  أنه  مشلب، 
مقدم من فيصل كرامي وحيدر 
نفسهم،  االشخاص  ضد  ناصر 
وضمينا الطعنني وأعدنا فرز 50 
قلًما تقريًبا، والفرق بني الئحة 
رامي فنج والالئحة األخرى كان 

بسيطا«.
قناة  إىل  تصريح  يف  وبنّي، 
»اجلديد«، أّنه »عند اعادة الفرز 
وصححناها،  النتائج  تغريت 

اجمللس الدستوري يبطل نيابة رامي 
فنج لصاحل فيصل كرامي ونيابة فراس 

السلوم لصاحل حيدر ناصر
فنج  رامي  نيابة  ابطال  وأعلنا 
وفراس  السين،  املقعد  عن 
العلوي،  املقعد  عن  السلوم 
املقعد  عن  نائبًا  كرامي  وحّل 
السين، وحيدر ناصر عن املقعد 
»نتائج  واضاف:  العلوي«. 
الطعون يف املنت وعكار حتتاج 
اىل بعض الوقت لتظهر، ورمبا 
االعالن  سيتم  أسبوعني  بعد 

عنها سويًا«.
املبطلة  النائب  أشار  بدوره، 
انه  اىل  السلوم  فراس  نيابته 
يبارك  للنائب حيدر ناصر وأنه 
يثق باجمللس الدستوري ولكنه 
اعاة  يتم  ان  نتمنى  كنا  قال: 

فرز مجيع األقالم. 
النتائج  ان  أظن  واضاف: 
ستبقى كما هي مبا خيص توجه 
األصوات خالل جلسات انتخاب 
النهاية  ويف  اجلمهورية  رئيس 
النواب  اىل  يعود  األمر  هذا 

اجلدد.

أوضحت عضو تكّتل »اجلمهورّية 
القوّية« الّنائبة سرتيدا جعجع، 
حكومة  رئيس  لقائها  بعد 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي، 
يف الّسراي احلكومي، يف حضور 
العليا  للهيئة  العام  األمني 
أّن  خري،  حممد  الّلواء  لإلغاثة 
»زيارتي اليوم تندرج يف إطار 
والّتخريب  األرز،  ما حصل يف 
احلّظ  لسوء  حدث  اّلذي  الكبري 

على أرض الواقع«.
ولفتت إىل »أّنين أتيت ألشكر 
حممد  الّلواء  إلرساله  ميقاتي 
األضرار،  على  للكشف  خري 
ولو  الّتعويض  عليه  ومتّنيت 
الّشركة  على  املبلغ  من  جبزء 
بأّن  أعي  أّني  مع  املتضّررة، 
صعبة،  جّد  مبرحلة  متّر  الّدولة 
االقتصادّية  لألوضاع  نتيجًة 
واملالّية والّنقدّية، وقد طالبت 
األرز  ألن  الّتعويض  بإمكانّية 
الّلبنانّيني،  جلميع  عام  مرفق 

جعجع التقت ميقاتي: متنيت عليه 
التعويض جبزء من املبلغ على الشركة 

املتضررة من التخريب يف األرز

الّتزّل  موسم  نطلق  أن  ونريد 
من بابه الواسع«.

وأشارت جعجع إىل »أّنين متّنيت 
على ميقاتي أيًضا املتابعة مع 
ما  ملعرفة  األمنية،  األجهزة 
حصل حتديًدا، وَوعدني خرًيا«.

من جهة ثانية، التقى ميقاتي، 
رئيس  نائب  حضور  يف 
احلكومة سعادة الشامي، وفًدا 
الّدولّية  الّتمويل  مؤّسسة  من 
برئاسة املدير اإلقليمي ملنطقة 
وباكستان  األوسط  الّشرق 
أفتاب  خواجة  وأفغانستان 
جان  من  كّل  وعضوية  أمحد، 
عبداهلل  كاريه،  كريستوف 
كما  صربا.  وسعد  جفري، 
مستشارا  االجتماع  يف  شارك 
نقوال  الّسابق  الوزير  ميقاتي 

حناس ومسري الضاهر.
االجتماع حبث فرص  ومّت خالل 
مساعدة لبنان وبعض املشاريع 

املشرتكة.

وبعد  املاضيني  العامني  يف 
عشية  الشهرية  ماكرون  زيارة 
،انتشرت  آب  من  الرابع  تفجري 
مناسبة  من  أكثر  يف  معلومات 
الرئيس  زيارة  امكانية  حول 
دون  من  لبنان  الفرنسي 
االليزيه  تدرك  اليوم  حصوهلا. 
به  يقوم  ان  استطاع  ما  ان 
ماكرون عشية التفجري يوم مجع 
طاولة  على  السياسية  القوى 
واحدة يف قصر الصنوبر ، يعجز 
اراد  ان  اليوم  به  القيام  عن 
السياسي  االنقسام  حجم  بفعل 
حول الرئاسة اللبنانية. وبالتالي 
الساعة  حتى  باريس  تكتفي 
لبنانية  شخصيات  باستقبال 
فهي  الرئاسي.  بالشأن  معنية 
رئيس  استقبلت  ان  سبق 
التيار الوطين احلر جربان باسيل 
االسبوع املاضي ويف املعلومات، 
انها تستعد الستقبال شخصيات 
بالشأن  معنية  اخرى  سياسية 
يف  تنجح  ان  عسى  الرئاسي 

اخرتاق االنقسام احلاصل. 
االليزيه  تتخذ  ان  قبل  وعليه، 
قرارها النهائي بزيارة الرئيس 
االعياد،  قبيل  لبنان  الفرنسي 
الدقيقة  حبساباتها  تقوم  فهي 
كي تكون زيارة حمصورة فقط 
العاملة  الفرنسية  بالقوات 
حتمل  ان  أو  لبنان،  جنوب  يف 
املشهد  يف  جديد  اي  الزيارة 
السياسي او الغاء فكرة الزيارة 

من اساسها.
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شراء  مناقصات  انتهاء  بعد 
أويل  والغاز  أويل  الفيول 
لزوم تشغيل معامل الكهرباء، 
حاكم  بيد  اآلن  الكرة  باتت 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
فتح  يف  جديته  مدى  واختبار 
لشراء  الالزمة  االعتمادات 
لزيادة  املطلوبة  الكميات 
 10 إىل  بالكهرباء  التغذية 

ساعات يوميًا.
استكملت، يوم االربعاء، جلنة 
تلزيم مناقصة شراء غاز أويل 
معامل  تشغيل  لزوم  وفيول 
كهرباء لبنان، العروض املالية 
املشاركة،  الثالث  للشركات 
تلزيم  عن  النتائج  وأسفرت 
 Coral Energy« مؤّقت لشركة 
)هي  األذربيجانية   »DMCC
غري شركة كورال أويل لبنان( 
طن  ألف   66 شراء  مبناقصة 
غاز أويل )مازوت أمحر( بسعر 
الواحد،  للطن  دوالر   94.24
وفوز شركة »Vitol« مبناقصيت 
شراء 46 ألف طن من الفيول 
 70.93 بسعر   )A( فئة  أويل 
ألف   28 وشراء  للطن،  دوالر 
 )B( طن من الفيول أويل فئة
بسعر 78.93 دوالر للطن من 
مصادر  وحبسب   .)A( فئة 
التلزيم  فإن  الطاقة،  وزارة 
يكّلف حنو 108 ماليني دوالر، 
التسديد  مهلة  على  اتفق  إذا 
الفائزة  العروض  احملّددة يف 
واليت ترتاوح بني مهلة مفتوحة 
)180 يومًا حّدًا أقصى حبسب 
دفرت الشروط( لشراء الفيول 
أويل، ومهلة حمّددة بنحو 30 

يومًا لشراء الغاز أويل.
تنافس على هذه املناقصات، 
النحو  على  شركات  ثالث 

اآلتي:
- بالنسبة لشراء الفيول أويل 
فئة )A(: ُقّدم عرضان، األول 
 »Vitol BAHRAIN« يعود إىل
السويسرية اليت عرضت توريد 
بالسعر  املطلوبة  الكميات 
نشرة  وفق  للطن  احملّدد 
إليه  مضافًا  العاملية  البالتس 
بقيمة  العالوة  أو  الربمييوم، 
70.93 دوالر للطن الواحد من 
التسديد.  مهلة  حتديد  دون 
فهو  اخلاسر،  العرض  أما 
 BB Energy« يعود إىل شركة 
trading LTD« اللبنانية األصل 
الكميات  توريد  عرضت  اليت 
املطلوبة بالسعر احملّدد للطن 
العاملية  البالتس  نشرة  وفق 
أو  الربمييوم  إليه  مضافًا 
دوالر   72.36 بقيمة  العالوة 
حتديد  دون  من  الواحد  للطن 

مهلة التسديد.
الفيول  لشراء  بالنسبة   -
عرضان  ُقّدم   )B( فئة  أويل 
 Vitol« أيضًا؛ األول يعود إىل
السويسرية   »BAHRAIN
الكميات  توريد  عرضت  اليت 
املطلوبة بالسعر احملّدد للطن 
العاملية  البالتس  نشرة  وفق 
أو  الربمييوم،  إليه  مضافًا 
دوالر   78.93 بقيمة  العالوة 
حتديد  دون  من  الواحد  للطن 
العرض  أما  التسديد.  مهلة 
اخلاسر، فهو يعود إىل شركة 

 »BB Energy trading LTD«
وسعرها حمسوب على أساس 
سعر الطن كما يرد يف نشرة 
إليه  مضافًا  العاملية  البالتس 
دوالر   82.74 بقيمة  عالوة 
حتديد  دون  من  الواحد  للطن 

مهلة التسديد.
أويل:  الغاز  بالنسبة لشراء   -
الفائز  عروض  ثالثة  تنافست 
 Coral Energy« شركة  بينها 
عرضًا  قّدمت  اليت   »DMCC
للطن  دوالر   94.24 بقيمة 
الشركة  واشرتطت  الواحد. 
أن تكون مهلة تسديد الفوائد 
على الشحنة »دميريج« اعتبارًا 
الشارية  اجلهة  إعالم  يوم  من 
بأن الشحنة جاهزة للتفريغ يف 
التفريغ،  أو يف مصّب  املرفأ 
وهو اليوم نفسه الذي يتم فيه 
احتساب مهلة التسديد ألصل 
مل  التلزيم  جلنة  لكن  املبلغ. 
حتسم إذا كان العرض الفائز 
تنطبق  سعرًا،  األقل  كونه 
عليه املعادلة نفسها إذا كان 
التسديد ميّتد لنحو 180 يومًا، 
لنحو  ستدفع  الفوائد  أن  أي 

180 يومًا أيضًا.
وكانت الوزارة قد أّجلت فّض 
اجلمعة  من  املالية  العروض 
اليوم، الستكمال  الفائت إىل 
نقص غري جوهري كان يشوب 
الشركات  من  اثنتني  أوراق 
املناقصات،  وبنتيجة  الثالث. 
من  الوزارة  ستشرتي 
الشركتني الفائزتني الكميات 
املؤّسسة  حتتاجها  اليت 
الطاقة  إنتاج  معامل  لتشغيل 
وهذه  شهر.  ملّدة  الكهربائية 
الكمية يفرتض أن تؤمن ُمعّدل 
تغذية بالتيار الكهربائي يصل 
ساعات   8 بني  ما  إىل  يوميًا 

و10 ساعات.
وسيتوجب على الوزارة إطالق 
لتأمني  شهرية  مناقصات 
الكميات الالزمة لتغطية إنتاج 
الكهرباء بشكل مستدام ضمن 
فرتة ستة أشهر كما ورد يف 
الطوارئ. ووفق مسودة  خّطة 

تسليم  سيكون  الشراء،  عقد 
 15 بني  الفرتة  يف  البضاعة 
املقبل.  األول  كانون  و20 
ينّص  الدفع،  آللية  وبالنسبة 
العقد على »دفع قيمة الشحنة 
غري  مصريف  اعتماد  بواسطة 
يفتح  وُمعّزز،  للرجوع  قابل 
لبنان،  مصرف  بواسطة 
أن  على  األمريكي«،  بالدوالر 
من  أيام   10 »قبل  ذلك  يتّم 
احملّددة  للمّدة  األول  اليوم 
لتسليم كل شحنة«. أّما موعد 
فسيتم  البضاعة،  مثن  تسديد 
»إما  اخلياريني:  ألحد  وفقًا 
عند 30 يومًا من تاريخ إعطاء 
إشعار اجلاهزية يف أول مرفأ/ 
مصب تفريغ« أو »لغاية 180 
إشعار  إعطاء  تاريخ  من  يومًا 
يتّم  مل  إن  لكن  اجلاهزية«. 
ُيلزم  يومًا،   30 عند  الدفع 
العقد الشاري بدفع فائدة يبدأ 
احتسابها من اليوم 31 إلعطاء 
تاريخ  ولغاية  اجلاهزية  إشعار 
الّدفع الفعلي. ويقّدر أن كلفة 

الفائدة ستبلغ %6.

إذا لم يوافق املصرف على عروض 
التسديد لـ 30 يومًا فإنه بذلك 
ينسف النتائج الحالية ملصلحة 

النتائج األغلى
بانتهاء عملية التلزيم، وترسية 
الفائزين،  على  مؤقتًا  العقود 
ملعب  يف  اآلن  الكرة  باتت 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
االعتمادات  فتح  جلهة  سالمة 
فإذا  للتسديد.  منه  املضمونة 
على  يوافق  أال  املصرف  قّرر 
فيها  يكون  اليت  العروض 
التسديد لنحو 30 يومًا فقط، 
أو يوافق فقط على العروض 
اليت يكون فيها التسديد ملّدة 
ينسف  بذلك  فإنه  يومًا،   180
النتائج احلالية ملصلحة النتائج 

األغلى سعرًا.
مقابلة  يف  قال  سالمة  وكان 
يستخدم  لن  إنه  متلفزة: 
األجنبية  بالعمالت  احتياطاته 
لتمويل توليد الكهرباء، مشريًا 

هو  دراسته  جيري  ما  أن  إىل 
فتح اعتمادات مع تسديد الحق 
بعد ستة أشهر، على أال يكون 
احتياطات  الدوالرات  مصدر 
»مصرف لبنان«، وإمنا »طريق 
هو.  ما  حيّدد  مل  خمتلف«، 
اعتقاده  عن  سالمة  وأعرب 
رفع  بعد  قادرة  احلكومة  أن 
تعرفة الكهرباء، من جباية على 
املقبلة  الستة  األشهر  مدى 
مليون دوالر  ما يساوي 300 
إىل  املبلغ  وحتويل  باللرية، 

دوالر على سعر »صريفة«.

»املركزي«: تسديد الفواتري 
بالكاش

كهرباء  »مؤسسة  أوضحت 
أبلغت املصارف  أنها  لبنان«، 
 Fresh حساب  فتح  جيب  بأنه 
يرغب  مشرتك  لكل  باللرية 
بتوطني فاتورة الكهرباء، وذلك 
مصرف  من  طلب  على  بناء 
يدفع  أن  رفض  الذي  لبنان 
كهرباء  فاتورة  أي  املستهلك 
من اللريات املتوافرة حاليًا يف 
حساباته املصرفية، بل يريدها 
نقدًا المتصاص السيولة. لذا، 
من  الكهرباء  مؤّسسة  طلبت 
أي  حتويل  عدم  املصارف، 
سوى  ملصلحتها  جمباة  أموال 
»الفريش«،  احلسابات  من 
ابتداًء من أول شباط املقبل. 
املستهلك  يكون  لن  بالتالي، 
قادرًا على تسديد فاتورته من 
بناًء  باللرية  القدمية  حساباته 
لبنان.  على طلب من مصرف 
بدء  موعد  هو  املقبل  وشباط 
وفق  الكهرباء  فواتري  جباية 
وستكون  اجلديدة.  التسعرية 
بالدوالر،  اجلديدة  التسعرية 
باللرية،  الفواتري  وستصدر 
على أساس منصة »صريفة«. 
لبنان،  مصرف  على  وسيكون 
شراء  املسبق،  االتفاق  وفق 
وبيعها  املؤسسة  من  اللريات 
الدوالرات املطلوبة لتسديد مثن 

كميات الفيول املستهلكة.

الرتقيعية  اإلجراءات  تتواىل 
الكهرباء  األزمة.  بنية  يف 
مؤقّتة  خّطة  حنو  احنسرت 
توفر لستة أشهر فقط، أقل 
من عشر ساعات يوميًا. لكن 
شيء  كل  مثل  مصريها، 
بقي  الدولة  مؤسسات  يف 
لبنان  مصرف  حاكم  رهينة 
هذه  ويف  سالمة.  رياض 
نفسه،  احلاكم  باشر  األثناء 
وبالتعاون مع وزارة املالية 
بـ«توحيد  امسوه  ما  خطوات 
أسعار الصرف«، وهي خدعة 
السياسة  استمرار  ختفي 
عدم  إىل  اهلادفة  ذاتها 
»إنشاء نظام نقدي موثوق« 
حبسب ما طالب به صندوق 

النقد الدولي.

قبل مشروع الكهرباء وسعر 
على  األجور  كانت  الصرف، 
موعد مع خّطة ترقيع أيضًا، 
الشرائية  القّوة  تدّنت  إذ 
بنسبة  لألجور  األدنى  للحّد 
كانت  ما  مع  مقارنة   %70
عليه يف 2018، أي أنه رغم 
بهذا  حلقت  اليت  الزيادات 
 2.6 ليصبح  األدنى  احلّد 
قيمته  فإن  لرية،  مليون 
التضّخم  حسم  بعد  الفعلية 

تصبح 200 ألف لرية.

اإلحصاء  إدارة  وحبسب   
تضّخم  فإن  املركزي، 
مطلع  منذ  سّجل  األسعار 
تشرين  نهاية  لغاية   2019
 ،%1400 حنو   2022 األول 
املواد  أسعار  تضّخمت  فيما 
 .%5811 بنسبة  الغذائية 
الصّحة  كلفة  تضخمت  كما 
وكلفة   ،%1293 بنسبة 

النقل %4000.

عن  تعرب  الرتقيع  عمليات 
لقوى  السياسي  اخليار 
على  والقائم  السلطة 
الوقت.  شراء  اسرتاتيجية 
هلذا  األساسية  الواجهة 
للعيان  ظاهرة  كانت  اخليار 
حيث  لبنان  مصرف  يف 
إمداد  عمليات  قيادة  تتم 
املال  من  باملزيد  النظام 
التوزيع  قنوات  لتبديده يف 
اليت أمسكتها قوى السلطة 
وجملس  احلكومة  خالل  من 

النواب. 

األهداف  حتطيم  مت  وقد 
األدوات  من  األساسية 
املوازنة  مثل  املؤّسسية 
هلا،  املرافقة  والتشريعات 
جمال  يف  حصرًا  لتستخدم 
تقطيع الوقت وإفساح اجملال 
للقيام  لبنان  مصرف  أمام 
اليت  العمليات  من  باملزيد 
حساب  على  الوقت  تشرتي 

املال العام واخلاص.

رفضت  كّله،  ذلك  ومقابل 
عملية  أي  القوى  هذه 
إصالحية فعلية. فعلى سبيل 
االخنراط يف  املثال رفضت 

هي جزء من خّطة الرتقيع واهلروب

الكهرباء بيد احلاكم أيضاً!
الصحية  التغطية  مشروع 
الشاملة املمّول من الضريبة 
حناس،  شربل  الوزير  أيام 
إعادة  خّطة  أيضًا  ورفضت 
هيكلة الدين العام اليت أعّدت 
أيام توّلي علي حسن خليل 
الكثري  مثة  املال...  وزارة 
اجملاالت  يف  الرفض  من 
إىل  انتهت  اليت  الضريبية 
انفجار األزمة وتلزيم إدارتها 
إىل حاكم املصرف املركزي 
أيضًا. وظل هو من يقّرر أين 
واألهداف  التمويل  يذهب 
اآلن  وهو  منه،  املتوخاة 
فرق  مع  نفسه  باألمر  يقوم 
أن التمويل استنزف مبخزونه 

وبتدفقاته.

عن  ينقل  كما  الدعم،   
لسان رئيس احلكومة جنيب 
جيوب  إىل  ذهب  ميقاتي 
بنسبة  واحملتكرين  التّجار 
اليت  التعاميم  بينما   ،%75
لبنان  مصرف  أصدرها 
إطفاء  هدفها  كان  تواليًا، 
النظام  بنية  يف  اخلسائر 
ثالث  مرور  وبعد  املالي. 
سنوات، مل يطفأ إال القليل 
والباقي  اخلسائر،  هذه  من 
سيتم إطفاؤه بالنمط نفسه 
ضمن إدارة »املركزي«، أي 

بواسطة آلية التضّخم.

هذه  استعمال  وهدف   
عملية  حقيقة  إخفاء  اآللية 
ُتطفأ  اليت  اخلسائر  توزيع 
الوسطى  الطبقات  مبدخرات 
الفقرية.  الطبقات  وبأجور 
على  داللة  هناك  ليس 
أكثر  اخلبيث  السلوك  هذا 
النقدية  الدولرة  عملية  من 
شرايني  يف  تسري  اليت 

االقتصاد.

 فقد جرت دولرة الرساميل، 
ودولرة األكالف التشغيلية، 
ودولرة األرباح، يف جماالت 
التجارة والتعليم والصحة... 
يدفع  أن  عليه  يرتتب  الكّل 
السلعة  على  ليحصل  نقدًا 
جرت  بالتوازي  اخلدمة.  أو 
االتصاالت،  كلفة  دولرة 
واليوم ُتدولر كلفة الكهرباء 

والرسوم اجلمركية...

 يف املقابل ما زالت غالبية 
ويأكلها  باللرية  األجور 
يبقى  أن  املتوقع  التضّخم 
قوى  أن  طاملا  متواصاًل 
السياسي  بوجهيها  السلطة 
واملالي ما زالت تقود احلكم. 
فما اهلدف أن يشرتي لبنان 
بداًل  أشهر  لبضعة  الكهرباء 
اهلدف  وما  استدامتها؟  من 
من إصدار سعر صرف جديد 
فيما السعر يف السوق احلّرة 
شراء  ضعف؟   2.5 يوازيه 
من  املزيد  جيذب  الوقت 
شراء الوقت حتى بلوغ موجة 
ثانية من األزمة أكثر شّدة.

