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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

خامسة رئاسّية غري ثابتة... وجملس »مادد إجريه من الشباك«

جواب  استعمال  يصّح 
النواب  جملس  #رئيس 
إجريها  »ماّدي  بري  نبيه 
سؤال  على  الشباك«  من 
اجلميل  #سامي  النائب 
الدستورّية  املادة  عن 
نصاب  على  تنّص  اليت 

الثانية  الثلثني يف الدورة 
الرئاسّية،  االنتخابات  من 
النواب  جملس  على 
»املادين  وأعضائه  احلالي 
التقّدم  دون  من  اجريهم« 
النتخاب  واحدة  خطوة  لو 
رئيس يف بلد اجتاح الفراع 

مؤّسساته، وميّر يف أقسى 
عرفها  اقتصادية  أزمة 

تارخيه.
تكّرر  اخلامسة،  وللمّرة 
يف  نفسه  السيناريو 
الربملان مع تغّيريات بسيطة 
ال تؤّدي اىل نتيجة حامسة 
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أمحد  النائب  اعرتف  الذي 
خري أّن معّوض حصل على 
منه.  جّدًا  قليلة  أصوات 
وعلى الرغم من أهمّية هذا 
السياسي  باملعنى  الرقم 
عن  بعيدًا  يزال  ال  اّنه  إاّل 

النصف زائدًا واحدًا.
كما برز يف جلسة اخلميس 
اىل  جديدة  امساء  دخول 
كاسم  االنتخابات  بازار 
الوزير السابق زياد بارود، 
واملرّشح زياد احلايك، الذي 
نال كّل منهما صوًتا واحًدا 
باإلضافة إىل استمرار عدد  

التغيري  نواب  من  قليل 
وحليمة  منيمنة  كإبراهيم 
محدان  وفراس  القعقور 
سعد  وأسامة  خلف  وملحم 
بالتصويت  مسعد  وشربل 
خليفة،  عصام  للدكتور 
من  اجللسة  حضر  الذي 
العليا  الطبقة  مقاعد  على 
يف اجمللس، ليعّد أصواته 
الستة.  تتجاوز  مل  اليت 
الذين  النواب  عرف  وفيما 
كشفت  خلليفة  اقرتعوا 
رئيس  نائب  اّن  معلومات 

بالتزامن مع إعالن موسكو 
أن قواتها بدأت االنسحاب 
األمني  أكد  خريسون،  من 
العام حللف مشال األطلسي 
ينس ستولتنربغ أنه يراقب 

كيفية هذا االنسحاب.
االنسحاب  هذا  أن  واعترب 
إذا تأّكد، سيشّكل »نصًرا 

الناتو: انسحاب الروس من خريسون نصر جديد لكييف
جديًدا ألوكرانيا«.

حمادثات  بعد  وأضاف 
احلكومة  رئيسة  مع  أجراها 
ميلوني  جورجيا  اإليطالية 
اخلميس  اليوم  روما،  يف 
»علينا مراقبة تطور الوضع 
األيام  يف  األرض  على 

املقبلة«.

روسيا  أن  رأى  أنه  إال 
حتت ضغط كبري كما يبدو 
يف  قراراتها  من  واضحًا 
األوكراني، حبسب  اجلنوب 

ما أفادت فرانس برس.
وختم مؤكدًا أن »الدعم غري 
املسبوق الذي قدمه أعضاء 
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VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة
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إعالم  وسائل  ذكرت 
رئيس  أّن  إسرائيلية 
»الليكود«،  حزب 

حصل  نتنياهو،  بنيامني 
عضو   63 توصية  على 

إعالم إسرائيلي: نتنياهو حيصل على 
توصية 63 عضو كنيست وسيؤلف حكومة

متثل أمام النيابة العامة التمييزية بعد غد اإلثنني على خلفية شكوى الرئيس بري ضدها
القاضية عون: يف لبنان ممنوع حّتى الكالم  وإذا جتّرأ قاض وقام بعمله سيتّم إعدامه
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»دايلي  صحيفة  ذكرت 
ميل« الربيطانية أّن شركات 
إلمرباطور  التابعة  اإلعالم 

روبرت  األمريكي  اإلعالم 
باالحنراف  بدأت  مردوخ 

رون دي سانتيس ينافس ترامب ويكسب 
تأييد إمرباطورية مردوخ

الئحة إسمية باملسؤولني اللبنانيني الذين لديه حسابات مجمدة 
يف البنوك السويسرية وغري قادرين على سحب دوالر واحد 

منها اال بتعليمات من االدارة األمريكية )املصدر ويكيليكس(

القاضية النزيهة والشريفة غادة عون.. مطلوب رأسها ألنها تجرأت على منظومة الفساد

ارتفعت  فقد  طرف،  ألّي 
#ميشال  النائب  أصوات 
ليحّقق  املرة  هذه  معوض 
بإمكانها  كان  صوتًا   44
لوال   49 حنو  تكون  أن 
كتل  من  الغيابات  بعض 
وبعض  والكتائب  القوات 

الداعمني  املستقّلني 
ضاهر  كميشال  ملعوض 
وإيهاب مطر، وبهذا الرقم 
يكون معوض حّقق اخرتقات 
النواب  ضمن  من  جديدة 
التغيريّيني والنّواب السّنة 
االعتدال  ضمنهم  ومن 
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االحتجاجات  استمرار  مع 
وفاة  منذ  إيران  يف 
يف  أميين  مهسا  الشابة 
دخل  املاضي،  أيلول 

التجارية  احملال  أصحاب 
إضراب  يف  النفط  وعمال 
ضد  للمتظاهرين  دعمًا 

 إضراب جتار وعمال نفط يف إيران 
دعماً لالحتجاجات
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النيابية  اجللسة  إنتهت 
أمس  عقدت  اليت  اخلامسة، 
األول اخلميس، النتخاب رئيٍس 
صوتًا   44 بتسجيل  للجمهورية 
بعدما  معّوض،  ميشال  للنائب 
يف  ورقًة   39 على  حصل  كان 
اجللسة املاضية، ونالت الورقة 
وعصام  صوتًا،   47 البيضاء 
خليفة 6 أصوات، ومحلت ورقة 
واحدة اسم »اخلطة ب«، وُأخرى 
اسم  وثالثة  حايك،  زياد  اسم 
عبارة  أوراق  و7  بارود،  زياد 
»لبنان اجلديد«، و«ألجل لبنان« 

صوتًا واحدًا.
طلب  النتيجة،  تالوة  وبعد 
نبيه  النواب،  جملس  رئيس 
حمّددًا  اجللسة،  اختتام  بري، 
اخلميس  يوم  جديدًا  موعدًا 
املقبل، بعد فقدان النصاب يف 
الدورة الثانية، وهو األمر الذي 
والنائب  بّري  بني  جداًل  خلق 
سأل:  الذي  اجلمّيل،  سامي 
لتحديد  تستند  مادة  أّي  »على 
انتخاب  جلسة  يف  النصاب 
رئيس اجلمهورية؟«، لريّد عليه 
إجريها  »ماّدي  متمهّكمًا:  بري 
اجلمّيل  دفع  ما  الشباك«،  من 
انتهاء  عقب  التصريح ،  إىل 
اجللسة، قائاًل: »حاولنا أن نعلم 
الرئيس  يستند  مواد  أّي  على 
بري  لتطبيق نصاب الثلثني يف 
الفًتا  الرئيس«،  انتخاب  جلسة 
إىل أّن املادة 49 ال حتّدد نصابًا 
للجلسة وحني يرفض بري هذا 
على  أن خيربنا  ُيفرتض  الشيء 
»نتمّنى  مضيفًا:  أساس«،  أّي 
وإال  جواب،  على  حنصل  أن 

سنفتح هذا املوضوع جمدًدا«.

خلف: املادة 49 لم تنصّ على 
النصاب املطلوب

النائب  قّدم  اجللسة،  وعقب 
قانونيًا،  »موقفًا  خلف  ملحم 
دعا فيه إىل استنباط حلول من 
نفسها،  الدستورية  النصوص 
 49 »املادة  أّن  إىل  مشريًا 
بصورة  تنّص  مل  الدستور  من 
املطلوب  النصاب  على  صرحية 
رئيس  انتخاب  جلسة  النعقاد 
بتحديد  اكتفت  بل  اجلمهورية 
يف  النتخابه  املطلوبة  الغالبية 
األوىل وحددتها  االقرتاع  دورة 
جملس  من  الثلثني  بغالبية 
النواب أي 86 صوتًا من أصل 
اجمللس  يشكلون  نائبًا   128
إىل  اجمللس  لينتقل  النيابي، 
ينال  حتى  وثالثة  ثانية  دورة 
من  املطلقة  الغالبية  املرشح 
األصوات أي 65 صوتًا«، معتربًا 
أّن الدليل الواضح على ذلك هو 
بالغالبية  »...ويكتفى  عبارة: 
االقرتاع  دورات  يف  املطلقة 
أّن  إىل  ولفت  تلي...«.  اليت 
»هذا يدّل على أّن اجمللس يبقى 
منعقدًا حبكم الدستور وال ميكن 
وجيزة  لفرتة  إال  اجللسة  رفع 
من الوقت لتبدأ دورة االقرتاع 
إىل  والرابعة  والثالثة  التالية 
انتخاب  يتم  حتى  نهاية  ال  ما 
من  النواَب  ودعا  الرئيس«. 
النيابي،  اجمللس  رئيس  خالل 
االنتخاب،  جلسة  »إبقاء  إىل 
احلاصلة اليوم، مفتوحة بدورات 
لو  حتى  حمدودة،  ال  متتالية 

حتى  أيام،  عدة  األمر  استوجب 
رئيس  انتخاب  إىل  التوصل 

للجمهورية«.

عدوان: قائد الجيش يمتلك 
املؤهـّالت

»اجلمهورّية  تكّتل  عضو  أشار 
القوّية«، النائب جورج عدوان، 
أثبت  اجليش  »قائد  أّن  إىل 
مسؤول  شخص  أّنه  مبمارساته 
مل  ولكّنه  املؤّهالت،  وميتلك 
وعندما  اليوم،  حّتى  يرتّشح 
جنتمع  األمر  هذا  إىل  نصل 
كتكّتل ونّتخذ القرار«. وأضاف 
معروفًا  مرشحًا  »هناك  أّن 
جلسة،  كل  بعد  مؤّيدوه  يزيد 
الرتشيح،  جدية  تتبنّي  واليوم 
ورقم معّوض سريتفع اخلميس 

املقبل«.

عون: إليقاف هذه املسرحية
رأى عضو تكّتل »لبنان القوي«، 
أّنه »بالبقاء  النائب آالن عون، 
يف هذه الدوامة املفرغة ال ميكن 
أن نصل إىل انتخاب رئيس«. 
وال  لدينا  وقت  »ال  أن  واعترب 
االستحقاق  هذا  مقاربة  ميكن 
ميكن  وال  التقليدّية  باملعايري 

ألحد أن خيتصر البلد وحده«.
املسرحية  هذه  »إيقاف  ومتّنى 
األمام  حنو  بنقلة  والقيام 
بعملية  القيام  نريد  ال  وحنن 

استعراضية«.

سعد: فلينتظر اللبنانيون خرائب 
الفراغ!

أّن  سعد  أسامة  النائب  رأى 
جتاوزت  املعيشية  »األوضاع 
كّل حدود االحتمال بال صحة، بال 
تعليم، بال عمل، بال مداخيل، بال 
اطمئنان،  وبال  ماء  بال  كهرباء، 
كيف مُيضي اللبنانيون نهاراتهم 
وليالتهم؟«. وتوّجه يف تصريح 
قبل انعقاد اجللسة إىل النواب 
بالقول: »كفاكم تهديدًا ملصري 
الوطن. فليضع كّل نائب اسم 
وليكن  الصندوق  يف  مرشحه 
حيكم  من  وليحكم  يكون  ما 
تلك  يعارض.  من  وليعارض 
وتلك  الوطنية.  املسؤولية  هي 
الدستورية«،  املمارسة  هي 
وألن  حنن،  »أما  مضيفًا: 
ننتخب عصام  مبدئية،  معركتنا 
حتمل  ما  حتمل  كقيمة  خليفة 
وسياسية  وطنية  التزامات  من 
»بانتظار  وقال:  واجتماعية«. 
التوافقات والتفاهمات فلينتظر 

اللبنانيون خرائب الفراغ«.

معوّض: سأستكمل مسار 
الرتشـّح

معّوض  ميشال  النائب  اعترب 
لبننة  »منطق  أعاد  برتّشحه  إّنه 
ولسُت  الرئاسي  االستحقاق 
مرّشح  بل  اصطفافات  مرّشح 
وقّررُت  اللبنانّية  الدولة  عودة 
رغم  املسار  هذا  استكمال 
حنن  اهلل  شاء  وإن  الّصعوبات 
جّدي«.  تغيري  إىل  ذاهبون 
ُيقال  ما  كّل  »رغم  أنه  واعترب 
أّن  أخرى  بعد  جلسة  يتبنّي 
القاعدة حول ترشيحي تكرب ويف 
األخرى  الطروحات  كّل  املقابل 

تنهار«.

 اجللسة اخلامسة النتخاب رئيس:
الورقة البيضاء تفوز جمّددًا

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
األول،  أمس  ظهر  بعد  املركزي، 
برئاسة النائب حممد رعد ومشاركة 

أعضائها.
أن  اىل  االثر،  على  بيان  وأشار 
مباركة  بتالوة  »بدأ  االجتماع 
أرواح  إىل  أهديت  الفاحتة  لسورة 
عشية  االسالمية  املقاومة  شهداء 
 11/11 بـ  املؤرخ  اجمليد  يومهم 
املقاوم  اقتحم  منذ  عام،  كل  من 
مقر  قصري  أمحد  االستشهادي 
يف  اإلسرائيلي  العسكري  احلاكم 
وجعله  كامل  بشكل  فدمره  صور 
عشرات  ركامه  حطاما قضى حتت 
الغزاة  اجلنود والضباط الصهاينة 
االحتالل. ومنذ  مرحلة  بدايات  يف 
العملية  هذه  شكلت  احلني  ذلك 
فاحتة عهد مقاوم جديد سطر فيه 
شعبنا الشجاع والويف أروع مالحم 
العز  صفحات  وأنصع  البطولة 

واالنتصار«.
»كتلة  أن  إىل  البيان  ولفت 
اليوم  تبعث  للمقاومة  الوفاء 
إجالل  حتية  املناسبة  هذه  يف 
قيادة  اإلسالمية  للمقاومة  وإكبار 
األبرار  ولشهدائها  وجماهدين. 
وأبطال  واالستشهاديني،  القادة 
التحول  وصناع  النوعية  العمليات 
امليداني ملصلحة شعوبنا يف لبنان 
اإلرهاب  مواجهة  يف  واملنطقة 
ومشغليه  والتكفريي  الصهيوني 

الدوليني واإلقليميني«.
لكل  »عهدها  الكتلة  وجددت 
ولعائالتهم  األعزاء  الشهداء 
املضحي،  ولشعبنا  الشريفة 
خيار  التزام  يف  قدما  باملضي 
ومشاريعهم  األعداء  املقاومة ضد 
حتى حتقيق النصر اجللي يف حترير 
سيادتنا  ومحاية  أرضنا  كامل 
الوطنية. ويف امتداد هذا التعهد 
واملقاومة  الكتلة  من  أكيد  حرص 
على حفظ استقرار البالد وتوطيد 
بتحمل  املعنية  الدولة  أركان 
مسؤولياتها الكاملة إزاء املواطنني 
تفعيل  جلهة  وخصوصا  والوطن، 
كلها  الدستورية  املؤسسات  عمل 
الرئاسة  مؤسسة  مقدمتها  ويف 
إجناز  يف  اإلسراع  من  بد  ال  اليت 
رئيس  وانتخاب  استحقاقها 

للجمهورية«.
»التصويت  أن  إىل  وأشارت 
بالورقة البيضاء هو رفض واضح 
التحدي. وأن من  وصريح ملرشح 
انتخاب  يف  اإلسراع  على  حيرص 
املفرتض  من  للجمهورية  رئيس 
ظل  يف  وخصوصا  يدرك  أن 
أن  القائمة،  التصويت  موازين 
الطرق  وأسرع  أقصر  هو  التفاهم 
وإذا  الوطنية.  املهمة  هذه  إلجناز 
من  فيه  مرغوب  غري  احلوار  كان 
أخرى،  أو  لذريعة  األطراف  بعض 
فإننا واضحون متاما يف أن رئيس 
اجلمهورية الذي نرى من املناسب 
التفاهم على امسه، هو ذاك الذي 
اللبنانيون مبواقفه الوطنية  يعرفه 
السيادي  قراره  وميلك  الواضحة 
بهما  يواجه  وشجاعة،  حبزم 
أهمية  ويدرك  األجنبية،  الضغوط 
للمقاومة يف محاية  الوطين  الدور 
وال  بها  يطعن  فال  لبنان  سيادة 

يفرط فيها وال يسيء إليها.
من  ميلك  كله  ذلك  وإىل 
لالنفتاح  الشخصية  االستعدادات 
واالجتاهات  اآلراء  خمتلف  على 
للبالد،  األصلح  وتبين  وتقييمها 
سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة 
والطريقة  واالقتصاد  لإلدارة 

أجل  من  بهما  للنهوض  املثلى 
واعد  منو  مستوى  وتوفري  تطوير 

للبالد«.
ملف  متابعة  »أهمية  على  وأكدت 
قطاع  يف  سواء  العام  املال  هدر 
االتصاالت أو غريه، خصوصا من 
قبل اجمللس النيابي بعد اإلحاالت 
الواردة مؤخرا من القضاء املختص، 
اليت تتطلب اختاذ إجراءات قانونية 
تضع االدعاء ضد املتهمني باهلدر 
يف عهدة اجمللس األعلى حملاكمة 
الرؤساء والوزراء ويف أقرب وقت 

ممكن«.
العام  »الرأي  الكتلة  ولفتت 
واملهتمني بهذا امللف، إىل الدور 
جلنة  يف  إخواننا  به  نهض  الذي 
خالل  النيابية  واالتصاالت  اإلعالم 
السنوات املاضية، ومن انتدبتهم 
قضايا  ملالحقة  اهلل  حزب  قيادة 
الفساد يف الدولة، وإىل الوقائع 
إليها  توصلوا  اليت  واملعطيات 
العام،  للرأي  موثقة  وكشفوها 
العام  املال  هدر  ملف  بينها  ومن 
يف قطاع االتصاالت، والذي أودع 
منذ فرتة طويلة لدى النيابة العامة 

املالية«.
واذ رأت أن »اإلدارة األمريكية ال 
تزال تصر على التزامها العدوانية 
املتوحشة ضد لبنان وشعبه وتعلن 
بكل صالفة وعنجهية عن أن قبول 
لبنان هلبة الفيول اإليراني سوف 
األمريكية«،  للعقوبات  يعرضه 
كل  برسم  املوقف  »هذا  وضعت 
أبناء شعبنا اللبناني ليعرف اجلهة 
بلده  ضد  متارس  اليت  الدولية 
ومصاحله البلطجة واحلصار واللؤم 
مسؤوليها  تصرحيات  يف  الظاهر 
مبزيد  تنذر  واليت  لبنان  جتاه 
يذعن  مل  إذا  املرتقبة  اآلالم  من 

لسياسة الطغيان«.
اهلل  »حزب  أن  اىل  البيان  وأشار 
يرفض بشكل قاطع منطق اهليمنة 
والتسلط األمريكي ويدينه وجيدد 
حقه  لبنان  ممارسة  على  إصراره 
السيادي يف تقرير مصاحله وفق 
املعتمدة،  الدستورية  اآلليات 
وال  وصاية  يقبل  لن  أنه  مؤكدا 
أحد، وسيبقى معربا عن  إمالء من 
مصاحل  تقرير  يف  الوطين  حقنا 

بلدنا وشعبنا«.
»مؤمتر  اىل  الكتلة  وتطرقت 
استضافته  الذي  العربية  القمة 
وإن  الذي  مؤخرا،  اجلزائر  دولة 
الذي  اجلمود  لبعض  حتريكا  حقق 
أنه  إال  العربية،  العالقات  أصاب 
إزاء  القائم  التباين  حجم  كشف 
ومنها  املنطقة  قضايا  من  العديد 
قضية فلسطني والتطبيع وقضية 
اإلرهاب التكفريي وقضية سوريا 
عن  الغائب  شبه  العربي  والدور 
نصرة قضايا احلق والعدل وتسوية 
النزاعات وإحالل األمن واالستقرار 

يف املنطقة والعامل«.
وأعلنت الكتلة دعمها »موقف لبنان 
احللول  إجياد  إىل  دوما  الداعي 
البينية بشكل أخوي ضمن الدائرة 
أن  مؤكدة  خصوصا«،  العربية 
»استمرار التعنت من قبل بعضهم 
وفاعليتها  وحضورها  سوريا  إزاء 
نقص  مؤشر  سيبقى  املنطقة  يف 
العربي  للدور  متالزمني  وعجز 
الذي حيتاج إىل إعادة نظر شاملة 

الستعادة فاعليته وتأثريه«.
الذي  بـ«التفهم  الكتلة  ورحبت 
للبنان وسائر  اجلزائر  تبديه دولة 
»أهمية  مؤكدة  املنطقة«،  دول 
تعزيز العالقة معها ملصلحة بلدينا 

وشعبينا«.

»الوفاء للمقاومة«: التصويت بالورقة البيضاء رفض 
واضح وصريح ملرشح التحدي والتفاهم أقصر وأسرع 

الطرق النتخاب رئيس

جنيب  احلكومة  رئيس  إستقبل 
ميقاتي،  مديرة الوكالة االمريكية 
للتنمية الدولية سامنثا باور بعد 
يف  اخلميس  األول  أمس  ظهر 
حضور  يف  احلكومي،  السراي 
وزير الداخلية والبلديات القاضي 
بسام مولوي، وزير الصحة فراس 
هنري  العدل  وزير  االبيض، 
لشؤون  الدولة  ووزيرة  خوري 
رياشي،  جنال  االدارية  التنمية 
االمريكية  السفرية  حضرت  كما 
والوفد  شيا  دوروثي  لبنان  يف 

املرافق للسيدة باور.
الرئيس  نّوه  اللقاء  خالل  يف 
الوكالة  وتقدميات  بعمل  ميقاتي 
االمريكية للتنمية الدولية يف كل 
سيما  ال  لبنان،  يف  القطاعات 
االقتصادية  الظروف  هذه  يف 

العصيبة اليت مير بها«.
الوكالة  دعم  »نتمنى  وقال: 
اللبنانية  االدارات  األمريكية 
تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، 
إضافة اىل دعم البلديات اللبنانية 
تعاني  اليت  االزمات  مواجهة  يف 

منها«.
وشدد على »ان اهتمام احلكومة 
معضلة  حل  على  يرتكز  الراهن 
انقطاع الكهرباء وتأمني الطاقة«، 
أيضا  جاٍر  العمل  أن  إىل  مشريا 
على موضوع الطاقة البديلة رغم 
وقانونية  تقنية  عراقيل  وجود 

جيري العمل على حلها«.
املسؤولة  شددت  بدورها 
يف  »لبنان  أن  على  االمريكية 
فيها  تعمل  اليت  الدول  طليعة 
القطاعات«،  كل  يف  الوكالة 
االمين  الوضع  باستقرار  منّوهة 
رغم االزمات اليت مير بها البلد«.

وتابعت: إننا نقّدر جهود احلكومة 
يف اجناز اخلطوات االصالحية اليت 
تشكل جزءا من بنود التفاهم بني 

الدولي،  النقد  وصندوق  لبنان 
الربملان  يستكمل  ان  ونتمنى 
اخلطوات القرار قانون« الكابيتال 
كونرتول« وقانون« هيكلة قطاع 

املصارف«.
ان  »على  باور  وشددت 
يف  االمريكي  الرئيس  أولويات 
إىل  مشرية  الفساد«،  مكافحة 
البحث  ملتابعة  جاٍر  العمل  أن 
الوزارات  مع  املوضوع  هذا  يف 
اللبنانية واهليئة الوطنية ملكافحة 

الفساد«.
وزير  مع  احلكومة  رئيس  وإجتمع 
الزراعة عباس احلاج حسن واطلع 
واخلطوات  وزارته  عمل  على  منه 
على  العمل  جيري  اليت  اجلديدة 

تنفيذها.
العاملني  نقابة  رئيس  وإستقبل 
الغاز  قطاع  يف  واملوزعني 
فريد  لبنان  يف  ومستلزماته 
اللقاء:  بعد  صّرح  الذي  زينون 
اجتمعنا بدولة الرئيس ووضعناه 
نعانيها  اليت  املشاكل  أجواء  يف 
الذي  اجلدول  سعر  إىل  بالنسبة 
قبل  من  يوم  كل  متأخرا  يصدر 
على  سيؤثر  مما  الطاقة،  وزارة 
املقبل،  الشتاء  فصل  يف  عملنا 
تأمني  من  نتمكن  لن  حيث 
يلزم.  كما  الناس  احتياجات 
متجاوبا  ميقاتي  الرئيس  وكان 
وأجرى اتصاالت من أجل حل هذا 
األمر، ولقد طلبنا منه ومبا انه ال 
استقرار يف سعر صرف الدوالر، 
أن يكون السعر، أما بالدوالر، او 
لنا  الدوالر،  صرف  سعر  حبسب 
نعاني  ألننا  البنزين،  وحملطات 
مجيعا يف هذه املشكلة اليومية،  
وبذلك ختتفي الطوابري وال يعود 
املادة.   هذه  يف  انقطاع  هناك 
ولقد اشار دولته اىل العمل حلل  

هذه املشكلة يف أسرع وقت.

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية تدعو من 
السرايا احلكومية إىل إعادة هيكلة املصارف: 

أولوية بايدن مكافحة الفساد

ميقاتي مستقبال باور

الشرق  يف  طريان  مصدر  أكد 
تابعة  »طائرة  إصابة  األوسط ، 
أثناء  طائشة  برصاصة  للشركة 
بريوت«،  مطار  يف  هبوطها 
»الرصاصة  أن  إىل  مشرياًَ 
إىل  الطائرة  سطح  إخرتقت 
أي  تسجيل  دون  من  داخلها 
»استمرار  من  حمذرا  إصابات«، 
حميط  يف  الرصاص  إطالق 
»سبق  أنه  إىل  الفتًا  املطار«، 
أن أصيبت طائرات أخرى وهي 
رابضة يف  مطار بريوت الدولي 
املرة  هي  املرة  هذه  ولكن   ،
األوىل اليت تصاب فيها طائرة 

أثناء حتليقها«.
املعنية  اجلهات  املصدر  وطالب 
يف  الطيور  »موضوع  مبعاجلة 

أن  مضيفًا  املطار«،  حميط 
اجلوية  املالحة  على  »خطرها 
خطر  أكثر  يكن  مل  إن  يوازي 

إطالق الرصاص«.
معلومات  أفادت  قد  وكانت 
تقل  »الطائرة  بأن  صحفية، 
وركاب  يعقوبيان  بوال  النائبة 
مدرج  على  هبوطها  بعد  آخرين 
مطار بريوت الدولي ظهر اليوم 

)أمس األول«.
ويذكر أن يعقوبيان ذكرت يف 
التواصل  مواقع  على  تصريح 
اخلري  صباح  »بدل  اإلجتماعي: 
صار الزم نقول لبعض احلمداهلل 
السالح  لبنان  السالمة  على 
الطايش  والرصاص  املتفلت 

الزم ينوضعلو حد«.

صاصة اخرتقت سطح طائرة للشرق األوسط 
كانت على متنها يعقوبيان متجهة من األردن إىل 

بريوت من دون تسجيل أي إصابات
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الوفاء  كتلة  رئيس  أّكد 
حممد  النائب  للمقاومة 
تأبيين  حفٍل  خالل  رعد 
حاروف  بلدة  يف  أقيم 
عرب  يتسّللون  أعداءنا  أّن 
القيم الفاسدة من أجل أن 
فتمّزقه  جمتمعنا  يف  تنُخر 
وتستضعفه ومتنعه من أن 
يبيَن القّوة الالزمة ملواجهة 
وجربوتهم  غطرستهم 

وإرهابهم وطغيانهم.
األمريكيني  أّن  رعد  وقال 
كانوا خيفونه  عّما  أفصحوا 
اجلمهورية  قّررت  منذ 
اإلسالمية اإليرانية بإرسال 
تلبية  الفيول  من  هبة 
أجل  من  اللبنانيني  حلاجة 
الكهرباء  معامل  تشغيل 
عّلها تأتي ملدة ١٠ إىل ١٢ 
ألّن  وتابع   ، ا  يوميًّ ساعة 
اهلبة تأتي من إيران وهي 
الطاغوت  على  متمّردة 
واألمريكيون   ، األمريكي 
على  عقوبات  يفِرضون 
من يتعامل مع إيران كان 
ذلك يسّبب حرًجا للحكومة 
اللبنانية هل نقبل اهلبة أو 

ال نقبلها.
وأضاف رعد: فرتة شهرين 
يدرسون إذا كان قبول اهلبة 
لتلبية  امُلرسلة  اإليرانية 
تستلتزم  اللبنانيني  حاجات 
اخلضوع للعقوبات األمريكية 
املفروضة سلًفا على إيران 

وعلى من يتعامل معها. 
األمريكيني  أن  رعد  وأكد 
قالو أن أخذ الفيول اإليراني 
وحكومته  لبنان  ُيعّرض 
أهلنا  يا  وعليه  للعقوبات 
ملدة  كهرباء  لبنانيني  ويا 
١٠ ساعات بالنهار ما بقى 

يف.
مبثل  يقوم  ال  رعد:  وتابع 
للخري  املّناع  إاّل  العمل  هذا 
ألن  واألثيم  واملعتدي 
معركتنا متتد من القيم إىل 
إثبات الوجود، وأعظم إجناز 
احلضارية  ولرسالته  للغرب 
الذي  ومن  إسرائيل،  هي 
بالعناية  إسرائيل  حيوط 
ومنع  واملساندة  والدعم 
حبّق  إدانة  قرارات  صدور 
وتشريد  وإرهابها  إجرامها 
والتنكيل  فلسطني  شعب 
وهدم  والنساء  باألطفال 
رؤوس  فوق  البيوت 
يد  وإطالق  أصحابها 
أجل  من  املستوطنني 
الشعب  بدماء  يعبثوا  أن 
الذي  ومن  الفلسطيين، 
حيمي هذا الكيان العنصري 
الذي  املتوحش  اإلرهابي 
عهٍد،  وال  مبيثاق  يلتزم  ال 

أوليس الغرب. 
وشّدد رعد: نِقف بوجه هذا 
الغربي  احلضاري  النموذج 
إّنا نقف من أجل البشرية، 
تتوقف  اإلنسانية  وكرامة 
على التزام القيم املتجافية 
لنا،  الغرب  يقّدمه  ما  على 
من  القشور  نأخذ  حنن 

الغرب. 
هناك  أّن  نستمع  وقال: 
يقول  من  الغرب  يف 
اآلخر  واقبلوا  اآلخر  إحرتموا 
يقولون  ملاذا  تعرفون  هل 
من  يستدرجوننا  هم  ذلك، 
أجل أن نقَبلهم كما هم لكن 

هم ال يقبلوننا كما حنن على 
يستخّفون  هم  اإلطالق، 
إحرتام  ويرفضون  بعقولنا 
يستدرجوننا  لكن  إنساننا 
وأن  حنرتمهم  أن  أجل  من 
وأن خناطبهم  معهم  جنلس 
بكل لباقة ولياقة لكن هم 
ليسوا مستعدين أن يغريوا 
وهذا  مفاهيمهم  يف  شيًئا 

هو الغرب.
يستغرب  هل  وسأل: 
الواليات  موقف  أن  أحدكم 
من  األمريكية  املتحدة 
جاء؟  اآلن  اإليراني  الفيول 
ُترّسم  أن  مسحت  وكيف 
للبنان؟   البحرية  احلدود 
بل  بذلك  تسمح  مل  هي 
ضغط  ونتيجة  لبنان 
من  ذلك  انتزع  املقاومة 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
متوّجهني  كانوا  هم  وإاّل 
اإلسرائيليني الستخراج  مع 
ألن  كاريش  من  الغاز 
األوروبيني حباجة للغاز، أّما 
لبنان »عمرو ما يطّلع غاز«، 
املقاومة  اقتنصت  وعندما 
الفرصة من أجل أن تفِرض 
الغاز  استخراج  معادلة 
األمريكيون  أذعن  عندنا، 
وباحلسابات  واإلسرائيليون 
لديهم أّن هذا اخليار أسهل 
وأربح هلم من خيار الدخول 
كانت  واليت  احلرب  يف 

خياًرا جدًيا.
وأضاف رئيس كتلة الوفاء 
ليس  بلدنا  للمقاومة: 
وال  مجهورية  رئيس  فيه 
ليست  واحلكومة  حكومة، 
بديال عن رئاسة اجلمهورية 
حكومة  هي  احلكومة  وهذه 
تستطيع  ال  أعمال  تصريف 
البلد  مشاكل  كل  حتّل  أن 
تأخذ  عندما  احلكومة  ألّن 
ُتصدر  أن  جيب  إجراءات 
مراسيم واملراسيم جيب أن 
اجلمهورية،  رئيس  يوقعها 
أن  ال ميكن  احلكومة  واالن 
املراسيم  بتوقيع  تقوم 
اجلمهورية  رئيس  عن  بداًل 
ألنها متحّفظة ويوجد نقاش 
حول  ودستوري  سياسي 
هذا املوضوع، فهرًبا من هذا 
اجلدال تتحّرج من أن تصدر 
مراسيم للمعاجلة ومنها أمور 
حتتاجها الوزارات كاألشغال 
والطاقة واإلقتصاد والدفاع 
سارعوا  لذلك  والداخلية 
النتخاب رئيس للجمهورية. 
لننتخب  تعالوا  رعد:  وقال 
إذا  للجمهورية  رئيًسا 
للسيادة  حامًيا  نريده  كّنا 
لقسمه  وحافًظا  الوطنية 
وملصلحة  الدستوري 
على  فلنتوافق  اللبنانيني 
رئيس ليس رئيس حتّدي. 
رئيس  رعد:  وشّدد 
نريده  الذي  اجلمهورية 
حتدٍّ  رئيس  يكون  ال  أن 
ألحد، نريده أن يعرف قدر 
املقاومة  وأهمية  الشهداء 
يف احلفاظ على سيادة لبنان 
ومحايته، وأن يكون قراره 
يستجيب  ال  سيادًيا  قراًرا 
يطعن  حتى  أحد  لضغوط 
وإذا  ظهرها،  يف  املقاومة 
بعض  اآلخرون  عليه  أغدق 
نتوهمه  ال  وهذا  األعطيات 
من  كثريون  نتخّيله،  وال 

عندما  اجلمهوريات  رؤساء 
الرئاسة  موقع  يتسّلمون 
كانت احملافظ املالّية تأتي 
عن  إعراًبا  بعبدا  قصر  إىل 
هلذا  واحتضانهم  تأييدهم 
الرئيس ولسياساته وفتًحا 
للطريق أمام تبادل اخلدمات 
بينه وبني األجانب أو بني 
هلا  اليت  اإلقليمية  الدول 
مصلحة أن يكون هلا تدّخل 

يف لبنان. 

