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الـتحقيقات تـتو ّسع يف أوروبا و «احلاكم بأمره!» يسعى لوقف التحقيق اللبنان ّي:

مـفاجآت خـارجية تنتـظر ســالمة و 6مـصارف

جملس الوزراء حييل «اإلستقراض» إىل جملس النواب ..حصة األسد
من السحوبات اخلاصة تذهب للكهرباء و «االهراءات» اىل «هدم»!

الوزراء
جملس
وافق
على إحالة مشروع قانون
االستقراض اىل جملس
النواب ،وعلى استخدام 15
مليون دوالر من السحوبات
اخلاصة للقمح و 13مليونا
مليونا
و60
للدواء
للكهرباء .وكلف جملس
اإلمناء واإلعمار باإلشراف
على عملية هدم االهراءات
ووزارتي الثقافة والداخلية
بإقامة نصب تذكاري ختليدا
لذكرى شهداء انفجار مرفأ
بريوت.
وشكل اجمللس جلنة وزارية
برئاسة وزير السياحة وليد
نصار للتحضري لزيارة
قداسة البابا فرنسيس اىل
لبنان خالل شهر حزيران
املقبل.
وكانت اجللسة انعقدت
برئاسة رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
وحضور رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي والوزراء قبل
ظهر أمس األول اخلميس
يف قصر بعبدا ،وسبقها
خلوة بني الرئيس عون
والرئيس ميقاتي تداوال

فيها يف املواضيع املدرجة
على جدول االعمال.
وجدد الرئيس عون التأكيد
على ان «االنتخابات قائمة
يف مواعيدها بعدما مت إقرار
اإلضافية»،
االعتمادات
الفتا اىل ان «على
وزير املالية ان يسرع
باالجراءات االيلة لتحويل
الوزارات
اىل
األموال
املعنية» .وتطرق اىل
«أهمية زيارة قداسة البابا
فرنسيس للبنان املقررة
خالل شهر حزيران املقبل،
وطنيا وروحيا وانسانيا»،
مشددا يف جمال آخر،
على ان «املطلوب اختاذ
إجراءات سريعة القرار
مواضيع مهمة مصرفيا
وماليا قبل نهاية والية
اجمللس النيابي واستقالة
احلكومة».
اما رئيس احلكومة الذي
اعترب انه «رغم كل االجواء
السلبية اليت تتم اشاعتها،
حنن على قناعة أننا نقوم
بكل العمل املطلوب منا»،
فقد اكد «االلتزام حبصول
االنتخابات يف موعدها»،

التنفيذية

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
معتربا ان «االتفاق باألحرف
األوىل مع صندوق النقد
الدولي وضع القطار على
سكة احلل» .وقال« :هناك
حمطات كثرية متوقعة
ولكن باصرارنا ومتابعتنا،
ميكننا اخراج البلد من االزمة
االقتصادية اليت منر بها».
ولفت اىل أن «لبنان ،اذا
استعاد الثقة باقتصاده،
يكون تعافيه اسرع بكثري».
واعرب عن قناعته بـ»إمكان
استعادة الثقة ،بتعاون
اجلميع ،احلكومة وجملس
النواب ومجيع القيادات
والفاعليات لالنقاذ».
وبعد اجللسة ،تال وزير

 6شهداء يف الضفة الغربية ..والفصائل
الفلسطينية تدعو إىل النفري العام

الشهداء
عدد
ارتفع
الفلسطينيني يف الضفة
الغربية احملتلة إىل ،6
بعد استشهاد فواز محايل
من بلدة بيتا ،يف إثر
إصابته برصاص قوات
االحتالل مساء امس االول
بتوقيت فلسطني ،فجر
أمس بتوقيت سيدني،
املواطن
باستشهاد
الفلسطيين فواز محايل،
وهو من بلدة بيتا جنوبي
نابلس يف الصفة الغربية
ّ
متأثرًا بإصابته
احملتلة،
برصاص قوات االحتالل
اإلسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة
أن «محايل
الفلسطينية
َّ
ٍ
حرجةُ ،ن ِق َل
جبروح
أصيب
ٍ
يف إثرها إىل املستشفى

العربي التخصصي
مدينة نابلس».

يف

التتمة على الصفحة 21

االعالم زياد مكاري البيان
التالي:
«عقد جملس الوزراء
جلسة يف قصر بعبدا قبل
ظهر اليوم ،برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون وحضور رئيس جملس
الوزراء والوزراء.
يف مستهل اجللسة عايد
الرئيس عون اللبنانيني
حبلول عيد الفصح اجمليد،
متمنيا ان يعيده اهلل وقد
حتققت قيامة لبنان وحتقق
ما يصبون اليه من استقرار
وامان وعيش كريم.
ثم حتدث رئيس اجلمهورية
عن االنتخابات النيابية
فقال« :حنن على بعد شهر
من االنتخابات النيابية
وما زال البعض يشكك
باجرائها .اجدد تأكيدي

التتمة على الصفحة 21

تهــنئة
نتقدم من الجالية عامة واملسيحية خاصة
بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد،
أعاده اهلل على الجميع بالخري واليمن
والربكات ..فصح مبارك.

«الــهريالد»

أفران ماونت لويس

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

واشنطن أكرب منتهك حلقوق اإلنسان
رد املتحدث باسم اخلارجية
ّ
اإليرانية ،سعيد خطيب
زاده ،امس األول اخلميس
على ما ورد يف التقرير
السنوي لوزارة اخلارجية
األمريكية حول إيران ،حيث
قال ان «واشنطن أكرب

التتمة على الصفحة 21

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

طهران رداً على تقرير أمريكي:

منتهك حلقوق اإلنسان».
وكانت قد اتهمت وزارة
اخلارجية األمريكية ،يف
عن
السنوي
تقريرها
أوضاع حقوق اإلنسان يف

بان االنتخابات قائمة يف
مواعيدها بعدما مت إقرار
اإلضافية،
االعتمادات
وعلى وزير املالية ان
يسرع باالجراءات االيلة اىل
حتويل األموال اىل الوزارات
املعنية ال سيما وزارتي
الداخلية واخلارجية».
عون
الرئيس
وأشار
اىل زيارة قداسة البابا
فرنسيس للبنان املقررة
حزيران
شهر
خالل
املقبل ،مربزا أهميتها
وروحيا
وطنيا
الكربى
وانسانيا وقال« :سيكون
علينا اجناز ترتيبات هذه
الزيارة بالتعاون مع اللجنة
الكنسية اليت تنبثق عن
جملس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك وستشكل جلنة
وطنية للتحضري للزيارة

