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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

الساحة  على  جيري  ما 
اللبنانية هذه األيام غريب 
عجيب اذ يشكل ظاهرة مل 
يشهد مثيال هلا أي بلد يف 
العامل  ان  حيث  العامل، 
مهتم، اىل حد ما، مبساعدة 
القيام  شرط  لبنان، 
غري  الالزمة،  باالصالحات 
ان العديد من  املسؤولني 
أنهم  يبدو  اللبنانيني 
يتنازل  ال  حيث  عنه  ختلوا 
العديد منهم عن أنانياتهم 
مساعدته  على  ويقدمون 
وختفيف حدة األزمة املالية 
واحلياتية  واالقتصادية 

اليت يعيشها الشعب.
»البلد  يكون  يكاد  فلبنان 
من  العامل  واحد« يف  رقم 
على  »خّوات«  فرض  جهة 
حتاول  أجنبية  شركة  كل 
االستثمار فيه فـ »تهشل« 
ان  حيث  الشركة  هذه 
اكثر من 50 يف املئة من 
جليوب  ستذهب  أرباحها 
يف  »احلرامية«  النافذين 
من  الوطن  فُيحرم  الدولة، 
من  واملواطن  املشاريع 

فرص العمل.
ويف هذا االطار، أكد وكيل 
األمريكية  اخلزانة  وزارة 
أوجه  واجه  لبنان  ان  على 
يف  عميقة  بنيوية  قصور 
واحلوكمة  العامة  املالية 
عدم  أو  القدرة  وعدم 
الرغبة يف تنفيذ إصالحات 
السياسة االقتصادية اليت 

طال انتظارها.
الشركات  واضاف: 
األجنبية تفّكر يف االستثمار 
فيه  ولكنها ترى مطالبات 
مستويات  على  للرشاوى 
واستيالء  خمتلفة  حكومية 
املوارد  على  السياسيني 
مكاسب  لتحقيق  العامة 

شخصية.

صندوق النقد الدولي
اخلارج  حماولة  اطار  ويف 
مدير  أكد  لبنان،  مساعدة 
صندوق  يف  التواصل 
النقد الدولي جريي رايس 
كان  الصندوق  فريق  أن 
يف لبنان األسبوع املاضي 
وعقد اجتماعات مع املعنيني 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ميقاتي:املطلوب التخلي عن اعتبار احلكومة مرتاسا للكباش السياسي.. كومار جاه: ميكننا تأمني املساعدة والدعم، لكن على لبنان القيام بإصالحات

ميكن  اسرتاتيجية  لصياغة 
مواجهة  على  لبنان  تساعد 
االقتصادية  حتدياته 
أن  إىل  مشريًا  العميقة، 
لفريق  أتاحت  الزيارة 
لالطالع  فرصة  الصندوق 
أكثر على نظرة املسؤولني 
املطلوبة  االصالحات  جتاه 

ووضع العمل التقين.
مع  دوري  لقاء  وضمن 
ملخص  لتقديم  صحافيني 
نشاطات  ابرز  حول 
البلدان  مبختلف  الصندوق 
أن  إىل  رايس  أشار 
بعثت  اللبنانية  السلطات 
النقد  لصندوق  برسالة 
اهتمامهم  عن  فيها  عربوا 
الصندوق،  مع  برنامج  يف 
الفتًا إىل أن هذه الرسالة 
للمباحثات  أساس  كانت 
جتري،  اليت  التحضريية 
مستمرة  املباحثات  وتابع: 
االرضية  لتحضري  وننتطلع 
برنامج  عقد  المكانية 

متويل.
تقدم  هناك  وأضاف: 
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»الـناتو«: دعـوات روسيا إىل استبعاد 
انضمام أوكرانيا إىل احللف مرفوضة

أعلن حلف مشال األطلسي، 
األول  أمس  »الناتو«، 
دعوات  رفضه  اخلميس، 
استبعاد  إىل  موسكو 
مستقباًل  أوكرانيا  انضمام 
على  مشددًا  احللف،  إىل 
مع  شراكته«  »أهمية 

كييف.
وقال األمني العام للحلف، 
بعد  ستولتنربغ،  ينس 
اجتماع بالرئيس األوكراني 
يف  زيلينسكي  فولودميري 
مقر التحالف يف بروكسل، 
على  نساوم  لن  »إننا 
اختيار  يف  أوكرانيا  حق 
طريقها، ولن نساوم على 
محاية مجيع  الناتو يف  حق 
احللفاء والدفاع عنهم، ولن 
نساوم على حقيقة مفادها 
مع  شراكة  الناتو  لدى  أن 

أوكرانيا«.
الرئيس  قال  جهته،  من 
اندالع  »منذ  إنه  األوكراني 
 ،2014 عام  يف  احلرب 

أوكرانيا  روسيا  دفعت 
حنو الناتو، واليوم تصّعب 

الطريق لالنضمام إليه«.
روسيا  الغرب  ويّتهم 
جديد  لغزو  »حتّضر  بأنها 
قوات  وبنشر  ألوكرانيا، 
حدودهما  عند  كبرية 

املشرتكة«.
األربعاء  روسيا،  وسّلمت 
املاضي، قائمة »مقرتحات« 
ألمنها،  »ضمانات  بشأن 
إىل مساعدة وزير اخلارجية 

مدير التواصل يف صندوق الـنقد الـدولي يكشف مسار احملادثات مع املسؤولني.. 
»فريق الصندوق سيزور لبنان«.. واألمني العام لألمم املتحدة غداً يف بريوت
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التحالف: تدمري 28 آلية عسكرية 
للحوثيني ومقتل 365 عنصرًا

كشف حتالف دعم الشرعية 
األول  أمس  اليمن،  يف 
تدمري  عن  اخلميس، 

باليستيني  صاروخني 
حوثيني أطلقا باجتاه مدينة 

اخلسائر  حتديد  يف  ملحوظ 
والعمل  املالي  القطاع  يف 
سيستمر يف الفرتة املقبلة 
مدققني  مع  بالتعاون 
صدد  يف  حنن  عامليني، 
املقدرة  اخلسائر  تقييم 
اللبنانية  احلكومة  قبل  من 
مع  النقاشات  وسنتابع 
السلطات يف هذا السياق، 
للتعامل  اسرتاتيجية  وأي 
حتتاج  اخلسائر  هذه  مع 

تطبيق  مع  تتقاطع  ان 
الثقة  العادة  اصالحات 
ودعم االستثمارات وتعزيز 
الشفافية واحلوكمة وحتفيز 
املستدام  والنمو  العمل 
يف  الفقر  وتقليص 
لذلك  املقبلة،  السنوات 

النقاشات ستستمر.
هناك  حصل  وأردف: 
تقنية  مساعدة  اجتماعات 

الرئيس ميقاتي مجتمعا مع املدير اإلقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه والوفد املرافق
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أوكرانيا: نأخذ تهديدات روسيا 
واحتمال تدمري بالدنا على حممل 

أكد الناطق باسم اخلارجية 
األوكرانية أوليغ نيكولينكو 
احللف  إىل  أن  االنضمام 

األطلسي واالحتاد األوروبي 
لشعبنا،  اسرتاتيجي  خيار 

تــهنئة وتـنويه
تتقدم أسرة جريدة اهلريالد بأحر التهاني 

من أبناء اجلالية مبناسبة عيدي امليالد اجمليد 
ورأس السنة املبارك، أعادهما اهلل على اجلميع 

باخلري واليمن والربكات. 
كما تعلن لقرائها الكرام انها ستحتجب عن 

األسواق ابتداء من هذا العدد على أن تعاود 
الصدور كاملعتاد يوم السبت يف 15 كانون الثاني 

2022.. ولذلك اقتضى التنويه.

نقلت وكالة »فارس«، عن 
مصدٍر مقرٍَّب يف مفاوضات 
»األوروبيني  أنَّ  فيينا، 
على  النهاية  يف  وافقوا 
ثالٍث  نصٍّ  استخدام 
املفاوضات،  كأساٍس يف 
بعد أن رفضوا يف البداية 

بشأن  إيران  دات  مسوَّ
واإلجراءات  العقوبات 

النووية«.
وأضاف املصدر أنه »سيتمُّ 
عرب  اجلديد  النصِّ  إعداد 
إيران  مقرتحات  إضافة 

إعالم إيراني: األوروبيون واألمريكيون 
يتعاملون بصورة جيِّدة مع مفاوضات فيينا

التتمة على الصفحة 21



Page 2صفحة 2     

لــبنانيات

األمني  نائب  مكتب  عن  صدر 
نعيم  الشيخ  اهلل  حلزب  العام 

قاسم:
»حتدث نائب األمني العام حلزب 
قاسم  نعيم  الشيخ  مساحة  اهلل 
بتاريخ  اجلمعة  يوم  احتفاٍل  يف 
نصه  ما  فقال   ،2021/12/10

حرفيا:
يريد  الذي  لبنان  مع  »حنن 
سيدا  ويكون  أجياله،  مستقبل 
فهذا  قويا،  ويكون  مستقال 
له مسعة يف  أصبح  الذي  لبنان 
وبسبب  املقاومة  بسبب  العامل 
لبنان  هو  هذا  االنتصارات، 
االلتحاق  أراد  فمن  نريده،  الذي 
به ومن مل يرد فليبحث عن حل 
آخر، أنتم ال تشبهون لبنان حنن 
يرتبط  من  ألن   ، نشبهه  الذين 
سيدا  به  يرتبط  أن  جيب  بوطن 

حرا مستقال«.
بعض  من  شتائم  وجاءت 
املوتورين فآثرنا أن نرتك احلكم 
للناس، وهؤالء بني من مل يسمع 

ومل  قرأ  أو  يقرأ،  مل  أو  جيدا 
على  التصويب  يريد  أو  يفهم، 
فرق  كان.  كيفما  اهلل«  »حزب 
ومن  رأيه  يطرح  من  بني  كبري 
أو  موقف  دون  من  بشتيمة  يرد 
تعليمة  أن  املفاجأة  لكنَّ  منطق، 
املكثف  اهلجوم  بضرورة  صدرت 
ما  مطروحة،  غري  فكرة  مبناقشة 
النص  بأن  التوضيح  اقتضى 
هو »من مل يرد فليبحث عن حل 
آخر«، وهذا ال يعين أبدا أن يبحث 
عن وطن آخر أو أنه ليس مواطنا، 
احلل اآلخر قد يكون حوارا أو أدلة 
معاكسة، أو موقف مدعم خبطوات 
عملية... وهو أبعد ما يكون عن 
فرز املواطنني، فال حيق ألحد مهما 
مواطن  من  يطلب  أن  شأنه  عال 
لبناني أن خيرج من هذا الوطن. 
فلبنان وطن نهائي جلميع أبنائه 
وحق االختالف حمفوظ، واملطلوب 
أن يقرأ املسؤولون الكالم بدقة 
كي ال يضللوا الناس وال حيملوا 

الكالم ما ال حيتمل«.

توضيح من مكتب نعيم قاسم : لبنان وطن نهائي 
جلميع أبنائه واملطلوب أن يقرأ املسؤولون الكالم 

بدقة وال حيملواالكالم ما ال حيتمل
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واملياه  الطاقة  وزير  تابع 
اجتماعاته  فياض  وليد  الدكتور 
يف فرنسا حيث اجتمع مبدير عام 
 Emmanuel املالية العامة السيد
يف  استقبله  الذي   ،Moulin
وزير  بالنيابة عن  الوزارة  مبنى 
 Bruno Le maire املالية السيد
املتواجد خارج البالد والذي كان 
يف  فياض  للوزير  أعرب  قد 
وزارته  دعم  عن  خطية  رسالة 
اليت  اإلصالحية  للجهود  الكامل 
تبذهلا وزارة الطاقة واملياه يف 

لبنان.
وتناول اللقاء دعم وزارة املالية 
املشاريع  من  لعدد  الفرنسية 
واملياه  الطاقة  قطاعي  يف 
الالزم  التمويل  حترير  وإمكانية 
لتأمني استمرار العمل يف بعض 

املشاريع احليوية.
الفرنسي  املدير  شّدد  كما 
الفرنسي  الدعم  زخم  أّن  على 
بانتظار توّصل لبنان إىل اتفاق 
مع  إصالحي  عمل  برنامج  على 
الدولي. وكانت  النقد  صندوق 
فياض  الوزير  ليعرض  مناسبة 
خططه  الفرنسي  املسؤول  على 
إلصالح قطاعي الطاقة واملياه، 
على  أوىل  مرحلة  يف  معتِمدًا 
مساعدات ثنائية كما ومن البنك 
الربامج  رزمة  بانتظار  الدولي 
التوافق  بعد  تعتمد  سوف  اليت 

مع صندوق النقد.
وقد إختتم الوزير الدكتور وليد 
فياض زيارته إىل فرنسا بلقاء 

باريس  يف  لبنان  سفارة  يف 
دوكان  بيار  بالسفري  مجعه 

العائد للتو من بريوت.
مناسبة  املطّول  االجتماع  وكان 
إجناح  سبل  يف  اآلراء  لتبادل 
يف  فياض  الوزير  مساعي 
الطاقة واملياه.  إصالح قطاعي 
عرض السفري الفرنسي النتائج 
األولية لزيارته إىل لبنان ناقاًل 
إشاراٍت  عن  إجيابيًا  انطباعًا 
وجوده  خالل  ملسها  بالتقّدم، 
يف بريوت، بشأن تنسيق العمل 
اللبنانيني،  املسؤولني  بني 
رئيس  دولة  رأسهم  وعلى 
يتعّلق  ما  يف  الوزراء،  جملس 
النقد  صندوق  مع  بالتفاوض 
خطوات  إىل  باإلضافة  الدولي، 
عدد  ُأجِنزت يف  أخرى  إصالحية 

من القطاعات احليوية.
يف املقابل، شرح الوزير فياض 
اإلصالحية  خططه  تفاصيل 
اللقاء  وتناول  القطاعني.  يف 
التوجيهية  اخلطة  تفاصيل 
لإلنتاج األكثر كفاءًة اقتصاديًا، 
EDF لقطاع  أعدتها شركة  اليت 
قطاع  تطوير  ومشاريع  الطاقة، 
إىل  باإلضافة   ،Total مع  الغاز 
قطاع  لتطوير  الوزارة  برامج 

املياه.
وأّكد السفري دوكان أّن فرنسا 
البنك  لدى  لبنان  ملف  ستدعم 
باسترياد  يتعّلق  ما  الدولي يف 
والكهرباء  املصري  الغاز 

األردنية. 

املالية الفرنسية لـ فياض:
زخم الدعم ينتظر توّصل لبنان إىل اتفاق على 
برنامج عمل إصالحي مع صندوق النقد الدولي

الوزير فياض مع السفري دوكان

»يسرائيل  صحيفة  إعتربت 
» حزب  أن  العربية،  هايوم« 
تأثرًيا  األكثر  السالح  هو  اهلل « 
ال إيران  الدفاع  ترسانة  يف 
اهلجوم  حال  يف  خاصة  ية، 
فإن  إيران،  على  اإلسرائيلي 
خالل  من  بالرد  سيقوم  احلزب 
املواقع  من  كثري  على  اهلجوم 

االسرتاتيجية اإلسرائيلية.
على  »احلرب  أن  إىل  وأشارت 
 3 يف  البدء  هلا  يلزم  إيران، 
وهي  متتالية،  رئيسية  مراحل 
على  للهجوم  السابقة  املرحلة 
فيما  نفسه،  واهلجوم  إيران، 
لتداعيات  االستعدادات  تأتي 
اإلسرائيلي،  اهلجوم  هذا 
على  للحرب  ثالث  كاستعداد 
الصحيفة  ما أمسته  أو  إيران«، 

باستعدادات »اليوم التالي«.

سالح  أن  الصحيفة،  ورأت 
»حزب اهلل« املؤثر يف الرتسانة 
هذه  يف  اإليرانية،  الدفاعية 
أن  موضحة  الثالثة،  املرحلة 
مت  اليت  الرئيسية  املراحل 
وضعها، من أجل احلرب املقبلة 
مع إيران، جيب أن يكون هناك 
بشكل  هلا  إسرائيلي  استعداد 
كبري، خاصة وأنها بصدد إعادة 
احلرب  هذه  ملثل  التحضري 
 « أن  إىل  مشرية  الشاملة، 
اجليش اإلسرائيلي  يتجهز حلرب 
شاملة ضد إيران، لن تقف عند 
حد اهلجوم على املواقع النووية 
اإليرانية، حيث تسارع إىل العمل 
على ذلك، رغم أنها لفتت إىل 
أن استكمال تلك التحضريات أو 
التجهيزات سيستغرق بني 5-3 

سنوات أخرى«.

أكد وكيل وزارة اخلزانة األمريكية 
على ان لبنان واجه أوجه قصور 
العامة  املالية  يف  عميقة  بنيوية 
عدم  أو  القدرة  وعدم  واحلوكمة 
إصالحات  تنفيذ  يف  الرغبة 
طال  اليت  االقتصادية  السياسة 

انتظارها.
واضاف: الشركات األجنبية تفّكر 

صحيفة إسرائيلية: »حزب اهلل« هو السالح 
األكثر تأثريا يف ترسانة الدفاع اإليرانية

اخلزانة األمريكية: حزب اهلل يستفيد 
ويساهم يف ثقافة الفساد

ترى  االستثمار فيه  ولكنها  يف 
مطالبات للرشاوى على مستويات 
واستيالء  خمتلفة  حكومية 
العامة  املوارد  على  السياسيني 

لتحقيق مكاسب شخصية
يستفيد  اهلل  حزب  ان  وقال 
الفساد  ثقافة  يف  ويساهم 

واإلفالت من العقاب

مديرية   - اجليش   أشارت  قيادة 
 /15 »بتاريخ  أنه  إىل  التوجيه، 
من   دورية  أوقفت   ،2021  /12
منطقة   يف  املخابرات   مديرية 
اجلنوبية ،  الليلكي -  الضاحية 
املواطن )ح. ر(، ملشاركته يف  
اليت  األحداث  أثناء  النار   إطالق 
حصلت يف منطقة  الطيونة  بتاريخ 
بتواريخ  وإلقدامه   ،2021/10/15

اجليش: توقيف مواطن يف منطقة الليلكي 
ملشاركته يف إطالق النار أثناء أحداث الطيونة

سابقة على إطالق النار يف أكثر 
اإلشكاالت،  وافتعال  منطقة  من 
لسيارات  سرقات  بعدة  وقيامه 
وتعاطيه   نارية،  ودراجات 
ُضبط  وقد  وتروجيها.  املخدرات  
من  وكمية  حربي  سالح  حبوزته 

املخدرات«.
بوشر  »التحقيق  أن  وأكدت 

بإشراف القضاء املختص«.

بريوت  أبرشية  راعي  إستقبل 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
يف  بقعوني  جورج  املطران 
بريوت،  يف  املطرانية  مقر 
ميثل  بولنديا  وزاريا  وفدا 
وجرى  بولندا،  مجهورية  رئيس 
املعيشية  األوضاع  يف  البحث 
وكيفية  لبنان،  يف  واالجتماعية 
على  اللبناني  الشعب  مساعدة 

ختطي هذه األزمة.
الوفد برنامج املساعدات  وشرح 
هذا  يف  بولندا  تقدمها  اليت 

املساعدات  سيما  »وال  اإلطار، 
توزيعها  وكيفية  الغذائية 
إطلع  واضحة  وآلية  بشفافية 
اجلهات  مع  تطبيقها  على  الوفد 
هذه  تقديم  املخولة  اللبنانية  

املساعدات«.
من جهته، شكر  املطران جورج 
البولندي  للوفد  شكر  بقعوني 
مبساعدة  بالده  »اهتمام 
»االستمرار  متمنيا  اللبنانيني«، 
أكثر  وتفعيلها  اخلطوات  بهذه 

فأكثر«.

بقعوني عرض مع وفد بولندي لالوضاع

مبارك  املونسنيور  كميل  لفت 
أموال  َسرقوا  »من  أّن  إىل   ،
فماذا  سيموتون،  الّشعب 
داموا  ما  باألموال؟  سيفعلون 
يعلمون أّنهم غري مستفدين من 
األموال اّليت أكلوها على الّناس، 

فلريّدوا هذه األموال«.
تلفزيوني،  حديث  يف  ورأى، 
املرضى  ميرض.  ال  » لبنان   أّن 
 40 البلد ملّدة  استلموا  هم من 
و50 سنة، وهم مرضى بعقوهلم 
وبطونهم،  وجيوبهم  وأنفسهم 
بهم«،  العدوى تسري  تزال  وال 
املسيح   » يسوع  أّن  إىل  مشرًيا 
قال: »اخلوابي العتيقة ال تصلح 
للخمرة اجلديدة«، أي أّن الطاقم 
استلم  اّلذي  القديم  الّسياسي 
البلد من بعد  اتفاق الطائف  إىل 
يزال هو نفسه، وال  اليوم، ال 
يستطيع أحد تربئة نفسه«. وبنّي 
اّتفاق  أعقبت  اّليت  »الفرتة  أّن 
الّطائف هي فرتة االنهيار، وأّن 
احلاكمني هم اخلوابي العتيقة«، 
وضع  ميكن  »كيف  متسائال: 
إصالح  من  اجلديدة  اخلمرة 
اخلوابي  هذه  يف  وإمناء  وتطّور 

القدمية؟«.

وأّكد مبارك أّنهم »هم حباجة إىل 
سائال:  البلد«،  وليس  طبيب، 
»هل ُيعقل أّنه لكي يفرح إنسان 
أو حيزن آخر، يرتفع  الدوالر  أو 
ينخفض 5 آالف لرية لبنانّية«، 
يستفق  مل  »إذا  أّنه  إىل  الفًتا 
الّشعب، فمعنى ذلك أّن هناك 
ال  له،  ُتعطى  مورفني«  »إبر 
على  وشّدد  مصدرها«.  أعرف 
أّن ممنوًعا  »فليفهم اجلميع  أّنه 
إّنه يفّل رئيس اجلمهورّية حتت 
الّضغط«، ال مبظاهرات وال بقّوة 
هذا  كان  ا  أيًّ باّتهامات،  وال 

الّرئيس«.
من  لبنان  سيتمّكن  إذا  وعّما 
الصّمود، رّكز على أّن »الصّمود 
نصمد  مل  ولو  الّتاريخ،  يغرّي 
ببداية العام 1975 وحنارب، ملا 
متكّنا من البقاء. دفعنا غالًيا مثن 
الّصمود، وسندفع أكثر«. وذّكر 
ب  أطالب  سنتني  منذ  بـ«أّنين 
املسؤولني  لّكن  الدعم ،  رفع 
املواطنون  ميوت  كي  انتظروا 
رفعوا  ثّم  ومن  اجلوع،  من 
مقصود  خطأ  أّنه  أعتقد  الّدعم. 
ليقبلوا  الّناس،  على  للتضييق 

ب التوطني «.

املونسنيور مبارك: »رئيس اجلمهورية ممنوع 
يفل حتت الضغط« ورفعوا الدعم عندما مات 

الشعب من اجلوع ليقبل بالتوطني

 أصدر املفيت اجلعفري املمتاز 
قال  بيانا  قبالن  أمحد  الشيخ 
تغلي  طرق  يتمزق،  فيه:«بلد 
بصراخ شعب منهوب، ونقابات 
مشلولة  سلطة  تستغيث، 
سلطات  بالكسل،  ومهووسة 
نقدية متتهن سرقة البلد وقرصنة 
جرائم  حتتضر،  مهن  األسواق، 
انتهى،  اقتصاد  لبنان،  جتتاح 
غري  باليد  منخورة  عمل  أسواق 
اللبنانية، بطالة أشبه بسرطان، 
طاعون  يشبه  أسعار  تضخم 
مميت  سياسي  إغالق  القيامة، 
باخلردة  مهووس  قاض  بسبب 
أخطر  دوالر  غارات  السياسية، 

من الصواريخ النفاثة، عقليات 
باحلرب  تذكرنا  تكاد  طائفية 
وجتارية  مالية  جيوش  األهلية، 
رأس  على  البلد  تهدم  ونقدية 
تلعب  سفارات  ساكنيه، 
مجعيات  اخلراب«،  دور«سفاح 
دور  متارس  مدني  جمتمع 
وقاحة،  بكل  الغازية  اجليوش 
يقول  من  هناك  ذلك  ورغم 
الطريقة  على  »شكرا  للشيطان 
بالسياسية،  واحلل  اللبنانية«. 
سببه  اليوم  يصيبنا  ما  ألن 
واحلل  طويلة  سياسية  كارثة 
إلنقاذ  كبرية  وطنية  بانتفاضة 

لبنان«. 

املفيت قبالن: احلل بانتفاضة وطنية كبرية إلنقاذ لبنان

وهاب تلقى اتصال تعزية من شيخ العقل حبافظ ابي املنى
هاتفيا  إتصاال  وهاب  وئام  العربي  »التوحيد  حزب  رئيس  تلقى 
من شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي 
املنى، معزيا بوفاة عضو املكتب السياسي يف احلزب حافظ ابي 

املنى.
وأثنى الشيخ ابي املنى خالل االتصال اهلاتفي وفق بيان عن امانة 
االعالم يف احلزب ، على »الدور التوحيدي الذي يقوم به وهاب ال 

سيما يف هذه الظروف الصعبة اليت متر فيها البالد«.
 من جهته أعرب وهاب عن« تقديره للدور الكبري الذي يلعبه الشيخ 
ابي املنى، يف عقد لقاءات روحية وتعزيز سياسة احلوار، بهدف 
النعرات  إثارة  حماوالت  لكل  والتصدي  الوطنية  الوحدة  حتصني 

الطائفية واملذهبية بني اللبنانيني«.
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أعلن رئيس جملس الوزراء 
جنيب ميقاتي، خالل رعايته 
اخلميس،  األول  أمس 
االجتماع الثاني لـ »اللجنة 
التسيريية الوطنية لتنفيذ 
لتطبيق  الوطنية  اخلطة 
الرقم   االممي  القرار 
1325 حول املرأة والسالم 
يف  عقد  الذي  واالمن« 
»أن  احلكومية،  السرايا 
العمل احلكومي مستمر عرب 
اليت  الوزارية  االجتماعات 
الوزارات  عرب  نعقدها،أو 
لكن  املختصة،  واالدارات 
عدم انعقاد جملس الوزراء 
أساسية  ثغرة  يشكل 
نعمل على معاجلتها بهدوء 
الشمل  جلمع  وروية، 
بعيدا  جديد،  من  احلكومي 
عن اخلطوات اجملتزأة، ألن 
جلسة جمللس  اىل  الدعوة 
الظروف  يف  الوزراء، 
ومن  املتشنجة،  احلالية 
االدنى  احلد  تأمني  دون 
التفاهم ستكون كمن  من 
يؤدي  ما  اخلالف،  يؤجج 
وتصبح  االمور  تفاقم  اىل 

اكثر تعقيدا«.
الوقت  يعد  »مل  وقال: 
او  للتعطيل  مناسبا 
املكابرة او فرض الشروط 

املضادة  والشروط 
االنهيار  مستويات  فيما 
تتطلب تضافر كل اجلهود 
من  املطلوب  للمعاجلة. 
اعتبار  عن  التخلي  اجلميع 
للكباش  مرتاسا  احلكومة 
طائل  ال  الذي  السياسي 

منه«.
وأضاف: »أمامنا الكثري من 
وبشكل  املطلوب،  العمل 
اجناز  الستكمال  أساس 
املطلوبة،  االنقاذ  خطوات 
جملس  يتخذها  بقرارات 
إضافة  جمتمعا،  الوزراء 
ملحة  ادارية  قرارارت  اىل 

االدارة،  عجلة  لتسيري 
ولو باحلد االدنى املمكن، 
املوظفني  ومساعدة 
الضغوط  مواجهة  على 
املعيشية واالجتماعية اليت 

ترهقهم«.
وتابع: »ويف هذه املناسبة 
فيها  نوجه  اليت   ايضا 
عازم  لبنان  بأن  رسالة 
العمل  يف  املضي  على 
التزاماته  كل  تطبيق  على 
بالشرعية  وتقيده  الدولية 
من  ايضا  بد  ال  الدولية، 
التأكيد جمددا متسك لبنان 
وبعالقته  العربي  بعمقه 

العربية  بالدول  الوطيدة 
دول  سيما  وال  الشقيقة 
اخلليج العربي. واستطرادا 
فان لبنان، املتمسك حبرية 
التعبري والقول، لن يكون 
اىل  لالساءة  ومعربا  منربا 
أي دولة عربية او التدخل 
يف شؤونها. اما املزايدات 
يف هذا االطار فال ميكنها 
وهي  احلقيقة  حتجب  ان 
للبنان  العربي   العمق  ان 
االوىل  بالدرجة  يشكل 
املتنفس احلقيقي واملدخل 
اليت  االزمات  من  للخروج 

مبر بها«.

ميقاتي: مل يعد الوقت مناسًبا للتعطيل واملطلوب 
التخلي عن إعتبار احلكومة مرتاًسا للكباش السياسي
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

 أكد وزير الدفاع الوطين 
»لبنان  أن  موريس سليم 
لن يكون إال مستقال مهما 
الفتنة  رياح  عليه  هبت 

واشتدت األزمات«.
ورأى يف حديث اىل جملة 
»استقالل  أن  »اجليش« 
تضحيات  مثرة  هو  لبنان 
الراسخ  وإميانهم  أبنائه 
وأن  الوطن  هذا  بنهائية 
يومي،  نضال  االستقالل 
ومتتينه  ومسؤولية صونه 

تقع على عاتق اجلميع.
وقال وزير الدفاع: »يبقى 
الشعب أساس االستقالل 
إميان  فعل  هو  الذي 
ويتجدد  يرتسخ  بالوطن، 
مع كل عمل خملص وقرار 
سليم على كل مستويات 
الوطنية  املسؤولية 

وتشعباتها«..
املؤسسة  »إن  وأضاف: 
املثل  جتسد  العسكرية 
اإلميان  لفعل  الساطع 
رجاهلا  فينتشر  بالوطن، 
ليال نهارا على كامل ترابه، 
احلدود  على  يرابطون 
اجلنوبية يف مواجهة العدو 
اإلسرائيلي، وعلى احلدود 
والشمالية  الشرقية 
اإلرهاب  يرصدون 

ويشرتكون  واملهربني 
الداخل،  يف  األمن  حبفظ 
ألبناء  العون  يد  وميدون 

شعبهم يف كل مكان«.
على  الدفاع  وزير  وشدد 
أن »هذه املؤسسة، ورغم 
منر  اليت  الظروف  قساوة 
بها، يضحي أفرادها حتى 
سبيل  يف  االستشهاد 
عزيزا  الوطن  يبقى  أن 

مستقال«..
أن  سليم  الوزير  واعترب 
بلدان  أمجل  هو  »بلدنا 
شعب  وشعبنا  األرض 
حي، وال بد من أن تشرق 
مشس اخلري على لبنان بعد 
هذه األزمة غري املسبوقة 

يف تارخيه احلديث«.
وطننا  »مر  وتابع:   
مدى  على  بتحديات كربى 
ما  وكنت  األخرية  العقود 
أزال يف اخلدمة العسكرية، 
وعايشت ظروف وتداعيات 
عانى  اليت  األحداث  تلك 
بأفراده،  الشعب  منها 
والوطن مبؤسساته كافة، 
شعبنا  أبناء  إميان  لكن 
بوطنهم وحبهم له جعلهم 
ينهضون جمددا رغم اآلالم 
ليعيدوا  والتضحيات 
احلياة  نبض  لبنان  إىل 

يف  واالستمرار.  والتقدم 
النهاية الوطن هو الناس 
عن  مسؤولون  فهم  لذا 

وطنهم«.
العسكريني  إىل  وتوجه 
بالقول: »إن إميانكم بلبنان 
العسكرية  وباملؤسسة 
بتقدير  وحتظون  واضح، 
أطياف  كل  من  كبري 
وأنتم  اللبناني،  الشعب 
الشعب  هذا  من  جزء 
وكل عمل تقومون به هو 
للوطن وللشعب، لذا فإن 
ستثمر  اليوم  تضحياتكم 
جهدكم  يذهب  ولن  غًدا، 
سدى ألن هذه التضحيات 
مردها إىل اإلميان العميق 
الدفاع  وواجب  بلبنان 

عنه«.
أنه  مؤكدا  سليم  وختم 
يبقى  أن  املهم  »من 
اجليش جاهزا ألداء أدواره 
السلطة  من  بها  املكلف 
خالل  من  السياسية 
وواقعه،  ظروفه  حتسني 
العديد  مستوى  على 
واالستشفاء  والتجهيز 
بشكل  املالية  واحلالة 
من  أفراده  ليتمكن  عام، 
احلياة  متطلبات  تلبية 

وحتدياتها«.

وزير الدفاع: لبنان لن يكون إال مستقال مهما 
هبت عليه رياح الفتنة واشتدت األزمات
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املركزي  االمن  جملس  عقد 
الداخلية  وزير  برئاسة  اجتماعا 
بسام  القاضي  والبلديات 
عشرة  احلادية  يف  مولوي 
يف  االول  امس  ظهر  قبل  من 
العام  احملامي  حضره:  مكتبه، 
التمييزي القاضي عماد قبالن، 
املدير العام لالمن العام اللواء 
العام  املدير  ابراهيم،  عباس 
اللواء  الداخلي  االمن  لقوى 
عماد عثمان، املدير العام المن 
صليبا،  انطوان  اللواء  الدولة 
رميون  للجمارك   العام  املدير 
املطار  أمن  جهاز  قائد  خوري، 
اهلل،  عبد  نبيل  الركن  العميد 
اجليش  أركان  رئيس  نائب 
علي  الركن  العميد  للعمليات 
شريف، نائب املدير العام المن 
سنان،  مسري  العميد  الدولة 
اجليش  يف  املخابرات  مدير 
قهوجي،  طوني  الركن  العميد 
رئيس مكتب شؤون املعلومات 
العميد يوسف  العام  االمن  يف 
املدور، رئيس شعبة املعلومات 
سر  أمني  محود،  خالد  العميد 
جملس االمن املركزي بالوكالة 
رئيس  ناصيف،  العقيد سامي 
يف  والعمليات  اخلدمة  شعبة 
العقيد  الداخلي  االمن  قوى 
وزير  مكتب  مدير  عواد،  جان 
الداخلية والبلديات املقدم أمين 

مشموشي.
 

املولوي
بعد االجتماع، قال الوزير بسام 
االمن  جملس  »إنعقد  مولوي: 
وزارة  يف  اجتماعه  املركزي 
االوضاع  ملناقشة  الداخلية 
يف  بالبلد  السائدة  االمنية 
اليت  االقتصادية  االزمة  ظل 
القرارات  واختاذ  نعيشها، 
أمن  حلماية  الالزمة  والتدابري 
تكثيف  وتقرر  املواطنني، 
االجراءات  كل  واختاذ  احلواجز 
والنشل  السرقات  اعمال  ملنع 
املتكررة ليال ونهارا اليت تقلق 
بارباك  وتتسبب  املواطنني 
مشكلة  وتزيد  العام  الوضع 
اليت  خطرية على كل املشاكل 

يعاني منها املواطنني«.
كل  اختاذ  اضاف:«وتقرر 
االجهزة  بني  بالتعاون  التدابري 
مع  ستتواجد  اليت  االمنية 
شخصيا  وسأتواجد  املواطنني، 
وسأتابع االمور املتعلقة  باالمن 
الذي يعاني  سواء يف الشمال 
من مشكالت امنية خصوصا ما 
يتعلق منها بالسرقات والنشل، 

كما يف بقية مساحة لبنان، ومت 
املصرف  سرقة  عملية  مناقشة 
موقوفون  وهناك  الزلقا،  يف 
بطريقة  جارية  والتحقيقات 
السارقون  وسيالحق  جدية، 
وسيساقون  املشاكل  ومفتعلو 
يف  يكونوا  ولن  العدالة  اىل 
مأمن يف اي منطقة ولو جلأوا 
اىل اي منطقة الن لبنان واحد، 
وال  بؤرا  ليست  فيه  واملناطق 
تستقبل اجملرمني والفارين من 

وجه القانون«.
وتابع:« ملناسبة االعياد شددنا 
على ان الوضع الصحي يف لبنان 
مقلق والوضع االستشفائي يف 
وبالتالي  كافية  غري  جهوزية 
كورونا  جلنة  لقرارات  ومتابعة 
عند  السرايا  يف  تنعقد  اليت 
وقررنا  اتفقنا  الرئيس  دولة 
تطبيق  يف  سنتشدد  اننا 
من  باحلد  املتعلقة  االجراءات 
ولن  كورونا  فريوس  انتشار 
نتساهل بهذا االمر، وابلغناكم 

قراراتنا  املركزي:  االمن  جملس  اجتماع  بعد  مولوي 
اىل  سيساقون  املشاكل  ومفتعلو  الدولة  مصلحة  يف  تصب 
منطقة أي  اىل  جلأوا  ولو  مأمن  يف  يكونوا  ولن  العدالة 
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التفاصيل وسنبلغها للمواطنني 
االعالم،  وسائل  وبكل  عربكم 
وسنشدد على تطبيق االجراءات 
انتشار  لعدم  االعياد  فرتة  يف 

الفايروس«.
التدابري  متابعة  »أكدنا  وقال: 
االمنية وتطبيقها بالنسبة حلماية 
دور العبادة وأماكن االجتماعات 
حمصورة  تكون  ان  جيب  الذي 
وستنسق  جدا،   قليل  بعدد 
االجهزة يف ما بينها، ونطمئن 
من  الرغم  على  انه  املواطنني 
الصعبة  االقتصادية  الظروف 
االجهزة  منها  تعاني  اليت 
االمنية اال انها ملتزمة بواجباتها 
للوطن  وخبدمتها  وبقسمها 
معها  وستتواجد  وللمواطنني 
لتأمني راحتهم من كل اجلوانب 

بهذه الفرتة احلساسة«.
يف  انه  سؤال  على  ردا  وختم 
املوضوع السياسي »حنن نتخذ 
القرارات الالزمة اليت تصب يف 

مصلحة الدولة اللبنانية«.

الوزير املولوي مرتئسا االجتماع

اجلمهورية  مفيت  استقبل   
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
أمس  الفتوى،  دار  يف  دريان 
األول، وفدا من حركة املقاومة 
برئاسة  »محاس«  اإلسالمية 
رئيس املكتب السياسي للحركة 
الذي  مشعل،  خالد  اخلارج  يف 
بلقاء  »تشرفنا  اللقاء:  بعد  قال 
لبنان  زيارة  باكورة  مساحته يف 
بني  نكون  أن  أجل  من  العزيز 
أبناء شعبنا، ويف ذكرى انطالقة 
محاس الـ34، وأيضا للتواصل مع 

املسؤولني يف لبنان العزيز«.
بلقاء  كثريا  »سررنا  اضاف:   
من  األول  اللقاء  وهذا  مساحته، 
طريف على األقل، واحلمد هلل ما 
كان يصلنا من مواقفه وقناعاته 
لبنان  عن  املعربة  وسياساته 
بإرثها  الفتوى  دار  وعن  العزيز 
جتاه  مشرف  أمر  هو  التارخيي، 
القدس  قضية  وجتاه  فلسطني 
األمة،  قضايا  وجممل  واألقصى 
للخطباء  مساحته  وتوجيهات 
بالرتكيز يف كل خطب اجلمعة على 
قضية القدس واألقصى، ولبنان 
عليه، فهو يف  غريبا  ليس  هذا 
قلب قضايا األمة، ولبنان العزيز 
بإرث  شعبه،  وبوعي  حبيويته 
والصحافة  والثقافة  املقاومة 
فعال  والدميوقراطية،  واحلرية 
هو يف قلب األمة حيوية. نتمنى 
له اخلري خصوصا يف ظل أزمته 
االقتصادية كما نتمنى اخلري لكل 

أمتنا«.
الزيارة  هذه  »حنن يف  وتابع:   
أكدنا لسماحته، كما سنؤكد لكل 
املسؤولني الذين سنقابلهم، أن 
يف  املقيم  الفلسطيين  الشعب 
ضيف  هو  املخيمات  يف  لبنان 
أصول  وحيرتم  البلد  هذا  على 
القانون  سقف  وحتت  الضيافة 

كما  الدولة،  وقوانني  والنظام 
الكريم  البلد  هذا  أمن  حيرتم 
توطينا  يقبل  وال  واستقراره، 
عن  عوضا  وال  بديال  وطنا  وال 
حنو  وقلبه  عيناه  فلسطني، 
فلسطني ومتمسك حبق العودة، 
اليت  الصعبة  الظروف  يف  لكن 
آخر  خطر  هناك  أصبح  يعيشها 
واهلجرة،  التهجري  وهو  يتهدده 
لذلك متنينا على مساحته ونتمنى 
على املسؤولني يف لبنان العزيز 
ظروف  توفري  على  يساعدوا  أن 
أن  من  شعبنا  متكن  اليت  احلياة 
إىل  موقتة  يعيش كرميا بصورة 

أن يعود إىل أرض الوطن«.
مع  حتدثنا  »كذلك  واردف: 
الوطنية  عناويننا  عن  مساحته 
مع  معركتنا  من  الفلسطينية 
االحتالل، مقاومة شعبنا، معركة 
األجواء  وهذه  القدس،  سيف 
وأمتنا  شعبنا  ثقة  عززت  اليت 
الصهيوني،  املشروع  بهزمية 
واألقصى،  القدس  قضية 
الذي يتهدد األقصى يف  اخلطر 
اإلسرائيلية،  السياسات  ظل 
حماولة  املتواصل،  التدنيس 
تقسيم األقصى زمانيا ومكانيا، 
الطالب  جترب  قوانني  سن 
املدارس  يف  حتى  والطالبات 
لألقصى  يذهبوا  أن  واملعاهد 
تدنيسا وتعديا على حرمة مسجدنا 
املبارك، وما تتعرض له القدس 
الشيخ  حي  يف  أحيائها،  يف 
العامود من سياسة  جراح وباب 
تهجري وطرد، وكذلك ما يعانيه 
أهلنا يف الضفة، ما تعانيه غزة 
أهلنا يف  يعانيه  ما  حصار،  من 
يف  وأهلنا  واألربعني،  الثماني 
هذه  قضية.  أسرانا  الشتات، 
الفلسطينية، طبعا  عناويننا  هي 
يف زيارتنا للبنان وللبالد العربية 
حنن خناطب األمة أن تكون معنا 
إن  واثقون  املعركة.  هذه  يف 
شاء اهلل أننا سنهزم هذا العدو، 
من  خترج  أن  لألمة  متمنني 
أزماتها، وأن تتجاوز التقسيمات 
واملذهبية،  والطائفية  العرقية 
تقف  اليت  التفتيت  وهذه صور 
وقوى  واالمريكيون  إسرائيل 
واحدة  أمة  لكننا  خلفها،  عظمى 
مهما تنوعنا، وهذا تنوع إثراء«.

