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الرئيس عون استقبل مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية وأكد له على أهمية استمرار مفاوضات الرتسيم

رئيـس الـجمهورية :يـحق للـبنان تـطوير موقفه وفـقا ملـصلحته ولـن أفـرط بـسيادتنا وحـقوقنا
هيل :مـَن يواصلون عرقلة اإلصالح يعرضون أنفسهم الجراءات عقابية ..مستعدون لتسهيل مفاوضات احلدود البحرية

عبارة ضرورة اإلسراع
بتشكيل حكومة ،اليت
تكررت مرات عدة يف
اللبنانية
احملادثات
بريوت
يف
األمريكية
واللبنانية الروسية يف
موسكو ،أمس األول،
تبقى قاصرة عن حتقيق
املطلب اللبناني امللح ،إذا
مل تتبعها كل من موسكو
باستخدام
وواشنطن
نفوذهما يف اإلقليم كما
يف الداخل اللبناني خللق
تقاطع ما يؤدي لوالدة
احلكومة ،ويف هذااإلطار
رجحت أوساط سياسية
مطلعة لتلفزيون لبنان أن
توجه موسكو دعوة للنائب
جربان باسيل لزيارة روسيا
على غرار دعوتها الرئيس
احلريري؟ بهدف استكمال
مروحة مشاوراتها مع مجيع
االفرقاء وهي القادرة على
حماورة األضداد خالفا
لواشنطن؟

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال املوفد األمريكي ديفيد هيل ترافقه السفرية شيـّا

يف أي حال إذا كانت
احلصيلة األولية لزيارة
احلريري موسكو ضغطا
روسيا لتشكيل احلكومة
ودعما يف جمالي لقاحات
واالستثمارات
كورونا
املتبادلة ،فإن احلصيلة

االولية للمحادثات األمريكية
اليت أجراها ديفيد هيل يف
بريوت رست على:
أوال :تأكيد أمريكي على
بقاء لبنان يف صلب
اهتمامات إدارة الرئيس
لبعض
خالفا
بايدن

أمريكا إليران :رفع جزء من العقوبات
مقابل الرتاجع عن التخصيب
توقعت مصادر فورين
االول
امس
بولسي،
يعرض
بأن
اخلميس
املبعوث األمريكي اخلاص
إليران روبرت مالي صفقة
على طهران ختفف بعض
العقوبات حلثها على العودة
إىل االتفاق النووي ،مؤكدة
أن الواليات املتحدة لن
ترفع العقوبات إال برتاجع
إيران عن رفع مستوى
ختصيب اليورانيوم.
إىل ذلك ،قالت املصادر
األمريكي
الرئيس
إن
جو بايدن لن يرفع جانبا
العقوبات
من
كبريا
املفروضة على طهران
جتنبا النتقادات احملافظني
يف أمريكا الذين يرفضون
تقديم أي تنازالت إليران.
وأكدت أن واشنطن لن
ترفع العقوبات إال إذا
توقفت طهران عن انتهاك
االتفاق برفع مستويات
التخصيب وإنتاج مواد
نووية ميكن استخدامها يف

صنع القنابل النووية.
وكشفت فورين بوليسي
عن استعداد واشنطن

لرفع فئتني واسعتني من
العقوبات ،لكنها ستبقي

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

التتمة على الصفحة 21

مواجهات متواصلة بني قوات هادي
والتحالف واإلصالح يف مأرب

تواصلت املواجهات،
أمس األول اخلميس ،بني
قوات هادي والتحالف

األطروحات السابقة.
ثانيا :تشديد الدبلوماسي
االمريكي على ضرورة
اإلسراع يف تشكيل حكومة
قادرة على إجراء إصالحات
لتدفق
مدخال
تشكل
الضرورية
املساعدات
االقتصاد
إلنعاش

املتهالك.
ثالثا :عرض املساعدة
يف ملف ترسيم احلدود
من خالل إرسال خرباء
أمريكيني إلمتام الرتسيم
ملا له من فوائد على
االقتصاد اللبناني حبسب
هيل وقد أصدرت رئاسة
اجلمهورية بيانا توضيحيا
حول ملف الرتسيم فأكدت
حق لبنان بتعديل موقفه
التفاوضي وفقا للقانون
الدولي.
وعلى الساحة السياسية
اللبنانية تتزاحم امللفات
البت فيها
اليت يتطلب
ّ
ومعاجلتها بـ «شي امسو
العداله»
قضية
يف
فالعدالة
وحدها
املرفأ،
انفجار
اليت متنح األهالي وكل
الشعب اللبناني شيئا من
اإلنصاف ،فال يدان بريء،
وال يربأ متهم .ويف هذا
السياق تأتي خطوة ختلية
السبيل ،أمس االول،

وحزب اإلصالح يف مأرب.
وأشارت املصادر إىل

التتمة على الصفحة 21

Granny Flat
لاليجار

 Granny Flatلاليجار
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل..
بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

خصوصا أن من أخلي
سبيلهم قاموا بواجبهم
جتاه الوطن والشعب على
أكمل وجه ،ومل يكن مقبوال

وال مسموحا وال منطقيا أن
يصبحوا شهداء العدالة،
بعدما كادوا يصريون

التتمة على الصفحة 21

واشنطن :الصني متفوقة علميا

بايدن يعلن حالة الطوارئ يف
األمن القومي بسبب روسيا
كشف البيت األبيض،
امس االول اخلميس ،عن
إن الرئيس األمريكي جو
بايدن ،أعلن حالة الطوارئ

يف جمال األمن القومي
بسبب روسيا.
وقال بايدن يف رسالة

التتمة على الصفحة 21

تــهنئة

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة
حلول شهر رمضان املبارك ،أعاده اهلل على
الجميع بالخري واليمن والربكات والسالم.

«الهريالد»

مطلوب للعمل

مطلوب آنـستان أو سيدتان للعمل يف
خدمة الزبائن يف محل للحلويات العربية يف
منطقتي غرينايكر والكمبا ..الدوام من الـ 3
بعد الظهر حتى الـ  10مساء
للراغبات االتصال على0415 511 212 :
الخربة ليست ضرورية

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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
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CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from
A Message
Mayor Steve Christou
Mayor Steve C
CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A taste of Ramadan

A taste of R

The delights of Ramadan are a step closer with The delights of Ramad
outdoor dining and cooking bringing delicious outdoor dining and co
delights to Sydneysid
delights to Sydneysiders.

We’ve suspended out

We’ve suspended outdoor dining fees and are fast tracking outdoor
fast tracking outdoor trading applications to
give local businesses
give local businesses a much-needed boost
during Ramadan.
during Ramadan.
Cafes and restaurants can also cook in
front of their business, with council ofﬁcers
offering support to ensure hygiene and safety
requirements are met.

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
§ 0419 651 187

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d
like
Councillor Tom Zreika
me to help you with, please
contact me

Councillor Steve Christou, Mayor

Whether it’s a birthday, business
seminar, function or for all sports
and leisure activities, you can
book now at
https://cumberland.bookable.net.au

the celebrations and s

I invite people from across the region to join in
Councillor Steve Christou, Mayor
Councillor Tom Zreika
the celebrations and sample authentic
foods. Join us for open-air di
Join us for open-air dining experience in the
Auburn Central forecourt from 7-9 May.

Auburn Central foreco

For more information,
nsw.gov.au/celebrate-

For more information, visit www.cumberland.
nsw.gov.au/celebrate-ramadan

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

عن
ابحثوا
 قوموا،مساحات
احصلوا
 أوspaces,
بالحجز
Search for
تسعريات
على
make reservations
مكان
جميعها
or get يف
quotes
all in
one place. .واحد
BOOKABLE

طعم (نكهة) رمضان
تقرتب روائع رمضان مع تناول العشاء والطهو يف
الهواء الطلق مما يجلب املأكوالت اللذيذة إىل سكان
.سيدني
لقد قمنا بتعليق رسوم تناول الطعام يف الهواء الطلق
ونعمل على تتبع سريع لتطبيقات التداول الخارجي ملنح
الشركات املحلية دفعة تشتد الحاجة إليها خالل شهر
.رمضان
يمكن للمقاهي واملطاعم أيضـًا الطهو أمام أمكنة
 حيث يقدم موظفو البلدية الدعم لضمان تلبية،أعمالهم
.متطلبات النظافة والسالمة

BOOKABLE

Did you know you can now
book venues and outdoor
spaces across Cumberland City
in an all-in-one platform?

It’s a perfect opportun

see and smell their fo
It’s a perfect opportunity for Sydneysiders to
see and smell their food being freshly cooked, celebrate with Muslim
small businesses.
celebrate with Muslim communities and support
I invite people from a
small businesses.

§ 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Search for spaces,
make reservations
or get quotes all in
one place.

Cafes and restaurants
front of their business
offering support to en
requirements are met

Did you know you can now
هل تعلمون أنه يمكنكم اآلن حجز األماكن
book venues and outdoor
كامربالند
 مدينةCumberland
واملساحات الخارجية عرب
spaces
across
City
واحد؟ سواء
يف منصة الكل يف
inعيد
anكان
all-in-one
platform?

 أو لجميعit’s
مناسبة
ندوة عمل أو
ميالد أو
Whether
a birthday,
business
seminar,
function orالرياضية
for all sports
 يمكنكم،والرتفيهية
األنشطة
and leisure activities, you
:علىcan
الحجز اآلن
book now at
https://cumberland.bookable.net.au

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم
: فالرجاء االتصال بي على الرقم،فيها
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.
gov.au

إنها فرصة مثالية لسكان سيدني لرؤية وشم طعامهم
 واالحتفال مع املجتمعات املسلمة ودعم،وهو طازج
.األعمال الصغرية
أدعو الناس من جميع أنحاء املنطقة لالنضمام إىل
.االحتفاالت وتذوق األطعمة األصيلة
انضموا إلينا لتجربة تناول الطعام يف الهواء الطلق يف
. مايو/ أيار9  إىل7 ساحة أوبرن املركزية يف الفرتة من
www.cumberland.  قوموا بزيارة، ملزيد من املعلومات
.nsw.gov.au/celebrate- ramadan
Follow our
socialالقنوات
media تابعونا على
االعالمية
channels for video updates
.البلدية
خدمات
أو تحديثات الفيديو على
on Council
services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
§ 0419 651 187

Cou
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GREETINGS FOR RAMADAN
On behalf of the NSW Labor Party, I extend my best wishes to the Muslim
community across NSW and Australia, and to Muslims around the world as the holy
month of Ramadan begins.
Ramadan is a time of fasting, of prayer, and of renewal of the Islamic faith for
Muslims across Australia and the world.
Last year, the global pandemic meant many families and friends were unable to
come together during Ramadan and Eid. Our mosques were restricted in numbers
and Muslims across the country worshipped remotely to keep each other safe and
healthy.
This year, the Muslim community will once again be able to break their fast and
attend prayers at their local mosques with each other. Australians from all walks of
life will be sitting down with their Muslim friends, neighbours and colleagues over the
month of Ramadan. Along with my NSW Labor colleagues, I look forward to sharing
a meal with many of you at community Iftars over the course of Ramadan.
I wish all Muslims across NSW who are observing Ramadan a happy and peaceful
month of both reflection and celebration.
Ramadan Mubarak.

Jodi McKay
NSW Labor Leader

3 صفحة
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Ramadan
Mubarak
Shadow Minister for the NDIS
Shadow Minister for Government Services
A: Suite 1A, 12 Hall Street, Moonee Ponds VIC 3039
P: PO Box 214, Moonee Ponds VIC 3039
T: 9326 1300 E: bill.shorten.mp@aph.gov.au
BillShorten
@billshortenmp
@billshortenmp
Authorised by Bill Shorten, Australian Labor Party, Suite 1A, 12 Hall Street Moonee Ponds, VIC, 3039.
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لـبنانيات

أكد هليل أهمية استمرار مفاوضات الرتسيم

الرئيس عون :حيق للبنان تطوير موقفه
وفقا ملصلحته ولن افرط بسيادتنا وحقوقنا

احلريري التقى ميشوستني :صعوبة الوضع اآلن يف
تشكيل حكومة من األخصائيني تقوم بكل اإلصالحات ونأمل
املساعدة يف تأمني اللقاح الروسي

الرئيس عون مستقبال هيل والسفرية شيا

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «أهمية االستمرار
يف مفاوضات ترسيم احلدود
البحرية بني لبنان وإسرائيل
واستكمال الدور األمريكي
من موقع الوسيط النزيه
والعادل» ،مشريا اىل أنه
«حيق للبنان أن يطور موقفه
وفقا ملصلحته ومبا يتناسب مع
القانون الدولي ووفقا لألصول
الدستورية».
وطالب الرئيس عون ب
«اعتماد خرباء دوليني لرتسيم
اخلط وااللتزام بعدم القيام
باعمال نفطية أو غازية وعدم
البدء بأي أعمال تنقيب يف حقل
كاريش ويف املياه احملاذية»،
مؤكدا انه لن يفرط «بالسيادة
واحلقوق واملصاحل اللبنانية»،
مشددا على «ضرورة ان يكون
ترسيم احلدود موضع توافق
بني اللبنانيني».
كالم رئيس اجلمهورية جاء يف
خالل استقباله عند التاسعة من
صباح امس االول اخلميس
يف قصر بعبدا ،مساعد وزير
اخلارجية األمريكية للشؤون
السياسية السفري ديفيد هيل
ترافقه السفرية االمريكية
دوروثي شيا والوفد املرافق.

هيل

وبعد اللقاء ،ادىل مساعد وزير
اخلارجية األمريكية للشؤون
السياسية ببيان ،فقال« :صباح
اخلري ورمضان كريم .لقد أتيت
إىل لبنان بناء على طلب وزير
اخلارجية انتوني بلينكن لتأكيد
التزام إدارة بايدن املستمر
جتاه الشعب اللبناني ورغبتنا
االستقرار
يف
املشرتكة
واالزدهار يف لبنان .وعلى مدى
األيام الثالثة املاضية ،التقيت
العديد من القادة اللبنانيني
ملناقشة األزمة السياسية اليت
طال أمدها وتدهور األوضاع
االقتصادية».
اللبناني
«الشعب
أضاف:
يعاني .إنه يعاني ألن القادة
اللبنانيني فشلوا يف االضطالع
وضع
يف
مبسؤوليتهم
مصلحة البلد يف املقام األول
ومعاجلة املشاكل االجتماعية
املتصاعدة.
واالقتصادية
فالناس فقدوا جنى عمرهم
ومل يعد بإمكانهم الوصول
إىل الرعاية الصحية األساسية،
وهم يكافحون من أجل إطعام

أسرهم».
وتابع« :كنت قد زرت لبنان
يف كانون األول من العام
 2019ومرة أخرى يف آب
 .2020ومسعت حينها دعوة
اىل التغيري ،ال لبس فيها،
من قبل لبنانيني من مجيع
اخللفيات .هذه املطالب هي
عاملية :كالشفافية ،واملساءلة،
ووضع حد للفساد املستشري،
وسوء اإلدارة الذي تسبب يف
مثل هذه الصعوبات .لو متت
تلبية هذه املطالب ،لكان لبنان
اليوم على طريق حتقيق إمكاناته
اهلائلة .ومع ذلك ،مل حيرز حتى
اآلن سوى تقدم ضئيل للغاية.
األوان مل يفت بعد».
واردف« :لطاملا طالبنا قادة
لبنان بإبداء مرونة كافية
مستعدة
حكومة
وتشكيل
وقادرة على العمل على عكس
مسار االنهيار اجلاري .لقد حان
الوقت اآلن لتشكيل حكومة
وليس عرقلة قيامها ،اآلن
هو وقت اإلصالح الشامل.
فأمريكا واجملتمع الدولي هم
على استعداد للمساعدة .لكن
ال ميكن املساعدة دون الشريك
الذين
وأولئك
اللبناني.
يواصلون عرقلة تقدم أجندة
اإلصالح ،يغامرون بعالقتهم
مع الواليات املتحدة وشركائها
ويعرضون أنفسهم لالجراءات
العقابية .أما الذين يعملون
على تسهيل التقدم ،فيمكنهم
االطمئنان لدعمنا القوي».
ورأى أن «تكديس حزب اهلل
لألسلحة اخلطرة والتهريب
املشروعة
غري
واألنشطة
يقوض
األخرى
والفاسدة
مؤسسات الدولة الشرعية .إنه
يسلب من اللبنانيني القدرة
على بناء بلد مسامل ومزدهر.
وإيران هي اليت تغذي ومتول
هذا التحدي للدولة وهذا
التشويه للحياة السياسية
اللبنانية .هذا يأخذني إىل
موضوع جتديد املفاوضات
األمريكية حول برنامج إيران
النووي .إن العودة املتبادلة
إىل االمتثال لالتفاق النووي مع
إيران تصب يف مصلحتنا ويف
مصلحة االستقرار اإلقليمي،
لكنها لن تكون سوى بداية
عملنا .فيما نتطرق إىل العناصر
األخرى لسلوك إيران املزعزع
لالستقرار ،لن تتخلى أمريكا
عن مصاحلها وأصدقائها يف

لبنان».
وقال« :وأخريا ،أود كما
فعلت اليوم ،أن أعيد القول
أن أمريكا تقف على أهبة
االستعداد لتسهيل املفاوضات
بشأن احلدود البحرية بني لبنان
وإسرائيل على األسس اليت
بدأناها يف هذه املباحثات.
هذه املفاوضات لديها امكانية
فتح االبواب امام فوائد
اقتصادية كبرية للبنان ،وهذا
أمر بالغ األهمية على خلفية
احلادة
االقتصادية
األزمة
اليت تواجهها البالد .وميكن،
عند االقتضاء ،استقدام خرباء
دوليني للمساعدة يف اطالعنا
مجيعا .شكرا لكم مرة أخرى
على وقتكم هذا الصباح».

بيان املديرية العامة

وظهرا ،صدر عن املديرية
العامة لرئاسة اجلمهورية البيان
التالي الذي تاله املستشار
اإلعالمي والسياسي للرئيس
عون أنطوان قسطنطني ،فقال:
«خالل احملادثات مع الوفد
األمريكي برئاسة مساعد وزير
اخلارجية للشؤون السياسية
ديفيد هيل ،شدد رئيس
اجلمهورية على أهمية االستمرار
يف مفاوضات ترسيم احلدود
واستكمال الدور األمريكي من
موقع الوسيط النزيه والعادل.
ومع التأكيد على أسس انطالق
املفاوضات ،أكد الرئيس على
أنه حيق للبنان أن يطور موقفه
وفقا ملصلحته ومبا يتناسب مع
القانون الدولي ووفقا لألصول
الدستورية .وطالب الرئيس:
أوال ،باعتماد خرباء دوليني
لرتسيم اخلط وفقا للقانون
الدولي .ثانيا ،التزام عدم
القيام باعمال نفطية أو غازية
وعدم البدء بأي أعمال تنقيب
يف حقل كاريش ويف املياه
احملاذية.
ويف هذا السياق ،يؤكد
الرئيس عون أنه:
 -1مؤمتن على السيادة واحلقوق
واملصاحل ولن يفرط بها.
 -2جتنيب لبنان أي تداعيات
سلبية قد تتأتى عن أي موقف
غري متأن.
 -3بذل كل اجلهود ليكون
ترسيم احلدود موضع توافق
بني اللبنانيني وليس موضع
انقسام بهدف تعزيز موقف
لبنان يف املفاوضات».

خالل االجتماع بني الحريري وميشوستني
أجرى الرئيس املكلف سعد
احلريري ،بعد ظهر امس االول،
حمادثات مع رئيس الوزراء
الروسي ميخائيل ميشوستني
يف مقر رئاسة الوزراء الروسية،
تناولت آخر التطورات يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية
بني البلدين.
بداية رحب رئيس الوزراء
الروسي بالرئيس احلريري
والوفد املرافق ،مؤكدا «متانة
العالقات اليت تربط بني
لبنان وروسيا ،واليت أسهم
فيها الرئيس الراحل رفيق
احلريري» ،وقال« :إننا نؤكد
أننا على استعدادنا للقيام مبا
يلزم لتطوير هذه العالقات يف
خمتلف اجملاالت يف املرحلة
املقبلة ،مبا خيدم مصلحة
شعبينا».

وشكر احلريري رئيس الوزراء
استضافته
على
الروسي
وتهنئته بشهر رمضان املبارك،
وقال« :حنن بدورنا نهنئكم
بهذا الشهر الكريم نظرا لوجود
العديد من املسلمني الذي
يعيشون يف روسيا .فلطاملا
آمن رفيق احلريري بهذه
العالقة بني روسيا ولبنان.
ولبنان اليوم يعيش يف ضائقة
اقتصادية واجتماعية وصحية
صعبة جدا ،زادها وطأة تفشي
فريوس كورونا ،وحنن نأمل
منكم مساعدة لبنان يف تأمني
اللقاح الروسي الذي أثبت
فعاليته ،للبنانيني واملقيمني،
خاصة وأنه لدينا كما تعلمون
حنو مليون ونصف املليون
الجئ».
أضاف« :صعوبة الوضع اآلن

هي يف تشكيل حكومة من
األخصائيني لكي نقوم بكل
اإلصالحات املطلوبة .ولكن
حني نشكل احلكومة وجنري
اإلصالحات الالزمة ،نريدكم
أن تعلموا أننا نرغب برؤية
كل الشركات الروسية تأتي
إىل لبنان لكي تستثمر فيه يف
املرافق املوجودة ،سواء الكهرباء
أو املرافئ أو الطرقات أو كل
ما يتعلق بالبنى التحتية».
وختم قائال« :كما تعلمون،
فإنه بسبب األزمة االقتصادية،
هناك فرص حقيقية لرجال
األعمال لالستثمار يف لبنان
بسبب اخنفاض األسعار ،كما
أنها فرصة للسياحة بعد االنتهاء
من مشكلة كورونا .وحنن نأمل
منكم أن حتثوا رجال األعمال
الروس للمجيء إىل لبنان».

وهبه التقى يف أثينا نظرييه اليوناني
والقربصي وزار الربملان

وزير الخارجية وهبه مع نظرييه اليوناني والقربصي

عقد وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف األعمال
شربل وهبه ،الذي وصل إىل
اثينا قبل ظهر امس االول
اخلميس ،،اجتماعا مغلقا مع
نيكوس
اليوناني
نظرييه
دندياس والقربصي نيكوس
ناقشوا
كريستودوليديس
خالله القضايا ذات االهتمام
املشرتك.
بعد ذلك ،عقدت جولة حمادثات
موسعة ،حضرها أعضاء الوفود

املرافقة ،ومت «تأكيد متانة
العالقات اليت تربط الدول
الثالث وضرورة تعزيزها على
كل الصعد ،والعمل على
متابعة التحضري للقمة الثالثية
االوىل هلذه الدول اليت كان
من املفرتض أن تعقد العام
املاضي يف قربص ومت تأجيلها
بسبب جائحة كورونا ،وذلك
عرب استكمال االجراءات العائدة
لالتفاقات الثنائية والثالثية
اليت سيتم التوقيع عليها خالل

القمة».
ويف لقاء ثنائي ،عرض وهبه
مع نظريه القربصي العالقات
بني البلدين.
كما زار وهبه الربملان اليوناني،
حيث التقى رئيس جمموعة
«الصداقة اليونانية  -اللبنانية»
يف الربملان اليوناني النائب
باناغيس كاباتوس ورئيس
والعالقات
الدفاع
جلنة
اخلارجية النائب كونستاتينوس
جيوليكاس.
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لــبنانيات

الراعي استقبل هيل وابو سليمان وعبد الصمد وقدم هلا ميدالية البطريركية جتمع العلماء :زيارة هيل مشبوهة وندعو ادارته اىل رفع يدها عن لبنان

عبد الصمد :البلد ينزف وكذلك الشعب واملطلوب
أن يتنازل كل من موقعه

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،ظهر امس االول
اخلميس ،يف الصرح البطريركي
ببكركي ،وكيل وزارة اخلارجية
الشرق
لشؤون
األمريكية
األوسط دافيد هيل ،ترافقه
السفرية األمريكية دوروثي
شيا ،وعرضوا «األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة ،ومت تأكيد
ضرورة اإلسراع يف تشكيل
حكومة تباشر باالصالحات».
وأبدى هيل «اهتماما بطروحات
الراعي ومواقفه» ،واستمع منه
إىل «شرح مفصل حول احلياد
واملؤمتر الدولي».
وأكد الراعي «ضرورة أال تأتي
احللول بنتيجة املفاوضات يف
املنطقة على حساب لبنان».
كما سلم هيل مذكرة تضمنت
املواضيع املذكورة ،إضافة اىل
موضوع النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني وضرورة
تطبيق القرارات الدولية ودعم
لبنان لتخطي األزمة االقتصادية
احلالية اخلانقة.

