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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

تطورات  عدة  لبنان  شهد 
وقضائيا..  سياسيا  الفتة 
زيارة  خالل  من  فسياسيا 
االيراني  اخلارجية  وزير 
أمري عبد اللهيان واجتماعه 
ووزير  الثالثة  بالرؤساء 
اخلارجية بو حبيب وقيادات 
وجتديد  اهلل«  »حزب  من 
كان  الذي  ايران  عرض 
قد محله للرئيس ميقاتي، 
على  به  اجتماعه  خالل 
قبل  ميونخ  منتدى  هامش 
باستعداد  املتمثل  شهر، 
بناء  يف  للمساهمة  بالده 
كل  للكهرباء  معملني 
الف  بقدرة  منهما  واحد 
اىل  إضافة  ميغاواط، 
يف  للتعاون  االستعداد  
لبنان يف اجملاالت اإلمنائية 

واالقتصادية االخرى..
القضائي  التطّور  أما   
ينتظره  كان  الذي  االبرز، 

سنوات  منذ  اللبنانيون 
بصحوة  أمال  ويعطيهم 
القضاة(  )بعض  القضاء 
امتدت  اليت  غفوته،  من 
عاما،   30 من  ألكثر 

عن  املسؤولني  وحماسبة 
أوصلوا البلد اىل ما وصل 
اليه من انهيارات سياسية 
واقتصادية  ومالية 
ومعيشية وحتى قضائية.. 

بتوقيف  التطور متثيل  هذا 
رجا  نقوال منصور  القاضي 
سالمة وحتديد جلسة، يوم 
املقبل الستجواب  اخلميس 

»احلاكم.
ان  اللبنانيون  ويأمل 
التوقيفات  سبحة  تكر 
حال  يف  والتحقيقات 
منصور  القاضي  »جترأ« 
على توقيف  رياض سالمة، 
نظرا للضغوط اهلائلة اليت 
يتعرض هلا من السياسيني 
احلكومة  رئيس  وخاصة 
أعلن  الذي  ميقاتي  جنيب 
أغري  »انا  العبارة  بصريح 

الضباط وقت املعركة«.
مع  التطورات  هذا  تأتي 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة على الصفحة 21

األمريكي  الرئيس  أعلن 
األول  أمس  بايدن،  جو 
سيكون  إنه  اخلميس، 
استخدمت  إذا  رد  هناك 
روسيا األسلحة الكيمياوية 

يف أوكرانيا.
وأوضح بايدن أن واشنطن 
دوالر  ملياري  ستخصص 
إضافية ملساعدة أوكرانيا، 

سيعزز  الناتو  أن  مؤكدا 
وجوده العسكري يف شرق 
أوروبا للتصدي للتهديدات 
إىل  أشار  كما  الروسية، 
عقوبات  فرض  مواصلة 
مسبوقة  غري  اقتصادية 

على روسيا.
الواليات  أن  بايدن  وأكد 
استضافة  قررت  التتمة على الصفحة 21املتحدة 

بايدن من مقّر »الناتو«:
سنرّد اذا استخدم بوتني أسلحة كيمائية يف أوكرانيا

القاضي نقوال منصور اصدر مذكرة توقيف وجاهية حبق رجا سالمة وحدد جلسة لرياض سالمة اخلميس املقبل

عون اّطلع من ميقاتي على اهداف زيارته لقطر واطلعه على نتائج لقاءاته يف الفاتيكان 
وأكد على »على متابعة ما بدأه جلهة مكافحة الفساد رغم سعي بعض األطراف لعرقلته« 
عبد اللهيان يف بريوت ويلتقي كبار املسؤولني: عرضنا بناء معملني للكهرباء كل واحد بقدرة الف ميغاواط

رئيس الجمهورية العماد عون مستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

عن  البحث  رحلة  انطالق 
مصرف  حاكم  من  بديل 
سالمة  رياض  لبنان 
وفرنسي  أمريكي  بغطاء 
السفرية  زوار  مسع  حيث 
شيا،  دوروثي  األمريكية 
أن الواليات املتحدة مل تعد 
يف  االستمرار  على  قادرة 
سالمة  رياض  مع  العالقة 
كما يف السابق، وأنهم ال 
ميانعون إجراء تعديالت يف 

حاكمية مصرف لبنان
 عون يستقبل ميقاتي

فقد استقبل، أمس االول، 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
بعبدا  قصر  يف  ميشال 
الذي  ميقاتي  الرئيس 
أطلعه على اهداف الزيارة 
اليت سيقوم بها اىل دولة 
قطر، ومت التطرق اىل نتائج 
اىل  عون  الرئيس  زيارة 
اليت  واللقاءات  الفاتيكان 
البابا فرنسيس  مع  عقدها 
وامني سر دولة الفاتيكان 
الكاردينال بييرتو بارولني 
ووزير اخلارجية املونسنيور 
بول ريتشارد غاالغار. كما 
اطلعه على نتائج اللقاء مع 
اإليطالي سريجيو  الرئيس 

ماتاريال.
عون  للرئيس  وكانت 
ديبلوماسية  لقاءات 
استهلها باستقبال سفرية 
واجرى  غريو  آن  فرنسا 
تناولت  افق  جولة  معها 
 - اللبنانية  العالقات 

تطويرها  وسبل  الفرنسية 
يف اجملاالت كافة، إضافة 
اإلقليمية  التطورات  اىل 
منها  سيما  ال  والدولية، 
الوضع يف أوكرانيا وردود 

الفعل الدولية حياله.
التحرك  البحث  تناول  كما 
لدعم  اخلليجي   - الفرنسي 
وانسانيا  اجتماعيا  لبنان 
إضافة اىل مسار التفاوض 
بني لبنان وصندوق النقد 
إقرار خطة  الدولي واهمية 
اسرع  يف  املالي  التعايف 

وقت.
فريي

عون  الرئيس  واستقبل 
سفري اسبانيا جوزيه ماريا 
وداعية  زيارة  يف  فريي 
مهامه  انتهاء  ملناسبة 

الديبلوماسية يف لبنان. 
عون  الرئيس  شكر  وقد 
على  االسباني  السفري 
اجلهود اليت بذهلا من اجل 

اللبنانية  العالقات  تعزيز 
متمنيا  االسبانية،   -
مهامه  يف  التوفيق  له  

اجلديدة. 
نادي الشرق لحوار 

الحضارات
عون  الرئيس  واستقبل 
الشرق  »نادي  من  وفدا 
برئاسة  احلضارات«  حلوار 
شاكرا  عبود،  تنوري  فوال 
على  اجلمهورية  رئيس 
اىل  وجهها  اليت  التهنئة 
للنادي  الفخري  الرئيس 
درويش  يوحنا  املطران 
ملناسبة االحتفال التكرميي 
الذي أقامه له النادي قبل 

أيام.
الرئيس  نائب  وحتدث 
ايلي  املؤسس  والعضو 
السرغاني عن عمل النادي 
احلقول  يف  ونشاطاته 

كافة.

التتمة على الصفحة 21

أوكراني  الجئ  ألف   100
يف الواليات املتحدة.

أبلغ  أنه  يقول  وأضاف 
بتحمل  الصيين  الرئيس 
بكني  من  دعم  أي  تبعات 
التنسيق  مؤكدا  لروسيا، 
نقص  ملواجهة  احللفاء  مع 

األوكراني  الرئيس  طلب 
زيلينسكي،  فولودميري 
حلف  من  اخلميس، 
»الناتو«  األطلسي  مشال 
غري  عسكرية  التتمة على الصفحة 21مساعدات 

حمدودة، »لكي تتمّكن من 
الروسي  اجليش  مواجهة 
الذي تصده أوكرانيا حالًيا 
»يف ظروف غري متكافئة«، 

زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام 
»قنابل فوسفورية« ويطلب 
مساعدات عسكرية من الناتو

صورة تذكارية لزعماء »الناتو« قبيل انعقاد القمة
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Book your booster vaccination today. Visit nsw.gov.au or call the   
National Coronavirus Helpline on 1800 020 080 for assistance.  

nsw.gov.au
1800 020 080

COVID-19
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COVID-19

القاضية غادة عون

أنه  معلومات  أفادت 
مقدم  لطلب  وبناء 
القانونية  الدائرة  من 
يريد  الشعب  جملموعة 
اصالح النظام، أصدرت 
القاضية غادة عون قرارًا 
اجلمارك  بإبالغ  قضى 
وجوب منع نقل وحتويل 
لبنان  خارج  أموال 
ملصارف بريوت، عودة، 
 med ،االعتماد املصريف

.SGBL،  BLOM

 غادة عون متنع عدداً من املصارف 
من حتويل األموال إىل اخلارج

اإلدارية يف جتمع  اهليئة  عقدت 
اجتماعها  املسلمني  العلماء 
األوضاع  ودرست  األسبوعي 
واملنطقة،  لبنان  يف  السياسية 
يعقل  »هل  بيان:  يف  وسألت 
أن يصبح مجيع الشعب اللبناني 
حاكم  ليس  لقرارات  أسرى 
لبنان  حاكم  بل  لبنان  مصرف 
أن  يعقل  وهل  سالمة؟  رياض 
تصمت احلكومة على تالعبه بسعر 
استقرت  بعدما  الوطنية  العملة 
بعض الشيء انتقاما من اإلدعاء 
يعقل  وهل  القضاء؟  أمام  عليه 
حائال  احلكومة  رئيس  يقف  أن 
القانونية  اإلجراءات  اختاذ  دون 
البلد يف  يف حق كل من أدخل 
وعلى  االقتصادية  األزمة  آتون 
ملاذا  سالمة؟!  رياض  رأسهم 
اجلريء  القرار  احلكومة  تتخذ  ال 
لبنان  مصلحة  يف  يصب  الذي 
من  سالمة  بإقالة  واللبنانيني 
القضاء  على  وإحالته  منصبه 
يف  احلقيقة  معرفة  اىل  توصال 
وخداعه  االقتصادية  األزمة 
للشعب اللبناني لسنوات طويلة 
بعنوان أن اللرية خبري واالقتصاد 
خبري، يف حني أن كل هذا الوضع 
آال  وضحاها؟  ليلة  بني  انهار 
ميكن أن يكون جزءا من مؤامرة 

الواليات املتحدة  دولية تقودها 
االقتصاد  إلسقاط  األمريكية 
املقاومة،  على  للضغط  اللبناني 
مؤشرات  من  ذلك  يظهر  كما 
وأدلة عدة مما جيعل تهمته هي 

اخليانة العظمى؟«. 
وأضاف البيان: »من جهة أخرى 
من  بعيدا  أمتنا  يف  مشرقة 
سواد وضعنا احلالك يف لبنان، 
األسري  هو  فلسطيين  بطل  قام 
بعملية  القيعان  أبو  احملرر حممد 
لعدد  بالسكني  بطعنه  بطولية 
من الصهاينة مما أدى إىل مقتل 
جبروح  آخرين  وإصابة  منهم   4
شيء  ال  أن  يؤكد  مما  خمتلفة، 
الفلسطيين  الشعب  بني  سيقف 
املشروع  حقه  إىل  ووصوله 
احملتل  وطرد  أرضه  باستعادة 

جتمع العلماء: ملاذا ال تتخذ احلكومة القرار اجلريء بإقالة حاكم مصرف 
لبنان وإحالته على القضاء توصال اىل معرفة حقيقة االزمة واسرتجاع االموال؟

طبع  ومهما  منها،  الصهيوني 
املطبعون وختاذل املفاوضون مع 
الكيان الصهيوني فإن مصري هذا 
الكيان هو الزوال الذي سيكون 
نوعيات  هكذا  وجود  مع  سريعا 

يف الشعب الفلسطيين«.  
قيام  »ضرورة  التجمع  وأكد 
التدهور  بواجباتها ومنع  احلكومة 
الوطنية  العملة  يصيب  الذي 
معرب اعتقال حاكم مصرف لبنان 
السجن  وإدخاله  سالمة  رياض 
واسرتجاع  معه  للتحقيق  مقدمة 
األموال وتعيني بديل منه، وحنن 
على أن ذلك لن يكون أسوأ من 

استمراره يف موقعه«.
املستمر  »التالعب  واستنكر 
األساسية  السلع  بأسعار 
والدواء  احملروقات  وخصوصا 

على  أننا  سيما  وال  والغذاء، 
املبارك،  رمضان  شهر  أبواب 
محاية  وفرع  الدولة  وندعو 
االقتصاد  وزارة  يف  املستهلك 
ومالحقة  بواجباتهما  القيام  اىل 
واحملتكرين  باألسعار  املتالعبني 
الختاذ  القضاء  أمام  وسوقهم 

القرار املناسب يف حقهم«.  
األسري  الشهيد  »البطل  وحيا 
على  القيعان  أبو  حممد  احملرر 
العملية البطولية اليت نفذها يف 
بئر السبع، واليت أكد عربها أن 
السجن مل يفت من عزميته وأن ال 
شيء مينع كل فلسطيين شريف 
من القيام بواجبه مبقاومة احملتل 
بالسالح  سواء  الوسائل  بكل 

الناري أو السكني واحلجر«. 

  ونوه التجمع بـ«القرار اجلريء 
لرئيس االحتاد الروسي فالدميري 
بيع  حصر  قراره  على  بوتني 
األخرى  واملنتجات  النفط 
الذي  األمر  بالروبل،  الروسية 
إنهاء  األثر يف  بالغ  له  سيكون 
عربدة الواليات املتحدة األمريكية 

وسيطرتها على األسواق العاملية 
عرب الدوالر األمريكي الذي يطبع 
بغري حساب وال يعرب حقيقة عن 

قيمته الواقعية«. 
ودعا »دول العامل املنتجة للنفط  
اىل ان حتذو حذو روسيا يف هذا 

التصرف«.

وتأتي هذه اخلطوة كتدبري احرتازي ملنع هذه املصارف من نقل ما 
تبقى من أموال املودعني خارج لبنان.
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الرئيس عون: حريص على متابعة ما بدأته يف مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته
اجلمهورية  رئيس  عرض 
مع  عون   العماد  ميشال 
الوزراء  جملس  رئيس 
خالل  ميقاتي  جنيب 
امس  صباح  استقباله 
يف  اخلميس  األول 
األوضاع  بعبدا،  قصر 
يف  البالد  يف  العامة 
ضوء التطورات األخرية، 
ومداوالت جملس الوزراء 
اليت  الشؤون  يف 
حياتيا  معاجلتها  تتم 

واجتماعيا.
رئيس  ميقاتي  واطلع 
اهداف  على  اجلمهورية 
سيقوم  اليت  الزيارة 
بها اىل دولة قطر، كما 
نتائج  اىل  التطرق  مت 
زيارة الرئيس عون اىل 
الفاتيكان واللقاءات اليت 
عقدها مع البابا فرنسيس 
دولة  سر  وامني 
الكاردينال  الفاتيكان 
ووزير  بارولني  بييرتو 
اخلارجية املونسنيور بول 
كما  غاالغار.  ريتشارد 
اللقاء  نتائج  اطلعه على 
اإليطالي  الرئيس  مع 

سريجيو ماتاريال.

اىل ذلك، كانت للرئيس 
عون لقاءات ديبلوماسية 
باستقبال  استهلها 
سفرية فرنسا يف لبنان 
السيدة آن غرييو واجرى 
تناولت  افق  جولة  معها 
اللبنانية- العالقات 
الفرنسية وسبل تطويرها 
كافة،  اجملاالت  يف 
التطورات  اىل  إضافة 
ال  والدولية  اإلقليمية 
يف  الوضع  منها  سيما 
الفعل  وردود  أوكرانيا 
الدولية حياله. كما تناول 
البحث التحرك الفرنسي-
لبنان  لدعم  اخلليجي 
اجتماعيا وانسانيا إضافة 
اىل مسار التفاوض بني 
النقد  وصندوق  لبنان 
إقرار  واهمية  الدولي 
املالي يف  التعايف  خطة 

اسرع وقت.
عون سفري اسبانيا

أيضا،  ودبلوماسيا 
عون  الرئيس  استقبل 
لبنان  اسبانيا يف  سفري 
ماريا  جوزيه  السفري 
زيارة وداعية  فريي يف 
مهامه  انتهاء  ملناسبة 

الديبلوماسية يف لبنان. 
الرئيس عون  وقد شكر 
على  االسباني  السفري 
من  بذهلا  اليت  اجلهود 
العالقات  تعزيز  اجل 
االسبانية،  اللبنانية- 
يف  التوفيق  له  متمنيا 

مهامه اجلديدة.
وفد »نادي الشرق لحوار 

الحضارات«
عون  الرئيس  واستقبل 
وفد »نادي الشرق حلوار 
برئاسة  احلضارات« 
تنوري  فوال  السيدة 

عبود اليت شكرت رئيس 
التهنئة  على  اجلمهورية 
اليت وجهها اىل الرئيس 
املطران  للنادي  الفخري 
ملناسبة  درويش  يوحنا 
التكرميي  االحتفال 
النادي  له  أقامه  الذي 
حتدث  كما  أيام.  قبل 
والعضو  الرئيس  نائب 
ايلي  السيد  املؤسس 
عمل  حول  السرغاني 
يف  ونشاطاته  النادي 

احلقول كافة. 
القى كل من عضو  كما 

رئيس الجمهورية مستقبال وفد »نادي الشرق لحوار الحضارات«

 2022 آذار   26 Saturday 26 March 2022الـسبت 

United Australia Party  1  

ADVERTISEMENT

FREEDOM    
FREEDOM  
FREEDOM  

 

Vote  1  United Australia Party

احملامي  األمناء  جملس 
عبد اللطيف سنو قصيدة 
الدور  على  فيها  ركز 
الذي لعبه الرئيس عون 
يف  الفساد  مكافحة  يف 
والربوفسور  لبنان، 
الشيخ خملص اجلدة كلمة 
أشار فيها اىل أهمية ما 
قام به الرئيس عون يف 
االستقرار  حتقيق  جمال 

والسلم يف لبنان.
ورد الرئيس عون مرحبا 
ما  على  ومثنيا  بالوفد، 
من  النادي  به  يقوم 

جلهة  سيما  ال  نشاطات 
الثقافية  الروابط  تعزيز 
اللبناني  اجملتمع  بني 
اجملتمعات،  وسائر 
احلوار  ان  على  مشددا 
حلل  الوحيد  السبيل  هو 
النزاعات وتعزيز التفهم 
والتفاهم املتبادل ضمن 
ما  ويف  الواحد  اجملتمع 
بني اجملتمعات املختلفة. 
وقال انطالقا من أهمية 
مبشروع  تقدمت  احلوار 
انشاء »اكادميية االنسان 
يف  واحلوار«  للتالقي 
اليت  املتحدة  األمم 
صوتت عليه بغالبية 165 
صوتا، وذلك بغية حتقيق 

السالم بني الشعوب.
اجلمهورية  رئيس  واكد 
ما  متابعة  على  حرصه 
بدأه جلهة مكافحة الفساد 
رغم سعي بعض األطراف 
جتلى  ما  وهو  لعرقلته 
مواجهة  يف  سنتني  منذ 
التحقيق  على  إصراره 
مصرف  حسابات  يف 
بعض  ان  وقال  لبنان. 
القرارات يعرقل صدوره 
يف جملس الوزراء لعدم 

توفر موافقة الثلثني، اال 
اننا ورغم ذلك متكنا من 
مشاريع  على  التصديق 
والنفط  الغاز  استخراج 
حيث تبني وجود الغاز اال 
الدولية  الضغوطات  ان 
استكمال  من  منعت 
لبنان  جنح  كما  العمل، 
من  أراضيه  تطهري  يف 
اإلرهابيني وإقرار قانون 
وحتقيق  االنتخابات 
من  املالي  االنتظام 
املوازنات،  اجناز  خالل 
باإلضافة اىل ملء الفراغ 
الديبلوماسي  اجلسم  يف 
استفحال  قبل  وذلك 
االقتصادية.  االزمة 
عون  الرئيس  وختم 
العرقلة  اىل  باإلشارة 
ممارستها  يواصل  اليت 
اختاذ  وعدم  البعض 
االنهيار  لوقف  التدابري 
متحدثا  احلاصل،  املالي 
عن عدم إقرار الكابيتال 
الساعة  حتى  كونرتول 
ال  املثال  سبيل  على 
احلصر، مؤكدا ان لبنان 
من  ينهض  ان  بد  ال 

جديد.
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لـبنانيات

زياد  االعالم  وزير  تفقد   
األول  أمس  صباح  املكاري، 
تلفزيون   مبنى  اخلميس، 
وجال يف  احلازمية،  لبنان يف 

أرجائه.
للصحافيني  املكاري  وحتدث   
يكون  ان  »توقعت  فقال: 
تلفزيون  مبنى  يف  الوضع 
لبنان يف احلازمية أفضل، فهو 
كالعادة  الدولة  تركته  ارث 
مثل كثري من االمور يف البلد. 
فقريا،  ليس  لبنان  تلفزيون 
فقرية،  ليست  اإلعالم  وزارة 
ان  املستطاع  قدر  سنحاول 
احلجارة  هذه  كومة  من  خنرج 
اننا  شيئا.  ونفعل  واحلديد 
هلذا  جدي  مشروع  على  نعمل 
خالل  عنه  وسنعلن  املبنى 
لدينا  اسبوعني.  او  أسبوع 
املبنى  هلذا  بالنسبة  سار  خرب 
ونتمنى أن نرتك بصمات جيدة 
وتلفزيون  واإلعالم  البلد  يف 
احلقيقة،  يف  هو  الذي  لبنان 
وزارة  يف  شائك  ملف  اكثر 
ملف،  أهم  ولكنه  اإلعالم، 
وأكثر ملف ممكن ان يكون فيه 
تلفزيون  لعراقة  نظرا  ابداع، 
لبنان ودوره السابق وأرشيفه 
وموظفيه. نعم، ستكون هناك 

خطة وسنعلن عنها قريبا«.
قال:  سؤال،  على  وردا   
النهاية  يف  »املوظفون 
يشبهوننا، يشبهون كل موظف، 
انا استاذ يف اجلامعة اللبنانية 
يف  مجيعنا  متوقف،  وعملي 
الدوامة نفسها. هلذا، جيب أن 
املستطاع.  قدر  بعضنا  نساعد 
أعلم ان ال أموال لدى الدولة، 
جلب  على  نعمل  السبب  هلذا 

لتبدأ  اخلارج  من  األموال 
وبطبيعة  بالعمل،  مؤسساتنا 

احلال يستفيد املوظفون«.
ونصف  شهر  »بعد  وتابع: 
ستصبح احلكومة حكومة تصريف 
بكل  القيام  سنحاول  اعمال، 
شيء قبل االنتخابات النيابية. 
ولكن  نبين،  أن  نستطيع  لن 
سكتها  على  املشاريع  نضع 
عمليات  وكذلك  الصحيحة 
ما  بقدر  اخلارج  من  التمويل 

نستطيع«. 
إعالم،  »كوزير  وأضاف: 
سأباشر جديا العمل على تعيني 
لبنان،  لتلفزيون  إدارة  جملس 
مسيس،  البلد  تعرفون  وكما 
لدى  طاقات  هناك  ولكن 
ان  باملوجود  سنحاول  اجلميع. 
نقوم بأقصى ما ميكن. وانا اعد 
قبل تركي ملنصيب انه سيكون 
للنهوض  جدية  خطة  لدينا 
الوزير  لدى  ليكون  باإلعالم، 
خارطة  بعدي  سيأتي  الذي 

طريق وخطة لوزارة اإلعالم«.
للمعاينة  »جئت  وقال: 
امليدانية، فتلفزيون لبنان جزء 
من ذاكرتنا وطفولتنا وال جيوز 
يستطيع  من  وكل  نرتكه.  أن 
ذلك.  منه  سنطلب  املساعدة 
وكما تعلمون نعمل يف بلد فيه 
الكثري من املشاكل االقتصادية 
ولكن  واحلياتية،  والسياسية 
ممنوع ان نستسلم. لدي قناعة 
ان الوزير الذي يريد أن يعمل 
يستطيع ذلك، اذا وضع الكثري 
من االعتبارات وراء ظهره. حنن 
املستطاع  قدر  واياكم سنعمل 
من  شيئا  خنرج  ان  لنستطيع 

هذه »اخلرابة« املوجودة«.

املكاري تفقد تلفزيون لبنان يف احلازمية: 
سأباشر جديا العمل على تعيني جملس 
إدارة وأعد قبل تركي ملنصيب ان يكون 

لدينا خطة جدية للنهوض باإلعالم

الوزير املكاري خالل تفقده مبنى تلفزيون لبنان
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الوزراء  جملس  رئيس  التقى 
امس  ظهر  قبل  ميقاتي،  جنيب 
احلكومية،  السرايا  يف  األول 
الدولي  اإلحتاد  بعثة  رئيس 
األمحر   الصليب  جلمعيات 
الشرق  ملنطقة  األمحر  واهلالل 
األوسط ومشال افريقيا الدكتور 
ترافقه  الشرقاوي،  حسام 
االقليمي  املدير  مكتب  منسقة 

نادين خوري.
 الشرقاوي

الشرقاوي:  قال  اللقاء،  إثر 
الرئيس  دولة  مع  »ناقشنا 
يف  اإلنساني  الوضع  ميقاتي 
الدولي  اإلحتاد  ودور  لبنان 
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل 
األمحر  الصليب  ومجعية  األمحر 
اللبناني يف تقوية الدعم وتكثيف 
املعاناة  مع  للتعامل  اجلهود 
يوم. كما  بعد  يوما  تزداد  اليت 
من  االستفادة  توسيع  ناقشنا 
خربات الكادر املوجود يف لبنان 
يف  الدولي  االحتاد  ملساعدة 
أخرى،  دول  ملساعدة  التدخل 
فلبنان لديه الكثري من الطاقات 
اليت لديها خربة متتد لعقود يف 
وطرحنا  اإلنساني.  العمل  جمال 
جماالت  يف  التعاون  سبل 
اإلسعاف،  الصحة،  منها  عديدة 

وتغذية  مأوى  من  واخلدمات 
مروحة  نوسع  ان  ونريد  وغريها 

عملنا«.
 حجار

مع  ميقاتي  الرئيس  وإجتمع 
اإلجتماعية  الشؤون  وزير 
البحث  ومت  احلجار،  هكتور 
ويف  »أمان«  برنامج  سري  يف 
الشؤون  بوزارة  تتعلق  قضايا 
مراكز  ومستقبل  االجتماعية 
والصعوبات  االمنائية  اخلدمات 

اليت تواجهها«.
مكتومو القيد

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا 
من جلنة معاجلة أوضاع االطفال 
ضم  القيد  مكتومي  اللبنانيني 
أليس  احملامية  اللجنة  رئيسة 
معهد  ومديرة  سليمان،  كريوز 
حقوق اإلنسان يف نقابة احملامني 
اليزابيت  احملامية  بريوت  يف 
والقاضية  السيويف  زخريا 
اللقاء  خالل  ومت  عاكوم.  رنا 
واخلطوات  اللجنة  لعمل  عرض 
املنوي  واملشاريع  املستقبلية 

تنفيذها.
 نواب

واستقبل الرئيس ميقاتي النائبة 
بهية احلريري، ثم النائبني إيهاب 

محاده وإبراهيم املوسوي.

ميقاتي عرض مع احلجار برنامج أمان والتقى 
رئيس البعثة الدولية للصليب االمحر ونوابا

 الشرقاوي: لتوسيع االستفادة من خربات 
الكادر املوجود يف لبنان ملساعدة دول أخرى

الرئيس ميقاتي مستقبال الشرقاوي

أشار النائب اللواء  مجيل السيد ، يف تصريح له عرب مواقع التواصل 
االجتماعي اىل انه »حسمًا للجَدل ويف حال جرت اإلنتخابات رغم 
هو  قراري  فإن  املتقّلبة،  واخلارجية  املتدهورة  احمللية  األوضاع 
عام  عن  نفسها  التحالف  الئحة  يف  مستقل  كمرّشح  خوضها 
2018،آماًل أن نكون يف موقع يتيح لنا بناء دولة تؤمن مستقبل 
الناس وحتمي كرامتهم،ال كما كنت جمّرد صوت صادق يعرب عن 

آالمكم وآمالكم«.

مجيل السيد: قراري خوض االنتخابات كمرّشح 
مستقل يف الئحة التحالف نفسها عن عام 2018

 أعلن وزير الطاقة واملياه الدكتور 
»يف  انه  بيان،  فياض يف  وليد 
ظل التحديات املرتاكمة يف قطاع 
الطاقة، حصلت يف اجتماع امس 
من  موافقة  على  اخلميس  االول 
جملس الوزراء على مشروع قانون 
املوزعة  املتجددة  الطاقة  إنتاج 
اىل  احاله  مرسوم  مشروع  وعلى 

جملس النواب إلقراره«. 
مشروع  »اقرار  ان  اىل  ولفت 
خطوة  يشكل  املذكور  القانون 
أساسية وهامة يف تطوير مشاريع 
على  املوزعة  املتجددة  الطاقة 
من  اللبنانية  االراضي  كامل 
آليات دمج مشاريع القطاع  خالل 
اخلاص على شبكة مؤسسة كهرباء 
بالغة  لبنان، وهي خطوة مركزية 
لصاحل  اجنازها  مت  قد  األهمية 

املواطنني«. 
مشروع  أهمية  »تكمن  وقال: 
آليات  بتضمينه  هذا  القانون 
الصايف  التعداد  وتطبيق  إعتماد 
بكافة اشكاله كما اتفاقيات شراء 
الطاقة داخل املوقع وخارجه مما 
للطاقة  أساسية  رافعة  سيشكل 
املتجددة يف لبنان لرتكيب قدرة 
تفوق 800 ميغاوات من املشاريع 
املنشآت  لكل  الالمركزية، 
واملزارع  كاملنازل  اخلاصة، 
ويسهل  الصناعية.  واملنشآت 
تبادل  أيضا  القانون  مشروع 

الطاقة بني منتجني ومستهلكني 
من القطاع اخلاص، مما سيساهم 
يف حتقيق أهداف لبنان يف جمال 
الطاقة املتجددة، وهو ما سعيت 
ضمن  ومن  حتقيقه  اىل  وأسعى 

أولوياتي«.
ركنا  القانون  »ويشكل  اضاف: 
وزارة  عمل  يف  وتنفيذيا  عمليا 
احملوري  ودورها  واملياه  الطاقة 
يف حماربة ظاهرة التغري املناخي، 
خصوصا ان تطوير سوق الطاقات 
يعترب  الكهرباء  إلنتاج  املتجددة 
جزءا أساسيا من سياسة احلكومة 
ويعترب  املستدامة،  التنمية  حول 
الطاقة  وزير  اولويات  من  ايضا 
واملياه حنو حتقيق مزيج طاقوي 
على  اساسي  بشكل  يعتمد 

الطاقات النظيفة«.
الطاقة  »وزارة  ان  اىل  واشار 
على  عملت  قد  كانت  واملياه 
من  القانون  مشروع  تطوير 
قبل  من  املقدم  الدعم  خالل 
االعمار  العادة  االوروبي  »البنك 
ومشاركة   )EBRD( والتطوير« 
حلفظ  اللبناني  »املركز  خرباء 
اقر  وقد   .)LCEC( الطاقة« 
القانون  مشروع  الوزراء  جملس 
الوزارات  مبالحظات  االخذ  بعد 
واالدارات املعنية، ال سيما رأي 
هيئة التشريع واالستشارات يف 

وزارة العدل.

فياض: إقرار جملس الوزراء ملشروع قانون انتاج 
الطاقة املتجددة املوزعة واحالته إىل جملس 

النواب خطوة مركزية بالغة األهمية

أوضح النائب إدي معلوف، يف 
كل  »صوت  اذاعة  إىل  حديث 
الطاشناق  »حتالف  أن  لبنان«، 
الوطين  التيار  يزعج  ال  املر   -

احلر«. 
وأكد  أن »ال خالف سياسيا بني 
هناك  إمنا  والطاشناق،  التيار 
االنتخاب  قانون  ولكن  تشاور 
طرف  كل  على  يفرض  احلالي 
أن يقوم بدراساته ومصلحته«. 
أن  »ميكن  أنه  إىل  ولفت 
مع  احلر  الوطين  التيار  يتحالف 
أخرى غري  الطاشناق يف دائرة 

دائرة املنت«. 
سبب  عن  سؤال  على  وردا 
خوض حزب »القوات اللبنانية« 
املقعد  على  االنتخابية  املعركة 

وليس  املنت  يف  الكاثوليكي 
رأى  املاروني،  املقعد  على 
املعركة  كانت  »لو  أنه  معلوف 
لكانت  املاروني  املقعد  على 
أكثر سالسة ولكن قرار خوضها 
حيمل  الكاثوليكي  املقعد  على 

حتديا«. 
التفكري  »ضرورة  على  وشدد 
بكيفية تطبيق الربامج االنتخابية 
على  احلمالت  تقتصر  وأال 
إىل  الفتا  الرنانة«،  الشعارات 
بعد  قادرا  ليس  »أحدا  أن 
تغيريات  إجراء  على  االنتخابات 
باحلوار،  إّل  حل  وال  كبرية، 
غري  االقتصادية  األزمة  فهذه 
واحد  لفريق  ميكن  ال  املسبوقة 

أن حيلها مبفرده«.

آدي معلوف: ال خالف سياسيا مع الطاشناق

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
األول  أمس  ظهر  اخلطيب  علي 
وفدا  اجمللس،  مقر  اخلميس يف 
من رؤساء بلديات احتاد الضاحية 
ضم:  البلديات  واحتاد  اجلنوبية 
رئيس  منصور  عاطف  احملامي 
املهندس  الرباجنة،  برج  بلدية 
بلدية  رئيس  اخلليل  معن 
الغبريي، املهندس حممد ضرغام 
الضاحية  بلديات  احتاد  رئيس 
احلركة  علي  املهندس  اجلنوبية، 
حريك،  حارة  بلدية  رئيس  ممثل 
ممثل  العنان  حممد  املهندس 
رئيس بلدية املرجية، حممد نبوه 

مدير احتاد بلديات الضاحية.
العامة  االوضاع  استعراض  ومت   
واملشاكل  اجلنوبية  الضاحية  يف 
عمل  تعرتض  اليت  واملعوقات 
على  التوافق  ومت  البلديات، 
على  والتنسيق  التعاون  تفعيل 
اهالي  خيدم  مبا  الصعد  خمتلف 
الضاحية، وتقديم تصور وبرنامج 

عمل حلل املشاكل.
مقر  يف  بالوفد  الشيخ  ورحب 
شؤون  »حيتضن  الذي  اجمللس 
سيما  ال  اللبنانيني  كل  وهموم 
اليت  اجلنوبية  الضاحية  أبناء 
أبنائها  جهود  تضافر  اىل  حتتاج 
العاملة  البلديات  مع  وتعاونهم 
والقوى  الضاحية  نطاق  ضمن 
السياسية والفعاليات االجتماعية 

والرتبوية«.
»اجلهود  بـ  اخلطيب  ونوه 
الضاحية  بلديات  من  املبذولة 
الدولة  داعيا  بلدياتها«،  واحتاد 
اللبنانية اىل »القيام مبسؤولياتها 
وواجباتها يف خدمة ابناء الضاحية 

يف  البلديات  مع  والتعاون 
»ضرورة  على  مشددا  عملها«، 
االنظمة  املواطنون  حيرتم  ان 
االنتظام  حتفظ  اليت  والقوانني 

العام للمجتمع«. 
جلان  »تشكيل  بـ  وطالب  
املناطق  خمتلف  يف  أهلية 
الضاحية،  يف  وخاصة  اللبنانية 
للقيام  البلديات  بإشراف  تعمل 
وثقافية  اجتماعية  بنشاطات 
رفع مستوى  على  تعمل  وتربوية 
واالجتماعي  الثقايف  الوعي 
املشاكل  ومعاجلة  واالخالقي 
وحل  الضاحية  منها  تعاني  اليت 
وتقديم  االجتماعية  املشاكل 
هذه  يف  خاصة  املساعدات 
الظروف االقتصادية الصعبة اليت 
تداعياتها  من  املواطنون  يعاني 

املعيشية«.
بلدية  رئيس  أدىل  اللقاء،  إثر 
الغبريي بتصريح بإسم الوفد قال 
الضاحية  بلديات  بإسم  فيه:« 
الضاحية  بلديات  واحتاد  اجلنوبية 
اجلوبية، تشرفنا باللقاء مع نائب 
رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي 
بناء  اخلطيب  على  الشيخ  األعلى 
لطلبه الستعراض هموم البلديات 
البلديات  بها  متر  اليت  واملعاناة 
البلديات  دور  بتفعيل  واالهتمام 
الشيعي  اإلسالمي  للمجلس  مبا 
خدمة  دور وطين يف  األعلى من 
كبرية  مجلة  وقدمنا  املواطنني، 
من املطالب واستمعنا أيضا اىل 
وحنن  الشيخ،  مساحة  نصائح 
التعاون  يف  سنستمر  بدورنا 
حاجات  كل  لتظهري  اجمللس  مع 
بالنصائح  أيضا  واألخذ  البلديات 

واالرشادات من مساحته«.

