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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

يضيق  بدأ  احلبل  ان  يبدو 
مصرف  حاكم  عنق  على 
بتورطه  املتهم  لبنان 
بنهب املال العام واالثراء 
واالختالس  املشروع  غري 
وتبييض األموال حيث قبل 
التمييزي،  العام  املدعي 
اإلدعاء  أوروبي  ضغط 
رياض  على  »املشروط« 

سالمة.
املنظومة  اصرار  ورغم 
رأسها  وعلى  الداخلية 
بري   ونبيه  ميقاتي   جنيب 
من  ولو  اهلل   وحتى  حزب 
حتت الطاولة ودعم رؤساء 
احلكومات السابقني ورئيس 
احلزب التقدمي اإلشرتاكي 
وغريهم،  جنبالط   وليد 
أن  اال  كبار،  دين  ورجال 
زال  ما  األوروبي  الضغط 
قبل  من  خاصة  يتصاعد، 
واملانيا  وسويسرا  فرنسا 
حول  حتقيقًا  فتحت  اليت 
وممتلكاته  احلاكم  ثروة 
اليت تقّدرها بأكثر من مليار 

دوالر، وهي مبالغ ال ميكنه 
طبيعي  بإستثمار  مجعها 
توليه  عند  ميلكه  كان  ملا 
منصبه، كما أن خمصصاته 
ال تسمح له بالوصول إىل 

مثل هذا الرقم.
بني  حبال  شد  عملية  إنها 
اجلانب  وخاصة  اخلارج، 
بفرنسا  املتمثل  األوربي 
وغريها  واملانيا  وسويسرا 
السياسية  املافيا  وبني 
الداخلية اليت حتمي نفسها 
احلماية  تأمني  خالل  من 
السياسية واألمنية لسالمة 
مع  التعاون  وترفض 
املدعية  اجلهات  مطالب 
الدولية واملساعدة وتأمني 
»احلاكم  ملالحقة  تطلبه  ما 

بأمره«.
خط  على  مؤخرا  ودخل 
وزير  للحاكم  احلماية 
الداخلية، القاضي احملسوب 
على رئيس احلكومة، الذي 
يغري  ال  انه  وصرح  سبق 
املعركة..  اثناء  الضباط 

هؤالء  كان  ولو  حتى 
فاشلني  خائنني،  الضباط 
بالفساد  ومتورطني 

وبأعمال مشبوهة.
القاضي  الوزير  فهذا 
العدالة  هيبة  على  يقضي 
قوى  عام  ملدير  بإيعازه 
األمن الداخلي اللواء عثمان 

حبماية سالمة وعدم تنفيذه 
اليت  حبقه  اجللب  مذكرة 
غادة  القاضية  اصدرتها 

عون.
الرئيس عون

فقد دعا رئيس اجلمهورّية 
العماد ميشال عون، رئيس 
الوطنية  اهليئة  وأعضاء 
الذين  الفساد،  ملكافحة 
القانونّية  اليمني  أقسموا 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

بعد صدور مرسوم  أمامه، 
»ممارسة  إىل  تعيينهم، 
على  امللقاة  املسؤولّيات 
عاتقهم بكّل جتّرد وشفافّية 
وإخالص واستقالل، وعدم 
إاّل  جهة  أّي  إىل  االستماع 
القانون  عليه  ينّص  ما 
واألنظمة املرعّية اإلجراء«، 
تكونون  »بذلك  أّنه  مبّيًنا 
أوفياء لقسمكم ولّلبنانّيني 

التتمة على الصفحة 21

الـرئيس عـون: التزامي مـكافحة الفساد كان من األولويات ومت وضـع عـراقيل من 
جهات وّفرت احلماية للفاسدين والتدقيق اجلنائي املالي أحد مظاهر مكافحة الفساد

اّلذين يتطّلعون إىل دوركم 
يف مكافحة هذه اآلفة اّليت 
واجملتمع  بالّناس  أضّرت 

والوطن«.
أّن »الّلبنانّيني  وأشار إىل 
هذه  قيام  طويال  انتظروا 
اهليئة، وعّلقوا عليها اآلمال 
األعضاء  داعًيا  الكبار«، 
إىل أن »يكونوا فريق عمل 
سوى  يقّدم  ال  متجانس 
فوق  الوطنّية  املصلحة 
أّي اعتبار، ويالحق قضايا 
الصالحّيات  وفق  الفساد 
يف  للهيئة  دة  احملدَّ
وواعًدا  إنشائها«،  قانون 
بـ«العمل على اإلسراع يف 
إصدار املراسيم التنظيمّية، 
اإلمكانات  كّل  وتوفري 

هذه  لتمكني  املطلوبة، 
عملها  مباشرة  من  اهليئة 

بسرعة«.
على  عون  الّرئيس  وشّدد 
»تسهيل  املراجع  مجيع 
كّل  وتذليل  اهليئة  عمل 
الفًتا  أمامها«،  العقبات 
مكافحة  »التزامه  أّن  إىل 
الفساد كان من األولوّيات 
منذ  لتحقيقها  عمل  اّليت 
عراقيل  لكّن  عهده،  بداية 
الّطريق  يف  ُوضعت  عّدة 
احلماية  وّفرت  جهات  من 
دون  وحالت  للفاسدين، 
وضع حّد ملمارساتهم اّليت 
وأضّرت  الّدولة  أرهقت 

مبصاحل الّناس«. الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تقسم اليمني القانونية أمام رئيس الجمهورية العماد عون

أوروبا »عتبت« فقبل عويدات االّدعاء على سالمة... بشروط!.. املانيا تفتح حتقيقا يف ثروة »احلاكم بأمره« اليت تتجاوز املليار دوالر  

التتمة على الصفحة 21

األمريكية  السفارة  أعلنت 
األول  امس  موسكو،  يف 
اخلميس، أّن روسيا طردت 

األمريكي،  السفري  نائب 
بارت جورمان لديها. 

واشنطن: طرد نائب السفري األمريكي من 
موسكو خطوة على طريق تصعيد التوتر

التفاصيل على الصفحة 21

الدفاع الفرنسية: حكام مالي فضلوا 
دفع املال للمرتزقة الروس

أحـجزوا اآلن أسـعار التذاكـر

لحجز أماكنكم راجـعوا الصفحة 16

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا
لـوكاشينكو ال يـستبعد نـصب أســلحة 

اسرتاتيجية ونووية على أراضي بيالروسيا
التفاصيل على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

أعلنت خلية اإلعالم األمين، 
أمس األول اخلميس، مقتل 
داعش  لدى  األنبار  والي 
بضربٍة  مساعديه  وأحد 

جوية يف صحراء الرطبة.
وقالت اخللية يف بياٍن هلا: 

تواصل  تلني  ال  »بعزمية 
مبختلف  األمنية  قطعاتنا 
فلول  مطاردة  تشكيالتها 
داعش  عصابات  وقيادات 

العراق: مقتل والي األنبار لدى داعش 
مع أحد مساعديه بضربٍة جوية
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عقد رئيس جملس الوزراء جنيب 
الطاقة  إجتماعا مع وزير  ميقاتي 
وليد فياض قبل ظهر امس األول 
احلكومي،  السراي  اخلميس، يف 
ملتابعة البحث يف خطة النهوض 

بقطاع الكهرباء.
فيه  شارك  الذي  االجتماع  بعد 
كهرباء  ملوسسة  العام  املدير 
الوزير  قال  حايك  كما  لبنان 
مثمرا  اإلجتماع  »كان  فياض: 
مع دولة الرئيس، وتابعنا خالله 
بقطاع  النهوض  خطة  البحث يف 
الكالم  ان بعض  علما  الكهرباء، 
عن  اإلعالم  يف  صدر  الذي 
األمر  أخذ  الوزراء  جملس  جلسة 
يف اجتاه اخر، فالرئيس ميقاتي 
مثن يف اجللسة نوعية اخلطة اليت 
على  نتفق  أن  وبقي  قدمناها، 
لتكون  الكربى  عناوينها  تظهري 
اجلميع،  متناول  ويف  واضحة 
وهي تلحظ اخلطة تلحظ موضوع 

الطاقة املتجددة«.
أضاف: »لقد حبثنا بانشاء اهليئة 
يكون  أن  وضرورة  الناظمة 
النواب  جملس  من  تعهد  هناك 
املوجودة  الثغرات  يف  للنظر 
ليتماشى   ٤٦٢ رقم  القانون  يف 
ومن  القطاع  مستقبل  مع 
اخلاص،  القطاع  مشاركة  ضمنه 
حيتاجها  اليت  االنتقالية  والفرتة 
فاعلة  الناظمة  اهليئة  لتكون 
حفظ  مع  كامال  دورها  وتأخذ 
خالل  تطرقنا  كما  استقالليتها. 
االجتماع اىل موضوع التعرفة اليت 
ستكون مرتبطة بأمرين أساسيني 
وتقليص  التغذية  زيادة  ،هما 
اهلدر، فعندما نعطي ١٠ ساعات 
تغذية، ميكننا زيادة التعرفة وأن  
بسعر  الكهرباء  للبنانيني  نؤمن 
أرخص، حبيث ستكون اقل بنحو 
املولدات  كلفة  من  باملئة   ٧٠
اهلدر  تقليص  جيب  احلالية.كما 
املناسبة  باحلمالت  والقيام 
مبواكبة املعنيني، وعلى  القطاع  
العام أن يسدد الفواتري املتوجبة 
عليه كذلك على املسؤولني عن 
يسددوا  أن  والالجئني  النازحني 
وضع  اىل  باإلضافة  عليهم،  ما 
جتعلنا  اليت  الذكية  العدادات 

خنفض التعديات«.
وقال »إن دولة الرئيس يود أن 
انشاء احملطات اجلديدة يف  يتم 
اسرع وقت ممكن، ولقد شرحت 
بأننا وضعنا خطة طموحة جدا، واذا 
فرتة  فتلزمنا  حمطات  بناء  أردنا 
لتحضري دفاتر الشروط، وتأمني 
يتطلب  أن  ميكن  الذي  التمويل 

الشروط  دفرت  طرح  إن  قانونا. 
واملباشرة  السنة،  آلخر  يستغرق 
ونصف  سنة  تلزمها  باإلنشاءات 
السنة، لذا  فاحملطات اجلديدة ال 
ميكن ان تشّغل قبل منتصف عام 

٢٠٢٤ بأفضل تقدير.
عقد  دولته  على  متنيت   : وختم 
نهاية  الوزراء يف  جلسة جمللس 
األسبوع املقبل القرار اخلطة اليت 
وضع  لتحسني  ضرورية  هي 
لدينا  تكون  ان  وألجل  الكهرباء 
تسدد  للمستقبل  واضحة  رؤية 

خطانا حنو تنفيذها.
 لقاءات أخرى

الوزراء  جملس  رئيس  وإجتمع 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب  مع 
وإستقبل  الشامي.  سعادة 
دوروتي  األمريكية  السفرية 
املستجدات  معها   وعرض  شيا 
واملنطقة،  لبنان  يف  السياسية 
اجمللس  رئيس  إستقبل  كما 
شارل  اإلجتماعي  اإلقتصادي 

عربيد .
وفدا  ميقاتي  الرئيس  والتقى 
البريوتية  العائالت  احتاد  من 
برئاسة السيد حممد عفيف ميوت 
الذي أعلن إثر اللقاء: »يف إطار 
جيريها  اليت  اللقاءات  سلسلة 
اإلحتاد مع الفعاليات واجلمعيات 
احتاد  التقى  الدولة،  ورجال 
مجعيات العائالت البريوتية دولة 
االستاذ  الوزراء  جملس  رئيس 
باألمور  للتشاور  ميقاتي  جنيب 
املستجدات  ضوء  يف  الوطنية 
البالد  شهدتها  اليت  األخرية 
االقتصادي  الوضع  والسيما 

رئيس احلكومة تابع مع وزير الطاقة »خطة النهوض بالكهرباء«

فياض: ميقاتي مّثـّن نوعية اخلطة

على  اللبنانيني  على  الضاغط 
الوفد  وشدد  كافة.  الصعد 
عن  يتخلى  لن  اإلحتاد  ان  على 
أبناء  جتاه  وواجباته  مسؤولياته 
مدينة بريوت الذين ضاقوا ذرعا 
إليها  وصلت  اليت  احلالة  من 
البالد واليت دفعت خرية شبابنا 
اىل اهلجرة حبثا عن لقمة العيش.

بريوت  إيالء  دولته  طالبنا  وقد 
رعاية خاصة باعتبارها قلب لبنان 

وعاصمته.
املخالفات  عن  أضاف:أما 
النائب  ترتكبها  اليت  القانونية 
عون  غادة  لبنان  جبل  العام يف 
داهما  خطرا  تشكل  باتت  واليت 
تبقى من  ما  القضاء وعلى  على 
هيبته، يطلب اإلحتاد بشدة ومن 
للمخالفات  حد  تردد وضع  دون 
باعتبارها  املرتكبة،  الصارخة 
على  معتمدا  تهويال  تشكل 
زوبعة  وجه  يف  يقف  من  كل 
املالحقات الكيدية اليت ال طائل 
منها سوى تنفيذ أجندات سياسية 
على  اإلحتاد  مستقبلية.ويشدد 
مرشح  ألي  التسويق  جواز  عدم 
حساب  على  اجلمهورية  لرئاسة 
اليت  تلك  وباألخص  املؤسسات 
تسهر على أمن مجيع املواطنني 
املرحلة  بهذه  ونعين  اللبنانيني، 
الداخلي  األمن  قوى  عام  مدير 
اللواء عماد عثمان. كما يستغرب 
اإلحتاد غياب دور النيابة العامة 
لظاهرة  جلمها  وعدم  التمييزية 
اليت  املتمادية  القضائية  التمرد 
افقدت ما تبقى من هيبة القضاء 

بقصد أم من دون قصد.

الرئيس ميقاتي مستقبال الوزير فياض

النواب  جملس  رئيس  لفت 
اّليت  الكلمة  يف  بري،  نبيه 
ألقاها يف افتتاح أعمال الدورة 
اإلحتاد  والثالثني ملؤمتر  الثانية 
القاهرة،  يف  العربي  الربملاني 
صورة  من  »انطالقا  أّن  إىل 
طول  على  العربي  املشهد 
بكل  أقوهلا  اجلغرافية،  مساحته 
وإعذروني  وشفافية  صراحة 
سلفا إذا ما كانت الصراحة يف 
هذا املقام جارحة، إال أن املرحلة 
احلقيقة  إال قول  تعد حتتمل  مل 
والوقت  شعوبنا  ومصارحة 
والظرف  لصاحلنا  يسري  ال 
يستدعي  واملكان  الزمان  يف 
لقضايانا  مقاربات  تقديم 
وللتحديات واملخاطر اليت حتدق 
بنا مجيعا من دون إستثناء، أن 
وأمنيا  سياسيا  العربي  املشهد 
واجتماعيا  وثقافيا  واقتصاديا 
وصحيا واسرتاتيجيا رمبا حتضر 
لكل  املفيدة  األشياء  كل  فيه 
حتضر  وأيضا  حدة،  على  قطر 
والعناوين  األشياء  من  الكثري 
اليت تهدد أمننا القومي وتسيء 
تراثنا  وإىل  العربية  إىل هويتنا 
وحاضرنا  وتارخينا  ولغتنا 
ومستقبلنا واألخطر تسيء لقيم 
اإلسالم األصيل وكل الرساالت 

السماوية السمحاء«.
وشّدد على أّن »لألسف، حتضر 
ويغيب شيء  األشياء  تلك  كل 
صريورة  يف  وأساسي  حموري 
واستقرارنا  وتألقنا  وجودنا 
املنطقة  هذه  يف  ومنعتنا 
يغيب  العامل،  من  اإلسرتاتيجية 
العربي،  التضامن  يغيب  أو 
يف  الوحدة  تغيب  أو  تغيب 
حيال  والرؤية  والرؤى  املوقف 
ومصاحلنا  املصريية  قضايانا 
الواحد«.  ومصرينا  املشرتكة 
احلرائق  »صورة  أّن  إىل  وأشار 
املندلعة يف الثوب العربي على 
ختوم كل أقطارنا تارة بصراعات 
جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية 
أهلي  داخلي  باحرتاب  وأطوارا 
مقيتة،  ومذهبية  بأبعاد طائفية 
كلها حرائق يؤجج نريانها اخلارج 

على قاعدة »فرق تسد«.
وأّكد بّري أّنه »خمطئ كل اخلطأ 
من يعتقد أن عدم تطويق هذه 
من  النحو  هذا  وعلى  احلرائق 
هشيم  يف  السريع  اإلنتشار 
انقساماتنا وتشظينا على حماور 
واملذهيب  الطائفي  اإلنقسام 
أن  ميكن  واملناطقي،  واجلهوي 
يسلم منه قطر من أقطارنا وال 
مبّيًنا  مجيعا«،  نسلم  ان  ميكن 
مدعوون  اجلميع  »حلظة،  أّنها 
فرصة  التقاط  اىل  فيها 
وعلى  الوحدة  على  اإلستثمار 
صياغة عقد جديد من التضامن 
املشرتك  العربي  والتعاون 
يف  خاصة  اجملاالت  خمتلف  يف 
أي  مواجهة  يف  األمين  اجملال 
املشروع  انتاج  إلعادة  حماولة 
بفكره  التكفريي  اإلرهابي 
املسيء  التدمريي  الظالمي 

واملشوه للقيم اإلسالمية«.
إلعادة  منوذج  »آخر  أّن  وذكر 
انتاج هذا املشروع هو ما حصل 
يف  املاضيني  األسبوعني  يف 
حمافظة احلسكة السورية ناهيك 
عن مجلة من العمليات اإلرهابية 
اليت استهدفت القوات العراقية 
يف  احملافظات  من  عدد  يف 
عما  فضال  الشقيق،  العراق 
جتنيد  عمليات  من  تسجيله  يتم 
لعشرات الشبان وتأطريهم يف 
خاليا من لبنان وغري لبنان خدمة 
املدمر  اإلرهابي  املشروع  هلذا 

والعابر للحدود«.
ما  اىل  »يضاف  أّنه  على  ورّكز 

عناوين  مثة  عناوين،  من  تقدم 
األهداف  من  دائما  هي  أخرى 
اإلحتاد  لعمل  اإلسرتاتيجية 
بينها  من  العربي  الربملاني 
كل  يف  املرأة  إشراك  موضوع 
الدولة واجملتمع  ما يصنع حياة 
وتعزيز دور الشباب وإعادة إحياء 
اليت  املشرتكة  العربية  السوق 
انشأناها قبل السوق االوروبية 
املستدامة  والتنمية  املشرتكة، 

والعدالة اإلجتماعية«.
»اهلدف  أّن  بري  وجزم 
اإلسرتاتيجي األمسى، الذي جيب 
أن يتقدم على كل األولويات، 
الفلسطينية قضية  القضية  هو 
يف  كانت  فإذا  األوىل،  العرب 
ما مضى تستلزم تضامنا عربيا 
ملحا فهي اليوم وإزاء ما يتهدد 
النيب  ومسرى  القبلتني  أوىل 
عليه  اهلل  صلى  حممد  العربي 
وكنيسة  الصخرة  وقبة  وسلم 
من  األقصى  واملسجد  القيامة 
تهويدية  وخمططات  حماوالت 
على  اإلستيطان  لرقع  وتوسعة 
عما  فضال  مسبوق،  غري  حنو 
يومي  إعدام  محالت  من  حيصل 
مدن  يف  وللشبان  لألطفال 
حيصل  وما  الضفة  وخميمات 
وحماوالت  للبيوت  جتريف  من 
حي  على  لإلستيالء  تتوقف  ال 
مستمر  وحصار  جراح  الشيخ 
لإلعتقال  واستمرار  غزة  لقطاع 
من  اآلالف  لعشرات  التعسفي 
من  الفلسطيين  الشعب  أبناء 
بينهم مئات األطفال والفتيات 
واألدهى  واألخطر  والنساء 
إجهاض حق الشعب الفلسطيين 
بالعودة وإقامة دولته املستقلة 
الشريف،  القدس  وعاصمتها 
هي اليوم تستلزم تضامنا عربيا 
استثنائيا ليس على النحو الذي 

هو حاصل اليوم«.
انتمائنا  »مقاييس  أّن  وأوضح 
وللمسيحية  ولإلسالم  للعروبة 
فلسطني  هي  ولإلنسانية 
يف  لقضيتها  واإلنتصار 
الدولة  وإقامة  والعودة  التحرير 
نناشد  وبالتوازي  املستقلة 
األخوة الفلسطينيني على خمتلف 
توجهاتهم الفصائلية اىل وجوب 
وتصليب  جانبا  اخلالفات  تنحية 
باعتبارها  الفلسطينية  الوحدة 
أساسه  على  الذي  الزاوية  حجر 
ال  الفلسطيين  احللم  يتحقق 
عناوينه  بكل  العربي  احللم  بل 
الوحدة واملقاومة هما كلمة سر 

انتصار وحترير فلسطني«.
ما  على  وبناء  »عليه  أّن  وأعلن 
املبادئ  على  وإستنادا  تقدم، 
الربملاني  اإلحتاد  ينطلق  اليت 
عربية  برملانية  كإرادة  العربي 
الربملاني  العمل  وحدة  لدعم 
اجملتمع  خدمة  يف  العربي 
التقدم  لتحقيق  العربي، 
العربية،  األقطار  بني  والسالم 
عربيا  وإطارا  صيغة  وباعتباره 
احلكومات  ضرورات  من  متحررا 
األنظمة،  التزامات  ومن  احيانا 
ومعربا اىل حد كبري عن تطلعات 
الشعوب واجملتمعات يف احلرية 

واحلوار  التضامن  قيم  وتعزيز 
اإلحتاد  أن  أرى  والدميوقراطية، 
يف  التلكؤ  عدم  اىل  مدعو 
لبناء  حقيقي  مشروع  صياغة 
العربي  التضامن  حتقق  صيغة 
فعال ال قوال، ممارسة ال شعارا، 
الدبلوماسية  تفعيل  خالل  من 
على  أشكاهلا  بكل  الربملانية 

خمتلف املستويات واللجان«.
كما أشار بري إىل أّن »من موقع 
متثيلي الربملاني للشعبة الربملانية 
اللبنانية وكدولة مؤسسة جلامعة 
الدول العربية ومؤسسة لإلحتاد 
الربملاني العربي وعضو أساسي 
اإلنسان  حقوق  شرعة  لواضعي 
وأول  املتحدة  األمم  هيئة  يف 
وأول  العامل  يف  دميوقراطية 
الدول  وطليعة  للحقوق  مدرسة 
اليت تبنت قضايا العرب وبالرغم 
من الظروف الراهنة اليت تعصف 
بهذا البلد الذي أحبه العرب كل 
العرب وأحب العرب كل العرب، 
الوفاء  ويبادهلم  الوفاء  بادلوه 
يهمين يف اخلتام أن أؤكد مجلة 
من الثوابت حتى ال يثار الشك 

حول لبنان واللبنانيني:
واللبنانيني  لبنان  ان  أوال: 
اإلنتخابات  موعد  عن  يفصلهم 
التشريعية أقل من ثالثة أشهر 
ومتمسكون  نتمسك  سوف 
هذا  وإجناز  اإلنتخابات  بإجراء 
اإلستحقاق بكل شفافية وبعيدا 
رفضا  ونرفض  أي ضغوط  من 
هذا  لتأجيل  حماولة  أي  مطلقا 
اإلستحقاق. وعليه ندعو اإلحتاد 
املشاركة  اىل  العربي  الربملاني 
من خالل جلنة يشكلها لإلشراف 

على العملية اإلنتخابية.
ثانيا: نؤكد من موقعنا الربملاني 
على  لبنان  حرص  والسياسي 
بناء أفضل العالقات مع أشقائه 
قواعد  على  العرب  كل  العرب 
إلستقالل  املتبادل  اإلحرتام 
وأمنها  الدول  وسيادة 
واستقرارها واستقالهلا وحريتها 

املقدسة.
ثالثا: جندد التأكيد على متسك 
واحد  بتطبيق  والتزامه  لبنان 
العربي  التضامن  منجزات  من 
وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم 

للعالقات بني اللبنانيني.
رابعا: نعلن عن دعمنا وتأييدنا 
القائم  احلوار  مساعي  لكافة 
السعودية  العربية  اململكة  بني 
اإليرانية  اإلسالمية  واجلمهورية 
آملني  مشكورة،  عراقية  برعاية 
أن يفضي هذا احلوار اىل نتائج 
البلدين  إجيابية ملا فيه مصلحة 
مصلحة  خالهلما  ومن  وأكثر 
واإلسالمية  العربية  األمتني 

وشعوب املنطقة.
املطلق  دعمنا  نعلن  خامسا: 
لوجوب عودة سوريا اىل موقعها 
الرمسي  النظام  يف  ودورها 
العربي، فالعروبة تبقى منقوصة 
ومنتقصة من دون سوريا اليت 
كانت وستبقى من حيث املوقع 
ممرا  واإلسرتاتيجيا  والدور 
إلزاميا لتحقيق التضامن العربي 

وعنصرا إجيابيا فيه«.

بري: لبنان متمسك بإجراء االنتخابات بكل شفافية وبتطبيق 
اتفاق الطائف وحريص على بناء أفضل العالقات مع أشقائه العرب

الرئيس بري يلقي كلمة لبنان

إدارة  جملس  رئيس  أعرب 
جي  أيه-سي  إم  »سي  جمموعة 
إم« رودولف سعادة، اليت منحت 
وصيانة  وتشغيل  إلدارة  عقدًا 
حمطة احلاويات يف  مرفأ بريوت  
سروه  عن  سنوات،  عشر  ملدة 
اإلمتياز،  على  باحلصول  جدًا 
وفاء  اجملموعة،  أن  أن  كاشفًا 
ستطلق  جتاه  لبنان ،  بالتزامها 
طموحة  استثمارية  خطة  قريبًا 
منشأة  إىل  احملطة  ستحول 
املعايري  أفضل  تليب  متطورة 
الدولية، الفتًا إىل أنها ستكون 
وتنشط  اللبنانيني  خدمة  يف 
بني  االقتصادية  التبادالت 

:»CMA CGM« رئيس جملس إدارة
سنطلق خطة حتول حمطة احلاويات مبرفأ 
بريوت ملنشأة تليب أفضل املعايري الدولية

لبنان وسائر العامل.
العامة  األشغال  وزير  وكان 
محيه   اللبناني  علي  والنقل 
»رويرتز«،  لوكالة  كشف،  قد 
 CMA« لشركة  منح  لبنان  أن 
إلدارة  عقدًا  الفرنسية   »CGM
حمطة  وصيانة  وتشغيل 
احلاويات يف مرفأ بريوت ملدة 

عشر سنوات.
 CMA« بدورها، اعلنت جمموعة
أنها  للشحن  الفرنسية   »CGM
ستستثمر 33 مليون دوالر ضمن 
فازت  سنوات  عشر  مدته  عقد 
به لتشغيل حمطة احلاويات يف 

مرفأ بريوت.
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القاضية عون: سأواصل مالحقة سالمة وعرقلة قوى األمن 
الداخلي لعملية البحث عنه غري قانونية وإجرامية

أّكدت امّلدعية العاّمة يف جبل 
عون ،  القاضية  غادة  لبنان 
»أّنها ستواصل مالحقة حاكم  
سالمة  لبنان ،  رياض  مصرف 
حضور  عن  تغّيب  اّلذي   ،»
على  كشاهد،  استماع  جلسة 

الّرغم من استدعائه.
ولفتت، يف تصريح إىل شبكة 
»جهاز  أمن  أّن  إىل   ،»CNN«
الدولة  اللبناني حبث عن سالمة 
يوم  خمتلفة،  مواقع   3 يف 
الّثالثاء املاضي، مبا يف ذلك 
لبنان  الّرئيسي ملصرف  املقّر 
وعنواَنني شخصيَّني«، مشريًة 
الداخلي   األمن  » قوى  أّن  إىل 
من  الدولة  أمن  عناصر  منعت 

دخول املوقع الّثالث، اّلذي مّت 
حتديده على أّنه منزل سالمة، 
ما  الواضح  من  ليس  ولكن 
داخل  سالمة  رياض  كان  إذا 
تلك  وَوصفت  املوقع«.  هذا 
قانونّية  »غري  بأّنها  العرقلة 

وإجرامّية«.
وكان قد أفيد بأّن »قّوة من 
الفهود منعت أمن الدولة من 
يف  سالمة  منزل  إىل  الّدخول 
قّوة  تتواجد  الرابية، يف حني 
أخرى من قوى األمن الداخلي 
يف  لبنان  مصرف  مبنى  أمام 
خلفّية  على  وذلك  احلمرا«؛ 
جلسة  إىل  عدم حضور سالمة 
عدل  قصر  يف  استجوابه 

بعبدا.
األمن  قوى  أّكدت  بعدها، 
العالقات  شعبة  الداخلي- 
دورّية  متنع  مل  »أّنها  العاّمة، 
من املديرّية العاّمة ألمن الدولة 
من تنفيذ مذّكرة اإلحضار حبّق 
فنقطة  لبنان،  مصرف  حاكم 
موضوعة  الداخلي  األمن  قوى 
الّرؤساء  من  بأمٍر  فرتة  منذ 
تهديد  أّي  من  احلاكم  حلماية 
ورود  بعد  وخباّصٍة  أمين، 
اخلصوص،  بهذا  معلومات 
وهذه النقطة األمنّية عناصرها 
غري خمّولة التدخّل، أو الّتبليغ، 
أو حّتى منع تنفيذ أّي مذّكرة 

رمسّية«.
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كنعان: جلنة املال أقّرت مشروع الصرف على القاعدة 
االثين عشرية للجباية والصرف على أساس موازنة 2020

املوازنة  املال  جلنة  رئيس  أعلن 
أمس  كنعان،  إبراهيم  النائب 
ضوء  »يف  أنه  اخلميس،  األول 
أقّرت   ،2022 موازنة  احالة  عدم 
على  الصرف  مشروع  املال  جلنة 
للجباية  عشرية  االثين  القاعدة 
موازنة  أساس  على  والصرف 

.2020
جلنة  جلسة  بعد  كنعان  وأشار 
أكد  املال  »وزير  أن  املال، إىل 
ان موازنة 2022 ستحال األسبوع 
املراسيم،  توقيع  بعد  املقبل 
اىل  اآلن  حتى  حتل  مل  وهي 

جملس النواب«.
على  الصرف  لعبة  من  وّحذر 
وقال  موازنات،  مشاريع  اساس 
هذا  أّن  أكدت  املال  وزارة  إن 

حيصل.

»سنناقش  كنعنان:  وأضاف 
الدوالر  نفهم  وال  املوازنة 
وزيادة  واجلمركي  الضرييب 
االنكماش  ضوء  يف  الضرائب 

االقتصادي احلاصل«.

رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان

فياض  وليد  الطاقة  وزير  أشار 
اإلعالميني  مع  دردشة  يف 
امُلخّصص  االجتماع  انتهاء  بعد 
الكهرباء  سلفة  ملف  ملناقشة 
يف السرايا احلكومية اىل انه مت 
التداول يف موضوع انشاء اهليئة 
تعهد  وضرورة  للكهرباء  الناظمة 
بثغرات  النظر  النواب  جملس 
القانون 462 ليتماشى مع اخلطة 
يف  اخلاص  القطاع  ومشاركة 

وزير الطاقة حبث مبوضوع التعرفة وارتباطه بزيادة 
التغذية.. وجلسة قريبة جمللس الوزراء ملتابعة النقاش

الكهرباء
البحث  »مت  يـقول:  وأضــاف 
مبوضوع التعرفة وارتباطه بزيادة 
التغذية على ان تنخفض التعرفة 
اليت  التعرفة  عن   %70 بنسبة 
للمولدات  املواطنون  يدفعها 
مبوضوع  البحث  مت  كما  اخلاصة، 
بتقليص  ايضا  يرتبط  التعرفة 
اهلدر وجيب ان يتم تسديد مجيع 
وخفض  العام  القطاع  فواتري 

التعديات وحتسني اجلباية«.
وقال الوزير فياض: »مت التطرق 
جديدة  حمطات  بناء  موضوع  اىل 
طرح  وسيتم  موجودة  واخلطة 
دفرت الشروط نهاية هذا العام«. 
وأكد فياض أنه مت التشاور يف 
اخر  الوزراء  جمللس  جلسة  عقد 
االسبوع  اول  او  املقبل  األسبوع 
الذي يليه ملتابعة النقاش خبطة 

الكهرباء.

بإضافة  اللجنة،  باسم  وطالب 
االثين  القاعدة  قانون  مشروع 
عشرية على جدول أعمال اجللسة 
ومنع  االنفاق  لضبط  التشريعية 

التجاوزات.
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مرشح  األول،   أمس  التقى، 
املنت  يف  اللبنانية«  »القوات 
السابق  الوزير  الشمالي 
وطالب  شباب  الرياشي  ملحم 
للروم  »لقاء«  مركز  املنت يف 

الكاثوليك يف الربوة. 
ملنسق  بكلمة  اللقاء  افتتح 
بيار  املنت  يف  »القوات« 
احلملة  ملدير  كلمة  ثم  رزوق، 
بارد، فمدير  أنطوان  االنتخابية 
جورج  للحملة  اإلعالمي  املكتب 
الرياشي  القى  بعدها  الريس، 
كلمة أوضح فيها أن »القوات 
اللبنانية ستشكل الئحة ال تشبه 
الوضع القائم يف املنت وال يف 
املهندس  تشبه  بل  لبنان، 
وبائع  واحملامي  والطبيب، 
وامليكانيكي  والنجار  اخلضر 
هذا  ابناء  وكل  والفالح، 
اجملتمع املكافح واملناضل، اي 
وجه وحش اجلوع والعوز. وهذه 
الالئحة فيها انا ورفيقي رازي 
الوطنيني  حزب  وفيها  احلاج 
وكميل  دوري  حزب  االحرار، 
الصديق  احلزب  مشعون، 
الصدوق للقوات اللبنانية. وعن 
االحرار معنا رشيد ابو جودة يف 
كميل  االحرار  ورئيس  املنت 
مشعون يدا بيد مع رفيقنا بيار 
بو عاصي يف بعبدا وحنن سويا 

ومعا على مساحة لبنان«. 
هو  »املضمون  وقال: 
األساس والناس ورغم حماولة 
تتأثر  بأنها  تصويرها  البعض 
بالشكليات، اال انين متأكد انها 
املضمون.  تنتخب  بل  تصوت 
مازوت  نقدم صفيحة  ال  وحنن 
الحد ليشعر بالدفء الليلة ويربد 
غدا، أو نعطيه حبة دواء ليسكن 
وجعه اليوم ويعود اىل اوجاعه 
من  ذلك  نفعل  كنا  ولو  غدا. 
بلدنا مصاب  لكن  كالم.  دون 
بالسرطان واملصاب بالسرطان 
موضعية  جبراحة  اال  يشفى  ال 
ال  لبنان،  ننقذ  ولكي  وقوية. 
حياد  اال  اجلراحة  هلذه  عنوان 
لبنان الكامل والفاعل والشامل 
عن كل مشاكل املنطقة، وعن 

الصني  يبدأ يف  الذي  الصراع 
وينتهي يف أمريكا. حياد لبنان 
له فيها  عن صراعات ال شأن 
الشجعان،احلياد  حياد  أصال، 
الفاعل واملعين بقضايا اإلنسان 
وبذلك تعود األموال وتتدفق اىل 
لبنان، ويعود العمل، وتنتعش 
ويعود  العميقة،  الدولة  أركان 
واملدرسة  واملصرف  املرفأ 

واملستشفى«.
يف  فلبنان  االن  »اما  وتابع: 
كمصاب  سريري  موت  حال 
بالسرطان يشارف املوت، علما 
غري  السياسي  السرطان  ان 
واجلسدي،  البشري  السرطان 
وميكن الشفاء منه بعالج صلب 
وحكيم على يد جراح يستأصل 
احلياد  تثبيت  عرب  منه  املرض 
الفاعل فيه. نستطيع أن نسمي 
هذا احلياد،«احلياد البطريركي« 
)البطريرك  بشارة  سيدنا  الن 
لواء هذا  الراعي( حيمل  بشارة 

احلياد وله منا الف حتية«.
الرياشي  ملحم  »أنا  وتابع: 
يف  اللبنانية  القوات  مرشح 
مرشح  انا  الشمالي،  املنت 
احلياد البطريركي، وسوف امحل 
ورفاقي رسالة هذا احلياد اىل 
برملانات  كل  واىل  املنابر  كل 
لنحقق  العامل  دول  وكل  األمم 

حياد لبنان«. 
أمن  املصرفية  »نظام  وختم: 
خالل  من  لبنان  جلبل  السالم 
»نيال  وقتها  وقالوا  حتييده 
جبل  يف  عنزة  مرقد  لعندو 
االستقرار  واستمر  لبنان«، 
فكانت  سنة،  خلمسني  وامثر 
وانتشار  الثقافية  النهضة 
واملصانع  واملدارس  العلوم 
يف جبل لبنان، وما من طالب 
او شاب لبناني فكر يف اهلجرة 
لكم  اؤكد  واليوم  حينه.  يف 
واجزم، ان احلياد الفاعل سوف 
حيول لبنان إىل نقطة جذب لكل 
دول العامل وصلة وصل وجسر 
واليت  األمم  حلضارات  التالقي 
وبطوالت  بتعدديته  جتسدت 

شعبه«.

الرياشي: ال استقرار اال باحلياد 
الفاعل والشامل

 2022 شــباط   19 Saturday 19 February 2022الـسبت 

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
جنيب ميقاتي السفرية األمريكية 
السرايا  يف  شيا  دوروثي 

ومت  األول،  أمس  احلكومية، 
املستجدات  عرض  اللقاء  خالل 

السياسية يف لبنان واملنطقة.

ميقاتي عرض املستجدات السياسية مع شيا

الرئيس ميقاتي مستقبال السفرية شيا

عرب  احلجار  حممد  النائب  غرد 
يثبت  جديدة  »مرة  »تويرت«: 
سيد العهد، وأزالمه أنه ال رادع 
أخالقيا،  وال  قانونيا  ال  لديهم، 
متى ما كانت مصلحتهم الفئوية 
واإلنتخابية تقتضي ذلك. املدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
اجلميع  له  يشهد  عثمان  عماد 
القانون،  وإحرتام  باملناقبية  
فحذار الظن أنه بإمكانكم املس 

احلجار: حذار الظن ان بإمكانكم املس 
بهيبة ما ميثل اللواء عثمان

على  ونقطة  ميثل،  ما  بهيبة 
السطر«.

الوزير السابق ملحم رياشي

معلوف  إدي  النائب  كشف 
»صوت  اذاعة  اىل  حديث  يف 
»أخبارا  هناك  أن  لبنان«،  كل 
انتشرت تفيد بأن حاكم مصرف 
 3 أقرض  سالمة  رياض  لبنان 
مصارف لبنانية 7 مليارات دوالر 
يف عز األزمة، كما أن هناك خربا 
باريس  يف  شقة  استئجار  عن 
لشخص مقرب منه على أساس 
ومل  لبنان،  ملصرف  فرع  أنها 

ينف أحد هذين املوضوعني«. 
ترك  »ضرورة  على  وشدد 
شأن  يف  جمراه  يأخذ  القضاء 
لبنان«،  مصرف  حاكم  قضية 
الفتا إىل أن »هناك أمورا موثقة 
فيها«.  النظر  لوجهات  جمال  ال 

إىل  األمور  أخذ  واستغرب 
املسار  »أن  مؤكدا  السياسة، 
يف  إدخاله  نريد  وال  قضائي 

السياسة«. 
اجلمهورية  رئيس  أن  وذكر 
أيار إلجراء  أصر على تاريخ 15 
سائال:  النيابية،  االنتخابات 
احللول  بعض  عن  البحث  »هل 
للمواطنني كامليغاسنرت لتسهيل 
أمورهم للمشاركة يف االنتخابات 

يعين أنه يريد التأجيل؟«
ترشحه  إىل  بالنسبة  أما 
لدى  أنه  فأوضح  لالنتخابات، 
الرمسية  الرتشيحات  صدور 
يعلن  احلر«  الوطين  »التيار  لـ 

ترشحه أو عدمه.