»كورال إينريجي« و»فيتول« تفوزان بتوريد الفيول واملازوت:

زيادة ساعات التغذية يف ملعب مصرف لبنان

»األخبار«
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إسـرتاليات

أنطوني  الوزراء  رئيس  أعرب 
وتفاؤله  ثقته  عن  ألبانيزي 
البالغة  التجارية  العقوبات  بأن 
فرضتها  اليت  دوالر  مليار   20
سيتم  أسرتاليا  على  الصني 
حيدد  ان  دون  تدرجييا  رفعها 

اطارًا زمنيا لذلك.
خالل  ألبانيزي  السيد  وذكر 
عادت  أسرتاليا  أن  احملادثات 
مع  املفاوضات  طاولة  إىل 
واكتسبت  التارخييني  احللفاء 

أهمية أكرب يف املنطقة
ققال رئيس الوزراء إن الذكرى 
العالقات  إلقامة  اخلمسني 
مجهورية  مع  الدبلوماسية 
عيد  قبيل  الشعبية  الصني 
امليالد هذا العام ستكون عالمة 
فارقة مهمة، ملمًحا إىل أنها قد 
تتزامن مع رفع جزئي للعقوبات 

التجارية.
أنطوني  الوزراء  رئيس  وأعرب 
وتفاؤله  ثقته  عن  ألبانيزي 
البالغة  التجارية  العقوبات  بأن 
فرضتها  اليت  دوالر  مليار   20
سيتم  أسرتاليا  على  الصني 
حيدد  ان  دون  تدرجييا  رفعها 

اطارًا زمنيا لذلك.
اجتماع  بعد  التصريح  هذا  جاء 
الصيين  الرئيس  مع  ألبانيزي 
يعترب  والذي  بينغ،  جني  شي 
أسرتالي  لزعيم  األول  االجتماع 
وصيين منذ العام 2016. وكان 
مالكومل  األسبق  الوزراء  رئيس 
تورنبول قد التقى الرئيس شي 
يف أملانيا على هامش جمموعة 

قمة العشرين يف عام 2016.
خالل  ألبانيزي  السيد  وذكر 
عادت  أسرتاليا  أن  احملادثات 
مع  املفاوضات  طاولة  إىل 
واكتسبت  التارخييني  احللفاء 

أهمية أكرب يف املنطقة.
أسرتاليا  مشاركة  أهمية  وعن 
يف قمة APEC وتركيز رئيس 
على  ألبانيزي  أنطوني  الوزراء 
قال  والتجارة،  االقتصاد 
الباحث يف االقتصاد الفرييائي 
سليمان  األسناذ  والسياسي 
للعامل   APEC أهمية  إن  يوحنا 
وأهمية  فيه.  آسيا  وجود  هي 
الصني  وجود  يف  تكمن  آسيا 
الن الصني هو االقتصاد األول 

يف العامل وليس الثاني.«
وأضاف األستاذ سليمان يوحنا 
عربي24  اس  بي  أس  إلذاعة 
أصبح  الصيين  »االقتصاد  أن 
مصنعًا كبريًا للعامل ككل خالل 
أغلب  الن  املاضية  سنة  الـ40 
الغربية  واالقتصادات  الدول 

أجتهت حنو جمرد خدمات.«
نعيم  السيد  قال  جانبه،  ومن 
جتارة  غرفة  رئيس  ملحم 
اس  بي  اس  إلذاعة  فيكتوريا 
بنتائج  خرجت   APEC قمة  إن 
جيدة الن أسرتاليا كانت بعيدة 
جدًا عن االستثمار وخاصة خالل 

الثالث سنوات املاضية.
أن  ملحم  نعيم  السيد  وأضاف 
»أسرتاليا ابتعدت عن االستثمار 
وباألخص  اجملاورة  البلدان  مع 
اليت  العقوبات  بسبب  الصني 
منتجات  على  الصني  فرضتها 
أسرتاليا ومنها الشعري والنبيذ 

واملأكوالت البحرية.«
ملحم  نعيم  السيد  وحبسب 
اجلليد بني  ذوبت  القمة  »هذه 
وفتحت  والصني  أسرتاليا 
الوزراء  لرئيس  الفرصة 
الصيين  الرئيس  يلتقي  ان 
رفع  بشأن  معه  ويتباحث 

العقوبات االقتصادية.«

ألبانيزي »واثق ومتفائل« 
من رفع الصني للعقوبات 

االقتصادية بشكل تدرجيي

مصافحة بني ألبانيزي وبينغ
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 26 املوافق  السبت  هذا  إّن 
يوم  هو  نوفمرب  الثاني\  تشرين 
األخري  اليوم  وهو  االنتخابات، 
جلعل  فيكتوريا  والية  لناخيب 
انتخابات  أصواتهم حمتَسبة يف 

الوالية لعام 2022.
هي  االنتخابات  هذه  وستكون 
تاريخ  يف  اإلطالق  على  األكرب 
مع  وذلك  فيكتوريا،  والية 
مواطن  مليون   4.4 تسجيل 
إغالق  مع  فيكتوريا  والية  يف 
السجالت االنتخابية يوم الثالثاء 
الثاني\  تشرين   8 املوافق 

نوفمرب.
االنتخابات  مفّوض  قال  وقد 
»سنقوم  ُووريك غاْيْتلي  السيد 
عرب  تذكري  رسالة  بإرسال 
جلميع  غدًا   VoterAlert خدمة 
يصوتوا  مل  الذين  املشرتكني 
بعد، وذلك لتذكريهم بالتصويت 
قبل السادسة مساًء. وتستطيع 
العنوان  إىل  لإلنرتنت  التوجه 
vec.vic.gov.au واستخدام أداة 
لدينا  االنتخابية  املراكز  حتديد 
االنتخابي  املركز  على  للعثور 
األقرب لديك. والنصيحة لتجّنب 
الطوابري تتمثل يف الذهاب هناك 

يف منتصف ما بعد الظهر.«
»وهذا  غاْيْتلي  السيد  وقال 

العام، قام إمجالي 1194 مرشحًا 
 454 منهم  أنفسهم،  برتشيح 
للغرفة  و740  العليا  للغرفة 
على  اإلرشادات  اّتبع  السفلى. 
للتصويت  االنتخابية  البطاقة 
واطلب  الصحيح،  بالشكل 
العون إذا احتجت للمساعدة يف 

التصويت.«
»إن احلق يف االنتخاب هو أحد 
أشّجع  وأنا  دميقراطيتنا،  أركان 
كّل واحد منكم على ممارسة هذا 

احلق واالحتفاء به.«
انتخابيًا  مركزًا   1670 وهناك 
والية  أحناء  االنتخابات يف  يوم 
املواقع  توّفر  مع  فيكتوريا، 
للجنة  اإللكرتوني  املوقع  على 
على  فيكتوريا  لوالية  االنتخابية 
 maps.vec.vic.gov.au العنوان

أو  العميان  للناخبني  وميكن 
أو  ضعيف،  نظر  لديهم  الذين 
إعاقة  يعانون من  الذين  أولئك 
وحيتاجون للمساعدة يف اإلدالء 
خدمة  إىل  الوصول  بأصواتهم، 
عرب  االنتخاب  يف  املساعدة 
الساعة  حتى  وذلك  اهلاتف، 
الغد.  من  مساًء  السادسة 
املعلومات  من  املزيد  ويتوفر 
حول التصويت عرب اهلاتف على 

vec.vic.gov.au العنوان

اخنفاض تكاليف دور رعاية 
األطفال مع بداية العام 
املالي اجلديد بأسرتاليا

الفرصة األخرية لإلدالء بصوتك 
يف انتخابات الوالية هلذا العام

تكاليف  تصبح  أن  املقرر  من 
رعاية األطفال األرخص مثنًا يف 
متوز   شهر  يف  متاحة  أسرتاليا 
التزام  مع  املقبل  العام  من 
قطعته  اليت  بوعدها  احلكومة 

خالل االنتخابات.
يصل  اليت  العائالت  ستحصل 
ألف دوالر على  دخلها إىل 80 
إعانة رعاية األطفال بنسبة 90 

يف املئة.
واحد  بنسبة  الدعم  سينخفض 
دوالر   5000 لكل  املئة  يف 
لألسر  تنتهي  أن  قبل  إضافية 

اليت تكسب 350 ألف دوالر.
كما سيتم تقديم إعانة إضافية 
الذين  واألطفال  الثاني  للطفل 
تقل أعمارهم عن مخس سنوات. 
السكان  أطفال  سيحصل 
من  ساعة   36 على  األصليني 
كل  املدعومة  األطفال  رعاية 

أسبوعني.
وستضطر مراكز رعاية األطفال 
من  املزيد  تقديم  من  أيًضا 

التقارير للحد من االحتيال.
الشيوخ  عضو جملس  وأشادت 
غرين  نيتا  العمال  حزب  عن 
بأنه  ووصفته  التشريع  بإقرار 
للشباب  بالنسبة  للغاية  قيم 

األسرتالي.
وقالت: »إن التعليم يف مرحلة 
الطفولة املبكرة مينح األسرتاليني 
للحياة  بداية  أفضل  الصغار 
وميّكن اآلباء، وخاصة األمهات، 
عندما  العمل  إىل  العودة  من 

يريدون ذلك«.
الليربالي  السناتور  وقال 
احلكومة  إن  دونيام  جوناثون 

يف  النقص  معاجلة  إىل  حباجة 
»صحراء  يف  العاملة  القوى 
توفري  مع  األطفال«،  رعاية 
خاصة  األطفال،  لرعاية  أماكن 

يف أرياف أسرتاليا.
وأضاف يقول إن على احلكومة 
واضحة  خريطة  تظهر  أن 
اإلضافية  األماكن  عدد  حول 
لتلبية  مطلوبة  ستكون  اليت 
املعلمني  عدد  وكذلك  الطلب 

اإلضافيني املطلوبني.
الشيوخ  جملس  عضو  وحذرت 
عن حزب اخلضر مهرين فاروقي 
رعاية  يف  العاملني  قلة  من 
بتقدير  مستشهدة  األطفال، 
مقدم   9000 إىل  احلاجة  يتوقع 
إىل  باإلضافة  إضايف  رعاية 

7000 وظيفة شاغرة حالًيا.
أن  شأنه  من  هذا  إن  وقالت 
يقفز الرقم إىل 10 آالف وظيفة 
شاغرة العام املقبل إذا استمر 
يعين  مما  هو،  ما  على  احلال 
نقص 19 ألف عامل عندما يبدأ 
من  األول  يف  اجلديد  الدعم 

متوز.
حماولة  يف  أيًضا  اخلضر  فشل 
الوالدين  نشاط  اختبار  إلغاء 
الساعات  عدد  يقرر  الذي 
املدعومة بناء على عدد األنشطة 
املعرتف بها اليت يقوم بها أحد 

الوالدين.
املأجور،  العمل  تشمل األنشطة 
والدراسة،  املأجور،  وغري 
مراجعة  ستتم  والتدريب. 
بعد  مستقل  بشكل  القوانني 

عام من تاريخ بدئها.
املصدر: اس بي اس

احلكومة الفيدرالية تؤكد 
النظر يف رفع سن املسؤولية 
اجلنائية من 10 إىل 14 سنة

أعلن النائب العام الفيدرالي 
يعمل  إنه  دريفوس  مارك 
الواليات  يف  نظرائه  مع 
رفع  يف  للنظر  واملقاطعات 

سن املسؤولية اجلنائية.
النواب  جملس  تقرير  وأيد 
العامني - الذي مت االنتهاء منه 
يف عام 2020 ولكن مل ُينشر 
املسؤولية  سن  رفع   - أبًدا 
اجلنائية على الصعيد الوطين 

من 10 إىل 14 عاًما.
الربملان  يف  سؤاله  وعند 
إصدار  سيتم  كان  إذا  عما 
دريفوس  قال  التقرير،  هذا 
ظل  يف  صدر  حجبه  قرار  إن 
ولكن   ، موريسون  حكومة 
أكرب  بشكل  مناقشته  ستتم 
للمدعني  القادم  االجتماع  يف 

العامني يف كانون االول.
بالفعل  مت  قد  إنه  واضاف 
اجملال،  هذا  يف  تقدم  إحراز 
مقاطعة  حكومة  قدمت  حيث 
لرفع  قانون  مشروع  الشمال 

سن املسؤولية اجلنائية.
املستقلون  النواب  ويسعى 
إىل رفع السن القانوني الذي 
وجعله  جنائيا  مساءلته  ميكن 

14 عاما
العمر  من  يبلغ  الذي  الطفل 
القيادة  ميكنه  ال  سنوات   10
حتى  وال  الشراب  تناول  أو 
الفيسبوك  على  حساب  فتح 
السجن  يدخل  أن  ميكن  لكن 

عقابا على جرمية جنائية.
املستقلني  النواب  من  اثنان 
يرغبان يف تغيري هذا الواقع 
ورفع سن املسؤولية اجلنائية. 
الوسط  حتالف  عن  النائبة 
مقرتح  قدمت  شاركي  ريبيكا 
لتشريع يرفع سن املسؤولية 
إىل  سنوات   10 من  اجلنائية 
الذي  املقرتح  وهو  عاما،   14
دعمته النائبة املستقلة زالي 

ستيجال.
وقالت شاركي »حنن ال نسمح 
العاشرة  سن  يف  لألطفال 
شرب  أو  السيارة  بقيادة 
على  حساب  فتح  أو  الكحول 
نسمح  ال  وبالطبع  فيسبوك 

هلم بالتصويت.«
»حنن نفرض تلك القيود ألننا 
األطفال  أن  قررنا  كمجتمع 
على  قادرين  غري  الصغار 
وأضافت  بعقالنية.«  التفكري 
القانون  ذلك،  رغم  »لكن 
بتحميل  لنا  يسمح  احلالي 
 10 العمر  من  يبلغ  طفل 
اجلنائية  املسؤولية  سنوات 

عن أفعاله.«
»هذا القانون ال يتماشى مع 
واالجتماعية  الطبية  األدلة 
اليت تتناول القدرات العقلية 
استيعابهم  ومدى  لألطفال 

ملفهوم ارتكاب اجلرمية.«
األطباء  مجعية  وطالبت 
األسرتاليني AMA برفع السن 
من  اجلرمية  لالدانة  القانوني 
اجلمعية  وبررت   .14 إىل   10
السن  رفع  بأّن  مطالباتها 
سيجّنب   14 إىل  القانوني 

يف  األطفال  جتريم  أسرتاليا 
حاالت غري ضرورية.

وبشكل عام يتحمل األسرتالي 
واملسؤولية  اجلرمية  االدانة 
األمر  أعوام وهو  من عمر 10 
الذي يعين أّن أسرتاليا لديها 
االدانة  سن  أدنى  من  واحد 

اجلرمية يف العامل.
وحاليًا يتعامل النظام اجلنائي 
 10 الـ  عمر  من  االطفال  مع 
التهم  توجيه  وميكن  أعوام 
وادانة وسجن هؤالء قانونيًا.

وحبسب رئيس مجعية االطباء 
فإّن   Tony Bartone الدكتور 
معظم األطفال املسجونني يف 
اسرتاليا قادمون من خلفيات 
للعنف  وتعرضوا  مهمشة 
وسوء  التشرد  و  واالساءة 
استخدام الكحول واملخدرات. 
أّن  بارتون  الدكتور  ويضيف 
األحداث يدخلهم  سجن هؤالء 

يف دائرة اجلرمية.
األطباء  تطالب مجعية  واليوم 
احمللية  احلكومات  األسرتالية 
والفدرالية بدعم صحة وتعليم 
األطفال  تأهيل  واعادة 
وتقديم  باجلرائم  املدانني 

البديل هلم. 
أسرتاليا  املقرتح  هذا  ويضع 
يف نفس مستوى أغلب الدول 
متوسط  يصل  حيث  األخرى، 
سن املسؤولية اجلنائية عامليا 

14 عاما.
منظمات  من  ائتالف  وكان 
وحقوق  اإلنسان  حقوق 
دعا  قد  األصليني  السكان 
وُقدمت  التغيري،  هذا  إىل 
عريضة  الفيدرالية  النائبة 

حتمل 30 ألف توقيع.
عن  املدافع  كالرك  جويل 
حقوق السكان األصليني يف 
قال  الدولية  العفو  منظمة 
إيداع  أن  أظهرت  األحباث  إن 
األطفال يف السجن قبل سن 
أكثر  جيعلهم  عشر  الرابعة 
الرتكاب  مرات  بثالث  عرضة 

جرائم كبالغني.
مننع  أن  »جيب  كالرك  وقال 
دخول هؤالء األطفال ليعلقوا 
للنظام  املتحركة  الرمال  يف 

العدلي.«
القانون  جملس  ودعم 
وقال  اخلطوة  األسرتالي 
أشياء  سيحسن  تنفيذها  إن 
عرضة  األكثر  لألطفال  كثرية 
للخطر يف أمتنا، خاصة أطفال 

السكان األصليني.
قد  موريسون  حكومة  وكانت 
يفكر  العام  النائب  إن  قالت 
مبدأ  وتقديم  السن  رفع  يف 
قانوني مرتبط به ينص على 
أن األطفال يف هذا السن ما 
على  القدرة  يطورون  زالوا 
الصواب  بني  الفرق  فهم 

واخلطأ.
تقديم  يتم  أن  املقرر  ومن 
يقوم  األمر  هذا  حول  تقرير 
العام  النائب  إثره  على 
تلك  اختاذ  بدراسة  الفيدرالي 

اخلطوة.

إعــالناتكم يف الهريالد 
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
02 9788 0313

أو
040 5555 220
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وآسيوية  أمريكية  دوٌل  تتوسع. ومثة  »إيبك«  منظمة  برحت  ما 
أخرى قدمت طلبات انتساب إليها، مع أنَّ بعضها، مثل اهلند 

وباكستان وبنغالدش، يقع على احمليط اهلندي ال اهلادئ.
تناقلت وسائل اإلعالم قبل أيام رسالًة للرئيس الصيين شي 
 APEC »إيبك«  ملنتدى  الـ29  االجتماع  إىل  وجهها  بينغ  جني 
هو  الـ21  »القرن  فيها:  قال  التايالندية،  بانكوك  امللتئم يف 
ثلث  املنطقة  هذه  متثل  اهلادئ.  واحمليط  آسيا  منطقة  قرن 
وما  العاملي،  االقتصاد  من   %60 من  وأكثر  العامل،  سكان 
يقارب نصف التجارة. هذه هي منطقة النمو األكثر ديناميكية 
بالفعل  حققت  املنطقة  دول  أنَّ  مضيفًا  العاملي«،  لالقتصاد 
كتابة  من  املستقبل  يف  ن  وستتمكَّ بارزة،  اقتصادية  نتائج 

»فصل أكثر روعة«.
التعاون  ملنظمة  باإلنكليزية،  األوىل،  األحرف  »إيبك«  متثل 
على  بلدًا   21 اهلادئ، وهي تضم  االقتصادي آلسيا واحمليط 
ضفاف احمليط بني 3 قارات، من بينها كندا والواليات املتحدة 
القارة األمريكية )اليت يعّدها  واملكسيك وتشيلي والبريو يف 
ونيوزيالندا  وأسرتاليا  وجنوبية(،  مشالية  قارتني:  األمريكيون 
بلدان  إىل  إضافًة  أوقيانيا،  قارة  يف  اجلديدة  غينيا  وباباو 
الساحل الشرقي لقارة آسيا، من روسيا مشااًل، مرورًا باليابان 
إندونيسيا  إىل  وصواًل  اجلنوبية،  وكوريا  وتايوان  والصني 

وماليزيا والفلبني وفيتنام وتايالند وبروناي وسنغافورة.
»إيبك« بصفة  منظمة  إىل  للصني  التابعة  تنتسب هونغ كونغ 
السيادة  إىل  عودتها  سبقت  فيها  عضويتها  ألنَّ  مستقلة، 
الصينية. أما تايوان، فتنتسب إىل »إيبك« حتت عنوان »تايبيه 
التايوانية،  بصفتها  ال  الصينية،  بصفتها  أي  الصينية«، 
باسم  ال  االقتصادات،  باسم  تسجل  »إيبك«  يف  فالعضوية 
كانت  اليت  الصينية،  »ماكاو«  قدمت  عليه،  وبناء  البلدان. 
مستعمرة برتغالية سابقًا، لكنها تتبع نظامًا اقتصاديًا مستقاًل 
مستقاًل  طلبًا  كونغ،  بهونغ  أسوًة  الصينية،  السيادة  ظل  يف 

لالنضمام إىل »إيبك«.
حاولت جزيرة »غوام« يف قارة أوقيانيا أن تنضم إىل »إيبك« 
قياسًا على سابقة هونغ كونغ، لكن الواليات املتحدة األمريكية 
اليت ضمت اجلزيرة عام 1898 من دون أن تعلنها والية أمريكية، 
مل تسمح بذلك كما مسحت به الصني )املستبدة والديكتاتورية؟( 

هلونغ كونغ وماكاو.
وآسيوية  أمريكية  دوٌل  تتوسع. ومثة  »إيبك«  منظمة  برحت  ما 
أخرى قدمت طلبات انتساب إليها، مع أنَّ بعضها، مثل اهلند 
وباكستان وبنغالدش، يقع على احمليط اهلندي ال اهلادئ، وهما 
حميطان متصالن مائيًا عرب األرخبيل اإلندونيسي، لكنهما ليسا 
شيئًا واحدًا طبعًا. لُنبِق الصلة بني احمليطني اهلادئ واهلندي 

يف البال ملا سيأتي الحقًا.

وعاء املحيط الهادئ سياسيًا
احمليط اهلادئ ليس حبريًة صغرية، فهو أكرب حميط يف العامل، 
القطبية  والقارة  الشمالي  املتجمد  ويرتامى طوليًا بني احمليط 
اجلنوبية، ويقسمه خط الطول 180 الذي يبدأ منه النهار رمسيًا 
يف الكرة األرضية، وهو خٌط ميتد بني القطب الشمالي والقطب 
اجلنوبي، ويفصل شرق الكرة األرضية عن غربها، ويقابله من 
معنى  ذلك  غرينيتش، ويف  خط  األرضية  للكرة  الثانية  اجلهة 
بني  الصراع  ميدان  أصبح  اهلادئ  احمليط  كأنَّ  كبري،  رمزٌي 

الشرق والغرب حول حمور خّط الزوال 180.
يف الشمال، تقع أمريكا الشمالية إىل ميني اخلط 180 مباشرة. 
أنَّ  ابتداًء من شرق روسيا، مع  وإىل يساره تقع قارة آسيا، 
طرف أقصى الشرق الروسي يقع نظريًا على ميني اخلط 180 يف 

الغرب أيضًا، تليه أالسكا.
تقع  اليت  بنيوزيالندا  180 مير  اخلط  يكاد  اجلنوب،  أقصى  يف 
يسار اخلط، تليها أسرتاليا، وهما غرٌب ثقافيًا وسكانيًا، وشرٌق 
اهلادئ  احمليط  جنوب  إسرتاتيجيًا  عمقًا  ويشّكالن  جغرافيًا، 
»غوام«  جزر  يف  الكبرية  األمريكية  العسكرية  القواعد  لطوق 
والفلبني وكوريا اجلنوبية وسنغافورة واليابان، وال سيما جزيرة 
الصيين  التنني  مقابل  يف  اليابان،  جنوب  أقصى  أوكيناوا، 

وظالله اإلقليمية.
الواليات  استعمرتها  اليت  األمريكية،  هاواي  والية  أنَّ  ُيذكر 
املتحدة عام 1898، وجعلتها والية عام 1959، تقع إىل ميني 

اخلط 180 أيضًا، وهي قلعٌة عسكرية.
الفقري؛  عمودها  حول  إذًا  أفقيًا  اهلادئ   - آسيا  منطقة  متتد 
هويًة  املنطقة،  تلك  متايزت  وقد   .180 العكسي  الزوال  خط 
مع  العشرين  القرن  مثانينيات  أواخر  وجغرافيا، يف  واقتصادًا 
الصيين  الصعود  مع  سيما  ال  دوهلا،  اقتصادات  وزن  تزايد 

وتزايد التشبيك االقتصادي بينها جتارًة واستثمارًا.
ست جمموعة »إيبك« عام 1989 تكريسًا هلاتني احلقيقتني  تأسَّ
الوازنتني. ُيضاف إليهما تسارع تشكيل التكتالت االقتصادية 
هدف  وُأعلن  األوروبي.  االحتاد  مشروع  مثل  آنذاك،  اإلقليمية 
ه إزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية  منظمة »إيبك« الرمسي بأنَّ
أجل  من  فيها  املنضوية  االقتصادات  بني  احلرة  التجارة  أمام 
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تشكيل سوق كبرية على ضفاف احمليط اهلادئ.

بني »إيبك« و«أسيان«
جمموعة  من  انبثقت  »إيبك«  منظمة  إنَّ  الرمسية  الرواية  تقول 
»أسيان« )ASEAN(، أي رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي 
وتسهيل  حكوميًا  التنسيق  تعزيز  هدفها  دول   10 تضم  رابطة 
التكامل اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا وثقافيًا، وحتى تربويًا، فيما 
ل الرابطة من ميامنار والووس وفيتنام وكمبوديا  بينها. وتتشكَّ

وتايالند وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة والفلبني.
يف  بعضًا  ببعضها  املتصلة  البلدان  تلك  خريطة  إىل  نظرنا  لو 
الصني،  كبار:  عمالقة   3 تتوسط  سنجدها  آسيا،  شرق  جنوب 
وشبه القارة اهلندية، وأسرتاليا. لذلك، فإنَّ اخليار اإلسرتاتيجي 
بالنسبة إليها، من املنظور اجلغرايف-السياسي، هو إنشاء صيغة 
وحدوية ما فيما بينها )تتجاوز التجارة احلرة(، إن أرادت احلفاظ 
العامل،  هذا  الشمس يف  ما هلا حتت  مكاٍن  وإجياد  ذاتها  على 
على الرغم من تعدد قومياتها ولغاتها وثقافاتها. )وامسحوا لي، 
واحسرتاه علينا حنن العرب، أن أتساءل كيف ال نستوعب مثل 
هذا الدرس البديهي، على الرغم من انتمائنا إىل مساحٍة ولغٍة 

وأمٍة واحدة!(.
أشّكك يف مقولة انبثاق منظمة »إيبك« من منظمة »أسيان«، ألن 
تأسيس »إيبك« عام 1989، انطالقًا من كانبريا - أسرتاليا، جاء 
كتكتل غربي - جنوب شرق آسيوي، ليجمع أسرتاليا ونيوزيالندا 
واليابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة وكندا إىل بروناي 
تكن  ومل  وسنغافورة،  وتايالند  والفلبني  وإندونيسيا  وماليزيا 
فيتنام والووس وكمبوديا قد انتسبت إىل »إيبك« بعد، فكانت 

يف بداياتها أشبه بتمدد ناتوي إىل جنوب شرق آسيا.
الناتو  استدعت  آسيا  شرق  جنوب  دول  تكون  أن  ويستبعد 
وشركاءه إليها، إمنا العكس هو األرجح، وال سّيما أنها مضت 
يف طريق تعزيز »أسيان« وتوسيعها بصورٍة موازية، وهو تكتل 

أكثر متاسكًا من »إيبك« يقتصر على جنوب شرق آسيا.
التحقت بها  مل ميِض عامان على تأسيس منظمة »إيبك« حتى 
 ،1998 عام  ومع   .1991 عام  كونغ(  وهونغ  )وتايوان  الصني 
وفيتنام  روسيا  انضمام  مع  للمنظمة  األولي  القوام  اسُتكِمل 
إليها. وبذلك، حتقق نوع من توازن القوى يف »إيبك«، لتتحول 
جهة،  من  وحلفائه  الغرب  بني  فعليًا  الصراع  ميادين  أحد  إىل 
واالقتصادات الصاعدة من جهٍة أخرى، يف وعاء آسيا - احمليط 

اهلادئ.
يف املقابل، مل ُيقبل طلب انتساب اهلند إىل منظمة »إيبك«، 
ذلك،  عن  عوضًا  وُمِنحت،  اهلادئ،  احمليط  على  تقع  ال  ألنها 
صفة »مراقب« فيها، ويف ذلك معنى، كما سنرى، يف اعرتاض 
واهلندي  اهلادئ  احمليط  منطقيت  لربط  األمريكية  اإلسرتاتيجية 

معًا.