اخلطيب: الحرتام القوانني 
حفظا لالنتظام العام للمجتمع

 ترأس رئيس جملس الوزراء جنيب ميقاتي، يف وقت متأخر من يوم 
الوزارية  للجنة  اجتماعا  احلكومية،  السرايا  اخلميس، يف  األول  أمس 

اخلاصة باألمن الغذائي، مبشاركة القطاعات النقابية املعنية.

ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة 
اخلاصة باألمن الغذائي
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لــبنانيات

الداخلية  وزير  مكتب  أشار 
يف  مولوي،  بسام  والبلديات 
بيان اىل انه »إثر ورود معلومات 
والبلديات  الداخلية  وزير  اىل 
املواد  مستودعات  وضع  حول 
الكيميائية العائدة ملعمل الذوق 
احلراري، ومبا أن الوضع األمين 
احلالي للمعمل غري سليم بسبب 
وجود ثغرات يف السياج التقين 
وعدم توافر عناصر حراسة مما 
اىل  األشخاص  بدخول  يسمح 
خزانات  تتواجد  حيث  حرمه 
أويل«  والفيول  »اهليدروجني 
املنتهية  اخلطرة  املواد  وبعض 
حال  ويف  اليت  الصالحية 
تعرضها لعمل خترييب قد تؤدي 
على  منه  وحرصًا  انفجار،  اىل 
سالمة املواطنني القاطنني يف 
املنطقة واجلوار السيما يف ظل 
وجود خزانات غاز كبرية إلحدى 
املعمل،  من  بالقرب  الشركات 
اىل جملس  مولوي  الوزير  رفع 
حتذيريا  تقريرا  أمس  الوزراء 
مفصال مطالبا بالتحرك الفوري 
إلزالة كل ما ميكن أن يتسبب 

بأي خطر »ال مسح اهلل«.
واشار املكتب يف بيان اىل ان 

مولوي: تكليف اجليش تأمني نقطة 
حراسة يف معمل الذوق احلراري ملنع 

أي ضرر نتيجة املواد الكيميائية
الوزراء  جملس  طالب  »مولوي 
احلراسة ملعمل  تأمني  بضرورة 
منشآته  وكافة  احلراري  الذوق 
من  املعمل  إدارة  متكن  حلني 
كما  الصيانة،  أعمال  استكمال 
واملياه  الطاقة  وزارة  تكليف 
املباشرة بتفكيك املعمل القديم 
أو تفريغه من املواد اخلطرة«.

اإلثر،  »على  انه  اىل  ولفت 
تكليف   الوزراء  جملس  قرر 
اجليش  تأمني نقطة حراسة يف 
والكشف  فوري  بشكل  املعمل 
واختاذ  املوجودة  املواد  على 
اإلجراءات الالزمة ملنع أي ضرر 
على  والعمل  عنها  ينتج  قد 
وبناًء  فورًا،  وإزالتها  نقلها 
مولوي  الوزير  أرسل  عليه، 
كتابًا إىل وزارة الدفاع الوطين 
يطلب فيه اختاذ كل االجراءات 
جملس  قرار  لوضع  الالزمة 
نظرًا  التنفيذ  موضع  الوزراء 
التنفيذ  عدم  عن  ينتج  قد  ملا 
لسالمة  تعريض  من  الفوري 
املواطنني واملنشآت يف حميط 
ويؤكد  هذا  للخطر،  املعمل 
املسألة  هلذه  متابعته  مولوي 

بشكل دقيق«.
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الوزراء  جملس  رئيس  إلتقى 
جنيب ميقاتي رئيس بعثة اإلحتاد 
الدولي جلمعيات الصليب األمحر 
الشرق  ملنطقة  األمحر  واهلالل 
األوسط ومشال افريقيا الدكتور 
حسام الشرقاوي ترافقه منسقة 
نادين  االقليمي  املدير  مكتب 
األول،  أمس  ظهر  قبل  خوري 

يف السراي احلكومي.
الشرقاوي:  اعلن  اللقاء  إثر 
الرئيس  دولة  مع  »ناقشنا 
يف  اإلنساني  الوضع  ميقاتي 
الدولي  اإلحتاد  ودور  لبنان 
األمحر  الصليب  جلمعيات 
واهلالل األمحر ومجعية الصليب 
األمحر اللبناني يف تقوية الدعم 
مع  للتعامل  اجلهود  وتكثيف 
بعد  يوما  تزداد  اليت  املعاناة 

يوم.
االستفادة  توسيع  ناقشنا  كما 
من خربات الكادر  املوجود يف 
الدولي  االحتاد  ملساعدة  لبنان 
دول  ملساعدة  التدخل  يف 
الكثري  لديه  فلبنان  أخرى، 
خربة  لديها  اليت  الطاقات  من 
العمل  جمال  يف  لعقود  متتد 
اإلنساني.وطرحنا سبل التعاون 
يف جماالت عديدة منها الصحة، 
مأوى  من  واخلدمات  اإلسعاف، 
لتغذية وغريها ونريد ان نوسع 

مروحة عملنا«.
 وزير الشؤون االجتماعية

مع  ميقاتي  الرئيس  وإجتمع 
اإلجتماعية  الشؤون  وزير 
يف  البحث  ومت   ، حجار  هكتور 
ويف  »أمان«  برنامج  سري 
قضايا تتعلق  بوزارة الشؤون 
مراكز  ومستقبل  االجتماعية 
والصعوبات  االمنائية  اخلدمات 

اليت تواجهها.
مكتومو القيد 

ميقاتي   الرئيس  واستقبل 
أوضاع  معاجلة  جلنة  من   وفدا 

ميقاتي يلتقي الشرقاوي ملناقشة الوضع اإلنساني يف لبنان
مكتومي   اللبنانيني  االطفال 
اللجنة  رئيسة  ضم  القيد 
احملامية أليس كريوز سليمان، 
اإلنسان  حقوق  معهد  ومديرة 
بريوت  يف  احملامني  نقابة  يف 
زخريا  اليزابيت  احملامية 
السيويف والقاضية  رنا عاكوم 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري، يف مقرها يف 
حارة حريك بعد ظهر أمس األول 
حممد  النائب  برئاسة  اخلميس، 

رعد ومشاركة أعضائها. 
فيه  لفتت  بيانا  وأصدرت 
االهتزازات  »وسط  انه  اىل 
متعددة  بلدان  تشهدها  اليت 
نتيجة  والعامل,و  منطقتنا  يف 
متارسها  اليت  اهليمنة  سياسات 
وعدوانا   ظلما  االمريكية  االدارة 
يف  وتفردها  طغيانها  لتكريس 
والتحكم  الدول  شؤون  إدارة 
شعوبها..  ومصاحل  مبساراتها 
جتاه  اللبنانيني  مسؤولية  تغدو 
سيادته  حفظ  أجل  ومن  بلدهم 
ومتعاظمة  جدا  واستقراره كبرية 
الدقيقة  املرحلة  هذه   يف 

والصعبة«.
:«ويغدو  البيان  أضاف 
النيابي  االنتخابي  االستحقاق 
حمطة مفصلية لتقرير املسارات 
اليت ينبغي التزامها حلماية لبنان 
االمريكية  اهليمنة  إزاء سياسات 
تداعيات  إزاء  أو  جهة  من 
من  أهدافها  حتقيق  يف  فشلها 
اخليارات  والتزام  أخرى،  جهة 
شأنها  من  اليت  الصحيحة 
حتصني السيادة الوطنية وتعزيز 
القدرات الدفاعية وبناء اقتصاد 
عالقات  واقامة  ومنتج  قوي 
والتطور  التنمية  ختدم  تبادلية 

يف البالد«.
الوفاء  كتلة  :«أن  البيان  وتابع 
ثقتها  تؤكد  وهي  للمقاومة«، 
الوطين، ختوض  بشعبها وبوعيه 
وحفظ  الوطن  محاية  أجل  من 
غمار  ابنائه  وحقوق  مصاحل 
 2022 العام  لدورة  االنتخابات 
حتت شعار » باقون حنمي ونبين 
اللبنانيني  خبيارات  متمسكة   «
يف التزام املقاومة ومحاية لبنان 

من االحتالل والعدوان ومن كل 
به  والنهوض  الفساد  اشكال 
على خمتلف الصعد واملستويات 
واالقتصادية  املعيشية 
والتعليمية واملهنية واالجتماعية 
وغريها.. وهي ستعلن برناجمها 
االنتخابي هلذه الدورة يف االسبوع 

املقبل ان شاء اهلل تعاىل. 
اجملريات  ازاء  الكتلة  وتؤكد 
احمللية واالقليمية والدولية على 

ما يأتي :  
الناخبني  مجيع  الكتلة  تدعو   -1
مع  التعاطي  اىل  االعزاء 
جدية  بكل  النيابي  االستحقاق 
إقباهلم  واىل  ومسؤولية، 
لالدالء  مشاركة  أوسع  على 
ممثليهم  وانتخاب  بأصواتهم 
القوانني  الذين سيتولون تقرير 
والسياسات اليت ختدم مصاحلهم 
وحتفظ حقوقهم وتطور اوضاعهم 

وحتمي سيادتهم وكرامتهم.
للمقاومة  الوفاء  كتلة  وستبقى 
على عهدها لكل ابناء هذا الوطن 
على اختالف طوائفهم ومذاهبهم 
واخالص  بصدق  تعرب  وفئاتهم, 
تطلعاتهم  عن  اداء  وحسن 
التصدي  على  وحترص  وآماهلم 

لكل ما يثري خماوفهم. 
خالل  من  للكتلة  يتأكد   -  2
مشاركتها ومتابعتها للنقاش يف 
مشروع  أن  واملوازنة  املال  جلنة 
اجمللس  اىل  احملال  املوازنة 
النيابي من قبل احلكومة ، تشوبه 
مجلة من النواقص والعيوب  اليت 
والتصحيح  التدارك  تستوجب 
امكان  مستوى  اىل  يصل  لكي 
الضرورة  موازنة  كمشروع  قبوله 
اليت  العصيبة  الفرتة  هذه  يف 
من  يتطلب  وهذا  البالد.  جتتاح 
احلكومة أن تبذل مزيدا من اجلهد 
والتدقيق لتأمني ايرادات اضافية 
الالزمة  النفقات  تغطي  للخزينة 

»كتلة الوفاء للمقاومة« حيت املوقف الصريح واملسؤول للرئيس عون من 
الفاتيكان حول املقاومة:

االستحقاق االنتخابي حمطة مفصلية لتقرير املسارات
املواطنني  على  االعباء  تزيد  وال 

وهو أمر متيسر وممكن.
جهودها  الكتلة  وستواصل 
يلزم  ما  وتعديل  لتصحيح 
ما  ضمن  املوازنة  مشروع  يف 
ضمن  املتاحة  الصالحيات  تتيحه 
ويف  االجراء.  املرعية  القوانني 
ملشروع  االخرية  الصيغة  ضوء 
املوازنة الذي سيصدر بعد اجراء 
التعديالت ستقرر الكتلة موقفها 

النهائي. 
دعوة  على  الكتلة  تؤكد   -  3
السيد  العام  االمني  مساحة 
حسن نصر اهلل للحكومة من أجل 
حكومية  طوارىء  هيئة  تشكيل 
التداعيات  واهتمام  ترصد جبدية 
على  سلبا  تؤثر  اليت  اخلارجية 
والصحي  الغذائي  الوضع 
وتضع  لبنان,  يف  واملعيشي 
تساعد  عملية  وبرامج  معاجلات 
على ختفيف غلواء كل التداعيات 
إجياد  وعلى  السلبية.  وآثارها 
لتوفري  واملناسبة  االمنة  املخارج 
اخلارج  من  اللبنانيني  احتياجات 

يف أقل كلفة وأسرع آلية.
إستغرابها  الكتلة  تبدي   -  4
وأسفها للتصرحيات اليت صدرت 
بتكلف واضح من أجل التشويش 
جبرأة  أعلنها  اليت  احلقائق  على 
وصراحة رئيس اجلمهورية العماد 
مؤخرا  زيارته  خالل  عون  ميشال 

لقداسة البابا يف الفاتيكان. 
املوقف  حتيي  اذ  الكتلة،  ان 
لفخامته  واملسؤول  الصريح 
حول املقاومة وأهمية دورها يف 
تعبريا  فيه  ترى  االحتالل  مواجة 
صادقا ومنصفا عن حقيقة موقف 
مربر  وعن  ومشاعرهم  اللبنانيني 

متسكهم خبيار املقاومة.
5 - جتدد الكتلة دعمها ومساندتها 
يف  الفلسطيين  الشعب  حلق 
الصهيوني  االحتالل  مقاومة 
واجراءاته العدوانية والقمعية يف 
وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة 
املمنهجة  سياسته  وضد  غزة 
لتهجري الفلسطينيني من منازهلم 
احملتلة  القدس  يف  وأحيائهم 
املستوطنني  قطعان  واسكان 

فيها.
والدهس  الطعن  عمليات  إن 
املقاومون  االبطال  ينفذها  اليت 
املستوطنني  ضد  الشجعان 
الغزاة تؤشر اىل تصاعد منسوب 
التحرير  على  واالصرار  العزم 
لدى  واكبار  اعتزاز  مدعاة  وهو 
والعامل,  املنطقة  يف  الشرفاء 
سيما يف مرحلة تزحف فيها أنظمة 
الغاصب  العدو  ملصاحلة  نفطية 
العالقات  وتطبيع  لفلسطني, 
معه على حساب كرامة شعوبها 

ومصاحلها الوطنية والقومية.
االجراءات  الكتلة  تدين   -  6
واملمارسات التعسفية واالرهابية 
اليت يقوم بها النظام السعودي 
منتهكا كل قوانني حقوق االنسان 
احملاكمات  الصول  ومتنكرا 
ان  الكتلة  وترى  العادلة.. 
استهداف واحد وأربعني شخصا 
من معتقلي الرأي من أصل واحد 
ومثانني حمكوما قطعت رؤوسهم 
اجرامي  وفعل  فاضح  ظلم  هو 
موصوف جيب أن تدينه منظمات 
االنسان وكل  الدفاع عن حقوق 

األحرار والشرفاء يف العامل«.

عمل  عرض  اللقاء  خالل  ومت 
املستقبلية  واخلطوات  اللجنة 

واملشاريع املنوي تنفيذها.
ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
ثم  احلريري،  بهية  النائب 
النائبني إيهاب محاده وإبراهيم 

املوسوي .

القيادية يف  اهليئة  أمني  توجه 
املستقلني- الناصريني  حركة 
مصطفى  العميد  املرابطون 
اخلارجية  وزير  إىل  محدان، 
اياه  مطالبا  حبيب،  بو  عبداهلل 
األوكراني(  للسفري  حد  »وضع 
ميارس  الذي  أوستاش،  إيهور 
حق  يف  املستمر  االستفزاز 
األوفياء  اللبنانيني  املواطنني 
والداعم  البناء  الروسي  للدور 
اللبنانية  الوطنية  للقضايا 
ولقضايا األمة العربية احملقة«. 
السفري  ان  محدان   ورأى 
ب«جتنيد  يقوم   أوستاش 

مصطفى محدان طلب من وزير اخلارجية وضع 
حد لبيانات السفري االوكراني حرصا على لبنان

البيانات  وبنشر  املرتزقة 
التدخل  وحياول  التحريضية 
و  ديبلوماسية  ال  بطرق  دائما 

إعالمية«.
منطلق  :من  محدان  وقال   
املوقف الرمسي اللبناني، نطلب 
وضع  الوزير  معالي  يا  إليكم 
حرصا  للسفري  النهائي  احلد 
على عدم إدخال الساحة اللبنانية 
حنن  صراعات  يف  السياسية، 
إذا حترك  فيما  عنها،  غنى  يف 
الروسي ضد  لالحتاد  املؤيدون 
هلذا  ديبلوماسية  الال  األفعال 

السفري األوكراني«.

 استقبل رئيس جملس النواب 
نبيه بري بعد ظهر أمس األول 
اخلميس، يف مقر الرئاسة الثانية 
خارجية  وزير  التينة،  عني  يف 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
حسني أمري عبد اللهيان والوفد 
السفري  حضور  يف  املرافق، 
فريوزنيا.  جالل  حممد  االيراني 
اللقاء الذي استغرق زهاء ساعة 
اللهيان  عبد  الوزير  بعده  غادر 

دون االدالء بتصريح. 
النواب  جملس  رئيس  وكان 
مقر  يف  ترأس  قد  بري  نبيه 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
اجمللس،  مكتب  هليئة  إجتماعا 
يف حضور نائب رئيس اجمللس 
آالن  والنواب:  الفرزلي  إيلي 
هاغوب  اجلسر،  مسري  عون، 
موسى  ميشال  بقرادونيان، 
النواب  جمللس  العام  واالمني 

عدنان ضاهر .
الفرزلي،  حتدث  اإلجتماع،  بعد 
مكتب  هيئة  وقال:«إجتماع 
الرئيس  برئاسة  اليوم  اجمللس 
نبيه بري قرر دعوة اهليئة اىل 
الثلثاء يف الساعة  إجتماع نهار 

دعوة  وأيضا  عشرة  احلادية 
إجتماع  اىل  املشرتكة  اللجان 
العاشرة  يف  االثنني  يوم 
والنصف وذلك لبحث »قانون 
وبالتالي  الكابيتال كونرتول« 
تبلغه  الذي  األعمال  جدول  أقر 

السادة النواب مجيعا«.
جلسة عامة 

دعا دولة رئيس جملس النواب 
عامة  جلسة  عقد  إىل  بري  نبيه 
يف احلادية عشرة من  قبل ظهر 
يوم  الثالثاء يف 29 اذار، يف 
قصر األونيسكو لدرس وإقرار 

القوانني  وإقرتاحات  مشاريع 
املدرجة على جدول األعمال. 

 
لجنتا املال واالدارة

جلنيت  اجمللس  رئيس  دعا  كما 
املال واملوازنة واالدارة والعدل 
اىل جلسة مشرتكة يف  العاشرة 
يوم  ظهر  قبل  من  والنصف 
وذلك   28 فيه  الواقع  االثنني 
الرامي  القانون  اقرتاح  لدرس 
استثنائية  ضوابط  وضع  اىل 
وموقتة على التحاويل املصرفية 

والسحوبات النقدية.

استقبل وزير اخلارجية االيراني
بري ترأس إجتماع هيئة مكتب اجمللس ودعا إىل 

جلسة عامة الثالثاء واللجان االثنني

الرئيس بري مستقبال وزير الخارجية االيراني عبد اللهيان

رئاسة اجلمهورية تنفي ما نسبه بو عاصي للرئيس 
عون عن »محاية حزب اهلل للمسيحيني يف لبنان«:
 كالم كاذب ال أساس له من الصحة

نفى مكتب االعالم يف الرئاسة ما نسبه النائب بيار أبي عاصي من 
كالم ادعى فيه ان الرئيس عون قاله يف الفاتيكان عن »محاية 
حزب اهلل للمسيحيني يف لبنان«، وقال مكتب االعالم ان ما ذكره 
ابي عاصي »كالم كاذب ال اساس له من الصحة ويدخل يف اطار 

محلة االفرتاءات اليت يروجها احلزب الذي ينتمي اليه«.
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مـقاالت وتـحقيقات

على  ال��ذي حيصل  ما 
جبهة السياسة النقدية 
واملصرفية؟ مّثة رواية 
تشري إىل أن إضراب 
امل��ص��ارف ت��زام��ن مع 
اضطرابي  س���ل���وك 
السياسة  ل��ص��ان��ع��ي 
وخصوصًا  النقدية، 
بعد توقيف رجا سالمة 
مصرف  حاكم  شقيق 
سالمة،  رياض  لبنان 
أخرى  مؤشرات  وبعد 
سقوط  ق�����رب  ع����ن 
»ورق�������ة« احل���اك���م. 

سالمة: خلف  املصارف 
املودعني عن  السيولة  بتجفيف  الضغط 

تصوير داالتي ونهرا

متى نقول لرياض سالمة مع ألف ألف سالمة ونحيله للمحاكمة

 2022 آذار   26 Saturday 26 March 2022الـسبت 

املقبلة  املواجهة  يف  مسبقًا 
مباشرة.  معها  ستكون  اليت 
مع  ستبدأ  مواجهة  وهي 
لبنان  سيقّدمه  الذي  العرض 
الدولي  النقد  لفريق صندوق 
ويتضمن  املقبل،  األسبوع 
»اهلريكات«  من  الكثري 
املباشر والواضح والقليل من 
»الليَلَرة«، خالفًا للعرض الذي 
فرضه احلاكم سابقًا ويتضمن 
تريليون   700 بقيمة  »ليَلَرة« 
على  »مقّنع«  وهريكات  لرية 
الودائع  من  خمتلفة  جبهات 

والسندات.
ر  ُتسطِّ مل  األثناء،  هذه  يف 
املدعية العامة يف جبل لبنان 
القاضية غادة عون بالغ حبث 
وحتّر حبق حاكم مصرف لبنان 
الذي مل حيضر جلسة اسُتدعي 
بعبدا،  عدل  قصر  يف  إليها 
عليه  باالدعاء  اكتفت  وإمنا 
جبرم اإلثراء غري املشروع وعلى 
صديقته آنا كوزاكوفا، وعلى 
بالتدّخل يف جرم  رجا  شقيقه 
اإلثراء غري املشروع، وأحالت 
رجا سالمة موقوفًا أمام قاضي 
التحقيق األول يف جبل لبنان 
عون  منصور.  نقوال  القاضي 
لديها حتى  أبقت ملف سالمة 
آخر الدوام، قبل أن حتيله إىل 
معه  امللف  أخذ  الذي  منصور 
متهيدًا  لدراسته  منزله  إىل 
لتحديد موعد جلسة الستجواب 
بشأن  قراره  واختاذ  املوقوف 
أو تركه، على  إبقائه موقوفًا 
وال  اليوم،  ذلك  يكون  أن 
سيما أّن القانون يلزمه حتديد 
خالل  الستجوابه  جلسة  موعد 

٢٤ ساعة من تسّلمه امللف.
على  االدعاء  مع  بالتزامن 
سالمة، تقدمت جمموعة »رواد 
العدالة« و«مّتحدون« بشكوى 
اجمللس  أعضاء  مجيع  ضّد 
احلكومة  ومفّوضي  املركزي 
بتهمة  لبنان  مصرف  يف 
املوافقة على قرارات اجمللس 
املركزي. وجرى االدعاء جزائيًا 
اجمللس  أعضاء  كل  على 
احلكومة  ومفوَّضي  املركزي 
والسابقني  احلاليني  لديه 
مصرف  حاكم  تولي  منذ 
جبرائم  وذلك  مهامه،  لبنان 
واخلطأ  الوظيفي  اإلهمال 
عام  مرفق  إدارة  يف  اجلسيم 
السلطة  استخدام  وسوء 
وتبديده  العام  املال  وهدر 
الدولة  مكانة  من  والنيل 
القوانني  وخمالفة  املالية 

واملصرفية  املالية  واألنظمة 
يف  مجيعًا  عليها  واملنصوص 
والنقد  العقوبات  قانوَني 
اجملموعة  ورأت  والتسليف. 
أنهم »طاملا يشاركون احلاكم 
يتحّملون  فإنهم  قراراته،  يف 
إما  وبالتالي،  املسؤولية. 
أو  ومشاركون  مرتكبون  أنهم 
ليكون  وصامتون  مسّهلون 
إما جرمية قصدية  فعلهم هذا 
أو جرمية غري قصدية من دون 

أن إعفائهم«.

أين رئيسة لجنة الرقابة؟
االستفهام  عالمات  تزداد 
يف أروقة القضاء حول سبب 
الرقابة  جلنة  رئيسة  تغييب 
من  دباغ  مايا  املصارف  على 
يف  جترى  اليت  االستدعاءات 
أنها  علمًا  املصارف،  ملف 
مصرف  حاكم  من  كاًل  مشلت 
اجمللس  وأعضاء  لبنان 
املركزي ورؤساء جملس إدارة 
عدد كبري من املصارف. رغم 
أن القانون رقم 67/٢8 بتاريخ 
إنشاء  على  ينص   1967/5/9
مصرف  لدى  مستقلة  »جلنة 
لبنان غري خاضعة يف ممارسة 
املصرف«  لسلطة  أعماهلا 
بها  وأناط   ،)8 )املادة 
الرقابة  »صالحيات  ممارسة 
لبنان  حلاكم مصرف  املمنوحة 
وملصرف لبنان مبوجب قانون 
النقد والتسليف والصالحيات 
املعطاة هلا مبوجب هذا القانون 
 .»)67/٢8 رقم  )القانون 
كذلك أناط بها »مهمة التحقق 
النظام  تطبيق  حسن  من 
املصريف املنصوص عليه يف 
الباب الثالث من قانون النقد 
املصارف  على  والتسليف 
إفراديًا وفق األصول احملددة 
من  و150   1٤9 املادتني  يف 
والتسليف«.  النقد  قانون 
وجوب  على   9 املادة  ونصت 
بالتدقيق  اللجنة  »تقوم  أن 
املصارف  مجيع  على  الدوري 
رأت  إذا  التقيد،  دون  من 
ذلك، بأحكام الفقرتني 1 و٢ 
قانون  من   1٤9 املادة  من 
ويبدو  والتسليف«.  النقد 
املواد  تلك  خالل  من  واضحًا 
علمًا  للجنة.  األساس  الدور 
أن دباغ كانت من بني الذين 
القاضية  سابقًا  عليهم  ادعت 
حجب  بتهمة  عون  غادة 

املعلومات.

االرتفاع  إىل  مطلعون  ويشري 
الصرف  سعر  ر يف  امل��رّ غري 
من 10% يف  بأكثر  السوقي 
اإلضراب،  من  األول  اليوم 
للداللة على املواجهة املستعرة 
والقضاء،  س��الم��ة  آل  ب��ني 
السعر  ارتفاع  أن  عن  فضاًل 
بعد  يأتي  ل��رية   ٢٤٢00 إىل 
الوزراء  جملس  رئيس  فشل 
جنيب ميقاتي يف هجومه على 
كبح  يف  حتى  أو  ال��ق��ض��اء، 
مجاحه حنو االدعاء على احلاكم 
لبنان،  مصرف  من  و«قّصه« 
أو حتى فشله يف الدفاع عن 
فاجللسة  امل���ص���ارف.  ن��ف��وذ 
خّصصها  األخ���رية  احلكومية 
املصارف  عن  للدفاع  ميقاتي 
»بدليل أننا ُدعينا إىل اجللسة 
يوم السبت، ومل جنتمع سابقًا 
دفاعًا عن املودعني«، حبسب 
العمل مصطفى  وزير  ما قال 
بريم مليقاتي. تريرات رئيس 
إنه  إذ  احلكومة كانت جاهزة، 
القضاء،  اح���رام  على  ش��ّدد 
مراسلة  تلقى  أن��ه  م��وض��ح��ًا 
خماطر  إىل  ت��ش��ري  أوروب���ي���ة 
املصارف  أم��الك  على  احلجز 
عندها  واخل����ارج.  لبنان  يف 
أن  إىل  ب��اإلش��ارة  ب��ريم  رّد 
حترم  وال  متعنتة  امل��ص��ارف 
حقوق الناس، بل حتّدد سقوفًا 
وتقسيطها،  الرواتب  لسحب 
ملفًا  حيّضر  أن��ه  إىل  وأش���ار 
االدعاء  صفة  فيه  له  يكون 
املصارف.  على  الشخصي 
عندها طلب ميقاتي من وزير 
املال يوسف خليل أن يتحّرك 
فورًا إلبالغ مصرف لبنان عدم 
رواتب  لسحب  سقوف  وجود 

املوظفني من املصارف...
ما تال هذا النقاش هو اآلتي: 
بأنها  بيانًا  املصارف أصدرت 
االثنني  يوَمي  إضرابًا  ستنفذ 
والثالثاء، وأمس ذّكرت بأنها 
لليوم  اإلضراب  يف  مستمّرة 
ذلك،  مع  وبالتوازي  الثاني. 
بدأت السيولة تفقد من آالت 
الصرافة، رغم أن املصارف مل 
تعّطل موظفيها بشكل كامل، 
بل أجرت بعضهم على العمل 
يف الكواليس باعتبار أن لديها 
أعمااًل غري منجزة. يف الواقع، 
املصارف تتقصد جتفيف آالت 
ألنها  السيولة  من  الصرافة 
اليت  املواجهة  مع  تتناغم 
خيوضها حاكم مصرف لبنان. 
هذه  نتائج  ترّقب  هي  ورمبا 
»األخبار«املواجهة لتحجز لنفسها تقّدمًا 

إىل  املسؤولون  أشار  نفسه،  السياق  ويف 
الضغط  حماوالت  كل  حيّبذ  ال  الفاتيكان  أن 
تثبيت  مع  وهو  اإلقليمية،  للخربطة  الدولي 
احلوار مع إيران كدولة، ومع أخذ مصاحل هذه 
الدول يف االعتبار وطمأنتها ومراعاة وضعيتها 

واستقرارها.

 الفاتيكان مع تثبيت الحوار مع إيران... وحماية 
املسيحيني ال تكون بعزل أنفسهم أو باستجرار 

التدخالت الخارجية
حاضرًا  أيضًا  كان  السوريني  النازحني  ملف 
بقوة يف لقاءات رئيس اجلمهورية الذي شّدد 
»لبنان ال ميكنه  أن  البابا وبارولني على  أمام 
حتمل عبء النازحني السوريني وعدم عودتهم 
فيها  عدة  مناطق  أن  سيما  ال  بالدهم،  إىل 
أصبحت آمنة، وسط سكوت العامل والمباالته«، 
واملالية  االقتصادية  »االنعكاسات  إىل  مشريًا 
واالجتماعية اليت ترتب على استمرار وجودهم 
يف لبنان واخلشية من أن يؤدي بقاؤهم إىل 
تغيري التوازن الدميوغرايف للركيبة اللبنانية«. 
وحبسب املعلومات، مسع عون من املسؤولني 
من  فاتيكانية  »خماوف  الرسولي  الكرسي  يف 
أن هناك ما يشبه القرار األمريكي بعدم تسريع 
بأن  جهة،  من  اإلحياء،  لعدم  النازحني،  عودة 
بعودة مواطنيها.  آمنة مبا يسمح  باتت  سوريا 
الفاتيكان  أما األخطر فهو أن بعض مسؤولي 
أعربوا عن اعتقادهم بأن األمريكيني يرون يف 
توازي  بشرية  كتلة  لبنان  يف  النازحني  بقاء 
توازنًا يف  مبا حيّقق  الصاعدة  الشيعية  الكتلة 

الصراع السين - الشيعي يف املنطقة«!
كذلك، عرض عون لألزمة االقتصادية »نتيجة 
وتداعيات  لعقود،  اخلاطئة  املالية  اإلدارات 
هجرة  موجة  أخريًا  وشهدنا  السوري،  النزوح 
ما يشكل  النخب،  اخلارج، طاولت  إىل  كثيفة 
خطرًا على اهلوية والتعددية يف لبنان ويساهم 

يف إضعاف الوجود املسيحي يف الشرق«.
»املطلوب  أن  أكد عون  املعلومات،   وحبسب 
مساعدتنا ألن الضغط احلالي لن حيّقق األهداف 
وليس  األمريكية،  اإلدارة  إليها  تسعى  اليت 
مقرحًا  الضغط«،  بهذا  يتأثر  من  اهلل  حزب 
على الفاتيكان، مبا له من نفوذ معنوي، العمل 
على إنشاء صندوق وطين للبنان بالتعاون مع 
برنامج األغذية العاملي، لدعم العائالت الفقرية 
بعيدًا  والتعليم  والغذاء  الصحة  جماالت  يف 
ترحيبًا  وهو مسع  الدولي،  النقد  من صندوق 
وإجيابية«،  »باهتمام  بدرسه  ووعدًا  باالقراح 

ووضع اآلليات التنفيذية له.