معلوف: لرتك القضاء يأخذ جمراه 
يف قضية حاكم مصرف لبنان

العامة  االشغال  وزير  كشف 
مؤمتر  يف  محيه،  علي  والنقل 
يف  األول  امس  عقده  صحايف 
نتائج  عن  الوزارة،  يف  مكتبه 
إلدارة  جرت  اليت  املفاوضات 
وتشغيل وصيانة حمطة احلاويات 
يف مرفأ بريوت وما مت حتقيقه 

يف هذا الصدد«.
»بتاريخ  محيه:  وقال 
أرض  على  ومن   2021/11/11
اإلعالن  أطلقنا  بريوت،  مرفأ 
العمومية  العاملية  املناقصة  عن 
حمطة  وصيانة  وتشغيل  إلدارة 
وذلك  املرفأ،  يف  احلاويات 
وفقا لدفرت شروط راعى أقصى 
من  معلنني  الشفافية،  درجات 
شركة  بأي  نرحب  أننا  حينه، 
تكون  املناقصة  هلذه  تتقدم 
املذكورة،  للشروط  مستوفية 
التالية:  للقاعدة  وفقا  وذلك 

خدمة أفضل وبتكلفة أقل«.
شباط   15 »بتاريخ  وتابع: 
املؤقتة  اللجنة  رفعت  احلالي، 
بريوت  مرفأ  واستثمار  إلدارة 
بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  حمضر 
الثالثاء الواقع يف 2022/2/15، 
تقرير  فيه  ناقشت  والذي 
املتعلق  العروض  فض  جلنة 
للمعايري  وفقا  باملناقصة، 
يف  الواردة  واملالية  الفنية 
هلا  تبني  حيث  الشروط،  دفرت 
قد   CMA|CGM شركة   أن 
استوفت كافة الشروط املطلوبة 
من الناحية التقنية، يف حني أن 
عرض شركة   GULFtainr شابه 
يف  اجلوهرية  النواقص  بعض 
اجلانب التقين، وكما أن السعر 
الذي قدمته الشركة األوىل هو 
قدمته  الذي  السعر  من  أقل 
 11,27+ LL الثانية: 285,034 

.»TEU|$
الثالث  للركن  »وفقا  اضاف: 
يف  العمل  تفعيل  أركان  من 
يرتكز  والذي  بريوت،  مرفأ 
مبا  فيه،  اإليرادات  زيادة  على 
للدولة  العامة  املصلحة  حيقق 
سواء،  حد  على  املرفق  وهلذا 
فقط   - األرقام  وبلغة   - فإنين 
أمامكم  أستعرض  ومبوضوعية 
والوقائع،  احلقائق  من  مجلة 
ووفقا لواقع العقد احلالي الذي 
وحبسب  سنة،   17 منذ  أبرم 
املوجودة بني  الرمسية  البيانات 

يدي، يتبني ما يلي:
-إيرادات املشغل احلالي، بلغت 
 49,31 حبدود   2020 العام  يف 
مع  حاوية   (  TEU كل  على   $

خدماتها (.
كانت  واليت  السفن  -خدمات 
البحرية  الوكاالت  من  بطلب 
والتجار، كالعتالة من وإىل وعلى 
ورسم  الباحات،  ويف  السفن 
املربدة،  للمستوعبات  تربيد 
ضمن  اإلضايف  اخلزن  ورسم 

يتقاضى  فاملشغل  الباحات، 
على  إضافية  مالية  حصة  عليها 
مقدارها  عليه،  املتفق  السعر 

39,60 % من الرسم.
وبعد قرار جلنة إدارة واستثمار 
مع  باالتفاوض  بريوت  مرفأ 
استدعينا   ،CMA|CGM شركة  
كانا  واللذين  الشركة  ممثلي 
التداول  وبعد  هنا،  حاضرين 
ختفيض  مت  معهما،  والتفاوض 
األسعار وحتسني شروط العرض 
املقدم من الشركة، يسرني بأن 
أعلن للبنانيني أنه قد مت اإلتفاق 
على توقيع عقد إدارة وتشغيل 
يف  احلاويات  حمطة  وصيانة 
مرفأ بريوت، وذلك وفقا لدفرت 
ختفيض  مت  حبيث  الشروط، 
الشركة  من   املقدم  السعر 
 | بالدوالر األمريكي من 11,27 $ 
TEU واإلبقاء   | TEU إىل 11 $ 
على اجلزء احملدد باللرية اللبنانية 
كما هو، والبالغ 285,000  ل ل 

.TEU |
واليت  السفن،  خدمات  كافة   -
أشرنا إليها سابقا، بأن املشغل 
مقدارها  نسبة  يتقاضى  احلالي 
فإنه  الرسم،  من   %  39,60
شركة  مع  اجلديد  لالتفاق  وفقا 
كامل  فإن   ،CMA|CGM
إىل  إيراداتها  ستعود  الرسوم، 
إىل  وبالتالي  حصرا،  املرفأ 
كافة  بقاء  مع  العامة،  اخلزينة 

اخلدمات املشار إليها«.
مسألة  إىل  »اشري  وقال: 
جبدول  واملتعلقة  جدا،  مهمة 
خطة  يف  -املدرج  اإلستثمار 
والذي   -  Business Plan العمل 
يتضمن طبيعة اإلستثمار وقيمة 
وثالثون  اثنان  البالغة   اإلنفاق 
مليون دوالر واملفرتض تنفيذه 
العقد،  مدة  طيلة  مراحل  على 
وفقا  أصبح  اجلدول  هذا  فإن 
لالتفاق ركنا أساسيا يف العقد، 
مبلغ  إنفاق  يتم  أن  على  وذلك 
واربعمائة  مليون  عشرة  تسعة 
من  دوالر  الف  وستون  ومخس 
خالل  إليه،  املشار  املبلغ  كامل 

السنتني األولتني من العقد«.
اللبنانيني  اىل  محيه  وتوجه 
اإلتفاق  هذا  »بنتيجة  قائال: 
للسعر  وفقا  فإنه  إليه،  املشار 
اجلديد، سيتم رفد اخلزينة العامة 
بعشرات املاليني من الدوالرات 
بأننا  يؤكد  وهذا  اإلضافية، 
والتصميم،  وباإلرادة  نستطيع 
لتفعيل  فعله  جيب  مبا  القيام 
املرافق العامة دون وصاية من 
أحد، وهذا ميكنه أن يتحقق عندما 
وذلك  اخلاصة،  املصاحل  تغيب 
عندما تكون املصلحة  العامة يف 

ضمري املؤمتن عليها«.
ومن  »باألمس،   وختم:    
السرايا احلكومية، عاهدنا شعبنا 
أننا سنكون مؤمتنني على كافة 
ضمن  تقع  اليت  العامة  املرافق 
صالحيات الوزارة، واليوم نؤدي 
األمانة،  هذه  من  يسريا  جزءا 
مبنع  العام  املال  على  فاحلفاظ 
واحد،  دوالر  مبقدار  ولو  اهلدر، 
هو الباب الذي من خالله ندخل 
إىل لبنان اجلديد، حبوكمة رشيدة 

وإدارة فعالة«.

عقب توقيع اتفاقية حاويات مرفأ بريوت
وزير األشغال:سيتم رفد اخلزينة 

العامة بعشرات املاليني من الدوالرات

سالم  متام  الرئيس  استقبل 
واعضاء  رئيس  املصيطبة،  يف 
»بريوت  مجعية  ادارة  جملس 
لالوضاع  عرض  ومت  منارتي« 

البريوتية من جوانبها كافة. 
بعد اللقاء، أوضحت اجلمعية يف 
بيان، أنه »يف إطار سلسلة من 
احلكومات  رؤساء  على  اللقاءات 
واملرجعيات السياسية والروحية 
استكمل  البريوتية،  والفعاليات 
»بريوت  مجعية  إدارة  جملس 
دولة  فزار  جوالته  منارتي« 
دارته  يف  سالم  متام  الرئيس 
يف املصيطبة، حيث دار نقاش 
يف األوضاع اليت متر بها البالد 
السياسي  الصعيدين  على 
إىل  باإلضافة  واإلقتصادي، 
التشاور يف اإلستحقاق النيابي 
املقبل، حيث أكد دولة الرئيس 
بأن  اجمللس  أعضاء  أمام  سالم 
البلد مير بظروف تارخيية صعبة 
جهود  تضافر  معها  يتطلب 
تسعى  اليت  الشابة  الطاقات 

بريوت منارتي بعد لقائها سالم: أكد 
أنه لن يتخلى عن مهامه الوطنية 

ودارته ستظل مفتوحة للجميع
بالبلد  والنهوض  التغيري  إىل 
جديدا  دفعا  تعطي  بسياسات 
إىل  لبنان  بعودة  كبريا  وأمال 
الدولية  كما  العربية  مكانته 

واإلقليمية«. 
سالم  »وأضاف  البيان:  وتابع 
بأنه يف الوقت الذي أبدى رغبته 
اإلنتخابات  اىل  الرتشح  بعدم 
النيابية إفساحا يف اجملال لضخ 
النيابي  اجمللس  يف  جديد  دم 
لن  املقابل  يف  أنه  إال  العتيد، 
يتخلى مطلقا عن مهامه الوطنية 
ستظل  دارته  وبأن  التارخيية، 
مفتوحة جلميع اللبنانيني وألهالي 

مدينته الطيبني«.
أمام  احلضور  أكد  »ثم  وختم: 
»مجعية  بأن  سالم  الرئيس 
مبجلس  ممثلة  منارتي«  بريوت 
إدارتها ستبقى متأهبة ومستعدة 
إمكانات  من  يستلزم  ما  بكل 
أجل  من  مرتاصا  صفا  للوقوف 
وأهلها  بريوت  مدينتنا  وحدة 

وأبنائها«.

اإلسالمي«  العمل  »جبهة  حيت 
على   37 ال  »الذكرى  بيان  يف 
الزهراني  ومنطقة  صيدا  حترير 
وارواح  األبطال  اجملاهدين  سواعد 
الشهداء األبرار الذين تصدوا للعدو 
وإرادة  بإميان  احملتل  الصهيوني 

العمل االسالمي: سلسلة اهلزائم اليت أصابت العدو بسبب خوفه من قبضات املقاومني
قتالية  وبروح  وعزم،  وقوة  صلبة 
خنبته  وقوات  العدو  فاجأت  عالية 
الرتاجع  على  وأجربته  جراحا  وأختنته 

والفرار«.
 وأشارت اىل ان »سلسلة االنتصارات 
إىل  والشموخ  اإلباء  بريوت  من 

الزاهر  والزهراني  املقاومة  صيدا 
اجلنوب  إىل  ومقاوميه،  مبجاهديه 
ومقربة  مدفن  العنيد  الساحر 
لتتحقق  كانت  ما  احملتلني  الغزاة 
البطولي  واإلقدام  الثبات  هذا  لوال 
والشجاعة  واجلرأة  املسبوق  غري 

به  جتلى  الذي  الراسخ  واإلميان 
األشاوس  واملقاومون  اجملاهدون 
، وأن سلسلة اهلزائم اليت أصابت 
بسبب  هي  قلبه  صميم  يف  العدو 
قبضات  من  وارتعاده  وجبنه  خوفه 

وطلقات املقاومني األبطال«
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- عويدات إىل كل من يهمّه األمر: ملف االدعاء عـلى الحاكم جاهز وأنتظر قراركم
- الراعي خائف على املوقع املاروني وعون يباغته: هل تعرف ما قاله نصراهلل لي؟

استقالتي  تعني  وإقالته  سالمـة...  على  واالدعاء  إياكم  الجميع:  يهدّد  ميقاتي   -
فورا

مـَن يحمي رياض سالمة؟
ليس يف لبنان من هو أقوى من رياض سالمة، أو من لديه هذا 
النفوذ االستثنائي الذي حفره الرجل على مدى ثالثة عقود يف كل 
للجمهورية، لكن  يومًا حليفًا ألّي رئيس  الدولة. مل يكن  جوانب 
مل يأت إىل قصر بعبدا من جنح يف تغيريه. مل يسبق سالمة إىل 
منصبه سوى الرئيس نبيه بري يف رئاسة اجمللس النيابي، ورئيس 
اجمللس، كما بقية أعضاء اجمللس، مل يكن على جدول أعماهلم يومًا 
عن  والشرح  للحديث  داعَي  وال  لبنان.  مصرف  حاكم  امسه  بند 
عالقته مع من تعاقبوا على رئاسة احلكومة، واألمر نفسه ينطبق 
على كل زعماء القبائل والعصابات املسماة »مجاعات لبنانية«.

رياض سالمة حيظى، أواًل وأخريًا، حبماية أقوى مؤسسة حتمي النظام 
والبطريرك  بكركي.  يف  املارونية  البطريركية  لبنان:  يف  العفن 
بشارة الراعي هو من يرفع سيف اهلل فوق كل من يفكر يف النيل 
من احلاكم. وال يقتصر حّب سالمة على بكركي، فهو حّب جرف 
معه دار الفتوى واجمللس الشيعي ومشيخة عقل الدروز، وبقية 
الكنائس املسيحية. وفوق هؤالء، كان سالمة الرجل األكثر مهابة 
عند كل من تعامل باملال واألعمال يف لبنان خالل ربع قرن. ما 
من مصرف أو مصريف ال يطيعه. وال يوجد رجل أعمال متوسط أو 
كبري ال خيشاه. وما من تاجر أو صاحب صناعة ليس لديه عمل 
معه... وال ميكن، بالطبع، فصل نادي اإلعالم والسياسيني عن 
هذه الدائرة. هل حيتاج الرأي العام، فعاًل، إىل من يكشف عن حجم 
وكبار  اإلعالم  وسائل  لغالبية  ُقّدمت  اليت  واملساعدات  القروض 
اإلعالميني يف لبنان )هناك ملف بات جاهزًا لدى املعنيني لكن ال 
نعلم من ميكنه كشفه(؟ وإىل جانب هؤالء، جيش املنظمات غري 
احلكومية، واجليش وقوى األمن الداخلي وكل األجهزة األمنية من 
دون استثناء، أضف إليهم مجعيات خريية وأهلية وأندية رياضية 
يف  عاش  من  وكل  ومستشفيات  وجامعات  تربوية  ومؤسسات 
فقاعة االقتصاد الريعي خالل ثالثة عقود.. كل هؤالء هم جيش 

رياض سالمة.
لكن ما مل يكن ظاهرًا للعيان، وإن بدت آثاره واضحة، هو يف حجم 
نفوذ الرجل داخل القضاء، السلطة اليت يقال إنها حصن العدالة 
وحامية احلقوق. وهي، اليوم، تواجه واحدًا من أقسى االختبارات 
يتعلق حبقوق الناس، العاديني منهم واجملتهدين. القضاء الذي 
ال جيرؤ معظم من ميسكون حبلقاته على مالحقة سالمة وكل ناديه 
املصريف واملالي والتجاري الذي مل يتوقف حتى اليوم عن اللعب 

مبا تبّقى من اموال الناس والدولة.

القاضي عويدات
الواليات  على  تقتصر  ال  وهي  اخلارجية،  احلصانة  جانبًا  لنرتك 
الدوالر،  يريد محل  من  كل  الفصل يف  الكلمة  املتحدة، صاحبة 
بل تشمل عواصم أوروبية وعربية أيضًا، من أنظمة سقطت لكّن 
النظام  مسارب  حفظوها وسرّيوها يف  أو  أمواهلم  أبقوا  رجاالتها 
أمكنه  ما  تهريب  املال  بقوة  فرض  من  وبينهم  اللبناني،  املالي 

بعد 17 تشرين.
اليوم، مّثة جديد يف ملف رياض سالمة. وبعد فتح التحقيقات اليت 
رافقت عمليات التدقيق اجلنائي يف حسابات الدولة ومؤسساتها، 
ومنها مصرف لبنان، وترافقت مع التحقيقات اجلارية يف اخلارج، 
غالبية  لدى  قوي  شعور  ومثة  قلياًل.  خمتلفة  الصورة  صارت 
املتعاملني بامللف أن وضع رياض سالمة يف شباط 2022 ال يشبه 
وضعه يف أي زمن سابق، وأن اجملريات اليت مسحت بتحقيقات، 
ولو ضاقت عليها اجلدران، تقود إىل خالصة أكيدة: إن بإمكان 
القضاء اللبناني االّدعاء على رياض سالمة جبرم اختالس األموال 

العامة!
ماذا يف اجملريات؟

يوجد اليوم يف مكتب املدعي العام التمييزي غسان عويدات ملف 
متكامل يتضّمن ما يكفي من أدلة ومعطيات تسمح باالّدعاء على 
أو  نفسه،  عويدات  يفعلها  باخلطوة؟ هل  يقوم  من  لكن  سالمة. 
يطلبها من مّدع عام آخر، كاملدعي العام املالي علي إبراهيم مثاًل؟ 
وهل يبادر إىل اخلطوة من دون العودة إىل السلطة السياسية، 
أم يعود إىل نغمة التنسيق والتشاور »حفظًا للمصلحة الوطنية 
العليا«، وعندها نعود إىل مربع حفظ األوراق يف األدراج؟ هذا 
اليوم  القضائي، ليس هناك  املستوى  أنه، على  إىل  يقودنا  ما 
من جيرؤ على خطوة االّدعاء. وكلٌّ سيطلب لنفسه الوقت للدرس 

والتشاور مع أقطاب النادي السياسي. ولذلك حصل اآلتي:
أو  هو  يتحّمله  أن  من  أكرب  امللف  أن  عويدات  القاضي  وجد   -
القضاء. لذلك قال إن قرارًا بهذا احلجم جيب أن يصدر عن أعلى 
سلطة سياسية، أي عن جملس الوزراء. لذا محل ملفه وتوجه إىل 
الرئيس جنيب ميقاتي، وصارحه بأن ما لديه يكفي لالّدعاء على 
سالمة ورمبا ما هو أكثر. وشرح عويدات مليقاتي أن ما جيري من 

سالمة مصري  حول  املفاوضات  وقائع   
ابراهيم األمني

أخذ  احلكومة  على  وبالتالي  وقفه،  ميكن  ال  اخلارج  يف  حتقيقات 
تنحية سالمة وتعيني حارس قضائي  إىل  تبادر  إن  فإما  القرار. 
على مصرف لبنان يف حال مل تعنّي بدياًل عنه، أو تسمح للنيابة 
العامة باالدعاء عليه وبالتالي يصبح احلاكم ملزمًا بالتنحي ريثما 

ينتهي التحقيق.

- مل ينتظر ميقاتي كثريًا لإلجابة. أواًل، هو مقتنع بأن قرار إقالة 
سالمة ليس حمل توافق يف جملس الوزراء. وثانيًا، هو يشرح ملن 
يهمه األمر األسباب اخلارجية اليت جتعل سالمة حمّصنًا من أي قرار 
ال جيوز  إنه  تقول  اليت  نظريته  مليقاتي  لكن  لبنان.  حكومي يف 
لتفاوض  النوع وهو يستعد  إىل خطوة من هذا  يبادر  أن  للبنان 
صعب مع صندوق النقد الدولي، وأن سالمة ضامن لعدم حصول 
انهيار كبري يف سعر العملة الوطنية، وقد اتفق معه على آليات 
جلعل سعر الدوالر أقل بكثري مما كان عليه نهاية العام، ويسعيان 
إىل جعل سعر الدوالر يرتاجع عن سقف العشرين ألف لرية أيضًا.

الرئيس ميقاتي
- أبلغ ميقاتي عويدات أنه ال ميكن املبادرة إىل خطوة من هذا النوع 
من دون العودة إليه. وبالطبع، مل يغب عن بال رئيس احلكومة 
لفت انتباه املدعي العام التمييزي إىل أنه هو من منع مترير مشروع 
تشكيالت قضائية واسعة كانت ستطيح به. وذّكره بأن الرئيس 
ميشال عون والنائب جربان باسيل اجتهدا إلقرار تشكيالت تطيح 
به، وكادا ُيقنعان رئيس اجمللس باألمر، وأنه هو من منع هذه 
اخلطوة. وبالتالي، على عويدات أن يتصرف على قاعدة أن ميقاتي 
بغياب  استجّد  الذي  الوضع  بعد  خصوصًا  اليوم،  مرجعيته  هو 
الرئيس سعد احلريري. وكان ميقاتي حامسًا مع عويدات بأن أي 
خطوة ختّص حاكم مصرف لبنان جيب أن ُتناقش معه مسبقًا وتنال 
موافقته. ومل يكتف ميقاتي بذلك، بل سأل عويدات عمن ميكنه 
ميكن  وهل  اليوم،  إقالة سالمة  حال  لبنان يف  مصرف  يدير  أن 
حلارس قضائي أن يدير اللعبة بطريقة ذكية؟ لينتهي إىل خالصة: 

سأناقش األمر مع عون وبري ونتخذ القرار املناسب.
- قصد ميقاتي رئيس اجلمهورية، وأبلغه أن إطاحة سالمة اليوم 
النقد  صندوق  مع  التفاوض  مشروع  تعطيل  إىل  حكمًا  ستؤدي 
الدولي، وأن مثل هذه اخلطوة ستخلط األوراق، وأن اللرية ستكون 
احتجاجات  موجة  باندالع  يهّدد  ما  مسبوق،  غري  بانهيار  مهّددة 
شعبية، قبل أن خيلص إىل املوقف - التهديد: إذا أقيل سالمة، 

سأستقيل فورًا!
ثانية.  زاوية  من  للمشهد  النيابي صورة  رئيس اجمللس  لدى   -
يعرف بري أنه مل يعد باإلمكان محاية سالمة أكثر. وهو مّطلع أيضًا 
على تفاصيل كثرية تتعلق بالتحقيقات اجلارية. لكنه أدار األمر مع 
ميقاتي ومع اآلخرين من زاوية أن إقالة احلاكم تنقل صالحياته إىل 
نائبه األول، وهو شيعي، ويف حال مل يكن هناك تفاهم أو اتفاق 
على بديل عن سالمة، سيتحول قرار إقالته أو عزله إىل مشكلة 
بني الشيعة واملوارنة على من يدير مصرف لبنان، مشريًا إىل أنه 
ال ميكن رمي كرة النار بيد الشيعة وهي ليست من مسؤوليتهم. 
ومل يغب عن بال بري تكرار معزوفة ميقاتي واآلخرين: من يتحمل 
واحدة  دفعة  األمور  انهارت  لو  وماذا  اآلن؟  سالمة  إقالة  نتائج 

وقادت إىل االنفجار الكبري؟

البطريرك الراعي
- يف القصر اجلمهوري، النقاش خمتلف. صحيح أن عون ال يريد 
فراغًا يف منصب احلاكم. لكنه يقدم األهم على املهم اآلن، وهو 
إذا  املركزي  املصرف  إدارة  يتوىل  شخص  أي  لتغطية  مستعد 
التزم مبوجبات التدقيق اجلنائي وعدم عرقلة التحقيقات احمللية أو 
اخلارجية. لكن عون يعرف أن هاتفه سريّن، وهذا ما جعله ينتظر 
البطريرك املاروني الذي ال يتأخر يف تقديم األمر على صورة أن 
هناك من يريد إطاحة أقوى موقع ماروني يف اإلدارة العامة، إذ 
ال يرتك البطريرك مناسبة إال ويثري األمر من زاوية: هل تقبل يا 

فخامة الرئيس أن ترتك هذا املوقع احلساس للشيعة؟
- ال حيتاج رئيس اجلمهورية إىل عون من أحد يف هذه اللحظة. 
سارع إىل مباغتة البطريرك املاروني: سيدنا، هل تعرف ماذا قال 
لي السيد حسن )نصراهلل( حول هذا األمر؟ صمت الراعي منتظرًا 
اجلواب، فأضاف عون: حنن ال نقبل إطاحة ماروني ليشغل شيعي 
منصبه. لذلك، اعقدوا جلسة للحكومة، وعّينوا البديل ثم أخرجوا 
سالمة. ُأسقط يف يد الراعي الذي ذهب ليبحث عن وسائل محاية 
جديدة للحاكم، علمًا أن على البطريرك االستعداد لإلجابة عن أسئلة 
حول حقيقة حتويل حسابات ختّص الكنيسة من اللرية إىل الدوالر 
وحتى خروج بعض احلسابات إىل اخلارج. قد خيرج من يقول إن 
هذا الكالم هو جزء من محلة، لكن ملاذا حيرم علينا السؤال: ملاذا 
ال ترفع الكنيسة السرية عن حساباتها املصرفية وتظهر لرعاياها 

وبقية اللبنانيني حقيقة ما متلك وكيف تصرف وأين؟
القلب حول ما جيري بشأن مصري حاكم  ُتدمي  مّثة وقائع كثرية 
واألموال  املصريف  القطاع  وواقع  الودائع  ومصري  لبنان  مصرف 
املهّربة أو املنهوبة أو خالفها. لكن، حتى ال يقع الناس ضحية 
استغالل سياسي جديد، جيب لفت االنتباه إىل أن الفساد الذي 
يلّف لبنان كله، ال مينع احلكومة، من أن تتحّمل املسؤولية لنصف 
أكرب  أمام  الباب  ويفتح  وأن جتد من خيلف سالمة،  ساعة فقط، 
بناء  أّي عملية  الشروع يف  لبنان قبل  إليها  عملية تنظيف حيتاج 

جديدة!

البطريرك الراعي

الرئيس ميقاتي

القاضي عويدات
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»حزب  لـ  العام  األمني  أعلن   
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
 يف مهرجان إحياء ذكرى القادة 
الشهداء يف جممع سيد الشهداء 
لبريوت،  اجلنوبية  الضاحية  يف 
هذا  الشهداء،  »قادتنا  إن 
شعارا  اختاروا  األخوة  العام 
القرار   1982،  مسوه  للمناسبة 
شعار القرار 1982، مضى على 
الشيخ  شهدائنا  شيخ  شهادة 
ومضى  سنة،   32 حرب  راغب 
شهدائنا  سيد  شهادة   على 
السيد عباس املوسوي 30 عامًا 
ومعه الشهيدة اجملاهدة اجلليلة 
العزيزة أختنا  الكبرية السيدة أم 
احلبيب  وجنلهما  وابنهما  ياسر 
شهادة  على  ومضى  حسني، 
احلاج  الكبري  اجلهادي  قائدنا 
ومضى  سنة،   14 مغنية   عماد 
يف  قليلة  أشهر  بعد   – على 
انطالقة املقاومة  شهر حزيران – 
عامًا،   40 اهلل  اإلسالمية  وحزب 
حنن بعد عدة أشهر يصبح عمر 
ربيعا،   40 عاما،   40 مسريتنا 
اآلن األخوة  مجعوا بلفتة ذكية، 
مجعوا األرقام 38 للشيخ راغب 
و14  عباس  للسيد  سنة  و30 
النتيجة  عماد  كانت  للحاج  سنة 
82، وانطالقة مسريتنا بعام 82 
وقرارنا الكبري الذي أسس هلذا 
الشهادة  وهلذه  وهلذه  اجلهاد 
 82 عام  يف  كان  االنتصارات 
 ،1982 القرار  عنوان  فاختاروا 
قد ال تعين هذه األرقام شيئًا، 
أسرار  هنالك  أن  ندعي  حنن  ال 
يف هذه األرقام، يكفي مجالية 
اعتربناها  لو  وحتى  املشهد 

صدفة، مجال هذه  الصدفة«.  
عام التأسيس

كل  »يف  اهلل:  نصر  وقال 
لنا  بالنسبة   1982 عام  األحوال 
التأسيس،  القرار،  عام  كان 
واالستمرار  االنطالقة  الوالدة، 
اآلن،  حتى  قائما  زال  الذي  ما 
هذه  عمدت  شهدائنا  ودماء 
هي  ما  كل  وأعطتها  املسرية 
بعد  اهلل  الفضل  اآلن،  عليه 
هلذه  يعود  وتعاىل  سبحانه 
القادة  وشهادة  الزكية  الدماء 
الذين حنيي ذكراهم هذا اليوم 
امتداد  القادة  على  وشهادة 
تأثريها  كان  واملسرية  الطريق 
تكمل  ومسريتنا  وكبريا  عظيما 
العام األربعني. يف لغة  األرقام 
والسنوات أيضًا عندنا 30 عاما 
عباس،  السيد  شهادة  على 
عقد حيصل  ينتهي  عندما  عادًة 
وقفة  ما، عشر سنني، عشرين 
أربعني  سنة،  ثالثني  سنة، 
سنة، هذا حيتاج أيضًا إىل وقفة 
عباس  ذكرى  السيد  مع  خاصة 
رمحة اهلل عليه، طبعًا األخوة يف 
برامج  جمموعة  السياق يف  هذا 
بداية  يف  هلا  ألفت  أن  أود 
السنوات  خالل  أوال،   الكلمة:  
املاضية قام جمموعة من األخوة 
إطار  يف  كبري  جبهد  واألخوات 
اهلل  حزب  املعنية  يف  اجلهات 
عباس  السيد  آثار  مجع  يف 
خطاباته،  كلماته،  املوسوي، 
ما  بياناته،  مقابالته،  مواقفه، 
كتب،  من البدايات حتى ما قبل 
تأسيس حزب اهلل، يف جمموعة 
عباس،  السيد  آلثار  كاملة 

ونبين« حنمي  »باقون  شعار  حتت  واضحة  مصريية  إنتخابات  اىل  ذاهبون  اهلل:حنن  نصر 
دقيقة اىل  صواريخ  باآلالف  املوجودة  صوارخينا  حتويل  سنوات  منذ  بدأنا 

وأعتقد  جملدا  طبع   13 تقريبا 
أنه سيعرض خالل األيام القليلة 
يعرض  مل  كان  إن   – املاضية 
يشكل  جزءا  طبعا  وهذا   – بعد 
تارخينا  من  وجزءا  وثائقنا  من 
وجزءا من حضورنا، ألن السيد 
أساسية  شخصية  هو  عباس 
ساعاتها  منذ  هذه  املسرية  يف 
األوىل. طبعا يف نفس السياق 
خالل أسابيع قليلة سيتم إجناز 
للشيخ  اآلثار  الكاملة  جمموعة 
وسيتم  عليه  اهلل  رمحة  راغب 
مناسبة  إحياء  أجواء  عرضها يف 
للمقاومة  وحزب  ربيعا  األربعني 
وأيار.  حزيران  شهر  يف  اهلل 
الثالثني  أجواء ذكرى  أيضا يف 
عاما للسيد عباس إن شاء اهلل 
أنا  سأكون يف خدمتكم بعد أيام 
يف مقابلة مباشرة مع تلفزيون 
املنار للحديث عن السيد عباس 
من  أوىل  بكل  تواضع  وأنا 
عن  عباس  السيد  عن  يتحدث 
باحلد  أجيال  عندنا  ألنه  قرب، 
40  عاما  منذ  ولد  من  األدنى 
ومل  عباس  السيد  يعاشروا  مل 
يعرفوه عن قرب، اآلن ممكن أن 
يكونوا شبابًا من عمر 9 سنوات، 
  10 سنني شاهدوه على التلفاز 
ولكن هؤالء يف احلد األدنى من 
ولد منذ 40 عامًا هم حيتاجون أن 
نقدم  هلم، أن نعرف هلم السيد 
وبشكل  أفضل  بشكل  عباس 
جيد وبشكل بني وهذا إن شاء 
يف  خدمتكم  سأكون  أنا  اهلل 
أيام مباشرة على تلفزيون  بعد 
يف  »وأيضا  املنار«.  وأضاف: 
سوف  املقبلة  القليلة  األسابيع 
فكري  طابع  له  مؤمتر  عقد  يتم 
عنوان  حتت  وعلمي  وثقايف 
وسرية،  فكرًا  سيد  شهدائنا 
السيد  بفكر  للتعريف  أيضًا 
عباس،  السيد  سرية  عباس، 
عباس،  تضحيات  السيد  جهاد 
طبعًا  األمر  هذا  عباس،  السيد 
له  مشابه  ينظم  أن  الحقًا جيب 
وبقية  الشهداء  القادة  لبقية 

 الشهداء«.  
شيخ الشهداء

شيخ  يربز  »هنا  واستطرد: 
حرب  راغب  الشيخ  الشهداء 
القادة  من  جمموعة  بني  من 
وعال  مرتفع  كصوت  والعلماء 
بني،  واضح،  وشجاع،   جريء 
حاضر  صلب،  قوي  صريح، 
صدره  امليدان،  قلب  يف 
للرصاص  وللموت،  مفتوح 
مقبل على الشهادة وهو يصرخ 
االحتالل  يرفض  احلق،  صرخة 
القعود  ويرفض  واملساومة 
 واالنتظار السليب ملا هو آت من 
املستقبل، يصنع احلاضر وميهد 
وجه  يف  يبتسم  ال  للمستقبل، 
العدو، ال  يصافح، يقاوم ويدعو 
أشكاهلا،  بكل  املقاومة  إىل 
بصوته  ذرعا  به  العدو  ضاق 
الشهيد  مثل  فقتله،  وجرأته 
 الشيخ راغب حرب ملسريتنا يف 
شهادته  ويف  ومواقفه  حياته 
عنوان  القرار  االنطالقة  عنوان 
النهاية  حتى  باملقاومة  الكبري 
النصر  أو  الشهادة  حتى 
وهو  احلسنيني،  إحدى  حتى 
إخواننا  فيه  الذي  مضى  القرار 
ونساؤنا،  رجالنا  وأخواتنا، 

كبارنا وصغارنا منذ عام 1982 
الشيخ  راغب  بالشهيد  ليلحق 
إخواننا  الشهداء من خرية  آالف 
ورجالنا ونسائنا وحتى األطفال 
وصوته  امسه  حيملون  وهم 

 ووصيته وموقفه«. 
وتابع نصر اهلل: »السيد عباس 
خطى  وعلى  راغب  الشيخ  مع 
طريق  يف  مشى  راغب  الشيخ 
منذ  ساعة  هذا  الشوكة  ذات 
كلنا  كنا سويا  األوىل  االجتياح 
نعرف السيد عباس كيف حتول 
ساعة  مع  عباس  السيد  أصبح 
 االجتياح األوىل شخصا آخر السيد 
املقاتل  السيد  أصبح  عباس 
اجلبهة  على  همه  يرتكز  الذي 
واحملاور  واملقاتلني   والعمليات 
وجتهيز  التدريب  ومعسكرات 
اجملاهدين  واستقطاب  السالح، 
وصنع  للجهاد  الناس   وتعبئة 
الـ  حزيران  من  املقاومة  بيئة 
82  من االنطالقة إىل الشهادة 
السيد  كان   92 16  شباط  يف 
عباس ذائبا يف املقاومة ليس 
آخر  شيء  عباس  السيد  لدى 
وببيئة  يتصل  باملقاومة  ما  إال 
املقاومة وهم الناس. كان يرى 
خطاباته  ترون  الطريق  هذا  يف 
عادة  تتكرر  اليت  منها  ومقاطع 
 يف هذا الطريق، طريق املقاومة 
الوحيد  السبيل  والشهداء 
وخالص  لبنان  لنجاة  الوحيد 
مع  املقدسات  شعبه  ولتحرير 
السيد عباس كان تثبيت املنهج 
واملقاومة والطريق كان مأسسة 
كيان  إىل  املقاومة  وحتوهلا 
منظم قوي متني واسع مرتامي 
كان  عباس  السيد  األطراف. 
عنوان ثباتنا  ومضينا على طريق 
احلاج  عماد  احلاج  مع  النصر 
لنفسه  له  ورمز  عنوان  عماد 
فيما ميثل هو من  قيمة عظيمة، 
ولكل إخوانه اجملاهدين والقادة 
معهم  عمل  الذي  املقاومة  يف 
مع  طوال  عقود  معه  وعملوا 
موعد  كان  وإخوانه  عماد  احلاج 
املقاومة، املقاومة اليت انطلقت 
كقضية  كرسالة  كنفس  كفكر 
احلاج  ومع  كطريق،  كخيار 
مع  املقاومة  موعد  كان  عماد 
الفعل مع العمل مع امليدان مع 
الدم،  مع  السالح،  مع   احلضور 
االنتصارات،  مع  الشهادة،  مع 
مع سحق  املعادالت،  تغيري  مع 
 عظام العدو، مع إسقاط صورة 
اجليش الذي ال يقهر.  ومع احلاج 
عماد كان بناء القدرات، وكان 
تطور املقاومة كما ونوعا، وهذا 
عنوانه يف مسريتنا.  عماد مغنية 
كان يف مسريتنا عنوان النصر 
راغب،  الشيخ  إليه  تطلع  الذي 

عباس  وحتقق  السيد  به  ووعد 
احلاج  عماد.  احلاج  يدي  على 
الذكي،  التطور  عنوان  عماد 
واإلبداعي، والعسكري، واألمين 
بفضل  اليت  املقاومة  هذه   يف 
اهلل وعونه ونصرته وبالتضحيات 
بالتكليف  والعمل  ولتخطيط 
والصرب  واجلهد واجلهاد صنعت 
كل هذه االنتصارات وكل هذه 

االجنازات«. 
اإلخوة  »أيها  أيضا:  وقال 
على  املقاومة  هذه  واألخوات 
وكل  الشهداء،  قادتها  خطى 
جاءوا  الذين  الشهداء  القادة 
بدر  مصطفى  السيد  فيما  بعد 
الدين، واحلاج حسان اللقيس، 
وكثريون من القادة من الكوادر 
من اإلخوة  األعزاء تواصل العمل 
العدو، وتهديدات  ملواجهة هذا 
ومشاريع  وأطماع  العدو  هذا 
تناصر  لبنان  العدو  حتمي  هذا 
على  وعينها  فلسطني،  شعب 
ورغم  واملقدسات،  القدس 
وكل  الصعاب  املؤامرات  كل 
يف الداخل ويف اخلارج يف مثل 
هذه املناسبة يف كل سنة كانت 
مناسبة ألحتدث قليال عن  العدو، 
منذ  ألنه  املقاومة  عن  قليال 
عدة سنوات غرقنا يف األحداث 
املنطقة.   وأحداث  الداخلية، 
وامسحوا لي أن أحتدث يف بقية 
الوقت قليال عن العدو، وقليال 
بالقسم  وأنهي  املقاومة،  عن 
الداخلية.  األخري  باالستحقاقات 
يف  يتصور  البعض  العدو  عن 
أن  أيضا  لبنان  ويف  املنطقة 
بعنصر  املنطقة  مرتبط  مستقبل 
وكيان  »إسرائيل«  امسه  ثابت 
يتصورون  وال  »إسرائيل« 
عن  مبعزل  للمنطقة  مستقبل 
إىل  يتجه  البعض  ولذلك   هذا، 
التعايش  إىل  بالعدو  االعرتاف 
مع  التطبيع  وإىل  العدو  مع 
األيام،  هذه  كما  جيري  العدو 
الشديد  لألسف  األيام  وهذه 
البحرين  يف  املنامة  تستقبل 
رئيس حكومة العدو  اإلسرائيلي 
خطوات  من  متقدمة  خطوة  يف 
حركات  العدو.  مع  التطبيع 
املقاومة يف املنطقة ومنها  حنن 
لنا رؤية خمتلفة، وليس أوهام 
وسأحتدث »مش شعارات، مش 
رؤية  وإمنا  أماني«  مش  آمال، 
معطيات  إىل  وتستند   واقعية 
واقعية،  قراءة  وإىل  واقعية 
هذا  أن  بواقعية  نعتقد  حنن 
الكيان  هذا  مؤقت  وأن  الكيان 
أن  أود  إذا  يرتاجع...  بدأ 
أسجل له بداية القوس النزولي 
تعرفون  كما  عادة  ويتحدثون 
ببعض املصطلحات هناك  قوس 

