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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

اجلمهورية  رئيس  اكد   
انه  عون،  ميشال  العماد 
لن يرتك موقعه »اال وأكون 
قد كشفت عن كل فاسد«، 
معتربا ان »مسؤولية إعادة 
على  تقع  بالبالد  النهوض 
من سيخلفين«، داعيا اىل 
»تشجيع االوادم والشجعان 
احلكم  مقاليد  استالم  على 

بعد انتهاء والييت«.
وعن اتهامه بانه سعى اىل 
الرئاسي،  النظام  تطبيق 
قال: »ما بدي اعمل نظام 
رئاسي بدي اعمل رئيس«، 
فرضت  »كما  انه  وأكد 
اجلنائي  التدقيق  إقرار 
حاليا  أجاهد  احلكومة  يف 
بالكابيتال  يتعلق  ما  يف 
كونرتول«، ودعا املواطنني 
للخيار  »يقرتعوا  ألن 
االنتخابات  يف  الصحيح 
وشدد  املقبلة«،  النيابية 
اصالح  »ضرورة  على 
القضاء وسائر املؤسسات 
انه  معتربا  الدولة«،  يف 

هناك  يكون  ان  ميكن  »ال 
املؤسسات  طاملا  اصالح 

ممسوكة«.
عون  الرئيس  مواقف   
قبل  استقباله  خالل  جاءت 
ظهر أمس األول اخلميس، 
اجمللس  بعبدا،  قصر  يف 
للرابطة  اجلديد  التنفيذي 

السفري  برئاسة  املارونية 
الدكتور خليل كرم، وضم، 
عيسى  جو  الرئيس  نائب 
رفول  واألعضاء  اخلوري، 
جنيم،  طانيوس  بستاني، 
جهينة منري، كريم طربيه، 
أنطوان  عماد،  يوسف 
خوري،  ناتالي  عماطوري، 

منري  ناضر،  ابي  ربيكا 
قرقفي،  بشارة  عقيقي، 
حلود  حلود  خمايل،  ايلي 

وطانيوس منعم.
اللقاء، حتدث  مستهل  يف 
جاء  ومما  كرم،  السفري 
يف  »نزوركم  كلمته:  يف 
الذي  اجلمهوري  القصر 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الروسي،  الرئيس  وّقع 
امس  بوتني،  فالدميري 
مرسومًا  اخلميس،  األول 
مثن  سداد  آلية  بشأن 
إىل  املوّرد  الطبيعي  الغاز 
»الدول غري الصديقة«، مبا 
يف ذلك االحتاد األوروبي، 

بالروبل الروسي.
املرسوم،  على  وبناًء 
يف  العمالء  على  »يتوجب 
الصديقة،  غري  الدول 
االحتاد  يف  ذلك  يف  مبا 
حسابات  فتح  األوروبي، 
بالعملة الروسية يف البنوك 
الروسية«. ويدخل املرسوم 
حيز التنفيذ، اعتبارًا من الـ 

1 من نيسان 2022«.
افتتاح  لدى  بوتني،  وقال 
اجتماع بشأن تطوير صناعة 
الطريان، إّن مشرتي الغاز 
إىل  سيحتاجون  الروسي 
يف  بالروبل  حسابات  فتح 
الروسية لدفع مثن  البنوك 
الـ  من  اعتبارًا  اإلمدادات، 

1 من نيسان 2022.
وأشار إىل أن حجب أصول 

جانب  من  املركزي،  البنك 
واالحتاد  املتحدة  الواليات 
تهديدًا  يشّكل  األوروبي، 
من  األجنيب  النقد  لعائدات 
مشددًا  الغاز،  صادرات 
توريد  »عقود  أّن  على 
ستتوقف،  احلالية  التتمة على الصفحة 21الغاز 

بوتني يوّقع مرسوماً بشأن جتارة الغاز بالروبل 
مع الدول »غري الصديقة«

منصور خيلي سيبيل رجا سالمة بكفالة 500 مليار لرية والقاضية عون تستأنف وحتديد 9 حزيران موعدا الستجواب »احلاكم«

الرئيس عون: لن اترك موقعي اال واكون قد كشفت كل فاسد وكما فرضت إقرار التدقيق 
اجلنائي اجاهد للكابيتال كونرتول وعلى من خيلفين مسؤولية إعادة النهوض بالبالد 

الرئيس عون خالل استقباله املجلس التنفيذي الجديد للرابطة املارونية برئاسة السفري كرم
لبنان،  وحدة  إىل  يرمز 
ومؤسسات.  وارضا  شعبا 
واملالذ  املرجع  ويبقى 
الكربى  اخليارات  ساعة 
اليت  املصريية  والقرارات 
وجوده،  مبستقبل  تتصل 
فيه  تتوافر  معافى  وطنا 
مواصفات األوطان املنيعة، 

املمتنعة على كل من يريد 
من  حذفها  أو  اسقاطها 
خارطة احلضور املميز الذي 
االرز.  وطن  مسة  كان 
االنسانية  احلضارة  باعث 
باجبديته، مقربا املسافات، 
باشرعته  اجلسور  واصال 

واالحرف اليت قامت عليها 
شعوب  بني  التخاطب  لغة 

العامل القديم«.
الرئيس،  »فخامة  أضاف: 
يف  اجلمهورية  رئاسة  إن 

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

املشرتون  يستوِف  مل  إن 
الصديقة  غري  الدول  من 

شروط الدفع اجلديدة«.
وقال الرئيس الروسي إّن 
على  االقتصادية  احلرب 
أعوام،  منذ  »بدأت  بالده 

أكد حرس الثورة اإليراني، 
أّن  اخلميس،  األول  امس 
»الرّد على أدنى خطأ يرتكبه 
األعداء األشرار واملغامرون 
يف  اإلسالمي  الوطن  ضد 
سيكون  كانت،  نقطة  أي 
ويسلب  ومدمرًا،  حامسًا 
إبداء  فرصة  حتى  منهم 

الندم«.
مبناسبة  أصدره  بيان  التتمة على الصفحة 21ويف 

نيسان،  من  األول  يوم 
اجلمهورية  تأسيس  يوم 
عام  اإليرانية  اإلسالمية 
الثورة  حرس  أكد   ،1979
عن  أمريكا  »ختلف  أن 
هو  العاملية  التطورات 
هذا  هذيان  وراء  السبب 
النظام اإلرهابي واملافياوي 

حرس الثورة اإليراني يف رسالة إىل 
الواليات املتحدة:رّدنا سيكون مدّمرًا

التفاصيل على الصفحة 21

أوكرانيا: بدء انسحاب القوات 
الروسية من موقع تشرينوبل النووي

متى نقول لهذا الحرامي رياض سالمة مع ألف ألف سالمة ونحيله للمحاكمة

التفاصيل على الصفحة 21

روسيا تكشف أمساء مسؤولني أمريكيني 
متورطني باألنشطة البيولوجية يف أوكرانيا
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Member for Prospect
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Member of the Legislative Council 
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Member for Lakemba

P 9759 5000
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NSW Labor Leader, Member for 
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Member for Rockdale, Shadow Minister 

for Multiculturalism, P 9597 1414
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Member for Canterbury
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Member for Bankstown

P 9708 3838
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Member for Wollongong

P 4226 5700
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Member for Blacktown

P 9671 5222
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Member for Fairfield

P 9726 9323
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Member for Mount Druitt

P 9625 6770

��������������
Member for Auburn

P 9737 8822
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Member for Granville

 P 9637 1656

��������������
Member for Cabramatta

P 9724 3381

Authorised by Chris Minns, Steve Kamper, Jihad Dib, Shaoquett Moselmane, Tania Mihailuk, Julia Finn, Lynda Voltz, Edmond Atalla, Sophie Cotsis, Guy Zangari, Hugh McDermott, Paul Scully, Nick Lalich, and Stephen Bali. Funded using Parliamentary Entitlements.

Opposition Leader Chris Minns and your 
NSW Labor MPs wish you and your family a 
happy and blessed holy month of Ramadan.

ramadan mubarak
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توقف رئيس حزب »القوات 
جعجع يف  اللبنانية« مسري 
تصريح له من معراب عند 
شعار »حزب اهلل« االنتخابي 
ونبين«،  حنمي  »باقون 
هذا  »استوقفين  وقال: 
بالنسبة  فاوال  الشعار 
احد  من  ما  لـ«باقون« 
ام  باقون  كنتم  ان  يدرك 
االمر  هذا  ان  باعتبار  ال، 
يعود اىل الشعب اللبناني 
خالل  من  سيرتمجه  الذي 
اما  النيابية.  االنتخابات 
ونبين«،  »حنمي  هو  األهم 
من  »حنمي«:  لـ  فبالنسبة 
احلماية؟  هذه  منكم  طلب 
شأنكم،  من  ليس  وهذا 
اذ ان هذا الدور يف لبنان 
العامل  دول  كل  يف  كما 
يعود اىل مؤسسات الدولة 
واجليش اللبناني واالجهزة 
االمنية، فضال عن العالقات 
الدولية«. واكد ان »وجود 
هو،  كما  اهلل«،  »حزب 
يف  كبريا،  خطرا  يشكل 
الشعب  على  حلظة،  كل 

اللبناني«.
يف  »اإلخوان  اىل  وتوجه 
صراحة  بكل  »احلزب« 
»النقطة  وموضوعية«: 
الوقت  واالهم يف  الثانية 
توجع  واليت  احلاضر 
هي  اللبناني  املواطن 
»نبين«، فـ«حزب اهلل« يف 
املاضية  االربع  السنوات 
النيابية،  باالكثرية  متتع 
اىل جانب رئيس مجهورية 
كان  ما  ايدو«،  »على 
على  سرا  وليس  معروفا 
حصوهلم  عن  فضال  أحد، 
وما  الثلثني  أكثرية  على 
حكومة،  كل  يف  فوق، 
اكثرية  فقط  وليس 
الذي  ما  وبالتالي  نسبية، 
االكثريات  حققوه مع هذه 
نيابية  اكثرية  كلها؟ 
ورئيس مجهورية  ووزارية 
البناء،  هذا  نتيجة  وهذه 
فكانت الكارثة االكرب اليت 
حلت على الشعب اللبناني 
يف تارخيه، ان من الناحية 

واالقتصادية  املعيشية 
اوالسيادية  واالجتماعية 
على  او  واالستقاللية 
وعالقاته  احلريات  صعيد 

الدولية«.
بالنسبة  »أما  وقال: 
ان  يعترب  الذي  للبعض 
ان  يعرف  مل  اهلل«  »حزب 
و«ما  فاسدون  حلفاءه 
جعجع:  فرد  دخلن«، 
من  يعرفون  اال  »واليوم 
عندما  حلفاؤهم؟«،  هم 
متحالف  »احلزب«  ان  نرى 
احلر«  الوطين  »التيار  مع 
اللبنانية  املناطق  كل  يف 
حلفائه  القناع  ويسعى 
لـ«التيار«  بالتصويت 
باسيل،  جربان  والوزير 
بدو  »كيف  البناء؟  فأين 
أداء  يرى  اال  يبين؟«، 
جمموعته  وتصرفات  التيار 
يلمس  امل  احلكم؟  يف 
والالكفاءة  الفساد  مدى 
امور  ادارة  يف  والفشل 
الكهرباء  ومسألة  البلد؟، 
على  الساطع  الدليل  هي 
ما  كل  رغم  لكن  ذلك، 
»حزب  يتحالف  ذكرت، 
اهلل« مع جربان باسيل على 
وبالتالي  الوطن.  مساحة 
شعار »باقون حنمي ونبين« 

ال بيحمي وال يبين«. 
وشدد جعجع على ان »حزب 
لألسف  لالسف  اهلل«، 
املساهم  هو  لألسف، 
اليه  ما وصلت  االكرب يف 
فيما  لبنان،  يف  االوضاع 
خيطط  انه  واألسوأ  األهم 
نفسه  املسار  يف  ليتابع 

من خالل هذا التحالف«.
الطائفة  ابناء  اىل  وتوجه 
وجدوا،  اينما  الشيعية 
وما  نقول  »كنا  قائال: 
زلنا ان من ينتخب »التيار 
انه  يعين  احلر«  الوطين 
ينتخب »حزب اهلل«، وهذا 
كالم صحيح 100%، ولكن 
من  ان  ذلك  على  اضيف 
يعين  اهلل«  »حزب  ينتخب 
انه ينتخب »التيار الوطين 

احلر«.

اجلمهورية  رئيس  إستقبل 
العماد ميشال عون يف القصر 
أمس  بعبدا  يف  اجلمهوري 
األول اخلميس، الرئيس العام 
لآلباء الكبوشيني األب عبداهلل 
النفيلي وعدد من اآلباء الذين 
قداس  يف  للمشاركة  دعوه 
تطويب الشهيدين الكبوشيني 
ملكي  عويس  ليونارد  االبوين 
بعبدات،  من  صاحل  وتوما 

الرئيس عون استقبل الرئيس العام لآلباء 
الكبوشيني ورئيس الرابطة املارونية

وذلك يف 4 حزيران املقبل يف 
دير الصليب - جل الديب.

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
خليل  السفري  املارونية  الرابطة 
كرم واعضاء اجمللس التنفيذي 
على  وهنأهم  للرابطة،  اجلديد 
اعضاء  من  نالوها  اليت  الثقة 
»ضرورة  على  مشددا  الرابطة، 
مبوقف  الراهنة  املرحلة  مواجهة 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس العام لألباء الكبوشينيوطين واحد«.

جعجع عن شعار »حزب اهلل« االنتخابي: 
لالسف احلزب هو املساهم االكرب يف ما 

وصلت اليه االوضاع يف لبنان

النقِد  صندوِق  وفد  بدأ 
ولي ورشة عمل مكّثفة  الدَّ
مع  الكبرية  السرايا  يف 
املفاوض  اللبنانيِّ  الفريِق 
رئيِس  نائب  يرأُسه  الذي 
الشامي  سعادة  احلكومة 
لتبادِل األفكاِر واملالحظاِت 
املاليِّ  التعايف  ُخطِة  حوَل 

واالقتصاديِّ احلكومية .
 وتستمر مهمة الوفِد حّتى 
نيسان  شهِر  منَتَصف 

اجلاري.
اجتمع  اإلطار  هذا  ويف   
الوزراء  جملِس  رئيس 
جنيب ميقاتي  يف حضوِر 
احلكومة  رئيِس  نائب 
بعثة  مع  الشامي  سعادة 
برئاسة  النقد  ُصندوِق 
يف  ريغو  رامرييز  ارنستو 
على  احلكومية،  السرايا 
ان يزور رئيس اجلمهورية 

اجمللس النيابي بلحقا.

وفُد ُصندوِق النقد الدولي جيول 
على الرئاسات الثالث

إستقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر 
امس األول يف قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات 
القاضي بسام مولوي، وعرض معه األوضاع األمنية يف 
الداخلية الجناز  البالد، والتحضريات اجلارية يف وزارة 
املتعلقة  التطورات  وآخر  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 

بها.

رئيس اجلمهورية عرض مع وزير الداخلية 
األوضاع األمنية والتحضريات االنتخابية



Page 4صفحة 4     
لــبنانيات

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

استقبل رئيس احلزب السوري 
القومي االجتماعي النائب أسعد 
»التيار  رئيس  نائب  حردان، 
السابق  الوزير  احلر«  الوطين 
ضم:  ووفدا  اخلطيب  طارق 

داني سابا وحسان احلسن. 
القيادة  أعضاء  اللقاء  وحضر 
ريشار رياشي، والدكتور جورج 

جريج وغسان حسن.
اللقاء، وفق بيان  وجرى خالل 
لألوضاع  عرض  القومي،  عن 
على  تشديد  وكان  العامة، 
االستقرار  حتصني  »أولوية 
وإجناز  الوطنية  الوحدة  وتعزيز 
االستحقاقات الداخلية وانتظام 
لتتحمل  املؤسسات،  عمل 
مسؤولياتها يف معاجلة األوضاع 
اليت  واالقتصادية  االجتماعية 

حردان التقى نائب رئيس التيار احلر على رأس وفد 
وتشديد على حتصني االستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية

سيما  ال  الناس،  كاهل  تثقل 
االجتماعي  األمن  حتصني 

والغذائي والصحي«.
»ألهمية  اجلانبان  عرض  كما 
خمتلف  بني  املواقف  تنسيق 
وحدة  على  احلريصة  القوى 
هذه  يف  خصوصا  لبنان، 
املثقلة  الدقيقة  املرحلة 
بالتحديات الكبرية، على الصعد 
كافة، وهذا ما يستوجب موقفا 
صادقة  وارادة  وحازما  حامسا 
لتأطري اجلهود يف مواجهة كل 
التحديات ودفاعا عن لبنان يف 
»االسرائيلي«  العدو  مواجهة 
ارضا  حيتل  يزال  ال  الذي 
داهما  خطرا  وميثل  لبنانية 
لبنان  سيادة  على  ومستمرا 
وأمنه واستقراره وثرواته«.  

حردان مستقبال وفد التيار لوطني الحر

الوزراء  جملس  رئيس  اجتمع 
األول  امس  ميقاتي،  جنيب 
نائب  حضور  يف  اخلميس، 
رئيس احلكومة سعادة الشامي، 
الدولي  النقد  صندوق  بعثة  مع 
ريغو،  رامرييز  ارنستو  برئاسة 
مبشاركة  احلكومية،  السرايا  يف 
ميقاتي  الرئيس  مستشاري 
ومسري  حناس  نقوال  النائب 

الضاهر. 
ومت خالل اإلجتماع عرض املراحل 
بني  املفاوضات  قطعتها  اليت 
برنامج  بشأن  والصندوق  لبنان 

التعاون املالي.
إجتماع تربوي

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير 
عباس  العالي  والتعليم  الرتبية 
الرتبية  جلنة  ورئيسة  احلليب 
ومت  احلريري  بهية  النيابية 
تشكيل  يف  البحث  اللقاء  خالل 
والتعايف  لإلنقاذ  وطنية  هيئة 

الرتبوي. 
الحلبي

احلليب:  الوزير  قال  اللقاء،  اثر 
»عرضنا مع دولة رئيس جملس 
الوزراء نتائج ورش العمل اليت 
برعاية  الكبري  السرايا  يف  متت 
حضرها  واليت  دولته  من  كرمية 
القطاعات  كل  عن  ممثلون 
الرتبوية، وقد  والعائلة  الرتبوية 
خالصات  اىل  بالنتيجة  توصلنا 
مع  واتفقنا  صياغتها،  متت 
دولة الرئيس ومع السيدة بهية 
تشكيل  ضرورة  على  احلريري 
والتعايف  لالنقاذ  وطنية  هيئة 
نأمل  اليت  اهليئة  هذه  الرتبوي، 
اإلجرائية  اخلطوات  تدرس  أن 
والعملية لتفعيل توصيات ورش 
العمل هذه،  يف حضور أصحاب 
الشأن الرتبوي يف كل القطاعات: 
املهين اخلاص والرمسي واجلامعة 
التعليم  ومؤسسات  اللبنانية 

العالي اخلاص«.
الحريري

من جهتها، قالت النائبة احلريري: 
لفسحه  مشكور  الرئيس  »دولة 
الوطين  التشاور  لعملية  اجملال 
حول اإلنقاذ والتعايف يف القطاع 
التوصيات  وستتحول  الرتبوي، 
تشكيل  من  بدءا  قرارات  اىل 
تضم مجيع  اليت  الوطنية  اهليئة 
الدول  مع  للقطاعات  املمثلني 
يف  نظام  هلا  وسيكون  املاحنة، 

العمل بسرعة وبإستمرارية«.
الرئيس  دولة  »إن  أضافت: 
ينتظر اإلقرتاحات لتشكيل اهليئة 
قريبة،  فرتة  يف  ستعلن  اليت 

األسبوع املقبل إن شاء اهلل«.
مطالب اساتذة اللبنانية

مطالب  عن  سؤال  على  وردا 
قال  اللبنانية،  اجلامعة  أساتذة 
مطالبهم  »إن  احلليب:  الوزير 
حمقة، املراسيم منذ عدة شهور 

مبلف  ومرتبطة  عالقة  وهي 
العمداء، لقد حاولت باألمس يف 
من  اكثر  الوزراء  جملس  جلسة 
واحلاح  رجاء  من  أكثر  ويف  مرة 
مرسومي  األقل،  على  مترير، 
املالك  اىل  األساتذة  دخول 
ولكن  املدربني،  حقوق  وإقرار  
لربط كل  أن هناك توجها  يبدو 
هذه املراسيم مع بعضها البعض 
واليت آمل، وحبسب الوعود، أن 
تتم املشاورة هذا األسبوع، لعله 
يكون لنا حظ أوفر يف االسبوع 

املقبل«.
 الوزيرة رياشي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة 
التنمية اإلدارية جنال الرياشي اليت 
الرئيس  دولة  »وضعت  قالت: 
الوزارة  تنجزه  الذي  التقدم  يف 
يف ما خيص اسرتاتيجية التحول 
جتتمع  أن  ننتظر  وحنن  الرقمي. 
اللجنة الوزارية اليت هي برئاسة 
الرئيس ميقاتي لنعرض للوزراء 
مسار مشروع هذه اإلسرتاتيجية، 
يتم   وبعدها  بآرائهم،  لألخذ 
جملس  اىل  املشروع  حتويل 
ميكننا  وعندها  إلقراره،  الوزراء 
البدء بتطبيق التحول الرقمي يف 
لبنان ألنه بات ضرورة ملحة من 
واالدارات  املواطن  إراحة  أجل 

العامة يف الوقت عينه«.
الوزارية  اللجنة  »إن  وتابعت: 
ومن  املقبل،  األسبوع  ستنعقد 
الفنية  اللجنة  اجتماع  يتم  بعدها 
سرتدنا  اليت  املالحظات  لوضع 
تتم  األثر  وعلى  الوزراء  من 

إحالتها اىل جملس الوزراء«.
سفرية فرنسا

الوزراء  جملس  رئيس  وإستقبل 
سفرية فرنسا آن غريو.

وفد املاني
وفدا  ميقاتي  الرئيس  والتقى 
املانيا  يف  النواب  جملس  من 
النائبني  ضم  »البندستاغ«، 
زميياك،  وبول  كوربر  كارستني 
كروز،  رودجير  السابق  النائب 
لبنان  يف  االملاني  السفري 
العام  االمني  اندرياس كيندال، 
الدولية  مالطا  فرسان  ملنظمة 
مرياباخ-هاف،  فون  كليمان 
يف  مالطا  فرسان  منظمة  ممثل 
رئيس  شريا،  فرانك  املانيا 
منظمة  فرسان مالطا يف لبنان 
مروان صحناوي، نائب الرئيس 
رفاييل دبانة ومستشار الرئيس 

زياد ميقاتي.
»انها  كيندال:  السفري  وقال 
زيارة مهمة لنائبني أملانيني يف 
جملس النواب من اجل البحث مع 
دولة الرئيس يف اآلفاق املرتقبة 
للتعاون بني لبنان واملانيا. انهم 
اسرتاتيجية  مراكز  نواب حيتلون 
بالتنمية  ومعنيون  الربملان  يف 

والتعاون مع لبنان«.

ميقاتي التقى بعثة صندوق النقد الدولي وغريو 
ووفدا نيابيا املانيا وحبث مع احلليب واحلريري 

يف تشكيل هيئة لالنقاذ والتعايف الرتبوي

الرئيس ميقاتي مستقبال النائب الحريري والوزير الحلبي

اخلطيب استقبل شيا: ال يوجد مشكلة لدى 
الطائفة الشيعية جتاه امريكا لكنها ليست 

منصفة جتاه القضايا احملقة
رئيس  اجمللس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى  الشيخ 
اجمللس   مقر  اخلطيب يف  علي 
لبنان   يف  األمريكية   السفرية 
رئيس  يرافقها  شيا   دوروثي 
فريق العمل االمريكي ألجل لبنان 
وعضو  غابرييل  ادوارد  السفري 
والسيد  نادر،  ابي  جان  الفريق 
فادي حافظ ، حبضور مفيت صور 
وجبل عامل  الشيخ حسن عبد اهلل ، 
وجرى استعراض االوضاع العامة 
واطلع  واملنطقة،  لبنان  يف 
نشاط  على  اخلطيب  غابرييل 

وعمل الفريق لدعم لبنان.
حيتاج  »لبنان  ان  اخلطيب  وأكد 
اىل مزيد من الدعم واملساعدات 
على ان تقدم من خالل مؤسسات 
اىل  لتصل  اللبنانية  الدولة 
الظروف  هذه  ظل  يف  حمتاجيها 
الصعبة، الوضع الداخلي ال يبشر 
اإلقتصادي  والضغط  باخلري، 
السيطرة  ميكن  ال  وضعًا  يولد 

عليه يف املستقبل«.
إجراء  »ضرورة  على  وشدد 
االنتخابات النيابية يف مواعيدها 
عن  اللبنانيون  ليعربرّ  الدستورية 
اليت  السلطة  تكوين  آرائهم يف 
»استكمال  اىل  داعيا  متثلهم«، 
من  الطائف  اتفاق  تطبيق 
الوطنية  اهليئة  تشكيل  خالل 
السياسية  الطائفية  إللغاء 
وإقرار  للشيوخ  جملس  وانشاء 
القيد  خارج  انتخابي  قانون 
لبنان  يكون  أن  على  الطائفي، 
ن  ميكرّ مبا  واحدة  انتخابية  دائرة 
ممثلني  خيتاروا  أن  اللبنانيني 

لكل الوطن«.
»االدارة  ان  على  شدد  كما 
يف  تساهم  أن  ميكن  األمريكية 

الفلسطينية،  للقضية  حل عادل 
الطائفة  لدى  مشكلة  يوجد  وال 
وشعور  امريكا  جتاه  الشيعية 
واللبنانيني  والعرب  املسلمني 
جتاه  منصفة  ليست  أمريكا  ان 
طليعتها  ويف  احملقة  قضاياهم 

القضية الفلسطينية«.
استقبل  نفسه،  السياق  ويف 
»أورا«  مجعية  رئيس  اخلطيب 
وفد  رأس  على  خضرا  طوني 
مستشار  حبضور  اجلمعية،  من 
وأطلع  قانصو،  غازي  اخلطيب 
خضرا اخلطيب على نشاط اجلمعية 
الوثيقة  له  وقدم  ومشاريعها، 
من  »لبنانيون  ملشروع  الوطنية 

اجل الكيان«.
مقر  يف  بالوفد  اخلطيب  ب  ورحرّ
مؤسسه  تصدى  الذي  اجمللس 
الصدر  موسى  السيد  االمام 
يف  وحاضر  املذهبية  للفتنة 
الكنائس واألديرة وعمل لرتسيخ 
املسيحي  اإلسالمي  التعايش 

وحفظ الوحدة الوطنية.
األهلية  »احلرب  أن  اىل  ولفت 
بني  حربًا  تكن  مل  لبنان  يف 
بني  صراعًا  كانت  إمنا  الطوائف 
مشددًا  ويسارية«،  ميينية  قوى 
يتحاور  أن  »ضرورة  على 
اللبنانيون حلل مشاكلهم ويبذلوا 
اجلهد يف اعادة بناء الدولة من 
خالل استكمال تنفيذ بنود اتفاق 
أننا جممعون  الطائف، وال سيما 
الوطين،  الوفاق  وثيقة  على 
يعطي  ان  على  حريصون  وحنن 
حضارية  صورة  أفضل  لبنان 
وقت  يف  األديان  تعايش  على 
العامل  االمياني يف  الدور  يضمر 
والفساد  االحنالل  تفشي  مقابل 

االخالقي«.

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
التينة،  عني  يف  الثانية 
ل  التنفيذي  املدير  الرئيس 
من  األمريكية  العمل  »جمموعة 
تاسك  »أمريكان  لبنان  أجل 
السفري  ليبانون«  فور  فورس 
يف  وفد،  مع  غربيال  إدوارد 
حضور سفرية الواليات املتحدة 

االمريكية دوروثي شيا.
كما إستقبل الرئيس بري رئيس 
بعثة صندوق النقد الدولي اىل 
والوفد  رامرييز  إرنستو  لبنان 
عرض  مت  حيث  املرافق، 

بري إستقبل جمموعة العمل 
األمريكية من أجل لبنان ورئيس بعثة 

صندوق النقد الدولي 
ملراحل احلوار القائم بني لبنان 
اليت  والتشريعات  والصندوق 

أجنزها اجمللس النيابي.
واستقبل رئيس اجمللس السيد 
رحيم أبو رغيف املوسوي، يف 
لدى  العراقي  السفري  حضور 

لبنان حيدر شياع الرباك .
وملناسبة  آخر،  صعيد  على 
املبارك  رمضان  شهر  حلول 
تلقى الرئيس نبيه بري برقية 
العام الحتاد  األمني  تهنئة من 
فى  األعضاء  الدول  جمالس 
منظمة التعاون اإلسالمي حممد 

قريشي نياس.

القضايا يف  هيئة  مراجعة  بعد 
وزارة العدل حول مصري الكتاب 
الوارد اليها من جانب املدعي 
العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات بشأن جتميد أموال حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة يف 
أفادت  األجنبية،  الدول  بعض 
رئيسة هيئة القضايا القاضية 
هيالنة إسكندر أنه، فور ورود 
التمييزي  العام  النائب  كتاب 
فيه  يعلمها  والذي  اليها، 
عائدة  أموال  جتميد  طلب  أنه 
وشركائه  لبنان  مصرف  حلاكم 
موضوعة يف مصارف سويسرا 
وأملانيا  وبلجيكا  وفرنسا 
نتيجة  وذلك  ولوكسمبورغ، 
إختالس  جبرائم  مالحقتهم 
املال العام والتهرب الضرييب 
سوف  وأنه  األموال،  وتبييض 
طلبات  على  باألجوبة  يوافيها 
اليه،  ورودها  فور  التجميد 
إسكندر  الرئيسة  وجهت 
عطفا  املالية،  وزير  اىل  كتابا 
وجهته  قد  كانت  كتاب  على 
بتاريخ  نفسه  باملوضوع  اليه 
2022/1/17 تطلب فيه تكليف 
حمام أو مكتب حماماة ملعاونتها 

رئيسة هيئة القضايا طلبت من وزير املال تكليف 
حمام ملعاونتها أمام احملاكم األجنبية بغية حجز 

األموال العائدة لـ »احلاكم« وشركائه
أمام احملاكم األجنبية، وفقا ملا 
بغية  وذلك  القوانني،  تفرضه 
حلاكم  العائدة  األموال  حجز 
مصرف لبنان وشركائه ملصلحة 
ومداعاتهم  اللبنانية،  الدولة 
للحؤول  األجنيب  القضاء  أمام 
األموال  هذه  مصادرة  دون 
حياكمون  اليت  الدول  قبل  من 
أمام قضائها، ألن هذه األموال 
اللبنانية،  للدولة  قانونا  عائدة 
على  أحالت  أن  هلا  سبق  وأنه 
والعدل  اإلدارة  جلنة  رئيس 
إقرتاحًا  عدوان  جورج  النائب 
مبا  القانوني  النص  لتعديل 
القضايا  هيئة  لرئيس  يتيح 
اإلدعاء عفوًا ومن دون احلاجة 
اىل ترخيص من أي وزير، ضد 
احلفاظ  بغية  وذلك  كان،  أي 
اللبنانية،  الدولة  حقوق  على 
لكن مل يصدر أي قانون بهذا 
الشأن لتارخيه، علمًا أن التعاقد 
مع حمامي دولة ملعاونة رئيس 
هيئة القضايا يتم بعقٍد جيريه 
ويتم  العدل،  وزير  معالي 
يف  يتخذ  مبرسوم  إصداره 
جملس الوزراء، حبسب ما ورد 

يف الوكالة الوطنية لإلعالم.

