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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

املصري  الرئيس  أكد 
»أن  السيسي  الفتاح  عبد 
وفاق  اىل  حباجة  لبنان 
سياسي العادة استنهاضه 
من الكبوة اليت يعاني منها 
ولكي يعود منارة العرب«.

وشدد يف خالل استقباله 
الوزراء  جملس  رئيس 
جنيب ميقاتي على » دعم 
لبنان على الصعد كافة«، 
أعطى  أنه  على«  مشددا 
الوزارات  اىل  توجيهاته 
بكل  لالهتمام  املختصة 
وتلبيتها  لبنان  مطالب 

وفق االمكانات املتاحة«.
وكان الرئيس ميقاتي زار 
العربية،  مصر  مجهورية 
أمس األول اخلميس، حيث 
الرئيس املصري  استقبله 
السيسي  الفتاح  عبد 
قصر  يف  الظهر  قبل 
يف  القاهرة  يف  االحتادية 
حضور رئيس وزراء مصر 
ووزير  مدبولي  مصطفى 
شكري  سامح  اخلارجية 
العامة  املخابرات  ورئيس 
على  ومت  كامل.  عباس 

الساعة  وربع  ساعة  مدى 
اللبنانية  العالقات  عرض 
يف  والوضع  املصرية   -

املنطقة.
البيان املصري

الرئاسة  عن  وصدر 
االتي:  البيان  املصرية 
الفتاح  عبد  الرئيس  »أكد 
االعتزاز  السيسي، 
الوطيدة  العالقات  بعمق 
على  ولبنان  مصر  بني 

الرمسي  املستويني 
مصر  وحرص  والشعيب، 
على سالمة وأمن واستقرار 
املصاحل  وحتقيق  لبنان، 
وجتنيب  اللبنانية  الوطنية 
الصراعات  خماطر  لبنان 
يف  وذلك  املنطقة،  يف 
املصري  االهتمام  إطار 
الدائم بكل ما فيه مصلحة 
على  يساعد  مبا  لبنان، 
وقدرة  قوة  على  احلفاظ 

الدولة اللبنانية، باإلضافة 
إىل صون مقدرات الشعب 
ووحدة  الشقيق  اللبناني 

نسيجه الوطين.
استقبال  خالل  ذلك  جاء 
الفتاح  عبد  الرئيس 
األول  امس  السيسي 
اللبناني  الوزراء  رئيس 
وذلك  ميقاتي،  جنيب 
جملس  رئيس  حضور  يف 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الرئيس عون: مسرية مكافحة الفساد لن تتوقف واللبنانيون سيقولون كلمتهم ضد الفساد والفاسدين باالنتخابات

مصطفى  الدكتور  الوزراء 
اخلارجية  ووزير  مدبولي 
ورئيس  شكري    سامح 
عباس  العامة  املخابرات 

كامل.
الرمسي  املتحدث  وصرح 
اجلمهورية  رئاسة  باسم 
السيسي  الرئيس  بأن 
يف  ميقاتي  بنجيب  رحب 

بلده الثاني مصر.
رئيس  أشاد  جانبه،  من 
جبهود  اللبناني  الوزراء 
والصادقة  احلثيثة  مصر 
الدولي  الدعم  حلشد 
للبنان على شتى األصعدة 
يف ظل استمرار التحديات 
يواجهها  اليت  الصعبة 
خاصة  اللبناني،  الشعب 
السياسي  املستوى  على 
مؤكدا  واالقتصادي، 
بالعالقات  لبنان  اعتزاز 
الوطيدة  التارخيية 
الدولتني  تربط  اليت 
تقوم  واليت  الشقيقتني، 
التضامن  من  أسس  على 
بالده  وتقدير  واألخوة، 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

موسكو: أكثر من 95 ٪ من منصات القوات 
االسرتاتيجية النووية جاهزة لالستخدام

غرياسيموف  فالريي  صرح 
رئيس هيئة األركان العامة 
للقوات املسلحة الروسية، 
أّن الثالوث النووي الروسي 
يؤمن تنفيذ املهام اخلاصة 

بالردع ألي عدو حمتمل.
أمس  غرياسيموف،  وأكد 
لقاء  يف  اخلميس،  األول 
العسكريني  امللحقني  مع 
للدول األجنبية يف موسكو 
النووية  القوات  »يف  أنه 
تتم  الربية،  االسرتاتيجية 
احملافظة على أكثر من 95 
حالة  املنصات يف  من   ٪
لالستخدام  دائم  استعداد 

القتالي«.
وقال إّن »قوات الصواريخ 
تواصل  االسرتاتيجية 
»يارس«  التسلح مبجمعات 
وضع  وجيري  احلديثة، 
جملمع  االطالق  منصات 
»أفانغارد«  صواريخ 
استعداد  حالة  األحدث يف 

لالستخدام القتالي«.

»يف  أنه  قائال  وأضاف 
املستقبل القريب، ستدخل 
نووية  غواصة  اخلدمة  حّيز 
بصواريخ  مزودة  جديدة 
يف  البالستية  »بوالفا« 
للقوات  القتالية  التشكيلة 
االسرتاتيجية  النووية 

البحرية«.
ووفقًا له، »يستمر حتديث 
االسرتاتيجية  القاذفات 
االسرتاتيجية  للصواريخ 
النووية مبا يضمن استخدام 

حمادثات ميقاتي يف القاهرة أمثرت دعما للبنان يف جماالت عدة ووعد باالستجابة للطلبات
 السيسي : لبنان حباجة لوفاق سياسي الستنهاضه وعودته منارة العرب

التتمة على الصفحة 21

مسؤول امريكي: أمريكا وإسرائيل 
ستبحثان إجراء تدريبات عسكرية 

لتدمري منشآت إيران النووية
أشار مسؤول أمريكي كبري 
من  إنه  اىل  »رويرتز«  لـ 
قادة  يبحث  أن  املتوقع 
الدفاع يف الواليات املتحدة 
اخلميس  اليوم  وإسرائيل 

حمتملة  عسكرية  تدريبات 
التحضري ألسوأ  من شأنها 
لتدمري  ممكن  سيناريو 
اإليرانية  النووية  املنشآت 

التتمة على الصفحة 14

قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل 
اعتداءاتها يف الضفة والقدس

االحتالل  قوات  تواصل 
يف  اعتداءاتها  اإلسرائيلي 
والقدس  الغربية  الضفة 

فجر  شّنت،  حيث  احملتلة، 
امس األول اخلميس، محلة 

احليوي  املصري  للدور 
كركيزة أساسية يف حفظ 
واملنطقة  بها  االستقرار 
ومثمنا  ككل،  العربية 
الراهنة  املصرية  التجربة 
املبنية على أولوية النجاح 
والتنموي،  االقتصادي 
حيتذى  منوذجا  تعد  واليت 

يف دول املنطقة.
الرمسي  املتحدث  وأوضح 
أن اللقاء تناول استعراض 
املشهد  مستجدات 
اللبناني،  السياسي 
تعزيز  سبل  إىل  باإلضافة 
الثنائي  التعاون  أطر 
البلدين  بني  القائمة 
مناقشة  وكذا  الشقيقني، 
األوضاع  أبرز  تطورات 

اإلقليمية«.
محادثات ثنائية 

ميقاتي  أجرى   كذلك 
مصر  وزراء  ورئيس 
مصطفى مدبولي حمادثات 
مقر  يف  ظهرا  ثنائية 
املصرية  احلكومة  رئاسة 

بالقاهرة.
الثنائي  االجتماع  واعقب 
شارك  موسعة  حمادثات 
املصري  اجلانب  عن  فيها 
جملس  رئيس  مساعد 
راندة   السيدة  الوزراء 
العام  االمني  املنشاوي، 
اللواء  الوزراء  جمللس 
عاطف عبد الفتاح ومساعد       الرئيس السيسي مستقبال رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي يف قصر االتحادية           

التتمة على الصفحة 21

األعرجي يعلن رمسياً انتهاء املهام القتالية 
لقوات التحالف وانسحابها من العراق

األمن  مستشار  أعلن 
قاسم  العراقي  القومي 
األول  أمس  األعرجي، 
املهام  انتهاء  اخلميس، 
التحالف  لقوات  القتالية 

وانسحابها من البالد.
»مت  أنه  األعرجي  وأضاف 
انتهاء جولة احلوار األخرية 
بدأت  واليت  التحالف  مع 

التتمة على الصفحة 14

يف رابع حمطاته.. األمري حممد بن 
سلمان يغادر قطر إىل البحرين 

جلولته  استكمال  يف 
اخلليجية، غادر ولي العهد 
حممد  األمري  السعودي 

األول  أمس  سلمان،  بن 
اخلميس، قطر متوجهًا إىل 
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 بري خالل استقباله سالمة: التوافق على اعداد إقرتاح 
لزيادة قيمة الدفع الشهري للمودعني بالدوالر واللرية

النواب   رئيس  جملس  إستقبل 
نبيه بري  يف مقر الرئاسة الثانية 
األول،   أمس  التينة،  عني  يف 
كسبار   احملامني  ناضر  نقيب 
وأعضاء جملس النقابة وعدد من 
وجلنة  السابقني  احملامني  نقباء 

إدارة صندوق التقاعد .
وبعد اللقاء حتدث نقيب احملامني 
»تشرفنا  قائاًل  كسبار  ناضر 
اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه 
بري كمجلس نقابة جديد و جلنة 
وأيضًا  التقاعد،  صندوق  ادارة 
تطرقنا خالل اللقاء اىل أمور عدة 
ومنها موضوع الـ  TVA  املتعلقة 
تقديم  إمكانية  ومنها  باحملامني، 
أمام  اجمللس  الطعن  النقابة 
الدستوري  يف موضوع دستورية 
اىل  تطرقنا  كما  القوانني، 

موضوع املادة 111 املتعلقة مبنع 
احملامي من مزاولة مهنة احملاماة 
التحقيق«. قاضي  قبل  من 

حاكم  بري  استقبل  الظهر  وبعد 
مصرف لبنان   رياض سالمة  حيث 
جرى التوافق مع حاكمية مصرف 
يضمن  إقرتاح  إعداد  على  لبنان 
قانونية أموال املودعني حتى آخر 
قرش وزيادة مقدار قيمة الدفع 
الشهري بالدوالر واللرية اللبنانية 
قبل البحث بأي صيغة للكابيتال 

كونرتول أو غريه«.
اجمللس  رئيس  استقبل  كما 
ممثل اجمللس االسالمي الشيعي 
السيد  مساحة  كندا  يف  األعلى 
صور  مفيت  حبضور  عباس  نبيل 
وجبل عامل العالمة الشيخ حسن 

عبد اهلل .

حمادثات ميقاتي يف القاهرة أمثرت دعما للبنان يف جماالت عدة ووعد باالستجابة للطلبات
 السيسي : لبنان حباجة لوفاق سياسي الستنهاضه وعودته منارة العرب

أكد الرئيس املصري عبد الفتاح 
اىل  حباجة  لبنان  »أن  السيسي 
وفاق سياسي العادة استنهاضه 
من الكبوة اليت يعاني منها ولكي 
يف  العرب«.وشدد  منارة  يعود 
جملس  رئيس  استقباله  خالل 
 « على  ميقاتي  جنيب  الوزراء 
الصعد كافة«،  لبنان على  دعم 
مشددا على« أنه أعطى توجيهاته 
اىل الوزارات املختصة لالهتمام 
بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق 

االمكانات املتاحة«.
زار  ميقاتي  الرئيس  وكان 
أمس  العربية،  مصر  مجهورية 
استقبله  حيث  اخلميس،  األول 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
قصر  يف  الظهر  قبل  السيسي 
االحتادية يف القاهرة يف حضور 
مصطفى  مصر  وزراء  رئيس 
سامح  اخلارجية  ووزير  مدبولي 
املخابرات  ورئيس  شكري 
على  ومت  كامل.  عباس  العامة 
عرض  الساعة  وربع  ساعة  مدى 
املصرية   - اللبنانية  العالقات 

والوضع يف املنطقة.
البيان املصري

املصرية  الرئاسة  عن  وصدر 
البيان االتي: »أكد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، االعتزاز بعمق 
مصر  بني  الوطيدة  العالقات 
ولبنان على املستويني الرمسي 
على  مصر  وحرص  والشعيب، 
لبنان،  واستقرار  وأمن  سالمة 
وحتقيق املصاحل الوطنية اللبنانية 
وجتنيب لبنان خماطر الصراعات 
إطار  يف  وذلك  املنطقة،  يف 
بكل  الدائم  املصري  االهتمام 
ما فيه مصلحة لبنان، مبا يساعد 
وقدرة  قوة  على  احلفاظ  على 
إىل  باإلضافة  اللبنانية،  الدولة 
اللبناني  الشعب  مقدرات  صون 
الشقيق ووحدة نسيجه الوطين.

جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
عبد الفتاح السيسي امس األول 
جنيب  اللبناني  الوزراء  رئيس 
ميقاتي، وذلك يف حضور رئيس 
جملس الوزراء الدكتور مصطفى 
سامح  اخلارجية  ووزير  مدبولي 
املخابرات  ورئيس  شكري   

العامة عباس كامل.
باسم  الرمسي  املتحدث  وصرح 
الرئيس  بأن  اجلمهورية  رئاسة 
ميقاتي  بنجيب  رحب  السيسي 

يف بلده الثاني مصر.
الوزراء  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
احلثيثة  مصر  جبهود  اللبناني 
الدولي  الدعم  حلشد  والصادقة 
يف  األصعدة  شتى  على  للبنان 
الصعبة  التحديات  استمرار  ظل 
اللبناني،  الشعب  يواجهها  اليت 
السياسي  املستوى  على  خاصة 
واالقتصادي، مؤكدا اعتزاز لبنان 
بالعالقات التارخيية الوطيدة اليت 
الشقيقتني،  الدولتني  تربط 
من  أسس  على  تقوم  واليت 
التضامن واألخوة، وتقدير بالده 
كركيزة  احليوي  املصري  للدور 
أساسية يف حفظ االستقرار بها 
ومثمنا  ككل،  العربية  واملنطقة 
املبنية  الراهنة  املصرية  التجربة 
االقتصادي  النجاح  أولوية  على 
منوذجا  تعد  واليت  والتنموي، 

حيتذى يف دول املنطقة.
الرمسي  املتحدث  وأوضح 
استعراض  تناول  اللقاء  أن 

السياسي  املشهد  مستجدات 
سبل  إىل  باإلضافة  اللبناني، 
الثنائي  التعاون  أطر  تعزيز 
القائمة بني البلدين الشقيقني، 
أبرز  تطورات  مناقشة  وكذا 

األوضاع اإلقليمية«.
محادثات ثنائية 

ورئيس  ميقاتي  أجرى   كذلك 
مدبولي  مصطفى  مصر  وزراء 
يف  ظهرا  ثنائية  حمادثات 
املصرية  احلكومة  رئاسة  مقر 

بالقاهرة.
الثنائي  االجتماع  واعقب 
حمادثات موسعة شارك فيها عن 
رئيس  مساعد  املصري  اجلانب 
راندة   السيدة  الوزراء  جملس 
املنشاوي، االمني العام جمللس 
الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح 
ومساعد وزير اخلارجية للشؤون 

العربية السفري عالء موسي.
وحضر عن اجلانب اللبناني السفري 
يف مصر علي احلليب واملستشار 
ميقاتي  للرئيس  الديبلوماسي 

السفري بطرس عساكر. 
تصريح رئيس الوزراء املصري

وبعد االجتماع ادىل رئيس وزراء 
مصر بالتصريح االتي: 

استقبلت  انين  جدا  »يوم سعيد 
اللبناني  الوزراء  جملس  رئيس 
االستاذ جنيب ميقاتي يف زيارته 
لبلده الثاني مصر، وهذه الزيارة 
مهمة جدا، وتشرفنا بزيارة فخامة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
مصر  دعم  اللقاء  أكد يف  الذي 
بالكامل واالهتمام بلبنان يف ظل 
واعطى  الدقيقة،  الظروف  هذه 
كل  بتقديم  للحكومة  توجيهات 
الشقيق  اللبناني  للشعب  الدعم 
املرحلة  هذه  لبنان  يعرب  لكي 
مع  النقاش  وتطرق  الدقيقة. 
من  للعديد  الرئيس  فخامة 
واالقتصادية  السياسية  احملاور 
البلدين، وشدد  تربط بني  اليت 
تليب  ان  املصرية  احلكومة  على 

كل مطالب احلكومة اللبنانية.
وقد عرض الرئيس ميقاتي عددا 
جمال  يف  اخلاصة  الطلبات  من 
الطاقة والربط الكهربائي وتقديم 
الطبيعي  الغاز  جمال  يف  الدعم 
لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة 
عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، 
االستجابة  سيتم  اهلل  شاء  وان 
وقت  اسرع  يف  الطلبات  هلذه 
اجلوانب  يف  وتناقشنا  ممكن، 
الفنية اليت تسرع اخلطى يف هذا 

اجملال«.
وتابع :«أيضا كان لدولة الرئيس 
بعض الطلبات املتعلقة بعدد من 
واليت  الغذائية  واملواد  االدوية 
ان شاء اهلل سيتم تلبيتها فورا، 
وحنن لن نتاخر على اشقائنا يف 
لبنان كما تناقشنا يف عدد من 
اخلاصة  االقتصادية  املواضيع 
لتسهيل  التجاري  بالتبادل 
يف  البلدين  بني  االجراءات 
ووضع  وايضا  املقبلة،  املرحلة 
الطويلة  الفنية  احللول  بعض 
الكهربائية  الطاقة  لربط  املدى 
حبيث  سندرسها  اهلل  شاء  وان 
يتم تنفيذها رمبا من خالل القطاع 

اخلاص بني الدولتني.
وايضا توافقنا باذن اهلل ان يتم 
عقد اللجنة الوزارية املشرتكة بني 
البلدين وان شاء اهلل تكون يف 
اقرب فرصة يف لبنان واتشرف 

يف  اللبنانيني  اشقائنا  بزيارة 
املرحلة املقبلة«. 

املصري  الوزراء  رئيس  وأقام  
للرئيس  تكرميا  غداء  حفل 

ميقاتي. 
مقر جامعة الدول العربية

الوزراء  جملس  رئيس  وزار 
يف  العربية  الدول  جامعة  مقر  
االمني  استقبله  حيث  القاهرة، 
الغيط،  ابو  أمحد  للجامعة  العام 
يف حضور  االمني العام املساعد 
العام  االمني  مكتب  ورئيس 
رئيس  زكي،  حسام  السفري 
واالمن  العربية  الشؤون  قطاع 
القومي السفري خليل الذوادي ، 
مدير ادارة املشرق العربي الوزير 
ومسؤول  قاسم  ملى  املفوض 
االمني  مكتب  العربي يف  امللف 

العام املستشار مجال رشدي.
يف  لبنان  سفري  حضر  كما 
واملستشار  احلليب  علي  مصر 
ميقاتي  للرئيس  الديبلوماسي 

السفري بطرس عساكر.
تصريح الرئيس ميقاتي

الرئيس  ادىل   الزيارة  بعد 
االتي:  بالتصريح  ميقاتي  
اجلامعة  مقر  بزيارة  »تشرفت 
شكري  عن  اوال  للتعبري  العربية 
ابو  امحد  العام  االمني  ملعالي 
الغيط على جهده يف مجع الكلمة 
دعمه  وعلى  الواحدة  العربية 
الدائم للبنان حيث كان السباق 
اىل  يكون  لكي  االتصال  يف 

جانب لبنان  دائما.
املستمرة  جهوده  متاما  أعلم 
لتقريب وجهات النظر بني لبنان 
تتفهم  لكي  العربية  والدول 
لبنان،  موقف  العربية  الدول 
الدائم  جهده  على  شكرته  وقد 
بهذا الصدد ومتنيت له التوفيق 
هذا  اىل  نتطلع  كعرب  وحنن   ،
املكان لكي جيمع  جهودنا ولكي  
نتصاحل مع بعضنا البعض،  النه 
يف النهاية ال يصح اال الصحيح 
يدا  مجيعا  نكون  ان  وعلينا 

واحدة، ويد اهلل مع اجلماعة.
بيان الجامعة العربية

وصدر عن جامعة الدول العربية 
البيان االتي: »اكد األمني العام 
أبو  أمحد  العربية  الدول  جلامعة 
املستمر  اجلامعة  دعم   ، الغيط 
للبنان من أجل اخلروج من األزمة 
املستحكمة اليت يعيشها، بكل ما 
تنطوي عليه من تبعات اقتصادية 
منها  ُيعاني  خطرية  واجتماعية 

املواطن اللبناني.
أبو  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
بتوقيت  أمس  فجر  الغيط، 

اسرتاليا، رئيس الوزراء اللبناني 
جنيب ميقاتي وذلك مبقر األمانة 
العامة للجامعة العربية بالقاهرة، 
تطورات  اللقاء  تناول  حيث 

األوضاع اللبنانية واإلقليمية.
اللقاء،  الغيط، خالل  أبو  وشدد 
الرئيس  قدرة  يف  الثقة  على 
إدارة  على  ميقاتي  جنيب 
يتمتع  ملا  املأمولة،  اإلصالحات 
به من حكمة وشبكة واسعة من 

العالقات العربية والدولية.
باألمانة  مسؤول  مصدر  ونقل 
عن  العربية  للجامعة  العامة 
حتقيق  بأن  تأكيده  الغيط  أبو 
التوافق الداخلي، وإن كان مهمًا 
من أجل املضي ُقدما يف طريق 
يف  الثقة  الستعادة  اإلصالحات 
ال  أنه  إال  اللبناني،  االقتصاد 
لتعطيل  نافذة  يكون  أن  ينبغي 
اإلجراءات االصالحية اليت يطالب 

بها اجملتمع اللبناني والدولي. 
وشدد أبو الغيط، على أن تعزيز 
العربي  مبحيطه  لبنان  عالقات 
جتاوز  من  مهمًا  جانبًا  يشكل 
البالد،  تواجه  اليت  التحديات 
للتطورات  ارتياحه  عن  معربًا 
أسهمت  اليت  األخرية  اإلجيابية 
اململكة  مع  األزمة  حلحلة  يف 
العربية السعودية وبعض الدول 
االخري، ومناشدًا كافة األطراف 
اخلصوص  وجه  علي  العربية 
الوقوف إىل جوار لبنان يف هذه 

املرحلة الدقيقة.
الوصول 

وصل  ميقاتي  الرئيس  وكان 
اىل  مصر صباحا حيث استقبله 
رئيس  القاهرة  مطار  يف 
وقد  مدبولي.  مصطفى  الوزراء 
مراسم  ميقاتي  للرئيس  اقيمت 
فعزفت    ، الرسىمية  االستقبال 
الوطين   النشيد  املوسيقى 
الوطين  والنشيد  اللبناني  
استعرض  بعدها  املصري، 
التشريفات،  من  ثلة  الرئيسان 
احلكومية   القاعة  اىل  انتقال  ثم 

يف مطار القاهرة.
تصريح الرئيس ميقاتي

بعد الزيارة ادىل  الرئيس ميقاتي  
بزيارة  االتي:تشرفت  بالتصريح 
مقر اجلامعة العربية للتعبري اوال 
عن شكري ملعالي االمني العام 
يف  جهده  على  الغيط  ابو  امحد 
مجع الكلمة العربية الواحدة وعلى 
كان  حيث  للبنان  الدائم  دعمه 
السباق يف االتصال لكي يكون 

اىل جانب لبنان  دائما.
املستمرة  جهوده  متاما  اعلم 
لتقريب وجهات النظر بني لبنان 

تتفهم  لكي  العربية  والدول 
لبنان،  موقف  العربية  الدول 
الدائم  جهده  على  شكرته  وقد 

بهذا الصدد ومتنيت له التوفيق 
هذا  اىل  نتطلع  كعرب  وحنن   ،
املكان لكي جيمع  جهودنا ولكي  
نتصاحل مع بعضنا البعض،  النه 
يف النهاية ال يصح اال الصحيح 
وعلينا ان نكون مجيعا يدا واحدة،  

ويد اهلل مع اجلماعة.

الوصول 
وصل  ميقاتي  الرئيس  وكان 
اىل  مصر صباحا حيث استقبله 
يف مطار القاهرة رئيس الوزراء 
اقيمت  وقد  مدبولي.  مصطفى 
للرئيس ميقاتي مراسم االستقبال 
املوسيقى  فعزفت   الرمسية، 
النشيد الوطين اللبناني والنشيد 
الوطين املصري، بعدها استعرض 
التشريفات،  من  ثلة  الرئيسان 
احلكومية   القاعة  اىل  انتقال  ثم 

يف مطار القاهرة.

رئيس الوزراء املصري مدبولي مستقبال نظريه اللبناني ميقاني يف مطار القاهرة

يف  األمريكية  السفارة  أعلنت 
دوروثي  »السفرية  أن  بيان، 
)أمس  اليوم،  استضافت  شيا 
األول( ممثلني عن اجملتمع املدني 
وعن منظمات دولية غري حكومية 
الفساد.  مكافحة  يف  شاركوا 
قدمت  املناسبة،  هذه  ويف 
وزير  عن  نيابة  شيا،  السفرية 
جائزة  بلينكن،  أنطوني  اخلارجية 
أبطال مكافحة الفساد إىل السيد 
وحدة  رئيس  قبيسي  رياض 
يف  االستقصائية  التحقيقات 
تلفزيون اجلديد. والسيد قبيسي 
عشر  إثين  بني  من  واحدا  كان 
اجلائزة  هذه  على  حازوا  شخصا 
على مستوى العامل، وهو الفائز 
الوحيد باجلائزة يف منطقة الشرق 
األوسط، يف السنة الثانية جلائزة 

وزارة اخلارجية هذه«.
يف  شيا  السفرية  وقالت   
أكد  »كما  للمناسبة:  كلمتها 
نبدأ  أن  جيب  بايدن،  الرئيس 
بالديبلوماسية املتجذرة يف القيم 
يف  اعتزازا  األكثر  الدميوقراطية 
أمريكا مبا فيها الدفاع عن احلرية 
ومناصرة الفرص، ودعم احلقوق 

العاملية واحرتام سيادة القانون، 
إن  بكرامة.  كل شخص  ومعاملة 
الفساد هو جزء أساسي  مكافحة 

من هذا االلتزام.
األول،  كانون  من  السادس  يف 
اسرتاتيجية  األبيض  البيت  أعلن 
ملكافحة  املتحدة  الواليات 
اإلسرتاتيجية،  حددت  الفساد، 
االطالق،  على  االوىل  للمرة 
للمقاربة  العريضة  اخلطوط 
مستوى  لرفع  الشاملة  احلكومية 
بشكل  مركزة  الفساد،  مكافحة 
خاص على فهم أفضل واستجابة 
أبعاد التهديدات العابرة للحدود، 
مبا يف ذلك اختاذ خطوات إضافية 
للتقليل من قدرة فاعلي الفساد 
الواليات  يستخدمون  الذين 
الدولية  املالية  واألنظمة  املتحدة 
األموال  وغسل  األصول  إلخفاء 
العائدة إىل أعمال الفساد. تنص 
باعتباره  أنه  على  االسرتاتيجية 
تهديدا أساسيا لسيادة القانون، 
املؤسسات  يفرغ  الفساد  فإن 
ويقوض ثقة اجلمهور بها ويغذي 
السخرية الشعبية جتاه حكم فعال 

وخاضع للمساءلة«.

شيا استضافت ممثلني عن اجملتمع املدني ومنظمات 
دولية غري حكومية شاركوا يف مكافحة الفساد وقدمت 

إىل قبيسي جائزة أبطال مكافحة الفساد
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املوارنة،  املطارنة  عقد 
اخلميس،  األول  أمس 
يف  الشهري  اجتماعهم 
يف  البطريركي  الصرح 
بكركي، برئاسة البطريرك 
مار  الكاردينال  املاروني 
الراعي،  بطرس  بشاره 
الرؤساء  ومشاركة 
للرهبانيات  العامني 
وتدارسوا  املارونية. 
ووطنية.  كنسية  شؤونا 
االجتماع  ختام  ويف 
اصدروا بيانا تاله النائب 
املطران  البطريركي 

أنطوان عوكر جاء فيه:
شكرهم  اآلباء  يرفع 
صاحب  زيارة  على  هلل 
فرنسيس  البابا  القداسة 
وعلى  قربص،  إىل 
خصه  الذي  الرتحيب 
كاتدرائية  يف  به، 
سيدة النعم - نيقوسيا،  
صاحب الغبطة البطريرك 
بطرس  بشاره  مار 
راعي  سيادة  مع  الراعي 
سليم  املطران  األبرشية 
وأبنائها  وكهنتها  صفري 
خصيصا  اآلتية  والوفود 
من لبنان. وإذ يشكرون 
قداسته على كالمه الذي 
توجه به إىل لبنان وأهله 
يعتربون  أبوية،  بعاطفة 

جاءت  هذه  زيارته  أن 
آملني  أيضا،  للبنان 
قريبا،  عندنا  بتجسدها 
إىل  صالتهم  ويضمون 
صالته من أجل بلوغ بالدنا 
خالصها. كما يرجون أن 
الكرسي  اتصاالت  تؤدي 
الرسولي دوليا إىل حترر 
التجاذبات  من  لبنان 
تكبل  اليت  اإلقليمية 
على  ووضعه  إرادته، 
حرية  استعادة  سكة 

قراره.
كبري  بفرح  اآلباء  تابع 
الراعوية  الزيارة  حمطات 
صاحب  بها  قام  اليت 
جزيرة  إىل  الغبطة 
قربص وقد بدأها بزيارة 
رئيس  فخامة  من  كل 
اجلمهورية السيد نيكوس 
وغبطة  أنستاسيادس، 
قربص  أساقفة  رئيس 
الثاني.  خريسوستوموس 
القرى  الزيارة  مشلت 
يف  املهجرة  املارونية 
مشالي قربص. ويضمون 
رجاءهم إىل رجاء أبنائهم 
بأن  هناك،  وبناتهم 
اآلمنة  عودتهم  تتوافر 
بيوتهم  إىل  والكرمية 
طول  بعد  وأراضيهم 
سنة  بدأت  معاناة، 

الزيارة  ومشلت   .1974
القدمية  الرعايا  أيضا 
اجلزء  يف  واحلديثة 
اجلزيرة.  من  اجلنوبي 
راعي  جهود  على  وأثنوا 
سليم  املطران  األبرشية 
من  ومعاونيه  صفري 
وراهبات  ورهبان  كهنة 
ترتيب  يف  وعلمانيني، 
قداسة  زيارة  وتنظيم 
وزيارة  الرسولية،  البابا 
صاحب الغبطة الراعوية.

إىل  ارتياحا  اآلباء  يبدي 
بداية حل األزمة مع اململكة 
السعودية،  العربية 

القائم  التعاون  بفضل 
اجلمهورية  رئيس  بني 
الفرنسية السيد إمانويل 
عهد  وولي  ماكرون 
بن  حممد  األمري  اململكة 
عودة  ويأملون  سلمان، 
املؤسساتي  العمل 
جملس  اىل  الدستوري 
ويدعون  قريبا،  الوزراء 
املخلصني  املسؤولني 
فرض  إىل  للوطن 
األخالقي  متاسكهم 
ومتابعة  والسياسي، 
األزمات  حل  اىل  السعي 
واالقتصادية  السياسية 

اليت  واملعيشية  واملالية 
يف  البالد،  فيها  تتخبط 
وقت هو األدهى رمبا يف 
املعاصر،  لبنان  تاريخ 
بلوغ  اآلباء  هال  وقد 
اللبنانيني  حنو 90% من 
عتبة الفقر، وفق تقارير 
وهم  مرجعية.  دولية 
اجملتمع  مع  يرتقبون 
ضمري  صحوة  الدولي 
تعيد  املسؤولني  لدى 
إىل هذا الوطن حضوره، 
من خالل التقيد خصوصا 
الضرورية  باالصالحات 

املطلوبة لتعافيه.

حيكى  مما  اآلباء  حيذر 
عن مساع من قبل بعض 
حصول  ملنع  السياسيني 
االنتخابي،  االستحقاق 
أساسيا  حقا  ميثل  الذي 
املساءلة  يف  للمواطنني 
ملحة  وحاجة  واحملاسبة، 
على  احلكم  لتداول 
واجلدارة  النزاهة  قاعدة 
يف  النبيلة  واخلربة 
ويناشدون  شؤونه. 
السياسي  التأثري  أهل 
والصحافة  اإلجيابي 
ووسائل اإلعالم والقوى 
احلية يف اجملتمع املدني 
الرتكيز على هذا الواجب 
مواقفهم  يف  الدستوري 
وحتليالتهم، حبيث يتعزز 
احلر،  الدميقراطي  املناخ 
االنتخابات  هذه  وتغدو 
املصريي  املطلب 
يف  املرجتى  للتجديد 

العمل الوطين.
كبري  بقلق  اآلباء  يراقب 
إىل  كورونا  جائحة  عودة 
للساحة  جديد  اجتياح 
اللبنانية عرب تصاعد أعداد 
والوفيات.  اإلصابات 
املسؤولني  ويطالبون 
إىل  باللجوء  املعنيني 
وحازمة  ذكية  معاجلات 
تقي البالد خطورة تفاقم 

احلال املرضية وسلبياتها 
على ما تبقى من اقتصاد 
من  إليهما  وما  وتربية 
عندنا،  احلياة  مظاهر 
املواطنني  يذكرون  كما 
بالتدابري  التقيد  بضرورة 

الوقائية املطلوبة.
يف  الكنيسة  حتتفل 
من  والعشرين  اخلامس 
ميالد  بعيد  الشهر  هذا 
باجلسد  املسيح  السيد 
يف  العذراء  مريم  من 
آخذا   ، حلم  بيت  مغارة 
بشريتنا بكل ما فيها من 
اخلطيئة،  عدا  ما  ضعف، 
مبوته  فدائنا  سر  وأمت 
وقيامته  الصليب  على 
من بني األموات ، مشركا 
االنتصار.  بهذا  إيانا 
أبناءهم  اآلباء  يدعو 
هلذا  لإلستعداد  وبناتهم 
والتقشف  بالصالة  العيد 
الفقراء  ومساعدة 
واحملتاجني، وما أكثرهم 
يسألوا  وأن  أيامنا،  يف 
املغارة  طفل  بصلواتهم 
األنبياء  دعاه  الذي 
ينشر  أن  السالم،  ملك 
ويف  وطننا  يف  السالم 
عاش  اليت  املنطقة  هذه 
على أرضها، ويف العامل 

أمجع«.

املطارنة املوارنة شكروا للبابا كالمه عن لبنان: مرتاحون إىل بداية حل األزمة مع السعودية 
وحنذر من منع حصول االستحقاق االنتخابي وتفشي كورونا جمددا

املطارنة املوارنة خالل اجتماعهم
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لـبنانيات

القرض  متكرر مللف  بعد رفض 
العامة  »املؤسسة  من  السكين 
إليان  أمام  يعد  مل  لإلسكان«، 
لإلجيار  اللجوء  سوى  ورودريغ 
يف ظل عدم إمكانيتهما املادية 
حني  يف  الشقة،  مثن  لتسديد 
 20 مبلغ  وشادي  سناء  دفع 
وكانا  أوىل،  كدفعة  دوالر  ألف 
شكل  على  الباقي  يسددان 
انتظار  يف  شهرية  أقساط 
ولكن  »اإلسكان«،  موافقة 
ضربت  اليت  الظروف  بسبب 
إعطائهما  دون  وحالت  لبنان، 
الشقة،  أعادا  سكنيًا،  قرضًا 
أهلهما.  مع  يعيشان  وهما 
أخرى،  قصة  وجورج  ولعبري 
فقد باعا كل ما ميلكان لتسديد 
قروض اإلسكان خوفًا من تغريرّ 

قيمة السند مقابل الدوالر.
نات اليت تعكس  هذه بعض العيرّ
األزمة  بسبب  اللبنانيني  واقع 
بظالهلا  أرخت  اليت  املعيشية 
على القطاعات كافة، وال سيما 
لإلسكان«  العامة  »املؤسسة 
التسهيالت  تقدم  كانت  اليت 
ترزح  وباتت  اجتماعية،  لفئات 
اللرية  فقدان  عبء  حتت  اآلن 
بنانية قيمتها مقابل الدوالر.  اللرّ
سة  املؤسرّ هذه  لعبت  وقد 
اللبنانيني  حياة  يف  ًا  مهمرّ دورًا 
من  التسعينات،  منذ  الشباب 
طويلة  السكنية  القروض  خالل 
وفق  متنحها،  كانت  اليت  األجل 
اإلدارة  جملس  رئيس  يقول  ما 
العامة  املؤسسة  العام  املدير 
مشريًا  حلود،  روني  لإلسكان 
وبفعل  اليوم  املؤسسة  أن  إىل 
حتى  أبوابها  »أقفلت  الظروف 
إشعار آخر«. وأضاف: »حتى لو 
التداول،  إىل  القروض  عادت 
ببيع  يقبل  التجار  من  أحد  فال 
اللبنانية، فهم  رية  أي شقة باللرّ
األمريكي  بالدوالر  يتعاملون 
بذلك  قبوهلم  حال  ويف  فقط، 
لسعر  خيالية  أرقام  أمام  نكون 
قة مما جيعل املواطن عاجزًا  الشرّ
عن  أو  القرض  استحصال  عن 

تسديد األقساط«. 
حلود الذي عرض لواقع اإلسكان 
على  وانعكاسه  ومستقبله 
يف  لفت  اللبناني،  الشباب 
إىل  األوسط«  لـ«الشرق  حديث 
حاليًا  به  القيام  حناول  »ما  أن 
حللرّ هذا املوضوع، هو استمرار 
العمل على خطة سكنية ُوضعت 
تنقيحها  ويتم   2018 العام  يف 
من  فريق  مع  اليوم  وتطويرها 
ومنظمات  الفرنسيني  اخلرباء 
لتتالءم  حكومية،  غري  دولية 
ولكن  الراهنة،  الظروف  مع 
من  ليست  فهي  أهميتها،  رغم 
تزال  وال  السياسية،  األولويات 
من  الوزراء  جملس  أدراج  يف 

دون إقرار«.
وتقوم اخلطة على توحيد املعايري 

السكنية  للقروض  والضوابط 
حلصر  القروض  سقف  وتعديل 
يد  يف  السكنية  القروض 
املؤسسة العامة لإلسكان وجهاز 
وبالتالي  العسكريني،  إسكان 
حصر االستفادة منها يف الطبقة 
كما  فقط.  والفقرية  املتوسطة 
واإلجيار  اإلجيار  إىل  تتطرق 
التملكي واإلجيارات االستثنائية، 
ضوابط  وجود  عدم  ظل  ففي 
حلماية  اإلجيارات  لعقد  وأصول 
أي  العقد،  األضعف يف  الطرف 
م مصلحة املالك  املستأجر، تتقدرّ
املادية على حقوق املستأجر يف 

السكن ويف احلياة.
وال يزال قانون اإلجيار التملكي 
النواب  جملس  أدراج  يف  قابعًا 
يعطي  وهو  إقرار،  دون  من 
مما  للمالك  ضريبية  حتفيزات 
جيعله قادرًا على عقد هكذا نوع 
الدخل  أصحاب  مع  اإلجيار  من 
املنخفض، فيسمح لألخري بتملك 
الزمن.  من  فرتة  بعد  السكن 
ل مدخاًل  وهذا األمر ميكن أن يشكرّ

حللرّ أزمة السكن. 
ث حلود عن ظاهرة تسديد  وحتدرّ
قروضهم،  كامل  املواطنني 
أن  إىل  مشريًا  واحدة،  دفعة 
نسبة  أن  إىل  »يعود  األمر  هذا 
يتقاضون  املواطنني  من   %30
نقدًا،  األجنبية  بالعملة  رواتبهم 
مما جيعلهم قادرين على تسديد 
القرض، إضافة إىل عامل اخلوف 
من اعتماد املؤسسة سعر صرف 
أو  املوازية  السوق  يف  الدوالر 
منصة  على  املتداول  السعر 
عمد  من  فمنهم  لبنان،  مصرف 
جموهراته  أو  سيارته  بيع  إىل 
القرض«.  قيمة  كامل  لتسديد 
أن  أكد حلود  اإلطار،  هذا  ويف 
القروض »هي بالعملة اللبنانية، 
باللرية  سيبقى  وإيفاؤها 
قروض  إن  وقال  اللبنانية«، 
»اإلسكان غري مرتبطة بأي سعر 
أي منصة  به على  التداول  يتم 
سعر  توحيد  مت  لو  وحتى  كانت 

الدوالر يف املستقبل«.
وكشف عن أنه مت تسديد أكثر 
من 60 ألف قرض خالل العامني 
املنصرمني، ورغم ذلك، استبعد 
اإلسكان  باب  فتح  إعادة  حلود 
وقبل  الظروف  هذه  ظل  يف 
االقتصادي  الوضع  استقرار 
أحد  أن  إىل  ولفت  عام.  بشكٍل 
ت  أدرّ اليت  األساسية  األسباب 
لبنان  يف  الوضع  تدهور  إىل 
ووصول األزمة إىل هذا الدرك، 
القروض  منح  عن  التوقف  هو 
مما  سابق،  وقت  يف  السكنية 
منتجًا  قطاعًا   65 من  أكثر  ل  عطرّ
يبدأ من إنشاء البناء وال ينتهي 
باملفروشات والتجهيزات الالزمة 
للمنزل، باإلضافة إىل الضرائب 
تتقاضاها  كانت  اليت  والرسوم 

الدولة.

آخر:  إشعار  حتى  أبوابها  تقفل  اإلسكان”  »مؤسسة 
باللرية سيبقى  القروض  إيفاء 
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قافة  والثرّ اإلعالم  وزير  لفت 
ياحة  اليمين،  معمر  والسرّ
»مقتل  أنرّ  إىل  اإلرياني ، 
اجلناح  يف  والقيادي  اخلبري 
اهلل  »حزب  مليليشيا  العسكري 
د، بقصف  « اللبناني أكرم السيرّ
يف  الوطين  للجيش  مدفعي 
مبحافظة  مأرب  ريش  ام  جبهة 
طهران  لنظام  موجعة  ضربة   ،
ر  ومؤشرّ ة،  الطائفيرّ ومليشياته 
ات  للعمليرّ قيادته  على  جديد 
له  ة باحملافظة، وما متثرّ العسكريرّ
ة ملشروعه  معركة مأرب من أهميرّ

عي يف املنطقة«. التوسرّ
على  تصريح  يف  وأوضح، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
دخل  عاًما(   35( د  »السيرّ أنرّ 
ضمن   ،2017 آب  يف  اليمن 
ابعني  ني الترّ جمموعة من اإلرهابيرّ
»حزب اهلل«، وُأرسل يف 3  لـ 
ل احلالي مع عدد من  كانون األورّ
خرباء احلزب، إىل جبهات جنوب 
اجلوبه،  »دنه،  قطاعات  مأرب 
ات وتنفيذ  ملعا« لقيادة العمليرّ
وترية  بتصعيد  ط  إيران ي  خمطرّ

املواجهات يف احملافظة«.
أنرّ  إىل  اإلرياني  وأشار 
جانب  إىل  ُقتل  »اإلرهابي 
احلوثي  مليشيا  يف  القيادي 
و8  األسدي  أشرف  أبو  املدعو 

من عناصر املليشيا، ومترّ إخالء 
إسعاف  ارة  على منت سيرّ ته  جثرّ
أن  قبل  اجلوبه،  منطقة  إىل 
يتمرّ نقلها إىل حمافظة صعدة، 
جثث  دفن  هناك  جيري  حيث 
ومقاتلي  خرباء  من  العشرات 
ة  سريرّ اهلل« يف  و«حزب  إيران 

ة«. تامرّ
و الشعب  احلكومة  وطالب 
اذ موقف حاسم  اللبناني  بـ »اترّ
ل »حزب اهلل«  إزاء استمرار تدخرّ
طه يف  أن اليمين، وتوررّ يف الشرّ
وقتل  والقرى  املدن  قصف 
قدراته  وتوظيفه  ني،  اليمنيرّ
اللبنانية   رات  الدولة  ومقدرّ
احلوثي  ملليشيا  الدعم  لتقديم 
اجلوانب  يف  ة،  االنقالبيرّ
ة  واملاليرّ ة  واإلعالميرّ ة  السياسيرّ

ة«. والعسكريرّ
و  الدولي   طالب  اجملتمع  كما 
دائمة  ول  والدرّ املتحدة   األمم 
األمن ،  يف  جملس  ة  العضويرّ
افر  السرّ ل  التدخرّ هذا  »إدانة  بـ 
هدئة  الترّ جهود  يقورّض  ذي  الرّ
اليمن،  يف  الم  السرّ وإحالل 
وتفاقم  م،  الدرّ نزيف  واستمرار 
ني،  لليمنيرّ ة  اإلنسانيرّ املعاناة 
إزاءه؛  حازمة  مواقف  اذ  واترّ
وتشديد العقوبات حبقرّ قيادات 

حزب اهلل«.

