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إجراءات مصرفية لتجنب الدعاوى الدولية بعد حكم بريطاني بوتني :اجليش الروسي يقاتل يف
على «عوده» و SGBLبتحويل ودائع إىل صاحبها يف اخلارج أوكرانيا حتى ال يهدد أحد أمن روسيا
القاضية عون حتقق يف  4ملفات بينها استدانة املصارف  ٨مليارات دوالر من
املركزي وحتويلها اىل اخلارج والتالعب حبساباته والتزوير واستعمال املزوّر

عويدات يرفض رفع منع السفر عن رياض سالمة

فتحت املدعية العامة يف
جبل لبنان القاضية غادة
عون ملف رؤساء جمالس
إدارة املصارف اللبنانية
يف واحدة من حماوالتها
الستعادة ودائع اللبنانيني
وحماسبة
املنهوبة
املسؤولني عن أكرب عملية
سطو يف تاريخ لبنان.
ٍ
وت ِّقق عون يف أربعة
حُ
ملفات ،بينها استدانة
بعض املصارف  ٨مليارات
دوالر من مصرف لبنان يف
ِعّز االنهيار االقتصادي بعد
 17تشرين األول ٢٠١٩
وحتويلها إىل فروعها يف
اخلارج ثم تسديدها باللرية
اللبنانية
التحقيق انطلق مبوجب
تقدمت بها الدائرة
شكوى ّ
القانونية جملموعة «الشعب
ُيريد إصالح النظام» ،ليبدأ
استدعاء رؤساء جمالس
إدارة املصارف .وجاءت
هذه اخلطوة بعد رفض

متى نقول سالمة مع ألف ألف السالمة ونحيله للمحاكمة؟!
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة املثول أمام عون
بناء على مذكرة إحضار
ً
ّ
حال
حبقه،
أصدرتها
املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان
واملدير العام ألمن الدولة
اللواء طوني صليبا دون
تنفيذها ،ما جعل سالمًا
فارًا من وجه العدالة ،علمًا
بأنه تقدم قبل يومني عرب

وكيله بطلب إىل النائب
العام التمييزي القاضي
غسان عويدات لرفع منع
السفر عنه ،إال أن األخري
مل يستجب لطلبه
ملف استدانة املصارف
توسع
ليس الوحيد الذي
ّ
فيه التحقيق .إذ ُ
ض ّم إليه
ثان حول التالعب
ملف
ٍ
حبسابات املصرف املركزي
وإظهار اخلسائر على ّ
أنها

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا

موجودات .وقد استندت
املدعية العامة إىل تقرير
زغيب
ألكسي
للخبري
املكلف من النيابة العامة
االستئنافية التدقيق يف
حسابات مصرف لبنان،
كشف عن وجود تالعب
يف أرقام النشرة الشهرية
مليزانية مصرف لبنان يف
األعوام الثالثة األخرية.
إىل
املدعون
ويستند
ّ
هذه املعطيات لالدعاء
على سالمة بالتورط يف
املزور.
التزوير واستعمال
ّ
ُ
الشكوى
ض ِّمنت
كما
املؤلفة من  ٨٠٠صفحة
ملف القروض ،وأحصت
اجلهة املدعية  ١٠٠اسم
لشخصية عامة ومؤسسة
إعالمية حصلت على قروض
مباليني الدوالرات من
دون االلتزام بالشروط.
املدعية
وزودت اجلهة
ّ
ّ
عون بالئحة تتضمن أمساء
قضاة ومؤسسات إعالمية
وسياسيني
وإعالميني
حصلوا على قروض مباليني
الدوالرات ،وبشبهات حول
حصول بعض هؤالء على
بناء على
قروض وهمية
ً
اتفاق بني البائع والشاري،
أن هذه املعطيات ال
إال ّ
تزال حتتاج إىل تدقيق
صحتها .كذلك
للتثبت من
ّ
ّ
زود أحد احملامني القاضية
ّ

التتمة على الصفحة 21

أعلن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،أمس
ٍ
كلمة
األول اخلميس ،يف
ٍ
تلفزيونية له يف ختام
األمن
جملس
اجتماع
إن «النازيني
الروسي،
َّ
أوكرانيا
يف
اجلدد
املدنيني
يستخدمون
دروعًا بشرية» ،مضيفًا
أن «القوميني املتطرفني
َّ
يف أوكرانيا احتجزوا آالف
رهائن».
الطالب
َ
أن «القوات
وأوضح بوتني َّ
عن
تدافع
الروسية
البالد ،وحتارب النازيني
اجلدد كي ال تكون هناك
ِّ
مؤكدًا
مضادة»،
روسيا
ّ
أن «العملية العسكرية
َّ
اخلاصة جتري وفق اخلطة
املقررة واجلدول الزمين..

بوتني عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس األمن الروسي

والشعب الروسي يفتخر
بالقوات املسلحة».
وقال بوتني إن «هناك
مرتزقة أجانب يف أوكرانيا،
مبن يف ذلك من الشرق
األوسط» ،مشريًا إىل أن

واألوكرانيني
«الروس
شعب واحد» ،وأنه «لن
يغري رأيه يف ذلك أبدًا».
ّ
«وقع
وأعلن بوتني أنه

التتمة على الصفحة 21

حممد بن سلمان :السعودية وإيران جارتان ..واحلل بالتعايش!
أكد ولي العهد السعودي
األمري حممد بن سلمان أن
السعودية تغريت عما كانت
عليه قبل  7سنوات ،الفتا
إىل أن التطور االجتماعي
يف اململكة يسري باالجتاه
معايري
وفق
الصحيح
الشعب ومعتقداته.
وشدد ولي العهد على أن
اإلصالحات اخلاصة باملرأة
السعودية أتت من أجل
البالد ،وليست اسرتضاء
ألحد ،وأضاف« :ال حيق
ألحد التدخل يف شؤون
البالد الداخلية ،فاألمر
خيص السعوديني فقط».
كما أوضح يف مقابلة مع
جملة أتالنتك األمريكية،
اليوم اخلميس أن الدين
اإلسالمي حيث الناس على
احرتام الديانات والثقافات

أيا كانت.
وشدد على أن
لعبت
اإلخوان

مجاعة
دورا

ضخما يف صناعة التطرف
وأنتجت أسامة بن الدن

التتمة على الصفحة 21

القوات األمريكية و «قسد» ينقلون املئات
من عائالت «داعش» من سوريا إىل العراق

أفادت مصادر مطلعة،
بأن
امس األول اخلميسّ ،
عناصر من قوات سوريا
قسد»،
الدميقراطية»

القوات
مع
بالتعاون
األمريكية ،تعمل على نقل
عدد من عائالت تنظيم

التتمة على الصفحة 21

حممد بن سلمان لبوتني :مستعدون
للوساطة حبل أزمة أوكرانيا

تلقى األمري حممد بن سلمان
اتصا ً
ال هاتفيًا ،أمس األول
اخلميس ،من الرئيس
الروسي فالدميري بوتني،

جرى خالله حبث العالقات
بني البلدين وسبل تعزيزها
يف خمتلف اجملاالت ،وفق

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

أسـعار التذاكـر

أحـجزوا اآلن

لحـجز أماكنكم راجعوا الصفحة 17

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء
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لــبنانيات

جلنة املال أقرت تعديل انشاء اجمللس االقتصادي ميقاتي يف افتتاح معرض بريوت للكتاب :التحديات ال ختيفنا بل تزيدنا إصرارا على املواجهة
أكد رئيس جملس الوزراء جنيب احلجار ممثال الرئيس سعد
االجتماعي لتعزيز دوره وستعيد صياغة قانونني
ميقاتي أن «التحديات ال ختيفنا ،احلريري وحشد من الشخصيات
بل تزيدنا إصرارا على املواجهة الدبلوماسية والدينية واألكادميية
يتعلقان باألطباء واملستشفيات احلكومية
والوقوف يف وجه الصعوبات والرتبوية والنقابية وعدد من

لجنة املال مجتمعة برئاسة النائب ابراهيم كتعان
أقرت جلنة املال واملوازنة
ابراهيم
النائب
برئاسة
عصر
كنعان ،يف اجتماعها
امس األول ،قانون تعديل
انشاء اجمللس االقتصادي
يشكل
الذي
واالجتماعي
صلة الوصل بني اجملتمعني
واالجتماعي
االقتصادي
والدولة مبؤسساتها الدستورية
واداراتها جلهة االقرتاحات
واخلطط والسياسات العامة ،ما
يتطلب منحه االمكانات الالزمة،
االمر الذي تأمن من خالل اقرار
القانون.
وقد شكلت جلنة املال جلنة
العادة صياغة اقرتاح القانون
املعين باألخطاء الطبية وحصانة
األطباء ،لناحية التأمني االلزامي
لالطباء يف ما يتعلق باألخطاء
الطبية اليت ميكن أن حتصل،
اضافة اىل تنظيم اآلليات
القانونية الالزمة.
كذلك ،ستعيد اللجنة صياغة
القانون املتعلق باملستشفيات

احلكومية اليت من املفرتض
تعزيز امكاناتها يف ضوء الدور
املنوط بها يف ظل أزمة الكورونا
واألوضاع املالية واالقتصادية
واالجتماعية اليت زادت من
حاجاتها ومن اقبال املواطنني
عليها ،االمر الذي يتطلب ملء
النواقص اليت تعاني منها.
وكانت اللجنة انعقدت يف
حضور النواب :االن عون،
سيمون ابي رميا ،حسن فضل
اهلل ،سليم سعادة ،بالل عبداهلل،
ايوب محيد ،حممد احلجار ،جهاد
الصمد ،أمني شري ،غازي
املوسوي،
ابراهيم
زعيرت،
علي درويش وعصام عراجي،
املدير العام للمالية بالوكالة
جورج معراوي ،رئيس اجمللس
االقتصادي واالجتماعي شارل
عربيد ،نقيب اطباء بريوت
الدكتور شرف ابو شرف ،نقيب
اطباء الشمال الدكتور سليم
ابي صاحل ورئيس دائرة املهن
الطبية انطوان رومانوس.

بو عاصي تفقد املاكينة االنتخابية يف منسقية بعبدا:

كثر ال يدركون حجم التحدي يف  15ايار

النائب بو عاصي يتحدث يف اللقاء
التقى عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي
يف منسقية بعبدا يف «القوات
سلسلة
ضمن
اللبنانية»
اللقاءات التقييمية اليت جيريها
يف إطار االستعدادات خلوضه
االنتخابات النيابية ،يف حضور
املنسق جورج مزهر ،رؤساء
املراكز واملكتب اإلنتخابي حيث
متت مناقشة وتقييم اخلطوات
املنجزة واملتبقية الستحقاق 15
ايار املقبل.

بو عاصي

على
عاصي
بو
واثنى
واجلدية
احلاضرين
«جهود
يف التحضري» ،وتطرق اىل
«أهمية حتفيز الناخبني على
االقرتاع ،ألنه واجب وطين يف
احلياة الدميقراطية ،ومسؤولية
كل مواطن يف هذه املرحلة

املفصلية من تاريخ لبنان».
وشدد على ان «انعدام التوازن
يف اخليارات املصريية وعزل
لبنان عن حميطه ،والكارثة
املعيشية اليت نعيشها سببها
سياسة «حزب اهلل» والغطاء
الذي وفره له «التيار الوطين
احلر» مقابل مكاسب ضيقة
حبجة محاية السلم االهلي».
وختم بو عاصي« :ال أحد من
اللبنانيني مضطر أن يدفع خيار
جمموعة اخذت لبنان اىل جهنم
وتفاخر بذلك ،انه خيار يهدد
االرث الوطين الثمني وهويتنا
التارخيية .هذا هو التحدي
االساسي يف  15ايار املقبل.
كثر ال يدركون حجمه وليسوا
كثرا من هم مستعدون ملواجهته
بصالبة وتصميم كما «القوات
اللبنانية» .فلتكن إستعداداتنا
حبجم هذا التحدي».

حللها» ،مشددا على أنه «ليس
جديدا على بريوت أن حتتضن
الكتاب العربي ،فهي كانت وال
تزال عاصمة الثقافة العربية،
وهي اليت كانت منطلق الثورات
الفكرية يف العامل العربي».
وكان رئيس جملس الوزراء
رعى حفل افتتاح معرض بريوت
العربي الدولي للكتاب يف دورته
الثالثة والستني ،يف قاعة
املعارض «سي سايد أرينا»،
يف الواجهة البحرية لبريوت،
عصر امس األول ،بدعوة من
النادي الثقايف العربي ومشاركة
عدد كبري من دور النشر.
حضر حفل اإلفتتاح الرئيس
فؤاد السنيورة ،النائب حممد

أصحاب دور النشر اللبنانية
والعربية واألجنبية.
بعد النشيد الوطين والوقوف
دقيقة صمت حدادا على أرواح
ضحايا انفجار املرفأ ،ألقت
أمينة سر النادي الثقايف العربي
نرمني اخلنسا كلمة أشارت
فيها اىل أن «النادي عاد ومعه
معرض بريوت العربي الدولي
للكتاب ليتوجا بريوت من
جديد عاصمة الثقافة واجلمال
واإلبداع ،عاصمة الرأي والفكر
احلر واإلنفتاح ،عاصمة احلرف
والنشر والكتب والكتاب».
بعاصريي
ثم حتدثت رئيسة النادي سلوى
السنيورة بعاصريي اليت شكرت

الشامي أطلع عون على مسار املفاوضات مع
صندوق النقد :احلاجة ملحة اىل ورشة
عمل حكومية وبرملانية

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي
اجلمهورية
رئيس
استقبل
ميشال عون نائب ،عصر أمس
األول ،رئيس جملس الوزراء
سعادة الشامي الذي اطلعه
على آخر التطورات يف ما يتعلق
باملفاوضات مع صندوق النقد
الدولي.
وأوضح الرئيس الشامي انه
طلب اىل الرئيس عون ان
تكون هناك ورشة عمل حكومية

برملانية لتنفيذ بعض اإلصالحات
الضرورية للوصول اىل اتفاق
مع صندوق النقد ،السيما وان
بعض هذه اإلصالحات حيتاج اىل
تشريعات من جملس النواب.
وأشار الرئيس الشامي اىل ان
العجلة يف العمل بني احلكومة
ضرورية
النواب
وجملس
للوصول اىل اتفاق قبل
االنتخابات النيابية.

البغدادي :العنجهية االمريكية تقود
العامل إىل حتديات تفوق طاقة الشعوب

رأى عضو اجمللس املركزي
يف «حزب اهلل» الشيخ حسن
البغدادي ،يف لقاء فكري يف
الضاحية اجلنوبية أن «السياسة
االمريكية القائمة على العنجهية
وعدم األخالق سوف تقود العامل
إىل حتديات خطرية تفوق طاقة
الشعوب ،وهذا يقتضي أن
حيدث تغيريا يبدل من موازين
القوى ،ستكون فيه امريكا
واإلحتاد األوروبي يف سلم
اخلاسرين».
وعن «مجاعات امريكا» ،إعترب
البغدادي «أنهم يف أسوأ
حاالتهم ،وخصوصا إسرائيل
والسعودية ،وهما اجلناحان
اللذان تطري بهما امريكا يف
املنطقة».
أضاف »:أن احلل يكمن يف
ضعف احلضور االمريكي ،وعلى
األوروبيني أن يساهموا يف

ذلك ويتخلصوا من التبعية،
وإال فالعامل ذاهب إىل مزيد من
التأزم وستكون هناك تداعيات
إقتصادية وأمنية خطرية ،ولن
يشهد العامل استقرارا ما مل
ترجع تعددية األقطاب بشكل
حقيقي».
وعن املوقف اللبناني ،قال:
«هناك انقسام باملوقف وعدم
وضوح عند البعض الذي مل
أن العصر االمريكي
يدرك
إىل أفول ،ومصلحة لبنان
تكون بعدم اإلنقياد للسفرية
االمريكية وتلقي األوامر منها
فهي التريد لنا اخلري ،وعلى
املسؤولني اللبنانيني مراجعة
حساباتهم مبا يعود بالنفع على
اجملتمع اللبناني املتخبط بأزماته
اإلقتصادية واملعيشية ،وأي
دعسة ناقصة سوف تأخذ البالد
إىل اجملهول».

الرئيس ميقاتي خالل االفتتاح
الرئيس ميقاتي على «كرم
وحيت
واحلضور»،
الرعاية
«مجيع املشاركني يف فعاليات
املعرض ،من دور نشر وكتاب
ومفكرين ومبدعني يف شتى
اجملاالت».

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي« :اجتماعنا
اليوم يف هذا املكان بالذات،
حيمل أكثر من رسالة ومغزى.
فعلى مقربة من هذا املكان كان
زلزال بريوت األخري الذي أضيف
اىل سلسلة الزالزل احلديثة
والقدمية اليت دمرت مدينتنا
بريوت ولكنها عجزت عن قتل
الروح فيها ،ولذلك فإن بريوت،
ولو سقطت لبعض الوقت ،تعود
وتنهض من جديد أقوى وأكثر
عزما واصرارا ،بإرادة مجيع
اللبنانيني مهما قست عليهم
األيام .وما لقاؤنا اليوم هنا،
يف هذا املكان بالذات الذي
عاد لينهض من كبوته اال
رسالة أمل بأن بريوت ستستعيد
عافيتها ودورها ،وأن لبنان كله
سينهض بإذن اهلل».
أضاف« :يف هذه املناسبة
بالذات اليت ال تشبه أي مناسبة
أخرى ،جنتمع ،ويف ذاكرتنا
اجلماعية حنني إىل الكتاب،
الذي ال بديل عنه ،مهما تعددت
وسائل التواصل احلديثة ،ومهما
تطورت أساليب النشر وسرعة
اإلنتشار .فللكتاب مكانة خاصة
يف خلفياتنا الثقافية والفكرية.
إليه نلجأ عندما تتكاثر اهلموم،
وبه نسرتشد اخلطى .إنه الرافد
الدائم لكل جديد ،وهو املعرب
احلقيقي واجلدي إىل استنباط
احللول .منه ننهل العلم ،ومعه
نبحر يف زمن الالمستحيالت.
فهذا املعرض ،الذي أصر
منظموه على إقامته على رغم
الظروف املعاكسة ،هو واحة لنا
مجيعا ،به نستظل وعنده نرتاح،
هو املكان الطبيعي حلركة ال
تهدأ ،هو املالذ لكل متعطش
إىل املزيد من املعرفة .إنه
املفتاح الوحيد لكل األبواب ،إن
مل نقل إنه احلل األكثر مالءمة
ألي أمر يستعصى علينا».
وتابع« :ال نستطيع وحنن يف
افتتاح معرض بريوت للكتاب
العربي ،ويف ظل كل هذه
األزمات اليت حتيط بنا ،أن نغفل
أهمية دور الثقافة يف معركتنا
احلضارية .إنها معركة احلق ضد
الباطل ،معركة إثبات الذات يف
خضم حماوالت تهميش اهلوية
اللبنانية املرتبطة عضويا وحكما
باهلوية العربية ،اليت ننتمي
إليها كحضارة مشرقية .لقد

كانت لنا عرب التاريخ حمطات
مشرقة يف تفاعلنا مع حميطنا
يوم حافظ اللبنانيون على اللغة
العربية وساهموا يف تطويرها من
خالل التفاهم الثقايف والفكري
مع النخبوية العربية واحلركات
الثقافية يف العامل العربي.
معركتنا مع كل من يرتبص بنا
شرا ،ليست فقط بالسياسة
وباملوقف واملواجهات امليدانية،
بل بالكلمة أيضا وبالعلم والفكر،
بالرتبية والكتاب .معركتنا هي
ضد اجلهل واجملهول ،بل هي
ضد كل من ال يريد لوطننا
التقدم
العربية
وألوطاننا
واإلستقرار واإلزدهار».
وأردف« :ليس جديدا على
بريوت أن حتتضن الكتاب
العربي ،فهي كانت وال تزال
عاصمة الثقافة العربية ،وهي
اليت كانت منطلق الثورات
الفكرية يف العامل العربي .بها
تغنى كبار الشعراء العرب،
وكان املثقفون يأتون اليها
يوم كانت جتف األقالم وتنضب.
بهذه الفرادة الثقافية انتصرنا،
وبعونه تعاىل عز وجل ،سيكون
النصر حليفنا الدائم ،يف كل
اجملاالت ،وأهمها إخراج لبنان
من أزماته ،ألنه ال يزال حاجة
دولية وعربية ،وألنه سيبقى
منارة هذا الشرق .التحديات ال
ختيفنا ،بل تزيدنا إصرارا على
املواجهة والوقوف يف وجه
الصعوبات حللها .هذا هو تاريخ
اللبنانيني ،مجيع اللبنانيني .هذا
هو حاضرهم ،وهكذا سيكون
مستقبلهم».
وختم« :هذا املعرض هو حمطة
من بني حمطات كثرية يف
مسرية حتصني اإلنسان اللبناني
والعربي ضد االمناط الغريبة
عن طبيعتنا وثقافتنا وتقاليدنا
وإرثنا ،الذي به نعتز .هنئيا
لبريوت معرضها .وهنئيا للكتاب
العربي الذي يرتبع على عرش
هذه املدينة اليت حترص على
أن تكون نقطة جذب والتقاء ،ال
نقطة تباعد وتنافر وتناحر .هي
مدينة الشرائع ،كانت وستبقى
املكان األرحب للقاء مثقفي
العرب واملفكرين وطالب احلرية
وكرامة اإلنسان».

جولة

يف اخلتام جال الرئيس ميقاتي
واحلضور على أقسام املعرض
حيث اطلع على حمتوياته من
الكتب على اختالف تنوعاتها.
يشار اىل أن املعرض يستمر
من  3اىل  13آذار ويستقبل
الزائرين من العاشرة صباحا
ولغاية اخلامسة عصرا.
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اتفاق فرنسي سعودي ملساعدة لبنان ..والرئيس
عون يطلع على التفاصيل
من املقرر ان يكون رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون قد ترأس يف الثالثة
بعد ظهر اجلمعة (أمس)
جلسة جمللس الوزراء دعا
اليها رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي ،وعلى جدول
اعماهلا  26بندا ،ابرزها
مشروع قانون معجل يرمي
اىل متديد والية اجملالس
واالختيارية،
البلدية
وعرض وزير الداخلية
والبلديات القاضي بسام
مولوي لدراسة أعدتها
الوزارة حول الية اعتماد
مراكز االقرتاع الكربى
« »MEGA CENTERيف
االنتخابات النيابية العامة
للعام  ،2022فضال عن
مشروعي قانون األول
حلفظ الطاقة والثاني
النتاج الطاقة املتجددة
املوزعة إضافة اىل بنود
أخرى تتناول مواضيع
خمتلفة.

اىل ذلك ،استقبل الرئيس
عون قبل ظهر ايوم امس
االول يف قصر بعبدا،
سفرية فرنسا آن غريو
واجرى معها جولة افق
تناولت مواضيع الساعة،
ومنها ،العالقات اللبنانية
والتطورات
الفرنسيةالعسكرية بني روسيا
وأوكرانيا
االحتادية
وموقف لبنان يف اجللسة
اليت عقدتها اجلمعية العامة
لألمم املتحدة بعد ظهر
امس يف نيويورك وما
صدر عنها من قرارات.
ووضعت السفرية غريو
الرئيس عون يف تفاصيل
االتفاق الذي مت بني وزيري
اخلارجية الفرنسي جان
ايف لودريان والسعودي
األمري فيصل بن فرحان
خالل لقائهما قبل أيام
يف باريس ،على متويل
مشاريع إنسانية أولية
عدة ملساعدة الشعب

اللبناني تعنى خصوصا
بتوفري مساعدة مباشرة
لعدد من املستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية
األولية يف لبنان ورفع
مستوى الرعاية الصحية
املوجهة ملكافحة جائحة

«كورونا» وبعض املنشآت
التعليمية األساسية ،فضال
عن املساهمة يف متويل
اعمال املنظمات العاملة
على توزيع حليب األطفال
والغذاء للفئات األكثر
تضررا.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السفرية الفرنسية آن غريو

إذا الحظت
أمرا يبدو مري ًبا
ً

الرئيس بري دعا اىل جلسة للجان
املشرتكة ..وعلى جدول أعماهلا
الطالب اللبنانيني يف اخلارج
دعا رئيس جملس النواب
نبيه بري جلان :املال
املوازنة -االدارة والعدل-
الدفاع الوطين والداخلية
االقتصاد
والبلديات-
الوطين والتجارة والصناعة
الصحة
والتخطيط-
العامة والعمل والشؤون
الرتبية
االجتماعية-
والتعليم العالي والثقافة،
اىل جلسة مشرتكة عند
الساعة العاشرة والنصف
من قبل ظهر يوم االربعاء
الواقع فيه 9آذار ،وذلك
لدرس مشاريع وإقرتاحات
القوانني اآلتية:
 .1اقرتاح القانون الرامي
اىل دعم صناعة االدوية
املنتجة حمليا (متابعة)
 .2اقرتاح القانون الرامي
اىل اعطاء التعويضات
ومعاشات لذوي الضحايا
يف تفجري بلدة تليل-
الذين
ومتكني
عكار
أصيبوا بإعاقة منهم من
اإلستفادة من التقدميات
الصحية للصندوق الوطين

للضمان االجتماعي الواردة
الصادر
القانون
يف
باملرسوم رقم 63955
تاريخ ( 1963/9/26قانون
الضمان االجتماعي) ومن
القانون املتعلق حبقوق
االشخاص ذوي االحتياجات
االضافية رقم  620تاريخ
.2000/5/29
 .3اقرتاح القانون الرامي
اىل تعديل الفقرة الثانية
من املادة الثالثة من
القانون رقم ( 194محاية
املناطق املتضررة بنتيجة
االنفجار يف مرفأ بريوت
ودعم اعادة إعمارها).
 .4املرسوم رقم 8663
القاضي بإعادة النظر
بالقانون الرامي اىل إلزام
املصارف العاملة يف لبنان
بصرف مبلغ  10.000دوالر
إمريكي وفق سعر الصرف
الرمسي للدوالر  ،للطالب
اجلامعيني
اللبنانيني
الذين يدرسون يف اخلارج
قبل العام 2021-2020
(متابعة).

مراد :دفعة أخرى من لبنانيي أوكرانيا
تصل بريوت فجر اجلمعة (أمس)
أعلن رجل االعمال اللبناني
يف رومانيا الدكتور حممد
مراد يف تصريح انه
«بالتنسيق مع املدير العام
لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،ستغادر دفعة
أخرى من لبنانيي اوكرانيا،
بوخارست ليال ،لتصل اىل
مطار رفيق احلريري الدولي
يف بريوت الساعة 2,50
فجر يوم اجلمعة (أمس)،

وقد تليها دفعات جديدة».
«يف
استمراره
وأكد
استقبال اللبنانيني الذين
وصلوا من أوكرانيا أو
سيصلون ،واستضافتهم
جمانا يف فندق فينيسيا يف
بوخارست مع تذاكر سفر
العودة» ،وأشار اىل انه
«وضع السفارة اللبنانية
واهليئة العليا لالغاثة يف
هذه االجواء».
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اإلتفاق على رفع احلد االدنى لالجور
يف القطاع اخلاص!

وزير العمل بريم مرتئسا االجتماع

ترأس وزير العمل مصطفى
بريم يف مكتبه يف الوزارة،
أمس األول اخلميس ،اجتماعا
للجنة املؤشر استكمل خالله
البحث يف معاجلة رواتب واجور
العاملني يف القطاع اخلاص.
وحضر االجتماع الوزير السابق
حممد شقري ،املدير العام
للصندوق الوطين للضمان
االجتماعي حممد كركي ،رئيس
االحتاد العمالي العام الدكتور
بشارة االمسر ونائبه حسن
فقيه ،رئيس مجعية جتار
بريوت نقوال مشاس ،نائب
الصناعيني
مجعية
رئيس
زياد بكداش ،ممثل وزارة
املال شربل شدراوي ،ممثل
اجلامعة اللبنانية انيس ابو
دياب  ،باحث الشركة الدولية
للمعلومات حممد مشس الدين،
وعن وزارة العمل بتول اخلنسا،
اميان خزعل ،علي فياض،
وزهري فياض ،وغاب بعذر،
رئيس اجمللس االقتصادي
عربيد،
شارل
واالجتماعي
ونائب رئيس غرفة التجارة
والصناعة يف بريوت نبيل
فهد ،وممثل هيئة التنسيق
النقابية نزيه اجلباوي و ممثل
اجلامعة اللبنانية وحسن ايوب.
بعد االجتماع قال بريم:
«اجتمعت جلنة املؤشر يف ما
يتعلق بالعاملني يف القطاع
باحلضور
وشرفنا
اخلاص،
الوزير حممد شقري الذي كانت
له بصمة يف تسهيل الوصول
اىل اتفاق ينعكس اجيابا على
العاملني يف القطاع اخلاص
وعلى الضمان االجتماعي» .
اليوم
بصراحة
وقال»:
استيقظنا على ارتفاع سعر
صفيحة البنزين اىل اكثر من
 400الف لرية  ،وبالتالي مهما
وصلنا اىل اتفاقات او زيادات
يبقى االمر قاصرا ،لكن ال
نستطيع الوقوف عند ذلك،
وال بد من ان خنطو خطوة اىل
االمام واملسار مل يقفل اليوم
بل هو مستمر ،وما اتفقنا عليه
يعطي مؤشرا اجيابيا وبعض
االمل لدى العامل واملوظف كما
يعطي بعض االمان واالستقرار
للشركات واملؤسسات يف
القطاع اخلاص اليت تعاني
ايضا بشكل كبري ألن األزمة

ترخي بظالهلا على كل شرائح
الشعب اللبناني» .
اضاف »:بعد ان كنا قد اجنزنا
االتفاق على رفع بدل النقل
اليومي اىل  65الف لرية وبدأ
سريان مفعوله وكذلك املنح
املدرسية ،لقد مت االتفاق اليوم
على مبلغ مقطوع للعاملني يف
القطاع اخلاص قدره مليون
وثالمثائة ومخسة وعشرون الف
لرية يضاف اىل احلد االدنى
واالجور حبيث لن يعود اي عامل
يف القطاع اخلاص يتقاضى
اقل من مليوني لرية ويصرح
عنه للضمان وقيمة ذلك انها
ستعود على الضمان بكثري من
املكتسبات  ،مع االشارة اىل ان
سقف املليون وثالمثائة ومخسة
وعشرون الف لرية يصل اىل
حدود االربعة ماليني لرية ،
وما هو فوق االربعة ماليني
فان اصحاب العمل والعمال
وترك هلم احلرية التعاقدية
مبا يتناسب مع حتسني وضع
العامل وان ال يكون يف املقابل
هناك اثقال على كاهله».
وتابع »:من نتائج ذلك على
الضمان الذي هو صندوق
االمان االجتماعي املتبقي يف
القطاع اخلاص ،سيدخل مبا
قدره الف ومائة مليار لرية
تنعكس على الشكل التالي:
على صندوق املرض واالمومة
ما بني  625اىل  650مليارا ،
ويتم رفع سقف االشرتاكات
اىل مخسة ماليني لرية االمر
الذي يدخل  150اىل  200مليار
لرية  ،وهذا يسمح يف مضاعفة
عملية االستشفاء مبا مقداره
الضعفني حاليا ونسعى مع
الدولة حتى نستطيع ان نرفع

اكثر من ذلك  ،على مستوى
نهاية اخلدمة  370مليارا ،على
مستوى التعويضات العائلية
 55مليارا  ،على ان تبقى
اجتماعات جلنة املؤشر مفتوحة
على النقاش ألننا يف مسار
مستمر ،ألن من واجب اللجنة
حتديد حد أدنى رمسي لألجور،
ومبا ان احلكومة مل تستطع
القيام بهذا االمر بسبب
الظروف االقتصادية وطبيعي
ان القطاع اخلاص هو جزء من
هذا البلد ال نستطيع اعالن احلد
االدنى الرمسي االن  ،واملليون
وثالمثائة ومخسة وعشرون الف
لرية ليست نهاية الطريق ابدا،
لكنه مبلغ مقطوع لفرتة ،وهذه
الفرتة ترتك للجنة املؤشر
فعندما جتد ان الظروف تستدعي
ان نقوم بتعديل سنقوم بذلك
بالتفاهم وهذا اتفقنا عليه
وصوال اىل حد ادنى رمسي
لألجور تتبناه احلكومة وتعكسه
مبرسوم يتوافق مع نسب
التضخم والتطورات االقتصادية
واالجتماعية احلاصلة يف البلد مبا
يتناسب مع القابليات املوجودة
يف هذا الوطن».
وختم »:هذه خطوة نعتقد انها
اىل االمام صحيح انها غري
كافية للعامل ولكن حنن افتتحنا
مسارا سيستمر للوصول اىل
نتائج وخمرجات تتناسب مع
وضع العامل مبا حيفظ كرامتهم
واحلد االدنى من العيش الالئق
ومبا حيفظ ايضا ان تبقى
الشركات مستمرة وهذا خيفف
االنكماش االقتصادي وحيسن
الدورة االقتصادية فضال عن
انه حيافظ على العمالة للعمال
اللبنانيني».

القطان :لوحدة الصف بني أبناء الوطن الواحد
نظمت مجعية «قولنا والعمل»
ندوة بعنوان «اإلسراء واملعراج
وفلسطني يف وجدان األمة»،
يف مقرها يف برالياس ،يف
حضور رئيسها الشيخ أمحد
القطان واالعضاء.
وحتدث القطان مؤكدا «وجوب
حفظ الوحدة اإلسالمية والوطنية
بني اللبنانيني» ،وقال»:يف
ذكرى اإلسراء واملعراج ينبغي
التأكيد على وحدة الصف بني
أبناء الوطن الواحد ،ألن احلرب
اليت تواجه األمة اليوم ليست
عسكرية فقط ،بل حرب تقوم
على زرع الفنت الطائفية
واملذهبية بيننا .فالوحدة خط
أمحر عندنا ،وينبغي أن تتحقق
يف اللبنانيني مجيعا حتى
ننتصر يف معركتنا ضد العدو
الصهيوأمريكي يف اخلارج،
ومعركة اهلدر والظلم والفساد
يف الداخل».
وسأل»:هل الذي أوصلنا إىل
االنهيار االقتصادي وإىل الذي
عليه الوضع يف لبنان اليوم،
هو املذهبية؟ ال أبدا .لكن الذي
أوصل البلد إىل احلال الذي هو
عليه اليوم ،إمنا هو فساد هذه
السلطة ألي طائفة أو مذهب
انتمت ،سواء كان الفاسد فيها
سنيا أو شيعيا أو درزيا أو أيا
كان .فالفاسد هو الفاسد ،ال
فرق ألي مذهب كان انتماؤه،
وحنن اليوم ندفع مثن ذلك
الفساد».
وشدد على «ضرورة أن
الفلسطينية
القضية
تبقى
هي القضية األساس عندنا»،
وسأل»:أين فلسطني اليوم
يف وجدان األمة؟ من الذي
يتحدث عن التحرير واجلهاد
يف فلسطني؟ من يتحدث عن
الالجئني وحقهم يف العودة
إىل فلسطني؟» ،وقال »:ال
أحد يذكر فلسطني اليوم سوى
حمور املقاومة ،ولوال حركات
املقاومة ،أين كانت فلسطني
وأين كان لبنان اليوم؟ أمل يكن
لوال حمور املقاومة ،مشروع
الصهاينة الذين يعتربون حدود
دولتهم املزعومة من الفرات
إىل النيل مشروعا حمققا».
واعلن انه «عندما تكون
املقاومة يف لبنان خبري ،فهذا
يعين أن مجيع اللبنانيني خبري،
ألن هناك من يقوم مبهمة
الدفاع عنا وعن أرضنا»،
مشددا على ان «فلسطني هي
قضيتنا املركزية ،وسنبقى يف
احملور الذي يدعمها بكل أشكال
الدعم».
وختم قائال»:إن انتصارات
املقاومة ما زالت تتواىل ،وهذا

موسى :طلبات الرتشح لالنتخابات النيابية تظهر االسبوع املقبل
رأى النائب ميشال موسى ،يف
حديث إىل اذاعة» صوت كل
لبنان»« ،أن طلبات الرتشح
لالنتخابات النيابية ستظهر
بداية األسبوع املقبل ،ألن
األمور ال تزال قيد الدرس»،
معتربا أن «املنافسة موجودة
يف أي عمل انتخابي».
وأشار إىل «أن التواصل مع
الرئيس نبيه بري قائم»،

األوضاع
ندرس
وقال:
وما ميكن تقدميه لنرى ما
سيحصل».
وعن حتالف حركة «أمل»،
والتيار «الوطين احلر» يف
االنتخابات ،أكد أن «هناك
اتفاقات جنحت يف بعض
الدوائر».
أما عن دائرة جزين  -صيدا
فأشار إىل أن «العمل قائم

ويتم التواصل بني االفرقاء،
إمنا ال شيء حمسوما بعد».
وأعرب موسى عن «اطمئنانه
إلجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها احملدد ،ألنه ال بد من
حسم مواضيع عدة عرب الطرق
الدستورية» ،معتربا أن «البلد
حيتاج إىل عمل جدي وحكومة
منبثقة من جملس نواب
جديد».