صاعد،  يكون  صعودي  قوس 
بالنزول  يبدأ  لنقطة  ويصل 
أنا  النزولي.  القوس  يسمى 
النزولي  أن  القوس  أعتقد 
واملشروع  إلسرائيل  بالنسبة 
 1985 عام  بدأ  الصهيوني 
فرضت  املقاومة  عندما  ملاذا؟ 
يف لبنان بكل قواها وفصائلها 
يف  املقاومة  فرضت  عندما 
االسرائيلي  العدو  على  لبنان 
أن  ينسحب من جبل لبنان ومن 
ومن  الضواحي،  ومن  بريوت، 
والبقاع  والنبطية  وصور  صيدا 
خلف  ليختبئ  الغربي  وراشيا 
األمين  والشريط  األمين  احلزام 
السنوات  هذه  خالل  املعروف. 
 1985 سنة  كان  نتيجتها  اليت 
هذا  ليثبت  جاء  من  كل  خرج 
أمريكيني وغريهم  املشروع من 
جيش  املارينز  وانسحب  قوات 
العدو، هنا بدأ القوس النزولي، 
واستكمل هذا األمر سنة 2000 
الكربى.  انتهت  إسرائيل  عندما 
جيش إسرائيل الذي ال يستطيع 
أن يبقى يف لبنان البلد األضعف 
ال  هي  املنطقة  باعتقادهم  يف 
من  دولة  تقيم  أن  تستطيع 
النيل إىل الفرات هذا بالقوس 
النزولي  وبالقوس  النزولي. 
غزة،  من  االنسحاب   2005  عام 
اهلزمية   2006 عام  ثم  ومن 
العظمى،  إسرائيل  سقطت 
عام  سقطت  إسرائيل  الكربى 
1985. وغرقت أكثر عام 2000 
عام  سقطت  العظمى  إسرائيل 
االنتفاضة  مع  إنطالقة   2006
تشكل  ومع  فلسطني،  يف 
املنطقة هذا  املقاومة يف  حمور 
ينحدر  أكثر.  النزولي  القوس 
مسار  هو  للكيان  العام  املسار 
احنداري، وهذا ليس تقييمي أنا 
من  جزء  هو  بالنهاية  اهلل  حزب 
 هذه املعركة، ورمبا إذا قدم هذا 
التقدير يتهم، ولكن اليوم قادة 
كبار  العدو  قادة  كبار  العدو 
كيان  يف  الفالسفة  واملنظرين 
العدو، معاهد األحباث والتقدير 
العدو  كيان  يف  القومي  لألمن 
بهذه  منهم  يتحدثون  كثري 
عنه  سأحتدث  ما  هذا  اللغة. 
العدو.  عن  أحتدث  عندما  قليال 
إذا حنن نرى »إسرائيل«،  نراها 
يف حالة احندار نراها على طريق 
الزوال املسألة هي مسألة وقت 
ليس أكثر مستقبل املنطقة  هو 
إليه  ينظر  عما  خمتلف  مستقبل 
آخرون، ويبنون عليه حساباتهم 
هناك حسابات كثرية بنيت يف 
 الثمانينات، وحسابات بنيت يف 
التسعينيات بعد أوسلو بـ93 يف 
لبنان، ويف املنطقة وكلها راحت 

 كلها ذهبت إدراج الرياح«. 
وأنا  رمبا،  »طبعا  وأضاف: 
يقولون  كثر  ناس  أحتدث 
ألنه  آخر  بعامل  يتحدث  السيد، 
سنوات  العشر  خالل  لألسف 
وليس  منطقتنا،  كل   املاضية 
كانت  منطقتنا  كل  لبنان  فقط 
والتطورات  باألحداث  مشغولة 
واالجتياحات  الداخلية  اهلائلة 
الكربى  واملشاريع  اخلطرية 
قائمة.  كانت  اليت  الطاحنة 
بالتداعيات  االقتصادية  واآلن 
الصعبة والقاسية القائمة سواء 

فلسطني  داخل  يف  لبنان،  يف 
وسوريا والعراق وإيران  واليمن 
ويف كثري من دول املنطقة حتى 
العدو  الدول املتصاحلة مع  يف 
من  أزمات  تعاني  اإلسرائيلي 
اقتصادية ومعيشية كربى حتى 
داخل الكيان الذي ترعاه أمريكا 
وسنتناول هذا املوضوع قليال.  
جيري  عما  مذهولة  الناس  كل 
يف هذا الكيان، لكن حنن كجزء 
من حمور املقاومة حنن كمقاومة 
 أيضا كمقاومة يف لبنان وبلدنا 
حدودنا،  التهديد  دائرة  يف 
نفط  نفطنا،  غازنا،  أرضنا، 
يوميا  نتابع  معنيون  أن  لبنان 
تطورات هذا الكيان يف خالصة 
العدو  وعن  كيان  عن  بالكالم 
مأزوم  ويسري  كيان  أمام  حنن 
جيش  وأمام  االحندار  باجتاه 
مأزوم.  وأهمية اجليش واحلديث 
عن اجليش االسرائيلي ألنه هو 
حامي محى هذا الكيان مبعزل عن 
اجليش  اإلسرائيلي ال ميكن هلذا 
واحدا  يوما  يستمر  أن  الكيان 
هذا معروف ألنه كيان مصطنع، 
وألنه  طبيعي،  كيان  غري  وألنه 
مرتبط  ومصريه  طارئ،  كيان 
دول  هناك  جيشه.  مبصري 
ويف  التاريخ  العامل  يف  كثرية 
كانت  جيشها  انهار  لو  حتى 
هذه الدولة تبقى وهذا اجملتمع 
وأصيل  األرض  ابن  ألنه  يبقى 
 يف هذه األرض و.. و.. وا.. 
كذلك.  ليست  »إسرائيل«  إخل 
مأزوم  كيان  األول  بالعنوان 
سأقرأ بكلمتني عن  اإلسرائيليني 
عندي.  من  بشيء  آتي  ولن 
قال   2022 شباط  شهر  بداية 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي   يائري 
طبعا هم كل سنة جيرون  لبيد 
القومي  األمن  معاهد  تقديرات 
سابقني  وزراء  برؤساء  يأتوا 
 وجنراالت سابقني ورئيس هيئة 
موساد  رئيس  سابق  أركان 
شاء  ما  إىل  ويتحدثون  سابق 
ثالثة  وجود  حتدثوا  عن  اهلل. 
للكيان.  جدا  كبرية  تهديدات 
النووية،  إيران  األول  التهديد 
الثاني حمور  املقاومة  والتهديد 
حكومات وحركات وتطور قدرات 
يف  خصوصا  املقاومة  حمور 
الصاروخي  واملسريات،  اجملال 
أشرحهما ألنهم واضحون.  ولن 
األزمة  اجملتمعية  األزمة  ثالثا، 
الداخلية املشكل  الداخلي املأزق 
الداخلي يف كيان العدو، وهذا 
أو  شيء  عنه  يعرفون  ال  كثر 
يتابعون  أخباره.  وال  يتابعوه  ال 
لبيد  اخلارجية  وزير  يقول  ماذا 
يتناوب  أن  يفرتض  الذي 
ويرأس احلكومة بدال من بينيت 
العدو:  حلكومة  احلالي   الرئيس 
إن اكرب تهديد هو تفكك النسيج 
االسرائيلي  للمجتمع  االجتماعي 
معتربا أنه دون حصانة اجتماعية 
مواجهة  من  نتمكن  لن   داخلية 
التعامل  أو  اهلل  حزب  أو  إيران 
إسرائيل  بأن  االدعاءات  مع 
منظمة  وتعرفون  دولة  عنصرية 
العفو الدولية ومؤسسات أخرى 
أعلنت أن إسرائيل دولة فصل 
الوحيدة  الدولة  اليوم   عنصري. 
يف الكرة األرضية املصنف على 
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حمتاطا  أكون  حتى  أعتقد  ما 
هي  عنصري  فصل  أنها  دولة 
»إسرائيل«، ويف السابق كانت 

دولة جنوب إفريقيا«. 
األمريكي  خرج  »طبعا  وجزم: 
املوضوع.  هذا  عن  ليدافع 
العدو  أركان  هيئة  ورئيس 
أيزنكوت  كل  غابي  السابق 
كتب  يؤلف  اخلدمة  يغادر  من 
ويصبح  نظريات  ويقدم 
الشرخ  أن  من  حذر  اسرتاتيجي 
امسعوا  االسرائيلي  يف  اجملتمع 
حتى  صحايف  ليس  هذا  جيدا 
بامللل.  يشعر  صحايف  نقول 
نفسه  يعترب  رئيس  أركان  هذا 
منظرا اسرتاتيجيا من أن الشرخ 
أخطر  اإلسرائيلي  اجملتمع  يف 
نصه  هذا  إيران  ومحاس  من 
ليس  قلقون  الناس  وأضاف: 
وإمنا  اإليراني،  التهديد  بسبب 
الداخلي  التكتل  الضعف  بسبب 
آخذ بالضعف، إنعدام املساواة، 
االحتكاكات بني القطاعات، عدم 
استيعاب مجاهري بكاملها  داخل 
اجملتمع. وينبغي اإلدراك أنه ال 
تضامن  دون  قومي  أمن  يوجد 
وزراء  العدو  ورئيس  اجتماعي. 
ويعترب  قال  نتنياهو  السابق 
رئيس طول وحكم إسرائيل إىل 
ما شاء اهلل. قال إنه سيجتهد لكي 
 تبلغ إسرائيل عيدها املئة يريد 
إسرائيل  تبقى  بذل جهده حتى 
تكمل املئة عام ملاذا؟ وأضاف 
مسلما  ليس  بديهيا  هذا  ليس 
وتعيش  ستبقى  إسرائيل  أن 
مئة عام ليس بديهيا، فالتاريخ 
يعلمنا أنه مل تعمر  دولة للشعب 
اليهودي أكثر من مثانني عاما. 
حزب  ليس  هذا  نتنياهو  هذا 
االسالمي  ومحاس  واجلهاد  اهلل 
أو فالن يتحدث وينظر أن هذا 
رئيس  هذا  الكيان،  مستقبل 
حكومة العدو يعرف ما لديه  متاما 
حيتاج إىل أن يبذل جهود جبارة 
لكي تبقى »إسرائيل« على قيد 
احلياة.  وطبعا هناك من يتصور 
الدول  هذه  احلياة  يضخ  أنه 
املطبعة اليت ترسل اآلن أمواهلا 
املشروع  هي  ختدم  للكيان 
تضخ  أن  وحتاول  الصهيوني، 
العدو.  كيان  يف  احلياة  بعض 
االحتياط  وهذا  يف  اجلنرال 
جنرال شاؤول أريلي وهو أيضا 
مستشرق اسرائيلي خمتص يف 
الصراع العربي الصهيوني،  قال 
من  عددا  اعتمدت  إسرائيل  إن 
اليت فشلت يف  االسرتاتيجيات 
حتقيق وجتسيد احللم الصهيوني 
احملتلة،  فلسطني  أرض   على 
يف  نزوال  السري  تواصل  وهي 
احللم.  هذا  فقدان  حنو  الطريق 
اإلسرائيلي  واحمللل  السياسي 
قد  فالن  والصحايف  فالن 
أن  أكد  معروفني  يكونون  ال 
إسرائيل تلفظ أنفاسها  األخرية 
هناك ناس يلحقوا » إسرائيل«  
»إسرائيل«  أنفاسها.  لتطول 
طعم  ال  األخرية  أنفاسها  تلفظ 
جيب  البالد  هذه  يف   للعيش 
مغادرتها إىل سان فرانسيسكو 
أو برلني. الصحايف يف هآرتس 
قال  معروف  جدعون  ليفي 
املكان  »إسرائيل«  أصبحت 
على  العامل  يف  خطرا  األكثر 
اليهود لن تستطيع » إسرائيل« 
الذاتي  التدمري  عملية  وقف 
السرطان  أن  إذ  الداخلي، 
الذي تعاني منه قد بلغ مراحله 
لعالجه.  سبيل  النهائية  وال 

سبيل  وال  يقول  جيدا  امسعوا 
لعالجه ال باألسوار هذه اجلدران 
اليت يبنونها عندنا  على احلدود، 
ويف داخل فلسطني احملتلة ويف 
حميط غزة وال بالقبب احلديدية 
وال حتى بالقنابل  النووية. هذا 
ببعض  جئت  منوذج  هذا  واقع 
العينات مجعها اإلخوان وكتبوها 
وإال إذا جلسنا وقرأنا  ماذا يقول 
يقولون؟  ماذا  اإلسرائيلني؟ 
كبارهم نبقى حتى الصباح نقرأ. 
اليوم  عند  هذه قناعة تتشكل 
 الكيان وهذه ليست منطلقة ال 
من منامات وال من خياالت وال 
من  منطلقة  وإمنا  شعارات  من 
لواقع  ميدانية  قراءة  واقعية 
العناوين  ويف  العدو.  كيان 
وسأتطرق  هذا،  عن  تعرب  اليت 
رغبة  كعناوين،  تراجع  إليها 
حتمل  يف  اإلسرائيليني 
من  واحدة  هذه  القتال  خماطر 
الشباب  اليوم،  اجليش  أزمات 
 اإلسرائيلي ال يذهب إىل اجليش 
للجيش  ذهب  وإذا  عنه  رغما 
اإللكرتوني  العمل  إىل  يذهب 
ليس  اليت  واألمور   والسايربي 
ورغبة  وخماطر.  قتال  فيها 
التحمل،  عدم  يف  اإلسرائيلني 
ثقة  اإلسرائيليني  وتراجع 
الدولة  ومؤسسات  باجليش 
ازدياد  وأيضا  أرقام.  وهناك 
اهلجرة املعاكسة وسأقرأ بعض 
استطالع  نتائج   األرقام كشفت 
اإلسرائيليني  بني  مؤخرا  للرأي 
يفكرون  منهم  باملئة   40 أن 
والعودة  فلسطني  يف  مغادرة 
ندعوهم  وحنن  أتوا  حيث  من 
ذلك  هلم  ونبارك  ذلك  إىل 
للمساهمة  أيضا  وحاضرون 
جراء  السفر  بطاقات   بثمن 
تردي الوضع االقتصادي، عدم 
بسبب  األمل  وخيبة  املساواة، 
تعثر التسوية مع الفلسطينيني 
هذه  يواجه  بقي  ألن  الكيان 
واعمال  واملخاطر  التحديات 
عن  صادرة  دراسة  املقاومة. 
مركز تراث بيغن إن 59% من 
 اليهود يف اسرائيل توجهوا او 
سفارات  اىل  بالتوجه  يفكرون 
وتقديم  لإلستفسار  أجنبية 
على  جنسيات  للحصول  طلبات 
من   %78 أبدى  بينما  أجنبية، 
العائالت اليهودية دعم أبنائهم 
اخلارج  إىل  للسفر  الشباب 

وهكذا«. 
املقاومة جاهزة

املقاومة  اىل  ننتقل   « وقال: 
ايها  كلمتني،  املقاومة  ايضا 
ان  أحب  أنا  واالخوات،  االخوة 
كل  ألنه يف  شيئا،  لكم  اقول 
اقدم  ان  أحب  أنا  عادة  سنة 
تقرير لكم وأيضا  ألرواح قادتنا 
الشهداء، للشيخ راغب، للسيد 
عباس، للحاج عماد، نقول هلم 
اجنزنا  وماذا  اصبحنا  اين  حنن 
هناك  عندنا؟  استجد   وماذا 
اناس يف لبنان يعتقدون انهم 
على  بتهويل  يقومون  اليوم 
وتغريدات  وبيانات  املقاومة 
مستكتبة  طبعا   - ومقاالت 
باملال - واعرتاضات وما شابه 
اآلن  املقاومة  ان  ويعتقدون 
جالسة  مربكة بنفسها ، حمبطة، 
مكتئبة وغري مستقرة وال تدري 
ماذا عليها ان تفعل، هذا وهم، 
او انها االن  مستفزة ومستنفرة 
تواجه  ان  تريد  كيف  ومشغولة 
بهذا  يقومون  الذين  هؤالء 
عن  مبعزل  املقاومة  السلوك، 
هذا   – لعب  من  جيري  ما   كل 
جد  من  او   – لعب  انا  امسيه 

االقتصادي  الوضع  هو  والذي 
واحلباة  الصعبة  واملعيشي 
دائما كنت  احلقيقية،  واملعاناة 
اقول لكم واليوم اريد ان اؤكد، 
املقاومة  امسه يف  هناك شيء 
ان  هناك اناس شغلهم وعملهم 
بناء  بنائها،  املقاومة،  هو هذه 
كل  يف  تطويرها  قدراتها، 
اجملاالت، مواكبة  العدو على كل 
عملياتيا،  معلوماتيا،  صعيد، 
قدرات،  امكانات،  تقدير، 
مناورات  مقاومة،  خطط، 
املقاومة،  املقاومة،  جهوزية 
شيء  اي  ان  مطمئنني  كونوا 
تسمعوه يف لبنان او حيكى يف 
خالفات  وصراعات  من  لبنان 
ووسائل  وتغريدات  وشتائم 
وفيلتمان  االجتماعي  التواصل 
كل  دوالر  مليون   500 يصرف 
هباء  هذا  له،  قيمة  ذلك  ال 
الريح  به  اشتدت  منثورا كرماد 
قيمة  ال  هذا  عاصف،  يوم  يف 
املقاومة  مستمرة،  بالعكس  له 
حالة  يف  هي  املقاومة  ايضا 
لكن  العدو  مع  دائمة  مواجهة 
الناس ال يشعرون بها النه يف 
قتال  يوجد  ال  بعض  االحيان 
من  الكثري  هناك  كلن  مباشر، 
احيانا  االخفاء  االمور حتدث يف 
او  التعبري  عنه  احلديث  يتم  ال 
موضوع  على  سأركز  انا  عنه، 
االسرائيلي  منه،  ادخل  واحد 
ان  يعلم  االخرية  السنوات  يف 
مكلف  امر  حرب  الذهاب  اىل 
وصعب ولذلك يستمر بالتهديد 
مل  االن  حتى  ولكن  احلرب  يف 
يعرف  كلفتها،  النه  اليها  يلجأ 
وكيانه  جمتمعه  عن  وتكلمنا 
شيء  اخرتع  هو  لكن  وجيشه، 
احلروب«  بني  »املعركة  أمسه 
املصطلح،  بهذا  وانتم  مسعتم 
يقوم  لكنها  حبرب  ليس  انها 
مبعركة بني احلروب، على سبيل 
بعمل  ان  يقوم  حياول  املثال 
لبنان،  يف  معينة  بطريقة  امين 
الضاحية  فوق  مسريات  يرسل 
اجلنوبية ليفجر مكان يف الضاحية 
 اجلنوبية مثلما حصل قبل سنتني 
و«شوي«، االمر الذي يقوم به 
يف سوريا من حني اىل حني خيرج 
ويضرب  الطريان  االسرائيلي 
صواريخ من اجلوالن ويستهدف 
سوريا،  داخل  األهداف  بعض 
االسرائيلي  عليها  يطلق  هذه 
ال  احلروب«،  بني    «املعركة 
واسع  بتحليل  ادخل  ان  اريد 
ان  اريد  املوضوع،  هذا  حول 
جبزئية  املقاومة،  فقط  احتدث 
بني  املعركة  اهداف  مجلة  من 
يف  القصف  عنوانه  ما  احلروب 
سوريا هو وقف انتقال السالح 
 النوعي اىل لبنان، هو ال مشكلة 
او ذخرية  اذا مر رصاص  لديه 
هذه  جي  بي  ار  او  كالشن  او 
ويعرف  ال  مشكلة  عنده  تقطع 
لبنان  يف  املتوفرة  الكمية  ان 
هو  اهلل،  شاء  ما  اىل  كافية 
هاجسه دائما السالح النوعي ان 
يوجد  وال  لبنان،  اىل  ال  يصل 
شيء خيفى بأن هذا السالح من 
يأتي  هو  االن  حتى  اليوم  اول 
من اجلمهورية  االسالمية الداعمة 
نهارا  جهارا  املقاومة  حلركات 
وبشرف وتفتخر بذلك ونشكرها 
على ذلك، متام!؟ هو  يعرف ان 
الشكل،  بهذا  االمر حيصل  هذا 
سوريا،  يقصف يف  هو  ولذلك 
هذا ليس  وضع احد االهداف – 
وقف النقل اىل   اهلدف الوحيد – 
لبنان، حسنا هذا شكل تهديد، 
بصدده  احتدث  ان  اريد  ما  انا 

أن  تطمئنوا  أجل  من  اليوم 
ثقة  وتزدادوا  ايضا  وتفرحوا 
الرأي  اجل  من  وايضا  واميانا 
يكذب  الذي  االسرائيلي  العام 
عليه  اجليش االسرائيلي وحيدثه 
احلروب  املعركة بني  نتائج  عن 
وانا صحيح بالنسبة للناس ان 
السيد يكشف  اسرار، لكن هذه 
وهي  العدو  يعرفها  األسرار 
ليست خمفية عنه، وبالتالي انا 
وامنا  العدو  عن  سر  اكشف  ال 
انا  اخربكم شيء كي تكونوا انتم 
تعطيل  اذا،  حسنا  به،  فرحني 
النقل من ايران اىل لبنان، انا 
مل اقول ان تعطل  او مل يتعطل 
هذا حبث اخر، تأثر او مل يتأثر 
هذا حبث آخر، لكن ال شك انه 
املقاومة،  هذه  تهديد،  شكل 
مدرسة  املقاومة،  هذه   مدرسة 
املقاومة،  هذه  مغنية يف  عماد 
مدرسة قاسم سليماني يف هذه 
يف  مدرسة  اليت  هي  املقاومة 
ومساحة  االمام  مساحة  احلقيقة 
حتويل  هي  اهلل  حفظه  القائد 
التهديد اىل فرصة، حسنا هذا 
 تهديد فلنحوله اىل فرصة، اريد 
معركتك  لالسرائيلي،  اقول  ان 
نتائج  اىل  ادت  احلروب  بني 
ممتازة لنا وانت  اخلاسر ولست 
حتويل  هو  ما  بالعكس،  راحبا 

التهديد اىل فرصة؟ ما يلي:  
اليوم  استطيع  انا  نقطة،  اول 
ان اعلن انه منذ سنوات وليس 
تهديد  نواجه  اننا  نتيجة  االن، 
اىل  الصواريخ  الدقيقة  نقل 
مع  بالتعاون  حسنا،  لبنان،  
وتقنيني  اذكياء  لدينا  اخواننا، 
وبالتعاون  متخصصني  وافراد 
اجلمهورية  يف  مع  اخلرباء  ايضا 
االسالمية حنن اصبح لدينا قدرة 
على حتويل صوارخينا املوجودة 
دقيقة  اىل  صواريخ  باآلالف 
وبدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا 
اىل  صوارخينا  من  كبري  عدد 
حنتاج  ولسنا  دقيقة،  صواريخ 
واملعركة  ايران،  من  ننقل  ان 
طعمة  بال  خاصتك  احلروب   بني 
اوال!  هذا  نتيجة،  هلا  وليس 
طبعا البعض ممكن ان يقول أنه 
 نعم االسرائيلي يعلم واالمريكي 
يعلم واالمريكان خالل السنوات 
املاذية ساترفيلد ومن قبله كانوا 
يأتوا  وفودا اىل لبنان ويتكلموا 
اللبنانيني  املسؤولني  مع 
يوقفوا  كي  عليهم  ويضغطوا 
ويطالبونهم  املشروع،  هذا 
 بوقف هذا املشروع، ومت العمل 
الدبلوماسية  بالقنوات  كثريا 
كثرية  تهديد  رسائل  واتتنا 
طبعا  السنوات  املاضية،  خالل 
االماكن،  يبحث عن  االسرائيلي 
حنن  له  اقول  ان  احب  وانا 
مبكان  كل شيء  نضع  ال  عادة 
كذلك،  أليس  وانتشروا   واحد، 
إذهب  ننتشر  عندما  وانتشروا، 
االماكن  عن  يبحث  هو  واحبث، 
أتطرق  وسوف  العمالء  ويشغل 
اصبح  املسريات،  اىل  قليال 
من  اكرب  عدد  لتشغيل   حمتاجا 
االساسي  واملوضوع  العمالء 
مبوضوع  االماكن،  عن  البحث 
وهنا  االمر  نفسه،  املسريات 
االماكن   عن  وليبحث  فليذهب 
وان  وليبحث  وليبحث  وليبحث 
وبعون  بانتظاره  حنن  اهلل  شاء 
تعاىل،  اهلل  بفضل  اهلل  تعاىل، 
ومحاقة  املقاومني،  وبوعي 
ان  دعائكم  وبربكة  العدو، 
عملية  امام  نكون  قد  اهلل  شاء 
النه  اهلل،  شاء  إن   2  انصارية 
هو طبعا ال يثق بعمالئه، عمالئه 

عندما  معلومات،  له  جيلبون 
تنفيذ سيقوم  يصل اىل  مرحلة 
يرسل  كوماندوس،  بإرسال 
وضباط  اسرائيليني  جنود 
من  يأتوا  ان  اما  اسرائيليني، 
يف  بإنزاهلم  يقوم  البحر  او 
بإنزال  يقوم  او  بعيدة  منطقة 
انا  بانتظاره،  حنن  صاغب، 
اقول لالسرائيلي حنن  بانتظارك 
شاء  ان   2 انصارية  امل  على 
معنى  ما  تعرفون  اهلل ومجيعكم 

انصارية 2. 
املعركة  مبوضوع  ثاني  منوذج 
بني احلروب، مثال، ما هو االمر 
الذي هو خائف منه، االسرائيلي 
يتحدثون  وغري  االسرائيلي 
القوات  غري  مهمني  امرين  عن 
الربية واملشاة والقوات اخلاصة 
يفرتض  انها  اليت  والنوعية 
ستدخل اىل اجلليل وما شاكل، 
هو يركز بالسالح النوعي، على 
القدرة الصاروخية واملسريات، 
 معروف موضوع املسريت اليوم 
اليمن،  يف  احلرب  اهلل  ماشاء 
اسلحة  اهم  من  هي  املسريات 
عن  الدفاع  اليمين  يف  الشعب 
هؤالء  كل  مواجهة  يف  نفسه 
ان  يريد  الطواغيت، حسنا، هو 
من  مسريات  احضار  من  مينعنا 
ليس  وهو  اليوم  ايضا   ايران، 
ايضا  لكن  االسرائيلي  عن  سر 
اننا   كما  انتم،  تفرحوا  حتى 
على  القدرة  التكنولوجية  ملكنا 
صواريخ  اىل  صوارخينا  حتويل 
لبنان  يف  اليوم  حنن  دقيقة، 
بتصنيع  بدأنا  طويلة  مدة  ومنذ 
 املسريات، من يريد ان يشرتي 
ان  حباجة  لسنا  طلب!  فليقدم 
هذه  ولذلك  ايران،  من  نقول 
بهذا  بني  احلروب  املعركة 
اهلدف ليس هلا اي قيمة، واذا 
ما  اعلم  اهلل  النمط  بهذا  اكمل 
وما  بتصنيعه  سنقوم  الذي 
امام  ألننا  بفعله  الذي  سنقوم 
احلاجة وامام التهديد حنن قوم 
نقعد  ال  نستكني  ال  نسكت  ال 
امام  نيأس،  ال  نستسلم  ال 
ان  جيب  التهديد  وامام   احلاجة 
نبحث عن كل الفرص، وشبابنا 
ميلكون  املقاومون  اللبنانيون 
والذكاء  العقول  والفهم  من 
والتصميم  واالرادة  والقدرة 
خربة  اي  اكتساب  على  والعزم 
ميكن ان يتصورها احد موجودة 

 يف هذا العامل. 
بني  املعركة  مجلة  من  حسنا، 
احلروب كان احملاولة اليت قام 
سنتني  قبل  الضاحية  يف  بها 
عندما ارسل  مسريتني وانفجرت 
او  تعطلت  والثانية  احداها 
احلني  ذلك  ومنذ  تعطيلها  مت 
تهديد  امام  اصبحنا  حنن  نعم 
 مسريات، قبلها كانت املسريات 
مع  لكن  معلومات  لتجمع  تأتي 
هذا التحول هو ذهب حنو خطوة 
هي  اليت  االمام  متقدمة  اىل 
خطوة عمليات، ودخل يف مرحلة 
العمليات،  اطار  يف  املسريات 
حي  مسرية  على  ارسل  اليوم 
ماضي غدا يرسل اىل مكتب او 
على مسجد او جتمع او منتدى و 
يده،  وتأخذ  احتفال  او  مسرية 
هنا  حنن كنا امام تهديد، كان 
ميكن ان نستسلم امام التهديد، 
وكان ميكن ان حنول التهديد اىل 
فرصة، املقاومة  حولت التهديد 
اىل فرصة، فأخذت قرار تفعيل 
منذ  املوجود  اجلوي  الدفاع 
املقاومة،  لدى  طويلة  سنوات 
اهلل  رمحة  عماد  احلاج  منذ  زمن 
عليه، ولكن اخذت قرار التفعيل 

مواجهة  يف  االدني  باحلد 
يف  مواجهة  االن  املسريات، 
آخر.. يف  الطريان احلربي حبث 
انا  ولذلك  املسريات،  مواجهة 
قلت يف املقابلة قبل ايام، نعم 
حتى  االن خالل هاتني السنتني 
األخريتني هناك تراجع كبري جدا 
يف حركة املسريات االسرائيلية 
تطور  وهذا  لبنان،  مساء  يف 
هو  األسباب  وأحد  جدا،  مهم 
أنهم اصبحوا  يريدون ان جيندوا 
عمالء عن جنب وطرف يف لبنان 
الذي  الفراغ  او  اخللل  ليمألوا 
كبري  للمسريات،  غياب  احدثه 
وجتمع  تنزل  كانت  مسريات 
مل  اليوم  وتغطي،  معلومات 
االمكانية،  هذه  هناك  يعد 
القليلة  العدد،  االعداد  حتى 
تدخل  اليت  القليلة  املرات  او 
فيها اىل لبنان حبذر، بدراسة، 
اليوم  تصوروا  مبواكبة،  بدقة، 
ان  املسرية العادية اليت كانت 
لبنان  مساء  يف  ومترح  تسرح 
اذا  اليوم  يف  املرات  عشرات 
ارادت ان تدخل اىل  لبنان يدخل 
معها سالح اجلو ليحمي املسرية 
من الدفاع اجلوي للمقاومة، هذا 
تهديد  هذا  كبريا،  اجنازا  ايضا 
 حتول اىل فرصة، وطبعا عندما 
سيصبح  السالح  هذا  يتفعل 
حضوره  ويصبح  وافعل  اقوى 
اكرب يف كل  االحداث واملناسبات 
املقبلة، املقاومة االن مستمرة، 
املقاومة  موضوع  النهي  اختصر 
وأنتقل بكلمتني للقسم االخري، 
كبنية  املقاومة  لكم  أقول 
وإستعداد  وإمكانات  وجهوزية 
مثال  وتطور،  تقدم  حالة  يف 
مضى  الذي  والربيع  الصيف 
كان من أضخم مواسم  التدريب 
يف  السنني،  عشرات  خالل 
من  هؤالء  كانوا  الذي  الوقت 
هو«  »هيال  عاملني  الداخل  يف 
 NGO>Sوالـ وقامني  قاعدين 
الدوالرات  وماليني  تتشكل     
االمريكية  السفارة  من  تدفع 
أوسع  تنفذ  املقاومة  كانت 
منذ  وتأهيل  تدريب   برنامج 
الصيف  خالل  السنني  عشرات 
كبنية  املقاومة  إذا  املاضي، 
وإستعداد  وإمكانيات  وجهوزية 
مبعزل  وتطور  تقدم  حالة  يف 
عن كل ما جيري حوهلا، ونؤكد 
ضمن  املعادلة  حضورها  هنا 
اجليش  عليها  نؤكد  دائما  اليت 
فيما  هذا  واملقاومة،  والشعب 
ان  وأعتقد  باملقاومة  يتعلق 
هذا   التقرير يرضيكم ويرضي 
إن شاء اهلل أرواح الشيخ راغب 
عماد  واحلاج  عباس  والسيد 
بالدرجة  شهداءنا  واملهم  وكل 
سبحانه  اهلل  يرضي  ان  االوىل 
بواجبنا  نقوم  هنا  وتعاىل، حنن 
جتاه بلدنا وجتاه مقدساتنا  وجتاه 
شعبنا يف مواجهة هذا التهديد 

وهذه االطماع«.
االستحقاق الداخلي

وقال نصر اهلل: »االستحقاقات 
اللبنانيني  تشغل  اليت  الداخلية 
العنوان  االن،  كبريان   عنوانان 
االول وهو االول ليس من حيث 
الرتتيب  حيث  من  بل  االهمية 
يف الذكر  هو موضوعه التحضري 
حيضر  وما  النيابية  لإلنتخابات 
بعد  وما  النيابية  لإلنتخابات 
النيابية،  والعنوان  االنتخابات 
الذي  اليومي  اهلم  هو  الثاني 
االقتصادي  بالوضع  عالقة  له 
والنقدي  واملالي  واملعيشي 
والبنوك  واملودعني ووو اخل...  
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اسـرتاليات

حاز شاطئ Misery يف أسرتاليا 
»أفضل  لقب  على  الغربية 
لعام  أسرتاليا«  يف  شاطئ 

.2022
الشاطئ  هذا  كان  ولطاملا 
واجهة  به  حتيط  الذي  املذهل 
باملياه  ومليئة  عمالقة  صخرية 
املشؤوم  املاضي  يف  اهلادئة 
احليتان،  لصيد  حمطة  مبثابة 
وخمبأ للمدانني اهلاربني الذين 
نهبوا السفن على طول الساحل 

اجلنوبي لغرب أسرتاليا.
على   »Misery« وتغّلب شاطئ 
الشواطئ االستوائية املشهورة، 
مثل »Blue Pearl Bay« يف والية 

كوينزالند األسرتالية.
من  عام  كل  اجلائزة  ومتنح 
 ،»Tourism Australia« قبل 
أنها حتتضن  البالد  تزعم  حيث 
آخر  بلد  أي  من  أكثر  شواطئ 
ألف   12 حوالي  أي  العامل،  يف 

شاطئ.
ألفضل  األخرية  القائمة  وتضم 
20 شاطًئا يف أسرتاليا، واليت 
مت اإلعالن عنها يف أوائل شهر 
فرباير/ شباط، مواقع يف مجيع 

واليات وأقاليم البالد.
ويبعد شاطئ »Misery« حوالي 
عاصمة  جنوب  كيلومرت   400
برث،  الغربية،  أسرتاليا  والية 
اجلميل  احمليط  من  بالقرب 

ملدينة ألباني األسرتالية.
وُتعترب هذه املدينة، اليت يبلغ 
ألف شخص،   38 سكانها  عدد 
معزولة متاًما إىل درجة أنها مل 
تسجل حالة واحدة من »كوفيد-

19« خالل فرتة الوباء بأكملها، 
بلدية  رئيس  قاله  ملا  وفًقا 

ألباني، دينيس ويلينجتون.
أن  حقيقة  إىل  ذلك  ويعود 
أمام  مغلقة  الغربية  أسرتاليا 
حوالي  منذ  األجانب  السياح 
أنها  كما  اآلن،  حتى  عامني 
كانت تتبع قوانني صارمة يف 
من  السياح  بدخول  السماح 

الواليات األسرتالية األخرى.
ألباني  أن  ويلينجتون  وُيوضح 
كانت تتمتع بشعبية كبرية بني 
الوباء،  خالل  احملليني  الزوار 
يف  اجلائزة  تساهم  أن  متأمال 
جاذبية  أكثر  املنطقة  جعل 
للسياح األجانب يف املستقبل.

 Misery وأضاف: »ُيعترب شاطئ
مكاًنا منعزاًل مجيال، وبعيًدا جًدا 
عن بقية العامل، وأعتقد أن هذا 
السياح  من  الكثري  سيجذب 
عالقني  كانوا  الذين  األجانب 
عن  ويبحثون  الوباء،  فرتة  يف 

املساحة والطبيعة«.
املياه ملطخة بالدماء

وأصبحت ألباني أول مستوطنة 
الغربية  أسرتاليا  يف  أوروبية 
يف عام 1826. ومثل العديد من 
اليت  األسرتالية  املستعمرات 
أواخر  منذ  الربيطانيون  أنشأها 
فصاعًدا،  عشر  الثامن  القرن 
قبل  من  كبري  حد  إىل  ُبنيت 

املدانني.
وُنقل اجملرمني، ومعظمهم من 
إىل  واأليرلنديني،  الربيطانيني 
على  ُأجربوا  حيث  أسرتاليا، 
ألباني.  مثل  مواقع  يف  العمل 
ما  بعضهم هرب، حبسب  لكن 
منسقة  ليفروي،  سو  ذكرته 

التاريخ احمللي ملدينة ألباني.
وهرب هؤالء الرجال إىل الغابات 
بألباني،  احمليطة  والشواطئ 
من  اجلرمية  ارتكاب  إىل  وجلأوا 

شاطئ غمرته الدماء يتحول ألفضل شاطئ بأسرتاليا لـ2022.. ما قصته؟

 2022 شــباط   19 Saturday 19 February 2022الـسبت 

أجل البقاء، وحتى القرصنة.
وتقول ليفروي: »كانت هناك 
البغيضة  الشخصيات  بعض 
بالقرب  املياه  يف  تعمل  اليت 

من ألباني«.
وظهر أول قرصان أسرتالي يف 

عام 1826.
جون  األمريكي  ووصل 
سفينة  منت  على  أندرسون 
 King« لصيد احليتان رست يف
جسم  وهو   ،»George Sound
 ،»Misery« مائي يعانق شاطئ
مجعية  رئيسة  قالته  ملا  وفًقا 
 Esperance Bay Historical«

Society«، بيفرلي درابيك.
وجلأ أندرسون إىل القرصنة بعد 
قتل  يف  اللوم  عليه  ُألقي  أن 
ألباني  يف  حصل  بشجار  رجل 
املستوطنة، حبسب  وهرب من 

ما أوضحته درابيك.
من  قراصنة  عصابة  وقاد 
املدانني اهلاربني الذين قضوا 
سنوات يف مداهمة السفن على 
لوالية  اجلنوبي  الساحل  طول 
كانت  واليت  الغربية،  أسرتاليا 

بالنسبة  للشحن  رئيسًيا  طريًقا 
للربيطانيني.

هذه  أن  ليفرولي  وأوضحت 
املياه نفسها بالقرب من ألباني 

أصبحت ملطخة باملوت.
صيد  سفينة  تعكس  صورة 
بالقرب  معروضة  قدمية  حيتان 
 Misery. Credit: شاطئ  من 

Ronan O’Connell
 »King George Sound« وكان 
موطًنا لعمليات صيد احليتان منذ 
أربعينيات القرن التاسع عشر. 
العشرين،  القرن  أوائل  ويف 
بدأ هذا النشاط الوحشي جبوار 

.»Misery« شاطئ
وتشري ليفروي إىل أن مياهها 
دماء  تغمرها  ما  غالًبا  اهلادئة 
وبالتالي،  املذبوحة.  احليتان 
يف  الرعب  هذا  تسبب  رمبا 

إعطاء الشاطئ امسه الفريد.
وأضافت: »يف الواقع، ال ُيوجد 
تسمية  لكيفية  رمسي  سجل 
شاطئ بـMisery، ولكن تتواجد 
بشأن  فكريتان  مدرستان 
ذلك«، موضحة: »عندما يقرتب 

الشاطئ  من  احليتان  صائدو 
اليت  الطريقة  فإن  بالقوارب، 
وجه  على  الشمس  بها  تضرب 
صخرة الشاطئ، يف فرتة بعد 
وكأنها  تبدو  جتعلها  الظهر، 
أيًضا  وُيعتقد  عابس.  وجه 
البؤس،  أي   ،Misery اسم  أن 
احليتان،  قتل  فعل  إىل  يشري 
الدموي(،  )األمحر  املاء  ولون 

والرائحة الكريهة«.
حتى  امسه  الشاطئ  واستحق 
املاضي،  القرن  سبعينيات 
احليتان  صيد  توقف  عندما 

هناك.
وميكن أن يتعّرف السياح على 
 Albany« هذه احلقبة يف حمطة
الكبرية   »Historic Whaling
على  وهي  لإلعجاب،  واملثرية 
بعد 500 مرت فقط غرب شاطئ 

.»Misery«
وإىل جانب تلك احملطة، باجتاه 
 »Cheyne« الغرب، ُيوجد شاطئ
املذهل، وهو من بني شواطئ 
الرمال املهيبة اليت ال حصر هلا 

يف أسرتاليا الغربية.

