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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

رفع اجللسة السادسة النتخاب رئيس الـجمهورية اىل اخلميس املقبل .. والـفراغ سيد املـوقف!
سجال يف الربملان بني بّري وسامي اجلمّيل: » أنا يللي بيدير اجللسة .. والكلمة األخرية مش الك«

 مل تسفر اجللسة السادسة 
جمللس النواب عن انتخاب 
وحدد  للجمهورية،  رئيس 
سابعة  جللسة  جديد  موعد 
يف  املقبل  اخلميس  يوم 
احلالي  الثاني  تشرين   24

 .
أمس  جلسة  وشهدت 
ومداخالت  سجاالت  األول 
حادة بني عدد من النواب، 
من  نواب  بني  وخباصة 
وكتلة  »الكتائب«  كتلة 

»التنمية والتحرير«. 
سأل  اجللسة  بداية  يف 
اجلميل  سامي  النائب 
النواب  جملس  رئيس 
مادة  أي  »إىل  بري:  نبيه 
تستند عندما تقر بأننا نريد 

احلفاظ على نصاب الثلثني 
وقال:  الدورتني؟«.  يف 
تتكلم  ال   49 »املادة  أن 
عن نصاب، بل عن انتخاب 
رئيس بالثلثني يف الدورة 
بالنصف  وانتخاب  األوىل، 
الدورة  يف  واحدا  زائدا 

الثانية«.
»تفسري  اجلميل  ومتنى 
الدستور يف هذا املوضوع، 
على  احلصول  لنا  وحيق 

جواب دستوري«.
كالمية  مشادة  وحصلت 
حسن  علي  النائب  بني 
الكتائب،  ونواب  خليل 
اجلميل،  مداخلة  بعد 
الياس  النائبني  وتدخل 
اجلميل،  ونديم  حنكش 

قبالن  قبالن  النائب  دخل 
العام 1982،  »يف  وقال: 
اجمللس  إىل  بالنواب  أتوا 
نصاب  »ليعملوا  باملالالت 

التتمة على الصفحة 16

ال  ورجاء  اوال:   ،  2007
يطول  اهلل  »بيك  تقاطعين 
إسالوا  روح  طيب  بعمرو 
بدك  بقبل  انا  بيقول  شو 

اكثر من هيك ؟.
وقال له: »انا اللي بيدير 
األخرية  والكلمة  اجللسة 

مش الك«.
البطريرك  ثانيا  وتابع:  
صفري رمحه اهلل إختذ موقفا 
حادا وجازما ونهائيا يف هذا 
هو  واضح   النص  االمر، 
للنصاب،  الثلثني  بأكثرية 

ينتخب  االوىل  الدورة  يف 
الثلثني،  بأكثرية  الرئيس 
الثانية  الدورة  ويف 
فهل   ، املطلقة  باالكثرية 
رئيس  إنتخاب  املطلوب 

يف 33 صوتا ؟
نائبا  وكان قد حضر 112 
يف الدورة األوىل، وجاءت 
األصوات  فرز  نتيجة 
 46 اآلتي:  الشكل  على 
ميشال   43 بيضاء،  ورقة 

والصني،  روسيا  رفضت 
أمس األول اخلميس، قرارًا 
ينتقد »عدم تعاون إيران« 
لألمم  التابعة  الوكالة  مع 

روسيا والصني ترفضان قراراً غربياً للطاقة 
الذرية الدولية ضد إيران

املتحدة، والذي تقدمت به 
دول غربية يف األساس.

حمافظي  جملس  ووافق 
للطاقة  الدولية  الوكالة 

 35 من  املؤلف  الذرية 
الذي  االقرتاح  دولة، على 
تقدمت به الواليات املتحدة 
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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

رجنا من اجلمود«..  ال نتفق مع  فرجنية يف الربنامج السياسي اإلصالحي لبناء الدولة باسيل من باريس: عرضتخُ تصّوراً كامالً لـ»حّل يخُ
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إن  »سي  شبكة  أفادت 
ثالثة  عن  نقاًل  إن«، 
بأّن  أمريكيني،  مسؤولني 
خمزونات الواليات املتحدة 
األسلحة  أنظمة  بعض  من 

والذخرية  التقنية  عالية 
لإلمدادات  املخصصة 
ألوكرانيا آخذة يف النفاد.

»سـي إن إن«: نـفاد أنواع أسـلحة من 
املخزونات األمريكية بعد تسليمها إىل كييف

املرصد األوروبي للنزاهة يف لبنان يعلّق على استدعاء القاضية عون: امللف سيتابع خارجياً ولن 
نـسمح باملـّس بالـقضاة األحـرار...  مـغارة النافـعة: سـلوم فـرضت »خـوة« عـلى املرتـشني
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املشرعون  أمضى 
يف  شهورا  اجلمهوريون 
حتقيق  بإطالق  التهديد 
جنل  مع  الكونغرس  يف 
مشريين  بايدن،  الرئيس 

أخالقية  خمالفات  إىل 
حول  ومعلومات  مزعومة 
حمتملة،  جنائية  خمالفات 

اجلمهوريون يف جملس النواب األمريكي يعلنون 
فتح حتقيق يتعلق بنجل الرئيس بايدن
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اخلارجية  وزير  مّحل 
األوكراني دميرتو كوليبا، 
مع  هاتفية  مكاملة  بعد 

أنطوني  األمريكي  نظريه 
األول  أمس  بلينكن، 

أوكـرانيا لـواشنطن: حـان الوقت 
لـتزويدنا بـمنظومة باتـريوت

عليه  فرد  اجلميل.  لبشري 
اجلميل:  نديم  النائب 
احلنك  طق  من  »خلصنا 
تبعكن«.  املالالت  ومن 
فأجابه قبالن بالقول: حنن 
من زمان خلصنا، بس إنتو 

ما عم ختلصوا«.
 رد بري

ورد رئيس جملس النواب  
مداخلة  على  بري  نبيه 

حول  مجيل  سامي  النائب 
انتخاب  جلسة  نصاب 
قائال:  اجلمهورية  رئيس 
ايها  اللبناني  »الدستور 
ينص  الكريم  الزميل 
أكثرية  أكثريتني،  على 
شيء،  اجللسات  نصاب 
 ، آخر  شيء  والدورات 
ان  جيب  دائما  فاجللسات 
الثلثني،  بنصاب  تكون 
دائما  كان  االمر  هذا 
العام  منذ  نقاش  موضع 
وأكرب  اآلن  وحتى   1927
دليل على ذلك ان الشيخ 
سامي اجلميل نفسه يف 1 
حرفيا:   قال   2007 ايلول 
اىل  املسيحيني  ندعو 
إنتخاب  جبلسة  املشاركة 
وعدم  اجلمهورية  رئيس 
الثلثني،  نصاب  ضرب 
وأن اخلطر االكرب يف ختطي 

املؤسسات«.
هذا  بري:  وأضاف 
ايلول  واحد  يف  تصرحيك 

الرئيس بري
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موعد جديد جللسة سابعة النتخاب رئيس يف 24 احلالي ومداخالت وسجاالت استحضرت املاضي
ال تغيري جذريا يف االصوات وسليمان فرجنية حضر بصوت واحد والورقة البيضاء » سيدة«

بـري: الـنص واضـح هـو أكـثرية الـثلثني للـنصاب
السادسة  اجللسة  تسفر  مل   
انتخاب  عن  النواب  جمللس 
وحدد  للجمهورية،  رئيس 
يوم  سابعة  جللسة  جديد  موعد 
اخلميس املقبل يف 24 تشرين 

الثاني احلالي . 
األول  أمس  جلسة  وشهدت 
بني  حادة  ومداخالت  سجاالت 
النواب، وخباصة بني  من  عدد 
»الكتائب«  كتلة  من  نواب 

وكتلة »التنمية والتحرير«. 
النائب  سأل  اجللسة  بداية  يف 
جملس  رئيس  اجلميل  سامي 
أي  »إىل  بري:  نبيه  النواب 
بأننا  تقر  عندما  تستند  مادة 
نريد احلفاظ على نصاب الثلثني 
أن  وقال:  الدورتني؟«.  يف 
»املادة 49 ال تتكلم عن نصاب، 
بل عن انتخاب رئيس بالثلثني 
وانتخاب  األوىل،  الدورة  يف 
بالنصف زائدا واحدا يف الدورة 

الثانية«.
»تفسري  اجلميل  ومتنى 
املوضوع،  هذا  يف  الدستور 
جواب  على  احلصول  لنا  وحيق 

دستوري«.
بني  كالمية  مشادة  وحصلت 
النائب علي حسن خليل ونواب 
اجلميل،  مداخلة  بعد  الكتائب، 
الياس حنكش  النائبني  وتدخل 
النائب  دخل  اجلميل،  ونديم 
قبالن قبالن وقال: »يف العام 
1982، أتوا بالنواب إىل اجمللس 
نصاب  »ليعملوا  باملالالت 
لبشري اجلميل. فرد عليه النائب 
»خلصنا من طق  اجلميل:  نديم 
تبعكن«.  املالالت  ومن  احلنك 
من  بالقول: حنن  قبالن  فأجابه 
عم  ما  إنتو  بس  خلصنا،  زمان 

ختلصوا«.
 رد بري

النواب   جملس  رئيس  ورد 
النائب  مداخلة  على  بري  نبيه 
سامي مجيل حول نصاب جلسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية قائال: 
»الدستور اللبناني ايها الزميل 
أكثريتني،  على  ينص  الكريم 
اجللسات شيء،  أكثرية نصاب 
والدورات شيء آخر ، فاجللسات 
بنصاب  تكون  ان  جيب  دائما 
دائما  كان  االمر  هذا  الثلثني، 
العام 1927  منذ  نقاش  موضع 
على  دليل  وأكرب  اآلن  وحتى 
اجلميل  سامي  الشيخ  ان  ذلك 
قال   2007 ايلول   1 نفسه يف 
اىل  املسيحيني  ندعو  حرفيا:  
املشاركة جبلسة إنتخاب رئيس 
نصاب  وعدم ضرب  اجلمهورية 
االكرب يف  اخلطر  وأن  الثلثني، 

ختطي املؤسسات«.
وأضاف بري: هذا تصرحيك يف 
واحد ايلول 2007 ، اوال: ورجاء 
يطول  اهلل  »بيك  تقاطعين  ال 
شو  إسالوا  روح  طيب  بعمرو 
من  اكثر  بدك  بقبل  انا  بيقول 

هيك ؟.
بيدير  اللي  »انا  له:  وقال 
مش  األخرية  والكلمة  اجللسة 

الك«.

البطريرك صفري  ثانيا  وتابع:  
حادا  موقفا  إختذ  اهلل  رمحه 
االمر،  هذا  ونهائيا يف  وجازما 
بأكثرية  هو  واضح   النص 
الدورة  يف  للنصاب،  الثلثني 
االوىل ينتخب الرئيس بأكثرية 
الثانية  الدورة  ويف  الثلثني، 
فهل   ، املطلقة  باالكثرية 
املطلوب إنتخاب رئيس يف 33 

صوتا ؟
يف  نائبا   112 حضر  قد  وكان 
نتيجة  وجاءت  األوىل،  الدورة 
الشكل  على  األصوات  فرز 
 43 بيضاء،  ورقة   46 اآلتي: 
لبنان   «  9 معوض،  ميشال 
 3 خليفة،  عصام   7 اجلديد«، 
زياد بارود، 1 سليمان فرجنية، 
ملغاة،  و2  ضاهر  ميشال   1
جديد  »دستور  باسم  واحدة 
للبنان جديد، والثانية »فاجل ال 

تعاجل«.
 الجلسة

يف  افتتحت  اجللسة  وكانت 
ظهر  قبل  عشرة  احلادية 
الرئيس  برئاسة  األول  امس 
رئيس  نائب  وحضور  بري 
الشامي،  احلكومة سعادة 
والنواب.: وتليت أمساء النواب 
ابراهيم  وهم:  بعذر  املتغيبني 
كنعان، ادغار طرابلسي، كريم 
كبارة، اديب عبد املسيح وعلي 

عسريان.
املواد  تليت  ثم   ومن 
بانتخاب  املتعلقة  الدستورية 
اجلمهورية.واعطيت  رئيس 
اجلميل  سامي  للنائب  الكلمة 
بالنظام، فسأل:« على اي مادة 
نستند حول نصاب الثلثني يف 
الدورتني واملادة ال تتكلم على 
االنتخاب بالثلثني، غري مذكور اي 
نصاب للجلسة االوىل والثانية، 
يطري  ان  احد  حاول  مرة  وال 
عن  النواب  ختلف  او  النصاب 
حضور جلسات اجمللس النيابي. 
الثلثان  هو  النصاب  اذا  لنر 
يف الدورة الثانية، انطالقا من 
الدستور  نفسر  ان  اطلب  ذلك 
ستكون  النقاش،  نفتح  وان 
االنتخابات الرئاسية مبنية على 
امجاع جملس النواب، امتنى ان 
والطريقة  النقطة  هذه  نناقش 
املرة  يف  الئقة  غري  متت  اليت 

املاضية.
نص  بري  الرئيس  وشرح 
اىل  متوجها  وقال   الدستور، 
اللبناني  اجلميل:«الدستور 
ايها الزميل الكريم ينص على 
نصاب  أكثرية   ، أكثريتني 
والدورات   ، شيء  اجللسات 
دائما  فاجللسات   ، آخر  شيء 
جيب ان تكون بنصاب الثلثني 
موضع  دائما  كان  االمر  هذا   ،
وحتى   1927 العام  منذ  نقاش 
اآلن وأكرب دليل على ذلك ان 
الشيخ سامي اجلميل نفسه يف 
  : حرفيا  قال   2007 ايلول   1
ندعو املسيحيني اىل املشاركة 
جبلسة إنتخاب رئيس اجلمهورية 
الثلثني،  نصاب  ضرب  وعدم 

ختطي  يف  االكرب  اخلطر  وأن 
املؤسسات«.

تصرحيك  هذا   : بري  وأضاف 
اوال:   ،  2007 ايلول  واحد  يف 
اهلل  »بيك  تقاطعين  ال  ورجاء 
يطول بعمرو طيب روح إسالوا 
اكثر  بدك  بقبل  انا  بيقول  شو 

من هيك ؟.
وتابع :  ثانيا البطريرك صفري 
رمحه اهلل إختذ موقفا حادا وجازما 
ونهائيا يف هذا االمر ، النص 
الثلثني  بأكثرية  هو  واضح  
االوىل  الدورة  يف   ، للنصاب 
ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثني 
، ويف الدورة الثانية باالكثرية 
املطلقة ، فهل املطلوب إنتخاب 

رئيس يف 33 صوتا ؟
ورد سامي اجلميل: ثالث نقاط 
خطأ. موقف الرئيس اجلميل مع 

النصف زائدا واحدا.
بهم  »اتوا  قال:  قبالن،  قبالن 
باملالالت وكان النصاب اقل من 

ذلك النتخاب بشري اجلميل«.
هادي ابو الحسن

»اللقاء  كتلة  سر  أمني  وعرب 
هادي  النائب  الدميوقراطي« 
الكتلة  موقف  عن  احلسن  أبو 
الذي حصل  اجلدل  موضوع  من 
اليوم يف اجللسة حول النصاب، 
بالقول: »املادة الدستورية قد 
الزمالء  حق  ملتبسة ومن  تكون 
طرح التساؤالت، إال أنَّ الوقت 
ال يتسع كما والظرف غري مالئم 
لتفسري الدستور وخصوصا أن 
إجراء  إىل  يقودنا  قد  تفسريه 
له  أمر  وهذا  التعديالت  بعض 

حسابات أخرى« .
ذلك،  من  وأضاف:«انطالقا 
هي  اليوم  االولوية  فإن 
للجمهورية،  رئيس  النتخاب 
السابقة  اجللسات  كل  وعرفا 
اليوم  حتى  الرئيس  النتخاب 
تقوم على قاعدة الثلثني، هلذا 
كلقاء  موقفنا  عن  نعرب  السبب 
االنتخاب  بضرورة  دميوقراطي 
مع احلفاظ على نصاب الثلثني 
يف الدورة األوىل والثانية، كما 
اجمللس  يف  الكتل  باقي  ندعو 
بتطيري  اجللسات  تعطيل  لعدم 

النصاب«. 
»ان  مؤكدا  احلسن  أبو   وختم 
اجللسة  يف  البقاء  اجلميع  على 
انتخاب  حنو  قدما  نسري  لكي 
احلفاظ  مع  للجمهورية  رئيس 

على نصاب الثلثني«. 
خليل وسامي ونديم الجميل 

وعدوان
بني  كالمية  مشادة  وجرت 
خليل  حسن  النائب علي 
والنائبني نديم اجلميل وسامي 
النائب  تدخل  وهنا  اجلميل. 
لدي  وقال:  عدوان،  جورج 
يليق  اذا  »الكالم  مالحظتان 
غري  يف  فهو  يليق،  اوال  بك 
بالدبابات«  »أتى  وكيف  حمله، 
يف غري حمله، وامتنى ان نطوي 
حق  ومن  املوضوع  هذا  صفحة 
النواب ان يطلبوا جلسة لتفسري 
بني  منيز  ان  علينا  الدستور. 
الدستور  واالنتخاب.  النصاب 
حكى عن االنتخابات وليس على 
النصاب يف موضوع االنتخابات 
»ربطوهم«  الثلثني  حدد 
ينتخب  ان  جيوز  ال  ببعضهم. 
رئيس اجلمهورية بأقلية صغرية  
عن  يتحدث  الداخلي  والنظام 
على  ويقتضي  النيابي  الغياب 
حيضروا  ان  النواب  السادة 
نصاب  مع  رأيهم، حنن  ويبدوا 
النواب  على  ونتمنى  الثلثني. 

ان ميارسوا دورهم«.
 سليم عون

عون:  سليم  النائب  وقال 
دستوري  استحقاق  بكل  »حنن 
عليها،  وخنتلف  تفسريات  جند 
نفتح  ان  قادرين  غري  اليوم 
هذا السجال بعد 33 سنة. هذه 
نطلع  ان  املهم  من  احملاضر 
اليت  النقاشات  لنرى  عليهم 

دارت«.
الياس جرادي

الياس  النائب  وقال 
الوطن فوق  ان  جرادي:«اعتقد 
النقاش  وقت  وليس  الدستور 
غري  كنا  اذا  اطرحه  ما  االن، 
قادرين ان ننتخب رئيسا على 
اجللسات  هذه  تكون  ان  االقل 
الذي  النقاش  ويطلق  للحوار 
لنصل  بهدوء  يستمر  ان  جيب 
اىل امجاع معني.هناك مسؤولية 

وطن.
امتنى ان نبقى هنا للحوار ومن 
عليها،  سيكون  اخلارج  ينتظر 
وان يكون احلوار مستمرا ومن 

دون تراشق«.
 خلف

:يف  خلف  ملحم  النائب  وقال 
كنت  املأزوم،  الواقع  هذا 

اقرتحت يف آخر جلسة ان نقارب 
التفسريات  بعكس  املوضوع 
نبين  ان  نستطيع   74 املادة 
من  خنرج  ان  علينا   ، عليها 
املادة  ما تفرضه  الرتاشق اىل 
االنتخاب، وجنتمع  49 مبا خص 

بدورات متتالية«.
السيد

انتخاب  »آخر  السيد:  مجيل 
لبناني حصل سنة 1970 وبعدها 
رئيس  انتخاب  حيصل  مل 
وسنبقى  خارجي  بناء لتدخل 
رئيس  انتخاب  عن  عاجزين 
ما  ما.  تسوية  حصلت  اذا  اال 
هي  نقاشات  من  اليوم  امسيه 
تقنية لكن ال تؤدي اىل انتخاب 
للدستور  تعديل  ال  رئيس، 
والتغيب  حكومة،  بوجود  اال 
من  واخلروج  اجللسات  عن 
وال   ، نائب  الي  حق  اجللسات 
باحلضور، ويف  ان  جتربه  حيق 
ثالث  هناك  التصويت  نظام 
ممكن  احلكومات  اكثرييات، 
وكذلك  33 صوتا  ان خترج ب 
يؤدي  لن  السجال  القوانني، 
اىل نتيجة، مع قناعاتنا انه لن 
بتدخل  اال  رئيس  انتخاب  يتم 

خارجي«.
 بري 

وهنا قال بري :«قلنا اننا نريد 
ان نقوم بالتوافق.

 كميل شمعون

مشعون:«  كميل  انائب  وقال 
حتى االن الشعب اللبناني ينتظر 
بناء  نتيجة،  اىل  نصل  ان  منا 
الدستور.  من   75 املادة  على 
املفروض ان يكون لدينا جلسات 
الن  الرئيس  النتخاب  متتالية 
التشريعي انتهى. وهلذا  دورنا 
السبب نطلب ان يضع النواب 

كل جهدهم النتخاب الرئيس.

 وضاح الصادق
وقال النائب وضاح الصادق:« 
امتنى ان يرتك النقاش مفتوحا 
انهيار.وهناك  حالة  يف  والبلد 
اجمللس  يف  موجود  خالف 

النيابي.
اىل  حيتاج  التفسري  بري: 

الثلثني.
وتابع الصادق: »حنن يف حاجة 

اىل حل.
فراس محدان، ايد السؤال الذي 
اجلميل«  سامي  الزميل  طرحه 
بري:  للرئيس  السؤوال  وجدد 
مستند  واي  مادة  اي  وفق 

قانوني.
بري: املادة 49 من الدستور.

  توزيع االوراق
توزيع  بري  الرئيس  وطلب 
لالقرتاع.وجاءت  االوراق 

النتائج، كاآلتي: 
نائبا.   112 املقرتعني  عدد 
للمرشح   43 بيضاء،  ورقة   46
النائب ميشال معوض، 9 لبنان 
تيار  لرئيس  ورقة  اجلديد، 
سبعة  فرجنية،  سليمان  املردة 
اصوات للدكتور عضام خليفة، 
ضاهر،  ميشال  للنائب  ورقة 
بارود.  لزياد  اوراق  ثالثة 
كتب  ألغيتا  ورقتان  ووجدت 
للبنان  جديد  »دستور  عليهما 

جديد«، و«فاجل ما تعاجل«.
وبعد ذلك فقد النصاب وطلب 
النواب  تعداد  بري  الرئيس  
فأعلن  نائبا   67 عددهم  فكان 
قائال:«اجللسة  اجللسة  رفع 
املقبل. اخلميس  يوم  املقبلة 

وتلي حمضر اجللسة فصدق.

عزا النائب غسان حاصباني، يف 
حديث إىل »صوت كل لبنان«، 
انتخاب  بقرب  القوات  تفاؤل 
رئيسا  معوض  ميشال  النائب 
للجمهورية من خالل حصوله على 
67 صوتا، إىل »وجود أمل بأن 
يكون هناك الوعي الكامل لدى 
التغيري  لُتحَدث  املعارضة  قوى 

الذي انُتخبت على أساسه«. 
يف  »املرتددين  أن  إىل  ولفت 
الذهاب إىل ترشيح معوض هم 
من صفوف النواب اجلدد، لكن 
مع الوقت سيتضح هلم أن هذه 
حقيقية  وفرصة  تغيريية  عملية 
تسويات  هناك  ليس  وأنه 
للدستور  احرتام  بل  حتصل، 

ومقاربة دميوقراطية«.
ورأى أن »ليس هناك استحالة 
يف انتخاب معوض«، الفتا إىل 
لديه خالفات  اآلخر  »الطرف  أن 
وراء  ويتلطى  بينه  ما  يف 
النصاب  وتعطيل  بيضاء  ورقة 
واخلروج عن الدستور«، سائال: 
مبرشحهم  يتقدمون  ال  »ملاذا 
أي  األصوات،  حبسب  لنرى، 
األكثرية  تأمني  يستطيع  مرشح 

ويربح«.
وأكد أن »ما يهمنا هو التفاف 
القوى اليت انُتخبت على أساس 
تغيري األمر الواقع يف السلطة، 
املستقبلي  املسار  فتقرر 

النتخاب رئيس اجلمهورية«.

حاصباني: ال استحالة يف 
انتخاب معوض
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أشار رئيس تيار »الوطين احلر« 
»مل  أنين  اىل  باسيل،  جربان 
اترشح لرئاسة اجلمهورية كي ال 
اعقد األمور أكثر ولكي ال نصل 
اىل الفراغ الرئاسي«، الفتًا اىل 
رئيس  وصول  »أعارض  أنين 
فرجنية  سليمان  املرده  التيار 
يف  نتفق  ال  ألننا  الرئاسة  اىل 
اإلصالحي  السياسي  الربنامج 

لبناء الدولة«.
هو  »التيار  أن  باسيل،  وأكد 
ابعد ما يكون عن هذه املنظومة 
فعاًل حنن  كان  ولو  وسياستها، 
لكنا  الرئاسي  امللف  يعّطل  من 
ألننا  الرتشح  يف  حبقنا  متسكنا 
اجمللس«،  نيابية يف  كتلة  أكرب 
هو  الرتشحنا  »عدم  أن  مشددًا 
»يتم  أن  آماًل  األمور«،  لتسهيل 
ال  كي  السياسي  اجلمود  كسر 

يطول هذا الفراغ«.
مبسعى  أقوم  »أنين  وذكر 
العقوبات  لرفع  مكشوف 
أنه  مؤكدًا  عين«،  األمريكية 
اتفاق  بني  ربط  هناك  »ليس 
ترسيم احلدود البحرية وموضوع 
»موضوع  أن  معتربًا  العقوبات«، 
الرئاسة اسهل من الرتسيم اذا 
اي  املقاربة،  بنفس  فيه  دخلنا 
احلقوق  موضوع  معاجلة  لناحية 
الالزمة  التطمينات  واعطاء 
القرار  نرتك  ان  على  لالطراف، 

باسيل: أعارض وصول فرجنية إىل الرئاسة ألننا ال نتفق يف الربنامج 
السياسي اإلصالحي لبناء الدولة.. النائب فرجنية ومكتب بري يرّدان
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لبنانيا بالكامل امنا نوفر له الدعم 
اخلارجي«.

حلصار  عرضًة  »لبنان  أن  ورأى 
من اخلارج ولن ينجح رئيس بال 
ازالة احلصار، ولن يكون هناك 
للدولة  وقيام  لالنهيار  وقف 
بني  ربط  فهناك  اصالح،  بال 
واحلل  احلصار  ورفع  االصالح 
بني  متكامال  يكون  ان  جيب 
أن  اىل  الفتًا  واخلارج«،  الداخل 
توافق  بتوفري  هو  احلل  »مدخل 
له  نوفر  ان  على  لبناني-لبناني 
ختربه  ال  اليت  اخلارجية  االجواء 
او اليت تطمئن كل طرف داخلي 

متخوف من امر ما«.
»املوضوع  أن  باسيل،  وأوضح 
هو كيفية اعادة مد اجلسور بيننا 
باخلارج  لبنان  وربط  كلبنانيني 
وعندها يصبح من يصنع الرئيس 
منثل  ما  منثل  وألننا  تفصيال، 
على الصعيد املسيحي والوطين 
وألننا التكتل االكرب من الطبيعي 
الرأي االول لكننا  لنا  ان يكون 
لسنا كل اجمللس النيابي بل 21 

نائبا من 128«.
يعطل  اليوم  »الكل  وأضاف 
يبدو  احد  وال  الرئيس  انتخاب 
مستعجال مبا فيه الكفاية، ومجيعنا 
وعن  احلالة  هذه  عن  مسؤولون 
اخلروج منها، وحنن نتحرك بنية 
صادقة يف الداخل واخلارج ونأمل 

SAVINGS FINDER

service.nsw.gov.au

انيتك بعض الدعم � وامنح م��

تساعد NSW Government في 
خفض تكلفة المعيشة من خ�ل تقديم 
المزيد من الطرق للتوفير، بما في ذلك:  

Gas Rebates تصل إلى   •
110 دو�ر 

توفير يصل إلى 600 دو�ر   •
في فواتير الطاقة من خ�ل 
Solar Installation مجانًا

 Council Rate Rebates  •
تصل إلى 250 دو�ر

انضم إلى الم�يين الذين وّفروا 
واستخدم Savings Finder لمعرفة 
القسائم والخصومات التي يحق لك 
الحصول عليها، أو احجز موعًدا مع 

أك�� من 70 طريقة أخصائي في أمور التوفير.
تساعدك ع� التوف��

ان جند يدا ممدودة وتعاونا ألننا 
فعال نسعى اىل حل«، معتربًا أن 
»انتخاب الرئيس ليس احلل يف 
وجزء  للحل  مدخل  هو  بل  لبنان 
حكومة  اىل  يوصلنا  وهو  منه، 
القيام  ثم  الرئيس  مع  باالتفاق 
باالصالحات مع جملس النواب«.

عن  مستقل  تيار  »حنن  وتابع 
اخلارج والداخل نتفاهم مع حزب 
اهلل على امور كثرية وخنتلف معه 
على امور اخرى واليوم مثال ليس 
فأولويتنا  متطابق،  رأي  هناك 
البحث عن اسم رئيس من ضمن 
نتفق  كامل  حل  واطار  برنامج 
عليه حنن وحزب اهلل وحركة امل 
وهذا  يرغب  من  وكل  وفرجنية 
مفتوحا  بل  حمصورا  ليس  االمر 
نسعى  »أننا  مؤكدًا  للجميع«، 

لتأمني االرضية الداخلية واملظلة 
تفاهم  ألي  احلامية  اخلارجية 

لبناني-لبناني«.
»تصورا  عرض  أنه  اىل  وأشار 
اجلمود  من  خيرجنا  حلل  كامال 
باالمساء بل  فقط  يتعلق  وال 
حول  بتصور  اسم  اي  حتصني 
االصالح«،  اىل  الوصول  كيفية 
مرشحني  »هناك  أن  اىل  مشريا 
مثة فرصة  امنا  اخلارج  يدعمهم 
برئيس  للمجيء  للبنانيني  أمام 

صنع يف لبنان«.
مرشح  طرح  نريد  »ال  وقال: 
لديه  فرصة  ال  جدي  غري 
بورقة  نصوت  بالوصول ولذلك 
كي  أترشح  مل  وأنا  بيضاء، 
الفراغ  لتفادي  االمور  أعقد  ال 
وللوصول اىل تفاهم على رئيس 

كي ينجح«.
طوني فرنجية يرد

وقد رد النائب طوني فرجنية يف 
تغريدة عرب حسابه عرب »تويرت«، 
»التيار  رئيس  تغريدة  على 
جربان  النائب  احلر«  الوطين 
رئيس  »سيبقى  قائال  باسيل، 
فرجنيه  سليمان  املردة  تيار 
تتخطى  جامعة  وطنية  شخصية 
الطوائف  وراء  التّلطي  حماوالت 
اليت  املختلفة  التقوقع  ومفاهيم 

أرهقت البالد والعباد«.
نتفق  ال  أيضا،  »حنن  وتابع، 
السياسي  الربنامج  يف  معك 
وختم  دولة«.  لبناء  واإلصالحي 
قائال »جربنا وشفنا«... أوصلتنا 

اىل »جهنم«.
»تأكيده  جّدد  قد  باسيل  وكان 

سليمان  ترشيح  دعم  عدم 
فرجنية«، قائال: 

مكتب بري يرد
وأشار املكتب اإلعالمي لرئيس  
جملس النواب   نبيه بري ، يف رد 
على كالم لرئيس »التيار الوطين 
احلر« النائب  جربان باسيل ، إىل 
كان  ما  احلاالت  مجيع  »يف  أّنه 
األمر عليه يف العام 1990 نعتقد 
يف  لنا  قدم  مما  افضل  أنه 
السنوات الست املاضية والذي 
يتلخص: عون )رئيس اجلمهورية 
باسيل   - عون (  السابق  ميشال 
رئيس  )مستشار  جريصاتي   -

اجلمهورية السابق(.
»التيار  رئيس  أّكد  قد  وكان 
الوطين احلر«، يف كلمة له من  

يوجد  »ال  أّنه  أمس،  باريس ، 
رئاسة مجهورية من دوننا، ولو 
رئيس  اسم  على  اّتفق  اجلميع 
فرجنية   » املردة «  سليمان  تّيار 
احلر«  الوطين  »التيار  فموقف 

سيكون »ال«.
»طاملا حنن ما  أّن  وشّدد، على 
منقبل، ما يف رئيس مجهورّية«، 
ولن نسّجل على أنفسنا أّننا انتخبنا 
إىل  مشرًيا  فرجنّية«،  مثل  أحًدا 
أّن »انتخاب فرجنّية سيعيدنا إىل 
الّتسعيّنيات، وننتقل من ثالثّية 
»بّري- احلريري - اهلراوي« إىل 
ثالثّية »بّري- ميقاتي- فرجنّية«.