مأرب: يف  اهلل«  بـ«حزب  قيادي  مقتل  بعد  اإلرياني   
موقف  اختاذ  اللبنانية  احلكومة  على   

اليمين بالشأن  احلزب  تدخل  إزاء  حاسم 

احلكومة  رئيس  نائب  اشار 
وفد  ان  اىل  الشامي  سعادة 
صندوق النقد الدولي جاء بصيغة 
مصغرة وهدفه هو تعرف رئيس 
املسؤولني  على  اجلديد  البعثة 
التقى  الوفد  وهذا  اللبنانيني، 
مبسؤولني واللقاءات مل تقتصر 
دخلنا  بل  الربوتوكول  على 
السياسات  يف  باجتماعات 
واالسرتاتيجيات، وحنن نأمل بانه 
بأوائل السنة املقبلة تأتي بعثة 
برنامج  بتفاصيل  لندخل  موسعة 
والنقدي،  االقتصادي  التعايف 
ونأمل ان تأتي يف نصف شهر 

كانون الثاني.
حباجة  اننا  اىل  الشامي  ولفت 

اىل موافقة جملس الوزراء للبدء 
اجمللس  يلتئم  مل  وان  باخلطة، 
باملفاوضات مع  فهناك صعوبة 
بان  واوضح  النقد.  صندوق 
هناك اتفاق على االرقام بشكل 
كيفية  ندرس  زلنا  وما  مبدئي 

معاجلة هذه الفجوة.
الكابيتال  مشروع  بان  وذكر 
دمج  نتاج  هو  املقدم  كونرتول 
جلنة  من  مقدمني  مشروعني 
املال واملوازنة ومن جلنة االدارة 
توصيات  على  وبناء  والعدل 
واملهم  الدولي،  النقد  صندوق 
ان  االعتبار  بعني  نأخذ  ان 
حلماية  هو  كونرتول  الكابيتال 

املودع قبل اي شيء آخر.

الوزراء  جملس  يلتئم  مل  ان  الشامي:   
النقد صندوق  مع  باملفاوضات  صعوبة  فهناك 

أن  الصمد،  جهاد  النائب  رأى 
»تصوير مشكلة القاضي طارق 
بني  أنها مشكلة  على  البيطار، 
واملسيحيني  الشيعي  الثنائي 
أزمة  غــري صــحــيــحــة، وهــنــاك 
جيب  وآلية  البلد،  يف  وطنية 

تطبيقها للوصول إىل حل«.
حديث  يف  الصمد  واعترب 
املرفأ  »انفجار  أن  تلفزيوني، 
قضية وطنية ال ميكن متييعها، 
وهو ضد كل احلصانات باستنثاء 

مقام رئيس اجلمهورية«.
األساسي  اخللل  أن  إىل  وأشار 
يف هذه القضية، بدأ عندما حول 
ورفض  امللف  صوان  القاضي 
جملس النواب وضع يده عليه، 

وهنا كانت بداية اخللل«.
سأل  املعيشي،  الوضع  وحول 
أموال  سنستخدم  متى  الصمد: 
صندوق النقد الدولي و«العامل 

ماتت من اجلوع«؟
واعترب أن »احلل من هذا املأزق 
الكبري، هو مساعدة الناس عرب 

هذه األموال لشراء الوقت وإجراء 
اإلنتخابات يف موعدها«.

قانون  خبوص  اجلدل  وحول 
أنه  الصمد،  رأى  اإلنتخابات، 
الدستوري  على اجمللس  »جيب 
تفسري  املخولة  اجلهة  توضيح 
الدستور، واليت برأيي هي جملس 
النواب ألن من يصنع القوانني 

هو املخول تفسريها«.
التصويت  أن  »برأيي  وأضاف: 
يكن  مل  اإلنتخاب  قانون  على 
التيار  وإذا قبل طعن  قانونيًا، 
تطبيق  بآلية  مشكلة  فهناك 
عدم  إحتمالية  مع  القانون 
سنضطر  أو  املغرتبني  مشاركة 
من  النواب  جمللس  للتمديد 
من  لتمكينهم  آلية  إجياد  أجل 

املشاركة«.
جتِر  مل  »إن  أنه  وتوقع، 
احلكومة،  واستقالت  اإلنتخابات 
فأعتقد أن رئيس اجلمهورية لن 
يسلم البلد للفراغ »والشياطني 

عم تشتغل شغلها«.

أجل  من  النواب  جمللس  للتمديد  نضطر  قد  الصمد: 
االنتخابات يف  املشاركة  من  املغرتبني  لتمكني  آلية  إجياد 

علي  السيد  العالمة  استقبل   
اللقاء  من  وفدا  اهلل  فضل 
الفلسطيين  اللبناني  الشبابي 
الذي  الشاويش  أمحد  يرأسه 
وضعه يف أجواء نشاطات اللقاء، 
معتربا »أننا برحيل املرجع فضل 
تعوض  ال  خسارة  خسرنا  اهلل 
ملا  املستويات،  خمتلف  على 
واجتهاد  علم  من  ميثله  كان 
مشيدا  واعتدال«،  ووسطية 
للعالمة  الوحدوية  ب«املواقف 
واليت  اهلل  فضل  علي  السيد 
هذه  يف  أمان  صمام  تشكل 
على  واملعقدة  الصعبة  املرحلة 
والوطنية،  اإلسالمية  الساحتني 
القضية  الدائم  ودعمه 
إىل  للفلسطينية ووقوفه دوما 
الفلسطينيني  الالجئني  جانب 
أوضاعهم  بتحسني  ومطالبته 
املعيشية وأوضاع املخيمات«. 

أثنى  بالوفد،  الرتحيب  بعد 
»دور  على  اهلل  فضل  السيد 
الروحية  هذه  وعلى  اللقاء  هذا 
اليت حيملها ويعمل بها، روحية 
ومد  الطيبة  والكلمة  التواصل 
صمود  تعزيز  أجل  من  اجلسور 
يف  الفلسطينيني  الالجئني 
لتسرب  منعا  ودعمهم  لبنان 
سياسات اإلحباط واليأس اليت 
دفعهم  كثرية  جهات  حتاول 
إليها لتمرير مشاريع وخمططات 
األهداف«،  معروفة  أصبحت 

يعمل  من  »هناك  ان  معتربا 
من  اللبنانيني  تويف  على 
الفلسطينيني من اجل خلق مناخ 
لتنفيذ هذه املخططات«، مؤكدا 
ان »الفلسطينيني يف لبنان هم 
أخوتنا وهم ضيوف كرام وعلينا 
إىل  يعود  حتى  الضيف  اكرام 

أرضه ووطنه«.
يف  دائما  »مشكلتنا  وقال: 
عن  نفتش  أننا  الشرق،  هذا 
نقاط اخلالف مع اآلخر متناسني 
اجلانب اإلجيابي لديه. لذلك جند 
الطائفي  الوضع  يدير  من  ان 
الرتكيز  على  يعمل  لبنان  يف 
على اثارة احلساسيات الطائفية 
مصاحله  تدم  اليت  واملذهبية 
بعيدا حتى من مصلحة  اخلاصة 

الطائفة اليت يدعي متثيلها«. 
الفلسطيين،  للوضع  وتطرق 
فاعترب أن »القضية الفلسطينية 
إنسان  كل  هم  تبقى  ان  جيب 
العامل،  يف  وحر  ومسلم  عربي 
مظلوم  شعب  قضية  ألنها 
ومن  ووطنه،  أرضه  من  شرد 
واجبنا إبقاؤها حية على خمتلف 
املستويات وال جيوز ان نشرعن 
إىل  داعيا  جديد«،  ظلم  أي 
»الفلسطيين  الشعب  تسلح 
حتى  والوعي  والعلم  بالوحدة 
مشيدا  فلسطني«،  يسرتجع 
بالتضحيات الكبرية اليت يقدمها 

هذا الشعب«.

الوضع  يدير  من  اهلل:  فضل  العالمة 
احلساسيات  اثارة  على  يركز  الطائفي 

واملذهبية الطائفية 

»لبنان  تكتل  عضو  أشار 
القوي« النائب أنطوان بانو يف 
تصريح له عرب وسائل التواصل 
»عطفا  انه  اىل  االجتماعي، 
احدى  نشرته  الذي  اخلرب  على 
الصحف، يهمين أن أؤكد صحة 
االنتخابات  خوض  عدم  قراري 

املقبلة النيابية  االنتخابات  أخوض  لن  بانو: 
على  مواظب  أنين  إال  النيابية 
لبنان  تكتل  اجتماعات  حضور 
يف  السياسية  واهليئة  القوي 
التيار الوطين احلر الذي أنتمي 
املاكينة  عن  مسؤول  وأنا  إليه 
دائرتي  يف  للتيار  االنتخابية 

بريوت األوىل والثانية«.

أعلن عضو تكتل » لبنان القوي 
خليل  أبي  النائب  سيزار   ،»
أن  تلفزيوني،  حديث  يف   ،
»املطلوب من رئيس  احلكومة   
يدعو جملس  أن  ميقاتي   جنيب 
وأدعو  االجتماع  إىل  الوزراء 
املسار  فصل  إىل  الفرقاء  كل 
القضائي عن احلكومي وال ميكن 
االستمرار على قاعدة موافقات 

استثنائية«.
عن  حيكى  »ما  أن  إىل  ولفت 
هو  عليها  نعمل  مقايضات 
»موقفنا  أن  مؤكًدا  تكهنات«، 
النواب  جملس  بان  يتبدل  مل 
مل يضع يده بالسابق على ملف 
حال وجهت  املرفا ويف  انفجار 
االصول  حبسب  جللسة  دعوة 

مقايضات  عن  حيكى  ما  خليل:  أبي 
تكهنات هو  عليها  نعمل 

فنبحث باحلضور او عدمه«.
واعترب أنه إذا »مش مسرتجايني 
عن  الشيعي  الثنائي  نسأل 
عن  الكالم  فليتوقف  احلكومة 
وعلى  استثنائية  موافقات 
ميقاتي العمل على مجع حكومته 
األمور  بتسيري  االستمرار  وعدم 

بهذه املوافقات«.
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لـبنانيات

»التسوية«! عن  راٍض  غري  اهلل«  »حزب  موقفه..  على  »ثابت« 
»التسوية«   على  أيام  بعد 
السعودية  الفرنسية حول لبنان، 
الذي  املسبوق  غري  واالتصال 
العهد  بني  ولي  باريس  أّمنته 
سلمان  بن  حممد  السعودي  
ورئيس احلكومة اللبنانية  جنيب 
ميقاتي ، ال يبدو أّن »الرتمجة« 
سلكت طريقها بعد، يف غياب 
ال  بعد،  عملّية«  »مفاعيل  أّي 
الدبلوماسّي،  املستوى  على 
يف  حّتى  وال  ح،  مرجَّ هو  كما 

املنطق السياسّي.
االتصال  أّن  لوِحظ  وقد 
الرئيس  بني  »املوعود« 
ماكرون   الفرنسي  إميانويل 
اللبناني  ميشال  ونظريه 
توّلت  حيث  حيصل،  مل  عون  
بريوت  لدى  فرنسا  سفرية 
قصر  زيارة  عرب  »التعويض« 
على  بعبدا  وإطالع  بعبدا، 
مضمون ما جرى االتفاق عليه، 
»مطّبات«  وجود  إىل  أّشر  ما 
الذي  االتفاق رمبا،  وقع فيها 
»املبادرة  ملستوى  يرَق  مل 

املتكاملة« بعد.
تواصل  ذلك،  غضون  يف 
تفاقمها،  اللبنانية  األزمات 
حاهلا  على  تزال  ال  فاحلكومة 
مع  والتعطيل«،  »الشلل  من 
بروز معطى جديد يتعلق برفض 
بسياسة  املضّي  عون  الرئيس 
منًعا  اجلوالة«،  »املراسيم 
لتكريسها »أمًرا واقًعا«، جيعل 
عدم التئام احلكومة »طبيعًيا«، 
جلسة  عقدت  بعدما  خصوًصا 
احلكومة، و«ُغّيبت« ما ُوِصفت 

بالتسوية عنها.
وسط كّل ذلك، مّثة من يسأل 
فهل  اهلل «،  » حزب  موقف  عن 
حكومًيا  يبديها،  »ليونة«  من 
وصلت  ما  بعدما  األقّل،  على 
إليه؟  وصلت  ما  إىل  األزمات 
التسوية  أساًسا  قرأ  وكيف 
السعودية الفرنسية اليت مّتت، 
إّنه من مّهد  ُيقال أصاًل  واليت 
الوزير  جورج  الطريق، مبنح  هلا 
األخضر«  »الضوء  قرداحي  
بالدرجة  استقالته  لتقديم 

األوىل، فكان ما كان؟!.
ينطلق  الزاوية،  هذه  من 
»حزب  بأدبّيات  العارفون 
أراد  األخري  إّن  ليقولوا  اهلل« 
قرداحي،  استقالة  من  مبوقفه 
الفرنسي  الرئيس  »تسليف« 
إميانويل ماكرون، كما رئيسي 
موقًفا  واحلكومة،  اجلمهورية 
وقع  على  خصوًصا  أساسًيا، 
احلمالت اليت وصلت حلّد اعتبار 
قبل  قرداحي  استقالة  عدم 
»لعًبا  اخلليجية  ماكرون  جولة 
بالنار«، على أن جيين »مثاره« 
أّن  إال  احلكومّي،  املوضوع  يف 
لآلمال«  »خمّيبة  جاءت  النتيجة 
وفًقا  املستويات،  كّل  على 

هلؤالء.
مبعنى آخر، يؤكد العارفون أّن 
راضًيا،  يكن  مل  اهلل«  »حزب 
عن  واملضمون،  بالشكل 
»التسوية« السعودية الفرنسية 
أّن  شعر  وهو  مّتت،  اليت 
استقالة قرداحي كانت بالفعل 
ومل  للخصوم،  جمانية«  »هدية 
املناخ  كّل  رغم  أكلها،  تؤِت 
اإلحياء  حاول  الذي  السياسّي 
»فعلت  االستقالة  هذه  بأّن 
الذي  االتصال  وأّن  ِفعلها«، 
السعودي  العهد  ولي  بني  مّت 
ورئيس احلكومة اللبنانية شّكل 

ال  عليه،  ُيبنى  كبرًيا«  »خرًقا 
»انفتاح«  أول  مّثل  أّنه  سيما 
على  نوعه  من  سعودي 

احلكومة.
أساًسا  إليه  يستند  ما  ولعّل 
فرضية  يف  العارفون  هؤالء 
يف  يتمّثل  الرضا«  »عدم 
الفرنسي  السعودي  البيان 
بعيد  صدر  الذي  املشرتك 
بني  مجعت  اليت  احملادثات 
وولّي  الفرنسي  الرئيس 
والذي  السعودي،  العهد 
»حزب  على  احملسوبون  يرى 
اهلل« أّنه ُكِتب بأياٍد سعودّية، 
على  خافًيا  ليس  األمر  وهذا 
»قاموس  تبّنى  لكونه  أحد، 
وقد  حبرفّيته،  الرياض« 
عليه،  الفرنسّيون  »صادق« 
تعديل  أّي  كما هو، من دون 
أو تغيري، أو حتى »جتميل« ال 

بّد منه يف هذه احلاالت.
إّن أكثر من  العارفون  ويقول 
بيان  يف  احلزب  »استفّز« 
»التسوية« أّنه تضّمن ما ميكن 
تعجيزية«  »شروًطا  اعتبارها 
لدعم ومساعدة لبنان، ال تقف 
عند حدود الكالم العام عن دور 
لبنان يف منع »اإلرهاب«، مع 
ما هلذا املصطلح من »معايري 
مزدوجة« خيتلف عليها اجلميع، 
احلديث  عند  تصل  ولكّنها 
السالح«  »حصر  عن  الصريح 
اللبنانية  املؤسسات  بيد 
إشكالّي  ملّف  وهو  الرمسية، 
التكّهن  ألحد  ميكن  ال  كبري، 
بإمكان »حسمه« اليوم، وبهذه 

الطريقة.
بعض  »تهليل«  عن  وبعيًدا 
بينها  ومن  اللبنانية،  القوى 
بـ«اخلرق«  احلكومة،  رئاسة 
الذي حتّقق، والذي مل يَر فيه 
»حزب اهلل« أي جديد »نوعي« 
فإّن  فعلًيا،  عليه  البناء  ميكن 
الساعة،  حتى  أقّله  األكيد، 
تظهر  مل  »مفاعيل«  أّي  أّن 
فال   الواقع،  أرض  على  بعد 
عن  تراجعت  اخلليجية   الدول 
اليت  »التصعيدية«  اإلجراءات 
أّن  ولو  لبنان،  إزاء  اختذتها 
البعض يتوقع شيًئا من ذلك 
يف األيام املقبلة، وال احلكومة 

عادت إىل »إنتاجّيتها«.
بـ«حزب  العارفون  يشري  هنا، 
أّنه ال يزال »ثابًتا«  اهلل« إىل 
منذ  سعى  وهو  موقفه،  على 
اجلميع  إقناع  إىل  األول  اليوم 
األزمة  بني  »فصل«  بوجود 

 2021 األول  كـانـون   11 Saturday 11 December 2021الـسبت 

ودول  لبنان  بني  الدبلوماسية 
اليت  احلكومة  وأزمة  اخلليج، 
»القطيعة«،  قبل  أساًسا  بدأت 
وبالتالي فإّن اإلحياء حبّل األوىل 
ال ميكن أن يقود حكًما وتلقائًيا 
إىل حّل الثانية، من دون تأمني 
»مقّومات« ذلك، وهي واضحة 
»احلزب«،  قاموس  يف  وثابتة 
الدستور«،  »تطبيق  وقوامها 

وفق ما يقول قيادّيوه.
وإذا كان خصوم احلزب وحتى 
ينطلقون  احلكومة  يف  حلفاؤه 
ليؤكدوا  نفسه،  الدستور  من 
السلطات«،  »فصل  مبدأ  على 
»ال  احلكومة  أّن  يعين  ما 
يف  التحقيق  مبلف  هلا«  عالقة 
وال  بريوت،  مرفأ  تفجري  جرمية 
قاٍض  »عزل«  على  هلا  قدرة 
وتنحيته، كما يريد »الثنائّي«، 
أّن  من  ينطلق  احلزب  فإّن 
الدستور ينّص يف املقابل على 
هي  السياسيني  مالحقة  أّن 
األعلى  »اجمللس  صالحية  من 
والوزراء«،  الرؤساء  حملاكمة 

وهو ما مل يتّم حتى اآلن.
»الرهان«  كان  وبعدما 
األخرية  الربملان  جلسة  على 
احلزب،  يريده  ما  لـ«تشريع« 
فقد بدا واضًحا أّن »التسوية« 
»النار« يف  على  ُوِضعت  اليت 
األيام األخرية ال تزال تصطدم 
بينها  من  واملطّبات،  بالعوائق 
احلر «  الوطين  » التيار  أن 
أّنه »تعّهد« بتأمني  الذي قيل 
النصاب، يرفض التصويت إىل 
جانب »الثنائي«، الذي وجد أّن 
ليحّقق  املطلوبة  »األكثرية« 
ال  نة،  مؤمَّ تكون  ال  قد  هدفه 
ولكن  احلال،  بطبيعة  ميثاقًيا 
بعض  وفق  عددًيا،  حّتى 

التقديرات.
»حزب  أّن  يبدو  اخلالصة،  يف 
مسار  على  ال  راٍض  غري  اهلل« 
على  وال  حكومًيا،  األمور 
الفرنسية.  السعودية  التسوية 
بدأ  األسباب،  هلذه  رمبا 
منه،  املقّربني  من  البعض، 
التصويب على رئيس احلكومة، 
وحتى القول بأّنه ال يريد »مجع 
عن  وبعيًدا  لكن،  حكومته«. 
أّن  الثابت  يبقى  شيء،  كّل 
األزمات تتفاقم، بعدما وصلت 
التعبري،  جاز  إن  »القاع«  إىل 
وأّن السياسّيني رغم كّل ذلك 
»املقايضة«،  يتمّسكون مبنطق 

دومنا أّي اكرتاث!.

قال  خمايل،  مار  تفاهم  عن 
االتفاق  هذا  إن  التيار  رئيس 
واضحة،  ُمِهمات  أجل  من  جاء 
اليت  احلواجز  بكسر  متعلقة 
األهلية،  احلرب  أرستها 
بناء  على  العمل  إىل  باإلضافة 

الدولة.
أقابل  اليت  األوىل  املرة  هي 
الوطين  التيار  رئيس  فيها 
احلر، النائب جربان باسيل، يف 
خارج  من  البياضة،  يف  منزله 
والتغطيات  الصحايف  العمل 
أن  أتوّقع  أكن  مل  اإلعالمية. 
ملفات  عن  كثريًا  منه  أمسع 
يف  يدور  وما  الساخنة،  لبنان 
وارتباطات  أحداث  من  فلكها 
أن  والسيما  ودولية،  إقليمية 
يف  اجللسات،  من  النوع  هذا 
مّراته األوىل، يرتافق عادًة مع 
كثرٍي من الربوتوكوالت واحلواجز 
رجٍل  مع  وحتديدًا  الرمسية، 
يقول عنه ُكُثر إنه طاووسيٌّ يف 
استقباالته. فكانت جلسًة على 
عكس التوقعات، سادها حديٌث 
من دون كفوف، ومزاح يكشف 
لي  النقاب عن وجٍه مل يتسنَّ 
إطالالته  من  أيِّ  يف  رؤيته 

التلفزيونية.
»زلقُت«  الذي  الرجل  ذا  هو 
يف  اهلواء  على  مرة  بامسه 
قناة  يف  السابق  برناجمي 
جربان  قلُت  يوَم  »املنار«، 
خليل  جربان  من  بداًل  باسيل 
بالقول  التصحيح  أُلتبع  جربان، 
إنه مل يتبقَّ سوى قصائد جربان 
بعُد  بها  هم  نتَّ مل  جربان  خليل 
ال  الذي  ذا  ُهَو  باسيل.  جربان 
تعرُّضه  على  عاقالن  خيتلف 
باهلراوات  ضرب  عملية  ألشنع 
إىل  األمر  ووصل  اإلعالمية، 
حّد االغتيال املعنوي مع اندالع 
أحداث السابع عشر من تشرين 
بالنسبة  هو،  األول/أكتوبر. 
أغلبية  إىل كثريين من متابعي 
القنوات اللبنانية، رجل يسمسر 
بلبنان؛ سرق ميزانيته؛ حرمه من 
الكهرباء؛ سّجل البرتون بامسه؛ 
مبال   - خاصة  طائرة  اشرتى 
شركة  متّلك  -؛  طبعا  الشعب 
كورال اليت متتلك 50 يف املئة 
اشرتى  احملروقات؛  سوق  من 
وباع بسالح حليفه »حزب اهلل«؛ 
خّرب السلم األهلي... وغريها 
يصّدق  أن  أستبعد  وال  كثري! 
البعض ذلك كله، بعد كل هذه 
واإلعالمية  السياسية  احلمالت 
من  اهلدف  ليس  طبعًا،  عليه. 
ذّمٍة  براءة  تقديَم  احلديث  هذا 
أن  مهميت  وليسْت  للرجل، 
أحد.  عن  دفاع  وكيل  أكون 
من  عامًا   30 أن  أُيعقل  لكن، 
والسرقة  والنهب  الفساد 
جهة  على  ُترمى  واحملاصصة 
رجٍل  وعلى  واحدة؟  سياسية 
واحد؟ ثم إن ُمناصرين كثريين 
ألحزاٍب  ـ  كبرية  ِنسبتهم  ـ 
سياسية متعددة، اختلفوا فيما 
امللفات،  بينهم على كثرٍي من 
وبالصدفة اتفقوا على أن جربان 
املصائب  مصيبة  هو  باسيل 

اليت وقعت على لبنان؟
احلرب  من  سنتني  بعد  اليوم، 
مرتاحًا.  الرجل  جيلس  عليه، 
حتى يف حديثه، ُيشعرك كأنه 
يدرك أن انتصارًا ما سيسّجله 
أن  حاربوه، من دون  على من 
يبدو منفصاًل عن الواقع، فهو 
بدأ حديثه باألزمة اليت مير فيها 

باسيل: زيارة سوريا ستتّم يف توقيتها.. والتسويات آتية!

لبنان واللبنانيون، وختّوفه من 
اليوم هو  ما نشهده  أاّل يكون 
ذروة األزمة، وما قد ينتج منها 
للبنانيني،  إضايفٍّ  تهجرٍي  من 
الذين  املسيحيون  والسيما 
الوحيد  مكانهم  لبنان  يعتربون 
يف الشرق. وهنا يعّرج باسيل 
خمطٍط  وجود  احتمال  على 
يف  املسيحي  الدور  إلقصاء 
لبنان  يف  وليس  املنطقة، 
ليتحدث  يعود  لكنه  فحسب، 
أطراف  وجود  بسبب  مطمئّنًا 
ضمانة  تشّكل  لبنان  يف 
حزب  والسيما  للمسيحيني، 
اهلل، فهو ال خُيفي يف خطاباته 
على  احملافظة  يف  احلزب  دوَر 
لبنان  يف  املسيحي  الوجود 
الرغم  والعراق. وعلى  وسوريا 
التيار  رئيس  فإن  ذلك،  من 
لوجود  يأسف  احلر  الوطين 
اهلل  وحزب  التيار  بني  تباينات 
يف عدد من امللفات الداخلية، 
مرفأ  انفجار  قضية  وآخرها 
مسألة  ختّطت  واليت  بريوت، 
البيطار  طارق  العدلي  احملقق 
عمل  تعطيل  حّد  إىل  ووصلت 
يوافق  ال  إنه  قائاًل  احلكومة، 
انعقاد  تعطيل  يف  احلزب 
ظل  يف  احلكومية  اجللسات 
الصعب  املعيشي  الوضع 
الذي يعيشه اللبنانيون، معتربًا 
يتحّمل  التعطيل  استمرار  أن 
إليه  يصل  قد  ما  مسؤولية 

الوضع االقتصادي.
اهلل  حزب  مع  األزمة  أن  إال 
البيطار  القاضي  خص  فيما 
حائط  إىل  وصلت  كأنها  يبدو 
مسدود، إذ إن باسيل بدا غري 
متفهم لتصعيد احلزب، مشددًا، 
وجود  على  عينه،  الوقت  يف 
طارق  القاضي  يرتكبها  أخطاء 
البيطار، والسيما أن املعطيات 
إىل  فقط  تشري  اللحظة  حتى 
حتقيقاته  يف  القاضي  تركيز 
لكن  الوظيفي،  اإلهمال  على 
القرار  انتظار  يفّضل  باسيل 
املوقف  حسم  أجل  من  الظين 
دون  من  البيطار  عمل  بشأن 
أن يستدعي ذلك بالنسبة إليه 

»َقْبَعه« بالقانون.
قال  خمايل،  مار  تفاهم  وعن 
رئيس التيار إن هذا االتفاق جاء 
من أجل ُمِهمات واضحة، متعلقة 
أرستها  اليت  احلواجز  بكسر 
إىل  باإلضافة  األهلية،  احلرب 
ولن  الدولة،  بناء  على  العمل 
يسقط هذا التحالف إاّل يف حال 
وعند  وجوده.  أسباب  انتفاء 
فك  احتمال  عن  السؤال  تكرار 
واحلزب،  التيار  بني  التحالف 
عدم  أن  على  باسيل  شّدد 
طعن احلزب يف ظهره مل ولن 
تفاهم،  وثيقة  إىل  يومًا  حيتاج 

ألننا ال نغدر بأحد. أّما بالنسبة 
إىل امللفات الداخلية، »فما حدا 

بيعرف شو بصري«.
النيابية  االنتخابات  وعن 
أن  باسيل  جربان  أكد  املقبلة، 
موعدها  يف  ستقام  االنتخابات 
الدستوري، وأن ال شيء ميكن 
أن ُيلغيها أو يؤّجلها، إاّل حدث 
أمين كبري. ووفق باسيل، فإن 
املزاج الشعيب ال يبدو واضحًا، 
يقّدمون  الذين  »هل  متسائاًل: 
أنفسهم اليوم على أنهم بديل 
بطرس  )جمد  األحزاب  عن 
وحزب  معوض  وميشال  حرب 
الكتائب( هم اخليار الذي يبحث 
باسيل  وسأل  الناس؟«  عنه 
عن مدى تأثري املال السياسي 
والذي  ـ   fundraising والـ  ـ 
يف  االنتخابات،  قبيل  سُيدفع 

خيارات املواطنني االنتخابية؟
االنتخابات  عن  سألته  وحني 
قائاًل  باسيل  رد  الرئاسية، 
يف  أنين  تعتقد  الناس  »إن 
هذه األثناء أتناقش مع رئيس 
اجلمهورية يف هذا املوضوع. هم 
الوحيد  املوضوع  أنه  يعتقدون 
أّما احلقيقة  الذي يشغل بالنا. 
الرئيس  وال  أنا  ال  أنين  فهي 
هذا  يف  نتحدث  عون  ميشال 
ذلك  نفعل  مل  أننا  كما  األمر، 
سابقًا«، مشددًا على أنه »مش 

وقت احلديث فيها اآلن«.
األمر،  هذا  عن  بعيدًا  وليس 
سألت الوزير باسيل عن عزمه 
قّرر  الذي  وهو  سوريا،  زيارة 
خطابه  عامني يف  قبل  زيارتها 
الشهري يوم 13 تشرين األول/

فعاد   ،2019 عام  من  أكتوبر 
ليؤكد لي أن الزيارة ستتّم يف 
توقيتها الذي سيأتي بالفائدة 
إىل  إشارته  مع  لبنان،  على 
خبياراٍت  مرتبط  التوقيت  أن 
الغوص  يفّضل  ال  اسرتاتيجية 

فيها اآلن.
اإلقليمي  املشهدين  وعن 
الوزير  إىل  بالنسبة  والدولي 
باسيل، فإنه يرى أن التسويات 
آتية ال حمالة، وأن رفع السقوف 
مواقف  تقوية  سوى  ليس 
وجتلس  ستعود  اليت  األطراف 
عاجاًل  املفاوضات،  طاولة  إىل 

أو آجاًل.
مفاجئًا  يكن  مل  اخلالصة،  يف 
بالنسبة إلّي ما أدىل به جربان 
ال  الذي  نفسه  وهو  باسيل، 
وخطواته.  مواقفه  توقع  ميكن 
كثريون راهنوا على أن تقضي 
املاضيتني  السنتني  أحداث 
على جربان باسيل، لكن رهانه 
كانت  ولطاملا  آخر،  مكان  هو 

الِعربة يف اخلواتيم.

باسيل: االنتخابات يف موعدها الدستوري

أحمد طه - امليادين 

أشار النائب جربان باسيل يف 
تغريدة له عرب موقع تويرت إىل 
السماح  العمل  وزير  »قرار  أن 
ومكتومي  للفلسطينيني 

املهن  عشرات  مبمارسة  القيد 
خمالف  باللبنانيني  احملصورة 
وهو  وللدستور  العمل  لقانون 

توطني مقّنع ومرفوض.«

باسيل: السماح للفلسطينيني 
ومكتومي القيد بالعمل مرفوض

تسلم وزير اخلارجية واملغرتبني 
سفري  من  حبيب  بو  عبداهلل 
اندرياس  لبنان  لدى  أملانيا 
يف  للمشاركة  دعوة  كيندل 
مؤمتر الطاقة يف برلني مع وزير 

الطاقة اللبناني وليد فياض.

مع  بوحبيب  الوزير  حبث  كما 
فيليب  لألونروا  العام  املفوض 
الزاريين يف األزمة املالية اليت 
ومسؤولية  األونروا  تعانيها 
اإلستمرار  يف  الدولي  اجملتمع 

يف دعمها.

بوحبيب وفياض تسلّما دعوة للمشاركة 
يف مؤمتر الطاقة يف برلني

»النشرة«
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
قطر  دولة  أمري  أن  عون  ميشال 
ثاني  آل  محد  بن  متيم  الشيخ 
حريص على دعم لبنان ومساعدته 
للخروج من أزماته، مشيدا من جهة 
مع  املثمرة  حمادثاته  بنتائج  ثانية 
الشيخ متيم وزيارته الدوحة، الفتا 
الذي  الوحيد  البلد  »قطر  أن  اىل 
قدم كل أنواع الدعم للبنان بدون 

مقابل«.
خارجية  وزير  »زيارة  أن  وأوضح 
موعدها  حيدد  مل  للبنان  قطر 
حافلة  ستكون  لكنها  بعد، 
واالقتصادية  السياسية  بامللفات 
»كل  أن  مؤكدا  واالستثمارية«، 
التحتية  والبنى  املرافق  مشاريع 
أمام املستثمرين  لبنان متاحة  يف 

القطريني«.
الغيمة  »تنجلي  أن  وأمل 
من  اخلليج  دول  مع  الديبلوماسية 
املتبادل«،  واالحرتام  احلوار  خالل 
أفضل  على  لبنان  »حرص  مؤكدا 

العالقات مع دول اخلليج«. 
النيابية  االنتخابات  »إجراء  وأكد 
املنظمات  بإشراف  موعدها  يف 
كالمه  أن  موضحا  الدولية«، 
أسيء  واليته  متديد  خبصوص 

فهمه. 
وتوجه اىل اللبنانيني داعيا القوى 
السياسية إىل كلمة تضامن »ننقذ 
اىل  الكرامة  ونعيد  وطننا  فيها 
»ال  أن  اجلميع  مطمئنا  الشعب«، 

عودة اىل احلروب يف لبنان«.
يف  الناس  ودائع  خصوص  ويف 
دراسة  عن  حتدث  املصارف، 
الدولة  بني  اخلسائر  توزيع 
اللبنانية واملصارف واملودعني مع 
حرصه على عدم حتميل املودعني 
مزيدا من اخلسائر، وقال: »إقرار 
يف  كونرتول  الكابيتال  قانون 
مشكلة  حلل  خطوة  النواب  جملس 

الودائع«.
وشدد على أن »التدقيق اجلنائي 
لبنان  مصرف  حسابات  يف 
والذي جيرى ألول مرة يف تاريخ 
اخللل  بتحديد  سينتهي  لبنان 
يتم  لن  أنه  وعلى  واملسؤوليات، 
يف  يدان  مسؤول  أي  استثناء 

التحقيق اجلنائي«.
خصوص  يف  »اجلدل  أن  وأوضح 
يف  العدلي  احملقق  صالحيات 
حسمه  ميكن  بريوت،  مرفأ  انفجار 
سيعقد  الذي  النواب  جملس  يف 
ستؤول  ملن  للفصل  عامة  جلسة 
الرؤساء،  حماكمة  صالحية  اليه 
النواب والوزراء، وهذا ما سيؤدي 
اىل حل األزمة احلكومية اليت عطلت 

اجتماعات جملس الوزراء«.
ترسيم  »موضوع  أن  إىل  ولفت 
احلدود البحرية اجلنوبية بني لبنان 
سيحمله  ما  ينتظر  واسرائيل، 
اجلانب االمريكي من رد اسرائيلي 
على شروط لبنان لرتسيم احلدود 
التخلي  »عدم  مؤكدا  البحرية«، 
الثروة  يف  اللبنانية  احلقوق  عن 
املتوسط«،  البحر  يف  النفطية 
»استخراج  ان  اىل  مشريا 
مرتبط  اللبنانية  النفطية  الثروة 
االقليمية«،  السياسية  بالتطورات 
من  باالستفادة  رغبته  عن  معربا 
التنقيب  القطرية يف جمال  اخلربة 

واستخراج الغاز.
جاءت  اجلمهورية  رئيس  مواقف 
»الشرق«  صحيفة  مع  حوار  خالل 
الدوحة،  زيارته  القطرية، ملناسبة 

آمنا بلدا  زال  ما  ولبنان  اخلليج  مع  العالقات  أفضل  على  حنرص  القطرية:  الشرق  لصحيفة  عون  الرئيس 
والوزراء والنواب  الرؤساء  حماكمة  صالحية  ستؤول  ملن  سيفصل  النواب  جملس 

دائم  صديق  قطر  أن  أوضح  إذ 
تاريخ  أن  اهلل  حامدا  للبنان، 
العالقات الوطيدة الذي يعود إىل 
مخسينيات القرن املاضي مل يسجل 
سياسية  شائبة  أو  انتكاسة  أي 
أن  اىل  الفتا  ديبلوماسية،  أو 
الزيارة كانت مناسبة لتعزيز هذه 
العالقات، مؤكدا أن احملادثات مع 
امري قطر كانت مثمرة ومهمة، إذ 
كان استعراض لتطورات األوضاع 
أن  لبنان واملنطقة وخصوصا  يف 
احمليط  جيري يف  مبا  يتأثر  لبنان 
أنه  اىل  واخلليجي، مشريا  العربي 
أطلع الشيخ متيم خالل اللقاء على 
وأبدى  اللبنانية  التطورات  حقيقة 
للخروج  لبنان  مبساعدة  اهتمامه 
إىل  االستقرار  وعودة  أزماته  من 

ربوعه«.
وعن أهمية هذه الزيارة، رأى ان 
إن دلت على شيء،  زيارته قطر 
وحرص  الشخصي  حرصه  فعلى 
لبنان  بقاء  على  اللبنانيني  مجيع 
العربية،  األسرة  يف  فاعال  فردا 
عالقات  أفضل  إقامة  وعلى 
هذه  أفراد  بني  واألخوة  التعاون 
لبنان  بني  وخصوصا  األسرة، 
والدول اخلليجية وشعوبها. وقال: 
»ال ميكننا أن ننسى أو أن نتجاهل 
األيادي البيضاء اليت امتدت إلينا 
من  الكثري  يف  اخلليج،  دول  من 
وال  الصعبة.  والظروف  احملطات 
الكرمية  االستضافة  ننسى  أن 
العاملون  اللبنانيون  يلقاها  اليت 
هذه  أن  ونأمل  اخلليج.  دول  يف 
يف  ختيم  اليت  الرمادية  الغيمة 
ودول  لبنان  بني  العالقات  أجواء 
وقت،  أسرع  يف  تنجلي  اخلليج، 
واالحرتام  والثقة  احلوار  خالل  من 

املتبادل«.
أن  اىل  سؤال،  على  ردا  وأشار 
لبنان  يف  االقتصادي  الوضع 
واملستثمرين،  لالستثمار  مؤات 
فاملرافق والبنى التحتية يف حاجة 
إىل ترميم وتأهيل وتطوير، وهذه 

تشكل فرصا استثمارية كبرية.

العالقات القطرية- اللبنانية
اللبنانية-  العالقات  أن  وأكد 
وروح  بالصداقة  تتسم  القطرية 
»لطاملا  أنه   اىل  مشريا  األخوة، 
يتوافدون  القطريون  األخوة  كان 
والسياحة،  لالستجمام  لبنان  اىل 
ولطاملا وقفت دولة قطر بقادتها 
جانب  إىل  وشعبها  ومسؤوليها 
للتحديات  مواجهته  يف  لبنان 
واحملن، وخصوصا بعد حرب متوز 
مساعدات  قطر  قدمت  إذ   ،2006
إلعادة إعمار ما تهدم يف احلرب. 
مؤمتر  استضافة  إىل  بادرت  كما 
احلوار الوطين العام 2008 وقامت 
اللبنانية،  الوطنية  املكتبة  ببناء 
ترميم  وكذلك  كبري،  إجناز  وهذا 
األبنية األثرية وإعادة إعمار عشرات 
املدارس واجلامعات اليت تضررت 
أرسلت  كما  املرفأ،  انفجار  من 
مخسة مستشفيات ميدانية، وهي 
تقدم شهريا أطنانا من املساعدات 

للجيش اللبناني«. 
البلد  هي  »قطر  أن  على  وشدد 
الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات 
مادية وسياسية ومعنوية من منطلق 
الصداقة واالخوة، ومل نلمس يوما 
أن دولة قطر تسعى اىل احلصول 
على نفوذ ما يف لبنان، أو لديها 
مطامع ما. وهو ما جيعل العالقات 

باالحرتام  حمكومة  دولتينا  بني 
والتعاون  واالنفتاح،  املتبادل، 
عالقاتنا  اليوم،  وإىل  األخوي. 
واللبنانيون  مستمر،  تطور  يف 
قطر،  يف  والعاملون  القاطنون 
الثاني.  وطنهم  بأنها  يشعرون 
الثنائية  عالقاتنا  تتوطد  أن  وآمل 
يف كل اجملاالت، ونواصل تعاوننا 
بلدينا  خري  فيه  ملا  املشرتك 

وشعبينا«. 
مؤاتية  ظروف  وجود  مدى  وعن 
للدعوة اىل مؤمتر حوار وطين يف 
الدوحة كما حصل يف العام 2008، 
رأى أن »لبنان وصل يف احلقيقة 
وخطرية،  جدا  حساسة  مرحلة  اىل 
فيها  حنتاج  وسياسيا،  اقتصاديا 
اىل لقاء عميق بني أفراد األسرة 
طريق  خريطة  لرسم  اللبنانية 
املريع  التدهور  ألن  للمستقبل، 
وصلنا  الذي  املعيشية  لألوضاع 
على  حاد  بشكل  يؤثر  بات  اليه، 
قدرة اللبنانيني على التحمل، وهو 
يهدد باألسوأ. لذا، أدعو إىل حوار 
يف  للبحث  اللبنانيني،  بني  عميق 
اللحمة  وإعادة  النهوض  خطوات 

بينهم«.
قطر  خارجية  وزير  زيارة  وعن 
يتم حتديد  »مل  أنه  أوضح  لبنان، 
موعد الزيارة، لكن ملفات الزيارة 
األزمة  من  بدءا  وعديدة  كثرية 
مرورا  اخلليج  مع  الدبلوماسية 
لبنان  يف  الداخلية  باألوضاع 
جانب  اىل  االقتصادية،  واألزمة 
االستثمارات القطرية يف لبنان، إذ 
كل مشاريع البنية التحتية ستكون 
مطروحة للمستثمرين القطريني«. 

األزمة الديبلوماسية مع الخليج
االزمة  عن  عون  الرئيس  وحتدث 
اخلليج  دول  مع  الديبلوماسية 
وسبل اخلروج منها، مشريا اىل أن 
»املوقف الرمسي اللبناني من أي 
قضية أو بلد أو عالقة، يعرب عنه 
جملس  رئيس  أو  الدولة  رئيس 
اللبنانية.  احلكومة  أو  النواب 
دول  من  الرمسية  لبنان  ومواقف 
التمسك  عن  إال  تعرب  ال  اخلليج 
األخوية  العالقات  أفضل  بإقامة 
املاضي  يف  يصح  وهذا  معها، 
واليوم ويف املستقبل. وال شيء 
سيغري قناعاتنا على هذا الصعيد. 
احلقيقة  هذه  تؤخذ  أن  نتمنى  لذا 
يف االعتبار، وال يتم بناء املواقف 
واختاذ اإلجراءات ردا على مواقف 

غري رمسية، أو آراء ال تلزم الدولة 
اللبنانية، وال تعرب حتى عن قناعات 

غالبية الشعب اللبناني«.
وأكد أن »السبيل الوحيد للخروج 
من األزمة هو باحلوار البناء بيننا، 
العالقات  وعودة  وبالنقاش، 
كنت  طبيعتها.  اىل  الديبلوماسية 
لبداية  األول  اليوم  منذ  واضحا 
األزمة بأنين ال أكن إال كل االحرتام 
اخلليج  لدول  واالمتنان  والتقدير 
للبنان،  الداعمة  مواقفها  على 
واحتضانها  لبلدنا،  ومساندتها 
هنا  وأكرر  وأعود  للبنانيني. 

مواقفي«.