 Credit: .2022 يف أسرتاليا الغربية على لقب »أفضل شاطئ يف أسرتاليا« لعام Misery حاز شاطئ
Frances Andrijich Photography

 Misery. Credit: Ronan صورة تعكس سفينة صيد حيتان قديمة معروضة بالقرب من شاطئ
O’Connell
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االسرتاىل  الصحة  وزير  أعلن 
لقاح  توافر  عن  هانت  جريج 
وبدء  األمريكى  نوفافاكس 
االسرتاليني  املواطنني  تطعيم 
به ضد فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد19-(.
صحيفة  حبسب  هانت  وقال 
“إنه  االسرتالية،  إيدج(  )ذا 
لنوفافاكس  اجلديد  التوافر  مع 
ال توجد أعذار ألى شخص لعدم 
تلقي لقاح كوفيد” مشريا إىل 
األشخاص الذين اختاروا انتظار 

هذا اللقاح.
وأضاف وزير الصحة االسرتالي 
مئات  أن  تتوقع  احلكومة  أن 
اآلالف من الناس سوف يتلقون 

أمله  عن  معربا  نوفافاكس، 
اللقاح  على  املوافقة  تتم  أن 

جلرعات معززة.
وأصبح لقاح الشركة األمريكية 
االحتاد  يف  املرخص  اخلامس 
وباء  من  للوقاية  األوروبي 
كوفيد19-، بعد لقاحات فايزر/

بايونتيك وموديرنا وأسرتازينيكا 
وجونسون آند جونسون ويرتكز 
“تقنية  على  نوفافاكس  لقاح 
اليت  تلك  من  أكثر  تقليدية” 
األخرى،  اللقاحات  تستخدمها 
للشركة  وفقا  يسمح،  ما  وهو 
تقلل  بأن  املصنعة،  األمريكية 
غري  األشخاص  لدى  الشكوك 

امللقحني.

أسرتاليا تبدأ التطيعم بلقاح 
نوفافاكس األمريكى ضد كورونا

سيتم إجراء املزيد من العمليات 
من  اعتباًرا  االختيارية  اجلراحية 
بعد غد االثنني 21 فرباير/شباط 
فيكتوريا  ومناطق  ملبورن  يف 
الطاقة  إعادة  بهدف  الريفية، 
100 ٪ يف  بنسبة  االستيعابية 
استمر  إذا  التالي،  األسبوع 
يف  كوفيد19-  مرضى  أعداد 

االخنفاض.
الفيكتوري  الصحة  وزير  قال 
مارتن فولي: “مع اخنفاض عدد 
حاالت دخول املستشفى بشكل 
مطرد وحتسن توافر املوظفني، 
حنن يف وضع أفل إلزالة القيود 

املتبقية”.
رئيس  أندروز  دانيال  قال 
الصباح:  هذا  فيكتوريا  حكومة 
“تتم مراجعة كل هذه القواعد، 
بعض  إصدار  إىل  أتطلع  وأنا 
بهذا  اإلجيابية  التصرحيات 

اخلصوص قريًبا”.
بني  العدوى  حاالت  زالت  ال 
ازدياد،  يف  كوينزالند  أطفال 
لكن وزيرة الصحة إيفيت داث 
ال  “املدارس  أن  إىل  مطمئنة 
للغاية”  جيد  بشكل  تدار  تزال 
ومل يكن هناك حاجة إىل احلجر 

الصحي أو اإلغالق.
كبري  جريارد،  جون  قال 
مسؤولي الصحة يف كوينزالند، 
“لقد غرّي التطعيم معركتنا مع 
إن  قائاًل  متاًما”،  املرض  هذا 
كوفيد19-  يلعبه  الذي  الدور 
يف التسبب يف الوفيات املبلغ 
عنها يومًيا يصعب غالًبا حتديده 

بشكل دقيق.
دعت اجلمعية الطبية األسرتالية 
والقبالة  التمريض  واحتاد 
 Code( البين  الرمز  إعالن  إىل 
إقليم  يف  رمسًيا   )Brown

الشمال.

إحصائيات كوفيد-19 ليوم 
الثالثاء املاضي

أبلغت نيو ساوث ويلز عن دخول 
1478 مريًضا إىل املستشفى مع 
كانت  املركزة.  العناية  92 يف 
و10463  وفاة،  حالة   27 هناك 

حالة إصابة جديدة.
يف فيكتوريا، يوجد 397 شخًصا 
يف   68 منهم  املستشفى،  يف 
و13  املركزة  العناية  وحدة 
حتت أجهزة التنفس الصناعي، 
وفاة  حالة   18 الوالية  وسجلت 

و8149 إصابة جديدة.

يف والية كوينزالند، كان هناك 
6596 حالة إصابة جديدة بكوفيد-
19 و12 حالة وفاة، كما أعلنت 
مرضى   404 وجود  عن  الوالية 
باملستشفيات العامة، باإلضافة 
إىل 28 مريًضا يف املستشفيات 
اخلاصة، وإمجالي 38 مريًضا يف 

العناية املركزة.
وفيات  أي  تسمانيا  تسجل  مل 
مع إعالنها عن 625 حالة إصابة 
شخًصا   13 يوجد  جديدة، 
مصابني،  املستشفى  يف 
العناية  وحدة  يف  منهم  اثنان 

املركزة.

فيكتوريا تواصل ختفيف القيود وتستأنف 
املزيد من اجلراحات االختيارية

إكتشف متسوقون عناكب محراء 
أكياس  خمبأة يف  قاتلة  الظهر 
من  شراؤها  مت  العنب  من 
خمتلفني  ماركت  سوبر  متجري 
ذكرت  حسبما  أسرتاليا،  يف 

القناة التلفزيونية التاسعة.
أندرو  املتقاعد  الشرطي  وقال 
عنكبوتا  ابنته رصدت  إن  بيل، 
تشرتي  كانت  عندما  »حيا« 
الفاكهة. وقال بيل: »آخر شيء 
تتوقعه هو ظهور عنكبوت أمحر 

يف العنب«.
عميل  مارشيل،  توني  وقال 
العنكبوت  إن  احلظ،  سيئ  آخر 
»مل يكن ضخما، لكنه رمبا كان 

كبريا مبا يكفي ليلدغ«.
وقال مارشيل للقناة التلفزيونية 
التاسعة: »كنت قلقا للغاية من 
عناقيد  يضعن  األمهات  أن 

أطفاهلن   غذاء  علب  يف  العنب 
وهذا قد يكون سيئا للغاية«.

عن   « اليوم  »روسيا  ونقلت 
العناكب  أن  قوله  متحدث، 
املختبئة يف احملاصيل »مشكلة 
وقال  الصناعة«،  مستوى  على 
يبذل قصارى  التجزئة  بائع  إن 
وجود  »أي  من  للتخلص  جهده 

لآلفات«.
من  لدغات  جتلب  أن  وميكن 
األمحر،  الظهر  ذات  اإلناث 
األرملة  لعنكبوت  أقارب  وهي 
السوداء، مرضا خطريا وتسبب 
نادرا،  ذلك  كان  وإن  الوفاة، 
وفقا للمتحف األسرتالي. وميكن 
أن تنتج اللدغة جمموعة واسعة 
السارة،  غري  األعراض  من 
الغثيان  إىل  الشديد  األمل  من 

والصداع.

عناكب محراء الظهر السامة يف سلع البقالة
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يف السنة االخرية من الوالية، كل رئيس للجمهورية اللبنانية 
ُيفرتض انه اصبح الرجل االضعف فيها. بيد ان جتارب املاضي 
القريب والبعيد عّلمت ان الرئيس قوي يف سنته االوىل بفضل 
االمجاع او الغالبية املرجحة النتخابه. لكنه قوي ايضًا يف سنته 

االخرية.
انه فقد  يف السنة االخرية يف والية رئيس اجلمهورية، ُيظن 
قد  ما  حتى،  واعداؤه  خصومه  وَكُثر  وأصدقائه،  حلفائه  كل 
حوله  من  الكثري  ألن  ذلك.  فسوى  الصواب  أما  يربر ضعفه. 
بعد  الزعامة  يروم  وألنه  السياسية،  الذروة  بلغ  وألنه  تغرّي، 
الرئاسة بأن يعود اليها او ينشئها للمرة االوىل، وألن له كلمة 
اساسية يف اخللف او تزكيته، يعلي نربته، ويتمسك بصالحياته 
يواجه.  كي  القوة  مينحه  ما  اكثر صالبة،  ويصري  الدستورية، 
هذا ما يفعله اليوم الرئيس ميشال عون، العازم على املواجهة 
على الصورة املألوفة عنه. فكرته االساسية اجملربة عرب تارخيه 
انه حياول دائمًا. يف احملاولة حتدث خسارة وحيدث ربح. عدم 
احملاولة ال يقود اال اىل الفشل. لذا حياول دائمًا، عندما يربح 
ُيرد لنفسه، يف كل  وعندما خيسر. لكنه مل يفشل يومًا ومل 
اختار الفشل على احملاولة. هذه احملاولة  انه  القول  معاركه، 
اليت عّدها مسة السنوات الست يف عهده، ترافقه يف االشهر 

االخرية يف الوالية.
عندما ُيسأل عما إذا كان خلع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
هو ما سيفعله يف السنة االخرية، جييب: »ال عالقة لالمر بذلك، 
بل مبا آلت اليه حال مصرف لبنان الذي ارتكب اخطاء جسيمة 
وفراغه من احتياطه. ادارته كانت سيئة. لذلك اختذنا يف جملس 
يوضح  جنائي  تدقيق  باجراء   2020 اذار   26 قرارًا يف  الوزراء 
مصدر اخلسائر واملسؤولني عنها. مل تكن لدينا فكرة مسبقة 
ان نكون ضد الرجل. انطلقنا يف التدقيق اجلنائي بإبرام عقد مع 
شركة »الفاريز اند مارسال«. تدرجيًا بدأت حتوم الشبهات حوله 
عندما احجم عن تزويد الشركة باملستندات. إحجامه كلفنا 150 
الف دوالر بندًا جزائيًا لعدم تعاونه. عدنا مع الشركة نفسها 
جمددًا، وال نزال ندور يف احللقة نفسها. يومًا يسلم الشركة 
مستندًا ويوما خيبئه عنده. بالقّطارة يعطي وال يعطي، متجاهاًل 
الرئاسة  اضطرت  ان  اىل  بها،  طالبته  اليت  املستندات  الئحة 
اىل اصدار بيانها االخري. من غري الطبيعي ان يرفض مصرف 
لبنان ما يطالبه به جملس الوزراء من مّد الشركة باملستندات. 
اآلن سالمة متهم. مل تعد املسألة انه يعرقل القرار السياسي 

ويرفض تنفيذه«.
هل املشكلة يف احلاكم أم يف َمن حيميه؟ يقول الرئيس: »هذا 
حاكم مصرف لبنان، وليس موظفًا عاديًا. له صفته وحصانته 
ويتمتع بالسرية املصرفية. اال ان هذه كلها تسقط عندما نكون 
يف صدد تدقيق جنائي. نتعاون مع شركة كبرية هلا مسعتها 
وسرية عملها. الربيء ال خياف من اخلطأ. ملاذا خياف؟ ومّمن؟ 
خالل  املتهم.  موقع  يف  نفسه  وضع  َمن  هو  حيجب؟  وملاذا 
هذه املرحلة، تبني لنا ان مثة اتهامات وشكاوى موجهة اليه. 
عليه اكثر من ادعاء. اوهلا من سويسرا اليت طلبت من القضاء 
الطلب ينسجم  اللبناني مساعدة للحصول على معلومات. هذا 
اللبناني  القضاء  فتح  لذلك  لبنان،  وقعها  دولية  معاهدة  مع 
حتقيقًا موازيًا كشف لنا عن مسائل مهمة وخطرية. طبعًا سّلم 
االمر  يتوقف  ما طلبه. مل  السويسري  نظريه  اللبناني  القضاء 
مساعدة  ايضًا  فرنسا  طلبت  الكرة.  تدحرجت  احلد.  هذا  عند 
قضائية، تبعتها انكلرتا ثم املانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا. كل 
هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر احلاكم. تبني ما هو اكثر، 
وهو ان له يف اخلارج موجودات شخصية لن اقول حجمها، لكنها 
حترز اكثر مما يتوقع. وجهت اليه اتهامات، وألنها اتهامات لن 

افصح عنها«.
االول  نائبه  ألن  هل  امره؟  يبت  ان  اىل  عمله  يعلق  ال   َ ملمِ

شيعي؟
بكلمة  أختصرها  داخلية  صعوبات  مثة  ال.  »حتمًا  عون:  يقول 
محايات سياسية له. ليس وحده بل هو جزء من جمموعة. لذلك ال 
يستطيع جملس الوزراء اختاذ موقف منه. الوقت كفيل بتفكيك 
منه  موقفي  ليس  القضاء.  هو  االول  رهاننا  احلمايات.  هذه 
ثأرًا وال انتقامًا، بل مصلحة عامة مرتبطة مبا وصلنا اليه وهو 
اننا يف دولة مفلسة واموال املودعني يف مهب الريح. هناك 
احد ما مسؤول عن افالس البلد وادارة النقد الوطين وسالمته 
واحملافظة عليه. هذه مسؤولية مصرف لبنان وحاكميته املفرتض 
ان تقدم سنويًا تقريرًا اىل وزير املال عن اعماهلا. هذا ما مل 
حيصل منذ سنوات. اما استعمال النقد فهو مسؤولية الدولة. 
امام  التدقيق اجلنائي ورفضه املثول  ال اجد سببًا لتهّربه من 
القضاء. عدم مثوله يعزز الشبهات والشكوك. حتى لو صّح انه 
مغطى حبمايات، يقتضي ان ال يقال ذلك. البعض يطلب ابطاء 

ينجز  ريثما  معه  التحقيق 
صندوق  مع  التفاوض 
وحده  الدولي.  النقد 
يف  ما  كل  يعرف  احلاكم 
واملعطيات  لبنان  مصرف 
املتوافرة لديه. االهم يف 
والرد  استجوابه  هو  االمر 
االستفهام  عالمات  على 
املساقة  واالتهامات 
اليه. لكنه ال ميثل. هناك 
اليه  موجهة  اتهامات 
العام.  باملال  بالتصّرف 
ان  ادرك  انا  ادانة.  مثة 
الرجل  كبرية.  الصعوبات 
ليس وحده يف املعرتك. 
وراءه مسؤولون آخرون«.

جملس  اقرار  بعد  ماذا 
الوزراء موازنة رفع الرسوم 
بال اصالحات؟ جييب عون: 
املوازنة  اعدت  »احلكومة 
ال  وأقرتها.  وناقشتها 
موقف  اي  اختاذ  يسعنا 

23 النقطة  هو  احلقيقي  ترسيمنا  عون: 

بعبدا يف  واملفاوضات   23 النقطة  هو  ترسيمنا  خط  عون: 
نقوال ناصيف

خط  وليست  تفاوض  خط  كانت   29 النقطة  واضح.  اللبناني 
حدودنا البحرية. البعض طرح هذا اخلط من دون حجج برهنته«. 
ويضيف: »هناك اطار تفاوض وضع سابقًا تواله الرئيس بّري، 
البحرية.  حدودنا  وهي   ،23 النقطة  خطنا  ضمنه.  من  ونعمل 
ليس تنازاًل بل حقنا احلقيقي والفعلي. تعديل املرسوم 6433 
مل يعد واردًا يف ضوء املعطيات اجلديدة. هذا هو خط تفاوضنا 
الذي نتمسك به. يقتضي يف نهاية املطاف التوصل اىل اتفاق 
يرضي الطرفني. يف نطاق التفاوض، كل فريق يتشبث حبججه 
على انها حقوقه. اعتقد ان االمل يف الوصول اىل نتيجة موجود. 
لدينا حوض غاز ونفط يتداخل مع اسرائيل هو حوض قانا، يصري 
االتفاق جنلس  اجناز  فور  احلاضر.  الوقت  عليه يف  التفاوض 
اىل طاولة الناقورة اليت هي نهاية املطاف لتكريسه. ال عودة 
وشيكة اىل الناقورة قبل ان ننهي املتبقي من اخلالفات. لكن 
الطاولة الرئيسية واالوىل للتفاوض هي هنا، يف قصر بعبدا. 
الرئيس هو الذي جيري التفاوض، من ثّم نذهب اىل االبرام 
يف جملس الوزراء وجملس النواب. ال حيول ذلك دون إطالع 
املسؤولني اآلخرين على مراحل التفاوض. تقّدمنا ألن اسرائيل 
كالنا  المتامه.  متحمسون  االمريكيون  كذلك  مستعجالن.  وحنن 
حيتاج اىل ترسيم احلدود البحرية كي يباشر العمل. حاجتنا حنن 
مضاعفة ألننا مل نبدأ كما فعلت اسرائيل يف غازها ونفطها. 

اضف اننا يف اختناق غري خمفي يف اقتصادنا«.
هل من خشية من عدم حصول االنتخابات النيابية؟ جييب رئيس 
اجلمهورية: »لست خائفًا عليها يف موعدها. اما ان ال جترى، 
ان  تقول  كأن  الداخلية،  وزارة  املعنية،  الوزارة  ذريعة  فهذه 
الداخل.  االنتشار كما يف  االنتخابات يف  لديها الجراء  مال  ال 
املشكلة ليست عند رئيس اجلمهورية، بل يف جملس الوزراء. 
قلت كلميت يف اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها الدستوري، 
وهو ما حدث، وتقرر يف 15 أيار. ما بعد ذلك املسؤولية على 
عاتق املرجعية املعنية. دعونا اهليئات الناخبة، وحددنا مواعيد 
االقرتاع يف اخلارج والداخل، وفتحنا باب الرتشح، وأجنزنا لوائح 
الشطب. يبقى اآلن املال. وانا اكثر العاملني بأن ليس لدينا 
مال الجراء ليس لالنتخابات فحسب، بل ألي امر آخر. رمبا هلذا 
السبب قد يتكون لدّي خوف على االنتخابات، وخشية من عدم 
الغاء  اىل  يسعى  َمن  هناك  ان  »مسعت  ويضيف:  اجرائها«. 
اقرتاع املغرتبني. قيل ان هناك واضعني القرتاح قانون بذلك، 
لكن ال علم لي به. هذا جزء من اخلالف الذي نبهت اليه يوم 
رددت مشروع قانون االنتخاب اىل جملس النواب، لكنه اصر 
بالغالبية املطلقة،  نائبًا(  لـ128  على صيغته )اقرتاع االنتشار 
فلم اصدره. هنا نشأت مشكلة جديدة بيين وبني اجمللس، هي 
نصاب االكثرية املطلقة حبسب املادة 57 اليت رددت مبوجبها 
منها اجمللس  يتألف  اليت  املطلقة  بالغالبية  والقائلة  القانون، 
قانونًا، اي 65 نائبًا. لكنهم صّوتوا عليه بغالبية 59 نائبًا من 
القانون كما وضع  اىل  العودة  يريد  َمن  هناك  اآلن  احلضور. 
يف االصل قبل تعديله، الذي ينص على ستة نواب قاريني. 
عندما وضع قانون االنتخاب يف صيغته االوىل، كان اهلدف من 
ختصيص االنتشار بستة نواب، ليس ان يصّوتوا عندنا، بل ان 

يكونوا صلة تواصل من خالل نوابهم الستة معنا«.

    رياض سالمة 
متهم محليًا ودوليًا 
ويتهرّب من القضاء

ان يتحملها. هو مسؤول وهناك 
مسؤولون آخرون«.

االعرتاض  اىل  ينظر  كيف 
الوزراء  جملس  يف  الشيعي 
بعد جلسة التعيينات العسكرية 

اخلميس، وهل مثة عودة اىل املقاطعة؟
يؤكد الرئيس: »مل يكن االعرتاض على التعيينات يف جوهرها، 
نائب  ان هناك منصبًا شاغرًا هو  املعّينني. املسألة  وال على 
املدير العام ألمن الدولة يريد الوزراء الشيعة تعيني خلف له، 
لكنهم مل يأتوا باالسم املقرتح. طلبوا تأخري تعيينات اخلميس 
حتى يأتوا باالسم. أمهلتهم اسبوعًا ليأتوا به، ويف اول جلسة 
فأزعجين طرحهم. حصل هرج  رفضوا،  نعّينه.  الوزراء  جمللس 
ومرج. لكن جملس الوزراء بت التعيينات. ما فعلوه معيب. مباذا 
يشككون ومَبن؟ غري مقبولة ذريعتهم تأجيل التعيينات اىل ان 
حُيضروا االسم الثالث. ال بأس إن زعلوا. االسبوع املقبل نعنّي 
هلم مرشحهم بعد استكمال شروطه. طبعًا ما حصل لن ينعكس 
على جلسات جملس الوزراء الذي سيواصل اجتماعاته. لن نعود 

حتمًا اىل القطيعة«.
برفض  النواب  جملس  من  يأتيه  فعل  رد  من  خيشى  هل 
اليه؟  واحيلت  املوازنة  من  استثنيت  اليت  الكهرباء  سلفة 
يقول الرئيس: »سلفة الكهرباء لن تعرقل. سوى ذلك جرمية 
خطأ  مثة  كان  اذا  ويبتها.  السلفة  طلب  سيناقش  مشهودة. 
يصوَّب. اما ان تكون هناك مشاغبة، فهذه نية جرمية. ال اعتقد 
ان رئيس جملس النواب، ال مسح هلا، يفكر يف تأخري السلفة 
تصفية حلساب سياسي«. وهل العالقة مع الرئيس نبيه بّري 
على ما يرام؟ جييب: »العالقة الشخصية طبيعية. حتدث احيانًا 

خالفات يف الرأي وعدم اتفاق«.
مع  البحرية  احلدود  لرتسيم  االمريكي  الوسيط  زيارة  وعن 
من  يدور  ما  »كل  أن  عون  أّكد  هوكشتني  عاموس  اسرائيل 
ان  الكتمان اىل  يبقى قيد  ان  الرتسيم جيب  حول مفاوضات 
نصل اىل نهايات املفاوضات، وإال فإننا نفسح يف اجملال امام 
عرقلتها. ما محله معه حيتاج اىل تعديالت وتصويب. ال نزال 
لنا للرد. عندما يعود هوكشتني  يف مرحلة تفاوض. ال مهلة 
اىل لبنان، وهو اخربنا انه سيفعل بعد زيارته اسرائيل، سيكون 
جوابنا جاهزًا. هناك نقاط عالقة حتتاج اىل مزيد من الدرس. ما 
نتوصل اليه ُيعرض على املسؤولني االخرين. املوقف الرمسي 

منها قبل ان يباشر جملس النواب مناقشتها والتصويت عليها. 
احملاسبة يف جلسة جملس النواب وبعدها. االصالحات ليست 
يف املوازنة فقط، بل ايضًا يف القوانني املوازية. لدي مالحظات 
كنت دّونتها: االنتهاء من البطاقة التمويلية، اقرار خطة التعايف 
البنيوي،  املالي  العجز  تصفري  اخلسائر،  وتوزيع  االقتصادي 
اقرار قانون املنافسة العادلة، اجراء تغيري جذري يف االقتصاد 
ونقله من الريعي اىل املنتج، تأمني استقاللية القضاء، اعادة 
احياء القطاع املصريف. بعض هذه االبواب مدرجة يف قوانني 
يف جملس النواب، وهذا جيد. ال احد يرفض توزيع اخلسائر، بل 
اخلالف على نسبه وحصصه. املسؤولية موجودة، ومثة َمن جيب 
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مـقاالت وتـحقيقات

 سالمة يفّر من وجه العدالة... حبماية عماد عثمان
تواطأت قوى األمن حلماية حاكم مصرف لبنان املركزي رياض 
سالمة ومنعت تنفيذ قراٍر قضائي بأمٍر من مديرها العام اللواء 
دون  حال  منيعًا  سّدًا  األمن  قوى  عناصر  شّكل  عثمان.  عماد 
تنفيذ  عناصره  منع  ينفي  ببياٍن  عثمان  ليخرج  سالمة،  إحضار 
مذكرة إحضار قضائية، فيما تفيد اإلفادات املدّونة يف احملاضر 
بأّن عناصر قوى األمن أّكدوا تلّقيهم أوامر منه بعدم االستجابة. 

فماذا حصل فعاًل؟
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة فاّر من العدالة يف سابقة يف 
تاريخ لبنان ــــ والعامل رمبا ــــ بعدما توارى عن األنظار إثر مذّكرة 
القاضية  لبنان  جبل  يف  العامة  املّدعية  حبّقه  سّطرتها  إحضاٍر 
متتالية.  مراٍت  أمامها ثالث  بعد ختّلفه عن احلضور  غادة عون 
صباح أمس، دهم عناصر أمن الدولة منزَلي سالمة يف الرابية 
والصفرا ومقّره يف مصرف لبنان، ليتبّي أن الرجل كان مستعدًا 
لـ«املواجهة« بإجراءات بسيطة. فعندما وصل عناصر أمن الدولة 
إىل منزل الرابية صباحًا، وجدوا األبواب موصدة. قرعوا اجلرس 
جوابًا.  يتلّقوا  أن  الداخل، من دون  ونادوا على من يف  مرارًا 
طريقة.  بأي  الدخول  منهم  فطلبت  باألمر،  عون  أبلغوا  عندها، 
ولدى ختّطي العناصر البوابة اخلارجية، »ظهر« عناصر احلراسة 
أمن  عناصر  ومنعوا  أمن«،  »قوى  بأنهم  أنفسهم  عن  وعّرفوا 
ومذكرة  قضائيًا  أمرًا  هؤالء  أبرز  وعندما  الدخول.  من  الدولة 
بعدم  األمنية  للعناصر  القاضية عون موجهة  خطية صادرة عن 
اعرتاضهم، رفض احلّراس التبّلغ بذريعة »أّننا ننّفذ أوامر اللواء 
عماد عثمان«، طالبي من عناصر أمن الدولة املغادرة كي ال 
حيصل تصادم و«ختربوا بيوتكم«! إال أّن األمر مل يصل إىل حد 
املاضي،  الثالثاء  تداوله  جرى  كما  أسلحتهم،  العناصر  تلقيم 
وهو ما يتبّي يف فيديو مصّور لدى أمن الدولة ويف كامريات 

املراقبة يف منزل سالمة.
البوابات  ُأغلقت  املركزي.  املصرف  أمام  تكرر  نفسه  املشهد 
تبّلغ  وراءها  املوجودون  األمن  قوى  عناصر  ورفض  احلديدية، 
اإلشارة القضائية، وأبلغوا دورية أمن الدولة: »حنن غري خمّولي 
السماح لكم بالدخول«. وبدا واضحًا لعناصر الدورية أّن هناك 
قرارًا واضحًا باعرتاضهم من دون مواجهة، إال إذا استلزم األمر. 
وإبالغ  القضاء  أمر قيادتهم، قبل مشاورة  بناًء على  فانسحبوا 

عون بتعّذر دخوهلم.
إفادات العناصر ُدّونت يف حماضر موجودة يف عهدة القاضية 
عون اليت استندت إليها لالدعاء على عثمان جبرم مشهود إلعاقة 
هناك  أّن  وأّكدت  قضائية.  استنابة  تنفيذ  ومنع  العدالة  سري 
إضافة  حصل،  ما  يوثقان  الدولة  أمن  من  رمسيي  حمضرين 
إىل فيديو ُيثبت أّن منع تنفيذ مذكرة اإلحضار حصل بأمر من 

عثمان.
بواسطة  بيانًا  الحقًا  الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير  وأصدر 
شعبة العالقات العامة يف قوى األمن، قال فيه إّن »قوى األمن 
الداخلي مل متنع دورية ألمن الدولة من تنفيذ مذكرة اإلحضار حبق 
بأّنه »أجرى اتصااًل باملدير  البيان  حاكم مصرف لبنان«، مذّياًل 
العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا للتأكيد على ما ورد يف 

البيان يف إطار التنسيق املستمّر بينهما«.
إال أن على عثمان شرح التناقض بي البيان الذي نفى تدّخله، 
وبي إفادات عناصره يف حماضر رمسية عن تلّقيهم أمرًا مباشرًا 
منه بعرقلة عمل أمن الدولة، عندما ميثل أمام قاضي التحقيق 
األول يف جبل لبنان نقوال منصور. إذ إّن ارتكابه جرمًا مشهودًا 
سيحرمه من محاية وزير الداخلية بسام املولوي املتمثلة حبجب 
إذن حضوره أمام القضاء. أضف إىل ذلك أن عثمان أورد يف 
بيانه الكثري من األلغاز، وتعّمد إغفال حقيقة أّن قوى األمن مكلفة 
بأعمال الضابطة العدلية. إذ أشار إىل وجود نقطة لقوى األمن 
الداخلي موضوعة منذ فرتة، »بأمٍر من الرؤساء«، حلماية احلاكم 
من أي تهديد أمين بعد ورود معلومات بهذا اخلصوص. لكنه مل 
يذكر من هم هؤالء »الرؤساء«، وما إذا كان اخلطر على احلاكم 
مصدره عناصر أمن الدولة ليمنعهم عناصره من أداء واجبهم. 
أضف إىل ذلك، كيف ُيعقل أن يشري املدير العام إىل أّن عناصر 
بأنهم من  التبليغ، علمًا  أو  التدّخل  األمنية غري خمّولي  النقطة 

عناصر الضابطة العدلية اليت مهمتها معاونة القاضي.
بها سالمة  ُأبلغ  اليت  املهمة  إمتام  الدولة يف  أمن  إخفاق  وبعد 
مسبقًا، مل حيصل ما توّقعه اجلميع. إذ مل تصدر عون بالغ حبث 
توقع  كما  التحقيق،  قاضي  إىل  امللف  وُتيل  حقه  يف  وتّر 
سالمة، لكي يتقدم وكالؤه بدفع شكلي، بل عمدت إىل طلب 
تكرار إحضاره، ما أثار إرباكًا يف كل من أمن الدولة وقوى األمن 

الداخلي. فهل تتكرر املسرحية نفسها؟
وكانت عون قد طلبت حضور سالمة كشاهد ثالث مرات، وبعدما 
تقّصدت استنفاد كل الطرق إلبداء ُحسن النية، أصدرت مذكرة 
إحضار يف املرة الرابعة لرفضه املثول أمامها. وختتلف مذكرة 
اإلحضار عن مذكرة التوقيف، إذ إّن األمر واضح للعناصر األمنية 

بإحضاره أمام القضاء لالستماع إىل إفادته.
كان واضحًا أن هناك قرارًا بمنع وصول أمن الدولة إىل سالمة ولو 

حصلت مواجهة
أما عن حيثيات امللف الذي يالحق فيه سالمة، فقد علمت الزميلة 
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»األخبار« أّن الطلب جاء بناًء على تقيق جتريه عون استمعت فيه 
إىل إفادات عدد من املوظفي احلاليي والسابقي يف املصرف 
املركزي واملدير العام السابق لوزارة املالية آالن بيفاني، علمًا 
بأّنها تّركت بناًء على ما اعتربته إخبارًا ورد يف مقال لبيفاني ذكر 
فيه أّن سالمة خّبأ خسائر باملليارات مانعًا املعنيي من االطالع 
على أّي من املستندات. وقد توافرت لدى عون مستندات تعزز 
هذه الشبهات، وتفيد بأّن حاكم املركزي خّبأ خسائر ُقّدرت بـ 
٥٥ مليار دوالر. وذكر عدد ممن استجوبتهم عون أن سالمة كان 
يطبع عملة ثم يّدعي أنها أرباح حققها املصرف. كذلك تبّي أّن 
احلاكم أعطى يف عام ٢٠١٩ قروضًا لثالثة من كبار املصارف 
)عوده وسوسيتيه جنرال وبنك البحر املتوسط( بلغت حنو سبعة 
مليارات دوالر. وقال مدير مديرية القطع والعمليات اخلارجية يف 
مصرف لبنان نعمان ندور يف إفادته إّن القروض ُأعطيت لعدم 
امتالك املصارف املذكورة السيولة، وقد ُمِنحت هذه القروض 
لكي تدفع إىل زبائنها يف اخلارج، على أن تعيدها وفق سعر 
الصرف الرمسي )١٥٠٠ لرية(. أي أّن املصرف املركزي منح، يف 
عّز االنهيار، ثالثة مصارف عمالت أجنبية لتحّوهلا إىل اخلارج. كما 
استندت عون إىل ادعاء جمموعة »الشعب يريد إصالح النظام« 
أموال املودعي عرب  بأّن املصرف املركزي واملصارف اجتذبت 
االحتيال واالدعاء بأّن اللرية خبري، إضافة إىل ملف يتعلق بشّقة 
يورو  ألف   ٥٠ شهريًا  وحيّول  ابنته  والدة  تسكنها  باريس  يف 

لدفع إجيار هلا!
كباش عون ــــ املستقبل

على وقع الكباش األمين، اندلع كباٌش سياسي. فقد رفع تيار 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  عن  الدفاع  راية  املستقبل 
شخصيًا  »طالب  بأّنه  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  مّتهمًا 
حلساب  االقتصادي  املرمى  يف  هدف  لتحقيق  سالمة  بتوقيف 
التيار الوطين على أبواب االنتخابات«. وذكر التيار األزرق يف 
اجلمهوري  القصر  ذا يف  اختخُّ التوقيف  وقرار  املداهمة  أّن  بيانه 
اللواء  الدولة  أمن  جهاز  رئيس  إىل  شخصيًا  عون  من  بطلب 
طوني صليبا، مشريًا إىل أّن موعد املداهمة معروف منذ أسبوع 
وجرى تداوله على مواقع التواصل االجتماعي لناشطي عونيي. 
ونقل بيان املستقبل عن عون قوله ردًا على تنبيهه إىل احتمال 
اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر احلماية للحاكم من قوى 
األمن الداخلي: »ُجّروه حتى لو استدعى األمر اشتباكًا مع قوى 

األمن الداخلي«.
لألكاذيب  صحة  »ال  أن  اجلمهورية  رئاسة  أكدت  املقابل،  يف 
اليت وردت يف بيان تيار املستقبل عن دور للرئيس عون يف 
طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون يف حق 
حاكم  مصرف لبنان  والكالم املنسوب يف البيان للرئيس كذب 

مطلق«.

رضوان مرتض

منذ إعالن رئيس احلكومة السابق  سعد احلريري  عن قرار 
عزوفه عن املشاركة يف  اإلنتخابات النيابية  املقبلة، املقّررة 
يف اخلامس عشر من أيار املقبل، طرحت يف الكثري من 
األوساط السياسية أن حالة اإلرباك اليت متر بها الساحة 
اجلاري،  شباط   يف  ١4  تنتهي  أن  املفرتض  من  السنية 
أي يف ذكرى اغتيال والده رئيس احلكومة الراحل رفيق 
احلريري، على قاعدة أن الرجل من املمكن أن يقدم املزيد 

من اإليضاحات حول موقفه يف هذه املناسبة.

من حيث املبدأ، مل يقدم احلريري أي جديد يذكر حول ما كان 
قد أعلن عنه يف املاضي، لناحية عدم إستعداده لتغطية أي 
مرشح، حتى ولو كان من أعضاء كتلة »املستقبل« النيابية 
احلاليي، وبالتالي من يريد خوض املعركة عليه أن يعتمد 
على نفسه فقط، ال أن يراهن على أي تغطية من جانب 

رئيس احلكومة السابق، الذي يفضل عدم ترشحهم.

أن  إىل  متابعة  ذلك، تشري مصادر سياسية  من  إنطالقًا 
قرار احلريري هذا حيمل يف طياته العديد من الرسائل، قد 
بالتنازل عرب  اليت كانت تتهمه  أبرزها إىل اجلهات  يكون 
إبرام التسويات، مفادها أن الساحة باتت خالية أمامكم كي 
تظهروا القدرات اليت لديكم يف ظل التوازنات املعروفة 
يف البالد، مع علمه املسبق أنهم لن يكونوا قادرين على 

إحداث أي خرق ميكن البناء عليه.

بالنسبة إىل هذه املصادر، هذا يعين بالدرجة األوىل أن 
رئيس احلكومة السابق يراهن على العودة بشكل أقوى، 
نظرًا  آماله عليه،  الذي يعلق  اخليار  ما جنح  إذا  خصوصًا 
إىل أن الوقائع أثبتت أن ليس هناك من هو قادر على 
السياسية،  الساحة  على  سيرتكه  الذي  الفراغ  تغطية 
بالرغم من أن العديد من نواب كتلته أعلنوا صراحة عن 
رغبتهم يف الرتشح، على أساس أن باستطاعتهم احلفاظ 
اليت لديهم يف أوساطهم  على مقاعدهم، بسبب املكانة 

الشعبية.

بناء على ما تقدم، ترى املصادر نفسها أن القوى اليت 
تنجح  لن  وراثته  إىل  السعي  طويلة،  فرتة  منذ  قّررت، 
لن  أنها  اجلزم  املمكن  من  بل  ال  املوازين،  تبديل  يف 
نفسها يف  هي  تتوّقعها  اليت  النتائج  ترز  أن  تستطيع 
اإلستحقاق اإلنتخابي، خصوصًا أن مجهور »املستقبل« لن 
يذهب للتفاعل معها، يف ظّل احلملة الكبرية اليت ختاض 
ضدها، حيث املتوقع أن تكون نسبة مقاطعة اإلنتخابات 

هي األعلى.

يف هذا اإلطار، ترجح املصادر الّسياسية املتابعة أن تنطلق 
املعركة اإلنتخابية بشكل أكرب، يف األيام املقبلة، ال سيما 
على مستوى تقديم الرتشيحات بشكل رمسي، نظرًا إىل أن 
اجلميع كان يراهن على حصول تبّدل ما يف موقف احلريري، 
أما اليوم فإن احلديث بات عن صفحة طويت مقابل أخرى 
فتحت من املفرتض التعامل معها بشكل واقعي، خصوصًا 

أن الطبيعة تكره الفراغ.

ويف حي كان البعض يعترب أن املقاطعة قد تكون هي 
املصادر  هذه  تشري  السنية،  الساحة  يف  العام  التوجه 
سيكون  املقبلة،  االنتخابات  يف  األبرز،  العنوان  أّن  إىل 
الزعامات احملّلية، نظرًا إىل أنها األكثر قدرة على التحرك، 
حي  يف  الناخبي،  مع  التواصل  مستوى  على  سيما  ال 
أو  أّي فريق  أّن هناك  اآلن،  األقّل حتى  مل يظهر، على 
شخصية قادرة على تقديم نفسها على أساس أنها زعامة 

على مستوى الوطن.

يف احملّصلة، تلفت املصادر نفسها إىل أّن الساحة السّنية 
ستكون، بناء على هذا الواقع، على موعد مع املزيد من 
الشرذمة، إال إذا حصل تطور جديد، غري متوّقع حتى اآلن، 
يقود إىل بروز شخصّية قادرة على مجع الزعامات احملّلية 
اليت ستفرزها اإلنتخابات املقبلة، األمر الذي يعين إضعاف 

حضور الطائفة على املستوى السياسي بشكل أكرب.