النائب طوني فرنجية النائب جربان باسيل
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لـ  العام  االمني  نائب  اعلن   
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
»مسار  رعايته اطالق  يف خالل 
تنظمه  الذي  اجلامعي«  االستاذ 
هيئة التعليم العالي يف التعبئة 

الرتبوية.
رئيسا  نريد  اهلل  »كحزب   اننا 
يعمل  اساسيني:  ألمرين  يعمل 
لبنان  الستقالل  السياسة  يف 
وقدرته  قوته  على  واحملافظة 
ومحاية اراضيه ومياهه وثروته 
مشروع  حيمل  االقتصاد  ويف 
خطة انقاذية يعمل على اقرارها 
القنوات  حبسب  الداخل  يف 
ويعمل  املعروفة  الدستورية 
بكل جهد ليجمع اللبنانيني حول 
هذه اخلطة االنقاذية للمعاجلة«.
النواب  اكثرية  »ان  اضاف:: 
احلالي  النيابي  اجمللس  يف 
مواصفات  على  معنا  يتوافقون 
الرئيس لكن هناك اختالف يف 
على  املواصفات  هذه  تطبيق 
االمر  ذلك  مع  االفراد  بعض 
النقاش  من  املزيد  اىل  حيتاج 

واحلوار«.
 قاسم 

وحيا قاسم  اللتعبئة الرتبوية يف 
مسؤوهلا  بشخص  اهلل«  »حزب 
على  العالي  التعليم  ومتابعة 
»هذا املشروع القيمـ  املسارات 
ـ آلننا يف الواقع يف حاجة اىل 
اجلامعي  االستاذ  يكون  ان 
وامياني   ثقايف  رصيد  صاحب 
ان  وحواري يستطيع من خالله 
يف  املوجودة  االفكار  ينافس 
الساحة اللبنانية وان يتمكن من 
االطاللة على طالبه بوعي وحكمة 
اجلامعي  املسار  هذا  ودليل 
ميكنه ان يرمم الفجوة املوجودة 
الذين  االساتذة  من  قسم  عند 
دراستهم  بسبب  يتمكنوا  مل 
متعددة  لظروف  او  او سفرهم 
القواعد  بعض  على  يطلعوا  ان 
املشروع  هذا  يأتي  واالسس، 
ويقدم  املشكلة  هذه  ليعاجل 
لالستاذ اجلامعي بعض القواعد 
االعتماد  اىل  اضافة  واالفكار، 
على النفس يف التطوير واكمال 
يتطلب  الذي  اهلل  حزب  مسار 
وتضحية  وجهادا  كبريا  جهدا 
وعمال لتسليم االسالم احملمدي 
ان  ونأمل  حياته،  يف  االصيل 
وواعدا  ناجحا  مشروعا  يكون 
وهي فكرة نالت اعجابي وادعو 

لكم بالتوفيق المتامه«.
ثم حتدث عن الوضع السياسي 
فقال: »ان حزب اهلل يف العمل 
السياسي انه ينطلق من قواعد 
على  يبين  ومقدمات  ومعطيات 
على  ويبين  موقفه  اساسها 
العملية،  خطواته  اساسه  
خصومنا  ان  يعين  ال  هذا  طبعا 
من  ينطلقون  ال  السياسيني 
ان  اعتقادنا  ويف  قواعد 
قواعدهم خاطئة وان مقدماتهم 
تأخذ اىل نتائج ال تنفع وال تفيد 

لبنان.
اذا اردنا ان نقسم السياسيني 
يف لبنان نستطيع ان نقول ان 
هناك اجتاهني كبريين يف لبنان 
وحوهلم توجد اجتاهات تفصيلية 
االجتاه  اساسية  ليست  صغرية 
يريد  الذي  االجتاه  هو  االول 
القوي  احملرر  املستقل  لبنان 

مستقبله.  ابناؤه  يصنع  الذي 
بثالثية  يؤمن  االجتاه  وهذا 
واملقاومة  والشعب  اجليش 
اقوياء  نكن  مل  اذا  اننا  ويعترب 
يف  املختلفة  اجلهود  وتتضافر 
وطنا  يكون  ان  ميكن  ال  لبنان 

مستقال.
االجتاه الثاني يعترب ان انصياع 
لبنان للتوجهات االمريكية يضعه 
الدولي  االهتمام  دائرة  يف 
ملعاجلة قضاياه ومشاكله، ولكن 
انه مشفوع  مشكلة هذا االجتاه 
وواضح  صريح  امريكي  بتوجه 
املصاحل  برعاية  عمليا  ومرتجم 
الثمن  كان  مهما  االسرائيلية 
توطينا  او  احتالال  الثمن  اكان 
السياسي  باملسار  اللعب  او 
البلد  يف  االقتصادي  واملسار 
املسار  اصحاب  تسأل  وعندما 
ملاذا تقبلون بهذا املوقف وهذه 
السيطرة االمريكية يقولون ألن 
امريكا ال تدعنا نعمل اذا مل نكن 
ان  على  تساعدنا  وألنها  معها 
نعيش حياة مرفهة واقتصادية 

زاهرة«.
ماذا  نساهلم  »وهنا  وتابع: 
اسرائيل  تقتل  عندما  تفعلون 
وعندما حتتل ماذا فعلتم عندما 
بريوت؟  العاصمة  اىل  دخلت 
من  اسرائيل  اخرج  الذي  من 
حتصيل  استطعنا  لبنان؟كيف 
يقولون  البحرية؟  حقوقنا 
االتصاالت  على  نعتمد  اننا 
الديبلوماسية وما ال حيل اليوم 
ميكن ان حيل بعد سنة او سنتني 

وانا اقول يف آخر الزمن.
االجتاهني  بني  اخلالف  ان 
على  ويؤثر  واساسي  جدا  كبري 
املوجودة  السياسية  اخليارات 
نقول  حنن  هنا  من  لبنان.  يف 
اردنا  اذا  انه  املرحلة  هذه  يف 
االنهيار  من  لبنان  ننقذ  ان 
بد  ال  االجتماعي  االقتصادي 
مركزية  مشكلة  اي  حندد  ان 
على  نعمل  حتى  لبنان  يعانيها 
حلها ونعمل على انتخاب رئيس 
للجمهورية يتبناها ويتبنى معاجلة 
مركزية  كقضية  املشكلة  هذه 
املسائل  نتابع  ذلك  بعد  ثم 
حتتاج  اليت  او  اخلالفية  االخرى 
اىل متابعة يف رأينا ان املشكلة 
املركزية يف لبنان هي املشكلة 
االقتصادية. فنحن امام مشكلة 
اجتماعية  تبعات  هلا  اقتصادية 
و تربوية ونفسية وصحية وبكل 

املعايري«.
ان  »يفرتض  قاسم:  اضاف 
يعترب  للجمهورية  ننتخب رئيس 
ان املشكلة املركزية يف لبنان 
لنا  حيضر  ان  ال  اقتصادية 
تصرفنا  مفتعلة  اخرى  مشاكل 
عن املشكلة االقتصادية وتضيع 
سببا  وتكون  واالوقات  اجلهود 
الن  لبنان  يف  االجانب  لتدخل 
ما نعانيه اليوم هو هذا الوضع 
االقتصادي املتدهو.ر حنن ندعو 
رئيس  اختيار  اىل  اهلل  كحزب 
على  عليه  ونتفق  عليه  نتوافق 
ان يكون لديه هم مركزي امسه 
كل  مع  االقتصادية  املشكلة 
تداعياتها املختلفة. اما القضايا 
االخرى السياسية اليت هي حمل 
ذلك  غري  او  سياسي  نقاش 
الداخلية  احملافل  يف  فتناقش 

قاسم يف إطالق »مسار االستاذ اجلامعي« يف التعليم العالي ل«حزب اهلل«: 

نريد رئيسا يعمل يف السياسة الستقالل لبنان وحيمل 
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تكون  ان  دون  من  املختلفة 
تصدير  الن  األمر  صدارة  يف 
على  االقتصادية  غري  املشكلة 
االقتصادية  املشكلة  حساب 
االقتصادي  الوضع  يفاقم 
اليت  االخرى  املشكل  حيل  وال 

يتحدثون عنها .
حنن يف الواقع كحزب اهلل نريد 
اساسيني  ألمرين  يعمل  رئيسا 
الستقالل  السياسة  يف  يعمل 
قوته  على  واحملافظة  لبنان 
وقدرته ومحاية اراضيه ومياهه 
حيمل  االقتصاد  ويف  وثروته 
يعمل  انقاذية  خطة  مشروع 
على اقرارها يف الداخل حبسب 
املعروفة  الدستورية  القنوات 
ليجمع  جهد  بكل  ويعمل 
اخلطة  هذه  حول  اللبنانيني 

االنقاذية للمعاجلة«.
حيمل  رئيسا  »نريد  اضاف:: 
ينقل  وانقاذيا  سياسيا  خيارا 
فيه  الذي هو  الواقع  بلدنا من 
فيه  الذي  االفضل  الواقع  اىل 

احلل. 
انتم تعلمون ان اكثرية النواب 
احلالي  النيابي  اجمللس  يف 
مواصفات  على  معنا  يتوافقون 
اختالف  هناك  لكن  الرئيس، 
املواصفات  هذه  تطبيق  يف 
ذلك  مع  االفراد  بعض  على 
من  املزيد  اىل  حيتاج  االمر 
مع  وكذلك  واحلوار  النقاش 
جند  علنا  معنا  خيتلفون  الذين 
قواسم مشرتكة حول االقتصاد 
يف  الدائم  امريكا  تدخل  ان 
فرضته  الذي  واحلصار  لبنان 
اىل  ادى  الذي  هو  لبنان  على 
االنهيار الذي نراه امامنا وهذا 
وحاسم  شجاع  رئيس  يتطلب 
ويقول  للمعاجلة  اختياراته  يف 
المريكا كفى. ويقول للبنانيني 
بعضنا  مع  ايدينا  نضع  تعالوا 
املركزية  باملشكلة  لالهتمام 

اليت هي االقتصاد«. 
اهلل  كحزب  :«اننا  قاسم  وختم 
املرشح  االن  حتى  نعلن  مل 
منا  رغبة  له  سنصوت  الذي 
العطاء املزيد من الوقت للحوار 
املختلفة  السياسية  القوى  مع 
املختلفة،  النيابية  والكتل 
الرئيس  اختيار  نستطيع  علنا 
والتشارك  بالتعاون  املناسب 
نضعها  اليت  البيضاء  والورقة 
يف صندوق االقرتاع هي اشارة 
لالتفاق  الطريق  وفتح  اجيابية 
كما  املناورة  نريد  ال  وحنن 
فعل بعضهم بطرح اسم للحرق 
الذي  احلقيقي  للخيار  كمعرب 
نلعب  ان  نريد  ال  يريدونه. 
ان  نريد  اللبنانيني  باعصاب 
نعمل بوضوح. وبصراحة ونريد 
ان حنقق هذا اهلدف يف اسرع 
وقت اي حنن مع انتخاب رئيس 
وقت  اسرع  يف  للجمهورية 
شرط ان ميلك املواصفات اليت 
سياسي  خيار  صاحب  جتعله 
لبنان  مع  ينسجم  واقتصادي 
القوي املستقل الذي ال يكون 
تابعا ثم  نعاجل املشاكل االخرى 

بالتفاهمات املختلفة« 
بني  حوار  كان  وختاما، 
حيث  اللقاء  يف  املشاركني 
على  قاسم  الشيخ  خالله  اجاب 

اسئلة احلضور.

تصريف  حكومة  رئيس  طلب 
األعمال جنيب ميقاتي من الدوائر 
املختصة إختاذ االجراءات املتعلقة 
يف  االستقالل  رجاالت  بتكريم 

مناسبة عيد االستقالل.
باسم  اكاليل  وضع  وسيتم 
أضرحة  على  اللبنانية  اجلمهورية 
هو  ما  وفق  االستقالل  رجاالت 
التشريفات  مرسوم  يف  معتمد 

واملراسم.
ميقاتي  الرئيس  اعطى   وقد 
املراسم  مدير  اىل   توجيهاته 
يف رئاسة اجلمهورية نبيل شديد 
ومدير املراسم يف رئاسة جملس 
النواب علي محد، ومدير املراسم 
يف رئاسة  جملس الوزراء حلود 
حلود الختاذ االجراءات املناسبة.

جنيب  احلكومة  رئيس  وكان 
قطر  سفري  مع  اجتمع  ميقاتي 
السهالوي  العزيز  عبد  ابراهيم 
اليوم،  احلكومي  السراي  يف 
حفل  حلضور  دعوة  منه  وتسلم 
يف  العامل  كأس  بطولة  افتتاح 
 20 يف  قطر  يف  القدم  كرة 

اجلاري. 
إجتماعا  ميقاتي  الرئيس  ورأس 
رئيس جملس  نائب  فيه  شارك 
وزير  الشامي،  سعادة  الوزراء 
املدير  اخلليل،  يوسف  املال 
جورج  املال  لوزارة  العام 
الرئيس  ومستشار  معراوي، 
ميقاتي مسري الضاهر، ومت خالل 
يف  البحث  استكمال  اإلجتماع 

موضوع موازنة العام 2023.
بعد  اخلليل  الوزير  وقال 
االجتماع:« خصص هذا  اإلجتماع 
ومت   2023 عام  موازنة  لبحث 
اليت  اإلصالحية  للبنود  التطرق  
املوازنة  لتأتي  اعتمادها  سيتم 

اكثر توازنا.«
وإجتمع رئيس احلكومة مع وزير 
الرتبية والتعليم العالي القاضي 
وفد  حضور  يف  احلليب  عباس 
للبحوث  الرتبوي  »املركز  من 
واإلمناء« ضم كال من:  املديرة 
رئيسة  ديوان،  بو  إميا  اإلدارية 
مكتب البحوث الرتبوية كيتا حنا،  
املشاريع  تنفيذ  وحدة  رئيس 
املركز  موظفي  رابطة  ورئيس 
ورئيس  زعيرت،  علي  الرتبوي 
ومنسق  الرتبوية  اإلدارة  قسم 
الوطين  اإلطار  صياغة  جلنة 
قبل  ما  العام  التعليم  ملناهج 

اجلامعي أكرم سابق.
بعد  احلليب  الوزير  واعلن 
اإلجتماع:« تشرفت اليوم بزيارة 
من  جزء  ويف  ميقاتي،  الرئيس 
بعض  برفقتنا  كان  اإلجتماع 
مسؤولي املركز الرتبوي للبحوث 
دولة  اىل  قدمنا  حيث  واإلمناء، 
الوطين  »اإلطار  وثيقة  الرئيس 
للمناهج اجلديدة »، كما توصلت 
طبعتها  الصياغة يف  جلنة  إليها 
يف  ستعرض  واليت  اخلامسة 
تاريخ 23  تشرين الثاني احلالي 
اليت  للمناهج  العليا  اهليئة  على 
ستدرس هذه الوثيقة وستقرها، 
بعد إدخال املالحظات اليت تراها 

مناسبة عليها. 
قد  سابقة  مناسبة  يف  وقال:« 
الوطنية  الوثيقة  أن هذه  أعلنت 
بامتياز هي مبثابة دستور تربوي 
أو طائف تربوي، ألن كل الفئات 
الطوائف  كل  من  اللبنانية 
ويف  وضعها  يف  شاركت  قد 
املرجعية  األطر  حول  املناقشة 
املفاهيم  وكل  واملعايري  فيها 

الوثيقة.  هذه  يف  أدخلت  اليت 
اجتماع  على  نعول  فإننا  لذلك 
اهليئة العليا للمناهج اليت ستنظر 
بهذه الوثيقة يف 23 من احلالي 
للمباشرة يف املرحلة الثانية من 

تطوير هذه املناهج.«
من  األخر  اجلزء  أما  أضاف: 
دولة  مع  كان  فقد  االجتماع 
العام  سري  يف  للبحث  الرئيس 
الرمسية  املدارس  يف  الدراسي 
خصوصا مطالب املعلمني وبعض 
املتأخرات اليت كانت بسبب تأخر 
ودخوله  ونشره  املوازنة  قانون 
نتطلع  وأننا  التنفيذ،  حيز 
للمرحلة املقبلة لتحقيق انفراجات 
مالية على صعيد حتقيق مطالب 
األساتذة  ال سيما يف ما يتعلق 
ببدالت النقل ومضاعفة الرواتب 
وقدمت  املدارس.  ألساتذة 
مقرتحات  عدة  الرئيس  لدولة 
لتحقيق  مبوافقته  أن حتظى  آمل 
اإلنفراج يف اجلو الدراسي الذي 

ميقاتي إستقبل السفري القطري وتلقى 
دعوة حلضور إفتتاح كأس العامل

بدأ ببعض املطالبات حاليا واليت 
نأمل أن ال نصل فيها اىل مراحل 

السلبية.
وفدا  ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
لبنان  يف  املعلوماتية  نقابة  من 
اخلويري  غسطني  جورج  برئاسة 
: عرضنا  اللقاء  بعد  اعلن  الذي 
تقديم  الرئيس  دولة  على 
يف  للدولة  اجملانية  املساعدة  
مكننة بعض االدارات يف الدولة 
من  املعلومات،  اللبنانية ومحاية 

منطلق  رغبتنا مبساعدة البلد، 
ميقاتي  الرئيس  وإستقبل  
الضنية  بلديات  إحتاد  من  وفدا 
قال  الذي  برئاسة حممد سعدية 
لدولة  عرضنا  اللقاء:«  بعد 
الرئيس الصعوبات اليت تعانيها 
البلديات يف ظل هذه  الظروف 
عرضنا  الصعبة،كما  اإلقتصادية 
من  املنطقة  تهم  مواضيع  له 
وطرقات  وكهرباء  حتتية  بنى 

وغريها.

معوض: خنوض معركة »لبننة »االستحقاق 
الرئاسي وهناك حماولة النتظار تسويات 
ومساومات خارجية على حساب اللبنانيني

قال النائب ميشال معوض بعد 
النتخاب  السادسة  اجللسة  رفع 
رئيس للجمهورية: »كان لدينا 
اىل  بالنسبة  الرتاجع  قليل من 
اجللسة املاضية واعتمد احلساب 
نفسه الذين يصوتون والغياب 
وال  نفسه  وفق املعيار  لنبقى 

تغيري يف املعايري«.
»حبسب اجللسة،  وأضاف: 
نوع من  أنه حصل  الواضح  من 
الرتاجع ناتج من تدخالت نعرفها 
متاما حصلت باالمس مع جمموعة 
املستقلني.  النواب  بعض  من 
واصبحنا  املوضوع  هذا  حددنا 
وسنذهب  الوقائع  نعرف 
الوقت  ونعاجلها وسنحكيها يف 
تطور  جانب  اىل  املناسب، 
واصبح  اليوم  يرتجم  مل  حصل 
واضحا لالعالم مع بعض النواب 
نواب  مع  بالذات  التغيرييني 
»تقدم« بني االستاذ مارك ضو 
عون. توصلنا  جناة  والدكتورة 
اىل توافق مبدئي لكنه مل يرتجم 
يف هذه اجللسة ألنه حيتاج اىل 
ترمجة سياسية. عمليا، توصلنا 
اىل  حيتاج  مبدئي  اتفاق  اىل 
يتحول  ان  ترمجة سياسية قبل 
املعركة  نيابية.  ترمجة  اىل 
ستكمل واذا كنا سنضع عنوانا 
انها اصبحت واضحة  هلا اعتقد 
بكالم النواب قبل التصويت«. 

خنوضها  اليت  »املعركة  وتابع: 

تصبع  االماكن  بعض  ويف 
معركة خنادق. هي معركة بني 
حماولة جدية اخوضها لـ«لبننة« 
حماولة  وبني  االستحقاق 
النتظار التسويات واملساومات 
الدولية. هناك من ينتظر كلمة 
يريد  وال  سيحصل  وماذا  سر 
ترمجته  يف  واضحا  يكون  ان 

لالمور.
أحد النواب قال اليوم ال ينتخب 
حنن  خارجي.  بتدخل  اال  رئيس 
الن  االستحقاق  »لبننة«  نريد 
هذه التدخالت اخلارجية ستؤدي 
عمليا اىل تسويات ومساومات 
اللبنانيني. وهناك  على حساب 
من يقول اننا نريد خوض معركة 
انقاذ ال معركة  لبنانية، معركة 
هي  ما  على  االمور  استمرار 
كما  االمور  استمرار  الن  عليه 
استمرار  ذلك  يعنى  عليه،  هي 
واهلجرة  والدين  والذل  اجلوع 
اىل  املودعني  وصول  وعدم 

أمواهلم«.
نكون  ان  نريد  ال  »حنن  ختم: 
يف هذا الواقع. نريد ان خنوض 
مسؤوليتنا  ونتحمل  معركة 
هناك  للبنانيني  ونقول  كنواب 
وحنن  املسار،  هلذا  بديل  حل 
وسنكمل  احلل  هذا  نقدم 
ليتحملوا  النواب  مع  العمل 

مسؤولياتهم«.
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التوافق مستحيل يف امللف الرئاسي 
وميقاتي ُيسّخر الديبلوماسية اللبنانية 

يف خدمة ما يطلبه األمريكيون
عمليًا، تتصارع الكتل النيابية على اإلمساك بالصندوق السيادي 
الذي يفرتض إنشاؤه لعزل إيرادات األرباح النفطية عندما تتحقق، 
عن قناة اإلنفاق العام التقليدية. الصراع يّتخذ طابعًا طائفيًا مبطنًا، 
إذ إن هناك ثالثة اقرتاحات كّل منها حياول أن حيتفظ بنصيب أكرب 
من النفوذ يف الصندوق املرتقب. وهذه الكتل متّثل طوائفها يف 
اجلمهورية  لرئيس  تريد  كتلة  فهناك  واضح،  بشكل  الصراع  هذا 

دورًا أساسيًا فيه، وهناك كتلة تريد لوزير املال الدور نفسه.
املال  جلنة  نقاش  طاولة  إىل  اللبناني  السيادي  الصندوق  وصل 
مع  بالتزامن  ضروريًا،  إنشاؤه  بات  إذ  أمس.  النيابية  واملوازنة 
اقرتاب بدء التنقيب عن النفط والغاز يف األراضي اللبنانية. هلذا 
الغرض، حبثت اللجنة ثالثة اقرتاحات قوانني لتنظيم هذا الصندوق 
أعّدها ثالثة نواب بني 2017 و2019، وهم: سيزار أبي خليل وتيمور 
جنبالط وعلي حسن خليل. القوانني الثالثة تشري بوضوح إىل أوجه 
الصراع املقبل بني الكتل النيابية، واليت ميكن اختصارها مبسألتني: 

َمْن يدير الصندوق؟ كيف تستخدم عائداته؟
على  يشرف  للصندوق  جملس  إنشاء  يفرتض  خليل  أبي  اقرتاح 
رئيس  فيه  ويكون  اجلمهورية،  رئيس  جلساته  ويرتأس  إدارته 
احلكومة رئيسًا تنفيذيًا على أن يضّم ضمن أعضائه وزراء املال 
والطاقة واالقتصاد وحاكم مصرف لبنان، إضافة إىل عضوين ال 
العام للقصر اجلمهوري، واألمني  يتمتعان حبّق التصويت: املدير 
العام جمللس الوزراء. كذلك ينّص االقرتاح على أن ُتكّلف وزارة 
املال بإنشاء وحدة خمتّصة لتوّلي متابعة أعمال الصندوق. وإذ ترك 
يرّكز  حّدد هلا هدفًا  للمجلس،  العائدات  استثمار  خليل طرق  أبي 
للمخاطر،  االستثمار  تعريض  مالي، وعدم  عائد  أعلى  على حتقيق 
وعدم استخدام نسبة تفوق 3% من حقوق التصويت يف مؤّسسة 

أو شركة أو كيان آخر.
الصندوق حتت  إدارة  فيضعان  خليل،  وحسن  جنبالط  اقرتاحا  أما 
وصاية وزارة املال. يقرتح األول إنشاء مؤّسسة عامة ذات طابع 
خاص تدعى الصندوق السيادي اللبناني وختضع لوصاية املالية. 
من  منتخبني  أعضاء   4 من  إدارة  الصندوق جملس  إدارة  ويتوىل 
الرئاسة  موقع  خيضع  أن  على  احلكومة.  من  معينني  و2  النواب 
أن  على  اقرتاحهما  وينّص  بشكل سنوي.  األعضاء  بني  للمداورة 
لالستثمار  وأخرى  لالدخار  واحدة  3 حمافظ؛  من  الصندوق  يتألف 
اخلارجي، وثالثة للتنمية الداخلية، وعلى أن توّزع استثماراته بنسبة 
ال تقل عن 50% لالستثمارات اخلارجية والنسب نفسها للداخلية. 
لكن حسن خليل، يذهب أبعد يف منح السلطة املطلقة لوزير املال، 
عليه،  الوصاية  سلطة  وميارس  به  مباشرة  الصندوق  يرتبط  إذ 

وحيدد نسبة االستثمار اخلارجية بـ80% والداخلية بـ%20.
واألسباب  القوانني  مضمون  حول  النقاش  متحور  اجللسة،  خالل 
املوجبة إلنشاء الصندوق. وألن هناك ارتيابًا مسبقًا من الصناديق 
يف  العام  املال  هدر  مزاريب  تكون  أن  اللبنانيون  اعتاد  اليت 
على ضرورة  كنعان  إبراهيم  النائب  اللجنة  رئيس  شّدد  الدولة، 
تصميم الصندوق السيادي بشكل علمي وعاملي، من أجل ُحسن 
لإلمناء  منها  أن يستخدم جزء  اليت يفرتض  املالية  وارداته  إدارة 

االقتصادي.
وتوافق النواب احلاضرون، إضافة إىل وزيرّي املال واالقتصاد، 
على أنه ال ضرر من استفادة لبنان من موارده البرتولية لتسريع 
من  األكرب  النسبة  ادخار  بشرطني:  االقتصاد  انهيار  بعد  احللول 
بسلوك  مشروطًا  اجلزئي  اإلنفاق  يكون  وأن  املالية،  الواردات 
اقتصادي حكيم ضمن جماالت منتجة، ويف إطفاء جزء من الدين 
بشرط حتّقق فائض أولي يف املوازنة العامة كي ال ُتهدر األموال 

وُتعاد األخطاء نفسها.
الرتكيز على ضمان استقاللية  وجرت مناقشة أسس احلوكمة مع 
وأن  املوازنة  وعن  والنقدية  املالية  السياسات  عن  الصندوق 
النقد  أرساها صندوق  اليت  العاملية  مبادئ سنتياغو  مع  يتماشى 
السيادي  الصندوق  انضمام  على  تأكيدًا  النواب  وأبدى  الدولي. 

اللبناني بشكل طبيعي للعضوية بصندوق النقد.

 اختالف حول استخدام العائدات للخروج من األزمة وتسديد الديون أو 
حفظها لألجيال املقبلة

املوارد  أموال  تبديد  من  النواب  بعض  ختّوف  آخر،  مقلب  على 
البرتولية يف السنوات األوىل على رواتب جملس اإلدارة واملوظفني 
وبالتالي  زهيدة.  مبالغ  ليست  بأنها  علمًا  املكتبية،  والتجهيزات 
يكون الصندوق لزوم ما ال يلزم. هلذا السبب، اقرتح أبي خليل 
للدولة  ملكًا  يكون  لبنان  مصرف  العائدات يف  هلذه  حساب  فتح 
الصندوق  توسيع  يتم  وازدياده،  املبلغ  تضاعف  وعند  اللبنانية. 
وجملسه مع حتويل الثروة الطبيعية النابضة إىل ثروة مالية متجّددة 
وجهات  يف  اختالف  مّثة  هنا  واملستقبلية.  احلالية  األجيال  ختدم 
النظر حول كيفية استخدام العائدات وآليتها، بني من يرى ضرورة 
يريد  من  وبني  الديون،  وتسديد  األزمة  من  للخروج  استخدامها 
حماسبة  مبدأ  حتت  بها  املساس  وعدم  املقبلة  لألجيال  حفظها 
املتسببني باالنهيار السرتجاع األموال وإنهاض البلد؛ وعدم تبديد 
الثروة اليت مل تستخرج بعد لتسديد ما سرقته السلطة وحاشيتها. 
اليت  نفسها  السلطة  هذه  أن  تكمن يف  احلقيقية  األزمة  أن  على 
تسببت بكل مآسي الشعب واختلست املال العام واخلاص، تتصارع 
لألجيال  اخلالص  حبل  أن يشكل  جديد يفرتض  مال  إلدارة  اليوم 

املقبلة.

 صراع الطوائف على الصندوق السيادي
رىل إبراهيم

بامللف  املرتبط  الوضع  فإّن  االطالع  واسعة  مصادر  حبسب 
الرئاسي باق على ما هو عليه، على االقل حتى مطلع السنة 

اجلديدة، اال اذا حصل اخرتاق اجيابي غري حمسوب.
اليت  املشاورات  اّن  »اجلمهورية«  للزميلة  املصادر  وكشفت 
جرت على اكثر من خط يف االيام االخرية مل تسفر عن اي 
التوافق مستحيل، ربطا  إمكان  اجيابيات، بل أشارت اىل ان 
بالنسبة  احلال  هو  وكما  الداخلي.  الصراع  اطراف  بتوجهات 
اىل املعارضة اليت مل تتمكن من االلتفاف حول مرشح معنّي، 
وتقفل يف الوقت نفسه باب التفاهم مع الفريق اآلخر على 
رئيس توافقي للجمهورية، كذلك هو احلال يف املقلب اآلخر. 
حول  للتوافق  احللفاء«  »فريق  بني  احملاوالت  أخفقت  حيث 
ألمني  السياسي  املعاون  بني  لقاء  عقد  وقد  معني،  مرشح 
عام »حزب اهلل« احلاج حسني خليل والنائب جربان باسيل، مل 
يتمكن خالله اخلليل، من إقناع باسيل بالسري باملرشح الذي 

يدعمه ثنائي حركة »امل« و«حزب اهلل«.
إال ان املصادر لفتت اىل ان املشاورات مل تنته، حيث ان 
هلا تتمة يف املدى املنظور، خصوصا انها تتواَكب مع اشارات 
مرتبطة بامللف الرئاسي َتِرد اىل بعض املستويات املسؤولة عرب 
قنوات ديبلوماسية اوروبية، وكذلك عربية، تعكس ان امللف 

الرئاسي على النار، وينبغي ان ينجز يف القريب العاجل.
والالفت يف تلك االشارات، كما تقول املصادر، انها تقارب 
الرتشيحات واالمساء اليت جيري طرحها يف اجللسات االنتخابية 
الفاشلة على انها ترشيحات غري جدية، وال جمال لوصول اّي 
منها اىل سدة الرئاسة، كما انها ال تستبِطن يف الوقت ذاته 

اي »فيتو« على اي من املرشحني االساسيني.

ميقاتي: مع أمريكا ال نأي بالنفس!
يومًا بعد آخر، ومع كل استحقاق، يثبت رئيس حكومة تصريف 
التام ملا يطلبه األمريكيون،  األعمال جنيب ميقاتي، خضوعه 
بالتكافل والتضامن مع وزير اخلارجية عبداهلل بو حبيب. وهو ما 
أثبته، يف أكثر من حمطة، صاحب شعار »النأي بالنفس«، إال 
عما تأمر به واشنطن. حدث ذلك يف أيلول املاضي عندما جّدد 
جملس األمن الدولي مهمة القوات الدولية العاملة يف جنوب 
لبنان مع تعديل دورها مبا يتجاوز املهمات املنوطة بها مبوجب 
القرار 1701، حتديدًا يف ما يتعّلق حبرية حركتها. يومها، رمى 
امللف  إدارة  »خطأ« يف  على  باملسؤولية  حبيب  وبو  ميقاتي 
ونفى كل منهما مسؤوليته. قبل ذلك، يف شباط املاضي، 
كان بيان اإلدانة الشهري الذي أصدرته اخلارجية اللبنانية ضد 
»اجتياح روسيا األراضي األوكرانية«، ضاربة بعرض احلائط 
مصاحل لبنان مع موسكو اليت لطاملا ساندت لبنان يف احملافل 

الدولية.
آخر إبداعات ميقاتي وبو حبيب يف تسخري الديبلوماسية اللبنانية 
يف خدمة ما يطلبه األمريكيون، كان توّجه لبنان لالمتناع عن 
التصويت يف جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على 
باملرأة  املعنية  املتحدة  األمم  إيران من عضوية جلنة  »طرد« 
الوحشي  والقمع  حقوقهن  من  اإليرانيات  حرمان  »بسبب 
لالحتجاجات«، حبسب ما أعلنت نائبة الرئيس األمريكي كاماال 

هاريس مطلع هذا الشهر.
يف  اإلنسان  حقوق  جلنة  داخل  التصويت  األربعاء  بدأ  وقد 
األمم املتحدة على مشروع إدانة جديد إليران تقّدمت به أملانيا 
اإلسالمية.  اجلمهورية  يف  االحتجاجات  خلفية  على  وإيسلندا 
وبعدما اعتاد لبنان يف السنوات املاضية التصويت ضد أي 
فعلها  فعلت  األمريكية  الضغوط  أن  بدا  إليران،  إدانة  قرار 
جمددًا. إذ كان هناك توّجه لدى بو حبيب، بإيعاز من ميقاتي، 
عن  باالمتناع  الشأن  هذا  يف  جديدة  سياسة  اعتماد  إىل 

التصويت.
وعلمت الزميلة »األخبار« أن مسؤولني إيرانيني تواصلوا مع 
مسؤولني يف الدولة اللبنانية لالستفسار عن مدى صحة هذا 
التوجه، كما تواصل السفري اإليراني يف بريوت جمتبى أماني 
مع رئيس جملس النواب نبيه بري الذي أكد له أنه سيتدخل 
لدى رئيس احلكومة لتصحيح هذا املسار. كذلك جرت اتصاالت 
متابعة حثيثة مع  احلكومة، مع  مكثفة بني حزب اهلل ورئيس 
مع  سابقًا  سيئة  جتارب  هناك  أن  خصوصًا  اخلارجية،  وزير 
األخري يف حماولته التنصل من املسؤولية من خالل تقديم حجج 
ومربرات حول سوء التنسيق بني الوزارة وأعضاء بعثة لبنان 
احلكومة  رئيس  مع  تواصل  ولياًل، حصل  األمن.  لدى جملس 
الذي اتصل ببو حبيب طالبًا منه التواصل مع مندوبة لبنان جان 
مراد واإليعاز هلا بالعودة إىل االلتزام مبوقف لبنان كما يف 
السنوات املاضية أي رفض اإلدانة. وعلمت الزميلة »األخبار« 
ميقاتي،  وعلى  عليه  األمريكي  الضغط  بسبب  حبيب،  بو  أن 
أصدر أربعة قرارات متناقضة يف يوم واحد يف شأن املوقف 

اللبناني، ما زاد من أجواء البلبلة السياسية.