الحلقة اليابانية
األسبوع  تايالند،   - بانكوك  يف  »إيبك«  منظمة  اجتماع  كان 
الفائت، مهمًا بعد 4 سنوات على االنقطاع فعليًا، ألنَّ اجتماَعي 
ألغته  عام 2019  واجتماع  افرتاضيًا،  عاَمي 2021 و2020 عقدا 
عمت  عنيفٍة  احتجاجاٍت  نتيجة  فجأًة  املضيفة،  الدولة  تشيلي، 

البالد قبيل انعقاده بأسبوعني.
تصاعد  ظلِّ  يف  أيضًا  بانكوك  يف  األخري  »إيبك«  اجتماع  أتى 
التوترات واحلشود العسكرية يف احمليط اهلادئ حول تايوان، 
وبني  اجلنوبي،  الصني  حبر  ويف  الشمالية،  كوريا  ويف حميط 

روسيا واليابان، وبني الصني واليابان. 
العقد  خالل  العسكرية  قدراتها  تطور  بعد  الصني،  أنَّ  يذكر 
الفائت، راحت تطالب مبجموعة جزر صينية حتتلها اليابان يف حبر 
الصني الشرقي بصورٍة أكثر إحلاحًا. ويف العام الفائت، أعلن 
وزير الدفاع الياباني أن الوقت حان كي تقف طوكيو يف وجه 

الضغوط الصينية على تايوان وحتمي اجلزيرة.
ويف أيلول/سبتمرب الفائت، قدم احلزب »الدميقراطي الليربالي« 
احلاكم يف اليابان مشروع قرار ملضاعفة إنفاق البالد العسكري 
الياباني، وبلغت  الناتج احمللي اإلمجالي  من 1% إىل 2% من 
املوازنة العسكرية اليابانية أكثر من 54 مليار دوالر عام 2021، 
باملوازنات  مثاًل  ذلك  مقارنة  وميكن   .»Statista« موقع  حبسب 
بلغت 66،  العسكرية لكلٍّ من روسيا وبريطانيا واهلند، واليت 

و68، و77 مليار دوالر على التوالي يف العام ذاته.
منذ  سنويًا  منوًا  شهدت  اليابانية  العسكرية  املوازنة  أّن  ُيذكر 
عام 2012. وإذا تضاعفت تلك املوازنة أو أكثر )مبا أن الناتج 
تصبح  قد  املقرتح،  حبسب  ينمو(،  الياباني  اإلمجالي  احمللي 
اليابان ثالث أكرب دولة من حيث اإلنفاق العسكري عامليًا، بعد 
لزيادة  توجهًا  هناك  أنَّ  العلم  مع  والصني،  املتحدة  الواليات 
اإلنفاق العسكري األملاني أيضًا، الذي بلغ 56 مليار دوالر عام 
حزيران/يونيو  يورو يف  مليار  بـ100  إقرار قرض  ومنه   ،2021
الفائت لتحديث الرتسانة العسكرية األملانية، وبالتأكيد ستذهب 

حصة دمسة من الزيادة للشركات العسكرية األمريكية.
اليت  اجلنوبية  الكوريل  جزر  مبجموعة  اليابان  مطالبة  أنَّ  ُيضاف 

الثانية،  العاملية  احلرب  يف  السوفياتي  االحتاد  عليها  سيطر 
يف  اليابان  واخنراط  أوكرانيا  معركة  بعد  متأزمًا  طابعًا  اختذت 
احلملة على روسيا إعالميًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، ما دفعها إىل 
إيقاف مفاوضات معاهدة السالم مع اليابان حول جزر الكوريل 

اجلنوبية ومسائل أخرى معلقة منذ احلرب العاملية الثانية.

الحلقة الهندية
يزداد اجلو توترًا يف احمليط اهلادئ إذًا، وال سيما مع املساعي 
األمريكية لعسكرة املنطقة، من خالل حتالفات مثل »كواد« )بني 
الواليات املتحدة واليابان واهلند وأسرتاليا(، و«أوكوس« )بني 
الواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا لتعزيز الوجود الغربي يف 
املنطقة نوويًا(. ويرتافق ذلك مع التوجه األمريكي لتعزيز العالقة 
مع اهلند إسرتاتيجيًا كوزن مكافئ للصني. هذا العامل اهلندي 
واهلندي  اهلادئ  احمليطني  منطقيت  لربط  الرئيس  الدافع  هو 

ببعضهما بعضًا يف اإلسرتاتيجية العليا األمريكية.
مثة نقطة مفصلية برزت عام 2018، إذ أعاد البنتاغون تشكيل 
 ،)US Pacific Command( القيادة العسكرية ملنطقة احمليط اهلادئ
اليت تشكلت عام 1947، لتصبح القيادة العسكرية لـ«منطقة« 
اهلادئ واهلندي )US Indo-Pacific Command(، بعد ضم اهلند 
إليها وما يليها من مياه، وصواًل إىل القارة القطبية اجلنوبية. أما 
 US( باكستان، فما برحت حتت سلطة القيادة العسكرية املركزية
Centcom(، اليت تضّم أيضًا آسيا الوسطى وأفغانستان وإيران 

واجلناح اآلسيوي للوطن العربي ومصر.
ومن املهم االنتباه إعالميًا إىل أن من يستخدم مصطلح »منطقة 
اهلادئ - اهلندي« مييل أمريكيًا، وأنَّ التقارير الصينية والروسية 
واحلليفة تستخدم مصطلح »منطقة آسيا - اهلادئ«. وكثريًا ما 
جند تعبري »منطقة« اهلادئ - اهلندي يف التقارير اهلندية مثاًل. 

ال يعين ذلك أنَّ اهلند ورقة خاسرة يف الصراع مع اهليمنة الغربية، 
إذ إنَّ تناقضها مع الصني يقّربها إىل اخلط األمريكي طبعًا، لكّن 
عالقتها مع روسيا وإرثها االستقاللي وإرث عالقتها مع االحتاد 
السوفياتي السابق يقربها إىل »منظمة شنغهاي للتعاون«، وهي 
التحالف الروسي - الصيين األضيق من »الربيكس« يف مواجهة 

اهليمنة الغربية.
لذلك، نالحظ مثاًل أنَّ قبول عضوية اهلند وباكستان رمسيًا يف 
»منظمة شنغهاي للتعاون« جاء يف اليوم ذاته، يف 9 حزيران/
يونيو 2017 حتديدًا، حفظًا للتوازن، ألنَّ باكستان ُحِسبت على 
الصني، واهلند على روسيا، لكن اهلند بذاتها قطٌب دولٌي كبرٌي 

صاعد. 
وإذا كانت واشنطن تراهن على زّج نيودهلي يف مواجهة بكني، 
وتعيد رسم إسرتاتيجيتها العليا على هذا األساس، فإنَّ موسكو 
ما برحت تلقي باجتاه نيودهلي حبااًل من وٍد ونفٍط رخيص الثمن، 
فكٌل من موسكو ونيودهلي له مصلحة يف نشوء تعددية قطبية 
على  وبكني  واشنطن  ترتبع  جديدة  قطبية  ثنائية  ال  حقيقية، 
القيادتني الصينية واهلندية  الرهان على وعي  رأسها. ويبقى 
بأنَّ انشغاهلما ببعضهما بعضًا، مهما تفاقمت مشاكلهما، ال خيدم 

إال مشروع احلفاظ على األحادية القطبية األمريكية.

الحلقة الفرنسية
أما تعّمد الرئيس الفرنسي ماكرون استعراض حضوره يف ملتقى 
وبالتالي متتلك  اجلزر،  مئات  فرنسا متتلك  أن  »إيبك«، فسببه 
مياهًا إقليمية واسعة وقواعَد عسكريًة يف احمليط اهلادئ، ومنها 
جزر كالدونيا اجلديدة وبولينيزيا الفرنسية وغريها، ويعيش 1.5 
مليون فرنسي يف املنطقة، كما أن الفرنسية هي اللغة الرمسية 
يف جزر »فانواتو« )Vanuatu( املستقلة اليت يقطنها حنو 300 

ألف. 
وذكرت »لوموند« الفرنسية يف 2022/11/19 أنَّ ماكرون وقف 
أمام قادة »إيبك« يف بانكوك، مؤّكدًا أن فرنسا »هي بلٌد يف 
املنطقة«، وأن دعوته إىل امللتقى »تدعم إسرتاتيجية اهلادئ - 
اهلندي اليت أطلقت عام 2018«، أي أن ماكرون ثبت هنا التزامه 
اخلط األمريكي أماًل باحلصول على حصة من الكعكة، بعد تلقي 
فرنسا طعنة جنالء بإلغاء عقد بيع 12 غواصة فرنسية ألسرتاليا 
عن  الرتاجع  باب  فتح  ما  »أوكوس«،  بصفقة  عنها  ليستعاض 
لتزويدها  وإندونيسيا  واهلند  أسرتاليا  مع  الفرنسية  العقود 
العالقات  أن  كما  وفرقطات،  وغواصات  رفاييل  بطائرات 
الفرنسية يف املنطقة عرضها ماكرون للتوظيف أمريكيًا كي ال 

خيسرها.
مشروع بايدن االقتصادي اجلديد لـ«منطقة« اهلادئ - اهلندي

يصعب فهم حتذير الرئيس شي جني بينغ لواشنطن يف كلمته 
يف بانكوك يف اجتماع »إيبك«، اخلميس الفائت، بأنه جيب منع 
حتول »منطقة آسيا - احمليط اهلادئ« إىل »ساحة للتنافس بني 
القوى العظمى«، وأنها »ليست فناًء خلفيًا ألحد«، إال على خلفية 

تصاعد مثل ذلك االستقطاب والتحشيد العسكري فيها.
ُعِرف الرئيس األمريكي األسبق أوباما منذ عام 2011 بأنه صاحب 

إبراهيم علوش
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املبنى الثالث من مفاعل دميونا يضم املنشأة اليت جيري فيها إنتاج 
مادة الليثيوم ومعاجلة اليورانيوم الطبيعي وتصنيع قضبان املفاعل، 
قسم  من  القادمة  املشعة  النفايات  مبعاجلة  الرابع  املبنى  وخيتص 
إىل  النفايات  حتويل  فيها  جيري  ما  وعادة  البلوتونيوم.  استخراج 
مواد قابلة لالستخدام، إضافة إىل فصل اليورانيوم إلعادة استخدامه 

جمددًا.
املبنى اخلامس خمّصص لتغليف قضبان اليورانيوم مبادة األملونيوم، 
والسادس عبارة عن منشأة توفر الطاقة واخلدمات األخرى للمفاعل.

املبنى السابع، حبسب تسريبات فعنونو، يضم خمتربًا إلجراء التجارب 
الطرد  أجهزة  تدير  وحدة   480 من  ويتألف  التطوير،  بعملية  اخلاصة 
املركزي اخلاصة بتخصيب اليورانيوم، فيما ُيعد املبنى الثامن منشأة 
لتخصيب النظائر املشعة بالليزر وختصيب اليورانيوم، واملبنى التاسع 
واألخري ينتج معدن اليورانيوم املنّضب املستخدم يف صناعة بعض 

الذخائر. 
وحيظى املفاعل حبماية أمنية مشددة للغاية. وإىل جانب املنظومات 
الدفاعية اجلوية والربية املنتشرة مبحيط املنشأة، جتري قيادة اجلبهة 
تعرض  حُتاكي  سنوية  مناورات  اإلسرائيلي  »اجليش«  يف  الداخلية 
يطّور  كذلك  فين،  خلل  حدوث  أو  صاروخي  هلجوم  دميونا  مفاعل 
»اجليش« اإلسرائيلي طرقًا حلماية املفاعالت النووية اإلسرائيلية من 
اهلجمات اإللكرتونية اليت يشرف عليها قسم التدريب السيرباني يف 

شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف »اجليش« اإلسرائيلي.
2 - مركز »ناهال سوريك« لألحباث النووية: جرى افتتاح مركز »ناهال 
سوريك« لألحباث النووية عام 1955 جنوب مدينة »تل أبيب«، وأجنز 
مفاعل األحباث اخلاص به، وهو بقدرة 5 ميغاواط، عام 1960، لكن 
خالفًا ملفاعل دميونا، خيضع هذا املفاعل لنظام احلماية املنصوص عليه 
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وُيعد من أهم مراكز البحوث 
باألحباث  خاصًا  قسمًا  ويضم  النووي،  بالسالح  اخلاصة  العسكرية 

الفضائية.
النووية  لألسلحة  خمزن  عن  عبارة  وهي  »تريوش«:  منشأة   -3
واملسارات  الطرق  من  على شبكة  املخزن  هذا  يتوزع  اإلسرتاتيجية. 
بعض  يقول  رئيسة،   5 منها  ملجأ،   70 من  أكثر  إىل  توصل  اليت 
وتضم  فيها،  خمزنة  اإلسرتاتيجية  النووية  األسلحة  إن  املختصني 
املالجئ الباقية متفجرات وذخائر. يقع هذا املركز قرب قاعدة تل نوف 
أبيب«،  »تل  الصاروخية جنوب مدينة  الوحدات  اجلوية، ومقر قيادة 

وهو حماط بإجراءات أمنية مشددة.
النووية  األسلحة  جلمع  خاصة  منشأة  ُتعد  »يوديفات«:  منشأة   -4
وتفكيكها، إذ ُأنشئ هذا املوقع احلّساس حتت األرض شرق مدينة 
الستقبال  املخصص  املوقع  واخلرباء  املراقبني  بعض  ويعده  حيفا، 

البلوتونيوم من مفاعل دميونا.
5- مركز األحباث البيولوجية: يتبع هذا املركز ملكتب رئيس جملس 
الوزراء اإلسرائيلي مباشرة، ويعمل على حنو وثيق مع عدد من اهليئات 
احلكومية، وأوالها القوات املسلحة ووزارة الطاقة، ويقع يف منطقة 
»نتسيونا« على بعد 20 كيلومرتًا جنوب »تل أبيب«، ويضم حنو 150 
عاملًا وباحثًا يف جمال البيولوجيا والكيمياء احليوية والكيمياء العضوية 
على  أحباث  إلجراء  الرئيس  املكان  وُيعد  البيئة،  وعلوم  والفيزيائية 

األسلحة اجلرثومية والكيميائية. 
التقليدية،  النووية  لألسلحة  مستودعًا  ُيعد  »عيلبون«:  مستودع   -6
قذائف  فيه  وختزن  األسفل،  اجلليل  يف  عيلبون  قرية  قرب  ويقع 

املدفعية النووية واأللغام النووية.
7- مركز »رافائيل«: ُيعرف رمسيًا بهيئة تطوير التسّلح اإلسرائيلية، 
ويعد واحدًا من أكرب املراكز العاملية لتصنيع وتطوير أنظمة التسلح 
البحرية واجلوية والربية. يقع املركز يف مدينة حيفا، ومن أهم منشآته 
النووية،  األسلحة  لتصميم  كمخترب  ُيستخدم  الذي   20 رقم  القسم 

والقسم رقم 48، وهو خمترب لتطوير الصواريخ.
8- معهد »وايزمن« للعلوم: يقع يف مدينة رحبوت قرب مدينة الرملة. 
األحباث  قسم  منها  أقسام،  بضعة  من  ويتألف   ،1934 عام  ُأّسس 
ما  األشعة  وقسم  التطبيقية،  والرياضيات  واإللكرتونات  النووية 
دون احلمراء والكيمياء التصويرية وأحباث النظائر املشعة والكيمياء 

العضوية والتجارب البيولوجية.
9- معهد »إسرائيل« التقين )التخنيون(: يقع يف مدينة حيفا. تأسس 
عام 1924، وحتول الحقًا إىل جامعة، وإن بقي معروفًا بامسه، وأهم 
النووية  للهندسة  قسم  وفيه  والتطوير،  األحباث  مؤسسة  أقسامه 
ومهندسني  علماء  املعهد  خيّرج  وكيميائية.  ميكانيكية  ومعامل 

متخصصني بالذرة.
اخلالصة: يف احلصيلة، ميكننا أن نفرتض أن أي استهداف ملنشأة 
نووية داخل »إسرائيل« ميكن أن يؤدي إىل ضرر ال ميكن جربه وال 
السيطرة عليه، وهناك خشية إسرائيلية حقيقية يف هذا اخلصوص، 
إذ يشري تقرير لوكالة الطاقة الذرية األمريكية إىل أنه يف حال تعرض 
مفاعل دميونا، على سبيل املثال، هلجوم صاروخي، وجنح اهلجوم يف 
اخرتاق الدفاعات اجلوية والقبة احلديدة اليت حتمي املوقع، فسوف ُينَثر 
على  وحرائق تشتمل  انفجارات  املفاعل، وحيدث  داخل  الثقيل  املاء 
تتحول  أن  قبل  إشعاعية،  مواّد  منها  وتنبعث  نووي،  مكونات وقود 

املواّد إىل سحابة تطري مع الريح بعيدًا من دميونا.
وأضاف التقرير أن أي حادث أو تسريب أو تفجري يف مفاعل دميونا، 
من شأنه أن حُيدث ضررًا هائاًل يف مساحة جغرافية تبدأ من النقب 
جنوبًا وصواًل إىل مدينة »تل أبيب« وسط البالد، وهي منطقة يقطنها 

حنو 5 ماليني إسرائيلي.
ثالثًا: املطارات والقواعد العسكرية واالستخبارية

املدنية  املطارات  من  جمموعة  على  كبريًا  اعتمادًا  »إسرائيل«  تعتمد 

قراءة يف األهداف احليوية واحلّساسة داخل الكيان الصهيوني والتبعات املرتّتبة على استهدافها
أحمد عبد الرحمن

يف  خصوصًا  العامل،  دول  خمتلف  إىل  آمنًا  وصواًل  هلا  تضمن  اليت 
العربية  البلدان  الربي ملواطنيها عرب  التنّقل  أو استحالة  ظل صعوبة 
من  كثريًا  متتلك  فهي  أخرى،  ناحية  ومن  هلا.  اجملاورة  واإلسالمية 
قاعدة  امتالكها  إىل  إضافة  اجلوية،  والقواعد  العسكرية  املطارات 
على  القواعد  كربى  من  ُتعد  املعلومات  ومجع  للتجسس  استخبارية 

مستوى العامل. 
وسنعّرج أواًل على املطارات املدنية اليت ميكن أن تتحّول إىل أهداف 
عسكرية يف مرحلة ما من أي حرب حمتملة، إذ متلك »إسرائيل« 17 
مطارًا مدنيًا، أربعة منها تصّنف دولية، أما األخرى فهي خاصة بالنقل 
الداخلي ولبعضها مهام عسكرية، وسنكتفي باإلشارة إىل ثالثة من 
املطارات الدولية األربعة فقط خلروج أحدها وهو مطار »إيالت« من 

اخلدمة.
أواًل: املطارات »املدنية«

يف  املطارات  أكرب  أحد  هو  غوريون«:  »بن  الدولي  اللد  مطار   -1
»إسرائيل«، وأكثرها ازدحامًا. أنشئ من ِقبل القوات الربيطانية عام 
وأوروبا  أفريقيا  1936، واستخدم حينذاك نقطة تواصل وعبور بني 
من جهة، وبني العراق وإيران وجنوب شرقي آسيا من جهة أخرى إبان 

احلرب العاملية الثانية.
»تل  مدينة  عن  ويبعد  اللد،  ملدينة  الشمالية  الضواحي  يف  يقع 
مركز  وُيعد  الشرقّي،  اجلنوبي  االجتاه  يف  كيلومرتًا   20 حنو  أبيب« 
العمليات الرئيس لشركات الطريان اإلسرائيلية الكربى مثل »العال« 
و«يسرائري« و«صن دور«، وتشرف على إدارته سلطة املطارات يف 
العام  يف  منه  ميرون  الذين  املسافرين  عدد  متوّسط  »إسرائيل«. 
الواحد حنو 11 مليونًا. فضاًل عن ذلك، فإن السياح األجانب ورجال 
مهمًا  رافدًا  ميثل  ولذلك،  كبري.  حنو  على  عليه  يعتمدون  األعمال 

لالقتصاد اإلسرائيلي.
2- مطار حيفا الدولي: ُيعد مطار حيفا أقدم مطار يف »إسرائيل«. 
ويقع  فلسطني،  على  الربيطاني  االنتداب  حقبة  يف   1934 عام  بين 
السفن  بناء  أحواض  للمدينة، وهو قريب من  الرئيس  املدخل  قرب 
اإلسرائيلية، وميناء كيشون يف خليج حيفا، وُيستخدم كمطار للرحالت 
الدولية،  للرحالت  وأيضًا  »إيالت«،  اجتاه  يف  وخصوصًا  الداخلية، 
ألغراض  األحيان  بعض  يف  وُيستخدم  منها،  التجارية  خصوصًا 

عسكرية.
3- مطار رامون الدولي: ُأنشئ هذا املطار كبديل ملطاري »عوفدا« 
آالف   3 يبلغ  الذي  واإلقالع  اهلبوط  مدرج  بطول  ويتميز  و«إيالت«، 
و600 مرت، حبيث تستطيع كل الطائرات اإلقالع منه أو اهلبوط فيه، 

ويقع على بعد 19 كيلومرتًا إىل الشمال من مدينة »إيالت«.
أما باقي املطارات اليت ُتستخدم للنقل الداخلي، فتتوزع على أماكن 
خمتلفة من أراضي فلسطني احملتلة، مثل مطار »روش بينا« املقام 
قرب كيبوتس »حمانييم« يف اجلليل األعلى، ومطار »سبري« الذي يقع 
شرق مستوطنة »سبري« يف غور األردن، ومطارات جمدو وهرتسيليا 

وكريات مشونة وعني شيمر وفيك وبئر السبع وغريها. 
ثانيًا: املطارات والقواعد العسكرية واالستخبارية

أما خبصوص املطارات والقواعد العسكرية اإلسرائيلية، فهي منتشرة 
يف عموم البالد، إضافة إىل كونها خمصصة إلقالع وهبوط الطائرات 
للصواريخ  كمخازن  يستخدم  بعضها  فإن  أنواعها،  على  اإلسرائيلية 
الباليستية القادرة على محل رؤوس نووية، مثل صاروخ »أرحيا 1« 
و«أرحيا 2«، وسنستعرض فيما يلي أهم تلك القواعد، ثم نعّرج على 

القاعدة االستخبارية: 
اجلنوب  إىل  تقع  نووية  جوية  قاعدة  هي  ميخا:  سيدوت  قاعدة   -1
الغربي ملدينة »تل أبيب«، قرب بلدة »زاخاريا« املقامة على أنقاض 
بلدة »زكريا« الفلسطينية. ُتعد من القواعد اجلوية البالغة األهمية يف 
-150« احلربية، وهي  الطائرات  »إسرائيل«، وحتتوي 3 أسراب من 
199-248« اليت باستطاعتها محل صواريخ بالستية من طراز »أرحيا 1 
وأرحيا 2«، اليت ميكن تزويدها برؤوس نووية. ويف القاعدة بطاريات 

لصواريخ »حيتس 2« املضاد للصواريخ الباليستية.
2- قاعدة رامون اجلوية: تعد قاعدة رامون اجلوية إحدى القواعد اجلوية 
وأكرب  أهم  من  واحدة  اإلسرتاتيجية، وهي  األهمية  ذات  اإلسرائيلية 
ملدينة  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  تقع يف  الكيان.  ميلكها  اليت  القواعد 
بئر السبع احملتلة، وهي قريبة من احلدود مع مصر، وتبعد عن شبه 
جزيرة سيناء املصرية ما يقارب 30 كيلومرتًا، ومنها تنطلق الطائرات 