لبكركي: الفاتيكان   

حاوروه! لبناني،  اهلل  حزب 
وفيق قانصوه

أعمال  جدول  على  كانت  رئيسية  عدة  ملفات 
يف  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  لقاءات 
الفاتيكان االثنني املاضي، بعضها بقي بعيدًا 
من اإلعالم، وبعضها أعلن عنه ومل ُيكشف عن 

كل ما دار فيه.
عون  مسع  فرنسيس،  البابا  مع  لقائه  يف 
تأكيدًا على »احلفاظ على احلضور املسيحي يف 
ويف  لبنان«.  يف  معًا  العيش  وعلى  الشرق، 
)مبثابة  الرسولي  الكرسي  أمني سر  مع  لقائه 
بيرو  الكاردينال  الفاتيكان(  حكومة  رئيس 
بني  العالقات  سر  أمني  حضور  يف  بارولني، 
غاالغر  ريتشارد  بول  اخلارجية(  )وزير  الدول 
شّدد  املاضي،  شباط  مطلع  لبنان  زار  الذي 
يف  اجلامع  املسيحي  الدور  »أهمية  على  عون 

احمليط العربي والعامل«.
فقد  »األخبار«،  الزميلة  معلومات  وحبسب 
اجلمهورية  رئيس  بني  معّمق  حبث  جرى 
املسيحيني  موضوع  يف  الفاتيكان  ومسؤولي 
يف الشرق وكيفية جتذرهم فيه، خصوصًا بعد 
العقدين  يف  هلا  تعرضوا  اليت  التهجري  موجة 
الطرفني  بني  االتفاق  »وكان  املاضيني، 
تامًا على أن محاية املسيحيني ال تكون بعزل 
أنفسهم عن بيئاتهم وحميطهم، وال باستجرار 
التدخالت اخلارجية، وإمنا باحلوار والتواصل مع 
إن  بقوله  البابا  أّكده  ما  وهو  احمليط«.  هذا 
»لبنان، جبميع أبنائه، املسيحيني واملسلمني، 
القائمة  األصالة  قيم  عن  يتخلى  ال  أن  جيب 
على االحرام«. وما ينطبق على لبنان ينسحب 

بطبيعة احلال على كل مسيحيي الشرق.
مصادر  أّكدت  هذه،  احلوار  دعوة  ويف سياق 
الزميلة »األخبار« أن موقف الفاتيكان »متقّدم 
جدًا« بضرورة أن يكون هناك حوار عميق مع 
خالفًا يف  هناك  بأن  اإلقرار  ورغم  اهلل.  حزب 
ال  أنه  منطلق  من  السالح،  مبسألة  يتعّلق  ما 
ينبغي يف أي دولة أن يكون هناك سالح خارج 
سلطة هذه الدولة، إال أن الفاتيكان، خالفًا ملن 
يصفون احلزب بأنه ميثل ذراعًا إيرانية، »يعتر 
لبنانية  أيدي جمموعة  هو يف  السالح  هذا  أن 
تشّكل جزءًا من النسيج اللبناني. ولذلك، جيب 
داخليًا  حوارًا  الشأن  هذا  احلوار يف  يكون  أن 

وليس مع قوى خارجية«.
الفاتيكان  أن  إىل  أشارت  نفسها  املصادر   
املاروني  البطريرك  املعتمدة  الطرق  عر  أبلغ 
بشارة الراعي بضرورة »ركلجة« اخلطاب يف ما 
يتعلق بالعالقة مع حزب اهلل على قاعدة »إعادة 
التواصل«، وأن »القطيعة أمر غري حمّبذ حتى لو 

كان هناك اختالف يف وجهات النظر«.
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فـي مـواجهة شـيطنة املـصارف
أيـمن فـاضل

العقود  طوال  املصارف،  به  قامت  ما 
السابقة، أنها كانت جتمع »الدوالرات« 
من السوق، وتقوم بتقديم دين باللرية 
إىل رياض، وفق سعر صرف عند 1500 
التقديرات  بأن  علمًا  للدوالر،  لرية 
تشري  االنهيار(  )قبل  آنذاك  الدولية 
إىل أن سعر الصرف احلقيقي جيب ان 

يكون 4500 لرية!
يفهمون  ال  املواطنني  أن  اجليد  »من 
واملالي،  املصريف  نظامنا  يعمل  كيف 
ألنهم إن فهموا، فأنا أؤمن بأن هناك 

ثورة ستندلع اليوم قبل الغد«.
)هنري فورد(

إّن  يقول  اقتصادي  رأي  هناك 
واليت  االقتصادية،  املوبقات  كل 
إىل  األصل  يف  تعود  بلبنان،  تعصف 
العالقات  حتكم  اليت  املصارف  سلطة 
الرأي،  هذا  مقابل  يف  االقتصادية. 
هناك رأي آخر يرى أن عصب االقتصاد 
هذه  توفرها  اليت  املالية  اخلدمات  هو 
بشدة  يدين  التوجه  هذا  املنظومة. 
على  املصارف«،  شيطنة  »حماوالت 
اعتبار أن دورها حيوي يف رسم خريطة 
خدمة  تقدم  وأنها  وتوزعها،  السيولة 
أكثر من حيوية عرب ربط لبنان خبريطة 

املال العاملية.
اليت  املصارف،  إعالنات  عن  بعيدًا 
ترّكز على أن دورها هو »وسيط« بني 
تتلقى  وأنها  واملقرتضني،  املودعني 
على  املرتتبة  الفوائد  من  مئوية  نسبة 
هذه العملية فقط، إاّل أن الدور احلقيقي 
واألخطر للمصارف هو يف كونها »خمّلقة 
للنقود« Money Creation. هي طبعًا ال 
تقوم بطباعة النقد، لكنها توفر سيولة 
فائضة عن كمية النقد احلقيقي )العملة 

الورقية(.
ولتبسيط النموذج الذي تؤديه يف هذا 
اإلطار، ميكن أن نأخذ مثااًل: فلنفرتض 
أن رياض، وهو تاجر، حيتاج إىل استدانة 
9000 دوالر، يتوجه إىل املصرف الذي 
وقام  املبلغ،  هذا  حسابه  يف  يضع 
املصرف بتوفري هذا املبلغ من مودعني 
آخرين، تبلغ القيمة االمجالية لودائعهم 
10000 دوالر، وضع منها 1000 دوالر 

احتياطيًا إلزاميًا.
ما فعله املصرف حاليًا، هو عبارة عن 
أن  ميكن  كان  طبيعية،  إقراض  عملية 
وسيط  دون  ومن  الطرفني  بني  تتم 
التاجر  أن  ما حيدث  لكن  البنك(.  )أي 
ه  إنَّ عندما يتصرف بهذا املبلغ، فْلَنُقْل 
وقام  القيمة،  بهذه  بضائع  مثن  د  سدَّ
البائع بإيداع األموال يف مصرفه، فهذا 
سيوّلد قدرة إقراضية لدى البنك تبلغ 

8000 دوالر.
وحني تتكرر هذه العملية، فإن املصارف 
دت أموااًل )اآلن( غري موجودة  تكون ولَّ
بالتحديد  العملية  يف املستقبل. وهذه 
»بنك«.  إىل  حيتاجان  باتا  وتكرارها 
إاّل  العملية  بهذه  يقوم  ال  البنك  وهذا 
بسبب اعتقاده أن املودعني األوائل لن 
يأتوا اآلن للمطالبة بأمواهلم جمتمعني. 
وبالتالي، أاّل ميلك هذه األموال حاليًا، 

أمر ال يشكل له معضلة كبرية.
املصارف  تعرف  اآلخر،  املقلب  يف 
متتلكها؛  اليت  للنقود  القيمي  السعر 
احمللية  العملة  كانت  إن  أنه  مبعنى 
احلقيقة،  من  أدنى  عند شرحية سعرية 
وإن كان يتم تداوهلا ألعوام وفق هذه 
اليقني،  علم  تعلم،  أنها  إال  الشرحية، 
وما  آمن«.  »غري  العملة  بأن مجع هذه 
هو  نظرها،  وجهة  من  فعليًا،  آمن  هو 
أي  الدولي هلا؛  املقابل  على  احلصول 
الدوالر، أو اليورو، أو الني. يف لبنان، 
جتري العادة على اصطالح »االقتصاد 

املدولر«.

فعليًا ما هو »مدولر« هو هذه اخلدمات 
املالية اليت تقدمها املصارف )ألن كل 
األصل،  يف  تستخدم،  العامل  بلدان 
عملة معيارية إلجراء تبادالتها الدولية. 
وأكذوبة أن »االقتصاد مدولر« تستند 
اليت  العملة  هو  »الدوالر  أن  إىل 
ُتستخدم شعبيًا، ويف الداخل، من دون 
املصارف،  به  تقوم  وما  قيود«(.  أي 
يف هذه احلالة، أخطر من احلالة السابقة 
رياض؛  حادثة  إىل  فيها  أشرنا  اليت 

التاجر الذي ذهب ليستدين.
العقود  طوال  املصارف،  به  قامت  ما 
السابقة، أنها كانت جتمع »الدوالرات« 
من السوق، وتقوم بتقديم دين باللرية 
إىل رياض، وفق سعر صرف عند 1500 
التقديرات  بأن  علمًا  للدوالر،  لرية 
الدولية آنذاك )قبل االنهيار( تشري إىل 
أن سعر الصرف احلقيقي جيب ان يكون 
4500 لرية! لكن حينها، كان املصرف 
املركزي يعلن، بصورة دائمة، أن الثقة 
وأن  »قوية«،  اللرية  وأن  موجودة، 
»كافية«،  املركزي  لدى  االحتياطيات 
حماسيب  أساس  أي  تقديم  دون  من 

هلذه املفاهيم. فَعالَم ُبِنَيت!!
بالطبع، ميكننا أن نعود إىل عبارة فورد 
يف املنت... املواطنون ال يفهمون كيف 
يعمل النظام. يف احلقيقة، أن املركزي 
باع »وهم الدوالر بـ 1500 لرية« طوال 
اليت  املصارف،  جنى؟  وماذا  عقود، 
تعلم باحلقيقة، اكتنزت الدوالرات اليت 
يرسلها املغرتبون بقيمة أقل من قيمتها 
لكل  آنذاك  الشرائية  )القيمة  احلقيقية 
دوالر يف السوق اللبنانية كانت أقل، 
سياسة  بسبب  بل  كذلك،  ألنها  ليس 

تثبيت سعر الصرف(.
اليت  األجور  الثمن.  يدفع  كان اجملتمع 
وميكن  مرتفعة،  باللرية  تقييمها  مت 
لكن  بالدوالرات.  إبداهلا  شخص  ألي 
على  واستنزافها  القصري،  التفكري 
اخلدمات،  وشراء  والريوع  االستهالك 
يعلمون كيف  الذين  حتى  كانا حيرمان 
يكونوا  أن  دون  من  النظام،  يعمل 
االستفادة  من  الثروات،  أصحاب  من 
كيف  أخطر:  هو  ما  لكن  املستقبلية. 
كان املركزي يوّفر التزاماته الدوالرية؟ 
ببساطة، عرب مراسيم وقوانني وغريها 
واهلندسات،  »القانونية«  األشكال  من 
منحه  املصارف  من  املركزي  يطلب 
أن  على  ويطلب  دوالراتها،  من  بعضًا 

يسددها فورًا وباللرية، مع فائدة.
ووصلت هذه الفائدة إىل جعل الدوالر 
بعض  يف  احلقيقي  الصرف  سعر  عند 
يشرتي  بات  املركزي  أن  أي  املرات؛ 
فتقوم  لرية،  البنوك  ويعطي  الدوالر، 
املصارف فورًا بإدخاهلا السوق وإبداهلا 
لبنان  يف  وألننا  جديدة.  بدوالرات 
العمالت  على  رئيسية،  بصورة  نعتمد، 
األجنبية من املغرتبني، باتت املصارف 
وذويهم  املغرتبني  ُتغري  بدورها 
)معظم الشعب اللبناني( باحلصول على 
باللرية؛ أي أن حتصل  »هائلة«  فوائد 
األجنبية  العمالت  على  منهم  املصارف 
وتقوم بإبداهلا باللرية مع فوائد »تبدو 
أكرب  احلقيقة، كانت هذه  جمزية«. يف 
خديعة مارسها البنك املركزي بالتعاون 
مت  حبيث  عقود،  طوال  املصارف  مع 
برنارد  مبنظومة  شبيه  نظام  تأسيس 
مادوف )املصطلح عليها نظام مادوف 

أو خديعة مادوف(.
الذين حيصلون على عوائد  املغرتبون، 
أعلى من أي استثمار ممكن أن يؤسسوه 
يف اخلارج، باتوا يرسلون »دوالراتهم« 
إىل لبنان من أجل »استثمارها«.. يف 
ماذا؟ يف جتميدها باللرية لدى البنوك! 

أي نوع من االستثمار هذا!
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حاكم  اسم  ُيدرج  أن  يفرتض  كان 
مصرف لبنان رياض سالمة على جدول 
االربعاء  يوم  الوزراء،  جملس  أعمال 
استبداله  عملية  إطار  يف  املاضي، 
اجمللس  أن  إال  أخريًا،  هلا  رّوج  اليت 
املقبلة  اجللسة  حلضور  استدعاءه  قّرر 
بوصفه اجلهة اليت ميكنها تقديم تفسري 
ملا حيصل يف السوق، ولالستماع إىل 
االنتقادات  ورغم  املمكنة!  املعاجلات 
اجللسة،  يف  له  كيلت  اليت  الواسعة 
وستكال إليه يف اجللسة املقبلة، فإن 
حضوره يسبغ عليه »شرعية« تناقض 
املسار  إليها  أفضى  اليت  الرتاكمات 
القضائية  املالحقات  جلهة  القضائي 
بعمليات  اليت تشّكك بسلوكه وتشتبه 
اختالس قام به مع شقيقه رجا، علمًا 
بأن هذا امللف هو موضع مالحقات يف 

دول أوروبية أيضًا.
كيف متكن سالمة من فرض نفسه على 

جدول أعمال جملس الوزراء؟
 عمليًا، اختذ احلاكم من املقيمني يف 
لبنان رهائن. فقد أجرى تعديالت على 
عرب  السوق  الدوالرات يف  آليات ضّخ 
منّصة »صريفة«، ما أثار هلعًا غري مرّبر 
أساسي يف  بشكل  متظهر  السوق  يف 
الوقود،  حمطات  أمام  الطوابري  عودة 
ومل  املازوت،  شراء  يف  وصعوبات 
قوى  تتنّبه  أن  قبل  كثريًا  األمر  يطل 
خطرة  لعبة  متارس  أنها  إىل  السلطة 
يصعب  انتخابي  استحقاق  أبواب  على 
مفتوحة  سوق  ظل  يف  فيه  االخنراط 
الصرف،  سعر  يف  حاّدة  تقّلبات  على 
أن  ميكن  الكهرباء  يف  قاس  وتقنني 

يشمل املواد األساسية مثل البنزين.
بشكل  معًا  اجلبهات  هذه  ُفتحت 
مفاجئ، ومن دون أي تربير أو إشارة 
حال  من  املستهلك  انتقل  إذ  مسبقة. 
شبه االستقرار يف سعر الصرف، إىل 
إليها  مضافة   %10 بهامش  تقلبات 
توقعات سلبية باحتمال اتساع اهلامش 

وازدياد حّدة التقلبات. 
»كوتا«  خفض  لبنان  مصرف  وقّرر 
للمصارف  يضّخها  اليت  الدوالرات 
مبوجب آلية التعميم 161، من »سقف 
أسبوع«،  على  »تقسيط  إىل  مفتوح« 
االرتفاع  إىل  الصرف  سعر  دفع  ما 
وازدياد حالة عدم اليقني اليت تشوب 
السوق يف ظل »احلرب« املندلعة على 
جبهيت القضاء والسياسة. ويف سوق 
احملروقات أيضًا، خلق سالمة حالة هلع 
غري مرّبرة ومفاجئة، إذ إنه رغم ارتفاع 
األسعار العاملية وصعوبات االسترياد، 
كان التمويل لشحنات املازوت والبنزين 
متوافرًا باستمرار من خالل مصرف لبنان 

على منّصة »صريفة«.
من  اللريات  جتمع  الشركات  وكانت   
على  دوالرات  إىل  وحتّوهلا  الزبائن 
البنزين،  السترياد  »صريفة«  منّصة 
استعمال  منع  قّرر  لبنان  مصرف  لكن 
الشركات هلذه املنّصة على أن مينحها 
اخلارج  إىل  لتشحنها  نقدًا  الدوالرات 
خيلق  عمليًا،  الشحنات.  مثن  لتسديد 
نظرًا  ضخمة  صعوبات  لبنان  مصرف 
كلفته،  وارتفاع  الشحن  لصعوبة 
اخلارج  يف  الشحنات  قبول  وصعوبة 
نقدًا. التزامن بني تدهور سعر الصرف 
يكن  مل  احملروقات  سوق  وتدهور 
صدفة، بل يأتي يف سياق تطورات يف 
ملف سالمة القضائي وتوقيف شقيقه 
»فوري«  شركة  ملف  خلفية  على  رجا 
واالختالسات وعمليات تبييض األموال 

املشتبه بقيامهما فيها.
 وتراكمت نتائج هذا املسار القضائي 
من  وفريقه  قدرة سالمة  دون  لتحول 
املطبلني داخل السلطة وخارجها، على 

سياسية  اتهامات  إىل  امللف  حتويل 
وتفريغها من مضمونها الفعلي املتعلق 

باالختالس وتبييض األموال.
عمليات  مع  التطورات  هذه  وتزامنت 
يوافق  سالمة  لرياض  بديل  عن  حبث 
لبنان.  ملصرف  حاكمًا  تعيينه  على 
وحبسب املعطيات، فإن اتصاالت جرت 
عن  تسفر  مل  املرشحني  من  عدد  مع 

نتيجة حامسة.
بالنسبة  أساسيًا  كان  األمر  وهذا   
لسالمة الساعي إىل اخلروج اآلمن. فهو 
ليس قلقًا فقط من االدعاء القضائي 
مل  لذلك  أيضًا،  اخلارجي  بل  احمللي، 
لبنان،  مصرف  خارج  كثريًا  يظهر  يعد 
ويرتّدد بأنه مقيم يف الشقة اليت كان 
احلرب  أيام  نعيم  إدمون  فيها  يقيم 
مصرف  من  األخري  الطابق  األهلية يف 

لبنان.
على هذه اخللفية ناقش جملس الوزراء 
وطلب  الكهرباء  ملف  املاضي  االربعاء 
وزير الطاقة احلصول على متويل بقيمة 
77 مليون دوالر لتأمني صيانة املعامل 
األمر  وانتهى  التشغيل،  وعمليات 
سلوك  جتاه  النربة  عالية  بانتقادات 
سالمة، وال سيما من وزراء حركة أمل، 
وهو أمر كان مفاجئًا ملن يعلمون بأن 
رئيس جملس النواب نبيه بّري هو من 
الرئيس  حكومة  أيام  إقالة سالمة  منع 
حسان دياب. وبعد اجللسة سّجل وزير 
الثقافة حممد مرتضى موقف أمل وحزب 
اهلل عرب تغريدة أشار فيها إىل أن سالمة 
»يهرب إىل األمام وخيلق األزمات من 
استرياد  على  التضييق  ممارسة  خالل 
التحويل  آلية  استبدال  عرب  احملروقات 
لسحب  أسقفًا  ويضع  مربكة،  بأخرى 
أوراق  لفرض  ذلك  كل  الرواتب، 

مساومة«. 
إىل  سالمة  بدعوة  اجللسة  وانتهت 
ستكون  فهل  الوزراء،  جملس  طاولة 
يف  التالعب  شبهة  ملناقشة  الدعوة 
أم  احملروقات،  وبسوق  الصرف  سعر 
أنها ستكون »جلسة تعاون« كما اقرتح 

رئيس احلكومة؟
رحلة البحث عن بديل

رحلة  انطلقت  املاضية  األسابيع  يف 
سالمة  رياض  من  بديل  عن  البحث 
وفق  لبنان.  ملصرف  حاكمًا  لتعيينه 
االستبدال  عملية  نالت  املعلومات، 
غطاًء أمريكيًا وفرنسيًا. فقد مسع زوار 
أن  شيا،  دوروثي  األمريكية  السفرية 
على  قادرة  تعد  مل  املتحدة  الواليات 
االستمرار يف العالقة مع رياض سالمة 
كما يف السابق، وأنهم ال ميانعون إجراء 

تعديالت يف حاكمية مصرف لبنان.
املصريف  توىّل  نفسه،  السياق   ويف 
اجلانب  من  كمفّوض  عّساف،  مسري 
الرئيس  من  وحتديدًا  الفرنسي، 
البحث عن شخصية  ماكرون،  إميانويل 
علمًا  سالمة،  حمّل  احللول  على  توافق 
بأن االختيار الفرنسي كان قد وقع أواًل 
إال أن هذا األخري  على عساف نفسه، 
»انتحارية«  مهمة  يف  االخنراط  رفض 
املساعدة  ميانع  يكن  مل  لكنه  كهذه، 
االتصال  جرى  بديل.  عن  البحث  يف 
بعدد من الشخصيات، واختريت بعض 
األمساء كمرشحني مثل الوزير السابق 
مركز  حاليًا  يشغل  الذي  أزعور  جهاد 
وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير 
الدولي،  النقد  صندوق  يف  الوسطى 
كميل  السابق  بالوزير  االتصال  وجرى 
أبو سليمان لكن امسه مل حيظ مبوافقة 
االتصال  ومت  عون،  ميشال  الرئيس 
بعدد من احملامني املعروفني يف عامل 
البديل  إىل  التوصل  دون  من  املال 

بعد.

محمد وهبة

القضائي: ملفه  يف  للمساومة  احلاكم  لدى  رهائن  اللبنانيون 
واحملروقات الصرف  بسعر  يتالعب  سالمة 

الفوائد  التحول.  يف  النموذج  هذا  بدأ 
املتضخمة،  الودائع  على  املرتفعة 
بالتوازي مع اقتصاد غري منتج، يعتمد 
وضرب  السلع،  معظم  استرياد  على 
أدى  والزراعي،  الصناعي  للقطاعني 
الصعبة  العمالت  خروج  إىل  ذلك  كل 
أكرب من دخوهلا،  البالد يف وترية  من 
بسبب امليزان التجاري اخلاسر )للعلم، 
حربًا  شنت  األمريكية  اإلدارة  فإن 
ميزانها  الصني بسبب  اقتصادية على 
التجاري اخلاسر معها، بينما لبنان ذهب 

إىل مزيد من االستدانة(.
شيء،  كل  ويستهلك  يستورد  جمتمع 
تتحدث  أي شيء، ومصارفه  ُينتج  وال 
إعادة  ريوع  فعليًا  هي  »أرباح«  عن 
تدوير هذه اللعبة، ألنها تعلم حبقيقتها. 
هذه األرباح تصل إىل 2.7 مليار دوالر 
مصارف،  جملموعة  فكيف  سنويًا. 
شيء  أي  ُتنتج  ال  جغرافية  رقعة  يف 
مبلغًا  أن تكسب  وتستورد كل شيء، 
كهذا. مل يتكّبد أحد عناء اإلجابة عن هذا 
السؤال، ألن اجلميع يريد أن يكسب، 

وأن تستمر هذه اللعبة.
كل ما ُذِكر يتناقض مع العنوان، »يف 
ال  فعليًا،  املصارف«.  شيطنة  مواجهة 
هو  واحد،  طرف  شيطنة  إال  هنا  ميكن 
أو  وملحقاتها«،  املالية  »املنظومة 
اجملتمع الذي ُخِدع طوال عقود؛ أي يف 
إاّل  املصارف، ال ميكن  مواجهة شيطنة 
إنه غري منتج، وقائم  شيطنة اجملتمع. 
يعمل،  أن  يريد  وال  االستهالك،  على 
ويعيش، على حنو طفيلي، على فوائد 
املصرف!  أمواله يف  من وضع  جينيها 
شيطنة  مواجهة  يف  إنه  احلقيقة،  يف 
املصارف، ال ميكننا إاّل إلقاء اللوم على 

الضحية.
أحد  قاهلا  مجلة  إال  العنوان  وما 
وكررها  اللبنانيني«،  »السياسيني 
بعده العشرات، من أجل حتميل الضحية 
أحد  أن  أدهى  هو  وما  اجلرمية.  تبعات 
أركان املنظومة املالية )ووزير سابق( 
ثارت ثائرته على بدء اللبنانيني تداُوَل 
ليس  إنه  وقال  رة،  املشفَّ العمالت 
أن  دون  من  ما  أحد  يغتين  أن  مقبواًل 
يعمل، خالل أشهر فقط، بسبب شرائه 
عملة ما!! يا سالم! وكيف كان يعمل 
نظامكم يف األصل! يف احلقيقة، إن ما 
املنظومة  يف  الطرف  هذا  حفيظة  أثار 
أن هؤالء خرجوا فعليًا من اللعبة املالية 

ب منها هو. التيت يتكسَّ
شيطنة  إال  ميكن  ال  أنه  اخلالصة 
تعمل،  كيف  نعلم  عندما  املصارف، 
السلطة،  يف  أذرعها  عرب  أنها،  وكيف 
منعت قيام أي سياسة إمنائية وقطاعية، 
خدمة  يف  اجملتمع  جعل  أجل  من  فقط 
املصارف، وليس العكس، عملت على 
وصناعية.  زراعية  سياسة  أي  َوْأد 
وحتى إنها كانت ترفض منح القروض 
حتمل  أنها  بذريعة  املنتجة،  للقطاعات 
أو  تنمية  أي  بأن  علمًا  مرتفعة،  خماطر 
دون  من  ممكنة  غري  اقتصادية  خطة 

االستفادة من اخلدمات املالية.
منكبة  كانت  املصارف  دامت  وما 
للراغبني يف شراء  القروض  منح  على 
سيارات والسفر من أجل السياحة وشراء 
فقط  أعراس،  وإقامة  منزلية  أدوات 
شهري«،  »راتب  على  حيصلون  ألنهم 
صناعي  أو  مزارع  أي  منح  وترفض 
قرضًا من أجل حتديث معداته، بذريعة 
ميتلك  ال  وأنه  مرتفعة«،  »املخاطر  أن 
تلعب  هنا  املنظومة  فإن  ثابتًا،  دخاًل 
ويغري،  ُيغوي  الذي  الشيطان،  دور 
املسؤولية  املطاف  نهاية  يف  وحيّمل 
من  متيقنة  للمفارقة،  وهي،  للضحية. 

قدرتها على اإلفالت من العقاب.
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الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
األوكرانني  الالجئني  منح  عن 
أسرتاليا  إىل  وصلوا  الذين 
تأشريات انسانية مؤقتة ملدة 
هذه  وتسمح  سنوات.  ثالث 
والدراسة  بالعمل  التأشرية 
واحلصول على خدمات الرعاية 

.Medicare الصحية
على  االعالن  هذا  ويأتي 
عن  مدافعني  قيام  خلفية 
احلكومة  حبث  االنسان  حقوق 
تقديم  على  الفيدرالية 
لالجئني  الكافية  املساعدة 
يصلون  الذين  األوكرانيني 
حيملون  والذين  أسرتاليا  إىل 
تأشريات سياحية بدون حقوق 
عمل أو وصول إىل ميديكري.

كما أعلنت احلكومة عن املزيد 
العسكرية  املساعدات  من 
مواد  وستقدم  ألوكرانيا 
قوات  خمزونات  من  إضافية 

الدفاع األسرتالية.
ستتربع أسرتاليا مبا ال يقل عن 
70000 طن من الفحم احلراري 
الطاقة  توفري  يف  للمساعدة 
حظر  مت  كما  أوكرانيا،  يف 
وخامات  األلومنيا  صادرات 

األملنيوم إىل روسيا.
للحد  اإلجراء  هذا  ويأتي 
إنتاج  على  روسيا  قدرة  من 
أحد  يعد  الذي  األملنيوم 

الصادرات املهمة هلا.
أسرتاليا  على  روسيا  تعتمد 
يف ما يقرب من 20 يف املائة 

من احتياجاتها من األلومينا.
حقوق  عن  مدافعون  وكان 
احلكومة  حثوا  قد  االنسان 
تقديم  على  الفيدرالية 
لالجئني  الكافية  املساعدة 
يصلون  الذين  األوكرانيني 
حيملون  والذين  أسرتاليا  إىل 
تأشريات سياحية بدون حقوق 
عمل أو وصول إىل ميديكري.

وقالت مفوضية األمم املتحدة 
العليا لشؤون الالجئني اجلمعة 

أسرتاليا متنح األوكرانيني 
الواصلني إىل البالد تأشريات 

إنسانية مؤقتة
األوكرانيني  الالجئني  إن 
بالدهم  أخريا من  فروا  الذين 
اليت هامجتها القوات الروسية 
أكثر  الصدمة  من  يعانون 
من  متكنوا  الذين  أولئك  من 
األوىل  املرحلة  املغادرة خالل 

من احلرب.
وأكدت مفوضية الالجئني أن 
املغادرة  قرار  اختذوا  الذين 
لديهم  كان  ما  غالًبا  مبكًرا 
وخطة  اخلارج  يف  اقارب 
يف  إليه  يذهبون  ومكان 
اآلن  يفرون  الذين  أن  حني 
احلرب  مزقته  الذي  البلد  من 
يشعرون بالضياع وال يعرفون 

ماذا يفعلون.
وقال املتحدث باسم املفوضية 
مدينة  يف  سالتمارش  ماثيو 
احلدود  قرب  ببولندا  رزيسزو 
الالجئني  إن  أوكرانيا  مع 
الذين وصلوا اآلن هم حباجة 

أكرب إىل املساعدة.
واضاف للصحافيني يف جنيف 
»هذا ما  بالفيديو  اتصال  عرب 
الحظناه خالل االيام اخلمسة او 

الستة املاضية يف بولندا«.
الالجئون  »هؤالء  وأوضح 
أصيبوا  تباعا  يصلون  الذين 
منهم  والعديد  أكرب.  بصدمة 
أصيبوا بصدمة. وميكننا القول 
الذين  من  أقل  مواردهم  إن 
األوىل  املرحلة  خالل  وصلوا 

من هذه األزمة«.
حقوق  عن  مدافعون  وحث 
الفيدرالية  احلكومة  االنسان 
على تقديم املساعدة الكافية 
الذين  األوكرانيني  لالجئني 
والذين  أسرتاليا  إىل  يصلون 
سياحية  تأشريات  حيملون 
وصول  أو  عمل  حقوق  بدون 

إىل ميديكري.
الالجئني  ملفوضية  وفًقا 
شخص  مليون   3,27 فر 
الغزو  بدء  منذ  أوكرانيا  من 
الروسي يف 24 شباط/فرباير.
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اخلارجية   أعلنت  وزارة 
»احلكومة  أن  األسرتالية، 
على  فورًيا  حظًرا  فرضت 
من  األسرتالية  الصادرات 
واألملنيوم،  األلومينا  خامات 
البوكسيت،  ذلك  يف  مبا 
من  سيحد  مما  إىل  روسيا ، 
قدرتها على إنتاج األملنيوم، 
يف  تصدير  سلعة  أهم 

روسيا«.
وزعمت اخلارجية يف بيانها، 
من   20% من  يقرب  ما  أن 
إحتياجات روسيا من األلومينا 

يتم توفريها من  أسرتاليا . 
منوهًة بأن األملنيوم ضروري 
السيارات،  صناعات  يف 
واهلندسة،  والفضاء، 

سلطات أسرتاليا حظرت تصدير خام 
األملنيوم إىل روسيا

إنتاج  يف  وكذلك  والبناء، 
أن  إىل  يشار  األسلحة. 
أسرتاليا  فرضته  ما  جمموع 
من  عقوبات  ضد روسيا لغاية 
الوقت احلالي بلغ 476 عقوبة 
ضد 443 فرًدا »مبا يف ذلك 
األوليغارشية«،  من  العديد 

وضد 33 منظمة.
أعدت  نفسه،  الوقت  يف 
حزمة  األسرتالية   احلكومة 
إضافية  عسكرية  مساعدات 
ل  دوالر  مليون   15.5 بقيمة 
أيًضا  وستخصص  أوكرانيا ، 
دوالر  مليون   22 من  أكثر 
طارئة  إنسانية  كمساعدات 
املدنيني  للسكان  إضافية 

يف أوكرانيا.

بيرت برايدن ماليناوسكاس، من 
مواليد 14 آب 1980 هو سياسي 
رئيس  حاليا  وهو  أسرتالي، 
حكومة جلنوب أسرتاليا املنتخب 
حديثًا. مت انتخابه أمس السبت 
جنوب  والية  انتخابات  يف 
مارس  آذار   19 يف  أسرتاليا 

.2022
يعمل مالينوسكاس أيضا كعضو 
وزعيم حزب   Croydon مقر  يف 
أسرتاليا.  جنوب  فرع  العمال 
املعارضة  زعيم  منصب  شغل 
بعد انتخابات الوالية عام 2018.

جنوب  يف  مالينوسكاس  ولد 
الجئا  كان  ووالده  أسرتاليا 
والدة  مع  وانتقل  ليتوانيا  من 
أدياليد  إىل  مالينوسكاس 
ليؤسسا متجرا للسمك والبطاطا 
أسالف  كان   .Fish and Chips
والدة ماليناوسكاس من الطبقة 
متزوج  األيرلندية.  الوسطى 

ولديه ثالثة أطفال.
أقامت  دراسته،  سنوات  يف 
حدائق  يف   Malinauskas عائلة 
الكولونيل اليت. نًظا لكونه من 
إرسال  مت   ، كاثوليكية  عائلة 
Malinauskas إىل كلية مرسيدس 
إمكانات قيادية يف  أظهر  حيث 
كرة القدم والكريكيت، باإلضافة 

إىل التفوق يف دراسته.
اجمللس  يف  عضوا  كان 
قائدًا  وكان  للطالب  التمثيلي 
ذكر   .12 السنة  يف  للمدرسة 
بيرت  مرسيدس  كلية  مدير 
»قائد  بأنه  مالينوسكاس  داو 
املستقبل«. باإلضافة إىل ذلك 
، ذكر Daw Malinauskas  بأنه 
»أحد هؤالء األطفال املشاركني 
يف الكثري من األشياء« و »فتى 
»بشخصية  يتمتع  مشهور« 
املعلمني  جتذب  مغناطيسية 

والطالب على حٍد سواء«.
يف   Malinauskas عمل 
Woolworths ملدة سبع سنوات 
أواًل  عاما،   15 سن  من  بدءًا 

التسوق  بعربات  يهتم  كصيب 
الحقا  ثم   trolley boy عربة 

كمشغل خدمة تسجيل اخلروج.
سياسية  عالقة  شكل  لقد 
فاريل  دون  مع  ودائمة  مبكرة 
العمال  نقابات  خالل  من 
اليت  الفرتة  خالل  وولوورث. 
قضاها يف Woolworths، حصل 
بكالوريوس  على   Malinauskas
 .Adelaide جامعة  من  جتارة 
أصبح مسؤوال نقابيا مؤثرا خدم 
كسكرتري   2015 إىل   2008 من 
اإلقليم  أسرتاليا/  جنوب  لفرع 
موظفي  ورابطة  ملتجر  الشمالي 
وهو   .)SDA( واحللفاء  التوزيع 
فصيل  يف  الرئيسي  الالعب 
فرع  يف  املهيمن  العمل  حق 
العمال  حلزب  أسرتاليا  جنوب 

األسرتالي.
بعض  زعمت   ،  2011 آب  يف 
وسائل اإلعالم أن مالينوسكاس 
الوحيد  اجملهول«  »الرجل  كان 
فقد  بأنه  ران  مايك  أبلغ  الذي 

تعرفوا على رئيس حكومة جنوب أسرتاليا اجلديد بيرت مالينوسكاو

سيتم إنفاق أكثر من 40 مليون 
دوالر يف امليزانية الفيدرالية 
القادمة على مساعدة الشباب 
على  احملرومني  األسرتالي 
العمل من خالل برنامج ما قبل 

التوظيف.
الربنامج إىل مساعدة  ويهدف 
5000 شخص ترتاوح أعمارهم 
بني 15 و 24 عاما يف احلصول 
على وظيفة. ومن املتوقع أن 
تكلف اخلطة 46.8 مليون دوالر 
األربع  السنوات  مدى  على 

املقبلة.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالي 
الربنامج  إن  فرايدنربغ  جوش 
الشباب  مساعدة  إىل  يهدف 
على  التغلب  يف  احملرومني 
يف  تعرتضهم  اليت  العقبات 

إجياد عمل.
»نريد  فرايدنربغ  وأضاف 
الشباب  حصول  نضمن  أن 
اليت  الفرص  على  األسرتالي 
حيتاجون إليها لالزدهار، لكننا 
نعلم أنه قد تكون هناك بعض 
العوائق املهمة للبعض، خاصة 

منذ بدء جائحة كوفيد19-.« 
والعقلية  البدنية  »الصحة 
الرياضة  وممارسة  اجليدة 
أمور  االجتماعي  والرتابط 
ضرورية للحفاظ على الرفاهية 
اإلجيابي  والسلوك  واملرونة 
الضروري للتغلب على حتدي 

البطالة طويلة األمد.«
وسيتم التعاقد مع منظمة غري 
رحبية لتشغيل الربنامج. ومن 
 ReBoot املتوقع أن يتم طرح

اعتباًرا من أوائل عام 2023.
يأتي اإلعالن يف حماولة لزيادة 
يف  الشباب  توظيف  معدالت 
فيه  اخنفض  الذي  الوقت 
مستوى البطالة يف البالد إىل 
أربعة يف املائة هذا األسبوع، 
عام  منذ  مستوى  أدنى  وهو 

.2008
 46.8 بقيمة  برنامج  وهناك 
 ReBoot يسمى  دوالر  مليون 
 5000 مساعدة  إىل  يهدف 
شاب يف احلصول على وظيفة 
هلذا  الفيدرالية  امليزانية  يف 

العام.