رئاسة  موضوع  رعد:  وأكد 
احلساسية  بهذه  اجلمهورية 
وبهذه اخلطورة وحنن ندعو 
انتخاب  يف  اإلسراع  إىل 
يكون  ال  للجمهورية  رئيس 
وبنفس  ألحد  حتدٍّ  رئيس 
باملقاومة  يعرتف  الوقت 
وخبطورة طعنها يف ظهرها 

والتخلي عنها.
انتخاب  أن  إىل  ولفت 
رئيس اجلمهورية هو مدخل 

اآلن  األخرى،  األمور  حلّل 
وّفرنا مناًخا الستخراج الغاز 
رسم  نكمل  أن  علينا  لكن 
أن  إىل  املؤدي  املسار 
حنسن استثمار ما ننتجه من 
غاز وإاّل إذا أردنا أن »نعّب 
بتفضى  فالسلة  بالسلة 
منحط  هالعمر  ومنضّيع 
بهالسلة وبروحو هدر« كما 

كانت األمور يف املاضي.
وختم رعد: علينا أن نتوافق 

السيادي  الصندوق  على 
التصّرف  وكيفّية  وإدارته 

استثمار  عن  الناتج  باملال 
عائدات الثروة الوطنية .

رعد : ندعو إىل اإلسراع يف انتخاب رئيس للجمهورية وأن ال يكون رئيس حتدٍّ ألحد وبنفس الوقت يعرتف باملقاومة
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 إعترب نائب األمني العام لـحزب 
أن  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل« 
»الرئيس جيب أن يكوَن وطنيًا 
ال يقبل بالسيطرة األجنبية على 
بأوامر  مؤمترًا  يكون  وال  لبنان 
أمريكا يف لبنان، هذا الرئيس 
باالقتصاد  ينهض  أن  جيب 
إنقاذ  خطة  على  يوافق  وأن 
وأن يساعد عليها، وأن يراعي 
حقوق الناس وحقوق املودعني 
والشأن االجتماعي لنعمل سويًا 
لبنان  بواقع  النهضة  على 
ملعاجلة  متهيدًا  االقتصادي 

األمور املختلفة«.
املقداد   بالل  تأبني  يف  وقال 
يف  اليوم  »أواًل  بريوت:  يف 
أنَّ  تعرفون  أنتم  املنطقة 
إسرائيل ُزرعت من الغرب من 
للغرب،  أداًة  تكون  أن  أجل 
مبستقبل  خالهلا  من  يتحكم 
وقدرات  وإمكانات  ومصري 
هذه املنطقة ملصلحة مشروعه 
الغرب  يريد  عندما  ورفاهيته. 
حتصيل مكتسابات معينة بدون 
دفع مثن مباشر يستعمل العصا 
اإلسرائيلية، بينما هي مزروعة 
خبيثة  أهداف  حتقيق  أجل  من 
باإلنسانية  هلا  عالقة  ال  جمرمة 
وال حبقوق اإلنسان وال مبصلحة 
هذا الشعب. احلمد هلل استطعنا 
العدو  بأنَّ هذا  أن نفهم متامًا 
هو سبب املشاكل والتعقيدات 
كلُّ  منطقتنا،  يف  املوجودة 
األنظمة  تعانيها  اليت  املعاناة 
متأثرة  واإلسالمية  العربية 
ومؤامرات  إسرائيل  بوجود 
اليت  اخلطط  كل  إسرائيل، 
تفعلها أمريكا يف املنطقة إمنا 
تأخذ فيها يف االعتبار أن تبقى 
إسرائيل قادرة على أن تقوى 
وتهيمن  وتسيطر  وتتوسع 
الكافية،  القدرة  هلا  ويكون 
إسرائيل  لنا  بالنسبة  لكن 
وحمتل  وجمرم  وغاصب  عدو 
من  خترج  أن  إسرائيل  وعلى 
أبناء  فلسطني احملتلة ملصلحة 

فلسطني«.
اضاف:« منذ أيام جرت انتخابات 
يف الكيان اإلسرائيلي، بالنسبة 
تغريرِّ  ال  االنتخابات  هذه  إلينا 
الفريق  هذا  جنح  سواء  شيئًا، 
أو ذاك، وبالتالي لسنا معنيني 
أحد  مع  متعاطفني  نكون  بأن 
ه أسهل علينا، كال  األفرقاء ألنَّ
فهناك عنوان واحد يف الكيان 
احتالاًل  أنَّ  وهو  اإلسرائيلي 
قائمًا يف منطقتنا على اإلجرام 
والغصب والعدوان امسه الكيان 
اإلسرائيلي، عندها ال يهم من 
يكون رئيس هذا الكيان ومن 
ألنهم  الوزراء،  رئيس  يكون 
مجيعًا يعملون ضمن خط واحد 
والعدوان.  االحتالل  خط  هو 
هذا  مبقاومة  معنيون  حنن 
االحتالل، باإلضافة إىل مواجهة 
هذا اخلطر على منطقتنا، وبكل 
أي  نتمنى يف  نكن  صراحة مل 
ينجح  أن  اللحظات  من  حلظة 
ذاك،  أو  هذا  احلكومة  رئيس 
من  تهديدات  تصدر  أن  أما 
هذه  على  دنا  تعوَّ فقد  نتنياهو 
غريه،  ومن  منه  التهديدات 
بالنسبة لنا هذه قنابل صوتية 
أننا  طاملا  خر،  ُتؤَّ وال  م  تقدرِّ ال 
االستعداد  على  حضورنا  بنينا 
االحتالل  مواجهة  يف  والقوة 
علينا،  يعتدي  عندما  وقتاله 
بالقوي  ال  معنيني  غري  فنحن 

نعيم قاسم: الرئيس جيب أن يكون وطنياً ال يقبل بالسيطرة األجنبية على لبنان
وال بالضعيف«.

وتابع: »احلمد هلل أننا جاهزون 
يقول  رمبا  املواجهة،  يف 
سيحصل  ماذا  ولكن  البعض 
البحري؟  الرتسيم  نتائج  يف 
قبل  أعلن  نتنياهو  أنَّ  خاصًة 
سيعارض،  أنه  الرتسيم  إجناز 
وأن  يعارضه  أن  أتوقع  ال  أنا 
يسلك الطريق الذي ُيسقط هذا 
على  قادر  بل هو غري  االتفاق 
ذلك، ومع كل هذا حنن نعترب 
البحري  الرتسيم  ضمانة  أن 
لبنان  يف  ومتاسكنا  قوتنا  هو 
فإذا  التحديات،  مواجهة  يف 
القدرة  لدينا  اإلسرائيلي  أخلَّ 
الكافية لنعيده إىل الصواب أو 

مننعه من ارتكاب احلماقات.
)االربعاء(  أمس  مسعتم  ثانيًا 
مساعد  مع  جرت  اليت  املقابلة 
وزير اخلارجية األمريكي لشؤون 
اليت  ليف،  بربا  األدنى  الشرق 
يف  األمريكية  السياسية  نت  بيَّ
لبنان واملنطقة ومما قالته: » 
السائدة  للرواية  مدركة  إنين 
أماكن  ويف  أمريكا(  )أي  هنا 
لبنان ينهار قد  أنَّ ترك  أخرى 
ميكنه بطريقة ما إعادة البناء من 
الرماد متحررًا من الطاعون الذي 
له حزب اهلل لسنوات«. هذا  مثَّ
يعين أنَّ أمريكا هي اليت تعمل 
ليل نهار من أجل إسقاط لبنان، 
من أجل تدمري لبنان، ومن أجل 
هم لن  إيذاء الشعب اللبناني ألنَّ
بالسياسات  القيام  يستطيعوا 
اليت يؤمنون بها ملصلحة العدو 
اإلسرائيلي. ملاذا تواجه أمريكا 
ه يقاتل إسرائيل.  حزب اهلل؟ ألنَّ
ملاذا يقاتل حزب اهلل إسرائيل؟ 
ها حمتلة. كيف تقف أمريكا  ألنَّ
مع االحتالل؟ أمريكا هي رائدة 
االحتالل يف العامل، وهي اليت 
تظلم يف كل بقاع األرض من 
أجل أن تعيش هي على حساب 
البشرية، وهذا االحتالل بالنسبة 
حترر  بينما  عادي  عمل  ألمريكا 
الشعوب هو املرفوض من جهة 
أمريكا، لكننا لن نقبل أن نكون 
فعلت  مهما  أمريكا  إمرة  حتت 
ومهما ضغطت، وستثبت األيام 
ها عاجزة عن أن  أنَّ أكثر وأكثر 
منطقٍة  يف  مشاريعها  حتقق 
فيها مقاومة وفيها إباء وفيها 
اهليمنة  بهذه  تقبل  ال  شعوب 

األمريكية«. 
معاناة  »اليوم  قاسم:  وتابع 
املركزي  سببها  لبنان 
واألساسي العقوبات األمريكية 
إلسقاط  األمريكي  والتدخل 
وإثارة  اللبناني  النقد  قيمة 
الدائم، وهم  الفنت والتخريب 
الذين مينعون أي حل من حلول 
حتت  لبنان  لُيبقوا  الكهرباء 
الدول  ومعها  أمريكا  الضغط. 
يلزمون  الذين  هم  االوروبية 
ومينعونهم  بالنازحني  لبنان 
رغم  بلدهم  إىل  العودة  من 
املوجودة،  التسهيالت  كل 
التحكم  يريدون  هم  ألنَّ ملاذا؟ 
وسياسات  لبنان  خبيارات 
لكن  لبنان،  ومستقبل  لبنان 
بأنَّ  متفائلني  نكون  أن  علينا 
تفعل  أن  تستطيع  ال  أمريكا 
تضغط  أن  تستطيع  تريد،  ما 
أو أن خترب لكنها ال تستطيع 
أن تغريرِّ معادلة خيارات الناس 
يف  جتربة  أمامنا  احلقيقية، 
الرتسيم  وهي  أمريكا  مواجهة 
ومعها  أمريكا  ُأرغمت  البحري، 

لبنان  إعطاء  على  إسرائيل 
وبدء  والغازية  النفطية  حقوقه 
والرتسيم  مياهه  يف  احلفر 
أن  وجدوا  هم  ألنَّ البحري 
متاسك الدولة اللبنانية مع قوة 
املقاومة مينع أمريكا وإسرائيل 
من استخراج الغاز من كاريش 
اليت  األهداف  حتقيق  ومن 
يريدونها. من قال أنَّ أمريكا ال 
ختضع؟ بل ختضع، لكن عندما 
نتماسك وعندما نكون شجعان، 
أن  جيب  ولكن  قلياًل  سنتحمل 

نواجه هذا التحدي«.
لدينا  اليوم  »أخريًا،  وختم: 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
وحنن نعترب أنَّ انتخاب الرئيس 
ضرورة وواجب، وكل ما ميكن 
ق على  أن يعاجل وضع لبنان معلَّ
وبعد  أواًل،  الرئيس  انتخاب 
ذلك اختيار احلكومة وبعد ذلك 

هذا  بغري  إنقاذية،  خطة  إقرار 
الطريق من الصعب أن نرتفع 
فيها  اليت  اهلاوية  هذه  من 
لبنان. كيف ميكن أن خنتار هذا 
الرئيس؟ ال ميكن اختيار رئيس 
حتدٍّ وال ميكن أن يكون الرئيس 
تابعًا ألمريكا بأوامرها، ُيفرتض 
الرئيس منسجما مع  أن يكون 
لبنان  يف  املوجودة  القوى 
واملمثلة باجمللس النيابي واليت 
ُتعربرِّ عن قناعات الناس. هذه 
جُتمع  وال  جدًا  متفرقة  القوى 
ندعوهم  حنن  لكن  رأي،  على 
رئيس  على  اتفاق  إجراء  إىل 
جيمع أكرب عدد ممكن من الكتل 
وال يكون هذا الرئيس حمسوبًا 
فيه  فريق  على  مباشر  بشكل 
حتدٍّ لآلخرين، بإمكاننا أن نصل 
حتاورنا  إذا  اخليار  هذا  إىل 

وتناقشنا«.

أكد عضو اجمللس املركزي يف 
»حزب اهلل« الشيخ نبيل قاووق 
ذروة  يف  اليوم  »املقاومة  أّن 
ونوًعا  ا  كمًّ العسكرية  قوتها 

ويكفينا ما شهد به العدو«.
أقامه  احتفال  خالل  يف  وقال 
ملناسبة  الغازية  يف  اهلل  حزب 
يوم الشهيد مبشاركة شخصيات 
الشهداء:  وعوائل  وفاعليات 
ُيقّر  اإلسرائيلي  العدو  »إّن 
عربي  جيش  أقوى  أن  ويعرتف 
يف  اهلل  حزب  هو   ٢٠٢٢ سنة 

لبنان«.
واعترب أن »كل كرامات واجنازات 
من  تبدأ  املقاومة  وانتصارات 
»يف  وقال:  الّشهيد«.  يوم 
حزيرن ٨٢ كان االجتياح وكان 
وصول  وكان  بريوت  سقوط 
بعبدا  قصر  اىل  العدو  جيش 
حماصرين  اللبنانيون  وأصبح 
وكل  اهلزمية  وثقل  باالحتالل 
كانت  أن  اىل  اليأس  أسباب 
عملية االستشهادي امحد قصري 
اليت زلزلت األرض حتت أقدام 

احملتلني. 
اإلستشهاديني  سالح  كان 
تكنولوجيا  كل  على  يتفوق 
العدو  جيش  لدى  السالح 

االسرائيلي«.
أربعني  وبعد  »اليوم  أضاف: 
االسرتاتيجي  العمل  على  عاما 
باملقاومة  قوي  لبنان  والنوعي 

العدو  أمام  منعة  األكثر  وهو 
لبنان  املنطقة.  االسرائيلي يف 
خيشى  ال  باملقاومة  القوي 
من  امنه  يستجدي  وال  نتنياهو 
لنفطه  احد وال يطلب ضمانات 
من  البحرية  ولثرواته  ولغازه 
وبعده،  نتنياهو  قبل  احد. 
املقاومة هي الضمانة احلقيقية 
للكرامة  احلصني  احلصن  وهي 
الثروات  وكل  والسيادة 

النفطية والغازية«. 
ولفت إىل أّن »أكثر ما خيشاه 
يف  املقاومة  هو  العدو  جيش 
نتنياهو  »قبل  وقال:  لبنان«. 
اهلل  حزب  سيبقى  وبعده، 
عنوان اهلزمية للعدو االسرائيلي 
وصانع  للبنان  النصر  وعنوان 
جمد العرب شاء من شاء وأبى 

من ابى. 
واملقاومة  الكرامة  لبنان 
واإلنتصار ابدا ال يتحّمل مفوضا 
ساميا جديدا يف لبنان وال يقبل 
اي  من  اجنبية  وصاية  بفرض 
دولة كانت ولن نسمح بفرض 
او  أمريكية  مبواصفات  رئيس 

سعودية«.
وختم قاووق: »نريد- كما يريد 
رئيسا  الوطن-  يف  املخلصون 
على  يؤمتن  وطنية  مبواصفات 
على  ويعمل  الوطين  الوفاق 
ازماته وخيفف  من  لبنان  إخراج 

معاناة اللبنانيني«.

قاووق من الغازية: لبنان املقاومة ال 
يتحّمل مفوضاً سامياً ولن نسمح بفرض 
رئيس مبواصفات أمريكية أو سعودية

»اجلمهورية  تكتل  عضو  اسف 
عاصي  بو  بيار  النائب  القوية« 
إلنتخاب  اخلامسة  اجللسة  ألن 
عقدت  اليت  اجلمهورية  رئيس 
األربع  باجللسات  شبيهة  اليوم 
هذا  خطورة  من  حمذرًا  األوىل، 

االمر.
النجمة،  ساحة  من  تصريح  ويف 
شّدد بو عاصي على انه »جيب أال 
يعتاد اللبنانيون على التسامح مع 
هذا النوع من السلوك«، مضيفًا: 
»لطاملا متّيز لبنان بتمتعه بثقافة 
وتقاليد دميقراطية مقارنة بدول 
احلفاظ  الضروري  ومن  املنطقة، 
على هذه الثقافة الدميقراطية. ال 
بّد من أن يدعم كل فريق سياسي 
مرشحًا عوض التلطي خلف الورقة 
عدم  الضروري  ومن  البيضاء 
تطيري النصاب القانوني. هذا أمر 
ذلك،  نفعل  مل  إن  ألننا  حيوي، 
حتقرًيا  التصرف  هذا  فسيكون 
ملنصب  وكذلك  للدميقراطية 

رئيس اجلمهورية«.

االعتياد  اخلطورة  »من  وتابع: 
على الفراغ ألنه يعين أن األمور 
كاملعتاد  يسري  والعمل  تستمر 
السلطة.  رأس  شغور   رغم 
الرأي  يدّي  بني  هذا  أضع  أنا 
كان  إن  لريى  اللبناني،  العام 
اللعبة  حيرتمون  اختارهم  من 
أم  حنن،  نفعل  كما  الدميقراطية 
أنهم يلعبون لعبة السلطة الضيقة 
الدميقراطية  الثقافة  على حساب 
منصب  حساب  وعلى  لبنان  يف 

رئاسة اجلمهورية«.
ختم بو عاصي: »آمل أال يستمر 
الفراغ ونفعل كل شيء كقوات 
لدينا  له.  حدًا  نضع  كي  لبنانية 
مرشح، ونؤّمن النصاب، وهناك 
جمموعات نيابية أخرى معنا لديها 
بدورها  وتؤمن  نفسه  املرشح 
على  نعتاد  أال  جيب  النصاب. 
الذي  ما  أعرف  وال  التعطيل 
املقبلة،  اجللسات  يف  سيحدث 
حتى  حدث  ما  أن  أعتقد  لكنين 

اآلن خطري للغاية«.

بو عاصي: تعطيل النصاب وعدم 
تسمية مرشح ضرب للدميقراطية

يف  املالية  وزير  استقبل   
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
الفريق  رئيس  اخلليل،  يوسف 
للشرق  االقليمي  االقتصادي 
سبورير   فرنسوا  األوسط 
وفد  مع   Francois sporrer
يف  الفرنسية  السفارة  من 
املستشارة  حضور  بريوت، يف 
االقتصادية للوزير اخلليل زينة 

قاسم.
مواضيع  يف  البحث  ومت 
وخباصة  ومالية  اقتصادية 
اليت  االصالحية  السياسات 
نشر  مع  التنفيذ  قيد  ستوضع 

موازنة العام ٢٠٢٢.
بالده  استعداد   Sporrer وأبدى 

التقنية  املساعدة  »لتقديم 
لوزارة املالية يف ضوء حاجاتها 

التطويرية على هذا الصعيد«.
أبدى  اخلليل  الوزير   ، بدوره 
»حرصه على التعاون املشرتك 
اللبنانية  الدولتني  بني 
للوفد  وشرح  والفرنسية«. 
موازنة  تسلكه  الذي  املسار 
أن  يؤمل  واليت   ٢٠٢3 العام 
تصب  اصالحية  بنودا  حتمل 
االقتصادي  التعايف  خطة  يف 

واملالي.
ترأس  اخلليل  الوزير  وكان 
من  وفد  حضره  تقنيا  إجتماعا 
للبحث  خمصص  الدولي  البنك 

يف مواضيع مجركية.

اخلليل حبث مع سبورير يف السياسات االصالحية 
وترأس اجتماعا حضره وفد البنك الدولي

أعربت  وزارة اخلارجية الروسية  
عن »استعداد موسكو ملواصلة 
مساعدة  الشعب اللبناني  الصديق 
املشاكل  على  التغلب  يف 
احلادة  واالقتصادية  االجتماعية 

اليت تواجهه«.
وذكرت يف بيانها عقب اجتماع 
املبعوث اخلاص للرئيس الروسي 
و إفريقيا ،  األوسط  الشرق  إىل 
اخلارجية،  ميخائيل  وزير  نائب 
بوغدانوف ، مع السفري اللبناني 
لدى موسكو، شوقي بو نصار: 

لوجهات  موسع  تبادل  »جرى 
النظر حول تطورات الوضع يف 
ككل  األوسط  الشرق  منطقة 
ويف اجلمهورية اللبنانية بشكل 
الروسي  اجلانب  وأكد  خاص، 
من جديد دعمه الثابت لسيادة 
لبنان ووحدته وسالمة أراضيه، 
وأكد استعداده ملواصلة تقديم 
اللبناني  للشعب  املساعدة 
الصديق للتغلب على املشاكل 
واالقتصادية  االجتماعية 

احلادة«.

اخلارجية الروسية: نؤكد دعمنا الثابت 
لسيادة لبنان وسالمة أراضيه وملواصلة 

التحقيق تقديم املساعدة للشعب اللبناني قاضي  إستكمل 
لبنان  نقوال  جبل  يف  االول 
استجواب  املوقوفني   منصور  
وانهى،  »النافعة«،  ملف  يف 
أمس األول، استجواب املدعى 
مبركز  املرتبطني  عليهم 
مذكرات   5 واصدر  االوزاعي  

توقيف وجاهية حبقهم.
عليه  مدعى  كذلك  واستجوب 
يف امللف مرتبط مبركز  الدكوانة  
واصدر مذكرة توقيف وجاهية 
حبقه، ليصبح عدد املوقوفني 
يف امللف 15 مبن فيهم رئيس 
تقدم  الذي  االوزاعي  مركز 

مبذكرة دفوع شكلية مّت رّدها. 
وسيستكمل منصور استجواب 
باقي املدعى عليهم املرتبطني 
مبركز الدكوانة االسبوع املقبل 
متهيدا الختاذ االجراءات الالزمة 

حبقهم.
مصرف  اقتحام  ملف  ويف 
استجوب  اللبناني  االعتماد 
منصور املوقوفني يف امللف، 
ان  لعلة  سراحهما  واطلق 
احدهما مقعد والثانية ال عالقة 
هلا باجلرم اال انها كانت تناصر 
املطالب، وذلك بعد ان اسقط 

املصرف حقوقه الشخصية.

ارتفاع عدد املوقوفني وجاهياً مبلف النافعة 
اىل 15 مبن فيهم رئيس مركز االوزاعي

األمريكي  آموس  املبعوث  أكد 
أن  للجزيرة،  هوكشتاين  
البحرية   احلدود  »اتفاق  ترسيم 
تارخيي  وإسرائيل  لبنان  بني 
إىل  مشريًا  رغبتهما«،  ويوافق 
النزاعات  حيل  ال  »االتفاق  أن 
ينهي  وال  وإسرائيل  لبنان  بني 
التوتر بني » حزب اهلل « واجليش 

اإلسرائيلي «.
أن  للجزيرة،  حديث  يف  وذكر 

نيتهما  أكدا  وإسرائيل  »لبنان 
مشاركة  مع  االتفاق  تنفيذ 
الواليات  عرب  املعلومات 
املتحدة«، الفتًا إىل أن »شركات  
االتفاق  بعد  العمل  ستبدأ  الغاز  
وسيتدفق االستثمار األجنيب إىل 
لبنان لتعزيز ازدهاره«، مضيفًا 
إسرائيل  أن  من  واثق  »انين 
ستواصل االمتثال التفاق ترسيم 

احلدود البحرية مع لبنان«.

هوكشتاين: شركات الغاز ستبدأ العمل بعد االتفاق 
وسيتدفق االستثمار األجنيب إىل لبنان لتعزيز ازدهاره



Page 5صفحة 5     

مــقاالت وتـحقيقات

قبل  احلديث،  الصعب  من  كان 
التوترات  عن  أقل،  أو  أسبوعني 
الكبرية الكامنة يف الشارع املسيحي. 
أو  حتريض  كأنه  سيبدو  الكالم  كان 
اليت  الوقائع  لكن  ما.  ألحداث  مقدمة 
األخرية،  النيابية  االنتخابات  تلت 
وطريقة التعامل مع ملف احلكومة اليت 
رافق  الذي  واالستنفار  تشّكل،  مل 
القصر  عون  ميشال  الرئيس  مغادرة 
اجلمهوري، كل ذلك، كان يشي، إىل 
جانب بعض املعطيات، بأن هناك من 
ال يدرك حقيقة أن »الساحة املسيحية« 
هي األكثر عرضة لتكون ساحة لتصفية 
مصاحل  تتجاوز  سياسية  حسابات 

ومطالب القوى املسيحية نفسها.
قبل أقل بقليل من مثاني سنوات، أبلغ 
واخلارجية  احمللية  األطراف  اهلل  حزب 
ميشال  العماد  انتخاب  سيدعم  أنه 
إىل  مستندًا  للجمهورية،  رئيسًا  عون 
القوة التمثيلية للرجل، وإىل املعطيات 
الداخلية واإلقليمية اليت تسمح بوصوله. 
من يومها، انطلقت احلملة املنظمة على 
العماد عون وفريقه، وهي محلة شارك 
فيها كل من يعتربون اليوم يف موقع 
اخلصومة مع التيار الوطين احلر داخليًا، 
اخلارج ممن  من  العبون  إليها  وانضم 
إىل  عون  وصول  أن  يعتقدون  كانوا 
القصر اجلمهوري ودخوله لعبة السلطة 

سيبعده عن حزب اهلل.
عمليًا، قام حتالف غري مسبوق، مشل كل 
خصوم اجلنرال على الساحة املسيحية. 
انتخابات  يف  استكانوا  من  وحتى 
العام 2018، تصرفوا بانتهازية كانت 
معروفة، لكن اجلنرال تعامل معها على 
أنها قد تكون تعبريًا عن رغبة البعض 
يف اخلروج من عقلية املاضي. وخالل 
الفرتة اليت امتدت حتى اندالع أحداث 
17 تشرين 2019، كانت املاكينة قد 
عون،  صار  شيء.  كل  على  أجهزت 
باسيل،  جربان  التيار  رئيس  ومعه 
ميثالن وجه الشيطان يف لبنان. مل يبق 
أحد من كل خصومهما املسيحيني، من 
وبقية  األحرار  إىل  والكتائب  القوات 
استجّدت  اليت  األطر  إىل  آذار،   14
باسم جمموعات مدنية أو حتى نافذين 
األعمال  رجال  وبعض  الكنيسة  داخل 
وشخصيات تقليدية، كل هؤالء جتمعوا 
يف معركة واحدة ضد عون وباسيل. 
رغم كل التباينات القائمة بني هؤالء، 
تالقوا مجيعًا عند فكرة واحدة امسها: 
احلرم  وإعالن  ورموزه  التيار  شيطنة 
ومل  اهلل.  حبزب  عالقته  بسبب  عليه 
إن  إذ  احلد،  هذا  عند  األمر  يتوقف 
حلفاء حزب اهلل املسيحيني، من تيار 
يف  مستقلة  شخصيات  إىل  املردة 
الشمال والبقاع وبريوت، انضموا هم 
قاتلوا  أنهم  ولو  اجلبهة،  إىل  أيضًا 
مع  بعالقته  تتصل  ال  ألسباب  التيار 
يتصرفون  كانوا  لكنهم  املقاومة، 
على أساس أن التيار ميارس سياسة 
اإلقصاء اليت تشملهم وال تقتصر على 

اخلصوم فقط.
ويف اجلبهة املقابلة، مل يكن هناك من 
حيتاج إىل شحذ اهلمم يف معركة قاسية 
ضد عون وباسيل. إذ إن حتالف حركة 
 - االشرتاكي  التقدمي  احلزب   - أمل 
أي  ينقصه  يكن  مل  املستقبل،  تيار 
حافزية لالنقضاض على عون وفريقه. 
وهؤالء تصرفوا على أنهم أرغموا على 
التعامل بإجيابية أو حيادية مع انتخاب 
حقيقة  يف  هم،  فيما  رئيسًا،  عون 
األمر، مل يرغبوا يومًا بأن يكون لديهم 
شريك يف السلطة مثل ميشال عون. 
وال يعود ذلك فقط إىل اخلالف الذي 
كان قائمًا بينهم وبني اجلنرال يف آخر 
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ألنهم  بل  املاضي،  القرن  مثانينيات 
بالنسخة  الذي عمل  الفريق  أصاًل من 
السورية من اتفاق الطائف اليت قامت 
مسيحي  لرئيس  السماح  عدم  على 
بعبدا.  قصر  إىل  بالوصول  قوي 
و   2005 العامني  بني  شعروا،  وهم 
2016، بأن التيار الوطين احلر، بدعم 
يستعيد  كان  اهلل،  حزب  من  مباشر 
املواقع اليت استوىل عليها »إسالميو 
الطائف« من املسيحيني بني العامني 
كان  اجلميع  أن  كما  و2005.   1990
اجلبهة  كل  أن  يعترب  عون  أن  يعرف 
املقابلة، اليت تضم إسالميي الطائف 
ومسيحيي سوريا، يتحّملون مسؤولية 
االنهيار والتفكك الذي يعيشه لبنان، 
على  يعتمد  لإلصالح،  برناجمه  وكان 
لكنه  معهم،  وقاسية  مباشرة  مواجهة 
يف  وحتى  تصوراته،  يف  كثريًا  عّدل 
التعايش  إىل  بادر  أنه  ورغم  آلياته. 
والتعاون مع فريق من هؤالء، بل إن 
حجز  إىل  سارع  نفسه  الوطين  التيار 
مقاعد له يف اإلدارة العامة، إال أن كل 
احلملة  واستمرت  له.  يشفع  مل  ذلك 
واشتدت بعد انضمام مباشر للواليات 
أخرى،  ودول  والسعودية  املتحدة 
اهلل  وباسيل حبزب  عون  بعالقة  ربطًا 
وباسيل  عون  وباستعداد  جهة،  من 
للذهاب حنو عالقات خمتلفة مع الشرق 

من جهة ثانية.
اندلعت أحداث 17 تشرين، مل  عندما 
يكن هناك من إمجاع فعلي، ال لفظي، 
احلراك،  هذا  يف  الفاعلني  لغالبية 
سوى احلملة على باسيل. ومع الوقت 
احنسرت املوجة االعرتاضية على »كلن 
مفتوحة  املعركة  وبقيت  كلن«،  يعين 
ضد التيار وعون وباسيل وصواًل إىل 
غريبة  بلغة  عليهم  املباشر  االعتداء 
بعض الشيء. وترافق ذلك مع إعالن 
السعودية احلرم على أي عالقة مع عون 
وباسيل، ومعاقبة سعد احلريري على 
أي تعاون معهما أو مع حزب اهلل، ثم 
باسيل  معاقبة  بقرار  األمريكيون  جاء 
العقوبات  بني  وختيريه  تهديده  بعد 