الراعي عرض التطورات مع قنصل 
ماالوي ورئيس مركز الدراسات 

اإلسرتاتيجية واالعالم
املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس األول يف 
بكركي،  البطريركي يف  الصرح 
القنصل العام جلمهورية ماالوي 
الدكتور انطوان عقيقي، وكانت 
الراهنة  مناسبة لعرض االوضاع 
الرئاسي   الفراغ  سيما  وال 
اإلقتصادية  واألوضاع 

املرتدية«.
»أال  متنى عقيقي  اللقاء  بعد 
الرئاسي  الشغور  فرتة  تطول 
لبنان  على  سلبا  ينعكس  النه 
والبنانيني يف خمتلف الصعد«،  
»االبتعاد  اىل  ودعا املسؤولني 
عن املصاحل الشخصية والنواب 
ضمريهم  وانتخاب  حتكيم  اىل 
ممكن،  وقت  اسرع  يف  رئيس 
لينتظم عمل املؤسسات ويستعيد 
لبنان ثقته يف اجملتمعني العربي 
والدولي، وبالتالي انطالق عجلة 
تعود  االقتصادية حبيث  الدورة 

البلد  هذا  اىل  تدرجييا  احلياة 
وتنعكس  قلوبنا  على  العزيز 

األمور اجيابا على اللبنانيني«.
ثم استقبل الراعي رئيس املركز 
اإلسرتاتيجية  للدراسات  الدولي 
علي  الدكتور  العميد  واالعالم 
ان  اىل  اشار  الذي  عواد 
لتأكيد اهمية  كانت  »الزيارة 
بناء  يف  وميثاقه  االعتدال  فكر 
وانعكاس  ترمجة  ومدى  الدولة 
ذلك على االستحقاق الرئاسي، 
بناء  إستعادة  يف  واهميته 
مؤسسات الدولة«، مشددا  على 
الرئيس  يعمل  ان  »ضرورة 
االعتدال  فكر  خالل  من  املقبل 
اجل  من  احلوار  وثقافة  الوطين 
بناء الوطن ووقف حتلل الكيان 

اللبناني«.
جلنة  ايضا،  بكركي  زوار  ومن 
محاليا   - رفقا  القديسة  وقف 
برئاسة كاهن الرعية املونسينيور 

غابي مطر.

عدوان: حنن مع نصاب الثلثني ولكن 
نتمنى على النواب أن ميارسوا دورهم 

ومسؤوليتهم يف صندوق االقرتاع
عدوان،  جورج  النائب  متنى   
خالل اجللسة السادسة النتخاب 
»التعاطي  للجمهورية،  رئيس 
نصاب  دستورية  موضوع  مع 
نوضح  حتى  بهدوء  اجللسات 
األمور كما هي وكما حصل من 

قبل«.
من  إطالقا  مانع  »ال  ان  وأعلن 
للدستور  تفسري  جلسة  عقد 
للنواب، ولكن سواء  وهذا حق 
أن  جيب  ال  أم  اجللسة  حصلت 
النصاب  موضوع  بني  منيز 

وموضوع االنتخابات«.
وأشار اىل ان »الدستور حتدث 
االنتخاب وليس عن  عن عملية 
انتخاب  أن  وحدد  النصاب، 

عدد  بثلثي  حيصل  الرئيس 
من  فسر  وبالتالي  النواب، 
بأن  األمر  دستوريا   يتحدث 
يكون  دائم  بشكل  النصاب 

بالثلثني«.
واوضح ان »يف اجمللس النيابي 
ويف النظام الداخلي هناك مواد 
غياب  جواز  عدم  عن  تتحدث 
عذر  تقديم  ووجوب  النواب 
النظام  وبالتالي  الغياب،  عن 
يقتضي على النواب أن حيضروا 

ويقوموا مبسؤولياتهم«.
واكد »اننا مع نصاب الثلثني، 
أن  النواب  على  نتمنى  ولكن 
ومسؤوليتهم  دورهم  ميارسوا 

يف صندوق االقرتاع«.

ريفي: سأقرتح على بري تعليق اجللسات لغاية 15 شباط 
وحبسب معلوماتي الوحي سيأتي بهذا التاريخ وما يليه

ريفي،  أشرف  النائب  ذكر 
»اجلديد«،  لقناة  تصريح  يف 
اجللسة  يف  سأقرتح  »أنين 
جملس  رئيس  على  املقبلة 
تعليق  بري  نبيه  النواب 
الرئيس  انتخاب  جلسات 

إىل  مشرًيا  شباط،   15 لغاية 
أّنه »حبسب معلوماتي الوحي 
وما  شباط   15 يف  سيأتي 
يليه«، الفًتا إىل »عدم الضحك 
على الناس، فدائًما انتخابات 

الرئيس تتأثر باخلارج«.

سيزار املعلوف: هناك الكثري من االحالم اال انه يف 
النهاية كالعادة جعجعة بال طحني

السابق  سيزار  النائب  أشار 
عرب  له  تصريح  يف  املعلوف  
االجتماعي  التواصل  وسائل 
االستحقاق  على  تعليقا 
»هناك  ان  اىل  الرئاسي، 

والكثري  االحالم  من  الكثري 
والكثري  األمل  خيبات  من 
من  والكثري  الشعارات  من 
الوعود، ويف النهاية كالعادة 

جعجعة بال طحني«.

اجمللس الدستوري يرد 3 طعون إنتخابية جديدة
رّدجمللس الدستوري يرد الطعون اإلنتخابية يف مراجعة واصف 
احلركة ضد فادي عالمة وسيمون صفري ضد نعمة افرام وفريد 

هيكل اخلازن
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مـقاالت وتـحقيقات

يف  لالستثمار  استعدادها  قطر  إعالن  مع 
جمال النفط والغاز يف لبنان، بعد انسحاب 
شركة »نوفاتيك« من كونسورتيوم شركات 
التنقيب يف البلوكات اللبنانية بالتزامن مع 
إعالن التفاهم على ترسيم احلدود البحرية 
مع كيان االحتالل، دارت تساؤالت عدة عن 
تسويات مكتومة جرت على هامش »تسوية 
أثناء  الدوحة،  إعالن  ذلك  سبق  الرتسيم« 
مشاركة قطر يف االجتماع التشاوري لوزراء 
اخلارجية العرب يف بريوت، والذي قاطعته 
عن  املاضي،  متوز  يف  اخلليجية،  الدول 
 60 بقيمة  اللبناني  للجيش  مالية  مساعدة 
مليون دوالر. وتلته جولة لوفد قطري يف 
وزراء  املاضي، مشلت  أيلول  بريوت، يف 
والعمل  واخلارجية  واالقتصاد  الداخلية 
للتأكيد على »أهمية مساهمة اللبنانيني من 
أصحاب الكفاءات واخلربات العلمية واملهنية 
يف تأمني جناح استضافة قطر حلدث كأس 

العامل«.
أما التطّور األبرز فيتعلق بتطّور العالقة بني 
جربان  النائب  احلر  الوطين  التيار  رئيس 
باسيل والدوحة اليت زارها مرارًا يف الشهور 
الرتسيم،  مفاوضات  على هامش  األخرية، 
للقاء الوسيط األمريكي عاموس هوكشتني 
العقوبات األمريكية  من دون إعالن، كون 
وقد  لقائه.  من  أمريكي  مسؤول  أي  متنع 
أتاح  استثناء خاص  على  حصل هوكشتني 
مع  وغريها،  الدوحة  يف  باسيل  لقاء  له 
إدراك األمريكيني أن األخري هو املفاوض 
األول يف امللف، واملنسق األبرز مع حزب 

اهلل.
إجيابيًا  تقدمًا  أن  على  مؤشرات  كلها  هذه 
يف  ولبنان،  قطر  بني  العالقة  يف  حيدث 
سياسة  تعتمد  الرياض  تزال  ال  وقت 
املقاطعة رغم تداعياتها على لبنان، وعلى 
قرارها  بعد  خصوصًا،  السنية  الطائفة 
وحماولة  احلريري  سعد  الرئيس  معاقبة 
أو  النيابية  االنتخابات  عرب  وراثته سياسيًا 
الذي  البخاري  وليد  السفري  »حراك«  عرب 
يرغب  اليت  النتائج  إىل  أدى  أنه  يبدو  ال 

السعوديون بها.
يف لبنان، حاول البعض تفسري األمر وكأنه 
إطار  لبنان، يف  على  قطري  انفتاح  جمّرد 
املصاحل االقتصادية واالستثمار يف قطاع 

النفط. 
القطري  التواصل  بأسرار  العارفني  لكن 
»املمّر  أن  يؤكدون  اللبنانية  القيادات  مع 
البحري« سيفتح األبواب أمام دور سياسي 

لقطر يف األشهر املقبلة.
صحيح أن العالقة بنَي قطر وبعض القوى 
األساسية يف لبنان وصلت إىل ذروة السوء 
 ،2011 عام  سوريا  األحداث يف  بداية  مع 
السعودية  الدوحة، إىل جانب  بعدما مّولت 
اإلرهابية  اجلماعات  املتحدة،  والواليات 
يسقط  مل  ذلك  لكن  سوريا.  دمرت  اليت 
نتيجة  القطري، على حمدوديته،  »النفوذ« 
الدور الذي لعبته قطر سياسيًا وتفاوضيًا 
والذي   ،2006 متوز  عدوان  خالل  وخدماتيًا 
تطور إىل رعايتها مؤمتر الدوحة عام 2008.

أكثر من ذلك، حافظت قطر، خالل أزمتها 
مع السعودية وبقية دول اخلليج، على عالقة 
خاصة مع إيران، وأبقت اهلواتف مفتوحة مع 

قيادة حزب اهلل يف لبنان. 
ثم كاَن ما كان من تغيري مسار احلرب يف 
سوريا واحلصار على قطر والدور اإليراني 
ليساهم  احلصار،  حدة  من  التخفيف  يف 
على  وانعكاسها  العالقة جمددًا  توطيد  يف 
ساحات يف املنطقة من بينها لبنان، وصواًل 

 هل تفّوض أمريكا قطر مبا 
أخفقت به السعودية يف لبنان؟

ميسم رزق

إىل قيام وفود قطرية بزيارة لبنان بعيدًا 
من األضواء، وطلب مساعدة حزب اهلل يف 
السورية.  القيادة  مع  التواصل  استئناف 
موقف  بسبب  مستبعدًا  يزال  ال  أمر  وهو 
الرئيس بشار األسد احلاد من الدور القطري 

يف ختريب سوريا.
بني  العالقة  اقتصرت  عام،  قبل  ما  إىل 
قطر ولبنان على سياسة إجيابية جتاه البلد 
كرستها مشاركة أمري قطر متيم بن محد يف 
عزوف  بعَد  بريوت  يف  االقتصادية  القمة 
فيها  املشاركة  عن  العرب  القادة  معظم 

وتقديم املساعدات. 
املعلنة  غري  االتصال  قناة  استمرت  كما 
دخول  يُكن  ومل  مفتوحة.  اهلل  حزب  مع 
واردًا سابقًا  اللبناني  النفط  قطاع  الدوحة 
كجائزة  لإلمارات  األمريكيني  تفضيل  مع 
لكن  اإلسرائيلي.   – اإلماراتي  للتطبيع 
التطبيع كاَن نفسه السبب يف وضع  هذا 
فيتو من قبل قوى لبنانية بارزة واستبعاد 
إخالهلا  عن  فضاًل  املنافسة،  من  اإلمارات 
بتعهداتها بإطالق سراح موقوفني لبنانيني 

معتقلني لديها.

  الدوحة تعزز عالقتها بباسيل وتوسع قنوات 
التواصل مع حزب اهلل وتنسيقها قائم مع 

الفرنسيني
ممرًا  لقطر  أّسست  التحّوالت  هذه  كل 
حبريًا، ساهَم باسيل بشقه وسط التوترات 
القائمة. وهو ال يزال على »عالقة عميقة« 
تقول  ما  ووفَق  القطرية.  القيادة  مع 
مصادر مطلعة، فإن قطر جاهزة للعمل على 
مستويات ثالثة: االستثمار يف قطاع النفط 
كهرباء،  معامل  وبناء  املصريف  والقطاع 
وستكون هذه املهمة يف حال سارت وفَق 
كبرية  لتسوية  بداية  هلا  مرسوم  هو  ما 
مرتبطة بامللف الرئاسي واملشهد السياسي 
للدوحة  يكون  الحقة  لسنوات  البلد  يف 

»مثرة« فيه.
لبنان  ملف  متابعة  يف  القطريون  وينطلق 
باريس  مع  مفتوح  وتعاون  مشاورات  من 
القطري  للدور  كبرية  أهمية  تولي  اليت 
االبتعاد  على  السعودية  إصرار  ظل  يف 
القيام  من  والكويت  اإلمارات  وخماوف 
السعودي  العهد  ولي  تغضب  خبطوات 
مطلعة  مصادر  وتكشف  سلمان.  بن  حممد 
أن القطريني ليسوا بعيدين من االتصاالت 
اليت تقوم بها فرنسا مبا خص االستحقاق 

الرئاسي. 
احلصول  حياولون  الفرنسيني  أن  ويبدو 
الدوحة  تلعب  بأن  أمريكي  تفويض  على 
وينطلق  السعودية،  ترفضه  كالذي  دورًا 
الفرنسيون من قاعدة أن قطر ليست طرفًا 
يف األزمة اللبنانية ولديها تواصل مع كل 

القوى الفاعلة يف لبنان.
إذ  السهولة،  بهذه  يكون  لن  األمر  لكن 
أن  لبنان  يف  السعودية  للسياسة  ُيكن 
هذا  قطر.  لطموحات  كبريًا  المجًا  تكون 
مصلحة  من  هناك  كان  إذا  وارد  احتمال 
سعودية يف تفجري الوضع الداخلي، وعدم 
وجود أي رغبة سعودية يف الدخول بتسوية 
من  حاليًا  باريس  إليها  تسعى  اليت  كتلك 
أجل حّل امللف الرئاسي واحلكومي معًا، مع 
أن غياب اململكة يف السنوات األخرية عن 
البلد وطريقة تعاملها مع القيادات السنية 
أسفر  وما  احلريري  سعد  الرئيس  وحتديدًا 
عنه من تشرذم وضياع داخل الطائفة يفتح 
إمكانية للتوجه حنو قطر كبديل للعالقة مع 

الرياض وإن بالنسبة لشرحية صغرية!
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يفرتض املنطق بعد املواصفات اليت حددها 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
َمن  يسمِّ  مل  وإن  للرئاسة،  ملرشحه  اجلمعة 
رئيس  انتخاب  يغدو  ان  ضمناه،  مّساه 
للجمهورية سهاًل. لكل من الفريقني مرشحه 
انه  االمر  واقع  االقرتاع.  اىل  حيتكما  كي 

اضحى ابعد مما كان
االخرية  اخلمس  اجللسات  عليه  كانت  ما 
للجمهورية،  رئيس  النتخاب  النواب  جمللس 
اخلميس  السادسة  اجللسة  كذلك  وستكون 
ويرشح  اجلمود  معادلة  يكّرس  املقبل، 
االستحقاق اىل ان يستمر طوياًل، ورمبا اىل 
يتزحزحون  ال  البيض  االوراق  محلة  اشهر: 
عنها، والفريق اآلخر املؤيد لرتشيح النائب 
ميشال معوض او املقرتع ملسميات شتى ال 
بدوره.  يتزحزح  ما جيري ال  متّت بصلة اىل 
او هبوطها ليس عالمة ربح  االرقام  صعود 
وخسارة مقدار ما ُتشعر املراقب بأنها جّس 
نبض ليس اال. يرّبر التسلية الدائرة حاليًا، 
او  تزيد  فحسب  باالرقام  التالعب  ليس 
تنقص، بل التأويالت واالجتهادات املفرطة 
ان  على  تدّل  كأنها  خاطئة  استنتاجات  يف 
سّر لعبة االنتخابات الرئاسية صار مفضوحًا 
وشيك.  االنتخاب  جلسة  من  االقرتاب  وان 
اللعبة  ُتستعاد  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
عامي  بعد  الضائع  الوقت  عن  تعبريًا  هذه 
اجلّدي  املوعد  انتظار  يف  و2014،   2007
النتخاب الرئيس. ذلك ما كان يتحدث عنه 
دائمًا الراحل جان عبيد عندما كان ييز زمن 
الرتشيح عن زمن الرتئيس، وظروف الرتشيح 
عن ظروف االقرتاع. تاليًا فإن دعوة اجمللس 
نبيه  رئيسه  يعّينها  متتالية  جلسات  اىل 
حبكم  اليه  املفوَّضة  كإحدى صالحياته  بّري 
الدستور واجبة، بيد انها ال متت يف الوقت 

احلاضر بأي صلة اىل التسلية باالرقام.
ما باتت يتطلبه اخراج انتخابات الرئاسة من 
مأزقها احلالي كسر احللقة املقفلة هذه اليت 
 .2016  -  2014 استحقاق  رافق  مبا  تذكر 
آنذاك، ألنه دار من حول مرشح جّدي واحد 
هو الرئيس ميشال عون بني َمن يريده وال 
َمن  يعرف  وال  يريده  ال  وَمن  سواه،  يريد 
 45 طوال  االنتخابات  ُعّطلت  سواه،  يريد 
 - معلن  مرشح  من  اكثر  وجود  رغم  جلسة 
آنذاك  والنائب  جعجع  كسمري   - عون  اىل 
هنري حلو واآلخرين احملتملني او الطبيعيني. 
اللعبة نفسها تدور دائرتها اليوم على حنو 
فريق  نفسه:  الوقت  يف  ومناقض  مشابه 
لديه مرشح ويعلن اىل اآلن على االقل ان 
بعد  جلسة  وتتحسن  سواه  لديه  مرشح  ال 
اخرى االرقام املقرتعة له هم مؤيدو معوض، 
االوراق  يزال  ال  اآلني  مرشحه  آخر  وفريق 
البيض مع ان االمني العام حلزب اهلل السيد 
تشرين   11( ايام  قبل  خرج  نصراهلل  حسن 
الثاني( عن حتفظه بأن حّدد مواصفات تصلح 
الثنني فقط يثق بهما، بيد ان كفة اوهلما 
تغلب على الثاني بكّم من االسباب املرجحة 
املردة سليمان  تيار  رئيس  هما  والوجيهة، 
جربان  احلر  الوطين  التيار  ورئيس  فرجنيه 
باسيل. الواضح يف موقف نصراهلل مع الئحة 
املواصفات اليت اوردها على انها ترمي اىل 
طمأنة املقاومة وهو مفتاح االقناع لديه، ان 
مرشحه غري املعلن ليس برسم التمرين على 
االقرتاع له يف جلسات الربملان، بل الذهاب 
معلنًا  ليس  فحسب.  انتخابه  جلسة  اىل  به 

لكنه معروف.

مرشح نصراهلل ليس برسم التمرين على االقرتاع له 
يف جلسات الربملان، بل انتخابه

املؤيد  الفريقني،  بني  املشرتك  القاسم 
ملعوض واملصوِّت باالوراق البيض، ان كال 
الربملان  التئام  نصاب  تعطيل  يلك  منهما 
وال يلك فرض انتخاب املرشح. هو التوازن 
نفسه املستمر منذ انتخاب الرئيس ميشال 

 جلسات االنتخاب بال انتخاب: الرتئيس غري الرتشيح
نقوال ناصيف

سليمان عام 2008 نامجًا حينذاك عن استعار 
اخلالف السيّن - الشيعي وكانت آخر ساحاته 
احداث 7 ايار. من ثم رافق شغور 2014 - 
2016 اىل ان انضم الرئيس سعد احلريري 
اىل خيار حزب اهلل يف عون كي ينجم اقرتاعه 
ايضًا عن توافق شيعي - سيّن عززه توافق 
يف  معراب.  اتفاق  له  أعّد  واسع  مسيحي 
االستحقاق احلالي فقد الناخب السيّن دوره 
 2007 عامي  كما  آن  يف  واملعّطل  املساعد 
يزال يف  ال  الشيعي  الناخب  فيما  و2014، 

ذروة فائض قوته ان مل يكن اكثر.
بذلك ُينظر اىل املواجهة احملوطة باالستحقاق 
الضّيق  احمللي  ُبعده  يف  احلالي،  الرئاسي 
غري الكايف يف نهاية املطاف الجنازه، على 
انها بني فريق مفرط يف قوته وآخر مفرط 
يف تفككه. عقدة التوازن احلقيقية الناشئة 
انتخاب  دون  آخر  اشعار  اىل  احلائلة  بينهما 
رئيس للجمهورية يف هذا الفريق او ذاك، 
غري القادرة يف املقابل على ضبط التوازنات 
نهائية  انها  على  معها  والتعامل  الداخلية 
تبنى عليها التوقعات واحلسابات شتى. من 

بينها:

الدستوري امللزم يف املادة 49  القيد   - 1
النتخاب  يلتئم  ال  الربملان  ان  وُعرفًا،  نصًا 
حضورًا  ثلثيه  غالبية  جتتمع  مل  ما  الرئيس 
كهذا،  حنو  على  االقرتاع.  دورات  كل  يف 
الثنائي  املتباعدين،  الطرفني  من  كال  فإن 
)وليد  اآلخر  الفريق  كما  وحلفائه  الشيعي 
يلك  والتغيرييون(،  واملعارضون  جنبالط 
ان  غري  من  اجمللس  التئام  املعطل  الثلث 
الثلثني  يلك او يسعه يف اي وقت توفري 
املقرِّرين لالنتخاب. ذلك هو السياق املعتمد 
اىل اآلن يف ظل يقني اجلميع انه ليس اوان 
ان  فهو  ايضًا  املؤكد  اما  اجلدي.  االنتخاب 
امرًا  اضحت   49 املادة  وفق  االنتخاب  آلية 

واقعًا ال رئيس للجمهورية خارج شروطها.

تبعًا لوصف سليمان   - الكار«  »عداوة   -  2
كل  داخل  التنافس  وطأة  حتت   - فرجنيه 
حتالف وائتالف. اول اعداء الكار هم املوارنة 
ما داموا اكثر املعنيني باالستحقاق الرئاسي: 
على  وتناحرهم  وتياراتهم  احزابهم  خالفات 
السلطة واالستئثار سواء بني افرقاء قوى 8 
آذار كما بني املردة والتيار الوطين احلر، او 
التارخييني كالتيار الوطين احلر  بني االعداء 
الكتائب.  وحزب  واملردة  اللبنانية  والقوات 
التغيرييني  بني  نشبت  نفسها  الكار  عداوة 
على  االتفاق  عليهم  املتعذر  واملستقلني 
مرشح يثل تقاطع وجهات نظرهم املتباينة 

وخياراتهم.

وليد  يستقل  ال  ان  مفارقة  هي  رمبا   -  3
جنبالط هذه املرة حيال االستحقاق الرئاسي 
مبرشح يسميه هو، من دون ان يتيقن من 
وسائل  احد  اال  مرشحه  ليس  سيفوز.  انه 
التنازالت.  وتسهيل  التوازنات  تصويب 
السباب هو اكثر العارفني بها يكتفي اآلن 
وإن  الشرفة،  من  االستحقاق  على  بالتفرج 
الفريقني  كال  معوض.  تأييد  على  مثابرًا 
يتشبث به، الذي معه والذي ينتظره يف ما 
بعد، دومنا ان يتمسك هو بأحدهما. اال انه 
اضحى حاجة لكل منهما. َمن ال يزال يتذكر، 
امني  الرئيس  والية  نهاية  عشية  رشح  انه 
االشقر  انطوان  املاروني   1988 عام  اجلمّيل 
االستحقاقات  مّر  على  ورشح  حزبه،  عضو 
التالية جان عبيد، ثم رشح النتخابات 2014 
النيابية هنري حلو. قبله رشح  عضو كتلته 
حلود  مجيل  جنبالط  كمال  الراحل  والده 
النتخابات 1970 فنال 5 اصوات، ومن قبل 
يف استحقاق 1964 رشح عبدالعزيز شهاب 
عضو  وكان  شهاب  فؤاد  الرئيس  خلالفة 

كتلته النيابية عامذاك.
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إسـرتاليات

أنطوني  الوزراء  رئيس  إلتقى 
ألبانيزي بالرئيس األمريكي جو 
بايدن يف ختام جولته يف جنوب 

شرق آسيا.
فقد إختتم رئيس الوزراء أنطوني 
بنجاح  األوىل  املرحلة  ألبانيزي 
اآلسيوية،  القمة  مؤمترات  من 
هام  اجتماع  يف  شارك  حيث 
رئيس  مع  القمة  هامش  على 

الواليات املتحدة جو بايدن.
مدينة  يف  الزعيمان  وتواجد 
حلضور  بكمبوديا  بنه(  )بنوم 
دول  ورابطة  آسيا  شرق  قميت 

جنوب شرق آسيا.
الرتتيبات  الزعيمان  ناقش 
واململكة  أسرتاليا  بني  األمنية 
املتحدة  والواليات  املتحدة 
املناخ  وتغري   ،)AUKUS(
خالل  املنطقة  يف  واملشاركة 

اجتماع استمر ملدة 40 دقيقة.
للصحفيني   ألبانيزي  وقال 
أسرتاليا  مكانة  ارتفعت  »لقد 
اهلندي  )احمليطني  منطقة  يف 
بالفائدة  يعود  وهذا  واهلادئ( 
على أولئك الذين حيرتمون موقف 
املتحدة  والواليات  أسرتاليا 

واحدة من تلك الدول«.
الرئيس  ألبانيزي  ودعا 
األمريكي بايدن إللقاء كلمة يف 
عندما  للربملان  مشرتكة  جلسة 
تستضيف أسرتاليا زعماء اهلند 
املتحدة  والواليات  واليابان 
العام  يف  الرباعي  اجتماع  يف 

املقبل.
كما أجرى رئيس الوزراء حمادثة 
رئيس  مع  رمسية  غري  ودية 
كه  لي  الصيين  الدولة  جملس 

تشيانغ خالل حفل عشاء.
وقال ألبانيزي: »أجريت حمادثة 
جملس  رئيس  مع  قصرية 
الدولة لي، كانت إجيابية وبناءة 

للغاية«.
»لقد قلت مراًرا وتكراًرا بشأن 
جيب  أنه  الصني،  مع  العالقة 
علينا التعاون حيثما أمكن ذلك، 

وهذا احلوار دائًما أمر جيد«.
رئيس  قام  أن  وقد سبق  هذا 
بإرسال  الصيين  الدولة  جملس 
إىل  الرمسية  التهنئة  رسالة 
أيار.  يف  انتخابه  بعد  ألبانيزي 
األوىل  املرة  هي  تلك  وكانت 

اليت التقيا فيها وجًها لوجه.
ينتظر  إنه  ألبانيزي  وصرح 
االنتهاء من ترتيبات عقد اجتماع 
مع الرئيس الصيين ويتطلع إىل 

إجراء حوار بناء معه.
قدًرا  هناك  أن  »أعتقد  وقال 

هنا،  النية  حسن  من  كبرًيا 
وبالتأكيد من أسرتاليا«.

لالعتقاد  سبب  لدي  »ليس 
بأنه ليس هناك حسن نية من 

اجلانب الصيين كذلك«.
على  الصني  عقوبات  لكن 
القوة  واستعراض  أسرتاليا 
األمنية يف املنطقة من القضايا 
رئيس  يرغب  اليت  الرئيسية 

الوزراء يف معاجلتها.
أنه سيلتقي  بدوره أكد )شي( 
قمة  خالل  بالي  يف  بايدن  مع 

جمموعة العشرين.
الرئيس  ان  بالذكر  وجدير 
الصيين مل يعقد اجتماًعا رمسًيا 
وجود  منذ  أسرتالي  زعيم  مع 
السلطة  يف  تورنبول  مالكومل 

عام 2016.
ويف مالحظاته اخلتامية أمام قمة 
شرق آسيا، شكر ألبانيزي رئيس 
سن  هون  الكمبودي  الوزراء 
بضمان  أسرتاليا  التزام  وأكد 

استقرار وسالم املنطقة.
أوكرانيا  غزو  ألبانيزي  وأدان 
وأشار إىل العواقب االقتصادية 
العامل وذلك خالل وجود  لبقية 
وزير اخلارجية الروسي سريغي 

الفروف يف القاعة.
إىل  مشريا  ألبانيزي  قال 

الفروف: »مل أفتقده«.
أن  إىل  أشرت  »لقد  واضاف 
تصرفات روسيا تسبب خسائر 
كانت  لكنها   ... هائلة  بشرية 
القانون  لسيادة  انتهاًكا  أيًضا 

الدولي..
اتفاقية  أسرتاليا  عززت  كما 
اآلسيان  مع  احلرة  التجارة 

ونيوزيلندا.
جيب  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
من  االتفاقية  على  املوافقة 
دولة  كل  يف  الربملانات  قبل 
قبل دخوهلا حيز التنفيذ، لكن 
يعترب  هذا  بأن  ألبانيزي صرح 
تطورا كبريا للرتتيبات احلالية.

وقال ألبانيزي: »سيسمح هذا 
من  لكل  الوصول  من  مبزيد 
السلع واخلدمات يف املنطقة.. 
التجارية  االتفاقيات  تعزيز  ان 
مع اآلسيان ونيوزيلندا سيعين 
التجارية  لألعمال  أفضل  نتائج 

واألسر األسرتالية«.
وقام رئيس الوزراء يف وقت 
يف  معرض  يف  جبولة  الحق 
العامل  قادة  مع  بنه(  )بنوم 
إىل  يسافر  أن  قبل  اآلخرين 
جمموعة  قمة  حلضور  بالي 

العشرين.