ماهر الخطيب

احلريري يقلب الصفحة:

 الساحة السنية إىل 
الزعامات احمللية ُدر؟!
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مـقاالت وتـحقيقات
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السؤال ال ميكن أن يرد يف السياق التقليدي ملعاجلة امللفات القضائية. 
هناك شّق إجرائي يتعلق بالتحقيقات القائمة لدى أكثر من جهة، وشّق 
سياسي يتصل مبن ميلك سلطة القرار يف االّدعاء من عدمه. لكن األهّم 
واخلارجية،  احمللية  االعتبارات  فيه  ختتلط  الذي  العمالني  الشق  هو 
وحكومية  وحزبية  وسياسية  دينية  ومرجعيات  قوى  حتته  وتندرج 
ونيابية، إضافة إىل املوقف األمريكي الذي ال يزال حيكم عمل كثريين 
يف لبنان، ويف مقّدمهم من يقود القضاء اليوم. ولدى هؤالء جواب 

واحد: رياض سالمة ثابتة أمريكية غري قابلة لالهتزاز!
الزميلة »األخبار«، أن امللف القضائي بكل  اجلديد، حبسب ما علمت 
غسان  القاضي  أبلغ  وقد  العامة.  النيابة  لدى  جاهزًا  بات  تفاصيله 
بأن  القضاء،  له يف  وزمالء  ميقاتي،  احلكومة جنيب  رئيس  عويدات 
امللف اكتمل، وما ينقصه ال مينع االّدعاء مباشرة على سالمة بتهمة 

اختالس األموال العامة وسوء استغالل السلطة.
ويشتمل امللف، حبسب املعطيات، على نتائج التحقيقات اليت أجراها 
اكثر من قاٍض، سواء ما قامت وتقوم به النائب العام يف جبل لبنان 
اسُتدعي  الذي  ودّقة  تفصياًل  األكثر  امللف  أو  عون،  غادة  القاضية 
القاضي جان طنوس من النيابة العامة املالية ملتابعته واإلشراف عليه، 
ويتوىّل متابعة تفاصيل املالحقات واملتابعات القضائية اجلارية خارج 
لبنان أيضًا. علمًا أنه عرضة لـ«حصار« وعملية »تضييق« يستهدفان 

منعه من القيام بأمور من شأنها تعزيز ما لديه من معطيات.
لكن ما بني يَدي القاضي عويدات ال حيتاج إىل عناصر إضافية ليتم 
يتابع  طنوس  ُترك  حال  ويف  لبنان.  يف  سالمة  على  رمسيًا  االّدعاء 
تفاصيل  تسليمه  عن  متّنعت  اليت  املصارف  مع  خصوصًا  حتقيقاته، 
بعض احلسابات، سيكون امللف أكثر قوة وفيه من األدّلة ما يسمح 
للقضاء يف أوروبا باإلقدام على خطوات إجرائية تسّهل صدور أوامر 
باحلجز على ممتلكات سالمة ومنعه من التصرف بأموال موَدعة بامسه 
وأوروبا  لبنان  القضاء يف  أمام  الباب  يف حسابات مصرفية، وتفتح 
مصرفيني  من  أوروبا،  يف  لسالمة«  املفرتضني  »الشركاء  ملالحقة 

ومصارف ومؤسسات مالية.
أصل القصة

االعتبار  يف  لسالمة  القضائي  امللف  متابعو  أخذ  املعطيات،  حبسب 
الصالحيات غري العادية اليت يتمّتع بها احلاكم. فهو، إىل جانب كونه 
يتوىّل منصبه منذ األول من آب 1993، مل حيصل أن جتّرأت حكومة 
على عدم التجديد له منذ ذلك التاريخ. وإىل ما تنص عليه القوانني، 
ميلك سالمة نفوذًا أسطوريًا جيعله »الرقم الصعب« لدى كل املتعاقبني 
على السلطات التشريعية والتنفيذية واألمنية والقضائية واإلعالمية، 
واألسواق  والصناعة  التجارة  قضايا  يتعامل يف  من  كل  إىل  إضافة 
املالية. وهو يستند إىل القانون الذي مينحه صالحيات جتعله يتحّكم 
بكّل شاردة وواردة يف مصرف لبنان، من منصب احلاكم ونوابه إىل 
اجمللس املركزي إىل اهليئات املتخّصصة القائمة أو اليت استجّدت، وال 
سيما هيئة التحقيق اخلاصة. وهي الوحدة األكثر خطورة نتيجة مهاّمها 
اليت تتيح هلا االّطالع على كل ما حتتاج إليه من معطيات وجتاوز السرية 
املصرفية والتدقيق يف احلسابات العائدة إىل أفراد أو شركات، وهي 
احلكومة  مع  الدولية، خصوصًا  املنظمات  مع  التنسيق  عمليًا،  تتوىل، 
األمريكية اليت لديها يف لبنان عمل كبري حتت عنوان »مكافحة متويل 
اإلرهاب وتبييض األموال«. سلطات سالمة ختّوله حتى منع كل هذه 
اهليئات واألطر، مبا فيها اجمللس املركزي، من االنعقاد يف غيابه، 
كما ميلك سلطة منح االمتيازات والعطاءات من خالل املصرف املركزي 
مباشرة، أو املؤسسات التابعة له من مصارف وكازينو وشركة الطريان 
الوطنية، إضافة إىل نفوذه الكبري على غالبية املصارف اللبنانية اليت 
توىل دعمها، سواء من خالل برامج الدمج يف تسعينيات القرن املاضي 
أو اهلندسات املالية يف العقد املاضي، عدا عن نظام الفوائد الذي 
كانوا  سواء  القوم«  »علية  من  ومؤسسات  أفراد  ودائع  تعاظم  أتاح 

لبنانيني أو مستثمرين عربًا وأجانب.
امتثال املصارف بتسليم تفاصيل بعض الحسابات يسمح بمالحقة الشركاء 

املفرتضني لسالمة يف أوروبا
لكّن القوانني اليت أعطت سالمة، مباشرة أو بطرق ملتوية، كل هذه 
الصالحيات، منعت عليه القيام بأي عمل ميكن أن ُيعّد يف إطار »تضارب 
والتسليف  النقد  قانون  يف  الواردة  املواد  فإن  لذلك،  املصاحل«. 
)املادة 20 حتديدًا( متنع على احلاكم اإلبقاء على أي مصاحل أو أعمال 
له يف أي شركة خاصة. وهو ما دفعه إىل البحث عن وسائل لاللتفاف 
على القوانني من خالل شركاء له، هم يف حقيقة األمر، إما أفراد من 

عائلته أو مساعدون ومستشارون عملوا ويعملون لديه.
بعد توّليه منصبه عام 1993، بادر سالمة إىل تعديل يف حمفظته املالية 
اخلاصة، فعمد إىل سحب ما يقارب 15 مليون دوالر من حسابات ميلكها 
بقيمة تصل إىل 24 مليون دوالر، ونقلها إىل حساب خاص بشقيقه 
رجا، واحتفظ ببقية املبلغ بامسه يف حسابات يف مصارف أوروبية عدة، 
حمتفظًا بعالقة »مكتومة« مع مؤسسة »مرييل لينش« اليت كان يعمل 

فيها قبل تعيينه حاكمًا من الرئيس الراحل رفيق احلريري.
وتبنّي الحقًا أن الـ 15 مليون دوالر اليت ُنقلت إىل اسم رجا، ُأودعت يف 
حسابات عدة يف مصرف املوارد )يرأس جملس إدارته املصريف مروان 
خري الدين املقّرب من سالمة نفسه واحملسوب سياسيًا على النائب 
طالل أرسالن(. لكّن حماميًا متخّصصًا يف امللف، قال لـ«األخبار« إنه 
ال يوجد لدى احملققني ما يثبت رمسيًا هذه املعلومات، رغم أن احلاكم 
نفسه كان أودع القضاء نسخًا عن كشوفات بهذه احلسابات. واملشكلة، 
هنا، تكمن يف أن العملية احلسابية اليت عمل عليها احملققون، أظهرت 
أن 15 مليون دوالر زادت إىل حنو 150 مليونًا، وأن عملية االستثمار 
فيه على مدى عشرين سنة، اشتملت على عمليات نقدية وليس عرب 
حتويالت مالية. وال ينفي احملامي وجود عملية سحب لنحو 650 ألف 

دوالر )باللرية اللبنانية( قبل انتفاضة 17 تشرين 2019.
عند  تقف  احلساب  هذا  مشكلة  فإن  للتحقيقات،  املتابعني  وحبسب 

هـل بات يف اإلمـكان اإلدعـاء عـلى سـالمة؟

»األخبار«

عويدات  غسان  القاضي  العام  النائب  لدى  املوجودة  الوثائق  تشمل 
األسباب اليت دفعت إىل االشتباه يف حاكم مصرف لبنان وشقيقه جبرم 
اإلثراء غري املشروع، وأهّمها امللف املتعلق بشركة »فوري« إذ يتهم 
العقد )هو عمليًا  »توقيع نسختني« من  بأنه عمد إىل  احلاكم  القضاء 
عقد واحد( مع الشركة املذكورة، وحبسب املعطيات اليت اّطلعت عليها 
عة يف 6 نيسان 2001 مع شخص  »األخبار«، فإن إحدى النسختني موقَّ
جمهول ومت إيداعها يف حمفوظات مصرف لبنان، والنسخة الثانية أودعها 
حساب  يوجد  حيث  سويسرا  HSBC يف  مصرف  فرع  لدى  سالمة  رجا 
لـ«فوري«. وبقي العقد ساري املفعول حتى ربيع 2015. وقد استمع 
القضاء إىل إفادات عدد من املسؤولني يف اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان )بينهم املدير العام السابق لوزارة املالية االن بيفاني(، فنفوا 
مجيعًا علمهم بأن يكون العقد قد ُعرض للبحث أمام اجمللس املركزي أو 
أنهم اطلعوا على تفاصيله. علمًا أن العقد أتاح لشركة »فوري« احلصول 
على نسبة )عمولة( قدرها 0.375% عن العمليات املالية اليت جتريها، 
واليت تشتمل على كل الودائع باللرية اللبنانية )ألجل حمّدد( املوجودة 
إىل شهادات  إضافة  األمريكي،  بالدوالر  لبنان، وكذلك  لدى مصرف 
اإليداع باللرية أو الدوالر وعمليات التبديل )سواب( دوالر مقابل لرية، 

كذلك على عمليات بيع سندات اخلزينة وسندات اليوروبوند.
عنصر القلق الذي أثار القضاء ودفعه إىل مزيد من التدقيق، يعود إىل 
أن اجمللس املركزي هو اجلهة اليت تقوم بفرض العمولة، ولكنه ال حيدد 
هوية املستفيد من هذه العمليات. وحبسب اإلفادات نفسها للمسؤولني 
يف اجمللس املركزي، فإن العمولة تعود إىل مصرف لبنان نفسه وال 
تعود إىل أشخاص أو شركات أخرى، وخصوصًا شركة »فوري«. وورد 
أصاًل  أن هؤالء مل يسمعوا  القضاء  استجوبهم  إفادات بعض من  يف 
بالشركة، مع اإلشارة إىل أن التحقيقات اليت توّسعت لتشمل موظفني 
من فئات أخرى يف مصرف لبنان، أظهرت أن العموالت املستوفاة من 
زبائن »املركزي« كان مصريها بيد مدير العمليات اخلارجية يف املصرف 
نعمان ندور الذي يعمد إىل تسجيلها يف حساب مفتوح لدى املصرف 
املركزي )رقمه : 01.260.632.009(، ويبدو أن ندور نفسه أقّر بأن 
حاكم مصرف لبنان كان يطلب منه حتويل األموال املستوفاة إىل حساب 
»فوري« يف مصرف HSBC يف سويسرا. وأفاد مصدر واسع االّطالع 
»األخبار« بأن ندور كان يقوم بإبالغ سالمة بـ«إجناز عملية التحويل عرب 
كتاب ثم يعمد سالمة، وخبط اليد، إىل إضافة عبارة )من خارج أموال 
مصرف لبنان( قبل أن يوقع عليها«. وأكد املصدر أن سالمة نفسه 
أقّر يف جلسات التحقيق معه بأن أي موظف يف مصرف لبنان مل يكن 
يعلم بطلبات شركات »فوري«، وأنه يتوىل شخصيًا إدارة التحويل إىل 
حساب الشركة يف سويسرا. وما أثار مزيدًا من الشكوك لدى جهات 
التحقيق أنه تبني هلا أنه »ال يوجد يف مصرف لبنان أي إيصال عمل 
أو فواتري صادرة عن شركة فوري مبا يدل على حقوقها«، فكيف ذلك 
خصوصًا أن مصرف لبنان مل يتعامل مع أي شركة أخرى غريها، علمًا أن 

العقد معها ال مينحها احلق احلصري.
التحقيقات - وفق املصدر الواسع االّطالع - استوجبت العمل مباشرة 
على ملفات الشركة نفسها، وهو ما استدعى دهم مقرها يف بريوت، 

وجاءت املفاجآت وفق اآلتي:
- مت إشغال املكتب املذكور لغاية عام 2016 من قبل رجا سالمة.

- أفاد املقيمون يف جوار املكتب بأن رجا كان يزوره بصورة متقّطعة 
ومل يكن هناك أي عامل إداري أو موظف خدمات فيه، حتى إنه ال يوجد 

خط هاتف ثابت فيه.
- ال وجود ألي ورقة تدل على وجود عمل باسم شركة »فوري«، علمًا 
أن سالمة حاول تربير األمر بالقول إن انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 
أتى على كل احملتويات، وهو ما خيالفه وجود وثائق أخرى يف املكتب 
تتعلق باملمتلكات العقارية لرجا سالمة وأفراد عائلته يف لبنان وأوروبا 

وأمريكا، إضافة إىل أوراق ختّص شركة »سوليدير«.
ماريان احلويك

- تسّلم فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي مجيع احلواسيب واهلواتف 
اخللوية اليت مت العثور عليها يف مكتب رجا سالمة. لكّن الفرع مل يقدم 

تقريرًا بنتائج فحص موجودات هذه األجهزة إىل النيابة العامة.
- تأكيد رجا سالمة أن مهاّمه يف الشركة كانت لوجستية فقط، وأن 
من كان يقوم بالتوّسط مع الذين يشرتون األوراق املالية من مصرف 
لبنان، شخص آخر تويف، وليس لديه معلومات عنه تقود إليه بصورة 

واضحة.
مل تنته قصة »فوري« هنا. عاد رياض سالمة إىل التعمية على ملفاتها، 
يف  احلسابات  تدقيق  لشركة  جديدة  إدارة  تعيني  بعد  أنه  تبني  إذ 
مصرف لبنان )Ernest & Young(، جرى البحث يف احلسابات اخلاصة 
بشركة »فوري«، وُطلب من سالمة اإلفراج عن وثائق متعلقة باحلساب 
األموال  حتويل  قبل  بالشركة  اخلاصة  األموال  إليداع  ُيستخدم  الذي 

نتائج االستجوابات اليت جرت مع احلاكم نفسه. فهو أقّر بأن شقيقه 
عاد وسّلمه املبالغ اليت مت سحبها من مصرف املوارد، إال أن التدقيق 
يف ملفات ختّص حسابًا لرياض سالمة يف مصرف لبنان ال ُيثبت هذه 
وتعزيز  احلاكم  إفادة  يف  التشكيك  إىل  بالقضاء  دفع  ما  الوقائع، 
النظرية اليت تقول إن هناك عملية جارية لتبييض األموال. وتعّززت 
هذه الوجهة مع شكوك بدور خاص ملصرف املوارد. وجيري احلديث هنا 
عن محاية خاصة وّفرها احلاكم للمصرف املذكور مبنع إحالته ملفاته إىل 
التدقيق والتحقيق بناًء على توصيات جلنة الرقابة على املصارف اليت 
أفادت يف تقرير هلا بأن موجودات املصرف تقّل بكثري عن مطلوباته.

لكن ما جعل السلطات القضائية على »قناعة بوجود شبهة قوية«، هو 
ما أكده مصدر بارز يف مصرف لبنان، بأنه إىل ما قبل سنة تقريبًا، 

مل جتب هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان على طلبات اجلهات 
القضائية إيداعها نسخة عن كامل حسابات رياض سالمة، الذي رفض 

الكشف أيضًا عنها حبجة أنها ختضع للسرية املصرفية.
يف هذا السياق، حاولت اجلهات القضائية متابعة امللف اخلاص برجا 
قة  سالمة، فطلبت من مخسة مصارف على األقل تزويدها بنسخ مصدَّ
قّرر  بعدما  معّينة،  زمنية  فرتة  خالل  وحركتها  لديها  تتعلق حبساباته 
لكّن  اإلثراء غري املشروع«.  رجاء سالمة جبرم  »االشتباه يف  القضاء 
املصارف املعنّية أصّرت على رفض التعاون حتى بعدما أرسل القضاء 
يف طلب مدرائها هلذه الغاية، وسط خالف بني النيابة العامة وحمامي 
هذه املصارف حول ما إذا كان بند السرية املصرفية ينطبق على هذه 
االشتباه  من  النوع  وهذا  التحقيق  من  النوع  هذا  ظل  يف  احلسابات 
إجراء  يف  البحث  إىل  بالقضاء  دفع  ما  وهو  املشروع(،  غري  )اإلثراء 
يقتضي تنفيذ املهمة بالقوة، األمر الذي ُمنع القاضي جان طنوس من 
تنفيذه قبل مدة بقرار من رئيسه القاضي غسان عويدات. وبّرر األخري 

األمر بأنه نتيجة طلب رمسي لرئيس احلكومة جنيب ميقاتي.

إىل سويسرا. لكنه تذّرع مرة جديدة بالسرية املصرفية رافضًا عملية التفاصيل الكاملة مللف شركة »فوري«
التدقيق.

 )HSBC( سويسرا  يف  الربيطاني  املصرف  كان  بسنوات،  ذلك  قبل 
قد رفض إجناز عمليات مالية خاصة بشركة »فوري« مببالغ تقّل عن 
عشرة ماليني دوالر أمريكي، ما أثار غضب حاكم مصرف لبنان الذي 
أحد احملامني  إىل  املذكور  املبلغ  بنقل  عمليات  أمر  تنفيذ  عاد وطلب 
العاملني معه )م. ت(. األخري رفض بدوره التحّدث عن احلساب وسبب 
وصول األموال إليه، حبجة »السرية املهنية« كمحاٍم، لكنه أكد وصول 
املبلغ إىل حسابه مكتفيًا بالقول إنه بدل عن خدمات قّدمها للمصرف 
املركزي. لكّن املفاجأة أن احلاكم نفسه، لدى سؤاله عن امللف، قال 
إن املبلغ ليس للمحامي بل ليعيد حتويله من حسابه إىل حساب شركة 

»فوري«.

أملانيا تنضّم إىل حتقيقات اخلارج:
 عقارات ومئات املاليني تتنّقل بني لبنان وأوروبا
تلّقى لبنان، مطلع األسبوع، طلب تعاون قضائي جديد يف ملف حاكم 
تريد  كثرية  ملفات  برلني  لدى  أن  علمًا  أملانيا.  من  لبنان  مصرف 
متابعتها يف لبنان، منها ما يتعلق برياض سالمة وبآخرين، ويقع قسم 

منها حتت شبهة تبييض األموال.
يعتقد  األوروبي ليس يسريًا كما   – اللبناني  التعاون  أن  إىل  يشار 
من ميارس  هناك  أن  وبرن  باريس  تبني ملتابعني يف  إذ  كثريون، 
مصارف  التحقيقات  مشول  لعدم  وسويسرا  فرنسا  يف  الضغط 
ومصرفيني من هذه الدول بتهمة تسهيل عمليات تبييض األموال اليت 
يشتبه يف أن سالمة يقوم بها. ولذلك تأّخر كثريًا التعاون السويسري 
مع لبنان، وشهد الشهر املاضي أول تعاون وثيق مع برن، إذ أرسلت 
سويسرا إىل لبنان جمموعة من األدلة املرتبطة بالتحقيق، من بينها ما 
يتعلق بشركة »فوري«. وترافقت خطوة سويسرا مع قيام لوكسمبورغ 
بتسليم مواّد صارت يف حوزة احملققني لديها تتعلق بسالمة، علمًا أن 
السلطات هناك اّدعت عليه. بينما أعرب اجلانب األملاني عن »اعتقاده« 
بأنه »من املنطقي النظر يف أصل األموال اليت مجعها رياض سالمة 
منذ توليه منصبه كحاكم مصرف لبنان، ألن ما ظهر أنه حبوزته يفوق 

قدرته على حتقيقه من أعمال مشروعة«.
اجلنائية حبق سالمة  املالحقة  افتتح  من  أول  سابقًا، كانت سويسرا 
بدعاوى خمتلفة ضد  أوروبا  يقيمون يف  لبنانيون  تقّدم  اخلارج.  يف 
حاكم مصرف لبنان وضد مصارف ومصرفيني بتهمة اختالس وتبييض 
أن  صحيح  اللبنانية.  املصارف  يف  املودعني  أموال  وهدر  األموال 
املعلومات حول تفاصيل ما جيري هناك ال تزال نادرة، لكّن الواضح 
حبسب مصدر مّطلع، »أننا سنكون قريبًا أمام جولة جديدة من املواجهة 
يف عدد من الدول األوروبية. وهي مواجهة لن تقتصر على القضاء 
بل على املسرح اإلعالمي أيضًا، يف ضوء توفر الكثري من املعطيات 

اليت تتيح مالحقة سارقي أموال اللبنانيني«.
وبالعودة إىل املالحقات اجلنائية حبق سالمة وفريقه، فإن االستنابة 
 207 حتويل  إىل  عمد  سالمة  رجا  بأن  أفادت  قد  كانت  السويسرية 
ماليني دوالر أمريكي إىل حساباته يف لبنان. وهي املعلومة اليت مّتت 
مشاركتها مع أجهزة قضائية أخرى يف أوروبا. وتبني يف املتابعات 
القضائية اجلارية يف سويسرا وأملانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، أن لدى 
احملققني هناك معطيات تشري إىل أن رياض سالمة عمد إىل إقامة 
حتريك  خالهلا  من  يتم  اليت  واحلسابات  الشركات  من  كاملة  هيكلية 
اجلهات  هذه  أن  إىل  املعطيات  وأشارت  طريقة.  من  بأكثر  األموال 
تشتبه يف أن سالمة أعّد خطة حُمكَمة جعلته يقوم بعمليات شراء ألسهم 
متّكنه من متّلك شركات، كان سبق هلا أن متّلكت شركات أخرى، وهذه 

الشركات اشرتت عقارات يف عدد غري قليل من املدن األوروبية.
اخلاصة  املساعدة  احلويك،  ماريان  أن  األوروبية  للجهات  تبني  كما 
حلاكم مصرف لبنان، متّلكت عقارات يف بريوت وباريس مببالغ تفوق 
عليها  حتصل  اليت  املخّصصات  حجم  بكثري  وتتجاوز  املالية  قدرتها 

نتيجة وظيفتها يف مصرف لبنان.
وتشري وجهة التحقيقات األوروبية إىل أن األموال اليت اسُتخدمت يف 
هذه الدورة املالية، كان مصدرها حسابات ختّص رياض سالمة يف 
مصرف لبنان. وهو ما دفع باجلهات األوروبية إىل الطلب صراحًة إىل 

لبنان املساعدة يف اآلتي:
لبنان يف  مصرف  حاكم  مدّققة حلسابات  كشوفات  على  احلصول   -

املصرف املركزي وحركتها خالل فرتة زمنية معينة.
- احلصول على كشوفات ختّص حسابات شقيقه رجا سالمة يف عدد 
األموال  إذا كانت هذه  ما  اللبنانية حلسم اجلدل حول  من املصارف 
هي اليت اسُتخدمت يف شراء الشركات اليت متلك العقارات، ألن هذه 
اخلطوة هي اليت تتيح احلجز على ممتلكات سالمة وأمواله يف أوروبا 

باعتبارها أموااًل »ُسرقت من مصرف لبنان«.

»األخبار«



Page 12صفحة 12     

الـدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

 2022 شــباط   19 Saturday 19 February 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 الواليات املتحدة األمريكية ما زالت تسعى 
للتقليل من آثار تراجع موقعها املهيمن، 
عرب اسرتاتيجية تستند إىل ضرورة الوجود 

النشط على حدود الدول املناوئة.
املسار  توصيف  املنطقي  من  يعد  مل 
الروسية  الصينية  للعالقات  التصاعدي 
دون  من  املتبادلة،  املصاحل  إطار  ضمن 
واقع  يف  الفاعل  أثرها  إىل  اإلشارة 
من  لنوع  احملكومة  الدولية  العالقات 
تشكل  منكفئ  مشروع  بني  التجاذبات، 
الواليات املتحدة، ومن خلفها حمور القوى 
الغربية، أحد أقطابه، ومشروع صاعد عماده 
حمور صيين روسي، وأطرافه جمموعة من 
قوى إقليمية، جيمع بينها شعور بضرورة 
التحرر من هيمنة الواليات املتحدة والقوى 

الغربية على القرار العاملي.
 وألنَّ الدولة العميقة يف الواليات املتحدة 
االحتاد  انهيار  منذ  حرصت  األمريكية 
العاملي  السلم  ربط  على  السوفياتي 
واالستقرار الدولي بوحدانية هيمنتها على 
وهنتغتون  فوكوياما  أفكار  عرب  العامل، 
واحملافظني اجلدد وغريهم، فإّن اإلدارات 

املواجهة وحتمية التغيري.. رؤية روسيا والصني
 وسام إسماعيل

املرتاب من خسارة موقعه املهيمن على النظام الدولي، حياول 
الضغط على خصومه، عرب إثارة نوع من الفوضى أو إشغاهلم 

ببعض القضايا اليت متس أمنهم القومي بشكل مباشر. 
وبالعودة إىل الوجود األمريكي يف أفغانستان منذ العام 2001، 
ميكن اجلزم أنه مل يكن موجهًا حملاربة اإلرهاب أو بناء الدولة يف 
هذا البلد املدمر، إذ إن اخلروج منه مل يأِت بعد حتقيق هذين 
األمريكي  الوجود  حتليل  ميكن  نفسه،  السياق  ويف  اهلدفني. 
مع  »أوكوس«  اتفاقية  وتوقيعه  الصينية  السواحل  قرب 
على  الضغوط  ممارسة  حتى  أو  الربيطانية،  واململكة  أسرتاليا 
اجلمهورية اإلسالمية، أو حماولة إسقاط الدولة يف سوريا. وإذا 
دخلنا يف حتليل فصول األزمة يف أوكرانيا وحماولة متدد حلف 
مشال األطلسي حنو احلدود الروسية، فإن األمر لن خيرج عن 

مسار املخطط املرسوم ملا سبق أن ذكرناه.
الصينية  الدولة  بني  األهداف  يف  االختالف  من  الرغم  وعلى 
وعسكرية،  اقتصادية  إمكانيات  من  ختتزنه  ما  عرب  الطاحمة، 
إىل شغل موقع مؤثر يف النظام الدولي وضمان جمال حيوي 
اقتصادي يتخطى جوارها القريب حنو آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
شغله  الذي  الدور  إىل  للعودة  املتعطشة  الروسية  والدولة 
الطرفان،  أجاد  فقد  قرن،  نصف  حلواىل  السوفياتي  االحتاد 
الروسي والصيين، مقاربة ملف التجاذبات الدولية واإلقليمية 
وفق منظور مشرتك ال يتعارض مع رؤيتيهما، فاخلطاب املشرتك 
جملاهلما  املتحدة  الواليات  خرق  من  املرتابتني  الدولتني  لكال 
احليوي، وسعيها الدائم الحتوائهما، أسس ملرحلة من التكامل 
توجت بلقاء منذ عدة أيام شهد توقيع معاهدة تؤكد أحقية كل 

منهما بتايوان وأوكرانيا. 
ويف سياق هذا اللقاء، أمكن إدراج املوقف الرافض لدور حلف 
مشال األطلسي وتأثري معاهدة »أوكوس« يف أمنهم القومي، 
إذ إن هذه األدوات، وفق وجهة النظر الروسية والصينية، تعرب 
العاملي،  الفعلية األمريكية املزعزعة لألمن اجلماعي  القوة  عن 
فالفلسفة األمريكية والغربية لدور األحالف واالتفاقيات األمنية 
يناسب  مبا  الدوليني،  والسلم  لألمن  مفهوم  إرساء  تفرتض 
مصاحلهم احليوية، ومبا يهمل أي احرتام ملبادئ األمن اجلماعي 

املكرسة يف القانون الدولي.
املناوئة  الدول  ضد  األحادية  العقوبات  سالح  أضفنا  وإذا 
للسياسات األمريكية والغربية، فإن املوقف الروسي- الصيين 
القانون  ملبادئ  وجتاوزًا  الدول  سيادة  على  اعتداء  يفرتض 
عن  اإلعالن  شهد  اللقاء  هذا  ولذلك،  الصلة.  ذات  الدولي 
احلاكمة  األسس  رفض  عن  إعالنًا  جوهرها  تشكل يف  اتفاقية 

للنظام الدولي احلالي.
إذًا، ومن خالل مسار العالقة بني الدولتني الصينية والروسية، 
ميكن اجلزم أن النظام الدولي لن يستقر على أسسه احلالية، 
عرب  املباشرة  املواجهة  وقرار  الروسية  الصينية  فاالندفاعة 
أوكرانيا أو تايوان، أو عرب قضايا أفغانستان والنووي اإليراني، 

تؤكد جدية القرار بالتغيري. 
وإذا واجهنا هذا املعطى بواقع الواليات املتحدة املرتاجع على 
مكنتها  اليت  القدرات  فقدانها  نتيجة  الدولي،  النظام  مستوى 
يف املرحلة السابقة من إخضاع منافسيها، إضافة إىل فقدانها 
بشكلها  التدخلية  سياساتها  على  احلفاظ  يف  والرغبة  الدافع 
الواسع، فإن النظام الدولي يسري حنو التغيري خبطوات روسية 
إلبطائها  املتحدة  الواليات  تسعى  حني  يف  سريعة،  وصينية 
من أجل التقليل من خسائرها واكتساب بعض الوقت لرتتيب 

موقعها الدولي يف املرحلة املقبلة. 
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على غرار الطائرة اليت متر مبطّبات هوائّية عديدة، تعاني احلكومة 
اللبنانية احلالية من »مطبات انتخابية« خيلقها طرف سياسي من 
هنا وتيار سياسي من هناك، علمًا ان الكل يتمثل فيها واثبت 
اجلميع قدرتهم على تعطيل عملها اذا ما منحوا الفرصة لذلك. 

من هنا، ميكن فهم ما حصل بعد اجللسة االخرية جمللس الوزراء 
وما صدر من كالم وانتقادات، ووصلت االمور اىل حد االتهام 
بالتعاطي »باستخفاف« مع شرحية من اللبنانيني. ولكن، انطالقًا 
من عدم القدرة او حتى البحث يف موضوع استقالة احلكومة، 
ومع االخذ يف االعتبار حساسية االجواء االنتخابية اليت تتصاعد 
وتريتها يومًا بعد يوم، جند ان كل ما قيل امنا يأتي يف سياق 

موجة االنتخابات فقط ال غري. 

وعلى هذا االساس، ستنتعش االمور على خط السراي الكبري 
والضاحية )اي الثنائي الشيعي( وستعود املياه اىل جماريها، 
فالثنائي يرغب يف ان يقبض »كاش« )مبعنى احلصول على 
مكاسب فورية على غرار غريه من التيارات واالحزاب السياسية( 
او  سياسية  تسويات  خالل  من  التوتر،  نسب  ختفيض  مثن 

تعيينات او غريها...

الرغبة  واردة، ومع  االستقالة غري  ان  اجلميع  ويف ظل معرفة 
يف عدم حتّمل وزر العواقب االقتصادية واملالية اليت ميكن ان 
ترتتب على تأخري املوازنة وما تتضمنه بعد بدء املفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي، فإن املخرج كان اثارة بعض التحركات 
يف الشارع بشكل مضبوط، واخلروج اىل االعالم ببعض الكالم 
الوزراء  من  »غفلة«  بـ  اقراره  مت  ما  كل  اقرار  حول  املوازي 

املوجودين! 

»الرتقيع«  اعتماد  مع  التالي:  اىل  تقودنا  االمور  هذه  كل 
املرتقب يف مسألة احلكومة وجملس الوزراء، هل سنشهد بالفعل 
»مصارعة« يف جملس النواب على مشروع قانون املوازنة؟ االمر 
مرهون مبا ستشهده الساعات املقبلة بني رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي و«الثنائي الشيعي«، وما اذا كانت التسوية مقبولة من 
اجلميع، عندها سنعود اىل حلقات املوازنة املعتادة جلهة التهّجم 
عليها وعلى املسؤولني والنطق بكالم الشعب، اىل ان يأتي 
بعض  مع  العام  بشكلها  املوازنة  ومتّر  الفعلي  احلساب  وقت 

التعديالت القليلة اليت ستشهدها.

وعليه، جيب السؤال عن مغزى هذا التصعيد االعالمي والسياسي 
يف حني ان جملس النواب سيناقش املوازنة، بطريقة مفصلة 
»احلاكم  هو  النيابي  اجمللس  رئيس  وسيكون  كبرية،  وبدقة 
بأمره« حتت قبة الربملان جلهة االشراف على البحث يف البنود 
ما  فلماذا حصل  بها،  يشتهر  اليت  بالطريقة  اجللسات  وادارة 

حصل؟

»الثنائي  يربز  اليوم  وفيما  لبنان،  يف  السياسة  هي  هذه   
اطراف  غدًا  وستربز  باالمس  برزت  الساحة،  على  الشيعي« 
وجهات وتيارات واحزاب ملمارسة اللعبة نفسها، فاجلميع يتقن 
هذه املناورات وال رغبة لديه بالتخلص منها، النها فاعلة واثبتت 

جناحها العملي يف خمتلف الظروف.

 لن تقطع الطريق امام جملس الوزراء لعقد جلساته، ومل تقنع 
ستفي  بأنها  االعرتاف  جيب  ولكن  احدًا،  االنزعاج  »مسرحية« 
بالغرض ولكنها لن تكون االخرية بالطبع، حيث سيتغرّي ابطاهلا 

فيما سيبقى السيناريو نفسه.
مبا  كفائزين  احلكومة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  خرج  وكما   
شهدته اجللسة االخرية، سيخرج »الثنائي الشيعي« فائزًا ايضًا 
وسريضي بالطبع قاعدته ومجاهريه، الن احدًا لن خياطر باظهار 
نفسه خاسرًا يف موسم االنتخابات الن النتائج ستكون كارثية، 
حتى ولو صح ما يتم تناقله عن امكان تأجيل او الغاء االنتخابات 
)مع استبعاد الكثريين هلذا االمر(، وعلى هذا االساس مثاًل تبقى 
االتصاالت ناشطة القامة التحالفات بني االخصام السياسيني 

الذين ال جتمعهم الرؤى السياسية نفسها داخليًا او خارجيًا.

عليه  اعتاد  ما  وهذا  لبنان،  يف  االنتخابات  جتنيه  ما  هذا 
اللبنانيون، وال يوجد اي مؤشر فعلي يوحي بأن االمور ستتغرّي، 
نهايتها،  يف  اجلميع  وسيصّفق  نفسها  ستبقى  فاملسرحيات 

وسيتشّوق للمشاركة يف غريها يف اسرع وقت ممكن.

مسرحية »االنزعاج« 
احلكومي غري ناجحة... 

