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بري «طاير عقله « مما حصل يف جلسة جملس الوزراء و ما صدر عنها وسيطلب من خليل عدم توقيع املراسيم؟!
جملس الوزراء أقر مشروع قانون موازنة ..2022

عون :ليرتافق مشروع املوازنة مع خطة التعايف مع اإلصرار على مكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق اجلنائي
ميقاتي :حتقيق التوازن بني سعر الصرف واملصاريف وعقد جلسات متخصصة للكهرباء واالتصاالت والنفايات
أقر جملس الوزراء يف
انعقدت
اليت
جلسته،
الثانية بعد ظهر أمس
األول ،يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وحضور
رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي والوزراء ،مشروع
قانون موازنة عام ،2022
وقرر إحالتها على جملس
النواب.
وحضر جانبا من اجللسة
املدير العام لوزارة املالية
بالوكالة جورج معراوي.
واختذ اجمللس سلسلة
قرارات أبرزها :استفادة
املتعاقدين على خمتلف
وزارة
يف
مسمياتهم
الرتبية والتعليم العالي،
من بدل نقل يومي عن 3
أيام أسبوعيا كحد أقصى
على اال يقل عدد حصص
التدريس اليومية عن 3

حصص خالل كل أسبوع،
ومتديد العمل بقرار إعطاء
املساعدة االجتماعية اليت
توازي نصف راتب ،على
أن تعطى للعاملني الذين
يف
احلضور
يلتزمون
الدوام الرمسي العادي
ابتداء من تارخيه».
وكلف اجمللس األستاذ
زياد نصر القيام مبهام
لدى
احلكومة
مفوض
جملس االمناء واالعمار
بالوكالة ،وعني العميد
حممد املصطفى أمينا عاما
للمجلس األعلى للدفاع،
والعميد بيار صعب عضوا
يف اجمللس العسكري.

الرئيس عون

وشدد الرئيس عون خالل
اجللسة على «أن املطلوب
يف هذه املرحلة تركيز
اجلهود ملعاجلة قضايا

جمموعهم ،وإعادة هيكلة
املصارف وإعادة رمسلة
وهيكلة مصرف لبنان
اهليكلية
واإلصالحات
ومكافحة
والبنيوية،
الفساد بدءا بالتدقيق
اجلنائي وخطة تنفيذية
لشبكة األمان االجتماعي».
«ضرورة
إىل
وأشار
اجناز احلسابات املالية
اليت ما زالت قيد اإلجناز
لدى ديوان احملاسبة»،
الفتا إىل أنه «توافق مع
الرئيس ميقاتي على حتديد
جلسة خاصة للكهرباء يتم
مبوجبها إقرار خطة ووضع

رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
املعيشية
املواطنني
واالجتماعية اليت تثقل
كاهلهم وتسبب معاناة
يومية هلم .ومن هنا،
احللول
إجياد
ضرورة
املستدامة له».

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا

واعترب «انه من املهم أن
يرتافق مشروع املوازنة

أن تتضمن :حتديد اخلسائر
وكيفية توزيعها :الدولة

تمّ تسجيل فيديو للرئيس ميقاتي يقول فيه« :ما
بقى نقدر نعطي كهربا ببالش وإتصاالت ببالش
إلن ما بقى يف مصاري» وإذا قال املواطن «أموالي يف
املصارف» سنقول له «معك حق بس بدنا نتحمل
بعضنا».
مع خطة التعايف املالي
واالقتصادي ،اليت هي قيد
املناقشة والتحضري من قبل
فريق العمل املكلف برئاسة
نائب رئيس احلكومة ،على

ومصرف لبنان واملصارف
واملودعني مع اصراري
على عدم املساس بصغار
املودعني الذين يشكلون
حوال  93يف املئة من

قانون
مشروع
لتنفيذها».
وكذلك ،لفت الرئيس
عون اىل «أن مشروع
املوازنة يلحظ مبلغ 7600
مليار لرية فوائد ،منها
 1200مليار ديون طويلة
املدى ملؤسسات دولية،
ومبلغ  6400مليار سوف
تعود فوائد بنسبة 3/1
للمصارف و 3/2ملصرف
لبنان ،مع العلم أن مشروع
املوازنة مل يلحظ فوائد
على اليورو بوندز .وبناء

التتمة على الصفحة 21

الفروف يصف لقاءه مع نظريته الربيطانية
يف موسكو بـ «حوار أبكم مع أصم»

اخلارجية
وزير
رأى
الروسي سريغي الفروف
خالل لقائه ،يف موسكو،

ميقاتي« :ما بقى نقدر نعطي كهربا ببالش
وإتصاالت ببالش ..بدنا نتحمل بعضنا»!

برنامج

أمس األول ،مع نظريته
الربيطانية إليزابيث تراس

التتمة على الصفحة 21

القوات اليمنية :إصابة دقيقة ملوقع
عسكري يف مطار أبها السعودي
التفاصيل على الصفحة 21

«الناتو» يع ّد املناورات الروسية
البيالروسية خطراً على أمن أوروبا
التفاصيل على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج
أسـعار التذاكـر

أحـجزوا اآلن

نؤمن القربان للمناسبات

لحجز أماكنكم راجـعوا الصفحة 16

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء
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لــبنانيات

جملس الوزراء أقر مشروع قانون موازنة  ..2022ورئيس اجلمهورية مص ّر على مكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق اجلنائي

عون :من املهم ان يرتافق مشروع املوازنة مع خطة التعايف
ميقاتي :حتقيق التوازن بني سعر الصرف واملصاريف

أقر جملس الوزراء يف جلسته،
اليت انعقدت الثانية بعد ظهر
أمس األول ،يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون وحضور رئيس
جملس الوزراء جنيب ميقاتي
والوزراء ،مشروع قانون موازنة
عام  ،2022وقرر إحالتها على
جملس النواب.
وحضر جانبا من اجللسة املدير
العام لوزارة املالية بالوكالة
جورج معراوي.
واختذ اجمللس سلسلة قرارات
أبرزها :استفادة املتعاقدين
على خمتلف مسمياتهم يف
وزارة الرتبية والتعليم العالي،
من بدل نقل يومي عن  3أيام
أسبوعيا كحد أقصى على اال
يقل عدد حصص التدريس
اليومية عن  3حصص خالل
كل أسبوع ،ومتديد العمل بقرار
إعطاء املساعدة االجتماعية اليت
توازي نصف راتب ،على أن
تعطى للعاملني الذين يلتزمون
احلضور يف الدوام الرمسي
العادي ابتداء من تارخيه».
وكلف اجمللس األستاذ زياد
نصر القيام مبهام مفوض
احلكومة لدى جملس االمناء
وعني
بالوكالة،
واالعمار
العميد حممد املصطفى أمينا
عاما للمجلس األعلى للدفاع،
والعميد بيار صعب عضوا يف
اجمللس العسكري.

الرئيس عون

وشدد الرئيس عون خالل
اجللسة على «أن املطلوب يف
هذه املرحلة تركيز اجلهود
املواطنني
قضايا
ملعاجلة
املعيشية واالجتماعية اليت تثقل
كاهلهم وتسبب معاناة يومية
هلم .ومن هنا ،ضرورة إجياد
احللول املستدامة له».
واعترب «انه من املهم أن يرتافق
مشروع املوازنة مع خطة التعايف
املالي واالقتصادي ،اليت هي
قيد املناقشة والتحضري من
قبل فريق العمل املكلف برئاسة
نائب رئيس احلكومة ،على أن
تتضمن :حتديد اخلسائر وكيفية
توزيعها :الدولة ومصرف لبنان
مع
واملودعني
واملصارف
اصراري على عدم املساس
بصغار املودعني الذين يشكلون
حوال  93يف املئة من جمموعهم،
وإعادة هيكلة املصارف وإعادة
رمسلة وهيكلة مصرف لبنان
واإلصالحات اهليكلية والبنيوية،
ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق
اجلنائي وخطة تنفيذية لشبكة
األمان االجتماعي».
وأشار إىل «ضرورة اجناز
احلسابات املالية اليت ما
زالت قيد اإلجناز لدى ديوان
احملاسبة» ،الفتا إىل أنه «توافق
مع الرئيس ميقاتي على حتديد
جلسة خاصة للكهرباء يتم مبوجبها
إقرار خطة ووضع مشروع قانون
برنامج لتنفيذها».
وكذلك ،لفت الرئيس عون

اىل «أن مشروع املوازنة يلحظ
مبلغ  7600مليار لرية فوائد،
منها  1200مليار ديون طويلة
املدى ملؤسسات دولية ،ومبلغ
 6400مليار سوف تعود فوائد
بنسبة  3/1للمصارف و3/2
ملصرف لبنان ،مع العلم أن
مشروع املوازنة مل يلحظ فوائد
على اليورو بوندز .وبناء عليه،
يفرتض عدم دفع فوائد على
الديون الداخلية ملصرف لبنان
باليورو
إسوة
واملصارف،
بوندز ،وتوزيع مبلغ ال6400
مليار مبعدل  3/2للكهرباء ،بدال
من السلفة امللحوظة ،والباقي
 3/1زيادة معاشات للقطاع
العام».
وقال« :إن صندوق النقد طرح
ضرورة إعادة النظر بالنظام
الضرائيب اللبناني ليطال الصحن
الضرييب بشكل تصاعدي ،مما
حيقق العدالة الضريبية وحيسن
وحيقق
اإليرادات
مستوى
االستقرار االجتماعي .أما مشروع
موازنة  2022فال يطرح أي
توجهات إصالحية يف ما خيص
النظام الضرائيب ويكتفي برفع
اإليرادات على بعض األبواب
التقليدية يف املوازنة».

ميقاتي

من جهته ،أعلن ميقاتي أن
«التوجه العام هو االهتمام
بالنواحي االجتماعية واملعيشية
وتسهيل أوضاع املواطنني
وشؤونهم الصحية والرعائية»،
وقال« :بعد إقرار املوازنة يف
جملس الوزراء سيصار اىل
عقد جلسات متخصصة لدرس
قطاعات حمددة أهمها الكهرباء
واالتصاالت والنفايات ،على أن
تكون خطة التعايف االقتصادي
قد أجنزت لعرضها على جملس
الوزراء ،وبعد إقرارها ستعرض
لنقاش واسع من خمتلف اجلهات
املعنية».
وركز على «أهمية حتقيق
االصالحات املطلوبة سواء من
خالل مراسيم تصدر عن جملس
الوزراء أو قوانني يقرها جملس
النواب» ،الفتا إىل «أهمية
التضامن للعمل على انقاذ البالد
من الواقع املؤمل الذي متر به
راهنا» ،وقال« :إن أهم ما جيب
القيام به هو حتقيق التوازن
املطلوب بني سعر الصرف الذي
ارتفع بشكل مضاعف جدا ،وبني
املصاريف املطلوبة ،وهذا األمر
يستغرق وقتا يف كل مرة ،أي
ما بني سنتني وثالث سنوات،
وعلينا ان نتحمل هذا الوضع،
وهو لن يكون بالسهولة اليت
نتوقعها».
أضاف« :كل يوم مير من دون
إصالحات هو خسارة لنا .ولو
حل املوضوع قبل سنة ،لكانت
الفجوة املالية حبدود  40مليار
دوالر ،فيما هي اليوم حبدود
 70مليار دوالر .كل ما نقوم
به سنعلن عنه ،وخطة التعايف
متاحة
ستكون
االقتصادي

فيها على استرياد القمح .كل
يوم مير من دون اصالحات هو
خسارة لنا ،ولو حل املوضوع
قبل سنة ،لكانت الفجوة املالية
حبدود  40مليار دوالر ،فيما
هي اليوم حبدود  70مليار
دوالر .كل ما نقوم به سنعلن
عنه ،وخطة التعايف االقتصادي
ستكون متاحة للبحث العام،
وكل شخص ميكنه أن يقدم
رأيا بناء حنن مستعدون لسماع
رأيه ونأخذه يف االعتبار اذا كان
ينسجم مع اخلطة املقدمة».

حوار

الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
للبحث العام ،وكل شخص
ميكنه أن يقدم رأيا بناء حنن
مستعدون لسماع رأيه ونأخذه
يف االعتبار اذا كان ينسجم مع
اخلطة املقدمة».
وكانت اجللسة انعقدت ،الثانية
بعد الظهر يف قصر بعبدا ،يف
حضور الوزراء ،وسبقتها خلوة
بني رئيسي اجلمهورية وجملس
الوزراء ،مت التطرق خالهلا اىل
املواضيع املدرجة على جدول
االعمال ،إضافة اىل بعض
الشؤون احلياتية واملعيشية.

ميقاتي مجددا

وبعد انتهاء اجللسة ،حتدث
الرئيس ميقاتي اىل الصحافيني،
فقال« :اليوم أمتمنا اخلطوة
االوىل ضمن سلسلة من
االجراءات ستتخذ على الصعيد
املالي .لقد باتت لدينا موازنة،
وهو أمر ضروري لتسيري أمور
الدولة بصورة منتطمة .وصف
معالي وزير املال املوازنة
بأنها تصحيحية ملرحلة انتقالية
هلا صفة طارئة .ان كل كلمة
من مواصفات املوازنة هي
حقيقة ،وأمامنا حتديات كبرية
منها التضخم والتعثر وعدم
القدرة على التمويل اخلارجي،
وامامنا هدف اساسي هو حتقيق
والنقدي
املالي
االستقرار
واالقتصادي».
أضاف« :انطلقنا من اولويات
االجتماعية
القطاعات
دعم
والصحية واالستشفاء ومواكبة
واقع االدارة واملوظفني يف
القطاع العام .اختذت سلسلة
اجراءات منها اعطاء زيادة شهر
عن كل شهر عمل ملوظفي القطاع
العام على اال تقل عن مليوني
لرية وال تزيد عن ستة ماليني
لرية .وأعطينا املتقاعدين راتبا
اضافيا عن كل شهر ،على اال
يقل عن مليون وسبعمئة ألف
لرية وال يزيد عن مخسة ماليني
ومئة الف لرية ،ويتم التطبيق
فور اصدار املوازنة يف جملس
النواب ،وإىل حني إصدار
املوازنة نستمر يف تطبيق
املرسوم رقم  8737الذي صدر،
والذي أعطينا مبوجبه منحا لشهر

تشرين الثاني وكانون االول».
وتابع« :املوضوع االجتماعي
أخذ حيزا كبريا من البحث،
ومت رصد  400مليار لرية
للشأن االجتماعي ،ومن ضمنها
دور الرعاية مبختلف انواعها،
ومساعدات ملتضرري مرفأ
بريوت وحتفيز اقتصادي عرب
اعطاء مؤسسة تشجيع االستثمار
صالحيات جديدة العطاء حتفيز
ضرييب للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة .وحصل يف املوازنة
تصحيح يف الضرائب والرسوم
بناء على التضخم احلاصل يف
سعر الصرف .كما هو معلوم،
حنن حناول حتقيق توازن يف
هذه املواضيع ،عرب الفارق يف
سعر الصرف االجنيب جتاه اللرية
اللبنانية .كما اجرينا تصحيحا
للشطور والتنزيالت العائلية
والتنزيالت الضرائبية على كل
الضرائب والرسوم ،وتعزيز
وتسوية
الضرييب
االلتزام
االعرتاضات
او
الضرائب
املعلقة ،وخفضنا الغرامات على
التحصيل ،واذا جرى التحصيل
خالل فرتة ستة أشهر يلغى
قسم كبري من الغرامات .كما
خفضنا رسم االنتقال العقاري
من  5يف املئة اىل  3يف املئة،
والغينا الضريبة على الفوائد
املصرفية ملدة  5سنوات».
وأردف« :بالنسبة إىل أرقام
املوازنة قبل التعديالت االخرية
اليت حصلت يف جملس الوزراء
اليوم ،بلغ جمموع الواردات
املقدرة  39ألف مليار لرية
لبنانية ،وجمموع النفقات حواىل
 47ألف مليار لرية لبنانية .أما
العجز املقدر فهو  8آالف مليار
لرية لبنانية ،وضع كاحتياط
موازنة .العجز يف النفقات
قياسا إىل الواردات وصل اىل
حدود ال 17يف املئة ،وبالتالي
اعتقد ان صدى املوازنة سيكون
جيدا ،وحنن يف انتظار مناقشتها
يف جملس النواب ،وحتما فإن
اجمللس سيكون لديه رأيه يف
املشروع».
وقال« :ما حتقق اليوم هو اخلطوة
االوىل يف التصحيح املالي،

ويبقى امامنا مسار طويل يتمثل
خبطة التعايف االقتصادي ،وهي
االساس للنقاش مع صندوق
النقد الدولي .صحيح اننا يف
صدد التفاوض مع الصندوق،
لكن علينا حتديد اولوياتنا
ملصلحتنا ،والقيام باالصالحات
املطلوبة .هناك اكثر من 14
مرسوما اصالحيا جيب أن تصدر
عن احلكومة ،وأكثر من 30
قانونا إصالحيا جيب أن تصدر
عن جملس النواب ،وبالتالي
حنن سنتابع مع صندوق النقد
الدولي موضوع خطة التعايف
مع
بالتوازي
االقتصادي،
عمل داخلي الجناز االصالحات
املطلوبة».
أضاف« :بعدما انتهينا من درس
املوازنة ،أمامنا ورشة ترتكز
على خطة التعايف االقتصادي،
وهناك مرحلة ثانية تتعلق
محلة سندات
بالتفاوض مع
اليوروبوند يف سبيل الوصول
اىل تسوية معهم ،وبعد ذلك
اعادة هيكلة املصارف بشكل
عام .هذه االمور تستغرق وقتا،
وحنن اليوم يف مرحلة صعبة،
واهم ما جيب القيام به هو
حتقيق التوازن املطلوب بني
سعر الصرف الذي ارتفع بشكل
مضاعف جدا ،وبني املصاريف
املطلوبة ،وهذا االمر يستغرق
وقتا يف كل مرة ،اي ما بني
سنتني وثالث سنوات ،وعلينا
ان نتحمل هذا الوضع ،وهو لن
يكون بالسهولة اليت نتوقعها»
وتابع« :أبزر التحديات امامنا
تعثر قدرة التمويل ،اذ كنا يف
السابق حنصل على التمويل
اخلارجي ونصدر سندات خارجية،
هذه الرفاهية مل تعد متاحة اليوم،
وعلينا ان حنصل على توقيع
صندوق النقد الدولي لتنفتح
امامنا جمددا امكانات التمويل
اخلارجي ،وكلما اسرعنا يف اجناز
االتفاقات كان احلل اسرع .هذا
املوضوع ال يعين احلكومة
لوحدها او الوزراء لوحدهم،
بل يعين مجيع اللبنانيني ،واذا
مل نسرع اخلطوات ،فقد نصل
اىل درجة قد ال نعود قادرين

سئل :ماذا تقول للناس عن
موضوع الدوالر اجلمركي؟
أجاب« :الدوالر اجلمركي ال
يطبق فورا ،بل عند اقرار
املوازنة واصدارها يف جملس
النواب .مشروع قانون املوازنة
الذي سنرسله اىل جملس النواب
يعتمد سعر صريفة ،وكل آخر
شهر فإن وزير املال يعلن سعر
الشهر الذي يلي حسب سعر
منصة صريفة ،مع االخذ يف
االعتبار الغاء الرسوم اجلمركية
والرسوم االضافية على أي
صنف يتعلق بالدواء وكل السلع
الغذائية .كان مت وضع ضريبة
 10يف املئة على الشاي والنب
فتم الغاؤها .وهناك ايضا حتدي
مراقبة التهريب ،ألن لدينا خوفا
من زيادة التهريب ،وستكون
هناك خطة يف هذا االطار على
صعيد عملية السكانر ومراقبة
احلدود .كل الدراسات اليت
لدينا عن الدوالر اجلمركي
تظهر أنه لن تزيد اسعار السلع
باملقارنة مع رفع سعر الدوالر
اجلمركي ،ويف اقصى احلاالت
لن تتجاوز الزيادة من  3اىل 5
يف املئة».
سئل :ماذا عن التهويل احلاصل
يف موضوع الضرائب اليت حيكى
عن أنها ستكون موجعة؟
أجاب« :يف أول جلسة جمللس
الوزراء عقدت يف السراي
احلكومي للبدء مبناقشة املوازنة،
قلت ملعالي الوزراء إن هذه
املوازنة قد وصلت اىل جملس
الوزراء من وزارة املالية ،لكنها
ستصدر عن جملس الوزراء
باالتفاق بني مجيع الوزراء،
واسأل الوزراء عن الضرائب
والرسوم اليت أضيفت على
الورق .هناك رسوم مت تعديلها،
من بينها رسم كان ب  500لرية
فأصبح مخسة آالف لرية ،هناك
طابع مالي ،ورسم سجل عدلي
كان خبمسة اآلف فرفع اىل 15
ألفا ،هناك زيادات لكن بنسب
مقبولة وهي ليست مباشرة
على املواطن ،إمنا رسوم على
خدمات كي نتمكن من القيام
بها .وقد أعطيت مثاال على ذلك
السجل العدلي ألنه حصل جدل
كبري حوله ،فثمن الورق تغري
وكذلك الطباعة واحلرب ،من هنا
علينا تقطيع هذه املرحلة اليت
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أبو زيد :زيارة هوكشتاين محلت ً
عرضا جدي ًدا وقد يكون
عون استقبل شرف الدين مع وفد من العبادية
رمحة :ملست من الرئيس اصرارا على حتقيق التدقيق اجلنائي هناك استعداد أمريكي العطاء لبنان املساحة اليت يطالب بها

اىلئيس عون مستقبال الوزير شرف الدين

استقبل الرئيس عون قبل
ظهر أمس األول يف قصر
بعبدا ،وزير املهجرين عصام
شرف الدين مع وفد من بلدة
العبادية ،ومت البحث يف عمل
الوزارة ويف عدد من املواضيع
اليت تهم البلدة وابناءها.
وأوضح شرف الدين انه لقي
من الرئيس عون كل تفهم
واهتمام وجتاوب مع املواضيع
اليت اثارها مع الوفد.

رحمة

واستقبل الرئيس عون النائب

السابق اميل رمحة الذي
قدم له التهاني مبناسبة عيد
القديس مارون ،وعرض معه
لألوضاع الراهنة واطلعه على
أجواء اللقاءات اليت عقدها
مع مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان والرئيس
متام سالم وعدد من القيادات
اإلسالمية.
وقال رمحة« :ملست لدى
الرئيس عون إصرارا على
متابعة امللفات املطروحة
واإلفادة من الوقت الجناز

املوازنة وحتقيق التدقيق
اجلنائي والتعامل جبدية مع
ملف استجرار الكهرباء وإزالة
ما يعرتضه من معوقات ،كما
إصراره على مقاربة ترسيم
احلدود البحرية مبا يضمن
مصاحل لبنان احليوية».
وأشار رمحة اىل ان الرئيس
عون اكد له «اإلصرار على
اجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها يف  15أيار املقبل
وان كل التحضريات ستكون
منجزة هلذه الغاية».

ADVERTISEMENT

ذكر مستشار رئيس اجلمهورية
يف الشؤون الروسية ،أمل أبو
زيد ،أن «الزيارة اليت قام بها
املوفد األمريكي للبنان بشأن
ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية
يبدو
هوكشتاين،
أموس
ً
جديدا ،بعد
عرضا
أنها محلت
ً
زيارته األخرية لإسرائيل ،لكنه
سيكون العرض األخري ،حسبما
صرح بذلك».
وأشار ،يف حديث لوكالة
إىل
الروسية،
«سبوتنيك»
عمليا كما يقال
أن «العرض
ً
يستبعد اخلط  ،29وكذلك خط
هوف ،واليت كانت املباحثات
جتري حوله ،وحصر املنطقة
املتنازع عليها بني اخلط -1و23
 ،وهذا يعين أنه ميكن أن يكون
هناك بوادر واستعداد أو
اقتناع أمريكي بأن يعطى لبنان
املساحة اليت يطالب بها ،واليت
عمليا  860كلم ،واحلقل
هي
ً
الذي يسعى لبنان للحفاظ عليه
هو حقلقانا».
ورأى أبو زيد ،أن «الرد
اللبناني ميكن وصفه باإلجيابي،
فعلي
لدرس
واالستعداد

للعرض األمريكي والبناء عليه،
واأليام القادمة ستثبت إن كان
لبنان جاهزا ليعطي موافقته
على اتفاق اإلطار».
ويف  9شباط ،التقى رئيس
عون،
ميشال
اجلمهورية

الوسيط األمريكي يف عملية
التفاوض غري املباشر لرتسيم
مؤكدا
د البحرية اجلنوبية،
احلدو 
ً
«استعداد لبنان للبحث يف
النقاط اليت طرحها واليت سيتم
استكماهلا الحقا».

مصادر الثنائي :مت مترير التعيينات واملوازنة حبالة من الفوضى وال
تفاهم مسبق حول التعيينات اليت اقرت من خارج جدول االعمال

صرحت مصادرحزب اهلل وحركة
أمل لقناة الـ ،nbnأنه «مت مترير
التعيينات واملوازنة يف حالة من
الفوضى ،ومل يكن هناك من
تفاهم مسبق حول التعيينات
اليت اقرت من خارج جدول

االعمال».
وأوضحت مصادر الثنائي للقناة
أن «وزير الدفاع طرحالتعيينات
العسكرية من خارج اجلدول
واتفقنا على تأجيلها وتفاجأنا
كيف أدرجت باملقررات».

القضاء الفرنسي يرفض ترحيل املناضل اللبناني جورج عبداهلل
يف جديد قضية املناضل اللبناني جورج ابراهيم عبداهلل املوجود يف
السجون الفرنسية للعام الثامن والثالثني ،قرر القضاء اإلداري يف
فرنسا رفض اصدار األمر برتحيل عبداهلل عن األراضي الفرنسية،
وقد أوضحت حمكمة باريس اإلدارية تعليقا على القرار أنها غري
خمولة إصدار تعليمات اىل وزارة الداخلية إلصدار املرسوم مشرية
اىل انه ما من تدبري تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض
على وزارة الداخلية اختاذ قرار طرد يف حق مواطن اجنيب ال يشكل
وهو قيد احلبس أي تهديد لألمن العام.
ADVERTISEMENT
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الشرق األوسط :يف ملف ترسيم احلدود:
فضل اهلل استقبل مرشحني لالنتخابات
اجلو جيابي جداً ...و ٌيتوقع نتائج حامسة ووفدا خرييا :لتغيري العقلية املتحكمة
يف مهلة أسابيع… وال تتعدى الشهرين
باختيار املرشحني

الشرق األوسط :ثائر عباس

عكس لبنان تفاؤ ً
ال كبريًا مبسار
التفاوض حول احلدود البحرية
مع «إسرائيل» ،بعد أن محل
آموس
األمريكي
الوسيط
هوكشتاين إىل املسؤولني
اللبنانيني «أفكارًا جديدة» حول
مسار املفاوضات الذي شهد
انفراجًا ثم تعثرًا ،فجمودًا ،قبل
أن يعود الوسيط األمريكي إىل
بريوت أول من أمس.
وقال مصدر لبناني اطلع على
فحوى اللقاءات اليت أجراها
هوكشتاين ،إن اجلو «إجيابي
جدًا» ،كاشفًا عن أن لبنان
يتوقع نتائج حامسة «يف
مهلة أسابيع… وال تتعدى
الشهرين».
وأوضح املصدر ،أن الوسيط
األمريكي بدأ بزيارته للبنان
جوالت مكوكية ،قد ال يكون
بعضها معلنًا بني اجلانبني،
أم ًال بالوصول إىل اتفاق خالل
شهرين على أبعد تقدير .وقال
«إن وضوح املوقف اللبناني بدأ
يقربنا أكثر إىل حقوقنا».
ويشرح املصدر ،بأن املرحلة
احلالية هي «مرحلة تبادل أفكار
جدية وملموسة وحسية ،لكن ال
شيء نهائيًا بعد» .موضحًا أن
الوسيط محل أسئلة أجبنا عليها،
ومحلناه أسئلة يفرتض أن يأتي
بإجابات هلا».
وكان هوكشتاين وصل إىل
بريوت يوم الثالثاء املاضي ،بعد
زيارة قام بها إىل «إسرائيل»،
حيث كان حبث يف إمكانية
استئناف املفاوضات املتوقفة
منذ أشهر بني البلدين؛ وذلك
بناء على اقرتاحات جديدة قدمها
ً
املوفد األمريكي وأبدى لبنان
استعداده لدرسها.
ومشلت لقاءات هوكشتاين

ك ًال من رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ورئيس احلكومة
جنيب ميقاتي وقائد اجليش
العماد جوزيف عون ومدير
عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،وذلك يف حضور
السفرية األمريكية دوروثي
شيا.
ويف حني وصفت السفارة
األمريكية عرب حسابها على
املوفد
نقاشات
«تويرت»
األمريكي مع عون وميقاتي
وقائد اجليش بـ «املثمرة
للمساعدة يف إجياد حلول ألزمة
الطاقة واحلدود البحرية» ،قالت
يف تغريدة هلا «حيث هناك
إرادة هناك وسيلة… إن اتفاقًا
على احلدود البحرية ميكنه أن
تشتد احلاجة إليها
خيلق فرصة
ّ
ملستقبل
االزدهار
لتحقيق
لبنان».
والتقى هوكشتاين الرئيس
عون حبضور وزيري اخلارجية عبد
اهلل بو حبيب ،والطاقة واملياه
وليد فياض .وقال بيان رمسي
لبناني ،إن هوكشتاين «أطلعه
على نتائج االتصاالت اليت
أجراها يف إسرائيل يف موضوع
ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية،
وقدم اقرتاحات سيتم درسها
انطالقًا من إرادة الوصول إىل
حلول هلذه امللف .وسوف يستمر
التواصل مع اجلانب األمريكي
حتقيقًا هلذه الغاية ،يف حني أكد
رئيس اجلمهورية استعداد لبنان
للبحث يف النقاط اليت طرحها
واليت سيتم استكماهلا الحقًا».
ولفت البيان كذلك إىل أنه
مت التداول مع هوكشتاين يف
الدور الذي تقوم به بالده
للمساعدة يف تذليل العقبات
أمام استجرار الغاز والكهرباء
من مصر واألردن وسوريا.

العالمة السيد علي فضل اهلل مستقبال احد املرشحني
استقبل العالمة السيد علي
فضل اهلل املرشح عن املقعد
النيابي الشيعي يف دائرة
كسروان جبيل أمري املقداد مع
وفد ،وضعه يف أجواء ترشحه
وبرناجمه االنتخابي.
ورحب السيد فضل اهلل باملرشح
املقداد مؤيدا اجراء االنتخابات
يف مواعيدها ،معتربا «أن
املرحلة يف حاجة إىل أشخاص
والكفاءة
النزاهة
ميلكون
والشفافية والصدق وأن يكون
ترشحهم مبنيا على برامج وطنية
إنقاذيه قابلة للتطبيق وقادرة
على إيقاف االنهيار احلاصل أو
احلد من تداعياته السلبية».
ودعا إىل «ضرورة تغيري
العقلية القائمة اليت تتحكم
باختيار املرشحني» ،داعيا مجيع
القوى السياسية إىل «االبتعاد
عن لغة التخوين واالحتقان
واملوتر
املتشنج
واخلطاب
واالنقسام وأن يكون سالحها
ليس شد العصبيات من أجل
كسب أصوات الناس ،بل ان
تكون الربامج احلقيقية اليت
حتفظ الوطن وتعاجل أزماته».
واعترب العالمة فضل اهلل
«ان منطقة جبيل نريدها
أن تبقى أمنوذجا وطنيا يف
العيش املشرتك واالنفتاح
واحلوار والتالقي بني األديان
واملذاهب» ،داعيا إىل «تعزيز
واإلنسانية
الوطنية
القيم
واألخالقية حتى نستطيع أن نيب

وطنا جلميع ابنائه».
كما استقبل فضل اهلل مرشح
املقعد الشيعي يف البقاع
الغربي الدكتور سامي الريشوني
الذي وضعه يف أجواء ترشحه
واألسباب اليت دفعته لذلك.
ومتنى «كل التوفيق والنجاح
له» معتربا أننا «يف حاجة إىل
أشخاص ميلكون رصيدا شعبيا
يف اجملتمع من خالل تقدمياتهم
االجتماعية والصحية ويعيشون
هموم الناس ومعاناتهم ويعملون
على التخفيف منها».
واستقبل فضل اهلل وفدا من
القيمني على مشروع «اتكي
علينا» ومشروع «حمل لباس
اخلري» قدم له التهنئة حبلول
شهر رجب .ووضعه يف أجواء
عملهم وتقدمياتهم للعائالت
الفقرية واحملتاجة».
وشكر فضل اهلل الوفد على
«املعايدة» ،مشيدا ب»عملهم
يف خدمة الفقراء واحملتاجني»،
مشريا إىل «ضرورة تعزيز
التكافل والتضامن يف اجملتمع
حتى نستطيع مواجهة هذه
املرحلة الصعبة واملعقدة»،
داعيا إىل «ضرورة توحيد
جهود كل العاملني يف اجملال
االجتماعي من خالل انشاء
منصة لكل العائالت الفقرية
واحملتاجة».
ويف اخلتام  ،قدم الوفد هدية
رمزية اىل السيد فضل اهلل
عربون حمبة وتقدير.

ميقاتي التقى ابو فاعور ..بوصعب :هناك خطوة لألمام
يف ما قدمه هوكشتاين وأمور جيب أن تستكمل داخليا

وهاب زار جنبالط يف كليمنصو
ميقاتي مستقبال بو فاعور

زار رئيس حزب «التوحيد
العربي» وئام وهاب رئيس
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد
جنبالط يف دارته يف كليمنصو،
حيث جرى عرض للوضع
اللبناني.
وتركز البحث يف «إنهاء كل

ذيول االحداث اليت مازالت
عالقة يف اجلبل ،كما مت البحث
يف الوضع االجتماعي والصحي
املؤسسات
دعم
وضرورة
القائمة واليت تلعب دورا كبريا
يف دعم اجملتمع» ،وفق بيان
عن امانة االعالم يف احلزب.

بو حبيب التقى املديرة االقليمية
لليونيسكو يف زيارة تعارف

إستقبل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي يف السرايا
احلكومية أمس األول ،الوزير
السابق الياس بو صعب.
اثر اللقاء قال بوصعب:
«ناقشنا نتائج زيارة الوسيط
غري
للمفاوضات
األمريكي
املباشرة لرتسيم احلدود البحرية
اللبنانية آموس هوكشتاين،
وقمنا بتقييم لألجتماعات اليت
متت ،وأين هي مصلحة لبنان،

وماهية اخلطوات املقبلة هلذه
الزيارة».
وإعترب أن «هناك خطوة لألمام
يف ما قدمه الوسيط ،ولكن
الشيء نهائيا بعد ،وسنرى
كيف ستكون نتائجها ،هناك
أمور جيب أن تستكمل داخليا،
كما أن هناك أمورا سيقدمها
هوكشتاين الحقا».
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب
وائل بو فاعور.

الوزير بو حبيب مستقبال فارينا

اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني الدكتور عبداهلل
بو حبيب املديرة االقليمية
كوستنازا فارينا
لليونيسكو
يف زيارة تعارف .وخالل اللقاء
عرضت فارينا للوزير بوحبيب

الربامج واملشاريع اليت ميكن
ملنظمة االونيسكو العمل عليها،
واملساهمة فيها ،على مستوى
خصوصا
الرمسية
االدارات
وزارة الثقافة ودعم وزارة
اخلارجية تقنيا ولوجستيا.