ووضع اخلطة
المتامها».
وأضاف رئيس اجلمهورية:
«امامنا جدول اعمال حافل
بالبنود املهمة منها بنود
تتعلق بالغذاء وتوفري القمح
والطحني وتأمني االدوية
املستعصية
لالمراض
واملزمنة وبنود تتعلق
باالزمة املالية اليت نتخبط
بها حيث يتوجب السري بها
لتسريع توقيع االتفاق مع
صندوق النقد الدولي».
عون:
الرئيس
وقال
«فضال عن قانون الكابيتال
كونرتول الذي احيل اىل
جملس النواب والتدقيق
اجلنائي الذي باشرنا فيه،
مطلوب اختاذ إجراءات
سريعة القرار مواضيع مهمة
قبل نهاية والية اجمللس

النيابي واستقالة احلكومة
واهمها :اسرتاتيجية إعادة
اليت
املصارف
هيكلة
ستحدد وتعاجل اخلسائر
يف القطاع ،واملعاجلة
الطارئة للقطاع املصريف
ال سيما اسرتاتيجية إعادة
هيكلة املصارف واطالق
صحة
استعادة
عملية
القطاع املالي ،مع تقييم
مدعوم خارجيا لكل مصرف
على حدة من خالل توقيع
الشروط املرجعية مع شركة
دولية مرموقة ،وتعديل
قانون السرية املصرفية
جلعله يتماشى مع القانون
الدولي ومعايري حماربة
الفساد وازالة العوائق
امام هيكلة فعالة للقطاع
املصريف والرقابة عليه،

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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Ha�py Easter!
I wish you and your family
a Happy Easter.



NSW Labor Leader, Member for Kogarah, P 9587 9684
Authorised by Chris Minns MP. Funded using Parliamentary entitlements.
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لـبنانيات

عون يف مستهل جلسة جملس الوزراء:

سالمة :مستعد للقاء ممثلي اإلدعاء
السويسري وجهًا لوجه والرد على أسئلتهم اجدد تأكيدي أن االنتخابات قائمة يف موعدها
بشأن حتقيقهم يف غسل األموال
أكد حاكم «مصرفلبنان»
رياض سالمة ،يف مقابلة
تلفزيونية ،أنه «مستعد
اإلدعاء
ممثلي
للقاء
وجها لوجه،
السويسري
ً
أسئلتهم
على
والرد
بشأن حتقيقهم يف غسل
األموال» .ويواجه سالمة
حتقيقات يف لبنان ومخس
دول أوروبية فيما يتعلق
بإتهامات بإختالس حنو
 330مليون دوالر مناملال
العام مبساعدة شقيقه رجا
وينفي الشقيقان هذه
اإلتهامات.
وشدد سالمة ،يف حوار
مع برنامج إستقصائي
على قناة «إس.أر.إف»
السويسرية ،إتصل به
من بريوت يف وقت
متأخر من مساء أمس
األربعاء ،على «أنين أبلغت
بالفعل سلطات القضائية
السويسرية بأنين مستعد
للذهاب» .وأضاف« :ألنهم

سألوا يف شباط  2020عما
إذا كان ميكنهم مقابليت
يف لبنان أم يف سويسرا
 .وقلت أنين مستعد
للذهاب إىل سويسرا
وأنتظر إستدعاءهم لي»
املدعي
مكتب
وأشار
العام السويسري العام
املاضي ،إىل أنه «طلب
مساعدة قانونية من لبنان
يف سياق التحقيق يف
عمليات غسل أموال ضخمة
وإختالس حمتمل يتعلق ب
البنك املركزي».
وإستجوب النائب العام
العام
سالمة
اللبناني
املاضي بناء على هذا
سالمة
وقدر
الطلب.
ثروته الشخصية بنحو 150
مليون دوالر زادت من 23
مليون دوالر يف ،1993
قبل أن يتوىل منصب
لبنان،
مصرف
حاكم
بفضل استثمارات.
ورد على سؤال عن

رياض سالمة

عقارات ميلكها يف سويسرا
عن طريق شركات تعمل
بالوكالة منها مبنى يف
مدينة مورج على حبرية
جنيف ،قائ ًال إنه مل يرها من
قبل .وأوضح أنه «إستفاد
من إستشارات استثمارية
وقروض مصرفية لشراء
ً
مضيفا« :ال أرى
العقار»،
جرمية يف ذلك».
وأعلنت وكالة التعاون

اجلنائي
القضائي
األوروبية يف آذار ،جتميد
 120مليون يورو (131
مليون دوالر) من األصول
اللبنانية يففرنسا وأملانيا
وموناكو
ولوكسمبورج
وبلجيكا إلرتباطها بتحقيق
يف جرائم إختالس .وقال
مدعون أملان إن هذه
اخلطوة مرتبطة بالتحقيق
بشأن سالمة.

اجلمهورية
رئيس
هنأ
العماد ميشال عون يف
جملس
جلسة
مستهل
الوزراء اللبنانيني حبلول
عيد الفصح اجمليد ،متمنيا
ان «يعيده اهلل عليهم وقد
متت قيامة لبنان وحتقق ما
يصبون اليه من استقرار
وأمان وعيش كريم».
وقال« :حنن على بعد شهر
من االنتخابات النيابية
وما زال البعض يشكك
بإجرائها .اجدد تأكيدي أنها
قائمة يف موعدها وقد أقرت
االعتمادات االضافية هلا».
وأكد أن «زيارة قداسة البابا
تتخذ أهمية كربى وطنيًا
وروحيًا وإنسانيًا ،وسننجز
الرتتيبات هلا بالتعاون مع
اللجنة الكنسية املنبثقة من
جملس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك ،وستتألف جلنة
وطنية للتحضري للزيارة».

السفري الكويتي

يستقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون يف قصر
بعبدا السفري الكوييت لدى
لبنان عبد العال القناعي.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير نصار
السياحية
املرافق
على
الوزير نصار
مشاريع
يف
استقبل رئيس اجلمهورية والتعاون
العماد ميشال عون قبل سياحية مستقبلية» .وأشار
ظهر اليوم يف قصر بعبدا   ،اىل ان «احتفاال سيقام يف
وزير السياحة املهندس بلدة بكاسني بعد انتخابها
وليد نصار الذي اطلعه على من امجل القرى يف العامل
التوصيات اليت صدرت عن من قبل املنظمة العاملية
املؤمتر السياحي الذي عقد للسياحة».
يف جبيل قبل أيام وتشكيل وعرض الوزير نصار للرئيس
جلنة ملتابعة ما مت االتفاق عون برنامج مهرجانات لبنان
اليت ستقام يف الوسط
عليه.
وأوضح الوزير نصار ان» التجاري للعاصمة.
الوزارة سوف تستضيف وقد نوه الرئيس عون
اهليئة التنفيذية جمللس بالنشاطات اليت   قام بها
أوروبا للمسارات السياحية الوزير نصار مؤكدا»أهمية
والثقافية وستنظم العضاء العمل السياحي على رغم
اهليئة زيارات يف خمتلف الظروف الصعبة اليت مير
االقضية اللبنانية للتعرف بها لبنان».