علي  السيد  العالمة  استقبل   
فضل اهلل األمني العام للمجمع 
العاملي للتقريب بني املذاهب 
اجلمهورية  يف  اإلسالمية 
الشيخ  اإليرانية  اإلسالمية 
حيث  شهرياري  محيد  الدكتور 
اإلسالمية  لألوضاع  عرض  مت 

الراهنة.
ووضع شهرياري السيد فضل 
اليت  اخلطة  أجواء  يف  اهلل 
يعتمدها جممع التقريب لتعزيز 
اإلسالمية  بالوحدة  العمل 
احلوار  على  إيران  وانفتاح 
اإلسالمي - اإلسالمي والسعي 
ملواجهة الفنت اليت يراد زرعها 
وسبل  اإلسالمي  الوسط  يف 

مواجهتها.
يف  اهلل  فضل  العالمة  وشدد 
خالل اللقاء على »احلوار اجلدي 

السنة  املسلمني  والعميق بني 
فيه  تشارك  والذي  والشيعة 
شخصيات وازنة علميا وشعبيا 
وبعيدا عن احلوارات الشكلية«، 
إستكمال  »ضرورة  إىل  مشريا 
اإلسالمية  احلوارية  املسرية 
النظر  بصرف  تفاصيلها  بكل 
العربية  الدول  بني  جيري  عما 
على  التأكيد  مع  واإلسالمية، 
بني  السياسي  احلوار  أهمية 
هذه الدول وتأثرياته اإلجيابية 
املباشرة على الوضع اإلسالمي 

ووحدة املسلمني«.
عن  املرشح  استقبل  وكان 
الشوف  يف  السين  املقعد 
اخلطيب  طارق  السابق  الوزير 
الذي وضعه يف أجواء ترشيحه، 
يف  للتداول  مناسبة  وكانت 

األوضاع العامة.

فضل اهلل : إلستكمال املسرية 
احلوارية اإلسالمية
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
يرتك  لن  انه  عون   ميشال 
موقعه اال ويكون قد كشف عن 
كل فاسد، معتربا ان مسؤولية 
تقع  بالبالد  النهوض  إعادة 
اىل  داعيا  سيخلفه  من  على 
تشجيع االوادم والشجعان على 
استالم مقاليد احلكم بعد انتهاء 
واليته. وعن اتهامه بانه سعى 
قال  الرئاسي  النظام  لتطبيق 
رئاسي  نظام  اعمل  بدي  »ما 
مؤكدا  رئيس«،  اعمل  بدي 
التدقيق  إقرار  فرض  كما  انه 
جياهد  احلكومة  يف  اجلنائي 
بالكابيتال  يتعلق  ما  حاليا يف 
كونرتول، داعيا املواطنني اىل 
أن يقرتعوا للخيار الصحيح يف 

االنتخابات النيابية املقبلة.

على  عون  الرئيس  وشدد 
ضرورة اصالح القضاء وسائر 
معتربا  الدولة،  املؤسسات يف 
هناك  يكون  ان  ميكن  ال  انه 
املؤسسات  طاملا  اصالح 

ممسوكة.

جاءت  عون  الرئيس  مواقف 
خالل استقباله، قبل ظهر امس 
االول اخلميس يف قصر بعبدا، 
اجلديد  التنفيذي  اجمللس 
برئاسة  املارونية  للرابطة 
كرم.  خليل  الدكتور  السفري 
الرئيس  نائب  الوفد  وضم 
واألعضاء:  اخلوري  عيسى  جو 
طانيوس  بستاني،  رفول 
كريم  منري،  جهينة  جنيم، 
أنطوان  عماد،  يوسف  طربيه، 
عماطوري، ناتالي خوري، ربيكا 
ابي ناضر، منري عقيقي، بشارة 
حلود  خمايل،  ايلي  قرقفي، 

حلود، طانيوس منعم.

القى  اللقاء،  مستهل  يف 
فيها  اشار  كلمة  كرم  السفري 
يف  اجلمهورية  رئاسة  إن  اىل 
دستوري.  مقام  هي  لبنان 
األول.  الدستوري  املقام  بل 
رئيس  هو  موقعها  وشاغل 
هنا  من  مجيعهم.  اللبنانيني 
هو  اجلمهورية  رئيس  أن  نرى 
أتى مقص  ولو  االول،  املرجع 
على  الطائف  يف  اإلصالحات 
من  كان  انه  نرى  صالحيات 
الواجب احلفاظ عليها، لتتوازن 
احلكم«.  ويستقيم  السلطات 
معاناتكم،  حجم  »ندرك  اضاف 
من  نفسكم  يف  يعتمل  وما 
امل، ويستبد بكم من حزن على 
حلت  اليت  املأساوية  األوضاع 
وحتل بوطننا احلبيب. ونتابع ما 
تقومون به من خطوات للخروج 
تطبق  اليت  الزجاجة  عمق  من 
كما  لبنان.  عنق  على  بشدة 

املبادرات اليت تطرحون. ولكن 
التحديات  حجم  فإن  لألسف، 
النيات  يتجاوز  واملشكالت 
أسئلة  لطرح  واملبادرات، 
خطرية حول الغد، وما ميكن أن 
حيمل يف طياته من مفاجآت«.

الرابطة  »إن  اىل  ولفت 
املارونية تدافع من موقعها عن 
أن  وتعترب  لبنان،  كل  لبنان، 
تفاعل  مساحة  هو  الوطن  هذا 
حضاري بني االديان، واملكان 
املسيحية  بني  للحوار  االمثل 
النوعي  واملخترب  واالسالم، 
تتميز  بيئة  يف  معا  للعيش 
وتتمايز  احلضارية،  بالتعددية 
الوقت  يف  ولكن  بالتنوع. 
منطلقات  ومن  ترفض،  نفسه 
حبقوق  مساس  اي  ميثاقية، 
املسيحيني، والسيما املوارنة، 
وهي  واجملتمع.  الدولة  يف 
ومصلحة وصالحية  ذات صفة 
اجحاف  اي  ومقاومة  مبالحقة، 
حبقوق هؤالء ومجيع اللبنانيني 
من  القانونية،  الوسائل  بكل 
لتغيري  املطلق  رفضها  منطلق 
االرض،  وهوية  الدميوغرافيا 
والتجنيس  التوطني  خالل  من 
يف  واخللل  األجانب  ومتلك 
يف  مبكيالني  والكيل  اإلدارة، 

موضوع اإلمناء املتوازن«.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد 
ومتمنيا لرئيس الرابطة وأعضاء 
التوفيق  التنفيذي  اجمللس 
اجلديدة،  واليتهم  والنجاح يف 
الوطين  الدور  على  مؤكدا 
يف  الرابطة  به  تضطلع  الذي 
متر  اليت  الصعبة  الظروف  ظل 
الرتاكمات  نتيجة  البالد  بها 
احلرب  عن  فضال  املتعددة، 
على سوريا وأزمة النزوح مرورا 
كورونا  وجائحة  باملظاهرات 
وصوال اىل انفجار مرفأ بريوت. 
امتالكه  للبنان  قدر  لو  وقال 
املقدرات املالية الكافية لكان 
استطاع مساعدة مواطنيه على 
ان  اال  الظروف،  تلك  جتاوز 
ديونه بلغت 168 مليار دوالر، 
وغياب  االعمار  توقف  وسط 

التدقيق واحملاسبة.

اإلشارة  عون  الرئيس  وجدد 
اىل انه جاهد للتوصل اىل إقرار 
جملس  يف  اجلنائي  التدقيق 
عما  املسؤولية  لتحديد  الوزراء 
سيما  ال  البالد،  اليه  وصلت 
احلفاظ  عن  املسؤول  »وان 
على النقد وقيمته هو املصرف 
املركزي كما ان املسؤول عن 
صناديق املصرف املركزي هو 
حاكم املصرف«. وإذ ذكر ان 
التدقيق  اقر  الوزراء  جملس 

اجلنائي يف 26 آذار 2020 بعد 
حرب ضروس يذكر تفاصيلها 
اجلميع، لفت اىل ان العراقيل 
ال تزال تذلل تباعا لوضعه على 
سكة التنفيذ. كما ذكر رئيس 
السابقة  مبواقفه  اجلمهورية 
اليت  فرنسا  يف  كان  منذ 
اللرية  بوقف دعم  طالب فيها 
دعمها  جواز  لعدم  »وذلك 
والتوازن  باإلنتاج  بل  بالدين 
والواردات  الصادرات  بني 
فوصلنا اىل عجز يف االسترياد 
فضال  دوالر  مليار  بـ17  قدر 
بـ8  قدر  املوازنة  عجز يف  عن 
مليارات، وزادت نسبة البطالة 
النمو  بلغ  وكذلك   %25 لتبلغ 

صفرا وهكذا دواليك.

اجلمهورية  رئيس  وكشف 
والضغوط  العراقيل  »ان 
القرار  واجهها يف سعيه  اليت 
التدقيق اجلنائي مورست أيضا 
يف وجهه لعدم إقرار الكابيتال 
البعض  قبل  من  كونرتول 
املودعني  ودائع  فطارت 
اىل  األموال  رؤوس  وهِربت 
الواقع  ان  اىل  الفتا  اخلارج«، 
بفعل  هو  اليوم  نعيشه  الذي 
تراكم املمارسات من قبل هذا 
سابقة  سنوات  طيلة  البعض 
سعى يف خالهلا اىل عدم تطبيق 
حاولت  »وعندما  الدستور. 
اتهموني  الدستور  تطبيق  انا 
بتطبيق النظام الرئاسي، فيما 
هم يعملون على افالس لبنان 
فيه  الوضع  اصالح  من  بدال 
وإعادة استنهاض اقتصاده«. 
نظام  اعمل  بدي  »ما  أضاف: 

رئاسي، بدي اعمل رئيس«.

انه  على  عون  الرئيس  وشدد 
لن يرتك موقعه اال ويكون قد 
كشف عن كل فاسد، معتربا ان 
مسؤولية إعادة النهوض بالبالد 
ستقع على من سيخلفه، داعيا 
اىل تشجيع االوادم والشجعان 
على استالم مقاليد احلكم بعد 
انه  وأوضح  واليته.  انتهاء 
اقتصادية  خطة  اجناز  سيتم 
التعايف  بداية  لتكون  قريبا 
يتم  ان  متمنيا  االقتصادي، 
ودائع  من  نسبة  اكرب  حتصيل 
املودعني واملباشرة يف مسرية 

النهوض من جديد.

ثم دار حوار بني الرئيس عون 
رئيس  فجدد  الوفد،  وأعضاء 
قضية  من  موقفه  اجلمهورية 
النازحني ومن ضرورة مساعدة 
إعادتهم  على  الدولي  اجملتمع 
لبنان  ان  مؤكدا  بالدهم،  اىل 
اليسري من  اال اجلزء  ال يتلقى 
املساعدات فيما هو يتكبد سنويا 
بني 3 و4 مليارات دوالر رغم 
االقتصادية  أوضاعه  صعوبة 
تقدير  وفق  وذلك  واملالية 
صندوق النقد الدولي. وكشف 
عن مطالبته املسؤولني االممني 
املساعدات  بزيادة  املتكررة 
للبنان ال سيما وان املساعدات 
املؤسسات  ترصدها  اليت 
الدولية لعدد من البلدان اليت 
تستضيف النازحني تفوق تلك 

اليت يتلقاها لبنان.

سجاالت،  من  نشهده  وعما 
انتقد الرئيس عون ما بات عليه 
البعض  اصبح  بعدما  الوضع 
باعتبارها  الشتيمة  عن  يدافع 
رأيا حرا، مشددا على ضرورة 
اصالح القضاء كما املؤسسات 
األخرى. وقال »ال اصالح طاملا 
املؤسسات ممسوكة بل ستكون 
الغلبة للفساد وللعودة بالبالد 

اىل الوراء«.

»ان  اجلمهورية:  رئيس  وتابع 
انتخابات  على  مقبل  لبنان 
تعرف  ان  الناس  نيابية وعلى 
للخيار  تقرتع  وان  تنتخب  من 
إيصال  من  لتتمكن  الصحيح 
االوادم  من  ممكن  عدد  اكرب 
تغيري  من  يتمكنون  علهم 
الصورة القائمة ملا فيه مصلحة 
البلد«، الفتا اىل وجود أمساء 
جديدة مرشحة هلذه االنتخابات 
إمكانية  فيها  البعض  جيد  قد 

للتغيري.

أوضح  سؤال،  على  وردا 
النظام  ان  عون  الرئيس 
لبنان  يف  التوافقي  السياسي 
اذا  انه  حبيث  رؤوس  بثالثة 
خالف احد الرؤساء ال يتخذ أي 
الطريقة  »بهذه  قائال:  قرار، 
لذلك  بلد،  حيكم  ان  ميكن  ال 
املوسعة  الالمركزية  طرحت 
النيابية  اللجنة  ان  اال  واملالية 
اليت كان عليها اجناز دراستها 

مل تنجز شيئا يف السياق ذي 
الصلة«.

الكابيتال كونرتول  إقرار  وعن 
هناك  ما  واذا  متأخر  بشكل 
خطة السرتداد األموال املهربة 
اىل اخلارج بشكل خمالف ملبدأ 
عون  الرئيس  اعاد  املساواة، 
فرض  كما  انه  على  التأكيد 
يف  اجلنائي  التدقيق  إقرار 
الالزمة  املبالغ  وإقرت  احلكومة 
ما  يف  حاليا  جياهد  لذلك، 
كونرتول  بالكابيتال  يتعلق 
يف  مرات  عدة  رده  مت  الذي 
اجمللس النيابي، واقره جملس 
ادخال  بعد  باألمس  الوزراء 
مؤكدا  عليه،  التعديالت  بعض 
انه لو اقر القراران يف وقتهما 
كما كان يرغب لكانا وفرا على 
من  الكثري  واللبنانيني  لبنان 
عددا  ان  اىل  مشريا  املعاناة، 
من البلدان اليت تتمتع باالنظمة 
اقرت  احلرة  االقتصادية 
وذلك  كونرتول  الكابيتال 

لوجود ضرورات القراره .

الرئيس  استقبل  سياسيا، 
اميل  السابق  النائب  عون 
األوضاع  معه  وعرض  رمحة 
السياسية.  والتطورات  العامة 
»زرت  اللقاء:  بعد  وقال رمحة 
رئيس اجلمهورية واطلعت منه 
حاضرة  إىل  زيارته  نتائج  على 
الفاتيكان ولقائه قداسة البابا 
الرئيس  لي  وأكد  فرنسيس، 
بكل  ناجحة  زيارة  كانت  انها 
مصلحة  وتصب يف  املقاييس 
لبنان وتعكس اهتمام الكرسي 
بالدنا  باوضاع  الرسولي 
حمنته  جتاوز  على  وحرصه 
وتقديم اي مساعدة ممكنة يف 

هذا السياق.«

لي  أكد  »لقد  رمحة  واضاف 
أن  عون  ميشال  الرئيس 
سوف  النيابية  االنتخابات 
جتري يف موعدها احملدد، وأن 
النقد  مع صندوق  املفاوضات 
الدولي تسلك طريقها باجيابية 
الكابيتال  قانون  أن  كما   .
كونرتول جيب أن يقر بعد أن 
املواطنني  جييب على هواجس 
وطمأنة  املعنية  واهليئات 
حقوقهم  أن  على  املودعني 

الرئيس عون: لن اترك موقعي اال وأكون قد كشفت عن كل 
فاسد وعلى من خيلفين مسؤولية إعادة النهوض بالبالد

حمفوظة«. وجدد الرئيس عزمه 
من  النهاية  حتى  العمل  على 
مصلحة  خيدم  ما  حتقيق  أجل 
غري  اجملاالت  كل  يف  الناس 
عابء حبمالت التجين واالفرتاء 

اليت تستهدفه.

يف جمال اخر، استقبل الرئيس 
للرهبانية  العام  الرئيس  عون 
عبد  االب  لبنان  يف  الكبوشية 
من  عدد  يرافقه  النفيلي  اهلل 
دعوة  وجهوا  الذين  اإلباء، 
للمشاركة  اجلمهورية  لرئيس 
يف القداس االحتفالي لتطويب 
االب  الشهيدين  املكرمني 
ليونار عويس ملكي واألب توما 
صاحل الكبوشيني الذي سيقام 
املقبل  حزيران   4 السبت  يوم 
والنصف  السادسة  الساعة 
مساء يف دير الصليب يف جل 

الديب. 
الذبيحة اإلهلية رئيس  ويرأس 
القديسني  دعاوى  جممع 
تشيلو  مار  الكاردينال 
الرئيس  هنأ  وقد  سيمريارو. 
الكبوشية  الرهبنة  عون 
بالنشاطات  منوها  بالتطويب 
واالجتماعية  والدينية  الروحية 
اليت يقوم بها اإلباء الكبوشيون 

يف لبنان والعامل.

لبنان  بعبدا، سفري  ويف قصر 
علي  السفري  أوكرانيا  يف 
الرئيس  اطلع  الذي  ضاهر 
عون على األوضاع يف أوكرانيا 
اختذتها  اليت  واإلجراءات 
السفارة وامنت اجالء اللبنانيني 
الذين رغبوا يف مغادرة أوكرانيا 
باإلضافة اىل أوضاع من تبقى 
من أبناء اجلالية اللبنانية الذين 
العتبارات  هناك  البقاء  فضلوا 
خمتلفة بعضها عائلي والبعض 
مبصاحلهم  يتصل  االخر 
من  وغريها  ومؤسساتهم 
األسباب. وشدد الرئيس عون 
على ضرورة استمرار التواصل 
يف  املوجودين  اللبنانيني  مع 
عنهم  واالطمئنان  أوكرانيا 

دوريا ومساعدتهم.

على صعيد اخر، تلقى الرئيس 
عون برقية من العاهل األردني 
امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني 
هنأه فيها حبلول شهر رمضان 

املبارك وجاء يف الربقية:

مناسبة  اغتنم  ان  لي  »يطيب 
العربية  االمتني  احتفاالت 
واإلسالمية حبلول شهر رمضان 
املبارك، البعث اىل فخامة اخي 
شعب  وباسم  بامسي  العزيز 
اهلامشية  األردنية  اململكة 
وحكومتها باحر التهاني واطيب 
املوىل  سائال  التربيكات، 
هذه  يعيد  ان  القدير،  العلي 
بدوام  عليكم  العطرة  املناسبة 
الصحة والعافية وعلى شعبكم 
التقدم  من  باملزيد  الشقيق 
االمتني  وعلى  واالزدهار، 
باخلري  واإلسالمية  العربية 

واليمن والربكات.

بدي  رئاسي  نظام  اعمل  بدي  ما  عون:  الرئيس 
اعمل رئيس وكما فرضت إقرار التدقيق الجنائي 

اجاهد للكابيتال كونرتول
النازحني  إلعادة  املساعدة  الدولي  املجتمع  على 

السوريني

الرئيس العماد عون خالل استقباله املجلس التنفيذي الجديد للرابطة املارونية برئاسة السفري خليل كرم
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مـقاالت وتـحقيقات

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

َدْيَنك! سّدد  للبنان:  الدولي  البنك 
دولية ومؤسسات  ملنّظمات  دوالر  مليون  بـ33  متأخرات 

محمد وهبة

تلقى لبنان إشعارًا من البنك الدولي حيّذر فيه من التخلف عن 
االستحقاق  تاريخ  من  يومًا   45 مليون دوالر خالل   1.1 سداد 
يف 15 شباط 2022. يرفض حاكم مصرف لبنان تسديد هذه 
دولية  ومؤسسات  ملنظمات  املستحقات  وسائر  املستحقات 
مقدرة  بقيمة  خدماتهم  الدولة  طلبت  وحمامني  والستشاريني 
بنحو 32 مليون دوالر، من دون عقد قرض بينه وبني احلكومة. 
املستغرب أن هذا امللف مل يطرح على جملس الوزراء إال يف 
اجللسة املاضية من دون تفاصيل، وكأن هناك من أراد استعماله 
احلاكم  يواجهها  اليت  االتهامات  خدمة  يف  كهذا  متفّجرًا  ملفًا 
»األخبار« تنشر  العامة وتبييضها.  األموال  اختالس  يف شبهة 
تفاصيل عقد القرض، وجدواًل باستحقاقات القروض اخلارجية 

غري املدفوعة اليت يعرضها اخلليل على جملس الوزراء.
هل حيضر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة جلسة جملس الوزراء 
أمس  متداواًل  السؤال كان  بعبدا؟  اليوم يف قصر  تعقد  اليت 
انطالقًا من أن اخلالفات بني احلاكم املشتبه فيه حمليًا وخارجيًا، 
وبني أكثر من طرف سياسي، تعّمقت كثريًا، وسيكون مسرحها 
الفعلي املواضيع املطروحة على جدول أعمال جملس الوزراء. 
فإىل جانب املخاوف اليت يعّب عنها احمليطون بسالمة عن احتمال 
توقيفه يف حال ذهابه إىل قصر بعبدا، فإن املواضيع املطروحة 
األجنبية؛  بالعمالت  الدولة  بتمويل  متعّلقة  الوزراء  على جملس 
البند األول يتعلق بعقد القرض الذي يفرتض أن توّقعه احلكومة 
مع مصرف لبنان للحصول على التمويل بالعمالت األجنبية لتغطية 
واملؤسسات  للمنظمات  ودفعات  واألدوية  القمح  استرياد 
الدولية. والبند الثاني معروض »على سبيل التسوية« إلظهار 
الدفعات املستحقة على احلكومة بقيمة 1.15 مليون دوالر للبنك 
الدولي واليت أنذر احلكومة بتسديدها خالل 45 يومًا من تاريخ 
االستحقاق، فضاًل عن استحقاقات غري مدفوعة لغاية 2022/3/31 
ملكاتب التدقيق احملاسيب واحملامني واالستشاريني الدوليني: 
الفاريز مارسال، أوليفر واميان، KPMG، وملنظمات ومؤسسات 

دولية.
فجأة  »هبطت«  امللفات  هذه  أن  هو  للشكوك،  مثري  هو  ما 
مدير  منصب  شغل  الذي  اخلليل  يوسف  املال  وزير  يد  من 
العمليات املالية يف مصرف لبنان، على جملس الوزراء. ففي 
جلسة جملس الوزراء املاضية، أبلغهم اخلليل أن هناك دفعات 
مستحّقة يرفض حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، تسديدها بال 
عقد قرض بينه وبني احلكومة، كما يرفض أن يسّددها على 
سعر الصرف املعتمد رمسيًا بقيمة وسطية 1507.5 لريات مقابل 
الدوالر، كما اعتاد سابقًا. وقد تزامن هذا الطرح مع نقاش يف 
حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إىل 77 مليون دوالر يرفض سالمة 

أن يدفعها وفق السعر املعتمد رمسيًا.
موقف سالمة واخلليل، خلق إرباكًا يف اجللسة املاضية، إذ مل 
يتضح سبب تأّخر وزير املال يف عرض كل هذه املعطيات على 
جملس الوزراء، رغم أن األمر يعد طارئًا. لكن رئيس احلكومة 
امتّص الصدمة من خالل اقرتاحه بدعوة حاكم  جنيب ميقاتي، 
مصرف لبنان رياض سالمة إىل اجللسة اليت ستعقد اليوم »يف 
على  سيضفي  ميقاتي  اقرتاح  أن  لوهلة  بدا  التعاون«.  إطار 
ذلك  منذ  أنه  إال  للحكومة،  »حاجة«  كونه  يف  شرعية  احلاكم 
الوقت حدثت الكثري من التطورات القضائية احمللية واخلارجية 
حبّق احلاكم املشتبه فيه باختالس 330 مليون دوالر من املال 
العام، واحلجز على بعض ممتلكاته وممتلكات أقرباء له يف اخلارج 
بقيمة 120 مليون يورو، فضاًل عن سقوط مشروع الـ«كابيتال 
الرئيس  عرابه  كان  والذي  املشرتكة  اللجان  يف  كونرتول« 
ميقاتي. األخري عّب عن جممل هذه التطّورات، يف طلبه أمس من 
جملس النواب طرح الثقة باحلكومة. ويف اجململ فإن ذلك يعين 
أن جلسة اليوم ستكون مشحونة، وال سيما أن امللفات املالية 
املعروضة، إضافة إىل مشروع الـ«كابيتال كونرتول« ستكون 
النقاش وهي جتعل سالمة حاضرًا يف مضمون كل  هي حمور 

نقاش رغم غيابه الشخصي.
إذًا، هناك ملفان معروضان على جلسة جملس الوزراء اليوم. 
من  احلكومة  القرتاض  املوجبة  األسباب  عن  عبارة  هو  األول 
يتعلق  والثاني  بينهما،  القرض  عقد  ومضمون  لبنان  مصرف 
ما  العادة  يف  التسوية«.  سبيل  »على  املعروضة  باملتأخرات 
يعرض على سبيل التسوية يكون منجزًا يف السابق، لكن ما يرد 
يف امللف املعروض على اجمللس يرتك انطباعًا بأن هناك دفعات 
استحقت ومل تسّدد بعد. على أي حال تثري هذه امللفات سؤااًل 
أساسيًا: ملاذا قّرر حاكم مصرف لبنان تعديل آلية التعامل مع 
احلكومة اللبنانية وتطبيق املادة 91 من قانون النقد والتسليف 
اليت أهملها لعقود ماحنًا احلكومة حنو 16 مليار دوالر، كما قال 
بالدوالر  »دفعنا   :2020 نيسان   29 الصحايف يف  مؤمتره  يف 
بقيمة 16 مليار دوالر عن الدولة على أمل إعادته، وقد ساهمنا 

خبفض كلفة الدين من 
الدولة  إقراض  خالل 
بفوائد أدنى من السوق 
تصل أحيانًا إىل %1«. 
هل يعين ذلك، أن آلية 
سالمة  بني  التخاطب 
ستكون  احلكومة  وبني 
الذي  املال  وزير  عب 
كان يشغل منصب مدير 
يف  املالية  العمليات 
مصرف لبنان؟ هل يعين 
املعركة  هذه  أن  ذلك 
خيارات  على  مفتوحة 
براءة  سالمة  منح  أوهلا 
ذّمة جتاه إقراض الدولة 
ووقف املالحقات احمللية 
حبّقه يف جرائم اختالس 

وتبييض األموال؟

 بهذا التعديل يف آلية 

االستهالكية  االحتياجات  تأمني  يف  اإلسهام  وبهدف  الراهنة، 
امللّحة للمواطنني من القمح والطحني وأدوية األمراض املستعصية 
واملزمنة، ومواجهة أي نقص فيها، وبعد تعّذر تأمني أي مصدر 
لتغطية النفقات املتوجبة يف اخلصوص املعروض، ارتأى جملس 
الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ .../.../2022، االستقراض 
وأّكد  بذلك،  علمًا  املصرف  حاكم  وأحاط  لبنان،  مصرف  من 
عليه. وسندًا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف اليت جتيز 
ملصرف لبنان، ويف ظروف استثنائية اخلطورة، أو يف حاالت 
على  املطلوب،  القرض  احلكومة  مينح  أن  القصوى،  الضرورة 
أن يقرتح عليها »التدابري اليت من شأنها احلّد مما قد يكون 
تأثريه،  احلّد من  اقتصادية سيئة وخاصة  لقرضه من عواقب 
يف الوضع الذي ُأعطي فيه، على قّوة النقد الشرائية الداخلية 
واخلارجية، وبعد أن تعهد وأكد املقرض أن األموال اليت سيتم 
إقراضها لن تكون من حقوق السحب اخلاصة )SDR(، بل من 
السيولة بالعملة األجنبية املتوافرة لديه )لدى مصرف لبنان( من 
ودائع وتوظيفات إلزامية، وبعد إصرار امُلقرتض على رّد املبالغ 
بها،  الغري  حّق  لتعلق  احلاضر  العقد  شروط  ضمن  املقرتضة 
املقرتض  وموافقة  لديه،  إلزامية  وتوظيفات  ودائع  وبوصفها 
على ذلك. ومع إصرار احلكومة على ضرورة وأهمية هذا القرض 
وعلى  احلاضرة  الظروف  عنه يف  البديل  تأمني  إمكانية  وعدم 
النحو املعتمد سابقًا يف ظروف استثنائية مماثلة، وبعد أن ثبت 
ملصرف لبنان أهمية الغرض من طلب القرض وجدواه لتأمني 
املستجّدة،  االستثنائية  الظروف  ظل  االجتماعي يف  االستقرار 
والتزم وضع حصيلة هذا القرض حتت تصرف املقرتض، على 
أن يوّفر هذا األخري اآللية القانونية اليت تسمح ملصرف لبنان 
ُيطلع  وأن  لديه،  املتوافرة  األجنبية  بالعملة  السيولة  استعمال 
النقد  قانون  95 من  )املادة  القرض  على هذا  النواب  جملس 
والتسليف( ويلتزم برّد األموال املقرتضة ضمن املهلة احملددة 
يف املادة 94 من قانون النقد والتسليف، ووفق نسبة الفائدة 

احملددة يف العقد الراهن.

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
هذا  من  يتجزأ  ال  جزءًا  أعاله  املقدمة  تعتب  األوىل:  املادة 

العقد.
املادة الثانية: يوافق مصرف لبنان على أن مينح املقرتض، وفقًا 
ألحكام القانون املنّفذ باملرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 
وتعديالته )قانون النقد والتسليف وإنشاء املصرف املركزي( 
وألحكام هذا العقد وشروطه، قرضًا قيمته / /د.أ. ملدة أقصاها 

عشر سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.
لتأمني  حصرًا  القرض  هذا  حصيلة  ُتستعمل  الثالثة:  املادة 
الدعم الالزم لتوفري االحتياطات االستهالكية امللّحة للمواطنني 
املستعصية  األمراض  أدوية  إىل  إضافة  والطحني  القمح  من 
واملزمنة، كما واألمور الضرورية وامللّحة املرتبطة باألمن الغذائي 
واالجتماعي، كما ودفع مستحقات والتزامات القروض القائمة 
)أصل وفائدة( املستحّقة على الدولة اللبنانية لدى الصناديق 
الدولية، وفقًا  أو  العربية  والشركات  واملنظمات  واملؤّسسات 

ملا تقّرره احلكومة.
املادة الرابعة: يلتزم املقرتض بأن يدفع ملصرف لبنان فائدة 

التعامل مع الحكومة، قد يتاح للحاكم، انتزاع اعرتاف بأنها تضغط عليه من 
أجل استعمال »الودائع اإللزامية«

يف الواقع، إن الدواعي األكثر وضوحًا حملاولة احلاكم نيل براءة 
االحتياطات  من  قسم  تبديد  اجتاه  تأتي يف  احلكومة  من  ذّمة 
اإللزامية«.  »الودائع  اخلليل  يسّميه  ما  أو  األجنبية  بالعمالت 
احلكومة  من  اعرتاف  انتزاع  للحاكم،  يتاح  قد  التعديل،  فبهذا 
بأنها تضغط عليه من أجل استعمال »الودائع اإللزامية« اليت 
ُرّوج هلا يف األشهر املاضية بأنها أموال املودعني، أو ما تبقى 
تبديدها.  يف  األول  فيه  املشتبه  هو  فاحلاكم،  أمواهلم.  من 
األموال  هذه  على  للسيطرة  استغّلها  بأنه  تتهمه  واملصارف 
زاعمة بأن ال مسؤولية ائتمانية عليها جتاه املودعني. إذًا، هل 
حيضر سالمة شخصيًا أم يرسل أحد نوابه؟ ال إجابة واضحة بعد، 
لكن الكالم املتداول يشري إىل أن احلاكم ليس بوارد احلضور 

يف بعبدا »ألنه سيتعرض للتوقيف« يقول احمليطني به.
اليوم،  اجمللس،  سُيناقش  حضوره،  بعدم  أو  حبضوره  لكن 
مع  القرض  عقد  بشأن  اخلليل  يوسف  املال  وزير  اقرتاحات 
والتسليف،  النقد  قانون  من   91 املادة  وفق  لبنان  مصرف 
وبشأن الدفعات املستحقة على لبنان جتاه البنك الدولي بقيمة 
1.1 مليار دوالر، ودفعات أخرى أيضًا ختّلف أو تأخر لبنان عن 

سدادها.