أبو سليمان

وكان الراعي استقبل ،قبل
الظهر ،الوزير السابق كميل أبو
سليمان ،الذي حتدث بعد اللقاء
عن ختوف «الراعي واستيائه مما
آلت إليه األوضاع العامة يف
البالد واستغرابه هلذا التأخري
يف تشكيل احلكومة يف حني أن
البلد يعيش أزمة كبرية».
وأشار أبو سليمان إىل أنه
«أطلع صاحب الغبطة على
اخلطة اليت طرحها للخروج من
االزمة املالية ،واليت تتضمن
ست نقاط أساسية» ،مؤكدا
أنها «ممر إلزامي ألي برنامج مع
صندوق النقد الدولي» ،مشددا
على «ضرورة اإلسراع يف
تنفيذها سواء أكان عرب حكومة
تصريف األعمال أم احلكومة
اجلديدة اليت جيب أن تشكل من
اختصاصيني» ،مؤكدا أن «كل
تأخري يزيد الوضع تعقيدا».

خوري

كما استقبل الراعي سفري لبنان
السابق لدى الكرسي الرسولي
جورج خوري ،ومت عرض األوضاع

البطريرك الراعي مستقبال ديفيد هيل

البطريرك الراعي مستقبال الوزيرة عبد الصمد

العامة.
وحتدث خوري عن «ضرورة
اإلسراع يف تشكيل حكومة
فاعلة ،إنقاذا للبنان من أزماته
املرتاكمة».

عبد الصمد

وبعد الظهر استقبل وزيرة
االعالم يف حكومة تصريف
االعمال الدكتورة منال عبد
الصمد جند ،وقدم إليها ميدالية
البطريركية املارونية.
بعد اللقاء ،قالت عبد الصمد:
«إن زيارتي اليوم لتهنئة غبطته
باألعياد .ويف الوقت نفسه،
للحصول على طاقة إجيابية
سواء أكان من خالل العظات
أم الرسائل اليت يوجهها غبطته
ملصلحة الوطن وللدعاء من أجل
التعاطي مع كل االمور بإجيابية
وأن تكون لغة احلوار هي
الطاغية دائما ،ألن الوضع يف
البلد مل يعد حيتمل».
وأشارت إىل أن «البلد ينزف،
وكذلك الشعب» ،وقالت:
«ميكن أن نصل إىل يوم ال
جند فيه ال شعب وال أي مكون
من مكونات الوطن الذي نطمح
إليه».
وأملت يف «أن يكون هناك

اتفاق على احلوار ،وأن تكون
احللول سريعة وتصب يف
مصلحة الوطن» ،وقالت« :بعد
ذلك ،نستطيع أن نتحدث عن
أي موضوع آخر ،وآمل أن تتحقق
كل األمنيات».
وردا على سؤال عما إذا كان
هناك بصيص أمل لوالدة
احلكومة ،قالت« :ليت املوضوع
بني أيدينا ،كنا أجنزناه اليوم
قبل الغد .هذا مطلب أساسي،
لكنه ليس الوحيد ،فهناك
شروط مطلوبة وقرارات أخرى
غري موضوع تشكيل احلكومة كي
نتمكن من حل مشاكلنا».
أضافت« :املطلوب هو التوافق
بني كل األفرقاء كي نستطيع
أن نضع خطوطا عريضة للملفات
االساسية اليت يتم حبثها،
إضافة إىل أن يتنازل كل من
موقعه قدر املستطاع للتوصل
إىل حلول مشرتكة قبل أن ينهار
البلد ونفقد األمل».
وسلم الراعي عبد الصمد ميدالية
البطريركية املارونية.

فاعليات

وكذلك ،استقبل الراعي ألفريد
رياشي ،نديم البستاني ،وفدا
من آل كساب وآخر من رجال
االقتصاد واألعمال.

لفت «جتمع العلماء املسلمني»،
يف بيان له امس االول ،اىل
«ان املندوب األمريكي ديفيد
هيل يأتي الينا حامال معه
سلسلة من األوامر والتوجيهات
علينا
ليفرض
والتهديدات
أن نقبل بالتنازل عن حقوقنا
ملصلحة الكيان الصهيوني
حتت عنوان الواقعية السياسية
واملرونة ورفع بعض العقوبات
وإال فإن مزيدا منها سقع على
رؤوسنا ،إن تصرفات املندوب
األمريكي بإعالنه االستعداد
للمساعدة يف مسألة ترسيم
احلدود حتت عنوان عريض «إن
تعديلها ممنوع» هو احنياز كامل
من الواليات املتحدة األمريكية
اىل مصلحة الكيان الصهيوني
ال نستغربه ،بل هو السبب
الرئيسي للزيارة املشبوهة».
وأضاف« :املفاجئ أن يعلن
ماذا
استنكاري:
بسؤال
تنتظرون لتأليف احلكومة مبرونة؟
هذه الصالفة جيب أن يرد عليها
بأن يقال له ننتظر أن توجهوا
أوامركم اىل أتباعكم اإلقليميني
برفع احلظر عن رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري الذي لن
يقدم على التأليف إال يف حال
رفع هذا احلظر عنه ،والظاهر
أن الدولة املعنية بهذا احلظر
لن ترفعه وستبقي البلد يف
حال فراغ دستوري وانهيار
اقتصادي .وليس غريبا على
دولة أجنبية أن تفعل ذلك،
ولكن الغريب أن تتعطل احلياة
السياسية يف البلد بسبب أن
البعض مل يصل بعد إىل سن
الرشد السياسي واالستقاللية
السياسية ليتخذ قرارا وطنيا
من دون النظر إىل حتصيل
اإلقليميني
األطراف
رضى
والدوليني ،وهذا ما حيتاج اليه
لبنان يف هذه املرحلة الصعبة
اليت مير بها».
الدولة
التجمع
وطالب
رئيس
فخامة
و»خصوصا
اجلمهورية العماد ميشال عون
باإلصرار على املوقف من تعديل
احلدود البحرية وعدم االنصياع
للضغوط اخلارجية وخصوصا
األمريكية منها ،ونؤيد بشكل
مطلق دعوة فخامة الرئيس اىل
اعتماد خرباء دوليني لرتسيم
احلدود وفقا للقانون الدولي،
ومنع الكيان الصهيوني من
القيام بأعمال نفطية أو غازية،
وعدم البدء بأي أعمال تنقيب
يف حقل كاريش ويف املياه
احملاذية يف انتظار حسم هذا
املوضوع».
ورفض «تدخل الواليات املتحدة
األمريكية يف مسألة تأليف
احلكومة» ،ودعاها اىل «رفع
يدها عن لبنان ألن تدخالتها
مل تكن يوما إال لتخريب األمن
والسلم األهليني».
واكد «ضرورة استمرار دولة
رئيس جملس النواب األستاذ
نبيه بري يف جهوده لتأليف
احلكومة ألن البالد يف حاجة إىل
حكومة يف أسرع وقت».
واستنكر «قيام قوات الطوارئ
الدولية برتكيب كامريات مراقبة
على الشريط احلدودي» ،واعترب
«هذا العمل عمال جتسيسا ملصلحة
الكيان الصهيوني وخصوصا إذا
ما كانت هذه الكامريات مرتبطة

بالشبكة العنكبوتية وباألقمار
االصطناعية مما يسهل للعدو
الصهيوني رصد حتركات اجليش
واألهالي» .وطالب هذه القوات
بـ»إلغاء هذا املشروع الذي أتى
يف توقيت مشبوه ولغايات
مشبوهة».
أن
العلماء
جتمع
واعترب
«حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة مسؤول أمام الشعب
اللبناني والقضاء عن اإلنهيار
االقتصادي ،وال بد من حماسبته
أمام القضاء ،وإذا كان كما

يقول إن الطبقة السياسية
احلاكمة هي اليت دفعته إىل
اهلندسات املالية اليت قضت
على االقتصاد اللبناني ،فليعلن
ذلك ويفضح هذه األمساء أمام
القضاء ،ومع ذلك هذا ال ينفي
مسؤوليته عن التصرف خارج
قانون النقد والتسليف ،وال بد
من حماكمته واسرتجاع األموال
املنهوبة منه ومن غريه وحتميله
مسؤولية األموال اليت ال ميكن
اسرتجاعها ،وهو مسؤول عن
تهريبها».

بري استقبل دبور والبستاني ووفد االقتصادي
واالجتماعي ..عربيد :أطلعناه على الورقة
التشاركية لتوجيه الدعم
استقبل رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
رئيس جلنة االقتصاد والصناعة
والتجارة النيابية النائب فريد
البستاني ،يف حضور مقرر
اللجنة النائب علي بزي،
رئيس اجمللس االقتصادي
واالجتماعي شارل عربيد ونائب
الرئيس سعد الدين محيدي
صقر واملدير العام حممد سيف
الدين ،ومت البحث يف االوضاع
االقتصادية واملالية والورقة
التشاركية اليت أجنزها اجمللس
االقتصادي واالجتماعي وممثلون
عن كافة الكتل النيابية وخرباء
اقتصاديون كمدخل العادة
توجيه الدعم.
وبعد اللقاء ،قال عربيد:
«تشرفنا بزيارة دولة الرئيس،
وطبعا وضعناه بنتيجة الورقة
اليت أعدها اجمللس االقتصادي
واليت شارك فيها ممثلون عن
كافة الكتل النيابية وخرباء
مستقلون قاموا بعمل تشاركي
للوصول اىل ورقة هدفها
الوصول اىل مدخل لتوجيه
الدعم .طبعا موضوع الدعم
وتوجيهه هو موضوع الساعة،
الكل يتحدث عنه والوقت حان
ومصارحة
الناس
ملصارحة
الشعب اللبناني باملسار الذي
نتجه اليه».
أضاف« :املبادرة اليت قام بها
اجمللس االقتصادي االجتماعي
توصلت اىل نتائج معينة
طرحناها على دولة الرئيس نبيه

بري وكان هناك تأييد من قبله،
ويف االيام املقبلة سنلتقي
فخامة رئيس اجلمهورية ورئيس
حكومة تصريف االعمال ورئيس
احلكومة املكلف وحاكمية مصرف
لبنان الن هلا الدور االساس.
إن ما أجنزناه هو مسار والورقة
هي خارطة طريق ،وأهم ما يف
هذه الورقة املقاربة االجتماعية
االنسانية ،وما يهمنا يف هذه
االجراءات هو االنسان اللبناني
الذي يعيش واقعا اقتصاديا
صعبا .لذا نأمل الوصول اىل
توافق على هذا املسار ويتم
تبنيه ممن جيب ان يتبناه،
ويأخذ طريقه اىل حيز التنفيذ،
ونستطيع خالل اسابيع اخلروج
تدرجييا من هذا الواقع ومن
هذه املعضلة اليت منر بها».

دبور

وبعد الظهر ،استقبل الرئيس
بري سفري دولة فلسطني
يف لبنان أشرف دبور وامني
سر فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية وحركة «فتح» يف
لبنان فتحي ابو العردات ،وكان
عرض لالوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة وآخر التطورات املتصلة
بالقضية الفلسطينية والعالقات
اللبنانية الفلسطينية.

برقية

على صعيد آخر ،وملناسبة
حلول شهر رمضان املبارك،
تلقى الرئيس بري برقية
تهنئة من نظريه رئيس جملس
النواب التونسي الدكتور راشد
الغنوشي.

فهمي حبث مع وفد االحتاد االوروبي
يف برنامج الشرطة اجملتمعية
استقبل وزير الداخلية والبلديات
حممد فهمي يف حكومة تصريف
االعمال ،وفدا من االحتاد
االوروبي برئاسة نائب رئيس
بعثة اإلحتاد األوروبي مارتني
السن سكيلف ،يف مكتبه،
حيث مت مناقشة برنامج الشرطة
اجملتمعية املنوي تنفيذه مع
قوى االمن الداخلي والشرطة

البلدية ،وذلك بقيمة  15مليون
يورو ملدة اربع سنوات.
وخالل اللقاء ،متنى الوزير
الشفافية
«اعتماد
فهمي
يف تطبيق هذا املشروع
على
مشددا
كسابقاته»،
«ضرورة العمل على تدريب
الستدامة
الوطين
الكادر
املشروع بعد انتهائه».

كورانيات

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  2501اصابة جديدة ،امس
االول اخلميس ،رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل
 ،504800كما مت تسجيل  31حالة وفاة.
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لـبنانيات

دعاوى جديدة حبق سالمة يف لندن وباريس

«رايح عاملاكسيموم» يف التدقيق اجلنائي :ال مقايضة مع احلكومة

هل يضيق اخلناق على «احلاكم»؟ عون :لن خنضع لالبتزاز يف ملف الرتسيم
الكاتب :موسى عاصي
هل يضيق اخلناق على حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
بسبب االشتباه بدوره يف
تبييض مبالغ مالية ضخمة
لصاحله ولصاحل شقيقه رجاء،
وحتويلها إىل خارج لبنان؟
بعد أن نشرت صحيفة «Le
 »Tempsالسويسرية ،فحوى
الطلب املقدم من االدعاء
السلطات
إىل
السويسري
القضائية اللبنانية يف 27
تشرين الثاني املاضي ،وفيه
تفاصيل حسابات حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة وشقيقه يف
بنوك سويسرا ،والعقارات اليت
ميلكها يف مدينيت جنيف ومورج.
كشفت صحيفة «Tribune
 »de Genèveالسويسرية أن
مجيعة «»Accountability Now
السويسرية ومقرها جنيف،
تقدمت بشكوى جنائية إىل
مكتب املدعي العام السويسري
حبق البنوك السويسرية هذه
املرة ،والتهمة« :شكوك يف
تسهيل أعمال الفساد وإنشاء
خمططات لغسيل األموال» مبا
يتعلق باألموال اليت مت حتويلها
حلسابات حاكم مصرف لبنان
وشقيقه واملقربني منه.
وتأتي هذه الدعوى بعد أقل من
أسبوع على زيارة وزير اخلارجية
السويسرية اغناسيو كاسيس
إىل لبنان ولقائه مسوؤلني
لبنانيني ،حيث جرى احلديث
عن «طلب املساءلة القانوني
السويسري» ،ولكن من دون
احلصول على أي تطور ،حبسب
«.»Tribune de Genève
وقدمت مجعية «Accountability
 »Nowاليت يرأسها برتران
دو باسكوييه ،وهو املندوب
السابق للجنة الدولية للصليب
األمحر واملهندس وليد سنو
تقريرًا من  34صفحة مرفقًا
اجلمعية
وتدعو
بشكواها،
إىل وضع مجيع املبالغ اليت
يستهدفها التحقيق يف احلجز.

عقدت جلنة االدارة والعدل
النيابية جلسة برئاسة النائب
جورج عدوان وحضور املقرر
املوسوي،
ابراهيم
النائب
والنواب :مسري اجلسر ،غازي
طرابلسي،
عدنان
زعيرت،
جورج عقيص ،ابراهيم عازار،
بالل عبداهلل ،حسن عز الدين،
وفادي عالمة.
وحضر ايضا القاضيان ماريز
العم ومرياي داود.

وكشفت الصحيفة أن اجلمعية
السويسرية رفعت عدة دعاوى
األسبوع املاضي حبق حاكم
مصرف لبنان يف لندن ،حيث
ّ
متلك رياض سالمة واحمليطون
به  %50من عقار تراثي
تارخيي تبلغ قيمته حنو 150
مليون دوالر ،كما م املقرر ان
تكون قد رفع دعوى إضافية
يف باريس األربعاء املاضي
حيث ميلك سالمة عقارات تبلغ
قيمتها أكثر من  30مليون
دوالر.
وتأتي هذه الدعوى بعد مرور
أسبوع على تقديم حنو 100
شخصية لبنانية مقيمة يف
باريس طلبًا إىل الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون،
املشبوهة
األموال
بتجميد
املوجودة يف فرنسا واليت تقدر
«بعشرات مليارات الدوالرات
وتعود إىل املافيا السياسية –
االقتصادية اللبنانية» حبسب
ما جاء يف بيان الشخصيات
اللبنانية الذي نشرته صحيفة

اثر اجللسة ،قال رئيس اللجنة
النائب جورج عدوان« :يف
بداية اجللسة ،ناقشنا املرسوم
 6433املتعلق برتسيم احلدود
وتعديله ،وهو موضوع اساسي
ووطين مهم .فقررنا ،يف
بداية اجللسة اليت ستعقدها
جلنة االدارة والعدل ،الثلثاء
املقبل ان خنصص بدايتها
لدرس افضل الطرق القانونية
والدستورية ،اذا مل يقرر
رئيس احلكومة ان يعقد جلسة
جمللس الوزراء او اختذ اي قرار
او تدبري آخر .اليوم ،اقررنا
اقرتاح قانون يتعلق بالتشدد
يف العقوبة حيال اي اعتداء
على االطباء او على العاملني
يف احلقل الطيب».
وأضاف« :يف املرحلة االخرية،
حصلت تعديات كثرية على
االطباء ومعاونيهم والعاملني
يف اجملال الطيب .حنن اليوم
يف حاجة اىل محاية اجلسم
الطيب والعاملني معه .ومن
هنا احيي اعضاء اجلسم الطيب

شكاوى يف لندن وباريس

متى نقول لسالمة مع السالمة

لوموند الفرنسية.

سالمة ينفي تبييض األمول

وكان رياض سالمة ،نفى يف
مقابلة مع صحيفة لـ»فيغارو»
الفرنسية االثنني املاضي،
غري
أموال
ألي
امتالكه
مشروعة ،أو مشاركته يف
تبييض أموال على حساب
مصرف لبنان ،مكررًا أن ثروته
كانت عام  1993عندما توىل
رئاسة املصرف املركزي،
تبلغ  23مليون دوالر .لكن
وحبسب التحقيق الذي جاء
ضمن الطلب الذي تقدم
به االدعاء السويسري إىل
السلطات القضائية اللبنانية،
فإن حسابات سالمة اخلاصة
تبلغ قيمتها أكثر من  50مليون
دوالر وأن األموال املشبوهة
اليت مرت عرب حسابات تابعة
لشركات وحسابات خاصة به

وبشقيقه رجاء سالمة تتجاوز
الـ  326مليون دوالر.
ويف وقت سابق من يوم
االربعاء من االسبوع احلالي،
ّ
أكد مكتب املدعي العام
لالحتاد السويسري ()MPC
ردًا على سؤال ملراسل قناة
امليادين حول ما نشرته صحيفة
السويسرية ،أن «املكتب جيري
حتقيقًا جنائيًا لالشتباه بارتكاب
جرمية غسل أموال مشددة طبقًا
للمادة  305مكرر ،الفقرة  2من
القانون اجلنائي السويسري،
فيما يتعلق باالختالس احملتمل
دو
ببنك
الضرر
إلحلاق
لبنان».
وأضاف مكتب املدعي العام
السويسري ،أن الطلب الذي
أرسل بشكل خاص سابقًا عرب
القنوات الرمسية إىل اجلهات
املختصة يف لبنان لطلب
املساعدة القانونية ،هو جزء
من هذا التحقيق.
ويضيف التحقيق السويسري
أن مبلغ  207ماليني دوالر مت
حتويلها من حسابات رجاء سالمة
يف جنيف إىل  5مؤسسات
لبنانية هي :بنك «مد» وبنك
و»كريدي
ولبنان»
«مصر
ليباني» وبنك «عودة» وبنك
«سارادار» ،ومل يتم توضيح
أسباب هذه التحويالت.

جلنة االدارة ناقشت املرسوم  6433لرتسيم احلدود
وتعديله وأقرت اقرتاح قانون التشدد يف العقوبة
حيال اي اعتداء على االطباء او اجلسم الطيب

عدوان

الذين بذلوا تضحيات مجة ومن
الضروري ان نوفر هلم هذه
احلماية .من هذا املنطلق ،أقر
هذا االقرتاح الذي سيحال على
اهليئة العامة ،ونأمل اقراره».
وعن قانون االعالم ،قال« :هذا
القانون عندما أعيد تقدميه اىل
اللجنة ألنه وقع مرات عدة ،ثم
اعيد وقدم اكثر من قانون.
عندها ،ارتأت جلنة االدارة
والعدل تأليف جلنة فرعية لتجمع
كل هذه القوانني بسبب عددها.
شكلت جلنة فرعية وترأستها،
ثم عقدت سلسلة اجتماعات مع
اجملتمع املدني وغريه ،وعندما
أجنز القانون ترافق ورفعه من
الفرعية اىل جلنة االدارة مع
تأليف حكومة الرئيس حسان
دياب .قبل اسبوع من رفعه،
طلبت وزيرة (االعالم يف حكومة
تصريف االعمال) الدكتورة منال
عبد الصمد ان تلتقينا البداء
مالحظاتها عليه .حضرت ومعها
فريق عمل ،وبعد جلسات عدة،
متنت علينا اعطاءها مهلة لصوغ
االقرتاحات املتعلقة بوزارة
االعالم .واخذت املهلة وصاغت
االقرتاحات واعادتها الينا يف عز
جائحة كورونا .وانكبت اللجنة
على درسه ،وآخر جلستني
عقدتا االسبوع املاضي ولدينا
جلسات االسبوع املقبل لننتهي
من درسه ومناقشته ،ألنه اثناء
كورونا كنا نتواصل واصبح
لدينا كل املعطيات وسنعقد
جلسات عديدة وسرتون اننا
درسناه بسرعة».

