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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

روسي  الرئيس  أعلن 
أن  بوتني ،  فالدميري 
األمن  جمال  يف  »املخاطر 
من  يعد  مل  تشكلت حبيث 
املمكن، التوصل حلل بأي 
أن  موضًحا  أخرى«،  طرق 
أن  ميكن  كان  »املخاطر 
تؤثر على وجودنا، وأعددنا 
عقوبات«،  ألي  أنفسنا 
على  »اهلجوم  أن  معترًبا 
أوكرانيا  هو السبيل الوحيد 

للدفاع عن روسيا«.
بدوره أعلن الرئيس بايدن 
ان جمموعة الـ7 وافقت على 
العقوبات  دفعة مدمرة من 

ضد روسيا.
فقد أشار بوتني، يف كلمة 
اخلميس،  األول  أمس  له 
اآلن  جيري  »ما  أن  إىل 
إجراء  هو  أوكرانيا،  يف 
»ال  مؤكًدا  اضطراري«، 
ننوي إحلاق الضرر بالنظام 
الذي  العاملي  االقتصادي 
تنتمي اليه وعلى شركائنا 
فهم هذا األمر«، معلًنا أن 

هذه  على  إقدامنا  »لوال 
تهديًدا،  لواجهنا  اخلطوة، 
ال أعرف كيف كانت دولتنا 

ستستمر بعده«.
متوجًها  بوتني،  وذكر 
الروس،  األعمال  لرجال 
وآمل  »الوضع صعب،  أن 
معا  العمل  من  نتمكن  أن 

بشكل متضامن وفعال«.
الروسي  الرئيس  وكان 
قد أعلن، يف ساعة مبكرة 
امس  يوم  صباح  من 
تنفيذ  اخلميس، عن  األول 
إقليم   عملية عسكرية يف 
دونباس، شرقي أوكرانيا، 
منطقيت  يضم  والذي 

لوهانسك و دونيتسك .
املتحّدثة  اعلنت  بدورها 
الروسية،  اخلارجية  باسم 
إن  زاخاروفا،  ماريا 
العسكرية  »العملية 
تنفذها  واليت  اخلاصة، 
هي  أوكرانيا،  يف  روسيا 
حماولة ملنع حرب شاملة«.

باسم  املتحدثة  وقالت 
ماريا  الروسية،  اخلارجية 
»العملية  إن  زاخاروفا، 
واليت  اخلاصة،  العسكرية 
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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

التتمة على الصفحة 21

بايدن: جمموعة الـ7 وافقت على دفعة مدمرة من العقوبات ضد روسيا
الناتو: ال خطط بشأن إرسال قوات من التحالف إىل أوكرانيا

زاخاروفا: العملية العسكرية اخلاصة هي حماولة ملنع حرب شاملة
 بوتني: اهلجوم على أوكرانيا هو السبيل الوحيد للدفاع 

عن روسيا ولن نسمح ألوكرانيا بامتالك أسلحة نووية

أحد االنفجارات يف العاصمة األوكرانية كييف

التتمة على الصفحة 21

أحـجزوا اآلنأسـعار التذاكـر

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا

لحـجز أماكنكم راجعوا الصفحة 16

الدفاع التايوانية: 9 طائرات عسكرية صينية 
دخلت منطقة حتديد الدفاع اجلوي اخلاصة بنا

التفاصيل على الصفحة 21

يبدو ان رئيس اجلمهورية 
عون  ميشال  العماد 
مصمما، أكثر من أي وقت 
مصري  كشف  على  مضى، 
األموال املنهوبة، اليت تقدر 
نقول  ال  حتى  بعشرات، 
مبئات مليارات الدوالرات، 
هو  من  كل  مع  والتحقيق 
تصرفه  أدى  مسؤول، 
اىل  والالمسؤول،  الفاسد 
أوضاع  اليه  وصلت  ما 
مالي  انهيار  من  البلد 
أعلن  حيث  واقتصادي، 
منذ  وتكرار،  مرارا  فخامته 
للتيار  رئيسا  كان  ان 
توليه  حتى  احلر  الوطين 
رئاسة اجلمهورية ان »البلد 

منهوب وليس مكسورا«.
يتهم  ال  عون  والرئيس 
أحدا امنا يشدد على جتاوب 
اجلميع، وخاصة حاكم البنك 
املركزي رياض سالمة، مع 
التدقيق اجلنائي والتحقيق 
الذي تقوم به يف حسابات 
جلهة  لبنان  مصرف 
مليارات  عشرات  اختفاء 
والتحقيقات  الدوالرات، 
تفرز  واجلنائية  القضائية 
الفاسد..  غري  من  الفاسد 

كما صدر موقف الفت عن 
املسلمني«  العلماء  »جتمع 
االجتماع  اثر  بيان  يف 
األسبوعي هليئته اإلدارية، 
يطالب  ما  خانة  يصب يف 
به رئيس اجلمهورية،  دعوا 
فيه اىل إعتقال سالمة ولو 

بالقوة.
رئيس  إستقبل  فقد 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون قبل ظهر أمس األول 
بعبدا،  قصر  اخلميس، يف 
»الفاريز  شركة  من  وفدا 
جيمس  ضم  ومارسال« 
يف  شارما،  وبول  دانيال 
حضور مفوض احلكومة لدى 
كريستال  لبنان  مصرف 
واكيم، شرح املراحل اليت 
الشركة يف  اليها  توصلت 
التدقيق اجلنائي يف تقييم 
»الداتا« اليت وصلتها من 

مصرف لبنان.
ينتهي  ان  املقرر  ومن 
األسبوع  بداية  مع  التقييم 
الوفد  ابدى  حيث  املقبل 
»الداتا  تكون  ان  امله يف 
الشركة  تسلمتها  اليت 
متوافقة مع الئحة املعلومات 

اليت طلبتها«.
اجلمهورية  رئيس  وكان  
قد  عون،  ميشال  العماد 
أشار يف دردشة مع قناة 
ال OTV، اىل  أن »مسألة 
سيادية  احلدود  ترسيم 

بامتياز ومن املستحيل أن 
أفرط بها، واخلط 29 كان 
والفريق  تفاوضيا،  خطا 
اخلط  بأن  قال  املفاوض 
حال  يف  للتفاوض،   29
سعيد  خواتيم  اىل  وصل 
العقد  من  الكثري  هناك 

ستحل يف لبنان«.
وسأل: »ملاذا ختلف حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة 
إليه  لالستماع  احلضور  عن 
كشاهد؟ ال مشكلة شخصية 
لي معه، لكن هناك ملفات 
سالمة  يدلي  أن  جيب 
ومن  بشأنها.  بإفادته 
املالية  اهلندسات  وضع 
املاضية  السنوات  طيلة 
أموال  أين  يقول  أن  جيب 
ذلك،  مت  وكيف  الدولة 
على  بالعمل  مستمر  وأنا 
بقيت  لو  حتى  امللف  هذا 
أعمل  وسأبقى  وحيدا، 

لنعرف احلقيقة«.
وشدد على أن »اإلنتخابات 
مبوعدها،  ستكون  املقبلة 
وأدعو اللبنانيني واللبنانيني 
لألوادم  للتصويت 
واملناضلني يف دولة قوية 
أن  الناس  وعلى  وعادلة، 
مييزوا بني املرشحني وأن 
يعرفوا من أوصلنا اىل هنا 
وكيف، ويصوتوا على هذا 

األساس«.

كومار جاه: نرغب بتبين خطة للكهرباء لتأمني التمويل 
للقطاع... وجتمع العلماء إلعتقال سالمة ولو بالقوة

استقبل وفدا من »الفاريز ومارسال« واستمع اىل 
تقييم »الداتا« الذي وصلت اىل الشركة

عـون: الـبلد مـنهوب ولـيس مكـسورا 
وترسيم احلدود مسألة سيادية بامتياز
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الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
األول  أمس  ميقاتي،  جنيب 
خصص  إجتماعا  اخلميس، 
البنك  مشاريع  يف  للبحث 
الدولي مع لبنان، شارك فيه 
وفد من البنك الدولي برئاسة 
ملنطقة  االقليمي  املدير 
ساروج  األوسط  الشرق 
من  كل  وعضوية  جاه  كومار 
والعمليات  االسرتاتيجية  مدير 
ومشال  األوسط  للشرق 
كوبرلي،  ستيفان  افريقيا 
الكلي  االقتصاد  قطاع  مدير 
مارسيلو  واالستثمار  للتجارة 
االقليمي  املدير  استيفاو، 
لألمناء املتوازن للقطاع املالي 
واملؤسسات ندير حممد، مدير 
يف  املستدامة  التنمية  إدارة 
منطقة الشرق األوسط ومشال 
يف  سليمان،  آيات  افريقيا 
حناس،  نقوال  النائب  حضور 
ميقاتي  الرئيس  ومستشاري 

مسري الضاهر وزياد ميقاتي.

 ومت خالل االجتماع البحث يف 
لبنان،  يف  االقتصاد  واقع 
وجماالت التعاون واملساعدات 
ميكن  اليت  والفنية  التقنية 
يف  للبنان  البنك  يقدمها  ان 
املالي  بالقطاع  يتعلق  ما 
التحتية  والبنى  واملصريف، 
واملياه  الكهرباء  وخصوصا 

والبيئة.
 

كومار جاه
كومار  قال  اللقاء  بعد 
البنك  من  بعثة  جاه:«هناك 
وتضم  لبنان  تزور  الدولي 
مديرين مسؤولني عن التنمية، 
والبيئة والتغيري املناخي، وعن 
والتجاري  االقتصادي  القطاع 
على  لالطالع  لبنان  يف  وهي 
كيفية عمل االقتصاد اللبناني 
املالي  التعايف  خطة  واعداد 
تطويراالصالحات  وكيفية 

اهليكلية األخرى  يف ما يتعلق  
يف  لبنان  واملياه.  بالكهرباء 
حاجة اىل ايالء األولوية  لوضع 
الورقة  على  األخرية  اللمسات 
االصالحية مع األطراف املعنية  
للتوصل اىل اقرارها وتبنيها، 
كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا 
نرغب برؤية تبين خطة للكهرباء 
ألنها  ممكن  وقت  أسرع  يف 
الدولي  للبنك  أساسي  شرط 
من أجل تأمني التمويل لقطاع 

الكهرباء«.
منتدى الشرق للتحول الرقمي 
ميقاتي شارك  الرئيس  وكان 
عرب تطبيق »زوم« يف »منتدى 
املشرق للتحول الرقمي« الذي 
والعراق   لبنان،االردن  يضم 

وينظمه البنك الدولي.  
كلمة  ميقاتي  الرئيس  وألقى 
حتدث فيها عن أهمية التحول 
الفساد  حماربة  يف  الرقمي 
يف االدارات وعن أهميته يف 
حتقيق طموح الشباب يف لبنان 
احلكومة  أن  وأعلن  واملنطقة. 
تعمل عرب جلنه وزارية العتماد 
للتحول  الوطنية  االسرتاجتية 
الرقمي يف االدارات العامة«. 

 
رياشي عساكر

وزيرة  املؤمتر  كما حتدثت يف 
التنمية  لشؤون  الدولة 
عساكر  رياشي  جنال  االدارية 

رأس اجتماعا حبث يف مشاريع البنك الدولي وشارك يف »منتدى املشرق«

ميقاتي: نعمل العتماد االسرتاجتية 
الوطنية للتحول الرقمي يف االدارات العامة
كومار جاه: نرغب بتبين خطة للكهرباء 

لتأمني التمويل للقطاع

الذي  العمل  شرحت  اليت 
تقوم به وزارة الدولة لشؤون 
التنمية االدارية القرار وتطبيق 
للتحول  وطنية  اسرتاتيجية 
الرقمي مفندة كافة مبادئها«، 
بشكل  »تركز  انها  مؤكدة 
الشعب  اراحة  على  اساسي 
حجر  باعتبارها  اللبناني، 
نهوض،  عملية  ألي  الزاوية 
يشكل  الرقمي  التحول  كون 
املمر االساس الصالح االدارة 
سيؤدي  واعتماده  العامة، 
حياة  لتحسني فوري يف  حتما 
خدمات  تقديم  عرب  املواطنني 
وشفافة  سريعة  الكرتونية 
بالقنوات  املرور  عن  تغنيهم 
زال  ما  لالسف  اليت  العادية 

الفساد يستشري فيها«.  
بني  التعاون  جماالت  وعن 
يف  املشاركة  املشرق  بلدان 
املنتدى، أشارت » اىل وجوب 
البلدان  بني  التقين  التعاون 
خاصة  والشقيقة  الصديقة 
قرية  اىل  العامل  حتول  بعد 
هذا  يف  مقرتحًة  صغرية«، 
مشرتكة  منصة  انشاء  االطار 
بتطوير  تعنى  رقمية  الكادميية 
املهارات يف الدول املشاركة 
ملشاركة  املنصة  تلك  يف 
الناجحة يف  والتجارب  اخلربات 
املعلومات  تكنولوجيا  جماالت 

واالتصاالت«.

الرئيس ميقاتي مرتئسا االجتماع  بمشاركة املدير االقليمي للبنك الدولي كومار جاه

اجلمهورية  رئيس  استقبل   
ظهر  قبل  عون  ميشال  العماد 
أمس األول اخلميس، يف قصر 
بعبدا، وفدا من شركة »الفاريز 
ومارسال« ضم جيمس دانيال 
حضور  يف  شارما،  وبول 

مصرف  لدى  احلكومة  مفوض 
واكيم، شرح  كريستال  لبنان 
اليها  توصلت  اليت  املراحل 
اجلنائي  التدقيق  يف  الشركة 
اليت  »الداتا«  تقييم  يف 

وصلتها من مصرف لبنان.

ومن املقرر ان ينتهي التقييم 
مع بداية األسبوع املقبل حيث 
ابدى الوفد امله يف ان تكون 
الشركة  تسلمتها  اليت  »الداتا 
املعلومات  الئحة  مع  متوافقة 

اليت طلبتها«.

الرئيس عون استقبل وفدا من شركة »الفاريز 
ومارسال« واستمع اىل شرح حول مراحل تقييم 

»الداتا« اليت وصلت اىل الشركة

الرئيس عون مستقبال وفد شركة »الفاريز ومارسال« بحضور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم

اخلميس،  األول  امس  عقدت، 
االدارة  واملوازنة،  املال  جلان 
الوطين  الدفاع  والعدل، 
والداخلية والبلديات، االشغال 
العامة  الصحة  والنقل،  العامة 
االجتماعية  والشؤون  والعمل 
جملس  يف  مشرتكة  جلسة 
رئيس  نائب  برئاسة  النواب 
اجمللس ايلي الفرزلي، وحضور 
وزير الصناعة جورج بوشكيان 
وممثلني  النواب  من  وعدد 

لالدارات املعنية.
 الفرزلي

الفرزلي:  قال  اجللسة،  اثر 
ان  النواب  جمللس  »سبق 
احملافظات  ملراكز  ومسح  أقر 
اجهزة  متلك  اليت  واالحتادات 
مرجعية  تنشئ  بان  هندسية 
هذه  يف  املدني  للتنظيم 
حق  يعطها  مل  ولكن  املراكز، 
هناك  ان  باعتبار  التوظيف 
التوظيف،  متنع  كانت  قوانني 
ان  جيب  التوظيف  وهذا 
تقدموا  الذين  الناس  يشمل 
اخلدمة  جملس  امتحانات  اىل 

جلسة  فيها.  وجنحوا  املدنية 
القانون  اقرتاح  اقرت  اليوم 
وتعديل  الشأن  بهذا  املتعلق 

مادة فيه«. 
وأضاف: »اما القانون املتعلق 
فهو  الوطنية  الصناعة  بدعم 
تأييد  ونال  االهمية  غاية  يف 
النواب مجيعا، وكان حيتاج اىل 
التقنية.  التوضيحات  بعض 
يف  اجتماع  عقد  على  واتفق 
وزارتي  بني  النواب  جملس 
مع  العامة  والصحة  الصناعة 
كلفتها  اليت  الفرعية  اللجنة 
اللجان املشرتكة. وسيقر بعد 
اسبوعني اقرتاح املتعلق بهذا 
الشأن لدعم الصناعة الوطنية 

لالدوية«. 
انفجار  مسألة  »اما  وتابع: 
باعتماد  القرار  فتم  التليل، 
اىل  بالنسبة  املوحد  النص 
تقدم  الذي  القانون  اقرتاح 
حبيش  هادي  النائبان  بهما 
ان يصبح  درغام على  واسعد 
القانون شبيها بالقانون الذي 
بريوت  النفجار  بالنسبة  اقر 

وسيتم اقراره بعد اسبوعني.
وختم: »يف ما يتصل بالقانون 
اليت  القرارات  ببعض  املتعلق 
اىل  بالنسبة  تتخذ  ان  جيب 
وزير  طلب  بريوت،  انفجار 
العدل بعض املالحظات عليه، 
ايضا اعطي ممثل وزارة العدل 
يف االجتماع هذا االقرتاح علتى 
ويدلي  العدل  وزير  يقرأه  ان 
مالحظات  لديه  اليت  بالنقاط 
هناك  اسبوعني،  وبعد  عليه. 
جلسة االربعاء للجان املشرتكة 
ونأمل  اقراره.  اىل  سيصار 
حيدد  ان  املقبل  االسبوع  يف 
هلذه  موعدا  الرئيس  دولة 
اجللسة وادراج الدوالر الطاليب 
وهو  أعماهلا،  جدول  بنود  يف 
وسبق  للناس  ماسة  حاجة 
ان  اجلمهورية  رئيس  لفخامة 
للبحث  أقر  كما  القانون  رد 
فيه،  املهمة  االمور  بعض  يف 
واختاذ قرار يف شأنها، اضافة 
االموال  اسرتداد  مسألة  اىل 
يف  البالد  من  خرجت  اليت 

مراحل معينة«.

جمللس  العامة  األمانة  على  اخلليل  يوسف  املالية  وزير  أحال 
فتح  إىل  يرمي  قانون  مبشروع  مرفق  مرسوم  مشروع  الوزراء 
اعتماد إضايف استثنائي يف املوازنة العامة لعام 2022 بقيمة 
320 مليار لرية يف موازنة وزارة الداخلية والبلديات ويف موازنة 
النيابية  االنتخابات  نفقات  لتغطية  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 

املقررة يف أيار 2022.

وزير املالية احال مشروع تغطية نفقات 
االنتخابات النيابية على األمانة العامة 

جمللس الوزراء

اللجان أعطت مراكز حمافظات واحتادات متلك اجهزة هندسية حق التوظيف 
وناقشت قوانني تتعلق بدعم الصناعة الوطنية لألدوية وانفجاري بريوت والتليل
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استقبل دل كول مودعا ومنحه وسام األرز ودعا االمم املتحدة للضغط على إسرائيل لوقف خروقها
الـرئيس عـون: مـتمسكون بـحقوقنا وسـيادتنا وبـتطبيق الـقرار 1701

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ميشال عون »متسك لبنان حبقوقه 
وسيادته الكاملة برا وحبرا وجوا، 
وبتطبيق القرار 1701«، واكد ان 
املتكررة  اإلسرائيلية  »اخلروق 
من  ادانة  موضع  هي  لسيادته 
املتحدة  األمم  وعلى  اللبنانيني، 
إسرائيل  على  الضغط  ممارسة 

لوقفها«.
كالم الرئيس عون جاء يف خالل 
الطوارىء  قوات  قائد  استقباله 
اجلنوب  يف  العاملة  الدولية 
»اليونيفيل« اجلنرال ستيفانو دل 
ملناسبة  وداعية  زيارة  يف  كول 
انتهاء مهامه، حيث منحه الرئيس 
عون وسام األرز الوطين من رتبة 

كومندور تقديرا لعطاءاته.
 دل كول

يف مستهل اللقاء، حتدث اجلنرال 
عامة  »لبنان  فشكر  كول،  دل 
ورئيس اجلمهورية بشكل خاص، 
النين مل اشعر بالوحدة فيما كنت 
القرار  تطبيق  يف  مبهامي  أقوم 
اجلنوب  »ان  وقال:   ،»1701
هدوءا«،  األكثر  املنطقة  هو 
متمنيا للبنان »مستقبال من دون 
يعيش  الدولية،  الطوارىء  قوات 
ويشهد  بسالم  فيه  اللبنانيون 

وعلى  الدول  بني  العالقات  على 
خمتلف  من  السياح  استقطاب 

دول العامل«.
ونوه دل كول بـ »متانة العالقات 
اليت جتمع قوات الطوارئ الدولية 
احمللية يف  والسلطات  بالبلديات 
اجلنوب«، مؤكدا ان هذه القوات 
»ال تنظر اىل العرق او الدين بل 
قاعدة  على  السكان  مع  تعمل 
الشراكة  وتعترب  العامة  املصلحة 
شراكة  اللبناني  اجليش  مع 
معه  عملها  خالل  من  اسرتاتيجية 
بتعاون كامل ووثيق«، معربا عن 
جملس  ميدد  »ان  على  إصراره 
االمن تقديم املساعدة من قوات 
الطوارئ اىل اجليش لفرتة تتجاوز 
القرار  األشهر الست اليت حلظها 
السابق ذا الصلة«، مشددا على 
مع  االرتباط  الية  عمل  »أهمية 
االلية الثالثية اليت تشكل منتدى 
التكيت  املستوى  على  فريدا 
تفادي  شأنه  من  ما  ملناقشة 
على  تفاهم  سوء  او  احتكاك  أي 

احلدود اجلنوبية«.
وإذ لفت دل كول اىل »استضافة 
مخس  الدولية  الطوارىء  قوات 
جوالت للمفاوضات غري املباشرة 
لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية«، 
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اىل  عودته  عند  جيد  اال  متنى 
بل  »خطا  سائح،  بصفة  اجلنوب 
ملصلحة  جيب  كما  مرمسة  حدودا 

لبنان«.
»اليونيفيل«  ان  مؤكدا  وختم 
اجل  من  لالخرين  نافذة  تشكل 
ومساحة  والتباحث  املناقشة 
ان  انه ال ميكن هلا  اال  استقرار، 
الديبلوماسية  املساعي  حمل  حتل 
شأنها  من  اليت  والسياسية 
طبيعيا  وضعا  ختلق  ان  وحدها 

للمستقبل«.
الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا باجلنرال 
دل كول، شاكرا له »اجلهود اليت 
الطوارئ  قوات  رأس  على  بذهلا 
الدولية وما ابداه يف خالل مهامه 
شكر  كما  للبنانيني«،  حمبة  من 
بذلته يف  ما  »كل  املتحدة  لألمم 
سبيل تقديم املساعدات للبنانيني 
الظروف الصعبة اليت  يف خمتلف 
»االمتنان  مؤكدا  لبنان«،  بها  مر 
للجهود اليت تبذهلا قوات الطوارئ 
الدولية يف سبيل احملافظة على 

االستقرار يف اجلنوب«.
ان  على  عون  الرئيس  وشدد 
على  باحملافظة  متمسك  »لبنان 
اجلنوب  يف  واالستقرار  اهلدوء 

وبتطبيق القرار 1701«، الفتا اىل 
ان »اخلروق اإلسرائيلية املتكررة 
من  ادانة  موضع  هي  لسيادته 
املتحدة  األمم  وعلى  اللبنانيني 
إسرائيل  على  الضغط  ممارسة 

لوقف هذه اخلروق«.
على  اجلمهورية  رئيس  كما شدد 

وسيادته  حبقوقه  لبنان  »متسك 
وفقا  وجوا  وحبرا  برا  الكاملة 

للقوانني واملواثيق الدولية«.
بقرادونيان

الرئيس عون  اىل ذلك، استقبل 
»الطاشناق«  حلزب  العام  األمني 
واجرى  بقرادونيان  اغوب  النائب 

األوضاع  تناولت  افق  جولة  معه 
السياسية  واملستجدات  العامة 

يف البالد.
بقرادونيان  النائب  وأوضح 
يدرس  الطاشناق  »حزب  ان 
باالنتخابات  املتعلقة  املعطيات 

النيابية متهيدا لتحديد خياراته«.

الرئيس عون يمنح الجنرال دل كول وسام األرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته
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حلزب  العام  األمني  شدد 
اهلل السيد حسن نصراهلل أن 
السيد عباس املوسوي غاب 
والفكر  بالروح  لكن  جبسده 
والرفاق  واالخوة  والثقافة 
والعائلة وكل من  والتالمذة 
واصل دربه ما زال موجودا 

بكلماته وخطاباته.
قناة  مع  مقابلة  وخالل 
مسرية  شأن  يف  »املنار« 
املوسوي  عباس  السيد 
إن  اهلل  نصر  السيد  قال 
جدا  ذكيا  »كان  املوسوي 
وحاضر ولديه جدية يف عمله 
السيد  وأضاف  ودرسه«،.. 
نصراهلل »خالل انتصار الثورة 
كله  العامل  كان  االسالمية 
اخلميين  االمام  حركة  يواكب 
ويوم االنتصار كانت الفرحة 
عارمة جدا وكان حلمنا الذي 
كان  عباس  والسيد  يتحقق 
األكثر  وكان  جدا  متفاعال 

سعادة«،..
نصر  قال  آخر  جمال  ويف 
اهلل: »اسرائيل هذه ستزول 
كيان  وهذا  الوجود  من 
موقت وأنا اؤيد اعتماد هذه 
التسمية«، وأوضح أن »هذا 
موقت  الصهيوني  الكيان 
وإذا  الزوال  إىل  وذاهب 
على  حربا  إسرائيل  فرضت 
بأسنا  كل  فسرتى  لبنان 

املتوفر يف ذلك الوقت«.
وأكد أن »مشروعنا احلقيقي 
هو العدالة والسالم ومشروع 
ومحاية  االنتصار  املقاومة 
احلرية  عن  والدفاع  الناس 
والوطن واألمة واملقدسات«، 
وأن »ما حصل يف لبنان هو 
يف  االهلي  للوعد  مصداق 
هذه  و«اسرائيل«  كتابه 
هذا  الوجود  من  ستزول 
كيان  هذا  سيزول  كيان 

تسمية  اطالق  وأؤيد  موقت 
الكيان املوقت«.

ولفت إىل أن »السيد عباس 
املوسوي فتح عالقات واسعة 
وحتصينها  املقاومة  حلماية 
بوجوب  رأيه  وكان  سياسيا 
االنتخابات  يف  املشاركة 
»الفكرة  وأن  النيابية«، 
يف  حضورنا  أن  كانت 
ومؤسسات  النيابي  اجمللس 
املقاومة  الدولة حيقق محاية 
حتى ال تطعن من اخللف ومن 

أجل خدمة الناس«.
وأكد األمني العام لـ »حزب 
اهلل« أن »املقاومة أقوى من 
أي زمن مضى ومل مير عليها 
زمن بهذه القوة بكل أبعادها 
املعنوية العزم اليقني والثقة 
العسكرية  والقوة  بالبيئة 
والعدد  والعتاد  واملادية 
تاريخ  يف  مير  ومل  والعدة 
مقاومة  اآلن  إىل  املقاومة 
 1948 العام  من  احلجم  بهذا 

يف كل األبعاد«،
ال  املقاومة  »هذه  إن  وقال 
تكتفي وال يوجد لديها سقف 
التهديد  حجم  جيدا  وتدرك 
ستبقى  ولذلك  واملخاطر 
حمكومة بإطار واعدوا هلم ما 
وأكد  قوة«،  من  استطعتم 
هو  املقاومة  »مجهور  أن 
وهذا  لبنان  يف  مجهور  أكرب 
قصة  جمرد  ليس  اجلمهور 
مضحية  بيئة  هناك  بل  عدد 
للتضحية  أوالدها  تقدم 

وتتحمل تبعات املواجهة«.
وختم: »نسري يف اجتاه هدف 
الوجود  من  اسرائيل  إزالة 
وحمور  املنطقة  وشعوب 
الداخلي  والوضع  املقاومة 
والتحوالت  االسرائيلي 
إزالة  حنو  متجهة  الدولية 

اسرائيل من الوجود«.

السيد نصراهلل: مشروعنا 
احلقيقي هو العدالة والسالم 
واسرائيل كيان مؤقت سيزول
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السيد حسن نصر اهلل

اللبنانية«  »القوات  لبى مرشح 
ملحم  الشمالي  املنت  يف 
دعوة  األول،  أمس  الرياشي، 
مركز »القوات« يف برج محود، 
منسق  حضور  يف  لقاء  إىل 
الشمالي  املنت  يف  القوات 
محود  برج  وخمتار  رزوق،  بيار 

ميشال حران.
 وقال الرياشي: »انين فخور بأن 
اليوم الن الوقوف  أقف بينكم 
بينكم له قيمة، وقفة مع رجال 
وشهداءها  بلدها  ختذل  مل 
الفتا  وأهلها«،  وطنها  وتراب 
يف  القوات  »حضور  ان  اىل 
املنت ليس استثنائيا بل يشبه 
ويف  لبنان  كل  يف  حضورنا 

االغرتاب الكبري«.
اجلوع  »وحش  أن  إىل  وأشار 
والفقر  اللبنانيني  يهاجم  الذي 
وفاتورة  معاجننا  يفرغ  الذي 
أهلنا  ترهق  اليت  االستشفاء 
صحتهم،  على  وتقضي 
منا  تتطلب  طالبنا  وهجرة 
وأمام  ومقاومة.  صمود  خطة 
يعد  مل  الصعوبات  هذه  كل 
أيار   15 و  »الرتقيع«،  ينفع 
يوم  للوطن،  التجديد  يوم  هو 
اللبنانية  للقوات  الوفاء  جتديد 
جترأ  من  ولكل  ولبشري ومسري 
وقال »ال« ومل خيف. هو يوم 
وقناعاتنا  حضورنا  عن  للتعبري 

وامياننا«.
الكثريين  »أن  اىل  ولفت   
القوات  إىل  اإلساءة  يتعمدون 
اللبنانية ويريدون التدمري فيما 
وستعيد  للبناء  تسعى  القوات 

البناء دائما«.
هناك  »أن  الرياشي  وأكد   
األزمات  لكل  أوحد  وحيدا  حال 
لبنان  حياد  وهو  بها  منر  اليت 
اىل  الروح  يرد  الذي  الفاعل 
لبنان ويعيد إحياء دور ورسالة 
الشجعان  حياد  هو  لبنان. 
مينع  الذي  احلياد  هو  االبطال، 

إسرائيل من أن تستخدم وطننا 
حرسا حلدودها. هو احلياد الذي 
يسمح بعودة تدفق األموال إىل 
واملال  االعمال  وعودة  لبنان، 
الذي  احلياد  هو  واالشغال. 
عن  حبثا  هاجروا  للذين  يسمح 
عمل ألن يعودوا فيما هناك من 
رحلوا  ولكنهم  الصمود  ادعوا 
ألنهم  رحلوا  بأنهم  لنا  وخري 
ينشرون اليأس يف ربوعنا. اما 
حنن فسنبقى يف أرضنا، أرض 
ولن  والشهداء  واالجداد  اآلباء 
تراب  احد  يدنس  بأن  نسمح 
وطننا اجملبول برفاتهم ودمائهم 

وعرقهم وعرقنا وصمودنا«.
وقال: »ان احلياد الذي نسميه 
سيدنا  الن  البطريركي،  احلياد 
فكرة  تبنى  الراعي  البطريرك 
هذه  نتبنى  أيضا  حنن  احلياد، 
جديد  مشروع  لتحقيق  الفكرة 
وبتحييد  للبنان.  جديد  وأمل 
شأن  ال  صراعات  عن  لبنان 
لبنان  مشروع  يعود  فيها،  له 
وقراره وسيادته وحقه، وتعود 
عنها  حتدث  اليت  لبنان  رسالة 
بولس  يوحنا  القديس  البابا 
مشروع  ليست  وهي  الثاني، 
وهذا  شجعان  مشروع  بل  بناء 
املشروع حباجة للحياد من أجل 

أن ينهض«. 
لكم  أقول  هنا  »من  وتابع: 
أرض  محود،  برج  أرض  من 
ومسري،  بشري  أرض  املقاومة، 
أنا ملحم الرياشي مرشح القوات 
الشمالي  املنت  يف  اللبنانية 
البطريركي.  احلياد  ومرشح 
ويدي بيدكم من أجل أن ننجح 
لبنان.  فينتصر  أيار   15 يف 
وأبناء  التاريخ  هذا  أبناء  فنحن 
منذ  املتجذرة  املقاومة  هذه 
تعيش  أرض  يف  سنة   5000
صراعات ال تنتهي ولكل معتد 
لبنان،  عن  ايدك  حبزم:  نقول 

ليحيا لبنان«.

الرياشي من برج محود:

15 أيار يوم التجديد للوطن

الرياشي يلقي كلمة بالحضور

اعترب عضو »اجلمهورية القوية« 
ان  الدكاش  شوقي  النائب 
يقوم  اليوم  لبنان  »صمود 
اللبنانيون  ركائز:  ثالث  على 
بكركي  أنفسهم،  االحرار 
وشدد  اللبناني«،  واجليش 
يف  االستمرار  »وجوب  على 
بلدنا  وحتويل  الوصاية  رفض 
تستخدمه  بريد  صندوق  اىل 
أخرى«،  دولة  أي  او  طهران 
واملغرتبني  اللبنانيني  داعيا 
حتديدا اىل »التصويت بكثافة 
ملن يشبه طموحاتهم ببلد حر، 
على  مبين  مزدهر  اقتصاده 
الثقة والعدالة ودولة القانون 
تلتزم  اليت  واملؤسسات 

احلياد«.
خالل  يف  جاء  الدكاش  كالم 
لقاء عرب »تطبيق زوم« نّظمته 
لشؤون  املساعدة   األمانة 
االنتشار يف »القوات اللبنانية« 
مبشاركة ناشطني لبنانيني من 

دول متعددة.
جورج  اإلعالمي  احلوار  أدار 
بالسؤال  واستهله  شويح،  
عن املقاومة اللبنانية وواقعها 
ان  الدكاش  فأكد  اليوم، 
خمتلفة،  أوجه  »للمقاومة 
واالمينني  لبنان  وجدان  فنحن 
اللبنانية   والقوات  إرثه،  على 
ختوض اليوم، املقاومة املدنية 
سيادة  عن  دفاعا  السياسية 
لبنان وحرية أبنائه. ولن نوفر 
جهدا للحفاظ على البلد وإعادة 
املؤسسات  عمل  انتظام 
والقانون  العدالة  دولة  وبناء 

والنهوض باالقتصاد«.
»من  حول  سؤال  على  وردا 
يقف اىل جانبنا من دول العامل 
؟«، قال:« صمود لبنان اليوم 
يقوم على ثالث ركائز: أوال حنن 
وكمسيحيني  احرار،  كلبنانيني 
حتديدا، علينا ان نبقي صوتنا 
عاليا ونقف دفاعا عن حقوقنا، 
وأن نستمر يف رفض الوصاية 
وحتويل بلدنا اىل صندوق بريد 
تستخدمه طهران او اية دولة 
جانبنا  اىل  ملصاحلها.  أخرى 
الثانية  الركيزة  وهي  بكركي 
فكرة  متثله  عما  الدفاع  يف 
على  وانفتاحه  ودوره  لبنان 
يف  احلياد  التزامه  مع  العامل 
الثالثة  والركيزة   . الصراعات 
املدافع  اللبناني  اجليش  هي 
األول عن البلد، وصاحب احلق 
الوحيد يف محل السالح. هذه 
، ومن هنا  األساسية  ركائزنا 
ننطلق للدفاع عن أهلنا وبلدنا 

بالكلمة واملوقف والثبات«.
ذلك  جانب  :«اىل  أضاف  و 
كمغرتبني  دوركم  يأتي 
لرتفعوا الصوت يف كل دول 
ضغط  قوة  وتشكلوا  القرار، 
تعيشون  اليت  البلدان  يف 
امليليشيا  احتالل  لوقف  فيها 
اهلل  حزب  وفرض  للدولة، 

سطوته وسلطته عليها«.
املغرتبني  »أموال  ان  اكد   و 
البلد  تبقي  ما  هي  اللبنانيني 
مشددا  قدميه«،  على  واقفا 
من  »االنتهاء  وجوب  على 
إقرار خطة التعايف االقتصادي 
أن  شرط  تطبيقها،  ومباشرة 
أفكارا  ال  متكاملة  خطة  تكون 

لذلك   . وانتقائية  عشوائية 
إعادة  على  التشديد  جيب 
بعد  املصارف  دور  تفعيل 
اختاذ املعاجلات الضرورية هلذا 
القطاع،  من إعادة رمسلة ودمج 
ومعاجلة األخطاء واملساهمة يف 

االقتصاد املنتج«. 
توزيع  »وجوب  على  وشدد 
حتميل  وعدم  بعدالة  اخلسائر 
السياسات  نتائج  املودعني 
اكثر  ربح  ومن  الفاشلة،  
الناس  أموال  هدر  ومن 
املشروع  غري  والربح  بالفساد 
وليس  اكثر،  يتحمل  أن  عليه 
املودعني«، وركز  على أهمية 
»تشجيع قطاعات اإلنتاج اليت 
لتطور  الفقري  العمود  تعترب 

كل اقتصاد«. 
النهوض  لبلد  ميكن  وقال:«ال 
ان  دون  من  باقتصاده 
والزراعة  الصناعة  فيه  تتطور 
قادر  ولبنان  والتكنولوجيا. 
اليوم على التميز يف كل هذه 
جمال  يف  خصوصا  القطاعات 
واملعلوماتية.  التكنولوجيا 
شبابنا يربعون يف هذا اجملال 
وال  العامل،  دول  كل  يف 
يف  الدولة  جدية  اال  ينقصنا 
تأمني البنى التحتية الضرورية 
السياحة  اما  الصناعات.  لكل 
بدورها  الذكر  ضرورة  فال 
واهميتها ومتيز لبنان يف هذا 

اجملال«.
األهم  النقطة  تبقى  أضاف:« 
الثقة، فهي  استعادة  ، وهي 
األساسي،  النهوض  مفتاح 
وهذه الثقة ال تستعاد اال من 
خالل االنتخابات اليت جيب أن 
االولوية  تعطي  بأكثرية  تأتي 
الفساد  ومكافحة  للعمل، 
حملاور  البلد  ارتهان  ،ووقف 

احلروب والقتل والتدمري«. 
ان  أكد  سؤال  على  وردا 
»كسروان كانت دوما عاصية 
سيصوتون  وأهلها  وستبقى، 
يشبههم  ملن  السياسة  يف 
والتمسك  لبنان  بالتزامه 
بعيدا   ، فيه  احلر  بالوجود 
القبور  ونبش  احلقد  لغة  من 
مع  والعداء  اخلالفات  وتسعري 
كسروان  العامل.  دول  كل 
يف  يشبهها  ملن  ستصوت 
الوطنية  واخليارات  املوقف 
واألمانة لفكرة لبنان. لذلك انا 
ستصوت  كسروان  ان  واثق 
وحنن  القوات.  ونهج  للقوات 
سنتحالف مع من حيمل توجهاتنا 
السياسية  وخياراتنا  وفكرنا 

والوطنية«.
وختم منوها بـ »التزام الصبايا 
متنعهم  مل  الذين  والشباب 
بالتزام  استمرارهم  من  الغربة 
يف  صوته  ورفع  بلدهم 
العامل«، مؤكدا ان »االنتخابات 
النها  مصريية  املقبلة  النيابية 
بهوية  جوهري  بشكل  مرتبطة 
وبوجودنا   ، ومبستقبله  لبنان 
لذلك  فيه.  احرار  كلبنانيني 
مجيع  وشجعوا  بكثافة  انتخبوا 
االنتخاب،  على  اللبنانيني 
فصوتكم سيصنع الفرق ويضع 
النهوض  طريق  على  لبنان 
ومستقبله  دوره  واستعادة 

ومستقبلكم فيه«.

يف  ردغام  اسعد  النائب  قدر 
كل  »صوت  اذاعة  اىل  حديث 
الذي  األمين  »اإلجناز  لبنان«، 
التفجريات  كارثة  بإبعاد  حتقق 
عن منطقة يف الداخل عرب العمل 

االستباقي«.
األمور  »ان  درغام  وأكد 
األمنية  واإلجراءات  اللوجستية 
أجنزت  قد  باالنتخابات  املتصلة 
أمين  عمل  من  املخاوف  وتبقى 

يهدد االستحقاق قائمة«.