رجل أعمال بريطاني يقاضي مصرفني لبنانيني
رفضا حتويل  4.6مليون دوالر من أمواله بعد 2019
أفادت صحيفة «ذا ناشونال
نيوز» اإللكرتونية ،بأن «رجل
األعمال الربيطاني اللبناني،
فاتش مانوكيان ،البالغ من
العمر  42عامًا ،يقاضي مصرفني
لبنانيني رفضا أن حيوال له 4.6
مليون دوالر من أمواله عقب
األزمة االقتصادية يف .»2019
ولفتت الصحيفة إىل ان
«مانوكيان واظب على الطلب
من بنك عودة وبنك SGBL
على حتويل أمواله إىل حساب
يف سويسرا منذ العام ،2019
رفضا»،
املقرضني
ولكن
مشريا إىل «ضوابط رأس املال
ً
غري الرمسية اليت فرضها البنك
املركزي يف البالد».
وأفادت بأن «مانوكيان يطالب
بإعادة  3.4مليون دوالر من
بنك  ،SGBLو 1.2مليون دوالر
من بنك عودة ،باإلضافة إىل
الفوائد والتعويضات ،يف وقت
ترفض املصارف ذلك».
وأوضحت الصحيفة أن «ذلك
تأتي بعد أن طلبت حمكمة
فرنسية من مصرف لبناني
آخر ،بدفع  2.8مليون دوالر

ألحد مودعيها يف فرنسا العام
املاضي ،يف أول حكم دولي
معروف ضد البنوك اللبنانية
بشأن ضوابط رأس املال».
ويف هذا اإلطار ،اكد حمامو
مانوكيان ،أنه «يف حني أنه
من الصحيح أن لبنان يعاني
من أزمة اقتصادية ،فإن هذا
ال يلغي مطلب البنوك االمتثال
اللتزاماتها» ،مشددين على أن
«املساهمني يف البنكني متتعوا
بأرباح يف األوقات اجليدة،
لكنهم مل يستخدموا مواردهم
الكبرية لتجنب جعلها «تستغرق
ً
وقتا طوي ًال ومكلفة للغاية
بالنسبة للمستهلكني ،السرتداد
األموال اليت حيق هلم احلصول
عليها».
مبوازاة ذلك ،أشار حمامو البنكني
إىل أنه «من حق املصرفني رفض
طلبات مانوكيان للتحويالت
الدولية ،نظرا لظروف األزمة
املالية اللبنانية املستمرة».
إىل ذلك ،أفادت الصحيفة بأنه
«من املتوقع أن ختتتم اجللسات
األسبوع املقبل بإصدار حكم يف
وقت الحق».

نصار قدم أيقونة للمطران عون يف عيد مار
مارون وشارك يف قداسي اجلميزة وطرابلس

شارك وزير السياحة املهندس
وليد نصار يف القداس الذي
املاروني
البطريرك
ترأسه
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف عيد مار مارون يف
كنيسة مار مارون يف اجلميزة،
يف حضور رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس
بري
نبيه
النواب
جملس
وشخصيات.
وحضر الوزير نصار ممثال
الرئيسني عون وميقاتي القداس
االهلي ملناسبة عيد القديس
مارون يف كنيسة مار مارون
يف طرابلس ،والذي ترأسه
رئيس أساقفة أبرشية طرابلس
املارونية املطران يوسف سويف
مبشاركة رئيس أساقفة طرابلس
وسائر الشمال للروم امللكيني
الكاثوليك املطران إدوار ضاهر،

عاونه خادم الرعية ولفيف من
الكهنة ،وذلك حبضور شخصيات
وفعاليات من املنطقة.
كذلك ،حضر الوزير نصار
القداس اإلحتفالي الذي ترأسه
راعي أبرشية جبيل املارونية
املطران ميشال عون يف
كاتدرائية مار بطرس يف جبيل
ملناسبة عيد شفيع الطائفة
املارونية والذكرى السنوية
العاشرة لتوليته مقاليد االبرشية
عاونه فيه عدد من األساقفة
واآلباء ،خادم الرعية وامني سر
االبرشية ،وخدمته جوقة الرعية،
وذلك حبضور عدد من شخصيات
مدينة جبيل وقضائها وفعاليات
املنطقة.
وقدم نصار أيقونة إىل املطران
عون مبناسبة عيد مار مارون
واحتفاال بالسنة العاشرة لتوليته
مقاليد األبرشية.
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ميقاتي يف اعادة افتتاح املكتبة الوطنية :االصالحات ضرورية وستكون موجعة وندعو اللبنانيني للتعاون مع
احلكومة لوقف االنهيار واجراء االنتخابات ..املرتضى :لتكن املكتبة عنوانا لرسوخ لبنان يف ضمري احلضارة

دعا رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي «مجيع اللبنانيني على
اختالف انتماءاتهم اىل التعاون
مع هذه احلكومة يف مهمتها
الواضحة ،كي ال اقول الصعبة،
وهي وقف االنهيار والعمل
الجناز خطة نهوض تضع لبنان
على سكة التعايف واالستقرار،
وتشرف على اجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها ،باعتبارها
استحقاقا دستوريا اساسيا
وفرصة للتغيري الذي يأمله
اللبنانيون» .وأعلن «اننا نأمل
يف الفرتة القليلة املقبلة ان
نطلق الربنامج الوطين للتعايف
االقتصادي واملالي بعد إجناز
املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي .وهذه اخلطوة من شأنها
باذن اهلل ان تضع وطننا على
طريق احلل التدرجيي الذي سيعيد
لوطننا عافيته واستقراره».
واكد «ان اإلصالحات ليست
مطلوبة فقط من صندوق النقد
الدولي بل هي ضرورية ملصلحة
لبنان وهي مناسبة لنقوم بها،
وستكون موجعة لسوء احلظ
ولكننا مضطرون ان منر بها
للوصول اىل الضوء واخلروج من
النفق».
موقف الرئيس ميقاتي جاء ،خالل
رعايته قبل ظهر أمس األول،
اعادة افتتاح املكتبة الوطنية
يف الصنائع بعد االنتهاء من
اعمال ترميم البناء الذي تضرر
اثر انفجار مرفأ بريوت عدا
االضرار اليت حلقت باملعدات
واالجهزة داخل املقر ،وذلك
بتمويل مشرتك من دولة قطر
ومؤسسة «اليف» الدولية اليت
تعنى باحلفاظ على الرتاث يف
مناطق النزاعات يف العامل.
وقد افتتح الرئيس ميقاتي
ووزير الثقافة القاضي حممد
وسام املرتضى املكتبة الوطنية
يف حضور وزراء الدفاع موريس
سليم ،الطاقة وليد فياض،
الصحة العامة فراس األبيض،
االقتصاد أمني سالم ،السياحة
وليد نصار ،العمل مصطفى
بريم ،التنمية االدارية جنال
رياشي عساكر ،وشخصيات
دبلوماسية وسياسية وثقافية
وجامعية وتربوية.

الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي يف
املناسبة كلمة قال فيها«« :حنن
هنا اليوم جمددا لنشهد ونؤكد
ان بريوت كانت وستبقى أم
الشرائع ومدينة عصية على
اليأس .فرغم كل ما حييط بنا
من حتديات وهموم سياسية
واقتصادية واجتماعية ،سيبقى
للكلمة والثقافة عنوانها يف قلب
هذه العاصمة ،كشاهد حي على
ان بريوت لن متوت ،ولو تدمرت
بظروف خمتلفة ،ستنهض جمددا
لتبقى منارة هذا الشرق».
وقال« :زلزال عام  551دمر
بريوت تدمريا كبريا ونهضت.
وزلزال املرفأ يف الرابع من آب
 2020خلف مآسي وأوجاعا مل
تشف بعد قبل أن تعرف احلقيقة
الكاملة عما حصل .املكتبة
الوطنية اليت نلتقي يف رحابها
اليوم بعد إنتهاء أعمال ترميمها

نتيجة انفجار مرفأ بريوت،
كانت وستبقى واحة أمل جتمع
اللبنانيني وعنوانا من عناوين
الثقافة والفكر والعلم».
اضاف« :صحيح أن التكنولوجيا
الرقمية باتت تطغى على الورق
والكتاب يف العديد من مفاصل
حياتنا ،لكن الكتاب يبقى املرجع
االساسي للتطور العلمي .وما
تكتنزه هذه املكتبة من ابداعات
متنوعة يف كل جماالت الثقافة،
خري دليل على ما نقول .والتحدي
االساسي سيبقى يف احلفاظ على
هذا االرث ونقله اىل االجيال
املقبلة ،وهو االساس يف غنى
هذا الوطن الفكري وتنوعه،
ومتيزه يف هذا الشرق .ويف
هذه املناسبة ،فانين أدعو اىل
العمل جلعل األرشيف الوطين
جزءا من هذه املكتبة الوطنية،
حفظا للرتاث وجلعله يف متناول
اهل العلم واالختصاص ومجيع
الراغبني يف االحاطة بتاريخ هذا
الوطن وحاضره».
وقال« :من هذا الصرح الوطين
اجلامع ،أدعو مجيع اللبنانيني على
اختالف انتماءاتهم اىل التعاون
مع هذه احلكومة يف مهمتها
الواضحة ،كي ال اقول الصعبة،
وهي وقف االنهيار والعمل
الجناز خطة نهوض تضع لبنان
على سكة التعايف واالستقرار،
وتشرف على اجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها ،باعتبارها
استحقاقا دستوريا اساسيا
وفرصة للتغيري الذي يأمله
اللبنانيون .ونأمل يف الفرتة
القليلة املقبلة ان نطلق الربنامج
الوطين للتعايف االقتصادي
واملالي بعد اجناز املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي .وهذه
اخلطوة من شأنها باذن اهلل ان
تضع وطننا على طريق احلل
التدرجيي الذي سيعيد لوطننا
عافيته واستقراره».
وتابع« :مسارنا طويل ،ويلزمنا
وقت للمواءمة بني الوضع
الذي وصلنا اليه ،وبني الوضع
املعيشي .واحلكومة جادة إلجياد
كل احللول املمكنة ،لدينا اليوم
املوازنة اليت سيقرها جملس
الوزراء ان شاء اهلل إلرساهلا
جمللس النواب ،ويف املوازنة
مواد تنصف املوظفني يف
اإلدارة العامة ،وبعدها هناك
خطة التعايف االقتصادي ،وهي
باب للوصول اىل صندوق النقد
الدولي وهي خطة لبنانية وطنية
للخروج من األزمة».
اضاف« :اإلصالحات ليست
مطلوبة فقط من صندوق النقد
الدولي بل هي ضرورية ملصلحة
لبنان وهي مناسبة لنقوم بها،
وستكون موجعة لسوء احلظ
ولكننا مضطرون ان منر بها
للوصول اىل الضوء واخلروج من
النفق».
وختم« :جمددا ،أعرب عن سروري
للمشاركة يف هذا اللقاء املميز،
وأحيي جهود معالي الوزير حممد
مرتضى والقيمني على هذه
املكتبة الوطنية والذين قاموا
بأعمال الرتميم .واخص بالشكر
دولة قطر ومؤسسة «اليف»
 ،وآمل تعميم هذه اللقاءات

حلفظ

الرئيس ميقاتي خالل القاء كلمته يف افتتاح املكتبة الوطنية
واملراكز الفكرية والثقافية يف
كل لبنان».

وزير الثقافة

والقى الوزير املرتضى كلمة
حتدث فيها عن بدايات املكتبة
الوطنية ،قال« :كان للبنان
الكبري من العمر سنة واحدة حني
تربع له الكونت فيليب دي طرازي
مبكتبته النادرة اليت ضمت أكثر
من عشرين ألف كتاب وحنوا من
ثالثة آالف خمطوطة ،فتشكلت
بذلك «دار الكتب الوطنية»،
أوىل املؤسسات الرمسية املبنية
بأيد لبنانية صافية العروق،
خبالف كثري من املؤسسات
الوطنية اليت كان الفرنسيون
وراء إنشائها وتنظيمها زمن
االنتداب».
وأضاف« :وراح احملتوى املعريف
يف هذه املكتبة يكرب عاما بعد
عام ،كما يكرب اإلنسان ولكن،
من غري شيخوخة مداد أو وهن
أوراق .فإن بريوت يومذاك،
وبعده إىل زمن قريب ،كانت
مطبعة الشرق ومنربه شبه الوحيد
املنفتح على الثقافات قدميها
واجلديد ،وساحة نضاله املشرعة
اجلهات لرياح احلرية اليت أمثرت
مئات من دور النشر ،وآالفا مؤلفة
من الكتب واملسارح واملعارض،
وحراكا نهضويا حداثيا يف األدب
والشعر وسائر الفنون اجلميلة،
وجامعات ومنتديات وإعالما
وصحافة فاغتنت بآثار هذا كله
املكتبة الوطنية حتى اكتنزت
رفوفها بالبدائع من كل طارف
يف الفكر وتليد».
وعن اهمية دور بريوت ثقافيا
«وتأكيدا
قال:
وحضاريا،
على هذه احلقيقة الغنية عن
التأكيد ،أسرتجع أمامكم ما جاء
يف إعالن األونيسكو لعام 2009
الذي عزا اختيار بريوت عاصمة
للكتاب إىل «كونها من أقدم
مدن ساحل شرق املتوسط،
وقد شعت يف القرن الثالث
مدرستها للحقوق ،وغدت إثر
ثالثة قرون بعدها مركزا لتجارة
احلرير ،ويف القرن التاسع عشر
باتت مركزا اقتصاديا وثقافيا
والصحف،
باجلامعات
عامرا
واعتربت بريوت مطبعة العامل
العربي ،وكان دورها كبريا يف
نشر الكتب يف دنيا العرب ،مع
إسهامها الواسع يف النهضة
العربية ،وهي تضم اليوم أكثر
من عشر جامعات معروفة مع
وفرة املراكز الثقافية»( .انتهى
االقتباس).
وعن الواقع الراهن للمكتبة
الوطنية ،قال املرتضى« :أما
املكتبة الوطنية اليت جنلس

اليوم يف رحابها ،فباإلضافة إىل
الكتب املطبوعة واملنشورة يف
لبنان ،واليت كانت تزود املكتبة
بنسخ عنها عرب عملية اإليداع
القانوني ،مل يتوان القيمون على
إدارتها عن رفدها مبا كانت تنتجه
األقالم العربية يف دمشق وبغداد
والقاهرة وسواها ،من مؤلفات
يف خمتلف نواحي الثقافة ،مما
مل ينشر عندنا ،ومبا كانت تنتجه
األقالم األجنبية بلغات شتى يف
أقطار األرض مجعاء .كذلك مل
تتوان الدولة وبالتحديد وزراء
الثقافة املتعاقبون عن بذل كل
اجلهود حلفظ هذا الرتاث ،منذ
افتتاح املكتبة يف مبنى املدرسة
األملانية ،حتى انتقاهلا إىل جملس
النواب يف ساحة النجمة ،حتى
استقرارها ههنا يف الصنائع،
بعدما تربعت دولة قطر مشكورة
برتميمها مرتني :األوىل عام 2008
والثانية منذ سنة ونيف بالتعاون
مع ALIPH FOUNDATION
وهي حتالف دولي يعنى باحلفاظ
على الرتاث يف مناطق النزاعات
يف العامل ،وذلك على إثر نكبة
انفجار مرفأ بريوت ،الذي أحلق
عصفه باملكتبة أضرارا فادحة
يف البناء والتجهيزات واملعدات.
أما الكتب فسلمت بفضل سرعة
نقلها اىل املخازن السفلى ضمن
خطة احلفظ الوقائي والسيناريو

جمموعات

الكوارثي
املكتبة».
وشدد املرتضى على «أهمية
مواكبة عمل املكتبة للتطور
العلمي» ،وقال« :مل أرد يف
هذه العجالة أن أكتفي برواية
تاريخ وجيز عن املكتبة الوطنية.
فرؤية األمس تبقى كليلة إذا مل
ترافقها رؤية للمستقبل .من هنا
يهيب بنا التاريخ املشرق الذي
زينته بريوت ،أن نعمل على
توطيد دور وزارة الثقافة يف
محاية هذا التاريخ وتسليمه إىل
األجيال اآلتية حيا فاعال .والبداية
هنا يف املكتبة الوطنية اليت
ينبغي هلا أن تستكمل دورها
الرائد بتقوية شبكة عالقاتها
املهنية احمللية والدولية من
أجل تنمية قدرات فريق عملها،
والسعي إىل تغطية ما يف
اجملموعات الكتبية من نقص،
وإىل استعادة الرتاث الضائع
وتشجيع التبادل العيين الذي
تقدمه املكتبات واملؤسسات
املختلفة عرب الشراكة والتعاون.
مع الرتكيز على دعم اقتصاد
املعرفة ،يف الزمن الذي أصبحت
فيه املعلومة نقود العوملة ،وعلى
تنفيذ مشروع رقمنة اجملموعات
ونشرها يف العامل االفرتاضي
وإتاحتها أمام الراغبني ،كي ال
تظل «املكتبة الوطنية» جمتمعا
للوثائق والكتب وفضاء هادئا
للقراءة فقط ،بل لتصري أيضا
مركزا للبحوث األكادميية فتكون
بذلك إىل جانب نظرياتها من
والعامة
اخلاصة
املكتبات
عنوانا لرسوخ لبنان يف ضمري
احلضارة».
وأشار املرتضى إىل «ان للمكتبة
الوطنية دورا آخر يتمحور ،حول
أهمية مجع الرتاث الوطين يف
املوسيقى والغناء والسينما
واملسرح ،لتصري هذه الدار حمل
إقامة ،خمتارا لكل أرشيف وفن

مجيل .مهمة ينبغي لنا وضع
دراساتها واستصدار التشريعات
الضرورية هلا إن لزم ،والسعي
إىل تأمني التمويل إلجنازها ،مع
اإلقرار املسبق بالصعوبة اليت
ترافق هذا العمل نتيجة األوضاع
االقتصادية والنقدية اليت مير
بها الدولة واملواطنون».
وتوجه وزير الثقافة اىل الرئيس
ميقاتي بالقول« :دولة الرئيس،
يف الزمن الصعب تبقى الثقافة
ملجأ مشاعا لكل الناس ،ال
لتنسيهم واقعهم بل لكي تدهلم
على القواعد الفكرية واآلليات
بتخطيه،
الكفيلة
العلمية
بعيدا من استثارة العصبيات
واألنانيات والفئويات .ولبريوت
دور أساسي هو بث الوعي،
الوعي حلتمية العيش معا وغناه
والوعي ملا حياك من مساع
ترمي اىل التفرقة واإلنقسام،
ولبريوت هوية واحدة تتمثل يف
ثقافة اإلنفتاح والعزة واحلرية،
أما غريها مما قد تنسب إليه
العاصمة فضياع أو وهم أو
هويات قاتلة كما قال أمني
معلوف».
وختم: :وألننا أبناء إميان يا
دولة الرئيس ،وشعبنا يردد يف
صلواته قوال من أحد الكتابني:
(إقرأ) و(يف البدء كان الكلمة)،
وألن وطننا مهد األجبدية أمثن
إجناز إنساني ،وألننا ننبذ
الظالمية وموت الفكر واإلنغالق
واخلنوع ونتنفس اإلنفتاح وقبول
اآلخر والعزة وعدم الركون
للظلم ،سنظل نقول :عشتم،
عاشت الثقافة ،وعاش لبنان».
وكان احلفل افتتح بازاحة
الرئيس ميقاتي والوزير املرتضى
الستارة عن اللوحة التذكارية عند
مدخل املكتبة الوطنية ،ثم جولة
يف ارجاء املكتبة واقسامها.
وقد قدم احلفل احملامي شوقي
ساسني.

جملس االمن الفرعي جنوبا اثنى على جهود اجليش
بالتعاون مع اليونيفيل لتسهيل مهامها
ترأس ،أمس االول اخلميس،
امني سر حمافظة اجلنوب نقوال
بو ضاهر اجتماعا جمللس االمن
الفرعي يف سرايا صيدا يف
اطار االجتماعات الدورية ،يف
حضور النائب العام االستئنايف
يف اجلنوب القاضي رهيف
رمضان والقادة االمنيني،
وتطرق البحث اىل الوضع
االمين عموما يف اجلنوب ،مبا
فيه املخيمات الفلسطينية
االمنية
االجراءات
ومتابعة
الالزمة يف هذا الصدد.
وأثنى اجمللس على «اجلهود
اليت يقوم بها اجليش بالتعاون
مع قوات الطوارىء الدولية
لتسهيل مهامها يف االمن
«أهمية
ومثن
والسالم»،
التعاون بني االهالي يف القرى
والبلدات اجلنوبية مع قوات
الطوارىء الدولية».
كما حبث اجملتمعون يف
«التواصل مع البلديات الواقعة
ضمن نطاق عمل قوات الطوارىء

الدولية ومراسلتها ،للرتكيز
على أهمية االنفتاح والتعاون

مع قوات الطوارىء الدولية يف
اجملالني االمنائي واألمين».

املرده :ال عالقة لنا جبمعية «عمال»
واالشاعات تهدف لضرب وتهميش صورتنا
اعلن تيار «املرده» يف بيان ،انه «رغم اننا على اطالع على
نشاطات مجعية «عمال» وما تقوم به من اعمال ضمن نطاق قضاء
زغرتا ،ورغم تقديرنا جلهودها املبذولة ،اال اننا فوجئنا اليوم مبا
ورد عن انها تتقاضى  5،7دوالر عن كل فحص  pcrجيري يف مطار
رفيق احلريري الدولي».
اضاف»:اننا كتيار مرده نؤكد ان ال عالقة لنا ال من قريب وال
من بعيد بهذه اجلمعية حيث ان مؤسسيها ال عالقة هلم ايضا بتيار
املرده واغلبهم ينتمون جلهات سياسية متنوعة.
اننا نطالب القضاء املختص مبالحقة املوضوع وصوال اىل اجالء
احلقيقة بصورة كاملة ،كما انه اذا كانت هناك اي عالمة استفهام
حيال هذه القضية ومن يستفيد من هذه االموال فيجب ان يتم
توجيه السؤال لوزير الصحة من دون غريه ،اما لناحية حماولة زج
اسم املرده يف هذا املوضوع فاننا نعترب ان ذلك جزءا من االشاعات
واحلمالت املغرضة اليت تعودنا ان تشن علينا من قبل البعض ومن
دون اي اثبات لضرب وتهميش صورةاملرده السيما على ابواب
االنتخابات النيابية».
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مـقاالت وتـحقيقات

هل يُسمح لطنّوس باستكمال مَهمّته؟ بعد لوكسمبورغ ...أملانيا أيضاً تطلب التعاون يف «احلاكم»

مالحقة سالمة :أملانيا تنضم رمسياً
فيما تتابع عواصم أوروبية قضايا االشتباه يف عمليات اختالس
قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف لبنان ،واستخدام
ّ
يتلقى لبنان مزيدًا من الطلبات
مصارف عاملية لتغطية عملياته،
الدولية للتعاون القضائي يف هذا امللف .وبعد مراسلة يف هذا
ّ
يتسلم لبنان اليوم،
الشأن وصلت من لوكسمبورغُ ،يتوقع أن
عرب وزارة اخلارجية ،طلبًا مماث ًال من السلطات األملانية .فيما يقود
سالمة ،بواسطة سياسيني وقانونيني وإعالميني ،محلة مضادة
ضده.
تزعم أن هناك محلة سياسية
ّ
عمليًا ،النقاش اليوم ليس حول ما إذا كانت هناك شبهات
أم ال .والواضح من جمريات العمل القضائي يف دول أوروبية
عدة أن هناك اتهامات ،وأن الطبيعة املختلفة للهرمية القضائية
بني بلد وآخ��ر ،جتعل البعض خيطئ يف تقدير ما حيصل .يف
النظام القضائي لدول كفرنسا ولوكسمبورغ ،مث ًال ،يوجد دور
متر امللفات
رئيسي لقاضي التحقيق ،ويف لبنان ُيفرتض أن ّ
بقاضي التحقيق قبل الوصول إىل املدعي العام ثم إىل احملكمة،
فيما خيتلف األمر يف دول أخرى .ففي سويسرا وأملانيا ،على
سبيل املثال ،ال وجود لقاضي حتقيق ،بل يتولىّ
املدعي العام
ّ
يقرر وقف التعقبات أو اإلحالة إىل احملكمة.
التحقيق قبل أن
ّ
لكن التحقيقات يف ملفات سالمة يف أوروب��ا تشمل حنو 20
ّ
شركة مالية وعقارية يشتبه يف أن له صلة بها .ولتبسيط األمر،
فاحلديث يدور عن شركات ُأنشئت يف اخلارج واستحوذت على
عقارات ،لكنها كانت مملوكة من قبل شركات أخرى ،وهناك
معطيات تشري إىل أنها مملوكة بشكل غري مباشر للحاكم عرب
فريقه املباشر املتمثل بأفراد من عائلته وعاملني معه .لذلك،
ّ
يتطلب التحقيق العودة إىل احلسابات املالية األساسية اخلاصة
بسالمة واليت ميكنها تثبيت ملكية هذه الشركات بعد التعرف إىل
وجهة حتويل األموال .وهو التحقيق الذي يتواله القاضي جان
طنوس بإشراف النيابة العامة التمييزية ،والذي توقف بعدما ُمنع
طنوس من الوصول إىل حسابات شقيق احلاكم رجا سالمة ،إثر
تدخل مباشر من رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وطلبه إىل املدعي
العام التمييزي غسان عويدات منع طنوس من إكمال مهمته.
الضغط املستمر من جانب رئيس احلكومة يرتافق مع ضغوط
مماثلة ملواقع ومرجعيات أخ��رى ،من بينها الرئيس نبيه بري
والنائب السابق وليد جنبالط والبطريرك املاروني بشارة الراعي
وأركان يف مجعية املصارف ومصرفيون ووسائل إعالمية.
ّ
تلقى لبنان أخ�يرًا رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب
وقد
معلومات تتعلق حبسابات وأصول ُيعتقد أن ملكيتها تعود لسالمة
وشقيقه ،مثل «فولوود لالستثمار» و»ستوك ول لالستثمار»
و»بي ار  209لالستثمار» و»زل لالستثمار» ،إضافة إىل
شركات أخرى ُأرفقت تفاصيلها يف االستنابة القضائية السرية
اليت صدرت عن السلطات القضائية يف لوكسمبورغ.
لكن مصادر قضائية استغربت «املماطلة» يف التحقيقات.
ّ
ففي سويسرا ،مث ًال ،مل تصل السلطات إىل نتيجة حامسة بالرغم
من أنها حتقق يف األمر منذ عام  ،2015ما يشري إىل أن هناك،
رمبا ،لديهم من يريد إخفاء تورط مصارف سويسرية يف العمليات
املشبوهة موضع التحقيق .واألمر نفسه ينطبق على فرنسا حيث
كشفت معلومات صحافية عن وجود شركاء حمليني للمصرفيني
اللبنانيني يف كل عمليات تبييض األموال.
املصادر نفسها عزت منع القاضي طنوس من املشاركة يف
االجتماع الذي ُعقد األسبوع املاضي يف باريس للتنسيق بني
السلطات القضائية األوروبية يف ملفات سالمة ،إىل أن طنوس
«قادر على تقديم معطيات كثرية ،وهو كان سيطرح امتناع
مصارف لبنانية عن تقديم املعطيات الضرورية للتحقيق ،ويؤكد
أن السرية املصرفية ال تسري يف حالة التحقيق يف اإلثراء
وقدرت املصادر أن هذا األمر «كان سيدفع
غري املشروع».
ّ
باملشاركني من السلطات القضائية األوروبية إىل خطوات ،من
بينها الطلب من حكوماتهم اختاذ إجراءات عقابية حبق مصارف
ومصرفيني لبنانيني يرفضون التعاون يف التحقيق مبا يشكل
خمالفة التفاقيات التعاون يف مكافحة الفساد» ،مشرية إىل أن
«السلطات القضائية األوروبية حتتاج إىل املعلومات من لبنان،
ألن ق��رار حجز أي عقار أو مصادرته حيتاج إىل حكم جيب أن
ُ
استخدمت يف شراء
يستند إىل معطيات حتسم بأن األموال اليت
وختص رياض
لبنان
هذه العقارات مصدرها حسابات يف مصرف
ّ
ختص شقيقه رجا.
أخرى
سالمة ،أو من حسابات يف مصارف
ّ
وهم ،كما القضاء اللبناني ،يريدون معرفة حركة حسابات رياض
وشقيقه ومساعدته ماريان احلويك خالل فرتة زمنية حمددة».
لذلكّ ،
ركزت املصادر على أن «القضية اليوم هي أن على
لبنان حسم أمر التعاون والتجاوب مع طلبات املساعدة اخلارجية
من سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ جلهة االستحصال على حسابات
رياض ورجا سالمة».
على صعيد متصل ،قالت مصادر رمسية إن زيارة النائب العام
مقررة لغرض ال يتعلق
القاضي غسان اخل��وري لبلجيكا كانت
ّ
لكن سلطات بروكسل طلبت االستفسار عن ملف
بالتحقيقات،
ّ

ماذا حصل يف لوكسمبورغ؟
حسن أحمد خليل  -تجمع استعادة الدولة

التحقيق يف قضية سالمة .وأضافت أن اخلوري استأذن النائب
العام التمييزي القاضي غسان عويدات حلضور االجتماعات مع
السلطات القضائية البلجيكية.

« األخبار»

نصر اهلل يأسف لقرار احلريري :أدعوه للعودة عن قرار االعتزال
ّ
أكد األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل أن «احلزب يتعامل
جديًا» ،لكن «حجم انتشار القدرة الصاروخية
مع التهديدات اإلسرائيلية ّ
للمقاومة وعدد الصواريخ ال يتيحان للعدو أن يقوم بشيء ضد لبنان»،
متسائ ًال« :هل يعرف اإلسرائيلي عدد الصواريخ الدقيقة أو أماكنها
مثلاً ؟».
شدد نصر اهلل
ويف مقابلة مع قناة «العامل» اإليرانية ،الثالثاء املاضيّ ،
حنب احلرب ،لكننا ال خنشاها وال نتخلى عن لبنان ومصاحل
على «أننا ال ّ
َ
طاول القصف
البلد» ،و»مل نسكت سابقًا عن قصف الفلوات ،فكيف إذا
سي ِ
سقط املسريات وسيبعد خطرها
أهدافًا حقيقية».
وكرر بأن «احلزب ُ
ّ
فعلت املقاومة سالح الدفاع اجلوي» ،و»منذ تفعيل
وتهديدها ،ولذلك َّ
هذا السالح تراجعت حركة املسيرّ ات للعدو بشكل كبري جدًا وتغريت
كما
مساراتها» .وتوجه اىل العدو بوضوح بأن «حجم القدرات املوجودة ً
ونوعا والقدرة البشرية املوجودة اليت ال سابق هلا يف تاريخ لبنان ،بل
ً
يف تاريخ املقاومات بوجه العدو ،ال متكنه من القضاء على املقاومة يف
أي حرب» ،مشريًا إىل «أمور خمبأة ملفاجأة العدو يف أي حرب قادمة».
وألن حزب اهلل «لبناني من قيادته إىل كل عناصره وأهله وناسه وينتمي
إىل هذا البلد وتارخيه ونسيجه االجتماعي ،وقراره لبناني ويأخذ مصاحل
«من جيب أن نناقشه
لبنان ومصاحل شعبه بشكل أساسي» ،اعترب أن َ
اذا كان حزبًا لبنانيًا أو ال هم بعض من يأمترون بتوجيهات السفارات
ويتآمرون على املقاومة .وليقولوا ماذا قدموا للبنان منذ  2005غري
الصراعات ووضع البلد على حافة احلرب األهلية ( )...هؤالء ال برنامج هلم
إلنقاذ لبنان وليس لديهم ما يقدمونه للناس سوى اهلجوم على املقاومة
وإيران ،وهؤالء سقطوا يف امتحان السيادة واحلرية منذ زمن».
أن «السفرية األمريكية تتدخل باالنتخابات النيابية،
ولفت نصر اهلل إىل َّ
ووفود من السفارة األمريكية جتول يف البلد وتتدخل باالنتخابات ،والنفوذ
األمريكي هو نفوذ سياسي ومالي وعسكري ( )...النظام املصريف يف
لبنان كله تابع لقرارات وزارة اخلزانة األمريكية ،والسفارة األمريكية
هي أداة للمخابرات األمريكية ،ومبنى السفارة اجلديد هو مركز للتجسس
على دول عدة يف منطقة الشرق األوسط» .وأضاف« :ال توجد قواعد
عسكرية أمريكية يف لبنان ،لكن لديهم حضور يف املؤسسة العسكرية
وهناك ضباط أمريكيون يف الريزة والسفرية األمريكية ال تتعزل من
هناك والزقة باجليش».
ّ
وأكد أن «األمريكيني طلبوا أكثر من مرة التفاوض مع املقاومة وعلى
مدى سنوات قبل الـ  2000وبعدها .ويف اآلونة األخرية هناك حماوالت
لفتح قنوات اتصال من خالل وسطاء ،وقلنا َّإنه ليست هناك حاجة هلذا
التفاوض وحنن أعداء».
وعن الورقة الكويتية ،قال إنها «مل ُترسل إلينا لنقدم جوابًا عليها ،ومن
غري املناسب أن ُيلزم لبنان بإطار زمين للرد عليها» ،و»كان من األفضل
الذهاب إىل حوار بني لبنان والدول العربية ،وهذا حوار نؤيده» .ولفت
اىل أن «اجلميع يعرف أن هناك تدخ ًال سعوديًا وإماراتيًا يف لبنان ،لكن
الورقة مل تلحظ ذلك».
وعن االنتخابات النيابية قال إن «أصل عنوان حضورنا يف اجمللس
النيابي ينطلق من أسس واضحة ،والعنوان األول محاية املقاومة وجمتمع
املقاومة ،والشعار املرفوع اليوم من قبل ال��دول املمولة هو حماربة
املقاومة» ،واعترب أن من املهم أن «يكون أصدقاء املقاومة يف الربملان
ُكثرًا لتشكيل دفاع عنها».
أن «حزب اهلل متنى على الرئيس احلريري أن يصرف
وكشف نصر اهلل َّ
النظر عن تعليق العمل السياسي ،وكان هذا القرار مؤسفًا والتواصل
والتعاون سيستمر مع تيار املستقبل» ،معتربًا أن «غياب تيار كبري مثله
له تأثري كبري على االنتخابات .حتى اآلن ،املشهد غري واض��ح» .أما
احلديث عن تطرف بعد تيار املستقبل فـ»مبالغ فيه ألن الوضع العام
ّ
السنة يف لبنان هو االعتدال ،واحلديث جيب أن يكون يف ماذا
لدى أهل
أن
ستكون عليه التأثريات السياسية بعد تيار املستقبل» .وشدد على َّ
«التكهنات عن األغلبية ال داعي هلا ،وال يزال هناك وقت لالنتخابات
واألكثرية النيابية ال تؤدي إىل تغيري جوهري».
ويف ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ،اعترب نصر اهلل أن «إيران
منوذج لدولة ذات سيادة حقيقية ،وحرية كاملة خيتار فيها الشعب
اليوم
ٌ
أن كثريين يف املنطقة ممن يتحدثون
من ميثله بشكل حقيقي ،يف حني َّ
عن االستقالل والسيادة هم أتباع سفارات» .وأكد أن أي حرب مع إيران
ستؤدي إىل تفجري املنطقة بالكامل ،علمًا بأن أولويات أمريكا اليوم
ليست خوض حرب مع إيران إمنا املواجهة مع روسيا والصني» ،و»ما
يقوله اإلسرائيلي حول التهديدات باحلرب على إيران هو تهويل .فأغلب
املستوى العسكري يعارض الضربة العسكرية ألنها لن تكون جمدية».
وعن الوضع يف اليمن سأل نصر اهلل« :إذا كانت اإلم��ارات من زجاج
أن «احلرب الكونية على سوريا
فلماذا تتدخل باحلرب؟» .وأكد نصر اهلل َّ
انتهت ومل تستطع أن تؤتي مثارها» ،الفتًا إىل أن «هناك مشروعًا إلعادة
إحياء تنظيم داعش اإلرهابي يف سوريا والعراق ،وبالتالي املخاطر ما
زالت قائمة».
أن «بعض األهداف اليت ُتقصف يف سوريا تابعة حلزب اهلل وأرسينا
وأعلن َّ
بذمة
أن أي شهيد لنا
ّ
سابقًا معادلة ّ
سنرد من لبنان أو من سوريا ،ولنا ّ
العدو شهيدان وهو حياول أن ال يسقط شهداء لنا خوفًا من الرد ،وحنن
ما زلنا نلتزم باملعادلة».