ؒ
ʅŷʆƚǽ;Ǿ:ʆ ƚǽ<Ǽȷ

:ƛɖǾȜ ÊƚǾׁʅŊ ȖǾȓ ŤǾ
ؒ
ɏðòŤȖǾƦ;ťïӦťǺɖĸǽǾ
ţȗȞƧǾֿ ȶ%Ƞʅ;Ǿ ʆį͜ӥ  ȟƚʇïœʅŷ ȟȠ
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ֵCOVID-19̥Ǿņïؒ Ť;Ƞ
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ֵȜͦɏðòؒ ŤȗɑťïӦť
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ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﺳﻌﻴﺪ

أمتﻨﻰ ﻟﻚ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﺳﻌﻴﺪ وﻣﺒﺎرك
FIONA MARTIN

ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪ رﻳﺪ

MEMBER FOR REID
72 Burwood Road, Burwood NSW 2134
ﬁona.martin.mp@aph.gov.au

9715 7444

ﬁonamartinmp.com.au

FionaMartinMP

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

صفي الدين من عيتيت:

تكتل «لبنان القوي» قدم اقرتاحا لتعديل قانون انتخاب النواب:

أي نتيجة لالنتخابات لن تنفع يف مواجهة حزب اهلل اداة اضافية بيد هيئة االشراف لكشف
احلسابات املصرفية للمرشحني واللوائح

أكد رئيس اجمللس التنفيذي يف
«حزب اهلل» السيد هاشم صفي
الدين «أننا وكل املخلصني
والشرفاء واملقاومني وأهل
املقاومة سنكون حاضرين يف
االنتخابات النيابية القادمة لنبطل
مقوالت البعض اليت يطلقونها
اليوم يف لبنان ،ولندحض
أكاذيبهم ،ولنقضي على كل
وساوسهم وختيالتهم وأوهامهم،
ولنبقى كما كنا على مدى أربعني
عاما ،املقاومة القوية واملقتدرة
اليت بنت جمتمعا مقاوما ،وستبين
إن شاء اهلل وطنا مقاوما عزيزا
كما جيب بإذن اهلل تعاىل».
كالم السيد صفي الدين جاء
خالل «االحتفال التكرميي الذي
أقامه حزب اهلل للشهيد اجملاهد
مهدي حممد مغنية» يف حسينية
بلدة عيتيت اجلنوبية ،يف حضور
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،مسؤول منطقة
اجلنوب األوىل يف «حزب اهلل»
عبد اهلل ناصر ،وعدد من العلماء
والفاعليات والشخصيات وعوائل
الشهداء وحشد من األهالي».
وقال« :حنن نعرف متاما أن يف
البلد أزمات ومصاعب ومصائب
ومشاكل كثرية ،وبالتالي جيب
أن نتعاون مجيعا ملعاجلتها .حنن
مل ندع يف يوم من األيام أننا
سنعاجل مشاكل البلد وحدنا،
وهذا أيضا من املفارقات يف
اخلطاب السياسي خلصومنا يف
لبنان ،إذ أننا دائما ندعو إىل
الشراكة ،فيما هم دائما يدعون
إىل التفرقة .وهم يعلمون أن يف
لبنان ال ميكن ألي حل سياسي
إال بالشراكة».
وأشار السيد صفي الدين إىل أن
«الضعفاء والعاجزين والفاشلني
الذين يرفعون اليوم شعارا جديدا
وهو استهداف املقاومة والنيل
من حزب اهلل من خالل االنتخابات
النيابية ،يعلمون جيدا أن أي
نتيجة لالنتخابات لن تنفعهم
يف مواجهة حزب اهلل ،والذي
يشغلهم يعلم جيدا أن االنتخابات
ليست الفرصة املناسبة ملواجهة
حزب اهلل أو لالنتقام منه أو
إلضعافه ،وعليه ،فإن من دفع
األموال هلؤالء البعض ،ويدفع
هلم اليوم األموال ويغيثهم
يف حالة ضعفهم ،يعلم متاما
أن هذه األساليب واحملاوالت
فاشلة وبائسة ،وبالتالي هم
يضيعون الوقت ويضحكون على
الناس بالكذب والدجل والتالعب
باأللفاظ».
ونبه «كل اللبنانيني الذين
ينصتون إىل الشعارات االنتخابية
األمريكية
السفارات
ألتباع
والسعودية وبعض السفارات
اخلليجية ،من اخلداع املنظم
إعالميا واملدفوع خارجيا ،والذي
يهدف إىل التالعب مبشاعر
الناس بأمور زائفة ال توصل إىل
أي نتيجة ،ال سيما وأن البعض
اليوم يستخدمون كما يف كل
األيام املاضية شعارات جديدة
من أجل أن يوهموا أتباعهم
الذين يدعونهم النتخابهم أنهم
حاضرون يف الساحة ويف اجلبهة
واملواجهة ،وأنهم سيصلون إىل
نتيجة مهمة يف مواجهة حزب اهلل

السيد هاشم صفي الدين
واملقاومة.
ورد على «بعض الذين يتهمون
حزب اهلل بالتنكر للعمق العربي
للبنان» ،فقال« :إن أي أحد من
حزب اهلل مل يقل إننا ال نريد
االنتماء العربي للبنان ،فنحن
عرب أقحاح حتما أكثر بكثري
من هؤالء البعض الذين يدعون
اليوم الدفاع عن العرب والعمق
يتهموننا
ولكنهم
العربي،
بذلك ،حتى يتمكنوا من تركيب
قصصهم وحيصلوا على األموال.
معنى االنتماء العربي للبنان
هو محل قضايا العرب ،وأهم
قضية للعامل العربي اليت جيب
أن حيملها كل من يدعي باالنتماء
للعرب والعروبة هي قضية
فلسطني والقدس .وعليه ،فإن
الذين سكتوا وبلعوا ألسنتهم يف
األسبوع املاضي ،ومل يتحدثوا
بكلمة عن األعمال الفدائية
والبطولية يف فلسطني ،ليسوا
عربا وال ينتمون إىل العروبة بأي
معنى من املعاني».
أضاف السيد صفي الدين:
«البعض هم مع العرب الذين
يسارعون إىل التطبيع ويتنكرون
ويدينون
الفلسطيين
للحق
العمليات البطولية يف فلسطني،
فهذه ليست عروبة وليست
انتماء ،وكفى ضحكا على الناس،
فاالنتماء للعمق العربي يعين أن
األنظمة والشعوب اليت تقف إىل
جانب قضايا األمة العربية ،هي
اليت جيب أن نقف إىل جانبها
وندافع عنها ،وهل حيتاج األمر
إىل استدالل اليوم أن هؤالء
األزالم يف لبنان الذين يزايدون
علينا باالنتماء العربي ،هم
يناصرون ويدعمون ويدافعون
عمن فتك بالعرب وفلسطني
والقدس وتآمر عليها وما زال
إىل يومنا هذا».
وتابع« :إن تاريخ معظم الذين
يزايدون علينا اليوم باالنتماء
إىل العمق العربي ،كان إىل
جانب الصهاينة ،وكذلك كانت
قضاياهم ومشاريعهم .وحينما
يكون الوقوف إىل جانب
املشاريع األمريكية والصهيونية
حيتاج إىل كلمة عربي وعروبة،
فإنهم يستخدمون كلمة «عربي»،
وحينما يكون الطعن بأمتنا
وشعوبها والشعب الفلسطيين
والقضية الفلسطينية ال حيتاج
إىل كلمة عربي ،يتنكرون
للعروبة .هذا هو تارخيهم،
وليس صدفة أبدا أن الذي حيمل
هذا التاريخ البشع ،أصبح اليوم
املندوب األول للدفاع عن قضية
انتماء لبنان للعمق العربي ،ألن