لتطوير  همومنا  »تبقى  وختم: 
واألمن  الرخاء  وحتقيق  بالدنا 
واالستقرار والتعايش والتصدي 
رأسها  املركزية وعلى  لقضايانا 

قضية فلسطني«.
احلادث  جتاوز  مت  هل  وسئل: 
جنوب  يف  حدث  الذي  األليم 
مشعل:  أجاب  ومعاجلته؟  لبنان 
»بالتأكيد تأملنا كثريا أن يسقط 
بأيدي  فلسطينيون  ضحايا 
الظروف  كانت  أيا  فلسطينية، 
الشهيد  جنازة  ففي  واألسباب، 

لبنان  يف  الفلسطينيون  دريان:  املفيت  لقائه  بعد  مشعل 
بديال فلسطني  عن  يقبلون  وال  الضيافة  أصول  حيرتمون 

تتفاعل  والناس  شاهني،  محزة 
وحبضور  اجلنازة،  هذه  يف 
ولبنانية  فلسطينية  رمزيات 
الفلسطيين،  اهلم  مع  تتفاعل 
غادرة  رصاصات  تأتي  أن 
ويسقط  فلسطينية،  بأيدي 
وحسني  حممد  شهداء،  ثالثة 
شك  ال  اجلرحى،  وغري  وعمر، 
وجرح  القلب  يف  جرح  هذا  أن 
لن  هذا  وبالتأكيد  الكف،  يف 
حرصنا  عن  التخلي  إىل  يدفعنا 
على  وال  الوطنية،  الوحدة  على 
واستقرارها،  املخيمات  سالمة 
وحنن سنمنع أي اجنرار خلالفات 
األخذ  من  بد  ال  ولكن  داخلية، 
حنرتم  وحنن  القتلة،  أيدي  على 
السياسية  وسلطته  البلد  هذا 
طالبنا  ولذلك  وقوانينه، 
مبعاقبة  لبنان  يف  املسؤولني 
وحماسبتهم  وتسليمهم  القتلة 
تربير  ميكن  فال  القانون،  وفق 
هذا  بالتأكيد  لكن  اجلرمية،  هذه 
ال يعين أننا سنذهب إىل احرتاب 
داخلي ال مسح اهلل أو إىل إشاعة 
داخل  الصراعات  من  نوع  أي 
أن  نريدها  خميماتنا  املخيمات، 
تظل مستقرة ويف وحدة وطنية، 
إىل  حتتاج  الوطنية  الوحدة  لكن 
ومن  الوحدة  ألركان هذه  تعزيز 
ذلك حماسبة القتلة واألخذ حبزم 
على أيديهم. رحم اهلل الشهداء، 
وإن شاء اهلل أيضا حرصنا على 
استقرار لبنان سيجعلنا يف غاية 
االنضباط واحلرص على املصلحة 

الوطنية العامة«.
القوى السياسية  وسئل: بعض 
حصل،  ما  انتقدت  اللبنانية 
»إذا  أجاب:  هلم؟  تقول  ماذا 
األبرياء  قتل  ينتقدون  كانوا 
فنحن معهم، أما إذا اعتربوا أن 
وهذه  فلسطينية  مشكلة  هذه 
هؤالء  نفعل؟  ماذا  لبنان،  تزعج 
كضيوف  الفلسطينيون  إخوانكم 
مصيبة  أصابتهم  إن  البلد،  يف 
تزيدوا  ال  اي  معهم،  قفوا 
ال  أننا  خصوصا  مصيبتهم، 
نتدخل يف الشأن اللبناني، ومل 
السيادة  تنتهك  إساءة  منارس 
همنا  يكفينا  بالتالي  اللبنانية، 
أصول  وسنحرتم  كفلسطينيني، 
وسياساته،  وقوانينه  البلد 
جيري  الذي  اجلدل  بعض  أما 
إن  باحلكمة  وسنعاجله  نتحمله، 
حتصل  كانت  وعندما  اهلل،  شاء 
بعض املشكالت كانت القيادات 
قيادات  ومنها  الفلسطينية، 
املسؤولني  مع  تتواصل  محاس 
هذه  وحتتوي  الكريم  البلد  يف 
لبنان،  على  حبرصنا  األزمات 
اآلن يف  مير  لبنان  أن  خصوصا 
ان  نريد  وال  اقتصادية،  أزمة 
أهلنا  فهم  اللبنانيني  هم  نزيد 

وإخواننا«.

املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال خالد مشعل والوفد املرافق

القوي  لبنان  تكتل  عضو  أشار 
النائب جورج عطاهلل يف مقابلة 
»احلدث« مع  برنامج  معه ضمن 
مسر أبو خليل إىل أن »املشكل 
وحزب  احلر  الوطين  التيار  بني 
اهلل بينحّل إذا مّت إبطال توكيل 
الثنائي  عن  بالكالم  بري  نبيه 

الشيعي«.«
وأنا  حتليل  ليس  »هذا  وتابع: 
يعيشه  الذي  احلرج  حجم  أعلم 
حزب اهلل من الكالم الذي يصدر 

عن بري.«
تواصل  »لدينا  عطاهلل:  وقال 
مع حزب اهلل ويوجد صراحة يف 
درجة  أعلم  وأنا  معهم  عالقتنا 
احلزب  يعيشها  اليت  اإلرباك 

بفعل هواجسه.«
اجلمهورية  »رئيس  وأضاف: 
الطاولة«  حتت  بيلعب  »ما 
ومن موقعه املسؤول يؤمن أن 
تزايد  واليت  اهلل  حزب  هواجس 
حبجم  ليست  أمل  حركة  عليها 
جملس  جلسة  إنعقاد  تعطيل 
الوزراء وبالنسبة للتيار الوطين 
احلّر مل ترقى هذه اهلواجس إىل 

مستوى أن نقتنع بها.«
بري  بيسمع  »اللي  وقال: 
هالرجل  حبّس  بهالرباءة  مبارح 
مظلوم« هل يوجد تعيني ال يتّم 

أحد  يتعنّي  ال  بالتوافق؟..  إاّل 
وال  إيدو«  »مترق  ما  دون  من 
ميكنه اإلنسحاب عندما ال يعجبه 

املوضوع.«
وتابع: »حزب اهلل لديه إرباكات 
داخلية »بّدو وما بّدو« »وبقّلن 
على  طلعكن  بري  صديقكن 
مني  بدكن  وصار  الشجرة 
بواجباته  يقم  مل  وهو  ينّزلكن« 

بعد اإلنفجار مباشرًة.«
»إذا  بري  وقال:«الرئيس 

اهلل  حزب  تربك  بري  مواقف  عطاهلل:  جورج 
التعطيل حبجم  ليست  األخري  وهواجس 

وحدا  بأمنها  شغلة  يأمن  بّدو 
يبدأ  مل  ملاذا  يفسرلي« 
يقم  مل  وملاذا  بعد  باإلجراءات 

بواجباته بعد اإلنفجار مباشرًة.«
حسن  علي  حيكي  مّلا  وأضاف: 
خليل أتذكر إحدى مقوالت سعيد 
وعلي  »وهّوي  الدين..  تقي 
املالية  العامة  والنيابة  إبراهيم 
جييبوا قصقوصة ورقة ويقّدموها 
ويتفّضل  باسيل..  عن  للقضاء 

يقوم باملطلوب مّنو««
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ميقاتي يف اجتماع اللجنة التيسريية لتطبيق القرار 1325:

املـطلوب الـتخلي عـن اعـتبار الـحكومة مـرتاسا للكـباش الـسياسي
كلودين عون: سنمضي يف تنفيذ اخلطة الوطنية.. فرونتسكا: لتحويل اخلطوات اىل افعال

عقدت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
اجتماعها  املسلمني«  العلماء 
األوضاع  وتدارست  األسبوعي 
واملنطقة.  لبنان  يف  السياسية 
فيه  لفتت  بيانا،  وأصدرت 
السائقني  انتفاضة  »ان  اىل 
جرس  كانت  اليوم  العموميني 
إنذار يف وجه احلكومة كي تقوم 
سباتها  من  وخترج  بواجباتها 
الوعي،  عن  وغيابها  العميق 
تعمل  مل  إذا  االنتفاضة  وهذه 
اليت  املشاكل  حل  على  الدولة 
ُيعاني منها املواطن ستتكرر يف 
قطاعات  وعند  جمال  من  أكثر 
أخرى، وتدخل البلد يف الفوضى 

الشاملة«.
اليوم  مسعنا   »: البيان  أضاف 
جنيب  احلكومة  رئيس  دولة 
جلسة  عقد  أن  يقول  ميقاتي 
حل  دون  من  الوزراء  جمللس 
األمور،  ستفاقم  للمشاكل 
وسؤالنا لدولته ملاذا ال تسعى 

وتعمل حلل املشاكل اليت تعطل 
ال  وملاذا  احلكومة؟!!  اجتماع 
تتفق مع فخامة رئيس اجلمهورية 
وضع  على  عون  ميشال  العماد 
إنفجار  العدالة يف  لتحقيق  آلية 
إىل  والوصول  بريوت  مرفأ 
احلقيقة من خالل تطبيق ما ورد 
هناك  أن  أم  الدستور؟!!  يف 
ضغوطا إقليمية ودولية لالبتزاز 
مرفأ  ملف  خالل  من  السياسي 
على  للتعمية  وصوال  بريوت 
أحضر  الذي  احلقيقي  اجملرم 
من  الذي  واهلدف  املواد  هذه 
مستودعات  إىل  أدخلت  أجله 
إليها  اليت ذهبت  املرفأ واجلهة 
الكميات اليت سرقت من العنرب، 
هذه  استغالل  أخرى  جهة  ومن 
اجلرمية إلتهام من ال دخل له بها 

واالنتقام منه سياسيا«.
للتحركات  تأييده  التجمع  وأعلن 
كل  يف  للعمال  املطلبية 
اىل  احلكومة  ودعا  القطاعات. 

املشاكل  معاجلة  »االسراع  يف 
هذه  مجيع  منها  تعاني  اليت 
الالزم  الدعم  بتوفري  القطاعات 
للطبقات الفقرية من خالل البدء 
بتوزيع البطاقة التمويلية، ونؤكد 
على ضرورة بذل اجلهد ملعاجلة 
املشكلة اليت تتسبب بعدم عقد 
اجتماعات احلكومة ملواكبة معاجلة 
القضايا الصعبة اليت يعاني منها 

الوطن واملواطنون«. 
»العدوان  التجمع  واستنكر 
على  اليوم  فجر  الصهيوني 
اجلوالن احملتل والذي أدى إىل 
استشهاد جندي سوري«، وأشاد 
ب«تصدي وسائط الدفاع اجلوي 
ودعاالدولة  العدوان«،  هلذا 
حاسم  »قرار  الختاذ  السورية 
بقصف  عدوان  أي  على  بالرد 
احملتل،  الفلسطيين  الداخل 
لردعه  الوحيدة  الطريق  فإنها 
يفهمها  اليت  الوحيدة  واللغة 

العدو الصهيوني«.

جتمع العلماء أيد التحركات املطلبية:لوضع آلية لتحقيق العدالة يف 
إنفجار املرفأ للوصول إىل احلقيقة من خالل تطبيق ما ورد يف الدستور

الوزراء  جملس  رئيس  أكد   -
»أن  األول،  أمس  ميقاتي،  جنيب 
عن  التخلي  اجلميع  من  املطلوب 
للكباش  مرتاسا  احلكومة  اعتبار 
منه«.  طائل  ال  الذي  السياسي 
وقال: »صحيح أن العمل احلكومي 
الوزارية  االجتماعات  عرب  مستمر 
الوزارات   عرب  أو  نعقدها،  اليت 
عدم  لكن  املختصة،  واالدارات 
انعقاد جملس الوزراء يشكل ثغرة 
أساسية نعمل على معاجلتها بهدوء 
احلكومي  الشمل  جلمع  وروية، 
اخلطوات  عن  بعيدا  جديد،  من 

اجملتزأة«.
جلسة  اىل  الدعوة  »ان  واعترب 
الظروف  يف  الوزراء،  جمللس 
دون  ومن  املتشنجة،  احلالية 
التفاهم  من  االدنى  احلد  تأمني 
ما  اخلالف،  يؤجج  كمن  ستكون 
وتصبح  االمور  تفاقم  اىل  يؤدي 
»ان  على  وشدد  تعقيدا«.  اكثر 
للتعطيل  مناسبا  يعد  مل  الوقت 
الشروط  فرض  او  املكابرة  او 
والشروط املضادة فيما مستويات 
االنهيار تتطلب تضافر كل اجلهود 

للمعاجلة«.
العمل  من  الكثر  »أمامنا  وقال: 
اساس  وبشكل  املطلوب، 
االنقاذ  خطوات  اجناز  الستكمال 
يتخذها جملس  بقرارات  املطلوبة، 
اىل  إضافة  جمتمعا،  الوزراء 
قرارارت ادارية ملحة لتسيري عجلة 
االدارة، ولو باحلد االدنى املمكن، 
مواجهة  على  املوظفني  ومساعدة 
واالجتماعية  املعيشية  الضغوط 

اليت ترهقهم«.
املتمسك  لبنان  »ان  على  وشدد 
يكون  لن  والقول،  التعبري  حبرية 
منربا ومعربا لالساءة اىل اي دولة 
شؤونها.  يف  التدخل  او  عربية 
فال  االطار  هذا  املزايدات يف  اما 
وهي  احلقيقة  حتجب  ان  ميكنها 
يشكل  للبنان  العربي   العمق  ان 
احلقيقي  املتنفس  االوىل  بالدرجة 
واملدخل للخروج من االزمات اليت 

مبر بها«.

رعى   ميقاتي  الرئيس  وكان 
رئيسة  اليه  دعت  الذي  االجتماع 
املرأة«  لشؤون  الوطنية  »اهليئة 
السيدة كلودين عون يف السرايا 
التيسريية  لـ«اللجنة  احلكومية 
الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  الوطنية 
لتطبيق القرار االممي الرقم 1325 

حول املرأة والسالم واالمن«. 
رئيس  نائب  االجتماع  حضر 
ووزراء:  الشامي  سعاده  احلكومة 
سليم،  موريس  العميد  الدفاع 
الرتبية عباس احلليب، املال يوسف 
خليل، الزراعة عباس احلاج حسن، 
حجار،  هكتور  االجتماعية  الشؤون 
الشباب  سالم،  أمني  االقتصاد 
السياحة  كالس،  جورج  والرياضة 

وليد نصار.
كما حضرت املنسقة اخلاصة لألمم 
املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا 
وعدد  من املدراء العامني للوزارات 
اهليئة  وأعضاء  العامة  واإلدارات 
اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية 
الوزارات  من  املنتدبني  واألعضاء 
واإلدارات الرمسية املعنية املتمثلة 
يف اللجنة التسيريية لتنفيذ القرار 

.1325
الرئيس ميقاتي

جاء  كلمة  ميقاتي  الرئيس  وألقى 
فيها: »يسعدني أن نلتقي اليوم 
هنا يف السرايا احلكومية، لعرض 
صعيد  على  حتقق  ما  ومناقشة 
اخلطة الوطنية لتطبيق قرار جملس 
األمن الدولي  الرقم 1325 بشأن 
املرأة والسالم واألمن. وال بد لي 
تقديري  أعرب عن   أن  من  بداية 
لشؤون  الوطنية  اهليئة  لعمل 
السيدة  برئاسة  اللبنانية  املرأة 
وضع  تتابع  اليت  عون،  كلودين 
اخلطة موضع التنفيذ وتشرف على 
املعنية  األطراف  عمل كل  تنسيق 
بامتام اخلطوات التنفيذية املطلوبة. 
وحنن يف هذه املناسبة نعول على 
تضطلع  الذي  اإلستشاري  الدور 
احلكومة،  رئاسة  لدى  اهليئة  به 
أوضاع  بتعزيز  يتعلق  ما  كل  يف 
إىل  بالشكر  أتوجه  كما  املرأة. 

ممثلي  ومجيع  فرونتسكا  السيدة 
لبنان  يف  املتحدة  االمم  منظمة 
وإىل وكاالتها على دعمهم املستمر 
مع  الدؤوب  وتعاونهم  للبنان، 
احلكومة للنهوض بالوطن وإنقاذه 
يف  ومساعدتها  فيه،  يتخبط  مما 
ومنها  الدولية  بإلتزاماتها  الوفاء 

تطبيق هذه اخلطة«.
وقال: »إن لبنان، الذي كان من 
املرأة  أعطت  اليت  الدول  أوائل 
وطنية  عمل  خطة  اعتمد  حقوقها، 
الرقم  األمن  جملس  قرار  لتطبيق 
إىل  ،استنادا  أكد  الذي   1325
نصوص القانون الدولي، ضرورة 
العمل لزيادة مشاركة النساء يف 
كل مستويات احلوكمة ويف القوى 
بشكل  وركز  والدفاعية،  األمنية 
إرساء  املرأة يف  دور  على  خاص 
االمن والسالم عرب مشاركتها يف 
املفاوضات وعمليات حفظ السالم. 
وقد رمت خطة العمل املعتمدة يف 
الدولي  القرار  هذا  لتنفيذ  لبنان 
يف مرحلة أوىل، إىل حتقيق مخسة 
زيادة  هي:  إسرتاتيجية  أهداف 
القرار  صنع  يف  املرأة  مشاركة 
على كل املستويات، ومشاركتها 
يف منع نشوب النزاعات، ووقاية 
ومحايتهم  والفتيات  النساء 
إحتياجاتهن  وتلبية  العنف،  من 
واإلنعاش  اإلغاثة  جهود  يف 
التشريعات  تعديل  على  والعمل 
ضد  التمييز  ملنع  والسياسات 
صعوبة  من  الرغم  وعلى  النساء. 
املرحلة اليت مير بها بلدنا، ها حنن 
إجنازه  مت  ما  ملراجعة  اليوم  هنا 
يف اطار املرحلة األوىل من تنفيذ 
اليت  املواضيع  وحتديد  اخلطة، 
املقبل.  العام  يف  األولوية  هلا 
أدعو  فانين  املناسبة،  هذه  ويف 
إىل  املعنية  واإلدارات  الوزارات 
تنفيذ  لضمان  اجلهود  كل  بذل 
للقرار  الوطنية  العمل  لبنان خلطة 
الدعم  كل  تقديم  وإىل  األممي، 
اهليئة  بها  تقوم  اليت  للجهود 
اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية 
اجملتمع  يف  املرأة  موقع  لتعزيز 

اللبناني«.
هي  لي  بالنسبة  »املرأة  أضاف: 
االم والزوجة واالخت واجلدة، بكل 
ما حتمل من حنان وحمبة ووعطاء من 
دون مقابل، وانها املرأة املناضلة 
اختربت  اليت  والصامدة  واملقاومة 
كيف تكون الشهادة من اجل احلق 
والكرامة والسيادة. ويؤسفين أن 
عن  االخري  كالمي  فسر  البعض 
املرأة خارج السياق الذي قصدته، 
ألنين أكن كل التقدير للمرأة مهما 
وضع  أو  االجتماعي  وضعها  كان 
الرجل، وأن ما قلته كان تشبيها 
سياسيا حبتا، ينطبق على املراة، 
من  انتقاصا  وليس  الرجل   كما 

دور املرأة«.
وتابع: »صحيح أن العمل احلكومي 
الوزارية  االجتماعات  عرب  مستمر 
الوزارات   عرب  أو  نعقدها،  اليت 
عدم  لكن  املختصة،  واالدارات 
انعقاد جملس الوزراء يشكل ثغرة 
أساسية نعمل على معاجلتها بهدوء 
وروية، جلمع الشمل احلكومي من 
جديد، بعيدا عن اخلطوات اجملتزأة، 
جمللس  جلسة  اىل  الدعوة  ألن 
احلالية  الظروف  يف  الوزراء، 
احلد  تأمني  دون  ومن  املتشنجة، 
التفاهم ستكون كمن  من  االدنى 
يؤجج اخلالف، ما يؤدي اىل تفاقم 

االمور وتصبح اكثر تعقيدا«.
»مل  ميقاتي:  الرئيس  وقال 
للتعطيل  مناسبا  الوقت  يعد 
الشروط  فرض  او  املكابرة  او 
والشروط املضادة فيما مستويات 
كل  تضافر  تتطلب  االنهيار 
من  املطلوب  للمعاجلة.  اجلهود 
احلكومة  اعتبار  عن  التخلي  اجلميع 
الذي  السياسي  للكباش  مرتاسا 
من  الكثري  أمامنا  منه.  طائل  ال 
اساس  وبشكل  املطلوب،  العمل 
االنقاذ  خطوات  اجناز  الستكمال 
يتخذها جملس  بقرارات  املطلوبة، 
اىل  إضافة  جمتمعا،  الوزراء 
قرارات ادارية ملحة لتسيري عجلة 
االدارة، ولو باحلد االدنى املمكن، 
مواجهة   على  املوظفني  ومساعدة 
واالجتماعية  املعيشية  الضغوط 

اليت ترهقهم«.
ايضا  املناسبة  هذه  »يف  وتابع: 
اليت  نوجه فيها رسالة بأن لبنان 
عازم على املضي يف العمل على 
الدولية  التزاماته  كل  تطبيق 
بد  ال  الدولية،  بالشرعية  وتقيده 
متسك  جمددا  التأكيد  من  ايضا 
وبعالقته  العربي  بعمقه  لبنان 
الشقيقة  العربية  بالدول  الوطيدة 
العربي.  اخلليج  دول  سيما  وال 
املتمسك  لبنان،  فان  واستطرادا 
يكون  لن  والقول،  التعبري  حبرية 
منربا ومعربا لالساءة اىل اي دولة 
شؤونها.  يف  التدخل  او  عربية 
فال  االطار  هذا  املزايدات يف  اما 
وهي  احلقيقة  حتجب  ان  ميكنها 
يشكل  للبنان  العربي   العمق  ان 
احلقيقي  املتنفس  االوىل  بالدرجة 
واملدخل للخروج من االزمات اليت 

مبر بها«.
كلودين عون 

كلمة  عون  كلودين  وألقت  
إىل  وندعو  »دعونا  فيها:  جاء 
عمل  وورش  واجتماعات  جلسات 
تثقيفية،  وحلقات  وحماضرات 
أن  تعلمون،  وأنتم  نعلم  وحنن 
املوضوع ليس بهذا التعقيد. فكم 
من جلسة حنتاج بعد. كم من حلقة 

واجلواب  مؤمتر.  من  كم  نقاش. 
واحد: فلنتساو«.

اضافت: »نطرح مشاريع القوانني 
والتعديالت،  القوانني  واقرتاحات 
واجلواب  االجتهادات.  عن  ونبحث 
جمموعات  خنلق  فلنتساو.  واحد: 
ونطلب  األبواب  ونطرق  ضغط 
واجلواب  املواعيد.  تلو  املواعيد 
كي  لنتساو  فلنتساو.  واحد: 
دولة  يف  ممكنا  املستقبل  يكون 
بناتها  طموحات  تشبه  عصرية 
يكون  كي  لنتساو  وأبنائها. 
لنتساو،  متاحا.  بالوطن  النهوض 
كافة  ألوالدها  حتتاج  فاألوطان 
ال  لنتساو،  وتزدهر.  تقوم  كي 
وحنرتم  لنتمايز  بل  بعضنا  لنشبه 
اختالفاتنا وننظم خالفاتنا. لنجلس 
معا ونفكر سويا ببناء الوطن الذي 
نطمح اليه والذي حلمنا به والذي 
نستحق. وطن يؤمن تكافؤ الفرص 
ويؤمن العدالة االجتماعية واحلريات 

الفردية واجلماعية«.
وتابعت: »أما والواقع هو ما هو، 
العمل  خطة  تنفيذ  يف  فسنمضي 
الوطنية لتطبيق قرار جملس األمن 
1325 حول املرأة والسالم واألمن، 
حبيث تقرر املرأة أي مستقبل تريد 
طاولة  إىل  اجللوس  عرب  لنفسها 
عن  والتعبري  واملفاوضات  احلوار 
ما  إليها،  تطمح  اليت  األلويات 
الصحيحة  األرضية  خيلق  سوف 
احمللي  التمثيل  إىل  للوصول 
تلعب  حبيث  العادل،  والسياسي 
بناء  يف  القيادي  دورها  املرأة 
بناء  ويف  احلديثة  الدولة  أسس 
لبنان  دور  استعادة  ويف  السالم 
وها  والعامل.  منطقته  يف  الرائد 
احلكومي،  السراي  اليوم يف  حنن 
الثاني  االجتماع  نناقش خالل هذا 
للجنة التسيريية حول تنفيذ القرار 
والتحديات  األولويات   ،1325
الوطنية  اخلطة  تنفيذ  الستكمال 
اخلطة  لوضع  متهيدا  األوىل، 
أننا  إذ  مستقبال،  الثانية  الوطنية 
تنفيذ  يف  كبريا  شوطا  قطعنا 
اخلطة احلالية، على الرغم من كل 

الظروف اليت عصفت بلبنان«.
يتوقف  عملنا  جناح  »ان  وأكدت 
بعيدا  على تضافر جهودنا مجيعا، 
عن احلسابات الضيقة، فال تكون 
املبادئ،  تكون  حيث  احلسابات 
بالتشاركية  مؤمنون  مجيعنا  وحنن 
وقالت:  واملساواة«.  واإلنصاف 
السري  يعين  اجلهود  تضافر  »إن 
على  التصويت  يف  وجبرأة  قدما 
إزالة  شأنها  من  اليت  القوانني 
ومحايتها  املرأة  ضد  التمييز 
كما  كافة،  بأشكاله  العنف  من 
تعد  مل  اليت  القوانني  وتطوير 
تواكب التطور االجتماعي والثقايف 
واالقتصادي والسياسي الذي طرأ 

على اجملتمع«.
زمحة  »يف  انه  اىل  وأشارت 
أن  ننسى  واملشاريع،  القوانني 
القوانني تتأخر أحيانا عن االعرتاف 
لالنسان،  مالزمة  طبيعية  حبقوق 
التشريع،  تسبق  احلقوق  فبعض 
البلدان  يف  حيدث  ما  غالبا  وهو 
إىل  دوهلا  تسبق  الشعوب  حيث 
»املطلوب  وقالت:  غدها«.  لقاء 
اليوم االلتصاق مبطالب اللبنانيات 
من  للخروج  وتبنيها  واللبنانيني 
األزمة الثقافية العميقة اليت تهدد 

هوية لبنان«.
متر  اليت  الظروف  »إن  اضافت: 

ولذا حتتاج  استثنائية،  البالد  بها 
استثنائيني  وعزم  إرادة  إىل 
لتخطي  الشجاعة  املبادرات  وإىل 
سيما  والعوائق  الصعوبات 
ميكن  ال  إمنا  منها.  االقتصادية 
أن  االقتصادية  العوائق  لتلك 
املبدأ.  إقرار  أمام  عائقا  تكون 
األم  بني  فرق  ال  أنه  هو  واملبدأ 
حق  يف  اللبناني  واألب  اللبنانية 
وال  أوالدهم،  إىل  هويتهم  نقل 
إىل  املنتسب  الرجل  بني  فرق 
حيق  والذي  االجتماعي  الضمان 
كانت  إذا  زوجته  يضمن  أن  له 
إىل  املنتسبة  واملرأة  تعمل،  ال 
احلق  هذا  من  احملرومة  الضمان 
لصاحل زوجها، ال فرق بني املرأة 
الدينية،  احملاكم  أمام  والرجل 
والرجل.إن  املرأة  بني  فرق  ال 
خلقت  هي  أحدا.  تكمل  ال  املرأة 

لتكون«.
األمم  »منظمة  عون  وشكرت 
الدائم  دعمها  على  املتحدة 
املرأة  لشؤون  الوطنية  للهيئة 
اللبنانية  ممثلة باملنسقة اخلاصة 
السيدة  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
أشكر مجيع  كما  فرونتسكا،  يوانا 
وكاالت األمم املتحدة العاملة يف 
لبنان، خصوصا هيئة األمم املتحدة 
للمرأة، لدعمها اهليئة يف تنسيق 
للهيئة  سبق  اليت  اخلطة،  وتنفيذ 
مع شركائها  بالتعاون  أعدتها  أن 
واملدني،  الرمسي  القطاعني  يف 

تلبية حلاجات اجملتمع اللبناني«.
أشكر  الرئيس،  »دولة  وختمت: 
رعايتكم هلذا احلفل، وأنا أعلم كم 
تولون من اهتمام لقضايا مناصرة 
املرأة عرب متابعتكم احلثيثة لكافة 
للمواطنات  احلياتية  الشؤون 
سقف  يبقى  كي  واملواطنني، 
االنسان،  حقوق  سقف  هو  لبنان 

كل إنسان«.
فرونتسكا

اعلنت  كلمة  فرونتسكا  والقت 
رحبت  املتحدة  األمم  »ان  فيها 
املرأة  حول  العمل  خطة  بتقديم 
والسالم، وهي تشجع حكومة لبنان 
لضمان  بتطبيقها  اإلستمرار  على 
واملتساوية  الفعالة  املشاركة 
للحفاظ  القرار  اختاذ  يف  للمرأة 
على األمن واالزدهار ولتفادي اي 
نوع من التمييز القائم على النوع 

االجتماعي«. 
يتضمنها  اليت  للخطة  وعرضت 
القرار، ورأت انها »رمست بطريقة 
حمددة ضمن عملية شاملة واملفتاح 
األساسي يف فعاليتها هو تطبيقها 
بـ«اجلهود  واشادت  الصحيح«. 
اليت بذهلا اجليش اللبناني لتطويع 
صفوفه«،  يف  النساء  من  املزيد 
من  ملزيد  حباجة  »حنن  وقالت: 
وآن  الشأن،  هذا  يف  اجلهود 
األوان لتطبيق هذه اخلطة، عليكم 
وأرجو  افعال  اىل  اخلطوات  حتويل 
من  املزيد  رؤية   2022 العام  يف 
يف  السياسية  احلياة  يف  النساء 
وأن  االنتخابات،  طريق  عن  لبنان 
أمني عام االمم املتحدة يف تقريره 
حتدث   1325 القرار  تنفيذ  بشأن 
املرأة  مشاركة  تسريع  أهمية  عن 
عن  وعرب  السياسية  العملية  يف 
النيابية  االنتخابات  متنح  ان  أمله 
لزيادة  للنساء  فرصة  املقبلة 
فلنعمل  يف،الربملان،  متثيلهن 
سويا لتحقيق هذه االجندة  وتطوير 

واعتماد اخلطة الوطنية«.
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مـقاالت وتـحقيقات

االقتصادية  األزمة  وطأة  حتت  خيتنق  يكاد  اللبناني  »الشعب  ألن 
م أحد عن املسؤول عن  واالنهيار املالي، فمن حق اللبنانيني أن يدلهّ
ذلك«. لذا، حتديدًا، كان التدقيق اجلنائي مطلبًا أول لدى رئيس 
ة الرئاسة. يقول عون:  اجلمهورية ميشال عون منذ وصوله إىل سدهّ
»حنن يف أزمة مالية كبرية، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. مل أسمهّ 
هم أحدًا. لكن العرقلة مستمرة  أحدًا، وطلبت التدقيق اجلنائي كي ال نتهّ
ن وضعوا أنفسهم يف موقع التهمة. هذا السلوك املتواصل يف  ممهّ
وعن  املالية  السياسة  عن  املسؤولني  استجواب  يفرض  العرقلة 

الدر«.
حاكم  ضد  التمييزية  العامة  النيابة  إىل  إخبار  تقديم  احتمال  وعن 
فة  مصرف لبنان رياض سالمة يف حال عدم تعاونه مع الشركة املكلهّ
إجراء التدقيق اجلنائي واالمتناع عن تزويدها مبا تطلبه من مستندات، 
يردهّ رئيس اجلمهورية: »ال أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه 
هناك  وأن  املالية،  السياسة  عن  ملسؤولني  استجواب  هناك  كان 
من عمل على وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك«، الفتًا إىل أن انتهاء 
مفاعيل تعليق قانون السرية املصرفية يف 29 الشهر اجلاري ال يعين 
أن الشركة املكلفة بالتدقيق ال ميكنها أن تطلب استكمال البيانات 

متها قبل انتهاء مفاعيل القانون. اليت تسلهّ
يشار هنا اىل أن التحقيقات اليت تقوم بها النيابة العامة التمييزية 
ي لبنان،  ل يف تلقهّ يف ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدمًا الفتًا متثهّ
للمرة األوىل منذ عام، جوابًا من السلطات القضائية السويسرية حول 
للقضاء  سبق  وقد  وعائلته.  لسالمة  املالي  بالنشاط  تتعلق  أسئلة 
اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة »فوري« الذي يظهر 
عالقة احلاكم باألمر. لكن القضاء ال يزال يف انتظار أجوبة عن »قضية 
شديدة احلساسية«، ليمكن احلديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة 
النيابة  أن  أشيع عن  ما  ة  معنيهّ عاء على سالمة. وتنفي مصادر  االدهّ
لة باحملامي العام جان طنوس، كانت يف صدد االدعاء على  العامة، ممثهّ
سالمة. وتقول إن هناك من اختلط عليه األمر بسبب رغبة مرجعيات 
كبرية يف االدعاء على سالمة نظرًا إىل خمالفته قرارات احلكومة حيال 
التدقيق اجلنائي. وتلفت املصادر اىل أن اجلهات املعنية يف وزارة 

العدل تدرس هذا األمر وتبحث عن أساسه القانوني.
األمانة  إىل  كتابه  بعد  أنه  أكد  أخرى،  جهة  من  اجلمهورية،  رئيس 
العامة جمللس الوزراء لتزويده مبحاضر االجتماعات مع وفد صندوق 
ت القصة.  النقد الدولي، منذ تاريخ بدء املفاوضات حتى اآلن، »ُحلهّ
مل يكونوا متنبهّهني لألمر، وما حدث كان سهوًا«، مؤكدًا أن »التفاهم 

« مع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي. تامهّ
يف سياق آخر، ال خيفي رئيس اجلمهورية خشيته من »خطر على كل 
اللبنانيني. أخشى أن هناك حماوالت لتفجري الوضع عرب الرتكيز على 
تطويق فئة معينة من اللبنانيني. وأنا لن أكون جزءًا من حماولة تطويق 
فئة من اللبنانيني وقسم من الوطن، سواء كنا زعالنني يف السياسة 
أو مرتاضني. املوقف السياسي شيء واملوقف اجلوهري شيء آخر 
االستمرار يف  »ال ميكن  أنه  على  نفسه  الوقت  مشددًا يف  متامًا«، 
. هناك بني 70 و80 بندًا على جدول  تعطيل احلكومة بعنوان غري حمقهّ
دة. ولن  ها جممهّ ق بدفع أموال ورواتب كلهّ أعمال احلكومة، بعضها يتعلهّ
د  ع موافقات استثنائية ألن هناك حكومة أصيلة«، نافيًا ما يرتدهّ أوقهّ
عن أن رئيس احلكومة ال يرغب يف انعقاد جملس الوزراء على قاعدة 

أن »احلكومة ماشية«.
»عزل«  حملاولة  يتعرهّض  كان  إذا  ا  عمهّ اجلمهورية  رئيس  ق  يعلهّ ال 
الرئيس  من  منتظرًا  كان  الذي  االتصال  أن  وخصوصًا  فرنسية، 
الفرنسي إميانويل ماكرون به لوضعه يف أجواء زيارة األخري للسعودية 
حللهّ األزمة اليت افتعلتها الرياض مع لبنان مل يأت. أما عن سبب 
ق مؤمتر »سيدر« السفري الفرنسي بيار دوكان قصر  عدم زيارة منسهّ
فإن  ميقاتي،  احلكومة جنيب  رئيس  على  واقتصار حمادثاته  بعبدا، 
و يكون  و جيي لعندي من فرنسا، بدهّ عون يكتفي بالقول: »اللي بدهّ

على مستوى معنيهّ لكي أستقبله«!
االنتخابات«،  إلجراء  اللوجستية  اإلجراءات  كل  نعدهّ  »أننا  أكد  عون 
تسليم  عن  يتحدثون  أجانب  مسؤولني  نسمع  »أننا  إىل  لفت  لكنه 
هذا  فهل  بالدولة.  املرور  دون  من  مباشرة  الشعب  اىل  األموال 
لتمويل االنتخابات النيابية؟«. وقد عدهّ ذلك مبثابة »رشوة مكشوفة 
ومتويل خارجي ملنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن 
يكون هناك موقف واضح من احلكومة ومن جملس النواب من موضوع 

التمويل هذا«.
مع دخول العهد سنته األخرية، يؤكد عون أن النظام اللبناني »ليس 
قاباًل للحياة. ال ميكن أن حتكم توافقيًا بثالثة رؤوس. البديل نظام 
جديد قائم على هرمية السلطة وعلى الالمركزية اإلدارية«. ليست 
هذه عودة إىل ما قبل الطائف، لكن »ملاذا ال ينتخب الرئيس مباشرة 
من الشعب؟«. دستور جديد إذًا، جييب عون: »شو عليه؟ ال شيء 

منزٌل إال الكتب السماوية«.
ا إذا كان رئيس اجلمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا،  وعمهّ
مع  الوضع  أن  إىل  الفتًا  وقت«،  أي  دمشق يف  أزور  »قد  د:  يؤكهّ
سوريا حاليًا هو كاآلتي: »متثيل دبلوماسي، لكن ال تواصل طبيعيًا 
اقتصاديًا  وبها  بنا  أضرهّ  مع سوريا  التعاطي  وعدم  الدولتني.  بني 

وجتاريًا«.
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مستندات  لبنان  تسليم  بدأت  سويسرا 
أّي  سالمة..عون:  حول  التحقيقات  ختّص 
انتخابّية رشوة  بالدولة  متر  ال  مساعدة 

وفيق قانصوه
قرهّرت احلكومة ومصرف لبنان ووزارة املال جلم تدهور سعر اللرية. 
ضخهّ  أمران:  فيه  يتداخل  ببيان  ته  خطهّ »املركزي«  شرح  كيف؟ 
الدوالرات يف السوق وبيعها على سعر »صريفة« المتصاص الكتلة 
بسعر  بالدوالر،  التجارية  القروض  تسديد  وإجبار  باللرية،  النقدية 
8000 لرية. ويعتقد الثالثة أن اخلطوة األوىل اليت عمل بها مؤقتًا 
ف اللريات من السوق يف مقابل ضخهّ الدوالرات  لذا الشهر، ستجفهّ
إليه، أي التالعب بالعرض والطلب ظرفيًا، مبا يؤدي إىل خفض سعر 
ة  منصهّ على سعر  ذلك  ينعكس  أن  على  ة،  احلرهّ السوق  الدوالر يف 
اخلطوة  أما  دوالر.  لكل  لرية  ألف   23 أمس  بلغ  الذي  »صريفة« 
الثانية، يف اعتقاد الثالثة، فتهدف إىل املزيد من امتصاص الكتلة 
النقدية باللرية، رغم أن مفاعيلها ستكون هائلة جلهة زيادة كلفة 
هذا  أتى  السلع.  أسعار  على  وانعكاسها  التجارية  القروض  تسديد 
البيان بتضامن حكومي مع احلاكم يف إطار هدف واحد: دهس اجملتمع 

وإذالله أكثر إلجباره على اخلضوع أكثر مما هو خاضع.
مساء الثالثاء املاضي، أصدر مصرف لبنان بيانًا يشري إىل أنه بدعوة 
السرايا  يف  اجتماع  ُعقد  ميقاتي،  جنيب  الوزراء  جملس  رئيس  من 
احلكومية، حضره إىل احلاكم رياض سالمة، وزير املال يوسف اخلليل. 
رات االجتماع الذي تداول يف سبل »جلم تدهور  وخيتصر البيان مقرهّ

سعر صرف اللرية اللبنانية«، خبطوتني:
النقدية  تها  العاملة حبصهّ بتزويد املصارف  لبنان  ــــ سيقوم مصرف 
ى من هذا الشهر بالدوالر األمريكي النقدي، بداًل من اللرية  ملا تبقهّ
يطلب  وسوف  صريفة.  منصة  صرف  سعر  على  وذلك  اللبنانية، 
مصرف لبنان من املصارف بيع الدوالرات املشرتاة على سعر صريفة 
كانت  اليت  اللبنانية  اللريات  عن  عوضًا  عمالئها  خمتلف  إىل  كاملة 

مرصودة لدفعها باللرية اللبنانية.
بالعمالت  التجارية  القروض  لبنان بتنظيم سداد  ــــ سيقوم مصرف 
األجنبية نقدًا باللرية اللبنانية على السعر احملدد يف التعميم 151، 
أي 8000 لرية حاليًا، ما يساعد على خفض الطلب على الدوالر ويزيد 

الطلب على اللرية اللبنانية يف األسواق.
ت لسعر  يان إىل خفض مؤقهّ من مفاعيل هاتني اخلطوتني، أنهما تؤدهّ
الصرف قد ال يتجاوز أيامًا معدودة، ألن عرض الدوالر يف السوق 
سيكون حمدودًا بالـ«كوتا« اليت خصصها مصرف لبنان للمصارف لذا 
ة شاملة  ز ذلك بأن اخلطوتني جمتزأتان عن أي خطهّ الشهر فقط. ويتعزهّ
ة التعايف« اليت  ملعاجلة األزمة، أي أنه حتى اآلن مل تظهر مالمح »خطهّ
ة احلكومة السابقة،  ها احلكومة واليت كان يفرتض أال تلغي خطهّ تعدهّ
رات األخرية يف أرقام سعر الصرف  بل تعديلها مبا يتناسب مع التطوهّ

م... والناتج احمللي اإلمجالي والتضخهّ
زان املزيد من ارتفاع  لكن ما هو أخطر من ذلك، أن اخلطوتني حتفهّ
األسعار، سواء جلهة ارتفاع كلفة احلصول على النقد الورقي باللرية، 
أو جلهة شراء السلع األساسية. وبالتالي فإن قرارات كهذه ستؤدي 
ة الركود التضخمي، فأسعار السلع ستتضخم أكثر  حكمًا إىل زيادة حدهّ

وسط ركود اقتصادي كارثي.
عمليًا، إن هاتني اخلطوتني تستعيدان ما قامت به قوى السلطة يف 
هم  فرتة ما من السنة املاضية عندما قرهّرت اعتقال الصرافني وزجهّ
يف السجن للجم تدهور الدوالر. يومها انتهى األمر خبروج الصرافني 
خدمة  ويف  لبنان  مصرف  مع  العمل  »مكافأة«  ومنحهم  السجن  من 
م ووفق أجندة احلاكم، وليس  أهدافه للمضاربة على العملة بشكل منظهّ
إن  لعة،  العملة بشكل عشوائي. فبحسب مصادر مطهّ املضاربة على 
الصرافني يعملون بأوامر مباشرة من مصرف لبنان لبيع الدوالرات 
وشرائها. ال بل إن املصرف املركزي، من خالل تعامالت الصرافني 
ة »صريفة«، صار قادرًا على  مع مديرية العمليات النقدية ومع منصهّ

شراء الدوالرات الورقية املتداولة يف السوق.
االرتفاع  أن  إىل  بل تشري   ، احلدهّ هذا  عند  املصادر  رواية  تقف  وال 
ل يف سعر الصرف كان سببه شراء بعض الصرافني  األخري املسجهّ
كميات كبرية من الدوالرات حلساب مصرف لبنان. وإذا صدقت هذه 
الرواية، فهذا يعين أن مصرف لبنان استعمل هذه الدوالرات للتأثري 
النسيب يف سعر الصرف، أو على األقل يف حماولة التأثري بواسطة 
اخلطوتني املذكورتني يف بيانه املسائي أمس. مبعنى آخر، إن الرواية 
ينفذها مصرف  اليت  الصرف  بسعر  التالعب  عملية  توصيف  ب  تتجنهّ
لبنان بالتالعب ربطًا حباجاته للدوالرات، وربطًا بالتأثريات السياسية 
سالمة  يد  على  ل  حتوهّ الصرف  سعر  أن  أي  ذلك.  مع  ترتافق  اليت 
افيه إىل عامل سياسي يف خدمة بعض قوى السلطة، ويف خدمة  وصرهّ

مشروع كبح أي أفكار ملقاضاته وتوجيه أيهّ اتهام قضائي له.
ر بالعوامل  يف العادة يكون األثر معاكسًا، أي أن سعر الصرف يتأثهّ
السياسية ويرتفع أو ينخفض تزامنًا مع االستقرار السياسي أو انعدام 
ل  اليقني السياسي. لكن يف احلالة الراهنة، يبدو أن سعر الصرف حتوهّ
الطوىل يف رسم معامل املرحلة  اليد  أداة سياسية سيكون لا  إىل 

املقبلة جلهة توزيع اخلسائر على أبواب االنتخابات النيابية.
احلكومة  أن  مفادها  أخرى  زاوية  من  البيان  قراءة  ميكن  كذلك، 
مالءمة  األكثر  احليلة  هو  الوقت  بأن شراء  يعتقدان  لبنان  ومصرف 
مع صندوق  لالتفاق  أو  احلكومة  النعقاد  ما  معجزة  انتظار  اآلن يف 
فية  النقد الدولي. لكن ال ميكن شراء الوقت، إال عرب إجراءات تعسهّ
لذه  األساسي  الدف  اجملتمع.  األكثر هشاشة يف  الفئات  تطاول 
اإلجراءات هو كبح االستهالك. وهو أمر ال ميكن حتقيقه من دون رفع 

الدوالر جلم  حبجة  للناس  إضافية  خسائر  وسالمة:  وخليل  ميقاتي 
اجملتمع خسائر  تعظيم  عرب  الدوالر  جلم  »املركزي«:   - املال  وزارة   - احلكومة  بيان 

محمد وهبة

األسعار. وبالتالي فإن استخدام السياسات النقدية يف هذا السبيل 
يتيح امتصاص السيولة باللرية من دون أي اعتبار النعكاسات ذلك 

على حاجات اجملتمع وتراكم خسائره.
والالفت أن تكون وزارة املال حاضرة يف هذا االجتماع من دون أن 
يكون لا أيهّ دور أو وظيفة، حتى لو كان الدف املعاجلة املؤقتة. 
فما تقوم به وزارة املال، هو أنها تتفرهّج على كل هذه التداعيات 
الكارثية، فيما هي غارقة يف دراسة سيناريوات زيادة اإليرادات عرب 
زيادة الدوالر اجلمركي وزيادات ضريبية أخرى. بهذا املعنى، جيري 
حصرًا  لبنان  مصرف  يرمسها  ألهداف  الضريبية  السياسات  تسخري 

برعاية رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وإشرافه.