والدفع »كاش«
طوني خوري

األمريكية حرصت يف عالقاتها الدولية على منع قيام أية قوة 
مناوئة لسياساتها أو تطورها، عرب إقناعها بعدم جدوى السري 
يف مشروعها أو عرب تهديدها باستخدام القوة ضدها، من أجل 

منعها من الوصول إىل مبتغاها.
ومنها  الدولية،  القوى  التزمت  الزمن،  من  عقد  من  وألكثر 
خمتلفة،  ألسباب  األمريكية،  اللعبة  بقواعد  والصني،  روسيا 
إىل  الروسية  فاحلاجة  وداخلية،  خاصة  بأسباب  ترتبط مبجملها 
فرتة للتعايف من نتائج انهيار االحتاد السوفياتي تزامنت مع 
القرار الصيين بالرتكيز على بناء الدولة، وعدم االنغماس يف 
أي خالف دولي ميكن أن يساهم بطريقة سلبية يف عملية النمو 

وبناء البيت الداخلي.
 وإذا كان الطرفان الصيين والروسي عمدا حتى العام 2001 
الواليات  ملواجهة  كوسيلة  املرنة  الدبلوماسية  استخدام  إىل 
املتحدة والغرب، فإنَّ مجلة من املعطيات دلت على قرار مشرتك 
بالتأسيس ملرحلة من الندية اليت متثل التعددية القطبية جوهر 

أهدافها. 
لتعزيز  السعي  عن  الدولتان  تتوقف  مل  السياق،  هذا  ويف 
عالقاتهما، على أن املرحلة اليت تلت وصول الرئيس الصيين 
شي جني بينغ إىل احلكم شهدت تكثيفًا للقاءات ثنائية بينه 
وبني الرئيس الروسي فالدميري بوتني، إذ إن عددها وصل مع 
اللقاء األخري إىل 36 لقاء. وبالنظر إىل األهداف االسرتاتيجية 
الرتكيز عليها، مبا  اللقاءات، فإن عددًا من املسائل مت  هلذه 
دولي  لنظام  خمتلفة  أسس  لتكريس  الطرفني  شهية  يؤكد 

جديد. 
على مستوى املبادئ األساسية، حيرص الطرفان على ضرورة 
التمسك مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية وضمان احرتام 
احلدود  حتويل  على  التشديد  إىل  إضافة  املتبادلة،  املصاحل 
املشرتكة بني البلدين إىل حزام دائم للسالم وحسن اجلوار. وإذا 
ترافق هذا التوافق السياسي مع خطوات حثيثة لتعزيز االرتباط 
بني البلدين على كل املستويات، ومنها االقتصادية، إذ ختطى 
النمو يف أشهر السنة املاضية حدود الـ30%، ليصل التبادل 
التجاري إىل عتبة 123 مليار دوالر، فإنه، أي هذا التوافق، مل 
يلتزم حدود العالقات الثنائية بينهما، إذ انعكس توحيدًا للرؤى 
حول جممل القضايا الدولية، فيما ميكن تشبيهه مبحاولة الخرتاق 
أسس العوملة األمريكية وقواعد إدارتها للعامل، من أجل فرض 
رؤية تناسب هدفهما األمسى املتمثل بتعديل التوازن الدولي 

املائل ملصلحة الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني.
 وألن الواليات املتحدة األمريكية ما زالت تسعى للتقليل من 
آثار تراجع موقعها املهيمن، عرب اسرتاتيجية تستند إىل ضرورة 
الوجود النشط على حدود الدول املناوئة، فإن اجلانبني الروسي 

والصيين سرعا ما ميكن اعتباره اندماجًا اسرتاتيجيًا بينهما.
 وبناء عليه، إن التوافق بني الدولتني على مقاربة مشرتكة، 
الذي  أو اجملال احليوي  املوقع  واملنطلق من سعيهما لضمان 
واجليوسرتاتيجية،  االقتصادية  العسكرية  قدراتهما  يناسب 
نفسها  فرضت  اليت  القضايا  من  شكل مسة مميزة ملوقفهما 
على الساحة الدولية، من احتالل العراق إىل أفغانستان، وصواًل 
إىل إشكالية الربنامج النووي اإليراني واألزمة السورية واألزمة 

املستجدة يف أوكرانيا. 
وبالنظر إىل هذه القضايا، فإن واقع حتليلها جمتمعة، من دون 
يطرح  منها،  بكل  اخلاصة  والسمات  التفاصيل  يف  الغوص 
عاملية،  شطرنج  رقعة  منها  تتشكل  كخانات  اعتبارها  إمكانية 
ميثل االنتصار فيها انتصارًا ألحد املشروعني، فالطرف األمريكي 

لم تتوقف روسيا والصني عن السعي لتعزيز عالقاتهما
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة



Page 15صفحة 15     
تتــمات

 2022 شــباط   19 Saturday 19 February 2022الـسبت 

ويف موضوع االنتخابات كل يوم 
وسياسية  دينية  مواقع  يوجد 
توجه  يوم  كل  إعالم  ووسائل 
انتخابات،  أنه  تأجيل  إتهامات 
من  وهناك  االنتخابات،  إلغاء 
االنتخابات  تأجيل  على  يتآمر 
يوم  كل  يوم  كل  يوم  وكل 
بشفافية  طبعا  املطلوب   وكأنه 
عندما  يركزون  شيء  وأكثر 
يتكلمون عن تأجيل االنتخابات، 
يتهمون  أراهم  كثريا  ال  أنا 
بقية  او  امل  حركة  يف  إخواننا 
على  اكثر  يركزون  حلفائنا، 
وعلى  حزب  احلر  الوطين  التيار 
اهلل، وكأنه املطلوب كل يوم أن 
يوضح كل واحد منا ويقول بان 
موعدها  يف  ستجري  االنتخابات 
 ويف وقتها وال نقبل بأن تتأجل 
أحب  أنين  حد  إىل  و..و..و.. 
واحد  انا  اليوم:  لكم  أقول  ان 
أشك  أنهم  بدأت  الناس  من 
الذين كثريا ما يتحدثون  هؤالء 
االنتخابات،  بتأجيل  ويتهموننا 
يريدون جديا تأجيل  االنتخابات، 
هم الذبن ال يريدون االنتخابات،  
عملوها  اليت  احلسبة  أن  حيث 
وبنوا عليها آمال و..و..و.. مل 
تضبط معهم، فيقولون لك بدال 
من هذه البهدلة فلنقوم بتأجيل 
احلقيقة  يف  يعين  االنتخابات، 
هم من جيب أن يكونوا متهمني 
حاجة  ال  ولذلك  حنن،   وليس 
اهمية  على  ونؤكد  نعود  ألن 
إجراء االنتخابات يف موعدها...  
اثنني، بالنسبة  حلزب اهلل إخواننا 
أعلنوا يف اكثر من مناسبة وأنا 
يف هذه املناسبة أؤكد نعم حنن 
ذاهبون اىل  االنتخابات كما يف 
جبدية  السابقة،  املواسم  كل 
وتفاعل  قوي  وحضور  وحيوية 
كبرية  كما  وتعبئة  ومسؤولية، 
االنتخابات  كل  يف  احلال  هو 
كل  لنا  بالنسبة  النه  السابقة 
االنتخابات كانت مهمة، يعين ال 
ميكنين  ان نقول بان تلك مل تكن 
كل  مصريية،  وهذه  مصريية 
مصريية،  لبنان  يف  االنتخابات 
تكون  مصريية  احيانا  لكن 
مصريية  وأحيانا  كثريا  واضحة 
حباجة اىل شرح، اليوم إنتخابات 
كثريا،  ليست  واضحة  مصريية 
ال2018،  مثل  اىل شرح  حباجة 
كانت  هناك  الـ2009،  مثل  أو 
الشرح،  من  القليل  اىل  حباجة 
 اليوم حنن ذاهبون اىل إنتخابات 
هم  النهم  واضحة،  مصريية 
وضحوها ونعم لسنا حباجة اىل 
توضيح هذا  املوضوع، وسأتكلم 
عن هذه النقطة، بالنسبة لنا أنا 
شعارنا  أعلن  أن  يهمين  اليوم 
لإلنتخابات  املقبلة  االنتخابي 
االن  من  النه  رمسي  بشكل 
فصاعدا كل املاكينات االنتخابية 
تعمل  ان  والفعاليات  واملناطق 
على  هذا املوضوع، الذي أمسه 
عنواننا: »باقون حنمي ونبين«، 
املقبلة  لإلنتخابات  إذا  شعارا 
يف  حنمي  ونبين«،  »باقون 
»حنمي  قلنا  السابقة  املواسم 
نريد  املوسم  هذا  يف  ونبين« 
السابقة  وعودنا  على  نؤكد  أن 
ونبين«،  حنمي  »باقون   ونقول 
وملن يريد أن حيول بيننا وبني 
أن حنمي ونبين نقول له »باقون 
هذا  نواصل  حنمي  ونبين«، 
الطريق،  هذا  ونواصل  الوعد 
املعادلة  هذه  خالل  من  حنمي 
املاسية  احلقيقية  الذهبية 
مسوها ما شئتم، املقاومة كجزء 

من املعادلة، نطورها وحنصنها 
ونبنيها، تكلمنا مبا يكفي،  اجلزء 
اجليش  املعادلة  من  الثاني 
اللبناني الذي نصر على محايته 
تقويته  وعلى  حتصينه  وعلى 
وبالسالح  باملال  وعلى  إمداده 
على  نصر  وأيضا  ونوعا،  كما 
ان ال يبقى باب الدعم للجيش 
أن  واحدا،  جيب  بابا  اللبناني 
العامل  دول  لبقية  اجملال  يفتح 
اليت تقدمت يف السابق وميكن 
تربعات  او  بهبات  تتقدم  أن 
ألن  خمتلفة،  مساعدة  أو  انواع 
تقوية  يكون  ان  جيب  اهلدف 
اجليش من أجل محاية هذا البلد، 
اجليش اللبناني  كمؤسسة وطنية 
دورها  ونقدر  وحنرتمها  جنلها 
االساسية  الضمانة  ونعتربها 
ألمن البالد ولوحدة البالد،  وهي 
جزء من هذه املعادلة اليت نؤمن 
مواجهة  يف  لبنان  حلماية  بها 
الثالث  واجلزء  االخطار،  كل 
هو  األغلى  اجلزء  من  املعادلة، 
ملاذا  الناس،  هو  الشعب، 
الشعب جزء من املعادلة؟ اآلن 
ألن املقاومة إن مل  تستند اىل 
بيئة حاضنة، إذا أهلها وناسها 
وكبارها  وامهاتها  آباءها  و 
وخنبها  وعلماءها  وصغارها 
حيتضنها  مل  إذا   وسياسييها 
هؤالء،  عنا  ختلى  إذا  هؤالء، 
إذا تربأ منها هؤالء، إذا رمجوها 
باحلجارة، إذا  حاصروها، هي لن 
وال  عنهم،  تدافع  ان  تستطيع 
دمائهم  عن  وال  كرامتهم،  عن 
عن  وال  أعراضهم  عن  وال 
وال  حاضرهم  عن  وال   وجودهم 
عن مستقبلهم، الناس والشعب 
من  أساسي  جزء  هو  البيئة 
نتحدث  عندما  املعادلة،  ولذلك 
صنعت  اليت  االنتصارات  عن 
املسلحة  املقاومة  تصنعها  مل 
وحدها، البيئة  احلاضنة هي عامل 
أساسي وقوي وكبري يف صنع 
االنتصارات، يعين أنتم، الناس 
يف القرى والبلدات  ويف املدن 
واملصانع،  واحلقول  واملدارس 
البندقية،  حيملوا  مل  ولو  حتى 
الوعي  موقع  يف  أنهم  يكفي 
حيتضنون  واإللتزام   واإلميان 
هذه املقاومة يدافعون عنها، ال 
يتخلون عنها، ال يتآمرون عليها 
هم  شركاء يف كل االنتصارات 
حسنا  االن،  حتى  صنعت  اليت 
اليوم هذه البيئة وهؤالء الناس 
ال  الدول  هم  املستهدفني، 
اجليش  تستهدف  أن  تستطيع 
هلا  عالقة  ال  أخرى  حلسابات 
عندما  يأخذون  بإسرائيل، 
ينهار  ان  جيب  بأنه  قرارا 
تكون  ساعتها  ويفرط،  البلد 
سياساتهم جتاه اجليش اللبناني 
خمتلفة،  املقاومة، جربوا احلروب 
وجربوا  وفشلت،  العسكرية 
وجربوا  وفشلت،  االغتياالت 
احلروب  وفشلت،  بني  املعركة 
ماذا بقي؟ بقي اجلزء الثالث يف 
املعادلة والذي هو جزء أساسي 
جدا، وجزء مقوم، الذي هو  البيئة 
السنوات  يف  ولذلك  والناس، 
وسيكملون،  زالوا  وما  االخرية 
هو شغل على الشعب  اللبناني، 
على  الرأي العام اللبناني وعلى 
املقاومة،  حتتضن  اليت  البيئة 
أن  حمتاجني  لسنا  حنن  اليوم 
نستدل ونقول انهم  هم يعملون 
التصرحيات  البيئة،  هذه  على 
ولكن الناس ال يقرأون عن ماذا 
يتكلمون يف إسرائيل،  مسؤولني 
وباحثون  وكتاب  إسرائيليني 
صحافيون، مؤمترات عقدت يف 

دبي وأبو ظيب وبريوت وأماكن 
 اخرى من العامل كيف خنلص من 
املقاومة يف لبنان، مؤمترات يف 
كثر  لبنانيون  عقدت،  اخلارج 
املؤمترات،  هذه  يف   شاركوا 
حنن  بوضوح،  يتكلم  واجلميع 
نريد ان نضغط على هذه البيئة 
من أجل أن  تتخلى عن املقاومة، 
وال  توضيح  اىل  حيتاج  ال  هذا 
كيف  حسنا  حتليل،  اىل  حيتاج 
الناس؟  وكيف  على  نضغط 
نضغط على بيئة املقاومة اليت 
الكالم  يف  املقاومة؟  حتتضن 
يوجد  ال  املنطق،  اللغة يف  يف 
 مشكلة ولكن هذا لن يؤدي اىل 
نتيجة الن منطق املقاومة أقوى، 
منطق املقاومة أقوى، وحنن كل 
يوم  نقول هذه هي إسرتاتيجيتنا 
الدفاعية وحنن ال خناف من أي 
حوار حول اإلسرتاتيجية الدفاعية 
هذا  حوار،  أي  طاولة  من  أو 
منهجنا يف الدفاع ومحاية لبنان، 
قولوا لنا ما هو منهجكم؟ وهذه 
طريقنا  قولوا  مصداقية  هي 
طريقكم؟  مصداقية  هي  ما  لنا 
وال  منطق  يوجد  ال  والسالم، 
هم  لذلك  دليل،  وال  حجة 
خارج املنطق  وعملهم فقط يف 
والتوهني  الشتائم  هي  اللغة 
واالتهامات والتسقيط، تسقيط 
على  ترون  ما  مثل  الكرامات 
االجتماعي  التواصل   مواقع 
شاكل  وما  االعالم  ووسائل 
أموال،  مدفوع  حقه  وكله 
اتهمامات  إتهامات  وإتهامات 
هؤالء  من  وصحفي  اتهامات، 
املوقوفني هو يعرتف بأنه كان 
يدفعون له على املقال على ذمة 
ما نقل،  على املقال 300 دوالر 
يتهم  ومقال  دوالر،   700 اىل 
بدل  هؤالء  فقط،  اهلل  حزب  به 
ما يشتمونا عليهم  ان يشكرونا 
هلم،  رزق  مصدر  أصبحنا  ألننا 
اموال  أحد  هلم  يدفع  ال  لوالنا 
شتائم  حسنا  يكتبوا،  لكي 
وإتهامات،  وتوهني   وتسقيط 
ومرفأ  اهلل  حزب  عن  أكتب  أنه 
حق املقالة،  بريوت هذه 700 $ 
مكان،  اىل  ال  يوصل  لكن هذا 
الشتائم واالتهامات والتسقيط 
هذا ال جيعل بيئة املقاومة تتخلى 
بل  بالعكس، هذا  املقاومة  عن 
جيعل بيئة املقاومة تزداد إميانا 
ودفاعا  بها  ومتسكا  باملقاومة 
ماسكني  لسنا  أننا  ولو  عنها 
كان  ماذا  اعلم  هو  اهلل   العامل 
او  صحيح  هذا  هل  ليحصل، 

كال؟ ».
واستطرد نصر اهلل: »اذا ليس 
هذا الطريق هو الذي يوصل اىل 
مكان، ما هو الطريق الذي يوصل 
؟ الضغط االقتصادي،  احلياتي 
واملعيشي، الدواء واالكل واخلبز 
واملعاش  واملازوت  والبنزين 
أخنقوا  الدوالر،  وسعر  والراتب 
مسؤولية  املقاومة  ومحلوا   البلد 
سرقوا  الذين  أما  شيء،  كل 
نهبوا  والذين  فسدوا  والذين 
خاطئة  عملوا  سياسات  والذي 
والذين صار لديهم مئات ماليني 
الدوالرات ومليارات الدوالرات، 
يوجد من أصبح لديهم  مليارات 
جزافا،  أتكلم  ال  أنا  الدوالرات، 
هؤالء ليس هلم عالقة، املصيبة 
هي  البلد  يف  لبنان  يف  لديكم 
إذا ختليتم عن  سالح  املقاومة، 
تأكلون  سوف  فإنكم  املقاومة 
أنظروا  كذبة،  أكرب  وهذه  خبزا 
اىل كل الذين ختلوا عن املقاومة 
 ماذا ياكلون االن؟ هل يأكلون 
ال  وفتشوا،  إذهبوا  انتم  اخلبز؟ 

أمساء  ذكر  على  نأتي  أن  نريد 
دول وشعوب حتى ال  نسيء اىل 
االحوال  كل  يف  اآلن،  أحد  أي 
املستهدفة،  هي  اليوم  البيئة 
االستهداف  هذا  دائرة  يف 
االنتخابات،  يأتي  موضوع  هنا 
الواضح  عنوانه  عن  ويتكلمون 
هدفها  االنتخابات  والصريح 
ماذا؟ انه نريد أن نصل ألغلبية 
لكي نصل  النيابي  يف  اجمللس 
اىل موضوع سالح املقاومة، مثال 
كثرة  من  احد  اليوم  لكم  خيرج 
من  يطلع  أنه  ذكائه  وشطارته 
اجلنوب مثال، من حمل آخر يعين، 
يعين أهل اجلنوب هم الذين أكثر 
ناس يف لبنان عانوا من اإلحتالل 
يف  وخيرج  اإلحتالل  وطأة  ومن 
اجلنوب مثال ليقول لك انا مرشح 
ومشروعي الساسي تنفيذ القرار 
1559 مع  العلم أن أهل اجلنوب 
عانوا  ممن  اللبنانيني  أكثر  هم 
االحتالل  ووطأة  االحتالل  من 
وبالتالي هم اكثر  الناس متسكا 
أهل  معهم  املقاومة،  بسالح 
ولكن  اللبنانيني  وبقية  البقاع 
هم الذين عانوا وهم من كانوا 
يطلع  املباشر،  االحتالل   حتت 
مرشح  أنا  لك:  ليقول  واحد 
ومشروع السياسي تنفيذ القرار 
1559، ما هو ذلك املرشح؟ قال 
اليوم بكل  القرار 1559،  تنفيذ 
اىل  ذاهب  فريق  يوجد  وضوح 
العداء  هو  وشعاره  االنتخابات 
سالح  وإستهداف   للمقاومة 
املقاومة،  سالح  ونزع  املقاومة 
ولذلك قلت أن املوضوع ال حيتاج 
إستغالل  مع  شرح،  طبعا  اىل 
واالحتماعي  املعيشي  للوضع 
ومغالطة  الصعب  واالقتصادي 
مسؤولية  هذه  املقاومة  حتميل 
على  يرتب  طبعا  هذا  األوضاع، 
مسؤولية،  لبنان  يف  الناس 
ليستطيع  اخليار  هذا  لتحمي 
هذا اخليار حيميها،  نتكلم الحقا 
يف هذا املوضوع وللبحث صلة 
موسم  اىل  ندخل  عندما  ألنه 
نتكلم  اهلل  شاء  إن  االنتخابات 
هذا  يف  حنن  أيضا   باملوضوع، 
السياق حنن حنمي هوية لبنان، 
العربية،  لبنان  حنن حنمي هوية 
هوية  ليس  اهلوية  العربية 
االستسالم  هوية  وال  التطبيع 
أمر  هي  العربية  اهلوية  للعدو، 
اخر، أيضا حنن حنمي  هوية لبنان 
مقدمة  يف  عليها  نص  الذي 
القانونية،  مواده  الدستور ويف 
بلد  لبنان  هذا  احلريات،  بلد 
ميزة  تأسيسه،  منذ   احلريات، 
واليت  دائما  كانت؟  ماذا  لبنان 
نقطة  هذه  اجلميع،  بها  يتغنى 
الحقا  أكثر،  فيها  أفصل  سوف 
ألنه جزء من املعركة السياسية 
فريق  يوجد  أنه  البلد  اليوم يف 
نغري  أن  نريد  حنن  اننا  يتهمنا 
يغري  الذي  هو  هوية  لبنان، 
اهلوية، جزء من هوية لبنان حرية 
لبنان  االعالم،  حرية  التعبري، 
طول عمره ملجأ كل املعارضات 
العربي  العامل  يف  السياسية 
ويف العامل، من يريد أن حيول 
البلد  إىل  بلد  القمع،  لبنان اىل 
فمه  أحد  يفتح  أن  فيه  املمنوع 
وممنوع   يتكلم  أن  أحد  وممنوع 
مكان  يف  موقف  يأخذ  أن  أحد 
ما فقط، أما مثال يف لبنان من 
صباحا  يوم  اىل  ثاني  الصباح 
يف  وأتهم  وأتكلم  وشتم  سب 
يوجد  ال  والسوريني  سورية 
وااليرانيني  إيران  يف  مشكلة، 
البلد  يف  مشكلة،  يوجد   ال 
مشكلة،  فيها  يوجد  ال  الفالني 

تكلم  أوكرانيا  االن يف موضوع 
على روسيا مثلما تريد ال  يوجد 
مشكلة، على الصني مثلما تريد 
هؤالء  ولكن  مشكلة  يوجد  ال 
هوية  هذه  الدين  غرية  يا  كال، 
لبنان  حبيباتي،  هوية  لبنان كال 
لبنان  يف  احلريات،  هوية  هي 
يف  أمس  أول  إجتمعوا  الذين 
قاعة رساالت هم الذين حيمون 
وحيمون  احلقيقية،  لبنان   هوية 
لبنان  يف  لبنان،  يف  احلريات 
الشعب  حق  من  احلريات  بلد 
حييي  أن  البحريين  املظلوم 
ذكرى إنتفاضته يف 14 شباط، 
اليمين املظلوم  من حق الشعب 
عن  أطفاله  ليتحدث  يصرخ  أن 
الذي  شعبه  وعن  نسائه   وعن 
يذبح وجيزر ويدمر يف كل ليل 
ونهار يف اليمن بفعل العدوان 
االمريكي السعودي على اليمن، 
من حق اي انسان يف هذا العامل 
ويتكلم،  لبنان  اىل  ياتي  ان 
حنن كنا نقدم الدماء يف سوريا 
واعالم  اقالم  لبنان  يف  وكان 
ولبنانيني  سوريني  ومعارضني 
مم  يشاؤون،  كما  يتحدثون 
نطالب  ومل  نعرتض  ومل  نتكلم 
باي اجراء ومل نعمل أي قانون، 
واآلن صاروا يريدون ان يعملوا 
اإلسالمية  اجلمهورية  قوانني، 
مكانة  ذات  هي  إلينا  بالنسبة 
معنوية عالية جدا، وحنن ال جنامل 
يف هذا األمر، وهي تتعرض يف 
كل يوم يف وسائل االعالم ويف 
مل  االجتماعي،  االتصال  مواقع 
واقصى  وقمع،  بقانون  نطالب 
شيء ميكن ان يقوم به الشخص 
حمكمة  امام  دعوى  يرفع  ان 
املطبوعات وهات لياخذوا حكم، 
جيب أن حتسموا هذا بلد حريات 
او ال؟ يا حريات يا ليس حريات، 
لكن حرية بسمنة وحرية بزيت ال 
يا  حريات  يا  يف«،  »ما  يوجد 
ليس حريات، اليوم حنن الذين 
ندافع عن هوية لبنان يف موضوع 
هذا  نبين  موضوع  احلريات، يف 
املوضوع حيتاج لكالم مطول لكن 
أريد ان اتكلم كلمتني، نعم حنن 
خدمة  يف  ونعمل  وخندم  نبين 
عندما  حتى  البداية،  منذ  شعبنا 
كانت امكانياتنا ضعيفة وعندما 
عندما  وحتى  الدولة،  خارج  كنا 
كنا  الدولة  داخل  يف  اصبحنا 
هذا  ألن  اللبنانيني،  كل  خندم 
استغالله  جيوز  ال  رمسي  موقع 
او  حلزب  او  لطائفة  او  ملنطقة 
اليت  االماكن  كل  يف  جلماعة، 
ونوابنا  وزراءنا  فيها  عملنا 
واخواننا كانو يف خدمة الناس، 
بهذا  مطوال  اتكلم  سوف  االن 
املوضوع الحقا، اليوم يف لبنان 
أن  اليت حتكى  اللغة  من  واحدة 
صواريخ،  فقط  ليست  احلياة 
من  واحدة  وهذه  صحيح 
فقط  ليست  احلياة  املغالطات، 
صواريخ صحيح، لكن الصواريخ 
يف لبنان هي اليت حتمي احلياة، 
هي اليت متنع قانا االوىل حصول 
قانا الثالثة، الصواريخ هي اليت 
حتمي  اليت  وهي  الدولة  حتمي 
الشعب  حتمي  اليت  وهي  البلد 
وهي  احلدود  حتمي  اليت  وهي 
إلكن  اخل…  الناس  حتمي  اليت 
من قال اننا حنن حزب صواريخ 
فقط؟ أنا هنا أريد أن احتدث عن 
ال  واالصدقاء  احللفاء  اخلصوم، 
توجد هناك مشكلة بيننا وبينهم، 
اريد احلديث عن اخلصوم الذين 
يتكلمون بهذه اللغة، انتم ماذا 
فعلتم وحنن ماذا فعلنا؟؟ طبعا 
بالتفصيل  اتكلم  سوف  الحقا 

لكن خط عريض، بعض اخلصوم 
هم يف الدولة  منذ ثالثني عام  
وقد استلموا وزارات فيها اموال 
اخلصوم  وبعض  وهائلة،  طائلة 
هم يف الدولة منذ العام 2005، 
بأموال  اسأهلم:  ان  اريد  أنا 
جاءتكم  اليت  وباألموال  الدولة 
دعونا  اخلارج،  من  كتربعات 
وثائقية،  أفالم  إعملوا  نرى، 
اللبناني،  الشعب  على  اعرضوا 
أنتم ماذا قدمتم. أين اجلامعات 
ودور  واملدارس  والثانويات 
واملراكز  واملستشفيات  االيتام 
والطرقات  واملهنيات  الصحية 
الناس  وخدمة  التحتية  والبنى 
الطالب،  ودعم  والتعليم 
شيئا،  قدموا  ناس  يوجد  طبعا 
الناس  من  الكثري  يوجد  لكن 
وهناك    2005 منذ  خصوصا 
أعطوا  سنة  ثالثني  منذ  اناس 
فليخربنا   قدموا؟  ماذا  اموال 
منذ  فقط  قدموا؟؟  ماذا  هؤالء 
حنن  يقولون  األمريكان   2005
قدمنا  األخرية  السنوات  يف 
دوالر  مليار  عشرة  لبنان  إىل 
يقول  سلمان  بن  حممد  أين؟ 
حنن دفعنا للبنانيني منذ 2005 
دوالر  مليار  2017عشرين  حتى 
دوالر  مليار   30 هذه  أين؟ 
الثالثني  هي  أين  نراها،  دعونا 
اين  نراها،  دعونا  مليار دوالر؟ 
املناطق  ختدم  اليت  املؤسسات 
اللبنانية والشعب اللبناني بكافة 
اين  تعرفون  هل  نعم  طوائفه، 
مليار  الثالثيني  هذه  جتدون 
دوالر؟ جتدون اجلزء االكرب منهم 
يف البنوك، يف االموال اليت مت 
حنن  اما  اخلارج،  اىل  تهريبها 
قدمنا  ماذا  نقول  أن  فجاهزون 
»سوينا«،  وماذا  عملنا  وماذا 
وحبايبنا  واصدقائنا  حنن 
والذين حولنا جاهزون باألرقام، 
ومعروف ما الذي قدمناه او ما 
نكمل  سوف  وحنن  نقدمه  الذي 

يف هذا املوضوع.
يف  حتى  نبين  معركة  يف  اذا   
لدينا  الدولة  بناء  موضوع 
يعد  مل  االن  الوقت  لكن  كالم 
امام  حنن  االمر،  هلذا  يتسع 
خالل  املطلوب  التحدي،  هذا 
عندما  املقبلة  القليلة  االسابيع 
ان  املطلوب  االنتخابات   إىل 
تستمع الناس بوعي ومنطق وأن 
ومنطق،  بوعي  الناس  حتاسب 
باالشاعات  تتاخذ«  »ال  والناس 
بالكلمات  وال  باملغالطات  وال 
والوقائع،  احلقائق  تشوه  اليت 
وعن  خالصها  عن  تبحث  وامنا 
مستقبلها الذي جيب ان تصنعه 
للبحث صلة يف حنمي  بأيديها، 
ويف  االنتخابات  ويف  ونبين 
والرتشيحات  االنتخابي  الربنامج 
االنتخابية  االنتخابية والتحالفات 
شاء  إن  الحقا  اليه  نصل  كله 

اهلل«.
وختم: » عهدا لقادتنا الشهداء 
عهدا لكل شهدائنا لكل احبائنا، 
عهدا  الشهداء  لعوائل  عهدا 
عهدا  جرحانا،  وعائالت  جلرحانا 
لكل اسرانا احملررين الذين عانوا 
من قيود االسر وظالم الزنازين 
االبي  لشعبنا  عهدا  والسجون، 
احملتسب  املضحي  الصابر 
عباس  للسيد  الويف  احملتضن 
عماد  وللحاج  راغب  وللشيخ 
ولكل  الصدر  موسى  ولالمام 
هذا التاريخ ولكل هذا احلاضر، 
والذي يتطلع اىل مستقبل العزة 
ماضون  معكم  حنن  والكرامة، 
حنمي  الوصية  حنفظ  باقون 

ونبين وننتصر وننجز«.

تتــمة املنشور على ص 6 و7
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إعــالنات

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا

أحـجزوا اآلن أسـعار التذاكـر
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Book your booster vaccination today. Visit nsw.gov.au or call the   
National Coronavirus Helpline on 1800 020 080 for assistance.  

nsw.gov.au
 1800 020 080

»أصبحت لدينا قدرة على حتويل 
الصواريخ املوجودة لدينا باآلالف 
ذلك  بدأنا  إىل صواريخ دقيقة. 
منذ سنوات، وحّولنا عددًا كبريًا 
صواريخ  إىل  صوارخينا  من 
الذي  اإلعالن  هذا  دقيقة«. 
اهلل  حلزب  العام  األمني  كشفه 
االربعاء  نصراهلل،  حسن  السيد 
مضمونه  يف  يتجاوز  املاضي، 
ورسائله ونتائجه أي إعالن سابق 
حزم  بكل  املقاومة.  قدرات  عن 
وتأكيد، توّجه نصراهلل إىل العدو 
بأن ما كان العدو خيشى حتّققه 
أصبح واقعًا ينبغي له أن يأخذه 
نتائج  من  له  مبا  احلسبان،  يف 
القوة  معادالت  على  وتداعيات 

يف لبنان واملنطقة.
والكشف اجلديد يتجاوز ما سبق 
السنوات  يف  نصراهلل  أعلنه  أن 
مت  »األمر  أن  عن  املاضية، 
وُأجنز« يف ما يتعلق بالصواريخ 
الدقيقة، إىل سقف جديد وأعلى. 
اهلل  حزب  قدرات  أن  يعين  إذ 
الدقيقة باتت خارج إطار رهانات 
السيطرة  إمكانية  على  العدو 
عليها، يف البعدين االستخباراتي 
والعملياتي. ومن املسّلم به أنه 
تداعياته  اإلعالن  هلذا  ستكون 
وخياراته  العدو  تقديرات  على 
العدوانية يف أي مستوى كانت.

هلذا  الرسائل  أهم  ومن 
فشل  عن  الكشف  اإلعالن، 
بني  »املعركة  السرتاتيجية  مدوٍّ 
العدو  اعتمدها  اليت  احلروب« 
من  للحّد  املاضية  السنوات  يف 
قدرات املقاومة. إذ إن من ميلك 
القدرة، منذ سنوات، على حتويل 

طائراتها وتصنع  صوارخيها  تطور  املقاومة   

نهائيًا العدو  سيطرة  خارج  الدقيقة  الصواريخ  »إسرائيل«:  معادالت  »خيربط«  نصراهلل   
صواريخ  إىل  الصواريخ  آالف 
أنه  بالنتيجة  يعين  فهذا  دقيقة، 
رمبا بات ميلك اآلالف منها، وأنه 
قادر أيضًا على إضافة مزيد من 
اآلالف إليها. كما يعين ذلك أن 
ال حدود أو قيود على هذا املسار 
وتطوير  بناء  يف  التصاعدي 

القدرات النوعية الدقيقة.
قيادة  ستواجه  التداعيات،  ويف 
اجليش  قيادتي  وحتديدًا  العدو، 
واالستخبارات، حتديًا أمام اجلمهور 
اإلسرائيلي بعدما كشف نصراهلل 
رّوجت هلا  اليت  االدعاءات  كذب 
السنوات املاضية لإلحياء بأن هذا 
السيطرة.  حتت  يزال  ال  املسار 
وسيتعنّي عليها البحث يف سبل 
املستجّد  هذا  تداعيات  احتواء 
على أكثر من مستوى، يف وقت 
إسرائيل  يف  إحصائيات  تظهر 
باجليش،  الثقة  مستوى  تراجع 
للخدمة  احلافزية  مستوى  وتراجع 

يف الوحدات القتالية.
على  ينسحب  نفسه  املفهوم 
أبعد  مبستويات  لكن  املسرّيات 
يعلن  مل  نصراهلل  إن  إذ  مدى. 
عن تطوير مسرّيات يتم احلصول 
عليها من اخلارج، وإمنا عن تصنيع 
مسرّيات، ومنذ أمد طويل أيضًا. 
بالنسبة  املستجّد،  هذا  وخطورة 
منسوب  يعّزز  أنه  العدو،  إىل 
جيش  على  يهيمن  الذي  القلق 
وزير  عنه  كشف  والذي  العدو، 
أسابيع  قبل  غانتس  بيين  األمن 
املسرّيات  خطورة  عن  باحلديث 
املتطورة اليت تدرب عليها إيران 
وُيعمق  املنطقة.  يف  حلفاءها 
لإلسرائيلي،  بالنسبة  املشكلة، 

تعين  التصنيع  على  القدرة  أن 
ميكن  اليت  لألعداد  حدود  ال  أن 
أن  علمًا  اهلل،  حزب  ميلكها  أن 
عملياتية  مبزايا  تتمتع  املسرّيات 
ملنظومات  حتديًا  أكثر  جتعلها 
االعرتاض الصاروخي، ومبستويات 
دقة جتعلها قادرة على إصابة أي 
تزال  وال  إسرائيل.  داخل  هدف 
لشركة  اهلل«  »أنصار  ضربة 
»أرامكو« السعودية، عام 2019، 
الذين  العدو  قادة  أمام  ماثلة 
اعتربوها حمطة مفصلية يف تطور 
مسافة  وعلى  الدقيقة  القدرات 
مئات الكيلومرتات. فكيف عندما 
لفلسطني  جماور  بلد  من  تكون 

احملتلة.
وسريبك  وقعًا  أشّد  هو  ما  أما 
عناوينهم  بكل  العدو  قادة 
غري  »الوعد«  فهو  ومؤسساتهم، 
بـ«أنصارية - 2«، كما  املسبوق 
يكشف  نصراهلل  السيد  أن  لو 
للعدو بأن املقاومة على علم مبا 
يفكر فيه وخيطط له، وما ينطوي 
عليه ذلك من رسائل تشري إىل 

اخرتاقات استخبارية وأمنية.
حلزب  العام  األمني  كشف 
أن  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
على  قادرًة  أصبحت  »املقاومة 
حتويل الصواريِخ اليت لديها إىل 
صواريخ دقيقة، وهي بدأت ذلك 
تصنيع  بدأت  كما  سنوات،  منذ 
وزيادة  املسرّية  الطائرات 
مدة.  منذ  وقدراتها  إمكاناتها 
العدو،  مسريات  مواجهة  ويف 
دفاعها  فّعلت  األدنى،  احلد  يف 
احلاج  أيام  منذ  املوجود  اجلوي 

عماد مغنية«.

اهلل  حزب  أقامه  احتفال  وخالل 
يف  الشهداء  القادة  ذكرى  يف 
وجبشيت  اجلنوبية  الضاحية 
أكد  دبا،  وطري  شيت  والنيب 
خمططات  فشل  نصراهلل  السيد 
املقاومة،  دوِر  العدِو يف حتجيم 
مشريًا إىل أن العدو اإلسرائيلي، 
أن  أدرك  األخرية،  السنوات  يف 
الذهاب إىل احلرب مكلف، لذلك 
بني  »املعركة  مصطلح  اخرتع 
السالح  انتقال  لوقف  احلروب« 
ممارسة  عرب  لبنان  إىل  النوعي 
»لكن  سوريا،  على  العدوان 
إىل  أّدت  احلروب  بني  املعركة 
لنا. أصبحت لدينا  نتائج ممتازة 
الصواريخ  حتويل  على  قدرة 
إىل  باآلالف  لدينا  املوجودة 
صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ 
من  كبريًا  عددًا  وحّولنا  سنوات 
ولسنا  دقيقة،  إىل  صوارخينا 
حباجة إىل أن ننقلها من إيران«. 
وتوّجه إىل العدو بالقول: »احبث 
قدر ما تريد عن الصواريخ، وحنن 
ننتظركم، وقد نكون أمام عملية 
أنصارية - 2«. أضاف: »منذ مدة 
املسريات  بتصنيع  بدأنا  طويلة 
من  جنلبها  ألن  حباجة  ولسنا 
الدفاع  فّعلت  واملقاومة  إيران. 
اجلوي املوجود منذ سنوات طويلة 
مشريًا  عماد«،  احلاج  زمن  ومنذ 
جتنيد  إىل  جلأ  »العدو  أن  إىل 
العمالء يف الداخل للتعويض عن 
عدم متكنه من إرسال املسريات 

إىل لبنان«.
املقاومة  أن  نصراهلل  وكشف 
والصيف  الربيع  يف  نّفذت 
املاضيني »أوسع برنامج تدريب 

وتأهيل منذ عشرات السنني يف 
األمريكية  السفارة  كانت  وقت 
وكان  الدوالرات  ماليني  تصرف 
قاميني  الداخل  يف  البعض 
»أننا  على  وشّدد  قاعدين«. 
احندار  حالة  يف  إسرائيل  نرى 
واملسألة  الزوال،  طريق  وعلى 
وكبار  أكثر.  ليس  وقت  مسألة 
ومعاهد  ومنظريه  العدو  قادة 
األحباث وتقديرات األمن القومي 
بهذه  يتحدثون  العدو  كيان  يف 
خمتلف  املنطقة  مستقبل  اللغة. 
ويبنون  اآلخرون  إليه  ينظر  عما 
مذّكرًا  حساباتهم«،  عليه 
يف  بنيت  كبرية  بـ«حسابات 
الثمانينات والتسعينات يف لبنان 
أدراج  ذهبت  وكلها  واملنطقة 
»التسوية  أن  وجزم  الرياح«. 
أفق  ال  واملفاوضات  السياسية 
املفتوح  الوحيد  واألفق  هلا. 
هو  واجلدي  واحلقيقي  والواعد 
أفق املقاومة«. وذّكر بأن »هوية 
عام  مهددة  كانت  العربية  لبنان 
سيصبح  لبنان  وكان   ،1982
واملشروع  بإسرائيل  ملحقًا 
الصهيوني وكانت هناك إرادات 
االجتاه.  هذا  يف  مؤيدة  داخلية 
املقاومة  أن  نسّجل  أن  وجيب 
بكل فصائلها ومن ضمنها حزب 
اهلل هي اليت حافظت على هوية 
األحرار  كل  مع  وخاضت  لبنان، 
معركة  احلقيقيني  والسياديني 
سيادته  واستعادة  لبنان  حترير 
وصنع استقالله احلقيقي اجلديد 
وهي  وعزته،  وكرامته  وحريته 
اليت ال تزال حتفظ هذه اهلوية«. 
وأشار إىل أنه »مع السيد عباس 
املوسوي كانت مأسسة املقاومة 
قوي  منظم  كيان  إىل  وحتوهلا 
كانت  عماد  احلاج  ومع  ومتني، 
الفعل  مع  موعد  على  املقاومة 

املعادالت  وتغيري  والعمل 
الذي  اجليش  أسطورة  وإسقاط 

ال يقهر«.
أكد  الداخلي،  الشأن  ويف 
اجليش  »محاية  ضرورة  نصراهلل 
اللبناني وحتصينه وإمداده باملال 
يبقى  وأال  ونوعًا  كمًا  والسالح 
واحدًا  بابًا  للجيش  الدعم  باب 
ألن اهلدف تقوية اجليش من أجل 
االنتخابات،  وعن  البلد«.  محاية 
هو  بالتأجيل  يتهمنا  »من  فإن 
ذاهبون  حنن  ذلك...  يريد  من 
املواسم  االنتخابات كما يف  إىل 
قوي  وحضور  جبدية  السابقة 
أن  معلنًا  ومسؤولية«،  وبتفاعل 
»باقون حنمي ونبين« هو الشعار 
ونّبه  االنتخابية.  للحملة  الرمسي 
عقدت  مؤامرات  »هناك  أن  إىل 
يف اخلارج وشارك بها لبنانيون 
أنهم يسعون  ويتكلمون بوضوح 
لتتخلى  البيئة  على  الضغط  إىل 
فريق  هناك  املقاومة...  عن 
وفق  االنتخابات  إىل  ذاهب 
املقاومة  سالح  لنزع  مشروع 
املعيشي  الواقع  استغالل  مع 
ذلك  مسؤولية  وحتميل  الصعب 

للمقاومة«.
»هناك  أن  من  نصراهلل  وحّذر 
إىل  لبنان  يتحول  أن  يريد  من 
قرار  خلفية  على  القمع«  بلد 
وزير الداخلية بسام مولوي إلغاء 
يف  البحرينية  للمعارضة  نشاط 
»حرية  أن  على  وشّدد  بريوت. 
التعبري جزء من هوية لبنان. ويف 
لبنان بلد احلريات من حق الشعب 
البحريين املظلوم أن حييي ذكرى 
ومن  شباط،   14 يف  انتفاضته 
أن  املظلوم  اليمين  الشعب  حق 
يتحدث عن أطفاله ونسائه وعن 
شعبه الذي يذبح بفعل العدوان 

األمريكي - السعودي«.
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إلقرار  الكونغرس  جولي  أجنلينا  األمريكية  واملخرجة  املمثلة  دعت 
العنف ضد املرأة، ونوهت أن  قانون جديد بشكل عاجل ملكافحة 

هذه الظاهرة باتت ُتعتبرَ »أمرًا طبيعيًا« يف الواليات املتحدة.
وكشفت حبضور عدد من النواب عن اقرتاح قانون يف هذا الشأن 
ينص على توفري مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة 

األطفال الذين يعيشون يف ظل مناخ العنف األسري.
وسبق للممثلة البالغة 46 عامًا أن اتهمت زوجها السابق براد بيت 
بأنه ضرب عمدًا ابنهما مادوكس عندما كان يف اخلامسة عشر، إال 

أن النجم بّرئ من هذه التهمة.
أولوية.  القانون  هذا  إقرار  جعل  على  الكونغرس  جولي  وحّضت 
وقالت بصوت متهدج »أفّكر يف األطفال املذعورين الذين يعانون 
هذا  يأتي  الذين  األشخاص  من  الكثري  ويف  الراهن،  الوقت  يف 

القانون بالنسبة إليهم بعد فوات األوان«.
وأقّرت منذ العام 1994 نسخ معّدلة جديدة من قانون العنف ضد 

املرأة بدعم من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
القانون  هلذا  األصلية  الصيغة  بايدن  جو  احلالي  الرئيس  ووضع 

عندما كان عضوًا يف جملس الشيوخ.
إال أن جملس الشيوخ مل ميّرر نسخة أقّرها جملس النواب عام 2019 
، إذ حال اجلمهوريون الذين كانوا ميلكون يومها الغالبية يف جملس 

الشيوخ دون طرحها للتصويت.
أما النص الذي أشارت إليه جولي األربعاء فيؤيده نواب من احلزبني 
على السواء. وأشاد الرئيس األمريكي بالصيغة اليت وضع فيها.