مشروع عقد القرض بني سالمة والحكومة: حماية قانونية تجاه تبديد 
االحتياطات

موقع بني:
- أواًل: احلكومة اللبنانية وميثلها لغرض هذا العقد وزير املالية 

السيد يوسف اخلليل )وتسمى فيما يلي امُلقرتض(.
- ثانيًا: مصرف لبنان املنشأ مبوجب القانوني املنفذ باملرسوم 
رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 وتعديالته )قانون النقد والتسليف 
وإنشاء املصرف املركزي( وميثلها حاكم املصرف السيد رياض 

سالمة )ويسّمى فيما يلي »مصرف لبنان«(.
املقدمة

نظرًا لألزمات املتتالية اليت مير بها لبنان ومنها األزمة االقتصادية 
الراهنة اليت اعُتبت األسواء يف تارخيه، واليت ازدادت سوءًا 
بفعل تداعيات احلرب الروسية- األوكرانية ال سيما يف الشق 
املتعّلق باألمن الغذائي، األمر الذي انعكس ارتفاعًا يف األسعار 
العاملية للسلع واألدوية يقابلها اخنفاض يف القدرة الشرائية 
للمواطن وتدني املستوى العام لألجور، ما شكل حتديًا حقيقيًا 
للمواطن ولقدرته على تأمني االكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل 

هذا الواقع االستثنائي.
ومع األخذ يف االعتبار أن املقرتض ويف ظل الظروف املالية 
واالقتصادية اليت يعاني منها، استأنف التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي للوصول إىل اتفاق على برنامج مع الصندوق ينطلق 
إنقاذيًا قصريًا  برناجمًا  ويعتمد  بعد حتديثها  التعايف  خطة  من 
االقتصادية  اخلطة  إجناز  على  العمل  وتعهد  األمد،  ومتوسط 

وااللتزام بتنفيذها مع اجلهات املعنية بعد إقرارها،
انعكاسات  مواجهة  سبيل  ويف  امُلقرتض،  سعي  من  وانطالقًا 
األوضاع احمللية وكذلك اخلارجية منها، واختاذ التدابري الواجبة 
والسريعة ملنع تفاقمها، ومن ضمن اجلهود اليت يبذهلا لتوفري 
األمن الغذائي والصحي واالجتماعي يف ظل الظروف االستثنائية 
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مـقاالت وتـحقيقات

مصارف لبنانية قد تواجه اتهامات بعرقلة التحقيق:

 أوروبا حتجز أموال سالمة... والقضاء اللبناني نائم!
كيف سيتصرف رؤساء اجلمهورية واجمللس النيابي واحلكومة 
وأركان الدولة مع موظف حكومي قّررت اجلهات القضائية يف 
أوروبا احلجز على ممتلكاته وأمواله بعدما اعتربته مشتبهًا فيه 

يف اختالس أموال عامة؟
السؤال مرّده أن هذا املوظف نفسه، حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، مدعّو إىل جلسة جملس الوزراء غدًا للبحث معه يف سبل 
تعزيز املالية العامة ومنع اهلدر وضبط األسواق املالية وضمان 
حقوق الدولة واملوظفني واملودعني واملواطنني! كما أن مرّده 
أن هذه السلطة مل تكتف بتوفري حصانة مطلقة للحاكم، بل متنع 
قوى إنفاذ القانون من تنفيذ التدابري والقرارات القضائية، 
وتوّفر حصانة لقطاع مصريف بات على وشك االشتباه مبشاركته 

يف عملية تبييض أموال يشتبه يف أن احلاكم اختلسها.
دول أوروبية تشتبه يف قيام سالمة ومقّربني منه باختالس 
وحسابات  عقارية  أصول  جتميد  إىل  عمدت  عامة،  أموال 
مصرفية مرتبطة بهم تبلغ قيمتها 120 مليون يورو )حنو 130 
مليون دوالر(.  وأعلنت »وحدة التعاون القضائي األوروبية« 
)يوروجاست(، يف بيان االثنني املاضي، أن كاًل من فرنسا 
قرارات  اجلاري  آذار   25 يف  أصدرت  ولوكسمبورغ  وأملانيا 
بتجميد أصول مرتبطة بالّتحقيق اجلاري يف حّق »مخسة مشتبه 
أن  مبّينًة  أموال«،  تبييض  يف  أمساءهم(  تذكر  )مل  فيهم 
تهمة هؤالء هي »اختالس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها 
 2002 عامي  بني  يورو،  ماليني  و5  دوالر  مليون   330 على 

و2021«.
 ويف التفاصيل، حجزت السلطات القضائية األملانية على ثالثة 
عقارات )أحدها يف هامبورغ واثنان يف ميونيخ(، وعلى أسهٍم 
يف شركة عقارات مقّرها دوسلدورف، ُتقّدر قيمتها حبواىل 28 
مليون يورو. كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إىل 7 
ماليني يورو. وأّكدت متحدثة باسم االدعاء العام يف أملانيا 
أحد  لبنان هو  »حاكم مصرف  أّن  أمس،  » بلومبريغ«،  لوكالة 
املشتبه فيهم يف إطار جتميد أصول لبنانية يف فرنسا وأملانيا 
ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو يف عملية ملكافحة تبييض 

األموال«.
 ويف فرنسا، مّت احلجز على جممعني عقارينينَ يف باريس بقيمة 
16 مليون يورو، وعدد من احلسابات املصرفية يف كل من 
إىل  يورو(،  مليون   46( وموناكو  يورو(  مليون   2.2( فرنسا 
جانب مبنى يف بروكسل بقيمة 7 ماليني يورو. وحجزت سلطات 
لوكسمبورغ على حواىل 11 مليون يورو يف عدد من احلسابات 
املصرفية. ومع األصول العقارية اليت مّجدتها سويسرا سابقًا، 
وتبلغ قيمتها حنو 50 مليون يورو، تكون كل األصول العقارية 
العائدة للحاكم يف أوروبا قد مُجدت بالكامل، باستثناء تلك 

املوجودة يف بريطانيا، إضافًة إىل الواليات املتحدة.
 وإىل سالمة، ُيالحق يف القضية كلٌّ من: شقيقه رجا )موقوف 
يف لبنان بقرار قضائي(، ومساعدته ماريان احلويك، وصديقته 

األوكرانية آنا كوزاكوفا وابنتهما إليزابيت.
 وكانت احلكومة اللبنانية تلّقت رسائل أوروبية رمسية تطلب 
التعاون يف التحقيق املفتوح حبّق سالمة، والذي يتواّله حمليًا 
القاضي جان طنوس، بإشراف النيابة العامة التمييزية. كذلك 
تلّقى لبنان أخريًا طلبات إضافية تشمل احلصول على تفاصيل 
وحسابات  لبنان  مصرف  يف  سالمة  حبسابات  تتعلق  دقيقة 
شقيقه رجا يف كل املصارف اللبنانية، مبا فيها كل عمليات 
السحب واإليداع والتحويالت، وإخضاع هذه احلسابات لعمليات 
السرية  ورفع  القانون  عليه  ينص  ما  وفق  حماسبية  تدقيق 
يقوم  لبنان  يف  القائم  التحقيق  أن  باعتبار  عنها  املصرفية 
على تهمة اإلثراء غري املشروع اليت يتم مبوجبها رفع السرية 

املصرفية فورًا.
منع  على  ميقاتي يصّر  احلكومة جنيب  رئيس  يزال  ال  وفيما 
القضاء اللبناني من تلبية طلبات اجلهات القضائية األوروبية، 
التمييزي  العام  النائب  قبول  استمرار  هو  املستغرب  فإن 
طنوس  جان  القاضي  مهمة  بتجميد  عويدات  غسان  القاضي 
ومنعه من مداهمة املصارف املعنية للحصول على املستندات. 
أن هذه املصارف نفسها، حبسب مصدر معين، تشهد  علمًا 
نقاشًا حول فرضية التعاون مع السلطات القضائية. إذ إنها قد 
تعّرض نفسها للمالحقة من اجلهات القضائية األوروبية بتهمة 
أمر  وهو  األموال،  تبييض  عمليات  يف  سالمة  مع  املشاركة 
موضع درس بني جهات قضائية وقانونية لبنانية وأوروبية. 
مع العلم أن احلاكم نفسه جيهد للحصول على ملفات القضاء 
اللبناني ولو مواربة. إذ تبني أنه اعرتض على أحد القرارات يف 
أملانيا، وطلب من حماميه احلصول على أوراق امللف والقضية، 
ولدى سؤال األخري اجلانب اللبناني عن كيفية التعامل مع طلب 

سالمة جاء الرد بأن امللف سري وال حيق له االطالع عليه.

 اإلجراءات األوروبية ستواصل الحجز على أصول سالمة وشركائه حتى 
تعادل قيمتها املبلغ املشتبه فيه باختالسه

وحبسب الئحة اإلجراءات األوروبية، فإن القرارات اليت تشمل 
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حتى اآلن سويسرا وأملانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تهدف إىل 
مواصلة احلجز على كل العقارات واألموال اليت ختص سالمة 
وشركاءه حتى تعادل قيمتها املبلغ املشتبه فيه باختالسه، أي 
330 مليون دوالر، علمًا أن العمليات املصرفية تشري إىل أن 
هذا املبلغ يصل اليوم إىل حنو نصف مليار دوالر بفعل الفوائد 

واالستثمار الذي استخدم فيه يف السنوات السابقة.
 وبالتوازي، ُتالحق املّدعية العامة يف جبل لبنان، القاضية غادة 
عون، حاكم املصرف يف أكثر من شكوى مرفوعة ضّده، وقد 
جبرمي  احلاكم  على  االدعاء  عقب  رجا  شقيقه  أخريًا  أوقفت 
التدخل.  األموال، وعليه جبرم  وتبييض  املشروع  اإلثراء غري 
كما حّقق القاضي طنوس مع رجا سالمة قبل أن يوقفه قاضي 

التحقيق نقوال منصور.

كيف يتصرف غسان عويدات؟
رئيس  قرار  عويدات  غسان  التمييزي  العام  النائب  التزم 
إكمال  من  جان طنوس  القاضي  مبنع  ميقاتي  احلكومة جنيب 
رجا سالمة يف  بالقوة على تفاصيل حسابات  مهمة احلصول 
عدد من املصارف. وهو سبق أن التزم قرارًا غري واضح منع 
اجتماع  يف  للمشاركة  فرنسا  إىل  التوجه  من  طنوس  مبوجبه 
مصرف  حاكم  ملف  يف  اجلارية  بالتحقيقات  خاص  قضائي 
على  التأنيب  يشبه  ما  تلقى  أنه  ومع  سالمة.  رياض  لبنان 
بعرقلة  اتهامه  احتمال  عن  معلومات  وترددت  هذه،  خطوته 
السياسية  السلطة  قرار  يلتزم  إنه  عويدات  قال  التحقيقات، 
حدود  ضمن  القضائية  املعاجلة  مع  وإنه  حساس،  ملف  يف 

حتفظ االستقرار العام.
خضع عويدات لقرار احلكومة خالفًا لألصول القانونية، وأهمل 
سالمة  حسابات  حول  اخلارجية  القضائية  الطلبات  إجابة 
وشركائه نتيجة قراره عدم مشاركة لبنان يف اجتماع باريس 
فرنسا  ضم  مشرتك  حتقيق  فريق  تشكيل  إىل  انتهى  الذي 
وأملانيا ولوكسمبورغ، وكان يفرتض أن يكون لبنان الطرف 

الرابع فيه.
وبعد إعالن دول أوروبية االثنني املاضي احلجز على عقارات 
وأموال ختص احلاكم وشركاءه، كان ينتظر أن يبادر عويدات 
آخر، يف  شأن  إىل  التفت  أنه  إال  طنوس،  مهمة  إحياء  إىل 
من  طلب  عندما  التوقيت،  هذا  قانونًا يف  مرّبرة  غري  خطوة 
وزارة العدل اختاذ اإلجراءات لضمان اسرتداد لبنان األموال 
يف  جرى  ما  كون  صحيحة  غري  اخلطوة  أن  علمًا  املصادرة. 
القوانني  وكون  مصادرة،  قرار  وليس  جتميد  قرار  أوروبا 
األوروبية تتعامل مع األموال احملجوزة بطريقة خمتلفة عن تلك 
املصادرة. وحتى عندما يصدر احلكم النهائي، فقد ال حيصل 
لبنان على أكثر من مخسني يف املئة من قيمة هذه األموال 

والعقارات حبسب بروتوكوالت معمول بها عامليًا.
املركزي  »املكتب  كّلفت  فرنسا  يف  العامة  النيابة  وكانت 
مستقل  جهاز رمسي  وهو  الكربى«،  املالية  اجلرائم  ملكافحة 
األموال  بإدارة  املالية،  العامة  النيابة  أوامر  يتلقى  أن  ميكن 
فتح  إىل  سيصار  أنه  يعين  ما  وعقارات(،  )نقد  املصادرة 
حساب أو صندوق مالي جتمع فيه النتائج املالية لكل استثمار 
عقاري  أو  األموال(  عن  استثمارية  عائدات  أو  )فوائد  مالي 
)بدل عقود اإلجيار أو استثمار العقارات( ويتم احلجز عليها 
أيضًا يف انتظار احلكم القضائي، ما حيرم سالمة من عوائد 

هذه األصول.
يشار إىل أن احملاكمات يف مثل هذه القضايا قد تستمر حنو 
عشر سنوات، وسيكون هناك سباق بني لبنان وبني العواصم 
األوروبية حول من ميكنه إجناز احملاكمة أواًل ألن ذلك يؤثر على 

النسبة اليت حيصل عليها كل طرف من األموال املصادرة.

»الحاكم«؟؟؟

 »األخبار«

سنوية قدرها % ) ... باملئة( عن مجيع املبالغ املسحوبة من 
القرض وغري املسّددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ 

من تاريخ سحبه.
املادة اخلامسة: يتم سحب مبالغ القرض، وكذلك مجيع املعامالت 

املالية املتعّلقة بها بالدوالر األمريكي.
يلتزم املقرتض برّد قيمة القرض والفوائد من إيراداته بالعمالت 
األجنبية، وذلك من حساباته اخلارجية إن وجدت، ومن أية موارد 
وعلى  سنوي  بشكل  القسط  احتساب  ويتم  األجنبية،  بالعملة 
عشر سنوات كحّد أقصى، ويف هذا اخلصوص يتعهد املقرتض 
التوقف  أن يتم اإليفاء، مبعزل عن مسؤولياته املتعّلقة بقرار 
القروض  باتفاقيات  املتعلقة  الدفع  متوجبات  أو  الدفع  عن 
السابقة أو املقبلة أو بأي عملة إعادة تقييم ملتوجبات احلكومة 
التسديد  املقرتض  على  تعّذر  حال  ويف  التعايف.  خّطة  ضمن 
بالدوالر األمريكي، يتم إيفاء امُلقرض من حساب وزارة املالية 
املفتوح لديه على أن يتم ذلك بالعملة اللبنانية وفق سعر منصة 

»صريفة«.
املادة السادسة: يتعّهد املقرتض بصرف قيمة القرض حصرًا 
بإدارة  يتعّهد  كما  الثالثة(  )املادة  آنفًا  املبينة  الوجهة  ضمن 
القرض وفقًا لألسس املالية واإلدارية السليمة ويلتزم بإدارته 

بالعناية والكفاءة الالزمتني مبا يكفل حتقيق أغراض القرض.
املادة السابعة: اتفق الفريقان على وضع ملف كامل يتضمن 
أن  وعلى  القرض  مبوضوع  الصلة  ذات  والتقارير  الدراسات 
يتوىل املقرتض إحالة العقد مع امللف على جملس النواب إضافة 
إىل تقارير اإلدارة واملصرف، وذلك وفقًا ملا تفرضه املادة 95 

من قانون النقد والتسليف.
املادة الثامنة: يلتزم املقرتض بأن يقدم ملصرف لبنان مجيع 
املعلومات والبيانات اليت يطلبها واملتعلقة بالغرض الذي من 
ذلك  سبيل  ويف  القرض  حصيلة  وإنفاق  القرض،  منح  أجله 
يتعهد املقرتض بأن حييط مصرف لبنان علمًا بالتقدم يف تنفيذ 

املشروع من خالل تقارير دورية تبنّي تقّدم تنفيذ املشروع.
التاسعة: حيّق للمقرتض أن يلغي أي جزء من القرض  املادة 
إىل  يوّجهه  إخطار  مبوجب  وذلك  سحب  دون  من  باقيًا  يكون 

مصرف لبنان.
إىل  موّجه  إخطار  لبنان، مبوجب  العاشرة: حيّق ملصرف  املادة 
توافرت  إذا  القرض  من  مبلغ  أي  يوقف سحب  أن  املقرتض، 

األسباب التالية:
بسداد  بالتزامه  جزئيًا  أو  كليًا  بالوفاء  املقرتض  قيام  عدم   -
آخر مستحّق مبوجب هذا  أو أي مبلغ  الفوائد  أو  القرض  أصل 

العقد.
- عدم قيام املقرتض كليًا أو جزئيًا بتنفيذ أحكام هذا العقد 

أو شروطه.
املادة احلادية عشرة: كل طلب أو إخطار يوّجهه أحد الطرفني إىل 
اآلخر، بناًء على هذا العقد أو مبناسبة تطبيقه، يتعني أن يكون 
خطيًا. ويعترب الطلب أو اإلخطار قد ُقّدم بالشكل السليم، مبجرد 
تسليمه باليد أو بالربيد إىل الطرف املوجه له يف عنوانه الرمسي 

أو أي عنوان آخر حيدده مبوجب إخطار إىل الطرف اآلخر.

املادة الثانية عشرة: يلتزم املقرتض بإخطار مصرف لبنان فورًا 
بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ املشروع أو حتقيق أغراض 

القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
املادة الثالثة عشرة: تنظر احملاكم اللبنانية املختصة بالنظر بكل 
خالف أو نزاع ممكن أن ينشأ عن تفسري أو تنفيذ هذا العقد 

وتطبق عليها القوانني اللبنانية املرعية اإلجراء.
التاريخ  يف  العقد  هذا  على  الطرفان  وّقع  تقّدم  مبا  وإقرارًا 
املذكور أدناه، بواسطة املفوضني قانونًا من جانب الطرفني، 
يف نسختني أصليتني، كل منهما تعترب أصاًل ومستندًا واحدًا 

وقد تسّلم كل من الطرفني نسخة.
ُحرر هذا العقد بتاريخ / / 2022.

عن احلكومة اللبنانية )وزير املالية السيد يوسف اخلليل(.
عن مصرف لبنان )حاكم مصرف لبنان السيد رياض سالمة(.

ادفعوا وإال
ورد يف البند رقم 2 املتعلق بطلب وزارة املالية »املوافقة على 
لسداد  لبنان،  مصرف  من  االستقراض  على  التسوية،  سبيل 
ومكاتب   ،2022/3/15 لغاية  الدولي  للبنك  مستحقة  دفعات 
التدقيق احملاسيب واحملامني واالستشاريني الدوليني: الفاريز 

مارسال، أوليفر واميان، KPMG، اآلتي:
مل  الدولي  البنك  لصاحل  قروض  مستحقات  هناك  كانت  ملا 
يتم تسديدها حبيث قام بإرسال إشعار عرب الربيد اإللكرتوني 
بتاريخ 2022/3/21 يعلم الدولة اللبنانية بتداعيات التخلف عن 
تسديد مستحقاتها للبنك وذلك بعد مرور أكثر من 30 يومًا على 
استحقاق مبلغ 1165 مليون دوالر أمريكي استحقاق 2022/2/15، 
تاريخ  من  يومًا   45 خالل  التسديد  يتم  مل  إذا  بأنه  العلم  مع 
بتحويل  والتعمري  الدولي لإلنشاء  البنك  االستحقاق، لن يقوم 
أي مبالغ إىل احلسابات املخصصة املنشأة مبوجب أي قروض. 
احلسابات  إىل  مبالغ  أي  أن ميتنع عن حتويل  للبنك  كما ميكن 
الصناديق  من  املمّولة  القروض  أو  اهلبات  لبعض  املخصصة 
االئتمانية اليت يديرها البنك. جتدر اإلشارة إىل أن كافة القيود 
املطّبقة عند التخلف ملدة تزيد على 30 يومًا لتسديد أي دفعة 

تبقى سارية، وذلك لغاية تسديد كافة الدفعات املستحقة.
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جوش  اخلزانة  أمني  أعلن 
فرايدنربغ إن توسيع املخطط 
ملكية  جعل  »على  سيساعد 
آلالف  حقيقة  املنازل 

األسرتاليني اآلخرين«.
وستستخدم احلكومة الفيدرالية 
ميزانية هذا األسبوع لتوسيع 
ملساعدة  املنزل  ضمان  خطة 
على  األسرتاليني  من  املزيد 
باإلضافة  األول  شراء منزهلم 
إىل ختصيص 17.9 مليار دوالر 

لإلنفاق على البنية التحتية.

احلكومة تتوسع يف خمطط دعم مشرتي املنزل األول يف امليزانية: فمن هم املؤهلون؟
أعداد  مضاعفة  سيتم 
املستفيدين من خمطط ضمان 
 Home Guarantee أو  املنزل 
ألف   50 إىل  تقريًبا   Scheme

سنوًيا.
سيتوفر حوالي 35 ألف مكان 
سنوًيا مبوجب اخلطة اعتباًرا من 
1 يوليو لدعم مشرتي املنزل 
ال  مقدم  لديهم  الذين  األول 
لشراء  املائة  5 يف  عن  يقل 

منزل جديد أو قائم.
األم/األب  أماكن  سرتتفع 
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األسرتالية  املفوضية  تقدم 
فرصة  ألف   100 لالنتخابات 
األجر  مدفوعة  مؤقتة  عمل 
للمساعدة يف إجراء االنتخابات 

الفيدرالية املقبلة.
املواطنني  املفوضية  تدعو 
الفرص  تلك  لشغل  للتقدم 
عمل  فريق  من  جزًءا  ليكونوا 
كجزء  انتخابية  خدمات  يقدم 

من العملية الدميوقراطية.
حتتاج  إنها  املفوضية  تقول 
جمموعة  لديهم  أشخاص  إىل 
واسعة من اخلربات والتجارب 
ليعملوا يف جمموعة متنوعة من 
األدوار يف العديد من املواقع 

يف مجيع أحناء البالد.
اليت  العمل  فرص  تتميز 
باملرونة  املفوضية  تقدمها 
من  العديد  للعاميلن  وتقدم 
االمتيازات ومنها أسبوع عمل 

املفوضية األسرتالية لالنتخابات تعلن عن 
100 ألف وظيفة مؤقتة:

 تعرفوا على شروط التقديم

مكون من 37.5 ساعة و
٪15.4 معاش تقاعدي وإجازة 
أن  كما  وشخصية.  سنوية 
العمل يتوقف بني عيد امليالد 

ورأس السنة اجلديدة.
فإن  املفوضية  موقع  حبسب 
اخلدمة  يف  العمل  شروط 
العامة األسرتالية تنطبق على 
واليت  املتاحة  العمل  فرص 
املتقدم  يكون  أن  تشمل 
جيب  كما  أسرتاليا.  مواطنا 
أال يكون للمتقدم أي نشاط 

سياسي.
طبيعة  عن  املزيد  ملعرفة 
التقديم  وشروط  العمل 
هذ  على  الضغط  ميكنكم 

الرابط.
إحدى  على  التقديم  ميكنكم 
هذه  خالل  من  الفرص  تلك 

االستمارة.

ميلكون  الذين  الوحيدين 
مقدم ال يزيد عن 2 يف املائة 
حني  يف  عام  كل   5000 إىل 
 Regional  Home خطة  أن 
ستدعم  اجلديدة   Guarantee
يف  مبا   - شخص  آالف   10
ذلك مشرتو املنزل غري األول 
لبناء   - الدائمون  واملقيمون 
أو شراء عقار جديد يف مناطق 

أسرتاليا اإلقليمية.
ستبقى حدود الدخل عند 125 
ألف دوالر لألفراد و 200 ألف 

دوالر لألزواج.
يتجه  »السوق  عقاري:  خبري 
تتوازن  والكفة  اهلدوء  حنو 
فما  واملشرتي«  البائع  بني 
بالنسبة  هذا  يعنيه  الذي 

لالسعار؟

جوش  اخلزانة  أمني  وقال 
فرايدنربغ إن توسيع املخطط 
ملكية  جعل  »على  سيساعد 
آلالف  حقيقة  املنازل 

األسرتاليني اآلخرين«.

وأضاف: »هذا يعين مساعدة 
الوحيدين  اآلباء  من  املزيد 
واألمهات الوحيدات على شراء 
يصل  منخفض  مبقدم  منزل 
ومساعدة  املائة  يف   2 إىل 

املنازل  مشرتي  من  املزيد 
يصل  منخفض  مبقدم  األوىل 

إىل مخسة يف املائة«.
أولئك  أيًضا  ندعم  »حنن 
مناطقنا  يف  املوجودين 
آالف   10 وجود  مع  اإلقليمية 
اخلطة  مبوجب  سنوًيا  مكان 
مشرتي  ملساعدة  اجلديدة 
املنازل املؤهلني يف شراء أو 
املناطق  يف  جديد  منزل  بناء 

اإلقليمية.«
ستشمل ميزانية يوم الثالثاء 
أيًضا 17.9 مليار دوالر أخرى 
ملشاريع البنية التحتية اجلديدة 

والقائمة.
على  اإلنفاق  إمجالي  سيبلغ 
الربنامج اآلن مستوى قياسًيا 

قدره 120 مليار دوالر.

على  كامل  شهر  مرور  رغم 
حدوث الفيضانات املدمرة يف 
كوينزالند ونيو ساوث ويلز، 
إال أن العديد من املزارعني مل 
يتمكنوا بعد من احلصول على 

مدفوعات اإلغاثة احلكومية.
املنتجني  بعض  يزال  ال 
من  املتضررين  األساسيني 
منطقة مشال  الفيضانات يف 
ينتظرون  ويلز  ساوث  نيو 

املساعدة املالية.
الزهور  ملزارعة  بالنسبة 
وزوجها  طومبسون  سولني 
منطقة يف  بريتشيت  غاري 
بعض  كانت   ،  Bungawalbin
الورود هي كل ما تبقى من 
أن  بعد  عام  ملدة  احملصول 
ضربت الفيضانات ممتلكاتهم 

بعد أكثر من شهر كامل: ملاذا مل يتمكن املزارعون املتضررون من الفيضانات من احلصول على منح اإلغاثة احلكومية؟
يف مارس/آذار احلالي.

 50 من  أكثر  ألن  نظًرا  ولكن 
يأتي  دخلهم  من  املائة  يف 
من خارج املزرعة، فال ميكنهم 
 75000 قدرها  مبنحة  املطالبة 
املنتجني  إىل  مقدمة  دوالر 

األساسيني اآلخرين.
ترمي  غاضبة  مجوع  بالصور: 
فيضانات  من  النفايات 
ليسمور أمام منزل موريسون 

يف سيدني
 :AAPقالت طومسون لـوكالة
»ما حدث هو أننا ال حيق لنا 
أعمال  منحة  على  احلصول 
تصنيفنا  يتم  ألنه  صغرية 
وال  أساسيني،  كمنتجني 
على  احلصول  أيضا  لنا  حيق 
أولية ألننا شركة  إنتاج  منحة 

صغرية«.
العام  وزوجها  أتت طومسون 
املاضي من بريسبان إىل نيو 
اآلن  ويعيشون  ويلز  ساوث 

يف كرفان مبمتلكاتهم.
مثة احتمال أن يكونوا مؤهلني 
أصحاب  منحة  على  للحصول 
البالغة  الريفية  األراضي 
أعلنها  واليت  دوالر،   25000
وزير إدارة الطوارئ الفيدرالي 
بريدجيت ماكنزي يف منتصف 
مارس/آذار، لكن حتى هذا ال 
تلك  حتى  مضمون  غري  يزال 

اللحظة.
قالت طومسون بإحباط شديد: 
»الرسالة اليت تظهر عرب املوقع 
اإللكرتوني يف الوقت احلالي، 
يشبه  إنه  قريًبا،  أنه  تقول 

الفيلم  عن  اإلعالن  انتظار 
اجلديد يف دور العرض«.

أن  إىل  طومسون  وأشارت 
النظام اجلائر والذي وضعهم 
يعيق  احلالية  األزمة  تلك  يف 

تعافيهم.
وتقول طومسون: »نعلم أننا 
 100000 إىل  يصل  ما  أنفقنا 
دوالر يف األشهر االثين عشر 

املاضية«.
»حنن حباجة إىل معرفة ما هي 
خياراتنا، هل نقوم ببناء هذا 
ماذا  أخرى؟  مرة  البداية  من 
نفعل؟ فجأة حنن عالقون يف 
أو  مساعدة  أي  بدون  موقف 

حل«.
شباب  للقلب«:  القلب  »من 
عراقيون يتطوعون يف محالت 

تضخم  إىل  الوطنية  الديون  دوالر«:  مليار  و160  »تريليون 
املدى؟ بعيدة  حلواًل  امليزانية  قدمت  فهل 

الفدرالي  اخلزانة  وزير  أعلن 
جوش فرايدنربغ مساء الثالثاء 
املاضي موازنة حكومته للعام 
اليت   2023  2022- املالي 
مالية  مساعدات  تضمنت 
لشرحية  ضريبية  وخصومات 

واسعة من االسرتاليني.
االقتصادي  احمللل  وصف 
هذا  ميزانية  عبداهلل  عبداهلل 
العام بأنها »انتخابية بامتياز« 
حكومة  خالهلا  من  سعت 
االئتالف اىل اسرتضاء الناخب 
الفيدرالية  االنتخابات  قبل 
املرتقبة، وأضاف: »كنا ندعو 
جهة  من  متوازنة،  مليزانية 
ملساعدة  املصروفات  بني 
ازمة  ظل  يف  االسرتاليني 
وخاصة  األسعار  ارتفاع 
األساسية  احلاجيات  أسعار 
مثل البنزين واملواد الغذائية 
ثانية  جهة  ومن  وغريها، 
من  للحد  مالية  وضع سياسة 
العجز والعودة اىل مستويات 
السنوات  يف  الفائض 

القادمة.«

الدين العام األسرتالي 

اإلعمار  وإعادة  التنظيف 
دمرتها  اليت  ليسمور  يف 

الفيضانات
والذي  واتس،  تريفور  يقول 
وحلوم  للمواشي  مزرعة  يدير 
 Woodburn منطقة  يف  البقر 
احلالي  النظام  إن  اجملاورة، 

»غري عادل«.
من  رأًسا   35 واتس  خسر 
املاشية ومجيع آالته الزراعية، 
وبلغت خسائره املالية حوالي 

150 ألف دوالر.
آالف  واتس  ينفق  كما 
الدوالرات يف إطعام ماشيته 

الباقية على قيد احلياة.
كما أنه ال حيق له احلصول على 
منحة املنتجني األولية البالغة 
يكسب  ألنه  دوالر   75000

غالبية دخله من املزرعة.
مكتب  باسم  متحدث  قال 
منح  إن  ماكينزي  النائب 
الريفية  األراضي  أصحاب 
دوالر   25000 إىل  تصل  اليت 
مت توفريها ألصحاب األراضي 
آليات  مبوجب  املؤهلني  غري 
تديرها  واليت  احلالية،  الدعم 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
ويشرتك يف متويلها احلكومة 

الفدرالية.
الكومنولث  حكومتا  تؤكد  مل 
متى  ويلز  ساوث  نيو  وال 

ستكون هذه املنحة متاحة.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
تستعد فيه منطقة مشال نيو 
أمطار  لسقوط  ويلز  ساوث 

غزيرة مرة أخرى.

سيصل إىل تريليون و160 
مليار دوالر يف العام 2025

امليزانية  أن  عبداهلل  ويرى 
جاءت مرتكزة هلذا العام على 
مصروفات قصرية األمد، من 
ملرة  تصرف  مدفوعات  أهمها 
250 دوالردوالر  بقيمة  واحدة 
احلكومية  الرعاية  ملتلقي 
ومقدمي  املتقاعدين  من 
العمل  والعاطلني عن  الرعاية 
اقتطاعات  إىل  باإلضافة 
منها  سيستفيد  ضريبية 
من  أسرتالي  مليون   11 زهاء 
املنخفضة  املداخل  أصحاب 

واملتوسطة.
التخفيض  عن  املزيد  وشرح 
»سيتمكن  قائاًل:  الضرييب 
األفراد من ذوي املداخل 126 
ألف دوالر سنويًا كحد أقصى 
دوالر   1500 اسرتداد  من 
بزيادة 420 دوالر عن املعمول 
به حاليًا أي ما يصل إىل 3000 
كال  بها  يعمل  ألسرة  دوالر 

األبوين.«

كلفة تخفيض ضريبة 
املحروقات بقيمة 20 سنتا 

ستكلف الخزينة 8 مليارات 
دوالر

ومبا أن إجراء خفض الضريبة 
ولن  مؤقتة  احملروقات  على 
أشهر،  لستة  سوى  تستمر 
إىل  االقتصادي  احمللل  أشار 
أن سبب ذلك قد يكون تعويل 
احلكومة على خفض التوترات 
اجليوسياسية وال سيما احلرب 

الروسية االوكرانية.
الدفعات  هذه  ارتباط  وعن 
قال  بالتضخم،  املالية 
ان  حتذيرات  »هناك  عبداهلل: 
مرة  تدفع  اليت  املبالغ  هذه 
واحدة قد تزيد من مستويات 
اخنفاض  وبالتالي  التضخم 
جهة  من  الشرائية.  القدرة 
ثانية يف بلد يشهد مستويات 
ان  أي  جدا  متدنية  بطالة 
جيد،  بشكل  يعمل  االقتصاد 
قد  التضخم  مستويات  زيادة 
للقيام  املركزي  بالبنك  تدفع 
بشكل  الفوائد  أسعار  برفع 

ووترية أسرع.«

ارقام الحسابات الوطنية
النمو  يصل  أن  املتوقع  من 

يف   3.5% إىل  االقتصادي 
 –  2022 القادم  املالي  العام 
2023 وهو زيادة عن توقعات 
ميزانية العام املاضي وسيعود 
اىل مستوى منو %2.5 يف العام 

الذي يليه.
االقتصادي  احمللل  وذكر 
عبداهلل عبداهلل أن املصروفات 
املقبل ستبلغ  العام  احلكومية 
 27.3% أي  دوالر  مليار   629
من الناتج احمللي واجلزء األكرب 
الضمان  على  ُينفق  منها هي 
االجتماعي والرعاية أي حوالي 
220 مليار دوالر تليها الصحة 

حبوالي 150 مليارات دوالر.