على هامش اجلولة اآلسيوية:

 لقاء هام بني ألبانيزي 
وبايدن قبل بدء فعاليات 

قمة العشرين يف إندونيسيا

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 

لقاء »حار« بني بايدن وألبانيزي

ترتيب  حتديد  اآلن  مت  لقد 
البطاقات  على  املرّشحني 
والية  النتخابات  االنتخابية 
فيكتوريا لعام 2022، وذلك بعد 

إغالق باب الرتشح.
مرشحًا   740 ترشيح  مت  لقد 
مرشحًا  و454  السفلى  للغرفة 
 1194 وبإمجالي  العليا،  للغرفة 
ازديادًاعن  ذلك  وميثل  مرشحًا. 
انتخابات  يف  مرشحًا   887 الـ 
وعددا   ،2018 لعام  الوالية 
كل  يف  املرشحني  من  قياسيا 
وجملس  النواب  جملس  من 

الشيوخ النتخابات الوالية.
االنتخابية  اللجنة  مفوض  وقال 
»حنن  غاْيْتلي  ُووريك  السيد 
نتوقع بأن يدلي أكثر من نصف 
مجيع الناخبني يف والية فيكتوريا 
األسبوعني  يف  بأصواتهم 
االنتخابات.  ليوم  السابقني 
عن  باملرشحني  قائمة  وتتوفر 
املوقع  على  انتخابية  دائرة  كل 
االنتخابية  للجنة  اإللكرتوني 
أشّجع  وأنا  فيكتوريا،  لوالية 
عن  البحث  على  الناخبني 

مرشحيهم احملليني مسبقًا.«
االنتخابات  مفوضية  أجرت 
الفيكتورية )VEC( يف ُظهر هذا 
االقرتاع  سحب  عمليات  اليوم 
منطقة(  كل  )يف  موقع   88 يف 
املرشحني  ترتيب  لتحديد 
املدرجني يف أوراق االقرتاع. مت 
إجراء السحوبات باستخدام مولد 
األرقام العشوائية اآلمن املشفر 
)RNG( يستويف معايري القطاع. 
مت اختيار RNG باستخدام جمموعة 
يف  مبا  اإلحصائية  املعايري  من 
الوطين  املعهد  اختبارات  ذلك 
 )NIST( والتكنولوجيا  للمعايري 
متوفرة  املعلومات  من  )املزيد 
االنتخابية  اللجنة  موقع  على 

لوالية فيكتوريا اإللكرتوني(.
بطاقات  تسليم  فرتة  وسُتفتح 
يوم  للمرشحني  االنتخاب  كيفية 
تشرين   14 املوافق  اإلثنني 
يوم  وستُغِلق  نوفمرب،  الثاني\ 
تشرين   18 املوافق  اجلمعة 
نوفمرب. وسيكون مبقدور  الثاني\ 

الناخبني مشاهدة بطاقات كيفية 
االنتخاب على املوقع اإللكرتوني 
للجنة االنتخابية لوالية فيكتوريا 
عندما يتم تسجيل البطاقات من 

جانب اللجنة.
أن  إىل  غاْيْتلي  السيد  وأشار 
االنتخابات  كيفية  بطاقات 
وأّن  اقرتاح،  جمّرد  عن  عبارة 
ليقرروا  للناخبني  مرتوك  األمر 
رقم  أّي  سيتلقى  مرشح  أّي 
تفضيلي، وذلك من اخليار األول 

إىل اخليار األخري.
وقال السيد غاْيْتلي »إن حوالي 
الرمسية  غري  األصوات  نصف 
اليت يتم اإلدالء بها غري رمسية 
بشكل غري مقصود، وقد يكون 
ذلك بسبب قيام الناخبني بتكرار 
األرقام أو إغفاهلا، أو استخدام 
الضرب  وعالمات  اإلشارات 

عوضًا عن األرقام.«
»وإذا كنت ختطط لإلدالء بصوتك 
خالل فرتة االقرتاع املبكر، فألِق 
أنفسهم  رّشحوا  من  على  نظرة 
وابدأ  ومنطقتك،  دائرتك  يف 
التفكري بتفضيالتك. ويف مركز 
االنتخاب، قم برتقيم املرشحني 
خذ  َثم  ومن  لتفضيالتك،  تبعًا 
بعض الوقت للتحقق من أّنك قد 
قمَت برتقيم مجيع املرشحني دون 

تكرار أو أّية أرقام مغفلة.«
اإللكرتوني  املوقع  ويعرض  كما 
للجنة االنتخابية لوالية فيكتوريا، 
كيفية  حول  قصرية  فيديوهات 
االنتخابية  البطاقات  استكمال 
بالشكل الصحيح بثالٍث وعشرين 

لغة.
يف  املبّكر  التصويت  وُيفتح 
اإلثنني  يوم  صباحًا  التاسعة 
الثاني\  تشرين   14 املوافق 
اللجنة  قامت  وقد  نوفمرب. 
فيكتوريا  لوالية  االنتخابية 
برتتيب متديد ساعات التصويت 
استجابة  أيام  عّدة  يف  املبّكر 

لتعليقات الناخبني.
مشاهدة  للناخبني  وميكن 
ومعاينة  قصرية،  فيديوهات 
على  املبّكر  التصويت  ساعات 
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مت إغالق باب الرتشح ومت إجراء 
القرعة على البطاقات االنتخابية 

النتخابات الوالية لعام 2022

األوىل  باألصوات  اإلدالء  سيتم 
فيكتوريا  والية  برملان  النتخاب 
فتح  مع  وذلك  اليوم،  الستني 
املراكز االنتخابية املبّكرة أبوابها 
بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا 
لعام  فيكتوريا  والية  النتخابات 

.2022
مبّكرًا  انتخابيًا  مركزًا   155 إّن 
مفتوحة يف أحناء والية فيكتوريا 
للناخبني الذين يفّضلون اإلدالء 
االنتخابات  يوم  قبل  بأصواتهم 
تشرين   26 السبت  املوافق 

نوفمرب. الثاني\ 
لوالية  االنتخابية  اللجنة  وتتوقع 
فيكتوريا )VEC( بأن يكون أكثر 
االنتخابية  األصوات  نصف  من 

يف هذه االنتخابات
مبّكرة، وذلك بناًء على التوّجهات 
ساعات  توّفر  وهي  السابقة، 

عدة  يف  ممددة  مبّكر  اقرتاع 
لتعليقات  استجابة  وذلك  أيام، 

الناخبني.
املفّوض  نائبة  كشفت  وقد 
االنتخاب  أّن  عن  فليمنغ،  دانا 
باالستعانة باهلاتف أيضًا مفتوح. 
وقالت السيدة فليمنغ »إذا كنَت 
أعمى أو ضعيف النظر، أو كنَت 
تعاني من إعاقة جسدية وحتتاج 
بصوتك،  اإلدالء  يف  للمساعدة 
عرب  بصوتك  اإلدالء  فبوسعك 
اهلاتف حتى السادسة مساًء من 

يوم االنتخابات«.
»تأكد  فليمنغ  السيدة  وقالت 
عمل  كيفية  تفهم  أّنك  من 
التعليمات  واّتبع  التفضيالت، 
فمن  االنتخابية.  البطاقة  على 
لك  يكون  كيف  أنتعرف  املهم 

قول يف هذه االنتخابات«.

االنتخاب املبّكر النتخابات الوالية 
لعام 2022 مفتوح اآلن

أول  ألبانيزي  أنطوني  يعترب 
يلتقي  أسرتالي  وزراء  رئيس 
جني  شي  الصيين  بالرئيس 

بينغ خالل ست سنوات.
قال السيد ألبانيزي إن أسرتاليا 
عقدت اجتماعًا ثنائيًا »ناجحًا« مع 
الصني، حيث أصبح أول رئيس 
وزراء أسرتالي جيتمع رمسيا مع 
منذ  بينغ  جني  شي  الرئيس 

ست سنوات.
احملادثات  إن  ألبانيزي  ورأى 
وبناءة«، معتربًا  »إجيابية  كانت 
يف  مهمة«  »خطوة  متثل  أنها 
العمالق  مع  العالقات  حتسني 

اآلسيوي.
أضاف: »لدينا اختالفات كبرية 
سنكون  لكننا  إدارتها،  جيب 
جنري  عندما  حااًل  أفضل  دائمًا 

على  قادرين  ونكون  حوارًا 
وحمرتم  بّناء  بشكل  التحدث 
ولكن أيضًا بصدق حول ماهية 
من  ومتكنا  االختالفات  هذه 
اليوم  ظهر  بعد  بذلك  القيام 

)الثالثاء(«.
اليت  القضايا  بني  من  وكان 
أثريت يف االجتماع الذي استمر 
املواطنني  اعتقال  ساعة  نصف 
ويانغ  لي  تشنغ  األسرتاليني 

هينغ جون.
»طرح  إنه  ألبانيزي  وقال 
بشأن  لدينا  اليت  اخلالفات 
مبا  اإلنسان«،  حقوق  قضايا 
يف ذلك يف مقاطعة شينجيانغ 
بكني  واجهت  حيث  الصينية، 
حقوق  بانتهاكات  مزاعم 
األويغور  سكان  ضد  اإلنسان 

يف املنطقة.
احلاجة  أثار  إنه  ألبانيزي  وقال 
إىل التعاون بشأن »معاجلة تغري 
خماوفه  إىل  أشار  كما  املناخ« 

بشأن تايوان.
وأعلن رئيس الوزراء إنه حتدث 
وحث  باحرتام«  ولكن  »حبزم 
الرئيس شي على ممارسة نفوذ 
وإدانة  روسيا  على  الصني 

حربها مع أوكرانيا.
املراسلني  أحد  سأل  كما 
ألبانيزي عن »سؤال الـ20 مليار 
دوالر« يف إشارة إىل العقوبات 
الصني  فرضتها  اليت  التجارية 
الصادرات  من  جمموعة  على 
النبيذ  ومنها   األسرتالية، 
والفحم  البقر  وحلم  والشعري 

واملأكوالت البحرية.
إىل  أملح  الوزراء  رئيس  لكن 
هذه  يف  انفراج  وجود  عدم 

القضية.
املتوقع  من  يكن  »مل  وقال: 
اجتماع مثل هذا إىل  أن يؤدي 

إعالن فوري«.
قبل  االفتتاحية  كلمته  ويف 
االجتماع، قال شي إن العالقات 
واجهت  وأسرتاليا  الصني  بني 
السنوات  الصعوبات يف  بعض 

القليلة املاضية.
كنا  ما  »مل يكن هذا  وأضاف، 
الصني  ألن  رؤيته  يف  نرغب 
يف  مهمتان  دولتان  وأسرتاليا 
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.. 
جيب أن حنسن عالقتنا وحنافظ 
تتفق  ألنها  ونطورها  عليها 
لشعيب  األساسية  املصاحل  مع 

البلدين«.
وأشار الرئيس الصيين إىل أنه 

رئيسًا  ألبانيزي  أصبح  أن  منذ 
مع  سيتعامل  إنه  قال  للوزراء 
العالقات بني البلدين »بطريقة 

ناضجة«.
أضاف شي: »إنين أعلق أهمية 

كبرية على رأيك«.
آخر  تورنبول  مالكومل  وكان 
يعقد  أسرتالي  وزراء  رئيس 
الرئيس  مع  رمسيًا  اجتماعًا 

الصيين يف عام 2016.
التوترات  تزايدت  ذلك  ومنذ 
وأدت  األمنية  الرتتيبات  بشأن 
بلغت  اليت  التجارية  العقوبات 
إىل  دوالر  مليار   20 قيمتها 

تدهور العالقات.
يضع  مل  الذي  ألبانيزي،  لكن 
للمحادثات  مسبقة  شروطا 
الرمسية، اعترب أن عقد االجتماع 
كما  ذاته.  حبد  جناحًا  يعترب 
يف  أخرى  اجتماعات  عقد  توقع 

املستقبل.
ويف وقت سابق يوم الثالثاء، 
قال وزير اخلزانة جيم تشاملرز 
فرصة  االجتماع  كان  بينما  إنه 
على  يصلح  لن  فإنه  جيدة، 
بني  املتصدعة  العالقات  الفور 
إزالة  إىل  يؤدي  أو  البلدين 
عقوبات جتارية بقيمة 20 مليار 

دوالر.
أعتقد  »ال   ABC لراديو  وقال 
بعض  أن  يدعي  أحدًا  أن 
الصني،  أثارتها  اليت  القضايا 
اليت  القضايا  بعض  وبالتأكيد 
ليلة  بني  حلها  سيتم  أثرناها، 

وضحاها«.
»حنن مننح أنفسنا فرصة أفضل 
تفاعل  هناك  يكون  بكثري حني 

وحوار«.

أنطوني ألبانيزي صافح الرئيس الصيين فهل يؤدي 
اللقاء لرفع العقوبات التجارية عن الصادرات األسرتالية؟
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يف خطابه السبت املاضي، أعطى األمني العام حلزب اهلل السيد 
يعين  ال  اجلمهورية.  رئاسة  ملعركة  قويًا  دفعًا  نصراهلل  حسن 
الدفع، بالضرورة، تسريع انتخاب الرئيس، لكنه، عمليًا، أخرج 
امللف من دائرة مقفلة إىل مرحلة أكثر جّدية بعدما حّدد مواصفات 
الرئيس املقبل، و »مّسى اجلرية ومّسى احلي«، وأعلن، أو كاد، 

اسم مرشح حزب اهلل.
بدأت  جديدة  فرنسية  مبادرة  مع  بالتوازي  أتى  نصراهلل  كالم 
جديد  رئيس  انتخاب  على  توافق  لتوفري  أيام  عشرة  قبل حنو 
للبنان  مساعدات  برامج  بإطالق  وعود  مع  السنة،  نهاية  قبل 
على رأسها برنامج »سيدر«. ويفرتض أن النقاش الذي بدأه 
الفرنسيون مع األطراف األساسية يف لبنان، جيري استكماله 
قادر  غري  أحدًا  أن  فكرة  على  ويقوم  والرياض،  واشنطن  مع 
على فرض رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة من دون توافق 

فعلي بني القوى الرئيسية.
ومع أن املتابعني نفوا أن تكون فرنسا قد أقرت مببدأ املقايضة 
على رئاسيت اجلمهورية واحلكومة، إال أن هؤالء أشاروا إىل أن 
باريس ملست من جهات فاعلة، من بكركي إىل التيار الوطين 
التقدمي  احلزب  ورئيس  بري  نبيه  والرئيس  اهلل  وحزب  احلر 
رئيس  انتخاب  مقايضة  بقبول  جنبالط،  وليد  االشرتاكي 
للحكومة  رئيس  مقابل  اهلل  حزب  حلفاء  من  قريب  للجمهورية 

قريب من الغرب والسعودية.
وحتى مساء االثنني، مل يكن املسؤولون يف لبنان قد حصلوا 
بني  جرت  اليت  احملادثة  مضمون  حول  دقيقة  معطيات  على 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وولي العهد السعودي حممد 
بن سلمان، األحد، وسط إشارات تؤكد أن الرياض ال تزال على 

موقفها الرافض ألي تسوية مع حزب اهلل.
نصراهلل  كالم  يف  وردت  وواضحة  الفتة  إشارات  من  وبعيدًا 
أوحت بعدم تأييد حزب اهلل لرتشيح قائد اجليش العماد جوزف 
عون )كما يف إشارته إىل رفض مرشحني يتلقون اتصاالت من 
القيادة األمريكية الوسطى، ناهيك عن التحّفظات املعروفة عن 
التدخل األمريكي الكبري يف املؤسسة العسكرية يف السنوات 
حلزب  العام  األمني  حّددها  اليت  املواصفات  طوت  األخرية(، 
اهلل صفحة »مزحة« ترشيح ميشال معّوض، و »نكتة« مرشحي 
التغيرييني من التكنوقراط الذين يتبّدلون مع كل جلسة، وكل 
مرشح ال طعم له وال رائحة وال لون على شاكلة الرئيس السابق 
ميشال سليمان. وهو ضّيق دائرة البحث إىل حدود مرشحني 
اثنني ال ثالث هلما، هما سليمان فرجنية وجربان باسيل اللذان 
يثق  أنه  املاضي،  الصيف  معًا  استضافهما  عندما  هلما،  أّكد 
ليس  أنه  أعلن  احلر  الوطين  التيار  رئيس  أن  ومبا  بكليهما. 
تيار  رئيس  يغدو  عديدة،  العتبارات  السباق  وخارج  مرشحًا 

املردة املرشح املعلن للحزب من دون تسميته باالسم.
أكثر من ذلك، وعلى غرار ما كان حزب اهلل يرّدده عام 2016 
بأن ال خطة »ب« لرتشيح العماد ميشال عون، فإنه هذه املرة، 
على  ونقطة  فرجنية.  هو  املرشح  بديلة:  خطة  ميلك  ال  أيضًا، 
السطر. أما التوافق على مرشح آخر يتفق عليه احلليفان، فدونه 
خماطر ال ميلك أحد ترف خوضها. وقد مسع التيار الوطين احلر 
من حزب اهلل، مباشرة، رأيه يف أن جتارب اقرتاح أمساء ملواقع 
مل  عون  ميشال  العماد  عهد  يف  اجلمهورية  رئاسة  من  أدنى 
تكن مشّجعة، بعدما انقلب شاغلو هذه املواقع على من مّساهم 

إليها.
على أن دون انتخاب فرجنية »شرطًا« ألزم حزب اهلل نفسه به، 
وهو أنه لن يذهب إىل جلسة انتخاب رئيس تيار املردة ما مل 
عديدة،  ذلك  واعتبارات  باسيل.  موافقة  جيبه  حيمل يف  يكن 
منها رفد فرجنية بدعم مسيحي جيعله رئيسًا قويًا، واألهم هو 
حرص احلزب الشديد على استمرار التفاهم مع التيار الوطين 
احلر وعلى متتينه، وبالتالي »انتخاب سليمان يكون برضا جربان 
من  عمليًا  ميّكن  التيار  »رضا«  أن  علمًا  حسابه«.  على  وليس 
تأمني النصاب، ولو من دون املشاركة يف التصويت، طاملا 
فرجنية يف  بالسري يف  جنبالط  إقناع  عاتقه  على  أخذ  بري  أن 
حال مت إقناع باسيل. وباالستناد، أيضًا إىل أن ال فيتو فرنسيًا 
على فرجنية وإىل مساع فرنسية جترى مع السعودية للتسهيل. 
ويف هذا السياق ليس تفصياًل جلوس رئيس تيار املردة يف 
الصف األول يف منتدى الطائف الذي عقده السفري السعودي 
وليد البخاري يف األونيسكو السبت املاضي، فيما كان معّوض، 

مرشح حلفاء السعودية، يقبع يف الصفوف اخللفية.
عليه، لن حتمل جلسة اخلميس )أمس األول(، وال اليت تليها 
انتظار نضوج الظروف  وما بعد بعد ذلك رمبا، أي جديد، يف 
الستئناف احلزب مفاوضاته مع حليفه باسيل. ومع أن األخري 
مصادر  أن  إال  فرجنية،  ترشيح  دعم  برفضه  اجملاهرة  يتقّصد 

مطلعة تؤكد أن األبواب رمبا ليست موصدة متامًا.

مساٍع فرنسية ملقايضة رئاسيت اجلمهورية واحلكومة:

فرجنية مرشح حزب اهلل برضا 
باسيل... وبال خطة »ب«

وفيق قانصوه

أسباب كثرية، سياسية واقتصادية، عامة وخاصة، باملفرق واجلملة، 
تدفع رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل إىل حسم أمره، بشكل 
إىل  فرجنية  سليمان  املردة  تيار  رئيس  ترشيح  رفض  يف  نهائي، 
رئاسة اجلمهورية، من دون إفساح أي جمال للمناورة أو املفاوضة أو 
املقايضة بني رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل ورئيس تيار 
ذكرها،  املعنيون  فرجنية حساسية مشالية سيتجّنب  املردة سليمان 
على  عصّية  بأنها  ملعرفته  اآلخر  والبعض  فهمها،  لعدم  بعضهم 
املعاجلة. كما لن يؤتى على ذكر احلسابات العونية اليت ترى أن أي 
رئيس سيكون أقل ضررًا على التيار من فرجنية، خصوصًا إذا كان من 
بني املرشحني الذين ال ميلكون أصواًل يف »الدولة العميقة«، وليس 
له شركاء أساسيون ينتظرونه على أحّر من اجلمر، وبيوتات سياسية 
متأهبة ملالقاته يف منتصف الطريق. وهناك، أيضًا، املشكلة القائمة 
داخل الفريق الواحد منذ عام 2009، واليت مل يأبه أحد بها حني كان 

عهد الرئيس ميشال عون يدفع الثمن باهظًا على مذبح مناكفاتها.
وهناك، طبعًا، ما حيّب خصوم باسيل وصفه بأنه »مشكلة شخصية«، 
يف بلد ُتعد املشاكل الشخصية عاماًل أساسّيًا يف تكوينه ومساراته، 
قبل فرجنية وباسيل وبعدهما. علمًا أن »املشكلة الشخصية« األهم 
هي بني فرجنية والرأي العام العوني الذي انتقل من احلب الشديد 
التكتل  من  خروجه  بعد  شديدة،  خصومة  إىل   2005 عام  لفرجنية 
اعتماده  وبعد  اهلل(  أن يفرمله حزب  )قبل  الرئاسة  واندفاعه صوب 
السلبية املطلقة طوال سنوات العهد، وعدم حرصه على »اخلط« حني 
كان العهد يتعرض لنريان صديقة ومعادية. واخلصومة بني العونيني 
اجلميل  وسامي  معوض  ميشال  يعد  فلم  املنطق،  جتاوزت  واملردة 
وفارس سعيد معًا يشكلون سوى جزء صغري من االستفزاز الذي ميثله 
فرجنية للعونيني، حتى إن قبول باسيل بانتخاب معوض، على سبيل 
االفرتاض، قد مير مرور الكرام لدى مجهور التيار، فيما يتعامل هذا 

اجلمهور مع احتمال وصول فرجنية إىل الرئاسة كخسارة جسيمة له.
باسيل  اليت يطرحها  العبارة احلامسة  اللقاءات واالتصاالت،  يف كل 
هي أن سليمان فرجنية هو مرشح نبيه بري أواًل وأخريًا، وليس لدى 
رئيس التيار الوطين احلر أي نية لـ »إهداء« رئيس اجمللس الرئاسة 
طاملا  والثالثة،  الثانية  الرئاستني  إىل  جناحه  حتت  ليضمها  األوىل 
أن استبدال ميقاتي غري وارد يف األمد املنظور. وهو ما تبين عليه 

البطريركية املارونية خشيتها املستجّدة من »عودة الرتويكا«.
برفضه احلاسم، يوصد باسيل أي باب للبحث، مؤكدًا أنه ال يناور وال 
حياول حتسني شروطه. وهو حني تصاحل مع فرجنية، من دون قيد أو 
شرط قبل بضعة أشهر، كان يقطع الطريق على احلديث عن »مشكلة 
شخصية«. وبالتالي، هو اليوم متصاحل مع فرجنية، ويرى فيه »ابن 
لرئاسة  األنسب  املرشح  فيه  يرى  ال  بساطة،  بكل  لكنه،  أصل«. 
»اخلط«،  و  آذار   8 قوى  مصلحة  أما  دعمه.  يتبّنى  حتى  اجلمهورية 
وغريها فكان يفرتض أن ُيسأل بري وفرجنية عنها عندما كان األمني 
العهد  أن استهداف  ينّبه من  السيد حسن نصراهلل  العام حلزب اهلل 

والرئيس عون وباسيل ال يفيد أحدًا غري خصوم احلزب.
حول  نقاش  أي  يف  الدخول  عدم  يف  حامسًا  باسيل  يبدو  عليه، 
»تطمينات« و »تعهدات« و »التزامات« و »ضمانات« ميكن أن ُتقدم 
إليه. هذا ميكن أن حيصل يف حال كان واردًا أن يسري يف ترشيح 
فرجنية. أّما وإن األمر »غري وارد أبدًا« بالنسبة إليه، فإن أي نقاش 
التسريبات غري الصحيحة  أما  كهذا لن يكون سوى مضيعة للوقت. 
واحلصص  التعيينات  بشأن  »تطمينات«  لـ  باسيلية«  »طلبات  حول 
الوزارية والوقوف يف وجه رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع 
وغريها، فال تؤدي سوى إىل توسيع اهلّوة بني الرجلني وإفشال أي 
حماولة إلعادة بناء الثقة بينهما وإساءة إىل كليهما، خصوصًا فرجنية 
املعروف جبرأته يف االبتعاد عن أي متّلق مصطنع لباسيل. وهو، على 
أي حال، واضح يف تعويله على حزب اهلل إلقناع باسيل أو الضغط 
عليه، ويتصرف بوضوح بأنه ال يريد الرئاسة إذا كان شرط الفوز بها 
اسرتضاء رئيس التيار الوطين احلر. حتى إن موقف املردة من مقاطعة 
علنًا،  ُيظّهر  مل  العوني  املوقف  مع  انسجامًا  الوزراء  جملس  جلسات 
وحني ُسّرب خرب عن نية فرجنية زيارة الرئيس عون ضمن جولة ينوي 
القيام بها على عدد من املرجعيات، ُوضع األمر يف سياق الزيارات 

الربوتوكولية، رغم عدم وجود أي بروتوكول جلوالت كهذه.
يف ظل حسم باسيل لقراره، ميكن لبعض املواقف العونية أن تبدو 
تصعيدية كما يف إشارة النائب جيمي جبور أخريًا إىل أن من واجب 
حلفاء التيار الوقوف على خاطره يف استحقاق الرئاسة واألخذ برأيه 
ألنه ال يقول هلم إن لديه مرشحه إىل رئاسة جملس النواب ويأمل 
لكن  اجلمهورية.  رئاسة  استحقاق  يف  هم  يفعلون  كما  تبنيه  منهم 
ليس هذا موقف باسيل فعاًل، بل هو أقل حدة. لكنه يقول، بشكل 
»اخلط«، بسبب تصرف هذا  إنه غري مؤمن مببدأ مرشح  غري مباشر، 
»اخلط« مع عهد العماد ميشال عون. وهو يتطلع إىل االنفتاح على 
كل االحتماالت الختيار األنسب، بدل التقوقع يف زاوية ضيقة، إذ ال 
ميكن جتاوز الثقة السياسية باملرشح حني يتعلق األمر برئاسة السلطة 
التنفيذية، والعودة إىل »املرشح اجملرب املوثوق« حني يتعلق األمر 

برئاسة اجلمهورية. 
املطلوب، حبسب باسيل، مرشح جمّرب موثوق به اقتصاديًا واجتماعيًا 
موقفه  وأخريًا  السياسية  عالقاته  تأتي  ثم  وقضائيًا،  ومؤسساتيًا 
من  موقفه  بنهائية  احلزب  اقتناع  إىل  يتطلع  إذ  وهو  السياسي. 
االتفاق  أن  فرجنية للمضي قدمًا يف األمساء واملواصفات، يفرتض 
مع البطريركية املارونية معرب أساسي لتعزيز شرعية التمثيل املسيحي 
هلذا الرئيس مبا يضمن عدم العودة إىل الوراء، ومينحه الزخم الالزم 

النطالقة قوية يف احلكم مع الثقة املطلوبة بالنفس.

 موقف باسيل نهائّي: ال جمال للبحث يف دعم فرجنية
غسان سعود

ترشيح  حلفائه حول  مع  معركة  احلر  الوطين  التيار  رئيس  خيوض 
رئيس تيار املردة. يف املقابل، يرتاح جربان باسيل من معركة مع 

خصومه الذين يتقاطع وإياهم على فيتو ترشيح سليمان فرجنية
رئاسة  ملف  يف  باسيل  جربان  احلر  الوطين  التيار  رئيس  معركة 
األول داخل قوى  اجتاهني.  الظاهر، خيوضها يف  اجلمهورية، يف 
هذا  داخل  وخصومه  وحلفاؤه  أصدقاؤه  يتوقع  ال  حيث  آذار،   8
الفريق أن يكون سلسًا يف مواجهته لرتشيح رئيس تيار املردة 
سليمان فرجنية. والثاني مع خصومه من قوى سياسية، مسيحية 
النواب  إىل  إضافة  معوض،  ميشال  النائب  رشحت  معظمها،  يف 
العكس  إن مل يكن  لكنها فعليًا ليست معركة  »التغيرييني«. 

متامًا.
يف املعركة األوىل، مل تعد توجد أسرار يف اعتبار باسيل خصمًا 
لدودًا لفرجنية داخل البيت الواحد مهما كانت الوعود واملغريات. 
وال يتعامل باسيل مع الرتشيح على أنه ابن ساعته، بل هو مستعد 
اهلل  حزب  احلريري، ومتكن مبعية  الرئيس سعد  أن طرحه  منذ  له 
إىل  والوصول  باريس  تفاهم  فرط  من  حينها  اللبنانية  والقوات 
تسوية انتخاب الرئيس ميشال عون. كما أن التيار ينظر إىل هذا 
الرتشيح على يقني بأن حزب اهلل سيقتنع، عاجاًل أم آجاًل، أنه سيصل 
إىل طريق مسدود، وهو لذلك يستنزف الوقت واملفاوضات إىل 

احلد األخري.
السياسي  وهنا مفارقة املواجهة الثانية، وهي باملعنى العملي – 
ال تشكل مواجهة للمرة األوىل منذ سنوات بني التيار وخصومه. 
مع  األدنى  باحلد  ولو  تفاهم،  أي  جيمعه  ال  الذي  باسيل  إن  إذ 
القوى املعارضة اليت رشحت معوض،  كل هؤالء، يلتقي مع كل 
أو اليت عارضته من »تغيرييني«، على رفض ترشيح فرجنية. 
وعلى هذا الرفض املشرتك، ميكن أن يبين رئيس التيار الوطين 
احلر الكثري من اآلن وإىل أن حيني موعد حسم التسمية النهائية 

للرئيس املقبل.
ال ميكن اعتبار أن مشروع باسيل يالقي تأييدًا عارمًا يف الوسط 
عليها  يعّول  خاصة  حالة  الوسط  هذا  يف  يشكل  وال  املسيحي، 
وحدها يف مواجهة أي ترشيح رئاسي مهما كانت هويته. لكنه قد 
من  خصومه  حكمًا  سيشهره  الذي  »الفيتو«  حجم  من  يستفيد 
»جتدد«  حركة  عن  ناهيك  ومستقلني،  وكتائب  لبنانية  قوات 
وبعض األصوات املتفرقة والنواب »التغيرييني« الذين ال ميكن 
أن يرتضوا برتشيح فرجنية. وهذا الرفض الذي يتوسع يف الوسط 
مسيحيًا،  الرفض  قاعدة  توسيع  يف  غرضه  يؤدي  قد  املسيحي 
يظهر الشارع املسيحي موحدًا يف عدم تأييد فرجنية ويضع األخري 
يف مواجهة معارضة مسيحية شاملة، جيتمع عليها العوني والقواتي 

والكتائيب.
من  عون  والية  من  الثاني  النصف  يف  حصوله  متعذرًا  كان  فما 
الغالب، يصبح  املسيحيني يف  أي من خصومه  مع  باسيل  التقاء 
إدارة  التقاء موضوعيًا ومن دون تنسيق مسبق، إن مل يكن يف 
معركة إسقاط هذا الرتشيح حمليًا وخارجيًا. والسؤال الذي يتحول 
وخصومه  باسيل  خيوض  أن  ميكن  كيف  سياسية:  نقاشات  حمور 
السياسية  منهم حساباته ومصاحله  ولكل  إسقاط فرجنية،  معركة 
يف  مطروح  والسؤال  الرئاسي؟  الفيتو  على  إال  تلتقي  ال  اليت 
خدمة  تقدم  املعارضة  تكون  ال  حتى  كذلك،  املعارض  الوسط 
سياسية لباسيل، يف مواجهتها لرتشيح فرجنية، فيستفيد هو من 

هذا التقاطع دونها.
 هل يكون فرنجية يف مواجهة معارضة مسيحية شاملة يجتمع عليها 

العوني والقواتي والكتائبي
يف املقابل، تتفّرع معركة باسيل داخل قوى 8 آذار إىل عدة عناوين، 
تتعلق بوضع التيار وحلفائه وموقع حزب اهلل وحتديده خيار االحنياز 
إىل واحد من احللفاء. لكنها يف وجه أساسي تتعلق بـتأمني التغطية 
اليت  املردة. عدا عن كل األسباب  تيار  املسيحية لرتشيح رئيس 
باتت معروفة وحتول دون موافقة رئيس التيار الوطين احلر عليه 
لرتشيحه  املسيحي  الغطاء  تأمني  فإن  اجلمهورية،  لرئاسة  مرشحًا 

سيكون معضلة ال ميكن لفريق 8 آذار جتاوزها بسهولة.
يف حسابات سياسيني، أن الكالم احلالي ُيبنى على أن حزب اهلل 
قد يكون قادرًا على تأمني األصوات الـ 65 النتخاب فرجنية، من 
حركة أمل وحزب اهلل وجتميع أصوات نواب باملفرق، واألبرز أصوات 
كتلة احلزب التقدمي االشرتاكي اليت يعول عليها بري ويكاد يكون 
حامسًا يف أنها ستصب يف نهاية املطاف لدى خياره. رغم أن حلفاء 
كان  ألنه  مستحيل  ذلك  بأن  جنبالط جيزمون  وليد  احلزب  رئيس 
حامسًا يف رفضه ترشيح فرجنية، كما حتذيره من مغبة تكرار جتربة 
عهد الرئيس ميشال عون بانتخابه ألن البلد ال حيتمل ست سنوات 
جديدة مماثلة ملا حصل يف العهد األخري، مع إضافة تبعات االنهيار 
االقتصادي. إال أن تتمة الكالم تكمن يف السؤال حول ما إذا كان 
الرئيس نبيه بري وحزب اهلل قادرين على أن يسريا بانتخاب رئيس 
للجمهورية من دون غطاء مسيحي، والذهاب إىل مواجهة داخلية 
مكشوفة إىل هذا احلد مع القوى املسيحية من معارضة ومواالة. 
متامًا كما لو أن باسيل قرر االقرتاع للنائب ميشال معوض، وتأمني 
الـ65 نائبًا، فهل ميكن أن ينتخب رئيس للجمهورية من  أصوات 

دون أصوات شيعية؟

 الـتيار وخـصومه املـسيحيون 
يتقاطعون على »فيتو« فرجنية

هيام القصيفي
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من  كثري  انكشاف  من  الصهيوني  الكيان  ختوف  وترية  إرتفعت 
أسرار منظومته العسكرية، وحتديدًا اإلسرتاتيجية منها، فما هي هذه 