 أجنيلينا جولي حتث الكونغرس إلقرار 
قانون جديد ملكافحة العنف األسري

دافعت املمثلة األسرتالية كايت بالنشيت السبت عن السينما 
التدفقي  البث  منصات  طغيان  جراء  تواجهه  مما  قلقها  مبدية 

واملسلسالت اليت عززت اجلائحة اإلقبال عليها.
واعتبت بالنشيت يف بلنسية )شرق إسبانيا( حيث تتسلم مساء 
االحتفال  للسينما خالل  اإلسبانية  األكادميية  جائزة من  السبت 
السادس والثالثني لتوزيع جوائز غويا الدولية، أن »االحتكارات 

كارثية وخطرية«.
تطوير  يف  االستمرار  ضمان  على  حنرص  أن  »علينا  وقالت 
مشاريع جيدة«. وأضافت »جيب أال نصبح عبيدًا للنمط املتمثل 

يف املسلسالت«.
ومع أن بالنشيت اليت أدت دورًا يف فيلم Don't Look Up من 
جودة  إىل  أشارت  كبريًا،  جناحًا  أخريًا  حقق  الذي  »نتفليكس« 
النوع، رأت أن من اخلطأ عدم التفكري يف  االنتاجات من هذه 

عواقب هذا املعطى اجلديد يف السوق.
جائزتي  واحلائزة  عامًا   52 البالغة  واملنتجة  املمثلة  ترتدد  ومل 
أوسكار وثالث جوائز غولدن غلوب ، يف إظهار التزامها قضايا 

.#MeToo مثل النسوية والبيئة وحركة
وقبل توجهها إىل بلنسية حلضور أبرز مناسبات السينما اإلسبانية 
، عّرجت بالنشيت على مدريد للبدء بالعمل على الفيلم املقبل 

للمخرج اإلسباني بيدرو أملودوفار.
لن  األسرتالية  النجمة  بأن  السينمائية   Variety جملة  وافادت 
الروائي  العمل  سيكون  الذي  الفيلم  هذا  بطلة  فقط  تكون 
الطويل األول ألملودوفار باللغة اإلنكليزية، بل ستشارك أيضًا 

يف إنتاجه.
 A Manual for الصغرية  القصص  والفيلم مقتبس من كتاب 

Cleaning Women لألمريكية لوسيا برلني.
وقالت بالنشيت »أعرف بيدرو منذ 20 عامًا ونتحدث منذ مدة 

طويلة عن إمكان العمل على مشروع«.

االحتكارات كارثية وخطرية
كايت بالنشيت تبدي قلقها من 

منصات البث التدفقي واملسلسالت

AFP | كيت بالنشيت يف إحتفال توزيع جوائز غويا الدولية

 نفت الفنانة املصرية شريين عبدالوهاب ما تردد خالل الساعات 
املاضية من شائعات حول عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

على  الشخصي  حسابها  عب  نشرته  بيان  الوهاب يف  عبد  وقالت 
»تويرت: »تؤكد الفنانة شريين عدم صحة األخبار املتداولة يف شأن 
حياتها الشخصية، وأنها حتمل من يروج هلا وينشرها املسؤولية 
القانونية الكاملة، فهي وحدها من متلك اإلعالن عن أي خب خيص 

حياتها الزوجية«.
وأضافت: »تهيب شريين جبمهورها العزيز عليها االلتفات عن هذا 

كله، حيث همها احلالي هو إسعاده باجلديد من األغاني«.
الفنانة  عودة  عن  كشف  دندش،  يوسف  احلفالت  منظم  وكان 
إعالن  من  شهرين  بعد  حبيب،  حسام  الفنان  لزوجها  املصرية 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  انفصاهلما، مما عرضها لسخرية 
متطرقني اىل حالقتها لشعر رأسها وأغنية »القماص« اليت أطلقتها 

مؤخرًا وإعتقد البعض أنها موجهة لطليقها.
وأكد دندش، الذي كان قد نظم حفل شريين الغنائي األخري بدولة 
اإلمارات، يف تصرحيات صحفية ملواقع مصرية حملية أن شريين 

عادت لزوجها حسام حبيب.
وأوضح أنه علم بذلك حينما أجرى اتصااًل مؤخرًا بشريين وفوجئ برد 
حسام حبيب عليه، حيث وجه مباركته وحتيته هلما على تصاحلهما، 

ووصفهما بالصديقني العزيزين.
رمسيا  انفصلت  قد  كانت  عبدالوهاب  شريين  الفنانة  أن  يذكر 
عن زوجها حسام حبيب يف بداية شهر ديسمب املاضي بعد زجية 
استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدال واسعا يف الوسط 

الفين.

 شريين عبد الوهاب تنفي 
شائعة عودتها حلسام حبيب

شريين عبد الوهاب

يتطرق اىل كواليس مهنة الدراما وصناعتها يف عاملنا العربي.. حوار بطعم الكوميديا السوداء مع جورج خباز !
احلبيبة  مدينته  يف  خباز  جورج  النجم  مع  إليالف  خاص  حوار  يف 
البرتون، حتدث بدايًة عن كونه ناشط يف احلركات اإلجتماعية يف 
فرسان  وحركة  الدولية،  البرتون  مهرجانات  جلنة  أهمها  البرتون 
والتعاضد  والصداقة  اإللتزام  منهم  تعلم  أنه  مؤكدًا  العذراء. 
واالحتاد يف العمل اجلماعي معتبًا أن هذا ما ينقصنا كلبنانيني إذ 
أننامن أجنح األفراد إمنا من أفشل اجلماعات، وال نعرف كيف نعمل 

مع بعضنا البعض.
ونوه كم هو متعلق مبدينة البرتون اجلميلة حجرًا وبشرًا اليت ترعرع 

فيها وفخور جدًابإنتمائه اليها.
وبالطبع عب جورج عن إشتياقه الكبري للمسرح الذي يعين له الكثري 
ضروريًا  كان  رمبا  الغياب  أن  وقته.وإعتب  معظم  فيه  وميضي 
بعداإلنتاجات املرتاكمة حتى يكب حجم الشوق ولبناء عالقة جديدة. 
وصرح أنه سيعود اىل املسرح بآخر عمل مسرحي عرضه »يوميات 
سررَحجي« كونها مل تأخذ حقها كما جيب ومل يتم تصويرها، مع  مرَ

تطويرها طبعًا، على الرغم من أنه كتب عماًل جديدًا.
الذي  أعز«  »أصحاب وال  األخري  باحلديث عن فيلمه  هذا وتطرقنا 
وأفصح لنا أنه صور يعمل على فيلم آخر عنوانه »الواوي« ستتبناه يعرض على نتفلكس، والذي أحدث ضجة كبرية منذ بداية عرضه. 

لبنانية وسيكون مفاجأة. كما حيضر لعمل جديد من  إنتاج  شركة 
كتابته ومتثيله من ١٠حلقات مع شركة الصباح لإلنتاج وسيعرض 
اىل  يتطرق  السوداء  الكوميديا  نوع  من  وهو  شاهد.  منصة  على 

كواليس مهنة الدراما وصناعتها خاصًة يف عاملنا العربي.

األدوار  من  العديد  هناك  أن  اىل  جورج  أشار  متصل  سياق  يف 
اليت يتمنى جتسيدها، مشددًا أن كل ما يهمه هو احملافظة على 
املسرح،وإنتاج أفالم سينمائية تكون فخرًا للصناعة الفنية اللبنانية 
و«حتت  و«وينن«  »غدي«  كفيلم  متامًا  عاملية.  مهرجانات  يف 
أعز« واحملافظة على هذا  القصف« و«كفرناحوم« و«أصحاب وال 
املستوى سواء ككاتب أو كممثل. مضيفًا »حلمي أن أحافظ على 

هذه النوعية وعلى تقدم أكثر«.
ووجه يف نهاية احلوار رسالة مهمة من القلب يف ظل هذه الظروف 
السنة قد  أن تكون هذه  بها كلبنانيني. متمنيًا  اليت منر  الصعبة 
علمتناالكثري وغريت فينا. مؤكدًا أن رغم كل ما حصل وحيصل ما 
زال لديه رجاء كبري وما زال يريد اإلستمرار يف هذا الوطن الرسالة 

الذي جيباحملافظة عليه.
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

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

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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شــعر

بقلم الشاعر نوفل حنا نوفل سيدني أسرتاليا

غدار   بهالدني  العمر  مشوار  يا 
البشر   عقول  من  اآلمال  سالب  يا 
ونار  خطية  البداية  من  عرفناك 
احلجر  من  أقسى  الناس  وقلوب 
 والصراع بني خري وشر ليل نهار

أنتشر  بالكون  اخلطية  وسم 
الثرثار   املفنت  وعدو  وحوا  وآدم 
غدر    حبوا  إبليس  الشر  وحية 
عيار     اعلى  من  معروف  بالكذب 
وخطر   ويالت  كتار  وحروب 
كتار  ناس  جّيرب  عم  إبليس 
إنتصر بعمرو  ما  صغري  مؤمن  وعا 

وعد يسوع ينهي التجارب مهما صار  
والبصر  البصرية  نور  مينحك  تا   
ختتار  بنصحك  الرب  طريق  وحدو   
وحزر   حيطة  تاخذ  التجارب  ومن 
املختار  املؤمن  بيغلب  ما  إبليس 
نشر    وشباكو   األشرار   بيّجرب    
اجلبار    املخّلص  عالرب  منتكل  حننا 
خرب  أمجل  يا  وحّنان  خمّلص 
بينهار  ما  املوت  من  املؤمن 
ظهر بثالوثو  الرب  زال  ما 
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يا مشوار العمر بهالدني غدار  

األبرار من  بتصري  كتابو  اقرأ 
الدرر   من  أغلى  الوصايا  لوح 
الدار بقلب  معنا  القدس  الروح 
انشهر    امسو  تا  معروف  بعجايبو 
ونار  نور  شعلة  بشارة  كالمو 
اخلرب  ذيع  تا  جيت  بشعري 
حمتار  حاجتك  خاطي  يا  آمن 
السفر يوم  قبل  النهاية  قبل 
وبيغار   حبنا  اللي  بيسوع  آمن 
ال تعبد األصنام من فضة وحجر
وامسح عيونك اللي عليهن غبار   
وعرب  حكمة  كنوزها  رسالة  بتقرا 
نزل يسوع يهديك جمد وشعار     
اخلطر يزيح  عنك  تا  آمن 
وشو النفع إذا مت خبطايا العار      
خرب  وال  حياة  ال  تراب  وصرت 

 فيلٌم بناٍب مضيء
خيشخُش دغُله مبا نّز مين من صدى

وقبل غيابي
قبل

نشوري من طني جراري
أسِدُل روحي و

أسارع
إىل

ورق الّلعب !.
قصيدٌة مسنونٌة

خِتز طحاليب
تصفُر يف أذن حمارتي املدّللة

وقبل انكماشي
قبل التقاطها شعرة قليب
أحجل كسمكة تصعد درجًا

وتكسر باب
اهلواء احملايد !.

روائيٌّ طالٌع من ضباب قمقِمه
يسألين

اصطحاَب دعسوقته إىل أثالم الّنافذة
وقبل الربق

قبل هشيم الزجاج بومضة
ألتمُّ كزنبقة ماء

وأركض حافيًة إىل اخلامتة !.
مع األغنية

افتح الّصنبور 
مع الّضحكة

أرفع صوت الّتلفاز
ومعَك

أفكر بغسِل الّستائر
هكذا
دائمًا

وقبل ان
قة حتضنين رياُح الكشِف املتعرِّ

تسعفين
قّشة

اهلرب!.

لـسعة !.

الشاعرة رماح بوبو - سورية
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واشنطن: طرد السفري ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

طرد  إّن  اخلميس،  األول  أمس  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  وقالت 
روسيا نائب السفري األمريكي لدى روسيا، بارت جورمان، خطوة 

على طريق التصعيد وغري مربرة.
وأوضح الناطق باسم اخلارجية األمريكية يف تصريح لـ »سبوتنيك« 
الروسية، أّن واشنطن ترى طرد نائب السفري األمريكي، خطوة على 
طريق تصعيد التوتر يف العالقات الثنائية بني البلدين، مشريًا إىل 

أن »واشنطن تبحث إجراءات الرد على القرار الروسي«.
وتابع املسؤول األمريكي قائاًل: »من املهم أن يكون لدى بلدينا 
أكثر من أي وقت مضى، الدبلوماسيني الالزمني لتسهيل االتصاالت 

بني حكوماتنا«.
الذي طردته روسيا كان  األمريكي  السفري  نائب  أّن  ولفت  إىل 

حيمل تأشرية صاحلة ويتواجد يف روسيا منذ أقل من 3 سنوات.
روسيا،  لدى  األمريكية  الدبلوماسية  البعثة  باسم  املتحدث  وقال 
جيسون ريبهولتس، إّن الواليات املتحدة، أخطرت روسيا قبل وقت 
الواليات  يف  بالبقاء  الروس  للدبلوماسيني  السماح  بعدم  طويل، 
 6 قبل  مسبقا  إشعارًا  وتعطي  سنوات،   3 عن  تزيد  ملدة  املتحدة 

أشهر باملغادرة.
وأضاف »ردًا على ذلك، تطلب روسيا من الدبلوماسيني األمريكيني 
مغادرة البالد قبل فرتة طويلة من انتهاء اإلقامة ملدة 3 سنوات، 
ومتنحهم أسبوعني للمغادرة، واصفة ذلك باإلجراءات املماثلة. هذا 

ليس نفس الشيء«.
البيت األبيض: تصرفات روسيا ليس هلا ما يربرها 

وقالت نائبة السكرتري الصحفي للبيت األبيض، كارين جان بيري،  
أمس األول اخلميس، إّن طرد موسكو لنائب السفري األمريكي لدى 

روسيا »ال مربر له«، حمذرًة من تصاعد األزمة األوكرانية.
وقالت جان بيري للصحفيني على منت طائرة الرئاسة يف طريقها 
البعثة  رئيس  نائب  ضد  روسيا  »تصرفات  إن  أوهايو  والية  إىل 
الدبلوماسية، والذي كان عضوًا رئيسيًا يف فريق قيادة السفارة.. 

ليس هلا ما يربرها«
وأضافت أّنه »من املهم اآلن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون 
لبلدينا موظفون دبلوماسيون يف موقع ميكنهم من تسهيل االتصال 

بني احلكومتني«.
وتابعت قائلة إّن وزير اخلارجية أنتوني بلينكن سيشري يف تصرحياته 
إىل  اخلميس  األول  أمس  من   الحق  وقت  املتحدة يف  األمم  يف 

»التزام الواليات املتحدة القوي مبسار الدبلوماسية«.
وكررت حتذير الرئيس األمرييكي، جو بايدن، يف وقت سابق من 
التدخل الروسي يف أوكرانيا قد يبدأ يف أي  أمس األول من أن 

وقت.
»فرانس برس«  لوكالة  األمريكية،  اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 
إننا »ندعو روسيا إىل وقف عمليات طرد دبلوماسيني أمريكيني، 

بدون أساس وندرس ردنا«.
أّن »الفعل الروسي ضد جورمان غري مربر ونعتربه خطوة  وأضاف 

تصعيدية من قبل روسيا«.
جيسون  الدبلوماسية،  للبعثة  الصحفي  السكرتري  قال  جانبه،  من 
الروسية:  »سبوتنيك«  لوكالة  صحافية  تصرحيات  يف  ريبولتس، 
»لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة األمريكية DCM إىل روسيا 

بارت جورمان«.

العراق: مقتل والي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األول

اإلرهابية، فاألرض أرضنا وال مكان لإلرهابيني عليها«.
مديرية  قبل  من  دقيقة  استخبارية  متابعة  »بعد  إنه  وأضافت 
االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع وخلية االستهداف التابعة 
العراقية  اجلوية  القوة  املشرتكة، صبت طائرات  العمليات  لقيادة 
جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي األنبار اإلرهابي 
أحد  مع  ملوكة(  أبو  املكنى  شرتان  كامل  خضر  )مثنى  اجملرم 

مساعديه«.
هذين  أرسلت  موفقة  اجلوية  »الضربة  بيانها،  يف  اخللية  وتابعت 
يف  استهدفتهما  أن  بعد  املصري،  وبئس  جهنم  إىل  اإلرهابيني 

صحراء الرطبة«.
قواتنا  أبطالنا يف  يرافق  »النصر  إّن  بقوهلا  بيانها  اخللية  وختمت 
األمنية، والعار واملوت لداعش، سنبقى على العهد مع أبناء شعبنا 

الكريم فسالمًا على العراق بلد الشجعان«.
بدوره، قال الناطق اإلعالمي للقائد العام للقوات املسلحة، حييى 
رسول، إّنه »وبناًء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة 
القوة اجلوية، ضربة جوية ناجحة يف منطقة الطبعات ضمن حمافظة 
من  عنصرين  وقتل  لإلرهابيني  عجلة  تدمري  عن  أسفرت  األنبار، 
إرهابيي داعش كان  أحدهم يشغل منصب مايسمى بوالي األنبار 

امللقب أبو ملوكة«.

لوكاشينكو ال يستبعد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يستبعد  »ال  أنه  لوكاشينكو  ألكسندر  البيالروسي  الرئيس  أعلن 
نصب أنظمة إس 400 للدفاع اجلوفضائي يف مينسك، باإلضافة إىل 
األسلحة النووية على أراضي بيالروسيا، مؤكدًا أن »مينسك تبحث 
مع موسكو اقتناء صواريخ اسكندر التكتيكية الروسية الدقيقة اليت 

يصل مداها إىل 500 كم«

ويف وقت سابق أمس األول، أعلن الرئيس البيالروسي أّن التوصل 
إىل اتفاق بشأن مجهورييت لوغانسك ودونيتسك هو قرار مشرتك مع 
روسيا، ويؤكد أّن بالده مستعدة لفعل أي شيء من أجل السالم.

وأضاف لوكاشينكو، ردًا على سؤال حول موقف مينسك فى حال 
اعرتاف روسيا بضم مجهورييت لوغانسك ودونيتسك إىل أوكرانيا، 
قائاًل: »سأتفق مع بوتني على ما جيب أن نفعله حتى يكون أفضل 

لكل من روسيا وبيالروسيا، لكن هذا سيكون قرارًا مشرتكًا«.
الثالثاء،  بيالروسيا،  يف  األمريكية  السفارة  أوصت  وكانت 
إىل  ذلك  عازيًة  فورًا،  بيالروسيا  مبغادرة  األمريكيني  املواطنني 

احلشود العسكرية الروسية يف املنطقة. 
واعترب رئيس بيالروسيا، ألكسندر لوكاشينكو أّن »الدول الغربية 
تهدف إىل تأجيج الصراع يف أوكرانيا، وهذه الدول تريد أن تدخل 

ساحة القتال، ولكن يقاتل اآلخرون نيابة عنها«.

الدفاع الفرنسية: حكام...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

من  منّسق  انسحاب  عن  وحلفائها  فرنسا  إعالن  على  ساعات  بعد 
غران  ايرفيه  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث  مالي، شن 
جان، أمس األول اخلميس، أعنف هجوم على السلطات االنتقالية 

يف مالي.
 وقال إن حكام مالي فضلوا دفع املال إىل املرتزقة الروس والتخلي 
عن آالف اجلنود الفرنسيني والدوليني، كما أكد أن الطبقة احلاكمة 

يف مالي تريد االحتفاظ بالسلطة وليس مكافحة اإلرهاب.
منعت  الفرنسية  »بركان«  عملية  أن  الفرنسي،  املسؤول  وأوضح 
أمنية  هندسة  ببناء  »سنقوم  مضيفًا  مالي،  خالفة يف  نظام  قيام 
اإلرهاب  خطر  إن  موضحا  أسابيع«،  خالل  الساحل  ملنطقة  جديدة 

انتقل حنو خليج غينيا ودول إفريقية جماورة ملالي.
وتابع »سندرس مستقباًل االستجابة للحاجات األمنية للدول اجملاورة 
ملالي، وسنساعد الدول اجملاورة ملالي على مستوى القيادة أو عرب 

عمليات عسكرية«.
سابق  وقت  يف  األوروبيني  شركائها  مع  أعلنت  فرنسا  وكانت 
أمس األول اخلميس رمسيًا، انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى 
ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا، إذ أوضحت باريس 
اليت تضعها اجملموعة  بالعقبات  أنه  بيان مشرتك،  وشركاؤها يف 
ملواصلة  متوافرة  الشروط  تعد  مل  باماكو،  احلاكمة يف  العسكرية 

مشاركتها العسكرية بشكل فعال يف مكافحة اإلرهاب يف مالي.
وأضافت يف بيان أن كندا والدول األوروبية اليت تعمل مع عملية 
برخان )الفرنسية( وداخل جمموعة تاكوبا اخلاصة، قررت بالتالي بدء 
انسحاب منسق من األراضي املالية لوسائلها العسكرية املخصصة 

هلذه العمليات.
»يرفض  أنه  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أكد  جهته،  من 
بشكل كامل« فكرة فشل فرنسا يف مالي بعد قرار باريس سحب 

قواتها من البالد بعد تسع سنوات من مكافحة اإلرهاب.
وقال ماكرون يف مؤمتر صحايف يف اإلليزيه »ماذا كان سيحدث 
يف 2013 لو مل تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة 
»جنودنا حققوا جناحات عديدة«، مبا يف ذلك  أن  املالية«، مؤكدًا 
يف  اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  أمري  على  القضاء 

حزيران/يونيو 2020.
بدورها، كشفت هيئة األركان الفرنسية أن حنو 2500 إىل ثالثة آالف 
جندي فرنسي سيبقون منتشرين يف منطقة الساحل بعد انسحابهم 

من مالي خالل حوالي ستة أشهر.

الرئيس عون: التزامي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ورّكز على أّن » التدقيق اجلنائي  املالي اّلذي بذل جهًدا كبرًيا جلعله 
حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تربز حماوالت 
اّليت  الّنتائج املرجّوة،  كثرية إلجهاضه واحلؤول دون وصوله إىل 
البالد إىل هذا  أوصلت  اّليت  احلقيقّية  األسباب  الّضوء على  تلقي 

املنحدر، وحتاسب املسؤولني عن ذلك«.
املالي إىل  اجلنائي  الّتدقيق  الوصول يف  »إصراره على  أّن  وأّكد 
نتائج عملّية، ال ينطلق من اعتبارات شخصّية وحسابات ضّيقة كما 
يرّوج املتضّررون من هذا الّتدقيق، بل من حّق الّلبنانّيني أن يعرفوا 
ُيقال غري ذلك  ما  العمر، وكّل  وتعبهم وجنى  أمواهلم  أين ذهبت 
اخلاطئة  املمارسات  من  استفادت  وأحزاب  جهات  عن  يصدر  إّنا 
لبنان ،  سّيما  مصرف  ال  ومؤّسساتها،  الّدولة  شؤون  إدارة  يف 
وليس غريًبا أن تنتفض هذه اجلهات وتلك األحزاب يف وجه رئيس 
الوسائل  كّل  مستعملًة  ضّده،  ة  املربجمجَ احلمالت  وتشّن  اجلمهورّية 
اخلاّصة أمامها، وخصوًصا وسائل اإلعالم؛ للمضي يف تضليل الّرأي 

العام«.
وأبلغ الّرئيس عون، رئيس وأعضاء اهليئة دعمه الكامل لعملهم، 
داعًيا إّياهم إىل »العودة إليه إذا واجهوا أي صعوبات أو عراقيل أو 

ضغوط، خالل ممارساتهم مهامهم«.
منع  قراره  عن  عويدات  غسان  التمييزي  العام  النائب  يعود  هل 
لبنانية  مصارف  مع  حتقيقاته  استئناف  من  طنوس  جان  القاضي 
للوصول اىل حسابات رجا سالمة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض 

سالمة؟
لبنان  يف  املاضيني،  اليومني  يف  برزت  معطيات  مرّده  السؤال 
وأوروبا، عن عودة احلديث عن قرار وشيك بإطاحة حاكم مصرف 
السياسي  الغطاء  بأن  علمًا  بديلة،  أمساء  يف  البحث  وبدء  لبنان 
الداخلي لسالمة ال يزال قويًا، فيما مل يعِط اجلانب األمريكي بعد 

عليا  لبنانية  جهات  أن  اىل  تشري  معلومات  رغم  بتغيريه،  إشارة 
فاحتت األمريكيني حول هوية البديل، انطالقًا من أن تعيني احلاكم 

حيتاج ضمنًا اىل موافقة أمريكية مسبقة.
اجتماع  يف  املشاركة  عن  لبنان  امتناع  أن  أّكدت  مطلعة  مصادر 
ملف  للبحث يف  املاضي  الشهر  باريس  ُعقد يف  أوروبي  قضائي 
رسالة  عن  حديث  وجرى  أوروبية.  جهات  »غضب«  أثار  احلاكم، 
معطيات  مع  االجتماع  حضور  لعدم  بريوت  اىل  وصلت  »تأنيب« 
علمًا  احلويك،  ماريان  ومساعدته  وشقيقه  احلاكم  تتعّلق حبسابات 
أبلغ من يعنيهم األمر عدم قدرته على احلصول على  بأن طنوس 

املعلومات بعدما منعه عويدات من إكمال مهمته.
وكان طنوس قد »دهم«، يف 11 كانون الثاني املاضي، مع عناصر 
من جهاز أمن الدولة، مخسة مصارف وحاول إلزام موظفي أقسام 
اخلاصة  الكشوفات  كامل  بتسليمه  قضائي  قرار  بتنفيذ  احملاسبة 
حبركة حسابات رجا سالمة، قبل أن يطلب منه عويدات إنهاء مهمته 

بضغط مباشر من رئيس احلكومة جنيب ميقاتي.
وحبسب املصادر، فإن اجلانب األوروبي الذي يرى أنه بدأ تقديم 
األدلة واملعطيات املتوافرة لديه اىل اجلانب اللبناني، كان ينتظر 
احلصول يف املقابل على ما يساعد يف اختاذ خطوات إضافية يف 
سياق االدعاء على سالمة، يف أكثر من بلد أوروبي، بشبهة االختالس 
وتبييض األموال. ويريد األوروبيون املعطيات اخلاصة حبسابات رجا 
سالمة للتثبت من أن األموال اليت دخلت هذه احلسابات وُحّولت منها 
اىل حسابات أخرى يف لبنان أو خارجه، استخدمت لتمّلك شركات 
اشرتت عقارات تبنّي أنها تعود اىل سالمة وأفراد من عائلته. ويتيح 

التثّبت من هذا األمر إصدار قرار باحلجز على هذه األمالك.
أو مسع  تلّقى  أن يكون عويدات قد  وفيما نفت مصادر قضائية 
العام  التأنيب«، أشارت اىل حتذيرات تلقاها املدعي  »رسالة  عن 
التمييزي من احتمال أن يواجه اتهامًا بعرقلة التحقيقات إذا واصل 
جديًا«، حبسب  يبدو  »موقف  وهو  مهمته.  إكمال  من  منع طنوس 
»راجع  عويدات  أن  إىل  أشارت  اليت  املتابعة  اجلهات  معطيات 
األمر، وقّرر عرض ملف االدعاء على احلاكم على جهات عاملة معه 
االدعاء  ميانع  ال  وأنه  واملالية،  التمييزية  العامتني  النيابتني  يف 
داتا  على  مسبقًا  باحلصول  القرار  ربط  يرفض  لكنه  على سالمة، 
الكشوفات«. وهو ما ترفضه اجلهات اليت قد تقوم باالدعاء، باعتبار 
أن عدم وجود الداتا سيضعف امللف من جهة، وألنه ال مسوغ قانونيًا 
مينع القضاء من احلصول على الداتا بالقوة، بعدما متّنعت املصارف 
عن االستجابة لطلبات طنوس ورفضها تسليم الداتا حبجة السرية 

املصرفية«.
هليئة  امللف  ترك  على  يصّر  سالمة  أن  ُعلم  السياق،  هذا  ويف 
التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان )يتوىّل رئاستها واإلشراف على 
أعماهلا( اليت تسّلمت نسخة عن حسابات رجا سالمة يف ثالثة من 
مخسة مصارف على األقل. ويرى سالمة أن هيئة التحقيق اخلاصة 
هي اجلهة املخّولة التحقيق يف امللف حتى ال خُترجَق السرية املصرفية. 
وقد حاول أخذ »مسافة« شكلية من امللف، كما فعل يف االجتماع 
األخري هليئة التحقيق، عندما غادر اجللسة لدى وصول البحث اىل 
وسيم  األول  النائب  اىل  وطلب  شقيقه،  حبسابات  املتعلق  البند 

منصوري ترؤس االجتماع.

التحقيقات األوروبية
أوروبا  يف  املعنية  القضائية  اجلهات  تواصل  األثناء،  هذه  يف 
التحقيق يف ملف سالمة. وقد تسّلم لبنان مزيدًا من طلبات املعونة 
من  كبرية«  »خطوات  على  رهانًا  هناك  أن  يبدو  فيما  القضائية، 
فرنسا وأملانيا خصوصًا، وال سيما أن اجلانب األملاني فتح حتقيقًا 
مليار دوالر،  بأكثر من  يقّدرها  اليت  احلاكم وممتلكاته  ثروة  حول 
وهي مبالغ ال ميكنه جتميعها من استثمار طبيعي ملا كان ميلكه عند 
توليه منصبه، كما أن خمصصاته ال تسمح له بالوصول إىل مثل هذا 
الرقم. وعّززت املالبسات اليت كشفت عنها التحقيقات يف سويسرا 
ولبنان شكوك اجلانب األملاني الذي أبلغ لبنان بأن لديه معطيات 
»شديدة اخلطورة« حول امللف، وأنه حيتاج اىل مساعدة يف بعض 

اجلوانب، وهو ما مل حيصل بعد.
التحقيقات األوروبية  لبنان وخارجه من يراهن على  ويبدو أن يف 

ألسباب خمتلفة، من بينها:
ــــ الشكوك اليت حتيط بسمعة القضاء اللبناني بفعل خضوعه للضغوط 
السياسية، ما جيعل كل ما يصدره قاباًل للتشكيك. وبالتالي، قد 
خطوة  أنها  على  لبنان  يف  قضائية  خطوة  أي  مع  التعاطي  جيري 
سياسية، وهو ما يرّوج له سالمة مع جهات رمسية عليا يف لبنان 

يتقّدمها رئيس احلكومة جنيب ميقاتي.

الثنائي الشيعي: لبعدم تعيني »حاكم« جديد بعهد عون
رفضوا  »األمريكيني  أن   ،LBCIالـ قناة  أفادت مصادر  ذلك،  اىل 
تطيري حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة  قبل اتفاق سياسي، وأنه 
ال يقبل األمريكيون حصول ذلك من دون أن يعني جملس الوزراء 

بديال له«.
وأضافت املصادر: »العقبات اليت متنع معاقبة سالمة كثرية منها 
دعمه من قبل رئيس احلكومة  جنيب ميقاتي  ورئيس جملس النواب  
نبيه بري  وحتى  حزب اهلل  ولو من حتت الطاولة ودعم رؤساء احلكومات 
السابقني ورئيس احلزب التقدمي اإلشرتاكي  وليد جنبالط  ورئيس 

حزب القوات اللبنانية  مسري جعجع  وغريهم«.
وأضافت املصادر بأن »هناك قرار متخذ من  الثنائي الشيعي  يقضي 
بعدم تعيني حاكم جديد ملصرف لبنان بعهد رئيس اجلمهورية  ميشال 
يشارك  مل  جديد  حباكم  القادم  اجلديد  الرئيس  الزام  لعدم  عون  
بتعيينه، من منطلق أن منصب احلاكم من حصة  املوارنة  وللرئيس 

اجلديد احلق بإعطاء رأيه حباكم املركزي بعهده«.
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــتفرقات
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إىل  تعود  متحجرات  على  أجريت  دراسة  أظهرت 
ديناصورات عاشت قبل 150 مليون عام، أن هذه 
اجلهاز  التهابات يف  من  تعاني  كانت  احليوانات 
الطيور  بها  ُتصاب  اليت  لتلك  مماثلة  التنفسي 

حاليًا.
»ساينتيفيك  يف  املنشورة  الدراسة  وأكدت 
ريبورتس« أن هذه النتيجة متّثل أول دليل قوي 
غري  الديناصورات  لدى  معٍد  مرض  وجود  على 

الطائرة اليت انقرضت قبل 65 مليون سنة.
العصر  أواخر  يف  عاش  الذي  احليوان،  وهذا 
قبل  للديناصورات«  الذهيب  »العصر  اجلوراسي 
أكثر من 145 مليون سنة، كان من نوع سحليات 
امسه  أما  العنق،  وطويل  عاشبًا  وكان  األرجل، 
بـ«دوللي«.  وُلّقب   »7029 MOR« فهو  العلمي 
واكُتشفت رفاته املتحجرة عام 1990 يف مونتانا 

بالواليات املتحدة.
وودروف  كاري  املتحجرات  عامل  فحص  وعندما 
من  متّكن  سنوات،  بعد  »دوللي«  رقبة  عظام 
غري  وملمسها  شكلها  عظمية  نتوءات  حتديد 
األرجل  مألوفني. وقال املتخصص يف سحليات 
ومعد دراسة الرئيسي لوكالة »فرانس برس« إن 
هذا االكتشاف »كان غريبًا، حيث مل أر هذه احلالة 

لدى أي ديناصور من قبل«.
يف  امللكي  أونتاريو  متحف  يف  الباحث  وقال 
جامعة تورونتو: »أطلعت زمالئي العلماء واألطباء 
البيطريني على املعلومات.. وقالوا لي إّن األمر 
أّن الديناصور تعّرض اللتهاب يف  مذهل ويبدو 

اجلهاز التنفسي«.
وما جعل العلماء يتوّصلون إىل هذه النتيجة هي 
النتوءات غري الطبيعية املوجودة يف أسفل رقبة 
اهلوائية،  األكياس  تداخل  نقطة  عند  احليوان، 
بالرئتني،  تّتصل  باهلواء  مملوءة  أكياس  وهي 

التنفسي باجلهاز  اللتهاب  ديناصور  تعّرض  إثبات  األوىل..  للمرة 

الديناصور »دوللي« الذي اكتُشفت عظامه يف الواليات املتحدة عام 1990 عانى من عدوى فطرية ضربت عظام الرقبة لديه

اخلاصة  التنفس  أجهزة  مسات  إحدى  وتعترب 
بالديناصورات والطيور.

ثم حللت صورة املسح الضوئي القسم الداخلي 
خالل  من  حصل  خلل  وجود  مؤكدًة  العظمة،  من 
األكياس  يف  لعدوى  استجابًة  جانيب  حادث 

اهلوائية.
وُيّثل حتديد التشخيص أمرًا صعبًا إذ ال يوجد أي 
أثر بيولوجي هلذه األنسجة، وللتحقق من األمر جلأ 
العلماء إىل أقرب ساللة حّية لـ«دوللي« واملتمثلة 
املقاربة  أن  وودروف  كاري  وأوضح  بالطيور. 

كانت منطقية من وجهة نظر التطّور.
بيطريني  أطّباء  كذلك  يضم  الذي  فريقه  والحظ 
وجود أمراض لدى الطيور لديها عوارض العظام 

نفسها.
فطرية  عدوى  وهو  الرشاشيات،  داء  ويتمّتع 
خبصائص  الطيور،  لدى  التنفسي  اجلهاز  تطال 
»متشابهة جدًا« مع املرض الذي أصبا »دوللي«. 
وأكد عامل املتحجرات أن عدوى اجلهاز التنفسي 
هذه هي األكثر انتشارًا بني الطيور حاليًا، »ومن 

وجهة نظر التطّور، هلا مصدر ما«.
كان  »دوللي«  الديناصور  أن  العامل  وأضاف 
بيئة مؤاتية  يعيش يف مناخ حار ورطب، وهذه 
الديناصور  تعّرض  مستبعدًا  الفطرية،  للعدوى 
»ال  ألّنها  الطيور  كإنفلونزا  فريوسية  لعدوى 

تضرب العظام بالطريقة نفسها«.
ويسّبب داء الرشاشيات أعراضًا تشبه تلك اخلاصة 
باإلنفلونزا كاحلمى والصداع والعطس والسعال، 

يكن أن تكون قاتلة إذا ُتركت من دون عالج.
وقال وودروف »ال بّد أن الديناصور دوللي شعر 
بأمل كبري، ورمبا هذه العدوى قتلته أو أضعفته، 
أخرى  مفرتسة  فريسة سهلة حليوانات  جعله  مما 

كالرتيناصور«.

عظام رقبة الديناصور دوللي وتظهر عليها النتوءات

رسم يظهر الجهاز التنفسي املفرتض للديناصور دوللي ويقارن طوله بطول البشر

التابع  إكس،  سبايس  الفضاء  مشروع  خسر 
األقمار  عشرات  ماسك،  إيلون  للملياردير، 
إىل  أدى  مما  فضائية،  عاصفة  يف  الصناعية 
تدمري اجلزء األكرب من األسطول، الذي مت إطالقه 

مؤخرًا أثناء سقوطه باجتاه األرض.
على  موقعها  على  إكس  سبايس  شركة  وقالت 
اإلنرتنت إن 40 قمرًا صناعيًا من أصل 49 قمرًا 
مت  ستارلينك  من  منخفض  مدار  يف  صناعيًا 
للفضاء  كينيدي  مركز  من  فرباير   3 إطالقه يف 
أرضية  مغناطيسية  لعاصفة  تعرض  فلوريدا  يف 

يف اليوم التالي.
وأضافت الشركة أن األقمار الصناعية املتضررة 
يف  أنها  أو  لألرض،  اجلوي  الغالف  إىل  عادت 
أثناء  احرتاقها  إىل  أدى  مما  لألرض،  طريقها 

سقوطها إىل األرض.

عدم  يعين  هذا  إن  إكس  سبايس  وقالت   
تكوين حطام مداري وعدم سقوط أي أجزاء على 

األرض.
وقالت شركة سبايس إكس إن العاصفة زادت 
وكانت  اجلوي،  الغالف  وكثافة  حرارة  درجة  من 
شديدة لدرجة أن السحب على األقمار الصناعية 
كان أعلى بنسبة 50% مما كان عليه يف عمليات 
»بلومربغ«،  ذكرته  ملا  وفقًا  السابقة،  اإلطالق 

واطلعت عليه الزميلة »العربية.نت«.
للمحيطات  الوطنية  اإلدارة  وصفت  بدورها، 
بأنها  العاصفة اجليومغناطيسية،  والغالف اجلوي 
الغالف املغناطيسي لألرض،  اضطراب كبري يف 
وتثار بواسطة الرياح الشمسية القوية واملستمرة، 
التيارات  يف  تغيريات  حدوث  إىل  يؤدي  مما 

والبالزما واحلقول يف الغالف املغناطيسي.