يف نظر هؤالء ،أن العمق العربي
هو نفس العمق اإلسرائيلي
واألمريكي ،ولذا فإن هذه
الشعارات اليت ترفع اليوم ،هي
من مجلة األكاذيب واخلدع اليت
يراد متريرها من أجل مكاسب
انتخابية».
وختم السيد صفي الدين
بالقول« :إن بعض الدول اليوم
يشحذون كل إمكاناتهم وأحقادهم
وسكاكينهم من أجل أن ينالوا
من هذه املقاومة ،والسبب
أننا ثبتنا وصمدنا ووصلنا إىل
مقاومة متعاظمة وقوية وأصبحنا
جمتمع املقاومة القوي واملتني
وألننا
واملوحد،
واملتماسك
أصبحنا املقاومة اليت تتحدث
عن مستقبل مشرق حنو فلسطني
والقدس وحتريرهما ،واملقاومة
املهابة اليت أصبحت متغلغلة يف
وعي الصهاينة وقلوبهم وعقوهلم
وثقافتهم لتقض مضاجعهم،
وألننا أصبحنا هذا احملور القوي
يف
واملرتامي
واملتماسك
منطقتنا من فلسطني إىل اليمن،
الفتا إىل أن التجربة علمتنا أنه
لطاملا عرفنا وثبتنا وصمدنا
واستمرينا بنفس الوعي والقوة،
فلن تتمكن أي قوة يف العامل أن
تنال من عظمة وقوة وقدرة هذه
املقاومة بإذن اهلل تعاىل».

قدم «تكتل لبنان القوي»
اقرتاح قانون معجال مكررا اىل
رئاسة جملس النواب «لتعديل
قانون انتخاب اعضاء جملس
النواب» ،هنا نصه:
قانون
اقرتاح
«املوضوع:
معجل مكرر لتعديل البندين
الثاني واخلامس من املادة
 59من القانون رقم  44تاريخ
( 2017/6/17انتخاب اعضاء
جملس النواب).
نودعكم ربطا اقرتاح القانون
املعجل املكرر املشار اليه
اعاله ،مرفقا باالسباب املوجبة
املتضمنة صفة العجلة ،ونتمنى
على رئاستكم ادراجه على جدول
اعمال اول جلسة تشريعية سندا
اىل أحكام املادة  110من النظام
الداخلي جمللس النواب.
االسباب املوجبة املتضمنة صفة
العجلة
حيث ان قانون االنتخابات
صدر عام  ،2017واجريت
تعديالت عليه مبا يالئم االوضاع
االقتصادية احلالية اليت متر بها
البالد،
وحيث انه مت تعديل االنفاق
االنتخابي للفرد والالئحة،
وحيث ان االنتخابات تشهد
دائما منافسة حادة ،ومن اهم

«عائالت استفادت مرتني» ..الوزير احلجار
يوضح :الفريق التقين يعتذر هلذا اخلطأ
صدر عن املكتب االعالمي لوزير
الشؤون االجتماعية الدكتور هكتور
حجار بيانًا توضيحيًا ،عطفًا على
ّ
املعلومات املغلوطة الواردة يف
مقال ُنشر يف صحيفة نداء الوطن
ٍ
بتاريخ  14نيسان  ،2022جاء
فيه:
تقوم وزارة الشؤون اإلجتماعية
بالتعاون والتنسيق مع رئاسة
جملس الوزراء بتنفيذ برناجمني
للمساعدة االجتماعية هما :برنامج
أمان (ضمن شبكة دعم للحماية
االجتماعية) والربنامج الوطين لألسر
األكثر فقرًا .وجتري حاليًا عملية
الزيارات املنزلية والدفع لألسر
املستفيدة بالتوازي للربناجمني.
تبني مؤخرًا خالل التنفيذ أن عددًا
مسجلة
كبريًا من األسر اليت كانت
ّ
سابقًا يف مراكز وزارة الشؤون
االجتماعية بهدف االستفادة من
الربنامج الوطين لألسر األكثر
تسجلت أيضًا على
فقرًا،
منصة
ّ
ّ
شهري كانون األول
دعم خالل
ّ
وكانون الثاني ُ
نصِر َمني .بناء
امل َ
عليه،
لقد قام الفريق التقين املوجل
بتنفيذ برنامج أمان حبذف
تسجلت مرتني
العائالت اليت
ّ
تفاديًا إلستفادتها من الربناجمني.
ولكن خالل هذه العملية التقنية
املتشعبة ،وبسبب تزامن الدفعات
ّ
بني الربناجمني ،وقع خطأ غري
مقصود ،نتج عنه إستفادة 1072
أسرة من هذه األسر من الربناجمني
وحصلت هذه الألسر على دفعة
نقدية واحدة فقط من كل من

الربناجمنيّ .
مت تصحيح هذا اخلطأ
ّ
التقين خالل األسبوع املاضي وبناء
ّ
ستتوقف التحويالت النقدية
عليه
ٍ
كخطوة
ملدة شهرين
هلذه األسر ّ
طبيعية لتصحيح هذا اخلطأ.
ان الفريق التقين يعتذر هلذا اخلطأ
آلية
ويؤكد بأنه قد قام بتطبيق ّ
عملية الدفع
تقنية تسمح مبراقبة
ّ
آني وممكنن األمر الذي
بشكل
ٍ
ّ
سيمنع حدوث مثل هذا اخللل
ّ
نؤكد أن
يف املستقبل .كما
التقنية تعمل مبعايري عالية
الفرق
ّ
وبتفاني لضمان احلوكمة الرشيدة
هلذا املشروع خلدمة األسر األكثر
ً
حاجة.
والتوجيهية
التقنية
اللجنتني
إن
ّ
مرتني
جتتمعان
أمان
لربنامج
ّ
أسبوعيًا ملتابعة حسن تنفيذ
الربنامج حبضور مجيع املعنيني
مبن فيهم رئاسة جملس الوزراء،
وزارة الشؤون ،البنك الدولي،
برنامج األغذية العاملي والفريقني
ّ
املنفذين للربناجمني
التقنيني
حتت الرقابة الدائمة للتفتيش
املركزي.
جتدر اإلشارة أخريًا إىل أن املشروع
يشمل:
نظام تلقي الشكاوى من خالل ّ
اخلط
واملخصص
الساخن اجملاني 1747
ّ
لتسجيلها ،إدارتها وإبالغ اجلهات
املعنية عنها
التعاقد مع طرف ثالث يقوم
برقابة ومتابعة التنفيذ ،مبا يف
ذلك التسجيل ،معايري األهلية،
وضع التحويالت النقدية ودقة
املبالغ يف إطار مشروع أمان.