اإلسرائيلية الستهداف قطاع غزة.
إعادة انتشار  القاعدة بتمويل أمريكي عام 1982، كجزء من  شّيدت 
سالح اجلو اإلسرائيلي خارج شبه جزيرة سيناء املصرية بعد اخلروج 

اإلسرائيلي منها.
3- قاعدة »رامات دافيد« اجلوية: تعد هذه القاعدة واحدة من أهم 3 
قواعد جوية يف »إسرائيل«، وحتوي مطارًا عسكريًا يف داخلها، فيه 3 
أسراب من الطائرات احلربية، هي )F16C–F16D-AS565( اليت خيدم 
فيها أكثر من ألف و100 جندي. تقع هذه القاعدة جنوب مدينة حيفا 
الواقع يف  دافيد«  »رامات  كيبوتس  قرب  احملتلة  فلسطني  مشالي 

سهل مرج ابن عامر قرب مستوطنة »جمدو«.
4- قاعدة »حتسور« اجلوية: هي مطار عسكري يقع قرب ساحل البحر 
على  ُأقيمت  وقد  احملتلة.  القدس  مدينة  مبوازاة  املتوسط  األبيض 
الشرقي  والبطاني  »القسطينة  مثل  مدمرة  فلسطينية  قرى  أطالل 

وياصور«.
وتعّد قاعدة »حتسور« مقرًا لسرب 105 »العقرب«، الذي حيتوي على 
مقاتالت »إف 16« الثنائية املقعد. وقد شارك هذا السرب يف احلروب 
على قطاع غزة، خصوصًا حرب عام 2008. تضم القاعدة يف جنباتها 
سرب 101 »املقاتل األول«، الذي يعد خنبة سالح اجلو اإلسرائيلي، 
على  وحيتوي  املوت«،  »مالئكة  السرب  هذا  يف  العاملون  ويسمى 

مقاتالت »إف 16« األحادية املقعد.
5- قاعدة »حتسريم« اجلوية: هي قاعدة عسكرية جوية تابعة لسالح 
اجلو اإلسرائيلي تقع يف صحراء النقب غربي مدينة بئر السبع احملتلة. 
بدأ العمل فيها عام 1966، وتضم أكادميية طريان قوات »اجليش« 
اإلسرائيلي، فيها 4 مدارج يرتاوح طوهلا بني ألف و830 مرتًا وألفني 
و750، وقد استقبلت عام 1998 )طائرات F-151( األمريكية يف حفل 
ضخم أقيم فيها، وُيعتقد أن املقاتالت اإلسرائيلية اليت تهاجم قطاع 

غزة تنطلق منها.
6- قاعدة »نيفاتيم« اجلوية: ُتسمى أيضًا قاعدة القوات اجلوية 28، 
وهي مطار عسكري إسرائيلي ودولي يقع يف مدينة بئر السبع احملتلة، 
وفيها أسراب من طائرات »إف 35«، وتبعد عن غزة ما يقارب 70 
كيلومرتًا. وما أكسب قاعدة »نفاتيم« أهمية كبرية هو احتواؤها على 
مقر القيادة اجلوية اإلسرتاتيجية لسالح اجلو اإلسرائيلي املقام حتت 
الـ«إف16« املوجودة  األرض، وُيعتقد على نطاق واسع أن طائرات 
»متوز«  العراقي  النووي  املفاعل  قصف  شاركت يف  القاعدة  داخل 

عام 1981.
7- قاعدة »تل نوف« اجلوية: تعرف أيضًا بالقاعدة اجلوية رقم )8(، 
وهي واحدة من 3 قواعد رئيسة لسالح اجلو اإلسرائيلي، وتقع قرب 
منطقة »رخيوفوت« اليت أقيمت مكان بلدة زرنوقا الفلسطينية جنوب 
املقاتلة  و133(  و118  و114   106( األسراب  وتضم  أبيب«،  »تل 
واملروحية، والسرب )210( الذي يتكون من طائرات من دون طيار، 
وُتعد أيضًا موقعًا لعدد من وحدات القوات اخلاصة اإلسرائيلية، منها 
جوًا  احملمولة  واإلنقاذ  البحث  فرقة  وهي   ،669 والوحدة  املظليون 
ومركز تدريب املظليني، وفيها 3 مدارج للطائرات، اثنان بطول ألفني 
و750 مرتًا والثالث بطول ألف و830 مرتًا. وتشري التقديرات األمنية 
إىل أن هذه القاعدة تعّد موقعًا لتخزين األسلحة النووية اإلسرائيلية، 
إضافة إىل احتوائها على مركز اختبار الطريان، حيث جيري فيه اختبار 

الطائرات وتقييم األنظمة واألسلحة اليت حتملها الطائرات.
8- قاعدة »بلماخيم« اجلوية: هيوكالة فضاء ومطار عسكري يف وقت 
واحد. تقع على شاطئ البحر، قرب مدينة »ريشون ليتسيون« شرق 
»تل أبيب«، وسط فلسطني احملتلة. ويف القاعدة عدد من املروحيات 
والطائرات من دون طيار، وهي مبثابة مركز اإلطالق لصواريخ »أرو« 
إىل  الفضائي  »شافيت«  صاروخ  إلطالق  ُتستخدم  كما  الفضائية، 
األبيض املتوسط. وتعّد قاعدة  البحر  مداره، من خالل إطالقه فوق 
وحدة  وهي   ،»5101« الوحدة  أو  »شالداغ«  لوحدة  مقرًا  »باملاخيم« 
يف  الوحدة  هذه  وتستخدم  اإلسرائيلي،  اجلو  سالح  يف  الكوماندوز 

عمليات اهلجوم والعمليات االستخبارية. 
القاعدة صحيفة  هذه  عن  كشفت  االستخبارية:  »أوريم«  قاعدة   -9
من  بأنها  وصفتها  إذ   ،2010 عام  الفرنسية  ديبلوماتيك«  »لوموند 
مستوى  على  معلومات  ومجع  والتنّصت  التجسس  قواعد  كربيات 
العامل. وحبسب املعلومات اليت نشرت بهذا اخلصوص، تقع القاعدة 
تابعة لوحدة مجع  النقب، وهي  أوريم« يف  »كيبوتس  السرية قرب 
املعلومات املركزية لالستخبارات العسكرية املعروفة بالوحدة 8200، 
وتعمل لرصد املكاملات اهلاتفية واالتصاالت الالسلكية واملراسالت 
اإللكرتونية ومراقبة االتصاالت بني السفن يف مياه البحر املتوسط 

عرب األقمار الصناعية.
مكاملات  رصد  السرية  القاعدة  مقدور  يف  أنَّ  الصحيفة  وأضافت 
ومنظمات  وحكومات  لدول  اإللكرتوني  الربيد  عرب  مراسالت  واخرتاق 
دولية وشركات أجنبية وتنظيمات سياسية، وأشارت أيضًا أن للقاعدة 
مواقع تنّصت سرية، حيث جيري إرسال املعلومات اليت جتمع إىل مقر 
الوحدة 8200 الواقع يف مدينة »هرتسيليا«، واليت تنقلها بدورها إىل 
بوقوعها يف  القاعدة  »اجليش« اإلسرائيلي وجهاز املوساد، وتتميز 
منطقة متاس بني قارتي آسيا وأفريقيا، ما ميكنها من رصد االتصاالت 

واإلشارات على نطاق جغرايف واسع .
من جانبه، قال موقع صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية إن للوحدة 8200 
مقاّر أخرى يف أحناء »إسرائيل«، منها قاعدة الرصد والتجسس يف 
اجلوالن احملتل، وتعد الوحدة املصدر األساسي بكل ما يتعّلق يف مجع 
املعلومات اإللكرتوني، من خالل ما يعرف بالـ«سيغنات« و«إلينات«، 
الصادرة  اإلشارات  وحتى  واملراسالت  املكاملات  على  التنصت  أي 
إىل  وترمجتها  املشفرة  االتصاالت  واخرتاق  دفاعية  رادارات  عن 

معلومات.
الخالصة

إذًا، حنن هنا أمام نوعني من املنشآت؛ النوع األول عبارة عن مطارات 
دولية »مدنية«، ميكن يف ظروف معينة أن يستخدم كمرافق عسكرية. 
وتتواصل  بها،  تتنّفس  اليت  »إسرائيل«  رئة  تشكل  املطارات  هذه 
لفرتة  ولو  اخلدمة،  عن  وخروجها  إغالقها  إن  العامل.  مع  خالهلا  من 
حمدودة، نتيجة استهداف معني، سيضع »دولة« العدو يف موقف ال 
حُتسد عليه، ويفرض عليها حصارًا جويًا مل تشهده من قبل. إضافة 
إىل ذلك، فاملطارات حيوية للتنمية االقتصادية، وتعد مبثابة مراكز 
رجال  سيدفع  هلا  استهداف  وأي  والبضائع،  الركاب  ونقل  للتجارة 

األعمال إىل البحث عن مناطق أكثر أمنًا الستثماراتهم. 
ثقاًل  متثل  واستخبارية  جوية  عسكرية  قواعد  فهو  الثاني،  النوع  أما 
استهداف  وأي  اإلسرائيلية،  القتال  منظومة  يف  وإسرتاتيجيًا  مهمًا 
مباشر ودقيق للقواعد اجلوية قد يؤدي إىل فقدان الكيان الصهيوني 
جناحيه اللذين يطري بهما، ويشكالن عامل تفوق له يف عموم املنطقة. 
قدراته يف جمال  من  مهمًا  جزءًا  العدو  إفقاد  إىل  أيضًا  يؤدي  وقد 
الصواريخ بعيدة املدى القادرة على محل رؤوس نووية، واليت تكون 
استهداف  يوّجه  أن  ميكن  آخر،  جانب  ومن  القواعد.  تلك  بعض  يف 
التجسس  ملنظومة  قاصمة  ضربة  »أوريم«  يف  االستخبارية  القاعدة 

ومجع املعلومات اليت يتميز بها العدو عن غريه من دول اإلقليم.

تابع ما ورد يف العدد السابق
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 2022 الـثاني  تـشرين   26 Saturday 26 November 2022الـسبت 

حركة االستقالل يف سيدني احيت الذكرى  
الـ ٣٣ الستشهاد الرئيس معوض

 ٣٣ ال  الذكرى  االستقالل  حركة  أحيت 
الستشهاد الرئيس رينه معوض ورفاقه 
 - لبنان  سيدة  كاتدرائية  يف  بقداس 
هارس بارك، ترأسه االب يواكيم جنيم 

مبشاركة لفيف من الرهبان والكهنة.
وشارك يف القداس، جوليا فني نائب 
عن غرانفيل، منسق اوسرتاليا يف حركة 
االستقالل اسعد بركات وعقيلته، منسق 
سيدني سعيد الدويهي وعقيلته، عضو 
الوطين  التيار  يف  املركزي  اجمللس 
احلر طوني طوق،  شربل فخري منسق 
السيد  اللبنانية،  القوات  يف  سيدني 
فرح  لودي  السيدة  ممثالاً  مارون  بيرت 
ايوب رئيسة حزب الكتائب اللبنانية يف 
بالسيد  ممثالاً  املردة  تيار  اوسرتاليا، 
سيدني  هيئة  رئيس  هارون،  بو  إيلي 

ديب،  شربل  احلر  الوطين  التيار  يف 
الوطنيون  حزب  مفوض  البطي  مارك 
اإلقليمي  الرئيس  سيدني،  االحرار 

ميشال  الثقافية  للجامعة  السابق 
ممثلة  املارونية  الرابطة  الدويهي، 
شقيقة  شدياق،  ليشع  الرئيس  بنائب 

مجعية  رئيس  رميا،  املقدم  الشهيد 
 ، مقديسي  انطوني  السيد  لبنان  بطل 
رؤساء حترير الصحف اللبنانية الصادرة 

يف سيدني، ومؤسسات  وفاعليات من 
اجلالية اللبنانية وكوادر حركة االستقالل 

ومناصرون.

األب واكيم نجيم يرفع الذبيحة االلهية ويبدو األب أنطوان طعمةسعيد الدويهيأسعد بركاتاألب يوحنا عزيزياألب واكيم نجيم

سعيد الدويهي وعقيلته، النائب جوليا فني وحضور شربل فخري، بيرت مارون، مارك البطي وحضورأسعد بركات وعقيلته، طوني طوق وحضور

إيلي بو هارون، الزميل أنور حرب ويبدو شربل ديب وحضور حبيب قسطون وعقيلته صباح وحضورليشع شدياق، ميشال الدويهي، انطوني مقدسي ويبدو أنطوني هاشم

بركات والدويهي مع األب بول جبري ود. برو ودويهي وفخري والزميل حرب وشدياق وعاقلة وكرم والحسنأسعد بركات وسعيد الدويهي مع النائب جوليا فني وفخري وشدياق والبطي والدويهي والزميلة حافظ وكرم

جانب من الحضور داخل الكنيسةتقديم النوايا
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مـقاالت وتـحقيقات

 »االجتياح« االستخباري اإلسرائيلي للبنان مستمر، وهو 
يستهدف خصوصًا من سبق هلم أن خدموا يف صفوف 
املقاومة. بل إن بينهم، كما هي حال حسني ح.، أبناء 

قياديني يف حزب اهلل. العميل الذي أوقفه فرع املعلومات 
أخريًا قاتل عشر سنوات يف صفوف احلزب، قبل أن ُيستدرج 
إلقامة عالقة عاطفية وتصويره يف أوضاع محيمية وابتزازه 

للعمل ملصلحة العدو مقابل آالف الدوالرات.
بآيات  االستشهاد  من  سليم«  »احلاج  حديث  خيلو  أن  يندر 
قرآنية وعبارات دينية. يف الستينيات من عمره، يغطي الشيب 
شعره الكثيف، وهو مزّود بـ«عّدة الشغل«: يلبس خامتًا يف يده 
ت عليه  اليمنى وحيمل سلسلة فضية يتدىل منها حجر كريم ُخطَّ
عبارة دينية. يؤدي الصالة يف أوقاتها، ويتوىّل إمامة املصّلني 
أن  قبل  طويلة  سنوات  املقاومة  صفوف  يف  »قاتل  أحيانًا. 
يصاب جبروح اضطرته للسفر إىل فرنسا لتلقي العالج حيث 
تزّوج من فرنسية وعمل الحقًا يف االسترياد والتصدير«. هكذا 
قّدم الرجل نفسه إىل حسني ح.، وهو مقاتل سابق يف احلزب 
وجنل أحد القياديني الشهداء، عندما تعّرف إليه يف تنزانيا. 
وقد أحاط »احلاج سليم« الشاب باهتمام زائد، إذ أّكد له أنه 
ووالده كانا رفيَقي سالح، وقّلما كان مير ذكر الوالد من دون 

أن يقرأ »احلاج« الفاحتة عن روحه.
حسني ح. من البيئة »اللصيقة« باملقاومة وعلى متاس مباشر 
مع حزب اهلل. فهو نفسه انتسب إىل احلزب وقاتل يف صفوفه 
كما  سوريا،  والده يف  واستشهد  و2020،   2011 عامي  بني 
إضافة  احلزب،  صفوف  يف  استشهدا  أخواله  من  اثنني  أن 
إىل أن صهره وأعمامه والغالبية العظمى من احمليطني به إما 
متفّرغون يف املقاومة أو من أنصارها. رغم ذلك، متّكن »احلاج 
سليم«، وهو ضابط يف املوساد اإلسرائيلي، من جتنيد الشاب 
للعمل ملصلحة العدو، قبل أن يوقفه فرع املعلومات يف بلدته 
التمييزي غسان  العام  املدعي  إشارة  بناء على  الغسانية  يف 

عويدات.
إىل  أدى  الذي  اخليط  طرف  عن  تكشف  مل  التحقيق  حماضر 
أن  إىل  أشاروا  احملققني  لكن  ح.  حسني  عمالة  عن  الكشف 
الشبهات حامت حوله بعدما الحظ أبناء بلدته الغسانية حتّسنًا 
الفتًا يف وضعه املعيشي، إثر سفره املتكرر إىل اخلارج بني 
عامي 2020 و2022، إىل دول تعتمدها االستخبارات اإلسرائيلية 

لتجنيد عمالئها وتدريبهم.
بداية، روى املوقوف للمحققني أنه بعد استقالته من صفوف 
احلزب عام 2020، سافر إىل أبيدجان للعمل يف معمل للبالستيك. 
تقسيم  كان يف ساحة  للسياحة.  تركيا  زار  قليلة  أشهر  بعد 
مجاهلا  لفته  فتاة  قربه  جلست  عندما  إسطنبول  يف  الشهرية 
وتبادل  إليها  وتعّرف  منها  اقرتب  بالعربية.  تتحدث  ومسعها 
معها احلديث، وأخربها أنه يبحث عن عمل. بعدما تبادل أرقام 
اهلاتف مع الفتاة اليت تدعى حبيبة وحتدثا عرب تطبيق الواتساب. 
تطورت العالقة بينهما إىل صداقة ثم إىل عالقة عاطفية، وقد 
ساعدته حبيبة يف العثور على فرصة عمل، قبل أن يوافق على 
السفر معها إىل مقدونيا ليعمال يف حمل للحلويات متلكه هناك. 

ومن هناك، سافر للسياحة إىل بلجيكا ثم تركيا وتنزانيا.
خصوصًا  املوقوف،  ساقها  اليت  بالرواية  احملققون  يقتنع  مل 
واعرتف  سفره،  من  قليلة  أشهر  بعد  مرتني  لبنان  زار  أّنه 
بأنه محل معه يف املرة األوىل مبلغ 5 آالف دوالر ويف املرة 
وقتًا طوياًل يف  أّنه مل يقض  مع  آالف دوالر،  الثانية عشرة 
بلدان أمضى فيها  زار مخسة  إذ  السفر،  العمل، وكان كثري 
بروايته  يومًا خالل بضعة أشهر. كما مل يقتنع احملققون   60
حول »الصدفة« اليت مجعته بفتاة يف ساحة عامة وسرعة تطور 
بعد  بلدها.  إىل  معها  السفر  على  موافقته  حد  إىل  عالقتهما 
مواجهته بهذه الشكوك، أقّر املوقوف بأّن »حبيبة« من عناصر 
كتب  أبيدجان،  إىل  بعد سفره  أّنه  احملققني  وأبلغ  املوساد. 
على صفحة جمموعة على »فايسبوك«، تابعة للجالية اللبنانية 
يف أبيدجان، بأنه يبحث عن عمل. بعدها، تواصل معه شخص 
»احلاج  يدعى  شخص  قبل  من  أّنه  وأخربه  »فايسبوك«،  عرب 
سليم« الذي كان صديقًا لوالده الشهيد وأنه يريد مساعدته. 
إليه مبلغًا من املال  بعدها، اتصل به »احلاج سليم« وأرسل 
وعرض عليه السفر إىل تنزانيا للعمل يف معمل كاكاو أوائل 
أعطاه  الذي  املزعوم  »احلاج«  قابل  تنزانيا  2021. يف  العام 
مبلغًا من املال، وعرض عليه االنتقال إىل تركيا ليتعرف إىل 
مقدونيا.  يف  متلكه  حلويات  معمل  يف  والعمل  صديقه  ابنة 
كان ذلك يف آذار 2021، بعدما أخرب حسني »احلاج« يف إحدى 

احملادثات أّنه مل يسبق له أن ارتبط بأي عالقة عاطفية.
يف تركيا، حصل اللقاء لتتطور العالقة بني حبيبة وحسني إىل 
حب. وأبلغ املوقوف احملققني أّن »احلاج« كان يزوره بشكل 
دوري ويعطيه مبالغ مالية بذريعة مساعدته كونه ابن صديقه، 

»مقاوم« عميل جّنده »احلاج سليم« وأوقعت به »حبيبة« املقدونية:

املوساد يستهدف أبناء قياديني شهداء
رضوان مرتضى

ويف مرات كثرية روى له أمورًا كان قد مسعها من والده.
مع عودته إىل لبنان مطلع عام 2022، حّقق جهاز أمن حزب اهلل 
مع حسني مرتني ُسئل خالهلما عن أسباب تركه للحزب وما إذا 
كان على تواصل مع جهاز استخباراتي إسرائيلي، وقد نفى 

ذلك بالطبع.
لقاءه يف  »احلاج سليم«  منه  بعد عودته إىل مقدونيا، طلب 
وأبلغه  الصطحابه،  سيحضر  شخصًا  هناك  أن  وأبلغه  بلجيكا 
بأال يتذمر من اإلجراءات األمنية. يف بلجيكا، استقبله »احلاج« 
املوساد  أحضان  يف  »أنت  قائاًل:  به  و«رّحب«  فيلال،  يف 
اإلسرائيلي«. وعرض أمامه فيديوهات جنسية له مع حبيبة يف 
تركيا ومقدونيا وبروكسل وهّدده بنشرها والتعرض لعائلته. 
وأخضعه لتحقيق مفّصل حول مسريته العسكرية يف حزب اهلل 
إىل  بانضمامه  مرورًا  املهدي  اإلمام  إىل كشافة  انتسابه  منذ 
التعبئة يف حزب اهلل، والدورات الثقافية والعسكرية اليت خضع 
عام  من  بدءًا  احلزب  عديد  ضمن  رمسيًا  أصبح  حني  إىل  هلا 
2011. كما ُسئل عن طبيعة عمله واملهمات اليت أوكلت إليه، 
فأجاب بأّنه قاتل يف سوريا، وأّن معظم املهمات اليت أوكلت 
إليه كانت داخل األراضي السورية، ال سيما يف القصري وربلة 
آمر فريق  إليه أسئلة خصوصًا عن دورة  والرمادية. وُوّجهت 
ودورة مضاد للدروع اللتني خضع هلما، وعن دورة املدفعية 
وتركيبه  تفكيكه  الكورنيت جلهة  على صاروخ  تدربه  وكيفية 
التفاصيل  الغوص يف  بأّن  إطالقه. واستنتج حسني  وكيفية 
كان للتأكد مما إذا كان فعاًل قد خضع للدورة. كذلك سأله 
لبنان  من  االنتقال  كيفية  عن  اململ«  »التفصيل  بـ  »احلاج« 
إىل سوريا، ونقاط جتمع عناصر احلزب يف الضاحية اجلنوبية، 
ويف املصنع للمقاتلني املتوجهني إىل داخل األراضي السورية 
ويف بلدة القصر يف البقاع الشمالي للمقاتلني املتوجهني إىل 

القصري والقلمون وتدمر.
 أبلغ العميل املشغل أن والده استشهد يف قصف إسرائيلي يف سوريا 

فأجابه: »هنيئًا له الشهادة«!
معارك  يف  شارك  إنه  قال  فيها،  قاتل  اليت  احملاور  وعن 
والزبداني  وتدمر  وحلب  والقلمون  مندو  وتل  وربلة  القصري 
ومحص. فسأله املشغل عن تكتيكات القتال العسكرية وكيفية 
اهلجوم والدفاع ونوع األسلحة اليت كانت ُتستعمل. ودخل معه 
يف تفاصيل دقيقة حول اخلطط القتالية وعن هيكلية التنظيم، 
فأجابه حسني بأن اهليكلية مؤلفة من أفواج وسرايا وجمموعات 
وفرق، شارحًا عن خطوط اإلمداد وعمليات التوجيه عرب األجهزة 

الالسلكية.
ولدى سؤاله عن أقربائه، قال املوقوف إن اثنني من أخواله 
استشهدا يف صفوف حزب اهلل، وأّن عّمه كان مرافقًا ملسؤول 
ُسئل  كما  كوثراني.  حممد  الشيخ  العراق  يف  اهلل  حزب  ملف 
والطبابة  الشهداء  لعوائل  والتقدميات  الشهيد  مؤسسة  عن 
والضمان. واستفسر احملقق عن نوعية الطبابة وما إذا كانت 
سيئة أم جيدة، وما إذا كانت املؤسسة ال تزال تتوىل ترميم 
قبل  من  مُتنح  اليت  القروض  وعن  الشهداء،  عائالت  منازل 

املؤسسة.
استشهاد  كيفية  عن  حسني  سأل  املشّغل  أن  والالفت 
والده، فأجابه بأّنه اسُتشِهد يف سوريا عندما قصف الطريان 
إيرانيني.  مسؤولني  مع  فيه  يتواجد  كان  مركزًا  اإلسرائيلي 
عندها قال له مشغله: »اهلل يرمحه وهنيئًا له الشهادة، فهذا 