األهداف؟ وما التبعات املرتتبة على استهدافها؟
يف الرابع عشر من كانون األول/ديسمرب من العام املاضي، وبعنوان 
إىل  املقّربة  تاميز«  »طهران  نشرت صحيفة  خطأ«،  واحدة  »خطوة 
النظام اإلسالمي يف إيران خريطة مفّصلة، قالت إنها ُتظهر األهداف 
حال  يف  طهران  تستهدفها  أن  ميكن  اليت  واحليوية  اإلسرتاتيجية 

اندالع مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع »إسرائيل«.
 ومل تذكر اخلريطة اليت امتألت بالنقاط احلمر أمساء املناطق املشار 
إليها، كما مل َتبُد معامل تلك املناطق واضحة إىل الدرجة اليت ميكن 
من خالهلا التعرف إليها أو حتديد مكانها بدقة، لكن كما قال بعض 
مثل  مناطق  إىل  تشري  اخلريطة  فإن  حينذاك،  واملختصني  اخلرباء 
»تل أبيب وضواحيها« ومدينة حيفا ومينائها اإلسرتاتيجي واحليوي، 
إضافة إىل مدينة »إيالت« يف أقصى جنوبي فلسطني احملتلة اليت 

حتوي ميناء ومطارًا ومرافق مهمة أخرى.
اخلريطة  بهذه  الوقت  ذلك  يف  العدو  إعالم  وسائل  اهتّمت  وقد 
اهتمامًا كبريًا، وأفردت هلا تغطية واسعة عرب وسائل إعالمها املرئية 
إيران  من  وخطرًا  جادًا  تهديدًا  فيها  ورأت  واملقروءة،  واملسموعة 
باجتاه »إسرائيل«، خصوصًا يف ظل التوترات احلاصلة يف املنطقة 

والتهديدات املتبادلة بني اجلانبني اإلسرائيلي واإليراني.
وقد ارتفعت وترية ختوف الكيان الصهيوني من انكشاف كثري من 
أسرار منظومته العسكرية، وحتديدًا اإلسرتاتيجية منها، بعدما نشرت 
شركة »ماب بوكس« األمريكية لصور األقمار الصناعية صورًا عالية 
الدقة لعدد من تلك املواقع يف تشرين األول/أكتوبر عام 2021، 
يف خطوة غري مسبوقة مّكنت من رؤية تلك األهداف احلساسة بدقة 

فائقة مل تكن متوافرة من ذي قبل.
ومن بني تلك املواقع احلّساسة اليت أصبح باإلمكان رؤيتها بدقة 
رسو  وأحواض  دميونا،  مفاعل  يف  النووية  املنشآت  استثنائية، 
احلربية  الطائرات  ومهابط  حيفا،  خليج  اإلسرائيلية يف  الغواصات 

واملروحية يف بعض القواعد اجلوية ومنشآت سرية أخرى.
ولكن بالعودة إىل األهداف اليت تضمنتها تلك اخلريطة اليت نشرتها 
األهداف!  تلك  ما  ترى  يا  نتساءل:  أن  اإليرانية، ميكننا  الصحيفة 
وهل هي فعاًل حيوية ومهمة بالنسبة إىل »إسرائيل« أم ال! وهل 
يكون الستهدافها يف أي مواجهة قادمة تبعات كبرية ومؤّثرة يف 

نتيجة تلك املعركة!
كل ذلك سنحاول اإلجابة عنه يف هذه اإلطاللة اليت ستتناول مجلة 
من األهداف احليوية واإلسرتاتيجية لدى الكيان الصهيوني، مع ذكر 
التبعات  التفاصيل عن كلٍّ منها يف حال توافرها، وكذلك  بعض 
إىل  اإلشارة  مع  استهدافها،  على  ترتّتب  أن  ميكن  اليت  والنتائج 
أن كثريًا من املناطق واملنشآت اإلسرائيلية املهّمة ختضع لتعتيم 
إعالمي كبري جدًا، وبعضها غري موجود على اخلرائط الدولية وحمّركات 

البحث اإللكرتوني.
لكن قبل كل ذلك دعونا نتعّرف إىل »إسرائيل« على مستوى العديد 
والعتاد، ونقرتب ولو قلياًل من خالل ما سنورده من معلومات من 
القوة العسكرية اليت ميلكها هذا الكيان الذي حيظى بدعم مفتوح من 

عدد من الدول، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية.
وحبسب معطيات موقع »غلوبال فاير باور«، حتتل »إسرائيل« املركز 
العشرين بني أقوى جيوش العامل من حيث عدد جمنديها، والعتاد 
احلربي والعسكري الذي متلكه، ومتلك أيضًا قوة برية ضاربة تعد 

من بني العشر األَول على مستوى جيوش العامل.
وحبسب املوقع املتخّصص برصد القوة العسكرية جليوش العامل، 
يبلغ تعداد »اجليش« اإلسرائيلي حنو 170 ألف جندي نظامي داخل 
على  أما  احتياطي.  جندي  ألف   460 من  أكثر  إىل  إضافة  اخلدمة، 
صعيد سالح الدبابات، فهو ميلك ألفًا و560 دبابة، معظمها حديث 
املريكافاه،  كدبابة  العامل،  الدبابات يف  أفضل  من  وُتعد  الصنع، 
إضافة إىل 7 آالف و500 مدرعة، و650 مدفعًا ذاتي احلركة، و300 

مدفع ميداني، وأكثر من 100 رامجة صواريخ.
وعلى مستوى سالح اجلو، متلك »إسرائيل« 600 طائرة حربية مقاتلة، 
من بينها طائرات F35 »الشبح« أمريكية الصنع، وطائرات شحن 
عسكري، وأخرى لتنفيذ مهام خاصة، إضافة إىل حنو 130 مروحية 
عسكرية، جزء كبري منها ُيصّنف هجوميًا. ويف »إسرائيل« 42 مطارًا 
صاحلًا إلقالع الطائرات وهبوطها، مبا فيها الطائرات العسكرية على 

أنواعها.
عسكرية،  قطعة   65 من  فيتكّون  اإلسرائيلي،  البحرية  سالح  أما 
منها 48 سفينة دورية، و24 زورقًا خلفر السواحل، إضافة إىل 5 
غواصات، و10 زوارق جمّهزة للمواجهات احلربية، و19 ألفًا و500 

جندي مدّربني على القتال يف عرض البحر. 
وقد بلغت موازنة وزارة احلرب اإلسرائيلية، حبسب تقرير للمركز 

الدولي للدراسات اإلسرتاتيجية، حنو 18 مليار دوالر.
وال ننسى اإلشارة هنا إىل القوة النووية اليت متلكها »إسرائيل«، 
إذ تقول بعض التقارير الدولية، ومنها تقارير أمريكية، إنها متلك 

أكثر من 200 قنبلة نووية.
نذهب  دعونا  العسكرية،  »إسرائيل«  لقوة  االستعراض  هذا  بعد 
الستعراض ما أشرنا إليه يف املقدمة من مواقع إسرتاتيجية وحساسة 
لدى الكيان الصهيوني، واليت ميكن أن تكون عرضة لالستهداف يف 

قراءة يف األهداف احليوية واحلّساسة داخل الكيان الصهيوني والتبعات املرتّتبة على استهدافها
أحمد عبد الرحمن

أي معركة كبرية قد تقع يف املستقبل.
أواًل: املراكز السيادية

تلك  هو  هنا  السيادية  باملراكز  املقصود 
العليا  السياسات  ترسم  اليت  املؤسسات 
للدولة، وتضع اخلطط املستقبلية اليت تسعى 
واحلفاظ  الدولة  جسم  على  للحفاظ  خالهلا  من 
على أمنها واستقرارها، ووضع احللول املناسبة 
تواجهها  أن  ميكن  اليت  واألزمات  للمشكالت 
أي دولة. وُتعد املراكز السيادية صاحبة اليد 
الطوىل يف حتديد العالقات الداخلية واخلارجية، 
ويف إقرار املوازنات ووضع القوانني احملددة 
لسكان الدولة، وكذلك يف حتديد نوع العالقة 
أو  منها  الصديقة  سواء  األخرى،  بالدول 

املعادية.
املراكز  تلك  بعض  يلي  فيما  وسنستعرض 
أهميتها  حبسب  »إسرائيل«  يف  السيادية 

والدور املنوط بها:  
1 - الربملان »الكنيست«: حيظى الكنيست يف 
»إسرائيل« مبكانة مهمة جدًا، إذ ُيعد أعلى سلطة 
تشريعية وسياسية داخل النظام السياسي يف 

املختلفة، وتشمل كل شركات االتصال األرضية واخللوية، وكذلك 
هي مسؤولة متامًا عن خدمة الربيد. وقد جرى إنشاؤها عام 1952.

إىل  عسكرية  ضربة  أي  توجيه  أن  نتوقع  أن  ميكننا  اخلالصة: 
مقر  وخصوصًا  منها،  جزء  إىل  أو  سابقًا  إليها  امُلشار  املؤسسات 
رئيس جملس الوزراء، ووزارة احلرب، ووزارة االتصاالت، سيؤدي 
إىل دخول الدولة يف حال من عدم االتزان، ورمبا تصل يف مرحلة 
ما إىل فقدان منظومة التحكم والسيطرة يف كثري من اجملاالت، مع 
اعتبار أن »دولًة مثل إسرائيل« املهووسة بكل ما يتعلق بالنواحي 
األمنية ميكن أن يكون لديها أماكن سرية بديلة لكل تلك املؤسسات 
أو معظمها تستخدم يف حال الطوارئ، ومع ذلك سترتك أي عملية 

استهداف آثارًا كارثية يف كثري من نواحي احلياة يف البالد.
ثانيًا: املواقع واملنشآت النووية

أكان  سواء  نوويًا،  برناجمًا  امتالكها  رمسيًا  »إسرائيل«  ُتعلن  مل 
عسكريًا أم سلميًا، وكذلك مل ُتوّقع اتفاقية احلد من انتشار األسلحة 
النووية. املعلومات األبرز اليت ُنشرت عن قوة »إسرائيل« النووية 
الذي  اإلسرائيلي  املهندس  فعنونو،  مردخاي  لسان  على  كانت 
زّود صحيفة  عندما  النووية،  النقب لألحباث  مركز  يعمل يف  كان 
 1986 عام  األول/أكتوبر  تشرين  الربيطانية يف  تاميز«  »الصانداي 
بنشاطات  تتعلق  واليت  السرية،  بالغة  املصّنفة  امللفات  ببعض 
»إسرائيل« النووية، إذ قام املوساد اإلسرائيلي إثر ذلك باختطافه 

وُحكم عليه بالسجن 18 عامًا.
بعد هذه التسريبات بنحو 12 عامًا تقريبًا، أقّر رئيس جملس الوزراء 
»إسرائيل«  بتطوير   1998 عام  السابق مشعون بريس  اإلسرائيلي 
عام 2006  تال ذلك  تفاصيلها،  اإلفصاح عن  نووية مع عدم  قوة 
ولكن،  السالح،  ذلك  »إسرائيل«  بامتالك  أوملرت  إيهود  اعرتاف 
منشآت  عدة  متلك  »إسرائيل«  فإن  املعلومات،  من  كثري  حبسب 

نووية ميكن تصنيفها كالتالي:
1 - مفاعل »دميونا«: شّيد هذا املفاعل يف حقبة الستينيات من 
القرن املاضي يف صحراء النقب، جنوبي فلسطني احملتلة، مبساعدة 
اهليكل،  أو  األقداس«  »قدس  »إسرائيل«  ويسّمى يف  فرنسية، 
تصنيع  يف  املستخدم  البلوتونيوم  إلنتاج  الرئيس  املصدر  وُيعد 

القنبلة النووية اإلسرائيلية.
وحبسب املعلومات اليت قدمها موردخاي فعنونو، املشار إليه سابقًا 
كيلوغرامًا   40 سنويًا  املفاعل  ينتج  دميونا،  يف  يعمل  كان  الذي 
العسكرية، وهو ما يشري حبسب اخلرباء  البلوتونيوم لألغراض  من 
العسكريني إىل أن املفاعل يعمل بطاقة تصل إىل 150 ميغاواطًا 
على األقل، وهي متّثل ضعف الطاقة اليت كان ُيعتقد أن املفاعل 

يعمل بها يف سبعينيات القرن املاضي.
وحبسب املعلومات اليت كشفها فعنونو، فإن املفاعل يتكون من 9 
مباٍن، ويعمل فيه حنو 3 آالف فين ومهندس، وحيظى حبماية أمنية 

من الدرجة األوىل.
ويف نظرة سريعة على املباني التسعة اليت أشار إليها فعنونو، جند 
أن املبنى األول حيوي مقّر املفاعل الرئيس املعروف بقّبته الفضية. 
أما الثاني، فهو مؤلف من طبقتني، حيث حيوي القسم املقام فوق 
القسم  أما  املكاتب واملستودعات.  التهوية وبعض  أنظمة  األرض 
الذي يقع حتت األرض، فهو ميتد إىل عمق يصل إىل 6 طبقات، 
وله مدخل خاص ال حيق إال لبعض العاملني الدخول منه. ويضم هذا 
القسم منشأة فصل البلوتونيوم، وقسم تصنيع البلوتونيوم، وقسم 

تصنيع مكّونات القنبلة املؤلفة من ديتورايد الليثيوم والبريليوم.
بالنفق،  تعرف  كبرية  قاعة  داخل  البلوتونيوم  فصل  منشأة  توجد 
القسم  فيضم  اخلامس،  املستوى  أما  الرابع.  املستوى  يف  وتقع 
اخلاص بتصنيع البلوتونيوم. أما تصنيع مكّونات قنبلة البلوتونيوم، 

فيجري على املستوى اخلامس.

»إسرائيل«، ويتوىل املهام التشريعية يف الدولة، ويعتمد احلكومات 
ويراقب عملها، ويؤدي دورًا كبريًا يف احلياة السياسية داخل البالد 
بسبب طبيعة احلكم القائمة على النظام الربملاني، وهو الذي يتوىل 
اختيار رئيس جملس الوزراء واعتماد احلكومات املختلفة، كما ينتخب 
أعضائه،  عن  احلصانة  رفع  بسلطة  أيضًا  ويتمتع  الدولة،  مراقب 
وإقالة رئيس الدولة ومراقبها عند اللزوم، كما ميكنه حل احلكومة 
بعد القيام بإجراء تصويت حلجب الثقة عنها.  ويقع مقر الكنيست 

يف تلة الشيخ بدر غربي مدينة القدس احملتلة.
2- مكتب رئيس جملس الوزراء: وهو الذي يتوىل مسؤولية صياغة 
السياسة اليت يعمل بناء عليها جملس الوزراء الصهيوني، ويتوىل 
دول  خمتلف  يف  اخلارجية  الّدبلوماسية  العالقات  مسؤولية  كذلك 
احلكومية  واملؤسسات  اهليئات  عن  مسؤوليته  إىل  إضافة  العامل، 

األخرى اليت تتبع لرئيس جملس الوزراء مباشرة.
والتنمية،  والتخطيط  الداخلية  الشؤون  وزارة  اهليئات  هذه  ومن 
وهيئة الطاقة الذرية، وقسم املفتش العام لرقابة الدولة، واملكتب 
الصحايف احلكومي، واملكتب املركزي لإلحصاء، إضافة إىل املعهد 
اإلسرائيلي للبحوث البيولوجية، واألرشيف الوطين للدولة، ووزارة 
»املوساد«  اخلارجية  االستخبارات  وجهاز  اإلسرتاتيجية،  الشؤون 
من  كثري  إىل  إضافة  »الشاباك«،  الداخلية  االستخبارات  وجهاز 
اهليئات األخرى اليت ُتعين بشؤون الدولة. ويقع هذا املكتب يف 
»بيت أغيون« يف حي »رحافيا« القريب من وسط مدينة القدس 

احملتلة.
3- وزارة احلرب - األمن )وزارة الدفاع بالتسمية اإلسرائيلية(: هي 
اجلهة احلكومية املسؤولة عن »الدفاع« عن »دولة إسرائيل« ضد 
الداخلية واخلارجية، وأعلى منصب فيها هو  العسكرية  التهديدات 
وزير األمن )وزير الدفاع بالتسمية اإلسرائيلية(، وهي تقع وسط 
القاعدة  أيضًا  اليت تضم  »هكرياه«  أبيب« يف منطقة  »تل  مدينة 

املركزية لـ«اجليش« اإلسرائيلي.
تشرف وزارة األمن على معظم قوات األمن اإلسرائيلية، مبا يف ذلك 
اإلسرائيلية  العسكرية  والصناعات   ،)IDF( اإلسرائيلي  »اجليش« 
األمن  وزير  وُيعد   .)IAI( اإلسرائيلية  الفضاء  وصناعات   ،)IMI(
ثاني أهم منصب يف احلكومة اإلسرائيلية، وُيعد أيضًا عضوًا دائمًا 
يف جملس الوزراء األمين. ونظرًا إىل األهمية الكبرية حلقيبة األمن 
)الدفاع(، غالبًا ما يتوىل رؤساء الوزراء يف »إسرائيل« هذا املنصب 

إضافًة إىل مهامهم يف رئاسة الوزراء. 
احلكومة  وزارة  »إسرائيل« هي  املال يف  وزارة  املال:  وزارة   -4
اإلسرائيلية االقتصادية الرئيسة، وهي مسؤولة عن ختطيط وتنفيذ 
السياسة  أهداف  وضع  وكذلك  العامة،  االقتصادية  السياسات 
تنفيذ  ومراقبة  للدولة،  العامة  املوازنة  مشروع  وإعداد  املالية، 
جبمع  الدولة  إيرادات  أيضًا  الوزارة  وتدير  املعتمدة،  امليزانية 
الضرائب املباشرة وغري املباشرة، كما تقوم إضافًة إىل ذلك بإدارة 
العالقات االقتصادية مع احلكومات األجنبية واملنظمات االقتصادية 

يف اجملتمع الدولي.
الوزارات  أهم  اخلارجية اإلسرائيلية من  اخلارجية: وزارة  5- وزارة 
اليت ختدم »إسرائيل«. ُأّسست عام 1948، وهي تتوىل مهمة بلورة 
السياسة  تلك  وتطبيق  و«الدولة«،  للحكومة  اخلارجية  السياسة 
احلكومات  مع  التعامالت  بتمثيلها يف كل  تقوم  بها، كذلك  منوط 
األجنبية واملنظمات الدولية، وهي اليت تعرب عن موقفها من خمتلف 
القضايا اخلارجية. إضافة إىل كل ذلك، فهي تقوم بتعزيز العالقات 
السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية بالدول األخرى، ويقع 
مقرها يف مدينة القدس احملتلة، يف املقر احلكومي يف تلة الشيخ 

بدر.
االتصاالت  تنظيم  على  تشرف  اليت  وهي  االتصاالت:  وزارة   -6
داخل الدول، وهي مسؤولة عن وضع سياسة شركات االتصاالت 

ما هي األهداف الحيوية والحساسة داخل الكيان الصهيوني؟

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 

حاضر يف الذكرى العشرين لرحيل جاك فريغسون حبضور جنله لوري وعائلته ونواب وشخصيات

الوزير جـايسن كلـري :َأحـبَّ جـاك حـزب الـعمال ومثـّل سكان غـيلفورد يف الـربملان أكثر من 30 عاما
شغفه بالقراءة جعله حيّول ملعب التنس اىل مكتبة.. قال فيه نيفيل ران: »أحبُّ جاك أكثر من احلياة«نفسها«

أقام فرع حزب العمال يف ويستميد محاضرة 
يف ذكرى رحيل الشخصية العمالية البارزة 
جاك فريغسون والد النائب السابق لوري 
فريغسون، وذلك بعد ظهر األحد املاضي، 
الفيدرالي  التعليم  وزير  فيها  حيث حاضر 
النائب جايسن كلري، وتحدثت فيها السيدة 
لوري فريغسون  عقيلة  مورين فريغسون 
والسيدة فانيسا ماكنيل ورئيس فرع حزب 

العمال يف ويستميد وآخرون.
لجنة  اعضاء  اىل  اضافة  املناسبة،  حضر 
لوري  الفقيد  وعائلة  ويستميد  الحزب يف 
ليندا  النائب  وابنته  وعقيلته  فريغسون 
ملقعد  الفيدرالي  النائب  وزوجها،  فولتز 
املجلس  عضو  تشارلتون،  اندرو  باراماتا 
التشريعي لوالية نيو ساوث ويلز أنطوني 
دادام، رئيسة بلدية باراماتا دونا ديفيس 
وعضو البلدية باتريشيا بروسيف، واعضاء 
من عدة فروع يف حزب العمال وعن االعالم 

الزميل أنطونيوس بو رزق. 
كلمة الوزير جايسن كلري

فبعد ان قدم الوزير جايسن كلري تقديره 
الشكر  قدم  لألرض،  التقليديني  للمالكني 
والتقدير لنجل الفقيد النائب السابق لوري 
فريغسون وابنته نائب مقعد أوبرن ليندا 
فولتز والعائلة والضيوف، وقال إنه لشرف 
يف  محاضرة  إلقاء  مني  يـُطلب  أن  كبري 
ذكرى رحيل جاك فريجسون.. عندما أفكر 
يف جاك فريغسون أفكر يف األفضل منا.. 
أحب حزب العمال وعمل له بكل قلبه وعقله 
بكل صدق واخالص.. أفكر يف كيفية تضافر 
إنشاء  يف  للمساعدة  الصفات  هذه  كل 
السياسية يف  الشراكات  أنجح  واحدة من 
التاريخ األسرتالي.. أفكر يف كلمات نيفيل 

ران عن جاك: »أحبُّ جاك أكثر من الحياة 
نفسها«.. أفكر يف الساللة السياسية التي 
شكلها.. أفكر يف ماري.. وأفكر يف غيلفورد 
حيث عاش هناك معظم حياته واعتاد فرع 
حزب العمال املحلي على االجتماع يف كاراج 

منزل والديه.
يف  غيلفورد  سكان  مثـّل  الفقيد  ان  وقال 
تتجول  عندما  عامـًا..   30 ملدة  الربملان 
مكان..  كل  يف  اسمه  تجد  غيلفورد  يف 
كان  التي  غيلفورد  مكتبة  ذلك  يف  بما 
بالقراءة  لشغفه  متواصل  بشكل  يرتادها 

واملطالعة.
العاملية  الحرب  اندلعت  عندما  وأضاف: 
الثانية، تم نقله إىل غينيا الجديدة.. لكنه لم 
يتوقف عن القراءة.. ربما لم يكن قد حصل 
على  يقرأ  كان  لكنه  جامعية،  شهادة  على 
نطاق واسع أكثر من معظم الذين حصلوا 
ليس  التعليم،  قوة  فهم  لقد  حيث  عليها، 
وعائالتهم  األفراد  حياة  يغري  كيف  فقط 

ولكن ايضا ماذا يفعل للمجتمعات.
وتابع يقول: نحن اليوم دولة مختلفة تمامـًا 
عن تلك التي كانت موجودة عندما ولدت 

قبل 50 عامـًا ، من نواح كثرية.
ويتلم  غوف  وصول  قبل  الوقت،  ذلك  يف 
إىل السلطة، كانت البقايا الفظيعة األخرية 
لسياسة أسرتاليا البيضاء ال تزال قائمة.. 
اليوم نحن واحدة من أكثر البلدان تعددية 

ثقافية يف العالم.
يف ذلك الوقت، كان 18 باملائة فقط من 
الشباب قد أنهوا دراستهم الثانوية و٪2 
فقط التحقوا بالجامعة.. واليوم 90 باملائة 
من الشباب األسرتالي ينهون السنة 12 
أو ما يعادلها )شهادة 3( يف TAFE وأكثر 

من 44 يف املائة منهم يف العشرينات من 
دولة  نحن  جامعية..  اجازة  يحملون  العمر 
لكن  أيضـًا،  مختلفة  وغيلفورد  مختلفة.. 

ليس عندما يتعلق األمر بالتعليم.
جاك  مدى حب  عن  قبل  من  تحدثت  لقد 
يف   - ذلك  معرفة  وسيسعده  للقراءة، 
السنوات الـ 14 املاضية، تحسنت مهارات 
االبتدائية  املدارس  أطفال  لدى  القراءة 
 NAPLAN بشكل كبري كما تثبت بيانات

ذلك.
طالب  لدى  القراءة  مهارات  تتقدم  وقال: 
بحوالي  املتوسط   اليوم  االبتدائية  املرحلة 
عام عن متوسط   طالب املدرسة االبتدائية 
سيحب  جاك  أن  أعتقد  عامـًا..   14 قبل 

ذلك.
القصرية  الفرتة  ولقد قلت عدة مرات يف 
التي أمضيتها يف هذه الوظيفة، ال أريد أن 
الحياة  فرصُك يف  فيه  تعتمد  بلدًا  نكون 
على هوية والديك، أو املكان الذي تعيش 
فيه، أو لون بشرتك.. ولكن هذا ما وصلنا 

إليه اليوم.. لذا ماذا نفعل حيال ذلك؟
أستعد  كنت  عندما  أسابيع  بضعة  قبل 
لإلعالن عن 20 ألف مكان جامعي إضايف، 
قال لي نائب رئيس الجامعة »معالي الوزير 
، أعلم أنك قلق بشأن األشخاص الذين تم 
تمثيلهم تمثياًل ناقصـًا يف الجامعة. ملاذا ال 
تخصص 5000 مكان من أصل 20000 

مكان لهم«.
فكرت يف األمر، وفكرت ملاذا ال أخصص كل 
الـ 20 ألفا لهم؟ وهذا ما فعلته.. للطالب 
املناطق  من  طالب  الفقرية..  األسر  من 
اإلقليمية.. السكان األصليني األسرتاليني. 
مجرد  هذه  اإلعاقة..  ذوي  االسرتاليني 

البداية.
سأبدأ قريبـًا املراجعة األوىل لنظام التعليم 
العالي لدينا منذ 15 عامـًا.. األوىل منذ أن 
حيث  ريفيو،  برادلي  غيالرد  جوليا  كلفت 
عام  بحلول  أنه  هدًفا  التقرير  هذا  حدد 
2020 ، يجب أن يأتي 20 يف املائة من 
الطالب يف جامعاتنا من خلفيات اجتماعية 

واقتصادية منخفضة.
جاء عام 2020 وذهب. وهذا الهدف لم 
بالكاد  الهاتفي  االتصال  يتم تحقيقه بعد. 

يتحرك.
أحد األشياء التي سأطلبها من الفريق الذي 
يمكننا  كيف  هو،  املراجعة  هذه  سيجري 

تحريك هذا االتصال؟
أراه يمكن  أن  أريد  الذي  التغيري  ليس كل 
أبواب جامعاتنا، بل يجب  أن يحدث على 
وهذا  طويل..  بوقت  ذلك  قبل  يبدأ  أن 
يعني الرتكيز على هذا يف اتفاقية إصالح 

املدارس الوطنية القادمة.

أحد األشياء التي سنركز عليها هو كيفية 
املدرسة  يف  املتخلفني  الطالب  استهداف 
من  الطالب  نساعد  كيف  أفضل..  بشكل 
أماكن مثل غيلفورد من التخلف عن الركب؟ 

كيف نساعد أكثر إلنهاء املدرسة؟
لكن علينا العودة إىل أبعد من ذلك. العودة 
إىل ما قبل أن يبدأ األطفال املدرسة.. وهذا 
يعني الرتكيز على هذا يف اتفاقية إصالح 
املناقشات  وتلك  الوطنية..  املدارس 

ستنطلق قريبًا.
أحد األشياء التي سنركز عليها هو كيفية 
املدرسة  يف  املتخلفني  الطالب  استهداف 
الطالب  نساعد  كيف  أفضل..  بشكل 
عن  التخلف  من  غيلفورد  مثل  أماكن  من 
املراحل  إلنهاء  أكثر  نساعد  كيف  الركب؟ 
أبعد  إىل  العودة  علينا  لكن  املدرسية؟، 
من ذلك. العودة إىل ما قبل حتى أن يبدأ 

األطفال املدرسة.
الخمس  السنوات  أهمية  مدى  نعلم  نحن 
األوىل من الحياة ونعلم اآلن أيضًا أن رعاية 
األطفال ليست جليسة أطفال. إنها ليست 
كل  مبكر..  تعليم  إنه  أطفال.  رعاية  حتى 
لذا  للمدرسة.  جاهزًا  يجعلك  هناك  يوم 
فإن جعلها ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع 

أمر مهم.
العام  يف  انه  عن  كلري  الوزير  وكشف 
املاضي، تم تقييم 55 يف املائة من األطفال 
العمر على  والخامسة من  الرابعة  يف سن 
لبدء  التطورية  الناحية  من  جاهزون  أنهم 
الدراسة، لكن 34 يف املائة فقط من أطفال 
السكان األصليني حققوا هذا الحد.. وهذه 
أربع سنوات كانت  النسبة ترتاجع.. قبل 
بل  ال تضيق  الفجوة  باملائة..  النسبة 35 

تزداد اتساعـًا.
أعمالي  أول  من  أن  يف  السبب  هو  هذا 
تمديد  هو  للتعليم  وزيرًا  بصفتي 
السكان  أسر  لجميع  الطفل  رعاية  إعانة 

األصليني.
قدم  الذي  األول،  القانون  مشروع  يقدم 
مستوى  أسابيع،  بضعة  قبل  الربملان  إىل 
كل  مدعومة  ساعة   36 من  أساسيًا 
أطفال  لجميع  املبكر  التعليم  من  أسبوعني 
آباؤهم  أكان  سواء  األصليني،  السكان 
هذا  ال..  أم  النشاط  اختبار  اجتازوا  قد 
تكلفة  سيخفض  الذي  القانون  نفس  هو 
ألكثر  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم 
على  ويسهل  أسرتالية،  أسرة  مليون  من 
املزيد من اآلباء، وخاصة النساء، العودة إىل 

العمل بأجر أو العمل لساعات أطول.
العام املقبل هو الخطوة التالية.. سنطلب 
شاملة  مراجعة  إجراء  اإلنتاجية  لجنة  من 
املبكرة  والرعاية  للتعليم  مسارًا  ترسم 
قال  وكما  التكلفة..  وامليسورة  الشاملة 
أسابيع:  قبل  الربملان  يف  الوزراء  رئيس 
 Medicare برنامج  يضمن  كما  »تمامًا 
الحصول  يف  الحق  أسرتالي  لكل  الشامل 
على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة، 
تمامًا كما يضمن املعاش التقاعدي العاملي 
واألمن  الكرامة  أسرتالي  كل  يعرف  أن 
الشاملة  الطفل  رعاية  نريد  تقاعده،  يف 
لضمان ان تحصل كل أسرة أسرتالية على 
الدعم الذي تحتاجه ووان يحصل كل طفل 

أسرتالي على الفرصة التي يستحقها«.
لقد مرت عشرون عامًا منذ أن تركنا.. لكن 
عندما تنظر بجدية كافية ال يزال بإمكانك 
رؤيته.. ليس فقط يف أبنائه أو أطفالهم.. 
ليس فقط يف غيلفورد.. جاك فريجسون، 
 ،13 سن  يف  املدرسة  ترك  الذي  الفتى 
عامل البناء الذي أحب الكتب، هدم ملعب 
التنس وحوّله إىل مكتبة، هذا تذكري بأن 
فريغسون  جاك  إىل  ننظر  أن  فقط  علينا 

للحصول على اإللهام.
محاضرة  إلقاء  شرف  على  جزياًل  شكرًا 

جاك فريغسون التذكارية لهذا العام.