ومراقبة

مكوناتها الشفافية
االنفاق االنتخابي،
وحيث ان القانون اللبناني
ال يكشف احلساب االنفاقي
للمرشح سوى الذي يصرح عنه
لالنتخابات،
حيث ان القانون اللبناني
ال يكشف احلساب االنفاقي
للمرشح سوى الذي يصرح عنه
لالنتخابات،
وحيث ان االنفاق والدفع
املتعمد للمال اصبحا ثابتني
وظاهرين للعيان كواقعتني
ماديتني ال جدل فيهما ،وال
سيما يف اآلونة االخرية ،مما
يضرب مبدأ الشفافية واالنتظام
العام االنتخابي جلهة صدقية
االنتخاب وفاعليته ،مما يشكل
بذلك عملية تزوير موثقة هلذا
االستحقاق الوطين احملوري،
وحيث ان موعد اجراء االنتخابات
النيابية العامة قد حدد يف 15
ايار .2022
لذلك ،تقدمنا باقرتاح القانون
املعجل املكرر املرفق لتعديل
البندين الثاني واخلامس من
املادة  59من القانون رقم 44
تاريخ  17حزيران ( 2017انتخاب
اعضاء جملس النواب) ،لكشف
كافة
املصرفية
احلسابات
للمرشحني واللوائح يف الدورة
االنتخابية املقبلة.
آملني من جملس النواب الكريم
مناقشته واقراره.
مادة وحيدة:
اوال :يعدل البندان الثاني
59
املادة
من
واخلامس
من القانون رقم  44تاريخ
( 2017/6/17انتخاب اعضاء
جملس النواب) وفقا ملا يأتي:
 - 1البند  :2ال خيضع للسرية
املصرفية « حساب احلملة
االنتخابية» املشار اليه يف
البند ( )1اعاله او اي حساب
آخر يتم من خالل حركته متويل
احلملة االنتخابية للمرشح او
الالئحة .ويعترب كل من املرشح
والالئحة متنازلني حكما عن
السرية املصرفية للحسابات
هذه مبجرد فتحها او حتريكها،
على ان تبقى السرية املصرفية
مرفوعة عن هذه احلسابات ملدة
 60يوما اعتبارا من تاريخ اعالن
وزارة الداخلية والبلديات النتائج
النهائية للعملية االنتخابية.
 - 2البند  :5يضاف اليه:
يعترب مدقق احلسابات مسؤوال
شخصيا عن كتم اي معلومة او
معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي
يتم بواسطة «حساب احلملة
االنتخابية» او اي حساب مصريف
آخر عمال بأحكام هذه املادة».
ثانيا :يعمل بهذا القانون فور
نشره يف اجلريدة الرمسية».

أبي خليل

وقال النائب سيزار ابي خليل
بعد تقديم االقرتاح خالل مؤمتر
صحايف عقده مع النائب ادغار
معلوف« :تقدمنا اليوم باسم
«تكتل لبنان القوي» باقرتاح
قانون يرفع السرية املصرفية

على كل حسابات املرشحني
لالنتخابات النيابية وعن حسابات
اللوائح وليس فقط عن حسابات
احلملة االنتخابية املنصوص
عليها قانون االنتخاب الن
الصرف االنتخابي ميكن ان
حيصل من خارج احلسابات
املخصصة للحمالت االنتخابية.
وهذا أمر يظهر انه حيصل
بكثافة ،وهذا االقرتاح يأتي
على خلفية املخالفات واجلرم
املشهود لدى كل اللبنانني على
الطرقات ،ويف التلفزيونات
وكل وسائل االعالم واالعالن
واليت بات بشكل فاضح يتخطى
كل السقوف االنتخابية املسموح
بها يف قانون االنتخاب».
وأضاف« :اليوم يف الظرف
االقتصادي واملالي واالجتماعي
بات املال االنتخابي واملال
السياسي من أمضى االسلحة
القادرة على التأثري على رأي
اللبنانيني واالنتخاب والتصويت
وعلى صحة انتاج جملس نواب
جديد ميثل حقيقة اللبنانيني
وتطلعاتهم ومصاحلهم.
هذا االقرتاح سيشكل اداة
اضافية بيد هيئة االشراف
على االنتخابات لضبط العملية
االنتخابية واالنفاق االنتخابي
وضمان صحة االنتخابت وصحة
التمثيل ،هذا االقرتاح نضعه
اليوم برسم الرأي العام اللبناني
وهو يسمح بتعزيز شفافية
وصحة
االنتخابية
العملية
التمثيل ،نضعه برسم هيئة
االشراف على االنتخابات اليت
سيوفر هلا اداة اضافية لضبط
االنفاق االنتخابي ،ونضعه ايضا
برسم الزمالء النواب الذي
وشرعية
شرعيتهم
سيحمي
متثيلهم للبنانيني واكيد نضع
هذا االمر برسم اجملتمع الدولي
الذي بدأ يرسل جلان مراقبة
االنتخابات».

معلوف

وقال النائب معلوف« :نقول
القضاء واالجهزة االمنية ومجيع
اجهزة الرقابة اليت تراقب هذه
االنتخابات ان كانت داخلية او
خارجية ،ان ما حيصل مل يعد
مقبوال .نطلب من الصحافة
االستقصائية اليت كانت يف
فرتة من الفرتات تقرأ ما هو
ممح ،ماليني الدوالرات تصرف
النيابية،
االنتخابات
على
املضحك املبكي ان فريقا
كفريقنا السياسي الذي كان
متهما بأنه جزء من هذه السلطة
وان معه امواال خيوض اليوم
هذه املعركة بهذه القدرات
املالية الضئيلة ،بينما الثوار
واملعارضون يقومون حبمالت
اعالنية مباليني الدوالرات .هذا
االقرتاح نضعه برسم زمالئنا يف
جملس النواب ،وان شاء اهلل يقر
يف أسرع وقت ،وال جيوز السري
باالنتخابات النيابية بكم من
االموال ،لكننا سنكمل ،ونأمل
ان يقر يف اول جلسة جمللس
النواب».
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لبنانيات