ما يبشرنا بالعودة القريبة
لفلسطني فاحتني منتصرين،
وال حنتاج من أجل تلك العودة
املشرفة إال أن نكون يدا واحدة
وقلبا واحدا ،وأن نكون مع كل

جماهد ومقاوم للعدو الصهيو -
أمريكي ،ومع هذا احملور املقاوم
الذي انتصر ،وقريبا سنرى
انتصاره املؤزر يف معركتنا مع
الصهاينة احملتلني».

جتمع «لبنانيون من أجل الكيان»
سلم دريان وثيقة مشروعه الوطين

املفتي دريان مستقبال الوفد

زار وفد جتمع «لبنانيون من أجل
الكيان» املنبثق عن احتاد «أورا»
برئاسة األب طوني خضره دار
اإلفتاء ،والتقى مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،يف
إطار جوالته على املرجعيات
الروحية والسياسية.
واستهل األب خضره اللقاء
بسرد خمتصر ألهمية املشروع،
وقال »:انه مشروع سياسي
ولد نتيجة دراسات علمية قام
بها االحتاد بالتعاون مع أكثر من
 45شخصية دستورية وقانونية،
ويشكل خارطة طريق للخروج من
األزمات املرتاكمة على لبنان».
وسلم الوفد الذي يضم إىل
االب خضره ،الدكتور أنطوان
صياح ،الدكتور ابراهيم أنطون،
الدكتور حنا بلعا ،واإلعالمية الرا
سعد مراد ،املفيت دريان نسخة
من الوثيقة الوطنية للمشروع،
ثم قدم أعضاؤه شرحا سريعا
عن املشروع بأهدافه وملفاته
اخلمسة ،وهي ملف اإلصالحات
الدستورية ،الالمركزية املوسعة،
جملس الشيوخ ،استكمال الدولة
املدنية ،واحلياد.

حتدث املفيت دريان اىل الوفد
مهنئا إياه على اجلهود اليت قام
بها ،ومؤكدا ان «هذا املشروع
مدروس بعناية وما تطرحه
وثيقته يؤكد على ان قدر
اللبنانيني فعال هو العيش معا.
وأضاف ان بداية احلل هي من
خالل تطبيق الدستور واحرتام
املساواة وضمان حقوق املواطن
وحريته ،واستقالل القضاء،
وسيادة القانون».
وأكد أن «مجيع اللبنانيني
متساوون يف الفقر مع احتجاز
اموال الناس يف املصارف،
ويف ما يصيبهم اليوم من
مطالبا
العام»،
االنهيار
يف
«باملشاركة
املواطنني
االنتخابات ليعربوا عن االرادة
الشعبية الفعلية ،وهم بذلك
مسؤولون عن حماسبة من يرونه
مسؤوال عن هذا االنهيار».
«سيعني
انه
اىل
ولفت
الدكتور حممد السماك ملتابعة
هذا املشروع مع احتاد أورا»،
مشريا اىل «ضرورة أن يصل
اىل السياسيني ،من أجل إجراء
نقاشات موسعة حوله».

زهري اخلطيب :أمل حين الوقت إلختبار
فاعلية معادلة اجليش والشعب واملقاومة
إستغرب األمني العام لـ
«جبهة البناء اللبناني» ورئيس
هيئة «مركز بريوت الوطن»
زهري
املهندس
الدكتور
اخلطيب يف بيان« ،وضع
يد إدارة رئيس الواليات
املتحدة االمريكية جو بايدن
وحلفائها على أصول وأرصدة
حسابات دولة اإلحتاد الروسي
ومواطنيها» ،بينما هي ويف
ما خص أزمة الشعب اللبناني
تصمت وتتسرت ،وتتناسى
مليارات ودائع اللبنانيني
اليت ختفى يف مصارف الغرب
حمصنة إياها من الكشف عنها
إلسرتدادها».
وسأل« :طاملا أن املصارف
اللبنانية مفلسة بعد أن عجزت
عن تسديد حقوق مودعيها،
فما مربرات اهللع من مقاطعة

غربية هلا ،وهي يف واقعها
أضحت يف حال عزلة عملية
عن النشاط املصريف احلر؟».
وقال« :مع عودة مبعوثي
إدارة بايدن برداء الوساطة
مع اخلصم اإلسرائيلي عن
القطبات املخفية يف تناقض
مواقف رموز السلطة من
ترسيم احلدود البحرية واهلروب
من خط الـ  29ملا وراء اخلط
 ،23ما أصبح جليا للمراقبني
إنبطاح سلطة احلكم باإلحنياز
املاكر إلدارة بايدن لكامل
التوسع اإلسرائيلي وقضم
احلقوق الغازية اللبنانية».
وختم« :أمل حين الظرف
والوقت بغياب الغرية الوطنية
من أجانب هذه السلطة ،إلختبار
هيبة وفاعلية معادلة اجليش
والشعب واملقاومة؟».
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لــبنانيات

املطارنة املوارنة :لالسراع يف إقرار
املوازنة وإجراء االنتخابات

ميقاتي عقد لقاءات ديبلوماسية اجتماعية نقابية ومالية يف السرايا

سالم دعا املواطنني اىل عدم اهللع :يف  10أيام تتبلور الصورة حول
استرياد القمح وال تساهل يف رفع االسعار ومالحقة احملتكرين

رئيس الحكومة ميقاتي مستقبال الوزير أمني سالم

املطارنة املوارنة خالل اجتماعهم
عقد املطارنة املوارنة ،أمس
األول ،اجتماعهم الشهري يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
برئاسة البطريرك الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي ومشاركة
الرؤساء العامني للرهبانيات
املارونية ،وتدارسوا شؤونا
وأصدروا
كنسية ووطنية.
بيانا يف ختام االجتماع تاله
النائب البطريركي املطران
أنطوان عوكر جاء فيه:
«يشكر اآلباء اهلل على عودة
صاحب الغبطة ساملا من سفره
مدة أسبوعني حيث شارك مع
بعض من مطارنتنا ،يف حاضرة
الفاتيكان ،يف اجلمعية العمومية
الشرقية
الكنائس
جملمع
واملؤمتر الليتورجي ،ويف مدينة
فلورنسا ،يف املؤمتر الذي نظمه
جملس مطارنة إيطاليا ورئيس
بلدية املدينة مبوضوع« :البحر
املتوسط  -مساحة سالم» ،حبث
ّ
فيه املشاركون من أساقفة
ورؤساء بلديات كربيات مدن
املتوسط يف تعزيز فرص
السالم واملطالبة باالعرتاف
باملواطنة الكاملة جلميع مواطين
بلدانهم يتساوون فيها باحلقوق
والواجبات .ووقع املشاركون
على «شرعة فلورنسا» شددوا
فيها على دور الكنائس
واجلماعات الدينية واجملتمعات
املدنية يف بناء عامل جديد
حيرتم شرعة حقوق اإلنسان
ويعزز حضارة األخوة والعدالة
والسالم يف املتوسط الذي هو
ملتقى احلضارات والثقافات
والديانات.
يعرب اآلباء عن أملهم وحزنهم
احملاوالت
مجيع
لفشل
السياسية والديبلوماسية من
أجل جتنب احلرب الدائرة بني
روسيا وأوكرانيا .ويعتربون
ِّ
ختلفه من ضحايا
أن ما
وخراب ،دليل على االستسالم
ملنطق النزاع والعنف .وإنهم
يعربون عن قربهم من الطالب
والعائالت اللبنانية احملاصرين
يف أوكرانيا ،مطالبني الدولة
اللبنانية بإجالئهم .ويسألون
اهلل الرمحة لضحايا هذه احلرب
والشفاء للجرحى واملعوقني،
واستجابة الصلوات الصاعدة
من كل صوب من أجل إمخاد

النريان ومعاجلة بؤر التوتر
يف أكثر من بلد ،ال سيما يف
الشرق األوسط.
يرتقب اآلباء إقرار اجمللس
النيابي مشروع املوازنة العامة
يف مدى قريب .ويرجون
أن تأتي مناقشة بنوده يف
املستوى املطلوب يف هذا
ِّ
تؤكد
الظرف العصيب ،حبيث
على الصاحل العام ،وتأخذ يف
االعتبار واقع البالد وقدرة
االحتمال
على
اللبنانيني
واالستجابة ملوجباتها ،وال
ترضخ للزبائنية ،اليت طاملا
أفسدت الدور املطلوب من
الدولة.
جيدد اآلباء موقفهم الداعي
ِّ
إىل تعزيز األجواء السياسية
بإجراء
الكفيلة
واألمنية
االنتخابات النيابية على قواعد
احلرية والدميوقراطية .ويدعون
املسؤولني إىل عدم العودة
إىل ربط الطموحات االنتخابية

العامة
باملالية
باإلضرار
وبالتعيينات اإلدارية من خالل
تعزيز املصاحل اخلاصة والفئوية
على حساب اخلري العام.
يأمل اآلباء مبزيد من الرقابة
والتشدد يف أسعار السلع
واخلدمات ،بعدما تبني إفالتها
من أي ضوابط تتعلق بقيمة
اللرية اللبنانية مقارنة بالعمالت
األجنبية ،وارتفاع الضغوط
على
واحلياتية
املعيشية
املواطنني ،ال سيما يف جمال
الغذاء والصحة والرتبية.
يف مستهل زمن الصوم الكبري،
يدعو اآلباء أبناءهم وبناتهم
املؤمنني اىل عيش هذه املرحلة
بالصالة والتقشف وأعمال
احملبة ،وحتمل ما يالقونه من
حمن يف هذه الظروف الصعبة،
مشركني آالمهم بآالم السيد
املسيح اخلالصية ،استعدادا
ملشاركته فرح الفداء وجمد
القيامة.

أعدتوزارة الداخلية والبلديا 
ت
ّ
دراسة حول اعتماد آلية مراكز
االقرتاع الكربى ()Mega Centers
يف االنتخابات النيابية للعام
 ،2022ومشلت هذه الدراسة
النواحي القانونية ،االجرائية
واللوجستية  ،واملوارد البشرية
املطلوبة.
ّ
ُ
يتعذر
وخلصت الوزارة إىل أنه
اعتماد مراكز االقرتاع الكربى
ضمن املهل املفروضة يف
قانون االنتخاب احلالي يف ظل

احلاجة الجراء تعديالت قانونية،
إضافة إىل العقبات اللوجستية
واالجرائية ،واحلاجات على
البشرية
املوارد
صعيد
واملادية ،مشرية إىل أن الوقت
املطلوب الجناز التحضريات ال
ّ
يقل عن مخسة أشهر تبدأ من
تاريخ نشر القانون وإصدار
املراسيم التطبيقية عند احلاجة،
وأن الكلفة االمجالية للمشروع
ّ
تبلغ حوالي  5،872،500دوالر
أمريكي.

دراسة للداخلية عن امليغاسنرت :يتع ّذ ر
اعتماد مراكز االقرتاع الكربى ضمن املهل
املفروضة يف قانون االنتخاب احلالي

رئاسة جملس الوزراء:

اللتزام الدوام الرمسي العادي
لالستفادة من املساعدة االجتماعية

أصدرت رئاسة جملس الوزراء
تعميما حيمل الرقم  ،2022/4اىل
االدارات واملؤسسات العامة
والبلديات واجملالس واهليئات
والصناديق واملصاحل ،طلبت
فيه من العاملني يف القطاع

العام الذين يرغبون باالستفادة
االجتماعية
املساعدة
من
املوقتة التزام الدوام الرمسي
العادي ،وعلى ان ال تشمل
هذه املساعدة الذين يتبعون
نظام املداورة.

عقد رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية
يف السرايا احلكومية ،أمس
األول اخلميس ،،تناولت قضايا
ديبلوماسية واجتماعية ومالية.
واجتمع يف هذا االطار مع وزير
االقتصاد والتجارة أمني سالم
الذي قال اثر اللقاء» :كان لنا
اجتماع مع دولة الرئيس يتعلق
باألمن الغذائي ،خصوصا أن
االسبوع الفائت سجل بعض
االضطرابات يف هذا الشأن،
مع خوف من شح مادة القمح
اليت نستعملها لصناعة اخلبز يف
لبنان.
أضاف »::لقد اجتمعنا مع دولة
الرئيس لنطمئنه يف شأن ثالث
ملادة القمح
نقاط :بالنسبة
لدينا خمزون يكفي ملدة شهر
أو شهر ونصف الشهر ،وحنن
حرصاء كل احلرص على توافرها
ونتواصل مع دول عدة مبا فيها
الواليات املتحدة االمريكية
ودول أخرى أبدت االستعداد
ملساعدتنا يف حال اضطررنا
السترياد كميات كبرية منها.
كما وافق جملس الوزراء االسبوع
الفائت على منح مديرية احلبوب
والشمندر السكري يف وزارة
االقتصاد موافقة لشراء 50
الف طن قمح من اخلارج لتأمني
احتياط ملدة شهر اضايف عن
االحتياط الذي لدينا ،ولقد
اطلعت دولة الرئيس على كل
التفاصيل اليت نعمل عليها مع
الدول اليت عرضت املساعدة».
وتابع »:حنن مقبلون على شهر
رمضان املبارك حيث سيصار
اىل استهالك أكرب للمواد
الغذائية ،ومسعنا عن ختوف من
حصول نقص يف بعض املواد
الغذائية ،من زيوت وسكر
وغريها ،ولقد عقدت باالمس
اجتماعا موسعا يف الوزارة مع
اجلهات املعنية من القطاع اخلاص
وحتديدا املستوردين وأصحاب
السوبرماركت واملطاحن واالفران
والدواجن
املواشي
وجتار
وااللبان واالجبان ،وتوصلنا
اىل إتفاق بأنهم سيستمرون
بتزويدنا بالكميات املوجودة
لديهم ،وسنستمر يف التعاون
معهم لكي ال حيصل انقطاع يف
االسواق».
املواطنني
اىل
وتوجه
قائال»:أمتنى اال حتصل حاالت
هلع  ،فلقد سجل إقبال كبري جدا
على السوبرماركت لشراء كميات

كبرية من املواد االستهالكية
للتخزين .ومن يشرتي اكثر من
حاجته يأخذ هذه املواد من امام
غريه  ،فرجاء اال حيدث هلعا.
االمور مضبوطة والكميات اليت
نستهلكها يف لبنان ليست
بكبرية مقارنة بدول اجلوار،
فاملساعدة موجودة والدعم
موجود والعمل من
الدولي
خالل احلكومة ووزارة االقتصاد
قائم».
وقال سالم »:اجتماعنا اليوم
كان جيدا ونأمل ان تصبح
لدينا بعد عشرة أيام صورة
اليت
الدول
عن
واضحة
سنستورد منها الكميات اليت
أخذنا موافقة لتخزينها حتى ال
حيصل انقطاع يف مادة القمح.
يف هذه املرحلة ،ويف ظل هذه
األزمة الدولية املتمثلة بالصراع
الروسي االوكراني وبتداعياته
السلبية ،أتوجه من هذا املنرب،
منرب رئاسة جملس الوزراء ،اىل
التجار وأصحاب املصاحل بان
يكونوا حذرين يف هذه الفرتة
ألنه لن يكون هناك تساهل
أبدا يف موضوع رفع االسعار،
وأي خمالفات قد حتصل،
وستكون املالحقة أكرب ملوضوع
االحتكار».
وقال سالم »:بدأت تصلنا
معلومات بأن بعض التجار بدأ
باحتكار مواد الزيت والطحني
والسكر ،وانا أقول اآلن ،وأنتم
رأيتم يف املرحلة املاضية اننا
جلأنا اىل النيابة العامة املالية
وحتركنا قضائيا فرجاء ال جتربوننا
على اختاذ اجراءات أقسى ،الن
حرمان الشعب اللبناني من
املواد الغذائية وختزينها يف
هذه الفرتة واعتماد منطق
االستغالل سيواجهان بأشد
العقوبات .وانا على تواصل
مع األجهزة القضائية كافة
وسنعترب هذا املوضوع مبثابة
جرم جنائي .قطع الطعام
عن الناس هو جرمية ووزارة
االقتصاد ستكون باملرصاد
هلذا االمر .وقد أطلعت دولة
الرئيس على االمر ،وأعطاني
كل دعم يف حال احتجنا دعما
أمنيا او قضائيا أكرب .والكل
جاهزون ملساعدة الوزارة لعدم
السماح باالحتكار وبالتالعب
باألسعار».

وزيرا الخارجية واملال

واجتمع الرئيس ميقاتي مع
وزير اخلارجية واملغرتبني عبداهلل

بو حبيب  ،ثم مع
يوسف خليل.

وزير املال

نقابات املزارعني اللبنانيني

وإستقبل رئيس جملس الوزراء
وفدا ضم نقابات املزارعني
اللبنانيني واملصدرين وممثلي
غرف التجارة والصناعة والزراعة
يف املناطق كافة .ورفع الوفد
للرئيس ميقاتي مذكرة تعرض
معاناة املزارعني يف تصريف
منتجاتهم وتصديرها».

ترشيشي

وحتدث بإسم الوفد رئيس
نقابة مزارعي للبقاع ابراهيم
فقال»:تشرفنا
ترشيشي،
بزيارة دولة الرئيس اليوم
وحبثنا معه يف بندين أساسيني
نطالب بهما منذ مدة ويعتربان
عمودا فقريا للزراعة إلجياد حل
هلما وهما  :الضريبة املوضوعة
من قبل السلطات السورية
على سيارات التصدير اللبنانية
فقط والطلب بازالتها ،وعدم
متكننا من التصدير برا اىل
الدول العربية ،بسبب اغالق
السعودية
العربية
اململكة
طريق الرتانزيت أمامنا مما
حيول دون وصول منتجاتنا
اىل األسواق العربية ،وهناك
حنو  1500سيارة شحن متوقفة
يف أرضها ،وال ميكننا تصدير
بضائعنا ،وهذا ال جيوز .لذلك
طالبنا بإزالة الضريبة وبفتح
طريق الرتانزيت عرب اململكة
العربية السعودية.

طعمه

أما رئيس اللجنة االقتصادية
يف غرفة التجارة الصناعة يف
زحلة والبقاع طوني طعمه فقال:
«األمن الغذائي مطلوب اليوم
يف ظل الصعوبات املوجودة،
وقد ركزنا على زراعة القمح
واإلنتاج لتأمني االكتفاء الذاتي
من هذه املادة .كما ركزنا على
دعم التصدير الزراعي الذي كان
موجودا ،ولكن آلية التصديرال
تزال معرقلة لغاية اآلن».

خليل

اما رئيس نقابة مستوردي
اخلضار والفاكهة يف لبنان
فقال»:تشرفنا
خليل
نعيم
بزيارة دولة الرئيس ،وسبق
ان زرناه منذ فرتة وحتدثنا
عن عوائق التصدير اىل بعض
الدول العربية وخصوصا يف
الرتانزيت.،وطالبنا
موضوع
بعائدات وأموال املصدرين لدى
مؤسسة ايدال للعام .»2019
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لــبنانيات

مؤسسات وشخصيات إعالمية وقضائية حصلت على قروض وهمية:

أصحاب املصارف حنو طلب ر دّ القاضية عون
رضوان مرتضى
بالتزامن مع بدء القاضية غادة
عون استجواب أصحاب املصارف
قدمة
اللبنانية،
بناء على شكوى ُم ّ
ً
ضدهم جبرائم اإلثراء غري املشروع،
فشل حاكم مصرف لبنان املركزي
رياض سالمة يف رفع منع السفر
عنه عرب جلوء وكيله إىل املدعي العام
التمييزي القاضي غسان عويدات.
فتحت املدعية العامة يف جبل لبنان
القاضية غادة عون ملف رؤساء
جمالس إدارة املصارف اللبنانية
يف واحدة من حماوالتها الستعادة
ودائع اللبنانيني املنهوبة وحماسبة
سطو
املسؤولني عن أكرب عملية
ٍ
وت ِّقق عون يف
يف تاريخ لبنان .حُ
أربعة ملفات ،بينها استدانة بعض املصارف
 ٨مليارات دوالر من مصرف لبنان يف ِعّز
االنهيار االقتصادي بعد  17تشرين األول
 ٢٠١٩وحتويلها إىل فروعها يف اخلارج ثم
تسديدها باللرية اللبنانية.
تقدمت بها
التحقيق انطلق مبوجب شكوى
ّ
الدائرة القانونية جملموعة «الشعب ُيريد
إصالح النظام» ،ليبدأ استدعاء رؤساء جمالس
إدارة املصارف .وجاءت هذه اخلطوة بعد رفض
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة املثول أمام
ّ
حبقه،
بناء على مذكرة إحضار أصدرتها
عون
ً
حال املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان واملدير العام ألمن الدولة اللواء
طوني صليبا دون تنفيذها ،ما جعل سالمًا فارًا
من وجه العدالة ،علمًا بأنه تقدم قبل يومني
عرب وكيله بطلب إىل النائب العام التمييزي
القاضي غسان عويدات لرفع منع السفر عنه،
إال أن األخري مل يستجب لطلبه.
ملف استدانة املصارف ليس الوحيد الذي
توسع فيه التحقيق .إذ ُ
ثان حول
ض ّم إليه ملف ٍ
ّ
التالعب حبسابات املصرف املركزي وإظهار
اخلسائر على ّ
أنها موجودات .وقد استندت
املدعية العامة إىل تقرير للخبري ألكسي زغيب
املكلف من النيابة العامة االستئنافية التدقيق
يف حسابات مصرف لبنان ،كشف عن وجود
تالعب يف أرقام النشرة الشهرية مليزانية
مصرف لبنان يف األعوام الثالثة األخرية.
املدعون إىل هذه املعطيات لالدعاء
ويستند
ّ
على سالمة بالتورط يف التزوير واستعمال
املزور .كما ُ
ض ِّمنت الشكوى املؤلفة من ٨٠٠
ّ
صفحة ملف القروض ،وأحصت اجلهة املدعية
 ١٠٠اسم لشخصية عامة ومؤسسة إعالمية
حصلت على قروض مباليني الدوالرات من
املدعية
وزودت اجلهة ّ
دون االلتزام بالشروطّ .
عون بالئحة تتضمن أمساء قضاة ومؤسسات
إعالمية وإعالميني وسياسيني حصلوا على
قروض مباليني الدوالرات ،وبشبهات حول
بناء
حصول بعض هؤالء على قروض وهمية
ً
أن هذه
على اتفاق بني البائع والشاري ،إال ّ
للتثبت
املعطيات ال تزال حتتاج إىل تدقيق
ّ
زود أحد احملامني القاضية
من
ّ
صحتها .كذلك ّ
تضم  ٥٠٠عقار متلكها املصارف
عون بالئحة
ّ
األساسية ُق ِّدرت قيمتها بـ  ٧مليارات دوالر.
بناء على إفادات
ومت حتديد هذه العقارات
ً
نفي امللكية اليت تقدمت بها جمموعة «الشعب
يريد إصالح النظام» .وتتحدث املعلومات عن
احتمال توجه عون إىل إعادة إلقاء احلجز على
ممتلكات املصارف وأصحاب املصارف لتكون
رهنًا بدي ًال من األموال اليت حصلوا عليها
التصرف بها .وعلمت «األخبار»
ومنعهم من
ّ
أن احتمال جلوء عون إىل منع عدد من أصحاب
ّ
املصارف وأعضاء جمالس إداراتها من السفر
ال يزال قائمًا ،لكنه قد يطال فقط املصارف
الرئيسية اليت ُيشتبه يف تورطها بالتواطؤ مع
مصرف لبنان يف اإلثراء غري املشروع.
وبالعودة إىل التحقيقات اليت تجُ ريها عون ،فقد
استمعت إىل كل من رئيس مجعية املصارف

رئيس جملس إدارة بنك بريوت سليم صفري
والرئيس التنفيذي لبنك عوده مسري حنا
ورئيسة جملس إدارة بنك البحر املتوسط
الوزيرة ريا احلسن .وعلمت الزميلة «األخبار»
أن رئيس جملس إدارة مصرف سرادار ماريو
ّ
سرادار كشف لعون ّ
أنه قبض مبلغ  ٦٠مليون
دوالر من مصرف لبنان ،معربًا عن استعداده
لرفع السرية املصرفية عن حساباته .ولدى
توجيه السؤال ّ
حلنا عن مدى استعداده لرفع
السرية املصرفية عن حساباته ،أجاب وكيله
صخر اهلاشم بأنه مستعد لذلك .وردًا على
استفسارات القاضية ،قال حنا إن «عوده»
أودع بضعة مليارات من الدوالرات يف املصرف
املركزي ،وإن ما اسرتده كان قسمًا من هذه
الودائع ،دفع بعضًا منها للزبائن واستخدم
الباقي لتحويالت إىل اخلارج.
وأبلغ صفري القاضية عون أن مصرفه حصل
على مبلغ  ٧٣٧مليون دوالر من مصرف لبنان،
أن «هذه أموالنا ...أموال املودعني».
مؤكدًا ّ
إن اهلدف من هذه القروض كان دفع
وقال ّ
االعتمادات املستندية للتجار لتوفري السيولة.
ولدى سؤال عون له عن كيفية إعادة ماليني
الدوالرات ،أجاب ّ
بأنه ال يذكر.

سالمة يفشل يف رفع حظر السفر والئحة بـ 500
عقار لبضعة مصارف تـُقدّر قيمتها بـ  7مليارات
دوالر!

وأبلغت احلسن عون« :ما كان عنا سيولة...
هاي جزء من اإليداعات اليت أودعناها… وهاي
أكيد أموال مودعني وأخذنا سلفة من قيمة
أن الغاية من
ودائعنا لدى املصرف» .وذكرت ّ
االقرتاض من املصرف املركزي كانت لدفع
التزامات لبنوك املراسلة .ولدى سؤال القاضية
عن طريقة إعادتها ،أجابت« :يف حينها مل يكن
هناك فرق بني دوالر ولوالر!».
ويرتقب أن ميثل أمام عون اليوم رئيس جملس
ُ
إدارة بنك لبنان واملهجر سعد األزهري الذي
كانت قد ُأرجئت جلسة االستماع إليه إىل االثنني،
أن وكيله تقدم بطلب لتقديم موعد اجللسة
إال ّ
إىل اليوم .كذلك ُأبلغ مصرف سوسيتيه جنرال
بوجوب حضور رئيس جملس إدارته أنطون
صحناوي املوجود خارج البالد .كما حددت عون
يومي االثنني والثالثاء لالستماع إىل
جلستني
َ
رئيسي جملس إدارة بنك مياب علي
كل من
َ
ويفرتض
حجيج ومصرف سيدروس رائد خوريُ .
أن يعاد إبالغ رئيس جملس إدارة بنك االعتماد
ّ
مبلغًا
املصريف طارق خليفة ،لكونه مل يكن
جراء حصول خطأ يف التبليغ .وحبلول نهاية
األسبوع املقبلُ ،يفرتض أن تستكمل القاضية
االستجوابات متهيدًا لالدعاء على املشتبه فيهم
ليحال امللف على قاضي التحقيق األول يف
ُ
جبل لبنان نقوال منصور.
وبالتزامن مع جلسات االستماعُ ،يرتقب انعقاد
مجعية عمومية للمصارف نهار االثنني .وعلمت
أن هناك حتضريًا للتقدم
الزميلة «األخبار» ّ
لرد القاضية غادة عون ،بعد مجع تواقيع
بطلب ّ
أصحاب املصارف.

االحتياطات الفعلية  8مليارات دوالر فقط؟

لـبنان أمـام أزمـة غذاء
محمد وهبة

تؤكد مصادر مطلعة أن جممل االحتياطات
بالعمالت األجنبية املتبقية لدى مصرف لبنان ال
يتجاوز  8مليارات دوالر بعد احتساب املتأخرات
ّ
أقل بنحو  4مليارات دوالر
املسددة ،أي
غري
ّ
عن الرقم املعلن ( 12مليار دوالر) يف ميزانية
مصرف لبنان .املشكلة ال تكمن فقط يف تدني
قيمة االحتياطات ،بل يف تسارع الطلب عليها
من مستوردي الغذاء والدواء واحملروقات
والقمح .فأسعار هذه السلع ترتفع عامليًا وبات
يصعب شراؤها بسبب الطلب املتزايد عليها
حتسبًا ألزمة روسية  -أوكرانية طويلة.
مل حيسم اجمللس املركزي ملصرف لبنان رأيه
يف شأن متويل شحنات القمح وفتح االعتمادات
سريعًا هلا .فاجمللس خمتزل بشخص حاكم
رد
مصرف لبنان رياض سالمة .وهذا األخري ّ
على أسئلة أعضاء اجمللس بأن احلكومة مل
تبلغه مبا تريد بعد ،وعندما تفعل ذلك «أنا
يتصرف سالمة وكأن لبنان ال
بعرف احكيهن».
ّ
يعيش أسوأ أزمة نقدية  -مصرفية  -اقتصادية
يف تارخيه ،وأن ال تداعيات ألزمة البحر األسود
متتص كل املواد األساسية يف
اليت بدأت
ّ
األسواق الدولية وترفع أسعارها ،فيما ليس
شح
لدى لديه خمزون واسع منها بسبب
ّ
التمويل بالدوالرات منذ االنهيار .تأمني خمزون
ّ
يتطلب الكثري من
حمدود من السلع األساسية
الدوالرات اليت يقع على عاتق مصرف لبنان
تأمينها سواء من احتياطاته مباشرة أو من خالل
إدارة التدفقات النقدية بالدوالر.
حاليًا ،ما يقوم به مصرف لبنان هو إدارة
التدفقات وخمزون االحتياطات بالعمالت
ّ
ضخ السيولة بالدوالر يف
األجنبية من أجل
متعددة مثل التعميم 161
السوق عرب آليات
ّ
والتعميم  ،158وذلك بهدف تأمني حصول
االنتخابات النيابية بشكل مريح لقوى السلطة.
لكن ما مل يكن يف حسبانه هو أن تندلع أزمة
روسية  -أوكرانية وختلق طلبًا إضافيًا على
الدوالرات .مصدر الطلب هم التجار الراغبون
يف استرياد السلع واملواد األساسية اليت
بدأ يرتفع سعرها يف األسواق الدولية .وقد
انعكس هذا الطلب اإلضايف على الدوالر ،يف
منصة «صريفة» من
ارتفاع حجم العمليات على
ّ
مستوردي السلع الغذائية بشكل أساسي ومن
مستوردي احملروقات أيضًا .فحجم العمليات
منصة «صريفة» الذي تراوح بني 50
على
ّ
مليون دوالر و 60مليون دوالر يف األسبوع
الذي سبق اندالع األزمة ،ارتفع إىل  70مليون
دوالر يف أول أيام األزمة قبل أن يقفز إىل 93
مليون دوالر أول من أمس و 87مليون دوالر
أمس .ويتوقع أن يزداد الطلب خالل الفرتة
املقبلة.
وحبسب معلومات لـلزميلة «األخبار» فإن
ما جرى تداوله يف اجتماع اجمللس املركزي
األربعء املاضي ،هو أن االحتياطات بالعمالت
األجنبية أصبحت  12.2مليار دوالر .لكن هذه
احلسبة ،ال تأخذ يف االعتبار أن هناك فواتري
ّ
يسددها مصرف لبنان
متأخرة من عام  2020مل
ّ
تقدر قيمتها بنحو  4مليارات دوالر.
ّ
ما يعين أن االحتياطات الفعلية لدى املصرف
أصبحت تقرتب من مبلغ  8مليارات دوالر ،وهو
مبلغ ضئيل جدًا مقارنة مع تسارع الطلب على
الدوالرات .فالتقديرات تشري إىل أن مصرف
بدد حتى اآلن أكثر من  400مليون دوالر
لبنان ّ
لتثبيت سعر الصرف على  20500لرية ،وهو
احملولة من املغرتبني عرب
يستعمل الدوالرات
ّ
املؤسسات املالية املختلفة وأبرزها .OMT
لذا ،ال جيب أن ننسى أن وفد صندوق النقد
الدولي برئاسة أرنستو رامرييز ريغو أعرب
عن شعوره بالقلق من أن مسؤولي لبنان لن
يعرتفوا باألزمة ويتعاملوا معها إال بعد تبديد
ما بني  3مليارات أو  4مليارات دوالر إضافية
خالل األشهر املقبلة.
على أي حال ،مسؤولية سالمة ال تقف عند
حدود تأمني الدوالرات للسوق احمللية ،بل

عليه مسؤولية تأمني الدوالرات لشراء السلع
األساسية اليت يفرتض أن يكون لدى لبنان
خمزون اسرتاتيجي منها مثل القمح.
ّ
تأخر «املركزي» يف فتح اعتمادات
فبسبب
البواخر وتسديدها يف األشهر املاضية ،مل
يتمكن لبنان من تكوين خمزون من القمح،
فيما تعد أوكرانيا وروسيا أكرب منتجي القمح
ومصدريه حول العامل ،ما أدى إىل انعكاس
األزمة ،فورًا ،طلبًا عامليًا كبريًا على هذه السلعة
االسرتاتيجية وارتفاعًا سريعًا يف أسعارها.
ورغم وضوح املشهد ،يشكو مستوردو القمح
من سلوك مصرف لبنان الذي يتأخر يف فتح
االعتمادات« .إذا مل يفتح مصرف لبنان
شار آخر
االعتمادات سريعًا «تطري» الشحنة إىل
ٍ
التجار .وقد تبلغ سالمة
يف بلد آخر» يقول أحد
ّ
تصرف بشكل بارد جتاه ما
بهذا األمر إال أنه
ّ
ّ
للمؤشرات
حيصل ،وهو ال يبدو قلقًا ،خالفًا
املقلقة اليت ترد إليه.
إذ اطلع على املعطيات اليت تفيد بأن العديد
من الدول اختذت إجراءات وقائية ومنعت
التجار واملنتجني (إنتاج زراعي وصناعي) من
ّ
تصدير منتجاتهم إلبقاء خمزون وافر من السلع
األساسية يف بالدهم ،بعدما ارتفعت أسعار
هذه السلع عامليًا ،وبات يصعب شراؤها من
السوق الدولية .فعلى سبيل املثال ،أوقفت
تركيا تصدير احلبوب إىل اخلارج علمًا بأنها
قررت
ّ
تصدر كميات وافرة إىل لبنان .كذلك ّ
ّ
السكر ،علمًا بأن  %70من
اجلزائر وقف تصدير
ّ
السكر يف لبنان يأتي من هذا البلد.
استهالك
الطلب العاملي الكبري وإغالق الدول حدودها
بوجه التصدير انعكسا سلبًا على األسعار.