االنتخابات النيابية يف موعدها
وأكد الرئيس عون ردا على سؤال 
دول  مع  األزمة  تأثري  إمكان  عن 
اللبنانيني  اقرتاع  على  اخلليج 
ال  أن  الدول،  هذه  يف  املقيمني 
عالقة هلذه األزمة برغبة املغرتبني 
باالقرتاع،  اخلليج  يف  املقيمني 
موضحا أنه سبق وسجلوا للمشاركة 
أهم  أحد  وهذا  االنتخابات،  يف 
حقوقهم يف النظام الدميوقراطي، 
مؤكدا أن االقرتاع واجب ومسؤولية 
كان  اذا  بالتزام  ممارسته  جيب 
اللبنانيون، املقيمون واملغرتبون، 
على  أما  بالتغيري.  حقيقة  يرغبون 
الصعيد اللوجسيت، فاألزمة ال تؤثر 

على إمكان االقرتاع يف اخلارج.
انه اختذ قرارا وطنيا  وشدد على 
جامعا بإجراء االنتخابات النيابية يف 
موعدها، ألن هذا االستحقاق على 
رأس حقوق اللبنانيني يف اختيارهم 
الربملانية،  الندوة  يف  ملمثليهم 
احلفاظ  يف  الرئيسي  واملدماك 
على سالمة احلياة الدميوقراطية يف 
عقارب  نعيد  »لن  وقال:  لبنان. 
واالستحقاقات  االنتخابات  تعطيل 
الدستورية إىل الوراء، واللبنانيون 
كلمتهم يف  يقولوا  أن  يستحقون 
الذي  األليم  الواقع  تغيري  مسار 
وصلنا اليه، وذلك ال يكون إال عرب 
بوابة أساسية هي بوابة االنتخابات 
النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي 
الشديد على إجراء هذا االستحقاق 
حماولة  أي  ومواجهة  موعده،  يف 
لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو 

ألي سبب آخر«.
وعن تأثري مشاركة املغرتبني يف 
نتائج االنتخابات، أكد أنه ال ميكنه 
ستذهب  اجتاه  أي  يف  يتوقع  أن 
آمل  »ولكنين  املغرتبني،  أصوات 

أبناء وطين مجيعا، أن  منهم ومن 
ومستقبل  مبصريهم  مليا  يفكروا 
أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. 
امليزان  يف  يضعوا  أن  عليهم 
الثالثني  السنوات  تداعيات 
طبقة  فيها  حكمت  اليت  املاضية، 
سياسية توزعت املغامن واحلصص 
من حتت الطاولة وفوقها، من دون 
حماسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد 
الذي  االنهيار  بعد  الطبقة  هلذه 
حصل، والدرك الذي وصلت إليه 
واملعيشية؟  االقتصادية  األوضاع 
الذي  األساسي  السؤال  هو  هذا 
يسأله  أن  مقرتع  كل  على  جيب 

قبل أن يدلي بصوته«.
االنتخابات  يف  انه  اىل  ولفت 
 ،2018 العام  األخرية يف  النيابية 
شكل االحتاد األوروبي بعثة ملراقبة 
االنتخابات يف لبنان، وأبدى اليوم 
الدور،  يهذا  بالقيام  رغبته  أيضا 
تكون  لكي  بذلك  نرحب  وبالطبع 
اضافة  لبنان،  يف  األطراف  مجيع 
اىل اجملتمع الدولي، مطمئنني إىل 

مسار العملية االنتخابية.

 بني الفراغ والتمديد
وأكد أنه ال يرى أي سبب منطقي 
اما  النيابية،  االنتخابات  لتأجيل 
بالنسبة اىل االنتخابات الرئاسية، 
فشدد على أنه سيعمل من جهته 
على توفري كل الظروف إلجرائها، 
دون  اعتبارات  أي  حالت  وإذا 
حصول االنتخابات ال مسح اهلل، فال 
هذا  مثل  الدستور حلظ  ألن  فراغ 
الوزراء  جملس  أن  إذ  االحتمال، 
صالحيات  ممارسة  جمتمعا  يتوىل 
األسف  »مع  و  اجلمهورية،  رئيس 
مماثلتني  حالتني  يف  مررنا 
و2014،   2007 العامني  يف 
حينه  يف  القائمة  احلكومة  وتولت 
القول  أكرر  لكن  املسؤولية. 
يتأمن  حتى  جهدا  أدخر  لن  إنين 
موعده  يف  الرئاسي  االستحقاق 

الدستوري«.
»اجلزيرة«  لقناة  تصرحياته  وعن 
أوضح  التمديد،  مسألة  عن 
خالل  قال  انه  اجلمهورية  رئيس 
التمديد  شهد  لبنان  إن  املقابلة 
بعد الطائف لرئيسني هما الياس 
لن  وانه  حلود،  وإميل  اهلراوي 
يسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ املذيع 
حيصل  مل  اذا  احتماالت،  يطرح 
كذا ومل حيصل كذا فما هو احلل 
األخري. فقال عندئذ: عندما تنتهي 

رئاسيت تنتقل الرئاسة إىل رئيس 
آخر. وإذا مل ينتخب رئيس هناك 
انتخاب  حتى  احلكم  تتوىل  حكومة 
مل  واذا  سؤاال  طرح  ثم  رئيس، 
حتكم احلكومة، فقال للمذيع: هناك 
الدستور  تعديل  وهو  واحد  حل 
القصة  كل  للرئيس.  والتمديد 
االحتماالت  أطرح مجيع  كنت  أنين 
املمكنة عندما تنتهي والييت. ومل 
ورغبيت  خياراتي  عن  أحتدث  أكن 

هي احتماالت وليس أكثر«.

األزمة االقتصادية 
وعن األزمة االقتصادية وأسبابها، 
التجاذب  بلغ  »لألسف،  قال: 
خمزيا،  حدا  لبنان  يف  السياسي 
الالعبني  بعض  جتاهل  مع 
واجباتهم  ألدنى  السياسيني 
على  ائتمنهم  الذي  الشعب  جتاه 
وأمان  أوالده،  وقوت  مصريه، 
أسعى  للجمهورية،  كرئيس  غده. 
مع اجلميع لتقريب وجهات النظر، 
بعد  احلكومي،  العمل  وتفعيل 
ما  حكومة  بدون  لبنان  عاش  أن 
السنتني  خالل  يف  السنة  يفوق 
اختاذ  ميكن  فكيف  املاضيتني. 
ونيل  اخلطط،  ووضع  القرارات، 
الدولي،  واجملتمع  اللبنانيني  ثقة 
اخلطط  تضع  حكومة  بغياب 
تنفيذها؟  إىل  وتسعى  االنقاذية، 
أقول جلميع األطراف: كفى تالعبا 
حبياة اللبنانيني. حكموا ضمائركم 
وتعالوا إىل كلمة تضامن ووحدة، 
ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة اىل 
الوطين  اقتصادنا  ونبين  الشعب، 

من جديد على أسس سليمة«.
أضاف: »هناك من جيب ان يتحمل 
االقتصادية،  االزمة  مسؤولية 
واليت هي نتيجة تراكمات سياسية 
قادت لبنان اىل هذا الواقع. حنن 
مع صندوق  حاليا حمادثات  جنري 
على  للحصول  الدولي  النقد 
من  متكننا  األمد  طويلة  قروض 
إنعاش االقتصاد وضخ الروح يف 

الدورة االقتصادية«.
مصري الودائع

يف  الناس  ودائع  مصري  وعن 
من  دعا  أنه  اىل  أشار  املصارف، 
بداية األزمة إىل وضع خطة متكاملة 
وقوننته،  املوضوع  هلذا  وواضحة 
الستعادة  عملي  إطار  وضع  وإىل 
اللبنانيني ودائعهم من املصارف، 
وتقاسم  درس  حاليا  وجيرى 
ومصرف  املصارف  بني  اخلسائر 
لكنين  واملودعني،  والدولة  لبنان 
املودعني  حتميل  عدم  على  أصر 
إعادة  وجيب  اخلسائر،  من  املزيد 
جودة  لضمان  املصارف  هيكلة 
وأوضح  املستقبل.  يف  عملها 
متعلقا  قانون  اقرتاح  هناك  أن 
جملس  يف  كونرتول  بالكابيتال 
أن  يف  أمله  عن  معربا  النواب، 
يتم إقراره ألنه يشكل خطوة على 
طريق حل مشكلة الودائع، مشددا 
احلكومة  تواصل  أن  ضرورة  على 

احلالية جهودها يف هذا االجتاه.
البطاقة  إطالق  تعثر  سبب  وعن 
احلكومة  ان  اىل  لفت  التمويلية، 
درس  تعيد  أن  ارتأت  اجلديدة 
بهذه  املتعلقة  التفاصيل  بعض 
أسس  على  إلصدارها  البطاقة، 
يف  ستصدر  وهي  وضوحا،  أكثر 

وقت قريب جدا.
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صندوق النقد الدولي
الدولة  جهود  حصر  سبب  وعن 
يف  االقتصادية  األزمة  ملعاجلة 
النقد  صندوق  مع  املفاوضات 
»حني  أنه  إىل  لفت  الدولي، 
حباجة  فهو  متأملا  االنسان  يكون 
األمل،  لتخفيف  مسكن  إىل  أوال 
أن  العالج«، موضحا  بدء  ومن ثم 
النقد  صندوق  مع  »املفاوضات 
الدولي هدفها احلصول على دعم 
احلاجات  لتلبية  وموقت  سريع 
خطة  أي  ألن  للبنانيني،  امللحة 
اقتصادية ستوضع ملعاجلة األزمة 
للبنان  واملعيشية  االقتصادية 
طويل،  وقت  إىل  تنفيذها  حيتاج 
وليس مبقدور الناس الذين تدنى 
وباتوا  مريع،  بشكل  مدخوهلم 
والدواء  اخلبز  تأمني  عن  عاجزين 
ينتظروا  أن  ألبنائهم،  والتعليم 
هذا  لكن  النهوض.  خطط  تنفيذ 
ال يعين االكتفاء خبيار املفاوضات 
مع البنك الدولي يف هذه املرحلة 
وتكتيف األيدي. وعلى احلكومة أن 
تعمل يف الوقت نفسه على إطالق 
خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع 

هذه املفاوضات«.
وعن امكانية تأسيس صندوق لدعم 
لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة 
األثرياء،  واملغرتبون  والصديقة 
أشار اىل أنه سبق أن كان »لدينا 
مببادرة  عرفت  فرنسية  مبادرة 
سيدر، إمنا حصل تأخري يف تنفيذ 
االلتزامات من حكومة الرئيس سعد 
وتوالت  احلراك  جاء  ثم  احلريري، 
احلكومات  تتمكن  ومل  األحداث 
بااللتزامات  الوفاء  من  املتعاقبة 
سيدر.  مساعدات  على  للحصول 
ومنذ العام 2018 مل تتخذ احلكومة 
لتنفيذ  حقيقية  مبادرة  اللبنانية 
على  للحصول  املطلوبة  اخلطوات 
جتمدت  وهكذا  املساعدات،  تلك 

املبادرة الفرنسية«.
»احلكومة اجلديدة حاولت   وقال: 
منذ انطالقها استعادة ثقة اجملتمع 
الدولي، وبدء ورشة العمل اجلدي 
االقتصادي،  التدهور  لوقف 
النهوض، ولكن  واالنطالق مبرحلة 
لنكسة  تعرضت  األسف،  مع 
السياسية  التجاذبات  سريعة جراء 
ألي  جيوز  ال  جلساتها.  ومقاطعة 
يف  التعطيل  إىل  يلجأ  أن  طرف 
إنقاذ  إىل  البالد  فيه  وقت حتتاج 
أن  مينع  ال  هذا  ولكن  سريع، 
والشقيقة  الصديقة  البلدان  تقف 
ألن  املرحلة،  هذه  يف  جانبنا  إىل 
الكثري للشعب  أن تفعل  بإمكانها 
املعيشي،  الصعيد  على  اللبناني، 

والرتبوي، واإلنساني، وغريه«.
تحقيقات انفجار املرفأ

وعن مكمن »األزمة« يف التحقيق 
يف قضية انفجار املرفأ، رأى أن 
بريوت  مرفأ  انفجار  ان  شك  ال 
وقد  للبنان،  حقيقية  مأساة  هو 
لوقوعه  االول  اليوم  منذ  نادى 
بوجوب احقاق العدالة الن الناس 
ومن  حصل  ما  معرفة  يستحقون 
سقوط  عن  املسؤولية  يتحمل 
واخلسائر  واجلرحى  الشهداء 
وقال:  باملمتلكات.  الفادحة 
»نعم، حيتاج القضاء إىل إصالح، 
وقد عملت منذ تولي منصيب على 
لكي  القضائي  اجلسم  تشجيع 
أوال  إلمياني  بنفسه  نفسه  يصلح 
وثانيا  السلطات،  فصل  مببدأ 
بأن القضاء هو أساس أي تغيري 
القانون  دولة  إلرساء  حقيقي 
املفهوم  وتغيري  واملؤسسات، 
السائد، وهذا من شأنه أن يضع 
يف  للسياسة  حماولة  ألي  حدا 
وبشؤونه،  القضاء  بعمل  التدخل 

كل  لبت  الصاحل  املرجع  فيعود 
دعاوى املواطنني وشكواهم«.

وشدد على أنه »ال ميكن ان تنتظر 
وبالتالي  أحدا،  أو  شيئا  العدالة 
لتطبيقها.  شروط  وضع  جيب  ال 
االستقرار  اهمية  من  الرغم  وعلى 
ان  جيب  ال  أنه  إال  السياسي، 
يفرض نفسه على حتقيق العدالة، 
الصحيح وحني  العكس هو  بل  ال 
االستقرار  يتعزز  العدالة،  تسود 
السياسية  كافة  الصعد  على 
واالجتماعية..  واالقتصادية 
جمراه،  يأخذ  أن  التحقيق  وعلى 
وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، 
الصناعية  االقمار  صور  مشكورة، 
عن مرفأ بريوت قبل وبعد االنفجار، 
اليت  الدول  وكنت طلبت من كل 
الصور،  من  النوع  هذا  مثل  متلك 
للقضاء  لتسليمها  بها  تزودنا  ان 
املختص لكي يستفيد منها ويبين 
قراراته على ما توفره الصور من 

معلومات قيمة«.
صالحيات مجلس النواب واملحقق 

العدلي
وعن اجلدل عن صالحيات احملقق 
العدلي وصالحيات جملس النواب 
ان  اىل  اجلمهورية  رئيس  أشار 
»هذه االشكالية يستطيع الربملان 
خالفا  جند  وقد  فيها.  يفصل  ان 
يف الرأي حول هذه النقطة داخل 
األغلبية هي  لكن  النواب،  جملس 
من تقرر. وحنن جيب أن نلتزم برأي 
أقرت  سواء  الربملانية،  األكثرية 
إجراءاته  يف  العدلي  احملقق  حق 
أو قررت حصر صالحيات حماكمة 
يف  واملسؤولني  والنواب  الوزراء 
حمكمة الربملان«، متوقعا، ردا على 
سؤال، جلسة قريبة جمللس النواب 
أن ذلك  حلسم املوضوع، ومؤكدا 
جملس  عمل  لعودة  خمرجا  يعترب 

الوزراء ومؤسسات الدولة. 
االستقرار األمني

وبالنسبة إىل اخلشية من االنفالت 
لبنان،  يف  »عانينا  قال:  األمين 
وويالت  مصائب  من  ولالسف، 
متكنا  هلل،  واحلمد  انه  اال  كثرية، 
االمين  االستقرار  على  احلفاظ  من 
وأصعبها،  الظروف  أحلك  يف 
العامل.  دول  باعرتاف  وذلك 
لبنان  يعاني  ان  الكثريون  توقع 
جراء  امين  وفلتان  اهتزاز  من 
اىل  ادت  اليت  السورية  احلرب 
عدم استقرار يف الشرق االوسط 
األمر  هذا  ختطينا  ولكننا  ككل، 
بنجاح. ومع انتشار تنظيم داعش 
من  لعدد  وتهديده  االرهابي 
الدول، وظهوره يف لبنان وحماولة 
اللبناني  اجليش  متكن  متدده، 
فجر  معركة  يف  عليه  القضاء  من 
يف  حماوالته  كل  وأحبط  اجلرود، 
ونشر  لبنان،  يف  له  امارة  إقامة 
واليوم،  املنطقة.  يف  اجرامه 
استتباب  على  حنافظ  نزال  ال 
عن  النظر  بغض  األمين،  الوضع 
واالقتصادية  املالية  الصعوبات 
منها  يعاني  اليت  واالجتماعية 
املواطنون، ومنهم عناصر األجهزة 
العسكرية واالمنية، وحنن مل ولن 
نتوقف عن دعم هذه االجهزة لكي 
تقوم بواجبها، وتطمئن املواطنني 
والوافدين بأن لبنان بلد آمن من 

الناحية األمنية«. 
وردا على سؤال عن أسباب ارتفاع 
أنه  رأى  لبنان،  اجلرمية يف  معدل 
»من الطبيعي عند اشتداد االزمات 
ترتفع  ان  واملالية  االقتصادية 
مقدمها  ويف  اجلرمية  معدالت 
معروف  وضع  وهذا  السرقة، 
فقط  وليس  العامل  دول  يف كل 
األمنية  األجهزة  ولكن  لبنان.  يف 
ضمان  أجل  من  نهار  ليل  تعمل 

غالبا  وهي  األوضاع،  تفلت  عدم 
ما تكشف مالبسات هذا النوع من 
اجلرائم يف وقت قياسي، فتعتقل 
االجهزة  اىل  وتسلمه  الفاعل 
القضائية املعنية، وهو أمر يستحق 
االشادة، كما انها تقوم بعمليات 
لدرء  األحيان  معظم  استباقية يف 
خطر اجملموعات املخلة باألمن. وال 
جيب ان ننسى تأثري تواجد اكثر من 
مليون ونصف املليون نازح سوري 
ظل  ويف  اللبنانية،  األرض  على 
يعمد  لبنان،  يعيشها  اليت  االزمة 
قسم منهم اىل القيام بأعمال خملة 
باألمن حبيث أثبتت االحصاءات ان 
غالبية املعتقلني هم من النازحني 

املتواجدين يف لبنان«.
عن  سؤال  على  رده  سياق  ويف 
احتماالت اجنرار لبنان اىل احلرب، 
الطيونة  أحداث  أن  اىل  أشار 
اىل  بالنسبة  حرجة  مرحلة  شكلت 
لبنان، ولكن بفضل تدخل اجليش 
والقوى األمنية متت السيطرة على 
اجريت  كما  ميدانيا«،  االوضاع 
باالطراف  اتصاالت  شخصيا 
األمور  ضبط  اجل  من  املعنيني 
ليس  ولكن  تدهورها.  من  واحلد 
الن  احلرب،  اىل  عودة  من  هناك 
ال احد يرغب يف ذلك، ولن نسمح 
حبصوهلا، فقد عانينا منها وشهدنا 
كبرية  جهودا  وبذلنا  تأثريها، 
ما  اىل  االمور  وإعادة  لتخطيها 
كانت عليه قبل اندالعها، وال ميكن 
تصور عودة املشاهد الفظيعة اليت 
بني  حدود  ووضع  سابقا  عايناها 
اىل  منطقة  من  للتنقل  اللبنانيني 
شعار  اطلقت  كنت  فأنا  اخرى، 
لبنان اكرب من ان يبلع وأصغر من 
به،  متمسكا  ازال  ان يقسم، وال 
واذا ما عادت احلرب سيفقد لبنان 
ككل  املنطقة  وستفقد  هويته 
استقرارها وثباتها. لذلك، اطمئن 
احلروب يف  إىل  عودة  ال  أن  إىل 

لبنان«.
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

احلدود  ترسيم  موضوع  ويف 
أن  اىل  أشار  اجلنوبية،  البحرية 
الواليات  تكون  بأن  قبل  »لبنان 
غري  للمفاوضات  راعية  املتحدة 
اللبناني  اجلانبني  بني  املباشرة 
ترسيم  مسألة  يف  واالسرائيلي 
حصلت  وقد  البحرية،  احلدود 
اجتماعات عدة يف هذا املوضوع. 
للتفاوض،  العام  املفهوم  ووفق 
فإن كل طرف يضع الشروط اليت 
تناسبه، ويتم بعدها الوصول اىل 
اجلميع،  ترضي  مشرتكة  ارضية 
األمريكي  اجلانب  ابلغنا  وحنن 
بشروطنا وننتظر ما سيحمله الينا 
من جواب اسرائيلي عليها، ملعرفة 
ما ستكون عليه املرحلة املقبلة من 
املباشرة.  غري  املفاوضات  هذه 
على  بأن حنصل  خريا  نأمل  وحنن 
التفريط  بوارد  ولسنا  حقوقنا، 
اليت  والنفطية  املائية  بثروتنا 
حنن بأمس احلاجة اليها، ونعتربها 
من  خروجنا  يف  اساسيا  عنصرا 
أزمتنا احلالية. حنن مع املفاوضات 

ولكن لن نتخلى عن حقوقنا«.
توقيع  عدم  إن  يقول  وعمن 
املراسيم يهدر مساحات كبرية من 
البحرية،  حدوده  يف  لبنان  حقوق 
أوضح أن من تصدر عنه مثل هذه 
يعرف  وال  يعرفنا  ال  االقاويل، 
عن  الدفاع  يف  وثباتنا  إصرارنا 
من  االخرية  النقطة  حتى  حقوقنا 
على  عازمني  كنا  فكما  مياهنا، 
الربية،  حبدودنا  التفريط  عدم 
احلفاظ  على  كذلك  مصرون  حنن 
وفق  مياهنا  من  نقطة  كل  على 
ما تسمح به القوانني، وما حتدده 
درسناها  اليت  الدولية  اخلرائط 

بتمعن وتأن. حنن نطمح اىل زيادة 
اىل  وليس  املياه  من  حصتنا 
القلقون  فليطمئن  منها.  التقليل 
اللبنانية،  املصاحل  على  والغيارى 
الننا كنا وسنبقى أول من يدافع 
يتخلى  من  وآخر  احلقوق  هذه  عن 

عنها«.
رئيس  لفت  السياق،  ويف 
شك  »ال  أنه  اىل  اجلمهورية 
ألقت  السياسية  اخلالفات  ان 
تواجد  ان  كما  امللف،  على  بظلها 
عدوة  دولة  وهي  اسرائيل، 
يسهل  ال  احلدود،  على  للبنان، 
االمور بل يزيدها تعقيدا. ولكنين 
الثروات  استغالل  على  عزمت 
بعد  ومتكنت  اللبنانية،  النفطية 
املراسيم  إجناز  من  كبري  جهد 
العروض  واستدراج  الالزمة 
يف  والنفط،  الغاز  عن  للتنقيب 
قابعة  الثروات  هذه  كانت  وقت 
يف باطن املياه اللبنانية لسنوات 
وبالفعل،  يكتشفها.  من  تنتظر 
بدأت الشركات االجنبية عملها يف 
هذا اجملال، اىل ان توقفت االمور 

لالسباب املعروفة«.
مرتبط  امللف  ان  »طبعا  وقال: 
االقليمي،  السياسي  بالوضع 
اخلطى  تسريع  اىل  نسعى  لذلك 
اليت  العقبات  تذليل كل  اجل  من 
متنع معاودة العمل يف هذا امللف، 
باستغالل  البدء  اىل  تواق  فلبنان 
أن  ونأمل  الطبيعية.  ثرواته 
سعيدة،  نهاية  امللف  هذا  يشهد 
أن  وخصوصا  وقت،  اسرع  ويف 
اىل  به  للسري  جاهزة  األرضية 
النتائج املرجوة، لكي ينضم لبنان 
عاجال وليس آجال اىل نادي الدول 
وزير  حدد  وباالمس،  النفطية. 
مهلة  فياض  وليد  واملياه  الطاقة 
الثانية  الرتاخيص  دورة  إطالق 
الستكشاف الثروة النفطية والغاز 
بالغ  أمر  وهو  اإلقليمية،  مبياهنا 
نقف  ال  اننا  اىل  ويشري  األهمية 
العكس  مكتويف االيدي، بل على 
نعمل كل ما يلزم يف هذا اجملال، 
كما أننا نرغب يف االستفادة من 
هذا  يف  الكبرية  القطرية  اخلربات 
الوزير  حبثها  أمور  وهي  اجملال، 
فياض يف قطر، لكونه ضمن عداد 

الوفد الوزاري املرافق«. 
الحلول الجذرية

اللبنانية،  لألزمة  احلل  طبيعة  وعن 
لبنان  بأن  قناعة  »لدي  قال: 
تارخيي  مفرتق  اىل  اليوم  وصل 
على  البناء  ميكن  وال  وجوده،  يف 
وتوقع  املاضي  جيري يف  كان  ما 
احلصول على نتائج خمتلفة. لبنان 
يف  جديدة  ذهنيات  اىل  حباجة 
نظام  انتاج  اىل  واألهم  احلكم، 
الطائفية  يلغي  جديد  سياسي 
مدني،  حلكم  ويؤسس  السياسية 
ألن الطائفية السياسية كانت وال 
زالت علة لبنان األساسية، ومصدر 
أساسيا  مصدرا  وكذلك  ضعفه، 

للتعطيل السياسي«.
احلقيقية  »احللول  أن  على  وشدد 
إال  ميكن  ال  لبنان،  يف  لألوضاع 
وإال  املرة،  هذه  جذرية  تكون  أن 
من  مفرغة  حلقة  يف  ندور  سنظل 
الصراعات، والتجاذبات، واالنهيار 
االقتصادي. وحني أحتدث عن احلل 
اجلذري، البداية تكون يف صناديق 
سياسية  طبقة  إلنتاج  االقرتاع 
جديدة، ومن ثم اطالق حوار وطين 
لبنان  موقع  تأكيد  يعيد  جامع، 
طريق  خريطة  ويرسم  ورسالته، 

للمستقبل«.
عودة النشاط الحكومي

وردا على سؤال، أكد ان املهم يف 
اللحظة الراهنة أن نعيد احلركة إىل 
النشاط احلكومي، ونقف إىل جانب 

فئة  اىل  حتولوا  الذين  اللبنانيني 
فرتة  يف  واملعوزين،  الفقراء  من 
لن  مبادرة  »أي  وقال:  قياسية. 
اذا مل  النور،  تبصر  أن  يكتب هلا 
يتالق اللبنانيون على انقاذ بلدهم. 
واىل اليوم، يظهر البعض استعدادا 
حلرق غابة بأكملها الشعال سيجارته. 
وأنا أقول للجميع بالفم اآلن، الكل 
سيكون  احد  وال  الثمن،  سيدفع 
االنهيار.  هذا  تداعيات  عن  مبنأى 
واقول للبنانيني قوال أخريا، وقبل 
االقرتاع:  صناديق  اىل  الوصول 
حاسبوا من أساء إىل الوطن واخطأ 
حبقه وحبقكم أوال قبل أن حتاسبوا 
هؤالء  سيكف  وبعدها  اآلخرين. 
وقودا  وجعلكم  استغاللكم  عن 

ملصاحلهم اخلاصة«.
الحل يف الخارج

احلل  ان  اجلمهورية  رئيس  ورأى 
لبنان،  داخل  يعد  مل  لبنان  يف 
اليت  السياسية  فاملشاكسات 
حتصل تعرقل احللول اجلذرية لكنها 
االقتصادية  احللول  على  تؤثر  ال 
خمتلف  مبسار  متضي  فهي  املالية 
مع  املفاوضات  اىل  خيضع  ألنه 
أما  أف.  أم  واألي  الدولي  البنك 
اخلالفات السياسية فهي مسؤولية 
احلوار  عليهم  الذين  اللبنانيني 

والتفاهم لتسوية اخلالفات. 
وعن حاجة لبنان إىل دستور جديد أو 
دوحة 2 أو طائف جديد، أوضح انه 
يف البداية جيب ان نعمل استقرارا 
يف احلكم حتى حيصل احلوار بهذا 
على  وليس  البارد  على  الشأن 
وقال:  الضغط.  وحتت  احلامي 
»حنن لسنا يف معركة ننتظر حسمها 
لتقرير النتائج. لدينا جملس نواب 
القوانني  مشاريع  يطرح  ان  قادر 
والتعديالت املطلوبة وميكن اقرارها 
وفقا لألصول الربملانية. لكن حاليا 
مل يطرح املوضوع بشكل جدي رمبا 
يتداولون  األشخاص  بعض  هناك 
يف هذا املوضوع بعيدا من أجهزة 

الصحافة واإلعالم«.
صالحيات رئيس الجمهورية

الشعيب  احلراك  أن  رأيه يف  وعن 
اجلمهورية  رئاسة  حيمل  كان 
املسؤولية، اشار رئيس اجلمهورية 
عامة  ان  الطبيعي  من  انه  اىل 
الشعب ليست على علم بنصوص 
أهل  مثل  والقوانني  الدستور 
الكثري  أن  اىل  الفتا  االختصاص، 
القوانني،  يدرسوا  مل  الناس  من 
واالنطباع العام أو الصورة الذهنية 
املسؤول  أن  الشعب  عامة  لدى 
بدون  الرئيس  هو  حيدث  عما 
إذا كان ذلك يقع ضمن  التدقيق 
يف  نسمع  كنا  لذلك  مسؤوليته، 
بيده  العهد  وكأن  العهد،  الشارع 
كامل الصالحيات يف احلكم. بينما 
التنفيذية  السلطة  ان  األمر  واقع 
التشريعية  والسلطة  احلكومة  بيد 
والسلطة  النواب.  جملس  بيد 
وبالتالي  القضاء.  بيد  القضائية 
عمل أنظمة احلكم خيضع اىل فصل 
سلطة  كل  واستقاللية  السلطات 
املشرتك  العمل  أما  األخرى.  عن 
بشكل  حمدد  فهو  السلطات  بني 
واضح يف الدستور. وهذا ما ميكن 
التحقيقات  قضية  يف  مالحظته 
من  فمثال  املرفأ.  انفجار  بقضية 
موقعي كرئيس مجهورية ال أتدخل 
القضاء.  عمل  ويف  التحقيق  يف 
وانا  مستقلة  سلطة  القضاء  ألن 
من واجيب ان أحافظ على استقالل 

القضاء«.
وأوضح ردا على سؤال، أنه وفقا 
رئيس  صالحيات  فإن  للدستور، 
عن  مسؤول  وهو  واسعة  احلكومة 
بينما  بالدولة  تنفيذي  شيء  كل 
عن  مسؤول  اجلمهورية  رئيس 

تطبيق الدستور والقوانني. »وهذا 
ما أقوم به عندما أالحظ أي شطط 
اجمللس  اىل  أرسله  قانون  يف 
الدستور  به.  للنظر  الدستوري 
ينص على ان رئيس اجلمهورية مع 
احلكومة.  يؤلفان  احلكومة  رئيس 
مكلف  اجلمهورية  رئيس  بينما 
باملعاهدات اخلارجية. وال يوجد أي 
رئيس  بصالحيات  مس  أو  جتاوز 
التهامات  تعرضت  وقد  احلكومة. 
رئاسيا  احلكم  جلعل  أسعى  بأنين 
اطبق  انا  للحقيقة.  جماف  وهذا 
الصالحيات  والتزم  الدستور 
احملددة. بدون أي كلمة بالزايد أو 

كلمة بالناقص«.
حاكم مصرف لبنان

سلطة  إن  القول  سبب  وعن 
من  أقوى  لبنان  مصرف  حاكم 
حاكم  »عمل  قال:  السلطات،  كل 
لبنان مستقل ومسؤوليته  مصرف 
أن حيافظ على املال العام. وهذا 
األمر حصل فيه أخطاء كبرية وقد 
ومن  احلكومة  من  لضغوط  تعرض 
على  للحصول  النواب  جملس 
قروض. وهي مشكلة معقدة لذلك 
قررنا فتح تدقيق جنائي وهذا حيدد 
اهلدر  يف  واملسؤوليات  األخطاء 
أول  وهذا  األموال.  تسريب  أو 
بتاريخ اجلمهورية  نوعه  حتقيق من 
التدقيق  يتم  مرة  ألول  اللبنانية. 

جنائيا حبسابات مصرف لبنان«.
سنة  مدى  على  »عملت  أضاف: 
ونصف السنة إلزالة العقد من امام 
التحقيق. وقد بدأ التحقيق وسوف 
حتى  يدينهم  من  تتم حماسبة كل 
لو كانوا مسؤولني كبارا ولن يتم 

استثناء أحد«.
حزب اهلل

»حزب  ان  عن  سؤال  على  وردا 
يف  اساسية  عقبة  أصبح  اهلل« 
العالقات بني لبنان ودول اخلليج، 
قال رئيس اجلمهورية: »يف واقع 
اىل  لبنان حيتاج  الوضع يف  األمر 
استقرار داخلي. كل شيء مطلوب 
من حزب اهلل يلتزم بتنفيذه. ومل 
األمن  جملس  قرار  بنود  يتجاوز 
عندما  أقر  والذي   1701 الدولي 
األمن  جملس  رئيسة  قطر  كانت 
والتزامه بهذا القرار كامال. وعلى 
فإن  لبنان  يف  الداخلي  الصعيد 
األساس.  هو  األمين  االستقرار 
أما املظاهرات اليت يشهدها لبنان 
فهي حراك طبيعي حيصل يف مجيع 
هي  فاملظاهرات  العامل.  دول 
للتظاهر  مستعد  وأنا  اجلوع.  بوجه 

معهم«.
وأكد يف سياق احلديث عن طريقة 
لبنان  أن  األزمة،  من  لبنان  خروج 
بكل  يتأثر  املنطقة،  خارج  ليس 
البالد  ويف  املنطقة  يف  جيري  ما 
العربية. الضغوط اخلارجية متارس 
لبنان.  يف  األطراف  مجيع  على 
وهذا األمر ليس على لبنان فقط 
تتعرض  املنطقة  دول  معظم  بل 
يتابع  فاجلميع  خارجية.  لضغوط 
بني  النفوذ  مناطق  على  الصراع 
الدول الكربى وكذلك املفاوضات 

بشأن امللف النووي اإليراني.
مفخرة لكل العرب

وأكد أن »كأس العرب« هو حدث 
وقد  قطر.  تستضيفه  كبري  عربي 
كل  لتوفري  كبرية  جهودا  بذلت 
العربي  احلدث  هذا  جناح  مقومات 
اجلامع  هي  فالرياضة  الكبري. 
مع  تنسجم  والرياضة  للناس. 
سياسة قطر يف التالقي واحلوار. 
وكان لسمو األمري الدور الكبري يف 
جناح كأس العرب متهيدا ملونديال 
قطر الذي يعترب أكرب حدث رياضي 
عربية.  عاصمة  تستضيفه  عاملي 

وهذه مفخرة للعرب«.
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وزيرة  ميتشل  سارة  شنت 
التعليم هجوًما عنيًفا على نقابة 
املعلمني يف نيو ساوث ويلز، 
متهمة إياها بأنها مؤسسة حتارب 
الشفافية و«عازمة بشدة« على 
تعليق مصاحل الطالب الدراسية 

ألغراض سياسية.
للمعلمني  األول  اإلضراب  يعد 
سنوات،   10 من  يقرب  ما  منذ 
قالت ميتشل إنه ال ينبغي معاقبة 
العائالت من قبل نقابة حمافظة 
األعضاء  مكافأة  على  تركز 
بداًل  طويلة  لفرتة  خدموا  الذين 

من املعلمني اجليدين. 
وأضرب معلمو املدارس العامة 
 24 ملدة  ويلز  ساوث  نيو  يف 
الثالثاء  يوم  من  بدءا  ساعة 
الوالية  حكومة  عرض  لرفض 
 %  2.5 بنسبة  رواتبهم  بزيادة 

سنوًيا.
أجورهم  إن  املعلمون  ويقول 
وأن  املماثلة  املهن  عن  تتخلف 
عليهم  املتزايد  العمل  عبء 
بشكل  عملهم  أداء  من  مينعهم 

جيد.
مفاوضات  إن  ميتشل  وقالت 
جلنة  يف  تتم  أن  جيب  األجور 

العالقات الصناعية.
متثيال  يستحقون  »املدرسون 
على  مصّممة  نقابة  من  أفضل 
دراسة  بدون  الطالب  ترك 

ألغراض سياسية«.
»احتاد املعلمني يف نيو ساوث 
خطوة  أي  بنشاط  يكافح  ويلز 
النظام  يف  الشفافية  لزيادة 
املدرسي ومينع املبادرات لرفع 

النتائج ودعم الطالب«.
معاقبة  ينبغي  »ال  وأضافت: 
العائالت وأولياء األمور من خالل 
مؤسسة محائية تركز فقط على 
األطول  االحتاد  أعضاء  مكافأة 
احتياجات  جتاهل  مع  خدمة 

الطالب«.
بزيادة  املعلمون  ويطالب 
إىل جانب  رواتبهم بنسبة 5 % 
%2.5 أخرى مقابل اخلربة، وهي 
األقصى  احلد  من  أعلى  نسبة 
ألجور القطاع العام الذي أقرته 

احلكومة والذي يبلغ 2.5%.
حبوالي  املعلمني  رواتب  وتبدأ 
72,263 دوالر سنويا، لكنها ال 
تتجاوز 108,000 دوالر إذا بقوا 

يف القطاع التعليمي.
لذلك احتشد آالف املعلمني يف 
برملان نيو ساوث ويلز للمطالبة 
بتحسني األجور وظروف العمل.

سيدني  من  معلمون  واجتمع 
وبلو  وولوجنونج  ونيوكاسل 
يف  بارك  هايد  يف  ماونتينز 
املركزية  األعمال  منطقة 

»مؤسسة سياسية تفتقر للشفافية«:
وزيرة التعليم تشن هجوما الذعاً على 

نقابة املعلمني يف نيو ساوث ويلز

قبل  الثالثاء،  يوم  بسيدني 
إىل  كبرية  تظاهرة  يف  السري 

مقر الربملان.
املضربني  من  العديد  وارتدى 
الفتات  ومحلوا  محراء  قمصانا 
نيو  يف  املعلمني  احتاد  تدعم 
احلدث  نظم  الذي  ويلز  ساوث 
 400 حوالي  إلغالق  أدى  مما 
مدرسة حكومية ملدة 24 ساعة.

احلكومة  إن  املعلمون  ويقول 
العمل  أعباء  معاجلة  يف  فشلت 
غري  والرواتب  املستدامة  غري 

التنافسية ونقص املوظفني.
بزيادة  املعلمون  ويطالب 
 7.5% إىل  تصل  األجور  يف 
يف  االخنفاض  ملواجهة  سنوًيا 
باملهن  مقارنة  املعلمني  أجور 

األخرى.
أجنيلو  االحتاد  رئيس  وقال 
احلكومة  إن  جافرييالتوس 
على  املستمر  التأثري  تنكر 
املدارس  يف  التوظيف  قضايا 

احلكومية.
إىل  تفتقر  احلكومة  أن  واعترب 
مللء  متماسكة  اسرتاتيجية 
وتوظيف  شاغرة  وظيفة   3,000
الوالية  حتتاجهم  معلم   11,000

يف العقد املقبل.
وقال حملطة ABC اإلخبارية يوم 
الثالثاء: »هناك إحباط واستياء 
قطاع  مستوى  على  متزايد 

اخلدمات التعليمية«.
»حنن نتجه مباشرة إىل اهلاوية، 
و  املعلمني  يف  نقصا  ونواجه 
زيادة  مع  سوءا  األمر  سيزداد 
اجلدد  الطالب  عدد  يف  كبرية 

املسجلني يف املدارس«.
الذين  املعلمني  لدينا  »ليس 
حنتاجهم وإذا مل ندفع للمعلمني 
حنصل  لن  يستحقونه،  ما 

عليهم.«
سارة  التعليم  وزيرة  وقالت 
ميتشل إنه ُعرض على املعلمني 
 ،2.5% بنسبة  األجور  زيادة يف 
ميكن  الذي  األقصى  احلد  وهو 
أن تقدمه احلكومة مبوجب سياسة 
أجور القطاع العام، وتريد العمل 
بشكل تعاوني مع النقابة ملعاجلة 

نقص املعلمني.
 Nine Network لشبكة  وقالت 
نصل  أننا  »يبدو  الثالثاء:  يوم 
حاولنا  كلما  مسدود  طريق  إىل 

التحدث عن هذه األمور«.
صعب  بعام  الطالب  مر  »لقد 
بالفعل وتعرض اآلباء لالضطراب 
اجلائحة، حنن حباجة ألن  بسبب 
الدراسي  الفصل  يف  نكون 
اتبعوا  ألنهم  أمل  خبيبة  وأشعر 

هذا النهج«.
املصدر: اس بي اس
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الوزيرة سارة ميتشل
األسرتالي  الوزراء  رئيس  أعلن 
أّن  األربعاء  موريسون  سكوت 
مشاركة بالده يف دورة األلعاب 
اليت   2022 الشتوية  األوملبية 
ستقتصر  بكني  ستستضيفها 
أّي  تشمل  ولن  الالعبني  على 
بذلك  لتحذو  رمسي،  متثيل 
كانربا حذو واشنطن اليت أعلنت 
اإلثنني أنها ستقاطع دبلوماسيًا 

هذا األوملبياد.
وقال موريسون إّن »أسرتاليا لن 
ترتاجع عن املوقف القوّي الذي 
مصاحلها،  عن  للدفاع  اّتذته 
لن  أّننا  البّتة  مستغربًا  وليس 
نرسل مسؤولني أسرتاليني إىل 

هذه األلعاب«.
تأكيد  بعد  اإلعالن  هذا  يأتي 
الواليات  أن  بايدن  إدارة 
دبلوماسيًا  ستقاطع  املتحدة 
األلعاب األوملبية العام املقبل، 
حيث استشهدت املتحدثة باسم 
بـ  ساكي  جني  األبيض  البيت 
املستمرة  اجلماعية  »اإلبادة 
اليت  اإلنسانية«  ضد  واجلرائم 
ضد  الصينية  احلكومة  ترتكبها 
يف  األويغور  املسلمة  األقلية 
البالد  غرب  شينجيانغ  منطقة 
أخرى  انتهاكات  عن  فضاًل 

حلقوق اإلنسان.
للصحفيني  موريسون  وقال 
الرياضيني  إن  األربعاء  يوم 
يف  سيتنافسون  األسرتاليني 
لن  املسؤولني  لكن  األلعاب، 

حيضروا.
»ليس  القرار  أن  إىل  وأشار 
اخلالفات  إىل  بالنظر  مفاجًئا« 
مثل  قضايا  حول  البلدين  بني 
يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
شينجيانغ اليت أثارتها أسرتاليا 

باستمرار.
على  العام  الرأي  كان  »لقد 
من  عددًا  نطرح  بأننا  علم 
القضايا اليت مل تلَق ترحيبًا يف 

الصني«.
احلكومة  مع  »حتدثنا  وأضاف: 
حقوق  انتهاكات  حول  الصينية 
اإلنسان يف شينجيانغ والعديد 
من القضايا األخرى اليت أثارتها 
تكن  ومل  باستمرار  أسرتاليا 
هناك عقبة أمام حدوث ذلك من 

جانبنا«.
املستغرب  من  ليس  »لذلك 

أسرتاليا تقاطع دبلوماسياً 
أوملبياد بكني الشتوي

احلكومة  مسؤولي  ذهاب  عدم 
حلضور  الصني  إىل  األسرتالية 

تلك األلعاب.«
الواليات املتحدة تعلن مقاطعتها 
األلعاب  لدورة  الدبلوماسية 
بكني  يف  الشتوية  األوملبية 
ودعوات يف أسرتاليا إلجراءات 

مماثلة
احلكومة  حذرت  جهتها  من 
من  مزيد  فرض  من  الصينية 
اليت  الدول  على  العقوبات 

تقاطع األلعاب.
هذه  مثل  إن  موريسون  وقال 
مقبولة،  غري  ستكون  اخلطوة 
أسباب  هناك  تكون  »لن  وأنه 

لذلك على اإلطالق«.
عن  دائمًا  »سأدافع  وأضاف: 
يعتقده  وما  أسرتاليا  مصاحل 
حنن  صواب،  أنه  األسرتاليون 
عدم  يسوده  زمن  يف  نعيش 

اليقني«.
نوايا خبيثة

املتحدث  ليجيان،  تشاو  وُسئل 
الصينية،  اخلارجية  وزارة  باسم 
الدبلوماسية  املقاطعة  عن 
األمريكية أمس الثالثاء، فأجاب 
الشتوية  األوملبية  »األلعاب  أن 
املواقف  إلطالق  مناسبة  ليست 

السياسية«.
املتحدة  »الواليات  وأضاف: 
القرن  يف  كذبة  أكرب  تتلق 
حول ما يسمى باإلبادة اجلماعية 
احلقائق  لكن  شينجيانغ،  يف 

دحضتها منذ فرتة طويلة«.
توجهاتها  من  »انطالقًا 
وأكاذيبها  األيديولوجية 
الواليات  حتاول  وإشاعاتها، 
األلعاب  يف  التدخل  املتحدة 
بكني،  يف  الشتوية  األوملبية 
إىل  إال  يؤدي  لن  الذي  األمر 
وفقدانها  اخلبيثة  نواياها  فضح 
األخالقية  املبادئ  من  املزيد 

واملصداقية«.
املقاطعة  عن  سؤاله  وعند 
األسرتالية  الدبلوماسية 
»لقد  ليجيان:  قال  احملتملة، 
أن  عديدة  مناسبات  يف  قلنا 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
كبري  جتمع  هي  بكني  يف 
عامليني  ومشجعني  لرياضيني 
وليست  الشتوية،  للرياضات 

منصة ألنشطة السياسيني«.