اطالق «االطار االسرتاتيجي لعمل االمم املتحدة يف لبنان»

ميقاتي :للعمل من أجل االستثمار يف التنمية
رشدي :الجراء االصالحات وضبط الفساد
ومحاية القضاء وسيادة القانون
رعى رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،صباح أمس
األول ،بالتعاون مع االمم
املتحدة يف لبنان ،حفل
اطالق «االطار االسرتاتيجي
لعمل االمم املتحدة يف لبنان
للفرتة املمتدة بني عامي ٢٠٢٢
و ،»٢٠٢٥يف لقاء اقيم يف
السرايا احلكومية.
شارك يف اللقاء نائب رئيس
الشامي،
سعاده
احلكومة
ووزراء :اخلارجية واملغرتبني
الرتبية
عبداهلل بو حبيب،
والتعليم العالي القاضي عباس
احلليب ،العدل القاضي هنري
خوري ،املالية يوسف خليل،
التنمية االدارية جنال الرياشي،
بوشكيان،
جورج
الصناعة
الصحة فراس األبيض ،الثقافة
حممد وسام املرتضى ،البيئة
ناصر ياسني ،العمل مصطفى
بريم ،الزراعة عباس احلاج
حسن ،االقتصاد والتجارة
أمني سالم ،املمثلة املقيمة
لألمم املتحدة يف لبنان جناة
رشدي ومجيع أفراد عائلة األمم
املتحدة يف لبنان.

ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي يف
كلمته« :أهم ما جيمعنا اليوم
ّ
الشفافة بني
هي الشراكة
الدولة اللبنانية وعائلة االمم
املتحدة يف لبنان .من هنا
أهمية هذا االطار الذي يأتي
يف وقت متر فيه البالد بأزمات
كثرية ،ومع جهود الشركاء
واملاحنني
املتحدة
كاالمم
واالرادة السياسية الشفافة
لدى حكومتنا من أحل خدمة
املصلحة العامة وضمان حقوق
املواطن اللبناني».
اضاف« :من هنا دعوتي
االمم املتحدة والدول املاحنة
والشركاء احملليني للعمل من
أجل االستثمار يف التنمية
خصوصا يف جماالت الصحة
والرتبية والتغطية االجتماعية،
النها خط الدفاع االول لتنمية
اجملتمع» ،مؤكدا «ان احلكومة
تقدر الشراكة بني كافة
افراد اجملتمع اللبناني خباصة
القطاعني العام واخلاص».

رشدي

وعرضت رشدي لالولويات
والدعم الذي ستقدمه االمم
املتحدة للفرتة املتحدة من
 ٢٠٢٣اىل  ٢٠٢٥بالتعاون مع
الوزارات املعنية واحلكومة
وبالتشاور مع القطاع اخلاص
واحملافظات واجملتمع املدني
واجملتمعات احمللية« ،وقد مت
اعداد هذا التحليل ،والغرض
هو الوصول اىل حلول من خالل
دعم االمم املتحدة للحكومة
اللبنانية».
وقالت« :شهدنا تزايدا يف

ميقاتي ورشدي خالل االطالق
معدالت الفقر اليت تضاعفت،
وهذا تدهور كبري مقارنة حباالت
افتقار يف بلدان اخرى ،نشاهد
شديدا يف توفري
تدهورا
اخلدمات االجتماعية واالساسية
الصحة والرتبية
على صعد
واملياه والطاقة».
ورأت «ان هناك خلال هيكليا يف
النموذج االقتصادي الذي ال بد
من اعادة تصميمه وهيكلته مع
االخذ بعني االعتبار السياق
االقتصادي احلالي وانهيار سعر
الصرف والكابيتال كونرتول
ورفع الدعم ،والسياسات غري
املالئمة على صعيد دعم البنى
التحتية وهجرة االدمغة».
وطالبت بـ «البدء بالتفكري
بطريقة انتاج غري عادية»،
يف
«تباطؤ
اىل
مشرية
اإلصالحات املطلوبة» ،ومؤكدة
ضرورة أجرائها وضبط الفساد
وسيادة
القضاء
ومحاية
القانون».
وأعلنت «ان أولوية االمم
املتحدة تقوم على دعم احلكومة
العادة البلد على طريق التعايف
عرب معاجلة  ٣ملفات :الفساد
وهو على رأس االولويات،
قطاع
االقتصادية،
األزمة
قطاع
والكهرباء،
الطاقة
التعليم  ،والبطالة والصحة
وانعدام األمن ومحاية البيئة
والفقر».
وقالت رشدي« :مل يعد بإمكاننا
العمل على اسس التنمية
اعتمدناها،
اليت
التقليدية
او مواصلة تقديم املساعدة
التنموية للبنان بصورة تقليدية،
من هنا ،وضعنا مفهوما جديدا
لتنمية الطوارىء وصوال اىل
حتديد واضح لالحتياجات يف
للبنانيني
حالة الطوارىء
واملقيمني يف لبنان مبا يعيدنا
اىل مسار التنمية».
اضافت« :حنن نعمل على تنمية
الطوارىء للحد من االنهيار
االقتصادي يف لبنان انطالقا
من الوترية املعتمدة يف األمم
املتحدة».
واوضحت «ان خطة التنمية

الطوارىء متتد على  ٣سنوات
وقد تشاورنا مع اجملتمع املدني
والقطاع اخلاص وسفارات
املهاجرين واردنا ان نتناقش
يف إمكان عودة النازحني
والالجئني الذين ليس هلم عمل
هنا  .وكانت لدينا استشارات
مع مجيع االفرقاء يف لبنان».
واشارت اىل «ان أولويات إطار
األمم املتحدة حتسني حياة مجيع
املواطنني وحتسني نظم احلماية
الشاملة وتعزيز
االجتماعية
وصول املواطن اىل اخلدمات
االساسية تعزيز الفسحة اآلمنة
للفئات األكثر تهميشا».
وقالت« :من بني االولويات

االزدهار املرتبط باالقتصاد
حيث تتحدث األمم املتحدة عن
التنمية االقتصادية الشاملة
وحتسني القطاعات املنتجة
الفتة
املداخيل»،
لتعزيز
اىل ان «من بني االولويات،
السالم ،واهلدف املقصود بهذا
التعبري الوصول اىل جمتمعات
سلمية وشاملة ،وتنمية عادلة
ومشاركة».
وشددت على «أولويات مكافحة
القدرات
وتعزيز
الفساد
اإلجتماعية وتطوير املؤسسات
العامة ،فمن دون ذاك ،ال أمل
حبصول تنمية» ،كما شددت
على «إعادة تأهيل الطبيعة
والنظام البيئي».
وقالت« :نأمل أن نصل اىل
املوافقة على اولويات التعاون
وان نوقع على هذا االطار يف
العمل
وقت قريب ،لنبدأ
الفعلي للسنوات الثالث املقبلة
من اجل تطوير خمتلف الربامج
وتطبيقها».
وختمت« :حنن حباجة اىل
هيكلية تنسيق عالية واىل
حتديد خمتلف االولويات ،وبناء
على الربامج املشرتكة سنعبئ
املوارد للخطة وقد بدأنا فعليا
اتصاالت يف هذا اإلطار وعلينا
العمل بسرعة ملصلحة شعب
لبنان».