وفــيق قانــصوه

تصوير مروان طحطح
ّ
أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أن
ّ
ملف ترسيم
لبنان «لن خيضع لالبتزاز» يف
احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة .ونقل
زوار عن رئيس اجلمهورية «أننا مع أن يأتي
خرباء يف علوم البحار ملساعدتنا ،سواء على
احلدود البحرية جنوبًا أو مشا ً
ال .لكن هل يقبل
«أي حبث يف
أن
اإلسرائيليون؟» ،مشددًا على
ّ
مسألة احلدود البحرية ،توسيعًا أو تثبيتًا ،يأتي
وكنت واضحًا
لبناني حبت.
سيادي
يف سياق
ُ
ّ
ّ
وضوح الشمس مع ّ
كل من راجعين أو سألين
يف ذلك ،وخصوصًا من حبث معي يف مسألة
قلت هلؤالء إن اإلسرائيليني
التفاوض البحري.
ُ
َ
فرضه
فإما نقبل مبا يريدون
بشروط
يفاوضون
ّ
وإما يوقفون التفاوض .هذا ابتزاز لن
عنوةّ ،
أخضع له ،ونقطة على السطر»!
زوار رئيس اجلمهورية نقلوا استغرابه الضجة
اإلعالمية يف شأن ترسيم احلدود مع سوريا
واملبالغة يف الكالم عن تغيريات وتعديالت
يقوم بها السوريون ،الفتًا إىل «أنين اتصلت
بالرئيس بشار األسد ،وسألته :سيادة الرئيس
ماذا تفعلون على احلدود البحرية؟ فأجابين:
علمي علمك»!
ويف سياق آخرُ ،نقل عن رئيس اجلمهورية أنه
«رايح عاملاكسيموم» يف ّ
ملف التدقيق اجلنائي.
بالتالي ،ال مقايضة يف هذا املوضوع إذا كان
مثة من يعتقد بأن العودة عن املطالبة بالتدقيق
تسهل الوالدة احلكومية أو أنها أحد أسباب
قد
ّ
تعسرها .و «هذا ليس عنادًا ...بل أمر مطلوب،
ّ
أو ً
ال من أجل اللبنانيني الذين من حقهم أن
أدت
يعرفوا أين ضاعت أمواهلم واألسباب اليت ّ
إىل االنهيار االقتصادي احلالي .كما أنه مطلوب
دوليًا ،أمريكيًا وفرنسيًا ومن صندوق النقد
جديتنا يف اإلصالح .وهو
الدولي ،إلظهار مدى ّ
أحد البنود الرئيسية يف املبادرة الفرنسية.
العامل عمل «باريس  »1و «باريس  »2و
«باريس  »3ويريد أن يعرف أين ذهبت األموال
وحتديد سبب االنهيار» .رئيس اجلمهورية ّ
أكد،
التمسك بالتدقيق بعيد عن املكايدة
أيضًا ،أن
ّ
مهنية،
أخطاء
هناك
تكون
وقد
السياسية....
ّ
يتحمل
جنائية ،وراء ما حصل .ولكن جيب أن
ال
ّ
ّ
مسؤوليتها من ارتكبها.
وعن التناقض بني تشديد هذه الدول على أهمية
التدقيق ووقوفها يف الوقت نفسه إىل جانب
ّ
املكلف سعد احلريري الذي ُنقل عنه أنه
الرئيس
ّ
يفضل إرجاء هذا امللف حبجة أنه ليس موضع
إمجاع ،نقل زوار رئيس اجلمهورية عنه تساؤله
عما إذا كان هذا التناقض الوحيد؟ «أليس
ّ
تناقضًا التشديد على حكومة اختصاصيني
برئاسة رئيس حزب سياسي؟».
أما اختاذ أي إجراء ّ
حبق حاكم املصرف املركزي

رياض سالمة فأمر «ليس من صالحيات رئيس
اجلمهورية الذي ُيعترب شريكًا يف تكوين السلطة
لكنه ليس شريكًا يف إدارتها» .اّإل أنه رغم
ذلك« ،سيواصل إخبار الناس مبا جيري ألن هذا
من حقهم».
األسباب املانعة للتأليف الحكومي مستمرة ووحده
الرئيس املك ّلف يعرفها وال يبوح بها
املصادر نقلت عن رئيس اجلمهورية تأكيده
استمرار «األسباب املانعة للتأليف احلكومي»،
ّ
املكلف يعرفها وال
وهي أسباب «وحده الرئيس
يبوح بها .لكنه يعرف جيدًا أن زياراته اخلارجية
الكثرية ال تؤلف حكومة .وهو يقوم بها طلبًا
ملساعدة ما ،ميكننا أن نستنتج ما هي ،ومل
ِ
تأته بعد».
ّ
يؤلف
وأشارت إىل أن احلريري «يقول إنه
يقدم لرئيس
احلكومة .لكنه ،منذ تكليفه ،مل
ّ
اجلمهورية تشكيلة حكومية كاملة ،وهناك بشكل
خاص تغييب ألمساء وزراء حزب اهلل .يف املرة
قدم فيها أمساء قال إنها للحزب،
الوحيدة اليت ّ
استقصى رئيس اجلمهورية األمر فسمع نفيًا من
احلزب ألن يكون قد ّ
سلم الرئيس املكلف أية
أمساء» .وأكد عون لزواره« :من ناحيتنا ،مل
نكن سلبيني أبدًا يف التعاطي .لكنهم طوال
ّ
معلمو
الوقت يعايرونين جبربان (باسيل) .أنا
هوي ّ
معلمي».
جلربان مش ّ
كرر اإلشارة إىل املادة 53
اجلمهورية
رئيس
ّ
من الدستور اليت تنص الفقرة الثانية منها
على أن الرئيس «يسمي رئيس احلكومة املكلف
بالتشاور مع رئيس جملس النواب استنادًا
إىل استشارات نيابية ملزمة» ،و«هناك قراءة
لإللزام هنا تتعلق بإلزامية االستشارات ال
إلزامية نتائجها» .كذلك تنص الفقرة الثالثة
«يصدر مرسوم تسمية رئيس
على أن الرئيس ُ
جملس الوزراء منفردًا» ،والفقرة الرابعة على
أنه «يصدر باالتفاق مع رئيس جملس الوزراء
مرسوم تشكيل احلكومة ومراسيم قبول استقالة
الوزراء أو إقالتهم» ،والفقرة اخلامسة على أنه
«يصدر منفردًا املراسيم بقبول استقالة احلكومة
أو اعتبارها مستقيلة».
وخلص عون إىل أنه «يف هذه الفقرات ،فإن
ّ
لدي احلق بالتوقيع
كل ما
يتعلق بتكوين السلطة ّ
عليه .صحيح أن بالي مشغول ،لكن ضمريي
مرتاح».
وعن دعوة البطريرك املاروني بشارة الراعي
ّ
الكف عن «اختالق أعراف ميثاقية
االخرية إىل
واجتهادات دستورية وصالحيات جمازية
العقدة األم ،وهي أن
وشروط عبثية ،لتغطية ُ
ً
رهينة يف الصراع اإلقليمي
قدم لبنان
البعض ّ
 الدولي» ،نقل الزوار عن رئيس اجلمهوريةقوله« :ال تعليق».
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اسـرتاليات

اجمللس الوزاري الوطين سيجتمع مرتني يف األسبوع لوضع كوينزالند ختفف قيود التباعد االجتماعي مبكراً بسبب
انعدام حاالت العدوى اجملتمعية
أسرتاليا على الطريق الصحيح ملواجهة كوفيد 19 -

قام رئيس الوزراء سكوت
اجتماع
بتقديم
موريسون
اجمللس الوزاري الوطين ليعقد
يف  19نيسان بد ً
ال من  7أيار،
ٍ
يف
حماولة منه العادة االستجابة
إىل
لكوفيد-19
األسرتالية
نهجها الصحيح .وقرر موريسون
تكثيف االجتماعات إىل مرتني
يف األسبوع.
وكانت قد تعرضت احلكومة
ٍ
الفيدرالية
النتقادات الذعة
بعدما مت إلغاء اجلدول الزمين
لتوزيع جرعات لقاح فريوس
كورونا ،وذلك لفشل الربنامج
الوطين للتلقيح يف حتقيق إىل
أهدافه يف الفرتات احملددة.
وطلبت من اجمللس الوطين
ووزراء الصحة أن يعودوا إىل
العمل معًا وعن كثب ملواجهة
التحديات اليت تواجهنا مجيعًا،
وجلعل برنامج التلقيح األسرتالي
أفضل ما ميكن أن يكون ،وقال
مصدر حكومي «لدينا مشاكل
نتعامل معها كحكومة فيدرالية
وأنا كنت صادقًا بشأنها».
الواليات
«ولكن
واضاف
واملقاطعات تواجه مشاكلها
اخلاصة والعمل سويًا سيؤدي
إىل أفضل احللول ويرتكنا مجيعًا
وضع أفضل».
يف
ٍ
وقال إن االجتماعات املكثفة
ستستمر حتى يتحسن الوضع
بالعثور على حلول للمشاكل.
ومن املتوقع أن يكون قد قدم
موريسون خطابًا عن جناح احلكومة
يف االستجابة جلائحة كورونا أمام

سكوت موريسون

ٍ
عدد من رجال األعمال يف بريث
يوم األربعاء املاضي.
ومت توزيع  1.234مليون جرعة
لقاح يف أسرتاليا حتى اآلن،
ويشمل هذا الرقم الـ56,000
جرعة املوزعة باألمس.
وتأتي هذه األرقام ،أثناء سفر
وزير التجارة الفيدرالية دان
تيهان إىل أوروبا يف
سعي
ٍ
حكومي لالفراج عن امدادات
من لقاح كوفيد -19اليت حتتاجها
أسرتاليا.
كما سيجتمع الوزير تيهان
بنظرائه األوروبيني ملناقشة
اتفاقيات جتارة حرة.
وقال «سألتقي أيضًا باملدير
العام ملنظمة التجارة العاملية
للحديث حول كيفية ضمان
إمدادات القاح ليس فقط
ألسرتاليا ولكن للعامل».
وتابع يقول «ستحصل دول
احمليط اهلادئ على جرعات لقاح
فريوس كورونا املصنعة يف

أسرتاليا ،حيث وعدت حكومة
موريسون بتصدير  10,000جرعة
كل أسبوع».
األسرتالية
احلكومة
وقالت
إنها ستستغل جرعات لقاح
أسرتازينيكا املصنعة حمليًا
بشكل جيد يف بابوا غينيا
ٍ
اجلديدة واليت تعاني حاليًا من
ارتفاع يف عدد اإلصابات.
ٍ
كما ستحصل كل من فيجي
وفانواتو وجزر سليمان على
جرعات يف األسابيع القادمة.
ويعلق البعض آماهلم على شراء
أسرتاليا جرعات لقاح نوفافاكس
األوروبي يف حزيران القادم.
حيث قدمت أسرتاليًا طلبًا على
 51مليون جرعة من اللقاح الذي
يتطلب التلقيح به جرعتني للفرد
الواحد.
ويعترب اللقاح من اللقاحات
األساسية املستخدمة يف كوريا
اجلنوبية.
املصدر :اس بي اس

أصبح بامكان سكان كوينزالند
الرقص والتجمع يف املطاعم
واحلانات والنوادي الليلية ،كما
سيسمح بالتجمع يف األمماكن
املفتوحة بدون أية قيود.
فقد بدأت كوينزالند يف ختفيف
قيود فريوس كورونا ،ابتداء
من امس االول اخلميس،
بعد عدم ظهور أي حاالت
عدوى جمتمعية على مر األيام
املاضية.
وقالت رئيسة حكومة الوالية
أنستاسيا باالشيه إنه مت تسجيل
حالتني فقط يف احلجر الفندقي
منذ األربعاء (املاضي) .وذلك
بعد إجراء  8،246اختبار يف
الـ 24ساعة السابقة.
كما قالت إن القيود اليت
بدأ العمل بها منذ أسبوعني
ستنتهي مبكرًا يف الساعة
الـ  6من صباح يوم اخلميس
(أمس االول) بدل ان تبدأ
مساء اخلميس كما كان خمططًا
يف السابق.
واضافت السيدة باالشيه تقول
«لقد بذل سكان كوينزالند
جمهودًا جبارًا وأريد أن أشكر
كل واحد منهم .مل يكن األمر
سه ًال على مر األسبوعني
املاضيني .أعرف أن اضطر
الكمامات
الرتداء
الناس
ولكن من خالل ارتدائها حنمي
اجلميع».
وتابعت قائلة «لن أعدكم بأننا

اناستازيا بيلوشيه
لن نكتسب حاالت جديدة يف
املستقبل وأننا لن نضطر
الرتداء الكمامات من جديد .ال
أعرف املستقبل ولكن اجلميع
بعمل رائع».
قاموا
ٍ
وقالت باالشيه إن الكمامات
لن تكون إجبارية من  6صباح
اخلميس (أمس االول) ولكن
ينصح بها يف األماكن املغلقة
واليت ال يسهل فيها التباعد
االجتماعي.
ولن يضطر سكان كوينزالند
ارتداء الكمامات طوال الوقت
ولكنها ستظل إجبارية يف
املطارات وعلى منت الرحالت
اجلوية.
وسيستطيع سكان كوينزالند
الرقص والتجمع يف املطاعم
واحلانات والنوادي الليلية ،كما
سيسمح بالتجمع يف األمماكن
املفتوحة بدون أية قيود.

تشجيع أفراد اجلالية العربية على جعل
أصواتهم مسموعة وشجب عدم االحرتام

أطلقت احلكومة األسرتالية
املرحلة الثالثة من احلملة
الوطنية للحد من العنف ضد
النساء وأطفاهلن ،واليت تبلغ
كلفتها  18.8مليون دوالر.
«أوقفه من البداية»
تشجع محلة
ُ
البالغني على جعل أصواتهم
ّ
ومتكنهم من اختاذ
مسموعة
إجراءات من شأنها أن يكون
هلا تأثري إجيابي على مواقف
وتصرفات الشبيبة .وقالت
ّ
واخلدمات
العائالت
وزيرة
Anne Ruston
االجتماعية
إن احلملة كانت أساسية يف
جهودنا ملنع العنف العائلي
واألسري واجلنسي.
وأضافت الوزيرة  Rustonأن
«لكل شخص منا دورًا يلعبه
ّ
تعلم مواقف
لضمان عدم
وتصرفات عدم االحرتام جتاه
النساء يف مرحلة الطفولة».
وأشارت إىل «أننا حنتاج مجيعًا
جلعل صوتنا مسموعًا عندما
حنوله
نشهد عدم احرتام ،حبيث ّ
إىل فرصة لوضع مقياس مِلا هو
مقبول وما هو غري مقبول».
وأعلنت أن «اختاذ إجراء جتاه
هذه املسألة قد يبدو معقدّا،
لكننا إذا قمنا مجيعًا خبطوات
صغرية ،مثل إعادة النظر
بآرائنا اخلاصة أو التحدث مع
أطفالنا عن العالقات القائمة
على االحرتام ،فيمكن لذلك
أن يضيف شيئًا من التغيري
اإلجيابي ألسرتاليا».
واعتربت وزيرة اخلارجية ،وزيرة

شؤون املرأة ووزيرة الدفاع
بالوكالة ،السناتور Marise
 ،Payneأن إطالق املرحلة
أوقفه
التالية من محلة «
ُ
من البداية» يف يوم املرأة
العاملي ،يف الثامن من آذار/
مارس ،بعث برسالة قوية عن
الدور الذي جيب علينا مجيعًا أن
نلعبه لضمان ُّ
متكن مجيع النساء
إمكاناتهن .وقالت
من حتقيق
َّ
الوزيرة « Payneلقد أحرزنا
تقدمًا ملحوظًا جتاه املساواة بني
اجلنسني يف أسرتاليا ،لكن ال
َ
تزال هناك حتديات ،سواء يف
املنزل أو مكان العمل».
وأضافت «نرى أن من واجبنا
تعزيز ثقافة ينشأ
كحكومة
فيها الرجال األسرتاليون على
احرتام النساء يف حياتهم».
وأشارت إىل أن «محلة «
أوقفه من البداية» ُتظهر جلميع
ُ
أن الرد على عدم
البالغني
ّ
االحرتام ميكن أن يكون ّ
بن ًاء
وحمررًا وطريقة مهمة لتكوين
ّ
أجيال املستقبل».
أوقفه من
وقد بدأت محلة «
ُ
البداية» يف العام ،2016
كمبادرة مبوجب اخلطة الوطنية
للحد من العنف ضد النساء
وأطفاهلن للسنوات -2010
 .2022املرحلة األوىل من
احلملة شجعت البالغني على
التعرف على سلوك الالوعي
لديهم وفهم تأثري هذا السلوك
على اآلخرين ،مبن فيهم اجليل
التالي .املرحلة الثانية تتطلب

وستستطيع املسارح ودور
السينما واملالعب الرياضية
العمل بدون قيود وبكامل
سعتها ،كما سيسمح بالتجمع
يف املنازل اخلاصة حتى 100
شخص.
وسيستطيع الزوار الذهاب
إىل املستشفيات ودور رعاية
املسنني ومقدمي رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة والسجون
يف بريزبان الكربى منذ منع
زيارتها يف  26أذار.
وأظهرت نتائج الفحص سالمة
عنرب  5Dالذي انطلقت منه
سلسلة من حاالت العدوى
اجملتمعية والذي مت إغالقه
يف  30أذار .وسيعاد فتح
ً
مرة أخرى بعد التعقيم
العنرب
والتطهري.
املصدر :اس بي اس

يتحملوا مسؤولية
من الناس أن
ّ
املشكلة بد ً
ال من استخدام
احلجج لتربير التصرفات القائمة
على عدم االحرتام.
وقد وجدت أحباث التقييم
أن احلملة تغيرّ السلوكيات،
حبيث أن  %42من البالغني
يتخذون إجراءات مثل التحدث
مع شخص شاب عن العالقات
القائمة على االحرتام ،أو تغيري
الطريقة اليت يتصرفون فيها
جتاه اآلخرين ،نتيجة ملراحل
سابقة من احلملة.
وقد مت إطالق املرحلة الثالثة من
احلملة عرب التلفزيون ،والسينما،
يف
واإلعالنات
واإلنرتنت،
اهلواء الطلق ،واإلعالم الرقمي
ووسائل التواصل االجتماعي،
وذلك يوم األحد يف  14آذار/
مارس.
وتتوافر جمموعة من األدوات
واملوارد باللغات على اإلنرتنت
https://www.
املوقع
عرب
respect. gov. au/ translated، /resources/ cald- materials
وذلك ملساعدة األهالي وغريهم
من البالغني على أن يكونوا
للتصرفات اإلجيابية ،
قدوة
ّ
وأن يبدأوا نقاشًا عن االحرتام
مع الشبيبة يف حياتهم.
تعرضت أنت أو أي
إذا كنت قد ّ
شخص تعرفه إلساءة جنسية أو
لعنف منزلي أو عائلي ،اتصل
بالرقم  1800RESPECTعلى
 ،1800 737 732أو زر visit
www.1800RESPECT.org.au
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مـقاالت وتـحقيقات

واشنطن قلقة من الصواريخ فائقة السرعة :تأخرنا كثرياً

أمريكا يف سباق متسارع مع الصني وروسيا إلنتاج منوذج صاحل لدخول اخلدمة العسكرية يف أقرب فرصة ممكنة
منذ األشهر األوىل لتسلم الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب مهامه ،سرى قلق جدي يف البنتاغون ،وعلى أعلى
مستويات القيادات اهلرمية ،منبعه تبلور القوة العسكرية
الصاروخية لكل من الصني وروسيا مبعدالت سبقت فيها
الواليات املتحدة ،وذلك بإقرار مدير خمتربات البحث والتطوير
يف البنتاغون ستيفن ووكر ،معلنًا أن الصني ختطت خصمها
األمريكي «بنسبة مرتني أو ثالث مرات» ،ومطمئنًا قادة
أن اجلهود األمريكية
الكونغرس ،وخصوصًا صقور احلرب ،إىل َّ
احلثيثة ستفضي إىل إجراء أول جتربة «على صاروخ أسرع من
سرعة الصوت قبل حلول العام .»2020
مع حلول منتصف العام  ،2018تداعى ثالثة من كبار القيادات
املدنية يف البنتاغون إىل الكونغرس ،يف جلسة مشرتكة شارك
فيها وزير سالح القوات الربية مارك أسرب ،ووزير سالح البحرية
ريتشارد سبسنر ،ووزيرة سالح القوات اجلوية هذر ويلسون،
وأعلنوا العمل املشرتك لتطوير «أسلحة فائقة السرعة وقادرة
على اخرتاق أكثر نظم الدفاع اجلوي العاملية تطورًا» (نشرة
«ستارز آند سرتايبس» 25 ،متوز/يوليو .)2018
تعود خطط البنتاغون يف تصميم وإجراء التجارب على أسلحة
«فائقة السرعة باستطاعتها التحليق مبا يفوق  5مرات سرعة
الصوت 5 ،ماخ ،إىل حنو عقد من الزمن» ،حبسب سجالت
اجللسة املشرتكة املشار إليها .وذهبت وزيرة القوات اجلوية
التعهد أمام الكونغرس
ويلسون إىل
بأن منوذجها للتجارب
ّ
ّ
سيكون جاهزًا «بني العام  2020و ،2021وأنه سيحيل نظم
ّ
وسيتميز
الدفاع اجلوي ضده إىل مهمة بالغة الصعوبة،
بدقة
ّ
تصويب أفضل يف املديات البعيدة».
وصادق وزير الدفاع األسبق ،جيم ماتيس ،على صرف حنو
 257مليون دوالر من ميزانية العام  2019على جهود البحث
وتطوير األسلحة األسرع من الصوت ،واليت نالت زيادات
متتالية يف اإلنفاق مبعدالت عالية قاربت حنو مليار دوالر منذ
ذلك الوقت.
ّ
وحذر رئيس القيادة العسكرية األمريكية للمحيط اهلادئ
(باكوم) ،هاري هاريس ،مراكز صنع القرار من تفوق الصني
يف «تطوير أسلحة أسرع من الصوت» ،مضيفًا« :لقد جتاوزتنا
بذلك .حنن تأخرنا» (نشرة «ستارز آند سرتايبس» ،منتصف
شباط/فرباير .)2018
وشاطره كبار القادة العسكريني األمريكيني ،وخصوصًا أجهزة
االستخبارات العسكرية ،الرأي والقلق من جناح جهود روسيا
يف «تطوير صاروخ يعمل بالطاقة النووية دون الصوتية،
ميكنه التحليق حول الغالف اجلوي لألرض واالنقضاض للهجوم
من اجتاهات غري متوقعة» ،وأن روسيا «جتازف حبدود العلم
(الفيزياء) واملعاهدات الدولية» لتطوير أسلحة جديدة .كان
هذا السالح يعترب «غري ٍ
جمد» ،حبسب التطور العلمي يف بدايات
القرن العشرين.
صرح رئيس قيادة القوات الفضائية األمريكية جون رميوند
وقد ّ
عن مدى القلق يف هذا اجملال يف نيسان/أبريل  ،2020معتربًا
أن «الصواريخ الروسية االعرتاضية واملوجهة إىل خارج الغالف
اجلوي متثل حتديًا للمصاحل األمريكية يف الفضاء اخلارجي»،
وموضحًا أن الصواريخ الروسية اجلديدة ّ
حتلق فوق اهلدف ملدة
زمنية مفتوحة قبل االنقضاض عليه« ،خبالف الصواريخ األخرى
اليت متلك فرتة زمنية حمددة».
الرد األمريكي على صواريخ اخلصوم «الفائقة السرعة» يتمركز
ّ
حول ّ
حث اخلطى إلنتاج سالح مماثل ،رغم الفجوة التقنية بني
اجلانبني ،واختاذ خطوات آنية تتمثل يف «نشر طبقة من أجهزة
االستشعار يف الفضاء لرصد صواريخ العدو» تؤيدها اإلدارة
الراهنة ،ما يتيح الفرصة لواشنطن «للتصدي لألجسام العدوة
يف الدقائق األوىل من حتليقها ،واليت ما تزال احملركات فيها
تتغذى باالحرتاق» (نشرة «ميليتاري تاميز» 24 ،كانون األول/
ديسمرب .)2019
تلقى البنتاغون نكسة قبل أيام معدودة يف  6نيسان/أبريل
اجلاري ،بإعالن سالح اجلو عن فشل جتربته الثانية إلطالق
صاروخ أسرع من الصوت ،حممول على القاذفة الضخمة من
طراز «بي »52-فوق أجواء احمليط اهلادئ ،للتيقن من «قدرة
الصاروخ على الوصول إىل السرعات التشغيلية ومجع البيانات
املهمة األخرى» ،حبسب بيان سالح اجلو ،ومن ثم عودة القاذفة
حبمولتها إىل قاعدة «إدواردز» اجلوية يف والية كاليفورنيا.
بأن اجلهود املبذولة للتوصل
وأقر عدد من اخلرباء العسكريني َّ
إىل نتائج سريعة قفزت عن املعايري املطلوبة يف إجراء جتارب
مكثفة على كل مراحل التطوير قبل االنطالق.
كما أعلن البنتاغون يف مرحلة سابقة عن خططه الطموحة إلجراء
«حنو  40جتربة» على صواريخ فائقة السرعة يف السنوات
اخلمس القادمة ،مع علمه بعدم توفر ما يكفي من بنى حتتية

منذر سليمان (امليادين)