تركيا أوقفت تصدير الحبوب والجزائر أوقفت
تصدير السكر ما سينعكس على لبنان مباشرة

ّ
والسكر والزيوت
فازدادت أسعار احلبوب
بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز
وسط خماوف من استمرار العمليات العسكرية
لفرتة طويلة والقلق من أن تتسع مروحة
تداعياتها ...كل ذلك سيكون له تأثري كبري
يف القدرة االستريادية للبنان .فاملشكلة مل
تعد اآلن متصلة فقط بارتفاع األسعار الذي
يتطلب املزيد من الدوالرات ،بل بتضاعف
كلفة الشحن أكثر من مخسة أضعاف ،وكلفة
تأمني الشحنات أيضًا .ومل تعد املشكلة
فقط يف تأمني دوالرات كافية السترياد
ّ
احمللي،
هذه السلع وتلبية حاجات االستهالك
بل أصبحت الكلفة أكرب بسبب ارتفاع أسعار
البنزين واملازوت ما سينعكس سلبًا على كلفة
انتقال األفراد والنقل الداخلي للبضائع وكلفة
توليد الطاقة مبولدات األحياء ولدى مؤسسة
كهرباء لبنان ...مبعنى أوضح سرتتفع كلفة
اإلنتاج بشكل هائل .إزاء هذا الوضع ،عقد
وزير االقتصاد أمني سالم اجتماعًا طارئًا مع
جمموعة جتار ّ
ميثلون القطاعات املعنية باألمن
الغذائي لـ»وضع خطة عمل لألشهر املقبلة»،
وتطرق إىل «حالة اهللع يف األسواق الدولية
ّ
وتداعيات األزمة الروسية -األوكرانية على
املالحة البحرية واجلوية والتخوف من انقطاع
بعض املواد الغذائية األساسية ويف طليعتها
القمح والسكر والزيوت» حبسب سالم.
وكما بات معروفًا ،ليس لدى لبنان خمزون
كبري من القمح (يكفي لشهر تقريبًا) ،كما أن
«رصد وشراء كميات من القمح من قبل الدولة
اللبنانية حيتاج إىل رصد أموال معينة» ،حبسب
سالم ،مشريًا إىل أن «لدينا بواخر من القمح
مشرتاة من قبل التجار ،وطلبنا من مصرف لبنان
تسهيل الدفع ،وهناك حنو  10بواخر يف املياه
اإلقليمية يفرتض أن تدخل لبنان ،وأعطينا
كوزارة اقتصاد موافقة عليها .وهذه البواخر
العشر مل تستلم بعد الدفعات والتسهيالت من
مصرف لبنان ،بالتالي ال ميكنها دخول لبنان».
موسعًا حيضره
قرر سالم أن يطلب اجتماعًا
ّ
لذاّ ،
القطاع اخلاص ووزارة االقتصاد ومصرف لبنان
ووزارة املالية «الحتواء هذه األزمة».
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تتــمات

احلرب يف أوكرانيا ..الكنيسة أحد األسباب
حسني محلي

حياول البعض الربط بني فالدميري بوتني
وفالدميري األول أمري كييف ( ،)1015-978الذي
تزوج ابنة
كان وثنيًا واعتنق املسيحية بعد أن ّ
اإلمرباطور البيزنطي.
مع أحاديث بعض األوساط الغربية عن مساعي
الرئيس الروسي فالدميري بوتني إلحياء إرث
االحتاد السوفياتي ،والذي قال سابقًا «إن
ّ
انهياره كان مبثابة
التفكك لروسيا التارخيية»،
يشري آخرون إىل حسابات بوتني الدينية/املذهبية
ّ
تدخله العسكري يف أوكرانيا.
من خالل
تعود جذور هذه احلسابات إىل ما بعد سقوط
اإلمرباطورية الرومانية الغربية ( 476م) ،وبعدها
اإلمرباطورية الرومانية الشرقية ،وما تبع ذلك
من تنافس على إرثها السياسي والديين بني
اإلمرباطوريات اليت ّ
خلفتها.
وهنا ،حياول البعض الربط بني فالدميري بوتني
وفالدميري األول أمري كييف ( ،)1015-978الذي
تزوج ابنة
كان وثنيًا واعتنق املسيحية بعد أن ّ
اإلمرباطور البيزنطي يف القسطنطينية باسيل
الثاني ،وجعل املسيحية دينًا ململكته وعاصمتها
كييف.
أن التدخل الروسي
وهنا أيضًا ،يرى البعض َّ
يف أوكرانيا مبثابة «احلرب الصليبية إلنقاذ
األراضي األرثوذكسية املقدسة من أصحاب
البدع والردة الغربيني» ،واملقصود بهم حكام
كييف املدعومون من واشنطن وحليفاتها ،فقد
أعلن الرئيس األوكراني بوروشينكو املدعوم
أمريكيًا يف  16كانون األول/ديسمرب 2018
إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلة عن
الكنيسة الروسية ،وقال إن «األمن الوطين
األوكراني يعتمد إىل ٍ
حد كبري على االستقالل
الديين عن روسيا» ،معتربًا هذا القرار «انتصاراً
للشعب املؤمن يف أوكرانيا على شياطني
موسكو».
جاء إعالن بوروشينكو يف اجتماع
خاص لألساقفة
ّ
يف العاصمة األوكرانية كييف .وقد مت خالله
انتخاب األسقف الشاب إيبيفاني ،الذي يبلغ
من العمر  39عامًا ،رئيسًا للكنيسة األرثوذكسية
األوكرانية املستقلة.
جاء انفصال هذه الكنيسة عن البطريركية
الروسية يف موسكو ،اليت كانت تابعة هلا منذ
العام  ،1686مبثابة
الصدمة للرئيس بوتني
ّ
الذي سعى لعرقلة ذلك من دون جدوى ،وهو
ما فشل به أيضًا رئيس الكنيسة األرثوذكسية
الروسية البطريرك كرييلَّ ،
الذي دأب منذ
استقالل أوكرانيا يف العام  1991على مللمة
ّ
الصف األرثوذكسي.
زيارة األسقف إيبيفاني إىل إسطنبول يف 5
كانون الثاني/ديسمرب  2019الستالم كتاب
االعتماد الكنائسي َّ
الذي متنح مبوجبه الكنيسة
األرثوذكسية يف إسطنبول (القسطنطينية)
كنيسة أوكرانيا اجلديدة االستقالل ،زادت
الطني بلة على صعيد العالقة بني موسكو
وكييف من جهة ،وموسكو وإسطنبول من جهة
أخرى.
وأدى استقالل الكنيسة األوكرانية إىل تعميق
ّ
االنقسام على مستوى الكنائس األرثوذكسية
بعد إعالن الكنيسة الروسية انفصاهلا عن
العائلة
األرثوذكسية اجلامعة ،احتجاجًا على
ّ
دور برثلماوس األول ،بطريرك القسطنطينية
املسكوني يف إسطنبول ،وهو معروف بعالقاته
الوطيدة مع واشنطن اليت ال ميلك من دونها
أي دور أو تأثري ،حتى يف تركيا ،وهو يراعي
مصاحلها من أجل ضمان تأييد الرئيس الرتكي
رجب طيب إردوغان له.
أن انفصال الكنيسة األوكرانية
ويرى البعض ّ
عن الكنيسة الروسية ّ
مثل ضربة قوية حلسابات
الرئيس الروسي ،إذ كان األوكرانيون
ّ
األرثوذكس
يشكلون حواىل  %25من جممل
املسيحيني التابعني للكنيسة الروسية ،اليت
خسرت ماليني األتباع وماليني الدوالرات من
أمالك الكنيسة اليت سعت كييف للسيطرة
عليها حتى شرق البالد.
هذا األمر أحرج الكنيسة الروسية ،يف الوقت
الذي شهدت املسيحية األرثوذكسية نهضة
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كبرية يف أوروبا الشرقية بعد سقوط االحتاد
السوفياتي ،سواء يف روسيا أو يف الدول
احمليطة هلا ،إذ إن أكثر من  %60من السكان
أرثوذكس.
ّ
ويشري عدد من
املفكرين إىل الصالت القوية
بني الكرملني وبطريركية موسكو خالل فرتات
التاريخ املختلفة ،إذ اعتمد الرئيس بوتني على
ّ
كممثل
تعزز مكانته
وحام
الكنيسة «كقوة جامعة ّ
ٍ
ملصاحل األمة الروسية األصيلة ،بعد أن تراجعت
مكانة الكنيسة خالل فرتة السوفيات».
لذلك ،بذل بوتني جهودًا كربى يف دعم
الكنيسة ماديًا ومعنويًا وسياسيًا ،ومن ذلك
استعادة ممتلكات الكنائس اليت بيعت خالل
احلقبة الشيوعية ،وبناء املئات من الكنائس
والكاتدرائيات ،إىل جانب إدراج تدريس الثقافة
األرثوذكسية يف املناهج الدراسية .كما
شيد
َّ
اجليش الروسي بتوجيهات من بوتني كاتدرائية
خاصة باجليش يف موسكو ،مت افتتاحها يف
َّ
أيلول/سبتمرب  2020خالل االحتفاالت بالذكرى
الـ 75النتصار روسيا يف احلرب العاملية
الثانية.
من جهته ،يبادل بطريرك موسكو كرييل
الكرملني واجليش الروسي مشاعر الفخر
واالعتزاز ذاتها،
ويتحدث يف خطاباته عن «دور
َّ
الكنيسة يف ضمان وحدة الشعوب الروحية يف
الدول القائمة على أراضي روسيا التارخيية،
وأهميتها يف محاية منظومة القيم األرثوذكسية
اليت حتملها احلضارة الروسية األرثوذوكسية
املقدسة للعامل» ،وهو ما جيعل البطريرك
كرييل حليفًا عقائديًا مهمًا للرئيس بوتني.
ويتوزع املسيحيون األرثوذكس خارج روسيا
ّ
بشكل
كل من البلقان والشرق األوسط،
ٍ
ٍ
كبري يف ٍّ
ومعظمهم يف سوريا ولبنان وفلسطني والعراق
وجنوب شرق تركيا .كانت هذه املناطق حتت
احلكم العثماني منذ القرن اخلامس عشر وحتى
بداية احلرب العاملية األوىل.
وشهدت ّ
كل هذه السنوات صراعًا قويًا بني
الدولة العثمانية وروسيا القيصرية املدعومة
من كنيستها األرثوذكسية اليت كان هلا
اهتمام مباشر بالسكان املسيحيني يف مناطق
احلكم العثماني يف البلقان والقوقاز والشرق
األوسط .واعرتفت اتفاقية «كوجوك كاينارجا»
يف العام  1774لروسيا باإلشراف على حقوق
هؤالء املسيحيني ،على اعتبار َّ
أنها كانت
السلطة األهم يف تلك الفرتة.
أن أحد أسباب التوتر الروسي
ويذكر التاريخ َّ
مع الدولة العثمانية كان إهانة السلطان
َّ
العثماني للمسيحيني األرثوذكس ،إذ
سلم
مفاتيح كنيسة َ
املهد يف بيت حلم للكاثوليك،
متجاه ًال بذلك حقوق الكنيسة األرثوذكسية يف
املقدسة.
األرض
َّ
ِ
ومن املفارقات
أن االهتمام الروسي
َّ
باألرثوذوكس يف الشرق األوسط
استمر يف
َّ
عهد االحتاد السوفياتي َّ
الذي كان ميارس
نفوذه يف الشرق األوسط ِمن خالل األرثوذكس
املوجودين فيه ،وهو ما يفسر وجود عدد
كبري من اليساريني والشيوعيني العرب من
املسيحيني.
وتوجد
بطريركيتان يف املنطقة .تشمل صالحيات
َّ
بطريركية أنطاكيا سوريا ولبنان والعراق
َّ
نصَبت
واملنطقة الشرقية من تركيا ،بعد أن َّ
نفسها ككنيسة األرثوذكس العرب ،ويتَبعها
حواىل مليون مسيحي ،نصفهم اآلن يف سوريا،
بعد أن غادرها الكثريون خالل السنوات العشر
املاضية .أما والية بطريركية القدس ،فتغطي
كلاًّ ِمن فلسطني احملتلة واألردن واملناطق
التابعة للسلطة الفلسطينية .وتتنافس كنيستا
أنطاكيا والقدس منذ زمن طويل لبسط نفوذهما
على املنطقة ،وهو ما
يفسر تعاطف األوىل مع
ّ
الكنيسة الروسية ،وحتالف الثانية مع كنيسة
القسطنطينية يف إسطنبول.
ِ
وعند هذه النقطة ،يتطابق
التوجه السياسي
ُّ
للكنيسة األرثوذكسية الروسية مع سياسات
الدولة الروسية اليت ترتبط مصاحلها ارتباطًا
وثيقًا بوضع املسيحيني األرثوذكس يف سوريا

ولبنان ،وهو ما أشار إليه بوتني يف خطابه يف
أيلول/سبتمرب  ،2015إذ عرب «عن قلق بالده إزاء
وضع املسيحيني» ،متهمًا الغرب «بعدم اختاذ
التدابري الكافية حلمايتهم».
ويرى البعض يف موقف بوتني املدافع عن
املسيحيني ،واألرثوذكس بشكل خاص« ،أحد
أسباب التدخل الروسي ملنع
مؤسسات الدولة
َّ
السورية ِمن االنهيار ،ما دامت هذه الدولة
تضمن حقوق املسيحيني وتدافع عنهم ضد
خماطر اإلبادة اجلماعية من قبل اجملموعات
اإلرهابية املدعومة من الغرب».
أن روسيا
وقد أعلن الرئيس الروسي عدة مرات َّ
لن تتخلى عن مصاحلها احليوية يف الشرق
األوسط ويف أي منطقة أخرى ِمن العامل ،وأن
قضية أوضاع املسيحيني ُت َعُّد واحدة من هذه
َّ
املصاحل.
ِ
وتؤدي الكنيسة األرثوذكسية الروسية
بصفتها
«رمزًا للقيم الثقافية ُ
ميزة للشعب الروسي»
امل ِّ
دورًا كبريًا يف السياسة اخلارجية الروسية
اليت تولي األقليات الدينية أهمية خاصة يف
أماكن وجودها ،يف الوقت الذي جتاهل الغرب
املسيحي الكاثوليكي اجلرائم اليت
تعرض
ّ
هلا املسيحيون يف سوريا والعراق على يد
«داعش» والفصائل األخرى.
هذا بالنسبة إىل الشرق األوسط .أما يف البلقان،
اجليوسياسية َّ
فقد خسرت روسيا املعركة
اليت
ّ
تعتمد أساسًا على حسابات دينية /مذهبية بعد
أن ابتعدت بلغاريا وصربيا واجلبل األسود
(بسكانها األرثوذكس) عنها ،رغم الروابط
التارخيية الوثيقة ووحدة الدين واملذهب ،وهو
حال مسيحيي اليونان وقربص الذين يشكلون
امتدادًا تارخييًا وعقائديًا بيزنطيًا للكنيسة األم
يف القسطنطينية اليت حتظى بدعم كبري من
واشنطن وباريس وعواصم أوروبية أخرى،
وخصوصًا بعد أن توغلت أمريكا ودول أوروبية
مبؤسساتها وأجهزتها املختلفة يف هاتني
الدولتني ،كما هو احلال يف بلغاريا وصربيا
ومقدونيا واجلبل األسود وكوسوفو.
بدورها ،جنحت «تل أبيب» يف اخرتاقها مجيعًا
من دون أن تهمل ،وبذكاء ،استفزاز العداء
املذهيب بني املسيحيني ،وهو ما فعلته وتفعله
بني املسلمني ،وهو ما سعت وتسعى إليه
واشنطن وحليفاتها يف جورجيا وأرمينيا ذات
املذهب األرثوذكسي إلبعادهما هما أيضًا عن
الكنيسة الروسية األرثوذكسية ،من خالل خلق
املشاكل السياسية يف هاتني الدولتني عرب
الثورات امللونة.
وجاء اعرتاف بابا األقباط يف مصر تواضروس
بالكنيسة األوكرانية ،بالتنسيق مع واشنطن،
مبثابة الصدمة الثانية بعد اعرتاف كنيسة
إسطنبول بها ،وهو ما استنكرته الكنيسة
الروسية ،مع التأكيد على استمرار عالقاتها مع
اجمللس الكنائسي املصري الذي مل يشارك
البابا قراره.
يف مجيع احلاالت ،ومهما كانت نتائج األزمة
احلالية يف أوكرانيا ،بات واضحًا أن واشنطن
حرضت يف بدايات «الربيع
وحليفاتها اليت َّ
العربي» اجملموعات اإلرهابية ضد «الشيعة
والعلويني» ،واستمرت باستفزازها الشيعة ضد
الشيعة ،كما هو احلال اآلن يف العراقَّ ،
خططت
منذ زمن طويل ،وما زالت ،خللق املشاكل
لروسيا ،ليس سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا
فحسب ،بل دينيًا ومذهبيًا ،وبالتالي اجتماعيًا
وثقافيًا أيضًا.
البعض يرى يف «اهلوية األرثوذكسية ارتباطاً
وثيقًا باهلوية القومية الروسية ،ومبشاعر
الفخر واالعتزاز والتفوق الثقايف عرب مجيع
مراحل التاريخ» ،وهو ما يسعى الرئيس
ّ
بوتني إلثباته ،وفق تصور العديد من
احملللني
واملؤرخني ّ
الذين يعرفون جيدًا تاريخ روسيا،
ً
والروس الذين
ضحوا بـ 25مليونا من أبنائهم
ّ
خالل احلرب العاملية الثانية ،وسقط  6ماليني
منهم فقط يف الدفاع عن أوكرانيا ضد النازية
اهلتلرية وأتباعها اجلدد الذين يقاتلون بوتني
اآلن.

القضاء حنو منع مصرفيني كبار من السفر؟
رضوان مرتضى

حددت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة
عون موعدًا جللسة استماع اليوم لكل من رئيس
مجعية املصارف ،رئيس جملس إدارة «بنك
بريوت» ،سليم صفري ،ورئيس جملس إدارة
«بنك عوده» مسري حنا ،وعضو جملس إدارة «بنك
عوده» رئيس جلنة املخاطر عضو جلنة املكافآت
وجلنة التدقيق يف البنك خليل البيطار.
جلسات االستماع اليوم أمام القاضية عون لن
ُ
ستستتبع جبلسات أخرى،
تكون األخرية .إذ
الثالثاء واخلميس املقبلني ،لالستماع إىل كل
من رئيسة جملس إدارة «بنك البحر املتوسط»
الوزيرة السابقة ريا احلسن ،ورئيس جملس إدارة
«بنك لبنان واملهجر» سعد األزهري ،على أن ميثل
رؤساء جمالس إدارة مصارف آخرون بالتتالي.
قدمتها الدائرة
تقررت بناء على شكوى ّ
اجللسات ّ
القانونية جملموعة «الشعب يريد إصالح النظام»
ّ
حبق رؤساء جمالس إدارات املصارف اللبنانية،
على خلفية دعوى للتحقيق يف ملف حتويل مصرف
لبنان مثانية مليارات دوالر إىل سبعة مصارف
أن
لدفعها ملودعني خارج لبنان ،قبل أن يتبني ّ
جمموع املبالغ اليت دفعتها املصارف فع ًال مل
يتجاوز مليار دوالر ،وأنها احتفظت باملليارات
ّ
املتبقية يف خزناتها.
السبعة
ورغم أن املصارف املعنية هي سبعة ،تفيد
بأن التحقيق سيطال رؤساء جمالس
املعلومات ّ
إدارة  14مصرفًا من املصارف الرئيسية.
أن املدعية العامة يف جبل
وعلمت «األخبار» ّ
لبنان رمبا تكون يف صدد منع هؤالء من السفر
وإصدار قرارات باحلجز على أمواهلم وممتلكاتهم
وسياراتهم.
عون تنوي االستماع إىل رؤساء مجالس إدارة  14مصرفاً
وفيما مل ُيعرف ما إذا كان صفري وحنا والبيطار
سيحضرون أمام عون اليوم ،إال أنه ُي ّ
توقع يف
حال حصول ذلك أن تتخذ القاضية عون إجراءات
حبقهم يف حال ّ
ختلفهم عن احلضور.
وتطال الدعوى املقامة من اجملموعة احلقوقية أيضًا
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وستة مسؤولني
آخرين يف املصرف املركزي فيه يشتبه فيهم
املزور ،وذلك على خلفية
بالتزوير واستعمال
ّ
أن هناك تزويرًا
تقرير ألحد اخلرباء املاليني كشف ّ
يف ثالث موازنات نشرها املصرف املركزي.
ادعاء جديدًا على
وبالتالي ،يضيف هذا امللف
ً
فارًا من من وجه العدالة ،بعدما
سالمة الذي ّ
يعد ّ
منع املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد
قرار
عثمان عناصر جهاز أمن الدولة من تنفيذ
ٍ
قضائي بإحضار سالمة إىل التحقيق أمام عون
بصفة شاهد.
اشتباك عبود ــــ عويدات يرجئ جلسة «القضاء
األعلى»
تتواىل فصول اخلالفات القضائية اليت أدت إىل
إرجاء جلسة جملس القضاء األعلى اليت كان مقررًا
انعقادها اليوم ،وذلك على خلفية جدال وقع
بني رئيس جملس القضاء األعلى سهيل عبود
واملدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات،
يتوسع ليشمل عددًا من القضاة.
قبل أن
ّ
فقد أرسل عبود ،أول من أمس ،جدول أعمال
ضمنه
اجللسة إىل أعضاء اجمللس ،وتبينّ أنه
ّ
ادعاء إحدى جمموعات اجملتمع املدني
بندًا حول ّ
ملساءلة النيابة العامة التمييزية حول دورها يف
توجه إىل بعض الشخصيات وال
االستدعاءات اليت ّ
تنفذ ،كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة.
وعلمت «األخبار» أن إدراج هذا البند على جدول
األعمال أثار حفيظة املدعي العام التمييزي الذي
رأى أن تصرف رئيس جملس القضاء األعلى
«معيب» وفيه إهانة للنيابة العامة .وتطور
االشتباك مع عبود إىل حد تهديد عويدات بعدم
حضور جلسات جملس القضاء األعلى بعد اآلن.
وسع اخلالف لينسحب
اشتباك عبود ــــ عويدات ّ
أيضًا على أعضاء آخرين يف اجمللس ،علمًا بأن
لعدد من هؤالء اعرتاضات على أداء عبود الذي
يصادر قرارات «القضاء األعلى» ،ومينع طرح أي
ملف على التصويت .وأدت اتصاالت بني أعضاء
اجمللس يف اليومني املاضيني إىل إرجاء جلسة
اليوم من دون حتديد موعد جللسة أخرى ،علمًا بأن
ّ
يشل العمل القضائي ويعين
تعطيل عمل اجمللس
جتميدًا لكل امللفات.
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اسـرتاليات

مباذا تفوقت كانربا على سيدني وملبورن لتصبح
عاصمة أسرتاليا؟

يتساءل الكثريون عن سبب اختيار
كانربا عاصمة ألسرتاليا ،وملاذا
حظيت بهذا التكريم بد ًال من
سيدني أو ملبورن ،األكثر شهرة
وأهمية على املسرح الدولي.
مباذا تفوقت كانربا على أكرب
مدينتني يف أسرتاليا وحجزت
لنفسها هذا الشرف الرفيع رغم
صغر مساحتها اليت ال تتجاوز 814
كيلومرتًا مربعًا وانزوائها بعيدًا
عن البحر عند سفوح جبال األلب
األسرتالية؟
احلكاية بدأت يف  1كانون الثاني/
يناير  ،1901اليوم الذي احتدت
فيه مستعمرات نيو ساوث ويلز
أسرتاليا
وجنوب
وفيكتوريا
أسرتاليا
وغرب
وكوينزالند
كومنولث
لتشكل
وتسمانيا
أسرتاليا اجلديدة.
لكن قبل االحتاد وبالتأكيد يف
السنوات اليت تلته ،كانت هناك
خالفات دائمة حول املكان الذي
جيب أن يكون مقر احلكومة
الدولة
وعاصمة
الفدرالية
األسرتالية الوليدة.
كان الدستور األسرتالي وقتها
ينص على أن الربملان جيب أن
خيتار موقعًا على ُبعد  160كيلومرتًا
على األقل من سيدني وأن مقره
سيكون يف ملبورن إىل حني
االنتهاء من بناء مبنى الربملان
اجلديد يف العاصمة اجلديدة.
يف تلك األيام أعلن كينغ أومالي،
الذي كان عضوًا يف أول برملان
فيدرالي وأصبح فيما بعد وزيرًا
للشؤون الداخلية ،عن اعتقاده
بأن «املناخ البارد هو الذي ينتج
أعظم العباقرة».
لذلك كان أومالي من أكثر
املدافعني عن اختيار منطقة
 Snowy Mountainsاجلبلية يف
جنوب نيو ساوث ويلز كعاصمة
للبالد.
استمر البحث عن مكان مناسب
للعاصمة يف أكثر من  60موقعًا
يف نيو ساوث ويلز تتميز مبناخها
املعتدل ونقاء مياهها ووفرة
األحجار واألخشاب فيها ألغراض
البناء.
يف هذه األثناء بدأ الفيكتوريون
رحلة البحث اخلاصة بهم .يف
شتاء عام  ،1902غادر أعضاء
جملسي الربملان ملبورن لتفقد
جمموعة من املواقع املرشحة.
ورغم برودة الطقس يف اجلبال،
اجنذب السياسيون بشدة إىل
مواقع يف جنوب شرق الوالية.
وعندما أجرى الربملان تصويته
األول ،اقرتح جملس الشيوخ بلدة
بومباال ،فيما وقع اختيار جملس
النواب على بلدة توموت .وبعد
ستة أشهر ،وافق كال اجمللسني
على دالغييت ،وهي بلدة صغرية
مشال بومباال.
لكن حكومة نيو ساوث ويلز
رفضت هذا االقرتاح واستمرت
بالضغط الختيار موقع أقرب إىل
سيدني.
وفجأة ظهر إىل العلن موقع «جديد»
يف «ياس كانربا» بدا وكأنه حل
وسط مقبول للطرفني.
كانت هذه املنطقة النائية تقع
على ُبعد  160كم من سيدني
وتتميز بهوائها النقي ومياهها

Lady Denman naming the Federal City «Canberra» on 12 March, 1913. Source:
National Library of Australia

اصابة رئيس الوزراء سكوت موريسون
بكوفيد  19وخضوعه للعزل الصحي

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن االختبارات أثبتت
وإنه
إصابته بـ COVID-19
خيضع حاليا للعزل ملدة سبعة
أيام لكنه سيواصل العمل من
الــمنزل ،مــضيفا يف بيان أنه
ثبتت إصابته بالفريوس مساء
الثالثاء مشريًا إىل أنه يعاني
من «أعراض تشبه أعراض
األنفلونزا.
وأوضح يف البيان «لقد اختربت
يوميا منذ يوم األحد ،مبا
نفسي
ً
يف ذلك صباح اليوم (الثالثاء
املاضي) ،وجاءت نتيجة كل
الفحوصات سلبية».
اختبارا
وأضاف « :أجريت
ً
إضافيا هذا املساء (الثالثاء
ً
املاضي) بعد إصابيت باحلمى
يف وقت متأخر اليوم .مل يكن
حامسا ،لذا أجريت اختبار
االختبار
ً
تفاعل البوليمرياز املتسلسل
( )PCRالليلة (الثالثاء) وأظهر
نتيجة إجيابية يف وقت متأخر من

هذا املساء».
حتديثات فريوس كورونا :إلغاء
إلزامية ارتداء الكمامات يف
املدارس الثانوية بنيو ساوث
ويلز
وكان من املقرر أن حيضر
موريسون اضاءة دار االوبرا يف
سيدني بالوان العلم االوكراني
ليلة الثالثاء  ،جنًبا إىل جنب مع
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
دومينيك بريوتيه ،ولكن مت إلغاء
هذه املشاركة قبل الساعة 8
مساء بقليل.
ً
ويف وقت سابق من يوم الثالثاء،
شارك السيد موريسون يف
اجتماع جلنة األمن القومي التابعة
جمللس الوزراء الفيدرالي وعقد
مؤمترا صحفيا مع وزير الدفاع
بيرت داتون.
التقى موريسون رئيس ناورو
ليونيل أجنيميا يف سيدني،
حبسب منشور على حسابه على
تويرت.

فيضانات قاتلة وصفت باألعنف:

هل أصبح مناخ أسرتاليا ما بني
احلريق والغريق؟

كينغ أومالي يضع أول وتد معلناً بدء مشروع بناء مدينة كانربا يف  20شباط/فربير  1913والرت بريلي غريفن
املهندس الذي صمّم مدينة كانربا National Library of Australia
الوفرية ومناخها املنعش .لذلك
غي الربملان الفيدرالي رأيه
رّ
لصاحل كانربا ،فيما وافقت نيو
ساوث ويلز على تقديم أرض
على الساحل ليكون للعاصمة
الفيدرالية ميناؤها البحري اخلاص
يف جريفيس باي.
يف تشرين األول/أكتوبر ،1908
أقر الربملان مشروع القانون
املقدم من احلكومة ،مما أكد
أن ياس كانربا ستصبح عاصمة
البالد.
ونظمت احلكومة األسرتالية مسابقة
دولية لتصميم العاصمة فاز بها
املهندس املعماري األمريكي من
شيكاغو والرت بريلي غريفني الذي
ابتكر خمططًا رائعًا للمدينة .وقيل
يومها إن ذلك التصميم سيخلق
«املدينة العصرية الوحيدة يف
العامل».
يف عام  ،1913مل تكن منطقة
كانربا أكثر من جمرد حمطة نائية
لألغنام على ضفاف نهر مولوجنلو.
ويف تلك السنة أقيم احتفال كبري
إلطالق االسم الرمسي للمدينة.
كان اسم «كانربا» هو اخليار
املفضل واملنطقي .وهو مشتق
من كلمة يستخدمها السكان
األصليون تعين «مكان االجتماع»
وكان االسم شائعًا يف املنطقة
ألكثر من ثالثة أرباع القرن.
مع ذلك ،دعت احلكومة الشعب

والرت بريلي غريفن املهندس الذي صمّم مدينة كانربا National Library
of Australia
األسرتالي القرتاح اسم للعاصمة غريترود دينمان ،زوجة احلاكم
العام الربيطاني.
اجلديدة.
وكانت تلك مناسبة لألسرتاليني صباح يوم األربعاء  12آذار/مارس
للتعبري عن حس الفكاهة الذي  ،1913حضر  500مدعو وأكثر من
مييزهم .وردت للحكومة جمموعة من  700من جنود اخليالة واملدفعية
األمساء الغريبة ،وتصدرت القائمة وحشد يزيد عن  3,000من
اقرتاحات مثل « »Cookaburraالسكان احملليني حفل التسمية
و »  »W h e a t w o o l g o l dالرمسية لكانربا.
وصو ًال اعتلت الليدي دينمان املنصة،
و»،»Kangaremu
إىل أمساء فضفاضة مثل وهتفت بلكنتها اإلجنليزية األنيقة:
« « »S y d m e l p e r a d b r i s h oأعلن كانربا عاصمة ألسرتاليا».
و» .»Meladneyperbaneولدوافع وهكذا أصبحت كانربا عاصمة
سياسية مت طرح أمساء أخرى مثل البالد .مل تتفوق على أهم مدن
« »Swindlevilleو» »Gonebrokeأسرتاليا مبساحتها أو ثرواتها،
بل بكونها «امللتقى» الذي جيتمع
و».»Caucus City
لكن الكلمة األخرية كانت للسيدة حوله كل األسرتاليني.

تسببت األمطار اليت حطمت الرقم
القياسي على الساحل الشرقي
ألسرتاليا خالل األسبوع املاضي
يف فيضانات شديدة حتت تأثري
ظاهرة ال نينا املناخية أودت
شخصا وأحلقت
حبياة أحد عشر
ً
أضرارا بآالف املمتلكات.
ً
مع هطول األمطار الغزيرة اليت
تسببت يف حدوث فيضانات غري
مسبوقة يف مشال نيو ساوث
ويلز وصو ً
ال إىل سيدني ،تنصح
السلطات سكان املدينة بتجنب
التنقل غري الضروري اليوم
بينما تستعد الوالية ملعدل
أمطار يصل إىل  200ملم.
يأتي ذلك فيما قدرت السلطات
عدد املنزل املتضررة جراء
االمطار الغزيرة والفيضانات
يف والييت كوينزالند ونيو
ساوث ويلز ب  20ألف منزل
حتى اآلن.
شرح احملاضر البيئي د .فؤاد
عبو أن مع دخول أسرتاليا
وأجزاء من العامل ظاهرة ال
نينا املناخية ،تشهد العديد
من الواليات األسرتالية مؤخرا
تذبذبا كبريا يف أحوال الطقس
على غري العادة يف هذا الوقت
من العام.
أسرتاليا تدخل رمسيا نطاق
ظاهرة (النينا) املناخية وخرباء
األرصاد حيذرون من العواقب

يعترب عبو أن هذه الظاهرة
معقدة وتتمثل يف اخنفاض
حراري يف الدرجات املعتادة
عند مستوى خط االستواء يف
احمليط اهلادي بنسبة ترتاوح
بني درجتني ومخسة.
كلمة ال نينا االسبانية تعين
الفتاة وهي ( )La Ninaجزء
من دورة ُتعرف باسم التذبذب
اجلنوبي النينو ( ،)Ninoوتنطوي
على حتول طبيعي يف درجات
حرارة احمليطات وأمناط الطقس
يف احمليط اهلادئ ،مما يؤدي
إىل ظروف أكثر رطوبة واملزيد
من األعاصري.
يقول عبو:
هذه الظاهرة ليست جبديدة
،1700
سنة
اىل
وتعود
واالحصائيات تشري اىل انها
حتدث يف كل سنتني او مخسة
وأشار عبو اىل أن التغيري
ً
أيضا يف
املناخي يساهم
زيادة يف حدة الظاهرة .أما عن
االستفادة من الظاهرة اهلطول
املطري الغزير يف الساحل
الشرقي يقول عبو:
حاليا ولكن
«متتلئ السدود
ً
كميات كبرية من األمطار تضيع
هدرا وشهر تشرين الثاني
ً
شهد أكثر نسبة أمطار يف تاريخ
أسرتاليا».
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مـقاالت وتـحقيقات

«نصائح» أمريكية إلدارة بايدن:

دعـم ُّ
متـر د؟ سـوريا ماثلة أمـامنا
نادين شلق
من بني االسرتاتيجيات اليت اعتمدتها الدول الغربية
يف حروبها الكثرية اليت خاضتها ،والغزوات اليت
ّ
ّ
مسلحة»
«قوات
«متر ٍد» هنا ،أو
شنتها،
دعم
ّ
ُ
ّ
هناك ،كانت نتيجته حربًا بالوكالة ،إن مل تكن
إياها قد تعتمدها هذه الدول،
باملباشر .املقاربة ّ
وحتديدًا الواليات املتحدة ،إزاء تعاملها مع األزمة
لتتحول يف نهاية املطاف إىل حرب
األوكرانية،
ّ
ضد القوات الروسيةّ .
إن العديد
استنزاف
ّ
حتى ّ
من اخلرباء واملراقبني ،مبن فيهم وزيرة اخلارجية
السابقة ،مادلني أولربايت ،كانوا قد جادلوا ،قبل
بأن
أن تبدأ روسيا غزوها ألوكرانيا ،بأيام قليلةّ ،
احتالل املزيد من األراضي األوكرانية ،مبا يف
يعولون
ذلك كييف ،من شأنه أن ّ
متردّ ،
يؤدي إىل ّ
على أن ينتهي إىل ما انتهت إليه احلرب الروسية
يف أفغانستان ،يف مثانينيات القرن املاضي .إلاّ
طياته
أن
ّ
التطرق إىل املقياس األفغاني حيمل يف ّ
ّ
مهمة كثرية للحرب اجلديدة يف أوكرانيا،
أسئلة
ّ
ستقدمه الواليات
وهي :ما مقدار الدعم الذي
ّ
املتحدة و»الناتو»؟ ما مدى استعداد الغرب
مترد كهذا؟
ُّ
لتحمل الردود الروسية على دعم ّ
التمرد إذا استولت روسيا على
كيف سيكون شكل
ّ
دونباس ،وشرق أوكرانيا حتى نهر الدنيرب ،مبا
يشمل كييف أو البلد بأكمله؟ هل ميكن أن ُيشعل
التمرد صراعًا أوسع؟ وهل باإلمكان احتواؤه؟ هل
ّ
مستعدون لدفع الثمن؟
األوكرانيون
ّ
من املبكر اإلجابة عن ّ
كل هذه األسئلة ،ولكن
أن اإلدارة األمريكية
يبدو من الواضح ،إىل اآلنّ ،
مترد ما يف
قد بدأت ،بالفعل ،اللجوء إىل دعم ّ
أوكرانيا ،األمر الذي ظهرت أوىل إرهاصاته ،يف
تقرير نشره موقع «ياهو» اإلخباري ،يف منتصف
أن «القوات
كانون الثاني املاضي ،أشار فيه إىل ّ
املدربة من قبل وكالة
شبه العسكرية األوكرانية،
ّ
مركزيًا
االستخبارات املركزية ،قد تؤدي دورًا
ّ
إن «وكالة
يف حال غزو روسيا» .املوقع قال ّ
االستخبارات املركزية ُتشرف على برنامج تدريب
سري ّ
مكثف يف الواليات املتحدة لنخبة من قوات
ّ
العمليات اخلاصة األوكرانية ،وأفراد استخبارات
آخرين» .إلاّ
أن الربنامج السري ،الذي تديره
ّ
القوات شبه العسكرية العاملة يف «الفرع ال ّربي»
لوكالة االستخبارات املركزية ،كان قد ّ
مت إنشاؤه
من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما ،بعد غزو
وضمها ،يف عام ،2014
روسيا شبه جزيرة القرم
ّ
ثم جرى توسيعه يف ّ
ظل إدارة دونالد ترامب،
ّ
ليأتي جو بايدن ويعمل على تعزيزه.
ّ
ّ
مترد سوف
بكل األحوال ،من
املؤكد ّ
أن ّ
أي ّ
حد تعبري
يستفيد من جغرافية أوكرانيا ،على ّ
دوغالس لندن ،يف ّ
جملة «فورين أفريز» .فهذا
حتده أربع دول يف «الناتو» :اجملر وبولندا
البلد ّ
حتد بيالروسيا،
ورومانيا وسلوفاكيا .كذلك،
ّ
وهي حليف لروسيا ،بولندا من الغرب ،وعضو
آخر يف «الناتو» ،هو ليتوانيا من الشمال .ويف
ّ
«توفر هذه احلدود الطويلة للواليات
النهاية،
املتحدة وحلف مشال األطلسي ،طريقة دائمة لدعم
والتمرد طويل األمد ،وإلذكاء
املقاومة األوكرانية
ّ
االضطرابات يف بيالروسيا ،إذا اختارت الواليات
املتحدة وحلفاؤها تقديم املساعدة السرية
ملعارضة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو»،
وفقًا للندن.
يؤدي ّ
اتساع
من وجهة نظر هذا األخري ،ميكن أن ّ
نطاق االضطرابات إىل زعزعة استقرار دول أخرى
يف مدار روسيا ،مثل كازاخستان ،بل قد ميتد
احلال إىل روسيا نفسهاّ .
حتى مولدوفا ،الواقعة
تعد أيضًا العبًا
إىل اجلنوب الغربي من أوكرانياّ ،
حد تعبري الكاتب .فعلى
مثريًا لالهتمام ،على ّ
ً
الرغم من ّ
أنها حمايدة امسيا (متت كتابة احلياد
يف دستورها) ،إلاّ ّ
أنها تعاونت يف املاضي
مع الواليات املتحدة و»حلف مشال األطلسي».
كما ّ
ّ
حد ما مع
أنها
تتمتع بعالقة مشدودة إىل ّ
موسكو ،بسبب التوترات املستمرة حول مجهورية
ترانسنيسرتيا االنفصالية ،وهي شريط ضيق من
األرض على طول احلدود املولدوفية ــــ األوكرانية.
وتدعم موسكو هذا الكيان االنفصالي ،الذي

حترسه القوات الروسية باسم «حفظ السالم».