:األخبار»

صدر حكم ادعاء ومالحقة ضد رياض سالمة من لوكسمبورغ
وهناك ست دول أخرى حتقق يف حساباته وملفاته بدقة.
هل القرار سياسي بامتياز الن ميول املدعي العام هناك
عونية ،وينسق مع القضاة الذين جتراوا يف لبنان؟
هل سريكب «الزعيم» هليكوبرت اجليش اليت ال تصل إىل
لوكسمبورغ ،وعندها سيتربع زميله الرئاسي له بطائرته
اخلاصة ،ليصل ويهدد هناك بفرط االحتاد األوروبي اذا استمر
االدعاء؟ ام ستخرج قوافل املوتوسيكالت «شيعة شيعة من
أجل رياض سالمة يف شوارع لوكسومبورغ؟
من يعلم؟ قد خيرج كبار القضاة اللبنانيني من مدعي عام
متييزي ومدعي عام مالي يعتربون ان القضاء األوروبي
مسيس يتبع لنفوذ الفساد ،عكس القضاء اللبناني املشهور
بنزاهته واستقالله؟
هل سيفجر نواب حزب املصارف فجورهم يف اجمللس النيابي،
ويتوعدون زمالئهم يف الربملان األوروبي باالنسحاب وتهديد
اليورو ،ألنهم يتجراون على «الكبار» ،كما فعلوا مع وزيرة
العدل السابقة؟
هل ستهدد املصارف اللبنانية مثال بوقف السماح للمصارف
االوروبية بسحب اللرية؟
نقول مرة أخرى :انتم وكل منظومتكم وميليشياتكم وفجوركم
وطمعكم ،اوهن من بيت العنكبوت .لقد اصبحتم مسخرة
اجملتمع الدولي ،وجعلتم لبنان يف درجة أسوأ الدول فسادا.
لقد ضربكم الغرور ان تعتقدوا انكم تتشاطرون على البنك
الدولي وصندوق النقد.
كلمة لصحافتكم وتلفزيوناتكم وأصحاب املواقع اإللكرتونية
وصحافييكم وخرباءكم :شو مقدمة النشرة اليوم؟ شو التعليمة
اللي حتوزعوها ملا تفتحوا هلم الشاشات؟ مؤامرة عونية يف
أوروبا؟ مؤامرة رجال أعمال من طوائف لالنقالب على النفوذ
املسيحي مثال؟
واهلل قرشني من سفارة ما لتنسوا اسم رياض سالمة.
شو بدو حيكي ابو الساعات بربناجمه يوم اخلميس «خلص
الوقت» .رح يضحك «بهضامته» هو وفريقه التهرجيي
ومجهوره األبرياء ،اواملركبني مبهارة من احزاب السلطة ،على
القاضي يف لوكسمبورغ ،كما ضحك على غادة عون .سيأتي
يوم ولو بعد حني نبكي عليكم ال نضحك .بادروا واعتذروا
وادركوا أنفسكم.
رياض سالمة :قلنا لك مرات .سياتي وقت الكل يدور ليحمي
راسه ،وبيبيع االخرين .ما صدقت؟ أوقف املكابرة وانك
تتعاون ،بينما انت ختفي كل املعلومات .أدرك نفسك..
واعرتف كتعويض جزئي عما ارتكبت.
وإىل من جتاهل وتغاضى وغطى وجتاهل منظومة الفساد،
نقول :كفى .ال يرضى لكم اهلل ،وال الواجب الوطين واألخالقي
واالجتماعي ذلك .كفى .واجبكم اليوم ان ال تتأخروا يف
مسرية التغيري.
وكلمة اخرية إىل جمموعة القضاة اجلريئني ،واحملامني االبطال
يف «الشعب يريد إصالح النظام»  ،وكل عضو ومؤيد ومناصر
ل «جتمع استعادة الدولة»،
وإىل مجعية املودعني واجملموعات األخرى للمودعني ،نقول:
انتم الشرفاء .انتم االبطال .انتم من يبقي للبنان واللبنانيني
األمل بأن نستعيده من االجرام واجملرمني.
واهلل ان شعرة من شعر القاضية غادة عون املنفوش
الذي استهزأمت به ،الشرف من كل بدالتكم وربطات عنقكم
وساعاتكم وسياراتكم وقصوركم من مال احلرام.
ونعدكم وعد احلر واألحرار ،انكم ستسمعون يف القريب
القريب عن مفاجآت أخرى.
سنستعيد وطننا وبلدنا ودولتنا .بدها صرب ودعم .لذلك
اصربوا معنا ،وادعموا ما استطعتم.
باملناسبة ،اين احلراك املدني؟ حدا بيعرف؟ يف حتالفات
وانتخابات؟ هنيئا لكم...
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مــقاالت وتـحقيقات

عن األكاذيب األممية والدولية حول لبنان :نسبة الفقر منوذجاً
غسان سعود

 50يف املئة على األقل من اللبنانيني يصلهم «دوالر» ،ما حيول
دون عيشهم يف «الفقر املدقع» الذي تتحدث األمم املتحدة عنه.
خيلط كثريون بني «السلطة الفاشلة» و»الدولة الفاشلة» ،بني
السيئة وانتمائهم إىل بلدهم وعالقتهم حبريته
نقمتهم على اإلدارة
ّ
وسيادته وثرواته .فاإلعالن الرمسي عن «فشل الدولة» ال «فشل
السلطة» تتبعه تبعات سياسية ،تبدأ من إعالن عجز الدولة عن
ومؤسساتها ،وتنتهي باعتبار السلطات
السيطرة على أراضيها
ّ
الدستورية املنتخبة والدستور كأنها غري موجودة.
ومن أبرز األدوات اليت ُتستخدم لتحقيق هذا اهلدف تقارير البنك
الدولي واملنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت يظهر التدقيق يف
مضمونها أنها تصدر كل ما يلزم ،يف توقيت سياسي مشبوه،
إلحالل لبنان يف مقدمة الئحة الدول الفاشلة .ففي تقرير جلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األخري ،قالوا
إن أكثر من  74يف املئة من جمموع سكان لبنان يعيشون يف حالة
فقر مدقع ،وإذا ما مت أخذ أبعاد إضافية كالصحة والتعليم – يتابع
التقرير – ترتفع النسبة إىل  82يف املئة.
الفقر واملجتمع املدنيّ
اللبناني
التقرير املذكور حظي بكثري من التصفيق يف اإلعالم
ّ
واخلليجي ،رغم غرابته ،لثالثة أسباب:
أو ً
تقدر املراجع الرمسية اللبنانية عدد العائالت بتسعمئة ألف
ال،
ّ
عائلة ،فيما تقول املؤسسات املالية إن عدد التحويالت املالية
من اخلارج يصل إىل ثالمثئة ألف شهريًا ،مبعدل وسطي يبلغ 500
دوالر ،إضافة إىل وجود أكثر من مئة ومخسني ألف راتب ُتدفع
شهريًا بالدوالر (مجعيات ،وشركات ،وأحزاب وموظفو سفارات
وغريهم) ،إضافة إىل استفادة اآلالف من تعاميم مصرف لبنان اليت
تتيح سحب القليل من أمواهلم بالدوالر .وبالتالي فإن  50يف املئة
على األقل من اللبنانيني يصلهم «دوالر» ،ما حيول دون عيشهم
يف «الفقر املدقع» الذي تتحدث األمم املتحدة عنه.
ثانيًا ،ال ميكن بأي شكل التصديق أن  82يف املئة من السكان يف
حالة فقر مدقع وال توجد ثورة اجتماعية شاملة أو اقتحامات من قبل
تغص باألثرياء.
اجلائعني للمطاعم واملتاجر اليت
ّ
ثالثًا ،كيف ميكن يف بلد تصرف فيه مجعيات اجملتمع املدني حنو
ملياري دوالر من أموال دافعي الضرائب يف الدول االسكندينافية
وأملانيا وفرنسا والواليات املتحدة واإلمارات أن يكون فيه 82
يف املئة من السكان يف حالة فقر مدقع؟ ملاذا ّ
تبذر اجلمعيات
اإلنسانية العظيمة األموال على إجيارات املكاتب الفخمة وشراء
السيارات وتنظيم الندوات يف أغلى الفنادق ،فيما ال ميلك ثلثا
سكان لبنان ،حبسب األمم املتحدة ،القدرة على شراء ربطة خبز
حتدد أولويات التمويل هلذه
يوميًا؟ أليست األمم املتحدة هي من ّ
اجلمعيات؟ وكيف ُيعقل يف هذا السياق أن تواجه  41يف املئة من
العائالت صعوبات يف احلصول على الطعام (حبسب البنك الدولي)
فيما الناشطون والناشطات يف اجلمعيات اإلنسانية اليت ُيفرتض
ومساء يف أفخم
أنها ال تبغي الربح ميلؤون بطونهم صبحًا وظهرًا
ً
الفنادق اجلبلية ،حيث ّ
ينظمون الدورات التدريبية على «طق احلنك»
و»فض النزاعات سلميًا» و»احلوار» و»نشر الدميقراطية»؟
حني يفضح البنك الدولي كذب البنك الدولي
يف موازاة قول البنك الدولي يف أحد بيانات «غب الطلب»
حدة وقسوة يف العامل» ،بدأ
اإلضافية إن أزمة لبنان هي «األكثر ّ
البحث اللبناني الرمسي مع الدول واملنظمات املاحنة والبنك الدولي
يف تقديم دعم مالي لألسر الفقرية ،عرب ثالثة مشاريع:
األول هو تطوير برنامج األسر األكثر فقرًا ،حيث جنحت وزارة
الشؤون االجتماعية أخريًا يف تأمني التمويل ملدة عام من أربع
ابتداء من أول
جهات أجنبية لـ  75ألف عائلة لبنانية ،تدفع مبوجبه
ً
آذار /مارس مبلغ يراوح بني  105و 145دوالرًا أمريكيًا (شهريًا).
ميوله البنك الدولي ،وهو سيسمح
املشروع الثاني ُيعرف بـ»أمان»ّ ،
ابتداء
لبنانية
عائلة
ألف
150
لـ
لوزارة الشؤون بتقديم  150دوالرًا
ً
من أول آذار /مارس املقبل أيضًا.
املشروع الثالث هو برنامج البطاقة التمويلية الذي مل جيد بعد من
ميوله.
ّ
ويف النتيجة ،أنشأ البنك الدولي منصة تسجيلُ ،يفرتض أن تسمح
بالفرز بني من يستفيد من املشروع األول أو الثاني أو الثالث.
وبعد شهرين من فتح باب التسجيل ،استنفرت خالهلما اجلمعيات
واألحزاب والبلديات واملخاتري وغريهم لتسجيل املواطنني ،كان
بناء على ما تنشره األمم املتحدة والبنك الدولي من أرقام
ُيتوقع ً
يتسجل أكثر من  70يف املئة من األسر اللبنانية اليت تقول
أن
ّ
بينت
ما
سرعان
لكن
مدقع»،
«فقر
يف
تعيش
إنها
املتحدة
األمم
ّ
منصة البنك الدولي أن عدد من بدأوا حماولة التسجيل كان
أرقام
ّ
 580ألفًا ،بينهم  130ألفًا مل ُيكملوا التسجيل حني ُطلب منهم
تعهد برفع السرية املصرفية ليتأكد البنك الدولي من تطابق
توقيع ّ
أوضاعهم املالية مع املواصفات املطلوبة ،لينخفض العدد بالتالي
إىل  450ألفًا.
ومن ضمن هؤالء ،تبينّ أن هناك حنو  250ألفًا ال ميكن تصنيفهم
لكن أوضاعهم
ضمن األسر األكثر فقرًا أو األسر الفقرية،
ّ
تضعهم يف خانة احملتاجني إىل البطاقة التمويلية من أجل حتسني
قدراتهم الشرائية جمددًا .وبقي هناك بالتالي  200ألف استمارة

املجتمع الدولي يفعل كا ما يلزم اليوم البقاء لبنان على حافة «الدولة الفاشلة»
يف انتظار اللحظة الفاشلة للتصعيد

ميكن تصنيف أصحابها يف خانة «األكثر فقرًا» أو «الفقراء» ،مع
العلم بأن التدقيق مل يبدأ بهذه االستمارات للتأكد إذا ما كانت
املعلومات صحيحة فع ًال أو إذا ما كان هناك أكثر من شخص من
األسرة نفسها .ومع ذلك ،فإن أساس املوضوع هو التالي:
تقول األمم املتحدة يف تقرير رمسي إن مثانني يف املئة من اللبنانيني
يعانون من الفقر املدقع ،وال ميلكون املال لشراء الطعام ،وهو ما
كان يفرتض وجود أكثر من  720ألف عائلة تنطبق عليها مواصفات

الفقر من أصل حنو تسعمئة ألف عائلة لبنانية ،وإذا مبنصة البنك
الدولي تبينّ أن العدد احلقيقي (بعد اجتهاد األحزاب واجلمعيات
والبلديات واملواطنني يف التسجيل) هو مئتا ألف فقط أو ما نسبته
حنو  18يف املئة من اللبنانيني .وإذا ُ
احتسب عدد األسر اليت حتتاج
إىل البطاقة التمويلية ،فإن العدد يصبح  450ألفًا أو  50يف املئة
من األسر اللبنانية .فلماذا إذًا تقول األمم املتحدة تارة إن  70أو
 75يف املئة وطورًا  82يف املئة من اللبنانيني يعانون من الفقر؟
على ّ
حافة «الدولة الفاشلة»
ما حيصل ليس بريئًا أبدًا .ففي بلد ّ
عطلت الضغوطات اخلارجية
استخراج الشركات العاملية لنفطه ،كما ُج ّففت منابع مصارفه من
حتويالت اخلارج حبجة حماربة اإلرهاب ،فيما يتواصل منع املس
حباكم مصرفه املركزي رغم الدعاوى ضده يف خمتلف أحناء العامل،
ويرزح شعبه حتت ضغط أزمة معيشية هائلة ،تأتي األمم املتحدة
احلقيقي لألسر الفقرية يف عمل
لتضاعف أكثر من ثالث مرات العدد
ّ
تراكمي على مجيع املستويات للقول إن لبنان دولة فاشلة؛ ليس
ّ
سلطة فاشلة أو سلطة ومعارضة فاشلتني ،بل دولة فاشلة.
أما ملاذا مل تتقدم األمم املتحدة خطوة إضافية إىل األمام لإلعالن،
ّ
بناء على تقاريرها ،أن لبنان دولة فاشلة ،كما يريد بعض الدول
ً
متول اإلعالم والناشطني واألحزاب؟
اليت ّ
ّ
املطلعني
املنطقي الوحيد بالنسبة إىل الدبلوماسيني
اجلواب
ّ
متسك الدول األوروبية بإبقاء تصنيف لبنان بلدًا مستضيفًا
هو
ّ
للنازحني ال بلد أزمة .ففي حال ّ
مت تصنيف لبنان دولة فاشلة ،ال
يعود ممكنًا هلذه الدول استخدامه كدولة جلوء .ففي مفارقة غريبة،
تواصل األمم املتحدة إصدار التقارير عن دمار لبنان االقتصادي
وتتمسك بتأمني الدعم املالي الستقرار
واالجتماعي من جهة،
ّ
الالجئني يف لبنان بدل دعم عودتهم إىل املناطق اآلمنة يف بلدهم
كما يطالب لبنان وسوريا .وعليه ،فإن اجملتمع الدولي يفعل كل
ما يلزم اليوم إلبقاء لبنان على حافة «الدولة الفاشلة» ،يف انتظار
اللحظة املناسبة للتصعيد.

أمريكا تبت ّز لبنان :تعليق الغاز والكهرباء من مصر واألردن

هـوكـشتني يـدعـو لـبنان لـ«حـل واقـعي»
هل هو ربط نزاع أم ابتزاز أم جمرد كسب للوقت؟
السؤال مرتبط بالزيارة اليت بدأها الثالثاء املاضي املبعوث األمريكي
اخلاص مللف ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وفلسطني احملتلة
عاموس هوكشتني ،والذي استهل زيارته بلقاء بروتوكولي مع وزير
اخلارجية عبد اهلل بوحبيب ،قبل ان يلتقي وزير الطاقة وليد فياض
ويبحثا يف العقبات األمريكية اليت حتول دون تنفيذ االتفاقات
اللبنانية ــــ املصرية ــــ األردنية لتوريد الغاز والكهرباء اىل لبنان.
ولي ًال ،لّبى املوفد األمريكي دعوة على العشاء أقامها على شرفه
النائب الياس أبو صعب املكلف من رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون جانبًا من االتصاالت مع األمريكيني حول امللف.
اللقاءات الرئيسية للموفد األمريكي تعقد اليوم مع الرؤساء :عون
وجنيب ميقاتي ونبيه بري ،على ان يلتقي قائد اجليش العماد
جوزيف عون قبل ان يغادر مساء.
أسر قبل وصوله اىل بريوت
األمريكي
وعلمت «األخبار» ان املوفد
ّ
بأنه حيمل مقرتحًا مباشرًا حول ترسيم احلدود ينطلق من عناوين
عدة؛ بينها:
ــــ اخلالف بني اجلانبني على النقطة املركزية للرتسيم كبري ،واحلل
يكون بتنازل متبادل ،ما يعين ختلي لبنان عن اخلط  29وجزء من
حقل قانا ،مقابل تراجع اسرائيل عن «خط هوف».
ــــ على لبنان التعامل مع األمر من زاوية البحث عن مصلحته ببدء
عمليات التنقيب ألن الشركات العاملية لن تأتي قبل االتفاق.
ــــ واشنطن قادرة على القيام بعالج مؤقت من خالل اقرتاح قيام
شركة أمريكية بالتنقيب يف املنطقة املتنازع عليها ،تتوىل توزيع
العائدات الحقًا.

وحبسب ما علمت «األخبار» ،فإن الواضح من املناقشات اجلارية ان
التوافق الرئاسي ال يزال عند مبدأ إقرار مبدأ ترسيم احلدود قبل
اي خطوة اخرى .لكن اجلانب األمريكي يلعب على خالف قائم بني
املؤسسات اللبنانية الرمسية ،وخصوصًا بعد الرسالة اليت وصلت
اىل األمم املتحدة من قبل البعثة اللبنانية اليت تقول بأن لبنان ال
يقبل بأقل من اخلط .29
وحبسب املصادر ،فإن املشكلة تقوم على خلفية الصراع اخلفي بني
فريقني ،ميثل الطرف األول فيه قائد اجليش العماد جوزيف عون
وفريقه السياسي الناشط كثريًا يف الفرتة األخرية اعالميًا ،رغم أنه
أبلغ األمريكيني ان اجليش يلتزم مبا تقرره احلكومة ،وبني الفريق
الذي جيمع الرئيسني ميشال عون ونبيه بري ،وال يقف الرئيس
جنيب ميقاتي بعيدًا عنه ،علمًا بأنه ابلغ املوفد األمريكي من جديد
انه ال يزال عند موقفه الذي تبناه يف عام  ،2011وقال له حرفيًا:
«حنن نريد مساحة الـ  860كلم مربعًا».
وحبسب مصدر مطلع ،فإن «تطورًا خفيًا طرأ على هذا امللف ،متثل

لكن
يف اتصاالت بعيدًا عن األضواء تتعلق مبهمة املوفد األمريكي،
ْ
هناك رفض للحديث بالتفصيل عن هذا التطور» .ولفت املصدر
تعرض لبنان ملزيد من الضغط من باب ملف الغاز
اىل احتمال
ّ
املصري والكهرباء األردنية .ويف هذا السياق ،تشري املعلومات
إىل أن اإلدارة األمريكية ال تزال ترفض منح مصر واألردن املوافقة
النهائية على املضي يف املشروعني عرب منحهما اعفاء من عقوبات
«قانون قيصر» ألن العملية حتتاج اىل استخدام األراضي السورية
لتمرير الغاز والكهرباء.
ورغم أن املصريني حصلوا على وعد امريكي بالتسهيلّ ،
أكد املوفد
االمريكي لوزير الطاقة الثالثاء
املاضي انه سيعمل شخصيًا،
انطالقًا من دوره يف ملف
الطاقة ،لتسهيل اقرار اخلطوة

الجانب األمريكي يلعب على
الخالف بني فريقي رئيس
الجمهورية وقائد الجيش

االمريكية الشهر املقبل على ابعد تقدير .ويبدو أن واشنطن تريد
البدء بتوريد الغاز املصري قبل الكهرباء االردنية ،وقد أبلغت مصر
ولبنان أنها تريد االطالع مسبقًا على تفاصيل االتفاق بني اجلانبني،
وعلى طبيعة احملادثات مع البنك الدولي قبل اعطاء املوافقة ،وسط
تضارب يف املواقف يف وزارة اخلارجية االمريكية.
وأوضحت مصادر معنية ان وزارتي اخلارجية واخلزانة األمريكيتني
تتعرضان لضغوط مجاعات يف جملسي النواب والشيوخ تعترب ان
املوافقة على استثناء هذه العملية من عقوبات قيصر مبثابة دعم غري
مباشر للنظام السوري من جهة ،وأن عدم الزام احلكومة اللبنانية
باالجراءات االصالحية يف قطاع الطاقة ومواجهة الفساد سيجعل
خصوم امريكا يستفيدون من القرار.

نصر اهلل :لن نقبل التطبيع

ويف اول موقف واضح يتصل بهذا امللف ،اعلن األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل يف مقابلة مع قناة «العامل» اإليرانية
الثالثاء املاضي ان حزب اهلل ال يعترب نفسه معنيًا باملفاوضات
اجلارية حول ترسيم احلدود ،وأن ما يهمه هو التأكيد على ان القرار
النهائي جيب ان يصدر عن املؤسسات اللبنانية جمتمعة ،وليس عن
فرد او قيادي واحد .وقال« :حنن كمقاومة ال نتدخل يف ترسيم
احلدود ،ألننا ال نعرتف بوجود إسرائيل ،وهناك ارض فلسطينية
ومياه فلسطينية ،وال نتدخل يف ترسيم احلدود البحرية» .وأضاف:
«لدينا معطيات ومعلومات حول ما جيري ،ولكن مل جنر نقاشًا حلسم
املوقف ،وال جند أنفسنا معنيني ،لكن لدينا قيد حيكم موقفنا
وهو أننا ضد أي اتفاق فيه شبهة تطبيع او تنسيق او تعاون مع
العدو».

:األخبار»
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اسـرتاليات

يوم حافل بالربملان :اعتذار موريسون وتظاهرات
إلزامية اللقاح وجدل قانون التمييز الديين
يسيطرون على اجللسة األوىل هلذا العام
شهدت اجللسة األوىل للربملان
لعام  2022استجوابات نارية ألداء
احلكومة بشأن مشروع قانون
التمييز الديين وإدارة رعاية
املسنني أثناء اجلائحة وبعض
القضايا االخرى.
كان اليوم األول للربملان حافال
بقدر ما كان فوضويا ،حيث
شهدت اجللسة األوىل تظاهرات
رافضي إلزامية اللقاح وكذلك
اعتذار رئيس الوزراء سكوت
موريسون لضحية االعتداء اجلنسي
بريتاني هيغينز يف عام .2019
بدأ اليوم مع احتشاد احملتجني
خارج مبنى الربملان يف كانربا،
حيث دافع البعض عن تأشريات
دائمة لالجئني األفغان وآخرين،
إلنهاء إلزامية التطعيم يف
أسرتاليا.
للحظة وجيزة ،بدا أن اجملموعات
املتباينة قد اندجمت ،حيث هتف
املتظاهرون املناهضون للقاح
اإللزامي «حرروا الالجئني» يف
تناغم غريب.
ويف سياق متصل ،أعرب كل من
النائب الوطين جورج كريستنسن
جريارد
الليربالي
والسناتور
رينيك وزعيم حزب أسرتاليا
املتحدة كريج كيلي عن دعمهم
لالحتجاجات ضد إلزامية اللقاح
يف األيام األخرية.
هذا وقد قام كيلي بأخذ زمام
مفتوحا
خطابا
املبادرة ،حيث سلم
ً
ً
حيدد مظامل احملتجني إىل رئيس
الوزراء ووقع جمموعة صغرية
منهم على هذا اخلطاب أمام مبنى
الربملان.
حضرت كال من راشيل ميللر
وبريتاني هيغينز اجللسة األوىل
حيث قدم الربملان الفدرالي
اعتذارا للضحايا املزعومني للتنمر
ً
والتحرش واالعتداء اجلنسي يف
أماكن عمل الكومنولث.
خاطب رئيس الوزراء سكوت
موريسون هيغينز مباشرة خالل
خطابه ،واليت زعمت أنها تعرضت
لالغتصاب يف مكتب وزاري يف
عام .2019
وقال «أنا آسف ،حنن آسفون،
أعتذر هليغينز على األشياء
الفظيعة اليت حدثت هنا».
«املكان الذي كان ينبغي أن
ً
مكانا لألمان واملشاركة،
يكون
حتول إىل كابوس».
وقال زعيم املعارضة أنتوني
ألبانيزي إن تقرير املفوضة
مبثابة
جينكينز،
األسرتالية
أداة تذكري مبسؤولية الربملان
يف اختاذ إجراءات ضد تلك
املمارسات وذلك بعد أن وجد
واحدا من كل ثالثة
التقرير أن
ً
أشخاص يعملون كطاقم برملاني
قد تعرض للتحرش اجلنسي خالل
فرتة خدمتهم.
وقال ألبانيزي يف كلمته أمام
جملس النواب« :ال يوجد كالم
ً
شيئا إذا مل نقم
أقوله يستحق
باختاذ إجراء فعلي».
«ميكننا أن حندث ً
فرقا ،لكن األمر
ومستداما
حقيقيا
جهدا
يتطلب
ً
ً
ً
خللق التغيري الثقايف الدائم الذي
حنتاجه».
يف اليوم األول للربملان ،وصف
وزير العمل رئيس الوزراء
سكوت موريسون بـ «املنافق»
خالل مناقشة حول تعديالت على
مشروع قانون التمييز الديين.
اتهم مايك فريالندر عضو حزب
العمال يف منطقة مكارثر احلكومة
بـ»ألعاب
بالقيام
الفدرالية
سياسية مع القضايا املصريية
للشعب األسرتالي».
وقال «هذا أمر مروع ،أننا يف

هذا الربملان ،سنقوم بالنظر يف
تقديم تشريعات غري مناسبة
وسيئة ،ورمبا حتى خطرية ،دون
مراجعتها».
«أنا ال أرى ضرورة إلدخال تلك
التشريعات يف هذا الوقت احلرج،
أعتقد أنها حيلة سياسية».
«يتم استخدام بعض تلك احليل
السياسية من قبل رئيس الوزراء
على وجه اخلصوص ،وبعض
أتباعه ،وأعتقد أن عمل احلكومة
جيب أن ُينظر إليه على حقيقته».
مستشار يف الصحة العاملية:
«لقاح نوفافكس يتميز عن
اللقاحات السابقة بكثري من
املميزات»
هذا وستشهد التعديالت األخرية
على مشروع قانون التمييز الديين
محاية الطالب من نفس اجلنس
من الطرد بسبب ميوهلم اجلنسية،
لكنها ستسمح للمدارس الدينية
بطرد الطالب املتحولني جنسيا
على أساس هويتهم اجلنسية.
ومن جانبه ،سأل آدم باندت زعيم
حزب اخلضر يف وقت سابق رئيس
الوزراء حول ما إذا كان مشروع
القانون املقرتح من احلكومة
سيصبح ما أطلق عليه «حصان
طروادة للكراهية» من شأنه أن
يزيد التمييز ضد األقليات يف
اجملتمع األسرتالي.
ورد موريسون قائ ًال إن القوانني
تهدف إىل توفري محاية «إجيابية»
متنع التمييز ضد األشخاص ذوي
العقيدة الدينية.
وقال موريسون يف كلمته جمللس
النواب« :لقد استمعت إىل
الشعب األسرتالي حول هذا االمر
وقد دعمونا».
«لقد أظهروا دعمهم وصوتوا يف
صناديق االقرتاع لتوفري احلماية
ألصحاب العقيدة الدينية».
جاء ذلك بعد ساعات من وصف
تيم واتس عضو حزب العمال
ملا قاله سكوت موريسون بأنه
«حتايل».
كان موريسون قد أثين على
أداء لوسي ويكس نائبة دائرة
منطقة روبرتسون لعملها الذي
قاد التحقيق يف مشروع قانون
وسائل التواصل االجتماعي.
تصاعدت األمور بعد ذلك حيث مت
استجواب احلكومة الفدرالية بشأن
تعاملها مع تفشي األوميكرون يف
مرافق رعاية املسنني.
دعا زعيم املعارضة ألبانيزي وزير
رعاية املسنني ريتشارد كولبيك
إىل االستقالة  -وهو االقرتاح
الذي قامت احلكومة االئتالفية
برفضه.
واتهم ألبانيزي احلكومة االئتالفية
بالرتكيز على القضايا الداخلية
بد ًال من إعطاء األولوية لصحة
وسالمة الفئات املهمشة يف
اجملتمع األسرتالي.
وقال ألبانيزي« :املشكلة هي،
أن تشتت انتباه [احلكومة] من
انقسامات ومشاكل داخلية مينعهم
من االهتمام مبصاحل األسرتاليني،
وال سيما أولئك األشخاص يف
دور رعاية املسنني».
لكن رئيس الوزراء دافع عن
إدارة احلكومة ألزمة قطاع رعاية
املسنني قائال إن احلكومة تفعل
«كل ما يف وسعها» ملساعدة
كبار السن
وقال أمام جملس النواب« :يف
كل حلظة من هذه اجلائحة ،سعينا
إىل تقديم كل دعم ممكن وتقديم
ضمانات ملساعدة كال من القوى
العاملة وأولئك الذين يشاركون
يف تقديم هذه الرعاية هلذا
القطاع احلساس».

هل يصمد نائب رئيس الوزراء أمام الضغوط
بعد وصفه ملوريسون بالكاذب واملخادع؟
عقد احلزب الوطين اجتماعا
ملناقشة قضية الرسائل النصية
املسربة واليت كشفت عن
مراسالت بني زعيم احلزب بارنيب
جويس ووزير يف احلكومة (مل
ُيعرف بعد) ،وصف فيها جويس
رئيس الوزراء سكوت موريسون
بالكاذب واملنافق.
قبل أشهر من االنتخابات تتعقد
أمور احلكومة ويتشتت االنتباه
عما هو مهم للناس والشعب،
يف أمور من القيل والقال
والتهجم على شخصية وأخالق
رئيسها سكوت موريسون .فما
زالت قضية الرسائل النصية
املسربة تتفاعل ،واليوم يواجه
نائب رئيس احلكومة بارنيب
جويس ضغوطا من داخل حزبه،
بعدما تسببت رسائل نصية بعث
بها بضرر لالئتالف احلاكم.
بارنيب جويس قدم استقالته خالل
عطلة نهاية األسبوع من منصب
نائب رئيس الوزراء ،لكن رئيس
الوزراء رفض االستقالة ،مشريا
اىل أن السياسة هي عمل قاس
يف أحسن الظروف ،لكنه سامح
جويس وقال إنه يريد أن يركز
على شؤون الشعب .وقال إن
القدرة على الصفح واملساحمة
تدل على أخالق صاحبها.
زعيم احلزب السابق مايكل
ماكورماك والذي أطاح به
جويس العام املاضي ،قال إن
الرسائل النصية مضرة .لكنه
قال إن موضوع الزعامة تبقى
مسألة تتعلق بالسيد جويس.
وانتقد ماكورماك طريقة تقديم
جويس االستقالة ،قائال إن
جويس كزعيم حلزب الوطنيني
جيب ان يقدم استقالته لغرفة
احلزب فقط.
ِ
ينف عدم التقدم للزعامة
ومل
مرة ثانية إذا ما قدم جويس
استقالته.
زعيم حزب الوطنيني السابق
مايكل ماكورماك قال إنه يتفهم
ضرورة الرتكيز على األمور
الوطنية وليس على شخصيات
السياسيني ،لكنه اعترب أن
مساءلة جويس ضرورية وجيب
إعادة كسب ثقة الناس.
ويعقد حزب الوطنيني اجتماعا
اليوم ملناقشة قضية الرسائل
النصية املسربة واليت كشفت
عن مراسالت بني زعيم احلزب
بارنيب جويس ووزير يف احلكومة
(مل ُيعرف بعد) ،وصف فيها
جويس رئيس الوزراء سكوت
موريسون بالكاذب واملنافق.
وقال نائب حزب الوطنيني
الوزير ديفيد ليتلرباود إن
أعضاء احلزب سيجرون مناقشات
صادقة مع السيد جويس حول
النصوص املسربة يف اجتماع
غرفة احلزب اليوم.
وقد قلل سياسيو حزب الوطنيني
من شأن احتمال التخلص من
زعيم احلزب بارنابي جويس ،
لكنهم مل يستبعدوا ذلك مع
استمرار الضجة حول الرسائل
النصية املسربة.
وعرب نواب من حزب الوطنيني
عن غضبهم بسبب هذه القضية
خاصة مع عودة الربملان لعقد
جلساته يف الدورة األوىل من
العام اجلديد.

ويعتقد سياسيو حزب الوطنيني
أنه ومع اقرتاب موعد االنتخابات
اليت من املتوقع أن تعقد يف
األشهر الثالثة املقبلة ،فإن
الوقت ليس مناسبا لتغيري
القادة.
وكان السيد جويس اعتذر
السيد جويس وقدم استقالته
إىل رئيس الوزراء سكوت
موريسون خالل عطلة نهاية
األسبوع بعد أن مت الكشف عن
أنه وصف السيد موريسون بـ
«املنافق» و «الكذاب»
يف الرسائل النصية املسربة
املوجهة إىل بريتاني هيغينز.
وقال السيد جويس إن الرسائل
النصية اليت أرسلت إىل طرف
ثالث (مل ُيعلم من هو بعد) وكان
حمتواها موجها لبريتين هيغنز،
أرسلت مباشرة بعد مزاعم هيغنز
بأنها تعرضت لالغتصاب داخل
مبنى الربملان.
وقال يف حديث مع القناة
حريصا
السابعة اليوم ،إنه كان
ً
على ضمان حصول هيغينز على
الدعم ،وكان متأثرا باملزاج
الذي كان سائدا يف الربملان.
وقال إن ذلك يشوش األحكام.
وعلى الرغم من أن السيد
جويس عمل مع السيد موريسون
ألكثر من عقد من الزمن يف
جلان خمتلفة ويف املعارضة،
إال أنه قال إن مل يكن يعرف
السيد موريسون عن قرب عندما
وصفه بالكاذب واملنافق.
ويف قضية رسائل نصية
مسربة أخرى ،نفى وزير الدفاع
بيرت داتون أن يكون هو من
تبادل رسائل نصية مع رئيسة
حكومة نيو ساوث ويلز السابقة
غالديس برجييكليانُ ،وصف
فيها موريسون بأنه فظيع للغاية
ومريض نفسيا.
جاء هذا بعدما كتب وزير
اخلارجية األسبق بوب كار على
تويرت تغريدة قال فيها إن
الوزير الذي تبادل الرسائل
مع برجييكليان إمنا هو بيرت
داتون.
ونفى داتون أن يكون هو من
تراسل مع برجييكليان وطلب من
بوب كار مسح تلك التغريدة.
وقد انتقد عدد من نواب االئتالف
تغريدة بوب كار ،متسائلني عن
مصداقيته.
وزير اخلزانة جوش فرايدنربغ
انتقد كار ،وقال إن ال وزن
لكالمه متهما إياه بأنه نرجسي
ال يهتم اال بنفسه
وكان زعيم حزب العمال انثوني
البانيزي قد دعا نائب رئيس
الوزراء بارنيب جويس إىل
االستقالة ،قائال إن احلكومة
مليئة باخللل واالنقسام .واصفا
الوضع بفوضى ال تهتم مبصاحل
األسرتاليني ألن أعضاء احلكومة
مهووسون بأحقادهم الداخلية
واختالالتهم الوظيفية ،على حد
تعبريه
من جهته دافع وزير الصحة
الفدرالي غريغ هانت عن رئيس
الوزراء قائال إنه من أفضل
الناس الذين التقاهم وعمل
معهم ،وقال إن هذه القضية لن
تعطل عمل الربملان الذي سيعقد
أوىل جلساته غدا الثالثاء.