مهيأة لذلك يف الوقت الراهن ،مثل توفر
«أنفاق رياح لقياس سرعات أعلى من سرعة
الصوت» ،وتقصريه املتعمد ملديات التجارب
امليدانية.
بالتزامن مع القلق األمريكي املعلن من
تقدم
ّ
اخلصوم ،أعلن الرئيس الروسي فالدميري
بوتني يف  1آذار/مارس  2018عن أسلحة
جديدة «ال تقهر» ،وعن دخول الصاروخ
الباليسيت «كينجال» (اخلنجر) اخلدمة ،وهو
يتميز بسرعة فوق صوتية ،ويطلق من اجلو
ّ
«لتدمري التحصينات الثابتة
واملدمرات وحامالت
ّ
الطائرات» ،وتصل سرعته إىل  10أضعاف
مسار متعرج ّ
ّ
وحيلق يف
سرعة الصوت،
ميكنه
ٍ
من اخرتاق نظم «اصطياد الصواريخ» ،مبا فيها
النظم األمريكية املتطورة من طراز «إجييس».
حيمل الصاروخ على منت املقاتلة االعرتاضية
«ميغ »31-األسرع من الصوت ،اليت ترتفع
ملالمسة سقف الغالف اجلوي إىل حنو  15كلم.
ومن هناك ،تطلق «اخلنجر» الذي سيصل
العاصمة األمريكية «يف غضون  32دقيقة» .يف التفاصيل
التقنية ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اعتماد املقاتلة «ميغ-
 »31جاء بعد جناحها يف تنفيذ «أكثر من  250طلعة جوية إلتقان
عمل األنظمة الصاروخية».
أعلنت روسيا مع أفول العام  2019عن دخول «املقذوف األسرع
من الصوت – أفانغارد» اخلدمة الفعلية ،وهو يستطيع التحليق
بسرعة أكرب بـ 20مرة من سرعة الصوت (وزير الدفاع الروسي
سريغي شويغو 27 ،كانون أول/ديسمرب  .)2019من خصائص
املقذوف/املركبة «أفانغارد» محل رأس نووي حممول على
صاروخ «سارمت» العابر للقارات ،ميكنه املناورة واالنعطاف،
ما يعقد جهود نظم الدفاع اجلوي العرتاضه والتصدي له بعد
بلوغه سرعة قصوى تصل  20ضعفًا من سرعة الصوت – 20
ماخ.
الالفت هنا مساح السلطات الروسية خلرباء أمريكيني بفحص
مقذوف «أفانغارد» يف  26تشرين الثاني/نوفمرب  ،2019اتساقًا
مع املعايري املتفق عليها يف معاهدة «ستارت اجلديدة» يف
العام  ،2010واليت سعت إىل تقليص منصات إطالق الصواريخ
النووية االسرتاتيجية (موقع حمطة «بي بي سي» 27 ،كانون
األول/ديسمرب .)2019
تستند نظرية التفوق العسكري األمريكية إىل ترسانتها الضخمة
من حامالت الطائرات والقطع البحرية األخرى ،واليت يعمل بعضها
بالطاقة النووية املنتشرة يف حبار الكون ،مطمئنة إىل فعالية
ّ
أسلحتها من صواريخ «كروز» وأخرى هائلة التدمري،
لتشكل
«رادعًا للخصوم» .سالح البحرية األمريكي يطمح إىل اإلبقاء
على  12حاملة طائرات مزودة بالطاقة النووية يف ترسانته،
مقابل سفينة وحيدة لروسيا (نشرة «ميليتاري دوت كوم»
األمريكية.)2021 ،
وقد َّ
أكد ذلك رئيس القيادة االسرتاتيجية األمريكية جون
هاينت أمام جلنة القوات املسلحة يف جملس الشيوخ مطلع
العام  ،2019قائ ًال« :التهديد بالرد هو أفضل خيار ،ورمبا يكون
الوحيد ،ملوازاة خطر األسلحة األسرع من الصوت» .واستطرد
قائ ًال« :ال منلك راهنًا أي سالح دفاعي من شأنه مضاهاة أو
منع اخلصم من نشر سالح كهذا
ضدنا .وعليه ،فإن ردنا يكمن
ّ
يف قوتنا الردعية».
اهتزت أركان نظرية التفوق العسكري وقائماتها ،ليس لدخول
َّ
صاروخ «أفانغارد» الروسي فحسب ،بل أضيف إليه أيضًا
صاروخ «زيركون» اجملنح املضاد للسفن واألسرع من الصوت
بـ  8مرات (تشرين األول/أكتوبر  ،)2020الذي صادف اإلعالن
عن جناح جتربته بالتزامن مع «عيد ميالد الرئيس بوتني الـ.»68
يطلق حلف الناتو على «زيركون» تسمية «أس أس – أن -
.»33
تناولت الدورية العلمية األمريكية «بوبيوالر ميكانيكس» مزايا
هذا الصاروخ عندما كان يف مرحلة التطوير ،وقالت حمذرة:
«لو استطاعت سفينة أمريكية رصد حتليقه من مسافة بعيدة
تبلغ  100ميل ،فلن يتوفر لديها سوى دقيقة واحدة للتصرف
حياله» ( 26نيسان/إبريل .)2016
وأضافت أن درة الدفاع اجلوي األمريكي ،ممثلة مبنظومة
ّ
تتطلب من « 8إىل 10
«إجييس»،
ثوان الختاذ قرار اعرتاض
ٍ
األجسام املهامجة .يف تلك الثواني احلساسة ،سيكون الصاروخ
الروسي «زيركون» قطع مسافة  20كلم ،والصواريخ املعرتضة
ال حتلق بسرعة كافية للحاق به».

وأضافت النشرة العسكرية األمريكية «ميليتاري دوت كوم»
أن «زيركون  3أم  22الروسي يطري بسرعة عالية جدًا بفعل
وقود متطور 6 ،ماخ ،يف مسار صاروخي هوائي
متدن ،يشكل
ٍ
الضغط اهلوائي الناتج أمامه غيمة من البالزما قادرة على
امتصاص املوجات اهلوائية ،ما حييله إىل جسم غري مرئي على
شاشات نظم الرادار» التقليدية املضادة للصواريخ (مقال
بعنوان «ملاذا ال يستطيع الرادار اكتشاف صواريخ روسيا
الفرط صوتية؟».)2021 ،
لو عاد املرء بضعة عقود إىل الوراء،
أن
لتوصل يقينًا إىل ّ
ّ
التقنية الصاروخية املذكورة مل تكن وليدة العقد الثاني من
القرن العشرين ،بل بدأ العمل بها خالل احلقبة النازية يف
احلرب العاملية الثانية .وتوصل العامل األملاني يوجني سانغر
إىل تصميم مركبة تنزلق بسرعة تفوق سرعة الصوت ،أطلق
عليها اسم «سيلربفوغل» أو «الطائر الفضي» ،يف مدار
األرض ،باستطاعتها قصف أهداف يف الواليات املتحدة انطالقًا
من أوروبا ،وتتميز باالنزالق السريع من املدار اخلارجي والعودة
إليه مرة أخرى أثناء التحليق ،بسرعة قصوى تفوق سرعة الصوت
بـ 17مرة 17 ،ماخ.
تصور التصميم األولي لسانغر حتليق املركبة على مدى 19،000
ّ
إىل  24،000كلم ،ومكوثها فوق اهلدف وقصفه بقنبلة تزن
 8،800رطل ،والعودة إىل قواعد آمنة لدول احللف يف اليابان،
استنادًا إىل قانون الطاقة النسبية يف الفيزياء :الطاقة = ضرب
الكتلة يف مربع سرعة الضوء .وما حال دون حتقيق سانغر
رؤيته هو التطور البدائي للعلوم الطبيعية ،وخصوصًا الفيزياء،
يف ذلك الزمن الغابر (نشرة «إيروسوساييت دوت كوم»22 ،
تشرين األول/أكتوبر .)2019
تطور التقنيات والعلوم احلديثة ّ
إن
وفر لألقمار االصطناعية
َّ
ّ
فرصة استشعار اهلواء الساخن الناتج من انزالق مركبة بسرعة
تفوق سرعة الصوت عدة أضعاف .ومتتلك كل من الواليات
املتحدة وروسيا نظم إنذار مبكر على منت األقمار االصطناعية،
تستطيع رصد القوة احلرارية اهلائلة النامجة عن مرحليت احرتاق
وتزجل املركبة احلاملة للصاروخ خالل خط حتليقها يف الفضاء
اخلارجي ،لكن تقنية الرصد ال يواكبها توفر نظم دفاعية مضادة
للصواريخ للتعامل مع تلك األجسام الطائرة بسرعات فائقة.
يف العصر الراهن ،تنحصر جهود الواليات املتحدة يف إنتاج
سالح تقليدي أسرع من الصوت ،وهي يف سباق متسارع مع
الصني وروسيا إلنتاج منوذج صاحل لدخول اخلدمة العسكرية يف
أقرب فرصة زمنية ممكنة .يف املقابل ،أدخلت روسيا صواريخ
فائقة السرعة ألغراض اسرتاتيجية ،من مثل «أفانغارد»
و»كينجال» ،من شأنها أن حتل حمل الصواريخ الباليستية
بتقنيتها الراهنة.
أما الصني ،حبسب البيانات العسكرية املتوفرة ،فهي تعكف
على إنتاج صواريخ أسرع  5مرات من الصوت ،ماخ ،5-وبكلفة
أقل ،أطلقت عليها اسم جيل «أس أف .»17-ونظرًا إىل تدني
كلفة اإلنتاج مقارنة بالتقنية األعلى ،تستطيع الصني إطالق
سيل كبري منها يف حالة اهلجوم ،بشكل يربك نظم الدفاع
اجلوية األمريكية ،وخصوصًا تلك املتموضعة على السفن احلربية
احلديثة.
تسري بريطانيا وفرنسا بالتوازي إلنتاج صواريخ فائقة السرعة،
الستبدال نظم «هاربون» و»اكسوسيت» تباعًا ،ويتوقع دخوهلا
اخلدمة يف العام .2030
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مـقاالت وتـحقيقات

اقرتاح شراء سندات الـ«يوروبوندز»:

خدمة للدائنني أم ختلُّص من عبء الديون؟
ليا القزي

ّ
الدين بالعمالت األجنبية،
قبل عام ،أعلنت احلكومة
التوقف عن دفع َّ
الدينُ .عقدت جلستا مفاوضات
لتبدأ مسرية من دون ُوجهة ألزمة َّ
التوصل إىل ّ
بت
فقط مع الدائنني ،من دون
يؤجل ّ
حل ،قبل أن ّ
ّ
ّ
امللف إىل حني تأليف حكومة جديدة .يف هذه األثناءُ ،تطرح أفكار
ّ
حلل ُمشكلة «اليوروبوندز» ،من دون أن تكون جزءًا من
فردية
ّ
األهم ،ما هي الرؤية االقتصادية
احلل العام لألزمة .يبقى السؤال
ّ
الدين أم
وهل
للدولة؟
األولوية الستنزاف الدوالرات على تسديد َّ
ّ
ّ
السكان ُ
لحة؟
تأمني حاجات
امل ّ
َترك اجلروح املفتوحة من دون تنظيف ومعاجلة ،والرهان على عامل
عد انتحارًا ...متامًا كما تعاملت
الوقت للشفاء أو القدرات املاورائيةُ ،ي ّ
الدولة اللبنانية مع مسألة الديون بالعملة األجنبية (يوروبوندز) ،منذ
ّ
التوقف عن سداد السندات اليت تستحق
أن أعلنت يف  7آذار 2020
يف تلك السنة (بقيمة  4مليارات و 300مليون دوالر ،جمموع أصل
الدين والفوائد ُ
امل ّ
رتتبة عليه) ،واإلصدارات الـ  27الالحقة .يومها،
ُ
لـ»حتديه»
حسان دياب تارخييًا وجريئًا،
الرئيس
اعترب قرار حكومة
ّ
ّ
النموذج القائم على االستدانة وتقديس مصاحل الدائنني على
حساب اجملتمع .وليس ّ
أدل على ذلك أكثر من اجلبهة اليت فتحها
مصرف لبنان واملصارف وأعضاء ناديهم من السياسيني ورجال
األعمال ،بوجه حكومة دياب واملديرين واملستشارين الذين عملوا
أن القرار بقي ناقصًا ،وال تزال «اليوروبوندز»
على املشروع .إال ّ
تتحملها حصرًا احلكومة
ال
املسؤولية
الدولة.
ضد
مادة «ابتزاز»
ّ
ّ
ّ
ُ
املستقيلة ،بل بشكل أساسي تعطيل «حزب املصرف» ــــ نيابيًا
وماليًا ــــ خطة «اإلصالح املالي» ،ما أعاق املفاوضات مع الدائنني
ّ
«رقبة»
وإعادة هيكلة الديون .وقبل ذلك،
سلمت املصارف َ
أدى إىل رفع
الدولة للدائنني األجانب عرب بيعها سندات هلم ،مبا ّ
حصتهم يف ّ
وألن العقود
كل استحقاقات الـ  2020إىل .%76.7
ّ
ّ
حتولت
جديدة،
ة
آلي
أي
على
الدائنني
من
%75
موافقة
تنص على
ّ
ّ
ّ
ّ
«اليوروبوندز» إىل القنبلة املرمية بوجه لبنان ،مع تهديدات برفع
دعاوى قضائية للحجز على أمالك الدولة.
ّ
التوقف عن الدفع؟ يقول
ماذا حصل بعد سنة وشهر على إعالن
أحد الوزراء ّ
حتول احلكومة إىل تصريف األعمال «فاوضنا
إنه قبل ّ
املستشارين القانوني «كلريي غوتليب» واملالي
حبضور
الدائنني،
َ
«الزار»ُ .عّلقت ّ
كل االجتماعات منذ استقالة احلكومة» .ولكن ما
الذي أجنزته املفاوضات حتى اآلن؟ جُييب ُمستشار اقتصادي سابق
ّ
أنه «مل ُيعقد إلاّ
ملف «اليوروبوندز» ّ
اجتماعان ،آخرهما
َع ِمل على
َ
يف متوز  ،2020وقد اشرتط الدائنون بدء تنفيذ برنامج مع صندوق
صل ذلك بعدما أجرى محلة
النقد الدولي قبل االتفاق معهم»َ .ح َ
سرية حملاولة إثبات عدم استقاللية
السندات األجانب حتقيقات
ّ
مصرف لبنان عن الدولة ،ما مُي ّكنهم من ربح دعاوى حجز على أمالك
ّ
يتمكنوا من إثبات الصلة.
«املركزي» يف اخلارج ،من دون أن

لم يتم ّكن الدائنون األجانب من إثبات الصلة بني الدولة ومصرف لبنان

ّ
ملف ديون الدولة بالعملة األجنبية إىل غريه من املواضيع
ضم
ُي ّ
ّ
ُ
حمط
ولكن املوضوع ال يزال
رحلة إىل حني تأليف حكومة جديدة،
ّ
امل ّ
تقدم به قبل أيام
نقاش بني اخلرباء
واملعنيني به ،كالطرح الذي ّ
ّ
الوزير السابق ،احملامي كميل بو سليمان .شرح األخري يف حديث
أن أسعار «اليوروبوندز» يف األسواق
إىل قناة «أن بي أن» كيف ّ
(يعلن عن إصدار السندات وبيعها يف السوق األولية،
الثانوية ُ
ّ
وشراء يف األسواق
حيق ملن يشرتيها أن يتداول بها بيعًا
ولكن
ً
تتعدى الـ  %13من أصلها (السند الذي أصدرته
الثانوية) ال
ّ
لقاء له َدينًا بـ  100دوالرُ ،يباع اليوم
الدولة اللبنانية وقبضت
ً
بأقل من  13دوالرًا) ،لذلك «األجدى باحلكومة ومصرف لبنان أن
ُي ّ
قسم منها بسعٍر ال
فكرا بتحضري وإطالق عرض عام لشرائها أو
ٍ
يتعدى  15سنتًا .إذا ّ
متت هذه العملية ،مُيكننا إطفاء جزء كبري من
ّ
الدين اخلارجي وحتقيق وفر طائل» .عمليًا ،هذا االقرتاح يؤدي إىل
ّ
تسديد الدين بالدوالر ،لكن بعد اقتطاع  85يف املئة منه.
ّ
أطل رئيس قسم األحباث املالية واالقتصادية يف بنك
سريعًا،
بيبلوس ،نسيب غربيل ،قائ ًال ملوقع «املركزية» ّ
إنه «ال جيوز شراء
بأن «الشراء على
السند بـ  15سنتًا بل بـ  %60من قيمته»ُ ،م ّربرًا ّ
أساس  15سنتًا ال
ولكن غربيل
يصب يف مصلحة املودع إطالقًا».
ّ
ّ
ِ
نسي أن ُيوضح أن دفع كامل قيمة السندات لن ُيعيد للمودعني
أمواهلم (قيمة السندات اليت حتملها املصارف أقل من  10مليارات
دوالر ،فيما الودائع املطلوبة من املصارف تزيد على  100مليار
دوالر).
يسأل بو سليمان ،يف حديث مع «األخبار»« :كيف تدفع الدولة
 %60من قيمة السند إذا كان ُيتداول به حاليًا بـ %13؟ نفهم
أن ُتدفع عالوة صغرية فوق سعر السوق ،ولكن أكيد ليس بنسبة
 .»%300ويف األصل ،إذا ُطِّبق اقرتاح بو سليمان ،فسيكون خيارًا
طوعيًاُ :
«نطلق عرض شراء عام ،الدائن الذي ال ُيعجبه العرض ال
يبيع .ولكن العديد من األجانب الذين يتداولون بالسندات أبدوا
بأن «شروط العقد
استعدادهم للبيع»ُ .يدافع بو سليمان عن طرحه ّ
تسمح للدولة بإعادة شراء السندات ،ولن جند أفضل من هذا

العرض لتسديد أصل السند والفوائد ،بقيمة  13سنتًا مقابل كل
ألنه إذا ّ
دوالرّ ،
وعقد اتفاق مع صندوق النقد،
تألفت حكومة جديدة ُ
فاألسعار سرتتفع من جديد».
بعيدًا عن مصاحل «حزب املصرف» ،ما مدى قابلية تطبيق طرح بو
سليمان؟
 33مليار دوالر هو حجم «اليوروبوندز» حاليًا مع فوائدها« ،من
ّ
للتخلص من جزء من الديون ،بعدما
جيد
الناحية احلسابية ،الطرح ّ
حصتها السوقية ،وبات مُيكن مبليار دوالر شراء سندات
تناقصت ّ
بقيمة  7مليارات دوالر» ،يقول مستشار اقتصادي عمل طوي ًال
يف إحدى الوزارات .ولكن شراء السندات لو ّ
مت ،سيكون بالدوالر
ُ
صص جزء منه لتمويل استرياد
املتبقي لدى مصرف لبنان الذي يخُ ّ
املواد الرئيسية« ،فما هي أفضل طريقة الستخدام هذه الدوالرات؟
ّ
السكان ،أم
محاية ما تبقى من العملة الوطنية وتأمني حاجات
تسديد جزء من الدين؟».
بأن الطرح ُي ّ
شكل حلاًّ ّ
كليًا
ال يعتقد الوزير السابق عادل أفيوني ّ
ملشكلة الديون اخلارجية .أو ً
«سيتوجب علينا دفع  20أو %25
ال،
ّ
ألن ّ
قلة ستوافق على البيع حبسب أسعار السوق احلالية».
للسندّ ،
ُ
ضد لبنان «واألسواق ُمتجاهلة
أي دعوى قضائية
رفع
ت
ثانيًا ،مل
ّ
ّ
لسنداتنا ،يعين ّ
أننا لسنا حتت ضغط يفرض علينا إعادة شرائها،
أننا ال منلك الدوالرات الكافية ،ولو ّ
وخاصة ّ
أنه ،يف املبدأ ،من
ُ
املفيد أن خُنّلص البلد جزئيًا من عبء الدين» .ما جيب فعله،
حبسب أفيوني ،التفاوض مع ّ
كل األطراف «إلعادة هيكلة الديون
يؤدي إىل تأجيل الدفعات أقصى ما مُيكن».
مبا ّ

اقرتاح بو سليمان يعني تسديد الدّين بالدوالر ،لكن بعد اقتطاع 85
يف املئة منه

أن النقاش حول مصدر الدوالرات اليت ميكن
يرى بو سليمان ّ
ختصيصها لشراء السندات «عادل ومنطقي» ،ولو ّ
بأن
أنه يعتقد ّ
ّ
سيوفر الكثري ُمستقب ًال ،لذلك طرح أيضًا إمكانية «البحث عن
الطرح
وسائل متويل أخرى» .ولكن ُي ّتهم بو سليمان من قبل مسؤولني
وخرباء ماليني ّ
يصب يف مصلحة الدائنني لتأمني
قدم طرحًا
بأنه ُي ّ
ّ
ربح ُمعينّ هلم بعدما تراجعت أسعار السندات ،و»يشرتي» بهذه
الطريقة دعم قوى ُمعينة يف معركة تسويقه حلاكمية مصرف
تبوء
لبنان« .ليس
ّ
لدي غايات شخصية وال أي طموح سياسي أو ّ
يرد بو سليمان،
مسؤوليات ،ومل أمسع بهذا الكالم من قبل»،
ّ
أن شراء السند بـ  13سنتًا ُيفيد الدائنني.
ساخرًا من فكرة ّ
أن العرض سيكون ُمغرياً
موافقة بعض الدائنني على البيع ال تعين ّ
آلخرين ،وحتديدًا صناديق «امشور» و»بالك روك» و»فيديليت»
االستثمارية اليت تستغل ظروف البلدان الناشئة لشراء سنداتها
ً
أن األسعار ستنتعشَ .قبلت هذه
بأسعار ُمنخفضة،
مراهنة على ّ
ً
الصناديق املخاطر ُمسبقا ،واليت ال ُتثقل حمفظتها بشكل وازن،
فلماذا ستوافق على البيع؟ ويف اإلطار عينه ،يقول رئيس قسم
غسان
االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية ــــ األمريكية يف بريوتّ ،
إن «التوقف عن الدفع ،وإعادة هيكلة الدين ال تحُ ّل بإعادة
ديبة ّ
الشراء ،فالدائنون لن يبيعوا قبل تغيرّ ات يف املشهد ُتعيد رفع
ّ
ّ
لكنه جزئي ،يف
«احلل غري سيئ،
أن
أسعار السندات» .يرى ّ
حني جيب أن ُي ّ
ّ
الكلي ،وما هي
شكل جزءًا من النظرة لالقتصاد
كيفية إدارة
أولويات الدولة االجتماعية ــــ االقتصادية ،ملعرفة
ّ
النقدية بالدوالر يف هذه الظروف».
الكتلة
ّ

الدعوى لحجز أصول مصرف لبنان ...خاسرة

هل مُيكن حلملة السندات احلجز على أمالك وأموال مصرف لبنان
َ
القانونني
بأن
يف اخلارج؟ جُييب الوزير السابق كميل بو سليمان ّ
واضحني جلهة «عدم احلجز احتياطيًا على
األمريكي والربيطاني
َ
ممتلكات الدولة أو مصرف لبنان قبل صدور حكم نهائي .وال مُيكن
احلجز على موجودات البنوك املركزية يف العامل لتسديد ديون».
قد جُيّرب دائنون إثبات عدم استقاللية مصرف لبنان عن الدولة،
حجة متويله مصاريفها وجزءًا من االسترياد« ،هذا اخلطر
واستخدام ّ
ً
ّ
تتمتع
عادة ،أصول البنوك املركزية
احلجة ضعيفة.
ألن
حمدود ّ
ّ
حبصانة جتاه ديون الدولة» .احلالة اليت مُيكن فيها احلجز على أصول
البنوك املركزية هي إذا كانت حتمل أموا ً
خاصة بالدولة« ،ولكن
ال
ّ
يف حالة لبنانّ ،
كل األصول واألموال لدى املصارف املراسلة هي
باسم البنك املركزي (وهي يف األصل أموال املودعني) ،أما الدولة
فال متلك أي أصول يف اخلارج»ُ .
قدمها
املطالعة نفسها اليت ُي ّ
قدمها املستشار القانوني للحكومة «كلريي
بو سليمان ،كان قد ّ
غوتليب» العام املاضي ،فطمأن إىل عدم ربح الدائنني أي دعوى
ضد الدولة أمام احملاكم األجنبية.
يرفعونها
ّ
وقد يحُ جز على أموال مصرف لبنان «إذا كان ُمقرتضًا من طرف ما
وألن العقود يف هذه احلالة تنص على التنازل عن
سدد الدين،
ومل ُي ّ
ّ
احلصانة قبل ُ
احلكم ،مُيكن احلجز على أصوله .لست على علم بوجود
ويضيف ّ
أنه
قضية كهذه لدى مصرف لبنان» ،يقول بو سليمانُ .
تنص
يف موضوع سندات «اليوروبوندز» لدى الدولة اللبنانية« ،مل
ّ
العقود على التنازل عن احلصانة قبل صدور األحكام القضائية».