درغام: االجراءات االمنية 
املتصلة باالنتخابات قد اجنزت

وعن مفاوضات ترسيم احلدود 
وربط التنازل عن اخلط 29 برفع 
»التيار  رئيس  عن  العقوبات 
باسيل،  جربان  احلر«  الوطين 
لفت درغام اىل أن »اخلط 29 
والتفاوض  تفاوضيا  خطا  كان 
خمتلف  بني  بالتنسيق  حيصل 
رئيس  فلماذا حتميل  الرؤساء، 
لوحده؟  املسؤولية  اجلمهورية 
على  لبنان  حيصل  أن  واملهم 

ثرواته«

الدكاش دعا اىل التصويت بكثافة:
نرفض حتويل بلدنا اىل صندوق بريد 

تستخدمه طهران او أي دولة أخرى

العام  اجمللس  عميد  اتصل 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
القاضي  الداخلية  بوزير  اخلازن 
بسام مولوي مهنئا إياه، »ومعه  
وفرع  الداخلي  األمن  قوى 
املعلومات، على اإلجنازات اليت 
كان يف ضبط  إن  هلا،  يشهد 
املخدرات، أو يف تفكيك شبكات 
اليوم ضبط  وآخرها  التجسس، 
اإلرهابية  التكفريية  العصابة 
جتند  فلسطينية  جنسيات  من 
تفجريية  عمليات  لتنفيذ  شبابا 
ناسفة وصواريخ  بأحزمة  كبرية 
كانت لتوقع العديد من الضحايا 

وديع اخلازن هنأ مولوي وقوى االمن 
على االجنازات األخرية

اجلنوبية  بريوت  ضاحية  يف 
اآلهلة،  املناطق  من  وغريها 
اآلمنني  املواطنني  جنب  مما 
املرتبصني  اإلرهابيني  إجرام 
اللبنانيني  باستقرار  شرا 

وسالمتهم«. 
وأكد اخلازن ملولوي أن »السهر 
األمين املتواصل الذي تقوم به 
ملواجهة  كافة  األمنية  األجهزة 
أية عملية قد يقوم بها اإلرهاب 
األراضي  على  شرب  أي  يف 
املرصاد  مبثابة  هو  اللبنانية 
الساطع  لكفاءة األجهزة األمنية 

يف لبنان«.
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بريوت  مرتوبوليت  استقبل 
الروم  لطائفة  وتوابعها 
الياس  املطران  االرثوذكس 
اخلميس،  األول  أمس  عوده، 
رئيس  املطرانية،  دار  يف 
اجلميل  سامي  الكتائب  حزب 
املكتب  من  وفد  رأس  على 
اجلميل،  نديم  ضم  السياسي 
فادي اهلرب، آالن حكيم، مسري 
خلف، جان زيلع والدكتورة لينا 

اجللخ.
اجلميل:  قال  الزيارة،  بعد 
»أتينا من أجل أخذ بركة سيدنا 
الذي هو مرجعية وطنية كبرية 
ومدرسة يف حمبة لبنان والدفاع 
له  أكدنا  سيادته.  وعن  عنه 
بقضية  الكامل  إلتزامنا  أوال 
واستقالله  وسيادته  لبنان 
واملواجهة الكبرية اليت خيوضها 
الشعب اللبناني على جبهتني، 
األوىل هي الدفاع عن سيادته 
الفوقية  وبوجه  السالح  بوجه 
بها  معنا  التعاطي  يتم  اليت 
وفريقه  اهلل«  »حزب  قبل  من 
الدولة  على  يفرض  الذي 
اللبنانية وعلى اللبنانيني حروبا 
يفرض  اللبنانيون،  يقررها  مل 
عربيا،  عزال  دوليا،  عزال  علينا 
يعزلنا عن صداقاتنا، يبعدنا عن 
كل اجملتمع الدولي الذي كان 
دائما إىل جانب لبنان، وأصبح 
مبعية املنظومة احلاكمة يسيطر 
فباإلضافة  املؤسسات.  على 
إىل حزب اهلل امليليشيا، أصبح 
املؤسسات،  اهلل  حزب  اليوم 
وجير  الدولة  مؤسسات  استلم 
واىل  العزل  إىل  كلها  الدولة 
الدولي  اجملتمع  مع  املواجهة 
أهلنا  يؤذي  وهذا  والعربي 
كل  اخلليج،  يف  املوجودين 
اللبنانيني الذين يعملون بعرق 
»طفشوهم«  والذين  جبينهم 
االغرتاب  دول  إىل  بلدهم  من 
يلحقون  أفضل،  حياة  أجل  من 
جلأوا  اليت  األماكن  إىل  بهم 

إليها«. 
األمر  هذا  نعترب  »حنن  وتابع: 
حبق  ترتكب  جدا  كبرية  جرمية 
يكون  أن  اللبناني،  الشعب 
مستمرا  اليوم  اهلل«  »حزب 
بتحدي الشعب اللبناني وحتدي 
الدول العربية واجملتمع الدولي 

باليمن  عالقة  هلا  مبؤمترات 
والبحرين وبكل القضايا اليت ال 
ليس  لبنان  بلبنان.  هلا  عالقة 
العربية  الدول  ملواجهة  منصة 
الدولي،  اجملتمع  وملواجهة 
من  الكفاية  فيه  ما  عندنا 
بأنفسنا  نهتم  كي  املشاكل 
صراعات  عن  أنفسنا  وحنيد 
املنطقة، بدل أن جنر لبنان إىل 

الصراعات«.
أن  لسيدنا  »أكدنا  اضاف: 
سيكون  االنتخابات  هذه  يف 
استفتاء  سيكون  امتحان، 
للشعب اللبناني حتى يعرب عن 
االستسالم  هذا  جتاه  غضبه 
عند طبقة سياسية، جتاه حزب 
ثانية  جهة  ومن  جهة  من  اهلل 
معركة كبرية إلعادة بناء لبنان 
قواعد  جديدة،  قواعد  على 
سيادية، قواعد وطنية، قواعد 
إصالحية حتى ننهض من جديد 
باقتصادنا، ننهض ببلدنا ونبين 
وأنا  ألوالدنا.  أفضل  مستقبال 
سيكونون  اللبنانيني  أن  أكيد 
بعد  املسؤولية  هذه  قدر  على 
واكتشفوا  ورأوا  عاشوا  أن 
فظاعة الغش الذي تعرضوا له 

منذ سنة 2018«.
وردا على سؤال، قال اجلميل: 
مسؤولي  ألحد  كالما  »مسعنا 
االنتخابات  يشبه  اهلل«  »حزب 
لألسف  جديدة.  متوز  حبرب 
إال  يفهم  ال  حزب  مع  نتعاطى 
ال  العنف،  لغة  احلرب،  بلغة 
الدميوقراطية  الثقافة  ميلك 
اليت تسمح له أن يتعاطى مع 
املفروض  باملنطق  االنتخابات 
نتخوف  حنن  به.  نتعاطى  أن 
العقل  هذا  يستعمل  أن 
ضرب  حملاولة  امليليشياوي 
أن  رأوا  اذا  البلد،  استقرار 
نتيجة االنتخابات ال تروق هلم، 
املشاكل  ببعض  يقوموا  بأن 
سنكون  االنتخابات.  قبل 
ما  بكل  وسنقوم  باملرصاد 
بوسعنا ملواجهة هذا النوع من 
احلركات. نقول دائما أن لبنان 
الدميوقراطي  لبنان  أقوى، 
ودولة القانون، سيكون أقوى 
من منطق امليليشيات واحلروب 
اليت حياول حزب اهلل أن جيرنا 

إليها«.

عوده: زيارة  بعد  اجلميل 
والدول  للشعب  اهلل  حزب  حتدي  استمرار 
جرمية  يعترب  الدولي  واجملتمع  العربية 

لبنان بناء  العادة  معركة  واالنتخابات 

املطران عودة مستقبال سامي الجميل على رأس وفد كتائبي

ميشال  النائب  النيابية  االنسان  حقوق  جلنة  رئيس  استقبل   
النيابي، سفري  موسى، ظهر امس األول اخلميس، يف اجمللس 

الصني يف لبنان تشيان منجيان وعرض معه للتطورات.

للتطورات الصيين  السفري  مع  عرض  موسى 

احلر  الوطين  التيار  يعقد 
مؤمترا  مستقلة  وشخصيات 
عن الدولة املدنية، السبت يف 
مركز  يف  )اليوم(  شباط   26
بوثيقة  خيرج  الربوة،  لقاء- 
حتمل أفكارا ومبادئ من شأن 
تطبيقها ان تنقل لبنان تدرجيا 

حنو الدولة املدنية.
على  املؤمتر  اىل  التيار  وينظر 
لنقاش  ومنطلق  منصة  أنه 
وعلمي حيتاجه  سياسي هادئ 
السياسية  القوى  فيما  البلد، 
التحضري  اىل  منصرفة  األخرى 
وهمها  النيابية  لإلنتخابات 
االوحد راهنا حصد أكرب قدر من 
كان  لو  حتى  النيابية  املقاعد 
حتفيزيا  سياسيا  صخبا  الثمن 
ينحو اىل إعتماد إثارة الغرائز، 

بدل لغة العقل واملنطق.
ما تؤكد  التيار، حبسب  ويرى 
»املركزية«،  لـ  مصادره 
مساحات  بتعزيز  معين  أنه 
القطع  لغة  بدل  التواصل 
إصرار  كان  لذا  القائمة، 
مؤمتر  إنعقاد  على  القيادة 
الدولة املدنية، ومل تثنها عن 
هذا اهلدف التواصلي الظروف 
السياسية واإلنتخابية الشديدة 
التعقيد والتحديات اليت تواجه 
اللبنانيني عموما، وهي حتديات 
وجودية وسياسية وإقتصادية 

إن  إذ  ضاغطة.  وإجتماعية 
إرتضاها  متى  املدنية  الدولة 
متكامل  سياسيا  نظاما  اجلميع 
على  قادرة  واألداء،  العناصر 
احلكم  من  جديد  منوذج  تقديم 
من  التحديات  لتلك  يستجيب 
وليس صحيحا  إستثناء،  دون 
أن النقاش فيها راهنا هو وجه 
السياسي.  الرتف  وجوه  من 
ُقدرة  األكثر  املدنية  فالدولة 
واملساواة  العدالة  تأمني  على 
الكاملة َبني املواطنني، وعلى 
طائفيًا  احملمي  الفساد  ضرب 
واملتجذر جمتمعيا، وعلى جتاوز 
واإلقتصادية  املالّية  األزمة 
وعلى بناء اقتصاد وطين ُمنِتج 
العدالة  يرّسخ  ومتني  وَحَيوي 

االجتماعّية واإلمناء املتوازن.
يذكر أن املؤمتر ستتخلله كلمات 
التيار الوطين  لكل من رئيس 
باسيل،  جربان  النائب  احلر 
مراد  حسن  السابقني  الوزراء 
السيد  وعدنان  نعمان  وعصام 
اخلري،  حسن  الدكتور  حسني، 
لإلعالمية  إفتتاحية  كلمة  مع 
يتضّمن  أن  على  فرح،  ماغي 

أيضًا مداخالت شبابية.
وستصدر عن املؤمترين وثيقة 
موازاة  يف  املدنية،  الدولة 
العمل  ورش  من  جمموعة  بدء 

اخلاصة بهذا العنوان.

التيار عن مؤمتره للدولة املدنية:
 وحدها قادرة على اإلستجابة 

لتحديات تواجه اللبنانيني

احلزب  يف  اإلعالم  عميد  قدر 
االجتماعي  القومي  السوري 
معن محية »اجلهود اليت تبذهلا 
القوى األمنية اللبنانية ملكافحة 
اإلرهاب«، معتربا أن »الكشف 
إرهابية كانت ختطط  عن خاليا 
يعد  إرهابية  بعمليات  للقيام 
يف  املعلومات  لشعبة  اجنازا 

قوى األمن الداخلي«.
وأشار يف بيان، إىل أن »إعالن 
إلقاء  عن  الداخلي  األمن  قوى 
القبض على عدد من العناصر 
خططهم  وإفشال  اإلرهابية 
يستحق  إجناز  هو  اإلرهابية، 
اإلجنازات  تراكم  وأن  التنويه، 
والعمالء  اإلرهابيني  يف كشف 
لبنان  الستقرار  تعزيز  هو 
املهددين  األهلي  وسلمه 
الصهيوني  العدو  قبل  من 

والتنظيمات اإلرهابية«.
مواصلة  »أهمية  على  وشدد   
األمنية،  واإلجنازات  اجلهود 
والناس،  البلد  أمن  وحتصني 
املرحلة،  هذه  يف  خصوصا 
الصهيوني  العدو  أن  حيث 
حياولون  اإلرهابية  واجملموعات 
إرهابية تستهدف  أعمال  تنفيذ 

لبنان«.
تنفيذ  أسلوب  »إن  وقال: 
جرمية اغتيال رفيقنا أمحد نصر 
األيوبي يف طرابلس، يدل على 
اجلرمية  أن من يقف وراء هذه 
تنفيذ  يف  متمرسون  إرهابيون 
االغتياالت، وإننا نطالب القوى 

بتكثيف  والقضائية  األمنية 
اجملرمني  لكشف  التحقيقات 

اإلرهابيني.
السوري  »احلزب  أن  وأكد 
القومي االجتماعي يتابع قضية 
األيوبي،  أمحد  الشهيد  الرفيق 
احلزب  يف  القضاء  عميد  وأن 
ومدير  رياشي  ريشار  احملامي 
يف  القوميني  احملامني  دائرة 
احملامي  طرابلس  حمامي  نقابة 
بوكالتيهما  ديب،  اهلل  عبد 
القومي  السوري  احلزب  عن 
الدين  نصر  وعن  اإلجتماعي 
األيوبي، تقدما بشكوى جزائية 
أمام النيابة العامة اإلستئنافية 
موضوعها  لبنان،  مشال  يف 
استهدفت  اليت  النكراء  اجلرمية 
الرفيق أمحد األيوبي وأدت إىل 
ارتقائه شهيدا بتاريخ 7 شباط 

.»2022
اختذ  »لقد  محية:  وختم 
رياشي وديب صفة  احملاميان 
االدعاء الشخصي ضد جمهولني 
التحقيق  يظهره  من  كل  وضد 
أو  متدخال  أو  شريكا  أو  فاعال 
القصدي  القتل  جبرم  حمرضا 
عمدا باإلستناد إىل نص املادة 
العقوبات  رقم 549 من قانون 
النيابة  من  طالبني  اللبناني، 
التحقيقات  كافة  إجراء  العامة 
الالزمة متهيدا ملعرفة اجملرمني 
وبالتالي  وتوقيفهم،  القتلة 
حماكمتهم أمام القضاء املختص 

وإنزال أشد العقوبات بهم«.

اإلرهاب مكافحة  يف  األمنية  القوى  جهود  مثن 
حتى  األيوبي  قضية  القومي:نتابع 

وحماكمتهم اجملرمني  توقيف 

املتحدة  األمم  برنامج  أعلن   
اإلمنائي )UNDP (، يف بيان، 
»ان السيدة ميالني هاونشتاين 
تسلمت اخلميس )امس األول( 
مقيمة  كممثلة  مهامها  رمسيا 
جديدة للربنامج يف لبنان، خلفا 
اليت  مويرو،  سيلني  للسيدة 
شباط/  14 يف  مهمتها  أمتت 

فرباير«.
وقالت هاونشتاين: »أنا أدرك 
متاما أنين أصل يف وقت يواجه 
اللبنانيني  من  العديد  فيه 
قدرات  لكن  مضنية.  حتديات 
اهلائلة  اللبناني  الشعب 
هلذا  الكبرية  واإلمكانيات 
األمل يف  اجلميل متنحين  البلد 
أن نتمكن معا من العمل على 
وتعزيز  العيش،  سبل  محاية 
يف  واإلستثمار  املؤسسات، 
وضمان  والشباب،  املرأة 
التعايف املستدام. وأتطلع إىل 
العمل لتحقيق التنمية مع لبنان 

ومن أجل لبنان«.
واشار البيان اىل ان هاونشتاين 
من  عاما   17 من  أكثر  »متتلك 
وبناء  التنمية  جمال  اخلربة يف 
السالم. ويف مهمتها األخرية، 
إقليمية  كمستشارة  عملت 
للدول  اإلقليمي  املكتب  يف 
األمم  لربنامج  التابع  العربية 
املتحدة اإلمنائي يف نيويورك، 
عن  مسؤولة  كانت  حيث 
الربامج  ودعم  على  اإلشراف 
القطرية لربنامج األمم املتحدة 
وجيبوتي  اجلزائر  يف  اإلمنائي 
والصومال  واملغرب  وليبيا 

والسودان وتونس واليمن.
السيدة  شغلت  ذلك،  قبل 
كبري  منصب  هاونشتاين 
اإلستقرار  حتقيق  مستشاري 
حلفظ  املتحدة  األمم  بعثة  يف 
الكونغو  مجهورية  يف  السالم 
الدميقراطية، حيث دعمت أول 
وقدمت  دميقراطية  انتخابات 
املشورة لنائب املمثل اخلاص 
لألمني العام واملنسق املقيم/ 
 - اإلنسانية  الشؤون  منسق 
أيضا  بها  قامت  مهمة  وهي 
شغلته  مماثل  منصب  يف 
شغلت  كما  السودان.  يف 
املكتب  رئيس  نائبة  منصب 
ورئيسة الفريق املعين بتحقيق 
غاو،  يف  والتعايف  اإلستقرار 
اإلقليمي  املكتب  ورئيسة 
األمم  بعثة  يف  موبيت  يف 
يف  السالم  حلفظ  املتحدة 
األمم  مقر  يف  وعملت  مالي. 
املتحدة يف نيويورك مع مكتب 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
منها،  والتعايف  األزمات  ملنع 
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية«.
واوضح ان هاونشتاين حائزة 
يف  العلوم  ماجستري  على 
كلية  من  والتنمية  السكان 
والعلوم  لإلقتصاد  لندن 
درست  وقد  السياسية. 
السياسة الدولية وعلم اإلجتماع 
ريغنسبورغ،  يف  واإلقتصاد 
وهي  وباريس.  واليبزيغ، 
والفرنسية  اإلنكليزية  تتحدث 

واألملانية واإلسبانية«.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عني ميالني 
هاونشتاين ممثلة مقيمة جديدة يف لبنان

أصدرت وزارة اخلارجية واملغرتبني البيان االتي: »انطالقا من 
متسك لبنان باملبادىء الراسخة والناظمة للشرعية الدولية اليت 
ترعى األمن والسلم الدوليني، ويف طليعتها مبدأ احرتام سيادة 
بوجوب حل  منه  وإميانا  وأمن حدودها،  اراضيها  ووحدة  الدول 
السلمية،  بالوسائل  الدول  بني  تنشأ  قد  اليت  النزاعات  كافة 
يلحظها  اليت  الوساطة  آليات  خالل  ومن  التفاوض،  عرب  أي 
القانون الدولي الذي ينبغي أن يبقى املالذ األوحد للدول حتت 
مظلة األمم املتحدة، ونظرا ملا شهده تاريخ لبنان احلديث من 
اخلسائر  أفدح  وبشعبه  به  أحلقت  ألراضيه  عسكرية  اجتياحات 
اليت امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره، 
فإن لبنان يدين اجتياح األراضي األوكرانية ويدعو روسيا إىل 
والعودة  منها  قواتها  وسحب  فورا  العسكرية  العمليات  وقف 
إىل منطق احلوار والتفاوض كوسيلة أمثل حلل النزاع القائم مبا 
حيفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفني ويسهم يف جتنيب شعيب 

البلدين والقارة األوروبية والعامل مآسي احلروب ولوعتها«.

ميالني هاونشتاين

اخلارجية: لبنان يدين اجتياح األراضي 
األوكرانية ويدعو روسيا إىل وقف 

العمليات العسكرية فورا والعودة إىل 
احلوار والتفاوض
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أحداث كثرية، أغلبّيتها بعيدة جدًا عن األضواء، تسارعت 
إىل  العودة  عشّية  املاضية،  القليلة  األسابيع  يف  كثريًا 

االتفاق النووي.
السابقة تصل  اإليرانية  األمريكية-  املفاوضات  ما كادت 
 ،2016 يناير  الثاني/  كانون  يف  السعيدة  خواتيمها  إىل 
حتى تنّعم لبنان بعامني استثنائّيني مل يعرف مثلهما منذ 
عام 2004. فقد هدأت جبهات التحريض املذهيّب، وانتخب 
ح بإزالة خطر  رئيس مجهورية بعد سنوات من الفراغ، وسمُ
التكفرييني بسياراتهم املفّخخة، ورصد مؤمتر »سيدر« 11 
مليار دوالر لدعم لبنان، ووّقع رئيس اجلمهورية مراسيم 
التنقيب عن النفط بعد طول انتظار، وابتدأ التنقيب فعاًل، 

وأمُجريت االنتخابات النيابية بعد طول متديد. 
خب دونالد ترامب رئيسًا للواليات املتحدة،  ثم )...( انتمُ
وخرج من االتفاق النووي، فتوقف التنقيب، وكّرت سبحة 

التدمري، ليصل البلد إىل ما وصل إليه اليوم. 
يعين  ال  لألحداث  الزمين  الرتابط  أن  دائمًا  التأكيد  مع 
بالضرورة أبدًا ترابطها السياسّي. ومع ذلك، فإن أحداثًا 
كثريًا  تسارعت  األضواء،  عن  جدًا  بعيدة  أغلبّيتها  كثرية، 
يف األسابيع القليلة املاضية، عشّية العودة إىل االتفاق 

النووي، أبرزها:
لبريوت،  اإليرانيني  األمنيني  املسؤولني  أهم  زيارة    .1
ولقاؤه اهلادف إىل وضع قيادة حزب اهلل يف أجواء االتفاق 
بأن  وإعالمها رسيًا  الكربى،  والدول  إيران  النهائي بني 
إحياء االتفاق النووي اإليراني بات حتصيل حاصل، حمّددًا 
حملاوريه موعدًا أّوليًا، رغم احلرص اإليراني التارخيي على 
)الذي  اإليراني  الضيف  ئل  مواعيد. وحني سمُ عدم ضرب 
إىل  العودة  كانت  إذا  عّما  تاّمة(  بسرية  زيارته  أمُحيطت 
املنطقة  يف  التصعيد  من  ملزيد  مقّدمة  ستكون  االتفاق 
للحؤول دون منو النفوذ اإليرانّي أكثر فأكثر أو العكس، 
أكد أن أبواب احلوار اإليراني- السعودي تبّشر باإلجيابيات 

أكثر من السلبيات، وتبدأ من اليمن.
2.  زيارة رئيس أحد األحزاب اللبنانية األساسية لدمشق، 
الرئيس  للقاء  سنوات،  عشر  من  أكثر  منذ  األوىل  للمرة 
السوري بشار األسد والبحث يف تفاصيل لبنانية- سورية 
بعدم  حاسم  سورّي  موقف  ظل  يف  خليجية،  وسورية- 
أنفسهم  حبّق  أخطأوا  من  مع  تسامح  أو  وّد  أي  إظهار 
وتارخيهم وعالقتهم مع الدولة السورية يف األيام السورية 

العصيبة. 
3.  انشغال كبري مستشاري الرئيس األمريكي ألمن الطاقة، 
آموس هوكشتاين، عن األزمة الروسية- األوكرانية، بكل 
أوروبا  الطاقة يف  ألمن  هائل  جدّي  تهديد  من  متّثله  ما 
على  اإلسرائيلية  املوافقة  حاماًل  لبنان،  ليزور  والعامل، 
كل  حساباته  من  ومسقطًا  التاسع«،  »البلوك  لبنانية 
احملاوالت السابقة إللزام لبنان بتطبيع اقتصادّي- مالّي 
مباشر أو غري مباشر، مع العلم بأن هوكشتاين يعود قريبًا 
جدًا إىل بريوت مبسّودة مكتوبة، تعلن الدخول يف املرحلة 

النهائية من مفاوضات الرتسيم.
علي  والنقل  العامة  اهلل لألشغال  وزير حزب  توقيع    .4
الشركة  منح  على  الفرنسية،  اجلنسية  الذي حيمل  محّية، 
الفرنسية املقّربة من الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون 
مرفأ  يف  احلاويات  حمطة  وصيانة  وتشغيل  إدارة  عقد 

بريوت، ملدة 10 سنوات.
5.  زيارة رئيس حزب التيار الوطين احلر جربان باسيل 
ثالثة  يف  للبحث  القطري،  اخلارجية  وزير  للقاء  الدوحة 
نفي  عدم  على  باسيلي  حرص  ظل  يف  رئيسية،  ملفات 
ملف  األمريكّي يف  الوسيط  لقائه  ما شاع عن  تأكيد  أو 
زارها  اليت  برلني  هوكشتاين يف  آموس  احلدود  ترسيم 
عصف  الذي  اجلليد  فيها  بلقاءاته  وكسر  باريس،  قبل 
بعالقته بالفرنسيني منذ أحداث الـ17 من تشرين األول/

أكتوبر 2019. 
6.  اكتشاف كل من تسّرعوا يف إنشاء االئتالفات خلوض 
االنتخابات بعيدًا عن األحزاب والبيوتات السياسية ورجال 
خلوض  استثنائّيًا  متوياًل  يتلّقوا  لن  أنهم  واألعمال  املال 
على  األساسي  املالي  الدعم  سيقتصر  حيث  االنتخابات، 
أحزاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وأبناء البيوتات 

السياسية الصديقة لالستخبارات السعودية.
7.  مبادرة بعض املنظمات اإلنسانية واالجتماعية األوروبية 
لبنانية  مجعيات  على  اللبناني  القضاء  أمام  االدعاء  إىل 

أساءت األمانة، ومل تلتزم بالعقود والربامج واملشاريع.

اللبنانيني مستقبل  ترسم  متغريات  و5  معلومة   12  

رئيسًا، وخالل الشهور القليلة اليت تلت انتخابه وسحت 
بإجنازات سريعة على صعيد قانون االنتخاب وحترير اجلرود 
وبدء  النيابية  االنتخابات  وإجراء  »سيدر«  مؤمتر  وإطالق 
إجيابية  متغرّيات  جمموعة  مع  وغريه،  النفط  عن  التنقيب 
تكن  مل  عون  ميشال  والرئيس  اهلل  حزب  إىل  بالنسبة 

موجودة يف املرة السابقة، أبرزها:
-   االنكفاء السعودي يف لبنان إىل احلد األدنى املتمّثل 
يف القوات اللبنانية وبعض األفرقاء الذين ال يقّدمون أو 

يؤّخرون يف املعادالت األساسية.
االقتصاد  يف  أكرب  دور  للعب  الفرنسية  احلماسة     -
اللبناني، مع حرص فرنسّي واضح على التنسيق مع حزب 
اهلل، يف مقاربة يبدو واضحًا أن الكرسّي الرسولّي يتأثر 

بها أيضًا. 
رهانات  من  محلته  ما  بكل  السورية  احلرب  انتهاء     -
راد استخدام لبنان لتحقيقها، حتى  أمريكية وخليجية كان يمُ

بعيد االتفاق النووي األول.
-   اقتناع األمريكيني بأن احلصار االقتصادي آخر عامني، 
كما احلرب اإلسرائيلية عام 2006، والتحريض املذهيب بني 
عامي 2006 و2016، واحلرب التكفريية، مل حتّقق غايتهم، 
للواليات  التقليديني  احللفاء  وحضور  هيبة  تآكل  ظل  يف 
املتحدة والسعودية يف لبنان، وعدم جناح اجملتمع املدني 

يف إثبات نفسه كبديل جديد هلم. 
ّقع عشّية إنهاء الدميقراطيني  -  االتفاق النووي السابق ومُ
دورة ثانية يف البيت األبيض، فيما يعود املعنيون باالتفاق 
الدميقراطية اجلديدة، يف  اإلدارة  إليه يف مستهل والية 
أيًا كانت  إيرانّي إىل ضمان استمرارية االتفاق  تنّبه  ظل 

املتغرّيات األمريكية يف السنوات الالحقة. 
أمُعطيت  اليت  السماح  فرتة  إن  بالقول  يسمح  ما  وهو 
و2018 ميكن   2016 عامي  ما بني  للبنانيني إلجناز شيء 
الداخلية  أن تكون أطول اليوم. ويف ظل موازين القوى 
وموازين القوى اإلقليمية احملكومة باملسرّيات والصواريخ 
للبنانيني  ميكن  املشاريع،  من  الكثري  وجاهزية  الدقيقة، 
االستفادة أكثر فأكثر من هذه الفرصة. وبالتالي، ميكن 
التقدمي  احلزب  ورئيس  اللبنانية  القوات  حزب  لرئيس 
االشرتاكي وناشطي اجملتمع املدني الذين كانوا يهّللون 
قّرروا  الذين  املغرتبني  ويشتمون  به  وحيتفلون  لالنهيار 
زيارة أهاليهم يف الصيف املاضي والتلفزيونات الثورية 
يريدون  الذين ال  االفرتاضيني  املّغردين  الثالثة وحشود 
أكثر  ينهاروا  أن  شيء،  كل  تدمري  بل  شيء،  أّي  بناء 

فأكثر، كما هو حاصل منذ أسبوعني.

غسان سعود

فتح  أوروبية يف  دول  من  أملانيا مبن سبقها  8.  حلاق 
سالمة،  رياض  املركزي  املصرف  حلاكم  املالية  امللفات 
من  املقّرب  احلاكم  باستبدال  الفرنسية  اآلمال  ظل  يف 
مع  انسجامًا  الفرنسيني،  إىل  أقرب  حباكم  األمريكيني 
طموحات ماكرون يف استعادة بعض النفوذ الفرنسي يف 

لبنان.
9.  مبادرة الدبلوماسية الفرنسية إىل سؤال أحد حماوريها 
اللبنانيني األساسيني عن كيفية فتح قنوات اتصال غري 
مباشرة مع الدولة السورية، بشأن البدء بإعادة الالجئني 
املفرتضة  واآللية  سوريا،  إىل  لبنان  يف  السوريني 
الفرنسي على  األمريكي-  لتحقيق ذلك، يف ظل اإلصرار 
السوري بشار  الرئيس  بانتصار  السياسي  االعرتاف  عدم 

األسد.
10.  حتطيم وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غاالغري 
آمال كل من كانوا يعّولون على توريط الكرسي الرسولي يف 
الوحول اللبنانية، عرب حرصه الشديد على جتاهل كل النظريات 
املتعلقة باحلياد، يف ظل عالقات فاتيكانية مباشرة مع حزب 
اهلل مل تكن موجودة يف السابق، مفتوحة على مفاجآت كبرية 
يف أّي حلظة. واجلدير ذكره أن غاالغري انتقل من تسجيل 
مالحظات قاسية حبق حزب اهلل أمام ضيوفه اللبنانيني إىل 
االعتبار  يف  األخذ  مع  استيعابية،  ودية  مالحظات  تسجيل 
دور  إىل  وعقله  وقلبه  الرسولي  الكرسي  نظرة  أن  دائمًا 
ووظيفة الكنيسة املارونية يف الشرق تتعارض بالكامل، ال 
بتفصيل من هنا وآخر من هناك، مع كل النزعات االنعزالية 
والطروحات االنتحارية، يف ظل نقمة فاتيكانية هائلة على 
كل ما تسّببت فيه السياسات األمريكية يف املنطقة، من 

تهجري للمسيحيني وأذى ال ميكن معاجلته. 
11.  استكمال إصالح خط الغاز من اجلهة اللبنانية بشكل 

كامل ليصبح جاهزًا الستجرار الغاز املصري.
12.  كسر األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، 
يف هذا التوقيت بالذات، توازن الرعب العسكري واألمين 
القائم منذ عام 2006، بإعالنه الرسي عن تصنيع حزب اهلل 
يسمح  حنو  على  للصواريخ،  الذكية  والرؤوس  املسرّيات 
سالح  إىل  الصواريخ  من  اهلل  حزب  ترسانة  كامل  بتحويل 
قبل.  من  يتخّيله  مل  مبا  االسرائيلّي،  الكيان  يهّدد  نوعّي 
العام،  األمني  يقوله  ما  اإلسرائيليون  يستوعب  أن  وقبل 
فلسطني  ساء  يف  التكنولوجية  قدراته  احلزب  استعرض 

احملتلة.
إىل أين يقود هذا كله؟ إىل مالمح فرصة مماثلة لتلك األشهر 
القليلة اليت عرفها لبنان قبيل انتخاب العماد ميشال عون 
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يكاد الرئيس فؤاد السنيورة وحده، من املرجعيات السّنية، مل يقل 
ماذا سيفعل قبل أيار املقبل. الرئيس متام سالم سبق الرئيس سعد 
احلريري إىل االنكفاء، ثالثهما الرئيس جنيب ميقاتي غري مرّشح إىل 
إشعار آخر. أما ما يقوله السنيورة، فمقتضب: لن يقّدم هدية إىل أحد 

اآلن
ما مسعه مسؤول رمسي من ديبلوماسي غربي رفيع عن شكوك حمتملة 
بإزاء إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها، أعاد االعتبار إىل حد ما إىل 

اإلشاعات واملخاوف من أن االستحقاق رمبا كان يف خطر.
اليت  املتالحقة  الضغوط  الرمسي عن جدية  ردًا على سؤال املسؤول 
االنتخابات  إجراء  على  إصراره  وتأكيد  الدولي،  اجملتمع  عليها  يثابر 
النيابية يف موعدها املعلن، قال الديبلوماسي الرفيع الزائر: أنا هنا 
اليت  الليبية  النيابية  االنتخابات  الغربي. ضغطنا إلجراء  أمّثل اجملتمع 
كانت مقّررة يف نهاية السنة املنصرمة أكثر مما نضغط اآلن يف لبنان، 
إال أنها تأّجلت وُفرض أمر تأجيلها على اجملتمع الدولي الذي َقِبَل على 
يتكرر ذلك هنا  أن ال  مانع  ما  أكثر؟  نفعل  أن  ماذا عسانا  مضض. 
أيضًا. هذا ال يعين أننا نوافق على تأجيل االنتخابات أو نتقّبله. ماذا 

نفعل إذا كانت مثة إرادة بالتأجيل ُفرضت هنا؟«.
أن  إىل  سوى  الرفيع  الغربي  للديبلوماسي  الطويل  الشرح  يرِم  مل 
اجملموعة الدولية - وإن يف ظل ضغوطها املتواصلة - ال تستبعد خيار 
االقرتاع.  الوصول إىل موعد صناديق  التأجيل قبل وقت قصري من 
إال أن الرجل الذي مل يكن خيدم يف لبنان عام 2004، ذّكره حمّدثه 
اإلرادة  عصيان  يف  أدهى  جتربة  البلد  هلذا  بأن  الرمسي  املسؤول 
الدولية أيًا بلغت وطأة تهديداتها، هو ما حصل يف أيلول 2004 عندما 
قرار  لصدور  التالية  الساعات  يف  حلود  إميل  الرئيس  والية  ُمددت 
جملس األمن الرقم 1559، ويف أحد بنوده رفض تعديل الدستور هلذه 
الغاية. مل ُيصَغ إليه، ومل خترب البالد للفور إال يف وقت الحق، بعد 

مخسة أشهر، باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
النداءات  وفرة  على   ،2013 عام  النواب  جملس  والية  انتهاء  عشية 
اللبنانيني إىل  أطلقها سفراء دول كربى يف دعوة  اليت  واملطالبات 
الذهاب إىل صناديق االقرتاع، التأم جملس النواب يف اليوم األخري من 
العقد العادي األول يف 31 أيار عامذاك، وصّوت على اقرتاح قانون 
معّجل مكّرر بتمديد واليته سنة ومخسة أشهر بذرائع واهية. كان يف 
الربملان حينذاك، كالنائب السابق نقوال فتوش، َمن جتّرأ على أن يكون 
أول َمن ُيقِدم، ويعّد اقرتاحًا كي تلحق به الغالبية النيابية املتحّفزة 
يف األصل. حينذاك، على حنو قد يكون لبنان مرشحًا ألن يقبل عليه 
جمددًا، تقاطعت االنتخابات النيابية والرئاسية. قبل أن تنتهي والية 
اجلمهورية  رئاسة  كانت   ،2014 الثاني  تشرين  إىل  املمّددة  الربملان 

شغرت منذ أيار، فرتافق هذان الشغوران.
يف ما يقوله املسؤولون اللبنانيون يف اآلونة األخرية، لدحض فكرة 
بدوره  جيرؤ  لن  أحزابه  أو  الربملان  كتل  من  أحدًا  إن  حتى،  التأجيل 
بسبب  رمبا  وقتذاك.  املستقّل  الزحلي  النائب  سابقة  يكرر  أن  على 
هذا العامل املعلن، يتصّرف زعماء الكتل واألحزاب كما لو االنتخابات 
أسباب  وال  أخريًا،  املالي  احلاجز  سقط  موعدها.  يف  واقعة  النيابية 
للتذّرع مبشكلة أمنية. قبل ذلك، َباَن من املنطقي أنها حاصلة حتمًا بال 
عقبات أو حجج، لو مل يفاجئ الرئيس سعد احلريري حلفاءه وخصومه 

يف آن باعتزاله السياسة والعزوف هو وعائلته وتياره عن الرتشح.
الشكوك  حامت  الفائت،  الثاني  كانون   24 يف  هذا  قراره  اخّتذ  مذ 
الطبيعي  إن من غري  بالقول  تارة  االنتخابات:  جمددًا من حول مصري 
تقاطعها  مل  إن  كالسّنة،  أساسية  طائفة  غياب  بإجرائها يف  القبول 
فهي على األقل لن ُتقبل عليها، وهذا ما مل يقله احلريري الذي أخرج 
نفسه وعائلته وتياره من االستحقاق وليس طائفته. وطورًا بالقول إن 
إفقاد الطائفة السّنية مرجعيتها التمثيلية سيضعها يف مهّب مرشحني 
إقفال  بعد  منهم  تنبثق  مرجعية  أي  بال  مقاعدها،  خيطفون  مغامرين 

صناديق االقرتاع.
يضاعف هذا القلق االعتقاد الشائع بقرار خارجي مّجد احلياة السياسية 
للحريري وفريقه إىل إشعار آخر على األقل، مل يسع الرئيس السابق 
للحكومة إال االمتثال له. ليست اإلجراءات اليت أعلنها تيار املستقبل 
أخريًا حيال نوابه أو أعضاء فيه يفكرون يف الرتشح النتخابات أيار، 
أو  تالعب  بال  إليه  ُدعي  ملا  لرئيسه  الكامل  االمتثال  تأكيد  سوى 
التيار  للبقاء يف  الرتشح  عدم  خرّي هؤالء بني  بأن  اجتزاء،  أو  حتايل 
أو االستقالة منه. عنى جمموع اإلشارات اليت عرب من خالهلا احلريري 
عن تسليمه بقرار اعتزاله، ليس الظّن فحسب بالسعودية بأنها وراء 
تشرين   4 حلقات يف  يكتمل  ملا مل  استكمال  أنه  على  حدث  ما  كل 
الثاني 2017 واأليام التالية، بل إن الرجل فقد كذلك املرجعية العربية 
تارخييًا وحديثًا.  اللبنانيني،  وللسّنة  له  مّثلتها مصر  اليت  االحتياطية 
قيل إن القاهرة أحجمت عن حتديد موعد للحريري ملقابلة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، كان قد طلبه وهو يف طريق عودته إىل بريوت يف 

20 كانون الثاني.
السّنية  الطائفة  أن  أيار،  انتخابات  إمرار  بعد  للقلق،  مدعاة  األكثر 
ستبدو كأنها مستبعدة عن االستحقاق التالي بعد أشهر، وهو انتخابات 
الرئاسة، فال تكون عاماًل أساسيًا مقّررًا فيها، وتاليًا التعامل معها على 

أنها على هامش هذين االستحقاقني.
اإلشارة  تلّقف هذه  َمن  أول  األمريكية دوروثي شيا  السفرية  كانت 
وتداعيات إخراج احلريري من املعادلة الوطنية على أبواب استحقاقني 
دقيقني، يوم اعرتفت أمام رئيس اجلمهورية ميشال عون، غداة اعتزال 
احلريري، أنها حتدثت إليه بإحلاح قبل ساعتني من إعالنه قراره، تطلب 
منه الرتاجع عنه، فلم يستجب. يومذاك سألت رئيس اجلمهورية ماذا 