وبني العالقة مع املقاومة.
الشيطنة ضد  تتوقف محلة  عمليًا، مل 
أخذت  لكنها  وباسيل،  وعون  التيار 
النيابية،  االنتخابات  بعد  خمتلفًا  بعدًا 
والدعاية  الدوالرات،  ماليني  ألن 
اليومية على خمتلف الصعد، مل تدفع 
التيار إىل موقع اخلاسر نيابيًا. ورغم 
ومقاعد  أصواتًا  حصدوا  خصومه  أن 
أن  إال  املسيحي،  الوسط  يف  أكثر 
يف  التيار  جلعل  كافيًا  يكن  مل  ذلك 
عزلة متنع عليه املشاركة يف إدارة أي 
حكومة جديدة. لذلك، كان القرار بأن 
من  األخرية  األشهر  يف  األداء  يكون 
والية عون مشابهًا ملا حصل مع العماد 
األمور  وترك  عزله  جلهة  حلود،  إميل 
بيد جملس الوزراء. لكن احلكومة اليت 
وفيها  الوطين،  التيار  فيها  يتمثل 
حليف قوي له هو حزب اهلل، مل يكن 
باإلمكان إدارتها بطريقة خمتلفة. وجاء 
ملف ترسيم احلدود البحرية مع العدو 
ليظهر لألطراف اخلارجية قبل الداخلية 
أن السري حنو تفاهمات قابلة للتنفيذ، 
إمنا يتم من خالل دور مركزي للتيار 
شخصيًا،  ولباسيل  احلر،  الوطين 
األمر باألمريكيني إىل إصدار  ووصل 
عاموس  الوسيط  مبنح  رئاسي  قرار 
لقاءات  لعقد  استثناء  هوكشتني 
على  إدراجه  برغم  باسيل  مع  مباشرة 
اجتماعات  إن  إذ  العقوبات.  لوائح 
باسيل - هوكشتني يف لبنان واخلليج 
عقد  لتسريع  ضرورية  كانت  وأوروبا 
يعرفون  األمريكيون  وكان  التفاهم، 

إبراهيم األمني

الفضاء، كذلك حكومة  فراغ  كاهلواء ميأل 
باهلواء  تتشّبه  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
اجلمهورية  رئاسة  يف  الفراغ  متأل  كي 
عليه:  صارت  عما  راٍض  الكل  فقط. 
حكومة مستقيلة مقّيدة بتصريف االعمال 
متسّلمة  جتتمع،  ال  الضيق،  نطاقها  يف 
ان  دومنا  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 

تكون بني يديها
رئاسة  شغور  على  اسبوع  بانقضاء 
اجلمهورية بدأ التطّبع مع املرحلة اجلديدة، 
طبع  على  يغلب  املدى،  املعروفة  غري 
والتناحر.  واملناكفات  السجاالت  يوميات 
واقع  كأمر  اجلديدة  املعادلة  استقرت 
على تسليم االفرقاء مجيعًا بتولي حكومة 
رئيس  صالحيات  االعمال  تصريف 
ان  دومنا  املنصب،  خال  مذ  اجلمهورية 
يف  حيدث  مل  ما  ذلك  بالفعل.  متارسها 

سابقة 2014 - 2016.
احتاج تثبيت املعادلة هذه - وهي املرة 
اوسع  اىل   - لبنان  يشهدها  االوىل 
اكثر  يف  السياسي  التوافق  من  مروحة 
املعنيون  بها  رضي  ان  اىل  اجتاه  من 
يف السر والعلن. اىل ان ُينتخب رئيس 
احلكومة  على  يتعنّي  للجمهورية،  جديد 
االعمال  بتصريف  تكتفي  ان  املستقيلة 
كذلك  انها  لو  كما  الضّيق،  النطاق  يف 
ال  اجلمهورية.  رئيس  وجود  ظل  يف 
البالغة  الظروف  استثنائيًا يف  اال  جتتمع 
اخلطورة. امام اجملتمعنينْ العربي والدولي 
املوقتة  الدستورية  الشرعية  واجهة  هي 
الرئيس.  انتخاب  حني  اىل  واالنتقالية 
دورها  يعدو  ال  اللبناني  الداخل  يف 
اجلديد تقييدها بالنطاق الضيق لتصريف 
بني  اشتباك  فك  حماولة  سوى  االعمال 
الرئيس  صالحيات  بتوليها  القائلني 
كاملة وممارستها كاملة كذلك يف غيابه 
مستعيدة كيانها الدستوري الكامل امام 
جملس النواب بفعل انصياعها اىل املادة 
62 من الدستور، وبني القائلني بتحرميها 
ذلك كله كونها مستقيلة ال متلك سوى 
تصريف االعمال. انتهى املطاف بالرأيني 
اىل حل وسط ما دام ليس يف االمكان 
االستغناء عن وجودها: توليها صالحيات 
اي  ممارسة  دون  من  اجلمهورية  رئيس 

منها ما خال الظرف القاهر.
طرفا  اال  هذين  بالرأيني  القائلون  ليس 
تنشأ  مل  كذلك  الداخلي.  االنقسام 
الذهاب  عدم  لتربير  هذه سوى  التسوية 
االعرتاض  يقتصر  مل  جديدة  حكومة  اىل 
املكلف  الرئيس  على  تأليفها  على 
الرئيس  يؤيده  ميقاتي  جنيب  سابقًا 
نبيه بّري واالفرقاء املصطفون وراءهما. 
البطريرك  ايضًا  تأليفها  مبعارضة  قال 
املاروني مار بشارة بطرس الراعي لسبب 
النور  جديدة  ابصار حكومة  ان  مغاير هو 
الشغور  امد  يطيل  كاملة  بصالحيات 
جديد  رئيس  انتخاب  وُيبّطىء  الرئاسي، 
للجمهورية اىل ان يأتي االوان املناسب. 
حلكومة  يتحّمسوا  مل  بدورهم  الفرنسيون 
ابقاء  نفسه  للسبب  مفضلني  جديدة 
نقيض  طرف  على  قدمه.  على  القديم 
عمل  تنشيط  اىل  وميقاتي  بّري  َماَل 
اجتماعات  بعقد  االعمال  تصريف  حكومة 
متتالية ملواجهة تفاقم االزمات الداخلية. 
تعهد  املاروني  بالبطريرك  اجتماعه  يف 
اجتماعات  فكرة  عن  التخلي  ميقاتي  له 
حكومته واكتفاءها بتصريف االعمال. يف 
النائب  احلر  الوطين  التيار  رئيس  لقاء 
اهلل  حلزب  العام  باالمني  باسيل  جربان 
على  ايضًا  اتفقا  نصراهلل  حسن  السيد 

هذا احلل.
الجراء كهذا اكثر من مآل وتفسري:

تولي  على  تقتصر  السابقة  تعد  مل   -  1
رئيس  صالحيات  اعمال  تصريف  حكومة 
اجلمهورية فحسب، بل فّرخت منها سابقة 
تلك  الصالحيات  انتقال  هي  هلا  مكّملة 
اليها من دون ان متارسها. املقتضيات 
املقتضيات  على  بذلك  تغلبت  السياسة 
انتقال   62 املادة  توجب  الدستورية. 

حكومة تصريف األعمال: التطّبع يغلب الطبع
نقوال ناصيف

لذلك  وتبعًا  اطالقها،  على  الصالحيات 
بانعقاد  كذلك  اطالقها  على  ممارستها 
جلسات جملس الوزراء وقيامه بالواجبات 
املسؤوليات.  وحتّمل  عاتقه  على  امللقاة 
احلكومة  مواصفات   62 املادة  حتدد  مل 
رئيس  صالحيات  انتقال  املفرتض 
مستقيلة.  او  عاملة  اليها،  اجلمهورية 
ان وصوهلا اىل يوم شغور املنصب  اال 
يكن  ايًا  الرئيس  صالحيات  وزر  حيّملها 

واقعها الدستوري حلظتذاك.
جملس  ُيدعى  االوىل  املرة  كانت   -  2
اصدره  كالذي  موقف  اختاذ  اىل  النواب 
الثاني(،  تشرين   3( املنصرم  اخلميس 
وإن توصية، بالطلب من احلكومة تصريف 
مل  فحسب.  الضيق  نطاقها  يف  االعمال 
الرئيس  اليه  احتكم  بعدما  املوقف،  يرِم 
ميشال عون قبل نهاية واليته ثم ميقاتي، 
سوى اىل فك اشتباك الرئيسني مع ان 

اوهلما مغادر منصبه وثانيهما باق فيه.
مليقاتي  بّري  به  َقِبَل  ما  ان  املفارقة 
باصدار التوصية هذه، رفضه عام 2021 
حينذاك،  دياب.  حسان  الرئيس  لسلفه 
بدعوة  عليه  االحلاح  من  التخلص  بغية 
حكومته املستقيلة اىل االجتماع حتت وطأة 
بّري  اىل  دياب  ذهب  االنهيار،  تسارع 
الربملان  اصدار  على  العمل  منه  وطلب 
بيانًا يدعو حكومة تصريف االعمال اىل عقد 
اجتماعات جمللس الوزراء، راميًا احلصول 
هذه.  الدعوة  النواب  تغطية جملس  على 
للفور رفض بّري لسبب وجيه طبيعي هو 
السلطات املنصوص عليه يف  ان فصل 
النواب  جمللس  جييز  ال  الدستور  مقدمة 
هو يف صالحيات  اختصاص  التدخل يف 
السلطة االجرائية. ميلك ان يراقب اعماهلا 
وحياسبها عندما متثل امامه، وان يسحب 
او  اجتماعها  يطلب  ان  ال  منها،  الثقة 
يوفر هلا املسوغ الدستوري او القانوني 
هلا  ليس  ما  على  يرغمها  او  تنعقد  كي 
اىل  الرفض،  من  جانب  يف  تفعل.  ان 
رئيس  بها  اليت تسّلح  الدستورية  احلجج 
اجمللس، عالقته املرتدية بدياب. كالهما، 
دياب وميقاتي، طلبا تدّخل الربملان. مل 

ُيصَغ اىل االول واستجيب الثاني.
  سابقة حكومة ميقاتي: تصريف اعمال 

بصالحيات رئيس الجمهورية من دون ممارستها
ما كانت حكومة دياب يف صدده، وهو 
محاية التئام جلساتها دومنا حتّمل رئيسها 
الوزر امام طائفته خصوصًا، غدت معضلة 
ميقاتي اصعب. ليست مشكلة اجتماعات 
االختصاص  صاحب  الوزراء  جملس 
رئيسها،  هو  فيها  احلصري  الدستوري 
رئيس  صالحيات  تولي  حمتوى  يف  بل 
الربملان  اضافه  كهذا  شأن  اجلمهورية. 
الدستور  مينحه  ان  دومنا  اختصاصه  اىل 

حقه فيه.
السابق  الرئيس  رسالتا  ليست   -  3
للجمهورية ورئيس حكومة تصريف االعمال 
وحدهما حّفزتا جملس النواب على اصدار 
رسالة  تالوته  معرض  يف  تلك  التوصية 
ميقاتي.  نظر  وجهة  اىل  واالستماع  عون 
استبقوا  نواب  جيريها  مساع  مثة  كانت 
انعقاد اجللسة بطلب حتديد جملس النواب 
بضعة   - مهمته  اصاًل  ليست  وهي   -
املستقيلة  احلكومة  على  يفرضها  قيود 
االعمال  تصريف  يف  التفلت  من  ملنعها 
ما  حنو  على  استخدامها  يف  مغاالتها  او 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  حكومة  فعلت 
بعدها  من  وفعلته   2008  -  2007 عامي 
حكومة الرئيس متام سالم بتوافق وزرائها 

مجيعًا.
يرتدد  مل  اجللسة  اىل  الوصول  قبل 
النواب هؤالء يف استمزاج آراء قضاة يف 
القيود تلك، ما لبثوا ان عادوا ادراجهم. 
ويتمنى  يوصي  ان  النواب  جملس  ميلك 
ليس اال. ألنها حكومة مستقيلة حكمًا تبعًا 
للدستور - وإن متولية صالحيات رئيس 
ثم  ومن  مراقبتها  تصعب   - اجلمهورية 
حماسبتها كما طرح الثقة بها جمتمعة كما 

بأي من وزرائها. ثم ما بعد ذلك؟

عند  أول  ثقة  رجل  هو  باسيل  أن 
املقاومة بوصفها القادرة على تعطيل 
العدو.  مع  الصراع  خيص  تفاهم  أي 
املكلف  احلكومة  رئيس  حاول  لذلك 
ملفات  يف  األمور  أخذ  كثرية  مرات 
فيه  يكون  ال  مكان  صوب  كثرية 
وصواًل  تأثري،  أي  باسيل  أو  لعون 
إىل االمتناع عن تشكيل حكومة جديدة 

بدعم من حلفائه.
االسرتاتيجية الواضحة عند كل خصوم 
التيار وعون وباسيل كانت تقوم على 
القصر  من  عون  خروج  بعد  أنه  فكرة 
اجلمهوري، ستكون هناك جولة جديدة 
عند  ترقب  ومثة  معه.  املواجهات  من 
خصومه من اللبنانيني لعقوبات أمريكية 
جديدة ضده وضد أفراد عائلته وضد 
قيادات يف التيار الوطين احلر، إضافة 
إىل محلة إعالمية مستمرة حتاول حتميل 
اليت  األزمات  عن  املسؤولية  عون 
إبعاد  إىل  وصواًل  لبنان،  يواجهها 
التيار عن أي تأثري يف معركة انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وحتى دفعه 
إىل موقع يسهل إبعاده عن أي حكومة 
جديدة يف املرحلة املقبلة، بالتالي فتح 
الباب أمام سياسة اإلقصاء واالنتقام 
حتى من املوظفني العامني احملسوبني 

على التيار.
إذا لم تبادر بكركي إىل خطوات عمالنية، 
فالشارع املسيحي مقبل على مواجهات ال 

توترات
تعد  مل  التيار  عزل  معركة  أن  على 
ممكنة بالوسائل اليت اعتمدت سابقًا. 
األكثر  املرحلة  هو  اليوم  جيري  ما 
خطورة، واليت تعكس حادثة »أم تي 
مبا  املقصود  ألن  أوجهها.  أحد  يف« 
تصنيف  مرحلة  من  االنتقال  حصل، 
عن  مسؤول  فاشل  كحزب  التيار 
يسعى  حزب  إىل  واخلراب،  الفوضى 
لتشكيل ميليشيات تشكل خطرًا على 
بقوة،  العمل،  وجيري  الوطين.  األمن 
هذه  يف  اللبناني  اجليش  لتوريط 
القائمة  اخلصومة  من  انطالقًا  املهمة 
اجليش  قائد  وبني  التيار  بني  اليوم 
انتخابات  حول  عون  جوزيف  العماد 
توسع  حال  ويف  اجلمهورية.  رئاسة 
حبجج  التيار  ضد  القمعي  العمل 
متنوعة، سنكون أمام عملية تطابق مع 
ما تعرض له التيار الوطين احلر عندما 
نفي العماد عون إىل باريس، وصار 
للمالحقة  ناشطوه  يتعرض  سريًا  حزبًا 

واالعتقال واإلقصاء.
بسهولة  االعتقاد  ميكن  ال  طبعًا، 
اخلطري  لكن  اخلطوة.  هذه  مثل  جناح 
التيار  عزل  متطلبات  أن  األمر  يف 
وشيطنته وحتويله إىل جمموعة خارجني 
على  ضمنًا  تشتمل  القانون،  عن 
مواجهات قاسية لن يكون هلا مسرح 
األمر  ألن  املسيحي،  الشارع  سوى 
األخرى،  األماكن  اآلن يف  غري ممكن 
ومصدر  الشيعة،  عند  مستحيل  فهو 
الدروز، وليست له  قلق حقيقي عند 
أهمية كبرية عند السنة. بينما يراهن 
على  وخارجه  لبنان  التيار يف  خصوم 
هو  املسيحي  الشارع  يف  ضربه  أن 
املدخل الوحيد إلضعافه، متهيدًا لعزله 

والقضاء عليه.
ملواجهة  التيار  خطة  عن  ومبعزل 
مثل  آخر،  لطرف  ميكن  املخطط،  هذا 
بكركي، أن يبادر سريعًا إىل خطوات 
على  تقتصر ساحاته  لن  انفجارًا  متنع 
منها  الواقعية  اإلعالمية،  املنصات 
إىل  حكمًا  سينتقل  بل  واالفرتاضية، 
اجلامعات واملدارس واألحياء والقرى، 
اليت سيدفع  الكارثة  عنوان  وسيكون 

املسيحيون كافة مثنها.
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مـقاالت وتـحقيقات

مع  منتقدوه.  وحضر  الطائف  عّرابو  غاب 
السعودّية  السفارة  دعوة  تتأثر  مل  ذلك، 
الـ 33 التفاق  الذكرى  »كرنفال« إلحياء  إىل 
الطائف، بعد مضّي 32 عامًا من دون عراضات 
ُوّجهت باملئات  واستعراضات. الدعوات اليت 
اخلري«،  »مملكة  رضى  لنيل  املنبطحني  إىل 
هزال  وال  التام،  الشيعي  الغياب  حتجب  مل 
التمثيل السّن الذي حاول البخاري االستعاضة 
عنه بـ »من هّب ودّب«. كوكتيل سياسي غري 
من  النسيان  من  ُنبشت  وشخصيات  مكتمل، 
أجل التحشيد يف وجه عدّو وهمي، يف معركة 
من  »اجلبهة«  من  اآلخر  الطرف  على  يوجد  ال 

يعنيه خوضها أساسًا.
جيلس،  كان  حيث  الكواليس،  خلف  من 
)نهاية  السابق  العربية  اجلامعة  مبعوث  دخل 
اإلبراهيمي،  األخضر  لبنان،  إىل  الثمانينات( 
إىل مسرح األونيسكو. مشى الرجل التسعين 
خبطى متثاقلة مّتكئًا على عّكاز. مل تتغرّي مالمح 
اإلبراهيمي امُلبتعد منذ سنوات، وإن ازدادت 
التجاعيد على وجهه امُلتَعب. ُيشبه الدبلوماسي 
اجلزائري إىل حد بعيد اتفاق الطائف املنسّي 
منذ عقود؛ بعد 33 عامًا، تستحضر السعودّية 
لـ  التسويق  لُتعيد  معًا  واإلبراهيمي  االتفاق 
»منتجها« الذي يكاد يكون الوحيد يف السوق 

اإلقليمّية.
صحوة اململكة ملسح الغبار عن االتفاق ال تعن 
إليها. فهي، على  بالنسبة  أهمّيته  بالضرورة 
مدى 32 عامًا، مل تقم عراضات له وال هّبت 
يومًا النتشاله حينما كان ُيدفن على مرمى حجٍر 
منها، وال حتى منعت نفسها من املشاركة يف 
ذلك. ودعوة سفريها يف لبنان وليد البخاري 
ال  ذاكرة  ال متحو  استعراضي«  »كرنفال  إىل 
الطائف.  حبق  بالده  بارتكابات  طرية  تزال 
وهذا ما مّلح إليه اإلبراهيمي أساسًا يف مقابلة 
تلفزيونية يوم السبت املاضي عندما قال إّن 
اللجنة السباعّية جرى استبداهلا بلجنة ثالثية عام 
1988 )السعودية واملغرب واجلزائر(، مشريًا 
إىل أن »رؤساء الدول الثالث كانوا يريدون 
االتفاق،  تنفيذ  مواكبة  بهدف  مهمتهم  متديد 

لكن حرب الكويت ألغت هذا القرار«.
ما قاله اإلبراهيمي مواربة مدّون يف األرشيف. 
إذ إّن السعودية هي اليت لّزمت امللف اللبناني، 
ومن ضمنه تطبيق اتفاق الطائف، إىل سوريا 
جائزة ترضية مقابل مشاركة القوات السورّية 
ارتكبه  ما  أما  الصحراء«،  »عاصفة  حرب  يف 
مكّلفني  كانوا  الذين  السوريون  املسؤولون 
امللف اللبناني يف حق االتفاق فقد كان كله 

على مرأى من العيون السعودّية!
الطائف  استحضار  خدعة  أّن  يؤّكد  ما  هذا 
ولتوجيه  الداخلي،  الشرخ  لزيادة  إال  ليست 
رسالة إىل الغرب، وهلذا أصّر البخاري على أن 
يكون احلديث على مسمع الدبلوماسيني الذين 
حضروا كـ »شهود«، تتقدمهم املنسقة اخلاصة 
لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتيسكا اليت 

جلست على مسرح »األونيسكو«.
مل  ُمباشرًا.  الُبخاري  كان  املسرح،  هذا  على 
هدف  عن  ُسئل  عندما  الزواريب  يف  يدخل 
اللقاء وعما ُيكى عن مبادرات دولّية جديدة 
إلطالق حوار لبناني - لبناني؛ استقام السفري 
وأرخى  األبيض  الكرسي  على  جلسته  يف 
بعباءته املزخرفة خبيوط ذهبّية، ليتحّدث بثقة 
باسم... الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون. 
اجلملة األهم اليت كان البخاري يريد قوهلا على 
أّكد  »ماكرون  املئات:  أجلها  من  ودعا  املأل 
لنا أن ال نية فرنسّية لدعوة )اللبنانيني( إىل 
نقاش )يف بنود( الطائف أو تعديل الدستور. 

وهذا موقف نهائي ونطمئن اجلميع بذلك«.
السعودّية  أرادت  بالتهديد  مبّطنة  رسالٌة 
ربط  بعدما  الدولي،  اجملتمع  إىل  توجيهها 

»كـرنفال« الـبخاري: الـبحث عـن عـدّو وهـمي
لينا فخر الدين
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الرؤساء  جانب  إىل  ُتلسه  وكادت  أمامي 
وممثليهم!

بهذا املعنى، يصّح يف كرنفال البخاري القول 
فاستثناء  الساحر.  على  انقلب  السحر  بأن 
من  األساس  املستهدف  وكونه  اهلل  حزب 
أّدى إىل غياب »امليثاقية«  هذه »التجميعة« 
اليت أراد السفري )الذي ال يتدخل يف شؤون 
هكذا  املشهدية:  على  يضفيها  أن  لبنان؟( 
جُيلسها  شيعّية  شخصية  البخاري  جيد  مل 
على املسرح إىل جانب الرئيس السن فؤاد 
السنيورة والزعيم الدرزي وليد جنبالط وممثل 
مطر،  بولس  املطران  املارونّية  البطريركية 
حسني  الرئيس  اعتذار  أربك  بعدما  وذلك 
احلسين عن عدم احلضور »ألسباب صحية«، 
»يرفض  األخري  أن  إىل  معلومات  تشري  فيما 
إعطاء صك براءة لبعض الشخصيات والدول 
»النقل  وليكتمل  للطائف«.  وأبًا  أّمًا  لتكون 
بالزعرور«، فإن الرئيس نبيه بري تقّصد على 
الكريم  عبد  هو  سّن  نائب  ميّثله  أن  األغلب 
كّبارة بداًل من شخصّية شيعية، رغم أن النائبة 

عناية عز الدين كانت بني احلاضرين.
الغياب الشيعي مل يغّيب هزال احلضور السّن. 
ورغم دعوة البخاري »كل من هّب ودّب« من 
خاليًا  الـ«كرنفال«  بدا  السنية،  الشخصيات 
من احلضور السن الوازن يف غياب الرئيس 
سعد احلريري وما ميثله من رمزية يف الطائف، 
التصفيق احلار كّلما ذكر اسم  أكده  وهو ما 
احلريري األب أو ظهرت صورته على الشاشة 
الطائف  اتفاق  عّما قبل  اإلعداد لفيديو  خالل 

وما بعده.

  كوكتيل طائفي وسياسي ناقص وحفلة عالقات 
عامة من دون نتيجة

وبدا واضحًا أّن الُبخاري حاول »زرك« احلريري 
بدعوة شخصيات قريبة منه كعّمته بهية احلريري 
)اليت بررت غيابها بانشغاهلا بزيارة سياسّية( 
وعّمه شفيق احلريري )الذي ُأجلس يف املقاعد 
األمامية(، ورئيس مجعية بريوت للتنمية أمحد 
هامشية الذي كان أّول اخلارجني من املؤمتر. 
املستقبليني  النواب  من  »رّف«  سار  فيما 

القدامى خلف السنيورة.
وكان الفتًا حضور ممثلي التيار الوطن احلر 
اللذين  أبي خليل(  )سليم جريصاتي وسيزار 

استهجان  أثار  ما  األمامي،  الصف  يف  جلسا 
وسائل  على  املستقبل  تيار  مجهور  بعض 
التواصل االجتماعي لتغييب رئيسهم وحضور 

خصومه و »خصوم الطائف«.
النائب  األنظار عن دعوة  التيار خطف  حضور 
السابق سليمان فرجنّية الذي جلس يف املقعد 
السعودّية  حلفاء  مرّشح  جلس  فيما  األمامي، 
أن  ليبدو  اخللف،  معّوض يف  ميشال  النائب 
رمادّية الرياض يف التعامل مع ترشيح فرجنية 

لرئاسة اجلمهورية ال تزال على حاهلا.
هذه الرمادّية كاد أن يطيحها تصريح جنبالط 
قليلة  أمتار  ُبعد  وعلى  األونيسكو  باب  على 
بقوله »إّنه ال يقبل بأن يكون فرجنّية رئيسًا 
الذي جلس على مسرح  للجمهورّية«. جنبالط 
األونيسكو مستعيدًا حمطات تارخيّية أّدت إىل 
الرسائل  يوّجه  كان  الطائف،  اتفاق  والدة 
املبّطنة بتأكيده أنه يرفض وضعه بالسلة مع 
مجيع الشخصيات السياسية على قاعدة »كلن 
قواته  مسؤولية  يعلن  أن  قبل  كلن«،  يعن 
عن قصف مقر إقامة اللجنة الثالثية يف فندق 

البستان، ويقّدم اعتذارًا علنيًا عن ذلك.
تعمل  شخصّية  السعودّية  السفارة  ترتك  مل 
يف الشأن العام أو »الشؤون اخلاصة« وتدور 
يف فلكها إال دعتها إىل مؤمتر إحياء الذكرى 
الـ 33 لتوقيع اتفاق الطائف، حتى بدا املؤمتر 
يكن  مل  بعضهم  عاّمة.  عالقات  مبؤمتر  أشبه 
مهتمًا بالدخول أصاًل إىل القاعة بقدر اهتمامه 
بالقرب  الالفتة املعّلقة  أمام  جبلسات تصوير 
آخرون  فيما  »األونيسكو«.  مسرح  باب  من 
»خريات«  بـ  لالستمتاع  خارجًا  البقاء  فّضلوا 
اململكة من املأكوالت واملشروبات. املنبطحون 
طوياًل  والداخل  اخلارج  يف  انتظروا  باملئات 
السعودّية يف دعواتهم  السفارة  أمن  تدقيق 
قبل السماح هلم بالدخول. ويف الداخل، انتظر 
أن  قبل  املسرح  جانب  إىل  طوياًل  البعض 
»يظهر« البخاري ليطبع قبالته على وجناتهم، 
له  جيد  أن  على  أصّر  الذي  شاتيال  ككمال 
منّظمو احلفل مقعدًا أماميًا، وإىل جانبه إبراهيم 
عابرًا  سالمه  كان  فيما  خلف،  وملحم  منيمنة 
املقعد  الذي جلس يف  الصادق  على وضاح 
جلس  الذي  ريفي  أشرف  يهّز  ومل  األمامي. 
يف املقعد الثالث نفسه عند مرور البخاري من 

دون أن يلقي عليه التحّية.

وأن  واستقراره  لبنان  بأمن  الطائف  سفريها 
»البديل سيكون الذهاب باتاه اجملهول«.

االستنفار السعودي النابع من دعوة السفارة 
لبناني، سبقته  السويسرّية إىل مؤمتر حواري 
موافقة فرنسّية عّب عنها ماكرون يف زيارته 
بات  لبنان  إن  قال  حينما  للبنان  األخرية 
يتاج إىل عقد اجتماعي جديد، ُيضاف إليهما 
السعودّية،   - األمريكية  العالقات  »تدهور« 
مفهومًا  كان  ولذلك،  جّيدًا.  الغرب  أدركه 
غياب السفرية الفرنسّية آن غريو عن املؤمتر 
ومعها السفرية األمريكّية دوروثي شيا اليت 
»اخرتعت«، لتبير غيابها، حدثًا رياضيًا بعنوان 
اجلامعة  اللبنانّية« يف   - األمريكّية  »الرياضة 

اللبنانية األمريكية.

جيشٌ سياسي
التهليل السعودي للطائف بعد 33 عامًا على 
سياسيًا  »تقريشه«  الرياض  ُتريد  توقيعه 
قرار  أن  رغم  التسوية،  موعد  حان  حال  يف 
بعد.  ُيسم  مل  اللبنانّية  الّساحة  إىل  عودتها 
تفتح  الذين  كل  بأّن  مقتنعة  اململكة  تبدو 
هلم أبواب سفارتها صاروا بيادق يف يدها، 
وأن بإمكانها أن ُتساوم عليهم يف أي حلظة 
»اجليش  هذا  أّن  متيّقن  البعض  إقليمّية؛ 
بنائه  الذي تعمل السعودّية على  السياسي« 
صوريًا هو »احليلة والفتيلة« لبْيعه يف األسواق 
اخلارجّية. وبالتالي، كان الـ »كرنفال« مناسبة 
إلظهار قّوة مزّيفة رّكزت فيها السفارة على 
قدرتها على استقطاب القوى املسيحّية حتت 
»األونيسكو«  إىل  يأتوا  مل  وهؤالء  عباءتها. 
لتأدية فروض الطاعة املستجّدة للطائف، وإّنا 
أّنه  اعتبار  على  اهلل«،  حبزب  »نكاية  بعنوان 
العنوان الوحيد الذي جيمعهم باململكة. وهذا 
أيضًا ما حتفظه الرياض عن ظهر قلب، لذلك 
حزب  باستثناء  السياسّية،  القوى  كل  دعت 
من  املسيحّية  الشخصيات  على  ورّكزت  اهلل، 
الصف األّول، ومل تستثن أحدًا... حتى الياس 

عطا اهلل!
فيما غاب التمثيل الشيعي متامًا، إال إذا كانت 
عباس  املدعو  بأن  فعاًل  مقتنعة  السعودية 
اجلوهري الذي نال 658 صوتًا يف االنتخابات 
النيابّية األخرية هو من ميّثل الشيعة يف لبنان، 
مبقعٍد  يعتمرها  اليت  العمامة  »مّيزت«  ولذلك 

تصوير هيثم املوسوي



Page 7صفحة 7     
إسـرتاليات

إنطلقت، يوم الثالثاء، مناورات 
املشرتكة  العسكرية  »ماالبار« 
القوات  بني  النطاق  والواسعة 
البحرية التابعة لكل من اليابان 
واهلند  املتحدة  والواليات 

وأسرتاليا.
الدفاع  قوات  قيادة  وأعلنت 
قادة  أّن  اليابانية  الذاتي 
للبلدان  املسلحة  القوات 
املناورات،  افتتحوا  األربعة 
يف  االفتتاح  مراسم  وجرت 
مقاطعة  يف  يوكوسوكا  مدينة 
قاعدة  تتمركز  حيت  كاناغاوا، 

عسكرية أمريكية.
مناورات  أن جترى  ر  املقرَّ ومن 
العام احلالي من الـ8 حتى الـ15 
الثاني/نوفمرب  من شهر تشرين 
احمليط  منطقة  يف  احلالي، 
عند  كانتو  منطقة  يف  اهلادي 

السواحل اليابانية.
الذاتي  الدفاع  قوات  وستمثل 
تاكانامي  مدمرات  اليابانية 
وسفن  وهيوغا،  وشريانوي 
نقل كونيساكي وسفينة أومي 
تزويد  ملهّمات  املخصصة 
غواصة  إىل  باإلضافة  الوقود، 
الدوريات  مهّمات  وطائرات 
وأوريون  لوكهيد  طراز  من 
حراسة  ووحدات  وكاواساكي، 

خاصة.
األمريكي،  اجلانب  عن  أما 
الطائرات  حاملة  فتشارك 
وطراد  ريغان«،  »روالند 
الصواريخ »تشانسيللورسفيل«، 
وطائرات  »ميليوس«،  ومدمرة 
طراز  من  البحرية  للدوريات 
املضادة  وبوسييدون  بوينغ 
للغواصات، وجمموعات العمليات 

اخلاصة.
يف  فستمثلها،  اهلند  أّما 
طراز  من  فرقاطة  املناورات، 
نوع  من  وزوراق  »شيفاليك«، 
»كامورتا«، وطائرات الدوريات 
وبوسييدون  بوينغ  طراز  من 

وجمموعة عمليات خاصة.
األسرتالي،  اجلانب  ومن 
ستشارك فرقاطة »أرانتا«، إىل 
الوقود  لتزويد  سفينة  جانب 
للدوريات  وطائرات  وغواصة 
بوينغ  طراز  من  البحرية 

وبوسييدون.
تنفيذ  التدريبات  وستتضمن 
للغواصات  املضادة  اإلجراءات 
والطائرات، والعمل على التزود 

بالوقود يف البحر.
»ماالبار«  تدريبات  وكانت 
من  عامًا،   30 قبل  انطلقت 
بني  مشرتكة  مناورات  خالل 
ويف  واهلند.  املتحدة  الواليات 
عام 2007، انضمت إليها قوات 
الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. 
انضمت  املاضي  العام  ويف 

إليها أسرتاليا.
جمموعة  متّثل  األربع  والدول 
الرباعي«،  األمين  »احلوار 

املعروفة باسم »كواد«.
ويناقش وزراء خارجية الواليات 
واليابان  وأسرتاليا  املتحدة 
واهلند تعميق ما يسمى بالتحالف 
الرباعي )»كواد«(، اهلادف إىل 
»احتواء النمو الصيين يف منطقة 
فعلى  اهلادئ«.  واحمليط  آسيا 
أوكرانيا،  يف  التوترات  رغم 
قدمته  الذي  اللوجسيت  والدعم 
واشنطن إىل كييف، والتحشيد 
فإّن  أوروبا،  يف  العسكري 
زالت  ما  الصني  مع  املواجهة 
اإلدارة  لدى  بأولوية  حتظى 

األمريكية.
ويف نهاية شهر تشرين األول/
هيئة  قالت  الفائت،  أكتوبر 
اإلذاعة األسرتالية إن »الواليات 
 6 حنو  إرسال  تعتزم  املتحدة 
قاذفات  قنابل من طراز »بي - 
52«، القادرة على محل أسلحة 
يف  جوية  قاعدة  إىل  نووية، 
مشالي أسرتاليا، وسط تصاعد 

التوترات مع بكني«.