من  مرفأ بريوت  انفجار  جرمية  املوقوفني يف  أهالي  ييأس  مل 
»دق« أبواب القضاء حلل قضية أبنائهم وأقاربهم احملتجزين منذ 
أكثر من عام. فبعَد اللقاء األخري الذي مجعهم باحملقق العدلي 
البيطار، األسبوع املاضي، ومسعوا خالله كالمًا  القاضي طارق 
غري مطمئن، زار وفد من األهالي وزير العدل هنري خوري أمس 
ووضعوه يف جو لقائهم بالبيطار، طالبني منه املساعدة. خوري 
أكد للوفد أن »ال صالحية« لديه، وال ميكنه التدخل لدى القاضي 
حماوالت  هناك  »كانت  أنه  إىل  الفتًا  بامللف،  يتعلق  ما  يف 
للحل... كلها باءت بالفشل«، ودعا األهالي إىل »الذهاب إىل 

النواب«.
ه األهالي لالجتماع جمددًا بالبيطار ونقلوا إليه أجواء  بعدها توجهّ
ل  يتدخهّ أن  أحد يستطيع  »ال  بأن  فأجابهم  العدل،  بوزير  اللقاء 
بعملي«، وأشار إىل أنه »بدأ يدرس إخالءات السبيل«. وقال: 
سأطلق  الذين  املوقوفني  بعض  هناك  اشتغل.  »اتركوني 

سراحهم قريبًا بينما آخرون سيبقون يف السجن«.
حدة املواجهة بنَي البيطار والقوى السياسية املتضررة من عمله 
ارتفعت بعد إصرار احملقق العدلي على تنفيذ مذكرة التوقيف 
مقربون  استغرب  وقد  خليل.  حسن  علي  النائب  الغيابية حبق 
استجواب  جلسات  د  حيدهّ »مل  احملقق  أن  كيف  القوى  هذه  من 
جديدة ملسؤولني كانوا على علم بالنيرتات، كما مل يقم جمددًا 
نت لم جلسات قبل كف يده،  باستدعاء بعض الضباط الذين عيهّ
ومل يذهب إىل استدعاءات أخرى للبعض كوزير العدل السابق 

أشرف ريفي على سبيل املثال«. 
كانت  اليت  املعلومات  يؤكد  األمر  »هذا  أن  املصادر  واعتربت 
حتييد  على  اجليش  وقيادة  البيطار  بني  اتفاقات  عن  تتحدث 
الوزراء  على  الرتكيز  مقابل  القضاة،  عن  فضاًل  الضباط، 
ل هذه اخلطوة لكسب الوقت ألنه  السابقني«، مرجحة أنه »يؤجهّ
يعَلم بأن اختاذ خطوات من هذا النوع سيتبعها تقديم طلبات رد 
مطلعة  أكدته مصادر  ما  وهذا  امللف«.  عن  يده  تكف  إضافية 
إمكانية تقديم  »النقاش ال يزال مستمرًا حول  أن  أشارت إىل 
طلبات رد جديدة لدى اليئة العامة حملكمة التمييز، لكن ذِلك 

أيضًا ينتظر ما سيقوم به البيطار«.
وفيما أغِلق الباب على أي حلهّ قضائي من شأنه تنحية البيطار 
الرؤساء  حملاكمة  األعلى  اجمللس  وتفعيل  صالحياته  حصر  أو 
والوزراء، يبدو احللهّ السياسي صعب املنال قريبًا. ال سيما أن 
التيار الوطين احلر قرر عدم السري يف أي خطوة من شأنها أن 
متس بالبيطار. باإلضافة إىل أن رفض غالبية القوى السياسية 
االشرتاكي  واحلزب  املستقبل  وتيار  اللبنانية  القوات  ومنها 
صالحية  تكرهّس  اليت  النيابية  االتهام  الئحة  على  التصويت 
اجمللس األعلى يف مالحقة السياسيني، ما يقود عمليًا إىل بقاء 
جملس الوزراء معلقًا أقله حتى نهاية العام اجلاري، إذ ال نية 

لدى أحد حتى اآلن للرتاجع عن موقفه.

سراح  بإطالق  يعد  البيطار 
املوقوفني بعض 

ميسم رزق
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هذا  نهاية  اسبوعني،  بعد 
العادي  العقد  الشهر، ينقضي 
من  النواب  جمللس  الثاني 
اآلن  اىل  يسبقه،  ان  دون 
على االقل، استعداد لفتح عقد 
اجلديدة،  السنة  يف  استثنائي 
العادي  بالعقد  التصاله  متهيدًا 

االول يف منتصف آذار.
الفراغ  ملء  اىل  يصر  مل  ما 
الناجم عن انتهاء العقد العادي 
الثاني، فان االفرتاض املعقول 
ان جملس النواب يكون قد ختم 
االربع.  السنوات  والية  باكرًا 
تنتهي  املقبل،  ايار   21 يف 
يسبقها  اليت  القانونية  الوالية 
اجراء انتخابات نيابية عامة يف 
يسبقان  اللذين  الشهرين  مدة 
هذا املوعد. اىل اآلن، اىل ان 
يقول اجمللس الدستوري كلمته 
قانون  يف  الطعن  مراجعة  يف 

احلكومة جتميد  مقابل  الربملان  »جيّمد«  اجلمهورية  رئيس 

احلكومة: جتميد  على  يرّد  عون 
للـربملان إسـتثنائيًا  عـقَد  ال 

  يف حال طلب الغالبية الربملانية من الرئيس فتح عقد 
استثنائي أي نصاب للغالبية سـيـُعتمد؟

بالتأكيد صالحية رئيس اجلمهورية هذه، مطلقة 
احلكومة  رئيس  مع  باتفاقه  املتصل  الشق  يف 
على اصدار مرسوم العقد االستثنائي. من دون 
اي منهما ال يصدر املرسوم، وصاحب اختصاص 
االحالة هو صاحب اختصاص االصدار اي رئيس 
اجلمهورية. يف املقابل، للصالحية هذه يف املادة 
احرتامه  الدولة  لرئيس  د  ومقيِّ ملزم  شق   33
النيابية  املطلقة  الغالبية  تطلب  بأن  والتزامه، 
من  مناص  ال  اذذاك،  استثنائي.  عقد  فتح  منه 
اجلمهورية  رئيس  على  االجراء  هذا  يفرض  ان 
اصدار مرسوم العقد االستثنائي الذي ُيفقده حق 
االمتناع. هنا تكمن العقدة يف الطربوش اليت متنح 
رئيس اجلمهورية حظًا استثنائيًا ومنطقًا صائبًا، 
املطلقة:  الغالبية  استجابة طلب  له رفض  يتيح 
اي غالبية نيابية بات عليها جملس النواب اليوم، 
بعد تناقص عدد اعضائه 12 نائبًا بني مستقيل 

ومتوف؟
كتله يف  تناحر  الذي شهده  نفسه  النصاب  هو 
اخلالف  يف  الفائت،  االول  تشرين   19 جلسة 
نوابه  عدد  وكان  نصابه،  على  يومذاك  املندلع 
انتقل  نائبًا.   116 اىل  تدنيه  قبل  نائبًا   117
اعتماده  الواجب  النصاب  تفسري  على  اخلالف 
يف  الطعن  مراجعة  يف  الدستوري  اجمللس  اىل 
متناقضتني:  نظر  وجهيت  بني  االنتخاب،  قانون 
احتساب  وهي  وحلفاؤه  بّري  بها  قال  احداهما 
بها كتلة رئيس  نادت  واالخرى  االحياء،  النواب 
اجلمهورية املتمسكة بنصاب االعضاء الذين يتألف 
منهم اجمللس قانونًا. بذلك، ما مل يقل اجمللس 
الدستوري - اذا قال - كلمته يف النصاب ويفّسر 
اجلمهورية  رئيس  إلزام  يتعّذر  واحتسابه،  عدده 
نيابية، مطعون يف رقمها  ارادة غالبية  استجابة 
على االقل بالنسبة اليه وهو صاحب قرار اصدار 

مرسوم العقد االستثنائي.
اما الشق االول يف ما تنيطه املادة 33 بالرئيس، 
اصدار  على  احلكومة  رئيس  مع  اتفاقه  وهو 
مرسوم عقد استثنائي للربملان، ُيفرتض - على 
جاري السوابق - بدؤه يف اليوم االول من السنة 
اجلديدة واختتامه يف اليوم السابق الفتتاح العقد 
غري  فمن   ،2022 آذار   15 يف  االول  العادي 
املعلوم حتى اآلن على االقل ان عون سيصدره. 
حتقق ذلك مفاده ان يسبح جملس النواب، بعد 

جملس الوزراء، يف الفراغ املعتاد يف االصل.
تطول  اليت  االصابع  عّض  لعبة  تكتمل  هكذا 
وال تنتهي مَبن يقتضي ان يصرخ اواًل. ال احد 
يصرخ. كذلك من اليوم االول من الوالية اىل 

يومها االخري.

نقوال ناصيف

تعليق  قانون  مفاعيل  تنتهي  أسبوعني،  بعد 
يتعلق  ما  كل  يف  عام  ملدة  املصرفية  السرية 
مصرف  حسابات  يف  اجلنائي  التدقيق  بعمليات 
آند  »ألفاريز  شركة  تزال  ال  اليوم،  حتى  لبنان. 
مارسال«، املكلفة بهذه املهمة، تنتظر أن يزّودها 
باملعلومات  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
اخلشية  فيما  عملها.  بدء  هلا  ليتسنى  الناقصة 
الذي  نفسه   2020 سيناريو  سالمة  تكرار  من 
تعاونه،  عدم  نتيجة  الشركة  انسحاب  إىل  انتهى 
لدفن  القانون  على  التحايل  يف  استمراره  ومن 
التدقيق اجلنائي... مع درس احتمال تقديم إخبار 
التمييزية ضد سالمة يف حال  العامة  النيابة  إىل 
حكوميًا  قرارًا  مبخالفته  الشركة،  مع  يتعاون  مل 
ُيعّبد  قد  ما  النواب،  جملس  عن  صادرًا  وقانونًا 

الطريق أمام إقالته من منصبه
باتت القناعة راسخة لدى معظم القوى السياسية 
للحياة،  قابل  غري  مشروع  اجلنائي  التدقيق  بأن 
اجلمهورية  لرئيس  احلثيثة  احملاوالت  رغم  على 
سّكة  على  لوضعه  وحلفائه  احلر  الوطين  والتيار 
والتقنية،  السياسية  اإلشارات،  كل  التنفيذ. 
تقود إىل فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء 
النواب  فيه. فقبل أسبوع، أسقط رئيس جملس 
معجل  قانون  اقرتاح  عن  العجلة  بري صفة  نبيه 
مكرر ينّص على متديد العمل بالقانون 2020/200 
)تعليق قانون السرية املصرفية ملدة عام يف كل 
ما يتعلق بالتدقيق اجلنائي( إىل حني انتهاء شركة 
تدقيق  إجراء  املكلفة  مارسال«،  آند  »ألفاريز 
جنائي يف حسابات مصرف لبنان واحلسابات اليت 
تدخل يف عملية التدقيق، القيام بعملها وفق قرار 
 29 يف  تنتهي  إذ  دياب.  حسان  حكومة  اختذته 
اجلاري مهلة العام اليت حّددها القانون، فيما مل 
طلبتها  اليت  املعلومات  كل  لبنان  مصرف  يسّلم 
الشركة للبدء يف عملها. حبسب مصادر متقاطعة 
بني مصرف لبنان والقصر اجلمهوري، فإن حاكم 
البنك املركزي رياض سالمة »أفرج عن جزء كبري 
من املعلومات، لكن مثة معلومات دقيقة وحّساسة 
ومل حتصل  التدقيق  شركة  طلبتها  واستيضاحية 
إذ  بها«.  تزويدها  باحلاكم  ويفرتض  بعد  عليها 
نواقص  »حتمل  سالمة  قّدمها  اليت  البيانات  إن 
آند  »ألفاريز  بـ  دفع  ما  واملضمون«،  بالشكل 
إضافية  مبعلومات  تزويدها  طلب  إىل  مارسال« 
املباشرة  من  لتتمكن  أخرى  معلومات  وحتديث 
ما  احلاكم  ينّفذ  أن  بالتالي،  مبهامها. ويفرتض، 
وعد به يف حديث لوكالة »رويرتز«، قبل أسبوع، 
البيانات  »كل  بـ  الشركة  سيزّود  املركزي  بأن 
داعيًا  اجلاري،  األول«  كانون   29 قبل  املطلوبة 
واألمر  الشركة إىل »بدء التدقيق اجلنائي اآلن… 
مرتوك لوزارة املالية وألفاريز آند مارسال الختاذ 
قرار بشأن ما إن كان التدقيق حيتاج مزيدًا من 

البيانات«.
عليه، ينتظر القصر اجلمهوري، كما بقية األطراف 
وسط  الطلبات،  هلذه  احلاكم  تلبية  السياسيني، 
خماوف من تعّمده املماطلة إىل حني انقضاء املدة 
أو تقديم معلومات منقوصة يتعذر استكماهلا مع 
دفع  أن  لسالمة  سبق  أنه  علمًا  املهلة.  انتهاء 
»ألفاريز آند مارسال« إىل االعتذار عن عدم إكمال 
مهامها، قبل عام، واالنسحاب لعدم تعاونه معها 
إقرار  قبل  واملهنية،  املصرفية  بالسرية  متذّرعًا 
وهناك  مؤقتًا.  السرية  رفع  الذي   200 القانون 
من يرى أن احلاكم يعيد اليوم السيناريو نفسه، 
حال عدم  باالعتذار جمددًا يف  الشركة  تلويح  مع 
رئيس  أبلغت  ما  حبسب  البيانات،  تسليمها 

اجلمهورية ميشال عون أخريًا.
 مصادر بعبدا: السرية التي رُفعت عن املعلومات 

املسّلمة إىل شركة التدقيق تبقى مرفوعة بعد انقضاء 
املهلة

يف قصر بعبدا، ترّقب يف انتظار اتضاح املسار 
كبريًا  ارتيابًا  هناك  لكن  سالمة.  سيعتمده  الذي 
ترى  ما  اجلنائي،  التدقيق  إلسقاط  حماوالت  من 
النقد  »تصويبًا ضد صندوق  مطلعة  فيه مصادر 
اليت  الفرنسية  للمبادرة  الدولي ونسفًا  واجملتمع 
وضعت التدقيق شرطًا أساسيًا للنجاح، فضاًل عن 
كونه رسالة سلبية إىل اخلارج ستنسف أي مساعدات 
دولية سواء املقرة سابقًا أو اليت ميكن أن تأتي 
الصندوق  لـ »تهشيل  وتنّبه من خطة  مستقباًل«. 
وقطع الطريق على أي خطة تعاف مالي وإمكانية 

سالمة؟ على  االّدعاء  حنو  التدقيق:  ملّف 
لتوزيع عادل للخسائر وكشف الفجوة املالية يف 
مغارة مصرف لبنان«. فليس عبثيًا تعطيل رئيس 
واعتماده  الوزراء  جملس  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
املراسيم اجلوالة والتنسيق الفردي مع كل وزير 
عقد  دون  من  الوزارات  عمل  لتسيري  حدة  على 
جلسات جمللس الوزراء. كما أن حصر املفاوضات 
مع صندوق النقد بفريق رئيس احلكومة وممثلي 
املصرف واملصارف، وإنهاء أي أمل بإقرار قانون 
املصادر،  وفق  يؤشر،  كونرتول«،  »كابيتال  للـ 
بري-   – ميقاتي  ثالثي  بني  ضمين  »تواطؤ  إىل 
كما  احلّل  دفة  لقيادة  موقعه،  من  كّل  سالمة، 
املصارف«.  ومصاحل  ملصاحلهم  مناسبًا  يرونه 
يسّهل  ومن  »سالمة  بأن  تشي  العرقلة  وهذه 
مما  أبعد  كبرية  مواجهة  إىل  ذاهبون  له  الطريق 
ميكن حصره حمليًا«. بل ميكن فهم املوضوع على 
أنه التفاف على كل املطالب بالشفافية وإسقاط 
عليهم  املدعى  أحد  من  اإلصالحية،  البنود  لكل 
دول  عدة  يف  وتزوير  واختالس  احتيال  بقضايا 
لن  »الرئيس  أن  بعبدا  مصادر  وتؤكد  أوروبية. 
يقف مكتوف األيدي أمام هذا املخطط التدمريي، 
وسيجري مصارحة ومكاشفة لكل التفاصيل أمام 

الرأي العام«.
يف موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس 
التمييزية ضد سالمة  العامة  للنيابة  إخبار  تقديم 
مهلة  انتهاء  قبيل  الكامل  تعاونه  عدم  حال  يف 
السنة احملددة بالقانون لتعليق السرية املصرفية، 
وتذرعه بعدها بانقضاء املهلة لتربير عدم التعاون. 
وتتمحور الدعوى حول خمالفة سالمة لقرار حكومي 
وقانون صادر عن جملس النواب، ميكن أن تتطور 
للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها »فليتحمل كل 
طرف معارض مسؤولية تطيري احملاسبة ومسؤولية 
مشروع  ونفذ  وساهم  خطط  عّمن  الكشف  منع 
أموال  بإعادة  واألمل  اجلنائي  التدقيق  إسقاط 

املودعني«.
من يـُفسـّر القانون؟

وبالتزامن مع إسقاط رئيس اجمللس صفة العجلة 
عن اقرتاح التمديد للقانون 2020/200، بدأ جدال 
سياسي حول تفسري بنود القانون، على رغم أنه 
نّص بوضوح، يف مادته األوىل، على »العمل به 
ملدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشره«، أي يف 
29 كانون األول 2020، وذلك »يف كل ما يتعلق 
اجلنائي  التحقيق  و/أو  املالي  التدقيق  بعمليات 
اليت قررتها وتقررها احلكومة على حسابات مصرف 
واجملالس  املستقلة  واملصاحل  والوزارات  لبنان 
طبيعة  تكن  أيًا  العامة،  واملؤسسات  والصناديق 
هذه احلسابات، ولغايات هذا التدقيق، وملصلحة 
القائمني به حصرًا كما جاء يف قرار جملس النواب 

يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2020/11/27«.
إال أن مصادر مقربة من رئيس اجلمهورية تعتمد 
تفسريًا مغايرًا يقول إن السرية املصرفية »ُترفع 
مباشرة مع البدء باإلفراج عن البيانات، مبعنى أن 
السرية ُرفعت عن املعلومات املسّلمة إىل شركة 
القانون  ألحكام  ختضع  وباتت  ُحكمًا  التدقيق 
وفق  أنه،  عن  فضاًل  املهلة«.  انقضاء  بعد  حتى 
التنفيذ  قرينة  بالتنفيذ هو  »البدء  فإن  القانون، 
يعد  مل  القانون  هذا  لذلك  به.  والقبول  الكامل 
والصناديق  اإلدارات  بل  مباشرة،  ألفاريز  يعين 
وسائر مرافق الدولة اليت ُأدرجت ضمن التدقيق 

ومل ختضع له بعد«.
النائب  يلخصها  قراءة  القوي  لبنان  لتكتل 
يسري  ال  »القانون  إن  بالقول  كنعان  إبراهيم 
السنة  ومهلة  بالتدقيق.  البدء  عملية  على  سوى 
العام  مدة  أن  مبعنى  العمل  النتهاء  مهلة  ليست 
الوقت.  هذا  خالل  بالتدقيق  البدء  ليتم  وضعت 
مغايرة  بطريقة  القانون  يفّسر  أن  يريد  من  أما 
فليتحمل مسؤولية تفسرياته. يف النهاية اجمللس 
التكتل  بأن  كنعان  وُيذّكر  احلكم«.  هو  النيابي 
جورج  النائب  لكن  مفتوحة،  مبدة  باقرتاح  تقدم 
حيدد  آخر  اقرتاح  تقديم  إىل  يومها  عمد  عدوان 
مدة عام لرفع السرية املصرفية.الزميلة »األخبار« 
حاولت االتصال بعدوان إال أنه مل جيب. ومع تكاثر 
النيابي  بات على اجمللس  القانونية،  التفسريات 
االجتماع لتفسري القانون واختاذ اإلجراءات الالزمة 
إال إذا كان رئيس اجمللس قد  لضمان استمراره… 
التمديد  اقرتاح  إسقاطه  عرب  مسبقًا  قراءته  حسم 

للقانون، متهيدًا لدفن التدقيق اجلنائي بأكمله.

رىل إبراهيم

مبوعد  التكهن  يسعه  ال  احدًا  فإن  االنتخاب، 
للتوصية  تبعًا  آذار  النيابية: يف 27  االنتخابات 
اليت اقرنها جملس النواب يف 19 تشرين االول 
بتصويته الثاني على قانون االنتخاب، أم ما بني 
اجلمهورية  رئيس  اعلن  ما  حبسب  ايار  و15   8
ميشال عون يف وقت سابق، بأن ربط توقيعه 
مرسوم دعوة اهليئات الناخبة بتحديد احد هذين 

التارخيني لالقرتاع ليس اال.
االشرتاعية  السلطتني  ان  واضحًا  َباَن  بذلك 
الدائر  االشتباك  اسريتي  اضحيتا  واالجرائية 
علنًا بني عون ورئيس جملس النواب نبيه بّري. 
كالهما ال خيفيانه، بيد انهما ال يسّعرانه جهارًا. 
يف يد كل منهما كرة ُيصوِّب بها على اآلخر، من 

دون ان يصيبه مباشرة.
اظهر الرئيسان احملرتفان مقدرة كل منهما على 
اضعف  السلطتني:  هاتني  احدى  مفتاح  امتالك 
االنتخاب  قانون  اقرار  اعادة  على  بّري  اصرار 
بالصيغة اليت صار اىل التصويت عليها يف املرة 
االوىل صالحية رئيس اجلمهورية يف املادة 57 
السيطرة  على  قادر  بأنه  وأوحى  القانون،  برّد 
دعوة  بتعليق  عون  فرّد  الربملان،  قرار  على 
لالقرتاع.  هو  موعده  واشرتاطه  الناخبة  اهليئات 
خالف الرئيسني على موعدي آذار او ايار ليس 
سوى رأس جبل اجلليد الذي بدأ منذ 16 تشرين 
بّينا  استثناءات  خال  ما  مذذاك،   .2016 االول 
خالهلا جتاوزهما خالفاتهما يف لقاءاتهما القليلة 
القابني  عن  افصحا  اهلاتفية،  مكاملاتهما  او 
املتنافرين اللذين ال جيمع بينهما، وال سيجمع، 

خيط القوس.
يف  كلمته  الدستوري  اجمللس  يقول  ان  اىل 
مراجعة الطعن، وهو ليس معنيًا بالتعليق او ابداء 
الرأي يف املوعد املختلف عليه الجراء االنتخابات، 
وليس من شأن قراره تربيد اخلالفات املخضرمة 
املرحلة  ان  جليًا  يبدو  الرئيسني،  واملزمنة بني 
املقبلة على وشك الدخول يف استحقاق من طراز 
جديد: تعطيل جملس النواب بعد تعطيل جملس 
ورأس  الشيعي  الثنائي  يصّر  بينما  الوزراء. 
حربته رئيس الربملان على ان ال عودة لوزرائه 
ال  ان  ُيستنتج  ما  الوزراء،  جلسات جملس  اىل 
جلسات للمجلس، ما مل ُيصر اىل كف يد احملقق 
البيطار،  طارق  بريوت  مرفأ  انفجار  العدلي يف 
ميسك رئيس اجلمهورية بالطرف اآلخر من اخليط 
املشدود بني الرجلني: ال عقد استثنائيًا جيتمع 
االوىل  الثالثة  االشهر  يف  النواب  جملس  فيه 
من السنة اجلديدة، عماًل بالصالحية املنوطة به 
يف املادة 33 من الدستور، كي تستوي اذذاك 
املؤسستان الدستوريتان بالشلل الكامل. واحدة 

بواحدة.
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اسـرتاليات

ستغلق Services Australia )وزارة 
فيها  مبا  اإلنسانية(  اخلدمات 
وخدمات   Medicareو  Centrelink
خالل  أبوابها   Child Support
 Christmas and New Year فرتة 
)عيد امليالد اجمليد ورأس السنة 

امليالدية(.
 service centres مجيع  ستتوقف 
اخلطوط  ومعظم  اخلدمة(  )مراكز 
التواريخ  يف  العمل  عن  اهلاتفية 

التالية:
 Monday 27 December 2021  -

اإلثنني 27 ديسمرب 2021
 Tuesday 28 December 2021  -

الثالثاء 28 ديسمرب 2021
 Wednesday 29 December  -

2021األربعاء 29 ديسمرب 2021
 Monday 3 January 2022  -

اإلثنني 3 كانون الثاني 2022.
أو  إرجاع استمارة  إذا كان عليك 
إفادة بدخلك يف أحد هذه األيام 
من  دفعة  على  احلصول  أجل  من 
القيام  من  ستتمكن   Centrelink

بذلك قبل الوقت املعتاد.
إذا   Services Australia ستعلمك 
كان موعد تقديم إفادتك يقع يف 

وقت مبكر.
إذا مل تكن حباجة إلرجاع استمارة 
دفعتك  على  للحصول  إفادة  أو 
 Services Australia تقوم  فقد 

ترتيبات الدفع خالل العطلة الرمسية

 2021 األول  كـانـون   18 Saturday 18 December 2021الـسبت 

الوزراء  رئيس  نائب  دعا 
إىل  جويس  بارنيب  األسرتالي 
أسانج  جوليان  تسليم  وقف 
عن  متسائال  املتحدة  للواليات 
طاملا  ذلك  تربر  اليت  األسباب 
على  جرم  أي  يرتكب  مل  أنه 
يكّن  ال  إنه  وقال  أراضيها. 
فإنه  ذلك  ومع  االحرتام ألسانج 

»يستحق العدالة«.
إىل  جويس  بارنابي  انضم  فقد 
دعوا  أسرتاليني  سياسيني 
مؤسس  تسليم  حماوالت  إلنهاء 
موقع ويكيليكس جوليان أسانج 
وأثار  املتحدة،  الواليات  إىل 

تساؤالت حول مدى إنصافها.
إنه  الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
بينما ال »حيرتم« جوليان أسانج 

غري أنه »يستحق العدالة«.
االسبوع  من  اجلمعة  ويوم 
املاضي كسبت الواليات املتحدة 
قضائي  حكم  ضد  استئنافها 
يناير/ شهر  يف  صدر  سابق 

بعدم  ويقضي  الثاني  كانون 
قلق  بسبب  أسانج  ترحيل  جواز 

على صحته النفسية.
قدمت  املتحدة  الواليات  لكن 
تطمينات للقضاة بشأن املخاوف 

من إقدامه على االنتحار.
صحيفة  يف  نشر  مقال  ويف 
سأل   Sydney Morning Herald
ونائب  الوطنيني  حزب  زعيم 
بارنيب  السيد  الوزراء  رئيس 
جويس ملاذا جيب إرسال السيد 
أسانج إىل الواليات املتحدة بتهم 
يرتكب  مل  أنه  حني  يف  جنائية 
األراضي  على  املزعومة  اجلرائم 

األمريكية.
وكتب السيد جويس: »مل يسرق 
أسانج أي ملفات سرية أمريكية، 
األمريكي  املواطن  فعل  كما 
أسانج  قام  مانينغ.  تشيلسي 
حصل  أسرتاليا،  يف  بنشرها. 
على جائزة ووكلي يف الصحافة 

عن ذلك«.
أي  أسانج  ينتهك  »مل  وأضاف: 
أفعاله.  وقت  أسرتالية  قوانني 
الواليات  يف  أسانج  يكن  مل 
احلدث  وقع  عندما  املتحدة 
حمكمة  يف  اآلن  حبثه  مت  الذي 
ملاذا  إذن:  السؤال  لندن.  يف 
املتحدة؟  الواليات  إىل  يسلم 
القرآن هل يسلم إىل  أهان  إذا 

السعودية؟
قال السيد جويس إنه مل يقابل 
السيد أسانج من قبل، لكنه من 
خالل املالحظة فهو ال »حيرتمه«، 

فإن  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 
الواليات  يف  يكن  مل  أسانج 
املتحدة عندما مت نشر التسريبات 

على اإلنرتنت.
عملية  أن  عن  راضني  كنا  »إذا 
إىل  أسرتاليٍّ  مواطن  تسليم 
الواليات املتحدة خلرق قوانينها 
ذلك  يكن يف  مل  عندما  حتى   -
فهل  عادلة،  عملية  هي  البلد- 
لقبوهلا  إذن  مستعدون  حنن 
قوانني  أي  على  ُتطبَّق  كسابقة 
أي  على  أخرى  دولة  ألي  أخرى 

من مواطنينا؟
على  هناك  حياكموه  أن  »جيب 
أي جرمية ُيزعم أنه ارتكبها على 
إعادته  أو  الربيطانية  األراضي 

إىل أسرتاليا، وطنه األم«.
اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
إىل  جويس  السيد  فيها  يدعو 
بقضية  يتعلق  فيما  »العدالة« 

السيد أسانج.
كانبريا  يف  للصحفيني  وقال 
يف أكتوبر تشرين األول: »أنا، 
بأي حال من األحوال، لن أعطي 
السيد  شخصية  بشأن  توصية 
القضية.  ليست  هذه  أسانج. 

القضية هي سيادة القوانني«.
السناتور  قال  جهته،  من 
 SBS لـ  باتريك  املستقل ريكس 
األسبوع  نهاية  عطلة  يف   News
أن احلكومة األسرتالية مل متارس 
حكوميت  على  كافية  ضغوًطا 
واململكة  املتحدة  الواليات 
وقال  القضية،  بشأن  املتحدة 
إن السيد جويس، املوجود حالًيا 
الصحي  احلجر  يف  واشنطن  يف 
هناك  وقته  يستغل  أن  ، جيب 

للضغط على إدارة بايدن.
ويف األسابيع األخرية أدىل العديد 
األسرتاليني  السياسيني  من 

تصرحيات لدعم أسانج.
النائب عن حزب العمال جوليان 
هيل دعا األسبوع املاضي احلكومة 
يف  »الوقوف  إىل  األسرتالية 
واململكة  املتحدة  الواليات  وجه 

املتحدة ووقف هذا التسليم«.
تغريدات:  سلسلة  يف  وقال 
مواطن  أسانج،  »جوليان 
حياته  أجل  من  يكافح  أسرتالي 
يف لندن، حيث تسعى الواليات 
املتحدة إىل تسليمه ليواجه حكًما 
فعلًيا باإلعدام.. هذا األسرتالي 
احلرب  جرائم  فضح  الذي   ،
من  أسوأ  يعامل   ، األمريكية 
على  ال حيصل  إنه  حرب.  جمرم 

حماكمة عادلة«.

نائب رئيس الوزراء يدعو لعدم تسليم 
جوليان أسانج للواليات املتحدة:

»ال أحرتمه لكنه يستحق العدالة«

احلدود  فتح  أسرتاليا  أعادت 
األربعاء  من  اعتبارًا  الدولية 
أمام املهاجرين املهرة والطالب 
املومسيني  والعمال  الدوليني 
كوفيد- ضد  بالكامل  املطعمني 

.19
وتقدر احلكومة أن حوالي 235,000 
من حاملي التأشريات سيكونون 
يف  مبا  البالد،  لدخول  مؤهلني 
 133,000 بنحو  يقدر  ما  ذلك 

طالب دولي.
التأشريات  حاملو  ويقول 
سعداء  إنهم  حديثًا  الوافدون 
ألنهم وصلوا إىل أسرتاليا، بعد 
احلدود  إغالق  من  عامني  حوالي 
الدولية يف بداية جائحة كوفيد-

.19
 15 األربعاء يف  يوم  من  اعتبارًا 

خدمات  تصبح  أن  املقرر  من 
الرعاية الصحية عن ُبعد اليت تربط 
بأطبائهم  األسرتاليني  ماليني 
يف  الناس  سالمة  على  وحتافظ 
الوباء، مسة  فرتة  منازهلم طوال 
دائمة لنظام الرعاية الصحية يف 

البالد.
الفيدرالية  احلكومة  أعلنت  فقد 
عن حزمة بقيمة 309 مليون دوالر 
واليت  األولية،  الصحية  للرعاية 
االفرتاضية  اخلدمة  جعل  تشمل 

دائمة.
هانت  غريغ  الصحة  وزير  وقال 
إن الرعاية الصحية عن بعد كانت 
الرعاية  نظام  »ثورة هادئة« يف 
لنجاح  حامسة  وكانت  الصحية 
انتشار  من  احلد  يف  أسرتاليا 
قال/  حيث  كوفيد19-،  فريوس 
»لقد غريت الطريقة اليت يستطيع 
على  احلصول  األسرتاليون  بها 

الرعاية الصحية«.
وسرعان ما قامت احلكومة بتقديم 
ُبعد  عن  الصحية  الرعاية  خدمات 
لتكون  أسبوعني  من  أقل  يف 
الوباء.  خالل  مؤقت  دعم  مبثابة 
أكثر  إجراء  ومنذ ذلك احلني، مت 
من 86 مليون استشارة يف جمال 

اخلدمات الصحية عن ُبعد.
طب  يف  األخصائي  وشرح 
فشخه  زياد  د.  العامة  الصحة 
عن  الصحية  الرعاية  خدمات  أن 
ُبعد جنحت بفعالية يف االستجابة 
أثناء  ملحة  حاجة  وكانت  للوباء 
االحتكاك  لتقليص  اإلغالق  فرتة 
التباعد  قواعد  وسط  والتخالط 
ظروف  ظل  يف  االجتماعي 
بأسره مير  العامل  استثنائية كان 
بها ولكن بالنسبة له، هذه اخلدمة 
السريري  الفحص  حاجة  تليب  ال 
اىل  الطبية  الزيارة  قائال:تقسم 
القصة  مع  بدًءا  أجزاء  ثالثة  الي 
الفحص  ثم  من  السريرية، 
وبذلك  العالج  فإعطاء  السريري 
يتعذر القيام بفحص سريري يف 

املعاينة عن بعد
بالنسبة له، تبقى الطريقة املثلى 
هي املعاينة وجًها لوجه، إذ متكن 
الطبيب من التنبه للمؤشرات غري 
تساعد  واليت  للمريض  اللفظية 
للمرض،  أدق  تشخيص  على 

عن  الطبية  املعينة  قدمت  ولكن 
املرضى  ملتابعة  آمًنا  منفًذا  بعد 
ومحاية الطاقم الطيب من التقاط 
يف  النقص  لتفادي  عدوى  أي 
اجلائحة  وسط  الطبية  االستجابة 

وتقليص الضغط عليه.
تعترب خدمات الرعاية الصحية عن 
سًنا  األكرب  للمرضى  متطلبة  ُبعد 
قادرين  غري  يزالون  ال  الذين 
التكنولوجيا،  مع  التعامل  على 
وغالًبا يواجهون عائق التعبري عن 
العوارض اليت يعانون منه، وحول 
العمرية  الفئة  هذه  مع  خربته 

يقول:
»الحظت من خالل خربتي امليدانية، 
واجهت  العمرية  الفئة  هذه  أن 
ملساعدة  حباجة  وكانت  صعوبة 
شخص من أفراد العائلة للتمكن 

من إجراء املعاينة عن بعد«.
أشار د. فشخه إىل أن فريوس 
الطبيعة  من  جزء  هو  كزفيد19- 
كباقي  ويتكاثر  وسيتحور 
حاالت  ارتفاع  ومع  الفريوسات، 
متحور  ظهور  مع  جمدًدا  العدوى 
كيفية  إىل  التنبه  الضروري  من 

قراءة األرقام قائال:
لن يتمكن العلم من الوصول اىل 
صفر حاالت، لكنه سيتعايش معه 
أعداد  قراءة  علينا  آمنة.  بطريقة 
املستشفيات،  يف  املصابني 
وحدات العناية املركزة والوفيات 

لتقيم بواقعية أعداد اإلصابات
نيو  السياق، سجلت  نفس  ويف 
 1360 االربعاء  يوم  ويلز  ساوث 
 ،-19 كوفيد  بفريوس  إصابة 
يف  ُسجلت  نسبة  أعلى  وهي 

الوالية منذ 10 أسابيع.
كبرية  قالت  جانبها،  ومن   
الوالية  يف  الصحة  مسؤولي 
تشجع  انها  شانت  كريي  د. 
على  الدوليني  الوافدين  مجيع 
اخلضوع للفحص بعد 12 يوًما من 

وصوهلم.
وحتى اآلن، مت تسجل 85 إصابة 
مبتحور Omicron يف نيو ساوث 
ويلز، أدى تفشي الفريوس يف 
أحد املالهي الليلية يف نيوكاسل 
يف 8 ديسمرب إىل أكثر من 200 
إصابات  ذلك  يف  مبا  إصابة، 

باملتحور اجلديد.1

خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد أصبحت 
جزًءا من نظام الرعاية الصحية يف أسرتاليا

أسرتاليا تعيد فتح حدودها الدولية الستقبال 
املهاجرين املهرة والطالب الدوليني

املهرة  للعمال  ُيسمح  اجلاري، 
امللقحني  الدوليني  والطالب 
أسرتاليا  إىل  بالدخول  بالكامل 
خاص  إعفاء  إىل  احلاجة  دون 

بالسفر.
يأتي ذلك بعد أن أوقفت احلكومة 
دخول  أسبوعني  ملدة  الفدرالية 
حاملي التأشريات القادرين على 
بشأن  املخاوف  بسبب  العودة 

املتحور أوميكرون.
على اجلانب اآلخر، بدأت اجلامعات 
على  الدراسية  الرسوم  بزيادة 
قامت  حيث  الدوليني  الطلبة 
الرسوم  بزيادة  موناش  جامعة 
بنسبة %6، وجامعة سيدني 3.8%، 
وجامعة ملبورن بنسبة %3.2. وال 
الرسوم موضع  الزيادة يف  تعد 

ترحيب من الطالب الدوليني.