األرض اىل  فأعادها  أرضية  مغناطيسية  لعاصفة  تعرضت 
إطالقها بعد  صناعيا  قمرا   40 خيسر  ماسك  إيلون 

تلقى الربتغالي كريستيانو رونالدو جنم مانشسرت 
يونايتد اإلجنليزي، اتهاما جديدا على خلفية قضية 

االغتصاب اليت تالحقه منذ عام 2009.
وكانت عارضة األزياء األمريكية السابقة، كاثرين 
مايورغا، قد رفعت دعوى عام 2018 تتهم فيها 
رونالدو باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو عام 2009 
ما  وهو  فيغاس،  الس  مدينة  فنادق  أحد  داخل 
نفاه النجم الربتغالي واعرتف حينها أن ما حدث 

بينه وبني الفتاة كان مبوافقتها.
هذا  يرتكب  مل  بأنه   2018 عام  رونالدو  وصرح 
أن  يكن  »ال  أنه  مؤكدا  اإلطالق،  على  الفعل 
يرتكب تلك اجلرية، كونها تأتي ضد ما يؤمن به 

من معتقدات ومبادئ«.
وكشفت صحيفة »مريور« الربيطانية، يف تقرير 
الشرطة  ملفات  نشر  منع  حاول  رونالدو  أن  هلا 
كانت  واليت  ضده،  االغتصاب  بقضية  اخلاصة 
األمريكية  تايز«  »نيويورك  صحيفة  تستهدف 

الشهرية نشرها بالفعل.
ويرى الفريق القانوني لكريستيانو أن املعلومات 
اخلاصة بالالعب قد مت احلصول عليها بشكل غري 
يعترب  مما  ليكس«  »فوتبول  موقع  عرب  قانوني 

انتهاكا خلصوصية رونالدو.
على اجلانب اآلخر، يريد الفريق القانوني ملايورغا، 
نشر الوثائق املتبقية وهي أكثر من 400 وثيقة 

كاملة، عرب الصحيفة األمريكية.
ومن املقرر أن يستمع القضاء لدفاع كال الطرفني 
يف احملكمة، يوم الثالثاء املقبل، وذلك بعد تأجيل 

القضية يف أكتوبر املاضي.
يذكر أن صحيفة »دير شبيغل« األملانية الشهرية، 
إىل  توصل  رونالدو  أن  سابق  وقت  يف  كتبت 
تسوية مع مايورغا يف عام 2010 مقابل حصوهلا 
األخرية  لكن  إسرتليين،  جنيه  ألف   375 على 
جمموعات  دعم  على  بناء  االتفاق  عن  تراجعت 
حقوقية ضد العنف اجلنسي، وباتت اآلن تسعى 

لكسب تعويض بقيمة 56 مليون إسرتليين.
قد  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وكانت 

مدينة  حمكمة  أن   ،2021 أكتوبر  يف  ذكرت 
بتربئة  حكمها  أصدرت  األمريكية  فيغاس  الس 

كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب.
للمدعية  القانوني  الفريق  احملكمة  أدانت  كما 
بسبب استنادهم على وثائق مسربة ومسروقة، 
قال احملامون إنها اتصاالت خاصة بني رونالدو 

وحماميه.
يذكر أن كريستيانو رونالدو احتفل يوم السبت 
5 فرباير احلالي، بعيد ميالده السابع والثالثني، 
وأهدر ركلة جزاء عشية عيد ميالده خالل مباراة 
فريقه أمام ضيفه ميدلزبره، الذي أطاح مبانشسرت 
يونايتد من الدور الرابع لكأس االحتاد اإلنكليزي 

لكرة القدم، بالفوز عليه بركالت الرتجيح. 

شبح  يواجه  رونالدو  كريستيانو  وثيقة..   400
جديد من  االغتصاب  قضية 
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

أو الدم مشكالت  البول  الكرياتينني يف  ارتفاع نسبة  يسبب 
عن  ولو  األمر  هذا  جتاهل  عدم  جيب  ولذلك  خمتلفة،  صحية 

طريق استخدام بعض العالجات املنزلية الطبيعية.
وميكن الرتفاع مستويات الكرياتينني يف البول لفرتات طويلة 
أن يتسبب يف إصابة اإلنسان بالفشل الكلوي، حبسب تقرير 

ملوقع »هيلث الين« األمريكي.
وأورد املوقع 8 طرق طبيعية قال إنه ميكن االعتماد عليها يف 

املنزل خلفض مستويات الكرياتينني يف الدم:
-1 عدم تناول مكمالت الكرياتينني اليت تسهم يف تقوية العضالت 

إال حتت إشراف طيب لتحديد اجلرعة املناسبة.
-2 عدم اإلفراط يف تناول الربوتينات ألنها تسبب يف ارتفاع نسبة 

الكرياتينني يف اجلسم.
-3 تناول األغذية اليت حتتوي على ألياف ألنها تسهم يف دعم 
وظائف اجلهاز اهلضمي وأبرزها الفواكه واخلضراوات واحلبوب، 

كما أنها تسهم يف خفض مستوى الكرياتينني يف اجلسم.
-4 تناول كميات وفرية من السوائل يسهم يف خفض نسبة 
الكرياتينني يف اجلسم وعلى العكس فإن اجلفاف يؤدي إىل 

ارتفاعها.
-5 عدم تناول كميات زائدة من ملح الطعام ألنه يتسبب يف زيادة 

نسبة الكرياتينني يف اجلسم.
-6 عدم اإلفراط يف تناول األدوية املسكنة ألنها تسبب يف ارتفاع 

نسبة الكرياتينني وبالتالي اإلضرار بصحة الكلى.
-7 يعد التدخني من مسببات ارتفاع نسبة الكرياتينني يف الدم 
ولذلك فإن اإلقالع عنه يسهم يف خفض مستوياته وكذلك اإلقالع 

عن تناول املشروبات الكحولية.

7 طرق طبيعية لعالج ارتفاع 
الكرياتينني يف الدم

الطبية  للبحوث  الدولية  اجمللة  يف  املنشورة  األحباث  وجدت 
والعلوم الصحية أن مشروبا ذهبيا ميكن أن خيفض متوسط   

مستويات السكر يف الدم على مدار أشهر.

ويعد مرض السكري النوع 2 حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات 
السكر يف الدم إىل مستويات خطرية إذا مل يتم اختاذ خطوات 
إلحباطها. وينتج ارتفاع مستويات السكر يف الدم عن ضعف 
إنتاج األنسولني. وإذا جردت من هذه اآللية، فإن مستويات 
السكر يف الدم متيل إىل االرتفاع. وحلسن احلظ، هناك وسائل 

بديلة لتنظيم نسبة السكر يف الدم.

وميكن أن يؤدي تعديل نظامك الغذائي إىل خفض مستويات 
السكر يف الدم املرتفعة وحتى استقرارها على مدار أشهر.

الطبية  للبحوث  الدولية  اجمللة  يف  املنشورة  األدلة  وتشري 
والعلوم الصحية إىل أن شرب خل التفاح ميكن أن يكون له 

تأثري قوي على مستويات السكر يف الدم.

وأجريت جتربة عشوائية واحدة معشاة ذات شواهد على 110 
اختيارهم  مت  الذين  املؤهلني   2 النوع  السكري  مرضى  من 

وتقسيمهم إىل جمموعتني.

وأعطيت جمموعة 15 مل من خل التفاح يف 200 مل من املاء 
أثناء العشاء ملدة ثالثة أشهر - بينما اجملموعة األخرى تلقت 
الدم  السكر يف  تغريات  تقييم وحتليل  الوهمي. ومت  الدواء 

خالل فرتة الدراسة.

ويعرف HbA1c بأنه متوسط   مستويات اجللوكوز )السكر( يف 
الدم خالل الشهرين إىل الثالثة أشهر املاضية، ويقيس سكر 
بعد  الدم  يف  اجللوكوز  متوسط   مستوى  الصيام  أثناء  الدم 

الصيام طوال الليل.

والحظوا حدوث تغيري »كبري« يف HbA1c وصيام نسبة السكر 
يف الدم يف اجملموعة التدخلية.

متوسط   هذه  يف  كبري  تغيري  أي  يالحظ  مل  املقابل،  ويف 
اإلحصائيات يف اجملموعة الثانية. وخلص الباحثون إىل أن خل 
التفاح »إذا استخدم بانتظام، يكون فعاال يف السيطرة على 

دراسة: مشروب ذهيب »خيفض« نسبة السكر يف الدم ألشهر!
مرض السكري«.

السكري هو  الغذائي ملرض  »النظام   :Mayo Clinic وتشرح 
الدهون  وقليلة  الغذائية  بالعناصر  غنية  صحية  غذائية  خطة 

والسعرات احلرارية. 
العناصر األساسية هي الفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة. 
ويف الواقع، النظام الغذائي ملرضى السكري هو أفضل خطة 

غذائية ملعظم الناس«.
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عندما تعاني من انسداد يف األنف، فقد يكون أول ما خيطر 
ببالك هو نزالت الربد، أو حتى اإلصابة بـ«كوفيد19-«.

وخالل األشهر الباردة، من السهل اخللط بني أعراض مثل هذه 
الفريوسات املنتشرة، لكن اخلرباء حذروا من  العديد من  مع 

أنها قد تكون يف الواقع عالمة على وجود قاتل صامت.
ويف الواقع، ميكن ملرض سرطان األنف، املعروف أيضا باسم 
سرطان البلعوم األنفي )NPC(، أن 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.
أو  األنف  سرطان  عن  خمتلفا  األنفي  البلعوم  سرطان  ويعد 
اجليوب األنفية، وهو سرطان نادر يؤثر على الفراغ خلف األنف 
داخل  باهلواء  املليئة  الصغرية  التجاويف  األنفية،  واجليوب 

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 
على سرطان  رئيسية  عالمة  هذا  يكون  قد  الصحيني  للخرباء 

.)NPC( البلعوم األنفي
الدكتور ليم كينغ  وأوضح أخصائي األنف واألذن واحلنجرة، 
باسم حفرة  ُيعرف  أخدود  عادة من  السرطان ينشأ  أن  هوا، 

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.

الرؤية  أو  السمع  يف  تغيري  من  أيضا  املرضى  يعاني  وقد 
املزدوجة.

من هو األكثر عرضة للخطر؟
أوضح الدكتور كينغ هوا، يف تصريح لـ CNA Lifestyle، أن 
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 
الرجال،  انتشارا بني  أكثر  العادة  التدخني، ألن هذه  بسبب 
يوجد دليل قاطع على  »ال  أنه  الدكتور كينغ هوا  فيما يرى 

ذلك«.
وأضاف أن وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان البلعوم األنفي 

يعد أيضا عامل خطر آخر.

انسداد األنف أو صعوبة السمع قد 
تكون عالمات على »القاتل الصامت« 

يف مراحله األوىل
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The prime minister’s wife 
says Scott Morrison is 
wrongly perceived as 
lacking empathy when he 
is actually focused and 
task-orientated, in a char-
acter defence of her hus-
band in the lead-up to the 
federal election.
Mr Morrison’s personal 
standing has taken a hit 
in recent months, and 
Labor has repeatedly 
raised questions about 
his honesty and integrity. 
A series of polls shows 
the governing Liberal-led 
coalition is trailing Labor 
ahead of the election due 
by late May.
“He’s all about problem-
solving so that can come 
across sometimes as se-
rious, uncaring or lacking 
empathy,” Jenny Morrison 
told Nine’s 60 Minutes in 
an interview broadcast on 
Sunday.
“But it isn’t that at all - it’s 
seriously focused and 
task-orientated.”
Asked about his own per-
ceived lack of empathy in 
response to the human 
cost of the COVID-19 
pandemic, the prime min-
ister said he bleeds “like 
everybody else”.
“I do it privately, and I do 
it quietly and I do it in the 
arms of my wife and fam-
ily,” Mr Morrison said.
It has been a bruising pe-
riod for the government 
which last week opted not 
to proceed with debate 
on the religious discrimi-
nation bill in the Senate 
due to a lack of support, 
making it unlikely the Lib-
erals can fulfil an election 
promise to enact such 
laws.
Child sexual abuse survi-
vor and former Australian 

of the Year Grace Tame 
has also been a vocal 
critic of the government’s 
handling of women’s safe-
ty issues.
Mr Morrison endured an 
awkward encounter with 
Ms Tame at a morning tea 
at The Lodge in January 
when she stood stony-
faced during a photograph 
and appeared reluctant to 
shake his hand.
While Mr Morrison has 
previously brushed off the 
encounter, his wife said in 
the Nine interview that she 
wanted her own daughters 
to be respectful.
“I want my daughters 
to grow up to be fierce, 
strong, independent, 
amazing people. I think 
they can still do that and 
show kindness to other 
people and be polite and 
have manners,” she said.
Winning support from fe-
male voters will be crucial 
to Mr Morrison’s re-elec-
tion ambitions. A News-
poll published online by 
The Australian on Sunday 
shows the Liberal-led co-
alition’s primary vote re-
mains on a post-election 
record low of 34 per cent.
The “underdog” status 
claimed by Mr Morrison 
ahead of the 2022 elec-
tion is not a new situation 
for the 53-year-old.
Ahead of the 2019 elec-
tion, Mr Morrison’s gov-
ernment was behind in the 
polls after a messy leader-
ship change. He promptly 
secured an election vic-
tory which he described 
as a “miracle”.
He said in the interview 
that doubters had been 
wrong before and “of 
course” he could win 
again.

Prime Minister reveals 
date for return of tourists

Jenny Morrison defended her husband in a 60 Minutes interview from 
perceptions he lacked empathy.

Premier Daniel Andrews 
has rejected claims by one 
of his caucus colleagues 
that there is a toxic culture 
in the Labor Party, describ-
ing the allegations that his 
office did not deal appropri-
ately with a bullying allega-
tion as a “fantasy without 
foundation”.
But Mr Andrews refused to 
be drawn on the allegations 
levelled at him personally 
– that he is a misogynist, 
nasty man, spiteful, and 
has a “problem with anyone 
who doesn’t hold the same 
views as him or doesn’t do 
what he wants” – and said 
he would not dignify the 
claims by responding to 
them.
“There was an issue, and 
it was dealt with appropri-
ately and that person no 
longer works in my office 
and to suggest that that 
was not dealt with appropri-
ately is simply wrong,” Mr 
Andrews said on Sunday 
morning. “But I’m not going 
to go here line by line be-
cause, frankly, these claims 
are fantasy, have no basis 
in fact ... I won’t dignify the 
stuff that’s said about me, 
I’m not going to.”
The Premier refused to pro-
vide details on the issue, 
including whether the staff-
er resigned or had been 
sacked.
In an interview with the Her-
ald Sun on Saturday, West-
ern Metropolitan MP Kaush-
aliya Vaghela said she was 
scared of what the Premier 
would do to her after she 
sided with her factional 
ally, Adem Somyurek – who 
was twice sacked from the 
ministry for bullying and 
misogyny – to refer the red 
shirts rort back to the Victo-
rian Ombudsman.
While she did not make 
specific bullying allega-

tions against the Premier, 
she accused him of turning 
a blind eye to relentless bul-
lying by one of his staffers.
“I have suffered in silence 
for years and when I did 
complain I was treated as a 
nuisance by the Premier’s 
office,” Ms Vaghela said in 
a statement on Saturday af-
ternoon.
“Whilst today is a traumatic 
day, I also feel empowered 
and gratified that I have 
been able to tell my story 
publicly without the need to 
care about retribution.”
As evidence of the Pre-
mier’s “problem with wom-
en”, Ms Vaghela referenced 
the cases of former emer-
gency services minister 
Jane Garrett, who accused 
United Firefighters Union 
secretary Peter Marshall 
of bullying her during the 
Country Fire Authority en-
terprise negotiations and 
the Premier refusing to 
take swift action; and for-
mer health minister Jenny 
Mikakos, who accused Mr 
Andrews of political deflec-
tion during the hotel quar-
antine inquiry in which he 
blamed her for bungling the 
scheme.
Ms Vaghela also released 
text messages she sent to 
Mr Andrews’ chief-of-staff 
urging her to help with her 
and her family’s safety, 
and said she would make a 
complaint to WorkSafe.
“I have been sickened by 
the government’s victim-
blaming attitude, even go-
ing as far as questioning 
my state of mind and my 
motives by insinuating that 
I have recently made up 
these claims because I have 
not been preselected,” Ms 
Vaghela said in a statement 
on Sunday.
“The Premier and his peo-
ple are taking advantage of 

Andrews rejects ‘fantasy’ claim that bullying complaint 
was not taken seriously

my absence by questioning 
the state of my mind. Four 
years of bullying and abuse 
has taken its toll, so I ask 
the Premier and his team to 
stop.”
The upper house MP said 
she was “largely ignored” 
by the Premier’s office 
when she raised allegations 
of bullying, and she was not 
informed about the dismiss-
al of the staff member at the 
centre of the complaints.
Ms Vaghela faces expulsion 
from the party for cross-
ing the floor to vote on Mr 
Somyurek’s motion to refer 
the red shirts rort – in which 
Labor misused $400,000 
in public funds during the 
2014 election campaign – 
back to the Ombudsman 
to be investigated as part 
of Operation Watts, which 
is probing whether public 
officers are “engaging in 
corrupt conduct by direct-
ing ministerial and elector-
ate office staff to perform 
party-political work” during 
taxpayer-funded working 
hours.
She was dumped from the 
Labor Party’s ballot at the 
next election as part of a 
factional purge late last 
year.
The upper house MP is a 
close factional ally of Mr 
Somyurek, who was sacked 
from the ministry and Labor 
caucus in June 2020 after 
The Age and 60 Minutes 
exposed his alleged role in 
an industrial-scale branch 
stacking operation, includ-
ing his misogynistic and 
homophobic tirades against 
staffers and colleagues.
In one covert recording, he 
described how he intended 
to crush Minister for Wom-
en Gabrielle Williams. “I will 
f---ing force her out of the 
ministry, that f---ing stupid 
bitch when Andrews goes ... 

She’s a stupid, stupid moll. 
I’m going to f---ing knock 
her f---ing head off. She’s a 
f---ing psycho bitch.”
In 2015, Andrews sacked Mr 
Somyurek from the ministry 
after Mr Somyurek’s then 
chief-of-staff Dimity Paul 
levelled bullying allega-
tions at him. Elle Schreiber, 
Mr Somyurek’s former min-
isterial adviser, told the 
Independent Broad-based 
Anti-corruption Commis-
sion last year he “verbally 
abused” her over the phone 
for refusing a job offer.
Ms Williams, who was at 
Sunday’s press conference 
in Cranbourne North with 
the Premier, refuted claims 
Mr Andrews was a misogy-
nist.
“We have a cabinet of over 
50 per cent women, we 
have ... in the Premier’s own 
leadership team his chief-
of-staff and deputy chief-
of-staff who are women,” 
Ms Williams said.
“This is not a sign of some-
body who is a misogynist. 
This is a sign, and a very 
demonstrable sign, of 
someone who walks the 
walk.”
The state opposition ac-
cused the Premier of cre-
ating a culture within his 
caucus “where blaming of 
the victim is not only ac-
cepted, but encouraged” 
after Treasurer Tim Pal-
las on Saturday said Ms 
Vaghela’s claims goes “to 
her state of mind”.
“Kaushaliya Vaghela’s 
complaint should be inves-
tigated and she should be 
believed,” the opposition’s 
mental health spokeswom-
an Emma Kealy said.
“These comments – from 
one of the state Labor gov-
ernment’s most senior min-
isters – lay bare the toxic, 
misogynistic culture within 
Victorian Labor.
“Daniel Andrews claims 
to take responsibility for 
every decision and action 
made by his state Labor 
government. The Premier 
must step up today and 
condemn his Treasurer’s 
disgraceful comments and 
offer an immediate apol-
ogy.”

Premier Daniel Andrews addresses the media on 
Sunday.CREDIT:LUIS ENRIQUE ASCUI

 Kaushaliya Vaghela, pictured with Daniel Andrews. 
CREDIT:FACEBOOK
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The federal government 
has committed a total of 
$30 million to advertise 
its climate change poli-
cies, with an advertising 
campaign funded until 
April.
Market research conduct-
ed by private consultancy 
Positive Energy will go to 
Cabinet and is confiden-
tial, the Department of 
Industry, Science, Ener-
gy and Resources told a 
Senate estimates hearing 
earlier  o n Monay.
Responding to ques-
tions from Labor Senator 
Jenny McAllister, depart-
ment officials said the to-

tal expenditure includes 
$67,000 for focus groups 
to test how the advertis-
ing material is received 
by the public.
Positive Energy pro-
motes the government’s 
Long Term Emissions 
Reduction Plan with the 
catchphrase “reducing 
emissions through tech-
nology”.
Senator McAllister asked 
why the advertising mate-
rial did not reference cli-
mate change. The Depart-
ment said the campaign 
material was developed 
by the advertising com-
pany.

Government’s climate 
advertising questioned

With the federal election 
firmly in sight, Scott Mor-
rison has told his MPs 
to focus on the fight and 
not on criticism of him.
Scott Morrison’s troops 
have been given a stern 
warning to focus on their 
own jobs, instead of his, 
as the government read-
ies itself for a tough re-
election fight. 
In the last sitting week 
before the budget, the 
Prime Minister told Co-
alition MPs that if they 
focused on their “craft” 
they would win the elec-
tion. 
“To win this election will 
require the most disci-
pline, focus and profes-
sionalism from each of 
us in all of our roles,” 
Mr Morrison told a joint 
party room meeting on 
Tuesday. 
“We do that, we win – 
it’s that simple.”
If recent polls are to be 
believed, the govern-
ment is facing an elec-
toral wipe-out come the 
next federal vote. 
Mr Morrison’s character 
has come under fire in 
recent weeks following 
the leak of several dam-
aging text messages and 
cabinet conversations. 
But he told his MPs they 
each needed to focus on 
their own jobs if they ex-
pected to be successful 
come the expected May 
poll. 
“Focus on the craft and 
tools and push through 
and deliver and that’s 
what we must do. I’m 
going to do my job, I 

need you to do yours,” 
he warned. 
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce, prefer-
ring a sporting anal-
ogy, told his colleagues 
to “push through the 
pain”. 
While the Coalition did 
not address the events 
of last week, Anthony 
Albanese celebrated the 
internal fracas splitting 
the Coalition apart over 
religious discrimination. 
He told a meeting of the 
Labor caucus that the 
opposition would act on 
faith-based discrimina-
tion but stopped short 
of committing to pro-
tecting LGBTQ teachers 
at religious schools.
“Last week was our par-
ty at its best – we made 
a collective decision and 
backed it in … If we win, 
we will act on discrimi-
nation on the basis of 
faith, including an anti-
vilification provision, 
which is stronger than 
what the government 
put forward, and we’ll 
also protect children,” 
he said. 
With the major parties 
focusing on the upcom-
ing election campaign, 
the existence of a secret 
$5.5bn war chest caused 
tensions to boil over in 
senate estimates. 
Finance Minister Simon 
Birmingham came under 
pressure from Labor’s 
Katy Gallagher over the 
sum included as a “de-
cision made not yet tak-
en” in the latest budget 
update. 

Scott Morrison tells Coalition MPs to ‘do 
their jobs’ in election rally cry

Of concern to Labor is 
the government repeat-
ing the 2019 process 
that gave way to the 
so-called sports rorts 
and carpark rorts scan-
dals. Both funds were 
announced prior to the 
election, but subse-
quent audits found the 
awarding of grants was 
not merit based. 
Senator Birmingham de-
flected, insisting Senator 
Gallagher’s questioning 
was a double standard 
given Labor’s own elec-
tion promises, but she 
wasn’t having it. 
“It’s no double stan-
dard,” she said. 
“You signed off those 
projects in government 
as ministers with no 
assessment, no recom-
mendations, and they 

all went to seats you 
wanted to win, using 
funds you’d appropriat-
ed through the budget, 
with no transparency at 
all.”
Labor also accused the 
government of squirrel-
ling away funds in exist-
ing programs, such as 
the Building Better Re-
gions Fund, to the tune 
of $2.4bn to use as a war 
chest come May. 
“You’ve got so many 
funds through the bud-
get now, it genuinely 
is hard to keep track 
because I think you’ve 
found it such a success-
ful way to hide money 
and then allocate and 
look like you’re not add-
ing costs on the bud-
get,” Senator Gallagher 
said.

Scott Morrison has told his troops they need to focus on their own jobs. 
Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Anthony Albanese said last week’s drama around religious discrimina-
tion was a win for the party. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Critics have demanded 
answers after new De-
fence Department docu-
ments reveal big changes 
to the country’s fighter jet 
program.
Australia’s fleet of F-35A 
fighter jets will spend less 
time in the air than previ-
ously thought, Defence 
documents reveal. 
The Joint Strike Fight-
ers have had their flying 
hours downgraded by 
25 per cent this financial 
year, according to budget 
estimates filed by the De-
partment of Defence last 
week. 
The opposition said the 
revelation showed the 
$16.6 billion fighter jet 
program was “plagued 
with problems” and de-
manded an explanation 
from Defence Minister Pe-
ter Dutton.
“The (Joint Strike Fight-
ers) aircraft are critical to 
Australia’s defence, and 
the fact that they are fly-
ing thousands of hours 
less than planned is a real 
concern,” opposition de-
fence spokesman Bren-
dan O‘Connor and assis-
tant defence spokesman 
Pat Conroy said in a joint 
statement.
“How can Minister Dutton 
claim that he and the gov-
ernment have our troops’ 
backs when they cannot 
even ensure that JSFs are 
available for the hours 
budgeted?
“As always, it is the Aus-

tralian Defence Force 
which suffers from a lack 
of availability of criti-
cal platforms due to the 
chronic mismanagement 
of Defence projects by 
this government.”
The document said the 
flying hours projected 
in 2021-22 had been re-
duced from 11,813 to 
8773. 
Labor‘s analysis showed 
flying hours had been re-
duced by 17, 14 and 13 
per cent for each of the 
next three financial years.
The first F-35A aircraft 
arrived in the country in 
2018, and the common-
wealth government said 
72 jets would be fully op-
erational by next year. 
 
Labor estimates the jets 
cost about $200m each, 
excluding maintenance 
costs.
Scott Morrison, who 
posed in one of the jets to 
the tunes of the Top Gun 
soundtrack in a publicity 
stunt last year, said at the 
time the induction of the 
aircraft would strengthen 
the country’s defence. 
“This is about protect-
ing and securing Austra-
lia’s interests but it’s also 
creating jobs and driving 
investment right here in 
the Hunter and across the 
country too,” the Prime 
Minister said.
Mr Dutton‘s office has 
been contacted for com-
ment.

Big ‘problem’ with Aussie fighter jets 
part of ‘chronic mismanagement’

The F-35A fighter jets will spend less time in the air than previously 

Labor demanded answers from Defence Minister Peter Dutton. Pic-
ture: NCA NewsWire / Gary Ramage
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Billionaire Clive Palmer 
allegedly implied West 
Australian Premier Mark 
McGowan was open to 
accepting bribes from 
China, a defamation trial 
has heard.
Billionaire Clive Palmer 
implied Premier Mark 
McGowan lied to West 
Australians about the 
Covid-19 pandemic and 
was willing to accept 
bribes from Chinese in-
terests, a defamation trial 
has heard.

The mining magnate is 
suing Mr McGowan for 
defamation, while the 
premier is counter-suing 
Mr Palmer in the Federal 
Court in NSW.
On the second day of the 
trial, Mr Palmer remained 
on-board his luxury yacht 
as Mr McGowan’s bar-
rister Clarissa Amato ar-
gued that during one in-
terview the Queenslander 
indicated the premier was 
sympathetic to China.
Mr Palmer said he had 

Defamation trial hears Clive Palmer allegedly implied Premier Mark McGow-
an was ‘open to accepting bribes’ from China

heard stories about “a lot 
of heads of state going up 
to China” with an offer of 
millions of dollars.
Ms Amato said Mr Palmer 
was implying the premier 
was “open to accepting 
multimillion-dollar bribes 
from Chinese interests”.
“The message that Mr 
Palmer is conveying is 
that the Chinese operate 
by getting whatever they 
want, however they want, 
and if that includes brib-
ing a head of state to get 
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access to resources, then 
that’s what they’ll do,” 
she said.
Ms Amato said there was 
also a suggestion that Mr 
McGowan would be open 
to a bribe because he was 
close to China.
“I don’t think Mr Palmer 
would come out and say 
Mr McGowan’s on the 
take ... he’s going to stop 
just short,” she said.
But Mr Palmer’s silk Peter 
Gray said his client was 
only talking about the 
Chinese government, not 
the premier.
 “The Chinese are about 
control,” Mr Gray told the 
court.
“The Chinese are the sort 
of people who will of-
fer bribes — that’s being 
said.
“But the notion that Mr 
McGowan is open to ac-
cepting such a bribe is 
not said at all.”
Ms Amato further argued 
that during another inter-
view Mr Palmer implied 
the Premier lied in 2020 

Clive Palmer on his $40m super yacht in Sydney Harbour. Picture: NCA NewsWire/Dylan Coker

Clive Palmer made comments about China in an interview. Picture: NCA NewsWire/Dylan Coker

Mr Palmer has been staying on his luxurious yacht in Sydney. Picture: NCA NewsWire/Dylan Coker

WA Premier Mark McGowan will testify later during the trial. Picture: Colin Murty/The Australian

Mr Palmer appeared to be entertaining people on his yacht. Picture: NCA NewsWire/Dylan Coker

when he stated he was 
acting on the advice of 
chief health officer Andy 
Robertson to keep the 
border closed.
Mr Palmer questioned 
whether the premier had 
in fact received that ad-
vice.
He challenged WA’s hard 
border all the way up to 
the High Court but ulti-
mately lost the battle.
Ms Amato also said Mr 
Palmer’s comments about 
the extraordinary legisla-
tion that was passed to 
kill off his alleged $30bn 
damages claim over a 
stalled iron ore project 
implied something nefari-
ous.
In the interview, Mr Palmer 
suggested the legislation 
would shield Mr McGow-
an and Attorney-General 
John Quigley from crimi-
nal prosecution.
Ms Amato argued that 
implied the Premier was 
abusing the parliamen-
tary system.
“What Mr Palmer is say-

ing is this legislation is 
effectively a cover-up … 
against criminal acts,” 
she said.
Mr Gray rejected each of 
Ms Amato’s arguments.
Earlier, he likened Mr 
McGowan’s language 
about his client to British 
wartime Prime Minister 
Winston Churchill.
Mr Gray said by referring 
to a “war” with the United 
Australia Party leader dur-
ing a press conference, 
Mr McGowan inferred Mr 
Palmer intended to cause 
harm to WA.
“You only engage in a 
war with a group or entity 
which intends to harm,” 
Mr Gray said.
But Ms Amato rejected 
that argument.
Mr Palmer will testify on 
Wednesday, with his evi-
dence expected to take 
about two days.
The Premier will also be 
required to travel to Syd-
ney to give his own testi-
mony in-person at a later 
date.
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قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

From Alstoneville in the 
state’s north and Howlong 
in the south, to Dareton 
and Gol Gol in the far west, 
more than 50 NSW com-
munities have received 
funding to commemorate 
veterans across the state.

Minister for Transport and 
Veterans Affairs David El-
liott announced more than 
$56,000 will be provided 
to a range of projects that 
commemorate and educate 
NSW communities about 
the service and sacrifices 
of current and former mili-
tary servicemen and ser-
vicewomen.
“The ANZAC Community 
Grants Program provides 
funding to some great 
projects and initiatives that 
recognise Australia’s war 
service history, educate a 
new generation and sup-
port the wellbeing of the 
NSW veteran community,” 
Mr Elliott said.
“It is wonderful to be 

FUNDING PROVIDED FOR VETERANS PROJECTS IN NSW

visiting Milperra Public 
School today, and provid-
ing $1,000 funding to con-
tribute to the creation of 
a mural remembering the 
ANZACs in the school’s 
Centenary Garden.”
Local State Member for 
East Hills David Elliott an-
nouncedwelcomed the in-
vestment for her commu-
nity.
“I would like to acknowl-
edge the students and staff 
at Milperra Public School 

for their vision to create a 
mural that remembers the 
ANZACs, which will allow 
future generations and 
new students to learn of 
this history,” she said.
“We are thankful for the 
sacrifices made by current 
serving members and our 
service men and women 
from over a century of ser-
vice. This art will be a re-
flection of their dedication 
and the commitment my 
community has, to sup-

porting our veterans.
Projects that support ac-
tivities benefiting the NSW 
veteran community have 
also received funding.
For the full list of 2021 
ACGP recipients and more 
information about the pro-
gram visit www.veterans.
nsw.gov.au/acgp2021.

MEDIA: Mitch Compton | 
Minister Elliott | 0466 514 
010
Jennifer Mehanna | Wendy 

Samantha Armytage has 
made a surprise confes-
sion hinting at her feelings 
towards her former Sunrise 
colleagues in a candid chat 
with Kyle Sandilands.
Former Sunrise host Sa-
mantha Armytage has con-
fessed she never watches 
her former morning show 
after sensationally quitting 
as co-host last year.
Speaking with Kyle Sandi-
lands on-air on Thursday, 
the former presenter with 
David “Kochie” Koch made 
it clear Sunrise is not part 
of her morning routine any-
more, laughing off a sug-
gestion from Sandilands 
that it was a “silent pro-
test”.

It comes after Armytage’s 
replacement Natalie Barr 
revealed they rarely spoke 
outside of work while they 
were colleagues in an in-
terview last year following 
Armytage’s departure.
Armytage left the Chan-
nel 7 show less than two 
weeks after saying in an in-
terview that the TV industry 
was full of narcissists.
“Do you ever watch Sun-
rise and a little tear rolls 
down your cheek and you 
think ‘that was my chair’?,” 
Sandilands asked.
“No, no” Armytage was 
quick to respond, adding: 
“You know, we never put 
the TV on in the mornings, 
ever.”

Sam Armytage says she never watches 
Sunrise in chat with Kyle Sandilands

 Wendy Lindsay  and David Elliott ANZAC Grant  Announcement Milperra Public School and Local 
Veterans Ray Devnie  and John Shields
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Anthony Albanese was 
the guest of honour and 
sat next to Chinese bil-
lionaire Chau Chak Wing’s 
daughter at an event the 
PM didn’t attend.
Labor leader Anthony Al-
banese was the guest of 
honour and seated next 
to Chinese billionaire Dr 
Chau Chak Wing’s daugh-
ter, Winky Chau, at a gala 
event the Prime Minis-
ter declined to attend in 
2020.
The Liberal Party has 
turned its attention to 
the event, held to mark 
the opening of the Chau 
Chak Wing Museum at 
the University of Sydney, 
after claims made under 
parliamentary privilege 
by a Labor senator that 
Dr Chau is linked to a for-
eign influence plot foiled 
by ASIO.
Dr Chau, who has not re-
turned to Australia since 
the pandemic began, has 
slammed the claims he 
was linked to a foiled plot 
as “baseless”, and ASIO 
has declined to confirm 
or deny the claim under 
questioning in Senate es-
timates.
News.com.au’s review of 
the video confirms that 
former Liberal Party lead-
er Brendan Nelson was 
also an attendee at the 
gala event.
Dr Nelson worked with 
the Chau Chak Wing 

Anthony Albanese attended gala dinner where he 
was seated next to Chau Chak Wing’s daughter

Foundation and accepted 
donations for the Austra-
lian War Memorial during 
his seven-year tenure 
leading the organisation.
Former NSW Premier Bob 
Carr was also in atten-
dance, as was his wife, 
Helena.
Dr Chau’s daughter 
Winky Chau, who was 
seated next to Mr Al-
banese at the glittering 
event, is also believed to 
have returned to China.
While in Australia, she 
had been living at her fa-
ther’s $70 million La Mer 
estate, which was pur-
chased from casino mag-
nate James Packer.
Despite previous warn-
ings by ASIO to both 
the major parties about 
taking money from two 
Chinese donors, includ-
ing Dr Chau, and the 
risk of foreign influence 
operations, Mr Albanese 
attended the event in 
his honour in November, 
2020.
Government sources, 
who are trying to elevate 
the issue of China’s influ-
ence in the Labor Party 
ahead of the election, 
briefed journalists last 
night that the Prime Min-
ister had declined the in-
vitation on the basis of 
national security advice.
But Mr Albanese paid 
tribute to the billionaire’s 
generosity in his speech, 

offering effusive praise 
for Dr Chau, who has do-
nated an estimated $40 
million to Australian uni-
versities.
“The Chau Chak Wing 
Museum has risen 
thanks to the generosity 
of the man whose name 
it bears, but also along 
with the Ian Potter Foun-
dation, the Nelson Meers 
Foundation and Penelope 
Seidler AM,” he said.
“Four great philanthro-
pists. We should not take 
that for granted, their 
generosity.”
Dr Chau was not in at-
tendance and remained 
in China as a result of 
border closures. He does 
not read or speak English 
but has been a generous 
donor to both the major 
political parties and the 
universities.
He was identified as the 
Chinese businessman 
linked to the foiled plot 
under parliamentary priv-
ilege on Monday night by 
Labor Senator Kimberley 
Kitching.
The Chinese billionaire 
has slammed the allega-
tions as baseless.
“I am shocked and disap-
pointed at the baseless 
and reckless claim made 
by Senator Kimberley 
Kitching during a Sen-
ate estimates hearing on 
Monday,” Dr Chau said in 
a statement.
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“It is always unfortunate 
when elected represen-
tatives use the shield of 
parliamentary privilege 
as a platform to vilify and 
attack Australian citi-
zens without producing a 
shred of evidence.
“I am a businessman and 
philanthropist. I have nev-
er had any involvement 
or interest in interfering 
with the democratic elec-
tion process in Australia.
“In 2017, the ABC and 
Nine journalist Nick McK-
enzie made a similar alle-
gation in a Four Corners 
report. The Federal Court 
subsequently awarded 
me very substantial dam-
ages, which I donated to 
charity.”
Dr Chau was awarded 
$590,000 after a judge 
found he was defamed by 
an ABC program, which 
the court found falsely 
portrayed him as a Com-
munist Party member.
Because she made the 
comments in parliament, 
Ms Kitching cannot be 
sued for defamation, but 
Dr Chau has invited her 
to repeat the claims out-
side the Senate.
Speaking on Sky News 
today, Ms Kitching would 
not be drawn on whether 
she would have attended 
the function. However, 
she noted that Liberal 
Party members were in 
attendance.

The Senator said she had 
thought carefully about 
her decision to name Dr 
Chau in parliament, a 
name she did not repeat 
outside parliament in the 
interview.
“I believe that in democ-
racy, transparency is vi-
tal. So it is something that 
we have, that authoritar-
ian regimes do not have, 
and it scares them,” she 
said.
“I was very conscious 
when I used parliamen-
tary privilege. I wouldn’t 
do it without reasons.”
On Mr Albanese’s de-
cision to speak at the 
launch of the Chau Chak 
Wing Museum in Syd-
ney, she noted that, “I 
think there were govern-
ment people there at that 
event.”
“Would you have gone 
to that event if invited?” 
she was asked.
“I’m not sure I would 
have been invited,” she 
replied.
“Look, he’s a member of 
parliament. He’s a mem-
ber of parliament, prob-
ably within his electorate 
as well. There are many 
people in Cabinet who 
have been to events, and 
I don’t think that’s actu-
ally the question. 
“The question is that the 
government is being ir-
responsible in actually 
making these attacks, be-

cause in fact, this works 
best, national security 
works best, when the 
parties of government 
have a bipartisan under-
standing.”
She also called for new 
protections for the media 
to deliver a public inter-
est defence in defamation 
law on national security 
grounds.
“Look, I went last night to 
the book launch of Tak-
ing the Low Road, which 
is edited by John Fitzger-
ald, an amazing China ex-
pert,” said Ms Kitching.
“One of the top ten rec-
ommendations from this 
book, which is a collec-
tion of essays, is that 
government should leg-
islate for a public inter-
est defence in defama-
tion law to enable media 
to report effectively and 
responsibly on important 
matters of national secu-
rity.
 “And I think one of the 
good things about one 
of the pillars of a democ-
racy is that we have a 
free press, that our press 
in the Western world, in 
democracies, liberal de-
mocracies, tend to be 
very responsible.
“You look at some of the 
great journalists in this 
country. So I think jour-
nalists tend to be very re-
sponsible and very ethi-
cal.”

Anthony Albanese at the gala event, seated next to Winky Chau. Picture: YouTube Dr Chau did not attend the gala in person, instead recording a video message. Picture: YouTube
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