مديري  مجيع  على  يتعني 
مبوجب  أسرتاليا  يف  الشركات 
للحصول  بطلب  التقّدم  القانون 
)معّرف  املدير  تعريف  رقم  على 
املدير( قبل 30 تشرين الثاني/

هو  املدير  معّرف   .2022 نوفمرب 
معّرف فريد يطلبه املديرون مرة 

واحدة وحيتفظون به إىل األبد.
إذا  مدير  معّرف  إىل  ستحتاج 
وصًيا  أو  لشركة،  مديًرا  كنت 
تقاعدي  ادخار  صندوق  يف 
خريية  مؤسسة  أو  ذاتًيا،  ُمدار 
هيكل  يف  رحبية  غري  منظمة  أو 
شركة، أو شركة أجنبية مسجلة، 
مثل  مسجلة  أسرتالية  هيئة  أو 
مفوضية  لدى  مسجلة  مؤسسة 
واالستثمارات  املالية  األوراق 

.)ASIC( األسرتالية
إذا مل تكن قد فعلت ذلك بالفعل، 
الطلب  تقديم  وقت  حان  فقد 
للتقّدم  طريقة  أسرع  إن  اآلن. 
للحصول على معّرف املدير هي 
تطبيق  باستخدام  اإلنرتنت،  عرب 
الدخول إىل  myGovID لتسجيل 
ABRS عرب اإلنرتنت. ستحتاج إىل 
myGovID مع قوة قياسية على 

األقل لتأكيد اهلوّية.
عليك  جيب  هويتك،  من  للتحّقق 
معّرف  على  للحصول  التقدم 
املدير اخلاص بك - ال ميكن لوكالء 
الضرائب احملرتفني التقّدم نيابة 
عنك. ويف حني أنه ال ميكن لوكيل 
الضرائب احملرتف املسجل التقّدم 
يف  مساعدتك  ميكنه  عنك،  نيابة 
مستندات  من  بتفاصيل  تزويدك 

.ATO اهلوية احملفوظة لدى

 معّرف املدير - من حيتاج إىل تقديم طلب 
قبل 30 تشرين الثاني/نوفمرب 2022؟

قبل أن تبدأ طلبك عرب اإلنرتنت، 
مستندات  لديك  أن  من  تأكد 
متناول  يف  الشخصية  هويتك 
هذه  تكون  أن  جيب  يدك. 
كفرد  لك  عائدة  املستندات 
أو  جتارية  ملؤسسة  وليس 
ُمدار  تقاعدي  ادخار  صندوق 
ذاتًيا. يستخدم معظم املتقدمني 

املستندات التالية:
املصريف  احلساب  تفاصيل 
الضرائب  مبالغ  دفع  مت  )حيث 

املسرتدة إليه(
من  الضريبة  تقييم  إشعار 

.ATO
تستطيع ايضا استخدام:

تفاصيل حساب صندوق تقاعدي 
أي   ،  SMSFتفاصيل ُتقبل  )ال 
مدارة  تقاعدي  ادخار  صناديق 

ذاتًيا(
كشف توزيعات أرباح األسهم

من  الدفعات  مبلخص  إفادة 
سنرتلينك

والضريبة  املوظف  بدخل  إفادة 
واشرتاكات  راتبه  من  املقتطعة 
على  لصاحله  التقاعدي  اإلدخار 
عن  )هذا خيتلف   PAYG أساس 
التجاري النشاط  أقساط  بيان 

PAYG  اخلاص بك(.
ومشاهدة  املعلومات  من  للمزيد 
خبطوة  خطوة  توضيحي  عرض 
حول كيفية التقّدم للحصول على 
قم  اإلنرتنت،  عرب  املدير  معّرف 
.abrs.gov.au/directorID بزيارة

بلغات  إضافية  موارد  تتوفر 
abrs.gov.au/other-على أخرى 

. languages
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فيما يواجه العامل »حلظة فارقة« 
التغري  قضية  مع  التعامل  يف 
 120 من  أكثر  حبضور  املناخي 
من قادة الدول يف قمة املناخ 
 ،COP27 اليت تستضيفها مصر
ويلز  ساوث  نيو  والية  أعلنت 
ذات  البالستيكية  املواد  حظر 
االستخدام الواحد يف مجيع أحناء 
املرحلة  ضمن  وذلك  الوالية 
أسرتاليا  خطة  من  األخرية 
املواد  من  التدرجيي  للتخلص 
الضرورية  غري  البالستيكية 
الغرامة  فيما   2025 عام  حبلول 
فكيف  دوالر.   1100 اىل  تصل 
ارض  على  القرار  هذا  سيرتجم 
اجياًبا  سينعكس  وهل  الواقع 

على التغري املناخي؟
لرحلة  تتوجًيا  أتت  احلظر  قرار 
كاستجابة   2020 عام  بدأت 
املواد  حلظر  طلب   16000 ل 
البالستيكية األحادية االستخدام 
ساوث  نيو  برملان  أقر  وبهذا 
ويلز قانون ختفيض البالستيك 
واالقتصاد الدائري لعام 2021 

العام املاضي.
منذ إقرار القانون، تقدم احلكومة 
والشركات  للمجتمع  املساعدة 
على االستعداد هلذه التغيريات 
املشاركة  محالت  خالل  من 
املكثفة  والتواصل  التعليم 
ذلك  ويأتي  متعددة  بلغات 
البالستيكية  األكياس  حظر  بعد 
خفيفة الوزن اليت تستخدم مرة 
حزيران   1 من  اعتباًرا  واحدة 

يونيو.
أفاد وزير البيئة جيمس غريفني 
ان هذه خطوة مهمة حلماية بيئتنا 
استدامة  أكثر  مستقبل  وخلق 
لألجيال القادمة قائال: »اليوم، 
نقدم تغيرًيا طويل األمد من خالل 
حظر بعض العناصر البالستيكية 
األكثر  الفردي  االستخدام  ذات 
تناثًرا، مبا يف ذلك املصاصات 
البالستيكية، وأدوات التقليب، 
واألطباق،  املائدة،  وأدوات 
القطن«. وبراعم   ، واألوعية 
البيئة  نشطاء  ورحب  هذا 
البالستيكية  املواد  حظر  خبطوة 
للطيور  كبرًيا  مكسًبا  باعتبارها 
واحلياة البحرية، لكنهم يقولون 
خمتلف  بني  األكرب  التنسيق  إن 
اجلهات سيكون أمًرا حامًسا حلل 

أزمة التلوث.
الفاعل  اجملتمعي  الوعي  اًذا 
ساهم يف حث حكومة والية نيو 
ساوث وايلز بأخذ قرارات جريئة 
حلماية البيئة اليت هي امانة بني 
أيدينا لألجيال القادمة مما جعل 
غريفني  جيمس  البيئة  وزير 

يقول:
كمية  من  منزعج  »اجملتمع 
االستخدام  ذات  البالستيك 
الواحد اليت تدخل بيئتنا، لذلك 
إجراءات،  واختذنا  استمعنا 
يف  اجلميع  من  نطلب  واليوم 

مجيع أحناء الوالية إيقافها«.

SBS :املصدر

نيو ساوث وايلز حتظر البالستيك ذات االستخدام الواحد:
»كل واحد منا مسؤول لتحقيق السالم البيئي«

األمساء  من  املئات  تضمني  مت 
امليالد  وتواريخ  والعناوين 
 Medicare برنامج  وتفاصيل 
يف بيانات Medibank املسربة، 
الويب  على  نشرها  مت  واليت 

املظلم من قبل القراصنة.
القراصنة نشر بيانات  فقد بدأ 
العمالء املسروقة من أكرب شركة 
تأمني صحي يف أسرتاليا على 

الويب املظلم.
وقد مت نشر املئات من األمساء 
امليالد  وتواريخ  والعناوين 
 Medicare برنامج  وتفاصيل 

على مدونة تابعة للقراصنة.
األربعاء  ليل  منتصف  فبعد 
بقليل، نشرت جمموعة القراصنة 

القوائم األوىل.
وقالوا: »بالنظر إىل أن البيانات 
خمزنة بشكل غري مفهوم للغاية 
سنستغرق  اجلداول(  )تفريغ 

بعض الوقت لفرزها«.
نشر  »سنواصل  واضافوا 
إىل  وحنتاج  جزئًيا،  البيانات 
بذلك  للقيام  الوقت  بعض 

بشكل مجيل.«
وبدأت جمموعة برامج الفدية يف 
املسروقة  العمالء  بيانات  نشر 
صحي  تأمني  شركة  أكرب  من 
الويب  على  أسرتاليا  يف 
 Source: Getty / Scott .املظلم

Barbour
قد  القراصنة  أن  يبدو  كما 
كشفوا لقطات شاشة للرسائل 
مؤخًرا  تبادهلا  مت  اليت  اخلاصة 
.Medibank بينهم وبني ممثلي

أن  سابًقا  الشركة  أكدت  وقد 
مطالبة   500,000 من  يقرب  ما 
قبل  من  ُسرقت  قد  صحية 
القراصنة، إىل جانب املعلومات 
اخرتقت  عندما  الشخصية 
اهلوية  احملددة  غري  اجملموعة 

نظامها قبل أسابيع.
واعتذرت Medibank مرة أخرى 
واحلاضر  املاضي  يف  للعمالء 
يوم الثالثاء، ونصحتهم بالتنبه 
ألي عمليات احتيال عرب اهلاتف 
أو الربيد أو الربيد اإللكرتوني.

التنفيذي  الرئيس  وكان 
للشركة ديفيد كوجكار قد قال 
أن  نعلم  »كنا  الثالثاء:  يوم 
من  اإلنرتنت  عرب  البيانات  نشر 
قبل اجملرمني قد يكون احتمااًل 
يزال  ال  تهديد اجملرمني  ولكن 

ميثل تطوًرا مزعًجا لعمالئنا«.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية 
الشركة  قرار  إن  أونيل  كلري 
بعدم دفع فدية جملرمي اإلنرتنت 

يتماشى مع نصيحة احلكومة.
 Medibank أن  املؤكد  ومن 
رفضت  من  وحدها  ليست 
وجد  حيث  فدية  طلب  دفع 
املائة  أن 19 يف  حديث  تقرير 
فقط  األسرتالية  الشركات  من 

استجابت لطلبات مماثلة.
من  املائة  يف   13 حوالي 
الشركات اليت مشلها االستطالع 
اإلمجالية  التكلفة  إن  قالت 
خلروقات تعرضت هلا واضطرت 
بني  ترتاوح  كانت  فدية  لدفع 

مليون ومليوني دوالر.
جمللس  تقدير  جلسة  ويف 
طلب  الثالثاء،  يوم  الشيوخ 

الفيدرالية  الشرطة  مفوض 
من  كريشو  ريس  األسرتالية 
اتصاهلا  من  التأكد  الشركات 
وقت  أقرب  يف  بالسلطات 
حدوث  يف  اشتبهت  إذا  ممكن 

خرق حمتمل للبيانات.
التحقيقات  مكتب  ويقوم 
اآلن  األمريكي  الفيدرالي 
الفيدرالية  الشرطة  مبساعدة 
أولئك  تعقب  يف  األسرتالية 
خروقات  وراء  يقفون  الذين 
 Optus و   Medibank بيانات 
ولكن كريشو قال إن التحقيق 

سيكون طويال ومعقًدا.
جملس  ألعضاء  أيضا  وصرح 
األمر  استغرق  »كلما  الشيوخ: 
الوكاالت  إلبالغ  أطول  وقًتا 
الصعب  من  كان  املعنية، 
التعرف على اجلناة أو تعطيلهم 

أو تقدميهم للعدالة«.
أكرب شركة  وكانت قد صرحت 
تأمني صحي يف أسرتاليا إنه مت 
الوصول إىل بيانات 9,7 مليون 
يتضمن  ما  وحالي  عميل سابق 
امليالد  وتواريخ  أمساءهم 
اهلواتف  وأرقام  وعناوينهم 
اإللكرتوني  الربيد  وعناوين 
أرقام  جانب  إىل  بهم،  اخلاصة 
ميديكري وجوازات السفر لبعض 

العمالء.
إال  اهلائل،  اخلرق  هذا  ورغم 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أن 
قال  كوجكار  دافيد   Medibank
إن املخرتق قد ال يعيد البيانات 
حتى لو دفعوا الفدية املطلوبة، 
مينح  قد  األمر  هذا  أن  كما 
لفعل  حافزًا  اآلخرين  اجملرمني 

الشيء نفسه.
النصيحة  على  »بناًء  وأضاف، 
املكثفة اليت تلقيناها من خرباء 
أن  نعتقد  اإللكرتونية،  اجلرائم 
الفرص ضئيلة لضمان أن دفع 
عمالئنا  بيانات  سيعيد  الفدية 
يكون  بل قد  ال  ومينع نشرها. 
له تأثري عكسي ويشجع اجملرم 
بشكل  عمالئنا  ابتزاز  على 

مباشر«.
ملطالبات  املخرتق  وصل  كما 
من  ألف   160 حلوالي  صحية 
 300 وحوالي   Medibank عمالء 
 ahmفرع عمالء  من  مطالبة  ألف 
دولي.  عميل  ألف   20 وحوالي 
يتم  مل  أنه  احلظ  حسن  ومن 
الوصول إىل أي بطاقة ائتمان 

أو تفاصيل مصرفية.
التأمني  شركة  أطلقت  كما 
للحادث  خارجية  مراجعة 
بالتعاون مع احلكومة الفيدرالية 

والوكاالت األخرى.
ووصف السيد كوجكار استغالل 
املعلومات اخلاصة بعمالئهم يف 
على  للحصول  ابتزاز  حماولة 
إنه  باألمر اخلبيث حيث  األموال 
هجوم على أفراد اجملتمع األكثر 
ضعفًا. كما أكد تعاملهم جبدية 
حلماية عمالئهم ومواصلتهم دعم 
تأثروا  الذين  األشخاص  مجيع 
برنامج  خالل  من  اجلرمية  بهذه 
دعم االستجابة السيربانية الذي 
العقلية  الصحة  دعم  يشمل 
والرفاهية ومحاية اهلوية وتدابري 

الصعوبات املالية.

بعد رفض ميديبنك دفع أي فدية للمخرتقني
القراصنة الذين استولوا على بيانات 
MeDIBAnk يبدأون يف نشر 

معلومات العمالء املسروقة على الويب املظلم

انطالق مناورات عسكرية مشرتكة بني 
اليابان والواليات املتحدة واهلند وأسرتاليا

مناورات »ماالبار« العسكرية املشرتكة

ستتلقى املنظمات واملؤسسات 
متويال  الرحبية  غري  اخلريية 
عامني  ملدة  طارئا  اضافيا 
إضافيني ملساعدة االسرتاليني 
الذين هم بأمس احلاجة للدعم.

أن  بعد  اخلطوة  هذه  تأتي 
مثل  الطبيعية  الكوارث  أدت 
 19-COVID ووباء  الفيضانات 
الرحبي  غري  القطاع  وضع  إىل 
مالية  ضغوط  وطأة  حتت 

هائلة.
الفيدرالية  احلكومة  وأعلنت 
من  دوالر  مليون   190 أن 
سيتم  الطارئة  اإلغاثة  متويل 
مجعية   250 حلوالي  ختصيصها 
يونيو  حزيران   30 حتى  خريية 
التمويل  وسيشمل   .2025
االضايف العديد من املؤسسات 
ذلكسان  يف  مبا  الرحبية  غري 

متويل اضايف للجمعيات واملنظمات اخلريية ملساعدة 
االسرتاليني املتضررين جراء الكوارث والغالء

فينسنت دو باول وبنك الطعام 
والسالفيشن  هارفست  وأوزي 
من  وغريها  وأنغليكري  آرمي 
املستمرعلى  الطلب  تلبية  أجل 
املساعدات املقدمة لالسرتاليني 
الفيضانات  خالل  املتضررين 
بارتفاع  املتأثرين  أو  واحلرائق 

تكاليف املعيشة.
كما أكدت احلكومة الفيدرالية أن 
تزايد األجور داخل القطاع أدى 
على  الضغط  زيادة  إىل  أيضًا 
املؤسسات اخلريية يف مواصلة 
مبستويات  اخلدمات  تقديم 

التمويل احلالية.
احلكومة  متويل  متديد  ويهدف 
الفيدرالية إىل التخفيف من هذه 
الضغوط على اجلمعيات اخلريية 
األسرتاليني  لدعم  تسعى  اليت 

خالل األوقات الصعبة.
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خدمة الربيد إىل املزايدة جمّددًا بعد احتكار دام حنو 22 سنة يف 
اليوم جمددًا ملّدة 9  ُيعرض  فالتلزيم  »ليبان بوست«.  قبضة 
سنوات، رغم أن التجربة السابقة مل تدّر أي إيرادات للخزينة، 

بل كانت خزينة الدولة يف خدمة الشركة املشّغلة
احتكاريًا  امتيازًا  بوست«  »ليبان  شركة  ُمنحت  عامًا   22 قبل 
على  »االمتياز«  مّدة  انتهت  لبنان.  يف  الربيد  خدمة  لتقديم 
الدولة  أن  بنتيجتها  وتبني  متواصلة،  8 متديدات  بعد  مضض 
حققت إيرادات بائسة قيمتها 1.5 مليار لرية، ومل يسمح هلا 
بتجهيز إدارة رمسية للقطاع. بهذه اخللفية، ُأطلقت أخريًا مزايدة 

تلزيم اخلدمة الربيدية بشروط متتّد لنحو 9 سنوات.
يقول تقرير لديوان احملاسبة صدر بتاريخ 2021/6/8، إنه بني 
عام 1999 لغاية 2019، أي خالل 20 عامًا، حصلت الدولة على 
لرية،  مليار   1.5 بقيمة  بوست«  »ليبان  شركة  من  إيرادات 
دوالر،  مليون   5.5 يعادل  ما  أو  لرية،  مليار   7.8 مع  مقارنة 
إيرادات للخزينة عام 1997 وحده، حني كانت الدولة تدير هذا 
القطاع. يف فرتة خصخصة اخلدمة الربيدية اليت امتّدت لنحو 22 
عامًا من ضمنها مثانية متديدات متواصلة كان آخرها لغاية أيار 
2023، كانت الدولة دائمًا يف خدمة الشركة املشّغلة. إذ كان 
املالك األكرب للشركة هو الرئيس احلالي للحكومة جنيب ميقاتي، 
وهو مل يتخلَّ عن هذا االستثمار إال قبل بضع سنوات حني بادل 

حّصته يف الشركة بأسهم يف جمموعة »سرادار«.
القطاع  الستعادة  نفسها  بتجهيز  الدولة  تقوم  أن  من  وبداًل 
مديرية  أعّدت  فقد  جمددًا.  مزايدة خلصخصته  تطلق  وإدارته، 
يراعي،  إنه  تقول  شروط  دفرت  االتصاالت  وزارة  يف  الربيد 
نسبيًا، كل مالحظات ديوان احملاسبة ومالحظات هيئة الشراء 
ملصلحة  املالية  الشروط  يف  حتسني  إىل  يؤدي  مبا  العام، 
اخلدمات  بعض  تقديم  يف  احلصرية  شروط  أن  إال  اخلزينة، 
الربيدية ما زالت واردة فيه. دفرت الشروط يرفع حّصة الدولة 
من اإليرادات اخلاصة خبدمة الربيد الداخلي من 5% إىل %10 
من إيرادات كل اخلدمات وذلك ضمن شطور تبدأ بـ5 ماليني 
دوالر، فضاًل عن أنه مينح امللتزم عقارات الدولة مقابل بدالت 
الصرف  بسعر  متصلة  ُتطرح  اليت  املشكلة  لكن  أيضًا.  مادية 
املعتمد من قبل الدولة، إذ إن املزايدة مسّعرة بالدوالر، من 
دون أن يتضح أيضًا إذا كان تسعري اخلدمات للعموم سيكون 
استعادة  فإن  القطاع،  أيضًا. وحبسب مسؤولني يف  بالدوالر 
القطاع ليست مطروحة بل أسقطتها احلكومات السابقة، وهي 
اليوم أجهضت حبّجة االنهيار الذي مينع الدولة من منح موظفي 
الشركة رواتب عالية »راتب احلاجب عندهم يساوي راتب املدير 

العام لدينا«.
رغم اإلجيابية اليت حتكم دفرت الشروط اجلديد، إال أن املشكلة 
األساسية تكمن يف تلزيم مرفق عام ملدة 9 سنوات من دون 
إخضاعه للمادة 89 من الدستور اليت تشري إىل عدم جواز منح 
البالد  ثروة  موارد  من  مورد  الستغالل  امتياز  أو  التزام  أي 
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إال مبوجب 
تلزيم  مّدة  حيّدد  القانون  أن  كما  حمدود،  زمن  وإىل  قانون 
املرفق العام بأربع سنوات ال أكثر. لذا، مثة من يعترب أن تلزميا 
مماثال هو »امتياز«. ويرتكز املدير العام لالستثمار السابق يف 
وزارة الطاقة واملياه غسان بيضون، إىل املؤلفني الصادرين 
 )1971 اإلداري  القانون  يف  )الوسيط  باز  جان  الرئيس  عن 
والدكتور فوزت فرحات )القانون اإلداري العام 2012( لإلشارة 
إىل أن »خدمات الربيد تعترب مرفقًا عامًا مبا أن تعريف املرفق 
العام هو أنه: كل نشاط ذو منفعة عامة ويديره شخص عام. 
العام  املرفق  بإدارة  اخلاص  القطاع  أشخاص  إشراك  بالتالي 
ُيعّد امتيازًا ُيعهد مبوجبه شخص عام، يسمى مانح االمتياز، إىل 
شخص خاص يسمى امللتزم، مبهمة إدارة مرفق عام واستغالله 
خالل مّدة حمّددة وحتت مسؤوليته الكاملة مقابل احلصول على 
رسوم يتقاضاها من املستثمرين«. مبعنى أوضح، فإنه عدا عن 
أن االمتياز جيب أن يكون مبوجب قانون، إال أنه جيب أن يكون 
جمديًا للدولة. لكن يف حالة »ليبان بوست« فإنها حصلت على 
حنو  استثمارها  نطاق  وتوّسع  جمانًا  الستعماهلا  العامة  املرافق 
حصرية القيام خبدمات غري بريدية، كإرسال التصاريح الضريبية 
إىل وزارة املال، رسوم األمالك املبنية، استيفاء فواتري اهلاتف 
الثابت واخللوي، رسوم الباركميرت، األموال العائدة للمصارف 
سجّل  على  االستحصال  إىل  وصواًل  واملؤسسات،  والشركات 
على  يتوّجب  أنه  مبا  للقانون  يعّد خمالفة  األمر  أن  رغم  عدلي 
الشخص املعين االستحصال عليه مباشرة من اإلدارة املختصة 
)علمًا بأن الدولة مل تتقاض لقاء هذه االمتيازات سوى حّصة 
متواضعة تكاد ال تذكر(. كما تشمل احلصرية اليت نالتها »ليبان 
بوست« تقديم اخلدمات الربيدية ضمن النطاق احمللي والدولي 
اجلمهورية  يف  واملؤسسات  والشركات  املواطنني  جلميع 
أو مؤسسة عامة  أما أي خدمة تصدر عن أي وزارة  اللبنانية. 
فيتوجب تنفيذها من قبل املشّغل حصريًا مبوجب قرار حكومي 
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ُملزم هلذه اإلدارات.

 عائدات الخزينة من إدارة الدولة للقطاع سنة 1997 تفوق ما حصّلته 
من »ليبان بوست« على مدى 22 عامًا

يسمى  ما  فوق  القفز  هو  لبيضون،  وفقًا  ذلك،  من  األخطر 
باتفاقيات التبادل الربيدي اليت تنظم تبادل الربيد بني لبنان 
والدول األخرى، حبيث يعترب الربيد اخلارج من لبنان إىل الدولة 
املعنية جمانيا، واحلساب يرتكز فقط على الكلفة ضمن األراضي 
جردة  األخرى جيرون  والدول  لبنان  أن  الربيد. مبعنى  إليصال 
داخل  الربيد  إيصال  رسوم  بالفروقات يف  دورية  مقاصة  أو 
طريق  عن  الربيد  إخراج  هو  فعاًل  حيصل  ما  لكن  األراضي. 
الدولة  على  يرتب  ما  لبنان،  يف  تسجيله  دون  من  التهريب 
خسائر خصوصًا أن الدولة املتلقية تسجله ككمية إضافية. لذلك 
السؤال املطروح هنا يتعلق مبدى الرقابة اليت ميكن أن تقوم بها 
هيئة الشراء العام يف ظل كل هذا الفساد. سابقًا كان رسم 
نقل وتوصيل بريد اإلدارات الرمسية جمانيًا، إىل أن بدأت »ليبان 
بوست« باستيفاء رسوم عليه )عّمم ميقاتي هذا القرار على كل 
اإلدارات( من دون أن خيّصص هلذه الرسوم أي اعتمادات يف 
املوازنة. وهو ما أّدى إىل عدم دفع الدولة للشركة ردت عليه 
الدولة  حرصت  هكذا،  للدولة.  اإليرادات  دفع  بعدم  الشركة 
على ضمان أرباح »ليبان بوست« ومنحها امتيازات إضافية مع 
كل تعديل ومتديد للعقد، فانتهى األمر بأن جرّيت الدولة أرباح 
خاصة  شركة  خلزينتها، ملصلحة  وفرًا  أّمن  أن  له  سبق  قطاع 

يديرها رجال أعمال وسياسيون ومصرفيون.

هل يحقّ لـ«ليبان بوست« املشاركة يف مزايدة الربيد؟
يف الفرتة األخرية استنفر بعض أزالم الدولة لضمان مشاركة 
خدمات  لتلزيم  املعروضة  املزايدة  بوست« يف  »ليبان  شركة 
الربيد رغم أنه ال حيّق للشركة املشاركة بسبب وجود دعاوى 
قضائية بينها وبني الدولة. فمالكو الشركة رفعوا دعوى أمام 
متوجبة  أنها  زعموا  مبستحقات  مطالبني  الدولة  شورى  جملس 
على الدولة. ديوان احملاسبة أّكد وجود خطأ حماسيب )متعمد؟( 
يف املقاّصة اليت أجرتها وزارة االتصاالت مع الشركة، إذ أشار 
الديوان إىل أن حّصة »ليبان بوست« هي 1.5 مليار لرية، بداًل 
هرعت  ذلك،  رغم  الشركة.  بها  تطالب  كانت  مليارات   3 من 
اليت  النتيجة  على  واملوافقة  الدعوى  عن  التنازل  إىل  الشركة 
توصل إليها الديوان. هنا تكمن املشكلة يف أن هيئة القضايا 
إىل  للوصول  الدعوى  متابعة  على  أصّرت  العدل  وزارة  يف 
للدولة  أن تسّدد مستحقات  اليت يفرتض  الشركة  يدين  حكم 
إسكندر  هيالنة  اهليئة  رئيسة  قالت  ما  حبسب  العكس،  ال 
لـ«األخبار«. وتابعت أن جملس الوزراء ال حيّق له إعطاء أي براءة 
ذّمة ما مل تصادق اهليئة العليا أو مدير عام وزارة العدل على 
قبول املصاحلة. ويف حال حصول تضارب باآلراء حتول القضية 
إىل هيئة استشارية. يف كل األحوال ال قدرة لـ«ليبان بوست« 
على التنازل من دون موافقتنا«. وهنا مثة رأيان، يرى األول 
الواردة يف دفرت الشروط تأتي على ذكر  التقييم  أن معايري 
ألعمال  العائدة  املزايدة  »وثائق  الذمة ضمن  وبراءة  الدعاوى 
املتعلقة  التفاصيل  وتذكر  لبنان  يف  الربيدي  القطاع  تشغيل 
بها الحقًا. ما يعين أن شركة »ليبان بوست« ال تستويف هذه 
الشروط. يف حني يقول رأي آخر أن طاملا ال يوجد حكم على 
الشركة ميكن هلا التقدم للمزايدة. اإلجابة لن تكون ممكنة سوى 
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عالقة حزب اهلل واتفاق الطائف، الذي مل يشارك األول فيه، ال تزال 
ملتبسة يف نظر خصومه. بني دعوة احلزب اىل احلفاظ عليه وتنّصله 
االتفاق حني  التعامل مع  مّثة ضبابية يف  لتغيريه،  أّي حماولة  من 

تصبح مشكالت لبنان ال تتعلق حصرًا بالطائف
هل تكمن مشكلة لبنان احلالية فقط يف عدم تنفيذ اتفاق الطائف 
على أهمية ذلك؟ وهل توقيت رد حزب اهلل على اتهامه باستخدامه 
فائض القوة يف جعل األعراف أقوى من النص الذي حيضر جمددًا 

يف املشهد السياسي؟
هذا السؤال ُطرح يف أوساط سياسية رافقت مسار اتفاق الطائف 
ودافعت عنه وضرورة التمسك به، وال سيما يف الوسط املسيحي. 
لكن النقاش احلالي الذي أعاد االتفاق اىل الواجهة من أبواب عدة، 
أمريكيًا وسعوديًا وأوروبيًا، يفرتض أن يأخذ أبعادًا عّدة يف نقاش 
متعدد اجلوانب حول دميومة االتفاق والتشبث به، كجزء أساسي يف 
مسار احلياة السياسية. لكن أيضًا من باب واجب التعامل بواقعية 
مع كل املشكالت اجلوهرية األخرى اليت يعانيها لبنان يف الوقت 

الراهن.
وهنا يكمن واقع ما حتّدث عنه األمريكيون من أّن أّي مّس باالتفاق 
يعين اخلوف من حتّول لبنان اىل لبنانات. والواقع أن هذا اخلوف 
ليس أمريكيًا فحسب، وال يتعلق باتفاق الطائف وتنفيذه حصرًا. 
كل املؤشرات العمالنية والدراسات امليدانية يف بعض اجملتمعات 
اللبنانية تتحدث عن فقدان النسيج اللبناني خيوطه املرتابطة. هذه 
بنزعات  عنها  التعبري  جرى  سواء  واقعيًا،  احلالية  اجملتمعات  حال 
وفورات طائفية ودينية مسيحية أو إسالمية، وردود فعل طائفية 
او  اجتماعية  مظاهر  أو  املناطق،  من  عدد  يف  أخريًا  حيصل  كما 
ميليشيوية، وباحلد األقصى كالم عن أمناط جديدة كالفيدرالية أو 
يتعلق  ال  األمر  وهذا  وإداريًا.  ماليًا  املوسعة  اإلدارية  الالمركزية 
من  كّم  هناك   .1990 عام  منذ  الطائف  اتفاق  تنفيذ  بعدم  فقط 
على  تراكمت  اليت  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  املشكالت 
مدى سنوات، ال تنحصر يف جوانب أغفل عنها قصدًا أركان الطبقة 
السياسية يف ظل الوجود السوري وبعده. فاالنقسام الذي حصل 
بعد عام 2005، وال يزال، يف مواجهة حزب اهلل، يتناول كذلك قفز 
املقابل  ويكشف يف  للنص.  احلريف  باملعنى  االتفاق  فوق  احلزب 
جوانب أساسية من حتّلل اجملتمعات اللبنانية طائفيًا وداخل الطوائف 
نفسها حبيث يشّكل االنقسام األفقي واقعًا ملموسًا، وخصوصًا يف 
وارتباطها  املتفاقمة  اللبنانية  األزمة  توصيف  حول  االنقسام  ضوء 
بواقع االنقسام بني حمورين: إقليمي ودولي. إضافة اىل أنه بعد 
الطبقة  الذي حّولته  التدهور االقتصادي والفساد املستشري  كل 
السياسية إىل أسلوب عيش، ما أدى اىل إفقار اللبنانيني وانهيار 
البنى التحتية، يفرتض البحث اجلدي عن عمق األزمة اليت حتتاج اىل 
اتفاق  على  باحلفاظ  االهتمام  موازاة  واقتصادية يف  مالية  مقاربة 