احلكومة الفيدرالية تعلن عن خطة 
ملساعدة الشباب األسرتالي على اجياد عمل

عن  يتنحى  وأن  حزبه  دعم 
جنوب  حكومة  رئيس  منصب 

أسرتاليا لصاحل جاي ويريل.
فوز العمال بانتخابات جنوب 

أسرتاليا وستيفن مارشال يقر 
بالهزيمة

مت انتخاب مالينوسكاس يف متوز 
السلطة  لعضوية   2015 يوليو 
التنفيذية الوطنية حلزب العمال 

يف املؤمتر الوطين للحزب.
يف  فوزًا  العمال  حزب  حقق 
والية  يف  الربملانية  االنتخابات 
جنوب أسرتاليا ليعود إىل حكم 
يف  سنوات  أربع  بعد  الوالية 

املعارضة.
العمال  حزب  زعيم  وأعلن 
بيرت  أسرتاليا  جنوب  يف 
من  خطاب  يف  ماليناوسكاس 
الفوز  أدياليد  يف  احلزب  مقر 
يف  الربملانية  االنتخابات  يف 

الوالية.
اعالن  من  قصري  وقت  وقبل 
حزب  زعيم  أقر  الفوز،  العمال 

جنوب  حكومة  ورئيس  االحرار 
واليته  املنتهية  أسرتاليا 
ستيفن مارشال باخلسارة وقال 
أمام حشد من مؤيديه إنه أتصل 
الوالية  العمال يف  حزب  بزعيم 
له  وقدم  ماليناوسكاس  بيرت 
االنتخابات  يف  بالفوز  التهئنة 

الربملانية اليت جرت السبت.
ناخب  مليون  من  أكثر  وتوجه 
إىل صناديق االقرتاع يف جنوب 
السبت  صباح  منذ  أسرتاليا 

النتخاب برملان للوالية.
ويتكون جملس النواب يف جنوب 
وميكن  مقعدًا   47 من  أسرتاليا 
على  ب24  يفوز  الذي  للحزب 

أقل تقدير تشكيل احلكومة.
 26 بـ  العمال  حزب  فاز  وقد 
 5 و  لألحرار   15 مقابل  مقعدا 

مستقلني.
قدم  النكراء  اهلزمية  اثر  وعلى 
ستيفن  املهزوم  الرئيس 
حزب   من  استقالته  مارشال 

االحرار. 

رئيس والية جنوب اسرتاليا الجديد بيرت مالينوسكاس بعد اعالن الفوز

Hفادت احلكومة الفدرالية مساء 
التمويل  ستضمن  إنها  الثالثاء 

األسبوع  ميزانية  السد يف  لبناء 
املقبل 23/2022، رهنا باستكمال 
دراسة  من  النهائية  املرحلة 
حزيران  يف  املتوقعة  اجلدوى، 

من هذا العام.
يقرب  ما  إىل  املياه  مد  سيتم 
من 60 ألف هكتار من األراضي 
اجلديد  السد  خالل  من  الزراعية 
ومدعوم  جيجاليرت   2100 بسعة 
اجتاه  يف  للري  سدود  بثالثة 

جمرى النهر.
سكوت  الوزراء  رئيس  قال 
إن  إعالمي  بيان  يف  موريسون 
السدود  من  ملزيد  حاجة  هناك 
الصناعات  لدعم  أسرتاليا  يف 

الزراعية.
قمنا  »لقد  موريسون  وأوضح 
سد  بناء  مشروع  جتاه  بواجبنا 
اآلن  الوقت  وحان   Hells Gates

للتقدم وبنائه«.
هذا  »سيساعد  موريسون  وتابع 
 Burdekin السد يف حتويل منطقة
مما  قوية،  زراعية  حمطة  إىل 
يساعد مزارعينا على إمداد حمالت 
السوبر ماركت وإطعام أسرتاليا 
مع تأمني إمدادات املياه واألمن 

يف مشال كوينزالند«.
املشروع  خيلق  أن  املتوقع  من 
أكثر من 7000 وظيفة ويضخ ما 
من  دوالر  مليار   1.3 إىل  يصل 
 )GRP( اإلقليمي  الناتج  إمجالي 
كوينزالند  مشال  اقتصاد  يف 

أثناء فرتة البناء.
أنه  إىل  التقديرات  وتشري  هذا 
الفرص  تدعم  أن  احملتمل  من 

 3000 أكثر من  الزراعية اجلديدة 
يصل  ما  وتولد  إقليمية  وظيفة 
إىل 6 مليارات دوالر يف إمجالي 

الناتج احمللي.
نائب  جويس،  بارنابي  وأشار 
البنية  ووزير  الوزراء  رئيس 
والتنمية  والنقل  التحتية 
منطقة  إمداد  إن  إىل  اإلقليمية، 
على  باملياه سيساعد   Burdekin
كمنتج  الكاملة  إمكاناتها  حتقيق 

غذائي ألسرتاليا والعامل.
»لقد  قائال  جويس  وصرح 
 Hells سد  لبناء  املال  خصصنا 
لبدء  Gates وحنن على استعداد 

العمل«.
النائب  طومبسون  فيليب  وقال 
 Herbertدائرة عن  الفيدرالي 
املشروع  إن  كوينزالند  بشمال 
على  كبري  تأثري  له  سيكون 

ضواحي Townsville ومينائها.
قال طومسون: »لقد دعمنا هذا 
املشروع منذ البداية ألنه سيخلق 
فرص عمل ويدفع االقتصاد إىل 

األمام«.
وقال مات كانافان عضو جملس 
الشيوخ عن والية كوينزالند، إنه 

كان مبتهًجا بهذا اإلعالن.
 Nine لشبكة  كانافان  وصرح 
اإلخبارية قائال »لقد رأينا مجيًعا 
يف األشهر القليلة املاضية كمية 
األمطار اليت ميكن أن تهطل يف 
احملزن  من  ولكن  البلد،  هذا 
كل  تذهب  عندما  الشيء  بعض 
وال  احمليط  إىل  األمطار  تلك 

ميكننا االستفادة منها«.

احلكومة توافق على مشروع بناء سد جديد يف كوينزالند بتكلفة حوالي 6 مليار دوالر
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ال تبدو عملية بئر السبع ُمناِظرة لغريها 
من العمليات، وحتديدًا على مستوى 
النتائج اليت جاءت قاسية على العدو، 
حكومًة ومؤّسسات ورأيًا عامًا. ولعّل 
أكثر ما يثري قلق سلطات االحتالل هو 
أن العملية ليست حدثًا يتيمًا، وإمنا 
حلقة يف سلسلة متواصلة، وانعكاس 
إلرادة الفلسطينيني مقاومة االحتالل 
املتوافرة، على رغم كّل  باإلمكانات 

الظروف الصعبة احمليطة بهم.
اإلسرائيلية  القيادة  ختشى  ولذا،   
أن يشّكل اهلجوم فتياًل النفجار  من 
أوسع، أو يف احلّد األدنى عامل حتفيز 
على حماكاته يف الداخل احملتّل ويف 
الضفة الغربية، من أجل أن يتكامل 
انطالقًا  املقاومة  ضربات  مع  ذلك 

يف التوقيت السياسي، تأتي العملية لُتعيد 
صدارة  إىل  مؤقتًا،  ولو  فلسطني،  قضية 
املشهد اإلقليمي، على رغم تسارع مشاريع 
التطبيع. كما تشّكل رسالة إىل كّل املطّبعني 
بأن لشعب فلسطني خياراته، يف وقت يسّرع 
من  محايته  أجل  من  »تعاونهم«  هؤالء  فيه 
تقديم  عرب  واملسرّيات،  الصواريخ  خماطر 
لإلسرائيليني،  متقّدمة  جغرافية  منّصات 
الدالئل  ويف  واهلجوم.  الدفاع  من  متّكنهم 
الشعب  قدرة  العملية، جمّددًا،  تثبت  أيضًا، 
الفلسطيين على تغيري املعادلة يف املنطقة، 
حيول  اليت  اإلمكانات  له  توافرت  لو  ما  يف 
إليه  أشار  ما  وهو  العربي.  الطوق  دونها 
اجليش  يف  السابق  العمليات  شعبة  قائد 
عندما  زيف،  إسرائيل  اللواء  اإلسرائيلي، 
»لو كان هذا املقاوم سالحًا رشاشًا،  قال: 
هنا  ويربز  املصابني«.  عشرات  لكان سقط 
وبني  فردية  عمليات  بني  أساسي  فارق 
عمليات تستند إىل بنية حتتية؛ إذ على رغم 
إزاء  أكرب  حبصانة  يتمّتع  األّول  النمط  أن 
الكشف واإلحباط، إاّل أن النمط الثاني أقدر 
على إحلاق خسائر أشّد وضغوط أقسى على 
كيان العدو. هلذا، تتذّكر إسرائيل وأجهزتها، 
مع كّل عملية فردية، فضل األنظمة العربية 
وأجهزة السلطة اليت تلعب دورًا جوهريًا يف 

»محايتها«.
املتوّقع  من  الداخلي،  اإلسرائيلي  البعد  يف 
تتحّول  أن   - مشابهة  حمطة  كل  يف  كما   -
حكومة  على  للتصويب  مناسبة  إىل  العملية 
ومن  سياساته،  وعلى  بينيت،  نفتالي 
أنه يف  من  اآلن  حتى  ما صدر  ذلك  ضمن 
الوقت الذي ينشغل فيه بالتقاط الصور مع 
الزعماء العرب، يغفل عن التهديد الداخلي. 
تقييد  يف  عوامل  جمموعة  تساهم  هذا،  مع 
خيارات حكومة العدو. فهي، وعلى رغم كّل 
املزايدات، ستعمل على احتواء العملية بأقّل 
أنها معنّية بتجاوز  رد فعل ممكن، خصوصًا 
املناسبات الدينية اليهودية واإلسالمية بأقّل 
األضرار، على اعتبار أن أّي إجراء ستّتخذه من 
شأنه أن حيّفز املزيد من العمليات الفردية.

بدويًا،  كونه  وحتديدًا  املنّفذ،  هوية  أن  إال 
تصعيد  إىل  املتطّرف  اليمني  ستدفع 
األمنية  األجهزة  ستحمل  كما  استفزازاته، 
سياسة  مواصلة  على  الحقًا،  والسياسية، 
تهويد النقب واقتالع سكانه منه، أو حتجيم 
وجوده بعناوين مغّلفة. ويف اخلالصة، يّتضح 
أن حكومة العدو وأجهزته األمنية تواجه معضلة 
إجراءاتها  تصعيد  عن  مقّيدة  فهي  جدية؛ 
اليت تدرك أنها ستحّفز املزيد من العمليات 
املشابهة. ويف املقابل، ال تستطيع أن تبدو 
إحراجها  يتعّمد  الذي  املتطّرف  لليمني  كاحبة 
املناسبات  استفزازاته يف  من خالل تصعيد 

املقبلة.

املرعب: السيناريو  أمام  إسرائيل   
أخـواتها تـُلهم  الـسبع  بـئر 

عـلي حـيدر

يتعزّز عنصر املفاجأة يف كون الشهيد أبو القيعان ال يستجيب 
للربوفيل املتوسّط للمقاومني )أ ف ب (

من غزة. ويتجّلى أحد أوجه متايز هذه العملية 
وخطورتها، يف أنها، حبسب التقارير اإلعالمية 
اإلسرائيلية، »أحد أقسى اهلجمات اليت عرفتها 
إسرائيل يف السنوات اخلمس األخرية، إْن مل 
تكن أقساها«، فضاًل عن أن تنفيذها جرى يف 
احملتلة  األراضي  من  وانطالقًا  الكيان،  عمق 
ُيعّد منفّذها، وفق قوانني  عام 1948، حيث 
االحتالل، »مواطنًا إسرائيليًا«، وهو ما يشّكل 
دلياًل إضافيًا وحّيًا على فشل سياسة التجزئة 
اليت حاول العدو فرضها على الفلسطينيني.

كذلك، أظهرت العملية فشل األجهزة األمنية 
لتقصري  ال  مسبقًا،  إحباطها  يف  اإلسرائيلية 
أو خلل أو نقص - بالضرورة - يف إمكانات 
كّل  ولديها  باخلربة  تتمّتع  اليت  األخرية  هذه 
لكون  بل  املطلوبة،  والتفّوق  القّوة  عناصر 
هذا النمط من العمليات عصّيًا على الكشف؛ 
املقرِّر  دور  فيه  يؤّدي  نفسه  املقاوم  لكون 
كان  سواًء  واملنّفذ،  واملستطِلع  ط  واملخطِّ

منتميًا تنظيميًا إىل أحد الفصائل أم ال. 
وحبسب التقدير السائد لدى األجهزة األمنية 
أبو  حممد  ر،  احملرَّ األسري  فإن  والعسكرية، 
القيعان، شّن اهلجوم من تلقاء نفسه، لدوافع 
اجلهات  على  ُيصّعب  ما  وهو  أيديولوجية، 

املختّصة مهّمتها. 
وكانت أجهزة أمن الكيان تتوّقع وتتخّوف من 
أن تشهد األسابيع املقبلة جولة تصعيد خطرية. 
»الشاباك،«  زار رئيس  وعلى هذه اخللفية، 
واشنطن،  أسبوعني،  حنو  قبل  بار،  رونني 
خالل  مواجهات  نشوب  سيناريو  حبث  حيث 
شهر رمضان املقبل، ال سيما يف ضوء تزامن 
عيد الفصح اليهودي، الذي ُيرّجح أن تتصاعد 
شهر  بدء  مع  املستوطنني،  استفزازات  فيه 
يوَمي  مناسبتا  أيضًا  منهما  وقريبًا  رمضان، 

النكبة والنكسة.
على أن العملية انطوت على قْدٍر من املفاجأة 
بالنسبة إىل األجهزة األمنية، إذ كشفت تقارير 
تقديرات  كل  »يف  أنه  إسرائيلية  إعالمية 
الوضع اليت ُأجريت، رّكزت املؤسسة األمنية 
يف  الوضع  تدهور  إمكانية  على  والعسكرية 
إمكانية  على  أقّل  وبنسبٍة  والقدس،  الضفة 
أن يقّرر أحد من األقلية تنفيذ هجوم فّتاك«. 
ق، هو األقّل رجحانًا  لكن السيناريو الذي حتقَّ
املفاجأة  عنصر  ويتعّزز  هؤالء.  إىل  بالنسبة 
»ال  القيعان  أبو  الشهيد  كون  يف  أيضًا، 
للمقاومني«،  املتوّسط  للربوفيل  يستجيب 
 34 »عمره  أن  أبرزها  معايري،  عّدة  وفق 
سنة، كبري نسبيًا، وأب خلمسة أوالد وأستاذ 
سابقًا... وهو شخص كان معروفًا للمؤسسة 
السجن  دخل  وحتى  بل  والعسكرية،  األمنية 
اإلسرائيلي حيث اعتقل ملّدة أربع سنوات«. 
إجراء  »الشاباك«  على  سيكون  هنا،  ومن 
مراجعة جّدية لفهم األخطاء اليت أّدت إىل ما 

حدث.

فقداَنهم  تيّقنوا  األمريكيون 
القديم،  النظام  على  السيطرة 
لذلك دفعوا الروس إىل حرب يف 
إىل  تؤدي  أن  أمل  أوكرانيا،على 
إعادة عقارب الساعة إىل الوراء.

أن  »سي  شبكة  مع  مقابلة  يف 
آذار/ من  العشرين  يف  أن« 
احللفاء  زيلينسكي  انتقد  مارس، 
أوكرانيا  مع  وتعاملهم  الغربيني 
الروسية  التهديدات  ضوء  »يف 
سنوات«،  منذ  املستمرة  لبالده 
إدخال  من  بوا  تهرَّ أنهم  مؤّكدًا 
ولو  الناتو.  حلف  يف  أوكرانيا 
املالئم  الوقت  يف  ذلك  قبلوا 
للحرب. وقال  مَلا تعّرضت بالده 
زيلينسكي: »طلبت منهم شخصّيًا 
إننا  مباشرة،  بصورة  يقولوا،  أن 
سنقبل انضمامكم إىل الناتو خالل 

»نورد سرتيم  الغاز عرب  إمدادات  ُيْوِقفون  قد 
1« ويامال، يف حال مّت اختاذ خطوات تصعيدية 

كهذه.
إن قرارًا خطريًا كهذا، سيكون وقعه على أوروبا 
أخطر من قرار احلرب ذاته، ألنه سيؤدي إىل 
انهيار مالي وفوضى سياسية وجتزئة جغرافية، 

على أساس قومي من جديد.
األمريكيني، يف  وراء  األوروبية  االندفاعة  إن 
زيادة استفزاز الروس وحظر الطاقة، ستكون 
وصفة دمار ألوروبا، وقد ال يكون متاحًا أمام 
األمريكيني القيام خبطة مارشال إلعادة إعمار 
اختالف  بسبب  املرة  هذه  احلرب  بعد  أوروبا 
اليقني  انعدام  ونتيجة  والتحالفات،  الظروف 

بنتائج احلرب.

ب - القيم العاملية املشرتكة
يومًا بعد يوم، تتساقط القيم الليربالية، اليت 
وسائل  حتّولت  إذ  الغرب،  بها  تغّنى  لطاملا 
التواصل الغربية ووسائل اإلعالم إىل الرقابة 
ومنع الصوت اآلخر، واستبداد الصوت الواحد 
منطق  سيادة  إىل  باإلضافة  السائد(،  )التيار 
احلوار،  دعوات  من  عداه  ما  كل  على  احلرب 
بروباغندا  أدوات  بأنهم  مطلقوها  هم  ُيتَّ حبيث 

روسية.
لقد سقطت أقنعة التسامح واحلريات والتعاطف 
ممتلئة  الغربية  الوسائل  وباتت  اإلنساني، 
اإلنسان  وتفضيل  صرحية،  عنصرية  خبطابات 
واألزرق  األشقر  الشعر  »ذي  »املسيحي«، 
الالجئني اآلخرين، والذين يتم  العينني« على 
وصفهم بعدم التحّضر، باإلضافة إىل التمويل 
والتقوية للحركات اليمينية املتطرفة، والنازية 

اجلديدة، واحلركات الفاشية.
وهكذا، نكتشف أن الغربيني تعّمدوا استفزاز 
الروس عرب رفض القبول علنًا للطلب الروسي 
الناتو، على  إىل  أوكرانيا  انضمام  بشأن عدم 
الرغم من أنهم يدركون خطورة األمر، فتسببوا 
أوكرانيا،  يف  روسيا  إغراق  أجل  من  باحلرب 
بالرغم من كل األخطار واملشاكل اليت ميكن أن 

تتأّتى نتيجة ذلك. 
هناك  أن  عن  مؤخرًا،  بايدن  جو  حديث  إن 
»نظامًا دوليًا جديدًا« تتم صياغته اآلن، قائاًل 
األشياء،  فيه  تتغري  الذي  الوقت  هو  »اآلن 
وعلينا  جديد  عاملي  نظام  هناك  وسيكون 
قيادته«، يعين أن األمريكيني تيّقنوا فقداَنهم 
دفعوا  لذلك،  القديم.  النظام  على  السيطرة 
أن  أمل  على  أوكرانيا،  حرب يف  إىل  الروس 
الساعة  عقارب  إعادة  إىل  احلرب  تلك  تؤدي 
جمددًا.  اللعبة  خيوَط  وإمساكهم  الوراء،  إىل 
مبقدار  خاسرين  األوروبيون  يبدو  اآلن،  لغاية 
ويبدو  أكثر،  يكن  مل  إن  الروسية،  اخلسارة 
يف  أوروبا  مبستقبل  يقامرون  األمريكيني  أن 
حماولة منهم إلعادة هيمنتهم على العامل. لكن، 
انقلب السحر على الساحر، واستطاع  ماذا لو 
املعركة،  هذه  يف  إجنازًا  حيققوا  أن  الروس 

اسرتاتيجيًا وعسكريًا، وقلبوا قواعد اللعبة؟

أوروبا؟ مبستقبل  بايدن  يقامر  ملاذا 
لـيلى نـقوال

عام أو عامني أو مخسة... وكان الرد واضحًا 
أو  الناتو  يف  عضوًا  أوكرانيا  تكون  لن  جدًا: 
االحتاد األوروبي، لكن األبواب ستبقى مفتوحة 

يف العلن«.
هذا احلديث الصريح من زيلينسكي، يشي بأن 
الغرب كان يدرك مدى خطورة إدخال أوكرانيا 
يف الناتو، ومل يكن ينوي القيام بهذه املغامرة، 
لكنه أراد استفزاز روسيا بعدم قبول عدم ضّم 
أوكرانيا عالنية، أي أن احلرب كانت أمرًا مرغوبًا 

ومطلوبًا من جانب الغرب.
وهكذا، يبدو أن أوكرانيا مل تكن فقط جمرد 
دولة يف أوروبا، بل هي قاعدة متقدمة للغرب، 
ولألمريكيني بصورة خاصة، ومّت استثمار كثري 
من املوارد العسكرية والبيولوجية فيها، بسبب 
»الغزو«  من  مأمن  يف  ستكون  أنها  االعتقاد 
احلكم  تغيري  استحالة  هناك  وأن  الروسي، 
األعوام  يف  عليه  كان  ما  إىل  وإعادته  فيها 
أداة  الغرب  وجعلها   ،2014 عام  سبقت  اليت 
عمق  دارهم، ويف  عقر  الروس يف  الستفزاز 

جماهلم احليوي.
زيلينسكي،  وتصريح  األزمة  هذه  كشفت 
ليس فقط االندفاع الغربي إىل احلرب، لكنهما 
كشفا هشاشة النظام األوروبي. تستمّد أوروبا 
قوتها ظاهريًا من قوة اقتصادها، وما يسمى 
القائم  الليربالي  للنظام  املشرتكة«  »القيم 
والعدالة  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  على 

االجتماعية.

أ - بالنسبة إىل االقتصاد:
واألمن  االقتصادي  االزدهار  سيكون 
واالستقرار، اليت يتمتع بها الغرب منذ نهاية 
هلذه  األوىل  الضحية  الثانية،  العاملية  احلرب 
أزمة كورونا  لقد شّكلت  أوكرانيا.  احلرب يف 
األوروبية،  الدول  واجه  الذي  األول  املنعطف 
حبيث اندفعت كل دولة إىل احلمائية واألنانية 
القوميتني على حساب اآلخرين. واليوم، تأتي 
والتضخم  الطاقة  وأزمات  أوكرانيا  احلرب يف 
املشاكل  إىل  مشاكل  لُتضيف  والالجئني، 

املوجودة، واملتأتية من فرتة ما بعد كورونا.
الطاقة  حظر  بأن  أوروبية  دول  عدة  تعرتف 
على  كارثية  نتائج  إىل  يؤدي  الروسية سوف 
فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  اقتصاداتها. 
ذلك،  يف  يزايدون  والربيطانيني  األمريكيني 
الطاقة  حظر  إىل  االوروبية  الدول  ويدعون 
الروسية، على الرغم من كل املخاطر اليت ميكن 

أن ترافق هذا القرار.
قادة  حّذروا  الطاقة  خرباء  من  كثريون  وكان 
على  »كارثية«  عواقب  من  األوروبي  االحتاد 
نّفذت  إذا  ني،  العامليَّ والغاز  النفط  أسواق 
على  حظر  بفرض  تهديداتها  املتحدة  الواليات 
أن  هؤالء  توقع  الروسية.  الطاقة  صادرات 
تؤدي هذه اإلجراءات إىل زيادة قدرها عشرة 
الغاز  من  املكعب  املرت  سعر  يف  أضعاف 
إىل  النفط  برميل  سعر  يصل  وأن  الطبيعي، 
أنهم  من  الروس  وحّذر  أمريكي.  دوالر   300

سيكون االزدهار االقتصادي واألمن واالستقرار التي يتمتع بها الغرب 
منذ نهاية الحرب العاملية الثانية الضحية األوىل للحرب األوكرانية
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يف كّل مرة ميوت فيها طفل داخل مستشفى، 
الفائقة  العناية  غرف  عن  السؤال  يعود 
املخّصصة لألطفال إىل الواجهة. اليوم، يوجد 
مستشفى  و32  خاصًا  مستشفى   127 يف 
لألطفال  الفائقة  للعناية  سريرًا   72 حكوميًا، 
لبنان،  وجبل  بريوت  يف  غالبيتها  يف  ترتّكز 
وجزء كبري منها متوّقف عن العمل بسبب عدم 

القدرة على تأمني أقّل االحتياجات.
الصحة  وزارة  افتتحت  سنوات،  مثاني  قبل 
باألطفال  للعناية  متخّصص  قسم  أول  العامة 
النية  يف مستشفى طرابلس احلكومي. كانت 
بأن يكون هذا القسم »الفاتح« ألقسام أخرى، 
إال أن ذلك مل حيدث، حيث بقي هذا االفتتاح 

أول الغيث وآخره.
ميلكه  ما  كل  هو  واحد  وطبيب  غرٍف  مخس 
منطقة  ومعها  احلكومي،  طرابلس  مستشفى 
الشمال اليت ُتعّد اليوم ما يقرب من 950 ألف 
نسمة. صحيح أن هلذه املنطقة حّصتها الدائمة 
من التهميش، إال أن املشهد هذه املرة ليس 
العنايات  يف  »الشّح«  فأزمة  فقط،  مشاليًا 
منها كل  تعاني  باألطفال  املتخّصصة  الفائقة 
وحدها  األطراف.  على  تعيش  اليت  املناطق 
مدينة بريوت وجزء من جبل لبنان يستحوذان 
على العدد األكرب من تلك الغرف، على ضآلتها، 
تلك  يف  سريرًا   30 من  يقرب  ما  يوجد  حيث 
البقعة اجلغرافية، فيما يتوزع ما تبّقى على كّل 
املناطق. وحبسب آخر اإلحصاءات اليت تعود إىل 
ما قبل األزمة األخرية، يبلغ عدد أسّرة العناية 
الفائقة املخّصصة لألطفال حواىل 72 سريرًا، 
يعمل منها 61 سريرًا فقط، وتتوزع  ـ تقريبيًا 
ـ بني 46 سريرًا يف املستشفيات اخلاصة و26 
عدد  وهو  احلكومية.  املستشفيات  سريرًا يف 
مع  وال  احلاجة  مع  ال  يتناسب  ال  األصل  يف 
مستشفى   127 ُتعّد  اليت  املستشفيات  أعداد 
خاصًا و32 مستشفى حكوميًا. يف املقابل تصل 
باخلدج  املتخّصصة  العناية  غرف  أسّرة  أعداد 

)احلديثي الوالدة( إىل حواىل 700 سرير.

العناية يف 11 مستشفى
بهذه األرقام، ُيصّنف القطاع الطيب ضمن خانة 
»ما حتت األسوأ«، خصوصًا إذا ما كان األسوأ 
يفرتض بأن يكون هناك سرير أو سريران يف 
كل مستشفى. هذا املعيار، على سوئه، غري 
متوفر حاليًا يف مستشفيات لبنان، حيث ترتكز 
أسّرة العناية يف أحد عشر مستشفى فقط، 5 
منها مستشفيات جامعية تتوّزع ما بني بريوت 
بريوت  يف  األمريكية  )اجلامعة  لبنان  وجبل 
اجلامعي  احلريري  ورفيق  والروم  ديو  وأوتيل 
)دار  البقاع  يف  واثنان  احلكومي(  والكرنتينا 
اجلنوب  يف  واثنان  البقاع(  ومستشفى  األمل 
يف  وواحد  اجلامعي(  ومحود  احلكومي  )صيدا 

طرابلس )طرابلس احلكومي(.
يقول  ما  على  طبيًا،  عادلة  غري  القسمة  هذه 
رئيس دائرة طب األطفال يف مستشفى رفيق 
فعدا  شكر،  عماد  الدكتور  اجلامعي،  احلريري 
كون معظم األسّرة حمصورة يف املركز، وهو 
ما يؤشر إىل سوء التوزيع، إال أن مثة جانبًا آخر 
ال يقل أهمية ويتعلق باجلهوزية يف املناطق. 
عمليًا، »هناك غرف موجودة يف بعض املناطق، 
ولكن مني قادر يشتغل ويعطي؟«، مؤكدًا يف 
الوقت نفسه أن »املستشفيات املهيأة فعليًا 
تتعدى  ال  لألطفال  واحلاّدة  الطارئة  للحاالت 
يف  موجودة  غالبًا  وهي  مستشفيات،  األربعة 
بريوت«. بالنسبة إىل شكر، األزمة تكمن يف 
اإلمكانات »إذ إن حالة الطفل سريعة التطّور، 
وقد يتطلب األمر التدخل خالل دقائق وإال حيدث 
ما ال حُتمد عقباه«. خوف شكر من فوات األوان 
نابع من واقع يعيشه منذ سنوات طويلة، حيث 
تواجه »غرف املناطق ضعفًا يف التجهيز، كما 
بكثري من  أكثر  والتمريضي  الطيب  الكادر  يف 
هنا«. يقول ذلك، وهو ُيرج من إحدى الغرف 
احلريري  مستشفى  يف  عليها  يشرف  اليت 

اجلامعي »طفلة من عكار«.
رمبا، حالف احلظ طفلة عكار يف الوصول إىل 
بريوت والنجاة، لكّن أطفااًل آخرين مل حيالفهم 

راجانا حمية

 عـنايات األطـفال: ال أطـباء وال تـجهيزات

طريقه  يكمل  مل  املشروع  أن  إال  باألطفال، 
بسبب األزمات. وال يزال حتى اللحظة الراهنة 
لتدريب  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  برنامج 
إال  اآلن،  إىل  طريقه  يشق  متخّصصني  أطباء 
رئيس  فبحسب  اليوم.  أساسيًا  عائقًا  مثة  أن 
قسم األمراض اجلرثومية يف اجلامعة األمريكية، 
الدكتور غسان دبيبو، فإن الربنامج ُيّرج طبيبًا 
على  الرحيل  يفّضل  ما  »غالبًا  سنويًا  واحدًا 

البقاء اليوم«.

يـُراوح عدد األطباء املتخصـّصني بالعناية باألطفال 
بني 8 و10 أطباء يف كل لبنان

احللو،  حبسب  اخللل؟  معاجلة  تتم  كيف  أما 
»يدمون«  ما  غالبًا  املتواجدين  األطباء  فإن 
النقص.  لتغطية  مستشفى  من  أكثر  يف 
»مساعدي  أن  إال  ولئن كان يف ذلك مشقة، 
األطباء واملتدّربني يسهمون بعض الشيء يف 
التعويض«، إال أن ذلك ال ميكن تطبيقه على 
هنا  النقص  إن  إذ  واملمرضات،  املمرضني 
أكرب، حبسب حلو، ففي الوقت الذي حيتاج فيه 
كل طفل إىل ممرض، ال تقدير يف مستشفيات 

لبنان للعدد وتسري األمور »بالتدبري«.

تحدّيات مضاعفة يف املناطق
باألطباء،  نقص  يف  تسهم  كثرية  عوامل  مّثة 
منها عامل »االستقطاب«، على ما يقول طبيب 
األطفال يف مستشفى اهلرمل احلكومي، الدكتور 
عماد مخ. األزمة يف هذه املنطقة متشّعبة ماديًا 
عن  مخ  يتحدث  املادي،  الشق  يف  ومعنويًا. 
بدالٍت ال تشّجع األطباء على االخنراط يف ذلك 
ما  أو  املعاينة  بدل  لناحية  كان  إن  القطاع، 
والذي  الضامنة  اجلهات  من  الطبيب  يسرتده 
مل يعد يساوي شيئًا اليوم. ويسأل مخ »كيف 
لي أن أستقطب طبيبًا خمتصًا إىل اهلرمل لقاء 
بدل معاينة 100 ألف قد يسرتدها بعد أشهر«. 
ويضيف مخ إىل احلوافز املادية الغائبة، أيضًا 
أيضًا،  الطبيب  يناهلا  ال  اليت  املعنوية  تلك 
لناحية ما يتعرض له من عائالت املرضى ذاكرًا 
يف  اختصاصيًا  طبيبًا  أن  املثال  سبيل  على 
العناية التحق بأحد مستشفيات منطقة البقاع، 
ومل يصمد أكثر من عام »تعّرض خالهلا للضرب 

مرتني وُرفعت عليه دعوى«.
يف الشّق اآلخر من الصعوبات، تواجه العناية 
التجهيزات  أزمة  لألطفال  املخّصصة  الفائقة 
تضاعف  اليت  واألدوية  واملستلزمات  الطبية 
ووسائل  ظروف  إىل  إضافة  اليوم،  سعرها 
النقل، حيث يشكو مخ من »عدم وجود سيارات 
طبية جمّهزة لنقل حاالت األطفال الطارئة اليت 
تستوجب العناية ونقص الفرق املتخّصصة أيضًا 
فيها، ما يضطرنا أحيانًا إىل مرافقة املريض«. 
»ال  تأخري  عوامل  تشكل  الصعوبات  هذه  كل 

تساعد يف الغالب على العالج اجليد«.
كثري  يف  األطفال  يسر  األسباب،  هذه  لكل 
من األحيان معركتهم مع احلياة، خصوصًا عندما 
من  »لياكل  الفائقة  العنايات  »قطاع«  يصل 
حالو«، يتم مخ. وهذه أزمة ليست حكرًا اليوم 

على مستشفى دون آخر.
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غالبية األسرّة محصورة يف املركز وال جهوزيّة يف املناطق )هيثم املوسوي(

األوكرانية  ــــ  الروسية  األزمة  انفجار  على  شهر  مضى 
اليت انعكست مباشرة على كميات القمح املتوافرة حول 
االنعكاسات  كانت  لبنان،  يف  أسعارها.  وعلى  العامل، 
بعد  كبرية  ختزينية  قدرة  وجود  لعدم  حساسية  أكثر 
الدمار الذي حلق بإهراءات مرفأ بريوت، وُقّدرت الكميات 
املتوافرة بأنها تكفي لنحو شهر. يضاف إىل ذلك مشكلة 
تأمني التمويل بالعمالت األجنبية يف ظل النزف املتواصل 
لسيولة مصرف لبنان بالعمالت األجنبية. رغم هذا كله، 
ال تزال السلطة تهدر الوقت يف نقاش ال يرتجم أفعااًل 
مقارنة مع دول أخرى، كمصر واألردن، متّكنت من حتزين 

كميات وافرة من القمح تكفي ألشهر عّدة.
وتؤكد منظمة األغذية العاملية )فاو( أن إنتاج القمح حول 
العامل سيرتاجع يف املواسم اخلمسة املقبلة بنسبة تراوح 
النفط،  أسعار  ارتفاع  مع  بالتزامن  و%48،   %19 بني 
وبالتالي ارتفاع كلفة اإلنتاج. وختلص املنظمة إىل وجود 
أزمة قمح عاملية ألن اإلنتاج لن يكفي الطلب االستهالكي. 
أن  اللبنانية قّررت  هذه املعطيات معلنة، لكن احلكومة 
ففيما  الوقت.  ترف  متلك  وكأنها  بهدوء  األمر  تناقش 
كان األمر يستدعي اختاذ قرارات عاجلة وتنفيذها لضمان 
األمن الغذائي، وال سيما أن املخزون املتوافر حاليًا قد 
ينضب خالل املّدة الفاصلة بني عقد شراء القمح ووقت 
وصوله ألن شحنه يستغرق حنو شهر، تغرق احلكومة يف 
اجتماعات ونقاشات تستنزف الوقت بال نتائج. فقد اختذ 
جملس الوزراء قرارًا منذ أسبوعني مبنح املديرية العامة 
سلفة  االقتصاد  وزارة  السكري يف  والشمندر  للحبوب 
بقيمة 36 مليار لرية لبنانية لشراء 50 ألف طن من القمح 
لتأمني حاجة لبنان ملدة شهر. لكن، حتى صباح أمس، 
لبنان قد وافق على حتويل 26 مليون  مل يكن مصرف 
دوالر للحكومة إلطالق املناقصة. إهدار كل هذا الوقت 
انعكس سلبًا على الكمية اليت ميكن أن يشرتيها لبنان، 
إذ ارتفعت أسعار القمح العاملية لتصبح الكمية اليت ميكن 
املدير  أقّل. ويشري  الـ 26 مليون دوالر  شراؤها مببلغ 
العام للحبوب والشمندر السّكري جريس برباري إىل »أننا 
ننتظر منذ أسبوعني تنفيذ قرار جملس الوزراء لتسييل 
املرتبطة  اإلجراءات  كل  وأعددنا  جاهزون  األموال. حنن 

باملناقصة«.
وزارة  »على  بأن  يرتبط  برباري،  وفق  التأخري،   سبب 
الوزراء  جملس  يف  إلقرارها  السلفة  تصديق  املال 
مصرف  على  جيب  مبا  املتعلق  الشق  وهناك  مبرسوم، 
الشراء«.  لعملية  املطلوبة  الدوالرات  لتحويل  لبنان 
وسيؤدي هذا اإلهدار للوقت إىل أزمة رغيف يف لبنان. 
أقل  استهالك  مّدة  تعين  القمح  من  أقل  إن كميات  إذ 

وتهافتًا على األفران.
قدرته  ضعف  بسبب  للبنان  جدًا  حساس  عامل  الوقت 
أمحد  املطاحن  أصحاب  نقابة  لرئيس  ووفقًا  التخزينية. 
إىل  اخلاص  القطاع  استوردها  بواخر  »وصلت  حطيط، 
لبنان، منذ يوم الثالثاء املاض، وبات لدينا خمزون يكفي 
ملّدة تراوح بني 15 يومًا و30 يومًا. وكلما وصلت بواخر 
إضافية، يفرتض أن يفتح هلا مصرف لبنان االعتمادات 

وحتويل الدوالرات، زادت القدرة التخزينية«.