تعديل احلدود البحرية اجلنوبية:

لبنان يثبّت حقه يف وجه العدوّ
تقرير ميسم رزق
بعد توقيع وزير األشغال ووزيرة الدفاع ورئيس احلكومة على قرار
َ
تعديل احلدود البحرية اجلنوبية ،تتجه األنظار إىل رد فعل العدو
ّ
مقربة من
اإلسرائيلي ،بالتزامن مع محلة بدأت
تشنها جهات داخلية ّ
اإلدارة األمريكية ضد املرسوم ،واتهام حزب اهلل بنسف املفاوضات
غري املباشرة مع «إسرائيل» .التعديل الذي ينقل احلدود من اخلط 23
إىل اخلط  ،29ال يزال حيتاج إىل توقيع رئيس اجلمهورية ،وإرساله
إىل األمم املتحدة ،مبا يضمن تثبيت حق لبنان يف مساحة حبرية تصل
إىل  2290كلم.2
إذا َ
ِ
كانت األيام األخرية قد
شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف سخونة ملف
ترسيم احلدود البحرية ،جلهة توقيع تعديل املرسوم ،2011( 6433
حتديد حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة اللبنانية) ،إال أن توقيع
وزير األشغال العامة والنقل ميشال جنار عليه ،ال يعين إطالقًا النوم
على حرير .وإن
كان بعض اجلهات قد استخدم موضوع املرسوم
َ
بد من اإلشارة إىل أن توقيع جنار ووزيرة
للتصويب السياسي ،فال َ
الدفاع زينة عكر ورئيس احلكومة حسان دياب هو اخلطوة األوىل
ممن ِ
حيملون
يف قضية
َ
«استمهل» فيها ُكثر ،يف مقدمتهم كثريون ّ
اليوم لواء «اسرتجاع احلقوق البحرية».
أسهم
خيرج امللف من دائرة اخلطر وال اجلدل.
َ
يف مجيع األحوال ،مل ُ
جيب السؤال عنه
يف
التوقيع على املرسوم
تراجع «الضغط» .لكن ما ِ
ُ
هو الضغوطات اليت سيتعرض هلا لبنان ،فض ًال عن أن اجلميع يف
ِ
سيحمله الضيف األمريكي ديفيد هيل إىل بريوت ،والذي
انتظار ما
ّ
سيتطرق إىل األمر .كذلك تتجه
يعد هناك جمال للشك يف أنه
مل ُ
رد الفعل اإلسرائيلي على توقيع املرسوم وإيداعه لدى
األنظار حنو ّ
أي
األمم املتحدة .فهل يقَبل العدو بالعودة إىل املفاوضات ،وعلى ّ
َ
أي معيار؟
أسس،
ووفق ّ
أوىل الرسائل جاءت على لسان وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال
شتاينيتس الذي يشرف على املفاوضات غري املباشرة مع لبنان
بشأن ترسيم احلدود البحرية ،والذي قال إن أي «خطوات لبنانية
أحادية اجلانب ستقابل خبطوات إسرائيلية موازية» .وتزامن ذلك مع
ّ
مقربة من اإلدارة األمريكية
محلة بدأت
تشنها جهات لبنانية داخلية ّ
ضد املرسوم ،تتهم فيها حزب اهلل بنسف املفاوضات.
يف املسار الداخلي مللف الرتسيم ،مل ُ
تكن مسارعة وزير األشغال
العامة إىل التوقيع ُمفاجئة.
العارف بكواليس االتصاالت اليت
ِ
ي
كان
حريك،
وحارة
التينة
حصلت ،وال سيما مع عني
درك أن األمر
َ
ُ ِ
ِ
ذاهب يف اجتاه التوقيع ،مبعزل عن احلملة املبالغ فيها ضد جنار
وي ِكن القول إن املوافقة على التوقيع ،هي
ومرجعيته السياسية .مُ
ّ
استغل امللف للتخوين ،وقطع الطريق على من
هدف يف مرمى من
حاول التهرب من التوقيع حبجة أنها مسؤولية جنار «أو ً
ال» .وقد أتى
التوقيع نتيجة موقف جنار ،والنائب السابق سليمان فرجنية ،وعدم
ِ
بعد
بعد التشاور معها،
وكذلك َ
معارضة عني التينة وموافقة حزب اهلل َ
االجتماع الذي عقده العقيد البحري مازن بصبوص مع مديرية النقل
ِ
مصادر
الربي والبحري لشرح كل اإلحداثيات اجلديدة ،واليت قالت
ّ
ّ
ووقعت عليه وأرسلته إىل
وأعدت حمضرًا
مطلعة أنها «اقتنعت بها،
ّ
الوزير».
وعلى الفور ،أعلن وزير األشغال يف مؤمتر صحايف عقده ظهر أمس،
أنه «حينما طلب اخلميس املاضي مهلة لدراسة األمر قبل التوقيع
على مشروع مرسوم تعديل احلدود البحرية الذي أعدته وزارة الدفاع،
فإن ذلك باعتبار أنه مل جير إطالعه من ُ
قبل على املرسوم وتفاصيله،
وأن األمر كان يقتضي منه االطالع على مضمونه بشكل دقيق مع
املديرية العامة للنقل الربي والبحري يف الوزارة قبل اختاذ أي قرار
حرصا على املصلحة العامة».
ّ
املوقع عليه من قبل جنار وعكر ،يشري إىل «عرضه على
املرسوم
ً
ً
طرح استفهاما حول إذا ما كان
جملس الوزراء وفقا لألصول» ،ما َ
حيتاج إىل جلسة للحكومة .لكن مصادر مطلعة قالت إن «من الطبيعي
أن يتضمن أي مرسوم عبارة «بعد موافقة جملس الوزراء» .لكن
يف حالة هذا املرسوم ،يصدر استثنائيًا ،ألن احلكومة هي يف حالة
تصريف أعمال ،وألن األسباب املوجبة تؤكد أن هناك خطوات سيقوم
بها العدو لوضع يده على جزء من املنطقة االقتصادية اخلالصة
للبنان» .وقد صدر عن املكتب االعالمي يف رئاسة جملس الوزراء ما
يوضح ِ
ذلك ،مشريًا يف بيان إىل أن «األمانة العامة أحالت إىل رئاسة
اجلمهورية اقرتاح وموافقة رئيس احلكومة على مشروع املرسوم املتعلق
بتعديل املرسوم الرقم  ،6433وذلك ألخذ املوافقة االستثنائية عليه
من رئيس اجلمهورية إلصداره وفقًا لألصول اليت يتم اتباعها يف
مجيع امللفات اليت تستدعي العرض على جملس الوزراء .ويستعاض
عن موافقة جملس الوزراء خبصوصها مبوافقة استثنائية تصدر عن
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء ،وعلى أن يصار إىل عرض
املوضوع الحقًا على جملس الوزراء على سبيل التسوية» .ويف انتظار
سلوك املرسوم إىل اإلقرار النهائي ،ستتجه األنظار يف األيام املقبلة
إىل املوقف اإلسرائيلي .لبنانيًا ،يؤكد املعنيون أنه بتوقيع املرسوم
وإيداعه لدى األمم املتحدة ،يكون لبنان قد حفظ حقه يف مساحة
 2290كيلومرتًا مربعًا ،مع مراهنة على أن «هذا األمر سيدفع بالعدو
اإلسرائيلي إىل العودة إىل طاولة املفاوضات» .لكن ِ
ذلك يبقى يف
إطار التوقعات ،وهناك احتمال كبري أن ُي ِ
ِ
ويغامر مبا يهدد
عاند العدو
«أمن اجلبهة البحرية» .يبقى أن
يتمسك لبنان بهذا اخلط ،خط 29
ّ
كخط حقوقي ال خط تفاوضي ،من دون الرضوخ ألي ضغوطات من
الداخل واخلارج تدفعه إىل الرتاجع أو التنازل.
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مــقاالت وتـحقيقات

من أنتج اخلالف حول ترسيم حدود
لبنان البحرية مع سورية وملاذا ؟!
أمـني حـطيط

فجأة أثريت مسألة احلدود الشمالية للمنطقة
االقتصادية البحرية للبنان ،احلدود اليت
يتشارك لبنان وسورية فيها ،وانطلقت أبواق
تدعو إىل «املواجهة» واالستعداد» للحرب من
ضد سورية اليت تتهم
شتى الصنوف واألنواع
ّ
من قبل أصحاب األبواق السياسية واإلعالمية
بأنها «اغتصبت مساحة  750كلم 2من لبنان
ومنهم َمن يقول إنها مساحة  1000كلم 2أو
ومن املسؤول
أكثر .فما هي حقيقة املوضوع َ
ي ّل؟ وقبل ذلك ملاذا أثري يف هذا
عنه وكيف حُ َ
أن القضية بدأت مراحلها
الوقت بالذات رغم ّ
األوىل منذ  10سنوات؟
بد من العودة إىل القواعد
يف البداية ال ّ
واألصول يف ترسيم احلدود بني الدول سواء
أكانت حدودًا برية أو حبرية أو حدود مناطق
اقتصادية ،فالقاعدة املعمول بها يف القانون
«أن احلدود بني الدول
الدولي العام هي
ّ
وتتم العملية
ترمسها الدول املعنية ذاتها»
ّ
ثنائية بينية تطرح فيها األطراف
عرب مفاوضات
ّ
وبيناتها وقرائنها
على طاولة التفاوض حججها ّ
وتستمر يفالنقاش
الثبوتية اليت تؤكد مطالبها
ّ
حتى الوصول إىل اتفاق ُيربم من قبلها وهلا بعد
ذلك أن تودع اتفاقهااألمم املتحدة ألخذ العلم
واملصادقة.
فإذا مل تتوصل األطراف املعنية إىل اتفاق
فإنهم يلجأون إىل طرف ثالث ،وخيتارون
ّ
حمكم ،أو القضاء
التحكيم إذا توافقوا على
الدولي إذا بادرت إحدى الدول باللجوء اليه،
وتتعقد املسألة إذا كانت الدول على حالة
عداء وعدم اعرتاف ببعضها كما هو احلال بني
ّ
يتجنب لبنان
لبنان والعدو «اإلسرائيلي» ،حيث
ّ
يستشف منها
بأي سلوك أو ممارسة
القيام
ّ
بأنها اعرتاف بـ «إسرائيل» خالفًا لسياسته
املتبعة يف مواجهتها.
أما مع الدول األخرى اليت ترتبط مع لبنان
أخوة أو صداقة أو عالقات طبيعية أو
بعالقة ّ
فإن القانون
مميزة كما واحلال مع سورية،
ّ
ّ
الدولي واملنطق السليم يفرض البدء بإجراء
ّ
وحل النزاعات
مفاوضات معها لرتسيم احلدود
حول تلك احلدود برية كانت أو حبرية وقد سبق
أن جلأ لبنان وسورية إىل هذا األسلوب يف
ْ
ّ
اجلنوبية
حلل اخلالف يف الزاوية
العام 1946
ّ
أي منطقة
الشرقية من احلدود اللبنانية الربية ّ
ّ
الغجر ومزارع شبعا ،حيث شكلت جلنة لبنانية
سورية هي «جلنة غزاوي وخطيب» اليت عملت
على املوضوع ورمست احلدود املعمول بها اليوم
يف تلك املنطقة .ويف صدد احلدود البحرية
قام لبنان يف  2007بإرسال وفد إىل قربص
للتفاوض علىالرتسي م أيضًا.
أن لبنان مل يتبع ومل يعتمد مع سورية
بيد ّ
اليوم ويف مسألة هامة ودقيقة كرتسيم
احلدود البحرية ،مل يتبع القانون واملنطق ذاته،
واستنكف عن خماطبة سورية أو احلديث معها
بشأنه ،ال بل أهملت رئاسة جملس الوزراء يف
لبنان  20كتابًا أرسلها وزير الطاقة ثم وزير
ل خالل الفرتة من العام
اخلارجية جربان باسي 
تضمنت طلب ترسيم
 2011إىل العام ،2017
ّ
احلدود والتفاوض مع سورية من أجل حسم
األمر ومل يلق آذانًا صاغية.
ال بل ،وبدل أن يستجيب جملس الوزراء للقانون
واملنطق ولطلبات وزير عضو فيه ويسارع إىل
اختاذ قرار بالتفاوض مع سورية وترسيم احلدود
البحرية معها ،أقدم لبنان يف العام  2011على
حيدد فيه وبإرادة منفردة حدود
إصدار مرسوم ّ
املنطقة االقتصادية اخلالصة له وأودعه األمم
تضمن
املتحدة هو املرسوم  2011 / 6433الذي
ّ
خطأ فادحًا يف الرتسيم خاصة يف الضلع اجلنوبي
للمنطقة االقتصادية مع فلسطني احملتلة.
حبد ذاته يشكل عائقًا أمام لبنان
(مرسوم بات ّ
يستوجب إزالته بتعديل املرسوم وتصحيحه).
سكتت سورية عن املوضوع من العام  2011إىل

مؤملة أن
العام  2014ألنها ال تريد خالفًا مع لبنان ّ
يعيد لبنان النظر مبوقفه األحادي اجلانب ويعمل
وفقًا لألصول حلفظ املصاحل املشرتكة للدولتني
بعيدًا عن بدعة «النأي بالنفس الغبية احلمقاء»
وان يستجيب ملقتضيات القانون الدولي العام
وأصوله ويالقي سورية إىل طاولة التفاوض
ّ
حلل املوضوع ،لكن لبنان مل يفعل ،فقامت
سورية وحلفظ حقوقها بأمرين :األول االعرتاض
على املوقف اللبناني وعدم التسليم به ،والثاني
معاملة لبنان باملثل وترسيم حدودها معه بإرادة
منفردة ما جعل احلدود اللبنانية يف الشمال
ّ
حمل ترسيمني بإرادة منفردة واحد لبناني
وواحد سوري ويتداخالن يف مساحة ترتاوح بني
يدعي ّ
كل طرف
 750كلم و 960كلم2؛ مساحة ّ
ملكيتها وباتت املساحة بذلك موضوع خالف
سوري /لبناني .وهو أمر من الطبيعي أن حيصل
عندما ال يكون هناك تنسيق أو تفاوض.
أبدى لبنان اعرتاضًا عرب األمم املتحدة على
الرتسيم السوري كما كانت سورية اعرتضت
قبل ذلك على ترسيمه األحادي اجلانب ،وكان
من املنطقي أيضًا وأيضًا ووفقًا لألصول
القانونية أن يتنادى الطرفان «الشقيقان اجلاران
ّ
مميزة» حسب
والصديقان» املرتبطان بـ «عالقة ّ
ف أن يتناديا إىل طاولة التفاوض
اتفاق الطائ 
ّ
حلل اخلالف ،وأظهرت سورية استعدادها لذلك
ّ
بتعنته ورفضه للتفاوض.
استمر
لكن لبنان
ّ
أن لبنان الذي بادر إىل
واألدهى من ذلك ّ
إرسال وفد إىل قربص للتفاوض حول هذا
الشأن و»استمات» ملدة  7سنوات جيري مطالبًا
أمريكا للتوسط مع «إسرائيل» العدو إلجراء
مفاوضات غري مباشرة معها للرتسيم البحري،
أن لبنان هذا يرفض التفاوض مع سورية حول
املوضوع نفسه ،ويقوم بإرادة منفردة برتسيم
حدوده معها وينكر عليها حقها باملعاملة باملثل
لينتج مشكلة كان بغنى عنها.
إن مشكلة اخلالف بني لبنان وسورية هي منتج
ّ
وإن حله بيد لبنان عرب قرار يتخذه
لبنان حمضّ ،
ّ
حلل
وفقًا لألصول للتفاوض مع سورية طلبًا
ويتقصد
اخلالف ،لكن لبنان كما يبدو ال يفعل
ّ
فريق لبناني إبقاء األمر من دون ّ
حل ألسباب
ثالثة كما نرى هي:
السبب األول :التغطية على تعثر املفاوضات
مع «إسرائيل» اليت رفضت جمرد التفاوض على
يتضمن املطالبة مبساحة
الطرح اللبناني الذي
ّ
 2290كلم 2جنوبي اخلط الذي رسم خطأ باالعتماد
على النقطة ( )1اليت أشار اليها مشروع االتفاق
تتمسك خبطأ
الساقط مع قربص .فـ «إسرائيل»
ّ
لبنان وال تريد أن تسمع املوقف الصحيح منه
ّ
واحملق واملتمسك بالنقطة الصواب (.)29
السبب الثاني :املساهمة يف حصار سورية
ملنعها من استغالل ثروتها البحرية حيث انطلق
الضجيج بعد أن لزمت البلوك ( )1إىل شركة
روسية لالستطالع اآلن والتنقيب بعد  4سنوات.
ويعتقد هذا الفريق اللبناني العامل بتوجيهات
إن إثارة املوضوع اخلاليف من
وإمالءات أمريكية ّ
شأنه حسب ّ
الروسية
ظنهم أن يوقف الشركة
ّ
ويساهم يف تطبيقات «قانون قيصر» حملاصرة
سورية.
السبب الثالث :اإلساءة إىل رئيس اجلمهورية
ن وإظهاره يف موقع املتساهل
العمادميشال عو 
املفرط بسيادة لبنان وحقوقه.
ّ
إنه الكيد إذن ،كيد لبناني أنتج اخلالف ،وكيد
لبناني يرفض العمل بالقانون والسعي إىل
ّ
حلل اخلالف ،فهل يشكل االتصال
التفاوض
الذي بادر رئيس اجلمهورية العماد عون إلجرائه
جدية
معالرئيس السوريبشار األسد بدء معاجلة ّ
ي املنوط به أمر الرتسيم
ويوجه الوفد اللبنان 
جنوبًا إىل الرتسيم مشا ً
ال وهو حاضر للمهمة،
فهل يوجه للقاء السوريني وحسم النزاع باتفاق
نستمر بسياسة قتل
معهم هم جاهزون له؟ أم
ّ
الناطور ال قطافالعنب؟

تعديل احلدود اجلنوبية:

أخطر من أن يُرتك
لضابط طامح
حـسن عـليق
إنه أسبوع احلسم يف مسألة تعديل احلدود
البحرية اجلنوبية.
ما هو مطروح للنقاش حاليًا ،اقرتاح
تقدمت
ّ
به قيادة اجليش ،نهاية عام  ،2019تطلب فيه
تعديل احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة،
مبا ُيضيف إىل لبنان مساحة  1430كيلومرتًا
مربعًا .واعتمدت املؤسسة العسكرية طريقة
ّ
ترسيم مل تكن يف حسبان اجلهات اللبنانية
الرمسية ،مدافعة عنها بأنها األكثر اتساقًا مع
قانون البحار.
قر ،يواجهه
ي
أن
ينبغي
الذي
التعديل،
اقرتاح
ُ ّ
الكثري من املعضالت .مثة ضغط أمريكي
وتهديدات تصل إىل مسامع الكثريينّ ،
حمذرة
من التعديل الذي مل يتم اإلعداد له بصورة
«طبيعية» .قبل اقرتاح اجليش للتعديل ،يف
متسكه حبدود
خريف العام  ،2019كان يعلن ّ
املنطقة «املتنازع عليها» (اخلط .)23
ّ
وغالبية القوى السياسية
تشكك يف مرامي
قائد اجليش العماد جوزف عون .ميكن اجلزم
بأن كل القوى السياسية واملسؤولني
الرمسيني وغري الرمسيني يقولون يف
جمالسهم اخلاصة إنهم مرتابون من اقرتاح
قائد اجليش ،ويعجزون عن التقاط اإلشارة
اليت تدفعه ،للمرة األوىل منذ توليه مركزه،
إىل خمالفة رأي اإلدارة األمريكية .ويزداد
توجس هؤالء من العماد جوزف عون ،ربطًا
ّ
تعزيز أوراق
بأنه يعلن أن هدف التعديل
ُ
التفاوض مع العدو .وبذلك ،يكون اخلط
املقرتح للحدود (اخلط  ،)29قاب ًال للرتاجع
عنه يف «االتفاق النهائي»!
لكن ،على القوى السياسية حسم أمرها ،من
توجس من قائد اجليش الذي يتوىل
دون أي ّ
مكتبه ،عرب عدد من وسائل اإلعالم احملسوبة
على احملور األمريكي  -اخلليجي ،ختوين كل
من يناقش يف مسألة التعديل .وما ينبغي
على القوى املعنية بالقرار ،إخراج هذا األمر
من دائرة التنازع يف ما بينها ،كما من دائرة
تأثري جوزف عون نفسه .فهذا شأن سيادي
شديد اخلطورة ،ال خيص «القائد» ،كما ليس
ملكًا هلذه اجلهة أو تلك.
سي َّتخذ له تبعاته
مكمن اخلطورة أن أي خيار ُ
اجلسيمة .عدم التعديل ،يعين تناز ً
ال عن حق
لبناني للعدو اإلسرائيلي ،فيما اخليار اآلخر،
توقيع املرسوم وإرساله إىل األمم املتحدة،
يوجب اإلعداد ملعركة قاسية مع العدو.
فمندوبة «إسرائيل» يف لبنان ،دوروثي
شيا ،بدأت بالتهويل بأن تل أبيب ستمضي
َ
يف مشروع بدء التنقيب يف
حقلي «كاريش»
عدل
و» ،»72يف حزيران املقبل ،حتى لو ّ
لبنان حدوده! وتقول شيا لسائليها إن
التعديل يعين انتهاء املفاوضات (يف
الواقع ،هذه نتيجة تستحق تعديل املرسوم
ألجلها حصرًا) .وهذا يعين وجوب االستعداد
ملواجهة
العدو ،بكل ما لدى لبنان من نقاط
ّ
قوة.
أكثر من أي وقت مضى ،القوى السياسية
الرئيسية
مدعوة إىل خلع القفازات ،والتخلي
ّ
عن التكاذب عرب الشاشات ،وعقد اجتماع
جمللس الوزراء (ورمبا لطاولة احلوار)ّ ،
يتخذ
قرارًا واضحًا بتعديل املرسوم ،ورسم خط
جديد للحدود ،وإعالن وجوب الدفاع عنه،
ال استخدامه كورقة للتفاوض .وهذا أمر،
كالسياسية واحلرب ،أخطر من أن ُيرتك بيد
ضابط طامح ،وأكرب من أن تنظر فيه مديرية
النقل!