رئيس الوزراء سكوت موريسون

إعالنكم يف الهريالد طريقكم اىل 
النجاح

لالتصال: 0405555220

مدرس  ألف   15 حوالي  إحتشد 
خارج مبنى الربملان بعد أن تركوا 
اضراب  يف  الدراسية  الصفوف 
نادر للمطالبة بتحسني أوضاعهم 
التعليم  وزارة  وصفت  حني  يف 

هذا اإلضراب ألنه غري قانوني.
فقد مت إغالق حوالي 350 مدرسة 
بسبب  ويلز  ساوث  نيو  يف 
على  يقتصر  مل  الذي  اإلضراب 
أيضًا  امتد  مدارس سيدني وامنا 

إىل املناطق الريفية.
املعلمني  احتاد  رئيس  وقال 
أجنيلو  ويلز  ساوث  نيو  يف 
وظائف  عدد  إن  جافرييالتوس 
قد  الشاغرة  الدائمة  التدريس 
يف   3000 من  أكثر  إىل  ارتفع 
الثاني/نوفمرب  تشرين  منتصف 
وإن حكومة الوالية حباجة إىل اتاذ 
إجراء، وأضاف أنه حتى باستثناء 
1037 وظيفة جديدة، كانت هناك 
أكثر  أي   - شاغرة  وظيفة   2001
املسجلة يف  الوظائف  من ضعف 
حزيران/يونيو وعددها 995 وظيفة 
وبذلك يعترب أن حكومة الوالية مل 
تبذل أي جهد ملعاجلة أعباء العمل 
غري  والرواتب  املستدامة  غري 

التنافسية.
ومصممة  األكادميية  وسلطت 
واملدربة  الدراسية  الربامج 
السيدة زينة العلم، الضوء حول 
املتطلب  الرمسي  التعليم  واقع 
يف والية نيو ساوث وايلز دفع 
باملعلمني لإلضراب ألول مرة منذ 

عشر سنوات، قائلة:
تدريس  لسنني يف  العلم  عملت 
املدارس  يف  العلوم  مادة 
الرمسية يف الوالية وتعمل حالًيا 
الربامج  وتشغيل  تصميم  يف 
العالية  القدرات  ذوي  للطالب 
بيانات  حتليل  على  تعمل  كما 
على  املوظفني  وتدريب  املدرسة 
كيفية حتليل البيانات وتفسريها 
واملوارد  الربامج  وتصميم 
مواقع  وإنشاء  اخلاصة  احلسابية 

الويب باملوارد.
وتقارن بني املتطلبات التعليمية 

بني احلاضر واملاضي قائلة:
الضوء  مسلطة  حديثها  وتابعت 
حول خلفيات اإلضراب االستثنائي 
وأبرز مطالب املعلمات واملعلمني 

قائلة:
يف  بزيادة  املعلمون  »يطالب 
إىل  مخسة  بني  ترتاوح  رواتبهم 
7.5 يف املائة سنوًيا، مبا يتماشى 
يف  غالوب  حتقيق  توصيات  مع 

مهنة التدريس«.
وأشارت اىل أن فرتة التعليم عن 
بعد قد ضاعفت مشقات التعليم، 
متطلب  األساتذة  عمل  وجعلت 

للغاية يف فرتة األغالق قائلة:
» مل يتلق األساتذة تدريب مسبق 
بعد،  عن  التعليم  عملية  ملواكبة 
فجوودوا نفسهم يف حالة إحباط 
احللول  إجياد  عليهم  كان  ألن 
الطالب  دور  وتفعيل  التفاعلية 

على االعتماد الذاتي«.
»التواصل  ان  قائلة:  وأردفت 
مع الطالب عن بعد مل يكن باألمر 
انه  املعلم  واحساس  السهل، 
عرب  الصف  على  السيطرة  يفقد 
الشاشة أرهقه سيما مع تضاعف 

حجم ومتطلبات العمل«.
أما عن النقص احلاد يف املدرسني 
ساوث  نيو  والية  تشهده  الذي 
وعدم  الرتبوي  احلقل  يف  وايلز 
االستجابة رغم املساعي التحفيزية 
الستقطاب  احلكومة  تبذهلا  اليت 

األساتذة، تقول العلم: 
التعليم شرط أساسي  » شهادة 
الرتبوي،  القطاع  إىل  للدخول 
ولكن احياًنا يستعان بأساتذة من 
اختصاصات ال تتطابق مع املادة 
اليت يشرحونها نظًرا للحاجة امللحة 

.«
رسالة  أهمية  عن  معربة  وختمت 

التعليم قائلة:
صحيفة  وحبسب  أنه،  اىل  نشري 
الغارديان، من املتوقع أن يزداد 
يتقاعد  حيث  سوًءا،  النقص 
ويزداد  أعلى،  بوترية  املدرسون 
مرتفعة  بوترية  الطالب  عدد 

أيضًا.
زيادة  النقابة  مطالب  أبرز  ومن 
على الرواتب ترتاوح بني 5 و7.5 
إىل  باإلضافة  سنوًيا،  املئة  يف 
مدفوعتني  إضافيتني  ساعتني 
املنزل  يف  التحضري  وقت  من 
سابقًا  أعربت  قد  الوزارة  وكانت 
الزيادات  نيتها حتديد سقف  عن 

بنسبة 2%.

15 ألف مدرس يف وقفة احتجاجية:
نقص حاد يف املدرسني وأجور غري تنافسية

اختبار نائب رئيس  نتائج  أثبتت 
إصابته  جويس  بارنابي  الوزراء 

بكوفيد19-.
جاءت نتيجة االختبار إجيابية للسيد 
جويس أثناء قيامه برحلة عمل يف 

العاصمة األمريكية واشنطن .
إنه  بيان  يف  جويس  وقال 
حتى  الصحي  العزل  يف  سيبقى 
يتلقى الضوء األخضر للسماح له 

مبباشرة مهامه مرة أخرى.
أعضاء  مجيع  أن  بالذكر  جدير 
سافروا  الذين  اآلخرين  الوفد 
مع جويس جاءت نتيجة اختبارهم 
جني  اعلنت  وكانت  سلبية. 
من  التحالف  رئيسة  هالتون، 
بينما  إنه  لألوبئة،  التأهب  أجل 
بتقييم  يقومون  العلماء  كان 
مدى جدية املتحور اجلديد ، كان 
أوميكرون قد وصل بالفعل وبدأ 

باالنتشار.
تصرحيات  يف  هالتون  وقالت 
»لقد  اإلخبارية    nine لشبكة 
وصل وحنن اآلن نشاهده ينتشر 
ليس فقط يف سيدني ولكن يف 

مكان آخر«.
أن  »أعتقد  موضحة  وتابعت 

منع  حملاولة  فات  قد  الوقت 
انتشار املتحور اجلديد«.

يأتي ذلك يف الوقت الذي أظهرت 
جرعات  أن  جديدة  دراسة  فيه 
لقاح Pfizer املعززة أزهرت نتائج 

مبشرة  ضد متحور أوميكرون.
من  املزيد  إن  هالتون  وقالت  
العمل جيري لتحديد مدى فعالية 
املتحور  ضد  كوفيد19-  لقاحات 

اجلديد.
وأوضحت: »علينا مجيًعا أن نتذكر 
أنه ليس لدينا الكثري من البيانات 
حتى اآلن، لكن من املؤكد أنه ال 
سيسبب  )أوميكرون(  أن  يبدو 
الشديدة  األمراض  من  الكثري 

والوفاة«.
صحيًحا  كان  إذا  رائع  »هذا 
منظمة   ، مبكًرا  يزال  ال  لكنه   ،
لذلك  متفائلة،  العاملية  الصحة 
نكون  أن  أننا مجيًعا ميكن  أعتقد 

متفائلني«.
املنظم  قيام  مع  ذلك  يتزامن 
الطيب يف البالد بإعطاء املوافقة 
اللقاحات  املؤقتة لشركة تصنيع 
اجلرعات  أجل  من   Moderna

املعززة من اللقاح اخلاص بها.

إصابة برنابي جويس بكورونا
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لقد أخذ قانون الكابيتال كونرتول حّيًزا كبريا من األخذ والرّد يف ظل 
األزمة املالّية واالقتصادّية اّلذي مير بها، فكان ال بّد من وضع بعض 
استثنائية  قانون وضع ضوابط  مشروع  على  القانونية  التعليقات 
على بعض العمليات املصرفية ما يعرف بـ.Capital controlمالحظة 

أولية:
موقتة  بوضع ضوابط  يتعلق  ال  احلقيقة  هو يف  املشروع  هذا  إن 
واستثنائية على التحاويل والسحوبات النقدية فقط، فهو يف حقيقة 
األمر يشمل أيضًا Haircut على الودائع بالعمالت األجنبية املفتوحة 
يف املصارف اللبنانية، وهو يأتي بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر 
من 85% من قيمتها مقابل العمالت األجنبية كما فقدت قدرتها على 
اإليفاء بسبب رفض أكثرية الدائنني قبوهلا لسداد الدين وال سيما 

منهم املصارف.
عملة  كانت  مهما  حصرًا  اللبنانية  باللرية  السحوبات  فرض  فإن 
احلساب، وبسعر صرف أقل مما هو متداول يعين أّن القانون خيفي 
haircut و Bail-in حتمله املودعون حصًرا، أي حتميل اخلسائر على 

فئة واحدة هي املودعني.
كما أن القانون املقرتح ُيعطي محاية للمصارف وأصحاب األسهم 
لصاحل  لديها  املودعني  أموال  بتحويل  البنوك  قامت  بعدما  فيها، 
والعقود  القانون  وخبالف  قامت  بينما  والسياسيني،  املساهمني 
املوّقعة مع املودعني حبرمان هؤالء من االستحصال على ودائعهم، 
مع  وتعاملت  او غري جديدة،   Fresh بأنها جديدة  األموال  وصّنفت 
أو  موجودة  غري  أمواهلا  كأّن  األجنبّية  بالعمالت  القدمية  احلسابات 

قيمتها تساوي أقل مما هي مقّيدة دفرتًيا يف احلسابات.
أما يف ما يتعّلق بالتحاويل واالستثناءات، فهي تبقى خاضعة للسلطة 
رفض  أو  املوافقة  وحده  له  حيق  الذي  لبنان  ملصرف  التقديرية 
طلبات االستثناءات مبوجب تعاميم او قرارات قوتها التشريعّية أقّل 
من القانون. وهذه العملّيات جتري حالًيا ومعروف من قبل الكافة 
مدى استنساب مصرف لبنان وتأّخره يف إعطاء القرارات بشأنها. 
مبعنى أّن القانون احلاضر أعطى التعاميم والقرارات الصادرة عن 
املركزي مرتبًة أعلى من القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية 
امُلنتخبة، وإن كان تاريخ نفاذه حمدًدا بالوقت ألّنه حيق حتى حلاكم 

مصرف لبنان أن يوصي بتمديد العمل به.
كما ألزم احملكمة اخلاصة اليت ستنشأ مبوجب املادة 6 منه على تطبيق 
تعاميم مصرف لبنان، ال سيما بعدما اعترب أن نصوص هذا القانون 

تسمو على ما خُيالفها من نصوص وأنها من االنتظام العام.
أما فرض ُمهل زمنية للقبول والرفض بدون حتديد عقوبات سوى 
أّي إعتبار املصرف  الثانية من املادة السابعة،  من حّددته الفقرة 
حبالة التوقف عن الدفع وهو أمر بغاية اخلطورة، ألن هذه الفقرة قد 
تستعمل ليتم إعالن إفالس مصارف معّينة أو دجمها، ال سيما أن 
ما قد يسرتده املودع بهذه احلالة يقع ضمن قيود مؤسسة ضمان 

الودائع والسقوف احملددة فيها.
بداية وقبل بالدخول بالتفاصيل والتعليقات القانونية الواردة على 
مضمون مشروع القانون، ال بد أ نؤكد على رفضنا القاطع لتشريع 
بالتزامن  يطرح  مل  واّنه  خصوصا  ومضمونا،  شكال  قانون  هكذا 
معه أّية مشاريع اصالحية مثل اسرتداد األموال املنهوبة ومكافحة 

الفساد اخل...
كما أن القانون املقرتح ُيعطي محاية للمصارف وأصحاب األسهم 
لصاحل  فيها  املودعني  أموال  بتحويل  البنوك  قامت  بعدما  فيها 
والعقود  القانون  وخبالف  قامت  بينما  والسياسيني،  املساهمني 
املوّقعة مع املودعني حبرمان هؤالء من االستحصال على ودائعهم، 
مع  وتعاملت  جديدة  غري  او   Fresh جديدة  بأنها  األموال  وصّنفت 

احلسابات القدمية كأن أمواهلا غري موجودة.
كان من األجدر بداًل من وضع اجلهود إلقرار هذا املشروع يف ظّل 
الظروف اإلقتصادية اليت متر بها البالد والتضييق على املودعني، 
تصويب هذه اجلهود إلقرار قوانني تلزم املصارف والسياسني ومن 
معهم املثبت حتويلهم األموال اىل اخلارج يف الفرتة الزمنّية اليت 
أّي  البالد  اىل  االموال  هذه  ارجاع  أبوابها،  فيها  املصارف  أقفلت 
لعدم مساواة املودعني ببعض لناحية التعامالت، وخاصًة اذا ثبت 
ان مصدر هذه االموال خمالف للقوانني املرعية االجراء سيما قانون 

2015/44 )املتعلق مبكافحة تبييض االموال وحماربة الفساد(.
كيفية  بدراسة  تقوم  البلدان  اغلبية  اّن  ايضًا  االشارة  من  بّد  ال 
التعويض عن خسارة الدخل الفردي يف ازمة الكورونا، فضاًل عن 
قيام املصارف بوضع خدماتها مبتناول العمالء واليت متّكن من جتاوز 
تبعات ازمة الكورونا عرب تسهيل سحب الودائع، يف حني جند املشّرع 

اللبناني يقوم بالنقيض.
يف االسناد، متت االشارة يف االسباب املوجبة اىل القوانني الدولية 
واملواثيق العاملية حلقوق االنسان لتربير حق الدولة يف تقييد حركة 
الودائع، يف حني مل يتم االشارة اىل اي من القوانني الدولية او 
موادها بشكل صريح يف مقدمة مشروع القانون، االمر الذي يشكل 
تغطية ملتبسة ملشروع القانون. وللتذكري، فقد جاء يف الفقرة و( 
يكفل  حّر  االقتصادي  النظام  اللبناني: »ان  الدستور  مقدمة  من 

املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة«...
اما الفقرة االوىل من املادة 25 من االعالن العاملي حلقوق االنسان 
فقد نصت على: »ان لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي 
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لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد املأكل 
االجتماعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  واملسكن  وامللبس 
الضرورية، وله احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو 
املرض أو العجز أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف 

اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشه«.
تناقضات  من  املشروع  هذا  يشوب  وما  القانوني  الشق  يف  اما 
التجارية  للقوانني  املفاهيم  نسف  اىل  احلد  بها  وصل  قانونّية 
واملوجبات والعقود، سّيما وان اّي تعديل تشريعي صحي وسليم ال 
ميكن ان يتم اال من خالل تعديل دستوري عرب تهيئة بيئة سياسية 
ذات  للنصوص  تشريعي  تعديل  مع  تزامنًا  التعديل  هلذا  حاضرة 

الصلة، حيث سنقوم بشرحها وفقا لآلتي:
من  أن  أقّر  أنه  املشروع  بهذا  وتكريسه  تشريعه  مت  ما  أسوأ  إن 
السلطة  تناقض قرارات  أن  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  حق 
القضائية بأن تعلن عدم فعالية األحكام والدعاوى يف آن. مبعنى 
بها  البت  مت  أو  أقيمت  دعاوى  وينظر يف  نظر  الذي  القضاء  أن 
مبوجب القوانني نفسها اليت جرى التعاقد بني املودعني واملصارف 
وفًقا ألحكامها، قد مت نقضه متاًما عرب إعالن عدم فعالية األحكام، 
حتميل  قررت  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  أن  فعلًيا  يعين  مما 
مصرف  ويف  املصريف  القطاع  اخلسائر يف  كامل  فقط  املودعني 

لبنان.
الفقرة األوىل، تتناقض مع األسباب املوجبة ومع  الثانية،  املادة 
 Déclarationuniverselle des droits deالفقرة ومن مقدمة الدستور و
l'homme، ألن احلرية بالتصرف باألموال اململوكة من املواطن تعترب 
تصرفًا مبلكّية، وامللكّية مضمونة دستوريًا ه1ا، ناهيك عن ان اموال 
املودعني يف املصارف هي ودائع ويقتضي ان يطبق عليها بنود 
قانون املوجبات والعقود جلهة اعادة الوديعة، واالخذ بعني االعتبار 
ان العقود مع املصارف هي عقود اذعان فيقتضي االخذ باجتهادات 
Stabilitejuridiqueاحملاكم لغاية تارخيه وعدم ضرب التوازن القانوني
عرض احلائط. اضافة اىل ختطيه حدوده القانونية ومفهوم محاية 

املودعني وخيبئ يف مضمونه قانون ثاني وهو اهلريكات .
السحوبات

البند ب، السحوبات، ال يصح إعتماد سعر لصرف العملة األجنبية إىل 
اللرية على أساس السعر املعتمد على منصة صريفة ألنه واقعًيا 
فإن سعر هذه املنصة يقل بنسبة حوالي 50% عن سعر التداول 
احلقيقي للعملة األجنبية يف السوق، مما خُيالف مبدأ الوديعة حبسب 

قانون املوجبات والعقود ألن رد الوديعة جيب
أن يكون بقيمتها احلقيقية وليس بأقل منها. لذا فإعتماد أسعار أقّل 
من السعر املتداول، يعترب اقتطاعا من أموال املودعني وحتميلهم 
ُتعفى  حني  يف  أمواهلم.  من  باملئة  و60   50 بني  ترتاوح  خسائر 
أية  وحتّمل  الوديعة  استثمارها  سوء  على  تبعة  أّي  من  املصارف 
التمييز بني املودعني مبا خيلق حالة عدم  أو تكاليفتشريع  خسائر 
مساواة وخمالفة واضحة للدستور وللمواثيق الدولية. فمن يستطيع 
تأمني أموال جديدة مبفهوم القانون، ُيعترب مودعًا عاديًا ويستفيد 
من اخلدمات املصرفية كما يفرضها قانون النقد والتسليف، وقانون 
املوجبات والعقود والعقد املوقع مع املصرف. ايضًا وايضًا تأجيج 
املخالفات  باملصارف ال بل محايتها من كافة  الثقة  عنصر فقدان 

القانونية اليت تقوم بها.
تعترب من االموال اجلديدة االموال املودعة باللرية اللبنانية! ان هذه 
هرطقة قانونية تتناقض مع هدف القانون املطروح! سيما وهناك 

تناقض مع باقي الفقرات من القانون املطروح.
أما من كان غري قادر على تأمني حتويالت من اخلارج او إيداعات 
نقدية ورغم توقيعه نفس العقد مع املصرف، فتعترب أمواله حمتجزة، 

وإن كان وفقًا للقانون احلاضر.
تعترب هذه الفقرة غري دستورية وغري قانونية )ختالف قانون املوجبات 
والعقود ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين( ألنه ال يسع للقانون أن 
يتدخل يف العقد املوقع بني املصرف واملودع فهو حق من احلقوق 
املكتسبة وأن يفرض قيودًا على أحد الفرقاء يستفيد منها الفريق 
اآلخر، ال سيما أن الفريق امُلعفى من املوجبات التعاقدي هو أساسًا 

الفريق األقوى إقتصاديًا.
التحاويل، البند ب، جيب ازالة هذه املادة، فإن تطبيقها سيعين أن 
على من لديه حسابًا باللرية اللبنانية أن يبقيه بهذه العملة، حبيث 
بالسعر  أمواله  ما طلب حتويل  إذا  تسهيالت  أّية  من  يستفيد  لن 
الرمسي. كما ال تنص هذه املادة مثاًل على أّي أمر يتعلق بإجراءات 
املصارف يف ما يتعلق باألموال باللرية اللبنانية احملّولة إىل عملة 
أجنبّية لناحية منع التصرف بها ملدة تفوق الـ15 شهرًا و يف بعض 

األوقات تصل إىل 18 شهرًا.
اقفال  من  املصارف  متنع  قانونّية  مادة  اضافة  الضروري  من 
احلسابات بطريقة أحادّية، سّيما يف الوضع احلالي الذي يستحيل 

معها فتح حسابات جديدة للمودعني.
املادة 4 االستثناءات املشروطة

الفقرة د، والفقرة و، حيث ال وضوح لكيفية معرفة احلاالت اليت 
يلزم فيها املصرف على قبول طلب التحويل. فعبارة على سبيل 
الذكر ال احلصر، ترتك جمااًل كبرًيا لالستنساب لدى املصارف وجمااًل 
لرفض التحاويل، ال سيما عندما ُيرتك أيضًا للمصرف اإلستنساب يف 

مالءمة الشروط واملستندات وترك هذا األمر ملا قد يصدره املصرف 
املركزي من وقت آلخر. مما يعين عملًيا أن املصرف املركزي قادر 
على تقرير ما يكفي أو ال يكفي ملعيشة الطالب. وما يعترب مواَد 

أولية او ال يعترب، وما يعترب ضرورًيا للتصنيع أو ال يعترب.
إن ترك هذه املسائل من صالحية مؤسسة عامة )شخص من القانون 
العام( فيه نقض ملقدمة الدستور وطبيعة النظام االقتصادي احلّر 
حبيث يتحّول االقتصاد إىل مقّيد وخاضع لسلطة واحدة يف الدولة 

ويقتل املبادرة الفردية.
املادة الرابعة

إن ترك تقرير احلاالت املالئمة لقبول التحويل حبسب االستثناءات 
وقت  »من  وردت:  كما  فيه  املركزي  واجمللس  لبنان  ملصرف 
آلخر«، فهذا يعين أن القانون لن ُيطبق إال كما يريده مصرف لبنان 
ه على التعاميم  وعمليًا احلاكم، على الرغم من مشولّية القانون ومسوِّ
سُيعطي  القانون  هذا  أن  يعين  مما  لبنان.  مصرف  عن  الصادرة 

املصرف املركزي احلق بتطبيقه متى وكيف ما يشاء.
املادة السابعة

الفقرة أب-البند ثانًيا، من أخطر مواد القانون ذلك أنه يعطي اجملال 
للمصارف بأن تنفد من خالل هذه املادة إىل إعالن توقها عن الدفع، 
بقيت  ما  إذا  املودعني فيها، ال سيما  وبالتالي إىل ضياع حقوق 
احملاكم تعتمد على السعر الرمسي 1507.5 لرية/دوالر أمريكي يف 

حتصيل الديون من امُلفلس.
أو قد تقع املخالفة بتنفيذ التحويل حتت االستنسابية امُلعطاة للهيئة 
عدم  يقّرر  قد  الذي  لبنان،  مصرف  يف  املركزي  وجمللس  العليا 

معاقبة املصارف مبا يالئم إلزامها بتطبيق القانون.

* متخصص باملعلوماتية القانونية والجرائم السيربانية

يوسف  السابق  الوزير  إفتتح  املاضي،  االسبوع  من  اخلميس  يوم 
فنيانوس اجلزء الثاني من مسلسل الدعاوى اليت ُتقّدم حبق احملقق 
البيطار من  القاضي طارق  مرفأ بريوت  إنفجار  العدلي يف جرمية 
قبل رئيس احلكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقني املدعى 
خليل  زعيرت وعلي حسن  فنيانوس وغازي  أي  امللف،  عليهم يف 
نزيه  احملامي  القانوني  وكيله  وعرب  فنيانوس،  املشنوق.  ونهاد 
اخلوري، تقدم اىل اهليئة العامة حملكمة التمييز بشكوى خماصمة 
تفيد  فنيانوس،  بعد  البيطار.  إرتكبها  أفعال  اللبنانية عن  الدولة 
املعلومات بأن وكيل الوزير السابق نهاد املشنوق احملامي نعوم 
فرح يدرس كل اخليارات القانونية املتاحة أمامه ملواجهة البيطار 
القرار  من  أيضًا  وإنطالقًا  كاماًل،  الدفاع  حق  من ممارسة  إنطالقًا 
األخري الذي حددت فيه اهليئة العامة حملكمة التمييز صالحية رد 
احملقق العدلي حملكمة التمييز اجلزائية. ويف السياق عينه، تكشف 
املعلومات أن اخلطوة األوىل اليت ميكن أن يلجأ اليها فرح تتمثل 
بتقديم مذكرة دفوع شكلية للقاضي البيطار، كل ذلك إذا قررت 
الرد  دعوى  رد  حروق  رندا  اإلستئناف  القاضية يف حمكمة  غرفة 
املقدمة من فنيانوس، األمر الذي سيعين عمليًا عودة البيطار اىل 
إستكمال حتقيقاته بعدما ُكّفت يده عن امللف منذ أسابيع، وهو أمر 
متوقع ومنطقي مبا أن اإلختصاص برد البيطار هو حملكمة التمييز.

بعد مذكرة الدفوع الشكلية اليت من املتوقع أن يردها البيطار، قد 
يلجأ فرح إما اىل تقديم دعوى رد البيطار وإما اىل تقديم دعوى 
لنقل الشكوى اىل قاض آخر لإلرتياب املشروع. يف موازاة ذلك، 
خليل  حسن  علي  السابقني  الوزيرين  عن  الدفاع  وكالء  يقرر  مل 
يف  عليها  سيقدمان  اليت  القضائية  اخلطوات  بعد  زعيرت  وغازي 

املرحلة املقبلة.
»كل هذه الدعاوى اليت سيلجأ اليها وكالء الوزراء املدعى عليهم، 
العدلي« يقول مصدر قضائي  »لن جتدي نفعًا لتطيري احملقق 
بارز لـ«النشرة« ملاذا؟ ألن اإلمتحان األصعب الذي كان ميكن أن 
ُيسقط البيطار جنح به احملقق العدلي ومن دون أن حيتاج حتى اىل 
الدفاع عن نفسه. ويف تفسري أوضح، يقول املصدر القضائي إن 
أخطر ما ُقّدم من دعاوى حبق البيطار يف اجلزء األول من الدعاوى، 
متثل بدعويي نقل الشكوى اىل قاٍض آخر لإلرتياب املشروع، دعوى 
املشنوق،  الوزير  قدمها  أخرى  ودعوى  فنيانوس،  الوزير  قدمها 
وقد ردت حمكمة التمييز اجلزائية برئاسة القاضية رندا الكفوري 
القاضي  الدعويني  على  يرد  ان  دون  من  املذكورتني  الدعويني 
البيطار خالل املهلة القانونية اليت أعطيت له للرد. اإلرتياب، يعين 
عدم  عن  ينّم  بامللف،  نظره  خالل  القاضي  به  يقوم  تصرف  أي 
حياديته، وعدم احليادية قد يكون سببه إما اخلصومة بني القاضي 
وأحد أطراف الدعوى وإما املودة، ويف األمرين تنقل الدعوى ُحكمًا، 
وهو  املشروع  اإلرتياب  إمتحان  يف  جنح  العدلي  احملقق  أن  ومبا 
األصعب، فمن الطبيعي أن ينجح بأي دعوى رد قد تقدم حبقه ألن 
أسباب الرد عادًة ما تكون بسبب القرابة أو إذا سبق له أن اعطى 

رأيًا بامللف وغريها من األسباب.
ويف موازاة ما سيقدم من دعاوى، ينتظر الوزراء املدعى عليهم 
ما يطبخ يف كواليس جملس النواب للتخلص من البيطار وسحب 
الرؤساء  حملاكمة  االعلى  اجمللس  اىل  للوزراء  مالحقته  صالحية 

والوزراء. طبخة يبدو أن مكوناتها السياسية مل تتأمن بعد.

وإنطلق اجلزء الثاني من 
مسلسل الدعاوى ضد البيطار

مارون ناصيف
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»الكابيتال كونرتول« لتشريع 
خمالفات املصارف: من اجلّيد إسقاطه
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ال شّك أن جلسة  جملس النواب  املقرر عقدها غدًا دمسة، فعلى 
جدول أعماهلا إقرتاح قانون القرار  الكابيتال كونرتول  وذلك 
بعد مرور سنتني ونّيف على تهريب رؤوس األموال الكبرية من 
البالد ودخول  لبنان  مرحلة اإلنهيار الكربى... والسؤال اليوم 
»ما الذي يدفع جملس النواب اىل إقرار هذا املشروع يف وقت 

أّن  أموال املودعني  هي فقط احملجوزة«؟.
هبطت  اليت  بنسخته  كونرتول  الكابيتال  قانون  اقرتاح  إقرار 
للكتلة  صرحيًا  انتهاكًا  ميثل  النواب  جملس  على  باملظّلة 
وأحكامه  اللبناني   اللبنانّية، ومنها مقدمة  الدستور  التشريعّية 
العامة  بالقوانني  املتصلة  العامة، وتلك  الدستورية  واملبادئ 
القوانني  السيما  كافة،  اإلجراء  املرعية  القوانني  إىل  إضافة 
والقانون  والعقود  املوجبات  وقانون  واملالّية،  املصرفّية 
املتخصص  يؤكده  ما  هذا  العدلية.  األحكام  وجمّلة  التجاري 
فؤاد  باسكال  الدكتور  املصارف  على  القضائّية  الرقابة  يف 
املقرتحة  »املسودة  أن  اىل  »النشرة«  عرب  الفتا  ضاهر، 
للقانون تتناقض مع مفهوم نظام »الكابيتال كونرتول«عينه 
وتلك  الدولية،  التجارة  حبرّية  املتعّلقة  الدولّية  واإلتفاقّيات 
املتصلة بعمل  القطاع املصريف ، فضاًل عن املواثيق الدولّية، 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  حقوق  ومنها شرعة 
املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية«.

تعديل خطري
األخطر من هذا كّله، حبسب الدكتور باسكال ضاهر أن إقرتاح 
املصارف  بني  املوّقع  العقد  يعّدل  احلالية  بصيغته  القانون 
واملودعني الذي يلزم األخرية دفع الوديعة بعملتها، يف حني 
لعملة  البدلي  التسديد  ترسيخ  اىل  يرمي  القانون  اقرتاح  أن 
املادة  يتناقض مع  األمر  عقد فتح احلساب املصريف، وهذا 
221 من قانون املوجبات والعقود، الذي يعترب العقد شريعة 
املتعاقدين وهو القانون االمسى الذي يطّبق وتستند اليه عدد 

من اإلتفاقيات الدولية.

صالحيات استثنائية للمركزي
»اهلدف من اقرار القانون احلالي هو خمالف لتسميته، أي أنه 
مسمى »كابيتال كونرتول« لكنه يف الواقع يهدف اىل تشريع 
خمالفات املصارف وتعميق استيالئها على الودائع بغية متويل 
رأمساهلا«. هذا ما يؤكده الدكتور باسكال ضاهر، مشريا اىل 
أّن »هذا االقرتاح جيعل من  املصرف املركزي  وأجهزته يتصّرف 

بإستنسابّية مع املودعني أّي أّنه احلكم واخلصم«.
بدوره اخلبري الدستوري الدكتور  عادل ميني  يلفت اىل أن »إقرتاح 
القانون ال يتطّرق اىل موضوع األموال اليت سبق وُحّولت اىل 
اخلارج، وبالتالي غّض النظر عنها، يف حني أنه يفرتض العمل 
نفوذ  على  بناء  التحويل  مت  وأنه  خصوصا  إستعادتها،  على 
معنّي وعملّية اخراجها يشكل خمالفة قانونية«، مضيفا أيضا اّن 
»اقرتاح القانون ترك ل مصرف لبنان  االستنساب يف شروط 
الكابيتال كونرتول  قانون  أن  والتحويالت، يف حني  السحب 

يأتي لتأمني قواعد مطمئنة حلماية املودع«.

طريقة االعرتاض والقيود
يشرح الدكتور باسكال ضاهر أن »اقرتاح القانونيتضمن آلّية 
العرتاض املودع على قرارت رفض التحويالت من قبل الوحدة 
املنشأة )وهي هيئة ادارية وال ميكن اعترباها هيئة قضائية 
ألنها حبكم الواقع هيئة ادارية(،فيتم أمام احملكمة اليت أنشأت 
علنّية  ليست  أّي  الرجائّية  بصفة  بقراراتها  وتنظر  خصيصًا، 
الدكتور عادل ميني  بدوره  للمراجعة.  وقراراتها ليست قابلة 
يشّدد على أّن »املصارف تتصّرف باستنسابّية وهذا القانون 
ال يؤّدي اىل وضع ضوابط واضحة لتصرّفاتها وال يؤّدي اىل 
أكثر من ذلك هو وكأنه حيمي  االموال من اخلارج.  استعادة 
املصارف من الدعاوى امُلقّدمة يف اخلارج مبا يتعلق بالتحويالت 

اليت حصلت يف فرتة األزمة«.
الواضح أّن اقرتاح القانون وإن مّر فهو حكمًا يعطي صالحيّات 
أصبح هو  وبالتالي  والقطاع املصريف،  لبنان  خاصة ملصرف 
دوره  عن  املشّرع  يتنازل  أيضا  وعربه  احلكم،  وهو  اخلصم 
بالتشريع ويعطي املصرف املركزي الصالحّية بذلك من خالل 

اجمللس املركزي الذي حيدد شروط التحويل...
املنهوبة   استعادة  األموال  على  العمل  اليوم  األجدى  أليس 
»كابيتال  إقرار  على  ُيعمل  وعندها  اخلارج،  اىل  واملهّربة 
كونرتول« وفق االصول بدل أن يشّرع اجمللس النيابي نهب 
أموال اللبنانيني؟ ففي الواقع ما جيري العمل عليه هو السرقة 
لتكبري  سعيًا  قانونّية  بصورة  الناس  ودائع  على  واالستيالء 

املصارف لرأمساهلا!.

باسكال أبو نادر

البنتاغون يصدر وثيقة »مراجعة املوقف 
املقبلة  املرحلة  مالمح  لرسم  العاملي« 
املتعلقة برقعة انتشار القوات األمريكية 

حول العامل.
»نعيش اآلن يف عامل متعدد القطبية«. 
هيئة  رئيس  أطلقه  جوهري  توصيف 
مارك  املشرتكة،  األمريكية  األركان 
يوٍم  وبعد  احلالي،  الشهر  ميلي، مطلع 
واحٍد من إعالن وزارة الدفاع األمريكية 
املوقف  »مراجعة  وثيقة  إصدارها 
جو  الرئيس  لطلب  استجابة  العاملي«، 
بايدن، لرسم مالمح املرحلة املقبلة لرقعة 
األمريكية  العسكرية  القوات  انتشار 
على  الدفاع  وزارة  )موقع  العامل  حول 

اإلنرتنت، 2 كانون األول 2021(.
الوثيقة حبد ذاتها ليست بهذه األهمية 
االسرتاتيجية، حبسب اخلرباء العسكريني، 
لكنها متّثل متهيدًا ملضمون »اسرتاتيجية 
الحقًا  ستصدر  اليت  الوطين«،  الدفاع 
مرة  آخر  واليت صدرت  احلالي،  الشهر 
الرئيس  عهد  يف   ،2018 العام  يف 

السابق دونالد ترامب. 
البنتاغون إىل عدم إجراء تعديالت جوهرية على انتشار القوات 

األمريكية يف املنطقة ويف أوروبا«.
إلغاء مفعول  بايدن  الرئيس  ُيشار يف هذا الصدد إىل قرار 
يف  األمريكية  العسكرية  القوات  عدد  خلفض  سابق  قرار 
أملانيا إىل 2500 عنصر، ومت إبالغ كل من أملانيا وبلجيكا أن 
الواليات املتحدة عازمة على إبقاء 7 مواقع )قواعد( عسكرية 
رؤوس  محل  على  قادرة  مقاتالت  بنشر  ُأرفق  البلدين،  يف 
نووية يف األراضي البولندية، وجتديد جاهزية وحدة نووية من 
قواتها العسكرية املرابطة يف قاعدة »ماينز-كاسل« األملانية، 
وتدعيمها بأسلحة أسرع من الصوت الستهداف مراكز القيادة 
البعيدة  إيغل«  »دارك  صواريخ  ومنها  الروسية،  والتحكم 
املدى، واليت »تستطيع إصابة موسكو يف غضون 21 دقيقة 
ونصف«، بينما باستطاعة الصواريخ املنصوبة على الغواصات 
الروسية الوصول إىل األراضي األمريكية يف غضون 15-10 
اليت  احلديثة  الروسية  الصواريخ  احتساب  دون  من  دقيقة، 

حتّلق بنحو 27 مرة أسرع من الصوت.
العسكري  الوجود  رقعة  لزيادة  اإلجراءات،  تلك  تزامنت 
قمة  يف  بايدن  الرئيس  توجهات  مع  أوروبا،  يف  األمريكي 
الدول الصناعية، قبل بضعة أسابيع، لشيطنة روسيا واتهامها 
بنشر حنو 114000 عسكري على احلدود املشرتكة مع أوكرانيا، 
وإشاعة أجواء من اهللع بني صفوف حلفائه لالصطفاف ضد 

روسيا.
اإلعالم  وسائل  أفردت  والتعبوي،  السياسي  الشق  يف 
مساحات  واشنطن،  لسياسات  املوالية  والعربية  األمريكية، 
واسعة لنشر وثيقة البنتاغون، وجتاهلت احللقة املركزية يف 
معسكر  أقطاب  ينبس  مل  بل  األركان.  هيئة  رئيس  تصريح 
املوالية،  األحباث  ومراكز  الكونغرس،  يف  األمريكي  احلرب 
أرفع سلطة عسكرية  من  الصادم  اإلقرار  بشأن  ببنت شفة، 
ميلي  ومضى  الدولي.  املسرح  على  بالدها  مكانة  تراجع  عن 
مستطردًا أن »العنصر األول يف االسرتاتيجية )األمريكية( هو 
عودة التنافس بني الدول العظمى، الصني وروسيا والواليات 

املتحدة«. 
عطفًا على وضوح رؤية ميلي بشأن التنافس مع الصني، يف 
الدرجة األوىل، وخلّو الوثيقة اليت بني أيدينا من »إرشادات« 
عملية بعيدة عن الديباجة املعهودة يف التصرحيات األمريكية، 
فإن جوهر الصراع مع الصني، حبسب اخلرباء العسكريني، هو 
يف الشق االقتصادي، وبعيد كل البعد عن التمظهر العسكري 
يف املياه والقواعد اآلسيوية املختلفة، األمر الذي يلمسه املرء 
البعد  إىل  التطرق  بإغفاهلا  البنتاغون  وثيقة  جلّي يف  بشكل 

االقتصادي يف العالقة الثنائية مع الصني.
قلق واشنطن من تفّوق الصني تقنيًا يتجدد بوترية متسارعة، 
وأشّد ما ختشاه يف املرحلة الراهنة هو جناح الصني يف إرساء 
املواصفات القياسية لتقنية 5G وتعميمها عرب العامل، مبعزل 
عن التأثري األمريكي، وأبرز ميزاتها »إرساء الضوابط األمنية 
يف تطبيقات تلك التقنية« )نشرة »ديفينس وان«، 2 كانون 

األول، 2021(. 