استدعاء قوات الدفاع األسرتالية
لدعم قطاع رعاية املسنني الذي
يعاني من أزمة بسبب كوفيد 19

سيتم نشر أعضاء من قوات
الدفاع األسرتالية ملساعدة قطاع
رعاية املسنني حيث يتعامل مع
ارتفاع يف حاالت كوفيد .19
فبعد اجتماع جلنة األمن القومي
التابعة جمللس الوزراء الفيدرالي
مت االتفاق على استخدام ما
يصل إىل  1700فرد من قوات
الدفاع األسرتالية ملساعدة
القطاع.
سيضمن القرار إمكانية نشر
الفرق للتعامل مع املواقف
الطارئة خالل فرتة إشعار مدتها
 24ساعة.
سيبدأ بأربعة فرق من  10وميكن
أن يزيد ذلك إىل ما يصل إىل
 10فرق خمتلفة.
وستضم الفرق ممرضة مسجلة
وفنيني طبيني وأفراد آخرين
للقيام ببعض الواجبات العامة.
عضوا
سيبدأ االنتشار حبوالي 50
ً
من قوات الدفاع يتم نشرهم
يف كل والية مع امكانية زيادة
العدد حتى .200
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن اإلجراءات لن تعين
أنه سيكون هناك قوة عاملة

بديلة لقطاع رعاية املسنني.
وقال للصحفيني يف كانبريا:
«لقد قدموا دعما موجها لقطاع
رعاية املسنني يف احلاالت
الطواريء وهي أحد أصعب
املواقف».
وقال وزير الدفاع بيرت داتون
إنه سيكون سيتم نشر 15
خبري ختطيط عسكري يف وزارة
الصحة الفيدرالية للمساعدة يف
جهود التنسيق.
لكن املتحدثة باسم املعارضة
كلري أونيل قالت إن احلكومة
ليس لديها حل مستدام ملعاجلة
أزمة قطاع رعاية املسنني.
وقالت« :إن رعاية املسنني
أساسا بالرعاية لذا ميكننا
تتعلق
ً
استدعاء أكرب عدد ممكن من
أفراد قوات الدفاع كما نريد
للمساعدة يف الطهي واخلدمات
اللوجستية والتسليم وسيكون
مفيدا للغاية».
ذلك
ً
«لكنه لن يغري املشكلة األساسية
هنا وهي أن لدينا قطاع رعاية
املسنني الذي يعاني من أزمة
منذ تسع سنوات».
املصدر :اس بي اس

إتهام رجل بتثبيت كامريات داخل مراحيض
النساء يف سفارة أسرتاليا ببانكوك
ُوجهت إىل موظف سابق لدى
السفارة األسرتالية يف بانكوك
اتهامات قضائية ،بعد العثور
على كامريات جتسس عدة يف
محامات النساء يف مقر البعثة
الدبلوماسية ،على ما قال
مسؤول يف كانبريا ،اليوم
(السبت).
وأكدت وزارة الشؤون اخلارجية
والتجارة األسرتالية أن الشرطة
امللكية التايالندية ألقت القبض
على موظف حملي سابق ،الشهر
املاضي.
وقال ناطق باسم الوزارة
يف بيان لـ»وكالة الصحافة

الفرنسية» إن «راحة مجيع
املوظفني وخصوصيتهم تظالن
أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل
تقديم الدعم املناسب».
ورفض الناطق اإلدالء مبزيد
من التعليقات بشأن املسألة
القانونية اجلارية.
وقال رئيس قسم الشؤون
اخلارجية يف الشرطة امللكية
التايالندية مخارين هسريي إن
سفارة أسرتاليا تقدمت بشكوى
ضد رجل يف  6يناير (كانون
الشرطة
وقالت
الثاني).
التايالندية إن التحقيق جار يف
القضية.
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جملس الوزراء أقر مشروع قانون موازنة ... 2022
تتمة املنشور على الصفحة 2
أمسيناها باملرحلة اإلنتقالية وتكتسب صفة
طارئة».
سئل :لقد مت اإلتفاق على وضع خطة الكهرباء
جانبا ،وهناك طرح لفخامة الرئيس حيكي عن دفع
فوائد على الديون الداخلية وحتويل جزء من هذه
األموال للكهرباء بدال من السلفة امللحوظة ،فهل
سيتم األخذ باإلعتبار بهذا الطرح؟
أجاب« :لقد ورد عند املباشرة باملوازنة مبلغ 5
آالف مليار لرية لبنانية كسلفة للكهرباء ،وكنا
قد أخذنا باإلحتياط مبلغ مخسة آالف أخرى ،ألن
معالي وزير الطاقة كان طلب السلفة خالل سنة.
وبنتيجة البحث مع كل الوزراء ،قلنا إنه مت دفع
سلف للكهرباء خالل السنوات املاضية ،الواحدة
تلو األخرى ،بنحو  23مليار دوالر ،وسألنا أين
الكهرباء ،فالوضع يشبه الدلو املثقوب الذي ال
ترتاكم فيه األموال».
أضاف« :طلبنا أن حندد هذا املوضوع ،وسبق
أن قلت من هذا املنرب إننا سنعقد جلسة جمللس
الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر الثالثاء املقبل يف
 15شباط اجلاري يف قصر بعبدا ،ملناقشة خطة
الكهرباء قوامها ثالثة أمور :أوهلا تشكيل اهليئة
الناظمة وأن ختضع كهرباء لبنان للقانون رقم ،462
وهو أمر أساسي بالنسبة الي ،واملوضوع الثاني
هو التعرفة ،ثم موضوع التسويق والتحصيل.
عندما نتابع عمل هذه األمور ضمن نظام معني
وتعرفة معينة وتسويق معني ،نستطيع الوصول
اىل احلل الذي نريده .فالتعرفة لن تطاول صغار
املستهلكني ،يف وقت يتعادل فيه الدوالر باللرية
اللبنانية ،فنحن مل يعد باستطاعتنا إعطاء الكهرباء
واهلاتف واملياه جمانا ،ال نستطيع وليست لدينا
القدرة على ذلك ويا ليته كانت لنا هذه القدرة.
وعلى املواطن أن يتفهم هذا األمر ،وهو يتساءل
من أين ميكن تأمني األموال اذا كانت املصارف
متتنع عن إعطائها ،وهلذا املواطن أقول أنت حمق،
علينا مترير هذه املرحلة الصعبة جدا ألن همنا هو
عودة لبنان على السكة الصحيحة».
سئل :لقد حتدثت عن نسبة العجز من دون
احتساب العجز الذي تتسبب به الكهرباء،
فهل فصل موضوع كهرباء لبنان عن املوازنة
هو لتخفيض العجز ،وماذا عن وصف األرقام
بالصورية لالقرتاب من األرقام اليت يطلبها
صندوق النقد؟
أجاب« :ما تقولينه صحيح ،وعندما تكون هناك
خطة متكاملة ومتوازنة ،لن يكون هناك عجز يف
الكهرباء .من أجل تأمني هذا التوازن أبعدنا اخلطة
عن املوازنة ألنها توضع من دون قعر ونستمر
بالدفع ،ولكي أكون صرحيا هذا العجز قد يزداد،
ومهما مت تقديم خطط فال ميكن تنفيذها غدا،
حتى وإن زادت التعرفة ،فسنبدأ بالتنفيذ وليس
التحصيل ،ما يعين أنه سيكون هناك عجز .لكننا
نعرف بأننا أمام خارطة طريق ،ولدينا الكثري من
املشكالت يف قطاع الكهرباء ،فمطار بريوت من
دون كهرباء منذ ثالثة أيام ،ومدينيت طرابلس
أيضا ،فما العمل؟».
سئل :هل سيوافق لبنان على املقرتحات األمريكية
بشأن ترسيم احلدود البحرية؟
أجاب« :هذا موضوع وطين بامتياز ال ميكن أن
يتفرد به شخص لوحده ،لقد جرى حبث يف هذا
الشأن ،وأنا أعتقد بأن العرض جدي وجيب حبثه
من قبل كل السلطات املعنية .وكل الفاعليات
اللبنانية ،بدءا من فخامة الرئيس ودولة رئيس
جملس النواب ومن قبلي أيضا ،علينا اجللوس معا
والبحث يف هذا املوضوع ،ال أستطيع منفردا وال
أحد يستطيع اختاذ قرار لوحده ،وإن شاء اهلل حنن
على الطريق الصحيح».
سئل :سيدفع املواطن الدوالر اجلمركي على سعر
منصة صريفة ،فلماذا ال يستطيع هذا املواطن
أن خيرج الدوالر العائد له من املصارف على سعر
منصة صريفة باللرية اللبنانية؟
أجاب« :إن موضوع السحب من املصارف سيكون
من ضمن خطة التعايف ،وأكرر بأننا استطعنا وضع
موازنة متوازنة ،كما أن خطة التعايف ليست سهلة
وهي تأخذ الكثري من الوقت ،لكن كل ما نشر
عنها حتى اآلن غري صحيح ،فنحن منلك خيارات

عدة ،نبحثها مع صندوق النقد ،وسنطرح اخليار
األفضل الذي أعيد وأكرر بأنه لن يكون نهائيا من
قبل احلكومة قبل أن يعرض على خمتلف اهليئات
واجلمعيات واملودعني ،ثم حيال على جملس
الوزراء ومنه على جملس النواب إلقراره .وأمتنى
بأن يقر ،فاألمر ليس سهال ،وأنا والوزراء نعترب
أن هذه العملية صعبة «كاميكاز» ،لكننا نضع
نصب أعيننا أنه اذا كان هناك جمال إلنقاذ البلد
واإلقتصاد اللبناني ،فنحن مستعدون لذلك».

الحلبي

بعد ذلك ،تال وزير االعالم بالوكالة عباس احلليب
البيان التالي« :عقد جملس الوزراء جلسة برئاسة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وحضور
رئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي والوزراء.
يف مستهل اجللسة ،رحب الرئيس عون بالوزراء
مقدرا اجلهود اليت بذلوها يف اجناز مشروع قانون
موازنة العام  2022إضافة اىل العمل يف ظروف
صعبة على خمتلف الصعد.
وقال الرئيس عون :ان املطلوب يف هذه
املرحلة تركيز اجلهود ملعاجلة قضايا املواطنني
املعيشية واالجتماعية اليت تثقل كاهلهم وتسبب
معاناة يومية هلم ،ومن هنا ضرورة إجياد احللول
املستدامة هلا ،داعيا اىل مراقبة األسعار ومكافحة
الغالء وتطبيق القوانني ووضع الضوابط ملراقبة
األنشطة التجارية ومدى االلتزام باالسس العلمية
والقانونية لتحديد األرباح واالسعار.
كذلك ،شدد رئيس اجلمهورية على متابعة برامج
دعم االسر األكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود
املشرتكة املعنية بأوضاع ذوي االحتياجات اخلاصة
فضال عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية
وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم اخلدمات
الطبية الالزمة للمواطنني الذين يقصدونها وتأمني
االدوية لالمراض املستعصية والعالجات الدائمة
واخلدمات االستشفائية اليت أصبحت تشكل عبئا
صعبا وقاسيا على املواطنني.
كما شدد الرئيس عون على تفعيل ديناميكية
العمل يف خمتلف اإلدارات واملؤسسات وعودة
املوظفني اىل مراكز عملهم ال سيما بعد تعديل
وزيادة قيمة بدل النقل اليومي ،الفتا اىل انه ال
ميكن ان نقبل ان تفتح اإلدارات واملؤسسات يوما
او يومني أسبوعيا ،واملواطنون يقصدون اإلدارات
العامة واملؤسسات العامة لتسيري أعماهلم من
دون جدوى واملعامالت تتأخر وتتم املماطلة بها
او عدم تنفيذها حبجة ان املوظفني غائبون وتبدأ
الرشاوى واملفاضالت والوساطات.
ثم حتدث رئيس اجلمهورية عن مشروع املوازنة،
فقال :من املهم ان يرتافق مشروع املوازنة مع
خطة التعايف املالي واالقتصادي اليت هي قيد
املناقشة والتحضري من قبل فريق العمل املكلف
برئاسة نائب رئيس احلكومة على ان تتضمن:
حتديد اخلسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف
لبنان واملصارف واملودعني مع اصراري على
عدم املس بصغار املودعني الذين يشكلون حوال
 %93من جمموعهم) ،وإعادة هيكلة املصارف
وإعادة رمسلة وهيكلة مصرف لبنان واإلصالحات
اهليكلية والبنيوية ،ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق
اجلنائي وخطة تنفيذية لشبكة األمان االجتماعي.
وشدد الرئيس عون على ضرورة اجناز احلسابات
املالية اليت ما زالت قيد اإلجناز لدى ديوان
احملاسبة .وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي
على حتديد جلسة خاصة للكهرباء يتم مبوجبها إقرار
خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.
ولفت اىل ان مشروع املوازنة يلحظ مبلغ 7600
مليار لرية فوائد ،منها  1200مليار ديون طويلة
املدى ملؤسسات دولية ،ومبلغ  6400مليار سوف
تعود فوائد بنسبة  3/1للمصارف و 3/2ملصرف
لبنان ،مع العلم ان مشروع املوازنة مل يلحظ
فوائد على اليورو بوندز .وبناء عليه يفرتض عدم
دفع فوائد على الديون الداخلية ملصرف لبنان
واملصارف اسوة باليورو بوندز ،وتوزيع مبلغ الـ
 6400مليار مبعدل  3/2للكهرباء بدال من السلفة
امللحوظة والباقي  3/1زيادة معاشات للقطاع
العام .ان هذا االجراء خيفف العجز يف املوازنة
ويلغي سلفة اخلزينة وخيفف االثار التضخمية

الناجتة عن طبع عملة للفوائد ال سيما وان كل
املودعني ال يقبضون فوائد على ودائعهم ،وال
حيصلون على الودائع اخلاصة بهم.
وقال الرئيس عون :طرح صندوق النقد ضرورة
إعادة النظر بالنظام الضرائيب اللبناني ليطال
الصحن الضرييب بشكل تصاعدي مما حيقق
العدالة الضريبية وحيسن مستوى اإليرادات
وحيقق االستقرار االجتماعي .اما مشروع موازنة
 2022فال يطرح أي توجهات إصالحية مبا خيص
النظام الضرائيب ويكتفي برفع اإليرادات على
بعض األبواب التقليدية يف املوازنة.
ثم حتدث رئيس احلكومة ،شاكرا بدوره الوزراء
على اجلهود اليت بذلوها القرار مشروع قانون
املوازنة اليت درست درسا كامال ،مادة مادة،
واخضعت لنقاش واسع بني الوزراء.
وعرض الرئيس ميقاتي البرز التعديالت اليت
طرأت حول بعض مواد مشروع املوازنة ،الفتا
اىل ان اإليرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع
مبلغ  7000مليار الحتياطي املوازنة .وشدد على
ان التوجه العام هو االهتمام بالنواحي االجتماعية
واملعيشية وتسهيل اوضاع املواطنني وشؤونهم
الصحية والرعائية.
ولفت الرئيس ميقاتي اىل انه بعد إقرار املوازنة
يف جملس الوزراء سيصار اىل عقد جلسات
متخصصة لدرس قطاعات حمددة أهمها الكهرباء
واالتصاالت والنفايات ،على ان تكون خطة
التعايف االقتصادي قد أجنزت لعرضها على
جملس الوزراء ،وبعد إقرارها ستعرض لنقاش
واسع من خمتلف اجلهات املعنية.
وركز رئيس احلكومة على أهمية حتقيق االصالحات
املطلوبة سواء من خالل مراسيم تصدر عن جملس

الوزراء او قوانني يقرها جملس النواب ،الفتا اىل
أهمية التضامن للعمل على انقاذ البالد من الواقع
املؤمل الذي متر به راهنا.
واعترب الرئيس ميقاتي ان أي عمل انقاذي يتطلب
تضحيات وتعاون اجلميع ،وهذا ما نأمله بعيدا عن
السلبية والشعبوية.
بعد ذلك ،باشر جملس الوزراء دراسة مشروع
قانون املوازنة ،حيث قدم وزير املال عرضا ألبرز
اخلطوط العريضة للموازنة ،وتواىل الوزراء على
ابداء مالحظاتهم واقرتاح بعض التعديالت على
املشروع ،الذي اقره جملس الوزراء بعد األخذ
بهذه التعديالت.
واختذ اجمللس سلسلة قرارات ابرزها:
 استفادة املتعاقدين ،على خمتلف مسمياتهم،يف وزارة الرتبية والتعليم العالي ،من بدل نقل
يومي عن  3أيام أسبوعيا كحد اقصى على اال
يقل عدد حصص التدريس اليومية عن  3حصص
خالل كل أسبوع.
 متديد العمل بقرار إعطاء املساعدة االجتماعيةاليت توازي نصف راتب ،على ان تعطى للعاملني
الذين يلتزمون احلضور يف الدوام الرمسي
العادي ابتداء من تارخيه .احلد األدنى هو مليون
ونصف ،واحلد األقصى  3مليون ،وللمتقاعدين
مليون ونصف.
 تكليف األستاذ زياد نصر بالقيام مبهام مفوضاحلكومة لدى جملس االمناء واالعمار بالوكالة.
 تعيني العميد حممد املصطفى امينا عاما للمجلساألعلى للدفاع ،والعميد بيار صعب عضوا يف
اجمللس العسكري.
كما اقر جملس الوزراء موازنة العام  2022وتقرر
احالتها اىل اجمللس النيابي يف وقت قريب».

عون ضرب بسالمة فكان رد ميقاتي بالكهرباء
طوني خوري

من يقرأ ويسمع ويتابع االتصاالت بني رئيس
ن ورئيس احلكومة
اجلمهورية العماد ميشال عو 
جنيب ميقاتي ،يرى ان العالقة بينهما اشبه بـ
«السمن والعسل» ،وال تشوبها شائبة ،وان
حد يذهب
التنسيق بينهما قائم بشكل تام ،اىل ّ
البعض اىل تشبيه ما حيصل بينهما اليوم ،اىل ما
شهدته العالقة بني عون ورئيس احلكومة السابق
ي حني كان الود مسيطرًا بقوة يف
سعد احلرير 
اجوائهما .ولكن يف الواقع ،هناك نقطتان اظهرتا
ويهدد
للعلن ان التوتر حاضر بني الرجلني،
ّ
باخلروج اىل العلن بطريقة سريعة.
النقطة االوىل تتمثل خبالف وجهات النظر بني
عون وميقاتي حول املوقف من حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،فاالول يرغب يف إبعاده
املالية بشكل نهائي ،فيما الثاني
عن الصورة
ّ
يتمسك به مشريًا اىل انه يف احلرب «ال ميكن
تغيري الضباط» .موقف عون يف هذه النقطة
الن الناس تتقّبل حتميل سالمة مسؤولية
أقوى ّ
واالقتصادية اليت يرزح
ة
املالي
االزمة
يف
كبرية
ّ
ّ
حتتها لبنان ،ولو انه من الظلم فع ًال حتميله وحده
املسؤولية النه جيب تقسيمها على
فقط هذه
ّ
العديد من املسؤولني الرمسيني والسياسيني
واملصرفيني والقضائيني ...وذهب عون اىل
موجها حتذيرًا علنيًا وواضحًا لسالمة
تكبري احلجر
ّ
بوجوب التجاوب مع طلبات شركة «الفاريز
ّ
وإال...
ومارسال» للتدقيق اجلنائي املالي
وعلى الرغم من كل الشكوك اليت حتيط مبا
ميكن ان يقوم به عون يف هذا اجملال وامكان
انهاء هذه املواجهة بالنتائج اليت يتوخاها ،اال
انه كسب أمرين :االول احراج حاكم مصرف
لبنان بشكل عام ،والثاني العمل على اعطاء
معنوية للتدقيق اجلنائي املالي ليضعه يف
دفعة
ّ
يتم
ما
مقابل
يف
ة
االجيابي
العهد
حسابات
جردة
ّ
ّ
سلبية فور انتهاء
حسابات
جردة
من
له
التحضري
ّ
الرئاسية .هذه اخلطوة دفعت بسالمة اىل
الوالية
ّ
«الدفاع عن نفسه» والعمل على تلبية طلبات
الدولية للتدقيق من دون ان يعين ذلك
الشركة
ّ
ان عملها اصبح اكثر سهولة.

ال يبدو ان ميقاتي تقّبل اخلطوة اليت قام بها
ّ
امللف نفسه،
الرد يف
عون ،ومل يشأ ان يكون
ّ
ألنه غري شعيب او ً
ّ
ال ولن حيقق مكاسب فيه ثانيًا،
كما يعلم ان ال قدرة الحد حاليًا على تغيري سالمة
املس به .لكن رئيس احلكومة مل يتأخر كثريًا
او
ّ
الرد ،واختار موضوعه بعناية وفق ما يظهر،
يف
ّ
ّ
يتبناها عون،
واتى من بوابة سلفة الكهرباء اليت
وبطبيعة احلال النائب جربان باسيل ،فأعلن من
على منرب قصر بعبدا عدم ادراج السلفة ضمن
موازنة العام  ،2022مشرتطًا وضع خطة واضحة
ّ
املتوقعة لتأمني الكهرباء
حتدد املواعيد
وشاملة ّ
على مدار الساعة ،ما أثار ردة فعل رافضة من
باسيل بعد ساعات قليلة على موقف ميقاتي.
وجيب االعرتاف بأن األخري جنح يف اختيار ساحة
حساس للمواطنني وقد
الرد ،فالكهرباء موضوع ّ
حصلوا على وعود على مدار السنوات بتأمني
الكهرباء قبل عقود من الزمن ،فيما الواقع يشري
ن يسري من
اىل ان وضع مؤسسة كهرباء لبنا 
حتولوا
املولدات
سيئ اىل اسوأ ،واىل ان اصحاب
ّ
من كونهم «امر واقع غري قانوني» اىل العمود
الفقري لتأمني الكهرباء ،كما ان اللبنانيني مل
يتقّبلوا ابدًا ما تقوم بهوزارة الطاقة من تسعري
للكيلوواط يفوق قدرتهم بكثري على الدفع ،حتى
ان بعض املواطنني ذهب اىل ّ
اتهام الوزارة
بالتواطؤ مع اصحاب املولدات الرضائهم من
خالل التسعرية ،على حساب املشرتكني .ولن
يكون من السهولة على عون وباسيل الوقوف
يف وجه هذا املوقف امليقاتي ،ففي حني ان
حصيلة النقطة االوىل (اي معركة سالمة) غري
فإن معركة
مضمونة النتائج بالنسبة اىل عون،
ّ
الكهرباء تعطي ميقاتي حظوظًا اكرب يف احلصول
على ما يريده وتسجيل النقاط اليت يرغب فيها،
خصوصًا وانه بدأ بنسج بعض اخليوط يف هذا
اجملال اقليميًا ودوليًا.
واذا ما اخذت االمور مداها كما اعتدنا عليه
يف لبنان ،فإن التسوية هي اليت ستسود مبا
ّ
امللفني على حاهلما ،فتنتهي املواجهة
يبقي
بالتعادل.
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مـقاالت وتـحقيقات

«قرارنا نصنعه حنن ،وحزب اهلل يضع مصاحل لبنان أوال»

«حزب اهلل يفعّل معادلة نصر اهلل اجلوية»؟ إسرائيل
تعرتف :املقاومة ته ّدد سالح اجلو

السيد نصر اهلل :من يطلب من لبنان او أي حزب
ان ال يتدخل يف شؤونه الداخلية عليه ان يكف هو «إصبع حزب اهلل يف عني إسرائيل»؟ تل أبيب
اوال عن التدخل يف شؤوننا الداخلية
قلقة من معادلة نصر اهلل اجلوية
أكد االمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل ان
«ايران دولة ذات استقالل
حقيقي وسيادة كاملة»،
وتابع ان «الشعب هو الذي
حيكم يف ايران».
ولفت السيد نصر اهلل يف حوار
شامل مع «قناة العامل» مساء
الثالثاء اىل ان «اجلمهورية
االسالمية يف ايران تشكل
منوذجا لالستقالل واحلرية
يف العامل االسالمي والعامل
برمته» ،وتابع «كثريون يف
املنطقة ممن يتحدثون عن
االستقالل والسيادة هم
اتباع سفارات».
وأشار السيد نصر اهلل اىل
ان «ايران قوة اقليمية عظمى
وال ميكن جتاهلها وحماربتها
بسهولة» ،وأضاف «الواليات
املتحدة االمريكية تعادي
النظام االسالمي يف ايران
النه نظام مستقل ذو سيادة
وال يقبل الظلم» ،ولفت اىل
ان «االدارة االمريكية احلالية
غري قادرة على الذهاب اىل
حرب مع دولة غري عادية مثل
ايران واحلديث االمريكي
عن احلرب ليس اال للتهويل
والضغط» ،وتابع «اغلب
املستوى االمين والعسكري
يف «اسرائيل» خيالف قيام
ضربة عسكرية ضد ايران».
وشدد السيد نصر اهلل على
ان «ايران دولة قوية ذات
سيادة والواليات املتحدة
االمريكية ختشى حماربتها»،
«اجلمهورية
ان
وأوضح
االسالمية اذا ُقصفت من قبل
اسرائيل هي سرتد باملباشر
وردها سيكون قويا وقاسيا
واذا اقدم االسرائيلي على
هكذا عمل فستكون محاقة
على مستوى الكيان».
ولفت السيد نصر اهلل اىل
ان «االمارات جلأت اىل طلب
احلماية االمريكية واالوروبية
واالسرائيلية يف أول مواجهة
مع انصار اهلل يف اليمن»،
وتابع ان «التطبيع ممكن
أن ينفع إسرائيل ماليا
واقتصاديًا وأعالميًا لكن
عسكريًا هؤالء ال ميكن أن
يشكلوا نفعا إلسرائيل».
وقال السيد نصر اهلل «لو
كان العدو االسرائيلي لديه
قناعة  50باملئة ان شن
حرب على لبنان ميكن ان
ينهي قدرة املقاومة لفعلوا
ذلك» ،واضاف «اذا حصلت
احلرب فنحن ال خنافها وال
نتخلى عن بلدنا وهناك أمور
خمبأة ملفاجأة العدو» ،واكد
«جتاوزنا مرحلة اخلطر على
املقاومة بفعل االحتضان
الشعيب وصالبة املقاومة
ومعنوياتها العالية» ،وأشار

يحيى دبوق

اىل ان «احلركة االسرائيلية
يف اجلو تراجعت بشكل كبري
بعد ان قمنا بتفعيل الدفاعات
اجلوية» ،ورأى ان «املقاومة
تعترب انها معنية بامتالك
ّ
ميكنها ان تدافع
اي سالح
عن شعبها وبلدها وتواجه
التهديدات االسرائيلية».
وأكد السيد نصر اهلل «قرارنا
نصنعه حنن ،وحزب اهلل يضع
مصاحل لبنان أوال» ،وتابع
«على اآلخرين ان يقولوا
لنا ماذا قدموا للبنان؟»،
وشدد على ان «قرار حزب
اهلل لبناني ومن جيب مناقشة
لبنانيته هو بعض االحزاب
اليت تأمتر من السفارات»،
وتابع «ال يوجد احتالل امريكي
يف لبنان وامنا نفوذ مالي
وأمين وهيمنة على القطاع
املصريف» ،واضاف «حنن
امام نفوذ أمريكي سياسي
وأمين ومالي واقتصادي يف
لبنان وكل من يتحدث عن
السيادة واالستقالل عليه ان
املخرب».
يواجه هذا النفوذ
ّ
وقال السيد نصر اهلل «أي
شبهة تطبيع او تعاون او
تنسيق مع العدو حنن طبعا
ضده وهذا املوقف الرمسي
«حنن
وتابع
اللبناني»،
ال نتدخل يف املفاوضات
بشأن ترسيم احلدود الننا
ال نعرتف بوجود اسرائيل»،
وأكد «لسنا يف وارد القبول
بأي شيء ميس املقاومة اليت
تعين الضمانة الوحيدة حلماية
لبنان».
من جهة ثانية ،أوضح السيد
نصر اهلل «حنن ال نتدخل يف
شؤون أي دولة من الدول
اخلليجية بل نساند الشعب
اليمين املعتدى عليه من
قبل السعودية» ،ورأى ان
«من يطلب من لبنان او أي
حزب ان ال يتدخل يف شؤونه
الداخلية عليه ان يكف هو
اوال عن التدخل يف شؤوننا
الداخلية» ،ولفت اىل انه
«ال مشكلة لدى حزب اهلل
بأي حوار مع الدول اخلليجية

انطالقا من مصلحة لبنان».
ويف سياق آخر ،قال السيد
نصر اهلل إن «قرار الرئيس
سعد احلريري مؤسف وغياب
تيار املستقبل له تأثري
كبري يف االنتخابات وفرص
التعاون مع تيار املستقبل
كانت وتبقى قائمة» ،وتابع
«احلديث عن ان انسحاب
تيار املستقبل سيفتح الباب
امام التطرف مبالغ فيه».
وعن الوضع يف الساحة
الفلسطينية ،قال السيد
نصر اهلل «املعطيات امليدانية
جتعل الشعب الفلسطيين
جبميع توجهاته امام خيار
واحد هو املقاومة» ،ولفت
اىل ان «اهلدف االساسي
من التطبيع هو ان يصل
اىل
الفلسطيين
الشعب
االحباط واليأس ويف النهاية
التخلي عن حقه» ،وتابع
«كل كالم عن مفاوضات أو
حل الدولتني يف فلسطني
ليس واردا وكل ما تريده
حكومة العدو من السلطة
الفلسطينية هو التنسيق
األمين».
ويف سياق متصل ،قال
السيد نصر اهلل «نشيد
مبوقف اجلزائر من القضية
ورفضها
الفلسطينية
عضوية تل ابيب يف االحتاد
االفريقي».
من جهة ثانية ،قال السيد
نصر اهلل إن «استهداف
اليمنيني لإلمارات هو رد
فعل والواضح أن هذا الرد
مستمر يف حال استمر التدخل
اإلماراتي يف احلرب».
وختم السيد نصراهلل حيث
قال «الذي حيمي االمارات
هو انسحابها من احلرب
على اليمن وعدم التدخل يف
شؤون الدول االخرى» ،ولفت
اىل ان «احلضور االمريكي
يف شرق الفرات السوري
لنهب النفط والغاز» ،وتابع
ان «بعض االهداف اليت
تستهدف يف سوريا هي
تابعة حلزب اهلل».

تفوق سالح
يف إقرار غري مسبوق بالتشكيك يف ّ
جو العدو يف مساء لبنانّ ،
أكدت إسرائيل أنها
ّ
ّ
تشكل تهديدًا لسالح
«تلقت» أخريًا «رسائل»
اجلو اإلسرائيلي وحرية حركته ،وتضع «إصبعًا
تعمد املقاومة يف
يف عني إسرائيل» ،مع
ّ
لبنان الكشف عن منظومات دفاع جوي باتت
يف حوزتها.
ّ
حذرت إسرائيل من «اجتاهات تغيري» يف
معادالت الساحة اللبنانية ،من شأنها أن تلقي
بأعباء ثقيلة وخماطر غري سهلة على سالح اجلو
اإلسرائيلي ،متنع عنه هامش املناورة يف مساء
لبنان ،سواء يف ما يتعلق بالطائرات احلربية،
أو تلك املسيرّ ة من دون طيار.
وأشارت عرب شعبة العمليات يف أركان جيش
وجه رسائل عدة أخريًا،
العدو إىل أن حزب اهلل ّ
أكد فيها عمليًا معادلة األمني العام للحزب
السيد حسن نصر اهلل بأن قواعد االشتباك
اجلوية تغريت عما كانت عليه يف املاضي.
ونقل موقع «والال» العربي عن مصادر شعبة
العمليات أن حزب اهلل يتعمد يف اآلونة األخرية
«الكشف» عن منظومات دفاع جوي باتت يف
حوزته بعدما جنح يف السنوات األخرية يف
إيصاهلا إىل لبنان عرب سوريا .وهو «كشف»،
باملعايري العسكرية ،جيري التعبري عنه عرب
تشغيل هذه املنظومات بشكل واضح وعلين
من دون إخفاء ،كما كان جيري يف املاضي ،ما
يشري إىل نيات واجتاهات عملية مقلقة بالنسبة
إىل العدو.
الكالم املنسوب حتديدًا إىل شعبة العمليات ،هو
تعبري عن «قلق عملياتي» فعلي ال يتعلق فقط
بتقديرات استخبارية مرتبطة بـ»يوم احلساب»،
كما ُيعبرّ يف إسرائيل عن احلرب املقبلة ،بل
قلق آني يتعلق بإمكان تفعيله يف مرحلة ما
قبل احلرب ،على خالف سياقات املواجهة غري
املباشرة بني اجلانبني منذ حرب عام .2006
على هذه اخللفية ،تنظر شعبة العمليات إىل
وجود «تصاعد» يف مقاربة حزب اهلل ميدانيًا،
وهو مصدر إقالق آني يفرض على املؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية العمل على صده وحماولة
ردع أي إرادة حالية أو الحقة لتفعيل هذا النوع
من التهديدات غري املسبوقة من الساحة
اللبنانية ،علمًا بأن وجود مثل هذه املنظومات
يعد
يف حد ذاته ،وإن دون تفعيل حالي،
ّ
تهديدًا عمالنيًا لسالح اجلو اإلسرائيلي.
ووفقًا للتقرير اإلسرائيلي ،بعنوانه الالفت:
«إصبع يف عني إسرائيل» ،هناك تأكيد على
أن حزب اهلل جنح يف احلصول على منظومات
دفاع جوي برعاية وتسهيل من سوريا وإيران،

من بينها أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من
نوع  8-SAو 17-SAوغريها من املنظومات
اليت من شأنها أن تهدد وتعطل نشاط سالح
اجلو اإلسرائيلي يف لبنان ،وهي تهدف إىل
إسقاط الطائرات يف «يوم األمر» ،يف إشارة
إىل احلرب .وتشري التقديرات ،وفقًا للتقرير
نفسه ،إىل أن عناصر حزب اهلل ّ
تلقوا تدريباتهم
العملية على أنظمة الدفاع اجلوي داخل األراضي
السورية.
بطبيعة احلال ،احلديث عن هذا النوع من
توجهات ردعية
التهديدات خيدم يف جزء منه
ّ
موجهة إىل مستويات القرار يف حزب اهلل ،يف
ّ
مرحلة ترى فيها تل أبيب أن احلزب يواجه
عوائق عملية وانتقادات داخلية من شأنها جلمه
ومنعه من املبادرة ،ودفعه إىل ّ
تلقي األفعال
من دون ردود متناسبة .وهنا ،تكمن املفارقة
اجتاهي تقدير متناقضني:
اإلسرائيلية بني
َ
الداخل يلجم حزب اهلل ،مع حتذير عملي بأنه
مدفوع إىل املبادرة!