ما كان يتمّناه«!
 سـُئل العميل عن تقديمات »مؤسسة الشهيد« وعن نوعية الطبابة 

وعن ترميم منازل عائالت الشهداء
أربع  على  الكذب  كشف  جهاز  على  الشاب  ُعرض  بعدها، 
مراحل، مدة كل منها ثالث ساعات، سئل خالهلا عن عالقته 
باألجهزة األمنية اللبنانية وحزب اهلل. وقد اجتاز اختبار كشف 
الكذب بنجاح. عندها عّرفه »احلاج سليم« على شخص يدعى 
»أمري« وأبلغه بأّنه سيتوىل التواصل معه. كما قام »احلاج«، 
بأعمال  والقيام  التنقل  كيفية  على  بتدريبه  آخر،  شخص  مع 
املراقبة وعلى كيفية التشفري وإرسال التقارير وتلقي الرسائل 
املشّفرة. وُدّرب، يف حال انكشاف أمره، على كيفية التعاطي 
تبّناها يف  اليت  بالرواية  إبالغهم  وعلى ضرورة  احملققني  مع 
»احلاج سليم« منه  التحقيق معه. كما كان الفتًا طلب  بداية 
عدم إبالغ حبيبة مباضيه، من باب لعب األدوار إليهامه بأّنها 
ال تعلم شيئًا عن األمر. وسأله »احلاج« ما إذا كان يف حوزته 
أي غرض يدل على عالقته حبزب اهلل، فقال إن لديه كتاب 
أدعية دينية وخامتًا من الفضة، فطلب منه تسليمهما إليه وعدم 
غادر حسني   ،2022 أيار  بعدها، يف  تركيا.  إىل  معه  محلهما 
بروكسل برفقة حبيبة إىل تركيا، ومنها إىل مقدونيا حيث توىل 
»أمري« استئجار منزل له، قبل أن يعود إىل لبنان يف زيارة 

مت خالهلا توقيفه.
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رؤية »إعادة حمورة« السياسة األمريكية العليا حنو أولوية منطقة 
آسيا - احمليط اهلادئ، معلنًا أن النظام العاملي سوف يتشكل 
فيها، وأن وزن الواليات املتحدة األمريكية سوف يتحدد هناك. 
ومل يكن االتفاق النووي مع إيران وشبه االنسحاب من العراق 
إال إحدى مثار ذلك التوجه الذي واجه معارضًة ضاريًة من اللوبي 

الصهيوني يف واشنطن.
قبل أوباما، ومنذ نهاية عهد الرئيس األسبق جورج بوش االبن، 
اخنرطت الواليات املتحدة يف مفاوضات مع عدد من دول احمليط 
اهلادئ لتأسيس »شراكة عابرة للهادئ« تضم أسرتاليا وبروناي 
وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا واملكسيك ونيوزيالندا والبريو 

وسنغافورة وفيتنام والواليات املتحدة.
مع  التفاهم  باجتاه  بعيدًا  حَنت  فيتنام  أّن  إىل  االنتباه  والرجاء 

الواليات املتحدة ضد الصني.
جرى التوّصل إىل اتفاق »شراكة عرب اهلادئ« وتوقيعه أمريكيًا 
يف ظل الرئيس أوباما يف 2016/2/4، لكّن الكونغرس مل يقره، 
أسبوعني  وبعد  ترامب.  ودونالد  كلينتون  هيالري  وعارضته 
بالضبط على تولي ترامب الرئاسة، انسحب منه يف 2017/1/23، 
ألنه عّد خفض القيود اجلمركية وغري اجلمركية مع املوقعني خطرًا 
على املصانع والعمال األمريكيني، وكان ذلك محقًا إسرتاتيجيًا 
مبرتبة قوة عظمى، ال شكَّ يف أنَّ منافسي الواليات املتحدة مل 

يتوانوا عن استغالله.
دون  من  اهلادئ  عرب  الشراكة  اتفاقية  يف  املوّقعون  مضى 
الواليات املتحدة بعد تغيري امسها، ودخلت حيز التنفيذ بينهم 
عام 2018، ولكنَّ أثرها مل يكن قويًا مبا فيه الكفاية عامليًا، أو 
على الضفة اآلسيوية من احمليط اهلادئ كوزن مكافئ للصني، 

ومل حُتِدث األثر اإلقصائي املرغوب غربيًا.
مل تِضع الصني الوقت يف عهد الرئيس ترامب. ويف تشرين 
الثاني/نوفمرب 2020، جرى التوقيع على تشكيل أكرب تكتل جتاري 
يف التاريخ يضم أكرب اقتصادات احمليط اهلادئ مع الصني من 
»أسيان«،  العشرة يف  األعضاء  مبعية  املتحدة،  الواليات  دون 
إضافًة  اجلنوبية،  وكوريا  اليابان  مع  إندونيسيا،  رأسهم  وعلى 
إىل أسرتاليا ونيوزيالندا اللتني وجدتا أنهما ال تستطيعان البقاء 
ويفرتض  بامتياز.  صينيًا  انتصارًا  ذلك  وكان  التاريخ.  خارج 
أن تكتمل عملية تشكيل التكتل يف غضون 20 عامًا، فالنفس 

الصيين طويل.
عندما أتى بايدن إىل سدة الرئاسة يف الواليات املتحدة، كان 
من املتوقع أن يعيد إحياء »الشراكة عرب اهلادئ« اليت انسحب 
أنتجت   ،2018 عام  وىّل. ويف  الزمن  قطار  لكّن  ترامب،  منها 
الدولة العميقة األمريكية، من خلف ظهر ترامب، عرب البنتاغون، 
زّج  ومشروع  اهلندي  باحمليط  اهلادئ  احمليط  ربط  إسرتاتيجية 

اهلند ضد الصني.
يف 23 أيار/مايو 2022، أطلق الرئيس األمريكي جو بايدن مبادرة 
»اإلطار االقتصادي ملنطقة اهلندي - اهلادئ من أجل االزدهار«، 
مبشاركة 14 دولة يف اهلادئ، من دون الصني، ومبشاركة اهلند، 
إضافة إىل أسرتاليا وبروناي وجزر فيجي وإندونيسيا واليابان 
وسنغافورة  والفلبني  ونيوزيالندا  وماليزيا  اجلنوبية  وكوريا 

وتايالند وفيتنام.
الذي  أكرب حجمًا من ذاك  اقتصاديًا  التكتل األمريكي  قد يبدو 
شكله الصينيون يف احمليط اهلادئ عام 2020، سوى أنه يعاني 

مشكلتني رئيسيتني: 
جتارة  منطقة  وال  اجلمارك  خلفض  جدواًل  يتضمن  مل  أنه  أواًل، 

حرة.
ثانيًا، أن اهلند، واسطة العقد يف االتفاق، اعرتضت على بعض 
بنوده، ال سيما تلك املتعلقة بالفضاء االفرتاضي، ووافقت على 
بعض بنوده األخرى، فهي كمن وافق ومل يوافق، وكمن وقع 
ومل يوقع، وهذا يعين أنها مل حتسم أمرها، وأنها تبقي خياراتها 
الفرقاء:  لكل  تقول  وأنها  الدولي،  االصطفاف  يف  مفتوحًة 

»دللوني«.

املحيط الهادئ يف علم الجغرافيا السياسية
يف اجلغرافيا السياسية، إذا عّد هالفورد ماكندر أوروبا الشرقية 
قلب العامل، وأن من يسيطر على القلب يسيطر على الكل، فإن 
املعركة على قلب القلب جاريٌة يف أوكرانيا، وهي معركة برية 

بطبيعتها.

وإذا عّد ألفرد ثاير ماهان القوى العظمى مرهونًة بقوتها البحرية، 
وأن من يسيطر على العامل يسيطر على البحار بأسطوله، فإنَّ 
احمليط اهلادئ، كقلٍب اقتصادٍي للعامل، قد يصبح ساحة أكرب 
حرب حبرية يف التاريخ، وميزان القوى على هذا الصعيد ال مييل 
حتى  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  بل  وروسيا،  الصني  مع 

اآلن.
أما إذا أخذنا اجلو بعني االعتبار، فإن عامِل اجلغرافيا السياسية 
نيكوالس سبايكمان رأى أن الفضاء اجلوي ال يقل أهميًة عن الرب 
والبحر. وجيب أن ننتبه هنا إىل أن اجلو ال يقتصر على الطائرات، 
بل يشمل القوة الصاروخية والفرط صوتية وغريها. وهنا، ال بد 

من القول إنَّ روسيا والصني متتلكان أفضلية حتى اآلن.
إنه عامٌل جديٌد متعدد األقطاب يف طور التشكل، وعلينا أن جند 

مكاننا فيه.
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إعــالن

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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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

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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Page 14صفحة 14     

كــتابات

بقلم  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

والتقدير  التحية  مع  األعزاء  املغرتبني  مجيع  اىل  هام  نداء 
واالحرتام.. 

بها  نؤمن  اليت  السماوية،  والشريعة  اإلنسانية  باسم  نناشدكم 
واليت حتببنا ببعضنا  لكي نعطي على قدر  املستطاع وحسب ما 
تعّلمنا يف الكتب اإلهلية، ألن يف هذه الظروف الصعبة والقاسية 
اليت جتتاح وطننا احلبيب لبنان وشعبه الشامخ لكي يصلوا بهم 
إىل قاع اجلحيم، لكن الشكر اجلزيل اىل مجيع اجلمعيات اخلريية يف 
الوطن ويف بلدان االنتشار وباألخص أبناءنا  املغرتبني األحباء يف 
أسرتاليا وكندا واوروبا وافريقيا ودول اخلليج العربي.. وحدهم 
أصحاب الفضل األول واألخري ويد املساعدة األوىل لشعبنا وألهلنا 

يف الوطن أألم لبنان.
 حتية وسالم إىل كل من ساهم يف عمل الرب واألعمال اخلريية 
والفقراء  والّقصار  واملرضى  واملسنني  العجزة  ُدور  ملساعدة 
وتالميذ املدارس واحملتاجني واملشردين ، فمن البديهي جدًا ان 
نشعر مع أهلنا وشعبنا من دون متييز عنصري او طائفي بغيض، 
وبدون طبقية اجتماعية وكراهية لبعضنا البعض، ألن اهلل خالق 
ونفخ  الرتابي  الطني  من  خلقنا  والذي  املخلوقات  الكون ومجيع 
فينا الروح والنفس واحلياة، مل يفّرق بني إنسان وإنسان آخر ، 

ومل يكن يومًا من األيام اهلًا عنصريًا وطائفيًا وحزبيًا. 
أيها املغرتبون الكرام يف بالد االنتشار.. نناشدكم باسم احملبة 
واألخّوة أن تدعموا الوطن وأهله بسخاء كبري وباحلاح شديد، ألن يف 
كل بلد جتدوا مجعيات خريية يعلنون عنها يف الصحف واجملالت، 
وعلى وسائل التواصل االجتماعي وحمطات الراديو والتلفزيون، 
لكي  اخلريية  باالعمال  يهتمون  الذين  الكنائس  بعض  ويف 
يساعدوا الفقراء يف الوطن املنكوب.. دعونا نعود اىل الوجدان 
والضمري احلي، لكي نبين  وطًنا انطالقًا من دنيا االغرتاب، كي 
نتحد وحنافظ على األرض، أرض األهل واجلدود أرض األصالة 
األرض  واالنبياء،  الرسل  أرض  الشاخمة،  القيم  أرض  واجلذور، 
ونشّجع  وندعم  نتعامل  دعونا  دائًما،  بها  نتغنى  اليت  الغالية 
شعوبنا ونشرتي ونبيع لبعضنا بعضًا يف مجيع القطاعات جتاريًا 
االزدهار  على  البعض  بعضنا  لنساعد  وطبيًا  وصناعيًا  وزراعيًا 
الدائم والرائع واجلميل، لنصل إىل قمة اجملد واهلدف املنشود.. 
والنجاح سيصيب اجلميع، ألن يف اإلحتاد قوة ال تقهر وعمال ال 

يفنى وبركة ال تضمحل وال تزول.
فاذا مل نتكاتف يف مجيع األعمال ونشّجع  بعضنا بعضًا،  فلن 
نصل اىل مستقبل منشود ونتيجة ناجحة ومضمونة وجمتمع  حيرتم 
وطنه وأرضه وعرضه وبيته وهويته.. اليوم أصبح الوطن على 
شفري اهلاوية، وايادي العصابات تتالعب به، والعواصف واهلزات 
البدنية والبشرية حتصل على أرضه كل يوم مفاجاة جديدة وغالء 
للسلع واملواد األساسية، وفقدان العديد منها لدى معظم املنازل 
اىل  احلاجة  بأمس  أصبحوا  الناس  مجيع  ألن  وايضًا  والعائالت، 
الناس  من  أحد  ال  الطربوش، وإلن  إىل  البابوج  من  كل شيء، 
يستطيع ان يعيش يف ظل هذه الفوضى السائدة وهذا اجلنون 
الدوالر  وتصاعد  واملستفحلة  الشائكة  واألمور  والفريد  الغريب 
اليت دمرت وقتلت  األمور املؤملة   اعتيادي، ومجيع  بشكل غري 
مثل مسك  أصبحنا  فهل  الناس..  من  الكثري  وأفلست  وهجّرت 
البحار القوي منهم يأكل الضعيف؟ وهل حنرتم هويتنا اليت هى 
رأسنا  مسقط  هى  اليت  والضيعة  واملدينة  والبلد  الثمن  غالية 

وتراب األهل واألجداد؟
 ها حنن نسجد ونطلب من الرب عن إميان وتقوى،  ونناديه انت 
رجاؤنا يا رب بان تصنع لنا معجزة مساوية، لنرى فيها الشعب 
يعود وحيب بعضه ووطنه ويتحد ويبين وطًنا كان مفقودا، وشعبه 
مزدهرا كي ال نصبح  ومدمرًا، ومستقبال  ومرفوضًا  كان مشّردًا 
على كف عفريت او على قارعة الطريق، كل هذا من املمكن ان 
حيصل إذا دفع كل واحٍد منا القليل من ماله او أقل من فلس 
األرملة، لبناء عائلة ثابتة من حقها ان حتيا  يف وطن جديد برغيد 
العيش وبنية حتتية ثابتة ووطن عظيم ال مثيل له وامة عظيمة 

تتماثل بها دول العامل وشعوب األرض. 

نداء هام اىل مجيع املغرتبني
حسني«،  طه  »أيام  فعالية  شهدت 
بن  حممد  مكتبة  استضافتها  اليت 
أبوظيب  مركز  مع  بالتعاون  راشد، 
ميالده،  بذكرى  احتفاًء  العربية،  للغة 
من  كبريًا  وتفاعاًل  واسعة  مشاركة 
باألدب  واملهتمني  واألعضاء  الزوار 

العربي واملصري.
وأعرب الدكتور حممد سامل املزروعي، 
بن  حممد  مكتبة  إدارة  جملس  عضو 
راشد، عن سعادته باستضافة فعالية 
العربي،  أيام طه حسني عميد األدب 
الثقافية  احلركة  أبرز شخصيات  وأحد 
للغة  قدم  والذي  احلديثة،  واألدبية 
العربية نصًا روائيًا وفكريًا مميزًا يدل 
على صاحبه بال عناء ويعكس رسالته 

يف التجديد.
من  انطالقًا  الفعالية  »تأتي  وأكد، 

 بالتعاون مع مركز أبوظيب للغة العربية
»أيام طه حسني« تستقطب مشاركة واسعة يف مكتبة حممد بن راشد
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جلسة مع بروين حبيب ضمن فعالية طه حسني يف مكتبة محمد بن راشد

بروين حبيب تتحدث يف الجلسة

جلسة مع د.ليلى العبيدلي

اسرتاتيجية مكتبة حممد بن راشد ومسؤوليتها اجملتمعية يف احلفاظ 
على األدب والثقافة واإلرث العربي والرتويج هلا، وتعريف األجيال 
تدعم  متفردة  رؤية  ظل  املبدعني، يف  هؤالء  وفكر  بتاريخ  اجلديدة 

استدامة املوروث الثقايف وتوثيقه ونقله جياًل بعد جيل«.

جلسات حوارية
وتضمنت الفعالية، سلسلة مميزة من اجللسات احلوارية والنقاشية 
اليت سلطت الضوء على فكره ونقده اإلبداعي واألدبي، باإلضافة إىل 
بالتعاون مع مركز  »األيام«، وتنظيم معرض مصغر  مناقشة كتاب 
أبوظيب للغة العربية والذي أهدى املكتبة عددًا كبريًا من اإلصدارات 
اخلاصة بالكاتب الكبري وذلك يف ردهة االستقبال حيث تضمن جمموعة 

متنوعة من كتبه.
ويف أوىل اجللسات احلوارية مبشاركة الدكتور عمر عبد العزيز، والذي 
حاورته الدكتورة مريم اهلامشي، حول حياة الكاتب، أكد »أنَّ أهم ما 
فعله طه حسني هو جعله النقاد والكتاب يلتفتون إىل األنواع األدبية 
اجلديدة ومن قبل كان الشعر هو ديوان العرب، حيث اهتم باألنواع 
األدبية اليت اطلع عليها يف فرنسا ومن بينها الرواية، ومل يكتفي 
بالرتويج بل كتب أعماال روائية وأيضا يف جمال املسرح حيث يعد 
أول من التفت إىل ترمجة األعمال املسرحية اإلغريقية اليت متثل منبع 
املسرح األوربي وأثينا، كما كتب يف جمال السرية الذاتية وكل هذه 

األنواع األدبية كانت مهمشة«.
بالعمى،  إصابته  من  بالرغم  حوله  من  لألشياء  الدقيق  وعن وصفه 
قال »عبدالعزيز«، »إنَّ زوجته سوزان كانت عينه اليت بها يرى واليت 
تعمر هذه املنطقة بشكل أو بآخر، لكن أيضا داخليا كانت مهمة جدا 
فقد كان له عني أخرى عني قلب وعني فؤاد وعني وضوح وعني 

إدراك إىل آخره«.

عرضٌ سينمائي
كما قدمت فعالية »أيام طه حسني«، عرضًا سينمائيا لتحفته الفنية 
»دعاء الكروان«، وجلسة حوارية متميزة وفقرة للموسيقى ملقطوعات 
شهرية من أغاني الزمن اجلميل، باإلضافة إىل تسليط الضوء على 
املرأة يف أدبه وحياته؛ حيث حتاورت الدكتورة ليلى العبيدلي، أستاذ 
بروين  د.  البحرينية  اإلعالمية  مع  الشارقة،  جبامعة  العربي  األدب 

حبيب، عن كتابها اجلديد »أبصرت بعينيها«

حبيب
األدب  عميد  عالقة  بتناول  حبيب،  بروين  الدكتور  جلسة  وبدأت 
العربي بزوجته سوزان، قائلة »هذه املرأة ضئيلة احلجم كانت قوية 
الشخصية متسلطة أحيانا بشهادة من عرفوها أو عملوا معها، لكنها 
كانت عاشقة وكل عاشقة حتب احتكار من حتب، وقاتلت بشراسة 

ألجل ذلك«.
وتابعت، »لطاملا أثار فضولي أن ُيكتب عن العقاد أو توفيق احلكيم 
باعتبارهما عدوين للمرأة وال جند عن موقف طه حسني منها، وحني 
قرأت كتاب امرأة خمتلفة، وهو كتاب عن سرية حياة درية شفيق 
صدمت من موقف طه حسني الرجعي لألسف منها فحاولت أن أفهم 
خلفيات ما جرى، وهذان السببان كانا الدافع لي للبحث يف املوضوع 
مدخال  يشكل  كتابا  تكون  أن  تصلح  علمية  مادة  هناك  أن  ورأيت 

لصورة املرأة يف حياته وكيف انعكست يف كتاباته«.
وانتهت »بروين« إىل أن عميد األدب العربي صّور املرأة الشرقية 
يف كتبه بواقعها كما هو دون إضافات لعلها تبصر نفسها يف املرآة 
فتثور، بل وأعطى هلا منوذجا متحديا مثل آمنة يف دعاء الكروان اليت 

غريت حتى امسها إىل سعاد لتتعايش مع شخصيتها اجلديدة.
جدير بالذكر، أن فعالية »أيام طه حسني«، تأتي ضمن سلسلة مميزة 
والتعليمية،  الرتفيهية  العمل  وورش  واحملاضرات  الفعاليات  من 
انطالقًا من  العام،  مدار  على  راشد،  بن  مكتبة حممد  تنظمها  واليت 
رسالتها واسرتاتيجيتها لرفع الوعي العلمي والثقايف لدى مجيع أفراد 

اجملتمع.
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إعــالنات

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

واملناقيش واللحم بعجني وسائى أنواع املعجنات

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

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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تــتمات

انتهاء »الفصل السابع« من...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والتحرير« بعد رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: »املهم أن 
نركز على نقطة أساسية وهي التفتيش اجلّدي عن صيغة للتفاهم 
القائمة، وإذا بقينا يف نفس األسلوب  للخروج من حالة اجلمود 
وتواصل  البعض  بعضنا  بني  حقيقي  حوار  حيصل  أن  دون  من 
جّدي مع بقية الكتل خارج إطار االستعراض اإلعالمي. ولنقل إذا 
كان احلوار على طاولة صعبة االنعقاد يف هذا الوقت، هذا أمر ال 
مينع أن تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحك مع 

بعضنا البعض«. 
بني  الداخلي  التواصل  إىل  الداعني  الناس  أول  »حنن  وأضاف: 
الكتل يف اجمللس النيابي. أما اخلروج من اجللسة هو من أساليب 
التعبري عن املوقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد إصرارنا على عدم 

حتّدي أي مكّون آخر«.
عمار:  علي  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  قال  بدوره، 
»البلد مأزوم على الصعيدين االقتصادي واملالي، واحلمد هلل مل 
نصل إىل التفّلت األمين«. ودعا إىل ضرورة »اإلسراع يف احلوار 

للوصول إىل اتفاق«.
وأسف رئيس حزب »الكتائب« النائب سامي اجلمّيل، »للمشهد 
املتكرر كل يوم مخيس«، الفتًا إىل أّن »ما حيصل مل يعد انتخابات 
إمنا انتظار تسوية أو صفقة إلبقاء املنظومة قائمة لتدمري ما تبّقى 

من البلد«.
والبلد  االقتصاد  حساب  على  لتسوية  انتظار  »هناك  وأضاف: 
والدستور، وبتنا نسأل أنفسنا إذا كان من املفيد حضور اجللسات«، 
قائاًل: »ما بعرف إذا بعد إهلا طعمة نضّل نشارك بهاملسرحّية... 

واملطلوب دورات اقرتاع متالحقة النتخاب رئيس«.
كما أشار إىل »وجوب إنتاج رئيس من خالل عقد جلسات متتالية 
الدميقراطي،  نظامنا  تعتمد  اليت  العامل  بالد  كل  كما حيصل يف 
ولكن هذا ال حيصل واجلميع ينتظر التسوية ونأسف لتعطيل البلد 

يف ظّل غياب أّي حّس للمسؤولية«.
إىل ذلك، أعلن نائب رئيس جملس النواب الياس بو صعب، أّنه 
تفّرقوا  أّنهم  التغيرييني  »غلطة«  وقال:  بارود«،  لزياد  صّوت 

و«ما حدا سيادي أكثر من حدا«.
اللبنانيني  مجيع  ُترضي  تسوية  على  االلتقاء  »املطلوب  وتابع: 
رّشح  معّوض  ميشال  النائب  أّن  معتربًا  فرق«،  »يعمل  برئيس 

ا«. نفسه وهو ليس مرّشحًا توافقيًّ
رئيس  انتخاب  مسرحية  من  السابع«  »الفصل  النتهى  وهكذا 
للجمهورية على أمل التوصل حلل »العقدة« يف حماولة اخلميس 

املقبل.