وثيقة جديدة للبنتاغون:

تـربير ديـمومة اإلنـفاق الـعسكري
منذر سليمان

الرئيس  »رؤية«  املقبلة خالصة  الوثيقة  متّثل  جوهرها،   يف 
بايدن وأعوانه للتمايز عن إرث سلفه يف األمن القومي، ُترمجت 
سابقًا حبرصه على نشر وثيقة »إرشادات مرحلية السرتاتيجية 

األمن القومي« يف شهر آذار املاضي.
االسرتاتيجية،  واخلطط  التفاصيل  من  املعلنة  الوثيقة  خلت 
للمحافظة على سريتها كما يرتدد، وجاءت مثرة »جهود مكثفة 
مشرتكة بني جملس األمن القومي ووزارة اخلارجية والوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية ومكتب مدير االستخبارات الوطنية«، 
انعطاف رئيسية مع زيادة تركيز  »نقطة  تأتي عند  أنها  كما 
الوزارة )البنتاغون( على الصني باعتبارها حتديًا سريعًا لنا«. 
)مارا كارلني، نائبة وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، 

29 تشرين الثاني 2021(.
كان لساحة »الشرق األوسط« اهتمام متدنٍّ بأولويات الوثيقة، 
نظرًا إىل تعديل األولويات االسرتاتيجية األمريكية، أوضحتها 
وهو  عاملية،  »مسؤوليات  بالدها  لدى  بأن  كارلني  السيدة 
الشرق  يف  لوضعنا  مستمرة  تغيريات  إجراء  منا  يتطلب  ما 
األوسط«. إذًا، التوجه السياسي األمريكي يف املدى املنظور 

يتمّيز بتقليص الوجود، وما يرافقه من نفوذ يف املنطقة.
وحتى ال نبقى يف دائرة العموميات، نستشهد بتصريح ملسؤول 
األمريكي،  القومي  األمن  جملس  يف  األدنى  الشرق  شؤون 
كريت كامبل، قائاًل إن »املبادرات األشد أهمية« بالنسبة إىل 
اإلدارة األمريكية تتمحور حول »اخنراط أوسع مع جمموعة دول 
آسيان«، يف جنوب شرق آسيا، والرتكيز على ما مّساه »اخلطر 
الصيين«. تكمن أهمية تصرحيه يف األول من الشهر احلالي 
يف أنه صدر بعد انقضاء شهر على مشاركة الرئيس بايدن 

يف قمة للدول األعضاء يف »جمموعة آسيان«.
وإمعانًا من اسرتاتيجيي الواليات املتحدة، واهليئات املشاركة 
يف إعداد وثيقة البنتاغون يف تظهري القوة األمريكية، أوفد 
الرئيس جو بايدن فريقًا رفيع املستوى برئاسة جملس األمن 
بشأن  للتداول  معدودة،  أيام  قبل  »إسرائيل«،  إىل  القومي 
»قضايا األمن العالية األهمية«. بعبارة أخرى، تكرار »التزام 
ديباجة  عليه  درجت  كما  إسرائيل«،  بأمن  املتحدة  الواليات 

السياسة الرمسية.
نقلت  الراهنة،  األمريكية  للتحركات  التوضيح  من  وملزيد   
األمريكي،  القرار  التأثري يف  البالغة  واألعمال  املال  صحيفة 
»وول سرتيت جورنال«، عن مصادرها اخلاصة، أن »البنتاغون 
ينوي تعزيز موارده وإدخال حتسينات على املطارات العسكرية 
والبنى التحتية األخرى يف القواعد األمريكية يف جزيرة غوام 
وأسرتاليا ملواجهة الصني«، لكن لن »نشهد تعديالت جوهرية 
يف رقعة انتشار القوات العسكرية متهيدًا ملواجهة بكني، ويف 
اآلن عينه، ردع روسيا ومكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسط 
الثاني  تشرين   29 جورنال«،  سرتيت  )»وول  وأفريقيا« 

.)2021
 وأضافت يف مكان آخر أن االنسحاب األمريكي من أفغانستان 
»التهديدات  ملواجهة  رئيسية  انطالق  منصة  واشنطن  حرم 
دفع  الذي  األمر  االستخبارية،  املعلومات  ومجع  اإلرهابية 
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مـقاالت وتـحقيقات

استغّلت إسرائيل الفرتة الفاصلة عن 
استئناف اجلولة السابعة من مفاوضات 
فيينا منتصف األسبوع احلالي، لَتبعث 
واشنطن،  إىل  منها  رفيع  أمين  بوفد 
املسؤولني  مع  مباحثات  سيعقد  حيث 
باّتباع  إقناعهم  تستهدف  األمريكيني 
مقاربة أكثر تشّددًا يف مواجهة إيران، 
خصوصًا بعدما دّللت حمادثات األسبوع 
تزال  ال  طهران  أن  على  الفائت، 
املستويات  على  بثوابتها  متمّسكة 
إىل  إيران  ل  حتوُّ كان  وإذا  كاّفة. 
»دولة عتبة نووية«، مع ما يعنيه ذلك 
من انعكاسات على موازين الردع يف 
اإلقليم، يشّكل هّمًا شاغاًل للمسؤولني 
واحلاليني،  السابقني  اإلسرائيليني 
فإن ما ال يقّل أهّمية وخطورة بالنسبة 
الباليستية  الصواريخ  ملّف  هو  إليهم 
الوفد  سيبحثه  والذي  وامُلسرّيات، 
اإلسرائيلي يف واشنطن أيضًا. وعلى 
اإلسرائيلي  الُصراخ  فإن  حال،  أّي 
املتواصل توازيًا مع َتّدد املفاوضات 
النووية، جيّلي، جمّددًا، حالة االنسداد 
امُلفّعلة سابقًا  اليت واجهتها اخليارات 
نفسه  الوقت  ويف  طهران،  بوجه 
أبيب،  تل  لدى  اليد«  ذات  »ضيق 
خطط  إقرار  مستوى  على  خصوصًا 

عسكرية ال تزال بعيدة املنال.
ال خالف على أن فْرض الوقائع يف 
األطراف  بني  الصراع  حركة  سياق 
الدولّيني واإلقليمّيني، يشّكل إجنازًا 
من  كان  إذا  خاصة  بذاته،  هاّمًا 
تشّكل  ملعادالت  التأسيس  شأنه 
الصراع.  اّتاهات  يف  جذريًا  حتّواًل 
م  ُيسلِّ أن  هو  َتقّدم  مّما  األهّم  لكن 
حبيث  الوقائع،  بتلك  »األعداء« 
د يف تقديراتهم  تتحّول إىل عامل حمدِّ
وسياساتهم العملّياتّية. هذا ما ينطبق 
متامًا على حالة إيران وخصومها؛ إذ 
جنحت األوىل يف فْرض نفسها على 
األخريين كـ«دولة عتبة نووية«، وهو 
صرحيًا،  إسرائيليًا  إقرارًا  يالقي  ما 
القومي  يستبطن خماوف على األمن 
واملكانة االسرتاتيجية للكيان العربي. 
أشكااًل خمتلفة،  اإلقرار  ذلك  ويّتخذ 
اّتهام  عرب  عنه  التعبري  يتّم  ما  منها 
بنيامني  السابق،  الوزراء  رئيس 
نتنياهو، بأنه »غفا وقت احلراسة«، 
كما ورد على لسان رئيس احلكومة 
احلالي، نفتالي بينت؛ أو ما جاء على 
لسان رئيس االستخبارات العسكرية 
يادلني،  عاموس  اللواء  السابق، 
موقع  غادرت  »إسرائيل  أن  من 
رئيس  منه  حّذر  ما  أو  احلراسة«؛ 
من  باراك،  إيهود  السابق،  الوزراء 
إلسرائيل  االسرتاتيجي  »الوضع  أن 
يتغرّي حنو األسوأ«. وُيعّد التوصيف 
إذ  عقود؛  منذ  مسبوق  غري  األخري 
االستخبارية  التقديرات  اعتادت 
يف  التأكيد  السنوية  العسكرية 
االسرتاتيجية  املكانة  أن  مرة  كّل 
إلسرائيل ال تزال يف موقع متفّوق. 
لكن اليوم، يعتقد باراك أن »إيران 
اإلقليمية  مكانتها  أيضًا  سُتعّزز 
على  إليها  وسُينظر  والعاملية، 
مع  اسرتاتيجيًا  توازنًا  حّققت  أنها 
صورة  من  وستستفيد  إسرائيل، 
إرادتها  ت وفرضت  الدولة اليت حتدَّ

على العامل«.
الثابت، يف كّل ما َتقّدم، هو حتميل 
األمور  إليه  آلت  عّما  املسؤولية 
للُثنائي نتنياهو - )دونالد( ترامب؛ 
إليران  والدافع  املرّبر  وّفرا  كونهما 

 تل أبيب تستصرخ واشنطن يف الوقت املستقطع:

 »النووي« جتاوَزنا... استدركوا الصواريخ!
علي حـيدر

على  رّدًا  النووي،  برناجمها  لتطوير 
وفْرض  االتفاق،  من  االنسحاب 
يف  تنجح  مل  طهران  على  عقوبات 
عن  فضاًل  إخضاعها،  أو  إسقاطها 
تبيّن  إىل  يبادرا  مل  الطرَفني  أن 
النووية  املنشآت  استهداف  خيار 
جّوي  عسكري  هجوم  عرب  اإليرانية 
وصاروخي، يف ظّل فشل خيار احلرب 
االقتصادية. مع ذلك، فإن شخصنة 
املسؤولية عن الفشل، كما ورد على 
ألسنة بينت وباراك ويادلني والكثري 
من املعّلقني واخلرباء، إّنا من شأنه 
مفادها  أخرى،  حقيقة  على  التغطية 
من  متلكه  مبا  نفسها،  إسرائيل  أن 
فشلت  اليت  هي  وخيارات،  قدرات 
ساهم  ما  وهو  إيران،  مواجهة  يف 
يف تظهري جانب أساسي منه متّسك 
اإليراني يف مفاوضات فيينا  الوفد 
والصاروخية  النووية  بالده  بثوابت 
الفشل  هذا  وليس  واإلقليمية. 
قّوة  فّعالية  عن  حتمًا،  معزواًل، 
أهّم  أحد  باعتبارها  اإليرانية،  الردع 
اجلمهورية  اسرتاتيجية  مداميك 
اإلسالمية العليا، والذي جنح - إىل 
العسكري  اخليار  حتييد  يف   - اآلن 
هنا،  ومن  واإلسرائيلي.  األمريكي 
وجدت واشنطن وتل أبيب نفَسيهما 
بديلة،  خيارات  تبيّن  ضرورة  أمام 
عمليات  شّن  أساس  على  تقوم 
حرب  مع  توازيًا  وتكنولوجية،  أمنية 
اقتصادية وسياسية، تّنبًا ملواجهة 
واسعة يف حال املبادرة إىل أّي هجوم 
عسكري. لكن حتى هذه اخليارات مل 
حُتّقق امُلراد منها، ال يف مْنع إيران 
من مواصلة تطوير برناجمها النووي، 

وال يف إخضاعها.
  يعكف القادة اإلسرائيليون الحاليون 

والسابقون على مقاربة الخيارات البديلة 
ومدى جدواها وكلفتها

القادة  يعكف  ذلك،  على  بناًء 
اإلسرائيليون، احلاليون والسابقون، 
البديلة  اخليارات  مقاربة  على 
توازيًا  وكلفتها،  جدواها  ومدى 
الواقع  تشريح  يف  استمرارهم  مع 
خطورته.  من  والتحذير  املتشّكل 
إىل  باراك  نّبه  اإلطار،  هذا  ويف 
لعرقلة  عسكري  خيار  »إعداد  أن 
يتطّلب  اإليراني،  النووي  الربنامج 
من  مكّثفة  ومساعدات  سنوات  عّدة 
الواليات املتحدة«، يف الوقت الذي 
»ال حتتاج فيه إيران سوى إىل عّدة 
أشهر للتحّول إىل دولة عتبة نووية، 
الوصول  من  منعها  ميكن  ال  حبيث 
إىل سالٍح نووي يف التوقيت الذي 
ختتاره«. ولعّل املسألة األخطر، من 
ميكن  أنه  هي  باراك،  نظر  ُوجهة 
السالح«  »جمموعة  إخفاء  بسهولة 
حبيث  النووية(،  بالقنبلة  )املختّصة 
املتحدة،  األمم  ملفّتشي  ميكن  ال 
النووية«،  »العتبة  بعد عبور طهران 
سّرًا  تتقّدم  ال  إيران  أن  من  التأّكد 
حنو امتالك قّوة نووية حقيقية. ويف 
السياق نفسه، قال يادلني خبصوص 
قدرة اإليرانيني على امتالك القنبلة: 
أن  معتربًا  األمر«،  ُقضي  »لقد 
الواجب اآلن يتمّثل يف الرتكيز على 
الصواريخ اليت حتمل القنبلة. وعلى 
املستوى الرمسي، أقّر بينت، ضمنًا، 
ملواجهة  إسرائيل  جهوزية  بعدم 
»الفارق  عن  حتّدث  عندما  إيران، 
توّليه  لدى  اكتشفه  الذي  الكبري« 
على  يصدر  كان  ما  بني  منصبه، 

لسان نتنياهو، وبني واقع اجلهوزية 
اإلسرائيلية.

أسهم  الذي  األحدث  التطّور  ولعّل 
هو  اإلسرائيلي،  القلق  مفاقمة  يف 
أن إيران عادت إىل مفاوضات فيينا 
لت أجهزة الطرد املركزي  بعدما شغَّ
فوردو«،  »منشأة  يف  املتطّورة 
اليورانيوم  ختصيب  جيري  حيث 
بنسبة 20%، وهو ما رأى فيه بينت 
وعلى  اخلطورة«.  غاية  يف  »خطوة 
هذه اخللفية، أتى تواصله مع وزير 
بلينكن،  أنتوني  األمريكي،  اخلارجية 
يف »حمادثة طويلة وصعبة«، وقراُره 
غانتس،  بين  األمن  وزير  إرسال 
برنياع،  ديفيد  »املوساد«  ورئيس 
مع  مباحثات  إلجراء  واشنطن،  إىل 
جولة  بعد  األمريكيني،  املسؤولني 
لوزير اخلارجية، يائري البيد، يف أوروبا 
للغاية نفسها. وأوضح بينت اهلدف 
»هدفنا  بالقول:  الزيارة،  هذه  من 
الوقت  نافذة  استغالل  هو  اآلن 
لنقول  اجلوالت  بني  تشّكلت  اليت 
ألصدقائنا يف الواليات املتحدة إنه 
حان الوقت املناسب الستخدام سّلة 
أدوات خمتلفة أمام التقّدم اإليراني 
فائق السرعة يف جمال التخصيب«. 
وأشارت »القناة 12« يف التلفزيون 
اإلسرائيلي، بدورها، إىل أن برنياع 
سيقّدم لألمريكيني معلومات جديدة 
من شأنها التأثري على املفاوضات، 
حمورها أنه بات لدى إيران ما يكفي 
)إلنتاج  املخّصب  اليورانيوم  من 
ينبغي  وأنه  النووي(،  السالح 
إضافَيني:  جماَلني  على  الرتكيز 
تطوير جهاز التفجري )النووي( الذي 
ميّثل العنصر املركزي يف عملية إنتاج 
الصواريخ  تطوير  وكذلك  القنبلة، 

الباليستية.
اإلرباك  حالة  تفاقم  ظّل  ويف 
التعمية عليها  اإلسرائيلية، وحماولة 
بينت  جّدد  التهديد،  مستوى  برْفع 
تكبيد  من  بّد  »ال  أنه  على  تشديده 
لالتفاق  انتهاكاتها«  مثن  إيران 
النووي، وعدم رْفع العقوبات عنها، 
يف موقٍف َيصعب إحصاء عدد املّرات 
اليت ُسّجل فيها منذ أكثر من عقد، 
حتى حَتّول تكراره إىل مؤّشر إضايف 
تفعيل  عن  أبيب  تل  ارتداع  إىل 
خياراتها التقليدية يف مواجهة هكذا 
حتّديات، كما فعلت يف العراق عام 
1981، ويف سوريا عام 2007. ويف 
أنه  إىل  باراك  نّبه  السياق،  هذا 
لتحويل  فرصة  أّي  هناك  »ليست 
الواليات املتحدة عن ُسّلم أولوياتها 
بأن  إقناعها  أو  الصني(،  )مواجهة 
مبهامجة  القريبة  املّدة  يف  تقوم 
بهدف  اإليراني  النووي  الربنامج 
الوراء«،  إىل  سنوات  عّدة  إرجاعه 
مضيفًا أنه »أصاًل، ليس من الواضح 
الواليات  لدى  اآلن،  يوجد  كان  إن 
قابلة  خّطة  إسرائيل،  أو  املتحدة 
أّما خبصوص  للتنفيذ هلذا اهلدف«. 
والتكنولوجية  األمنية  العمليات  خيار 
التخريبية، فقد أثبتت تارب السنوات 
املاضية حمدودية نتائج هذا اخليار، 
إضافة إىل اخلشية املستجّدة من أن 
تعمد إيران إىل الرّد على ِمثل هذه 
العمليات، على طريقتها، كما فعلت 
عندما رفعت التخصيب إىل مستوى 
20% رّدًا على اغتيال العامل النووي 
حمسن فخري زادة، وإىل 60% رّدًا 

على تفجري »منشأة نطنز«.
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إذا كان الرئيس الفرنسي إميانويل 
اإلستحصال  يف  جنح  قد  ماكرون 
أوىل  »ُدفعة  على  لبنان  من 
التعبري،  جاز  إذا  احلساب«،  على 
جورج  اإلعالم  وزير  إستقالة  عرب 
قرداحي، لينطلق منها حُماواًل إعادة 
إىل  اخلليجّية   - اللبنانّية  العالقات 
إستقالة  أّن  ترّدد  عهدها،  سابق 
القرداحي حبّد عينها، هي عبارة عن 
قّدمها  احلساب«  على  أوىل  »دفعة 
منها  لإلنطالق  الشيعي«،  »الثنائي 
قضائّية   - سياسّية  صفقة  إلجناح 
بعودة  وتقضي  إجنازها،  على  ُيعمل 
وإعادة  اإلنعقاد  إىل  الوزراء  جملس 
إىل  النيابّية  اإلنتخابات  موعد  تأخري 
تشذيب  ُمقابل  يف  جُمّدًدا،  أّيار 
قضّية  يف  العدلي  امُلّقق  أجنحة 
إنفجار املرفأ القاضي طارق البيطار 
صحيح،  هذا  فهل  نهائي!  بشكل 
وإذا كان فعاًل كذلك، كيف ستكون 
امَلعنّيني  األفرقاء  على  اإلرتدادات 

بهذه الصفقة؟.
بتعديالت  الطعن  ُمذكرة  كانت  إذا 
قبل  من  وامُلقّدمة  اإلنتخاب،  قانون 
سلكت  قد  القوي«  »لبنان  تكّتل 
طريقها القانوني، وبلغت مرحلة قيام 
اجمللس الُدستوري بدراسة وُمذاكرة 
اإلثنني  من  إعتباًرا  الطعن  هذا 
القرار  يصدر  أن  على  )املاضي(، 
احلالي،  الشهر  خالل  يف  النهائي 
قائمة  حُماولة  من  أكثر  هناك  فإّن 
إنعقاد  عدم  ُمشكلة  حّل  يكون  ألن 
جملس الوزراء على يد جملس النّواب 
تشريعّية،  جلسة  الثالثاء  عقد  الذي 
من  بند  إضافة  خالل  من  ولّو  حتى 
حديث  وُيوجد  األعمال.  جدول  خارج 
الشيعي«  »الثنائي  أّن  عن  ُمتزايد 
يسعى لتمرير هدفه القاضي بإزاحة 
ملف  عن  البيطار،  طارق  القاضي 
أجنحته  قّص  إىل  أو  املرفأ،  إنفجار 
فيه-ال فرق، من خالل تعويم وتبيّن 
مُلاكمة  األعلى  اجمللس  صيغة 
الرؤساء والوزراء والنّواب، أي عملًيا 
منع حُماكمة أّي من هؤالء خارج هذا 
اجمللس، وبالتالي فصل ملّف ُمالحقة 
الرؤساء والوزراء والنّواب عن بقّية 
ملّفات امُلّقق العدلي بغطاء قانوني. 
الثالثاء،  األمر  هذا  حيصل  مل  وإذا 
فإّن هذا املطلب سيبقى قائًما، إىل 
يف  له  جديد  موعد  حتديد  يتم  أن 

امُلستقبل.
»حتت  إتفاق  عن  كثري  والكالم 
مسألة  مترير  على  ينّص  الطاولة« 
اللجنة النيابّية للتحقيق مع املسؤولني 
مسألة  مترير  ُمقابل  يف  الرمسّيني، 
سري »اجمللس الُدستوري« بالطعون 
إىل  الوزراء  جملس  وعودة  امُلقّدمة 
هو  امُلتبّقي  اخلالف  وأّن  اإلجتماع، 
على التفاصيل فقط، وحتديًدا جلهة 
إستعداد نّواب تكّتل »لبنان القوي« 
النّواب  لتأمني نصاب جلسة جملس 
امُلخّصصة للتصويت على خيار اللجنة 
والوزراء  الرؤساء  مُلاكمة  النيابّية 
والنّواب، لكن على أاّل ُيشارك نّواب 
»التّيار الوطين احُلر« بالتحديد ضمن 
نّواب  أيًضا  الذي يضّم  التكّتل  هذا 
»الدميقراطي  و  »الطاشناق«  حزبي 
على  إجياًبا  بالتصويت  اللبناني«، 
ُخصوم  أن  بسّر  وليس  األمر.  هذا 
اإلنتخابّية  الساحة  على  »التّيار« 
ُيقال  -كما  الُكوع«  على  »ناطرينو 

أّن  حيث   - العامّية  اللبنانّية  باللغة 
إخنراطه بأّي صفقة سياسّية قضائّية 
خالل  من  ولّو  حتى  النوع،  هذا  من 
دون  ومن  فقط،  النصاب  تأمني 
سيفتح  عليها،  إجياًبا  التصويت 
اهلجمات  من  ينتهي،  ال  واباًل  عليه 
السياسّية واإلعالمّية اليت تهدف إىل 

إضعافه إنتخابًيا.
إستقالة  بعد  أّنه  امَلعروف  ومن 
ووفاة جزء ال ُيستهان به من نّواب 
حزب  موقف  ظّل  ويف  اجمللس، 
من  امُلعارض  اللبنانّية«  »القوات 
ُيالقيه  قد  والذي  اجمللس،  داخل 
من  اآلخرين  النّواب  من  عدد  أيًضا 
الشيعي«  »الثنائي  عباءة  خارج 
إّن  إنتخابّية،  أو  سياسّية  إلعتبارات 
ُمشاركة نّواب »تكّتل لبنان القوي« 
السياسي  الغطاء  لتأمني  ضرورّية 
املعنوي، وليس فقط لدواٍع عمالنّية 

ُمرتبطة بالنصاب القانوني. 
حُياول  الواقع،  هذا  من  وإنطالًقا 
بوجه  شروطه  رفع  »التّيار« 
أن  خيشى  وأّنه  خاصة  »الثنائي«، 
اجمللس  سيتخذه  قرار  أّي  يرتّد 
النيابي بالنسبة إىل مسار حتقيقات 
إنفجار املرفأ، سلًبا عليه يف صناديق 

اإلقرتاع.
الشيعي«  »الثنائي  أّن  والالفت 
بعدم  احلازم،  موقفه  عند  يزال  ال 
جمللس  جلسة  عقد  على  امُلوافقة 
مسألة  حّل  يتّم  مل  طاملا  الوزراء، 
القاضي طارق البيطار، بشكل جذري 
ونهائي، حتى لو أسفر هذا املوقف 
اإلستنزاف  من  مزيد  عن  امُلتشّدد 
عون،  ميشال  العماد  الرئيس  لعهد 
اإلقتصادي  التدهور  من  مزيد  وعن 

واملالي.
وُمعّقدة،  ُمتشابكة  األمور  وبالتالي، 
يريده  ما  مترير  حُياول  طرف  وكل 
مُمكنة  أضرار  بأقّل  شروط  من 
السياسّية  الناحيتني  من  عليه 
ناحية  من  وُخصوًصا  واإلعالمّية، 
التصويت اإلنتخابي امُلقبل. وبغّض 
اليت  النهائّية  »التخرجية«  النظر عن 
سرتسو عليها التسوية بني »الثنائي 
الشيعي« و »التّيار الوطين احُلر« يف 
نهاية املطاف، إن هذا األسبوع يف 
الباقية  اخلالفّية  التفاصيل  حّل  حال 
عدم  حال  يف  الحقة  مرحلة  يف  أم 
أّن  األكيد  امَلطلوبة،  بالسرعة  حّلها 
تعمل ألن يكون ألي  أكثر من جهة 
صفقة سياسّية - قضائّية إرتدادات 
يف  اإلقرتاع  صناديق  يف  قاسية 

امُلستقبل القريب.
خلفه  ومن  اهلل«  »حزب  اخلتام،  يف 
من  التخّلص  يريدان  أمل«  »حركة 
إنفجار  قضّية  يف  العدلي  امُلّقق 
الوطين  و »التّيار  بأّي مثن.  املرفأ، 
احُلّر« يريد إجناح الطعن يف تعديالت 
جملس  وعودة  اإلنتخابات،  قانون 
إنقضاء  قبل  اإلنعقاد،  إىل  الوزراء 
العهد  »ُعمر«  من  األخرية  السنة 
اللبنانّية«  و«القوات  الرئاسي. 
تريد  أخرى،  سياسّية  وجهات 
اإلنقضاض على اخُلصوم السياسّيني 
ألهداف إنتخابّية. وكل ما سبق ُيفّسر 
عملّية شّد احلبال احلاصلة، على الرغم 
من اجُلهود الكبرية القائمة للتوّصل 
إىل تسوية أو صفقة. ويف النهاية، 
وكما يقول املثل الشائع: »يضحك 

كثرًيا... من َيضحك أخرًيا«!.

مصري البيطار و«الطعن« ُمقابل عودة 
جملس الوزراء... واإلنتخابات باملرصاد!

ناجي س. البستاني



Page 12صفحة 12     

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

تـــسلية
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Page 13صفحة 13     

مــقاالت وتـحقيقات

حقًا؟  وجودي  خبطر  »إسرائيل«  تشعر  هل 
اإلسرائيلي  الداخل  إىل  موّجه  هل هو كالم 

أم إىل اخلارج؟ وما هي أهداف ذلك؟
الصهيونية،  السياسية  الدوائر  تنفك  ال 
يف  وخاصة  واألمنية،  والبحثية  السياسية 
خطابها اإلعالمي والدبلوماسي، تعلن صباح 
مساء، أن »إسرائيل« تواجه تهديدًا وجوديًا 
يعين  ماذا  خطر.  يف  القومي  أمنها  أن  أو 
ذلك؟ وهل تشعر »إسرائيل« خبطر وجودي، 
وهل  حقًا؟  وجودي  لتهديد  تتعّرض  أو، 
هذا مطابق للواقع؟ هل هو كالم موّجه إىل 
الداخل اإلسرائيلي أم إىل اخلارج؟ وما هي 

أهداف ذلك؟
يف املقابل، ملاذا ُيصّر حمور املقاومة على 
التصريح بأنه يستعد للمعركة الكربى، اليت 
اإلسرائيلي/الكيان  الوجود  على  ستقضي 
هذه  من  األهداف  هي  ما  الصهيوني؟ 
االجتاهات واملصادر؟  املتعددة  التصرحيات 
هل هذا ممكن؟ ومن هو املستفيد من هذه 
التصرحيات؟ أما السؤال األهم فهو، كيف؟ 
وجودي  خطر  يف  »إسرائيل«  تكون  ومتى 

فعاًل؟                      

اخلطاب العربي- اإلسالمي والتهديد الوجودي لـ »إسرائيل« )1(
أليف صباغ

وهذه تصرحيات حتذيرية وليست تهديدًا، ألنها مشروطة بأن تبدأ 
»إسرائيل« بالعدوان، وتكون إيران يف حالة الدفاع عن النفس، 
خرجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية، وحتى العربية، تقول: 

إن »إيران تهّدد بالقضاء على الوجود اإلسرائيلي«. 
مقصودة،  هي  بل  للنص،  خاطئًا  فهمًا  ليست  التأويالت  هذه 
إليها »إسرائيل« لتجنيد اجلمهور الصهيوني، وإبقائه يف  وحتتاج 
حالة توتر واستعداد دائمني للحرب، باعتبارها حربًا »ال مفّر منها«، 
أو »حربًا اضطرارية«، أو »حرَب وجود«. »إسرائيل« حتتاج إىل هذه 
التهديدات يف خطابها الدولّي أيضًا، وإن مل تكن صرحية فسوف 
تظهر  حتى  تهديدًا،  اإليراني  التحذير  فيصبح  لتستخدمها،  تؤّوهلا 

أمام العامل كأنها يف حالة الدفاع عن النفس. 
امتالك  على  »إسرائيل«  حماسبة  جتوز  ال  ملنطقهم،  وفقًا  لذلك، 
السالح النووي، ألنه ُمعدٌّ »للدفاع عن النفس«، دولة »مسكينة« 
مفهومهم،  وفق  وبالتالي،  السالم فقط،  هو  تريده  ما  وكل   )!(
ُيسمح هلا بارتكاب اجملازر حبجة »الضرورة األمنية« و«الدفاع عن 
واحتالل  الشعب،  وتشريد  احلريات  بقمع  هلا  ويسمح  النفس«، 
األرض ومصادرتها من أصحابها الشرعيني، والتملص من اجلرائم 
عن  »الدفاع  حبجة  يوميًا،  ومستوطنوها،  جنودها  يقرتفها  اليت 
النفس«. وُيسمح هلا ببناء املستوطنات »للحاجات األمنية« أيضًا. 
مثل هذه احلالة عرفناها عشية حرب حزيران 67، على لسان اإلعالمي 
املصري أمحد سعيد، خالل إذاعة صوت العرب من القاهرة، وما يزال 
اخلطاب اإلعالمي والدبلوماسي اإلسرائيلي يستخدم تلك التصرحيات 
حرب  بأن  العامل  إلقناع  بل  أنفسهم،  إلقناع  فقط  ليس  الفارغة، 
حزيران/يونيو كانت حربًا دفاعية، وجودية، ال حربًا توسعية، وعليه، 
فإن »إسرائيل« حتتاج إىل محاية، ودعم دولي للدفاع عن نفسها، 
تبّناها  اليت  الشروط  من  والعديد  بها،  ومعرتف  آمنة  حدود  وإىل 
املقهور،  الشعب  أن  حني  يف  سواء،  حّد  على  والشرق  الغرب 
واملشّرد من وطنه ويف وطنه، والواقع حتت االحتالل، هو املّتهم 
باإلرهاب وتهديد األمن يف املنطقة، وهو املطاَلب بتقديم االلتزامات 
والرباهني بأنه ينشد السالم، حتى أصبح العرب أنفسهم، أصحاب 
اخلطاب الرمسي، يتفّهمون »الضرورات األمنية إلسرائيل« أكثر مّما 
يتفّهمون احلق الفلسطيين، ومقتنعني بأن كل ما تريده »إسرائيل« 
الذين  هم  الفلسطينيني  وأن  السالم،  لتحقيق  بها  االعرتاف  هو 

يرفضون ذلك.
لـ«إسرائيل«،  العلين  الوجودي  التهديد  أن  البعض  يعتقد  قد 
اجملتمع  سيجعل  أقدامهم«،  حتت  األرض  بـ«زلزلة  التهديد  أو 
فيخضع  أبنائه،  حيوات  على  أو  مستقبله  على  خياف  االستيطاني 
أمام أصحاب احلق حفاظًا على وجوده، لكن الواقع غري ذلك، ألن 
خطاب املقاومة هذا مسموع يف الغرب أيضًا، وألنه يعزز االقتناع 
واإلعالمية  السياسية  األطر  يف  الغربية،  الدول  لدى  االدعاء  أو 
»إسرائيل« يف خطر وجودي فعاًل، وأن حمور  بأن  والدبلوماسية، 
املقاومة هو مصدر اخلطر الوجودي، معتمدين يف ذلك على اخلطاب 
الصريح أو املؤّول حملور املقاومة، حتى لو كانت أهدافه معنوية، 
وبالتالي، يؤكدون ويكررون التزاماتهم، وفق املطلب اإلسرائيلي 

الثابت، بأن »من حق »إسرائيل الدفاع عن نفسها«. 
قد يكون هذا املقال وقفة نقدية مع خطاب حمور املقاومة! ال بأس؛ 
ُيعّدان أساسًا للتقدم حنو حتقيق  الذاتي  فمراجعة املواقف والنقد 
األهداف لدى كل مجاعة سياسية. ليس مطلوبًا من أحد أن يتبّنى 
خطابًا اسرتضائيًا لـ«إسرائيل«، ألنه ال يزيد املتكربين العنصريني 
إال غطرسة، ويف الوقت نفسه، ال بد من اإلشارة إىل أن املطلوب 

هو العمل؛ مزيد من العمل وقليل من التصرحيات.
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يف خطابه ما قبل األخري، استخدم مساحة السيد حسن نصر اهلل 
مقولة »اخلطر الوجودي، بني املشروعية واملوضوعية«، من دون 
أن يفّصل ما يقصده. العنوان املذكور قد حيتمل عناوين مشابهة، 
مثل التهديد الوجودي بني الداخلي واخلارجي، أو التهديد الوجودي 

بني الذاتي واملوضوعي. 
يف اجلزء األول من هذه السلسلة اليت حتاول اإلجابة عن األسئلة 
والتهديد  املقاومة  حمور  خطاب  إىل  نتطرق  سوف  الذكر،  آنفة 

الوجودي للكيان الصهيوني. 
التهديد  ملفهوم  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  نتناول  الثاني،  يف 
مشروعية  أو  الذاتي  والداخلي/  املوضوعي،  اخلارجي/  الوجودي 

الوجود. 
أما يف الثالث فسوف نشري إىل مصادر اخلطر الوجودي املخفي، 

وإىل شروطه املوضوعية والذاتية.
تثري التهديدات اليت ُتسمع صرحية أو مؤولة، من جهات عربية أو 
إسالمية، الغبطَة والفرح لدى اجلمهور العربي واإلسالمي الواسع. 
هذا اجلمهور املقهور واملقموع واملظلوم، وال سّيما أولئك الواقعني 
حتت االحتالل على مدى عشرات السنني، أو الذين عانوا من االحتالل 
الصهيوني وجرائمه. وهي يف الوقت ذاته تقلق »إسرائيل«، وهذا 
قلق مفهوم، لكن املتفّحص بدقة وموضوعية يفهم أنه ليس قلقا 
آنيًا، بل قلق لألمد البعيد، يف ظروف إقليمية ودولية خمتلفة عّما 
هي اليوم. أي إن القلق اإلسرائيلي ليس نابعًا من خطط عسكرية 
وقدرة قتالية تهّدد الوجود اإلسرائيلي موضوعيًا، بل ألنها تشري أو 
تؤكد أن هذا العامل العربي أو اإلسالمي مل يستسلم لوجودها بعد، 
وما دام األمر كذلك، فسيبقى وجودها غري شرعي يف نظر العرب 

واملسلمني، وبالتالي فهو وجود مهّدد بالزوال يف املستقبل. 
لطاملا قلنا إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين يتميز حبالة عبثية، 
القوي )»إسرائيل«( يشعر بالقلق واخلوف، بينما يشعر الضعيف 
)الفلسطيين( بالقوة واالطمئنان. يشعر القوي بقوته اآلنية، لكنه 
ومؤمن  اآلني  بضعفه  الضعيف  يشعر  بينما  املستقبل،  من  قلق 

حبتمية انتصاره يف املستقبل. 
رمبا يهدف قادة حمور املقاومة إىل انتشال اجلمهور العربي/ اإلسالمي 
العام من حالة اليأس والعجز املسيطرة، والقول إن االنتصار على 
ليس  الصهيونية  انتصار  وإن  وواقعي،  الصهيوني ممكن  العدو 
قدرًا من السماء، وإن قادة املقاومة خملصون لقضية األمة، قضية 
اقتناعاتهم،  فلسطني، وإنهم جادون يف سعيهم، صادقون يف 
ومبا يصّرحون به، وإنهم يستعدون فعاًل لتلك املعركة الوجودية. 

لكن، إذا كان حمور املقاومة خياطب مجهوره ويريد رفع معنويات 
مؤيديه بإقناعهم بأنه يف الطريق إىل إزالة »إسرائيل« من الوجود، 
فعليه االنتباه إىل أن خطاب املقاومة هذا ُيرصد يف »إسرائيل« 
ويكفي  لـ«إسرائيل«،  الداعمة  العاملية  القرار  دوائر  ويف  أيضًا 
تصريح واحد يتحدث عن ضرورة زوال »إسرائيل«، حتى ُيستخدم، 
داخليًا، فيعّزز الوحدة الصهيونية الداخلية، ويغّذي الروح العنصرية 
العدائية والعدوانية يف »اجملتمع« اإلسرائيلي، حبجة ضرورة عمل 
كل شي للدفاع عن الوجود، ألن كل جمتمع استيطاني يشعر بالتهديد 
الوجودي ما دام الشعب األصيل )الفلسطيين يف حالتنا( وحميطه 
خطاب  ُيستخدم  كما  االستيطاني،  الوجود  هلذا  بعد  يستسلما  مل 
التهديد هذا يف اخلطاب اإلعالمي والدبلوماسي اإلسرائيلي، ليغطي 

على جرائمه اليت يرتكبها يوميًا، حبجة »الدفاع عن الوجود«.
بأن   2021/11/11 يوم  اإليرانية  اجلوية  القوات  قائد  صّرح  حني 
»إسرائيل« تستطيع أن تبدأ احلرب لكننا حنن من ينهيها«، وبأن 
»أي خطأ ترتكبه »إسرائيل« ضد إيران قد يؤّدي إىل نهايتها«، 

 أنهى وزير اإلعالم السابق  جورج قرداحي  احللقة األخرية من 
مسلسل إستقالته، الذي كان قد بدأ منذ اللحظة األوىل لبث 
العربية  اعتربت  اململكة  اليت  مواقفه،  تتضمن  اليت  احللقة 
يرفض  البداية  يف  كان  أن  بعد  هلا،  مسيئة  أنها  السعودية  
اإلقدام على هذه اخلطوة، من دون احلصول على ضمانات بأنها 

ستقود إىل معاجلة األزمة.
عالمات  من  الكثري  حوهلا  ُتطرح  أن  املفرتض  من  األزمة  هذه 
اإلستفهام يف مرحلة الحقة، نظرًا إىل أن تصرحيات قرداحي مل 
تكن السبب األساسي هلا، خصوصًا أن ما عرب عنه من مواقف 
مل خيرج عن اإلطار املألوف، ال بل كان قد سبقه إليها العديد 
يكن مسؤواًل  أطلقها مل  وهو حني  الدوليني،  املسؤولني  من 

رمسيًا.
بداية املراجعة، من املفرتض أن تكون حول حّق أي دولة يف أن 
تفرض على  لبنان  إستقالة أي وزير، بغض النظر عن الوزير أو 
الدولة، نظرًا إىل أن مواقفه مل تعجبها، خصوصًا أن اإلنقسام 
من  والدولية  اإلقليمية  القضايا  معظم  حول  اللبناني  الداخلي 

املمكن أن يقود إىل تكرار هذا األمر يف أي حلظة.
إىل  اإلشارة  املفرتض  من  احلالية  األزمة  يف  ذلك،  من  أبعد 
خطأ  أي  يرتكب  مل  أنه  اعترب  الذي  السابق،  اإلعالم  وزير  أن 
يستحق عليه هذا »العقاب«، وجد نفسه أمام محلة واسعة من 
الضغوط من قبل أغلب املسؤولني اللبنانيني، الذين رأوا أن 
إستقالته هي املدخل ملعاجلة األزمة مع السعودية، اليت كانت 

يف املناسبة تؤكد أن املسألة أبعد من ذلك.
هذه  يضع  املسؤولني  من  اآلخر  القسم  كان  املقابل،  يف 
مقابلها  الثمن  يطلب  أي  املساومات،  طاولة  على  اإلستقالة 
أو يريد أن تكون من ضمن سّلة متكاملة تشمل التحقيقات يف 
إنفجار مرفأ بريوت، وبالتالي كان قرار اإلستقالة حمسومًا لكن 
التوقيت مل يكن قد حدد، نظرًا إىل قناعة الغالبية العظمى بأن 

األمور ال ميكن أن تعود إىل ما كانت عليه من دونها.
منذ أكثر من اسبوع، كشفت »النشرة« عن طلب فرنسي من 
نظرًا  الورقة،  هذه  باريس  بيع  يتم  أن  اللبنانيني  املسؤولني 
إىل أن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون كان يتحضر جلولة 
املسؤولني  مع  اللبناني  امللف  خالهلا  يطرح  أن  يريد  خليجية، 
مّت  عندما  أمس،  من  أول  فعاًل،  حصل  ما  وهو  السعوديني، 
اإلتفاق النهائي على أن تقّدم هذه الورقة، خصوصًا أن فرنسا 
تصنف على أساس أنها الراعي الرمسي حلكومة جنيب ميقاتي 

الثالثة.
من حيث املبدأ، من املستبعد أن تنهي ورقة اإلستقالة األزمة 
مع الرياض، نظرًا إىل أنها كانت قد ذهبت بعيدًا يف مواقفها، 
ال بل هي تعترب أن املشكلة يف املوقف اللبناني الرمسي، حيث 
املطلوب الذهاب إىل خطوات ضّد »حزب اهلل«، وهنا من املفيد 
التذكري بأن اإلجراء األول الذي ذهبت إليه كان قبل إنتخاب 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، عندما أعلنت، يف شهر شباط 
اليت كانت مقررة للجيش  العام 2016، وقف املساعدات  من 
لشراء أسلحة فرنسّية، بسبب »املواقف اللبنانية املناهضة« هلا 

يف أزمتها مع إيران.
املوقف  عن  السؤال  إىل  يدفع  أن  املفرتض  من  تقدم،  ما 
اللبناني فيما لو كانت تقود هذه اإلستقالة إىل معاجلة األزمة، 
خصوصًا أنها ستمثل سابقة جديدة يف العالقات بني الدول، 
قد تكون مقّدمة حنو طلب دول أخرى، يف املستقبل، إستقالة 
وزراء لبنانيني آخرين بسبب مواقفهم، سواء كانت قبل توّليهم 
مناصبهم أو بعد ذلك، ال سيما أن سياسة تقديم التنازالت من 

دون مقابل قد تدفع الرياض إىل طلب املزيد.
يف احملّصلة، بني الضغوط واملساومات قّدم قرداحي إستقالته 
من منصبه ملاكرون فقط، األمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة 
جديدة، تبدأ من السؤال عن إمكانّية تبّدل املوقف السعودي يف 
املستقبل، لتصل إىل مصري جملس الوزراء، الذي حيتاج إىل ما 

هو أكرب من ذلك كي يعود إىل اإلجتماع من جديد.

بني الضغوط واملساومات قرداحي قدم 
إستقالته ملاكرون فهل ترتاجع السعودية؟

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

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

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..  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 نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة
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البعد اجلغرايف هو األكثر تأثريًا يف 
الصراع بني روسيا ووحدات »الناتو« 
الذي  وهو  أوروبا،  شرقي  مشالي 
يؤّسس الشتباك جيواسرتاتيجي، لن 

تكون نهايته سهلة.
خريطة  إىل  تفصيلية  نظرة  ُيْلِق  َمْن 
يف  عها  وتوزُّ الصراع  قوى  انتشار 
مشالي شرقي أوروبا، حيث املواجهة 
وحساسية  حدة  األكثر  هي  اليوم 
بني روسيا من جهة، ووحدات دول 
َيستِطْع  أخرى،  جهة  من  »الناتو« 
يف  تأثريًا  األكثر  الُبعد  يستنتج  أن 
عنصر  يشّكل  والذي  الصراع،  هذا 
املواجهة األّول، وهو البعد اجلغرايف 
اشتباكًا  يؤّسس  والذي  حتديدًا، 
نهايته،  تكون  لن  جيواسرتاتيجيًا، 

كما يبدو، سهلة أو عادية.
هذه  أطراف  تتمركز  الواقع،  يف   
متقابلني.  جناحني  يف  املواجهة 
األول شرقي ومشالي شرقي أوروبا، 
واسعة،  جلبهة  االمتداد  ويشّكل 
تابعة  أغلبيتها  دول،  من  تتكّون 
أوكرانيا،  باستثناء  »الناتو«،  حللف 
وهذا األمر هو األهم واألكثر تأثريًا 
يف هذا الصراع. وهذه الدول هي: 
أملانيا،  إستونيا،  التشيك،  بلغاريا، 
النرويج،  ليتوانيا،  التفيا،  هنغاريا، 
بولندا، رومانيا، سلوفينيا وأوكرانيا 

طبعًا. 
الثاني املقابل، تتمركز  ويف اجلناح 
روسيا على امتداد واسع بني سانت 
بطرسربغ على البلطيق، امتدادًا إىل 
جنوبي أوكرانيا، وحتديدًا شبه جزيرة 
القرم، مع االمتداد البحري اإلقليمي 
لألخرية جنوبًا إىل عمق البحر األسود، 
مع تداخل حليف روسيا يف بيالروسيا 

ويف كالينينغراد. 
ميكن  االنتشار،  هذا  من  انطالقًا 
للتوتر  واخلطورة  املضمون  س  تلمُّ
بني  حاليًا  يسود  والذي  املرتفع، 

روسيا و«الناتو«. 
التارخيية  اخللفيات  عن  ومبعزل 
تلك  قوميات  بأصول  املرتبطة 
حاليًا،  النزاع  موضوع  الدول، 
وخصوصًا يف شبه جزيرة القرم، أو 
اإلثنيات  حيث  دونباس،  إقليم  يف 
املتعددة، واليت تنشد »االنفصال« 
أو  الغرب،  يراها  كما  أوكرانيا  عن 
تراها  كما  اجلذور«،  إىل  »العودة 
جزيرة  شبه  منوذج  فإن  روسيا، 
على  دليل  خري   2014 عام  القرم 
االستفتاء  نتيجة  جاءت  ذلك، حبيث 
العودة  طلب  عرب  مّت صاعقة،  الذي 
إىل اجلذور، األمر الذي حدث فورًا، 
مع وصول الدبابات الروسية - وقبل 
إىل  إعالن نتيجة االستفتاء رمسيًا – 
اجلنوبية  القرم  جزيرة  شبه  شواطئ 

على البحر األسود. 
تؤدي  ذلك،  كل  عن  مبعزل  إذًا، 
أساسيًا  دورًا  املنطقة  تلك  جغرافية 
احلالي  النزاع  عناصر  حتديد  يف 
األطراف  لطموحات  تبعًا  وتوجيهها، 
السيطرة.  إىل  للسعي  املتواجهة 
أساسي  كعنصر  الغاز،  على  نتكّلم 
ثانيًا  ونتكلم  اجلغرافيا،  تلك  يف 
لواجهة  اجلغرايف  االمتداد  على 
روسيا الغربية كاملة، بدءًا بالبلطيق 
وامتدادًا إىل حبر بارنتس، فالقطب 
القرم  جزيرة  شبه  حتى  الشمالي، 
املعابر  إىل  وصواًل  األسود،  والبحر 
الدافئة يف  املياه  االسرتاتيجية حنو 
الشرق األوسط واملتوسط. ونتكلم 
تريدها  عسكرية،  منطقة  على  ثالثًا 
روسيا عازلة حلماية سيادتها وأرضها 
الواليات  وتريدها  القومي،  وأمنها 
املتحدة وحلفاؤها قاعدة انطالق من 

روسية؟ اسرتاتيجية  حاجة  دونباس  إلقليم  العسكري  الدخول  أصبح  هل 
شارل أبي نادر

بعد أسبوع من زيارة »العدو األكرب« حممد بن 
رجب  الرتكي  الرئيس  وحديث  ألنقرة  زايد 
طيب إردوغان عن رغبته يف حتقيق مصاحلات 
والسعودية  »إسرائيل«  و  مصر  مع  مماثلة 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  جاء  والبحرين، 
ماكرون إىل املنطقة ليعرقل ما يسعى من 

أجله إردوغان إقليميًا ودوليًا. 
الرئيسية،  ماكرون  حمطة  ظيب  أبو  كانت 
حيث أقنع ابن زايد بشراء 80 طائرة رافال 
التنسيق  على  وإياه  واتفق  مروحية،  و12 
القضايا  جممل  حول  املشرتك  والتعاون 
إليه  توّصل  ما  وهو  مناقشتها.  متت  اليت 
العهد  ولي  مع  مباحثاته  خالل  ماكرون 
السعودي حممد بن سلمان، بعد أن كسب 
وّده، ألنه أول رئيس غربي يزور السعودية 
خاشقجي  استهدفت مجال  اليت  اجلرمية  بعد 
يف  اسطنبول  يف  السعودية  القنصلية  يف 
تشرين األول 2018 ومّحل اجلميع ابن سلمان 
برئيس  الثنائي  اتصال  وكان  مسؤوليتها. 
الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي أوىل مثار هذا 
التنسيق والتعاون، ومّتت ترمجته عمليًا عرب 
السعودية-الفرنسية  واملخططات  املشاريع 
حزب  ستستهدف  واليت  أمريكيًا،  املدعومة 

اهلل وعربها سوريا ثم إيران.
الثالثة،  ماكرون  وأما يف قطر وهي حمطة 
فقد رّحب األمري متيم به ترحيبًا حارًا، ورمبا 
حليفه  بها  استقبل  اليت  احلفاوة  على  كرّد 
أنقرة،  يف  زايد  بن  حممد  عدّوه  إردوغان 
وخاصة أن زيارة ماكرون جاءت بعد يومني 
من االتفاقية اليت وّقعتها قربص مع الشركة 
أكسون  وشركة  القطرية  للبرتول  الوطنية 
موبيل األمريكية للبحث والتنقيب عن الغاز 
أنقرة  استنكرته  ما  وهو  اجلزيرة،  جوار  يف 
الدوحة  زيارة  إىل  إردوغان  ودفعت  بشدة 
يف  جاء  التوقيع  هذا  أن  وخاصة  )األحد(، 
العالقات  جلنة  فيه  صادقت  الذي  اليوم 
اتفاقية  على  الرتكي  الربملان  يف  اخلارجية 
مع الدوحة تسمح مبوجبها أنقرة لـ 36 طائرة 
القواعد  يف  والبقاء  باجمليء  قطرية  حربية 
الرتكية،  األجواء  يف  والتحليق  الرتكية 
بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس 

لقربص واليونان.