الجيش اإلسرائيلي :حزب اهلل يتعمّد الكشف عن
منظومات دفاع جوي باتت يف حوزته

إىل جانب حماولة ردع حزب اهللّ ،
توجه إىل
مثة ّ
اجلمهور اإلسرائيلي نفسه بهدف طمأنته .إذ
يرد يف التقرير أن «اجليش اإلسرائيلي ووزارة
األمن يعمالن ملواجهة املتغريات يف الساحة
اللبنانية من خالل التطوير التكنولوجي وأمناط
عمل إبداعية كي يبقيا على تفوق سالح اجلو،
واالستعداد الحتمال أن حياول حزب اهلل إسقاط
طائرة حربية أو طائرة من دون طيار» .وهو
تفوق سالح جو
إقرار غري مسبوق بالتشكيك يف ّ
العدو يف الساحة اللبنانية ،وإن عرب النفي.
وشدد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أخريًا
ّ
على أن اجليش اإلسرائيلي لن يتنازل عن
حرية العمل يف مساء لبنان لـ»مجع معلومات
ّ
تتعلق بتهديدات ،من بينها مشروع
استخبارية»
دقة الصواريخ الذي مل يتوقف العمل فيه رغم
اجلهود اإلسرائيلية اليت بذلت يف سبيل ذلك
خالل السنوات املاضية.
وال خالف يف أن «كشف» إسرائيل عن
متغريات ذات أهمية اسرتاتيجية تتعلق بتنامي
قدرة حزب اهلل إىل مستويات جديدة ،من
تقرب احلزب من التموقع العمالني
شأنها أن
ّ
بـ»درة تاج» جيش العدو ،أي
لإلضرار
اآلني
ّ
يعد كشفًا عن تطور ال ميكن
سالح اجلو .كما
ّ
بأي متغري أو تهديد آخر ،وإن حاول
قياسه ّ
العدو عرب التقرير ،كما عرب غريه ،إرفاق هذا
التطور بتهديدات للساحة اللبنانية باتت يف
احلد األدنى حم ًال للتشكيك.
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مـقاالت وتـحقيقات

الكيان اإلسرائيل ّي من نافذة مفاوضات فيينا ..عقم وتبعيّة
وسام اسماعيل

الكيان اإلسرائيلي الذي وجد يف
إدارة دونالد ترامب وقراراته الرئاسية
ضالته ،أصبح ملزمًا بإدارة ملف التهديد
اإليراني وفق رؤية اإلدارة احلالية.
مل يكن املوقف األخري َّ
الذي أطلقه
وزير اخلارجية اإلسرائيلي يائري البيد،
وبعده رئيس شعبة االستخبارات يف
«اجليش» اإلسرائيلي اللواء هارون
حليفا ،موقفًا عاديًا يتوافق مع أدبيات
إن سياق
السياسة اإلسرائيلية ،إذ َّ
إشكالية الربنامج النووي
التعاطي مع
ّ
اإليراني ،وقبله املوقف العدائي من
نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
التبدل
وسياساتها ،يفرتضان حتليل
ّ
الذي طال اخلطاب اإلسرائيلي من
حبتمية وصول
حيث القناعة املستجدة
ّ
يكرس موقع
اتفاق
مفاوضات فيينا إىل
ّ
اجلمهورية اإلسالمية كفاعل إقليمي.
إشكالية تبعية
السياقُ ،تطرح
ويف هذا ّ
ّ
املوقف اإلسرائيلي للمسار األمريكي
الدولية،
على مستوى تاريخ العالقات
ّ
وعدم قدرته على جماراة ّ
التمايز الذي
حيكم القرار السياسي األمريكي احلالي،
بسبب انعدام تعدد اخليارات وارتكاز
أدوات العمل اإلسرائيلية على حتميات
سياسية ال ميكن االلتفاف عليها،
فاملسار الذي سلكته العملية التفاوضية
كرس قناعة
منذ بداية اجلولة الثامنة َّ
إسرائيلية ودولية بنهائية القرار
إن
الدبلوماسي األمريكي وجديته ،إذ َّ
ُ
استبعد عمليًا من تصرحيات
خيار احلرب
القادة األمريكيني منذ وصول الرئيس
األمريكي جون بايدن إىل سدة احلكم يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وإن بقي
حاضرًا يف أدبيات الربوباغندا اإلعالمية
األمريكية ،فالواقعية اليت حكمت سلوك
اإلدارة األمريكية احلالية تفرتض مقاربة
احللول املطروحة إلشكالية التعاطي
مع اجلمهورية اإلسالمية وفق أدوات
القوة اليت ما زالت متوفرة يف جعبة
الواليات املتحدة األمريكية بعد مسار
منكفئ ،بدأ يف العراق ،ولن ينتهي يف
أفغانستان.
للواليات
املهيمن
املوقع
وألن
َّ
املتحدةَّ ،
والذي ساد منذ انهيار االحتاد
تعرضه لعدد
السوفياتي ،تزعزع بفعل ّ
من االنتكاسات اليت بدأت باالنسحاب
من العراق ،وصو ً
ال إىل القرار األخري
باالنسحاب من أفغانستان ،مرورًا بعدم
القدرة على حسم الصراع الطويل
والصعود
مع اجلمهورية اإلسالمية،
ّ
السريع للقوى الصينية والروسية،
وحتى األوروبية ،املناوئة لألحادية
فإن اإلدارة األمريكية آثرت
األمريكيةَّ ،
اتباع أسلوب خمتلف إلدارة األزمة ،عرب
استحداث وسائل ال تستند إىل أدوات
القوة اخلشنة اليت أمعن جورج بوش
االبن ودونالد ترامب يف استخدامها.
إن الكيان اإلسرائيلي
وبناء عليهّ ،
ً
الذي وجد يف إدارة دونالد ترامب
وقراراته الرئاسية ضالته ،أصبح ملزمًا
بإدارة ملف التهديد اإليراني وفق
رؤية اإلدارة احلالية ،مبا جيعل خطابات
التهديد والوعيد واملناورات اليت حتاكي
احلساسة
هجومًا عسكريًا على املواقع
ّ
يف اجلمهورية اإلسالمية من دون أي
قيمة عملية.
ّ
خملفات اخلطاب اهلجومي
إن
ولذلكّ ،
ّ
غذتها عشوائية
اإلسرائيلي ،واليت
واستمرت حتى وقت
دونالد ترامب،
ّ
حتولت يف الفرتة األخرية إىل
قريبّ ،
ما ميكن اعتباره تهديدات جوفاء ال
تراعي خصوصيات الزمان والظروف
اإلقليمية املستجدة بعد سنوات من
الصراع املمتد من سوريا إىل اليمن إىل
تعقيدات املفاوضات الندية يف فيينا.

ضغوط فرنسية ومصرية وسنّية لتغطية فراغ احلريري:

مـيقاتي مـرشحاً يف انتـخابات أيـار؟
نقوال ناصيف

إن االعرتاف األخري للقادة اإلسرائيليني
َّ
بإمكانية تقّبل اتفاق نووي مع اجلمهورية
ّ
اإلسالمية يفرتض إعادة نظر إسرائيلية
يف أسس االسرتاتيجيات اإلسرائيلية
على مستوى سياساتها اخلارجية
وألن اخلطاب اإلسرائيلي ،منذ
وجوهرها.
ّ
نشأة الكيان ،كان مرتبطًا دائمًا بعامل
القوة العسكرية والقدرة على التهديد
ّ
وشن الضربات اخلاطفة واحلروب
فإن إعادة النظر
على أراضي الغري،
َّ
هذه ستصطدم بعقبات يصعب على
ّ
ختطيها ،فإذا كان
اجلانب اإلسرائيلي
القرار اإلسرائيلي بالتطبيع مع بعض
التحول
الدول العربية يندرج يف خانة
ّ
االسرتاتيجي على مستوى السياسات
فإن هذا التطبيع ال
اخلارجية للكيان،
َّ
ّ
يرتكز على اسرتاتيجية لتمتني العالقات
السلمية مع دول اجلوار.
إن جوهر القرار اإلسرائيلي بالتطبيع
ّ
ّ
وأمين
عسكري
استند إىل بناء حلف
ّ
ضروري ملواجهة اجلمهورية اإلسالمية،
إذا الحت فرصة إلسقاط نظامها.
إن القرار األمريكي بالتسوية
ولذلكَّ ،
السلمية لألزمة مع اجلمهورية اإلسالمية
واالعرتاف اإلسرائيلي بإمكانية حصول
هذه التسوية يعربان عن فشل مسارات
الكيان الصهيوني األخرية ،وخصوصًا
ّ
صنفوا
أن القادة اإلسرائيليني
َّ
مصلحتهم من التطبيع يف اخلانة األمنية
فقط.
وإذا عدنا إىل اهلدف من الزيارات
اإلسرائيلية األخرية إىل البحرين
واإلمارات العربية املتحدة أو تطبيع
العالقات مع اململكة العربية السعودية،
فهو ما زال يتمحور حول ضرورة بناء
حتالف يستهدف أمن اجلمهورية
اإلسالمية ومواجهة ما تعتربه هذه
األطراف مشروعًا إيرانيًا يهدد أمنها
القومي
إن العقل االسرتاتيجي
عليه،
وبناء
ّ
ً
اإلسرائيلي ما زال عاجزًا عن فهم
التحوالت اليت تتبلور يف فيينا ،وبصورة
ّ
أوسع يف دوائر القرار األمريكية
إن اتفاقًا حمتم ًال يف فيينا
والعاملية ،إذ َّ
قد ينسف جهود «إسرائيل» ويعرقل
اسرتاتيجياتها اهلادفة إىل بناء نظام
إقليمي يناسب رؤيتها املستقبلية جلهة
حصول توازن إقليمي بقيادتها.
أن العقل
ويف هذا اإلطار ،ميكن التأكيد َّ
االسرتاتيجي والسياسي اإلسرائيلي
ّ
توقف عند حلظة إطالق الرئيس األمريكي
األسبق جورج بوش االبن مقولته
الشهرية« :إما معنا وإما ضدنا».
وألن هذه املقولة كانت مناسبة للكيان
َّ
اإلسرائيلي يف حروبه ومشاريعه منذ
العام  ،2003فقد حرص على استمرارها
كقاعدة آمرة يف دوائر القرار األمريكية
أن ما غاب
عرب لوبياته وعالقاته ،غري ّ
أن الظروف
عن الوعي اإلسرائيلي هو َّ

الدولية اليت تعاقبت منذ تاريخ إعالن
وتعدد االجتاهات الفكرية
تلك املقولة،
ّ
للرؤساء املتعاقبني على رأس الواليات
حتوالت يف اسرتاتيجيات
املتحدة ،أنتجا ّ
األمن القومي األمريكي؛ فالرباغماتية
األمريكية وطبيعة النظام السياسي
وغياب الثوابت وارتكاز السياسات
القوة وحتقيق
األمريكية على معيار
ّ
احلد األقصى من املصلحة جتعل كلها
ّ
إمكانية تغيري الرؤية االسرتاتيجية أو
تصنيف القوى بني مناوئ وحليف أمرًا
طبيعيًا وسه ًال.
إن اجلانب اإلسرائيلي ّ
الذي
لذلكّ ،
اجليدة لتوقيع اتفاق
بالفرص
اعرتف
ّ
بني اجلمهورية اإلسالمية والقوى
الغربية ما زال عاجزًا عن جماراة القرار
حل سلمي وتقديم
األمريكي بالبحث عن ٍّ
ّ
التنازالت اليت ختدم هذا اهلدف.
قدم يف
وإذا كان اجلانب األمريكي ّ
فيينا ضمانات برفع العقوبات ،وبادر
حبسن نية إىل رفع العقوبات اليت
فرضها دونالد ترامب بعد العام ،2018
ّ
يدل على براغماتية
فإن هذا األمر
َّ
أمريكية تفتقدها عملية صنع القرار يف
الكيان اإلسرائيلي.
ً
وإضافة إىل فقدان الكيان اإلسرائيلي
معايري الرباغماتية يف عملية اختاذ القرار
فإن
على مستوى سياساته اخلارجية،
َّ
تبعيته للواليات املتحدة منذ العدوان
ّ
شكلت عالمة مميزة
الثالثي على مصر
تقييم
ويف
الطرفني.
للعالقة بني
ٍ
ّ
ٍ
كل
بسيط للموقف اإلسرائيلي من
القضايا اليت واجهت «إسرائيل»
والواليات املتحدة يف املنطقة والعامل،
ميكن مالحظة تطابق يصل إىل حد
االستنساخ بينهما.
وبالنسبة إىل املوقف من اجلمهورية
فإن حدة اللهجة اإلسرائيلية
اإلسالميةَّ ،
ّ
اليت ظهرت يف األشهر األخرية بقيت
ضمن سقف التهديدات األمريكية،
أن القرار
مع اإلشارة الدائمة إىل َّ
أي عملية عسكرية
اإلسرائيلي بشأن ّ
حمتملة ضد اجلمهورية اإلسالمية ال ميكن
تنفيذه إال مبشاركة أمريكية أو أممية.
التحول األخري َّ
الذي أفرزته
إن
لذلكَّ ،
ّ
حمادثات فيينا كشف عقم دوائر
اإلسرائيلية وعدم قدرتها على
القرار
ّ
تبنيّ خيارات خمتلفة عما ميكن تصنيفه
باإلطار النمطي للمنطلقات السياسية
إن املسار َّ
الذي
اإلسرائيلية .لذاَّ ،
سلكته حمادثات فيينا وتذبذب فرص
الوصول إىل اتفاق بني حلظات سلبية
وأخرى إجيابية ،أظهرا فشل الكيان
اإلسرائيلي يف تبين اسرتاتيجية أمنية
عضوي
مستقلة ،وعبرّ ا عن ارتباط
ّ
أي
دون
بالتوجهات األمريكية ،من
ّ
قوة مستقلة
قدرة على خلق أدوات ّ
تساعد على حتقيق املصلحة اإلسرائيلية
بعيدًا عما تقرره الواليات املتحدة.

ُ
املقال يف موقف الرئيس جنيب ميقاتي
ان االنتخابات النيابية حاصلة يف
موعدها .اما غري ُ
املقال فهو موقفه من
نفسه :مرشح هلا أم عازف كالرئيس
سعد احلريري ،لكن بال حجة مقنعة وال
ارادة ملزمة؟
ألنه مل يقل ،حتى اآلن على االقل ،أي
خيار اختذه ،يقع رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي عند تقاطع مربك :رئيس حكومة
االنتخابات يف الغالب مرشح هلا ورئيس
الئحة مكلف اجراءها ناهيك باالصالحات
االقتصادية والنقدية ،ويف الوقت نفسه
عضو نادي الرؤساء السابقني للحكومة
الذين اختار اثنان من اربعة منهم علنًا
العزوف :الرئيس متام سالم اوهلم،
ثم الرئيس سعد احلريري .اما رابعهم
فيفرتض ان
الرئيس فؤاد السنيورةُ ،
يسري حكمًا عليه قياس النائبة بهية
احلريري ،نائبة صيدا ،غري املرشحة وهي
رئيسة الكتلة النيابية لتيار املستقبل.
ثالثة من اربعة يف نادي رؤساء احلكومات
السابقني ،املوصد االبواب يف وجه عضو
خامس ،يدورون يف فلك واحد هو تيار
املستقبل ،بينهم رئيسه .إما اعضاء
اصيلون او اعضاء حلفاء .وحده ميقاتي
من خارجه وخارجهم .جتربته خمتلفة
عن اسالفه الثالثة ،وهو اقدمهم يف
السرايا .القاسم املشرتك بينه وبينهم،
يف ناديهم ،احملافظة على الصالحيات
الدستورية لرئيس جملس الوزراء ،ومنع
االعتداء عليها ،والتمسك بها اىل حد
ّ
االجتهاد يف تفسريها،
ومط هذا التفسري
اكثر مما حيتمل احيانًا ،كما لو ان النظام
املنبثق من اتفاق الطائف يدور من حول
رئيس جملس الوزراء وحده .اما ما
يتعدى االلتقاء على الصالحيات ،فيمكن
العثور على حجج وأسباب لالفصاح عن
عدم الود:
أوهلا ،تقليدي تارخيي .وهو ان زعماء
املدن
ّ
السنية الثالث ،بريوت وطرابلس
وصيدا ،ال يهضم احدهم اآلخر وهم
يف تنافس دائم .عندما يكون احدهم
يف املواالة ،فاآلخر يف املعارضة اىل
ان يصبح يف السرايا ،فتنقلب اآلية.
اعتادوا قدميًا التناوب بال استئثار.
ثانيها ،جتارب معبرّ ة يف مراحل شتى،
يف ما بعد عام  ،2005دلت على وطأة
التناقضات .لعل اكثرها ْ
وقعًا ما حدث
يف كانون الثاني  ،2011بعد اسقاط
الثلث 1+حكومة احلريري ،فرتشح
وميقاتي لرتؤس احلكومة التالية .اذا
احلريري
يسجل السابقة االوىل منذ ما
ّ
بعد اتفاق الطائف ،وهي خسارته التكليف
والغالبية النيابية قبالة منافسه بفارق
مثانية اصوات .مل يكن سه ًال تقّبل هزمية
كهذه حيصدها احلريري رئيس الغالبية
النيابية وقتذاك ،املنبثقة من انتخابات
نيابية تعود اىل ما قبل اقل من سنتني.
آل ذلك اىل حماولة تيار املستقبل احراق
طرابلس وبث الفوضى فيها احتجاجًا
على خسارة احلريري ،من دون ان يكون
ميقاتي هو املسؤول عن تقويض غالبية
قوى  14آذار ،بل النائب حينذاك وليد
جنبالط وكتلته.
ثالثها ،ان ميقاتي كاحلريري ،وكالسنيورة
الحقًا ،احد اكرب االثرياء
ّ
السنة املقتدرين،
القادرين على متويل انتخابات نيابية عامة
والفوز فيها ،ما احاله مرجعية رئيسية
يف طرابلس ،حتتاج قوى املدينة  -كما
من خارجها  -اىل التحالف معه او ُترغم
مستغن عنها واياه.
على منافسة غري
ٍ
عندما ُكلف ميقاتي ترؤس احلكومة
احلالية ،كان
حمررًا من اية قيود .يف
ّ
ما مضى ،قبل ترؤسه اوىل حكوماته عام
 ،2005كان شرط وصوله اىل السرايا
التعهد بعدم الرتشح لالنتخابات النيابية.
وهو ما فعل .بيد ان احلكومة اليت ّ
ألف
يومذاك ،حتت وطأة صدمة اغتيال

الرئيس رفيق احلريري ،جنحت بكليتها
اىل قوى  14آذار ،وهو الفريق املناوىء
مليقاتي املعروف منذ اول توزير له
عام  1998انه صديق شخصي للرئيس
السوري بشار االسد .اما عند تكليفه
ثالثة حكوماته يف متوز املنصرم ،فلم
يكن مثة شرط مماثل ،بل مهمة مزدوجة
منوطة به هي االصالحات واالنتخابات.
لذا بدا من الطبيعي ،حتى  24كانون
ّ
الثاني الفائت ،ان
يتحضر االفرقاء مجيعًا
 مبن فيهم رئيس احلكومة  -خلوضانتخابات ايار ،اىل ان فاجأهم احلريري
 بعدما فوجىء هو بنفسه  -مبا يتجاوزاخلروج من االنتخابات ،وهو اعتزال احلياة
السياسية بعنوان تعليقها.
للتو ُف ِه َم من خيار كهذا ،من باب
االستنتاج واالستطراد املنطقي ،ان
زعيمًا سياسيًا وقائد طائفة ال ميكن
ارغامه على قرار يف وطأة ذاك ،اال
اذا صدر عن مرجعية من القوة والنفوذ
والتغلغل يف الطائفة يسعها ان تفرض
ان
على زعيمها هذا الرضوخ الرادتهاَ .ب َ
ّ
اول تفسري للصدمة كأن الطائفة
السنية
برمتها مدعوة اىل اخلروج من االنتخابات
ّ
النيابية ومقاطعتها ،وليس زعيمها
امل َ
ُ
عاقب رمبا .الحقًا سارع قادتها اىل
بث ارادة معاكسة للمقاطعة اليت اوحى
ّ
بها قرار احلريري ،بتأكيد مشاركة
السنة
واخنراطهم يف االنتخابات .القصاص هو
لتيار املستقبل ورئيسه وعائلته ليس
االُ .فهم السببُ ،
فبطل العجب.
منذ صدمة احلريري ،الذ ميقاتي
بالصمت بإزاء خياره .الرجل ليس يف
تيار املستقبل كي يسري عليه القرار.
ليس ايضًا جزءًا من املشكالت الشخصية
واملالية اليت ختبط فيها سلفه ،كي
يكون معنيًا مبا فعل ذاك .مع ذلك ،مل
يفصح رئيس احلكومة عن قرار ترشح او
عزوف .اما ما يتجاوز االسباب هذه ،فهو
انه بات اآلن ،يف ظل املعطيات اجلديدة،
املرجعية
ّ
السنية الرمسية والسياسية
ليس االوىل فحسب ،بل الوحيدة،
ناهيك بأنه يرتأس حكومة االنتخابات
النيابية .هو مكلف اجراءها ،ويف الوقت
نفسه ميسك مبفاتيحها من خالل وزير
للداخلية طرابلسي حمسوب عليهُ .يزاد
اىل ذلك انه اضحى مرجعية رئيسية يف
مسقطه ،من غري ان يكون الوحيد .ال
يسهل عليه التخلي عن قاعدته
ّ
السنية
او ً
ال ،وحتالفاته االنتخابية اليت اعتاد
عليها منذ انتخابات  ،2009كما على
ترؤس لوائحها.
مثة دوافع اضافية جتعله معنيًا بأن يكون
حاضرًا يف االستحقاق:
 1ـ ضغوط دولية وعربية ،قطباها
الرئيسيان باريس والقاهرة تدعوانه
اىل االخنراط يف انتخابات ايار .ناهيك
بضغوط ّ
سنية داخلية يف السياق نفسه.
بري بعيدًا من
ليس رئيس الربملان نبيه ّ
تشجيعه على الرتشح كذلك ،لكسر وطأة
قرار احلريري.
 2ـ اخلشية اليت تقامسه اياها دار االفتاء،
وهي ّ
جتنب تفلت االقرتاع السنيّ املنتشر
يف معظم الدوائر االنتخابية ،حبيث ال
«ينهبه» االفرقاء اآلخرون ويسيطرون
عليه ،بغية اكسابهم مقاعد اضافية
تكون جزءًا ال يتجزأ من حيثياتهم هم.
اقرب ما تكون اىل عصي مشكوكة يف
كتلهم.
 3ـ سلفًا اضحى ميقاتي ،يف ظل االمر
الواقع املستجد ،الرئيس املكلف تأليف
اوىل حكومات ما بعد االستحقاق .هو
الوحيد ،احملاور واملفاوض واملتحالف
معه ،املرشح مللء الشغور السنيّ الذي
ّ
خلفه خروج احلريري من اللعبة السياسية
حتى اشعار آخر .وهو تاليًا سيكون معنيًا
بقيادة طائفته يف املرحلة املقبلة ابان
انتخابات رئاسة اجلمهورية.

صفحة 12

Saturday 12 February 2022

الـسبت  12شــباط 2022

Page 12

الـدلـيل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مــقاالت وتـحقيقات

الصدر  -السيستاني :احتكاك أوّل

«غلطة الشاطر» حب ّق املرجعية:

عقبات متكاثرة أمام املشروع «الصدري»
تراجعت حظوظ «التيار الصدري» يف
تشكيل «حكومة غالبية» ،بعد اإلساءة
إىل املرجعية الدينية يف النجف (آية اهلل
علي السيستاني) من ِقَبل أحد قادة
تياره ،األمر الذي أثار غضب املاليني
ّ
غضب ُيضاف إليه
من أنصارها.
ٌ
بروز عقدة انتخاب رئيس اجلمهورية
املفرتض أن حيصل اليوم ،كعقبة أمام
َ
مساعي زعيم التيار ،مقتدى الصدر،
لتشكيل حكومة كهذه ،فض ًال عن
التهديدات األمنية اليت صارت حتيق
ومصدرها التحالف الدولي -
بالعراق،
ُ
اإلقليمي الذي يسعى لتقليص النفوذ
اإليراني يف هذا البلد
ّ
شكل االصطدام باملرجعية الدينية يف
ّ
حمطة سلبية على طريق مشروع
النجف،
مقتدى الصدر ُ
حلكم العراق ،خاصة
قوة
أن هذا املشروع ال يرتكز إىل ّ
«التيار الصدري» ذي البنية التنظيمية
املتماسكة ،بقدر ما يعتمد على تشرذم
وتعدد املشاريع
القوى األخرى،
ّ
ربطًا باالنقسامات على أسس
العراقية ْ
عرقية وطائفية ،أو تلك اليت تطاول
األحزاب نفسها ،ما منح الصدر مرونة
عالية يف نسج التحالفات.
ُّ
بتياره،
حتكم الرجل
على أن طريقة
ّ
واليت ظهرت يف اليومني املاضيني
يف بيانات األخري اليت تبدأ بعبارة
«بأمر من مساحة القائد» ،صارت
تثري خماوف العراقيني من ديكتاتورية
جتاوز
جديدة ،وال سيما بعد حماولة
ُ
املرجعية من ِقَبل أحد أبرز قادة التيار،
حازم األعرجي ،الذي أعلن أن «القرار
مقر
العراقي َيصدر حصرًا من احلنانة»ّ ،
إقامة الصدر قرب النجف ،األمر الذي
أشعل موجة غضب ُترمجت بتظاهرات
ضد الصدر على
شعبية ومحلة
ّ
وسائل التواصل االجتماعي ،مل ُي ِفد
يف إمخادها تصريح األعرجي الالحق،
والذي قال فيه إن «مساحة السيد
مقتدى الصدر أمرني باالعتذار».
َّ
املخففة على األعرجي
هذه «العقوبة»
لتطاوله على املرجعية واملاليني من
ُ
أتباعها ،أثارت انتقادات ،خاصة أن
الصدر معروف خّ
باتاذ إجراءات الطرد
رد فعله
أو التجميد للمخالفني .وقورن ّ
هذا مبسارعته إىل إصدار بيانات إدانة،
وجتميد مسؤول يف التيار ألنه انتقد
الراقصة رنني تبوني ،اليت قالت يف
مقابلة تلفزيونية ،وهي نصف عارية،
بشدة السيد مقتدى».
«تؤيد
إنها
ّ
ّ
ّ
حبق املرجعية بالذات ،قد
السقطة
حتول يف مسار تشكيل
تكون نقطة
ُّ
احلكومة العراقية اجلديدة ،خاصة أن
قوة «التيار الصدري»
جزءًا
خفيًا من ّ
ّ
قائم على ما يبدو أنه حياد سياسي
لدى املرجعية ،أتاح للتيار تصوير
ٍ
متماه معها عرب إطالق
نفسه على أنه
شعارات مكافحة الفساد ،اليت جعلها
الصدر عنوانًا ملساعيه لتشكيل حكومة
«غالبية وطنية» ،تستبعد الطرف
ِ
تقسمه إىل
«الشيعي» اآلخر كليًا ،أو
نصفني.
جتاوز املرجعية الدينية
وتكتسي حماولة
ُ
حساسية خاصة ،كون الصدر باعتباره
رجل دين وابن املرجع الشهيد السيد
حممد حممد صادق الصدر ،يطمح إىل
أن يكون هو املرجع األكرب للشيعة
يف العراق ،خاصة أنه يتابع علومه
الدينية يف مدينة قم ،مستفيدًا من

حسني إبراهيم

يفتح الصراع البلد على إمكانات تفجري أمني كبري تتزايد عالماته يوماً بعد آخر (أ ف ب )
تعدد احلوزات الشيعية ،على رغم أنه
ّ
يرفض النفوذ اإليراني يف العراق.
حد
وذهبت احلملة على الصدر إىل ّ
اتهامه بإضمار مشروع سيؤدي يف
رهن البالد للواليات املتحدة
النتيجة إىل ْ
وبريطانيا والسعودية واإلمارات ،اليت
اعترب كثريون أن الرجل يتماهى مع
يتصدى
حاكمها حممد بن زايد ،الذي
ّ
اليوم إلدارة الشأن العراقي ،يف ما
ّ
يشبه ّ
امللف السوري
تنطح قطر إلدارة
يف بداية األزمة السورية ،قبل أن
ّ
وتعهد
اخلط،
تدخل الرياض الحقًا على
ْ
ْ
ّ
امللف إىل بندر بن سلطان.
بإدارة
الشاب
وعليه ،مل يكن أمام رجل الدين
ّ
ثم توجيه
سوى إجراء إعادة تقييم ،ومن ّ
نوابه بعدم حضور جلسة انتخاب رئيس
املقررة اليوم ،وإعالنه جتميد
اجلمهورية
َّ
مفاوضات احلكومة اجلديدة.

الخالف الكردي على الرئاسة صار
ّ
يمثل عقبة أخرى يف وجه الطموحات
«الصدرية»

اخلالف الكردي على الرئاسة صار
ّ
ميثل ،هو اآلخر ،عقبة يف وجه
الطموحات الصدرية ،باعتبار أن
حليف الصدر ،مسعود بارزاني ،يريد
استخدام انتخابات الرئاسة حلسابات
ّ
رشح القيادي يف
كردية ،ولذا
«احلزب الدميوقراطي الكردستاني»،
هوشيار زيباري ،للرئاسة ،يف وجه
ّ
ومرشح «االحتاد
الرئيس احلالي
الوطين الكردستاني» ،برهم صاحل،
تقرر احملكمة االحتادية ،أمس،
قبل أن ّ
األول ،بسبب
إيقاف إجراءات ترشيح
ّ
تهم فساد كان قد أقيل بسببها
يف الربملان ،من منصبه يف وزارة
اخلارجية.
وعلى رغم ذلك ،أكد الصدر لبارزاني،
وفق بيان ملكتب األول بعد ّ
اتصال
هاتفي بينهما ليل السبت  -األحد،
أن التحالف االسرتاتيجي بني اجلانَبني
وماض حنو تشكيل حكومة
متماسك
ٍ
«غالبية وطنية» ،علمًا أن الصدر،
املكون
الذي لديه  73نائبًا يف الربملان
َّ
من  329مقعدًا ،حيتاج إىل «احلزب
الدميوقراطي ،الذي ميتلك  31نائبًا،
إىل جانب نواب حتالف «السيادة»
املندمج بني رئيس جملس النواب حممد
احللبوسي ومخيس اخلنجر ،وعددهم
 ،67لتشكيل احلكومة .بارزاني ،من
اخلاصة،
جهته ،لديه حساباته الكردية
ّ
فوز حزبه بالعدد األكرب
فهو يريد اغتنام ْ

من النواب األكراد يف جملس النواب
العراقي ،إلضعاف غرميه« ،االحتاد
الوطين» ،الذي يعاني من انقسامات
داخلية منذ غياب قيادته التارخيية
ّ
املتمثلة جبالل الطالباني ،وذلك عرب
إقصاء برهم صاحل عن الرئاسة.
وهو سعى الستبعاد صاحل عرب الطلب
إىل «االحتاد» ترشيح شخص غريه
للرئاسة ،األمر الذي رفضه األخري،
ِ
معتمدًا على سيطرته العسكرية على
نصف «كردستان العراق»  ،لفرض
أحقيته باملنصب ،وفق ما هو ّ
متفق
ّ
الكرديني الرئيسينَ ،
احلزبني
عليه بني
َ
َّ
مبعزل عن نتائج االنتخابات.
معبدة أمام
يف اخلالصة ،ال تبدو الطريق ّ
ّ
املتمثل يف
الصدر لتحقيق هدفه األول
إضعاف حلفاء طهران يف ُ
احلكم ،ومن
ثم استخدام احلكومة اجلديدة إلعادة
ّ
هيكلة «احلشد الشعيب» ،الذي ّ
ميثل
القوة الرئيسة لدى خصومه،
نقطة
ّ
ُّ
للتحكم بالقرار «الشيعي»
متهيدًا
يف العراق .وما يضفي املزيد من
التعقيدات ،هو أن احلياد اإلقليمي
الذي يرفع الصدر لواءه ،ال يعدو كونه
وهمًا يف بلد كالعراق ،يتشابك فيه
الكم من التدخالت اخلارجية؛ إىل
هذا
ّ
حد أن املشهد صار مقسومًا بوضوح
ّ
بني إيران من جهة ،والتحالف اآلخر
يضم أمريكا والسعودية
الذي صار
ّ
واإلمارات إىل تركيا وإسرائيل ،من
جهة أخرى.
وفوق ذلك ّ
كله ،يفتح هذا الصراع
البلد على إمكانات تفجري أمين كبري
تتزايد عالماته يومًا بعد آخر ،ومنها
أخريًا الدخول العسكري الرتكي على
ّ
اجلوية اليت
اخلط من خالل الغارات
ّ
أوقعت خسائر بشرية يف مشالي
العراق ،حتت عنوان حماربة «حزب
العمال الكردستاني» ،األمر الذي حدا
بـ»كتائب حزب اهلل» ،إىل توجيه حتذير
شديد إىل أنقرة ،بقوهلا يف بيان« :لقد
الزبى ،فكفاكم استهتارًا
بلغ
الس ْيل ُّ
َّ
بأرواح أبنائنا .والشعب الذي كسر
جربوت أعتى قوة يف العامل قادر على
متريغ أنوفكم».
قدم ،ما زالت الوجهة
وعلى رغم ما َت ّ
ّ
ستتخذها األحداث يف العراق،
اليت
رهنًا مبا سيفعله الصدر ،على رغم
مرة بعد أخرى منذ االنتخابات
أنه أظهر ّ
يرجح كون خياره
متسكه مبوقفه ،مبا
ّ
ّ
أدت الظروف
احلالي نهائيًا ،إلاّ إذا ّ
إىل تغيري قناعاته.