يسعه أن يفعل؟

حزب  أصدقاء  خيسر  ترغب:  اسرائيل   
أصدقاؤنا ويربح  املسيحيون  اهلل 

كتبت اجلمهورّية تقول: أمران يعّول عليهما الداخل اللبناني كباٍب للحّل 
مفتاح  خالل  من  الدولي،  اجملتمع  ودعم  النيابية  االنتخابات  املرجو: 
صندوق النقد الدولي. إاّل أّن هذين األمرين لن يأتيا باحلّل املنشود، 
حبسب جهات عدة، إذ إّن العمليات احلسابية تدّل اىل أّن االنتخابات 
السياسي  إذا حصلت لن تفرز تغيريًا كبريًا وانقالبًا على املستويني 
بعض  ستشهد  بل  جديدة،  سياسية  طبقة  تنتج  ولن  واملؤسساتي، 
مقاعد  مقابل  احلالية  املنظومة  من  ألفرقاء  خسارات  مع  االخرتاقات 
عدم  يهّمه  اخلارج  إّن  كذلك،  املنظومة.  هذه  من  آخر  لقسم  إضافية 
انهيار لبنان لكي ال تتأثر مصاحله، لكّنه ال يعمل الزدهار البلد، وال 

ُيكن االنتظار منه أكثر من ذلك.
اخلارج قام بكّل ما يستطيع فعله، لكّن الداخل غري حاضر حلّل، واالتفاق 
مع صندوق النقد يتطّلب تفاهمًا على إصالحات مرتبطة مبلفات قدية 
تشّكل فضيحة لبعض السياسيني يف قطاعات عدة، سيحاربها بقدر ما 
النقد وفق  اتفاقًا مع صندوق  السياسيون يريدون  يستطيع. فهؤالء 
الـ«كالش« القوي  حساباتهم، ومن غري املعروف كيف سينتهي هذا 
الرئيس  جميء  مع  بدأت  املواجهة  هذه  سيغلب.  ومن  الطرفني  بني 
الفرنسي إيانويل ماكرون اىل لبنان إثر انفجار 4 آب 2020، ومنذ ذلك 
احلني وحتى اآلن، مل ينجح اجملتمع الدولي يف اخرتاق احلائط يف لبنان، 
ألّن أي خرق سيكشف فضائح كبرية. ومن غري الواضح، كيف سُيكسر 
هذا »الستاتيكو« املستمّر، حبسب الديبلوماسي وسفري لبنان األسبق 

يف واشنطن رياض طبارة.
لذلك، إّن التعويل على اجملتمع الدولي مبالغ فيه، فاخلارج يسعى اىل 
أن يبقى لبنان واقفًا على رجليه فقط، أي إىل »عدم االنهيار وليس 
االزدهار«. فالواليات املتحدة األمريكية ترّكز على إنهاء ترسيم احلدود 
البحرية، وال تريد فقدان السيطرة على البلد وتكرار جتربة عام 1982. 
واإليرانيون ال يريدون أن ينهار لبنان، ألّنهم مل يضعوا أسلحتهم يف 
البلد لكي ُتستخدم يف حرب أهلية. لذلك، وفق طبارة، حني يصل لبنان 
ملف  مثلما حصل يف  الدول اىل مساندته،  االنهيار تسارع  حافة  اىل 

الكهرباء، إّنا لكي ال ينهار وخيرج عن السيطرة وليس لكي يزدهر.
بالتوازي، يعّول من يعتربون أّن مشكلة لبنان الرئيسية سالح »حزب 
السالح على  اإلقليمي، على حترُّك عربي - غربي لوضع  اهلل« ودوره 
طاولة البحث، متهيدًا حلّل شامل للبلد. ويأتي هذا التعويل بعد سلسلة 
حتّركات ومواقف يف األشهر األخرية شّددت على تطبيق قرار جملس 
األمن الرقم 1559 املتعّلق بسالح »حزب اهلل«، آخرها املبادرة الكويتية - 
العربية وبيان جملس األمن حيال لبنان. إاّل أّن طبارة يشرح »أّن »حزب 
اهلل« ليس كيانًا مستقاًل، بل هو قطعة من »شطرنج«، ويدخل موضوعه 
ضمن ملف تعامل إيران مع اجلوار، واليت منذ الثورة اإلسالمية تتعامل 
مع دول اجلوار من خالل امليليشيات: احلوثيون يف اليمن، املعارضة يف 
البحرين، »احلشد الشعيب« يف العراق و«حزب اهلل« يف لبنان. وهذه 
امليليشيات كّلها منظومة يتعامل معها اجملتمع الدولي بشمولية، وليس 
مبعاجلة ملف كّل ميليشيا على حدة. وهذا امللف الشامل يدخل أيضًا 
يف املفاوضات احلاصلة بني واشنطن وإيران، أي يف االتفاق النووي 
بني الــ«5 زائدًا واحدًا« وإيران، والذي كان ُيفرتض أن يشمل الربنامج 
امليليشيات  أي  اجلوار،  دول  مع  إيران  وتعامل  اإليراني  الصاروخي 
املتحالفة مع إيران، حبسب ما كان يسعى إليه الرئيس االمريكي جو 
فيما  اإليراني،  التخصيب  يزيد  حيث  مرحلة  اىل  وصل  لكنّه  بايدن، 
يبحثون يف فيينا يف أمور معّقدة مثل امليليشيات«. لذلك يالحظ طبارة 
»أّن األمريكيني قّرروا أن يفصلوا موضوع امليليشيات عن املفاوضات 
النووية، إذ يف الفرتة األخرية ترتّكز املفاوضات يف فيينا على النووي 
فقط«. ويرى أّنه »مّت حتويل ملف امليليشيات اىل املفاوضات اإلقليمية 

بني إيران والسعودية«.
على  اخلارجي  للتفاوض  انعكاس  أي  إّن  املعطيات،  هذه  من  إنطالقًا 
لبنان سيكون من باب التفاوض اإليراني - السعودي وليس من باب 
اتفاق  جرى  إذا  أّنه  ُيظهر  فيينا  مفاوضات  فمسار  النووي.  االتفاق 
أّما  لبنان،  على  تأثري كبري  له  يكون  ولن  النووي،  بالشأن  سينحصر 
دولي،  بإشراف  اإلقليمي  املسار  من خالل  الفعلي فسيحصل  التأثري 
اهلل«،  و«حزب  لبنان  على  انعكاسه  لتبيان  متابعته  جيب  الذي  وهو 
ُيعاجل منفردًا بل ضمن موضوع امليليشيات  »احلزب« ال  ألّن موضوع 
املتحالفة مع إيران. لكن على رغم ذلك، إّن هذا املسار طويل، فضاًل 

عن أّن أولوية السعودية يف هذه املفاوضات، احلوثيون يف اليمن.
عنه  الصادرة  البيانات  كّل  سياق  يف  فيأتي  األمن  جملس  بيان  أّما 
القرار  وأّوهلا  الدولية  بالقرارات  بالتذكري  تبدأ  واليت  بلبنان  املتعّلقة 
1559، وحني حيصل أي تفاوض دولي أو إقليمي يذكر جملس األمن 
هناك  الكويتية،  املبادرة  صعيد  وعلى  طبارة.  يشرح  ما  به، حبسب 
اآلن،  لبنان ميؤوس منه وجيب تركه  أّن  األوىل  اخلليج،  فكرتان يف 

وهذه الفكرة طاغية يف السعودية.
إليران،  تركه  يعين  لبنان  عن  التخلي  إّن  تقول،  الثانية  الفكرة  فيما 
وجيب اخنراط اخلليج يف لبنان لكي ال تتفّلت األوضاع ويصبح يف يد 
إيران كليًا. وهذه الفكرة طاغية لدى الكويت وبعض دول اخلليج، وفق 
طبارة. وبالتالي، هناك خطان متوازيان يف اخلليج اآلن يف ما يتعّلق 
بلبنان، من غري الواضح بعد أّيهما سيطغى، وما إذا كان اخلليج سيعود 

بقوة اىل لبنان أو ينسحب منه.
وبالتالي، إنطالقًا من هذه املعطيات، ومن الصورة اإلقليمية - الدولية 
احلاكمة  املنظومة  ممانعة  اىل  إضافًة  لبنان،  على  املؤثرة  الشاملة 
ر التغيري الفعلي من خالل االنتخابات، ال ضوء واضحًا  لإلصالحات، وتعذُّ

يف األفق حيال وضع لبنان.

ينتظر  ما  هذا  اجلمهورّية: 
فيينا اتفاق  بعد  لبنان 

السّنة! بني  االنتخابات  مصري 
نقوال ناصيف

العدو، إىل  يأمل  املقبلة فرصة نظرية  النيابية  االنتخابات  ُتعّد 
يف  عربها  حيققوا  بأن  واخلارج،  الداخل  يف  أصدقائه  جانب 
مواجهة حزب اهلل ما عجزوا عن حتقيقه بواسطة اخليارات األخرى. 
ورغم أن تل أبيب ترى أن هذه الفرصة ضبابية وذات إمكانات 
حمدودة، لكنها تبقى بالنسبة إليها أفضل من الوقوف بال حراك 

أمام عدو عجزت عن مواجهته بوسائل التحييد التقليدية.

ترغب  كما  اهلل  حزب  »هزية«  النيابي  االستحقاق  يوفر  هل 
إسرائيل؟

سؤال قد يكون أكرب بكثري من أي إجابة. وعلى فرضية أن اإلجابة 
هي »نعم«: هل تؤدي خسارة حزب اهلل االنتخابات إىل تغيري 

الواقع يف لبنان؟
وفقًا لتسريبات إسرائيلية عن طاولة التقدير يف تل أبيب، فإن 
األمل حمدود يف ما يكن أن تسفر عنه انتخابات أيار املقبل، 
حتى ولو كانت الواليات املتحدة، بقدراتها اهلائلة، تقف وراء 
األتباع وتأطريهم  الداخل، وتتوىل قيادة  خصوم حزب اهلل يف 
وتوجيههم بشكل مباشر، إذ إن لدى تل أبيب وجهة نظر مغايرة 
عن احلليف األكرب: فحتى مع رافعات الضغط االقتصادي واألزمة 
املتفاقمة يف لبنان اليت تتحّكم الواليات املتحدة يف مستوياتها 
ما  يف  فقط  ليس  صعبًا،  سيكون  اهلدف  أن  إال  واجتاهاتها، 
يتعلق بنتيجة االنتخابات نفسها، بل حتديدًا يف تثمري فوز كهذا 

الحقًا، هو يف طبيعته فوز نسيب يف أحسن حاالته.
يف قراءة االنتخابات النيابية اللبنانية، تربز تقارير ومواقف لعدد 
من اخلرباء اإلسرائيليني، ختلط بني الواقع واآلمال، إال أنها قد 
تكون األكثر تعبريًا عن »اجلو العام« يف إسرائيل. ومن أبرز ما 
صدر يف األسبوعني املاضيني، تقرير لـ«اخلبري املخضرم« يف 
يعري، حتت  إيهود  العربية،  »القناة 13«  العربية يف  الشؤون 

عنوان: »هزية حزب اهلل يف صناديق االقرتاع«.
الالفت يف مضمون التقرير، »الرغبوي« يف معظمه، شبه التطابق 
بينه وبني ما جيري من »فذلكات« بإشراف اجلانب األمريكي، عن 
وجهة االنتخابات، وأسباب فوز األتباع بها، إذ يرد يف مقدمة 

التقرير اآلتي:
»نعم، هناك طرق للتأثري يف صناديق االقرتاع املقبلة يف لبنان، 
مع األمريكيني والفرنسيني ودول اخلليج. القليل من املساعدة 
والوساطة  االنتخابية،  للحمالت  املهنية  واملساعدة  املالية، 
اهلادئة بني السياسيني الذين جيدون صعوبة يف تشكيل قوائم 
مشرتكة. وهذه يكن أن تؤدي إىل جناح معارضي وخصوم حزب 
اهلل يف لبنان«. ويوضح: »الشريك املسيحي األكرب حلزب اهلل هو 
التيار الوطين احلر بقيادة جربان باسيل، صهر الرئيس ميشال 
الذي سُينهي واليته قريبًا. ومن احملتمل أن خيسر اآلن  عون 
نصف مقاعده يف الربملان، وسينتقل عدد كبري من هذه املقاعد 
حسن(  السيد  اهلل  حلزب  العام  لـ)األمني  معادية  أطراف  إىل 
نصراهلل، مثل حزب القوات اللبنانية بزعامة مسري جعجع، صديقنا 
يف حرب لبنان األوىل عام 1982«. ويضيف: »أحدثت استقالة 
رئيس الوزراء السابق سعد احلريري فراغًا يف املعسكر السين. 
وأخوه وعمته ليسا قائدْين. مع ذلك، تستعد شخصيات سنية 
اللدودين لنصراهلل لنسج حتالفات مغلقة  أخرى من املنافسني 

يف الدوائر االنتخابية اخلمس عشرة. 
سيجد نصراهلل صعوبة يف إدخال مرشحني سّنة )من هذه الدوائر( 
إىل الربملان«، كما »سيصّوت عشرات اآلالف من اللبنانيني من 
املهاجرين خارج لبنان، إذ تسّجل للتصويت 250 ألفًا، علمًا أن 
العدد كان تسعني ألفًا يف انتخابات 2018. وخيشى حزب اهلل 
هؤالء  معظم  إن  إذ  املوازين،  ستقلب  األصوات  هذه  أن  من 

الناخبني هم من املسيحيني املوارنة«.

    تل أبيب ترى أن فرصة أن يُلحق االستحقاق االنتخابي هزيمة بحزب 
اهلل ضبابية ومحدودة

شيعة  مرشحني  هناك  أن  إىل  باإلشارة  التقرير  كاتب  ويهتم 
بشكل  أمل  وحركة  اهلل  حزب  قوائم  منافسة  على  »سيعملون 
خوض  عن  بتحييدهم  معنيًا  نصراهلل  سيكون  وهنا  مستقل. 
كي  التخويف  طريق  عن  أو  اإلغراء  طريق  عن  إما  االنتخابات، 
يدفعهم لالنسحاب من السباق االنتخابي«. كما »يتوقع نشوب 
العدو  جنبالط،  وليد  رجال  بني  الدروز،  لدى  انتخابية  معركة 
القديم حلزب اهلل، وبني متماهني مع نصراهلل مثل األمري طالل 
من  غاضبون  إسرائيل،  دروز  كما  لبنان،  دروز  لكّن  أرسالن. 
نصراهلل نتيجة املعاملة اليت يتلقاها إخوانهم يف سوريا«. وخيتم 
شعور  أن  »واضح  بـ«نصيحة«:  تقريره  اإلسرائيلي  الكاتب 
نصراهلل باخلطر، سيدفعه إىل البحث يف تأجيل االنتخابات، حتى 
لو ألزمه ذلك اللجوء إىل العنف من أجل التأجيل. لن نكون يف 
وضع التعاطف معه يف حالة كهذه، لكن دعونا ندفعه إىل تلك 
إن هناك ما جيب  إذ  الوقت،  الكثري من  الزاوية. ليس هناك 
النهاية،  معه، ويف  العمل  به، وكذلك هناك من يكن  القيام 

هناك ما يكن رحبه«.

يحيى دبوق
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أصبح تراجع كمية ثاني أكسيد 
اجلوي  الغالف  يف  الكربون 
الرئيسية  املعارك  إحدى 
املناخ، وتقليل  ملعاجلة تغري 
االحتباس احلراري الناجم عن 
خالل  من  الدفيئة.  الغازات 
عملية التمثيل الضوئي، تبقى 
األشجار طريقة طبيعية لعزل 
فإن  ذلك،  ومع  الكربون. 
يف  تكمن  الرئيسية  العقبة 
األشجار  من  يكفي  ما  زراعة 
على مدى فرتة زمنية قصرية 
يف مناطق قد يكون الوصول 
إليها صعبا وبالتالي مكلفا.

آندي  الربوفيسور  يوصي 
املناخ  تغري  عامل  بيتمان، 
ويلز،  ساوث  نيو  جبامعة 
بسرعة،  التحرك  بضرورة 
املشكلة  حجم  »إن  مضيفا: 
مثري  حاليا  تواجهنا  اليت 
للغاية  مرهق  أنه  كما  للغاية 
األمر  يتطلب  وسوف  أيضا 
للتعامل  جنسنا  براعة  كل 
ويزداد  املشكلة،  هذه  مع 
ال  ألننا  سوًءا  املشكلة  حجم 
خنفض بشدة من االنبعاثات. 
لذلك فإن اخلطوة األوىل حلل 
عليك  حقا:  بسيطة  املشكلة 
خفض االنبعاثات بعمق حقا، 
وبسرعة والسبب يف ضرورة 
القيام بذلك بسرعة هو أننا مل 
نقم بذلك على مدار الثالثني 

عاًما املاضية«.

غاز ثاني أكسيد الكربون أحد 
الغازات الدفيئة الرئيسية املسؤولة 

عن ظاهرة االحتباس الحراري 
وينتج العالم أكثر من 30 مليار 

طن منه كل عام، معظمها من خالل 
حرق الوقود األحفوري

احلراري  االحتباس  غازات 
الكربون  أكسيد  ثاني  مثل 
الغالف  يف  احلرارة  حتبس 
يؤدي  مما  لألرض  اجلوي 
بدوره إىل زيادة درجة حرارة 
الكوكب، وهي ظاهرة توصف 

بـ »االحرتار العاملي«.
 غاز ثاني أكسيد الكربون أحد 
الرئيسية  الدفيئة  الغازات 
املسؤولة عن ظاهرة االحتباس 
احلراري وينتج العامل أكثر من 
عام،  كل  منه  طن  مليار   30
معظمها من خالل حرق الوقود 

األحفوري.

إعادة التشجري لها فوائد ضخمة 
على دورة الكربون

أجل  من  الغابات  إزالة  أدت 
الزراعة ومنو السكن البشري 
الطبيعية  قدرتنا  تقليل  إىل 
هلذا  الكربون.  حبس  على 
السبب تسعى املنظمات يف 
زراعة  إىل  العامل  أحناء  مجيع 
املزيد من األشجار لتعويض 
هي  املشكلة  اخلسارة.  هذه 
أنه من أجل أن تصبح أحواض 
أن  جيب   ، فعالة  الكربون 

تكون األشجار ناضجة.
فوائد  هلا  التشجري  »إعادة 
الكربون  دورة  على  ضخمة 
التنوع  على  مذهلة  آثار  وهلا 
من  عام  وبوجه  البيولوجي 
اجليد فعال فعل ذلك للمساعدة 
يف التعامل مع تغري املناخ«، 

بيتمان،  الربوفيسور  حسب 
الذي يؤكد أن » غاز الكربون 
يساعد يف مشكلة االحتباس 
احلراري من خالل إزالة ثاني 
الغالف  من  الكربون  أكسيد 
اجلوي وعادة ما حيدث تأثري 
تربيد على املناطق اليت منت 

فيها الغابة«.
التكنولوجيا  شركة  تقوم 
بتجربة  »إيرسيد«  احليوية 
غرس  عملية  لتسريع  طرق 
حيث  كبري  بشكل  األشجار 
وعلماء  مهندسوها  تعاون 
األحياء إلنشاء طائرات جديدة 
من  جديد  ونوع  طيار  بدون 
اليت  العضوية  الكبسوالت 
األشجار  بزراعة  ستسمح هلم 
الوقت  من  صغري  جزء  يف 

الذي تستغرقه عادًة.

تُستخدم الطائرات بدون طيار 
لرسم خريطة لألرض. كما أنها 
توفر املعلومات الضرورية حول 

صحة النبات املوجودة وتحدد أنواعا 
نباتية معينة

وحسب أندرو ووكر، الرئيس 
»إيرسيد«  لشركة  التنفيذي 
استخدام  »مزايا  فإن 
الطائرات بدون طيار هي أنها 
قادرة أوال على تزويدنا حبجم 
زراعة  حل  إنشاء  أو  الزراعة 
عالي اإلنتاجية ميكن مقارنته 
 800 يزرع  واحد  بشخص 
بطائرة  مقارنة  يوميا  شجرة 
دون طيار تزرع 40.000 بذرة 
قدر  فهناك  لذا  اليوم،  يف 
وثانيا،  االختالف.  من  كبري 
طيار  بدون  للطائرات  ميكن 
ال  اليت  للمواقع  الوصول 
الوصول  اإلنسان  يستطيع 
لألذى  تعريضها  دون  إليها 
مواقع  زرع  من  نتمكن  حتى 

صعبة للغاية«.
الطائرات بدون طيار توفر 
معلومات حول صحة النبات

البذور املصممة  تغذي حبات 
البذور  وحتمي  خصيصا 
املزروعة يف املرحلة احلامسة 

من منو النبات.
الطائرات  استخدام  ويعترب   
قرون  لنشر  طيار  بدون 
البذور أقل تكلفة أيضا ألنه 

يستخدم عمالة أقل. 
وميكن أيضا أن تغطي اآلالت 
التحكم  يتم  اليت  الطائرة 
أكرب  مساحة  ُبعد  عن  فيها 
وال  أسرع.  وبشكل  بكثري 
املزروعة  األشجار  تلتقط 
حديثا الكربون فحسب، فهي 

ة تزرع ماليني األشجار من اجلو يف  طائرات مسيرّ
مساحات يصعب الوصول إليها

أيضا أكثر تكيفا ومرونة مع 
احلالية  املناخية  التغريات 

واملستقبلية.
أوال، ُتستخدم الطائرات بدون 
لألرض.  خريطة  لرسم  طيار 
املعلومات  توفر  أنها  كما 
الضرورية حول صحة النبات 
املوجودة وحتدد أنواعا نباتية 
أن  الشركة  وتؤكد  معينة. 
حتليلها  يتم  الرتبة  عينات 
الغذائية  العناصر  عن  حبثا 
األخرى  والعناصر  واملعادن 
حبيث ميكن بعد ذلك تصنيع 
اخلاص  الكربون  بذور  قرون 

بالرتبة.

الهدف هو السماح بالتنوع 
البيولوجي

البيئة يف  تقول كبرية خرباء 
شارلوت  الدكتورة  الشركة 
قادرون  حنن  »لذلك  ميلز: 
األنواع  بعض  معاجلة  على 
بالزراعة  القيام  اليت يصعب 
الشكل  وهو  بها  اليدوية 
للرتميم.  تقليدية  األكثر 
الوصول  على  قادرون  حنن 
الصعب  من  اليت  للمناطق 
السري عليها أو القيام مبزيد 
من الزراعة املتناثرة أو حتى 
أنا متحمسة له  الشيء الذي 
حقا، وهو الزراعة يف أسطح 
الرتبة احلساسة حًقا حبيث ال 
ميكن أن يكون لدينا أشخاص 

أو آالت تقوم بأي زراعة«.
نزرع  »بينما  ووكر:  يضيف 
النباتات،  من  خمتلفة  أنواعا 
ميكن أن تكون أشجارا وميكن 
أن تكون شجريات وميكن أن 
به  نقوم  ما  أعشابا.  تكون 
النظام  هذا  بناء  إعادة  هو 
يدعم  أن  ميكن  الذي  البيئي 
واجملتمعات  الصحية  الرتبة 
الربية.  واحلياة  امليكروبية 
كل األشياء اليت تساعد حقا 
تتعلق فقط  تعلمون، ال  كما 
الغالف  من  الكربون  بعزل 

اجلوي«.

نشطت شركة »إيرسيد« بالفعل 
يف الواليات األسرتالية األكثر 

اكتظاظا بالسكان على غرار نيو 
ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزالند، 

كما أنها تعمل يف جنوب افريقيا
به  تقوم  الذي  العمل   
جمرد  بالطبع  هو  »إيرسيد« 
احللول  من  العديد  من  حل 
حول  واملتصورة  املختلفة 
ثاني  مشكلة  ملعاجلة  العامل 
ولكن  الكربون،  أكسيد 

الدكتورة ميلز متحمسة بشأن 
»حنن  تؤكد:  املستقبل حيث 
باستمرار  يتغري  نظاما  نبين 
وينمو باستمرار، ولكن أيضا 
خدمات  سيوفر  النهاية،  يف 
لإلنسان  مذهلة  بيئية  أنظمة 
بأسره.  والعامل  واحليوان 
التلقيح  ذلك  لذلك، يتضمن 
واهلواء  النظيفة  واملياه 
إن  الكربون.  وعزل  النظيف 
إيرسيد  يف  ننتجه  ما  قيمة 
وما نؤمن به حقا هو أننا نبين 
احليوي  البيئي  النظام  هذا 
بثمن  يقدر  ال  وهذا  املتنوع 
بالنسبة لإلنسانية والعامل«.

ضرورية  املختلفة  النباتات 
والنظم  احليوانات  لدعم 

البيئية
لن  مبفردها  األشجار  زراعة 
يف  البيئية  املشاكل  حتل 
فالرعاية مطلوبة ألن  العامل، 
ضرورية  املختلفة  النباتات 
والنظم  احليوانات  لدعم 
تقوم  األصلية.  البيئية 
تقنيات  بتجربة  خمتلفة  دول 
خمتلفة. أيسلندا، على سبيل 
ألول  موطن  هي  املثال، 
»التقاط  لـ  جتاري  مصنع 
اهلواء املباشر«، متتص اآللة 
وحتبسه  اهلواء  من  الكربون 
األرض.  حتت  احلجارة  يف 
من  مزيج  إنه  العلماء  يقول 
العديد من التقنيات واألفكار 
فرقا  حتدث  أن  ميكن  اليت 
جودة  املطاف يف  نهاية  يف 

اهلواء والبيئة.
لقد نشطت شركة »إيرسيد« 
بالفعل يف الواليات األسرتالية 
بالسكان  اكتظاظا  األكثر 
ويلز  ساوث  نيو  غرار  على 
كما  وكوينزالند،  وفيكتوريا 
أنها تعمل يف جنوب افريقيا. 
وتهدف يف العام املقبل إىل 
جنوب  يف  عملياتها  توسيع 
شرق آسيا وأمريكا الشمالية 

وافريقيا وأوروبا.

سكوت  الوزراء  رئيس  حتدث 
موريسون إىل نظريه األوكراني 
اهلاتف  عرب  مشيهال  دينيس 
حيث  املاضي،  األربعاء  مساء 
السياسي  الدعم  بتقديم  تعهد 
غزو  مواجهة  يف  ألوكرانيا، 

روسي حمتمل.
مكتب  باسم  متحدث  وقال 
موريسون  إن  الوزراء  رئيس 
الثابت  أسرتاليا  التزام  نقل 
وسالمتها  أوكرانيا  بسيادة 
وصفه  ما  وشجب  اإلقليمية، 
بالسلوك العدواني لروسيا جتاه 
مقبول  غري  باعتباره  أوكرانيا 

وغري مربر.
وأكد رئيس الوزراء أيًضا فرض 
على  فورية  عقوبات  أسرتاليا 
واملصارف  واملنظمات  األفراد 

الروسية.
عن  اعلن  قد  موريسون  وكان 
فرض عقوبات مالية وحظر سفر 
االمن  جملس  يف  اعضاء  على 

القومي الروسي.
البعثة  رئيس  قال  جانبه،  من 
األوكرانية  الدبلوماسية 
فولودميري  أسرتاليا،  يف 

شالكيفسكي، لSBS  نيوز إن 
اليت  للعقوبات  ممتنة  أوكرانيا 
فرضتها أسرتاليا على روسيا.

فيما  التطورات  هذه  وتأتي 
موسكو  قيام  احتمال  يتصاعد 

بغزو لألراضي األوكرانية.
األوكراني  الربملان  فرض  وقد 
ملدة  البالد  يف  الطوارئ  حالة 
املساعدة  بهدف  يومًا  ثالثني 
يف التصدي خلطر تعرض البالد 

لغزو روسي.
ساحقة  بأغلبية  اإلجراء  وأقّر 
بدأت  الذي  اليوم  نفس  يف 
فيه موسكو إخالء سفارتها يف 
واشنطن  فيه  وصّعدت  كييف 
حتذيراتها بشأن احتماالت وقوع 

هجوم روسي شامل.
كما تعرضت املواقع االلكرتونية 
االوكرانية إىل هجوم ألكرتوني 

أدى إىل تعطلها.
وزير  حتدث  االطار،  هذا  ويف 
داتون  بيرت  االسرتالي  الدفاع 
أسرتاليا  تقديم  أمكانية  عن 
جمالي  يف  ألوكرانيا  املساعدة 
املعلومات االستخبارية واجلوانب 

التقنية وأمن االنرتنيت.

موريسون يبلغ نظيه األوكراني تعهد أسرتاليا 
بتقديم الدعم لبالده يف مواجهة روسيا

التضخم  معدالت  ارتفاع  أدى 
إىل  البطالة  نسبة  واخنفاض 
مصرف  بقيام  التكهنات  زيادة 
برفع  الفيدرالي  االحتياطي 
أسعار الفائدة هذا العام، فيما 
زيادة منذ  أول  أن يكون  ميكن 

أكثر من عقد.
يف  اقتصاديني،  عدة  ويتوقع 
هذه املرحلة، أن تكون الظروف 
الفائدة  سعر  لرفع  املالئمة 
يتوقع  بينما  آب/أغسطس،  يف 
األسواق  ذلك  يف  مبا  البعض، 
ذلك  من  أقرب  موعًدا  املالية، 

وبالتحديد يف حزيران/يونيو.
وتشري اإلحصاءات إىل أن معدل 
 2.2% بلغ  السنوي  األجور  منو 

فقط يف ربع أيلول/سبتمرب.
العقارات  سوق  توقعات  أبرز 
االسعار  يف  »هدوء   :2022 يف 
عودة  مع  املدن  يف  وانتعاش 

الطالب الدوليني السرتاليا«
ومن املتوقع أن يكون قد صدر 

مؤشر أسعار األجور لربع كانون 
املؤشر  وهو   – األول/ديسمرب 
لقياس  املستخدم  الرئيسي 
مصرف  قبل  من  األجور  منو 
ووزارة  األسرتالي  االحتياطي 

اخلزانة.
االقتصاديني  توقعات  وتركز 
على زيادة بنسبة %0.7 يف هذا 
الربع، وهو ما سيعمل على رفع 

املعدل السنوي إىل 2.3%.
الفصلي  االرتفاع  وسيكون 
بنسبة %0.8 أو أكثر هو األعلى 
منذ عام 2014 مما يرجح احتمال 
بشكل  االحتياط  مصرف  حترك 

سريع لرفع نسبة الفائدة.
تأتي هذه التوقعات فيما تزداد 
أسعار  استمرار  من  املخاوف 
البنزين ووصوهلا إىل مستويات 
بارتفاع  مدفوعة  جديدة،  عالية 
وسط  عاملًيا  النفط  أسعار 
شاملة  حرب  اندالع  من  خماوف 

بني روسيا وأوكرانيا.

زيادة التضخم واخنفاض معدالت البطالة تثي 
التكهنات بقرب رفع نسبة الفائدة

مساًء   6 الساعة  من  إعتبارا 
يف  املقبل  آذار   4 اجلمعة  يوم 
شرط  إزالة  سيتم  كوينزالند، 
معظم  يف  الكمامات  ارتداء 
سارية  ستظل  بينما  األماكن، 
رعاية  ودور  املستشفيات،  يف 
املسنني السكنية، وأماكن إقامة 
اخلاصة،  االحتياجات  أصحاب 
والسجون، واملطارات، ووسائل 

النقل العام والطائرات.
التاريخ  نفس  من  اعتباًرا 
إيقاف  سيتم  كوينزالند  يف 
والطاقة  الكثافة  بشرط  العمل 
الضيافة  ألماكن  االستيعابية 

والتجمعات الكربى.
إيقاف  سيتم  آذار،  من  اعتباًرا 
اليومي املعتاد  املؤمتر الصحفي 
تعقده  الذي  كوفيد19  حول 

سلطات كوينزالند.
يف فيكتوريا، اعتبارا من الساعة 
11.59 مساًء يوم اجلمعة )أمس( 

توصيات  إزالة  متت  شباط،   25
العمل  بشأن  العامة  الصحة 
والدراسة من املنزل وسيتم رفع 
شرط ارتداء الكمامات يف العديد 

من األماكن.
سيظل ارتداء الكمامات ضرورًيا 
النقل  وسائل  فيكتوريا يف  يف 
األجرة  سيارات  ويف  العام 
واملطارات  الطائرات  ويف 
واملستشفيات ومرافق الرعاية.

يف  للمدارس  بالنسبة  أما 
ارتداء  سيكون  فيكتوريا، 
يف  فقط  اختياريا  الكمامات 
سيظل  بينما  الثانوية،  املرحلة 
الثالث  الصف  من  الطالب 
الطفولة  مراكز  يف  والعاملني 
االبتدائية  واملدارس  املبكرة 
الكمامات،  بارتداء  مطالبني 
بسبب اخنفاض معدالت التطعيم 
ترتاوح  الذين  األطفال  يف 

أعمارهم بني 5 إىل 11 عاًما.

فيكتوريا وكوينزالند يف الطريق إىل 
“الوضع الطبيعي اجلديد”

مطلوبة  الكمامات  والتزال  هذا 
يعملون  الذين  لألشخاص  أيًضا 
يف أماكن الضيافة واملقاهي يف 
فيكتوريا وأماكن البيع بالتجزئة، 
مرافق  ويف  احملاكم  نظام  ويف 

العدالة واإلصالحيات.
املقبل،  األسبوع  من  اعتباًرا 
فيكتوريا  مستشفيات  ستتمكن 
العمليات  مجيع  استئناف  من 

اجلراحية.
الصحة  وزير  هانت  غريغ  قال 
الفدرالي، إن عدد حاالت اإلصابة 
بكوفيد19- اخنفض بنسبة 90 يف 
شهدت  اليت  الفرتة  عن  املائة 
ذروة تفشي املتحور أوميكرون.

االستشفاء  حاالت  عدد  أن  كما 
عليه  كانت  ما  نصف  من  أقل 
خالل تلك الفرتة وفقا لتصرحيات 
أن  املقرر  من  حيث  الوزير، 
بعد  العدد   أكثر  هذا  ينخفض 

اخنفاض عدد احلاالت.
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ال ميكننا فهم طبيعة هذه األزمة ومسارها وتداعياتها من دون أن 
اليت  التفاعالت  إطار  إليها يف  القريب والنظر  نرجع إىل املاضي 

جتري يف عاملنا اجلديد.
من بني ركام املاضي وتناقضات احلاضر، اشتعلت يف األسابيع 
العالقات بني مجهورية  عاصفة يف  أزمة   2022 العام  من  األوىل 
روسيا االحتادية وجارتها املشاغبة أوكرانيا، وبدا كأننا يف صدد 
أزمة آخذة يف التصاعد والغليان يومًا بعد يوم، تكاد تهّدد جممل 
األوضاع احلرجة والتوازنات الدقيقة يف أوروبا كّلها، وقد ال نبالغ 

إذا قلنا العامل أمجع. 
يف احلقيقة، ال ميكننا فهم طبيعة هذه األزمة ومسارها يف احلاضر 
وتداعياتها يف املستقبل املنظور، من دون أن نرجع، ولو قلياًل، 
اليت  التفاعالت  إطار  إليه يف  النظر  وكذا  القريب،  املاضي  إىل 
جتري يف عاملنا اجلديد الذي يبدو يف طريقه إىل التشّكل من جديد 
بعد انهيار املشروع اإلمرباطوري األمريكّي والعامل األحادي القطب 
منذ غزو العراق، وما جرى بعده من تصاعد موجات املقاومة ضّد 

اهليمنة األمريكية يف أكثر من مكان. 
الروسية منذ  الدولة اإلمرباطورية  ُأحلقت قسرًا إىل  اليت  أوكرانيا 
منتصف القرن التاسع عشر، وُأعيد ضمها إىل الدولة السوفياتية 
االشرتاكية الوليدة يف أتون احلرب األهلية يف العام 1922، برضا 
الروسّية،  األصول  ذي  الشيوعي  اليسار  قوى  من  واسع  قطاع 
اإلثنية  األصول  ذوي  من  عريضًا  تيارًا  داخلها  يف  تضمر  كانت 
البلشفية،  للثورة  املناوئ  األبيض  اجليش  إىل  مييل  األوكرانية، 

واملعادي يف املطلق لالشرتاكية. 
وقد أظهرت سنوات احلرب العاملية الثانية والغزو النازي ألراضي 
ذي  االحتاد السوفياتي يف حزيران/يونيو 1941، وجود هذا التيار الَّ
ن فرقًا عسكرية تعاونت معه  حتالف مع جيش االحتالل اهلتلري، وكوَّ
ومارست التنكيل ضد قوى املقاومة السوفياتية، سواء يف أراضي 

أوكرانيا أو أبعد من ذلك. 
حترير  يف  املضاد  السوفياتي  االسرتاتيجي  اهلجوم  جناح  ومبجرَّد 
األراضي السوفياتية من االحتالل النازي، ومطاردة القوات األملانية 
النازية حتى سور البوندستاج للرايخ الثالث )الربملان(، واستسالم 

أملانيا، عادت السلطات السوفياتية لرتتيب بيتها من الداخل.
وكان أهّم تلك الرتتيبات التخّلص من عمالء النازيني الذين ظهروا 
تلك  هؤالء  مقدمة  وكان يف  ظهرها،  مسمومًا يف  خنجرًا  وشكلوا 
وتهجري  الكثريين  إعدام  فجرى  أوكرانيا،  سّكان  من  القطاعات 
السوفياتية،  األراضي  من  أخرى  مناطق  إىل  أخرى  جمموعات 

وخصوصًا سيبرييا، بشكل شبه مجاعي.
ت النفوس كامنة على غضب، تنتظر حلظة االنتقام من  من هنا، ظلَّ
الروس. وقد بدا هلم أنَّ هذه اللحظة قد دنت، حني قام الرئيس 
الروسي املخمور بورس يلستني واجملموعة الصهيونية واملافيوية 
احمليطة به بتفكيك االحتاد السوفياتي يف العام 1992، فانقسمت 
الدولة السوفياتية االشرتاكية إىل 15 مجهورية، كان أكربها على 
اإلطالق من حيث املساحة والقدرات االقتصادية روسيا االحتادية 

ومجهورية أوكرانيا وكازاخستان. 
السلطات  مارستها  اليت  القومي  االندماج  حماوالت  تفلح  مل 
السوفياتية طوال 70 عامًا يف طّي صفحة التعصب العرقي، كما مل 
تنجح السياسات االقتصادية وانتشار الفساد بني دواليب العمل 
احلكومي يف هذه اجلمهوريات الوليدة بعد عام من تفكك االحتاد 
السوفياتي يف العام 1992 يف إحداث تغيري جوهري يف عالقات 
األصول  من  الشوفيين  التيار  املختلفة، فظلَّ  العرقية  اجملموعات 
األوكرانية أو العرق اجلورجي ينمو ليخلق تيارًا فاشيًا جديدًا اختذ 
من الثارات القدمية غطاًء ومربرًا، لينقّض على احلكم بدعم من حلف 

الناتو، يف ما ُسي »الثورة الربتقالية« يف العام 2014.
ومل يرتك اجلناح اليميين الذي سيطر على تظاهرات الغضب يف 
ذلك العام جرمية إال وارتكبها، من ترويع ملعارضيه وذبح وقتل 
أو حتى ممن يشتبه  السكان من أصول روسية،  لبعض  وتنكيل 
مبعارضته تلك الثورة الربتقالية اليت خضبت بالدم، وسط تهليل 
وترحيب الساسة يف حلف الناتو والواليات املتحدة ووسائل إعالمها 

مجيعًا. 
عليها  تغلب  اليت  الشرقية  اجلنوبية  املناطق  حتركت  وهنا، 
الروسية يف مناطق دونيتسك ولوغانسك، للبحث عن  األصول 
محاية واالنفصال عن تلك اجلمهورية اخلطرة، كما حترك سكان 
شبة جزيرة القرم إلعالن االنفصال عن أوكرانيا واالنضمام إىل 
اجلمهورية االحتادية الروسية، بكّل ما حتويه من خمزون األسطول 

احلربي البحري الروسي اهلائل يف البحر األسود. 
هكذا، نشأ الوضع اجليو-سياسي الذي نشهده اآلن منذ العام 
روسيا  بني  وقعت  اليت  »مينسك«  اتفاقية  تفلح  ومل   ،2014
وأوكرانيا فرنسا وأملانيا وتفاهمات »نورماندي« يف حل املشكلة، 

وظلَّ الوضع خمتزنًا عوامل التفجري يف أّي حلظة. 
أوكرانيا تؤدي دور حصان طروادة

كما هي عادة الواليات املتحدة )الشيطان األعظم( يف إطار لعبة 
النزاع  مواطن  استخدمت  اهليمنة،  ورغبتها يف  القوى  صراعات 
ومشاغبة  ملناوشة  أداة  لتكون  أوكرانيا،  يف  التفجري  وعوامل 

اليت  االحتادية،  روسيا 
إىل  بقوة  بدورها  عادت 
بعد  العاملي  املسرح 
السوداء  العشرية  سنوات 
يلستني  بوريس  عهد  يف 
حيث   ،)2002-1992(
الشابة  الروسية  القيادة 
متتلك  واليت  والقوية، 
متكاملة  اسرتاتيجية  رؤية 
وحميطها  روسيا  إلنقاذ 
حالة  من  اجليو-اسرتاتيجي 
الذي  والضياع  االنهيار 

األوكرانية األزمة  يف  اسرتاتيجية  جيو–  قراءة 
عبد الخالق فاروق

أواًل: بالنسبة إىل أوكرانيا 
الدولة  على  املسيطر  الفاشي  اليميين  وتيارها  أوكرانيا  تتحرك 

واحلكم على أمل حتقيق عدة أهداف هي: 
سياسية  معركة  يف  املتحدة  والواليات  الناتو  حلف  توريط   -1
»نوردم  خط  وقف  بهدف  االحتادية،  روسيا  ضد  واقتصادية 
والنفوذ  املالية  القوى  هذه  من  روسيا  وحرمان   ،»2 سرتيم 

السياسي. 
سياسية  تدخالت  إىل  يؤدي  مستوى  إىل  باألزمة  الوصول   -2
القرم  وتدخالت من جملس األمن من أجل اسرتداد شبة جزيرة 

وبقية األراضي املنشقة عنها شرقًا. 
ليصبح   ،»1 سرتيم  »نوردم  أنابيب  خط  استمرار  ضمان   -3
فتصبح  أوروبا،  إىل  الروسي  الغاز  إلمدادات  الوحيد  الشريان 

أوروبا وروسيا معًا حتت رمحة أوكرانيا. 
الناتو كضمانة ألمنها يف مواجهة الدب  4- االنضمام إىل حلف 

الروسي. 
ثانيًا: بالنسبة إىل روسيا 

مل يعد أمام روسيا إزاء كل هذه التحركات املعادية واملهددة 
ألمنها القومي املباشر سوى حسم هذه القضية وحتقيق األهداف 

التالية: 
الناتو فحسب، بل  1-   ليس عدم انضمام أوكرانيا إىل حلف 
األهم، الوصول مع الغرب والواليات املتحدة إىل منظور مشرتك 
جتاه األمن اجلماعي لدول أوروبا وروسيا معًا، فال معنى لتوافر 
األمن لدول احللف، بينما يكون األمن القومي الروسي مهددًا، 
فإما يكون هناك أمن مشرتك للجميع وإما ال يكون هناك أمن 
ألوروبا وحلف الناتو. هكذا، لن يرتاجع الروسي عن هذا اهلدف، 
املشرتكة  والبيالروسية  الروسية  العسكرية  التحركات  وكل 
تسعى للضغط للوصول إىل تفاوض جدي مع الواليات املتحدة 
أملانيا  والدول الرئيسية يف االحتاد األوروبي والناتو )فرنسا – 

– إيطاليا( لتحقيق هذا اهلدف. 
2-   من أهداف األمن املشرتك للجميع، وقف حتركات وحترشات 
وحبر  األسود  البحر  عرب  بروسيا  الناتو  وحلف  وبريطانيا  أمريكا 
الروسي  العسكري  العمل  أهداف  أهم  أحد  فإنَّ  وإال،  آزوف، 
املرتقب هو قطع صلة الوصل بني أراضي أوكرانيا وحبر آزوف 
متامًا، وتوسيع مساحات األراضي املمتدة من مجهورييت دونيتسك 
ولوغانسك، لتغلق املطل األوكراني على حبر آزوف الذي ميثل 

البطن الرخو لروسيا وأسطوهلا. 
3-   إذا ما أجربت روسيا على عمل عسكري بكّل تكاليفه الباهظة، 
فإنَّ هدف تفكيك السلطة احلالية يف أوكرانيا واإلتيان حبكومة 
وسلطة ليست معادية لروسيا يصل إىل هذه الدرجة الشوفينية 

والفاشية. 
4-   إنَّ وقف تشغيل خط الغاز )نوردم سرتيم 2( من روسيا 
إىل أملانيا، ومنها إىل بقية دول أوروبا، هو ضربة مؤملة وموجعة 
لروسيا، وهو أيضًا ضربة مؤملة ألوروبا، وخصوصًا أملانيا، وقد 
باحتياجاتها  ملدها  الصني،  مع  اتفاقياتها  قلياًل  روسيا  يعّوض 

املتعاظمة من الغاز والبرتول. 
5-   تنظر روسيا إىل هذه املعركة املركبة سياسيًا واقتصاديًا، 
يف  التوازن  إعادة  حمطات  إحدى  باعتبارها  عسكريًا،  ورمبا 
السوفياتي  االحتاد  تفّكك  منذ  اختّلت  اليت  الدولية  العالقات 
الكوميكون(.  وجمموعة  وارسو  حلف  )دول  االشرتاكية  والكتلة 
هذه احملطة هي امتداد ملعركة العراق وأفغانستان وإيران اليت 

مّرغت الفحل األمريكي يف الوحل. 
6-   تستخدم روسيا والرئيس فالدميري بوتني اسرتاتيجية حافة 
اهلاوية اليت ابتكرها األمريكيون يف اخلمسينيات، ووزير اخلارجية 

األشهر فوسرت داالس.
يف احلقيقة، إنَّ معركة روسيا اآلن ال تقتصر على روسيا وأوكرانيا 
ها تهّم العامل أمجع، وخصوصًا دول  وحدهما. وال نبالغ إذا قلنا إنَّ
اجلنوب اليت تتعرض منذ سنوات طويلة للقهر والنهب والغطرسة 
االستعماريني  الشركاء  وفرنسا،  وبريطانيا  والغربية،  األمريكية 
التارخيي  احلدث  نقرأ  أن  علينا  هكذا  املتحدة.  للواليات  الكبار 

الراهن.