بني  املنافسة  من  الضّيق  اإلطار  يف  هذا 
أنها قد  إردوغان وماكرون، ويبدو واضحًا 
اكتسبت طابع العداء املباشر خالل السنوات 
القليلة املاضية. ويفّسر ذلك اهلجوم العنيف 
بني  إردوغان  الرئيس  ويشّنه  شّنه  الذي 
احلني واحلني على ماكرون شخصيًا، فريّد 
عليه الثاني الصاع صاعني، ومن دون أن 
مينعهما ذلك من املصاحلة والعناق احلار يف 
العشرين  قمة  وآخرها  املختلفة،  املناسبات 
يف روما نهاية تشرين األول املاضي، يف 
تتصدى  باريس  فيه  كانت  الذي  الوقت 
ومشاريعه  إردوغان  الرئيس  ملخططات 
ليبيا  وأهمها  الساحات،  من  العديد  يف 
استنفرت  أن  وبعد  وكاراباخ،  والصومال 
نقل  مل  إن  ملنافسة،  إمكانياتها  كل  أنقرة 
يف  التقليدي  الفرنسي  الدور  مواجهة، 
مستعمراتها األفريقية السابقة اليت يزورها 
ويستضيف  واحلني،  احلني  بني  إردوغان 
زعماءها يف تركيا باستمرار، ومن دون أن 
يهمل إردوغان االهتمام باجلالية الرتكية يف 
حماولة  ألف، يف   600 حنو  وقوامها  فرنسا 
منه لتحريضها وحتريض اإلسالميني العرب 
يف  واملقيمني  وتونس(  واجلزائر  )املغرب 

فرنسا وأوروبا عمومًا ضد ماكرون.
 وسبق لألخري أن اتهم االستخبارات الرتكية 
وأوروبا  بالده  يف  ختريبية  أعمال  بتبّن 
عمومًا، يف الوقت الذي يرى فيه الكثريون 
باإلبادة  اعرتفت  اليت  باريس،  موقف  يف 
وإعالن   1915 عام   األرمن  ضد  العثمانية 
 24  )2019 شباط  )يف  ماكرون  الرئيس 
نيسان من كل عام، يوم حداد وطن إحياًء 
لذكرى هذه اإلبادة، من أهم أسباب العداء 

اآلخر،  بالسبب  التذكري  مع  الطرفني.  بني 
تارخيية، حيث كانت فرنسا  وهو ذو جذور 
ومعها بريطانيا حتتالن أرض األناضول بعد 
كانت  كما   .1918 العثمانية  الدولة  سقوط 
يف  أساسيًا  طرفًا  بريطانيا  ومعها  فرنسا 
إقامة  وهدفها  )آب1920(  سيفر  اتفاقية 

دولة كردية يف املنطقة. 
االتفاقية  هلذه  أتاتورك  تصّدي  ومع 
عام  الرتكية  اجلمهورية  قيام  بعد  وإفشاهلا 
1923 ومساعي باريس لكسب وّد أنقرة من 
معها يف قضية  التعاون  جديد، ومن خالل 
لواء اسكندرون )1938 - 1939( فقد بقي 
أسباب  أهم  من  بالكرد  الفرنسي  االهتمام 
الفتور والتوتر بني الطرفني وما زال. فقد 
دعمت باريس وما زالت تدعم حزب العمال 
مباشر،  غري  أو  مباشر  بنحو  الكردستاني 
الشعب  محاية  وحدات  مع  تفعله  ما  وهو 
الكردية يف سوريا، واستقبل ماكرون )متوز 
 )2015 )شباط  هوالند  قبله  ومن  املاضي( 
البعض من قياداتها العسكرية والسياسية 

يف اإلليزيه. 
وأما دعم فرنسا )ومعها اإلمارات ومصر و 
التقليدي  السعودية(  وأحيانا  »إسرائيل« 
كان  فقد  اليونانيني،  والقبارصة  لليونان 
الفتور  أسباب  أهم  من  زال  وما  اآلخر  هو 
والتوتر بني أنقرة وباريس اليت تتضامن مع 
نيقوسيا وأثينا يف خالفاتهما مع أنقرة حول 
العديد من القضايا، وأهمها مشاكل املياه 
والتنقيب  والبحث  إجية،  حبر  يف  اإلقليمية 
عن الغاز يف جوار قربص، وهو ما تعرتض 
عليه أنقرة، وباسم القبارصة األتراك، كما 

ترفض احلديث عن إبادة األرمن. 
ومع انتظار نتائج اجلولة الثامنة من مباحثات 
املقداد  فيصل  )وزيارة  اإليراني  النووي 
واإلثنني(  األحد  لطهران  زايد  بن  وطحنون 
بايدن  الرئيسني  لقاء  ذلك،  من  واألهم 
وبوتني )7 كانون األول( سيستمر الرئيس 
ماكرون يف حتركاته اإلقليمية اليت يريد هلا 
أن حتقق لباريس مكاسب سياسية وعسكرية 
الرئاسة  انتخابات  عشّية  واقتصادية، 
املقبلة، وبعد أن خسر صفقة الغواصات مع 
وأمريكا ضده.  بريطانيا  من  بتآمر  أسرتاليا 
االنتخابات  هلذه  الزمن  التوقيت  ويكتسب 
جولتها  ألن  تركيا،  إىل  بالنسبة  آخر  معنى 
ذكرى  نيسان،   24 يف  ستكون  الثانية 

اإلبادة األرمنية.
ويسعى ماكرون للخروج من هذه االنتخابات 
لبنان  يف  أهدافه  حيقق  أن  بعد  منتصرًا، 
بالتنسيق مع الرياض، اليت يريد هلا حممد بن 
سلمان أن تعود طرفًا رئيسيًا يف معادالت 
املنطقة، يف مواجهة األطراف اآلخرين الذين 
استغلوا عزلة السعودية بعد جرمية خاشقجي، 
األهم.  بأنهم  واشنطن  يقنعوا  أن  وأرادوا 
ويفّسر ذلك حتالف اإلمارات وقطر على حدة 
مع مصر وتركيا الدولتني املهمتني إقليميا 
عقائديًا  والعدوتني  تارخييًا  واملتنافستني 
مواجهة  على  مباشر  غري  بنحو  واملتفقتني 

الدور اإليراني يف املنطقة عمومًا.
ويفّسر أيضًا حتالف اجلميع ضد دمشق يف 
بداية األزمة عام 2012 عندما كانت باريس 
ولندن وبرلني وواشنطن على اتصال دائم 
األسد،  الرئيس  من  للتخلص  أنقرة  مع 
وتوّقع إردوغان سقوطه خالل أشهر، ليقول 
سيصّلي  »إنه   2012 أيلول/سبتمرب  يف 
قريبًا يف اجلامع األموي«. فالتقت حسابات 
وفرنسا، يف  تركيا  مقدمتهم  ويف  اجلميع، 
سوريا وعربها يف لبنان، وكأنهم كانوا وما 
ماكرون  فيهم  مبن  مجيعًا،  يقولون  زالوا 
وأنا  عمي  ابن  على  وأخي  »أنا  وإردوغان، 
أن  دون  من  ولكن  عالغريب«،  عمي  وابن 
يكون واضحًا من هو األخ ومن هو ابن العم، 
وملاذا لبنان املقاومة هو الغريب يف مسرحية 
الغرب اليت لكٍل فيها دوره حبسب املكان 
والزمان اللذين حيّددهما صاحب مقولة »أنا« 
وال يريد ألحد غريه أن يقول »وأنا أيضًا«!     

أجل تهديد روسيا والضغط عليها.
أن تؤدي  الغاز، ميكن  بالنسبة إىل   
هذه املنطقة اجلغرافية دورًا أساسيًا 
يف اسرتاتيجية موسكو االقتصادية، 
باملياه  يتعّلق  األول  اجتاهني:  من 
ترحبها  اليت  اخلالصة  االقتصادية 
تثبيت وجودها وتشريعه  روسيا من 
يف شبه جزيرة القرم، حبيث تشكل 
البحر  يف  واسعًا  تداخاًل  األخرية 
األسود، ينزع من أوكرانيا حنو 80 يف 
املئة من املياه االقتصادية اخلالصة 
يف البحر املذكور، مع ما حيضنه ذلك 
يقال  الغاز،  من  هائلة  ثروات  من 
ر بنحو تريليوَني مرت مكّعب،  إنها تقدَّ
تنتظر روسيا الفرصة املالئمة يف بدء 

االستفادة منها.
تلك  حساسية  يف  الثاني  االجتاه 
احلالية(  النزاع  )منطقة  املنطقة 
وأهميتها، لناحية الغاز أيضًا، يكمن 
آمنة وسهلة عمليًا  يف تأمني خطوط 
من أجل نقل الغاز الروسي عرب إقليم 
دونباس وأوكرانيا إىل شرقي أوروبا، 
فشلت  وحيث  وسطها.  إىل  ومنه 
واشنطن، إىل حّد ما حتى اآلن، يف 
عرقلة خط سيل الغاز »نورد سرتيم 
ودول  أملانيا  إىل  البلطيق  عرب   »2
ستحاول  أوروبا،  شرقي  مشالي 
اخلط  عرقلة  يف  النجاح  واشنطن 
الروسي  الغاز  لنقل  اآلخر  األوسط 
عرب دونباس أوكرانيا يف اجتاه وسط 
أيضًا،  املوضوع  يف  واألهم  أوروبا. 
يكمن  بالغاز،  املتعلق  الُبعد  لناحية 
فيما مّت إثباته مؤخرًا، وهو حاجة أوروبا 
املاّسة إىل الغاز الروسي، مهما تكن 
بني  السياسية  واألوضاع  الظروف 

الطرفني.
بالنسبة إىل االمتداد اجلغرايف لواجهة 
هذه  كانت  لطاملا  الغربية،  روسيا 
الواجهة تشّكل االمتداد االسرتاتيجي 
وعسكريًا  وأمنيًا  اقتصاديًا  للروس، 
والشمال  الشرق  حبيث  وثقافيًا، 
ناحية  من  إمجااًل،  مقَفالن  الروسيان 
لناحية  أو  وقساوته،  املناخ  طبيعة 
املسافات البعيدة عن الدول واملناطق 

املتطّورة واملزدهرة. 
وباإلضافة إىل أن غربي روسيا كان 
فإنه  هلا،  الطبيعي  س  املتنفَّ دائمًا 
واخلطر  التهديد  َمكمن  كان  أيضًا 
واألطماع. وتاريُخ احلروب القدمية أو 
القيصرية  استهدفت  واليت  احلديثة، 
أو  السوفياتي  االحتاد  أو  الروسية 
من  ذلك.  على  شاهٌد  حاليًا،  روسيا 
وطنية  حاجة  دائمًا  روسيا  جتد  هنا، 
أن  أجل  من  قومية  وضرورة  وماّسة 
تولي للمنطقة الغربية أهميًة واهتمامًا 
إبعاد  على  تعمل  وأن  العادة،  فوق 
من  الغرب،  من  تهديد  أو  خطر  أي 
أو  حصار  أي  منع  على  العمل  خالل 
يؤّثران سلبًا يف  وتوسع  انتشار  أي 
واسرتاتيجيًا،  وأمنيًا  قوميًا  ُبعدها، 
حنو  توسع  أّي  جيعل  الذي  األمر 
يف  غربًا،  او  جنوبًا  اخللفية  حدائقها 
صورة خاصة، مشروَع استهداف هلا، 

وعليها مواجهته وإبعاده. 
شبه  التوتر  هذا  وأمام  هنا،  من   
فإنها  روسيا،  تعيشه  والذي  الدائم 
تبقى دائمًا مستنفرة وتعطي جهودًا 
أمان  هامش  على  للمحافظة  كربى 
وحيطة، عسكريًا وأمنيًا واستخباريًا. 

املنطقي  غري  من  املقابل،  ويف 
حاليًا  يفّكرون  الروس  يكون  أن 
مع  عسكري  صراع  يف  الدخول  يف 
الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها. 
ويف الوقت نفسه، ال يبدو أن روسيا 
مهتمة حاليا باستخدام القوة يف أي 
منطقة أو دولة من دول حلف مشال 

البلطيق  دول  فيها  مبا  األطلسي، 
األكثر  االرتكاز  نقاط  تعتربها  اليت 
والتفيا  )ليتوانيا  الستهدافها  إمكانًا 
األخرية،  أن  من  بالرغم  وإستونيا(، 
لدروع  قواعد  أصبحت  أغلبيتها،  يف 
صاروخية أطلسية، هجومية أكثر من 

كونها دفاعية.
وغري  واسعة  مروحة  هناك  ان  ثم 
بسيطة من القادة واخلرباء العسكريني 
بقلق  ينظرون  الروس،  واألمنيني 
يف  حاليًا  اجلارية  التعزيزات  إىل 
نشر  وإىل  الشرقية،  أوروبا  دول 
الباليسيت  الصاروخي  الدفاع  أنظمة 
هذه  بني  من  )واألهم  أراضيها  يف 
السوفياتي  االحتاد  دول  الدول، 
السابق(، وهو أكثر ما يثري احلساسية 
واحلفيظة هلؤالء العسكريني الروس، 
مثل بولندا يف درجة أوىل، على سبيل 
املثال، واليت ُتعترب اليوم رأس حربة 
الشرقية  وغري  الشرقية  أوروبا  دول 

أيضًا، ضد روسيا.
من هنا، وأمام كل هذه الوقائع، تعيش 
روسيا اليوم عدة حتديات غري بسيطة، 
يبقى أهمها وأكثرها خطرًا وحساسية، 
والذي يتجاوز موضوع الغاز واالنتشار 
ودوله،  »الناتو«  لوحدات  املشبوه 
ويتجاوز أيضًا ضرورة تثبيت وجودها 
القرم،  جزيرة  شبه  يف  وتشريعه 
ويتجاوز مشكلة إقليم دونباس، َمْنَع 
أوكرانيا من االنضمام إىل »الناتو«، 
تعطيه  فاملوضوع  األمر.  كّلف  مهما 
اسرتاتيجيتها  يف  القصوى  األهمية 
اليوم، والذي يدفع أغلبية املتابعني 
لروسيا  أن  مفاده  استنتاج  إىل 
خمططات مستقبلية، قريبة أو بعيدة، 
هذا  فلماذا  وإاّل،  بأوكرانيا.  تتعّلق 
كييف  انضمام  منع  االستشراس يف 
فدولة  االطلسي؟  مشال  حلف  إىل 
املنظومة  يف  شيئًا  تغري  لن  بالزائد 
مواجهتها،  يف  للحلف  العسكرية 
أكثر من 30 دولة  املتكون من  وهو 
أمنيًا  عامليًا،  األقوى  الدول  من 
واقتصاديًا،  وعسكريًا  واستخباريًا 
تغرّي  لن  أوكرانيا  قدرات  إن  وحبيث 
بتاتًا يف قدرات تلك املنظومة )حلف 

»الناتو«( وإمكاناتها.
انضمام  من  فقط  روسيا  ختشاه  ما 
املادة  هو  »الناتو«،  إىل  أوكرانيا 
املذكور،  احللف  ميثاق  من  اخلامسة 
على  اهلجوم  أن  على  تنّص  واليت 
على  ُيعاَمل  احللف سوف  إحدى دول 
أساس أنه هجوم على سائر األعضاء 
بالرّد  ُمْلَزمون  احللفاء  وأن  مجيعًا، 
عليه، وأن استخدام القوة العسكرية 
ُيَعّد أحد اخليارات يف هذه احلالة، وأنَّ 
احللف  دول  من  دولة  أي  واجب  من 
اليت  األطراف  أو  الطرف  تساعد  أن 
تتعرض ملثل هذا اهلجوم على الفور، 
وأن تّتخذ من اإلجراءات ما تراه الزمًا 

يف هذا الوضع.
فيما  وخصوصًا  ذلك،  من  انطالقًا 
ملنع  روسيا  تعطيه  ما  بأهمية  يتعلق 
أوكرانيا من االنضمام إىل »الناتو«، 
أنه  تعترب  ما  حساسية  وبسبب 
واسعة  مواجهة  حتمًا مشروع  سيكون 
الُبعد  استنتاج  ميكن  »الناتو«،  مع 
روسيا  عليه  تعمل  الذي  املستقبلي 
لناحية استعادة إقليم دونباس، متامًا 
كما عملت على استعادة شبه جزيرة 
القرم، عرب استفتاء شعيب، تنتج منه 
مطالبة أغلبية سكان اإلقليم املذكور 
بالعودة إىل اجلذور؛ إىل الدولة األم؛ 
إىل  القيصرية؛  اإلمرباطورية  إىل 
روسيا. وبعد ذلك، رمبا ختفف قلياًل 
إىل  أوكرانيا  انضمام  جتاه  دها  تشدُّ

»الناتو«.

املنافسة  بني  وماكرون..  إردوغان 
واحد! تفاهم  والعداء 

حسني محلي
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إعــالنات

 2021 األول  كـانـون   11 Saturday 11 December 2021الـسبت 

At 
Punchbowl Baptist Church

7pm Sunday,  
19th December 

20 Arthur Street, Punchbowl

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
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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

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

كشفت مصادر مصرفية 
مصرف  حاكم  وقوف 
لبنان رياض سالمة وراء 
التداول  توقف  مسألة 
من  األمريكي  بالدوالر 
إصدار 2013 وما قبلها. 
سالمة،  أرسل  فقد 
كتابًا  املاضي،  األسبوع 
يبلغها  املصارف  إىل 
استالم  عن  امتناعه  فيه 
إصدار  من  دوالر  أوراق 

 .2013
امتنعت  ذلك،  نتيجة 
قبول  عن  املصارف 
من  اإلصدارات  هذه 
بقرار  التزامًا  الزبائن 
أنها  إال  »املركزي«، 
حني  مكرًا  أكثر  كانت 
ماكينات  تعبئة  قّررت 
بها  اآللي  الصّراف 
منها.  خمزونها  لتصريف 
هكذا أعطت عمالءها، عرب 
الصرافات اآللية، أوراقًا 
منهم  استالمها  ترفض 
لدفع  شبابيكها  على 
أو  عليهم  مستحقات 

لتحويلها إىل اخلارج.
سلوك سالمة يف فرض 
»عدم  أو  »قانونية« 
جاء  الدوالرات  قانونية« 
ليتخطى »سيادة أمريكا« 
قّرر  فهو  عملتها.  على 
يف  له  األمر  يكون  أن 
على  تسيطر  عملة  شأن 
عمليات التبادل العاملية، 
يف  مرجعية  عملة  وتعّد 
هو  وقت  يف  العامل، 
السيطرة  على  قادر  غري 
على اللرية اللبنانية اليت 

تصدر بتوقيعه. 
هذا  قراره  شّكل  وقد 
وجّتار  للصّرافني  غطاء 
»عمولة«  لفرض  العملة 
وصلت إىل 20% مقابل 
الدوالرات  تصريف 
وما   2013 يف  الصادرة 
قبل، فضاًل عن أن األمر 
السوق  يف  منطًا  خلق 
بهذه  التعامل  برفض 
غري  باعتبارها  الدوالرات 

ذات قيمة.
السفارة  دفع  األمر  هذا 
كل  رغم  األمريكية، 
لسالمة  تكّنه  الذي  الوّد 
اليت  السياسية  واحلماية 
إصدار  إىل  له،  تؤمنها 
»تويرت«  على  بيان 
التعامل  فيه  ترفض 
بهذه  بالدها  عملة  مع 
التغريدة  ففي  الطريقة. 
أشارت  البيان،   -
يف  األمريكية  السفارة 
»سياسة  أّن  إىل  لبنان 
تنّص  األمريكية  احلكومة 
تصاميم  كّل  أّن  على 
الفيدرالي  االحتياطي 
عملة  هي  الورقية 
النظر  بغّض  قانونية، 
إصدارها...  تاريخ  عن 
تشمل  السياسة  هذه 
الورقية  الفئات  مجيع 
لالحتياطي الفيدرالي منذ 

عام 1914 إىل اليوم«.
حاكم  غَسل  سريعًا، 
من  يده  لبنان  مصرف 
األمر، فأصدر »توضيحًا« 

قيام  إىل  فيه  أشار 
ومؤسسات  »مصارف 
صرافة باستيفاء عموالت 
لتبديل أوراق من الدوالر 
غري  أو  قدمية  باعتبارها 
صاحلة للتداول«، وأشار 
»مواصفات  أن  إىل 
للتداول  القابلة  الدوالر 
وزارة  يف  هيئة  ّددها  تحُ
كما  األمريكية.  اخلزانة 
هو  لبنان  مصرف  أّن 
مواصفات  ّدد  يحُ الذي 
القابلة  اللبنانية  العملة 

للتداول«.

 شكل قرار سالمة غطاء 
للصرّافني وتجّار العملة 
لفرض »عمولة« وصلت 
إىل 20% مقابل تصريف 

الدوالرات القديمة
معلومات  وحبسب 
رّد  بعد  فإّنه  »األخبار«، 
على  األمريكية  السفارة 
مواصفات  سالمة  تديد 
الدوالر املقبول للتداول 
يف السوق، أرسل احلاكم 
كتابًا ثانيًا إىل املصارف 
أوراق  قبول  هلا  يز  يحُ
أي  من  نقدية  دوالر 
إصدار كانت »شرط أن 
تكون حبالة جيدة«. وتال 
مساًء  صدر  بياٌن  ذلك، 
املصارف  مجعية  عن 
»املصارف  بأن  يوضح 
اللبنانية تتعامل باألوراق 
من  النظامية  النقدية 
يف  تعديل  أي  دون 
ومبا  القائمة،  إجراءاتها 
يتوافق مع قواعد العمل 

بالنقد الورقي«.
استغالل ما قام به سالمة 
بالصيارفة  ينحصر  مل 
بل  واملصارف،  الصغار 
الصيارفة  أيضًا  مشل 
أوىل  فئة  املصّنفني 
شركة  رأسهم  وعلى 
تعمل بشكل  اليت  مكّتف 
شحن  يف  أساسي 
حاولت  فقد  األموال. 
بالقرار  التذرع  الشركة 
على شحن  لفرض حسم 
القدمية  النقدية  األوراق 
إىل اخلارج، ورّوجت بأن 
هذا احلسم سريتفع أكثر 

مبرور األيام.
وراء  احلقيقية  القّصة 
استغالل صاحب الشركة 
أن  هي  مكّتف،  ميشال 
يف  عالقًا  ملّفًا  لديه 
مع  اللبناني  القضاء 
القاضية غادة عون اليت 
الشركة  مكاتب  داهمت 
األمحر  بالشمع  وأقفلتها 
املاضي.  نيسان  يف 
وحبسب مصادر مصرفية، 
»ياول  مكّتف  فإن 
خالل  من  القضاء  ابتزاز 
وضع ضغوط على سوق 
ذلك  ويتوافق  الدوالر«. 
مع ما نشره، األربعاء من 
موقع  احلالي،  األسبوع 
لسان  على  »أساس« 
مكّتف وقوله إّن »السبب 
)يف عدم قبول اإلصدار 
الدوالر(  من  القديم 
املنّظم  غياب  يف  يكمن 

هذه  شحن  على  القادر 
الواليات  إىل  األموال 
املتحدة مباشرة من أجل 
دوالرات  وإحضار  تلفها 
فال  منها.  بديلة  جديدة 
شركات مرّخصة تستطيع 
اخلزينة  مع  التواصل 
شركتنا،  مثل  مباشرة 
فيما الشركتان أو الثالث 
املوجودة يف السوق اآلن 
منذ  قدراتها حمدودة... 
توقيف شركتنا عن العمل 

سالمة »يضرب« الدوالر و»ينتهك« السيادة األمريكية!
ومنذ  املّدة،  هذه  طوال 
اليت قامت بها  العراضة 
القاضية غادة عون أمام 
املكاتب كانت الدوالرات 
والنظيفة  اجلديدة 
أو  املسافرين  مع  خترج 
فيما  البيوت،  يف  ّزن  ختحُ
البيضاء  األموال  تبقى 
التداول  قيد  القدمية 
ويف  الصّرافني  بني 

املصارف«.
»األخبار«
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مــشاهري

األمريكي  الرئيس  بالتشهري  امرأة دعوى قضائية تتهم  أسقطت 
السابق دونالد ترامب، كانت قد رفعتها عندما أنكر إدعاءها عليه 

باالعتداء اجلنسي قبل مخس سنوات.
»ذا  برنامج  يف  سابقة  متسابقة  وهي  زيرفوس،  سومر  وكانت 
أبرنتس« أو »املتدرب«، قد اتهمت ترامب بالتحرش اجلنسي بها 
يف إحدى غرف فندق يف لوس أجنليس عندما طلبت منه نصيحة 

مهنية يف 2007.
الثاني  كانون  يناير/  بالتشهري يف  عليه  دعوى قضائية  ورفعت 
2017 بعد أن نفى االتهامات بسوء السلوك املوجهة ضده واصفًا 

إياها بـ »األكاذيب«.
وكان ترامب يسعى إىل رفع دعوى مضادة عليها بتهمة التعدي 

على حقوقه يف حرية التعبري.
القضائية ترامب االستجواب يف  الوقف املفاجئ للدعوى  وجينب 
احملكمة حتت القسم حول االتهامات املوجهة إليه من زيرفوس. 
وكان من املقرر أن يدلي بشهادته يف حمكمة يف مانهاتن الشهر 

املقبل.
وقالت حماميتا زيرفوس، وهما بيث ويلكنسون ومويرا بنزا، يف 
تعد  زيرفوس مل  »السيدة  إن  املاضي  األسبوع  اجلمعة من  بيان 
وضمنت  عليه  املدعى  ضد  القضائية  اإلجراءات  مبواصلة  ترغب 

حقها بالتحدث حبرية حول جتربتها«.
يف  وردت  اليت  باالتهامات  تتمسك  »زيرفوس  أن  على  وأكدتا 

شكواها«.
ال يزال من غري الواضح السبب الذي دفع زيرفوس إىل اختاذ قرار 
إنها مل حتصل  القانوني قال  الدعوى اآلن. لكن فريقها  إسقاط 

على أموال من ترامب.
وقالت حمامية الرئيس السابق أيضًا إنه مل ُيدفع أي تعويض أو 

أتعاب قانونية لزيرفوس.
ألينا هابا، يف رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل  وأضافت احملامية، 
وكالة رويرتز لألنباء أنه »مل يكن أمامها )زيرفوس( خيار سوى أن 
تفعل ذلك حيث أن احلقائق اليت ظهرت يف هذه القضية جعلت من 

الواضح بشكل كاف أن موكلنا مل يرتكب أي خطأ«.

وقال بيان صادر عن ترامب إنه »ُبرئ متاما«.

وأضاف أنه »ألمر حمزن جدًا أن أشياء كهذه ممكن أن حتدث، لكن 
من املهم بصورة كبرية أن نقاتل من أجل احلقيقة والعدالة«.

مسعة  يستعيد  أن  ميكنه  الذي  هو  فقط  »الفوز  قائاًل:  ومضى 
املرء«.

السابقة  الكاتبة  قبل  من  أيضًا  التشهري  بتهمة  ترامب  ُيقاضى 
اتهاماتها  أنكر  أن  بعد  كارول،  جني  إليزابيث  »إل«،  جملة  يف 
منهاتن يف منتصف  األقسام يف  باغتصابها يف متجر متعدد  له 

التسعينات من القرن املاضي.

وقالت حماميتها، جولي فينك، يف بيان لوسائل اإلعالم األمريكية 
اجلمعة، إن موكلتها »ال تنوي« إسقاط الدعوى.

يف  الشخصية  املسؤولية  من  نفسه  محاية  إىل  ترامب  ويسعى 
الرمسية  بصفته  كارول  السيدة  عن  حتدث  إنه  بالقول  القضية 

كرئيس.

ويريد من حمكمة االستئناف الفيدرالية يف مانهاتن السماح له جبعل 
احلكومة األمريكية هي اجلهة املدعى عليها، وليس هو نفسه.

تأييدها  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  أبدت  متوقع،  غري  حنو  وعلى 
ملوقف ترامب.

وال يزال ترامب يواجه أيضًا حتقيقًا جاريًا من قبل مدعي مقاطعة 
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اجلنسي.. باالعتداء  عليه  إدعاءها  أنكر 
ترامب دونالد  ضد  تشهري  دعوى  تسقط  أمريكية 

تواصل  شبكة  تأسيس  عن  املسؤولة  الشركة  أعلنت  نيويورك: 
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  للرئيس  مستقبلية  اجتماعي 
أن  السبت  البورصة،  يف  لإلدراج  معها  ستندمج  اليت  والشركة 
جمموعة مؤسسات استثمارية تعهدت املساهمة يف املشروع مبليار 

دوالر.
ويضاف هذا املبلغ إىل 293 مليون دوالر مجعتها شركة »دجييتال 
وورلد أكوزيشن كورب« عند طرحها لالكتتاب العام يف بورصة 

وول سرتيت يف أيلول/سبتمرب، وفق ما ورد يف بيان.
وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم املعامالت، ستجمع »جمموعة 
إطالق  لتمويل  دوالر  مليار   1,25 والتكنولوجيا«  لإلعالم  ترامب 

الشبكة االجتماعية للرئيس السابق.
تعهدت  اليت  االستثمارية  املؤسسات  هوية  الشركتان  تذكر  ومل 

تقديم التمويالت.
اليت  الشركة  أن  األول/أكتوبر  تشرين  نهاية  يف  ترامب  وأعلن 
شركة  مع  ستندمج  املستقبلية  االجتماعية  شبكته  ستؤسس 
أو  استحواذ  شركة  وهي  كورب«،  أكوزيشن  وورلد  »دجييتال 

»سباك« باللغة اإلنكليزية.
جيمع  بياض«  على  »صّكا  تشبه  العصرية  املالية  األداة  وهذه 
األموال يف سوق األسهم من خالل االلتزام باالندماج يف األشهر 
وول  بدخول  لألخرية  السماح  وبالتالي  واعدة،  مع شركة  التالية 

سرتيت بدون املرور باملسار التقليدي.

تروث سوشيال
وكان الرئيس السابق قد قدم املنصة املستقبلية اليت حتمل اسم 
»تروث سوشيال« كبديل من منصات فيسبوك وتويرت ويوتيوب 
االعتداء  قبل  العنف  على  مؤيديه  لتحريضه  حساباته  حظرت  اليت 

على مبنى الكابيتول هيل يف 6 كانون الثاني/يناير.
والتطبيق متوافر حاليا للطلب املسبق على متجر آبل، ومن املفرتض 

أن يتم إطالقه يف الربع األول من عام 2022.
مدفوعا باهتمام املستثمرين األفراد، ارتفع سعر سهم »سباك« 
بعد اإلعالن عن اندماجها مع شركة ترامب، من حواىل 10 دوالرات 

إىل 175 دوالرا يف ذروتها خالل يومني.
لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دوالرا اجلمعة، ما منح الشركة 

تقييما بقيمة 1,67 مليار دوالر.

ويوتيوب  وتويرت  فيسبوك  منصات  عن  كبديل  يقدمها 
حساباته حظرت  اليت 

استثمار  مؤسسات  من  دوالر  مليار  جيمع  ترامب 
املستقبلية االجتماعية  شبكته  لصاحل 

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب يرفع قبضته بعد حديثه يف 
مؤتمر العمل السياسي للمحافظني )CPAC( يف داالس

EPA لم تعد زيرفوس ترغب بمواصلة اإلجراءات القضائية، وفق فريق 
محامييها

الكاتبة السابقة بمجلة »إل« إليزابيث جني كارول تزعم أن ترامب 
اغتصبها.

مانهاتن سايروس فانس بشأن أنشطة شركته العائلية، »منظمة 
ترامب«.

املتهم  إبستني  جيفري  األمريكي  امللياردير  إنهاء  على  عامني  بعد 
نيويورك  يف  االثنني  انطلقت  السجن،  يف  حياته  جنسية،  جبرائم 
حماكمة معاونته السابقة غيالين ماكسويل، اليت وصفت بأنها »امرأة 
خطرة« واتهمت بتأمني فتيات قاصرات لتقديم خدمات جنسية للخبري 

املالي جيفري إبستني الذي ُوِصف بـ »املفرتس«.
وتواجه ابنة قطب وسائل اإلعالم الربيطانية الراحل روبرت ماكسويل 
البالغة 59 عامًا احتمال السجن مدى احلياة يف حال إدانتها يف ختام 
احملاكمة املتوقع استمرارها ستة أسابيع. وستتوىل هيئة حملفني من 
12 شخصا حتديد ما إذا شاركت ماكسويل فعاًل يف تشكيل شبكة من 
الفتيات القاصرات حلساب رجل األعمال الذي انتحر يف سجنه عام 

.2019
وُيشتبه عمليًا يف أن ماكسويل شّكلت بني عامي 1994 و2004 شبكة 
من الفتيات القاصرات كان يستغلهّن جنسيًا إبستني الذي ارتبطت 

معه ماكسويل بعالقة حب وصداقة وعمل مدى 30 عامًا.
واعتربت املدعية العامة الرا بومريانتز يف افتتاح اجللسة أن ماكسويل 
»كانت خطرة، وكانت تتوىل تهيئة الفتيات الصغريات لكي يعتدي 
عليهن مفرتس«، إذ كانت تعمل على جعلهن يشعرن بالثقة واالرتياح 

وتتظاهر بإعطائهن األهمية.
لكّن إحدى وكيالت غيالين ماكسويل احملامية بوبي سترينهايم اعتربت 
أو  تعرضن  اللواتي  النساء  لغضب  »هدفًا  باتت  أنها  املقابل  يف 
األكرب  الغائب  إبستني«،  تعرضن لالستغالل من قبل  أنهن  يعتقدن 

عن احملاكمة.
وبدت ماكسويل اليت تتحدر من عائلة ثرية وكانت وجهًا اجتماعيًا بارزًا، 
متوترة يف قاعة حمكمة مانهاتن الفدرالية ، فكانت ختلع نظارتها ثم 
مالحظات  ومررت  وجهها  تلمس  كانت  ما  وغالبًا  أخرى،  مرة  تضعها 

مكتوبة كثريةإىل وكالء الدفاع عنها.
وتشكو ماكسويل اليت حتمل اجلنسيات الفرنسية واألمريكية والربيطانية 
من ظروف حبسها، وستدفع ماكسويل برباءتها من التهم الست املوجهة 

إليها، ومن غري املتوقع أن أن تتوىل ماكسويل الكالم.
ودعا وكالء الدفاع إىل عدم جعل ماكسويل »كبش حمرقة« تعويضًا 
عن غياب املعيّن الرئيسي جيفري إبستني الذي حرم انتحاره ضحاياه 

من احملاكمة.
وكان حكم بإدانة امللياردير الراحل صدر يف فلوريدا عام 2008 لدفعه 
مبالغ مالية لشابات يف مقابل خدمات تدليك، لكنه مل ميكث يف السجن 

سوى 13 شهرًا إذ عقد اتفاقًا سريًا مع املدعي العام حينذاك.
وشددت احملامية بوبي سترينهايم على كون اجلرائم املزعومة تعود إىل 
أكثر من 20 عامًا، مشرية إىل أن لدى املدعيات ذكريات غري واضحة، 
حتى أنها تعرضت »للتزوير« من وسائل اإلعالم ومن املدعيات أماًل 

منهن يف تقاضي تعويضات مالية كبرية.
ويستند اتهام ماكسويل على ما أدلت به أربع مدعيات ُأبقَيت أمساؤهن 
طي الكتمان، بينهّن اثنتان كانتا يف الرابعة عشرة واخلامسة عشرة، 
أفدن بأن نساء بينهّن ماكسويل كّن يستدرجنهّن بالقرب من مدارسهّن 
أو يف مقار عملهّن، وبعد أن يكسنب ثقتهن بدعوتهن مثاًل إىل السينما 
أو بأخذهّن للتسوق، كّن يقنعهّن يف مقابل بضع مئات من الدوالرات 
بتقديم تدليك يصفنه بأنه غري جنسي لرجل نيويوركي نافذ مستعد 

ملساعدتهن على االنطالق مهنيًا.
وأوضحت املدعية العام أن ماكسويل كانت »تكسب ثقتهن« لكنها 
»كانت تعلم بالضبط ما الذي سيفعله إبستني بهؤالء الطفالت عندما 
كانت ترسلهن إىل غرف التدليك اخلاصة به«، واصفة ما مررن به 

بأنه »كابوس«.
وحبسب املّدعني العامني الفدراليني األمريكيني، ُيعتقد أن املتهمة 
شاركت أيضًا يف االعتداءات اجلنسية مع إبستني، سواء يف دارتها 
ونيو  وفلوريدا  مانهاتن  يف  الفخمة  إقامته  مقار  يف  أو  لندن،  يف 

مكسيكو.
من  عدد  وكيلة  وهي  بلوم،  ليسا  احملامية  قالت  اجللسة،  وخالل 
ضحايا إبستني، وبينهن واحدة من ضحايا ماكسويل نفسها »بالنسبة 
غيالين  لوال  موجودًا  إبستني  جيفري  كان  ما   ،)...( موكالتي  إىل 
ماكسويل. )...( كان األمر أشبه بتاجر خمدرات يأتي مبخدراته إىل 

إبستني، وخمدراته كانت عبارة عن فتيات صغريات السن«.
أما لورنس فيسوسكي الذي عمل طيارًأ إلبستني من 1991 إىل 2019، 
خالل  ووصف  العامة،  النيابة  استدعته  الذي  األول  الشاهد  فكان 
اجللسة عالقة امللياردير مباكسويل بأنها عالقة بني زوجني يتمتعان 

حبياة فاخرة.
وسيخّيم على حماكمة ماكسويل ظّل األمري أندرو القريب من إبستني، 
إذ يواجه منذ آب الفائت دعوى مدنية يف نيويورك بتهمة »اعتداءات 

جنسية«، رفعتها ضده األمريكية فريجينيا جيفري.
ومن املتوقع أن تنظر حمكمة مدنية يف نيويورك يف هذه الدعوى يف 
نهاية 2022، مع أن االبن الثاني للملكة إليزابيث الثانية ليس موضع 
مالحقة جزائية وهو ينفي الوقائع اليت ُيعتقد أنها حصلت بني عامي 

2000 و2002، عندما كانت جيفري قاصرة.
وقد ترد أمساء شخصيات أخرى خالل هذه احملاكمة بينها الرئيسان 
األمريكيان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب نظرًا إىل حضورهما 
جان  السابق  الفرنسي  األزياء  عارضات  ووكيل  نيويوركية،  حفالت 
لوك برونيل القريب من جيفري إبستني. وكانت السلطات الفرنسية 
بتهم   2020 األول/ديسمرب  كانون  يف  وأوقفته  برونيل  على  ادعت 

اغتصاب واعتداءات جنسية.

يف  ماكسويل  غيالين  حماكمة  انطالق 
اجلنسية إبستني  جرائم  قضية 
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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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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هل تأسس لبنان على احلكم 
االستعماري والقمعي والطائفي؟

دعونا نعاجل الوضع الراهن يف لبنان وملاذا كل هذا التصعيد 
والتعقيد الدائم يف وطن ينزف الدم من جروحه امللتهبة منذ 
عقود.. فأين أصبح الدواء الشايف هلذا الداء املتفشي يف 
بأحد من رأس اهلرم اىل  أحد يهتم  ان ال  او  البشر،  عقول 
أسفله ويستطيع اي يشفي جروح وطن ينازع وُيتناَزع عليه 
األحوال ويرتاجع  أسوأ  اىل  ينزلق  يزال  وما  زمن طويل  منذ 
ان  احلاكمة  اجلوانب  بشكل غريب وجنوني وخميف من مجيع 
كانوا من اخلارج او من الداخل اللبناني لعدة أسباب سياسية 

وحزبية ودينية.
 فما هي الفائدة لكل مواطن شريف يعيش يف وطن ال سقف 
فيه وال اساس ثابتا، أبوابه مشّلعة ونوافذ خمّلعة ال مستقبل 
فيه وال حياة ألي مواطن،  ألن السياسات العرجاء والنظريات 
احلمقاء والقوانني الصماء املمتلئة عقمًا ومسوما  ال ترحم أي 
خملوق، ألنها انفضحت وانكشفت أمام الرأي العام ليعلم كل  

مواطن من هم أعداء االمة والوطن.
 هذه هى املعضلة األساسية واملستعصية يف واقعنا األليم،  
ألن أحد يلتزم يف زمام األمور ويعاجلها على عاتقه كما جيب، 
املؤثر  والشيء  وعمرانيًا..  واخالقيا  إمنائًيا  مشروعًا  وخيطط 
واملؤسف هو أنه منذ أكثر من قرن ال نرى يف األفق أي بشارة 
سارة تعطينا بصيص آمال او  بوادر خري ترضي اهلل واإلنسان 
وتّطمئن عن قريب او عن بعيد بزوال احلواجز الشائكة وسالح 
املوت السافل اجلبار وبعقد مصاحلة وطنية ختدم البشر  واحلجر 
والوطن واإلنسان واإلنسانية، وايضًا ال نرى أي أحد يعمل 
بأخالق وإميان وضمري بأي بشكل من األشكال خلدمة الوطن 
والوالء  املغلفة  والعمالة  اخلاصة  املصاحل  ألن  واملواطن، 
له  ليس  جحيما  الوطن  من  جعلت  اخلارج  األمور يف  ألولياء 
مثيل وحياة اكثر ذهوال من املوت قتلت وهّجرت أكثرية وخنبة 
املواطنني وجعلت من الوطن جيفة ممزقة إىل أشالء وفريسة 
غابة  املفرتسة يف  األسود  وأنياب  اجلارحة  الطيور  تتناتشها 
ويلتهم  يفرتس  فيها  القوي  قاسية  غاب  وشريعة  وعرة 

املسكني والضعيف.
أوطانهم  هلم  الناس  وأكثر  والوطنية  بالوطن  نتغنى  فلماذ 
وانتماؤهم واهواؤهم وميوهلم اليت هي للخارج واخلارجة عن 

املألوف حملاربة الوطن الواحد.
واملؤسف جدًا هو أننا أصبحنا نعلم أن الوطن أصبح أوطانا 
وعشائر  وقبائل  ترحم  ال  وعصابات  واوباش  جحافل  حتكمه 
هلا  مربر  ال  للغاية  وخمجلة  مهزلة  وشعارات  تسميات  حتت 

ماضيًا وحاضرًا  على اإلطالق.
مثل  ينازع  وشعب  ميوت  وطن  مصري  هو  وما  وكيف  فأين 
على  لتموت  الشواطئ   اىل  االمواج  تقذفها  اليت  االمساك 
احلياة  مصدر  هى  اليت  البحر  مياه  دون  من  احلارة  الرمال 

هلا..
 هذا هو احلال املزري الذي يعيشه املواطن الذي ال يعرف ما 
هو مصريه بني الساعة والثانية وبني اليوم واآلخر.. تتالعب 
ليصبح يعيش على  اجلهات،  واألمواج من مجيع  الرياح  فيه 

هامش احلياة ينتظر املوت املفاجئ واملصري املؤسف.
حّكامه  عنجهية  نتيجة  التاريخ  لعنة  حتت  الوطن  أصبح  لقد 
االشرار ونظامه العقيم وحقدهم السائد يف مجيع ارجاء الوطن 
الذي يقال عنه »اهلل يرمحو« ألنه مات وما بقي منه اال املقابر 
اليت تنتظر الناس الذين هم على طريق املوت والزوال اىل 

األبد. 