مورين فريغسونجايسن كلري

الوزير جايسن كلري مع نجل الفقيد النائب السابق لوري فريغسون وعقيلته مورين وابنته النائب ليندا فولتز وزوجها

الوزير جايسن كلري مع نائب مقعد باراماتا الفيدرالي أندرو تشارلتون

الوزير جايسن كلري مع لجنة فرع حزب العمال يف ويستميد
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مـقاالت وتـحقيقات

راتب  مقابل  لبنان  احلويك مبصرف  ماريان  التحقت   ،2005 يف 
شهري يبلغ ثالثة ماليني لرية، تدّرج صعودًا ليبلغ 10 ماليني 
لرية عام 2010، ثم 13 مليون لرية عام 2015، فـ 18 مليونًا 
عام 2020. »مسرية جناح«، عرب 15 عامًا، متّكنت خالهلا املوظفة 
النشيطة من متّلك شقة يف باريس، وأخرى يف األشرفية، وثالثة 
العمالت  الرابية، وشركة مطاعم يف لندن، وشركة لتطوير  يف 
وثروة  سويسرا...  يف  حساب  يف  دوالر  ألف  و800  الرقمية، 
تقّدر بـ 14 مليون يورو. ليس فقط يف روايات األطفال، تتحّول 
الفتاة الفقرية إىل صاحبة ثروة عندما جتد »مسكة ذهبية«. حيدث 
ذلك، أيضًا، يف »دكانة«، يف أول شارع احلمرا، مقابل وزارة 
رياض  لـ »صاحبه«  املركزي«  لبنان  »مصرف  ُتسّمى  السياحة، 

سالمة!
يف كانون األول 2021، طلب املّدعي العام يف سويسرا مساعدة 
قيام  االشتباه يف  للتحقيق يف  اللبنانية  السلطات  من  قانونية 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وشقيقه رجا سالمة بعمليات 
غسل أموال واختالس. الطلب جاء بعد اعتبار السلطات السويسرية 
األخوين سالمة »ُمشتبهًا بهما« يف إجراء حتويالت مصرفية يصل 
الطلب، كما يف  مليون دوالر. يف هذا  جمموعها إىل حنو 400 
وفرنسا،  بريطانيا  يف  سالمة  ضّد  املفتوحة  القضائية  امللفات 
حيث ُيشَتبه فيه بتبييض األموال واختالسها، يرد اسم مساعدته 
ماريان احلوّيك، اليت أشارت حتقيقات للشرطة الفرنسية، اّطلعت 
عليها »األخبار«، إىل أن ثروتها الشخصية كانت تقّدر عام 2011 
)أي بعد ست سنوات من التحاقها باملصرف( بـ 14 مليون يورو. 
ووفقًا ملستندات قدمتها احلويك إىل مصرف Richelieu يف موناكو 
)ميلكه أنطون الصحناوي( لدى فتحها حسابني )رقماهما 21419 
الثروة  و21414( يف 12 تشرين األول 2011، فقد بّررت هذه 

بأنها متأتية من أكثر من راتب تتقاضاه ومن إرث آَل اليها.
احلويك املولودة عام 1980 تشغل، حبسب مذكرة رمسية أصدرها 
تنفيذية ممتازة«  »مستشارة  منصب   ،2020 نيسان  سالمة يف 
للحاكم )Senior Executive Advisor( »ملدة سنة قابلة للتجديد، 
بهدف وضع  بها،  تتمتع  اليت  الواسعة  التقنية  اخلربة  إىل  نظرًا 
احلاكم  يراه  مشروع  أو  ملف  أي  ومالحقة  واإلشراف  الدراسات 

مناسبًا«.
التواصل  مواقع  ضّجت  هلا،  املنصب  هذا  سالمة  »اخرتاع«  إثر 
دخلها  أن  عن  بـ«خربيات«  االعالم  وسائل  وبعض  االجتماعي 
العام  أشهر فقط من   10 بلغ يف  لبنان  من عملها يف مصرف 
2014 أكثر من مليار و300 مليون لرية، ما دفعها إىل إصدار 
بيان فّندت فيه هذه »املغالطات«، مؤّكدة أنها ال تتقاضى أي 
بدل مادي لقاء منصبها االستشاري اجلديد، وأنها تقّدمت بطلب 
استيداع )إجازة من دون راتب( منذ عام 2017، وكان راتبها ال 
يتجاوز 12 مليون لرية، »ومنذ ذلك الوقت مل أتقاَض أي أجر. 
املعتمدة  السلسلة  عليه  تنص  الذي  الراتب  هو  الراتب  وهذا 
للمديرين التنفيذيني يف مصرف لبنان. )...( واملبالغ الوحيدة 
عام  سكنية  شقة  لشراء  سكين  قرض  هي  عليها  حصلت  اليت 
2013 كسائر القروض اليت يستفيد منها مجيع موظفي املصرف 

وقرض شخصي عام 2018«.
 لم تسأل شركتا التدقيق اللتان استقدمهما سالمة عن املشاريع التي 

تعمل عليها الحويك
أنهت احلويك بيانها بعبارة »... وبالتالي هذه هي كل استفادتي 
املادية من املصرف، وميكن ملن شاء التأكد من األمر فهو غري 
خمفي«. واملخفي الذي مل تشر إليه، لكنها أدلت به أمام احملامي 
أيار  إفادتها يف  إىل  االستماع  لدى  املالي جان طنوس،  العام 
من  املادية  استفادتها  »كل  ليست  أن هذه  يؤكد  عام 2021، 
»اتفقت  بأنها  احلويك  اعرتفت  املثال،  املصرف«. فعلى سبيل 
مع حاكم مصرف لبنان« على بدل أتعاب يبدأ بـ 80 ألف دوالر 
سنويًا مقابل عملها يف مشروع لدعم اقتصاد املعرفة والشركات 
الناشئة، وهو ما ُيعرف باالقتصاد الرقمي«، وأن بدل األتعاب 
هذا كان »يسّدد يف سويسرا« من »احلساب الشخصي للحاكم«، 
وأن جمموع ما حّصلته من عملها هذا خالل ست سنوات وصل إىل 
800 ألف دوالر يف حسابها الذي مّجده القضاء السويسري. وهذا 
ما أّكده سالمة نفسه أيضًا يف إفادته أمام القاضي طنوس، إذ 
تتعلق  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  على  »أقدمت  احلويك  بأن  أقّر 
باالقتصاد الرقمي«، وأنه »رغب يف تسديد قيمة هذه املشاريع 
مالية  مبالغ  تسديد  رجا  شقيقه  من  فطلب  اخلاص،  جيبه  من 
للحويك على أربع أو مخس دفعات بقيمة 500 ألف أو 600 ألف 

دوالر لكل دفعة«!
تثري اإلفادتان عددًا من األسئلة:

- ما هو سبب التناقض يف األرقام بني 800 ألف دوالر )اّدعت 
أو مخس دفعات قيمة كل  »أربع  أنها تقاضتها( وبني  احلويك 

منها بني 500 أو 600 ألف دوالر« حبسب إفادة احلاكم؟
- كيف ميكن حلاكم املصرف املركزي، وهو مرفق عام، أن يتفق 
مع موظفة لديه، من دون أي عقد يف حال كان حيق له ذلك، 
بأن يدفع هلا أتعابًا »بّرانية« بالعملة األجنبية لقاء مشروع يتعلق 

باملرفق العام نفسه؟

 »دكانة رياض«: 14 مليون يورو ثروة مساِعدة سالمة
وفيق قانصوه

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 

- أليس مثريًا للريبة والشك دفع املبلغ يف حساب سويسري؟شقق يف باريس ولبنان وشركات يف بريوت ولندن
شقيقه  من  يطلب  أن  إىل  سالمة  دفع  الذي  هذا  سخاء  أي   -
تسديد أتعاب احلويك من ماله اخلاص، أم أن هناك أعمااًل أخرى 

غري منظورة تقوم بها املوظفة احملظية كواجهة لرئيسها؟
أنقر على الرسم البياني لتكبريه

شقق وشركات
يف 2005، بدأت احلويك عملها يف مصرف لبنان براتب شهري 
يبلغ ثالثة ماليني لرية، ارتفع إىل 10 ماليني لرية عام 2010، ثم 

13 مليونًا عام 2015، فـ 18 مليونًا عام 2020.
12 عامًا فصلت بني التحاق احلويك باملصرف عام 2005 وبني 
تقّدمها بطلب االستيداع عام 2017، تقاضت خالهلا رواتب 216 
شهرًا )سنة موظفي املركزي 18 شهرًا(، ال يكفي جمموعها - مع 
افرتاض أنها لن تصرف قرشًا واحدًا منها - مثنًا لشقة متّلكتها يف 
باريس عام 2013، بعد مثاني سنوات فقط من التحاقها بالعمل 

يف مصرف لبنان!
هلا  »اشرتاها  الباريسية  الشقة  إن  احلويك  قالت  إفادتها،  يف 
والدها عام 2008 مبليون و600 ألف يورو«، مشرية إىل أنها »ال 
تذكر اسم البائع أو كيفية تسديد الثمن«. وأضافت إن الشقة 
كانت حصتها من ضمن خطة توزيع املرياث بينها وبني أشقائها، 
فكانت حصة شقيقتها شقة يف بريوت بقيمة مليون و200 ألف 

دوالر، فيما نال أشقاؤها أسهم الشركات العائدة لوالدها.
اشرتت  بأنها  النشيطة«  »املوظفة  أفادت  باريس،  شّقة  وإىل 
أيضًا شقة يف منطقة األشرفية يف بريوت بقيمة 700 ألف دوالر 
زوجها  وأن  أيضًا،   2013 عام  لبنان  مصرف  من  قرض  مبوجب 
»اشرتى هلا شقة يف منطقة  أندريانوبولوس  ألكسندر  اليوناني 
دوالر«  ألف  و500  مليون  أو  دوالر  ألف  و200  مبليون  الرابية 
و«على األرجح أن زوجها حّول مثن الشقة من حسابه يف اململكة 
املتحدة«، كما سّدد كلفة أشغال الديكور اليت بلغت 200 ألف 
دوالر. كما أفادت بأنها كانت متلك حصة قيمتها 30% من شركة 
Lemonthree اليت تعمل يف جمال املطاعم يف اململكة املتحدة، 
وتدير مطعمًا يف واحد من أفخم شوارع لندن، وأن حصتها زادت 
إىل 50% بعد خروج شريك يعمل يف جمال الصناعة الفندقية، 
مشرية إىل أن زوجها سّدد مثن حصة الشريك البالغة 100 ألف 
جنيه اسرتليين. بني موجودات Lemonthree شقة يف لندن تقدر 
 )Onima( قيمتها مبليون و300 ألف جنيه اسرتليين ومطعم فخم
مليون جنيه اسرتليين. كذلك متلك  تقدر قيمته مبليون ونصف 
احلويك شركة »رايز انفست« اليت ُأسست يف بنما عام 2011، 

وُيعتقد حبسب الوثائق اليت ُسّربت يف ملف »
الوثائق  إذ تؤكد  أنها تعود لرياض سالمة نفسه.  بنما«  أوراق 
مت لتكون  أن احلويك هي املساهم الوحيد يف الشركة اليت ُصمِّ
من  نوع  وهي  حلامليها،  أسهمًا  الشركة  وأصدرت  »سرية«، 
جمهول  بالبقاء  للمالك  تسمح  اليت  اخلاصة  األسهم  ضمانات 
أسهم  تدمري«  أو  »فقدان  عن  اإلبالغ  الوثائق  وتظهر  اهلوية. 
أسهم  شهادات  وإصدار   ،2015 عام  حلاملها  إنفست«  »رايز 

جديدة باسم احلويك.
هنا ميكن تسجيل اآلتي:

- يف حمضر )اّطلعت عليه »األخبار«( نّظمه املكتب املركزي ملكافحة 
اجلرائم املالية الكربى يف فرنسا )تابع للشرطة الفرنسية( يف آب 
2021 حول عالقة احلويك جبرم تبييض األموال املنصوص عنه يف 
قانون العقوبات الفرنسي، يتبنّي أن ذاكرة احلويك »خانتها«، 
أثناء إدالئها بإفادتها، يف ثالثة مواضع ال يسهل على أي كان 
)خصوصًا إذا كان مصرفيًا( نسيانها: أواًل، أنها متّلكت شقتها 
الباريسية مبوجب عقد بيع بتاريخ 26 حزيران 2013 وليس يف 
2008؛ وثانيًا، أن عقد البيع الذي نّظمه حمام فرنسي مّت بوجود 
حمام عن البائع و«يف حضور الشاري مدام مريان حويك، املوظفة 
يف مصرف لبنان«، ال يف وجود والدها، وثالثًا، أن ما دفعته 
مثنًا للشقة كان مليونًا و800 ألف يورو وليس مليونًا و600 ألف 
يورو. كما يفيد احملضر بامتالكها ثالثة حسابات مصرفية يف فرع 
مصرف »بي أن بي باريبا« يف شارع الشانزيليزيه يف العاصمة 

الفرنسية.
- يف ما يتعلق بشقة األشرفية، قالت احلويك يف إفادتها إنها 
لرية  مليون   13 يساوي  راتبها  كان  عندما   2013 عام  اشرتتها 
الواضح  بقرض قيمته 700 ألف دوالر من مصرف لبنان. ومن 
أن هذا الراتب ال يؤهلها على األرجح للحصول على مبلغ ضخم 
كهذا، فضاًل عن أن سقف القروض املدعومة يف تلك الفرتة مل 
يكن يتجاوز الـ 800 مليون لرية، وإن كان موظفو »املركزي« 

يتمتعون مبزايا إضافية يف هذا اجملال.
- يف ما يتعّلق بشقة الرابية ومطعم لندن اللذين زعمت احلويك 
القاضي  أمام  إفادته  يف  سالمة  أّكد  مثنهما،  سّدد  زوجها  أن 
احملقق أنه »ليس ملصرف لبنان عالقة بتمويل شراء شقة ماريان 
احلويك يف الرابية، وأنه هو شخصيًا قّدم ضمانته الشخصية كي 
حتصل ماريان وخطيبها )آنذاك( على قرض جرى استعمال جزء 
منه لشراء شقة يف الرابية وجزء لتمويل شراء مطعم يف لندن«. 
ولدى مواجهته بأن اخلبري الذي فاوض لشراء شقة الرابية أبلغ 
البائع بأنه من مصرف لبنان، قال سالمة إن اخلبري »رمبا قصد 

أنه معتمد من املصرف ولكنه ليس مرساًل منه«.

سّلم سالمة الحويك إدارة مشاريع يف املصرف املركزي من دون عقود 
براتب يُدفع يف الخارج

أسئلة كثرية تثار هنا: كيف »نسيت« احلويك أنها استدانت مبلغًا 
ضخمًا من املال لشراء شقة يف الرابية ومطعم يف لندن لتنسب 
األمر إىل زوجها؟ ما هي املصادفة اليت جعلت خبريًا معتمدًا لدى 
مصرف لبنان يفاوض على شراء الشقة؟ هل تكفي الـ 13 مليون 
لرية شهريًا اليت كانت تتقاضاها لتسديد قرض ملصرف لبنان 
بقيمة 700 ألف دوالر، وقرض آخر لشقة الرابية ومطعم لندن مبا 
يفوق املليوني دوالر؟ وما هي األعمال اليت تقوم بها ملصلحة 
سالمة إىل حد جيعله يستخدم نفوذه للتوسط من أجل إعطائها 

قرضًا ضخمًا بـ«ضمانته الشخصية«؟
تعاقدات »من الباطن«

عام 2018، أسست احلويك شركة »كالود إكس« )CloudX( اليت 
توّلت تنظيم املؤمتر الدولي السنوي الذي يعقده مصرف لبنان 
حول الشركات الناشئة. لن نتوقف كثريًا عند تضارب املصاحل 
يف تكليف مؤسسة خاصة متلكها موظفة يف مصرف لبنان لعقد 
مؤمتر للمصرف الذي تعمل فيه. كما لن نتوقف عند ما قالته يف 
إفادتها بأنها »مل تبلغ احلاكم بتأسيس الشركة ألنها كانت يف 
االستيداع«. يف اإلفادة نفسها، تؤكد احلويك أن »كالود إكس« 
)اليت مل يعرف بها احلاكم؟(، ُكّلفت من مصرف لبنان »ومن دون 
عملت  الرقمية.  العمالت  تكنولوجيا  لتطوير  خطي« مبشروع  عقد 
الشركة على املشروع مع شركة »فوو« )FOO SAL( املتخصصة 
عّز  يف  و2020،   2019 بني  والتطبيقات.  املعلوماتية  باألنظمة 
انفجار الفقاعة املالية والنقدية واالقتصادية يف لبنان، تعاقدت 
»كالود إكس« مع »فوو« أيضًا إلطالق »منّصة صريفة« ومنصة 
أي  على  »فوو«  مل حتصل  واألدوية.  الطبية  املعدات  استرياد 
من هذه املشاريع عرب فوزها مبناقصات، فيما كان ممثل مصرف 
لبنان الدائم يف هذه املشاريع: ماريان احلويك )راجع »األخبار« 

اخلميس 20 أيار 2021 (.
رغم اخنراطها يف كل هذه املشاريع، واألدوار اليت أعطاها إياها 
سالمة، »وصدور مذكرة من مصرف لبنان بتعيينها مستشارة يف 
اخلضوع ألي  دائرة  خارج  احلويك  بقيت  الرقمية«  املشاريع  كل 
سلطة يف املصرف باستثناء احلاكم، ما أبقاها خارج أي مساءلة. 
يف إفادتها، تؤّكد أن عملها يف مصرف لبنان »ال يتضمن أي 
عالقة باجمللس املركزي للمصرف«، فيما يشري سالمة يف إفادته 
إىل أنها »أقدمت على تنفيذ بعض املشاريع اليت يستفيد منها 
مصرف لبنان وأنه يسّدد قيمة هذه املشاريع من جيبه اخلاص«! 
اند  اند توش« و«ارنست  »ديلويت  أن شركيَت  األهم فهو  أما 
يونغ« اللتني استقدمهما احلاكم للتدقيق يف ملفات مصرف لبنان 
»مل تتوّجها إليها بأي سؤال حول أعمال احملاسبة يف املشاريع 
مرة  إال  املالية  ذمتها  عن  تصّرح  وهي مل  عليها«.  عملت  اليت 
واحدة يف بداية عملها يف املصرف عام 2005، ومل تكرر األمر 
»ألن أحدًا مل يطلب مين ذلك«. كما أنها مل تصّرح عن ذمتها 
املالية بعد إقرار قانون االثراء غري املشروع عام 2020 »ألنين 

كنت يف االستيداع منذ ثالث سنوات«.
يف رواية »رياض ومساعدته ماريان« مفارقات عصّية على الفهم، 
فضاًل عن التصديق من خلط املال العام باخلاص. حاكم مصرف 
مركزي يتعامل مع مؤسسة على هذا القدر من األهمية والتأثري 
»جاروره«  يفتح  الذي  »الدكنجي«  بعقلية  اللبنانيني  حياة  يف 
لـ«يقّبض« هذا و«يقَبض« من ذاك. ومساِعدة ُتعنينَّ مستشارة 
ملشاريع املصرف من دون عقد ومن دون علم اجمللس املركزي؛ 
االستيداع؛  يف  هي  فيما  »الدفرت«،  خارج  من  راتبها  تتقاضى 
يتجاهلها املدققون رغم إشرافها على مشاريع على جانب كبري 
من األهمية )»صريفة«، مثاًل(. بصماتها يف كل مكان، لكن ال 
أثر هلا. رغم كل هذا احلضور الطاغي، تبدو احلويك - بدفع من 
قوة ما - أشبه بشبح يعمل لدى »صاحب املصرف« الذي يصّر 

على إبقائها يف الظل، وعلى البقاء يف ظلها.
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 2022 Australian Lebanese Squad
The Australasian Soccer Academy was established by Mr. Tony Basha in 2006.

Tony started by helping and training refugees and players with diverse backgrounds who 
wanted to become professional footballers. Since then The Australasian Soccer Academy 
has become one the most respected academies in Australia and Internationally.

Mr Basha>s success was due to his good vision for identifying players with potential, his European Style Training 
and developing players to be able to play at the highest level in Australia and abroad, some of these players include 
Socceroos Striker Mitchell Duke and AS Roma star Cristian Volpato.
Head Coach and Founder Tony Basha, being of Lebanese origin himself and the passion he has for football, wanted 

to create an Australian Lebanese Team and 
give opportunities to Australian Footballers of 
Lebanese origin to showcase their skills in front 
of the Lebanese National Team Coaches.

 He recently conducted a 2 day trial ID Camp where 
over 150 trialists showed up from all around Aus-
tralia for 25 positions that would be selected to 
play in Lebanon in December 2022.

The talented players selected will play matches 

against top Lebanese teams AL-Ahed, 
Nejmeh, Salam Zgharta and the U17s 
Lebanese National Team which will be 
held in Beirut, Jounieh, Zgharta and 
Tripoli.

All the games will be streamed LIVE via 
the Australasian Soccer Academy Ins-
tagram (Australasiansocceracademy) 
from 4th December - 13th December, 
2022.
The Academy will be having a presenta-
tion night on 1st December at Rydges 

Hotel Rosehill at 7pmfor the players and sponsors.  We currently have 2 sponsors being Silky Construc-
tion and EARTHWORX and we are looking for 2 more sponsors to support our tour to Lebanon.
For Sponsorship enquiries please contact admin@australasiansocceracademy.com.au
We wish Head Coach Tony Basha, Coach Salah Haddad and the squad All the Best for the upcoming 
Lebanese Tour.Socceroos Striker Mitchell Duke

AS Roma Star Cristian Volpato

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

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

الحسنى   البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

يا عكار املشهورة 
يا جنة باملعمورة 

وجودك غالي علينا كتري 
وبقليب أمجل صورة 

خلقوا فيكي رجال كبار 
بني العامل مشهورين

وبقوة ربي اجلّبار 
بإسم الفادي حمروسني 
ما بنساكي مهما صار 

أهل وأخوة متحدين 
تركنا األرض تركنا الدار
وصرنا بغربة منتشرين 
منطلب تا نرجع مشوار 
عا كروم العنب والتني 

رمسك بقليب تذكار 
يا مسقط ناس احللوين 

بطلب تا حيفظ عكار 
أهل وأخوة وقرايب 
وعيلة وحدة وحمبني

يا عروسة موطّنا   
خلقنا فيكي ترّبينا

بِعدنا عنك يا عكار 
وعليكي ما استغنينا

لو ما جنودك يا عكار 
كنا اهلوية خسرنا 

يا قلعة شعب اجلبار 
أرض بالدي حررنا

يا متل رجالك ما صار 
قوة وكنز ملوطّنا 

ماتوا تا نبقى أحرار
ما يف دولة حتكمنا     
أنيت أرضي أنيت الدار 

أنيت حيب ومعقّلنا 
أنيت بالدي مهما صار 
وجودك باقي ما خسرنا

رحنا عالغربة مشوار 
وبعدك بتحين علينا 
أنيت يا عواميد الدار

محييت األرض محييت العرض   
 وروحو وقلبو ملوطّنا 
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يا عكار املشهورة
جتّسد الصورة التارخيية للربيطاني هوارد كارتر وهو 
يتفقد تابوت توت عتخ آمون بينما يقف مصري يف 
العشرين،  القرن  والعائدة اىل مطلع  الظل قربه، 
العامِل  ناحية  من  املصريات:  علم  من  عام  مئيت 
الغربي الذي يكتشف كنوز مصر، ومن ناحية أخرى 

أياٍد مصرية جتاهلها تاريخ الكشوفات الفرعونية.
دورهام  جامعة  يف  املصريات  أستاذة  وتقول 
الربيطانية كريستينا ريغز إن علم املصريات الذي 
نشأ يف احلقبة االستعمارية »خلق تفاوتات هيكلية« 

ما تزال »أصداؤها موجودة حتى اليوم«.
وفيما حيتفل العامل مبرور قرنني على اكتشاف حجر 
رشيد على يد الفرنسي جان فرانسوا شامبوليون 
ومئة عام على الكشف عن مقربة امللك الطفل توت 
عنخ آمون، ترتفع أصوات للمطالبة خبروج مساهمات 
املصريني يف هذه اإلجنازات اىل العلن. وتعكس 
املطالب رغبة املصريني يف استعادة تراث بلدهم 
الغرب  أن  يعتربون  آثارهم  من  كنوز  واسرتجاع 

»سرقها«.
»حسني أبو عوض أو حسني أحمد سعيد«

القرنة  يف  املصرية  التنقيب  بعثة  رئيس  ويؤكد 
)جنوب( عبد احلميد درملي أن املصريني »حتّملوا 
يعمل  أجنيب  هناك  يكن  مل  كّله،  الشغل  عبء 

بيده«.
وبتابع »بدوننا )املصريني(، ملا حصلت اكتشافات. 
ينبغي  كان  اسم  له  نّقب  الذي  املصري  العامل 

كتابنه ولكنه نسي على الفور«.
يف  املتخصصة  الباحثة  تقول  نفسه،  االجتاه  يف 
مل  أحدا  »كأن  اجلواد  عبد  هبة  املصري  الرتاث 
يف  شامبوليون  قبل  القدمية«  مصر  فهم  حياول 

العام 1822.
اىل  الظل  يف  الواقف  املصري  أن  ريغز  وتوضح 
جوار كارتر يف الصورة الشهرية قد يكون »حسني 
أبو عوض أو حسني أمحد سعيد«، وهما رجالن كانا 
لعقود من أعمدة فريق كارتر اىل جانب أمحد جرجير 

وجاد حسن.
لكنها تضيف أنه ال ميكن ألي خبري أن يتعرف اليوم 

على األشخاص املوجودين يف الصور.
يف الظل

وتقول أستاذة التاريخ »قبع املصريون يف الظل 
جمهولني وغري مرئيني يف رواية تارخيهم«.

الرسول  عبد  حسني  اسم  تداول  مت  البداية،  يف 
ال  كان  بينما  بالصدفة،  اكتشف  أنه  ُيعتقد  الذي 
الضفة  على  آمون  عنخ  توت  مقربة  طفال،  يزال 
الثاني/ الرابع من تشرين  النيل يف  الغربية لنهر 

األقصر،  اليوم  أصبحت  جبانة  داخل   1922 نوفمرب 
يف منطقة القرنة.

تعّثرت  االكتشاف:  هذا  حول  الروايات  وتتعّدد 
قدماه فوقها أو تعّثرت معزته عندها أو انقلبت منه 
املياه(  لتربيد  الفخار كان يستخدم  من  )إناء  قلة 

فكشفت املاء عن وجود حجر.
من  اثنان  اكتشف  احمللية،  األسطورة  وحبسب 
املوميات   ،1871 العام  يف  وحممد  أمحد  أجداده 
ومن  البحري  الدير  يف  عليها  عثر  اليت  اخلمسني 

بينها مومياء رمسيس الثاني.
والتقت وكالة فرانس برس حفيد أحد أقرباء حسني 
عبد الرسول ويدعي سيد، وقد انفجر ضاحكا عندما 
اثنتني  »أقوى  مازحا  وقال  الروايات.  هذه  مسع 
املعزة  هما  عليهما  الضوء  تسليط  ينبغي  عندنا 

والقلة«، ثم تساءل »هل هذا منطقي؟«.
واعترب أن املشكلة تكمن يف أن »أناسا آخرين كتبوا 

)التاريخ(، وحنن مل نكتب«.
وتشري كريستينا ريغز اىل أنه يف كل مرة ُنسب 
فيها اكتشاف اىل املصريني، كان الفضل يعود 
تكن  مل  إن  مقابر«،  لصوص  أو  »أطفال  اىل  إما 

»حيواناتهم«.
خربة الفالح املصري

احلفائر  »علم  أن  اىل  فتشري  اجلواد  عبد  هبة  أما 
وعلم اآلثار يف األساس يقومان على علم اجلغرافيا 
اليت  املختلفة  األرض  بطبقات  معرفة  وخصوصا 
ميكن من خالهلا حتليل ما إذا كان هناك شيء أم ال، 
وهذا ما يعرفه الفالح املصري كونه حيتك بشكل 

يومي مع الرتبة واألرض يف الزراعة«.
هلذا انتقلت عمليات التنقيب من جيل اىل جيل يف 
القرنة حيث يعيش آل عبد الرسول، واىل قفط يف 
مشال األقصر اليت مت تدريب سكانها على البحث 
عن اآلثار يف العام 1880 على يد الربيطاني وليام 

فلندرز بيرتي.
عبده صادق من بني  األكرب ملصطفى  اجلّد  وكان 

عالم اآلثار الربيطاني هوارد كارتر، أحد مكتشفي مقربة توت عنخ آمون

بعد قرٍن على اكتشاف مقربة توت عنخ آمون
من هي األيادي املصرية اليت جتاهلها تاريخ الكشوفات الفرعونية؟

هؤالء.
القرن  مطلع  يف 
 ، ين لعشر ا
الرجل  استقّر 
 600 بعد  على 
مشال  كيلومرت 
للتنقيب  قفط 
سقارة  جبانة  يف 
من  بالقرب 
أهرامات اجليزة.

مع  وساعد 
وأحفاده  أوالده 
قرن  مدى  على 
يف  الزمن  من 
عن  الكشف 

العامني 1200 و1500 قبل امليالد.
ويف اشتباكات مع الشرطة، قتل أربعة من السكان 

الذين رفضوا إخالء منازهلم.
ويقول عبد احلميد درملي أن سكان القرنة احتجوا 
على إزالة بيوتهم بسبب ارتباطهم الكبري بالرتاث 

الفرعوني.
القديم  التاريخ  كشف  أجل  من  املعركة  مّتت 
من  انتقادات  أثار  ما  املصريني،  حساب  على 

اليونسكو.
قرار  عن  حواس  زاهي  آنذاك  اآلثار  وزير  ودافع 
بذلك  القيام  ينبغي  »كان  قائال  املنازل  إزالة 

للحفاظ على الرتاث«.
أزيلت  املنازل  معظم  كانت   ،2008 العام  وجبلول 
وُنقل السكان بعيدا عن مصادر رزقهم حول اآلثار 

الفرعونية واألراضي اليت يرعون فيها ماشيتهم.
لصوص اآلثار

ووفق مونيكا حنا، أرادت السلطات إجالء »الناس 
السائح  فيأتي  مفتوحا،  متحفا  األقصر  من  لتجعل 
ويرى اآلثار كما كانت منذ مئات السنني«، مشرية 
أنهم  حينه كانت  القرية يف  أهالي  أن مسعة  اىل 

لصوص آثار.
على مدى قرون، خرجت أعداد ال حتصى من اآلثار 

من مصر.
معبد  أو  بارس  يف  األقصر  مسلة  مثل  بعضها، 
ديبود يف مدريد، منحتها احلكومة املصرية هدايا 

لدول صديقة.
ولكن قطعا أخرى أرسلت اىل املتاحف األوروبية يف 

اطار نظام التقاسم االستعماري.
وذهبت مئات اآلالف من القطع اىل »مقتنيات خاصة 

يف مجيع أحناء العامل«، وفق هبة عبد اجلواد.
حمالت الستعادة اآلثار

وأطلق زاهي حواس محلة يف تشرين األول/أكتوبر 
من أجل استعادة حجر رشيد وزودياك دندرة. وقد 
توقيع، ويعتزم  ألف  اآلن من مجع 78  متكن حتى 
إطالق عريضة جديدة يف شأن ومتثال نفرتييت، إذ 

أن هذه القطع الثالث تثري جدال منذ سنوات.
ويعرض حجر رشيد الذي حفرت عليه يف العام 196 
قبل ميالد املسيح كلمات باللغات اليونانية القدمية 
املتحف  يف  واهلريوغليقية،  القدمية  واملصرية 
»أخذه  جواره  اىل  ومكتوب  لندن  يف  الربيطاني 

اجليش الربيطاني من مصر يف العام 1801«.
لفرانس  الربيطاني  اجليش  باسم  متحدث  وقال 
برس إن احلجر »هدية دبلوماسية«، ولكن هبة عبد 

اجلواد تقول إنه »غنيمة حرب«.
 Neues( أما متثال نفرتييت فحط يف متحف يف برلني
التقاسم  نظام  مبوجب  برلني  يف   )  Museum

االستعماري، وفق السلطات االملانية.
اليت رمست يف  نفرتييت  رأس  أن  حواس  ويؤكد 
أملان  آثار  علماء  وجلبها  امليالد  قبل   1340 العام 
غري  بشكل  مصر  من  »خرجت   1912 العام  يف 

مشروع«.
أما زودياك دندرة فوصل اىل باريس عام 1820 
عندما أرسل عمدة املدينة سيباستيان لوي سولنييه 
فريقا لنزعه باملتفجرات من أحد املعابد يف جنوب 

مصر.
عرضه،  وكذلك  مرت   2،5 طوله  البالغ  الزودياك 
معّلق يف أحد أسقف متحف اللوفر منذ العام 1922 

يف حني توجد منه نسخة من اجلص يف دندرة.
اللوفر  اىل  الزودياك  نقل  أن  حنا  مونيكا  وتعترب 

»جرمية«.
كذلك  يعد  مل  آنذاك«  مقبوال  كان  »ما  وتضيف 

»باملوازين األخالقية للقرن احلادي والعشرين«.

برس  لفرانس  روى  ما  حبسب  املقابر،  عشرات 
احلفيد وهو نفسه عامل آثار معروف.

استعمار ثقايف
وقال إن أسرته مل تأخذ حقها، رافعا صور أجداده 
التاريخ  كتب  يف  منهم  أي  اسم  يظهر  ال  الذين 

اليوم.
وترى عميدة كلية اآلثار يف أسوان مونيكا حنا أنه 
بسبب  تارخيهم  كتابة  يف  املصريني  جتاهل  »مت 

االستعمار الثقايف ملصر منذ 200 سنة«.
يف  الشرقية  اآلثار  معهد  يف  احملاضرة  وتقول 
يف  نأخذ  أن  ينبغي  إنه  كشك  فاطمة  القاهرة 
االعتبار »السياق التارخيي ملصر خالل االستعمار« 

الربيطاني.
الروح  خلفية  وعلى  العشرين،  القرن  مطلع  يف 
الوطنية املتصاعدة، أصبح الرتاث الفرعوني أداة 
لتقوية احلس الوطين. وحنولت احلرب الثقافية اىل 

معركة سياسية.
يف العام 1922 الذي شهد اكتشاف مقربة امللك 
األشهر  املطربة  غّنت  امللوك،  وادي  يف  الطفل 
آنذاك منرية املهدية »إحنا والد توت عنخ آمون«.