البنك الدولي
 اصدر  البنك الدولي، يوم االربعاء،  تقرير »مرصد االقتصاد 
اللبناني« بعنوان »حان الوقت إلعادة هيكلة القطاع املصريف على 
رات االقتصادية  حنو منصف«، عدد خريف 2022،  ويتناول »التطوُّ
عدم  حالة  ظل  يف  للبالد  االقتصادية  واملخاطر  واآلفاق  األخرية 
على  التأكيد  مع  كله  وذلك  طويلة،  فرتة  منذ  املستمرة  اليقني 
ضرورة املضي قدمًا يف توزيع اخلسائر املالية بصورة أكثر إنصافا 

للمساعدة يف وضع االقتصاد اللبناني على مسار التعايف«.
للبنك  االلكرتوني  املوقع  على  نشر  الذي  التقرير،   واشار 
أكثر من ثالث سنوات على نشوب  »بعد مرور  انه  الدولي، اىل 
أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يف تاريخ لبنان، ال يزال اخلالف بني 
األطراف املعنية الرئيسية حول كيفية توزيع اخلسائر املالية ميثل 
العقبة الرئيسية أمام التوصل إىل اتفاق بشأن خطة إصالح شاملة 
ح أن يؤدي الفراغ السياسي غري املسبوق  إلنقاذ البالد. ومن املرجَّ
وإقرار  األزمة  حل  بشأن  اتفاق  ألي  التوصل  تأخري  زيادة  إىل 

ق حمنة الشعب اللبناني«. اإلصالحات الضرورية، مما يعمِّ
إمجالي  »انكماش  إىل  التقرير  يف  الواردة  التقديرات  وأشارت 
 ،2022 عام  يف  املئة  يف   5,4 بنسبة  احلقيقي  احمللي  الناتج 
بافرتاض استمرار حالة الشلل السياسي وعدم تنفيذ إسرتاتيجية 
كان  مما  أفضل  بيانات  لتوافر  »نظرًا  أّنه  وُيضيف  للتعايف«، 
ل تقديراته النكماش إمجالي الناتج احمللي  متوقعا سابقًا، فإنه يعدِّ
احلقيقي لعام 2021 إىل 7 يف املئة )مقابل نسبة 10,4 يف املئة 
املقدرة سابقًا(. وقد قضى االنكماش يف الناتج احمللي اإلمجالي 
احلقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37,3 يف املئة، 
وهو ُيعد من بني أسوأ معدالت االنكماش اليت شهدها العامل، على 
ما حتقق من منو اقتصادي على مدار 15 عامًا، بل ويقوض قدرة 

اإلقتصاد على التعايف«.
تثبيت سعر  لبنان حملاولة  تدخالت مصرف  »رغم  التقرير:  وتابع 
يالعمالت  االحتياطي  حساب  على  املوازية  السوق  يف  الصرف 
األجنبية اآلخذ يف التناقص، فإن االخنفاض احلاد يف قيمة اللرية 
اللبنانية مستمر )145 يف املئة خالل األشهر العشرة األوىل من 
عام 2022( مما أدى إىل دخول معدل التضخم يف خانة املئات منذ 
ع أن يبلغ متوسطه 186 يف املئة يف عام 2022،  متوز 2020 وُيتوقَّ

وهو من بني أعلى املعدالت عامليًا. 
رًا من التضخم الذي طرأ مؤخرًا  وُيعد لبنان من أكثر البلدان تضرُّ
األسر  خاص  بشكل  بها  تتأثر  اليت  الغذائية  املواد  أسعار  على 
ظل  يف  نفقاتها  من  كبرية  نسبة  ل  تشكِّ إذ  واحملتاجة  الفقرية 

التآكل الشديد لقوتها الشرائية«. 
ورأى التقرير أنه »مع زيادة اخلسائر املالية عن 72 مليار دوالر 

أمريكي، أي ما يعادل أكثر من ثالثة أضعاف إمجالي الناتج احمللي 
قابل  غري  أمرًا  بات  املالي  القطاع  تعويم  فإن   ،2021 عام  يف 
لذلك؛ فأصول  الكاقية  العامة  األموال  توفر  لعدم  نظرًا  للتطبيق 
رة،  الدولة ال تساوي سوى جزء بسيط من اخلسائر املالية املقدَّ
دة وحيتاج  كما ال تزال اإليرادات احملتملة من النفط والغاز غري مؤكَّ

حتقيقها سنوات«.
أضاف: »يفتقر تعويم القطاع املالي إىل اإلنصاف كذلك؛ فمن شأن 
مطالبة عامة املواطنني بتعويض املساهمني يف البنوك واملودعني 
األثرياء أن تؤدي إىل إعادة توزيع الثروة من األسر األفقر إىل 
األسر األغنى. على أية عملية إعادة هيكلة ذات مصداقية أن تعتمد 
مبادئ اإلنصاف والعدالة لضمان محاية دافعي الضرائب وصغار 
املودعني الذين حتملوا حتى اآلن وطأة هذه األزمة. ويتماشى هذا 
مع أفضل املمارسات العاملية إلسرتاتيجيات إعادة هيكلة القطاع 
ومعاجلتها  الكبرية  باخلسائر  اإلعرتاف  إىل  تدعو  اليت  املصريف 
بشكل مسبق، واحرتام ترتيب املطالبات، ومحاية صغار املودعني، 
العامة. وُيعد احلل املتمثل يف  اللجوء إىل املوارد  واالمتناع عن 
خطة إعادة هيكلة القطاع املصريف قائمة على ترتيب الدائنني، 
إىل جانب إجراء إصالحات شاملة، هو اخليار الواقعي الوحيد أمام 

لبنان لطي صفحة منوذجه اإلمنائي غري املستدام«.
وتعليقا على ذلك، قال املدير اإلقليمي لدائرة املشرق يف البنك 
»عمق األزمة واستمرارها  »ان  الدولي جان - كريستوف كاريه: 
املال  رأس  استنفاد  إذ جيري  النمو،  على  لبنان  يقوضان قدرة 
وعلى  بسرعة  والبيئي  واملؤسسي  واالجتماعي  والبشري  املادي 
حنو قد يتعذر إصالحه. كما دعونا مرارًا وتكرارًا، على لبنان اعتماد 
حل منصف وشامل على وجه السرعة يعيد اإلستقرار للقطاع املالي 

ويضع االقتصاد على مسار التعايف«.
اخلاص  القسم  يقّيم  خاصني.  قسمني  على  التقرير  ويشتمل 
األول، وهو بعنوان »البلدان املقارنة على مستوى العامل: األزمة 
لبنان من خالل  أكرب من جمموع مكوناتها«، مدى حدة األزمة يف 
بالصراعات  الدول اهلشة واملتأثرة  مقارنتها مبجموعة خمتارة من 
وخيُلص إىل أن أداء االقتصاد الكلي يف لبنان أسوأ من أداء هذه 
اجملموعة احملددة من الدول )زميبابوي واليمن وفنزويال والصومال( 
الثاني  اخلاص  القسم  وحيلل  األحوال.  أحسن  يف  يضاهيها  أو 
ز على  »الدولرة يف لبنان« وخيُلص إىل أن األزمة احلالية ستعزِّ

األرجح مستويات الدولرة املرتفعة، حتى بعد حتقيق التعايف.

مالحقة »الحاكم بأمره«
كتبت الزميلة باسكال أبو نادر يف الزميلة »النشرة«:

فّجر حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة  »قنبلة« من العيار الثقيل 
األخرية، فالرجل، ورغم كّل املالحقات  التلفزيونية  خالل مقابلته 
حبقه، ال يزال »احلاكم بأمره«، يتصدر شاشات التلفزة ويتحدث 
غري آبه بكّل ما حيصل من حوله، إىل حّد أنه قد يقنع من يستمعون 
اليه فعاًل أن ال شيء حيصل أو أن كل املالحقات هي من نسج 

اخليال!.
مهما حاول سالمة أن ينكر كّل املالحقات اليت حتصل يف العامل، 
سويسرا  يف  وساق  قدم  على  وسائرة  قائمة  الواقع  يف  هي 
وفرنسا واملانيا وامارة ليشتنشتاين وغريها من البلدان. النيابة 
العامة السويسرية أرسلت مراسلة وصفت ما قام به مع شقيقه 
رجا بـ«جرم اختالس األموال«، يف حني أن فرنسا وعرب القاضية 
Buresi Aude قامت باحلجز على العديد من املمتلكات العائدة له... 
التطّور اهلام حيصل اليوم يف  بلجيكا ، حيث أن هذه الدولة تريد أن 
حتذو حذو »جريانها االوروبيني« يف موضوع مكافحة الفساد، من 
خالل استصدار قرار يتعّلق مبلف سالمة خصوصًا، وأن األخري ميلك 

مبنى يف بروكسل وقد مت احلجز عليه.
الربملان  يف  اخلارجية  الشؤون  جلنة  أعدت  الشأن،  هذا  ويف 
بدأوا  وقد  املذكور،  الربملان  إىل  هتقدم  قرار  مشروع  البلجيكي 
مبناقشته لعرضه على اهليئة العامة ليصار بعدها إىل التصويت 

عليه يف هذا الشهر. 
على  سيحضران  سالمة  وملف  »لبنان  أن  »النشرة«  علمت  وقد 
الطاولة البلجيكية، من خالل جلسات إستماع تعقدها جلنة الشؤون 
اخلارجية البلجيكية وجلنة حقوق االنسان بالربملان األوروبي وأعضاء 
نهاية  ملف سالمة  لبنانيني يف  خلرباء  الفرنسي  الشيوخ  مبجلس 

الشهر احلالي. فكيف بدأت القّصة؟.
نقطة انطالق عمل تلك اللجان، كانت من خالل زيارة نظمها املرصد 
اخلارجية  الشؤون  جلنة  لعضو  لبنان  يف  النزاهة  لدعم  األوروبي 
البلجيكي مالك بن عاشور ورئيسة جلنة حقوق االنسان بالربملان 
االوروبي ماريا ارينا وأعضاء جملس الشيوخ الفرنسي إىل لبنان، 
حلضور مؤمتر يتعلق مبكافحة الفساد واستقاللية القضاء. الزيارة 
لـ«النشرة«،  مصادر  أكدت  ما  حبسب  دمسة،  من  أكثر  كانت 
وتضمنت لقاءات عديدة بقيت خلف الكواليس ساعدت األوروبيني 
على االنطالق اجلدي يف عملهم يف ملف سالمة، وأسست للخطوات 
املقبلة اليت سيقوم بها البلجيك يف هذا الشأن وباالدلة احلسّية.

وبوصفها  املسألة  بتسخيف  مكتفيًا  مالحقات،  وجود  أنكر سالمة 
عّدة إخبارات قّدمت يف العامل ضّده. 

السؤال هنا »أين ستصل املالحقات يف حّق سالمة؟ 
وهل سينجح التعاون األوروبي يف هذا امللف بالتوصل إىل نتيجة 
واستصدار قرار حبّقه؟ وماذا عن القضاء اللبناني هل سيقوم هو 

بدوره خبطوات يف هذا اجملال«؟.
كّلها أسئلة تصعب االجابة عليها، ولكن اجلدير ذكره أن هناك 
مناذج يف العامل متت مالحقاتها بتهم فساد، أمثال جلنار كرميوفا إبنة 
الرئيس االوزبكستاني اسالم كرميوفا، ومت احلكم عليها بالسجن 

ومصادرة أمواهلا، اليت متت استعادتها لصاحل اوزبسكتان... فهل 
تتكّرر التجربة مع سالمة؟.

بوتني حيذر من تداعيات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على األسواق العاملية.
بياٍن  وفق  السوداني،  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  بوتني،  وقال 
للكرملني، إّن »حماولة عدد من الدول الغربية وضع حدود لسعر 
النفط الروسي تتعارض مع مبادئ عالقات السوق، ومن احملتمل 

أن تؤدي إىل عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العاملية«.
أّن اجلانبني أعطيا تقييمًا إجيابيًا للعمل املشرتك  البيان  وأضاف 
مبشاركة روسيا والعراق يف إطار »أوبك +«، األمر الذي جيعل من 

املمكن ضمان استقرار سوق النفط العاملية.
ويتمثل اهلدف بالوصول إىل حّد أقصى لسعر احملروقات الروسية، 
ميكن وضعه قبل دخول العقوبات األوروبية اجلديدة حّيز التنفيذ، 

اعتبارًا من الـ 5 من كانون األول.
وقد فشل وزراء الطاقة يف دول االحتاد األوروبي، خالل اجتماعهم 
أمس األول يف بروكسل، يف االتفاق على قرار للحد من ارتفاع 
أسعار الغاز عرب فرض سقف للسعر، حبسب ما أعلن وزير اخلارجية 

اهلنغاري، بيرت سيارتو.
وقال سيارتو، يف مؤمتر صحايف عقب االجتماع، »إّننا بدأنا اليوم 
إّن  القول  وميكنين  الغاز،  بشأن حتديد سقف ألسعار  مفاوضات 

هذه فكرة سيئة، وتهّدد أمن الطاقة يف أوروبا«.
األعضاء  الدول  موافقة مجيع  النفط  ألسعار  حد  اعتماد  ويتطّلب 
يف االحتاد األوروبي. وحبسب وكالة »بلومربغ«، فإّن مفاوضات 
الروسي،  النفط  أسعار  سقف  حتديد  بشأن  األوروبي،  االحتاد 

وصلت إىل طريٍق مسدود.
بأّن  األربعاء،  األمريكية،  اخلزانة  وزارة  رفيع يف  مسؤول  وأفاد 
من املرّجح أن تقوم الواليات املتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف 
سنويًا،  مّرات  عدة  النفط  سعر  بتعديل  الروسي،  النفط  لسعر 

وليس شهريًا.
وسعى وزراء مالية دول جمموعة السبع )بريطانيا، أملانيا، إيطاليا، 
املاضي،  أيلول  يف  واليابان(  فرنسا  املتحدة،  الواليات  كندا، 
توسيع  من  كجزٍء  الروسي،  النفط  أسعار  على  قيوٍد  فرض  إىل 

العقوبات.
قائد حرس الثورة...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

كّل مكان إذا حاولوا النيل من األمن القومي اإليراني.
يف  االنقالب  جتربة  إعادة  يريدون  »األعداء  أّن  سالمي  وأوضح 
كانوا  كما  بنفسهم،  للبالد  شاه  وتعيني   )1953 )عام  إيران 
يفعلون سابقًا«، مبينًا أّنهم »يطمحون اىل االستحواذ على النفط 

اإليراني«.
واعترب سالمي أّن السياسات األمريكية جتاه إيران ال تتغري بتغرّي 
هو  احلالي  املتحدة  الواليات  »رئيس  أّن  إىل  مشريًا  الرؤساء، 
امتداد للرؤساء األمريكيني السابقني، وال يوجد تغيري يف سياسة 

النظام األمريكي«.
وشّدد قائد حرس الثور على أّن »أعداء إيران لديهم أحالم كثرية، 
لكّن هذه األحالم مل ولن تتحقق أبدًا«، مؤكدًا أّن »ما ختفيه فرنسا 
وأملانيا وإسرائيل والسعودية من أمنيات حيال إيران أكرب وأعظم 

مما تنطق به ألسنتهم«.
وتابع املسؤول اإليراني مهددًا: »أقول ألئمة الكفر وقادة الدول 
الداعمة لإلرهاب وألعمال الشغب يف إيران إننا سنغرق من ميّد يده 
إىل أمننا القومي«، الفتًا إىل أّن »هذا الكالم ليس عبثًا فأنا لست 

أديبًا وال خطيبًا، بل أنا جندي وسأنّفذ ما جيب علّي فعله«.
أعدائها،  مصاحل  استهداف  على  قادرة  بالده  أّن  سالمي  وأّكد 
وتوّجه إليهم حمّذرًا بأّن »مصاحلكم واسعة، ارمحوا أنفسكم، وال 

تعّرضوا نفسكم لزعزعة األمن، فأنتم حباجة هلذا األمن«.

األمن الروسي حيبط...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال جهاز األمن يف بيان له أمس االول اخلميس: »نتيجة مجلة 
من إجراءات البحث والتحري، مّت منع األجهرة اخلاصة األوكرانية من 
ارتكاب عمل خترييب إرهابي على خط أنابيب الغاز ساوث سرتيم، 

الذي يتّم تنفيذ إمدادات الطاقة إىل تركيا وأوروبا من خالله«.
وأفاد جهاز األمن الفيدرالي باعتقال مواطنني روس »متورطني 

يف إعداد اهلجوم اإلرهابي ومتويله«.
و4  مغناطيسية،  ألغام   4 ضبط  »مّت  فقد  اجلهاز،  تقرير  ووفق 
روبل،  ألف  للتفجري، و593  ومعدات  البالستيد،  من  كيلوغرامات 
مشرف  مع  ومفاوضات  مراسالت  حتتوي  اتصاالت  وأجهزة 
ناسفة  عبوة  جلمع  وتعليمات  أوكرانيا،  يف  اخلاصة  األجهزة  من 
يف  االنفجار  مكان  وإحداثيات  األموال  حتويل  وكذلك  وتركيبها، 

مقاطعة فولغوغراد«.
وفتحت إدارة التحقيقات التابعة جلهاز األمن الفيدرالي الروسي 
و205   30 الروسي  اجلنائي  القانون  مواد  مبوجب  جنائية  قضية 
)التحضري لعمل إرهابي(، و205,4 )تنظيم خلية إرهابية واملشاركة 
فيها(، و222,1 )حيازة املتفجرات أو األجهزة املتفجرة أو نقلها أو 

بيعها أو ختزينها أو محلها بشكل غري قانوني(.

 2022 الـثاني  تـشرين   26 Saturday 26 November 2022الـسبت 
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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

»جمرد جتارة«؟.. دونالد ترامب: ملاذا انقلب عليه إمرباطور اإلعالم روبرت مردوخ؟
االعالم  قطب  ميلكها  اليت  الصحف  نقالب  إن 
السابق  األمريكي  الرئيس  على  مردوخ  روبرت 
دونالد ترامب أمر مألوف يف مسرية مردوخ الذي 
ال يرتدد يف التخلي عن الساسة الذين مل يعودوا 

خيدمون مصاحله.
»اقتل ويتالم«

اليت  السرية  الرسالة  مبثابة  العبارة  هذه  كانت 
وجهها مردوخ لرؤساء التحرير لديه بفتح النار يف 
منتصف السبعينيات على رئيس الوزراء األسرتالي 
حينها كوف ويتالم وفقًا لربقية دبلوماسي أمريكي 

ُأرسلها إىل وزارة اخلارجية األمريكية
االسرتالي ويتالم يرتدد  العمال  زعيم حزب  كان 
بانتظام على مزرعة مردوخ لألغنام خارج كانبريا، 
وكان حيظى بتغطية اجيابية جدًا يف صحيفة »ذا 

أسرتاليان«، ذات امليول اليسارية.
انتخابات عام 1972 ، توقف  ولكن بعد فوزه يف 
ويتالم عن التحدث إىل مردوخ، كما يروي مايكل 
وولف يف سريته الذاتية املثرية »الرجل الذي ميلك 

األخبار«.
ومنذ ذلك الوقت تدهورت العالقة بينهما.

ومن بني األمور اليت ساهمت يف ذلك تردد حكومة 
ويتالم يف منح تراخيص ملشروع مردوخ الستخراج 
البوكسيت )وهو صخر رسوبي حيتوي على نسبة 
األملنيوم( قبل أن خيفض قيمة  عالية نسبيًا من 
الدوالر األسرتالي، األمر الذي سبب خسائر ملردوخ 

يف تعامالته بالقطع االجنيب.
وردًا على ذلك، شنت صحيفة ذا اسرتاليان محلة 
على إدارة رئيس الوزراء تضمنت سياًل من األخبار 

مشلت تلميحات إىل فضائح مالية وجنسية.
مقاالت  كتب  بنفسه  مردوخ  أن  وولف،  وكتب 
غرفة  طاقم  مترد  وأمخد  ويتالم،  فيها  يهاجم 
التحرير لديه بسبب التحول الدراماتيكي للصحيفة 

من اليسار إىل اليمني.
احتكار  بالتحقيق يف  يطالبون  ألف   100 من  أكثر 

روبرت مردوخ لإلعالم يف أسرتاليا
بعد عشرة أشهر من صدور أمر »اقتل ويليام« ، 
أقيل رئيس الوزراء من قبل احلاكم العام ألسرتاليا 

يف خضم أزمة ميزانية.
منذ أن ورث مردوخ صحيفة »أخبار أدياليد« قبل 
70 عامًا، وجناحه غري املتوقع يف بناء إمرباطورية 
الدوالرات،  مليارات  قيمتها  تبلغ  عاملية  إعالمية 

عاصرت اسرتاليا 18 رئيس وزراء.
وُيقال إن مردوخ ساهم باإلطاحة بعدد منهم، مبن 

فيهم مالكومل تورنبول وكيفن رود مؤخرًا .
بريطاني  وزراء  رئيس   13 دخل  املدة  تلك  خالل 
اىل مقر احلكومة يف داونينغ سرتيت و 10 رؤساء 
أمريكيني تناوبوا على البيت االبيض منذ أن بدأ 
إعالم مردوخ يف تشكيل رأي الناخبني يف اململكة 

املتحدة والواليات املتحدة.
يزال  ال  يوصف  كما  »صّن«  صحيفة  ملك  لكن 

مستمرًا يف سريته.
السابق  التنفيذي  املدير  بادن،  بريستون  راقب 
الضغط  جمموعة  ورئيس  نيوز  فوكس  لقناة 
كثب  عن  رئيسه  مردوخ،  ميكلها  اليت  )اللوبي( 

وهو ميارس السلطة السياسية.
مهذبًا  رجال  كان  أعرفه  الذي  مردوخ  »روبرت 
ولطيفا«، كما يقول بادن الذي كان ينظم جدول 
»الكابيتول  يف  اإلعالم  بارون  اجتماعات  مواعيد 
يف  التلفزيونية  مملكته  ببناء  قيامه  أثناء  هيل« 
صوته  يرفع  أمسعه  »مل  التسعينيات.  منتصف 

قط«.
»كما أنه مينح ويعطي بسخاء. عندما يتصل زعيم 
ميتش  الشيوخ،  جملس  يف  اجلمهورية  األقلية 
ماكونيل بروبرت ويقول له إنه حيتاج إىل مليون 
دوالر من أجل جلنة العمل السياسي أو ما شابه 

ذلك، يوافق روبرت يف معظم األحيان«.
»كان اجلمهوريون خصوصًا دائمًا متحمسني لرؤيته 
أليس  الروك،  موسيقا  جنوم  من  جنم  مبثابة  ألنه 

كذلك؟ أعين، شخصيته عاملية«.
اللطيف،  اللطيف  مردوخ  أسلوب  من  الرغم  على 
يقال أنه يكن االحتقار ألصحاب املناصب املنتخبني 
خلف تلك االبتسامة اليت تظهر على وجهه اخلشن.

يف عام 2011 ، قال كلفن ماكينزي، حمرر صحيفة 
الذهيب  العصر  خالل  مردوخ  ميلكها  اليت  صن 
ليفيسون  للجنة   ، الربيطانية  التابلويد  لصحيفة 
قضائي  حتقيق  عن  عبارة  ليفنسون،  )حتقيق 
الصحافة  وأخالقيات  وممارسات  ثقافة  يف  عام 
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الربيطانية يف أعقاب فضيحة نيوز اوف ذا وولد 
اليت كانت مملوكة ملردوخ(: »أخربني روبرت أنه 
ال يوجد شيء أكثر إثارة للغثيان من غرفة مكتظة 
مثل  طوابري  يف  اصطفوا  »لقد  بالسياسيني«. 

األقزام السبعة االشرار لتقبيل مؤخرته«.
القوة اهلائلة اليت تتمتع  رمبا ال يوجد دليل على 
بها صحيفة صن أكثر من تسببها يف انهيار اجلنيه 
اإلسرتليين االمر الذي اجرب بريطانيا على االنسحاب 
عام  األوروبية يف  الصرف  سعر  آلية  من  الذليل 
تشيبينديل  بيرت  كتاب  يف  مفصل  هو  1992كما 

وكريس هوري املثري عن الصحيفة.
عندما اتصل رئيس الوزراء جون ميجور، مباكنزي 
احملرر:  رد  املوضوع،  لتغطية  خطته  عن  لسؤاله 
على طاوليت برميل كبري من الفضائح واملسبات 

وأنا على وشك سكبها كلها فوق رأسك«.
يف اليوم التالي، صدرت الصحف مكرسة صفحاتها 
االوىل لإلنهيار االقتصادي وفساد حزب احملافظني 

حتت عنوان: »اآلن كلنا ذهبنا ضحية احلكومة«.
على الرغم من أن مردوخ يقول إنه مل يطلب قط 
السري جون  أن  إال  أي شيء،  الوزراء  من رئيس 

ميجور روى قصة خمتلفة.
خالل  غضبه  اثار  كورب«  »نيوز  عمالق  أن  وزعم 
طلب  عندما   1997 فرباير/شباط  يف  عشاء  مأدبة 
منه إعادة التفكري يف عضوية بريطانيا يف االحتاد 

االوروبي.
جيلس  ال  »غالبًا  ليفيسون:  حتقيق  أثناء  وقال 
أن تغري  أريدك  الوزراء ويقول:  رئيس  أمام  أحد 

سياستك وإن مل تفعلها فلن تدعمك مؤسسيت«.
وقال السري جون أنه رفض طلب مردوخ.