قبل تسع سنوات، فيما كان اخلراب يتمّدد على األرض السورية، وتتواىل االنقالبات يف 
مصر، بعدما أشعلت تونس شرارة ما مّسي بـ »الربيع العربي«، خرجت منظمة »مناظرة« 
املسّجلة يف واشنطن وكذلك يف تونس. املبادرة اليت أّسسها اجلزائري بلعباس بن كريدة، 
تقوم على فكرة إنشاء منصة تسمح لفئات اجتماعية مصّنفة على أّنها »مهّمشة« يف العامل 
العربي )الشباب والنساء(، مبنحها »فضاء يتميز بالتطور والتسامح جتاه املواقف املتباينة« 

تبعًا ملا تنشره على موقعها اإللكرتوني.
املبادرة اليت ما زالت مستمرة يف تونس ــ تربتها اخلصبة ــــ بعدما تغلغلت يف إعالمها 
حلقات  اليوم  تبّث  والربملانية،  الرئاسية  االنتخابات  ختّص  مناظرات  وأقامت  وإذاعاتها، 
متعلقة مبواضيع تونسية حمددة وباللهجة احمللية يشارك فيها شباب تونسيون، مبعّية بعض 
اإلعالم املرئي واملسموع )هناك قنوات تونسية رفضت االخنراط يف هذا املشروع ونقابات 

إعالمية عربت عن شكوكها حيال اجلهة املمّولة له(.
هذه التجربة انتقلت أخريًا، إىل بريوت، بعد جولة على 15 بلدًا، يف املنطقة العربية، من 
ضمنها اليمن، املغرب، األردن وسوريا )ُصّورت غالبية احللقات يف اسطنبول(. بريوت 
اليت ترزح حتت وطأة أزمة اقتصادية ونقدية غري مسبوقة، يعاني إعالمها احمللي من نزيف 
حقيقي يف املوارد، يسعى إىل تأمينها عرب ملء أجندات سياسية من هنا وهناك. تسّللت 
وسائل  ومجعت  واإليديولوجيا،  بالسياسة  املشرَذم  اللبناني  الداخل  إىل  املبادرة،  هذه 
إعالم حملية، دخلت كشريكة يف البث املوّحد: »اجلديد«، otv ،nbn، »تلفزيون لبنان«، 
 ،»Townhall وإذاعتا »صوت لبنان« و«صوت الشعب«. سلسلة من احللقات بعنوان »لبنان
بدأت تزامنًا مع ذكرى االستقالل، وُبّثت على احملطات واإلذاعات املذكورة آنفًا، أدارها 
اإلعالمي زافني قيوجميان. تناولت احللقة األوىل، األزمة االقتصادية يف لبنان، حتت عنوان 
»املعاش... ما عاش«. ساعتان بدون فواصل إعالنية، قادهما قيوجميان، مبشاركة 10 
شبان وشابات لبنانيني/ات، مّت اختيارهم تبعًا لتصفيات أجراها القائمون على املبادرة، 
وخضع هؤالء بعد ذلك لتدريبات التناظر والنقاش. حلقة مجعت أيضًا، خرباء يف االقتصاد 

وعلم النفس واألكادمييا وعامل األعمال، وانقسمت إىل ثالثة حماور.
تقوم حلقات »لبنان Townhall« على مبدئية الوقت الذي ال يتجاوز لكّل خطاب 99 ثانية، 
مع فتح النقاش مع اخلرباء. يف حمّصلة احللقة، »ضاعت الطاسة«، بني مشرتكني ُيفرتض 
األزمة  عن  املعّد  خطابه  بقراءة  يتعّثر  ببعضهم  وإذ  املناظرة،  فنون  على  مدّربون  أنهم 
االقتصادية وخمّلفاتها ويسيطر عليه االرتباك، فيما ذهبت بقّية النقاشات املتعددة األوجه 
احلوار بني املشرتكني  تقاذف  أو تضييع املشاهد مع  التسطيح،  إما حنو  االستديو،  يف 
لبنان،  يف  وعميقة  متجّذرة  بأزمة  تتعّلق  حلول  الجرتاح  املبادرة  رّوجت  وبينما  واخلرباء. 
رأينا أن أغلب اقرتاحات هذه احللول صّب إما يف الكالم العمومي املتداول عن ضرورة 
تغيري النظام السياسي واالقتصادي، أو االرمتاء يف أحضان »البنك الدولي«، يف سبيل 

اإلنقاذ!
البث املوّحد تباهت به الرئيسة التنفيذية للعمليات يف مبادرة »مناظرة« فدوى الزيدي، 
يف إحدى املقابالت اإلذاعية، الفتًة إىل أنه يسعى إىل حتقيق أكرب عدد من اجلمهور، ضمن 
»خطاب حمايد وموضوعي«، إلخراج »املشاهد من القوقعة« و«عيش حلظة مشرتكة«، إىل 
وسائل  انقسامًا يف  يعيش  بلد  على  حّلت  »مناظرة«  الـ  بأّن  كريدة،  بن  تصريح  جانب 
اإلعالم، وأرادت »تشكيل منوذج خللق حوار موّحد بني اللبنانيني«، و«هدم األسوار اليت 
بنتها الوسائل اإلعالمية«. هكذا، ارتأت الزيدي أّن احلّل يكمن يف توحيد البث، وإمساك 
املشاهد بدل إتاحة خيارات أخرى له، على الشاشة، وإمساعه خطابات رّنانة، دأب اإلعالم 
تلفزيونية،  أربع حمطات  فيه  شاركت  موّحد  بّث  أخرى.  بطرق  ولو  اجرتارها  على  احمللي 
وإذاعتان، مع غياب قناتني أساسيتني هما: mtv، وlbci. ولدى سؤال »األخبار« يف املؤمتر 
الصحايف الذي ُعقد إلطالق املبادرة، عن غياب باقي الوسائل اإلعالمية، أجابت الزيدي، 
بأن ما أعاق البث املوّحد لدى القناتني، هو الشبكة الرباجمية املوضوعة مسبقًا، مع دخول 
الدخول   ،lbci ارتأت العام املقبل، فيما  قناة »املّر« بث باقي احللقات اليت سُتنفذ يف 
يف هذه احللبة، الشهر املقبل، مع عرض احللقة الثانية من »لبنان Townhall« )13 كانون 
األول/ ديسمرب احلالي(، بينما كان الفتًا تغييب اسم »املنار« بشكل أساسي. اتضح يف 
احملطة،  إدارة  مع  األصل  يتواصلوا يف  مل  »مناظرة«  مبادرة  على  القّيمني  أن  بعد،  ما 

واستثنوها من خارطة اإلعالم املرئي احمللي!
اختلط النقاش واجته يف كثري من األحيان حنو السطحية

ولدى البحث عن املمّولني هلذه املبادرة، ال ختفي األخرية شركاءها املباشرين يف التمويل، 
على رأسهم »مؤسسة اجملتمع املنفتح« اليت ميلكها امللياردير األمريكي اهلنغاري جورج 
ويوصف  العامل،  حول  احلكومية  غري  للمنظمات  املمّولني  أكرب  من  ُيعترب  الذي  سوروس، 
وأوكرانيا،  جورجيا  امللّونة« يف  »الثورات  بـ  على تسميته  اصُطلح  املدّبر« ملا  بـ«العقل 
و«ثورات الربيع العربي« يف مصر وتونس، ودعم حركات وشخصيات سياسية هناك. فما 
الذي أتى بهذه املبادرة اليوم حتديدًا إىل لبنان، املنقسم على ذاته سياسيًا، وشعبه يرزح 
حتت أكرب أزمة اقتصادية ونقدية، وإعالمه يعيش أزمًة يف التمويل، ويسعى إىل »الفريش« 
دوالر بأي مثن؟ هل اللحظة مؤاتية لزرع ما كان حيصل يف بعض الدول العربية وتعميم 
األيدي  تدخل هذه  بفعل  العربي«،  لـ«اخلراب  مرادفًا  بات  الذي  العربي«  »الربيع  منوذج 
والعبث بالشوارع العربية وغري العربية؟ وهل سيتحقق املراد، يف بلد تتغلغل يف داخله 

املنظمات غري احلكومية، وتعمل على تدجني العقول، سّيما من الفئات الشبابية؟

لبنان رائدًا يف املناظرات
يف 22 كانون الثاني )يناير( عام 1974، جرت أول مناظرة تلفزيونية يف لبنان. حدث أورده 
اإلعالمي زافني قيوجميان يف كتابه »أسعد اهلل مساءكم... مئة حلظة صنعت التلفزيون يف 
لبنان« )هاشيت أنطوان-2015(. املناظرة التارخيية اليت سبقت اندالع احلرب األهلية بعام 
وأربعة أشهر، جرت وقتها بني وزير الداخلية بهيج تقي الدين، والعميد رميون إده، وُبثت 
آنذاك على »تلفزيون لبنان واملشرق«، ومجعت شخصيتني سياسيتني: األوىل معارضة 
واألخرى مع السلطة. يذكر قيوجميان يف كتابه، بأن املهمة مل تكن سهلة على اإلعالمي 
هذه  بدخول  إذن  على  االستحصال  يف  وحكمة،  بهدوء  املناظرة  أدار  الذي  مالك  عادل 
املغامرة التلفزيونية، وتقديم منوذج خمتلف يف احلوارات السياسية على الشاشة الصغرية. 
يف نهاية املطاف، خلقت هذه املناظرة األوىل من نوعها على تلفزيون عربي، مشهدًا أمتع 
اللبنانيني كما يقول اإلعالمي اللبناني يف كتابه، وأدخلهم حلبة احلوارات اهلادئة بعيدًا عن 
لغة التشدد »اليت كانت معتمدة يف الصحافة احلزبية«، قبل دخول البالد يف أتون احلرب 
»الدميقراطية« واحلوارات  بذلك، تقدمًا واضحًا يف عامل  لبنان  األهلية عام 1975. سّجل 
السياسية، ساِبقًا بأشواط مبادرات كـ«مناظرة«، حتى لو استمّرت وحّلت بعدها بقوة لغة 

االنقسام واالستقطاب.

 »لبنان Townhall« يأتيكم... برعاية »الثورات املُلَوََّنة«!
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تـتمات

مسؤول أمريكي: أمريكا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلبها زعماء البلدين.

واوضح املسؤول مشرتطا عدم الكشف عن هويته، إن احملادثات 
بيين  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  مع  املتحدة  الواليات  يف  املقررة 
الدفاع  وزارة  يف  القادة  قدمها  إفادة  أعقاب  يف  تأتي  غانتس 
األمريكية »البنتاغون« ملستشار األمن القومي بالبيت األبيض جيك 
سوليفان بشأن جممل اخليارات العسكرية املتاحة لضمان عدم متكن 

إيران من صنع سالح نووي.
وتنفي إيران السعي إىل صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن 

تربع يف التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية.
تقارير  ترد  مل  اليت  اإلسرائيلية،  األمريكية  االستعدادات  وتؤكد 
بشأنها من قبل، قلق الغرب إزاء احملادثات النووية العسرية مع 
اتفاق  أن حتيي  بايدن يف  األمريكي جو  الرئيس  أمل  اليت  إيران 

2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.
بعد  استيائهم  عن  عربوا  وأوروبيني  أمريكيني  مسؤولني  لكن 
إيران  حلكومة  هائلة  مطالب  بسبب  املاضي  األسبوع  حمادثات 
تسعى  إيران  أن  الغرب يف  زاد شكوك  مما  املتشددة،  اجلديدة 

لكسب الوقت فيما تطور برناجمها النووي.
التدريبات  عن  تفاصيل  كشف  عن  األمريكي  املسؤول  وأحجم 
العسكرية احملتملة. وقال »حنن يف هذا املأزق ألن برنامج إيران 
معهود«،  منطقي  أساس  أي  يتجاوزها  نقطة  إىل  يتطور  النووي 

معربا يف الوقت نفسه عن أمل يف املباحثات.

األعرجي يعلن رمسيا انتهاء ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لقوات  القتالية  املهام  »انتهاء  اىل  مشريًا  املاضي«،  العام  يف 
التحالف وانسحابها من العراق رمسيًا«.

وتابع: أّن »العالقة مع التحالف الدولي ستستمر يف جمال التدريب 
واالستشارة والتمكني«.

من جانبه، أكد رئيس خلية اإلعالم األمين اللواء سعد معن خالل 
العراقية )واع(، أن »اجتماعًا  مؤمتر صحايف حضرته وكالة االنباء 
عقد يف مقر اخللية، حبضور »معاون رئيس أركان اجليش وقادة 
األسلحة الربية واجلوية والدفاع اجلوي وطريان اجليش والقوة اجلوية 
عرضوا  البيشمركة  وزارة  وممثل  العسكرية  االستخبارات  ومدير 
اليت ختطط  املؤسساتي  للتعاون  األوليات  األوىل حبسب  القائمة 
هلا القوات األمنية العراقية والتحالف وبعثة مشالي األطلسي على 

الرتكيز للدور املشرتك خالل 24 شهرًا املقبلة ».
األفراد  نقل  عمليات  أكد يف ضوء  برمير  »اللواء جون  أن  وتابع، 
عملية  بالكامل  سينهي  التحالف  أن  مؤخرًا،  جرت  اليت  املعدات 
االنتقال إىل املهام غري االنتقالية قبل نهاية العام احلالي مبوجب 

ما اتفق عليه«.
وشدد على أن »التعاون بني القوات العراقية والتحالف الدولي 
أن  مبينًا  والتمكني«،  واملساعدة  املشورة  سبيل  على  مستمر 
»األطراف اليت شاركت يف االجتماع عاودت التأكيد على التزامها 
اليت  الكيفية  عن  واضح  بشكل  التحديد  مع  املستمر  بالتعاون 
سيستمر بها التحالف بدعم العمليات اليت تقودها القوات العراقية 

األمنية«.
عشية  قال  الكاظمي،   مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  وكان 
زيارته واشنطن يف الـ25 من متوز املاضي، إن »العراق والواليات 
املتحدة اخنرطًا يف نقاش ضمن جمموعة عمل خاصة بالعراق خالل 
االنسحاب  بعد  البلدين  بني  العالقة  أسس  حول  املاضية  السنة 

األمريكّي«.
وخالل مقابلة مع وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية، قال الكاظمي 
إن »القوات األمنية العراقية واجليش قادرون على محاية أمن البالد 

ومتابعة التصّدي جليوب داعش«. 
بدوره، كان الرئيس العراقي برهم صاحل، قال يف األيام األخرية 
العراقي-األمريكي مهمة  احلوار االسرتاتيجّي  » نتائج  إن  من متوز، 
لتحقيق االستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي مثرة عمل حثيث 
الوطنية،  القوى  وبدعم  الكاظمي،  مصطفى  برئاسة  احلكومة  من 

وتستند إىل مرجعية الدولة«.
مؤسسات  تعزيز  تستوجب  العراق  »مصلحة  أن  صاحل  وأضاف 

الدولة، ومحاية السيادة، والقرار الوطين املستقل«.

موسكو: أكثر من %95 ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
هذه الصواريخ احلديثة عالية الدقة بعيدة املدى«.

الروسي  النووي  الثالوث  يؤمن  عام،  »فبشكٍل  قوله،  حد  وعلى 
تنفيذ مهام الردع. ويف الوقت نفسه، ويتم تطوير القوات النووية 
يف  احملددة  الدولية  االلتزامات  مع  بدقة  يتفق  مبا  االسرتاتيجية 

.»)3-START( معاهدة احلد من األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية
واعترب اجلنرال الروسي أّن احلفاظ على االستعداد القتالي العالي 
للثالوث النووي  هو »واحدة من املهام الرئيسية لزيادة القدرات 

القتالية للقوات املسلحة الروسية«.
أنشطته  الروسي  االحتاد  يواصل  احلالي،  الوضع  »يف  وأوضح: 
وفق اخلطط املقرة لتعزيز قدرته الدفاعية، مبا يضمن عدم  إمكانية 

اإلضرار بأمن البالد«.
وقال غرياسيموف إنه »خالل العام اجلاري، نفذت القوات املسلحة 
بالنماذج  اجليش  جتهيز  خالل  من  القتالية،  اإلمكانات  رفع  مهام 

القوات  إدارة  وحتسني  العسكرية،  واملعدات  لألسلحة  احلديثة 
واألسلحة، فضاًل عن تدريب املنتسبني«.

ُيذكر أّن روسيا أطلقت يف وقٍت سابٍق صاروخًا إىل الفضاء حيمل 
قمرًا صناعيًا عسكريًا، يف حني أعلنت وزارة الدفاع الروسية أّن 

املركبة خمصصة »ألغراض عسكرية«.

قوات االحتالل االسرائيلي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

طالب  بينهم  فلسطينيًا   25 طالت  الضفة  يف  واسعة  اعتقاالت 
جامعيون وأسرى حمررون يف عدد من املدن من بينها نابلس ورام 

اهلل وجنني حيث تصدى الفلسطينيون هلذه االعتداءات باحلجارة.
بعد  جراح  الشيخ  حي  يف  التوتر  يستمر  احملتلة،  القدس  ويف 
)من  االربعاء  مساء  أصيب  حيث  ومستوطنيه،  االحتالل  اعتداءات 
االسبوع احلالي(  3 شبان برصاص االحتالل قرب بلدة يعبد جنوب 

جنني.
أحد  إىل  الثالثة  الشّبان  نقل  مت  أنه  فلسطينية  مصادر  وأكدت 

املشايف يف مدينة جنني بعد تسلمّهم من جيش االحتالل.
قاموا  الشبان  من  جمموعة  أن  ادعت  إسرائيلية  مصادر   وكانت 
بالقاء حجارة صوب مركبات املستوطنني قرب يعبد قبل أن يتم 

اطالق النار عليهم واصابتهم جبروح خمتلفة.
الشيخ  حي  استفزازية يف   تظاهرة  نّظموا  قد  وكان مستوطنون 
ماية أمنية مشددة من قوات االحتالل بعد مزاعم إسرائيلية  جراح حبحِ

بتعّرض مستوطنة للطعن يف احلي.

يف رابع حمطاته ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

البحرين، على أن ينتقل اجلمعة إىل الكويت.
وكان اجمللس التنسيقي السعودي - البحريين عقد قبيل وصول 
ولي العهد السعودي إىل املنامة، اجتماعا ملناقشة عدد من امللفات 

املشرتكة بني البلدين.
من عمان إىل اإلمارات.. فقطر

يشار إىل أن األمري حممد بن سلمان بدأ يوم الثالثاء املاضي زيارة 
إىل سلطنة عمان، حيث مت حبث عدد من امللفات ذات االهتمام 
السياسية  اجملاالت  يف  التعاون  وتعزيز  البلدين،  بني  املشرتك 

واالقتصادية والعسكرية.
كما زار الحقا اإلمارات العربية املتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظيب 
الشيخ حممد بن زايد، على أهمية العالقة بني البلدين، وقدم إىل 

األمري حممد بن سلمان »وسام زايد« من الدرجة األوىل.
ويوم  األربعاء وصل ولي العهد السعودي إىل قطر، يف استكمال 
جلولته اخلليجية. وترأس يف الدوحة مع أمري البالد، الشيخ متيم بن 

محد آل ثاني، اجمللس التنسيقي السعودي القطري.
إىل ذلك، مت التوقيع على الربوتوكول املعدل إلنشاء اجمللس، على 
أن يكون برئاسة األمري حممد بن سلمان والشيخ متيم بن محد، من 

أجل العمل على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
يذكر أن هذه اجلولة تستبق قمة قادة دول جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية يف دورتها الثانية واألربعني، اليت ستعقد يف كانون 

األول احلالي يف الرياض.

السيسي: لبنان حباجة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
وزير اخلارجية للشؤون العربية السفري عالء موسي.

وحضر عن اجلانب اللبناني السفري يف مصر علي احلليب واملستشار 
الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفري بطرس عساكر. 

تصريح رئيس الوزراء املصري
وبعد االجتماع ادىل رئيس وزراء مصر بالتصريح االتي: 

اللبناني  الوزراء  جملس  رئيس  استقبلت  انين  جدا  سعيد  »يوم 
االستاذ جنيب ميقاتي يف زيارته لبلده الثاني مصر، وهذه الزيارة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  بزيارة  وتشرفنا  جدا،  مهمة 
الذي أكد يف اللقاء دعم مصر بالكامل واالهتمام بلبنان يف ظل 
هذه الظروف الدقيقة، واعطى توجيهات للحكومة بتقديم كل الدعم 
الدقيقة.  املرحلة  هذه  لبنان  يعرب  لكي  الشقيق  اللبناني  للشعب 
الرئيس للعديد من احملاور السياسية  النقاش مع فخامة  وتطرق 
واالقتصادية اليت تربط بني البلدين، وشدد على احلكومة املصرية 

ان تليب كل مطالب احلكومة اللبنانية.
اخلاصة يف جمال  الطلبات  من  عددا  ميقاتي  الرئيس  وقد عرض 
الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم يف جمال الغاز الطبيعي 
لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، 
وان شاء اهلل سيتم االستجابة هلذه الطلبات يف اسرع وقت ممكن، 

وتناقشنا يف اجلوانب الفنية اليت تسرع اخلطى يف هذا اجملال«.
وتابع :«أيضا كان لدولة الرئيس بعض الطلبات املتعلقة بعدد من 
االدوية واملواد الغذائية واليت ان شاء اهلل سيتم تلبيتها فورا، 
وحنن لن نتاخر على اشقائنا يف لبنان كما تناقشنا يف عدد من 
املواضيع االقتصادية اخلاصة بالتبادل التجاري لتسهيل االجراءات 
بني البلدين يف املرحلة املقبلة، وايضا ووضع بعض احللول الفنية 
سندرسها  اهلل  شاء  وان  الكهربائية  الطاقة  لربط  املدى  الطويلة 

حبيث يتم تنفيذها رمبا من خالل القطاع اخلاص بني الدولتني.
وايضا توافقنا باذن اهلل ان يتم عقد اللجنة الوزارية املشرتكة بني 
البلدين وان شاء اهلل تكون يف اقرب فرصة يف لبنان واتشرف 

بزيارة اشقائنا اللبنانيني يف املرحلة املقبلة«. 

وأقام  رئيس الوزراء املصري حفل غداء تكرميا للرئيس ميقاتي. 
مقر جامعة الدول العربية

وزار رئيس جملس الوزراء مقر  جامعة الدول العربية يف القاهرة، 
حضور   الغيط، يف  ابو  أمحد  للجامعة  العام  االمني  استقبله  حيث 
االمني العام املساعد ورئيس مكتب االمني العام السفري حسام 
زكي، رئيس قطاع الشؤون العربية واالمن القومي السفري خليل 
الذوادي ، مدير ادارة املشرق العربي الوزير املفوض ملى قاسم 
مجال  املستشار  العام  االمني  مكتب  العربي يف  امللف  ومسؤول 

رشدي.
كما حضر سفري لبنان يف مصر علي احلليب واملستشار الديبلوماسي 

للرئيس ميقاتي السفري بطرس عساكر.
وصدر عن جامعة الدول العربية بيان ومما جاء فيه: »اكد األمني 
العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ، دعم اجلامعة املستمر 
بكل  اليت يعيشها،  األزمة املستحكمة  اخلروج من  أجل  للبنان من 
ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطرية ُيعاني منها 

املواطن اللبناني.
جاء ذلك خالل استقبال أبو الغيط، فجر أمس بتوقيت اسرتاليا، 
العامة  األمانة  مبقر  وذلك  ميقاتي  جنيب  اللبناني  الوزراء  رئيس 
األوضاع  تطورات  اللقاء  تناول  حيث  بالقاهرة،  العربية  للجامعة 

اللبنانية واإلقليمية.
وشدد أبو الغيط، خالل اللقاء، على الثقة يف قدرة الرئيس جنيب 
حكمة  من  به  يتمتع  ملا  املأمولة،  اإلصالحات  إدارة  على  ميقاتي 
وشبكة واسعة من العالقات العربية والدولية. )مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 2(

رئيس الجمهورية
اىل ذلك أّكد رئيس اجلمهورّية  ميشال عون ، أّن »مسرية  مكافحة 
الفساد  يف  لبنان ، ليست جمّرد محلة ظرفّية تنتهي ببعض اإلجنازات 
وبتبّدل الّظروف، بل جيب أن تتحّول نهًجا راسًخا يف احُلكم، ويف 

ذهنّية الناس، وعمل املؤّسسات العاّمة، وحتت مظّلة القانون«.
وشّدد الرئيس عون، يف الّذكرى الّثامنة عشرة العتماد اتفاقّية  
األمم املتحدة  ملكافحة الفساد، اّليت انتسب إليها لبنان يف العام 
2009، على أّن »هذه املسرية لن تتوّقف بعد اليوم، ألّن الّلبنانّيني 
وعلى  حياتهم،  يف  الفساد  خّلفها  اّليت  األضرار  حجم  أدركوا 
مستقبل أبنائهم، ورهاني هو أّنهم سيقولون كلمتهم ضّد الفساد 

والفاسدين يف  االنتخابات النيابية  املقبلة«.
واجهت  اّليت  الّشرسة  »املمانعة  أّن  إىل  عون،  الّرئيس  ولفت 
يف  والفساد  واحملسوبيات،  للهدر،  حّد  وضع  على  تصميمه 
مصريه  على  الشعب  ائتمنهم  من  وارتكابات  الّدولة،  مؤّسسات 
عة، وجنحت لألسف يف عرقلة مسرية اإلصالح،  وحياته، كانت متوقَّ
وتدمري ما تبّقى من مقّومات العيش الكريم«. وشّدد على »أّنين 
أضرار  مكافحة  املضّي يف  على  أّي وقت مضى  من  أكثر  مصّمم 
بأّن  ثقة  وكّلي  املاضية،  الثالثني  األعوام  مدى  على  املفسدين 
الّناس يتوقون إىل حماسبة من َأفقر لبنان، ومارس فساده على 

املأل دون حماسبة«.
الراعي

على صعيد آخر استقبل الراعي ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف 
لبنان يوانا فرونتسكا، وكان نقاش عن »ضرورة العيش املشرتك 

وتغليب لغة احلوار حلل األزمات الداخلية«.
الزاريني

الالجئني  وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  املفوض  عقد  ذلك،  اىل 
ظهر  بعد  صحافيا  مؤمترا  الزاريين  فيليب  )أونروا(  الفلسطينيني 
اليوم، يف مقر األونروا - بئر حسن، تطرق فيه اىل أوضاع الوكالة 

والالجئني الفلسطينيني يف لبنان.
وقال: »زرت خميم برج الرباجنة حيث تسنت لي فرصة االستماع 
يف  زيارتي  فمنذ  السواء.  على  االونروا  وموظفي  الالجئني  اىل 
كان  فأكثر.  اكثر  املخيمات  يف  املعيشي  الوضع  تدهور  الربيع، 
الفلسطينيون من اكثر اجملموعات املهمشة يف لبنان قبل االنهيار 
االقتصادي وهم يكافحون من اجل تأمني حاجاتهم االساسية، وقد 

بلغ اليأس واالحباط والغضب لديهم درجة عالية«.
مستقبل  لتأمني  اهلجرة  طموحهم  جل  جامعيني  »التقيت  أضاف: 
افضل، والتقيت بأب شاب يستيقظ يف الليل ليفكر يف كيفية 
جلب احلليب لطفله يف الصباح. مسعت عن رجل قتل زوجته ألنها 
تقامست السلة الغذائية للعائلة مع جريانها الذين يعانون اجلوع، 
هذا فضال عن ارتفاع نسبة عمالة االطفال والطالق وتداعي النسيج 

اإلجتماعي«.
ولفت إىل أن »االنهيار االقتصادي واملالي يف لبنان ترافق مع 
الصعوبات املالية لالونروا من أجل احلفاظ على اخلدمات االساسية 

لالجئني مثل الرتبية والصحة والشبكة االجتماعية«.
بينما  االخري  العقد  يف  خامدا  بقي  الوكالة  متويل  »إن  وقال: 
ضمنها  ومن  املضيفة  الدول  يف  الفلسطينيني  الالجئني  حاجات 
لبنان ازدادت، ومتكنا من احلفاظ على اخلدمات من خالل استنفاد 
احتياطاتنا باختاذ مزيد من التدابري املتقشفة وتأجيل  االلتزامات، 

وهذا كله يؤثر على نوعية خدماتنا«.
أضاف: »باالمس متكنا من تأمني رواتب شهر تشرين الثاني لنحو 
االموال  لدينا  وليس  لبنان،  يف  منهم  آالف   3 موظف،  الف   28

املطلوبة لتأمني رواتب شهر كانون االول«.
من  التخفيف  من شأنها  خطوات  بأي  ترحب  »االونروا  ان:  وقال 
القيود اليت تطال حق العمل لالجئني الفلسطينيني، وهي السبيل 
احلياة  يف  واملساهمة  كرمية  حياة  على  للحصول  هلم  الوحيد 

االقتصادية اللبنانية«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

مـلبورن
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مـلبورن

 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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مــن هـنا وهـناك

قالت اإلعالمية، نوال بري، إنها مل ترتك اإلعالم، إمنا تركت قسم 
من  تنقل  كانت  واليت  فيها  تعمل  كانت  اليت  السياسية  األخبار 
خالهلا أخبار لبنان، وهي لطاملا كانت تعترب األخبار واإلعالم عمومًا 
عملها  تاريخ  عامًا، وهو   12 الناس قضيتها طوال  ونقل مشاكل 
أخبار بلدها لدرجة وصلت  أتعبتها  أن  اإلعالمي.. جاء قرارها بعد 

فيها إىل مرحلة »فقدان األمل«.

ويف حديثها للعربية.نت، قالت نوال بري إنها أخذت فرتة اسرتاحة 
طويلة جدًا من األخبار لكن ليس نهائيًا، ألنها ال تعرف ماذا ختبئ 
هلا احلياة، معتربة أن اإلعالم كلمة كبرية لذلك مل ترتكه، فلرمبا 
برناجمًا معينًا، يكون من ضمن معرفتها وثقافتها  قدمت يومًا ما 

وشخصيتها اإلعالمية.

تابعت يف ذات السياق أن »لبنان أتعبين نعم، ومل يعد عندي أمل 
يف هذا البلد الذي مل يعد أصاًل يشبهين، ولو أنين ال أريد إحباط 

الناس، لكن لألسف هذه هي احلقيقة«.

مسلسل  خفيفة« يف  »ضيفة  ستحل  بري  نوال  أن  ذكره  اجلدير 
إذ  كانت صغرية،  منذ  التمثيل  فهي حتب   ،»3 بريوت  »عروس 
كانت تشارك يف مسرحيات املدرسة، وحني كانت تسأهلا املعلمة 
ماذا تريد أن تصبح يف صباها كانت جتيب بأنها تريد أن تصبح 

ممثلة، لكن الظروف أوصلتها حني كربت إىل عامل األخبار.

هي وافقت على قبول وجتسيد الدور يف مسلسل »عروس بريوت 
3« ألن حمطة »أم.بي.سي« وجدت أن هذا الدور يشبهها كثريًا، 
كما أن هذا املسلسل يستقطب نسبة مشاهدة عالية يف الوطن 
العربي فضاًل عن أن املمثلني املشاركني بارعون، وهي تثق يف 

حمطة »أم.بي.سي«، كما قالت.

خضعت لدروس يف التمثيل على يد بوب مكرزل، باإلضافة إىل 
دروس »أون الين«، وهي »ستجّرب حظها«، متمنية أن يتقبلها 
الناس وأن تقتنع هي بنفسها يف هذا الدور، وإذا جاءت األصداء 

إجيابية ستواصل العمل يف هذا اجملال.

تتابع اإلعالمية نوال بري حديثها للعربية.نت بالقول إنه يف حال 
عادت وأطلت يف اإلعالم فسيكون من خالل حمطة عربية، وليست 

حملية، فهي مل ولن تقول وداعًا لإلعالم.

»ال ولن تفكر يف أن تكون يف موقع سياسي، وماذا ستفعل لو 
كانت يف هذا املوقع؟ كما تساءلت، كما أنها لن تتعاطى أبدًا يف 
السياسة يف لبنان بوجود هذه الطبقة احلاكمة ألنهم »ال يشبهوننا 
وال نشبههم«، وتضيف: »بعد عملي لفرتة طويلة يف األخبار اليت 
ُأصبت  ولألسف  فعاًل  ألنين  عنها  نفسي  عزلت  حياتي  كل  كانت 
باإلحباط، ويبدو أنه سيمضي وقت طويل جدًا قبل أن يعود هذا 

الوطن ليشبهنا«.

كان  فهو  شيء،  كل  أعطاها  اإلعالم  إن  بالقول  حديثها  ختمت 
الشغف بالنسبة هلا ولطاملا كان هدفها أن تسلط الضوء يف األخبار 
على هموم الناس مع العلم أنه مل تكن هناك إجيابيات، إىل أن 
شعرت باخلذالن واإلحباط، لكنها ال تنسى أن اإلعالم هو الذي صنع 

شخصية نوال بري اليت هي عليها اليوم، على حد تعبريها.

اإلعالمية نوال بري:
مل أودع اإلعالم.. 

ولبنان مل يعد يشبهنا
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ظلت حماوالت العلماء البتكار طريقة دقيقة الكتشاف أن شخصًا ما 
الذكاء االصطناعي،  لعقود، واآلن، بفضل  أو خيادع هدًفا  يكذب 
مئوية  بنسبة  اهلدف  حتقيق  من  يقرتبون  رمبا  أنهم  العلماء  يعتقد 

كبرية.
 Brain دورية  عن  نقال  الربيطانية  ميل«  »ديلي  نشرته  ما  حبسب 
أجهزة  ابتكار  يف  العلماء  من  فريق  جنح  الرائدة،   and Behavior
استشعار جنحت يف قراءة وجوه عدد من املتطوعني، ومت مراقبة 
ورصد التغيريات الطفيفة يف حركة الوجه أثناء قوهلم ألكاذيب أو 

حقائق صادقة.

نسبة دقة 73%
ما  شخص  كان  إذا  ما  معرفة  االصطناعي  الذكاء  نظام  استطاع 
يكذب بدقة %73، وهي نسبة أقل قلياًل من اختبار كشف الكذب، 
الذي وصل إىل درجة دقة بنسبة %80، ولكن يقول العلماء أن تلك 
النسبة املئوية مت حتقيقها يف مرحلة مبكرة للغاية من التجربة مما 

يعين أنه سيمكن أن تتحسن يف املستقبل.
ويتوقع العلماء من جامعة تل أبيب أنه يف املستقبل ميكن استخدام 
الكامريات اجملهزة بالذكاء االصطناعي يف املطارات، أو يف مقابالت 
التوظيف عرب اإلنرتنت أو يف عمليات استجواب الشرطة للمشتبه بهم 

ملعرفة ما إذا كان شخص ما يكذب.

األجهزة تتفوق على البشر
احلقيقة  من  الكذب  تبني  ميكنهم  البشر  أن  سابقة  أحباث  كشفت 
الكذب دقيق  %55، يف حني أن جهاز كشف  بنسبة تقدر حبوالي 
حتى %80، إال أن هذه النسب ال تكفي لقبول نتائج اختبار كشف 
الكذب كدليل يف حمكمة قانونية، لذلك يعمل الباحثون يف مجيع 

أحناء العامل على حلول جديدة.
لتحليل  والذكاء االصطناعي  اآللي  التعلم  برامج  الباحثون  استخدم 
التغيريات الصغرية جًدا يف حركات العضالت بسرعة أثناء الكذب، 

مبا يشمل حركات صغرية لعضالت اخلد واحلاجبني.

قياس التواء عضالت الوجه.
مت قياس حركات الوجه باستخدام ملصقات مطبوعة على أسطح ناعمة 
حتتوي على أقطاب كهربائية قادرة على مراقبة وقياس األعصاب 
عضالت  على  امللصقات  بتثبيت  الباحثون  قام  حيث  والعضالت، 

اخلدين القريبة من الشفتني والعضالت املوجودة فوق احلاجبني.
تستند الدراسة إىل افرتاض أن عضالت الوجه تتلوى عندما يقوم 
الشخص بالكذب، وأنه حتى اآلن ال توجد أقطاب كهربائية حساسة 
بدرجة كافية لقياس هذه االلتواءات، ولذلك قام الباحثون بتدريب 
إشارات ختطيط  على  بناًء  األكاذيب  حتديد  على  آلي  تعلم  برنامج 
كهربية العضالت EMG القادمة من األقطاب الكهربائية. وبتطبيق 
هذه الطريقة ، مت حتقيق درجة دقة تصل إىل %73، ورمبا تكون 
نسبة غري مثالية، ولكنها أفضل بكثري من تقنيات أخرى تستخدم 

لنفس الغرض.

آثار دراماتيكية
له  املبتكر سيكون  االصطناعي  الذكاء  برنامج  أن  الباحثون  يتوقع 
»آثار دراماتيكية يف العديد من جماالت احلياة«، حيث إن األقطاب 
ثم  ومن  املستقبل،  يف  بوفرة  متاحة  تكون  أن  ميكن  الكهربائية 
ميكن استخدامها إىل جانب برنامج فيديو لكشف األكاذيب من خالل 

مشاهدة حركات عضالت الوجه.
وبالتالي سيكون من املمكن استخدام التقنية املبتكرة يف جماالت 
»البنوك وعمليات االستجواب يف أقسام الشرطة ويف املطارات أو 
يف مقابالت العمل عرب اإلنرتنت، ]إذ[ ستكون الكامريات عالية الدقة 
املدربة على حتديد حركات عضالت الوجه قادرة على ]حتديد ما إذا 

كانت[ البيانات الصادقة من األكاذيب«.

انتقادات يف املاضي
الكاذبني  عن  للكشف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  فكرة  تعرضت 
رجح   ،2018 عام  املثال، يف  سبيل  على  املاضي.  النتقادات يف 
باحثون يف جامعة مانشسرت مرتوبوليتان أنه ميكن استخدام الذكاء 
االصطناعي الكتشاف ما إذا كان األشخاص يكذبون على أمن احلدود 
من خالل حتليل إمياءاتهم الدقيقة، ولكن انتقد بروفيسور راي بول، 

يبلغ الرئيس جو بايدن 79 عامًا، وهو أكرب رئيس يف تاريخ أمريكا.. 
ومع نية دونالد ترمب، البالغ من العمر 75 عاًما، الرتشح النتخابات 
2024، فسيكون عمره 78 عاًما يوم االنتخابات - أي أكرب بسنة من 

بايدن عندما مت انتخابه رئيسًا.
فقد اقرتح امللياردير إيلون ماسك أنه جيب أن يكون هناك حظر 
على السياسيني الذين يرتشحون للرئاسة فوق سن السبعني، يف 
انتقادات حادة لبعض كبار القادة يف البالد. وغّرد ماسك، الذي 
العام، اخلميس،  بلغ اخلمسني من عمره يف شهر يونيو من هذا 
ملنصب  الرتشح  بعده  ميكنك  ال  حبيث  للعمر  حًدا  »لنضع  قائال: 

سياسي، رمبا أقل بقليل من 70..«.
ويبلغ الرئيس األمريكي احلالي جو بايدن 79 عاًما، وهو أكرب رئيس 
يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، وغالًبا ما يتم انتقاده على 

قناة »فوكس نيوز« Fox News بسبب عمره.
وهناك تكهنات بأن دونالد ترمب، البالغ من العمر 75 عاًما، يفكر 
يف الرتشح النتخابات 2024، وسيكون عمره 78 عاًما يوم االنتخابات 

- أي أكرب بسنة من بايدن عندما مت انتخابه رئيًسا.
من  البالغ  ساندرز،  بريني  الدميقراطي،  السيناتور  ماسك  وهاجم 
العمر 80 عاًما، والذي اختلف معه كثرًيا بشأن السياسة الضريبية، 

حيث يريد ساندرز رفع الضرائب على األغنياء.
ورمبا يؤيد ماسك اقرتاح باراك أوباما، الذي كان يبلغ من العمر 
رئيس  أصغر  خامس  وهو  األبيض،  البيت  دخل  عندما  عاًما   47

أمريكي.
يف  »أرى  الربازيل:  يف  مؤمتر  يف  أوباما  قال   ،2017 عام  ويف 
و40  و30،   ،20 منذ  هناك  كانوا  أشخاصا  األمريكي  الكونغرس 
عاًما«، وتابع: »وألنهم ما زالوا هناك فإنهم حيظرون سن 25 أو 30 
أو 35 عاًما الذين ميكن أن يكونوا أكثر إبداًعا يف حل املشكالت اليت 
نواجهها اليوم - بداًل من املشكالت اليت واجهناها قبل 35 عاما«.

لكي يتم انتخابك يف اجمللس، جيب أن يكون عمرك فوق 25 عاًما 
ويف جملس الشيوخ جيب أن يكون عمرك فوق 30 عاًما. وال ميكنك 

أن تنتخب رئيسا عمره أقل من 35 عاما.
العمر  من  السبعينات  يف  الشيوخ  جملس  أعضاء  من   23 وهناك 

وواحد فقط حتت سن األربعني.
أعضاء جملس  الكونغرس، كان متوسط عمر  أحباث  ووفًقا خلدمة 
الشيوخ يف بداية هذا العام 64.3 عام، وهو األكرب يف التاريخ. وأقدم 
الدميقراطي  السيناتور  هي  حالًيا  خيدم  الشيوخ  جملس  عضو يف 

ديان فاينشتاين، 88 عاًما، واليت خدمت ملدة 28 عاًما.
بعد  القضائية يف نوفمرب،  للجنة  واستقالت من منصبها كرئيسة 

انتقادات من زعيم الدميقراطيني تشاك شومر.
يف  كانت  عندما   2018 عام  سادسة  بوالية  فاينشتاين  وفازت 
اخلامسة والثمانني من عمرها، وهزمت بسهولة مرشحا أقل عمرا. 
السيناتور  أمام  صغريا  يعترب  فاينشتاين  سجل  فإن  ذلك،  ومع 
سرتوم ثورموند، عضو جملس الشيوخ عن والية كارولينا اجلنوبية، 
الذي تقاعد يف عام 2003 عن عمر يناهز 100 عام، بعد خدمة 48 

عاما يف جملس الشيوخ.
روبيو ومجهوريون  تيد كروز وماركو  السيناتور  يناير، قدم  ويف 
أعضاء  لقصر  دستوري  تعديل  إىل  يدعو  قانون  مشروع  آخرون 
وأعضاء جملس  6 سنوات،  مدتهما  على فرتتني،  الشيوخ  جملس 

النواب بثالث فرتات ملدة عامني - لكنهم مل يضعوا حدا للسن.

إيلون ماسك

إنها مشروع  قائال  الفكرة  ديربي،  اجلنائي جبامعة  التحقيق  أستاذ 
»يفتقد للمصداقية، ألنه ال يوجد دليل على أن مراقبة التغيريات 

الصغرية على وجوه األشخاص هي طريقة دقيقة لقياس الكذب.
وقال بروفيسور بول: »إنهم ]علماء جامعة مانشسرت مرتوبوليتان[ 
على  كبري  بشكل  فعالة  ستكون  أنها  ليعتقدوا  أنفسهم  خيدعون 
التكنولوجيا  تلك  ألن  املال«،  من  الكثري  يهدرون  إنهم  اإلطالق. 
تستند إىل سوء فهم أساسي ملا ميكن أن يكون عليه سلوك البشر 

عندما يكونون صادقني وخمادعني.