أمس  املوازنة،  حتديث  كشف 
رئيس  توقيع  اخلميس،  األول 
الوزراء سكوت موريسون على 16 
مليار دوالر من اإلنفاق الغامض 

قبل انتخابات العام املقبل.
يف  املدرجة  األرقام،  تظهر 
ملنتصف  االقتصادي  التحديث 
املليارات  وضع  مت  أنه  العام، 
اختاذها  »مت  كإجراءات  جانبًا 
ولكن مل يتم اإلعالن عنها بعد«، 
للنشر  جاهزة  ليست  تدابري  أو 

بعد.
صندوق  وضع  مت  أنه  يظهر 
مليار   15.9 بقيمة  انتخابية  حرب 
دوالر جانبًا، لكن من املفهوم أن 
بعًضا من هذا سيخصص لتمويل 

.Covid-19 صفقات لقاح
استبعاد  مت  فقد  ذلك،  ومع 
من  كان  كبري  ضرييب  تعويض 
املتوقع أن يتم تضمينه يف مكان 

ما يف حتديث منتصف العام.
من املفهوم أن احلكومة مل تتخذ 
كانت  إذا  ما  بشأن  بعد  قراًرا 
البالغ  الضريبة  اسرتداد  ستمدد 
8 مليارات دوالر ألصحاب الدخل 

املنخفض واملتوسط.
1080 دوالًرا  وتصل قيمتها إىل 
لألشخاص الذين يكسبون ما بني 

37000 دوالر و 126000 دوالر.
يف وقت سابق من هذا األسبوع، 
أن  إىل  موريسون  سكوت  أملح 
التعويض سيتم متديده ملدة 12 
شهًرا أخرى، لكنه قال إن ذلك 
اخلدمات  حساب  على  يأتي  لن 
األساسية، موضحا »عندما يتعلق 
نضمن  فإننا  بالضرائب،  األمر 
يعتمد  اليت  األساسية  اخلدمات 
نضمن  حنن  األسرتاليون.  عليها 
االقتصاد  أعين،  مثال.  املعاش 

القوي يوفر معاًشا تقاعدًيا«.
القيام  عليك  »ما  يقول  وأضاق 
قوي  اقتصاد  إلدارة  أيًضا  به 
األسرتاليني  أن  من  التأكد  هو 
مما  أكرب  بقدر  حيتفظون 

يكسبونه.«
تعافًيا  موريسون  حكومة  تتوقع 
حتديده  مت  مما  أقوى  اقتصادًيا 
تركت  لكنها  أيار،  موازنة  يف 

بدفعها لك مبكرا بعض الشيء.
خالل أيام العطل الرمسية، ميكنك 
حول  معلومات  على  احلصول 
Child Support اخلاصة  مدفوعات 
 Child Support Info بك باستخدام
 Child Support وحساب   Service
على  بك  اخلاص   online account

اإلنرتنت.
 myGov حساب  استخدام  ميكنك 
account اخلاص بك للوصول إىل 
حساباتك عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك 
 Centrelink online account حساب
اخلاص بك على اإلنرتنت أثناء فرتة 
إغالق مراكز اخلدمة. ميكنك أيضا 
 Express اجلوال  تطبيق  استعمال 
 phone selfو  Plus mobile apps
الذاتية(  اهلاتفية  )اخلدمة   service
للتأكد من مواعيد تقديم اإلفادات 
تفاصيلك  وحتديث  بك،  اخلاصة 
اخلاصة وتقديم إفادات عن دخلك 

بسرعة وسهولة. 
من  املزيد  على  احلصول  ميكنك 
فرتة  خالل  اإلبالغ  عن  املعلومات 

العطالت عرب:
 services املوقع  على  االطالع 

 australia.gov.au/holidays
 131  202* الرقم  على  االتصال 
خدمات  عن  بلغتك  معنا  للتحدث 

ودفعات Centrelink، أو
 132  011 الرقم  على  االتصال 

بشأن Medicare وعلى الرقم 272 
 Child Support 131 بشأن

مرتجم  إىل  حباجة  كنت  إذا  أخربنا 
وسنقوم بتوفري واحد لك جماًنا.

هذا أيًضا وقت مناسب للتحقق من 
اخلاصة  املصرفية  التفاصيل  أن 
حتى   Medicare لدى  صحيحة  بك 
حتصل على مزاياك اليت حتق لك. 
ميكنك القيام بذلك بسرعة وسهولة 
 Medicare عرب اإلنرتنت باستخدام
أو   myGov عرب    online account
 Express Plus Medicare تطبيق 

mobile app  على اجلوال.
املعلومات  قراءة  أيًضا  ميكنك 
 Services وخدمات  مدفوعات  عن 
أخرى،  بلغات   Australia’s
مشاهدتها  أو  إليها  واالستماع 
servicesaustralia.املوقع مبراجعة 

gov.au/yourlanguage
منزلكم  هاتف  من  *املكاملات 
إىل  أسرتاليا  يف  مكان  أي  يف 
هلا تعرفة  األرقام اليت تبدأ بـ’13’ 
ثابتة. قد خيتلف ذلك عن أسعار 
شركة  ومن  احمللية  االتصاالت 

هاتف إىل أخرى.
إىل  منزلكم  هاتف  من  املكاملات 
جمانية.  األرقام اليت تبدأ بـ ’1800’ 
اهلاتف  من  املكاملات  تكون  قد 
موقوتة  اجلّوال  اهلاتف  أو  العام 

وتسّعر بتعرفة أعلى.

وصف املوازنة النصف سنوية باملوازنة ما 
قبل االنتخابية

خطتها  لعرقلة  مفتوًحا  الباب 
إلعادة فتح احلدود الدولية ملدة 
ستة أشهر إذا كان هناك متحّور 

جديد.
ومن املتوقع أن يبلغ عجز املوازنة 
99.2 مليار دوالر يف  األسرتالية 
ملا  وفًقا  احلالية،  املالية  السنة 
املالية  التوقعات  عنه  كشفت 
العام  ملنتصف  واالقتصادية 
األول  أمس  يوم   )MYEFO(
اخلميس، وهو أفضل بـ 7.4 مليار 

دوالر من موازنة أيار.
من املتوقع أن ينمو الناتج احمللي 
اإلمجالي احلقيقي بنسبة 4.5 يف 
وبنسبة   ،2021 عام  يف  املائة 
 ،2022 عام  يف  املائة  يف   4.25
مما يعكس الزخم يف االقتصاد.

أن  احلكومة  تفرتض  حني  ويف 
متغري Omicron لن يغري بشكل 
االفتتاح  إعادة  خطط  من  كبري 
قيود  فرض  إعادة  أو  احلالية 
النطاق من شأنها تعزيز  واسعة 
االقتصاد، تشري حتديثات املوازنة 
ملنتصف العام املالي إىل أنه ال 

ميكن استبعادها متاًما.
جوش  اخلزانة  وزير  قال  فقد 
املالية  التوقعات  إن  فرايدنبريغ 
مليار   2.6 مبقدار  أفضل  ستكون 

دوالر عرب العقود اآلجلة.
احلكومة  تزال  ال  ذلك،  مع  لكن 
حتديث  يف  سيناريوهني  تعد 
األساس  يف  وهو   - املوازنة 
سيحدث  ملا  هلا  ختمني  أفضل 

حتى املوازنة التالية.
تأخري  األول  السيناريو  يتضمن 
واستهداف  احلدود  فتح  إعادة 
عام  أوائل  يف  اإلغالق  عمليات 
خطة  جديد  متحّور  غرّي  إذا   2022

اللعبة.
فيتضمن  الثاني  السيناريو  أما 
ثقة املستهلك وعودة مستويات 
الوباء يف  املدخرات قبل انتشار 
مع   ، مستقرة«  صحية  »بيئة 
بنحو  االقتصادي  النشاط  زيادة 
و   22-2021 عرب  دوالر  مليار   30

.23-2022
للجانب  األول  السيناريو  يف 
السليب، ميكن أن ينخفض النشاط 
مليار   20 حبوالي  االقتصادي 
ويتكون   ،  22-2021 يف  دوالر 
وزيادة  االستهالك،  ضعف  من 
أبطأ  وانتعاش   ، األسر  مدخرات 
يف السفر الدولي، وإعاقة تعايف 
واخنفاض  اخلدمات  صادرات 

صايف اهلجرة عما كان متوقًعا.
التوظيف،  على  سيؤثر  أنه  كما 
مما جيعل املعدل أعلى من 5 يف 
املائة - وهي نقطة مئوية أعلى 

من توقعات وزارة اخلزانة.
ال تتوقع احلكومة أن تكون هذه 
مشكلة طويلة األجل، مع تالشي 
املخاوف خالل النصف الثاني من 

عام 2022.
سيناريو االجتاه اهلبوطي قد يعين 
اإلمجالي  احمللي  للناتج  احنراًفا 
يف  واحدة  مئوية  نقطة  حبوالي 

.2022-2021
تعتمد  منزلقة  أبواب  حلظة  يف 
ميكن  الفريوس،  طفرة  على 
بداًل من ذلك أن يزيد االقتصاد 
مليار   30 مبقدار  األسرتالي 
الصحية  البيئة  ظلت  إذا  دوالر 

مستقرة.
يقول حتديث امليزانية إن األسر 
من  تتخلص  سوف  والشركات 
أسرع،  بشكل  االحرتازي  االدخار 
اإلنفاق  ارتفاع  إىل  يؤدي  مما 

االستهالكي.
االدخار  معدل  أن  يعين  وهذا 
ما  مستويات  إىل  يرتاجع  سوف 
قبل اجلائحة قبل ستة أشهر من 

التوقعات.
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نقلة نوعية، وجتربة فريدة وناجحة استهدفت فيها روسيا قمرًا 
صناعيًا، ما أحدث صدمة لدى األوساط الغربية.

مل تكن مساعي القوى الغربية الكربى يف نقل معادالت الردع 
وسباقات التسلح إىل الفضاء اخلارجي وليدة السنوات األخرية، 
اعتبار هذه املساعي كأحد أهم موروثات حقبة احلرب  بل ميكن 
السوفياتي  االحت��اد  بني  لسنوات،  رحاها  دارت  اليت  الباردة 
والواليات املتحدة األمريكية. ساحة الصراع هذه شهدت الشهر 
املاضي نقلة نوعية، عرب جتربة فريدة وناجحة قامت بها روسيا 

ضد أحد األقمار االصطناعية السوفياتية القدمية.
ليس فقط  الغربية،  األوساط  لدى  أحدثت صدمة  التجربة  هذه 
ألنها كانت مفاجئة وناجحة، بل أيضًا ألن تفاصيل هذه التجربة 
تؤشر على تقدم كبري من جانب موسكو يف هذا املضمار، يعيد 
إىل األذهان احملاوالت السوفياتية احلثيثة إلنتاج أسلحة خمتلفة 
التوجهات  من  الغربية  املخاوف  الفضائية.  للحروب  خمّصصة 
يف  فعليًا  ب��دأت  للفضاء،  العسكرية  التطبيقات  حنو  الروسية 
آب 2009، حني بدأت الواليات املتحدة األمريكية برصد جتارب 
وعمليات إطالق، تستهدف إعادة تفعيل مجيع املشاريع العسكرية 
واليت كانت  السوفياتي،  الفضائي  العسكري  بالربنامج  اخلاصة 
معّلقة بشكل كامل منذ مثانينيات القرن املاضي، علمًا بأن هذا 
الربنامج يعترب من أهم الربامج العسكرية السوفياتية، منذ إقرار 
القرن  ستينيات  أواخ��ر  خروتشوف،  نيكيتا  السوفياتي  الزعيم 
لألقمار  املضاد  الصاروخي  السوفياتي  الربنامج  بدء  املاضي، 
االصطناعية، وتنفيذ أول جتربة صاروخية يف هذا الصدد عام 
 ،)7-R( 1963، باستخدام الصاروخ الباليسيت السوفياتي األول

العرتاض قمر اصطناعي يف الفضاء اخلارجي.
صاروخ »نودول« الروسي والقلق األمريكي 

الالفت هنا أن هذه التجارب كانت تتم وفق منط ينّم عن رغبة 
روسية يف امتالك أنواع متعددة من املنظومات القتالية اليت ميكن 
استخدامها يف الفضاء، سواء لتنفيذ مهام اعرتاضية ودفاعية، 
أقمار  أو  فضائية  مركبات  الستهداف  هجومية  مهاّم  لتنفيذ  أم 

اصطناعية معادية. 
العابر  الباليسيت  الصاروخ  كان  اإلط��ار  هذا  األهم يف  السالح 
الروسية  املنظومات  أس��اس  يعترب  ال��ذي  »ن���ودول«،  للقارات 
موسكو حنو  نّفذت  وقد  الفضاء،  املوّجهة حنو  اجلديدة  القتالية 
سبع جتارب على إطالقه، أوالها كان يف تشرين الثاني 2015، 
تبعتها جتارب أخرى منذ عام 2017، إحداها كانت جتربة إطالق 
متت يف حزيران 2019، اعرتض فيها الصاروخ الروسي هدفًا يف 

الطبقات العليا للغالف اجلوي.
التجربة األخرية هلذا الصاروخ كانت يف نيسان 2020، وحينها 
هذه  من  قلقها  عن  بوضوح  األمريكية  املتحدة  الواليات  أعربت 
بات  األمريكي  العسكري  املخطط  اقتناع  أن  وخاصة  التجارب، 
راسخًا بأن هذا الصاروخ خمصص بشكل كامل للعمل يف الفضاء 
اخلارجي، كصاروخ مضاد لألقمار االصطناعية، وال سّيما أن هذه 
التجارب أوضحت أن صواريخ »نودول« هلا ثالث نسخ، إحداها 
ميكن أن تستهدف أجسامًا جوية على ارتفاعات تصل إىل 1500 
كيلومرت، مع وجود احتمال لتزويد هذه الصواريخ برؤوس نووية 
مدى  جيعل  ما  وهو  هجومية،  انزالقية  ملركبات  حاملة  أخرى  أو 

التدمري القتالي هلذه الصواريخ أكرب من املدى املذكور.
املخاوف األمريكية من التوجهات الروسية يف هذا الصدد تعاظمت 
احملللون  متوز، حني الحظ  وحتديدًا يف شهر  نفسه،  العام  يف 
العسكريون يف الواليات املتحدة األمريكية، حتركات غري مألوفة 
للقمر االصطناعّي العسكرّي الروسّي »كوزموس-2542«، الذي 
األمريكّي  العسكرّي  االصطناعّي  القمر  اقرتب بشكل حثيث من 
»يو أس أيه-245«، وأطلق جسمًا جويًا مل ُتعرف حينها ماهّيته، 
واتضح بعد ذلك أن هذا اجلسم كان قمرًا اصطناعيًا أصغر ُيسّمى 
»كوزموس-2543«، والذي أطلق بدوره مقذوفًا متوسط السرعة 

حنو الفضاء. 
هذه التجربة مّثلت نقلة نوعية يف التوجهات الروسية حنو عسكرة 
التجربة  هذه  تكون  أن  حينها  نفت  موسكو  أن  رغم  الفضاء، 
األقمار  لفحص  آلية  حول  جتربة  كانت  إنها  وقالت  عسكرية، 
بفحص  تقوم  أصغر  اصطناعية  أقمار  إط��الق  عرب  االصطناعية 

التجهيزات الفنية وأبدان األقمار االصطناعية األكرب.
واشنطن من جانبها اعتربت هذه التجربة حماولة روسية أخرى الختبار 
أسلحة خمصصة للفضاء، ورأت أن اخلطوة الروسية تسهم يف توسيع 
نطاق القدرات اليت ميكن استخدامها يف الفضاء، لتشمل مواجهات 
العليا للفضاء، تكون األقمار االصطناعية  الطبقات  مباشرة يف 
فيها أدوات قتالية، بعد أن كانت التطبيقات العسكرية الفضائية 
ترتكز بشكل أساسي على عمليات اعرتاض األقمار االصطناعية، 
 عن طريق صواريخ بعيدة املدى، يتم إطالقها من سطح األرض.

تجربة روسية جديدة يف مجال التقنيات العسكرية الفضائية
بالعودة إىل تطورات العام احلالي، سنجد أن موسكو مّهدت لتجربة 
الشهر املاضي عرب إقرار الرئيس الروسي فالدميري بوتني، يف 
حزيران املاضي، وثيقة اسرتاتيجية خاصة باستخدام التطبيقات 

موسكو ومرحلة جديدة من »عسكرة الفضاء«
العسكرية يف الفضاء اخلارجي، تضّمنت 
أسلحة  بتطوير ونشر  تصنيفات خاصة 
مضادة للصواريخ وأسلحة هجومية يف 
العدائية  التهديدات  ملواجهة  الفضاء، 
ال��دول األخ��رى، وبهذا بات  من جانب 
الفضاء اخلارجي ضمن الرؤية الروسية 
ملصادر التهديدات العسكرية احملتملة 

للبالد.
جتربة الشهر املاضي ميكن أن نعتربها 
عسكرة  جم��ال  يف  أخ��رى  نوعية  نقلة 
املخاوف  روسيا  فيها  أكدت  الفضاء، 
األمريكية من صاروخ »نودول«، حيث 
استخدمت موسكو هذا الصاروخ لتدمري 
قمر اصطناعّي سوفياتّي قديم، يسمى 
نوع  »كوزموس-1408«، وهو قمر من 
لالستطالع  خمصص  »تسيلينا-دي« 
األقمار  م��ن  ف��ئ��ة  ال��ع��س��ك��ري، وه���ي 
أوكرانيا،  يف  املصّممة  االصطناعية 
منها  ق��م��رًا   69 م��ا جمموعه  إط��الق  مت 
و1994،   1970 عامي  بني  الفرتة  يف 
واملراقبة  لالستطالع  خمّصصة  وكانت 
والتنّصت، حيث تقوم بإرسال البيانات 
احملطات  إىل  بتسجيلها  ت��ق��وم  ال��يت 
أثناء  السوفياتي  االحتاد  يف  األرضية 

مرورها فوق أراضيه.
»كوزموس-1408«  االصطناعّي  القمر 
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تسجيل جتارب  يتم  مل  حيث  املضمار،  هذا  بروسيا يف  مقارنة 
عسكرية الفتة هلا يف هذا الصدد خالل العقود األخرية، باستثناء 
برنامج »سكاي بولت«، الذي بدأه سالح اجلو األمريكي منتصف 
 »1359-ASM« مثانينيات القرن املاضي، بهدف إطالق صواريخ
من على منت مقاتالت »أف -15«، حنو أقمار اصطناعّية معادية، 
وقد مّت تعديل املقاتالت املستخدمة يف التجارب، حبيث متتلك 
القدرة على تعديل مسار الصواريخ عقب إطالقها، وقد متّكن هذا 
النوع من الصواريخ يف إحدى التجارب من إسقاط قمر اصطناعي 

بنجاح.
التجربة األمريكية األحدث يف هذا الصدد كانت يف شباط 2008، 
عرب جتربة ناجحة إلطالق صواريخ »RIM-161«، اليت يتم إطالقها 
من على منت القطع البحرية، وجنح هذا النوع من الصواريخ يف 
تدمري القمر االصطناعّي األمريكي »يو أس أيه-193«، الذي كان 
قد خرج عن السيطرة عقب إطالقه يف كانون األول 2006. جدير 
التجارب  من  تتخذ  باتت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  بالذكر 
الفضائية املدنية منّصة لتجربة بعض التقنيات العسكرية، مثلما 
»أكس-37 بي« يف  الفضاء  الرحلة اخلامسة ملكوك  حدث خالل 
أيلول 2017، حيث مت خالل هذه الرحلة اليت دامت حنو 780 يومًا، 
إطالق عدة مركبات جوية يف مدارات عالية يف الفضاء، مع تغيري 

املدار خالل كل عملية إطالق.
األمريكي  ال��رد  كان  األخ��رية،  الروسية  بالتجربة  يتعلق  ما  يف 
عليها خالل الشهر نفسه، بإطالق مركبة جوية على منت الصاروخ 
الفضائي »سبيس-إكس«، من قاعدة فاندنربغ الفضائية، بهدف 
تصل  بسرعة  مباشر،  بشكل  بكويكب فضائي  االصطدام  جتربة 
إىل ستة كيلومرتات يف الثانية، وهو الكويكب »داميورفوس«، 
وهو جرم صغري يبلغ عرضه 160 مرتًا، ويدور حول كويكب أكرب 
ُيسّمى »ديدميوس«، يدور بدوره حول الشمس. وُيتوقع أن يتم 
املقبل.  العام  منتصف  املستهدف  واجلرم  املركبة  بني  االلتقاء 
وعلى الرغم من أن الشكل العام هلذه التجربة هو عملي ومدني 

حبت، ميكن قطعًا اعتبارها جتربة هلا تطبيقات عسكرية عديدة.
أمرًا  بات  »العسكرة«  مرحلة  الفضاء  دخول  إن  القول  خالصة 
مفروغًا منه، وأصبح احلديث اآلن هو عن آليات وأشكال املواجهة 
العسكرية يف هذه الساحة - دفاعيًا وهجوميًا - واليت باتت تتنوع 
متعددة،  بأشكال  املعادية  االصطناعية  األقمار  استهداف  بني 
واستخدام  اجلوي،  الغالف  خارج  الباليستية  الصواريخ  وحتليق 

األقمار االصطناعّية نفسها كأسلحة هجومية. 
انضمت دول أخرى إىل روسيا والواليات املتحدة األمريكية يف 
 2019  vآذا قامت يف  اليت  واهلند  الصني،  مثل  الساحة،  هذه 
بتجربة ناجحة إلطالق صاروخ من نوع »Prithvi Mark2«، جنحت 
من خالله يف تدمري القمر االصطناعّي )مايكروسات أر(، ما جيعل 
من املرّجح أن ينضم املزيد من القوى الدولية إىل هذه الدول، 
وخاصة أن دواًل مثل فرنسا مثاًل، وضعت الفضاء اخلارجي ضمن 
جماالت اهتماماتها االسرتاتيجية على املستوى العسكري، وهو ما 
يفتح األبواب على مصاريعها أمام سباق تسّلح جديد، يكون فيه 
الفضاء اخلارجي مبنزلة حقل للتجارب العسكرية، ورمبا املواجهات 

املباشرة الحقًا.

محمد منصور

هذه  خالل  بنجاح  تدمريه  مت  وقد   ،1984 أيلول  يف  إطالقه  مت 
التجربة، على ارتفاع يبلغ 485 كيلومرتًا عن سطح األرض، وهو 
ما مّثل تأكيدًا واضحًا ورمسيًا للقدرات اخلاصة بهذا الصاروخ يف 
جمال استهداف األجسام احملّلقة يف الفضاء اخلارجي، وخاصة أن 
وزارة الدفاع الروسية حتدثت يف بيان رمسي عن تفاصيل هذه 
التجربة، وهو أمر الفت مل يسبق حدوثه يف ما يتعّلق بالتجارب 

اخلاصة باألسلحة املخصصة للفضاء.
إحياء املشروعات السوفياتية القديمة

وزارة  أعلنت  نفسه،  الشهر  أواخ��ر  يف  أنه  أيضًا  هنا  الالفت 
»سويوز«  نوع  من  إطالق صاروخ فضائي  عن  الروسية  الدفاع 
إىل الفضاء اخلارجي، حاماًل »مركبة عسكرية«. ورغم عدم توافر 
األذهان  أعادت إىل  أنها  إال  التجربة،  معلومات كافية عن هذه 
السوفياتي  الزعيم  أطلقها  اإلطار،  هذا  حماوالت سوفياتية يف 
ليونيد أندروبوف عام 1983، ملصلحة استخدام تطبيقات عسكرية 
غري صاروخية ملواجهة األقمار االصطناعّية، مثل احملطة الفضائية 
القتالية »سكيف«، اليت كانت موسكو يف طريقها إىل استخدامها 
كمقاتلة فضائية جيري إطالقها من املكوك الفضائي »بواليس«، 

لكن مّت جتميد هذا املشروع بعد انهيار االحتاد السوفياتي.
أخرى  إىل جمموعة  أن نضيفها  السالف ذكرها، ميكن  التقنيات 
من التقنيات العسكرية السوفياتية املوّجهة إىل الفضاء، عملت 
موسكو على استئناف البحث يف إمكان تطويرها، مثل األسلحة 
هذا  طموح يف  مشروع  السوفياتي  لالحتاد  كان  فقد  الليزرية؛ 
ليزرية، يف مقدمة  دّوارة حتمل عدسة  قّبة  تثبيت  الصدد، عرب 
ي  طائرة شحن عسكرية من نوع »إليوشن-76«، ضمن مشروع مُسّ
حينها »أيه-60 برييف«، وقد استوحت موسكو من هذا املشروع 
أسفر عن  ما  الصدد،  احلديثة يف هذا  أحباثها  قسمًا كبريًا من 
إنتاجها منظومة الليزر القتالية »برييزفت«، اليت تشري التقديرات 
أشعة  من  ال��رتدد  عالية  حزم  توجيه  تستطيع  أنها  إىل  الغربية 
الليزر حنو أهداف جوية، وتعمل موسكو حاليًا على تطوير نسخة 
اخلاصة  االستشعار  أجهزة  تعطيل  تستطيع  املنظومة  هذه  من 

باألقمار االصطناعّية.
مشروع الصواريخ اجلوية »كونتاكت« السوفياتي، كان أيضًا من 
ضمن املشروعات اليت أعادت موسكو العمل عليها، بعد أن مت 
تعليق العمل به عام 1991، وهو مشروع خمّصص إلنتاج صواريخ 
جو - جو مضادة لألقمار االصطناعّية، حبيث تكون مقاتالت »ميغ 
-31« منّصة إلطالقها. وقد لوحظ منذ عام 2018 ظهور متكّرر 
لصواريخ نوعية مستوحاة من صواريخ »كونتاكت« السوفياتية 
الصواريخ يف  آخر ظهور هلذه  على منت هذه املقاتالت، وكان 

أيلول/سبتمرب املاضي.
الردود األمريكية على التجارب الروسية

أنها فعليًا كانت  األمريكية من جانبها، ورغم  املتحدة  الواليات 
سّباقة يف الدخول إىل معرتك التقنيات العسكرية الفضائية، بعد 
أواخر مخسينيات  الصدد  التسليحي يف هذا  برناجمها  بدأت  أن 
القرن املاضي، ضمن الربنامج الصاروخي »199A-WS«، الذي 
متَّ خالله إجراء تعديالت على الصاروخ الباليسيت »أوريون«، من 
أجل استهداف األقمار االصطناعّية، تبدو حاليًا يف مرتبة متأخرة 
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حماولة واشنطن »األخرية« السرتضاء تل أبيب:

ِضع طهران... فْلنرَض باّتفاق التهديد لن يخُ
يحيي دبوق

احملادثات  جوالت  كّل  باءت  عدما 
لتضييق  اإلسرائيلية،   - األمريكية 
وملّفها  إيران  اخلالف خبصوص  فجوة 
جيك  يقوم  بالفشل،  النووي، 
أخرية  أنها حماولة  يبدو  مبا  سوليفان 
إلقناع إسرائيل بضرورة القبول مبا قد 
يتّم التوّصل إليه يف فيينا من اّتفاق، 
سيكون من شأنه مْنع طهران من إنتاج 
سالح نووي، فضاًل عن إفهام تل أبيب 
مبحدودية جدوى اخليارات األمنية، و«ال 
العسكرية  باخليارات  التلويح  جدوى« 
حال  يف  هذا  هلا.  االستعداد  أو 
جنحت املفاوضات، بالفعل، يف إحياء 
بنسخته  أو  معّداًل  النووي،  االتفاق 
املوضوعة عام 2015، أّما خبالف ذلك، 
وهو ما تتكاثف املؤّشرات والتوّقعات 
حبصوله، فإن اجلهد األمريكي سينصّب 
على كيفية مْنع إسرائيل من املبادرة 
ُيراد  »توريطي«،  عسكري  عمل  إىل 
حرب،  إىل  املتحدة  الواليات  جّر  منه 
ال ترى فيها األخرية أّي مصلحة. وأّيًا 
»عّض  معركة  إليه  ستؤول  ما  يكن 
أن  فاألكيد  حاليًا،  الدائرة  األصابع« 
واإلسرائيلي،  األمريكي  احلليَفني، 
يواجهان حتّديًا غري سهل، متمّثاًل يف 

اليوم التالي لفشل حمادثات فيينا.
القومي  األمن  مستشار  وصل 
األربعاء  سوليفان،  جيك  األمريكي، 
املاضي، إىل تل أبيب، يف إطار زيارٍة 
النقاط  لـ«وْضع  بالتأسيسية  ُوصفت 
على احلروف«، يف ما يتعّلق بالتباُين، 
الواليات  بني  اخلالف،  يكن  مل  إن 
الربنامج  إزاء  وإسرائيل،  املتحدة 
النووي اإليراني، وأساليب مواجهته، 
إذ تريد تل أبيب من واشنطن أن تكون 
يف  سواًء  مقاربتها،  يف  تطّرفًا  أكثر 
املفاوضات غري املباشرة الدائرة حاليًا 
باستخدام  التلويح  عرب  أو  فيينا،  يف 
ضّد  األمريكية،  العسكرية  اخليارات 
طهران، يف حال امتَنع اجلانب اإليراني 
تسّميه  ما  وهو  مواقفه،  تليني  عن 
بال  أمريكية  »مفاوضات  إسرائيل 
أسنان«. يف املقابل، ال جتد الواليات 
الكلفة  لناحية  املتحدة مصلحة، سواًء 
خيارات  إىل  اللجوء  يف  اجلدوى،  أو 
على  تفعيلها  سيؤّثر  النوع،  هذا  من 
مناطق  أخرى يف  اسرتاتيجية  حتّديات 
مثن  كان  ولو  حتى  العامل،  من  أخرى 
االمتناع عنها متوضع إيران كدولة حاّفة 
نووية. ذلك أن الواليات املتحدة لن 
متانع، إن اضطّرت، التعايش مع هكذا 
وقائع، فيما هي )أي الوقائع( بالنسبة 
إىل إسرائيل مبثابة تهديد وجودي، ال 
يعين إمكان إنتاج قنبلة نووية فقط، 
مستويات  كّل  تداعياته  ستطاول  بل 
خصوصًا  إيران،  مع  القائم  الصراع 
اإلسرائيلي  العسكري  التفّوق  لناحية 
يف مواجهة طهران وحلفائها. أّما حلفاء 
اخلليجيني،  وحتديدًا  العربي،  الكيان 
هذه،  واحلال  مضطّرين،  فسيكونون 
واالمتناع  ومصاحلها،  إيران  ملراعاة 
عن إيذائها على أكثر من مستوى، ما 
يعين، يف جانب منه، تعطيل الفائدة 

األمنية من »اتفاقيات آبراهام«.
وتأتي زيارة سوليفان لتل أبيب بعدما 
باءت زيارات املسؤولني اإلسرائيليني 
- من وزير األمن إىل رئيس املوساد، 
عب العملياتية  إىل عدد من مسؤولي الشُّ
والتخطيطية يف اجليش اإلسرائيلي - 
الذريع،  بالفشل  املتحدة،  للواليات 
إرضاء  استهدفت  باستثناء تصرحيات 
الزائرين، ليس إاّل. ووفقًا لتعليقات 
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اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  انشغلت 
والعاملية بالتهديدات اليت أطلقها وزير 
األمن اإلسرائيلي بيين غانتس لطهران، 
لويد  األمريكي  نظريه  أبلغ  أنه  مؤكدًا 
أوسنت ووزير اخلارجية األمريكي أنتوني 
بلينكن، خالل لقائه معهما يف واشنطن، 
اإلسرائيلي  للجيش  تعليمات  أنه أصدر 

باالستعداد هلجوم على إيران.
وكان نائب وزير األمن اإلسرائيلي، ألون 
شوسرت، قد قال يف تصريح إعالمي يف 
وقت سابق: »لقد استخدمنا القوة ضد 
مقتنعون  وحنن  املاضي،  يف  أعدائنا 
حاجة  هناك  القصوى،  احلاالت  بأنه يف 
الوسائل  استخدام  على  العمل  إىل 
العسكرية«. وتابع: »نأمل أن تتم تعبئة 
العامل كله هلذه املهمة. لذلك، خّصصنا 

مبلغًا كبريًا لزيادة استعدادنا«.
ذكرت  فلقد  اإليرانّي،  الرد  يتأخر  ومل 
وسائل إعالم إيرانية رمسية أن مسؤواًل 
»املعتدين«  إيرانيًا كبريًا توّعد  عسكريًا 
فدوي،  علي  وأكد  غاٍل«،  »مثٍن  بدفع 
اإليراني،  الثورة  حرس  قائد  نائب 
تنفيذ  على  جترؤ  ال  »إسرائيل«  أن 
اجلاهزية  أمّت  على  وأنهم  تهديداتها، 
لتسويتها باألرض إذا شّنت أي عدوان 

على بالده.
واقعيًا، تعكس التصرحيات والتسريبات 
اإلسرائيلية فشاًل أكيدًا يف احملادثات اليت 
جرت مع األمريكيني األسبوع املنصرم، 
األمريكيني  إقناع  على  قدرتهم  وعدم 
بالعدول عن السري باملفاوضات النووية 
اتفاق.  إىل  للوصول  متهيدًا  إيران  مع 
فما هي اخليارات أمام »إسرائيل« وهي 
النووية  املفاوضات  يف  تقدمًا  تشاهد 
تعتربه  ما  الكربى،  والدول  إيران  بني 

تهديدًا ألمنها القومي؟
اخليار األول: ضربة عسكرية للمفاعالت 

النووية اإليرانية
 اخلرباء العسكريون يؤكدون عدم قدرة 
عسكرية  هجمات  شّن  على  »إسرائيل« 
ضوء  على  حتصل  مل  إن  إيران،  على 
عسكرية  ومساعدة  أمريكي،  أخضر 

خارجية لنجاح الضربة.
النووية  املفاعالت  ضرب  إن  عمليًا، 
اإليرانية كما تهّدد »إسرائيل« إعالميًا، 
إيران  لدى  فليس  سهاًل،  أمرًا  ليس 
منشأة نووية واحدة لضربها بضربة جوية 
عسكرية خاطفة وينتهي األمر، بل لقد 
على  منشآتهم  بتوزيع  اإليرانيون  قام 
مساحة البالد، ما جيعل من ضربة عسكرية 
واحدة غري ذات جدوى، وستكون إيران 
مقابلة، من دون  للرّد بضربات  جاهزة 
ويتوقف،  النووي  برناجمها  يتضّرر  أن 

كما تريد »إسرائيل«. 
بوليسي«  »فورين  صحيفة  وكانت 
يف  تقرير  يف  اعتربت  قد  األمريكية 
ضربة  أّي  أن  املاضي  األول  تشرين 
أراضيها  »ستجعل  إليران  إسرائيلية 
التحتية  وبنيتها  وسكانها  بالكامل 
انتقامية حتمية  الوطنية معّرضة لضربة 
إىل  يصل  ما  ذلك  يف  مبا  إيران،  من 
150 ألف قذيفة فّتاكة يف أيدي حزب 

اهلل«.
كما أن استعداد إيران سابقًا لسيناريو 
وتدمري  النووية  منشآتها  على  هجومي 
النووي، عرب حتصني منشآتها  برناجمها 
النووية، وإقامتها حتت أعماق األرض، 
جيعلها غري قابلة لالخرتاق عرب اهلجمات 
املتحدة  الواليات  أن  وخاصة  اجلوية، 
بالذخائر  »إسرائيل«  تزويد  رفضت 
لضرب  الالزمة  للتحصينات  اخلارقة 

املنشآت النووية اإليرانية.
التقليدي  العسكري  اخليار  يبدو  إذًا، 
على  حبرب  اإلسرائيلية  والتهديدات 
من  فعليًا،  للتحقق  قابلة  غري  إيران، 
دون التسّبب يف إشعال حرب إقليمية 
وغري  األمريكيون،  يريدها  ال  شاملة، 
التصرحيات  وما  النتائج.  حمسومة 

التهديد اإلسرائيلي العسكري إليران.. اخليارات واملسارات
ليلى نقوال

فيتعّلق  الثاني،  االجتاه  أّما  النووية. 
على  ُتعَرض  قد  تعويضات  جبملة 
يتوّصل  أن  ميكن  ما  لقاء  إسرائيل، 
إليه املفاوضون يف فيينا، من اتفاق 
ُيقال إنه سيكون حمدودًا، وسيقتصر، 
يف حال حَتّققه، على التزامات إيرانية 
بأن ال تنتج اجلمهورية اإلسالمية سالحًا 
نوويًا، على اعتبار أّن أّي التزام كان 
وصول  دون  احلؤول  خالله  من  ُيراد 
إيران إىل »احلاّفة النووية«، بات غري 
ذي فائدة، يف ظّل التقّدم الكبري يف 

برناجمها النووي.
لكن ما الذي يدفع أمريكا إىل االمتناع 
ضّد  العسكري  باخليار  التلويح  عن 
إيران أو التحضري له أو تفعيله، علمًا 
أنها يف أمّس احلاجة إىل ورقة ضغط 
من هذا النوع، لدفع املفاِوض اإليراني 
املتصّلبة،  مواقفه  عن  الرتاجع  إىل 
سواًء يف املفاوضات النووية نفسها، 
وساحات  مبلّفات  يتعّلق  ما  يف  أو 
أن  يبدو  املنطقة؟  يف  أخرى  صراع 
ثابتًا  تقديرًا  املتحدة  الواليات  لدى 
التهديد،  حتت  ترتاجع  لن  إيران  بأن 
هذه،  واحلال  له،  ستكون  الذي 
موقف  على  السوء،  بالغة  تأثريات 
لن  األخرية  أن  اعتبار  على  واشنطن، 
ما  وهو  تهديداتها.  تنفيذ  إىل  تعمد 
بل  اإليراني،  امللّف  على  يقتصر  لن 
سيمتّد ليشمل حتّديات أخرى تواجهها 
الواليات املتحدة على مستوى العامل. 
عن  احلديث  ظّل  ويف  ذلك،  مع  لكن 
فيينا،  مفاوضات  فشل  إعالن  ُقْرب 
تبدو واشنطن، ومعها تل أبيب، أمام 
على  سيكون  إذ  سهلة؛  غري  حتّديات 
األخرية إثبات صدقّية تهديداتها، فيما 
هي ال متلك، عمليًا، اخليار العسكري 
الذي تلّوح به جتاه إيران. كما سيكون 
على الواليات املتحدة، احليلولة دون 
مبادرة إسرائيل إىل فْعل ابتدائي، من 
شأنه دحرجة األمور إىل تصعيد كبري. 
لكن يف حال فشلت جهودها، وأقدمت 
تل أبيب، بالفعل، على خطوة من النوع 
املذكور، فماذا ستكون خياراتها؟ هل 
أم  التصعيد  امتصاص  إىل  ستلجأ 
تنزلق حنوه؟ وماذا إذا قّررت طهران، 
من  نهائيًا  اخلروج  أيضًا،  املّرة  هذه 
بنسبة  بالتخصيب  والبدء  التزاماتها، 
إلنتاج  مباشرة  تؤّهلها  اليت   ،%90
أن  اآلن،  إىل  األكيد،  نووي؟  سالح 
اجلانب  اسرتضاء  سيحاول  سوليفان 
فيما  بأخرى،  أو  بطريقة  اإلسرائيلي، 
لن جيد األخري حالً سوى االستمرار يف 
التهديدات، إىل حني  التمايز وإطالق 
على  لُيبنى  املفاوضات،  فشل  إعالن 

الشيء مقتضاه.

»بايدن  أن  إىل  أشارت  اليت  األمريكية 
القومي،  لألمن  مستشاره  من  طلب 
البنتاغون  مراجعة خطة  جيك سوليفان، 
إذا  إيران  ضد  عسكري  إجراء  الختاذ 
سوى  الدبلوماسية«،  اجلهود  تنجح  مل 
اإلسرائيلي،  الغضب  لتهدئة  حماولة 
ولتوجيه رسالة تهديد إىل إيران لتليني 
مواقفها وختفيض مستوى شروطها يف 

املفاوضات النووية اجلارية.
سيربانية  ضربة  توجيه  الثاني:  اخليار 

للمفاعالت النووية اإليرانية
أمام االستعصاء العسكري التقليدي، قد 
»إسرائيل« يف استخدام الفضاء  تفّكر 
للمفاعالت  ضربة  لتوجيه  اإللكرتوني، 

النووية اإليرانية. 
وُيَعّد الفضاء اإللكرتوني أو السيرباني 
شبكات  فيه  توجد  الذي  الوسط 
الكمبيوتر، ويعمل يف ظروف مادية غري 
تقليدية، وحيث خيتلف توزيع القوة فيه 
املعروف،  التقليدي  القوة  توزيع  عن 
والذي يتمحور حول القدرات العسكرية 
الدفاع  وأنظمة  والصواريخ  املباشرة 

اجلوي وحامالت الطائرات وغري ذلك.
ويعترب جوزيف ناي أن القوة السيربانية 
بالتحكم  املتعلقة  املوارد  جمموعة  هي 
الكمبيوتر  أجهزة  على  والسيطرة 
اإللكرتونية  والشبكات  واملعلومات، 
والبنية التحتية املعلوماتية، واليت تعتمد 
ويرى  املدّربة،  البشرية  املهارات  على 
حتديات  فرضت  اإللكرتونية  القوة  أن 
على األطراف الدوليني، وخاصة الدول 
الكربى اليت كانت حتتكر مصادر القوة، 

مثل الواليات املتحدة األمريكية.
القوة  وسائل  حتّولت  لقد  عمليًا، 
بني  القوة  ترتيب  وحتّول  التقليدية، 
وتطوير  استخدام  على  بالقدرة  الدول، 
الفاعلون  بات  السيربانية، حبيث  القوة 
استخدام  على  القدرة  ميتلكون  الذين 
عسكرية  ألغراض  اإللكرتوني  الفضاء 
عسكرية  مزايا  خلق  على  قادرين 
قدرتهم  كانت  ولو  حتى  لصاحلهم، 
على  قادرة  غري  التقليدية  العسكرية 
املنافسة يف مواجهة عسكرية تقليدية.