الطائف.
وهنا ميكن االنتقال اىل اجلزء الثاني املتعلق حبزب اهلل، الذي مل تكن 
عادته املبادرة اىل الرد على اتهامه بنقض اتفاق الطائف. إذ ليست 
املرة األوىل اليت جيري فيها احلديث عن االتفاق - الضرورة، وهو 
كالم عمره سنوات، تزامنًا مع مؤمترات حوارية عقدت خارج لبنان، 

ونقاشات فرنسية - إيرانية حول االتفاق الذي رعته السعودية.
ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون للبنان، بعد انفجار 
عن  داخلية صدرت  ودعوات  اللبناني،  النظام  عن  وكالمه  املرفأ، 
جديد، جتّدد  لبناني  عقد  حول  عليها  الباب  يقفل  أن  قبل  بكركي 
التزام  بني  تطبيقه  تراوح  الذي  االتفاق  هذا  مصري  عن  الكالم 
بالنص وبني أعراف ُطّبقت على مدى سنوات الوجود السوري يف 
لبنان وحكم الرتويكا، قبل أن يصبح حزب اهلل يف عني االنتقادات 
بعدما فتح موضوع املثالثة. واملفارقة اليوم أنه مع الكالم املتجّدد 
عن الطائف وحماولة باريس التنّصل من أي حماولة لتعديله، دخل 
احلزب على خط املوجة اجلديدة، رغم أنه يف العادة كان يتفادى 
التعليق على اتهامات طاولته. وباحلد األقصى كان كالمه يف بعض 

املناسبات خمتصرًا وحماواًل إبعاد االتهامات عنه.
بالنسبة اىل سياسيني رافقوا مسار احلزب يف تعاطيه مع االتفاق، 
اتهامات تصّوب  الذي جيعل احلزب يرّد على  التوقيت احلالي  عن 
عليه، هو أن احلزب اليوم يتصّرف من منطلق املناسبة اليت أعادت 
تعويم الطائف، ألن الكالم الدولي وليس اإلقليمي فقط جّدي، وهو 
أمر قد يكون مطروحًا بقوة على أي طاولة مفاوضات حول الوضع 
بتهدئة  تتعلق  مصلحة  موقفه  يف  يرى  اليوم  واحلزب  الداخلي، 
ثانيًا،  خارجية.  واتصاالت  تهدئة  أقنية  فتح  بعد  وموقعه  صورته 
إن احلزب يتصرف من منطلق قوة يف عدم رغبته بتعديل االتفاق. 
خارج  أعراف  تكريس  الشيعية، هو  الثنائية  ومعه  احلزب  ما طبّقه 
النص، حتّولت مع مرور السنوات اىل أمر واقع. متامًا كما تصّرف 
الفريق السين يف تعاطيه مع موقع رئيس جملس الوزراء من خارج 
للحزب  يعطي  األمر  هذا  ككل.  الوزراء  مع جملس  وليس  النص، 
أي  أن  مع  االتفاق،  تعديل  حماولته  نفي  مع  تصرفه  يف  حصانة 
تعديل سيكّرس له يف النص مكتسبات حصل عليها منذ سنوات. 
للدخول يف متاهات، هو يف  مناسبًا  اليوم  يبدو  التوقيت ال  لكن 
موقع  من  فيها  يتصرف  لبنانية  مرحلة  الذي يف  وهو  عنها،  غنى 
األكثر حضورًا ونفوذًا، فيما يرتاجع دور املواقع والطوائف األخرى، 
بني فراغات رئاسية متتالية وحكومة تصريف أعمال، وتناحر داخلي 

وانقسامات سياسية وحزبية.
من هذا املوقع، أّي فائدة للحزب يف الدخول اليوم يف معمعة جتلب 

له نقمة خارجية وال تعطيه أكثر مما هو حاصل عليه داخليًا؟

الطائف وحزب اهلل: األعراف أقوى من النص
هيام القصيفي
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يشري تقرير جديد صادر عن مركز »برينان« للعدالة يف كلية 
احلقوق جبامعة نيويورك إىل أن صراعات عدة اندلعت يف أفريقيا 
والشرق األوسط وآسيا، من خالل القتال الربي والغارات اجلوية 

والعمليات اليت تقوم بها أذرع القوات األمريكية ووكالؤها.
خاضت الواليات املتحدة أكثر من اثنيت عشرة »حربًا سرية« على 
مركز  جديد صادر عن  لتقرير  املاضيني، وفقًا  العقدين  مدى 
»برينان« للعدالة يف كلية احلقوق جبامعة نيويورك، الذي ذكر 
أنه »من خالل مزيٍج من القتال الربي والغارات اجلوية والعمليات 
اليت تقوم بها أذرع القوات األمريكية ووكالؤها، اندلعت هذه 
وغالبًا  آسيا،  إىل  األوسط  الشرق  إىل  أفريقيا  من  الصراعات 
ما تكون غري معروفة متامًا للشعب األمريكي، وبأقّل قدر من 

إشراف الكونغرس«.
واعترب مقال نشر يف موقع »ذا انرتسبت« عن حروب واشنطن 
للحرب  االنتشار  »هذا  أّن  التقرير،  إىل  ويستند  السرية، 
السرية هو ظاهرة حديثة نسبيًا، وهو غري دميقراطي وخطر«، 
احلرية  برنامج  إيربايت، املستشارة يف  إذ كتبت كاثرين يون 
العدائية  األعمال  »سري  أّن  برينان،  مركز  القومي يف  واألمن 
غري املكشوف عنها يف البلدان اليت مل يبّلغ عنها، يتعارض مع 
الدستوري، وهو يدعو إىل تصعيد عسكري ال ميكن  تصميمنا 
املكلَّفني  للدبلوماسيني  وللكونغرس وحتى  للجمهور  به  التنبؤ 

بإدارة العالقات اخلارجية للواليات املتحدة«.
وتابعت إيربايت مشريًة إىل أنه »مّت متكني خوض هذه الصراعات 
السرية من خالل تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، 
الذي ُسّن يف أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمرب، فضاًل عن قانون 
بصمات  حتمل  ال  سرية  بعمليات  يسمح  الذي  السري،  العمل 
املركزية  االستخبارات  بها وكالة  للمنفذ، تقوم  وهوية حمددة 

يف املقام األول«.
كما اعتمدت الواليات املتحدة على جمموعة من سلطات التعاون 
األمين الغامضة اليت حقق فيها موقع »ذا إنرتسبت« سابقًا، مبا 
يف ذلك الكشف يف وقت سابق من هذا العام عن وجود جهود 
أمريكية غري معلنة ملكافحة اإلرهاب يف مصر ولبنان وسوريا 
واليمن. وتوّثق إيربايت ما يسمى بـ »برامج 127e«، املعروفة 
هي  أخرى  دولة  و12  البلدان  تلك  يف  القانونية،  بتسميتها 
أفغانستان، الكامريون، العراق، كينيا، ليبيا، مالي، موريتانيا، 
النيجر، نيجرييا، الصومال، وتونس، فضاًل عن بلد يف منطقة 

آسيا واحمليط اهلادئ مل يتّم حتديده علنًا بعد.
لقوات  تسمح  اليت   ،)127e( »سلطة  أّن  الكاتبة  وذكرت 
الكوماندوس األمريكية بتوظيف بدائل حملية يف مهمات موجهة 
من واشنطن، وتستهدف أعداء الواليات املتحدة لتحقيق أهداف 
األخرية، ليست سوى واحدة من ثالثة جهود غري معلنة مّت حتليلها 

يف تقرير مركز برينان«.
وأضافت أّن »هناك قانونًا آخر )U.S. Code § 333 10( الذي 
العاملية«،  والتجهيز  التدريب  »سلطة  باسم  غالبًا  إليه  يشار 
األجنبية  للقوات  والعتاد  التدريب  بتوفري  للبنتاغون  ويسمح 
األكثر   )1202( السلطة  تسمح  كما  العامل،  يف  مكان  أي  يف 
غموضًا لوزارة الدفاع بتقديم الدعم للبدائل األجنبية املشاركة 
يف احلرب غري النظامية، اليت تستهدف املنافسني القريبني من 

األقران مثل الصني وروسيا«.
ويقّدم التقرير، الذي صدر يوم اخلميس من االسبوع املاضي، 
التحليل األكثر اكتمااًل حتى اآلن لألسس القانونية، واالرتباك 
يف الكونغرس، والتعتيم املمارس على البنتاغون، احمليط بهذه 
اجلهود. كما يشرح كيف وملاذا متكنت وزارة الدفاع من إجراء 
املاضية،   20 الـ  السنوات  مدى  على  الطاولة  حتت  صراعات 

حبسب املوقع.
على  الضوء  تسليط  إىل  احلاجة  برينان  مركز  تقرير  »يؤكد 
أنشطتنا الدفاعية اليت كانت مغطاة بالسرية لفرتة طويلة جدًا، 
وعلى األقل، حيتاج اجلمهور والكونغرس إىل معرفة أين وملاذا 
سارة  النائبة  قالت  األذى«،  طريق  إىل  خدمتنا  أعضاء  نرسل 
جاكوبس، وهي عضو يف جلنة القوات املسلحة يف الكونغرس، 

ملوقع »ذا إنرتسبت«.
وتابعت: »آمل أن يعزز هذا التقرير احلاجة امللحة إىل استعادة 
الكونغرس لسلطاته احلربية، والقضاء على الثغرات املوجودة 
مع  اسرتاتيجياتنا  تطابق  وضمان  األمين،  التعاون  برامج  يف 

أهدافنا والتزامنا جتاه أعضاء خدمتنا«.
يف  احلرب  صنع  آللة  الكونغرس  »فهم  إّن  جاكوبس  وقالت 
الواليات املتحدة، يف كثرٍي من األحيان، ليس أفضل من الفهم 
العام، إذ يكافح الدبلوماسيون املتابعون ألعمال وزارة الدفاع 
األعمال  نظرة دقيقة عن  واكتساب  لفهم  اخلارجية  وزارة  يف 
تتعثر  الكونغرس،  رقابة  تتعثر  وحيثما  األمريكية،  العدائية 

الرقابة داخل السلطة التنفيذية أيضًا«.
»داناب« و«بونتالند« يف الصومال

وأضاء حتليل إيربايت بشكل خاص على حالة الصومال، حيث 
رت الواليات املتحدة قوتني رئيسيتني بالوكالة، هما »لواء  طوَّ
داناب« وقوة أمن »بونتالند«. وبدأت وكالة املخابرات املركزية 
ة أمن »بونتالند« يف عام 2002 حملاربة حركة الشباب  يف بناء قوَّ
املرتبطة بتنظيم القاعدة، والحقًا تنظيم داعش يف الصومال، 

عام  حوالي  األمريكية  العسكرية  السيطرة  إىل  ة  القوَّ نقل  ومّت 
2012، واستمرت يف القتال إىل جانب قوات العمليات اخلاصة 

األمريكية ملدة عقد من الزمن.
»يف بونتالند، قمنا ببناء هذه القدرة، وتدريبهم على املستوى 
التكتيكي وكيفية دعم أنفسهم واتباع اسرتاتيجية جيدة ملكافحة 
التمّرد ضد حركة الشباب«، قال دون بولدوك، الرئيس السابق 
لقيادة العمليات اخلاصة يف أفريقيا، واملرشح اجلمهوري جمللس 

الشيوخ يف نيو هامبشاير، للصحيفة يف مقابلة عام 2019.
التقرير  أن  هو  املقال  حبسب  للقلق«  »إثارًة  األكثر  واألمر 
يشري إىل أّنه »لفرتة طويلة من الزمن، مل يكن هناك أساس 
قانوني واضح للجيش األمريكي للقتال إىل جانب هذه القوات 
الشباب  حركة   2016 عام  أوباما  إدارة  إذ صنفت  وتوجيهها، 
مشروع  هدف  فهي  وبالتالي  القاعدة،  بتنظيم  مرتبطة  ة  كقوَّ

مبوجب قانون )AUMF( لعام 2001«.
داعش  تنظيم  مع  نفسه  الشيء  اإلدارة  تلك  »فعلت  وتابع: 
ة مرتبطة  يف عام 2014، ولكن مل يتّم حتديد داعش علنًا كقوَّ
بالقاعدة من قبل أّي إدارة، وهذا يعين أّن البنتاغون طّور وقاتل 
إىل جانب قوة أمن »بونتالند« من عام 2012 ولواء داناب من 
عام 2011 - حتت سلطات التعاون األمين 127e و 333 - قبل أن 
يتّم احلكم بناًء على قانون )AUMF( بأّنه ميكن القيام بأعمال 

عدائية ضّد حركة الشباب وداعش«.
وأضاف الكاتب أّن »وزارة الدفاع ال لبس لديها أنها ال تتعامل 
مع الفقرتني 333 و127 ألخذ اإلذن باستخدام القوة العسكرية. 
القوات  الواقع ليس واضحًا جدًا، وبعد كل شيء، استخدمت 
األمريكية هذه السلطات إلنشاء وحتريك، ويف بعض األحيان 
االخنراط يف القتال، جنبًا إىل جنب مع جمموعات مثل قّوة أمن 

بونتالند ولواء داناب«.
حدود حقوق الدفاع عن النفس

وعلى مدى السنوات الـ20 املاضية، طالب الرؤساء باستمرار 
حبقوق واسعة للعمل دفاعًا عن النفس، ليس للقوات األمريكية 
ولواء  »بونتالند«  أمن  قوة  مثل  أيضًا لشركاء  ولكن  وحسب، 

»داناب«.
»كان من الصعب طمأنة اجملتمع  إنه  النائبة جاكوبس  وقالت 
العسكري يف منطقتها يف سان دييغو بأننا نفعل كل ما يف 
معلومات  الكونغرس  لدى  ألنه  على سالمتهم،  للحفاظ  وسعنا 
قليلة فقط، ناهيك  مبهمته كاإلشراف على متى وأين وكيف 

نستخدم القوة العسكرية«.
الكونغرس - وختلي  التدقيق من  أّن »حماوالت جتنب  وأكدت 
الكونغرس نفسه عن سلطاتنا احلربية - أمر أساسي لفهم كيف 
انتهى بنا املطاف يف حروب ال تنتهي، وارتفاع عدد الضحايا 
املدنيني، واالسرتاتيجيات الفاشلة اليت تهدر دوالرات دافعي 

الضرائب وتغّذي الصراعات نفسها اليت حناول حّلها«.
النفس  عن  اجلماعي  للدفاع  املوسعة  »التعريفات  أّن  وتابعت 
للوكالء مثرية للقلق، بشكل خاص فيما يتعلق بسلطة 1202، 
اليت تتطلب إشرافًا أقل من قوانني 333 و 127e وتستخدم لتقديم 
الدعم للقوات األجنبية أو القوات غري النظامية أو اجلماعات أو 

األفراد املشاركني يف احلروب غري النظامية«.
يف حني أن قانون 1202 على غرار 127e،  ال يستهدف اجلماعات 
الصومال،  وداعش  الشباب  حركة  مثل  اإلقليمية  اإلرهابية 
ولكن يستهدف ما اعترب »دواًل معادية«، مثل إيران أو كوريا 

الشمالية، أو اخلصوم القريبني من روسيا والصني.
معارك بالوكالة تحت طاولة الكونغرس

وأكدت إيربايت »أّن تفسري السلطة التنفيذية الواسع الستخدام 
عليه  يوافق  أن  دون  من  قتال،  إىل  يؤّدي  أن  ميكن  القوة، 
 1202 سلطة  »قيام  أّن  كما  القوية«،  الدول  الكونغرس ضد 
على  األمور  تنطوي  عندما  كبري،  خطأ  هو  الرقابة  من  بالقليل 
مسلحة  وحتى  قوية  دوٍل  ضّد  بالوكالة  قوات  إدارة  خماطر 

نوويًا. 
ويقدم التقرير مقرتحات »لتحسني الرقابة العامة والكونغرس، 
األعمال  ومنع  احلكومة،  داخل  احلرب  سلطات  توازن  وإنفاذ 
العدائية غري املصرَّح بها من قبل الكونغرس«، إذ إّن »إلغاء 
الفقرات 333 و 127e و 1202 من شأنه أن يعيد ميزان القوى 
حبسب  أيلول/سبتمرب،   11 عمليات  قبل  عليه«  كان  ما  إىل 

إيربايت.
وتأمل الكاتبة أن جيرب ذلك » البنتاغون على إقناع الكونغرس 
بأن بناء وكالء أجانب يف اخلارج يصّب يف مصلحة األمن القومي 
للواليات املتحدة، وهذا أمر بالغ األهمية بالنظر إىل أن العمل 
من قبل الوكالء واحللفاء األجانب ومعهم ومن خالهلم هو مفتاح 
القومي  األمن  السرتاتيجية  وفقًا  للبنتاغون«،  العاملية  الرؤية 
واسرتاتيجية الدفاع الوطين اليت أصدرتها إدارة بايدن مؤخرًا.

إىل  تنظر  الدفاع  وزارة  أّن  الوثيقتني  كلتا  »تؤكد  وتابعت: 
التعاون األمين على أنه مستقبل نهجها، ويف الوقت نفسه، ال 
الكونغرس، وال لدى املواطنني، حمادثات حول ما  يوجد لدى 
يعنيه ذلك، وال دراية إن كانوا يف حالة حرب، وكيفية تأثري 

ذلك يف التدخل واحلضور العسكري يف اخلارج«.

»ذا انرتسبت« يكشف حروب واشنطن السرية يف الشرق األوسط وأفريقيا

»امليادين«

إثر الزيارة األوىل للرئيس العماد ميشال عون لسوريا، يف مطلع كانون 
األول/ديسمرب 2008، بعد عودته من اإلبعاد القسري عن لبنان، وضع 
»اجلنرال« نصب عينه مشروعًا جديدًا، ليس على مستوى لبنان فحسب، 
بل على مستوى املشرق )العراق، سوريا، فلسطني، األردن، لبنان(، من 
أجل احملافظة على التنوع فيه، دينيًا وإثنيًا، وكي يبقى واحًة للتفاعل 
احلضاري بني خمتلف مكوناته والعامل األوسع، وحلماية هذا املشرق من 

التصّحر الفكري. ومحل هذا املشروع اسم »املشرقية«.
مع  مصاحلته  ترتجم  اليت  املشرقية،  بالرسالة  عون  إميان  من  وانطالقًا 
اسرتاتيجية،  رؤى  من  حيمل  ما  وبسبب  واجلغرافيا،  والتاريخ  الطبيعة 
كونه صاحب جتربٍة كبريٍة يف اجملالني العسكري والسياسي، توجه إىل 
أساسي،  مشرقي  مكّون  ألنهم  خاصة،  صورة  يف  املشرق،  مسيحيي 
ودعاهم إىل التشّبث يف بالدهم، وإىل احملافظة على هويتهم احلضارية، 
ويف  قضاياه،  خمتلف  مع  والتفاعل  املشرق،  يف  الريادي  ودورهم 
مقدمتها القضية الفلسطينية، ثم احلرب على سوريا، وتهجري مسيحيي 

العراق، على سبيل املثال، ال احلصر.
مسيحيي  لدى  وترسيخها  املشرقية  الرسالة  نشر  أي  عينها،  وللغاية 
عون،  العماد  أسسه  الذي  احلر،  الوطين  التيار  كان  حتديدًا،  املشرق 
يف طور استكمال خمتلف األعمال والنشاطات )عقد املؤمترات والندوات 
نّظم  أجلها  ومن  الغاية.  هذه  حتقيق  إىل  الرامية  زيارات...(  وتنظيم 
املسيح  السيد  املقدسة، كحوض معمودية  املشرقية  لألماكن  الزيارات 
املارونية( يف  الطائفة  )أبي  القديس مارون  األردن، وضريح  يف نهر 
الكونية  بدء احلرب  أن  األثرية مشالي حلب يف سوريا. غري  براد  قرية 
على سوريا، وهي قلب املشرق وعموده الفقري، حال دون استكمال 

هذه النشاطات.
شرقي  إىل  بالنسبة  مفتاحية،  جغرافيا  هي  السورية  اجلغرافيا  وألن 
احلضارية  الفضاءات  من  لعدد  احليوية  اجملاالت  وتقاطع  املتوسط، 
هذا  خريطة  حاكمة«، يف  جغرافية  »مناطق  لديها  أي  واجليو-بوليتكية؛ 
العامل، كونها تشكل معربًا طبيعيًا يف اجتاه ثالث قارات: آسيا من جهة 
- مصر.  وأفريقيا من جهة فلسطني  تركيا،  وأوروبا من جهة  العراق، 
كذلك، فإن وزن سوريا وثقلها السياسي، ميّثالن ثقاًل تارخييًا، ولديها 
حوامل ثقافية وعروبية وإسالمية ومسيحية متّثلها سوريا وختتزنها. لذا، 
طريق  عن  واهلوية،  الثقايف  املوروث  لضرب  األمريكية  اهليمنة  تسعى 
ضرب الثقافة، وصواًل اىل حال اهليمنة، من خالل سحب اهلوية واالنتماء 
قضيَة  وصمودها،  سوريا  متّثل  لذلك،  وعقائدها.  الشعوب  أفكار  من 
وجود يف صمود هذا املشهد برمته. وهي اليت واجهت وال تزال تواجه 

اجملموعات اإلرهابية املسلحة.
وعلى صخورها حتطم »مشروع حكم التكفرييني« للمنطقة، الرامي إىل 
هذا  يف  التنوع  إلغاء  حماولة  خالل  من  دميغرافيتها،  وتغيري  تفتيتها، 
املواطنني  لرتهيب  فيه،  اإلرهابية  العمليات  أفظع  تنفيذ  عرب  املشرق، 
ودفعهم إىل اهلروب واهلجرة، وبالتالي السعي لتغيري الوجه احلضاري 
هلذا املشرق. غري أن سوريا تصدت هلذا »املشروع التدمريي«، ومتكنت 

من إفشاله.
االسرتاجتية  القصري  اإلرهاب« يف معركة  »مشروع  نهاية  بداية  فكانت 
هلا  كان  واليت   ،2013 أيار/مايو  يف  الغربي(   - اجلنوبي  محص  )ريف 
انعكاس على األوضاع السياسية وامليدانية يف املنطقة، وحتديدًا على 
القرى  وبعض  لبنان،  طرابلس يف مشالي  مدينة  امليداني يف  الوضع 
العكارية الواقعة عند اخلط احلدودي بني لبنان وسوريا من جهة الشمال، 
واليت انتهت وظيفتها اإلقليمية، كقواعد إلمداد املسلحني التكفرييني 
يف الشطر الثاني من احلدود، بعد أن استعاد اجليش السوري السيطرة 
النصارى يف  وادي  احلصن يف  وقلعة  تلكلخ  ومنطقيت  القصري،  على 
هذه  استعادة  يف  وحلفائه  السوري  اجليش  جناح  وبعد  محص.  ريف 
اشتباٍك  جولة   21 اليت شهدت  معاناة طرابلس،  نهاية  كانت  املناطق، 
داٍم بني أبنائها، يف مناطق جبل حمسن وباب التبانة والقبة والبداوي، 
على خلفية احلرب على سوريا، وإقحام طرابلس يف هذه احلرب، كقاعدة 
إمداٍد للمسلحني، بدليل توقيف الباخرة »لطف اهلل 2« يف نيسان/أبريل 
من عام 2012، آتية من ليبيا وحمّملة بالسالح والذخرية، قبالة شواطئ 
البرتون يف لبنان الشمالي، وهي يف طريقها إىل مرفأ طرابلس، لتفريغ 
محولتها، على أن يصار إىل تهريبها إىل الداخل السوري. هذا على سبيل 

املثال، ال احلصر.
واملقاومة  اللبناني  اجليش  مع  السوري،  اجليش  ساهم  ذلك،  وبعد 
اللبنانية، يف تطهري سلسلة جبال لبنان الشرقية، من اخلطر اإلرهابي، 
الذي استهدف خمتلف املناطق اللبنانية، باالنتحاريني والسيارات املفّخخة، 
مستهدفًا يف صورة خاصة صيغة العيش الواحد والتنوع يف لبنان، كما 
يف سوريا، إىل أن مت استئصال اإلرهاب من اجلبال الشرقية يف آب/
اللبناني،  اليت نفذها اجليش  »فجر اجلرود«  أغسطس 2017 يف عملية 

بالتنسيق مع املقاومة اللبنانية.
بكل  عنه  ودافعت  املشرق،  هذا  يف  التنوع  على  سوريا  حافظت  إذًا، 
آالف  )مئات  ذلك  سبيل  يف  األمثان  أغلى  وبذلت  وقوٍة.  وعزٍم  إرادٍة 
الشهداء واجلرحى والشهداء األحياء واملفقودين، باإلضافة إىل احلصار 
االقتصادي اجلائر اليت تفرضه الواليات املتحدة وأتباعها على الشعب 

السوري(.
وما دامت سوريا تشكل العمود الفقري للمشرق، وقلبه النابض، وعمقه 
االسرتاتيجي، وما دامت تسري خبطًى ثابتٍة حنو حتقيق نصٍر اسرتاتيجي، 
بعد استعادة اجليش السوري أغلبية أراضي بالده، وبعد االنفتاح العربي 
املعلن وغري املعلن على دمشق، أضف إىل ذلك االندفاعة الرتكية على 
»الشام«، فهل تبادر دمشق إىل إعادة تفعيل »املشروع املشرقي«، من 
الناحية السياسية، بعد أن حافظت عليه ميدانيًا، ويف مواقع املسؤولية 
يف الدولة، على رغم هول الرتهيب واإلرهاب، ويف ضوء تهجري األقليات 
املمنهج من العراق وفلسطني؟ وهل تتالقى مع صاحب الرسالة العماد 
عون، وجيمعهما اهلدف عينه، بعد أن حتّرر من عبء مسؤولياته يف احلكم، 

بعد انتهاء واليته الدستورية، رئيسًا للجمهورية؟

بعد حترره من عبء السلطة.. هل جتمع 
»املشرقية« عون واألسد جمدداً؟

حسان الحسن
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إعــالنات

سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2022 الـثاني  تـشرين   12 Saturday 12 November 2022الـسبت 

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـقاالت وتـحقيقات

 2022 الـثاني  تـشرين   12 Saturday 12 November 2022الـسبت 

غلبة  إىل  الرأي  ستطالعات  تؤشر 
االنتخابات  يف  اجلمهوري  احلزب 
السيطرة  يف  األقل  على  النصفية، 
على جملس النواب، أما مصري جملس 
الشيوخ فقد يوازي احتماالت نظريه 
ملصلحة احلزب اجلمهوري، أو استمرار 

احلالة الراهنة.
االنتخابية  اللوحة  إستقراء  إن 
واجلمهوري،  الدميقراطي  للحزبني، 
مقابل  منهما  كل  واسرتاتيجية 
النصفية  االنتخابات  اآلخر، يف جولة 
شبه  تارخيي  مبنحى  يسري  املقبلة، 
ثابت يف السياسة األمريكية والذي 
االنتخابي  اجلمهور  بتفضيل  يفيد 
التنفيذية  السلطة  خارج  للحزب 
ثبات  ويعززه  األبيض(،  )البيت 
استطالعات الرأي اليت يسرتشد بها 
احلزبان، واليت تؤشر إىل غلبة احلزب 
السيطرة  األقل يف  اجلمهوري، على 
على جملس النواب، أما مصري جملس 
الشيوخ فقد يوازي احتماالت نظريه 
ملصلحة احلزب اجلمهوري، أو استمرار 

احلالة الراهنة.
وتشري البيانات اإلحصائية املتوفرة، 
احلزبني،  قبل  من  بقوة  واملعتمدة 
احلزب  الفرص ملصلحة  أفضلية  إىل 
الشيوخ،  جملس  يف  الدميقراطي 
جولة  خلوض  عضوًا   14 يستعد  إذ 
 21 مقابل  النصفية  االنتخابات 
عضوًا عن احلزب اجلمهوري. بيد أن 
احلسابات العملية ال تسري بالضرورة 
اإلحصائيات  لفرضيات  مواٍز  بشكل 

اجلامدة.
يف املستوى العملي، ارتكب الرئيس 
جو بايدن مجلة من اهلفوات السياسية 
عبرّ فيها، رمبا عن غري قصد، عن عمق 
مأزق احلزب الدميقراطي نتيجة عزوف 
مرشحيه،  تأييد  عن  متعددة  شرائح 
لقاءات  سلسلة  عقد  إىل  واللجوء 

انتخابية يف عدد من الواليات. 
احلزب  قادة  كبار  استشعر  كذلك، 
املناهضة  الشعيب  النبض  بوصلة 
بايدن، وسارعوا  الرئيس  لسياسات 
إىل طلب النجدة من الرئيسني باراك 
جبولة  للقيام  كلينتون  وبيل  أوباما 
انتخابية من أجل حتفيز قواعد احلزب 
وذوي  السود  قطاعي  التقليدية، 
تبقى  ما  وشرحية  الالتينية  األصول 
ال، لعل بالغتهما اخلطابية تعيد  من عمرّ

محاس املشاركة يوم االنتخابات.
خطابات الرئيس بايدن حلشد مجهور 
الناخبني التقليديني استفزرّ عددًا من 
الشرائح االجتماعية، وخصوصًا أولئك 
املتعاطفني مع »غزوة الكونغرس«، 
ج  يرورّ كما  هامشيني  ليسوا  وهم 
من  اخلطر  ناقوس  دقرّ  عب  إعالميًا، 
مستقبل  على  الظالمية«  »القوى 
واليت  األمريكي،  الدميقراطي  النظام 
شيء  كل  تقورّض  توصيفه،  حبسب 
ومرورًا  الشخصية  »احلريات  بـ  بدءًا 
يف  فالدميقراطية  القانون،  بسلطة 
ورقة االقرتاع هي ملصلحتنا مجيعًا«. 
أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  تناغم 
بني  الداخلية،  املواجهة  نذير  مع 
أشدرّ  بصورة  احلزبني،  مناصري 
ناخيب  من  حلشد  قائاًل  سوداوية، 
احلزب الدميقراطي يف والية أريزونا 
إن الدميقراطية األمريكية »قد ال تبقى 
من  االنتهاء  بعد  احلياة«  قيد  على 
جولة االنتخابات النصفية يف الوالية، 
مستطردًا أن نبوءته »غري مبالغ فيها« 
)يومية »واشنطن بوست«، 3 تشرين 

الثاني/نوفمب 2022(.