يمكن أن يؤدّي اتّساع نطاق االضطرابات إىل زعزعة
استقرار دول أخرى يف مدار روسيا

ّ
أنه يف حال ّ
يرى لندن ّ
املستقلة
ظلت أوكرانيا
القابلة للحياة قائمة ،سواء كانت حمكومة من
كييف أو لفيف (أكرب مدينة يف اجلزء الغربي
من البالد) ،ميكن للواليات املتحدة وحلفائها
يف «الناتو» ،أن يساعدوا علنًا يف الدفاع عنها
باألسلحة والتدريب واملال.
من جهة أخرى ،يلفت إىل ّ
أنه جيب أن تصبح
سرية ،يف حال استولت روسيا
هذه املساعدة ّ
ّ
واحتلت البالد بالكامل« .جيب أن
على احلكومة
ضد دولة ذات
يكون الدعم العسكري للعمل
ّ
سيادة ليست الواليات املتحدة يف حالة حرب
سريًا ،مثل دعم واشنطن للمجاهدين
معها ،دعمًا ّ
ضد االحتاد السوفييت يف الثمانينيات،
األفغان
ّ
وألكراد العراق قبل غزو عام  ،»2003يقول
أن الدعم
أن هذا األخري غاب عن باله ّ
لندن .إلاّ ّ
األمريكي للمجاهدين يف أفغانستان ،كان يأتي
اجملاورة ،األمر الذي
عرب األراضي الباكستانية
ِ
يشري إليه بروس ريدل ،يف تقرير يف معهد
أن «بولندا ورومانيا
«بروكينغز» .وإذ يلفت إىل ّ
وأن كالهما عضو يف
هما األقرب إىل أوكرانياّ ،
الناتو ،مع نشٍر للقوات األمريكية يف أراضيهما»،
أن «الواليات املتحدة لديها التزام صريح
يوضح ّ
بالدفاع عنهما ،يف املادة اخلامسة من معاهدة
الناتو ،وهو االلتزام الذي مل يكن لدينا جتاه
باكستان».
ّ
بغض النظر عن املقاربتني ،يربط املبعوث
األمريكي السابق إىل سوريا ،جيمس جيفري ،يف
مقال نشره «معهد ويلسون» ،بني احلرب على
التمرد يف
سوريا ،وما ميكن أن حتمله فكرة دعم
ّ
أوكرانيا ،بالنسبة اىل روسيا .ويقول« :بالنظر
مترد
إىل ّ
رد الفعل الروسي احملتمل على ّ
أي ّ
ردها
أوكراني ،حتتاج واشنطن إىل التفكري يف ّ
مبزيد من التفصيل».
أن «الشيء الوحيد
يرى الدبلوماسي السابقّ ،
الذي ميكن حتليله هو الرد الروسي احملتمل،
التمرد الروسي الذي
بالنظر إىل مثال مكافحة
ّ
يضم مجيع عناصر القوة يف سوريا» .ويقول إنه
«يف حني أن اجلهد العسكري الروسي الشامل
مل ينجح يف القضاء على داعش  ،إال أنه كسر
ّ
املسلحة السورية ،يف محلة مكافحة
ظهر املعارضة
التمرد اليت استمرت ثالث سنواتَ ،
وقلب الطاولة
ّ
على املتمردين املدعومني ،من احلكومة األمريكية،
من بني جهات أخرى».
تضمن املرونة
أن «النهج الروسي
وأوضح جيفري ّ
ّ
السياسية والدبلوماسية الذكية ،لكن جوهرها
إن «قوات
كان الوحشية الشديدة» ،مضيفًا ّ
مترد
مع
التعامل
األسد نفسها واجهت صعوبة يف
ّ
عربي يّ
فإن محلة القصف
سن كبري .ومع ذلك،
ّ
الروسية سرعان ما اكتسبت اليد العليا» .ويف
أن روسيا استكملت
أثناء ذلك ،لفت جيفري إىل ّ
عملها هذا «مبرونة سياسية ساخرة يف التعامل
مع عناصر املعارضة املهزومة واجلهات األجنبية
الراعية».
احملصلةّ ،
مت تنسيق دبلوماسية موسكو
يف
ّ
تقدمها العسكري ،حيث سعت
عن كثب مع
ّ
إىل إضعاف معنويات الدعم الدولي للمعارضة
ّ
املسلحة.
السورية
ومن هذا املنطلقّ ،
أكد جيفري ّ
ألي
أنه «ميكن ّ
مترد أوكراني أن يتوقع ردًا روسيًا شرسًا وذكيًا
ّ
سياسيًا».
وقال« :صاغ اسرتاتيجيو وكالة االستخبارات
املركزية األمريكية ما أصبح ُيعرف باسم قواعد
موسكو ،للعمليات السرية خالل احلرب الباردة
ّ
السوفياتية
اإلمرباطورية
تطلعات
الحتواء
للهيمنة» ،ليخلص إىل ّ
أنه «جيب على صانعي
السياسة واملسؤولني احلذر من نشر روسيا
لقواعدها السورية الناجحة ،واليت أثبتت جدواها
التمرد يف أماكن أخرى ،وخصوصًا يف
ضد
ّ
ّ
أوكرانيا».

تركيا تغلق املضائق :جمازفة معلَنة باملصاحل الروسية
محمد نور الدين

مل يستغرق األمر طوي ًال حتى اعرتفت تركيا بأن
مصطلح «حالة احلرب» ينطبق على الوضع يف
روسيا وأوكرانيا .فبعدما قال وزير اخلارجية
إن بالده ّ
كلفت
الرتكي ،مولود تشاووش أوغلوّ ،
لبت مدى
جلنة من خرباء القانون والدبلوماسية
ّ
مطابقة «حالة احلرب» ملا جيري على اجلبهة الروسية
ــــ األوكرانيةَ ،أعلن يوم االثنني املاضي أن
هذين البلدين هما فع ًال يف حالة حرب .ويكتسب
هذا االعرتاف أهميته جلهة استعداد تركيا لتطبيق
بناء عليها ،أعلن
أحكام «اتفاقية مونرتو» ،اليت
ً
تشاووش أوغلو ،حظر مرور السفن العسكرية
من مضيقي الدردنيل والبوسفور .وقال« :أبلغنا
املطلة على البحر األسود بألاّ
ّ
ّ
املطلة وغري
الدول
ترسل سفنها احلربية للمرور عرب مضائقنا».
هذه االتفاقية ،اليت ُو ّقعت يف  20متوز ،1936
ّ
تنظم حركة املالحة من البحر األسود وإليه عرب
َ
مضيقي البوسفور والدردنيل .وتقول املادة
العشرون منها إنه يف حالة وجود تركيا يف حالة
أي دولة أخرى ،ميكنها أن تغلق املضائق
حرب مع ّ
وفقًا ملا تريد .لكن أنقرة ليست اآلن يف حالة
أي دولة .ولذا ،اتجّ هت األنظار إىل
حرب مع ّ
أي
املادة  19اليت
تنص على أنه يف حالة دخول ّ
ّ
دولة من دول البحر األسود حربًا مع دولة أخرى،
فبإمكان تركيا إغالق املضائق أمام حركة السفن
االجتاهني .إال
احلربية التابعة للدول املتحاربة يف
َ
أنه ميكن للسفن املوجودة يف البحر املتوسط،
واملسجلة مث ًال يف قاعدة يف البحر األسود ،أن
َّ
تطلب من أنقرة السماح هلا بعبور املضائق للعودة
إىل قاعدتها األم ،والعكس بالعكس.
إن
أي خطوة يف هذا االجتاه بالقول ّ
سبقت أنقرة ّ
إغالق املضائق ال يعين خطوة عدائية جتاه روسيا،
بل هو تطبيق حريف لـ»مونرتو» .كما أن تركيا
ّ
تتعلق باالتفاقية ذاتها ،حيث
تواجه حتديات أخرى
َتربز مطالبات أو تلميحات من ِقبل دول ال تنتمي
إىل البحر األسود ،مثل الواليات املتحدة ،بوجوب
تعديل االتفاقية ،حبيث ُيسمح لسفن هذه الدول
بالعبور حبرية إىل البحر األسود ،وبالعدد واحلجم
الذي تريد ،علمًا بأن «مونرتو» متنع دخول أكثر
َ
َ
تابعتني لدولة واحدة يزيد وزنهما
سفينتني
من
على  45ألف طن ،وتفرض ألاّ تزيد مدة بقائهما
يف البحر على  22يومًا .وقد واجهت الواليات
املتحدة صعوبات بسبب ذلك ،أثناء املناورات
اليت قادتها يف البحر األسود لدول «حلف مشال
األطلسي» ومنها تركيا ،وملحّ ت ضمنًا إىل الرغبة
يف تعديل االتفاقية ،األمر الذي واجه معارضة
أي تعديل مهما كان
شديدة داخل تركيا ،ألن ّ
صغريًا ،يفتح بابًا لن ينغلق على مطالبات
بتعديالت واسعة من ِقبل دول كثرية.
حتد
أمام
اآلن ،جتد احلكومة الرتكية نفسها
ٍّ
أساسي ،يتمحور حول ما إذا كانت روسيا ستعترب
إغالق املضائق خطوة عدائية ضدها .ويأتي هذا
ّ
ّ
يتمثل يف
حتد آخر،
ختطت أنقرة
التحدي بعدما
ّ
ٍّ
واقع أنه لو مل ُت ْقدم على خطوة كهذه ،كان
ذلك سيعين أنها تنتهك أحكام االتفاقية بنفسها،
األمر الذي سيفتح باب املطالبة بتعديلها ،علمًا
بأن األتراك يرون أن «مونرتو» ركيزة أساسية
ومكملة لـ»معاهدة لوزان» عام
ألمنهم القومي،
ّ
 ،1923واليت رمست أسس الكيان الرتكي.
ّ
وتشكك املعارضة الرتكية يف نيات احلكومة،
وتتهم الرئيس رجب طيب إردوغان بالسعي إىل
كل اإلجنازات اليت ّ
هدم ّ
حققها أتاتورك ،وعلى
رأسها «لوزان» و»مونرتو» .وتدرك احلكومة
ستؤدي
الرتكية عواقب مثل هذه اخلطوة ،اليت
ّ
إىل توتري عالقاتها مع روسيا ،فيما تعتقد
يصب يف
املعارضة أن ضرب تلك العالقات
ّ
مصلحتها ،باعتبارها ركيزة من ركائز استمرار
ولعل من ّ
ّ
جتليات ذلك ،تقديم
سلطة إردوغان.
نائب إسطنبول عن «حزب الشعب اجلمهوري
املعارض» ،حممود تانال ،دعوى لدى املدعي
العام للجمهورية يف أنقرةّ ،
يتهم فيها الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،ووزراء الدفاع واخلارجية
ورئيس األركان يف روسيا ،بـ»ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية وانتهاك القانون الدولي» يف
ّ
أوكرانيا.
املعارضة
كما كان الفتًا مانشيت صحيفة «قرار»
ِ
واملؤيدة ألمحد داود أوغلو وعلي باباجان ،وفيه:
ّ

«عد إىل بالدك يا فالدميري» ،فيما انطلقت محلة
ُ
املؤيدة
اإلعالم
وسائل
يف
روسيا
ضد
عامة
ّ
ّ
للحكومة وتلك التابعة للمعارضة .لكن حممد علي
غولر يف صحيفة «مجهورييات» ،يدعو الرأي
ّ
جمرد
العام إىل
التذكر بأن األزمة األوكرانية هي ّ
نتيجة لسبب ،هو رغبة «حلف مشال األطلسي»
التوسع شرقًا خلنق روسيا ،بعدما أرادت
يف
ّ
الواليات املتحدة أن تنقل ثقلها إىل الشرق خلنق
الصني .ويرى غولر أن روسيا «تعمل ملنع حرب
عاملية من خالل غزو أوكرانيا» ،بينما الواليات
املتحدة ّ
متثل «ماكينة احلرب اليت جيب القول هلا
ّ
توقفي» .ويقول غولر« :إن ّ
سن ينكسر من
كل
ّ
أسنان حلف مشال األطلسي هو ضمانة ملستقبل
وسالم اإلنسانية مجعاء».
أي حال ،تعتقد تركيا أن إغالق املضائق
على ّ
ربمّ ا ّ
نية» إىل
«حسن
رسالة
لتوجيه
فرصة
ل
ميث
ّ
القوى الغربية .كذلك ،وعلى رغم املخاطر اليت
تكتنفها احلرب األوكرانية على املصاحل الرتكية،
إلاّ أن البعض يرى فيها «فرصة» إلعادة االعتبار
إىل أنقرة يف أكثر من جمال .وعلى رأس هذه
الفرص ،يأتي رفض أوروبا تشغيل ّ
خط «نورد
سرتيم  »2الروسي ،والذي قد يكون مناسبة
املمر اإلجباري واألكثر
لرتكيا لتذكري أوروبا بأنها
ّ
جدوى لنقل غاز شرق املتوسط من إسرائيل
ومصر إىل ميناء جيهان الرتكي ،ومنه عرب األنابيب
املارة يف األناضول ،وصو ً
ال إىل أدرنة فاليونان
ّ
وأوروبا ،وال سيما بعدما سقط مشروع ّ
خط غاز
شرق املتوسط من إسرائيل إىل قربص اجلنوبية،
فاليونان وإيطاليا إىل أوروبا ،والذي تبلغ كلفته
حوالي  9مليارات دوالر ،وإعالن الواليات املتحدة
أخريًا أنها لن تساهم يف هذا املشروع.
مع ذلك ،تتخوف تركيا كثريًا من تداعيات احلرب
األوكرانية على االقتصاد الرتكي .فعلى سبيل
املثال ،يبلغ حجم التجارة بني تركيا وروسيا
حوالي  35مليار دوالر ،منها  28مليارًا واردات
األوىل ،واليت يذهب معظمها إىل شراء الطاقة،
حيث تستورد أنقرة من موسكو  34يف املئة
تقريبًا من حاجتها إىل الغاز الطبيعي ،وحوالي
العشرة يف املئة من حاجتها إىل النفط .أيضًا،
تستورد تركيا من روسيا حوالي  65يف املئة من
السياح الروس
حاجتها إىل القمح ،فيما يأتي
ّ
إىل تركيا يف املرتبة األوىل ،وعددهم حوالي 5
مبعدل مخسة مليارات دوالرُ .يضاف
ماليني سائح
ّ
قدم أن ّ
مثة استثمارات تركية يف روسيا
إىل ما َت ّ
بقيمة  21مليار دوالر عرب  150مشروعًا .كما أن
الروس هم الذين يبنون املفاعل النووي يف
ويزودون تركيا بصواريخ «أس »400
مرسني،
ّ
(كعب أخيل التوتر الرتكي ــــ األمريكي) ،يف
يعد ّ
خط نفط «الدفق الرتكي» من روسيا
حني
ّ
ٍ
منته.
عرب البحر األسود إىل شرق إسطنبول شبه
وتتعاون تركيا وروسيا يف عدد كبري من القضايا
اإلقليمية ،مثل القوقاز وسوريا وليبيا وغريها.
متطورة اقتصاديًا
يف املقابل ،لرتكيا عالقات
ّ
وعسكريًا مع أوكرانيا ،حيث يبلغ حجم التجارة
والسياح ثالثة
بينهما حوالي  7مليارات دوالر،
ّ
ماليني أوكراني ،واالستثمارات الرتكية يف
أوكرانيا  5مليارات دوالر .وتستورد أنقرة،
أيضًا 15 ،يف املئة من حاجتها إىل القمح من
مهمة لطائرات
كييف ،فيما ُتعترب األخرية سوقًا
ّ
ّ
شكلت أحد
«بريقدار» الرتكية املسيرّ ة ،واليت
أهم أسباب انزعاج روسيا من تركيا ،ورفضها
التوسط يف األزمة.
التجاوب مع حماولة إردوغان
ّ
مهددة بفقدان العديد من
بالنتيجة ،تركيا
َّ
االمتيازات واملكاسب الناجتة من هذه العالقات
املتشابكة ،يف حال تصاعد وترية احلرب أو
خسارة أحد البلدين إذا ما احنازت إىل أحدهما.
ّ
حمللون أن انفجار احلرب
على صعيد آخر ،يرى
األوكرانية يؤكد لألوروبيني أن مركز التهديد
العاملي ال يزال على األرض األوروبية وليس
قرب الصني ،وهذا ما يعيد االعتبار إىل اجلغرافيا
األوروبية ،واألهمية إىل دول أخرى مثل تركيا
يف الصراع ضد روسيا .كما أن األزمة األوكرانية
َّ
بشقيه
تشد من جديد العصب األطلسي
سوف
ّ
األمريكي واألوروبي ،مبا فيه أنقرة ،وقد تدفع
ّ
ّ
التخلص
التخلي عن حماوالت
بايدن نفسه إىل
من إردوغان.
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مـقاالت وتـحقيقات

التبعات االقتصادية لألزمة األوكرانية ..هل هناك بدائل للغاز الروسي؟
عبد الخالق فاروق

هل تستطيع دول التحالف الغربي أن جتد بدي ًال سريعًا ومعقو ً
ال
ومستدامًا إلمدادات الغاز الروسي من مصادر أخرى؟
تثري قضية الصراع اجلاري يف أوروبا حاليًا بني روسيا من ناحية،
وأوكرانيا اليت يقف خلفها التحالف الغربي والواليات املتحدة من
ناحية أخرى ،أكثر من قضية ذات أبعاد وتبعات اسرتاتيجية ،مثل
أوضاع وتوازنات القوى يف أوروبا والعامل بعد هذه املعركة،
ومنها أيضًا مستقبل االقتصاد الروسي وطريقة مواجهته للحجم
القاسي من العقوبات اليت بدأت دول التحالف الغربي بتطبيقها
ضد روسيا منذ اليوم التالي للعمليات العسكرية الروسية يف
أوكرانيا ،ومنها كذلك تأثري هذه املقاطعة الغربية الصارمة على
عالقات روسيا بدول العامل عمومًا ،والدول العربية على وجه
اخلصوص ،وأخريًا وليس آخرًا ،ما هو مستقبل عالقات الطاقة بني
روسيا والدول األوروبية ،وخصوصًا أملانيا ،وهل تستطيع دول
التحالف الغربي أن جتد بدي ًال سريعًا ومعقو ً
ال ومستدامًا إلمدادات
الغاز الروسي ،من مصادر أخرى؟
هل لدى أوروبا بديل للغاز الروسي؟
ّ
ّ
املعقدة ،هي تلك املتعلقة بإمدادات
لعل من أخطر القضايا
الغاز الروسي إىل أوروبا ،اليت متثل حواىل  %38من احتياجات
املقدر أن تتزايد
هذه القارة العجوز حتى عام  ،2021واليت من
ّ
بعد تشغيل خط أنابيب (نوردم سرتيم  )2بني روسيا وأملانيا
عرب حبر البلطيق ،ومنه سوف يتفرع إىل بقية دول غرب أوروبا
ووسطها.
وقد بدأت برامج املقاطعة واإلجراءات العقابية األوروبية واألمريكية
بعد بدء معركة حترير أوكرانيا من اجملموعات الفاشية احلاكمة يف
الثالث والعشرين من شباط  ،2022بوقف تشغيل خط األنابيب
هذا ،كما تسعى الواليات املتحدة إل البحث عن بدائل إلمدادات
الغاز الروسي من مصادر أخرى ،كذلك ترى الدوائر األمريكية أنها
فرصتها يف تسويق الغاز األمريكي املسال الذي متتلك فائضًا
كبريًا منه إىل األسواق األوروبية .وهنا علينا أن نطرح التساؤل
التالي :هل تستطيع الدول األوروبية إجياد بدائل سريعة ودائمة
ومناسبة من مصادر أخرى؟
واحلقيقة أن مسألة إجياد بدائل للغاز الروسي ينبغي أن تتوافر
فيها ثالثة عناصر هي:
أو ً
ال :أن تكون الكميات كافية ومتاحة.
ً
ثانيا :أن تكون الوسائل واألساليب لتوصيله سهلة ومتوافرة.
ثالثًا :أن تكون األسعار معقولة ،وال تشكل ضغوطًا تضخمية
جديدة على االقتصاد األوروبي واملواطن األوروبي.
ً
بداية أن نعرض حلجم القدرات املتاحة لروسيا من
وهنا علينا
احتياطيات الغاز املؤكدة حتى اآلن من ناحية ،وحجم إمدادات
نقدر
الغاز إىل الدول األوروبية املتعاقد معها من ناحية ثانية ،ثم ّ
حجم البدائل املتاحة ومن أين؟
أو ً
ال :القدرات واالحتياطيات املتاحة لدى روسيا
ً
ً
وفقا للبيانات املتاحة دوليا ،فإن احتياطيات الغاز املتاحة لدى
روسيا حتى عام  2020قد بلغت  48.9تريليون مرت مكعب ،بينما
تأتي إيران يف املرتبة الثانية باحتياطي قدره  34.0تريليون مرت
مكعب ،وبعدهما قطر باحتياطي قدره  23.8تريليون مرت مكعب،
ثم تركمانستان باحتياطي  15.3تريليون مرت مكعب ،ومن بعدها
مقدر بـ  12.9تريليون مرت مكعب،
تأتي الواليات املتحدة باحتياطي ّ
ثم اململكة السعودية حبجم  8.4تريليونات مرت مكعب ،تليها دولة
اإلمارات حبجم  7.7تريليونات مرت مكعب ،ثم نيجرييا حبجم 5.7
تريليونات مرت مكعب ،،ثم تأتي مصر حبجم  2.1تريليون مرت
مكعب .أما هولندا فلم تعد متتلك الكثري من االحتياطيات من
الغاز ،حيث مل تزد حاليًا عن  1.1تريليون مرت مكعب ،كما أغلقت
أحد أهم حقوهلا من الغاز.
أما النرويج ،فبالكاد يكفي إنتاجها احتياجاتها احمللية ،وما يفيض
يكفي لتلبية متطلبات بعض الدول األوروبية ،مثل اململكة
املتحدة.
تعرضت – وما زالت – تتعرض له
وبالنظر إىل احلصار الذي
ّ
إيران طوال أربعني عامًا ،فإن سوق الغاز الطبيعي وصادراته
تكاد تكون قد انفردت باجلزء األكرب منه روسيا وقطر والنرويج
وأسرتاليا لسنوات طويلة ماضية ،وتأتي من بعدهما اجلزائر
ونيجرييا وتركمانستان والسعودية واإلمارات.
يقدر حجم احتياطياتها املعلنة عام – 2018
أما مصر ،واليت
ّ
واملشكوك يف مدى دقتها – حواىل  77.0تريليون قدم مكعب
(أي ما يعادل  2.1تريليون مرت مكعب) ،فهي يف حالة عسر
غازي ،حيث اضطرتها الظروف إىل استرياد الغاز من الكيان
اإلسرائيلي عرب صفقتني طويليت األجل ،واحدة يف عام ،2019
والثانية يف تشرين الثاني .2021
ثانياً :خريطة الصادرات العاملية
رغم التناقضات واالختالفات بني سياسات االحتاد األوروبي
وروسيا يف كثري من القضايا واحملافل الدولية ،فقد ظل االعتماد
األوروبي على الغاز الروسي يتزايد عامًا بعد آخر .ففي عام
 2013كانت حصة دول االحتاد األوروبي من الغاز الروسي
حنو  ،%27ورغم تفجر املشكلة األوكرانية عام  ،2014والقرار
الروسي باستعادة شبه جزيرة القرم ،ومعارضة االحتاد األوروبي

والواليات املتحدة هلذا القرار ،وتوقيع بعض العقوبات
على روسيا ،فقد ّ
ظل الغاز الروسي يتدفق بازدياد عامًا
بعد عام ،حتى بلغ عام  2021حواىل  %38من إمجالي
احتياجات أوروبا من الغاز ،ومل يكن خط أنابيب «نوردم
سرتيم  »2قد بدأ العمل بعد.
ويف املقابل توفر النرويج  %24من احتياجات أوروبا من
الغاز ،تليها اجلزائر بنسبة  ،%8وقطر حبواىل  %8وبعدها
أسرتاليا ،والباقي يأتي من هولندا والواليات املتحدة
وبقية دول اخلليج ،عرب شحنات الغاز املسال.
املصدرة للغاز الطبيعي
هكذا تشكلت خريطة أهم الدول
ّ
حتى عام  2020على النحو التالي:
 -1روسيا حبجم  199.9مليار مرت مكعب.
 -2أمريكا حبجم  149.5مليار مرت مكعب.
 -3قطر حبجم  143.7مليار مرت مكعب.
 -4النرويج حبجم  112.9مليار مرت مكعب.
 -5أسرتاليا حبجم  102.5مليار مرت مكعب.
من أخطر القضايا املعقدة تلك التي تتعلق بامدادات الغاز الروسي اىل اوروبا التي
تمثل حواىل  38يف املئة من احتياجاتها
وتتوزع صادرات روسيا من الغاز حتى عام  2020على
النحو التالي :أملانيا  ،%16إيطاليا  ،%12فرنسا  ،%8بيالروسيا
 ،%8تركيا  ،%6أي إن  %50من صادرات الغاز الروسي تذهب
إىل هذه الدول اخلمس ،وتأتي بعدها الصني  ،%5هولندا ،%5
كازاخستان  ،%5النمسا  ،%5اليابان  ،%4اململكة املتحدة
 ،%4بولندا  ،%4اجملر  ،%3دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  ،%10دول أوروبية أخرى غري منتمية إىل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية  ،%5دول آسيوية أخرى .%3
ومن ثم فإن  %92من صادرات الغاز الروسي تذهب إىل الدول
األوروبية ،لتدخل يف تشابكات هائلة ومعقدة داخل االقتصاد
األوروبي ،وبني منازل املواطنني يف القارة العجوز.
وتزود شركة غازبروم ،اململوكة غالبيتها للدولة الروسية ،أوروبا
ّ
بالغاز مبوجب نوعني خمتلفني من التعاقدات :عقود طويلة األجل،
تستمر غالبًا من  10إىل  25عامًا ،وهناك أيضًا صفقات «فورية»،
أو مشرتيات ملرة واحدة لكمية ثابتة من الغاز .ومن هناُ ،تعترب
موردي الغاز ألوروبا ،سواء من خالل األنابيب ،أم من
روسيا أكرب ّ
املصدر على صورة شحنات من الغاز املسال
خالل الغاز املسال
ّ
املخصصة لذلك.
احملمولة بالسفن
ّ
ووفقًا لوكالة «رويرتز» لألنباء ،اليت نشرت يف تشرين األول
صدرت
املاضي تقريرًا استند إىل بيانات أوروبية ،أظهر أن روسيا ّ
من مشروعها «يامال للغاز الطبيعي املسال» ،تسع عشرة شحنة
من الغاز املسال بلغ إمجالي وزنها  1.41مليون طن ،وبعدها
جاءت قطر يف املرتبة الثانية بـ 18شحنة ( 1.33مليون طن من
الغاز املسال) ،تلتها اجلزائر فنيجرييا .وأضافت «رويرتز» أن
معظم شحنات الغاز الروسي اجتهت إىل حمطات استقبال الغاز
يعد دلي ًال على أن
املسال يف اجلزء الشمال الغربي من أوروبا ،ما ّ
الغاز الروسي يتمتع مبزايا تنافسية عالية يف أوروبا.
بينما أشار التقرير إىل أن الواليات املتحدة اليت تسعى إىل غزو
تصدر إىل هناك سوى  0.64مليون طن
سوق الغاز األوروبية ،مل
ّ
من الغاز املسال.
وهكذا متتلك روسيا ميزتني ال تتوافران غالبًا لغريها من املنتجني
واملصدرين الكبار للغاز ،وهما توفري الغاز من خالل خطوط
ّ
األنابيب (نوردم سرتيم واحد ،ونوردم سرتيم اثنني وخط السيل
احململة بالغاز املسال.
الرتكي) ،وكذلك عرب السفن
ّ
وال توجد دولة واحدة ميكنها استبدال هذا احلجم من الغاز الطبيعي
املسال ،حتى قطر ال تستطيع زيادة صادراتها إىل أوروبا لسببني،
أوهلما :أن معظم األحجام القطرية حمجوزة يف عقود طويلة األجل
يف الغالب ملشرتين آسيويني ،فإن كمية األحجام القابلة للتحويل
اليت ميكن شحنها إىل أوروبا ال تتجاوز  .%15-10وثانيهما :أن
قدرات التسييل وسفن الشحن املتاحة لديها لن تسعفاها يف
تلبية الطلب الطارئ بسبب األزمة األوكرانية.
كما أن غياب إيران عن السوق من ناحية ،واندالع النزاع بني
اجلزائر واملغرب من ناحية أخرى ،وانعكاساته على وقف خط الغاز
الواصل إىل أوروبا عرب املغرب  ،جعال للمركز الروسي دورًا ال
ميكن االستغناء عنه أو استبداله يف األجل املنظور.
ورغم احملاوالت األمريكية املستمرة منذ عدة سنوات لوقف بناء
خط أنابيب الغاز (نوردم سرتيم  )2من روسيا إىل أملانيا ،بسعة
 55مليار مرت مكعب سنويًا ،واملمتد من الساحل الروسي عرب حبر
البلطيق إىل أملانيا ،سواء يف عهد إدارة دونالد ترامب ،أم يف
ظل اإلدارة احلالية جلوزيف بايدن ،خوفًا من النفوذ الروسي يف
أوروبا ،أو من أجل فتح اجملال إلمدادات الغاز املسال األمريكي،
فإن هذه اجلهود مل تفلح بسبب إصرار املستشارة األملانية
املاسة للغاز من جانب
السابقة (أجنيال مريكل) من ناحية ،واحلاجة
ّ
بقية دول االحتاد األوروبي من ناحية أخرى.
وها هي احلرب الروسية – األوكرانية تطرح على أوروبا السؤال
املستحيل :هل نستطيع تطبيق العقوبات على روسيا مبا يف ذلك
وقف إمدادات الغاز الروسي إىل أوروبا؟
اإلجابة احلامسة :كال

لقد دفعت الواليات املتحدة األمريكية باستمرار يف اجتاه تأجيج
احلرب يف الدونباس ،العتبارات سياسية عديدة ،لكن الدوافع
االقتصادية كانت حاضرة ،وخاصة يف ما يتعلق مبشروع «نوردم
سرتيم  ،»2وكانت حماوالت أمريكا خللق مواجهة أوروبية روسية
يف أوكرانيا أكثر وضوحًا ّ
كلما اقرتب املشروع من نهايته ،وذلك
بهدف وقف التعاون بني روسيا وأوروبا يف جمال الغاز ،وفرض
نفسها كبديل ملوسكو يف هذا اجلانب.
ولعل الزيادة الكبرية يف صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي
امللحة إلطاحة
املسال ،وخاصة إىل أوروبا ،تعكس هذه الرغبة
ّ
روسيا من سوق الطاقة األوروبي.
لقد زادت صادرات الواليات املتحدة األمريكية من الغاز املسال
للقارة األوروبية يف الشهور الـ 6األخرية من عام  ،2021بشكل
حيز املنافسة مع روسيا لتصدير
كبري ،ما يعين أن أمريكا دخلت ّ
الغاز إىل القارة األوروبية.
لقد أصبحت أوروبا اليوم الوجهة األوىل للغاز املسال األمريكي،
وبلغ إمجالي هذه الصادرات خالل كانون الثاني /يناير 2022
حواىل  7.3ماليني طن ،علمًا بأن سعر الطن كان يبلغ يف ذلك
الوقت حنو  730دوالرًا تقريبًا ،وهذا الرقم من التصدير ُمغٍر
جدًا لدولة مثل أمريكا اليت تعاني من عجز دائم يف ميزانها
التجاري.
ويشري بعض اخلرباء إىل أن هذه الصادرات غري كافية الستبدال
معظم صادرات روسيا ألوروبا ،لذلك تسعى الواليات املتحدة
اليوم إىل إجياد البدائل للغاز الروسي حتت ضغط االحتاد
األوروبي ،ومن ضمن هذه املساعي مفاوضاتها مع إيران يف
امللف النووي ،والذي تسعى إىل إنهائه لتتفرغ ملعاركها املقبلة
مع روسيا والصني ،وفتح آبار غاز جديدة شرق املتوسط قريبة
لالحتاد األوروبي ،بعد فشلها يف فتح األراضي السورية أمام
األنبوب القطري.
كما يسعى االحتاد األوروبي أيضًا إىل توفري بدائل للغاز املسال
الذي يتم استرياده عرب ناقالت خاصة ،ويأتي جزء منه من الواليات
املتحدة ،وهو مستخرج من الزيت الصخري املرتفع التكلفة ،وجزء
آخر من قطر اليت متلك قدرات كبرية يف إنتاج هذا الغاز والقدرة
على تصدير كميات ضخمة .بيد أن هذا الغاز املسال ال يكفي
حاجة السوق األوروبي ،وهو أكثر كلفة نظرًا إىل تكاليف التسييل
والشحن وإعادة التغويز ،ومن ثم إعادة التوزيع ،وتبقى عمليات
االسترياد عرب األنابيب الضخمة ،ومنها «التيار الشمالي» الذي
مير يف حبر البلطيق ومنها إىل أوروبا ،األقل كلفة.
إذًا ،من حيث الكميات ال تتوافر – ورمبا لن تتوافر – يف األجل
املنظور بدائل أمام أوروبا للغاز الروسي.