خلارجية األمريكية يف تقرير حول لبنان:

تدخل سياسي خطري يف اجلهاز
القضائي وفساد رمسي رفيع املستوى
أشارتوزارة اخلارجية األمريكية
 ،يف تقريرها عن «حقوق
ً
متناولة لبنان ،إىل
اإلنسان»
وجود تقارير وصفها باملوثوقة
عن «التدخل السياسي اخلطري
يف اجلهاز القضائي والشؤون
القضائية ،وفرض قيود خطرية
على حرية التعبري واإلعالم ،مبا
يف ذلكالعنف والتهديد بالعنف
أو االعتقاالت أو املالحقات
القضائية غري املربرة ضد
الصحفيني ،والرقابة ،ووجود
قوانني جترم التشهري ،وقيود
خطرية على حرية اإلنرتنت،
واإلعادة القسرية لالجئني
إىل بلد يواجهون فيه تهديدا
حلياتهم أو حريتهم».
كما أشار التقرير إىل «وجود
فساد رمسي خطري رفيع
النطاق،
وواسع
املستوى
ووجود أو استخدام قوانني
جترم السلوك اجلنسي املثلي
البالغني،
بني
بالرتاضي
وجرائم تنطوي على العنف أو
التهديد بالعنف اليت تستهدف

املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية
اجلنسانية والكويريني أو حاملي
صفات اجلنسني ،ووجود أسوأ
أشكال عملاألطفال».
ولفت إىل أن «املسؤولني
احلكوميني متتعوا بقدر من
اإلفالت من العقاب على
انتهاكات حقوق اإلنسان،
ويشمل ذلك التهرب من
العمليات القضائية أو التأثري
عليها» ،موضحًا «وجود تقارير
من مجاعات حقوق اإلنسان
تؤكد أن احلكومة أو وكالءها
ارتكبوا جرمية قتل تعسفية أو
غري قانونية».
كما ورد أن «كيانات غري
اهلل
مثل حزب
حكومية
وميليشيات فلسطينية غري
حكومية تدير مرافق احتجاز غري
رمسية» ،كما أورد «حاالت
قتل ملنتقدين بارزين حلزب
اهلل اللبناني ،واشتباكات بني
عناصر احلزب وأفراد من
القبائل».

قاسم :السفراء العائدون أدركوا
أن غيابهم لن يسبّب ضغ ًطا على
«حزب اهلل» والعقوبات األمريكية
وقفت حا ئلاً من دون الذهاب ً
شرقا

أشار نائب األمني العام لـ «حزب
اهلل» ،الشيخ نعيم قاسم ،إىل
أن «العقوبات األمريكية وقفت
ً
شرقا»،
حائلاً من دون الذهاب
موضحا أن «اإلصالحات اجلذرية
ً
يفرتض أن تنطلق وفق خطة
التعايف ،إضافة إىل التفاهم
معصندوق النقد الدولي».
وأكد يف حديث إلذاعة «النور»،
أنه «مع التدهور الذي حصل،
ومع ما صدر من تفاهم بني
صندوق النقد الدولي واحلكومة
السلطة،
وأركان
اللبنانية
املرحلة املقبلة ستستشرف هذا
مشددا على «أننا
التفاهم»،
ً
نريد حتقيق إصالحيات مالية
للمضي إىل
وسياسية واجتماعية
ّ
األمام ،ولبنان يستطيع ذلك،
مقدرات مهمة جدًا ،خاصة
وله
ّ
إذا ذهبت خطة التعايف بإجتاه
تسبب
حتميل املسؤولية ملن
ّ
باخلسائر ،أياملصارف».
وأوضح قاسم ،أن «مشروعنا

هو التشارك مع اجلميع وحكومة
وحدة وطنية ،وليس لدينا أي
مشروع لتغيري النظام ،وليس
لدينا ما نطرحه للتعديل ،ومن
كان لديه تعديل يراه مناسًبا،
مثة أطر قانونية لذلك» ،معت ًربا
أنه «ال ميكن احلديث عن رئاسة
احلكومة وتأليفها إال بعد إجراء
اإلنتخابات النيابية ،أما الربامج
اإلنتخابية فهي واضحة ،وحنن
أوردنا يف برناجمنا رؤيتنا مِلا
بعد اإلنتخابات».
وشدد على أن «السفراء هم
املعنيون باحلديث عن أهداف
عودتهم إىل لبنان ،و «حزب
اهلل» له سياسته يف البلد،
وله خياره ومجهوره وواجباته
جتاه الناس ،وحنن سنستمر»،
ً
مضيفا« :السفراء العائدون
يسبب
أدركوا أن غيابهم لن
ّ
ً
ضغطا على «حزب اهلل» ،بل
سيحرمهم من إمكانية اإلستثمار
واإلستفادة».

مكاري :تكليف جملس اإلمناء واإلعمار
اإلشراف على هدم اهراءات القمح مبرفأ
بريوت والدعم لن يُرفع عن اخلبز العربي
أشار وزير اإلعالم زياد مكاري،
بعد جلسة جملس الوزراء يف
قصر بعبدا ،إىل ّ
ّ
«متعرض
أنه
ّ
لالتفاق املبدئي مع صندوق
ُ
وطلب من
النقد الدولي،
ليعاد
الوزراء تقديم اقرتاحاتهم ُ
ّ
النظر بها يف جلسة الحقة»،
أن «مشروع السرية
موضحا ّ
ً
سيعاد عرضه يف
املصرفية
ُ
اجللسة املقبلة جمللس الوزراء،
ملناقشته».
ولفت إىل ّ
ّ
«مت تكليف
أنه
جملس اإلمناء واإلعمار اإلشراف

على هدم أهراءات القمح يف
مرفأ بريوت ،وتكليف وزارة
الثقافة إقامة نصب تذكاري
ً
أن «جملس
يف املكان»،
معلنا ّ
ّ
السياحة
كلف وزير
الوزراء
ّ
ّ
اللجنة
وليد نصار برئاسة
العليا لتنظيم زيارة البابا
فرنسيس إىل لبنان يف 12
و 13حزيران املقبل» .وبينّ ّ
أنه
ّ
«متت املوافقة على ختصيص
مقر للهيئة الوطنية ملكافحة
ّ
ً
متكينا
الفساد يف بريوت،
ملباشرة مهامها».