يف العام نفسه، وبعد محالت متكررة نددت بهيمنة 
من  القاهرة  متكنت  الوطين،  الرتاث  على  األجانب 
خالل  ساريا  كان  الذي  التقسيم  لنظام  حد  وضع 
الغربيون  بأن حيصل  ويقضي  االستعمارية  احلقبة 
على نصف ما يتم اكتشافه من آثار مقابل متويلهم 

عمليات التنقيب.
غري أن مصر القدمية ُفِصلت نتيجة ذلك عن مصر 
احلديثة، وبات ُينظر اىل »احلضارة املصرية القدمية 
هذا  ولكن  بأسره،  العامل  ملك  حضارة  أنها  على 
العامل كان متمركزا يف الغرب«، حبسب ما تقول 

هبة عبد اجلواد.
»أرشيف  ولكن  مصر،  آمون يف  عنخ  توت  وبقي 
عملية التنقيب« الضروري ألي نشر أكادميي وعلمي 
ذهب اىل كارتر واعترب من مقتنياته اخلاصة، وفق 

حنا.
وأضافت »كنا ال نزال مستعَمرين، ولذلك تركوا لنا 
إنتاج املعرفة  القدرة على  القطع ولكن أخذوا مّنا 

عن مقربة توت عنخ آمون«.
تترّبع  أن  كارتر  هوارد  شقيق  ابنة  قررت  وعندما 
بهذا األرشيف بعد وفاته يف العام 1939، اختارت 

أن تهبه جلامعة أكسفورد وليس اىل مصر.
معرض توت عنخ آمون

وتنظم جامعة أكسفورد يف الوقت الراهن معرضا 
باسم »توت عنخ آمون: تنقيب يف األرشيف« لكي 
»املصريني املنسيني غالبا من  تلقي الضوء على 

الفرق األثرية«.
عاما(   73( الراضي  عبد  أمحد  يتذكر  القرنة،  يف 
مومياء قرب  رأس  على  عندما كان طفال  عثر  أنه 
فوق  ُشّيد  والذي  فيه  الذي كرب  املنزل  أساسات 

واحدة من مقابر جبانة طيبة حيث كرب.
ويقول إن أمه انفجرت باكية وهي تتوسل اليه أن 
يف  كانت  ولكنها  باحرتام.  امللكة«  »هذه  يعامل 
البصل  ختّزن  الراضي،  عبد  حبسب  ذاته،  الوقت 

والثوم يف تابوت من الغرانيت.
اليوم، ال توجد يف قرية القرنة إال األنقاض اليت 
تنتصب بينها، بني املقابر واملعابد، أعمدة ممنون 
اليت بنيت قبل 3400 عام وكأنها تسهر على رعاية 

األحياء واملوتى.
للحكومة  تابعة  جرافات  بدأت   ،1998 العام  يف 
واحلجر  بالطني  املشيدة  الصغرية  املنازل  بتدمري 
وتوجد  القرنة  سكان  من  آالف   10 تأوي  واليت 
بني  ما  احلقبة  اىل  معظمها  يعود  مقابر  أسفلها 
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إعــالنات

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

واملناقيش واللحم بعجني وسائى أنواع املعجنات

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 

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

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
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تــتمات

رفع اجللسة السادسة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بارود، 1  معوض، 9 » لبنان اجلديد«، 7 عصام خليفة، 3 زياد 
سليمان فرجنية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم »دستور 

جديد للبنان جديد، والثانية »فاجل ال تعاجل«.
باسيل

ويف اطار امللف الرئاسي ولكن من العاصمة الفرنسية، فقد أوضح 
من  األول  أمس  مساء  باسيل،  جربان  احلر،  الوطين  التيار  رئيس 
باريس )فجر أمس بتوقيت سيدني(، سبب زيارته اليت يقوم بها 

إىل باريس، معلنًا أن هدفه منها قد حتّقق.
وقال باسيل، لقناة »فرانس 24«، إنه التقى من جيب أن يلتقيهم 
يف باريس وبطلٍب منه، مضيفًا أن »اهلدف من الزيارة قد حتّقق 
)...( عادًة ال أفصح عن اللقاءات اليت أقوم بها، األزمة مركبة يف 

لبنان وأحد أهم أوجهها هو الشغور الرئاسي«.
أشار  اىل أنين »مل اترشح لرئاسة اجلمهورية كي ال اعقد األمور 
أكثر ولكي ال نصل اىل الفراغ الرئاسي«، الفتًا اىل أنين »أعارض 
الرئاسة ألننا ال  التيار املرده سليمان فرجنية اىل  وصول رئيس 

نتفق يف الربنامج السياسي اإلصالحي لبناء الدولة«.
املنظومة  هذه  عن  يكون  ما  ابعد  هو  »التيار  أن  باسيل،  وأكد 
لكنا  الرئاسي  امللف  يعّطل  من  حنن  فعاًل  كان  ولو  وسياستها، 
اجمللس«،  يف  نيابية  كتلة  أكرب  ألننا  الرتشح  يف  حبقنا  متسكنا 
مشددًا أن »عدم الرتشحنا هو لتسهيل األمور«، آماًل أن »يتم كسر 

اجلمود السياسي كي ال يطول هذا الفراغ«.
وذكر »أنين أقوم مبسعى مكشوف لرفع العقوبات األمريكية عين«، 
البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاق  بني  ربط  هناك  »ليس  أنه  مؤكدًا 
من  اسهل  الرئاسة  »موضوع  أن  معتربًا  العقوبات«،  وموضوع 
الرتسيم اذا دخلنا فيه بنفس املقاربة، اي لناحية معاجلة موضوع 
القرار  الالزمة لالطراف، على ان نرتك  احلقوق واعطاء التطمينات 

لبنانيا بالكامل امنا نوفر له الدعم اخلارجي«.
ورأى أن »لبنان عرضًة حلصار من اخلارج ولن ينجح رئيس بال ازالة 
احلصار، ولن يكون هناك وقف لالنهيار وقيام للدولة بال اصالح، 
فهناك ربط بني االصالح ورفع احلصار واحلل جيب ان يكون متكامال 
بني الداخل واخلارج«، الفتًا اىل أن »مدخل احلل هو بتوفري توافق 
لبناني-لبناني على ان نوفر له االجواء اخلارجية اليت ال ختربه او اليت 

تطمئن كل طرف داخلي متخوف من امر ما«.
بيننا  مد اجلسور  اعادة  »املوضوع هو كيفية  أن  باسيل،  وأوضح 
الرئيس  يصنع  من  يصبح  وعندها  باخلارج  لبنان  وربط  كلبنانيني 
تفصيال، وألننا منثل ما منثل على الصعيد املسيحي والوطين وألننا 
التكتل االكرب من الطبيعي ان يكون لنا الرأي االول لكننا لسنا كل 

اجمللس النيابي بل 21 نائبا من 128«.
وأضاف »الكل اليوم يعطل انتخاب الرئيس وال احد يبدو مستعجال 
اخلروج  وعن  احلالة  هذه  عن  مسؤولون  الكفاية، ومجيعنا  فيه  مبا 
منها، وحنن نتحرك بنية صادقة يف الداخل واخلارج ونأمل ان جند 
يدا ممدودة وتعاونا ألننا فعال نسعى اىل حل«، معتربًا أن »انتخاب 
الرئيس ليس احلل يف لبنان بل هو مدخل للحل وجزء منه، وهو 
يوصلنا اىل حكومة باالتفاق مع الرئيس ثم القيام باالصالحات مع 

جملس النواب«.
وتابع »حنن تيار مستقل عن اخلارج والداخل نتفاهم مع حزب اهلل على 
امور كثرية وخنتلف معه على امور اخرى واليوم مثال ليس هناك رأي 
متطابق، فأولويتنا البحث عن اسم رئيس من ضمن برنامج واطار 
حل كامل نتفق عليه حنن وحزب اهلل وحركة امل وفرجنية وكل من 
يرغب وهذا االمر ليس حمصورا بل مفتوحا للجميع«، مؤكدًا »أننا 
نسعى لتأمني االرضية الداخلية واملظلة اخلارجية احلامية ألي تفاهم 

لبناني-لبناني«.
وأشار اىل أنه عرض »تصورا كامال حلل خيرجنا من اجلمود وال يتعلق 
الوصول  كيفية  حول  بتصور  اسم  اي  حتصني  باالمساء بل  فقط 
اىل االصالح«، مشريا اىل أن »هناك مرشحني يدعمهم اخلارج امنا 

مثة فرصة أمام للبنانيني للمجيء برئيس صنع يف لبنان«.
وقال: »ال نريد طرح مرشح غري جدي ال فرصة لديه بالوصول ولذلك 
االمور لتفادي  أعقد  أترشح كي ال  نصوت بورقة بيضاء، وأنا مل 

الفراغ وللوصول اىل تفاهم على رئيس كي ينجح«.
املرصد األوروبي للنزاهة يف لبنان 

على  لبنان،  يف  للنزاهة  األوروبي  املرصد  عّلق  آخر،  اطار  يف 
عام  جبل  ملدعي  عويدات   القاضي  غسان  العام  املدعي  استدعاء 
لبنان  القاضية  غادة عون  بغية استجوابها نهار االثنني املقبل بعد 
الشكوى اليت تقدم رئيس جملس النواب  نبيه بري  حبقها بعد نشرها 
تغريدة تطرقت فيها اىل موضوع التحاويل اخلارجية، بالقول، »مرة 
جديدة حتاول املنظومة »املافياوية« يف لبنان إسكات القاضية عون 

وهي من القضاة القالئل الذي استمروا بفتح ملفات الفساد«.
وأكد املرصد األوروبي، أنه »سيتابع هذا امللف خارجيًا، علمًا أنه 
ميلك الوثائق الكافية فيه، ولن يسمح باملّس بالقضاة األحرار من 

أجل ترهيبهم متهيدا إلسكاتهم«.
اىل ذلك، غردت النائبة العامة االستئنافية يف جبل لبنان القاضية 
غادة عون عرب حسابها على »تويرت«: »من حق الشعب اللبناني عامة 
واملودعني خاصة ان يعرفوا امواهلن وين راحت وكيف تبدد جنى 

عمرهم بعد امتناع املصارف عن إعادة ودائعهم.
برفع  النفوذ  اصحاب  من  وغريهم  السياسيني  بالتالي  ويطالبوا  
السرية املصرفية ملعرفة من استفاد من نفوذه وحول اىل اخلارج، 

هذا ينطبق عليه جرم تبييض االموال«.

مـغارة النافـعة
كتب الزميل رضوان مرتضى يف الزميلة األخبار

مل ُتفلح الضغوط السياسية يف احلؤول دون توقيف رئيسة هيئة 
إدارة السري واآلليات هدى سلوم يف أكرب ملف فساٍد يف تاريخ 
اهليئة، والذي أدى حتى اآلن إىل توقيف 43 شخصًا من املوظفني 

ورؤساء املصاحل ومعقيب املعامالت.
على  سّلوم  استجوبت  اخلطيب  نازك  االستئنايف  العام  احملامي 
مدى 8 ساعات، وواجهتها باعرتافات أدىل بها عدد من املوظفني 
»خّوة«  دفع  على  »جمربين«  كانوا  أّنهم  أّكدوا  الذين  املوقوفني 
أسبوعية لـ »اإلدارة«، حيّصلونها من الرشى اليت »ُتبى« من جيوب 

املراجعني لتمرير معامالتهم.
كذلك ُووجهت سلوم، أثناء التحقيق، بأدلة تثبت تقاضيها أموااًل 
عام  مشابه  ملف  توقيفها يف  عقب  سبيلها  إخالء  بعد  وجموهرات 
2019، ثم إطالق سراحها بعد ضغوط سياسية كبرية قادها قريبها 
مكتب  الكامريات  أمام  اقتحم  الذي  حبيش  هادي  السابق  النائب 
تهديدات  إليها  ووّجه  عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  عام  مدعي 

احتجاجًا على توقيف سلوم يومها.
كما ُعرضت على سلوم إفادات أدىل بها موظفون موقوفون اتهموا 
من  رشى  لتقاضيهم  عليهم  »خوة«  بفرض  اهليئة  رئيسة  فيها 
املراجعني. وأوضح هؤالء أّن إدارة النافعة كانت تفرض على كل 
أسبوعيًا  دوالر  آالف   4 من  يبدأ  مبلغ  دفع  ملركزه،  تبعًا  موظف، 
االمتناع يتم  الدوالر يساوي 1500 لرية(. ويف حال  )عندما كان 
تسيري  على  قدرته  دون  حيول  ما  »تميده«  أو  العمل  من  منعه 
نظام  يف  االخنراط  على  »جُيربون«  هؤالء  كان  لذلك،  املعامالت. 
القائم: يتقاضون رشى من املراجعني، ويقتطعون نسبة  الفساد 

منها لإلدارة وحيتفظون بالباقي.
وكشف التحقيق أّن »مفتاح« سلوم كان موظفًا يدعى ن. برهوم 
تقاعد عام 2019، وحتول بعدها إىل معّقب معامالت، وأنه هو من 

كان جيمع »اخلوة« ملصلحة رئيسة اهليئة.
غري أّن الالفت أنه رغم وصول قيمة الرشى إىل مليارات اللريات، 
مل يثبت التحقيق وجود هدر للمال العام! إذ إن الرسوم املستحقة 
للدولة كانت ُتستوفى كاملًة. وبالتالي، فإّن األموال كانت ُتسرق 
من املواطن مباشرة حتت طائلة عدم إجناز معاملته يف حال عدم 
املوظفني  أّن  تبني  التحقيق،  الدفع. وحبسب مصادر مطلعة على 
مبالغ  مقابل  معامالتهم  إلجناز  املواطنني  يبتّزون  كانوا  واملعقبني 
إىل  احملققون  يستطع  ومل  معامالتهم.  عرقلة  عدم  لضمان  مالية 
النافعة،  ُتقبض شهريًا يف  كانت  اليت  املبالغ  حجم  إحصاء  اليوم 
أّن »أصغر موّظف كان حُيّصل 80  التقدير األولي يشري إىل  لكن 
مليون لرية على األقّل أسبوعيًا مقابل يومي دوام«، أي مبعدل 40 

مليون لرية يوميًا.
كذلك بّينت التحقيقات أن كل املوقوفني لدى فرع املعلومات هم 
ممن سبق أن ُأوقفوا يف ملف الفساد الذي ُفِتح عام 2019 لدى 
جهاز أمن الدولة. وقد أدلوا مبعلومات تفصيلية أمام حمققي الفرع 
مل يسبق أن ُذِكرت سابقًا. وعلمت »األخبار« أّن القاضية اخلطيب 
استحصلت بصورة رمسية على حماضر التحقيقات اليت أجريت لدى 
أبو  شربل  القاضي  من   2019 عام  الفساد  ملف  يف  الدولة  أمن 
مسرا. وبعد مقارنتها تبني أّن الوقائع اجلديدة مل يتم ذكرها يف 
التحقيقات السابقة. وهذا ما يدحض ما حُياول املتضررون اإلحياء 
به جلهة الزعم بوجود سبق ادعاء. وقد بّينت التحقيقات اجلارية منذ 
حنو شهرين أّن ارتكابات جديدة حصلت منذ 2019. إذ عمد املوظفون 
املتورطون إىل إجراء تغيري كامل يف آلية تقاضي الرشى مستفيدين 

مما حصل أثناء استجوابهم يف التحقيق لدى أمن الدولة.
التحقيق مل ينته بعد. وقد أحيلت سلوم مع بقية املوقوفني أمام 
قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال منصور يف ظل حديث عن 
ضغوط سياسية متارس من أطراف خمتلفة إلخالء عدد من هؤالء. 
يتزامن ذلك مع تعطيل كبري يف نافعيت الدكوانة واألوزاعي ما جيعل 
لزامًا على وزير الداخلية بسام املولوي التدخل لوضع حارٍس لتسيري 

هذا املرفق العام.

روسيا والصني ترفضان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وبريطانيا وفرنسا وأملانيا.
مزاعم  حول  حزيران،  يف  قرار  بعد  العام،  هذا  قرار  ثاني  وهذا 
بشأن  إيران  قدمتها  فنية«  مصداقية  »ذات  إجابات  إىل  االفتقار 

اجلسيمات.
ناصر كنعاني،  اإليرانية  اخلارجية  باسم  املتحدث  اعترب  من جهته، 
الدول  هذه  حماوالت  »سياق  يف  يأتي  االقرتاح  هذا  هدف  أّن 
الضغوط  من  مزيد  البالد، وفرض  األخرية يف  الظروف  الستغالل 

على إيران«.
وقبل صدور القرار، أكد كنعاني، معلقًا على املسودة اليت تقدمت 
بها الدول األربعة )أمريكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا(، أّن »اجلمهورية 

االسالمية اإليرانية ُتدين هذا االجراء وترفضه مجلًة وتفصياًل«.
وتابع: أن »هذا اإلجراء سيؤدي إىل تقويض عملية التسوية الفنية 

للقضايا اليت تثري اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأشار كنعاني إىل أّن »طرح مسودة قرار واهي وخمرب، من قبل 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا، واستغالل موقع وطاقات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، يكشف من جديد عن النوايا احلقيقية هلذه 

الدول وسعيها لتمرير مؤامراتها وأجنداتها السياسية«. 
وتوّقع املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية من الدول املستقلة وغري 
املنحازة لدى جملس حمافظي الوكالة الدولية، اليت يهمها حيادية 

واستقالل ومصداقية هذه املنظمة املختصة، بأن »ال تتماشى مع 
هذا القرار وتتخذ موقفًا صرحيًا منه«.  

وشدد املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية، تأكيد بالده التزامها مببدأ 
حقوقها  لصون  وماضية  »عازمة  وأّنها  الدولية،  التعهدات  تنفيذ 
والغرب«،  أمريكا  ومطامع  الضغوط  ومواجهة  الوطنية  ومصاحلها 
طهران  رد  فإّن  القرار  هذا  على  املصادقة  مّتت  »لو  أّنه  مضيفًا 

سيكون حامسًا ومؤثرًا«.
اإليرانية حممد إسالمي رفض  الذرية  الطاقة  وأعلن رئيس منظمة 
املتحدة وفرنسا وأملانيا  الواليات  إّن  القرار، وقال  بالده مشروع 
أّنها  تدرك  مستندات  وأحضرت  قرار  مشروع  »صاغت  وبريطانيا 
غري صحيحة، وهذا مرفوض من قبل اجلمهورية اإلسالمية«، حبسب 

وكالة »إرنا« الرمسية.

»سي إن إن« نفاد أنواع...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األسلحة  أنظمة  بعض  »خمزونات  أّن  إىل  املصادر  أحد  وأشار 
تتضاءل بعد تسعة أشهر من التسليم إىل أوكرانيا«، مضيفًا أّن 
»هناك كمية معينة من اإلمدادات ميكن للواليات املتحدة إرساهلا 

إىل كييف«.
الدفاع  وأنظمة  ملم   155 قذائف  فإّن خمزونات  للمصادر،  ووفقًا 
آخرون  حماورون  وأعرب  القلق،  تثري  »ستينغر«  طراز  من  اجلوي 
للقناة عن خماوفهم بشأن إنتاج أنظمة أسلحة إضافية يف الواليات 
املتحدة، مبا يف ذلك صواريخ »هارم« املضادة للرادار وصواريخ 

»GMLRS« وصواريخ »جافلني« املضادة للدبابات.
تعّرض  لن  »واشنطن  إّن  األمريكيني  املسؤولني  من  عدد  وقال 
استعدادها للخطر مطلقًا وسيتم تقييم كل عملية تسليم مع مراعاة 
تأثريها على االحتياطيات االسرتاتيجية واخلطط العسكرية للبالد«.
يف وقٍت سابق، قال مستشار األمن القومي للرئيس األمريكي جو 
بايدن، جيك سوليفان، إّن اإلدارة الرئاسية ال ختطط إلبطاء وترية 

املساعدة ألوكرانيا.
األمريكية، كبري  البحرية  املتقاعد من مشاة  العقيد  أّن  إىل  يشار 
مستشاري مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية، مارك كانسيان، 
قال الشهر املاضي إّن الواليات املتحدة لن تتمكن قريبًا من إمداد 

أوكرانيا بأنواع معينة من الذخرية.
»غالبية  أّن  إنسايدر«  »بيزنس  موقع  أعدها  دراسة  وأظهرت 
مفاوضات  املتحدة  الواليات  تواصل  أن  يريدون  األمريكيني 
دبلوماسية إلنهاء احلرب يف أسرع وقت ممكن«، وبّينت أّن %58 
من الناخبني احملتملني يعارضون تقديم الواليات املتحدة مساعدات 

ألوكرانيا باملستويات احلالية.
وبلغت قيمة إمجالي املساعدات العسكرية األمريكية ألوكرانيا أكثر 
من 18.3 مليار دوالر منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، 

حبسب بيانات البنتاغون.

أوكرانيا لواشنطن: حان الوقت...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف  الصاروخ  سقوط  عن  الكاملة«  »املسؤولية  روسيا  اخلميس 
بولندا حيث أسفر عن مقتل شخصني.

وكتب الوزير األوكراني يف تغريدة: »نتشارك وجهة النظر القائلة 
تسببت  الذي  الرعب  عن  الكاملة  املسؤولية  تتحّمل  روسيا  إن 
وبولندا  أوكرانيا  أراضي  على  وتداعياتها  صواريخ  إطالق  عرب  به 

ومولدافيا«.
وجرى االتصال بني كوليبا وبلينكن صباح أمس األول اخلميس، يف 

وقت كانت روسيا تشّن سلسلة غارات جديدة على أوكرانيا.
»يف  األمريكية  احليوية«  »املساعدة  بـ  األوكراني  الوزير  وأشاد 
جمال الدفاع«. وقال إنه ذّكر بضرورة »تسريع تسليم منظومات 
دفاعية مضادة للطائرات ألوكرانيا« يف مواجهة تصاعد الضربات 

الصاروخية الروسية.

اجلمهوريون يف جملس النواب...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تتعلق بصفقات تارية مع رجال أعمال أجانب، مت مجعها من جهاز 
كمبيوتر حممول تركه هانرت يف ورشة إلصالح أجهزة الكمبيوتر يف 

والية ديالوير يف عام 2019.
النواب، أمس األول اخلميس، عن  وأعلن اجلمهوريون يف جملس 
إجراء حتقيق رمسي يف أنشطة هانرت بايدن، مشريين إىل أنشطة 

إجرامية حمتملة.
وقال جيمس كومر، العضو البارز يف الرقابة واإلصالح، يف مؤمتر 
صحايف يف واشنطن، إىل جانب النائب جيم جوردان واجلمهوريني 
فيما  مجيعا  عليه  تعتادوا  مل  شيئا  لكم  سنقدم  »اليوم  اآلخرين 

يتعلق بتحقيقات الكونغرس، وهذا دليل«.
مع  الرقابة واإلصالح  اجلمهوريون يف جلنة  »لقد حتدث  وأضاف: 
العديد من املبلغني عن املخالفات حول العديد من املخططات اليت 
تنطوي على عائلة بايدن، وراجعوا الكمبيوتر احملمول اخلاص بهانرت 
ما  معروفة من قبل.  تكن  معامالت مل  وثائق حول  وتلقوا  بايدن 
وجدناه كان خطط عمل تستهدف أهدافا يف مجيع أحناء العامل على 
أساس استغالل النفوذ، مبا يف ذلك مع أشخاص مرتبطني ارتباطا 

وثيقا باحلكومات األجنبية مثل الصني وروسيا«.
وأكد كومر: »وجدنا أيضا خططا مقرها يف أمريكا حيث خدعت عائلة 
بايدن املستثمرين مبئات اآلالف من الدوالرات، وكل ذلك مبشاركة 

جو بايدن ومعرفته«.

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 
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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

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 
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نـجوم ومـشاهري

 2022 الـثاني  تـشرين   19 Saturday 19 November 2022الـسبت 

إليسا  اللبنانية  الفنانة  اعتذرت 
بعض  غضب  أثارت  بعدما 
التواصل  مواقع  على  املصريني 
بسبب  املاضية،  الساعات  خالل 
مطالبة  نشرها  أعادت  تغريدة 
بالتظاهر أمام السفارة الربيطانية 
السجني  عن  لإلفراج  بريوت  يف 

شربت من وعاء كلب!
 مادونا تغضب مجهورها

وسائل  على  اجلدل  من  عاصفة  مادونا  األمريكية  املغنية  أثارت 
التواصل االجتماعي.

فقد ظهرت ملكة البوب البالغة من العمر 64 عامًا يف فيديو نشرته 
على حسابها يف إنستغرام جبانب دراجة نارية وخمزن للطعام.

على  كلب  وعاء  من  املاء  شربت  أنها  الصادمة  املفاجأة  أن  إال 
األرض، وفق مواقع خمتصة بأخبار املشاهري.

تدمر »أسلوبها األيقوني«
وقد أغضب وأزعج هذا مجهورها وحمبيها، حيث علق البعض قائلني 
إن »األمر يصبح حمرجًا أكثر فأكثر. ليس من السهل أن نكون من 

معجيب مادونا بعد اآلن«.
منا  أي  يتوقعه  كان  شيء  آخر  »هذا  أن  إىل  آخرون  لفت  فيما 
»أسلوبها  تدمر  يروها  أن  حمزن  أمر  أنه  مضيفني  مادونا«،  من 

األيقوني«، حسب وصفهم.
ليس  هذا  وأن  معنى  له  ليس  فعلته  ما  أن  على  شددوا  كذلك 

فنًا.
سأتنفس هواء كورونا!

اىل ذلك، اعتربت جنمة الغناء واالستعراض األمريكية، مادونا، أّن 
الدم، قائلة  لديها أجسامًا مضادة لفريوس كورونا املستجد يف 
إّنها تعتزم اخلروج من البيت ألجل ما وصفته بـ«التنفس يف هواء 

كوفيد 19«.
وأشارت مادونا البالغة 61 سنة، عرب حسابها على »إنستغرام«، إىل 
أّنها أجرت فحصًا، خالل اآلونة األخرية، ووجدت أّن لديها أجسامًا 
السيارة ملسافة طويلة.  غدا وسأقود  »سأخرج  قائلة:  مضادة«، 

وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد19-«.

فيما مل ُيعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أي أعراض من جراء 
إصابتها باجلائحة أم ال، كما أنها مل تعرض دلياًل أو فحصًا يؤكد 

أنها طورت بالفعل تلك األجسام املضادة.

إليسا تعتذر عن تغريدة أغضبت 
املصريني.. »فكرته لبناني«

شريين  املصرية  الفنانة  خرجت  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  يف 
أزمتها  بعد  هلا  تصريح  أول  يف  معلنة  صمتها،  عن  عبدالوهاب 
األخرية، كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب ثانية، بعد 

انفصاهلما نهاية العام املاضي.
وقالت يف اتصال هاتفي مع برنامج »احلكاية« على قناة إم بي 
تكون  أن  وأريد  حلسام  »أعتذر  اجلمعة  أمس  مساء  مصر2،  سي 

حياتي الشخصية خاصة«.
كما أكدت أنهما كانا ضحية لـ »شيء أكرب منهم«، ملمحة إىل أنها 

أخطأت يف نشر أخبارها الشخصية على العلن.
وأشارت إىل أن زوجها كان وال يزال »حب حياتها«، مؤكدة أن 

األخري هو من عرض عليها الزواج جمددًا فوافقت.
املصرية،  الفنانة  قران  لعقد  لقطات  بث  الربنامج  حلقة  وشهدت 

اليت ظهرت إىل جانب املأذون وطليقها السابق.
كذلك، أعلنت شريين التنازل عن القضايا اليت رفعتها حبق شقيقها 

حممد عبدالوهاب »أنا متساحمة، وال أستطيع أن أفعل ذلك به«.
مع  خاليف  بسبب  لوالدتي  حزنا  أسبب  أن  أستطيع  »ال  وأضافت 

شقيقي«.
حسام حبيب حتدث بدوره وأكد على حبه لشريين، وأنه كان حزينا 
وعدا  كونهما  إىل  مشريا  األخرية،  الفرتة  يف  هلا  حيدث  ما  على 
تكون  وأن  اآلخر،  فيهما  طرف  كل  يشرف  أن  البعض  بعضهما 

حياتهما هلما وحدهما.
وبعدها  بالعودة،  أقنعته  من  هي  أن شريين  حديثه  خالل  ليؤكد 
حتدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره يف املداخلة، لكنه عاد 

وشدد على حبه الشديد هلا.
يشار إىل أن تلك املفاجأة املدوية جاءت بعد أزمة شغلت الرأي 
العام املصري والعربي خالل الفرتة املاضية بعدما دخلت صاحبة 
»جرح تاني«، قبل أسابيع مستشفى للعالج من اإلدمان وخرجت منه 
قبل أيام بصحة جيدة، ليصدر حماميها ياسر قنطوش بيانًا يكشف 
عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها، لريد األخري ملمحًا 

إىل أنها عادت حلسام حبيب جمددًا.
وكانت شريين انفصلت رمسيا عن زوجها يف بداية شهر ديسمرب 
املاضي بعد زجية استمرت ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها 
عن شروط العودة إىل حسام »تتطلب معجزة«، نافية ما ُنشر على 
لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب 

واالفرتاء.

شريين تفجر مفاجأة من العيار 
الثقيل: تزوجت حسام حبيب

حسام حبيب وشريين عبدالوهاب لحظة كتب كتابهما من جديد - من 
برنامج الحكاية

نادين نسيب جنيم تقلق حمبيها : 
مريضة و تعبانة

اقلقت املمثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم حمبيها بعدما نشرت مقطع 
فيديو على حسابها عرب انستغرام، حتدثت خالله عن مرضها.

وعربت نادين، يف الفيديو الذي نشرته باسخدام خاصية الستوري، 
مسلسل  من  اخلتامية  احللقة  تصوير  اىل  بوصوهلا  سعادتها  عن 

»صالون زهرة« يف جزئة الثاني.
كما اشارت املمثلة اللبنانية اىل سعادتها بأصداء احللقة االوىل من 
املسلسل، ما جعلها تنسى مرضها و تعبها، مؤكدة انها مصابة بنزلة 

برد عادة ال اكثر.

انفصال جوني ديب واحملامية 
الربيطانية جويل ريتش بعد قصة 

حب قصرية

مل يعد جنم قراصنة الكارييب وحماميته السابقة املقيمة يف لندن 
.People جويل ريتش يتواعدان، وفًقا جمللة

يأتي االنفصال بينهما بعد شهرين تقريًبا من تأكيد املصدر ألخبار 
الرتفيه »E!« أنهما كانا يف عالقة.

دعواه  بسبب  لديب  القانوني  الفريق  من  جزًءا  ريتش  وكانت 
عام  الربيطانية يف   The Sun الناجحة ضد صحيفة  غري  القضائية 
2018 ، واليت رفعها بعد مقال وصفه بـ »معنف الزوجة« يف إشارة 

إىل زواجه السابق من املمثلة آمرب هريد ، وهو ادعاء نفاه ديب.
ومع ذلك ، مل تكن احملامية جزًءا من حماكمة التشهري ضد آمرب هريد 
يف الواليات املتحدة اليت حكم فيها يف وقت سابق من هذا العام، 
بأن هريد مسؤولة عن تشويه مسعة  حيث قضت هيئة احمللفني 
ديب. وحصل األخري على 10.4 مليون دوالر كتعويضات وحصلتهي 

على 2 مليون دوالر كتعويض.
على الرغم من أن ريتش مل تكن عضًوا يف الفريق القانوني لديب، 
إال أنها أظهرت دعمها له من خالل احلضور عدة مرات اىل احملكمة 

خالل حماكمة التشهري.
أيار، مت تصويرها خارج حمكمة فرجينيا مع احملامية كاميل  يف 3 
الواليات  القانوني يف  جزًءا من فريق ديب  اليت كانت  فاسكيز، 

املتحدة. وبعد أسبوعني ، شوهدت ريتش داخل قاعة احملكمة.
، ظهرت  يتواعدان  وريتش  أن ديب  تأكيد  من  أشهر  ثالثة  قبل 
شائعات على وسائل التواصل االجتماعي بأنه كان يواعد فاسكيز. 
لكنها أبدت إستياءها من التكهنات قائلة »إن اإلنرتنت خلق رواية 

مزعجة«.
كون  مع  يأتي  ذلك  أن  »أعتقد  يونيو:  People يف  وقالت جمللة 
املرأة تقوم بعملها فقط«. »إنه ألمر خميب لآلمال أن بعض املواقع 
وهو   - جوني  مع  تفاعالتي  إن  قالت  أو  القصة  تبنت  والصحف 
بأي  أربع سنوات ونصف - كانت  أعرفه ومثلته منذ  صديق وأنا 

شكل من األشكال غري مناسبة أو غري حمرتفة«.