ثالثاً :خريطة االستهالك واألسعار

وفقًا للبيانات املنشورة من النشرة اإلحصائية السنوية ملنظمة
أوبك ،فإن خريطة توزيع االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي
تتوزع كالتالي :دول االحتاد األوروبي تستهلك عام  2021حواىل
 550مليار مرت مكعب من الغاز ،تستحوذ أملانيا منها على حواىل
 88مليار مرت مكعب ،ومن بعدها تأتي بقية الدول األوروبية ،أما
الواليات املتحدة فهي تستهلك حواىل  846مليار مرت مكعب.
يف أواخر عام  ،2010وبسبب تعليق شركة «غاز بروم» الروسية
جلميع عمليات بيع الغاز عرب منصاتها اإللكرتونية ،قفز سعر الغاز
بنسبة  ،%193وكذلك ما جرى يف األشهر األخرية من عام ،2020
حيث زاد السعر من أقل من  0.9دوالر يف مطلع عام ،2021
إىل أن جتاوز  2.1دوالر للمرت املكعب يف تشرين األولر من عام
 ،2021ومن املتوقع أن يزيد على ذلك بسبب األزمة األوكرانية.
وحتى اليوم ،مل حتقق الواليات املتحدة هدفها من بناء حتالف
غازي جديد ّ
ميثل بدائل للغاز الروسي إىل أوروبا ،وال نظن أن
هذه احملاولة سوف ُيكتب هلا النجاح يف املستقبل املنظور ،ما
سيضع أوروبا كلها يف حمنة سياسية واقتصادية وأخالقية غري
معهودة.
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مـقاالت وتـحقيقات

بعد احلرب يف أوكرانيا ..هل سينتقم بوتني من حكّام «إسرائيل»؟ ومتى؟
حـسني مـحلي
تكتسب التطورات األخرية أهمية بالغة بالنسبة إىل «تل أبيب»
متعددة.
ومحاتها من منظمات الصهيونية العاملية ،نتيجة أسباب
ّ
من دون العودة إىل صفحات التاريخ اليت تتحدث عن اليهود يف
أوكرانيا ،يف حدودها احلالية ،وكانت جزءًا من روسيا ،ثم االحتاد
السوفياتي ،وقبلهما تارة من بولندا وأخرى من رومانيا واجملر،
تكتسب التطورات األخرية أهمية بالغة بالنسبة إىل «تل أبيب»
متعددة.
ومحاتها من منظمات الصهيونية العاملية ،نتيجة أسباب
ّ
لقد ُولدت غولدا مائري والزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي،
مؤسس منظمة الدفاع الذاتي اليهودي ،يف أوديسا ،وبعد ذلك
الفيلق اليهودي التابع للجيش الربيطاني يف أثناء احلرب العاملية
وأسس العصابات اإلرهابية
األوىل ،والذي دخل القدس عام ّ ،1917
الصهيونية ،ومنها «اهلاغاناه» و»أرغون».
وكان عدد اليهود يف أوكرانيا ،يف حدودها احلالية ،حنو  850ألفًا يف
عام  ،1960وغادر أكثر من نصفهم إىل «إسرائيل» وأمريكا ودول
أوروبية أخرى حتى سقوط االحتاد السوفياتي .وعاد البعض منهم إىل
أوكرانيا بعد سقوط االحتاد السوفياتي يف إطار خمططات صهيونية
أرادت «تل أبيب» من خالهلا أداء دورين ،سياسي واقتصادي ،يف
املنطقة القريبة من دول مهمة بالنسبة إىل اليهود ،وهي بولندا
وروسيا ورومانيا واجملر ودول البلطيق .ويف عام  ،2008تأسست
اللجنة اليهودية األوكرانية يف كييف لالهتمام بالقضايا االسرتاتيجية
للمجتمع اليهودي ومعاجلتها ،وقالت إنها «ستصبح واحدة من أكثر
املنظمات نفوذًا يف العامل من أجل محاية حقوق اليهود وحقوق
ّ
شك ،بتمويل هيئات
اإلنسان يف أوكرانيا» .وكان ذلك ،من دون
عاملية وأوروبية ،بالتسميات نفسها ،وهي الغطاء التقليدي للثورات
موهلا اليهودي جورج سوروس.
امللونة اليت ّ
ويف االنتخابات الربملانية األوكرانية عام  ،2012عندما فاز االحتاد
األوكراني« ،سفوبودا» ،واملعروف مبقوالته املعادية لليهود ،مبقاعد
يف الربملان األوكراني ،بعد أن حصل على  %10.5من األصوات ،مل
خُت ِف املنظمات اليهودية ،داخل أوكرانيا وخارجها ،قلقها من ذلك،
ووصفت احلزب «بأنه نازي جديد» .ومن دون أن مينع ذلك املنظمات
اليهودية وأتباع احلزب املذكور من التعاون اخلفي ضد الوجود والتأثري
الروسيني يف أوكرانيا خالل احداث شباط/فرباير  ،2014اليت أطاحت
َّ
الرئيس املنتخب فيكتور يانوكوفيتش املوالي لروسيا وانتخاب
بروشينكو املوالي للغرب َ
خلفا له .وقام بروشينكو وحلفاؤه ،من
النازيني اجلدد ورجال األعمال اليهود الكبار ،حبملة تطهري واسعة
ّ
ونفذوا
للمقربني من موسكو يف مجيع مؤسسات الدولة األوكرانية،
عمليات قتل وإجرام ضد السكان ذوي األصل الروسي يف مقاطعة
دونباس وأوديسا ومناطق أخرى من أوكرانيا ،لينتهي املطاف بقرار
موسكو السيطرة على شبه جزيرة القرم ،وإعالن محاية دونيتسك
ولوغانسك ،اللتني أعلنتا االنفصال عن أوكرانيا املركزية.
وجاء الرد من أعداء موسكو على املوقف الروسي هذا ،عرب انتخاب
اليهودي زيلينسكي رئيسًا ألوكرانيا يف انتخابات نيسان/أبريل
 ،2019ليفتح ذلك صفحة جديدة يف تاريخ أوكرانيا وعالقتها بـ
«إسرائيل» وروسيا.
فزيلينسكي كان ّ
ميثل يف عدد من املسلسالت الكوميدية ،وآخرها
«خادم الشعب» ،وهو املسلسل الذي كان ُيَب ّث يف  6حمطات تلفزيونية
يف آن واحد ،وميتلكها رجل األعمال اليهودي إيغور كولوموسكي،
الذي كان يقيم بـ»إسرائيل» ،بعد أن هرب من أوكرانيا بسبب ُت َهم
الفساد املالي وغسل األموال والتالعب بالبورصة .وعاد كولوموسكي
إىل أوكرانيا بعد فرتة وجيزة من انتخاب زيلينسكي ،وتعيينه رجل
األعمال اليهودي فالدميري غرويسمان رئيسًا للوزراء ،واختار بدوره
 4من اليهود أعضاء يف حكومته ،بعد أن كان زيلينسكي اليهودي
الوحيد الذي ّ
ِ
يكتف
يرتأس أول دولة يف العامل بعد «إسرائيل» .ومل
الكم من التضامن مع يهود بالده ،بل
زيلينسكي ،ومن معه ،بهذا
ّ
دخل يف حوار مباشر وعاجل ومكثف مع «تل أبيب» ليكون نتنياهو
ّ
حيل ضيفًا عليه بعد شهرين من
أول رئيس وزراء «دولة» أجنبية
انتخابه .كما اختار الرئيس احلالي لكيان االحتالل ،إسحاق هرتسوغ،
َ
أول دولة اجنبية يزورها ( 5تشرين األول/أكتوبر )2021
أوكرانيا
بعد أن أصبح رئيسًا لـ»إسرائيل» .وكانت أوكرانيا الدولة األخرية
اليت زارها رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،قبل أن
يستقيل (عام  ،)1999ليبحث مع املسؤولني يف كييف يف عملية
هجرة أكرب عدد ممكن من اليهود إىل «إسرائيل».
شهدت عالقات كييف بـ»تل أبيب» ،يف عهد زيلينسكي وطاقمه
اليهودي ،مبن فيه أفراد محايته اخلاصة ،والذين جاء بهم من
«املوساد» ،تطورات مثرية بعد أن اعرتف لرجال األعمال اليهود،
ومن يتعامل معهم من النازيني اجلدد املدعومني من االستخبارات
األمريكية والربيطانية ،بامتيازات واسعة ،ليسيطروا على قطاعات
اقتصادية مهمة ،كالتجارة الداخلية واخلارجية ،وخصوصًا املعادن
والقمح ،باإلضافة إىل املصارف واملصانع احلربية اليت ورثتها
يرتدد زيلينسكي ،بتشجيع
أوكرانيا من االحتاد السوفياتي .كما مل
ّ
املقربة من موسكو داخل املؤسسة
من «تل أبيب» ،يف تصفية الكوادر
َّ
العسكرية واألمن واالستخبارات وأجهزة الدولة احلساسة .وجاءت
زيارة وزير الدفاع األوكراني ،أوليكسي ريزنيكوف ،لـ»إسرائيل» يف
طياتها عددًا من املعاني
كانون األول/ديسمري املاضي ،لتحمل يف ّ
بشأن مضمون التعاون العسكري املشرتك ،مبا يف ذلك مساعدة «تل
أبيب» لكييف يف أزمتها مع موسكو.

«املستقبل» يرفع مستوى
«العزوف» اإلنتخابي ويرفض أن
يكون «صفحة ُطويت»
ماهر الخطيب

مرة جديد يؤكد تيار «املستقبل» ،بالرغم من عدم صدور أي
موقف رمسي بذلك ،أن رغبته األساسية يف اإلنتخابات النيابية
املقبلة هو الوصول إىل املقاطعة السنية ،أو باحلد األدنى عزوف
القسم األكرب من أبناء الطائفة عن املشاركة يف هذا اإلستحقاق،
ي قد قرر خروج
بعد أن كان رئيس احلكومة السابقسعد احلرير 
التيار من املشهد اإلنتخابي على مستوى الرتشيحات.

تتوقع بعض االوساط يف موسكو تحركات روسية محتملة ضد تل أبيب
قريبا يف حال استمرار استفزازاتها يف سورية

كان الرئيس بوتني ،يف هذا الوقت ،يراقب التقارب األوكراني
هذا مع «تل أبيب» ،وهو يعي جيدًا أن «إسرائيل» ،وخصوصًا خالل
الود بسبب مواقفه األكثر
تكن له مشاعر
الفرتة األخرية ،مل تعد
ّ
ّ
تضامنًا مع الرئيس األسد ،على الرغم من الشعور العاطفي الذي
ّ
يكنه بوتني جتاه يهود روسيا ،الذين يعيشون يف «إسرائيل»،
ّ
ويشكلون حنو  %20من سكانها .كما هو يعي جيدًا أهمية أثرياء
روسيا من اليهود ،ودورهم يف االقتصاد الروسي ،وعالقاتهم
باملؤسسات املالية العاملية ،وخصوصًا األوروبية ،اليت يعتمد عليها
بوتني يف حتديه للعواصم الغربية خالل أزمته احلالية .ومن دون أن
متنع هذه احلسابات وغريها ،ذات العالقة بالسياسات الروسية يف
الرئيس بوتني من التفكري جبدية يف
الشرق األوسط بصورة عامة،
َ
االنتقام من ّ
حكام «تل أبيب» ،الذين حتدوه أكثر من مرة ،وخدعوه
أدى إىل إسقاط طائرة روسية بأنظمة الدفاع
يف سوريا ،وهو ما ّ
السورية يف الـ  18من أيلول/سبتمرب .2018
واستمرت «تل أبيب» يف سلوكها االستفزازي هذا ،يف عمليات
قصف املواقع السورية ،صاروخيًا وجويًا ،على الرغم من التحذيرات
الروسية املتكررة .ودفع ذلك بعض األوساط إىل التشكيك يف
ترددت
صدقية املوقف الروسي الداعم لسوريا ،وخصوصًا بعد أن ّ
موسكو يف تسليم دمشق أنظمة دفاع جوي متطورة ،كصواريخ «أس-
 »300و»أس ،»400-اليت أعطتها ألنقرة ،عدوة األسد.
ومع اقرتاب املوعد الذي سيختاره الرئيس بوتني للرد على الغطرسة
وحتديها الوجود العسكري الروسي الكبري يف سوريا،
اإلسرائيلية
ّ
يتوقع بعض األوساط يف موسكو حتركات روسية حمتملة ضد «تل
تعهده
أبيب» قريبًا يف حال استمرار استفزازاتها يف سوريا .وهو ما ّ
وزير الدفاع الروسي ،شويغو ،للرئيس األسد خالل لقائه األخري
ّ
تفقد املناورات الروسية قرب احلدود مع
معه يف دمشق ،بعد أن
فلسطني احملتلة ،برًا وجوًا وحبرًا .وجاء اتصال الرئيس األسد املفاجئ
التعهد ،الذي سيكتسب قريبًا طابعًا
(اجلمعة) ببوتني ليؤكد هذا
ّ
عمليًا ،وفق احلسابات السورية  -الروسية املشرتكة ،وخصوصًا بعد
البيان االستفزازي خلارجية االحتالل اإلسرائيلي ،والذي أعلن «تأييد
تل أبيب وحدة أوكرانيا وسيادتها» ،وعبرّ عن «قلقه من مصري
اجلالية اليهودية ،ومثانية آالف إسرائيلي موجودين (ماذا يفعلون؟)
يف أوكرانيا» ،وليزيد يف حجم الفتور والتوتر بني موسكو و»تل
للرد الروسي احملتمل .ويفسر ذلك اتصال
تستعد
أبيب» ،اليت
ّ
ّ
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بينيت( ،األحد) بالرئيس بوتني مقرتحًا
عليه الوساطة بينه وبني زيلينسكي ،وهو ما رفضه بوتني ،معربًا عن
شعوره السليب جتاه «تل أبيب» ،وهو يعرف أن اقرتاح بينيت هو يف
نفس الوقت اقرتاح زيلينسكي.
ويف مجيع احلاالت ،وأيًا يكن شكل الرد الروسي على الغطرسة
ِ
ِ
مباشر ،عرب إعطاء دمشق ما حتتاج
مباشر أو غري
اإلسرائيلية ،على حنو
إليه من أسلحة متطورة ،فلقد بات واضحًا أن بوتني ،بعد انتصاره
العسكري القريب يف أوكرانيا ،سيتعامل مع أعدائه وكل َمن يزعجه
وفق أسلوب جديد ،يثبت من خالله للجميع ،وخصوصًا «إسرائيل»،
أن من يشكك يف قدرات روسيا سوف يدفع الثمن غاليًا ،عاج ًال كان
أو آج ًال .فهذه هي حال زيلينسكي اليهودي ،ومن قبله شاكاشفيلي
جس نبض الروس يف
األمريكي يف جورجيا ،وأخريًا كل من حاول ّ
كازاخستان ،على أن تكون منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا
الالتينية ساحات بوتني اجلديدة ،من أجل عرض عضالته ضد كل
من يفكر يف معاداته أو إهانته أو االستخفاف بقدراته الشخصية
والرمسية ،وهو ما سعت إليه «إسرائيل» ولوبياتها اليهودية املعروفة
يف سوريا ،وقبلها يف حرب ناغورنو كاراباخ ،واآلن يف أوكرانيا.
وأيًا تكن مشاعره الشخصية جتاه يهود بالده،
يف مجيع احلاالتّ ،
يعرف الرئيس بوتني جيدًا تارخيهم األسود ،منذ أكثر من ألف عام،
ليس فقط يف روسيا ،بل يف كل املناطق اجملاورة هلا ،مبا فيها
أوكرانيا .وسيجعل منها بوتني ساحة لتصفية احلسابات مع كل
أعدائه وأعداء روسيا ،ولن يستثين منهم حكام «تل أبيب» ،قبل أن
يتآمروا عليه مع حلفائهم ،إقليميًا ودوليًا ،بعد أن هزمهم مجيعًا يف
أوكرانيا ،وقبلها يف جورجيا وكازاخستان ،وقريبًا يف سوريا!

يف الفرتة املاضية ،كان «املستقبل» قد عمد إىل دعوة الراغبني
يف الرتشح من أعضائه إىل تقديم إستقالتهم من التيار ،لكن يوم
االربعاء املاضي تطور املوقف ليشمل كل منتسب أو منتسبة،
يف حال العزم على املشاركة بأي نشاط إنتخابي ،ال سيما على
ألي من املرشحني أو
مستوى التسويق ملشاريع انتخابية أو ّ
أي نشاطات أوماكينات انتخابية.
املشاركة يف ّ
ما تقدم ،حبسب مصادر متابعة ،ال ميكن أن ينفصل عن التطورات
اليت كانت الساحة السنية قد شهدتها يف األيام املاضية ،لناحية
بروز العديد من اجلهات السياسية اليت تسعى إىل اإلستثمار
يف هذه الساحة ،األمر الذي ُيفسر الطريقة اليت مت التعامل
فيها مع املواقف اليت كان قد أطلقها رئيس احلكومة السابق 
فؤاد السنيورة مؤخرًا ،خصوصًا لناحية دعوته أبناء الطائفة إىل
املشاركة الكثيفة ترشيحًا وإقرتاعًا.
بالتزامن ،ترى املصادر نفسها أن األمر نفسه ينطبق على دعوة
ن إىل املشاركة
مفيت اجلمهورية اللبنانيةالشيخ عبد اللطيف دريا 
الكثيفة يف اإلقرتاع ،نظرًا إىل أن الدعوتني مصدرهما مرجعيتان
كبريتان على مستوى الطائفة ،حتى ولو كان «التيار» يتجنب
الصدام مع أي منهما ،بسبب التداعيات اليت قد ترتتب على
ذلك ،حيث يكتفي بإعادة التأكيد بأن املوقف الوحيد الذي يلزمه
هو موقف احلريري نفسه ،أو أي موقف آخر يصدر عن التيار
بشكل رمسي.
إنطالقًا من ذلك ،تنظر هذه املصادر إىل التعميم اجلديد الذي
صدر عن «املستقبل» ،يوم االربعاء املاضيّ ،
الذي يؤكد أن التيار
يريد أن يكون خارج املشهد اإلنتخابي بشكل كامل ،األمر الذي
من املفرتض أن ينسحب على نشاط حمازبيه ،الذين لن يكونوا
قادرين على لعب دورهم السابق يف اإلستحقاقات اإلنتخابية،
بينما من يريد أن خيوض اإلستحقاق من الدائرة املقربة منه أن
«يقلع شوكه بيديه» ،األمر الذي قد يدفع البعض إىل التفكري
أكثر من مرة قبل اإلقدام على خطوة الرتشح.
يف هذا اإلطار ،من املمكن طرح أكثر من عالمة إستفهام حول
األسباب اليت تدفع التيار إىل التشدد يف هذا اجملال على
يدع إىل املقاطعة بشكل
املستوى الرمسي ،بالرغم من أنه مل
ُ
رمسي ،مع العلم أن بعض مسؤوليه بدأوا يتحدثون عن أنهم
من الناحية الشخصية لن يشاركوا يف هذا اإلستحقاق ،حتى على
مستوى اإلقرتاع.
من وجهة نظر املصادر املتابعة ،هذا األمر يعود إىل فكرة
«املستقبل» أن يتم التعامل معه على أساس أنه «صفحة
ُطويت» ،وهو ما ميكن تلمسه من خالل تعامل جمموعة من حلفاء
التيار الذين بدأوا بالبحث عن اخليارات األخرى اليت من املمكن
أن تصب يف صاحلهم ،بينما بعضهم يعمل على إستمالة بعض
أعضاء «املستقبل» الذين ميلكون تأثريًا يف األوساط الشعبية،
من دون جتاهل الدعوات اليت توجه إىل املشاركة الكثيفة يف
اإلقرتاع من قبل بعض أبناء «البيت الداخلي».
يف قراءة املصادر نفسها ،املقاطعة الشعبية هي اليت تؤكد على
حضور «املستقبل» يف القواعد الشعبية ،خصوصًا لناحية تأكيد
زعامة احلريري ،بينما املشاركة الطبيعية من قبل أبناء الطائفة
السنية ،يف اإلنتخابات املقبلة ،تعين فتح الباب أمام زعامات
جديدة ،حتى ولو كانت مناطقية ال تصل إىل املستوى الذي
يشكله على املستوى الوطين العام ،وتسأل« :هل هناك من
يصدق أن رئيس احلكومة السابق سيبقى متفرجًا على ما حيصل
من دون القيام بأي خطوة»؟.
يف احملصلة ،تذكر هذه املصادر مبوقف أساسي ال ميكن جتاهله،
هو ذلك الذي صدر عن رئيس اجمللس النيابي نبيه بري ،يف
حديثه لصحيفة «األهرام» املصرية ،الذي أشار إىل أن احلريري
ُأجرب على اإلنسحاب من املعركة ،للتشديد على أن هذا األمر يعين
بأن مرور األمر ،يف اإلستحقاق اإلنتخابي ،مرور الكرام يعين
حتقيق اهلدف من هذا اإلجبار ،بينما كل املؤشرات توحي بأن
«املستقبل» ليس يف وارد اإلستسالم الكامل.
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الـدلـيل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

روسيا حُتاوِر وال توقف احلرب:

تأثري األزمة الروسية األوكرانية على األمن
القومي اإلسرائيلي
مفاوضات على وقع التأ ّهب النووي
حـسن اليف
حتى لو انتهت األزمة بسرعة كما تتمنى
ّ
إال أن املخاوف اإلسرائيلية
«إسرائيل»
الوجودية لن تنتهي.
حرص رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي،
نفتالي بينيت ،على عدم إدالء الوزراء
بأي تصاريح
واملسؤولني اإلسرائيليني
ّ
خيص املوقف
صحافية لوسائل اإلعالم ،فيما
ّ
من األزمة الروسية األوكرانية منذ بداياتها،
خشية من تفسريات خاطئة لتلك التصرحيات
يَ
طرف األزمة.
من جانب
لكن ،بعد الدخول الروسي لألراضي األوكرانية،
أعلن وزير خارجية االحتالل يائري البيد إدانة
«إسرائيل» للعملية الروسية جتاه أوكرانيا.
وعلى الرغم من أنها إدانة باهتة ،فإن نفتالي
بينيت سرعان ما حاول التخفيف منها يف
حتدث فيه عن وقوف «إسرائيل»
خطابه ،الذي ّ
مع الشعب األوكراني ،ونية حكومته تقديم
مساعدات إنسانية إليه .وعلى الرغم من أنه
حرص على عدم ذكر روسيا نهائيًا يف حديثه،
فإن اخلارجية الروسية طلبت استفسارًا من
السفري اإلسرائيلي يف موسكو بشأن حقيقة
املوقف اإلسرائيلي.
من الواضح أن هناك تعقيدات عميقة يف
املوقف اإلسرائيلي جتاه األزمة الروسية
األوكرانية .فـ «إسرائيل» ختشى إعطاء موقف
داعم للواليات املتحدة األمريكية ،حليفتها
األساسية والراعية احلقيقية هلا ،خوفًا من
خسران مصاحلها مع الروس ،الذين لديهم
قدرة التأثري يف ملفات اسرتاتيجية متعددة
ذات ارتباط بـ «األمن القومي اإلسرائيلي»،
أهمها:
أو ً
ال ،امللف النووي اإليراني ،حبيث أربكت األزمة
الروسية األوكرانية احلسابات اإلسرائيلية جتاه
امللف النووي اإليراني ،وخلطت األوراق يف
توقيت حساس بالنسبة إىل مفاوضات امللف
النووي اإليراني ،حبيث باتت هناك ثالثة
سيناريوهات ختشاها «إسرائيل»:
 .1عدم فصل روسيا وأمريكا خالفاتهما يف
األزمة الروسية األوكرانية عن مسار التفاوض
يف فيينا مع إيران ،وبالتالي ،تعرقل األزمة
املفاوضات ،عدة أشهر على األقل ،أو
توقفها ،األمر الذي مينح إيران وقتًا إضافيًا
ملسارعة مشروعها النووي ،حبسب املخاوف
اإلسرائيلية.
 .2أن تذهب الواليات املتحدة األمريكية،
حتت ضغط األزمة األوكرانية ،إىل اتفاق
يلب الشروط اإلسرائيلية
ّ
متعجل مع إيران ،ال يّ
اليت قدمتها إىل إدارة بايدن ،وخصوصًا أن
َّ
مؤخرا تؤكد
اإلشارات اليت صدرت من فيينا
أن املفاوضات كانت يف مراحلها األخرية.
 .3أن تفشل املفاوضات .وعلى الرغم من
أن هذا كان هدفًا إسرائيليًا يف السابق ،فإن
فشل التفاوض اآلن ،يف هذه الظروف ،لن
يدفع ،بالتأكيد ،األمريكيني إىل الذهاب إىل
اخلطة «ب» ،يف العمل العسكري ضد إيران
يف ظل احلرب الروسية األوكرانية .وبالتأكيد،
لن تستطيع «إسرائيل» شن عملية عسكرية
ضد إيران مبفردها ،يف ظل هذه الظروف
الدولية.
ثانيًا ،امللف السوريُ :ت َع ّد روسيا الالعب
املركزي الذي ،إن مل تتفاهم معه «إسرائيل»،
فلن يستطيع جيشها مواجهة التهديدات
الناجتة من اجلبهة السورية بصورة خاصة،
ومن اجلبهة الشمالية بصورة عامة .لذلك ،منذ
بداية الوجود الروسي يف سوريا عام 2015م،
حرصت «إسرائيل» على اجياد آلية تنسيق مع
القيادة الروسية يف سوريا من أجل تاليف
األخطاء واحلوادث ،وخصوصًا بني سالح جو
االحتالل اإلسرائيلي ومنظومات املضادات
اجلوية الروسية ،املتمركزة يف سوريا .وهنا،
تربز املخاوف اإلسرائيلية من تأثريات األزمة

األوكرانية ،والعقوبات االقتصادية على روسيا
من جانب األمريكيني وحلف الناتو ،وأن ّ
يؤثر
ذلك يف سياسة السماء املفتوحة لسالح جو
االحتالل اإلسرائيلي ،وحرية عمله يف أجواء
شرقي البحر املتوسط ،بصورة عامة ،ويف
األجواء السورية ،بصورة خاصة.
ثالثًا ،العقوبات االقتصادية على روسيا
ستدفعها إىل تعزيز العالقات التجارية واملالية
سيتعمق
والسياسية بآسيا .ونتيجة ذلك،
ّ
التحالف اإليراني الروسي ،وخصوصًا إن
إيران مل ُت ِد ِن املوقف الروسي .وبالتالي ،حتت
توحدنا» ،سيتم
شعار «العقوبات األمريكية
ّ
فتح ُثغرة مهمة يف جدار احلصار االقتصادي
على اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،األمر
الذي سينعكس إجيابًا على كامل حمور
املقاومة ،ناهيك بأن تعزيز التحالف الروسي
اإليراني سيمنح إيران مزيدًا من أوراق القوة
يف التفاوض بشأن ملفها النووي .واألهم،
ُي َع ّد ذلك ضربة قاسية للمساعي اإلسرائيلية
ملواجهة الوجود اإليراني يف سوريا ،من خالل
اسرتاتيجية اللعب على مساحات اختالف
املصاحل بني إيران وروسيا هناك.
لذلك ،يتمنى اإلسرائيليون أن تنتهي األزمة
الروسية األوكرانية يف أسرع وقت ممكن،
كي ال تجُ ربهم الواليات املتحدة األمريكية على
إعطاء موقف ضد روسيا ،أو أن ُيطلب من
«إسرائيل» أداء دور يف العقوبات االقتصادية
ضدها ،األمر الذي ينتج منه بالتأكيد غضب
روسيا املوجودة فعليًا عند حدودها الشمالية.
لكن ،إن انتهت األزمة بسرعة ،كما تتمنى
ّ
إال أن املخاوف اإلسرائيلية
«إسرائيل»،
فجرت قضية يف
فاألزمة
تنتهي.
لن
الوجودية
َّ
غاية اخلطورة بالنسبة إىل وجود «إسرائيل»
ّ
متمثلة بانتزاع الثقة اإلسرائيلية
ككيان قائم،
باعتمادها على قدرة الواليات املتحدة
األمريكية وجديتها يف محاية أمن «إسرائيل»
القومي .فمن جهة ،تدرك «إسرائيل» أن
من أهم النتائج املرتتبة على احلرب الروسية
األوكرانية أنها ستمهد لنظام دولي جديد،
ُينهي اهليمنة األمريكية كقطب وحيد يف
اخلريطة الدولية ،وبروز أقطاب جديدة ،يف
مقدمتها الصني .وبالتالي ،جيب أن تسعى
«إسرائيل» إلعادة متوضع حتالفاتها من جديد
يف ضوء تلك التغريات الطارئة.
ومن جهة أخرى ،كشفت األزمة حمدودية
قدرة الواليات املتحدة األمريكية على اإليفاء
بالتزاماتها بشأن محاية أمن حلفائها (أوكرانيا).
فالسلوك األمريكي ،منذ انسحابه ُ
املهني من
أفغانستان ،وصو ً
ال إىل ردة الفعل األمريكية
اخلجولة على دخول اجليش الروسي ألوكرانيا،
على الرغم من كل تهديدات الرئيس األمريكي
جو بايدنّ ،
إال أنه أكد عدم إرسال اجلنود
األمريكيني للقتال يف أوكرانيا ،واالكتفاء
احملصلة ،تركت
بالعقوبات االقتصادية .ويف
ّ
أمريكا اوكرانيا تواجه مصريها وحدها ،وبقوتها
الذاتية ،وهو ما سبق أن أشعل الضوء األمحر
يف الذهنية اإلسرائيلية.
لذلك ،بدأت تتعاىل األصوات داخل املؤسسة
العسكرية ومؤسسات صنع القرار اإلسرائيلي،
وتدعو إىل العودة إىل العقيدة العسكرية
اإلسرائيلية ،الداعية إىل أنه جيب محاية أمن
ٍ
بأياد إسرائيلية من دون االرتهان
«إسرائيل»
للمساعدة اخلارجية ،األمر الذي نعتقد أن
حتقيقه شبه مستحيل إسرائيليًا ،وخصوصًا مع
تعاظم دوائر النار احمليطة بـ»دولة» االحتالل،
واتساع رقعة هذه الدوائر ،األمر الذي زاد يف
ارتباط أمن «إسرائيل» القومي باخلارج ،سواء
من خالل الدعم األمريكي الدائم ،أو التنسيق
مع الروسي ،وحديثًا من خالل مساعي تشكيل
أحالف عسكرية مع دول التطبيع العربية ،حتت
الرعاية األمريكية.

أحـمد الحاج

الالفت أن قسماً كبرياً من القوات املسلحة األوكرانية يبدي تعاوناً مع القوات الروسية (أ ف ب )

ّ
تأهب نووي متبادل ،وعلى وقع
مظلة
حتت
ّ
استمرار العملية الروسية ،انطلق قطار
املفاوضات بني موسكو وكييف يف مدينة
تردد أوكراني يبدو
غومل البيالروسية ،بعد
ّ
شد عصب الرئيس
يف
مرده االستماتة الغربية
ّ
ّ
فولودميري زيلينسكي ،ورصد مئات املاليني من
الدوالرات من البنتاغون والكونغرس و»الناتو»
احملاصر،
واالحتاد األوروبي لدعم حليفهم
َ
بالسالح .وعلى رغم تراجع زيلينسكي عن دعوة
التفاوض اليت كان قد أطلقها يوم اجلمعة،
واليت دفعت روسيا إىل ختفيف زخم عملياتها،
إلاّ أن األخرية مل متانع تلبية االستجابة للدعوة
املرة
جمددًا يوم أمس ،ولكن هذه
األوكرانية
ّ
ّ
مع استمرار العمليات العسكرية اليت رفض
الرئيس فالدميري بوتني إيقافها.
ومع أنه ال تفاؤل مبا ميكن أن تؤول إليه
مفاوضات غومل ،وخصوصًا يف ّ
ظل رفع بوتني
ّ
بتدفق السالح
السقف إىل حدود اعتبار الوعود
ّ
تدخ ًال خارجيًا يندرج يف
الغربي على أوكرانيا
خانة تهديد األمن القومي الروسي ،بل والتهديد
الوجودي ،إلاّ أن اخليارات ال تبدو كثرية أمام
زيلينسكي .إذ إن إمكانية إدخال السالح إىل
سلطته باتت على درجة كبرية من الصعوبة؛
ّ
معطلة ،فيما القوات اجلو ــــ فضائية
فاملطارات
والبحرية الروسية تحُ كم سيطرتها على اجملال
ً
تاركة
اجلوي واملنافذ البحرية وال ّربية كافة،
ّ
فقط معرب مدينة لفوف غرب أوكرانيا على
احلدود مع بولندا ،كمنفذ خلروج الراغبني من
املواطنني واهلاربني من أركان سلطة كييف.
املضادة
وحتى لو وصلت صواريخ «ستينغر»
ّ
املضادة
للطائرات وصواريخ «جافلني»
ّ
تطورًا إىل
للدروع وغريها من أكثر األسلحة
ّ
«من
على
هل
سيتم توزيعها؟
أوكرانيا ،فكيف
َ
ّ
وزع زيلينسكي
يرغب» من املواطنني ،كما ّ
واملتوسطة وقاذفات القنابل
األسلحة الفردية
ّ
واملتفجرات والقنابل اليدوية على اجملموعات
ّ
املتطرفة ،من دون منظومة
النازية اجلديدة
ّ
قيادة أو سيطرة أو تنسيق؟
هنا ،يبدو أن ّ
مثة رهانًا غربيًا بالفعل على
ْ
خلق مستنقع أوكراني لروسيا ،شبيه بذلك
الذي غرقت فيه يف أفغانستان يف مثانينيات
متنبهة
القرن املاضي ،لكن موسكو َتظهر
ّ
ّ
يتهيأ للقوى الغربية
املخططات اليت قد
إىل
ّ
وترو،
حبذر
عمليتها
تقود
فهي
ولذا
تنفيذها،
ٍّ
على رغم وجود تنبيهات إىل خطورة التأخري
يف احلسم .والظاهر أن القيادة الروسية تضع
األول ،تأمني
أمرين:
على رأس أولوياتها
ّ
َ
املدن الكربى مثل خاركوف وكييف ،مع مراعاة
ّ
أقل عدد ممكن من الضحايا ،ووقوع
سقوط
ّ
ولعل
أدنى نسبة دمار ممكنة للبنى التحتية.
قدم ،هو أنه بعد احتواء
أكرب دليل على ما َت ّ
العاصمة عسكريًا ،بقيت شبكات الكهرباء تعمل

بصورة طبيعية كاملة .واألمر نفسه ينسحب
على خاركوف ،اليت جرى تأمني حميطها من
دون الدخول يف صدامات داخل الشوارع ،مع
إبقاء منافذ انسحاب للمجموعات اليت تبدي
مقاومة.

يبدو أن ثمـّة رهاناً غربياً بالفعل على خ ْلق مستنقع
أوكراني لروسيا

أما األمر الثاني ،فهو تأمني املنشآت ذات
ّ
األهمية وخباصة النووية منها ،حيث جنحت
ّ
املظلية يف تأمني حمطة تشرينوبيل،
القوات
ّ
ّ
املسلحة األوكرانية
وتسلمت إدارتها من القوات
احمللية اليت أبدت تعاونًا ملموسًا .واجلدير
ّ
عد واحدة من
ذكره أن هذه
احملطة ،اليت ُت ّ
َ
نوويني.
ني
مفاعل
حتتوي
أوكرانيا،
مخس يف
ٍ
َّ
ويوم السبت ،سيطرت القوات الروسية،
أيضًا ،على منطقة بالغة األهمية جنوبًا ،تشتمل
ّ
حمطات نووية ،بعدما جرى فتح
على ثالث
املربع الذي تقع
معرب وتأمينه للوصول إىل
ّ
ّ
احملطات ،وسط عمليات متشيط
فيه هذه
مستمرة وبأعداد كبرية إلحكام السيطرة على
ّ
ّ
حمطتان نوويتان
املنشآت وإدارتها .وتبقى
يف القسم الغربي من أوكرانيا ،حيث جيري
ممر للسيطرة عليهما من ِقَبل القوات اليت
فتح ّ
تتقدم غربًا باجتاه مقاطعة تشرينيغوف .كذلك،
ّ
جتري عمليات التمشيط يف حميط املقاطعة
مبشاركة عدد كبري من القوات الروسية ،يف
يَ
منطقت
للتحرك غربًا باجتاه
عد ضروريًا
إجراء ُي ّ
ّ
سيمينيفسكي وروفنو ،وبعدهما للوصول إىل
أقصى حدود غرب أوكرانيا .والالفت أن قسمًا
كبريًا من القوات املسلحة األوكرانية يبدي
تعاونًا مع القوات الروسية ،علمًا بأن التواصل
قائم منذ ما قبل العملية مع قيادات وضباط
وجنراالت كبار يف مجيع قطاعات اجليش.
وبينما ال تزال القوات الروسية تسيطر على
القسم الشمالي الغربي من البحر األسود،
وسط امتناع تركي ــــ إىل اآلن ــــ عن إقفال
َ
مضيقي البوسفور والدردنيلُ ،أعلنت سيطرة
تلك القوات على جزيرة «زمييين» (الثعبان)
االسرتاتيجية إىل اجلنوب من أوديسا بني
بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا .وسقطت اجلزيرة
بعد توجيه ضربة صاروخية حتذيرية وحيدة
إليها ،لتستسلم حاميتها من دون سقوط
ضحايا .وعلى إثر ذلك ،حاولت جمموعة من
الزوارق األوكرانية احلربية استهداف القوة
البحرية الروسية يف حميط اجلزيرة ،إلاّ أن
األخرية ّ
متكنت من تدمري  6زوارق أوكرانية،
ّ
وتتمتع
وإحكام السيطرة على املنطقة.
«زمييين» بطابع اسرتاتيجي ،لوجود قاعدة
دفاع جو ــــ فضائي من احلقبة السوفياتية
فيها ،وأيضًا رادارات مراقبة فضائية بعيدة
ّ
للتحكم باملركبات
املدى ،كان يستفاد منها
الفضائية.
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شــعر

مـِرآة ثـائـرة

 مِ ََ
ٌ
ِ
ل
ثورة بال حدود؟
وأنت
تعشقيين
جوادي ِللجموح
= كيف ال وأنت
َ

ُ
قسوت َك
= ال تعنيين
ُ
س ُ
إحياء َك
وأعيد
أغتال َك
س
ُ
َ
أسرق َك َ
َ
وأنت التفاحة
حواء
َ
فأنا ّ
َّ
ِ
أشذ
اإلغراء لن
وعن
َ

 ال َوارحلي
تنتحري
َ
تغيب حقيقة ؟
الشمس
= هل
ُ
ُ
ّ
ِ
هواة ليالي
لست من
تريثي،
الدوران -
تتوقف عن
هل األرض
ُ
ِ
َّ
املالح
حلظة؟
ُ
ُ
َ
األرض
أمتلك
وس
سأقضم َ
= ال أبالي َ ،
ّ
َ
إياها ّ
جنات
وتعقلي
ربيع
نسائم
تغردي
َ
ٍ
وأهديك ّ
 ال ّجتيد اهلجرة
عادت أجنحيت
= ما َ
ُ
 َألن تهدأي
ٌ
ُ
وأنت أقصى درجات
زلزال
العشق
=
حتبني املبالغة يا امرأة؟
َ
 كم َّ
َ
محاقت َك رخرت ِلفؤادي
احتضنت
= أنا فقط امرأة
املغرورة
ٌ
جمنونة ِ
أنت
تهز املالئكة والشياطني من أجل -
إمرأة ُّ
َ
َ
ِ
وأرتديك
روحك
أمزق
فؤاد َك
س ّ
= جسورة َ ..
ُعِر ّيًا
ُ
وأغوص َك
قد َك
لعوبة ..
 لن أستمع لن ...سأرتشف ّ
ُ

إرتياح عام لوصول املساعدات االنسانية اىل
جبّة بشري املارونية

بعض اعضاء لجنة االتحاد يف اسرتاليا

يعلن االحتاد االسرتالي
ملنطقة قاديشا املارونية عن
وصول حاويات املساعدات
اىل بشري ..وقد بدأول
بالفعل توزيع االعانات على
اصحابها وكذلك املساعدات
اىل احملتاجني يف جّبة بشري
املارونية.
ألف شكر لكل من أرسل
املساعدات اىل ذويه ولكل
من ساهم او دعم ماليا او
معنويا هذا العمل اخلريي
واالنساني اجلبار الذي تعجز
عن القيام به معظم مؤسسات

لدى توزيع املساعدات يف كاريتاس بشري

اجلاليات يف بالد االنتشار ..وسوف يتم االعالن
عن مشاريع مستقبلية للمنطقة الحقا.
وهنا ال بد لنا ان نشكر اجلنود اجملهولني الكثري
الذين عملوا وساهموا يف اجناح هذا العمل
االنساني واخلريي الذي تعجز عنه دولة وخنص

بالشكر الزميل ايلي كلتوم رمحة ورجل االعمال
الصديق جربان رومانوس طوق.
فإىل مزيد من االعمال االنسانية واخلريية ملساعدة
اهلنا واخوتنا احملتاجني يف لبنان وخاصة يف
منطقة جبة بشري.