صاحب تفّكك االحتاد السوفياتي وتولي مجاعات أقرب إىل املافيا 
قيادة هذه الدولة، إذ جرت خصخصة وبيع ونهب وإهدار أضخم 
من  الكثري  وبيع  وتفكيك  للدولة،  عام مملوك  اقتصادي  قطاع 
القدرات العسكرية ومراكز األحباث، وانتشار الفقر واجلوع بني 
القطاعات األوسع من السكان، مقابل تركز هائل للثروات يف 
يد تلك اجملموعات املشبوهة وطنيًا وأخالقيًا. واملفارقة التارخيية 
هي تزامن ما جرى يف االحتاد السوفياتي وروسيا مع ما جرى 

وجيري يف مصر متامًا. 
أرعن  قيادة شاب  جورجيا حتت  تكن جتربة حترش مجهورية  مل 
مرتبط باالستخبارات املركزية األمريكية يدعى ساكشفيللي يف 
ن الرئيس الروسي  العام 2008 بروسيا اجلديدة ناجحة، فقد متكَّ
فالدميري بوتني من حسم املعركة يف أقل من أسبوع، وانتزع منها 
استقالل مجهورييت أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية، ورّوض هذا التمرد 
املدعوم أمريكيًا، وها هو ساكشفيللي مطارد ومالحق يف أكثر 

من مجهورية بقضايا فساد منذ ذلك التاريخ حتى يومنا. 
إزعاج  قدرات  مبوقعها  متتلك  اليت  أوكرانيا  دور  جاء  واآلن، 
أكرب للمارد الروسي، حيث حبر آزوف من ناحية، وخطوط إمداد 
إىل  االنضمام  يف  والرغبة  أخرى،  ناحية  من  أوروبا  إىل  الغاز 
أبواب روسيا، ويف مرمى قصف  الناتو، واستدعاؤه على  حلف 

عاصمته موسكو. 
إنَّ الواليات املتحدة وحلف الناتو الذي كانت وظيفته دفاعية، 
ل إىل حلف  ومل يكن يضم سوى 16 بلدًا حتى العام 1997، حتوَّ
 – )بولندا  أوروبا  شرق  من  آخر  بلدًا   14 إليه  وضم  هجومي، 
أستونيا   – ليتوانيا   – سلوفاكيا   – التشيك   – رومانيا   – اجملر 
اليت  الشفوية  الوعود  لكّل  خمالفة  يف  بلغاريا(،   – مولدافيا   –
قطعتها الواليات املتحدة ودول الغرب األوربي للقيادة الروسية 
املخمورة، وأصبحت صوارخيه وهدير دباباته على مسامع الكرملني 
وبؤرة البصر، وها هي أوكرانيا بقياداتها ذات امليول الفاشية 
تزحف طلبًا لالنضمام إىل الناتو، لتستحضر قوات احللف وحتظى 
مبساندته يف املعركة القادمة مع روسيا، الستعادة ما تصّورت 
أنه اقُتطع منها )القرم ودونيتسك ولوغانسك( والثأر التارخيي 

من روسيا. 
وضيافة  باستقدام  مرات  األوكرانية  التحرشات  بدأت  هكذا، 
مدمرات بريطانية وأمريكية عرب حبر آزوف املالصق للبحر األسود، 
متامًا كما تفعل دويلتا البحرين واإلمارات باستقدام »إسرائيل« 
إىل منطقة اخلليج من أجل التحرش بإيران. كما بدأت أوكرانيا 
 )1 سرتيم  )نوردم  الغاز  أنابيب  خّط  عرب  بروسيا  بالتحّرش 
عرب  ووسطها  أوروبا  شرق  دول  وبعض  روسيا  بني  الواصل 
يورو  مليار   1.8 على  خالله  من  حتصل  اليت  أوكرانيا،  أراضي 

سنويًا كرسوم مرور.
ومل يكن لدى القيادة الروسية بصرية سوى التحرك لنزع أشواكها 
أنابيب  اتفاقية مع أملانيا ملد خط  بيديها بصرب وأناة، فوقعت 
جديد )نوردم سرتيم 2( يصل بني األراضي الروسية يف أقصى 
مليار   16 بكلفة  أملانيا،  إىل  البلطيق  حبر  عرب  الغربي  الشمال 
دوالر. وقد استغرق أكثر من 8 سنوات، وانتهى فعليًا يف نهاية 
كانون  للتشغيل يف  جاهزًا  وأصبح   ،2021 أول/ديسمرب  كانون 

الثاني/يناير 2022، حني أشعلت أوكرانيا األزمة اجلديدة.
وهنا، أسقط يف يد القيادة األوكرانية متصّورة بأنَّ النجاح يف 
بناء خط غاز »نوردم سرتيم 2« سيدفع القيادة الروسية والرئيس 
بوتني إىل وقف العمل تدرجييًا باخلط األول، وحيرمها بالتالي من 
إيراداته وإمدادات الغاز الروسي إليها، فزادت التحرشات، وزاد 
عدد السفن احلربية التابعة حللف الناتو الزائرة يف البحر األسود 
وحبر آزوف، من دون أن تدرك أنَّ هذه النار ستحرق أصابعها 
أواًل، سواء حبكم الرتكيبة الدميوغرافية ألوكرانيا، اليت يعّد %20 
على األقل من سكانها من أصول روسية وبيالروسية، أو حبكم 

فارق القوى العسكرية اهلائل ملصلحة روسيا. 
أبعاد األزمة الراهنة ومساراتها 

األخرية  اخلمسة  األسابيع  خالل  والعنيف  السريع  التصاعد  جاء 
من  طرف  لكلِّ  اسرتاتيجية  وأهداف  خطرة  أبعاد  عن  ليكشف 

أطراف األزمة: 

تنظر روسيا اىل هذه املعركة املركبة سياسيا واقتصاديا وربما عسكرا على انها محطات اعادة التوازن يف العالقات الدولية
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مـقاالت وتـحقيقات

 تسوية من حول احلاكم: مشنقة بال حبل
اليومني  يف  تداوله  مت  ما 
اّدعاء  احتمال  عن  املنصرمني 
على  التمييزي  العام  املدعي 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
مشوب بالغموض. مقدار ما قد 
يصح اخلرب، خيبىء أيضًا التباسًا 
املخفية،  التسوية  آلية  يف 
ذي  غري  اجراء  على  املنطوية 

جدوى اكثر منه االقتصاص.
مصرف  حاكم  ان  خافيًا  ليس 
أضحى  سالمة  رياض  لبنان 
اليوم يف منزلة الرؤساء الثالثة. 
كأنه رابعهم. ليس هو فحسب 
أرفع املوظفني الكبار يف الدولة 
اللبنانية املشتبه به، بل جزء ال 
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يف ما يشيعه القائلون بالتسوية هذه، ان كال 
واعداءه،  محاته  لسالمة،  احملاِصرْين  الفريقني 
راحبان يف هذا املسار: االولون الذي ال يريدون 
شبكة  واجهة  بصفته  عنه  ويدافعون  مالحقته 
النقدي  االنهيارين  يف  املتورطني  من  ضخمة 
العام، يعرف عنهم  واالقتصادي واهدار املال 
ومعهم كّمًا غري حمسوب من االسرار خيفيها فيه 

الرجل.
 ترضية شبه متكافئة يلتقي عليها حماة الحاكم 

واعداؤه
يربح كذلك اعداء احلاكم الذين يريدون احالته 
بعدما  اطاحته  عوض  ومعاقبته،  القضاء  اىل 
ميسي  الوزراء.  جملس  يف  باستحالتها  سلموا 
الرجل بذلك بني فريقني أرضتهما تسوية شبه 
من  امللف  سحب  يريد  الذي  للفريق  متكافئة: 
اليت  املالحقات  كرة  تدحرج  ووقف  القاضية 
مثن  بأي  جترميه  يريد  الذي  والفريق  تطارده، 
دومنا ان حيتاج اىل ادلة جتريم، بأن حيال على 

قاضي التحقيق االول يف بريوت.
االوروبي  القضائي  حتّرك  موازاة  يف  بذلك، 
اربع  عن  حتدث  اجلمهورية  رئيس  وكان   -
واملانيا  سويسرا  هي  تالحقه  اوروبية  دول 
ولوكمسبورغ وبلجيكا - يضع القضاء اللبناني، 
بأعلى مراتبه وليس فحسب القاضية احملسوبة 
باالدعاء  سالمة  ملف  على  يده  الرئيس،  على 

عليه.
ما تفضي اليه هذه التسوية:

1 - بقاء سالمة يف منصبه كحاكم، ومواصلته 
هذا  النكاية يف  جانب  يده.  كف  دومنا  اعماله 
عام  واليته  انتهاء  حني  اىل  استمراره  االمر، 
رئيس  والية  انقضت  تكون  ان  بعد   ،2023
االتفاق  حني  اىل  او  اقصى،  حدًا  اجلمهورية 
على تسوية جديدة قبل انتهاء العهد احلالي - 

املتعذرة يف الواقع - او بعده حدًا ادنى.
مع  اللبنانية  احلكومة  مفاوضات  استمرار   -  2
على  االتفاق  حني  اىل  الدولي  النقد  صندوق 
اليت  املعلنة  الذريعة  وهي  االصالح.  برنامج 
التفكري يف اي  به عن  البعض املتمسك  حتجم 

حاكم آخر خيلفه.
3 - استمرار احتفاظه حبماية دولية - للمفارقة 
- يف موازاة احلماية السياسية اليت يتمتع بها 
يف الداخل السباب خمتلفة متامًا. االمريكيون ال 
يسمحون بالتعرض اليه حتى انتهاء والية عون 
على االقل. الفرنسيون بدورهم يتمسكون به. 
اهمية املوقف الفرنسي انه جدد نفسه بنفسه، 
ناَقَض ما كان الفرنسيون حضوا رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي عليه قبل اشهر، على اثر تأليفه 
بتشجيعه  باريس،  االوىل  وزيارته  حكومته 
له يف  خلفًا  عساف  وتعيني مسري  اقالته  على 
احلاكمية. هذه االقالة احتلت البنود االوىل يف 
بيار دوكان  اخلاص  الفرنسي  املوفد  توصيات 
املكلف ملف االصالحات، واخذت حكومة الرئيس 
يف  بها.  علمًا  طويل  وقت  قبل  دياب  حسان 
عدم  ميقاتي  على  باريس  متنت  االخرية  اآلونة 
ترافق  احلاضر.  الوقت  يف  حماكمته  او  اقالته 
ايام خلت،  »ترويقة«، لعشرة  التدليع مع  هذا 
دعت احلاكم اليها السفرية الفرنسية يف بريوت 

آن غريو.

نقوال ناصيف

االدعاء على سالمة واحالة امللف اىل قاضي التحقيق االول يف بريوت كي 
ينام يف الكهف )أ ف ب (

يتجزأ من نظام اضحى اكرب من الدولة نفسها، 
اخلارج  ورمبا   - الداخل  احد يف  اي  قدرة  ومن 
- على ابتالعه او تقويضه بالسهولة املتوخاة: 
يستمر مَبن يف هذا النظام او ينهارون به. مع 
قانون  يف  منصبه  عليها  ينص  حصانة  ال  ان 
الرجل بات اقوى من  النقد والتسليف، اال ان 
املادة  يف  نفسها.  احلصانة  ومن  صالحياته 
ما  إلقالته  تعجيزية  شروط  القانون،  من   19
مل يستقل اختياريًا، تدور من حول عجز صحي 
يف  فادح  خبطأ  او  الوظيفية  بواجباته  واخالل 
تسيري االعمال. ليس يف انهيار النقد الوطين 
الرجل  دام  ما  الشروط،  هذه  من  ايًا  يربر  ما 
ليس وحده مسؤواًل عما حصل. اال انه اصر على 
ان يكون حصان هذا النظام برّمته. خيتبئون من 

ورائه، ويتصّدر عنهم املواجهة وال خيسر.
يف القضايا املالحق بها، يتذرع حماموه باملادة 12 
يف القانون 2015/44 الذي يتحدث عن مكافحة 
الضرييب.  والتهرب  االموال  وتبييض  االرهاب 
الذي  اخلاصة  التحقيق  هيئة  رئيس  تعفي  اذ 
هو حاكم مصرف لبنان من اي مالحقة او ادعاء 
القانونية  احلجة  مطلقة.  حصانة  ومتنحه  عليه، 
الرجلني واحد، وحصانة احدهما متتد  هلؤالء ان 

اىل اآلخر.
يف ما سرى من معلومات يف الظل يف االيام 
قانونية  استشارات  على  احلصول  املنصرمة، 
اي  ان  من  التحقق  اىل  رمت  دولية،  ومالية 
ادعاء قضائي على سالمة لن يفضي اىل توقف 
مع  التعامل  عن  العامل  يف  املراسلة  املصارف 
ما  لبنان،  ومصرف  اللبناني  املصريف  النظام 
خال حالة صدور حكم ادانة به. اذذاك تتوقف. 
منه،  والتيقن  االستفسار  هذا  اىل  احلاجة  اما 
فهو اتفاق يطوي اىل فرتة طويلة ملف احلاكم 
بغية االنصراف اىل االنتخابات النيابية العامة، 
اشهر،  بعد  تليها  اليت  الرئاسية  فاالنتخابات 
مالحقته  يف  االخرية  االجراءات  تسببت  بعدما 
باضطراب يف العالقات الرئاسية، وأوشكت ان 
بها  لوجه وتقرتب  االمنية وجهًا  االسالك  تضع 

من الصدام.
فحوى التسوية اجلاري احلديث عليها، املستندة 
مالحقًا  االوروبي  للقضاء  ادعاءات  مجلة  اىل 
العام  للمدعي  وشيك  بادعاء  تقول  سالمة، 
واحالة  احلاكم،  على  عويدات  غسان  التمييزي 
بريوت  يف  االول  التحقيق  قاضي  اىل  امللف 
ابو مسرا كي ميضي يف حتقيقاته فيه.  شربل 
بادعاء كهذا باجلرم اجلزائي نفسه الذي تالحقه 
به املدعية العام جلبل لبنان غادة عون، يصدره 
العام  املدعي  هو  الذي  العامة  النيابات  رأس 
فريقد  منها،  سحبه  حتميًا  يصبح  التمييزي، 
ظن  ويف  االول،  التحقيق  قاضي  عند  امللف 
اصحاب التسوية ان يوضع يف االدراج اىل ما 
ريثما  التاليني،  الدستوريني  االستحقاقني  بعد 
تقبل البالد على حقبة جديدة بعد انتهاء والية 
د  يَّ الرئيس ميشال عون. حتى ذلك الوقت، حيحُ
احلاكم - املفرتض االدعاء عليه - عن السجاالت 
السياسية، ويصبح ملفًا قضائيًا معزواًل عن اي 
شأن آخر. بذلك يكّرس لنفسه استمرار احلماية 
املالحقة  يف  تقّدم  اي  متنع  اليت  السياسية 

القضائية.

وذات  نوعية  ميدانية  عسكرية  عملية  يف 
اإلسالمية  املقاومة  أطلقت  ممّيزة  خصوصية 
فلسطني  فوق  لالستطالع  مسرّية  لبنان  يف 
احملتلة يف مهمة جاءت بعد ساعات من إعالن 
اليت  املقاومة  بأّن  نصراهلل  حسن  السيد 
طرق  وقطع  حماصرتها  »إسرائيل«  شاءت 
إمدادها من الشرق ونفذت عشرات الغارات 
والقصف الصاروخّي على سورية بذريعة ذلك 
وحتت عنوان منع حزب اهلل من امتالك »سالح 
الدقيقة  الصواريخ  يشمل  للتوازن«  كاسر 
واملسرّيات، اّن هذه املقاومة حّولت التحدي 
للسالح  الربي  النقل  عن  واستغنت  فرصة 
ذاك، وبدأت بتصنيعه حمليًا، وبالتالي مل يعد 
هناك من ذريعة للعدوان »اإلسرائيلي« على 
سورية الذي ينفذ حتت مصطلح »املعركة بني 

احلروب«.
 لقد أصاب السيد حسن سيد املقاومة يف 
واحد،  حبجر  أهداف  عدة  هذا  بإعالنه  لبنان 
ولكن كان األمر حباجة إىل تثبيت عملي ميداني 
الختبار فعالية التصنيع احمللي حتى يكون هلذا 
األمر آثاره اليت يعّول عليها ومفاعيله املؤثرة 
املسرّية  إطالق  كان  ولذلك  العدو،  عند 
عنها،  باإلعالن  للقول  مكّماًل  السرعة  وبهذه 
أّي جاء إقران للقول بالفعل، وهلذا ومن أجل 
اإلسراع يف تثبيت الصورة سارعت الوحدات 
اجلوية لدى املقاومة بتنفيذ املهمة االختبارية 
بعملية  القيام  من  ومتكنت  االستطالعية  ـ 
لدى  الشمالية  للجبهة  واالستطالع  املسح 
العدو وبعمق ٧0 كلم، وملدة 40 دقيقة، ثم 
استعيدت املسرّية اىل قواعدها ساملة منهية 
عملية استطالع جوية أحدثت هزة عنيفة لدى 
نتظر أن تكون هلا تداعيات هامة على  العدو يحُ

أكثر من صعيد لديه.
لقد حققت املسرّية »حسان« )وهو االسم الذي 
الشهيد  الطائرة استعادة لذكرى  أطلق على 
حسان اللقيس الذي اغتالته »إسرائيل« يف 
عملية إرهابية استهدفته يف الضاحية اجلنوبية 
لبريوت(، حققت هذه املسرّية مبجرد إطالقها 
مجلة من األهداف أّوهلا التأكيد على صحة ما 
للمسرّيات  املقاومة  امتالك  من  السيد  قاله 
هذه  قدرات  تأكيد  والثاني  حمليًا،  املصّنعة 
احملتلة  األرض  فوق  التحليق  على  املسرّية 
ملدة 40 دقيقة وبعمق ٧0 كلم، وثالثها تأكيد 
قدرة الطائرة على التفلت من منظومات العدو 

االعرتاضية والعودة اىل قاعدتها ساملة.
وْهنًا  الطائرة  هذه  فضحت  املقابل  ويف 
بنيته  هامة يف  ثغرات  وكشفت  العدو  لدى 
سلوكيات  على  وأكدت  اجلوي،  الدفاع  يف 
اسرتاتيجية وعمالنية تهتّم بها املقاومة وعلى 
بداية  أسقطت  انها  حيث  صعيد،  من  أكثر 
قواعد االشتباك اجلوية اليت أرساها العدو من 
جانب واحد واليت تقوم على نظرية »أجواؤنا 
لنا ومقفلة بوجهكم« وأكدت اّن لدى املقاومة 
قدرات اخرتاق تلك األجواء وتنفيذ املهام اليت 
حتّددها هي، ثم انها أشعرت العدو بأنه يتحرك 
حتت عني املقاومة اليت تراقبه وحتصي حركاته 
األمر الذي سيفرض على العدو مستقباًل اختاذ 
تدابري إضافية للحماية والتمويه واإلخفاء حتى 
من  وطبعًا  املقاومة  أمام  مكشوفًا  يكون  ال 
شأن هذه التدابري ان تعقد العمل يف امليدان 
والقلق  احلذر  منسوب  وترفع  العدو  وترهق 
والكلفة املادية أيضًا لديه. ومن جهة أخرى 
أشعرت العدو بأّن كامل مسرح عمليات اجلبهة 
الشمالية مكشوف أمام املقاومة يف الدفاع او 
اهلجوم وبأّن املقاومة قادرة على إعداد بنك 

األهداف املناسب هلا وتيوميه بشكل مّطرد.
أما مسألتا االختفاء عن رادارات القبة الفوالذية 
والتفلت من كّل عمليات االعرتاض لإلسقاط 
فقد كانتا السبب يف فضيحة كربى أصابت تلك 

ات املقاومة الناجحة: مسيرّ
خـسائر »إسـرائيليرّة« بالـجملة

العميد أمني حطيط

القبة بالكثري من اخلسائر املتعددة املواضع، 
أمام تقنية  القبة فشلت  اّن تلك  أثبت  حيث 
املقاومة يف تصنيع جسم يتفلت من الرادار، 
من  الكثري  »إسرائيل«  ستبذل  ثغرة  وهي 
اجلهود والنفقات ملعاجلتها، ثم انها فضحت 
املنظومة الصاروخية يف القبة الفوالذية كما 
عن   F16 والطائرات  احلوامات  عجز  أظهرت 
تتّبع املسرّية حسان وإسقاطها، أّي باملختصر 
اّن عودة الطائرة اىل قواعدها بعد اختفائها 
أثبت  »اإلسرائيلية«  الرادارات  شاشات  عن 

عجز تلك املنظومة بكّل عناصرها.
اّن  جند  واجملتمعي  املدني  الصعيد  على  أما 
صفارات  إطالق  على  العدو  أجربت  املسرّية 
اإلنذار يف املنطقة الشمالية كما سبب ضغطًا 
ان  خشية  اجلمهور  بأعصاب  وتالعبًا  نفسيًا 
عن  إشارتها  فقدت  اليت  املسرّية،  تكون 
واملسار،  املكان  جمهولة  وباتت  الشاشات 
حتمل متفجرات وتتجه اىل هدف ما لقصفه، ما 
جعل الصهاينة يف املنطقة يعيشون لساعات 
حااًل من الذعر والرعب والقلق ويتجه بعضهم 
العسكرية  للمؤسسة  ليقول  املالجئ  اىل 
»فشلتم يف محايتنا، رغم أنكم استعملتم كّل 
ما لديكم من قدرات صاروخية وطريان نفاث 
يتصل  وما  الرادارات  عن  فضاًل  ومروحيات 

بها«.
والعسكرية  األمنية  »إسرائيل«  خسائر 
أيضًا  هناك  ولكن  إذن  باهظة  والعمالنية 
خسائر مادية أيضًا ال بّد من التوقف عندها، 
أكثر  اّن مسرّية ال تكلف املقاومة  أواًل  منها 
على  تفرض  الدوالرات  من  مئات  بضع  من 
العدو تفعيل القبة الفوالذية وإطالق الطريان 
كلفة  صواريخ  وإطالق  واجملوقل  النفاث 
ألف   50 الـ  تفوق  فيها  الثمن  من  املتدني 
دوالر، ومن جهة أخرى فإّن كشف وهن القبة 
الفوالذية سيتسّبب برتاجع تسويقها اخلارجي، 
بعد  خسارة  من  املريكافا  بسوق  حّل  وكما 
الفشل يف العام 2006 أمام الكورنيت الذي 
استعملته املقاومة ستتكّرر اخلسارة يف سوق 

القبة الفوالذية.
وبالتالي فإّن مهمة استطالع نفذتها املقاومة 
يف  احملتلة  األرض  فوق  »حسان«  باملسرّية 
الكّم  هذا  أحدثت  دقيقة   40 ملدة  فلسطني 
ولن  املواضيع  املتعّددة  اخلسائر  من  الكبري 
أسبوعًا  أو40  يومًا   40 »إسرائيل«  يكفي 
»اإلسرائيلي«  تذكر  إذا  خاصة  ملعاجلتها، 
حمليًا  املسرّية  هذه  تصنيع  من جنح يف  اّن 
سيكون ناجحًا يف حتويل صوارخيه العادية اىل 
صواريخ عالية الدقة، وسيقول لـ »إسرائيل« 
قدراتنا يف خط صاعد وقدراتكم تتآكل أمامها 
يفرض  ما  هابط  احنداري  خط  يف  وتتجه 
عليكم القول »وداعًا حلرب تنتصرون فيها« 
وال جدوى من عمليات تنفذونها حتت عنوان 

»معارك بني احلروب«.
انها إذن نتيجة هامة حققتها العملية تتعّدى 
يف معانيها جمرد إطالق مسرّية واستعادتها، 
وال  كان  املقاومة  خيار  اّن  تثبت  نتيجة 
مواجهة  يف  الناجع  الوحيد  اخليار  هو  يزال 
االحتاللي  ومشروعه  »اإلسرائيلي«  العدو 
االستيطاني. خيار يشكل البديل الصحيح لكّل 
أفضت  اليت  والتفاوض  التسويات  مسارات 
اىل التنازل وقادت أصحابها اىل االستسالم، 
اما املقاومة اليت انتهجت سلوك الثبات على 
محاية  طريق  ختط  اليت  فهي  باحلق  التمسك 
او  احلقوق واستعادة املغتصب منها، وضع 
حقيقة فهمها بعض من يف »إسرائيل« فدعوا 
بنتيجة إدراكهم هلا اىل ترك فلسطني ألهلها 
والبحث عن مكان آمن خارجها يف امريكا او 
اوروبا الّن يوم زوال »إسرائيل« يقرتب مع 

كّل جناح جديد يف امليدان العسكري.
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إىل  أحدهم  دخل  حبماسة، 
للبنان«،  »سوا  مجعية  مكتب 
يف صيدا، طالبًا مساعدة مالية 
أن  قبل  البنه...  عملية  إلجراء 
خيرج خائبًا. عامل االستقبال مل 
حيتج إىل مراجعة أحد. التعليمات 
اآلن  حتى  نبدأ  »مل  حامسة: 
توزيع هذا النوع من املساعدات 
بانتظار قرار املعّلم )بهاء رفيق 
الصيداوي  الرجل  احلريري(«. 
اليت  اجلمعية  قصدوا  وغريه 
من  خدماتي  بديل  بأنها  ظّنوا 
تيار املستقبل بعدما عّلق عمله 
ظنونهم  عّزز  وما  السياسي. 
بأن مقّرها أنشئ على »أطالل« 
احلريري  بهية  للنائبة  مكتب 
يف املبنى الذي ال يزال يضم 

مكاتب تابعة للعائلة.

 »سوا للبنان«: شعارات فضفاضة 
ومشاريع »كربى« من دون »فلوس«!

وشخصيات كثرية يف املناطق، نلتقيها 
تشكيل  على  مساعدتها  إىل  ونسعى 
»أدّلة«  تقديم  على  وحيرص  لوائح«. 
سنية  حركة  »ليست  »سوا«  أن  على 
جتربة  بل  املستقبل،  تيار  من  بدياًل  أو 
بعلبك  يف  مكاتب  افتتحنا  مغايرة. 
وعكار  جبيل  ــــ  وكسروان  اهلرمل  ــــ 
نعمل  حيث  وطرابلس  وبريوت  وصيدا 
جديدة«.  برؤية  اخلدمات  تقديم  على 
رزمة  أو  زيت  تنكة  ال  »سوا«،  مع 
محلة  إمنا  إعاشة.  صندوق  أو  دوالرات 
بالتعاون  الثدي  سرطان  عن  للكشف 
ومعمل  الرمسية  املستوصفات  مع 
ودعم  بعلبك  البيئي يف  الوقود  إلنتاج 
 ... طرابلس  يف  املفروشات  صّناع 
»بال هوبرة ومع حفظ كرامات الناس«. 
مشاريع  أيضًا،  األعمال  جدول  وعلى 
إىل  الساعية  »سوا«  هدف  تليب  كربى 
مشاريع  مع  سياسية  »حركة  تكون  أن 
الكبرية  املشاريع  لكن  مستدامة«. 
املسؤولني  من  موافقات  إىل  »حتتاج 
الذين يعرقلون التواقيع لكي ال نستفيد 
منها يف زمن االنتخابات«. ويشكو من 
انتخابات  يصّنف  نفعله  ما  »كل  أن 
هل  التمييز:  على  قادرة  غري  والناس 
حنن محلة انتخابية أم عمل تنموي وحركة 

سياسية؟«.
يؤكد صناديقي أن »مشروعنا يتعرض 
مركزي  بقرار  رمبا  واحلصار.  للتضييق 
من القوى أو مببادرة من أفراد، نتلقى 
يف  حصل  كما  أشخاص  من  تهديدات 
دخول  من  نع  منمُ أو  اهلرمل  ــــ  بعلبك 
وعّمن  طرابلس«.  حصل يف  كما  أحياء 
حياصرهم؟، جييب: »كلن يعين كلن«. 
ريفي  اللبنانية وأشرف  »القوات  وحتى 

لعبوا معنا دورًا سلبيامُ«.
»ليس من مصلحة  أن  يؤّكد صناديقي 
اجلمعية وتوّجهها املستقبلي أن تتصّرف 
من  تبدأ  أن  الطبيعي  من  لكن  كسّنية، 
مكان ما. والفراغ حاليًا هو يف الساحة 
السنية«. لن ينطلق بهاء كـ«أسد السّنة 
كما اختار سعد احلريري الطريق األسهل 
للزعامة«، بل ميلك »اسرتاتيجية للزعامة 
مرشح  أنه  »رغم  وهو  املستدامة«. 
طبيعي، إال أنه سيستعيض عن شخصه 
خصوصًا  احلالي،  الوقت  يف  مبؤسسة 
أنه ال يريد أن يكون بدياًل من شقيقه 

سعد«.
سعد  مع  اخلالف  بأن  صناديقي  جيزم 
إمنا  عائليًا«،  »ليس  احلريري  وبهية 
ذلك،  مع  السياسي.  اخليار  بسبب 
ال  لكي  مع صيدا حبذر  »سوا«  تتعامل 

ال حيتمل خطاب الرئيس فؤاد السنيورة 
الكثري من الوقت لبلورة خطوته املقبلة، 
العربي  الغطاء  على  حصوله  بني 
يالقيه  كي  العمل  وآلية  والسعودي، 

حلفاء الداخل يف منتصف الطريق.
فؤاد  الرئيس  أحدث  املاضي،  األربعاء 
الوقت  يف  سياسية  خّضة  السنيورة 
الضائع. فما كاد شهر ميّر على إعالن 
»تعليقه«  احلريري  سعد  الرئيس 
أعلن السنيورة  العمل السياسي، حتى 
»تسّلمه« العمل السياسي. بني جمموعة 
يف  السنيورة  يتفّرد  مل  األزمة،  إدارة 
ليس  أنه  إظهار  على  وحرص  خطابه، 
وحيدًا يف مبادرته، وأن خطوته منّسقة 
رئيس  وأن  سالم،  متام  الرئيس  مع 
احلكومة جنيب ميقاتي ليس بعيدًا عن 
وهو  الفتوى.  دار  وكذلك  أجوائها، 
أحدث خرقًا يف املشهد السياسي، من 
خالل نشره مظلة سياسية للفريق الذي 

انبثق من 14 آذار وتيار املستقبل.
معارضو حزب اهلل توافقوا على وصف 
املتكامل،  الوطين  باملشروع  كلمته 
وبأنه احلدث الذي يؤرخ ملرحلة أساسية 
فالرجل  الثانية.  اجلمهورية  عمر  من 
وتيار  آذار،   14 من صلب  كان  الذي 
الطائف  اتفاق  لواء  حيمل  املستقبل، 
وامليثاقية يف العمل احلكومي والنيابي، 
وحرص قبل الوصول اىل ذكرى 14 آذار 
يف  ليس  الراكدة  املياه  حتريك  على 
الشارع السين فحسب، بل يف أوساط 
مل  اخلصوم  وبعض  واخلصوم.  احللفاء 
يكن يتوقع مبادرة حاّدة وسريعة كاليت 
قام بها رئيس احلكومة األسبق. باحلد 
بإدارة  يقوم  أن  التوقع  كان  األدنى، 
السين،  الشارع  لتوحيد  انتخابية  لعبة 
باملعنى  »اجلذاب«،  القائد  ليس  وأنه 
جناَحيه،  حتت  السّنة  جلمع  السياسي، 

وليس صاحب إرث سياسي.
إال أن السنيورة، العتيق سياسيًا، قّدم 
مبادرة حّدد سقفها خبصومة حزب اهلل. 
الذي  التخبط  بعد  تأتي  أنها  وأهميتها 
خلقته كلمة احلريري وسقفها األقل من 
املتوقع وزيارته لبريوت وما نقل عنه، 
ومن ثم بيان تيار املستقبل يف ذكرى 
النيابية  االنتخابات  حول  شباط   14
الرتشح  عدم  اىل  املرشحني  ودعوة 
متّكن  وقد  االستقالة.  أو  التيار  باسم 
الضائع  اجلو  بذلك من كسر  السنيورة 
الذي دار خالل شهر حول آفاق العمل 

السياسي للسّنة.
يف البدء، كانت مبادرته مع ميقاتي ودار 
االنتخابات  مقاطعة  جواز  بعدم  الفتوى 
ذلك  وجاء  املشاركة.  ضرورة  وتأكيد 
بعدما تفاقم جّو »اإلحباط السين« الذي 
ذّكر مبقاطعة املسيحيني لالنتخابات عام 
الرئيس سعد  1992. وتدرجيًا، بدا أن 
تهضم  مل  منه  مقّربة  ودوائر  احلريري 
يف  النافذة  الشخصيات  بعض  حماولة 
املستقبل ومتتلك حيثيات نيابية وازنة 
ملنع  انتخابي  مشروع  ضمن  التحرك 
اخلطاب،  وهذا  السين.  الشارع  تفّلت 
سياسية،  أوساط  تقول  ما  حد  على 
املعتكف.  احلريري  لدى  امتعاضًا  أثار 
حلقة سبق  من  بتأثري  يريد،  كان  فهو 
مثمرة،  غري  مشاريع  يف  وّرطته  أن 
إظهار لدى من يعنيهم األمر، وال سيما 
يعين  الساحة  من  خروجه  أن  الرياض، 
دخول قوى متطرفة اىل الواقع السين. 
وهذا ليس يف مصلحة الرياض أو أي 
تقديم  اىل  حاليًا  تسعى  عربية  دولة 

مناذج معتدلة.
السنيورة كان يف مقلب آخر. بالنسبة 
إليه، األهم يف املرحلة احلرجة إعالء الشأن 
والتفاصيل  »اليومي«  على  الوطين 
اليوم،  أما  وقته.  له  فذلك  اآلنية. 

 عودة السنيورة بني 14 شباط و14 آذار

فاملعركة هلا سقف وهدف حمددان، وال 
عمًا ملن يريد توجيه  جيوز إبقاء السّنة طمُ
األيام  يف  حتدث  من  هناك  رسائل. 
األهمية«  »بالغي  أمرين  عن  األخرية 
إنعاش بعض  واحد:  اجتاه  يصّبان يف 
السّنية  والقوى  واألحزاب  الشخصيات 
الدائرة يف فلك 8 آذار، واإلضاءة على 
القضايا  األمن يف عدد من  دور قوى 
أو  التجسس  سواء  احلساسة،  األمنية 
لتفجري  إرهابية  شبكات  عن  الكشف 
هم منه أنها حماولة تأمني  منشآت. ما فمُ
كبت  غطاء للذراع األمنية للطائفة اليت نمُ

وقت انسحب احلريري كقيادة سّنية.
وقد حرص السنيورة، يف أيام مغادرة 
احلريري، على تهدئة اجلو السيّن وسحب 
التوتر اإلعالمي مع كل من طالته سهام 
وإعالمية، كما حرص  أصوات سياسية 
رئاسة  مع  املعركة  خطوط  إظهار  على 
تضييع  وعدم  وحدودها  اجلمهورية 

البوصلة يف املعركة مع حزب اهلل.