اجلمارك ترفع األجور:

تصرف حني تغيب الدولة!
راجانا حمية

منذ األول من الشهر اجلاري ،صار نافذًا
قرار اجمللس األعلى للجمارك القاضي
بتعديل بدالت الساعات اإلضافية
للموظفني ورسوم اخلدمات .النسب
عدلت للمرة الثانية .ومبعزل عن قانونية
ّ
وأحقية املوظفني بأجرة عادلة
هذا القرار
لقاء عملهم ،إال أن ما حيدث اليوم يتعلق
بغياب الدولة وإدارة ظهرها ملوظفي
القطاع العام.
يف ظل ّ
تأخر إقرار املوازنة العامة لعام
 ،2022وتقاعس الدولة عن تصحيح
األجور يف القطاع العام ،خّ
اتذ اجمللس
األعلى للجمارك خطوة منفردة يف اجتاه
زيادة رسوم اخلدمات اجلمركية بهدف
متويل زيادة أجور العاملني لديه وتأمني
املوارد املالية الالزمة لتزويد إدارة
اجلمارك ببعض مستلزمات العمل من
قرطاسية وحمروقات وصيانة وسواها.
هذا التصحيح يأتي بناء على املادة
تنص
 330من قانون اجلمارك اليت
ّ
على اآلتي« :حتدد بقرارات من اجمللس
األعلى للجمارك ،بعد استطالع رأي مدير
اجلمارك العام:
 - 1أجور األعمال اليت جتري حلساب

أصحاب العالقة خارج ساعات وأماكن
العمل املعينة يف األنظمة اجلمركية،
وكذلك أجور موظفي اجلمارك الذين
يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العالقة
يف األماكن اليت ال يوجد فيها خملصون
مجركيون مرخصون.
 - 2رسوم عن خدمات مجركية أخرى

يؤديها موظفو اجلمارك لدى االسترياد
والتصدير ويف أوضاع الرتانزيت وإعادة
التصدير ولدى معاينة أمتعة املسافرين.
 - 3أصول توزيع املبالغ املستوفاة وفق

أحكام هذه املادة».
استخدم اجمللس األعلى ّ
حقه يف تطبيق
هذه املادة مرتني خالل األزمة املالية.
يف نهاية كانون الثاني عام 2020
أصدر قرارًا بتعديل األجور ورسوم
اخلدمات العامة ،ثم أجرى يف كانون
الثاني  2022تعدي ًال عليها لتتناسب مع
التطورات اليت أصابت القدرات الشرائية
ّ
ملوظفي اجلمارك ،ولتأمني حاجات اإلدارة
واالستمرار يف تأدية اخلدمات العامة.
ومبوجب التعديل األخري ارتفعت معدالت
أجور املوظفني عن ساعات النهار والليل
ورسوم اخلدمات على النحو اآلتي:
رفع األجور عن ساعات العمل اإلضافية ما
بني  75ألف لرية و 300ألف عن الساعة
الواحدة ،وذلك حبسب فئات املوظفني
(الفئة الثانية وحتى اخلامسة).
زيادة رسوم اخلدمات ما بني ٍ 400
ألف
وثالثة ماليني لرية حمسوبة على أساس
قيمة كل بيان مجركي (على سبيل املثال
بدل مليون لرية عن كل بيان تبلغ قيمته
 350مليون لرية ،وال تتجاوز الـ700
مليون لرية وهكذا).
تأتي هذه التعديالت بعد تقاعس احلكومة
عن تصحيح مداخيل العاملني يف القطاع
العام ومن بينهم اجلمارك ،وبعد ّ
تأخر
دستوري يف إعداد وإقرار املوازنة العامة
لعام  .2022خصوصًا أن إدارة اجلمارك،
كما كل اإلدارات العامة ،تعاني أص ًال
من نقص يف تأمني اخلدمة العامة سواء
بسبب تعطيل وإضرابات املوظفني،
أو النقص يف تأمني اللوازم اإلدارية
والتشغيلية للمرافق العامة .لكن قانون
اجلمارك يتيح هلذه اإلدارة من دون غريها
إجراء تعديالت من هذا النوع .مع العلم
أن هناك مآخذ على اجمللس األعلى جلهة
قيامه بهذه التعديالت بشكل منفصل عن
ّ
املتمثل مبشروع موازنة
املسار احلكومي
.2022

رغم ذلك ،إال أنه مثة فرق أساسي بني
ما قامت به اجلمارك وبني ما يناقش يف
جملس الوزراء حاليًا .ففي احلكومة ال
يتعلق النقاش بتصحيح األجور ،بل مبنح
مسي «مساعدة
موظفي القطاع العام ما ّ
اجتماعية» ،عدا عن كون النقاش السائد
يتعلق بالدوالر اجلمركي وتعديله مبا يؤدي
إىل زيادة إيرادات اخلزينة .بهذا املعنى،
فإن التعديالت اليت أجراها اجمللس األعلى
للجمارك ختتلف جذريًا لثالثة أسباب
ذكرها اجمللس يف القرار الصادر عنه:
أوهلا العمل على رفع مستوى اخلدمات
اجلمركية ،وثانيها تسريع إجراءات
ختليص البضائع ،وثالثها تأمني املوارد
املادية الالزمة لتزويد إدارة اجلمارك
ببعض مستلزمات العمل.
قرر اجمللس منفردًا عن
بهذه اخللفيةّ ،
بقية قطاعات الدولة حتفيز املوظفني عرب
إعطائهم تعويضًا ما عن تدني قدراتهم
الشرائية ،وهو مل يفعل ذلك إال حبسب
ما يقع ضمن صالحياته .وحبسب مصادر
يعد خمالفة قانونية
مطلعة ،فإن قراره ال ّ
وال «خرقًا» مجركيًا للقطاع العام ،إمنا
هو قرار واقع يف صلب قانون اجلمارك
الذي يسمح بتسيري املرفق العام
واستطاع أن يعمل على ترتيب وضع
«البيت الداخلي» ...ولو كان الفارق يف
احلصص بني الفئات يستدعي التساؤل
أحيانًا.
املشكلة هنا ليست يف تصرف اجمللس
األعلى للجمارك ،والذي أتاح له القانون
أص ًال صالحية ال متلكها كل مرافق الدولة.
إذ حبسب املصادر «فإن إلدارة اجلمارك
خصوصية ختتلف عن بقية إدارات
ومؤسسات الدولة» ،واملشكلة موجودة
يف هشاشة الدولة اليت يفرتض أن
تعمل على ضمان موظفيها وقدرتهم على
جماراة األزمة من خالل سلسلة واضحة
للرتب والرواتب .وقد دفع غياب الدولة
ّ
ومؤسساتها إىل التصرف
الكلي بإداراتها
ّ
على قاعدة أنها «حاكمية».
وإذا كانت إدارة اجلمارك حممية بالقانون،
إال أنها ال خترج من تلك املنطقة اليت
تسبب بها تقاعس الدولة .وهو السبب
ٍ
مؤسسات أخرى ،قد
نفسه الذي يدفع
ال مينحها القانون «املواصفات» نفسها
املمنوحة إلدارة اجلمارك ،لسلوك الطرق
املنفصلة عن الدولة ،مثلما فعلت وزارة
االقتصاد والتجارة أخريًا يف قرار تعديل
سلم فئات ودرجات وأجور املستخدمني
يف جلنة مراقبة هيئات الضمان.

كوارث إدارية يف املطار

وصل األمر مبوظفي اجلمارك يف مكاتب
عملهم يف مطار بريوت الدولي ويف مرفأ
بريوت إىل اقرتاض األوراق من ّ
خملصي
البضائع اجلمركيني ،من أجل طباعة
البيانات اجلمركية بعدما نفدت لديهم
البيانات القدمية اليت كانوا يعيدون
استخدامها لتسيري املعامالت .كما نفد
احلرب من املطابع ،فلجأوا إىل كتابة
البيانات يدويًا .وتبع ذلك ّ
توقف برنامج
ٍ
مرات متتالية ألسباب متعددة،
«جنم»
إحداها عجز اإلدارة عن كلفة صيانته.
ويقول مصدر يف إدارة اجلمارك إن
«مراكز اجلمارك تعاني عجزًا منذ فرتة،
إذ مل تعد قادرة على تغطية املصاريف
املختلفة من مستلزمات عمل (ورق
ومطابع وحمابر وصيانة) إىل الرتخيص
السنوي لربنامج جنم وغريها» ،مضيفًا
أن «األزمة تطاول اليوم التلزميات ،إذ
إن أحدًا ال جيرؤ على الدخول يف مناقصة
باللرية يف ظل هيجان الدوالر ،وهو ما
يصعب العمل على املرفق لناحية توقف
ّ
بعض اخلدمات».
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إعــالن

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا
نفتح  7ايام
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

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
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مـقاالت وتـحقيقات

غانتس يف البحرين ..هل تكون البحرية
اإلسرائيلية بديالً لألسطول اخلامس األمريكي؟
«إسرائيل» ،تكون أغلب
الدول قد اخنرطت يف
عالقة مقبولة مع «تل
أبيب».
العنوان كبري ،ورمبا
غري
املتابعون
يراه
أن
واقعي ،ورمبا يرون ّ
من الصعب حتققه ،بأن
يكون للبحرية اإلسرائيلية
نقطة ارتكاز رئيسية يف
ّ
أقل
اخلليج ،وعلى بعد
من  200كلم من سواحل
إيران الغربية ،انطالقًا
من البحرين ،ومبعنى
آخر ،أن ُتستبدل بوحدات
اخلامس
األسطول

شارل أبي نادر

املرابضة على سواحل البحرين ،من قيادة وغرفة
ً
جتمع
عمليات وتنسيق ومراقبة،
إضافة إىل بقعة ّ
وانطالق واسرتاحة وصيانة ومتوين ألكثر من 17
سفينة حربية وحاملة طائرات لـ 70قاذفة وغواصة
قطع حمددة من
وعدة مدمرات خمتلفة املهام،
ٌ
اإلسرائيلية ال ميكن أن تتجاوز الـ ،10بني
البحرية
ّ
غواصات متوسطة القدرات أو مدمرات أو سفن
قتال ودعم حبري.
يف احلقيقة ،هناك الكثري من املعطيات والوقائع
اليت قد تتيح هلذا األمر أن يكون ضمن املخططات
اليت تعمل عليها «إسرائيل» بدفع ورعاية ودعم
مفصل ودراسة
أمريكي ،لو متت متابعتها بشكل
ّ
حيثياتها ،وهي:
أو ً
َّ
تسلمت القيادة
ال :يف  5أيلول/سبتمرب ،2021
املركزية األمريكية رمسيًا املسؤولية عن عالقة
اجليش مع «إسرائيل» ،خلفًا للقيادة األوروبية
للجيش األمريكي ،بعد حواىل  8أشهر من إعالن
خطط للقيام بهذه اخلطوة (مت اإلعالن عن اخلطوة
يف بداية العام  ،)2020واليت هدفت إىل «تعزيز
العالقة الدفاعية االسرتاتيجية بني الواليات
ّ
ستوفر فرصًا لتعميق
املتحدة وإسرائيل ،واليت
التعاون العملياتي بني اجليش اإلسرائيلي
والعديد من شركاء القيادة املركزية األمريكية
يف املنطقة» ،كما جاء يف بيان القيادة املركزية
األمريكية حينها.
ّ
الرمسي ملسؤولية
م
التسل
مع
وبالتزامن
تقريبًا،
ّ
القيادة األمريكية املركزية لعالقة اجليش األمريكي
ّ
دشن األسطول اخلامس
مع «جيش» الكيان،
ً
األمريكي ً
جديدة حتمل الرقم  ،59هدفها دمج
قوة
األنظمة غري املأهولة والذكاء االصطناعي بسرعة
نطاق العمليات البحرية لألسطول.
حينها ،قال قائد القيادة املركزية للقوات البحرية
«احملصلة النهائية لسبب
األمريكية يف بيان:
ّ
قيامنا بذلك هي أنه ميكننا تطوير ودمج األنظمة
غري املأهولة والذكاء االصطناعي كوسيلة للقيام
بأمرين؛ أو ً
ال ،تعزيز وعينا باجملال البحري ،وثانيًا
زيادة الردع ،وأن فريق عملنا سيعتمد بشكل كبري
على الشراكات اإلقليمية والتحالفات»ُ ،مضيفًا أن
ّ
ينشط حقًا شراكاتنا حول
«إطالق فرقة العمل 59
املنطقة اليت تغطيها عمليات األسطول اخلامس:
منطقة اخلليج العربي وخليج عمان والبحر األمحر
وأجزاء من احمليط اهلندي».
وللمفارقة أيضًا ،متت حينها اإلشارة رمسيًا،
عند تشكيل الوحدة  ،59إىل َّ
أنها ستشارك كقوة
رئيسية يف التمارين واملناورات البحرية (أي
أم إكس  ،)22واليت ستجري يف بداية شباط/
فرباير  2022يف منطقة عمليات األسطول اخلامس
بني البحر األمحر واخلليج ومشال احمليط اهلندي،
ً
إضافة إىل
مبشاركة  60دولة من املنطقة وخارجها،
ليتم اإلعالن عن بدء تنفيذ املناورة
«إسرائيل»،
ّ
بالتزامن تقريبًا مع توقيع معاهدة أمنية بني البحرين
و»إسرائيل» ،تقوم على تكليف األخرية بتنظيم
وحدة األمن االسرتاتيجي يف البحرين وجتهيزها،
وليتوج توقيع هذه املعاهدة حبضور وزير األمن
َّ
اإلسرائيلي بيين غانتس إىل املنامة ومشاركته،
ً
إضافة إىل توقيع االتفاقية األمنية ،بقيادة
وتنسيق عمليات املناورة املذكورة ،وبالتواصل

املباشر مع أغلب قادة اجليوش أو قادة الوحدات
البحرية للدول املشاركة يف املناورة ( 60دولة).
إن مجيع هذه األحداث أو
يف الواقع ،ال ميكن القول َّ
الوقائع تزامنت مع بعضها البعض بالصدفة :نقل
«إسرائيل» إىل املنطقة املركزية ،وإنشاء الوحدة
 59التابعة لألسطول اخلامس ،وحتديد مهماتها
يف القطاع البحري نفسه الذي مت حتديده كقطاع
عمل مناورة (إي أم أكس  )22حبضور أساسي
لـ»إسرائيل» ،ومبشاركة  60دولة ،أغلبها ال تقيم
عالقات رمسية معها ،وبالتزامن مع حضور غانتس
إىل البحرين وتوقيع معاهدة أمنية اسرتاتيجية بني
البحرين و»إسرائيل» ،من أهم أهدافها ،وفق
موقع «إسرائيل ديفنس»« ،ختصيص ميناء حبري
يف البحرين ،بهدف استغالله أو استخدامه كقاعدة
عمل لسالح البحرية اإلسرائيلية بشراكة أو وساطة
أمريكية وموافقة حبرينية.
ّ
خمططة ومدروسة ،وال ميكن
طبعًا ،هي وقائع
إال ربطها ببعضها البعض بشكل كامل ،بهدف
خلق جو مالئم من التقارب بني «إسرائيل» وأغلب
دول املنطقة ،من باب التطبيع غري املباشر،
حتت طابع تنسيق عسكري وأمين سيكون شبه
مفروض على هذه الدول ،حلاجتها إليه أساسًا من
الناحيتني العسكرية واألمنية ،وحتت ضغوط أو
«متنيات حامسة» أمريكية غري مباشرة ،وستتطور
هذه العالقات مع الوقت .ومن خالل التنسيق
العسكري واألمين مع «إسرائيل» ،تكون أغلب
هذه الدول قد اخنرطت يف عالقة مقبولة مع «تل
أبيب».
التقدم املرتقب واملقبول
وهكذا ،بالتزامن مع
ّ
يف العالقات بني «إسرائيل» وهذه الدول ،وهي
يف أغلبها دول ساحلية على البحر األمحر أو على
اخلليج أو على شواطئ احمليط اهلندي الشمالية
(قطاع عمل األسطول اخلامس وقطاع املناورة
احلالية) ،وعلى املقلب البحري يف املنامة،
واستنادًا إىل االتفاق األمين االسرتاتيجي بني
«السالم»
اإلمارة و»إسرائيل» ،مضافًا إىل اتفاقية
ّ
يتطور ويتزايد
أو اتفاق «أبراهام» بني الطرفني،
ّ
أكثر ّ
التواجد البحري اإلسرائيلي .وانطالقًا من
األمنية والقاعدة البحرية
ة
االسرتاتيجي
ة
االتفاقي
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،يرتفع رويدًا رويدًا مستوى احلضور
ّ
والدور اإلسرائيلي يف اخلليج.
ويف الوقت نفسه ،وهذا هو بيت القصيد من
املناورة األمريكية  -اإلسرائيلية املشرتكة اليت
ُخطط هلا ،كما ُذكر أعاله ،واليت انطلقت حاليًا،
كما يبدو ،ينخفض رويدًا رويدًا مستوى احلضور
البحري األمريكي يف اخلليج ،وحتديدًا يف البحرين،
لتكون «إسرائيل» القوة الضاربة البحرية البديلة
مكان األمريكيني يف اخلليج ،وذلك حتت الكثري من
العناوين؛ أو ً
ال ،تعزيز اجلهود والقدرات البحرية
األمريكية شرقًا مبواجهة االشتباك االسرتاتيجي
ضد الصني ،والذي يتطور يومًا بعد يوم ،األمر
الذي سيستدعي خفض قدراتهم البحرية يف
اخلليج ،وثانيًا ،حتت عنوان تقديم جائزة ترضية
ّ
سيشكله إبرام االتفاق
لـ»إسرائيل» على خلفية ما
النووي من نكسات أو خيبات هلا ،وهي مل تكن
لتقبل به من دون أن حتصل على هذه اهلدية
االسرتاتيجية من واشنطن بدي ًال لذلك.

من أوكرانيا إىل سوريا والرهانات اخلاطئة
َ
منطقة اجلزيرة السورية،
يسود الرتقب
حيث تسيطر قوات «قسد» على ثلث
األراضي السورية ،وخصوصًا بعد
التصلب الروسي يف وجه املشروع
األمريكي يف أوكرانيا.
أثار التصريح ،الذي أطلقه بوليانسكي،
النائب األول ملندوب روسيا الدائم لدى
األمم املتحدة ،يف اجتماع جمللس األمن
الدولي ،التساؤالت بشأن تغيري طبيعة
َّ
املتَبعة يف سوريا.
السياسات الروسية
قال« :نطالب باالنسحاب الفوري من
سوريا جلميع القوات األجنبية املوجودة
هناك بصورة غري قانونية ...من
الواضح أن الواليات املتحدة ال تتعامل

أحـمد الدرزي

مع مكافحة اإلرهاب حتى على املستوى احمللي،
ناهيك بالنطاق العاملي» .فهل ميكن ملوسكو أن
تتعاطى بصورة مغايرة مع امللف السوري؟
كان من الواضح أن الصراع األمريكي الروسي
يف أوكرانيا ،له ظالل واسعة على العامل أمجع،
مبا يف ذلك امللف السوري ،الذي شهد ،من ُ
قبل،
توافقًا أمريكيًا روسيًا على وضعه ،كما عبرَّ عنه
بيرتسون ،املسؤول األممي عن إدارة مفاوضات
اللجنة الدستورية ،وتنفيذ القرار  ،2254ضمن
اسرتاتيجية «خطوة يف مقابل خطوة».
اكتسب الصراع يف أوكرانيا ُبعدًا حديًا ،ال تستطيع
فيه موسكو الرتاجع عن قرارها القاضي بالذهاب
تعده أصل التأسيس
بعيدًا يف استعادة ما
ّ
لإلمرباطوريات الروسية املتتابعة ،باإلضافة
متدد
إىل ما
تعده اخلط الدفاعي األخري أمام ُّ
ّ
سيصِبح ،على ُبعد دقائق
حلف «الناتو» ،الذي
ُ
عن موسكو ،صاروخيًا ،يف حال استطاعته ضم
أوكرانيا إليه ،ونصب قواعد صاروخية بالقرب
من احلدود الغربية لروسيا.
فإن واشنطن تتعاطى مع هذا امللف
يف املقابلّ ،
حملاصرة روسيا
باعتباره فيص ًال ،يف سعيها
َ
والصني ،وهي اليت تعاني انقسامًا سياسيًا
مستويي احلزبني اجلمهوري
داخليًا كبريًا ،على
َ
والدميقراطي ،وعلى مستوى كل حزب منهما،
وخصوصًا بعد تنامي التيار الشعبوي اليميين،
املناهض لسياسات العوملة ،اليت انعكست سلبًا
على الواليات الصناعية ،يف وسط الواليات املتحدة
وغربيها ،األمر الذي دفع احلزب الدميقراطي،
ّ
املعروف بعدائه الشديد لروسيا ،إىل العمل
على حتقيق إجناز كبري ،قبل االنتخابات النصفية
ستحد سياسات الدميقراطيني
للكونغرس ،واليت
ّ
العدوانية جتاه موسكو ،بعد احنسار التأييد هلم
داخل الواليات املتحدة.
َ
عامل الزمن،
ُيضاف إىل ذلك إدراك واشنطن
امل َت ّ
حك َ
الذي مل تعد وحدها ُ
مة فيه ،وهي تشهد
وحتول
الصعود املتنامي للصني وروسيا،
ّ
التزامات استمرار هيمنتها على العامل ،إىل أعباء
أكرب من قدرتها على حتملها حاليًا ،وهي مرشحة
لالزدياد يف السنوات املقبلة ،األمر الذي جيعلها
تعمل يف أقصى طاقتها ،من أجل الفصل بني
الشراكة الروسية الصينية.
ّ
ترتقب أنقرة حبذر شديد ما جيري يف أوكرانيا،
فهي ختشى ،بقلق واضح ،عجز واشنطن عن حسم
امللف األوكراني ،والضغوط األمريكية عليها لتولي
إدارة احلرب ،باإلضافة إىل عوامل الرتغيب هلا ،بعد
انسحاب واشنطن من منتدى شرقي املتوسط للغاز
ملصلحتها ،وهي اليت استطاعت حتقيق مكاسب
كربى يف تاريخ تركيا احلديث ،عرب قدرتها على
استثمار موقعها اجليوسياسي ،ودورها التارخيي،
وقدراتها االقتصادية والدميغرافية ،من خالل
التأرجح بني موسكو وواشنطن ،األمر الذي دفع
الرئيس الرتكي إردوغان ،بعد التصريح الروسي
الشديد اللهجة ،والذي يستهدف تركيا أيضًا
كقوات احتالل غري شرعية ،إىل حماوالت التوسط
بني كييف وموسكو ،ونزع فتيل احلرب احملسومة
لروسيا ،خشية االستدارة الروسية على تركيا،
وإخراجها من سوريا والعراق والقوقاز وليبيا،
األمر الذي جيعل إردوغان يف موقف ضعيف يف
مواجهة خصومه يف الداخل الرتكي ،وسقوطه يف
االنتخابات الرئاسية املقبلة عام .2023
َّ
تلقفت دمشق ،بأمل ،تصرحيات بوليانسكي،

كدليل على ارتفاع حدة املواجهة الروسية
األمريكية يف أوكرانيا ،وهي تأمل يف أن تنتهي
املسألة األوكرانية بانتصار كبري ملوسكو ،وهزمية
كل من واشنطن وأنقرة فيها ،األمر الذي ينعكس
َ
مستقبل سوريا ،اليت دخلت
على رؤية موسكو
يف نفق التجميد ،بعد التوافق الروسي األمريكي
السابق ،والذي استند إىل وقف إطالق نار غري
َ
معلن ،وإعالن انتهاء املعارك ،وإبقاء وضع القوى
العسكرية كما هو حاليًا ،متهيدًا إلجياد تسوية
دولية وإقليمية ،قد ال تكون ملصلحة دمشق ،اليت
تعمل على إعادة الوضع السوري إىل ما كان عليه
امللونة بالدم عام  ،2011وهي
عشية «الثورة»
َّ
قد تشهد ليونة تركية قريبة مع روسيا ،كدليل
على صواب رؤيتها ،عرب افتتاح طريق  M4كبادرة
حسن نية تركية ،بعد أن امتنعت عن تطبيق اتفاق
 5آذار/مارس  2019مع روسيا.
َ
منطقة اجلزيرة السورية،
يسود احلذر والرتقب
حيث تسيطر قوات «قسد» على ثلث األراضي
السورية ،وخصوصًا بعد التصلب الروسي يف وجه
املشروع األمريكي يف أوكرانيا ،على الرغم من
املوجهة إىل قيادتها من أجل االجتماع بها
الدعوة
َّ
يف موسكو خالل األيام املقبلة ،مع وفود متعددة
ِّ
املمثلة للدول اإلقليمية يف
من قوى املعارضة
امللف السوري ،وهي تدرك أن نتائج املواجهة يف
أوكرانيا قد ال تكون ملصلحة الواليات املتحدة،
كما أن عدم تراجع واشنطن فيها سينعكس على
يتحول إىل دعم إخراج
املوقف الروسي ،الذي قد
ّ
القوات األمريكية عرب املقاومة العسكرية الشعبية،
على حنو يرفع الغطاء األمريكي عنها ،على الرغم
من معرفتها أن واشنطن مل تعرتف بها ،ومت
استثناؤها من اللجنة الدستورية ،بتوافق دولي،
كما عبرَّ عن ذلك بيرتسون يف تصرحياته األخرية،
وجمردة من أي أوراق يف
األمر الذي جيعلها وحيدة
َّ
مواجهة دمشق ،اليت تقف معها طهران وموسكو،
ويف ّ
ظل ّ
غض نظر تركي.
مل يصدر أي تصريح أو إعالم من جانب اجملموعات
َّ
املسلحة يف إدلب والشمال السوري ،لكن مشهد
اغتيال زعيم تنظيم «داعش» ،أبي إبراهيم
القرشي ،على أيدي القوات األمريكية ،خيتزل
حجم القلق لدى هذه اجملموعات ،اليت تراهن على
استمرار املشروع الرتكي يف سوريا ،واعتماده
حتول املناطق السورية احملتلة
عليها يف تنفيذ ُّ
أراض تركية .وما كان للقوات األمريكية أن
إىل
ٍ
تغتال زعيم التنظيم من دون مساعدة كبرية من
االستخبارات الرتكية و»هيئة حترير الشام» ،يف
منطقة أطمة ،اليت ال تبعد عن احلدود الرتكية سوى
َّ
ترتقب تراجع أنقرة عن
 7كم ،ويف الوقت نفسه
ممانعتها افتتاح الطريق الدولي ،وخروجها من
جبل الزاوية وسهل الغاب الغربي ،واالبتعاد عن
َ
مسافة  6كم.
الطريق إىل الشمال
عدم
على الرغم من حماولة الواليات املتحدة
َ
اخلروج من املنطقة ،قبل ترتيبها على حنو خيدم
مصاحلها ،فإن نتائج املواجهة يف أوكرانيا،
ستنعكس على قواعد الصراع يف سوريا ،وفقًا
ِّ
واملتدخلني فيها .وكل املؤشرات
لنوعية املواجهة
تؤكد قدرة موسكو على حسمها ملصلحتها ،سلمًا
أو حربًا .وطريقة احلسم هي اليت سرتسم آليات
حتول املشهد السوري الداخلي ،ومداه الزمين،
ُّ
وخصوصًا إذا ما ترافق مع العودة إىل االتفاق
النووي ،الذي سيغيرّ مشهد املنطقة بأكملهّ .
وإال،
سيستمران فيما بني قواها.
فإن الصراع والدمار
ّ
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تــكريم

تكريم السفري العراقي يف اسرتاليا مبناسبة منحه امليدالية الذهبية

عالء العوادي قالدة االبداع التي وقد شكر كادر االذاعة سعادته
تمنحها االذاعه العربيه  2000FMللحفاوة وكرم االستقبال .وأقام
وسواقي كروب االعالمية وشهادة سعادته مأديه غذاء لكادر االذاعة
الذي تمنى للدكتور باسم دوام
تقديرية لسعادته.

النجاح واالبداع.
وقد رافق الدكتور العوادي االعالمية
ناديه العوادي واالعالمية جمانه
غبار.

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا

أسـعار التذاكـر
بمناسبة منح سعادة سفري جمهوريه باسم حطاب الطعمة امليدالية بعثة دبلوماسية يف اسرتاليا لعام
العراق يف اسرتاليا الربفسور دكتور الذهبية ألفضل سفري من بني ثمانني  2022-2021حيث منح الدكتور

أحـجزوا اآلن
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Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

قصة خالف بني جالل الشرقاوي ملاذا ظلت الفنانة عايدة عبدالعزيز أقسمت أنها ال تعرفه ..هذا رد
تسأل عن زوجها بعد رحيله؟
حممد رمضان على نوال الزغيب
وإهلام شاهني ..وصل للضرب
نبأ حزين تلقاه الوسط الفين
املصري والعربي ،برحيل الفنانة
املصرية عايدة عبد العزيز مساء
اخلميس من االسبوع املاضي عن
عمر يناهز الـ  ،92متأثرة مبا كانت
تعانيه من أمراض.
عايدة عبد العزيز اليت ولدت عام
 1930مبحافظة املنوفية ،وكانت
متزوجة من الراحل أمحد عبد احلليم
يف زجية استمرت ملا يزيد عن 60

الفنان الراحل جالل الشرقاوي (أرشيف)
نبأ حزين تلقاه الوسط الفين اجلمعة بوفاة املخرج املصري جالل
الشرقاوي عن عمر يناهز الـ 88عامًا ،متأثرًا بإصابته بفريوس
كورونا.
والشرقاوي هو مؤسس «مسرح الفن» وقد قدم على مدار تارخيه
الطويل العديد من األعمال سواء تلك اليت ظهر فيها كممثل أو تلك
اليت كان هو صاحب البصمة اإلخراجية فيها.
إىل ذلك امتاز بشخصية صارمة قرر من خالهلا أن يفرض أسلوبه
على اجلميع ،حتى وإن كان ذلك سببًا يف إثارته أزمات مع النجوم
أو أن يطلق عليه يف النهاية لقب «خمرج املشاكل».
ولعل أبرز ما ُيذكر ما جرى عام  1984حينما أخرج الراحل مسرحية
«افرض» اليت شارك يف بطولتها حسن عابدين جبوار إهلام
شاهني.
فقد محلت الكواليس أحداثًا ساخنة رمبا فاقت يف نتائجها ما كان
منتظرًا من العمل املسرحي ،حينما دخلت إهلام شاهني يف أزمة
كربى مع جالل الشرقاوي ووصل األمر بينهما إىل احملاكم.
كما حتدث الثنائي عن تلك األزمة عام  1998يف لقاء تلفزيوني ،أي
بعد مرور  14عامًا على ما جرى.
واتهم الراحل إهلام شاهني بأنها تركت العرض املسرحي فجرًا
وغادرت ،وخالفت التعليمات اليت أصدرها بأال تستضيف أي زوار
يف غرفتها ،وهو ما مل تلتزم به حيث كانت تستقبل زوارًا بشكل
يومي.
كذلك أشار إىل كونه غضب هو وبقية جنوم العرض من تصرفات
إهلام شاهني ،وكان دائمًا ما يعقد اجتماعًا بها ،ويتواجد فيه بقية
املمثلني لينبه عليها أال تستضيف أحدًا يف غرفتها ،خاصة وأنها
كانت شابة حديثة التخرج وتارخيها ليس بالكبري.

الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز

عاما ،قدمت على مدار تارخيها الفين ما يزيد عن  200عمل.
وجاءت نهاية األعمال يف عام  2014حينما شاركت حييى الفخراني
بطولة مسلسل «دهشة» ،لكنها اختارت أن تبتعد بإرادتها ،خاصة
أن رحيل زوجها الفنان أمحد عبد احلليم جعلها ال ترغب يف الظهور
أو املشاركة بأي عمل فين ،وذكرت يف لقاءات سابقة أنه آن
األوان كي تبتعد وتسرتيح وتتابع ما جيري يف حياتها اخلاصة.
إال أنها بعد رحيل زوجها عانت الكثري من املتاعب النفسية ،وهو
ما تسبب يف إصابتها مبقدمات مرض الزهامير ،قبل أن تصاب
باملرض بشكل كامل قبل عامني.
وهو األمر الذي حتدث عنه ابنها شريف أمحد عبد احلليم من قبل،
وأكد أنها منذ رحيل زوجها وهي تعاني بشدة ،وحينما تأكدت
إصابتها الكاملة بالزهامير بات كل ما تتمناه العائلة هو أن تستقر
احلالة وال تسوء.
لذلك مرت عليها العديد من األيام احللوة واأليام املرة ،وكان
األمر الغريب يف هذه احلالة ،هي أن الفنانة الراحلة كانت دائما
ما تنسى كل األحداث اجلديدة ،وتتذكر فقط ما مر عليه سنوات
طويلة.
حيث كان ابنها يقول إنها تنسى ما حيدث مبجرد مرور دقائق عليه،
لذلك مل يكن يرغب يف الدخول معها بأي جدال ،وكان يوافقها
على أي شيء ،خاصة أنها ستنسى بعد دقائق.
الغريب أنها أيضا كانت دائما ما تسأل عن زوجها الراحل أمحد
عبد احلليم ،وحينما كان ابنها خيربها بأنه تويف ،كانت تتلقى اخلرب
وكأنه حيدث للمرة األوىل يف حياتها ،وتشعر حبزن كبري ،وكان
األمر يتجدد يف كل مرة تسأل عنه.
وكيف ال حيدث ذلك ،والثنائي ارتبط معا بقصة حب كبرية للغاية،
وعاشا معا ملا يزيد عن  60عاما ،كما أنها يف كل لقاءاتها قبل
إصابتها بالزهامير كانت تتحدث عن حبها له ،وأنها منذ رحيله وهي
تعاني ومتأثرة.
ويف سنواتها األخرية كانت حركتها صعبة للغاية ،خاصة أنها
تعرضت لكسر يف احلوض ،أثر على حركتها بشكل كبري ،وكانت
املمرضة تالزمها يف املنزل بشكل مستمر.
واملرير يف األمر ،أن السنوات األخرية كانت تشهد جتاهال كبريا هلا
من قبل أعضاء الوسط الفين ،حيث مل تكن تسأل عنها سوى رجاء
اجلداوي قبل رحيلها ،والفنانة رجاء حسني ،فيما كانت النقابة تسأل
عنها يف املناسبات فقط ،ومل يكن يتذكرها أحد من زمالئها.

دة فعل نادين نسيب جنيم بعد خسارتها جائزة
 joy awardsتلفت االنظار واحالم تعلّق

الفنانة نوال الزغبي

من يتابع أخبار النجم املصري ،حممد رمضان ،يعلم متامًا أن تصرحيات
الفنانة اللبنانية ،نوال الزغيب ،لن متر معه مرور الكرام.
رد ساخر من حممد رمضان على انتقاد نوري املالكي حلفله يف
بغداد
سوشيال ميديا
رد ساخر من حممد رمضان على انتقاد نوري املالكي حلفله يف
بغداد
فقد سخر الـ»منرب  ،»1من صاحبة «القوية» بسبب تصرحياتها
اإلعالمية اليت أدلت بها مؤخرًا ،وعلى ما يبدو أثارت استفزازه.
بأن نشر اجلمعة ،عرب حسابه يف «إنستغرام» جزءا من كالم الزغيب
الذي أقسمت فيه أنها ال تعرفه ومل تسمع عنه من قبل ومل يسبق
هلا أن شاهدت أعماله عند سؤاهلا عن رمضان ،معلقًا« :حبيبيت ربنا
يبارك لك يف صحتك وذاكرتك ..نورتي تلفزيون مصر».
وأرفق حممد رمضان مع رده على نوال الزغيب مقطعا مصورا يدمج
فيه مشهدا من أغنيته «منرب وان» ،واليت يظهر فيها وهو يطلق
الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته «مصباح عالء الدين»،
والذي يردد فيه« :اسأل عائلتك ستخربك أننا نشاهده من
وراءك».
يذكر أن كالم النجمة الذهبية ،نوال الزغيب ،كما يطلق عليها ،جاء
يف لقاء إعالمي على فضائية مصرية الشهر املاضي ،وخالل احللقة
سألتها املذيعة عن رأيها يف أغاني حممد رمضان ومدى إمكانية
تقديم عمل جيمعها معه ،فردت قائلة« :أنا ملا أعمل دويتو إما
بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب ،الناس الكبار أو معملش،
ولو عايزة أمثل إما مبثل مع ناس كبار أو مش همثل».
لرتد عليها مقدمة الربنامج بأن رمضان له شهرة واسعة جدًا،
فردت نوال ساخرة باللهجة املصرية« :فني ..يف الصني؟ بس أنا
معرفوش أبدا وال أعرف إذا كان بيغين من األساس»

وفاء الكيالني ختضع لعملية
جتميل وزوجها تيم حسن يعلق

وأضاف أنه توعدها وقتها بأن يضم قصصًا كثرية عنها يف
مذكراته ،اليت كان يكتبها يف ذلك الوقت وصدر منها اجلزء األول،
حيث شدد على أن اجلزء الثاني سيتضمن تلك الروايات.
ضرب وطرد
غري أن شاهني ردت من خالل الربنامج يف حلقة أخرى ،وأكدت أن
الشرقاوي ضربها يف تلك الليلة اليت غادرت فيها العرض ،ثم
حلقها إىل خارج املسرح كي يستمر يف ضربها بالقدم ،كاشفة أنه
طرد ضيفها وزميلها أشرف زكي (نقيب املمثلني حاليًا) يف تلك
الليلة.
وأوضحت أن القرار الذي اختذه الراحل مبنع قدوم الضيوف إىل
املمثلني جاء بعد  3أشهر من العرض ،وبالتحديد حينما زارها منتج
سينمائي وعرض عليها العمل يف فيلم من بطولة حممد صبحي.
كما بينت أن جالل الشرقاوي طلب منها وقتها أن ترفض ألن
صبحي عدوه وبينهما قضايا ،وإال أصبحت عدوته ،وهو ما مل توافق
عليه شاهني ،ما دفع املخرج إلصدار قراره الصارم.
وعلى عكس ما ذكره الراحل بكونه مل يطرد أشرف زكي من الغرفة
وإمنا حتدث معه بشكل راق كي يشرب معه القهوة خارج الغرفة،
أكدت شاهني أنه طرده قائ ًال« :من فضلك اطلع بره» .فردت
شاهني غاضبة« :يا أستاذ جالل ده يف أوضيت لو طردته أنا
هخرج» ،ليقول هلا «اخرجي» ،وهو ما تسبب يف اندالع األزمة
حينها.