تأججًا
ّ

مرياي امللحم  -لبنان

 إقرتبي= وهل ِ
شفتاي ؟!
عص َيت يومًا ..
َ
شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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مـقاالت وتـحقيقات

قصة تبدل النظام يف أوكرانيا منذ انهيار االحتاد السوفياتي
هذه املرة الثالثة اليت ينتخب فيها الشعب األوكراني
ّ
وتركز
«أوروبا» ،وال جيين غري استفحال الفساد
الثروة يف يد أوليغارشيي اليمني.
صرح النائب األول لرئيس جلنة جملس الدوما
للشؤون الدولية فياتشيسالف نيكونوف ،اخلميس،
أن بدء «العملية العسكرية الروسية سيؤدي بطبيعة
احلال إىل نهاية نظام السلطة احلالي يف أوكرانيا»،
وقال جوابًا عن سؤال عما إذا كانت روسيا تسعى
لتغيري النظام يف أوكرانيا« :بطبيعة احلال ،إن
ّ
يلخص
النظام احلالي انتهى بالفعل» ،قبل أن
املشهد من زاوية الكرملني« :بشكل عام ،أعتقد
أن هذا هو أهم حدث خالل  30عامًا ،ورمبا يف
آخر  70عامًا .حنن نستخدم القوة لتأمني املصاحل
االسرتاتيجية لبلدنا لفرتة طويلة».
خيتصر هذا التصريح الكثري من البحث والتحليل
لطبيعة عمل السياسة اخلارجية ملوسكو وأدواتها
وإمكاناتها بعد العام  ،1991ولكن يف اجلبهة
تطور املشهد السياسي يف أوكرانيا
املقابلة ،كيف ّ
منذ استقالهلا عن موسكو «الصديقة» ،وصو ً
ال إىل
أزمة اليوم اليت خيتصرها مشهد دخول الدبابات
الروسية بالفعل إىل أطراف العاصمة كييف هذا
الصباح؟
املحطات السياسية األوكرانية منذ االستقالل:
 :1994 – 1991العهد األول
ليونيد كرافشوك ،زعيم احلزب الشيوعي األوكراني
خالل املرحلة السوفياتية واحلاكم الفعلي للبالد يف
مرحلة ما قبل االستقالل ،أصبح يف العام 1991
الرئيس األول ألوكرانيا املستقلة بعدد قياسي من
األصوات.
عرف عهده تراجعًا هائ ًال يف نفوذ موسكو يف أوروبا
تقدم كبري
الشرقية وأوكرانيا بشكل خاص ،مقابل ّ
يف استثمارات رأس املال الغربي يف القطاعات
اإلنتاجية والصناعية ،وبشكل خاص يف جمال
ولكن سياسته اخلارجية املتوازنة واحلذرة
الطاقة،
ّ
حافظت على أوكرانيا الناشئة وحالت دون انغماسها
بشكل كامل يف اهلوية األوروبية مقابل انسالخها
عن حميطها التارخيي وثقافتها الروسية.

 :2004 – 1994حلم «الدور أوراسي»

بعد كرافشوكّ ،
مت انتخاب رئيس وزرائه ليونيد
كومشا ،عضو احلزب الشيوعي والسياسي البارز،
خلفًا له يف رئاسة البالد يف العام .1994
صّبت أصوات املناطق الصناعية والزراعية الشرقية
يف مصلحته بشكل أساسي ،ودعمه «كارتيل» من
أصحاب الرساميل الضخمة ،هو «جمموعة الدينامو»
احملسوب على روسيا.
حاول كومشا أن يصنع ألوكرانيا دورًا سياسيًا
واقتصاديًا كبريًا جامعًا بني الشرق والغرب ،عرب
إصراره على تقديم هوية أوكرانيا كبلد ذي طابع
«آسيوي-أوروبي» .اتهم برعايته الفساد اإلداري
واالقتصادي يف البالد بشكل كبري ،وال سيما يف
عمليات خصخصة املؤسسات احلكومية والقطاعات
اإلنتاجية األوكرانية.
وعلى الرغم من ذلك ،أعيد انتخابه لوالية رئاسية
ثانية يف العام  .1999ويف فرتته الرئاسية ،عاد
النفوذ الروسي للتغلغل يف البالد بالتوازي مع
ازدياد النفوذ الغربي ،وال سيما عرب الشركات
األجنبية والرساميل األمريكية واألوروبية.

«الثورة الربتقالية» 2010 - 2004

يف العام  ،2004جرت انتخابات رئاسية فاز يف
دورتها الثانية رئيس الوزراء األخري يف عهد كومشا
السياسي فيكتور يانوكوفيتش.
خالل فرتة رئاسته جملس الوزراء ،وافق
يانوكوفيتش على إرسال بعثة عسكرية أوكرانية
للمشاركة يف احلرب األمريكية على العراق يف العام
 ،2002وعبرّ عن رغبته يف توقيع معاهدة شراكة مع
أوروبا ،ولكنه عارض انضمام أوكرانيا إىل حلف
الناتو ،وحافظ على عالقات جيدة مع موسكو.
شككت جهات حملية وعاملية ومراقبون دوليون
يف نزاهة العملية االنتخابية ،وكانت قاعدة
يانوكوفيتش الشعبية يف شرق أوكرانيا ،وهي
املنطقة اليت تعترب ضعيفة الوزن يف حتديد سياسة
البالد مقارنة باملناطق األخرى ،وال سيما الغربية
القريبة من أوروبا.
قامت القاعدة الشعبية ملنافسه يوتشنكو بتظاهرات
ضخمة يف لفيف والعاصمة كييف ومقاطعات أخرى،
وأدت إىل إلغاء احملكمة
ُعرفت «بالثورة الربتقالية»ّ ،

هادي حطيط

الدستورية العليا يف البالد نتائج االنتخابات،
والدعوة إىل انتخابات جديدة ،فاز يوشنكو فيها
من الدورة األوىل.
يوتشنكوفيتش الذي كان زعيم املعارضة ُعرف
بتوجهاته السياسية املوافقة لألهواء الغربية حول
ولكن عهده الذي ازداد
هوية أوكرانيا األوروبية،
ّ
فيه تغلغل النفوذ األوروبي يف البالد ،عجز عن
حتقيق إصالح حقيقي لطاملا كان املعارضون
يعدون الشعب األوكراني به ،واستعرت اخلالفات
مباشرة داخل احلزب الواحد ،وال سيما مع الشخص
الثاني يف احلزب ورئيسة احلكومة يوليا تيموشنكو.
وقد مت ّ
حل الربملان واحلكومة أكثر من مرة يف عهده
وطرد مجيع رموز «الثورة الربتقالية» من احلكم.

 : 2014 – 2010عودة يانوكوفيتش

خسرت تيموشنكو ،اليت أصبحت زعيمة املعارضة
بعد ابتعاد يوتشنكوفيتش ،االنتخابات الرئاسية يف
العام  2010ملصلحة املرشح اخلاسر يف العام 2004
يانوكوفيتش ،الذي عاد إىل احلكم بأغلبية شعبية
مل يشكك فيها أحد.
قام الرئيس العائد باعتماد رؤية سياسية واضحة،
تقوم على مبدأ تعزيز قوة أوكرانيا أمام حميطها،
مع اإلقرار بضرورة احلفاظ على عالقات مميزة مع
موسكو ،مبنية على املصاحل املشرتكة ،وضرورة
االنفتاح املدروس على االحتاد األوروبي.
انقسم الشعب األوكراني سياسيًا بشكل حاد بني
توجهني شرقي وغربي .ازدادت حدة االنقسام مع
توقيع معاهدة مع روسيا ،تقضي باستثمار قاعدة
سيفاستوبول يف القرم ملصلحة األسطول الروسي
ثم إقدام الربملان
يف البحر األسود ملدة  25سنةّ ،
اجلديد على سحب طلب الربملان السابق بالعضوية
يف حلف الناتو يف العام  ،2012واختاذ عدة قرارات
ضد خيارات املعارضة السياسية املدعومة
تصعيدية ّ
أوروبيًا ،من مالحقة وسجن تيموشنكو بتهمة اختالس
أموال ،وصو ً
ال إىل إعالن الرئيس يانوكوفيتش نيته
الرتيث يف التوقيع على معاهدة الشراكة األوكرانية
– األوروبية يف العام .2014

 :2019 – 2014االنقالب على روسيا

تصاعدت وترية العمل اجلماهريي املعارض يف
وجه سلطة كييف ،اليت استعملت القوة حملاولة
استعادة السيطرة على البالد ،وال سيما العاصمة
ومقاطعة لفيف ،ما أدى إىل صدامات مع الشرطة
واجليش ،أوقعت  88قتي ًال وعشرات اجلرحى يف
صفوف املتظاهرين خالل شهر شباط/فرباير ،2014
حبسب إحصاءات املعارضة.
ثم
غادر الرئيس العاصمة كييف إىل خاركيف ،ومن ّ
طلب اللجوء إىل موسكو بعد إعالنه فقدان السيطرة
على الوضع يف البالد .عقب سقوط احلكم يف
كييف يف يد أعداء موسكو ،دخلت القوات الروسية
ضمها إىل األراضي الروسية يف
إىل القرم ،وأعلنت ّ
آذار/مارس .2014
شكلت املعارضة حكومة مؤقتة أقالت الرئيس من
منصبه ،ووقعت على معاهدة الشراكة األوروبية،
ودعت إىل انتخابات رئاسية مستعجلة ،كما أسقطت
كل التهم حبق تيموشنكو وأطلقت سراحها.
ّ
ولكن
ترشحت تيموشنكو إىل االنتخابات الرئاسية،
ّ
رجل األعمال وصاحب النفوذ السياسي اهلائل يف
البالد برتو بوروتشنكو فاز بفارق كبري عنها يف
أيار/مايو .2014
يف عهد بوروتشنكو ،أصبحت البالد األوكرانية
مفتوحة على أوروبا بشكل عبرّ عنه بشكل بليغ
حجم الرساميل األجنبية اليت تغلغلت يف شركات
البالد وقطاعاتها اإلنتاجية اليت عرضتها احلكومة
للخصخصةُ ،
فأطلقت يد األحزاب اليمينية بشكل تام
يف خمتلف مرافق الدولة ،حتى يف القضاء واجليش
ّ
وتركز الثقل السياسي للبالد
والقوى األمنية،
بشكل أكرب يف يد املقاطعات الغربية اليت أصبحت
تتحكم بشكل كبري يف قرار كييف السياسي ،بينما
ّ
مت تهميش املقاطعات الشرقية سياسيًا وتنمويًا.
أدى عهد بوروتشنكو إىل تفاقم االنقسام احلاد بني
ّ
مكونات الشعب األوكراني وعودة النزعات القومية
ّ
والفاشستية واليمينية املتشددة إىل العلن،
وأصبحت توجهات كييف بالكامل يف يد أوروبا
وأمريكا ،بينما عاد النفوذ الروسي إىل املناطق
ّ
املسلحة املطالبة
الشرقية ،وعادت اجلماعات
باستقالل مقاطعات دونباس ودونيتسك وخاركيف
ولوهانسك أو انضمامها إىل روسيا بالظهور،

قصة تبدل النظام يف اوكرانيا منذ انهيار االتحاد السوفياتي

وحظيت بدعم روسي سياسي وعسكري.

 :2022 – 2019عهد زيلنسكي

يف العام  ،2019فاز املمثل الكوميدي املسرحي
فولودميري زيلينسكي برئاسة اجلمهورية األوكرانية،
على الرغم من ضعف خلفيته السياسية ،ضمن محلة
األول مكافحة الفساد وحتقيق
انتخابية شعارها
ّ
السالم مع روسيا.
زيلينسكي ،اليميين اليهوديّ ،
مت ترشيحه من قبل
التيار املتشدد يف حزب اليمني لالستفادة من
شعبيته الكبرية يف البالد على مستوى استقطاب
أصوات الفئات الشابةّ ،
ومت متويل محلته االنتخابية
بشكل كامل من قبل إيغور كولومويسكي ،أحد أثرى
رجال األعمال األوكرانيني ،وصاحب االحتكارات
الضخمة ،واملرتبط بقضايا فساد مالي وسياسي.
قدم زيلينسكي نفسه
على الرغم من ذلك،
ّ
بعد ّ
تولي احلكم رأس حربة يف مواجهة أصحاب
االحتكارات واملافيات اليت تتحكم من حتت الطاولة
ولكن مسريته اإلصالحية بعد 3
يف سياسة البالد،
ّ
سنوات من رئاسته للبالد ال تبدو أفضل من سلفيه
اليمينيني يوشنكو وبوروشنكو ،سواء بالنسبة إىل
مكافحة الفساد املستشري أو حتقيق السالم مع
روسيا.
ماذا فعل زيلينسكي؟
قام زيلينسكي بعدة خطوات جعلت كالم وزير
اخلارجية الروسي الفروف اليوم اجلمعة عن كونه
«كاذبًا» أقرب إىل توصيف منه إىل شتيمة.
أعلن زيلينسكي يف أول لقاء مجعه ببوتني يف
يود مراجعتها
أن لديه نقاطًا ّ
العام  2019يف فرنسا ّ
حول اتفاقية مينسك  ،2015اليت قضت بتخفيف
حدة التوتر بني اجليش األوكراني واجملموعات
املدعومة روسيًا شرق أوكرانيا.
ً
مستفزًا جدا للرئيس الروسي
كان هذا التصريح
ّ
أن أي مراجعة جلزء من االتفاقية تعين
الذي اعترب ّ
ّ
لكل االتفاق .بعد ذلك مباشرة ،بدأ الرئيس
نسفًا
اجلديد تكثيف الكالم عن ضرورة انضمام أوكرانيا
وأن عضوية حلف مشال األطلسي –
إىل الناتو،
ّ
الذي وجد باألساس حملاربة حلف وارسو ،وكان
يفرتض أن ينتهي دوره بانتهاء احلرب الباردة –
أن كييف
يفرتض أن ال
ّ
تستفز روسيا ،مع العلم ّ
ّ
أمتت مجيع اخلطوات اليت يفرتض بها القيام بها
رمسيًا لالنضمام إىل الناتو منذ العام  2008يف عهد
يوشنكو .ومنذ ذلك الوقت ،كانت الكرة يف ملعب
حلف الناتو ليوافق على طلبها االنضمام إليه.
ِ
يكتف زيلينسكي بذلك .وعلى أثر استطالعات
مل
للرأي أظهرت تراجع شعبيته وشعبية حزبه مقابل
تقدم منافسيه السياسيني املقربني من روسيا
ّ
ألسباب عديدة ،أهمها عدم وفائه بوعوده االنتخابية،
قام باالنتقال إىل مواجهة مباشرة مع روسيا عرب
إغالق  3حمطات تلفزيونية صديقة ملوسكو ومالحقة
ثم مالحقة مدفيدجوك ،أحد كبار رجال
أصحابهاّ ،
األعمال األوكرانيني من أصحاب الدور السياسي،
والذي تربطه عالقة شخصية شبه عائلية بالرئيس
الروسي بوتني ،وصو ً
ال إىل فرض اإلقامة اجلربية

عليه يف منزله والتضييق على أعماهلج ،بتهمة دعم
النفوذ الروسي يف أوكرانيا.
ذلك كله جرى يف مقابل إطالق زيلينسكي يد أعداء
موسكو يف الدولة ومرافقها ،وتسليم قرار اجليش
لزعيم اليمني املتشدد األوكراني ياروش ،ونسف
دور القضاء والسلطات الرقابية ،و «تطهري»
الدولة األوكرانية من أي نفوذ ألصدقاء موسكو،
وصو ً
ال إىل تثبيت السلطة يف قبضة غرفة عمليات
األمن القومي األوكراني ،اليت صارت تصدر
األوامر مبالحقة الصحافيني واإلعالم ورجال األعمال
ّ
لكل ما وعد به
كقرارات حالة الطوارئ ،يف جتاوز
ناخبيه والشعب األوكراني.
مل يكن من املمكن بالنسبة إىل موسكو جتاهل
ّ
كل هذا السياق التصعيدي مع روسيا من قبل
الرئيس األوكراني واحلزب األوكراني اليميين
احلاكم ،والذي وصل يف اآلونة األخرية إىل قيام
زيلنسكي بالسخرية من الرئيس الروسي عرب
تعليقات وتغريدات تليق أكثر باملمثل الكوميدي
زيلينسكي ال برئيس دولة ذات موقع جيوسياسي
حساس كأوكرانيا.

«النظام األوكراني سقط»

هذا السياق يضع النقاط على حروف كالم نائب
رئيس جملس الدوما الروسي نيكونوف أمس،
بأن «النظام األوكراني سقط بالفعل» ،وكالم
ّ
وزير اخلارجية الفروف اليوم بأن ال مكان للنظام
أي ّ
ألن
حل لألزمة األوكرانيةّ ،
السياسي احلالي يف ّ
السياق الطبيعي الذي كان يتجه إليه زيلينسكي هو
ما أصاب سلفيه يوشنكو وبوروتشنكو الذين جاءا
ّ
يتمكنا من حتقيق شيء من
بأغلبية األصوات ،ومل
الوعود االنتخابية العريضة اليت كان الشعب ينتظر
ّ
كف يد موسكو عن أوكرانيا لتحقيقها ،حبسب
سردية اليمني األوكراني األوروبي القائمة على
ّ
أن «موسكو هي سبب مآسي أوكرانيا»،
مسلمة ّ
فانقلبت قواعدهما الشعبية عليهما ،ومل تنتخبهما
لدورة ثانية.
على األرجح أن زيلينسكي كان يتجه ،حبسب
املنطق الشعيب األوكراني تارخييًا يف احملاسبة
عرب االنتخابات ،إىل خسارة أي فرصة يف دورة
رئاسية ثانية .هذه املرة ،كان من الصعب على
األحزاب اليمينية تربير األمر بكون أسبابه نابعة من
ّ
ككل مرة ،فهذه املرة الثالثة
اختيار الشخص اخلطأ
اليت ينتخب فيها الشعب األوكراني «أوروبا» ،وال
ّ
وتركز الثروة يف يد
جيين غري استفحال الفساد
أوليغارشيي اليمني املوالني ألوروبا ،من دون أي
أفق يف احملاسبة والتغيري.
لشد العصب» اخلطرة
أن سياسة «التصعيد
ّ
ويبدو ّ
اليت يعتمدها السياسيون يف مجيع العامل عندما
يفشل أي مسار منطقي لرفع مقبوليتهم لدى
اجلماهري أوصلت الدبابات الروسية إىل أحياء كييف
مساء ستكون على أعتاب
صباح هذا اليوم ،ولعلها
ً
أن ّ
فعل
لكل
ٍ
ساحة ميدان ،لتعلن للسياسة الغربية ّ
وأن موسكو ليست عاجزة عن محاية
ّ
رد فعل مقاب ًالّ ،
نفسها وأمنها القومي.
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إعــالن

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

بإدارة طوني شالال والعائلة

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
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إعــالنات

أقـوى عـروض بـهلوانية فـي أسـرتاليا
Mayoral Message
عزيزي املقيم

كانرتبري.

تتمتع أسرتاليا بأحد أفضل املناظر الطبيعية
يف ال��ع��ال��م .م��ن شواطئنا البكر وغاباتنا
القديمة والحياة البحرية امل��زده��رة ،لدينا
بعضٌ من أكثر النباتات والحيوانات تفرد اً.
لكن القمامة التي نخلقها من خالل االستهالك
الجماعي تخنق شوارعنا وشواطئنا وحدائقنا
وممراتنا املائية.

س��ي��ق��وم أع���ض���اء @Environment
 Lakembaبتنظيف  Lakembaمن الساعة
 9:30صباحـًا حتى  11:30صباحـًا.
التجمـع
ُّ
يف  Lakemba Community Gardenو
 Jubilee Reserveالواقعة على زاوية
 the Railway Paradeو Bellevue St
.Lakemba

تحققوا من موقع Clean Up Australia
تشري األبحاث إىل أننا ننتج  540كلغ من
 Dayملزيد من املواقع القريبة منك.
النفايات املنزلية لكل شخص كل عام .هذا
يعني أك��ث��ر م��ن  10كلغ لكل ش��خ��ص ،كل هناك العديد من الطرق التي يمكن لكل واحد
أسبوع.
منا من خاللها اتخاذ إجراء التنظيف يف أي
يوم من أيام السنة .ما عليكم سوى مراجعة
لهذا السبب تعد مبادرات مثل  www.cleanup.org.au Clean Upللحصول على
( Australia Day 2022يف  6آذار /مارس) مزيد من التفاصيل للمساعدة يف إحداث فرق
مهمة وتمنحنا فرصة لاللتقاء لحماية بيئتنا .يف مجتمعنا املحلي.
حان الوقت اآلن لتكثيف ودعم الحلول التي
ري ا ،إذا كانت لديكم أدوات منزلية ضخمة
تدفعنا نحو اقتصاد دائري  -حيث يكون كل أخ ً
شيء موردًا ،وال يوجد شيء مثل الهدر.
غري مرغوب فيها وغري مقبولة يف خدمة سلة

أسـعار التذاكـر

أحـجزوا اآلن

ؒ
ɑťïǾ &ʆƚǽ;Ǿ:ʆƚǽ<Ǽȷ
ׁCOVID-19̥Ǿɏðòؒ ŤȖǾ

ïŒ·ȞȗCOVID-19̥ǾɏðؒòŤȖǾɑťïǾ &ʆƚǽ;ǾǼؒǽƚʇ
، ňŶ¶ȟ;Ģɔֵ98%ɑ%ġȟ&ïʆŒ·ņïȖ&Ʀ;& Ĺ
 ŉʇ
ֵCOVID-19̥&Ʀ;& Ĺ ɑʆȠ Ƨȗ

Ȝ ȗ ӦťŘ ŶǾʅŷÊť ġ;ĢƦġŶȠɑʇ ȖǺ͛·Ȟȗ
، ƦŤȖ;ȗɔƦʌ ƛÊĹ ɔƦ;ǽʌ ť
ֵ ŉʇ

8È ʆťʅŷȜͦɑ ;ȖǾÊʆťɖȖǾȞȗų͙ͦƤ ȟȷ
ֿòǽʇɔEɔ ĢɖʆȠʅŷɑĸǾɏïʌÊǾɑŤ& ;Ǿʆƚǽ;Ǿ
ֵ8 ʆǾÊʆĸǾɔȞʆȗ ŤǾ %œ͜ɹÊǾƦǾÍƨɔ

ŵ< ȶǾï%ťʅȶŶįȕï;ȗӥ ɑ &:ȟƨË
ֿɏðؒòŤȖǾɑťïǾʅƚؒ ǽ;ǾÊťɖȗòʅŷƦ<Êť ġȖǾ
<ɑʇòʆǽȠ͟ɑŭǽǾ &ïƨËɔֿ131 450ȕƛïǾӦťǼĸ
ő¶&ƦǽʆĹɖ<ȕȶȟȗ$ǽœɔֿ ȶ ;<ʅ;ǾɑŭǽǾ
ֵ ȠɔíɖƨĞɔïʆŶǾʅȟœɖǾɏÊť ġȖǾ

ؒ
Book your
booster vaccination
today.
Visit nsw.gov.au
or call the
ő¶&Ǽĸ<ɔ
nsw.gov.auɏí
ʇò&ȕƛֵȓɖʆǾɏð
òؒ ŤȖǾɑťïǾʅ
ƚǽ;ǾƤÊťɖȗò
National
Coronavirus
Helpline onȠɔíɖƨĞɔïʆŶǾʅȟœɖǾɏÊť
1800 020 080 for assistance.
ֵɏÊť ġȖǾӦťǺɖĸǽǾ
1800
020 080ȕƛïǾӦť
ġȖǾ

DOCSOS0063_LWC_BOOSTER_ARABIC_200HX260W

انضموا إىل إحدى املجموعات املحلية العديدة املهمالت املنزلية ،فيمكنكم حجز تنظيف
يف جميع أنحاء كانرتبري بانكستاون هذا النفايات الضخمة ،من خالل نظام الحجز عرب
اإلنرتنت املبتكر السهل االستخدام ،يمكنكم
األحد:
ترتيب خدمة  Booked Clean Upالخاصة
ستقوم مجموعة متطوعي  Mudcrabsبكم بزيارة على .cb.city/cleanup
البيئية بتنظيف نهر  Cooksمن الساعة
Yours sincerely
 9صباحـًا حتى  11صباحـًا .يتم
التجمـع
ُّ
Clr Khal Asfour
،Close
بجانب النهر يف Street Reserve
MAYOR
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فــن

رئيس أوكرانيا يتتبع حساب
كيم كارداشيان حتث حمكمة أمريكية إنسحاب أسامة الرحباني وهبة
طوجي من حفل دار األوبرا السورية مادونا على إنستغرام بعد نشرها
لإلسراع يف إجراءات طالقها
فيديو تضامين مع بالده
جنمة البوب مادونا
من
واحدة
هي
املشاهري
أوائل
الذين انتقدوا عالنية
الروسي
الرئيس
فالدميري بوتني بشأن
غزو أوكرانيا.

النجمة كيم كارداشيان

ىّ
تتول
طالبت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حمكمة أمريكية
ً
مشرية
دعوى طالقها من كانييه ويست على تسريع اإلجراءات،
أن عالقتهما قد انتهت.
تقبل ّ
إىل ّ
أن ذلك سيساعد زوجها على ّ
ورفعت كارداشيان العام املاضي دعوى طالق بعدما انتشرت
تتحدث عن صعوبات تواجه
عدة يف اإلعالم شائعات
ّ
ألشهر ّ
الثنائي يف حياتهما الزوجية وعن مشاكل نفسية يعاني منها
يّ
مغن الراب.
يّ
املغن الذي غيرّ امسه رمسيًا ليصبح «يي» هذا االنفصال،
وعارض
ودعا كارداشيان مرات عدة عرب مواقع التواصل االجتماعي إىل
أن يتصاحلا.
وكتبت كارداشيان يف بيان رفعته األربعاء إىل حمكمة يف لوس
ّ
أتطلق».
بشدة أن
أجنليس «أرغب
ّ
وأضافت النجمة البالغة  41عامًا «طلبت من كانييه أن يبقي طالقنا
خاصًا ّ
لكنه مل يفعل ذلك».
أن إنهاء احملكمة زواجنا من شأنه أن يساعد
وتابع البيان «أعتقد ّ
تقبل انتهاء عالقتنا الزوجية وعلى املضي قدمًا» حتى
كانييه على ّ
نتمكن من «تربية أطفالنا بسالم».
وللثنائي أربعة أطفال هما الفتاتان نورث ( 8سنوات) وشيكاغو
( 4سنوات) ،والصبيان ساينت ( 6سنوات) وسامل (سنتني).
وتزوجا يف إيطاليا بعد عامني،
وبدأ الثنائي يتواعدان عام 2012
ّ
وأصبحا سريعًا من بني أكثر األزواج شهرة يف العامل.
لكن عالقتهما واجهت مشاكل جراء نوبات غريبة كانت حتدث لـ
ّ
«يي» الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
وكتبت كارداشيان «كنت ّ
أن
أمتنى أن ينجح زواجنا لكنّين أدركت ّ
ال طريقة إلصالحه».

اسامة الرحباني وهبة طوجي

إنسحبت الفنانة اللبنانية هبة طوجي واملوسيقار أسامة الرحباني
من حفلهما الذي كان من املقرر إقامته يف  9و 10مارس بدار
األوبرا بالعاصمة السورية.
وقالت اجلهة املنظمة «مشس أكادميي» يف بيان صحفي هلا:
«مت مسبقا التنسيق والتفاهم مع الفنانة هبة طوجي والفنان
أسامة الرحباني ومت حتديد يومي  9و 10من شهر مارس املقبل
موعدًا رمسيًا للحفلني يف دار األوبرا بدمشق ،وبدأ كل من «طوجي
والرحباني» نشر بوسرتات دعائية للحفل عرب حساباتهما الرمسية
على مواقع التواصل االجتماعي ،وبدورنا أعلنا أيضا عن إقامة
احلفل بناء على التنسيق والتفاهم املسبق بيننا».
وأضاف البيان« :على ضوء ذلك بدأنا العمل على جتهيز كل ما
يلزم إلجناح احلفل من ترتيبات وجتهيزات فنية ولوجستية ،ومت
أيضا االتفاق مع أهم اجلهات يف سوريا لتكون راعية للحفل ،وبعد
كل ذلك ومع قرابة نفاد بطاقات دخول احلفلني املتفق عليهما
تفاجأنا بقرار كل من طوجي والرحباني باالنسحاب من احلفل من
دون أسباب واضحة ومقنعة» .وختم البيان بااللتزام بـ»إعادة مثن
البطاقات املباعة كامال من دون أي تأخري وذلك اعتبارا من صباح
يوم األحد  27فرباير  ،2022وذلك يف دار األوبرا بدمشق».

نيللي كريم تروج ملسلسلها
الرمضاني اجلديد

جينيفر لورانس ترزق بطفلها األول

شاركت
حيث
على
حسابها
عرب
مقطعا مدته
اإلنستغرام
ً
 30ثانية مت حتريره من
أغنيتها املنفردة اليت
صدرت عام 2009
وحتمل عنوان «آسفة»
( )Sorryتهاجم فيها
بوتني بشدة ،حيث يتم
عرض لقطات لفالدميري
بوتني وهتلر إىل جانب
ضحايا احلرب ،ثم
توجه له إشارة بذيئة
بإصبعها.
وكتبت يف التسمية
التوضيحية للفيديو:
«جيب إيقاف الغزو
الروسي غري اجملدي
واجلشع ألوكرانيا !!
يرجى إرسال مساعدات
ملساعدة
إنسانية
ماليني املواطنني يف
أوكرانيا الذين تأثرت
حياتهم بهذه األزمة
يف هذه اللحظة بالذات
!! بوتني انتهك كل
اتفاق حلقوق اإلنسان
يف الوجود .ليس لبوتني احلق يف حماولة حمو وجود أوكرانيا .حنن
ندعمك أيها الرئيس زيلينسكي !! حنن نصلي من أجلك ومن أجل
مجيعا! دعنا ال نشعر بأننا عاجزين عند
بلدك! ..بارك اهلل فيكم
ً
مواجهة أفعال جيوسياسية بهذا احلجم .هناك أشياء ميكننا القيام
بها .الرابط يف السرية الذاتية».

يامسني رئيس تعلن طالقها من زوجها
املخرج هادي الباجوري

وضعت املمثلة األمريكية جينيفر لورانس طفلها األول من زوجها
تاجر األعمال الفنية كووك ماروني يف مقاطعة لوس أجنلوس،
وحبسب موقع « »TMZمل يعرف حتى اآلن جنس املولود أو
التاريخ احملدد للميالد.
وال يبدو أننا سنكتشف معلومات أكثر عن طفل لورانس يف وقت
مؤخرا بأنها تنوي احلفاظ على
قريب ،فقد أخربت جملة فانييت فري
ً
أكرب قدر ممكن من خصوصية طفلها.

نشرت املمثلة املصرية ،نيللي كريم ،صورة هلا من مسلسلها
الرمضاني اجلديد «فاتن أمل حربي» عرب حسابها الشخصي على
موقع تويرت ،وأرفقتها بتعليق« :قريبا يف رمضان .»2022
واملسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ،ومن إخراج ماندو العدل،
وجتسد كريم فيه دور أم مطلقة موظفة بالشهر العقاري ،تدخل
يف صراع مع محاتها على حضانة ابنتيها ،عندما ترغب بالزواج
مرة أخرى.
وقالت كريم يف تصرحيات صحفية ،إنها متفائلة بالعمل الذي
ينتمي للدراما االجتماعية ،ويناقش العديد من القضايا ،منها
الزواج العريف والزواج الرمسي ،والعديد من القضايا اليت تهم
املرأة.
ويؤدي الفنان شريف سالمة دور زوجها ،وحيدث انفصال بينهما
بعد إجنابهما طفلني وتتصاعد األحداث بينهما بعد ذلك.
ويشاركها يف بطولة املسلسل كل من هالة صدقي ،خالد سرحان،
حممد الشرنوي ،حممد ثروت ،جيالن عالء ،فادية عبد الغين وعدد
آخر من الفنانني الشباب.

ياسمني رئيس وهادي الباجوري

س طالقها من زوجها املخرج
أعلنت املمثلة املصريةيامسني رئي 
ي عرب خاصية القصص يف حسابها على اإلنستغرام.
هادي الباجور 
واستعانت املمثلة املصرية بآية قرآنية جاء نصها « :بسم اهلل
الطّلاَ َق َفِإ َّن هَّ َ
الرمحن الرحيمَ ،وِإ ْن َعَز ُموا َ
يم ،صدق اهلل
الل سمَ ِ ٌ
يع َعِل ٌ
العظيم» ،وأكملت الفنانة قائلة« :احلمد هلل على كل شىء ،عشرة
طويلة ولكنها مل تدم».
وجاء الطالق بعد زواج دام ألكثر من  11سنة وكانت مثرته طفل
امسياه سليم .ومل تكشف رئيس عن أسبابه حتى اآلن أو إن كان
قد مت بالرتاضي بني الطرفني.
يذكر أنها شاركت مؤخرًا يف فيلم «قمر  »14من إخراج الباجوري
وعرض يف منتصف شهر يناير املاضي.
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HENRY LAWSON DRIVE UPGRADE POW- EAST HILLS COMMUNITY RETURNS MORE THAN 240 MILLION DRINK CONTAINERS THROUGH RETURN AND EARN
ERS INTO NEXT STAGE

Wendy Lindsay MP and James Griffin at Padstow Return and Earn

Wendy Lindsay MP with Minister Natalie Ward at Henry Lawson Drive

The upgrade of Henry
Lawson Drive in Sydney’s
south-west is moving into a
new phase, with a contract
being awarded to start work
on the concept design for a
key section of this vital arterial road.
The Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay
said the NSW Government
has committed $22.5 million for the planning and
design of the Stage 1B upgrade in Milperra between
Flower Power intersection
and the M5, with the concept design and early investigations to be delivered
by Aurecon.