ماذا بعد كالم السنيورة؟
نادي  مع  نّسق  السنيورة  كان  إذا 
فإن  الفتوى،  ودار  احلكومات  رؤساء 
أنه أطلع احلريري على خطوته،  املرّجح 
لكن من دون تنسيق. أما ردود الفعل 
من بعض املستقبليني فشّبهها بعض 
السياسيني بالطفولية، يف خضم أزمة 

وطنية.
لكن اخلشية اليت أبداها حلفاء للسنيورة 
هي أن يبقى كالمه، على أهميته، من 
دون صدى، إذا مل حيصل سريعًا على 
الغطاء العربي والسعودي. فاملعلومات 
عن  بل  مسبقة،  تغطية  عن  تتحدث  ال 
به  يستدرج  السنيورة  قّدمه  عرض 
رسائل  من  محل  مبا  السعودية  املظلة 
حاّدة. لكنه إذا مل حيصل على التغطية 
أن  فاخلطورة  وعربيًا،  سعوديًا  الالزمة 
»نداء« سيّن،  إىل جمّرد  خطابه  يتحّول 
يرتمجه بعض املرشحني يف الدخول يف 
االنتخابات. وهذا ليس مقصد السنيورة 

مطلقًا.

 قدّم السنيورة عرضًا الستدراج املظلة 
السعودية بما حمل من رسائل حادّة

فهو وازن بني أمرين: اإلطار السياسي 
العام واالنتخابات.

عند هذه النقطة، ميكن البناء من اآلن 
مل  األسبق  احلكومة  فرئيس  وصاعدًا. 
االنتخابي، بل حّدد  العمل  آليات  يضع 
العنوان العام، ما يضع حلفاء مفرتضني 
منتصف  يف  مالقاته  يف  احملك  على 
الطريق بعدما التقوا معه على »العنوان 
االشرتاكي  فالتقدمي  واألهداف«. 
حيتاج  اليوم  مطّوقًا  نفسه  جيد  الذي 
اىل تواصل مع الطرف السين االنتخابي 
الذي سبق أن تالقى وإياه سابقًا حتت 
راية املستقبل، لكنه ال ميانع اليوم يف 
التالقي معه يف ظل خطاب السنيورة. 
مع  تنسج  اليت  اللبنانية  والقوات 
على  حترص  متوازنة  عالقة  السنيورة 
تأكيدها منذ حصاره يف السرايا وزيارة 
له،  جعجع  مسري  القوات  حزب  رئيس 
كي  االنتخابي  للعمل  آلية  منه  تنتظر 
ترسم معامل املرحلة االنتخابية. وحلفاء 
من قوى 14 آذار يتطلعون بدورهم اىل 
ما ميكن أن يسفر عنه خطاب السنيورة 
عربيًا، ليبنى عليه حمليًا يف االنتخابات 

والتحالفات.
بني 14 شباط و14 آذار رسم السنيورة 
معارضوه  حياول  جديدة،  مرحلة  معامل 
يضاعف  ما  أهميتها،  من  التقليل 
يف  عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية 
اإلحباط  أصبح  وإال  بدأه،  ما  استكمال 

السيّن عنوان مرحلة عام 2022.

هيام القصيفي

آمال خليل

يتعزز الظن بأن اخلالف عائلي. وعليه، 
بعد  رأسه  مسقط  يف  الفراغ  يغّره  لن 
»»أمر  ترتشح:  لن  أنها  عمته  إعالن 
هو  إمنا  مطروح.  غري  شخصيًا  ترشحه 

سيشرف على االنتخابات«.

  الخالف مع سعد وبهية الحريري ليس 
عائليًا إنما بسبب الخيار السياسي!

على  بهاء  يشرف  »زووم«،  بتقنية 
أسبوعيًا،  الشاشة،  عرب  يلتقي  »سوا«. 
معهم  يتناول  ومهتمني  مناصرين 
عن  وجييب  مكانه،  يف  كل  الغداء، 
أسئلتهم. اجلمعة )أمس(، من املقرر ان 
يكون حصل الغداء يف طرابلس والتقى 
من خلف الشاشة بـ 200 شخص. هؤالء 
قد  »زووم«،  مائدة  إىل  سبقهم  كمن 
يسألون الشيخ بهاء ملاذا ال يأتي إىل 
لبنان بعد غياب 17 عامًا؟ بالنيابة عنه، 
التحتية  »البنى  بأن  صناديقي  جييب 
عودته،  قبل  تتأمن  أن  جيب  األمنية 
اإلقامة  مقر  إىل  السري  خط  تأمني  من 
أن  إىل  ويلفت  واحلرس«.  والسيارات 
رفيق  للرئيس  األمنية  التحتية  البنى 
ورثها  بل  حنن،  نرثها  دمل  احلريري 
وهذا  البداية  من  نبين  لذلك،  سعد. 
االغتيال  من  اخلوف  وقتًا.  يتطلب 
صغار  من  بل  دولي،  قرار  من  ليس 
بل  املهدد،  وحده  بهاء  ليس  الزعران. 
مجيعنا مهددون«. اجلهاز األمين اخلاص 
الذي يبنيه احلريري ال يعتمد فيه على 
شركات أجنبية، حبسب صناديقي. حتى 
ذلك احلني، يتواصل فريقه مع األجهزة 
األمنية اللبنانية بهدف التنسيق األمين. 
»دوريًا نزور قيادة اجليش ونسأهلم ما 
إذا حان الوقت ليعود، فيقولون: مش 
هلق. فليؤجلها«، مشريًا إىل أن »لدى 
حمدق  أمين  بتهديد  معطيات  األجهزة 
ببهاء وفريقه. أتلقى نصائح متكررة من 
أجهزة أمنية بأاّل أتابع جوالتي يف بعض 

املناطق«.
الصرب  من  الكثري  »البهائيون«  يبدي 
»اجملهود  حجرًا.  حجرًا  قلعته  يبين  كمن 
لسنا  »ألننا  فخر  مدعاة  الذاتي« 
مدعومني من قوى حملية وال من دول. 
سياسية  حركة  يبين  الواحد  مّلا  فرق 
السعودية  عن  ماذا  الذاتي«.  مبجهوده 
جييب:  وشقيقه؟  بهاء  والد  رعت  اليت 
خالف  وال  جيدة.  باململكة  بهاء  »عالقة 
قرارهم  اختذوا  السعوديني  لكن  معها، 
أحدًا.  يسّلفوا  بأاّل  لبنان  السياسي يف 
وأبلغوا اجلميع من ضمنهم، بهاء، أنهم 

سيدعمون من لديه مشروع سياسي«.

على غرار والده رفيق احلريري، اختذ بهاء 
يف  جلمعيته  رئيسيًا  مركزًا  بريوت  من 
مبنى مرّمم يف »سوليدير«. يف الشكل، 
دخول  طريقة  االبن  احلريري  تقّمص 
وفريق  فارهة  مكاتب  األب.  احلريري 
عمل شاب من محلة الشهادات و«أوالد 
واخلارج...  لبنان  من  وخرباء  عائالت« 
إنتاج  بهاء  يعيد  أيضًا،  الشكل،  يف 
شعارات والده اليت قّدم بها نفسه قبل 
أكثر من أربعني عامًا: تأمني اخلدمة يف 
غياب الدولة والتنمية املستدامة بغالف 
االبن عن  بداية  ميّيز  ما  لكن  الطائفي. 
بدايات األب أن األخري مل يطرح شعارًا 
سياسيًا، بل قّدم نفسه مرجعية خريية، 
تغيري  سيف  شهر  الذي  جنله  خبالف 
»اللعبة«  األب  دخل  احلاكمة.  املنظومة 
مدفوعًا مبشروع سعودي - أمريكي. أما 
جنله فيبدو حتى اآلن أنه جيّرب حظه من 

دون غطاء.
يقدم املدير التنفيذي لـ«سوا للبنان«، 
سعيد صناديقي، صفة »سياسية« على 
صفيَت »إمنائية« و«اجتماعية« يف معرض 
تعريفه للجمعية. ويقول لـ«األخبار« إنها 
تأسست »مببادرة من رجل األعمال بهاء 
احلريري عقب تفجري مرفأ بريوت الذي 
والسياسي،  االجتماعي  عمله  استنهض 
وبرزت ضرورة بأن يتعاطى باملباشر يف 
لبنان«. حينها، أسس ثالث مؤسسات: 
»صوت بريوت أنرتناشيونال« و«مؤسسة 
نوح اخلريية« و«سوا«. التزمت الثالثية 
»سوا«  لكن  واملساعدات.  بالتقدميات 
»تأخذ  أن  املاضي  الصيف  قررت 
منذ  البديل«.  وتقدم  سياسيًا  منحى 
بهاء  األوحد  الصوت  كان  احلني،  ذلك 
احلريري، إضافة إىل مستشاره اإلعالمي 
إليهما  سينضم  قريبًا،  ماهر.  جريي 
من  شخصًا   30 من  مؤلف  أمناء  جملس 
مهمته  خرباء  وجملس  املناطق  خمتلف 

وضع حلول لألزمات اللبنانية.
رئيسًا  احلريري  بهاء  يكون  ال  قد 
جملس  يف  عضوًا  حتى  أو  لـ«سوا« 
أمنائها. »نسعى آللية حكم تشاركي يف 
لبنان. واملسألة ليست مسألة كراس« 
يقول صناديقي. »الزهد« يف املناصب 
يشمل أيضًا االنتخابات النيابية املقبلة. 
»ليس هدفنا تقديم مرشحني. حنن  إذ 
ندعم أي طامح للتغيري ونهدف إىل حث 
اليأس  حالة  من  اخلروج  على  الناس 
واالقرتاع«. يلتزم صناديقي بالشعارات 
احلريري  بهاء  يرددها  اليت  الفضفاضة 
بشأن الرتشح: »آخر سّلم أولوياتنا أن 
جمموعات  هناك  منا.  مرشحني  نقدم 
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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   26 Saturday 26 February 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2022 شــباط   26 Saturday 26 February 2022الـسبت 

الرواية األمريكية يف أوكرانيا.. كيف تصنع املخابرات املركزية اخلرب؟
اخلرب  صناعة  جمال  يف  األمريكية  املخابرات  وكالة  َعمُل 
املزّيف توسعت دائرته ليطال مراكز قراٍر أخرى يف اإلدارات 
األمريكية. ظهر ذلك خالل العقدين املاضيني يف عدة مسائل، 

حني كانت واشنطن تتحضر لغزٍو عسكري أو إعالن حرب. 
»عند تقاعدهم من املسؤولية يف جمال االستخبارات، يتحولون 
إىل العمل كمعلقني على األخبار السياسية. لقد أصبح هذا 
)»ملاذا  املتحدة«.  الواليات  راسخًا يف  وظيفيًا  األمر مسارًا 
األمريكية  املخابرات  رؤساء  من  الكبري  العدد  هذا  يصبح 

معلقني إعالميني؟«- صحيفة »جنوب الصني الصباحية«(.
 

املخابرات املركزية األمريكية وصناعة الخرب
هريش  سيمور  األمريكي  الصحايف  نشر   ،1974 العام  يف 
مقااًل يف الصفحة األوىل يف صحيفة »نيويورك تاميز«، أكد 
فيه أن وكالة املخابرات املركزية األمريكية كانت تتجسس 
على النشطاء املناهضني للحرب على فيتنام ألكثر من عقد. 
حينها، دعا مسؤولون سابقون يف وكالة املخابرات املركزية 
لبحث  الكونغرس  يف  حتقيق  إجراء  إىل  املشّرعني  وبعض 

األمر.
السيناتور  برئاسة  األمريكي،  الكونغرس  من  جلنة  بدأت 
»جتاوزات  يف  حتقيقاتها  تشرش،  فرانك  الدميقراطي 
امسها  وكان   ،1975 العام  يف  األمريكّية«  االستخبارات 
الرمسي »جلنة حتقيق جملس شيوخ الواليات املّتحدة لدراسة 

العملّيات احلكومّية فيما يتعّلق باألنشطة االستخباراتّية«. 
نيسان/أبريل  يف  تشرش«  »جلنة  حتقيقات  نتائج  ُنشرت 
1976، يف العديد من الصحف األمريكّية، من بينها صحيفة 
»نيويورك تاميز«. ويكشف التقرير الذي أعدته اللجنة، يف 
بعض فصوله، عن النشاط الذي جلأت إليه وكالة املخابرات 
األمريكّية داخل البالد وخارجها يف جمال توجيه الرأي العام 

العاملي. 
يف كتابه »ملصر ال لعبد الناصر«، يتحدث الكاتب املصري 
الراحل حممد حسنني هيكل عما ورد يف تقرير اللجنة، رابطًا 
الرئيس  ضد  موجهة  كانت  اليت  بالدعاية  التفاصيل  بعض 
مجال عبد الناصر ودور املخابرات األمريكية فيها، إذ أنشأت 
وكالة املخابرات األمريكّية دورًا صحافّية يف العديد من بلدان 
الشرق، وكان متويلها يتّم مباشرًة من االستخبارات األمريكّية 
أو من خالل مساعدة األخرية هلا، على أن تكون ُمتكّيفًة يف 

أخبارها مع سياسة الوكالة األمريكّية.

تجنيد صحافيني ووكاالت
يف أواخر أربعينيات القرن املاضي، بدأت وكالة االستخبارات 
امُلقّلد- )الطائر   »Mocking Bird« عملّية  األمريكّية  املركزّية 
امُلاكي(، اليت مشلت جتنيد صحافّيني أمريكّيني على نطاٍق 
واسع، ُكّلفوا مهّمة تضمني مقاالتهم وتقاريرهم دعايًة معاديًة 
للشيوعّية ومؤّيدًة للواليات املّتحدة.  ويف إطار العملّية، جّندت 
الوكالة 25 مؤّسسًة إعالمّية على األقّل لكي تنشر الدعاية، 
وكان لديها أكثر من 400 صحايفٍّ يف جدول رواتبها، وفقًا 
لشهادٍة أدىل بها مدير »االستخبارات األمريكّية املركزّية«، 

وليام كوليب، أمام »جلنة تشرش« يف العام 1975. 
كما أنشأت االستخبارات األمريكّية - أو ساعدت على إنشاء 
- وكاالت أنباء جلمع األخبار بطريقٍة عادّيٍة و«مهنّية«، لكّنها 
كانت توّجه هذه األخبار مبا يتالءم مع االنطباعات اليت تريدها 
ا  وكالة االستخبارات األمريكّية منها، كما أنشأت قسمًا خاصًّ
لتزييف الكتب. على سبيل املثال، إن الكتاب الذي رّوجت له 
الدعاية األمريكّية يف الستينيات بعنوان »أوراق نبكوفسكي«، 
وادعت أّنه اعرتافات »جاسوٍس لالحّتاد السوفياتي« كشف 
فيه أسرار احلكم وخباياه يف االحّتاد السوفياتي، تبنّي يف ما 
بعد أّنه من تأليف وكالة االستخبارات األمريكّية اليت عمدت 

إىل الرتويج له بعيدًا عن األضواء.
ويف إطار حتديد اجلهة املسؤولة عن الرتويج للخرب، زودت 
يف  واإلعالمّيني  السياسّيني  بعض  األمريكّية  االستخبارات 
العامل مبعلوماٍت وحكاياٍت ووثائق ختدم أغراضها وتوّجهاتها، 
تلك  تسّلمهم  عملّية  لكّن  مصدرها،  يعرفوا  أن  دون  من 
تقنعهم  »مسرحّية«،  بأجواء  تتّم  كانت  املزّيفة  املعلومات 
بأّن ما حصلوا عليه هو »أسرار بعيدة املنال على غريهم«. 
مع  ُمّتفًقا  السياسّيون  هؤالء  يتسّلمه  ما  يكون  أن  وُيراعى 
أهوائهم ومشاريعهم، حبيث تكون شهوة إذاعة هذه األسرار، 

حتى قبل التحّقق منها، ملّحة وغري قابلٍة لالنتظار. 
خاصًا  قسمًا  أيضًا  أنشأت  األمريكّية  االستخبارات  وكالة 
»للتشويه اإلخباري«، يقوم بتأليف أخباٍر ملّفقٍة يكون اهلدف 
أو تشويه مسعة أشخاٍص  من نشرها تشويه حقائق معّينة، 

ومنّظماٍت يتصّدون للسياسات األمريكّية ويعارضونها.

عباس الزين

»جلنة  تقرير  ويستعرض   
تشرش« مثااًل حول ذلك، يقول 
فيه إن »االستخبارات األمريكّية 
تنجح يف أن تدّس خربًا صغريًا 
ملغومًا يف جريدٍة غري مشهورٍة 
يف بانكوك )عاصمة تايالند(، ثم 
إليه بطريقٍة غري مباشرة  تلفت 
منها  شهرًة  أكثر  أخرى  جريدة 
هونكونغ،  ويف  هونكونغ.  يف 
وكاالت  إلحدى  مندوٌب  يعثر 
األنباء على اخلرب، فيضعه على 
من  ويكتسب  وكالته،  أسالك 
فينسى  تصديٍق،  قّوة  امسها 
من  املتواضعة  بدايته  الناس 
العامل  يلّف  وهكذا  بانكوك. 
ليصبح منسوبًا إىل وكالة أنباٍء 
عاملّية!« )أخبار كوريا الشمالية 
الصحف  تتناقلها  اليت  املزيفة 
والوكاالت الغربية هي جزء من 

هذه العملية حتى اآلن(.

مراكز القرار ودورها يف التضليل
َعمُل وكالة املخابرات األمريكية 
املزّيف  اخلرب  صناعة  جمال  يف 
مراكز  ليطال  دائرته  توسعت 

لكن الدعاية الغربية والربوباغندا الصادرة عن البيت األبيض 
واملعتدى  املعتدي  حتديد  حول  جدًا  مهمة  مسألة  جتاوزت 
عليه والبادئ باالستفزاز العسكري، وال سيما أن نشر تلك 
الصواريخ مل يأِت ردًا على حماوالت واشنطن املتكررة إلسقاط 
النظام يف كوبا، بل هو رد مباشر على قيام الواليات املتحدة 
يف العام 1961 بنشر صواريخ »جوبيرت« متوسطة املدى يف 
مدينة أزمري الرتكية، يصل مداها إىل أكثر من 2400 كلم، ما 
يعين أنها قادرة على استهداف املناطق الغربية يف االحتاد 
السوفياتي، مبا فيها مدينة موسكو، وهو ما يعين أن ما قام 
به االحتاد السوفياتي هو رد فعل طبيعي ضمن سياسة الردع 
د، وخصوصًا أنها كانت املرة األوىل  بالتعاون مع حليف مهدَّ
اليت يتم فيها نشر هذا النوع من الصواريخ السوفياتية خارج 

جغرافيا االحتاد.
قبل  التضليل  من  املقدار  بهذا  األمريكية  الدعاية  تكتِف  مل 
األزمة وخالهلا، بل استمرت بها بعدها أيضًا. الدعاية األمريكية 
عملت حينها على تصوير احلل بأنه مبين على سحب السوفيات 
صوارخيهم من كوبا، مقابل تعهد أمريكي بعدم غزوها. وهنا 
بدأتها  اليت  األزمة  أسباب  للتغطية على أصل  أيضًا حماولة 
واشنطن، باعتبار أن االتفاق نّص بشكل حريف، وفق العرض 
الصواريخ  منصات  مجيع  موسكو  إزالة  على  السوفياتي، 
الصواريخ  قواعد  مجيع  إزالة  »شرط«  كوبا،  يف  املوجودة 

األمريكية املوجودة على احلدود الرتكية السوفياتية.
األزمة  إن  يقول  الغربي  اإلعالم  يزال  ال  هذا،  يومنا  حتى 
كوبا،  يف  صوارخيه  السوفياتي  االحتاد  نشر  بسبب  نشبت 
وإن الواليات املتحدة استنفرت حتت وقع التهديد. وينتهي 
النقاش يف النتائج بأن واشنطن أكدت عدم نيتها إسقاط 
النظام يف كوبا عسكريًا، ما دفع موسكو إىل سحب منصات 
فاألزمة  األحداث،  مسار  مع  يتنافى  الذي  األمر  صوارخيها، 
املتحدة  الواليات  نشرت  عندما   ،1961 العام  يف  بدأت 
صوارخيها الباليستية على حدود االحتاد السوفياتي. لذلك، 
يصح القول عنها إنها أزمة الصواريخ األمريكية يف تركيا، 
ال أزمة الصواريخ السوفياتية يف كوبا، واألمر ذاته من حيث 
الشكل ينطبق على األحداث احلالية يف شرق أوروبا واألزمة 

يف أوكرانيا.

األزمة يف أوكرانيا.. أصل النقاش
العام 1961«  »أزمة  آنفًا من تفاصيل، إضافة إىل  ما ذكر 
و«جلنة تشرش« واستخدام متقاعدين عسكريني للتعليق على 
األحداث يف العراق وأفغانستان والدعاية ضد إيران، ميكن 
املتحدة  الواليات  تزال  ال  اليت  األساليب  إطار  يف  وضعه 
اإلعالمي  املسار  واضحة يف  تبدو  واليت  اآلن،  حتى  تتبعها 
الذي ينتهجه البيت األبيض، ومعه اإلعالم الغربي، يف حتليل 
خلفيات األزمة يف أوكرانيا وأسبابها وما سيرتتب عليها من 

نتائج.

وكالة االستخابات االمريكي أنشأت قسما خاصا لـ »التشويه االخباري«

قراٍر أخرى يف اإلدارات األمريكية. ظهر ذلك خالل العقدين 
املاضيني يف عدة مسائل، حني كانت واشنطن تتحضر لغزٍو 

عسكري أو إعالن حرب. 
وجود  باول  كولن  األسبق  األمريكي  اخلارجية  وزير  ادعاء 
يف  الشهرية  مداخلته  خالل  العراق  يف  شامل  دمار  أسلحة 
جملس األمن، هو ما ظهر إىل العلن يف الساحة الدولية، لكن 
يف الكواليس، كان هناك مسار إعالمي مكثف يبث اإلشاعات 

واألخبار امللفقة املتعلقة باملوضوع.
نشرت  تاميز«،  »نيويورك  ميلر، وهي صحافية يف  غوديث 
خالل مرحلة التهيئة للحرب على العراق بني العامني 2002 
و2003، تقارير عديدة حول برنامج العراق املزعوم لـ«صنع 
إىل  استندت  أّنها  بعد  ما  ليتبنّي يف  دماٍر شامل«،  أسلحة 
ما  وهو  أمريكّية،  حكومّية  مصادر  قّدمتها  زائفة  معلوماٍت 
العام 2005  دفعها إىل تقديم استقالتها من الصحيفة يف 

بعد نشر الفضائح املتعلقة بهذا األمر.
وبدءًا من العام 2005، أطلقت وزارة الدفاع األمريكّية برناجمًا 
أجل  من  متقاعدين،  عسكرّيني  ضّباط  استغالل  سريًا مشل 
عرض وجهات نظٍر مؤّيدٍة للحرب على إيران واحلضور العسكري 
خالل  اإلعالم  وسائل  عرب  وأفغانستان  العراق  األمريكي يف 
برامج إخبارّيٍة ومقابالت، وتقدميهم بصفة حمّللني مستقّلني، 
ليتبنّي يف مرحلٍة الحقة أّنهم ُيلّقنون ما جيب أن يقولوه من 
»البنتاغون« مباشرًة، مستندين إىل معلوماٍت استخباراتّية غري 

دقيقة.
ومشل هذا الربنامج مناطق أخرى، من ضمنها شرق أوروبا. 
ومت التعامل مع الضباط املتقاعدين كـ«بدائل« ميكن االعتماد 
إىل  األمريكية  اإلدارة  ورسائل«  »مواضيع  لتقديم  عليها 

ماليني األمريكيني »يف شكل آراء خاصة«.
إىل جانب التضليل اإلعالمي غري املباشر من خالل استخدام 
صحافيني ووكاالت إعالمية وكّتاب، فإن التضليل الرمسي 
مسار  رافقت  اليت  األبرز  السمة  كان  واألحداث  للمعلومات 

عمل اإلدارات األمريكية املتعاقبة.

أزمة الصواريخ األمريكية يف تركيا
والواليات  السوفياتي  االحتاد  بني  الصواريخ  أزمة  إّبان 
املتحدة مطلع سيتينيات القرن املاضي، ركزت إدارة الرئيس 
األمريكي جون كيندي خالل الرتويج ألسباب األزمة وما ميكن 
السوفياتي  االحتاد  نشر  هو  السبب  أن  على  منها  ينتج  أن 
من  مقربة  على  كوبا  يف  املدى  متوسطة  نووية  صواريخ 

الواليات املتحدة.

نشأت يف اإلعالم الغربي سردية قوامها أن االحتاد السوفياتي 
وأنه  الصواريخ،  تلك  بنشره  الدوليني  واألمن  السلم  يهدد 
موقع  األخرية يف  إلظهار  املتحدة،  الواليات  لضرب  يستعد 
الدفاع عن النفس، وأنها مهددة من النظام الكوبي أيضًا، 

)التتمة على الصفحة 15(بصفتها احلليف الذي مسح لالحتاد السوفياتي بذلك. 
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»تاتش«: 500 ألف دوالر سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة

الـ »ديزل كونرتولر«، هي وظيفة نشأت مع شركة »ليبانسل«، 
وُكّلف بها عدد كبري من العاملني ملراقبة عمل موّزعي املازوت 
عقد  انتهى  بعدما  الشركة  إدارة  تبّدلت  حمطاتها.  على 
»ليبانسل« وحّلت »زين« مكانها، الوظيفة واملكلفون بها مل 
يتبدلوا. التغيري الوحيد كان خفض عدد هؤالء إىل 26 عاماًل، 
ونقل عقد عملهم من »ليبانسل« إىل شركة األمن اليت تولت 
حراسة شركة »ميك 2« وتدعى »ميرتوبولينت«، كي ال يكونوا 
جزءًا من لوائح العاملني لدى »زين«. صاحب »ميرتوبولينت« 
هو جهاد العنان الذي كان يعمل يف »ليبانسل« ثم يف جملس 
إدارة »زين« قبل أن يقّرر التفّرغ إلدارة شركته اليت تبّنت 
توظيف الـ«ديزل كونرتولر« أو مراقيب املازوت. بعد أكثر من 
20 عامًا، تبنّي لوزارة االتصاالت أن هذه الوظيفة بال جدوى، 
ال بل تسّبب هدرًا وال ختضع ألي مراقبة فعلية أو ضوابط، 
وهو ما دفع وزير االتصاالت جوني قرم إىل الطلب من إدارة 
الشركة  ملف  تقديم  مع  بالتوازي  هؤالء  عقود  إنهاء  الشركة 
القاضي غسان  التمييزي  العام  للنائب  الوزارة، كإخبار  لدى 

عويدات للتحقيق فيه.
الـ«ديزل  عقود  فسخ  فإن  الشركة،  يف  ملسؤولني  ووفقًا 
من  طوياًل  فصاًل  وتغلق  »إصالحيًا«  عماًل  تشكل  كونرتولر« 
»التنفيعات« غري املرّبرة وامُلكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل 
الضغوطات  بسبب  لفسخها  سبيل  هناك  يكن  ومل  »تاتش« 
السياسية واحلزبية. عمليًا، كانت كلفة هذه املهمة اليت ترد 
تقّدر   »site security guard« اسم  حتت  الرمسية  الفواتري  يف 
بـ40 ألف دوالر شهريًا )لـ 26 موظفًا( إضافة إىل 4 آالف دوالر 
ألف دوالر  يقارب 500  ما  أي  القيمة املضافة،  ضريبة على 

من  املعينني  املوظفني  أن  األهم،  سنويًا. 
قبل  من  للمراقبة  الشركة، مل خيضعوا  خارج 
»زين« بشكل جّدي. فرغم حساسية وظيفتهم 
ألن كاًل منهم حيمل مفاتيح عدد من احملطات 
وفق التقسيم املناطقي يف ما بينهم، ورغم 
عدد احملطات الذي يصل إىل حنو 1300 مقابل 
26 مراقبًا، كانت شركة االتصاالت تعتمد على 
»الثقة« معهم، إذ كانوا يسّجلون يدويًا كيل 
يف  املستهلكة  احملروقات  وكميات  اخلزانات 
املولدات يف ظل تعطل أجهزة اإلنذار اخلاصة 

باحملطات على مّر السنوات.
إنهاء  اليت ساهمت يف  األخرى  األسباب  أحد 
اليت  »باورتك«  شركة  اشرتاط  هو  عقودهم 
التخّلي  احملطات،  وتشغيل  صيانة  تتوىل 
عنهم يف حال تفعيل العقد معها ألنهم، بكل 
علمًا  كان.  وهكذا  بعملها.  يقومون  بساطة، 
بأن مثة عقدًا يربط بني »تاتش« و«باورتك« 

من إيرادات الشركة مقابل 50% يف »ألفا«، ألن »باورتك« 
سرتاقب احملطات واستهالك املازوت عرب برنامج آلي يدار من 
بعد. فضاًل عن أن هذه اآلالت تعمل وفق نظام هيدروليكي 
التفاؤل  هذا  لكن  املازوت.  مادة  استهالك  بتوفري  يسهم 
تشوبه أسئلة عدة تنتظر االختبار اجلّدي، فهل تنجح »باورتك« 
فعاًل خبفض استهالك احملروقات أسوة بـ«ألفا« أم يتبني أن 

العّلة يف مكان آخر تستلزم إصالحًا يف إدارة الشركة؟

رىل ابراهيم

منذ عام 2019 لكنه بقي من دون تفعيل إىل أن مّت االتفاق 
على آليات الدفع منذ حنو أسبوعني )20% دوالر فريش عن 
العامني املاضيني والباقي بالدوالر احمللي، و30% من اآلن 
شركة  بعكس  احمللي(.  بالدوالر  املتبقية  والنسبة  فصاعدًا 
»ألفا« اليت تعمل مبوجب هذا العقد منذ توقيعه. ويتوقع بعض 
العاملني يف الشركة أن يؤدي هذا التفعيل يف »تاتش« إىل 
خفض كميات احملروقات املستخدمة اليت كانت تستهلك %64 
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أحـمد الدرزي

التحالف الصيين الروسي.. أين سوريا منه؟
يف  الصراع  بنتيجة  سوريا  مستقبل  يرتبط 
املتباَدلة  الضغوط  تتحول  فقد  أوكرانيا، 
يؤازرهم  الذين  والروس،  األمريكيني  بني 

الصينيون، إىل الساحة السورية.

فرض  أجل  من  الصني  على  ل  »ُنَعوِّ روسيا: 
توازن القوى العاملي مع واشنطن وأوروبا«.

العام  هلذا  شباط/فرباير  من  الرابع  يكن  مل 
جني  شي  الرئيسان  وّقع  ففيه  عاديًا،  يومًا 
التحّدي،  اتفاق  على  بوتني  وفالدميري  بينغ 
أبعد كثريًا  وأظهرا للعامل أمجع أن شراكتهما 
من مصطلح احللف، وأقل من االندماج، فرتّدد 
صداه يف كل العواصم، مبا يف ذلك دمشق، 
ذاتها  تصارع  وهي  باإلرهاق،  ُأصيبت  اليت 
والعامل، من أجل اخلروج من مأزقها الداخلي، 
الذي ال ينفصل عن اخلارج، وتنتظر انعكاس 

هذا الصدى عليها.
مشرتكَتني، صراعًا  وروسيا،  الصني  ختوض 
الوحيد،  القطيب  العاملي  النظام  مع  متدرجًا 
َل بعد انهيار االحتاد السوفياتي،  والذي َتشكَّ
عام  اجلديدة  االسرتاتيجية  الشراكة  فكانت 
عن  حقيقيًا  تصورًا  تعِط  مل  واليت   ،1996
مدى التهديدات، اليت ميكن هلذه الشراكة أن 

تسببها لواشنطن.
كان للحرب على سوريا، موقعًا وتارخيًا، دوٌر 
أساسيٌّ يف إظهار حجم العالقة بني الطرفني، 
امُلستهدَفتان  بأنهما  الدولتني  يقني  بعد 
العربي«،  الربيع  لـ«ثورات  األساسيتان 
القوة  تشكل  اليت  إيران  إىل  باإلضافة 
واليت  آسيا،  غربي  يف  الصادمة  العسكرية 
املتالحقة،  األمريكية  اإلدارات  عليها  عملت 
السياسي  التصدي  إىل  دفعهما  الذي  األمر 
للحرب، عرب منع إعطاء مظلة شرعية دولية يف 
املباشر يف  العسكري  للتدخل  األمن،  جملس 

سوريا، كما حدث يف ليبيا.
يف  الصيين،  الروسي  السياسي  التآزر  ر  وفَّ
احلرب السورية، فرصة كبرية لروسيا والصني 
من أجل إخراج البعد احلقيقي لطبيعة الشراكة 
الُبعد العسكري كان  العلن، لكن  بينهما إىل 
منوطًا بإيران وروسيا بصورة متتالية، فدخلت 
إيران وحزب اهلل وقوى عراقية أواًل، ثم شاركت 

روسيا يف نهاية أيلول/سبتمرب 2015.
شّكلت احلرب يف سوريا هاجسًا لألمن القومي 
دفع  الذي  األمر  اإليراني،  الصيين  الروسي 
مشروع  مواجهة  يف  بعيدًا  الثالث  الدول 
شكلت  أنها  كما  فيها،  املتحدة  الواليات 
فرصة لألطراف الثالثة، وخصوصًا بالنسبة إىل 
موسكو، اليت عملت على مدى أكثر من قرنني 
وهذا  الدافئة،  املياه  إىل  الوصول  أجل  من 
توسيع مطار محيميم، وحتويل  بعد  ما حققته 
أغلبيته إىل قاعدة عسكرية جوية، يف مواجهة 
قاعدة أجنرليك للناتو يف تركيا، باإلضافة إىل 

القاعدة العسكرية البحرية يف طرطوس.
فرض الدور العسكري الروسي املباِشر نفسه 
على طبيعة االتفاق مع الصني، اليت أحجمت 
السرتاتيجيتها  نتيجًة  العسكري،  التدخل  عن 
األمر  فقط،  دفاعية  اسرتاتيجية  على  املبنية 
الذي فرض معادلة بني الطرفني، تكون فيها 
موسكو صاحبة الدور األساس، وحتتاج بكني 
إىل التوافق مع موسكو يف حتقيق مشروعها 

»مبادرة احلزام والطريق«.
تغرّيت أحوال الدولتني مع عودة الدميقراطيني 
أمريكا  عدوانية  وظهرت  األبيض،  البيت  إىل 
مع  العدواني  التعاطي  طريقة  يف  الكبرية 
الصني  ومع  األوىل،  الدرجة  يف  روسيا، 
لة إىل املرحلة التالية، يف الدرجة الثانية.  املؤجَّ
وملس الطرفان هذا التحول من خالل حماوالت 
هونغ  يف  نة  امللوَّ الثورات  حتريك  واشنطن 
كونغ ويف موسكو. وبعد الفشل، حتّولت إىل 
حتالف  إنشاء  عرب  جديدة،  عدوانية  سياسات 
الصني،  ضد  »أوكوس«،  جديد،  عسكري 

وحماولة ضم أوكرانيا إىل حلف الناتو.

تشّكل كل من تايوان وأوكرانيا أولوية قصوى 
تهديدًا  تشكل  تزال  ال  فتايوان  دولة،  لكل 
األمريكي  الوجود  حبكم  للصني،  مستمرًا 
إىل  عودتها  منع  أجل  من  فيها،  الذرائعي 
البحري  املمر  وتهديد  جهة،  من  األم  الوطن 
الفاصل بينهما، والذي يشّكل عصبًا للتجارة 
التنازل عن  أن بكني ال ميكنها  البحرية. كما 
أمر ميس سيادتها وعنوان  تايوان، ألن هذا 
تشكله  ما  إىل  باإلضافة  الكاملة،  وحدتها 
تايوان من إضافة مهمة جدًا إىل التكنولوجيا 
املعامل  أهم  على  باستحواذها  الصينية، 
العقوبات  بعد  وخصوصًا  للمعاجِلات،  املنتجة 

األمريكية على الصني.
وتشكل أوكرانيا امللف األهم يف االسرتاتيجية 
الروسية، وهي أولوية قصوى هلا، وخصوصًا 
حلف  إىل  ضّمها  واشنطن  استطاعت  إذا 
الناتو، باإلضافة إىل أهميتها التارخيية، واليت 
ال تنفصل عن التاريخ الروسي اإلمرباطوري. 
وهي واقعًا أساس روسيا التارخيية، وال تزال 

يف الوجدان الروسي جزءًا من روسيا.
إىل  تدفعهما  البلدين  لِكال  امللفني  أولوية 
التعاطي مع سائر امللفات من موقع ساحات 
اجلديد،  الدولي  فالنظام  املتعددة.  الصراع 
أن  له  ميكن  ال  بكني،  من  إعالنه  مت  والذي 
إىل  تايوان  بعودة  إاّل  واقعًا  قدميه  يثّبت 
حبر  من  املتحدة  الواليات  وخروج  الصني، 
بعودة  وبالتوازي  اهلادي،  واحمليط  الصني 
البحر  عن  عزهلا  أو  روسيا،  إىل  أوكرانيا 
الرخوة،  اخلاصرة  دور  وإفقادها  األسود، 
بهواجس  وأوروبا  املتحدة  الواليات  وإقرار 
أوكرانيا  يف  ليس  الروسي،  القومي  األمن 

فقط، بل يف كل أوروبا الشرقية.
األوىل،  الدرجة  يف  سوريا،  مستقبل  يرتبط 
تتحول  فقد  أوكرانيا،  يف  الصراع  بنتيجة 
الضغوط املتباَدلة بني األمريكيني والروس، 
الساحة  إىل  الصينيون،  يؤازرهم  الذين 
السورية. ومن الصعب على واشنطن أن ختسر 
معركة أوكرانيا، ففي ذلك فقدانها استمرارها 
موثوقيتها  تراجع  إىل  باإلضافة  وحيدًا،  قطبًا 
بعد  وخصوصًا  فلكها،  يف  يدور  من  لدى 
خروجها امُلِذّل من أفغانستان، وما قد يرتك 
املرتبط  العاملي  املالي  النظام  يف  آثار  من 

بالدوالر. 
عن  ترتاجع  أن  ميكن  ال  موسكو  أن  كما 
مطالباتها، ففي ذلك هزمية قد تنعكس على 
املسرح  إىل  عودتها  بعد  إجنازاتها،  جممل 
يف  الصني  مع  اآلن  مصلحة  وهلا  الدولي، 
الذي  األمر  سوريا،  من  األمريكيني  إخراج 
يتيح التواصل الربي من شانغهاي إىل شرقي 

املتوسط.
يبقى الوضع السوري هو األصعب يف منطقة 
غربي آسيا، ورمبا يف العامل أمجع، وهو غري 
ت  قابل للحل يف املدى القريب، إاّل إذا تغريَّ
خالل  وإقليميًا،  دوليًا  الصراع،  معطيات 
األشهر والسنوات املقبلة، وخصوصًا إذا متت 
سيرتك  الذي  النووي،  االتفاق  إىل  العودة 
آثاره اإلجيابية يف كل املنطقة، لكن من دون 
والنهوض.  االستقرار  مرحلة  إىل  الوصول 
الصينية  املبادرة  التعاطي مع  واألمر يتطلب 
مغايرة،  وبرؤية  أكرب  جبدية  سوريا  جتاه 
وخصوصًا أن التفاهم الروسي الصيين بشأن 
التعاطي مع سوريا سقط، مع توقيع  طريقة 
املتحدة  الواليات  مع  املواجهة  شراكة  اتفاق 
حنو  املباِشرة  الصينية  واالندفاعة  وأوروبا، 
رات التفاهم  دمشق، والعمل على تنفيذ مذكِّ
بني البلدين. فالصني هي الوحيدة اليت متتلك 
اهلامشني االقتصادي والتكنولوجي، القادرين 
على إنقاذ سوريا من تداعيات تدهور الوضع 
االقتصادي غري احمُلتَمل للسوريني، مبساعدة 
دمشق  تندفع  فهل  روسي.  وقبول  إيرانية، 
خالل  من  الصيين،  احلضور  تسهيل  حنو 
لكل  مغايرة  واقتصادية  تشريعية  إجراءات 

املرحلة السابقة؟   

توسع  من  النقاش  املتحدة  الواليات  حّولت 
للتفاهمات  انتهاك  يف  شرقًا،  »الناتو« 
املربمة، إىل رغبة روسية جاحمة يف »التوسع 
والغزو«، وكأن ما تقوم به روسيا هو فعل 
مبين على فراغ. هذا األمر ال يأخذ بعني االعتبار 
أن األزمة بدأت من اللحظة اليت طرحت فيها 
»الناتو«،  حلف  إىل  أوكرانيا  انضمام  مسألة 
مبا حيمله هذا احللف من بنية وهيكلية قائمة 
على مواجهة روسيا وتفكيكها، وقبلها االحتاد 
تتعلق  أهمية،  أكثر  مسألة  ومن  السوفياتي، 
برغبة احللف يف نشر صواريخ يف دول شرق 
أوروبا وإمداد هذه الدول باألسلحة والسعي 
املستمر لزعزعة استقرارها الداخلي وتنصيب 

سلطة معادية لروسيا. 
هذه األمور مجيعها ال ميكن أن تراها موسكو إال 
تهديدًا هلا، وأنها املعين الوحيد بها. اخلطاب 
أوكرانيا  يف  األزمة  أن  على  يصر  الروسي 
ميكن أن حتل بعدم توسع »الناتو« شرقًا وعدم 
تزويده أي طرف باألسلحة، وذلك استنادًا إىل 

التفاهمات اليت جرت بني روسيا والناتو. 
األمريكية  السردية  جتد  الغربي،  اإلعالم  يف 
والتقارير  املقاالت  معظم  وتكثف  مسيطرة، 
الروسي  »الغزو  سياق  ضمن  معلوماتها 
الروسي  العسكري  »االجتياح  أو  ألوكرانيا« 
يف  تقرير  أو  مقال  مير  ال  يكاد  ألوكرانيا«. 
ويف  إال  مثاًل  روسيا  حول  تاميز«  »نيويورك 
عنوانه عبارة »غزو أو اجتياح«، وميكن التأكد 
األمر  كذلك  البحث.  حمركات  من  ذلك  من 
الصحف  من  وغريها  بوست«  »واشنطن  يف 
األمريكية، واليت ذهبت أبعد من ذلك بتحديد 
يوم اهلجوم وساعته، ما دفع املتحدثة باسم 
إىل  زاخاروفا  ماريا  الروسية  اخلارجية  وزارة 
القول إنها طلبت من وسائل اإلعالم املضللة 
مثل  من  وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  يف 
أن  وغريهما،  تاميز«  و«نيويورك  بلومبريغ« 
للسنة  روسيا«  »غزوات  جدول  عن  تعلن 

القادمة، ألنها »تود التخطيط إلجازتها«.