املصري عالء عبد الفتاح.
وكشفت يف اتصال هاتفي مع اإلعالمي عمرو أديب عرب قناة »إم بي 
سي مصر 2«، أنها كانت تعتقد أن عالء مواطن لبناني وليس مصريًا، 
مضيفة »ال أمسح لنفسي بالتدخل يف شؤون أي دولة غري بلدي«، 

رافضة التشكيك حببها جتاه مصر.
كما أضافت أن »مصر وشعبها خط أمحر«، مشرية إىل تأييدها للجيش 
املصري وكل قرار يتخذه، وأعربت عن أسفها عن سوء التفاهم الذي 

حصل.
كما أشارت إىل أن السوشيال ميديا سالح ذو حدين، معتربة أن هناك 

أشخاصا »بال عقل لكن لديهم القدرة على التأثري على املتابعني«.
يذكر أن إليسا كانت أشعلت موجة انتقادات بعدما طالبت عرب إعادة 
نشر تغريدة، باالعتصام أمام السفارة الربيطانية يف بريوت للمطالبة 

باإلفراج عن عالء عبد الفتاح.
وردا على ذلك، انتشر هاشتاغ #إليسا_غري_مرحب_بِك يف_مصر على 
نطاق واسع يف تويرت، بالتزامن مع اإلعالن عن حفلها الغنائي يف 

مصر يوم 18 نوفمرب/تشرين الثاني اجلاري.
فما كان من الفنانة اللبنانية إال أن حذفت التغريدة، ونشرت أخرى 
أثنت فيها على التنظيم املصري لقمة املناخ، لتعتذر الحقًا عن ذلك 

بسبب سوء فهمها حمتوى التغريدة.

سريين عبد النور تعرب عن غضبها 
من ما حيصل على طرقات لبنان 
وتروي ما حصل معها: ضليت صرخ

رمي  من  استيائها  عن  النور  عبد  اللبنانية سريين  الفنانة  اعربت 
النفايات على الطرقات تعليقا على الورش اليت تقوم بها وزارة 

االشغال العامة والنقل، لتنظيف الطرقات.
واعادت سريين نشر مقطع فيديو، كان قد نشره وزير االشغال 
اللبناني علي محية، ظهر فيه كم كبري من النفايات على الطرقات، 
وكتبت يف تعليق غاضب: »بتعرفوا اذا بدفعوا كل حدًا بكب زبالتو 
على الطريق بسكروا الدين !!! مرة قدام عيوني انسانة كبت كيس 
زبالة من السيارة على االوتوسرتاد واحد ثاني غسل وجهه بقنينة 
املي وكبها على الطريق !!! بتذكر ضليت صرخ لوحدي لوصلت 
على البيت اد ما عصبت وما بقدر اعمل شي  #النظافة_من_االميان 

#شي_حبزن«.
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صـحة وغـذاء

97505588

 * 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

وفقا لعلماء الشيخوخة، معظم عاداتنا اليومية تؤثر سلبا يف الدماغ. 
ويوضحون كيف تؤثر العادات يف الصحة وكيف جيب ان نعيش 

لكي يعمل الدماغ بفعالية.
ويشري الدكتور فالدميري خافينسون والدكتورة سفيتالنا تروفيموفا، 
إىل أن الدماغ يتحكم يف طعامنا، وتنفسنا ونومنا، والقدرة على 
التفكري، والوقوع يف احلب، والنقاش. ولكن لسوء احلظ، بعض 
العادات غري الضارة، للوهلة األوىل، تدمره ومتنعه من العمل بشكل 

كامل. فما هي العادات اليت تعيق تطورنا؟
-1 النوم- يشري الطبيبان، إىل أن النوم مثاني ساعات يف اليوم هو 
للوقاية من األمراض التنكسية العصبية للدماغ. واألشخاص الذين 
وضعف  املتسارعة  الشيخوخة  خلطر  عرضة  أكثر  هم  أقل  ينامون 

وظائف الدماغ.
2 - املاء - جيب على اإلنسان شرب ما ال يقل عن 1.5 لرت من املاء 
النقي. ألن املاء يشكل 80 باملئة من الدماغ. كما أن املاء يساعد على 
حتسني عمل اخلاليا. وشرب كوب من املاء قبل نصف ساعة من 

تناول وجبة الطعام، هي عادة جيدة ومفيدة.

3 - تناول الشاي بالسكر مع احللويات- إن ارتفاع مستوى السكر يف 
الدم يكبح وظائف البنكرياس، وميكن أن حيفز تطور مرض السكري. 
ألنه حتت تأثري السكر، يظهر عدد كبري من اجلذور احلرة يف اجلسم، 
اليت ميكنها إحلاق الضرر يف بنية الدماغ ونقل النبضات العصبية. 
ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية، جيب أال يستهلك الشخص 

أكثر من ست مالعق صغرية من السكر يف اليوم.

4 - استخدام مساعات الرأس- تؤثر الضوضاء سلبا يف الدماغ. ألن 
الصوت العالي يلحق الضرر باملستقبالت السمعية، املرتبطة بالدماغ.

فالدميري  للدكتور  ووفقا  تافهة-  ألسباب  والعصبية  القلق   -  5
خافينسون، إن أهم مسات الشخصية هي التساهل والتسامح. ألن 

الكورتيزول، الذي يسمى هرمون التوتر، يدمرنا.

6 - قلة احلركة- إن منط احلياة اخلاملة، يلحق الضرر بالدماغ أيضا. ألنه 
عند ممارسة التمارين الرياضية تنشأ يف العضالت مواد خاصة، تساعد 
على تركيب عوامل التغذية العصبية يف الدماغ، اليت بدورها تساهم 
يف تسرع انتقال النبضات العصبية. يعمل الدماغ بصورة أفضل 

عندما منارس الرياضة.

7 - عدم تناول وجبة الفطور- يفضل تناول وجبة الفطور خالل 1.5 
ساعة بعد االستيقاظ من النوم. فمثال عصيدة الشوفان حتتوي على 
نسبة عالية من الزنك ومحض الرتبتوفان األميين، الذي يتكون منه 

امليالتونني.
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علماء الشيخوخة يكشفون عادات 
توصلت دراسة إىل أن ممارسة اليقظة اليت تهدئ العقل واجلسم سيئة تدمر الدماغ

هي طريقة فعالة للغاية لفحص ضغط الدم.
والحظ األشخاص الذين مارسوا هذه التقنية اخنفاض مستوياتهم 
أربع مرات أكثر من اجملموعة الضابطة اليت تلقت رعاية قياسية ال 

تتضمن أدوية.
عواطفهم  إدارة  على  األشخاص  الذهنية  اليقظة  وتساعد ممارسة 
بشكل أفضل وتعزيز وعيهم بأنفسهم. وُيعتقد أن التنفس العميق 
يساعد يف توسيع األوعية الدموية، ما يسمح بتدفق املزيد من الدم 
من خالهلا وخفض ضغط الدم. كما أن األشخاص الذين يشرتكون 
يف ممارسات اليقظة الذهنية هم أيضا أكثر عرضة الختاذ خيارات 
غذائية صحية وأن يصبحوا نشيطني بدنيا، ما يعزز صحة القلب 

بشكل عام.
آيالند،  رود  يف  مشارك   200 براون  جامعة  من  باحثون  ودرس 

يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
ويف ستة أشهر، شهد املشاركون يف برنامج اليقظة اخنفاضا بنحو 
األعلى يف  الرقم  وهو   - االنقباضي  الدم  نقاط يف ضغط  ست 

قراءة الدم.
وتقيس قراءة الضغط االنقباضي الضغط الذي ميارسه القلب على 

الشرايني عندما ينبض القلب.

ويف الوقت نفسه، شهدت اجملموعة الضابطة اخنفاضا مبقدار 1.4 
نقطة.

وللمقارنة، فإن األشخاص الذين يتناولون أدوية تهدف إىل خفض 
ضغط الدم سيشهدون اخنفاضا مبعدل تسع نقاط يف ضغط الدم 
االنقباضي. وويوجد لالخنفاض الطفيف يف ضغط الدم االنقباضي 
من  يقلل  نقاط  مخس  مبقدار  االخنفاض  أن  وثبت  كبري.  مردود 
مثل  الشديدة  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خماطر 

النوبة القلبية بنسبة 10%.

وقال معد الدراسة الرئيسي الدكتور إريك ب.لوكس، مدير مركز 
اليقظة يف جامعة براون: »يشبه األمر تقريبا عاملا يراقب بفضول 
وموضوعية املعلومات الواردة من خالل أعضاء احلس والعقل، ثم 

االستجابة مبهارة لتلك املعلومات«.

وحضر نصف املشاركني الذين التحقوا بربنامج خفض ضغط الدم 
املستند إىل اليقظة، جلسة توجيه مجاعي، ومثاني جلسات مجاعية 

أسبوعية، ومنتجعا لليقظة الذهنية طوال اليوم.

وتعرف اليقظة بأنها مصطلح واسع يشمل جمموعة من األنشطة اليت 
تعزز الصحة العاطفية للشخص، مثل التأمل واليوغا والتاي تشي 

وغريها من الفنون الزوجية منخفضة التأثري، ومتارين التنفس.

ويكمن اهلدف من ممارسة أنشطة العقل واجلسم، يف حتديد وعالج 
أمناط السلوك السيئ وزيادة قدرة الشخص على تنظيم العواطف 

وتقليل التوتر والقلق املزاج وختفيف أعراض االكتئاب.

وكان األشخاص الذين مارسوا أنشطة اليقظة أكثر ميال أيضا إىل 
احلفاظ على نظام غذائي جيد ونظام لياقة بدنية وعالقة صحية مع 
الكحول ومستويات توتر ميكن التحكم فيها، وكل ذلك يساهم يف 

خفض ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.

أو  التذكر،  مفهوم  أيضا  تشمل  »اليقظة  لوكس:  الدكتور  وقال 
بعبارة أخرى، تذكر إحضار حكمة املرء )أينما مت اكتسابها، مثل من 
اللحظة  العامة( يف  الصحة  أو رسائل  الصحية  الرعاية  متخصصي 

احلالية«.
قد  املرتفعة  الدم  مستويات ضغط  سياق  »احلكمة يف  وأضاف: 
النشاط  مثل  األدلة،  على  القائمة  املمارسات  أن  معرفة  تشمل 
وااللتزام  احملدود  الكحول  واستهالك  الغذائي  والنظام  البدني 

باألدوية اخلافضة للضغط، ميكن أن حتسن الرفاهية«.

الواقع  أنها يف  إىل  العلمية  األحباث  من  متزايدة  وتشري جمموعة 
تساعد الناس على االسرتخاء وتبديد مشاعر الغضب أو التهيج أو 

نفاد الصرب.

ومت تقديم النتائج يف وقت سابق من هذا األسبوع يف اجللسات 
العلمية جلمعية القلب األمريكية 2022 يف شيكاغو.

الكشف عن »أسلوب عصري« خلفض ضغط الدم بسرعة!

من املعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم قد يؤدي إىل 
جمموعة من اآلثار اجلانبية السيئة، من بينها زيادة خطر اإلصابة 

بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
وحسب ما ذكرت صحيفة »الصن« الربيطانية، فإن الكوليسرتول 
يف األصل ضروري لبناء اخلاليا السليمة، مضيفة: »مشكلته أنه 
أن  رغم  واضحة،  أعراض  بال  اجلسم  وترتفع مستوياته يف  يظهر 

تأثرياته وخيمة على الصحة«.
الكوليسرتول  نسبة  ملعرفة  الوحيدة  الطريقة  الدم  فحص  ويعد 

بشكل دقيق.
الكوليسرتول  من  املرتفعة  املستويات  إن  الصحة  خرباء  ويقول 
الدم  تدفق  من  وتقلل  الشرايني  »جدران«  يف  ترتاكم  أن  ميكن 
إىل القلب، األمر الذي يزيد من تشّكل جلطة أو ظهور مشاكل يف 

القلب والدورة الدموية.

اإلنسان  جيعل  قد  الكوليسرتول  مستويات  ارتفاع  أن  وأوضحوا 
يشعر بـ«عالمة واحدة« يف ساقيه، تعرف باسم »مرض الشريان 

احمليطي«.
ومرض الشرايني احمليطي هو حالة مرضية شائعة جتعل الشرايني 

املتضيقة تقلل تدفق الدم إىل الساقني.
وعند اإلصابة بهذا الداء، فإن الساقني غالبا ال تتلقيان ما يكفي 
من الدم مبا يتوافق مع احتياجاتهما، وهو ما يسبب أمل الساق عند 

املشي )الَعَرج(.
وذكر اخلرباء أن هذا األمل يكون ملحوظا سواء عند املشي أو اجلري 

أو عند ممارسة الرياضة أو حتى صعود الدرج.

»القاتل الصامت«.. عالمة واحدة 
قد تظهر عند املشي
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The Medibank data 
breach has gone from 
bad to worse, with an 
email revealing even 
more Aussies have been 
affected by the hack.
The Medibank data 
breach has already im-
pacted 9.7 million cus-
tomers – and now, that 
staggering number has 
increased even further, 
after it emerged that staff 
details had also been 
compromised.
Last month, the private 
health insurance giant 
announced it had been 
hit by a “cyber incident”, 
along with ahm, which is 
owned by Medibank.
Around 5.1 million Medi-
bank customers, 2.8 mil-
lion ahm customers and 
1.8 million international 
customers were affected 
after the credentials of a 
staff member with high-
level access to Medibank 
systems were obtained 
and sold to hackers on 
a Russian cyber criminal 
forum.
The group has been re-
leasing highly sensitive 
customer data on a dark 
web blog linked to the RE-
Vil Russian ransomware 
group since last week, 
including information 
about people’s mental 
health status, drug and 
alcohol use and previ-
ous pregnancy termina-
tions which may include 
non-viable pregnancy 
such as foetal anomaly, 
ectopic pregnancy, mo-
lar pregnancy, miscar-
riages and readmission 
for complications such 
as infection.
But an email sent to Med-
ibank employees seen 
by news.com.au has re-
vealed that hundreds of 
current and former em-
ployees had also been 
impacted, along with mil-
lions of customers.
“Hi Everyone. We’re 
deeply sorry to inform 
you that some data re-
lating to your work de-
vice for the time that you 

worked at Medibank has 
been stolen in the re-
cent cybercrime event,” 
the troubling staff email 
reads.
 “We do not believe that 
the criminal had access 
to Success Factors or 
any payroll data however 
they did access an excel 
spreadsheet that includ-
ed information relating to 
your device. On Wednes-
day, 9 November this in-
formation was posted by 
the criminal on the dark 
web.
“We recognise the dis-
tress that this may cause 
you and we apologise 
that this has happened.”
The email confirmed the 
file included information 
such as employees’ full 
names, mobile numbers 
and device information, 
and warned that data 
could be used for “in-
creased spam such as 
spear fishing and social 
engineering”.
Spear phishing is target-
ed to a specific person or 
group of people purport-
ing to be from a trusted 
sender, while social en-
gineering is the art of 
manipulating people, so 
they provide confiden-
tial information such as 
passwords, the email ex-
plained. 
The company urged 
staffers to be “extra vigi-
lant” when using their 
mobile phones and to 
follow a range of extra 
precautions, including 
being alert for any phish-
ing scams via phone 
or email, verifying any 

New twist in Medibank hack nightmare as email 
reveals staff details also compromised
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communications re-
ceived to ensure they 
are legitimate, changing 
passwords regularly and 
avoiding opening links 
within texts or emails 
from unknown or suspi-
cious numbers.
The email concluded 
by thanking workers for 
their “understanding” 
as the firm “continues 
to respond to this cyber-
crime”.
A Medibank spokesper-
son confirmed that hun-
dreds of past and pres-
ent staff members had 
also been caught up in 
the breach.
“The files released by 
the criminal includes 
an excel spreadsheet of 
around 900 current and 
former employees – in-
cluding their name, email 
address, their mobile 
phone numbers and the 
device information in-
cluding the asset number 
and phone name (serial 
number and IMEI num-
ber),” the spokesperson 
said in a statement pro-
vided to news.com.au. 
“While security experts 
have told us that the se-
curity risk is low, the in-
formation could be used 
for increased spam such 
as spear fishing.
“A hacker will not be able 
to use the information to 
access people’s phone 
data or remotely hack 
into their phone. We’ve 
also taken steps through 
our telecommunications 
provider to block porting 
of phone numbers for 
Medibank devices.

Up to one million custom-
ers could be eligible for 
compensation in a huge 
win against three of the 
big four banks.
Hundreds of thousands 
of Australians could be 
eligible for compensation 
after a major class action 
win against Australia’s 
biggest banks and their 
insurers. 
Law firm Slater and Gor-
don reached settlements 
with Commonwealth Bank 
(CBA), ANZ and Westpac 
worth a combined $126 
million over consumer 
credit insurance which 
customers were sold 
while taking out personal 
loans and credit cards.
Many customers who 
were sold insurance were 
ineligible or unlikely to 
make a claim due to a 
number of factors, such 
as being unemployed 
or having pre-existing 
health conditions or dia-
betes when signing up.
Slater and Gordon said 
others did not provide 
consent to buy the poli-
cies, were not told they 
were optional or were not 
informed they would be 
charged for the product. 
The lead plaintiff in the 
CBA proceedings said a 
bank employee told her 
there was no guarantee 
her loan would be ap-
proved if she didn’t take 
out the $25-a-month in-
surance policy. That’s de-
spite being ineligible to 
make a claim due to being 
unemployed and being 
diagnosed with serious 
health conditions such as 
chronic fatigue syndrome 
and fibromyalgia. 
“I believe the bank knew 
full well that we couldn’t 
benefit from their prod-
ucts, but they deliberately 
sold them to us anyway,” 
the single mother of four 
said.
 “We were all so vulner-
able or else we wouldn’t 
have needed loans from 
them in the first place, yet 
they took advantage of 
that, in my opinion. 

“It was behaviour that 
they made a lot of money 
from, so it’s about time 
those of us affected get 
compensated.”
Slater and Gordon class 
actions senior associate 
Alex Blennerhassett said 
“taking on the big banks 
was never going to be 
easy, but we are pleased 
that we have been able to 
resolve these group pro-
ceedings and that eligible 
customers will benefit”. 
CBA and insurer Colonial 
Mutual Life Assurance 
Society reached a $50 
million settlement. 
Slater and Gordon 
reached a settlement 
amount of $47 million 
with ANZ and insurers 
OnePath Life, OnePath 
General Insurance, Zur-
ich, and QBE. 
Westpac and its insurers 
also reached a settlement 
worth $29 million.
Slater and Gordon said 
it will contact customers 
who are eligible for a por-
tion of the settlement. 
ANZ has confirmed it has 
reached an agreement 
with Slater and Gordon to 
settle the class action. 
“ANZ will contribute $42 
million to the settlement, 
which is covered by pro-
vision held at 30 Septem-
ber 2022. 
“The settlement is without 
admission of liability and 
remains subject to court 
approval,” a spokesper-
son said.
Westpac also acknowl-
edged its $29 million set-
tlement. 
“Westpac has agreed to 
settle a class action re-
lated to the sale of con-
sumer credit insurance 
products prior to 2019,” 
a Westpac spokesperson 
said. 
“The settlement amount 
is $29m and remains sub-
ject to approval by the 
Federal Court of Austra-
lia.
“Westpac has not sold 
consumer credit insur-
ance products since 
2019.”

Massive payout to some Commonwealth, 
Westpac and ANZ customers

“We have offered our 
employees and former 
employees the option 
to change their mobile 
phone number at no cost 
to them.
“We also have a dedicat-
ed on-call psychologist 
available.
“For employees who are 
customers they are able 
to access the same sup-
port as any other Medi-
bank and ahm custom-
er.”

Class action looms
The revelation comes af-
ter Bannister Law Class 
Actions and Centennial 
Lawyers joined forces to 
investigate the serious 
data breach for a poten-
tial class action against 
the health insurance gi-
ants.
Bannister Law principal 
Charles Bannister told 
news.com.au lawyers had 
already been “inundat-
ed” with potential claim-
ants, and said countless 
customers had already 
been seriously affected 
by the hack.
“There is understand-
ably distressed victims 
of domestic violence as 
to their address details 
being made known. We 
are seeing widespread 
issues,” he said.
“Some individuals are 
literally living in fear for 
their lives if their ad-
dresses are made pub-
lic, others live in fear of 
public ridicule, the loss 
of their employment and 
relationship break ups 
if their sensitive medi-
cal information is made 
public.
 “Others are at risk of be-
ing blackmailed if their 
HIV status or other health 
information is made pub-
lic. Some of Medibank 
and ahm’s clients will be 
police or security officers 
who are at great person-
al risk if their personal 
details and the details of 
their close family mem-
bers become public.”

Medibank CEO David Koczkar has apologised for the criminal 
breach. Picture: NCA NewsWire/Nicki Connolly
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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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NSW Labor will commit 
$225 Million over the next 
three years to expand and 
upgrade  Canterbury Hos-
pital.  
This desperately needed 
expansion will see an in-
crease in the hospital’s 
bed capacity,  as well as 
additional services. The 
hospital services not just 
patients from the  Canter-
bury area, but St George, 
Bayside, Inner West, and 
Inner South residents. 
The Member for Canter-
bury, Sophie Cotsis MP, 
has said “Two years ago 
60 senior  doctors wrote 
an open letter stating that 
services at Canterbury are 
‘inadequate’,  ‘poorly re-
sourced’, and shocking.” 
The expansion from this 
funding will result in at 
least 120 additional beds, 
including  general medical 
and surgical beds, inpa-
tient mental health beds, 
ambulatory beds,  emer-

NSW LABOR WILL COMMIT $225 MILLION 
TO EXPAND  CANTERBURY HOSPITAL

gency department beds, 
and maternity beds. The 
commitment will also de-
liver  additional operat-
ing theatres and birthing 
rooms. 
“Canterbury Hospital cur-
rently has no renal dialysis, 
and cuts have been made 
to  palliative care. Expect-
ant mothers are reluctant 
to discuss pregnancy re-
lated issues  because their 
ante natal visits are held in 
an open, crammed room 
with no privacy.  Labor’s 
commitment will expand 
existing maternity servic-
es, cardiovascular servic-
es,  diabetes management, 
endocrinology, respira-
tory, and cardiology, and 
renal dialysis  services”, 
said Ms Cotsis. 
“Like so many people in 
my local community I was 
born at Canterbury Hospi-
tal. We  have been fight-
ing for years to get extra 
funding, but it has never 

come. Anyone who  has 
been to Canterbury Hos-
pital knows it is long over-
due for this upgrade and  
expansion. It has been 25 
years since the last time it 
was redeveloped.” 
A petition to Fix Canter-
bury Hospital has been on-
going since 2018, and was 
tabled in  Parliament by Ms 
Cotsis in October.  
“I want to thank every sin-
gle person who signed our 
petition to fix Canterbury 
Hospital,  which has re-
ceived 10,000 signatures. 
I am very proud to say that 
I have tabled the  petition 
in Parliament, and the pe-
tition will come to debate 
soon. Thank you to all the  
health staff, local organi-
sations, faith groups, and 
the local community for 
your  continued advocacy 
and commitment to our 
beloved hospital.” 
Media Contact: Sophie 
Cotsis MP,(02) 9718 1234

“I am deeply troubled 
and dismayed by today’s 
cartoon in the Daily Tele-
graph that seeks to score 
political points by associ-
ating the ALP with Niqab-
wearing women.  We see 
the cartoon as dehuman-
ising and we aim to pur-
sue this matter further.”  
Said AFIC President Dr 
Rateb Jneid.

“Many Muslim women 
choose to wear the face 
covering Niqab, this is 
their prerogative, it en-
ables them to wade 
through life with less risk 
of objectification, it pro-
vides comfort for them 
and the freedom to move 
about.  It is not appropri-
ate for any cartoonist in a 
major newspaper to make 
mockery of their choices.” 
Said Dr Jneid.

“I do not advocate for or 
against the Niqab, I reiter-

ate that this is a woman’s 
prerogative and a wom-
an’s right.  We should not 
attack this right through 
mockery or political point-
scoring.”  Said Dr Jneid.

“To suggest that a Niqabi 
is an “ISIS” bride further 
dehumanises the Austra-
lian victims at the Syrian 
refugee camps and ste-
reotypes them as willing 

participants in a terror 
group where the facts 
point that they were tak-
en against their will.  It is 
very sad and distressing 
to see a powerful newspa-
per further victimising the 
most vulnerable.” Said Dr 
Jneid.
16 November 2022
Authorised by:
Dr Rateb Jneid
President, AFIC

AFIC is deeply troubled by today’s de-
humanising Daily Telegraph Cartoon

Dr Rateb Jneid President, AFIC
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Xi Jinping meets with Anthony Albanese, 
ending diplomatic deep freeze
Bali: Prime Minister An-
thony Albanese has 
claimed a diplomatic win 
from a meeting with Xi Jin-
ping in which he urged the 
Chinese president to end 
the threat of conflict over 
Taiwan, ensure stabil-
ity in the region and drop 
sanctions on Australian 
exports worth $20 billion 
a year.
In a breakthrough meeting 
after years of tensions, 
the two leaders spoke of 
restoring stability to the 
relationship but made no 
immediate concessions 
on either side on trade or 
security.
Albanese emerged from 
the meeting on the side-
lines of the G20 summit 
in Bali to say he used the 
meeting to express Aus-
tralia’s concerns on trade, 
Taiwan, human rights in 
Xinjiang, climate change 
and the detention of Aus-
tralian citizens in China.
With Russia using its 
membership of the G20 
to block a unified mes-
sage from the summit 
about the war in Ukraine, 
Albanese urged Xi to use 
his influence with Russian 
President Vladimir Putin 
to end the conflict and re-
move the threat of tactical 
nuclear weapons.
“Australia seeks a stable 
relationship with China. 
We have big differences to 
manage, but we’re always 
going to be better off when 
we have dialogue and we 
are able to talk construc-
tively and respectfully, but 
also honestly, about what 
those differences are,” Al-
banese said.
“And we were able to do 
that this afternoon. I think 
both countries took an 
important step to moving 
forward. There are many 
steps, of course, that we 
are yet to take
Speaking after the first 
meeting with Xi and an 
Australian prime minis-
ter since 2016, Albanese 

said he expected the talks 
to lead to further dialogue 
with China, but he played 
down the prospect of swift 
change on trade or other 
fronts.
“It was a very constructive 
discussion, is how I would 
put it – Australia’s posi-
tion is very clear. I put the 
position clearly, firmly, but 
politely. And that is what I 
intended to do, and that’s 
what I did.”
Xi used his opening re-
marks in the 30-minute 
meeting to tell Albanese 
it was in the “fundamental 
interests” of both coun-
tries to develop their re-
lationship, reflecting their 
status as important coun-
tries in the Asia-Pacific 
region.
“In the past few years the 
China-Australia relation-
ship has had some dif-
ficulties,” the Chinese 
president said, in an unof-
ficial translation. “This is 
something we would not 
like to see.
 “Since you assumed the 
leadership, you have talk-
ed about China-Australia 
relations on various occa-
sions and expressed mul-
tiple times that you would 
handle China-Australia 
relations in a mature man-
ner. I attach great impor-
tance to your opinion.”
According to a summary 
of the meeting released 
later in the day by Chinese 
government-controlled 
media service Xinhua, Xi 
also said: “China attaches 
importance to Australia’s 
recent willingness to im-
prove and develop bilat-
eral relations.”
Xi said Australia and China 
had “highly complemen-
tary economic structures” 
reflecting China’s demand 
for Australia’s natural re-
sources and called for the 
Australian government to 
open up further to Chi-
nese business investment 
after a series of multi-
million dollar deals were 

scuppered by the Foreign 
Investment Review Board.
Xi Jinping is re-engineer-
ing China’s approach to 
Australia
“The potential for eco-
nomic and trade coopera-
tion between the two sides 
is huge, and it is hoped 
that the Australian side 
will provide a good busi-
ness environment for Chi-
nese enterprises to invest 
and operate in Australia,” 
he said.
Xi did not raise the AUKUS 
alliance on nuclear-pow-
ered submarines between 
Australia, the United King-
dom and the United States, 
although China has ob-
jected to the agreement.
Albanese urged restraint 
on the treatment of Taiwan, 
after Beijing launched mil-
itary drills around the is-
land in August, and called 
for the continuation of the 
status quo.
On human rights, the 
prime minister raised the 
treatment of ethnic mi-
norities in Xinjiang and 
the detention of Australian 
journalist Cheng Lei and 
Australian author Yang 
Hengjun in China.
Albanese said both sides 
had worked to “stabilise 
the relationship” ahead 
of the 50th anniversary of 
diplomatic relations be-
tween the two countries, 
an event that comes next 
month.
“When former Labor prime 
minister Gough Whitlam 
established diplomatic 
relations between Austra-
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lia and the People’s Re-
public of China in 1972, 
we agreed on principles 
to guide the relationship 
based on equality, mutual 
respect and benefit and 
a commitment to coexist 
peacefully,” he told Xi.
“And these principles re-
main important today.”
Albanese used the meet-
ing to call for Xi to lift 
trade sanctions on Aus-
tralian goods, arguing it 
was in both nations’ inter-
ests for Beijing to scrap 
restrictions on imported 
Australian coal, beef, bar-
ley, lobster and wine.
Beijing cut off all high-
level contact with Austra-
lia almost three years ago, 
with Chinese ministers 
refusing to take calls from 
their Australian counter-
parts as retribution for the 
Morrison government’s 
public calls for an inter-
national investigation into 
the origins of the COVID-
19 pandemic.
That nadir followed years 
of increased tensions, as 
Australia rankled Beijing 
by passing legislation to 
crack down on foreign 
interference and ban Chi-
nese telecommunications 
giant Huawei from the na-
tion’s 5G network.
Albanese’s meeting with 
Xi preceded a packed se-
ries of meetings in Bali 
with world leaders includ-
ing new British Prime Min-
ister Rishi Sunak, French 
President Emmanuel Ma-
cron, Indian Prime Min-
ister Narendra Modi and 

Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau.
Trade is set to be top of 
the agenda for Albanese, 
as the government races 
to finalise free trade agree-
ments with the United 
Kingdom and India by the 
end of the month and the 
European Union by early 
next year.
Business leaders and for-
eign policy experts wel-
comed the meeting while 
warning they did not ex-
pect any major policy 
changes in the near term.
“The meeting is certainly 
positive, but I wouldn’t 
attach expectations for 
short-term relief,” said 
Wine & Grape Australia 
chief Lee McLean.
“Having said that, if we 
can re-normalise the re-
lationship, it could open 
up opportunities in the fu-
ture.”
Wine exports to China 
were down 92 per cent to 
$21 million in the year to 
the end of September, ac-
cording to Wine Australia.
Australian Strategic Pol-
icy Institute chief Justin 
Bassi said the fact that Xi 
had finally sought a meet-
ing was a sign Australia’s 
foreign and defence policy 
was getting results.
“Beijing now accepts that 
engagement is in its lon-
ger-term interest because 
Australia has proven more 
resilient than Beijing previ-
ously judged,” said Bassi, 
previously a senior advis-
er in the Coalition govern-
ment.
“The meeting is unlikely 
to result in immediate out-
comes such as the remov-
al of trade restrictions, but 
that’s not the point of the 
meeting. For Prime Minis-
ter Albanese, it shows that 
he and Australia can en-
gage with all countries in 
the national and regional 
interest and that tensions 
can be managed, not ig-
nored.”
Former ambassador and 

national security chief 
Dennis Richardson said it 
would be “totally unrealis-
tic” to expect trade restric-
tions to be lifted soon but 
said further talks between 
trade officials was a realis-
tic goal.
 “There is some adjustment 
in terms of the ‘wolf war-
rior’ diplomacy,” he said, 
using the popular term 
for China’s sometimes ag-
gressive language against 
other countries.
“However, I don’t think 
their fundamental global 
and regional outlook has 
changed.”
Richardson, a former 
director-general of the 
Australian Security Intel-
ligence Organisation and 
ambassador to the US, 
said there were lasting 
differences between Aus-
tralia and China on issues 
like territorial claims in 
the South China Sea and 
Chinese ambitions in the 
Pacific.
Strategic Analysis Austra-
lia chief Michael Shoebri-
dge said Xi might set up 
leverage from the meeting 
by threatening Australia 
in the future with another 
“deep freeze” in the event 
of friction over Chinese 
ambitions in the Solomon 
Islands and the Pacific.
“What Xi wants out of this 
meeting is a quieter inter-
national environment so 
he can deal with a bunch 
of domestic challenges 
including the economic 
slowdown,” he said.
“But I also think he wants 
to be able to get on with 
business strategically, 
such as in the South Pa-
cific.”
The talks came a day after 
Biden held a three-hour 
meeting with Xi that can-
vassed China’s military 
drills around Taiwan in Au-
gust, its treatment of peo-
ple in Tibet and Xinjiang, 
its response to protests in 
Hong Kong and its deten-
tion of foreign citizens.

Anthony Albanese and Xi Jinping greet each other in Bali on Tuesday 

night.CREDIT:JAMES BRICKWOOD
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