نادين نسيب نجيم

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي خالل الساعات املاضية مبقطع
فيديو يوثق حلظة خسارة املمثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم
جلائزة  joy awardsعن فئة افضل ممثلة ،واليت فازت بها املمثلة
السعودية إهلام علي.
وظهرت نادين يف الفيديو اليت كانت صورته الفنانة االماراتية
احالم ونشرته عرب خاصية القصص املصورة عرب صفحتها اخلاصة
على انستغرام وهي تقف احرتاما لعلي وحتتضنها ،إذ مسع صوت
احالم يف الفيديو وهي ّ
تعلق على ردة فعل نادين بالقول« :شوفوا
التواضع».

وفاء الكيالني وتيم حسن

التزال احداث حفل  joy awardsالذي اقيم يوم اخلميس من
االسبوع املاضي يف العاصمة السعودية الرياض حيظى بكثري من
اإلهتمام من قبل املتابعني عرب مواقع التواصل اإلجتماعي.
وكان لإلعالمية املصرية وفاء الكيالني حصة كبرية من اهتمام
املتابعني وذلك ألكثر من سبب بينها حادثة سقوطها عن الدرج
وذلك قبل دقائق من بدء احلفل.
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إعــالنات

19٣٢
صفحة
ﺻﻔﺤﺔ

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفGranny Flats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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كـتابات

صباح جديد
إىل
ٍ

مع قد ْ
ألأل
بكت
ْ
ّ
والد ُ

تظن زمانها ىّ
ول
ّ

وأن الورد قد يصدأ ..
ّ
بكت قربي ..
ْ

ّ
اخلد عطر الورد
وبل
ّ

باق
كان الوعد ّ
أن الوجد ٍ
كيف غاب ّ
الظ ّل هل ننأى ؟
ْ
لألسوأ
وحال الورد
أنا أنأى ؟؟؟

ْ
واملنشأ !!
وأنت األصل

أنا وليسمع ّ
الشعراء واألدباء

واألبناء
واملريخ واآلباء
والتاريخ
ُ
ّ
ٌ
ّ
تارك وجعي وآتيك
أني
أداريك

وأدخل فيك آفاقًا

ْ
نبدأ
فقومي  ..ها هنا

كتاب أنت من ٍ
لغة هي األمسى
ٌ
ْ
ّ
تقرأ...
وللشعراء أن
محمد عامر األحمد  -سورية

يا رميا عيدك رنـّان

ّ
رنان
يا رميا عيدك
شعر وأغاني وتلحني
ّ
احلنان
يعطيكي الرب
أيام احللوة وسنني
وتبقي مشعة بكل مكان
مع مسعة بتسوى ماليني
ِبعيدك حبوكي اخلالن
يكونوا الليلة موجودين
أحباب وأهل وأخوان
بأمجل حفلة فرحانني
ّ
احلنان
بطلب من ربي
يزيدك عمر وطول سنني
حمبوبة بسدني ولبنان
وكل رفقاتك حمبوبني
بنظم احلفالت من زمان
صرتوا بسدني مشهورين
بتعطوا التايه واجلوعان
إنتوا الستات احللوين
خلقتوا رمحة لألوطان
لشعب االرزة والشربني
خلقتوا لتكريم اإلنسان
تعطوا كل احملتاجني
رميا ما بتنسى اإلحسان

يا معجن حب وحنني
عيلة بالش من زمان
بني العامل معروفني
بزحلة وبكل البلدان
بقيوا عاملبدا والدين
عملوا شو وصى الديان
بعشر وصايا مكتوبني
ّ
احلنان
هداكي الرب
هدية ما اهلا تتمني
مالكني بيسوا األكوان
أحلى بنات وحمبوبني
بطلب منو عن أميان
تبقوا عيلة خمتارين
وتا يبعد شر الفتّان
باسم الفادي حمروسني
بطلب منو تعيشوا العمر
أمجل عيلة وأحلى سنني..

إهداء اىل األخت العزيزة ريما بالش بمناسبة عيد ميالدها مع
الربكة والدعاء عقبال املية والف مربوك
من الصديق الشاعر نوفل حنا نوفل سدني
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تـتمات

الفروف يصف لقاءه ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن السبيل الوحيد لتطبيع العالقات الثنائية بني البلدين يكمن يف
ّ
احلوار املبين على االحرتام املتبادل.
فقد أبدى وزير اخلارجية الروسية ،سريغي الفروف ،يف مستهل
اجتماع مع نظريته الربيطانية ،إليزابيث تراس ،استعداد موسكو
«للتعامل باملثل إذا كانت زيارة وزيري الدفاع واخلارجية الربيطانيني
إىل موسكو تهدف إىل حتسني العالقات».
أن هذا االجتماع
وأشار الفروف يف مستهل حمادثاته مع تراس إىل ّ
وأن اللقاء
هو األول من نوعه منذ كانون األول/ديسمرب عام ّ ،2017
«غري مسبوق» يف ظل احملادثات اليت ستجري يف موسكو غدًا بني
وزيري دفاع الدولتني ،سريغي شويغو وبن واالس.
وذكر وزير اخلارجية الروسي ّ
أنه اطلع على خطاب رئيس الوزراء
الربيطاني بوريس جونسون أمام جملس العموم ،حيث دعا إىل حتسني
العالقات مع موسكو ،قبيل اإلعالن عن زيارة تراس وواالس إىل
روسيا.
وأضاف الفروف« :هذا ما أعلن رمسيًا على األقل ،وال أعرف ما هي
احلال بالفعل ،لكن إذا كان ذلك يف الواقع هدف زمالئنا الربيطانيني
فإننا بطبيعة احلال سنتعامل باملثل ،ألننا ال ميكن أن نكون راضني
بعالقاتنا اليت تدهورت إىل أدنى مستوى هلا منذ سنوات طويلة».
أن السبيل الوحيد لتطبيع العالقات الثنائية يكمن
وشدد الوزير على ّ
يف احلوار املتساوي املبين على االحرتام املتبادل ،واعرتاف كال
الطرفني باملصاحل املشروعة ألحدهما اآلخر ،والبحث عن حلول مقبولة
لكالهما.
وتابع« :املناهج الدبلوماسية واإلنذارات النهاية والتهديدات واملواعظ
ال تؤدي إىل مكان .لألسف الشديد اعتاد العديد من زمالئنا الغربيني
حاليًا أن يستخدموا هذه األساليب يف أنشطتهم العلنية ،وال أستطيع
وصف ذلك ّ
بأنه دبلوماسية».
بناء على هذه
ولندن،
موسكو
تتمكن
أن
يف
أمله
وأبدى الوزير
ً
التجربة ،من حتسني عالقاتهما الثنائية يف جماالت أخرى واستئناف
آليات التعاون والثنائي واالتصاالت بني جهاتهما الرمسية اليت ّ
مت
قطعها منذ وقت طويل.
أن روسيا وبريطانيا بصفتهما عضوين دائمني يف جملس
ولفت إىل ّ
األمن تتحمالن املسؤولية اخلاصة عن مواجهة النزعات السلبية يف
العالقات الدولية ،وإطالق احلوار املبين على االحرتام املتبادل،
والبحث عن حلول ستتوافق مع مصاحل مجيع الدول.
لكن الفروف وصف اللقاء عقب انتهائه من اللقاء بنظريته الربيطانية
أن بالده «قد
أن «احلوار كان كحوار أبكم مع أصم» ،مشريًا إىل ّ
ّ
تنصح املوظفني غري األساسيني يف بعثتها الدبلوماسية يف أوكرانيا
باملغادرة».
من جهتها ،شددت تراس على ّ
أنها تزور موسكو لـ «حث روسيا على
إن «احلقيقة هي أننا ال نستطيع
اتباع مسار دبلوماسي» .وقالت ّ
جتاهل حشد روسيا أكثر من مائة ألف عسكري عند حدود أوكرانيا
وحماوالت تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».
أن «احلرب يف أوكرانيا ستكون كارثة بالنسبة لشعيب هذا
واعتربت ّ
ً
ً
أوروبا
وأمن
وروسيا
البلد
أن دول حلف «الناتو»
إىل
الفتة
»،
ا
عموم
ّ
بوضوح
أكدت
أن أي تدخل يف أوكرانيا سيجلب عواقب وخيمة
ّ
وسيكلف املعتدي «مثنًا باهظًا».
إن هناك «سبي ًال دبلوماسيًا بدي ًال
وقالت وزيرة اخلارجية الربيطانية ّ
يتيح تفادي النزاعات وإراقة الدماء».

القوات اليمنية :إصابة ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

َّ
املسلحة اليمنية ،العميد حييى سريع،
املتحدث باسم القوات
أعلن
ّ
ّ
أن سالح اجلو املسيرّ متكن من استهداف موقع
امس االول اخلميسّ ،
عسكري مهم يف مطار أبها بطائرة مسرية من نوع «قاصف .»2K
أن «اإلصابة كانت دقيقة»،
وأكد سريع ،يف تغريدة يف «تويرت»ّ ،
أن مطار أبها من املطارات اليت ُتستخدم يف األعمال
مشريًا إىل ّ
العسكرية ضد اليمن.
وجدد املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية حتذيره املواطنني
ّ
السعوديني ،ودعاهم إىل االبتعاد عن املواقع العسكرية يف
السعودية.
يف املقابل ،أعلن التحالف السعودي امس االول «اعرتاض الدفاعات
اجلوية طائرة مسيرّ ة ُأطلقت يف اجتاه مطار أبها» ،وفق ما أفادت به
وكالة األنباء السعودية الرمسية «واس» اليوم اخلميس.
دمرت
ونقلت الوكالة عن التحالف قوله ّ
إن «الدفاعات السعودية ّ
طائرة مسيرّ ة ُأطلقت يف اجتاه مطار أبها الدولي ،وسقوط شظايا
االعرتاض يف حميط املطار».
إن «حركة الطائرات يف مطار أبها توقفت
وقال مسؤول يف املطار ّ
ً
جمددًا».
أن ُتستأنف َّ
فرتة وجيزة قبل ّ
أن «الطائرة املسيرّ ة
وذكرت حمطة «اإلخبارية» التلفزيونية احلكومية ّ
ُأسقطت يف مدرج».

«الناتو يع ّد املناورات ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

رد فعل حللف مشال األطلسي (الناتو) ،قال أمينه العام،
يف أول ّ
إن املناورات العسكرية الروسية  -ـالبيالروسية ّ
متثل
ستولتنربغ،
ينس
ّ
«حلظة خطرية» على أمن أوروبا.
وأضاف ستولتنربغ ،يف تصرحيات خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع

رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون« ،أننا نتابع عن كثب
انتشار روسيا يف بيالروسيا ،وهو األكرب منذ انتهاء احلرب الباردة».
أن «هذه حلظة خطرية بالنسبة إىل أمن أوروبا»،
وكرر حتذيره من ّ
ّ
أن «عدوانًا جديدًا من روسيا على أوكرانيا ،سيقود إىل
مشددًا على ّ
تعزيز وجود احللف األطلسي ،وليس إىل خفضه».
أن املناورات
وأكد وزير اخلارجية الفرنسي ،جان إيف لو دريانّ ،
مؤشر «عنف» ،وفق تعبريه.
إن «املوقف
ويف مقابلة مع إذاعة «فرانس إنرت» ،قال لو دريان ّ
الفرنسي حتكمه ثالثة معايري ،هي احلزم والتضامن مع أوكرانيا،
واحلوار مع روسيا ،جتنبًا ألي تصعيد».
ويأتي موقف وزير اخلارجية الفرنسي بعد إعالن وزارة الدفاع الروسية،
اليوم اخلميس ،بدء التدريبات العسكرية الروسية البيالروسية
املشرتكة حتت عنوان «حزم االحتاد »2022-يف بيالروسيا.
تستمر حتى الـ 20من شباط/فرباير،
وتأتي هذه املناورات ،اليت
ّ
بالتزامن مع اخلالف بني روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ،بينما اعتربت
كييف أن املناورات وسيلة «للضغط النفسي».
أن «اجلنود
رده على املخاوف الغربية،
ويف ّ
ّ
شدد الكرملني على ّ
الروس يف بيالروسيا سيعودون بعد انتهاء املناورات».
أن روسيا
وأعلن املتحدث باسم الكرملني ،دميرتي بيسكوف ّ
أن كثافتها
وبيالروسيا «تواجهان تهديدات غري مسبوقة» ،و»يبدو ّ
وأشد خطورة مما كان عليه األمر يف املاضي» ،وهو
لألسف أكرب كثريًا
ّ
يفسر حجم التدريبات العسكرية املشرتكة بني البلدين،
األمر الذي
ّ
حبسب بيسكوف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية ،أمس األربعاء ،نظام الدفاع اجلوي،
«أس  ،»400يف مقاطعة بريست يف بيالروسيا استعدادًا للمناورات
املشرتكة.
من جانبه ،أجرى رئيس هيئة األركان األمريكية اجلنرال مارك ميلي
اتصا ً
ال هاتفيًا اليوم اخلميس بنظريه البيالروسي اجلنرال فيكتور
غوليفيتش ،بهدف ّ
جتنب احتمال وقوع «حوادث غري حمسوبة» ،يف
الوقت الذي باشرت فيه روسيا وبيالروس مناورات عسكرية مشرتكة،
وفق ما أفاد «البنتاغون».
وقال املتحدث باسم اجلنرال ميلي الكولونيل ديف باتلر يف بيان
احلد من أخطار وقوع
إن «هذه املكاملة هدفت خصوصًا اىل
ّ
مقتضبّ ،
حادث» و»تبادل اآلراء حول األمن األوروبي الراهن».
أن املسؤولني العسكريني توافقا على عدم كشف
وأوضح باتلر ّ
تفاصيل هذه املشاورات.

جملس الوزراء أق ّر ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عليه ،يفرتض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية ملصرف لبنان
واملصارف ،إسوة باليورو بوندز ،وتوزيع مبلغ ال 6400مليار مبعدل
 3/2للكهرباء ،بدال من السلفة امللحوظة ،والباقي  3/1زيادة معاشات
للقطاع العام».
وقال« :إن صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائيب
اللبناني ليطال الصحن الضرييب بشكل تصاعدي ،مما حيقق العدالة
الضريبية وحيسن مستوى اإليرادات وحيقق االستقرار االجتماعي .أما
مشروع موازنة  2022فال يطرح أي توجهات إصالحية يف ما خيص
النظام الضرائيب ويكتفي برفع اإليرادات على بعض األبواب التقليدية
يف املوازنة».

ميقاتي

من جهته ،أعلن ميقاتي أن «التوجه العام هو االهتمام بالنواحي
االجتماعية واملعيشية وتسهيل أوضاع املواطنني وشؤونهم الصحية
والرعائية» ،وقال« :بعد إقرار املوازنة يف جملس الوزراء سيصار
اىل عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات حمددة أهمها الكهرباء
واالتصاالت والنفايات ،على أن تكون خطة التعايف االقتصادي قد
أجنزت لعرضها على جملس الوزراء ،وبعد إقرارها ستعرض لنقاش
واسع من خمتلف اجلهات املعنية».
وركز على «أهمية حتقيق االصالحات املطلوبة سواء من خالل مراسيم
تصدر عن جملس الوزراء أو قوانني يقرها جملس النواب» ،الفتا
إىل «أهمية التضامن للعمل على انقاذ البالد من الواقع املؤمل الذي
متر به راهنا» ،وقال« :إن أهم ما جيب القيام به هو حتقيق التوازن
املطلوب بني سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا ،وبني
املصاريف املطلوبة ،وهذا األمر يستغرق وقتا يف كل مرة ،أي ما بني
سنتني وثالث سنوات ،وعلينا ان نتحمل هذا الوضع ،وهو لن يكون
بالسهولة اليت نتوقعها».
أضاف« :كل يوم مير من دون إصالحات هو خسارة لنا .ولو حل
املوضوع قبل سنة ،لكانت الفجوة املالية حبدود  40مليار دوالر ،فيما
هي اليوم حبدود  70مليار دوالر .كل ما نقوم به سنعلن عنه ،وخطة
التعايف االقتصادي ستكون متاحة للبحث العام ،وكل شخص ميكنه
أن يقدم رأيا بناء حنن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه يف االعتبار اذا
كان ينسجم مع اخلطة املقدمة».
وكانت اجللسة انعقدت ،الثانية بعد الظهر يف قصر بعبدا ،يف حضور
الوزراء ،وسبقتها خلوة بني رئيسي اجلمهورية وجملس الوزراء ،مت
التطرق خالهلا اىل املواضيع املدرجة على جدول االعمال ،إضافة اىل
بعض الشؤون احلياتية واملعيشية.
وبعد انتهاء اجللسة ،حتدث الرئيس ميقاتي اىل الصحافيني ،فقال:
«اليوم أمتمنا اخلطوة االوىل ضمن سلسلة من االجراءات ستتخذ على
الصعيد املالي .لقد باتت لدينا موازنة ،وهو أمر ضروري لتسيري
أمور الدولة بصورة منتطمة .وصف معالي وزير املال املوازنة بأنها
تصحيحية ملرحلة انتقالية هلا صفة طارئة .ان كل كلمة من مواصفات
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املوازنة هي حقيقة ،وأمامنا حتديات كبرية منها التضخم والتعثر
وعدم القدرة على التمويل اخلارجي ،وامامنا هدف اساسي هو حتقيق
االستقرار املالي والنقدي واالقتصادي».
أضاف« :انطلقنا من اولويات دعم القطاعات االجتماعية والصحية
واالستشفاء ومواكبة واقع االدارة واملوظفني يف القطاع العام.
اختذت سلسلة اجراءات منها اعطاء زيادة شهر عن كل شهر عمل
ملوظفي القطاع العام على اال تقل عن مليوني لرية وال تزيد عن ستة
ماليني لرية .وأعطينا املتقاعدين راتبا اضافيا عن كل شهر ،على اال
يقل عن مليون وسبعمئة ألف لرية وال يزيد عن مخسة ماليني ومئة
الف لرية ،ويتم التطبيق فور اصدار املوازنة يف جملس النواب ،وإىل
حني إصدار املوازنة نستمر يف تطبيق املرسوم رقم  8737الذي صدر،
والذي أعطينا مبوجبه منحا لشهر تشرين الثاني وكانون االول».
وتابع« :املوضوع االجتماعي أخذ حيزا كبريا من البحث ،ومت رصد
 400مليار لرية للشأن االجتماعي ،ومن ضمنها دور الرعاية مبختلف
انواعها ،ومساعدات ملتضرري مرفأ بريوت وحتفيز اقتصادي عرب
اعطاء مؤسسة تشجيع االستثمار صالحيات جديدة العطاء حتفيز
ضرييب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .وحصل يف املوازنة تصحيح
يف الضرائب والرسوم بناء على التضخم احلاصل يف سعر الصرف.
كما هو معلوم ،حنن حناول حتقيق توازن يف هذه املواضيع ،عرب
الفارق يف سعر الصرف االجنيب جتاه اللرية اللبنانية .كما اجرينا
تصحيحا للشطور والتنزيالت العائلية والتنزيالت الضرائبية على كل
الضرائب والرسوم ،وتعزيز االلتزام الضرييب وتسوية الضرائب او
االعرتاضات املعلقة ،وخفضنا الغرامات على التحصيل ،واذا جرى
التحصيل خالل فرتة ستة أشهر يلغى قسم كبري من الغرامات .كما
خفضنا رسم االنتقال العقاري من  5يف املئة اىل  3يف املئة ،والغينا
الضريبة على الفوائد املصرفية ملدة  5سنوات».
وأردف« :بالنسبة إىل أرقام املوازنة قبل التعديالت االخرية اليت
حصلت يف جملس الوزراء اليوم ،بلغ جمموع الواردات املقدرة  39ألف
مليار لرية لبنانية ،وجمموع النفقات حواىل  47ألف مليار لرية لبنانية.
أما العجز املقدر فهو  8آالف مليار لرية لبنانية ،وضع كاحتياط
موازنة .العجز يف النفقات قياسا إىل الواردات وصل اىل حدود ال17
يف املئة ،وبالتالي اعتقد ان صدى املوازنة سيكون جيدا ،وحنن يف
انتظار مناقشتها يف جملس النواب ،وحتما فإن اجمللس سيكون لديه
رأيه يف املشروع».
وقال« :ما حتقق اليوم هو اخلطوة االوىل يف التصحيح املالي ،ويبقى
امامنا مسار طويل يتمثل خبطة التعايف االقتصادي ،وهي االساس
للنقاش مع صندوق النقد الدولي .صحيح اننا يف صدد التفاوض مع
الصندوق ،لكن علينا حتديد اولوياتنا ملصلحتنا ،والقيام باالصالحات
املطلوبة .هناك اكثر من  14مرسوما اصالحيا جيب أن تصدر عن
احلكومة ،وأكثر من  30قانونا إصالحيا جيب أن تصدر عن جملس
النواب ،وبالتالي حنن سنتابع مع صندوق النقد الدولي موضوع خطة
التعايف االقتصادي ،بالتوازي مع عمل داخلي الجناز االصالحات
املطلوبة».
أضاف« :بعدما انتهينا من درس املوازنة ،أمامنا ورشة ترتكز على
خطة التعايف االقتصادي ،وهناك مرحلة ثانية تتعلق بالتفاوض مع
محلة سندات اليوروبوند يف سبيل الوصول اىل تسوية معهم ،وبعد
ذلك اعادة هيكلة املصارف بشكل عام .هذه االمور تستغرق وقتا،
وحنن اليوم يف مرحلة صعبة ،واهم ما جيب القيام به هو حتقيق
التوازن املطلوب بني سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا،
وبني املصاريف املطلوبة ،وهذا االمر يستغرق وقتا يف كل مرة ،اي
ما بني سنتني وثالث سنوات ،وعلينا ان نتحمل هذا الوضع ،وهو لن
يكون بالسهولة اليت نتوقعها»
وتابع« :أبزر التحديات امامنا تعثر قدرة التمويل ،اذ كنا يف السابق
حنصل على التمويل اخلارجي ونصدر سندات خارجية ،هذه الرفاهية مل
تعد متاحة اليوم ،وعلينا ان حنصل على توقيع صندوق النقد الدولي
لتنفتح امامنا جمددا امكانات التمويل اخلارجي ،وكلما اسرعنا يف اجناز
االتفاقات كان احلل اسرع .هذا املوضوع ال يعين احلكومة لوحدها او
الوزراء لوحدهم ،بل يعين مجيع اللبنانيني ،واذا مل نسرع اخلطوات،
فقد نصل اىل درجة قد ال نعود قادرين فيها على استرياد القمح.
كل يوم مير من دون اصالحات هو خسارة لنا ،ولو حل املوضوع قبل
سنة ،لكانت الفجوة املالية حبدود  40مليار دوالر ،فيما هي اليوم
حبدود  70مليار دوالر .كل ما نقوم به سنعلن عنه ،وخطة التعايف
االقتصادي ستكون متاحة للبحث العام ،وكل شخص ميكنه أن يقدم
رأيا بناء حنن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه يف االعتبار اذا كان
ينسجم مع اخلطة املقدمة».

بري «طاير عقله»

اىل ذلك ،كشف زوار رئيس جملس النواب نبيه بري لـ «مستقبل
ويب» أن «بري مستاء جدًا من جلسة جملس الوزراء و ما صدر
عنها» .وأوضحوا أن إستياء بري يعود اىل أن «وزراء أطلعوه على
ان املوازنة مت اقرارها من دون التصويت عليها ،كما أن التعيينات
العسكرية اليت مت اقرارها مل تكن مدرجة على جدول األعمال ،كما ان
رئيس اجلمهورية ميشال عون مل يعلن األمساء خالل اجللسة».
وأشار الزوار» اىل أنه عندما «حشر» الوزير حممد املرتضى عون
بسؤاله عنها ،أجاب األخري بأنه مت ادراجها من خارج جدول األعمال بناء
على طلب وزير الدفاع».
وكشف الزوار ان بري «طاير عقله» مما حصل إذ متت هذه التعيينات
من دون تعيني نائب رئيس أمن الدولة ،إذ أن جهاز أمن الدولة ال
ميكن أن تستمر مهامه من دون توقيع رئيس اجلهاز ونائبه.
ولفتوا اىل أن «بري سيطلب من وزير املال يوسف خليل عدم توقيع
هذه املراسيم العرتاضه عليها»( .التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

أمريكيّة تكتشف فوزها بالصدفة اللصوص يستهدفون كالب البولدوغ الفرنسية يف الواليات املتحدة
جبائزة قيمتها  3ماليني دوالر عن
طريق «جملد الربيد العشوائي»
مسدسيهما بوجه مارييكي باينس ،وهي
لصان شهرا
ّ
مل يرغب ّ
امرأة من كاليفورنيا تبلغ  27عامًا ،يف سرقتها أو قتلها،
بل كان هدفهما «مريلني» ،كلبها الصغري من نوع البولدوغ
الفرنسي الذي يدفع مثن شهية متزايدة لدى اللصوص يف
خمتلف الواليات األمريكية.

ويسجل ازدياد يف السرقات اليت تستهدف هذا النوع من
ُ
الكالب يف املدن األمريكية املختلفة ،من نيويورك إىل لوس
أجنليس ،مرورا مبيامي وشيكاغو.
ويباع
ويساعد صغر حجم البولدوغ الفرنسي على أخذه ومحلهُ ،
ُ
بآالف الدوالرات يف السوق السوداء.
ويعرف هذا النوع بكلب النجوم .أما الضحية األشهر
ُ
السرقات فهي الليدي غاغا .إذ يف العام املاضي،
ّ
مسلحون اثنني من كالبها من نوع البولدوغ الفرنسي
كوجي وغوستاف ،بعدما أطلقوا النار على املسؤول عن
الكالب وأوقعوه جرحيًا.

أعلن منظم مسابقة اليانصيب األمريكي ،أن امرأة تدعى لورا
سبريز ،بالغة من العمر  55عاما ،من مقاطعة أوكالند ،اكتشفت
فوزها جبائزة قيمتها  3ماليني دوالر عن طريق اخلطأ ،بعدما
تطابقت كراتها مع  5كرات يف جائزة «ميغا ميليونز» يف والية
ميشيغان ،يف سحبليلة رأس السنة اجلديدة ،لكنها مل تفكر يف
التحقق من أرقامها ،أو التحقق من بريدها العشوائي الـ»،»spam
حبسب قناة «سي بي إس بيتسربغ».
ويعترب فوز املرأة أمرا استثنائيا ،خاصة وأن جملد «الربيد
ُ
العشوائي» عادة ما ينتشر به رسائل احتيال غري حقيقية.
وأكدت سبريز أنها اكتشفت الرسالة بالصدفة ،أثناء حبثها
عن بريد إلكرتوني مفقود من شخص ما ،لذا قامت بفحص
ي اخلاص بها.
جملد الربيد العشوائي يف حساب الربيد اإللكرتون 
وأردفت أنها مل تصدق ما قرأته يف الرسالة العشوائية ،لذلك
قامت بتسجيل الدخول إىل حساب اليانصيب اخلاص بها للتأكد،
صادما للغاية بالنسبة هلا.
وأن األمر ال يزال
ً
وأشارت إىل أنها أضافت يانصيب ميشيغان إىل قائمة املرسلني
ً
متابعة ّ
أنها
اآلمنني ،يف حال حالفها احلظ مرة أخرى بالفوز،
ّ
ختطط ملشاركة مبلغ الثالثة ماليني دوالر مع أسرتها ،والتقاعد
يف وقت أبكر مما هو خمطط له.

صوت شخري داخل ثالجة
املوتى ..قصة أغرب من اخليال

هلذه
خطف
وهما
رعاية

وعرضت املغنية حينها مكافأة قدرها  500ألف دوالر ملن يعيد
واسرتدتهما يف نهاية املطاف.
الكلبني إليها،
ّ
وتعرضت مارييكي باينس للصدمة نفسها يف أوكالند ،حيث
ّ
تعرضت لالعتداء وسط الشارع عند الساعة السادسة من مساء
ّ
 26نوفمرب حني كانت تقوم بنزهة مع كلب صديقتها.
وتشرح مارييكي لوكالة فرانس برس «كنت أنتظر مريلني
ليقضي حاجته عندما رأيت شخصني يقرتبان».
ً
بداية ّ
ألنهما كانا يضعان كمامة مثل
وتضيف «مل أشتبه فيهما
لكنين الحظت ّ
ّ
أنهما يضعان قفازات رمادية ،واعتربت
اجلميع،
األمر غريبًا».
وتتابع «بلحظة اعرتض أحدهما طريقي ،شاهرًا مسدسه يف
وجهي وطالبًا منيّ أن أعطيه الكلب ،يف حني كان اآلخر يأخذ
األول ،انتزع رباط
مريلني عن األرض .وعندما مل أستجب لطلب ّ
وفرا عكس
الكلب منيّ  ،وأخذا احليوان مهرولني حنو سيارتهما
ّ
اجتاه السري».
وسجلت الشرطة سرقات بدم بارد مماثلة هلذا النوع من الكالب
ّ
يف أماكن أخرى من البالد.
تأثر ّ
ويف العام املاضيّ ،
سكان سان فرنسيسكو بشهادة سارة
ً
ّ
تعرضت الشابة البالغة ثالثني عاما هلجوم مسلح
فورهوس ،إذ ّ
من ثالثة رجال ،ضربها أحدهم بوحشية قبل أن يأخذ كلبها
«كلوي» ،وهو جرو من نوع بولدوغ عمره مخسة أشهر.

ويف نهاية شهر ديسمرب ،كاد روبرت مارينيللي أن خيسر حياته
تعرض لكمني أثناء قيامه بنزهة مع
قرب جادة سانسيت .إذ
ّ
كلبه لوكا البالغ من العمر  8سنوات.
ُ
لصان
ونقل إىل املستشفى مصابًا حبروق شديدة بعد أن ضربه ّ
جتره سيارتهما على األرض.
أن
قبل
بعنف
ّ

ببغاء يسرق كامريا من سائح
وحيلق بها بعيدا

ملاذا يستهدف اللصوص كالب البولدوغ الفرنسية؟
يشرح نائب رئيس «أمرييكن كينيل كلوب» براندي هانرت
أوهلما يف
ماندن ّ
أن هنالك سببني لتنفيذ هكذا سرقات ،يكمن ّ
املتوسط بني  3500و5000
سعر هذه الكالب الذي يرتاوح يف
ّ
دوالر أو أكثر ،ويعود السبب الثاني إىل ندرتها ،مضيفًا «إنها
ساللة ليس لديها نسل كبري ،ويستغرق احلصول عليها بعض
الوقت».

قبل سنوات ،وقعت سلطات السجون اإلسبانية يف حرية من
أمرها بعدما أعلن أطباء شرعيون وفاة سجني.
لكن املفاجأة اليت وقعت على السلطات اإلسبانية ،حبسب ما
موقع «سيانس ألرييت» العلمي ،كانت أن السجني استيقظ يف
املشرحة قبيل بدء عملية تشرحيه.
حراس أحد السجون يف إسبانيا عثروا على غونزالو مونتويا
وكان ّ
خيمينيز ( 29عاما) ،فاقدا للوعي يف زنزانته صباح  7يناير
 ،2018وبعدما كشف عليه طبيبان شرعيان خلصا إىل أنه ميت.
ومل تظهر عليه عالمات تدل على تعرض السجني للعنف ،ومل
يالحظا أي عالمة حيوية يف جسده فأعلنا وفاته ،وبعد ساعة قام
طبيب شرعي ثالث بفحص اجلثة ،ووافق على التقييمات األوىل،
وأصدر تقرير وفاة ثالث.
ووضع خيمينيز يف كيس اجلثث األسود اللون ،غري أن أمرا مل
يكن يف احلسبان وقع :األطباء مسعوا شخريا يف الكيس األسود
يف املشرحة.
وكان خيمينيز قد أمضى بالفعل وقتا يف ثالجة املوتى احلفاظ
على حرارة جسده ،وقد مت متييز جلده بإرشادات مشرط استعدادا
لتشريح جثته الوشيك.

ويعترب
مشريًا
جديدة

تفسر ارتفاع عدد سرقاتها»،
أن «شهرتها املتزايدة
ّ
ّ
أن «استخدام العنف يف عمليات السرقة هو ظاهرة
إىل ّ
ومقلقة».

ويقدم اخلرباء ملواجهة ظاهرة خطف الكالب جمموعة نصائح تشمل
ّ
ّ
بتعقب الكلب ،وعدم تركه من
تثبيت شرحية الكرتونية تسمح
دون مراقبة ،واالحتفاظ بأوراقه اخلاصة يف مكان آمن ،وجتهيزه
بطوق «جي بي إس» ،واحلذر من زائري املنازل الغرباء.
ّ
أما النصيحة األهم واألقل ّ
فتتمثل يف ّ
جتنب نشر صور
اتباعًا،
أو مقاطع فيديو عرب مواقع التواصل االجتماعي تسمح للصوص
بتحديد املوقع اجلغرايف للكلب بسهولة.
وجتاهل عدد كبري من املمثلني والرياضيني واملوسيقيني
ّ
واملؤثرين يف مواقع التواصل هذه النصيحة،
وعارضي األزياء
ومن بينهم ريز ويذرسبون ،وليوناردو دي كابريو ،ومادونا،
وسنوب دوغ ،ومايكل فيلبس ،وكريسي تايغن ،وهيالري
داف.
أن هوليوود أصبحت هدفا لسارقي كالب
وليس مستغربًا ّ
البولدوغ.