“Henry Lawson Drive is a
busy north-south connector, carrying around 38,000
vehicles a day during peak
periods,” Mrs Lindsay
said.
“The scope for the Stage
1B upgrade involves the
widening of a 1.8 kilometre
section of Henry Lawson
Drive to four lanes between
the Flower Power intersection and the approach to
the M5 Motorway, with upgrades to intersections and
improved shared path connections.”
Transport for NSW will develop concept design options for this stage over the

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات
والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات
اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من
االختصاصيني يف مجيع أنواع
التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة خدمة سريعة دقة يف العمل

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

coming year, allowing the
start of community consultation and further investigation work.
Minister for Metropolitan
Roads Natalie Ward said
the NSW Government announced a program to upgrade a 7.5 kilometre section of Henry Lawson Drive
between the Hume Highway and the M5 Motorway,
starting with a $100 million
commitment to Stage 1A.
“Stage 1A of the project
will double road capacity
between Georges Hall and
Milperra, including a major
upgrade of the Henry Lawson Drive and Milperra and
Newbridge Roads intersection,” Mrs Ward said.
“This will be the first major
step in busting congestion
and improving traffic flow
along this busy corridor.”
“We want to continue to
move this project forward
to be able to deliver benefits to commuters and residents in Sydney’s southwest as soon as possible.”
The community gave feedback on the Review of Environmental Factors for
Stage 1A in September
2021 and the submissions
report is expected to be released in May.
For more information, customers can visit nswroads.
work/henrylawsondrive.
MEDIA: Jennifer Mehanna |
9772 2774

East Hills residents are
enthusiastic recyclers,
having returned more
than 240.7 million drink
containers for recycling
through Return and Earn.
These strong results have
helped NSW reach the
staggering milestone of
7 billion drink containers returned through the
scheme’s network 620+
return points across the
state.
“Returning 7 billion drink
containers through Return
and Earn means $700 million in container refunds
in people’s pockets and
it’s pleasing to see East
Hills have also benefitted,” said Wendy Lindsay
MP.
That money has been used
for all manner of things including paying for an entire wedding, channeling
millions back into charities such as PCYC NSW
and Starlight Foundation
and much more.
Along the way the Return and Earn network
has achieved a 52% reduction in the volume of
drink container litter in
NSW and delivered over
672,000 tonnes in materials recycled.
Environment
Minister
James Griffin said Return
and Earn has well and truly
become part of life in New
South Wales with 78 per
cent of adults having participated and two-thirds of
participants doing so once
a month or more.
“Return and Earn is an

inspiring example of how
small changes to our routine can have a significant
collective impact,” Mr
Griffin said.
Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay
MP said Return and Earn
has become a stalwart of
community fundraising
activities in the local area.
“Many of our schools,
community groups, charities and sporting clubs
are using Return and Earn
as a key part of their fundraising strategies, it’s the
new ‘sausage sizzle’,” Mrs
Lindsay said.
This includes groups like
Baptist Care Bankstown,
Revesby Public School,
and Community Support
Services. More than $30
million has now been
raised for charities and
community groups via donations and fees since the
scheme commenced.
“Return and Earn is tri-

umph because it hits that
sweet spot of improving
our environment and delivering direct economic
wins to the community,”
Mr Griffin said.
“I have no doubt that we
will continue to celebrate
the extraordinary successes of this program as
it makes a massive dent
in the litter problem and
helps fund key enterprises that benefit us all.
Return and Earn is a partnership between the NSW
Government, scheme coordinator Exchange for
Change and network operator TOMRA Cleanaway.
Launched in December
2017 it has become the
state’s largest litter initiative.
More information on Return and Earn is available
at www.returnandearn.
org.au.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

All aspects of Building & Carpentry:
-

-

New homes

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

طريقتها يف احلرير

يا مشوار العمر بعالدني غـ ّدار

غدار
يا مشوار العمر بهالدني ّ
يا سالب اآلمال من عقول البشر
من أول التكوين خطية ونار
وقلوب الناس أقسى من احلجر
صراع خري وشر داير مدار
سم اخلطية بالكون أنتشر
ّ
وهذي
وآدم وحوا واملفنت الثرثار
حبوا غدر
وحدو إبليس ّ
احلرير
طريقتها يف
ْ
وبالكذب معروف بهيكي كار
تشمر عن صوتها
ّ
وصانع حروب ويالت وخطر
ثم تأتي
ّ
وبتجاربو غادر بناس كتار
ٍ
ليمونة
على عطر
املاشي معو جاهل حمتقر
بيدق راسو مبؤمنني صغار
تستبيحك
وما شفتو يوم عا شخص انتصر
األولي
من خلقك
ِّ
الرب بينهي التجارب مهما صار
ِ
املتعبات
وتأخذ أنفاسك
تا مينحك نور البصرية والبصر
ْ
وحدو الطريق بنصحك ختتار
ٍ
األنوثة
غاية يف
إىل
برتبح حياة مع حكمة وعرب
تسمعك ّ
هاوند
الن
ّ
ّ
ّ
وحدو
املخلص ربنا اجلّبار
البكر
وتبقي عليك ينابيعها
َ
بقوة الثالوث عا إبليس انتصر
ّ
تف ً
الغدير
احة يف
انهزم إبليس عدو املؤمن املختار
ْ
جمرب األشرار تا شباكو نشر
ّ
وهذي
بيحاربك ال علم وال إنذار
طريقتها يف ّ
سيم
الن
ْ
تا يقضي عليك بسالحو ظهر
ّ
ٍ
أسطورة
حتط عليك على بعد
إتكل عا الرب خيرج األشرار
ّ
ْ
ّ
وحنان يا أمجل خرب
خملص
اخليال
يف
الطريق إىل اخلبز املؤمن ما بيسقط وال بيندار
ّ
وتنفخ فيك
ِ
ما زال الرب بروحو حضر
وعا الصليب شفنا االنتصار
َ
..الفرق
تأتيك  ..تؤتيك
وشعب إبليس قدامو خسر
وبقيامتو هداك قيامة وافتخار
ّ
الشعر
يف عامل
بتالت يوم للعامل ظهر
السديم  ..وبني
بني
ّ
آمن يا خاطي بربنا اجلبار
ْ
السؤال ..
تا حتى تقوم من حتت احلجر
محمد عامر األحمد  -اقرا كتابو بتصبح من األبرار
سورية

وأسم مكتوب عا كفو حفر
املؤمن ما بيخاف وال بينهار
اسم يسوع ما بعمرو نكر
حفظنا الرب وعلينا بغار
تا حتى مات والذنب أنغفر
يا رب صعيب احلياة واملشوار
تا حتى الكون بالظلم انغمر
احملبة عطيتنا ومن اجملد قنطار
وعهد جديد ما بعمرو انكسر
منحتنا الربكة ونعمة واعتبار
ولوح الوصايا أغلى من الدرر
روحك القدوس بقلب الدار
بعجايبك معروف مع أسم انشهر
كالمك هداية شعلة نور ونار
بشعري جيت تا ذيع اخلرب
آمن يا خاطي حاجتك حمتار
قبل النهاية وقبل يوم السفر
آمن بيسوع احلّبنا وبيغار
ال تآمن بأصنام من فضة وحجر
وأمسح عيونك اذا عليهن غبار
بتقرا رسالة مقدسة حبكمة وعرب
نزل يهديك خالص وجمد وشعار
آمن تا عنك يزيح اخلطر
وشو النفع إذا مت واخلطايا كتار
وصرت بقلب النار ال قيامة وال خرب
بقلم الشاعر نوفل حنا نوفل سيدني أسرتاليا
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حممد بن سلمان :السعودية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأمين الظواهري .وأضاف أن املتطرفني سنة وشيعة اختطفوا
اإلسالم ومل جيدوا من يوقفهم عند حدودهم.
إىل ذلك ،أكد أن السعودية من بني أسرع الدول منوا يف العامل،
مشريا إىل أن اقتصادها سينمو بـ %7العام املقبل .وأضاف «لدينا
 2من أكرب  10صناديق العامل».
وعن مكافحة الفساد ،قال «معركتنا مع الفساد ال تتسامح مع أي
متجاوز حتى وإن سرق  100دوالر».
كما أضاف »:لوال تصدينا للفساد ملا كان هناك منو وال وزراء
أكفاء وال استثمار أجنيب» .وشدد على أن القانون يف اململكة
يطبق على اجلميع وال يوجد مفهوم «الدماء امللكية».
أما يف ما يتعلق مبجلس التعاون اخلليجي ،فشدد على أنه جسم واحد
ودولة واحدة تواجه نفس املخاطر والتحديات والفرص ايضا.
ويف امللف اإليراني ،أشار إىل أن اململكة وإيران جارتان ال ميكن
الحداهما التخلص من األخرى ،لذا فإن احلل يكمن بالتعايش.
وعن احملادثات النووية وامكانية إعادة احياء االتفاق املوقع بني
طهران والغرب عام  ،2015فرأي أن أي اتفاق نووي ضعيف
سيؤدي لنفس نتيجة امتالك قنبلة نووية وهو ما ال ترغب به
السعودية والعامل.

بوتني :اجليش الروسي...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مرسومًا مينح لقب بطل روسيا للضابط نورماغوميد غادجيما
غوميدوف ،الذي قتل يف أثناء العملية العسكرية اخلاصة يف
أوكرانيا».
وأضاف بوتني أن «رجالنا العسكريني لديهم فهم كامل لصحة ّ
اتباع
قانونية أعماهلم يف أثناء العملية اخلاصة يف أوكرانيا ،وذلك حتى
بعد اجلروح اليت تلقوها».
وأشار بوتني إىل أن «القوات املسلحة الروسية ّ
وفرت ممرات
(آمنة) للمدنيني يف مجيع أماكن االشتباكات يف أوكرانيا» .ولفت
إىل إن «القوميني املتطرفني لن يسمحوا هلم باخلروج».
وأشار بوتني إىل «جرائم القوميني املتطرفني األوكران» بقوله
إنهم «يضعون أسلحة ثقيلة يف مناطق سكنية».
وقال بوتني إنه «سيتم دفع أكثر من  7ماليني روبل ألفراد أسر
اجلنود الذين لقوا حتفهم يف العملية يف أوكرانيا ،كما سيحصل
اجلنود اجلرحى يف أوكرانيا على مبلغ قدره  3ماليني روبل».
بأن
وأفادت مصادر مطلعة يف روسيا ،أمس األول اخلميسّ ،
«موسكو حصلت على معلومات استخبارية تفيد بأن الناتو كان
ّ
خيطط نشر ِ 4فَرق عسكرية يف أوكرانيا».
أن «عملية نشر ِ
الفَرق التابعة للناتو كانت ستتم
وأوضحت املصادر ّ
ً
أن «قرار موسكو كان حامسًا من أجل
خالل الصيف»،
مشددة على ّ
تفويت فرصة االنتشار حللف الناتو يف أوكرانيا».
وتابعت أن «أوكرانيا كانت ختطط مهامجة إقليم دونباس يف الـ25
ّ
مؤك ً
أن «العملية العسكرية مستمرة
من شهر شباط املاضي»،
دة ّ
حتى حتقيق أهدافها ،وروسيا ستواجه بكل حزم».
ّ
أن «أي قافلة حتاول نقل السالح إىل أوكرانيا عرب احلدود
وأكدت ّ
ً
البولندية ُ
ستدمر خالل
أن «قوافل نقل السالح
ست َد َّمر»،
الفتة إىل ّ
َّ
دقائق بصواريخ عالية الدقة».
دمرت  13خمتربًا
وقالت املصادر ّ
إن «قوات العمليات اخلاصة ّ
ً
أن «بعض املختربات البيولوجية
بيولوجيًا يف أوكرانيا»،
مضيفة ّ
اليت مت تدمريها كان حتت األرض».

الفروف

ومع دخول العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا أسبوعها الثاني،
ّ
أكد وزير واخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،يف مقابلة افرتاضية
حرب
مع وسائل إعالم روسية وغربية ،أن التصرحيات حول اندالع
ٍ
نووية تأتي من جانب واحد ،هو الغرب ،مؤكدًا من جهة أخرى
استمرار العملية الروسية حتى تدمري مجيع البنى التحتية األوكرانية
ّ
تشكل خطرًا على روسيا.
اليت
يف السياق ،نقلت وكالة «إنرتفاكس» الروسية لألنباء عن الفروف
ّ
يتعلق
قوله ،إن روسيا ستلتزم بالعقيدة العسكرية الوطنية يف ما
يتم احلديث عن حرب
باستخدام األسلحة النووية ،مشريًا إىل أنه ّ
نووية ،إنمّ ا من جهة الغرب فقط ،على غرار تصرحيات األمني العام
حللف مشال األطلسي ،ينس ستولتنربغ ،والرئيس األوكراني،
ّ
فولدميري زيلينسكي ،الذي ّ
ختلي أوكرانيا عن
ملح إىل إمكانية
وضعية الدولة غري النووية.
ويف مقابلته ،انتقد الفروف ما وصفه باهلسترييا الغربية ،مشريًا
إىل أنه بعد انتهاء «نوبتهم اهلستريية» ،سيكون بإمكانهم إجراء
مباحثات مع موسكو.
وتابع الفروف« :حنن مستعدون دائمًا للحوار ،إمنا لدينا شرط
أساسي مسبق ،وهو أنه جيب أن يقوم على أساس املساواة
واالحرتام املتبادل للمصاحل ومراعاتها» ،حبسب الوكالة الروسية.

املفاوضات

ٍ
سابق من يوم أمس األول ،قال املتحدث باسم وزارة
وقت
ويف
ٍ
اخلارجية البيالروسية ،أناتولي غالز ،إن «املفاوضات بني الوفدين
أن «أعضاء الوفدين الروسي
الروسي واألوكراني بدأت» .وأضاف َّ
واألوكراني تصافحوا قبل بداية املفاوضات».
أن «املرتزقة األجانب ،الذين وصلوا
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية َّ
إىل أوكرانيا ،يرتكبون أعمال ختريب ومداهمات لقوافل املعدات

الروسية».
أن «مجيع هجمات املرتزقة األجانب يف أوكرانيا
وأضافت الوزارة َّ
ُت َّ
َّ
ٍ
املسلحني يف أوكرانيا ،مثل
أسلحة قدمها الغرب إىل
نفذ مبساعدة
(قدمتها
صواريخ جافلني (اليت قدمتها الواليات املتحدة) ،ونلو
ّ
بريطانيا) وستينغر».
أكد رئيس وفد روسيا املفاوض مع وفد أوكرانيا فالدميري
ميدينسكي« ،أننا اتفقنا مع وفد كييف ،على إنشاء ممرات آمنة
موضحا أن «االتفاقات
للمدنيني ،وإمكانية وقف إطالق نار موقت»،
ً
مشريا إىل
تقدم مهم»،
اليت توصلنا إليها ،مع اجلانب األوكرانيّ ،
ً
«أننا حبثنا بشكل مفصل القضايا اإلنسانية ،واملسائل العسكرية
ومستقبل التسوية السياسية».
بدورها ،أفادت وكالة «رويرتز» ،عن عضو يف الوفد األوكراني
املفاوض مع روسيا ،بأن «موسكو وكييف ،اتفقتا على عقد جولة
موضحا أنه «مل حنصل على النتائج
ثالثة ،من احملادثات قريًبا»،
ً
اليت ّ
نعول عليها».
كنا ّ
وأكد «اجلانبان توصال إىل تفاهم ،بشأن إقامة ممرات إنسانية
مشريا إىل «أننا اتفقنا على إمكانية
مشرتكة إلجالء املدنيني»،
ً
وقف إطالق النار خالل عمليات اإلجالء».

ماكرون

اىل ذلك أكدالرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ،يف تصريح على
وسائل التواصل االجتماعي« ،أنين حتدثت مع الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،ورفض وقف هجماته على أوكرانيا ،يف هذه
املرحلة» ،معت ًربا أن «استمرار احلوار لتفادي املآسي اإلنسانية
ضرورة مطلقة ،وسأواصل جهودي ،وجيب جتنب األسوأ».

قديروف

على صعيد آخر أعلن رئيس مجهورية الشيشان الروسية رمضان
قديروف ،أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كربى يف
أوكرانيا.
وأشار ،يف بيان نشره على مواقع التواصل االجتماعي ،اىل ان
«القوات اخلاصة الشيشانية تواصل بقيادة حسني جميدوف ،حتقيق
النجاحات يف العمليات اهلجومية ضد «أنصار بانديرا» «القوميني»،
فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيني إىل اهلرب ،هذا طبعا
يف حال كان لديهم الوقت لذلك» ،الفتا اىل أن «كتيبة كاملة من
القوميني هزمت ،وفر أكثر من  2500من «أنصار بانديرا» دون
إبداء مقاومة».

القوات األمريكية و «قسد»...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

«داعش» من خميم خان اجلبل يف ريف القامشلي ،مشالي احلسكة،
إىل العراق.
وقال املصادرّ :
«مت نقل عدد من العائالت من اجلنسية العراقية
باجتاه احلدود العراقية ،عرب معرب الوليد غري الشرعي» ،مشرية إىل
أن «النقل ّ
مت بالتنسيق مع اجلانب العراقي عرب عدد من اآلليات
ّ
والشاحنات».
إن
ونقلت وكالة «سانا» الرمسية السورية عن مصادر حملية قوهلا ّ
«االحتالل األمريكي ينقل مئات األشخاص من خميم خان اجلبل يف
ريف القامشلي ،الذي يضم عوائل إلرهابيي داعش ،عرب  300حافلة
وشاحنة ،باجتاه األراضي العراقية».
ويف  22شباط املاضي ،نقلت قوات التحالف الدولي وعناصر من
«قسد» جمموعات كبرية من سجناء تنظيم «داعش» من سجون دير
الزور إىل سجون يف حمافظة احلسكة.

حممد بن سلمان لبوتني...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
وكالة األنباء السعودية «واس».
أما فيما يتعلق باألزمة يف أوكرانيا ،فأوضح ولي العهد السعودي
موقف اململكة املعلن ودعمها للجهود اليت تؤدي إىل حل سياسي
يؤدي إىل إنهائها وحيقق األمن واالستقرار ،مؤكدًا أن اململكة على
استعداد لبذل اجلهود للوساطة بني كل األطراف.
وفيما يتعلق بتأثري أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة ،جدد األمري
حممد بن سلمان حرص اململكة على احملافظة على توازن أسواق
البرتول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس يف ذلك وأهمية
احملافظة عليه.

القاضية عون حتقق...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تضم  ٥٠٠عقار متلكها املصارف األساسية ُق ِّدرت
عون بالئحة
ّ
بناء على
قيمتها بـ  ٧مليارات دوالر .ومت حتديد هذه العقارات
ً
إفادات نفي امللكية اليت تقدمت بها جمموعة «الشعب يريد إصالح
النظام» .وتتحدث املعلومات عن احتمال توجه عون إىل إعادة
إلقاء احلجز على ممتلكات املصارف وأصحاب املصارف لتكون رهنًا
التصرف بها.
بدي ًال من األموال اليت حصلوا عليها ومنعهم من
ّ
أن احتمال جلوء عون إىل منع عدد من أصحاب
وعلمت «األخبار» ّ
املصارف وأعضاء جمالس إداراتها من السفر ال يزال قائمًا ،لكنه
قد يطال فقط املصارف الرئيسية اليت ُيشتبه يف تورطها بالتواطؤ
مع مصرف لبنان يف اإلثراء غري املشروع
وبالعودة إىل التحقيقات اليت تجُ ريها عون ،فقد استمعت إىل كل
من رئيس مجعية املصارف رئيس جملس إدارة بنك بريوت سليم
صفري والرئيس التنفيذي لبنك عوده مسري حنا ورئيسة جملس
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أن
إدارة بنك البحر املتوسط الوزيرة ريا احلسن .وعلمت «األخبار» ّ
رئيس جملس إدارة مصرف سرادار ماريو سرادار كشف لعون ّ
أنه
قبض مبلغ  ٦٠مليون دوالر من مصرف لبنان ،معربًا عن استعداده
لرفع السرية املصرفية عن حساباته .ولدى توجيه السؤال ّ
حلنا
عن مدى استعداده لرفع السرية املصرفية عن حساباته ،أجاب
وكيله صخر اهلاشم بأنه مستعد لذلك .وردًا على استفسارات
القاضية ،قال حنا إن «عوده» أودع بضعة مليارات من الدوالرات
يف املصرف املركزي ،وإن ما اسرتده كان قسمًا من هذه الودائع،
دفع بعضًا منها للزبائن واستخدم الباقي لتحويالت إىل اخلارج
وأبلغ صفري القاضية عون أن مصرفه حصل على مبلغ ٧٣٧
أن «هذه أموالنا ...أموال
مليون دوالر من مصرف لبنان ،مؤكدًا ّ
إن اهلدف من هذه القروض كان دفع االعتمادات
املودعني» .وقال ّ
املستندية للتجار لتوفري السيولة .ولدى سؤال عون له عن كيفية
إعادة ماليني الدوالرات ،أجاب ّ
بأنه ال يذكر
وأبلغت احلسن عون« :ما كان عنا سيولة ...هاي جزء من
اإليداعات اليت أودعناها وهاي أكيد أموال مودعني وأخذنا سلفة
أن الغاية من االقرتاض
من قيمة ودائعنا لدى املصرف» .وذكرت ّ
من املصرف املركزي كانت لدفع التزامات لبنوك املراسلة .ولدى
سؤال القاضية عن طريقة إعادتها ،أجابت« :يف حينها مل يكن
هناك فرق بني دوالر ولوالر!»

حكم قضائي

على صعيد آخر ،أصدر قاضي حمكمة كوينز بنش الربيطانية أمرًا
املدعي فاتشي مانوكيان من مصرفيَ
بتحويل املبالغ اليت يطالب بها ّ
«عوده» و»سوسيتيه جنرال» إىل حساب بإشراف احملكمة خالل مهلة
تنتهي يف  4آذار اجلاري .وهذا «األمر» سبق صدور احلكم معل ًال
ألن القاضي سيذهب يف إجازة ّ
تؤخر كتابة احلكم وتعليله ،بينما
احملاكمة انتهت والنتيجة صدرتُ ،
وأبلغت بها األطراف املعنية.
حيول إىل
وحبسب «أمر» القاضي ،يتوجب على «بنك عوده» أن ّ
اخلارج  403آالف جنيه اسرتليين ،و 324ألف دوالر ،و 218ألف
حيول  537ألف جنيه
يورو ،وعلى «سوسيتيه جنرال بنك» أن
ّ
اسرتليين و 2.177مليون دوالر.
جمرد
احلكم سيصدر بعد عودة القاضي من إجازته ،و»األمر» هو ّ
ضمانة تنفيذ احلكم بعد صدوره معل ًال .إال أنه حبسب مطلعني ،فإن
احلكم كما ورد يف حيثيات القضية واملسار الذي ّ
تبناه القاضي،
جاء مبنيًا على أن القانون اللبناني واألعراف اللبنانية أعطت احلق
يف التحويل إىل اخلارج ،وهو أمر ال ميكن أحدًا منعه إال يف ظل
تدابري قانونية معاكسة مثل الكابيتال كونرتول .وطاملا أن مثل هذا
القانون مل يصدر بعد ،فال أحد ميكنه منع التحويل إىل اخلارج.
واحلكم بعد صدوره سيكون قاب ًال للطعن ،إال أن املشكلة يف أن
القانون اإلنكليزي يتعامل مع القانون اللبناني باعتباره أحد وقائع
القضية ،وليس باعتباره قانونًا نافذًا يف بريطانيا حيث ما من قانون
نافذ سوى القانون الربيطاني .وهذا يعين أن استئناف احلكم لن
يعطي نتيجة ألن حمكمة االستئناف لن تعيد درس القضية انطالقًا
من دراسة القانون اللبناني ،بل يف أن هذا القانون إضافة إىل
ضد املصارف ،هي
القرارات الصادرة عن احملاكم اللبنانية باجلملة ّ
إثباتات قاطعة على أن ّ
حق التحويل ما زال قائمًا للمودعني .مبعنى
آخر ،سيكون االستئناف شكليًا وصعبًا جدًا جتاه كسر احلكم.
أثار هذا «األمر» بلبلة واسعة بني املصارف يف لبنان ،وقلقًا من
أن يسعى مودعون آخرون من حاملي اجلنسية الربيطانية إىل رفع
ضد املصارف يف لبنان وإجبارها على حتويل ودائعها إىل
دعاوى
ّ
حتمل مصاريف
اخلارج ،وال سيما من كبار املودعني القادرين على ّ
الدعاوى .وال شيء مينع أن تكون هناك دعاوى مجاعية من مودعني
لديهم ودائع أقل وقدرات مالية أدنى.
أعدت مناذج ستفرض على
إزاء ذلك ،تبينّ أن املصارف املعنية ّ
سّربت
الزبائن توقيعها لتفادي قرارات من هذا النوع مستقب ًال .وقد ُ
معدة من قبل عدة مصارف تفرض على املودع التنازل عن
مناذج
ّ
حقوقه يف رفع الدعاوى يف اخلارج ،ويفرض عليه أن يوافق على
قوة «إبرائية»»
أن تقاضيه ودائعه بالشيك املصريف ينطوي على ّ
تفوق قوة القانون الذي يفرض عليهم إجراء التحويل إىل اخلارج.
وقالت مصادر معنية إن املصارف اللبنانية باتت تستعجل إصدار
جملس النواب تشريعًا شام ًال يقضي مبنع التحاويل اىل اخلارج
(كابيتال كونرتول) كي تستند إليه يف إجراءات عدم االستجابة
لطلبات املودعني حتويل أمواهلم اىل اخلارج .وهذا يعفي املصارف
عمليًا من أي مالحقة قضائية يف لبنان أو خارجه ،علمًا بأن املصارف
ختشى من املالحقات اخلارجية بسبب قدرة احملاكم هناك على وضع
يدها على موجودات ختص املصارف نفسها أو أصحابها أو كبار
املساهمني فيها ،كما أن احملاكم العاملية قادرة على تعطيل
العمليات املالية ألي مصرف ال ينفذ أحكامها.
يف هذا السياق ،ينتظر أن تصدر النائبة العامة يف جبل لبنان
القاضية غادة عون قرارها بشأن منع السفر عن حنو  21مصرفيًا
بارزًا يف لبنان .لكن املداخالت السياسية القائمة حتول دون
إصدارها القرار الذي سبق أن اختذته حبق حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .وجيري احلديث عن ضغوط كبرية من البطريرك املاروني
بشارة الراعي ورئيس مجعية املصارف سليم صفري على رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون للتأثري على قرار القاضية عون حبجة
سيوجه ضربة كبرية ملا ّ
تبقى من مسعة القطاع املصريف
«أن القرار
ّ
يضطرون اىل
يف لبنان» ،وأن «الذين تشملهم إجراءات القاضية
ّ
السفر لعقد اجتماعات عمل تستهدف إنقاذ مصارفهم».
معلوم أن القاضية عون أجرت حتقيقات مفصلة مع عدد كبري
من رؤساء جمالس إدارات ومديرين تنفيذيني يف معظم املصارف
اللبنانية.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

شائعة جديدة تنال من
عادل إمام ..والعائلة
تعرب عن غضبها

أبرز أحداث الوسط الفين بـ2021

القضاء املصري ينصف
رشوان توفيق يف وجه طالق شريين وزواج حال شيحة
ابنته ..والفنان يعلق

حسم القضاء املصري أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته آية ،تلك
القضية اليت شغلت الرأي العام لفرتة طويلة ،ونال فيها توفيق
تضامن وتعاطف اجلميع.

من جديد انطلقت شائعة نالت من الفنان املصري عادل إمام،
بعدما انتشر خرب حول وفاته وتداولته عدد كبري من صفحات مواقع
التواصل االجتماعي مساء السبت.
وهو ما أخرج املنتج عصام إمام شقيق الزعيم لريد عليه ،لكنه
هذه املرة عرب عن غضبه وغضب العائلة الشديد مما حيدث جتاه
عادل إمام.
حيث علق يف مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديب قائال «احنا
زهقنا ..وال أعلم السبب ..يف إيه ..ليه الطريقة دي مرة واتنني
وعشرة» ،مشريا إىل كونهم يف حال كان هناك أمر يتعلق بالزعيم
سيقوموا باإلفصاح عنه ولن يتسرتوا عليه.
وكشف عصام إمام عن كون شقيقه عادل يعمل يف الوقت احلالي
على مشروع فين سينمائي جديد ،حيمل اسم «الواد وأبوه» يقوم
ببطولته هو وجنله حممد إمام ،حيث يتناول الفيلم العالقة بينهما.
مشريا إىل أن رامي إمام هو من يتوىل إخراج الفيلم ،فيما يتوىل
عصام إمام اإلنتاج ،وهو ما جيعل الفيلم عائلي بشكل خالص،
بسبب مشاركتهم مجيعا فيه.
وأوضح عصام إمام أنهم ال يفكرون يف التوقيت اخلاص بطرح
الفيلم للجمهور ،وليسوا يف عجلة من أمرهم من أجل طرحه بدور
العرض يف موسم عيد الفطر.
ولكن ما يستطيع قوله يف الوقت احلالي هو أن شقيقه بصحة
جيدة ،ويطمئن اجلميع على أحواله ،ويف حال كان هناك أمر يتعلق
بعادل إمام ستفصح عنه العائلة للجميع.

شقيق عادل إمام يرد:

حيث قضت حمكمة مصرية السبت برفض الدعوى اليت تقدمت
بها آية رشوان توفيق ضد والدها ،وألزمتها بدفع مبلغ  894ألف
جنيه.
وهو ما علق عليه الفنان رشوان توفيق يف مداخلة هاتفية مع
اإلعالمي املصري عمرو أديب مساء السبت ،معربا عن ثقته منذ
البداية يف القضاء املصري.
ووجه الشكر إىل كل من سانده يف تلك األزمة منذ البداية ،وبعدها
طلب من ابنته اإلعالمية هبة رشوان أن تتوىل احلديث ،يف ظل ما
يعانيه من مشكلة بالسمع.
حيث أكدت ابنته ،أن والدها منذ بداية األزمة وهو حياول التواصل
مع ابنته ،ولكنهم مل يستطيعوا التوصل إليها ،وال ترد على
اتصاالتهم اهلاتفية ،وهو ما جعل شقيقتها تعلق قائلة «احنا من
أول املوضوع واحنا بنقول يا آية ارجعي حلضن أبوكي».
مشرية إىل أن حضن والدها مفتوح البنته دائما ولن يقف يف
وجهها ،ولكن األزمة تكمن يف الوصول إليها يف الوقت احلالي،
خاصة وأنها ال جتيب عليهم.
وكشفت اإلعالمية املصرية أن القضية تعلقت بتوكيل عام للوالد،
طلبت االبنة أن يتم إلغاءه بعد وفاة والدتها ،ولكن القضاء رفض
القضية اخلاصة بها بعد االستماع إىل الشهود.
وطالبها برد مبلغ مالي كانت قد حتصلت عليه بسبب خلل يف
اإلجراءات ،ونقلته من والدها إىل ابنها ،وهو ما حكم القضاء برده
إىل الوالد مرة أخرى.
وأوضحت هبة رشوان توفيق أن والدها الفنان املصري يدعو البنته
يف صلواته ،ويريد أن تعود مرة أخرى إىل حضنه ،وأن ينتهي هذا
األمر بشكل نهائي.

«الزعيم بيلعب مع أحفاده» ابنة رشوان توفيق ترفع
قضية ثالثة ضد والدها

يف ظل الشائعات اليت ترددت خالل الساعات املاضية حول صحة
الفنان املصري عادل إمام ،قال شقيقه املنتج عصام إمام ،إن
«الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جدًا ،وال صحة للشائعات
اليت يتم ترديدها خالف ذلك».
وأضاف يف مداخلة لربنامج «حيدث يف مصر» املذاع على فضائية
«أم بي سي مصر» أنه «يف بعض هذه الشائعات حدث جتاوز
شديد جدًا وبطريقة غري طبيعية وال أعلم سببًا يدفع البعض لرتديد
مثل هذه الشائعات ..الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات
املتقاطعة وعايش حياته».

كما أوضح أنه تلقى الكثري من االتصاالت اليت تريد االطمئنان
على صحة الزعيم من خمتلف بلدان العامل ،مشريًا إىل أن «آخر هذه
االتصاالت من أسرتاليا بيطمنوا على صحته».
إىل هذا ،ناشد شقيق عادل إمام اجلميع حتري الدقة فيما يتم تناوله
من أخبار حول صحة الفنان الكبري ،معربًا عن استيائه الشديد نتيجة
حجم الشائعات اليت يتم تداوهلا ،وهو ما يكلفه وقتًا كبريًا للرد
عليها ونفيها ،وتابع« :مش هرد تاني ألني زهقت من احلكاية
دي ..ألن لو فيه حاجة إحنا هنخيب ليه».
وكشف عن أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فين جديد حيمل
اسم «الواد وأبوه» ،يشارك فيه مع ابنه حممد ومن إخراج رامي
إمام.

شريين بعد الطالق

مل تتوقف ابنة الفنان رشوان توفيق عن إقامة الدعاوى القضائية
ضد والدها ،حيث تنظر دائرة املدني مبحكمة جنوب القاهرة ،اليوم
األربعاء ،دعوى بطالن عقد بيع الفنان الكبري فيال مبدينة السادس
من أكتوبر بقيمة  5ماليني جنيه ،البنته الثانية هبة ،بالتوكيل العام
الصادر منها دون علمها.
يف التفاصيل ،أقامت آية رشوان توفيق ،دعوى ثالثة ضد والدها،
تطالب فيها ببطالن عقد بيعه فيال مبدينة السادس من أكتوبر
بقيمة  5ماليني جنيه ،لشقيقتها اإلعالمية هبة.
وقالت «آية» يف دعواها رقم  3484لسنة  2021خمتصمة والدها
مرتا من جهاز
وشقيقتها «هبة» إن متتلك قطعة أرض مساحتها ً 699
تنمية  6أكتوبر وبنت عليها فيال.
لاً
رمسيا شاملاً ،
ي
توك
توفيق
رشوان
كما أضافت أنها حررت لوالدها
ً
تبني أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيال وقطعة األرض موضوع
الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيال عنها للمعلن إليها الثانية
مقابل  5ماليني جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرفا أول دون
علمها.
يذكر أن آية رشوان توفيق أقامت دعويني أخريني ضد والدها؛
أما
األوىل :تطالب بإلغاء توكيلني صادرين منها له جبلسة  1ينايرَّ ،
الثانية فتطالب ببطالن عقد قسمة «شاليهات» مورثة عن والدتها
يف مدينة رأس سدر ،مبحافظة جنوب سيناء.

ياسمني صربي

أسدل الستار على عام  2021واستقبال العام اجلديد ،لتبقى بعض
الصور واألحداث اليت جرت يف العام املنقضي حمفورة يف األذهان
بسبب ما جرى خالهلا.
ولعل احلدث األبرز الذي جرى قبل إسدال الستار على العام احلالي،
كان انفصال املطربة املصرية شريين عبدالوهاب عن زوجها حسام
حبيب بعد  4سنوات من الزواج.
تلك الزجية اليت بدأت بقصة حب أنكرها الطرفان ،قبل أن يفاجئا
اجلميع يف النهاية بالزواج ،وتبدأ شريين مرحلة جديدة من عمرها،
اختفت فيها لفرتة ،قبل أن حيمل العام احلالي أحداثا صادمة هلا،
حينما خرج تسجيل منسوب إىل والد حسام حبيب يكشف عن أزمات
يعيشها الثنائي ،وأمورا مل تكن يف احلسبان ،قرر االبن أن خيرج
ويرد عليها ويؤكد التسجيل وينفي عنه التهم.
وعلى الرغم من صمت شريين وقتها واكتفائها برد زوجها ،إال أنها
يف النهاية أرادت االنفصال وحسمت األمر بالطالق ،كما ظهرت
مبظهر صادم حينما قصت شعرها بأكمله.

حال شيحة ومعز مسعود

انفصال شريين قابله يف هذا العام زواج حال شيحة من الداعية
اإلسالمي معز مسعود ،ذلك األمر الذي كان مفاجئا للجميع ،خاصة
أن حال شيحة كانت حمل اهتمام وتساؤل اجلميع قبل حنو  3سنوات
حينما خلعت احلجاب وعادت للتمثيل.
لكنها بعد مشاركتها تامر حسين بطولة آخر أفالمه ،اختفت بشكل تام،
وأعلنت بعدها عن زواجها من معز مسعود ،وعادت الرتداء احلجاب
مرة أخرى.
ودخلت على مدار العام اجلاري يف خالف مع والدها الفنان التشكيلي
أمحد شيحة ،قبل أن يزول اخلالف بينهما وتلتقط بعض الصور وهي
إىل جواره.
وشهد العام أزمة بني حال شيحة وتامر حسين بسبب ظهور مشاهد
هلا يف كليب غنائي بصحبته ،وتعاتبا بشدة عرب شبكات التواصل
االجتماعي.

ياسمني صربي

ومن بني الصراعات اليت شهدها العام احلالي ،ما حدث بني يامسني
صربي ووالدها أشرف صربي ،بعد أن كشف الوالد أن ابنته رفضت
حضور زفاف شقيقها.
وخرج بعدها ليتهم ابنته بنكران اجلميل ،وشدد على أنه من كان يقف
إىل جوارها ويرعاها ويدعمها ،ويف النهاية كان اجلزاء هو القطيعة،
ورغم ذلك أكدت يامسني أن عالقتها بوالدها منقطعة منذ أن كانت
طفلة.
وهو الكالم الذي قرر الوالد أن يرد عليه من خالل الصور اليت قام
بنشرها عرب حسابه على «فيسبوك» ،ليؤكد أن ابنته كانت يف منزله
حتى تزوجت.