  بعد أسبوعني على قرار الحكومة، لم يحوّل مصرف لبنان 
األموال املطلوبة إلطالق مناقصة لشراء القمح

لكن تباطؤ مصرف لبنان ال يتعلق بفتح االعتمادات للقطاع 
اخلاص حصرًا، بل أيضًا يشمل فتح االعتمادات حلساب 
القمح.  من  طن  ألف   50 شراء  يف  ترغب  اليت  الدولة 
إذ إن لبنان قّرر يف عّز  الوحيدة،  العقبة  وهذه ليست 
هذه األزمة العاملية أن يشرتي وفق استدراج عروض من 
اهلند والواليات املتحدة وكازاخستان بشأن املواصفات 

واألسعار. ومل يصله بعد سوى العرض اهلندي.
اليوم، يتطلب وصول  العرض  بهذا  السري  تقّرر   فإذا 
الشحنات »حنو شهر إذا أتت من الواليات املتحدة أو من 
اهلند« وفق حطيط، وهذا ما قد يلق ضغوطًا جدّية على 

املخزون.
إهدار الوقت يتواصل، فيما تقّرر أن يعقد اليوم لقاء من 

أجل النقاش يف مسألة استرياد القمح!

100 مليون دوالر
للبنان  الدولي  البنك  سيخّصصها  اليت  اهلبة  قيمة  هي 
بهدف شراء 50 ألف طن من القمح شهريًا ملّدة 4 أشهر. 
اهلدر  مطحنة  يف  واسعًا  رزق«  »باب  اهلبة  هذه  متّثل 
والفساد اللبنانية، وال سيما أنه مل تتضح بعد آلية الدفع 
يدخل  لن  الدولي  البنك  بأن  تلميحات  هناك  والتنفيذ؛ 
عاتق  بل سيرتكها على  الشراء وتفاصيلها،  عملية  يف 
وزارَتي املالية واالقتصاد، أو سيوكلها عربهما للقطاع 
اخلاص ــــ املطاحن، وهذا يعين إدخال اهلبة يف قنوات 

اهلدر اليت اشتهرت أيام الدعم.

لبنان غري مستعجل على شراء القمح!
رضا صوايا

مثل حظها وماتوا خالل رحلة البحث عن سرير 
يف العناية الفائقة أو على األقل وصلوا يف 
الوقت غري الصائب. ومثة الكثري من القصص 
اليت ُتروى من مناطق كاهلرمل اليت يبعد عنها 
األمل  دار  مستشفى  يف  عناية  سرير  أقرب 
اجلامعي يف بعلبك 60 كيلومرتًا إن حالف احلظ 
املريض، وإن خاب ظنه، استحالت الستون إىل 
100 كيلومرت للوصول إىل سرير آخر يف منطقة 
يصيب  ال  وغالبًا  األوسط،  البقاع  يف  تعلبايا 
إحدى  كانت  وإن  األسّرة.  ندرة  بسبب  الظن 
اجلمعيات »تشّغل« اليوم يف أحد مستشفيات 
تعتزم  أنها  إال  باألطفال،  للعناية  طابقًا  زحلة 
إقفاله بسبب صعوبة توفر املعدات واألدوية 

واألطقم الطبية.
أما يف حمافظة الشمال فال خيار أمام املرضى 
أو  اخلمس  طرابلس  مستشفى  غرف  سوى 
اجلنوب،  على  أيضًا  ينسحب  ما  وهو  بريوت. 
باألطفال  العناية  غرف  أسّرة  ختتصر  حيث 
إىل  منها  بريوت  إىل  أقرب  مستشفيات  يف 

اجلنوب.

أزمة طواقم طبية
برغم تلك »السوداوية«، كما يصف مدير العناية 
الطبية يف وزارة الصحة العامة، الدكتور جوزف 
حلو الواقع، إال أن »األزمة يف العنايات الفائقة 
أزمة  هي  ما  بقدر  غرف  أزمة  ليست  لألطفال 
جمال  يف  متخّصصة  ومتريضية  طبية  طواقم 
طبية  ومستلزمات  باألطفال  الفائقة  العناية 

وأدوية«.
أما  اجلدران،  بناء  السهل  »من  حلو:  يضيف   
الصعب فهو تأمني األطباء واملمرضني، وهم 
يف األصل أقلية إذ مل يكن يتعدى عددهم الـ15 
اهلجرة  من  نفسه  الوقت  متخّوفًا يف  طبيبًا«، 
اليت ميكن أن تكون األزمة األخرية قد أحدثتها. 
األطباء يف  نقيب  السياق، يستبعد  ويف هذا 
بريوت شرف أبو شرف، أن يكون الرقم على 
حاله »املؤكد أن العدد خّف مع هجرة عدد ال 
اخلربة  ميلكون  من  وخصوصًا  منهم،  به  بأس 
األكرب يف هذا اجملال«. ولذلك، جُيمع عدد من 
األطباء، ومنهم أبو شرف، على أن يكون العدد 

اليوم ما بني 8 أو 10 أطباء. 
إىل  مستندين  البعض،  فيه  يشّكك  ما  وهو 
جمموعة من األمثلة، منها أن »آخر طبيب خمتص 
الشرقي  البقاع  منطقة  يف  باألطفال  بالعناية 
يف  اليوم  مكانه  وحّل  أشهٍر  ستة  قبل  هاجر 
خمتص  طبيب  املستشفى  يف  العناية  غرفة 
العام  املدير  يقول  ما  على  باخلدج«،  بالعناية 
املقابل،  يف  اجلامعي.  األمل  دار  ملستشفى 
يف  تعنايل  مستشفى  يف  واحد  طبيب  يوجد 
البقاع األوسط وآخر يف مستشفى رياق واثنان 

يف اجلنوب، على ما يؤكد حلو.
وزارة  الطبية يف  العناية  مديرية  كانت  ولئن 
الصحة قد عملت منذ أربع سنوات على تنفيذ 
مشروع بالتعاون مع اجلامعة اليسوعية ومجعية 
أطباء األطفال يف لبنان إلجراء دورات تدريبية 
الفائقة  بالعناية  متخصصني  أطباء  لتخريج 
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مـقاالت وتـحقيقات

تأتي زيارة األسد إىل اإلمارات يف مرحلة تشهد 
تغريات كبرية، عربيًا وإقليميًا ودوليًا. 

رسائل كثرية محلتها زيارة الرئيس السوري 
بشار األسد لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
لدولة  بها  يقوم  اليت  األوىل  الزيارة  فهي 
عربية منذ عام 2011، وأتت لتقول للعامل إن 
األسد استعاد زمام املبادرة، وانتقل من رد 
الفعل واجملابهة إىل الفعل واحلركة، بعد أن 
أقنع اآلخرين باستحالة تنفيذ ما طمحوا إليه.

تغريات  تشهد  مرحلة  يف  الزيارة  وأتت 
كبرية، عربيًا وإقليميًا ودوليًا. فعلى الصعيد 
الدولي، تقود روسيا، احلليفُة االسرتاتيجية 
لألسد، معركة ستعيد رسم خريطة التوازنات 
عصر  لنهاية  البداية  وستشكل  الدولية، 
األحادية القطبية اآليل إىل السقوط، ال حمالة؛ 
تلك احلرب، اليت وصفها األسد بأنها تصحيح 
ملسار التاريخ وإعادة التوازن إىل العامل الذي 
فقده بعد تفكك االحتاد السوفياتي، ورأى أن 
روسيا اليوم ال تدافع عن نفسها فقط، وإمنا 
واإلنسانية.  العدل  مبادئ  وعن  العامل  عن 
ورأى األسد أن العدو الذي جيابهه اجليشان 
هو  سوريا  ففي  واحد،  والروسي  السوري 

تطرف، ويف أوكرانيا هو نازية.
تقدمًا  اإلقليمي، حتّقق طهران  الصعيد  على 
أضحى  اليت  النووية،  املفاوضات  كبريًا يف 
أمريكية  اتفاق بشأنها ضرورة  التوصل إىل 
ضرورة  يكون  أن  قبل  األوىل،  الدرجة  يف 
إليران، اليت استطاعت  إيصال رسائلها إىل 
الكيان الصهيوني، عرب القوة العسكرية حينًا، 
حبيث مت تدمري مقر للموساد اإلسرائيلي يف 
أربيل، وباحلرب السيربانية يف حني آخر، بعد 
للموساد  كبري  اخرتاق  حتقيق  استطاعت  أن 
اإلسرائيلي ورئيسه، ونشر صور وملفات من 

حاسوبه الشخصي.
أّما تركيا، اليت تبّنت اجلانب العدائي لسوريا 
طوال األعوام املاضية، فبدأت إرسال رسائل 
إجيابية إىل دمشق عرب إغالقها مقرَّ االئتالف 
منذ  أنقرة  يف  املوجود  املعارض،  السوري 
عام 2016، وعرب محالت التسفري لعدد كبري 
من الالجئني السوريني إىل الشمال السوري، 
الالجئني  لعودة  مؤمتر  تنظيم  وإعالنها 
عنصرًا  يشكلون  أصبحوا  الذين  السوريني، 
تتحّضر  اليت  الرتكية،  احلكومة  على  ضاغطًا 
لالنتخابات التشريعية يف عام 2023، واليت 
لضغوط  تتعرض  أصبحت  أنها  الواضح  من 
بسبب  املعارضة،  أحزاب  ومن  شعبية، 
موقفها جتاه قضية الالجئني السوريني. كما 
أنقرة أن األيام املقبلة لن تكون يف  تدرك 
التوتر  بعد  وخصوصًا  سوريا،  مصلحتها يف 
يف العالقة بينها وبني موسكو نتيجة املوقف 
والذي  األوكرانية،  احلرب  بشأن  الرتكي 
بشأن  الرتكية  الروسية  التفاهمات  سيهدد 
سوريا، وهو ما سيعين حتمية اخلروج الرتكي 
من سوريا دبلوماسيًا، أو عسكريًا إن اقتضت 

الضرورة.
الرَّغم من استمرارها  »إسرائيل«، فعلى  أّما 
الداخل  إىل  العسكرية  الضربات  توجيه  يف 
موازين  تغريرُّ  تدرك  بدأت  فإنها  السوري، 
والذي  والعامل،  األوسط  الشرق  يف  القوى 
بعد  وخصوصًا  مصلحتها،  غري  يف  يصّب 
واالنكفاء  املنطقة،  من  األمريكي  االنسحاب 
وألن  وتعقيداتها.  ملفاتها  يف  اخلوض  عن 
أغلبية  يف  صاحبه،  يدفع  الرغبوي  التفكري 
ختالف  نظر  وجهة  ل  تقبرُّ عدم  إىل  األحيان، 
إىل  اإلسرائيلي  االصطفاف  وبعد  رغباته، 
والغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  جانب 
تتجاوز  أن  تستطع  مل  حبيث  روسيا،  ضد 
فكرة مفادها أن الرئيس األوكراني يهودي 
ضد  احلرب  يف  تأييده  لتعلن  صهيوني، 
توترًا  بالضرورة  سيعين  ما  وهو  موسكو، 
العميقة  اإلسرائيلية  الروسية  العالقات  يف 

هل جنح األسد يف كسر طوق العزلة؟
شاهر الشاهر
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انعكاسات  أول  وسيتجسد  واملتجذرة، 
الذي شهد  السوري،  امللف  التوتر يف  هذا 
أبيب«  »تل  و  موسكو  بني  وتناغمًا  تنسيقًا 
يثري  كان  ما  وهو  املنصرمة،  األعوام  طوال 
بسبب  واستياءه  السوري  الشارع  حفيظة 

سلوك احلليف الروسي.
فـ »إسرائيل« تريد احملافظة على تفاهماتها 
بعالقاتها  واالحتفاظ  مع موسكو يف سوريا، 
االسرتاتيجية بواشنطن، وهي معادلة صعبة 
التحقيق، على ما يبدو، يف الظروف احلالية.

أّما عربيًا، فبدأت الدول العربية ُتعيد ترتيب 
لن  مقبلة  جديدة  ملرحلة  وتستعّد  أوراقها، 
حتمل هلا اخلري، على ما يبدو. فالدول، اليت 
بدأت  املتحدة،  للواليات  حليفة  نفسها  تعّد 
واالنكشاف  والتهميش  باالستياء  تشعر 
بعد  رمبا  باخلذالن  الشعور  بل  االسرتاتيجي، 
االنسحاب األمريكي من أفغانستان واملنطقة، 
وبعد رفض الرئيس بايدن إجراء أي اتصال 
معها، بل جتاوز األمر ذلك حني مت توجيه الدعوة 
إىل العراق من أجل حضور قمة الدميقراطية، 
الدول اخلليجية مجيعها، وهو ما  ومت جتاهل 
األبيض،  البيت  جانب  من  تصنيفها،  يعين 
وبالتالي  دميقراطية،  غري  دول  أنها  على 
فقدان األمل بشأن حتسن العالقة بالواليات 
املتحدة األمريكية طوال فرتة وجود الرئيس 
الدميقراطي جو بايدن يف البيت األبيض، يف 

أقل تقدير.
الدول  حفيظة  وأثار  بلة،  الطني  زاد  وما 
استقبال  هو  التحديد،  وجه  على  اخلليجية، 
الرئيس بايدن أمري قطر، ومنحه صفة احلليف 
حلف  خارج  من  املتحدة  للواليات  الرئيسي 
العميقة  اخلالفات  متجاهاًل  األطلسي،  مشال 

بني قطر وسائر دول اخلليج العربي.
كما بدأت دول اخلليج تشعر بالقلق، وازدادت 
خماوفها يف ظل ما يشاع عن قرب التوصل 
إىل اتفاق بني الواليات املتحدة وإيران بشأن 
سيعين  ما  وهو  اإليراني،  النووي  الربنامج 
إيران يف  يد  إطالق  حال حتقيقه،  رمبا، يف 
املنطقة، وهو ما دفع عددًا منها إىل السعي 
لتوقيع اتفاقيات سالم مع »إسرائيل« اليت 
احلليف  ستكون  رمبا  بأنها  اخلليجيون  شعر 
املرحلة  ضرورات  ستفرضه  الذي  األخري 
املقبلة، على الرغم من إدراكهم خطورة هذا 
التوجه واستحالة استمراره. فاجملتمع العربي 
ما زال رافضًا هذا النوع من التقارب، كما أن 
الكيان ال يقبل عالقة تكافؤ مع هذه الدول، 
عليها  للسيطرة  الوسائل  كل  وسيستخدم 

واإلمساك مبفاتيح أمنها القومي.
العربية،  الدول  بعض  بدأت  لذلك،  نتيجة 
اليت تدور يف الفلك األمريكي، التفكري يف 
جديد،  من  حتالفاتها  صياغة  إعادة  ضرورة 
هذه  إىل  بالنسبة  أفضلها،  سيكون  واليت 
الدول، االقرتاب من روسيا، على الرغم من 
ستكون  سوريا  ولعل  التارخيية.  اخلالفات 
البوابة العربية للدول الراغبة يف التقارب مع 
موسكو وطهران أيضًا، فدمشق تربطها عالقة 
أن  هلا  وميكن  الدولتني،  بَتْيَنك  اسرتاتيجية 
النظر  تؤدي دورًا كبريًا يف تقريب وجهات 
بينهما وبني الدول العربية الراغبة يف ذلك.

الذي  املبدأ  بني  كبريًا  فارقًا  هناك  وألن 
ختلق  اليت  املصلحة  وبني  املصلحة،  خيلق 
تارخيها،  عرب  دمشق،  كانت  فلقد  املبدأ، 
تتعاىل على اجلرح الذي يسببه األشقاء هلا. 
االنفتاح  ضرورة  تقتضي  مصلحتها  أّن  كما 
من  تعيشه  ما  ظل  يف  العربي  عمقها  على 
عزلة وحصار اقتصادي كبريين، أّثرا بصورة 
كبرية يف حياة املواطن السوري، وبات من 
الضروري التفكري جديًا يف وضع نهاية هلذا 
استقاللية  يف  ذلك  يؤّثر  أال  شريطة  األمر، 

قرارها الوطين.
قرار  هو  السوري  السياسي  القرار  وألن 

تعددية  منطق  على  يقوم  فإنه  عقالني، 
البدائل، حبيث يتم حتديد جمموعة من البدائل 
العقالنية واختيار القرار األكثر عقالنية فيها. 
من هنا، جاءت زيارة الرئيس األسد لإلمارات 
يف  الكبري  التحسن  بعد  املتحدة،  العربية 
العالقات بني البلدين، والذي جتسد املاضي، 
اإلماراتي، عبد اهلل  اخلارجية  زيارة وزير  عرب 
الثاني/نوفمرب  تشرين  لدمشق يف  زايد،  بن 
من العام املاضي، واليت كانت مبثابة إعالن 
بغّض  البلدين،  بني  رمسيًا  العالقات  عودة 
اإلقليمية  واحلسابات  االعتبارات  عن  النظر 

والدولية.
إنهما  قيل  هذان،  والتعاون  التنسيق 
يف  وجتّسدا  طويلة،  أعوام  منذ  موجودان 
الرسائل اإلجيابية، اليت كانت ترسلها حكومة 
مبعوثني  عرب  األسد،  الرئيس  إىل  اإلمارات 
خاصني أحيانًا، واليت عربت فيها عن وقوفها 
إىل جانب سوريا، لكّن الضغوط عليها أكرب 
من قدرتها على اجملاهرة بذلك، وهو ما كانت 
دمشق تقّدره وتتفّهمه على ما يبدو، من مبدأ 
أن دواًل معينة يكون قرارها السياسي قرارًا 
تنظيميًا، يقوم على منطق تعددية الفواعل، 
وتفاعل  القرار حمصلة مساومة  يكون  حبيث 
بني فواعل متعددة بغّض النظر عن عقالنيته 

من عدمها.
عن  الصادر  البيان  يف  املهم  اجلزء  لعل 
على  احملافظة  الطرفني  تأكيد  هو  الزيارة 
وحدة األراضي السورية وسالمتها، وضرورة 
باإلضافة  منها،  األجنبية  القوات  انسحاب 
سياسيًا  الشقيق  وشعبها  سوريا  دعم  إىل 
سلمي  حل  إىل  الوصول  أجل  من  وإنسانيًا 
جلميع التحديات اليت يواجهها. وهو ما يعين 
وهو  األمريكية،  العباءة  من  اإلمارات  خروج 
األوكرانية  احلرب  بدء  منذ  مالَحظًا  كان  ما 
واقرتاب املوقفني اإلماراتي والسعودي من 
يعكس  ما  وهو  والصيين،  الروسي  املوقف 
من  االقرتاب  يف  رمبا  الدولتني  ِكلتا  رغبة 

موسكو وحلفائها بصورة أكرب.
د يف السياسة أنه ليس، بصورة  ويبقى املؤكَّ
دائمة، تتوافق براغماتية األهداف مع أخالقية 
الدوافع. ولعل الثابت الوحيد على األرض هو 
وحدة سوريا وثبات موقفها الذي مل يتغري منذ 
بدء األزمة، وصدق حلفائها ووقوفهم معها، 

واالستمرار يف هذا املوقف إىل الالنهاية.
إعمار  إعادة  ال  أن  تدرك  دمشق  بدأت  رمبا 
حقيقي إاّل باالنفتاح على دول اخلليج العربي، 
يف أقل تقدير. ولعّل مرحلة االزدهار، اليت 
بعد  السبعينيات  أواخر  يف  سوريا  شهدتها 
تزال  ال  إليها،  اخلليجية  املساعدات  تدفق 
حاضرة يف ذهن صانع القرار يف سوريا، على 
الرغم من القناعة بأن تلك األموال كانت حقًا 
لسوريا، اليت خاضت حرب تشرين التحريرية، 

واليت تسّببت بارتفاع غري مسبوق يف أسعار 
النفط آنذاك، وهو ما دّر كثريًا من األموال 

على الدول املصّدرة للنفط يف حينه.
القاطرة  اليوم  اإلمارات  ستقود  فهل 
لتحقق  دمشق  صوب  العربية  االقتصادية 
يف  وتساهم  هلا،  كبرية  اقتصادية  مصاحل 
الوقت ذاته يف التخفيف من معاناة الشعب 
حنو  منذ  بدأت،  أنها  وخصوصًا  السوري؟ 
عامني، يف إعادة تفعيل جملس رجال األعمال 
كبار  زيارة  وكذلك  اإلماراتي،  السوري 
يف  السوري  للجناح  اإلماراتيني  املسؤولني 
معرض إكسبو، والذي عكس اهتمامًا ملحوظًا 

بعودة العالقات بني البلدين.
العربية  الدول  جامعة  إىل  سوريا  عودة  إن 
والعطالة  السكون  حالة  من  اجلامعة  ستنقل 
رمبا  وستساهم  والعمل،  الفعل  حالة  إىل 
حالة  من  العربية  السياسية  النظم  نقل  يف 
أدنى  حد  حتقيق  إىل  واملشاكسة  املناكفة 
كما  باملسؤولية،  واإلحساس  التعاون  من 
ستساهم، بصورة كبرية، يف وضع حد حلالة 
نقل اخلالفات العربية - العربية من مستوى 
الشعيب.  املستوى  إىل  واحلكومات  األنظمة 
وهو ما تكرَّس يف األعوام السابقة، والذي 
حدوث  الذي ساهم يف  األخطر  احلادث  ُيَعّد 
تصدعات غري مسبوقة بني الشعوب العربية. 
سورية  جعل  يف  الزيارة  هذه  ستنجح  فهل 
تشارك يف مؤمتر القمة العربية املزمع عقده 

يف اجلزائر؟
مشروع،  تساؤل  ذهننا  إىل  يتبادر  وهنا، 
املتحدة  العربية  اإلمارات  أن  وخصوصًا 
الكيان  مع  التطبيع  عملية  تقود  اليت  هي 
بأن ال  قناعة  إىل  الصهيوني، فهل وصلت 
سالم من دون سوريا؟ باالستناد إىل مقولة 
هنري كيسنجر الشهرية: ال حرب بال مصر، 
على  احلرص  أنه  أم  سوريا.  بال  سالم  وال 
وحدة الصف العربي، إميانًا منها بأهمية الدور 
السوري وحموريته ؟ أم أن هدفها األهم هو 
وجلمه؟  املنطقة  يف  القطري  الدور  حتجيم 
من دون  الزيارة  هذه  كانت ستتحقق  وهل 
على  رفض،  دون  من  أو  سعودية،  مباركة 

أقل تقدير؟
املراسم  عن  الزيارة  ابتعاد  إن  ختامًا، 
رمبا  بدقة، يعكس  باعها  اتِّ املعتاد  الرمسية، 
شهدتهما  اللذين  والتطور  االرتياح  حجم 
العالقات بني البلدين، واللذين يؤدي فيهما 
البعد الشخصي لصانع القرار دورًا كبريًا فيما 

يبدو، وهو ما ستكشفه األيام املقبلة.
ُنْفِرط يف  أاّل  تقتضي  السياسية  والعقالنية 
أرقام  لغة  فالسياسة  التشاؤم،  أو  التفاؤل 
رغبوي  تفكري  عن  عبارة  وليست  ومصاحل، 
يعكس سذاجة وغيابًا يف الرؤية ويف القدرة 
على قراءة املشهد السياسي قراءًة واقعية.
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الـدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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مــقاالت وتـحقيقات

يف زيارة رئيس اجلمهورية ميشال عون الثانية 
للفاتيكان، أكثر من صورة تذكارية، بعد زيارة 
املوفد البابوي للبنان وتغيرّ النظرة الفاتيكانية 
األحزاب  فيما  املارونية.  الكنيسة  دور  إىل 

املعارضة مشغولة باألصوات االنتخابية. 
غاالغر  بول  الفاتيكان  خارجية  وزير  زيارة  منذ 
لبيوت، مطلع شباط الفائت، وكالمه يف لقاءات 
بعيدًا عن اإلعالم حول حزب اهلل كجزء أساسي 
»طمأنته«  وبضرورة  واللبنانيني  لبنان  من 
داخليًا ودوليًا، تعاطت القوى املسيحية مع ما 
ُنقل عنه، إما بإنكار تام أو مبحاوالت استكشاف 
حبقيقة  جهاًل  التخبرّط  هذا  وعكس  خجولة. 
الكواليس الفاتيكانية، وكيف وصل غاالغر إىل 
هذه اخلالصة، بعدما تنامى تأثي تيارات لبنانية، 
كنسية ومدنية، يف مواقع القرار يف الفاتيكان. 
وتركيب  النيابية  باملقاعد  ي  التلهرّ ومقابل 
اللوائح واستجرار عروض مالية من دول عربية، 
مكانه  يأخذ  غاالغر  عنه  عبرّ  الذي  املسار  كان 
الطبيعي داخليًا ويف الفاتيكان. وتأتي الزيارة 
عون  ميشال  اجلمهورية  لرئيس  التقليدية  غي 
إىل الفاتيكان )االثنني املاضي(، لتضع الواقع 
مشرحة  على  والسياسي،  الكنسي  املسيحي، 

واقعية.
الواقع الكنسي

الفاتيكان اليوم ليس فاتيكان البابا يوحنا بولس 
فموقف  أوروبا.  إىل  نظرته  يف  حتى  الثاني، 
البابا من احلرب الروسية - األوكرانية، املختلف 
عن موقف البابا البولوني، محل التباسات جعلته 
موقعًا النتقادات إعالمية أوروبية وكنسية، قبل 
احلرب  وصفه  يف  حذرة  تعابي  يستخدم  أن 
ودعوته إىل السالم. والفاتيكان جمموعة دوائر، 
وليس سلطة مركزية ختتصر القرار بيدها. فكل 
مثاًل،  يعرف،  الفاتيكاني  الشأن  يتعاطى  من 
تأثي رئيس اجملمع الشرقي ليوناردو ساندري، 
الرسولية  وهو ما كان جليًا يف زيارة األعتاب 
للكنيسة املارونية، بناًء على استدعاء من البابا 
عام 2018، لعدم رضاه عن أدائها، إذ انتهت 
بال تأثي ُيذكر بفضل تدخل ساندري بدعم من 

رجل أعمال لبناني.
النقطة الثانية هي أن الكنيسة املارونية مل تعد 
ل لدى الفاتيكان. التاريخ املشرتك  الطفل املدلَّ
كل  كما  ووالؤها،  التارخيية  بكركي  وعالقة 
بع التقويم الغربي، والء مطلق.  الكنائس اليت تترّ
لكن كانت للكنيسة املارونية دومًا خصوصيتها 
واستقالليتها وموقع ريادي ومتقدم يف عاصمة 
وصودف  األخرى.  الكنائس  دون  الكثلكة، 
بطرس  نصراهلل  مار  البطريرك  دور  تزامن  أن 
صفي، يف مرحلة تارخيية، مع حبية البابا يوحنا 
بولس الثاني، فكانت بكركي الصوت املتقدم، 
غربية وشرقية  كنائس  قادة  خصوصًا يف ظل 
احمليطة  األنظمة  إىل  نظرتهم  يف  أقرب  كانوا 
كسوريا حتديدًا، عندما كان صفي معارضًا هلا. 
أكثر من  ليعبرّ عن  الرسولي  اإلرشاد  جاء  وقد 
يف  لبنان  رسالة  أهمية  حول  السائدة  الفكرة 
التعايش اإلسالمي - املسيحي، إذ إنه تكامل، 
من خالل الزيارة البابوية، مع نظرة بكركي إىل 

دور لبنان واملسيحيني ومواجهة االحتالالت.
الفاتيكان، بعد ختصيص سينودوس ملسيحيي 
الشرق وتراجع دور الكنيسة املارونية، بدأ ينظر 
إىل مسيحيي املنطقة من خارج العني املارونية. 
دورًا  تلعب  الشقيقة  الكنائس  قيادات  وبدأت 
»سياسيًا« وكنسيًا يف تقديم نظرة خمتلفة إليه 
عن واقع لبنان وسوريا والعراق وإيران. وهذا 
على  مباشرة  تأثيات  ويرتك  ع  يتوسرّ بدأ  اجلو 
دوائر ديبلوماسية فيه، تارة حتت شعار »حلف 
مكافحة  شعار  حتت  أخرى  وتارة  األقليات«، 
اإلرهاب، أو حتت عناوين سياسية ترسم مالمح 
مستقبلية لدول املنطقة والطوائف املسيحية فيها 
نية. ورغم أن  نات الشيعية والسُّ وعالقتها باملكورّ
ما ُيعرف تقليديًا بـ »القضية اللبنانية« ورؤية 
بكركي ال تزال حتشد مؤيدين يف الفاتيكان، إال 
أساقفة  طبقة  عن  الكالم  تفرتض  الواقعية  أن 
موارنة ال يستهان بها، مناصب وأدوارًا، وعن 

نظرة خمتلفة إىل مسيحّيي املنطقة:
الفاتـيكان »الـجديد« يـتخّطى بـكركي

اإلحصاء  مكتب  أجراه  للرأي  استطالع  آخر  يف 
تراجعًا  هنالك  أن  َتَبنيَّ  لبنان،  كل  يف  والتوثيق 

كبيًا يف شعبية احلريري وتيار املستقبل.
مل خيطئ ذاك الثمانيين، ابن الطريق اجلديدة يف 
بيوت، عندما قال، تعليقًا على ترشح رجل القانون 
املرتقبة  النيابية  لالنتخابات  قباني  خالد  البيوتي 
يف أيار املقبل: »عاش مني شافو«. فمن يبتعد أو 
ُيبعد عن الساحة، فقد يستحيل عليه الرجوع إليها 
معهم  الذين خيطفون  الزعماء  أولئك  إالرّ  بسهولة، 
ارتضت،  األساس  يف  طوائفهم  ألن  طوائفهم، 
أبناؤها، أنُ خيَتطفوا معها ألي سبب،  أو ارتضى 
ويف مقدمتها السبب الغرائزي، أو قل، بأخف ضرر 

توصيفي، العامل العاطفي.
يبتعد الزعيم أو ُيبعد، فُتحَبط الطائفة.