أمريكا: انتخابات نصفية واعدة للجمهوريني 
ومقلقة للدميقراطيني

منذر سليمان

الواليات  يف  النصفية  االنتخابات  نتائج 
املتحدة، غالبًا ما تأتي لغريرْ صاحل الرئيس 
التجربة  ه  أظهرترْ ما  هذا  وحزبه.  احلاكم 
التارخيية الطويلة للنظام األمريكي. غري أن 
تلك اليت ُترى اليوم، تتمرّ يف سياِق تعاُظٍم 
غري مسبوق لالنقسام الداخلي، دَفع بعض 
أبرز  أحد  بودوريتز،  كميكايل  لني،  احمللرّ
النقابات  سياسات  بلورة  على  املشرفني 
احلديث  إىل  الضخمة،  األمريكية  الية  العمرّ
تتعايشان  واحدة  دولة  َتني يف  عن »أمرّ
أن  بودوريتز  ويرى  متزايدة«.  بصعوبة 
أي  الزرقاء،  الواليات  بني  »الفوارق 
واحلمراء،  الدميوقراطية،  الغالبية  ذات 
ذات الغالبية اجلمهورية، مشابهة إىل حدرّ 
كبري، جغرافيًا وثقافيًا، لتلك اليت كانت 
األمريكَيني  واجلنوب  الشمال  بني  سائدة 
الـ19...  القرن  يف  األهلية  احلرب  قبل 
الواليات الزرقاء هي األكثر استفادة من 
االنتقال إىل اقتصاد القرن الـ21 الرقمي 
والعالي اإلنتاجية، بينما تعاني تلك احلمراء 
الـ20  القرن  اقتصاد  من احندار قطاعات 
الصناعة  فيها  مبا  وصناعة،  زراعة  من 
تنجم  هلا«.  مركزًا  لكونها  االستخراجية، 
تباينات  احلال،  بطبيعة  الواقع،  هذا  عن 
هذه  ان  سكرّ حياة  مستويات  يف  كبرية 
الت  معدرّ يف  ية  جدرّ وفوارق  الواليات، 
العائالت،  ل  دخرْ مستوى  ويف  اإلنتاجية، 
احلزبان،  ز  ركرّ ع.  املتوقرّ العمر  ط  ومتوسرّ
احلملة  خالل  والدميوقراطي،  اجلمهوري 
القضايا  يفرتضانه  ما  على  االنتخابية، 
األساسية جلمهور ناخبيهما؛ فتمحور خطاب 
واهلجرة  م  والتضخرّ االقتصاد  حول  ل  األورّ
عن  الدفاع  مسألة  احتلرّت  بينما  واجلرمية، 
ل  الدميوقراطية، يف مواجهة التهديد املتمثرّ
يف صعود أقصى اليمني اجلمهوري، وعن 
يف  رئيسًا  موقعًا  اإلجهاض،  يف  احلق 

اخلطاب التعبوي للثاني.
التناحري  شبه  التناقض  هذا  أن  غري 
مل  الداخلية  السياسية  اخليارات  بشأن 
ينسحب على مواقف احلزَبني املعَلنة حيال 
ُيزايد  اخلارجية.  السياسة  ات  ملفرّ أهمرّ 
احلزبان على بعضهما البعض يف التهويل 
له الصني على الريادة  بالتهديد الذي تشكرّ
ترامب حريصًا على  األمريكية؛ وإذا كان 
التجارية  احلرب  باشر  َمن  بأنه  التذكري 
ع إطار  معها، فإن إدارة بايدن هي َمن وسرّ
ها، ليس من خالل  املواجهة الشاملة ضدرّ
إنشاء األحالف العسكرية كـ»أوكوس« 
مثاًل يف مقابلها فقط، أو إعالن رئيسها 
غزوه  حال  يف  جيشها  لقتال  االستعداد 
بلورة  خالل  من  كذلك  بل  تايوان، 
ي هلا  سياسة صناعية وتكنولوجية للتصدرّ
كمنافس وازن يف هَذين اجملاَلني. وقد 
اليت  القومي،  األمن  اسرتاتيجية  نت  تضمرّ
احلملة  بداية  مع  عمدًا  اإلدارة  ها  أصدرترْ
حول  عديدة  تفاصيل  احلالية،  االنتخابية 
هذه األبعاد اجلديدة من املواجهة الشاملة 
إعادة  عملية  إىل  كإشارتها  الصني،  مع 
كصناعة  اسرتاتيجية،  صناعات  توطني 
املتحدة،  الواليات  يف  املوصالت  أشباه 
التجارة  »جملس  تأسيس  وإعالنها 
لتنسيق  أوروبا«   - أمريكا  والتكنولوجيا 
بدرّ  وال  الغاية.  هلذه  احللفاء  مع  اجلهود 
من التنويه بأن جايك سوليفان، مستشار 
ة  األمن القومي الراهن، كان قد عمل ملدرّ
يف  منصبه،  إىل  وصوله  قبل  سنَتني 
ص  كارنيغي«، خمصرّ لـ»وقفية  برنامج 
لبلورة اسرتاتيجية تكنولوجية وصناعية يف 
انتصار  حال  الصيين. يف  ي  التحدرّ مقابل 
كبري للجمهوريني يف االنتخابات النصفية، 
من  كاملة  مساندة  بايدن  إدارة  ستجد 
هاتها العدوانية حيال الصني. ِقبلهم لتوجرّ

ح، أيضًا، أالرّ يكون امللفرّ النووي  من املرجرّ
ا السنوات املقبلة،  اإليراني يف األشهر ورمبرّ
ة بني احلزَبني، بعد تراُجع  قضية خالفية حادرّ
ل  التوصرّ على  إصرارها  عن  بايدن  إدارة 
هامها  واترّ حوله،  طهران  مع  اتفاق  إىل 

»أّمتان يف دولة واحدة«: أوكرانيا تعّمق الشرخ األمريكي

واإلعالمية  الفكرية  النخب  بعض 
الة إىل احلزب الدميقراطي سبقت  امليرّ
الدميقراطيني،  الرئيسني  تصرحيات 
بايدن وأوباما، باستدالهلا على تاريخ 
القائم  األمريكي  السياسي  الكيان 
وجاء  اآلخرين.  وإخضاع  العنف  على 
نيكولز،  توم  لصاحبها  تغريدة  يف 
»أتالنتيك«  معهد  حمرري  كبار  أحد 
السياسي،  القرار  صنع  يف  النافذ 
اخلطر  تواجه  املتحدة  »الواليات  أن 
عقد  منذ  الدستوري  لنظامها  األكب 
املاضي«  القرن  من  اخلمسينات 
 4 جورنال«،  سرتيت  »وول  )يومية 
ص   ،2022 الثاني/نوفمب  تشرين 

.)10
واألعمال  املال  واستطردت صحيفة 
العام  الشعيب  النبض  توصيف  إىل 
يبدي  ال  مبجموعه  أنه  باعتقادها 
محاسه املعتاد يف احلمالت االنتخابية، 
ُمنهكون  األمريكيني  »معظم  ألن 
من هسترييا حماكمة«،  وُمستنزفون 
ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس 
وكذلك من هوس التغطية اإلعالمية 
الكونغرس  حتقيق  للجان  املتواصلة 

يف »غزوة الكابيتول«.
منصبه  بايدن  جو  الرئيس  استغل 
بإبالغ وسائل اإلعالم الرئيسية نيته 
 2 األمريكي،  للشعب  خطاب  إلقاء 
تشرين الثاني / نوفمب اجلاري، حصر 
فحواه يف التحذير من نفوذ الرئيس 
وامتدادًا  ترامب،  دونالد  السابق 
املناوئة  اجلمهوري  احلزب  شرائح 
لسياساته، وجلوء البعض إىل ارتكاب 
القادمة،  اجلولة  يف  عنف«،  »أعمال 
ًا كل املرشحني من احلزبني على  حاثرّ
انتصارًا  االنتخابات  نتائج  »احرتام 
للدميقراطية«. واتهم الرئيس بايدن 
الغضب  »إذكاء  بـ  السابق  منافسه 
نتائج  لرفضه  والعنف«  والكراهية 

االنتخابات الرئاسية لعام 2020.
الرئيس  خلطاب  التالي  اليوم  يف 
اإلعالمية  الوسائل  نقلت  بايدن، 
خاصة  حمادثة  فحوى  األمريكية 
جملس  ورئيس  بايدن  الرئيس  بني 
الشيوخ، تشاك شومر بإبالغه الرئيس 
أن حظوظ احلزب الدميقراطي لالحتفاظ 

بأغلبية جملس الشيوخ »ضئيلة«.
الشيوخ  جملس  أهمية  بالذكر  جدير 
القرارات  رسم  يف  احملوري  ودوره 
السياسية، واليت تنبع من صالحياته 
للمصادقة  املمنوحة  الواسعة 
الدبلوماسي،  السلك  سفراء  على: 
القادة  وكبار  والوزراء،  والقضاة، 
الرفيعة  واملناصب  العسكريني 
ملستشاري الرئيس. ورمبا األهم من 
كل ذلك مصري الرئيس بايدن، الذي 
تبدو عليه حاالت اإلعياء واإلجهاد، ما 
يؤشر إىل احتمال عدم استكماله ملا 
الرئاسية. جملس  واليته  من  يتبقى 
باملصادقة على  ل  املخورّ الشيوخ هو 
شخص نائب الرئيس يف حال تقدم 
نائبة الرئيس كماال هاريس ملنصب 

الرئيس. 
احلزبني  إمجاع بني قادة  هناك شبه 
وقواعدهما على أن الرئيس جو بايدن 
الكيان  مستقبل  على  عبئًا  أضحى 
السياسي األمريكي، نظرًا إىل تراجع 
تصرحياته  وهفوات  الذهنية  حالته 
السياسية، اليت غالبًا ما يضطر طاقم 
مستشاري البيت األبيض إىل إصدار 
»تصحيح« ملا كان ينوي قوله، فضاًل 
عن سلسلة إحراجات تسبب بها خالل 
دول  زعماء  مع  احملدودة  لقاءاته 

أجنبية أمام أعني الكامريات.
املتعاقبون  الرؤساء  دأب  تقليديًا، 
من  األكب  اجلزء  ختصيص  على 
حضورهم محالت االنتخابات النصفية 
لتحشيد شرائح انتخابية »بلغت السن 
واليات  وزيارة  حديثًا«،  القانونية 
متأرجحة أو تلك اليت مل تكن مؤيدة 
النتخاب الرئيس يف السابق. بيد أن 
بايدن  الرئيس  احملطات اليت زارها 
اجلولة  يف  هاريس،  كماال  ونائبته 
ت قلياًل عن تلك القاعدة،  احلالية، شذرّ
حبضورهما يف واليات »دميقراطية« 
ونيو  نيويورك  مثل  بغالبيتها، 
هامبشري وبنسلفانيا ونيو مكسيكو. 
األمر الذي يدلرّ على استشعار قادة 
االنتخابي  مأزقه  الدميقراطي  احلزب 

بني قواعده التقليدية.
بعدد  الشأن  ذوي  إقرار  تباين 
سباقًا  ستشهد  اليت  الواليات 
احلزبني،  بني  حممومة  ومنافسة 
بنسلفانيا،  واليات:   6 حدد  بعضها 
جورجيا،  مشيغان،  ويسكونسن، 
»سي  )شبكة  ونيفادا  إريزونا، 
الثاني/نوفمب  تشرين   3 أن«،  أن 
احتسب  اآلخر  البعض  اجلاري(. 
القائمة املشار إليها أعاله مع إضافة 
والية نورث كارولينا. وأشار آخرون 
إىل احتدام التنافس يف 10 واليات، 
بنسلفانيا،  هامبشري،  نيو  تضم: 
فلوريدا،  ويسكونسن،  أوهايو، 
نيفادا،  كانساس،  أريزونا، 
)استطالع  كارولينا  نورث  جورجيا، 
وودز«  »ماغواير  جمموعة  أجرته 
لالستشارات، أيلول/سبتمب 2022(.

يف  مصداقية  األكثر  التقديرات 
نشرة  من  جاءت  السياسي  العرف 
على  رست  اليت  »بوليتيكو«، 
مصري  ستقرر  واليات   7 حتديد 
نورث  بنسلفانيا،  الشيوخ:  جملس 
كارولينا، جورجيا، نيفادا، أريزونا، 
)نشرة  ونيوهامبشري  ويسكونسن، 
أيلول/سبتمب   13 »بوليتيكو«، 

.)2022
احلمالت  تفاصيل  يف  الغوص 
الواليات  يف  املختلفة  االنتخابية 
وتوجهاتها واليت يعد بها كل فريق 
مؤيديه ليست ذات أهمية كبرية، بيد 
أنها تشري مبجموعها إىل احتدام جولة 
املنافسة بني احلزبني، وامليزانيات 
لإلنفاق  املرصودة  العالية  املالية 
ق احلزب  من كليهما، مع ترجيح تفورّ
التبعات  جمالي  يف  اجلمهوري 
واإلنفاق لتصل مبجموعها إىل 13،7 
 3 »بلومبريغ«،  )وكالة  دوالر  مليار 

تشرين الثاني/نوفمب 2022(.
احلزب  قادة  ردود  أبرز  بني  من 
جو  الرئيس  على  اجلمهوري 
كبار  أحد  روف،  كارل  كان  بايدن 
لعدة  اجلمهوري  احلزب  اسرتاتيجيي 
عقود من الزمن، سلط فيها الضوء 
االنتخابية  القواعد  أولويات  على 
»قوى  وقال  بأصواتها.  لإلدالء 
النصفية  االنتخابات  جلولة  اجلاذبية 
االقتصاد،  وتدهور  التضخم،  هي: 
عن  فضاًل  احلدودي«،  واألمن 
ألداء  التأييد  منسوب  تراجع  ثبات 
إن  بالقول  وخلص  بايدن.  الرئيس 
احلزب  توجهات  ختدم  »القوى  تلك 
مبجلس  للفوز  وتؤهله  اجلمهوري، 
جملس  نتائج  تقلب  ورمبا  النواب 
الشيوخ« ملصلحته أيضًا )مقال رأي 
يف يومية »وول سرتيت جورنال«، 

3 تشرين الثاني 2022(. 

وليد شرارة

املفاوضات  ف  توقرّ عن  باملسؤولية  األخرية 
ة  ها حبجرّ املرتبطة به، وتصعيدها الكبري ضدرّ
ات لروسيا، وقمعها االحتجاجات  بيعها مسريرّ
يف  ضحت  اترّ وقد  إيران.  تشهدها  اليت 
ط  توررّ عن  كثرية  معطيات  األخرية  اآلونة 
االحتجاجات  هذه  دعم  يف  مباشر  أمريكي 
عن  وكذلك  منها،  املزيد  على  والتحريض 
مبا  حة،  مسلرّ انفصالية  جمموعات  مساندة 
لزعزعة  اسرتاتيجية  إطار  يندرج مجيعه يف 
سياساتها  على  هلا  عقابًا  إيران،  استقرار 
ه أطول مًدى يهدف إىل  العامة، وضمن توجرّ
ا تفتيتها إن كان ذلك ممكنًا.  إضعافها ورمبرّ
يف هذا الشأن أيضًا، تستطيع إدارة بايدن 
الذين  اجلمهوريني،  دعم  على  االعتماد 
أكب  د  تشدرّ على  تأكيد  بكلرّ  عونها  سيشجرّ
ا بالنسبة للعالقات مع السعودية،  حياهلا. أمرّ
الوطيدة بني دونالد  فإن الصالت اخلاصة 
دون  حَتول  لن  سلمان  بن  وحممد  ترامب 
ر معنيرّ  موافقة اجلمهوريني على ممارسة قدرْ
من الضغط على اململكة لدفعها إىل زيادة 
مِلا  نظرًا  أسعاره،  وختفيض  النفط  إنتاج 
م  التضخرّ على  تداعيات  حاليًا من  الرتفاعها 
يف الواليات املتحدة، وعلى أسعار الوقود. 
خدماتهما  وحاشيته  ترامب  سيعرض  ا  رمبرّ
ط مع وليرّ العهد السعودي وإقناعه  للتوسرّ
اجملال.  هذا  يف  سياسته  عن  بالعدول 
حول  األغلب  على  احلزَبني  اب  نورّ سيتوافق 
الت اإلنفاق العسكري  ضرورة استمرار معدرّ
ا زيادتها، الستعادة  األمريكي القائمة، ورمبرّ
مواجهة  يف  النوعي  العسكري  ق  التفورّ
الصني  يف  االسرتاتيجيني  املناِفسني 

وروسيا.
َتبز  قد  اليت  الوحيدة  الدولية  القضية 
اجلمهوريني  بني  فعلية  تباينات  حوهلا 
والدميوقراطيني هي حول املدى الذي جيب 
أن تذهب إليه واشنطن يف دعمها ألوكرانيا. 
ل تصريح يوضح ِمثل هذا االحتمال صدر  أورّ
ية اجلمهورية  عن كيفني مكارثي، زعيم األقلرّ
يف جملس الشيوخ، الذي اعتب أنه يف حال 
االنتخابات  يف  املقاعد  بغالبية  حزبه  فوز 
ع »شيكًا على بياض  النصفية، فإنه لن ُيوقرّ
تواجه  املتحدة  الواليات  ألن  ألوكرانيا« 
ركودًا. مل يعارض النواب اجلمهوريون ضخرّ 
ألوكرانيا،  واملالية  العسكرية  اإلمكانيات 
واليت بلغت حتى اليوم حوالي الـ60 مليار 
من  وحدها،  املتحدة  الواليات  من  دوالر 
الغربي  الدعم  جممل  هي  مليارًا   84 أصل 
م هلا إىل اآلن. هم يشاطرون زمالءهم  املقدَّ
هزمية  إحلاق  يف  رغبتهم  الدميوقراطيني 
ة  كقورّ هيبتها  واشنطن  واستعادة  بروسيا 
أوىل على صعيد عاملي، لكن ضغوط الواقع 
ب على إطالة أمد احلرب  ي، وما سيرتترّ احمللرّ
داخلية يف  واجتماعية  اقتصادية  أمثان  من 
الواليات املتحدة، هي عوامل حَتملهم على 
مقاربات أكثر واقعية من شرحية معتَبة من 
غالبيتهم  يف  لون  ميثرّ فهم  الدميوقراطيني. 
مفاعيل  من  أصاًل  عانت  اليت  الواليات 
رًا اليوم من  سياسات العوملة، واألكثر تضررّ
احلرب يف  الناَتني من  والركود،  م  التضخرّ
أوكرانيا وتداعياتها على االقتصاد العاملي. 
تتقاطع مواقف بعض هؤالء النواب مع موقف 
الدميوقراطي،  احلزب  يف  مي  التقدرّ اجلناح 
بايدن  إىل  نوابه رسالة  ه 30 من  الذي وجرّ
يطالبونه فيها بالبحث عن حلرّ تفاوضي مع 
وللحدرّ  معها،  مباشرة  بًا ملواجهة  روسيا تنرّ
من التبعات االقتصادية واالجتماعية للحرب 
األوكرانية على الداخل األمريكي. يف حال 
من  تقاطعات  نشهد  قد  اجلمهوريني،  فوز 
هذا النوع، خباصة مع ما تكشفه التطورات 
اه إلطالة أمد  امليدانية يف أوكرانيا من اترّ
ب على ذلك بالضرورة من  احلرب، وما يرتترّ
ارتفاع أكالفها املباشرة وغري املباشرة على 
صعيد دولي. ستجد إدارة بايدن نفسها يف 
ِمثل هذه الظروف أمام كتلة وازنة معارضة 
اه،  ملشروع حرب إضعاف روسيا الذي تتبنرّ
خياراتها  مراجعة  على  ا  رمبرّ سيجبها  مبا 

والتفكري حبلرّ تفاوضي مع موسكو.
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إعــالن

أسس السيد طوني باشا أكاديمية كرة القدم األسرتالية يف عام 2006.
أن يصبحوا  أرادوا  ممن  متنوعة  خلفيات  من  والالعبني  الالجئني  وتدريب  بمساعدة  بدأ طوني 
العبي كرة قدم محرتفني. منذ ذلك الحني أصبحت أكاديمية كرة القدم األسرتالية واحدة من أكثر 

األكاديميات احرتامـًا يف أسرتاليا وعلى املستوى الدولي.
يعود نجاح السيد باشا إىل رؤيته الجيدة يف تحديد الالعبني ذوي اإلمكانيات، وتدريبهم على 
النمط األوروبي وتطوير الالعبني ليكونوا قادرين على اللعب على أعلى مستوى يف أسرتاليا 

وخارجها، ومن بني هؤالء الالعبني العبو فريق كرة القدم Socceroos Striker ميتشل ديوك )Mitchell Duke( ونجم 
.)Cristian Volpato( كريستيان فولباتو AS Roma

أراد املدرب واملؤسس طوني باشا، كونه من أصل لبناني ولشغفه بكرة القدم، إنشاء فريق لبناني أسرتالي وإعطاء الفرص لالعبي 
ملدة  تجريبي  تعارف  مخيـّم  مؤخرًا  أقام  اللبناني.  املنتخب  مدربي  أمام  مهاراتهم  لعرض  لبناني  أصل  من  األسرتاليني  القدم  كرة 
يومني حيث ظهر أكثر من 150 متقدمًا من جميع أنحاء أسرتاليا مللء 25 منصبـًا سيتم اختيارهم للعب يف لبنان يف كانون األول 

.2022
والالعبون املؤهلون، الذين سيتم اختيارهم، سيخوضون مباريات ضد فرق العهد والنجمة وسالم زغرتا واملنتخب اللبناني تحت 

املباريات يف  17 سنة حيث ستقام  هذه 
بريوت وجونية وزغرتا وطرابلس.

عرب  مباشرة  األلعاب  جميع  بث  وسيتم 
على  األسرتالية  القدم  كرة  أكاديمية 
إنستغرام )أكاديمية كرة القدم األسرتالية( 

من 4 إىل 13 كانون األول 2022.
ستقيم األكاديمية ليلة عرض تقديمي يوم 
 )Rydges( 1 كانون األول يف فندق ريدجز
روزهيل الساعة 7 مساًء لالعبني والجهات 
 Silky هما  كفيالن  حاليـًا  لدينا  الراعية. 
 EARTHWORX و   Construction
جولتنا  لدعم  آخريـَن  كفيليـَن  عن  ونبحث 

Socceroos Striker Mitchell Dukeإىل لبنان.

AS Roma Star Cristian Volpato

Head Coach Tony Basha Tony Basha )Left(, Cristian Volpato )Middle( and Luka Pupovac

 2022 Australian Lebanese Squad

admin@australasiansocceracademy.com.au لالستفسارات املتعلقة بالكفالة ، يرجى االتصال بـ
نتمنى للمدرب طوني باشا واملدرب صالح حداد وللفريق كل التوفيق يف الجولة اللبنانية املقبلة.

Get A Job! Get A contract! Get A Career!

 2022 الـثاني  تـشرين   12 Saturday 12 November 2022الـسبت 
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with

S Y D N E Y

RESERVE YOUR TICKETS NOW
FINDING TRUE PEACE

26 Nov | 7PM | IC
C Sydney

Doors Open 6PM

FREE EVENT | REGISTRATION REQUIRED

MAC POWELL of THIRD DAY

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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كــتابات
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

قالوا بالدي من زمان
وضعا منهار وميؤوس  
وشعبا مسلوب وغلبان 
خسران كتري ومفلوس  
العامل عا بعضو فلتان  
قتل وحرب وقطع روس
وتا حتى يذّلو اإلنسان

ماتوا العامل ما يف فلوس 
وعاش الباقي باحلرمان 
حتى أيدي الزعما يبوس 
وتا يذّلو أطيب أنسان 

الزم يركع للزعيم 
ويطلب رمحة من املنحوس 

يا ضيعانك يا بالدي
تصريي بإيد اجلالدي 

كنيت جنة مشهورة 
جبالك حلوة وجذابة  
وبساتينك مشرورة  

زهور مناظر خالبة 
صاروا بيوتك مهجورة  

وأهلك نصفن غيـّابي
بشعري بقلك معزورة
كرتوا فيكي األعادي 
مسعوا بكل املعمورة

صوت بيصرخ وينادي  
الظامل بأبشع صورة
كل العامل بيعادي 

بإيدو القوة حمصورة   
وأكرب جمرم عا بالدي  

ما عندو شفقة وأخالق   
نريون املارد وزيادي 

ومجال باشا السفاح 
من والدوا  ما منرتاح 

صار يف عندو نسل كبري 
وكل واحد منهم سّفاح
احقر منهم ما بيصري  
زيد اخلمرة وعّد قداح  

دحبوا الناس مشال جنوب 
ومن أحكامن ما يف سراح 

صاروا كّلن احفادو
ل مجال باشا السفاح 

قالوا بالدي 
من زمان

وضعا منهار 
وميؤوس

لّبس لبنان حدادو 
بعهد الرتكي يّلي راح 

رجعوا حكمونا والدو 
طلعوا متلو مش صاّلح   

صار احلاكم بعنادو 
عبداهلل بايدو املفتاح 
عم يظلم شعب بالدو 

ال ارتاح وال الشعب ارتاح

صار بدنا مني خيَلصنا
يوقف حرب اهللكتنا
النايب بوجهو عابس
وأهل احلكم بدولتنا 

وعامل عا شعبو فارس
وين راحوا بغّلتنا 

صار بدنا مليون حارس  
بنوك الدولة سرقتنا 

صار بدنا جيش ميارس  
حتى تعود خسارتنا  

ويضرب بإيدو يقاصص 
العملوا الذل وقصّتنا  
أكلوا األخضر واليابس 
وسرقوا وأكلوا حّصتنا 

مسعنا يف عدل وقانون 
بالعامل مطرح ما تكون

وبيعطوا حقوق األنسان
تا يعيش بفخر  وممنون 
وما بيبقى بعمرو غضبان 
من عيشه هواها مسوم 

وطّنا بعكس البلدان 
بعكس املبدا والقانون 

ما بعرف أيا خرفان 
أسس دولة بال حصون 
وال فيها طني وخّفان 

صارت دولة كال سجون 
وعيشة  من خلف القضبان 

عيشة ذّل وموت جنون  
لكن عن شعب األوطان 

مش ممكن حييا مضمون  
وتا يبقوا بقلبو اخوان  
بعيشة ما برتضي جمنون
ودولتهم خربوها خراب 
وقتلو اهاليها من زمان

وكل شي فيها صار جنون    

اخللل يف  لكشِف  الوسائل  من  واحدٌة  هي  السخريُة 
مبتذلة،  بطريقٍة  أحيانا  ُتوظف  انها  ما. ورغم  منظومة 
ألوساٍط  جيلب  والعابَر  السطحيَّ  منها،  امُلبتذل  الن 
الهيٍة من الناس السعادة، اال انها تبقى فنًا رفيعا. 
قبل  املتاع،  بسقط  تعّج  السينما  ودور  فاملسارح 
ركام  بني  من  يلتقَط  أن  الفاحص  للمدقق  يتاح  ان 
النقدية  بالسخرية  االبتذال كوميديا حقيقية وعميقة. 
انقاِذنا  على  قادرٌة  انها  جليًة.  ما  امٍر  عيوُب  ستبدو 
من استطياب النوم على وقع اهلدهدة وانتشالنا مما 

درجنا عليه طويال دون إعادة تقييم.
عن طريق السخرية اوضح أبو نؤاس موقفه من بنية 
الشعري.  بديله  وطرح  الكالسيكي  العربي  الشعر 
اللوم  لومي فإن  فاستهالله غري مسبوق »دع عنك 
االنتقال من غرض  آليه  اغراء«. سخر خصوصا من 
شعري ألخر ونصح الباكني على االطالل ان ينصرفوا 

عنها اىل غريها.

عاَج الشقيُّ على رسٍم ُيساِئله وُعجُت اسأُل عن مّخارِة 
البلد

ترد يف البيت إشارٌة اىل موقعني على طريف نقيض 
»َرسٌم« وهي تعين االثر ملا تبقى من مكاِن إقامة 
مرتني.  »عاج«  فعل  ويتكرر  البلد«.  و«مخارة 
اىل  والصريورة  »عاج«  فعل  تكرار  خالل  ومن 
مكانني خمتلفني صار اليهما هو وشاعره االفرتاضي، 
من  غرضني  اىل  الذهاب  اىل  نؤاس  أبو  يشري  امنا 
الشاعر  يذهب  ففيما  املعيشة.  من  ومنطني  الشعر 
الشقّي باحثا عن اطالل وخرائب يناجيها، يذهب أبو 
نؤاس اىل حانة ليشرب اخلمر ويتغزل بها ثم ليشتم 
االقوام اليت سلفت دون ذنب اقرتفته، امنا ليقول 
على  وان  اللحظة  ويعيش  املاضي  على  ساخط  انه 
وفيما  املاضي.  هذا  سطوة  من  يتخلص  ان  الشعر 
جند انه على حق يف سعيه اىل فك اسر الشعر من 
ربقة املاضي جند انه مل يفطن اىل أن بنية القصيدة 
اليت استنكرها، هي امنا ابنة زمانها وأن قصائد ذاك 
تعبريها  قوة  على  االلق  واضفى  شحذها  قد  الزمان 
وهي  املستمر،  وترحاله  احلبيب  لفراق  املمُض  األمُل 
اليت، يف نهاية املطاف، أسست القواعد ليتمكن ان 

يبين عليها فيصل اىل ما وصل هو اليه.
ثم ليتمادى يف سخرية من الباكني على االطالل يف 

موضع آخر:
قل ملن يبكي على رسٍم درْس واقفًا ما ضرَّ لو كاَن 

جلْس
خيطر على البال ما قاله امرؤ القيس يف »قفا نبِك 
سلمي  ابي  ابن  وزهري  ومنزل«  حبيب  ذكرى  من 
»وقفت بها بعد عشرين حجة... فأليا عرفت الدار 
بعد توهم«. لكّن الوقوَف هنا ليس نقيَض اجللوس 
نقيُض  باألحرى  هو  بل  اليه،  نؤاس  أبو  يدعو  الذي 
السري واملرور العاجل، وهو يف حقيقته ليس سكونا 
حبتا، انه سكوٌن تأملي، حييط باملشهد بتوظيف جمموع 
احلواس ويفيد ما يلزم من احرتام الذكرى وتبجيلها. 
فقولنا وقَف على الشيء امنا تعين رعاه واهتم به. هنا 
أجد إّن هذا االمر مل يكن غائبا عن ابي نؤاس، لكنه 
باستغالل  الساخر من املشهد  اجلانب  يعمق  ان  أراد 
تبكي  ملاذا  وابِك.  اجلس  فيقول:  املعين،  ازدواجية 
األشياء  يرى  ان  الشاعر  خصال  من  أليس  واقفا! 
الدفني  ويكشف  لآلخرين  تبدو  مما  أكثر  حبساسية 
نؤاس  أبو  صار  الذي  التلفيق  وهذا  منها؟  واملموه 

اليه مربٌر حبكم ُمراده والغاية اليت ُينشدها.
ببنية  بالتمسك  االحلاح  من  هذين  الشعر  بيتا  يسخر 
مسبباتها.  زوال  مع  حتى  الكالسيكي  العربي  الشعر 
لكنها حقيقة عامة، أن يكون لألفكار والصور وامناط 
التفكري قوُة استمراٍر حتى مع زوال القاعدة االرتكازية 

لنشأتها.
سنرى يف ابيات الشعر اليت تلت هذين البيتني أن 
أبا نؤاس ال يدعو الشعراء مباشرة اىل بديل اسلوبي. 
انه ال ميلك اال أن يدعوهم اىل التمتع باخلمر والتغين 
يصريوا  أن  من  بدال  العبث  اىل  يدعوهم  انه  بها، 
اللحظة  يعيشوا  أن  االطالل،  مبناجاة  احلزن  اسريي 
الراهنة بدال من املاضي. ويطرح أبو نؤاس بطريقته 
اذ  للتحديث،  دعوات  شعره  ففي  االبداعي.  البديل 
مواضيُع شعره ولغُته تّوفَرتا على إشارات ابتكار غري 

مسبوقة.
ال شك يف أن الصور الشعرية اليت نشأت يف اجلزيرة 
وحتى  الزمين  اطارها  جدا يف  متقدمة  كانت  العربية 
خارج هذا اإلطار. لقد بقيت الكثري من قصائد ذاك 
الزمان حية وممتعة رغم مضي ما يقارب األلفي عام 
عليها. فال يوجد شعر معاصر تعرض حلياة الصعلكة 
والعبث والغزل واحلب واستنباط الصور كما لوصف 
فعل  كما  والنباتات  احليوانات  وحياة  الربية  احلياة 
الشعر العربي القديم. ففي عجز بيت شعٍر واحد يورد 

لبيد يف معلقته ثالثة أنواع من املطر:

جوُدها  الرواعد  وْدُق  وصابها  النجوم  مرابيع  ُرزقت 
فرهامها

األنواع  هلذه  زمين  تعاقب  وجود  تفيد  والصياغة 
املتتابعة من املطر مبا يوفر صورة ديناميكية للمشهد. 
وأمساء املطر هنا ويف العموم ليست مرادفات وامنا 
هي أمساء خمتلفة تتبُع نوَع املطر. هذا يرينا كم كانت 

املراقبة دقيقة لظواهر الطبيعة.
ويِرُد يف نفس القصيدة:

ضباؤها  اجلهلتني  واطفلت يف  االيهقان  فروُع  فعال 
ونعامها

بالفضاء  تأّجُل  عوذا  اطالئها  على  ساكنة  والعني 
بهامها

ويعكس بعٌض آخر من الشعر العربي صورا ال ُتارى. 
ففي وصفه الستعدادات األعداء جند تبنيا مبكرا جدا 
حلزة  بن  احلارث  ويبدو  االدب  يف  الصورة  العتماد 

كمن ينظر بعني الطري اىل معسكرهم فيقول:
هلم  أصبحْت  أصبحوا  فلّما  ِعشاًء  امرهم  امجعوا 

ضوضاُء
من مــناٍد ومن جمـيٍب ومن تصــهال خيل خـالل ذاك 

رغاُء
تبدو الصورة هنا كما لو انها ُاعدت من كاتب سيناريو 

أفالم.
مِلا قبل انتشار اإلسالم كانت اللغة العربية متالئمة مع 
حاضنتها االجتماعية والفكرية يف اجلزيرة العربية. مل 
تكن متطابقة وليس هلا ان تكون. ففي صلب قوانني 
التطور ان يكون هناك تباين يف مستويات تطور أجزاء 
من البناء التحيت يقابله مقدار يسعى ان يكون موازيا 
يف البناء الفوقي. لكن ديناميكية ضبط التوافق كان 
تسري بسالسة، خصوصا وان العصر مل يكن ليشهد 
انعطافات كبرية امنا كان يسري يف خط تطور هادئ 

حتى ظهور اإلسالم.
بداية اضمحالل  األول:  امران،  اإلسالم حتقق  بظهور 
لغة  وانتصار  العربية  اجلزيرة  يف  السائدة  اللهجات 
قريش بدعم من القرآن. ثانيا: انتشار اإلسالم على 
رقعة جغرافية واسعة َوَضَع اللغة العربية امام حتدياٍت 
باجلزيرة  حمصورة  العربية  اللغُة  تعْد  فلم  كبرية. 
العربية، بل جَعَل انتشاُر اإلسالم اجلزيرَة العربية نقطًة 
يف حميط شاسع ناطٍق باللغة العربية اليت توجب عليها 
اليت  احلاضنة  عن  كليا  مع حميط خمتلف  تتعامل  ان 
نشأت بها. يف ظرٍف مثل هذا تواجه كل لغة احتمالني: 
اما ان تستجيب للمستجدات او متوت، وحنن نعرف أي 

واحد من هذين االحتمالني انتصر.
االنتشار  حتديات  امام  تصمد  العربية  اللغة  جعل  ما 
خارج حاضنتها، انها، بادئ ذي بدء، لغة املنتصرين 
مكتوفة  تقف  مل  ألنها  ثم  التعامل.  لغة  وبالتالي 
االيدي، بل تطورت واستوعبت اجلديد، وهذا مرتبٌط 
١. مبرونتها ٢. بثرائها، ثم ٣. الن الداخلني يف الدين 
اجلديد من غري العرب، خصوصا من اجليل الثاني وما 
بعده، قد اختاروها وسيلة للتعبري عن أفكارهم، بل 
ان البعض منهم قد ساهم مساهمة فعالة يف تطويرها 
ووضع قواعدها. فبتعاملها مع ثقافات جماورة أعطت 

اللغة العربية أكثر بكثري مما اخذت.
توضع قواعد لغة ما بعد مرور زمن طويل على ظهورها 
ووصوهلا اىل درجة من النضج. وتبلغ كل لغة درجة 
حيث  القواعد،  اىل  احلاجة  دون  التطور  من  متقدمة 
يتحدث املتكلمون بها دون العودة للقواعد، بل حبكم 

التوارث والفطرة.
قد يبدو ثراء اللغة العربية امرا غريبا إزاء كون اجلزيرة 
اغلب  البداوة  تسود  قاحلة،  طبيعة  ذات  العربية 

مناطقها. وحنن هنا، ومرة اخرى إزاء احتمالني:
األول هو ان تكون اجلزيرة العربية قد شهدت حتوالت 
مناخية أفقرت الطبيعة متأخرا. يدعم هذا، ان صورا 
فضائية لشبه اجلزيرة دلت على وجود سابق النهار 
ويف  اإلسالم  ظهور  وحتى  املياه.  غمرتها  ووديان 
على  كثري  شواهد  جند  ظهوره،  سبقت  اليت  القرون 
غزارة االمطار يف الشعر العربي. ولوال غزارة املطر، 
ما صري اىل اإلشارة اىل أنواع عديدة منه كما سنشري 

يف ابيات شعرية ما قبل ـ إسالمية.
الثاني، وهو ما أرجحه: ان االفتقار اىل التنوع الشديد 
من  الصحراء  الشاسعة يف  االفاق  وانفتاح  جهة  من 
جهة ثانية، جعل الناس متعن يف تقصي عمق األشياء 
ورصد اختالفاتها كما يف أمساء املطر مثال ودرجات 
احلب. كان بوسع العربي مراقبة السماء بدون عوائق 
احليوات  وتنوع  ونباتاتها  الشاسعة  الرباري  وكذلك 
االفقي  التقصي  منشغال يف  التفكري  يكن  مل  فيها. 
امنا بالعمودي. وليس غريبا ان جند ان سكان الصحراء 
إزاء  اليوم حيتفظون بفلسفتهم اخلاصة  والبدو حتى 
وكانت  والصدق  بالتلقائية  متيزت  والطبيعة  احلياة 
دائما مبنجى عن تراكمات األفكار الشوهاء اليت تغربت 

عن املراقبة املباشر والتجربة احلسية.