رشوان توفيق

ويبدو أن اخلالفات العائلية كانت املسيطرة طيلة العام اجلاري ،وهو
ما ظهر يف آخر أيام  ،2021حينما فجر الفنان رشوان توفيق مفاجأة
صادمة ،وأكد أن ابنته وحفيده يقاضيانه بسبب املال.
تلك الضجة اليت تسببت يف تعاطف كبري من الشعب املصري والعربي
مع الفنان رشوان توفيق ،الذي أجرب على الدخول إىل ساحات القضاء
بسبب ذلك اخلالف العائلي.
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صــحة وغــذاء

طبيبة عيون روسية حتدد من يتهدده أعراض السرطان :عالمتان «مقلقتان» على جسمك قد تظهران «خالل أسابيع قليلة»
خطر متزايد يف الرؤية
تشمل األعراض األكثر شيوعا املرتبطة بالسرطان التعب غري أرجوانية أو أغمق من اجللد احمليط .وعلى البشرة الفاحتة ،تبدو

كشفت الدكتورة إليانا كيسيليوفا ،أخصائية طب العيون ،متى
جيب استخدام النظارات الطبية ،والفئات األكثر عرضة ملخاطر
مشكالت الرؤية.
وتشري األخصائية يف حديث لصحيفة «إزفيستيا ،إىل أنه يف
أحيان كثرية ال يشعر الشخص بأي أعراض مرضية ،ومع ذلك
عليه مراجعة أخصائي طب العيون مرة واحدة يف السنة ،للتأكد
من أن بصره على ما يرام .ألن الكثري من أمراض العيون يف
بداية تطورها ال تظهر هلا أعراض حمددة ،ولكنها الحقا تسبب
مضاعفات خطرية قد تصل إىل العمى التام .لذلك فقط الطبيب
األخصائي يتمكن من اكتشاف هذه األمراض يف مرحلة مبكرة
ومنع تطورها.
ووفقا هلا ،أكثر األشخاص عرضة لإلصابة بأمراض العيون هم
الذي يقضون وقتا طويال يف العمل على الكمبيوتر واألجهزة
اإللكرتونية األخرى ،وكذلك األشخاص الذين جتاوزوا اخلمسني
من العمر ومن يعاني من مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط
الدم ،وكذلك من تعرض يف وقت سابق إىل إصابة يف عينه ،أو
خضع لعملية جراحية يف العني ،ومن يعاني من مرض مزمن يف
العني أو يعاني أقرباؤهم من أمراض العيون>
وتقول« ،ولكن عند ظهور أحد األعراض اليت سأذكرها أدناه،
جيب استشارة طبيب العيون وعدم حماولة عالج املرض ذاتيا.
وهذه األعراض هي :ضعف حدة البصر يف البعد أو القرب،
عدم وضوح الصورة ،أمل يف العني (بغض النظر عن املوقع
والطبيعة) ،امحرار ،متزق ،حكة ،شعور بالرمال يف العني ،زيادة
احلساسية للضوء ،ظهور إفرازات خماطية قيحية ،أورام على
اجلفون ومقلة العني نفسها».
ً
وفقا لطبيب العيون ،هناك عدد من العالمات اليت ميكن من
خالهلا حتديد أن الرؤية بدأت يف التدهور وحان الوقت الرتداء
النظارات.
وتقول« ،جيب على الشخص أن ينتبه هل يغمض عينيه عندما
حيدق للحصول على صورة أوضح .ألنه يف هذه احلالة تضيق
حزمة شعاع الضوء ما يزيد من وضوح الرؤية».
وتضيف« ،عندما يعاني الشخص من الصداع ،والرؤية املزدوجة،
واهلاالت ،وعدم وضوح صورة األشياء وضبابية الرؤية أثناء
اإلجهاد البصري املطول (العمل على الكمبيوتر ،أو قيادة
السيارة ،أو مشاهدة التلفزيون لفرتة طويلة أو القراءة فهي
أعراض قد تشري إىل تدهور حدة البصر».

املربر والتغريات الكبرية يف وزن اجلسم .ومع ذلك ،قد تظهر
عالمتان مقلقتان لسرطان الدم على اجللد.
ويوضح « :Macmillan Cancer Supportسرطان الدم الذي ينمو
بشكل أسرع ،مثل ابيضاض الدم النخاعي احلاد أو سرطان الدم
الليمفاوي احلاد ،من املرجح أن يسبب أعراضا تظهر على مدى
بضعة أسابيع .غالبا ما ميرض الناس بسرعة كبرية .ومعظم
أعراض اللوكيميا احلادة سببها خاليا سرطان الدم اليت متأل خناع
العظم .وهذا يعين أن خاليا الدم السليمة ال تنتقل إىل الدم
كاملعتاد».
وميكن أن تظهر العالمات على املرض يف عدد كبري من الطرق.
واألكثر شيوعا هو حدوث تغريات جذرية يف الوزن ،إىل جانب
تورم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد.
وقد حيدث نزيف أنفي متكرر ألن اخلاليا املوجودة يف خناع العظم
متنع إنتاج خاليا ختثر الدم.
ولكن أبلغ أيضا عن كدمات وطفح جلدي فيما يتعلق بسرطان
الدم .ويوضح مركز سرطان الدم التابع هليئة الصحة« :تبدأ
الكدمات بشكل عام كبقع محراء يتغري لونها وتصبح أكثر قتامة
مبرور الوقت .وقد يكون من الصعب رؤية الكدمات يف البداية
عند بشرة سوداء وبنية ،ولكن مع تطورها تظهر أغمق من اجللد
احمليط بها.
وغالبا ما يظهر الطفح اجللدي على شكل جمموعات من البقع
الصغرية أو البقع الكبرية .على اجللد األسود والبين ،قد تبدو

عادة محراء أو أرجوانية .وإذا ضغطت عليها ،فإن النزف النقطي
ال يتالشى.
وغالبا ما تكون أعراض السرطان غري حمددة ،وينتهي األمر
بعدد كبري من التغريات اجلسدية إىل انعكاس ألمراض أخرى
غري سرطانية.
كيفية الوقاية من سرطان الدم
ميكن أن تشمل العوامل اليت تؤثر على خطر إصابة الفرد باملرض
التعرض للمواد الكيميائية أو اإلشعاع ،ولكن ينتج عدد كبري من
السرطانات عن العرق واجلنس والعمر.
وعلى عكس األنواع األخرى من األورام اخلبيثة ،فإن تغيريات منط
احلياة مثل النظام الغذائي هلا تأثري ضئيل على خطر اإلصابة
بسرطان الدم.
ومع ذلك ،فإن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي جيد
ميكن أن يقطع شوطا طويال لتجنب أشكال أخرى من السرطان.

ميكن أن يؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة
باجللطة الدماغية وأمراض القلب

اكتشاف تأثري خطري للباراسيتامول

فواكه وخضروات مفيدة للجسم
ينصح بتناوهلا حتى نهاية الشتاء
أعلنت الدكتورة يوليا بيغاريوفا ،خبرية التغذية الروسية ،أنه
من األفضل يف الشتاء تناول الفواكه واخلضروات املومسية،
ولكن هذا ال يعين أن منتجات الدفيئة غري مفيدة.
وتشري اخلبرية يف حديث لوكالة  Primeالروسية لألنباء ،إىل أن
البعض ،ال يشرتي الفواكه واخلضروات املتوفرة يف األسواق
طوال السنة ،بل يكتفي بتناول تلك اليت خزنها يف فصل
اخلريف .فأي الفواكه واخلضروات حتتفط خبصائصها املفيدة
حتى نهاية فصل الربيع؟
ووفقا هلا ،اخلضروات والفواكه املومسية دائما أفضل من
غري املومسية أي املخزنة .ولكن ليس صحيحا مقارنة الطماطم
واخليار مع اجلزر والبطاطس والشوندر ،ألنها خضروات حتتوي
على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات خمتلفة.
وتقول« ،هذه خضروات ذات مكونات خمتلفة وحتتوي على
فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات خمتلفة .فمثال حتتوي
 100غرام من البطاطس على  17غراما من الكربوهيدرات يف
حني حتتوي  100غرام من الطماطم على  3.2غرام فقط».
وتضيف ،جيب أن حيتوي النظام الغذائي على اخلضروات
املومسية ،ولكن يف الشتاء ،ميكن تناول الطماطم واخليار
املنتجة يف مزارع الدفيئة.

إتضح للعلماء أن تناول دواء الباراسيتامول ،ميكن أن يؤدي
إىل زيادة خطر اإلصابة باجللطة الدماغية وأمراض القلب.
وتشري جملة  Circulationإىل أن علماء جامعة إدنربة ،توصلوا
إىل استنتاج يفيد بأن تناول الباراسيتامول فرتة طويلة ميكن
أن يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واجللطة الدماغية.
وقد توصل الباحثون إىل هذا االستنتاج من نتائج دراسة
مشلت  110أشخاص يعانون لفرتة طويلة من ارتفاع مستوى
ضغط الدم .قسم الباحثون املشرتكني يف الدراسة إىل
جمموعتني .اجملموعة األوىل كانت على مدى أسبوعني تتناول
الباراسيتامول واجملموعة الثانية دواء وهميا.
واتضح للباحثني ،أن مستوى ضغط الدم ارتفع بني أفراد
اجملموعة األوىل .ووفقا لتقدراتهم ميكن أن يؤدي تناول
الباراسيتامول بانتظام إىل ارتفاع خطر اإلصابة بأمراض القلب
بنسبة  20باملئة.
ويشري الباحثون ،إىل أنه بعد التوقف عن تناول دواء
الباراسيتامول عاد ضغط الدم إىل مستواه الذي كان قبل
بداية الدراسة.

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

Sutherland

LIVERPOOL
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‘Devastating’ decision by Australia’s big
four banks impacts 300 suburbs

NAB is also among the big four that forcibly closed bank branches since 2019. Picture: NCA NewsWire/John Gass

ATMs around the country have also taken a huge hit. Picture: NCA
Newswire/Gaye Gerard

The Commonwealth Bank, Australia’s largest bank, has shut down many of
its stores and cash machines. Picture: NCA NewsWire / Nicki Connolly

If you’re in one of these
suburbs, you’re missing
out big-time on an essential service which the rest
of the country takes for
granted.
Bank branch closures are
having a “devastating impact” with new data showing almost 459 branches
have been shut down in
the last few years, while
thousands of ATMs were
also removed.
Over the last three years,
around 3800 ATMs were
taken out of circulation,
representing more than a
third of all existing cash
machines in the country.
At the same time, the
big four banks — CBA,
Westpac, ANZ and NAB

— permanently closed
the doors of 459 of their
branches, according to
data obtained by The Daily Telegraph.
NSW was the hardest hit
state, losing 140 bank
stores during that period.
Of those, 20 were shut
down in Sydney, and the
rest were closed across
smaller cities and regional areas in the state.
The shutdowns left nearly
300 NSW suburbs without
a branch to visit and 216
suburbs have been left
with no way to procure
cash after the closure of
ATMs in the area.
Victoria didn’t fare much
better, losing 120 branches which left thousands

with nowhere to go.
“Closures have a devastating impact on local
communities,” Finance
Sector Union national
secretary Julia Angrisano
said to news.com.au in a
statement.
“Jobs are lost, business
is impacted, and another
local service disappears.”
The closures are particularly bad news for regional and rural areas, and
older citizens, according
to Ms Angrisano.
“There needs to be a better assessment of community needs before a
branch is closed …,” she
added.
“If banks are now essential services then perhaps
we should look at how
they can be regulated like
other essential services.”
An estimated 80 per
cent of Aussies prefer
to bank online – but that
still leaves the remaining 20 per cent, or one in
five Australians, who visit
physical stores to sort out
their finances.
The overwhelming majority of those people would
have disabilities or low
levels of digital literacy,
making an in-person visit
essential.
From a financial standpoint, it is in a bank’s
interest to close down
as many branches as
possible, Ms Angrisano
pointed out.
“The traditional banks
are facing more and

more competition from
new entrants such as
digital banks, non-bank
lenders, and buy now
pay later [services] and
to stay profitable they
will reduce their biggest
costs which are wages
and overheads like buildings,” she explained.
She added: “The banks
are also driving the move
away from branch level
service to digital.
“For many workers in retail banking, they must
meet performance targets to reduce the number of customers coming
into the branches. They
are trained and coached
to redirect customers
to ATMs and/or online
banking to reduce foot
traffic in branches.”
CBA now has 875
branches compared with
1134 in February 2020
when it trumpeted having Australia’s largest
branch network, down
from 1192 in February
2019 before the pandemic took hold.
The number of ATMs
also fell from 4118 in
2019, to 3597 in 2020.
It now says it has more
than 2000 ATMs.
Last year, ANZ head of
distribution Kath Bray
said branch closures
across the country would
be inevitable in coming
years as more people
switched to digital transactions.
Ms Bray also said some
customers had been reluctant to switch back to
branches.
Despite the shrinking
footprint of physical
stores, Ms Bray said
branches would still be
vital to ANZ’s network,
but would be designed to
deal with more complex
issues such as home
loans and financial hardship.
“We still need branches
but fewer of them,” she
said.
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Peter Dutton defended after criticism over
GoFundMe for Brisbane flood recovery relief
Senior government ministers have leapt to Peter Dutton’s defence after a puzzling decision was roasted
online.
Peter Dutton’s colleagues
have leapt to his defence
after a decision to set up an
online fundraiser for flood
relief was roasted online.
The Defence Minister and
Dickson MP on Sunday
set up the GoFundMe campaign to raise $25,000 after a “rain bomb” wreaked
havoc on his local Brisbane
community.
But the efforts were met
with harsh criticism, with
many on social media
questioning why the Cabinet minister couldn’t fund
flood relief from the government’s coffers.
“Want to remind everyone
that Disaster Relief is literally the only job the Federal
Government has when it
comes to natural disasters,”
one Twitter user wrote.
Comedian Luke McGregor
asked why the government
couldn’t just dip into its
election war chest to fund
the recovery effort.
But the Treasurer on Monday morning hit back at Mr
Dutton’s critics.
“I think this that this is a
complete storm in a tea
cup and shows you what
a sewer Twitter is,” Josh
Frydenberg told ABC News
Breakfast.
“What Peter has done here,
and I spoke to him this
morning – it’s simply just
offering further help from
the local community to
those who are in need.
“What we are doing as a
federal government, of
which Peter is a very senior member, is providing
very substantial financial
assistance to families, to
businesses as we’ve done
in the past.”
The federal government
has a number of disaster
relief and recovery funds
at its disposal, including
disaster relief payments for
people and families impacted by the flood.
From Monday, the government’s disaster recovery
payment of $1000 per eligi-

ble adult and $400 per eligible child will come online.
Further hardship assistance
of $180 for individuals and
$900 for families is being
provided through joint disaster recovery funding
arrangements between the
commonwealth and state
governments.
It also has the National
Recovery and Resilience
Agency which has the aim
of “helping communities
recover while strengthening Australia against future
disasters”.
Mr Dutton said the money
raised would go toward
providing immediate assistance in the aftermath of
the flood to those most in
need.
“The water hasn’t gone
down yet, and we haven’t
seen the full extent of the
damage to our community
due to catastrophic flooding,” he wrote on Twitter.
“Every dollar donated
will go directly to helping
them.”
Mr Frydenberg said the defence minister’s campaign
was no different to the community fundraising efforts
launched following the
black summer bushfires.
“There was always a time
of natural disasters, community fundraising efforts.
And whether that’s through
local banks or whether
that’s through charities or
whether that’s through GoFundMe pages. I think all
hands on the wheel,” he
told the ABC.
On Sunday, Prime Minister
Scott Morrison said he did
not understand the backlash.
“That sounds to me like
someone doing their job,”
Mr Morrison told reporters
in Brisbane.
“As a local member of parliament, you always look to
try and harness community
support for responding to
major disasters, that’s what
our job is – to work with our
communities when they’re
in times of stress and times
of need.”
Mr Dutton’s GoFundMe has
so far raised $5700 of its
$25,000 goal.
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PM isolating after pos- ‘Lethal aid’: Australia’s vow to help Ukraine
could soon be er every single option that dent Putin and his Foreign he is “more than willing” to
itive COVID-19 test Australia
providing ‘lethal aid’ to is in front of us.
Minister and we will contin- help Ukrainians fleeing the
Ukraine after the Prime “I’ve taken nothing off the ue to add names to these war zone.

Prime Minister Scott Morrison says he has tested
positive to COVID-19 but
will continue to work from
home while isolating.
“I am experiencing flulike symptoms and will be
recovering over the next
week,” Mr Morrison said
in a statement announcing that he had tested positive on Tuesday night.
“I had tested myself daily
since Sunday, including this morning, with all
tests returning a negative
result,” he said.
“I took a further test this
evening after developing
a fever late today. The
test was inconclusive so
I took a PCR test tonight
which returned a positive
result late this evening.”
Mr Morrison had been
scheduled to attend an
event in Sydney on Tuesday night, alongside NSW
Premier Dominic Perrottet as the Opera House
was lit up with the colours
of the Ukrainian flag, but
cancelled shortly before
8pm.
Earlier on Tuesday, Mr
Morrison took part in a
meeting of the federal
cabinet’s national security committee and held
a press conference with
Defence Minister Peter

Dutton.
He also met Nauru President Lionel Aingimea in
Sydney, according to a
post on his Twitter account.
Mr Morrison said he was
isolating at home in Sydney and “continuing to
follow health guidelines”.
He said his wife and two
children had tested negative and will isolate for
seven days at home as
close contacts.
“While in isolation I will
continue to discharge all
my responsibilities as
Prime Minister... focusing on our emergency response to the devastating
floods in Queensland and
New South Wales, and
ensuring we stand with
each and every one of
the affected communities
both now and as the waters eventually recede,”
he said.
He added he would also
be “focused on our urgent
response to the tragedy
unfolding in the Ukraine
and Russia’s senseless
aggression, staying in
regular contact with our
security and intelligence
officials and our international partners, as well as
working with the Treasurer to finalise the budget”.

Minister made a surprising admission.
Scott Morrison has left
the door open to providing lethal aid to Ukraine to
assist in its fight against
Russia.
“I’ve just spoken to the
Defence Minister and we’ll
be seeking to provide
whatever support we can
for lethal aid through our
NATO partners, particularly the US and the UK,”
he said.
“We‘ll be working through
those channels because
that’s the most effective
way to do it.”
It means Australia will
provide funding through
NATO for weapons and
offensive capability rather than sending its own
weaponry.
Australia has previously
committed to sending
non-lethal aid but had categorically ruled out sending troops.
The Prime Minister joined
hundreds of Ukrainian
Australians attending a
solemn church service in
Sydney to pray for their
homeland.
Speaking after the service,
Mr Morrison said Russia
must pay for its actions.
“Russia must pay a heavy
price, they must pay a
heavy price,” he said.
“We will continue to add
to that price as we consid-

table.”
Earlier, Opposition foreign spokeswoman Penny
Wong indicated Labor
would be willing to support further sanctions on
Russia.
“I’ve said we will give bipartisan support to the
most comprehensive and
heaviest sanctions that
Australia can and should
take, so I extend that invitation to the Government
again,” she told the ABC.
Queensland Liberal National Senator James
McGrath also posted on
social media that Australia
should be “sending weapons” rather than thoughts
and prayers.
“Instead of sending
thoughts and prayers
to Ukraine we should
be sending weapons,”
he tweeted on Saturday
night.
“Instead of sanctions we
should be confiscating
the assets of Putin’s regime and giving them to
Ukraine.
“The Russian Ambassador
should be expelled and put
on a plane today.”
Australia on Sunday
slapped Russian President
Vladimir Putin with sanctions directly, but stopped
short of kicking diplomats
out of the country.
“I confirm that we are taking action against Presi-

Peter Dutton calls on China to put pressure on
Russia to end Ukraine conflict

Peter Dutton has piled
pressure on one world
leader to stop Russia’s invasion of Ukraine as more
people are killed in the
conflict.
Chinese President Xi Jinping is the “only one” who
can stop Russia from the
intense carnage unfolding
across Ukraine, according
to Peter Dutton.
The Defence Minister, who
on Tuesday joined the
Prime Minister in pledging
$105m for lethal and nonlethal aid to help Ukraini-

an forces and NATO allies
fight back against Russian
invasion, said the situation was worsening.
Western nations have
strongly
condemned
President Vladimir Putin
over the invasion and imposed tough sanctions.
But China has failed to
follow their lead, instead
strengthening the trading
relationship between the
two countries.
China and Russia have
long held strong diplomatic and financial ties,

with many western leaders calling on President
Xi to take a stronger hand
in relation to the current
conflict.
Mr Dutton said President
Xi was the only world
leader President Putin
might listen to.
“The carnage that we’re
seeing right across
Ukraine at the moment
is very confronting and I
think it’s going to intensify,” Mr Dutton told Sky
News, which is available
to stream on Flash.

“I want it to go away, but
we have to be realistic
about the intent of somebody with Putin’s mindset.
“It’s only China, really,
now that can stop Putin
from progressing the way
that he is, and the pressure really should be on
President Xi to pick up
that phone and instead of
offering comfort, offering
words of direction to President Putin that he should
withdraw from Ukraine as
quickly as possible.”

lists,” Mr Morrison said.
Foreign Minister Marise
Payne indicated it was a
live option but at this stage
the government wanted to
keep lines of communication open.
Mr Morrison repeated his
intention to give visa applications from Ukrainians
the highest priority but
could not confirm how
many would be on offer for
those fleeing the region.
It comes after NSW Premier
Dominic Perrottet declared

In an open letter to Mr Morrison, Mr Perrottet said
NSW is “ready to assist the
Commonwealth in whatever way necessary”.
“My government is more
than willing to facilitate the
resettlement of Ukrainians
seeking to make Australia
their new home,” Mr Perrottet wrote.
“We have a strong Ukrainian community here in Sydney and I am confident any
new arrivals will be welcomed with open arms.”

Labor retains strong Newspoll
lead as Scott Morrison, Anthony
Albanese lift approval ratings

Scott Morrison is still the preferred Prime Minister according
to the latest Newspoll. Picture:
NCA Newswire/Gary Ramage

Anthony Albanese has narrowed
the lead for preferred Prime Minister. Picture: NCA Newswire/
Gary Ramage

With fewer than 100 days
until the federal election,
the latest Newspoll shows
Scott Morrison is facing a
huge battle to hang on to
power.
With fewer than three
months before Australia
heads to the polls, Labor is
maintaining a strong lead
over the Coalition, despite
a jump in approval ratings
for Scott Morrison.
In the latest Newspoll, published in The Australian,
the Coalition’s primary vote
has lifted a point to 35 per
cent, while Labor remained
solid at 41 per cent.
Mr Morrison’s approval rat-

ing has lifted three points
to 43 per cent compared to
the end of January, while
his dissatisfaction rating
has fallen to 55 per cent.
Opposition Leader Anthony Albanese – who
has come under fire from
the government for being
“soft on China” – had his
approval rating rise four
points to 44 per cent.
Mr Albanese’s dissatisfaction rating fell three points
to 43 per cent. This is the
first net-positive approval
number in almost a year.
The gap between the two
men for preferred Prime
Minister has narrowed to
two per cent, with Mr Morrison still ahead on 42 per
cent, while the uncommitted vote has fallen a point.
The Newspoll shows the
two-party preferred split
remains unchanged at 5545 per cent in Labor’s favour.
Clive Palmer’s United Australia Party has overtaken
One Nation as the largest
minor party nationally after
the Greens, with four per
cent of the popular vote –
up from the 3.4 per cent it
attracted at the 2019 election.
One Nation’s primary vote
is at three per cent, similar
to the 3.1 per cent it won
in 2019.
The Greens have lifted
a point to nine per cent,
which is still down on its
2019 10.4 per cent result.
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Qld flood updates: Premier hits out at changing forecasts, major flood warnings still in place

Locals paddle to their home in Oxley for the first time after floods and rain swamped Brisbane. Picture: Lyndon
Mechielsen/The Australian

Staff work to clean up flood damage at a chemist warehouse at Windsor in Brisbane. Picture: Peter Wallis/Getty
Images

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk has
said the continually changing forecast from the Bureau of Meteorology made
it difficult to predict just
how widespread the damage would be.
Speaking to reporters on
Monday, Ms Palaszczuk
branded the weather event
an “unpredictable rain
bomb” and continually
changing forecasts meant
the government could
have done little more to
prepare.
“On Thursday the [Bureau
of Meteorology’s] information was that on Friday,
conditions were easing,
and then it changed on
Friday, that conditions
were going to be easing on
Saturday, then they didn’t
ease, then the conditions
were going to be easing on
Sunday,” she said after being asked if Wivenhoe Dam
should have been emptied
prior to the wild weather.
“So this is what we have
had to be dealing with, a
rapidly evolving situation.”
She added: “No-one could
have foreseen that in the
three or four days, and in
some areas, you got one
year’s worth of rainfall in

one to two days.”
Rain has begun to ease
across much of battered
southeast Queensland,
but major flood alerts remain in place, with experts
warning of a new “peak”
for Brisbane River.
Multiple towns and hundreds of Brisbane suburbs
faced evacuation orders
yesterday, as flood waters inundated homes and
businesses.
More than 15,000 homes
were estimated to be impacted on Monday and
more than 51,000 people
were without power.
And the situation is far
from over, with the Bureau
of Meteorology warning of
another “significant peak”
for the Brisbane River this
morning.
The swollen river was expected to reach 3.7m by
9am, which is above the
major threshold of 3.5m.
The deadly flood waters
have remain below the levels seen during the devastating 2011 floods, with
Monday morning’s peak
reaching 3.85m.
While the eased rainfall
will see flood waters recede relatively quickly in
some areas, many parts

of southeast Queensland
could endure another
week of floods.
Dam releases and looming thunderstorms could
see already hard-hit areas
smashed again.
Schools will remain closed
in Brisbane, Logan and the
Gold Coast today as residents begin the clean up
process.
Major flood warnings are
still in place for the Mary,
Brisbane, Bremer, Condamine, Balonne, Moonie
and Georgina rivers, along
with a number of creeks.
Eight people have died in
Queensland as a result of
flash flooding, with a man
in his 50s becoming the
latest victim of the dangerous weather.
The man died after his car
was washed away in floodwaters in the Currumbin
Valley, with the vehicle believed to have been driven
30 to 40 metres into flood
waters.
The man and his dog were
found deceased inside
the submerged vehicle at
about 10.45am on Monday.
At least three people are
still missing, with police
holding “grave concerns”

Boats lay wrecked at the Hawethorne Ferry Terminal in Brisbane. Picture: Peter Wallis/Getty Images

for their safety.
Hundreds of rescues were
carried out yesterday and
into the night as people
became trapped in their
homes by rising flood waters.
Thunderstorms threaten
already impacted areas
Areas of southeast Queensland such as Brisbane
and the Gold Coast could
see thunderstorms forming in the later part of the
week, bringing more rain
to already waterlogged areas.
A severe thunderstorm
and flash flooding warning issued by the BOM
yesterday afternoon has
since been cancelled, but
storms are still likely to hit
the region.
Thunderstorms with possibly “severe and damaging
winds and localised heavy
rainfall” are forecast to hit
Brisbane on Thursday and
could stick around into the
weekend.
It is a similar forecast
for the Gold Coast, with
storms set to hit the area
on Thursday, lasting into
Saturday and turning into
showers on Sunday.
Chief Meteorologist at
Sky News, Tom Saunders,
said many of the rivers in
Queensland southeast will
see major flooding continue over the next few days.
He explained the low pressure trough that has been
contributing to the monumental rainfall totals, could
push the wet weather back
up the coast in the later
half of the week.
“We have got an area
of high pressure to the
south, which go anticlockwise around highs and an

area of low pressure off
the east coast, which go
clockwise around lows,”
Mr Saunders said.
“So, between the two, we
have a very humid easterly airstream along the
east coast and moisture
from the Coral Sea, from
the Tasman Sea, pushing
onto the east coast. But
that doesn’t explain all the
rain.
“What we have had for the
last week now is a trough
of low pressure sitting
right near the coast, lifting
up that moisture and leading to the heavy rain.”
He said the system is now
slowly moving south, with
the heaviest rain sitting off
the NSW coast on Tuesday.
“There are still showers
and storms continuing
through the second half
of this week along the east
coast,” he said.
“We could even see some
heavy rain returning this
week to much of eastern
NSW, including parts of
Queensland.”

Brisbane breaks almost
50-year rainfall record

Several days of unrelenting rain has seen Brisbane
record its wettest three
days on record.
“A dynamic weather pattern involving a sustained
stream of moisture-laden
east-north-easterly winds,
a near-stationary low pressure trough and a slow
moving upper-level low
pressure system caused a
river of atmospheric moisture to become focused
over southeast Queensland during the past six
days,” Weatherzone Mete-

orologist Ben Domensino
said.
“Brisbane has broken several rainfall records amid
this deluge.”
The city’s running threeday rainfall total from Friday 9am to Monday 6am
was 676.8mm, smashing
the old three-day record of
600.4mm from 1974.
The city also broke its
seven day rainfall record
of 661.4mm in 1974, with
795mm falling across the
city from 9am last Monday
to 6am yesterday.
On Monday, Premier Annastacia
Palaszczuk
branded the situation a
“major weather event”,
comparing it to ex-tropical
cyclone Oswald in 2013
and ex-tropical cyclone
Debbie in 2017.
She said this weather event
is something authorities
have “never seen before”,
adding the “unpredictable
rain bomb” has impacted
the entirety of Queensland’s south east.
Diana Eadie from the Bureau of Meteorology said
some of the rainfall totals
over southeast Queensland are closer to what
officials would expect to
see over a year rather than
a few days,
“Some of the rainfall totals
that we have seen over the
course of this event have
been approaching rainfall totals that we would
normally expect over the
course of a year,” she
said.
“The significance of this
event can’t be understated
how much rain has fallen
over a large number of
catchments across South
East Queensland.”
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إعــالن

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

سمنة نباتية  2،3كلغ عدد  2بـ $ 21 .99

طحينة  900غ عدد 2بـ $19 . 99

أناناس أكسرتا (قنينة 1ليرت)
 12قنينة بـ $ 19 .99

زيتون أخضر  1كلغ عدد  2بـ $ 9 .99

نيسكافيه ) 6 (2 in 1علب بـ $ 4 .99

نفتح  7أيام
يف األسبوع
من الـ 6
صباحاً حتى
الـ  10لي ًال
صندوق تـمر  5كلغ بـ $ 29 .99
أسـعار
مـنافسة

فـرع أول:

خـدمة
ممـتازة

حـسومات هائلة
يوميا

مـعاملة
جـيـّدة

151 Waterloo Rd, Greenacre, NSW 2190,

نـظافة
تـامة

مسحوق غسيل  7كلغ بـ $ 13 .99

فول مدمس  5علب بـ $ 4 .99

فرع ثاني416 Hume Highway, Yagoona, NSW 2199, Ph: 8102 5252 :
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Clive Palmer warned after Voters brace for $1 billion-a-week
reportedly buying Adolf spendathon in budget lead-up
Hitler’s Mercedes

Mr Palmer has been criticised for the alleged purchase. Pictures: File

Controversial mining tycoon and political hopeful Clive Palmer has come
under fire for allegedly
buying Adolf Hitler’s Mercedes.
Controversial billionaire
Clive Palmer has been
warned he could face the
full force of the law if his
alleged attempt to import
Adolf Hitler’s car breaches Australian customs
and sanctions rules.
The Courier Mail has reported that the senate
hopeful and leader of the
United Australia Party
purchased the 1939 770
Grosser Offener Tourenwagen Mercedes-Benz
from an unnamed Russian billionaire.
Mr Palmer is believed
to have bought the Nazi
leader’s bulletproof “Super Mercedes” as part of
his plans to build a rare
car museum.
The mining magnate and
one-term Fairfax MP, who
is eyeing a return to politics at the upcoming federal election, was taken
to hospital last week after
displaying “Covid-like”
symptoms.
Home Affairs Minister Karen Andrews has called on
Mr Palmer to explain his

actions, saying he would
have to fully comply with
Australian sanctions, import and customs laws if
the allegations were true.
“If an individual contravenes our sanctions regime there will be serious consequences under
Australian law. The bottom line is: No one gets a
special deal and the rules
apply to all,” she said.
Ms Andrews said she
could understand why
people might find Mr
Palmer’s alleged purchase offensive.
“The government absolutely condemns any glorification of Nazi history
and neo-Nazi extremist
activity in Australia,” she
said.
After the end of World
War II, the Mercedes was
seized in France by the
US military before it was
purchased by an American billionaire. It has
changed hands multiple
times in the subsequent
decades.
West Australian Labor MP
Patrick Gorman wrote to
Ms Andrews on Monday,
asking that the federal
government urgently investigate Mr Palmer’s alleged purchase, including

whether it breached sanctions by involving a Russian billionaire.
“Many of my constituents
are concerned with this
purchase and the message it sends. I believe
that it is inappropriate for
Mr Palmer to personally
own such an item,” he
wrote.
“I seek an assurance from
you as minister that Mr
Palmer has not breached
Australia’s customs and
sanctions requirements.”
While it isn’t illegal to import a historic vehicle into
Australia for a personal
collection, classic cars
regularly arrive at the border with parts containing
asbestos – a toxic material that is banned from
entering the country.
It is the responsibility of
importers and exporters
to ensure they do not import or export prohibited
goods such as asbestos, a Tier 1 good under
the Customs Regulation
2015.
Offences relating to asbestos importation by individuals can attract fines
of up to $180,000 or three
times the value of the
goods, whichever is the
greater.

Last week, Deputy Prime
Minister Barnaby Joyce
announced an other
$678 cardinal to seal and
upgrade the Outback
Way way that stretches
betwixt Queensland and
Western Australia. That
backing is dispersed
retired implicit the adjacent 9 years.
Mr Morrison besides announced $804 cardinal
for Antarctica-related
measures,
including
drone fleets, helicopters and a state-of-theart krill aquarium. That
wealth is besides dispersed implicit a decade.
Opposition
concern
spokeswoman Katy Gallagher said the authorities needed to beryllium
upfront with voters astir
however it would usage
the $5 billion.
“With a trillion dollars of
indebtedness and heavy
deficits implicit the
mean term, immoderate
spending indispensable
beryllium prime spending not the pork barrelling, discarded and
mismanagement that
has been a diagnostic
of Scott Morrison’s government,” she said.
Finance Minister Simon
Birmingham said these
caller announcements
were “sound and indispensable investments”.
“Unless Labor mean to
reason immoderate of
these investments, their
disapproval is thing different than a meaningless stunt,” helium said.
“Our cautious economical absorption has
maintained Australia’s
AAA recognition standing and driven unemployment to historical
lows portion enabling
cautious concern successful argumentation
areas specified arsenic
health, women’s safety,
bushfire betterment and
the extortion of our en-

vironment.”
But the wealth squirrelled distant successful the mid-year fund
update whitethorn not
each beryllium spent.
Senator Birmingham
was quizzed astir the
concealed funds successful Senate estimates a fortnight agone
and the anticipation
they would beryllium
announced earlier the
budget.
“If determination are immoderate areas wherever it becomes imaginable to not proceed
with the determination
due to the fact that circumstances
person
changed, authorities
considers that too,” helium said.
The authorities of the
fund is simply a increasing
contented
wrong the government.
The past gathering of
cabinet’s expenditure
reappraisal committee
earlier the fund is being held this week, with
ministers nether unit to
offset caller spending
proposals with expenditure cuts.
In the mid-year update,
the authorities forecast
a shortage of $99.2
cardinal this year, a
$7 cardinal betterment
connected what it had
initially expected. The
shortage for 2022-23
was forecast to borderline down to $98.9 cardinal and past to $84.5
cardinal the pursuing
year.
All this would travel the
grounds $134.2 cardinal shortage of 2020-21
and the $85.3 cardinal
shortfall of 2019-20.
Gross indebtedness is
present astatine $858.2
billion, with the authorities this week readying
a $300 cardinal tranche
of indebtedness that
volition not beryllium
repaid until 2051.

Senior ANZ economists
Hayden Dimes and David Plank expect the
coming shortage to beryllium astir $18 cardinal little than forecast
successful the mid-year
update owed to the spot
of the home system and
higher robust ore prices.
Over the 5 years from
2021-22, ANZ believes
the wide fund bottommost enactment volition
beryllium $80 cardinal
better.
But Mr Dimes and Mr
Plank judge the authorities is preparing
to denote betwixt $15
cardinal and $20 cardinal of other spending
successful the budget,
with the azygous largest expenditure apt to
beryllium an hold of
the $8 cardinal low and
middle-income taxation
offset that flows to radical earning little than
$126,000 a year.
“This is simply a batch
little than caller fund updates, but it is inactive
rather a batch of spending for a budget,” they
said.
In the 2019 pre-election
budget, Mr Frydenberg
announced $10.4 cardinal successful caller
policies.
There has been ongoing
statement wrong the authorities astir whether
the offset, which has
been extended astatine
the past 2 budgets to
enactment the system
done the COVID-19 recession, should beryllium continued fixed
it whitethorn adhd to
ostentation pressures
portion making it much
hard to repair the fund
bottommost line.
The Reserve Bank is expected by economists
and fiscal markets to
commencement
expanding authoritative
involvement rates soon
aft this year’s election.
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