اإلنفاق العسكري  سيتخطى 
38 مليار دوالر

فمن  احلكومي  املدخول  اما 
 561 حلوالي  يصل  ان  املقدر 
مليار دوالر ويستمر باالرتفاع 
ليصل ل 655 مليار حبلول عام 
2025، أي ان املوازنة ستستمر 
السنوات  يف  عجز  بتسجيل 
 78 بـ  يقدر  القادمة  األربعة 
مليار دوالر العام القادم، أي 
حوالي %4 من الناتج احمللي.
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الوباء  بعد  ما  موازنة  تأتي 
ببشرى سباقة لألسر األسرتالية 
اذ  جديًدا  مولوًدا  تنتظر  اليت 
ستمكن الوالدون اجلدد تقسيم 
اإلجازة مدفوعة األجر بالتساوي 

مبوجب القواعد اجلديدة.
جديًدا يف  فصاًل  تكتب  موازنة 
ألسرتاليا،  االقتصادية  القصة 
جوش  اخلزانة  وزير  حبسب 
أيًضا  تكتب  ولكنها  فرايدنربغ 
تقديم  ملفهوم  جديّدا  فصال 

الرعاية بعد الوالدة.
العاملني  اآلباء  دعم  سيتم 
مع  الوقت  من  املزيد  لقضاء 
أطفاهلم حديثي الوالدة يف ظل 
اإلجازات  يف  جذرية  تغيريات 
املدفوعة للوالدين اذ ستخضع 
املدفوعة  الوالدية  اإلجازة 
املوازنة  مبوجب  جذري  إلصالح 

الفيدرالية.
حالًيا  اجلدد  لألمهات  ميكن 
من  أسبوًعا   18 على  احلصول 
األجر  مدفوعة  الوالدية  اإلجازة 
من احلكومة، جنًبا إىل جنب مع 
ناحية  ومن  العمل  استحقاقات 
األب  »راتب  يغطي  أخرى، 
فقط  أسبوعني  والشريك« 
الرعاية  مقدم  أو  اآلخر  للوالد 
التغيريات  ومبوجب  األساسي، 
اليت تعهدت احلكومة بتقدميها، 
سيتم دمج املخططات املزدوجة 

يف خمطط واحد.
العاملة  األسرة  أن  يعين  هذا 
ستحصل  والدين  من  املكونة 
اإلجازات  من  أسبوًعا   20 على 
املدفوعة للوالدين، واليت ميكن 
الوالدين  هؤالء  بني  تقسيمها 
العامني  يف  لتقديرهم  وفًقا 
أو  طفلهم  مليالد  التاليني 

تبنيهم.
سيتمكن اآلباء والشركاء، مثل 
إىل  الوصول  من  األمهات، 
جنًبا إىل جنب  املزايا احلكومية 
صاحب  ميوهلا  إجازة  أي  مع 

العمل.
وستوفر  املوازنة  356 مليون 
دوالر على مدى مخس سنوات 
لكال الوالدين لتقاسم 20 أسبوًعا 
من اإلجازة مدفوعة األجر باحلد 

األدنى لألجور.
لآلباء  ميكن  التغيري،  مبوجب 
املنزل  البقاء يف  اختيار  اجلدد 
لرعاية أطفاهلم حديثي الوالدة 
مرة  أو أشهر يف كل  ألسابيع 
األم  مع  الرعاية  مشاركة  أو   -
كل  أيام  ثالثة  أو  يومني  ملدة 

أسبوع.
كما وسيستفيد األهل الوحيدون 
single parents أكثر من غريهم، 
أسبوعني  ملدة  إجازة  مع 
سيتمكنون  حيث  إضافيني، 
من  أسبوًعا   20 أخذ  من  اآلن 
أسبوًعا   18 من  بداًل  اإلجازة 
احلالية وستستند األهلية أيًضا 
إىل دخل األسرة املشرتك، بداًل 

من دخل األم.
أكثر  اجلديد  املخطط  سيكون 
احلالي،  املخطط  من  مرونة 
الذي جيرب األسر على حتديد من 
األساسي«  الرعاية  »مقدم  هو 
على  املوازنة   أوراق  وتنص 
»يساعد  سوف  التغيري  أن 
بني  املساواة  تعزيز  على 
ستجعل  كما  واألمهات«  اآلباء 
على  السهل  من  التغيريات 
املرتفع  الدخل  ذوات  النساء 
مدفوعة  إجازة  على  احلصول 

الشريكني بني  تقسم  املدفوعة  اإلجازات  من  أسبوًعا   20 الوالدة:  بعد  الرعاية  تقديم  يف  سباقة  موازنة 
أيضًا.

الالئي  لألمهات  ميكن   ، حالًيا 
 151،350 إىل  يصل  ما  يكسنب 

إجازة  على  احلصول  دوالًرا 
مدفوعة حتى لو كان شريكهن 
لكن  مرتفًعا.  دخاًل  يكسب 

األم  فيها  اليت تكسب  األسرة 
حيق  ال  األب  من  أكثر  أموااًل 
إجازة  أي  على  احلصول  هلا 

اجلديدة الفدرالية  املوازنة  يف  اخلاسرين  أبرز 
بامليزانية  الكثريون  فرح 
الفدرالية اجلديدة، لكن هناك 
من  نفسها  تعترب  جمموعات 

اخلاسرين. تعرفوا إليها.

الطاقة املتجددة
ال يوجد متويل مباشر جديد يف 
امليزانية ملشاريع توليد الطاقة 

املتجددة.
بداًل من ذلك، تستثمر احلكومة 
مليون   250 من  بقليل  أقل 
دوالر على مدى مخس سنوات 
تقنيات  يف  االستثمار  لدعم 
يف  مبا  املنخفضة  االنبعاثات 

ذلك اهليدروجني.
يزال  ال  احلالي،  الوقت  يف 
تصنيع اهليدروجني الستخدامه 
كمصدر للوقود يولد انبعاثات، 
املشاريع  اقرتاح  يتم  وبينما 
يزال  ال  خمتلفة،  مراحل  ويف 
من غري الواضح كم من الوقت 
سيستغرق للوصول إىل النطاق 
قاباًل  بدياًل  ليكون  املطلوب 

للتطبيق للوقود األحفوري.
 148.6 احلكومة  خصصت  كما 
مليون دوالر على مدى مخس 
سنوات لتشجيع االستثمار يف 
واملوثوقة«  املعقولة  »الطاقة 
ويشمل ذلك 84 مليون دوالر 
السنوات  تلك  مدى  على 
شبكات  ملشاريع  اخلمس 
للمجتمعات  الصغرية  الطاقة 

يف مناطق أسرتاليا الريفية.
األجور

يفرح  ما  امليزانية  تقدم  مل 

الرابحون يف موازنة 2022.

سائقو السيارات
أسعار  خلفض  حماولة  يف 
احلكومة  خفضت  البنزين، 

ضريبة الوقود إىل النصف.
أوكرانيا  يف  احلرب  وأدت 
وواجه  النفط  أسعار  لزيادة 
السيارات  سائقي  بعض 
أسعارًا جتاوزت 2.20 دوالر للرت 

البنزين.
التخفيض  إن  فرايدنربغ  وقال 
سيستمر لألشهر الستة املقبلة 
وسيوفر لسائقي السيارات 22 
سنًتا للرت عند ملء سياراتهم.

يف  التخفيض  أن  من  للتأكد 
منه  يستفيد  الوقود  ضريبة 
فعليًا سائقو السيارات، وليس 
فقط جتار التجزئة لتحقيق ربح 
املنافسة  جلنة  سرتاقب  أكرب، 
األسرتالية  واملستهلكني 

)ACCC( أسعار الوقود.

دافعو الضرائب
الزيادة  مواجهة  يف  للمساعدة 
يف تكاليف املعيشة، سيحصل 
املنخفض  الدخل  أصحاب 
دوالرًا   420 واملتوسط   على 
إقراراتهم  على  إضافيًا 

الضريبية.
ملدة  الضرييب  اخلفض  وعاد 
بعض  أن  يعين  مما  آخر،  عام 
ما  يسرتدون  قد  األشخاص 
عند  دوالر   1,500 إىل  يصل 

تقديم إقراراتهم الضريبية.
وتقدر امليزانية أن املدفوعات 
مليارات   4.1 احلكومة  ستكلف 
العامني  مدى  على  دوالر 

املقبلني.
املوازنة،  عن  اإلعالن  وقبيل 
املساعدة  أن  فرايدنربغ  أوضح 
ستكون  احلكومة  تقدمها  اليت 
وليست  وهادفة«  »مؤقتة 

مستمرة.

النساء
العام  هذا  املوازنة  تتضمن 
الدعم  إجراءات  من  جمموعة 
تعديل  ذلك  يف  مبا  للنساء، 
احلكومة  برنامج  على  كبري 
اخلاص بإجازة األمومة املدفوعة 

األجر.
دفعتني  تقديم  من  بداًل 
من  أسبوعان  أي  منفصلتني، 
والشريك«  األب  »مدفوعات 
»مدفوعات  من  أسبوعًا  و18 
اآلن  سيتم  الوالدين«،  إجازة 
يعين  مما  االثنني،  بني  اجلمع 
اختيار  للوالدين  ميكن  أنه 
بأي  بينهما  اإلجازة  تقسيم 

طريقة يرغبان فيها.
»ستساعد  امليزانية:  وجاء يف 
بني  املساواة  تعزيز  على 
األسر  ومتكني  واآلباء  األمهات 
اخلاصة  قراراتها  اختاذ  من 
بسياسات حمددة  التقيد  دون 

من قبل مقدمي الرعاية«.
من  أنه  امليزانية  وأوضحت 
التغيري  هذا  يوفر  أن  املتوقع 

ايضًا  املزيد من احلوافز لآلباء 
الستخدام إجازة األبوة.

بتغيري  أيضًا  احلكومة  وقامت 
اآلباء  يتمكن  حبيث  النظام 
من  االستفادة  من  العزاب 
 20 البالغة  الكاملة  اإلجازة 
أسبوعًا، ونظرًا لتقديرات مكتب 
اإلحصاء األسرتالي اليت قدرت 
من   81% أن  املاضي  العام 
النساء،  من  هم  العزاب  اآلباء 
اآلالف  بال شك  فإنه سيساعد 

من النساء.
تعديل  اإلجراءات  تشمل  كما 
حدًا  ليشمل  الدخل  اختبار 
أقصى لدخل األسرة يبلغ 350 

ألف دوالر سنويًا.

الالجئون
بينما حتافظ احلكومة على احلد 
األقصى للربنامج اإلنساني عند 
نفس  وهو   ،13,750 مستوى 
املاضيني،  للعامني  العدد 
فقد أعلنت عن أماكن إضافية 

للمواطنني األفغان.
وتشمل امليزانية 665.9 مليون 
دوالر على مدى السنوات األربع 
مكان   16,500 لتوفري  املقبلة 
إضايف لألشخاص الفارين من 

أفغانستان.
أعلن  الثاني/يناير،  كانون  يف 
أن  هوك  أليكس  اهلجرة  وزير 
 15,000 ستخصص  احلكومة 
تأشرية على مدى أربع سنوات 
للمواطنني األفغان اهلاربني من 
 10,000 ذلك  ويشمل  طالبان، 
و5,000  اإلنساني  الربنامج  يف 

لربنامج العائالت.
وهذا يعين أن أسرتاليا ستقدم 
أكثر من 30,000 تأشرية الجئ 
مدى  على  األفغان  للمواطنني 

السنوات األربع املقبلة.
لالجئني  بالنسبة  أما 
األوكرانيني، فقد أعلن سكوت 
سابق  وقت  يف  موريسون 
برنامج  عن  الشهر  هذا  من 
احلاصلني  لألشخاص  يسمح 
مؤقتة  إنسانية  تأشريات  على 
بالبقاء يف أسرتاليا ملدة تصل 

إىل ثالث سنوات.
 5,000 حوالي  أن  يعين  وهذا 
تأشريات  ُمنحوا  ممن  أوكراني 
أسرتاليا،  إىل  للقدوم  أخرى 
الطالب  تأشريات  ذلك  مبا يف 
والسائحني واملهاجرين املهرة 
سيكون  األسرة،  مشل  ومّل 
الوضوح  من  املزيد  لديهم 
وسُيسمح  ملستقبلهم  بالنسبة 
هلم بالعمل والدراسة واحلصول 

على الرعاية الطبية.
احلكومة  إن  موريسون  وقال 
»مل تضع حدًا« أو سقفًا لعدد 
ستمنحهم  الذين  األوكرانيني 

التأشريات.
كما ختصص احلكومة 9.2 مليون 
دعم  خدمات  لتمديد  دوالر 
أخرى  لسنة  احلالية  الشباب 
ومليون دوالر على مدى مخس 
للدفاع  برنامج  إلنشاء  سنوات 

عن حقوق اإلنسان.

2022 الفدرالية  املوازنة  يف  الراحبني  أبرز  هم  من 
املزارعون

ضرييب  إعفاء  تطبيق  سيتم 
يكسبون  الذين  للمزارعني 
أرصدة  بيع  طريق  عن  املال 

الكربون.
سيكلف  الذي  اإلجراء  وكان 
امليزانية 100 مليون دوالر على 
مدى أربع سنوات، أحد األشياء 
املواطنون  عليها  حصل  اليت 
مقابل دعم هدف احلكومة ببلوغ 
صايف انبعاثات صفرية حبلول 

عام 2050.
ويعين التغيري أنه ميكن معاملة 
دخل زراعة الكربون مثل دخل 
لألغراض  اآلخر  األولي  اإلنتاج 

الضريبية.

املستفيدون من الرعاية 
االجتماعية

ومقدمو  املتقاعدون  سيحصل 
القدامى  واحملاربون  الرعاية 
وغريهم  عمل  عن  والباحثون 
االمتياز  بطاقات  حاملي  من 
املؤهلني، باإلضافة إىل بعض 
ميولون  الذين  املتقاعدين 
نفقاتهم بأنفسهم، على دفعة 
ملرة واحدة قدرها 250 دوالر.

ألصحاب  الدفعات  غرار  وعلى 
واملتوسط،  املنخفض  الدخل 

مدفوعة.
امليزانية:  أوراق  وتقول 
تقوم   ، األمر  هذا  »ملعاجلة 

الدخل  اختبار  بتوسيع  احلكومة 
ليشمل حًدا أدنى لدخل األسرة 

يبلغ 350 ألف دوالر سنوًيا«.

فإن األموال اإلضافية ستساعد 
املعيشة  تكاليف  تلبية  يف 
ويستفيد منها حوالي 6 ماليني 

شخص يف األسابيع املقبلة.
ولكن مل يكن هناك تغيري يف 
سيتلقاها  اليت  املبالغ  قيمة 
 JobSeeker األشخاص يف برنامج

أسبوعيًا.
يف بداية العام املاضي، رفعت 
 25 مبقدار  املدفوعات  احلكومة 
 9 وبتكلفة  أسبوعيًا،  دوالر 
أربع  مليارات دوالر على مدى 

سنوات.
العام  هذا  ميزانية  تشهد  ومل 

أي زيادة أخرى.

املناطق الريفية
على  الريفية  املناطق  حصلت 
هذه  يف  الدعم  من  الكثري 
ختصيص  مت  حيث  املوازنة، 
ملا  الدوالرات  مليارات 
الوزراء  رئيس  نائب  وصفه 
التحتية  البنية  »مشاريع  بأنه 

الكربى«.
أنه  جويس  بارنابي  وأعلن 
مليارات   7.1 هناك  سيكون 
من  عامًا   11 مدى  على  دوالر 
الطاقة  ألمن  جديدة  خطة  أجل 

وتنمية املناطق الريفية.
حنو  األموال  هذه  ستوجه 

االستثمار املشرتك مع الواليات 
الشركات  أو  واألقاليم، 
اخلاصة، يف جماالت عدة تشمل 
وبناء  والطرق  املوانئ  تطوير 
اللوجستية  واملراكز  السدود 
كوينزالند  ووسط  مشال  يف 
ومنطقة Hunter يف نيو ساوث 
ويلز، وإقليم الشمال ومنطقة 

Pilbara يف غرب أسرتاليا.

إعادة التدوير
مليون   60 احلكومة  خصصت 
لتمويل  امليزانية  يف  دوالر 
تكنولوجيا أفضل إلعادة تدوير 
أكياس  مثل  اللنّي  البالستيك 

اخلبز وعبوات الرقائق.
صندوق  من  جزءًا  ذلك  ويعد 
األكرب  احلكومي  التدوير  إعادة 
مليون   250 تبلغ قيمته  والذي 
إلجياد  يهدف  والذي  دوالر، 
جلعل  ومبتكرة  جديدة  طرق 

إعادة التدوير أكثر كفاءة.
وسوف ُيصص مبلغ 60 مليون 
تدوير  إعادة  لتقنية  دوالر 
ومساعدة  املتقدمة  البالستيك 
هدفها  حتقيق  على  احلكومة 
 70% تدوير  إعادة  املتمثل يف 
يف  البالستيكية  العبوات  من 
أسرتاليا أو حتويلها إىل مساد 

حبلول عام 2025.

غري  ومن  األجور،  أصحاب 
املتوقع أن تنمو األجور احلقيقية 
حتى وقت الحق من هذا العام 
على أقل تقدير بسبب التضخم 

الذي جتاوز التوقعات.
املاضي،  العام  نهاية  يف 
توقعت وزارة اخلزانة أن يكون 
معدل التضخم %2.75. وانتهى 
األمر فعليًا بوصوله إىل حوالي 

.4.25%
تكون  أن  امليزانية  وتتوقع 
األجور أعلى بقليل من التضخم 
مما  املقبلني،  العامني  يف 
أن  املرجح  غري  من  أنه  يعين 
املعيشة  تكلفة  ضغوط  ختف 

قريبًا.

املتهربون من الضرائب
على الرغم من الزيادات احلالية 
امليزانية  تتوقع  األسعار،  يف 
التضخم   تدرجييًا  ينخفض  أن 
أسرع  بشكل  األجور  تنمو  وأن 

حبلول منتصف العقد.
تعزيز  على  احلكومة  وتعمل 
يستهدف  عمل  فريق  قدرات 
قبل  من  الضرييب  التهرب 
اجلنسيات،  متعددة  الشركات 
واخلاصة  العامة  واجملموعات 

الكربى، واألثرياء.
الضرائب  مكتب  منح  ومت 
األسرتالي أكثر من 600 مليون 
السنوات  مدى  على  دوالر 
جهوده  لدعم  املقبلة  الثالث 

يف مراقبة تلك اجملموعات.
يؤدي  أن  امليزانية  وتتوقع 

توسيع فريق العمل إىل توفري 
2.1 مليار دوالر من اإليرادات 
مدى  على  للحكومة  الضريبية 

السنوات األربع املقبلة.

أصحاب الحانات
ترددت شائعات عن نية احلكومة 
الفيدرالية خفض الضريبة على 
النصف، لكن ذلك  البرية إىل 

مل يتحقق يف امليزانية.
وكانت رابطة برورز األسرتالية 
تدعو إىل ذلك كوسيلة ملساعدة 
اليت  الضيافة  احلانات وأماكن 
األعمال  اخنفاض  مع  تكافح 

بسبب الوباء.
لكنها خطوة من املرجح أن تزعج 
اجملموعات الصحية وغريها من 
سبق  اليت  التقطري  شركات 
صحية  خماوف  أثارت  أن  هلا 
باعتبارها  الفكرة  وانتقدت 
متنح قسمًا من صناعة الكحول 

معاملة غري عادلة.
 Spirits شركة  انتقدت  كما 
 and Cocktails Australia
متحيز  بأنه  ووصفته  القرار 
حبثها  أن  واعتربت  جنسيًا، 
فقط   10% حوالي  أن  أظهر 
يشربن  إنهن  قلن  النساء  من 
فإن  وبالتالي  بانتظام،  البرية 
سيفيد  الضرييب  التخفيض 

الرجال بشكل غري متناسب.
منحت  املاضي،  العام  ويف 
احلكومة إعفاءات ضريبية بقيمة 
255 مليون دوالر ملصانع اجلعة 

والتقطري الصغرية.
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بشكل واضح وصريح حّدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
مطالبًا  متويليًا،  برناجمًا  لبنان  منح  شروط  رامرييز  ارنستو 
بضمانة من الرؤساء الثالثة بتطبيق هذه الشروط يف مرحلة ما 

بعد االنتخابات، باعتبارها »الفرصة األخرية«
بعنوان  لبنان  مع  املشاورات  من  الثانية  اجلولة  إطار  يف 
الدولي  النقد  بعثة صندوق  زارت  حمتمل«،  متويلي  »برنامج 
اجلمهورية  رئيس  املاضي،  الثالثاء  رامرييز،  أرنستو  برئاسة 
على  وسياسات  تقنية  شروط  سّلة  وأبلغته  عون،  ميشال 
لبنان التزامها قبل أن يوّقع الصندوق الربنامج، مع ضمانات 
»صرحية وواضحة«، وفق تعبري رامرييز، من الرؤساء الثالثة. 
وبّرر رامرييز هذه املطالب - الشروط بأن »سياسة الصندوق 
االنتخابات،  اليت تسبق  الفرتة  اتفاقات يف  توقيع  عدم  هي 
يف  السياسية  األحزاب  على  يفرض  لذلك،  اضطر  ما  وإذا 
البلد املعين توقيع التزامات صرحية وواضحة بتنفيذ شروط 
الصندوق. ويف حالة لبنان، فإن توقيع برنامج متويلي يتطّلب 
الثالثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه  الرؤساء  التزامات من 

بعد االنتخابات النيابية«.
القوى  خيتزلون  الثالثة  الرؤساء  أن  الصندوق  يعتقد  عمليًا، 
اليت  هي  بعضها  أو  القوى  هذه  وأن  لبنان،  يف  السياسية 

تعرقل حصول اتفاق معه.
لكن ما هي شروط الصندوق؟ يف لقاء الثالثاء املاضي، وضع 
رامرييز هذه الشروط على الطاولة باعتبارها »الفرصة األخرية« 

أمام لبنان للحصول على برنامج متويلي، وأبرزها:
- إقرار الـ«كابيتال كونرتول«. وقد نفى ممثلو الصندوق أن 
عقد  )للمفارقة  الوزراء  أمام جملس  املعروضة  النسخة  تكون 
جملس الوزراء جلسته مباشرة بعد لقاء الصندوق مع عون وأقّر 
الصيغة اليت عرضت عليه بعد تعديالت هامشية(، هي اليت 
يوافق عليها إلقرار هذا القانون، لكنه يعتقد بأنها متّثل بداية 

مقبولة للعمل على صيغة نهائية يوافق عليها.
- جيب تأمني احلوكمة يف مصرف لبنان. وعبارة احلوكمة مطاطة، 
لكن رامرييز حرص على تفسري ما يريده بشكل واضح، إذ أشار 
إىل أنه جيب إجناز كل حسابات التدقيق يف حسابات مصرف 
لبنان، وأن يصار إىل تعديالت يف البنية وتوسيع دور ومهام 
جلنة الرقابة على املصارف، وفصل السلطات املصرفية عن 
بعضها البعض، أي الفصل بني حاكمية مصرف لبنان، وبني 

جلنة الرقابة، وبني اهليئة املصرفية العليا.
 كذلك، لفت إىل ضرورة الفصل بني اإلدارة التنفيذية يف 
مصرف لبنان، وبني اإلشراف، أي أن يكون اجمللس املركزي 
ملصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية ختضع أعماله لإلشراف 
والرقابة من جملس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى ال تبقى 

الصالحيات بيد جهة واحدة.

  يريد الصندوق إقرار الكابيتال كونرتول وإعادة هيكلة القطاع املصريف

عن  باتًا  منعًا  لبنان  مصرف  منع  جيب  فصاعدًا،  اآلن  من   -
إقراض الدولة أي قرش.

القطاع  وإصالح  هيكلة  إلعادة  إطار  قانون  إقرار  جيب   -
املصريف.

- حيتاج لبنان إىل متويل بقيمة 20 مليار دوالر على مدى 4 
سنوات، مبعدل 5 مليارات دوالر سنويًا. لذلك، عليه احلصول 

على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن ماحنني آخرين.
للخزينة  يكون خمصصًا  سنوات   4 ملدة  دعم  تقديم  ميكن   -

ولشبكات األمان االجتماعي.
- موضوع تراتبية توزيع اخلسائر ابتداء مبساهمي املصارف أمر 

حمسوم لدى الصندوق.

اشرتط موافقة الرؤساء الثالثة 
قبل توقيع الربنامج التمويلي

 صندوق النقد: نريد ضمانات

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

عسكريًا،  الناتو  نواجه  كأمة،  حنن، 
جبهات،  ثالث  مباشر يف  حنو  وعلى 
ونواجهه،  وليبيا.  والعراق  سوريا 
من  أكثر  يف  مباِشرة،  غري  بصورة 

جبهة، أهمها اليمن.

أوكرانيا  يف  احلرب  جتاه  »موقفنا 
خاطب  اجلملة،  بهذه  حمايدًا«.  ليس 
وزير  نائب  اجلعفري،  بشار  الدكتور 
اخلارجية السورية، احلضور يف ندوة، 
احتاد  يف  الروسي،  السفري  بوجود 
للوهلة  دمشق.  يف  العرب  الكتاب 
املسؤول  تصريح  يبدو  األوىل، 
التحالف  عالقة  مع  سقًا  متَّ السوري 
اليت جتمع سوريا وروسيا، وخصوصًا 
بعد الدخول الروسي على خط احلرب 
على سوريا يف أيلول/سبتمرب 2015، 
ودعمه اجليش العربي السوري. هذا 
احملللني  من  كثريين  دفع  التصور 
العامل  الروسي  الدور  اعتبار  إىل 
السوري.  االنتصار  يف  األساسي 
هلذا االستنتاج ما يربِّره، إاّل أنه يبقى 
مبنّيًا على حتليل قاصر يعتمد نظرية 
التعمق  دون  من  والسبب،  النتيجة 

محمد وهبة

الرئيس عون مستقبال وفد صندوق النقد

ل  60 ألف قتيل، يف حني تشري تقارير الناتو إىل أنه مل ُيسجَّ
سوى وقوع 43 ضحية مدنية فقط. أّما الواليات املتحدة فتنكر 
سقوط أي مدني، وذلك عرب ادعائها غياب تقارير من مصادر 

حمايدة تؤكد ذلك. 
بالعودة إىل سوريا، تؤدي قوات الناتو دورًا حامسًا يف دعم 
ر القوات األمريكية املشهد. فهي،  اجلماعات اإلرهابية، وتتصدَّ
تنظيم  وخصوصًا  اإلرهابية،  اجلماعات  دعمها  إىل  باإلضافة 
»داعش«، تقوم بعمليات عسكرية مباشرة ضد اجليش العربي 
السوري، كما حدث عندما قصفت مطار الشعريات يف الـ4 من 
نيسان/أبريل 2017، وعرب قيامها أكثر من مرة بقصف مواقع 
للجيش السوري يف حميط مدينة دير الزور. يف الوقت نفسه، 
ميليشيات  بدعم  و2021،   2015 عاَمي  بني  أملانيا،  شاركت 
»قسد« اإلرهابية وتدريبها، وبعمليات تزويد طائرات التحالف 
زالت  فما  الفرنسية  القوات  أّما  اجلو.  يف  بالوقود  الغربي 
موجودة يف أربعة مواقع يف دير الزور واحلسكة والرقة، وهي 
تساهم بصورة كبرية يف تدريب ميليشيات »قسد« اإلرهابية 
تدريب  يف  وهولندا  والدمنارك  بلجيكا  وتشارك  ودعمها. 
األردن.  احلر« يف معسكرات يف  »اجليش  ُيَسّمى  ما  عناصر 
ويربز دور بريطانيا، على حنو خاص، يف تشكيل منظمة »اخُلَوذ 
البيضاء« اإلرهابية وتدريبها. ُيضاف إىل كل ما سبق الدور 
وخصوصًا  اإلرهابية،  العصابات  دعم  يف  احملوري  الرتكي 
تنظيم »جبهة النصرة«، واحتالل تركيا أراضَي سورية، وإقامة 

قواعد عسكرية فيها.
وبصورة  عسكريًا،  الناتو  نواجه  كأمة،  حنن،  اخلالصة،  يف 
مباشرة، يف ثالث جبهات، سوريا والعراق وليبيا. ونواجهه، 
على حنو غري مباشر، يف أكثر من جبهة، أهمها اليمن، حيث 
يقدم الناتو دعمًا عسكريًا ولوجستيًا إىل التحالف الذي تقودة 
السعودية، ويرتكب اجملازر حبق اليمنيني منذ أكثر من سبعة 
العسكرية  املواجهتني  كثريًا  تسبق  احلروب  هذه  أعوام. 
واالقتصادية احلاليتني بني روسيا وحلف الناتو. وبناًء عليه، 
يستطيع أي مسؤول يف حمور املقاومة اخلروج ليعلن من دون 

تردد أننا يف حالة حرب مع حلف الناتو.
أّما فيما يتعلق بعدوان الناتو على حلفائنا يف إيران وروسيا 
والصني، فإن موقف حمور املقاومة ال يأتي على قاعدة رد 
اجلميل، لكنه موقف مبدئي مبين على وحدة املصري واملصاحل 
اليت جتمعنا بهؤالء احللفاء منذ بداية العدوان األطلسي على 
وطننا. وتكمن مصلحتنا األساسية يف هزمية حلف الناتو، وعلى 
رأسه الواليات املتحدة األمريكية، يف أي مواجهة سياسية أو 
الطرف  هذا  كان  إن  بالك  فما  كان،  طرف  أي  مع  عسكرية 

حليفنا؟
اإليراني. حنن منحازون  لسنا حمايدين يف الصراع األمريكي – 
روسيا  بني  الصراع  يف  حمايدين  ولسنا  إيران.  موقف  إىل 
والناتو، فنحن منحازون إىل اجلانب الروسي، بل نعّد أنفسنا 
ألن  والسياسي،  التارخيي  بعديها  يف  املعركة،  يف  شركاء 
استعادة  يف  فرصتنا  يكون  قد  احلروب  هذه  يف  االنتصار 
ني، بعيدًا عن حمور الشر الرأمسالي،  استقاللنا وسيادتنا الوطنيَّ
ويف  العامل،  يف  الصاعدة  القوى  مع  حقيقية  شراكة  وعرب 

مقدمتها الصني وروسيا.