أجهزة تتفوق على البشر.. وتفضح كذبهم بدقة 73%

ماسك يقرتح أن يكون رئيس 
أمريكا أقل من 70 عامًا
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

املخاطر  تصاعد  مع  متزامنا  العام  هذا  الشتاء  فصل  يأتي 
املرتبطة بفريوس كورونا، وكذلك املتحور اجلديد »أوميكرون« 
الذي حتيط به حتى اآلن هالة من الغموض، مما يعزز األسئلة 
املومسية املتكررة حول األطعمة واملشروبات األكثر مالءمة هلذا 

الوقت.
ويبحث اجلميع حاليا عن أكالت ومشروبات متنح اجلسم الشعور 
بالدفء وكذا تقوي مناعته وتقيه األمراض املختلفة، وبشكل 

خاص يف فرتة تتصاعد فيها املخاوف الصحية.
والشعبية  التقليدية  الوصفات  إىل  الكثريون  يلجأ  ما  وعادة 
للحصول على الدفء وتقوية املناعة يف الشتاء، وبعضها أكالت 
بينها شوربة  مفيدة مبا فيها من عناصر غذائية مفيدة، ومن 

العدس واألمساك الدهنية والبطاطا احللوة.
نصائح غذائية

واألمراض  والنحافة  السمنة  استشاري  التغذية  خبري  ويضع 
األطعمة  بأبرز  قائمة  جربان،  هاني  الدكتور  املصري  الباطنية 
واملشروبات اليت من شأنها حتقيق الغايتني معا، الشعور بالدفء 
وتقوية املناعة يف الشتاء، على رأسها الفواكه احلمضية مثل 
الربتقال والليمون والغريب فروت، فهي مبا متتلك من ألياف 
تساعد بشكل ما على تدفئة اجلسم، عالوة على دورها املهم يف 

تقوية املناعة ومحاية اجلسم من األمراض والفريوسات.
كما ينصح جربان، يف حديثه مع موقع »سكاي نيوز عربية«، 
وحرق  التدفئة  على  يساعد  الذي  الزجنبيل  مشروب  بتناول 
الدهون وكذلك تنشيط الدورة الدموية وتقوية املناعة يف وقت 
غذائية  وعناصر  لألكسدة  مضادات  على  حيتوي  حيث  واحد، 
مهمة، مشريا إىل إمكانية إضافة الليمون له ليكون »مشروبا 
الغايتني،  اليت حتقق  الغذائية املهمة  بالعناصر  متكامال معززا 

وهلا فوائد أخرى للصحة العامة«.
املختلفة،  بأشكاله  الساخن  احلساء  أهمية  إىل  الطبيب  ويشري 
على  حيتوي  أيضا  فهو  الشتاء  يف  بالتدفئة  اجلسم  ميد  فكما 
عناصر غذائية مهمة، وبشكل خاص شوربة العدس اليت يعتاد 
الكثريون على تناوهلا مع اخنفاض درجات احلرارة، عالوة على 
دورها يف تقوية جهاز املناعة ملا حتويه من عناصر غذائية أهمها 

احلديد.
ويقول جربان إن »من بني العناصر الغذائية املهمة اليت ينصح 
بها، الربوتينات املتوفرة يف البيض واللحوم، فهي تساعد على 
تقوية اجلسم عموما وجعل املناعة أفضل«، مشريا يف الوقت 
نفسه إىل الفلفل احلار كأحد اإلضافات املهمة اليت ميكن أن 
تقوم بوظيفيت التدفئة والوقاية من األمراض معا، ملا حيتويه 

من ألياف وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم.

أطباق حليفة جلهاز املناعة
هلا  خاص،  بشكل  والتفاح  عام،  بشكل  »الفواكه  أن  ويؤكد 
الذي  العسل  إىل  إضافة  الشتاء،  فصل  يف  السحر  مفعول 
حيتاجها  اليت  بالطاقة  اجلسم  ومد  املناعة  تقوية  على  يساعد 
يف التدفئة«، وينصح جربان كذلك بتناول األمساك، خصوصا 
الدهنية مثل السلمون والسردين، نظرا الحتوائها على »أوميغا 
بالدفء  الشعور  ومتنح  املناعة  تقوي  طبيعية  مادة  وهي   ،»3

أيضا.

البطاطا احللوة والعدس
العالجية املصرية  التغذية  أخرى، تضيف استشارية  ومن جهة 

دفء ووقاية.. أطعمة ومشروبات »سحرية« يف فصل الشتاء
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املأكوالت  من  عددا  القائمة  إىل  احلق،  جاد  ليندا  الدكتورة 
اليت  احللوة  البطاطا  وأهمها  الشتاء،  يف  املهمة  واملشروبات 
تعتربها من أفضل األطعمة اليت ميكنها أن تدفئ وتدعم مناعة 

اجلسم، الحتوائها على فيتامني A ومضادات األكسدة.
كما تشري جاد احلق يف حديثها ملوقع »سكاي نيوز عربية« إىل 
إذا ما أضيف له احلليب، مبا  فوائد مشروب الكاكاو، خباصة 

ميتلك من مغنسيوم ومضادات لألكسدة.
كالعب  أنواعها  مبختلف  الشوربات  أهمية  على  تؤكد  وفيما 
يف  حتذر  فهي  املناعة،  وتقوية  بالطاقة  اجلسم  ملد  أساسي 
تكمن  الفائدة  أن  وترى  اجلاهز«،  »احلساء  من  نفسه  الوقت 
يف الشوربات املطهية باملنزل، ال سيما شوربة اللحم والدجاج 
والعدس، مشددة على أن األخرية حتتوي على بروتينات نباتية 

جيدة جدا ومعادن مهمة للجسم.
»الغلوتاثيون«  على  أيضا  حتتوي  الشوربة  إن  الطبيبة  وتقول 
املفيد للجهاز اهلضمي، موضحة أنه »كلما كان اجلهاز اهلضمي 
سليما وبصحة جيدة، انعكس ذلك بشكل أساسي على مناعة 

اجلسم، فاملناعة مرتبطة مبا يأكله ويشربه اإلنسان«.

يعترب ارتفاع ضغط الدم من األمراض اخلطرية اليت تزيد تدرجييًا 
من الضغط على القلب، مما مينعه من أداء وظائفه بفعالية.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية اإلصابة بالنوبات القلبية 
والسكتة الدماغية. حلسن احلظ، ميكن لبعض الفواكه والتوت 
اخلصوص،  وجه  على  ملحوظ.  بشكل  الدم  أن ختفض ضغط 
خطر  من  كبري  بشكل  يقلل  أن  ميكن  واحد  مشروب  هناك 
اإلصابة بأمراض القلب ألنه حيسن ضغط الدم ووظيفة األوعية 

الدموية.
اكتسب العنب الربي الكثري من االهتمام يف األوساط الطبية 
جملة  يف  نشرت  دراسة  أظهرت  الفريدة.  الصحية  لفوائده 
Journal of Gerontology أن هذا التوت قد حيسن صحة األوعية 

الدموية.
خلص العلماء إىل أن تناول 200 غرام فقط من العنب الربي 
ميكن أن يساعد يف خفض ضغط الدم وحتسني صحة القلب 

واألوعية الدموية.
لقد حتققوا من تأثري هذا التوت من خالل تقديم مشروب عنبية 

إىل 40 رجاًل يشربونه كل يوم ملدة شهر.
تلقى املشاركون اآلخرون مشروب حتكم ألغراض املقارنة.

مت قياس ضغط الدم بانتظام وكذلك توسع الشريان العضدي 
يف منطقة الكتف بوساطة التدفق. مسح ذلك للباحثني باحلصول 

على فكرة عن مقدار متدد الشريان مع زيادة تدفق الدم.
وأظهرت النتائج أن التوسع بوساطة التدفق زاد بنحو ٪2 يف 
غضون ساعتني من شرب مشروب التوت ، وأن هذا التأثري 
استمر بعد شهر من االستهالك اليومي. باإلضافة إىل ذلك، 

اخنفض ضغط الدم العلوي مبعدل 5 ملليمرتات من الزئبق.
يعترب ضغط الدم العلوي أكثر أهمية ألنه يعطي مؤشرا على 
ما إذا كان الشخص قد يصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، 

حسب موقع إكسربس.
تقريبا  الربي هو  العنب  »تأثري  أن  علماء هارفارد إىل  وأشار 
تناوهلا  يتم  اليت  الدم  لضغط  التقليدية  األدوية  تأثري  نفس 
إىل  التأثري  هذا  الباحثون  يعزو  الزمنية«.  الفرتة  نفس  خالل 
ارتفاع حمتوى األنثوسيانني يف العنب الربي. وهو أحد مضادات 
متنح  التوت.  يف  أساسي  بشكل  املوجودة  الفريدة  األكسدة 
األنثوسيانني  أن  املعروف  من  الغنية.  ألوانه  التوت  جزيئاته 

يوجد بأكرب كمية يف العنب الربي.
اخلاليا  عمل  حيسن  األنثوسيانني  أن  أيًضا  الدراسة  »أظهرت 
على  املوجودة  اخلاليا،  هذه  اإلنسان«.  جسم  يف  البطانية 
السطح الداخلي لألوعية الدموية، مهمة جًدا يف تنظيم تدفق 

الدم وضغط الدم.
ارتفاع ضغط  منع  العملية تساعد يف  أن هذه  العلماء  يقرتح 

الدم، حسب »سبوتنيك«.

شراب خيفض ضغط الدم ويقلل بشكل كبري من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب..بعد ساعتني

الطبية  النصائح  راجان مبجموعة  كاران  الربيطاني  الطبيب  اشتهر 
املرتبطة باحلياة اليومية لألفراد. وآخرها درجة احلرارة املناسبة يف 

املنزل أثناء فصل الشتاء.
فمع اخنفاض درجات احلرارة حول العامل حبلول فصل اخلريف ثّم 
حرارة  على  التدفئة  وسائل  تشغيل  إىل  كثريون  يّتجه  الشتاء، 
مضّرة  الطريقة  هذه  راجان  حبسب  لكن  لياًل.  خصوصًا  مرتفعة، 
إىل حد كبري. وقال« إن املنزل الدافئ جدًا مينع الناس من النوم 

بشكل جيد«.
هناك  يكون  عندما  امليالتونني  هرمون  اجلسم  »ينتج  وشرح: 
اخنفاض يف درجة احلرارة وههذا اهلرمون مهم ألنه يساعد اجلسم 
من  ويقلل  الشيخوخة  مقاومة  يف  يساعد  أنه  كما  النوم…  على 

االلتهابات اجلهازية يف اجلسم«.
الوظائف  هذه  كل  سيؤذي  لياًل  احلرارة  درجة  رفع  إن  لذلك 
للبشرة وشبابها  أنه مضر  النوم مضطربًا، كما  األساسية وجيعل 
»هناك حاجة إىل درجات حرارة أكثر برودة يف املنازل لكي ينام 

الناس جيًدا«.
وتابع الدكتور : »جيب أن تنخفض درجة حرارة اجلسم األساسية 
لذا فإن درجة احلرارة األكثر برودة جتعلك تنام  لبدء عملية النوم… 
فعندما اجلو أكثر دفًئا، يعمل اجلسم بكّد حملاولة  أسرع كثرًيا… 
خفض درجة احلرارة، درجات احلرارة األكثر دفًئا يعين أن عقلك 

وجسمك أكثر نشاًطا يف حماولة تهدئتك«.

ما هو تاثري أجهزة التدفئة ليالً على أجسادنا؟
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NEWS

One Australian travel rule 
has been slammed and la-
belled as ‘discrimination’ 
after it was introduced due 
to concerns over Omicron.
Australia’s travel ban on 
non-citizens from nine 
countries to stop the 
spread of Omicron has 
been labelled as “unfair” 
and “discriminatory” by 
the South African high 
commissioner to Austra-
lia.
Marthinus van Schalkwyk 
called for the rule to be re-
versed on Monday, telling 
ABC’s RN Breakfast that 
Australia’s decision to 
stop entry from South Af-
rica, Namibia, Zimbabwe, 
Botswana, Lesotho, Eswa-
tini, The Seychelles, Mala-
wi and Mozambique was a 
“knee-jerk” reaction. 
Mr van Schalkwyk noted 
that in the last 24 hours 
South Africa had 21 
deaths from 16,000 Covid 
cases, while the United 
Kingdom had 127 deaths 
from 145,000 cases.
“We have a population of 
60 million, while the UK 
has 67 million,” he told the 
ABC.
“We believe (the travel 
rule) is discrimination be-
cause the only difference 
is these countries are on 
the African continent.
 “The figures are not even 
comparable in terms of 
death and in terms of total 

numbers.
“When China was alleged 
to not be transparent, Aus-
tralia led the campaign and 
lay down the gold stan-
dard of what transparency 
means. 
“South Africa acted 100 
per cent in terms of that 
gold standard and the im-
mediate response was a 
travel ban. 
“So, yes, we are convinced 
it would not have hap-
pened if South Africa was 
a European country.”
Mr van Schalkwyk said 
he wanted the ban to be 
lifted.
“We’ve always said the 
ban is unfair, there’s no 
evidence the ban works, 
the World Health Organi-
sation confirms that. We 
believe it should be imme-
diately reversed,” he said.
Mr van Schalkwyk said 
instead the focus should 
be on being double vacci-
nated, wearing masks and 
taking other precautions 
to protect against Covid.
Health Minister Greg Hunt 
and chief medical officer 
Paul Kelly put the new 
travel restriction in place 
on November 29 after 
Omicron was labelled a 
“variant of concern”.
Mr Hunt said the rule was 
put in place based on med-
ical advice. 
 “On the basis of medi-
cal advice, the Australian 

Omicron: South African diplomat la-
bels Australia’s travel ban on nine 
countries as ‘discrimination’

government will be imple-
menting additional pre-
cautionary border secu-
rity measures in order to 
protect Australians while 
more is learnt about the 
nature and impact of the 
Omicron variant of con-
cern,” he said.
Omicron, which originated 
in South Africa, has a large 
number of mutations on 
its spike protein compared 
with other variants and 
very early evidence sug-
gests it seems to be more 
contagious, although less 
severe in its symptoms.
The United States is now 
considering lifting its own 
travel ban with eight coun-
tries in southern Africa 
due to Omicron appearing 
to be less severe than first 
feared.
White House chief medical 
adviser Anthony Fauci said 
he hoped the US would lift 
its ban on travellers from 
these nations in a “reason-
able period of time”.
“It’s too early to really 
make any definitive state-
ments about it,’’ Dr Fauci 
told CNN.
“Thus far it does not look 
like a great degree of se-
verity to it, but we’ve really 
got to be careful before we 
make any determinations 
that it is less severe or re-
ally doesn’t cause any se-
vere illness comparable to 
Delta.”
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ort from Scott Morrison
The Prime Minister has 
sent Gladys Berejiklian a 
strong public message as 
she weighs up her next ca-
reer move.
Senior federal government 
members, including the 
Prime Minister, say they 
would “love” to see former 
NSW premier Gladys Bere-
jiklian run in the upcoming 
election despite corrup-
tion allegations levelled 
against her. 
With the door still open for 
Ms Berejiklian to run for 
the Sydney seat of Warrin-
gah after nominations for 
preselection were extend-
ed until January 14, Scott 
Morrison has thrown his 
support behind any fed-
eral politics bid from the 
former premier. 
Ms Berejiklian resigned 
from NSW politics in Oc-
tober after the state’s 
Independent Commis-
sion Against Corruption 
launched an investigation 
into whether she breached 
public trust or encouraged 
corrupt conduct during her 
secret relationship with 
disgraced former Wagga 
Wagga MP Daryl Maguire. 
Mr Morrison has advocat-
ed for Ms Berejiklian to run 
for federal politics, regu-
larly stating she has been 
“done over” by the ICAC. 
He reinforced his posi-
tion in Sydney on Monday, 
where he said Ms Berejik-
lian had been the victim of 
a “pile on”, and that wish 
to join the team, she would 
be “very welcome”.
“She is a person of great 
integrity,” Mr Morrison 
said. 
“If she wants to have a 

crack at Warringah for the 
Liberal Party, I suspect 
that the people would wel-
come that in Warringah.”
Mr Morrison said Ms Be-
rejiklian had not been 
“found” guilty of anything, 
but failed to acknowledge 
that ICAC’s findings are 
yet to be handed down. 
“There is no suggestion of 
criminal conduct... I don’t 
call (the ICAC process) 
justice,” Mr Morrison said. 
It’s understood senior Lib-
eral figures believe Ms Be-
rejiklian is the only chance 
the party has of winning 
the seat, which once be-
longed to former prime 
minister Tony Abbott, from 
independent Zali Steggall. 
Finance Minister Simon 
Birmingham told the ABC 
on Monday morning that 
he would support Ms Be-
rejiklian should she decide 
to nominate. 
“I would love to see Glad-
ys do so, but that is en-
tirely up to her,” Senator 
Birmingham said. 
“She has been a friend of 
mine for many decades 
and I think she has im-
mense talent.”
When asked whether he 
believed there was an 
integrity-sized question 
mark over her head, Mr 
Birmingham said Ms Be-
rejiklian was a person of 
“great integrity”. 
“Gladys has shown excep-
tional leadership in pub-
lic office and an ability to 
make tough and difficult 
decisions when required,” 
he said. 
“I realise the issues that 
she’s handling at pres-
ent. We’ll keep working 
through. If she has other 

decisions to make about 
her future, I’m sure that 
she’ll make them when 
she’s ready.”
Environment Minister Sus-
san Ley has also thrown 
her support behind Ms Be-
rejiklian should she decide 
to run.
“She’s an outstanding fe-
male representative, but 
she has also been a model 
Premier,” she told ABC 
News Breakfast. 
“I know that we’d love to 
see her in federal parlia-
ment.
“From the people that I rep-
resent, they were horrified 
that this public shaming 
seemed to be happening 
on the television screens 
each day. 
“A lot of people reached 
out to me directly to actu-
ally say – why is this hap-
pening to our Premier who 
has done so much for us? 
They were really quite an-
gry on her behalf. 
“I think that she would be 
an outstanding represen-
tative.”
Liberal Party federal vice-
president Teena McQueen 
told 2GB’s Ben Fordham 
that in politics “anything 
is possible”. 
“I think it’s probably a bit 
difficult before a judgment 
is handed down, we must 
be respectful of ICAC … but 
we keep all options open,” 
Ms McQueen said. 
“We do need to pick up ev-
ery seat.”
The Prime Minister said a 
promised federal anti-cor-
ruption commission would 
be different to the NSW 
version. 
Senator Birmingham said 
it was “pretty sad” that 
the NSW ICAC had “de-
stroyed” reputations. 
“The model for a com-
monwealth integrity com-
mission absolutely has 
the power to tackle crimi-
nal corruption and to ad-
dress serious issues, but 
(it) doesn’t go and destroy 
reputations first and then 
look at the details later,” 
he said. 

Gladys Berejiklian still considering 
run for Warringah, with supp

Prime Minister Scott Morrison has been an outspoken supporter of Ms Berejiklian 
following her resignation from state politics. Picture: Mark Metcalfe/Getty Images
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The wait is finally over, 
and Queensland’s Premier 
Annastacia Palaszczuk 
has announced the official 
date the Sunshine State’s 
border will reopen.
The agonising wait for the 
Queensland border to re-
open is finally over, with 
the state’s premier An-
nastacia Palaszczuk an-
nouncing the hard border 
will come down at 1am De-
cember 13. 
Ms Palaszczuk declared 
during a press conference 
on Monday that Austra-
lians will be able to enter 
the Sunshine State well 
before Christmas, but 
there will be several re-
quirements upon entry. 
“Fully vaccinated travel-
lers from interstate hot 
spots can arrive by road or 
air,” Ms Palaszczuk said.
“You must have a negative 
COVID test in the previous 
72 hours. No quarantine 
is required if you are fully 
vaccinated. If you are not 
fully vaccinated, you must 
arrive by air only and hotel 
quarantine for 14 days.”
The welcome announce-
ment comes more than 
a month after the state’s 
government previously 
projected a reopening of 
December 17.
The revised reopening 
comes as Queensland 
inches towards its goal of 
80 per cent double dose 
vaccination.
Currently, more than 78 
per cent of Queenslanders 
have been fully vaccinated 
against coronavirus with 
the state expected to tick 
over to 79 per cent double 
dose later on Monday.
Ms Palaszczuk also an-
nounced that the time-
frame for when someone 
is considered “fully vac-

cinated” had also been re-
vised from December 13.
“You will no longer have 
to wait the two weeks af-
ter your second dose to 
be considered fully vac-
cinated,” the premier ex-
plained.
“The national guidelines 
say one week is enough.”
Ms Palaszczuk said that 
all arrivals from “domestic 
hot spots” — regardless of 
vaccination status — must 
get another Covid-19 test 
on Day 5 once in Queen-
sland. 
“There’ll be penalties ap-
plying if you don’t do that,” 
the premier said.
It’s good news for commu-
nities living on the NSW/
Queensland border, with 
vaccinated border-zone 
residents able to move 
freely across the border 
for any reason from Mon-
day. 
“You will need a border 
pass, and the border pass 
will run for 14 days,” she 
explained.
“But you will not need a 
test. We know that it has 
been extremely difficult 
for our border communi-
ties, and we’re hoping 
to provide some greater 
flexibility and freedom of 
movement for those com-
munities.”
Ms Palaszczuk unveiled 
the state’s roadmap to 
freedom back in October 
with health authorities es-
timating at the time that 
Queensland would hit 80 
per cent double dose by 
mid-December.
Under the plan, when 
Queensland hits 80 per 
cent double dose, fully 
vaccinated Australians 
will be free to drive or fly 
into the state.
They will be required to 

apply for a Queensland 
entry pass and have proof 
they’ve tested negative to 
Covid, via a PCR test, with-
in 72 hours of their entry 
to the state.
Speaking to reporters ear-
lier today, Prime Minister 
Scott Morrison said the 
decision on opening up 
early was “ultimately” with 
the premier. 
“The Doherty Institute sci-
entific analysis that was 
done showed clearly once 
you get past 80 per cent, 
it is a game changer,” he 
said.
“We have seen that in New 
South Wales, in Victo-
ria and in the ACT. These 
states are living confident-
ly with the virus and that is 
why we can come together 
this Christmas because of 
the great work that Austra-
lians have done.”
Currently, under the 70 
per cent double dose 
rules, interstate travellers 
from hotspots are able to 
fly into Queensland, pro-
vided they’ve returned a 
negative PCR test within 
72 hours and they go into 
home quarantine for 14 
days.
Greater Adelaide was 
added to Queensland’s 
hotspot list on Saturday 
after a high school re-
union last week became 
the source of a cluster of 
Delta cases.
Announcing the state’s 
roadmap back in Octo-
ber, Ms Palaszczuk urged 
Queenslanders to em-
brace vaccination to get 
their freedoms back.
“The faster we are vac-
cinated, the faster 
these deadlines will be 
achieved,” she said.
 “It means that some of 
these dates may come for-
ward if we get the vaccina-
tion rates up.
“We know that the world 
is a big place and there 
are families across Aus-
tralia and there are fami-
lies across the world and 
people have been tell-
ing me how they missed 
seeing their uncles, their 
aunts, their mothers, their 
fathers, their children.”

Queensland border reopening date revealed as 
state hits milestone double dose vaccination
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Premier of Queensland Annastacia Palaszczuk will reopen the state’s 
border early. Picture John Gass

Former Prime Minister Ju-
lia Gillard was among the 
overseas arrivals who were 
sent to hotel quarantine af-
ter landing in Adelaide.
Former Prime Minister Ju-
lia Gillard and professional 
golfer Wade Ormsby were 
among a number of over-
seas arrivals sent to hotel 
quarantine in Adelaide de-
spite having approval to 
isolate at home.
The ABC reports that Ms 
Gillard has now been re-
leased after returning a 
negative test result.
Ormsby was directed to ho-
tel quarantine after return-
ing from Singapore. It is 
unclear if Ormsby has been 
forced to stay in hotel quar-
antine.
Gillard, who has been work-
ing at King’s College in 
London, said in July that 
she would return to Austra-
lia for Christmas and hoped 
to be able to do home quar-
antine as she is fully vacci-
nated.
“Plan A: I was going to go 

Former Prime Minister Julia Gillard 
sent to hotel quarantine in Adelaide

Confirmation a positive case 
attended one of Australia’s 
biggest airports last month 
has sparked fears the infec-
tion was left to spread to the 
wider community.
Brisbane Airport is the latest 
location in Queensland to be 
listed as a Covid exposure 
site just days out from the 
state’s planned reopening.
Queensland Health an-
nounced the exposure site 
almost two weeks after an 
infectious case was at the 
airport on November 25, 
sparking fears the virus has 
had time to spread further.
Authorities are urging any-
one who was at Carousel 7 
on Level 1 of the Domestic 
Terminal between 5:50pm 
and 6:50pm, and at the as-
sistance toilets nearby be-
tween 6.30pm and 6:50pm 
to get tested.
Earlier, Premier Annastacia 
Palaszczuk made a snide 
remark to a morning show 
host about Queensland be-
ing closed off from NSW and 
Victoria.
The hard borders are finally 
coming down and the Sun-
shine State will officially be 
opened to all travellers from 
Monday, with those entering 
from hotspots having to be 
double vaccinated and have 
proof of a negative Covid-19 
test within 72 hours.
The announcement comes 
more than four months after 
Queensland closed itself off 
to Covid hotspots including 
NSW, the ACT and Victoria.
To celebrate the good news, 
Ms Palaszczuk appeared on 
the Today show where host 
Sylvia Jeffreys asked what 
took so long.
“After 251 days of hard bor-
der closures can you guar-
antee now that this is the 
end and you are open now 
for good?” the host probed.
The Premier snapped back, 
saying the state had been 
open to most of Australia the 
entire time.
“We’ve been open to most 
of the states and territories 
except for NSW, Victoria and 
the ACT,” she said.
 “I think the rest of Austra-
lia forgets that when you’re 
living in Sydney and Mel-
bourne.”
Queensland, which has 
kept Covid numbers low via 
its hardline border stance, 

had provisionally flagged 
December 10 as the date it 
would pass the 80 per cent 
target and allow people from 
interstate hotspots to cross 
over.
That target is now set to 
be reached early, with Ms 
Palaszczuk on Monday af-
ternoon announcing the 
borders would drop for ful-
ly vaccinated arrivals in a 
week, but international trav-
ellers must return a nega-
tive test within 72 hours of 
departure.
Barring an unpredictable 
“border bubble” arrange-
ment with neighbouring NSW 
regions, arrivals to Queen-
sland have for months been 
required to obtain a border 
pass and quarantine in ho-
tels at their own expense.
“We are very confident, our 
tourism industry – this is 
exactly the injection they 
need,” Ms Palaszczuk said.
“It’s going to be great for jobs 
and I know that everyone is 
looking forward to welcom-
ing family and friends home 
who they haven’t seen for a 
long, long time.”
When questioned again 

Brisbane Airport listed as Covid exposure site
whether the reopening would 
be the end of Queensland’s 
border closures, the Premier 
said she “hopes so”.
“Under the national plan, 
we expect to continue to 
keep things going the way 
they are and our vaccination 
rates are going up as well,” 
she said.
Ms Palaszczuk said the state 
was bracing for Covid-19 
case numbers to rise after 
Queenslanders had been 
used to going many days 
with zero cases.
“We are going to see cases, 
which is why we’re asking 
visitors to get tested on day 
five in Queensland, so please 
factor that in,” she said.
From December 13, fully 
vaccinated border-zone 
residents who hold a border 
pass will be able to move 
freely with no tests.
Border zone residents who 
are not fully vaccinated will 
only be able to cross the bor-
der for limited reasons, as is 
the case now.
People arriving from hotspots 
who are not fully vaccinated 
must arrive by air and hotel 
quarantine for 14 days.

home in August or Septem-
ber and then come back 
here but I decided when 
they announced the limita-
tions on hotel quarantine 
places, I wouldn’t displace 
someone who needed that 
place more than me. “But 
I would obviously still very 
much like to get home for 
Christmas. My plan B – I’m 
on plan B now – [is that] I’d 
like to go back in November 
when I hope that vaccina-
tion rates are up in a way 
which means that the gov-
ernment can make some 
other arrangements.
An SA Health spokeswom-
an said international arriv-
als, including those transit-
ing from interstate, “may be 
taken to a medi-hotel upon 
arrival even if they have 
approval for home quaran-
tine”, in a change to pre-
vious practice due to the 
Omicron variant.
The Omicron variant has 
been detected in 38 coun-
tries but no deaths have yet 
been reported.
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Former prime minister 
Tony Abbott has backed 
ex-NSW premier Gladys 
Berejiklian to make a tilt at 
federal politics, saying her 
instinct for freedom and 
resistance of “virus pan-
ic” made it important she 
remained in public life.
Close confidantes of Ms 
Berejiklian have also pri-
vately urged her to run 
for Mr Abbott’s old seat of 
Warringah despite being 
under the cloud of a cor-
ruption inquiry, with one 
advising it was better to 
run sooner than later and 
“the best form of redemp-
tion is to fight and win 
Warringah”.
It came as senior govern-
ment members, led by the 
Prime Minister Scott Mor-
rison on Monday, ramped 
up calls for Ms Berejiklian 
to enter federal politics. Mr 
Morrison said she was a 
person of “great integrity” 
and had been the victim of 
a shameful “pile on” cour-
tesy of the Independent 
Commission Against Cor-
ruption and the media.
Earlier, Finance Minis-
ter and senior moderate 
faction member Simon 
Birmingham had told the 
ABC: “It’s pretty sad when 
ICACs go out and destroy 
reputations, do so in pretty 
murky ways, looking into 
relationships and other 
things”.
Meanwhile, Jason Falinski, 
Liberal MP for the neigh-
bouring northern beaches 
seat of Mackellar, said the 
party was “putting Gladys 
forward” because she had 
good ideas about jobs, 
housing affordability and 

net zero - and they were 
not concerned about re-
percussions from a pos-
sible adverse finding by 
the ICAC.
“Most people in NSW have 
discounted the ICAC,” he 
said. “Our focus is on the 
people of Australia, not 
side games about wheth-
er [the ICAC] has discred-
ited itself - it did that years 
ago. The only people who 
seem to give the ICAC any 
credibility are the media 
who enjoy the front page 
stories.”
Mr Abbott, a conservative 
Liberal who lost the for-
merly blue ribbon Sydney 
seat of Warringah in 2019 
to independent Zali Steg-
gall, told the Herald on 
Monday night that Ms Be-
rejiklian’s management of 
COVID-19 in NSW made 
her a good candidate for 
federal politics.
“Gladys did a fine job as 
premier and was by far 
the best of them at resist-
ing virus panic and calls 
for lockdowns,” he said. 
“We certainly need more 
people in Canberra with 
an instinct for freedom 
and a feel for small busi-
ness and it would be good 
to keep Gladys in our pub-
lic life.”
Several trusted colleagues 
and associates of Ms Be-
rejiklian also indicated 
they had encouraged her 
to run. The sources - who 
declined to speak on the 
record - said they pro-
vided their views in the 
course of general conver-
sation rather than Ms Be-
rejiklian actively seeking 
advice.

‘She has an instinct for freedom’: Abbott backs Berejiklian federal tilt

One said Ms Berejiklian 
was interested and de-
scribed the likelihood as: 
“The door is ajar, but not 
wide open”. Another ally 
said: “The longer she 
leaves her next run in pol-
itics the more challenging 
it will be and the best form 
of redemption is to fight 
and win Warringah.”
Ms Berejiklian resigned as 
premier two months ago 
after the ICAC revealed it 
was investigating whether 
she breached public trust 
or encouraged corrupt 
conduct during her se-
cret relationship with dis-
graced former MP Daryl 
Maguire.
She has since maintained 
a low public profile but 
on Sunday attended a 
Liberal Party function at 
Northbridge Golf Club for 
Gail Giles-Gidney, the lo-
cal mayor seeking prese-
lection to replace her as 
member for Willoughby.
Ms Berejiklian posed for 
a photograph with Liberal 
senator Andrew Bragg, 
duty senator for the War-
ringah campaign, which 
he uploaded on social 
media. President of the 
Liberals’ Warringah elec-
torate committee, Lee 
Furlong, commented “We 
[love heart] Gladys” on 
the post.
On Monday, Mr Morrison 
said it was “just awful” 
that details of Ms Berejik-
lian’s private life - includ-
ing recorded conversa-
tions with her then secret 
boyfriend, disgraced 
former MP Daryl Magu-
ire - had been “paraded 
around in the media”.
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Former prime minister Tony Abbott has backed ex-NSW premier Gladys 
Berejikilian for a move to federal politics.Credit:Renee Nowytarger

At a press conference, Prime Minister Scott Morrison said Gladys Bere-
jiklian had been the victim of a “pile on”.Credit:Dean Sewell

He said Ms Berejiklian 
was put in a position 
where she had to stand 
down as premier despite 
there being “no findings 
of anything [against her] 
... I don’t call that justice”.
The ICAC has not yet 
handed down its find-
ings in its investigation 
of whether Ms Berejiklian 
breached public trust or 
encouraged corrupt con-
duct during her relation-
ship with Mr Maguire.
Many Liberals believe Ms 
Berejiklian’s candidacy 
is the only way the party 
could win Warringah. 
Some believe she could 
instead run for the seat 
of Bennelong, where she 
grew up and where John 
Alexander is retiring, 
though those closest to 
her say that is highly un-
likely.
Ms Steggall said it would 
be “an extraordinary 
change of position” for 
Ms Berejiklian to “go from 
considering it was neces-
sary to stand down … to 
then turn around say it’s 
OK to run for federal poli-
tics despite that investiga-
tion still being on foot”.
She also accused Mr Mor-
rison of undermining the 
ICAC “to create cover for 
his lack of appetite for ac-
countability, especially of 
politicians”, amid debate 
about the adequacy of the 
government’s proposed 
federal corruption watch-
dog.
If Ms Berejiklian chooses 
not to run for Warringah, 
the most likely Liberal 
candidate would be bar-
rister Jane Buncle.

Former Sky News shock 
jock Alan Jones is set 
to make a “major” an-
nouncement about his 
future amid rumours he’s 
considering a run for fed-
eral politics.
Alan Jones is set to make 
a “major” announcement 
about his career on Friday 
(Yesterday) amid rumours 
he’s considering a run for 
federal politics or a return 
to Australia’s news land-
scape. 
The controversial broad-
caster exited Sky News 
Australia in November, af-
ter the network cancelled 
his weekday show from its 
line-up. 
The 80-year-old accused 
Sky of “cancelling” his 
conservative views – and 
has turned to livestream-
ing direct to his 165,000 
Facebook followers. 
Jones will hold a press 
conference on Friday at 
Sydney’s Hilton Hotel to 
reveal his next move, the 
Daily Mail reports. 
The announcement fol-
lows increased specula-
tion he is being encour-
aged by former Prime 
Minister Tony Abbott to 
run for the federal seat of 
Warringah in next year’s 
election. 
Jones, who has been on 
radio since 1985, could 
run as a “Liberal-backed 
independent” to draw on 
the support of conserva-
tive volunteers and his 
“radio army”, a senior par-
ty source told The Daily 

Telegraph. 
One NSW Liberal source 
said Jones had been re-
peatedly asked to consider 
a political career, and of-
fered “nearly everything” 
from a NSW Upper House 
seat to the Senate. 
At a lunch held in his hon-
our in Parliament House 
last Friday, Jones laughed 
off the question when he 
was asked again if he’d 
throw his hat in the ring. 
When Jones announced 
in a lengthy Facebook 
statement that Sky News 
would not be renewing his 
contract, Pauline Hanson 
swiftly offered him a role, 
writing: “Please stand for 
the Senate in NSW under 
the banner of One Na-
tion.” 
Jones also declared in the 
statement he was more 
engaging than other Sky 
hosts, but “in recent times 
my material hasn’t been 
widely published on these 
sites as the company has 
felt under threat from be-
ing cancelled”. 
“I am only offering all of 
this because, for most of 
my professional life, I have 
never defended myself 
against criticisms of my 
performance,” he added. 
“I merely let the figures 
speak for themselves, as 
they did in radio and, as 
I think you can see from 
above, they have, in my 
brief stint on television.
“May I say, I have enjoyed 
my experience thorough-
ly.” 

Alan Jones to make ‘major 
announcement’ about his fu-
ture amid politics rumours

Former Sky News host Alan Jones. Picture: Supplied
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري

Hume Highway, Yagoona, NSW  2199, Ph: 8102 5252 416  فرع ثاني:   ,Waterloo Rd, Greenacre, NSW  2190 151   فـرع أول:  

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 
الـ 10 لياًل

فحم باربكيو 10 كلغ عدد 2  بـ 99. 39 $

أسـعار
 مـنافسة

خـدمة
 ممـتازة

حـسومات
هائلة يوميا

مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $19 مارتدياّل 850 غ عدد 2 بـ 99. 11 $ راس العبد العلبة بـ 99. 12 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 21 $

كرتونة بيض )Free Range(  عدد 2 بـ 99. 5 $
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Australia will follow the 
US in a diplomatic boy-
cott of the Beijing Winter 
Olympics, Scott Morrison 
has confirmed.
Scott Morrison has con-
firmed Australia will fol-
low the lead of the US on 
a diplomatic boycott of 
the Beijing Winter Olym-
pics. 
Aussie athletes will still 
attend the games, due 
to begin in February, but 
officials and politicians 
will stay at home in what 
Mr Morrison said was 
Australia taking a stand 
against human rights 
abuses. 
“I very much separate the 
issues of sport and these 
political issues,” Mr Mor-
rison told reporters in 
Sydney. 
“But Australia will not 
step back from the 
strong position we have 
in standing up for Aus-
tralia’s interests.”
Foreign Minister Marise 
Payne takes the interna-
tional lead in calling for 
a global inquiry into the 
origins of the coronavi-
rus pandemic, including 
China’s handling of the 
initial outbreak in the city 
of Wuhan.
Earlier this week, the US 
announced a diplomatic 
boycott of the Games. 
White House press secre-
tary Jen Psaki said it was 
about sending a “clear 
message” to China.
“The Biden administration 
will not send any diplo-
matic or official represen-
tation to the Beijing 2022 
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Scott Morrison confirms Australia will follow 
the US and not send diplomats to Beijing

Winter Olympics and Par-
alympics games given the 
PRC’s ongoing genocide 
and crimes against hu-
manity in Xinjiang,” she 
said.
Mr Morrison said the 
breakdown of the relation-
ship between Australia 
and China was a cause 
of concern and the ongo-
ing human rights abuses 
against the Uyghur com-
munity. 
“The human rights abuses 
in Xinjiang and many other 
issues that Australia has 
consistently raised, we 
have been very pleased 
and very happy to talk to 
the Chinese Government 
about these issues and 
there’s been no obstacle 
to that occurring on our 
side “But the Chinese 
Government has consis-
tently not accepted those 
opportunities for us to 
meet about these issues.
“So it is not surprising, 
therefore, that Austra-
lian Government officials 
would, therefore, not be 
going to China for those 
Games. Australian ath-
letes will, though.”
Asked about concerns 
the boycott could lead to 
further economic or po-
litical sanctions, Mr Mor-
rison warned there would 
be “no grounds” for such 
action. 
 “That would be com-
pletely and utterly unac-
ceptable and there would 
be no grounds for that 
whatsoever,” he said. 
In a statement, Austra-
lian Olympic Committee 

chief executive Matt Car-
roll was lukewarm on the 
announcement, seeking 
to alleviate concerns ath-
letes could be impacted. 
“We are heartened by 
the Prime Minister’s sup-
port for our team and we 
thank the government 
for its assistance with 
arrangements to ensure 
our athletes can travel 
to Beijing and represent 
their country with pride,” 
he said. 
“Our Australian ath-
letes have been training 
and competing with this 
Olympic dream for four 
years now and we are 
doing everything in our 
power to ensure we can 
help them succeed.
“Human rights are ex-
tremely important, but 
the considered view of 
diplomats is that keep-
ing channels of commu-
nication open is far more 
impactful than shutting 
them down.” 
The man who brought 
home Australia’s first 
ever Winter Games gold, 
Steven Bradbury, warned 
the boycott should not 
come at the expense of 
the athletes. 
“The world’s stand on 
China has changed sig-
nificantly in the last few 
years, and I believe that 
we do need to stand up 
to them, for sure,” he told 
Sky News. 
“But athletes should defi-
nitely not suffer for that. 
Athletes should not be 
used as pawns in a politi-
cal game.”

Scott Morrison said the decision was Australia taking a stand against human rights abuses. Picture: NCA 
NewsWire / Damian Shaw

The Morrison government 
is aiming to assist more 
than 4600 Australians to 
buy their first home un-
der its home guarantee 
scheme.
The scheme helps first 
home buyers and single-
parent families get into 
their own home sooner 
with a deposit of as little 
as five per cent or two per 
cent respectively.
Under the scheme, the 
government will reissue up 
to 4651 unused guaran-
tees for first home buyers 
from the 2020/21 financial 
year who haven’t had an 
opportunity to purchase 
their first home, including 
because of COVID disrup-
tions.
“We want more first home 
buyers to get into the place 
of their dreams,” Prime 
Minister Scott Morrison 

said.
“The pandemic and lock-
downs have interrupted 
the plans of many home 
buyers this year, so this 
is about ensuring we give 
thousands more fami-
lies the opportunity they 
need.”
Housing Minister Michael 
Sukkar said coupled with 
HomeBuilder and the first 
home super saver scheme, 
more than 300,000 Austra-
lians had been helped into 
home ownership.
This includes almost 
60,000 Australians 
through the home guaran-
tee scheme.
“The Morrison government 
will continue to provide 
Australians who have that 
aspiration to go and buy a 
home, the opportunity to 
go and achieve that,” Mr 
Sukkar said.

Further help for first home buyers: PM

The father of the Deputy 
Prime Minister’s partner 
will take on Bob Katter in 
the upcoming election, 
backed by Clive Palmer.
Peter Campion, whose 
daughter Vikki is in a re-
lationship with the Deputy 
Prime Minister, will con-
test the seat of Kennedy in 
North Queensland. 
Mr Katter has held the 
seat since 1993 – first as 
a member of the Nationals 
Party, then as an Indepen-
dent before he formed his 
own party in 2011. 
Clive Palmer made the an-
nouncement in Townsville 
on Thursday, saying he 
was looking forward to 

working with Mr Campion. 
“Peter is a great Australian 
having served his commu-
nity as a fireman and cam-
paigning strongly to make 
North Queensland a better 
place,” Mr Palmer said. 
“He will make an outstand-
ing member of parliament 
for the United Australia 
Party.”
Mr Campion said he appre-
ciated Mr Katter’s service 
but at “his age … he is en-
titled to spend more time 
with his family”. 
He will run his campaign 
on an anti-net zero plat-
form. 
“At the last election, Labor 
promised us a trillion dol-

Peter Campion, father of Barnaby Joyce’s 
partner Vikki Campion, to take on Bob Katter

lars of debt and net zero 
by 2050. Now the LNP and 
their Labor alliance have 
delivered 1.3 trillion dol-
lars of debt and net zero by 
2050,” he said. 
Ms Campion was media 
adviser to Mr Joyce when 
they began an affair while 
Mr Joyce was still married. 
The affair triggered the in-
famous “bonk ban” when 
former prime minister Mal-
colm Turnbull announced 
a change to the code of 
conduct whereby minis-
ters could no longer have 
sexual relationships with 
staffers. 
Mr Katter has been con-
tacted for comment.

Barnaby Joyce has tested 
to positive to Covid-19 in 
Washington DC after expe-
riencing “mild symptoms”. 
The Deputy Prime Minister 
and Nationals Leader ar-
rived in the US from Lon-
don on Tuesday night for 
talks with senior US offi-
cials, relating to the gov-
ernment’s plan for new so-
cial media regulations. 
Speaking to ABC Radio 
New England, Mr Joyce, 
who is fully vaccinated, 
said he was “very frustrat-
ed I’m going to be locked 
up in a room by myself for 
10 days, but that’s part of 
the process”. 
“It’s probably developing, 
I’m probably very much in 
the early stages – but I’m 
more worried about being 
in a room by myself to be 
honest,” he added. 
Mr Joyce said he “had a 
suspicion” he could be 
unwell after experiencing 
pain in his legs, and that 
he thinks he contracted 
the virus while in the UK, 
though he’s not sure which 
variant it is. 
 “Remaining members of 
the delegation have tested 
negative,” a statement re-
leased on Mr Joyce’s so-
cial media reads. 
“Mr Joyce will remain in 
isolation until further ad-
vice. Mr Joyce said he had 
been experiencing mild 
symptoms and chose to 
get tested.”
The Deputy PM’s stop in 

the US capital was the lat-
est on a 10-day overseas 
trip to discuss infrastruc-
ture and aviation, as well 
as reform of social media 
companies. 
Over the weekend, Austra-
lia’s high commissioner 
in the United Kingdom, 
George Brandis, shared 
photos of himself shaking 
hands with Mr Joyce in 
London. 
It had been reported that 
Mr Joyce would meet with 
Republican senators Ted 
Cruz and Marsha Black-

burn while in America. Ms 
Blackburn is the most se-
nior Republican on a sen-
ate committee that has 
targeted Facebook. He was 
also expected to meet with 
top Democrats on the is-
sue.
Australian Embassy of-
ficials in Washington, in-
cluding Ambassador Ar-
thur Sinodinos, are now 
following protocols and 
isolating while they await 
Covid-19 tests, having met 
with Mr Joyce after his ar-
rival. 

Barnaby Joyce tests positive to Covid-19 in Washington DC
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

االسرار-استشارات روحانية ونفسية- 
عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 
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