حركة أمل :مل نعرتض على
تعديل احلدود اجلنوبية
ميسم رزق

ُ
منذ إعالن مكتب رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب عن اتفاق مع الوزراء املعنيني على
توقيع تعديل املرسوم  ،6433لتصحيح احلدود
البحرية جنوبًا ،ع َرب إضافة  1430كيلومرتًا ُمربعًا
إىل املنطقة اللبنانية ،جنوبي ما ُيعرف بـ»املساحة
ّ
يتوقف اهلجوم والضغط على
املتنازع عليها» ،مل
وزير األشغال العامة والنقل ،ميشال ّ
جنار ،الذي
استمهل بضعة أيام للتوقيع .األخري ،طلب املهلة
«للعودة إىل مديرية النقل ال ّربي والبحري التابعة
ّ
تتعلق ببعض
لوزارته» كما قال ،ألسباب «تقنية
االستيضاحات» ،علمًا بأن املوضوع سياسي
ويرتِبط مبوقف مرجعيته السياسية ،أي رئيس
تيار «املردة» سليمان فرجنية.
لكن مثة أمرًا ،كشفته الردود والتعليقات على
َّ
ِ
موقف جنار ،وهو ربط موقفه مبعارضة رئيس
بري الذي ُي ّتهم «بعرقلة
جملس النواب نبيه ّ
التوقيع» ،مع توجيه اتهامات بـ»التنازل عن
حقوق لبنان يف البحر والتفريط بثروة لبنان
النفطية ،خوفًا من عقوبات أمريكية» ،لكن ،مثة
أمر آخر ،أكدته اهلجمة ،وهو إدخال امللف يف
البازار السياسي اللبناني ،للمزايدة وتسجيل
النقاط.
يف العلن ،ألزمت عني التينة نفسها مبوقف ال
ِ
رد
ُيعارض توقيع املرسوم.
وذلك من خالل ّ
مصادر يف كتلة التنمية والتحرير النيابية موضحة
أن «اتفاق اإلطار الذي أعلنه الرئيس بري قد
رسم القواعد العامة للتفاوض يف ترسيم احلدود
اللبنانية ،وال سيما احلدود البحرية مع فلسطني
احملتلة من دون الدخول أبدًا يف مسألة حتديد
املساحة اجلغرافية املنوي التفاوض عليها (ال
مساحة  860كلم ،2وال مساحة  2200كلم)2
وهذا الكالم تبلغه الوفد اللبناني املفاوض بشكل
مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب
الوفد اىل جولة التفاوض االوىل يف الناقورة».
وأضافت املصادر أنه «مل يصدر أي موقف عن
كتلة التنمية والتحرير أو عن رئيسها أو عن أي من
أعضائها ،كما مل يصدر أي موقف عن حركة أمل
أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع املرسوم اجلديد،
بل على العكس ،عندما متت مراجعة الرئيس بري
بهذا األمر كان كالمه واضحًا أن هذه املسألة
برمتها هي يف عهدة السلطة التنفيذية ،وحتديدًا
ّ
عند رئيس اجلمهورية .وقد أجاب الرئيس نبيه
بري مراجعيه وقتها بالقول« :فليمارس كل واحد
من موقعه صالحياته يف هذا اجملال».
ِ
املصادر ،تؤكده النقاشات اليت
ما جاء على لسان
حتصل يف الكواليس السياسية؛ إذ لفتت أوساط
معنية بامللف إىل أن هذا الكالم مسعه الوزير
زار عني التينة
السابق يوسف فنيانوس الذي َ
أخريًا جلس النبض ،وكان اجلواب هو نفسه «هذه
مسؤولية السلطة التنفيذية ،وهي من تتخذ القرار
يف هذا الشأن» .كما ّ
تبلغ فنيانوس أن «عني التنية
حني كان امللف بعهدتها،
قامت بدورها سابقًا،
َ
وأن على رئيس احلكومة والوزراء املعنيني اختاذ
َ
يرونه مناسبًا» .إضافة إىل ِ
ذلك،
املوقف الذي
فإن املشاورات مل جُتَر مع عني التينة ،فحسب.
بل إن النقاش يف هذا امللف ُفتح أيضًا مع «حزب
كرر موقف األمني العام السيد حسن
اهلل» الذي ّ
نصر اهلل ،أن «األمر هو مسؤولية الدولة اللبنانية
الدستورية».
وضمن آلياتها
ّ
وبناء عليه ،يعين ِ
ذلك أن امللف ينتظر موقف
ً
مقربون منه أنه «لن
وزير األشغال ،الذي يقول
ّ
يفعل ما خيالف املصلحة الوطنية ،لكنه يف الوقت
َ
ذاته لن خيالف القانون حتى ال يأتي بعد ِ
ذلك
أحد ّ
ويتهمه بارتكاب خمالفات» .ويف هذا اإلطار،
علمت الزميلة «األخبار» أنه «جرى االتفاق على
أن يقوم وفد من اجليش اللبناني بعقد جلسة
مع مديرية النقل يف وزارة األشغال ،اليوم،
لشرح كل األسباب واإلحداثيات اجلديدة املوجبة
َ
سبق أن
للتعديل ،خاصة أن املديرية هي من
أعدت املرسوم املطلوب تعديله ،وهي اليوم ال
ّ
ُ
قدم
متلك اإلحداثيات اليت يقرتحها اجليش.
وست ّ
املديرية تقريرها إىل الوزير جنار بعد ظهر الغد».
ّ
سيوقعه جنار؟
فهل
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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Wishing you and your
family a blessed Ramadan

Ramadan Kareem
أتـمنى لكم ولـعائالتكم
شـهر رمــضان مــبارك

رمــضـان كـريـم
Wendy LINDSAY MP
State Member for East Hills

20 Revesby Place, Revesby NSW 2212

easthills@parliament.nsw.gov.au

WendyLindsayMPEastHills

02 9772 2774

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.

تـهنئة بـمناسبة حـلول شـهر رمـضان
يـتقدم

اللـواء أشـرف ريـفي
وَ

الدكـتور جـمال ريـفي
مـن اجلالية الـعربية عـامة واالسـالمية خـاصة
بأحـر الـتهاني بـمناسبة حـلول شـهر رمـضان
املـبارك.
فليتقبل اهلل صيامكم وب ّركم وصلواتكم ويـضعها يف مـيزان
حـسناتكم ،أعـاده اهلل على الـجميع بالـخري والـربكات.

رمـــضـان كــريـم
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إعــالن

Ramadan Mubarak!
On behalf of Canterbury Bankstown,
I offer my sincerest respects to our
Muslim community during the holy
month of Ramadan. May God’s peace
and rich blessings continue to be upon
you, your family and loved ones.
I would also like to express my thanks to
Suprovat Sydney. Over the years, this leading
Bangladeshi community newspaper has provided outstanding
support and contribution to our multicultural community.
I look forward to continuing to work with you and all
Bengali-Australians to make our country and our City a safe,
healthy and better place to live, work in and enjoy!
Yours sincerely,

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

14 صفحة
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ADVERTISEMENT

The Holy Month of Ramadan is a time of fasting,
prayer and charity and is a reminder of the important
contribution Australian Muslims make in our community.
As we welcome the beginning of Ramadan this week,
I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au
Tony Burke MP
@Tony_Burke
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

ADVERTISEMENT

أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ وﻷﺣﺒﺎﺋﻜﻢ ﻛﻞ ﺑﺮﻛﺎت رﻣﻀﺎن
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
أﻗﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻲ
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻣﻮ ﺑﻬﺎ

Wishing you and
your family the best
for the Holy Month
of Ramadan.

Lynda Voltz MP
Member for Auburn
Phone: (02) 9737 8822
email: auburn@parliament.nsw.gov.au
Address: Mezzanine Level 92
Parramatta Road Lidcombe

ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وأﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك

Jihad Dib MP

Lynda Voltz MP
Member for Auburn

Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

Member for Lakemba
Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW 2196
P: (02) 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Jihad Dib MP. Funded using parliamentary
entitlements.
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االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية ( )AFICيعني الشيخ عبد القدوس األزهري املفيت األكرب السرتاليا

رئيس االتحاد االسالمي الدكتور راتب جنيد

مفتي اسرتاليا الشيخ عبد القدوس األزهري

الشيخ رياض الرفاعي

األخ قيصر طراد

الشيخ رياض الرفاعي ،املفتي عبد القدوس األزهري ،د ،راتب جنيد ،الشيخ كفراوي حمزة ورشيد راشد

املفتي عبد القدوس األزهري يتوسط الدكتور راتب جنيد والشيخ رياض الرفاعي

املفتي األزهري ود .راتب جنيد واملشايخ محمد األزهري ورياض الرفاعي وكفراوي حمزة مع محمد سكرية

املفتي عبد القدوس األزهري والدكتور راتب جنيد وبعض الحضور

اجتمع االتحاد الفيدرالي للمجلس االسالمية يف
اسرتاليا ،يوم الجمعة من األسبوع املاضي ،بتاريخ 9
نيسان ،برئاسة الدكتور راتب جنيد ،بحضور عدد
كبري من املشايخ والعلماء من كافة الجاليات االسالمية
يف اسرتاليا حيث تم باالجماع انتخاب الشيخ عبد
القدوس األزهري مفتياً أكرب للقارة االسرتالية.
بداية عرف املدير التنفيذي لالتحاد األخ قيصر طراد
عن الحضور وعن الهدف من االجتماع وصرح ان االتحاد
اعطى فرصا كثرية ملجموعات مختلفة يف الجالية
االسالمية لالنضمام اىل هذا املشروع املبارك .وقال
ان االتحاد يدعم ،دائما ،منهج الشورى وال يرضى
بالتسلط على اي منصب يف الجالية ،حيث تقول اآلية
الكريمة «وأمرُهم شورى بينهم».
ثم تحدث رئيس االتحاد الدكتور راتب جنيد وقال ان
االتحاد يتشرف بدعم هذه املبادرة املباركة التي بدأت
بتأسيس هيئة شرعية لالتحاد ودار افتاء اسرتالي
وبدورهما قاما بانتخاب فضيلة الشيخ عبد القدوس
األزهري مفتيا عاما للقارة االسرتالية.
واضاف يقول :ونحن عهدنا بالشيخ عبد القدوس
األزهري دينامو فعا ً
ال حيث أسس العديد من املساجد
واملدارس االسالمية يف اسرتاليا والخارج.
وقال اننا على ثقة بان يعود جميع األئمة والعلماء اىل
االتحاد وهم الذين يعرفون ان االتحاد يعتنق منهج

الشورى واملساواة والشفافية التامة.
وكان قد بدأ تعيني املفتي من قبل االتحاد يف عام
 1989وعـُ ِّلق املنصب يف عام  2007حيث وجدت
مجموعات أخرى ذريعة لالستيالء على هذا املنصب
الذي جعلوه شكليا ومعطال لفرتة طويلة.
بعده كانت الكلمة للشيخ رياض الرفاعي الذي كرر
الدعوة للجميع لالنضمام اىل دار االفتاء االسرتالية
ورحب بالشيخ عبد القدوس وأثنى على انجازاته
الجبارة التي تعود بالخري للجالية واالنسانية وحيث
توّجه بعمامة االفتاء.
سماحة الشيخ عبد القدوس
كلمة
مسك الختام كانت
ِ
الذي حمد اهلل على فضله ونعـَمـِهِ واشاد بانجازات
الدكتور راتب جنيد الذي ،يف خالل سنوات قليلة،
استطاع ان يعيد اىل االتحاد مجده وزهوته ومكانته
بالرغم من التحديات الكبرية واملحاوالت اليائسة
الفشاله.
وأكد املفتي الجديد للقارة االسرتالية الشيخ األزهري
ان قلبه وبابه سيبقيان مفتوحني للجميع.
وشكر الشيخ عبد القدوس االتحاد ودار االفتاء
االسرتالية على ثقتهما به طالبا من اهلل ان يعطيه القوة
والنعمة والحكمة ليكون على قدر هذه الثقة.
وتمنى الشيخ عبد القدوس السرتاليا االزدهار والسالم
وللجالية االسالمية والعالم شهر رمضان مبارك.

Imam El Rifai.
“As the president of the AFIC, the national body for Australian Muslims since
1964, I am proud to endorse the appointment of Imam Abdul Quddoos Al Azhari
as National Grand Mufti of Australia, I
congratulate Imam Al Azhari and invite
the community to enjoy his skills, expertise and advise.” Said Dr Jneid.
“I am humbled and greatly honoured to
be chosen by the distinguished Imams
of ANSB and Australian Dar Al-Iftaa as
the National Grand Mufti of Australia. I
pledge to serve society faithfully with the
help of Allah, my heart and my door will
be open to all.” Said Imam Abdul Quddoos Al Azhari, National Grand Mufti of
Australia.
Authorised by Dr Rateb Jneid
President

(ANSB) and Australian Dar Al-Iftaa (ADA).
ANSB and ADA repeated in parliament,
the open invitation to Imams, Sheikhs
and Muslim scholars to unite and work
together. It was made clear that ANSB
will be an open and democratic platform
that will operate without favouring any
group or nationality over another. ANSB
and Australian Dar Al-Iftaa continue
to expand and bring together the most
active and sincere Imams and Islamic
Scholars.” Said AFIC president Dr Rateb
Jneid.
“Today, I proudly declare that AFIC’s
National Sharia Board and Australian
Dar Al-Iftaa, after broad ranging consultations, have elected Imam Abdul Quddoos Al Azhari of Queensland as the
National Grand Mufti of Australia.” Said
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AFIC IMAMS APPOINT NATIONAL GRAND MUFTI OF AUSTRALIA

Imams and community leaders congratulating the National Grand Mufti Al Azhari and Dr Jneid.

From left to Right: M. Tahir Sukkarieh, Imam Kafrawi Hamzah, Dr Rateb Jneid, From left to Right: Imam Kafrawi Hamzah, Dr Rateb Jneid, National Grand Mufti
National Grand Mufti Imam Abdul Quddoos and Sheikh Riad El Rifai.
Imam Abdul Quddoos and Sheikh Riad El Rifai.
Friday 9 April 2021
At exactly 11 AM this morning, the Australian Federation of Islamic Councils’
National Sharia Board (ANSB) and Australian Dar Al-Iftaa (ADA) appointed a
National Grand Mufti of Australia. ANSB
and ADA elected one of Australia’s longest serving English speaking and most
accomplished Imams: Imam Abdul Quddoos Al Azhari of Queensland as the
first National Grand Mufti of Australia.
Imam Quddoos, as he is affectionately
known, holds Dip Ed from NTU (Australia), a Master’s in Sharia from Darul
Uloom Delhi university and a second
Master’s from Egypt’s Al Azhar University in the Arabic language. Imam Quddoos served as an Imam and a teacher
in Fiji (5 years), the Northern Territory (8
years) and Queensland (30 years). He
is fluent in several languages including
English, Arabic, Hindi, Urdu and Tamil.
In addition to his extensive overseas
community projects, Imam Quddoos is

presently establishing his 5th school
and 2nd mosque in Australia.
AFIC appointed the first Mufti of Australia in 1989. In 2007, AFIC expended
resources and energies to confront the
multitudes of challenges confronting
the Australian Muslim community at a
variety of levels. Many in the community felt at the time that Imams and Muftis
should work in the background to educate the community and should not be
distracted with media fanfare. Today, in
2021, AFIC, ANSB and ADA, after extensive consultations with Australian Muslims and Non-Muslims, we have decided
that it is time to again revive this position into the unifying post of National
Grand Mufti of Australia.
“The Islamic scholars and Imams affiliated with AFIC firmly hold the view that
only AFIC can, through AFIC’s National
Sharia Board (ANSB) and Australian Dar
Al-Iftaa (ADA ) support the office of National Grand Mufti of Australia with the
necessary resources to fulfil the require-

The National Grand Mufti with Dr Rateb Jneid and Imams and community leaders.
ments of such a position whose signifi- and Fatwa committee
cance will extend throughout the states “After months of consultations among
and territories of Australia and beyond Imams and Islamic scholars, AFIC, durinto a multilingual and multicultural in- ing a program in the Australian Federal
ternational community.” Said Imam Riad Parliament on 24 March 2021, officially
El Rifai, Australian Dar Al-Iftaa and AFIC launched the AFIC National Sharia Board
National Sharia Board Chair of Da’wa
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رﻣﺼﺎن اﻟﻤ ﮳�ﺎرك
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي
أﻛﺮﻣ�ﺎ ﮳� ﮶ﺴﻬﺮ ﮲
﮲
اﻟﺤ ﮵�ﺮات واﻟ ﮳�ﺮ�ت
﮶ﺳﻬﺮ ﮲
ﺳﻬﺮ اﻟ� ﮴�ﺮب ٕاﻟ ﮵�ﻪ ﮴�ﻌﺎﻟﻰ ﮳� ٕ
ﺎﻻ ﮴� ﮳�ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺎت
﮶
﮴
﮶ﺳﻬﺮ ﮵�ﻌﻮد ﮲� ﮵�ﻪ اﻟﻌ ﮳�ﺪ ٕاﻟﻰ ر ﮳�ﻪ
واﻟﺮﺻﻮان
﮶ﺳﻬﺮ اﻟﺮﺣﻤﺔ
﮲
اﻟ�ﻮز ﮳� ﮳
ﺎﻟﺤ ﮲�ﺎن
﮶ﺳﻬﺮ ﮲
ﻟﻠ� ﮴�ﺮب ٕاﻟ ﮵�ﻪ ﮳�ﻤﺎ
﮲� ٔ
ﻟ�ﺎ وﻟﻜﻢ وأن ﮵� ﮲
ﺴ�ل اﻟﻠﻪ أن ﮵� ﮲ﻌ ﮲�ﺮ ﮲
ﻮ� ﮴� ﮲�ﺎ ﮴
ﻋ�ﺎ و ﮳� ﮲ﺮ ﮵�ﺎدة اﻟﻬﻤﺔ
﮵� ﮲
ﺮﺻ ﮵�ﻪ ﮲

ِ
َِ ﮵
﮵ َ﮵
ﺐ
َ�ﺎ أ ُّ� َﻬﺎ ا ّﻟﺬ� َ﮲ﮟ َآﻣ ُ﮲�ﻮا ُﻛ ﮴� َ
ِ
َﻋ َﻠ ﮵� ُﻜﻢ ّ ِ ﮵
ﺐ
ْ ُ
اﻟﺼ َ� ُﺎم َﻛ َﻤﺎ ُﻛ ﮴� َ
ِ
ِ
ِ
﮵
﮳
َ
َﻋ َﻠﻰ ا ّﻟﺬ�ﮟ ﻣﮟ ﮴َ� ْ�ﻠ ُﻜ ْﻢ
َ ﮲ ْ﮲
َﻟ َﻌ َّﻠ ُﻜ ْﻢ ﮴َ� ﮴َّ� ﮴ُ�ﻮن
َ
اﻟﺒﻘﺮة

ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻲ

ﻮل اﻟ َّﻠ ُﻪ َﻋ َّ﮲ﺮ َو َ﮳ﺣ َّﻞ:
" ﮵َ� ﮴ُ� ُ
اﻟﺼ ْﻮ ُم ِﻟ ﮵ﻰَ ،و َأ َ�﮲ﺎ َأ ْ﮳ﺣ ﮲ ِﺮي ﮳� ِِﻪ،
َّ
﮵َ� َﺪ ُع ﮶َﺳ ْﻬ َﻮ ﮴َ� ُﻪ َو َأ ْ َﳇ ُﻪ َو ﮶ُﺳ ْﺮ ﮳َ� ُﻪ ِﻣﮟ َأ ْ﮳ﺣ ِﻠ ﮵ﻰ،
ْ﮲
اﻟﺼﻮ ُم ُ﮳ﺣ َّ� ٌﺔَ ،و ِﻟ َّ ِ
ﺎن
ﺎ� ِﻢ َ﮲� ْﺮ َﺣ ﮴َ� ِ
َو َّ ْ
ﻠﺼ ٔ
﮲
َ﮲� ْﺮ َﺣ ٌﺔ ِﺣ ﮵�ﮟ ﮵ُ� ْ﮲� ِﻄ ُﺮَ ،و َ﮲� ْﺮ َﺣ ٌﺔ ِﺣ ﮵�ﮟ ﮵َ� ْﻠ ﮴َ�ﻰ
َ﮲
َ﮲
اﻟﺼ ِ
ﺎ� ِﻢ َأ ْﻃ َ﮵� ُﺐ ِﻋ ْ﮲� َﺪ
ﻢ
�
ﻮف
َر ﮳َّ� ُﻪَ ،و َﻟ ُ﮲ﺤ ُﻠ
َ
ُ
﮲ ِ َّ ٔ
اﻟ َّﻠ ِﻪ ِﻣﮟ ِر ﮵� ِﺢ ا ْﻟ ِﻤ ْﺴ ِﻚ".
ْ﮲
رواه اﻟﺒﺨﺎري

اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺎﻟﺐ

ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﺘﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﻟﻘﺎرة اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس اﻷزﻫﺮي

رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺗﺐ ﺟﻨﻴﺪ

اﻟﺸﻴﺦ
رﻳﺎض اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

اﻹﻣﺎم
ﻛﻔﺮاوي ﺣﻤﺰة

@AFICOffcial
932 Bourke St, Zetland, NSW 2017

admin@afic.com.au

02 9319 6733

Page 18

Page 19

Saturday 17 April 2021

2021  نــيسان17 الـسبت

إعــالنات

RAMADAN
MUBARAK
Wishing you & your family a blessed
occasion, and one that is marked with
safety and prosperity.

Linda Burney MP
Member for Barton

Authorised by L. Burney, ALP, 203/13 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

May you and your family
enjoy the blessings of this
special time.
www.liverpool.nsw.gov.au
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إعـــالنات

رمضان
تهـنئ املسلمني
ميهايلوكتهـنئ
تانياميهايلوك
الـنائبتانيا
الـنائب
املسلمني بشهر رمضان

يـتقدم
رئـيس حـزب

الـسيد بـول غـارارد
واألعضاء:
رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو
ونائبه آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية

“The Holy month
of Ramadan is a
special time for the
Muslim people here in
Australia and all over
the world. I wish the
Muslim community
a happy and blessed
Ramadan. Ramadan
Tania Mihailuk MP
”Kareem.
Member for Bankstown

باراماتا ميشال غارارد

شـهر رمــضان املـبارك هو من أهـم األشـهر

وعضو اللجنة االدارية كلوفيس البطي
بأحـر التهاني من اجلالية الـعربية واالسـالمية
خاصة مبناسبة حلول شـهر رمـضان املبارك،
أعاده اهلل على اجلميع بالـخري والربكات.

للمـسلمني فـي اسـرتاليا وفـي
الـعامل أجـمع ،أمتنى للجالية
االسـالمية شـهر رمـضان مبارك.
رمــضان كــريم
Authorised by Tania Mihailuk MP, 9A Greenfield Pde, Bankstown, Paid for using Parliamentary Entitlements April 2021

رئـاسة االعـالم الـعربي  -اسـرتاليا وسـواقي كـروب
واإلذاعـة الـعربية  2000FMتـهنئ الـجالية الـعربية
عـامة واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول شـهر رمـضان
املـبارك وتتـمنى للـجميع شـهرا مـربورا وصـياما مـقبوال..