األزمة يف أوكرانيا.. فرض السرديات  
خالل األسابيع املاضية، كانت مئات املقاالت 
والتقارير واملقابالت التلفزيونية والتعليقات 
املسائل  هذه  تتجاوز  الغرب  يف  الصحفية 
كلها، لإلحياء بأن األزمة بدأت مع حشد روسيا 
حتى  بروسيا  »الغزو«  تعبري  ارتبط  قواتها. 
بات مالزمًا هلا. يف التقارير املكتوبة أو يف 
ومسؤولني  ملراسلني  الصحافية  التعليقات 
رمسيني ومعلقني، اسُتخدم تعبري »غزو« يف 
تعابري  استخدمت  بينما  روسيا،  عن  احلديث 
مثل »جهود وساطة، جهود دبلوماسية، ختفيف 
الغربية  التحركات  عن  احلديث  يف  التوتر« 
األسلحة  تستمر  فيما  واألمريكية،  األوروبية 
الغربية بالتدفق إىل أوكرانيا، وتستمر األزمة 
»الناتو«  حماوالت  وهي  احلقيقية،  بأسبابها 

التوسع شرقًا حنو احلدود الروسية. 
هو سياسة ممنهجة،  بل  ليس صدفة،  األمر 
والبشرية.  املالية  ومواردها  وسائلها  وهلا 
اهلدف منها وضع روسيا يف موقع املعتدي، 
احلصار  من  األمد  طويلة  اسرتاتيجية  لبناء 
األمين  الغربي  التدخل  ولتربير  والعقوبات، 
من  مقربة  على  أوروبا  شرق  والعسكري يف 
احلدود الروسية. هذا ما تثبته قرائن عديدة 
وارتباطها  الغربية  اإلعالمية  بالساحة  متعلقة 

الوثيق مبصادر القرار السياسية واألمنية. 
على سبيل املثال، ال يتحدث اإلعالم الغربي 
شرق  يف  حيصل  الذي  العرقي  التطهري  عن 
والتقارير  املقاالت  آالف  جتد  فيما  أوكرانيا، 
حول أخبار مزعومة تتعلق بـ«اإليغور« وتعرضهم 
منذ  الصينية.  احلكومة  قبل  من  لالضطهاد 
نشاهد  مل  أوكرانيا،  يف  األزمة  حّدة  تصاعد 
تتحدث  ما  تبيان  حياول  غربيًا  تقريرًا  حتى 
األوضاع  حول  الشأن  هذا  يف  موسكو  عنه 
أو  دونباس  لسكان  واالجتماعية  االقتصادية 
واالجتماعية  الثقافية  خلفيتهم  أو  يعانونه  ما 

أو مطالبهم السياسية.
اإلعالم  يف  تام  شبه  تغييب  هناك  أيضًا، 
إىل  نقلها  يتم  اليت  األسلحة  لكمية  الغربي 

مجهورييت  مع  التماس  خطوط  وإىل  أوكرانيا 
دونباس. آالف األطنان من األسلحة مت نقلها 
بريطانيا  سيما  ال  عديدة،  غربية  دول  من 
والواليات املتحدة، ال جتد مساحة يف التحليل 
والنقاش حول تأثريها يف تصعيد األزمة بقدر 

ما تأخذه املناورات الروسية يف هذا اإلطار.
االستفزازات يف إقليم دونباس وخرق اتفاقية 
املتعلقة  املشكلة  أصل  أو  أيضًا،  »مينسك« 
بتوسع الناتو شرقًا... هذا كله يتم التعامل 
معه بشكل أقل بكثري من سردية االستعداد 
الساعة  وحتديد  أوكرانيا«  »غزو  لـ  الروسي 
والدقيقة لذلك، وكأن احلرب تقوم - إن جرت 

- من خالل طرف واحد. 
حتويلها  أجل  من  سردية  بفرض  يتعلق  األمر 
إىل واقع، وذلك من خالل ضخ كمية هائلة من 
اإلشاعات واألخبار تطال طرفًا واحدًا. الكمية 
ستصبح  األخبار  من  النوع  هذا  من  اهلائلة 
هلا  وسيكون  العام،  للرأي  الشاغل  الشغل 
تأثري يف فهمه وإدراكه جملرى األمور. وبغض 
تقدير  أقل  على  فإنها  يصدقها،  عمن  النظر 
من  احلديث  لينتقل  النقاش،  حمور  ستكون 
إىل  حقيقة،  وهو  لروسيا،  »الناتو«  تهديد 

التهديد الروسي ألوكرانيا.
جمريات  يف  اإلعالمية  السردية  تأثري  خطورة 
األزمة يف أوكرانيا، ميكن مالحظته يف التشديد 
اإلدارة  تقدمه  ما  أن  على  املستمر  الروسي 
»هسترييا«،  هو  األمر  هذا  يف  األمريكية 
إضافة إىل اإلحياء املستمر يف اإلعالم الغربي، 
ال سيما األمريكي، بأن القوات الروسية بدأت 
وقت  حتديد  خالل  من  أوكرانيا  حنو  بالتحرك 
هجومية  قوات  عن  املستمر  واحلديث  لذلك، 

روسية.
لكن السؤال: هل املشكلة يف وجود القوات 
مناورات  إلجراء  حدودها  ضمن  الروسية 
األمريكية  القوات  وجود  يف  أو  تدريبات  أو 
احلدود  من  مقربة  على  وغريها  والربيطانية 

الروسية؟ 
 

عمل سياسي منّظم
معظم التصرحيات اليت انتشرت يف األسابيع 
األخرية كان مصدرها اإلعالم األمريكي، نقاًل 
تصرحيات  تكن  مل  أنها  مبعنى  مصادر،  عن 
رمسية، لكنها ذات طابع ودالالت رمسية، من 
أجل فرض سردية واحدة يف اإلعالم ومنصات 
أن  هي  غري،  ال  واحدة  سردية  التواصل. 
املشكلة  وأن  أوكرانيا،  »غزو«  تريد  روسيا 
روسيا  وأن  الروسي،  العسكري  احلشد  هي 

لديها أطماع يف أوكرانيا. 
إىل  قواتها  روسيا  أعادت  حال  يف  لكن 
مراكزها السابقة اآلن من دون مفاوضات، هل 
سيتخلى »الناتو« عن فكرة ضم أوكرانيا إليه 
أو ضم دول أخرى يف شرق أوروبا؟ والسؤال 
بعدم طرح  الغربية  الدول  إذا تعهدت  اآلخر، 
وعدم  »الناتو«  إىل  أوكرانيا  انضمام  مسألة 
من  مقربة  على  وأسلحتها  صوارخيها  نشر 
احلدود الروسية، هل ستبقى القوات الروسية 
منتشرة بهذا الشكل؟ اجلوابان يعطيان إيضاحًا 
السياسية  األزمة، وعن اخللفيات  عن أسباب 
واألمنية للسردية اليت حياول الغرب فرضها، 

وعن املعتدي واملعتدى عليه.
سياسي  عمل  هي  اإلعالمية  السرديات  هذه 
منظم، له عدة أهداف، من ضمنها تشكيل رأي 
عام عاملي يعترب روسيا »قوة هيمنة«، واإلحياء 
وأنه  أوكرانيا،  عن  يدافع  الغرب  بأن  أيضًا 
يؤدي دورًا يف ختفيف التوتر. هذه السرديات 
وضخ املعلومات املغلوطة والتضليل والفربكة 
هي اسرتاتيجية ضمن مسار طويل يف مرحلة 
ما قبل احلرب وأثناءها - يف حال حدوثها - 

وبعدها. 
ويف اإلطار العام، كشفت األزمة يف أوكرانيا 
الغرب  اإلعالم يف  الوثيق بني  التحالف  أكثر 
حرية  هوامش  كافة.  بأجهزتها  والسلطة 
اإلعالم اليت تتغنى بها السلطات هناك تنحصر 
السياسية  باخلالفات  يرتبط  ضّيق  إطار  يف 
وصحافييه.  صحيفته  طرف  فلكل  الداخلية، 
املقال واخلرب والتصريح ميكن صياغتهم بأي 
طريقة، لكن السردية هي ملك الدولة العميقة 
والسلطة ووزارة الدفاع واملخابرات املركزية.
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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

 2022 شــباط   26 Saturday 26 February 2022الـسبت 

أحـجزوا اآلنأسـعار التذاكـر

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا
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مـقاالت وتـحقيقات
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COVID-19
COVID-19

98%
COVID-19

131 450

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

كبري  بشكل  األحداث  تتسارع 
ُمهّمني:  ملّفني  خّص  ما  يف 
روسيا  بني  الصراع  األّول 
وجزء  وأوكرانيا  جهة  من 
من  الغربي  العامل  من  كبري 
خلفها من جهة أخرى، والثاني 
امُلفاوضات بشأن إعادة إحياء 
إيران  بني  النووي«  »اإلتفاق 
امُلتحدة  والواليات  جهة  من 
الدول  وبعض  األمريكّية 
ومن  أخرى.  جهة  من  الغربّية 
غري امُلستبعد أن حتمل األّيام 
بالغة  تطّورات  امُلقبلة  القليلة 
امللّفني.  هذين  يف  األهمّية 
هذه  إرتدادات  هي  فما 

التطّورات على لبنان؟.
الصراع  ملّف  إىل  بالنسبة 
من  الروسي–األوكراني، 
أّن روسيا ذاهبة يف  الواضح 
درجة  أقصى  إىل  ُضغوطها 
تريده  ما  تنال  فإّما  ُمكنة، 
امُلستويات  على  مكاسب  من 
والدبلوماسّية  السياسّية 
وإّما  وغريها،  واإلقتصادّية، 
ستذهب إىل اخليار العسكري. 
األمر،  هذا  ُحصول  حال  ويف 
باهًظا على  لبنان سيدفع مثًنا 

صعيدين:
أسعار  بزيادة  يتمّثل  األّول 
احليوّية،  السلع  من  العديد 

لبنان على  اإليراني«  و«النووي  أوكرانيا  ملّفا  سريتد  هكذا 
وبعض  والغاز  النفط  مثل 
أنواع احلبوب ومنها القمح على 
سبيل املثال ال احلصر. وهذا 
اإلرتفاع سيكون عاملًيا بنسب 
لن تقّل عن 10 إىل 15%، ثم 
ُمرور  مع  فأكثر  أكثر  ستزداد 
تأمني  عدم  حال  يف  الوقت، 
احلاد  للنقص  سريعة  بدائل 
املواد،  بهذه  سيلحق  الذي 
بسبب التعّطل امُلرتقب خلطوط 
تندلع  أن  ما  والنقل،  اإلمداد 
احلرب. وإذا كان العامل قادًرا 
يف  الزيادة  هذه  حتّمل  على 
األسعار، فإّن لبنان عاجز عن 
إضايف  دوالر  كل  ألّن  ذلك، 
ألي سلعة، يعين عشرات آالف 
اللريات اإلضافية بالنسبة إىل 

اللبنانّيني.
أي  بتعّطل  يتمّثل  الثاني 
األمس  حتى  كانت  فرصة 
خط  على  ُمتملة،  القريب 
وتلقائًيا  الُسوري،  امللّف  حّل 
النازحني  مللّف  ُحلول  إجياد 
اجلوار،  دول  إىل  السورّيني 
احلال.  بطبيعة  لبنان  ومنها 
كبري  تقّدم  حتّقق  لو  فحتى 
حّل  فإّن  اإليراني،  امللف  يف 
الصراع يف سوريا، ال ُيكن أن 
يّر من دون »الضوء األخضر« 
الوضع يف  وإنفجار  الروسي. 

تدهور  ُحكًما  يعين  أوكرانيا، 
الروسّية–األمريكّية  العالقات 
بشكل  والروسّية–األوروبّية 
خطري، وبالتالي سيتّم تلقائًيا 
وضع الصراع يف سوريا على 
إعادة  تتّم  مل  ما  هذا  الرّف، 
تسخينه! ولبنان سيدفع عندها 
ُمعاجلة  يف  التعّثر  من  مزيًدا 
الُسورّيني، يف  النازحني  ملّف 
حصل  كارثي  لسيناريو  تكرار 
مع الالجئني الفلسطينّيني قبل 

بضعة ُعقود.
»اإلتفاق  ملّف  إىل  بالنسبة 

فإّن  إيران،  مع  النووي« 
جًدا  ُمتفائلة  األخرية  األجواء 
صيغة  إىل  التوّصل  بقرب 
الذي  اإلتفاق  هلذا  ُمّدثة 
كان قد مّر بكثري من الُصعود 
واهلبوط، والذي كان الرئيس 
دونالد  السابق  األمريكي 
إنتهاء  قبل  ألغاه  قد  ترامب 
من  ما رشح  واليته. وحبسب 
اإلتفاق  فإّن  أخرًيا،  َمعلومات 
جدّية  إجراءات  يتضّمن  لن 
وقابلة للتنفيذ بشأن صواريخ 
إيران الباليستّية وتلك البعيدة 

تدّخالتها  بشأن  وال  املدى، 
السياسّية واألمنّية على إمتداد 
مساحات الدول العربّية وشرق 
ُحصول  حال  ويف  األوسطّية. 
مثًنا  سيدفع  لبنان  األمر،  هذا 

باهًظا على صعيدين:
األّول يتمّثل بغياب اإلستقرار، 
السلبّية  اإلنعكاسات  كل  مع 
معيشة  وعلى  إقتصاده  على 
بسبب  وذلك  إخل،  أبنائه، 
توّقع إستمرار امُلناوشات بني 
إسرائيل اليت لن تكون ُمؤّيدة 
الذي  لإلتفاق، و »حزب اهلل« 

املشروع  تنفيذ  سُيواصل 
ملنطقة  اإلسرتاتيجي  اإليراني 

الشرق األوسط ككّل.
أّي  بإنعدام  يتمّثل  الثاني 
فرصة ُمساعدة خليجّية وعربّية 
للبنان يف املدى امَلنظور، ألّنه 
ينعكس  أن  امُلرّجح  غري  من 
أّي تقّدم بشأن امللف النووي 
اإليراني، إنفراًجا يف العالقات 
بني إيران ودول اخلليج، طاملا 
مل يتّم تقييد تدّخالت طهران 
لبنان  وبالتالي،  اإلقليمّية. 
إنسياقه  مثن  يدفع  سيبقى 
اإليراني،  احملور  إىل  ُمرغًما 
بسبب ُنفوذ »حزب اهلل« الذي 

صار غري قابل للضبط.
يف اخُلالصة، لبنان دائًما يدفع 
مثن اخلالفات والصراعات يف 
العامل، وهو اليوم سيدفع مثن 
الصراع احمُلتمل يف أوكرانيا. 
لبنان  أّن  الغريبة  وامُلفارقة 
مثن  أيًضا  املّرة  هذه  سيدفع 
احلرب،  فقط  وليس  السلم 
وحتديًدا مثن التقارب احمُلتمل 
بني إيران والعامل الغربي، ألّنه 
بكل بساطة مل حين بعد وقت 
الشائكة،  الداخلّية  حّل ملّفاته 
وال وقت حّل الصراع اإليراني-
اإلسرائيلي والصراع اإليراني-

اخلليجي!.

ناجي س. البستاني
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حتت شعار »فكر اإلمارات: ريادة إبداع- حرفية إجناز- بناء حضارة«، 
يستضيف مهرجان أبوظيب، بالشراكة مع سفارة مملكة إسبانيا لدى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، يف 17 فرباير، أمسية موسيقية 
لروائع الكمان والبيانو الكالسيكية اإلسبانية بعنوان »نوسنتيزم« 
للثنائي العاملي: عازفة الكمان اإلسبانية لينا تور بونيت، وعازفة 

البيانو ألبا فينتورا، وذلك يف مسرح منارة السعديات.
قالت سعادة هدى إبراهيم اخلميس، مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة 
والفنون، املؤسس واملدير الفين ملهرجان أبوظيب: »طوال مخسة 
وعشرين عامًا، كّرسنا دورنا يف إثراء الرؤية الثقافية لإلمارات، 
وحتفيز  اإلبداعية،  الصناعات  ومتكني  والفنون  الثقافة  دعم  عرب 
الثقافية  املؤسسات  مع  بالشراكة  الثقافية  الدبلوماسية  جهود 
تالقي  الفن يف  بدور  إمياننا  من  انطالقًا  الدولية،  واملهرجانات 
مسرية  واستئناف  الثقافات،  بني  احلوار  جسور  وبناء  الشعوب 

احلضارة اإلنسانية بكافة مكوناتها«.
لدى  إسبانيا  مملكة  سفارة  مع  »بالتعاون  سعادتها:  وتابعت 
تور  لينا  العاملية  الكمان  عازفة  أبوظيب،  يف  نستضيف  الدولة، 
بونيت، وعازفة البيانو الشهرية ألبا فينتورا، أستاذة املوسيقى 
يف املعهد األعلى للموسيقى يف برشلونة، يف لقاء استثنائي مع 
ويعكس  الكالسيكية،  املوسيقى  بروائع  حيتفي  احمللي  اجلمهور 
عمق العالقات الثنائية بني الدولتني، كما يسهم يف ترسيخ مكانة 
العاصمة أبوظيب يف مشهد الفنون العاملية عرب استقطاب املواهب 

املوسيقية العاملية«.
وختمت سعادتها بالقول: »تربطنا باملؤسسات الثقافية والفنية 
تعزيز  يف  أسهمت  اسرتاتيجية  شراكات  إسبانيا  يف  العريقة 
احلضور العربي على أهم املسارح وكربيات دور الباليه يف كل 
من برشلونة ومدريد انعكاسًا لتاريخ عريق من التعاون استشرافًا 

ملستقبل زاهر حافل بقيم السالم والتعايش بني الثقافات«.
ويستوحي الثنائي العاملي، يف األمسية املوسيقية، اليت تستمر 
على مدار 70 دقيقة، إهلامهما من موسيقى أوائل القرن العشرين 
إىل  »بونيت«  املوهوبة  الكمان  عازفة  تنضم  حيث  بعده؛  وما 
عازفة البيانو املتألقة »فينتورا« لتقديم باقة مبهجة من األعمال 
تولدرا،  أمثال  املوسيقيني  املؤلفني  لكبار  الرائعة  املوسيقية 

وغرانادوس، ورافيل، ودي فاال، وكرايسلر.
وصّرح سعادة إينيغو دي باالسيو إسبانيا، سفري مملكة اسبانيا 
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة، قائاًل : » حتتلُّ املوسيقى 
والرتاث  الثقافة  يف  أساسًيا  عنصًرا  متّثُل  كونها  مهمًة  مكانًة 
األمناط  من  عليه  يشتمل  مبا  الغين  الفلكلور  وتعكس  اإلسباني، 

اإلبداعية املتنوعة اليت مت تطويرها يف فرتات تارخيية خمتلفة.«
لقب  بونيت  تور  لينا  على  سرتاند  جملة  »أطلقت  قائاًل:  وتابع 
»املبدعة النارية«، كما مّساها سانسكي شينبون بـ »عازفة كمان 
دراسة  تعميق  يف  عادية  غري  الدوام  على  كانت  لقد  الروح«. 
إىل  أوصلتها  اليت  الشهرة  واكتسبت  املوسيقية،  األساليب 
عازيف  أشهر  مع  جنب  إىل  جنًبا  بالعمل  هلا  رفيع مسح  مستوى 
حتى  واملعاصرة،  الرومانسية  واملوسيقى  الباروك  موسيقى 
باتت صاحبة أداء وحضور يعكسان أكثر من 400 عام من اإلرث 
املوسيقي. أما شريكتها، عازفة البيانو املبدعة ألبا فينتورا، فقد 
تألقت عرب مسريتها املهنية كعازفة فردية مل تتوقف عن تطوير 
الثالثة  سن  يف  مرة  ألول  ظهرت  أن  منذ  ومهاراتها،  قدراتها 
سان  مارينر يف  نيفيل  والسري  كاداكيس  أوركسرتا  مع  عشرة 
سيباستيان ويف القاعة الوطنية للموسيقى. عرب موسيقاهما، تتيح 
وفهم  القدمية،  الثقافات  على  التعرف  فرصة  للمجتمع  النجمتان 

احلاضر بشكل أفضل.
للغاية،  العزيزة  املناسبة  هذه  بها يف  نشعر  كبرية  لفرحة  إنها 
الستضافتهما يف اإلمارات، وكلنا ثقة بأن اجلمهور الراقي املثّقف 

يف الدولة املضيفة، سيقدر فنهما وأداءهما املبدع.«
عدد  مع  عزفت  اليت  بونيت،  تور  لينا  العاملية  العازفة  وقالت 
»حنن  واملعاصرة،  الرومانسية  املوسيقى  فناني  أبرز  من  كبري 
نعشق أداء هذه املوسيقى الرائعة اليت تعد من أمجل معزوفات 
جًدا  »حنن ممتنون  العشرين«، مضيفة  القرن  أوائل  الكمان يف 
هلذه الدعوة من مهرجان أبوظيب ومتحمسون للعزف يف العاصمة 

أبوظيب«.
املوسيقي  املعهد  يف  املوسيقى  أستاذة  فينتورا،  ألبا  وظهرت 
برشلونة، ألول مرة كعازفة منفردة يف سن  لليكاو يف  األعلى 
العاملية وأهم  أروع املسرحيات  الثالثة عشرة، كما شاركت يف 
فرق  مع  عزفها  جانب  إىل  اإلسبانية،  املوسيقية  احلفالت  دور 

أوركسرتا عاملية.
من  مستوحاة  موسيقى  »هذه  »فينتورا،  قالت  مشاركتها،  وعن 
بلدان البحر األبيض املتوسط  ، وهي قريبة جًدا مين ومن سنوات 
طفوليت هنا يف برشلونة«، مضيفة »نتطلع بشدة إىل عزفها يف 
مهرجان أبوظيب الذي يقدم عماًل رائعًا يف اجلمع بني أهم التقاليد 

الثقافية من خمتلف أحناء العامل«.
ويسهم مهرجان أبوظيب من خالل فعالياته الفنية واملوسيقية يف 
ترسيخ مكانة العاصمة منصًة إبداعية عاملية، يف إطار تصنيفها 
والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  من  املوسيقى«  »مدينة 

بالشراكة مع السفارة اإلسبانية توطيداً للعالقات الثنائية بني البلدين
مهرجان أبوظيب يستضيف فعالية »نوسنتيزم« مبسرح منارة السعديات

عازفة الكمان اإلسبانية لينا تور بونيت

 ُتقّدم نسخ رقمية بتكنولوجيا »NFT« لسّت من روائع فن الرسم 
يف  افرتاضي  غري  معرض  أول  من  كجزء  لندن،  يف  اإليطالي 
بريطاني خمصص هلذه التقنية اليت تثري شهية البعض وخماوف 

البعض اآلخر يف سوق األعمال الفنية.

الفن«،  تاريخ  »ختليد  عنوان  حيمل  الذي  احلدث  خالل  وُتعرض 
أعمال »متثل إيطاليا، من عصر النهضة إىل الفن احلديث«، على 
ما قالت أخريا سريينا تاباكي من شركة تشينيلو اليت أعادت إنتاج 

اللوحات األصلية رقميًا.

ممكنة«  دقة  بـ«أعلى  ُنسخ  عمل  كل  أن  إىل  تاباكي  وأشارت 
الرقمية  النسخ  اعتماد  مت  وقد  اإليطالية،  املتاحف  مع  بالتعاون 
بواسطة »NFT« أو الرموز غري القابلة لالستبدال ما يسمح بربط 

شهادة أصالة بأي قطعة افرتاضية.

ُتعتمد  اليت   »blockchain« تقنية  باستخدام   NFTالـ وُتصمم 
كأساس لرتميز العمالت املشفرة مثل البتكوين. وحتظى شهادات 
توثيق األصالة الرقمية غري القابلة للخرق نظريا، بشعبية يف سوق 

الفن، إذ تطمئن هواة اجلمع ضد خماطر النسخ.

بالنسق  شاشات  على  املرئية  الستة  اإليطالية  األعمال  وُتعرض 
بها  احمليطة  اإلطارات  صنع  أعيد  كما  األصلية،  للوحات  نفسه 

بشكل متطابق.

هذا املعرض الذي انطلق األربعاء يف دار »يونيت لندن« للمعارض 
هو  آذار/مارس،  منتصف  حتى  ويستمر  الربيطانية  العاصمة  يف 
للجمهور  يتيح  وبالتالي  املتحدة«،  اململكة  نوعه يف  من  »األول 
»جتربة حسية« هلذا الشكل اجلديد من الفن مع دعم املتاحف »اليت 

عانت حقًا » خالل اجلائحة، وفق مدير الدار جو كينيدي.

وأوضح كينيدي أن »الفكرة تكمن يف إظهار روائع نادرا ما نتمكن 
من الوصول إليها« ألسباب تتعلق باحلفظ أو تكاليف النقل.

وسيخصص نصف صايف املبيعات املتعلقة بعرض الـNFT أو بيعها 

 نسخ »ان اف تي« لتحف فنية إيطالية ُتعرض للمرة األوىل يف لندن

والثقافة »اليونسكو«، ويف تعزيز موقعها كمركز متنامي األهمية 
على خريطة املوسيقى العاملية، باعتبارها موطنًا ملنظومة موسيقية 

مرنة ومستدامة قائمة على االبتكار. 
ويشارك يف دورة املهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من 
خمتلف أحناء العامل، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، 
مرة  ألول  عرضًا  و17  عامليتني،  موسيقيتني  جولتني  جانب  إىل 

عامليًا.

ميالنيا  وزوجته  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  يعتزم 
قابلة  غري  )رموز  رقمي   NFT تي«  إف  »إن  منتج  آالف  عشرة  بيع 
لالستبدال(، تظهر حلظات مميزة طبعت واليته، على ما أعلنت شبكة 

»بارلر« للتواصل االجتماعي.
وذكر بيان أّن جمموعة املنتجات الرقمية تتألف من »عشرة أعمال فنية 
رقمية أصلية، تظهر حلظات مميزة من فرتة رئاسة ترامب، مثل زيارة 
جبل رامشور يف 4 متوز، وفعاليات عيد امليالد يف البيت األبيض«.

العام  لالستبدال«  القابلة  غري  »الرموز  لـ  منصتها  ميالنيا  وأطلقت 
املاضي، طرحت فيها أعمااًل رقمية عّدة، من بينها لوحة مائية تظهر 

عينيها الزرقاوين.
وذكر موقع »فايس« اإلخباري أّن املزاد األول الذي ُنّظم يف كانون 
اجملموعة  أنفسهم  املنظمون  اشرتى  إذ  لآلمال،  خميبًا  كان  الثاني 
كان طرفًا  الشاري  أّن  السابقة  األوىل  السيدة  وأكدت  املعروضة. 

ثالثًا.
وسُتباع منتجات »إن إف تي« التابعة للملياردير اجلمهوري، واملسماة 
أمريكيًا  ثابت قيمته مخسني دوالرًا  POTUS TRUMP NFT، بسعر 
للمنتج الواحد، عرب موقع usamemorabilia.com، وهو امتداد ملنصة 
ميالنيا، يف 21 شباط، وهو يوم إجازة يف الواليات املتحدة تكرميًا 

للرؤساء األمريكيني.
اليوم كذلك إطالق الشبكة االجتماعية اخلاصة  ومن املقرر يف هذا 
بدونالد ترامب »تروث سوشال« رمسيًا، رغم أّن عددًا من وسائل 

اإلعالم األمريكية أفادت بأّن إطالق املنصة سيؤجل إىل آذار.
»فيسبوك«  ملواقع  بديل  أّنها  على  املنصة  السابق  الرئيس  وقّدم 
و«تويرت« و«يوتيوب« اليت ُمنع من استخدامها، على خلفية حتريض 
كانون   6 جرت يف  اليت  الكابيتول  أحداث  قبل  العنف  على  مؤيديه 

الثاني عام 2021.

لتمويل اجلهود املبذولة حلفظ األعمال األصلية يف إيطاليا.
وباالتفاق مع املتاحف، مت إصدار تسع نسخ NFT لكل لوحة. وبيع 
بعضها أخريا، مبا يف ذلك نسخة طبق األصل من لوحة »قبلة« 

الزيتية للرسام اإليطالي هايز بيعت ميا يناهز مئة ألف دوالر.

ويتيح الـ«NFT« منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء 
أكان صورة أو رمسًا تعبرييًا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو 
مقالة صحافية أو سوى ذلك. وحتدث هذه التكنولوجيا يف األشهر 
األخرية ثورة يف سوق املزادات الفنية وقطاعات أخرى بينها عامل 

ألعاب الفيديو.

باألعمال  التبادالت  أن  إىل  أناليسس«  »تشاين  وأشارت شركة 
العامل بلغت قيمتها 44,2 مليار  الرقمية بتكنولوجيا »NFT« يف 

دوالر العام املاضي.

كذلك ازداد حجم املبادالت بهذه التكنولوجيا املتأتية من عمليات 
مليون   1,4 إىل  املنصرم لتصل  العام  قانونية خالل  جتارية غري 

دوالر يف الربع األخري، وفق تقرير للشركة عينها.

ترامب وزوجته يقيمان مزاداً على 
منتجات »إن إف تي«

ترامب وزوجته ميالنيا يف مزاد يف 21 شباط 
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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
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كتــابات

محمد عامر األحمد  - سورية

عن  بعيدا  كنت  إن 
هو  فما  اهلل  صفات 
لك  األساسي  اهلدف 
على  حياتك  ونتيجة 

األرض؟ 

نتميز  حنن  هل 
اإلنسان  بصفات 
حباجة  ولسنا  العاقل 
أخرى  صفات  إىل 
أعلى  إىل  ترفعنا 

مستوى نريده؟ 
ان  املعلوم  من 
اإلنسان حييا ويعيش 
من  اخللقية  بصفاته 
ال  لكنه  ودم،  حلم 
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صفات اهلل.. واهلدف األساسي من 
حياتنا على االرض  

مّلي نشازك واستْبقي الغناء َصبا

فلن أمّر بلحٍن شاخ واضطربا 

ولن أعود لناٍي خان أغنييت 

وعاند الّرمت حّتى أرهق القصبا

كم تاه ظّلك عن زيتون قّصتنا 

وناس حّسك يف حلم املدى عطبا

فال خصيبك أنباني مبوعده 

وال غيومك أثرْت قّصيت أدبا 

بعض الّنساء إذا أسرفن يف خلٍل

قد يستعدن بهاء األغنيات ربى 

لكّن طبعك للغوغاء مرتهٌن

لن يبلغ الوعي مهما حاول السببا 

ال لن أحّن إىل زيٍف يراودني 

فاستغفري املاء واألمساء واحلسبا

حيث الّسماء بنت لي خري منزلٍة

ليست تعود ملن غادرتها حطبا

لـمـّي نـشازك

ان  وسرورا  راحة  جيد  ان  يستطيع 
اإلنسان  صفات  يف  حياته  أكمل 
الذي  املتشعب  والروتني  القديم 
يتعب اإلنسان وال يرحيه بأي شكل 
الصفات  هذه  فجميع  االشكال،  من 
تنعكس على صاحبها ويالت وجتارب 
وحسدا ومتردا وإكراها ومنيمة واحلادا 
وقتال واىل آخره، وال تكون له راحة 
بال ليال او نهارًا.. فأين هو املخرج 
املطلوب لإلنسان املسكني لكي حييا 
مع  واحتاد  نفس  راحة  يف  ويعيش 
اي  دون  من  مرحية  بطريقة  عائلته 

مشكلة داخل العائلة.
من هنا نستطيع ان نربهن ان اإلنسان 
وما  اجملهول  هو  ما  يعلم  ان  عاجًزا 
هي أنواع التجارب املتسلطة عليه من 
أبليس.. هذه هى املشكلة الشائكة 
ألنه  حياته،  يف  االنسان  تدمر  اليت 
من  وقت  اي  يف  بالتجارب  مهدد 
بأمّس  إنه  عائلته..  وحياة  حياته 
احلاجة اىل مساعدة من األعالي لكي 
يسرتيح ويضمن حياته وحياة عائلته 
فأول  السماء..   ويف  األرض  على 
اإلميان  هو  ويردعه  خيّلصه  شيء 
احلقيقي مبحبة اهلل كي ينال قوة اهلل 
صفاته  جوهر  اي  اإلهلية  والربكات 
عند  مفقودة  مجيعها  اليت  املقدسة، 
مطلق اي إنسان مل يؤمن مبشيئة اهلل 
ووعده وعمله وميثاقه وجتسده بيننا، 
بالروح  املمسوح  اجلسد  خالل  من 
القدس، الن هذا اجلسد الذي إمسه 
يسوع املسيح ليس هو أسم للداللة 
لكنه  فقط،  البشرية  شخصيته  على 
حامل لنا روح اهلل وكلمة اهلل وجوهر 
صفات اهلل األزلي من أجل ان يهبك 
ال  به  آمنت  ان  جمانا  الصفات  هذه 
الذي  األزلي  اهلل  جوهر  النه  بغريه، 
به  تؤمن  عندما  معك  بوجوده  تشعر 
وبكالمه املقدس وعمله العجائيب بني 

البشر.
 هل تريد ان تكون من أهل القيامة 
خملدًا  األبرار  اهلل  أبناء  ومن  اجمليدة 
يف جنته؟ إطلب منه االن عن إميان 
وأقبل شفاعته ووساطته بينك وبني 
اهلل لكي حتيا أىل األبد، أنت بال عذر 
أيها اإلنسان، إلنك ستقف يوما أمام 
حمكمة اهلل، فكيف تستطيع ان تنجو 
الصارم وغضب اهلل على  من احلكم 
روحك ونفسك وحياتك، ألن اهلل حكم 
اجلحيم  داخل  معذبًا  تكون  ان  عليك 
به  تؤمن  مل  ألنك  األبد،  اىل  والنار 
يف ايام حياتك ومل تعِط اي إهتمام 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى

أعتبارًا   تعِط  ومل  لكالمه  وأنتباه 
اجلبار  ولعمله  له  وتقديرا  واحرتامًا 
على خشبة املوت اي خشبة الصليب 
، ومل تؤمن به وبالذي أرسله الذي 
خطاياك  أجل  ومن  أجلك  من  مات 
املميتة لكي خيّلصك من غضب اهلل 
املعلن من السماء على فجور الناس 
األشرار واخلطأة وكل من ال يقبل به 

وبكالمه الصادق واألمني.
 من هذا املنطلق أنت وحدك املسؤول 
األبدي  عائلتك  ومصري  مصريك  عن 
تأخذ  الذي  أنت  آخر،  أحد  وليس 
الكلمة املقدسة أي البشارة احلسنى 
ويهديك  يباركك  لكي  حقيقتها  على 
احلكمة والقرار واالنتصار كي ختلص 
عائلتك  أفراد  مجيع  مع  بواسطته 

املباركة.
وسنني  عديدة  أيامًا  الرب  أمهلك   
نفسك  وتهمل  تتأخر  فال  مديدة 
إىل  يدخل  إبليس  وتدع  وعائلتك 
بعيد  إنسان  يهلك كل  لكي  حياتكم 
الن  وتعاليمه  صفاته  وعن  اهلل  عن 
التجارب حمزنة وصعبة جدًا يف حياة  
اإلنسان، ألن صفات الرب املقدسة 
من  ينقذك  الطاهر  ودمه  لك  حرس 
قاع اجلحيم ومن غلبة املوت املفجع، 
ومن شبكة إبليس وجتاربه املتشعبة 
وشروره الكثرية، إلنه عدو اهلل على 
ربنا  أقدام  ُهزم حتت  الذي  األرض، 
الصليب  خشبة  على  املسيح  يسوع 
منتصرا عليه أنتصار الظفر.. املهم 
لك يا عزيزي هل ولدت ثانية وأخذت 
مع  املقدسة  املسيح  يسوع  طبيعة 
البار  وجسده  اإلهلية  صفاته  مجيع 
إنسان  ولكل  لك  هنيئًا  واملبارك.. 
آمن به واحتد به وجتدد بواسطة الرب 
ال  الذي  العظيمة،  وشفاعته  يسوع 
يرفض أي خملوق على وجه األرض 
مهما كان نوعه وجنسيته ، وان كان 
وأعماال  ونكرانا  وزنى  خطايا  ممتلئًا 
شريرة، وأن كان من أي طائفة او 
املهم  ملحدة،  وثنية  ومرجعية  دين 
يسوع  الرب  بأن  ويعرتف  يقبل  ان 
مات  الذي  الوحيد،  خمّلصه  املسيح 
ألن  األبدية  احلياة  ليعطيه  أجله  من 
املقدس  اخلالص  مت  غريه  بأحد  ال 
وجلميع  لنا  السماء،   واملبارك حتت 
شفيعًا  به  يؤمنون  الذين  الناس 
املسيح  ربنا يسوع  وديانًا،  وخمّلصًا 
له كل الشكر واحلمد والتسبيح إىل 

األبد آمني. 

نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

احتضنت مدينة ملبورن األسرتالية هلذا العام ٢٠٢٢ 
معرض فضاءات اإلبداع للرسم والنحت من اعداد 
أريدو،وقد  العراقي  الثقايف  املهرجان  وتنسيق 
 healthcare & in one قاعة  على  املعرض  أقيم 

health care
.Services , Roxborough Park

اشرتك فيه كل من الرسامني والنحاتني:

نوار القس إسحاق
ماري الظواهري

بسام منري عسكر
آمر ايشو

زهري حنا بولص
غسان فتوحي
حممد أبو ميس

صالح سيف مراد
وسام ابراهيم
تهاني مشروخ

مريم سالمة
عوني الغريب

بشار آرملة
جولي العطري

فاتن حممد
نعسان اسرب
نباهد ايشو

حسني زوبع الديلمي
ملى اخلفاجي

راوية الشيخلي

وقد متيزت األعمال الفنية بني اإلنطباعية البسيطة 
أغلب  وكانت  النحت  يف  والتجريدية  والتعبريية 
مواضيعها حول رموز ماضي وبيئة بعض الفنانني 
خاصة العراقيني املتمثلة يف بالد ما بني النهرين، 

مهد أوىل احلضارات قبل حوالي ٨ آالف سنة..