ولقد قامت »إسرائيل« يف وقت سابق 
لتوجيه  اإللكرتوني  الفضاء  باستخدام 
اإليرانية،  النووية  للمفاعالت  ضربة 
امتالكهم  اإلسرائيليون  أثبت  كما 
القوة اإللكرتونية واملعرفة التكنولوجية 
الفضاء  استخدام  على  والقدرة 
أهداف  لتحقيق  واملعلومات  اإللكرتوني 
حتقيقها  الصعب  من  كان  عسكرية 

بواسطة القوة التقليدية.
استخدام  أن  يبقى  ذلك،  من  وبالرغم 
هذا األمر منوط أيضًا مبوافقة الواليات 
املتحدة األمريكية، حيث يعترب األمريكيون 
املنشآت  لتخريب  املتوقعة  الكلفة  أن 
الفائدة  من  أكرب  اإليرانية  النووية 
»إسرائيل«  املرجّوة منها؛ فبينما تعترب 
أنها قادرة على تعطيل الربنامج النووي 
قنبلة  امتالك  من  إيران  ومنع  اإليراني 
اإلدارة  ترى  املنظور،  األمد  يف  نووية 
السابقة  التجارب  أن  احلالية  األمريكية 
اإليرانية،  النووية  املنشآت  يف ختريب 
اإليرانيني  أفادت  سيرباني،  هجوم  عرب 
الذين قاموا بإعادة بناء منشآت ختصيب 
الكفاءة  من  أعلى  بدرجة  اليورانيوم 

والتطور.
العسكرية  اخليارات  تبدو  وعليه،   
اإلسرائيلية حمدودة جدًا، وهي تعويض 
استخدام  يف  »إسرائيل«  فشل  عن 
والسياسية  الدبلوماسية  الضغوط 
وعلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  على 
األوروبيني ملنع التقدم يف املفاوضات 
اجلهود  تتسارع  فهل  النووية. 
املقبلة  السنة  وتشهد  الدبلوماسية 
والدول  إيران  بني  جديد  اتفاق  توقيع 
أكثر من ذي  ُمتاحًا  األمر  يبدو  الست؟ 

قبل.

مستعّدة  غري  »أمريكا  فإن  عربية، 
بأن تسمع من إسرائيل  وغري معنّية، 
خبصوص اخليارات العسكرية«، وهي 
يف الوقت نفسه »غري مستعّدة، وغري 
تهديدات  إيران  ُتسمع  بأن  معنّية، 
عسكرية«. ولعّل ما يؤّكد ذلك املوقف 
اإلعالم  يف  أخريًا،  تسّرب،  ما  هو 
العربي، عن امتناع واشنطن عن تلبية 
طلب بيين غانتس، خالل زيارته هلا، 
بتقديم موعد تسليم إسرائيل طائرَتي 
الطائرات  نان  مُتكِّ بالوقود،  د  تزوُّ
إىل  الوصول  من  اإلسرائيلية  احلربية 
مسافات بعيدة لقصف أهداٍف، يف ما 
أبيب،  تل  نظر  ُوجهة  من  شأنه،  من 
كالمية  ال  عملياتية،  بإشارات  البعث 
اخليار  جّدية  فقط، إىل طهران، حول 
العسكري. لكّن الواليات املتحدة رأت 
غانتس  يريده  ما  على  املوافقة  يف 
رسالة »حربية« إىل إيران، ولذا قّررت 
مهّمة  لُتمنى  التسليم،  موعد  تأجيل 

الوزير اإلسرائيلي الرئيسة بالفشل.

تأتي زيارة سوليفان لتل أبيب بعدما 
باءت زيارات املسؤولني اإلسرائيليني 

للواليات املتحدة بالفشل
زيارة  تأتي  ذاته،  السياق  ويف 
إشكالية  حلسم  أبيب،  لتل  سوليفان 
اجلانَبني،  بني  عالقة  تزال  ال  رئيسة 
مع  حرٍب  إىل  أمريكا  »جّر  عنوانها 
خطوة  باخّتاذ  مفاجأتها  عرب  إيران«، 
إسرائيليًا  تصعيدًا  تستتبع  عسكرية، 
الواليات  بالتبعية،  وجتّر،  إيرانيًا،   -
لدى  بالطبع،  املواجهة.  إىل  املتحدة 
األمريكيني خشية من أن تلجأ إسرائيل 
ما  وهو  النوع،  هذا  من  خطوة  إىل 
الرئيس  إدارة  أيضًا  تتوّجسه  كانت 
أوباما،  باراك  السابق،  األمريكي 
إيران، يف  عشّية االتفاق النووي مع 
اإلدارة  استنفرت  حني   ،2015 عام 
العسكري  اخليار  أن  حليفتها  إلفهام 
غري وارد، وممنوع. ومن هنا، فإن ما 
املسؤولني  على  سوليفان  سيعرضه 
اجتاَهني،  يف  يرتّكز  اإلسرائيليني، 
أن  أّوهلما  املراقبني:  من  عدٍد  وفق 
اإلسرائيلية  التكتيكية  العمليات 
لن  اإليراني،  النووي  الربنامج  ضّد 
تتسّبب يف وقفه أو عرقلته، بل على 
العكس من ذلك ستدفع حنو التسريع 
يف  منه  منوذج  ظهر  الذي  األمر  به، 
»منشأة  على  األمين  االعتداء  أعقاب 
نطنز«، والذي نقل إيران من ختصيب 
حمدود نسبيًا، بنسبة 20%، إىل نسبة 
60%، وأوصلها إىل امتالك عدٍد من 
املخّصبة  املاّدة  من  الكيلوغرامات 
بهذه النسبة، وقّربها أكثر من القنبلة 
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االنتهاء  السورية على  الصيانة  تشارف فرق 
الشبكة  من  املدمرة  األجزاء  إصالح  من 
الكهربائية متهيدًا لربطها مع الشبكة األردنية، 
لبنان.  اىل  الكهرباء  استجرار  ببدء  يسمح  ما 
فيما ال يزال الغموض حييط بأسباب تأخر ضخ 
الغاز املصري، رغم اجلهوزية الفنية ألنابيب 
لطرح  األوىل  األيام  منذ  العربي  الغاز  خط 

املشروع.
على خالف ما كان متوقعًا، قد تصل  دمشق | 
قبل  لبنان  إىل  عرب سوريا  األردنية  الكهرباء 
أعلنت  األخري،  امللف  يف  املصري.  الغاز 
دمشق باكرًا عدم وجود أي عائق لضخ الغاز، 
وأبلغت كل األطراف جبهوزية خط الغاز العربي 
لنقل  الفنية  الناحية  من  أراضيها  يف  املاّر 
للكوادر  فنيًا  دعمًا  وقّدمت  املصري،  الغاز 
اللبنانية للكشف عن املقطع الذي يربط حمطة 
السورية مبحطة  الدبوسية يف حمافظة محص 
دير عمار يف مشال لبنان، والذي تبّي بعد 

لكن املشكلة اليت ال تزال تعرقل بدء تنفيذ االتفاقية تتعلق بعدم 
»قانون  تداعيات  بإعفائها من  إذن واضج  القاهرة على  حصول 
قيصر« الذي يفرض عقوبات على سوريا. وقد توّجه وزير البرتول 
املصري اىل الواليات املتحدة يف زيارة عمل سيكون على جدوهلا 
طلب احلصول على إذن واضح ومباشر من كل الوزارات األمريكية 
املعنية مبنح احلكومة املصرية وشركاتها اإلعفاءات الالزمة. وينتظر 

لبنان عودة الوزير املصري لتوقيع العقد ومباشرة التنفيذ.
ويف ما يتعلق باستجرار الكهرباء من األردن، فقد حصل تواصل 
بي املعنيي يف بريوت وعمان، وتسلم األردن النسخة النهائية 
لبنان  كهرباء  ملؤسسة  العام  املدير  يتوّجه  أن  على  العقد،  من 
ممكن،  وقت  أسرع  يف  العقد  لتوقيع  األردن  اىل  حايك  كمال 
وبعد عودة املسؤول املعين يف البنك الدولي الذي يتوىل متويل 

االتفاقية إىل بريوت، علمًا بأن تأخره ُعزي إىل أسباب عائلية.
10 ساعات تغذية؟

البدء يف تنفيذ  لـ«األخبار« أن  الطاقة  أّكدت مصادر يف وزارة 
االتفاقيات مع العراق ومصر واألردن سيؤّمن عشر ساعات من 
هذه  استقرار  أن  إىل  ولفتت  أسابيع.  خالل  بالكهرباء  التغذية 
اىل  احلكومة  مبادرة  أن يسبق  التغذية جيب  من ساعات  الكمية 
النقل  لصيانة شبكات  موازنة  الوزارة ختصيص  اقرتاح  مناقشة 
والتوزيع وتطوير برنامج اجلباية، إضافة اىل املشروع األهم وهو 
رفع سعر التعرفة )جيري البحث يف رفع السعر احلالي بنحو ثالثي 

ضعفًا(.
 140 يتجاوز  ال  للكيلوواط  احلالي  السعر  أن  املصادر  وتوضح 
لبنان،  يف  املالي  الواقع  حبسب  جماني«  »شبه  أنه  أي  لرية، 
كلفة  على ختفيف  التغذية سيساعد  ساعات  رفع  فإن  وبالتالي 
املولدات اخلاصة وسيوفر يف كمية املازوت املستورد من قبل 
القطاع اخلاص. وأشارت إىل أن السعر اجلديد لن يقل عن ثالثة 
آالف لرية لكل كيلوواط، علمًا بأن أصحاب املولدات يطالبون أو 

يسّعرون الكيلوواط بأكثر من ستة آالف لرية.
وحبسب مصادر وزارة الطاقة، املتوقع من االتفاقات هو اآلتي:

 720 يعادل  ما  أي  الوقود،  من  سنويًا  طن  مليون  العراق:  ــــ 
مليون طن من زيت الوقود الثقيل )الغاز أويل( ما يفرتض به 
توفري 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يوميًا. تصل الكلفة 
السنوية هلذا املشروع اىل 400 مليون دوالر )تبعًا لتطور أسعار 
بالتس(، ُتدفع باللرية اللبنانية بسعر »صريفة« ويؤجل وضعها 
يف احلساب ملدة سنة )الفرق بي سعر الصريفة وسعر السوق 

ال يتجاوز %15(.
ــــ مصر: 650 مليون مرت مكعب من الغاز سنويًا، لتوفري 4 ساعات 
من التغذية اليومية، بكلفة ترتاوح بي 200 مليون و250 مليون 
دوالر سنويًا )اعتمادًا على تطور أسعار بالتس(، على أن ميول 
العمل  العقد املفرتض أن يستمر  الدولي أول عامي من  البنك 

به 18 عامًا.
ــــ األردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتي من 
دوالر  مليون   220 إىل  تصل  بكلفة  بالكهرباء،  اليومية  التغذية 
تقريبًا )اعتمادًا على تطور أسعار بالتس( سنويًا، على أن ميول 
البنك الدولي فرتة قصرية األمد. وال يزال البنك الدولي يبحث 

عن مصادر متويل هلذا القرض.
بطريقة  توزع  ميغاواط  مئة  من  أقل  الكهرومائية:  املعامل  ــــ 
وصلها  يتم  وال  منها  القريبة  املناطق  يف  وحتصر  استنسابية 
بالشبكة العامة، علمًا بأنه يف حال ربطها بالتوزيع اإلمجالي ميكنها 

أن تؤمن حنو ساعة تغذية إضافية. واملعامل هي:
سنتات   3.97 بكلفة  ميغاواط   47 حنو  ينتج  الليطاني  ــــ 

للكيلواط.
ــــ نهر ابراهيم ينتج حنو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت

ــــ نهر البارد ينتج حنو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ قاديشا ينتج حنو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت

متعّثرة ومصر  جاهزة  سوريا  الكهرباء:  تغذية 

السنة آخر  جاهزة  السورية  الشبكة  املصري:  الغاز  تسبق  األردنية  الكهرباء 
زياد غصن

إجراء الكشف أنه سليم فنيًا.
وزارة  ملعب  الكرة يف  أن  تؤكد  السورية  النفط  وزارة  مصادر 
النفط املصرية اليت يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، 
بدءًا من اجلدوى االقتصادية املتحققة للقاهرة من املشروع مقارنة 
بعمليات تسييل الغاز وتصديره إىل دول أوروبية، وصواًل إىل 
اخلشية من تعرض اخلط يف مقطعه السوري العتداءات إرهابية 
كما حصل منذ حنو شهرين، وتاليًا من هي اجلهة اليت ستتحمل 
الغاز  اخلسائر املرتتبة عن ذلك، وال سيما جلهة فاتورة كميات 
مل  أنها  املصرية  اجلهات  تأكيد  استمرار  اىل  إضافة  املتسربة، 
حتصل بعد على إذن أمريكي مباشر وواضح إلعفاء شركاتها من 

عقوبات »قانون قيصر«.
إىل  بالسفن  القطري  الغاز  نقل  أن  اىل  هنا،  املصادر،  وتلفت 
العربي، ليس أقل  الغاز  العقبة، وتغويزه وضّخه يف خط  خليج 
أهمية من عملية نقل الغاز املصري، فمثاًل، ميكن حلمولة سفينة 
واحدة من الغاز تشغيل حمطة دير علي الكهربائية يف سوريا ملدة 
يوم ونصف يوم. وتضيف إنه »سواء كان الغاز مصريًا أو قطريًا 
جاهز  مقاطعه  العربي يف مجيع  الغاز  خط  فإن  معًا،  االثني  أو 

للمباشرة بضخه، وصواًل إىل حمطة دير عمار اللبنانية«.
شبكة الكهرباء جاهزة

على خط مواز، أجنزت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء السورية 
أكثر من نصف عمليات الصيانة املقررة للشبكة الكهربائية يف 
تعرضت  اليت  األبراج  من   %63 على  يزيد  وما  املدمر،  مقطعها 
البالغ  للتخريب خالل سنوات احلرب )251 برجًا على طول اخلط 
طوله 87.5 كلم(، ما يطرح تساؤالت عن إمكانية أن تكون الشبكة 
الكهربائية السورية جاهزة مع بداية العام لنقل الكهرباء األردنية 
إىل لبنان، أو أنها ستكون حباجة إىل بضعة أيام أو أسابيع قبل 

أن تكتمل عمليات الصيانة متامًا.
السورية  الشبكة  أن  أكد  الزامل  غسان  السوري  الكهرباء  وزير 
»ستكون جاهزة متامًا للربط مع نظريتها األردنية مع آخر يوم من 
الشهر اجلاري، مبا يف ذلك إجنازها جلميع االختبارات الفنية، وإجراء 
خطوات التطابق للقيم الفنية بي شبكات الدول الثالث. وتاليًا 
فإن عملية الربط قد جترى خالل األسبوع األول من العام اجلديد 
يف حال اختاذ الدول الثالث قرارًا بذلك«. وأوضح لـ«األخبار« أن 
الكوادر الفنية يف وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على مد خطي فوق 
خطوط النقل خمصصي لالتصاالت ونقل إشارات األعطال، يتوقع 
االنتهاء منهما منتصف الشهر اجلاري، لتبدأ بعدها الفرق الفنية، 
بالتنسيق مع نظرياتها يف كل من لبنان واألردن، بإجراء اختبارات 

ملدة سبعة أيام للكشف عن األعطال«.
يف السياق نفسه، شهدت األيام املاضية موجة انتقادات على 
شبكات التواصل االجتماعي، على خلفية تصرحيات املدير العام 
العائد الذي ستحصل عليه  ملؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء حول 
سوريا جراء نقل الكهرباء األردنية إىل لبنان، واملقدر بنسبة %8 
ضوء  يف  جدًا  ضئيلة  نسبة  وهي  املنقولة.  الكهرباء  كمية  من 
ارتفاع ساعات التقني الكهربائي يف سوريا إىل مستويات غري 
مسبوقة، فضاًل عن تكاليف إصالح الشبكة، واليت أكد الزامل أنها 
ستصل إىل حواىل مخسة ماليي ونصف مليون دوالر، مشريًا إىل 
أن الوزارة تبحث مع بعض برامج األمم املتحدة متويل املشروع، 

نظرًا إىل الفائدة السورية احملدودة من املشروع.
وكان رئيس احلكومة جنيب ميقاتي قد أكد أنه أثار مع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، يف زيارته للقاهرة األسبوع املاضي، ملف 
نقل الغاز املصري اىل لبنان والعقبات اليت تواجه االتفاقية، وأنه 
لتأمي  عليها  املتفق  الكمية  زيادة  املصري  الرئيس  من  طلب 

ساعات إضافية من التغذية.
وحبسب العقد غري املوّقع بعد، سيحصل لبنان على 650 مليون مرت 
مكعب من الغاز سنويًا، وتعين زيادة الكمية اىل مليار مرت مكعب 

زيادة ساعات التغذية من أربع ساعات يوميًا اىل ست ساعات.

إىل  للعودة  تركيا  يف  املتواجدة  السورية  املعارضة  تستعّد 
يتواّله  هيكلة  إعادة  مشروع  ضمن  قطر،  يف  األوىل  قواعدها 
عليه  وُتشرف  حجاب،  رياض  األسبق،  السوري  احلكومة  رئيس 
التخّلي  يبدو الفتًا يف املشروع  والدوحة. وفيما  أنقرة  كّل من 
عن فكرة إسقاط النظام، َيربز ُخُلّوه من أّي دعوة إىل التوّحد مع 
املنّصات والتيارات األخرى، وتغييُبه »حكومة اإلنقاذ«، ووضُعه 

شروطًا على التشارك مع »قسد«
على رغم أن تبديل العواصم مل ُيِضف جديدًا إىل عمل  دمشق | 
املعاَرضات السورية - بتنّوع والءاتها وتعّدد مسمّياتها-، اليت مل 
تستطع حتى اآلن تشكيل نّد موّحد بوجه احلكومة، تعود أبرز قوى 
»اجمللس  اسم  الدوحة حتت  من  خرجت  كانت  واليت  املعارضة، 
السوري الوطين«، وتوّجهت إىل اسطنبول باسم »ائتالف قوى 
املعارضة والتغيري«، إىل حْزم حقائبها جمّددًا، استعدادًا للرجوع 
إىل قواعدها األوىل يف قطر، وحتت ُمسّمى جديد مل َيظهر بعد. 
وتقول مصادر مقّربة من املعارضة يف تركيا، للزميلة »األخبار«، 
يف  والقطرية  الرتكية  احلكومَتي  بي  األخرية  »االجتماعات  إن 
الدوحة، أفضت إىل تواُفق على إعادة هيكلة املعارضة مبا خيدم 
بّدلت  اليت  املتغرّيات  على  باالرتكاز  احلالية،  املرحلة  أهداف 
بشكل جذري شكل اخلارطة امليدانية من جهة، واملسار السياسي 
يف احملادثات مع احلكومة السورية من جهة أخرى«. ويبدو أن 
التنسيق الرتكي - القطري يف هذا اخلصوص، سُيفضي أّواًل اىل 
تغيري يف الشكل قبل املضمون، األمر الذي يعيد إىل الذاكرة 
السوري  »اجمللس  حّل  يف  مَتّثلت  اليت  األوىل،  اهليكلة  إعادة 
الوطين«، واستيالد »ائتالف قوى املعارضة«، واالنتقال باألخرية 

من الدوحة إىل أنقرة.
ويف هذا السياق، تؤّكد معلومات حصلت عليها الزميلة  »األخبار«، 
أن »كيانًا جديدًا للمعارضة يف طريقه إىل الوالدة من العاصمة 
القطرية، بقيادة رئيس احلكومة السورية األسبق، رياض حجاب، 
الذي أجنز مشروعًا إلعادة اهليكلة على الورق، مبا خيدم فكرة إعادة 
إنتاج املعارضة على مستوى املؤّسسات واألهداف«. ويبدو أن 
مشروع حجاب يتضّمن ختليًا عن فكرة »إسقاط النظام«، كطريق 
أساسية للوصول إىل »سوريا اجلديدة«، اليت ُيراد هلا أن تكون 
ذات سياسات »وسطية«، وتعزل نفسها عن صراعات اإلقليم، 
حتت شعار »املصلحة الوطنية«، والذي يعين عمليًا التطبيع مع 

العدو اإلسرائيلي، واالبتعاد عن »حمور املقاومة«.

  ال يحمل املشروع دعوة إىل التوحّد مع منصّات أخرى كمنصـّتـَي 
موسكو والقاهرة

ال  أنها  تؤكد  تفتأ  ال  نفسها،  »احليادية«  املعارضة  هذه  لكّن 
ميكن أن حتتمل وجود قوى سياسية أخرى كـ«حزب البعث« مثاًل، 
وأحزاب أخرى حليفة، إذ ينّص مشروع حجاب على أن العمل على 
حتييد تلك القوى املناوئة، سيكون »خطوة أوىل حنو حّلها باعتبارها 
من األحزاب الشمولية«، اليت جتب حماربتها. وإذ يقّر املشروع 
بأن املعارضة تعيش حالة من االنقسام داخل االئتالف أواًل، ومع 
بقية التّيارات ثانيًا، إاّل أنه ال حيمل دعوة إىل التوّحد مع منّصات 
أخرى كمنّصيَت موسكو والقاهرة، وال ُيدخل يف حساباته التشارك 
مع »حكومة اإلنقاذ«، اليت ُتعّد الواجهة السياسية لـ«هيئة حترير 
أّي  للمعارضة لن يتشارك يف  الكيان اجلديد  أن  الشام«. كما 
مسألة سياسية مع »قوات سوريا الدميقراطية«، إاّل إْن حَدث حواٌر 
مباشر يقّر ورقة عمل تْضَمن موقفًا واضحًا لـ«قسد« من وحدة 

األراضي السورية.
كذلك، ُيقصي املشروع الكثري من الشخصيات املعاِرضة البارزة، 
للحكومة  موازيًا  كيانًا  تقود  كشخصية  حجاب  رياض  وُيقّدم 
السورية. ومل يكن لقاء وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاويش 
أوغلو، حبجاب يف الدوحة قبل أيام، إاّل مقّدمة لتبيّن أنقرة املولود 
اجلديد، بالتعاون مع الدوحة اليت ستحتضنه على مستوى املقّر 
موازية  احلفاظ على مقّرات  الفرعية، مع  األساسي واملؤّسسات 
على األراضي الرتكية، ستكون هي نفسها مقّرات »االئتالف«، 
ملصلحة  شخصياته  انسحاب  بعد  نفسه  حَيّل  أو  سُيحّل  الذي 

االنضمام إىل الكيان العتيد، بقيادة حجاب.
من جهة أخرى، تشري املعلومات اليت حصلت عليها »األخبار«، إىل 
إنتاج املعارضة، مّتصلة  إعادة  مّثة إشكالية ستوّلدها عملية  أن 
بتَبعية ممّثليها يف جلنة مناقشة الدستور. ويف هذا اإلطار، يبدو 
احتمال حّل الّلجنة )بنسخَتيها املوّسعة واملصّغرة( قائمًا، إن مل 
يتّم اعتماد األمساء نفسها يف وفد املعارضة، مع تغيري مرجعّيتها 
الداعمَتي  اجلهَتي  أن  اعتبار  على  حجاب،  لكيان  تابعة  لتكون 
واجلدير  اجلديدة.  اهليكلة  ترعيان  َمن  ذاتهما  هما  لـ«االئتالف« 
ممثّلي  مع  التواصل  حاولت  »األخبار«  الزميلة  أن  هنا،  ذكره، 
»االئتالف« يف اللجنة املصّغرة الستصراحهم حول هذا املوضوع، 
إاّل أنهم رفضوا التعليق على ذلك، وهو ما قد يكون عائدًا إىل 

عدم امتالكهم معلومات واضحة إىل اآلن.

النظام«  »إسقاط  فكرة  عن  ختلٍّ 
الدوحة: إىل  ثانية  وعودٌة 

املعارضة هيكلة  إلعادة  قطري   - تركي  مشروع 
محمود عبد اللطيف
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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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مــقاالت وتـحقيقات

وجهتا نظر يف »إسرائيل« من مسألة اخلطر الوجودي؛ األوىل تقول 
أن اخلطر األكرب  الثانية  إنها تتعرض خلطر من اخلارج، فيما ترى 

يكمن يف ديناميكيات الداخل.
وجهتا نظر يف »إسرائيل« من مسألة اخلطر الوجودي؛ األوىل، وهي 
القوى  من  وجودي  تتعرض خلطر  »إسرائيل«  إن  تقول  الرمسية، 
اإليراني  النووي  املشروع  عن  احلديث  عند  خاصة  بها،  احمليطة 
وأسلحة حزب اهلل واملقاومة الفلسطينية... إخل. وهو خطاب رمسي 
قديم يتجّدد بني احلني واآلخر باختالف العدو املركزي؛ كانت مصر 
فإيران اإلسالمية...  العراق صدام حسني،  ثم  عبدالناصر متثله، 
ودائمًا كانت املقاومة الفلسطينية عدّوًا ميّثل تهديدًا وجوديًا يف 

نظر »إسرائيل«.
أما الرأي اآلخر فهو ال يرى أن »إسرائيل« تتعرض لتهديد وجودي 
من اخلارج، لكن اخلطر األكرب يكمن يف ديناميكيات الداخل، ويرى 
أن ضمان بقاء »إسرائيل« مرتبط اىل حّد كبري بتسوية ما، يرضى 
حمور  نظر  وجهة  تلتقي  أن  املفارقة،  الفلسطيين.  الشعب  بها 
للخطر  ترّوج  اليت  الرمسية،  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  مع  املقاومة 

الوجودي من القوى احمليطة بـ«إسرائيل«.
يف 2015/6/26، أي عشية التوقيع على االتفاق النووي مع إيران، 
نشرت صحيفة »معاريف« نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، 
إن  يقول  بوست«،  »واشنطن  لصحيفة  كرتوغرافيا  معهد  أجراه 
بني  النووي  االتفاق  أن  يعتقدون  اإلسرائيلي  اجلمهور  من   %49
الدول العظمى وإيران »ميّثل خطرًا وجوديًا على إسرائيل«. وهذا 
وما  احلني،  ذلك  يف  املرات  عشرات  نتنياهو  بنيامني  كّرره  ما 
يزال يكّرره، ويف هذه األيام تبّنت حكومة نفتالي بينيت، أيضًا، 
املقوالت نفسها. وذلك على عكس ما صّرح به رئيس املوساد، 
آنذاك، مئري دغان، بأن االتفاق النووي ال ميّثل خطرًا وجوديًا على 

»إسرائيل«. 
يف  أيضًا،  صّرح  قد  بدرو،  متري  األسبق،  املوساد  رئيس  وكان 
املؤمتر ذاته، بأن »إسرائيل ليست يف خطر وجودي من اخلارج«. 
السياسية  املناصب  أعلى  شغل  الذي  باراك،  إيهود  قال  كذلك 
من  فهل  أركان.  وقائد  حرب  ووزير  حكومة  رئيس  والعسكرية، 

تفسري هلذه التصرحيات املتناقضة؟ 
مئري  املوساد،  رئيس  وفاة  بذكرى  اخلاص  املؤمتر  ذلك، يف  مع 
دغان، عام 2017، وهو الرئيس الذي عارض احلرب على إيران، 
علنًا، يف ظل حكومة نتنياهو، وقبل ذلك يف ظل حكومة أوملرت، 
اكتفى يوسي كوهني، رئيس املوساد )2017( بالقول إن »على 
عن  بُعمق  للتعّلم  جهودها  تركز  أن  اإلسرائيلية  األمنية  املنظومة 
أعدائها يف منطقتنا، لكي تنتصر عليهم حني يتطلب األمر ذلك، 
البيتية،  وسوف يتطلب«. وأضاف: »الشرق األوسط هو ساحتنا 
لذلك علينا أن نكون فاعلني فيه، علينا أن خنلق التحالفات، وأن 
حندد املصاحل املشرتكة مع النظراء ومع األعداء أيضًا، من زاوية 

معينة«. 
أما رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، فقد 
انتهاج  أننا جنحنا يف  »أعتقد  نفسه عن سوريا:  املؤمتر  قال يف 
سياسة صحيحة جدًا، بعدم تدخلنا علنًا يف سوريا، مع احلفاظ على 
مصاحلنا، ولدينا مصلحة يف أن يستمر هذا الواقع لسنني عديدة«. 
وهذا املوقف يعرب إىل حّد بعيد عن االسرتاتيجية اإلسرائيلية يف 

استنزاف حميطها، لدرء اخلطر اخلارجي.

سيناريوهات التهديد الوجودي
يف مذكرة رقم 198 ملعهد أحباث األمن القومي 2019/12 أعّدتها 
جمموعة كبرية من الباحثني، ُكِتب ما يلي: »جنحت دولة إسرائيل 
خالل 70 عامًا يف تطوير قوة عظمى الفتة، عسكرية واقتصادية 
وسياسية، وحتولت إىل حقيقة قائمة. وحظيت باعرتاف عملي من 
إجنازاتها  من  بالرغم  اليوم،  حتى  ذلك،  مع  جريانها.  بعض  قبل 
الالفتة، ال تزال تواجه حتديات أمنية تشمل أعداًء خيّططون ويعملون 
إلبادتها«. وتضيف املذكرة، »يف إطار البحث والتقييم، متت دراسة 
مخسة سيناريوهات من التهديد الوجودي: )1( تبلور حتالف إقليمي 
عسكري ضد »إسرائيل«. )2( توسيع االنتشار النووي يف الشرق 
نتيجة هجوم  اإلسرائيلية  الدفاعية  املنظومة  انهيار   )3( األوسط. 
صاروخي مكثف، من قبل إيران وحلفائها. )4( عزل »إسرائيل« 
دوليًا ومقاطعتها. )5( املس بوحدة اجملتمع اإلسرائيلي وفقدان 
تتلخص  وبهذا  ودميوقراطية«.  يهودية  كدولة  »إسرائيل«  هوية 

مصادر القلق الوجودي من وجهة نظر إسرائيلية.
املذكرة  كاتبو  يعتقد  وتوضيحها،  السيناريوهات  هذه  لتفصيل 
ليضع  واحملّفز  القدرة  لديه  إقليمي،  حتالف  تبلور  احتمال  »أن 
»إسرائيل« أمام تهديد وجودي، هو غري واقعي يف املدى املنظور، 
االنقسامات  هو  الظروف  هذه  وأهم  عامة،  إقليمية  ظروف  بسبب 
السياسية، والطائفية والفكرية، وعدم وجود قوة عسكرية كافية، 
احلراك  ديناميكية  على  الفلسطيين  املوضوع  تأثري  يف  وتراجع 
اإلقليمي والدولي، وتقارب »إسرائيل« مع بعض الدول العربية، 
واملصاحل  املتحدة  الواليات  مع  التقارب  معهم يف  تشرتك  وهي 
السيناريو،  هذا  احتمال  إىل ضعف  ونظرًا  ذلك،  مع  املشرتكة«. 
اسرتاتيجية  تقلبات  تراقب  أن  »إسرائيل«  »على  املذكرة:  تقول 
يف  »إسرائيل«.  تهدد  إقليمية  حتالفات  ختلق  أن  ميكن  حمتملة، 
املقابل، على »إسرائيل« أن تتخذ خطوات تعّزز أعمدة األمن اليت 

حتميها من التهديد، ويف مقّدمها حبس املذكرة:

اخلطر الوجودي يف املفهوم اإلسرائيلي )2(
أليف صباغ
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براغماتية، وتقديم مساعدات  أنظمة عربية  العالقة مع  1-  تعزيز 
هلا حبسب قدراتها، لضمان استقرار األنظمة، بوسائل دبلوماسية، 

واقتصادية وأمنية.
على  العربي  العام  الرأي  لدى  »إسرائيل«  صورة  حتسني    -2
مع  التسوية  مسار  يف  التقدم  خالل  من  اإلقليمي،  املستوى 
الفلسطينيني، وتعميق التعاون املتعدد اجملاالت، مع إعالء قيمة 

»إسرائيل« اإلقليمية.
3-  حتسني أنظمة الدفاع عن األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية، 
وخاصة احلرم القدسي، ألن املّس بهذه املقدسات ميكن أن يفّجر 
هذا  مثل  لتبلور  أخرى،  عوامل  مع  حمّركًا،  وعاماًل  واسعًا،  غضبًا 

التحالف اإلقليمي ضد »إسرائيل«.
تضيف املذكرة، بالعالقة مع السيناريو الثاني والثالث »إن حتقيق 
سيناريوهات التهديد املذكورة آنفًا، مشروط بسريورات مل تنضج 
أغلبّيتها بعد. لذلك، ومن اللحظة الزمنية احلالية، ال يزال لزامًا على 
»إسرائيل« أن تعمل إلجياد أجوبة مناسبة تساعد على منع حتقيق 
ثة  حُمدَّ أمنية  عقيدة  بلورة  من  بد  ال  وعليه،  السيناريوهات.  هذه 
تدمج بني األدوات العسكرية القاسية وأدوات سياسية واقتصادية 
األفضلية  تعطى  وأن  واحملتملة،  القائمة  التهديدات  ضد  ناعمة، 
»إسرائيل«،  من شأنها محاية  اليت  األمنية  األعمدة  لتقوية  العليا 
اجملال  النسيب يف  اإلسرائيلي  التفوق  على  احلفاظ  مقدمها  ويف 
العالقات  تعزيز  النووي؛  الردع  حالة  على  احلفاظ  كما  العسكري، 
مع  سياسية  تسوية  اىل  التوجه  املتحدة؛  الواليات  مع  اخلاصة 
الفلسطينيني؛ تقوية التعاون احلكومي واملدني مع الدول العربية 
مصر   - ألمريكا  املوالي  الرباغماتي  احملور  مع  وخاصة  وتطويره، 
واألردن ودول اخلليج؛ االستثمار يف أمن اجلبهة الداخلية وحتسني 

حالة الدفاع عنها«.
بعد حتليل السيناريوهات املذكورة، يقول كاتبو املذكرة، »يظهر 
اخلارجي«،  اخلطر  مواجهة  يف  اإلسرائيلي  األمن  أعمدة  قوة  مدى 
وأخرى  داخلية  »سريورات  من  ينّبهون  ذاته  الوقت  يف  لكنهم 
إقليمية ودولية ميكن أن تهّز املعادالت بني »إسرائيل« وأعدائها 
يف غري مصلحة »إسرائيل«، وبذلك يتعاظم اخلطر الوجودي احملتمل 
يف املستقبل«. وهنا، يتضح للباحثني الفارق بني اخلطر الوجودي 

اآلني واخلطر الوجودي البعيد املدى. 

بني سباق التسلح وسباق العلوم والتكنولوجيا
وهي  اليوم،  وجودي  خطر  يف  »إسرائيل«  تكون  أن  ميكن  هل 
حتقق إجنازات كبرية، اقتصادية وسياسية وحتالفات أمنية مع عدد 
كانت يف  اخلليج،  حتى  العربي  املغرب  من  العربية،  األنظمة  من 
من  وطموحاتها؟  الصهيونية  احلركة  أحالم  القريب ضمن  املاضي 
هذه اإلجنازات، استثمارات عربية خليجية مبليارات الدوالرات، وقد 
املتطورة،  اإلسرائيلية  الصناعات  يف  املليارات،  بعشرات  تكون 
بوسائل  عليها  التسرّت  جيري  وأخرى  معلنة  استثمارات  )منها 
خمتلفة(، واالتفاق على مّد مشاريع الغاز والنفط اخلليجيني والسكك 
احلديدية، اىل الشواطئ اإلسرائيلية، واحلصول على موطئ قدم يف 
التطبيع والتعاون األمين مع  اتفاقية  مضيق جبل طارق من خالل 
املغرب، وموطئ قدم آخر يف مشارف مضيق هرمز من خالل التطبيع 
مع اإلمارات والبحرين، وتعاون أمين علين ومناورات عسكرية جوية 
معلنة برعاية الواليات املتحدة، وجهد مستمر للحصول على موطئ 
قدم ثابت يف مضيق باب املندب، من خالل عالقاتها مع السعودية 
واإلمارات ودعمهما يف عدوانهما املستمر على اليمن، وعالقاتها 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  مع  املعلنة  االسرتاتيجية  شراكاتها  أو 
املوانئ  من  قدر  أكرب  على  للسيطرة  اليت ختوض صراعات كربى 
مبوانئ  مرورًا  هرمز  مضيق  من  وبالذات  العامل،  يف  واملضائق 
ومضائق البحر احلمر، حتى موانئ ومضائق البحر املتوسط. كيف 
ميكن أن نقول: إن »إسرائيل« تعيش مرحلة انتكاسات متواصلة 
على  والقادرة  الصنع،  األملانّية  العسكرية،  بغواصاتها  متر  وهي 
محل رؤوس نووية، من البحر املتوسط عرب قناة السويس، حبرية 
تامة، لرتسو يف حبر العرب، بهدف تهديد إيران؟ كل هذا من دون 
الفلسطيين،  الشعب  حقوق  من  حق  بأّي  »إسرائيل«  تعرتف  أن 
تنكر وجود هذا  احلالية أصبحت  »إسرائيل«  أن حكومة  إىل درجة 

الشعب؟!
مؤخرًا، ُترِبز عناوين الصحف اإلسرائيلية، على لسان رئيس احلكومة 
نفتالي بينيت ووزير احلرب بيين غانتس، »القلق اإلسرائيلي من 
من  القلق  ُترِبز  أكثر مما  إيران«،  عن  االقتصادية  العقوبات  رفع 
امتالكها للسالح النووي. نعم، »إسرائيل« قلقة من رفع العقوبات 
إيران  امتالك  من  قلقها  من  بكثري  أكثر  إيران  عن  االقتصادية 
للسالح النووي، ألن رفع العقوبات يعين تطورًا متسارعًا يف البحث 
الدولة اليت متتلك  إيران، وهي  التكنولوجي يف  العلمي والتطوير 
وإرادة  مادية  وموارد  بشرية  التطور، من قوى  هذا  مقومات  كل 
سياسية عليا مصّممة على امتالك مقومات السيادة الوطنية، يف 
حني أن امتالكها للسالح النووي يعين إبقاء العقوبات االقتصادية 
على إيران، ويعين، تعزيز مقولة العدو املشرتك الذي حتتاج إليه 
»إسرائيل« لتعزيز التحالف اإلسرائيلي العربي - اخلليجي، وإعطاء 
احلركة الصهيونية مزيدًا من النفوذ واهليمنة يف الشرق األوسط، 
وهذا ما يضمن وجودها وبقاءها يف املستقبل. وبالرغم من أهمية 
و«إسرائيل«  إيران  تفهم  الكيان،  حلماية  العسكرية  القوة  تعاظم 
عن  أهمية  يقل  ال  والتكنولوجيا  بالعلوم  التسلح  سباق  أن  أيضًا 

سباق التسلح العسكري، بل هو أساس له. 
الخطر الوجودي املشروعي أو التهديد الذاتي

مرتبطة  سيناريوهات  من  أعاله  املذكرة  يف  جاء  ملا  استمرارًا 
بالتهديدات الداخلية، رأى اجلنرال احتياط، عضو الكنيست، وعضو 
جلنة اخلارجية واألمن، إيال بن رؤوفني، يف مقابلة مع روعي كاتس 
يوم الـ7 من شباط/فرباير 2018 أن »بنيامني نتنياهو ميّثل خطرًا 

وجوديًا على دولة إسرائيل«. 
مل يكن بن رؤوفني وحيدًا يف توصيف نتنياهو بهذا الوصف، بل 
السنوات  خالل  رأوا  الكبار  األمن  ورجال  السياسيني  من  العديد 
إسرائيل«. وبسبب  »نتنياهو ميّثل خطرًا وجوديًا على  أن  األخرية 
للحمالت  األساس  الشعار  كان  نتنياهو،  بها  حظي  اليت  الشعبية 

االنتخابية األخرية يقول: »ال بد من إنقاذ إسرائيل من نفسها«.
دور  إلغاء  حكمه  فرتة  خالل  حاول  نتنياهو  أن  ذلك  األساس يف 
وحتديد  »الدولة«،  بناء  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  اليت  املؤسسات 
الدميوقراطي/  وطابعها  يهوديتها  على  واحلفاظ  اسرتاتيجيتها، 
املؤّسساتي، ومنها احملكمة العليا، وقد حاول نتنياهو حصر القرار 
بني يديه، معتربًا أنه الوحيد الذي يعرف ما هي مصلحة »إسرائيل«، 
وهو مستعد ألن يفعل كل شيء للتمّلص من لوائح االتهام اخلطرية 