هكذا كانت حال شرحية واسعة من املسيحيني يف 
ُنفي  حني   )1990-1975( احلرب  انتهاء  بعد  لبنان 
أهل  أغلبية  حال  وهكذا  آخر.  وُسجن  هلم،  زعيم 
ابتعد رئيس احلكومة األسبق  اليوم بعد أن  ة  السنرّ
سعد احلريري عن احلياة السياسية، وعن لبنان، أيًا 

كان السبب.
يف  نفسها  التجربة  التاريخ  ر  يكررّ هل  واليوم، 
حاهلا  يف  شبيهة  طائفة  ومع  مماثل  استحقاق 

وحالتها مع ذاك الزمن الغابر؟
ُأحبط   ،1992 النيابية عام  االنتخابات  يف استحقاق 
االنتخابات  فقاطعوا  أعاله،  لألسباب  املسيحييون 
احتجاجًا، واعرتاضًا على »وصاية« سورية، فمألت 
لكن  شأنًا،  تقل  ال  مسيحية  شخصياٌت  الشواغر 
وحبكم  الغريزة.  شعارات  يستلرّ  مل  أنها  الفارق 
وأمور  الدولة  أمور  تسيرّ  أن  استطاعت  مواقعها، 
دورتها، فسار من  احلياة  فأكملت  أبناء طوائفها، 
سار، وتقوقع من تقوقع مستنكفًا، ليكتشف متأخرًا 
الدور يف حينه، وندم  استقالته من  أخطأ يف  أنه 

ساعة مل يعد ينفع الندم.
2022، جيهد سعد  انتخابات  استحقاق  واليوم، يف 
احلريري يف اختطاف طائفته اىل االنكفاء واالعتزال 
خطًأ  قراره  يف  وجد  من  على  وُيِعيب  هو.  حيث 
ره مع أبناء طائفته بعد  »مسيحيًا« يرفض له أن يكررّ
ثالثني عامًا، بل ذهب األمر ببعض األتباع إىل ختوين 

ح، أو ترشيح آخرين. هؤالء، ومنعهم من الرتشرّ
إنها لعنة أحزاب الطوائف، والطوائف اليت ال جتد 

تها يف الالدولة، إالرّ حبمى زعماء أحزابها. ضالرّ
قبل احلرب )1975(، كان للطوائف كافًة زعاماُتها 
أن  قبل  والوازنة،  واملتوازنة  املتوازية  املتعددة، 
امتداد  على  امليليشياوية  العسكريتاريا  تبتلعها 
مخسة عشر عامًا. وأكثر ما ظهر ذلك لدى الطوائف 
هذا  يظهر  بينما مل  احلرب،  أفول  قبيل  املسيحية 
االختزال، لدى الطائفة السنية، إالرّ عند  االبتالع – 
جميء الرئيس الراحل رفيق احلريري يف عام 1992،ـ 
زًا بهالتني عربية ودولية، وبإمكانات مادية مل  معزَّ

يعهدها اللبنانيون من قبُل. 
طابعًا  تأخذ  مضى،  فيما  الزعامات،  كانت  وإذا 
مناطقيًا، فإن زعامة رفيق احلريري َعَبت بسهولة 
صعود  مع  الوطن،  مساحة  على  وامتدت  املناطق 
للدور السين يف احلياة السياسية، والذي كرَّسه 
املارونية  ضمور  حساب  على  الطائف،  دستور 
السياسية اليت حكمت البالد وأدارتها منذ االستقالل 

عن االنتداب الفرنسي يف عام 1943.
اليت  السنية،  اخلسارة  مدى  فهم  ميكن  هنا،  من 
بدأ  الذي  احلريري،  رفيق  الرئيس  باغتيال  لت  متثرّ
له، سواء سنيًا أو  بعدها االحنداُر للفريق الذي ميثرّ
حلظة  تبع  مما  الرغم  على  الوطين،  املستوى  على 
ي ثورة  االغتيال من صعود أشبه باالنقالبي ملا ُسِّ
األرز »املليونية«، وللفريق الذي انتظم يف قوى 
الرابع عشر من آذار، مع إنشاء حمكمة دولية خاصة 
الدعم  مع كل  زور،  أكثر من شاهد  اسُتحضر هلا 

الدولي املرافق.
بعد اغتيال احلريري األب، تالشى »املارد السين«، 
فالوريث سعد، الذي جيء به لتسلم دفة القيادة 
منذ عام 2005، مل يستطع أن يكمل ما كان بدأه 
حمليًا  له،  الداعم  االلتفاف  من  الرغم  على  الوالد 
دائرة  توسع  من  الرغم  وعلى  ودوليًا،  وعربيًا 
التحالفات اليت ُنسجت حوله على املستوى الوطين 
حتت شعار لبنان أواًل، وهو شعار مل يكن مألوفًا 
تارخييًا لدى سنة لبنان، أصحاب التوجهات القومية 

- العروبية على مر التاريخ.
التطورات  والتالشي من حينها، معطوفًا على كل 
احتوائها  الوريث سعد يف  واليت فشل  تلت  اليت 

لت، جمتمعًة، عوامل أوهنت هيام القصيفي أو التعامل معها، شكرّ
السياسي يف  العامل  ليس  أشدها  وكان  الرجل، 
معها  تعايش  اليت  للقوى،  احلالي  ع  والتوزُّ لبنان 
الولد، والوالد قبله، عن ِطيب خاطر، بقدر ما هو 
ان  تشدرّ تان  اللَّ واالجتماعية  االقتصادية  األزمتان 
ل الوزَر األكب  تان تتحمرّ اخلناق على اللبنانيني، واللرّ
من تبعاتهما السياساُت املالية واالقتصادية اليت 
اليت  واملنظومة  احلريري،  رفيق  الوالد،  هندسها 
بناها على قواعد اقتصادية مل تراِع ما قد ينجم من 
تطورات سياسية يف اإلقليم، وجتنب أيرّ ارتدادات 
ن البالد جراءها. وأكثر ما يشتدرّ هذان اخلناقان،  حتصرّ
يف  ة  السنرّ مناطق  على  واالجتماعي،  االقتصادي 
أطراف البالد، سواء يف  صيدا مدينة احلريرية، أو 
يف البقاع واجلرود، أو يف عكار، أو طرابلس أفقر 
مدينة شرقي املتوسط، حبسب التوصيف العاملي. 
وكلها كانت توالي، َغْيبًا وعن ظهر قلب، احلريريَة 
تلك  احلريرية  فيها  ضربت  ما  واليت  السياسية، 
معوَل إعمار واحدًا، أو مشروعًا ذا جدوى اقتصادية 

ُيوِجد فرص عمل للعاطلني منه.
وإىل  سعد احلريري، ينسحب االعتكاف عن الرتشح 
لبنان،  أغنى شخصيات  من  واحد  على  لالنتخابات 
الرئيس احلالي للوزراء جنيب ميقاتي، الذي يساير 
احلريري يف موقفة، ليس فقط وقوفًا عند خاطر 
وإمنا  السنة،  أهل  إغضاب مجاهي  خشية  احلريري 
اء  جررّ أيضًا  يصيبه  الذي  الشعيب  الوهن   بسبب 
الوضع القائم وغياب خدمات اجلدوى، على الرغم 
من تقدميات تياره، وعزمه حماوالت مساعدة أبناء 

مدينته الشمالية طرابلس واجلوار.
املستقبل،  تيار  كامل  ومعه  احلريري  انكفاء  فهل 
يه عب  ح، وختفرّ وعزوف الرئيس ميقاتي عن الرتشرّ
بعد  له  الوالء  على  »العزم«  متلبِِّسني  مرشحني 
االنتخابات، وكذلك عزوف نادي رؤساء احلكومات 
مرتبطًا  مبدئيًا  موقفًا  جمتمعًة،  ل،  متثرّ السابقني، 
مبوقف سياسي عنوانه سالح حزب اهلل، وإشاراٍت 
عربيًة حجبت معها أي متويل انتخابي، أم أنها هروب 
من النتائج املخزية اليت كان احلريري وميقاتي، مع 

تياريهما، سيحصدانها لو خاضا االنتخابات؟
اإلحصاء  مكتب  أجراه  للرأي  استطالع  آخر  يف 
تراجعًا  هنالك  أن  تبنيرّ  لبنان،  كل  يف  والتوثيق 
يف  املستقبل،  وتياره  احلريري  شعبية  يف  كبيًا 
كل الدوائر ذات األغلبية السنية، واليت كان لتيار 
الشكل  على  جاءت  وهي  فيها.  وجوٌد  املستقبل 

التالي:
املستقبل  تيار  نال  الثانية:  دائرة بيوت  -  يف 
نة، يف حني نال  %18 من جمموع املستفتني يف العيرّ

احلريري منها %7,9 من األصوات التفضيلية.
-  يف دائرة الشمال الثانية: نال تيار املستقبل يف 
طرابلس %9,4، ويف املنية %19,6، ويف الضنية 
%19,9، يف حني نال مرشح احلريري يف األصوات 
ويف  سيلي،  الذي  التفضيلي  والرقم  التفضيلية 
طرابلس  يف  عشرة(  اىل  صفر  )من  الدوائر  كل 

%2.7، ويف املنية %3,8، ويف الضنية 3,4%.
-  يف دائرة الشمال األوىل: نال تيار املستقبل 
%12.8، يف حني نال مرشح احلريري يف األصوات 

التفضيلية 3.3%.
يف   ،12.8% املستقبل  تيار  نال  بعلبك:  يف   -
حني نال مرشح احلريري يف األصوات التفضيلية 

 .2.4%
-  يف زحلة: نال تيار املستقبل %8.6، يف حني نال 

مرشح احلريري يف األصوات التفضيلية 2.7%.
-  يف البقاع الغربي: نال تيار املستقبل %9، يف 
حني نال مرشح احلريري يف األصوات التفضيلية 

.3.1%
- يف صيدا: نال تيار املستقبل %16.2، يف حني 

نال مرشح احلريري يف األصوات التفضيلية 3.4%
أمام هذه األرقام والنتائج، يصبح السؤال مشروعًا: 
هل كان انكفاء احلريري انكفاًء سياسيًا حبتًا، أم 
َسوق  ر  يتعذرّ قد  انتخابية،  حمكمة  أمام  من  هروبًا 
شهود ُزور إليها، على غرار احملكمة الدولية اليت 

ُأنشئت من أجل اكتشاف قتلة والده الشهيد؟
معشوقًا  زعيمًا  انكفائه  حلظة  احلريري  كان  وهل 
مَبناكبها،  رأفة  وانكفأ  أكتافها  ُأنزل عن  مجاهييًا 
أم جمرد زاهد قد ُيفسح اجملال أمام طاقات شبابية 

أعمق ثقافة وأكثر إنتاجية؟
أيار/مايو  من  عشر  اخلامس  بعد  املقبلة  األيام 
االنتخابات  جرت  ما  إذا  اإلجابة،  بالتأكيد  ستحمل 

يف موعدها.

هذه أرقام احلريري لو شارك يف االنتخابات
ريـما فـرح

 2022 آذار   26 Saturday 26 March 2022الـسبت 

مؤسسات رهبانية من الدرجة األوىل تتماهى مع 
الطروحات اجلديدة، احلزبية والسياسية، إضافة 
إىل تأثيها على دوائر معروفة يف الفاتيكان.

املفارقة يف اإلحاطة اجلديدة أنها حتمل الكثي من 
اخلفايا. وكالم غاالغر ليس منفردًا، إذ إنه حيمل 
خلفيات تعبرّ عنها الكنائس الشقيقة. وليست 
البابا  »نقمة«  مع  اجلو  هذا  يتزامن  أن  صدفة 
الكنيسة املارونية ومؤسساتها االجتماعية  على 
إليه  بالنسبة  وهي   - والرتبوية  واالستشفائية 
منوذجًا  تقدم  مل  ألنها   - مرتابطة  حلقات  كلها 
املرشح  االجتماعي  أو  الكنسي  للعمل  صاحلًا 
إليه،  ُترفع  لبنانية  تقارير  أن  علمًا  لالنفجار. 
من داخل الفاتيكان ومن لبنان، ضد البطريرك 
بة منه،  مار بشارة بطرس الراعي واحللقة املقررّ
وتتناول أداء بعض املطارنة ورهبانيات وتتحدث 
عن فساد وهدر. ومل تتمكن الكنيسة املارونية، 
رغم ما يعرفه أساقفة فيها وبعضهم متصلون 
بالفاتيكان أو بالسفارة البابوية اليت باتت ُتعد 
تغيي  من  التارخيية،  بكركي  فكرة  إىل  أقرب 
النظرة الفاتيكانية اجلديدة إليها، وال من فرض 
رؤية سياسية مغايرة. فقد زار البابا فرنسيس 
الكنيسة  يًا  متخطرّ والعراق،  واإلمارات  مصر 
ويزور  السعودية،  الراعي  زار  فيما  املارونية. 
مصر، ولكن من دون أن تكون هلذه الزيارات 
دة  موحرّ رؤية  على  والثبات  االستمرارية  فاعلية 
يقف  أن  عابرًا  أمرًا  وليس  متكاملة.  ودينامية 
بغضرّ  احلياد،  طرحها  ضد  بكركي  يف  غاالغر 
مها  قدرّ اليت  واملبرّرات  الطرح  عبثية  عن  النظر 

لرفضه.
الواقع السياسي

وكانت  تة  مشتَّ املسيحية  األحزاب  كانت  حني 
ت بكركي قيادة  ة أو مسجونة، تولرّ زعاماتها منفيرّ
وكان  الداخل،  على  تقتصر  مل  سياسية  حركة 
صفي الوجه الديين والسياسي للقوى املسيحية، 
تكفي  كانت  إذ  ضده،  كانت  اليت  تلك  حتى 
زيارة له للبيت األبيض أو اإلليزيه حتى يصبح 
للدور املسيحي حضور يف املنتديات اخلارجية. 
يف املقابل، كان الرئيس رفيق احلريري يسحب 
كلمة  له  باتت  حتى  إليه،  اخلارجية  السياسة 
باريس.  املوارنة،  خيل«  »مربط  يف  مسموعة 
ورغم أن األحزاب املسيحية كانت متتلك حضورًا 
فاعاًل خالل احلرب يف عواصم القرار، من خالل 
مكاتب وممثليات، إال أن املرحلة اليت تلت عام 
2005، شهدت أفواًل كاماًل على هذا املستوى. 
واحنسر تباعًا دورها يف اإلطاللة اخلارجية، فلم 
بعد احلضور  تتمكن من تسويق فكرة سياسية 

الكثيف يف مرحلة عام 2005.
ما حصل يف السنوات األخية من تفاعل فكرة 
غاالغر  وكالم  األقليات«  »حلف  و  »املشرقية« 
حساب  على  مسيحي  لفريق  أبوابًا  فتح  أخيًا، 
آخر. انتعشت آمال مسيحيي 8 آذار على أساس 
االستحقاق  يف  أساسي  ناخب  الفاتيكان  أن 
عليها  عمل  اليت  الفكرة  تعزيز  ويف  الرئاسي، 
التيار الوطين احلر حتديدًا. ويف املقابل، افتقد 
فريق القوى واألحزاب املسيحية املعارضة إىل 

أي حضور خارجي.
 فإذا كانت السياسة اخلارجية ترسها احلكومة 
، بواسطة مدنيني وأساقفة يف  والعهد الذي يعبرّ
الفاتيكان وخارجه، عن رؤيته لوضع املسيحيني 
املسيحي  احلضور  فإن  واملنطقة،  لبنان  يف 
»املعارض« خارجيًا ال ُيذكر، من دول املنطقة 
حترك  كل  واألميكي.  األوروبي  الغرب  إىل 
األصوات  حبشد  ينحصر  انتخابي،  القوى  هذه 
االغرتابية أو الدعم املالي. وما ُيطبخ يف دوائر 
سياسية وكنسية بعيدة عن توجه بكركي الفت، 
بقدر ما هو الفت غياب القوى املعارضة عن أي 
التطور  مواكبة عمالنية. فهل ميكن معاجلة هذا 
الديبلوماسية  البعثة  إىل  برسالة  اخلطي كنسيًا 
الفاتيكانية وقت كان عون يعدرّ حقائبه لزيارة 
البابا. وكيف ميكن أن يزور غاالغر، مثاًل، قائد 
فيما  الرئاسية،  لالنتخابات  املرشح  اجليش 
بالتحضي  منشغلة  املسيحية  واألحزاب  القوى 

لالنتخابات؟
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An Albanese Labor 
Government will pro-
vide dedicated funding 
to organisations that 
support Australians 
from culturally diverse 
backgrounds to employ 
specialist domestic and 
family violence work-
ers. 

Every day in Mr Morri-
son’s Australia, people 
fleeing violence are be-
ing turned away from 
accommodation and 
services because of in-
sufficient funding for 
sector workers, and the 
failure to recognise this 
tragedy as a national 
priority.
  
Labor has already an-
nounced that we will 
fund an additional 500 
workers over three 
years so that communi-

ty organisations can bet-
ter support people fleeing 
family violence. 
 
But we know the impor-
tance of culturally appro-
priate frontline services 
for victim-survivors from 
culturally diverse com-
munities. 
 
Survivors and frontline 
workers tell us that it’s 
about the simple things – 
like being able to prepare 
meals that are familiar 
and having their children 
speak with other people 
who speak their preferred 
language. This creates a 
sense of family at a time 
of great sadness and 
trauma. 
 
That is why, as part of our 
existing commitment, an 
Albanese Labor Govern-
ment will fund 60 domes-

tic and family violence 
workers in community 
organisations that sup-
port people from cultur-
ally diverse communities. 
Services tell us that this 
means an extra 4,800 
people who wouldn’t re-
ceive family violence as-
sistance will now get help 
under Labor’s plan. 
 
Women who flee domes-
tic violence are immense-
ly brave and the services 
that work with them dur-
ing this time deserve 
more support than the 
Morrison Government is 
currently providing.  

MEDIA CONTACTS:  

ADAM GARTRELL 
(BURKE): 0427 008 525

LEILA STENNETT (MCAL-
LISTER): 0436 632 388

4800 MORE PEOPLE FROM CULTURALLY DI-
VERSE BACKGROUNDS TO HAVE FAMILY VI-
OLENCE SUPPORT UNDER LABOR’S PLAN



Page 15صفحة 15     
مـقاالت وتـحقيقات

 »حزب املصرف« حنو صفقة مع »حزب املرفأ«: إطاحة عّبود وعويدات؟
نظام املصاحل املتقاطعة يف حلظة واحدة يعمل بقوة 
يف لبنان. ولكن يف أغلب األحيان على حساب قوة 
مؤسسات الدولة من جهة، من دون أن يضمن حقوق 
الناس من جهة ثانية. وغالبًا تكون النتيجة مزيدًا من 
تآكل ثقة الناس بالقيمني على أحواهلم يف السلطة 

وخارجها.
آخر »إبداعات« حلفاء احلكم القائم، توافق ضمين على 
توفري محاية شاملة حلزب املصرف واملصارف وحاكم 
يف  القضائية  اإلجراءات  مواجهة  يف  لبنان  مصرف 
لبنان، وإعاقة التحقيقات اجلارية يف اخلارج. ويقضي 
على  ميقاتي  جنيب  الرئيس  حبصول  التوافق  هذا 
موافقة مبدئية من كل من الرئيسني نبيه بري وسعد 
احلريري وحزب اهلل ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
وليد جنبالط على إقالة النائب العام التمييزي غسان 
مع  أكيدة  غري  ملقايضة  متهيدًا  منصبه،  من  عويدات 
والبطريرك  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
احلر  الوطين  التيار  ورئيس  الراعي  بشارة  املاروني 
جربان باسيل، تفضي إىل إقالة متزامنة لرئيس جملس 
القضاء األعلى سهيل عبود. ما جيعل اجلميع »فائزًا«. 
يربح الفريق الذي يريد التخلص من عويدات لرفضه 
طلبات حفظ التحقيقات يف ملف احلاكم واملصارف، 
بسبب  عبود  من  التخلص  يريد  الذي  الفريق  ويربح 
يف  ودوره  جهة  من  والرئاسية  السياسية  طموحاته 
تغطية خمالفات احملقق العدلي يف تفجري مرفأ بريوت 

طارق البيطار.
أول  عقد،  إذ  ذلك،  على  يقتصر  يكن  مل  حصل  ما 
من الثالثاء )املاضي(، اجتماع مطول جمللس القضاء 
األعلى، انتهى إىل تعيني رؤساء غرف حماكم التمييز 
نصر،  سانيا  عيد،  ناجي  القضاة:  وهم  الشاغرة، 
ماجد مزحيم، منيف بركات، أمين عويدات وحبيب رزق 
»العدلية«،  أروقة  داخل  مفاجأة  اجللسة  اهلل. شّكلت 
خصوصًا أن القاضي عّبود سبَق أن عَمد إىل تعطيل 
فرض  على  قدرته  لعدم  أشهر،  منذ  التعيينات  هذه 
اجمللس  داخل  له  عونًا  لتكون  يريدها  اليت  األمساء 
فتصّوت لصاحل ما يريده، إال أن تصّدي النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات هلذا األمر كاَن مينع 
كاَن  عويدات  أن  خصوصًا  غايته،  حتقيق  من  عبود 
كالقاضية  فرضها  عبود  أراد  أمساء  بشدة  يعارض 

رندة كفوري.
عبود  سارَع  فجأة  أخريًا.  تغرّيت  اجملريات  أن  غرَي 
للجلسة وعقدها، ال بل أصّر خالهلا على  الدعوة  إىل 
اجمللس  يف  أعضاء  تساؤل  أثار  ما  التعيينات  إجناز 
عن  االستعجال، فضاًل  إىل  دفعه  الذي  السبب  حول 
أنهما  علمًا  عويدات،  وبنَي  بينه  املستجد  »التناغم« 
يف الفرتة األخرية كانا متنافرين. فما الذي دفَع عبود 
إىل الرتاجع خطوة إىل الوراء وملاذا القاه عويدات يف 

منتصف الطريق؟
مسعى  وجود  ملَس  »عّبود  إن  مطلعة  مصادر  تقول 
القضاء، وأن هناك  آخر جمللس  جّديًا لتعيني رئيس 
مشاورات بني القوى السياسية جتري يف هذا الشأن، 
هذا  أيضًا«. يف  عويدات  التغيريات  تشمل  أن  على 
اإلطار، تروي مصادر مطلعة أن فكرة »التبديالت يف 
املراكز القضائية أتت هذه املرة من الرئيس ميقاتي، 
اليت  بالتسوية  سابقًا  أطاَح  من  هو  األخري  أن  علمًا 
جرمية  يف  العدلي  احملقق  ملف  حلل  مطروحة  كانت 
القضاة  بتغيري  تقضي  كانت  واليت  املرفأ،  انفجار 
بركان  الكبار: سهيل عبود، غسان عويدات،  األربعة 
رفض  بعد  يومها  وقد سقطت  إبراهيم،  وعلي  سعد 
إبراهيم، ومعارضة ميقاتي  بري تطيري  نبيه  الرئيس 

املس بعويدات«.
وقالت املصادر إن جلسة تعيني رؤساء غرف حماكم 
بأن  وعويدات  عبود  شعور  بسبب  انعقدت  التمييز 
»املسألة هذه املرة جدية«، فإما أنهما »يريدان اإلحياء 
بإجناز  عبود  »هناك من نصح  أن  وإما  ما«،  بتجاوب 
التعيينات وحتريك ملف التحقيقات يف املرفأ لالحتماء 
خلفه«، فالتعيينات اليت أجنزت يف املراكز الشاغرة 
باالنعقاد،  التمييز  حملكمة  العامة  للهيئة  ستسمح 
النصاب،  العمل بشكل طبيعي بعد اكتمال  ومعاودة 
ويصبح بإمكانها البت بدعاوى موجودة على طاولتها، 

وأبرزها ملف املرفأ.
من  املرة  هذه  يتحرك  »ميقاتي  إن  املصادر  وتقول 
وهو حيظى  املصارف،  ملف  عويدات يف  مترد  خلفية 
»وجود  إىل  مشرية  احلريري«،  سعد  الرئيس  بغطاء 
اتصاالت يف هذا الشأن مل تِصل إىل خواتيمها بعد«. 
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احصلوا على الدعم في ظل جائحة 
عاقة  �
كوفيد 19 من خ�ل بوابة ذوي ا

(Disability Gateway)

���� اال����ص  ���� أن ����� ��ا�� ذوي اال�
���� �� ا����ر ��� ا�������ت ا�������  ذوي اال�

وا���� وا�����ت.

اتصلوا ع  الرقم 787 643 1800 أو زوروا 
 disabilitygateway.gov.au  الموقع

�� اال���� إ�� ا����� �� 8 ���ً�� إ�� 8 ���ًء �������� ا����� 
اال����ا�� ا�����/ �������� ا����� ا�����

ا ا���، ����� رّص�� �� ا������ اال����

وعلمت الزميلة »األخبار« أن »التغيري لن يطاول عويدات وحده، 
بل إن النقاش أيضًا يدور حول عبود«، وأن هذا االتفاق »صاَر 
شبه منجز بني بري وميقاتي الذي زاره النائب علي حسن خليل 

قبل أيام«.
لكن هناك سببًا إضافيًا لدى ميقاتي، يتعلق باتهامه عويدات بأنه 
كان طرفًا يف رسالة خرجت من لبنان إىل فرنسا ومنها إىل إمارة 
موناكو، وانتهت بطلب معونة قضائية تتعلق مبلف ممتلكات آل 

ميقاتي يف اإلمارة اليت يشرف عليها صهر العائلة هناك.
املشاورات  هذه  وصول  مطلعة يف  مصادر  وقت شككت  ويف 
ميقاتي  مع  مشاورات  »أي  أن  رأت  »املرجوة«،  خواتيمها  إىل 

أنه  رغم  يقول«،  مبا  يلتزم  ال  أنه  خباصة  بنتائجها،  التكهن  ميكن  ال 
رياض سالمة  لبنان  حاكم مصرف  نيابة عن  »احلرب  املرة  يقود هذه 
واملصارف«، وهو »مستعد ألجل هذه احلماية للقيام بأي إجراء، حتى 
لو كان الثمن اإلطاحة ببعض الشخصيات اليت كان مينع املس بها«. 
واعتربت املصادر أن »خطوة اإلطاحة بعويدات، وإرساله إىل بيته، كما 
قال ميقاتي سابقًا، من املرجح أن تستتبع خبطوات أخرى تطاول كل 
من يقرتب من سالمة واملصارف«، يف إشارة إىل القاضية غادة عون. 
وحتى اآلن، ليس معروفًا موقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 

من كل ما حيضر له ميقاتي يف انتظار عودته من الفاتيكان.
»األخبار«
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.Canberra ،���ا ��ن ا������ اال���� رصّ�� ���ا اال�

ة ���� أن  �� ��ث أن رأ�� ��ً�� ��ا أ�� ����؟ إن ����ً� ����
����� �� ��� و��ع ����� أ��� ����� �����ود.

فصاح عن هويتك في بل�غ عنه قّدم ب�غك بدون ا��
 borderwatch.gov.au

إذا �حظت 

أمًرا يبدو مريًبا

وافق جملس الوزراء يف جلسته، االربعاء املاضي، 
نقدًا طلبتها  دوالر  مليون   77 توفري  على  مبدئيًا، 
عمار  دير  معامل  لتشغيل  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
النهيارها،  تفاديًا  واجلية،  والزهراني  والذوق 
ساعات   4 مبعّدل  الكهربائي  التيار  تأمني  بهدف 
يوميًا، بداًل من ساعتني كحّد أقصى حاليًا. إال أن 
وزارة  اقرتاحات  وانتظار  كهذه،  مبوافقة  االكتفاء 
األزمة تراوح  أن  التمويل، يعين  آلية  املالية حول 
مكانها، وأن احلكومة تتأّنى يف إلزام مصرف لبنان 
حسابات  املرتاكمة يف  لرية  مليار   400 الـ  حتويل 
املؤسسة إىل الدوالر النقدي وفق السعر الرمسي 
للحؤول  كمخرٍج  املؤّسسة  اقرتحت  كما  املعتمد، 

دون انقطاع التغذية.
 واكتفت بدعوة سالمة إىل حضور جلسٍة للحكومة 
كما  التعاون«،  إطار  »يف  املاضي  األربعاء  يوم 
رّحلت  آخر،  مبعنى  ميقاتي.  جنيب  رئيسها  اقرتح 
احلكومة اإلشكال املتوّقع حول التمويل إىل األسبوع 

املقبل.
يف  عرض  قد  فياض  وليد  الطاقة  وزير  وكان 
 77 توفري  لبنان  كهرباء  مؤّسسة  طلب  اجللسة 
التشغيل  أعمال  لتأمني  »فريش«  دوالر  مليون 
والصيانة للكهرباء، علمًا بأن يف حساب املؤسسة 
مليار   400 يبلغ  مرتاكمًا  مبلغًا  لبنان  مصرف  لدى 
مصرف  مع  تتعامل  أن  إال  ميكنها  ال  وهي  لرية، 
العميل  باعتباره  الالزمة  الدوالرات  لتأمني  لبنان 
قانون  من   97 املادة  وفق  العام  للقطاع  املالي 

النقد والتسليف.
 لذا، طلبت املؤسسة حتويل اللريات إىل دوالرات 
وفق السعر الرمسي الستخدامها كمصاريف تشغيلية 
يف  والذوق  واجلية  والزهراني  عمار  دير  ملعامل 
األشهر األربعة املقبلة، يف قطاعات اإلنتاج والنقل 
استقرار  من  األدنى  احلد  تأمني  بهدف  والتوزيع، 
الشبكة وسالمة االستثمار، وبالتالي توفري التغذية 

بالتيار الكهربائي مبعّدل 4 ساعات يوميًا.
ويأتي هذا الطلب بعدما انتهت العقود مع الشركة 
 Prime« والزهراني  عمار  دير  ملعمَلي  املشّغلة 
يف  العكسية  احملركات  معمَلي  ومشغل   ،»south
 ،»MEP/OEG/Arkay Energy« الذوق واجلية حتالف
 MRAD,« التوزيع  خدمات  مقّدمي  وشركات 
إىل  كتبًا  أرسلت  واليت   ،»NEUC, KVA, BUS
املرتاكمة  فواتريها  بتسديد  تطالبها  املؤسسة 
لتأمني  والعائدة  دوالر،  بالفريش  شهري  بشكل 
املواد االستهالكية وقطع الغيار الضرورية وإجراء 
املؤسسة  منشآت  والدورية يف  العامة  الصيانات 

يف قطاعات اإلنتاج والنقل والتوزيع. 
حتويل  حال  يف  فإنه  لبنان،  كهرباء  وحبسب 
»املركزي« الـ 400 مليار إىل دوالر نقدي، ستتمّكن 
من تسديد جزء من الفواتري املستحّقة للشركات، 
وإعادة تلزميها إلجراء األشغال والكشوفات الالزمة 
األشغال  من  وغريها  والتصليحات  والصيانات 
للحفاظ  الغيار  وقطع  املعدات  وتوريد  الضرورية، 
على تسيري املرفق العام باحلد األدنى يف الظروف 
الراهنة، ودرءًا لتعريض سالمة االستثمار للخطر، 
وخصوصًا أن عدم إجراء الكشف العام عند استحقاقه 
ألّي من اجملموعات يف املعامل األربعة سيؤدي إىل 

انهيارها ووضعها خارج اخلدمة.

 املبلغ مطلوب لتأمني استقرار الشبكة وتوفري التغذية 
بالتيار 4 ساعات يوميًا

الدولة  أّن  اىل  هذا  طلبها  املؤسسة يف  وتستند 
من  الكهرباء  استجرار  يف  بعد  تنجح  مل  اللبنانية 
األردن وال يف شراء الغاز املصري لزوم معمل دير 
عمار، ومبا أن خّطة وزارة الطاقة، اليت ُعِرَضت على 
مالية  مساهمة  تضّمنت  املاضي،  الشهر  احلكومة 

ملؤسسة كهرباء لبنان بالدوالر األمريكي. 
سابقًا  أبدى  »املركزي«  إن  املؤسسة  وأضافت 
استعداده لتحويل ما حتتاج إليه كهرباء لبنان من 
الدوالرات الفريش على سعر صرف منّصة صريفة 
السعر  وفق  وليس  املالية،  وزارة  موافقة  بعد 

 »الكهرباء« حتتاج إىل 77 مليون دوالر:
زيادة ساعات التغذية متوقف على سالمة

نـدى أيـوب
تزال  ال  اليت  لبنان  كهرباء  تطالب  كما  املعتمد،  الرمسي 
اجلباية  عمليات  يف  الواحد  للدوالر  لرية   1515 سعر  تعتمد 
والتحصيل، وبالتالي يستحيل عليها يف ظل التعرفة احلالية 
تسديد املستحقات املالية املتوجبة على املؤسسة بالعمالت 

األجنبية على سعر منصة صريفة.
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AFIC and ANSB Seek Unity in the dec-
laration of the start of Ramadan
At a recent meeting of 
AFIC’s National Sharia 
Board (ANSB) founding 
members and Imams, the 
Sharia requirements and 
long-standing opinions 
with respect to decla-
rations concerning the 
starting and end of lunar 
months were thoroughly 
considered.

The Imams and AFIC 
debated the issue from 
scientific, historic and 
Islamic Jurisprudential 
perspectives.

AFIC and ANSB’s prime 
goals in this effort are 
to promote the authentic 
observance of Islamic 
acts of devotion and to 
find harmony and util-
ity in facilitating smooth 

worry-free Islamic prac-
tices.

AFIC is aware that prior 
to the meeting, some ma-
jority Muslim nations and 
internationally respected 
Fiqh (Islamic Jurispru-
dence) councils have al-
ready declared the com-
mencement of the month 
of Ramadan based on 
scientific calculations.  
This method allows Mus-
lims to commence the 
fast and break the fast in 
unity and helps provide 
ease for people in ac-
cordance with the verse 
“Indeed Allah wants ease 
for you and does not 
want difficulties” (Qur’an 
2:185).
Based on the information 
at hand, AFIC and ANSB 

arrived at the conclusion 
through a majority vote 
that the month of Rama-
dan should be observed 

from 2 April 2022 and the 
first Taraweeh would be 
on the evening of 1 April 
2022.

AFIC and ANSB call 
on Imams and all other 
Muslim groups and or-
ganisations within Aus-
tralia to consider the 
adoption of this date.  
We remind our wonder-
ful community that the 
word “Raà” (the root of 
“Ruỳa” and “Ruỳatihi”) 
is an Arabic word that 
appears in various con-
texts in the Qur’an and 
its meaning depends on 
the context.  

The eye-sighting of the 
crescent was in the past 
a means of discovering 
the onset of the month, 
in our time, the Ruỳa 
maybe accurately facili-
tated by other means.  

We respect the diverse 

views and opinions in 
our community and ask 
that our adopted method 
is also respected and 
that it is not used as a 
cause for division or un-
warranted reactions.

We wish everyone a 
blessed Ramadan, Ra-
madan Mubarak to all.

Authorsied by:
Dr Rateb Jneid, AFIC 
President

The Most Eminent 
Sheikh Abdul Quddoos 
Al Azhari, National 
Grand Mufti of Austra-
lia

AFIC’s Dar Al-Iftaa
AFIC’s National Sharia 
Board

Dr Rateb Jneid, AFIC President
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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Initiative by Silver Partner Bronze Partner

PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920

1920-2020

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY

CANTERBURY - BANKSTOWN

ليالي رمضان يف الكمبا
2 نيسان - 1 أيار

من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا  واختربوا الثقافة 

وتذوقوا األطعمة األصيلة!
يفتح ليليًا من االثنني إىل الخميس..
 يمكنكم ان تستقلـّوا وسائل النقل 

العام  وتخطي صفوف االنتظار.

اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights

The time is here for the Kfarsaroun Char-
ity Association Fundraising Event.
As you are all aware we haven’t been 
able to hold our functions for the last 
two years due to the pandemic. Having 
said that, our work is never done and we 
would like to continue to help the people 
of Kfarsaroun. 
This time around our fund raising will 
be different. As a charity we have col-
lectively decided to send much needed 
supplies, via shipping container, to Kfar-
saroun. These supplies include (but not 
limited to) medications, powdered milk, 
long life foods etc. 
We have been in contact with many peo-
ple from Kfarsaroun and they are in des-
perate need of these items. The situation 
in Lebanon is extremely difficulty right 
now and people don’t have access to the 
essential items required day to day. 
As President and as committee members 
we would like to ask for your kind dona-
tions regarding this cause. Any amount 
that you can donate will go along way to 
assisting us with this container. 

Since the charity’s incorporation of 
1975, we have never asked for any do-
nations, all previous monies raised in 
the history of the Association have al-
ways come from our annual fundraiser. 
The charity is committed to assisting the 
people of Kfarsaroun and this container 
will go a long way in supplying many vil-
lagers with the essentials they need to 
survive.  

The Bank Account Details are as fol-
lows:

Arab Bank
BSB               917111
ACCOUNT  700043890
Please also insert name which the dona-
tion is on behalf, as a reference number.
No donation is too big or too small, the 
Kfarsaroun Charity Association sincere-
ly thanks you in advance for your kind-
ness.
If you have any questions relation to this 
fundraiser please contact either of the 
following people.  
Elias Nassif
Kfarsaroun Charity President 
  0425 230 649
Samia Elias     0433 773 779 Secretary 
John Ashak    0414 799 049 Treasurer               

CONTAINER WILL BE LEAVING SYDNEY 10/4/2022
URGENT KFARSAROUN APPEAL
The time is here for the Kfarsaroun Char-
ity Association Fundraising Event.
As you are all aware we haven’t been 
able to hold our functions for the last 
two years due to the pandemic. Having 
said that, our work is never done and we 
would like to continue to help the people 
of Kfarsaroun. 
This time around our fund raising will 
be different. As a charity we have col-
lectively decided to send much needed 
supplies, via shipping container, to Kfar-
saroun. These supplies include (but not 
limited to) medications, powdered milk, 
long life foods etc. 
We have been in contact with many 
people from Kfarsaroun and they are in 
desperate need of these items. The situ-
ation in Lebanon is extremely difficulty 
right now and people don’t have access 
to the essential items required day to 
day. 
As President and as committee members 
we would like to ask for your kind dona-
tions regarding this cause. Any amount 
that you can donate will go along way to 
assisting us with this container. 
Since the charities incorporation of 
1975, we have never asked for any do-
nations, all previous monies raised in 
the history of the Association have al-

ways come from our annual fundraiser. 
The charity is committed to assisting the 
people of Kfarsaroun and this container 
will go a long way in supplying many vil-
lagers with the essentials they need to 
survive.  

The Bank Account Details are as fol-
lows:
Arab Bank
BSB               917111
ACCOUNT  700043890
Please also insert name which the dona-
tion is on behalf, as a reference number
No donation is too big or too small, the 
Kfarsaroun Charity Association sincere-
ly thanks you in advance for your kind-
ness.
If you have any questions relation to this 
fundraiser please contact either of the 
following people.  
Elias Nassif
Kfarsaroun Charity President 
0425 230 649
Samia Elias     0433 773 779 Secretary 
John Ashak    0414 799 049 Treasurer                

CONTAINER WILL BE LEAVING SYDNEY 10/4/2022
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The great challenge is between you and the 
person who has the spirit of domination, 
pride, deification and fallen appearances. 
 What we 
see in this 
sick soci-
ety in which 
we live is 
the spirit of 
pride, domi-
nation and 
m o n o p o l y 
of the other 
human be-
ing. Others, 
knowing that 
you are the 
believer who 
believes and 

are we deceived by some 
human beings?  Do we fol-
low the path that the Lord 
Jesus Christ commanded 
us?  Who said about her, “I 
am the way, the truth, and 
the life.” Should we neglect 
and ignore His words and 
teachings in the Holy Bible 
and embrace another teach-
ing, the Lord alone who com-
manded us and said to us, 
search the books, especially 
the Holy Bible, in order to 
know the truth that frees you 
from the bondage of this ma-
terialistic, envious, arrogant 
and evil world, because God 
chose you  Faithful brothers 
who have become children 
of God, his holy family, and 
his blessed body, we must 
carry out the commandment 
he told us not to be under 
a yoke with one of the peo-
ple who dominate humans 
and who impose things and 
teachings on you in order to 
take advantage of you who 
do not need them, and as 
he also told us, no one  He 
can command over you, and 
none other than God and 
Christ shall be superior to 
you, immortal and free from 
all faults and sins, residing 
and uniting with Him in the 
essence of His holiness, liv-
ing sons in His heavenly and 
eternal abode to the ages of 
ages and the rest of the times 
to come. To Him be all glory 
and praise, our Lord and 
Savior Jesus Christ. Amen.