رمـضان كـريم
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تـتمات

بايدن يعلن حالة...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اىل الكونغرس« :لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيًا ردًا على
تهديد غري منطي وشديد لألمن القومي والسياسة اخلارجية واقتصاد
الواليات املتحدة من جراء بعض اإلجراءات الضارة اليت ارتكبتها
احلكومة الروسية».
ويشار إىل أن حالة الطوارئ يف جمال األمن القومي األمريكي
«تشكل أساسًا لفرض العقوبات» .وجاء ذلك عقب إعالن البيت
األبيض اليوم اخلميس ،فرض اخلزانة األمريكية عقوبات على 32
جهة وشخصية روسية.
وأوضح البيت األبيض أن اخلزانة األمريكية بالشراكة مع حلفاء
غربيني فرضت عقوبات على  8أشخاص على خلفية قضية القرم،
وأخرى ضد  6شركات تكنولوجيا روسية .كما ذكر البيت األبيض
أن واشنطن «طردت  10دبلوماسيني روس».
من جهتها ،قالت وزارة اخلارجية الروسية إنه مت إبالغ السفري
األمريكي يف موسكو أن روسيا سرتد على العقوبات األمريكية
ضدها.
ويف السياق ،قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني ساكي ،إن
«هدفنا ليس التصعيد مع روسيا بل مواجهة األعمال غري املقبولة،
واليت ال تتماشى مع مصاحلنا لذا ينبغي أن تكون هناك عواقب هلذا
السلوك غري املسؤول».
وأضافت يف مؤمترها الصحايف األسبوعي« ،شعرنا أن حزمة
العقوبات تلك على روسيا مناسبة وهدفنا التصدي للممارسات
الروسية» ،الفتة إىل أن «هدف أمريكا أن تكون لديها عالقة
واضحة مع روسيا لفسح اجملال لبحث النواحي املشرتكة».
وتابعت« :نرغب بعالقة أكثر سلمية بد ً
ال من عالقة تصعيدية مع
موسكو ،ونشعر أننا ميكننا العمل مع الروس يف جماالت معينة مثل
املفاوضات يف املسائل النووية ولكن هناك جماالت لدينا خالفات
فيها».
وأشارت ساكي إىل أن «الدعوة التزال موجهة للرئيس فالدميري
بوتني لعقد القمة وستكون خطوة إىل األمام على طريق حتسني
العالقات» ،مشددة يف الوقت نفسه على أن أمريكا «ستفرض
العقوبات على روسيا عند احلاجة ولن ترتاجع عن مواجهة
سلوكها».
ومل توضح ساكي إن كان هناك أي عقوبات أمريكية حمتملة متعلقة
مبشروع خط أنابيب «نورد سرتيم  ،»2فيما قال مسؤول أمريكي
إن مقرتح الرئيس جو بايدن ،ما زال قائمًا لعقد قمة مع نظريه
ّ
أن لقاء مماث ًال
الروسي فالدميري بوتني «يف األشهر املقبلة» ،معتربًا ّ
«بالغ األهمية» من أجل وقف «التصعيد» قبل «تفاقم» الوضع.
وقالت ساكي أن واشنطن «لن تقبل استهداف قواتنا من أي أحد
مبا يف ذلك من دول أخرى ،وشعرنا أن التقارير بشأن املكافآت
الستهداف القوات األمريكية كافية إلثارة قلقنا».
واعتربت إن «االخرتاق اإللكرتوني» الذي تعرضت هلا «سوالر
ويندز» األمريكية أدى «إىل التجسس أو تعطيل أكثر من  16ألف
من أنظمة الكمبيوتر حول العامل».
ويف سياق منفصل ،أوضح مدير وكالة االستخبارات املركزية
ويليام برينز ،أن التعزيزات العسكرية الروسية يف شبه جزيرة
القرم «تشري إىل أنها تكتيك من أجل الرتهيب لكنه قد يوفر
األرضية لشن غزو عسكري حمدود».
يف املقابل ،وصفت وكالة االستخبارات الروسية امس االول
اخلميسّ ،
اتهامات واشنطن ملوسكو بالضلوع يف هجوم سيرباني
استهدف شركة «سوالر ويندز» عام  2020بأنها «ترهات».
وأعلن اجلهاز اإلعالمي يف وكالة االستخبارات الروسية يف بيان أن
محلت واشنطن
«ال فائدة ترجتى من قراءة هذه الرتهات» ،بعدما ّ
هذه الوكالة حتديدا مسؤولية اهلجوم ،وفرضت عقوبات على روسيا
على خلفيته.
وردًا على اإلجراءات األمريكية ،استدعت وزارة اخلارجية الروسية
السفري األمريكي يف موسكو ،وقالت إن «احلديث سيكون صعبًا»
للجانب األمريكي .وأضافت الوزارة أن «اخلطوات غري الودية من
قبل واشنطن ترفع بشكل خطري من درجة املواجهة بني البلدين».
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن
«العقوبات االمريكية األخرية تضع عقد قمة بني بوتني وبايدن
موضع شك».

واشنطن :الصني متفوقة علميا

اىل ذلك أقرت مديرة جهاز االستخبارات الوطنية إيفريل هاينز،
بتفوق الصني علميًا على الواليات املتحدة نظرًا «السرتاتيجيتها
الفريدة يف دمج التطورات العلمية بني القطاعني العسكري
واملدني ،وتوظيف مثارها يف مزيد من البحوث لتحقيق أهدافها
الوطنية األبعد».
وجاء ذلك يف جلسة لرؤساء عدد من األجهزة االستخباراتية أمام
جلان الكونغرس املختصة للتوقف على مديات تواصل الصني داخل
اجملتمع األمريكي ،وخصوصًا أن واشنطن «ال يتوفر لديها تدابري
وآليات لكبح استثمار الصني يف قطاع التكنولوجيا عرب جلنتها
لالستثمارات األجنبية يف الواليات املتحدة» ،حبسب هاينز.
وأبلغ مدير جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي،
اللجان املختصة عن تكثيف جهود التحقيقات اخلاصة مبتخلف
نشاطات الصني االقتصادية يف الواليات املتحدة« ،بزيادة بلغت
 1,300مرة عما سبق يف السنوات املاضية ،وهناك أزيد من 2,000
ملف حتقيق مفتوح اآلن» يف هذا الشأن.
وأضاف راي أن التحقيقات «يف جمال التجسس االقتصادي

وحده بلغ معدهلا فتح حتقيق كل  10ساعات يوميًا ،واليت تشمل
مضايقات خفية لعناصر صينية تقيم على األراضي األمريكية ،يف
عملية متشعبة أطلق عليها (اصطياد الثعلب) اليت تكللت بتوجيه
عدد من التهم يف شهر تشرين األول املاضي».

أمريكا إليران :رفع جزء...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على تلك اليت تستهدف منتهكي حقوق اإلنسان واإليرانيني
الضالعني يف اهلجمات اإللكرتونية.
كان الوفد اإليراني املشارك يف مفاوضات فيينا أعلن امس االول
اخلميس استعداده للعودة لالتفاق بالتزامن مع رفع واشنطن
للعقوبات.
جاء ذلك بعد اشرتاط إيران مرارًا أنها لن تعود لالتفاق النووي مع
أمريكا إال يف حال رفع واشنطن الكامل لالتفاق جلميع العقوبات.
أجواء إجيابية
وأتت هذه التطورات بعدما انتهى اجتماع اللجنة املشرتكة لالتفاق
النووي يف فيينا ،امس االول اخلميس ،وسط أجواء وصفت
باإلجيابية ،حيث مت االتفاق على أن جتري جلان اخلرباء مباحثات
فيما بينها لبحث شقني فنيني ،هما شق إلغاء إجراءات احلظر وشق
القضايا النووية.
وقالت موفدة «العربية» إن هناك تكتما أوروبيا وأمريكيا على
املفاوضات ،مشرية إىل أنهم ال يريدون رفع سقف التوقعات يف
احملادثات مع إيران.
اجلدير ذكره أنه ويف واقع األمر فإن إيران حباجة ماسة إللغاء
العقوبات اليت فرضتها إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترمب بشكل متواصل منذ انسحابها يف  2018من االتفاق النووي
املربم يف  2015خالل فرتة إدارة أوباما.
فيما استأنفت املفاوضات بعد أيام من تعرض أهم منشأة إيرانية
لتخصيب اليورانيوم يف نطنز ،األحد املاضي ،إىل هجوم دمر
معظم أجهزة الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم حسب مسؤولني
إيرانيني.
إىل ذلك ،وعلى الرغم من فقدان إيران لورقة نطنز خالل
املفاوضات ،إال أن الرئيس اإليراني حسن روحاني أكد صباح
امس االول اخلميس بأن بالده تستطيع ختصيب اليورانيوم بنسبة
 %90لو أرادت ذلك ،وبعيد ضربة نطنز أعلنت إيران عن ختصيب
اليورانيوم بنسبة  %20وتركيب  1000جهاز طرد مركزي متطور
يف املنشأة املتضررة.

مواجهات متواصلة بني...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقوع قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف خالل املواجهات يف
والكسارة غرب مأرب.
املشجح
ّ
ويف وقت سابق ،كشف تقرير صادر عن املركز اإلعالمي حملافظة
مأرب ،أن آالف السكان يواجهون معاناة يف ظل احلر الشديد مع
دخول شهر رمضان «حيث عجزت قوات حزب اإلصالح املوالية
للعدوان السعودي يف توفري الوقود حملطات الكهرباء».
وأعلن التقرير أن «عناصر امليليشا قاموا بقطع اخلط الرابط بني
منشأة صافر النفطية شرقًا ومدينة مأرب ،ومنعوا شاحنات الوقود
من الدخول للمدينة».
وطالبت قوات اإلصالح «سلطة حكومة هادي بقيادة احملافظ
سلطان العرادة باإلفراج عن أحد أبنائهم املختطف منذ أشهر لدى
التحالف السعودي».
وأشار التقرير إىل أن «قيادات حزب اإلصالح تنهب حنو  40ألف
برميل من نفط صافر شرقي مأرب يوميًا ،وتتاجر بها يف السوق
السوداء أو تقوم بتصديرها ،وحترم أبناء احملافظة اإلستفادة من
الثروات النفطية».

رئيس اجلمهورية :حيق للبنان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

شهداء االنفجار.
والعدالة يف قضايا الفساد ،وحدها اليت تفتح طريق االنتصار
يف احلرب ضده .وطريق العدالة يف قضايا الفساد أوهلا تدقيق
جنائي مرفوض من قوى معروفة ،وثانيها قوانني إصالح معرقلة
يف إقرارها أو تطبيقها من أركان املنظومة ،وآخرها قضاء جريء
ومستقل وحازم ،نبحث عنه كل يوم.
أما العدالة يف تأليف احلكومة ،فوحدها أيضا تفضي إىل التشكيل،
واملطلوب أن يعيد رئيس احلكومة املكلف النظر يف املسار الذي
انتهجه منذ التكليف ،ليصحح األخطاء ،بتطبيق الدستور وتكريس
امليثاق وتوحيد املعايري ،فاحلكومة ال تولد إال يف لبنان ،ومرسومها
ال يصدر إال بتوقيع رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة باالتفاق
بينهما ،مع مراعاة الكتل السياسية اليت يفرتض أن متنحها الثقة،
على أساس برنامج مقنع ،ومهل زمنية حمددة.
والعدالة يف قضية احلدود البحرية اجلنوبية وحدها تعبد الطريق
أمام االستفادة من الثروات… وهي ال تتحقق إال باحلفاظ على
كامل احلقوق ،ويف هذا السياق ،اكد رئيس اجلمهورية للموفد
األمريكي ديفيد هيل ،أمس األول ،أنه مؤمتن على السيادة
واحلقوق واملصاحل ولن يفرط بها ،مشددا على جتنيب لبنان أي
تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غري متأن ،مع بذل كل
اجلهود ليكون ترسيم احلدود موضع توافق بني اللبنانيني وليس
موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان يف املفاوضات.

الرئيس عون يستقبل املوفد األمريكي هيل

فقد أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،خالل استقباله
مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية السفري ديفيد
هيل ترافقه السفرية االمريكية دوروثي شيا والوفد املرافق،
على «أهمية االستمرار يف مفاوضات ترسيم احلدود البحرية بني
لبنان وإسرائيل واستكمال الدور األمريكي من موقع الوسيط
النزيه والعادل» ،مشريا اىل أنه «حيق للبنان أن يطور موقفه
وفقا ملصلحته ومبا يتناسب مع القانون الدولي ووفقا لألصول
الدستورية».
وطالب الرئيس عون ب «اعتماد خرباء دوليني لرتسيم اخلط
وااللتزام بعدم القيام باعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي
أعمال تنقيب يف حقل كاريش ويف املياه احملاذية» ،مؤكدا انه
لن يفرط «بالسيادة واحلقوق واملصاحل اللبنانية» ،مشددا على
«ضرورة ان يكون ترسيم احلدود موضع توافق بني اللبنانيني».
(مزيد من التفاصيل على الصفحة .)5

هيل

وبعد اللقاء ،ادىل مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون
السياسية ببيان ،ومما جاء فيه« :لطاملا طالبنا قادة لبنان بإبداء
مرونة كافية وتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على العمل على
عكس مسار االنهيار اجلاري .لقد حان الوقت اآلن لتشكيل
حكومة وليس عرقلة قيامها ،اآلن هو وقت اإلصالح الشامل.
فأمريكا واجملتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة .لكن ال
ميكن املساعدة دون الشريك اللبناني .وأولئك الذين يواصلون
عرقلة تقدم أجندة اإلصالح ،يغامرون بعالقتهم مع الواليات
املتحدة وشركائها ويعرضون أنفسهم لالجراءات العقابية .أما
الذين يعملون على تسهيل التقدم ،فيمكنهم االطمئنان لدعمنا
القوي».
ورأى أن «تكديس حزب اهلل لألسلحة اخلطرة والتهريب واألنشطة
غري املشروعة والفاسدة األخرى يقوض مؤسسات الدولة
الشرعية .إنه يسلب من اللبنانيني القدرة على بناء بلد مسامل
ومزدهر .وإيران هي اليت تغذي ومتول هذا التحدي للدولة وهذا
التشويه للحياة السياسية اللبنانية .هذا يأخذني إىل موضوع
جتديد املفاوضات األمريكية حول برنامج إيران النووي .إن
العودة املتبادلة إىل االمتثال لالتفاق النووي مع إيران تصب
يف مصلحتنا ويف مصلحة االستقرار اإلقليمي ،لكنها لن تكون
سوى بداية عملنا .فيما نتطرق إىل العناصر األخرى لسلوك إيران
املزعزع لالستقرار ،لن تتخلى أمريكا عن مصاحلها وأصدقائها يف
لبنان».
وقال« :وأخريا ،أود كما فعلت اليوم ،أمس االول ،أن أعيد
القول أن أمريكا تقف على أهبة االستعداد لتسهيل املفاوضات
بشأن احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل على األسس اليت
بدأناها يف هذه املباحثات .هذه املفاوضات لديها امكانية فتح
االبواب امام فوائد اقتصادية كبرية للبنان ،وهذا أمر بالغ األهمية
على خلفية األزمة االقتصادية احلادة اليت تواجهها البالد .وميكن،
عند االقتضاء ،استقدام خرباء دوليني للمساعدة يف اطالعنا
مجيعا .شكرا لكم مرة أخرى على وقتكم هذا الصباح»( .مزيد من
التفاصيل على الصفحة .)5

الحريري يف موسكو

اىل ذلك أجرى الرئيس املكلف سعد احلريري ،بعد ظهر امس
االول ،حمادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستني
يف مقر رئاسة الوزراء الروسية ،تناولت آخر التطورات يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين.
بداية رحب رئيس الوزراء الروسي بالرئيس احلريري والوفد
املرافق ،مؤكدا «متانة العالقات اليت تربط بني لبنان وروسيا،
واليت أسهم فيها الرئيس الراحل رفيق احلريري» ،وقال« :إننا
نؤكد أننا على استعدادنا للقيام مبا يلزم لتطوير هذه العالقات يف
خمتلف اجملاالت يف املرحلة املقبلة ،مبا خيدم مصلحة شعبينا».
أضاف« :صعوبة الوضع اآلن هي يف تشكيل حكومة من األخصائيني
لكي نقوم بكل اإلصالحات املطلوبة .ولكن حني نشكل احلكومة
وجنري اإلصالحات الالزمة ،نريدكم أن تعلموا أننا نرغب برؤية كل
الشركات الروسية تأتي إىل لبنان لكي تستثمر فيه يف املرافق
املوجودة ،سواء الكهرباء أو املرافئ أو الطرقات أو كل ما يتعلق
بالبنى التحتية»( .مزيد من التفاصيل على الصفحة .)5
وهبة يف اثينا
على صعيد آخر قام وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال شربل وهبه ،أمس االول ،بزيارة إىل اثينا حيث عقد
اجتماعا مغلقا مع نظرييه اليوناني نيكوس دندياس والقربصي
نيكوس كريستودوليديس ناقشوا خالله القضايا ذات االهتمام
املشرتك.
بعد ذلك ،عقدت جولة حمادثات موسعة ،حضرها أعضاء الوفود
املرافقة ،ومت «تأكيد متانة العالقات اليت تربط الدول الثالث
وضرورة تعزيزها على كل الصعد ،والعمل على متابعة التحضري
للقمة الثالثية االوىل هلذه الدول اليت كان من املفرتض أن تعقد
العام املاضي يف قربص ومت تأجيلها بسبب جائحة كورونا ،وذلك
عرب استكمال االجراءات العائدة لالتفاقات الثنائية والثالثية اليت
سيتم التوقيع عليها خالل القمة».
ويف لقاء ثنائي ،عرض وهبه مع نظريه القربصي العالقات بني
البلدين .كما زار وهبه الربملان اليوناني ،حيث التقى رئيس
جمموعة «الصداقة اليونانية  -اللبنانية» يف الربملان اليوناني
النائب باناغيس كاباتوس ورئيس جلنة الدفاع والعالقات اخلارجية
النائب كونستاتينوس جيوليكاس.

صفحة 22

Saturday 17 April 2021

الـسبت  17نــيسان 2021

الناشط

Page 22

مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

رباعيّات األوهام

ويطلب يا حبيبة أن تكوني
ً
كون
مخوال حتت أجنحة
الس ِ
ّ
قب ٌة يغن
فكيف وأنت رّ
على إيقاع مشهدها حنيين
وكيف وأنت من حدس جلي
ٍّ
وجني
طهر
وريث الشمس من
ٍ
ِ
عنني حلمهم فيما ّ
متنوا
ٌ
الظنون
سرابي
هالمي
ِ
ُّ
ٌّ
**
ويطلب يا حبيبة أن تكوني
خؤوون
خب
طريدة
ِ
ٍ
عامل ٍّ
مصري
تفاوضك اجلهات على
ٍ
ٍ
وخيم بني
جمون
موت أو
ِ
ٍ
فهل عرفوا اشتدادك ذات
ٍ
عصف
األنني
وهل قرؤوك يف فقه
ِ
أم اقرتفوا أمانيهم رمادًا
ّ
املنون
يغلفهم بأسئلة
ِ
**
ويطلب يا حبيبة أن تكوني
مزاجًا ال
تقاربه شؤوني
ُ
تندى
فهل أخربتهم عما ّ
اهلتون
حمياك
رحيقًا من
ِ
ّ
وتني
متر
وعن شفتني من ٍ
ٍ
ٍ
ّ
أمني
دفء
معتقتني يف
ِ
ِ
أضأت على سالفهما مزاجًا
الكمون
يهدهد يف دمي فرق
ِ
**
دعيهم يف خرافتهم وكوني
العيون
خالفًا ناء عن خبث
ِ
بيانًا أشعل اآلفاق عطرًا
تردده عروق اليامسني
فمثلك ال تقارن بالربايا
مبني
عشق
ملا أسرفت من
ِ
ٍ
قرأت عيوني
يوحد نسغ ما
ْ
ّ
حنون..
قمح
من األلوان يف
ِ
ٍ
محمد عامر األحمد  -سورية

يا جيش الوطن يا سياج حامينا
يا جيش الوطن يا سياج حامينا
بركة من رب السما عاطينا
صنت احلما بدمك الغليان
ما عطيناك أكثر ما أنت عاطينا
بوجودك الوطن شامخ ومنصان
شباب أسود من فوق هادينا
إنتو للوطن مذبح القربان
ّ
دمكم رويت اراضينا
من
بوقت احلرب ما همكم غربان
جيش بالروح والدم فادينا
إنتو البطولة وخرية الفرسان
محاة االرض واالرز عا روابينا
ولو بقي جندي حاميك يا لبنان
ّ
كلو
مش ممكن حدا بالكون
يدخل حيكم ارضنا واهالينا
يا جيشنا يا عنوان الكرامي
يا أشبال البطولة والشهامي
صنتوا وطنا
محيتوا حدودنا
بوقت احلرب بيضتوا العالمي
هدرتوا الدم تا يسلم مشلنا
ويعيش األهل يف خري وسالمي
اجوا االعداء تا يغزوا وطنا
مخسني عام ما وقفت عياني
كرتوا االعادي كتري انظلمنا
عا مني احلق عا مني املالمي
وحدو اجليش حقق أملنا
همو زعيم وال عمامي
ما ّ
ما انوجد خملص تا حيتضنا
فقدنا احملبة فقدنا الكرامي
وعن إبليس كم مرة أمتحنا
تا خيدع شعبنا بصف األمامي
الوجع واجلوع من العيشة احنرمنا
ما عاد بدنا زعيم وال زعامي

ما خلوا قرش بالبنك عنا
نصف الشعب عايش عا القمامي
اهلل يساحمو ّ
يلي غدرنا
ضاع اآلدمي بضهر احلرامي
ّ
طعنا
سيف الغدر كم مرة
تا صاروا جروحنا شالل دامي
علم بالدم عا جبالك رفعنا
طلبنا نقول عودي يا سالمي
وفوق اجلماجم رفعنا علمنا
تا حققنا النصر واالبتسامي
خسرنا املال ما قلوا هممنا
ما ّ
فرقنا السيف احلسامي
احملبة شعارنا االرزة علمنا
اهلوية شعبنا االرض العالمي
خافوا الناس فلوس ما عنا
اجلوع كافر واملرض عامي
شبعنا تفرقة شو عملنا
خلقنا حرب عا بعضنا دامي
صار الشعب ما عاد يستنى
خربوا البلد قاموا القيامي
مثانني عام حكموا وطنا
ما شفنا حكم عادل او نظامي
رجال احلكم يف دولة وطنا
عبدوا املال وأمساء الزعامي
طفح الكيل عاالقطاع عنا
عا اخلراب والفقر والذل كلو
نظام وظلم بال شفقة وال كرامي

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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صـحة وغـذاء

العالمات السبع املنذرة الرتفاع نسبة السكر يف الدم
خيتلف النوع الثاني من مرض السكري عن النوع األول من حيث
أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة .ومن ناحية أخرى ،يعد مرض
السكري النوع  1حالة من أمراض املناعة الذاتية غري مرتبطة
بالوزن.
وهناك سبع عالمات منبهة الرتفاع نسبة السكر يف الدم (العامل
احملدد ملرض السكري النوع  .)2وأكدت مجعية السكري اخلريية
يف اململكة املتحدة أن إحدى العالمات التحذيرية ملرض السكري
النوع  2هي «الذهاب إىل املرحاض كثريا».
ويشري هذا بشكل خاص إىل ما إذا كنت حباجة إىل االستيقاظ
أثناء الليل للتبول.
ويوجد مؤشر آخر الرتفاع مستويات السكر يف الدم ،هو الشعور
بالعطش حقا ،بغض النظر عن الكمية اليت تتناوهلا.
وتشمل العالمات األخرى ملرض السكري النوع  2ما يلي:

كشف اخلرباء املخاطر الصحية الناجتة من تناول الشاي الساخن
جدا ،الذي تبلغ درجة حرارته  65درجة مئوية وأكثر.
وتشري صحيفة مجهوريت الرتكية ،إىل أن نتائج متابعة احلالة
الصحية لـ  500ألف شخص خالل بضعة سنوات ،أظهرت أن
تناول الشاي احلار الذي تفوق درجة حرارته  65درجة مئوية،
يزيد من خطر اإلصابة بسرطان املريء.

بارتفاع نسبة السكر يف الدم.