ملبورن حتتضن معرض »فضاءات 
اإلبداع للرسم والنحت«

من اعداد وتنسيق املهرجان الثقايف العراقي أريدو

   عقيل منقوش
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تـتمات

بوتني: اهلجوم على أوكرانيا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تنّفذها روسيا يف أوكرانيا، هي حماولة ملنع حرب شاملة«.
وشّددت زاخاروفا على أن »هذه ليست بداية حرب، بل حماولة ملنع 

وقوع حرب عاملية شاملة«.
وأضافت، يف حديث تلفزيوني، أن »هذه ليست بداية حرب. هذا 
أن  ميكن  اليت  التطورات  منع  هي  رغبتنا  للغاية.  مهم  وهذا  أواًل، 

تتطور إىل حرب عاملية. وثانيًا، هذه نهاية احلرب«.
وأكدت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية أن »تلميح كييف إىل أنها 
متتلك أسلحة نووية قلب الوضع برمته، رأسًا على عقب«، كاشفة 
روسيا  مع  حوار  إجراء  رفضت  بالذات،  املتحدة  »الواليات  إن  عن 

بشأن أوكرانيا واألمن العاملي«.
وأوضحت أنه »يف هذا اليوم بالذات، كان من املفرتض أن يكون 
الوفد الروسي، الرمسي، برئاسة وزير اخلارجية سريغي الفروف، يف 
املنصات األوروبية نفسها، اليت نسمع منها مجيع أنواع االتهامات 

املوجهة إلينا«.
وأضافت أنه »كان من املفرتض أن يكون هناك إجراء ملفاوضات 
مع الوفد األمريكي، برئاسة وزير اخلارجية األمريكي السيد )أنتوني( 
بلينكن، واجلانب األمريكي بالذات هو الذي رفض إجراء مزيد من 

املفاوضات« .
قضايا  بشأن  املفاوضات  يشمل  ذلك  أن  إىل  زاخاروفا  وأشارت 

األمن العاملي، واالستقرار االسرتاتيجي والوضع الراهن.
عن  مبعزل  ذلك ممكنا  يكن  مل  بالطبع،  »لكن،  زاخاروفا  وأضافت 
الروسي  اجلانب  إىل  رمسيًا  ردًا  األمريكي  اجلانب  أرسل  أوكرانيا. 
يف صورة رسالة من وزير اخلارجية األمريكي، ذكر فيها بالتفصيل، 
وبطريقة فظة متامًا، عدم استعداده للتفاوض مع روسيا. كل ذلك 
تسلمته موسكو قبل بدء العملية اخلاصة. والعامل كله جيب أن يعرف 

ذلك«.
الصندوق  من  أخرى  مرة  أوروبا  رج  »عندما تخُ أنه  زاخاروفا  وقالت 
حزمًة أخرى من العقوبات وتلّوح بها، فمن الواضح أنها ال تستطيع 
فعل أي شيء آخر. لكن جيب أن يفكر )األوروبيون( اآلن فيما ميكن 
الداخل،  من  )أوكرانيا(  دولة  انفجرت  إذا  الوضع،  إليه  يؤدي  أن 
بسبب مشاكل داخلية«، واليت ميكن أن »تتلعثم فجأة بشأن امتالك 

أسلحة نووية«.
الفروف: روسيا منفتحة دائمًا على الحوار مع كل الدول

أن  الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  رأى  جهته،  من 
ضمان  إىل  تهدف  أوكرانيا  يف  موسكو  اتذتها  اليت  »اإلجراءات 
مع كل  للحوار  »روسيا مستعدة  إن  قائاًل  الروسي«،  الشعب  أمن 

الدول«.
وقال الفروف، خالل لقائه نظرَيه الباكستاني، شاه حممود قريشي، 
هذا  ل  مفصَّ ببيان  أدىل  بوتني،  فالدميري  الروسي،  »الرئيس  إن 
الصباح يتعلق بإجراءات الناتو، وبأنها مل تعد مقتصرة على أراضي 
الدول األعضاء، بل على نطاق واسع«، مضيفًا أن »الناتو« يّدعي 

أنه »مسؤول عن أمن العامل«.
وزارة الدفاع الروسية

وأعلنت  وزارة الدفاع الروسية ، أن قواتها دمرت كافة أنظمة الدفاع 
اجلوي للقوات املسلحة األوكرانية حيث دمرت 74 منشأة عسكرية 
يف أوكرانيا وقالت روسيا إن »حرس احلدود األوكراني غادر كل 

مواقعه على حدودنا«
وقالت الوزارة، يف بيان إن الضربات الروسية »أخرجت 74 منشأة 
عسكرية برية أوكرانية من اخلدمة«، مشرية إىل أن من بني املنشآت 
املستهدفة 11 مهبط طائرات. وأضافت أن القوات الروسية دمرت 

أيضا 3مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.
الرئيس األوكراني

اىل ذلك، أكد الرئيس األوكراني، فولودميري زيلينسكي، أن القوات 
الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة األوكرانية 

كييف، متعهدا باستعادته.
الروسية  القوات  إن  الفيديو،  عرب  خطاب  يف  زيلينسكي  وقال 
سيطرت على املطار لكن القوات األوكرانية »صدت« إنزال مظليني 

يف غوستوميل، حيث يقع املطار، و«تلقت األمر بتدمريهم«.
منشأة تشرينوبل النووية

وكانت القوات الروسية قد أعلنت السيطرة على منشأة تشرينوبل 
فولودميري  األوكراني  الرئيس  اعرتف  فيما  أوكرانيا،  يف  النووية 
زيلينسكي بأن القوات الروسية احتلت مطارا عسكريا يف ضواحي 

كييف.
وكانت شبكة التلفزة األمريكية »سي إن إن«، أفادت امس األول 
اخلميس، أن »القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على 

بعد 25 كيلومرتا من كييف عرب إنزال جوي«.
تصريحات متناقضة من طريف الصراع

وأضاف زيلينسكي أن »روسيا شنت هجوما بريا وجويا وحبريا على 
جيشنا«، مؤكدا أن »اجليش يواصل التصدي للهجمات الروسية يف 

خمتلف املناطق«.
ويف وقت سابق، أعلن حرس احلدود األوكراني عن دخول القوات 
إن  الحقًا،  باحلرس  مسؤولون  وقال  أوكرانيا.  إىل  الروسية  الربية 

اجليش الروسي حياول اقتحام منطقة كييف.
مطار  تهاجم  روسية  هليكوبرت  طائرات  أن  املسؤولون  وأضاف 
جوستوميل العسكري قرب كييف، وحتدثوا عن إسقاط 3 مروحيات 

روسية.
وقال قائد القوات األوكرانية: »خنوض قتاال ضد قوات روسية عند 

مطار جوستوميل يف كييف«.
منطقة  دخلت  روسية  قوات  أن  األوكراني  احلرس  مسؤولو  وأكد 
أهداف  على  غراد  بصواريخ  هجوم  لتنفيذ  بيالروسيا  من  كييف 

عسكرية أوكرانية.
وقالت خدمة حرس احلدود األوكرانية، يف وقت سابق، إن القوات 
مع  احلدود  طول  وعلى  بيالروسيا   من  هامجت  أوكرانيا   الروسية 

روسيا، باإلضافة إىل منطقة  القرم .
تتعرض  التفتيش  ونقاط  احلدود  حرس  وحدات  أن  وأضافت 
هلجوم باستخدام املدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة أخرى يف عدد من 

املناطق.
طائرات   5 أسقطت  اجلوية  دفاعاته  أن  األوكراني ،  وأعلن  اجليش 

روسية ومروحية واحدة يف إقليم لوغانسك.
وأعلنت الدفاع الروسية إن جنود حرس احلدود األوكراني ال يبدون 
أي مقاومة للوحدات الروسية، نافية التقارير الصحفية األجنبية اليت 
حتدثت عن إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا، مشرية إىل أن تلك 

األنباء ال أساس هلا من الصحة.
بايدن: لن ننخرط بعمل عسكري 

»لن  بالده  أن  اخلميس،  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  أكد  بدوره 
تنخرط يف أي عمل عسكري يف أوكرانيا«، ردا على الغزوالروسي 
ألوكرانيا، مشريا يف الوقت نفسه، إىل أن »عقوبات غري مسبوقة« 

ستفرض على روسيا وبنوكها«.
يف  الوضع  تطورات  بشأن  كلمة  يف  األمريكي  الرئيس  واعترب 
أوكرانيا، أن اهلجوم الروسي »غري مربر وخمطط له منذ عدة أشهر«، 
مشددا على أن الواليات املتحدة »حذرت مرارا مما حدث اليوم من 

غزو روسي ألوكرانيا«.
العدوان  عواقب  سيتحمل  »بوتن  الروسي:  نظريه  حمذرا  وأضاف 
وسنخفف  روسيا  على  العقوبات  آثار  سنضاعف  أوكرانيا...  على 
بكثري  أكرب  لديه طموحات   « بوتن  أن  احللفاء«، معتربا  آثارها على 

من أوكرانيا«.
وتابع: »سنفرض عقوبات غري مسبوقة على روسيا وبنوكها.. وهناك 
إمجاع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدوالر«، الفتا إىل أنه 

فرض عقوبات على بنوك روسية لديها أصول برتيليون دوالر.
كما أكد أن »كل األموال الروسية يف الواليات املتحدة ستجمد«، 
وتابع: »العقوبات الغربية على روسيا تستهدف 4 مصارف إضافية 

وأفرادا من النخبة«.
كما ستستهدف العقوبات الصادرات، قائال: »أمرت بفرض عقوبات 
جديدة على روسيا تشمل الصادرات.. سنقيد الصادرات التكنولوجية 
اليت تصل إىل روسيا.. وتلك القيود على الصادرات ستلغي أكثر 

من نصف واردات روسيا من املنتجات التكنولوجية املتطورة«.
الطاقة  ارتفاع أسعار  التدابري لوقف  »سيتم اتاذ  أنه  بايدن  وأكد 
نفط  عن  »ستفرج  بالده  أن  إىل  منوها  إمداداتها«،  على  واحلفاظ 
ملقتضيات  تبعا  االسرتاتيجي،  البرتولي  االحتياطي  من  إضايف 

احلاجة«. وأضاف: »نعمل لتأمني إمدادات عاملية من الطاقة«.
وفيما يتعلق بالعمل مع الناتو، قال: »قواتنا يف شرق أوروبا هي 
للدفاع عن حلفائنا.. وسندفع بقوات أمريكية إضافية إىل أملانيا. 

سنحمي تاريخ الناتو«.
املتحدة  الواليات  أن  على  التأكيد  على  األمريكي  الرئيس  وحرص 
»عملت مع شركائها خالل األسابيع املاضية، لتعزيز احلوار مع روسيا 

حلل األزمة األوكرانية«، قبل أن تتصاعد األحداث بسرعة.
الناتو: ال خطط بشأن إرسال قوات من التحالف إىل أوكرانيا

إرسال قوات من  الناتو ان ال خطط لديه بشأن  أعلن حلف  بدوره 
التحالف إىل أوكرانيا، فيما أعلنت بولندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا، 

عن تفعيل املادة رقم 4 من اتفاق حلف مشال األطلسي
فقد قال األمني العام حللف مشال األطلسي ينس ستولتنربغ امس 
األول اخلميس ردا على الغزو الروسي ألوكرانيا إن احللف سينشر 
قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية 

يف حالة تأهب قصوى.

عون: البلد منهوب ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وتوجه اىل الشباب: »ان مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا اال 
أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم 
مبحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان اجلديد، فهذا البلد منهوب وليس 
مكسورا«. وختم: »كلميت اىل اللبنانيني: عيشوا أحرارا لدقائق وراء 

العازل تعيشوا أحرارا كل احلياة«.
الرئيس عون التقى بو حبيب والبستاني وزوارا: ما يقال عن التنازل 
ستحفظ  والنقاشات  صحيحا  ليس  لبنان  حقوق  عن  التفاوض  يف 

حقوقه وثروته
عون استقبل املجمع الثقايف الجعفري

وكان الرئيس عون قد استقبل وفدا من »اجملمع الثقايف اجلعفري 
للبحوث والدراسات اإلسالمية وحوار األديان« برئاسة الشيخ حممد 
حسني احلاج، وضم، حسان قطب، عمر املصري، قاسم قصري، ايلي 

سرغاني، عبد اللطيف سنو وفوزي بيطار.
الرئيس  فيها  كلمة شكر  احلاج  الشيخ  القى  اللقاء،  ويف مستهل 
عون على استقبال الوفد، مثنيا على »اجلهود اليت بذهلا العهد جلهة 
جتنيب البالد أي انتكاسة امنية رغم الظروف الصعبة اليت يعيشها«، 
معتربا ان »احملافظة على االستقرار األمين ال ميكن اال وضعه يف خانة 
اإلجنازات األساسية اليت يعتد بها، رغم وجود بعض الثغرات اليت 

ميكن ان حتصل يف كل بلد«.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على »العمل الذي يقوم به 

اجملمع، ال سيما جلهة توجيه اجملتمع حنو السالم واحملبة، االمر الذي 
حنن بامس احلاجة اليه لكي يعرف االنسان أخيه االنسان، خصوصا 

اننا مجيعا مؤمنون باهلل وعلينا ان ندعو اىل السالم يف ما بيننا«.
الناس  تقرب  ان  شأنها  من  احلوار،  اكادميية  »تأسيس  ان  واكد 
إشاعة  اىل  بذلك  العامل  فيتوصل  البعض   بعضهم  اىل  وتعرفهم 
السالم واحملبة بني البشر من خمتلف احلضارات. اننا يف دعوتنا اىل 
انشاء هذه االكادميية، نعطي لبنان منوذجا للحياة املشرتكة وذلك 
رغم االختالف السياسي بني اللبنانيني والذي ال جيب ان ينعكس 
اختالفا إنسانيا ووطنيا، الن السياسة تتلف عن القيم. وهنا علينا 
ان نقوم جبهود، كل من موقعه، لكي يبقى اخلالف السياسي يف 
الوطن  ويبقى  الناس  بني  خالف  اىل  يتحول  وال  السياسة  حدود 

وطنا«.
وحتدث الرئيس عون عن االزمة اليت مير بها لبنان، »ال سيما من 
اللبنانيني  من  الكثري  أوصلت  اليت  واملالية  االقتصادية  الناحيتني 
اىل حالة الفقر املدقع«، فلفت اىل »قيام البعض مبهامجته شخصيا 
ملكافحته الفساد وحماولة هذا البعض تصوير األمور على انها  قضية 
شخصية او طائفية، رغم ان األمور هي عكس ذلك متاما«، وقال: 
»لقد وضعت املصارف ودائع يف املصرف املركزي بقيمة 86 مليار 
االحتياطات  قيمة  وتقدر  مليارات،   5 احلكومة  منها  أعطيت  دوالر، 
مليار.   68 الـ  ذهبت  اين  األهم  والسؤال  مليار،   13 بـ  املتبقية 
ان  ان حيكم  يريد  ان حيصل وال ميكن ملن  االمر ال جيب  ان هذا 
حيول املواطنني اىل فقراء بدال من مساعدتهم وخلق فرص العمل 
هلم  واحملافظة على الثروة الوطنية. اننا اليوم حباجة الن يتضامن 

اللبنانيون ملكافحة الفساد ال ان يطلقوا احلمالت اإلعالمية«.
اكد  إسرائيل،  مع  املباشر  غري  التفاوض  عملية  عن  يقال  وعما 
لبنان يف  التنازل عن حقوق  »كل ما يقال حول  الرئيس عون ان 
احلدود البحرية ليس صحيحا، الن من يطلقونه غري ملمني مبا دار يف 
خالل النقاشات اليت سوف حتفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية وهذا 
هو املهم«. وختم مؤكدا »أهمية ان يرتافق احلوار مع تعميم ثقافة 
اإلنسانية  القيم  على  واحملافظة  الفساد  حملاربة  الوطين  التضامن 
املختلفة والفضائل احلسنة لكي نتمكن من االستمرار«، مشددا على 

ان »احلوار هو املنطلق للوصول اىل نتائج مثمرة«.
تجمع العلماء إلعتقال سالمة ولو بالقوة

على صعيد آخر، طالب »جتمع العلماء املسلمني« يف بيان اثر االجتماع 
مذكرة  بتنفيذ  اللبنانية  األمنية  »القوى  اإلدارية،  األسبوعي هليئته 
جلب حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أمام القضاء ولو اقتضى األمر 
اعتقاله بالقوة«، معتربا أن »كل من يقف بوجه هذا القرار مشارك 
جبرم هدر املال العام وسرقة أموال اللبنانيني وتهريب الودائع إىل 
اخلارج واملشاركة خبطة حصار املقاومة عرب إضعاف جمتمعها وإيقاع 
الفتنة بينها وبني أهلها باتهامها زورا وبهتانا أنها تقف وراء األزمة 

االقتصادية احلالية«.
ميقاتي

الوزراء جنيب ميقاتي، أمس األول اخلميس،  ترأس رئيس جملس 
إجتماعا خصص للبحث يف مشاريع البنك الدولي مع لبنان، شارك 
فيه وفد من البنك الدولي برئاسة املدير االقليمي ملنطقة الشرق 
االسرتاتيجية  مدير  من  كل  وعضوية  جاه  كومار  ساروج  األوسط 
والعمليات للشرق األوسط ومشال افريقيا ستيفان كوبرلي، مدير 
قطاع االقتصاد الكلي للتجارة واالستثمار مارسيلو استيفاو، املدير 
حممد،  ندير  واملؤسسات  املالي  للقطاع  املتوازن  لألمناء  االقليمي 
ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  املستدامة  التنمية  إدارة  مدير 
افريقيا آيات سليمان، يف حضور النائب نقوال حناس، ومستشاري 

الرئيس ميقاتي مسري الضاهر وزياد ميقاتي.
 ومت خالل االجتماع البحث يف واقع االقتصاد يف لبنان، وجماالت 
البنك  يقدمها  ان  اليت ميكن  والفنية  التقنية  التعاون واملساعدات 
التحتية  والبنى  واملصريف،  املالي  بالقطاع  يتعلق  ما  يف  للبنان 

وخصوصا الكهرباء واملياه والبيئة.
 كومار جاه

بعد اللقاء قال كومار جاه:«هناك بعثة من البنك الدولي تزور لبنان 
املناخي،  والتغيري  والبيئة  التنمية،  عن  مسؤولني  مديرين  وتضم 
على  لالطالع  لبنان  يف  وهي  والتجاري  االقتصادي  القطاع  وعن 
كيفية عمل االقتصاد اللبناني واعداد خطة التعايف املالي وكيفية 
تطويراالصالحات اهليكلية األخرى  يف ما يتعلق  بالكهرباء واملياه. 
على  األخرية  اللمسات  لوضع  األولوية   ايالء  اىل  حاجة  يف  لبنان 
الورقة االصالحية مع األطراف املعنية  للتوصل اىل اقرارها وتبنيها، 
كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا نرغب برؤية تبين خطة للكهرباء يف 
أسرع وقت ممكن ألنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمني 

التمويل لقطاع الكهرباء«.

الدفاع التايوانية: 9 طائرات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

صينّية  عسكرّية  طائرات   9« أّن  التايوانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
دخلت منطقة حتديد الّدفاع اجلّوي اخلاّصة بها«.

وكانت قد أعربت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، يوم أمس األول، 
عن خماوفها من أن يؤّدي انشغال اجملتمع الدولي باألزمة األوكرانية، 
إىل تشجيع الّصني على القيام بتحّركات عسكرّية جتاه بالدها. ودعت 

إىل »تعزيز اليقظة« لألنشطة العسكرّية الّصينّية.
وكانت قد ذكرت الّناطقة باسم وزارة اخلارجية الصينية، هوا تشون 
ي أوكرانيا وتايوان، وأّنه  ينغ، يف بيان، أّنه »ال توجد صلة بني ملفَّ
لطاملا كانت تايوان جزًءا ال يتجّزأ من الصني. هذه حقيقة قانونّية 

وتارخيّية ال جدال فيها«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــتفرقات
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كشفت سجالت رمسية تربع إيلون ماسك بنحو 5 ماليني من أسهم 
شركة تسال لألعمال اخلريية، تبلغ قيمتها 5.7 مليار دوالر.

على  تعلق  مل  تسال  شركة  أن  »أسوشييتدبرس«.  وكالة  وقالت 
املوضوع، كما مل يعلن ماسك هذا األمر على حسابه عرب »تويرت« 

كما جرت العادة.
النقاشات  تثبط  مل  التربعات  هذه  أن  إىل  الوكالة  تقرير  وأشار 
حول التربعات لألعمال اخلريية، والشفافية واخلصومات الضريبية، 

ناهيك عن عدم اإلفصاح عن مكان تربع األموال بشكل حمدد.
ونقلت »أسوشييتدبرس« عن خرباء. أن ماسك تربع بأسهمه لصندوق 
خبصم  املطالبة  للماحنني  ميكن  حيث  »داف«،  خريية  استثمارات 

ضرييب لقاء هذه األموال، ولكنهم ليسوا ملزمني بتوزيعها.
ألثرى  فائدة  األكثر  ستكون  االسرتاتيجية  هذه  أن  إىل  وأشاروا 
رجل يف العامل، تقدر ثروته بأكثر من 220 مليار دوالر، وتسمح 
له بالتربع بنحو 30 يف املئة من إمجالي دخله لعام 2021، والتربع 

بها ملؤسسته اخلريية.
وقال جون أرنولد، وهو ملياردير ناشط يف جمال األعمال اخلريية 
»سواء تربع ماسك بأسهم شركته لصاحل صندوقه لألعمال اخلريية، 
فإن هذا األمر يسلط الضوء على ثغرة ضريبة مشكوك فيها للعديد 

من األمريكيني األثرياء«.
وأضاف. أن »هذه التربعات متنح خصما ضريبيا، وهذا يدعم وصول 
مزيد من املوارد املالية للمجتمعات. لكن الطريقة اليت بها هيكلة 
قانون الضرائب متكنك من احلصول على اخلصم الضرييب من دون 
إمكانية  يعين  مبا  إىل اجملتمع.  األموال  لوصول هذه  وجود شرط 
التربع باملال لصندوق واالحتفاظ به يف حساب استثمار معفي من 

الضرائب إىل األبد«.
وشكل أرنولد وآخرون ائتالفا للمطالبة بتشديد املتطلبات اخلاصة 
بصناديق الدعم املالي وغريها من األدوات املالية اليت يستخدمها 

األثرياء.

انتقد  اخلريية،  األعمال  متخصص يف  باحث  بنيامني سوسكيس، 
بشكل  التربعات  هذه  إليه  تصل  الذي  املكان  عن  الكشف  عدم 

دقيق.
وأضاف. »عندما تتربع بهذا القدر من املال، فإنه يتعلق باملصلحة 

العامة«.
املشرعني يف جملس  من  اقرتحت جمموعة  احلالي،  الشهر  وخالل 
النواب األمريكي مشروع قانون لوضع حد أقصى للمدة اليت يسمح 
بها ببقاء التربعات يف مثل هذه الصناديق من دون استثمار حقيقي 

ومبا يضمن وصول األموال للمجتمعات.

بـ  ماسك  إيلون  تربع 
يثري  دوالر  مليار   5.7

التساؤالت

امللياردير ايلون ماسك

أعلن الدكتور دميرتي دميينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، أن 
العني كما يقولون مرآة الروح، ولكن القليلني يعلمون أن العني 

هي مرآة اجلسم بكامله.

 ويشري األخصائي يف حديث تلفزيوني، إىل أنه من حالة العني 
ميكن حتديد احلالة الصحية ألعضاء اجلسم األخرى. مشريا إىل أن 

العني أول من يكشف ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم.
ويقول، »ميكن خالل احلديث مع الشخص املقابل مالحظة ترسبات 
دهنية على اجلفون. وإذا ارتفع مستوى الكوليسرتول يف الدم فقد 

يسبب انسداد األوعية الدموية«.

ويضيف، كما أن ظهور قوس أزرق اللون حول قرنية العني يشري 
كبار  لدى  وخاصة  الدم  يف  الكوليسرتول  مستوى  ارتفاع  إىل 

السن.

عدسة  إعتام  يسبب  السكري  مرض  أن  إىل  األخصائي،  ويشري 
العيون  أن طبيب  أي  واضحة.  الصورة غري  وتصبح  مبكرا  العني 
الطبيب  إىل  وحتويله  بالسكري  الشخص  إصابة  تشخيص  ميكنه 

املتخصص.
تسبب  ألنها  الكبد،  أمراض  مجيع  العني  تعكس  كما  ويضيف، 
اصفرار اجللد وصلبة العني. فعند التهاب الكبد، تصل كمية كبرية 
من البيلريوبني إىل الدم، وعندما يستيقظ الشخص صباحا ويالحظ 

أصفرار عينيه، عليه فورا استشارة الطبيب.
ووفقا لألخصائي، ميكن أن تشري عالمة يف قزحية العني والصلبة، 
إجراء  فورا  جيب  احلالة  هذه  ويف  اجللد،  بسرطان  اإلصابة  إىل 

الفحص الالزم قبل فوات األوان.

ويضيف، وأما جفاف العني، فيشري إىل نقص فيتامني А وقلة 
 А فيتامني  أقراص  تناول  ميكن  لذلك  واإلجهاد.  النقي  اهلواء 
لتعويض النقص. كما جيب إضافة املواد الغذائية احملتوية على 

أمحاض أوميغا-3 الدهنية واجلزر إىل النظام الغذائي.

تعرضت إحدى العارضات على املنصة يف أسبوع املوضة يف لندن 
ملوقف حمرج.

عارضة  يظهر  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشر  فقد 
تعّثرت بسبب حذائها.

سقطت  أنها  إال  توازنها،  على  اإلبقاء  مرارًا  حماوالتها  ورغم 
بالنهاية.

عروض لتشكيالت خريف سنة 2022 وشتائها
أيامه  انطلق اجلمعة، وتتخلل  وكان أسبوع املوضة يف لندن، قد 
اخلمسة عروض لتشكيالت خريف سنة 2022 وشتائها، ويغيب عنها 
بوربري  غرار  على  الكبرية  األزياء  ودور  املصممني  أبرز  من  عدد 

وفيكتوريا بيكهام، مما يفسح اجملال لربوز مصممني صاعدين.
الربنامج 37 عرضًا حضوريًا ملاركات معروفة، ومنها  كما يتضمن 
بيو  ورجيينا  وإرديم  وروكساندا  غودارد  ومولي  روشا  سيمون 
فيما  السواء،  حد  على  ورجالية  نسائية  تشكيالت  خالهلا  تعرض 

فّضل مصممون آخرون االستمرار يف اعتماد الصيغة الرقمية.
يذكر أن أسبوع املوضة يف لندن يشكل فرصة أمام ماركات ناشئة 

للربوز ولفت االنتباه أكثر من األخرى القدمية واملعروفة جدًا.

االجتماعي التواصل  وسائل  اجتاح  الفيديو 

يف  وتسقط  ترتنح  عارضة 
لندن يف  مهم  حدث 

تكشف  العني  حالة  روسي:  طبيب 
األخرى اجلسم  أعضاء  أوضاع 

اليدين«  »مكبلة  أمريكية  سيدة 
سياحية سفينة  من  تقفز 

قفزت سيدة من منت سفينة سياحية إىل مياه خليج املكسيك، رغم 
األمريكي  السواحل  باألصفاد، فيما يبحث عنها خفر  تقييد يديها 

يف الوقت احلالي.
وكانت سفينة »كرنفال فالور« للرحالت البحرية تبحر خالل رحلتها 
من »كوزوميل« يف املكسيك، إىل »نيو أورلينز« األمريكية عندما 
قفزت امرأة تبلغ من العمر 32 عاًما من السطح العلوي للسفينة، 

حسبما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« اليوم اخلميس.
وحسب مصادر الصحيفة، فإن عناصر أمن السفينة قيدوا السيدة 

بسبب شكوى إزعاج.
وأرسل خفر السواحل فريقني من أطقم طائرات اهلليكوبرت لتحديد 
موقعها، وليس من الواضح كيف انتهى املطاف بالراكبة يف املاء، 
لكن بعض الركاب قالوا »إن يديها كانتا مقيدتني باألصفاد من 

قبل رجال األمن على منت الطائرة قبل احلادث بوقت قصري«.
ويالحظ أنه من بني مجيع السفن السياحية األمريكية، سقط معظم 
الركاب وأفراد الطاقم من على منت سفن كرنفال، 73 شخًصا منذ 

عام 2000.
ومن املعروف أن هذا احلادث وقع بعد شهرين فقط من غرق امرأة 

يف احمليط اهلادئ، وسقوطها عن منت سفينة كرنفال أخرى.

حصل بريطاني مؤخرا على تعويض كبري من شركة لتوزيع الكهرباء، 
بعدما تسببت العاصفة »أروين« بانقطاع التيار عن منزله يف نوفمرب 

املاضي.
ومنحت شركة »نورثرين باورغريد«، غاريث هيوز شيكا بقيمة 3 
اليت  االنقطاعات  عن  كتعويض  دوالر،  مليون  و145  تريليونات 

سببتها العاصفة »أروين« يف التيار الكهربائي.
وحسبما ذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، فقد أمضى هيوز من 

يوركشاير ثالثة أيام بدون كهرباء يف نوفمرب الفائت.
إىل  توجه  الفلكي،  الرقم  ذو  »الشيك«  على  هيوز  تلقى  وبعدما 
الذي  التعويض  يف  خمطئة  كانت  إن  الشركة  وسأل  »تويرت«، 

أرسلته له.
وكتب هيوز يف »تويرت«: »هل أنتم متأكدون من املبلغ املرسل 
لي كتعويض؟ أعلم أن أربعة من جرياني حصلوا على مبالغ كبرية 

أيضا كتعويضات عن انقطاع التيار الكهربائي«. 
وردا على منشور هيوز، أعلنت شركة »نورثرين باورغريد« وقوعها 
شيكا   74 صرف  مبنع  للبنوك  أوامر  وإصدارها  كتابي،  خطأ  يف 

تضمن تعويضات كبرية مغلوطة.
وقال متحدث باسم شركة توزيع الكهرباء: »مبجرد أن حددنا اخلطأ 
الكتابي الذي نتج عن ذكر الرقم املرجعي لعداد الكهرباء بشكل غري 
صحيح كمبلغ خمصص للتعويض، تأكدنا من إيقاف مجيع شيكات 

العمالء البالغ عددها 74«.
وأضاف: »نشكر العمالء الذين كانوا صادقني واتصلوا بنا إلبالغنا 
عن هذا اخلطأ. أجرينا اتصاالت مباشرة خالل عطلة نهاية األسبوع 
اخلطأ  واالعتذار عن  املتضررين إلبالغهم  الـ 74  العمالء  مع مجيع 
وطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة تعويضات صحيحة هلم قريبا«. 

الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب 
تريليونات   3 من  بأكثر  عوضوه 

فعل؟ فماذا  دوالر.. 

هندية  أم  تعريض  يظهر  فيديو  مقطع  العيان  شهود  أحد  إلتقط 
التاسع  الطابق  شرفة  من  وأدلته  ربطته  حيث  كبري  خلطر  طفلها 

اللتقاط قطعة مالبس كانت قد سقطت منها.

وذكرت قناة »Ash Creations« أن تلك الواقعة مت تصوريها يف مدية 
فريد آباد، إحدى أكثر املدن ازدحاما يف والية هاريانا اهلندية.

وتظهر األم يف الفيديو متسك بقطعة قماش ربطت الطفل فيها 
التقاط قطعة  الثامن، حيث جنح الصغري يف  الطابق  وأدلته حتى 
املالبس املطلوبة، ثم عمدت األم إىل إعادة سحبه مرة أخرى ليصعد 

إىل الشرفة بعد أن خاطرت حبياته خماطرة كبرية.

الطابق  شرفة  من  طفلها  تدلي  أم 
سقطت مالبس  قطعة  اللتقاط  التاسع 
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اللوز، حيث يعد صديقا  ريدل فوائد  ماتياس  الدكتور  استعرض 
للقلب؛ إذ يساعد يف احلفاظ على املستوى الطبيعي للكوليسرتول 

يف الدم.
واحلفاظ  الضار  الكوليسرتول  مستوى  خفض  على  اللوز  ويعمل 
على مستوى الكوليسرتول املفيد، علما بأن مستوى الكوليسرتول 

الطبيعي يعترب عامال رئيسيا لتمتع القلب بصحة جيدة.
كما يعد اللوز غنيا باألمحاض الدهنية )أوميجا 3(، اليت حتول دون 

جتلط الدم، ومن ثم حتد من خطر اإلصابة بأزمة قلبية.
وأضاف اختصاصي التغذية العالجية األملاني: أن اللوز يزخر أيضا 
باأللياف الغذائية، اليت تعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم 
تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة من ناحية، كما أنها 

تعمل على حتفيز عملية اهلضم من ناحية أخرى.
املهمة  والفيتامينات  باملعادن  غنيا  يعد  اللوز  أن  ريدل:  وأوضح 
للصحة مثل املغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامني E، مشريا إىل أن 
الكمية اليومية املوصى بها تبلغ 30 جراما، أي ما يعادل حفنة ملء 

راحة اليد.

فوائد اللوز.. صديق القلب 
ومفتاح إنقاص الوزن

إنذار مبكر على اإلصابة بـ 
»أوميكرون«.. تسمعه بأذنيك

أن هناك عالمة حمددة تظهر  الربيطانية  »الصن«  ذكرت صحيفة 
على مرضى »أوميكرون«، قبل أن يشعروا بظهور األعراض على 
أجسادهم. وأضافت الصحيفة أن هذه العالمة تتجلى يف الصوت 

اخلشن أو األجش.
ولفتت إىل أن املصاب واحمليطني به ميكن أن يسمعوا هذه اإلشارة، 

وتكون بالتالي إنذارا مبكرا على اإلصابة بـ »أوميكرون«.
ويرتبط االعتالل يف الصوت بالتهاب احللق، الذي يعد أبرز أعراض 

املتحور اجلديد حتى اآلن.
وهذا يعين أن على الشخص أن يفكر يف إجراء الفحص عندها، 
ألن ألن التهاب احللق هو أحد أكثر أعراض »كوفيد- 19« شيوعا 
إجراء فحص  احلالي، مما حيتم  الوقت  عنها يف  اإلبالغ  يتم  اليت 
الفريوس.  وقال  الربوفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على 
يف  يسجلون  الربيطانيني  إن  كورونا  أعراض  بتتبع  خاص  تطبيق 

التطبيق أن احللق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون.
وأضاف : »التهاب احللق هو حقا عالمة رئيسية على أوميكرون«.

احللق،  يف  كبري  أمل  عن  يتحدثون  املرضى  من  كثريا  إن  وقال 
بصورة تفوق ما حدث معهم يف نزالت الربد األخرى.

أعراض كثرية،  يوم عن  بعد  يوما  »أوميكرون« يكشف  يزال  وال 
تتجاوز سيالن األنف والتهاب احللق، وبعضها يظهر على اجللد.

فاكهة  تناول  على  باحلرص  التغذية  خرباء  من  الكثري  ينصح 
من  العديد  ضمن  تناوهلا  لسهولة  فقط  ليس  األفوكادو 

الوصفات ولكن أيضا بسبب فوائدها الغذائية املتعددة.
موقع »إيت ذيس نوت ذات » نشر جمموعة من الفوائد الغذائية 

لثمرة األفوكادو يف مقدمتها أنها فاكهة غنية باأللياف.
مثرة  أن  مسيثسون  توبي  التغذية  خبري  عن  املوقع  ونقل 
األفوكادو حتتوي على كمية منخفضة يف الكربوهيدرات لكنها 

حتتوي على ثالثة جرامات من األلياف.
وأوضح أن تناول كميات كبرية من األلياف قد يقلل من خماطر 
اإلصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.

وأشار إىل أن تناول مثرة واحدة يوميا من هذه الفاكهة ملدة 
6 أشهر تكفي إلبعاد الشيخوخة.

وذكر أن باحثني يف »جامعة تافتس« األمريكية أجروا جتربة 
عشوائية تناول خالهلا مشاركون متطوعون مثرة أفوكادو يوميا 
ملدة 180 يوما، بينما تناول آخرون إما حبة بطاطس أو كوبا 

من احلمص.
وأظهرت النتائج أن األشخاص الذين تناولوا فاكهة األفوكادو 
زادت لديهم مستويات اللوتني، املرتبط بالوظيفة اإلدراكية 

والذاكرة، األمر الذي يساعد يف إبعاد الشيخوخة.
األفوكادو  إن  فتقول  بست  تريستا  التغذية  اختصاصية  أما 

حيتوي على كمية مناسبة من املغنيسيوم.
وأوضحت أن املغنيسيوم ال يعمل فقط داخل الدماغ لتحسني 
حالته املزاجية والدعم املعريف، إال أنه يساعد كذلك يف توسيع 

األوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إىل الدماغ.

خرباء تغذية: األفوكادو حيميك 
من الشيخوخة وأمراض القلب

اعلن ألكسندر ميلنيكوف املختص يف اجلمعية األوروبية ألحباث 
النوم، إن االستيقاظ يف الليل يعترب أمرا طبيعيا يف الكثري من 

احلاالت، إال أنه يشري أحيانا إىل معاناة هذا الشخص من األرق.
وشدد الطبيب على ضرورة االنتباه يف املقام األول إىل وترية 
االستيقاظ خالل النوم، وكذلك الرتكيز على مدة هذا االستيقاظ.

االستيقاظ، وهل  االنتباه إىل سبب  ميلنيكوف، بضرورة  ونصح 
يشعر املرء بالراحة يف الصباح بعد النهوض من الفراش.

السبب. قد تكون  البحث عن  األمر كذلك، فيجب  وإذا مل يكن 
هناك أسباب كثرية هلذا اخللل يف النوم، وميكن للطبيب املختص 

أن يساعد يف اكتشافها وحتديدها.

احبث عن سبب االستيقاظ يف الليل!

توصلت دراسة أمريكية جديدة إىل أن احلد من خماطر اإلصابة بقصور 
القلب ميكن أن حيدث ببساطة مبجرد املواظبة على تناول كميات كافية 

من املاء يومًيا واحلفاظ على عدم تعرض اجلسم للجفاف.
نسب الصوديوم يف الدم

األمريكي  املعهد  من  باحثون  قدم   ،Eat This موقع  نشره  ما  حبسب 
للقلب والرئة والدم، التابع للمعاهد الوطنية األمريكية للصحة، أحدث 
دراساتهم خالل مؤمتر اجلمعية األوروبية ألمراض القلب 2021، واليت مت 
خالهلا حتليل ما إذا كان تركيز الصوديوم يف الدم يف منتصف العمر، 
وهو أحد املؤشرات على ترطيب اجلسم، مرتبًطا مع تشخيص مستقبلي 
القلب، حيث إن عدم تناول كميات كافية من  لإلصابة مبشاكل يف 

املاء والسوائل يؤدي إىل زيادة تركيز الصوديوم يف الدم.
مساكة البطني األيسر

كما تطرقت الدراسة إىل حبث احتمالية وجود أي صالت بني شرب املاء 
وزيادة مساكة جدار البطني األيسر، وهو حجرة الضخ الرئيسية للقلب، 
مما يؤدي لإلصابة حبالة وهي حالة ميكن أن تؤدي إىل قصور القلب.