هل تقتضي مصلحتنا احلياد بني روسيا والناتو؟
 عماد الحطبة

يف احلركة التارخيية، اليت أوصلت األمور إىل ما هي عليه.
املشروع الغربي املعادي لروسيا يعود إىل عام 1999، عندما 
السوفياتي،  االحتاد  تفكك  عن  الناجم  الوضع  الغرب  استغّل 
ونقض تعهداته مليخائيل غورباتشوف، آخر الرؤساء السوفيات، 
وتوّسع يف اجتاه شرقي أوروبا، ليضم بولندا واجملر ومجهورية 
التشيك إىل احللف. يف الفرتة نفسها، كان حلف الناتو يشن 
آذار/مارس  من  الـ24  يف  ابتدأت  صربيا،  على  قصف  محلة 
حرب  َي  مُسِّ ما  وذلك يف سياق  يومًا،   78 واستمرت   ،1999
موافقة  امتنع عن احلصول على  الناتو  كوسوفو. وكان حلف 
أممية لعمليته، بدعوى أن ذلك سيمنح روسيا والصني فرصة 
يف استخدام حق النقض - الفيتو، األمر الذي سيسمح هلما 

بالتدخل يف عمليات الناتو مستقباًل.
الوقت  ويف  أوروبا،  شرقي  الناتو يف  ع  توسُّ محلة  استمرت 
نفسه سعى احللف لفرض سطوته على األرض من أجل خلق 
واقع خيدم مصاحله، وحيّد قدرة أي قوة صاعدة على التأثري 

يف سري األحداث يف عامل القطب الواحد. 
ميثاقه،  من  اخلامسة  املادة  الناتو  استخدم   ،2001 عام  يف 
مجيع  على  عدوانًا  أعضائه  من  أي  على  العدوان  تعّد  واليت 
على  أفغانستان  على  احلرب  بإعالن  وقام  األعضاء،  الدول 
املتحدة.  الواليات  يف   2001 أيلول/سبتمرب  تفجريات  خلفية 
واليت  للناتو،  التابعة  إيساف  قوات  وهولندا  أملانيا  قادت 
أفغاني،  ألف  أودت حبياة 241  أمريكية  لعملية  شكلت غطاًء 

وشرَّدت 3.5 ماليني مواطن.
يف عام 2003، عادت الواليات املتحدة إىل غزو العراق، وشارك 
حلف الناتو يف العملية حتت مسمى بعثة تدريب القوات األمنية 
يف العراق. كانت بريطانيا أكرب املشاركني بـ45 ألف جندي، 
لكن القوة املتعددة اجلنسيات ضمت 17 دولة من داخل الناتو، 
باإلضافة إىل دول من خارجه، بينها أوكرانيا وجورجيا. وجتاوز 
يف  وارُتكبت  قتيل،  مليون  العراق  على  احلرب  ضحايا  عدد 
سياقها جمازُر بشعة، أشهرها ما حدث يف الفلوجة، وحديثة، 
ارتكبتها  واليت  عام 2017،  بغداد  النسور يف  وجمزرة ساحة 

»بالك ووتر«، وذهب ضحيتها 17 شهيدًا.
اخلارجية  وزير  باول،  كولن  قام  العراق،  على  احلرب  بعد 
الواليات  مطالب  الئحة  فيها  محل  لسوريا  بزيارة  األمريكي، 
اللبناني،  اهلل  حزب  تفكيك  منها  الطلب  نت  وتضمَّ املتحدة، 
وإغالق مقاّر املنظمات اليت وصفتها واشنطن بـ«االرهابية«، 
صواريخ  خطر  وإزالة  الفلسطينية،  املنظمات  إىل  إشارة  يف 
سوريا  رفضت  »إسرائيل«.  مشالي  تهدد  اليت  اهلل  حزب 
املطالب األمريكية، وكان موقفها بداية لسلسلة من اإلجراءات 
العقابية ضدها، ابتداًء بقانون حماسبة سوريا عام 2005، وما 
حلقه من عقوبات وقرارات جمللس األمن، وصوال إىل قانون 

قيصر عام 2016.
األمن،  جملس  قرار  صدر   ،2011 آذار/مارس  من  الـ7  يف 
الذي حيمل الرقم 1973، والذي مسح بالقيام بعمليات حلماية 
املدنيني الليبيني. استخدم الناتو هذا القرار من أجل إنشاء 
حتالف قام بتدمري الدولة الليبية، وارتكب حبق املدنيني أكرب 
تقارير  وحبسب  احلديث.  التاريخ  يف  عنها  مسكوت  جمزرة 
الناتو  عملية  نتيجة  الليبيني  من  الضحايا  عدد  بلغ  حمايدة، 

فيما يتعلق بعدوان الناتو على حلفائنا يف ايران وروسيا والصني، فان موقف محور املقاومة ال يأتي على 
قاعدة رد الجميل
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يؤكد مصدر كنسي شارك ضمن جمموعة 
حمّددة يف لقاء بني عون والبابا فرنسيس 
الذي  األخري هو  أّن  »امليادين«،  لقناة  

افتتح احلديث عن حزب اهلل.
لبنان  يف  املسيحيني  خالفات  فوق 
املوقف  زاد  املستمرة،  وانقساماتهم 
الفاتيكاني اإلجيابي من حزب اهلل اللبناني 
خالفًا وانقسامًا جديدين؛ ففي مطلع شهر 
»األخبار«  جريدة  نشرت  آذار/مارس، 
اللبنانية يف عنوان عريض موقفًا فاتيكانيًا 
يقول إنَّ حزب اهلل جزء أساسي من لبنان 
ويطالب  طمأنته،  وجيب  واللبنانيني، 

الدول بإسقاطه من الئحة اإلرهاب. 
رفض الفريق املناهض هلذا احلزب اخلرب، 
وتوالت شخصياته على نفيه أو باألصح 
معه  وتعاطت  خمتلفة،  بأشكال  رفضه، 
بإنكار ال يقبل التشكيك، فالبعض اعتربه 
رفض  بعد  ومسمومًا،  مدسوسًا  خربًا 
تصديقه، وذهب بعيدًا يف حتليالته ملاهية 
أهدافه، باعتباره يصّب يف مصلحة حلفاء 
احلزب املسيحيني على أبواب االنتخابات، 

حيثيات موقف الفاتيكان اإلجيابي جتاه حزب اهلل
ريـما فـرح

الدول، بوال غاالغر، اّلذي كانت له لقاءات كنسية وسياسية 
يقلق  ما  وهو  قال،  كما  لبنان،  إىل  اآلتي  بالتغيري  تتصل 
لبنان  يف  العراقي  السيناريو  تكرار  خيشى  ذي  الَّ الفاتيكان 
اللعبة  يف  هامشيًا  بات  ذي  الَّ املسيحي  بالطرف  والتضحية 
األممية، والذي يأمل من الكنيسة أن تكون على قدر املسؤولية 
يف املرحلة املقبلة، لتجّنب مسيحيي لبنان الدماء اليت ُأريقت 

يف سوريا والعراق.
مثة مشهد أكثر من قامت للمتشائمني حول مصري املسيحيني يف 
لبنان، واملسيحيون منقسمون أكثر من أّي يوم مضى، ففي 
حني يطمئن رئيس اجلمهورية الذي يسعى النفتاح املسيحيني 
على حميطهم، ويعترب أنهم ليسوا خبطر يف سلوكهم هذا اخليار، 
وللطرفني  احلياد،  إىل  الداعي  موقفه  البطريرك يف  ب  يتصلَّ
مؤيدوهما، ليأتي موقف الفاتيكان بعد جولة غاالغر، وبعد زيارة 
عون، لريّجح دفة طرف على آخر، ويذهب بعيدًا يف الدخول يف 
صلب اجلدلية القائمة حول دور حزب اهلل يف ما جيري، ليؤكد 
أنَّ مسارًا جديدًا يفتح على املوضوع اللبناني، وخصوصًا يف 
إشارته إىل دور احلزب يف إعادة إعمار لبنان، وهو ما يسقط 
نظرية خصومه اليت تلبسه كّل لبوس التدمري واملآسي، وهذا 
بأن  املقاومة،  حلفاء  للمسيحيني،  جرعة دعم وحجة  ما يعطي 
موقفهم هو املوقف الصائب، ليصّب موقف الفاتيكان فوقه 
إمنا  فحسب،  لبنان  مسيحيي  تريح  ال  عاملية،  كنسية  شرعية 

مسيحيي الشرق كلهم أيضًا.
وفيما ُيَتهم الرئيس عون واحمليطون به بأداء دور يف تأليب 
موقف الفاتيكان اإلجيابي جتاه حزب اهلل، يؤكد مصدر كنسي 
شارك ضمن جمموعة حمددة يف لقاء بني عون والبابا فرنسيس، 
أنَّ األخري هو من افتتح احلديث عن حزب اهلل، معتربًا أنه مكّون 
لبناني، وميثل شرحية واسعة من اللبنانيني وجيب احلوار معه، 
وليس الصدام، لريد الرئيس عون مؤكدًا موقفه الذي ال حيمل 
أيَّ جديد بأن حزب اهلل فريق لبناني لديه شعبية واسعة، وأنه 
أدى دورًا مهمًا يف مقاومة »إسرائيل« وحترير أراٍض لبنانية، 
وأن التفاهم معه عزز السلم األهلي وساهم يف محاية لبنان 

من اإلرهاب، وأيضًا املسيحيني.
ومثة معلومات تتحّدث عن تواصل بدأ بني حزب اهلل والسفارة 
البابوية يف لبنان، وأن لقاءين حصال بالفعل، إال أنَّ الطرفني 

مل يؤّكدا هذه املعلومات، ومل ينفياها.
وأمام مسيحّي ينشد احلياد إىل حدود االنعزال عن جمريات ما 
حيدث من تطورات يف املنطقة، ويعتربه خالصًا ومحاية صلبة 
للمسيحيني، وآخر يدعو إىل االنفتاح وعدم الغياب عما ُيطبخ 
من خرائط وتسويات، كأساس لدميومة وجوده ودوره يف هذا 
الشرق، كي ال تأتي التسويات على حسابه، تأخذني الذاكرة 
إىل جلسة مع إحدى الشخصيات املسيحية اليت كانت السباقة 
يف حماولة كسر حلقة االنعزال عند املسيحيني على مدى 15 
بالقول:  لبنان،  املوارنة يف  تاريخ  مبقاربته  احلرب،  من  عامًا 
»غريب أّن بعضهم ما زال يتباهى بتحصن أجدادهم يف املغاور 
وبأبواب أديرتهم ذات السقوف املنخفضة يف اجلبال والوديان، 
أي  لتكرار  مستعدون  بدورهم  وهم  لغزاتهم،  تصديهم  خالل 
جتارب مماثلة، يف حني أن آخرين يرون أن احلماية واحلفاظ على 
الوجود ال يكون إال باألبواب العالية واالنفتاح واحلوار واالخنراط 

يف األنشطة األوسع واألكثر مدى وحيوية...«.
أبواب  البعض  أذهان  يف  تضيق  ال  بأن  األمل  إىل  لنخلص 
املغاور واألديرة، وأن ال تنخفض سقوفها، وأن خيرجوا إىل 
حيويتها  وتتجّدد  املسيحيني  رئة  حتيا  حيث  األوسع،  الرحاب 

بنقاء وسالم دائمني بعيدين عن أّي علة.
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والبعض اآلخر راح بعيدًا يف التحريض على أكثر من طرف، 
مسيحيي  لبوس  بلباس  اتهمت  كنسّية  شخصيات  بينهم  من 
الثامن من آذار )التسمية املتعارفة للشرحية املؤيدة حلزب اهلل 

وسوريا(، فيما تربعت أقالم للكتابة عكس ما نشر.
قلة من الفريق املناهض أخذت القضية )اخلرب( على حممل اجلد، 
وراحت تفتش بوجل عن صحته وأصوله ومتفرعاته، لتبين عليه 
أو  ملواجهته  اخلطوات  ضوئه  يف  ولتتخذ  املعاكسة،  حركتها 

إجهاض أساساته وتداعياته. 
وقد أتت زيارة رئيس اجلمهورية ميشال عون إىل الفاتيكان 
عنه  وواضح  علين  موقف  وصدور  فرنسيس،  البابا  ولقاؤه 
لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية من قلب روما، أكد فيه »أنَّ 
إرهابًا، وليس حلزب اهلل املكون من  االحتالل ليست  مقاومة 
لبنانيني، والذي حرر اجلنوب من االحتالل اإلسرائيلي، أّي تأثري 
الداخل،  الداخلي للبنانيني«، إلشعال جبهة  الواقع األمين  يف 
واتهام عون بأنه ذاهب إىل الفاتيكان ليدافع عن حزب اهلل، 
ويقنعه بأنه حاٍم للمسيحيني يف لبنان والشرق، يف وقت كان 
بطرس  بشارة  مار  للموارنة  املشرق  وسائر  أنطاكيا  بطريرك 
ليحشد  الكنانة،  أرض  لبنان«  »حياد  طرحه  يدور يف  الراعي 
بعض  الداخل  يف  له  احتشد  بعدما  له،  ودوليًا  عربيًا  تأييدًا 
املسيحيني احلاملني بالفيدرالية وبعض دعاة التقسيم واالنعزال 
عن إخوانهم املسلمني يف البلد الصغري أصاًل جغرافيًا، بداًل من 
املفاخرة بأنَّ لكبار من املسيحيني الفضل يف قيام لبنان الكبري 

الذي احتفل مبئويته األوىل قبل سنتني.
يف زيارة عون للفاتيكان، وضع األخري الواقع املسيحي، الكنسي 
والسياسي، على مشرحة واقعية، بعدما كانت دوائر أساسية 
يف رأس الكنيسة يف العامل قد تلّمست ما ميكن تسميته شططًا 
يف تعاطي الكنيسة يف لبنان مع رعاياها خالل األزمة اخلانقة 
الراهنة عرب مؤسساتها الصحية واالجتماعية والرتبوية وسواها، 
املارونية مل  الكنيسة  أن  وخصوصًا، حبسب مصادر كنسية، 
تعد اليوم الطفل املدلل لدى الفاتيكان، على غرار ما كانت 
عليه دومًا، إذ كانت هلا خصوصيتها وموقعها الريادي املتقدم 

يف عاصمة الكثلكة. 
وليس مثة أكثر داللة على ذلك سوى ما أعربت عنه شخصيات 
وعربت  كنسية،  سلطة  أعلى  إىل  تقاريرها  نقلت  فاتيكانية 
قضايا  إزاء  لبنان  الكنيسة يف  أداء  من  االمتعاض  عن  فيها 
من خرية  أعداد كبرية  وهجرة  بأكملها  عائالت مسيحية  هجرة 
الشباب وختليهم عن بلدهم، بعدما ضاقت بهم سبل العيش، 
يف مقابل عيش الرفاه والرتف لرجال اإلكلريوس )علماء الدين 

املسيحيون(. 
وُينقل عن البابا يف هذا الصدد دعوته اإلكلريوس يف لبنان 
الشعب.  خدمة  ليتمّكنوا من  بالفقر،  التحّلي  إىل  الكنيسة  مع 
ويف هذا تصويب مباشر على أداء الكنيسة اليت ختلَّت يف كثري 
من األحيان عن دورها. ويف كلمة له أمام وفد »كاريتاس« 
)مؤسسة اجتماعية خريية مسيحية ُتعنى مبساعدة احملتاجني(، 
قال البابا: »ال تستطيع الكنيسة أن تكون غنية، وأن يكون 
عاشتها  اليت  التخمة  على  ينطبق  هنا  وكالمه  فقريًا«،  شعبها 
الكنيسة على مدى سنوات، بفعل تصرفات األشخاص املوجلني 

بتطبيق تعاليم املسيح.
وُيسجل على عدٍد ال ُيستهان به من علماء الدين انغماسهم يف 
السياسة وإهماهلم اجلانب األساسي لرسالتهم. وقد وصلت 
إىل البابا فرنسيس تقارير عدة من السفارة البابوية يف لبنان 

بهذا الشأن، تصف املسيحيني بأنهم يعيشون مهمشني.
يف هذه األجواء، أتت زيارة أمني سّر الفاتيكان للعالقات مع 

ثمة معلومات عن تواصل بدأل بني حزب اهلل والسفارة البابواية يف لبنان وان لقاءين حصال بالفعل، 
ولكن لم يؤكد الطرفان هيه املعلومات ولن ينفياها

احلكومة  رئيس  بها  قام  تأثري،  لكنها من دون  متقدمة،  خطوة 
رياض سالمة.  لبنان  مصرف  حاكم  حلماية  أمس  ميقاتي  جنيب 
كان رئيس احلكومة هّدد القضاء بأنه مستعد لالستقالة يف حال 
توقيف احلاكم. لكنه، أمس، لّوح باألمر علنًا، متذرعًا باخلالف مع 
الكتل النيابية حول مشروع الـ«كابيتال كونرتول« ليطلب طرح 
مع  ال  تداول  حمل  أساسًا  يكن  مل  الذي  األمر  باحلكومة،  الثقة 

حلفائه وال مع بقية أركان احلكم واحلكومة.
إجراءات  ملواجهة  يستعد سالمة  وقت  ميقاتي يف  خطوة  جاءت 
توفري  احلكومة  رئيس  حاول  وبعدما  وخارجه،  لبنان  يف  جديدة 
حصانة رمسية له بدعوته إىل حضور جلسة احلكومة اليوم، وهو ما 
اعرتض عليه رئيس اجلمهورية ميشال عون مبلغًا ميقاتي بأنه يف 
حال قرر استدعاء احلاكم، عليه عقد اجللسة يف السراي الكبري 
سالمة  يقنع  بأن  ميقاتي  عون  ونصح  بعبدا.  قصر  وليس يف 
أي  رفضه  وكّرر  القائمة،  التحقيقات  القضاء يف  أمام  باملثول 

تدخل من جانب احلكومة يف عمل القضاء.
تزامن هذا التطور مع ورود معلومات، مصدرها سويسرا، تفيد 
بأن اجلهات القضائية هناك تناقش احتمال اتهام جهات رمسية 
األوروبي  التحقيق  بعرقلة  ومصرفية  وقضائية  حكومية  لبنانية 
التحقيق  فريق  أن  خصوصًا  وشركاه،  سالمة  ملف  يف  القائم 
التحقيق  املؤلف من فرنسا وأملانيا ولوكسمبورغ، قرر مواصلة 
ومن  األوروبي،  االحتاد  بها يف  املعمول  القوانني  إىل  استنادًا 
وتبني  املالية.  اجلرائم  مبكافحة  اخلاص  العقوبات  قانون  بينها 
أن األمر يتعلق بتوجيه إنذار علين إىل اجلهات اللبنانية اليت متنع 
إخضاع احلاكم وفريقه للتحقيقات املباشرة، كما متنع احملققني 
اللبنانيني من الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجها احملققون يف 
أوروبا. ويف ذلك إشارة مباشرة إىل ثالث جهات: رئيس احلكومة 
بالتصريح  املطالبة  اخلمسة  واملصارف  التمييزي  العام  والنائب 
شقيقه  وحسابات  وحساباته  سالمة  بثروة  تتعلق  معلومات  عن 

املوقوف رجا.
منصور  نقوال  لبنان  جبل  التحقيق يف  قاضي  يعقد  أن  وينتظر 
غدًا جلسة استجواب للحاكم. لكن املعطيات تشري إىل أن األخري 
يف  صالحيته  عدم  حبجة  القضاء  أمام  املثول  يرفض  يزال  ال 
املالحقة. كما يرفض تزويد املصارف القضاء باملعلومات حبجة 
أنها ختضع للسرية املصرفية خالفًا ملا تنص عليه املواد القانونية 
اليت تسقط السرية متى بدأ التحقيق جبرم اإلثراء غري املشروع. 
ومل تعرف بعد وجهة القاضي منصور، الذي يبدو أنه حصل على 
نسخة من ملف التحقيقات اجلارية يف فرنسا، وهو كان يفكر يف 
استجواب سالمة ويف مواجهته مع شقيقه رجا، ويف حال عدم 
مثول احلاكم قد يضطر منصور إىل اختاذ تدبري قضائي حبقه، إما 

من خالل إصدار مذكرة جلب أو ما هو أبعد من ذلك.
وكان الرئيس ميقاتي، طلب أمس، حتويل جلسة جملس النواب 
لطرح  عامة  مناقشة  جلسة  إىل  »األونيسكو«  انعقدت يف  اليت 
طاولته  اليت  االنتقادات  من  استيائه  عن  معربًا  باحلكومة  الثقة 
على خلفية مشروع قانون الـ »كابيتال كونرتول«. وأتى الطلب 
املصريف، وجلسة احلكومة اليت  بعَد أيام من الِصدام القضائي – 
توّتر  حبثت يف ملف مالحقة املصارف وسالمة، وما سبقها من 
بني ميقاتي وعون وعدد من القوى السياسية حول التعامل مع 
هذا امللف. وهذا ما دفَع أكثر من مصدر سياسي إىل وضع طلب 
ميقاتي يف إطار »رد الفعل على اإلجراءات اليت ُتتخذ يف حق 
املصارف« وعدم متكنه من »معاقبة القضاة الذين جترأوا على 
اختاذ إجراءات ضد املصارف ويرفضون لفلفة ملفات سالمة«، 
فضاًل عن »استيائه جراء فشل حكومته يف حتقيق أي إجناز حتى 
اآلن، وشعوره بأن األمور بدأت باخلروج عن السيطرة«. وهو، 
النواب،  أخرى من جملس  مرة  الثقة  »انتزاع  حاول  هذا،  بطلبه 
باعتبار أن هناك حاجة حلكومته يف هذه املرحلة وال يستطيع أحد 

أن يطالب بإسقاطها«.
 جهات قضائية أوروبية تبحث اتهام جهات لبنانية حكومية وقضائية ومصرفية 

بعرقلة التحقيق
أراد ميقاتي تغليف امتعاضه هذا برمي املشكلة يف حضن »جملس 
النواب الذي يعرقل اخلطوات اإلصالحية«، علمًا أن أسباب التأزيم 
تعود إىل »رفض الرئيس عون تدخل احلكومة يف عمل القضاء«. 
كما أن هناك سببًا إضافيًا يتمثل يف منع ميقاتي من »حماسبة« 
القضاة، حتديدًا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي 
يتهمه رئيس احلكومة 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. وقد وصلت األمور 
مبيقاتي الذي أراد االنتقام من عويدات إىل إعادة تبيّن »صفقة« 
وبركان  إبراهيم  وعلي  عبود  سهيل  األربعة:  بالقضاة  اإلطاحة 
سعد إضافة إىل عويدات، علمًا أنه كان رافضًا لذلك سابقًا حبجة 

»عدم جواز التدخل يف عمل القضاء«.
ويف هذا اإلطار، علمت »األخبار« أن »القضاة األربعة املطلوب 
إطاحتهم اجتمعوا أكثر من مرة وخلصوا إىل أن اختاذ اإلجراءات 
إذا  عويدات حصرًا  تدخل  املصارف يستدعي  ملف  ما خص  يف 
ما لِزم األمر، وأن األخري اجتمع مع رئيس احلكومة وأبلغه بأن 
الظروف،  القضائي هو من يتدخل يف حال استدعت  التفتيش 
وأنه لن يقوم حبفظ أي ملف، وهذا الكالم مسعه الرئيس عون 

أيضًا«.

ميقاتي يهدد باالستقالة حلماية سالمة

»األخبار«
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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

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

ما كان يقال عن حضور تركي يف الشمال اللبناني كان وال يزال اكرب كثريا من حجمه الحقيقي

واخلليج إاّل خيار من اثنني، أحالهما ُمر: مصاحلة 
سعد احلريري، والوقوف على خاطره، ودعمه 
السوري  الرئيس  أو مصاحلة  وخدماتيًا،  ماليًا 
وإطالق  خاطره،  على  والوقوف  األسد،  بشار 
األيام  أثبتت  حال  يف  معًا،  األمران  أو  يده، 
املقبلة أن أطماع الرئيس الرتكي رجب طيب 

إردوغان جدية وكبرية. 
يؤخذ يف االعتبار، هنا، أن كاًل من الفرنسي 
التنسيق  على  جهته،  من  حيرص،  والرتكي 
أو  التحدي  أو  التشاطر  وعدم  اهلل،  حزب  مع 
يف  السياق،  هذا  يف  شك،  وال  االستفزاز. 
أن كثريين من السياسيني واحملللني والكّتاب 
ورجال الدين ال يلتفتون إىل طبيعة املتغريات 
احمليطة بهم، سواء تلك الدولية أو اإلقليمية أو 
احمللية. وال يعرف هؤالء، مثاًل، أن الفاتيكان 
بريوت  يف  سفارته  عرب   – أشهر  قبل   – بدأ 
وواضحًا  ومتماسكًا  ووطيدًا  مباشرًا  تواصاًل 
ج  ُيَتوَّ أن  َتَمل جدًا  وحُيْ وصرحيًا مع حزب اهلل، 
بزيارة رمسية لوفد من حزب اهلل للفاتيكان، يف 
ظل تقاطع واضح وكبري يف النظرة والتوجهات 

بني فرنسا والفاتيكان. 
والروسي  املندفع،  الرتكي  أن  املعلوم  من 
والفرنسّي  املنكسر،  واخلليجي  املرتّدد، 
مجيعًا  سبقهم  فلقد  وحدهم،  ليسوا  ِره،  الشَّ
وال  وراسخ  متماسك  نفوذ  بناء  يف  اإليراني 
السياق،  هذا  يف  ويكفي،  لقدراته.  حدود 
اإليراني،  اخلارجية  وزير  قول  عند  التوقف 
إن  لـ«امليادين«  اللهيان،  عبد  أمري  حسني 
رحب  ميقاتي  جنيب  اللبناني  الوزراء  رئيس 
موضوَعي  يف  للمساعدة  اإليرانية  باألفكار 
الكهرباء والغاز وغريهما، لكنه ربط التوقيت 
إيران بعد  النووي، حبيث إن  مبا بعد االتفاق 
جلهة  االتفاق،  قبل  إيران  غري  هي  االتفاق 
قدرة البلديات واحتادات البلديات، يف كامل 
األراضي اللبنانية، على التعاون معها يف بناء 
معامل كهرباء وحتديث البنية التحتية، وغريهما 
كثري، من دون انتظار موافقة املراجع العليا، 
ختتبئ  اليت  للذرائع  االتفاق  إسقاط  مبوازاة 

خلفها احلكومات اللبنانية املتعاقبة. 
وإذا كانت هذه هي أوضاع الرتكي والفرنسي 
السؤال  فإن  لبنانيًا،  واإليراني،  واخلليجي 

األبرز يرتبط باألمريكي!
بات  والدولي،  اإلقليمي  املستويني  على 
الكوع«  »يوّسع  األمريكي  أن  الواضح  من 
لالنعطاف يف امللف اإليرانّي من دون تقديم 
الفريق  ينجح  ومل  سياسي.  تنازل  أي  إيران 
واشنطن  إلزام  يف  السعودّي   – اإلسرائيلّي 
بالوقوف على خاطريهما. واالنتقال أمريكيًا من 
حال العداء إليران إىل مرحلة عدم العداء هلا، 
له تداعياته طبعًا على كل املنطقة، مبا فيها 
بلملمة  اليوم  األمريكيون  يكتفي  لبنان، حيث 
واملتمّثل  األخري،  الفاشل  مشروعهم  أشالء 
وغريهما  والثورة،  املدني  اجملتمع  مبجموعات 

بلبنان خيّيم  األميّن  اخلطر  فرنسية:  وشراهة  تركي  اندفاع 
وفيق قانصوه

مفاجئًا  كبريًا  اهتمامًا  أخريًا،  أظهروا  األتراك 
بلبنان، كأنهم حملوا فرصة يف حتقيق اخرتاق 
واالنشغال  اخلليجي  االنكفاء  ظل  يف  ما، 

الروسي.
يزدحم، هذه األيام، اخلط البحري بني مدينيت 
إسطنبول الرتكية وطرابلس اللبنانية بالسفن 
من  طن  خبمسمئة  دفعات،  على  لة،  احملمَّ
اللبنانية.  األمن  ألجهزة  الغذائية  املساعدات 
ويف افتتاح منتدى أنطاليا األخري، مسع وزير 
دًا  تعهُّ حبيب،  بو  اهلل  عبد  اللبنانّي،  اخلارجية 
تركيا  نية  مفاده  الرتكّي،  نظريه  من  مفاجئًا 
الذي  اللبنانية،  اخلارجية  وزارة  مبنى  ترميَم 
العلم  مع  بريوت،  مرفأ  انفجار  بفعل  ر  تضرَّ
الداخلّي )الذي سيحمل  بأن جهاز قوى األمن 
الكراتني املمهورة  ُأَسرهم  بفرح إىل  عناصره 
أهم  من  واحدًا  ُيَعّد  كان  الرتكي(،  بالعلم 
لواشنطن  األمنية   – السياسية  االستثمارات 
والرياض يف لبنان، يف األعوام السبعة عشر 
املتحدة،  الواليات  تقرر  أن  قبل  املاضية، 
اجليش  على  اإلغداق  جمهولة،  أسباب  نتيجة 
اللبناني بدعمها، غذائّيًا وماليًا، وحجب الدعم 

عن األجهزة األخرى. 
ويف موازاة القنوات الرمسية الرتكية، يتوسع 
يف  جدًا  واحلذر  املنضبط  الرتكي  احلضور 
أكثر من اجتاه، ليس يف  إنفاقه املالّي، يف 
الطائفة  أوساط  وال يف  فقط،  لبنان  مشالي 
يقال  كان  ما  بأن  العلم  مع  حصرًا،  السنية 
كان  اللبناني،  الشمال  يف  تركي  حضور  عن 
وال يزال أكرب كثريًا من حجمه احلقيقي. ومع 
ذلك، فإن األتراك أظهروا أخريًا، عرب اخلطوتني 
السابق ذكرهما، اهتمامًا كبريًا مفاجئًا بلبنان، 
كأنهم حملوا فرصة يف حتقيق اخرتاق ما، يف 

ظل االنكفاء اخلليجي واالنشغال الروسي. 
ُبَعيد فوز شركة  هذه االستفاقة الرتكية أتت 
فرنسية بإدارة حمطة احلاويات يف مرفأ بريوت 
أساس  تشكل  واليت  وصيانتها،  وتشغيلها 
الحقًا  يرفرف  الرتكي  العَلم  كاد  وما  املرفأ. 
السعوديون  أنهى  حتى  الشمال،  مرفأ  يف 
العودة  نيتهم  تسريب  وبدأوا  احلَرد،  مرحلة 
يعود  الفرنسّي  بأن  العلم  مع  بريوت،  إىل 
إىل بريوت رمسيًا اليوم من بوابة املرفأ، وهو 
للمرفأ  اهلل  وزير حزب  املرفأ عن طريق  دخل 
الذي  محية،  علي  والنقل،  العامة  ولألشغال 
منح الفرنسيني األولوية على األملان والروس 
والصينيني، يف وقت ينشغل محية عن األفكار 
واستحداث  القطار  سكة  بتطوير  الصينية 
النقل  قطاع  »ترقيع«  بـ  وغريهما  قطارات 
اللبنانّي بعشرات الباصات الفرنسية، مع العلم 
بأن وزير حزب اهلل للصحة السابق، محد حسن، 
كان ذهب مع وزير الصناعة يومها، عماد حب 
اهلل، إىل موسكو برفقة وفد لبنانّي كبري، من 
»صندوق  مع  اتفاقية  بتوقيع  االحتفال  أجل 
لقاح  لتصنيع  املباشر«  الروسي  االستثمار 
سبوتنيك املضاد لفريوس كورونا يف لبنان، 
تأثري  ويرتاجع  الوزارة  الوزير  يغادر  أن  قبل 
الفريوس من دون أن »يضرب الروس ضربة 
الصناعي –  واحدة« يف استثمارهم الصحي – 
اإلعالني يف لبنان، متامًا كما حدث يف خّزانات 
الغاز، اليت وّقعت وزارة الطاقة اللبنانية كل 
القرارات املطلوبة إلنشائها يف مشالي لبنان، 
لة التيار الوطين احلر التداعيات السياسية  حُممِّ
لذلك، من دون أن »يضرب الروس هنا أيضًا 
إن  بالقول  يسمح  ما  وهو  واحدة«.  ضربة 
الروسي كان لديه حجر أساس، يتمّثل خبزانات 
ليبين عليه، لكنه استعان  الغاز االسرتاتيجية 
بعكس  البناء،  عدم  أجل  من  كثرية  بذرائع 
الفرنسي الذي فعل كل ما يلزم ليحصل على 
االستثمار األهم يف مرفأ بريوت، ويبدأ البناء 

عليه. 
ميكن القول هنا إن الروسي غري متحّمس، بينما 
الفرنسي والرتكي متحمسان. وال شّك يف أن 
محاسة كل منهما تستفّز اآلخر ليحاول التقدم 
عليه. وإذا تبنّي فعاًل أن لدى الرتكي نية يف 
بناء نفوذ يف لبنان، فإنه لن يكون أمام فرنسا 

من التسميات، وحياولون احلد من خسائرهم، 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  قدَمي  تثبيت  عرب 
سالمة مبا ميلكون من أدوات إعالمية ومالية، 
لكنهم ال ميلكون، كما بات واضحًا، مشروعًا أو 
هدفًا ميكن حتقيقه، غري اإلبقاء على حصارهم، 
جنحت  حبيث  ونفطّيًا،  وكهربائيًا  اقتصاديًا 
أفرقاء  وبعض  اللبنانية  القوات  ضعوطات 
اجملتمع املدني يف إقناع عوكر بعدم السماح 

بإمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من مصر. 
ملف  يف  األمريكية  االندفاعة  فرملة  ومّتت 
تعجيزية  مسّودة  طرح  عرب  احلدود،  ترسيم 
تعطيل  أجل  من  بها،  القبول  للبنان  ميكن  ال 
شركات  إىل  عودة  من  يتبعه  وما  الرتسيم، 
النيابية،  االنتخابات  قبل  الغاز  عن  التنقيب 
يف  هلوكشتني  موعد  أي  يوجد  ال  حبيث 
كان سيقّدم  إذا  لبنان  كما مل حيسم  األفق، 
ردًا مكتوبًا على ورقة الوسيط األمريكي، َأم 
يكتفي باملالحظات الشفهية، وهو ما سُيحَسم 
اللبنانيني  للرؤساء  الثاني  الثالثي  اللقاء  يف 
بعُد،  أيضًا  موعده  د  يتحدَّ مل  والذي  الثالثة، 
مع العلم بأن قيادة اجليش، اليت تشارك يف 
األمريكّي،  االقرتاح  لدرس  املخصصة  اللجنة 
تراجعت يف املداوالت األخرية للجنة عن اخلط 
الـ29، وتبّنت، على الرغم من كل املزايدات 

اإلعالمية، مبدأ كونه خطًا تفاوضّيًا فقط.
املشروع  أو  الرؤية  انعدام  موازاة  ويف 
األمريكي،  االكرتاث  وعدم  للبنان،  األمريكي 
السعودية  ملشاعر  حتديدًا،  اللحظة  هذه  يف 
و«إسرائيل« أو حلساباتهما، يبدو واضحًا أن 
الفرنسي  يتطلع  الذي  الدور  من  كبريًا  جزءًا 
أخذه  يريد  إمنا  وماليًا،  اقتصاديًا  أدائه،  إىل 
إىل  الفرنسي  عاد  فلقد  األمريكّي،  درب  من 
يف  موجود  وهو  املرفأ،  بوابة  من  االقتصاد 
القضاء، من خالل رئيس جملس القضاء األعلى 
سهيل عبود، ومجعياته أكثر جدية وحضورًا من 
لة من األمريكيني، بينما يضع  اجلمعيات املموَّ
احملسوبة  لبنان،  مصرف  حاكمية  على  عينه 
العلم  مع  األمريكيني،  على  سالمة  عرب  اليوم 
بأن القضاء األوروبي كان له الدور األكرب يف 
زعزعة احلاكمية، باإلضافة إىل استيعابه التمرد 
توجيه  يف  األمريكي  حمل  وحلوله  السعود،ي 

السعوديني وإدارتهم لبنانيًا.
وسط هذا كله، ال ميكن للخّضات املالية أن 
تؤدي دورًا كبريًا يف تعزيز نفوذ على حساب 
هذا  أمام  األمنية،  للخضات  ميكن  لكْن  آخر. 
تؤدي  أن  النفوذ،  على  الصراع  من  النموذج 
خربة  ظل  يف  ومفصليًا،  ومؤّثرًا  كبريًا  دورًا 
استخدام  يف  أعاله  املذكورة  الدول  بعض 
االنشغال  األمنية، وخصوصًا يف ظل  األوراق 
العاملّي بأوكرانيا. وهو ما يفتح الباب اللبنانّي 
أمام خماطر أمنية كبرية حتى نضوج التسويات 
النهائية، واتفاق الدول الكربى والوسطى على 

التقاسم اجلديد للنفوذ يف املنطقة.