اليت تنتظره يف احملكمة.
مع  مقابلة  جاء يف  ما  أمام  أيضًا،  التوقف،  من  بد  ال  ذلك،  إىل 
يعقوب شاريت، ابن اخلامسة والتسعني عامًا، وهو ابن أول وزير 
خارجية لـ«إسرائيل«، موشيه شاريت، وأمام محلة شرسة تعرض 
»إسرائيل  إن   2021/9/19 يف  هآرتس  لصحيفة  قال  عندما  هلا، 
واملشروع الصهيوني ُولدا باخلطيئة«. يذكر أن يعقوب شاريت قد 
اليهودي  اللواء  البلماح يف شبابه، وتطّوع يف  خدم يف عصابات 
الربيطاني خالل احلرب العاملية الثانية، وعمل ضابطًا يف الشاباك 
شيخوخته،  يف  للصهيونية  مناهض  اىل  حتّول  لكنه  النكبة،  بعد 
ويشّجع الشباب اليهود على اهلجرة. هذه اخلطيئة، يقول شاريت، 
»تالحقنا وسوف تالحقنا وتعلق بنا. حنن نرّبرها، حتى أصبحت متثل 
قلقًا وجوديا يعرب عن نفسه بشتى الطرق. وهناك تيار قوي حتت 
الراحل  الربوفيسور  مبقوالت  هذا  شاريت  ويذّكرنا  املاء«.  سطح 
التدمري  بفعل  »إسرائيل«  زوال  عن مستقبل  ليبوفتش  يشعياهو 

الذاتي. 
منذ النكبة وإقامة الكيان اإلسرائيلي، حتى اليوم، يشعر اإلسرائيلي 
خبوف شديد من أي تعبري عن اهلوية الفلسطينية. كان آخر مثال 
على ذلك، تغريدة للصحايف فرات نصار، مراسل القناة العربية الـ 
12، على حسابه اخلاص )تويرت(، يوم العشرين من نوفمرب/تشرين 
»أمطار  كتب:  حيت  والعربية،  العربية  باللغتني  املنصرم،  الثاني 

غزيرة يف املناطق كافة، نتانيا/أم خالد«.
الصهاينة  املتابعني  مئات  القصرية  التغريدة  هذه  أثارت  لقد 
ُبنيت على أنقاضها  أنه ذكر اسم القرية »أم خالد«، اليت  جملرد 
بالالسامية  اّتهمته  اليت  التعليقات  مئات  نتانيا.  مدينة  وأراضيها 
التحريض  أغلبية  إن  حتى  الدولة،  ومعاداة  الصهيونية  ومعاداة 
كانت تستهدف فصله من عمله، ألن مثل هذا التعبري يف نظرهم 
»ميّثل خطرًا وجوديًا على الدولة«. مثل هذه احلادثة ميكن أن توّفر 
لنا حالة منوذجية ملا يشعر به املستوطن الصهيوني يف نفسه من 

خطر وجودي، وأّي خطر! 
يف التحليل 

الوجودي  التهديد  عن  الصهاينة  اخلرباء  به  يتحدث  ما  جممل  يف 
مشروعية  بعدم  شعورهم  عن  فقط  يتحدثون  ال  فإنهم  الذاتي، 

الوجود، بل يشريون إىل عدة مرّكبات هلذا التهديد:
األول، هو الثقة، أو اإلميان الذاتي، مبشروعية الوجود كدولة، أو 
قوة عسكرية حتتل وطنًا لشعب آخر، إىل متى ميكن أن تصمد؟ من 
األصلية،  جبنسياتهم  »الدولة«  هذه  مستوطين  متسك  نلحظ  هنا 
أو  األملانية  أجنبية، مثل اجلنسية  والعمل على استعادة جنسيات 

اإلسبانية أو املغربية وغريها.
الثاني، الصراعات اليهودية الداخلية، بني املتدينني والعلمانيني، 
خاصة املتدين احلريدي، املتشّدد يف السلوكيات اليومية الفردية 
ال  وأحيانًا  حتّمله،  الليربالي  اإلنسان  يستطيع  ال  حتى  واجلمعية، 
يستطيع املتدين التقليدي حتّمله أيضًا. إىل متى؟ يتساءلون. وهل 
ميكن هلذا الصراع أن ينتهي؟ ويف الغالب جييبون باستحالة انتهاء 
هذا الصراع. وأكرب إثبات على ذلك تعّطل تشكيل حكومات بسبب 
من  هتوراه(  ويهدوت  )شاس  احلريديم  بني  التجسري  قدرة  عدم 

جهة، ومريتس وليربمان والبيد من جهة أخرى.
الثالث، هو احلفاظ على الطابع اليهودي والدميوقراطي لـ«الدولة«، 
للدولة  واالستيطانية  العنصرية  املاهية  بني  القائم  والتناقض 
اليهودية القائمة على االحتالل الكولونيالي، والطابع الدميوقراطي 
املرغوب هلا. فهل ميكن جتسري اهلّوة بني النقيضني؟ وإذا ما وصل 
االعرتاف حبقوق  من  بد  ال  أنه  مفاده  استنتاج  إىل  القرار  مّتخذو 
متساوية للجميع، عربًا ويهودًا، فماذا عن اخلطر الدميوغرايف، وطابع 
الدولة اليهودي؟ أسئلة واقعية مطروحة ومقلقة، وال يستطيع أحد 

أن يتجاهلها، وهي تقّض مضاجعهم. 
الرابع، طابع احلكم وقدرته على احلفاظ على استقاللية القرار. هنا 
خذ القرارات املستقلة من  يتساءلون، هل ميكن لـ«إسرائيل« أن تتَّ
دون األخذ بعني االعتبار مصاحل الدول االستعمارية، الداعمة هلا، 

والضامنة لبقائها؟
أهداف  حتقيق  على  »الدولة«  قدرة  فهو  اخلامس،  امُلَرّكب  أما 
وأحالم املستوطنني الذين يرتكون بالدهم األصلية للبحث عن حياة 
اقتصادية أفضل وأمن شخصي ثابت، كما يفعل كل املهاجرين من 
أوطانهم األصلية إىل بالد أخرى. وهذا املرّكب له عالقة بالقدرات 
اإلقليمي  احمليط،  اخلارج  مع  والعالقة  احلكم  ونظام  االقتصادية 

والدولي.
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إعــالن

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

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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عند العاشرة والربع من صباح يوم  لندن | 
االثنني املاضي، ويف غياب األسري جوليان 
ُعري  الذي جتّرأ وحيدًا على وصف  أّسانج، 
إجرامها  وكشف  األمريكّية،  اإلمرباطورية 
وعلى  اإلمرباطورّية،  هذه  قّررت  املؤّسس، 
َسوءتها  إظ��ه��ار  بريطاني،  ق���اٍض  ل��س��ان 
آخر قيد قانوني شكلي  بإزالة  العلن،  على 
موقع  مؤّسس  تسليم  وجه  يف  يقف  كان 
ذاتهم،  القَتلة  حكومة  إىل  »ويكيليكس« 
ال��ذي��ن ك��ش��ف ط��رائ��ق ع��م��ل��ه��م، وفَضح 
البشرّية.  إىل  حقيقتهم  وقّدم  مراسالتهم، 
يوم  صدر  للمفارقة  الذي  هذا،  وبقرارها 
منحت  اإلنسان،  حبقوق  السنوّي  االحتفال 
احلّق  األمريكّية  االستخبارات  منظومة  لندن 
أّي  من  أّي شخص،  اختطاف  القانوني يف 
جرائمها  فضح  على  جيرؤ  العامل،  من  جزء 

ضّد اإلنسانية.
وفيما  السخرية،  على  يبعث  توقيت  يف 
حلقوق  السنوي  باليوم  لندن  حتتفل 
بريطانّية عليا قرارًا  ألغت حمكمة  اإلنسان، 
سابقًا حملكمة ابتدائّية، مينع تسليم جوليان 
اليت تطارده  املتحدة،  الواليات  أسانج إىل 
منذ أكثر من عشر سنوات، بعد اتهامه بنشر 
جرائم  عن  تكشف  مسّربة،  رمسّية  وثائق 
خليج  االعتقال يف  معسكرات  ارتكبتها يف 
غوانتانامو والعراق وأفغانستان، وتفاصيل 
اليت  األسرى،  وتسليم  الّتعذيب  عمليات 
قامت بها وكالة االستخبارات املركزية، كما 
اإلمرباطورّية  تدير  اليت  النخبة  عمل  طرائق 
أسانج،  مُينح  ومل  واشنطن.  من  األمريكية 
ص  د احلراسة خمصَّ املعتقل يف سجن مشدَّ
لعتاة اجملرمني واإلرهابيني مشال العاصمة 
الربيطانية، اإلذن حبضور جلسة االستئناف 
شخصيًا. وَقبل القاضي تيموثي هولرويد، 
للجانب  املمّثل  القانوني  الفريق  طلب 
األمريكي، باستئناف احلكم االبتدائي الذي 
املاضي،  العام  الثاني  كانون  يف  قضى، 
ظروفه  على  بناًء  أسانج  تسليم  بعدم 
املرّجح  من  ألّن  والسايكولوجّية،  الصّحية 
احلكومة  كّلفتهم  خرباء  تقييم  وفق   ����
على  يْقدم  أن   ���� حالته  بتقييم  الربيطانّية 
االنتحار، إن مّت تسليمه للواليات املتحدة. 
من  جمموعة  عن  راٍض  إّنه  هولرويد  وقال 
املتحدة،  الواليات  قّدمتها  اليت  الضمانات 
بشأن ظروف احتجاز أسانج عند تسليمه، مبا 
يف  احتجازه  بعدم  مكتوب  تعّهد  ذلك  يف 
سجن »ADX« سّيئ السمعة، الذي خيضع 
كولورادو،  يف  مشّددة  أمنية  إلجراءات 
السجناء،  حلقوق  دائمة  انتهاكات  ويشهد 
وإمكانّية نقله إىل أوسرتاليا لقضاء عقوبته، 
وال  إليه.  املوّجهة  بالّتهم  إدانته  حال  يف 
أحد تساوره شكوك بأن احملاكم األمريكّية 
ستقضي بسجن أسانج 175 عامًا، وفق قائمة 
اجلرائم املنسوبة إليه. وتقول »منّظمة العفو 
الدولية«، إّن ما يسّمى ب�«الضمانات« اليت 
السّيد  »ترتك  األمريكية،  احلكومة  قّدمتها 
و«ال  املعاملة«،  إساءة  عرضة خلطر  أسانج 
صياغتها«،  حبكم  عليها  االعتماد  ميكن 
»فقدت  أّنها  مضيفة  رفضها«،  و«ينبغي 
صدقّيتها باعرتاف الواليات املتحدة، بأّنها 
الضمانات«،  تلك  إلغاء  يف  حبّقها  حتتفظ 

لكن هولرويد أغفل النظر عّما َتقّدم كّله.
اآلن  يتعنّي  إّنه  هولرويد  القاضي  وقال 
ويستمنسرت  حمكمة  إىل  القضية  حتويل 
القضاة  توجيهات  سرُتسل  اليت  احملّلية، 
لُتصدر  باتيل،  برييت  الداخلية،  وزيرة  إىل 
يتعنّي  كان  إذا  ما  يف  السيادي،  قرارها 
تسليم أسانج أو ال. وباتيل معروفة بأّنها من 
صقور اليمني الربيطاني احملافظ، وأخلص 
جونسون،  بوريس  الوزراء،  رئيس  أتباع 
ومن املرّجح أّنها لن ترتّدد يف قبول مذّكرة 

التسليم األمريكية.
أخرية ميكن  هناك خطوة شكلّية  هذا،  ومع 
إليها،  اللجوء  أسانج  عن  الدفاع  لفريق 
وتقضي باستئناف قرار احملكمة األخري لدى 
درجة  أعلى  وهي  العليا،  امللكّية  احملكمة 
الربيطاني.  القانوني  النظام  يف  تقاٍض 
اجلنسّية  حاملة  موريس،  ستيال  وأّكدت 
أوالده، أن  الربيطانية، وعقيلة أسانج وأم 

فريق الدفاع سيستأنف القرار بالفعل، وذلك 
يف معرض تعليقها على احلكم الفاضح أمام 
الصحافيني، خارج مبنى احملكمة، حيث جتّمع 
عدد من مؤّيدي أسانج، بعد صدور احلكم، 
جوليان  عن  فورًا  »َأفرجوا  يهتفون:  وهم 
أسانج« و«ال للتسليم«. وربط هؤالء مئات 
كما  احملكمة،  ببوابات  الصفراء  األشرطة 
ليست  »الصحافة  تقول:  الفتات  رفعوا 
»كيف  أمامهم:  موريس  وتساءلت  جرمية«. 
وكيف  عاداًل؟  القرار  هذا  يكون  أن  ميكن 
ميكن أن يكون صحيحًا وهو يقضي بتسليم 
جوليان إىل اجلهة نفسها، إىل االستخبارات 
وختّطط  حاولت  اليت  األمريكية،  املركزّية 
»خطري  بأّنه  القرار  واصفة  لقتله؟«، 

ومضّلل«، و«إجهاٌض سافر للعدالة«.
ومن املعروف أّنه، يف 26 أيلول املاضي، 
االستخبارات  وكالة  خطط  عن  الكشف  مّت 
املركزية الغتيال جوليان أسانج، يف تقرير 
تتعامل  اليت  تلك احلصانة  للرعب من  مثري 
املتحّدة،  الواليات  يف  احلاكمة  النخبة  بها 
قراراتها  بشأن  قانونية  مسؤولّية  أّي  جتاه 
حتقيق  وحبسب  لألفراد.  اغتياالت  بتنفيذ 
اغتيال  بشأن  املناقشات  فإّن  مفّصل، 
جوليان أسانج يف لندن، جرت »على أعلى 
االستخبارات  وكالة  بني  املستويات«، 
الرئيس  أّيام   ���� األبيض  والبيت  املركزية 
السابق، دونالد ترامب ����، كما أن عددًا من 
ُوضعت  أسانج  من  للتخّلص  السيناريوات 
بومبيو،  مايك  من  مباشرة  أوامر  على  بناًء 
آنذاك.  املركزية،  االستخبارات  وكالة  مدير 
وكشف التحقيق أن خطط اختطاف وتصفية 
أسانج كانت متقّدمة للغاية، لوال أّن أجهزة 
عمليات وكالة االستخبارات املركزية دفعت 
باجتاه  ودفعت  التنفيذ،  يف  الرتّوي  إىل 
اّتهامات  وتوجيه  قانونّية  إجراءات  اخّتاذ 
ضّده، ميكن االعتماد عليها كغطاء لتسليمه 
من قبل السلطات الربيطانّية، اليت ال خترج 

بأّي حال عن الرغبات األمريكية.
قاضي  بورنيت،  أيان  أن  املؤسف  ومن 
االستئناف يف حمكمة العدل امللكّية العليا، 
الذي سيبّت مبصري أسانج اآلن، هو صديق 
عائلي مقّرب من السري آالن دنكان ���� وزير 
وصف  الذي  السابق،  الربيطانّي  اخلارجية 
أسانج بأّنه »دودة صغرية بائسة«، يف خطاب 
له أمام الربملان، ورّتب عملّية طرده من مقّر 
السفارة اإلكوادورية يف لندن، حيث كان 
يلجأ هربًا من مالحقة االستخبارات األمريكّية 
فإّن  دنكان،  نشرها  مذّكرات  وحبسب  له. 
الوزير السابق تابع الشرطة الربيطانية وهي 
تأسر ناشر »ويكيليكس« من مقّر السفارة 
غرفة  يف  مباشر  بّث  عرب  اإلكوادورية، 
العمليات يف وزارة اخلارجية. واعرتف، يف 
وقت الحق، بأّنه كان »حياول إبعاد ابتسامة 
مكتبه  واستضاف يف  وجهه«،  عن  الرضى 
الربملاني، الفريق املشارك يف عملية القبض 
على أسانج، حيث تناول معهم املشروبات. 
وقد جرى ذلك، قبل أن يطري إىل اإلكوادور 
من  مورينو،  لينني  السابق،  الرئيس  للقاء 
أجل »شكره« على تعاونه يف جتريد أسانج 
من احلماية الدبلوماسّية اليت كان يتمّتع بها، 
أثناء احتجازه يف مقّر السفارة. وذكر دنكان 
أّنه أهدى مورينو »طبق خزف مجيل من متجر 
امتنان  عن  تعبريًا  باكنغهام«،  قصر  هدايا 
ُأجنزت  »لقد  حمتفاًل:  وأضاف  بريطانيا، 

املهّمة«.
وتشّكل هذه املالحقة األمنية والقضائية ضّد 
أسانج، اليت اشرتكت فيها عّدة دول غربّية 
أخرى، إىل جانب الواليات املتحدة وبريطانيا 
���� مبا فيها السويد وأوسرتاليا ����، تهديدًا 
أحناء  مجيع  يف  الصحافة  حلرية  وجوديًا 
العامل، كما تكشف عن نفاق الدميوقراطّيات 
وحقوق  الدولي،  القانون  بشأن  الغربّية 
الفساد.  وحماربة  التعبري،  وحّق  اإلنسان، 
وال ميكن بعد حكم يوم أمس، لشخص عاقل 
حّر التفكري، أو أّي صحايف غري مرتٍش، أن 
حّقه  ميارس  أن  عن  فضاًل  عينيه،  يغمض 
بالتعبري والعمل ملواجهة طغيان اإلمرباطورية 
األمريكّية، بأمان من االغتيال أو السجن أو 

التعذيب.

األمريكي حتفه  إىل  أسانج  اإلمرباطورية:  فاِضح  نهايُة 
سـعيد مـحمد

وتهدف  املسرّية،  الطائرات  مشروع  خطر  سيما  وال 
من وراء ذلك إىل حتقيق هدفني أساسيني.

أكثر  »إسرائيل«  عالقات  تعزيز  هو  األول؛  اهلدف 
وتشجيع  معها،  علين  بشكل  طبعت  اليت  الدول  مع 
بها،  االحتماء  على  املخاوف  أخرى حتت سقف  دول 
وضرورة نسج عالقات واتفاقيات تطبيع علنية معها، 
واستمرار الرواية اإلسرائيلية جتاه ترغيب الدول اليت 
املنطقة  يف  األول  التهديد  خطر  بأن  بعد  تطّبع  مل 
هو إيران، وليس »إسرائيل«، وضمان االخنراط يف 

مسلسل التطبيع بشكل متسارع. 
اهلدف الثاني؛ هو طموح »إسرائيل« الكبري باستمرار 
الرتويج ملنتجاتها، من األسلحة العسكرية والطائرات 
من  باعتبارها،  الدول،  األخرى، يف هذه  والتقنيات 
هلا  استهالكي  سوق  جمرد  إسرائيلية،  نظر  وجهة 

وملنتجاتها العسكرية.
أمام هذين اهلدفني اإلسرائيليني، ال بد من التأكيد 
األهمية، توضع من خالهلما  على مسألتني يف غاية 

األمور يف نصابها الصحيح:
اخلطر  ميثالن  ومشروعها  »إسرائيل«  إن  األوىل، 
االسرتاتيجي الكبري، ويشكالن تهديدًا، ليس للشعب 
الفلسطيين وحده باحتالهلا األرض الفلسطينية، إمنا 
تشّكل أيضًا خطرًا وتهديدًا لكل دول املنطقة العربية 
وشعوبها، وكل حماوالت تغييب القضية الفلسطينية 
عن اخلارطة لن يكتب هلا النجاح، وستبوء بالفشل، 
أمام استمرار دعم حمور املقاومة الذي ترتأسه إيران 
وحقوق  الفلسطينية  القضية  عن  دفاعًا  وإسناده، 

املستضعفني من الشعب الفلسطيين. 
الثانية، إنَّ الدول اليت طّبعت مع »إسرائيل«، وهي 
توقيع  خالل  من  التطبيع  مستنقع  يف  أكثر  تندفع 
القضية  عن  ختّلت  اجملاالت،  كل  يف  االتفاقيات 
الفلسطينية وقضية القدس بشكل واضح، وأوقفت 
كّل أشكال الدعم للشعب الفلسطيين. يف املقابل، 
تأتي زيارة بينيت لإلمارات مع إعالن إسرائيلي عن 
بناء املزيد من البؤر االستيطانية وتهجري املزيد من 

الفلسطينيني من منازهلم يف مدينة القدس. 
مع  عالقاتها  تطبيع  يف  بعيدًا  ذهبت  اإلمارات 
»إسرائيل« يف جماالت عدة، وهذا يؤخذ عليها، مبا 
يشكل من خطورة حقيقية على القضية الفلسطينية 
واملشهد  خاص،  بشكل  واإلسالمي  العربي  وعمقها 
العربي بشكل عام، لكن يف املقلب اآلخر، وبسلوك 
جديد، كيف ميكن أن نقرأ التحوالت اإلماراتية األخرية 
يف السياسة اخلارجية جتاه دول يف املنطقة، أبرزها 

إيران وسوريا وتركيا؟
ميكن  الدول  تلك  على  املفاجئ  اإلماراتي  االنفتاح 
الضرورة  هدنة  إطار  حتت  ينضوي  بأنه  تفسريه 
واملصاحل من قبل اإلمارات، اليت أصبحت تتبع سياسة 
جديدة متمثلة بالتحدث مع اجلميع يف املنطقة، جلعل 
سقوط  بعد  خصومة،  وأقل  فاعلية  أكثر  العالقات 
إيران  وخصوصًا  الدول،  تلك  جتاه  لديها  الرهانات 
مسار  بأّن  ثابتة  حقيقة  إىل  ووصوهلا  سوريا،  أو 
حيقق  ومل  فشل  املاضية  السنوات  خالل  الرهانات 
بعض  ومعها  اإلمارات،  إليها  سعت  اليت  أهدافه 
الدول يف املنطقة، وسري اإلمارات يف خطى جديدة 
يف املنطقة يفسر بأنه إعادة للتموضع يف عالقاتها 
مع دول مهمة، مثل إيران وسوريا، وإعادة اعتماد 

حسابات جديدة خالل هذه املرحلة. 
مثة أسباب واضحة وضوح الشمس يف وضح النهار، 
هذا  مثل  إىل  تلجأ  اإلمارات  دولة  جعلت  اليت  هي 
اخلارجية  سياساتها  يف  والواضح  املفاجئ  التحول 
مع تلك الدول، أوهلا تورطها يف الصراع يف اليمن 
ودبلوماسية  مالية  أضرار  بإحلاق  تسبب  ما  وليبيا، 
عدم  حبالة  ناهيك  املنطقة،  يف  بسمعتها  كبرية 
اليقني اليت توصل إليها حكامها بشأن دور أمريكا 
يف املنطقة، وإحساسهم بأنه لن يأتي أحد إلنقاذها 

إذا توّرطت أكثر يف قضايا أكثر سخونة. 
مكشوفة  أهداف  لتحقيق  »إسرائيل«  سعي  وأمام 
شيطنة  استمرار  من  السياسية،  حتركاتها  وراء  من 
إيران يف املنطقة ودورها ومكانتها، حتاول  صورة 
الدول  يف  املباشر  التأثري  حالة  إدامة  بالتوازي 
مع  مؤثرة  عالقات  أي  إقامة  من  لتحييدها  املطبعة، 
مسار  على  املضادة  االنعكاسات  من  خوفًا  طهران، 
العالقات اليت بنتها خالل السنوات األخرية، وضمان 

عدم انهيارها بأي شكل من األشكال.
يف  »إسرائيل«  عليه  ستحافظ  الذي  احلّد  إّن  إذًا، 
عالقاتها مع تلك الدول هو استمرار الرتهيب باخلطر 
اإليراني، لضمان استمرار التطبيع وتغلغلها أكثر، مبا 
يضمن استمرارية حتقيق مصاحلها يف منطقة الشرق 

األوسط ككل.

نفتالي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استقبلت 
توقيع  منذ  إسرائيلي  وزراء  رئيس  كأول  بينيت 
يف  واإلمارات  »إسرائيل«  بني  التطبيع  اتفاقيات 
الرئيس  عهد  يف   ،2020 أيلول/سبتمرب  منتصف 
بينيت  والتقى  ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي 
خالل زيارته كاًل من وزير اخلارجية اإلماراتي عبد اهلل 

بن زايد وولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد.
اإلعالن اإلسرائيلي حتدث عن أهداف الزيارة، وقال 
لبحث  »إسرائيل«  سعي  إىل  استنادًا  جاءت  ها  إنَّ
يف  اإلمارات  وبني  بينها  املشرتك  التعاون  سبل 
اجملالني االقتصادي والتجاري، بينما كشف السفري 
إعالم  لوسائل  حايك  أمري  اإلمارات  اإلسرائيلي يف 
ر  إسرائيلية يف وقت الحق أنَّ امللف اإليراني يتصدَّ

مباحثات بينيت وابن زايد. 
عن  نقاًل  أيضًا،  هيوم«  »إسرائيل  صحيفة  وقالت 
مسؤولني إسرائيليني مل تذكر أمساءهم، إن بينيت 
استخباراتية  معلومات سرية  على  زايد  ابن  سيطلع 
يف ما يتعلق بفصائل مسّلحة تدعمها إيران وطائرات 

مسرّية تزودها بها يف املنطقة.
زيارة بينيت لإلمارات تأتي يف وقت جتري مباحثات 
إلحياء  حماولة  عاملية، يف  وقوى  إيران  بني  فيينا 
إدارة  منه  لت  تنصَّ الذي  اإليراني  النووي  االتفاق 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم ما 
ها، وفق التسريبات،  قيل عن الزيارة وأهدافها، فإنَّ
سعي  ظّل  يف  بامتياز  جيوسياسيًا  طابعًا  أخذت 
فيينا  حمادثات  إلرباك  فرتة  منذ  حمموم  إسرائيلي 
االتفاق  إىل  للعودة  طهران  أمام  الطريق  وقطع 

النووي. 
حياول بينيت الذي يتزّعم ائتالفًا حكوميًا إسرائيليًا 
هو  حزبه  ويعترب  إسرائيلية،  أحزاب   8 من  مكّونًا 
العام  الرأي  أمام  نفسه  تسويق  فيه،  األصغر 
اإلسرائيلي بأنه شخصّية سياسّية قادرة على حتقيق 
اخرتاقات مع دول يف املنطقة، بالتوازي مع ما كان 
وزراء  رئيس  كان  عندما  يفعله  نتنياهو  بنيامني 

»إسرائيل«. 
إيران  حول  رئيسي  بشكل  تتمحور  بينيت  زيارة 
ودورها وتأثريها يف املنطقة، وهو ما بدا واضحًا 
القومي  األمن  مستشار  بها  قام  اليت  الزيارة  بعد 
طهران،  إىل  نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  اإلماراتي 
ولقائه  2016م  العام  منذ  نوعها  من  زيارة  كأول 
السيد علي مشخاني؛ األمني العام للمجلس األعلى 

لألمن القومي اإليراني.
من  كلٍّ  حتركات  من  نابعة  ودوافع  أهداف  مثة 
إذ  املنطقة،  يف  األخرية  واإلمارات  »إسرائيل« 
هذا  يف  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  زيارة  تأتي 
واملتزايدة  الكبرية  القلق  حالة  عن  تعبريًا  التوقيت 
اليت أصبحت تنتاب »إسرائيل« من عالقة اإلمارات 
وطهران األخرية، وهو ما عربت عنه صحيفة »يديعوت 
مسؤول  عن  نقلت  حني  اإلسرائيلية،  أحرونوت« 
أمين إسرائيلي وصفته بأنه رفيع جدًا، قوله: »إّن 
ليس  واإلمارات  إيران  من  متواٍز  بشكل  التقارب 
واإلمارات،  إيران  األبواب بني  مّت فتح  إذا  مقبواًل. 

فإّن هذه القصة كّلها قد تتغرّي إىل األسوأ«.
خطوة  إىل  ترمجت  هذه  اإلسرائيلية  القلق  حالة 
الكبرية  االنزعاج  حالة  عن  تعبريًا  وجاءت  عملية، 
جتاه الزيارة اليت قام بها طحنون بن زايد لطهران، 
اإلمارات  طلب  »إسرائيل«  رفض  إىل  أدت  واليت 
بيعها منظومات دفاع جوي، من بينها القّبة احلديدية 
الّصاروخية.  القذائف  العرتاض  الّسحرية  والعصا 
وقالت صحيفة »إسرائيل هيوم« يف هذا السياق، 
وبشكل واضح، إّن »إسرائيل« رفضت بيع دفاعات 

صاروخية لإلمارات بسبب صلتها بإيران. 
يف  يكمن  لإلمارات  بينيت  زيارة  من  اآلخر  اهلدف 
تعطيل التقارب اإليراني اإلماراتي أو وقفه بشكل 
نهائي، يف ظل حالة التحول السياسي اليت تشهدها 
اإلمارات يف التقارب واالنفتاح على عدد من الدول، 
وال سيما إيران وسوريا وتركيا. هذا التعطيل يصّب 
يف خدمة السياسة اإلسرائيلية يف املنطقة يف جمال 
أعلنت  إذ  األوىل،  الدرجة  االستخباري يف  التعاون 
سرية  معلومات  لإلمارات  ستقدم  أنها  »إسرائيل« 
أصبحت  بأنها  إيران،  ضد  حتريضّية  استخباراتية 
احلذر  وجيب  النووية،  العتبة  مشارف  على  دولة 

ووقف العالقات معها فورًا.
تستخدم »إسرائيل« يف دعايتها التحريضية فزاعة 
»مشروخة« تتمّثل باخلطر اإليراني على دول اخلليج 
يف املنطقة، وهي فزاعة ليست جديدة، وتستخدم 
وتتطرق  املنطقة،  إيران يف  رواية خطورة مشاريع 
أمين وعسكري،  بعد  ذات  ملفات  إىل  دعايتها  يف 

»إسرائيل«؟ تريد  ماذا  اإلمارات..  يف  بينيت 
شرحبيل الغريب
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At 
Punchbowl Baptist Church

7pm Sunday,  
19th December 

20 Arthur Street, Punchbowl

 3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807 129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737 3 /120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807

تشكيلة واسعة ومتنوعة من الحلويات العربية واالفرنجية

إختـصاصنا الفـطرية بالـجوز والقـشطة
نؤمـن طلـبات كـافة املـناسبات بأسـعار مـنافسة
 نـكهة شـهية - مـعاملة جـيدة - خـدمة سـريعة - نـظافة تامة

129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737

خربة أكثر من 30 سنة يف  عالم الحلويات
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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

إعــالنات
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الد مـجيد
مـي

مـبارك
عـام 

و

يـتقدم
)OLC( رئـيس حـزب 

عضو بلدية كامربالند بـول غـارارد
 وأعضاء احلزب يف البلدية ستيف كريستو وآدي سركيس 

وهيلني هيوز وأعضاء احلزب يف بلدية باراماتا ميشال غارارد 
ودونا وونغ ودان سيفيريو وهنري غرين وعضو اللجنة االدارية 
يف احلزب كلوفيس البطي بأحر التهاني من اجلالية العربية 

واللبنانية عامة واملسيحية خاصة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد 
ورأس السنة املباركة، 

أعادهما اهلل على اجلميع 
باخلري واليمن والربكات.
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مــشاهري

 يف حوار خاص للزميلة »إيالف« مع املمثلة ريتا حايك يف منزهلا، 
استهّلينا احلديث معها عن عملها اجلديد »بارانويا« الذي بدأ عرضه 
على منصةشاهد، وعن شخصية »ميال« اليت جتسدها يف املسلسل، 
فصرحت ريتا أن ميال هي النار اليت بداخلها، وهي شخصية متمردة 
تعزف يف فرقة موسيقية مع النجم قصي خولي واملمثل جنيد زين 
إنتهاء  بعد  اليوم حتى  زالوا عصابة حلد  ما  أنهم  الدين، مفصحة 

تصوير العمل.
كما أخربتنا كيف تعّلقت مبيال كثريًا لدرجة أنها قامت فعاًل بوضع تاتو 
ميال اخلاص باملسلسل والذي حيمل عبارة »أنا خمتلف« على ظهرها 
ليبقى ذكرى منها لألبد. مؤكدة أن هذه التجربة اجلديدة كأول عمل 

هلا على منصة إلكرتونية مجيلة جدًا وخمتلفة عن املألوف.
مستقبل  هم  املنصات  وكل  شاهد  أن  حايك  واعتربت  هذا 
املسلسالت، منوهة أن الناحية اإلجيابية هلذه املنصات بالنسبة هلا 
أنها تعطيها احلرية للعمل كما يف األفالم السينمائية إضافًة اىل 
احلرية يف الكتابة ويف اجلنون كونها مسلسالت قصرية وإيقاعها 
سريع مما جيعل كل حلقة كأنها حلقة سينمائية وبالتالي ذلك يكسر 

النمط املعتاد يف املسلسالت الدرامية الكالسيكية.
وحتدثت ريتا عن سبب غيابها بني العمل واآلخر وإنتقائها لألعمال 
اليت تطل من خالهلا. موضحة تطور إختياراتها بني األمس واليوم 
جيعلها  وما  كريتا  يتحداها  ما  على  ترتكز  خياراتها  باتت  حيث 
أن  وعائلتها. مضيفًة  عملها  التوفيق بني  مع  عملها  تستمتع يف 
هناك أولويات لشخصيات حتبها وشركات إنتاح وخمرجني حتب أن 

تتعامل معهم فكل ذلك يؤثر على خياراتها.
وتطرقنا باحلديث عن األمومة وما غريته فيها وعلمتها إياه، وعن 
التحديات اليت عاشتها خالل فرتة احلمل والوالدة وما بعد الوالدة. 
مصرحة أن إبنها جورج الذي يبلغ من العمر ٣ سنوات أخرج منها 

أفضل وأمجل ما فيها كإمرأة وكإنسانة وكمحاربة.
يف سياق منفضل شددت ريتا أنه ال يزال لديها إميان كبري بلبنان 
أنها  االَّ  اهلجرة  إبنها وفكرت كثريًا يف  على  ولكنها ختاف كثريًا 
عادت واختذت قرار مع زوجها بالبقاء يف لبنان والنضال من أجل 

هذا البلد مؤكدة تفاؤهلا بأن الوضع سيتحسن.
إضافًة اىل ذلك أخربتنا عن جتربتها احلالية كعضو جلنة حتكيم للمرة 
االوىل يف النسخة 15 من NDU Film Festival الذي حتبه ويعين 
هلا كثريًا، وأنه لشرف كبري هلا ويسعدها جدًا املشاركة يف جلنة 
حتكيم هذا املهرجان. كما وحتدثنا عن فيلمها القصري »املرياث« 
الذي أنهت تصويره والذي بدأ جبولته يف مهرجانات دولية. وعن 
فيلم »عطر من لبنان« الذي حصدت عنه يف فرنسا جائزة أفضل 

ممثلة عن دورها فيه.
سنوات   ٤ منذ  تصويره  مت  الذي  هولدم«  »بريوت  فيلم  عن  أما 
فسيبصر النور أخريًا وسيكون العرض األول له هذا األسبوع يف 
مهرجان البحر األمحر السينمائي يف اململكة العربية السعودية، على 
أن يتم عرضه بعد ذلك يف الصاالت. كما وأخربتنا ريتا عن فيلمها 
خالل  تصويره  أنهت  الذي  »إميان«  عنوان  اجلديد حتت  القربصي 
فصل الصيف والذي كانت هي واملمثلة ستيفاني عطاهلل العربيتني 

الوحيدتني يف هذا العمل.
من  ما  إذ  قريًبا  به  تطل  بعمل مسرحي  أنها حتلم  ريتا  وأفصحت 
إحساس يضاهي الوقوف على خشبة املسرح، مصرحة عن مشروع 
مسرحي يتم التحضري له ولكنه حباجة لبعض الوقت. وأنهينا احلوار 

بتحضريات عيد امليالد مع ابنها وعائلتها.

يف  ممثلة  أفضل  جائزة  حتصد  حايك  ريتا   
اجلديدة أعماهلا  عن  وتتحدث  فرنسا 
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طمأنت االعالمية واملمثلة ريتا حرب مجهورها بتسجيل صوتي نشرته 
عرب حسابها على »اإلنستغرام« حتّدثت فيه عن معاناتها بعد حادث 
السري املرّوع اّلذي تعّرضت له يف تركيا وكاد أن يودي حبياتها.

وأشارت اإلعالمية واملمثلة اللبنانية إىل أّنها خضعت لسلسلٍة من 
العملّيات يف جسدها ووجهها بعد احلادث وال تزال حتت املراقبة، 

وبكت تأثرًا بسبب التجربة املريرة اّليت عاشتها.
كما كتبت تعليقًا على امللف الصوتي جاء فيه: »أول رسالة بعد 
لعيليت  سّلمين  انو  اهلل  بشكر  حياتي  ينهيلي  ممكن  كان  حادث 
بعد  حلظة  أول  من  غمرتين  اللي  حمبتكم  والكبرية..  الصغرية 
احلادث كانت قوتي الوحيدة... دقت املوت وبشكر اهلل على نعمة 

احلياة«.

تركيا يف  مروع  سري  حلادث  تعرضها  بعد 
برسالة  مجهورها  تطمئن  حرب  ريتا 

املستشفى من  صوتية 

يف  اخلميس  يوم  كبرًيا  قانونًيا  انتصاًرا  ساسكس  دوقة  حققت 
 Associated قضية انتهاك اخلصوصية وحقوق النشر اخلاصة بها ضد
Newspapers ، عندما حكمت حمكمة االستئناف يف لندن لصاحلها 
ضد ناشر The Mail يوم األحد بعد أن قاموا بطباعة أجزاء من خطاب 

خاص كانت كتبته إىل والدها.

يعين القرار أن القضية لن تنتقل إىل احملاكمة وأن ميغان ميكن 
أن تتوقع اآلن تلقي تعويضات مالية كبرية من جمموعة الصحف ، 
 Mail on باإلضافة إىل اعتذار عام مطبوع على الصفحة األوىل من

.Mail Online والصفحة الرئيسية لـ Sunday

وقالت ميغان يف بيان بعد النطق باحلكم يف لندن صباح اخلميس: 
يشعر  شخص  ألي  ولكن  لي  بالنسبة  فقط  ليس  انتصار  »هذا 

باخلوف من الدفاع عن الصواب«.

األمر  فإن  الفوز ميثل سابقة،  هذا  أن  »يف حني  قائلة:  وتابعت 
األكثر أهمية هو أننا اآلن بشكل مجاعي شجعان مبا يكفي إلعادة 
تشكيل صناعة شعبية جتعل الناس قساة، وتستفيد من األكاذيب 

واألمل الذي خيلقونه«.

أنها  الدعوى على  اليوم األول، تعاملت مع هذه  وأضافت: »منذ 
مقياس مهم للصواب مقابل اخلطأ. لقد عاملها املدعى عليه على 
على  قدرتهم  زادت  املدة،  طالت  »كلما  قواعد«.  بال  لعبة  أنها 
حتريف احلقائق والتالعب باجلمهور )حتى أثناء االستئناف نفسه(، 
مما جيعل من قضية مباشرة معقدة بشكل غري عادي من أجل توليد 
املزيد من العناوين الرئيسية وبيع املزيد من الصحف - وهو منوذج 
يكافئ الفوضى فوق احلقيقة. يف ما يقرب من ثالث سنوات منذ 
أن بدأ ذلك ، كنت صبوًرة يف وجه اخلداع والرتهيب واهلجمات 

احملسوبة.

ينبع حكم يوم اخلميس من جلسة استئناف استمرت ثالثة أيام يف 
نوفمرب، أعادت تقييم مزايا حكم مستعجل صدر لصاحل ميغان يف 

11 فرباير.

نص احلكم األصلي على أن Mail on Sunday انتهكت خصوصية 
اليد  خبط  مكتوبة  رسالة  من  أجزاء  نسخ  إعادة  خالل  من  ميغان 
أرسلتها إىل والدها، توماس ماركل، يف مخس مقاالت ُنشرت يف 

فرباير 2019.

كما ذكرت أن Mail on Sunday انتهكت حقوق الطبع والنشر مليغان 
من خالل نشر مقتطفات من اخلطاب، الذي كتبته الدوقة بعد فرتة 

وجيزة من زفافها امللكي على األمري هاري يف مايو 2018.

خالل جلسة نوفمرب، أدخلت Associated Newspapers أدلة جديدة بناًء 
على إفادة شاهد وهو سكرتري العالقات العامة السابق للزوجني، 
جيسون كناوف، واليت كانت تأمل أن تنقض القرار األصلي وتؤدي 

إىل حماكمة كاملة يف احملكمة العليا يف لندن.

كما قدمت Associated Newspapers سلسلة من الرسائل النصية 
ورسائل الربيد اإللكرتوني غري املرئية سابًقا واليت مت تبادهلا بني 
Meghan و Knauf، حيث أوضحت الدوقة خططها لكتابة الرسالة 
إىل والدها، إثر قراره التحدث إىل وسائل اإلعالم بعد انسحابه من 

حضور حفل زفافها يف مايو 2018.

قالت ميغان عرب رسالة نصية يف أغسطس 2018، »العامل احملفز 
لفعل ذلك هو رؤية مقدار األمل الذي يسببه هذا لـ H« )هاري(. 
»حتى بعد أسبوع مع والده ]األمري تشارلز[ وشرح املوقف إىل ما 
ال نهاية، يبدو أن عائلته تنسى السياق - وتعود إىل« أال تستطيع 

الذهاب لرؤيته وإيقاف هذا األمر؟ »

تابعت الدوقة: »إنهم يف األساس ال يفهمون ذلك، على األقل من 
خالل الكتابة، سيكون مبقدور H أن يقول لعائلته ...« لقد كتبت 
له رسالة وال يزال يفعل ذلك. »من خالل اختاذ هذا الشكل من 
اإلجراءات، أمحي زوجي من هذا اللوم املستمر، وعلى الرغم من أنه 

من غري احملتمل اال أن الرسالة قد تقنع والدي بالتوقف. »

أن كل شيء  الواضح  »من  النصية،  الرسالة  ميغان يف  أضافت 
كنت  لذلك  تسريبه،  ميكن  أنه  أساس  على  كان  بصياغته  قمت 

دقيًقة يف اختيار الكلمات«.