غريت صحيفة »صن«، موقفها بعد شهر وحتولت 
زعيم  بلري،  توني  جون؛  السري  منافس  دعم  إىل 
نصرًا ساحقًا  حقق  الذي  الربيطاني،  العمال  حزب 

يف ذلك الربيع.
كان بلري قد سافر بالفعل يف عام 1995 إىل جزيرة 
دعم  لضمان  أسرتاليا،  كوينزالند،  يف  هاميان 

وتأييد مردوخ له.
وقدم رئيس الوزراء األسرتالي بول كيتنغ بعض 

النصائح لبلري قبل ذلك االجتماع.
ألسرت  السابق،  بلري  مكتب  مدير  ملذكرات  وفقًا 
كامبل، قال كيتنغ لزعيم حزب العمال عن مردوخ: 
»إنه بذيء للغاية، والطريقة الوحيدة للتعامل معه 
فاحشًا  ستكون  أنك  يعتقد  جعله  من  التأكد  هي 

وبذيئًا جدًا مثله أيضًا«.
إن  السابق،  بلري  مستشارًا  برايس،  النس  يقول 
مردوخ كان عضوًا فعليًا يف احلكومة، خاصة فيما 

يتعلق بالقرارات الكبرية.
وقال برايس ليب بي سي: »كان توني بلري يأخذ 
مردوخ  روبرت  يرد  أن  ميكن  كيف  احلسبان  يف 

وإعالمه على أي قرار سياسي كان يفكر فيه«.
وزير  من  فعله  ورد  مبردوخ  اهتماما  أكثر  »كان 
اخلارجية  وزير  منصب  يف  سيكون  من  أو  النقل 

لشؤون البيئة«
يف  كرسيًا  ملردوخ  أن  شعرت  املعنى،  »بهذا 

احلكومة«.
ومن هنا نتحدث عن ترامب

العلنية، إال ان ازدراء  الرغم من صداقتهما  على 
مايكل  نيويورك  يف  امللياردير  لزميله  مردوخ 
وولف ظهر جليًا يف كتب مايكل وولف حول رئاسة 

ترامب.
ووفقًا لكتاب وولف »نار وغضب« أنهى مردوخ 
ذات مرة مكاملة هاتفية مع الرئيس ترامب واصفًا 

إياه بكلمات بذيئة.
وتبني التحول احلاد يف نربة قطب اإلعالم، الصديق 
اجلمهوريني يف  فشل  بعد  جليًا  لرتامب،  السابق 

انتخابات التجديد النصفي األسبوع املاضي.
بثها  نيوز  قناة فوكس  الثالثاء، قطعت  ليلة  يف 
أثناء إعالن ترامب عن نيته خوض السباق الرئاسي 

اىل البيت األبيض.
ووصفت هيئة حترير وول سرتيت جورنال، ترامب 

بـ »الفاشل« وتوقعت هزمية مؤكدة له.
ترامب  إعالن  بوست«  »نيويورك  صحيفة  وغطت 
يف ذيل الصفحة األوىل حتت عنوان »رجل فلوريدا 
ذلك  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  ومل  إعالنًا«.  يصدر 

أشبه بأمر مرودخ حملرريه: »اقتل ويتالم« .
النربة العدائية هي ما يلفت النظر يف هذا االعالم 
خاصة إذا تذكرنا أن ترامب هو أول رئيس للواليات 

املتحدة متكن مردوخ من إقامة صداقة معه.

ولكن كما يدرك ترامب بال شك، فإن نظرة بارون 
جمرد  أنها  هي  الشخصية  العالقات  إىل  اإلعالم 

صفقاتكما يقول هو يف كثري من األحيان.

دونالد ترامب يتحدث إىل روبرت مردوخ يف ملعب ترامب للغولف يف أبردين، اسكتلندا، يف حزيران 2016

مردوخ بيده نسخة من News Of The World عام 1968

مردوخ )إىل اليمني( ، الذي كان يبلغ من العمر 30 عامًا، يلتقي بالرئيس كينيدي يف عام 1961

تلقى طوني بلري بعض النصائح الصريحة حول التعامل مع مردوخ

ليفيسون  جلنة  أمام  الشهود  أحد  وصف  كما  أو 
غدر إعالم مردوخ وانقالبه على الساسة : »جمرد 

جتارة«.
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صـحة وغـذاء

األبيض  البحر  موطنها  عشبة،  املريمية  تعترب 
أصناف  يف  قليلة  بكميات  ُتستخدم  املتوسط، 
متعددة من املأكوالت حول العامل. امسها العلمي 
عائلة  إىل  وتنتمي  أوفيسينالس،  سالفيا  هو 
النعناع اليت تضم أعشابًا أخرى منها الزعرت، إكليل 
اجلبل والرحيان. تشتهر برائحتها القوية ونكهتها 
الرتابية جنبًا إىل جنب مع فوائد املريمية العظيمة 
باإلضافة  األخرى.  التوابل  ال جتدها يف  قد  اليت 
إىل ألوانها اليت تسّر الناظرين وترتاوح من األزرق 

واألرجواني إىل األبيض أو الوردي. 
على الرغم من وجود أكثر من 900 نوع  من هذه 
العشبة، تعترب املريمية الشائعة واإلسبانية أكثرها 

انتشارًا. 
ماذا تفعل املريمية يف الجسم؟

أثبتت دراسة على البشر فوائد املريمية املماثلة 
لفعالية روزجيليتازون )دواء للسكري( يف خفض 
نسبة السكر يف الدم وحتسني حساسية األنسولني. 
كما تبنّي يف أخرى أجريت على الفئران املصابة 
بالسكري النوع األول أّن مستخلص العشبة ساهم 
يف تنشيط مستقبل معني مما أدى إىل اخنفاض 
مستويات اجللوكوز يف الدم. تساهم هذه اخلاصية 
إزالة  أيضًا  يف حتسني حساسية األنسولني عرب 

األمحاض الدهنية احلرة يف الدم.

املريمية غنية بمضادات األكسدة
لتعزيز  األكسدة  مضادات  إىل  اجلسم  حيتاج 
مبا  املزمنة،  األمراض  وجه  يف  الدفاعية  قدرته 
العديد  على  املريمية  السرطان. حتتوي  ذلك  يف 
مادة   160 تشمل  واليت  األكسدة  مضادات  من 
بوليفينول، محض الكلوروجينيك، محض الكافيني، 
محض الروزمارينيك ومحض اإليالجيك والروتني. 
من  صغرية  كميات  على  احتوائها  إىل  باإلضافة 
)أ(  )ج(،  لألكسدة:  كمضادات  تعمل  فيتامينات 

و)هـ(.
أظهرت إحدى الدراسات أّن شرب كوب من شاي 
املريمية )حواىل 240 مل( عّزز دفاعات مضادات 
الكلي  الكوليسرتول  خفض  ساعد يف  األكسدة، 
والضار ورفع من مستويات الكوليسرتول اجليد.

املريمية تحافظ على صحة الفم
تساعد املريمية يف محاية الفم من املشاكل اليت 
يعانيها، مبا يف ذلك التسوس، اخلراج، التقرحات 
على  احتوائها  بفضل  وذلك،  احللق.  والتهابات 
بعض املركبات اليت تعمل على ما يبدو كمضادات 
لاللتهابات مما جيعلها قادرة على حتييد امليكروبات. 
أّكدت إحدى الدراسات قدرة غسول الفم القائم 
على املريمية على قتل املكورات العقدية الطافرة 

املسببة لتسوس األسنان.
كما ذكرت دراسة أخرى تأثري املركبات املضادة 
االستجابة  املوجودة يف املريمية على  لاللتهابات 
االلتهابية يف اخلاليا الليفية اللثوية )نوع شائع يف 
النسيج الضام للثة(. على الرغم من دعم البحث 
اجلديد فوائد املريمية يف احلفاظ على األسنان، ال 

زلنا حباجة إىل إجراء املزيد من األحباث البشرية.

املريمية تعزّز وظائف الدماغ والذاكرة
تعمل هذه العشبة على مكافحة مرض الزهامير من 
خالل أمرين، األول يتمّثل مبضادات األكسدة اليت 
تعّزز نظام الدفاع يف دماغك والثاني يتمّثل بوقف 
اخنفاض مستوى أستيل كولني الرسول الكيميائي 
)ACH(، حيث يظهر أّن مستوياته تنخفض خالل 

هذا املرض.
على حتسني  املريمية  تعمل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
والصغار.  الكبار  لدى  التفكري  ومهارات  الذاكرة 
مستخلص  تناول  أّن  تبنّي  السياق،  هذا  يف 
املريمية ساهم يف حتسني أداء الذاكرة والقدرات 
مشاركًا   39 على  ُأجريت  دراسة  يف  املعرفية 
يعانون من الزهامير اخلفيف إىل املتوسط. تناول 
املشاركون فيها إّما 60 نقطة من املستخلص أو 

دواًء وهمّيًا.

املريمية تكافح السرطان
اخلاليا  منو  مكافحة  يف  املريمية  فوائد  تربز 
سرطان  ذلك  يف  مبا  موتها،  وحتفيز  السرطانية 
الثدي،  الرحم،  عنق  الكبد،  القولون،  الفم، 
اجللد والكلى حبسب الدراسات احليوانية وأنبوب 
الدراسات  املزيد من  إىل  زلنا حباجة  االختبار. ال 

ما هي فوائد املريمية؟ وما أبرز الطرق لتحصيلها؟
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البشرية إلثبات هذه الفعالية. 
يتمّتع زيت املريمية كالري )نوع من أنواع املريمية( 
خبصائص مهدئة لألعصاب تساعد على الوقاية من 
االنهيار العصيب والتقليل من أعراض اهلسترييا. 
القلق  نوبات  حتّيد  لالكتئاب  كمضاد  تعمل  كما 

فتقّلل من األفكار السلبية.

املريمية تحافظ على صحة القلب
تساعد فوائد املريمية يف احلفاظ على صحة القلب 
الضار،  الكوليسرتول  من خالل خفض مستويات 
الكوليسرتول  مستويات  ورفع  الثالثية  الدهون 
أشخاص   105 على  أجريت  دراسة  يف  اجليد. 
يعانون من السكري النوع الثاني، تبنّي أّن تناول 
البعض ملستخلص املريمية 3 مرات يوميًا ساهم 
يف تسجيل مستويات صحية من الدهون الثالثية، 
الكوليسرتول اجلّيد والضار. لكن، ال زلنا حباجة 

إىل املزيد من البحث يف هذا اإلطار. 

ما فوائد شرب املريمية للنساء؟
عند  الطمث  أعراض  عالج  يف  املريمية  تساعد 
التعرق  الساخنة،  اهلبات  ذلك  يف  مبا  النساء، 
وجفاف املهبل. وذلك، ألّنها حتتوي على مركبات 
االسرتوجني  هلرمون  مماثلة   خبصائص  تتمّتع  
الطمث. تسمح  انقطاع  أثناء فرتة  ينخفض  الذي 
مبستقبالت  املركبات  بارتباط  اخلصائص  هذه 
معينة يف دماغك مما يساعد على  حتسني الذاكرة 

وعالج اهلبات الساخنة والتعرق املفرط. 
أّكد املركز الوطين للصحة التكميلية والتكاملية أّن 
األحباث مل تتوّصل إىل نتائج نهائية حول فوائد 
إمّنا مت  الطمث  أعراض  عالج  للنساء يف  املريمية 
استخدامه هلذا الغرض عرب األجيال. هلذا السبب، 
ميكنك مناقشة إمكانية تناول املرميية مع الطبيب 
سواًء  يناسبك  الذي  الشكل  وحتديد  املختص 
الشاي، املستخلصات أو الزيت. األخري قد يكون 

ضاّرًا يف بعض األحيان.

املريمية تعالج مشاكل الجلد
تطبيق مرهم قائم على املريمية يساعدك يف عالج 
من  والتقليل  الشباب  حب  تهدئة  اجللد،  أمراض 
ظهورها تدرجيّيًا. قد حتصلني على الفوائد نفسها 
يف حال قمِت بتناول شاي املريمية. كذلك يزعم 
البعض بأّنها قادرة على مكافحة الشيخوخة، لكّن 

األحباث ليست كافية يف هذا اخلصوص. 

على  ُأجريت  دراسة  أظهرت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
ومحض  الكارنوسول  من  كل  قدرة  احليوانات 
كارنوسيك املوجوَدين يف العشبة على املساعدة 
فوق  األشعة  عن  الناتج  اجللد  تلف  عالج  يف 
البنفسجية ومشاكل اجللد االلتهابية األخرى. كما 
مستخلص  أّن  االختبار  أنبوب  دراسات  أظهرت 
والفطريات  البكترييا  قتل  يف  فّعال  املريمية 

الضارة للبشرة. 

املريمية تحسن مؤشرات مقاومة األنسولني
املريمية  فوائد  يف  احلل  النساء  بعض  جتد  قد 
يعانني  كنَّ  حال  يف  األنسولني  مقاومة  ملعاجلة 
من تكيس املبيض. أّكدت دراسة حديثة ُنشرت 
 Complementary Therapies جملة  يف   2020 عام 
من  يومّيًا  مليغرامًا   330 تناول  أّن   in Medicine
مستخلص املريمية ساهم يف تقليل مؤشر كتلة 
االنقباضي.  الدم  مستوى ضغط  وخفض  اجلسم 
باإلضافة إىل حتسني مؤشرات مقاومة األنسولني 
املبايض  س  تكيُّ من  ُيعانني  الالتي  النساء  لدى 

وميلكَن مستويات سكر طبيعّية يف الدم. 

املريمية تعالج مشاكل الجهاز الهضمي للحامل
قد تستخدم احلامل املريمية لعالج مشاكل اجلهاز 
اهلضمي اليت حتدث بسبب احلمل كالغثيان. كذلك 
تستخدمها العديد من النساء املرضعات  للتخفيف 
من حليب الثدي الزائد أو يف حال أرادت األم فطم 
طفلها. ال يوجد الكثري من األحباث اليت تدعم هذه 

االستخدامات التقليدية ورمبا تكون غري آمنة.
املريمية تعزّز نمو الشعر وتمنع تساقطه

إىل  تصل  اليت  الدموية  الدورة  املريمية  تعّزز 
بصيالت الشعر مما يؤدي إىل منوه ومنع تساقطه. 
ميكنك تدليك فروة رأسك بالزيت لالستفادة من 

اآلثار املنّشطة. 

املريمية تحث على املخاض الطبيعي
يف حال أردِت حث الرحم على املخاض الطبيعي أو 
حتسني تقلصاته، تشاوري مع طبيبك حول فوائد 
املريمية.  يعترب زيت املريمية كالري منّشطًا طبيعّيًا 
للرحم مما يؤدي إىل حدوث تقلصات فيه وبالتالي 
منع النزيف املفرط بعد الوالدة. كما ذكرنا سابقًا 
يساعد الزيت على تهدئة اجلهاز العصيب، فيخّفف 
البعض  يتحدث  االسرتخاء.  ويعّزز  املخاض  أمل 
عن وضع الزيت على قطعة قماش كي تستطيع 

احلامل استنشاقها أثناء حدوث املخاض. 

فوائد املريمية للتنحيف
إىل  فيلجأون  وزنهم،  إنقاص  البعض  حياول 
األدوية املصّنعة اليت جتعلهم خيسرون الكثري من 
احلفاظ  بالطبع،  اجلانبية.  آثارها  متجاهلني  الوزن 
األمراض  من  للوقاية  مهم  أمر  وزن صحي  على 
اخلطرية. لكن، ميكنك اللجوء إىل احللول الطبيعية 
كعشبة املريمية. أثبتت األحباث أّن أوراقها حتتوي 
على »ميثانوليك« الذي يعمل كمثبط قوي ضد 
امتصاص الدهون يف البنكرياس مما يساهم يف 

تقليل وزن اجلسم ومكافحة السمنة.
والكارنوسول  الكارونسيك  أيضًا محض  يتشارك 
يف نشاط إنزميات البنكرياس فتنخفض مستويات 
زيادة  عملية  وتبطئ  الدم  يف  الثالثية  الدهون 
وجباتك  إىل  املريمية  إضافة  تساعد  قد  الوزن. 

الغذائية أيضًا يف تصحيح عملية اهلضم. 
فوائد املريمية للهرمونات

أهم فوائد املريمية للهرمونات تتجّلى يف قدرتها 
على  موازنة إفراز هرمون االسرتوجني يف اجلسم. 
حتتوي على مركبات لديها خصائص مماثلة هلذا 
اليت  الغذائية  العناصر  البعض  يذكر  اهلرمون. 
له  قلياًل  املماثلة  »فيتويسرتوغنز«  تسمى 
هذه  اجلسم.  يف  مستقبالته  مع  تتفاعل  واليت 
اخلصائص تعاجل املشاكل اليت يسببها االستهالك 
العشبة  جيعل  مما  االسرتوجني  هلرمون  املتزايد 
الشهرية،  الدورة  أعراض  من  للتخفيف  مناسبة 
عالج العقم، متالزمة تكيس املبايض والسرطانات 

القائمة على هرمون االسرتوجني. 
باإلضافة إىل ذلك، ثبت يف دراسة ُنشرت عام 
2014 يف جملة أحباث العالج بالنباتات أّن استنشاق 
زيت املريمية كالري يساعد على خفض مستويات 
الكورتيزول بنسبة %36 وحيّسن مستويات هرمون 

الغدة الدرقية.

فوائد املريمية للرجال
املريمية تعالج ضعف االنتصاب

تستخدم الزيوت الطبيعية منذ آالف السنني لتعزيز 
الرغبة اجلنسية، مبا يف ذلك زيت اليامسني، زيت 
يتحدث  املريمية.  وزيت  الباتشولي  زيت  الورد، 
البعض عن فوائد املريمية على النشاط اجلنسي 
إىل  نظرًا  االنتصاب  ضعف  أيضًا  تشمل  واليت 
قدرته على تعزيز الدورة الدموية، حتقيق التوازن 
اجلهاز  وتهدئة  املزاج  حتسني  اهلرمونات،  بني 

العصيب.  
من  قطرات  بضع  مبزج  قم  اهلدف،  هذا  لتحقيق 
زيت املريمية مع زيت ناقل )زيت الزيتون وزيت 
األفوكادو( ثّم دّلك ظهرك وبطنك باملزيج. كذلك 
ميكنك مزج بضع قطرات من زيت املريمية مع املاء 
ومن ثّم رش اخلليط على الفراش اخلاص بك أو 
ميكنك نشره يف الغرفة بواسطة  ناشر للرائحة. 
جيب التنبيه إىل ضرورة ختفيف زيت املريمية مع 

زيت ناقل قبل وضعه على اجللد. 
املريمية تساعد يف الحصول على عضالت قوية

يعّزز  الذي  )ك(  بفيتامني  غنية  املريمية  تعترب 
صحة العظام ويقّلل من خطر اإلصابة بالكسر من 
على  احلصول  يساهم يف  أخرى،  جهة  من  جهة. 

عضالت قوية. 
فوائد املريمية للبطن

اهلضمي  اجلهاز  يف  مشاكل  من  البعض  يعاني 
تسّبب له الشعور باالنزعاج وعدم الراحة. ُيعتقد 
هذه  حل  على  تساعد  للبطن  املريمية  فوائد  أّن 
املشاكل، حيث حيتوي على محض  الروزمارينيك 
تقلصاتها  مينع  املعدة،  التهابات  يكافح  الذي 
اإلطار،  هذا  يف  باإلسهال.  اإلصابة  من  ويقلل 
2014 يف خمترب محيد  عام  أجريت  دراسة  أظهرت 
يف  ساهم  هيدرويثانوليك  مستخلص  أّن  بور 
اإليثانول  يسببها  اليت  املعدة  آفات  من  الوقاية 

يف الفئران. 
املريمية  املوجودة يف شاي  التانينات  كما ختلق 
ومينع  احللق  التهاب  خيفف  ا  وقائيًّ حاجزًا  املخّمر 
تسّبب  اليت  املهيجات  مالمسة  من  املعدة  جدار 

االضطرابات كاإلسهال أو االضطرابات األخرى من 
مؤقتًا يف حلقك ومعدتك.  الربوتينات  ربط  خالل 
يف  تساهم  أن  األكسدة  ملضادات  ميكن  كذلك 
تهدئة اضطراب املعدة، اإلمساك، انتفاخ البطن 
وحرقة املعدة. باإلضافة إىل دور شاي املريمية 
الصفراء  تدفق  الصحية،  اإلفرازات  إنتاج  يف 
وحركة األمعاء. يساعدك زيت املريمية أيضًا على 

التخلص من الغازات املوجودة يف املعدة. 

فوائد املريمية للحمل
قليلة  للحمل  املريمية  بفوائد  املتعلقة  الدراسات 
تنشيط  على  قادرة  بأّنها  يزعم  البعض  أّن  إاّل 
بالدورة  املتعلقة  االختالالت  معاجلة  املبايض، 
واحلفاظ  االسرتوجني  هرمون  موازنة  الشهرية، 
شاي  قدرة  إىل  باإلضافة  الرحم.  صحة  على 
املريمية على حتسني مزاج املرأة وبالتالي تعزيز 
فرصة  من  تزيد  العوامل  هذه  اجلنسية.  رغبتها 
احلمل بطريقة غري مباشرة، لكنها بالطبع ال تغين 
عن استشارة الطبيب والعمل على عالج  املشكلة 

األساسية. 

كيف تحصل على فوائد املريمية؟ 
العديد من اخليارات متوفرة حول طرق االستفادة 

من املريمية، سنذكر فيما يلي أبرزها.
يف  املريمية  من  القليل  دمج  على  العمل  ميكنك 
نظامك الغذائي: رش املريمية على احلساء، إعداد 
إىل  املفرومة  أوراقها  إضافة  عرب  املريمية  زبدة 
البطاطس  إىل  اجملففة  املريمية  إضافة  الزبدة، 
املفرومة، فرك اللحوم باملريمية اجملففة  وإضافة 

املريمية إىل التتبيلة اخلاصة بالشواء.

كم مرة تشرب املريمية؟
احرص على عدم استهالك كميات كبرية من شاي 
 3 تناول  ميكنك  سامة.  تكون  قد  ألّنها  املريمية 
باستهالكه  البعض  وينصح  يومّيًا،  أكواب   4 أو 
مدة 20 يومًا ثّم التوقف 7 أيام والبدء مرة أخرى 

للحصول على فوائد املريمية. 

هل املريمية آمنة؟
اسُتخدمت  إذا  آمنة  املريمية  تعترب  عام،  بشكل 
بعض  من  الكبرية  الكميات  أّما  معتدلة  بكميات 
خلطر  تعّرضك  قد  الشائعة  كاملريمية  أنواعها 
الثوجون  مادة  على  الحتوائها  وذلك،  التسمم. 
على  ُأجريت  دراسات  حبسب  للدماغ،  السامة 
احليوانات يف ظل غياب دليل بشري. قد تسّبب 

أيضًا تلفًا يف الكبد واجلهاز العصيب.