مل تكّف »املنظومة« السياسية عن حماوالتها، منذ 
مقّنع  كونرتول«  »كابيتال  مشروع  لتمرير  أشهر، 
يهدف إىل نهب وسرقة ما تبقى من  أموال املودعني 
، يف حني أن حاكم  مصرف لبنان   رياض سالمة  و 
املصارف  طّبقوا » الكابيتال كونرتول «، منذ ما بعد 
غري  بطريقة  اليوم،  إىل   2019 األّول  تشرين   17
مباشرة، عرب السماح بتحويل مليارات الدوالرات إىل 
اخلارج من جهة ومنع املودعني من سحب أمواهلم 

من جهة أخرى.
االحتياالت  لتشريع  قانون  »تهريب«  حماوالت 
أموال  من  تبقى  ما  وقرصنة  السابقة  واملخالفات 
مستمّرة، سواء أردنا أن نسّميها هكذا أو ال. حتت 
اليت  احلكومة،  تريد  كونرتول«،  »الكابيتال  ذريعة 
يعترب رئيسها  جنيب ميقاتي  أن سالمة هو ضابط 
يف »احلرب« ال ميكن االستغناء عنه، يف حني أّنه 
مالحق يف عّدة بلدان بتهمة »اختالس االموال«، أن 
تعطي حاكم املركزي صالحّيات استثنائية، مع جلنة 
ما  وهذا  املودعني  مصري  يديها  بني  تضع  خاصة 
كشفته الزميلة »النشرة« منذ أّيام عّدة عن عملّية 

االحتيال هذه لتشريعها يف اجمللس النيابي.
»إبراء  قانون  أو  كونرتول  الكابيتال  قانون  يف 
ذمة« املصارف ومصرف لبنان من كل االرتكابات 
جلنة  إنشاء  عن  اخلامسة  املاّدة  تتحّدث  السابقة، 
االقتصاد  وزير  املالّية،  وزير  من:  مؤّلفة  خاصة 
رئيس  ويرأسها  لبنان  مصرف  وحاكم  والتجارة 
جملس الوزراء أو وزير البيئة. وهذه اللجنة مسؤولة 
بهذا  املتعلقة  والتطبيقات  التنظيمات  اصدار  عن 
القانون، وبشكل خاص مبا يتعلق حبظر نقل األموال 

عرب احلدود وبالتحاويل واملدفوعات...
على  القضائّية  الرقابة  املتخصص يف  يشرح  هنا 
يف  ضاهر،  باسكال  الدكتور  احملامي  املصارف 
حديث لـ«النشرة«، أّن »االمساء الواردة يف اللجنة 
هي نفسها اليت كانت موجودة طيلة الفرتة السابقة، 
ا من تسّببوا باملشكلة«، ويذهب أبعد من  وهم فعليًّ
للجنة،  االستثنائّية  الصالحّيات  عن  ليتحّدث  ذلك 
كل  على  يقضي  البند  »هذا  أن  إىل  يشري  حيث 
مّر  فإن  الرقابة،  عرب  يقوم  أن  للقضاء ميكن  دور 
هذا االقرتاح مُيكن للجنة أن متارس استثناءات غري 

شّفافة لتسديد الوديعة بعملتها«.
من جانبه، يعترب اخلبري االقتصادي ميشال فياض أن 
»تأليف هكذا جلنة ليس منطقيًا، فهي تضّم طرفًا 
واحدًا للنزاع، هو احلكومة واملصارف، يف حني أن 
ليس ضمنها من يدافع عن حقوق املودعني، فكيف 
حيصل ذلك«؟، ويشّدد على أّن »هذه اللجنة منحازة 
اعطائها  مع  احلال  سيكون  فكيف  واحدة،  جلّهة 

صالحيات ملمارسة االستثناءات«؟.
جمّرد  هو  اليوم  السياسية  السلطة  به  تقوم  »ما 
قضم حلقوق املودعني«، هذا ما يشري اليه الدكتور 
تريد  الّسياسية  »السلطة  أّن  على  مشّددًا  ضاهر، 
ارساء املشروعّية على كّل املخالفات اليت ارتكبت 
يف الفرتة السابقة«، ويلفت اىل أّنه »يف القانون 
ترتكب  متريره،  إىل  احلكومة  تسعى  الذي  احلالي، 
تاريخ  تعتمد  إذ  املودعني،  حبّق  أبشع  »جمزرة« 
 ،2019 األّول  تشرين  عن  كبديل   2020 نيسان   9
وودائع  »فريش«  ودائع  يوجد  ال  أنه  تأكيدنا  مع 

قدمية«.
أخطر ما يف األمر تأثري هذا القانون على االقتصاد، 
ففي البند الثالث من املادة السابعة من املشروع، 
عن  املتأتية  األموال  اعادة  عن  تتحدث  اليت 
األجنبية  العمالت  »إن  على:  ينص  الصادرات، 
املتأّتية عن عائدات التصدير ال تعترب أموااًل جديدة 
وفقًا ملفهوم هذا القانون، ويعود »للجنة« تقرير 
كيفية استخدام العمالت االجنبّية الناجتة عن عائدات 
أن  إىل  يشري  وهو  خطري  البند  هذا  التصدير«... 
عائداتهم  مجيع  اختفت  والزراعيني  الصناعيني 
السابق   الوزير  رأى فيه  الذي  البند،  مبوجب هذا 
راوول نعمة  »قتال لإلقتصاد«، شارحًا أن »مزارعًا 
أو صناعيًا قام بتصدير منتوجاته بالدوالر الفريش 
فالقانون  املصرف  بواسطة  املال  له  وارسل 
الدوالر  وليس  باللوالر  أمواله  تلّقي  على  يرغمه 

الفريش«.
إذًا، جملس النواب على موعد غدًا مع أبشع »جمزرة« 
حبق املودعني والشعب، وهي تأتي استكمااًل لكل 
ينجح  فهل  السابقة...  الفرتة  طيلة  به  فعلوه  ما 
النهب  وعملّية  السرقة  هذه  إمرار  يف  املعنيون 
بالقانون والقضاء على حقوق الناس واالقتصاد أم 

ستبوء حماوالتهم بالفشل؟! فغًدا لناظره قريب.

اجلديد:  كونرتول«  الـ«الكابيتال  مشروع 
والشعب املودعني  حبق  »جمزرة« 

باسكال أبو نادر
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أخبار

املودعون »األدسم« هّربوا 22 مليار دوالر
الودائع حتى نهاية 2021:

 تراجع من 176 ملياراً اىل 125 ملياراً خالل عامني
حصلت الزميلة »األخبار« على 
يف  وترّكزها  الودائع  توّزع 
أظهر،  والذي   ،2021 نهاية 
عدد  تراجع  سنتني،  خالل 
 ،%16.3 بنسبة  احلسابات 
الودائع  قيمة  واخنفاض 
 %56.8 بنسبة  باللرية 
بنسبة  بالدوالر  والودائع 
14.88%. وتبنّي أنه مقارنة 
حنو  أقفل   ،2019 نهاية  مع 
أصغر  من  حساب  ألف   400
شرحية مودعني اليت متلك يف 
أقصى  حّدًا  الواحد  احلساب 
أما  لرية.  ماليني   5 يبلغ 
ولغاية  األكرب  الشرائح  يف 
تطرأ  فلم  لرية،  مليون   300
تغريات كبرية رغم االخنفاض 
 37 بنحو  احلسابات  عدد  يف 
يف  أنه  إال  حساب،  ألف 
بني  ترتاوح  اليت  الشرحية 
75 مليون لرية و150 مليونًا 
بنحو  احلسابات  عدد  ازداد 

3300 حساب.
عدد  يف  الرتاجع  هذا  ُيعزى 
اليت  اآلليات  إىل  احلسابات 
أحدثتها تعاميم مصرف لبنان 
املاضيتني،  السنتني  يف 
تسعى  البدء  يف  كانت  إذ 
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Wishing you and your 
family a blessed Ramadan

 02 9772 2774    WendyLindsayMPEastHills   easthills@parliament.nsw.gov.au  20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   

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

State Member for East Hills
Wendy LINDSAY MP

Ramadan Kareem

 .أتمنى لكم ولعائ�تكم رمضان كريم مليء بالبركات والس�م

Wishing you and your family 
a blessed and peaceful month

Authorised by F. Martin, Liberal Party of Australia, 72 Burwood Road, Burwood NSW 2134.
F. Martin, Liberal Party of Australia,72 Burwood Rd, Burwood NSW 2134.  

72 Burwood Road, Burwood NSW 2134

Phone 02 9715 7444

Email �ona.martin.mp@aph.gov.au

Web �onamartinmp.com.au

FIONA MARTIN
نائب عن مقعد ريد
Federal Member for Reid

RAMADAN  
KAREEM

التأثري على األكثر فقرًا  إىل 
ملنعهم من مواصلة حتّركاتهم 
هذه  أن  باعتبار  الشارع  يف 
األكرب  العدد  متلك  الشرحية 
الودائع  ذات  احلسابات  من 
الصغرية، لذلك مت إعطاؤهم 
لريات  ما ميلكونه من  ضعف 
يف حساباتهم مقابل إقفاهلا.
بدأ  الحقة،  مرحلة  ويف   
احلسابات  بقية  على  التأثري 
 151 التعميمني  خالل  من 
التعميم  بأن  علمًا  و158، 
األسبوعني  يف  صدر   161
ومل   ،2021 من  األخريين 
على  واسع  تأثري  له  يكن 

هذه األرقام.
كان  املسجل  األكرب  الرتاجع 
يف احلسابات باللرية. ففي 
فئة الـ5 ماليني لرية - 300 
قيمة  تراجعت  لرية،  مليون 
 ،%73 بنسبة  اللرية  ودائع 
الودائع  قيمة  تراجعت  بينما 
 - مليون  الـ301  فئة  يف 
مليون،   150.000 فوق 
بنسبة 29.9%. وكان الفتًا 
ارتفاع قيم الودائع بالدوالر 
لرية  ماليني  الـ5  فئة  يف 
بنسبة  لرية  مليون   300  -

إىل  يعود  وهذا   ،%20.9
إغالق احلسابات والنزف من 
لتنخفض  األكرب  احلسابات 
درجة تصنيفها إىل األدنى، 
الودائع  شرائح  أن  أي 
ليصبح  تقلصت  الوسطى 
تصنيفها يف درجة أدنى. يف 
الودائع  اخنفضت  املقابل، 
 - مليون  الـ301  فئة  يف 
فوق 150.000 مليون بنسبة 
 21.9 قيمته  ما  أو   %23.1
أنه  ويالحظ  دوالر.  مليار 
ترتاوح  اليت  الشرائح  كل 
وما  لرية  مليون   300 بني 
لرية  مليون   150.000 فوق 
الـ21.9  استفادت من مبلغ 
مؤّشر  وهذا  دوالر،  مليار 
مهم على أن تهريب األموال 
خالل  بنشاط  يعمل  كان 
نهاية  بني  املمتدة  الفرتة 
إذ   ،2021 ونهاية   2019
من  أكثر  املبلغ  هذا  يشّكل 
42% من جمموع الرتاجع يف 
مليار   51.1 البالغ  الودائع 
الودائع  ان  علما  دوالر. 
مليار   176،2 من  اخنفضت 
إىل   2019 مهاية  دوالر يف 

125.1 يف نهاية 2021.
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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

16

COVID-19

Services Australia, which 
includes Centrelink, Medi-
care and Child Support, 
will close during the Easter 
holiday period.
All service centres and most 
phone lines will close on:
Good Friday 15 April 2022
Easter Monday 18 April 
2022
If you have to return a form 
or report your earnings 
for a Centrelink payment 
on one of these days, you 
will be able to report earlier 
than usual.
Services Australia will let 
you know if you have to re-
port your earnings earlier.
If you do not need to return 
a form or report to get a 
payment, Services Austra-
lia may pay you early.
On public holidays, you 
can get information about 
your child support pay-
ments using the Child 
Support Info Service and 
your Child Support online 
account.

When service centres are 
closed, you can use your 
myGov account to access 
your online accounts, in-
cluding your Centrelink 
online account. You can 
also use the Express Plus 
mobile apps and phone 
self service to check your 
reporting dates, update 
your details or report your 
earnings quickly and eas-
ily. 
You can find out more in-
formation about holiday 
reporting by:
visiting services australia.
gov.au/holidays 
calling 131 202* to speak 
to someone in your lan-
guage about Centrelink 
services and payments, or
Call 132 011 for Medicare 
and 131 272 for Child Sup-
port. 
Let us know if you need an 
interpreter and we will ar-
range one for free.
It is also a good time to 
check that your bank de-

 Services Australia ستغلق 
)وزارة اخلدمات اإلنسانية( مبا 
 Medicareو  Centrelink فيها 
 Child Support وخدمات 
أبوابها خالل فرتة Easter )عيد 

الفصح(.
 service centres ستتوقف مجيع
)مراكز اخلدمة( ومعظم اخلطوط 
اهلاتفية عن العمل يف التواريخ 

التالية:
 Good Friday 15 April 2022
اجلمعة احلزينة، 15 أبريل/نيسان 

،،2022
 Easter Monday 18 April  
2022 واثنني الفصح 18 أبريل/

نيسان 2022.
استمارة  إرجاع  عليك  كان  إذا 
هذه  أحد  بدخلك يف  إفادة  أو 
على  احلصول  أجل  من  األيام 
دفعة من Centrelink ستتمكن 
الوقت  قبل  بذلك  القيام  من 

املعتاد.
ستعلمك Services Australia إذا 
إفادتك يقع  تقديم  كان موعد 

يف وقت مبكر.
إلرجاع  حباجة  تكن  مل  إذا 
للحصول  إفادة  أو  استمارة 
 Services على دفعتك فقد تقوم
مبكرا  لك  بدفعها   Australia

بعض الشيء.
الرمسية،  العطل  أيام  خالل 
معلومات  على  احلصول  ميكنك 

 Child Support حول مدفوعات
 Child باستخدام  بك  اخلاصة 
Support Info Service وحساب

  Child Support online account
اخلاص بك على اإلنرتنت.

   accountميكنك استخدام حساب
للوصول  بك  اخلاص   myGov
اإلنرتنت،  عرب  حساباتك  إىل 
 Centrelink مبا يف ذلك حساب
بك  اخلاص   online account
فرتة  أثناء  اإلنرتنت  على 
ميكنك  اخلدمة.  مراكز  إغالق 
اجلوال  تطبيق  استعمال  أيضا 
و  Express Plus mobile apps
)اخلدمة   phone self service
من  للتأكد  الذاتية(  اهلاتفية 
مواعيد تقديم اإلفادات اخلاصة 
بك، وحتديث تفاصيلك اخلاصة 
دخلك  عن  إفادات  وتقديم 

بسرعة وسهولة. 
املزيد  على  احلصول  ميكنك 
من املعلومات عن اإلبالغ خالل 

فرتة العطالت عرب:
 services املوقع  على  االطالع 

 australia.gov.au/holidays
االتصال على الرقم *202 131 
للتحدث معنا بلغتك عن خدمات 

ودفعات Centrelink، أو
االتصال على الرقم 

011 132 بشأن Medicare وعلى 
 Child بشأن   131  272 الرقم 

 .Support

ترتيبات الدفع خالل العطلة الرمسية
أخربنا إذا كنت حباجة إىل مرتجم 
واحًدا  لك  ندبر  وسوف  فوري 

جمانا.
هذا أيًضا وقت مناسب للتحقق 
املصرفية  التفاصيل  أن  من 
لدى  صحيحة  بك  اخلاصة 
على  حتصل  حتى   Medicare
ميكنك  لك.  حتق  اليت  مزاياك 
وسهولة  بسرعة  بذلك  القيام 
باستخدام  اإلنرتنت  عرب 
Medicare online account  عرب 
 Medicare تطبيق  أو   myGov
Express Plus mobile app على 

اجلوال.
املعلومات  قراءة  أيًضا  ميكنك 
وخدمات  مدفوعات  عن 
بلغات   Services Australia’s
أو  إليها  واالستماع  أخرى، 
املوقع مبراجعة  مشاهدتها 
servicesaustralia. gov. au/

yourlanguage
منزلكم  هاتف  من  *املكاملات 
يف أي مكان يف أسرتاليا إىل 
هلا  بـ’13’  تبدأ  اليت  األرقام 
ذلك  خيتلف  قد  ثابتة.  تعرفة 
احمللية  االتصاالت  أسعار  عن 

ومن شركة هاتف إىل أخرى.
منزلكم  هاتف  من  املكاملات 
إىل األرقام اليت تبدأ بـ ’1800’ 
جمانية. قد تكون املكاملات من 
اهلاتف العام أو اهلاتف اجلّوال 

موقوتة وتسّعر بتعرفة أعلى.

Public holiday payment arrangements
tails are up to date with 
Medicare, to make sure 
you are getting the ben-
efits you are entitled to. 
You can do this quickly 
and easily online using 
your Medicare online ac-
count through myGov or 
the Express Plus Medicare 
mobile app.
You can read, listen to or 
watch information about 
Services Australia’s pay-
ments and services in oth-
er languages by visiting 
servicesaustralia.gov.au/
yourlanguage
*Calls to <13> numbers 
from your home phone 
anywhere in Australia are 
charged at a fixed rate. 
This might differ from the 
local call rate and between 
phone providers.
Calls to <1800> numbers 
from your home phone 
are free. Calls from public 
and mobile phones may 
be timed and charged at a 
higher rate.
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On behalf of the City of Canterbury Bankstown, I offer 
my sincerest respects to our Muslim community during 
the holy month of Ramadan.

May Allah’s peace and rich blessings be upon you and 
your family especially during this special time of prayer, 
fasting, charity-giving and self-accountability.

Ramadan Mubarak!

Clr Khal Asfour  
MAYOR 
City of Canterbury Bankstown

النائب صويف  كوتسيس )MP( تهنئ

رمــضان هو شهر املساحمة، العطاء 
والصالة.. أمتنى لكم ولعائالتكم شهر 

رمـضان سـعيد وآمن.

Ramadan is a time of forgiveness, 
giving and prayer.

I wish you and your family a 
happy and safe Ramadan.

 Ramadan Kareem

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury رمــضان كريم

Address: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street, CAMPSIE NSW 2194 ,   
P: (02) 9718 1234, F (02) 9787 1999 E: canterbury@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Sophie Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements
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Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  
Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  
www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, 
prayer and charity and is a reminder of the important 

contribution Australian Muslims make in our community.

As we welcome the beginning of Ramadan this week, 
I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON

ADVERTISEMENT
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إعــالنات

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

THE KINGDOM SAT PRESENTS

What shall I do  
with Jesus? 

An Easter Drama in Arabic 

Sunday 24 April 7pm 
at Punchbowl Baptist Church 

20 Arthur Street, Punchbowl 

Dinner will be Provided 
For more info call 0419 931 376

What shall I do with Jesus? 
An Easter Drama in Arabic 

  

   

Initiative by Silver Media Partners Bronze Media 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
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Wishing you and your 
family the best for the 

Holy Month of Ramadan.

Phone: (02) 9737 8822 
email: auburn@parliament.nsw.gov.au 

Address: Mezzanine Level 92, Parramatta Road Lidcombe

ADVERTISEMENT

Lynda Voltz MP
Member for Auburn

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

www.liverpool.nsw.gov.au
#lovelivo

Mayor Ned Mannoun

Ramadan
May you and your family enjoy the 

blessings of this special time

M U B A R A K
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شــعر 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
محمد عامر األحمد  - سورية نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

 ُقرصاٌن ُينهي رحلَتُه 

خالد الحّلي

ُقرصاٌن أْبَكْم

َيْتبُعُه َرْهُط قراصنٍة خمموريْن

أوقَف َوْسَط البحِر

سفينَة صّياديْن

ِانَدَهَش الصّيادوَن، فمّد هُلْم

الِفَتًة َخّط عليها بدٍم أسوْد:

مّسْمُت البحَر فال صيَد لُكْم

َكَبَْت بي أعوامي،

دّب العْجُز بروحي

وتفّشى اليأُس بأحالمي

و صباَح اليوِم بكيُت دمًا

قلُت سُأنهي رحلَة قرصنتين

عُه قافليت أنتم آِخُر من سوف تودِّ

يف آخِر أّيامي

صْيٍد  بال  ستعودوَن  لّكْن 

خمذولنْي

هجم األتباُع عليه، فأردوُه قتياًل

صرخوا بوجوِه الصياديَن مجيعًا:

كافأناُه و كافأُكْم

هاتوا أمِتَعَتُكْم

كاَن الُقرصاُن األبَكُم

قد شق ثقوبًا صاَرْت تتسُع

َكَبَْت..، ظلت َتكُبُ.. َتكُبُ

حّتى  سفينَتُهْم  البحِر  موُج  غّطى 

َغِرقوا

ُهُم َغِرقوا ُكلُّ

َغِرقوا..

 2022 نــيسان   2 Saturday 2 April 2022الـسبت 

أين أصبح الوطن وهل أصبح 
لبنان من خرب كان وأرًضا جرداء 

لقد أصبح لبنان يف هذه األيام  
منهكا ومريضا وحمروما ومهّدما  

فيا لألسف الشديد ليس له شفاء. 
تّلوث يف املاء وكورونا يف اهلواء 

 ال كهرباء وال طعام وال دواء 
 ال فلوس ال شفاء ال وجود ال بقاء

 ال بنزين ال مازوت للطبخ وتدفئة  يف الشتاء
 هل أصبح وطن يعيش يف العراء 
 وشعبه ميوت من احلرمان والشقاء 
 األطفال ينامون ال غداء وال عشاء

 من كثرة القهر والبالء

إنها جبهة حرب تهدد بعدم البقاء
الدوالر حياربنا وانهيار يف كل مكان وغالء 

إنه مرض عضال جيتاح الناس الضعفاء والفقراء
ملاذا نعيش يف وّطن اجتاحه الزعر والغباء   

انه جوع كافر حيصد وطنَا أين الضمري أين الوفاء
جمنونة  بنا  تعصف  حربا  ويردع  الينا  ينظر  أحد  ال 

محقاء
الناس  وموت  الوطن  حلرق  املسبب  كان  من 

الضعفاء 
يشتهون كل شيء أصبح مفقودا حتى اهلواء 

ال أعتقد انه جنون او إنه مرض البؤساء 
أمطروا علينا شعوبًا وسرقوا األرض يف اخلفاء 

من هم الذين أحرقوا وهدموا حضارتنا غري السفهاء
 من الذين نهبوا فلوسنا غري الغرباء 

النار يف الدار تأكلنا ال نرى غري احلروب واجلفاء 
أصبحت الدماء دخانا أمحر عب األثري يف السماء

ويل ألمة حتيا وليس لديها عقول حكماء
ال نريد ان نعود اىل عصر األمّية  واجلهالء

من هو الذي يفرض وجوده على شعوب ان يعيشوا 
يف احلزن والدموع والبكاء 

هل أصبحوا  ال يرون شعًبا خيتنق وميوت او أنهم 
ولدوا عيون عمياء

احملبة  وطن   يف  معًا  وحنيا  نعود  ان  منه  أطلب 
والرخاء

حنن نؤمن بالسالم واحلق واحملبة والرجاء 
ال أؤمن بدين ان مل يكنن شعاره احملبة والتسامح 

والعطاء 
فات األوان لشعوب تعيش يف عقول مريضة بغضاء                                                                     
ان مل نُعد وحنب بعضنا ستقضي   علينا احلروب 

املشتعلة احلمقاء
ال نريد ان يكون اجلوع والفقر والقتل شعارنا لنصبح 

أشالء
 فاملوت أشرف لنا من حقارة احلياة وذل البقاء.

الّشاعر

يضيُق ،  يسعُل ،

يبكي 

ثّم يغرتُب

يعوُد ،  يرحل ،

يأتي ،

كّلُه ريُب !؟

جيادُل احلزَن 

يف فوضى توّجسه

كما ميّر به .. 