Written by nowfal Hanna 
nowfal , Sydney, Australia

confesses that everything 
under heaven is vanity and 
vanity, the head of wisdom, 
for the fear of God. The Bible 
teaches us that in Christ a 
new creation, no one can be 
greater than them or higher 
and dominate them, because 
the Lord told us the truth I 
say  For you, no one controls 
you, no one humiliates you, 
and there is no authority 
over you on earth from the 
people of pride, hateful, hu-
miliating, and ultimately de-
stroying its owner. And the 
free are above all leadership 
and sultans, and gave them 
authority to be higher than 
kings, chiefs, and prophets, 
uniting God, His attributes, 
and His might in holiness, 
righteousness, salvation, 
and love, taking all the at-
tributes of God, that is, His 
eternal being and His divine 
nature.  
The branches have been 
completed, this is the 
blessed union between the 
believing person in Christ in 
order to obtain the free gift 
of God according to his firm 
belief through the incarna-
tion of the Lord Jesus Christ 
and his blessed divine attri-
butes, and to be freed from 
the bondage of the sinful 
and evil man and his painful 
goals and the deified him-
self lofty over others, in or-
der to satisfy his desires His 
thoughts and his dominion 
over the faithful and righ-
teous children of God, but 
this thing must be tested in 
every sense of the word, so 

رباعيّات األوهام

ويطلب يا حبيبة أن تكوني
مخواًل حتت أجنحة الّسكوِن

فكيف وأنت قّبٌة يغن
على إيقاع مشهدها حنين

وكيف وأنت من حدس جليٍّ
وريث الشمس من طهٍر وجنِي

عننٌي حلمهم فيما متّنوا
هالميٌّ سرابيُّ الظنوِن

**
ويطلب يا حبيبة أن تكوني

طريدة عامٍل خبٍّ خؤووِن
تفاوضك اجلهات على مصرٍي

وخيٍم بني موٍت أو جموِن
فهل عرفوا اشتدادك ذات عصٍف

وهل قرؤوك يف فقه األننِي
أم اقرتفوا أمانيهم رمادًا

يغّلفهم بأسئلة املنوِن
**

ويطلب يا حبيبة أن تكوني
مزاجًا ال تقاربُه شؤوني
فهل أخبتهم عما تنّدى
رحيقًا من حمّياك اهلتوِن

وعن شفتني من متٍر وتنٍي
معّتقتني يف دفٍء أمنِي

أضأِت على سالفهما مزاجًا
يهدهد يف دمي فرق الكموِن

**
دعيهم يف خرافتهم وكوني
خالفًا ناء عن خبث العيوِن
بيانًا أشعل اآلفاق عطرًا
تردده عروق اليامسني
فمثلك ال تقارن بالبايا

ملا أسرفت من عشٍق مبنِي
يوّحد نسغ ما قرأْت عيوني

من األلوان يف قمٍح حنوِن..
محمد عامر األحمد  - سورية

الـصحوة

الدكتورة خولة الزبيدي

صحوُت على اصابعي

حتوُك يف اهلواء

كلمات و حبروفها ترتاقُص

تكتُب روايًة وال كل الروايات

إما أن اكتَب عن غلطٍة

من زمٍن االقحوان

وإما عن زخاِت مطٍر

يف زمن جيُف فيه الوجدان

َذُبلَّ الورُق واختفى كان يا ما 

كان

فإما ان أنُبشَّ يف جبهِة خمي

َس الذكريات أُلناغي َتكدُّ

نفضت رأسي وكاد يغمى

على كل االوهام

لكنه انتفض وتراقصت

كل االحاديث تبتسم

ملوسم الذكريات

يف كِل االزماِن يزدهُر اخلوُف

التعويذات  وتنتكُس 

والصلوات

لقد َزُهَق اهلواُء

من جنوِن األنسان

فهذا طويل وتلك تعاني

من اخلذالن

وهم تاهوا يف كوكِب

الفشل واهلذيان

خويف عليَك أُيها االنسان
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عون اطـّلع من ميقاتي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وألقى عضو جملس األمناء احملامي عبد اللطيف سنو قصيدة، ركز 
الفساد يف  الرئيس عون يف مكافحة  لعبه  الذي  الدور  فيها على 

لبنان.
واشار الشيخ الربوفسور خملص اجلدة اىل أهمية ما قام به الرئيس 

عون يف جمال حتقيق االستقرار والسلم يف لبنان. 
عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على ما يقوم به النادي من 
نشاطات، ال سيما جلهة تعزيز الروابط الثقافية بني اجملتمع اللبناني 
وسائر اجملتمعات«، مشددا على ان »احلوار هو السبيل الوحيد حلل 
الواحد  اجملتمع  ضمن  املتبادل  والتفاهم  التفهم  وتعزيز  النزاعات 

وبني اجملتمعات املختلفة«. 
وقال: »انطالقا من أهمية احلوار تقدمت مبشروع انشاء »اكادميية 
االنسان للتالقي واحلوار« يف األمم املتحدة اليت صوتت عليه بغالبية 

165 صوتا، وذلك بغية  حتقيق السالم بني الشعوب«.
مكافحة  جلهة  بدأه  ما  متابعة  على  حرصه  اجلمهورية  رئيس  واكد 
الفساد رغم سعي بعض األطراف لعرقلته وهو ما جتلى  منذ سنتني 

يف مواجهة إصراره على التحقيق يف حسابات مصرف لبنان«. 
وقال: »ان بعض القرارات يعرقل صدوره يف جملس الوزراء لعدم  
توافر موافقة الثلثني، اال اننا ورغم ذلك متكنا من التصديق على 
ان  اال  الغاز،  وجود  تبني  حيث  والنفط،  الغاز  استخراج  مشاريع 
الضغوطات الدولية منعت من استكمال العمل. كما جنح لبنان يف 
وحتقيق  االنتخابات  قانون  وإقرار  اإلرهابيني  من  أراضيه  تطهري 
االنتظام املالي من خالل اجناز املوازنات، باإلضافة اىل ملء الفراغ 
يف اجلسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال االزمة االقتصادية«. 

ممارستها  يواصل  »اليت  العرقلة  اىل  مشريا  عون  الرئيس  وختم 
البعض وعدم اختاذ التدابري لوقف االنهيار املالي احلاصل«، متحدثا 
عن »عدم إقرار الكابيتال كونرتول حتى الساعة على سبيل املثال ال 

احلصر«، مؤكدا ان »لبنان ال بد ان ينهض من جديد«.
عبد اللهيان يف بريوت

وصل، بعد ظهر أمس األول اخلميس اىل مطار بريوت الدولي، وزير 
اخلارجية يف اجلمهورية االسالمية االيرانية الدكتور حسني أمري عبد 

اللهيان آتيا من دمشق، يف زيارة رمسية للبنان تستمر اىل غد. 
 ومن املقرر ان يلتقي رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيسي 
اخلارجية  ووزير  ميقاتي  جنيب  والوزراء  بري  نبيه  النواب  جملسي 

عبداهلل بو حبيب وشخصيات سياسية وحزبية. 
أيوب محيد  النائب  املطار  املرافق يف  والوفد  استقباله  وكان يف 
ممثال الرئيس بري، السفري االيراني حممد جالل فريوزنيا، النائب 
علي عمار ممثال األمني العام لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل، 
النائب إبراهيم املوسوي، مديرة املراسم يف وزارة اخلارجية السفرية 

عبري العلي، ووفد من السفارة االيرانية.  
حميد

تؤديه  »الدور  و  االيراني  بالوزير  فيها  رحب  كلمة  محيد  وألقى 
على  الظرف  هذا  يف  وخصوصا  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 

مستوى العامل، و ليس فقط على املستوى احمللي«.   
الدور،  وهذا  املوقع  هذا  على  كثريا  نعول  »لذلك، حنن  واضاف: 
وخصوصا ملا ميكن ان يكون اجيابيا للبنان واللبنانني من دون متييز،  
وهذا ما فعلته  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مدى عقود. ويف مرحلة 
واجملاهدين، وكذلك  للمقاومني  كانت شريكا  اإلسرائيلي  االحتالل 
كانت شريكا يف عملية اإلعمار والبناء بعد حرب  متوز املشؤومة  اليت 

شنتها اسرائيل العنصرية على لبنان واجملاهدين«.  
وتابع: »حنن نتفاءل مبا جيري من حولنا على مستوى املنطقة او على 

مستوى العامل«. 
ان  امال  بري«،  الرئيس  باسم  االيراني  بالوزير  »الرتحيب  وجدد 
تكون مياحثاته اجيابية مع املسؤولني اللبنانني وعلى مستوى القوى 

السياسية اليت حمورها دائما القضية الفلسطينية«.   
وزير الخارجية االيراني

بدوره، قال وزير اخلارجية اإليراني: »الزيارة للبنان الشقيق تأتي 
يف سياق العالقات الطيبة القوية والبناءة بني البلدين الشقيقني. 
وستشكل، بطبيعة احلال، مناسبة لعقد  سلسلة من اللقاءات الرمسية 
النظر  وجهات  وتبادل  للتباحث  احملرتمني  اللبنانني  املسؤولني  مع 
حيال خمتلف التطورات سواء على املستوى اإلقليمي ام الدولي«. 

واضاف: »قبل هذه الزيارة، حصلت تطورات سياسية مهمة وحساسة 
سواء على املستوى اإلقليمي أم الدولي، و نظرا اىل ان اجلمهوريتني 
اللبنانية وااليرانية تقاربان كل هذه التطورات باهتمام، فهذه الزيارة 

مناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور بدقة وفاعلية«.
اجلمهورية   ان  ورمسيا  أخرى،  مرة  الؤكد،  اختم  ان  »أود  وتابع: 
جسور  مد  أجل  من  الدائم   االستعداد  على  اإليرانية  اإلسالمية 
اللبنانية الشقيقة يف خمتلف اجملاالت وال  التعاون  مع اجلمهورية 

سيما االقتصادية والتجارية واإلمنائية«. 
ولفت اىل انه »منذ شهر وخالل منتدى ميونخ، التقى رئيس جملس 
اجلمهورية  استعداد  عليه  وعرض  ميقاتي،  جنيب  السيد  الوزراء 
واحد  كل  للكهرباء  معملني  بناء  يف  للمساهمة  اإليرانية  اإلسالمية 
بقدرة الف ميغاواط، إضافة اىل االستعداد  للتعاون يف لبنان يف 

اجملاالت اإلمنائية واالقتصادية االخرى«. 
وختم: »امحل معي التحيات القلبية العطرة الصادقة من أبناء الشعب 

االيراني اىل اخوانه االعزاء يف لبنان«.
توقيف رجا سالمة والخميس املقبل »جلسة الحاكم«

أصدر القاضي  نقوال منصور  مذكرة توقيف وجاهية حبق رجا سالمة 

املقبل،  اخلميس  سالمة   لبنان  رياض  مصرف  حلاكم  جلسة  وحدد 
وذلك رغم  حتذير احلاكم املعنيني »بقول كل شيء يف حال وصلت 
مباشرة  تعنيه من حماكمة غري  األمور إىل حد حماكمة شقيقه، وما 

له«، كما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة »القبس« الكويتية.
إصرار  إىل  نفسها  للصحيفة  سياسية  مصادر  أشارت  قد  وكانت 
الفريق الرئاسي على الذهاب يف ملف التصعيد ضد  املصارف  اىل 
نهايته. ولفتت إىل أن عقد جلسة احلكومة للبحث يف آلية التعاطي 
القضائي مع املصارف، حتت عنوان املصلحة الوطنية العليا، يف  
السراي احلكومي  وبرئاسة رئيس احلكومة  جنيب ميقاتي ، يعين أن 
رئيس اجلمهورية  ميشال عون  أقفل الباب أمام أي تسوية حتت شعار 

عدم التدخل يف القضاء.
وكانت أّكدت معلومات ان الدائرة القانونية لرواد العدالة ستطعن 
خالفًا  االستجواب  جلسة  حضور  من  حماميها  ملنع  التحقيق  بسالمة 

للقانون والذي قد يتحّول فيها الوصف اجلرمي من جنائي جلنحي.
مل يسمح »قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال منصور حملامي 
رواد العدالة من حضور جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان  
رياض سالمة  رجا سالمة  حبجة أنهم مل يتخذوا االدعاء الشخصي يف 
التحقيق  الشخصي مبحضر  االدعاء  ثابت فيه هذا  الذي هو  الوقت 
االولي مع رجا سالمة أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون 
أجواء  التحقيق جتري يف  »جلسة  أن  ادعت عليه«، الفتًة اىل  اليت 
خمتلفة للتحقيقات املعتادة حيث جيب أن يكون املدعى عليه واقفًا 
يف حني أنه يتم التحقيق مع رجا سالمة وهو جالس ومرتاح وحبضور 
حماميه فقط بينما حمامي االدعاء ليسوا حاضرين وهذا ينتهك أصول 

احملاكمات اجلزائية«. 
وكانت قد كشفت مصادر إعالمية، أن »اتصاالت بدأت على مستويات 

عالية لتأمني اإلفراج عن شقيق حاكم  مصرف لبنان   رجا سالمة «.
القاضية عون

اىل ذلك، أّكدت النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضية  
غادة عون ، يف بيان، أّنه »توضيًحا ملا يتم تداوله عرب وسائل االعالم، 
يف ما يتعلق مبنع حتويل االموال اىل اخلارج، يهمين التأكيد على أّن 
هذا القرار يتناول فقط اصول  املصارف  الـ5، اليت كانت موضوع 

قرار منع التصّرف واموال رؤساء جمالس االدارة واعضائها«.
وشددت على أّن »هذا القرار ال يتعلق بتحويل األموال من اجل شراء  
املواد الغذائية  او الطبية او ما يتعلق بتحويل االموال للطالب، وبكل 

حتويل مربر حباجات خاصة«.
ويف وقت سابق، أصدرت القاضية غادة عون قرارًا قضى بإبالغ 
اجلمارك وجوب منع نقل وحتويل أموال خارج لبنان ملصارف بريوت، 

.med ،SGBL ،BLOM ،عودة، االعتماد املصريف
انطالق رحلة البحث عن بديل لسالمة

ويف االطار نفسه، تزامنت هذا التطورات يف ملف سالمة القضائي 
واالختالسات  فوري  شركة  ملف  خلفية  على  رجا  شقيقه  وتوقيف 
وعمليات تبييض األموال املشتبه بقيامهما فيها. وتراكمت نتائج هذا 
املسار القضائي لتحول دون قدرة سالمة وفريقه من املطبلني داخل 
السلطة وخارجها، على حتويل امللف إىل اتهامات سياسية وتفريغها 

من مضمونها الفعلي املتعلق باالختالس وتبييض األموال. 
وتزامنت هذه التطورات مع عمليات حبث عن بديل لرياض سالمة 
لبنان. وحبسب املعطيات، فإن  يوافق على تعيينه حاكمًا ملصرف 
اتصاالت جرت مع عدد من املرشحني مل تسفر عن نتيجة حامسة. 
وهذا األمر كان أساسيًا بالنسبة لسالمة الساعي إىل اخلروج اآلمن. 
فهو ليس قلقًا فقط من االدعاء القضائي احمللي، بل اخلارجي أيضًا، 
لذلك مل يعد يظهر كثريًا خارج مصرف لبنان، ويرتّدد بأنه مقيم يف 
األهلية يف  احلرب  أيام  نعيم  إدمون  فيها  يقيم  كان  اليت  الشقة 

الطابق األخري من مصرف لبنان.
حاكم  من  بديل  عن  البحث  رحلة  انطلقت  املاضية  األسابيع  ويف 
مصرف لبنان رياض سالمة بغطاء أمريكي وفرنسي فقد مسع زوار 
السفرية األمريكية دوروثي شيا، أن الواليات املتحدة مل تعد قادرة 
على االستمرار يف العالقة مع رياض سالمة كما يف السابق، وأنهم 

ال ميانعون إجراء تعديالت يف حاكمية مصرف لبنان.
ويف السياق نفسه، لفتت الصحيفة إىل أنه »توىّل املصريف مسري 
عّساف، كمفّوض من اجلانب الفرنسي، وحتديدًا من الرئيس إميانويل 
ماكرون، البحث عن شخصية توافق على احللول حمّل سالمة، علمًا 
إال  نفسه،  عساف  على  أواًل  وقع  قد  كان  الفرنسي  االختيار  بأن 
مل  لكنه  كهذه،  انتحارية  مهمة  االخنراط يف  رفض  األخري  هذا  أن 
يكن ميانع املساعدة يف البحث عن بديل. جرى االتصال بعدد من 
الشخصيات، واختريت بعض األمساء كمرشحني مثل الوزير السابق 
األوسط  الشرق  إدارة  مدير  مركز  حاليًا  يشغل  الذي  أزعور  جهاد 
وآسيا الوسطى يف صندوق النقد الدولي، وجرى االتصال بالوزير 
السابق كميل أبو سليمان لكن امسه مل حيظ مبوافقة الرئيس ميشال 
عون، ومت االتصال بعدد من احملامني املعروفني يف عامل املال من 

دون التوصل إىل البديل بعد«.

بايدن من مقر »الناتو«:...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املواد الغذائية، مشريا إىل أن الدول األوروبية ودوال أخرى ستعاني 
بسبب احلرب يف أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وتابع: »مل أهدد الرئيس الصيين، لكنين حتدثت بصراحة معه حول 
تبعات تقديم مساعدة لروسيا، وقلت له إن مستقبل اقتصاد بالده 

مع الغرب وليس مع روسيا«.
األول  أمس  السبع،  جمموعة  قادة  األمريكي  الرئيس  والتقى 
واحلكومة  الشعب  مع  الوقوف  عزمهم  على  وشدد  اخلميس، 

بتويرت:  الرمسي  حسابه  عرب  تغريدة  بايدن يف  وقال  األوكرانية، 
»فخور بلقاء زمالئي من قادة جمموعة السبع اليوم، نظل عازمني 
يقاومون  الذين  األوكرانيني  واحلكومة  الشعب  مع  الوقوف  على 
ببطولة العدوان العسكري للرئيس بوتني واحلرب اليت اختارها ضد 

دولتهم ذات السيادة«.
أخطر تهديد لألمن األوروبي

أفاد بيان صادر عن حلف مشال األطلسي »الناتو«، امس األول 
لألمن  تهديد  أخطر  أوكرانيا هو  بأن هجوم روسيا على  اخلميس، 
األوروبي منذ عقود، معلنا نشر املزيد من الطائرات القتالية يف 
القتالية ستستمر يف شرق  احللف  قدرة  رفع  وأن  أوروبا،  شرق 

أوروبا.
البيان الذي تاله أمني عام احللف ينس ستولتنربغ، قال إن عمليات 
روسيا يف أوكرانيا أدت إىل تقويض السالم يف أوروبا، مشريًا 
بالقول: سنزود أوكرانيا باملعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي 
هجمات كيميائية. وأضاف أن أي استخدام روسي لألسلحة احملرمة 

سيؤدي إىل عواقب وخيمة.
كما أعلن املوافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى احللف 
اإلنفاق  زيادة  قررت  احللف  دول  أن  مؤكدًا  قتالية،  8 جمموعات 

على الدفاع.
فالدميري  الروسي  الرئيس  خطاب  إن  احللف  عام  أكد مني  بدوره 

بوتني تصعيدي وغري مسؤول ومزعزع لالستقرار.
ويف وقت سابق، قال ستولتنربغ إن قوات احللف لن تقوم بفرض 
منطقة حظر طريان فوق أوكرانيا. وحذر روسيا من العواقب الوخيمة 

الستخدام السالح الكيمياوي يف أوكرانيا.
قائال  ألوكرانيا،  قوات  يرسل  لن  احللف  أن  على  التأكيد  وجدد 

»نعمل لضمان عدم توسع الصراع يف أوكرانيا للدول اجملاورة«.
وكان ستولتنربغ قال األربعاء املاضي إن قادة الناتو من املقرر أن 
يوافقوا على نشر املزيد من القوات يف أوروبا الشرقية لردع روسيا 
عن »غزو« أي دولة عضو يف احللف، وإرسال معدات إىل أوكرانيا 

ملساعدتها يف الدفاع ضد اهلجمات الكيماوية أو البيولوجية.
ويف حديثه عشية سلسلة من اجتماعات قمة بالعاصمة البلجيكية 
بروكسل تركز على احلرب يف أوكرانيا، قال ستولتنربغ إن أربع 
عادة بني 1000 و1500  قتالية جديدة، يرتاوح قوامها  جمموعات 

جندي، يتم تشكيلها يف اجملر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.
وأضاف أن القوات ستبقى يف مكانها »طاملا كان ذلك ضروريا«، 
مع العلم أن لدى الناتو حاليا حتت قيادته حوالي 40 ألف جندي من 
عدة دول، وهو عدد يقول قادة عسكريون إنه عشرة أضعاف عدد 

القوات اليت كانت هناك قبل شهور قليلة.
وبولندا،  البلطيق  دول  يف  املوجودة  قواتنا  جانب  »إىل  وتابع 
متعددة  قتالية  مثاني جمموعات  لدينا  أنه سيكون  يعين  هذا  فإن 
اجلنسيات تابعة حللف مشال األطلسي على طول اجلانب الشرقي، 
من حبر البلطيق إىل البحر األسود. ولدى احللف أيضا 140 سفينة 

حربية يف البحر، و130 طائرة يف حالة تأهب قصوى«.
أصبحت  روسيا  تصرفات  بأن  للصحفيني  ستولتنربغ  وصرح 
هلذا  يستجيب  أن  الناتو  وعلى  ألمننا،  اجلديد  الطبيعي  »الوضع 

الواقع اجلديد«.
الرئيس  من  مسترتة  تهديدات  كان  اجلديد  الواقع  هذا  من  جزء 
الروسي فالدميري بوتني بشأن االستخدام احملتمل لألسلحة النووية، 
»مزيفة« حمتملة  عمليات  إنها  بالناتو  أعضاء  يقول  ملا  وحماوالت 

الستغالهلا كذريعة الستخدام األسلحة الكيماوية يف أوكرانيا.
على  الناتو  قادة  يوافق  أن  املرجح  من  إنه  ستولتنربغ  وقال 
معدات  ذلك  يف  مبا  أوكرانيا،  إىل  املساعدة  من  املزيد  إرسال 
الكيماوية  التهديدات  ضد  نفسها  عن  الدفاع  يف  أوكرانيا  لدعم 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

زيلينسكي يتهم روسيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

متهمًا موسكو باستخدام »قنابل فوسفورية« يف أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، يف مقطع فيديو ُنشر على حسابه على »تلغرام« 
يف وقت جيتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو يف قمة استثنائية 
أوكرانيا حباجة إىل  الناس ومدننا،  إنقاذ  أجل  »من  بروكسل  يف 
مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، 

كل ترسانتها ضّدنا«.
كما شدد على ان »أوكرانيا تستحق أن تصبح من أعضاء االحتاد 
األوروبي«، حمذرًا من أن هدف روسيا املقبل سيكون أعضاء حبلف 
األطلسي يف شرق أوروبا مثل بولندا. وأضاف يف خطاب مصور 
مسبقا موجه لقمة حلف األطلسي، ونشرته الرئاسة األوكرانية قبل 
انعقاد القمة، أن روسيا »تريد املضي أكثر. ضد أعضاء شرقيني 

حبلف مشال األطلسي. دول البلطيق. وبولندا بكل تأكيد«.
واّتهم الرئيس األوكراني روسيا بأنها تستخدم »قنابل فوسفورية« 
يف أوكرانيا، بعد شهر على بداية العملية العسكرية الروسية يف 
ُقتل  فوسفورية.  قنابل  هناك  كان  الصباح  »هذا  وقال:  بالده. 

بالغون وُقتل أطفال جمّدًدا«.
وكان الرئيس األوكراني قد دعا، األربعاء املاضي، إىل تظاهرات 

حول العامل ضد العملية العسكرية الروسية يف بالده.
وطالب، يف تسجيل فيديو حتّدث فيه باإلجنليزية، برفع الشعارات 
األوكرانية دعمًا لبالده ودعمًا للحرية وللحياة، وأضاف »انزلوا إىل 

ساحاتكم، إىل شوارعكم، أظِهروا أنفسكم وأمِسعوا أصواتكم«.
كما أعلن الرئيس األوكراني أّنه سيكون ألوكرانيا موقٌف قوٌي خالل 
القمم الثالث املقبلة يف بروكسل، مشّددًا على ضرورة الوحدة من 

أجل محاية املدنيني.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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نــجوم

يلوح يف أفق سوق األعمال الفنية املرحبة جدًا يف نيويورك رقم 
قياسي جديد، إذ تعتزم دار كريستيز بيع لوحة متّثل وجه النجمة 
وقّدرت  وارهول  آندي  رمسها  مونرو  مارلني  الراحلة  العاملية 
على  مثنًا  األعلى  جيعلها  مما  دوالر،  مليون   200 بنحو  قيمتها 
اإلطالق بني األعمال الفنية العائدة إىل القرن العشرين املباعة 

يف مزادات.
»Shot Sage Blue Marilyn »ورمسها  اليت حتمل  اللوحة  وعرضت 
آندي وارهول عام 1964، خالل مؤمتر مل ُيعَلن عنه إال يف اللحظة 
نظريتها سوذبيز  مع  تهيمن  اليت  كريستيز  دار  عقدته  األخرية 
على سوق املزادات النيويوركية والعاملية. ووصفت الدار العمل 

بأنه »أهم لوحة من القرن العشرين تباع يف مزاد خالل جيل«.
وتعود ملكية اللوحة الشهرية ملؤسسة توماس ودوريس أمان 
عائدات  املؤسسة  وستخصص  السويسرية.  زيوريخ  مدينة  يف 
هذا العمل الفين عن املمثلة األمريكية الشهرية )1962-1926( 
اليت قضت بطريقة مأسوية »لتحسني حياة األطفال يف كل أحناء 

العامل من خالل برامج الصحة والتعليم«، وفقًا لكريستيز.
ومّخنت الدار قيمة اللوحة بـ »200 مليون دوالر«.

بالكامل  اللوحة  هذه  ريع  ختصيص  أن  كريستيز  وأوضحت 
بني  »األعلى  احلصيلة  حيقق  بيعها  سيجعل  خريية  ألغراض 
أقيم عام 2018 على جمموعة  الذي  املزادات اخلريية منذ ذلك 

بيغي وديفيد روكفلر«.
أربع  تضم  اليت  اجملموعة  على   »Shot Marilyns« عنوان  وُأطلق 
لوحات بينها تلك اليت تباع يف املزاد )وهي على شكل مربع يبلغ 
مقاسه مرتًا مبرت(، بسبب حادثة حصلت عام 1964 يف استوديو 
الفنان  امرأة سألت  أن  التفاصيل  مانهاتن. ويف  وارهول يف 
على  باإلنكليزية(   shoot )اي  النار  تطلق  أن  بإمكانها  كان  إذا 
املستخدم  الفعل  ألن  تصويرها،  تقصد  أنها  فاعتقد  اللوحات، 
هو نفسه، أي shoot، فوافق، ولكن ما كان منها إال أن أخرجت 

مسدسًا وأطلقت منه النار على اللوحات املكدسة.
واعترب رئيس مؤسسة أمان جورج فراي أن »رسم مارلني ألندي 
وارهول الذي تفوق شهرته بالتأكيد الصورة األصلية املأخوذة 
من فيلم هنري هاثاوي + نياغارا + ، يشهد على قوته البصرية 

التم مل تنقص يف األلفية اجلديدة«.
وقال  النجمة«.  عن  الشخص  »يفصل  الرسم  هذا  أن  والحظ 
الرهيبة  الظروف  نسيان  مت   ، موجودة  تعد  مل  املرأة  »مارلني 
حلياتها وموتها. كل ما تبقى هو تلك االبتسامة الغامضة اليت 
أخرى غامضة المرأة مميزة هي املوناليزا«  ابتسامة  تقربها من 

لليوناردو دافنشي.
وإذا بيعت اللوحة فعاًل بنحو 200 مليون، فستحطم كل األرقام 

القياسية ملزاد على أعمال فنية يف القرن العشرين.
وأظهر تصنيف وضعته وكالة فرانس برس أن الرقم القياسي 
املطلق - كل الفرتات جمتمعة - لبيع عمل فين يف مزاد علين هو 
للوحة »سالفاتور موندي« لدافنشي اليت بيعت يف نوفمرب 2017 

مقابل 450,3 مليون دوالر يف مزاد لكريستيز يف نيويورك.
مزادين  يف  فبيعت   ، العشرين  القرن  أعمال  إىل  بالنسبة  أما 
لكريستيز لوحة »نساء اجلزائر )النسخة 0(« لبابلو بيكاسو يف 
مقابل 179,4 مليون دوالر يف مايو 2015، فيما بلغ سعر لوحة 
دوالر يف  مليون   170,4 موديلياني  ألميديو  العارية«  »النائمة 

نوفمرب 2015.
للرسام  نفسها  السلسلة  من  أخرى  نسخة  سعر  وصل  كذلك 
اإليطالي إىل 157,2 مليون دوالر يف 2018 يف مزاد لسوذبيز 

املنافسة.
ومل تكن سوق املزادات الفنية يف نيويورك يومًا أفضل وضعًا 
عصفت  اليت  اجلائحة  رغم  الراهن،  الوقت  يف  عليه  هي  مما 
وسجلت  فيها.  األنشطة  كل  على  وأثرت   2020 عام  باملدينة 
هذه السوق أرقامًا قياسية بفضل املشرتين اآلسيويني األثرياء 

والشباب املتزايدين.
ماكلو  على جمموعة  الفائت  اخلريف  مزادًا يف  واقامت سوذبيز 
ماكلو  هاري  نيويورك  يف  العقارات  قطب  طالق  عن  الناجتة 
وزوجته ليندا يف عام 2018، يف مقابل حنو 600 مليون دوالر.

كذلك باتت تكنولوجيا »ان اف تي« )الرموز غري القابلة لالستبدال( 
الدجاجة اجلديدة اليت تبيض ذهبًا يف سوق االفن املعاصر.
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مونرو  مارلني  وجه  متّثل  لوارهول  لوحة 
نيويوركي مزاد  يف  قياسياً  رقمًا  حتقق  قد 

ناهد  املصرية  املمثلة  على  أليف«  »شارع  مبادرة  إختيار  وقع 
التوعية  أول مؤمتر يستهدف  لتكون سفرية هلم يف  السباعي، 
حبقوق احليوان، وتقديم مشروع قانون »رعاية ومحاية احليوان 

يف مصر«.
من  كبري  عدد  للمبادرة  األوىل  احلملة  إطالق  مؤمتر  وحضر 

الشخصيات العامة ورموز السياسة والفن يف مصر.
مع  تزامًنا  أن  موضًحا  األمري  حسام  اإلعالمي  املؤمتر  افتتح 
حقوق  عن  التحدث  املدني جيب  للمجتمع  عاًما   2022 ختصيص 
األديان  مجيع  له  تدعو  ما  وهو  فقط  اإلنسان  وليس  احليوان 
بينما  أليف،  شارع  مبادرة  يف  العدل  حزب  ويدعمه  السماوية 
أعربت الفنانة ناهد السباعي اليت مت تعيينها سفرًيا للحملة، عن 
دائًما عن طريقة  تبحث  كانت  ألنها  االختيارها،  بهذا  سعادتها 
يتم بها الرفق باحليوانات وتعليم األطفال كيفية التعامل معهم، 
باحليوان  الرفق  على  النشء  وتعليم  تربية  أهمية  على  وأكدت 
ستدعم  أنها  على  مؤكدة  الكائنات،  تلك  مع  التعامل  وحسن 

املبادرة بكافة الطرق.
على  أليف،  شارع  محلة  منسق  عصام  زينة  أكدت  جانبها  من 
ضدهم  والعنف  احليوانات  قتل  وقف  إىل  تهدف  املبادرة  أن 
احلياة  شريكهم يف  مع  الصحيح  التعامل  على  األطفال  وتربية 
يف  واملساهمة  البيئي  التوازن  على  للحفاظ  احليوانات  وهم 
حتقيق التنمية املستدامة، من خالل تنظيم العالقة بني اإلنسان 
احليوانات  العنف ضد  ظل  خاصة يف  األخرى،  احلية  والكائنات 
والذي ارتفع بشكل كبري يف الفرتة األخرية إذ يتم سنوًيا قتل 
ما ال يقل عن 500 ألف حيوان بدون ذنب مما خيالف األديان 

واإلنسانية وأهداف التنمية املستدامة.
مستقبل  خلق  إىل  تهدف  أليف  شارع  أن محلة  »زينة«  وأكدت 
رحيم من أجل احليوان والتعريف بواجب اإلنسان حنو احليوانات، 
للحفاظ على استقرار النظام األيكولوجي، ومن ثم تغيري وجهة 
احليوان،  جتاه  العنف  ونبذ  احليوانات،  بوحشية  السائدة  النظر 
وتشجيع اجلهات املعنية حبقوق احليوان، لتفعيل وتعزيز دورها 
من خالل تقديم املساعدة واإلشراف واملتابعة، ذلك فضال عن 

تشجيع سن القوانني الرادعة للعنف ضد احليوان«.

مبادرة  سفرية  السباعي  ناهد 
أليف« »شارع 

من  أكثر  حلصد  »أطمح  رياض:  محة 
أغنية!« كل  على  مشاهدة  مليون   100

يف حوار مميز وخاص إليالف مع الفنانة العراقية رمحة رياض 
برنامج  يف  حتكيم  جلنة  كعضو  جتربتها  عن  احلديث  إستهلينا 
فأكدت  التوالي،  على  للسنةالثانية  أيدول«  »عراق  املواهب 
أن هذه التجربة أضافت هلا الكثري، وهي سعيدة بها، وتشعر 
بأنها ترغب دائمًا بإبداء رأيها وباإلهتمام باألصوات وباملواهب 

املشاركة.
حصدت  اليت  »الكوكب«  أغنيتها  اىل  باحلديث  وتطرقنا  هذا 
أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فأفصحت املغنية 
العراقية أنه بقدر ما يشعرها هذا النجاح بالفرح والفخر، بقدر 
ما هو صعب جدًا، إذ أنها تطمح كل مرة لتحصد أكثر من 100 
النجاحات.  مليون! وتعمل دائمًا جبهد وتعب لتحقيق املزيدمن 
منوهًة أنها تعمل على عدة مشاريع وأعمال جديدة منها أغنيات 
وكل  واللبناني  واملصري  واخلليجي  كالعراقي  متنوعة  بلهجات 

واحدة بنمط خمتلف وبطابع البلد اخلاص بها.
وأشارت اىل سعادتها بالنجاحات الكبرية اليت حتققها منذ عام 
خالله  حققت  الذي   2021 عام  خالل  خاصًة  اليوم  وحتى   2018
من  العاطفي  اإلستقرار  حققت  إمنا  مهنية  جناحات  فقط  ليس 
خالل زواجها. مؤكدة سعادتها باحلياة الزوجية بالرغم من أنهما 
العمل، مفصحة عن مقرتحات وعروض  يلتقان كثريًا بسبب  ال 
متثيلية كثرية تتلقاها لعمل درامي مشرتك مع زوجها تعود من 
التمثيلية، ولكنها تتمنى أن يتم ذلك بعمل  خالله اىل الساحة 

مميز ومكتوب بطريقة مجيلة.
الذي حقق  العال  وأنهينا احلوار باحلديث عن حفلها الضخم يف 
بكل  سعيدة  هي  كم  وشددت  بالرائع،  فوصفته  كبريًا  جناحًا 

األصداء اجلميلة حلفلي العال والكويت

سينمائية  ممثلة  أفضل  جائزة  درة  التونسية  املمثلة  تسلمت 
عن دورها يف فيلم »الكاهن« يف استفتاء اجلمهور من موقع 

وشوشة.
درة  وشارك  لنب  أبو  عثمان  وإخراج  ناير  حممد  تأليف  الكاهن 
بطولته النجوم اياد نصار وحسني فهمي وحممود محيدة ومجال 

سليمان وفتحي عبد الوهاب وحقق جناحًا نقديًا ومجاهرييًا.