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لقيام ببغاء
بسرقة كامريا من أحد السياح يف نيوزيلندا.
ويظهر املقطع حلظة اقرتاب الببغاء من الكامريا ،اليت وضعها أحد
السياح لتصوير الطائر بوضع قريب ،ليقوم خبطفها والطريان
بها بعيدا.
والتقطت الكامريا اليت ظلت بوضع التشغيل لقطات تسجل حلظة
السرقة وهروب الطائر بها ومشاهد الطائر وهو حيلق بها عاليا.
وبعد ذلك قام الطائر بوضعها على األرض وبدأ مبحاولة أكلها،
وتكسريها مبنقاره ،قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.
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صــحة وغــذاء

«شعور» شائع يزيد من خطر إصابة الرجال بأمراض القلب القاتلة
حذر الباحثون من أن الرجال يف منتصف العمر ،الذين يعانون
من ضغوط أكرب يتعرضون خلطر متزايد لإلصابة بأمراض القلب
والسكري من النوع الثاني.
ويقول الباحثون إن اإلجهاد لدى الرجال أثناء الطفولة وبداية
مرحلة البلوغ ،هو أكرب مساهم يف خماطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية والسكري من النوع الثاني ،مع التقدم
يف السن.
وكشف الباحثون ،يف الدراسة اليت ُنشرت يف جملة Journal
 ،of the American Heart Associationأن األشخاص املعرضني
للقلق والتوتر جيب أن ينتبهوا أكثر لصحة القلب واألوعية
الدموية.
ونظرت الدراسة يف بيانات أكثر من ألف رجل يبلغ متوسط 
أعمارهم  53عاما ،ومل يكن لديهم أمراض القلب واألوعية
الدموية أو السرطان يف ذلك الوقت .وأكمل املشاركون
االختبارات النفسية العصابية على مقياس من  0إىل ،9
وسجلت أداة تقييم القلق عدد املرات اليت يقلقون فيها
بشأن  20عنصرا تعرضوا له خالل حياتهم.
وقالت املؤلفة الرئيسية للدراسة ،لوينا لي ،وهي أخصائية
نفسية إكلينيكية ،إن العصابية هي مسة شخصية تتميز بامليل
إىل تفسري املواقف على أنها مهددة و /أو مرهقة و /أو
مدمرة.
وأوضحت« :األفراد الذين يعانون من مستويات عالية من
العصابية معرضون لتجربة املشاعر السلبية ،مثل اخلوف
والقلق واحلزن والغضب ،بشكل أكثر كثافة وتكرارا».
ويشري القلق إىل حماوالتنا حلل املشكالت حول قضية تكون
نتيجتها املستقبلية غري مؤكدة وقد تكون إجيابية أو سلبية.
وأوضحت لي« :ميكن أن يكون القلق قابال للتكيف ،على
سبيل املثال ،عندما يقودنا إىل حلول بناءة .ومع ذلك ،ميكن
أن يكون القلق أيضا غري صحي ،خاصة عندما يصبح غري قابل
للسيطرة ويتعارض مع أدائنا اليومي».
وخضع الرجال لفحوصات جسدية واختبارات دم كل ثالث إىل
مخس سنوات ،كما استخدم فريق البحث بيانات املتابعة حيث
وقع قياس عوامل اخلطر املختلفة.
ومشلت هذه العوامل مستويات ضغط الدم والكوليسرتول
ومستويات السكر يف الدم عند الصيام وعالمات االلتهاب
ومستويات السمنة ،واليت تقاس مبؤشر كتلة اجلسم (.)BMI
وقال اخلرباء إنه كلما زاد عدد هذه املشكالت لدى الرجال،
زاد احتمال إصابتهم باملرض .ووجدوا أنه بالنسبة للرجال
الذين ترتاوح أعمارهم بني  33و 65عاما ،زاد عدد عوامل
اخلطر مبقدار واحد كل عقد ،تليها زيادة أبطأ مبجرد بلوغهم
سن  65عاما.
ويف مجيع األعمار ،كان لدى الرجال الذين لديهم مستويات
عالية من العصابية وعدد أكرب من عوامل استقالب القلب عالية
اخلطورة.
ووجدوا أيضا أن ارتفاع العصابية كان مرتبطا باحتمال أعلى
بنسبة  13%لوجود ستة أو أكثر من عوامل خطر اإلصابة
بأمراض القلب.
وباإلضافة إىل ذلك ،وجدوا أن الرجال الذين لديهم مستويات
عالية من القلق لديهم احتمالية أعلى بنسبة  10%لإلصابة
بستة عوامل أو أكثر من عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.

ومع ذلك ،ذكر الباحثون أنه مل يتضح ما إذا كان أي من
الرجال يتلقون العالج من القلق من مشاكل أخرى مماثلة.
وأجريت الدراسة على مدى أربعة عقود وضمت أساسا رجاال
من ذوي البشرة البيضاء ،لذا فمن غري الواضح كيف ميكن
تطبيق ذلك على اجلميع.
وأضافت الدكتورة لي« :سيكون من املهم بالنسبة للدراسات
املستقبلية تقييم ما إذا كانت هذه االرتباطات موجودة بني
النساء ،واألشخاص من جمموعات عرقية وإثنية متنوعة ،ويف
عينات أكثر تنوعا اجتماعيا واقتصاديا ،والنظر يف مدى ارتباط
القلق بتطور خماطر استقالب القلب يف أصغر بكثري من األفراد
يف دراستنا».

طبيب روسي يكشف عواقب
برودة القدمني
يقول الدكتور أندريه أوفيمتسوف ،جراح وأخصائي أمراض
األوردة والصدمات ،نسمع دائما نصحية بضرورة احلفاظ على
دفء القدمني .فما خطورة برودة القدمني؟
يشري األخصائي يف حديث إىل راديو «سبوتنيك» إىل أن
تعرض األطراف السفلى للربد يشكل فعال خطورة على صحة
اإلنسان ،ألنها ميكن أن تؤدي إىل التهاب املفاصل.
ويقول« ،يؤثر تربيد القدمني سلبا يف غشاء املفاصل ،الذي
ً
ميكن أن يصاحبه
الحقا األمل ،و حركة حمدودة للساقني .قد
يصاب الشخص بالتهاب املفاصل ،وقد حيدث حتى تشوه يف
املفاصل».
ويضيف ،إن تعرض القدمني للربودة خالل فرتة طويلة ،يؤثر
سلبا يف حالة األوعية الدموية أيضا.
ويقول« ،تعرض القدمني للربد خالل فرتة طويلة يؤثر سلبا
يف جدران الشرايني وقد يسبب التهابها .يتبع ذلك ظهور
إصابات دقيقة يف األوعية وتغريات يف جدارها ،الداخلي ،ما
يسبب تراكم اللوحيات وبالتالي اضطراب امدادات الدم ،الذي
بدوره يؤدي أىل التهابات وأمراض جلدية مبا فيها النخر عند
التعرض للربد فرتة طويلة».
وينصح الطبيب لتجنب هذه املخاطر ،بتدفئة القدمني.
ويقول« ،ميكن تدفئة القدمني واألطراف السفلى بارتداء
مالبس داخلية وجوارب خاصة وأحذية جلدية مبطنة بالفرو،
عموما ميكن تدفئتها بأي شيء يعطي حرارة أو حيافظ على
حرارة اجلسم .ومبساعدة هذه املالبس والعناصر ميكن احلفاظ
على درجة حرارة مرحية للمفاصل واألوعية الدموية .كما من
الضروري عند البقاء فرتة طويلة يف الشارع ،التحرك باستمرار
وعدم الوقوف ساكنا».

انسداد األنف أو صعوبة السمع
قد تكون عالمات على «القاتل
الصامت» يف مراحله األوىل
عندما تعاني من انسداد يف األنف ،فقد يكون أول ما خيطر
ببالك هو نزالت الربد ،أو حتى اإلصابة بـ»كوفيد.»-19
وخالل األشهر الباردة ،من السهل اخللط بني أعراض مثل هذه
مع العديد من الفريوسات املنتشرة ،لكن اخلرباء حذروا من
أنها قد تكون يف الواقع عالمة على وجود قاتل صامت.
ويف الواقع ،ميكن ملرض سرطان األنف ،املعروف أيضا باسم
سرطان البلعوم األنفي ( ،)NPCأن يؤثر على البلعوم األنفي.
وهذا هو اجلزء العلوي من البلعوم (احللق) خلف األنف.
وتقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية إنه غالبا ما ال
يتعرف معظم املصابني بالسرطان على هذه األعراض إال يف
مرحلة متقدمة من املرض.
ويعد سرطان البلعوم األنفي خمتلفا عن سرطان األنف أو
اجليوب األنفية ،وهو سرطان نادر يؤثر على الفراغ خلف األنف
واجليوب األنفية ،التجاويف الصغرية املليئة باهلواء داخل
األنف وعظام الوجنتني واجلبهة.
وقال اخلرباء إن سرطان البلعوم األنفي قد يتنكر يف شكل
أنف مسدود ،وهو الشعور الذي ينتابك عندما حتاول أن تنفث
ما بداخل أنفك يف منديل ،لكن الشعور باالنسداد ال يتوقف.
وإذا كنت تعاني من هذا العارض لبضعة أشهر ،فإنه وفقا
للخرباء الصحيني قد يكون هذا عالمة رئيسية على سرطان
البلعوم األنفي (.)NPC
وأوضح أخصائي األنف واألذن واحلنجرة ،الدكتور ليم كينغ
هوا ،أن السرطان ينشأ عادة من أخدود ُيعرف باسم حفرة
روزينمولر ،يقع يف جانب البلعوم األنفي.
وأوضح أن هناك عالمات أخرى مصاحبة للسرطان ميكن اخللط
بينها وبني العدوى.
وقد يعاني مرضى سرطان األنف أيضا من تورم غري مؤمل يف
جانب الرقبة ،باإلضافة إىل أعراض أخرى مثل انسداد األذن.
وتشمل األعراض الشائعة األخرى الدم يف اللعاب أو البلغم
ونزيف األنف أو الصداع املتكرر وآالم األذن.
وقد يعاني املرضى أيضا من تغيري يف السمع أو الرؤية
املزدوجة.
من هو األكثر عرضة للخطر؟
أوضح الدكتور كينغ هوا ،يف تصريح لـ  ،CNA Lifestyleأن
هناك عوامل وراثية معينة ميكن أن جتعل شخصا ما أكثر عرضة
لإلصابة بسرطان األنف.
وأشار إىل أنه بشكل عام ،يكون الرجال أكثر عرضة مرتني إىل
ثالث مرات لتطوير سرطان البلعوم األنفي من اإلناث.
وقال إنه ميكن محاية النساء إىل حد ما من سرطان البلعوم
األنفي بسبب ارتفاع مستويات هرمون اإلسرتوجني.
ويشري البعض إىل أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض
بسبب التدخني ،ألن هذه العادة أكثر انتشارا بني الرجال،
فيما يرى الدكتور كينغ هوا أنه «ال يوجد دليل قاطع على
ذلك».
وأضاف أن وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان البلعوم األنفي
يعد أيضا عامل خطر آخر.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL
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Prime Minister reveals date for return of tourists
tries.
The announcement will
come as welcome news
for the tourism sector
smashed by the pandemic.
Australian Chamber-Tourism executive chair John
Hart said the the move
was “long overdue” and
urged the government to
consider other measures
to support businesses as

Scott Morrison made the announcement following a meeting of national security committee. Picture: NCA/Gary Ramage

International travel will be back from February 21. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw

Scott Morrison has revealed the date tourists
will return to Australia,
locking in the reopening
of the international border.
Prime Minister Scott Morrison has announced
fully vaccinated travellers
will be allowed back into
the country from February 21.
A high-level meeting of
the federal national security committee met on
Monday to discuss when
the border could reopen
to international tourists.
Under current restrictions
only Australian citizens
and permanent residents,
their families, and those
with certain visas and exemptions are allowed to
enter the country.
But two years after he first
shuttered the borders, Mr
Morrison declared double
vaccinated arrivals would
be welcomed back.
“If you’re double vaccinated, we look forward to
welcoming you back to
Australia and I know the
tourism industry will be
looking forward to that,”
he told reporters in Canberra.
Unvaccinated arrivals will

still need to apply for a
travel exemption and will
have to provide proof they
cannot be vaccinated for
medical reasons.
Mr Morrison said the high
profile deportation of
Novak Djokovic should
serve as a warning to
those seeking to bend the
rules.
“Your visa is one thing
but your entry into Australia requires you also
to be double vaccinated,”
Mr Morrison said.
“I think events earlier in
the year should have sent
a very clear message
to everyone around the
world that is the requirement to enter into Australia.”
But in a twist, incoming
tourists will not be required to have received
a third dose of the Covid19 vaccine, even if the
nation’s expert immunisation panel expands the
definition to include the
booster dose.
Mr Morrison said chief
medical officer Paul Kelly
signed off on the double
dose arrangement, given
the “various arrangement” of third doses
across the different coun-

the sector restarts.
“With every month of delay costing the economy
$3.75 billion, the reopening of our borders is long
overdue,” he said in a
statement.
“There will be a lag between the reopening of
the international borders
and when international
visitors come to Australia.

“To ensure we are an in- tralia, the variant is here
ternationally competitive
destination, initiatives
such as refunding tourist visa fees and removing passenger movement
charges will be needed to
encourage tourist arrivals.”
Asked if he could assure the
sector he would not pull
the rug from under them
prior to the reopening, Mr
Morrison indicated it was
unlikely.
“The fact is here in Aus-

in Australia. And for those
who are coming in who
are double vaccinated,
they don’t present any
greater risk than those
who are already here in
Australia,” he said.
“It’s a sensible and I think
very important move for
us to make as we sort of,
as best as we possibly
can this year drive Australia back to a position
of as much normality as
we can achieve.”

Andrew Bolt says Peter Dutton should ‘get ready to lead’, rubbishes Scott Morrison
Sky News host Andrew
Bolt has declared Peter
Dutton should “get ready
to lead”, saying time is
running out for Scott Morrison.
While it’s too early to write
him off, the columnist has
savaged the performance
of the Prime Minister in
an opinion piece for the
Herald Sun that is being
widely shared and discussed by Liberal MPs arriving in Canberra for the
first sitting week of the
year.
“Peter Dutton, get ready
to lead. Prime Minister
Scott Morrison looks finished, and is now making
a fool of himself to get
some love,” Bolt wrote.
“Stinking in the polls,
called a liar by his own
deputy, and mocked as
out of touch for not knowing the price of bread,
Morrison on Friday hit
back. He called in at a
Melbourne hairdresser’s
and … washed a woman’s
hair.”
If and when the Prime
Minister departs the top
job, Bolt said that it was
Defence Minister Peter
Dutton who was the best
option.
“Dutton must be the Liberals’ next leader, at least
if Morrison falls before the
election. He is an instantly
known quantity. Instantly
dangerous,” he said.
Sky News host Andrew
Bolt has declared Peter
Dutton should ‘get ready
to lead’. Picture: Andrew
Henshaw
“Of course, the Liberals
may well figure it’s too
late. Changing leaders

Defence Minister Peter Dutton ‘is an in-your-face fighter’, Bolt declared.

this close to polling day
would be hugely disruptive and look pathetic,
turning near-certain defeat into a rout. What’s
more, Dutton would not
be keen to be prime minister for just a couple of
months, only to lose.
“But time’s running out
for Morrison. Getting into
voters’ hair won’t save
him.”
As for the other option,
Treasurer Josh Frydenberg, Bolt complained he
is “a get-along guy not
known to stand for much
outside his portfolio; while
Dutton is an in-your-face
fighter who has called
out China, sued trolls for
slander and ordered our
military to stop fighting
for a ‘woke agenda’”.
The veteran columnist
then slammed the Prime
Minister’s hairdressing
escapade as “sad”.
“Perhaps this declared
Christian actually meant

to follow the example of
Christ and show his humility by washing the surprised women’s feet, but
couldn’t drag them up to
the basin,” he said.
“So he instead washed
her hair. All for the media’s cameras.
“It was sad. Would John
Howard have pulled such
a stunt? Robert Menzies?
Margaret Thatcher? Reagan?.”
Bolt noted that Mr Morrison had now been called
a liar by the French President, former prime minister Malcolm Turnbull, one
of his (unnamed) Cabinet
ministers and now Deputy Prime Minister Barnaby
Joyce, who sent a text
back when he was fuming
on the backbench calling
Morrison “a hypocrite and
a liar … over a long time”.
“A strong leader could
perhaps shrug all this
off – turn a negative into
a positive – by saying it’s

the criticism you’d expect
when fighting like hell for
Australia,” he said.
“Indeed, Howard as prime
minister survived being
called ‘mean and tricky’ in
a memo by his then Liberal president.
“But Morrison cannot
stand such criticism.
When journalists savage
him – as they did again
last week – he blusters to
justify himself. He doesn’t
fire back with both barrels as the infinitely selfassured Bob Hawke did:
‘It’s a ridiculous question
… you are a damned impertinence’.”
The columnist said the
Prime Minister “runs from
the culture wars, runs
from real debate on global warming. As the saying
goes, this dog won’t hunt.
Name one blow Morrison
has landed on Labor in
six months.”
“Result: Morrison is not
just despised by the Left,
but disrespected by the
Right. His divided government is a devastating eight points behind
Labor in Newspoll, with
an election due in May at
the latest. If it loses more
than two seats, net, Labor
could replace it with the
help of Left-leaning independents and the Greens.
Right now, it looks like
losing eight,” he said.
“It’s early to write off Morrison completely, but is he
weaker or stronger than
he was when he won that
‘miracle election’ last time,
by the skin of his teeth?
Liberal MPs know the answer, and must now wonder who should take over
as leader – and when.”

Page 28

Saturday 12 February 2022

2022  شــباط12 الـسبت

28 صفحة

NEWS

‘Lowest of the low’: Lambie fires up

Senator Jacqui Lambie said the Attorney-General should be honest
about why she doesn’t want to introduce the bill. Picture: Kym Smith

Attorney-General Michaelia Cash said there was no time for an ICAC
before the election. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Scott Morrison has played
down reports he has
broken a major election
promise, insisting there
is still time before the
election to get it done.
Scott Morrison has left
the door open to legislating an anti-corruption
watchdog before the
election, despite reports
he had sent it to the scrap
heap.
Attorney-General Michaelia Cash had indicated
there was no time left in
the current parliamentary
term, after the government prioritised the passage of religious discrimination and anti-trolling
bills.
But asked if the bill could
be put back on the agenda, the Prime Minister replied coyly: “The term is
not completed yet”.
Mr Morrison first promised an anti-corruption
body in 2018, but has yet
to present a bill to parliament.
Under the proposal, a
commonwealth integrity
commission would be
established, but it would
hold no public hearings

and only investigate potential criminal offences.
But support for the Bill
has been tepid at best,
with many within the
government’s own ranks
wanting it to beef up the
body.
With only three Senate
sitting days before the expected May election, it’s
unclear when the Prime
Minister envisions passing the legislation.
Simply put, without Labor’s support, the body
would be dead in the
water. Mr Morrison has
previously indicated he
would not bring it on for
debate without opposition support.
“The Labor Party want a
political witch-hunt with
show trials. That is unacceptable,” Senator Cash
said.
In the last sitting fortnight
of the year, Tasmanian
Liberal Bridget Archer
crossed the floor to bring
on debate for a stronger
proposal from independent Helen Haines.
Ms Haines said voters
would punish the government for failing to bring

on her bill for debate.
“For three years they
have delayed, distracted
and dragged their feet
after promising to implement a federal integrity
commission, and now
that promise is broken,”
the MP said.
“I know the majority of
MPs who do value integrity are ready to vote on
my Bill.
“There will be consequences at the ballot box
for MPs who talk a big
game on integrity but take
no action in parliament.”
Tasmanian Senator Jacqui Lambie told NCA
Newswire the government
had shoved the body into
the too hard basket.
On the issue of the religious discrimination bill,
Mr Morrison said he will
push on with the legislation, despite not yet having the support required
to pass it.
Ms Archer on Monday
warned she would not
support the bill in its current form, and Labor has
yet to form a position on
the legislation.
“It is an important bill,
and we will continue to
work with our colleagues
on the measures that they
have raised,” Mr Morrison
said.
“I am proposing an
amendment (to the Sex
Discrimination Act) … and
I think it will go well with
the religious discrimination bill, which I hope will
enact in the future to protect religious beliefs in
this country.”

Michael McCormack hints at Nationals
leadership spill over Barnaby’s PM texts

Nationals MP Michael McCormack has said he would “seriously consider” challenging Barnaby Joyce for the leadership if asked. PIC: Matt Beaver

Deputy PM Barnaby Joyce sent texts slamming Scott Morrison’s character while he was still working as a backbencher (pictured)

Michael
McCormack
would “seriously consider” running for the
Nationals leadership if
asked, after texts from
Barnaby Joyce about the
PM were leaked.
Former Nationals leader
Michael McCormack has
revealed he would “seriously consider” another
run for the top job if Barnaby Joyce resigns.
After spending the weekend stoking the leaked
text message mess by
suggesting the Australian Cricket coach Justin
Langer “wasn’t the person who should have resigned” Mr McCormack
has doubled down on
breakfast television.
He warned that Barnaby
Joyce “has some explaining to do” over the text
mess and he was open for
another leadership tilt.
“I’ll weigh that up at the
time. If enough members
of the party came to me
and asked me to lead the
party, I would seriously
consider that. I’ve taken

them to an election. I’ve
retained every seat,” he
said.
“It’s very, very unfortunate, the fact that we’re
talking about ourselves
when we should be talking about Australians. We
should be focused on the
recovery from Covid.”
Leaked texts sent from
Mr Joyce while the nowDeputy PM was working
as a backbencher described Scott Morrison
as “a hypocrite and a liar”
who could “rearrange the
truth to a lie”.
The Nationals leader “unreservedly apologised”
to the Prime Minister just
hours before the story
broke on Friday.
News.com.au has obtained a copy of the full
text exchange and confirmed the blunt character assessment was sent
to a third party to “pass
on” to Brittany Higgins in
March, 2021.
The messages were sent
when Mr Joyce was still a
backbencher and before

he returned to the leadership.
“He is a hypocrite and a
liar from my observations
and that is over a long
time. I have never trusted
him and I dislike how he
earnestly rearranges the
truth to a lie,” Mr Joyce
wrote.
“I and Scott, he is Scott
until I recognise his office, don’t get along.”
Mr Morrison said Mr Joyce
had offered an apology
and he had accepted it.
“He sincerely apologised
and I immediately accepted his apology in
good faith. I understand
Barnaby was in a different headspace last year,
both professionally and
personally, and so I know
he genuinely no longer
feels this way,” Mr Morrison said.
“Relationships change
over time. Politicians are
human beings too. We
all have our frailties and
none of us are perfect.
“Since coming to the role
of Deputy Prime Minister,
it is fair to say that we
both positively surprised
each other. We were never close before this and
never pretended to be.
“But in these roles we
have really found our
rhythm, as we have concluded AUKUS, settled
our climate change policy
and continued to fight the
pandemic.”
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Gladys Berejiklian slammed in damning report on $252m Stronger Communities Fund grants scheme

Former premier Gladys Berejiklian and ex-deputy premier John Barilaro selected most of the projects to be
funded, the report said. Picture: NCA NewsWire / Dylan Coker

NSW Premier Dominic Perrottet has vowed to clean up the grants process. Picture Gaye Gerard / NCA NewsWire

Former NSW premier
Gladys Berejiklian oversaw a $252m fund and
gave almost all the money
to loyal voters, a damning
report says.
The NSW Auditor-General
has slammed the NSW
government’s handling of
a $252m grants program
that gave 96 per cent of
funds to Coalition-held
seats.
There was a lack of integrity,
accountability
and transparency in the
administration of the second round of the Stronger
Communities Fund, the
Auditor-General wrote in
a new report.
“The assessment and approval processes … lacked
integrity,” Auditor-General Margaret Crawford
wrote.
“The exclusion of key
information from the
program guidelines and
the lack of formality in
approving 22 of the 24
funding allocations prevent accountability and
transparency over the

government’s approach
to selecting councils for
funding.”
Ms Crawford said the
funding guidelines developed by the then-Office of
Local Government were
“deficient in a number of
aspects” and largely ignored by the top ministers who decided where
the money should go.
The then-Premier Gladys
Berejiklian and her deputy John Barilaro were
found to have selected
most of the projects that
were funded, Ms Crawford wrote.
“For the 22 councils
where funding allocations
were determined by the
former premier and deputy premier, the only record of their approval is a
series of emails from their
staff,” the report said.
The other two projects
were selected by the thenLocal Government Minister Gabrielle Upton.
The government agreed
that mistakes were made.
“The department ac-

knowledges, as found by
your audit, that the design of the grant guidelines for the fund was not
best practice and could
have been improved in a
number of respects – including by clearly identifying the decision-maker
and setting out the process for the selection and
assessment of projects
against specified criteria,”
Department of Planning
and Environment secretary Mick Cassel wrote in
a response to the AuditorGeneral.
The letter also said the
DPE would implement a
new grants management
process by July 1.
NSW Premier Dominic
Perrottet ordered a review of grants funding in
the state shortly after he
assumed the top job late
last year.
The report vindicates
findings by a NSW parliamentary inquiry that Ms
Berejiklian and Mr Barilaro were responsible for
allocating funds without
adequately documenting
the decision-making process.
“Today’s scathing Auditor-General’s report into
the scheme has agreed
with all of the public accountability committee’s
key findings about the
Coalition’s $252m pork
barrel,” committee chair
and Greens MP David
Shoebridge said.

‘Biggest scandal in history’: Dan responds

Victorian Premier Daniel Andrews refused to comment on the latest
development. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw

Adem Somyurek wanted the scandal brought back before a corruption
inquiry. Picture: Tony Gough

Daniel Andrews has been
quizzed on calls for another inquiry into what
has been labelled the biggest political scandal in
the state’s history.
Victorian Premier Daniel Andrews has batted
away questions about a
push from former Labor
MP Adem Somyurek for
a second inquiry into the
red shirts scandal.
The rogue MP on Tuesday
demanded a follow-up inquiry be held into the political scandal, which was
investigated by the Ombudsman in 2018.
The initial inquiry found
Labor had paid casual
electorate officers to don
red shirts and campaign
for the party in marginal seats during the
2014 state election, using $388,000 of taxpayer
money.
But Mr Somyurek on Tuesday said he would move a
motion in parliament to
have it investigated for a

second time by the state’s
corruption watchdog.
“We participated in the
biggest political scandal
in Victoria’s history and
benefited by winning office,” Mr Somyurek wrote
in a piece published in the
Herald Sun.
“Labor MPs had no choice
but to barrack for Andrews and his team, they
exploited the ALP’s stringent party discipline and
in doing so compromised
MPs by coercing them
into complying with what
was a corrupt scheme.”
Ombudsman
Deborah
Glass’ 2018 investigation
found Labor was wrong to
spend taxpayer money on
the election campaigning.
Ms Glass found 21 Labor
MPs had breached the
guidelines by certifying
the payments to electorate officers, who weren’t
allowed to campaign.
The party was ultimately forced to pay back
the funds, but Ms Glass

stopped short of recommending any criminal
charges or referral to the
state’s anti-corruption
watchdog.
Mr Somyurek claimed
there were flaws in the
Ombudsman’s handling
of the scandal and the
matter needed to be further examined.
“The Ombudsman handed
down a scathing report but
did not refer to the matter
as corrupt,” he said.
“According to legislation,
the Ombudsman is compelled to notify IBAC if the
Ombudsman has reasonable suspicion that the
scheme was corrupt. The
Ombudsman did not.”
In his damning piece, Mr
Somyurek said Labor MPs
had been forced to take
part in the scandal, and
claimed Premier Daniel
Andrews had acted desperately to prove himself
as an opposition leader,
before winning the election.
He claimed his elevation
to opposition leader in
2014 had been due to a
factional deal.
“This desperation drove
Andrews to be a good opposition leader, but it had
a significant downside,”
he said.
“It made Andrews push
the boundaries well beyond what was acceptable and compromise his
MPs in the process.”
While Mr Andrews previously responded to allegations Mr Somyurek aired
during the state’s IBAC
Operation Watts hearings
last year, on Tuesday he
refused to comment.
Asked about Somyurek’s
move to bring the scandal
before parliament once
again, Mr Andrews maintained a straight face.
“I’ve got no comment to
make on that,” he said.
“Those matters are for the
Legislative Council.”
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Marathon debate wraps up as religious discrim- Simon Birmingham accuses Dan
of hitting tourism inination bill passes House of Representatives Andrews
dustry with ‘crippling blow’

The controversial religious
discrimination bill has
cleared a major hurdle – but
there was a serious blow
for Scott Morrison after the
marathon debate.
After a marathon 10-hour
debate, the Morrison government’s contentious religious discrimination bill has
passed the lower house.
In a huge blow to the government, five Liberal MPs
crossed the floor to support
amendments,
including
better protections for transgender students.
Under the government’s
proposal, religious schools
would be banned from expelling a child for being gay,
but transgender students
would not be protected.
Centre Alliance MP Rebekha Sharkie and shadow
attorney-general Mark Dreyfus moved identical amendments to protect transgender students.
Liberal MPs Katie Allen,
Bridget Archer, Fiona Martin, Dave Sharma and Trent
Zimmerman voted for the
changes.
The vote was won 65 votes
to 59 just before 5am.
Mr Zimmerman – who is
gay – gave an impassioned
speech during the debate,
saying he needed to “part
with his party” because he
could not live with himself
if he did not stand up.
“This has been one of the
most difficult weeks of my
time in parliament,” he
said.
“I cannot support a situation where we solve a problem for one community but
in fact enhance a problem
for another (transgender
students).
“If we solve one problem
and not another, by omission we are sending a message to those people in the
transgender community.”
A proposed amendment
to scrap the statements of
belief clause – which protects religious statements
even if they offend, insult
or humiliate others – was
narrowly defeated after the
Speaker, Andrew Wallace,
was forced to cast a deciding vote.
Prime Minister Scott Morri-

Opposition Leader Anthony Albanese said Labor would be pursuing ‘further amendments’ in the Senate. Picture: NCA Newswire/Gary Ramage

son called for the bill to pass
in a speech at 12.50am, arguing it was necessary.
He told parliament he
“earnestly hoped (the bill)
would unite this place”.
The Prime Minister voiced
his desire for bipartisan
support, while thanking
MPs for “their commitment
to the children we are raising in this country, and the
best interests of their welfare”.
Mr Morrison argued there
would be a time and place
to consider transgender
students after the Australian Law Reform Commission review in six months.
Opposition leader Anthony
Albanese said Labor would
not tolerate any discrimination based on a child’s gender identity.
“We support the removal
or the extension of any
discrimination legislation
to cover discrimination
on the basis of religion or
faith, but we don’t believe
that should be at a cost of
increasing discrimination
against other groups,” Mr
Albanese said at an early
Thursday morning press
conference.
“We were concerned about
the impact against students
who may be struggling with
their gender identity or who
have sexual orientation
which they are coming to
terms with.
“Labor believes very clearly
that we need to respect every child for who they are.”
Mr Albanese said it was
extraordinary the government had ended up voting
against one of their own
bills.
“The Prime Minister tried to

wedge Labor and ended up
wedging himself,” Mr Albanese said.
“In 2018 … he said he would
protect students. He wrote
to me in December and said
there’s no place in our education system for any form
of discrimination against
a student on the basis of
their sexuality or gender
identity.
“Had the legislation passed
without this significant
amendment, against the
government’s wishes, it
wouldn’t have fulfilled this
commitment.”
Mr Albanese said Labor
wanted to see further
amendments being made
to the legislation, including
better protections for Muslim women wearing a hijab,
and older people receiving
home care.
“Labor will continue to argue for additional amendments in the Senate if the
legislation gets there,” Mr
Albanese said.
“We will be pursuing
amendments further in the
Senate. We await to see
what the government does
now,” he said.
Labor frontbencher Stephen Jones earlier this
week gave an emotional
speech calling for protection of LGBTIQ+ students
after the suicide of his
nephew and outlined his
concerns about his child.
On Thursday morning, Mr
Jones thanked his son
Patty for his bravery and
said he looked forward to
making the bill as good as
it could be.
“The law is not the answer
to everything, but if the law
sent a powerful message

that this is not right and in
Australia you do have the
freedom to exercise and
practice your faith, then that
will change behaviour,” Mr
Jones told ABC News.
“Labor always supported
strengthening the protections for people of faith,
but we didn’t want that to
happen at the expense of
another group of Australians - particularly young,
gay Australians who are
struggling with their identity. That was the thing I was
most worried about.
Liberal minister Jane Hume
said her party was “absolutely certain that at the
end of the day when the bill
passes both houses, that
we’ll land on the right decision”.
“Balancing freedoms and
rights of people with deeply held religious beliefs
and their desire, particularly to send their children
to a same-sex school, and
making sure we protect the
rights of children as well,”
Senator Hume told ABC
News.
Greens MP Adam Bandt
said it was disappointing
that no one from the major
parties had voted to oppose
the bill.
“Students are a bit better
protected but now the Senate needs to block, not just
amend, Scott Morrison’s
hate bill,” Mr Bandt said.
The legislation will now go
to the Senate, where Labor
are hoping cross benchers
and Greens senators will
support additional amendments.
Tasmanian Senator Jacqui
Lambie told the Nine Network on Thursday morning
she would not be voting for
it.
“We have a gold-plated legislation in Tasmania,” she
said.
“I remind the Liberal and
Labor Party that your people down there, your state
people voted to put that in.
“For those people up here
that are federal, I would
remind you, you are to put
Tasmanians first and foremost.
“(The division) has been
absolutely disgusting.”

The Victorian Premier will
go it alone and keep out
travellers who haven’t had
their third dose, a move
being met with criticism by
the federal government.
The federal government
has accused Victorian Premier Daniel Andrews of
dishing out a fresh “crippling blow” to the tourism
sector after he told international travellers hoping to
visit the state they needed
to be triple-dosed.
On Monday, Prime Minister
Scott Morrison announced
Australia would reopen to
international travellers on
February 21, on the condition they were double vaccinated.
At the time, he said that
while all Australians were
urged to get their booster,
international arrivals would
not need to have received
a third jab to visit.
On Tuesday, Mr Andrews
said while he was looking
forward to welcoming back
international visitors, the
state’s redefinition of fullyvaccinated would apply
to travellers as it did residents.
Finance Minister Simon
Birmingham on Wednesday accused Mr Andrews
of casting uncertainty and
urged him to reconsider.
“It’s a really great breakthrough for Australia’s
tourism industry to be able
to say, ‘we’re going to let
everybody in who has had
a double dose’, (because)
that is still the standard that
is advised by our health
officers,” Mr Birmingham
told the Today show.
“But to now have this sort
of uncertainty cast across
it is going to be a crippling
blow to businesses that
have been on their knees
for two years now … (they)
finally saw light at the end
of the tunnel and now, of
course, they’ve got this
sort of uncertainty.
“I urge Daniel Andrews to
reconsider, to back in the
Commonwealth health advice and of course we offer anybody who comes to
Australia, and anybody in
Australia, the chance for

a booster when they get
here.”
National cabinet is still
waiting on updated advice
from the Australian Technical Advisory Group on Immunisations as to whether
Australia would change its
definition of fully vaccinated to mean someone who
had received their booster.
Mr Andrews has been lobbying for the change for
some time, and had already mandated a booster
for workers in health and
aged care, disability, and
food distribution among
other sectors.
He said on Tuesday that
if the advice from ATAGI
regarding fully vaccinated was to change, so too
would the position on the
vaccination status of travellers.
“I’m sure the commonwealth government will reserve the right to change
its view based on advice
that comes from experts,”
he said.
“All the international evidence, all of the advice I
get from our team is that
three doses is what’s required in order to be as
safe as can be.”
Mr Birmingham said if Mr
Andrews did not revoke
his demand, Victoria could
not only miss out on key
international tourism dollars from visitors, but
could face pressure from
sports, events, conventions and the wider tourism industry.
“We don’t want to have
a fight over this,” Mr Birmingham said.
Nationals Senator Matt
Canavan said Australians
had “had enough” of being split up as a country.
“We need a consistent
approach here. You can’t
have a situation where
someone wants to travel
all the way to come to Australia, and then they can’t
come to all the different
places,” he said on Today.
“What will happen is some
people just won’t turn up
at all, and that will hurt
Queensland and NSW, not
just Victoria.”
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