طبيب روسي :األسربين ميكن
أن يسبب نزيفا مميتا

• التعب.
• فقدان الوزن غري املربر.
• التهابات القالع املتكررة.
• تستغرق اجلروح وقتا أطول للشفاء.
• تشوش البصر.
وتنصح منظمة السكري يف اململكة املتحدة أي شخص يعاني من
أعراض مرض السكري بزيارة طبيبه العام.
وميكن أن يؤدي التشخيص ووضع العالج املناسب إىل تقليل
فرص اإلصابة مبضاعفات صحية خطرية.
وميكن القول إننا أكثر عرضة لإلصابة مبرض السكري النوع 2
عند املعاناة من ارتفاع ضغط الدم ،وإذا كنا نعاني من زيادة
الوزن.
كما أن النساء املصابات مبتالزمة املبيض املتعدد الكيسات
( ،)PCOSلديهن أيضا خماطر متزايدة ،حيث ترتبط احلالة مبقاومة
األنسولني ،وهو اهلرمون الرئيسي الذي يفرزه البنكرياس عندما
ترتفع مستويات السكر يف الدم.
ّ
وميكن إفراز األنسولني يف خاليا اجلسم من امتصاص السكر يف
جمرى الدم الستخدامه يف الطاقة.
ومع ذلك ،إذا أصبحت خاليا اجلسم مقاومة لألنسولني ،فسيستمر
السكر يف الرتاكم يف جمرى الدم.
ُ
وتعد بعض احلاالت الصحية أيضا أحد عوامل اخلطر لإلصابة بداء
السكري النوع  ،2مثل:
• انفصام فى الشخصية.
• اضطراب ثنائي القطب.
• كآبة.
وميكن لألدوية املضادة للذهان أن تزيد من خطر إصابة الشخص

كشف خطر قاتل من تناول
الشاي الساخن

أعلن الطبيب الروسي واملقدم التلفزيوني ،ألكسندر
مياسنيكوف ،إن االستخدام املتهور لألدوية غري الستريويدية
املضادة لاللتهابات ميكن أن يتسبب يف إحلاق ضرر جسيم
بصحة اإلنسان.
حتدث الطبيب بشكل خاص عن عقار مشهور مثل األسربين.
ً
نزيفا
وقال على قناة «روسيا « :»1األسربين ميكن أن يسبب
ً
ً
ً
ً
ومميتا».
تقرحيا،
ونزيفا
ونزيفا يف املخ،
مميتا ،يف الرأس،
ً
وأشار مياسنيكوف إىل أن األطباء اآلن يصفون األسربين فقط
مع وجود مرض مؤكد.
وأشار ً
أيضا إىل أن هذا الدواء غري مناسب كوسيلة وقاية أولية
من أمراض القلب واألوعية الدموية.
ونصح الطبيب بتناول أدوية حتمي املعدة ،يف حالة تناول هذا
الدواء وأدوية مماثلة.
واختتم الطبيب أن العقاقري غري الستريويدية املضادة لاللتهابات
خطرية بشكل خاص إذا كان يوجد يف اجلسم بكترييا هيليكوباكرت
بيلوري.
وأكد اخلبري أن مثل هذا املزيج ميكن أن يكون قات ًال.

ويشري الربوفيسور وداد غريال أخصائي أمراض اجلهاز اهلضمي،
إىل أن الوفيات بسبب السرطان ،حتتل املرتبة السادسة يف
العامل.
ويقول« ،هذا مرض خطري ،وله أساس وراثي ،.ولكن توجد
عوامل مسببة أيضا .فوفقا للدراسات اليت أجريت مؤخرا يف
شرق تركيا والصني وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان،
يزداد خطر اإلصابة بسرطان املريء عند تناول الشاي الساخن
جدا ومشروبات ساخنة أخرى بكميات كبرية».
ويضيف ،ويزداد هذا اخلطر ،إذا كان الشخص يدخن ويتناول
املشروبات الكحولية.
ويقول« ،إذا كان الشخص املدخن يتناول الشاي الساخن
بكميات كبرية ،فإن خطر تطور سرطان املريء يتضاعف ،وإذا
كان يتناول املشروبات الكحولية أيضا فيزداد مبقدار مخس
مرات».
وينصح الربوفيسور بعدم شرب الشاي الساخن جدا لدرجة ال
ميكن مسك الكوب باليد ،وبدال من ذلك االنتظار بضعة دقائق
ومن ثم تناوله ،مشريا إىل عدم احلاجة لتناول اكثر من 4-3
أكواب من الشاي يف اليوم.
وحيذر الربوفيسور ،أيضا من تناول املاء البارد جدا (املثلج)
ألنه ميكن أن يسبب تقرحات يف املريء ،تتحول الحقا إىل
السرطان.
ويشري اخلبري ،إىل أن صعوبة البلع ،أهم أعراض سرطان املريء،
لذلك عند الشعور بهذه املشكلة ،جيب فورا استشارة الطبيب
إلجراء الفحص الالزم لتشخيص املرض مبكرا ليسهل عالجه.

رغم فوائده ..فيتامني قد يعرض حياتك للخطر
بشكل عام تعد الفيتامينات مفيدة للجسم والصحة ،وبالتبعية
يعترب الفيتامني «إي» « »Eمهما للصحة ومضادا لألكسدة،
إال أن املبالغة يف تناوله قد تؤدي إىل مضاعفات صحية
خطرية.
وحيمي فيتامني «إي» خاليا اجلسم من اجلذور احلرة احلاملة
لألمراض ،وهي عبارة عن إلكرتونات حرة تدور يف فضاء
غالف الذرة أو اجلزيء ،تساهم يف ربط الذرات مع بعضها
حيث تنجذب إىل بعضها فتتجاذب الذرات أيضا.
وعند انقسام جزيئات األوكسجني ،تصبح منفردة ،وتتحول
بدورها إىل جذور حرة غري مستقرة ،تبحث لنفسها عن جزيئات
أخرى ترتابط معها ،وتسمى عملية البحث هذه باإلجهاد

التأكسدي ،وبالتالي يصبح هناك املزيد من الضرر للخاليا.
كذلك يساعد الفيتامني على تعزيز عملية التمثيل الغذائي،
وحتسني نظام املناعة ،حسبما ذكر موقع «هيلث داجيست»
املتخصص باملواضيع الطبية.
وحيتاج الشخص البالغ إىل  15ميليغرام من فيتامني «»E
يوميا ،علما أنه يتواجد يف جمموعة متنوعة من األطعمة ،مبا
يف ذلك املكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت
الزيتون.
ولكن ونظرا لعدم قابلية ختزين فيتامني « »Eيف اجلسم
الستخدامه الحقا ،فإن استهالك املزيد منه قد يؤدي إىل ما
يعرف بــ»تسمم الفيتامني .»E

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255
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NEWS

FW: NSW Government Weekly Update - 9 April 2021 Scott Morrison warns reopening international borders as COVID-19 remains rampant ‘dangerous’
HALFWAY FOR ROZELLE month’s severe weather TENNIS

INTERCHANGE TUNNELLING
- Construction of Australia’s biggest road infrastructure project has
reached another major
milestone, with Rozelle Interchange tunnelling passing the half way mark.
- More than 9,000 workers
have worked on this stage
of the WestConnex project,
which also includes the
Iron Cove Link.
- The Rozelle Interchange
is the missing link in the
WestConnex Project and,
along with the M4-M5 tunnels, will provide connections to the City West Link
and the future Western
Harbour Tunnel, while also
bypassing Victoria Road.
- The Rozelle Interchange
is on schedule to be completed by late 2023.
HOTEL
QUARANTINE
COSTS HALVED FOR
OVERSEAS AGRICULTURAL WORKERS
- With the State’s primary industries sector
hard-hit by COVID-induced
workforce shortages, the
NSW Government has
announced a significant
boost for farmers by subsidising half the quarantine
costs for overseas agricultural workers.
- Agricultural workers entering the country under
the Pacific Labour Scheme
(PLS) or Seasonal Worker
Program (SWP) will be eligible for a 50 per cent subsidy of the cost of mandatory quarantine to reduce
the cost to industry from
$3,000 per person to $1,500
per person for 2020-21.
- All seasonal workers
approved to quarantine in
NSW during the 2020/21 financial year will be eligible
for the subsidy, provided
the majority of their work is
undertaken in NSW.
BELLS LINE OF ROAD TO
REOPEN THIS WEEK
- One lane is set to reopen
on Bells Line of Road this
week allowing drivers to
travel in both directions at
a reduced speed limit of 40
km/h.
- Transport for NSW crews
assessed the road after
it was damaged by last

event, and are patching significant potholes between
Bell and Mount Tomah.
Drivers will be able
to travel all the way from
Windsor to Lithgow on
Bells Line of Road without any closure points, but
there could still be traffic
delays in the area due to
the changed condition.
- Further heavy rain could
impact the stability of the
slopes on either side of
the road, requiring Transport for NSW to close sections of the road again
to keep everyone safe. If
this occurs, Transport will
communicate all of these
changes to the community.
- For more information,
visit www.livetraffic.com.
STAGE 2 DEFAMATION
REFORM PROCESS BEGINS
- Modernisation of Australia’s defamation laws
has reached another milestone with the release of a
discussion paper about the
liability of digital platforms
for defamatory material.
- The second stage of the
NSW-led review of national
defamation laws will examine the extent to which
platforms such as search
engines and social media
sites should be liable for
reputation-damaging material published online.
- NSW last year became
the first state or territory to
pass far-reaching, nationally agreed defamation reforms designed to unclog
courts from trivial claims
and support public interest
journalism.
- NSW, South Australia,
Victoria and all other jurisdictions able to do so will
commence the reforms on
1 July 2021, with remaining jurisdictions following
as soon as possible thereafter.
- The media, digital platforms, legal stakeholders
and other members of the
community have until 19
May 2021 to make submissions. For more information, visit https://www.
justice.nsw.gov.au/defamationreview.
ATP CUP LEGACY FUND A
WINNER FOR COMMUNITY

- NSW grassroots tennis can apply for up to
$360,000 in grants following the opening of Round 2
of the NSW ATP Cup Tennis Legacy Fund.
- The NSW Government,
in partnership with Tennis NSW, is investing $2.4
million over three years to
ensure community tennis
benefits from NSW hosting
the ATP Cup.
- Round 2 of the ATP Cup
Legacy Fund is open until
5.00pm, 26 April 2021.
- For further information
visit: www.sport.nsw.gov.
au/clubs/grants/nsw-atpcup-tennis-legacy-fund.
NSW TO MODERNISE HERITAGE
PROTECTIONS:
NEW DISCUSSION PAPER
SETS STAGE FOR HERITAGE ACT REVIEW
- The NSW Government
is taking the first steps to
review and modernise NSW
Heritage legislation with
the referral of a discussion
paper to a Parliamentary
committee for inquiry and
consultation.
- This 2021 review is designed to make it easier,
more affordable, and more
desirable to own a State
significant heritage property.
- The community are encouraged to make a submission through the inquiry process to have their
say on the discussion paper and proposed reforms.
The discussion paper proposes initiatives to incentivise investment in heritage conservation, make
day to day use of heritage
items easier, and introduce
a category style of listing
to accommodate the different and complex needs of
heritage properties.
The discussion paper and more information
about the inquiry and how
to get involved is available
at https://www.heritage.
nsw.gov.au/what-we-do/
nsw-heritage-act-review/.

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Scott Morrison warned
reopening international
borders while COVID-19
remains rampant could
trigger a “dangerous situation”.
Scott Morrison has warned
reopening Australia’s international borders while
COVID-19 remains rampant
could trigger a “dangerous situation” as criticism
mounts over his vaccination rollout.
While stopping short of
abandoning plans to reopen international borders
on October 31, the Prime
Minister’s comments suggest that international
flight bans and restrictions
for tourists may last even
longer than expected.
“It’s not safe right now to
open up our international
borders. Around the world,
COVID-19 is still rife,” the
PM said in a Facebook
Live.
“We are still seeing increases in daily cases, particularly in the developing
world. We’re seeing that
right now up in Papua New
Guinea, for example, where
we’re reaching out to give
them a helping hand.
“But around the world,
it is still a very dangerous situation because of
COVID. We’ll keep moving
quickly to vaccinate our
most vulnerable population and we’ll keep those
borders closed for as long
as we have to, but only as
long as we have to, and
we’re already right now
preparing for what it looks
like when we can open up
again.”
The Prime Minister has
been accused of retreating
into his Facebook bunker
and refusing to come out
after spending 24 hours
defending his “bungled”
vaccine rollout online.
Mr Morrison announced
on social media on Sunday that he would scrap
existing targets to vaccinate the majority of Australians, declining to mark
the major announcement
with an official statement.
On Monday night, he took
to Facebook again to complain that “a lot of people

have had a lot to say about
it.”
He insisted Australia still
had a lot to be thankful for compared to other
countries and the fact that
COVID was not running
rampant gave us more options for the vaccine rollout.
But Labor’s health spokesman Mark Butler said it
was about time the Prime
Minister stopped hiding on
Facebook and fronted the
media and the public.
“It’s frankly unbelievable
that, at a time when Australians are crying out for
clear information about the
vaccine rollout, Scott Morrison has retreated to Facebook instead of fronting
up to scrutiny,” Mr Butler
said.
“This is Scott Morrison’s
most important job for
the year — get Australia
vaccinated — and people
deserve to know how and
when that will happen.”
The Prime Minister said on
Facebook on Monday night
that he wouldn’t say what
the targets were anymore
in terms of getting everyone vaccinated by the end
of the year.
“Now, I’ve been asked a bit
about what our targets are.
One of the things about
COVID is it writes its own
rules,’’ he said.
“You don’t get to set the
agenda, you have to be
able to respond quickly to
when things change. And
it’s certainly the case over
the course of this past year,
we’ve had to deal with a lot
of changes. We’ve just had
one recently regarding the
medical advice on AstraZeneca.
“Now, I want to stress,
particularly for those over
50, it is essential that we
encourage you to get the
AstraZeneca vaccine. The
medical advice is very
strong in supporting those
over 50 getting the AstraZeneca vaccine because it
protects you, because you
are vulnerable to COVID19.
“And for those who are under 50, particularly when
we get to that point in the

second half of this year,
we have put together a
vaccination program that
is delivered through your
GPs. See, you trust your
GPs with your health. We
trust your GPs with your
health. That’s why we’ve
chosen to predominantly
distribute the vaccination
program through your GP.
So you can ask your questions, you can make the decisions about your health
with the person you most
trust about your health,
your General Practitioner.
“Now, there are other distribution methods that
we’re using, particularly
with the states and territories, and we’ll put those
also to good use over the
course of this year, particularly when we’re moving
to the balance of the population where there will be
the opportunity later in the
year, I think, to do things at
a more ramped up scale.”
The Prime Minister’s revelation that it could take
until mid-year to complete
the first two phases of the
vaccine rollout for people
aged over 60 appears to be
in stark contrast to original
predictions that everyone
in aged care would be vaccinated by Easter.
Earlier, Chief Medical Officer Paul Kelly said there
were tragically 11,000
COVID deaths in the world
in the last 24 hours but
none in Australia underlining our success in controlling outbreaks.
Professor Kelly said the
timetable was to get the
first two phases — frontline workers, aged care
workers and over 70s —
vaccinated by mid year.
“By mid year, we want to
get those completed,” he
said.
“The rest, with this new
information we have over
the last few days, we need
to recalibrate what we are
doing with the program.
I won’t give a number or
date. But we absolutely
committed to providing
the vaccine to anyone,
any adult Australian, who
wants the vaccine. As
quickly as possible.”
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SMALL BUSINESS REBATE SCHEME KICKS OFF

Wendy Lindsay MP with NSW treasurer CBCC and Maria from Marias Fresh Flowers Padstow

Small businesses in East
Hills are encouraged to
sign up for a new $1500
rebate scheme to help
cover the cost of NSW
and local government
fees and charges.
Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay MP said the Small
Business Fees and
Charges Rebate was de-

signed to benefit tens of
thousands of small businesses across the state
as NSW continues its
post-pandemic recovery.
“The Government’s November 2020 Budget
committed nearly $500
million to this rebate,
which will leave more
money in the pockets of

eligible small businesses, sole traders and nonprofit organisations,”
Mrs Lindsay said.
“Small businesses are
the lifeblood of our
economy and supporting them equals supporting jobs.”
Mrs Lindsay said claiming the rebate would

be simple and could be
done online.
“Liquor licences, food
authority licences, council rates and outdoor
seating fees are just a
few examples of the fees
and charges that can be
claimed back through
this rebate scheme. I encourage all eligible small
businesses in East Hills
to register for the $1500

said.
“Small businesses are
the backbone of their
communities and we
want to make it easier
for them to run a business and get ahead.”
Small businesses who
have total wages below the new 2020-21
$1.2 million payroll tax
threshold, and have
a turnover of at least
$75,000 per year, will be
able to register through
their MyServiceNSW account and claim back
eligible state and local
government fees and
changes.
The rebate will be available until 30 June 2022.
To apply and for more
information, including
the program guidelines,
visit www.service.nsw.
gov.au/small-businessfees-and-charges-rebate

credit through Service
NSW.”
Minister for Finance
and Small Business
Damien Tudehope said
the launch of the rebate
scheme coincided with a
number of licence waivers coming to an end.
“It’s so important that
we continue to support
the small businesses MEDIA: Jennifer Mehanof NSW,” Mr Tudehope na | 9772 2774

Paul Kelly denies government dropped the ball on Moderna contract as Australians cancel vaccine appointments

Australia’s top doctor has
denied the government
bungled its vaccine negotiations as a number of
Aussies cancel appointments.
The chief medical officer
has denied dropping the
ball by failing to secure
a contract for Moderna’s
COVID-19 vaccine, but
says a deal “remains on
the table” as Australia
scrambles to develop a
new rollout strategy.
It comes as Professor Paul
Kelly revealed a number of
Australians had cancelled
their COVID-19 appointments on the weekend due
to concerns over the AstraZeneca vaccine.
As of on Monday, more
than one million vaccines
have been administered
around Australia but Professor Kelly revealed “anecdotally at least, we know
that many of our GP colleagues and particularly
the GP respiratory clin-

ics that we have a direct
relationship with in the
Commonwealth have seen
some people cancel their
appointments”.
Professor Kelly would not
reveal how many, but said
it was “a very small number” and reiterated there
are “certainly a lot of people” who still want to get
the vaccine.
Professor Kelly said the
government would be
watching “very closely and
carefully” about what influence the AstraZeneca announcement would make
through the week.
The federal government
was forced to abandon all
vaccination targets over
revelations the AstraZeneca vaccine, which was set
to make up the bulk of its
rollout, was not advised for
people aged under 50.
The development prompted
criticism from Labor which
accused the government
of failing to strike deals

with enough manufacturers, including Moderna and
Johnson & Johnson.
Both jabs were part of
the rollout plan in the US,
where over 100 million
residents have received at
least one dose.
But chief medical officer
Paul Kelly on Monday said
Australia had prioritised
another mRNA jab, the
Pfizer vaccine, based on
the information at the time.
“Moderna was a small
company, it was just starting up. It looked like a very,
very good prospect otherwise. But (it was) in many
ways very similar to Pfizer,” he said.
“Nothing against Moderna.
It was just tossing up one
or the other, and we needed to have at least one of
those types of vaccines,
so we went from there.”
He would not confirm the
status of talks with Moderna, but insisted a deal
“remained on the table”.

A day after the AstraZeneca revelations, the federal
government announced it
had struck a deal to double its Pfizer order to 40
million doses, to arrive by
the end of the year.
Professor Kelly said the
government had received
“regular supply” of the
vaccine since mid-February, but would not reveal
how many doses had arrived onshore each week.
He confirmed 12,207 vaccine were administered
on Sunday, taking the nation’s total to 1,178,302.
Australia trails, and its
vaccine rollout was ranked
76th out of 151 countries
by the Financial Times.
Professor Kelly claimed
he was not aware of that
ranking, but said Australia
trailed a number of other
nations forced to expedite
their rollouts by out-ofcontrol caseloads.
“What I can say is many
countries started earlier

than us,” he said.
“We’ve been cautious in
having safety as our first
priority, and look what’s
happened over the last
week. We only know about
this very rare side effect
with AstraZeneca because
there have been millions
of doses elsewhere.
“So there’s some advantage to not being at the top
of that table.”
It comes as Labor health
spokesman Mark Butler
lashed the government for
abandoning vaccine targets after the AstraZeneca
jab was deemed unsuitable for people aged under
50.
The government on Sunday walked back a claim
from Trade Minister Dan
Tehan the new aim was to
vaccinate all Australians
by the end of the year,
though delays were possible.
Prime Minister Scott Morrison clarified it was “not

possible to set such targets given the many uncertainties involved”.
Mr Butler warned on Monday “you can’t have a plan
without targets” and said
the comments had undermined business confidence.
“Targets may well change,
(but) then the Prime Minister needs to come clean
with Australians about
what the changes (are) and
what the reasons for those
changes are,” he said.
“You can’t have a plan
without targets. It is simply not a plan. Australians
need to know how this is
progressing.
“They need to have economic confidence that getting their businesses up
and running, getting jobs
going again, being able
to travel first of all within
Australia and ultimately
overseas, as well to make
those plans with confidence.”
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CUMBERLAND
CITY COUNCIL

The holy month of Ramadan begins
this week and I extend my best
wishes to Muslims in Australia and
around the world.
Ramadan is a time of prayer and reﬂection for Muslims.
It’s a time to reﬂect on the wisdom and guidance that for
many people comes with faith.
It’s a time to honour each day of Ramadan as a day of
patient endurance through fasting, and each night as
a night of gratitude through prayers.
It is also an opportunity for families and friends to come
together and extend their generosity to the less fortunate.
Australia is home to nearly half a million Muslims, with the
Australian Muslim community being diverse and drawn
from over 60 different ethnic backgrounds. Each of you
contribute to Australian society and serve to underpin our
engagement with the Muslim world.
As you welcome the beginning of Ramadan this week,
I extend my best wishes to Muslims everywhere.
To all our Muslim friends, I send our warmest Ramadan
greetings. May this month of blessings be a time of
contemplation and celebration.
Ramadan Mubarak.

Mayor - Steve Christou

أتقدم بأطيب تمنياتي من املسلمني
يف أسرتاليا وحول العالم بمناسبة
شهر رمضان املبارك
 حان الوقت للتفكري.رمضان هو وقت الصالة والتأمل لدى املسلمني
.يف الحكمة واإلرشاد اللذين يأتيان باإليمان لكثري من الناس
إنه وقت لتكريم كل يوم من أيام رمضان كيوم صرب من خالل
. وكل ليلة ليلة امتنان من خالل الصالة، الصيام
إنها أيضـًا فرصة للعائالت واألصدقاء لاللتقاء وتقديم كرمهم إىل
ً األقل
.حظا
 حيث يتنوع،أسرتاليا هي موطن ملا يقرب من نصف مليون مسلم
 خلفية عرقية60 املجتمع املسلم األسرتالي وينحدر من أكثر من
 يساهم كل واحد منكم يف املجتمع األسرتالي ويعمل على،مختلفة
.تعزيز مشاركتنا مع العالم اإلسالمي
 أتقدم،مع استعدادكم الستقبال شهر رمضان هذا األسبوع
.بأطيب تمنياتي من املسلمني يف كل مكان
ويف شهر رمضان املبارك أبعث بأحر تحياتي لجميع أصدقائنا
. عسى أن يكون شهر الربكات هذا وقت تأمل واحتفال،املسلمني

رمـضان مـبارك
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يتقدم ملك احللويات بأحر التهاني
من اجلالية االسالمية خاصة
والعربية عامة مبناسبة حلول شهر
رمضـان املبارك ،أعاده اهلل على
اجلميع باخلري والربكات.

تشـكيلة واسـعة من الـحلويات الرمـضانية

نؤمـن طلـبات
كـافة املـناسبات

نـكهة شـهية  -مـعاملة
جـيدة  -خـدمة سـريعة -
نـظافة تامة

129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 - Tel: 02 8021 5737

3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 - Tel: 02 9790 5807
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$15 per
Person

Meal
$5 per

$50 per
Pack

FOOD PACKS

$25 per
Child

ZAKAT
UL FITR

IFTAR MEAL

Day
$5 per

2.5%

EID GIFT &
CLOTHING

ZAKAT
AL MAAL

FIDYAH

Share
$150 per

$300

SUPPORT
AN ORPHAN

SADAQA

Share
$250 per

Person
$50 per

BUILD A
MASJID

SADAQA
JARIYAH
Well
$1100 per

MEDICAL
AID

WATER
WELLS

Let's Share, Give, Empower in this month of forGIVING!

SCAN ME

TO DONATE

100

DONATE

NOW

1300 BE HOPE [23 4673]

WE’RE SOCIAL
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العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

32
$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