حيث  للجوائز  التكريم حصدها  بهذا  التونسية  املمثلة  وتواصل 
كرمها املهرجان الدولي حلقوق اإلنسان التونسي بدرع خاص يف 
إفتتاحه بيوم املرأة العاملي تقديرًا ملشوارها الفين وجناحها يف 
أدوارها وعملها مع كبار خمرجي  العربية يف  املرأة  التعبري عن 
الوطن العربي مثل يوسف شاهني، ويسري نصر اهلل، ومفيدة 

تالتلي، وكاملة ابو ذكري، وغريهم.
يذكر أن درة تنتظر عرض مسلسلها » املتهمة« عرب منصة شاهد 
دراما  السيكو  مسلسالت  لنوعية  وينتمي  رمضان،  شهر  بعد 
وإنتاج  نادي  تامر  وإخراج  تأليف  والتشويق. وهو من  واإلثارة 
صادق الصباح ويشارك فيه عدد كبري من الفنانني منهم دياب 

وعادل كرم.
كما انتهت درة من تصوير فيلمها »جدران« والذي تقوم ببطولته 

وشوشة يف  اجلمهور  بتصويت  سينمائية  ممثلة  افضل  درة  تونس..  يف  تكرميها  بعد 

مع عدد من الفنانني منهم نيقوال معوض، فراس سعيد، هند 
عبد احلليم، وأمحد بدير. فكرة ياسر صالح، سيناريو وحوار هيثم 

وأمحد الدهان، وإخراج حممد بركة.
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

ال يعد إنقاص الوزن باألمر السهل، وقد يكون من املغري إجراء 
تغيريات متطرفة من أجل تسريع العملية. ولكن، هل النظم الغذائية 

السائلة خطرية؟
 

إذا كنت حتاول إنقاص وزنك، فمن الواقعي أن تهدف إىل خسارة 
نظام  اتباع  ويعد  األسبوع.  غرام يف  كيلو  إىل  غرام  كيلو  نصف 
غذائي منخفض السعرات احلرارية عن املعتاد - إىل جانب النشاط 
البدني املنتظم - أفضل طريقة لفقدان الوزن. لكن قد تفكر يف 

شيء أكثر قسوة، مثل اتباع نظام غذائي سائل.
 

الكريكيت  العب  وفاة  عن  أعلن  مارس،   4 اجلمعة،  يوم  ويف 
األسرتالي السابق شني وارن، وكان يتبع نظاما غذائيا سائال ملدة 

أسبوعني قبل وفاته.

وعلى الرغم من أن تشريح اجلثة أشار إىل أنه مات ألسباب طبيعية، 
فقد عانى وارن من آالم يف الصدر قبل وفاته ويشتبه يف إصابته 
الغذائي  بالنظام  وفاته  يربط  دليل  يكن هناك  قلبية. ومل  بنوبة 

السائل.
 

وعلى الرغم من أن بعض األشخاص يكونون خبري متاما عند اتباع 
الوزن  لفقدان  آمنة  طريقة  ليس  أنه  إال  سائل،  غذائي  نظام 

للجميع.
 

ويعين النظام الغذائي السائل أنك حتصل على كل )أو على األقل 
معظم( السعرات احلرارية من املشروبات.

ويف بعض األحيان، يقرتح الطبيب اتباع نظام غذائي سائل قبل 
إجراء طيب أو إذا كنت تعاني من مشاكل يف اجلهاز اهلضمي، ولكن 

ال ينبغي أبدا اتباع هذه احلميات دون إشراف طيب.
 

وعادة ما تتضمن األنظمة الغذائية السائلة املتبعة لفقدان الوزن 
اخلضروات  وعصائر  الفاكهة  بعصائر  املعتادة  وجباتك  استبدال 

والعصائر املخفوقة.
 

هل الوجبات السائلة خطرة؟
 

تكون  قد  ولكنها  السائلة خطرة فقط،  الغذائية  األنظمة  تعترب  ال 
أيضا غري فعالة. واهلدف هو تقليل السعرات احلرارية مع احلصول 
هذا  ولكن  الوقت،  نفس  يف  الغذائية  العناصر  من  الكثري  على 
ليس ممكنا دائما. وبالطبع، إذا كونك تتناول طعاما أقل، فإنك 

ستستهلك سعرات حرارية أقل وستفقد الوزن.
 

ومع ذلك، فإن النتائج ستستمر فقط طاملا أنك حتافظ على النظام 
الغذائي السائل، وستكتسب الوزن الذي فقدته عند تناول الطعام 

الصلب مرة أخرى.
 

وعالوة على ذلك، لن حتصل على العناصر الغذائية احليوية اليت 
حيتاجها جسمك ليعمل بالشكل األمثل.

 
»إذا كان   :Lifesum التغذية يف  وقال سيغن سفانفيلدت، خبري 
األول  الشيء  أن يكون  الطعام، فيجب  تناول  القدرة على  لديك 
الذي جيب عليك فعله للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية 
يكون  قد  سائل،  غذائي  نظام  اتباع  وعند  اليوم.  خالل  والطاقة 

كيفية إنقاص الوزن.. هل الوجبات الغذائية السائلة خطرة؟

أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري 
يف معهد علم األوبئة واألحياء الدقيقة مبوسكو، أن حالة املرضى 

تؤكد على أن »أوميكرون« يسبب أعراضا جلدية خمتلفة.

وتشري اخلبرية يف حديث لصحيفة »إزفيستيا«، إىل أن األعراض 
اجللدية تالحظ عند 5 باملئة من املصابني مبتحور »أوميكرون«، 
وتظهر على شكل طفح جلدي على اليدبن احيانا وال يكون واضحا 

وأحيانا ينتشر يف مجيع أحناء اجلسم.

شدة  زيادة  إىل  يشري  الطفح  انتشار  مساحة  »زيادة  وتقول، 
املرض. وخيتفي الطفح مع األعراض األخرى بعد الدورة األوىل 
األساسية للعالج. ولكن من املهم التأكيد على أن الطفح عند 
مرتبط  عادة  يكون  املستجد  التاجي  الفريوس  بعدوى  اإلصابة 
بنشاط الفريوس وليس بردود الفعل التحسسية، ويف معظم 
احلاالت ال يعترب سببا لتغري األدوية املستخدمة يف العالج، بل هو 

مؤشر لفعالية هذه األدوية«.

وجفافها  الشفاه  التهاب  مثل  أخرى  أعراض  هناك  وتضيف، 
عندما  عامة  األعراض تظهر كقاعدة  وتشققها وتقشرها. وهذه 
عند  »كوفيد19-«  أعراض  وتطور  مناسب  غري  العالج  يكون 
األطفال مع ارتفاع درجة حرارتهم يرافقه التقيؤ واإلسهال. وهذا 

يتطلب عالجا فعاال.

بـ  ما يسمى  انتشر  »أوميكرون«  انتشار متحور  ووفقا هلا، مع 
»أصابع كوفيد« اليت هي على شكل امحرار وتورم وظهور بثور 

على أصابع اليدين والقدمني.

كشف أكثر العالمات اجللدية 
انتشارا عند اإلصابة مبتحور 

»أوميكرون«

من الصعب احلصول على ما يكفي من الطاقة والعناصر الغذائية 
من نظامك الغذائي اليومي. وباإلضافة إىل ذلك، من احملتمل أن 
جمموعة متنوعة من األطعمة والعناصر الغذائية من النظام الغذائي 

السائل ليست متنوعة كما قد تكون إذا كنت تتناول األطعمة«.
 

وأشار WebMD إىل أن فقدان العناصر الغذائية األساسية ميكن 
أن يؤدي إىل آثار جانبية سيئة مثل التعب والدوخة وتساقط الشعر 

وحصى املرارة وتلف القلب واإلمساك.
 

وقد تعتقد أن اتباع نظام غذائي سائل ملدة أسبوع سيساعدك على 
»التخلص من السموم« بعد تناول الطعام غري الصحي أو شرب 
الكحول، ولكن ليست هناك حاجة إىل »التخلص من السموم« يف 

املقام األول.
 

ومع ذلك، فإن احلقيقة هي أن البشر لديهم أعضاء تعمل بشكل 
مثالي )الكلى والكبد( واليت تنظف أجسامنا من السموم كل يوم. 
ومتنوع  متوازن  غذائي  نظام  تناول  باألحرى  هو  الصحة  ومفتاح 

يتماشى مع متطلبات الطاقة اخلاصة بك.

السلوكيات  من  جمموعة  عن  الكلى  أمراض  يف  اختصاصية  كشفت 
اخلاطئة اليت ميكن أن تؤثر سلبا على صحة الكلى.

الدكتورة  الكلى  أمراض  اختصاصية  عن  »النهار«  صحيفة  ونقلت 
شاديا بعيين أن كل ما يؤذي الشرايني يؤذي الكلى تلقائيا.

وأشارت إىل أن التدخني من العوامل اخلطرية على سبيل املثال اليت 
ميكن أن تسبب أمراض القلب والشرايني، وبالتالي اإلصابة بأمراض 

يف الكلى، موجهة نصيحة للمدخنني بإجراء فحوص روتينية للكلى.
وأوضحت طبيبة أمراض الكلى أن الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا 
غري صحي وغنيا بالدهون يعترب أكثر عرضة لإلصابة بالسكري وارتفاع 

ضغط الدم، بالتالي يصبح أكثر تلقائيا عرضة ألمراض الكلى.
يكثرون  الذين  األشخاص  على  ينطبق  نفسه  األمر  أن  إىل  وأشارت 
من تناول امللح ويتعرضون الرتفاع ضغط الدم، ما يزيد من احتمال 

حصول فشل كلوي لديهم.
وأوضحت بعيين أن تناول الربوتينات احليوانية، مبعدالت زائدة يضر 

بالكلى، داعية إىل تناوهلا باعتدال للحد من تدهور صحة الكلى.
عوامل  من  اجلسدي  النشاط  ممارسة  وقلة  السمنة  أن  من  وحذرت 
اخلطر اليت ال بد من التنبه هلا لكونها تزيد مشكالت الشرايني والقلب 

وبالتالي مشكالت الكلى.

خبرية تكشف عن سلوكيات خاطئة 
تضر بصحة الكلى

 2022 آذار   26 Saturday 26 March 2022الـسبت 

حتذير من تناول البصل يف هذه 
احلالة... يدمر صحتك

حذر خرباء الصحة من تناول البصل، يف إحدى احلاالت، ألنه قد 
يسبب أضرارا خطرية ويدمر الصحة.

أفاد تقرير نشره موقع »بوابة أخبار اليوم«، بأن البصل الينء 
أنه يسبب خطورة كبرية على  من املقبالت الشهية احملببة، إال 

الصحة.

وأضاف التقرير أن األطباء حذروا من كثرة تناول البصل الينء، 
ألن تناوله بكميات كبرية ميكن أن يسبب مشاكل يف املعدة.

 
وأوضح التقرير أن األشخاص املصابني بارتفاع يف ضغط الدم، 
اهلضم  عسر  يسبب  ألنه  البصل،  مع  حذرين  يكونوا  أن  جيب 

واحلموضة املعوية.
الينء،  البصل  تناول  عن  االبتعاد  بضرورة  األطباء  نصح  كما 
خصوصا األشخاص الذين يعانون من القرحة اهلضمية، والتهاب 
البنكرياس، والتهاب القولون، ألنهم معرضون ملضاعفات صحية 

خطرية.
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NEWS

Anthony Albanese has 
addressed the alleged 
bullying of Kimberley 
Kitching after a close 
friend accused Labor of 
gaslighting the senator 
after her death.
Anthony Albanese has re-
fused to confirm whether 
he heard about the mis-
treatment of Victorian 
Labor senator Kimber-
ley Kitching, claiming he 
never received any com-
plaints from her
Senator Kitching’s death 
last week from a sus-
pected heart attack has 
sparked claims she was 
bullied by the Labor Party 
amid a factional dispute 
over her preselection. 
Friends and support-
ers of Senator Kitching 
are calling for an inquiry 
into her treatment prior 
to her death after it was 
revealed she disclosed 
the situation to an exter-
nal workplace trainer and 
deputy leader Richard 
Marles. 
Speaking to reporters on 
the NSW Central Coast, 
Mr Albanese said it was 
a “fact” Senator Kitching 
had never approached 
him to air her com-
plaints. 
“I received no complaints 
about the treatment of 
Senator Kitching from 
Kimberley at any time,” 
he said on Saturday. 
“That is just a fact.

“That is not to say that, 
of course, from time to 
time in politics … I think 
we could all be kinder to 
each other, frankly, but 
within the parliament, 
within our own parties, 
and across the aisle, and 
I would always urge peo-
ple to do so.”
The exasperated lead-
er evaded questions 
on whether an inquiry 
should be held, insisting 
Labor already had pro-
cesses in place. 
It comes as the woman 
who held Senator Kitch-
ing’s hand as she died 
said she had “no doubt” 
the bullying she experi-
enced contributed to her 
death. 
 “In the months and weeks 
leading up to her death, 
she had broken out in 
rashes visible around her 
neck,” friend and Health 
Services Union secretary 
Diana Asmar wrote in the 
Herald Sun. 

Labor leader Anthony Albanese 
quizzed over claims senator was 
bullied before her shock death

“Her hands started shak-
ing uncontrollably in 
meetings, and her upper 
lip would quiver at the 
mention of Anthony Al-
banese or Penny Wong. 
“Once a fit, health-con-
scious yoga enthusiast 
who loved to swim in the 
sea, she was now a phys-
ical wreck. Her body was 
failing her.”
It’s alleged she was 
kicked out of a tactics 
committee and was not 
allowed to ask questions 
during question time.
Penny Wong, Kristina Ke-
neally and Katy Gallagher 
were all named this week 
as having allegedly “os-
tracised” Senator Kitch-
ing.
Ms Asmar accused the 
women, and the Labor 
leadership team of “gas-
lighting” the Senator 
even after he death. 
In a statement on Friday, 
the three Labor labelled 
the accusations against 
them as “hurtful and un-
true”. 
“Out of respect for them, 
and for Senator Kitching, 
we have not responded 
to allegations that have 
been made despite them 
not being true,” they said 
in a statement. 
“This has been hard, but 
we believed it to be the 
right thing to do to main-
tain some dignity for all 
concerned.”
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Kimberley Kitching death has 
caused shockwaves across Labor: 
NCA NewsWire / Gary Ramage

Anthony Albanese has refused to disclose further. NewsWire / Sarah Marshall

South Australia’s new Pre-
mier-elect has sent a bold 
message to Scott Morrison 
after his stunning land-
slide victory overnight.
In his first press confer-
ence after his decisive 
state election win on Sat-
urday night, the Labor 
leader said he would work 
with Scott Morrison’s gov-
ernment but promised to 
always put South Austra-
lian interests first.
Liberal Party Premier Ste-
ven Marshall conceded 
defeat on Saturday night, 
with big swings towards 
Labor making Mr Mal-
inauskas the first leader 
to defeat an incumbent 
government since the pan-
demic began.
The ABC’s election analy-
sis is projecting Labor will 
win 26 seats and the Lib-
erals 15, with five indepen-
dents.
“Let’s be clear about this, 
I will work collaboratively 
with any government of 
any persuasion that is will-
ing to do the right thing by 
South Australia, plain and 
simple,” Mr Malinauskas 
told reporters on Sunday 
morning.
“If there are examples of 
where the federal Coali-
tion want to do something 
good by our state, I will ac-
knowledge it.

“But I’m not going to be 
ScoMo’s quokka either. If 
they do something I don’t 
agree with I will stand and 
fight for our interests.”
Mr Malinauskas said it 
would be the same rules 
for federal Labor if An-
thony Albanese won the 
imminent election.
“Naturally, I sincerely hope 
it is Mr Albanese because 
we have common values, 
we understand the post 
pandemic opportunity and 
I will be doing everything 
I can to assist his efforts 
in getting re-elected,” he 
said.
He said the Prime Minis-
ter and Liberal Senator 
Simon Birmingham had 
both reached out to him on 
Sunday morning following 
his landslide victory.
Senator Birmingham, the 
most senior South Austra-
lian politician in the Mor-
rison government, earlier 
claimed some voters were 
“potentially tricked” by La-

bor’s state election cam-
paign claims about ambu-
lance ramping.
Speaking on ABC’s Insid-
ers program, Senator Bir-
mingham said the Labor 
campaign had been solely 
focused on hospitals and 
ambulances, as he sought 
to downplay the federal 
implications of the state 
Liberals’ loss.
Asked about his campaign 
on Sunday morning, Mr 
Malinauskas denied his 
government would be sin-
gularly focused on ambu-
lance ramping or any other 
issue.
“Our policy agenda is 
broad. We have a plan for 
hydrogen, we have a plan 
for three-year-old pre-
school, we have a plan for 
educational reform that 
is long, going from pre-
school to tertiary educa-
tion,” he said.
“We have a plan for our 
health system, we have 
got a big housing policy. 
This is a very substantial 
agenda.”
The Prime Minister said 
later on Sunday he thought 
Mr Marshall’s record as 
premier would hold the 
Liberals in good stead in 
South Australia.
Mr Morrison said he looked 
forward to working with Mr 
Malinauskas. 

Premier-elect Peter Malinauskas 
says he won’t be ‘ScoMo’s quokka’

One Australian airline will 
raise its airfares in re-
sponse to soaring petrol 
costs which are sending 
shockwaves through the 
economy.
Regional airline Rex says 
it was left with no choice 
but to jack its fares up 
by at least $10 as surg-
ing fuel prices send op-
erational costs into the 
clouds.
The regional carrier on 
Tuesday said it would 
increase fares across its 
regional and domestic 
networks by $10 – and by 
even more in some lower-
priced promotional fares 
– in a bid to absorb the 
fuel price surge.
The company’s general 
manager of network strat-

egy Warrick Lodge said 
the changes would come 
into effect on Friday.
“With fuel prices shoot-
ing up by over 30 per 
cent in recent weeks and 
with supply chains being 
severely disrupted, the 
existing ticket prices are 
no longer tenable,” Mr 
Lodge said.
Airlines such as Rex are 
already coming out of a 
tough two-year period in 
which Covid restrictions 
essentially ground the in-
dustry.
Rex was essentially saved 
from bankruptcy in late 
2020 when Deputy Prime 
Minister Michael McCor-
mack handed it a $67.7m 
funding package that in-
cluded $54m in cash.

Regional Express hikes airfares by at least $10 as fuel prices soar

South Australian Premier Peter 
Malinauskas

Meanwhile, the competi-
tion watchdog and major 
airlines such as Qantas 
this month had already 
warned consumers to 
expect higher airfares 
as the oil sure slows the 
sector’s recovery from 
the pandemic.
Mr Lodge said the new 
Rex fares were still “ex-
tremely affordable” with 
Sydney-Melbourne and 
Sydney-Brisbane starting 
from $109.
“Rex’s Business class 
starts from $299 and is 
often even cheaper than 
Qantas’ economy class 
which can well exceed 
$500, particularly during 
periods not competing 
directly with Rex,” he 
said.
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Scott Morrison has ac-
cused Anthony Albanese 
of dodging questions about 
the bullying allegations 
rocking the Labor Party, 
saying a refusal to launch 
an investigation was proof 
he would be a weak prime 
minister.
It comes after the opposi-
tion leader responded to 
Mr Morrison’s claims he 
was “gutless” by suggest-
ing the prime minister was 
missing in action during 
the floods.
 “I won’t be taking lectures 
from a prime minister who 
visited Lismore and had 
streets shut off so victims 
of the floods couldn’t get 
anywhere near him,” Mr 
Albanese told Sunrise on 
Wednesday.
In a later interview on the 
Seven breakfast show, 
the PM accused Mr Alba-
nese of deflecting from 
the scandal rocking Labor, 
which he claimed is proof 
the opposition leader can’t 
be trusted to run the coun-
try should he win the up-
coming federal election.
“When I was up in Lismore, 
I was meeting directly with 
people in their homes, on 
their farms, in their busi-
nesses,” he said.
“I just didn’t think it was 
appropriate to have cam-
eras shoved in their face 
while they were opening 
their heart to me.”
Mr Morrison said Mr Al-
banese’s attack was an 
attempt at “dodging the 
questions over what’s hap-
pening with the bullying in 
his own party”.

“If he won’t stand up to the 
bullies in his own party, 
how can Australians trust 
him to stand up to the 
bullies in our region and 
those who seek to coerce 
Australia?” he said. 
“That’s what this job in-
volves and that’s what 
my government has, and 
I as Prime Minister, have 
always done, stood up for 
Australians.”
Mr Morrison said it is “pret-
ty weak” that Mr Albanese 
had refused to investigate 
claims Senator Kimberley 
Kitching was bullied by La-
bor colleagues before her 
death this month.
“You can’t just dismiss 
it, and that’s what I think 
is concerning to people, 
they’re not seeing the 
leader of the Labor Party, 
Anthony Albanese, face up 
to this,” he said.
“We’ve had to face up to 
many difficult issues in 
our party, and I have, and 
we’ve announce the inqui-
ries, we’ve done the inqui-
ries and we’ve put in place 
the changes.
“But he’s just sitting there 
saying hear no evil, speak 
no evil, see no evil.”
It comes after allegations 
of bullying towards Ms 
Kitching were made pub-
lic following the senator’s 
death earlier this month 
from a suspected heart at-
tack.
It’s alleged that senior La-
bor figures Penny Wong, 
Kristina Keneally and Katy 
Gallagher had “ostracised” 
Senator Kitching and were 
sometimes referred to as 

Scott Morrison and Anthony Albanese trade blows over Labor bullying claims
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Scott Morrison has been 
slammed by the UN over 
his inability to drop his 
support for one key thing 
that has been described 
as a “stupid investment”.
Australia has been called 
out by UN boss Antonio 
Guterres for failing to 
adopt an ambitious emis-
sions reduction plan by 
2030.
The UN Secretary-General 
used an address to a sus-
tainability summit in Lon-
don to take a public swipe 
at wealthy nations’ climate 
change policies, singling 
Australia out as a “hold-
out”. 
“If we want to stop global 
warming, we need to go to 
the source – the G20,” he 
said. 
“The developed and 
emerging economies of 
the G20 account for 80 
per cent of all global emis-
sions.
“A growing number of 
G20 developed economies 
have announced meaning-
ful emissions reductions 
by 2030 – with a handful 
of holdouts, such as Aus-
tralia.”
He said the Paris agree-
ment to limit global warm-
ing to 1.5C was on “life 
support” but cautioned we 
could still act. 
“Keeping 1.5 alive requires 
a 45 per cent reduction in 
global emissions by 2030 
and carbon neutrality by 
mid-century. That problem 
was not solved in Glas-
gow,” the UN chief said.
But the Morrison govern-
ment shrugged off the 
criticism on Tuesday. 
“The chattering classes of 
the UN can say what they 
want,” Communications 
Minister Paul Fletcher told 
the ABC. 

He said Australia was out-
performing like-minded 
countries like the US, Can-
ada and New Zealand. 
“We have beaten our 
Kyoto targets. We‘re very 
confident we’ll meet our 
Paris targets,” Mr Fletcher 
added. 
Mr Morrison went to the 
Glasgow climate summit 
last November without 
stronger 2030 targets and 
did not commit to phasing 
out coal. 
Instead, he pointed to 
projections that Australia 
could reach a 35 per cent 
emissions reduction by 
2030.
Mr Guterres slammed 
coal as a “stupid invest-
ment” and warned coun-
tries against sliding back 
to fossil fuels in response 
to the global energy shock 
caused by Russia’s inva-
sion of Ukraine. 
“This is madness. Addic-
tion to fossil fuels is mutu-
ally assured destruction,” 
he said. 
“As current events make 
all too clear, our contin-
ued reliance on fossil fu-
els puts the global econo-
my and energy security at 
the mercy of geopolitical 
shocks and crises.”
Pro-coal senator Matt Ca-
navan accused the UN 
chief of being asleep at 
the wheel. 
“Europe has got itself into 
an absolute vulnerable 
mess because they failed 
to develop their own fossil 
fuels,” he told Sky News 
on Tuesday morning. 
“For the UN here, they 
are not only so hopeless 
on Ukraine … Now they’re 
actively undermining our 
peace and security, and 
we should totally ignore 
them.”

‘Holdouts’: UN chief Antonio 
Guterres slams Australia

Prime Minister Scott Mor-
rison has given another 
major hint that next week’s 
federal budget could fea-
ture a cap on the fuel ex-
cise. 
With the average price-per-
litre surging to over $2.20 in 
some parts of the country, 
the government is under 
mounting pressure to allevi-
ate cost of living burdens at 
the March 29 budget. 
Mr Morrison and the Trea-
surer have been tight lipped 
about whether the 44c fuel 
excise – which helps pay for 
the country’s roads – would 
be reduced in the short 
term. 
But during a Wednesday 
morning television inter-
view, Mr Morrison gave a 
clue that the burden at the 
bowser could be slashed.
“What about the fuel excise, 
will you cap that and if so, 
by how much?” Today host 
Karl Stefanovic asked. 
Mr Morrison replied: “Well, 
the budget’s in less than a 
week now”. 
“So that’s a yes,” Stefanovic 
said in response. 
Mr Morrison went on to say 
that all would be revealed on 
Tuesday. 
“We will be able to outline 
all the important measures 
which will be addressing the 
cost of living pressures, but 
also to ensure that our econ-
omy continues to strength-

en,” Mr Morrison said. 
Mr Morrison’s comments 
come off the back of Trea-
surer Josh Frydenberg’s 
clue earlier this week that 
temporary measures could 
be taken. 
 “What we will do will be 
temporary and it will be tar-
geted, and that’s all I can 
say,” Mr Frydenberg told 
news.com.au earlier this 
week. 
If, for example, the govern-
ment temporarily reduced 
the fuel excise by 10 cents 
a litre for six months, that 
could cost the government 
$1.5 billion. 
In that same interview, Mr 
Frydenberg ruled out a 
freeze on automatic index-
ation. 
Former prime minister John 
Howard famously froze the 
fuel indexation in 2001, as 
petrol prices rose to over 
$1 a litre. 
The Abbott government did 
not unfreeze that index-
ation until 2013. 
Other ways the government 
could move to address 
mounting cost of living 
prices in next week’s bud-
get includes extending the 
low and middle income tax 
offset. 
If that was to be extend-
ed, people earning up to 
$126,000 a year would ben-
efit from up to $1080 for an-
other year. 

Scott Morrison gives new hint about 
fuel excise cuts ahead of budget

the “mean girls”.
The trio released a state-
ment on Friday denying 
the claims in which they 
said the allegations were 
“untrue”.

The prime minister says the opposition leader’s refusal to launch an investigation into the allegations is proof he’d be a weak PM.

“This has been a difficult 
time for the Labor family. 
Senator Kitching’s tragic 
death has been a shock to 
us all. People are grieving 
and hurting,” the state-

Anthony Albanese emerged for the first time since Saturday for an in-
terview on Sunrise. Credit: Sunrise

Scott Morrison says Mr Albanese would be a weak prime minister. 
Credit: Sunrise

ment started.
“The allegations of bully-
ing are untrue. Other as-
sertions which have been 
made are simply inaccu-
rate.”

Mr Albanese told David 
Koch and Natalie Barr that 
an investigation was not 
necessary as Labor has 
“structures in place to deal 
with complaints”.
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Andrew Landeryou, the 
husband of the late Sena-
tor Kimberley Kitching has 
blasted a “cantankerous 
cabal” of Labor figures 
during her eulogy.
A who’s who of politics at-
tended the funeral on Mon-
day at St Peter’s Cathedral, 
including Labor leader An-
thony Albanese, One Na-
tion leader Pauline Hanson, 
Defence Minister Peter Dut-
ton, Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce, Victorian 
Premier Daniel Andrews 
and former Prime Minister 
Tony Abbott.
But in a eulogy delivered to 
hundreds of mourners at St 
Patrick’s Cathedral in Mel-
bourne including the Labor 
leader, Mr Landeryou said 
there was a lot that could 
be said about the “unpleas-
antness” she experienced 
in the Senate and that her 
friends and staff were an-
gry.
“They know what they saw 
with their own eyes,” Mr 
Landeryou said.
“Of course there’s a lot I 
could say about the un-

pleasantness of a cantan-
kerous cabal, not all of 
them in parliament, that 
was aimed at Kimba.
“I hope it’s sufficient to say 
she deserved so much bet-
ter. Her friends and fero-
ciously loyal staff are angry 
about how she was treated. 
The intensity of it did baffle 
and hurt her.”
The Victorian Senator died 
on March 10 after a sus-
pected heart attack.
Mr Landeryou revealed that 
after he raced to the scene 
when she called him feel-
ing unwell that he found 
Senator Kitching had left 
behind two “poignant re-
minders” of her kindness 
in her car – a bottle of 
Verve champagne for a din-
ner party and a pie she had 
purchased for her husband 
of 20 years.
“Despite a frantically busy 
and stressful day she had 
taken time, of all things, to 
buy me a pie from a bakery 
I like,’’ he said.
“Other than calling me, I 
think it was the last thing 
she did,” he said.

Mr Landeryou said his 
wife’s death was an “ab-
surd” tragedy and that he 
would “gladly swap places 
with her.”
While he did not name 
any names in relation to 
the “unpleasantness” but 
it follows reports Senator 
Kitching dubbed Senate 
leader Penny Wong, depu-
ty leader Kristina Keneally 
and Katy Gallagher “mean 
girls” because they froze 
her out.
The women have rejected 
claims she was bullied and 
described the claims as un-
true and “hurtful.”
Penny Wong’s apology
Last week Senator Wong 
revealed she had apolo-
gised to Senator Kitching 
in 2019 for making an “in-
sensitive” remark about 
Ms Kitching’s having no 
children.
Ms Kitching – who Mr 
Landeryou revealed in his 
eulogy had wanted to fill 
their family home with chil-
dren – had been unable to 
conceive. In the lead up to 
her argument with Penny 
Wong she had argued the 
Labor Party should not 
support children skipping 
school to attend climate 
protests.
Senator Wong’s comment 
has said she never intend-
ed the comment to be hurt-
ful and had apologised.
“My motivation in that ex-
change wasn’t to person-
ally attack her. My motiva-
tion was to express the 
distress that many children 
feel about climate change,’’ 
Senator Wong said,
“But what I said was insen-
sitive. I regret it and I apol-
ogised, as I should.”
Mr Landeryou, who previ-
ously published the political 
blog Vex News, confessed 

Andrew Landeryou, husband of the late Senator Kimberley Kitching, blasts Labor figures
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that he did not propose to 
“give lectures about being 
nice in politics” as he eulo-
gised his wife.
“She exemplified the cour-
age and creativity that we 
all say we want from candi-
dates for public office but 
on all sides we too often 
shun both, favouring use-
ful idiots, obedient nudniks 
and bland timeservers,” he 
said.
“I’m so proud that Kimber-
ley was a shining beacon 
of what could and what 
should be in our public 
life.”
Preselection battle
In the wake of her death, 
Ms Kitching’s supporters, 
including factional allies 
and union leaders Earl 
Setches and Diana Asmar, 
have launched contested 
accounts that her preselec-
tion was in peril and she 
was bullied before her sus-
pected heart attack.
“I’m not going to blame 
any one person or any one 
meeting,” her husband An-
drew Landeyou said, in a 
reference to the meeting of 
the Right faction 48 hours 
before her death that de-
clined to endorse her pre-
selection.
Those at the meeting said 
it was a matter for the na-
tional executive under the 
federal intervention or-
dered by Labor leader An-
thony Albanese in the wake 
of branch stacking allega-
tions.
Other friends including La-
bor senator and right fac-
tion powerbroker Don Far-
rell believe she would have 
been re-endorsed.
Allegations of branch stack-
ing in 2020 in the Victorian 
right led to the Victorian 
branch being suspended 
and the state branch being 

taken over by the federal 
executive.
Last night, Senator Kitch-
ing’s factional ally and 
former Labor MP Michael 
Danby told 7:30 that inter-
vention that was support-
ed by Anthony Albanese 
weakened Mr Shorten and 
Senator Kitching’s faction 
and increased the power of 
deputy Labor leader Rich-
ard Marles.
“There were beneficiaries 
of that basically the Social-
ist Left and its small group 
of allies in the right – the 
Marles/Conroy SDA group 
– and that meant that Kim-
berly’s preselection was 
dangled over her head for 
a year,’’ he said blaming 
the Right faction’s Stephen 
Conroy and Richard Marles 
for not sorting out the pre-
selection earlier.
“We can’t say what caused 
her death, but we can say 
that here was a strong 
woman with her own fac-
tion, who normally would 
have 45 per cent of the La-
bor Party wanting her to be 
preselected for the Senate. 
Because Labor was sus-
pended, she didn’t have 
that support, being mar-
ginalised in Canberra,’’ he 
said.
Battled thyroid condition 
Senator Kitching had an 
underlying thyroid condi-
tion that was being treated 
that is believed to have 
contributed to her suspect-
ed heart attack.
However, Mr Landeryou 
said despite tensions with 
colleagues she still loved 
political life and was proud 
of her work as a senator be-
fore her unexpected death.
“Despite the harshness of 
some of it, truth be told, 
what I saw was that Kim-
ba had a deep love of her 

time in the Senate. She was 
perfect for the Senate, and 
it was perfect for her,’’ he 
said.
Mr Landeryou said he re-
gretted not getting her to 
slow down and rest more 
before her death.
Controversial entry
Senator Kitching’s path to 
politics was controversial. 
She was nominated by La-
bor in 2016 to fill what is 
known as a casual vacancy 
left when former minister 
and factional powerbroker 
Stephen Conroy retired.
That decision by then 
leader Bill Shorten was 
questioned by Anthony 
Albanese and put her in 
the crosshairs of Mr Alba-
nese’s supporters.
She was also accused of 
leaking to the Liberal Party, 
claims Senator Kitching 
refuted in a 7-page letter 
that has emerged after her 
death.
Shorten’s olive branch
Labor leader Bill Shorten, 
who was with Mr Landery-
ou on the night of Senator 
Kitching’s death and waited 
with him for the ambulance 
to arrive, offered an olive 
branch to Labor foes.
“I know if she were here 
with us still, all her energy 
and activism and enthusi-
asm and the powerful force 
of her personality would 
have been dedicated to a 
Labor victory in May,” Mr 
Shorten said.
“This is not a political 
speech and with the great-
est respect to her true 
friends across the political 
aisle … I believe Kimberley 
would want everyone in 
her Labor family to chan-
nel their grief, gather their 
strength and move on-
wards from here together 
in the pursuit of that goal.”

Husband Andrew Landeryou speaks about his wife Kimberley. Picture: David Caird

Labor senator Kimberley Kitching’s funeral. Picture: David Caird

Kitching. Kimberley Kitching died from a heart attack in Melbourne.

ALP leader Anthony Albanese outside after the service. Picture: David Caird
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 3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807 129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737

تشـكيلة واسـعة من الـحلويات الرمـضانية

نؤمـن طلـبات 
كـافة املـناسبات
 نـكهة شـهية - مـعاملة 

جـيدة - خـدمة سـريعة  
نـظافة تامة

يتقدم ملك احللويات بأحر التهاني 
من اجلالية االسالمية خاصة 

والعربية عامة مبناسبة حلول شهر 
رمضـان املبارك، أعاده اهلل على 

اجلميع باخلري والربكات.



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 
الـ 10 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $21 نيسكافيه               8 علب بـ 99. 4 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $ أناناس أكسرتا )قنينة 1ليرت(  
12 قنينة بـ 99. 9 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

)2 in 1(

صندوق تـمر 5 كلغ بـ 99. 29 $
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