للمحكمة  الدوقة  اعتذرت  اجلديدة،  األدلة  هذه  على وصول  وردًا 
لعدم متكنها من تقديم االتصاالت مع كناوف يف مرحلة سابقة ، 
قائلة »ليس لدي أي رغبة أو نية على اإلطالق يف تضليل املدعى 

عليه أو احملكمة«.
االستئناف  حمكمة  قبلت  املاضي(،  االسبوع  )من  اخلميس  يوم 

خصوصية انتهاك  بتهمة  بإدانتها  قضائي  قرار  ضد 
ماركل ميغان  قضية  يف  استئنافها  ختسر  صنداي«  أون  »مايل 

ذاكرة  زلة  األحوال،  أفضل  »يف  كان  بأنه  معتربة  االعتذار،  هذا 
النصوص  أن  احملكمة  ذكرت  ذلك،  من  الرغم  على  جانبها«.  من 
ورسائل الربيد اإللكرتوني قدمت »القليل من املساعدة« للقضايا 
اليت يتم االستماع إليها يف قاعة احملكمة وأن تأثريها يف نهاية 
 Associated استئناف  برفض  قرارهم  على  للغاية  ضئيل  املطاف 

.Newspaper

إذا كان قاضي  ما  القضية هو  املركزي يف هذه  السؤال  »كان 
)احملاكمة األصلية(، السيد جستس واربي، على حق يف إصدار حكم 
مستعجل خلرق اخلصوصية وانتهاك حقوق الطبع والنشر مليغان، 
الدوقة  »بأن  واربي  القاضي  حكم  أيد  القرار  ساسكس،«  دوقة 

لديها توقع معقول بشأن اخلصوصية يف حمتويات الرسالة«.

قامت الفنانة املصرية الشابة مريهان حسني بتقليد مشهد رقص 
الفنانة نبيلة عبيد يف فيلمها الشهري »الراقصة والسياسي« من 
على  الرمسية  قناتها  عرب  تبثه  الذي  شو«  »ميما  برناجمها  خالل 

اليوتيوب.
عبيد  نبيلة  ترى  بأنك  تعتقد  األوىل  للوهلة  الفيديو  مشاهدة  عند 
بالفعل فمريهان مل تكتف بتقليدها يف مكياجها وحركاتها فقط، بل 
تعاونت مع مصمم األزياء أمحد عبد اهلل لتصميم نفس بدلة الرقص 
اليت إرتدتها عبيد يف الفيلم الشهري، وجلأت ملصفف الشعر هيثم 
دهب لتحضري باروكة تشبه تلك اليت ارتدتها النجمة الكبرية يف 

مذهل بإتقان  والسياسي«  »الراقصة  يف  عبيد  نبيلة  تقلد  حسني  مريهان 
املشهد.

على  صفحتها  عرب  الفيديو  نشر  عبيد ،  نبيلة  أعادت  جهتها  من 
اإلنستغرام وعلقت عليه قائلة إنها عند مشاهدتها إياه دهشت، 
أن هذا  تذكر  ال  لكنها  فيه،  تظهر  اليت  نفسها  إنها هي  وقالت 

املشهد كان يف فيلم، أو أنها صورته.
وأضافت: »وبعدين ملا عرفت صاحبة الفيديو فعاًل قولت يا مجالك 
ومجال شطارتك.. املمثلة املوهوبة اجلميلة مريهان حسني.. بس 

اللي جمنين إنيت جبيت بدلة الرقص دي منني يا عفريتة؟«.
وختمت نبيلة تعليقها بأنها سعيدة ألن مريهان جتيد تقليدها.
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إعــالن
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تـخفيضات هائـلة عـلى 
جـميع املـوجودات

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع مـعاملة أخـويةأسـعار منافـسة

 Big Fresh Sefton يتقدم أصحاب
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من 
اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة 

مبناسبة حلول األعياد املباركة..
 وكل عام واجلميع بألف خـري

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة يوميا باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات 

واملرطبات واملكـسرات والزيوت والقهوة  والـخبز  الطازج 
وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON ,  Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW,  2162

SEFTON

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا 
الـحسومات الكـبرية يـوميا
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شــعر

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ما أحلى هاك األيام أمتُع األصوات
ما سلكت طريَق الصدق

مْذ غادرت حناجَرها
دون أن تتزّين بأمحر شفاه البالغة

أو رتوش الفصاحة
أو مساحيق جتميل الكالم

*****

أّيها الِغنى ، ما أرحَب باحَتك
وما أوسَع باَبك ، ما أثرى كنوزك

بْيَد أّن االستغناء يفوُقك ِسَعًة ورحابًة

*****

ما أشدَّ قشوَر الِطباِع فينا
وما أرقَّ قشوَر التطّبِع...

نسلُخها متى شئنا كأرديٍة بالية
تفتقد هندام احلقيقة

*****

ما أبعد املنى يف ألسنة الواهنني
عجزًا  يعلكونه  التمنيِّ  أقرب  وما 

واسرتخاًء
الرجاء امُلطّعم بالعزم يكمن يف املسعى

وإاّل فإنه أمنية ؛ حمال قطفها

*****
مؤججات اهلمِم كثريا ما خترتُق األقدار

وُتنحي القضاء بعيدا اىل مسار آخر

*****
لو تدرك املسامع

كم من الصخب حيوم حوهلا
يف باحات اهلدأة وزوايا السكينة

وأخاديد الصمت

*****
ِلَ تقول: وداعا ال لقاء بعده

ملن أيقظ فيك صحوا كان نائمًا
وأشعَل فيك وقدا كان خامـدا

*****
أية بصرية وبصٍر عديم الرؤى والروّية

باجتاه  مرتفعا  العميقة  اهلّوة  ترى 
األسفل

*****
كم من الثرثارين أضاعوا هيبة الصمت 

..
بهذا السيل اهلائل من هذر الكالم

وخزعبالت التلّوث اللغوي .
جـواد غلوم محمد عامر األحمد  - سورية

دنـياها 

دنيا القصائد وحدها دنياها 

وجمال حربي أفقها وعالها 

أنا لست شاعر غادٍة هزلّيٍة

متلي علّي لواحظًا وشفاها 

شعري جماز فجيعٍة مسعورٍة  

نقرْت خمّيليت خبزي رداها 

فنسجُت من ملح املدائن رغبًة

ذابت جبرح مطالعي أّواها 

أسفي على نظٍم ميوت بأرضه 

لرتى القصيدة بعده مثواها 

وتقول إني شاعٌر متهالٌك

نثر احلروف فأصبحت أشباها

 2021 األول  كـانـون   18 Saturday 18 December 2021الـسبت 

قطاُف ومضاٍت من شجرة الشعر

ما أحلى هاك األيام

كيف عشنا يف ضيعتنا   

عشنا عا حمبة وإميان

بضيعة حلوة رّبتنا  

عشنا من خري البستان  

حتى نأّمن غّلتنا  

خيار وكوسا وباتنجان 

أطيب خضرا عطيتنا

وفواكة شكال واألوان 

كانت مصدر رزقتنا   

وحنّوش عنب ورمان 

من أشجار جنينتنا

عشنا أهلية واخوان  

حتى نأّمن عيشتنا 

نطعمي الطالب واجلوعان 

والشّرف عا ديرتنا 

لو عشنا بقلة وحرمان 

ما منّغري عادتنا 

رح نبقى أهل وجريان 

ونتباهى يف وحدتنا 

ضياعك حلوة يا لبنان 

األرزة اخلضرا رايتنا 

وزهور بأمجل الوان  

مزروعة يف جنينتنا  

الوحي عا ديالك خلقان 

وامجل عيشة عيشتنا 

 شعبك يف عندو إميان

ما خلق متلك بالكون  

جنة كبرية حضتنا 

 تا تعرف وين العنوان 

تفضل مرة شّرفنا 

بينو يف مشالي لبنان 

هالضيعة املا نسيتنا 

 بتضّلك عايش فرحان

بأحلى مناظر سحرتنا  

وناس الفيها من زمان 

بعدن كنز وثروتنا 

معهم بتعيش بأمان

الطيبة الفيهن مجعتنا 

وشبابا أكرم شّبان   

ما بنساهم كل العمر 

 رفعوا مسعة ضيعتنا  
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تـتمات

إعالم إيراني: األوروبيون ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اىل النصِّ األول، وسيتمُّ العمل عليه«، مشريًا إىل أنَّ »هناك 4 
جمموعاِت عمٍل نشطٍة حاليًا من أصل 5، واملفاوضات جاريٌة من 

جانب جلان اخلرباء«.
وأوضح املصدر أيضًا أنه »على الرغم من بطء عملية التفاوض، 
األمريكيني  أنَّ  ُيظهر  املسار  »هذا  أنَّ  معتربًا  مستمرٌة«،  ها  فإنَّ
أكثر  نهٍج  اذ  اتخّ وحماولة  املفاوضات،  مواصلة  إىل  عون  يتطلخّ

فعالية«.
ولفت املصدر إىل أنَّ »األوروبيني واألمريكيني يتعاملون بصورة 
هون مسار األخبار  هم يوجخّ دة مع املفاوضات، إىل حدٍّ ما، لكنخّ جيِّ
ُقُدمًا،  يف االجتاه املعاكس، بطريقٍة ال متضي فيها املفاوضات 

وُيظهرون فيها أن إيران هي السبب«.
اإليراني يف  »الوفد  إنَّ  »فارس«  وكالة  قالت  أخرى،  جهة  من 
هما األمريكيون«، وأضافت  ى ورقتني غري رمسيتني أعدخّ فيينا تلقخّ
دتي احلظر  أنَّ »الورقتني األمريكيتني غري الرمسيتني تناولتا مسوَّ

والقضايا النووية«.
وأوضحت الوكالة أنَّ »الوفد اإليراني ردَّ على الورقتني األمريكيتني 

يف 12 صفحة مت إرساهلا عرب وسطاء«.
بشأن  »املفاوضات  إنخَّ  اإليرانية  »إيسنا«  وكالة  قالت  بدورها، 
الرغم من  ، على  إجيابيخٍّ اجتاٍه  النووي إليران مستمرٌة يف  امللف 
أجل  من  سلبيٍة،  أجواٍء  خلق  يف  األجنبية  اإلعالم  وسائل  جهود 

الضغط على إيران يف األيام األخرية«.
ٍم يف بعض  إحراز تقدخّ نا من  أنخَّ »الطرفني متكخَّ الوكالة  وأضافت 

دة«. قضايا نصخِّ املسوخَّ
جتري  واملالية  املصرفية  »املشاورات  أنخَّ  إىل  الوكالة  وأشارت 
على هامش املفاوضات على حنو جيٍد، حبيث تشمل التعاون يف 
البنوك  وبعض  اخلاصخِّ  القطاع  مع  واملصريفخِّ  النقديخِّ  اجملالني 

األوروبية«.
األسبوع،  هذا  نهاية  حتى  ستستمر  »املفاوضات  أنخَّ  وتابعت 
على أن تتواصل املشاورات األسبوع املقبل على مستوى اخلرباء 

والسياسيني«.
أوليانوف،  ميخائيل  فيينا،  مفاوضات  يف  روسيا  مندوب  د  وأكَّ
اإليراني  الفريق  للمناقشة إىل  م وثائق  الفرنسي قدَّ الطرف  أنَّ 

املفاوض.
وأضاف أوليانوف »حققنا بعض التقدم، ونتمنى أن يستمر ذلك 
خالل األيام املقبلة«، وتابع »يف إمكاننا أن نتحدث أكثر عن هذا 

التقدم خالل األيام القليلة املقبلة«.
ويف وقٍت سابٍق من يوم أمس األول، قال وزير اخلارجية اإليراني، 
حسني أمري عبد اللهيان، إنخّ بالده تسعى »للتوصل إىل اتفاٍق 
ات حسنة«، مؤكدًا، يف الوقت نفسه، أنخّ طهران  جيٍد بناًء على نيخّ

»ال تتسامح مع لغة التهديد يف أيِّ شكٍل من األشكال«.
ويف اتصاٍل هاتفيٍّ باألمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، 
أوضح أمري عبد اللهيان أنخّ »فريق التفاوض اإليراني حاضٌر يف 
يٍة  جبدِّ ويعمل  الالزمتني،  والسلطة  باملبادرة  املفاوضات  هذه 
للتوصل إىل اتفاٍق جيٍد«، معتربًا  أنخّ »غياب املبادرة من اجلانب 

الغربي هو أحد أسباب البطء يف التقدم يف املفاوضات«.
إىل  توصلت  طهران  إنخّ  اللهيان  عبد  أمري  قال  األول،  وأمس 
»اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها معاجلة 
السلمي،  النووي  إيران  برنامج  بشأن  املزعومة  املخاوف  بعض 

وتساعد على استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه«.
بة من املفاوضني الغربيني  وكانت قد أكدت أوساط غربية مقرخّ
حتى  الوحيد،  السبيل  يبقى  إيران  مع  التفاوض  أنخّ  فيينا  يف 
اآلن، من أجل التوصل إىل تفاهمات تعيد االلتزام بشأن االتفاق 
النووي املرَبم عام 2015. كما أكدت أنخّ القرار الغربي حتى اآلن 
حة إىل أنخّ »اخليار العسكري  هو استمرار العملية التفاوضية، ملمخّ

بدياًل للمفاوضات غري وارد«.

مدير التواصل يف صندوق ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بني السلطات اللبنانية وفريق الصندوق حول االيرادات الضريبية 
مستمرة  تزال  ال  اليت  املباحثات  استبق  لن  لكن  املالية  واالدارة 

وسنطلعكم عليها بشكل مستمر.
وحول قانون الكابيتول كونرتول قال رايس: صندوق النقد سبق 
وقدم مالحظاته للحكومة على اقرتاحات سابقة وليس لدي ما اضيفه 
حول هذا املوضوع واملباحثات مستمرة وميكنين اضيف مسألة واحدة 
فقط ان فريق صندوق النقد سيقوم بزيارة بريوت جمددا مطلع 

العام املقبل ملتابعة املباحثات.
غوترييش غدا يف بريوت

  وعلى صعيد متصل، يصل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييش، بعد ظهر غد األحد إىل لبنان يف زيارٍة رمسية.

وستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامين سُيعيد خالهلا األمني العام 
البعثة السياسية  تها –  التأكيد على دعم أسرة األمم املتحدة برمخّ
وقوات حفظ السالم والعاملني يف جماالت الدعم اإلنساني واالغاثي 

– للبنان وشعبه.
العام مبسؤولني حكوميني، على رأسهم رئيس  وسيلتقي األمني 
اجلمهورية ميشال عون، ورئيس جملس النواب نبيه برخّي، ورئيس 
جملس الوزراء جنيب ميقاتي، إضافًة إىل عدد من القادة الدينيني 

لني عن اجملتمع املدني. وممثخّ

العام  األمني  بريوت، سيقف  مرفأ  انفجار  ألرواح ضحايا  وتكرميًا 
دقيقة صمت يف املرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خالهلا 

دة اليت تواجهها البالد. باملتضرخّرين من األزمات املتعدخّ
قوات  لزيارة  لبنان  جنوب  إىل  العام  األمني  سيتوجه  وأخريًا، 
اليونيفيل وللقيام جبولة على اخلط األزرق، ليغادر لبنان يف 22 

كانون األول اجلاري.
الوزير فياض

ويف اطار استعداد اخلارج ملساعدة لبنان، أكد مدير عام املالية 
الطاقة  وزير  استقباله  خالل   ،Emmanuel Moulin السيد  العامة 
وزير  عن  بالنيابة  الوزارة  مبنى  فياض يف  وليد  الدكتور  واملياه 
دعم  عن  البالد،  خارج  املتواجد   Bruno Le maire السيد  املالية 
وزارة املالية الفرنسية الكامل للجهود اإلصالحية اليت تبذهلا وزارة 

الطاقة واملياه يف لبنان.
بانتظار  الفرنسي  الدعم  زخم  أنخّ  على  الفرنسي  املدير  د  كما شدخّ
ل لبنان إىل اتفاق على برنامج عمل إصالحي مع صندوق النقد  توصخّ

الدولي. )املزيد من التفاصيل على الصفحة 2(
ميقاتي

على صعيد آخر،  أكد رئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي، أمس 
األول، »أن املطلوب من اجلميع التخلي عن اعتبار احلكومة مرتاسا 
للكباش السياسي الذي ال طائل منه«. وقال: »صحيح أن العمل 
عرب  أو  نعقدها،  اليت  الوزارية  االجتماعات  عرب  مستمر  احلكومي 
الوزراء  جملس  انعقاد  عدم  لكن  املختصة،  واالدارات  الوزارات  
يشكل ثغرة أساسية نعمل على معاجلتها بهدوء وروية، جلمع الشمل 

احلكومي من جديد، بعيدا عن اخلطوات اجملتزأة«.
واعترب »ان الدعوة اىل جلسة جمللس الوزراء، يف الظروف احلالية 
املتشنجة، ومن دون تأمني احلد االدنى من التفاهم ستكون كمن 
يؤجج اخلالف، ما يؤدي اىل تفاقم االمور وتصبح اكثر تعقيدا«. 
او  املكابرة  او  للتعطيل  مناسبا  يعد  مل  الوقت  »ان  على  وشدد 
فرض الشروط والشروط املضادة فيما مستويات االنهيار تتطلب 

تضافر كل اجلهود للمعاجلة«.
وقال: »أمامنا الكثر من العمل املطلوب، وبشكل اساس الستكمال 
الوزراء  جملس  يتخذها  بقرارات  املطلوبة،  االنقاذ  خطوات  اجناز 
جمتمعا، إضافة اىل قرارارت ادارية ملحة لتسيري عجلة االدارة، ولو 
الضغوط  مواجهة  على  املوظفني  ومساعدة  املمكن،  االدنى  باحلد 

املعيشية واالجتماعية اليت ترهقهم«.
وشدد على »ان لبنان املتمسك حبرية التعبري والقول، لن يكون 
منربا ومعربا لالساءة اىل اي دولة عربية او التدخل يف شؤونها. 
االطار فال ميكنها ان حتجب احلقيقة وهي  املزايدات يف هذا  اما 
ان العمق العربي  للبنان يشكل بالدرجة االوىل املتنفس احلقيقي 

واملدخل للخروج من االزمات اليت مبر بها«.
رئيسة  اليه  دعت  الذي  االجتماع  رعى   ميقاتي  الرئيس  وكان 
»اهليئة الوطنية لشؤون املرأة« السيدة كلودين عون يف السرايا 
احلكومية لـ«اللجنة التيسريية الوطنية لتنفيذ اخلطة الوطنية لتطبيق 

القرار االممي الرقم 1325 حول املرأة والسالم واالمن«. 
ووزراء:  الشامي  سعاده  احلكومة  رئيس  نائب  االجتماع  حضر 
الدفاع العميد موريس سليم، الرتبية عباس احلليب، املال يوسف 
هكتور  االجتماعية  الشؤون  حسن،  احلاج  عباس  الزراعة  خليل، 
كالس،  جورج  والرياضة  الشباب  سالم،  أمني  االقتصاد  حجار، 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  اخلاصة  واملنسقة  نصار  وليد  السياحة 
واإلدارات  للوزارات  العامني  املدراء  من  وعدد   فرونتسكا  يوانا 
واألعضاء  اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  اهليئة  وأعضاء  العامة 
يف  املتمثلة  املعنية  الرمسية  واإلدارات  الوزارات  من  املنتدبني 

اللجنة التسيريية لتنفيذ القرار 1325.
وألقى الرئيس ميقاتي كلمة مما جاء فيها: »يسعدني أن نلتقي 
على  ما حتقق  ومناقشة  لعرض  احلكومية،  السرايا  هنا يف  اليوم 
الرقم  الدولي   األمن  قرار جملس  لتطبيق  الوطنية  اخلطة  صعيد 
1325 بشأن املرأة والسالم واألمن. وال بد لي بداية من أن أعرب 
عن  تقديري لعمل اهليئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية برئاسة 
السيدة كلودين عون، اليت تتابع وضع اخلطة موضع التنفيذ وتشرف 
التنفيذية  اخلطوات  بامتام  املعنية  األطراف  كل  عمل  تنسيق  على 
اإلستشاري  الدور  على  نعول  املناسبة  هذه  يف  وحنن  املطلوبة. 
يتعلق  ما  كل  احلكومة، يف  رئاسة  لدى  اهليئة  به  تضطلع  الذي 
فرونتسكا  السيدة  إىل  بالشكر  أتوجه  كما  املرأة.  أوضاع  بتعزيز 
ومجيع ممثلي منظمة االمم املتحدة يف لبنان وإىل وكاالتها على 
للنهوض  احلكومة  مع  الدؤوب  وتعاونهم  للبنان،  املستمر  دعمهم 
بالوطن وإنقاذه مما يتخبط فيه، ومساعدتها يف الوفاء بإلتزاماتها 

الدولية ومنها تطبيق هذه اخلطة«.
وتابع: »صحيح أن العمل احلكومي مستمر عرب االجتماعات الوزارية 
عدم  لكن  املختصة،  واالدارات  الوزارات   عرب  أو  نعقدها،  اليت 
معاجلتها  على  نعمل  أساسية  ثغرة  يشكل  الوزراء  جملس  انعقاد 
بهدوء وروية، جلمع الشمل احلكومي من جديد، بعيدا عن اخلطوات 
اجملتزأة، ألن الدعوة اىل جلسة جمللس الوزراء، يف الظروف احلالية 
املتشنجة، ومن دون تأمني احلد االدنى من التفاهم ستكون كمن 

يؤجج اخلالف، ما يؤدي اىل تفاقم االمور وتصبح اكثر تعقيدا«.
وقال الرئيس ميقاتي: »مل يعد الوقت مناسبا للتعطيل او املكابرة 
االنهيار  مستويات  فيما  املضادة  والشروط  الشروط  فرض  او 
تتطلب تضافر كل اجلهود للمعاجلة. املطلوب من اجلميع التخلي عن 
اعتبار احلكومة مرتاسا للكباش السياسي الذي ال طائل منه. أمامنا 
الكثري من العمل املطلوب، وبشكل اساس الستكمال اجناز خطوات 
إضافة  الوزراء جمتمعا،  يتخذها جملس  بقرارات  املطلوبة،  االنقاذ 
اىل قرارات ادارية ملحة لتسيري عجلة االدارة، ولو باحلد االدنى 

املعيشية  الضغوط  مواجهة   على  املوظفني  ومساعدة  املمكن، 
واالجتماعية اليت ترهقهم«.

وتابع: »يف هذه املناسبة ايضا اليت  نوجه فيها رسالة بأن لبنان 
الدولية  التزاماته  كل  تطبيق  على  العمل  يف  املضي  على  عازم 
التأكيد جمددا متسك  من  ايضا  بد  ال  الدولية،  بالشرعية  وتقيده 
لبنان بعمقه العربي وبعالقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة وال 
سيما دول اخلليج العربي. واستطرادا فان لبنان، املتمسك حبرية 
التعبري والقول، لن يكون منربا ومعربا لالساءة اىل اي دولة عربية 
او التدخل يف شؤونها. اما املزايدات يف هذا االطار فال ميكنها ان 
حتجب احلقيقة وهي ان العمق العربي  للبنان يشكل بالدرجة االوىل 
بها«.  مبر  اليت  االزمات  من  للخروج  واملدخل  احلقيقي  املتنفس 

)املزيد من التفاصيل على الصفحة 5(.
ميقاتي يستقبل كومار جاه

إجتمع رئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي، أمس األول اخلميس، 
رأس  على  جاه  كومار  ساروج  الدولي  للبنك  اإلقليمي  املدير  مع 

وفد.
وأشار كومار جاه يف تصريح اىل »أنه وضع الرئيس ميقاتي يف 
صورة التسجيل الذي مت على منصة »برنامج احلماية االجتماعية«، 
مرحلة  ستليها  اليت  العملية  ووضوح  وشفافية  التسجيل،  ونسبة 

التدقيق باالمساء قبل املباشرة بالدفع قريبا«.
اضاف« انه اطلع  الرئيس ميقاتي على املشاريع اليت يتم العمل 
عليها مع الوزارات املعنية خاصة مع وزارة الطاقة يف ما يتعلق 
الكهرباء.  كما وضع  الطاقة وتوليد  باالصالحات املطلوبة لقطاع 
عدة مشاريع  للبنان وتتضمن  املمولة  الربامج  الرئيس يف صورة 

معلنا بأن هناك  أموال ستدفع يف اول السنة املقبلة.
ولكن كومار جاه وضع شروطا للدعم قائال »ميكننا تأمني املساعدة 
والدعم، لكن على الدولة اللبنانية أن تدير عملية هذه اإلصالحات، 

وقد الحظنا تقدمًا يف هذا اإلطار«.
بـ  ميقاتي  مع  لقاءه  الدولي  للبنك  اإلقليمي  املدير  ووصف 

»اجليد«.

»الناتو«: دعوات روسيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األمريكي لشؤون أوروبا، كارين دونفريد، خالل زيارتها موسكو«..
»خطٌّ  هو  احللف  إىل  كييف  انضمام  احتمال  أن  روسيا  وتعترب 

أمحر«.
ووصلت دونفيلد إىل بروكسل، أمس األول اخلميس، لتقديم هذه 
املقرتحات إىل حلف مشال األطلسي، خالل اجتماع بسفراء الدول 

األعضاء، وفق مصادر دبلوماسية يف »الناتو«.
ينس  »الناتو«،  األطلسي،  مشال  حللف  العام  األمني  وكان 
احللف  من  روسيا  طلب  املاضي  اجلمعة  يوم  رفض  ستولتنربغ، 

هها إىل أوكرانيا من أجل االنضمام إليه. سحب الدعوة اليت وجخّ

»التحالف«: تدمري 38 آلية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إلطالق  صنعاء  مطار  استخدموا  احلوثيني  أن  إىل  مشريًا  أبها، 
الصاروخني الستهداف املدنيني.

مطار  من  األربعاء،  إرهابية،  عملية  أطلقوا  احلوثيني  أن  وأوضح 
تدمري طائرة  إىل  أيضًا  عنها الحقًا، مشريًا  اإلعالن  صنعاء سيتم 

مسرية انطلقت من مطار صنعاء باجتاه املنطقة اجلنوبية.
الغربي  الساحل  »عمليات  أن  التحالف  أعلن  الحق،  وقت  ويف 
استهدفت 4 آليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية جتاوزت 15 

عنصرا«.
بالساحل  استهداف  عمليات   4 »نفذنا  يقول:  التحالف  وأضاف 
الغربي لدعم قوات الساحل ومحاية املدنيني.. االستهدافات مبأرب 
واجلوف دمرت 24 آلية عسكرية، و أحدثت خسائر بشرية جتاوزت 
350 عنصرا.. نفذنا 19 استهدافا ضد ميليشيا احلوثي يف مأرب 

واجلوف يف الـ 24 ساعة املاضية«.
يف موازاة ذلك، أفاد التحالف أيضًا بسقوط مقذوف حوثي مبنطقة 

»أحد املسارحة« يف املنطقة الصناعية جبازان.
بأضرار مادية يف 3 ورش صناعية  أن املقذوف تسبب  وأضاف 
استهداف  حماوالت  أن  أكد  كذلك،  مدنية.  مركبات   3 واحرتاق 

األعيان املدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني.

أوكرانيا: نأخذ تهديدات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مشريا إىل أن بالده واحللف األطلسي هي من حتدد كيف تتطور 
عالقتها وليس روسيا.

أوكرانيا  دستور  أن  األوكرانية  اخلارجية  باسم  الناطق  وأضاف 
امتالك  أن  على  مشددا  األطلسي،  للحلف  االنضمام  خيار  يكرس 
أسلحة دفاعية حق شرعي لنا، لسنا حنن َمن حيتل أرضًا لروسيا 

بل العكس.
وجتهيزاتنا  قدراتنا  تعزيز  الدوليني  شركائنا  مع  »نناقش  وقال 
العسكرية.. وهناك مئة ألف جندي روسي منتشرون عند احلدود ما 
عدا قواتهم املنتشرة يف أرضنا احملتلة، والفارق كبري بني قدرات 

جيشنا عام 2014 وقدراته اليوم«.
كما قال » قبل سنوات كنا رمسيًا بلدًا غري منحاز، ومع ذلك هامجتنا 
تدمري  باحتمال  روسيا  تهديد  اجلدخّ  على حممل  نأخذ  وإننا  روسيا، 

بلدنا«.
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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

الواقعة  موستانج  قرية  كوبان  مارك  األمريكي  امللياردير  اشرتى 
يف تكساس بأكملها، واليت يبلغ عدد سكانها 21 شخًصا، وفًقا 
ألحدث بيانات التعداد. لكن الغريب هو سبب هذه الصفقة، حيث 

إن صديقه حباجة لبيع هذه القرية.

مارك كوبان  هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي، مؤلف ومنتج سينمائي، 
وجنم تلفزيوني، واملالك الرمسي لفريق كرة السلة يف دوري الـ 
NBA داالس مافريكس، وصاحب شبكة دور السينما الند مارك 
املتخصصة باألفالم املستقلة واألجنبية، وشركة ماغنولياو بكتشرز 

.HDTV AXS للتوزيع، ويشغل منصب رئيس شبكة تلفزيون

قال كوبان لصحيفة »داالس مورنينغ نيوز«: »ال أعرف ماذا سأفعل 
بهذه املدينة«. وإذا وجد كوبان نفسه يف مأمن من حظه على غرار 
»جدول شيت«، فمن اجليد معرفة أنه سيكون لديه قرية صغرية 

خاصة به وجمموعة من سكان املدينة املهرجني الستقباله.

فداًنا   77 مساحتها  تبلغ  فارغة  أرض  عن  عبارة  موستانج  قرية 
للكوبيني. وتأسست املدينة يف أوائل السبعينيات، عندما ُعرفت 
وفًقا  اجلافة،  نافارو  مقاطعة  يف  حملية  سقي  بفتحة  الغالب  يف 

للصحيفة.
يف هذه األيام، هناك ما يزيد قلياًل عن متنزه مقطورات وناٍد ليلي 
لكنه يف حالة سيئة. ويوم اجلمعة، أظهرت خرائط »غوغل« أن اسم 

النادي قد مت تعديله إىل »مارك كوباريت«.

وقال مايك تورنر، السمسار العقاري يف داالس، إن القرية تتميز 
أيًضا بوجود متساح مقيم يف إحدى بركها.

وليس من الواضح ما الذي دفعه الكوبي مقابل شراء هذه القرية، 
لكن بالنسبة لشخص تبلغ ثروته الصافية حوالي 6 مليارات دوالر. 
 4 مقابل   2017 عام  يف  للبيع  املدينة  ُعرضت  ورد،  ما  وحبسب 
ماليني دوالر، لكن ترينر قال إنها مبالغ فيها، حتى عندما خفضوا 

سعر اإلدراج إىل النصف.

ملياردير أمريكي يشرتي قرية 
يف تكساس لسبب غريب

 2021 األول  كـانـون   18 Saturday 18 December 2021الـسبت 

ترامب  اختارها  اليت  التوضيحية  والتعليقات  بالصور  مليء  كتاب 
وعلق عليها خبط يده

ُيصدر الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، أول كتاب رمسي 
بالصور  له منذ مغادرته منصبه الشهر املقبل، وهو كتاب مليء 
والتعليقات التوضيحية اليت اختارها الرئيس السابق وعلق عليها 

خبط يده.
ومن املقرر أن يصدر ترمب »رحلتنا مًعا«، وهي عبارة عن جمموعة 

من الصور اليت التقطت أهم اللحظات يف إدارته ، يف ديسمرب .
ومل يتم اإلعالن عن موعد اإلصدار بعد.

وكل  ترمب،  دونالد  الرئيس،  قبل  من  صورة  كل  اختيار  و«مت 
تعليق كتبه، وبعضها خبط يده!« حبسب وصف الكتاب.

ويصف الكتاب إدارة ترمب بأنها »رحلة ال تصدق« موثقة مسرية 
اإلدارة بأكثر من 300 صورة.

واسرتجع الكتاب اللحظات اليت ال ُتنسى من وقت الرئيس ترامب 
وخفض  اجلنوبي  احلدودي  اجلدار  بناء  مثل  األبيض:  البيت  يف 
الضرائب األمريكية وتأكيد ما يقرب من 300 قاٍض فيدرالي و3 
قضاة يف احملكمة العليا وإعادة بناء اجليش وإنشاء قوة فضائية 
وبوتني،  والرئيس  شي  والرئيس  أون  يونغ  كيم  مع  والتعامل 
الذين  الليرباليني  اآلخرين، وصراعه مع  العامل  والعديد من قادة 

حاولوا عزله مرتني.
ووفًقا ملوقع 45books.com ، تبلغ قيمة النسخة من كتاب ترامب 
74.99 دوالر ، بينما تبلغ تكلفة النسخة املوقعة من الكتاب 229.99 

دوالر.
الرئيس  كان  إذا  ما  بشأن  تكهنات  وسط  ترمب  كتاب  ويأتي 
األبيض  للبيت  انتخابه  إعادة  حماولة  سيطلق  واألربعون  اخلامس 

يف عام 2024.
ويف مقابلة حصرية مع قناة فوكس نيوز يف وقت سابق من هذا 
الشهر، قال ترمب إنه سينتظر »على األرجح« حتى بعد انتخابات 
التجديد النصفي لعام 2022 ليعلن رمسًيا ما إذا كان سريشح نفسه 

للرئاسة يف عام 2024.
الذين  العظماء  األشخاص  من  »الكثري  إن  السابق  الرئيس  وقال 
يفكرون يف الرتشح ينتظرون هذا القرار، ألنهم لن يرتشحوا إذا 

أعلنت الرتشح«.
وعن مرشحي احلزب اجلمهوري يف البيت األبيض أفصح: »لدينا 
الكثري، وكلها أمساء جيدة للغاية«. »لكن مجيعهم تقريًبا قالوا إنين 

إذا ترشحت، فلن يفعلوا ذلك أبًدا«.
الوالء  من  كبرية  درجة  يظهر  ألنه  مجيل،  »هذا  وأضاف: 

واالحرتام«.

أول كتاب لرتامب بعد مغادرته 
البيت األبيض.. ما فحواه؟

امللياردير األمريكي مارك كوبان
كشفت السلطات النيوزيلندية عن إدخال قانون جديد حيظر تدخني 

التبغ لألجيال القادمة.
وأفادت بوابة »أكسيوس« نقال عن عائشة فريال، نائبة وزير الصحة 
يف البالد، قوهلا: »بالنسبة ألولئك الذين سيبلغون من العمر 14 
عاًما عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون من املستحيل شراء 

التبغ بشكل قانوني«.
وقالت إن التدخني هو السبب الرئيسي للوفاة، مضيفة أن التدخني 
يؤدي إىل اإلصابة بالسرطان حبسب اإلحصاءات يف حالة واحدة من 

بني كل أربع حاالت.
عام  الصلة يف  ذي  القانون  مشروع  تقديم  سيتم  أنه  وأوضحت 
2022 أمام أعضاء الربملان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيسة 
الوزراء جاسيندا أرديرن باألغلبية. ووفقا للخطة، ستدخل القاعدة 

املتعلقة بعمر مشرتي السجائر حيز التنفيذ يف العام املقبل.
 

كما يشار إىل أن السلطات ختطط لتقليص عدد املتاجر املسموح 
هلا ببيع السجائر من حنو 8 آالف إىل أقل من 500.

 
وحبسب املنشور، فإن اهلدف من هذه اإلجراءات هو خفض معدالت 
2025، ويف املستقبل  عام  %5 حبلول  بنسبة  الدولة  التدخني يف 

القضاء متاًما على هذا اإلدمان يف اجملتمع.

نيوزيلندا على أعتاب أن تصبح 
أول دولة خالية من التدخني

شباب خيرجون جثة صديقهم 
من النعش ويتجولون بها على 
دراجة نارية يف رحلة وداعية!

يف  الشباب  من  جمموعة  قامت  نوعها،  من  »غريبة«  بطريقة 
على  جبولة  جثته  أخذ  عرب  املتويف،  صديقهم  بتوديع  اإلكوادور، 

الدراجة النارية.

جثة  رفع  على  سيدينو،  إريك  املتويف،  الشاب  أصدقاء  وأقدم 
كان  بينما  النار  مهامجان  عليه  أطلق  أن  بعد  املقتول،  صديقهم 
يف طريقه حلضور جنازة، من نعشه يف بورتوفيجو مبقاطعة مانابي 
باإلكوادور، وأخذوا جثته يف جولة وداعية، وفق صحيفة »دايلي 

ميل«.

ويظهر مقطع فيديو اجملموعة وهي تضع جثته خلف سائق الدراجة، 
فيما جيلس صديق آخر خلف اجلثة لتثبيتها أثناء اجلولة، حيث شوهد 

حشد كبري أيضا كان قد جتمع ملراقبة هذه الواقعة الغريبة.

وزعمت اجملموعة أنها حصلت على إذن من والدي إريك لتوديعه، 
لكن السلطات وصفت احلادثة بأنها »شاذة«، بينما مل تعتقل أيا 

من املشاركني يف إخراج جثة الشاب من نعشه.

كشفت جمموعة من الباحثني عن زاحف مرعب عاش قبل 155 مليون 
وقتنا  يف  تعيش  اليت  احلديثة  التماسيح  أصل  يعترب  حيث  عام، 

احلاضر.

فقد استنتج العلماء أن بقايا احليوان اليت عثروا عليها يف مقاطعة 
دراسة  وفق  قدمًا،   14 طوهلا  يبلغ  اليابانية،  وايومنغ  ألباني يف 

.The Royal Society نشرت يف جملة

وحدد الباحثون بقيادة جامعة هوكايدو، النوع اجلديد الذي عثروا 
.goniopholidid عليه بأنه ينتمي إىل عائلة تشبه التماسيح ويدعى

30 سنًا
كذلك، أوضحوا أنه كان من املمكن أن يزن ما يقرب من نصف 

طن، وامتلك فمًا مدججًا بـ 30 سنًا حادة يبلغ طوهلا بوصتني.

من  يوشيدا،  جونكي  احلفريات  وعامل  البحثية  الورقة  معد  وقال 
أيضًا  كشفت  له  األحفورية  البقايا  إن  اليابانية،  هوكايدو  جامعة 
عن أصل نظام التنفس الفريد الذي اسُتخدم يف الغوص يف تلك 

احلقبة.

يشار إىل أن األحفورة املكتشفة تعود إىل أوائل العصر الطباشريي، 
عندما كانت الديناصورات تسري على األرض.

طوله 14 قدماً.. هذا التمساح 
عاش قبل 155 مليون عام

اختذ  مانيش سيثي  األعمال  رجل  أن  األمريكي   VICE موقع  أفاد 
عام 2012 قرارا مبكافحة إدمانه على شبكات التواصل اليت يتزايد 

عددها يومًا بعد يوم ويضيع يف تصّفحها وقتًا هائاًل.
موقع  فيها  يزور  مرة  كل  يف  لصفعه  شابة  سيثي  واستأجر 
يف  أمثرت  لكنها  ما  حد  إىل  عنيفة  طريقة  وهي  »فيسبوك«، 

النهاية.
كبري  بشكٍل  »طريقة سيثي«  انتشرت  10 سنوات،  حواىل  وبعد   
بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل يف العامل، مع قصته على 

»تويرت«.
 وقال سيثي: »كنت أضيع قدرًا ال يصدق من الوقت على شبكات 

مثل فيسبوك وريديت وكان وقت التوقف قد حان«.
وأضاف: »بعد استخدام تطبيق إلدارة الوقت، اكتشفت أنين كنت 
أهدر 19 ساعة يوميًا على الشبكات، األمر الذي جعلين أدرك أنين 

لن أمتكن من التوقف مبفردي وأنين حباجة إىل من يشجعين«.
عن  احنرفت  إذا  )اصفعين  بعنوان  إعالنًا  وضعت  »لذلك  وتابع: 

مهميت( مقابل 8 دوالرات للساعة«.
من  طلبا   20 حواىل  األعمال  رجل  تلقى  اإلعالن،  نشر  ومبجرد 

»صافعني متمرسني« ووقع اختياره يف النهاية على كارا.
وأضاف: »أكثر من اخلوف من التعرض للصفع، كان وجود كارا 
حبد ذاته ما جعلين أرّكز على عملي. أخريًا أصبح لدي مدير، حتى 
لو كان مؤقتًا، ما جعل التجربة منعشة. لقد ساعدتين ليس فقط 

بصفعي، ولكن أيضًا من خالل االستماع إىل أفكاري«.
وأشار إىل أن الطريقة كانت فعالة للغاية لدرجة أنه ضاعف إنتاجيته 

4 مرات، ومسحت له بالتواصل بشكل أفضل والعمل ضمن فريق.
وأردف قائاًل: »قررت أن أتوىل زمام األمور وأن أتوقف عن إضاعة 
الوقت على وسائل التواصل االجتماعي وإعادة توجيهه إىل ما هو 
مهم بالنسبة لي.. اآلن أريد أن أساعد اآلخرين على حتقيق ما حلمت 

به يف ذلك الوقت«.

استأجر موظفة لصفعه كلما 
دخل إىل »فيسبوك«!
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يعتقد معظمنا أن املكمالت الغذائية آمنة متاما، لكن احلقيقة أن 
بعض األنواع ميكن أن تكون قاتلة يف نهاية املطاف.

السنوات  يف  االجتاهات  أهم  من  واحدة  املكمالت  وأصبحت 
األخرية، نظرا ألهمية الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة 

للصحة.
أن  ميكن  ال  الطبيعية  املكمالت  أن  الناس  يعتقد  حني  ويف 
عكس  يدعون  اجملال  هذا  يف  اخلرباء  فإن  للخطر،  تعرضهم 

ذلك.
الدكتورة سوزان فاريل خبرية يف طب الطوارئ وعلم السموم 
اجلامعة  موقع  على  نشرت  هارفارد،  جبامعة  الطب  كلية  يف 
 New جملة  يف  ُنشرت  دراسة  إىل  تطرق  مقاال  اإللكرتوني 
فيها  تابع  واليت  England Journal of Medicineاملرموقة، 
الباحثون ملدة 10 سنوات ما مت القيام به يف 63 غرفة طوارئ 
لألذى  تعرضوا  الذين  املرضى  عدد  لفهم  املستشفيات،  يف 

 .healthy.walla نتيجة استخدام املكمالت، حبسب موقع
خالل هذا العقد، نتج ما ال يقل عن 23 ألف زيارة لغرف الطوارئ 

نتيجة استخدام املكمالت الغذائية.
  