التحديث يف الشعر العربي بني السخرية والتثوير

منري العبيدي
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شهادة تقدير وامتياز من سلطة األطعمة يف 
نيو ساوث ويلز ألفران مانت لويس للبيتزا 

واملناقيش واللحم بعجني وسائى أنواع املعجنات
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تــتمات

خامسة رئاسية غري ثابتة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يعرف  ومل  بارود،  لصاحل  اقرتع  بو صعب  الياس  النواب  جملس 
كتلة  من  أيضًا  اّنه  الرتجيح  مع  حايك  لصاحل  اقرتع  الذي  النائب 

»لبنان القوي«.
جلسة  بالتقهقر  البيضاء  الورقة  استمرت  أيضًا  اجللسة  هذه  ويف 
بعد جلسة وحّققت 47 صوتًا هذه املرة، وضعتها كتل »حزب اهلل« 
وحركة أمل و »لبنان القوي« والتكتل الوطين، أّما الرتاجع األكرب 
كان لشعار »لبنان اجلديد« الذي مل حيصل هذه املرة سوى على 7 

أصوات وهم خليط بني بعض النواب السنة والتغيري.
وكان قبيل انطالق عملية االنتخاب، تقدم النائب ملحم خلف مبطالعة 
إلبقاء اجللسات مفتوحة وإلعادة حتديد النصاب، مل يرتك بّري جمااًل 
خللف كي يكمل اقرتاحه يف إبقاء اجللسة مفتوحة إىل حني انتخاب 
الرئيس، مقرتحًا أيضًا أاّل يتم اعتماد نصاب الثلثني، فأصر بّري 
على مقاطعته قائاًل له: »تطرح شيئًا غري وارد«. ونادى بّري أكثر 
والذي  بالنظام،  كلمته  لتالوة  اجلميل  نديم  النائب  على  مرة  من 
قال إن الناس تسأل إذا كانت اجللسة مسخرة أم جدّية. فرّد بّري 
األمر يعود إىل النواب، وقال اجلميل: »ال ذنب للبنانيني يف وجود 
فريق غري مّتفق على مرّشح«، غامزًا من قناة قوى 8 آذار، ليقول 
بّري إن هذا االمر هو خيار سياسي. واستمر اجلدال حول تفسري 
الدستور، فسأل النائب سامي اجلميل عن املادة اليت يستند عليها 
بّري إلدارة اجللسات وحتديد النصاب، فقال بّري »ماّدي إجريها من 
الشباك«. ليستمر االشتباك، فيما تدّخل أمني عام جملس النواب 
بدعوة أعضاء اجمللس للبدء بعملّية التصويت. هذا االشتباك استمّر 
يف خالل عملّية التصويت، وقد غادر عدد من نّواب »حزب اهلل« 
وحركة أمل و«التيار الوطيّن« القاعة العاّمة بعد اإلدالء بأصواتهم، 
فسأل نديم اجلميل بّري إذا كان يتّم احتساب النّواب الذين كانوا 
موجودين وغادروا من ضمن النصاب، ليجيب بّري: »بال مشاغبة«.

ثم رفع بّري اجللسة سريعًا، وحّدد موعدًا يوم اخلميس املقبل.
اّن املادة 49 ال حتّدد نصاب اجللسة،  أّكد اجلميل   وبعد اجللسة 
وبالتالي كان يفرتض أن تبقى اجللسات مفتوحة وأن يبقى النّواب 
من  و75   74 املواد  على  بناء  رئيس  انتخاب  حتى  اجمللس  يف 

الدستور.
وأردف: »كان جيب على الرئيس بري أن يوضح املواد اليت استند 
أّننا ال نستحّق  الثلثني، ولكن لألسف يعترب  اليها العتماد نصاب 
اجلواب يف وقت حنن منّثل الشعب اللبناني وواجبنا احرتام الدستور 
وتطبيقه، ولذلك نتمّنى أن حنصل على إجابة على هذا املوضوع وإاّل 
سنضطر إىل فتح النقاش يف اجللسة املقبلة ألننا مل جند بعد أّي 

ماّدة يف الدستور تلزم نصاب الثلثني«.
 والحقًا وّزع خلف مطالعته الدستورّية اليت أشارت اىل أّنه بالعودة 
اىل نّص املادة 49 من الدستور اليت تنّص صراحة على: »ينتخب 
رئيس اجلمهورية باالقرتاع السّري بغالبية الثلثني من جملس النّواب 
االقرتاع  املطلقة يف دورات  بالغالبّية  وُيكتفى  االوىل  الدورة  يف 

اليت تلي...«.
تنّص  مل  الدستور  من   49 املادة  أّن  على  املطالعة  وشّددت   
بصورة صرحية على النصاب املطلوب النعقاد جلسة انتخاب رئيس 
اجلمهورّية، بل اكتفت بتحديد الغالبّية املطلوبة النتخابه يف دورة 
أي  النّواب  جملس  من  الثلثني  بغالبّية  وحّددتها  االوىل  االقرتاع 
لينتقل  النيابي،  نائبًا يشّكلون اجمللس   ١٢8 8٦ صوتًا من أصل 
اجمللس اىل دورة ثانية وثالثة حتى ينال املرّشح الغالبّية املطلقة 
من األصوات أي ٦5 صوتًا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: 
»... وُيكتفى بالغالبّية املطلقة يف دورات االقرتاع اليت تلي...«.

وأضاف خلف عرب مطالعته أن هذا يدل على أن اجمللس يبقى منعقًدا 
الوقت  إاّل لفرتة وجيزة من  اجللسة  الدستور وال ميكن رفع  حبكم 
لتبدأ دورة االقرتاع التالية والثالثة والرابعة اىل ما ال نهاية حتى 

يتّم انتخاب الرئيس.
وتابع: »ما يزيد الداللة على ذلك، هو أّن دستورنا استوحي من 
األنظمة الرومانوجرمانية، السّيما من الدساتري الفرنسّية، وبالعودة 
اىل املناقشات األولّية القرار املادة 49 من الدستور أّيام االنتداب 

الفرنسي يتبنّي لنا أّن ال اشرتاط نصاب يف أّي من الدورات.
وختم: »إذا كان هناك من مقاربة، قبل خلو سّدة الرئاسة، تذهب 
باجتاه خمتلف عّما نشرحه أعاله، باشرتاط نصاب الثلثني، فلم يعد 
من جمال لالستمرار يف تطبيق هذه املقاربة بعد خلّو سّدة الرئاسة، 
ألّن  ونصابها،  اجللسة  انعقاد  بقانونّية  للبحث  جمال  من  يعد  ومل 
انتخابّية  هيئة  اىل  النيابي  اجمللس  بتحّول  حكمًا،  قائمة  اجللسة 
ملتئمة بشكل دائم النتخاب رئيس للجمهورّية، عماًل باملادتني 74 

و75 من الدستور، منذ منتصف ليل ٢0٢٢/١0/3١«.
بدوره عّلق الوزير السابق زياد بارود على نيله صوتًا يف جملس 
النواب وقال عرب حسابه اخلاص على تويرت قائال: »أوّد أن افرتض 
أعلنه  مل  برتشيح  معنّيًا  لست  ولكّنين  الكريم،  الصوت  نّية  حسن 
حتى اللحظة. الرمادّية لن تكون يف قاموسي. الرتّشح يكون صرحيًا 
ومباشرًا أو ال يكون! يف ظّل انقسام عمودي وحتديات هائلة، أبعد 

من الشخص، كائنًا من كان، النجاح يف املهمة اجلامعة.«
وموقف  واضحة  برؤية  مقرون  وغري  ملتبس  ترّشح  »أّي  وأضاف: 
حاسم من كّل املواضيع، يؤّدي إىل ضبابّية يف أذهان اللبنانّيات 
يفرض  لو  حّبذا  مطلقة.  شفافّية  يستحّقون  الذين  واللبنانّيني 

الدستور إلزامية الرتشيح.« )تفاصيل اضافية على الصفحة ٢(

بري يرفع شكوى ضد القاضية 
نهب  من  معرفة  بامكانكم  أصبح  فقد  لبنانيني خريا،  يا  اسبشروا 

بالدليل احلسي وامللموس...  الدولة وأفقركم وذلك  البلد وأفقر 
على  وتثورون   العميق  ُسباتكم  من  ستصحون  فهل  وباألرقام، 

ناهبيكم أم ستظلون نائمني نومة أهل الكهف؟
وتلويث  الزفت  و«تقبيع«  الدواليب  إحراق  غضبكم  سيتخطى  هل 
اهلواء ام ستقومون بثورة حقيقية تتجهون فيها حنو صروح وعروش 

ناهبيكم؟
هل ستبقى نقمتكم على وسائل التواصل االجتماعي وتبكون بكاء 
األرامل أم ستقومون بدور القضاء، بعدما تقاعس قضاؤكم الفاسد 
املسؤولني عن  بدوره يف حماسبة  القيام  بغالبيته عن  واملسيس 
افقاركم وإفقار الدولة، وجترون حماكمات علنية يف الساحات العامة 

هلؤالء املسؤولني الفاسدين؟
انه املسمار األول يف عروش منظومة الفساد وليس االخري..

ها هي احلبة األوىل يف مسبحة الفساد والنهب كرت وستكر بعدها 
باقي حبات املسبحة

فعلى أثر نشر القاضية غادة عون الئحة  بأمساء عدد من املسؤولني 
الفاسدين الذين نهبوا أموال الدولة والبالد والعباد وحتى املودعني 
العامة  النائبة  تبلغت  ويكيليكس  األمساء  هذه  نشرت  كانت 
اإلستئنافية يف جبل لبنان إستدعاءها اىل جلسة أمام النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، عند الساعة العاشرة والنصف 
)بعد غد(،  الثاني اجلاري  اإلثنني ١4 تشرين  من قبل ظهر  يوم 
بها رئيس  تقّدم  اليت  الشكوى  اليها على خلفية  وذلك لالستماع 
جملس النواب نبيه بري بإمسه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما 

احملامي الدكتور علي رحال، جبرائم القدح والذم.
القاضية عون

وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضّمنت أمساء مسؤولني 
السنيورة  والرئيس  وعقيلته  بري  الرئيس  بينهم  من  لبنانيني، 
زالرئيس ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي ووليد جنبالط ورياض سالمة 
السويسرية،  املصارف  يف  جمّمدة  حسابات  لديهم  كثر،  وغريهم 
مشرية اىل »أنها ال تعلم مدى صحة هذه املعلومات«، ثم عادت 
وحمت التغريدة.. : ملاذا ال يبادر األشخاص الواردة أمساؤهم يف 

»الالئحة« إىل كشف حساباتهم لدى املصارف السويسرّية؟
أّكدت الّنائبة العاّمة االستئنافّية يف جبل لبنان القاضية غادة عون، 
أّن »املنطق املقلوب يف هذا البلد عجيب«، موضحًة »أّنين مل أّتهم 
أحًدا. املستند انتشر يف اإلعالم على نطاق واسع، ولست أّول من 

نشره«.
ولفتت، يف تصريح على مواقع الّتواصل االجتماعي، إىل أّن »مبطلق 
األحوال، أي نيابة عاّمة إذا وصلها، جيب أن تفتح حتقيًقا وهذه 
واجباتها. هنا مل حيصل ال حتقيق وال أي شيء آخر، ومعروف أّن 
هناك حتويالت حصلت مبعزل عن حجمها وأرقامها.لكن يف لبنان، 

يصبح احلّق على القاضي، وجيب أن حناكمه«.
وشّددت عون، على »أّنين مكان أّي شخص ورد امسه بهذه الالئحة، 
»تعوا  هلم  وأقول  الكذب  وأفضح  املصرفية  السرية  رفع  أطلب 
اّطلعوا على حساباتي. ما بّدها هلقد«، مرّكزًة على أّن »يف لبنان، 
ممنوع حّتى الكالم عن هذا األمر، وإذا جتّرأ قاض وقام بعمله سيتّم 

إعدامه، »امسعوا يا شعيب يا مودعني«.
وكانت قد نشرت عون ، عرب مواقع الّتواصل االجتماعي أمس األول، 
الئحًة إمسّيًة مبسؤولني لبنانّيني لديهم حسابات جمّمدة يف البنوك 
الّسويسرّية، مشريًة إىل »أّنين ال أعلم مدى صّحة هذه املعلومة، لكن 
ملاذا ال يبادر األشخاص الواردة أمساؤهم يف هذه الالئحة إىل كشف 

حساباتهم لدى املصارف السويسرّية؟ من أجل الّشفافّية فقط«.
وأضافت: »مبطلق األحوال، أمتّنى أن يكون هناك باب يف قانون 
رفع الّسرّية املصرفّية، اّلذي سأنكّب على دراسته، وأمتّنى أيًضا 

من احلقوقينّي الّتعليق عليه«.
)نسخة عن أمساء بعض السياسيني الذين نهبوا وهربوا مليارات 

الدوالرات اىل بنوك سويسرا على الصفحة األوىل(

الناتو: انسحاب الروس...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يوم  كل  املعركة  ساحة  فارقا يف  حيدث  إيطاليا،  ومنهم  احللف، 
ومازال حيويا للتقدم األوكراني«.

أتت تلك التصرحيات بعد إعالن اجليش األوكراني بوقت سابق، من 
يوم أمس االول اخلميس، أن قواته استعادت ١٢ بلدة يف إقليم 
خريسون، دون أن جيزم بشكل قطعي ما إذا كانت القوات الروسية 

انسحبت بشكل كامل من املدينة.
يشار إىل أن خسارة موسكو خلريسون اليت تعترب أول مدينة أوكرانية 
املاضي،  فرباير   ٢4 النزاع يف  اندالع  منذ  بيدها  رئيسية سقطت 

سيشكل ضربة قوية هلا وهليبة جيشها.
السيما أن املدينة تشكل أحد األقاليم األربعة اليت أعلن الكرملني 

أواخر أيلول )٢0٢٢( ضمها.
كما حيمل موقعها اجلغرايف أهمية خاصة، إذ يقع اإلقليم على حدود 
القرم  مع  برية  حدود  وله  ونيكوالييف،  دنيربوبيرتوفسك  منطقيت 
جنوبًا، فيما يطل على البحر األسود يف اجلنوب الغربي، ويف اجلنوب 

الشرقي على حبر آزوف.
وسط  التاسع،  شهره  دخل  األوكراني  الروسي  النزاع  أن  يذكر 
استمرار للهجوم األوكراني املضاد الذي أطلق الشهر املاضي جنوبًا 

وشرقًا، من أجل دحر الروس عن البلدات اليت سيطروا عليها.

اضراب جتـّار وعمـّال...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

السلطات.

فقد دخل الكثري من أصحاب احملالت التجارية يف مدينة مهاباد، 
وأغلقوا  اخلميس،  األول  أمس  إضراب  يف  البالد،  غربي  مشال 

حمالتهم دعمًا للمحتجني.
واستمر إضراب عمال النفط واملوظفني الرمسيني يف 37 منصة من 
حقل غاز »بارس« اجلنوبي، لليوم الرابع، احتجاجًا على عدم تنفيذ 

املادة ١0 وحتسني الظروف املعيشية.
ووفًقا للمادة ١0 من قانون واجبات وصالحيات وزارة النفط الذي 
متت املوافقة عليه يف عام ٢0١٢، جيب تعديل عملية دفع الرواتب 

واملزايا ملوظفي مناطق العمليات.
كما أضرب العمال يف »أغاجري« للنفط والغاز، و »زاغروس«، و 
»مصفاة 5 بارس« اجلنوبي، و »أروندان وداالن«، حبسب موقع 

»إيران إنرتناشونال«.
طهران  يف  األربعاء،  مساء  خرجت  قد  احتجاجية  مسريات  وكانت 
املتظاهرون  وردد  أخرى،  ومدن  وكرج،  كرمانشاه،  وأصفهان 

هتافات مناهضة للنظام اإليراني وعلي خامنئي.
يذكر أن االحتجاجات اندلعت يف إيران بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 
األخالق يف  جانب شرطة  اعتقاهلا من  بعد  أيلول  عاما يف ١٦   ٢٢

البالد، وتطورت االحتجاجات لتصبح حتديا حلكم املاللي.
آخرين،  شخصا   ١48٢5 واعتقل  األقل،  على  شخصًا   3٢8 وقتل 
مبراقبة  تقوم  اليت  إيران،  اإلنسان يف  حقوق  نشطاء  مجاعة  وفق 

االحتجاجات.

إعالم إسرائيلي: نتنياهو...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلكومة  تشكيَل  ف  »سيكلَّ أّنه  إىل  مشريًة  »كنيست«، 
اإلسرائيلية«.

يأتي ذلك بعد فوز املعسكر املؤيد لنتنياهو يف انتخابات الكنيست، 
اليت جرت يف األول من تشرين الثاني اجلاري.

ونشر اإلعالم اإلسرائيلي، اخلميس من االسبوع املاضي ، النتائج 
الرمسية النتخابات »كنيست« االحتالل اإلسرائيلي، بعد فرز مجيع 

األصوات.
االحتالل  حكومة  رئيس  بزعامة  »الليكود«،  حزب  حتالف  وتصّدر 
األسبق، بنيامني نتنياهو، النتائج، حبصوله على ٦4 مقعدًا، بينما 

نال حتالف احلكومة احلالية، برئاسة يائري البيد، 5١ مقعدًا.
التصويت  نسبة  أّن  أعلنت  اإلسرائيلية  االنتخابات  جلنة  وكانت 
النهائية يف انتخابات »الكنيست« بلغت 7١.3%، وهي األعلى منذ 

عام ٢0١5.

رون دي سانتيس...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ملصلحة حاكم  بعيدًا عن 
حاكمًا  انتخابه  وإعادة  فوزه  بعد  سانتيس،  دي  رون  فلوريدا 

للوالية.
وقالت الصحيفة الربيطانية إّن كال اجلانبني الرئيسيني إلمرباطورية 
نيوز«  »فوكس  اليت يرأسها روبرت مردوخ، قناة  »نيوز كورب« 
التلفزيونية وصحيفة »نيويورك بوست« املطبوعة، قد احنرفتا بعيدًا 
»األمل  أّنه  اعتبار  على  فلوريدا،  حاكم  حنو  ومتيالن  ترامب،  عن 

العظيم التالي للحزب اجلمهوري«.
وأشارت إىل أّن صحيفة »ذا بوست« كتبت انتقادات »الذعة إىل 
حد ما« لرتامب، يف حني أظهرت املديح واالستحسان للفوز املهيمن 
أّنه  للحاكم دي سانتوس على غالف عددها، يوم األربعاء، معلنًة 

»مستقبل« احلزب اجلمهوري.
كذلك، أطلقت صحيفة »ذا بوست« على دي سانتوس لقب »النجم 
الشاب للحزب اجلمهوري الذي سارع إىل النصر«، فيما وّجه الكاتب 
افتتاحية  مقالة  السابق يف  للرئيس  نقدًا شديدًا  بودهوريتز  جون 

أعلن فيها أن ترامب أجرى »ختريبًا« يف احلزب.
وتتحدث تقارير عن أّن دي سانتيس قد يكون يف طريقه ليصبح 
إحدى أبرز الشخصيات السياسية اليت سجلت اندفاعة قياسية يف 
املشهد األمريكي العام، واحلزب اجلمهوري بشكل خاص، خالل فرتة 

زمنية قصرية نسبيًا.
بصوته  أدىل  أّنه  ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  وأكد 
عام  ترامب  ترشح  احتمال  وتسبب  الثالثاء.  يوم  سانتيس،  لدي 
٢0٢4 حبدوث خالٍف واضح بينه وبني دي سانتيس، الذي ينظر إليه 

على نطاق واسع بأنه املنافس احملتمل لرتامب.
دي  مثل  احملتملني،  اجلمهوريني  املرشحني  ترامب  ر  حذَّ وعليه، 

سانتيس، من الرتشح ضده يف عام ٢0٢4.
وكان ترامب قد أطلق تصاريح ضد دي سانتيس، مساء السبت 
مؤيدي  من  العديد  لكن  بنسلفانيا،  حاشد يف  املاضي، يف جتمع 
ترامب انقلبوا عليه بعد االنتقادات، حبسب »فوكس نيوز«، قائلني 
يف  وشعبية  جناحًا  األكثر  اجلمهوريني  بني  من  سانتيس  دي  إّن 

البالد.
وعلى الرغم من أّن حاكم فلوريدا مل يؤكد أو ينِف عزمه الرتشح 
النتخابات الرئاسة األمريكية عام ٢0٢4، لكنه أصبح يشّكل تهديدًا 
كبريًا لرتامب والدميقراطيني بصفة عامة، بعدما أظهرت استطالعات 

رأي سابقة يف بعض الواليات جتاوزه شعبية الرئيس السابق.
ُيذكر أنه يف العام ٢0١8، أصبح دي سانتيس، وهو يف الـ40 من 
عمره، أصغر حاكم والية يف الواليات املتحدة، عرب مسرية قادته 
مكتب  وحماٍم يف  كضابط  العسكرية  خدمته  من  سريعًا،  للصعود 
احملامي العام للبحرية األمريكية، إىل مقاعد جملس النواب األمريكي 

نهاية عام ٢0١٢.
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نـجوم ومـشاهري

بني ظروف اقتصادية قاسية ونقص يف العملة الصعبة واستعدادات 
الستضافة قمة املناخ الدولية يف األيام املقبلة، كانت أزمة املغنية 
املصرية شريين عبد الوهاب من أكثر ما شغل بال املصريني يف 

اآلونة األخرية، سواء يف االعالم أو على منصات التواصل.
أسبوعني  قرابة  قبل  الشهرية  املغنية  األزمة شقيق  مالمح  كشف 
عندما أعلن يف مداخلة على احدى الفضائيات أنه ووالدتهما أودعا 

عبد الوهاب مصحة للعالج من اإلدمان.
بدأت أزمة عبد الوهاب منذ أواخر العام املاضي بعد انفصاهلا عن 
بطريقة  أمر مل حيصل  وهو  حبيب،  املصري حسام  املغين  زوجها 
التواصل  منصات  ومستخدمي  لإلعالميني  مادة  كان  بل  هادئة 

االجتماعي، وخصوصا وأن الزوجني اختصما بعضهما قضائيًا.
وعقب انفصاهلا، ظهرت عبد الوهاب يف حفلة غنائية بدولة اإلمارات 
يف كانون األول 2021 مبظهر بدا جديدا عليها وعلى متابعيها، إذ 

كانت حليقة الرأس وقالت »أرجو أن تتقبلوني بهذا الشكل«.
وقال الناطق باسم نقابة املوسيقيني طارق مرتضى لوكالة فرانس 
برس »شريين هي إحدى املواهب النادرة يف الوسط الفين وهي 

ُتعترب امتدادًا لألصوات القيمة اهلرمية يف العامل العربي«.
وتساءل »من له مصلحة يف قتل موهبة كبرية مثلها؟«.

بدأت عبد الوهاب مشوارها الفين ألول مرة على الساحة الغنائية 
تامر حسين حيمل  املصري  املغين  مع  بألبوم مشرتك  عقدين  منذ 
اسم »فري ميكس 3«، بيعت منه حنو 20 مليون نسخة، واستطاعت 
العربي يف وقتنا  العامل  أهم مطربات  قائمة  أن حتجز مكانها يف 

احلالي.
عام  »نّساي«  اسم  آخرها  محل  غنائية  ألبومات  مثانية  وأصدرت 
األفالم،  وأغاني  املنفردة  األغاني  من  العديد  جانب  إىل   ،2018
»ميدو  الكوميدي  الفيلم  يف  وحيدة  سينمائية  جتربة  هلا  وكانت 
مشاكل« عام 2003، كذلك قدمت عمال دراميا واحدا وهو مسلسل 

»طريقي« عام 2015.
وحصدت عبد الوهاب جوائز كثرية يف مهرجانات عدة يف خمتلف 
أحناء العامل العربي، وشاركت يف جلنة حتكيم برنامج الغناء الشهري 

»ذا فويس« النسخة العربية ملدة ثالثة مواسم.
كذلك انتشر تسجيل صوتي قيل إنه تسريب التصال هاتفي أجرته 
عبد الوهاب يف األيام املاضية تتحدث فيه عن تعّرضها ملؤامرة. 
لكن هذا التسجيل الذي استمع إليه ماليني األشخاص قديم، حبسب 

خدمة تقّصي صّحة األخبار يف وكالة فرانس برس.
تبادل االتهامات كل من زوج املطربة السابق من ناحية وأسرتها 
من ناحية أخرى حول حماوالت استغالهلا معنويا وماديا، إىل جانب 

اتهامات بسوء املعاملة تصل إىل حد الضرب.
وظهر ذلك من خالل برنامج اإلعالمي املصري البارز عمرو أديب، 
هاتفيتان  مداخلتان  السابق  وزوجها  شريين  لشقيق  كانت  حيث 
باختفاء  غائبة  األمر  حقيقة  تبقى  لكن  رواياتيهما،  خالهلما  أوضحا 

املطربة املصرية.
النيل  تريد  لعصابة  تتعرض  »شقيقيت  الوهاب  عبد  حممد  وقال 
هم من أسرة املطربة  منها«، يف إشارة إىل طليقها حبيب الذي اتُّ

يف وقت سابق بأنه يتعدى عليها بالضرب.
إال أن حبيب نفى ذلك قائال »مل أكن يوما يف حياتي عنيفا مع امراة 
... ليست تربييت«، مضيفا »مل حيدث أن أخذت منها )شريين( 

جنيها واحدا«.
على  الوهاب  لعبد  األخري  البيان  أن  من  الرغم  على  ذلك  وجرى 
صفحتها الرمسية على شبكة فيسبوك أكد تصاحلها مع حبيب يف ما 

بينهما من قضايا »حرصا على استمرار العالقة الطيبة بينهما«.
والعنف ضد املرأة ليس باألمر الغريب يف البلد العربي الذي يبلغ 

عدد سكانه زهاء 104 ماليني نسمة.
للتنمية  »إدراك«  العنف، وفقا ملؤسسة  وقد سجل مرصد جرائم 
ضد  عنف  جرمية   813 املاضي،  العام  خالل  املصرية،  واملساواة 

النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جرمية عام 2020.
ويف هذا السياق قال مرتضى »ليس عيبًا يف شريين أن يطمع 

فيها اجلميع ... إنها مظلومة«.
الفائت، قالت عبد  أوائل الشهر  التلفزيوني األخري  ويف ظهورها 
الوهاب وقد بدت يف حالة أفضل، معلقة على ما تناولته الصحف 
سابقا عن أزمة إدمانها »هل ألنه طبيب إدمان، فيجب أن أكون أنا 

أتعاجل من اإلدمان؟!«.
وأكل وعادات سيئة، ليس فقط  أدوية  إدمان  »هناك  وأضافت 

خمدرات«.
كانت عبد الوهاب ظهرت يف حفل غنائي يف أغسطس على هامش 
املقصود،  عبد  نبيل  املعاجل  طبيبها  مع  بتونس  قرطاج  مهرجان 
وقّبلت يده أمام احلاضرين وقالت »أحب أن أشكر دكتوري )طبييب( 

هو من عاجلين جديا«.
إذ  جدال،  الوهاب  عبد  فيها  تثري  اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
أوقفتها نقابة املوسيقيني يف مصر عن العمل أواخر العام 2017.

وصدر حبقها الحقا يف فرباير 2018 حكم قضائي باحلبس ملدة 6 
أشهر إلدانتها بنشر أخبار كاذبة بسبب إطالقها تعليقا مازحا يف 
إحدى حفالتها الفنائية حينما طلبت منها إحدى معجباتها أن تغين 
واحدة من أشهر أغنياتها وهي »ما شربتش من نيلها« فردت عبد 

الوهاب بأن من يشرب من النيل يصاب بالبلهارسيا.
ومتت تربئتها يف أيار من العام نفسه.

إعالنها  مع  سنوات  قبل  كبرية  إعالمية  ضجة  شريين  أثارت  كما 

أزمة النجمة شريين عبد الوهاب تثري جدالً واسعاً يف مصر

اعتزال الفن أوائل العام 2016، لترتاجع بعدها عن هذا القرار بعد 
بضعة أيام فقط.

من  هلا  الداعمة  الرسائل  عشرات  أخريًا  املصرية  املطربة  وتلقت 
زمالئها الفنانني يف مصر وخارجها.