 44 بني  أعمارهم  ترتاوح  بالًغا،   15792 حاالت  الدراسة فحص  مشلت 
و66 عاًما، على مدار 25 عاًما خالل مخس زيارات منفصلة. مت تقسيم 
املشاركني املتطوعني يف الدراسة إىل أربع جمموعات بناًء على متوسط 

مستوى تركيز الصوديوم يف الدم.
الشائعة  اخلطر  عوامل  االعتبار  يف  الباحثون  أخذ  الدراسة،  ختام  يف 
األخرى لفشل القلب وتضخم البطني األيسر، مثل العمر وضغط الدم 
ووظائف الكلى وكوليسرتول الدم وغلوكوز الدم ومؤشر كتلة اجلسم 

واجلنس وما إذا كان الشخص مدخًنا.
أهمية السوائل يومًيا

الصوديوم  تركيز  زيادة يف  مليمول/لرت   1 أن كل  الباحثون  اكتشف 
يف الدم يف منتصف العمر يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بتضخم البطني 

األيسر وفشل القلب خالل 25 عاًما.
وقالت بروفيسور ناتاليا دميرتيفا الباحثة الرئيسية يف الدراسة »تشري 
اليت  السوائل  كمية  إىل  االنتباه  إىل  الشخص حباجة  أن  إىل  النتائج 
يستهلكها كل يوم واختاذ اإلجراءات الالزمة إذا وجد أنه يشرب القليل 

جًدا«.
يفكر  »عندما  قائلة:  إنرايت  ماندي  التغذية  اختصاصية  وأوضحت 
الشخص يف أن السوائل تلعب دوًرا رئيسًيا يف تكوين الدم، فمن 
املنطقي أن استهالكه لكمية كافية من املاء ميكن أن يساعد يف تعزيز 
صحة القلب بشكل عام مبا يشمل تدفق الدم وضغط الدم ووظائف 

القلب«.
ضغط الدم والنوبات القلبية

وشرحت إنرايت أنه إذا كان اجلسم يعاني من اجلفاف املزمن، فإن رد 
فعله التلقائي سيكون هو االحتفاظ باملياه يف اجلسم، وهو ما سيؤدي 
أن  إىل  مشرية  القلب،  يف  بقصور  اإلصابة  إىل  املطاف  نهاية  يف 
»تناول كمية كافية من املاء يساعد على ختفيف مستويات الصوديوم 
يف الدم. وأنه إذا كان هناك الكثري من الصوديوم يف الدم، فرمبا 
أو  القلبية  النوبة  أو  الدم  ارتفاع ضغط  خطر  زيادة  إىل  ذلك  يؤدي 

السكتة الدماغية أو قصور القلب.«
كمية املاء املوصى بشربها

تقرتح األكادمييات الوطنية األمريكية للعلوم واهلندسة والطب أن كمية 
السوائل اليومية الكافية للرجال تبلغ حوالي 15.5 كوب أو ما يوازي 
3.7 لرت، بينما حتتاج النساء إىل حوالي 11.5 كوب أي حوالي 2.7 لرًت 

من السوائل يومًيا.
وتقول إنرايت إنه بينما يعترب املاء النقي أفضل طريقة لرتطيب اجلسم 
ومكافحة اجلفاف، فإنه ليس اخليار الوحيد، حيث ميكن »أيًضا احلصول 
الكافيني  قليل  احمللى  غري  والشاي  الفوارة  املياه  من  سوائل  على 
الدسم  من  اخلالية  األلبان  ومنتجات  الدسم  قليلة  األلبان  ومنتجات 

وبدائل األلبان باإلضافة إىل الفواكه واخلضراوات.«

دراسة امريكية جديدة : حل سهل وبسيط 
بشكل مدهش لتجنب مشاكل القلب!



Page 26صفحة 26     

تــسلية

 2022 شــباط   26 Saturday 26 February 2022الـسبت  1212 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *
.á«fÉæÑd á«eÓYEG ``` 1

 á∏£H á∏MGQ á«cÒeCG á∏ã‡ ``` 2
.zá∏«ª÷G »Jó«°S{ º∏«a

.™°SGh ``` ÖZôf ``` 3
.±Q ``` ¢Vôb ``` 4

.á«ÑæLC’ÉH º©f ``` É≤°ûæà°SG ``` 5
.∑ôJG ``` π°UCG ``` 6

.ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ``` πWQ ∞°üf ``` 7
.∑Îj ``` 8

 áÑMÉ°U ájô°üe á∏ã‡ ``` 9
.IQƒ°üdG

.ÊÉæÑd ÖFÉf ``` 10
 ``` ¬∏≤Y ∞©°Vh ±ôN ``` 11

.A»°ûdG ¢ùª∏JCG

:kÉjOƒªY *
 …hÉ°ù‰ »Lƒdƒ«H ⁄ÉY á∏FÉY ``` 1

 ¿É°ùfG øe ΩódG π≤f ¢SQO πMGQ
.¿É°ùfG ¤EG

.ÊÉæÑd Üô£e ``` 2
.A»°û∏d á«ª°ùJ ``` Éæ©e ``` 3

.á«ÑæLC’ÉH πLQ ``` ÜhÉéj ``` 4
.πØ≤j ``` Ò°ùØà∏d ``` 5

.ºë°T ``` πFÉ°ùdG ôLR ``` 6
.π°üØæe Òª°V ``` á«°ùfôa áæjóe ``` 7

.â s◊G ``` …ódGh ``` 8
 ÚjQƒ£°SC’G ¿Éfƒ«dG ∫É£HCG øe ``` 9

.≈fõdG ``` IOGhôW ÜôM ‘
 ‘ IôjõL ``` ¬H ìÉÑ oj ’ ``` 10

.QÉædG á∏©°T ``` §°SƒàŸG
 πãªŸ ∫hC’G º°S’G ``` AÉŸG ¿ƒ«Y ``` 11

.»cÒeCG

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

¢ùfƒJ ‘ IÒ¡°T QÉKBG :±hôM áà°S øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *
¢ùfƒJ

ádhO

á«HôY

‘

‹Éª°T

á«≤jôaG

≈∏Y

§°SƒàŸG

ádÉÑb

á«∏≤°U

ÚH

É«Ñ«d

ôFGõ÷Gh

øe

É¡fóe

äQõæH

á°Sƒ°S

¢ùbÉØ°U

¿GhÒ≤dG

á°üØb

¬LÉH

Qó°üJ

âjR

¿ƒàjR

∂ª°S

3 1 9 7 4 5 6 8 2 3 1 5 9 2 6 8 4 7
6 8 7 1 2 9 5 4 3 8 7 9 4 3 5 6 2 1
5 2 4 3 8 6 7 9 1 2 4 6 1 7 8 9 5 3
1 3 2 9 5 7 8 6 4 1 3 4 6 5 9 7 8 2
7 6 8 4 1 3 9 2 5 5 9 8 7 4 2 3 1 6
9 4 5 8 6 2 1 3 7 7 6 2 8 1 3 4 9 5
4 5 1 2 9 8 3 7 6 4 2 1 3 9 7 5 6 8
8 7 6 5 3 4 2 1 9
2 9 3 6 7 1 4 5 8

6 5 7 2 8 4 1 3 9
9 8 3 5 6 1 2 7 4

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *
 ```  …’GQ  ```  3  .»HòµJ  ’  ```  ó©j  ```  2  .ø°ùfi  IÒª°S  ```  1
 .»Ñd ``` QGR ``` 7 .¿Rh ``` 6 .GQ ``` »c ``` 5 .ƒjQ ``` ‹G ``` 4 .IÒæe
 11 .¢ù«∏jh ¢ShôH ``` 10 .ôØf ``` á∏«bO ``` 9 .G G G ``` ÉjG ``` 8

.ô°S ``` πHO ``` ógóg ```

:kÉjOƒªY *
 .¬ÑbGôf ``` ‹ój ``` 3 .ójGR ‹É©e ``` 2 .¬d ``` GRƒcGÒ°S ``` 1
 ``` 8 .Üh ``` ºàM ``` 7 .ó°ùJ ``` Ée ``` 6 .ƒd ``` »∏J ``` 5 .Oôj ``` 4
 11 .¢ùjQÉH ``` ôHôH ``` 10 .πaÓa ``` ôjòf ``` 9 .π«f ``` øµ°S

.ô°S ``` É«fGƒà«d ``` ≥HÉ
°ùdG

 Oó
©dG 

∫ƒ
∏M

8
2 6 7

5 7 4
2

5 7
1 6 3

2 6 7 1
9 3

9 4 2 5

¿

G

∫

Ω

ä

h

¢S

•

¥

O

I

∫

h

i

`g

ê

G

Ü

¢S

Ü

h

±

¥

…

ä

∫

Q

¢T

¢U

¿

G

∫

…

Ω

G

Ü

…

´

Ω

±

h

∫

I

h

O

∫

¢S

…

R

G

G

ä

I

ä

G

¿

¥

Ω

¢U

G

∫

¥

G

Q

´

∫

`g

…

∑

¥

¥

…

¢S

R

Q

I

ê

G

Q

ä

∫

±

•

¿

Ü

¢S

¿

R

ä

h

¢U

…

¢U

Ü

…

h

…

¿

G

…

G

O

I

I

I

¢S

Ü

Ω

ê

A

R

¿

Q

I

…

¥

…

Q

±

G

Q

QƒHô°T

1 3 2
2 7

8 6 1
7 4 5 6 3 9
6 1 8

1 2 7 3 6
3 7 4 8

2 6 8 3
8 4

 :É°ùàjQÉe 
 .ºc450 ¿É≤∏ÑdG ‘ ô¡f

 ‘ ∞jóaƒ∏H …hôj
 É«côJ ‘ ¬fQOCGh ÉjQÉ¨∏H

 É«côJ ÚH …ôéjh
 ôëH ‘ Ö°üjh ¿Éfƒ«dGh
.É‚ƒJ √óaGhQ øe .¬éjEG

* * *
 …Qƒ°üdG ¢ùæjQÉe 

 :(1¿ô≤dG)
 øe .ÊÉfƒj ‘Gô¨L
 á«aGô¨÷G »°ù°SDƒe

 ø ne ∫hCG Èà© oj .á«°VÉjôdG
 É«aGô¨÷G º∏Y ™°†NCG

 øcÉeC’G qÚYh ,ΩÉbQCÓd
 ∫ƒ£dG •ƒ£N Ö°ùëH

 ∞°Uh ø ne ∫hCGh ,¢Vô©dGh
 .É¡à©°Sh É«°SBG OGóàeG

 ¬∏°†ØH ¢ùª«∏£H ±ÎYG
 ≈∏Y óªàYGh ¬«∏Y

.¬£FGôN
* * *

 :ƒæjQÉe 
 »HƒæL á«dÉ£jG áæjóe

.QƒªN .¿75,000 ,ÉehQ

AL - MUSTAQBAL - Wednesday November 16  - 2016 ``g 1438 ôØ°U 16 ``` 2016 ÊÉãdG øjô°ûJ 16 AÉ©HQC’G ``` πÑ≤à°ùŸG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO



Page 27صفحة 27     

NEWS

 2022 شــباط   26 Saturday 26 February 2022الـسبت 

It’s been almost two 
years since Australia 
closed its borders to the 
rest of the world. But 
now, a big change starts 
for people coming into 
the country.
It’s the day the world — 
and especially tourism 
operators and airlines 
around Australia — have 
been waiting almost two 
years for.
‘Fortress Australia’ has 
finally reopened interna-
tional borders from Mon-
day to vaccinated tour-
ists without quarantine 
requirements for the first 
time since 9pm on Friday 
March 20, 2020.
While the federal gov-
ernment has gradually 
reopened to select visa 
holders, international stu-
dents and backpackers 
over the past six months 
— from Monday February 
21 — international tour-
ists, business travellers, 
family and friends will be 
welcomed back to Aus-
tralia once again without 
needing to spend time in 
a quarantine facility upon 
arrival.
Australians and foreign 
tourists will not need a 
booster to enter Australia. 
Travellers, however, will 
still be required to have 

had two doses of an ap-
proved Covid-19 vaccine.
According to the Sydney 
Morning Herald, Sydney 
International Airport will 
have 27 overseas flights 
land on the first day of 
opening – including five 
from Singapore, four from 
Los Angeles and two each 
from Auckland, Vancou-
ver and Tokyo.
The border reopening 
comes just days after 
Western Australia’s pre-
mier Mark McGowan an-
nounced the state’s hard 
border will come down on 
3 March, acknowledging 
that sealing off the state 
has become “ineffective” 
in the face of a surging lo-
cal outbreak.
The state’s reopening will 
happen nearly 700 days 
after WA first sealed it-
self off from other states 
in April 2020, as reported 
by The Guardian. 
Aussies hoping to get 
overseas and back with-
out having to quarantine 
will be required to have 
an International COVID-
19 Vaccination Certificate 
from the MyGov portal.
The only restraint on vac-
cinated arrivals into Aus-
tralia on February 21 will 
be that states will require 
international travellers 

Australia reopens borders to the world 
for the first time since March 2020

who are fully vaccinated 
to take a Covid-19 test 
(PCR or RAT) within 24 
hours of arriving at their 
accommodation, which 
they must not travel to via 
public transport. 
The holiday-maker must 
isolate at their own ac-
commodation until receiv-
ing a negative test, and 
asked to stay away from 
high-risk settings for a 
further seven days.
New South Wales and Vic-
toria, who have introduced 
a range of easements to 
Covid-19 restrictions, will 
still demand unvaccinat-
ed travellers quarantine 
in an accredited hotel, but 
the time period has been 
reduced for 14 days to 
seven.
With tourism was one of 
the fastest growing sec-
tors in Australia’s econo-
my prior to the pandemic, 
experts believe the restart 
of international arrivals 
will be slower than ex-
pected.
Speaking to the Sydney 
Morning Herald, Austra-
lian Airports Association 
chief executive James 
Goodwin the bounce-
back won’t “look any-
where near pre-pandemic 
levels” for some time.
“We can expect over the 
coming weeks numbers 
will ramp up as confi-
dence grows”, Mr Good-
win said.
“We would hope to see at 
least a doubling of pas-
senger numbers in the 
next six months, so it is 
important Australia is 
seen as a holiday destina-
tion again.”

International borders will reopen for overseas tourists from Monday. Picture: Gaye Gerard / NCA Newswire

Experts say the restart of international travel will take longer than 
expected. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw

Australia has accused 
China of “intimidation” af-
ter one of their navy ships 
used a laser on a defence 
aircraft.
Prime Minister Scott Mor-
rison has blasted China 
for an unprovoked act of 
“intimidation” when one 
of their naval ships tar-
geted an Australian air-
craft with a laser. 
The Australian Defence 
Force said the aircraft 
detected the laser from a 
Chinese vessel on Thurs-
day while it was flying 
along Australia’s north-
ern approaches.
“I can see no other way 
that this was an act of 
intimidation. One that 
was unprovoked, unwar-
ranted, and Australia will 
never accept such acts of 
intimidation,” Mr Morrison 
told reporters on Sunday. 
He said it was “very con-
cerning” and the defence 
force were keeping a 
“close watch” on Chinese 
naval vessels in the re-
gion. 
“It’s a reckless and ir-
responsible act and it 
should not occur … Aus-
tralia stands up to co-
ercion, bullying and in-
timidation,” Mr Morrison 
said. 
His comments came after 
Defence Minister Peter 
Dutton labelled the ac-
tions as “bullying”. 
On Sunday morning Mr 
Dutton said it was impor-
tant to “shine a light” on 
this behaviour. 
“I think the Chinese gov-
ernment is hoping that 

nobody talks about these 
aggressive, bullying 
acts,” Mr Dutton told Sky 
News. 
He said it was “completely 
unacceptable” and could 
have left crew-members 
blind and damaged equip-
ment. 
 “It’s a very aggressive 
act and that’s why it’s 
right that we call it out,” 
the Minister said. 
The Chinese vessel, in 
company with another 
People’s Liberation Army 
– Navy (PLA-N) ship, was 
sailing east through the 
Arafura Sea, located be-
tween Northern Australia 
and Western New Guinea, 
at the time of the inci-
dent.
The ADF labelled the act 
as “unprofessional and 
unsafe” military conduct 
in a statement. 
“Such actions are not in 
keeping with the stan-
dards we expect of pro-
fessional militaries.”
A laser used on RAAF air-
craft close to the Austra-
lian mainland is an esca-
lation of tension between 
the Chinese navy and 
Australia’s armed forces. 
The last time a PLA war-
ship used a military-grade 
laser against an RAAF 
aircraft was in a 2019 
incident involving a heli-
copter on exercises in the 
South China Sea.
Mr Dutton also told Sun-
rise there had been a lot of 
aggression in the region 
under Chinese President 
Xi Jinping and pointed to 
the deaths of Indian sol-

diers at the border. 
China had also launched 
cyber attacks and used 
economic coercion in the 
region, which was con-
cerning, along with their 
close friendship with 
Russia, Mr Dutton said. 
Opposition leader An-
thony Albanese also con-
demned China’s latest 
move, labelling it a “reck-
less act”. 
“Xi Jinping’s China has 
changed substantially 
sine 2013... China is en-
gaged in much more ag-
gressive activity of which 
we have seen this latest 
report has been just one 
example,” Mr Albanese 
said. 
“China... has changed its 
posture, and Australia 
has needed to respond to 
that.”
Mr Albanese said dealing 
with China was a very dif-
ficult task, and said that 
if he won the election, he 
would work closely with 
the United States govern-
ment. 
“What Australia needs to 
do is to continue to stand 
up for Australian values 
and that’s something we 
have done,” he said. 
“I believe our response 
has been appropriate, 
considered and mea-
sured.”
There was also “co-ordi-
nation” between Russia 
and China on the timing 
of the aggressive acts as 
an invasion of Ukraine 
appeared imminent, he 
said. 
“The Chinese wouldn’t 
have wanted Russia go-
ing into Ukraine during 
the course of the Winter 
Olympics so that conver-
sation clearly has taken 
place,” the Minister said.
“I hope that President Pu-
tin at the 11th hour can 
change his direction but 
at the moment war looks 
inevitable there and that 
would be a tragic out-
come for the Ukrainians,” 
Mr Dutton said.

Defence Minister Peter Dutton slammed the Chinese for ‘bullying’ after a navy 
vessel pointed a laser at an Australian aircraft. Photo: Mandel NGAN / AFP

Australia slams China for ‘intimidation’ after 
navy ship directed laser at Australian aircraft
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Sydney’s public transport 
system has been thrown 
into chaos on Monday, 
with all train services being 
brought to a halt.
A breakdown in talks be-
tween the NSW Govern-
ment and the Rail Tram 
and Bus Union (RTBU) has 
resulted in all services on 
the Sydney Train lines and 
intercity RailLink line being 
cancelled.
Transport for NSW have said 
the decision is the result of 
industrial action, however 
the RTBU say the planned 
industrial action wouldn’t 
impact commuters and the 
trains have been cancelled 
by the government in “re-
taliation”.
The government and the 
union have been exchang-
ing blows on Monday morn-
ing, with Premier Domi-
nic Perrottet branding the 
situation a “coordinated 
attack” by the Labor Party 
and RTBU.
 “This is no accident. This 
is a concerted campaign by 
the unions and the Labor 
Party to cause mass disrup-
tion across our city. They 
are not even hiding it,” Mr 
Perrottet told reporters.
“Today is the first day we 
have international arriv-
als coming in, a day where 
mums and dads are trying 
to get their kids to school, 
a day when many university 
students are going back to 
class for the first time and 
many people as a result 
of our announcement last 
week returning to work.
“The unions were intent 
on causing chaos.”
Mr Perrottet confirmed 
that the decision to cancel 
the trains had been made 
by Transport for NSW, but 
claimed they were “left with 
no alternative in terms of 
safety”.
He said he was incred-
ibly disappointed with what 
has occurred this morning, 
saying the union’s wrong 
interpretation of the deci-
sion made by the Industrial 
Relations Commission is to 
blame for the action taken 
by Sydney Trains.
“This is a concerted, prede-
termined campaign by the 
union movement,” he said.
“You cannot treat the peo-
ple of our great state in 

this way and it is very, very 
clear that this is the Labor 
Party in bed with the union 
movement to cause mass 
disruption.”
The decision to cancel the 
trains was made just before 
2am, meaning commuters 
who rely on the train ser-
vices have been left scram-
bling to find alternative 
transport.
At this stage no train re-
placement buses have been 
organised to help commut-
ers, with people being told 
to find their own alternative 
transport arrangements.
The impacted lines include 
the Airport and South Line, 
Bankstown Line, Blue 
Mountains Line, Central 
Coast & Newcastle Line, 
Cumberland Line, Eastern 
Suburbs & Illawarra Line, 
Hunter Line, Inner West 
& Leppington Line, North 
Shore Line, Northern Line, 
Olympic Park, South Coast 
Line, Southern Highlands 
Line and the Western Line.
Ferry and Light Rails ser-
vices are understood to be 
operating as usual.

NSW government accused 
of ‘dummy spit’
RTBU NSW Secretary Alex 
Claassens made it clear on 
Monday morning that the 
cancelled trains was not 
the result of a worker strike, 
branding it a “dummy spit” 
from the NSW government.
Speaking at a press confer-
ence at Central Station, Mr 
Claassens said when staff 
turned up for work this 
morning they were told by 
management that the trains 
had been cancelled.
He revealed that late on Sat-
urday night they came to an 
agreement with the NSW 
government surrounding 
the enterprise agreement, 
which resulted in the union 
agreeing to drop some of 

NSW Premier slams Sydney train chaos as a ‘coordinated attack’

the industrial actions that 
they had planned for today.
Mr Claassens said he then 
received a call on Sunday 
night saying the govern-
ment was once again trying 
to terminate the enterprise 
agreement.
“You can imagine the 
shock this morning wak-
ing up and knowing that 
the government had just 
done the most low and das-
tardly thing you can imag-
ine the government doing. 
They have locked out their 
workforce and they have 
inconvenienced the people 
of NSW just because it was 
going to be a little bit diffi-
cult,” he told reporters.
The union says the key 
sticking points in the cur-
rent enterprise agreement 
are around privatisation, 
safety claims and hygiene.
Workers want a commit-
ment that no train servic-
es or lines will be lost in 
the event of privatisation, 
they want a guarantee any 
changes to services will 
leave them just as safe or 
safer and they want a com-
mitment to maintaining the 
existing level of hygiene.
Mr Claassens also blasted 
suggestions that the work-
ers had created an “unsafe 
situation” which resulted in 
the trains being cancelled.
“If you are ever going to get 
railway people angry it is by 
accusing us of doing an un-
safe act,” he said.
“There is no way me or 
anybody out there work-
ing on the railway would do 
anything to jeopardise the 
safety of this railway.”
Bus stops were crowded 
with frustrated commuters 
this morning, who had been 
barred from entering train 
stations and directed away 
by station staff. 
“Imagine how bad it’ll be 
this evening on the way 

back,” one traveller re-
marked. When asked how 
they were feeling about the 
situation, another coldly 
responded: “Yeah, I’ve had 
better mornings.”
Station staff told news.com.
au they were “just as frus-
trated as everyone else”.
Commuters on buses could 
be seen tracking their lo-
cation on their phones as 
they rode along routes with 
which they were clearly un-
familiar.
Traffic times have also start-
ed to climb, with Google 
Maps traffic data just after 
8am showing it now takes 
more than an hour to drive 
into the city from the outer 
suburbs of Sydney, with 
toll-free routes experienc-
ing the most congestion. 

‘Hijacking the city’: Gov-
ernment hits back at 
union
Transport Minister David 
Elliott has issued a furious 
response to the RTBU, re-
futing claims that the gov-
ernment is to blame for the 
trains being cancelled.
Speaking on 2GB, Mr Elliot 
accused rail workers of “hi-
jacking the city”, even go-
ing as far as to brand their 
actions “terrorist-like”.
“Them blaming me for this 
is just absolute crap, why 
would I want the city incon-
venienced?” Mr Elliot said, 
branding their actions “un-
Australian”.
“I’m so furious at their spin 
and their lies. I think we’re 
going to have a large stand-
off because they can’t use 
the city’s transport system 
for some sort of terrorist 
like activity.”
Earlier this morning Syd-
ney Trains CEO Matthew 
Longland said they were 
working hard to find a solu-
tion but encouraged people 
to avoid travel.
“This action really is the 
result of union members, 
train drivers and guards re-
fusing to work their sched-
uled roster, which means 
we can’t put trains into ser-
vice,” he told 2GB.
“We‘ve been working on 
this over the weekend, we 
had a matter (heard) at the 
Fair Work Commission on 
Saturday, we believed we 
had an outcome that we 

would be able to run trains 
today, unfortunately that 
hasn’t been the case.”
Mr Longland said it was go-
ing to be a “very long and 
difficult day”.
Transport for NSW said it 
was made apparent late last 
night that the Sydney train 
services would not be able 
to operate safely today.
“It was clear at midnight fol-
lowing a weekend of inten-
sive negotiations between 
Transport for NSW, NSW 
TrainLink and the RTBU, 
that Sydney Trains and 
NSW TrainLink would not 
be able to safely operate 
train services,” Transport 
for NSW said in a statement 
on Monday morning.
“This was a difficult deci-
sion to make but we cannot 
and will not compromise 
on safety.
“We apologise to custom-
ers for what is clearly an 
unacceptable course of ac-
tion.”
The NSW branch of the 
RTBU said workers were 
not on strike and that it was 
the government’s decision 
to shut down the train ser-
vices.
The union said the decision 
was in retaliation to a par-
tial work ban and that its 
members are ready to work 
and “have been all night”.

‘New low’ in ongoing ne-
gotiations
In a statement sent out late 
last night, RTBU said work-
ers would push ahead with 
planned industrial action 
today, despite the govern-
ment’s “shocking attempt 
silence workers by block-
ing their legal industrial ac-
tion”.
Starting 12.01am on Mon-
day and running for two 
weeks, workers will take 
part in a ban on “altered 
working”, meaning that 
they perform the shifts 
they are set without any 
changes.
Mr Claassens said the 
planned industrial action 
would only impact trans-
port management and com-
muters wouldn’t notice the 
changes, adding if com-
muters were impacted then 
it would be the result of the 
NSW government “trying to 
make a point”.

He revealed when staff 
turned up for work this 
morning they were in-
formed by management 
that the trains would not be 
running on Monday.
“This is a dummy spit from 
the NSW Government,” Mr 
Claassens said.
“We’re ready to drive the 
trains whenever the NSW 
Government will let us.
“All members were at work, 
ready to work. They were 
ready and waiting to crew 
the trains only to be told 
the trains aren’t running 
today. There is no impedi-
ment, only stubbornness 
on behalf of the NSW Gov-
ernment.”
He said there was no strike 
and workers were simply 
trying to perform their set 
shifts without any chang-
es.
Mr Claassens said the state 
government’s approach 
to negotiations has been 
bitterly disappointing, 
claiming they have used a 
heavy-handed, expensive 
legal approach in a bid to 
“silence workers”, brand-
ing the move a “new low”.
 “We don’t have any choice 
but to continue to take ac-
tion. We’re choosing not 
to strike at this point, but 
we’re hoping that our ac-
tions will finally make the 
NSW Government listen. 
We’ve been trying to ne-
gotiate for many, many 
months, but the NSW Gov-
ernment has shown time 
and again that it is simply 
not interested in listening 
to the genuine concerns of 
workers,” he said.
“Rail workers are the ones 
helping and protecting the 
travelling public every day. 
We chose these industrial 
actions so they could send 
a message to transport 
management while still 
running train services and 
helping people get by. 
“It’s time the NSW Govern-
ment stopped trying to bul-
ly workers into submission 
and starting resolving the 
laundry list of safety and 
employment issues work-
ers have raised.”
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce has weighed 
in on the situation, claim-
ing rail workers were being 
“deliberately provocative”.

Commuters are seen outside of Central Station following the train cancella-
tions. Picture: NCA NewsWire/Flavio Brancaleone
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Premier Annastacia 
Palaszczuk declared 
“smiles are back” as 
she announce sweeping 
changes on Tuesday.
“We are cautiously opti-
mistic the number of hos-
pitalisations and infec-
tions have peaked which 
is why today I can make 
this announcement,” Ms 
Palaszczuk said.
“This is all about getting 
our lives back to a new 
normal.” 
Under the new rules, 
masks will no longer be 
required in shops, work-
places, schools and hos-
pitality venues from 6pm 
on Friday, March 4. 
The rule will remain in 
place on public transport, 
in hospitals, disability 
care, prisons, aged care, 
airports and planes. 
The state will also scrap 
density limits on wed-
dings, funerals, hair-
dressers, funerals, gyms 
and private venues.
There will no longer be a 
cap on how many people 
you can have in your 
home. 
The welcome mat will 
be rolled out for bands, 
excursions, assemblies 
and visitors in schools 
as a “brighter chapter 
awaits”. 
As restrictions ease, 
health authorities have 
made a fresh plea for 
parents to get their chil-
dren vaccinated. 
The easing of mask re-
quirements follows af-
ter almost two years of 
Covid restrictions. 
The state re-introduced 
mandatory mask wear-
ing early January at the 
heigh of Queensland’s 
Omicron wave.
Ms Palaszczuk said 
people who felt vulner-
able should continue to 
wear a mask.
“The story of this pan-
demic is not yet over, 
though we hope a bright-
er chapter awaits,” she 
said. 
“The credit for this be-

longs to every single 
Queenslander.” 
Chief health officer 
John Gerrard will hold 
his last daily Covid 
press conference on 
March 1 with statistics 
to be published online 
instead.
The Sunshine State re-
corded five more Covid-
related deaths and 5583 
new cases in the latest 
reporting period.
More than 63 per cent 
of Queensland’s eligi-
ble population have re-
ceived a booster shot.
Health Minister Yvette 
D‘Ath said more than 10 
million Covid vaccines 
have been administered 
in Queensland since the 
start of the pandemic. 
“This means we now 
have over 4 million 
Queenslanders who are 
now vaccinated,” she 
said. 
“This is an incredible 
achievement that many 
thought would not be 
possible at the start of 
the pandemic.” 
The Victorian govern-
ment announced on 
Tuesday masks would 
no longer be needed in 
most indoor settings 
from midnight on Friday 
14 of February.
The public health rec-
ommendation for peo-
ple to work from home 
where possible will also 
be scrapped.
Premier Daniel Andrews 
said the government 
needed to do what was 
safe.
“We’ve seen Omicron 
peak, we’re now down 
the other side of that 
peak and hospital num-
bers are falling,” he 
said.
The new rules have con-
troversially kept a mask 
mandate for grade 3 to 
6 students but scrapped 
the rule for high school 
students.
NSW scrapped its mask 
mandate Friday , 14 of 
February.

‘Smiles are back’: Major mask rule 
change coming to Queensland
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Barnaby Joyce will an-
nounce a $678 million 
new plan to better link 
massive stretches of 
Australia through major 
upgrades across mul-
tiple states. 
Driving from Queensland 
to Western Australia will 
soon be easier as the 
Morrison government 
prepares to announce a 
$678m plan to upgrade 
more than 1000km of 
outback roads. 
The Prime Minister and 
Deputy Prime Minis-
ter will both announce 
multimillion-dollar com-
mitments on Monday, as 
cash is splashed in mar-
ginal electorates across 
the Northern Territory 
and Tasmania in the run 
up to the May election. 
Australia’s “longest 
shortcut”, Outback 
Way, will benefit from 
road sealing and other 
upgrades in a plan that 
would support more 
than 2000 jobs, cut trav-
el times for freight and 
tourists while giving res-
idents improved access. 
As part of the works, 
the remaining unsealed 
and “substandard” sec-
tions of Outback Way in 
Queensland and WA will 
be sealed. Priority sec-
tions on the Plenty High-
way and Tjukaruru Road 
in the Northern Territory 
will also be upgraded. 
Barnaby Joyce will make 
the announcement in the 
Northern Territory on 
Monday, bidding for the 
seat of Lingiari held by 
retiring Labor MP War-
ren Snowdon. 
Mr Joyce said Outback 
Way was a “vital piece 
of national transport 
infrastructure” and the 
government was com-
mitted to sealing “the 
entire 2720 km of Out-
back Way”. 
“The Nationals and Lib-
erals had the vision to 
start these upgrades 

and we are driving ahead 
with the sealing of the 
third road that runs east 
to west across our na-
tion, from Winton to La-
verton,” Mr Joyce said. 
“$124m will be spent on 
upgrades in the Northern 
Territory alone, creating 
442 jobs for locals and 
delivering a much-need-
ed economic injection in 
the Territory. 
“These upgrades will 
spark new opportunities 
for industries along the 
route, including the criti-
cal earth precincts north 
of Alice Springs, the 
gold precincts around 
Laverton, and the mas-
sive beef industry.”
Mr Joyce’s announce-
ment comes after Oppo-
sition Leader Anthony 
Albanese visited the ter-
ritory on the weekend, 
announcing a $200m 
plan to upgrade roads.
Meanwhile, Scott Morri-
son will hit the ultra-mar-
ginal seats of Bass and 
Braddon in Tasmania on 
Monday to announce an 
$86 million investment 
to restock the nation’s 
timber plantations with 
150 million trees.
The program will offer 
grants of up to 50 per 
cent of the cost of a new 
plantation, with 40 per 
cent of the government 
contribution to come 
from the commonwealth 
and 60 per cent from the 
states. 
“This program is about 
getting more trees in 
the ground and secur-
ing an Australian supply 
of timber for future gen-
erations,” Mr Morrisons 
aid. 
“Australia has 1.77 mil-
lion hectares of planta-
tions and we want to 
grow further, that’s why 
we’re making the largest 
investment in any Aus-
tralian government in 
this space for more than 
30 years.”

Barnaby Joyce to unveil ‘Outback 
Way’ road upgrades as Scott Mor-
rison campaigns in Tasmania

NSW Premier Dominic 
Perrottet has slammed 
Labor for starting a 
“scare campaign” about 
the future of the Sydney 
Harbour Bridge.
NSW Premier Dominic 
Perrottet has ruled out 
privatising the Sydney 
Harbour Bridge after the 
idea was raised on Friday 
morning.
Deputy Labor leader Prue 
Car raised the concern 
on Friday morning after 
it was revealed the NSW 
government was “consid-
ering all options” when it 
comes to new tolls on the 
iconic bridge despite it 
being paid off in 1988.
Members of the govern-
ment warn that construc-
tion of the multibillion-
dollar Western Harbour 
Tunnel will not be finan-
cially viable unless tolls 
on the iconic bridge are 
raised.
Ms Car said the govern-
ment has been “all over 
the place” about what is 
due to happen with the 
potential tolls and wants 
Mr Perrottet to rule out 
“signing it over to a pri-
vate monopoly”.
“He just couldn’t flat out 
answer the question, and 
people hate when that 
happens in parliament,” 

Ms Car told 2GB’s Ben 
Fordham.
Ms Car said Sydney resi-
dents would be worried if 
the Harbour Bridge was 
privatised.
“I think people are really 
concerned about the toll 
roads everywhere, you 
basically can’t get any-
where now without hav-
ing to cop a journey on a 
toll road,” she said.
“We are the most tolled 
city on the face of the 
earth, I think we have 
more square kilometres 
of toll roads than any-
where in the world.”
The Premier called into 
the radio station to quick-
ly shut down the idea of 
privatising the road, say-
ing the suggestion was 
ridiculous.
“We are not privatising 
the Harbour Bridge. That’s 
absurd,” he said.
“This is an absurd scare 
campaign from Labor.”
The Premier slammed La-
bor for even putting for-
ward the idea.
“The problem with the 
Labor Party is they are 
continuing to run scare 
campaigns as we move 
through building the road 
network to take our state 
forward,” Mr Perrottet 
said.

NSW Premier Dominic Perrottet slams 
Sydney Harbour Bridge ‘scare campaign’

NSW Premier Dominic Perrottet

Deputy Labor leader Prue Car said Sydney was the most tolled city in 
the world. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard
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A rogue Labor MP has de-
manded an apology from 
Premier Daniel Andrews 
over alleged bullying that 
took place in his office.
A rogue Labor MP who 
accused the Victorian 
Premier’s office of bully-
ing has demanded Daniel 
Andrews publicly apolo-
gise amid a rocky start to 
the year for the Premier.
Kaushaliya Vaghela 
claimed she suffered in 
silence for years and was 
treated as a nuisance by 
the Premier’s office when 
she initially made a bully-
ing complaint in 2019.
Her bullying claims were 
made public this month 
after she broke party rules 
and crossed the floor to 
vote with former minister 
Adem Somyurek to refer 
the Labor red shirts rort 
back to the Ombudsman.
In an interview with the 
ABC’s 7.30 program, 
airing on Thursday, Ms 
Vaghela said she became 
disempowered by the al-
leged bullying and want-
ed to speak out for other 
victims.
“I suffered in silence, I 
lost my self-esteem, I felt 
worthless,” she told the 
program.
“I want women not to be 
victim-blamed, I want 
them to be believed.
“We need to send the 
message – speak up, you 
will be believed.”
Ms Vaghela was first 
elected to parliament in 
2018 to represent Mel-
bourne’s outer west but 
was dumped from prese-
lection for the 2021 elec-
tion.
She said raising the bully-
ing claims was not to get 
back at the party.
She told the program that 
she never would have be-
come a member of parlia-
ment had she known what 
was ahead of her.
“I had not signed up for 
the abuse over the past 
three years,” she said.
“I had no idea what was 

Rogue MP Kaushaliya Vaghela demands 
apology from Premier Daniel Andrews

lying ahead. Had I known, 
I would never have be-
come a member of parlia-
ment.”
The upper house MP 
claimed she first raised 
her complaints in April 
2019 but had to wait more 
than two years for them to 
be taken seriously.
Ms Vaghela alleges she 
was bullied from the day 
she was elected by a 
group of men aligned with 
the party’s Socialist Left 
faction, including a staffer 
of the Premier and others 
who were not employed 
by the Premier’s office or 
the party.
She said they would rou-
tinely harass and intimi-
date her at public events. 
“I made numerous calls 
to the PPO (Premier’s 
private office) for assis-
tance and requested that 
the bullies be brought 
into line. I was largely ig-
nored,” she said.
“The Premier says the 
staff member concerned 

was sacked. I was never 
informed, nor did I receive 
an apology from (the) Pre-
mier or his office, leaving 
him in that position for 
years despite my com-
plaints, thus perpetrating 
his bullying against me.”
The Premier this week 
pushed back against 
claims his office had in-
appropriately dealt with 
the bullying.
The matter has now been 
referred to WorkSafe.
“A complaint was made, 
the complaint was dealt 
with appropriately, the 
member has then decid-
ed to run a commentary 
about other matters,” Mr 
Andrews said on Tues-
day.
“I’m not going to be pro-
viding you with blow-by-
blow commentary or an-
swering every question 
that you might want an-
swered about it.
“It’s not appropriate for 
me to be answering them 
beyond what I’ve said.”
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NSW Labor leader Chris 
Minns is the latest MP 
to become embroiled in 
foreign influence accusa-
tions over a trip to China 
in 2015.
NSW Labor leader Chris 
Minns has defended tak-
ing a trip to China seven 
years ago that was paid 
for by the Chinese gov-
ernment, but concedes it 
was wrong in hindsight.
It is alleged controversial 
Chinese billionaire Huang 
Xiangmo was also in-
volved in funding the trip 
as head of the Australia-
Guangdong Chamber of 
Commerce.
Mr Minns travelled to Chi-
na in 2015 and says his 
intention was to explore 
trade options with the 
economic giant.
Shortly after returning to 
Australia, Mr Minns used 
his maiden speech to par-
liament to advocate for 
Mandarin being taught in 
school.
“It was a mistake on my 

Labor leader grilled over China trip 
allegedly funded by exiled billionaire

part, one I regret,” he told 
2GB on Tuesday.
“At the time I was looking 
at the economic size of 
China, the growth of their 
economy, the potential.
“I realised even a small 
fraction of trade with Chi-
na would bring billions 
into the Australian econ-
omy, the NSW economy. 
But I was wrong.”
The delegation travelled 
to Hong Kong and Bei-
jing, meeting with Aus-
tralia’s ambassador to 
China, Frances Adam-
son, as well as various 
government and senior 
finance figures. 
“It was only one year af-
ter Xi Jinping had been 
elected President and I 
wanted to see and hear 
first hand what the re-
lationship was and how 
Australia could benefit 
and what the risks were,” 
Mr Minns said. 
“It may well be the case 
that Huang Xiangmo was 
funding the trip but I 

didn’t know that then and 
certainly don’t know that 
now. It’s not my under-
standing.”
Mr Huang’s visa was can-
celled by ASIO in 2019 
amid claims he was seek-
ing to influence Austra-
lian politicians.
Former Labor senator 
Sam Dastyari resigned in 
2018 after links between 
him and Mr Huang be-
came public.
“(The ICAC) revelations 
were only publicly inves-
tigated two years ago,” 
Mr Minns said.
“I certainly had no knowl-
edge of those allegations 
[at the time of the trip].”

Federal Labor front-
bencher Chris Bowen 
also travelled to China as 
part of the delegation and 
made a declaration of in-
terests shortly after.
Mr Minns did not com-
plete such a declaration, 
as he had not yet been 
sworn in as an elected 
official and says he was 
informed by a State Leg-
islative Assembly Clerk 
that it was not neces-
sary.
“At the time [China] was 
and still is, Australia’s 
largest trading partner. 
I’d never been to China 
before and haven’t been 
since,” he said.
“Obviously the relation-
ship has changed since 
then and China has 
changed since then.”

Mr Minns took a trip to China in 2015, paid for by the Chinese government. Picture: NCA NewsWire / Dylan Coker

Chinese Billionaire Huang Xiangmo had his Australian visa revoked 
in 2019 on suspicion of trying to conduct foreign interference.

Kaushaliya Vaghela was first elected to parliament in 2018. Picture: 
David Caird

Victorian Premier Daniel Andrews said a staff member was sacked from 
his office over the claims. Picture: NCA NewsWire / David Crosling
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 
الـ 10 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $19 نيسكافيه               5 علب بـ 99. 4 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 21 $
أناناس أكسرتا )قنينة 1ليرت(  

12 قنينة بـ 99. 19 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

)2 in 1(

صندوق تـمر 5 كلغ بـ 99. 39 $
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