يف حلمه القصُب

وينفُخ الغيَم 

يف جسم الّسؤال رؤًى

متلي عليَك إلًه دينه الّسحُب 

!!؟

مييُل ، ُيسكُر 

من حب الفناء مدًى

وقد يسائُل موتًا .. 
كيف ينتصُب؟!!َََ

الّشاعر
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تـتمات

الرئيس عون: لن أترك...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وشاغل  األول.  الدستوري  املقام  بل  دستوري.  مقام  هي  لبنان 
رئيس  أن  نرى  هنا  من  مجيعهم.  اللبنانيني  رئيس  هو  موقعها 
اجلمهورية هو املرجع االول، ولو أتى مقص اإلصالحات يف الطائف 
لتتوازن  عليها  احلفاظ  الواجب  من  كان  انه  نرى  صالحيات  على 
السلطات ويستقيم احلكم. نزوركم اليوم، يا فخامة الرئيس، بعد 
االنتخابات االخرية اليت جرت يف الرابطة املارونية، واليت محلت إىل 
اجمللس التنفيذي رئيسا واعضاء تعاهدوا على العمل معا، فريقا 
بكركي  املارونية. ولوال مساعي  والطائفة  لبنان  متجانسا ملصلحة 
واحبارها، وكبار رجاالت الطائفة وخنبها ما كان لدولة لبنان الكبري 

ان تبصر النور«.
الرئيس عون

وأعضاء  الرابطة  لرئيس  متمنيا  بالوفد،  مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
اجمللس التنفيذي »التوفيق والنجاح يف واليتهم اجلديدة«، مؤكدا 
الرابطة يف ظل الظروف الصعبة  »الدور الوطين الذي تضطلع به 
احلرب  عن  فضال  املتعددة،  الرتاكمات  نتيجة  البالد  بها  متر  اليت 
على سوريا وأزمة النزوح مرورا باملظاهرات وجائحة كورونا وصوال 
اىل انفجار مرفأ بريوت«، وقال: »لو قدر للبنان امتالكه املقدرات 
تلك  جتاوز  على  مواطنيه  مساعدة  استطاع  لكان  الكافية  املالية 
الظروف، اال ان ديونه بلغت 168 مليار دوالر وسط توقف االعمار 

وغياب التدقيق واحملاسبة«.
إقرار  اىل  »للتوصل  جاهد  انه  اىل  اإلشارة  عون  الرئيس  وجدد 
التدقيق اجلنائي يف جملس الوزراء لتحديد املسؤولية عما وصلت 
اليه البالد، ال سيما وان املسؤول عن احلفاظ على النقد وقيمته هو 
املصرف املركزي، كما ان املسؤول عن صناديق املصرف املركزي 

هو حاكم املصرف«. 
وإذ ذكر الرئيس عون ان »جملس الوزراء اقر التدقيق اجلنائي يف 
26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها اجلميع«، لفت اىل 

ان »العراقيل ال تزال تذلل تباعا لوضعه على سكة التنفيذ«.
فرنسا  كان يف  منذ  السابقة  مبواقفه  اجلمهورية  رئيس  ذكر  كما 
واليت طالب فيها ب«وقف دعم اللرية، وذلك لعدم جواز دعمها 
بالدين بل باإلنتاج والتوازن بني الصادرات والواردات فوصلنا اىل 
عجز يف االسترياد قدر بـ17 مليار دوالر فضال عن عجز يف املوازنة 
قدر بـ8 مليارات، وزادت نسبة البطالة لتبلغ 25 باملئة وكذلك بلغ 

النمو صفرا وهكذا دواليك«.
يف  واجهها  اليت  والضغوط  العراقيل  أن  عون  الرئيس  وكشف 
سعيه القرار التدقيق اجلنائي مورست أيضا يف وجهه »لعدم إقرار 
الكابيتال كونرتول من قبل البعض فطارت ودائع املودعني وهِربت 
الذي نعيشه  الواقع  اخلارج«  الفتا اىل ان«  األموال اىل  رؤوس 
اليوم  هو بفعل تراكم املمارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات 
سابقة سعى يف خالهلا اىل عدم تطبيق الدستور. وعندما حاولت انا 
تطبيق الدستور اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون 
على افالس لبنان بدال من اصالح الوضع فيه وإعادة استنهاض 

اقتصاده. »ما بدي اعمل نظام رئاسي، بدي اعمل رئيس«.
وشدد الرئيس عون على انه لن يرتك موقعه اال ويكون قد كشف 
عن كل فاسد، معتربا ان »مسؤولية إعادة النهوض بالبالد ستقع 
على  والشجعان  االوادم  »تشجيع  اىل  داعيا  سيخلفي«،  من  على 

استالم مقاليد احلكم بعد انتهاء واليته«. 
وأوضح انه »سيتم اجناز خطة اقتصادية قريبا لتكون بداية التعايف 
االقتصادي«، متمنيا ان »يتم حتصيل اكرب نسبة من ودائع املودعني 

واملباشرة يف مسرية النهوض من جديد«.
ثم دار حوار بني الرئيس عون وأعضاء الوفد، فجدد رئيس اجلمهورية 
موقفه من »قضية النازحني وضرورة مساعدة اجملتمع الدولي على 
إعادتهم اىل بالدهم«، مؤكدا ان »لبنان ال يتلقى اال اجلزء اليسري 
من املساعدات، فيما هو يتكبد سنويا بني 3 و4 مليارات دوالر رغم 
صندوق  تقدير  وفق  وذلك  واملالية  االقتصادية  أوضاعه  صعوبة 
الدولي«. وكشف عن مطالبته املسؤولني االممني املتكررة  النقد 
»بزيادة املساعدات للبنان ال سيما وان املساعدات اليت ترصدها 
املؤسسات الدولية لعدد من البلدان اليت تستضيف النازحني تفوق 

تلك اليت يتلقاها لبنان«.
وعما نشهده من سجاالت، انتقد الرئيس عون »ما بات عليه الوضع 
بعدما اصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حرا«، مشددا 
وقال:  األخرى«،  املؤسسات  كما  القضاء  اصالح  »ضرورة  على 
للفساد  الغلبة  بل ستكون  املؤسسات ممسوكة  طاملا  اصالح  »ال 

وللعودة بالبالد اىل الوراء«.
ولفت اىل أن »لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس ان 
تعرف من تنتخب وان تقرتع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال اكرب 
القائمة  االوادم علهم يتمكنون من تغيري الصورة  عدد ممكن من 
ملا فيه مصلحة البلد«، مشريا اىل وجود أمساء جديدة مرشحة هلذه 

االنتخابات »قد جيد البعض فيها إمكانية للتغيري«.
السياسي  »النظام  ان  عون  الرئيس  أوضح  سؤال،  على  وردا 
التوافقي يف لبنان بثالثة رؤوس حبيث انه اذا خالف احد الرؤساء 
ال يتخذ أي قرار«، وقال: »بهذه الطريقة ال ميكن ان حيكم بلد، 
لذلك طرحت الالمركزية املوسعة واملالية، اال ان اللجنة النيابية اليت 

كان عليها اجناز دراستها مل تنجز شيئا يف السياق ذي الصلة«.
وعن إقرار الكابيتال كونرتول بشكل متأخر، واذا ما كان هناك خطة 
السرتداد األموال املهربة اىل اخلارج بشكل خمالف ملبدأ املساواة، 
اعاد الرئيس عون التأكيد انه »كما فرضت إقرار التدقيق اجلنائي 
يف احلكومة وإقرت املبالغ الالزمة لذلك، أجاهد حاليا يف ما يتعلق 

بالكابيتال كونرتول الذي مت رده مرات عدة يف اجمللس النيابي، 
واقره جملس الوزراء باألمس بعد ادخال بعض التعديالت عليه«، 
مؤكدا انه »لو اقر القراران يف وقتهما كما كنت أرغب لكانا وفرا 
على لبنان واللبنانيني الكثري من املعاناة«، مشريا اىل ان »عددا 
من البلدان اليت تتمتع باالنظمة االقتصادية احلرة اقرت الكابيتال 
على  الكاملة  )التفاصيل  القراره«.  ضرورات  لوجود  كونرتول 

الصفحة 5(
جعجع: »الحزب« هو املساهم االكرب

اىل ذلك، توقف رئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع يف 
تصريح له من معراب عند شعار »حزب اهلل« االنتخابي »باقون حنمي 
ونبين«، وقال: »استوقفين هذا الشعار فاوال بالنسبة لـ«باقون« 
ما من احد يدرك ان كنتم باقون ام ال، باعتبار ان هذا االمر يعود 
اىل الشعب اللبناني الذي سيرتمجه من خالل االنتخابات النيابية. 
اما األهم هو »حنمي ونبين«، فبالنسبة لـ »حنمي«: من طلب منكم 
هذه احلماية؟ وهذا ليس من شأنكم، اذ ان هذا الدور يف لبنان 
كما يف كل دول العامل يعود اىل مؤسسات الدولة واجليش اللبناني 
واالجهزة االمنية، فضال عن العالقات الدولية«. واكد ان »وجود 
على  حلظة،  كل  يف  كبريا،  خطرا  يشكل  هو،  كما  اهلل«،  »حزب 

الشعب اللبناني«.
هو  لألسف،  لألسف  لالسف  اهلل«،  »حزب  ان  على  جعجع  وشدد 
املساهم االكرب يف ما وصلت اليه االوضاع يف لبنان، فيما األهم 
واألسوأ انه خيطط ليتابع يف املسار نفسه من خالل هذا التحالف«. 

)التفاصيل على الصفحة 3(
وفدُ صـُندوِق النقد الدولي

ولي ورشة عمل مكّثفة يف السرايا الكبرية  بدأ وفد صندوِق النقِد الدَّ
احلكومة  رئيِس  نائب  يرأُسه  الذي  املفاوض  اللبنانيِّ  الفريِق  مع 
سعادة الشامي لتبادِل األفكاِر واملالحظاِت حوَل ُخطِة التعايف املاليِّ 
منَتَصف شهِر  حّتى  الوفِد  مهمة  وتستمر  احلكومية..  واالقتصاديِّ 

نيسان اجلاري.
 ويف هذا اإلطار اجتمع رئيس جملِس الوزراء جنيب ميقاتي  يف 
حضوِر نائب رئيِس احلكومة سعادة الشامي مع بعثة ُصندوِق النقد 
برئاسة ارنستو رامرييز ريغو يف السرايا احلكومية، على ان يزور 

رئيس اجلمهورية اجمللس النيابي بلحقا.
إخالء سبيل رجا سالمة بكفالة... واستئناف

قرر قاضي التحقيق األول يف جبل  لبنان  نقوال منصور قرر اخالء 
سبيل  رجا سالمة ، شقيق حاكم »مصرف لبنان« رياض سالمة، لقاء 

كفالة مالية قيمتها 500 مليار لرية لبنانية«.
غادة  القاضية  لبنان  جبل  اإلستئنافية يف  العامة  املدعية  ان  غري 
عون، إستأنفت القرار أمام اهليئة اإلتهامية وطلبت إبقاءه موقوًفا.

كما حّدد قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان نقوال منصور تاريخ 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  الستجواب  موعدا  حزيران  من  التاسع 
سالمة بعد ان تقدم ووكيله القانوني، امس األول، بدفوع شكلية.

االدعاء العام يف أملانيا يجمد أصول لرياض 
سالمة  لرياض  اهلائلة  الثروة  يف  الدولية  التحقيقات  ان  ويبدو 
ال  اليت  اللبناني  القضاء  النافذة يف  اجلهات  أنف«  »رغم  مستمرة 
تتعاون مع اجلهات القضائية يف امانيا وفرنسا ولوكسمبورغ حيث 
أّكدت متحدثة باسم االدعاء العام يف أملانيا لوكالة » بلومربغ «، أّن 
»حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة ، هو أحد املشتبه بهم، يف إطار 
 120 بقيمة  ولوكسمبورغ  وأملانيا  فرنسا  لبنانية يف  أصول  جتميد 

مليون يورو بعملية ملكافحة تبييض األموال«.
وأفادت الوكالة، أّن املتحدثة رفضت اإلدالء مبزيد من التفاصيل. 

يف حني مل يرد مكتب سالمة على الفور على طلب للتعليق.
ويف وقت سابق، نفذت السلطات يف فرنسا وأملانيا ولوكسمبورغ 
تدابري مكثفةلتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق 
يف قضية غسيل أموال يف لبنان، خالل يوم عمل يف 25 اذار، ومت 
االستيالء على مخسة عقارات يف أملانيا وفرنسا باإلضافة إىل عدة 

حسابات مصرفية، حبسب ما كشفت وكالة »يوروجاست«.
خالل  من  القضائي  التعاون  »يوروجست«  وكالة  ودعمت 
تنسيقية.  اجتماعات  ثالثة  وتنظيم  مشرتك  حتقيق  فريق  تشكيل 
من  مخسة  ضد  موجه  الرئيسي  التحقيق  وحبسب«يوروجست«، 
املشتبه بهم املتهمني بغسل األموال. كما يشتبه يف اختالس أموال 
عامة يف لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دوالر و 5 ماليني يورو 

على التوالي بني عامي 2002 و 2021.
ويف 25 آذار، صادرت السلطات القضائية يف أملانيا ثالثة عقارات 
)واحد يف  هامبورغ  واثنان يف  ميونيخ (، كما مت مصادرة أسهم يف 
املمتلكات،  إىل  باإلضافة  دوسلدورف.  مقرها يف  عقارات  شركة 
اليت تقدر قيمتها احلالية حبوالي 28 مليون يورو ، متت مصادرة 

أموال أخرى حبوالي 7 ماليني يورو يف مجيع أحناء أملانيا.

بوتني يوّقع مرسوما...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والغرب سيحاول البحث عن أسباب جديدة لفرض العقوبات«، الفتًا 
إىل أّن اهلدف من العقوبات الغربية »تقويض تطور روسيا«.

ورأى بوتني أّن الواليات املتحدة ستحّقق أرباحًا من عدم االستقرار 
العاملي، يف حني أن »تراجع األسواق العاملية يزيد يف أرباح اجملمع 

العسكري األمريكي«.
دميرتي  الروسي،  للرئيس  الصحايف  السكرتري  قال  جهته،  من 
سيكون  الروبل  إىل  للغاز  املدفوعات  حتويل  نظام  إّن  بيسكوف، 
املشرتين  من  الثقة  ألهل  وجمديًا  وشفافًا  وواضحًا  »بسيطًا 

األوروبيني والدوليني«.

فرنسا وأملانيا ترفضان 
وقد أعلنت حكومتا فرنسا وأملانيا اخلميس أن البلدين »يستعّدان« 
الحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، مؤكدتني معارضتهما لدفع 

مثن اإلمدادات بالروبل.
صحايف  مؤمتر  خالل  شولتس  أوالف  األملاني  املستشار  وأوضح 
اخلميس يف برلني »تنص العقود على أن املدفوعات ُتسّدد باليورو 

وأحيانًا بالدوالر«. 
كذلك، قال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إّن »فرنسا 
وأملانيا تستعدان لوقف إمدادات الطاقة من روسيا. وتعدان خطة 

يف حالة توقف إمدادات الغاز من روسيا«. 

حرس الثورة االيراني...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ضد هذه املؤسسة الشعبية والثورية«.
وجاء، يف جانب من البيان، أّن إيران، على الرغم من »كل التحديات 
الداخلية واخلارجية النامجة عن العداوات والفنت واألزمات املختَلَقة 
التاريخ  ثورات  اهليمنة واالستكبار، وخالفًا لسائر  من جانب نظام 
للثورة،  األوىل  اخلطوة  من  والشامخ  املقتدر  بعبورها  املعاصر، 
فإنها ظهرت أكثر ألقًا من املاضي يف بداية اخلطوة الثانية للثورة، 
الدفاعية  وخصوصًا  األصعدة،  خمتلف  يف  باهرة  منجزات  وحققت 
والردعية واليت ترافقت مع جناحات أساسية، األمر الذي أدى إىل 

غضب العدو ويأسه«. 

أوكرانيا: بدء انسحاب...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل 

األول  امس  »إنرغواتوم«  األوكرانية  النووية  الطاقة  وكالة  أعلنت 
اخلميس، بدء انسحاب القوات الروسية من موقع تشرينوبل النووي 
الذي سيطرت عليه يف اليوم األول من العملية العسكرية يف 24 

شباط.
وقالت »إنرغواتوم« عرب تلغرام إّن القوات اليت دخلت املوقع غادرت 
»يف رتلني باجتاه احلدود« بني أوكرانيا وبيالروسيا، مضيفًة أّنه مل 

يتبق سوى »عدد قليل« من العسكريني الروس يف املكان.
وأضاف البيان أّن »هناك أيضًا أدلة على أن رتاًل من العسكريني 
الروس الذين حياصرون مدينة سالفوتيتش، وهو مكان إقامة طاقم 

املنشأة، يتشكل حاليًا للتوجه حنو بيالروسيا«.
ويف تدوينة منفصلة عرب تلغرام، نشرت »إنرغواتوم« صورة لوثيقة 
بعنوان »تصريح نقل محاية حمطة تشرينوبل للطاقة النووية«، حتمل 
توقيع جنرال روسي بتاريخ 31 آذار، قدمتها على أّنها تضفي طابعًا 

رمسيًا على مغادرة القوات الروسية.
من جانبه، أّكد مسؤول كبري يف وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
يوم أمس، أّن القوات الروسية بدأت باالنسحاب من موقع تشرينوبل 

للطاقة النووية بعد أن سيطرت على احملطة يف 24 شباط.
وقال املسؤول الذي طلب عدم ذكر امسه إّن »تشرينوبيل منطقة 
منشأة  عن  وابتعدوا  غادروا  لقد  متركزهم،  تغيري  فيها  بدأوا 
تشرينوبل باجتاه بيالروسيا«، مضيفًا: »نعتقد أّنهم يغادرون، وال 

ميكنين القول إّنهم غادروا مجيعًا«.

روسيا تكشف أمساء...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نشرت وزارة الدفاع الروسية، وثائق تؤكد تورط هانرت بايدن، جنل 
الرئيس األمريكي جو بايدن، يف أنشطة بيولوجية عسكرية، اتهمت 

روسيا الواليات املتحدة مبمارستها يف أراضي أوكرانيا.
وأوضح  إيغور كرييلوف، قائد قوات الدفاع اإلشعاعي والكيميائي 
والبيولوجي يف اجليش الروسي، يف إفادة صحافية قدمها، أمس 
األول،اخلميس، أنه »سبق ملوسكو أن نشرت وثائق تؤكد اخنراط 
بايدن  الذي يقوده هانرت  االستثماري   Rosemont Seneca صندوق 

يف متويل األنشطة البيولوجية العسكرية املذكورة يف أوكرانيا«.
جديدة  حزمة  نشرت  الروسية  الدفاع  وزارة  أّن  كرييلوف  وأعلن 
الوثائق بهذا اخلصوص، موضحًا: »أمامكم مراسالت بني جنل  من 
الرئيس األمريكي احلالي، ووكالة الدفاع املعنية خبفض التهديدات 
التابعة لوزارة الدفاع األمريكية وشركات متعاقدة مع البنتاغون يف 

أوكرانيا«.
غربية  إعالم  »وسائل  أّن  إىل  أشار  الروسي  العسكري  املسؤول 

كانت قد أكدت صحة هذه املعلومات«..
وقال: »بات بإمكاننا اليوم كشف أمساء مسؤولني أيضًا شاركوا يف 

تطوير مكونات ألسلحة بيولوجية يف أوكرانيا«.
أنه من بينهم: روبرت بوب، وهو من تقدم  وأشار كرييلوف إىل 
يف  القصوى  اخلطورة  ذات  دقيقة  أحياء  خمزون  إنشاء  مببادرة 
مشاريع  عمل  تنسيق  على  تشرف  اليت  وينرتول،  وجوانا  كييف. 
البنتاغون البيولوجية العسكرية يف هذا البلد واختيار الكوادر هلا. 
 Black and Veach والنس ليبينكوت مدير الفرع األوكراني لشركة
األمريكية، كان مسؤواًل رئيسيًا معنيًا باالتصاالت مع وزارتي الدفاع 

والصحة األوكرانيتني. 
إطار  2008 ضمن  منذ  البنتاغون  لصاحل  املذكورة  الشركة  وتعمل 

مشاريع خاصة بدراسة كائنات ممرضة ذات خطورة حمتملة.
إضافة إىل ماري غوتريي ماري غوتريي اليت كانت ممثلة عن شركة 
Metabiota يف أوكرانيا وشخصية تتمتع بثقة هانرت بايدن, وسكوت 
تورنتون، الذي كان مسؤواًل مشرفًا على حتديث املختربات البيولوجية 

يف أوكرانيا، باإلضافة إىل تقدميه خدمات استشارية
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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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ثــقافة
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»كان  معرض يستمّد ماّدته من املتخّيل الفردّي واجلماعّي | 
يا مكان«: فّنانون معاصرون يرّجعون أساطري املاضي

رندا مريزا ــــ »عساف ونايلة« )2015(

حتتفي »غالريي تانيت« مبرور مخسني عامًا على إنشائها 
يف ميونخ، ومخسة عشر عامًا على وجودها يف لبنان، من 
احتفالية  يا مكان«.  بعنوان »كان  خالل معرض مجاعي 
فنّية تستمد ماّدتها من األساطري، أّي من املتخّيل الفردي 
أن  غريبًا  ليس  خوارق.  من  عليه  ينطوي  مبا  واجلماعي 
هروب  كأّنه  يبدو  الذي  املوضوع  هذا  »تانيت«  ختتار 
من  املخيالت  تفرزه  وما  املاوراء،  عامل  إىل  الواقع،  من 
الذاكرة على مدى آالف  ح من  انقضت ومل تمُ »وقائع« 
السنني وعرب خمتلف الشعوب والقبائل والعشائر والعائالت. 
هذه املعطيات »الالتارخيية« يف ظاهرها، هي جزء من 
إىل  وصواًل  واملسرح  والشعر  والفنون  احلضارات  تكّون 
نعرف  وحنن  الراهن.  اإلنسان  إىل  وصواًل  أي  السينما 
لتضع  الظواهر  هذه  جتاوزت  رمبا  التوحيدية،  األديان  أّن 
طقوسها وعاداتها وتعاليمها خدمًة لإلنسان، لكن ال يعين 
اليونانية،  السابقة،  واآلهلة  األزمنة  حاولت حمو  أنها  ذلك 
واألساطري  الطقوس  من  وسواها  واهلندية  واإلغريقية، 
القدمية. حتى إذا جتاوزنا كل هذه السوابق، هذا ال يعين أّن 
األسطورة أو الفكر األسطوري قد غاب عن حاضرنا. فاملهم 
أن ننظر إىل هذه التواريخ من منظار احلاضر ال املاضي، أي 
املنطقية  العقالنية  والظواهر  الطقوس  تلك  تأويل  حماولة 
بل  قبلها،  ما  تنقض  ال  حضارة  صنع  خيدمنا يف  ما  إىل 
صنعت  قد  اليونانية  األساطري  إّن  مثاًل،  قبلها.  ما  تكمل 
فلسفاتها ومسرحها وروايتها وسرديتها، فورثناها حنن من 

باب النسبية.
وقد استمّد الشعراء وكّتاب املسرح والعرب واألجانب تلك 
األساطري للتكّلم عن احلاضر جبمالياتها ومعانيها وما خيدم 

منها التجارب اإلبداعية.

    يوسف عبدلكي يصوغ أعماله وسردياته بأسلوب متقشّف، لكن 
متسع الرؤية يعبّر عن تقنية محرتف

منهم  كل  حاول  وعربيًا،  لبنانيًا  فنانًا   18 حنو  باستقباهلا 
التعبري إّما بتجربة مباشرة أو بذاكرة مكتسبة أو بتجريبية، 
احلاضرة  احلساسية  إىل  املشاركة  األعمال  الغالريي  حتيل 
إبداعًا  هناك  كأمنا  التشكيلية،  األشغال  من  نوع  وتقديم 
هؤالء  جنح  مدى  أي  فإىل  املاضي.  إبداع  على  حاضرًا 
الفنانون يف صوغ لوحات أو منحوتات تؤكد هذا التماذج 

احلضاري والفين؟
يصوغ  التجربة،  العريق  عبدلكي،  يوسف  السوري  الفنان 
أعماله وسردياته بأسلوب متقّشف، لكن متسع الرؤية يعرب 
يف  غرائبية  أجواء  خلق  يف  جنح  وقد  حمرتفة.  تقنية  عن 
مصوغاته وضرباته واألبيض واألسود اللذين يوحيان بنوع 
من اجلد يف تأويل مفهوم األسطورة العمومي إىل حلظات 
فقد  حناس،  نبيل  اللبناني  التشكيلي  أّما  خاصة.  متخّيلة 
احناز إىل ما هو أسطوري يف الطبيعة، وهي أصاًل مالعب 

معرض يستمّد ماّدته من املتخّيل الفردّي واجلماعّي
 »كان يا مكان«: فنّانون معاصرون يرّجعون أساطري املاضي

األجواء  هذه  خلق  عندها يف  املتفرد  املغاير  األسلوب  هذا 
اإلميانية يف عالقة الناس بآهلتهم كأّنها رؤية ترمسها بثالثة 
ألوان ختلق بكيميائيتها اللونية واملتمازجة، مجاليًة خمتزلًة، 
لكنها تنبض باإلحياء واملتخيل اجلسدي. من جهتها، تستعيد 
سيمون فّتال املناخات الصوفية بعمقها واخنطافاتها، وجيّسد 
أزرق  كتابني،  يف  املوت  على  تّرد  حالة  بوغوصيان  جان 
وأخضر، وبأسلوب جتريدّي. أما غسان زرد، فيمزج عناصر 
خاضعة  رمزّية  والنار، خللق مشهدية  األرض  واهلواء،  املاء 
لرؤيته الذاتية. وحيضر الشعر واملوسيقى يف لوحة حمسن 
حركي الذي جلأ إىل مادة البالكسي الستلهام عوامل الشاعر 
الفارسي الكبري عمر اخليام. أّما حسني فاالمانيش، فيستعني 
لعمله الرتكييّب املكّون بأدوات عتيقة يندر استخدامها اليوم 
العابدين،  عادل  أعمال  أيضًا  تلفت  والسالل.  الغالية  مثل 
وشريين أبو شقرا، وعبد القادري، وويلي عرقتنجي، وزينة 
عاصي، وأسامة بعلبكي، وروي ديب، وكيفورك مراد، وروي 
مساحة وزياد عنرت. هؤالء يكملون الدائرة اليت تستدعي عامل 
األساطري واحلضارات واخلوارق واألدوات القدمية... إّن هذه 
املخيالت الفردية واجلماعية تطّل علينا مثل قصيدة ملحمّية 

مشهدّية، أو كحلم ينتشلنا من واقٍع مطبق على نفوسنا.

ريما النخل

وساحات للخيال واملشاعر. فاألرزة اللبنانية كانت أسطورة يف 
الكتب الدينية استخدمها امللوك واإلمرباطوريات القدمية لصنع 
وقد  ومجيلة.  خالدة  تكون  تكاد  عناصر  من  فيها  ملا  منازهلم 
يت بأرز الرب ملا رأوا فيها من مناخات دينية. لكّن الفنان  ّ مسمُ
يتجاوز ذلك إىل اجتاهني رمبا سياسي والغالب مجالي. ال ننَس 
أن األرزة تتوسط العلم اللبناني، أي احنياز إىل الطبيعة. ومل 
خيرت اللبنانيون مثاًل آالت حرب لتزيني علمهم. من هذا املنظار، 

تكن الفنان من صوغ أرزة كأّنها طلعت من جسمه وحواسه.
من  التشكيلية  مادتها  غرفت  فقد  مريزا،  رندا  الفنانة  أما 
خمزون الرتاث العربي الديين، منغمسة يف نصوص املؤرخني 
والتوراتية،  القرآنية  والنصوص  القدامى،  املسلمني 
الشعر  وحبر  الكالسيكي  العربي  واألدب  واألحاديث، 
جممل  عّمت  اليت  االستسقاء  صلوات  ومنها  اجلاهلي... 
اليت  الفنانة  مصدر  إىل  نتعرف  هنا  ومن  املراحل.  تلك 
اإلطار ويف  هذا  املغربية يف  واآلهلة  األساطري  توغلت يف 
تكون  تكاد  ملموسة  مشهدية  لنا  لتقدم  الصلوات،  هذه 
صورة  كأّنها  آهلتهم.  فيها  »املؤمنون«  حيمل  مسرحية 
اآلهلة  تقديس  حارة ومؤمنة يف  توحي مبناخات  فوتوغرافية 
وإبراز شفاعتهم وقّوتهم يف الواقع الذي عاشوه. مدهٌش 

موسيقى  أوساط  أوكرانيا يف  مع  التضامن  مبادرات  تتواىل   
البوب والروك، ومن أبرزها إدانة مادونا الغزو الروسي، وإلغاء 
إيغي بوب حفالته يف روسيا، وسحب أعمال »بينك فلويد« من 
التربع،  إىل  ستينغ  ودعوة  الروسية،  التدفقي  البث  منصات 

وقمصان خريية من »ذي كيور«.
نشره  الذي  دقائق  ثالث  مدته  البالغة  الفيديو  مقطع  وحصد 
ستينغ عرب حسابه على إنستغرام يف مطلع مارس الفائت 2,2 
مليون مشاَهدة، إذ يظهر فيه املغين اإلنكليزي يف االستوديو 
الذي ميلكه وهو يعزف برفقة عازف تشيلو أغنيته Russians اليت 
حققت جناحًا كبريًا عام 1985 وتدعو كلماتها إىل خفض التصعيد 

وإحالل السالم يف العامل.
واستهّل قائد فرقة »بوليس« املقطع بكلمة مصّورة شجب فيها 
»القرار الدموي« لرجل مل يذكر امسه )وهو فالدميري بوتني(بـ 

»غزو دولة جماورة مساملة«.
هذا  حياربون  الذين  الشجعان  األوكرانيني  »إىل  وأضاف 
االستبداد الوحشي وأيًضا إىل كثر من الروس الذين يتظاهرون 
التهديدات باالعتقال والسجن«. ويورد  الرغم من  )...( على 
حسابه على إنستغرام بيانات االتصال مبنظمة ترسل املساعدات 

إىل أوكرانيا.
شبكاتها  على  األسبوع  هذا  فنشرت  كيور«  »ذي  فرقة  أما 
ها بلوَني  االجتماعية رابًطا لبيع قمصان اجملموعة اليت طلَي امسمُ
أوكرانيا، اي األزرق واألصفر ، على أن يعود ريع هذه  علم 
املبيعات ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. كذلك أعاد 
قائد الفرقة روبرت مسيث تغريد تعليقات منشورة عرب شبكات 
الروسي  املعارض  مع  التضامن  عن  تعرب  االجتماعي  التواصل 
بعدما   ، للكرملني  اللدود  العدو  يعترب  الذي  نافالين  أليكسي 

طلبت له النيابة العامة الروسية السجن 13 عامًا.
وبادر عدد من وجوه موسيقى البوب /الروك احلفالت اليت كان من 
املفرتض أن حييوها هذا الصيف يف روسيا ، وأرفقوا قراراتهم 
هذه بتعليقات مؤيدة ألوكرانيا على شبكاتهم االجتماعية. وكتب 
إيغي بوب الذي كان سيقدم عرضًا يف موسكو يف يوليو املقبل: 
»أفكارنا مع األوكرانيني وكل األشخاص الشجعان الذين يقفون 

يف وجه هذا العنف«.
وأورد املغين األسرتالي نيك كايف منشورًا جاء فيها »أوكرانيا، 
يف  الوحشي  العمل  هذا  يعارضون  من  كل  ومع  معك،  حنن 
»غوريالز«  فرقة  حساب  على  مشابه  موقف  وورد  روسيا«. 
دامون  »بلور«  لفرقة  السابق  القائد  أطلقها  اليت  االفرتاضية 
جولتها  ضمن  الروسية  احملطات  الفرقة  ألغت  وقد  ألبارن. 

العاملية.
وعازف  االسكتلندية  فرديناند«  »فرانتز  فرقة  مغين  وحرص 
حساباته  على  مييز  أن  على  كابرانوس  أليكس  فيها  الغيتار 
الثقايف  الرتاث  وبني  بوتني  فالدميري  إدارة  بني  االجتماعية 
لروسيا، فانتقد ما وصفه بـ »غزو الدولة الروسية ألوكرانيا« 
لكنه أشاد بروسيا كونها »دولة عظيمة أهلمت فرقتنا من خالل 

فنها وأدبها«.
ضراوة،  أكثر  تعابري  استخدام  عن  اآلخر  البعض  يتوان  ومل 
كمغنية فرقة »فليتوود ماك« ستيفي نيكس اليت شّبهت بوتني 
على شبكاتها بأنه »هتلر عائد ليطاردنا« ، متمنيًا أن ينتهي به 

األمر »بالتحول إىل غبار«.
وجلأت مادونا عرب حسابها على إنستغرام إىل مقارنة مشابهة من 
خالل مقطع فيديو يتضمن توليفًا ملشاهد مصّورة هلتلر وبوتني، 
مرفقة بأغنيتها Sorry اليت جاء يف كلماتها »لقد استمعت إىل 

أكاذيبك وقصصك / لست نصف الرجل الذي تّدعيه«.
ونشر ديفيد غيلمور، أبرز أعمدة فرقة »بينك فلويد، الذي كشف 
أن زوجة ابنه أوكرانية، تغريدة اعترب فيها أن »على بوتني أن 
 )1987 عام  )منذ  فلويد«  »بينك  أعمال  كل  وسحبت  يرحل«. 
الروسية  التدفقي  البث  منصات  من  منفرًدا  غيلمور  وديفيد 

والبيالروسية تعبريًا عن »اإلدانة الشديدة للغزو الروسي«.
وسلطت الشبكات االجتماعية ملهرجان »يوروسونيك« اهلولندي 
الضوء على فنانني من أوكرانيا مثل أليونا أليونا، وهي معلمة 

روضة أطفال سابقة تغين الراب باللغة األوكرانية.

أوساط موسيقى البوب والروك 
ترفع الصوت تضامناً مع أوكرانيا
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ما هي فوائد شاي اجلنسنج العديدة للصحة؟ كيف ميكنك إعداد هذا 
النوع اللذيذ من الشاي؟ وهل من أضرار هلذا املشروب العشيب؟ 

إليك التفاصيل.
وطريقة  وفوائده  اجلنسنج  شاي  على  نعرفك  يأتي سوف  ما  يف 
 Genus( إعداده وهي النبتة اليت تنحدر من عائلة اجلنسة النباتية

:)Panax

ما املقصود بشاي اجلنسنج؟
شاي اجلنسنج هو مشروب عشيب يتم حتضريه من جذور اجلنسنج، 
ويعد اجلنسنج من النباتات الشائعة االستخدام يف الطيب البديل 

حول العامل.  
ا قد تستغرق عدة سنوات،  تنمو نبتة اجلنسنج بوترية بطيئة نسبيًّ
وهلا جذور مسيكة تشبه يف شكلها الشوكة، يرتاوح لون اجلنسنج 

ما بني األبيض واألمحر تبًعا لعمر اجلذور.
الفوائد  من  الكثري  اجلنسنج  جذرو  من  احملضر  للشاي  يكون  قد 
الصحية، مثل: ختفيف آالم احليض، وحتسني الصحة اجلنسية، وتعزى 
 ،)Ginsenosides( اجلينسينوزيدات  ملركبات  الفوائد  هذه  غالبية 

وهي مضادات أكسدة هامة تتواجد يف جذور اجلنسنج. 
ا أصبح  العشيب هو كوريا، وحاليًّ املوطن األصلي هلذا املشروب 

شاي اجلنسنج من املشروبات الرائجة يف خمتلف أحناء العامل. 

أنواع شاي اجلنسنج 
لنبتة اجلنسنج 11 نوًعا خمتلًفا، ولكن عادة ما يتم استخدام أنواع 

معينة فقط إلعداد شاي اجلنسنج، مثل:
اجلنسنج اآلسيوي: ينمو يف جبال مناطق شرق آسيا، ويعرف بأمساء 

عديدة أخرى، مثل: اجلنسنج الكوري، واجلنسنج الصيين.
عكس  على  الشمالية.  أمريكا  دول  يف  ينمو  األمريكي:  اجلنسنج 

اجلنسنج اآلسيوي يتميز هذا النوع برائحته العطرية. 
فوائد شاي اجلنسنج 

إليك أبرزها:

1. يسهم يف دعم الصحة العصبية
إذ  العصبية بطرق متنوعة،  قد يساعد اجلنسنج على دعم الصحة 
حيتوي اجلنسنج على مواد هامة للجهاز العصيب متتلك خواص مضادة 

لألكسدة، ومضادة ملوت اخلاليا، وحمفزة لألعصاب.
املنتظم  االستهالك  يساعد  قد  الفريدة،  تركيبته  وبسبب  لذا 

للجنسنج على اآلتي:
تنشيط خاليا الدماغ، مما قد يساعد على رفع مستويات الرتكيز 

وحتسني وظائف الدماغ عموًما.
مرض  مثل:  العصبية،  واملشكالت  األمراض  من  العديد  مقاومة 

باركنسون، واخلرف.
اجلهاز  تهدئة  على  اجلنسنج  شاي  ُيساعد  قد  إذ  التوتر،  ختفيف 

العصيب وحتسني التدفق الدموي يف اجلسم.
2. قد يعمل على رفع مستويات الطاقة والنشاط

ونشاطك  طاقتك  على  اجلنسنج  شاي  من  كوب  تناول  يعود  قد 
الطبيعية يف  اجلنسنج  تركيبة  إذ قد تسهم  الفوائد،  بالعديد من 

اليت:
لشاي  البعض  يلجأ  لذا  الطاقة،  من  ملحوظة  اجلسم جبرعة  تزويد 

اجلنسنج صباًحا كبديل عن كوب القهوة. 
مقاومة نوبات اإلرهاق املفاجئة، وحتسني احلالة املزاجية العامة. 