متّى يجب تجنّب املريمية؟
الثوجون  كما ذكرنا سابقًا، حتتوي املريمية على 
مما حيّتم جتنبها أثناء احلمل ألّنها تسبب احليض 
وبالتالي اإلجهاض. كما عليِك جتنبها يف فرتات 
الرضاعة منعًا لتخفيف كميات احلليب يف الثدي. 
باإلضافة إىل ذلك، احرصي على عدم استخدامها 
الثدي  كسرطان  للهرمون  احلساسة  احلاالت  يف 
هرمون  على  تأثري  من  هلا  ملا  املبيض  أو 

االسرتوجني.
كذلك قد تؤّثر العشبة على األشخاص املصابني 
من  املزيد  إىل  تؤدي  ألّنها  الدم  ضغط  بارتفاع 
االرتفاع أّما املريمية الشائعة فتخفضه. لذلك، إذا 
مراقبة  على  فاحرص  الطعام،  يف  تتناوله  كنت 
الكميات  عن  أيضًا  ابتعد  لديك.  الدم  ضغط 
الكبرية يف حال كنت تعاني من اضطراب النوبات 

ألّن الثوجون قد يؤدي إىل حدوث نوبات.
يؤدي  مما  السكر  مستويات  على  تؤّثر  وأخريًا، 
إىل تداخلها مع التحكم يف النسبة أثناء اجلراحة. 
اهدف إىل التوقف عن استخدامها على األقل قبل 

أسبوعني من اجلراحة. 
البعض  أّما  املريمية  فوائد  بعض  العلم  أّكد 
أردت  إذا  لذلك،  الدراسة.  قيد  يزال  فال  اآلخر 
فسارع  األمراض،  بعض  لعالج  منها  االستفادة 

واستشر طبيبك جتنّبًا آلثارها اجلانبية السامة.
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A candidate for a seat in re-
gional Victoria has tragically 
died just days before he was 
set to stand in the state elec-
tion.
Shaun Gilchrist had been en-
dorsed as the party’s candi-
date for the seat of Narracan 
in northwest Gippsland. 
Nationals state director 
Matthew Harris said Mr Gil-
christ’s death was unexpect-
ed and a shock to all who 
knew him.
“Today I have written to the 
Victorian Electoral Commis-
sion to advise of the tragic 
and unexpected death of 
The Nationals’ candidate for 
Narracan, Shaun Gilchrist,” 
he said. 
“The Victorian Nationals 
express our deepest sym-
pathies to the family and 
friends of Mr Gilchrist, and 
our thoughts remain with 
them at this difficult time.”
Opposition Leader Matthew 
Guy also sent condolences 
to Mr Gilchrist’s family fol-
lowing his passing.
“It is with great sadness 
that the Liberals and Nation-
als today acknowledge the 
passing of Mr Shaun Gil-
christ,” he said.
“The Gilchrist family are in 
our thoughts and have asked 
for privacy and respect dur-
ing their time of grief.”
He had been campaigning 
in Warragul for issues sur-
rounding the timber industry 

just two days ago.
Mr Gilchrist was raised 
in Jindivick and attended 
school in Warragul before 
moving overseas to Vanu-
atu, where he worked in IT.
After returning to Victoria, he 
ran a small business in War-
ragul, where he lived with 
his partner and children.
Premier Daniel Andrews said 
his thoughts are with Mr Gil-
christ’s loved ones who are 
“grieving the most tragic of 
losses”.
“I have no doubt he shared 
the same ambition so many 
of us do in wanting to get 
involved with politics to 
change society for the bet-
ter, and make a positive con-
tribution to the community 
around him,” Mr Andrews 
said.
“We understand the Gilchrist 
family has requested privacy 
at this time, and we ask that 
be respected.”
Narracan is a typically safe 
Liberal seat that covers the 
provincial Warragul-Drouin 
area as well as smaller ru-
ral towns in north west 
Gippsland. 
The Liberal Party has held 
the seat since 2006 and has 
only spent two terms out of 
office since the seat’s cre-
ation in 1967. 
No candidate from The Na-
tionals has campaigned for 
the seat of Narracan since 
2006. 
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Shock as Nationals candidate Shaun Gil-
christ dies days before Victorian election

A Nationals candidate in regional Victoria has died just days before 
the election. Picture: Facebook

Just days after an apparent 
détente between China’s 
President Xi Jinping and 
Prime Minister Anthony Al-
banese, Chinese state media 
has laid out its conditions: 
AUKUS is dangerous, AU-
KUS must go.
“AUKUS is a tool to stir up 
trouble and create unwar-
ranted suspicion about Bei-
jing’s intentions,” asserts an 
unattributed editorial in the 
Chinese Communist Party’s 
Global Times news service. 
“If Australia doesn’t want 
to send the wrong signal to 
China and deepen the dis-
trust between the two coun-
tries, it needs more strategic 
sobriety when it comes to 
AUKUS.”
The Party’s line emerged just 
days after Mr Albanese and 
Mr Xi met on the sidelines of 
the G-20 leaders’ summit in 
Indonesia. 
It was the first such leader-
ship contact in five years.
At the heart of the extended 
diplomatic spat was Austra-
lia’s call for an international 
investigation into the origins 
of the Covid-19 virus, ongo-
ing opposition to Mr Xi’s ter-
ritorial expansionism, and 
criticism of Beijing’s treat-
ment of Hong Kong, Tibet 
and Xinjiang.
China retaliated with eco-
nomic sanctions, often im-
plausibly passed off as anti-
dumping or quality control 
standards issues.
Matters deteriorated further 
in September last year after 
then prime minister Scott 
Morrison announced a new 
agreement with the United 
States and United Kingdom. 
At its heart was a plan to 
build eight nuclear-powered 
submarines for the Royal 
Australian Navy.
It’s not supposed to be a 
military alliance. Instead, it’s 
billed as a technology and 
information-sharing agree-
ment between long-trusted 
friends.
But Australian Defence 
Force Academy associate 
professor of International 
and Political Studies, Dr 
Jian Zhang, warns we’ve 
not heard the end of China’s 
complaints. “One can expect 
significant tensions between 
China and the AUKUS coun-
tries ahead,” he said. 
Beijing agreed to the Xi-Alba-
nese talks because Canberra 

had “shown a willingness to 
improve and develop the bi-
lateral relationship”. 
China’s Ministry of Foreign 
Affairs stated the two nations 
have “highly complementary 
economic structures”, ex-
pressing the “hope that Aus-
tralia will provide a favour-
able business environment 
for Chinese firms that invest 
or operate in Australia”.
Mr Xi got to extend the hand 
of friendship to Mr Albanese.
But the big stick behind it 
was left to his propaganda 
machine.
“If Canberra chooses to ig-
nore Beijing’s concerns over 
AUKUS, the pact will remain 
a thorn in the side of China-
Australia relations,” the 
Communist Party editorial 
reads. “It is also likely to un-
dermine a clear pathway to 
the healthy development of 
bilateral ties.”
Since the September 2021 
announcement, Beijing has 
stridently attacked AUKUS 
as a risk to nuclear prolifera-
tion, escalating an arms race 
and undermining regional 
stability.
At the heart of its objections 
is the provision of nuclear 
power plants for Australia’s 
new submarine fleet. Mean-
while, satellite photos reveal 
construction has begun on 
China’s own new generation 
of nuclear-powered (and, 
unlike Australia, nuclear-
armed) submarines. 
Speaking at the Lowy In-
stitute, internationally re-
nowned strategist Sir Law-
rence Freedman says nuclear 
submarines are a good idea 
for Australia. 
“They’re very effective. They 
give you a lot of distance. 
They’re hard to detect, and 
they worry opponents,” he 
told the institute’s executive 
director Michael Fullilove. 
“There’s nothing particularly 
wrong with the ambition. 
If you can get them, they’ll 
be very effective. Whether 
you’ll get them remains to be 
seen.”
A nuclear family?
“AUKUS is clearly a threat to 
regional peace and security, 
as well as a barrier to improv-
ing China-Australia ties,” the 
Global Times states. “What 
Beijing hopes for Canberra 
is that the latter will not fol-
low the US blindly in chal-
lenging China’s interests, 

‘Stir up trouble’: Chinese state media slams Australia’s AUKUS deal
becoming a pawn in the US’ 
Indo-Pacific Strategy to con-
tain China.”
But it’s a matter of whose in-
terests matter most.
“You had China, the great 
opportunity. Then – not such 
a great opportunity. And now 
– definitely a problem,” Sir 
Freedman, a professor of 
war studies at Kings College 
London, summarised. “Thus 
the much closer alliance, 
therefore, with the US – and 
with the UK potentially with 
AUKUS.”
Dr Zhang says Beijing’s 
stance represents the poten-
tial AUKUS has for counter-
balancing China’s growing 
regional power.
“It can rapidly increase the 
military capabilities of US 
allies, accelerate the integra-
tion of military operation sys-
tems between the US and its 
alliance partners, and main-
tain and enhance the military 
superiority of the US-led alli-
ance in the region,” he wrote 
last week for the Australian 
Institute of International Af-
fairs (AIIA). 
But Sir Freedman added 
there were “big issues” 
around being tied so closely 
to Washington policy. And 
such a “special partnership” 
was a balancing act the Unit-
ed Kingdom was struggling 
to come to grips with. “Is this 
wise? What would happen if 
you have another Trumpist-
type president?” he said. 
He says the implications of 
such a relationship needs 
debating. “I’m not saying it’s 
wrong. “But it has implica-
tions because you’re always 
going to be tied to the Ameri-
cans and, to a degree, the 
Brits, as a result of having a 
nuclear fleet.”
Power fluctuations
China is attempting to drive 
a wedge into the diplomatic 
split left by Morrison’s un-
diplomatic dumping of the 
previous $90 billion deal with 
France to convert one of its 
nuclear submarine designs 
into a diesel-electric power 
plant.
The editorial highlighted 
French President Emmanuel 
Macron’s latest offer to re-
new the contract because 
“Australians are incapable 
of producing and maintain-
ing in-house” a nuclear-pow-
ered fleet.
“AUKUS is facing problems 

over technology transfer and 
the violation of conventions 
over nuclear proliferation, so 
Macron was trying to remind 
Australia that it has a better 
option,” the editorial reads.
Meanwhile, Beijing’s diplo-
mats have been using their 
voices at the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) to challenge the AU-
KUS agreement.
Last week, Beijing’s perma-
nent representative to the 
United Nations insisted the 
IAEA should not have to 
spend money safeguarding 
any such nuclear technology 
exchange. 
He had previously attacked 
the Director General of the 
IAEA for “overstepping his 
duties” in reporting on the 
implications of the arrange-
ment. And he accused an 
attempt to modify the IAEA 
safeguards guideline of be-
ing a “whitewash” of the 
Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons Treaty. 
The AUKUS nations later 
withdrew the proposal.
Choosing sides
“China’s attitude is clear: It 
is not against establishing 
security pacts or military co-
operation between countries 
in the Asia-Pacific region, as 
long as they don’t target a 
third country in an attempt to 
undermine its interests,” the 
CCP’s editorial reads.
But those interests are un-
dermining those of Japan, In-
dia, Taiwan, the Philippines, 
Vietnam, Malaysia – and a 
host of other Indo-Pacific na-
tions.
Thus the compulsion among 
smaller states to band to-
gether for support.
“Chinese security analysts 
overwhelmingly see AUKUS 
as fundamentally an anti-Chi-
na military clique, formed as 
a vital part of US grand strat-
egy in its intensified rivalry 
with China, and of represent-
ing a ‘critical step’ by the US 
to construct an Asia-Pacific 
NATO,” says Dr Zhang.
This proves Beijing’s fears 
over AUKUS are greater than 
Australia’s new submarine 
fleet, says Stanford Universi-
ty Hoover Institution analyst 
Michael Auslin. 
“The prospect of adding Ja-
pan to the Australia-United 
Kingdom-United States de-
fence co-operation pact … 
could transform security 

co-operation among liberal 
democracies in the Indo-Pa-
cific like no other previous 
alliance, or quasi-alliance 
has managed,” he writes.
Such moves appear to be un-
derway already.
In October, Canberra and 
Tokyo signed a Joint Dec-
laration on Security Coop-
eration. Earlier, in January, 
a reciprocal military access 
agreement was reached.
“With their new security 
co-operation declaration, 

the two countries pledge to 
“deepen practical co-opera-
tion and further enhance in-
teroperability” between their 
militaries while sharing intel-
ligence, co-operating on cy-
ber defence, and working to 
secure their supply chains, 
among other actions,” Mr 
Auslin says. 
 “If fully implemented, the 
proposed scope of co-opera-
tion would make the partner-
ship among the most impor-
tant for each nation.”
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Eligible residential homes 
and businesses in parts of 
Belfield, Strathfield South, 
Chullora and Greenacre 
can now place an order to 
upgrade their NBN connec-
tion to Fibre to the Premises 
(FTTP).
These upgrades will be 
available on demand where 
a customer in an eligible 
premises seeks a higher 
speed service through their 
Retail Service Provider. 
This will allow residents and 
businesses to take advan-
tage of the faster speeds 
which are increasingly im-
portant in a digital society 
and economy.
To further expand the ben-
efits of fibre connections, 
the Albanese Government’s 
2022-23 Budget has in-
vested $2.4 billion to enable 
an additional 1.5 million 
premises to transition from 
Fibre to the Node (FTTN) to 
Fibre to the Premises (FTTP) 
by 2025 – over 660,000 of 
which will be in regional ar-
eas. 
As a result of the Albanese 
Government’s investment to 
enable the NBN’s full poten-
tial: 
Close to 90 per cent of the 
NBN fixed-line footprint will 
have access to plans based 
on wholesale speeds of 
500Mbps to close to gigabit 
speeds.
Around 80 per cent of all re-
gional and remote premises 
will have access to plans 
based on wholesale speeds 
of 100 Mbps or more by late 
2025. This was estimated at 
33 per cent in March 2022.
93 per cent of all Australian 
homes and businesses will 
have access to plans based 
on wholesale speeds of 100 

Mbps or more.
For more information on up-
grade eligibility, visit www.
nbn.com.au/fibreupgrade.
Quotes attributable to the 
Minister for Communica-
tions, the Hon Michelle Row-
land MP:
“The NBN is a key invest-
ment in the nation’s future. 
Since 2009, the network has 
kept Australians connect-
ed, supported tele-health 
and remote education, and 
boosted economic produc-
tivity by expanding access 
to new customers for small 
businesses.
“The Albanese Government 
is committed to ensuring 
that Australians get the full 
benefit of the NBN’s poten-
tial by enabling as many 
NBN lines to access full fi-
bre connections as possible. 
Our $2.4 billion investment in 
the Federal Budget will help 
ensure the NBN reaches its 
full potential.
“Eligible local residents 
and businesses in Watson 
will now be able to take ad-
vantage of higher speed 
services as a result of this 
announcement. Expanding 
fibre access will ensure Aus-
tralians are at the forefront 
of digital connectivity and 
will help bridge the digital 
divide”.
Quotes attributable to the 
Member for Watson, the Hon 
Tony Burke MP: 
“Investing in expanded NBN 
fibre access is a gamechang-
er, that’s why the Albanese 
Government is committed 
to it. 
“This is a great opportunity 
for eligible local families and 
businesses to enjoy the ben-
efits of a faster, more reliable 
fibre connection.”
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More ultra-fast NBN services 
now ready for order in Watson

There are concerns that up 
to 1 million Australians are 
in the dark about a looming 
tax office requirement — or 
know about it and are put-
ting off an administrative 
headache — with just a week 
until it becomes law. 
The Australian Tax Office 
(ATO) is making so-called 
director IDs mandatory for 
every person covered by the 
corporations act by Novem-
ber 30.
This covers people run-
ning major entities, many 
small businesses, and even 
charities and not-for-profit 
organisations, such as 
sports clubs and community 
groups. 
People who do not sign up 
by the deadline could face 
fines of up to $13,000 each, 
as well as be deemed ineli-
gible to run a company.
The IDs are being imple-
mented to crack down on 
so-called “dummy direc-
tors” and company phoenix-
ing, where an entity collaps-
es without paying creditors 
and rises from the ashes as 
another entity. 
Until the scheme was intro-
duced into law under the 
corporations act, people 
could sign up as a director 
with little proof of their iden-
tity. 
The ABC revealed in early 
November that half of Aus-
tralia’s estimated 2.5 million 
directors had not been is-
sued a director ID yet. 
Perth-based photography 
business owner Steven 
Secker was not aware of the 
requirement to register for 
a director ID until he read 
about it in an ABC News 
story.
He has been a company di-
rector since 1982.
Mr Secker said after reading 
the ABC News article, he was 
also prompted into getting 
a director ID while visiting 
the website of the corporate 
regulator ASIC to pay for his 
annual company fees.
“There was a message: 
Have you registered for your 
director ID?” he said.
He is worried many others 
may not be aware of the re-
quirement.
“There is often an assump-
tion that you are looking at 
certain information in cer-

tain places. I don’t watch the 
TV. I don’t listen to radio,” 
he said.
He is urging ASIC and the 
ATO to communicate more 
widely.
The ATO is defending its 
messaging around the di-
rector ID system.
The scheme is being imple-
mented by the Australian 
Business Registry Services 
(ABRS), which is a unit with-
in the ATO. 
ABRS deputy registrar Kar-
en Foat said it had done 
“heaps” to inform company 
directors about the new re-
quirement.
That included through infor-
mation in annual electronic 
reminders, by going through 
accountants who work with 
company directors, and with 
a wider advertising cam-
paign this month, she said.
Ms Foat believes the issue is 
many people know about the 
requirement but are putting 
off the administrative task of 
applying for it.
Applications can be made 
online, through the post, 
or on the phone. It requires 
somebody to show proof 
of their identity and fill out 
forms. 
“We know that people just 
love to leave things to the 
last minute. We’re all hu-
man,” Ms Foat said.
The ATO has seen a rise in 
the number of people apply-
ing for their IDs.
On Monday, a record 28,426 
people applied for one in a 
day.
“That’s a pretty big step up, 
all the way from 3,000 a day 
just a few months ago,” Ms 
Foat said.
Despite the surge, fewer than 
1.5 million of the estimated 
2.5 million Australian com-
pany directors eligible had 
signed up as of Monday.
The deadline is now just a 
week away.
Ms Foat said the ATO “never 
expected” all 2.5 million 
directors to apply by dead-
line, and said even reaching 
2 million by November 30 
“would be fantastic”.
She said the ATO would take 
a “reasonable” approach 
about fining people who had 
not signed up by the dead-
line.
“There’s not a hard and fast 

ATO’s director ID system deadline looms, with more than 1 million people facing $13,000 fines
date after which we will be 
applying penalties, if people 
are trying to do the right 
thing,” she said.
“However, if we are reaching 
out to people and trying to 
support people to apply, and 
we find that people are de-
liberately not meeting those 
obligations, then that’s when 
penalties can apply.”
The people intentionally 
avoiding signing up could 
be those the ATO and ASIC 
are trying to flush out.
As previously reported by 
ABC News, there is an un-
derground corporate culture 
of people signing up so-
called “dummy directors”.
Some people who deal with 
company collapses say it 

is not unusual to see the 
names of dead movie stars 
or cartoon characters lodged 
as running entities.
There have also been sto-
ries of real people with little-
to-zero connection to the 
everyday running of a com-
pany officially appointed as 
its director, including back-
packers, distant relatives 
and even the homeless.
This opens these real people 
up to legal ramifications, in-
cluding fines and bankrupt-
cy, if the company collapses 
and is found to have acted 
against the law.
Dummy directors can also 
allow “phoenixing” — when 
a new company rises from 
the ashes of another — cost-

ing the nation’s economy 
between $2.9 billion and $5.1 
billion annually, according 
to the ATO.
Often the loser is the tax of-
fice itself, when a company 
liquidates having avoided 
paying taxes for itself or its 
workers.
However, the practice can 
also leave sub-contractors, 
employees, customers and 
suppliers owed money and 

A proposal to establish a 
federal corruption watchdog 
could pass through parlia-
ment in the next week.
Australia is one step closer to 
establishing an anti-corrup-
tion hearing after the govern-
ment secured broad support 
for the legislation in parlia-
ment. 
But lingering concerns about 
the threshold for public hear-
ings and a carve out for union 
officials could slow down 
debate as the parliament pre-
pares to wind up for the year. 
The government on Tues-
day signed off on a suite of 
amendments to the legisla-
tion, including broader pro-
tections for journalists and 
their sources, surveillance 
warrants approvals, and re-
quiring the commissioner to 
tell people under an investi-
gation the probe’s outcome.
But the Coalition did not dis-
cuss the amendments when it 
held its own meeting on Tues-
day morning. 
A Coalition spokeswoman 
said the party would be work-
ing through the “amend-
ment after amendment after 
amendment from all over” as 
they came.
“It’s going to be a really 
messy bill, there is no doubt 
about it,” a Coalition spokes-
woman said following a meet-
ing of the joint party room. 
“But I think we know where 
we want to get to and we know 
where the boundaries are.”
She stopped short of saying 

the opposition would stand in 
the way of the bill’s passage. 
“We want to see this done as 
much as everyone else. We 
just want to make sure we get 
the best possible outcome,” 
she said.
Opposition legal affairs 
spokesman Julian Leeser 
said the body must not fol-
low the example set by state 
watchdogs.
“The government has got the 
balance right on several mat-
ters, but there’s further work 
to do,“ he said during debate 
on the floor of the house. 
Labor went to the election 
with the promise of legislat-
ing a federal integrity com-
mission by the end of the 
year, and has extended the 
Senate sitting hours in hope 
of passing the legislation be-
fore year’s end. 
The bill is likely to pass 
through the Senate with sup-
port from the Coalition, mean-
ing a crossbench fight to 
have the public test removed 
or relaxed is expected to be 
defeated.
Under the proposed model, 
public hearings would only 
be held in “exceptional cir-
cumstances”. 
Despite that, Senate tiebreak-
ers Jacqui Lambie and David 
Pocock have said they won’t 
stand in the way of the bill’s 
passage. 
“We want police on the beat 
and we want it to get started 
now,” Senator Lambie told the 
ABC on Tuesday morning.

Warnings of ‘messy’ end to the govern-
ment’s ICAC election promise

entitlements.
The ATO and ASIC are seek-
ing to make the system less 
volatile through the new ID 
system, however Ms Foat 
said it would take “some 
time” for the systems to line 
up.
For instance, currently you 
do not have to lodge your 
director ID when creating a 
new company with ASIC, but 
eventually that is the goal.
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5-10pm, Thursday 1 December 2022
Macquarie Mall, Liverpool

CHRISTMAS
IN THE MALL

CHRISTMAS 
TREE LIGHTING 

AT 7.30PM

ACTIVITIES MARKETS MEET SANTA

Santa will arrive at Mac-
quarie Mall in spec-
tacular fashion on De-
cember 1 highlighted 
by Liverpool’s annual 
Christmas Tree light-
ing ceremony, plus free 
sleigh and pony rides.  

The mall will come alive 
with carollers, arts and 
craft workshops, mar-
kets, food stalls and 
lights and colour the 
whole family can enjoy.

Celebrations begin at 
5pm with Santa and Liv-
erpool Mayor Ned Man-
noun on hand for the 
Christmas tree lighting 
in the mall at 7.30pm. 
Festivities will run until 
10pm.

Mayor Mannoun said il-
luminating the tree will 
coincide with light in-

Jingle all the way to 
Christmas in the Mall

stallations along Mac-
quarie Street bursting 
into life to reveal all the 
fun in the heart of Liver-
pool.

Photos with Santa will 
be popular along with 
sleigh rides and pony 
rides as Liverpool cel-
ebrates Christmas.

Festivities on 1 Decem-
ber include:

Liverpool City Council 
Mayor Ned Mannoun 
and Santa Claus offi-
cially lighting the spec-
tacular Christmas Tree 
in Macquarie Mall at 
7.30pm.

Entertainment: Live mu-
sic from 5pm, including 
an appearance from 
the St Luke’s Choir and 
carollers singing your 

Applications are now 
open for the 2023 NSW 
Women’s Week Grants 
Program, with  $100,000 
in funding available for 
women-focused events 
held between 6-12 March,  
2023.  
State Member for East Hills 
Wendy Lindsay encour-
aged local councils and 
not-for profit organisa-
tions to apply for a share 
of the funding to hold 
events that celebrate  and 
connect women and girls 
across the region.  
“NSW Women’s Week is 
a fantastic opportunity 
to celebrate the many 
achievements  and ac-
complishments of women 
and girls in East Hills,” Ms 
Lindsay said.  
Minister for Women Bron-
nie Taylor said NSW Wom-
en’s Week is a time to shine 
a  light on what we can do 
to bring women together, 

$100,000 AVAILABLE TO 
SUPPORT 2023 NSW WOM-
EN’S  WEEK EVENTS  

share our strengths, sup-
port each  other and work 
towards gender equality. 
“I urge organisations 
across East Hills to submit 
their applications to help 
them  deliver these impor-
tant events for their local 
community,” Mrs Taylor 
said. 
Events funded by the 
grants program must sup-
port at least one of the 
key priorities  of the NSW 
Women’s Strategy 2023-
26:  
• Economic opportunity 
and advancement 
• Health and wellbeing 
• Participation and empow-
erment 
Applications close Sun-
day, 4 December 2022. 
Apply online at:  
https://www.nsw.gov.au/
grants-and-funding/nsw-
womens-week-grants.
 MEDIA: Stephanie Le Bas 
| 9772 2774

favourite tunes. Plus a 
free screening of The 
Grinch (2018 animated 
version).

Meet and Greet with 
Santa Claus who’s 
come all the way from 
the North Pole to hear 
what children want in 
their stockings. He’s 
there from 5pm-10pm. 
There are also special 
storytime sessions with 
Mrs Claus.

Market stalls will have 
stocking fillers, or other 
presents for under the 
tree. There will be hand-
made jewellery, candles 
and soap as well as all 
sorts of festive goodies.

Food stalls will offer de-
licious ideas for dinner 
and dessert from sweet 
to savoury. Certain to 

thrill all tastebuds. 

Light installations will il-
luminate Macquarie Mall 
and Macquarie Street in 
brilliant fashion to cre-
ate an exciting atmo-
sphere.

Kids workshops and 
activities from 5pm will 
include:

Gingerbread decorating
Christmas craft
Letters to Santa
Face painting and
Balloon twisting
 
For more information 
visit: www.liverpool.
nsw.gov.au/community/
major-events/christ-
mas-in-liverpool-2022/
christmas-in-themall

Rachel de Bear 
Communications 
Assistant
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