وكان من بني أبرز الداعمني لشريين عبد الوهاب يف أزمتها األخرية 
املمثلة املصرية ليلى علوي وعدد من النجمات العربيات كاملصرية 

أنغام واللبنانيتان ماجدة الرومي وجنوى كرم واإلماراتية أحالم.
على شبكة  كامل  املصري مصطفى  املوسيقيني  نقيب  نشر  كما 

فيسبوك مقطعا مصورا أبدى فيه الدعم لعبد الوهاب.
كما  تعود  حتى  وفنيا  ومعنويا  أدبيا  لشريين  الدعم  »كل  وقال 

كانت«.
وعّلق الناطق باسم نقابة املوسيقيني طارق مرتضى »شاء أعداء 

شريين أم أبوا، فهي اسم كبري حفر يف قلوب الناس«.
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يعيش املمثل األمريكي جوني ديب، البالغ 59 سنة، قصة حب جديدة 
مع حمامية ال زالت متزوجة، وسبق أن كانت موكلته حني أقام دعوى 
لقب   2018 إلطالقها يف  الربيطانية،  »الصن«  تشهري ضد صحيفة 
»ضارب زوجته« عليه بتقرير نشرته ذلك العام، وخسر تلك الدعوى 
بعد عامني، وفقا ملا ورد بوسائل إعالم دولية االنتشار، منها شبكة 

Fox News التلفزيونية األمريكية.
نقلت Fox عن مصدر مل تسمه، أن احملامية Joelle Rich أم لطفلني 
من زوج منفصلة عنه منذ مدة، لكن معامالت طالقهما مل تنته بعد، 
وأنها مل تكن من الفريق القانوني الذي مثل ديب يف قضية تشهري 
فرجينيا ضد زوجته السابقة أمرب هريد، لكنها كانت حاضرة يف جزء 
من احملاكمة اليت استمرت 6 أسابيع، وانتهت يف حزيران املاضي 
بانتصار ساحق لصاحله، وهو ما جرى االطالع عليه أيضا يف موقع 
أول وسيلة إعالمية أتت على عالقته العاطفية مبحاميته األصغر سنا 

منه بعشرين عاما، وهو موقع جملة Us Weekly األمريكية.
وذكرت »فوكس« أيضا، أن احملامية العاملة بشركة Schillings الوارد 
خصوصيتهم  محاية  على  البارزين  األشخاص  تساعد  أنها  مبوقعها 
 Ritz-Carlton فندق  يف  ديب  مع  »أقامت  القانون  عرب  ومسعتهم 
مبنطقة »ماكلني« السكنية يف والية فريجينيا، حيث كان مقره أثناء 
احملاكمة ضد أمرب هريد«، وأنها تناولت معه العشاء »مرارا يف مطعم 
The Palm الراقي جبوار الفندق: إشارة إىل أن العالقة بني االثنني 

تطورت إىل عاطفية منذ أشهر.
مع ذلك، انتشرت شائعات ذلك الوقت بأن ديب كان يواعد حماميته 
واليت  فرجينيا،  حمكمة  أمام  عنه  بالدفاع  املوكلة   Camille Vasquez
متت تغطية خربها يف تقرير سابق، لكن كليهما نفى »القيل والقال« 
وأنهاه سريعا، بعكس األنباء احلالية عن ارتباطه العاطفي باحملامية 
اليت يظهران  االثنني، والصور  أي من  جويل ريتش، فال نفي من 

فيها كثرية.
القانوني بني جوني ديب وآمرب هريد.. ففي  نعود اىل »الكباش« 
حزيران املاضي، أصدرت جلنة حملفني يف حمكمة فريفاكس حكمًا يف 
صاحل جوني ديب ومنحته تعويضًا بقيمة 10.3 مليون دوالر لتشويه 

مسعته.
بدعوى  »اخلاطئ«  هريد  آمرب  فوز  ضد  استئنافًا  ديب  جوني  حّرك 

مضادة جاءت عقب حماكمة التشهري اليت أقامتها ضده.
ونقلت وكالة األنباء الربيطانية »بي آيه ميديا« عن حمامي جنم هوليوود 
ديب القول، إن احلكم الصادر يف صاحل جنمة فيلم »أكوامان« كان 
»معيبًا للغاية«، ولكن جيب أن تظل األحكام الصادرة يف صاحل ديب 

قائمة.
دعوى  عقب  دوالر،  مليوني  بقيمة  تعويضات  على  هريد  وحصلت 
مضادة تقول فيها إنها تعرضت للتشهري من جانب آدم والدمان، 

أحد حمامي ديب.
عن  باإلنابة«  »مسؤول  املمثل  أن  على  املضادة  الدعوى  ونصت 
 Daily ميل«  »ديلي  لصحيفة  والدمان  بها  أدىل  اليت  التصرحيات 
Mail يف 2020 واليت وصفت مزاعم العنف اليت حتدثت عنها هوكس 

بـ«املزحة«.
وكان جوني ديب قام مبقاضاة شريكته السابقة بشأن مقال كتبته 
هريد لصحيفة »واشنطن بوست« Washington Post يف عام 2018 
حتدثت فيه عن جتربتها مع العنف املنزلي، والذي قال حماموه إنها 

اتهمته زورًا بأنه معتد.
ويف يونيو املاضي، أصدرت جلنة حملفني يف حمكمة فريفاكس حكمًا 
يف صاحله ومنحته تعويضًا بقيمة 10.3 مليون دوالر لتشويه مسعته.

يستأنف ضد فوز آمرب هريد بدعوى مضادة
قصة حب جديدة جتمع جوني ديب 
مبحامية إنكليزية أصغر بـ20 عامًا

ديب مع هريد

ديب مع حبيبته الجديدة

الفنان  أمنية  تلبيتها  الشامسي،  أحالم  اإلماراتية  الفنانة  أعلنت 
السعودي الشاب فيصل العتييب بالغناء إىل جانبها.

ويف تغريدة على حسابها عرب تويرت، قالت احالم: »راح تشاركين 
حفلي يف الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبييب، صوت وال أروع، 

وغنيت حزين وأسرتين، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك«.
هذا وكان العتييب حظي حبملة تضامن واسعة، عقب تعرضة ملوجة 
التواصل االجتماعي، بسبب لون بشرته،  التنمر على شبكات  من 
حيث كشف يف مقابلة ضمن برنامج »أم بي سي يف أسبوع«، انه 

يتمنى الغناء إىل جانب أحالم والفنان السعودي رابح صقر.

بعد تعرضه للتنمر على »تيك توك«.. 
أحالم حتقق حلم هذا الفنان الشاب

اجلدل  نصري  اصالة  السورية  الفنانة  ابنة  الذهيب  شام  أثارت 
عرب مواقع التواصل االجتماعي بسبب تغري امسها فجأة، إذ بدلت 
شام امسها على حسابها الشخصي عرب انستجرام من شام الذهيب 

اىل »شام بنت أصالة الذهيب«.
من جهته، قامت اصالة مبشاركة لقطة لصفحة ابنتها عرب انستغرام 

وكتبت يف تعليق: »شام روح أصالة ونور عيونها«.

شام الذهيب تغري امسها و اصالة 
نصري تعلق
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

منذ بداية جائحة »كوفيد19-« تزايد استخدام منتجات التنظيف 
املنزلي بشكل واسع. لكن هذا األمر قد حيمل يف الواقع خماطر 

صحية مهددة للحياة.
ويقدم اخلرباء حجة مقنعة إلعادة التفكري يف منتجات التنظيف 
اليت نستخدمها يف املنزل، حيث أن الكوكتيل الكيميائي يف هذه 

املنتجات قد جيعلنا أكثر عرضة ألربعة أنواع من السرطان.
ومن املنظفات إىل خباخات التنظيف، حيذر اخلرباء يف مؤسسة 
أن  املنزلية ميكن  املنتجات  أن بعض  Breast Cancer UK من 
حتتوي على مكونات اصطناعية تعرف باسم املواد الكيميائية 
بسرطان  املرتبطة   ،)EDCs( الصماء  الغدد  الختالل  املسببة 

الثدي.
وتوضح كريستينا هوكس، مؤسسة شركة Greenscents، هذا 
االتصال بشكل أوسع، قائلة: »تتكون منتجات التنظيف املنزلية 
تقليديا من مكونات اصطناعية قوية، ما يعين أنها حتتوي على 
الغدد  وظيفة  الختالل  املسببة  الكيميائية  املواد  من  الكثري 
أو  تركيبية  مواد كيميائية  ما تكون  )EDCs(. وعادة  الصماء 
من صنع اإلنسان متواجدة يف جمموعة متنوعة من املنتجات، مبا 
يف ذلك البالستيك واملبيدات احلشرية ومستحضرات التجميل 
والدهانات  واملالبس  األطفال  ولعب  واملنظفات  واألغذية 
واملفروشات  واألثاث  التنظيف  ومنتجات  الطبية  واملعدات 

واإللكرتونيات«.
ويف حني أن مؤسسة Breast Cancer UK ربطت سرطان الثدي 
فقط بهذه املواد الكيميائية القوية، فإن األحباث املنشورة يف 
جملة Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders ربطت 
أيضا املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصماء بسرطان 
الرحم، جنبا إىل جنب مع سرطان الربوستات وسرطان الغدة 

الدرقية.
وأوضحت هوكس: »مت ربط املواد الكيميائية املسببة الختالل 
مثل  للهرمونات،  احلساسة  السرطان  بأنواع  الصماء  الغدد 
وغالبا  الدرقية.  والغدة  والربوستات  والرحم  الثدي  سرطان 
الكيميائية  للمواد  التعرض  من  املنخفض  املستوى  يكون  ما 
امُلسببة الختالل الغدد الصماء على مدى فرتة طويلة، هو الذي 

يؤدي إىل أكرب خماطر اإلصابة بالسرطان«.
وبعد االطالع على العديد من الدراسات، خلص اخلرباء إىل أنه 
يف حني أن »مستوى التعرض وتوقيته أمران حامسان«، جيب 
إعالم اجلمهور بوجود املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد 

الصماء يف املنتجات االستهالكية الشائعة.
الصحية يف  املعلومات  أوسغون، كبرية مديري  وقالت فيونا 
مركز أحباث السرطان يف اململكة املتحدة: »ميكن أن يطمئن 
الناس إىل أنه عند النظر إىل األدلة بشكل عام، فإن استخدام 
منتجات التنظيف يف املنزل ال يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان. 
وهناك لوائح أمان صارمة مطبقة يف اململكة املتحدة واالحتاد 
وجيب  فيها.  استخدامها  ميكن  اليت  املكونات  حول  األوروبي 
آمنة لالستخدام قبل  أن منتجاتهم  التأكد من  على املصّنعني 

بيعها«.
وتشري هوكس إىل أن الطريقة األكثر موثوقية لضمان سالمتنا 
املواد  على  حتتوي  ال  اليت  التنظيف  منتجات  »اختيار  هي 
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصماء كلما أمكننا ذلك ألننا 

نعلم أنها تشكل خطر اإلصابة بالسرطان«
املعتادة،  التنظيف  مبنتجات  االلتزام  يف  ترغب  كنت  وإذا 
التأكد من وجود  اخلبرية، وهي  أخرى قدمتها  فهناك نصيحة 

تهوية كافية أثناء القيام باألعمال املنزلية.
وأضافت: »جتنب التنظيف باملنتجات يف األماكن املغلقة. كن 
تنتقل  أن  للقطرات  ميكن  حيث  البخاخات  استخدام  عند  حذرا 
هو  نهج  أفضل  فإن  ذلك،  ومع  استنشاقها.  ويتم  بسهولة 

منتجات التنظيف املنزلية قد تزيد من خطر اإلصابة بـ 4 أنواع من السرطان

من  املعتمدة  الغسيل  ومنتجات  املنزلية  املنتجات  عن  البحث 
قبل منظمات معرتف بها«.
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القهوة، قد  أو  األعشاب  حرارة شاي  أن درجة  دراسة  كشفت 
يكون هلا تأثري على الصحة العامة وميكن أن ترتبط خبطر اإلصابة 

بالسرطان.
وحذر الباحثون من أن االستمتاع بفنجان ساخن جدا من مشروبك 

املفضل قد يزيد من خطر اإلصابة بسرطان املريء.
ويصف سرطان املريء منو اخلاليا غري الطبيعية يف أي مكان يف 

املريء، املعروف أيضا باسم أنبوب الطعام.
 :Dr Fox Online Pharmacy الدكتورة ديبوراه لي، من وقالت 
درجة   110 عن  حرارته  تزيد   - شراب  أو  طعام   - شيء  »أي 
فهرنهايت )43 درجة مئوية( ميكن أن حيرق اجللد، وعند أكثر من 
160 درجة فهرنهايت )71 درجة مئوية( سوف حيرتق اجللد على 
الفور. ونظرا ألن القهوة حتتاج إىل أن يتم ختمريها يف درجات 
حرارة ترتاوح بني 195 درجة فهرنهايت )90.5 درجة مئوية( و205 
درجة فهرنهايت )96 درجة مئوية(، فإن فنجان القهوة هذا قد 
أكثر سخونة مبا يكفي إلحداث حروق خطرية يف اجللد -  يكون 

وخاصة اخلاليا احلساسة اليت تبطن املريء«.
وعالوة على ذلك، ُنشر حبث يف جملة Clinical Nutrition، حيذر 
أيضا من أن املشروبات الساخنة ميكن أن تضاعف خطر اإلصابة 

بهذا السرطان مبقدار ثالثة أضعاف.
املتحدة،  اململكة  يف  بالغ  ألف   500 من  أكثر  إىل  وبالنظر 
للقهوة  أكثر شربا  الذين كانوا  األشخاص  الدراسة على  ركزت 

والشاي.
والشاي  القهوة  يشربون  الذين  »أولئك  لي:  الدكتورة  وقالت 
بانتظام تزيد لديهم خماطر اإلصابة بسرطان املريء بنسبة 2.8 
مرة. وأولئك الذين شربوا القهوة الساخنة أو الساخنة جدا، كان 
معدل زيادة خطر اإلصابة بسرطان املريء لديهم  على التوالي 

5.5 و4.1«.
املريئي  املعدي  االرجتاع  من  تزيد  قد  »املشروبات  وأضافت: 
اإلصابة  يزيد من خطر  املريء، وكالهما قد  التهاب  وتزيد من 

بالسرطان«.
وتشرح نظرية أخرى أن االستمتاع باملشروبات الشديدة السخونة 
يؤذي أنسجة املريء ، ما يشري إىل أن وقت شفاء اجلسد قد 
تواترا  وأكثر  أسرع  بشكل  اجلسم  احتاج  كلما  ذلك،  ومع  حان. 
مثل  اجليين،  اخلطأ  مساحة  زادت  للشفاء،  جديدة  خاليا  لتوليد 

اخلاليا غري الطبيعية أو اخلاليا السرطانية.
ومع ذلك، أوضحت الطبيبة أن اخلرباء كانوا يشككون يف هذا ألن 

هناك عوامل خمتلفة تلعب دورا يف ما يتعلق بسرطان املريء.
شيوعا  السرطانات  أنواع  أكثر  الغربي،  العامل  »يف  وأضافت: 
املوجودة يف املريء هي السرطانة الغدية، واليت مل يتم ربطها 
بدرجات احلرارة املرتفعة. وسرطان اخلاليا احلرشفية، وهو نوع 
باملشروبات  مرتبطا  املريء، قد يكون  أقل شيوعا من سرطان 
الساخنة أيضا، وهذا النوع من السرطان أكثر شيوعا يف الصني 

وآسيا وأمريكا اجلنوبية وإفريقيا«.
خبطر  الساخنة  املشروبات  ربطت  اليت  الدراسة  أن  إىل  ويشار 
اإلصابة بالسرطان كانت دراسة على شكل مالحظات وبالتالي، 

ال ميكن أن تثبت العالقة السببية.
وكشفت الدكتورة لي كذلك، أن الدراسات طلبت من املشاركني 
»ساخنة جدا« دون  أو  »ساخنة«  أنها  تصنيف مشروباتهم على 
قياس درجات حرارة املشروبات بدقة. وهذا يعين أن »الدراسة 

ذاتية الطابع للغاية ومن احملتمل أال تكون دقيقة«.
الشاي  أو  القهوة  شرب  يف  التسرع  عدم  إىل  الطبيبة  وتدعو 
دقائق  لبضع  االنتظار  إن  قائلة  للغاية،  مرتفعة  حرارة  بدرجات 

حتى يربد مشروبك املفضل، سيكون مفيدا.

درجة حرارة مشروبك املفضل قد تضاعف 
ثالث مرات خطر اإلصابة بسرطان املريء

يتهافت الكثريون على اقتناء وتناول »فيتامني سي« مع اقرتاب 
لوقاية  أو  الربد واإلنفلونزا  الشتاء ودخول موسم نزالت  فصل 
إىل  انقلب  حده  عن  الشيء  زاد  »إذا  عبارة  مغفلني  اجلسم، 
ضده«، حيث حذر مركز الصحة األملاني من أن اإلفراط يف تناول 
فيتامني »C« يرفع خطر اإلصابة حبصوات الكلى، وال سيما لدى 
األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري 

أو األشخاص الذين ال يشربون السوائل بنحو كاف.
الكمية  من  يتخلص  ال  اجلسم  بأن  ذلك،  األملاني  املركز  وبرر 
محض  إىل  حيوله  بل  البول،  عرب   »C« فيتامني  من  الفائضة 

»األوكساليك« الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.
الكلى من خالل مالحظة بعض  اإلصابة حبصوات  ويستدل على 
األعراض، مثل آالم شديدة على جانب اجلزء السفلي من البطن 
قليلة،  كميات  تبول  مع  البول  يف  ملحة  ورغبة  الظهر،  يف  أو 
وآالم أثناء التبول، ووجود دم يف البول بسبب إصابة األغشية 
واالرجتاف  احلمى  مثل  عامة،  أعراض  إىل  باإلضافة  املخاطية، 

ونوبات التعرق والغثيان والقيء.
ولتجنب خطر اإلصابة حبصوات الكلى، ال جيوز تناول املكمالت 
الغذائية احملتوية على فيتامني »سي« إال حتت إشراف الطبيب.

لـ«فيتامني سي«  بها  اليومية املوصى  القيمة  أن  بالذكر  جدير 
للرجال  مليغراما  و90  البالغات  للنساء  مليغراما   75 حوالي  تبلغ 

البالغني، ووفق املعهد الوطين للصحة يف أمريكا.
ويستطيع اإلنسان أن حيصل على الكمية املطلوبة من خالل تناول 

مثار احلمضيات وبعض اخلضروات.

دراسة أملانية حتذر.. كثرة هذا الفيتامني 
تدمر الكلى
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The government is racing 
to pass a contentious Bill 
before Christmas, arguing 
Australians can’t afford 
senators denying them a 
pay rise. 
The government says 
it will take a “couple of 
months” for the first pay 
rises to reach workers’ 
pockets should its conten-
tious industrial relations 
reform Bill pass. 
The widespread reform, 
which the government 
says is key to “get wag-
es moving”, is being met 
with hesitation by senate 
crossbenchers, including 
David Pocock, who is ask-
ing Labor to split the Bill. 
Senator Pocock and other 
crossbenchers say they 
support parts of the Bill 
that target increasing pay 
through multi-employer 
bargaining for low-income 
workers, and workers in 
feminised industries, but 
are concerned by the sin-
gle income carve outs and 
want the Bill to be split.
Workplace Relations Min-
ister Tony Burke wants the 
Bill passed before Christ-
mas because households 
are hurting right now. 
It will sail through the 
House of Representatives 
this week, but further con-
cessions are expected 
to be made when the Bill 
goes to senate committee. 
Mr Burke said he “sus-
pected” more amend-
ments to the Bill would be 
made to get crossbench 
support. 
“There’s a reason for ur-
gency … The pressure 
that there is on members 
of parliament of getting 
across the detail is noth-
ing compared with the im-
mense pressure that is on 
households right now,” he 
told ABC Radio. 
“It’s real, what’s happen-
ing in the decisions that 
households are now being 
forced to make as inflation 
is going up and up while 
wages are not moving for 
so many people. That’s 
real pressure, and we have 
to act.”
Mr Burke said once the 

legislation was passed, 
single enterprise bargain-
ing could begin within 
months, while multi-em-
ployer bargaining would 
take longer. 
 “Those lead times just 
make the sense of urgen-
cy now greater,” he said. 
“The sooner we act, the 
sooner pay will go up.”
Independent MP Allegra 
Spender said Australia 
should have both an “ef-
fective award system and 
an effective bargaining 
system”. 
“I believe we should actu-
ally reform the award, and 
we should make it easier … 
I support the work in the 
Bill that will make it easier 
for feminised industries 
to look at its total award 
changes. 
“I honestly believe that 
we should split the Bill. I 
think there are elements 
of the Bill that are particu-
larly focused on low-paid 
workers and on feminised 
industries around gender 
equality … It is the multi-
sector employer bargain-
ing (I’m concerned by).
“I think we should be very 
cautious because other-
wise you’re going to end 
up with a lot of unintended 
consequences.”
Australian Council of 
Trade Unions secretary 
Sally McManus said small 
businesses should not 
be concerned by the leg-
islation, as the Bill only 
covered businesses with 
more than 15 employers 
or those with their own en-
terprise bargaining agree-
ments. 
The Bill also stipulates 
that a majority of employ-
ees in a small business 
would have to vote to take 
part in multi-employer bar-
gaining. 
“There is a scare cam-
paign out there by big 
business because they are 
the ones that don’t want 
to give people pay rises,” 
she said. 
“It has been 10 years since 
workers have seen a real 
wage increase … People 
are going backwards. 
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Tony Burke says IR reform Bill must pass 
because people are hurting now

Liverpool will celebrate its 
colourful reputation as the 
most diverse city in Aus-
tralia by staging three new 
events next year including 
a Motherland African Cul-
tural Festival.
Liverpool’s new celebra-
tions will also include fes-
tivals of “Pacific Summer” 
highlighting the South 
Pacific community that in-
cludes Fijians and Tongans 
and the “Primavera Latin 
American Festival.”
The new celebrations join 
Liverpool’s already es-
tablished festivals like 
the “Light Up The Sky,” 
fireworks display on New 
Year’s Eve, “Winter Blast” 
with ice skating in a Euro-
pean winter setting and the 
India-inspired Starry Sari 
night.
Liverpool mayor Ned Man-
noun thanked the State 
Government for a grant of 
$800,000 over two years to 
help fund the festivals.
“They add to the glamour 
and diversity of modern-
day Liverpool,” he said.
‘The grant confirms that 
Liverpool has become a 
destination of choice for 
thousands of Sydneysid-
ers coming here to enjoy 
the fun and colour of spec-
tacular celebrations.
“Everyone has been ex-
periencing tough times of 
late and these festivals are 
a chance to unwind and 
forget about other prob-
lems they might have for a 
while.
“The festivals are also a 
chance to see Liverpool 
through different eyes.

“Our food and shopping, 
our diverse cultures, our 
parklands and arts and en-
tertainment centre at Ca-
sula Powerhouse adjacent 
to the beautiful Georges 
River, are already an at-
traction. 
“Now the festivals are 
drawing crowds in their 
own right.”
Motherland will feature an 
African experience with 
drumming, dancing as 
well as fashion and artisan 
stalls.
Primavera will have Latin 
American food and enter-
tainment
Pacific Summer will show-
case island nations, their 
culture and cuisine.
Mr Mannoun said his coun-
cil will continue the mo-
mentum of establishing 
festivals.
“We have big plans for the 
2023 and we’re grateful to 
the NSW Government for 
the funding to help keep 
these wonderful experi-
ences happening because 
the people of Liverpool de-
serve it,” he said
The State Government is 
investing $8 million into 
21 major cultural festivals 
and events run by councils 
across Sydney, Newcastle, 
and the Illawarra
Preliminary dates for the 
new festivals are:
Motherland (May 26-28)
Primavera (October 20-22)
Pacific Summer (November 
17-19)
Media Contact:  Jenni-
fer Havilah 0421 829 913 
havilahj@liverpool.nsw.
gov.au

Liverpool gets three new festivals

“We want workers’ wages 
returned to a point where 
they are at least keeping 
up again … It is actually re-
ally good for the economy 
and for small business.”
Government Services 
Minister Bill Shorten said 
the policy reforms were 
needed. 
“Many women haven’t 
had a proper pay rise in a 
long time. The enterprise 

bargaining system that is 
meant to deliver wages 
hasn’t been working,” he 
told the Nine Network. 
“When inflation is running 
at 7 per cent and wages 
running north of 2 per 
cent, why is it the people 
who are well paid in the 
Senate are telling Austra-
lian workers they have got 
to wait even longer for a 
modest pay rise?”The government has is-

sued a “please explain” 
over massive bonuses 
paid to AusPost and NBN, 
but one politician has 
claimed it acted too late.
The federal government 
has been accused of being 
too late to question why 
tens of millions of dollars 
in taxpayer-funded bonus-
es were paid to top execu-
tives.
Last week, the Australian 
Financial Review reported 
that at least 24 public ser-
vants and executives at 
government-owned busi-
ness, such as Australia 
Post and NBN co, earned 
more than $1 million last 
year.
The scale of payments 
alarmed Finance Minister 
Katy Gallagher and Com-
munications Minister Mi-
chelle Rowland, who asked 
for an explanation. 
But the pair were too slow 
to act, Coalition senator 
Sarah Henderson claimed 
on Monday during Senate 
estimates.
During a lively back-and-
forth, representing minis-
ter Carol Brown claimed it 
was the Labor government 
who had “taken measures” 
to bring down bonuses 
“unlike under the previous 
government”. 
Senator Henderson hit 
back: “Are you aware that 
the guidance to curtail bo-
nuses was in fact issued 
by the former coalition 
government?”
“As you’ve just said, that 
was a decision made un-
der the Coalition govern-
ment,” Senator Brown 
conceded. 
Asked if the Albanese 

government supported 
$24m paid in bonuses by 
Australia Post to execu-
tives, Senator Brown said 
bonuses should be used 
“sparingly”. 
Public fury over executive 
bonuses prompted a fed-
eral review last year into 
pay entitlements.
As a result, the Australian 
Public Service Commis-
sion updated its guidance 
and directed against the 
“broad use of performance 
bonuses”.
Late on Monday evening, 
Australia Post chief ex-
ecutive Paul Graham was 
asked to justify if the bonus 
payments were in compli-
ance with the guidance. 
He told the committee the 
board considered a “range 
of options” based on the 
guidance and had contin-
ued with “what has been 
the practice over the last 
number of years in relation 
to the payment”. 
Mr Graham was paid a 
$885,022 bonus on top of 
his base $1.15m base sal-
ary.
Appearing before the com-
mittee for his own grilling, 
NBN chief executive Ste-
phen Rue declined to com-
ment on if the letter from 
the government was sent 
too late. 
But he claimed the govern-
ment-owned business had 
operated within the guid-
ance and had cut the num-
ber of employees eligible 
for a bonus down from 
3500 to 50. 
Mr Rue himself took home 
a $697,808 bonus as part 
of his $2.9m salary – in-
cluding superannuation 
and long service leave. 

Government accused of acting too late 
to stop major bonuses at AusPost, NBN

Sarah Henderson quizzed why the government did not act sooner. Picture: 
NCA NewsWire /Brendan Beckett
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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ASIO and AFP Investigation into reported 
secret China payments to ex-ADF pilots

Chinese President Xi Jinping. Picture: Kevin Frayer/Getty Images

Reports China has been 
secretly paying ex-Austra-
lian Defence Force pilots 
to steal national secrets 
are being investigated by 
the ASIO and police.
ASIO and police have 
launched a probe into re-
ports China is paying for-
mer Australian Defence 
Force pilots six-figure sal-
aries to steal our national 
security secrets.
Defence Minister Richard 
Marles has warned he is 
considering tough new 
laws to prohibit the prac-
tice, insisting that nation-
al security secrets “is a 
crime”.
But he refused to say how 
many Aussie pilots are in-
volved as the investigation 
continues.
Speaking at a press con-
ference in Canberra, Mr 
Marles said he had heard 
concerning reports that 
ex-Australian Defence 
Force personnel may have 
been approached to pro-
vide military related train-
ing to China.
“At the time, I asked my 
Department to urgently in-
vestigate these reports,’’ 
he said.
“The information provid-
ed to me so far presents 
enough evidence to war-
rant the need for a detailed 
examination into the ad-
equacy of current Defence 
policies and procedures 
addressing this matter.
“I have therefore instruct-
ed the Department to com-
mence that process. It’s no 
secret that Defence activi-

ties, people and assets are 
targets for Foreign Intelli-
gence Services.
“But let me be clear: Aus-
tralians who work or have 
worked for the government 
in any capacity, particular-
ly our ADF, who come into 
possession of the nation’s 
secrets, have an obligation 
to maintain those secrets 
beyond their employment 
with, or their engagement 
with, the Commonwealth.”
Asked if he had confirmed 
Australians have provid-
ed this training to China 
Mr Marles declined to re-
spond.
“You’ll forgive me that I’m 
not going to answer that 
question. But Defence is 
supporting the joint AFP-
ASIO, counter-foreign 
interference task force, 
which is currently inves-
tigating a number of cas-
es,’’ he said.
Asked how many cases 
were involved he again 
declined to respond.
“Again, I’m not going to 
answer that question for 
obvious reasons but the 
task force I’ve described 
is investigating a num-
ber of cases. What we are 
focused on right now is 
making sure that we do 
examine the policies and 
procedures that are cur-
rently in place.
“And if there are not and 
there are weaknesses in 
the system, we are com-
mitted to fixing them.”
Last month, Mr Marles 
launched an investigation 
into “disturbing reports” 

that China has been hiring 
retired Western air force 
pilots to train its military.
It followed confirmation 
that the UK government 
would take “decisive 
steps” to stop Beijing 
from headhunting former 
pilots.
At the time, British me-
dia reported that over 
30 former pilots had ac-
cepted offers upwards of 
£240,000 (A$428, 830) to 
train China’s air force.
“We are taking decisive 
steps to stop Chinese 
recruitment schemes at-
tempting to headhunt serv-
ing and former UK Armed 
Forces pilots to train 
People’s Liberation Army 
personnel,” a spokesper-
son for the British defence 
ministry said.
Mr Marles stressed that 
obligation did not end 
when the employment 
ended.
“This is an enduring obli-
gation and to reveal any of 
those secrets is a crime,’’ 
he said.
“It’s clear and unambigu-
ous. We already have a 
range of layered policies 
in place to protect De-
fence people, information 
and assets from foreign 
collection but if there are 
weaknesses in our system 
the Albanese Government 
will strengthen them.
“I thank Defence for their 
urgent work to date on 
this matter. We will have 
more to say upon receiv-
ing the recommendations 
in due course.”

Prime Minister Anthony 
Albanese has revealed he 
is one of 9.7 million cus-
tomers caught up in the 
Medibank hack.
Hundreds of names, ad-
dresses, birthdates and 
health diagnoses were al-
legedly posted on the dark 
web overnight and sepa-
rated into a “good-list” 
and “naughty-list”. 
It comes after the hackers 
gave the insurance com-
pany a 24-hour deadline 
to pay an unknown ran-
som.
“I am a Medibank Private 
customer as well and it 
will be of concern that 
some of this information 
has been put out there,” 
Mr Albanese told media.
 “We are concerned, and 
we will continue to moni-
tor what is occuring.
“We need to keep people’s 
information as safe as 
possible. There has been 
a real wake-up call for cor-
porate Australia with both 
this breach, and the Optus 
breach.”
While Mr Albanese is a 
Medibank customer it is 
understood he has not 
had his personal datas 
leaked online.
Home Affairs Minister 
Clare O‘Neil has backed 
the insurance company for 
not paying the ransom and 
will make a more detailed 
statement on the breach 
later on Wednesday.
Assistant Treasurer Ste-
phen Jones has slammed 
the hackers behind the 
theft of 9.7 million highly 
personal details of Medi-
bank customers.

 “They’re criminals, and 
we shouldn’t be pay-
ing ransom,” he told Sky 
News. 
“We shouldn‘t be giving 
into these fraudsters. The 
moment we fold, it sends 
a green light to scumbags 
like them throughout the 
world that Australia is a 
soft target.
“We cannot give in, and 
we won’t give in.”
The hacker threatened in 
a Tuesday post – featuring 
a Super Mario meme and 
a Confucius quote – that 
they would publish the 
data within 24 hours if a 
ransom was not paid. 
“PS. I recommend to sell 
medibank stocks,” they 
warned. 
Medibank shares closed 
1.8 per cent lower at 
$2.78.
Bizarrely, the hackers 
apologised for not pre-
senting the data in a “pret-
ty” manner.
“Looking back that data is 
stored in not very under-
standable format (tables 
dumps) we‘ll take some 
time to sort it out and we 
posting a small part of the 
data, in ’human readable 
format (sample in json 
file)’ also we post all raw 
data,” the hacker wrote.
“We’ll continue posting 
data partially, need some 
time to do it pretty.”
The posts include dark-
web links to files that ap-
pear to include valid details 
of Australian healthcare 
interactions.
Full names, phone num-
bers, addresses, Medicare 
numbers, dates of birth, 

genders and the names of 
healthcare providers and 
the codes used by Medi-
bank to list diagnosis and 
treatment are all listed in 
the data dump.
Medibank has apologised 
to its customers but says 
it doesn’t believe paying 
any ransom will ensure the 
data isn’t released.
“We believe there is only 
a limited chance paying a 
ransom would ensure the 
return of our customers’ 
data and prevent it from 
being published,” Medi-
bank chief executive David 
Koczkar said.
‘Not happy at all’: Hack 
victim reveals fear for per-
sonal safety
A victim of the Medibank 
hack has claimed the in-
surer suggested she pur-
chase a personal duress 
alarm to keep safe after 
personal details, includ-
ing her address, may have 
been leaked in the data 
hack.
Hack victim Michelle Davi-
son revealed to the Today 
show that she was having 
to consider extreme mea-
sures to protect herself 
while her personal details 
were in the hands of the 
hackers. 
“One of the things they said 
to keep us safe was that 
we possibly will require 
personal duress alarms,” 
she said on Wednesday.
“So, are they concerned 
that these hackers are go-
ing to sell our information, 
that people are going to 
come to our houses and 
knock on our doors?”
Ms Davison said she was 
“not very happy at all” over 
the way the hack had been 
handled by the insurer.
“We have a company that 
takes our premiums each 
fortnight to provide a ser-
vice if we require assis-
tance for our health, but 
with that commitment is 
that they provide that ser-
vice with the understand-
ing that our information is 
going to be kept private,” 
she said.

Prime Minister Anthony Albanese revealed he is one of 9.7 million Medi-
bank customers. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Prime Minister Anthony Albanese reveals he is 
one of 9.7 million Medibank customers
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