حتسني القدرة على التحمل لفرتة أطول، لذا يعد شاي اجلنسنج من 
املشروبات املفضلة لبعض الرياضيني.

الحتوائه  الشأن  هذا  يف  احملتملة  اجلنسنج  فوائد  بعض  تعزى 
وحتفيز  التأكسدي  اإلجهاد  مقاومة  يف  تسهم  قد  مواد  على 

خيفض وحيافظ على استقرار ضغط الدم..شاي اجلنسنج: فوائد هامة لألعصاب وللصحة اجلنسية
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اخلاليا لتقوم بإنتاج الطاقة، مثل املواد اآلتية: قليالت الببتيدات 
.)Polysaccharides( والسكريات املتعددة ،)Oligopeptides(

3. يسهم يف تعزيز صحة جهازك الدوراني 
يعود  أن  بانتظام  هيئاته  مبختلف  اجلنسنج  الستهالك  املمكن  من 

مبنافع مجة على جهاز الدوران، مثل:

حتسني التدفق الدموي يف اجلسم.
خفض نسب الكولسرتول السيئ، وتقليل فرص اإلصابة بتبعات 
داخل  يف  الضارة  الرتسبات  تراكم  مثل:  الكولسرتول،  ارتفاع 

األوعية الدموية.

خفض مستويات السموم يف الدم.
خفض ضغط الدم املرتفع، واحلفاظ على استقرار ضغط الدم.

4. يسهم يف حتسني الصحة اجلنسية للرجال
لنبتة اجلنسنج فوائد حمتملة لصحة الرجال اجلنسية، إذ قد يساعد 

استخدام اجلنسنج على اآلتي:

حتسني الرغبة اجلنسية.
.)Impotency( ختفيف حدة العنانة

مواد  على  احتوائه  من  الصدد  هذا  يف  اجلنسنج  فوائد  تنبع  قد 
 Nitric( قد تقاوم اإلجهاد التأكسدي، وأحادي أكسيد النيرتوجني
وتقوية  العضالت  اسرتخاء  حتفيز  على  يساعد  قد  والذي   )oxide

الدورة الدموية. 

5. ميكن أن خيفف آالم الطمث
حيتوي شاي اجلنسنج على مواد قد ُتساعد على بث نوع من الربودة 
يف اجلسم ودعم النشاط األسرتوجيين احلاصل يف اجلسم، مما قد 
يساعد على ختفيف حدة إجهاد العضالت املهبلية، وبالتالي ختفيف 

حدة تشنجات وآالم الطمث.

6. يسهم يف احلفاظ على استقرار سكر الدم 
قد يكون لشاي اجلنسنج تأثري إجيابي على سكر الدم سواء ملرضى 
السكري أو لغري املصابني بالسكري، إذ قد يساعد اجلنسنج على 

اآلتي:

خفض سكر الدم املرتفع. 
الوقاية من حصول رفعات مفاجئة يف سكر الدم. 

حتسني مقاومة األنسولني.
7. ميتلك فوائد أخرى 

هذه بعض فوائد شاي اجلنسنج احملتملة األخرى: 

مقاومة السمنة، بسبب قدرة اجلنسنج احملتملة على: كبح الشهية، 
وتسريع عمليات األيض وحرق الدهون.

حتسني اهلضم، ومقاومة اإلمساك والغازات.
التهاب  مثل  معينة،  ألمراض  املرافقة  املزمنة  اآلالم  حدة  ختفيف 

املفاصل الروماتويدي.
بقع  مثل  شيخوختها،  مؤشرات  بعض  ومقاومة  البشرة  ترطيب 

الشيخوخة.
تقليل حدة املضاعفات اجلانبية لبعض عالجات السرطان، وخفض 
فرص اإلصابة ببعض السرطانات، مثل: سرطان القولون، وسرطان 

الكبد، وسرطان الرئة.
طريقة إعداد شاي اجلنسنج

إليك خطوات إعداد شاي اجلنسنج:

يوضع قدر كوب من املياه يف إبريق على النار، ومبجرد أن تبلغ 
املياه درجة الغليان يتم إطفاء املوقد.

تضاف قطعة من جذور اجلنسنج للماء، على أن يكون قد مت تقشريها 
وتقطيعها مسبًقا.

يرتك شاي اجلنسنج جانًبا ملدة 10 دقائق، ثم يصفى املاء من بقايا 
اجلنسنج ويشرب دافًئا مع العسل والليمون.

أضرار شاي اجلنسنج
قد يكون للجنسنج أضرار حمتملة ال سيما عند استعماله مطواًل أو 

جبرعات كبرية، وهذه بعضها: 

مضاعفات عصبية، مثل: الصداع، والدوار، واألرق.
ردود فعل حتسسية.

إسهال وغثيان.
النساء قد تؤدي ملضاعفات مثل:  لدى  تغيريات هرمونية سلبية 

النزيف املهبلي، وآالم الثدي. 
أدوية السكري، وأدوية  أدوية بعينها، مثل:  تفاعالت سلبية مع 

االكتئاب.
اضطراب نبض القلب، وتكون اخلثرات الدموية.

مالحظه هامة : جيب استشارة الطبيب قبل أستعمال املستحضرات 
االمراض  وبعض  االدوية  بعض  مع  تتعارض  قد  النها  العشبية 

املزمنه

ليات املصنعة.. دراسة  حذار من املحُ
تكشف عالقتها بـ«مرض قاتل«

بالتأثري  تتعلق  صادمة«  »نتائج  حديثة  طبية  دراسة  كشفت 
السليب للُمحليات املصنعة، اليت تستخدم بديال للسكر يف بعض 

األطعمة واملشروبات.
وقالت الدراسة اليت نشرت اخلميس يف جملة »بلوس ميديسن«، 
إن تناول األطعمة واملشروبات اليت تستخدم احمُلليات املصنعة، 

قد يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.
وأظهرت البيانات اخلاصة بالدراسة أن املنتجات اليت حتتوي على 
احمُلليات املصنعة شائعة االستخدام مثل األسبارتام وأسيسولفام 
»كي«، زادت من خطر اإلصابة بالسرطان بالنسبة ألولئك الذين 

استهلكوها بنسبة 13 باملئة، مقارنة مبن مل يتناوهلا.
وأشار الباحثون إىل أن اخلطر كان أعلى بالنسبة لسرطان الثدي 
»مرتبطة  سرطان  وأنواع  باملئة،   22 بنسبة  التحديد  وجه  على 
واملستقيم،  والقولون  والكبد  املعدة  سرطان  مثل  بالسمنة« 

بنسبة تصل إىل 15 باملئة.
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This group has started a 
“new tradition” and will 
be instrumental in carry-
ing out a new $17.9bn in-
frastructure pipeline.
Scott Morrison says the 
women of Australia have 
“established a new tradi-
tion” and will be instru-
mental in delivering the 
federal government’s 
$17.9bn infrastructure 
pipeline. 
Dozens of projects have 
been outlined across all 
states and territories as 
part of the government’s 
pre-election budget, with 
Queensland set to reap 
the biggest rewards with 
a $3.9bn pledge. 
The Prime Minister said 
the projects would create 
40,000 jobs across the 
country, driving Austra-
lia’s unemployment rate 
even lower than the cur-
rent 4 per cent, and wom-
en would be key. 
“(The rate) is going to a 
50-year low as a result of 
the economic plan we’ve 
been putting in place, 
and the budget will add 
further to that economic 
plan. It’s working … Aus-
tralians working in record 
numbers and particularly 
women,” Mr Morrison 
said on Monday. 
“More than a million wom-
en have gotten into jobs, 
many of them here at this 
very project (at Western 
Sydney Airport) in what 
would some would call 
non-traditional industries. 
“But I think we can get rid 
of that point of reference 
… A new tradition has 
been established by the 
women of Australia. 
“Working on big projects 
like this, out on the mines 
and taking on trade ap-
prenticeships.”
As per last month’s unem-
ployment figures, the 3.8 

per cent unemployment 
rate for women is the low-
est since May 1974.
In the same month, 62.4 
per cent of women par-
ticipated in the labour 
force, up 0.3 per cent 
from the previous month 
and up from the pandem-
ic-induced low of 57.5 per 
cent. 
More women will be en-
couraged to take up jobs 
as part of the infrastruc-
ture pipeline, including 
$3.1bn towards the Mel-
bourne Intermodal Termi-
nal Package. 
The government has also 
set aside $1.6bn for the 
long-awaited Beerwah-
Maroochydore rail ex-
tension on the Sunshine 
Coast and a $1.1bn rail 
upgrade for the Gold 
Coast. 
The government has com-
mitted $3.3bn for NSW 
projects. 
Treasurer Josh Fryden-
berg said an additional 
40,000 jobs would be 
created as a result of the 
projects. 
“By enhancing trans-
port connectivity, we’re 
strengthening our supply 
chains against challeng-
es such as Covid-related 
disruptions and the im-
pact of natural disasters. 
This gives businesses 
and consumers the con-
fidence and certainty they 
need in uncertain times,” 
Mr Frydenberg said. 
Opposition Treasury 
spokesman Jim Chalm-
ers said Labor was urging 
Australians to take the 
budget announcements 
with a grain of salt. 
“These guys make these 
big announcements be-
fore every election, but 
they often don’t actually 
build anything,” he told 
the Nine Network. 

‘New tradition’: Scott Morrison’s 
latest pitch as he announces 
$17.9bn infrastructure package
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The Western Sydney Airport is one of dozens of projects bankrolled by 
the latest budget commitment. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

Prime Minister Scott Mor-
rison will call an election 
imminently, with one sign 
pointing to the most likely 
date Australians will be 
heading to the polls.
Treasurer Josh Frydenberg 
has confirmed Australia’s 
worst kept secret: that the 
Prime Minister will call an 
election “within weeks”, as 
May 14 firms as a likely elec-
tion date.
Multiple sources have con-
firmed the Australian Elector-
al Commission has booked 
out halls for voting on May 
14, although it traditionally 
books out multiple dates to 
cover all contingencies.
Labor Party strategists be-
lieve the Prime Minister will 
call the election for May 14 
next week.
Speaking today at a pre-
budget press conference, Mr 
Frydenberg confirmed the 
Prime Minister will call on 
the Governor-General to dis-
solve parliament in April.
“In just a matter of weeks, 
the Australian people will go 
to the polls,’’ the Treasurer 
said.

“They will face a clear choice 
between a coalition led by 
Scott Morrison that has de-
livered one of the fastest 
economic recoveries any-
where in the world and has 
a plan for the future, and a 
Labor Party which puts all 
those gains at risk.”
One alternative is the Prime 
Minister could call the elec-
tion next week for a shorter 
five-week campaign for May 
7.
There has to be at least 33 
days between an election be-
ing called and the day of the 
poll.
In turn, this means the last 
day Mr Morrison can ask the 
Governor-General to call the 
election is April 18.
Australia’s federal govern-
ment is voted in for three-
year terms, which means an 
election must take place by 
Saturday May 21, 2022, at 
the absolute latest.
Prime Minister Scott Morri-
son starts the election race 
as the underdog, behind in 
the polls and with Labor re-
taining a two-party preferred 
lead of 55-45.

Federal Election 2022: May 14 most likely 
date, Morrison to call poll ‘within weeks’

The Morrison Govern-
ment’s plan for a stronger 
future provides cost of liv-
ing relief, creates  more 
jobs, guarantees the es-
sential services and keeps 
Australians safe, including 
in Reid. 
Dr Fiona Martin, Member 
for Reid, said, “Australia’s 
economic recovery is lead-
ing the world.”  
“More Australians are in 
work than ever before and 
the unemployment rate is 
now forecast to  reach 3¾ 
per cent in 2022, the lowest 
rate in close to 50 years.”  
As part of the Budget 2022-
23, the Government is: 
• providing temporary and 
targeted cost of living relief 
for households and tax re-
lief for  small businesses, 
• delivering more jobs and 
working towards an unem-
ployment rate below 4 per 
cent, 
• building roads, rail, dams 
and the renewable energy 
technology that we’ll need 
for our  future, and 
• investing in stronger de-
fence, borders and secu-
rity.  
Cost of living relief 
“The Government is intro-
ducing a new temporary, 
targeted and responsible 
cost of living  package 
to take the pressure off 
household budgets.” Dr 
Martin said. 
• One-off Cost of Living Tax 
Offset - From 1 July this 
year, more than 10 million  
individuals will receive a 
one-off $420 cost of liv-
ing tax offset. As a result, 
eligible low- and  middle-
income earners will be up 
to $1,500 better off for a 
single income household, 
or  $3,000 better off for dual 
income household.  
• One-off Cost of Living 
Payment - To help Aus-
tralians most in need the 
Government is  providing a 
one-off, income-tax-exempt 
payment of $250 to 6 mil-
lion eligible pensioners,  
welfare recipients, veterans 
and eligible concession 
card holders in April 2022. 
• In Reid, these payments 
will be delivered to: 12,247 
pensioners; 2,232 disabil-
ity support  recipients; 942 
carers; 7,796 jobseekers; 

and 13,424 eligible self-
funded retirees. 
• Together, with the recent 
pension increases, this will 
see the 12,247 pensioners 
in Reid  receive more than 
$500 in additional support 
over the next 6 months, 
when they need it  most. 
• The Government will also 
reduce fuel excise by 50 
per cent for 6 months. This 
will see  excise on petrol 
and diesel cut from 44.2 
cents per litre to 22.1 cents 
per litre. The  reduction in 
excise will flow through to 
lower petrol prices over the 
next two weeks, as  petrol 
stations replenish their 
stocks.
Jobs 
The Government is invest-
ing in measures to expand 
and upskill the workforce 
to secure the  workers we 
need now and for the future, 
including people in Reid. 
• The Government is trans-
forming Australia’s manu-
facturing sector and build-
ing resilient  supply chains 
with over $1 billion in new 
investment, building on 
the $1.5 billion Modern  
Manufacturing Strategy 
announced in the 2020-21 
Budget. 
• We have also committed 
$2.8 billion to support Aus-
tralian apprenticeships, 
building on the  $13.3 bil-
lion spent on apprentice-
ships and traineeships 
since 2013. 
• The Government has com-
mitted $3.7 billion in Com-
monwealth funding for 
a new skills  agreement, 
which has the capacity to 
deliver up to 800,000 addi-
tional training places.  
Backing small businesses 
Small businesses will have 
access to a new 20 per 
cent bonus deduction for 
eligible external  training 
courses for upskilling em-
ployees, including around 
6,000 businesses in Reid.  
The Skills and Training 
Boost will apply to expendi-
ture incurred from Budget 
night until 30 June  2024, 
providing $550 million in 
tax relief. 
The Government is also 
providing $1 billion for a 
new Technology Invest-
ment Boost to  encourage 

OUR PLAN FOR A STRONGER FUTURE FOR REID 
small businesses to go 
digital.  
Small businesses will be 
able to deduct a bonus 20 
per cent of the cost of ex-
penses and  depreciating 
assets that support digital 
uptake.  
Expenditure of up to 
$100,000 per year will be 
supported by this new mea-
sure, which applies  from 
Budget night until 30 June 
2023. 
Infrastructure 
Dr Martin said, “The Gov-
ernment is investing an un-
precedented $37.9 billion in 
regional Australia  and pri-
ority infrastructure across 
the nation to create jobs 
and unlock the economic 
potential in  our regions, in-
cluding vital local projects 
such as the Homebush Bay 
Drive upgrade.” 
As well as projects in each 
state and territory, the Gov-
ernment is investing $501.7 
million for  local councils 
to deliver priority road and 
community infrastructure 

projects across Australia  
Keeping Australians Safe 
The pandemic, the invasion 
of Ukraine and extreme 
weather events have and 
continue to cause  enor-
mous disruption. To keep 
Australians safe the Gov-
ernment will: 
• increase the Australian 
Defence Force by up to 
18,500 by 2040 
• provide $9.9 billion over 
10 years to significantly en-
hance Australia’s offensive 
and  defensive cyber and 
intelligence capabilities. 
• support households and 
businesses impacted by 
recent floods in parts of 
Queensland and  New South 
Wales, with over $6 billion 
expected to be spent.  
Dr Fiona Martin, Member 
for Reid, said, “the Budget 
delivers the next stage of 
the  Government’s plan to 
build a strong economy 
and a stronger future.” 
Budget documents are 
available at www.budget.
gov.au  
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Paramedics across NSW 
are gearing up for indus-
trial action amid a des-
perate call to the state 
government to improve 
staffing levels and better 
working conditions.
The Australian Para-
medics Association has 
banned all staff move-
ments for 24 hours from 
the first day shift on 
Tuesday, with workers 
refusing to leave their al-
located station to fill ros-
ter gaps.
In a sign of growing agita-
tion with the state’s pub-
lic sector, participating 
paramedics will only work 
out of the stations where 
they begin their shifts.
However, paramedics in 
the state’s north are be-
ing excluded from the in-
dustrial action due to the 
worsening flood disaster.
 “We’re taking this action 
to fight for our safety, our 
communities’ safety, and 
our patients’ safety. 
“We all deserve better 
than a Premier who turns 
his back on a crisis.”
The union is urging para-
medics to get involved in 
the industrial action.
Paramedics are pushing 
for an additional 1500 
staff and a pay rise of 

more than 2.5 per cent.
They say the lives of NSW 
residents are being put at 
risk because the govern-
ment is delaying a “seri-
ous funding reform” for 
NSW Ambulance.
While the union represents 
thousands of paramedics, 
only a small percentage 
of the workforce will be 
participating in the action, 
which will be limited to in-
tensive care paramedics.
Nurses across the state 
have also voted in favour 
of a strike on Thursday 
that could also run for 24 
hours.
They are seeking a 4.75 
per cent pay rise and 
are also asking for an in-
crease in nurse-to-patient 
ratios on every shift.
They are also wanting a 
boost to maternity staff.
The NSW Nurses and Mid-
wives Association held 
a strike on February 15 
when thousands of nurs-
es walked off the job for 
the first time in a decade.
Union representatives 
met Premier Dominic Per-
rottet and Health Minis-
ter Brad Hazzard just six 
days later where the is-
sues of pay and staffing 
were raised, but nothing 
was resolved.
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‘We deserve better: Paramed-
ics launch industrial action

Paramedics across NSW are gearing up for industrial action.

Intense rainfall is once 
again hammering South 
East Queensland and 
northern NSW, igniting 
fears of a new flooding 
crisis.
A second person has died 
as flood-battered east 
coast communities brace 

for another deluge of rain 
just weeks after the last 
deadly weather disaster.
Residents of low-lying 
parts of Lismore and Mul-
lumbimby in northern 
NSW were given hours to 
evacuate their homes on 
Monday night, with SES 

and Australian Defence 
Force troops doorknock-
ing residents.
The SES told residents to 
be out of their homes by 
10pm, with people rushing 
to secure their belongings 
before going to an evacu-
ation centre at Southern 
Cross University.
Rain is continuing to 
wreak havoc in the area, 
with “life-threatening” 
flooding hitting the region 
for the second time in a 
month.
The Bureau of Meteorol-
ogy is warning major 
flooding could hit Chin-
dera, Bandora, Bilambil 
Heights, Kingscliff and the 
Richmond, Wilsons, Orara 
and Bellinger rivers.
Moderate to major flood-
ing is expected to occur 
along Lismore’s Wilsons 
River, with levels expected 
to exceed the minor flood 
level of 4.2m on Tuesday 
afternoon.
Lismore Mayor Steve 
Krieg said his weary com-
munity was bracing for 
more wild weather.
“We’re very much in the 
hands of the gods today,” 
he told Nine’s Today.
“If the expected rainfall 
comes in today the river 
could rise quite dramati-
cally.”
Mr Krieg hopes the rain 
will stay off towards the 
coast but says residents 
are feeling fatigued.
“When you start to rebuild 
and then to get the news 
we could have another 
major flood, it just really 
drains you emotionally 
and mentally,” he said.
Bureau meteorologist Ben 
Dominsello said the rain 
was expected to worsen 
in the next 24 to 36 hours, 
with at least 300mm ex-
pected to fall.
“A coastal trough is ex-
pected to deepen over 
northeastern NSW caus-
ing heavy rainfall with em-
bedded thunderstorms,” 
the bureau said.
“Six-hourly rainfall totals 

Second man dead as South East Queensland, northern 
NSW residents told to expect more rain and floods

between 80 to 140mm are 
possible, reaching up to 
200mm over coastal ar-
eas and ranges.“
Storms and heavy rain are 
also affecting communi-
ties closer to Sydney, with 
trees falling on a home 
and across roads in Wind-
sor in the city’s north-
west.
A separate flood warning 
has been issued for parts 
of the Hunter, Hawkesbury 
Nepean and northwestern 
NSW rivers.
“Minor to moderate flood-
ing possible for other 
coastal catchments be-
tween the Tweed and 
Hawkesbury Nepean Val-
ley,” the bureau said.
Warragamba Dam is ex-
pected to spill again on 
Tuesday, with the bureau 
saying it is “actively moni-
toring” and updating flood 
watches and warnings.
Floods are again threat-
ening South East Queen-
sland, with Burleigh Wa-
ters copping a drenching 

of 296mm of rain on Mon-
day after a severe thun-
derstorm pounded the 
Gold Coast.
The community of Dalby, 
west of Brisbane, was in-
undated overnight, with 
flash flooding hitting the 
town from the Myall Creek 
and Condamine River.
The bueau has warned the 
flooding could peak early 
on Tuesday at 3.65m – 
close to the 2011 flood 
heights.
While the rain is not ex-
pected to cause the 
same levels of flooding 
from four weeks ago, the 
already-wet catchments 
meant flooding was still 
expected in the state’s 
southeast.
A man and five dogs died 
before 5am on Monday 
after a ute and trailer be-
longing to a pet-moving 
business was found sub-
merged in floodwaters 
near Kingsthorpe.
The female driver of the 
ute was rescued and 

saved, but the man died.
The body of a second 
man – aged in his 40s – 
was found on Tuesday 
morning more than a day 
after he was washed away 
while trying to escape 
his flooded car near Too-
woomba. 
The state has now lost 15 
lives to the flood disaster 
in the past six weeks.
Disaster Management Co-
ordination Superintendent 
John Bosnjak told report-
ers that “some people just 
don’t seem to listen” to 
the emergency services 
warnings.
“Some people have been 
very unlucky, driving at 
night into flooded water, 
being washed away into 
rapid waters,” he said.
“Other people have just 
made very poor choices 
and end up losing their 
life.”
Emergency services are 
warning residents along 
the entire east coast to 
avoid 

Floods are again threatening South East Queensland, with the town of Dalby being heavily affected. Picture: 
Emily Devon

Residents of low-lying parts of Lismore and Mullumbimby in northern NSW were given hours to evacuate their 
homes on Monday night.
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• Voters offered $8.6 
billion in cash pay-
ments, tax rebates and 
cuts to fuel excise.
• Budget invests in 
cost of living relief, 
while pushing budget 
repair into the future.
• Cash payments of 
$250 will flow over the 
next four weeks to 6 
million people.
• A tax cut worth $420 
will go to 10 million 
low and middle-in-
come earners.

Voters will be offered 
$8.6 billion in payments, 
tax rebates and cuts to 
fuel excise in a wave of 
budget outlays timed to 
start during the federal 
election campaign, de-
laying budget repair in 
the hope of shoring up 
support for the Coali-
tion.
An immediate cut to fuel 
excise will halve the rate 
from 44.2¢ to 22.1¢ a 
litre for petrol and die-
sel from midnight on 
Tuesday and will last 
for six months. The gov-
ernment claims it could 
save $300 for an aver-
age household with one 
car.
Cash payments of $250 
will also flow over the 
next four weeks to 6 
million people includ-
ing those on the full age 
pension and pensioner 
concession cardhold-
ers as well as those on 
the carer allowance, dis-
ability support pension, 
JobSeeker, youth allow-
ance and other income 
support.
A tax cut worth $420 will 
go to 10 million workers 
later in the year in one 
of the biggest surprises 
of the federal budget, 
by inflating the existing 
low and middle tax off-
set from its old rate of 
$1080 to a maximum of 
$1500 to be delivered as 
a tax refund after June 
30.
Treasurer Josh Fryden-

berg rejected claims the 
government was trying 
to buy votes and denied 
the cut to the fuel tax 
– the first move of its 
kind since former prime 
minister John Howard 
paused indexation when 
facing the 2001 election 
– was irresponsible.
“You’ve got Australian 
families who think it’s a 
good idea to pay less at 
the bowser,” he said.
The Treasurer used his 
budget speech on Tues-
day night to tell Austra-
lians the government 
had delivered on its 
2019 election pledges 
to lower taxes, expand 
the economy and in-
crease jobs.
“Despite the challenges, 
our economic recovery 
is leading the world,” he 
said in reference to the 
pandemic, natural di-
sasters and the Russian 
invasion of Ukraine.
 “This is not a time to 
change course. This is 
a time to stick to our 
plan.“
The three big spend-
ing measures are part 
of decisions that sac-
rifice $17.2 billion this 
year from a surge in tax 
revenue that would oth-
erwise add $39.5 billion 
to the budget bottom 
line and lead to a faster 
reduction in the budget 
deficit.
The cut to fuel excise 

Coalition splashes $8.6 billion on election pitch to voters
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will come at a net cost 
of $2.7 billion, the ex-
pansion of the tax offset 
costs about $4.2 billion 
and the payment to pen-
sioners and others costs 
$1.5 billion.
Despite the spending, 
the government expects 
to shrink the budget 
deficit from $134.2 bil-
lion last year to $79.8 
billion this financial year 
in a significant improve-
ment on the $99.2 billion 
deficit forecast last De-
cember.
Gross debt is predicted 
to climb to $1.2 trillion 
by 2026 and increase 
in later years, with fore-
casts for continued 
budget deficits until at 
least 2033 and no fore-
cast for a surplus. But 
Mr Frydenberg said the 
budget had “turned the 
corner” because the 
debt would peak four 
years earlier than previ-
ously forecast.
With Labor leader An-
thony Albanese telling 
voters that “everything 
is going up” except their 
wages, Prime Minister 
Scott Morrison will call 
the election as soon as 
next week on the back 
of a crucial forecast for 
stronger wage growth in 
the year ahead despite 
falls in real wages in the 
recent past.
The budget papers con-
firm the damage to in-

comes from inflation 
climbing to 4.25 per 
cent this year, outstrip-
ping the 2.75 per cent 
rise in the wage price in-
dex and leaving workers 
with less in real terms.
Treasury forecasts a 
more benign outlook for 
consumer prices in the 
year to June 2023 with 
inflation of 3 per cent 
and a wage price index 
of 3.25 per cent, adding 
to real wages.
“If we drive down the un-
employment rate we will 
see upward pressure on 
wages,” Mr Frydenberg 
told reporters before his 
budget speech to Parlia-
ment.
Central to this assur-
ance is a forecast for 
strong jobs growth and 
a fall in unemployment 
to 3.75 per cent in the 
September quarter of 
this year on the back of 
a 4.25 per cent expan-
sion across the econo-
my after the Delta and 
Omicron waves of the 
coronavirus.
Treasurer Josh Fryden-
berg has revealed a cost 
of living package in-
cluding cutting fuel ex-
cise and cash payments 
in the 2022-23 federal 
budget.
Labor signalled a fight 
over the budget fore-
casts by claiming on 
Tuesday that Treasury 
might offer a different 

assessment in the pre-
election fiscal outlook 
released by department 
officials, rather than 
overseen by Mr Fryden-
berg, in the opening 
stages of the election 
campaign.
While some economists 
have tipped inflation of 
about 5 per cent, the 
government outlook is 
founded on an assump-
tion that the cut to fuel 
excise will reduce other 
costs across the econ-
omy and cut inflation 
by one-quarter of a per-
centage point.
Mr Frydenberg cited 
the impact on inflation 
to defend the move on 
fuel but motorist groups 
have warned that petrol 
stations will not pass on 
the full amount.

Treasurer Josh Fryden-
berg’s budget speech in 
full
“It will take a couple of 
weeks for the reduction 
to pass through because 
it depends on how long 
it takes for retailers to 
refill their tanks,” Mr 
Frydenberg said.
The Australian Com-
petition and Consumer 
Commission will moni-
tor petrol stations to 
see if they tell custom-
ers they are cutting the 
price but fail to do so, 
exposing them to claims 
of misleading and de-
ceptive conduct.
“The ACCC will not hes-
itate to take appropriate 
enforcement action,” 
said ACCC chair Gina 
Cass-Gottlieb.
But the competition reg-
ulator has found it diffi-
cult to prosecute petrol 
stations in the past after 
trying to assess profit 
margins.
The temporary relief on 
fuel prices will end on 
September 29, setting 
up a “poison pill” for 
whoever wins the elec-
tion to see if they stick 
to the timetable.

Treasurer Josh Frydenberg during the Budget speech.Credit:Alex Ellinghausen

Setting itself up to an-
nounce more measures 
during the election cam-
paign, the government 
included payment mea-
sures worth $2.4 billion 
this year and next as 
“decisions taken but not 
yet announced” in the 
budget papers.
That spending will be 
offset by $2.9 billion in 
cuts to payments in the 
three years from 2024 
to 2026, although the 
details are yet to be re-
vealed.
In a similar tactical move 
with revenue measures, 
the budget has $2.4 bil-
lion in revenue deci-
sions taken but not yet 
announced that would 
raise money over the 
five years to 2026, also 
with details yet to be 
disclosed.
One of the biggest rev-
enue measures in the 
budget is a crackdown 
on tax avoidance by 
large companies to raise 
$2.1 billion in the three 
years to 2026, taking 
on Labor when Mr Al-
banese has been calling 
for tougher measures 
on multinationals for the 
past three years.
Small employers will 
be given more federal 
funding, by contrast, 
with $550 million to give 
small businesses with 
turnover of less than 
$50 million a year a big-
ger tax deduction on 
training expenses be-
tween budget night and 
June 30, 2024. They will 
be able to deduct an ad-
ditional 20 per cent of 
the cost as long as it is 
incurred at registered 
training organisations.
A separate $1 billion 
program will offer small 
employers a “technol-
ogy investment boost” 
so they invest in digi-
tal adoption. They will 
be able to deduct an 
additional 20 per cent 
on expenditure up to 
$100,000.
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إعــالنات

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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رئـاسة االعـالم الـعربي - اسـرتاليا وسـواقي كـروب 
واإلذاعـة الـعربية 2000FM تـهنئ الـجالية الـعربية 
عـامة واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول شـهر رمـضان 
املـبارك وتتـمنى للـجميع شـهرا مـربورا وصـياما مـقبوال..

رمـضان كـريم
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We ask Allah to make this Ramadan most blessed for us in
Australia and for all people around the world.

This Ramadan is coming to us at a time of great uncertainty. As the world continues to
struggle with COVID, we see that war has spread to Europe and has brought with it

terrible loss of life, displacement and inflation that is impacting on all people.

There are so many conflicts in our world that have led to displacement and
hardship for Muslims and non-Muslims alike.

As we experience our spiritual benefits this month, let us think about those
in need, let us pray for the human family and generously give to feed

our hungry brothers and sisters in Australia and abroad.

In this Ramadan, we ask Allah to forgive us
and to take away all these hardships and

help us to bring peace to our world.

We ask Allah to accept our fast, our prayers, our
humble offerings to our brothers and sisters and

to help us improve our Taqwa and help us
come closer to Him.

Ramadan Mubarak to all.

May this be a blessed time
for all of us and may all our

days be filled with faith (Iman)



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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