هذه هي املكمالت األربعة الرئيسية اليت أدت إىل هذه النتيجة 
غري السارة:

1. املكمالت الغذائية اليت تساعد يف إنقاص الوزن
املستشفيات  يف  الطوارئ  مراكز  إىل  الناس  من  الكثري  جاء 
نتيجة مكمالت غذائية تساعد يف إنقاص الوزن، مبتوسط   سن 

32 عاما ومعظمهم من النساء.
هذه املكمالت، املصممة لقمع الشهية، مسؤولة عن أكثر من 

ربع زيارات غرفة الطوارئ النامجة عن املكمالت الغذائية .
2. مكمالت حتسني الوظيفة اجلنسية

يدخل العديد من الرجال )وكذلك نسبة معينة من النساء( إىل 
غرف الطوارئ بعد تناول املكمالت الغذائية املخصصة حتسني 

حياتهم اجلنسية.
الكثريون  خيتار  واليت  املكمالت،  هذه  مع  الرئيسية  املشكلة 
شرائها عرب اإلنرتنت بسبب اخلجل أو اإلحراج، هي أنها ال ختضع 
املوافقة  ما يتم غمرها مبواد مل تتم  الكافية، وغالبا  للمراقبة 

عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.
أيضا  توجد  نشطة  مكونات  على  املكمالت  هذه  بعض  حيتوي 
يف األدوية وقد تتعارض مع األدوية األخرى اليت يتم تناوهلا 

بانتظام.
لذلك، يوصي اخلرباء بأنه حال قررت تناول مثل هذه املكمالت، 
التحقق يف  الطبية املهنية وكذلك  فعليك أوال تلقي املشورة 
املوافقة  بشأن  األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  بيانات  قاعدة 

على املكمالت لالستخدام وما حتتويه بالضبط.
3. مكمالت كمال االجسام

أن  الناس  بعض  ينسى  املثالي،  اجلسم  وراء  السعي  يف 
ويقومون  الصحة،  حتسني  هو  التمرين  من  الرئيسي  اهلدف 
ببعض األشياء اليت تؤدي يف الواقع إىل عكس ذلك وتؤذي 

أجسادهم.
وفقا للدكتورة فاريل، تظهر العديد من الدراسات أن املنشطات 
تزيد  املنشطات  مثل  تعمل  مواد  على  اليت حتتوي  واملكمالت 

بشكل كبري من خماطر املشاكل الطبية، وخاصة يف الكبد.
بعض هذه اإلصابات ميكن أن تكون ال رجعة فيها بل وتعرض 

حياتك للخطر على املدى القريب والبعيد.
4. مكمالت زيادة الطاقة

هناك العديد من األشياء اليت ميكننا القيام بها لتكثيف طاقاتنا 

4 أنواع من املكمالت ميكن أن تقتلك

بشكل طبيعي ولكن بطبيعة احلال، فإن ابتالع حبة من شأنها أن 
تفعل ذلك دون عناء سيكون دائما أكثر إغراء.

غرفة  زيارات  من  باملائة   10 حوالي  إن  فاريل  الدكتور  تقول 
الطوارئ نتيجة استخدام املكمالت ترجع إىل هذا السبب حتديدا، 
للرقابة  خاضعة  غري  تكون  ما  غالبا  املكمالت  هذه  أن  مؤكدة 
وحتتوي على مواد ميكن أن تسبب آثارا جانبية غري مرغوب فيها 

للغاية.
ميكن أن حتتوي هذه املكمالت على قائمة طويلة من املكونات، 
أن  أنه مفيد جلسمنا وال ميكن  الورق على  بعضها يظهر على 
 )9 )ب  الفوليك  ومحض   12 ب  فيتامني  مثل   - ضارا  يكون 

والنياسني )ب 3(.
هذه الفيتامينات ضرورية بالفعل للحفاظ على مستويات الصحة 
والطاقة، ولكن مبعدالت عالية جدا، ميكن أن تسبب عددا من 

املشكالت الطبية اليت قد يكون بعضها مهددا للحياة.

واللثة،  األسنان  يف  أملا  األسنان  صرير  أعراض  تشمل  أن  ميكن 
باإلضافة إىل مفاصل الفك والعضالت. وميكن أن يكون األمل منهكا 

ويؤثر بشكل كبري على حياتك اليومية.
هاوز،  وديل  إكلينيكي،  مشارك  أستاذ  هولدن،  ألكسندر  ويقدم 
حتتاج  ما  سيدني،  جامعة  من  السنية  الرتكيبات  يف  مساعد  أستاذ 

ملعرفته حول صرير وطحن أسنانك.
ُصممت أسناننا العلوية والسفلية لاللتقاء فقط عندما حنتاج إليها من 

أجل: عض الطعام ومضغه.
املضغ،  اليوم يف  من  جزءا صغريا فقط  أننا نقضي  الطبيعي  ومن 
وأثناء  البعض.  بعضها  مع  والسفلية  العلوية  أسناننا  تتالمس  حيث 
قراءة هذا املقال، فكر يف كيفية وضع أسنانك وفكك دون وعي. 
القراءة، جيب أن تكون  أثناء  أنك ال تأكل أو متضغ  وعلى افرتاض 
وفمك  شفتيك  كانت  سواء  مسرتخيا،  تكون  عندما  متباعدة  أسنانك 

مغلقني أم ال.
تتآكل مبرور  أن  الطبيعي، ميكن لألسنان  أكثر من  وإذا كنا نقبض 

الوقت، يف حني أن عضالت الفك ميكن أن تتعب.
الفكية(  الصدغية  املفاصل  باسم  )املعروفة  الفك  مفاصل  وحتتوي 
اليت تربط الفك السفلي باجلمجمة على قرص، ما يساعد على التحكم 
يف طريقة حترك مفاصل الفك. وميكن أن يصبح هذا القرص مشوها 
يف  والتسبب  الوظيفة  وتقليل  النقر  إىل  يؤدي  قد  ما  خملوعا،  أو 

األمل.
عندما رأى هولدن، املرضى الذين يشكون من أمل يف مفاصل الفك 
والعضالت احمليطة، أو الذين لديهم عالمات واضحة على صرير أو 
تآكل على أسنانهم، سأل عن اإلجهاد. وغالبا ما تكون اإلجابة: »ال، 
أنا لست متوترا على اإلطالق«، ولكن بعد ذلك عند التحدث عما حيدث 

حقا يف حياتهم، تصبح مصادر التوتر واضحة بسرعة.
ويعد بدء عمل جديد، والتحديات يف املنزل أو مع العائلة، أو التكيف 
مع تغيري احلياة، جتارب شائعة تضغط علينا أكثر مما ندرك. وليس 

من السهل دائما حتديد الوقت الذي منر فيه بأوقات عصيبة.
- مالذي ميكننا فعله حيال هذا؟

اخلطوة األوىل هي أن تدرك أنك متارس صرير األسنان، وحتول سلوك 
الالوعي يف كثري من األحيان إىل سلوك ميكننا التحكم فيه وإيقافه.

وميكن أن يساعد فحص األسنان يف الكشف عن عالمات صرير األسنان، 
واليت ميكن أن تشمل األسنان املتشققة واحلشوات، والتيجان البالية 
)وهو ما يسمى باحلافة املرتفعة للسن(، وعضالت الفك الرقيقة. كما 

تشيع العضالت الرقيقة حول جانيب الرأس والرقبة.
نهج  يف  مهمة  مكونات  الطبيعي  والعالج  اإلجهاد  إدارة  تكون  وقد 

متعدد التخصصات للرعاية.
وحتدث مع طبيب أسنانك حول ما إذا كان واقي العضة )املعروف 
أيضا باسم جهاز رفع العضة أو »اجلبرية«( قد يكون مناسبا لك. فهي 

حتمي األسنان والفكني أثناء النوم.
الصرير  من  الفك  يف  التهاب  من  يعانون  الذين  ألولئك  وبالنسبة 
والطحن، جتنب مضغ العلكة لفرتات طويلة من الزمن. وربط مضغ 
العلكة اخلالية من السكر بتقليل خماطر تسوس األسنان ولكن بالنسبة 

للمطاحن، ميكن أن يساهم يف أمل الفك.
- معاجلة السبب وإدارة األعراض

يف نهاية اليوم، حيتاج املرضى أيضا إىل معاجلة الضغوطات اليت قد 
تكون السبب األساسي.

وبالنسبة للعديد من األشخاص، يكون صرير األسنان دوريا وخيتفي 
بشكل دوري بعد إدارة مصدر إجهادهم أو تهدئته.

وبالنسبة لآلخرين، قد ال يكون األمر بهذه البساطة. وهذا هو املكان 
يف  ورعايته  األسنان  طبيب  مشورة  فيه  تساعدك  أن  ميكن  الذي 

احلصول على الرعاية اليت حتتاجها.

خرباء يشرحون السبب وراء صرير 
األسنان وما ميكنك فعله حيال ذلك!

درس باحثون العالقة بني النظام الغذائي وضغط الدم وعوامل 
اخلطر ألمراض القلب واألوعية الدموية، وجنحت جتربتهم يف تسمية 

منتج يساعد يف حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم.
املؤلفون  قارن   ،»International Dairy Journal« جملة  وحبسب 
تناول  أنه حتى  إىل  الطبية وخلصوا  املتطوعني مبعايريهم  تغذية 
أجسام  يساعد يف حتسني  أن  ميكن  األحيان  بعض  الزبادي يف 

األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وخاصة  األلبان،  »منتجات  أن  وايد  ألكسندرا  الدكتورة  أوضحت 
الزبادي، ميكن أن ختفض ضغط الدم. وذلك ألن منتجات األلبان 
حتتوي على عدد من املغذيات الدقيقة، مبا يف ذلك الكالسيوم 
ضغط  تنظيم  يف  تشارك  واليت  والبوتاسيوم،  واملغنيسيوم 

الدم«.
وحيتوي هذا املنتج على بكترييا تعزز إنتاج الربوتني. وأضافت أن 

هذه بدورها تؤثر على ضغط الدم.

ما هو املنتج املثالي خلفض ضغط الدم؟
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NEWS

The Prime Minister has 
set out a road-map for re-
election in a wide-ranging 
address that touches on 
taxes, jobs and migration.
Prime Minister Scott Mor-
rison says there needs to 
be lower taxes and less 
regulation to secure Aus-
tralia’s economic recov-
ery in 2022, in a major 
speech that sets out his 
road map for re-election.
In an address to the Syd-
ney Institute on Monday 
night, Mr Morrison also 
repeated his position that 
government needed to 
step back from people’s 
lives and not be a “med-
dling, busybody over-
seer”.
“As we turn the corner 
into 2022, it’s timely to 
reflect on ‘what matters 
most’ as we seek to se-
cure our future in an un-
certain world,” he said in 
his address.
“It’s been a disorienting 
time. 
“Yet also a time of uncom-
mon clarity – underscor-
ing what matters most to 
Australians – our health, 
our families, our friends, 
our jobs, our communi-
ties, our governance, our 
national sense of fair-
ness, our character, our 
country.”
Mr Morrison warned he 
believed “some on the left 
of politics” would draw 
“precisely the wrong les-
son from the pandemic”.
“Where it is viewed as 
the pretext for a more ex-

pansive government role 
and reach into society – 
across economic, social 
and cultural domains,” he 
said.
“This would be a pro-
found misjudgment, in 
light of both our liberal 
democratic inheritance 
and what now lies in front 
of us as we secure our re-
covery.
“The reach of government 
in this pandemic is not 
some new norm - it has a 
use-by date.”
Mr Morrison hinted the 
government could look to 
lower taxes ahead of the 
election.
“Our economy is primed 
for growth. But securing 
our economic recovery in 
2022 cannot be taken for 
granted,” he said.
“We must continue to get 
the fundamentals right – 
lower taxes, less regula-
tion and sound public fi-
nancial management.”
He said a major focus was 
getting about 207,000 
Australians currently 
looking for work into 
jobs.
“Almost half have a uni-
versity, trade or VET qual-
ification. Nearly 40 per 
cent are under the age of 
30,” he said.
But he also noted a “sus-
tainable” migration pro-
gram had a role to play, 
after the government an-
nounced plans to take on 
160,000 new migrants 
each year.
“We are the most suc-

Scott Morrison outlines road map for re-
election in Sydney Institute address

cessful immigration and 
multicultural nation in the 
world,” he said.
“We intend to keep it that 
way with a sustainable mi-
gration program that gets 
the balance right – keep-
ing our borders secure, 
avoiding population pres-
sures on our infrastruc-
ture and services, and 
meeting the labour needs 
of our economy, as well 
as family reunion and hu-
manitarian obligations.”
Mr Morrison said the pan-
demic had shown how the 
public and private sectors 
could work together, and 
this should be continued.
“Covid has shown that 
Australia works best when 
public and private realms 
work in tandem, in active 
partnership to solve prob-
lems and meet national 
challenges,” he said.
“I’ve seen this reality 
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The opening night of Alan 
Jones’ new program went 
dark as his supporters 
claimed the controversial 
broadcaster was being si-
lenced.
Alan Jones’ return to 
screens got off to a shaky 
start on Monday evening, 
with the feed crashing on 
all platforms just minutes 
into the 8pm premiere of 
his new online show, Di-
rect to the People. 
Jones’ website was down 
before the show even be-
gan, with producers blam-
ing the issue on excessive 
traffic, rescheduling for 
8.30pm at which point the 
stream resumed.
At the time the stream 
ceased there were 1322 
viewers on YouTube and 
the video had garnered 
over 1600 likes on Face-
book.
Producers claim there 
were hundreds of thou-
sands of people tuning 
in on the website which 
caused the mishap. 
The inaugural guest on the 
program was Dominic Per-
rottet, who Jones congrat-
ulated for his commitment 
to “freedom of speech”.
“We’ve lost the quintes-
sential Australian charac-
teristics of optimism, fun...
offering one’s own opinion 
without the fear of being 
cancelled,” Jones said. 
Jones also extensively 

criticised Covid lock-
downs and mask man-
dates, which he described 
as having more of a nega-
tive impact than the virus 
itself.
Perrottet stated that deci-
sions made by himself and 
his government had not al-
ways been the right ones, 
while acknowledging that 
Australia had enjoyed the 
success of comparatively 
low case numbers.
He added that with vac-
cination numbers on the 
rise it made sense to relax 
restrictions, and tighten 
them only when there was 
“substantial risk to peo-
ple’s lives”.
 “There are still so many 
commentators, politicians 
and members of the public 
who would still prefer us to 
be locked down in circum-
stances where there is no 
need,” the Premier said. 
“My focus is not on the 
case numbers, it’s on the 
ICU and hospital presen-
tations. Coming out every 
day and saying ‘here are 
the case numbers’ can 
instil fear in the commu-
nity.”
Also appearing on the 
show was Queensland 
senator Matt Canavan, 
who discussed his push 
to increase Australia’s do-
mestic manufacturing ca-
pabilities and implement 
nuclear energy. 

Alan Jones’ live stream 
crashes minutes into pre-
miere of new online show

NSW Premier Dominic Perrottet appeared as the inaugural guest on the 
show, responding to Jones’ criticism of Covid rules.

Alan Jones during the Direct to the People broadcast

every day the past two 
years – from leadership 
by corporate CEOs right 
through to the little pla-
toons in regional towns – 
the CWAs, the chambers 
of commerce, the church 
communities – that have 
kept our society humming 
and whole.”
He said JobKeeper – 
which effectively nation-
alised private payrolls - 
was the biggest example 
of this.
“My message tonight to 
Team Australia is that we 
still have a job to do,” he 
said.
“Our goal should be 
to further develop and 
strengthen a spirit of 
partnership between gov-
ernment, the private sec-
tor and community sector 
as we face the challenges 
and opportunities of to-
morrow.”

Prime Minister Scott Morrison repeated that it was time for government 
to step back. Picture: NCA NewsWire/Martin Ollman

Australia has clinched a 
vaccine production deal to 
arm the nation with a ma-
jor weapon against Covid 
and future pandemics.
Victoria will be home to 
the region’s largest pro-
ducer of mRNA vaccines 
by the middle of the de-
cade, after a historic deal 
was struck with pharma-
ceutical giant Moderna. 
In a deal set to be an-
nounced by Prime Min-
ister Scott Morrison on 
Tuesday, the factory will 
be able to produce 25 
million doses a year from 
2024, and up to 100 mil-
lion in a future pandemic. 
Under the agreement, the 
factory will be able to pro-
duce Covid-19 vaccina-
tions, as well as yearly flu 
shots. 
Currently, Australia relies 
on mRNA vaccines from 
Europe and the United 
States.
From 2024, Australia will 
be given priority access 
to any vaccines made in 

the factory, while a sig-
nificant portion will be 
sent to Asian and Pacific 
nations. 
Industry Minister Angus 
Taylor said it would be 
the only mRNA manufac-
turing plant in the region, 
aside from Singapore.
Mr Taylor said it would 
give Australia an oppor-
tunity to work with neigh-
bouring countries.
Mr Morrison said the fac-
tory was an “investment” 
considering the likely role 
mRNA technology would 
play in Australian health-
care over coming years. 
“This investment will con-
tinue to secure Australia‘s 
future economic prosper-
ity while protecting lives 
by providing access to 
world-leading mRNA vac-
cines made on Australian 
soil,” he said.
The announcement 
comes days after Mod-
erna’s Covid-19 booster 
shot was approved for 
use in Australia.

Moderna, PM and Victoria strike ma-
jor Moderna mRNA vaccine deal
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Tax cuts could be on offer 
in the looming election as 
the government expands 
its business loan scheme 
in the lead-up to Christ-
mas.
Australians could receive 
more tax cuts in the com-
ing months as the gov-
ernment ramps up its 
economic boosters in the 
wake of reopening bor-
ders. 
Treasurer Josh Fryden-
berg would not be drawn 
on Monday morning as 
to whether more tax cuts 
could be part of the next 
budget, set to be unveiled 
in March in the lead-up to 
the election. 
“I’m not going to add to 
that speculation … but 
we’ve delivered for the 
Australian people,” Mr 
Frydenberg told the To-
day show. 
“We saw in the Septem-
ber quarter alone more 
than $10bn in tax relief go 
to more than 11 million 
Australians. We’ve seen 
small business taxes 
come down to their low-
est levels in more than 50 
years. 
“At every turn, at every 
step of the way through-
out this crisis, the Morri-
son government has been 
there for Australian fami-
lies and businesses.”
It comes as Mr Fryden-
berg announced over-
night that the government 
was extending its Covid-
19 loan scheme for small 
and medium-sized busi-
nesses for the third time. 
But the current 80 per 
cent government guar-
antee will drop to 50 per 
cent. An expected 24,000 
small businesses could 
take up the loans, capped 
at $5m each.

Mr Frydenberg told ABC 
Breakfast that the loans 
had been “very, very 
helpful to date” and the 
extension would result in 
“billions of dollars” flow-
ing into the economy. 
“These loans can be 
used to refinance existing 
loans or go and purchase 
new equipment or fit out a 
production line,” he said. 
“It’s not free money … It’s 
actually allowing busi-
nesses to back them-
selves to grow, to hire, to 
innovate.”
With Queensland’s bor-
der finally reopening to 
fully vaccinated NSW, 
Victoria and ACT resi-
dents on Monday, and 
Western Australia set to 
finally reveal its pathway, 
Mr Frydenberg is hopeful 
border closures will now 
be a thing of the past. 
“This (the Queensland 
border reopening) is a 
great Christmas present 
for thousands of Queen-
sland tourism business-
es,” he said. 
“Queensland’s economic 
success is vital to Austra-
lia’s economic success … 
And we need to learn to 
live with Covid. 
“I certainly hope (we have 
seen the last of border 
closures). We know that 
the Omicron variant is not 
the first, nor the last vari-
ant that we will probably 
see in respect to Covid.
“We also know that the 
vaccine has proven to be 
a very effective defence 
against the virus … I’m 
very hopeful that state 
premiers will stick to the 
plan, keep their borders 
open, and allow Austra-
lians to be reunited at 
Christmas and business-
es to flourish.”

‘We’ve delivered’: More tax cuts 
on the cards as small business 
scheme extended
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The Deputy Prime Minis-
ter will need to remain in 
isolation while authorities 
race to verify whether he 
has been infected with the 
variant of concern.
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce is likely to 
have been infected with 
the Omicron strain while in 
the United Kingdom. 
Mr Joyce dialled into Aus-
tralian morning television 
on Monday – using his mi-
crowave to prop his phone 
up – from his Washington 
DC hotel room where he 
is quarantining after his 
Covid-19 diagnosis. 
He was on a 10-day trip to 
London and Washington 
DC to talk cybersecurity 
and AUKUS when he no-
ticed slight symptoms. He 
was tested within hours 
of arriving in the United 
States after contracting 
the virus in the UK. 
While he says American 
health authorities “don’t 
really care” what strain he 
has, the British are seek-
ing to clarify whether it is 
Omicron. 
“They tell me I haven’t got 
Delta and I haven’t got the 
original version of Covid. 
They have not determined 
what I have got (but it’s) 
probably Omicron,” he told 
Sunrise. 
“In America they don’t re-
ally care so much what 
strain you’ve got, it’s 
whether you have got it 
or not, but England wants 
to know what I’ve got be-
cause of the people I was 
talking to (there). 
“What they can tell me 
is that I have a high virus 

load, which is very com-
forting, but if you ask how I 
feel – I feel fine.”
Mr Joyce said the way he 
was feeling was proof that 
vaccinations worked and 
urged Australians to pre-
pare for a future where 
Covid was highly unlikely 
to ever go away. 
“If you’ve had your two 
vaccines and the new 
booster, you might get 
sick. I was double vacci-
nated and I got it so that is 
pretty good,” he said. 
 “I think in the end, it’s go-
ing to be endemic. It will 
get out and people are go-
ing to get it. 
“The better protection you 
have got, the safer you are. 
The benefit I have got is 
the marrow in my bones is 
producing the capacity, the 
antibodies to deal with it.”
It comes as Australia on 
Sunday confirmed the win-
dow between a second jab 
and booster shot would 
be reduced to just five 
months, meaning millions 
of Australians will be eligi-
ble to roll up their sleeves 
again before the end of the 
year. 
The Moderna vaccine 
will now be offered as a 
booster shot in addition to 
the Pfizer dose, and both 
can be administered irre-
spective of what vaccine a 
person received as part of 
their first B
Before receiving a Moder-
na booster himself, Health 
Minister Greg Hunt on 
Sunday said Australia was 
“well prepared” to provide 
booster doses over the 
coming months.

‘Likely Omicron’: Barnaby’s 
Covid woes as Deputy PM iso-
lates in Washington

Mr Joyce was on an official trip to the United States and the United King-
dom when he contracted the virus and was ordered into hotel isolation. 
Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Treasurer  has announced an extension of the small-and medium-sized business 
loan ahead of the mid-year budget review. Picture: NCA NewsWire/Sarah Matray

Scott Morrison has come 
out swinging after hear-
ing the news that Gladys 
Berejiklian will not run for 
Warringah.
Former NSW premier 
Gladys Berejiklian has 
announced she is retiring 
from politics.
The Prime Minister has 
come out swinging after 
hearing the news that for-
mer NSW Premier Gladys 
Berejiklian will not run for 
the Liberal Party in the 
seat of Warringah at next 
year’s election.
Scott Morrison told 2GB 
he “totally respected” 
Ms Berejiklian’s decision 
not to make the move to 
federal politics before 
proceeding to launch yet 
another attack against the 
Independent Commission 
Against Corruption.
Mr Morrison slammed 
the independent watch-
dog, insisting the former 
NSW Premier had been 
treated in an “awful” way 
throughout the hearings.
“Information was being 
disclosed in the public 
arena about some of the 
most personal things,” he 
said.
“That’s not justice. It’s 
not.
“It’s not how people 
should be treating with 
respect the late Premier 
of NSW.”
Ms Berejiklian resigned 
as premier in October af-
ter ICAC revealed it was 
investigating whether she 
was linked to acts of cor-
ruption while in a relation-
ship with former Wagga 
Wagga MP Daryl Maguire.
ICAC considered whether 
she failed in her duty to 
report suspected corrup-
tion, breached the pub-
lic trust and assisted Mr 

Maguire carry out corrupt 
dealings.
Ms Berejiklian has de-
nied any wrongdoing and 
ICAC is yet to hand down 
its findings on the former 
premier.
But the Prime Minister has 
rushed passed ICAC’s 
final verdict, loudly ex-
pressing his own belief in 
the innocence of the for-
mer premier.
In November, Mr Morrison 
described the indepen-
dent watchdog as a “kan-
garoo court” while slam-
ming the Labor Party for 
supporting the inquiry.
On Friday, he fired up 
once again, insisting Ms 
Berejiklian had been mis-
treated throughout the 
corruption scandal.
“I‘ve being very public 
about my views about the 
way I think she’s been 
treated and I think its 
awful,” Mr Morrison told 
2GB.
“People can have their 
view one way or the 
other, but I call it pretty 
straight.”
The Prime Minister has 
publicly encouraged Ms 
Berejiklian to run for the 
Northern Sydney seat 
Warringah throughout the 
past week.
But on Friday, Ms Bere-
jiklian laid the rumours to 
rest confirming she would 
not be entering federal 
politics.
“I’m looking forward to 
a much less public life. I 
won’t be contesting the 
federal seat of Warringah 
or any other seat for that 
matter,” she told 2GB.
“I’m going in a different 
direction and I’m look-
ing forward to the op-
portunities that next year 
brings.”

Scott Morrison slams ICAC as 
Gladys Berejiklian turns down 
opportunity in federal politics

Ms Berejiklian resigned as NSW Premier after ICAC revealed it was investigating 
whether she was linked to acts of corruption. Picture: NCA Newswire / Gaye Gerard
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Health authorities have 
warned NSW is facing a 
new reality in terms of 
Covid-19 cases, revealing 
the state could be facing 
more than 25,000 cases a 
day by January.
“It is concerning that the 
simple maths has been 
looked at by the epidemi-
ology Public Health unit 
and the University of NSW. 
What they are telling us is 
that by the end of Janu-
ary we could be looking at 
25,000 cases of the virus 
every single day,” Health 
Minister Brad Hazzard said 
on Wednesday.
“That takes us to about 
175,000 cases in a week. 
That is a big difference to 
the 1360 today, which is 
already a cause for con-
cern.”
The warning comes as 
NSW recorded 1360 new 
Covid-19 cases and one 
death in the 24 hours to 
8pm last night, the highest 
number of new infections 
since early September. 
This is a big jump from the 
804 infections confirmed 
on Tuesday and follows a 
rise in outbreaks at pubs 
and clubs across Sydney 
and Newcastle.
NSW Health said it was 
likely that the “overwhelm-
ing majority of the cases 
in Newcastle” are the Omi-
cron variant.
There have been 25 new 
cases of the Omicron vari-
ant identified overnight, 
bringing the total number 
of cases of the new variant 
to 110.
A woman in her 90s died at 
the Gillawarna Village Aged 
Care Facility in George’s 
Hall. 

She had received three 
doses of a Covid-19 vac-
cine and had underlying 
health conditions.
Mr Hazzard said there had 
already been a “very sub-
stantial increase” in Covid 
cases, with infections now 
doubling “every two to 
three days”.
“We are on alert and cau-
tious. I think the commu-
nity needs to be aware of 
that,” he said.
Chief health officer Dr Ker-
ry Chant said it was likely 
that the Omicron variant is 
driving the “rapid uptick” 
in cases.
“We have had a number of 
superspreading events and 
what it has highlighted is 
increased transmissibility. 
What we don’t know yet is 
clinical severity,” she said.
Dr Chant said booster 
Covid shots were critical 
in fighting Omicron.
Concerns flagged over 
eased restrictions
A raft of restrictions eased 
across NSW overnight, 
with some of the most sig-
nificant changes around 
mask wearing and QR code 
check ins.
From today, masks will 
only be required on public 
transport, planes, at air-
ports and for unvaccinated 
indoor front-of-house hos-
pitality staff.
For all other settings, mask 
rules have been completely 
scrapped. However, NSW 
Health said masks are still 
“strongly encouraged” in 
settings where you cannot 
social distance.
Similarly, QR code check 
ins are now only required 
in certain “high risk” set-
tings, including hospitals, 
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aged and disability care 
facilities, gyms, places of 
worship, funeral services, 
personal services (includ-
ing sex services), pubs, 
small bars and registered 
clubs, nightclubs, strip 
clubs, sex on premises 
venues and indoor music 
festivals with more than 
1000 people.
The eased restrictions also 
mean unvaccinated resi-
dents, who previously had 
to adhere to stricter rules, 
will be given the same free-
doms as those who have 
been fully vaccinated.
The rise in today’s Covid-
19 infections comes after 
Australian Medical Associ-
ation (AMA) Vice President 
Dr Chris Moy expressed 
concerns that the changes 
around mask wearing and 
QR codes were “prema-
ture”.
He told 2GB both restric-
tions have are easy for 
residents to adhere to and 
have been proven to re-
duce the risk of outbreaks 
and help contain them.
“We believe it is prob-
ably premature. It possibly 
sends the wrong message 
that it’s all over because I 
don’t think it is completely 
over,” he said.
Dr Moy said wearing a 
mask in indoor settings 
was still a good thing to 
do, particularly due to the 
rising Covid-19 cases in 
NSW.
“Not withstanding the fact 
it is coming into summer 
and it is much more un-
comfortable to wear these 
masks as things get warm-
er but nevertheless, overall 
it is a relatively minor thing 
that can and has been 
shown to reduce the trans-
mission of Covid through 
the community,” he said.
Dr Moy also warned scrap-
ping check in requirements 
for the majority of busi-
nesses will “completely 
hamper contact tracing”.
He said if people are re-
quired to check in it allows 
contact tracers to basically 
instantaneously notify 
them if they are a close or 

NSW could see 25,000 Covid cases a day by January

Victoria has recorded 
1405 new Covid-19 cases 
and three more deaths on 
Wednesday.
It’s the highest number of 
cases confirmed in Victoria 
since 1419 were recorded 
on December 2.
It comes as more than 700 
people have been ordered 
into quarantine after Vic-
torian health officials con-
firmed an Omicron case 
visited two popular Mel-
bourne nightclubs.
A person with the strain 
visited Sircuit Bar in Fitzroy 
between 9pm and about 
midnight on Friday before 
heading to The Peel Hotel 
in Collingwood between 
11.30pm and 3am.
Health officials estimate 
about 320 people were at 
the Peel and more than 410 
people were at Sircuit dur-
ing these times.
Anyone who visited either 
of these venues at these 
times is considered a close 
contact and must isolate 
immediately.
People who are fully vac-
cinated must quarantine 
for seven days. Those who 
aren’t double-dose vacci-
nated will need to quaran-
tine for two weeks.
Everyone affected will need 
to take a standard PCR 
Covid-19 test as soon as 
possible and continue to 
quarantine at home.
“You must have another 
PCR test on the day before 
your quarantine period is 
due to end and receive a 
negative result before your 
quarantine can be com-
plete,” the Department of 
Health said on Wednesday.
In a post on its Facebook 
page, Sircuit said health 
officials had access to all 
patrons’ QR check-in data 

and should be in contact 
with affected people.
“We also are working di-
rectly with our staff and 
contractors affected to en-
sure their health and safe-
ty as well as our ongoing 
commitment to yours,” the 
nightclub said.
The Melbourne Omicron 
scare follows a mass out-
break of Covid-19 cases in 
NSW believed to be linked 
to an event at a Newcastle 
nightclub.
More than 200 cases have 
been identified in the Ar-
gyle House nightclub clus-
ter after a person with the 
Omicron variant visited on 
December 8.
Health authorities have 
said it is likely to be Austra-
lia’s largest superspreader 
event in 2021.
The World Health Organi-
sation said on Sunday that 
Omicron appeared to be 
spreading faster than the 
Delta variant.
Omicron was first identi-
fied in South Africa late last 
month, with health authori-
ties still working to deter-
mine if its symptoms are 
more severe than those of 
previous strains.
Victorian Premier Daniel 
Andrews has ruled out pur-
suing an “Omicron zero” 
strategy.
“That is not a smart thing 
to do. That will not be 
achieved,” he said last 
week.
“We’ll be guided by the 
growing body of interna-
tional evidence about the 
transmissibility and infec-
tivity of this new variant 
but also the relatively posi-
tive signs that the disease 
is milder and certainly not 
more severe than the Delta 
variant.

Victoria has recorded 1405 
cases ( 14 of Dec)

Victorian Premier Daniel Andrews

casual contact of a con-
firmed Covid case. 
“What that does now is 
basically take that out of 
play. When you are getting 
increasing outbreaks, par-
ticularly when you want to 
close down the Omicron 
outbreaks, it does really 
tie one hand, possibly both 
hands actually, behind the 
back of contact tracers,” 
he said.
“It really makes their job 
a lot harder. It takes them 
back to the stone ages in 
some ways.” 
All of the new freedoms in 
NSW
These are all the changes 
that are in place across 
NSW from December 15:
• Unvaccinated people in 
NSW can enjoy the same 
freedoms as those who are 
fully vaccinated.
• Masks are only required 
on public transport and 
planes, at airports, and 
for indoors front-of-house 
hospitality staff who are 
not fully vaccinated.
• QR code check ins are 
only required for hospitals, 
aged and disability care 
facilities, gyms, places of 
worship, funerals services, 
personal services (includ-
ing sex services), pubs, 
small bars and registered 
clubs, nightclubs, strip 
clubs, sex on premises 
venues and indoor music 
festivals with more than 
1000 people.
• Density limits, such as 
the 2 sqm rule, will be 
scrapped for hospitality 
venues, personal service, 
major seated recreation 
facilities, entertainment fa-
cilities, education facilities, 
and music festivals with up 
to 20,000 people.
• Proof of vaccination will 
no longer be required for 
the majority of activities, 
though individual busi-
nesses may set their own 
vaccination rules.
• Proof of vaccination will 
remain in place for indoor 
music festivals with more 
than 1000 people and 
cruises with more than 
100 passengers.

NSW Premier Dominic Perrottet



Page 30صفحة 30     

إعــالن

 2021 األول  كـانـون   18 Saturday 18 December 2021الـسبت 



Page 31صفحة 31     
NEWS

Dozens of flight passen-
gers thrown into hotel 
quarantine after a positive 
Covid detection on their 
flights into Queensland 
will now be released, af-
ter the state faced furious 
backlash. 
All passengers aboard at 
least two Virgin flights – 
VA1105 from Newcastle 
to Brisbane and VA375 
from Brisbane to Towns-
ville – were deemed close 
contacts of a person with 
the virus on Tuesday night 
and ordered to isolate for 
14 days, regardless of 
negative test results of 
vaccination status. 
The exposure also includ-
ed Townsville and Bris-
bane Airports. 
But news.com.au has con-
firmed the vast majority 
will now be deemed casual 
contacts by the Queen-
sland Government. That 
means they will be tested 
and released from quaran-
tine.
The vast majority of pas-
sengers, who faced spend-
ing Christmas in quaran-
tine, will now be able to 
spend the holidays with 
their families.
However, passengers who 
sat in close proximity to 
the infected passenger will 
be asked to remain in quar-
antine for the full 14 days.
Elaborating on the change 
of mind, Health Minister 
Yvette D’Ath told reporters 
during today’s update that 
there’d “been contact with 
other chief health officers 
and health officials inter-
state to see how states are 
dealing with this based on 
national guidelines”. 
“I’ve been advised this 
morning that the chief 
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Covid flight passengers to be released af-
ter Queensland slammed for isolation rule

health officer and the dep-
uties have reviewed that 
we can apply the normal 
rules in relation to these 
flights and we don’t need 
to wait until we get the 
findings of whether it’s 
Omicron because, if it is, 
we still will apply these 
rules,” she said. 
“That means that other 
than those people – who 
will be directly advised 
they are close contacts, 
because they were either 
part of the travelling par-
ty or sitting immediately 
around this individual – 
the remainder of the pas-
sengers will be deemed to 
be a casual contact.” 
The rule – no doubt in-
tended to help the Sun-
shine State quash any 
potential outbreaks that 
could threaten the festive 
season – was called out 
by many, asking what the 
purpose is of only allow-
ing fully-vaccinated trav-
ellers from hot spots in if 
they still have to poten-
tially spend a fortnight in 
isolation. 
“Flights have been going 
between NSW and Vic for 
months – has there been 
a single superspreader 
event on a flight relating to 
a covid case?” host of the 
ABC’s 7.30 Leigh Sales 
wrote on Twitter. 
“What is the basis of Qld 
locking up planeloads of 
vaxed people for Christ-
mas without warning or 
precedent?” 
Isolating an entire flight, 
Deakin University chair of 
epidemiology Catherine 
Bennett told news.com.au, 
is “not proportionate” to 
the risk of transmission to 
everyone on a plane. 

“Most reports suggest 
[transmission] is a risk for 
those people sitting close, 
and on long haul flights 
were masks might be re-
moved during meals. New-
castle to Brisbane would 
have people on the plane 
together for less than an 
hour all told,” Professor 
Bennett said. 
“People in neighbour-
ing seats and rows are at 
greater risk – so it would 
be unusual to quarantine 
all passengers, unless 
it was very small plane, 
and this was a 737. If they 
aren’t seeing positive 
tests from those at high-
est exposure within five to 
seven days, they should 
review quarantine require-
ments for the rest.” 
Under current measures 
in both NSW and Victo-
ria, fully-vaccinated close 
contacts must isolate for 
seven days from their ex-
posure, regardless of test 
result. 
From January 1, Queen-
sland will introduce a 
similar rule – though the 
person must again test 
negative on day five of the 
isolation period. 
While “some screening 
using testing makes sense 
to slow the transfer of the 
virus across borders … 
quarantining everyone if 
one passenger tests posi-
tive is not proportionate, 
especially for 14 days”, 
Prof Bennett said. 
“The outcomes here will 
reinforce that this is over-
ly cautious. The small 
chance that someone who 
is still incubating the vi-
rus after a week might be 
missed, then that is still 
a lesser [risk] than some-
one driving into Queen-
sland who tests negative 
initially, but is incubating 
the virus.” 
The shorter incubation pe-
riod of the Omicron vari-
ant, she added, also likely 
means that “if you don’t 
test positive after seven 
days, you are probably 
very unlikely to ever do 
so”

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk and newly appointed chief health officer 
John Gerrard at a press conference on Monday. Picture: Dan Peled/Getty Images

Thursday’s budget up-
date has revealed Prime 
Minister Scott Morrison 
has significantly boosted 
its war chest ahead of the 
election.
Scott Morrison has signed 
off on $16bn of mystery 
spending ahead of next 
year’s election. 
The figures, included in 
the mid-year economic 
update, show billions 
have been put aside as 
measures “taken but not 
yet announced”, or mea-
sures that are not yet 
ready for publication. 
It shows an election war 
chest of $15.9bn has been 
put aside, but it’s under-
stood some of this will go 
toward funding Covid-19 
vaccine deals.
However, a major tax off-
set expected to have been 
included somewhere in 
the mid-year update has 
been left off the books. 
It’s understood the gov-
ernment has not yet made 
a decision on if it will ex-
tend the $8bn tax refund 
for the low and middle in-
come earners. 
It is worth up to $1080 for 
people earning between 
$37,000 and $126,000.
Earlier this week Scott 
Morrison hinted the offset 
would be extended for an-
other 12 months, but said 
it would not come at the 
expense of essential ser-
vices. 
“When it comes to taxes, 
we guarantee the essen-
tial services that Austra-
lians rely on. We guar-
antee the pension, for 
example. I mean, a strong 
economy delivers a pen-

sion,” he said.
“What you also need to do 
to run a strong economy 
is ensure that Australians 
keep more of what they 
earn.”
The Morrison government 
is expecting a stronger 
economic recovery than 
outlined in the May bud-
get but has left the door 
open to derailing its inter-
national border reopen-
ing plan by six months if 
there is a new variant.
Australia’s budget deficit 
is expected to be $99.2bn 
this financial year, the 
Mid-Year Fiscal and Eco-
nomic Outlook (MYEFO) 
revealed on Thursday, 
which is $7.4bn better off 
than the May budget.
Real GDP is expected to 
grow by 4.5 per cent in 
2021, and by 4.25 per 
cent in 2022, reflecting 
momentum in the econo-
my.
But while the government 
assumes the Omicron 
variant won’t significantly 
alter the current reopen-
ing plans or a reintroduc-
tion of widespread restric-
tions which will boost the 
economy, the mid-year 
budget updates notes 
that it can’t completely 
rule it out.
Treasurer Josh Fryden-
berg said the fiscal out-
look would $2.6bn better 
across the forwards.
But nevertheless the 
government has still pre-
pared two scenarios in its 
budget update – which is 
essentially its best guess 
of what will happen until 
the next budget.
The first scenario involves 

Budget update: ScoMo’s pre-election war 
chest made up of $16bn mystery spending

the border reopening be-
ing pushed back and tar-
geted lockdowns in early 
2022 if a concerning new 
variant changes the game 
plan.
The second scenario in-
volves consumer confi-
dence and pre-pandemic 
levels of savings return-
ing in a “stable health 
environment”, with eco-
nomic activity increasing 
by about $30bn across 
2021-22 and 2022-23.
In the downside first sce-
nario, economic activ-
ity could be about $20bn 
lower in 2021-22, made 
up of weaker consump-
tion, higher household 
savings, a slower recov-
ery in international travel, 
hampered services ex-
ports recovery and lower-
than-anticipated net mi-
gration.
It would also impact on 
employment, bringing 
the rate above 5 per cent 
– which is a percentage 
point higher than Trea-
sury forecasts.
The government does not 
expect this to be a long 
term problem, with con-
cerns fading over the sec-
ond half of 2022.
The downside scenario 
would mean a detraction 
to GDP of about 1 per-
centage point in 2021-22.
In a sliding doors moment 
that depends on the mu-
tation of the virus, alter-
natively Australia’s econ-
omy could increase by 
$30bn if the health envi-
ronment remains stable.
Households and busi-
nesses would unwind pre-
cautionary saving faster, 
driving high consumer 
spending, the budget up-
date says.
This would mean the sav-
ings rate would fall back 
to pre-pandemic levels 
six months earlier than 
the forecasts.
Increased international 
travel, more migrants, 
and international stu-
dents would return from 
the beginning of 2022.

Treasurer Josh Frydenberg said Australia’s deficit was expected to be bet-
ter off than previously thought. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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$2،000405 555 220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

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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