بوشكيان :قرار استثنائي لـ 10أيام
بإدخال وإخراج البضائع اللبنانية دون
براءات الذمة حلني فك اضراب الضمان

أعلن وزير الصناعة جورج
بوشكيان ،يف تصريح له
من قصر بعبدا ،عن «قرار
استثنائي لفرتة عشرة أيام
البضائع
وإخراج
بإدخال
اللبنانية من دون براءات الذمة
اىل حني فك االضراب يف
الضمان» ،ويف السياق اعترب
وزير العمل مصطفى بريم
من بعبدا ،أن «كل ما يقرره
جملس الوزراء من مساعدات
للمؤسسات العامة ينسحب
علىمستخدمي الضمان».
من جهة أخرى ،مت «تشكيل
جلنة وزارية برئاسة وزير
السياحة وليد نصار للتحضري
لزيارة قداسة البابا فرنسيس

اىل لبنان خالل شهر حزيران
املقبل».
وخالل جلسة يف قصر بعبدا
برئاسة الرئيس عون ،أصدر
جملس الوزراء قرارا باستخدام
 15مليون دوالر من السحوبات
اخلاصة للقمح و 13مليون
للدواء و 60مليون للكهرباء،
وتكليف جملس اإلمناء واإلعمار
باإلشراف على هدم االهراءات
ووزارتي الثقافة والداخلية
تذكاري
نصب
بإقامة
لشهداء انفجار مرفأ بريوت،
وتأكيد على ان االنتخابات
يف مواعيدها وإحالة مشروع
قانون االستقراض اىل جملس
النواب.
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مارين لوبان :أنوي جعل لبنان من
أولوياتي والثمن الذي نوليه الستقالله
وحريته ليس على حساب إسرائيل

املرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان
اليمني
مرشحة
ذكرت
املتطرف ،عن حزب «التجمع
ّ
يف
الفرنسي،
الوطين»
ّ
االنتخابات الرئاسية الفرنسية
أن «لبنان
 ،مارين لوبانّ ،
عزيز على قليب ،وأنوي جعله
من أولويات سياسيت يف 
الشرق األوسط ،ولن أعود
إىل العالقات الوثيقة اليت
تربطنا به منذ نابوليون الثالث
ودعمه للموارنة ،وأنا أعرتف
بالدعم الذي حاول الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون
أن يقدمه له ،ولكن حتى اآلن

من دون نتيجة ويف ظروف
صعبة».
ولفتت ،خالل مؤمتر صحفي،
أن «احلل يكون عرب حديث
إىل ّ
أوضح مع إسرائيل والواليات
املتحدة وروسيا وإيران ،حول
الثمن الذي نوليه لسيادة
لبنان ولضرورة حرية لبنان
الستقرار الشرق األوسط»،
أن «هذا الثمن الذي
معتربة ّ
نوليه الستقالل لبنان وحريته،
ليس على حساب صداقتنا مع
إسرائيل ،فنحن بالعكس نؤيد
التقارب بني البلدين».

جهاز املرأة يف «القوات» استنكر تربؤ عائلة ابو ديّه من إبنتهم دمية:

ح ّرروا أفكاركم من القيود التبعية
واتركوا ح ّرية اخليار للجيل الصاعد

استنكر جهاز تفعيل دور املرأة
يف «القوات اللبنانية» ،يف
ديه ،يف
بيان« ،تربؤ عائلة ابو ّ
مؤمتر صحايف ،من إبنتهم دمية
ديه ،املرشحة املستقلة
أبو
ّ
عن املقعد الشيعي على الئحة
القوات اللبنانية يف زحلة»،
معربا عن دهشته واستغرابه.
وتساءل «ملاذا هذا التوقيت
يف إصدار هكذا بيان قبل
موعد اإلنتخابات بشهر تقريبًا،
وما الدافع لقمع حرية اإلختيار
واعدة،
ملرشحة
والتعبري
أهو دافع سياسي ،أم أنه
ُ
وامل ّ
رشحة
إستهداف للمرأة عامة
خاصة؟».
وأشار اىل ان البيان الصحايف
للعائلة« ،الذي أصاب بسهامه
ّ
ديه إبنة
املرشحة دمية أبو
ّ
ّ
كل
البقاع ،أصاب أيضًا
ُم ّ
س ّيدة لبنانية،
رشحة ،كل َ
وكل فتاة تتطلع إىل خوض
مستقب ًال.
اإلنتخابات
غمار
ومع كامل إحرتامنا لعائلة
ديه البقاعية ،اليت
آل أبو
ّ
وحبسب ما َذكرت يف البيان،
كان هلا شرف املشاركة

بتحرير األرض من شتى أنواع
اإلحتالالت .لكن ،أال َترى يف
بيانها هذا ،إحتال ً
ال حلرية دمية
الفكرية والشخصية؟ أال ترى
يف بيانها هذا ،قمعًا لكفاءة
إبنتهم وملساحتها يف التعبري،
بعيدًا من املذهبية ،الطائفية
واملناطقية؟ .فإن حررمت األرض
حرروا أفكاركم من
يومًا،
ً
رجاء ّ
حرية
القيود التبعية ،واتركوا ّ
اخليار للجيل الصاعد ،بدون أي
قيد أو شرط.».
وأعلن اجلهاز «ذكرمت يف
مقدمة البيان ،أن اإلنتخابات
ّ
حمطة حُي ّدد بها اإلنسان هويته
الوطنية اليت ينطلق منها لبناء
ّ
اإلنسانية
وي ّدد هويته
الدولة ،حُ
ّ
وإستقالليته وكرامته وحريته.
فعن أي هوية وطنية تتحدثون؟
وعن أي بناء دولة ،وبأي هوية
وإستقاللية وكرامة وحرية
فيما ت ّربأمت من
تشيدون؟
إبنتكم دمية...صحيح أن دمية
إبنتكم وستبقى أبدًا ،لكنها
اليوم باتت إبنة هذا الوطن
بأمجعه .كل الدعم والتقدير
ديه».
للمرشحة دمية أبو ّ

إصابة  4عسكريني من اجليش جبروح
«أثناء تنظيف حقل رماية»

أعلنت قيادة اجليش عرب حسابها على «تويرت» عن إصابة أربعة
عسكريني جبروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية املغيته يف
ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من خملفات احلرب.

رسالة صاحب ال ّسيادة املطران أنطوان-شربل طربيه مبناسبة عيد الفصح 2022

الفصح االوّل يف أورشليم وفصحنا اليوم
ُ
ِ
ِ
أبرشيتنا املارونية األحباء،
وبنات
أبناء
اإلخوة واألخوات،
أيها
َ
ُّ
املقدسة
سنوية ُتعلن فيها الكنيسة اجلامعة
عيد الفصح حمطة
ّ
ّ
أن املسيح قام من بني
والرسولية ،بصوت أبنائها وبناتهاّ ،
ّ
األموات ،وهو ًّ
حقا قام ،وحنن نؤمن ونشهد مع الرسل والتالميذ
على حقيقة قيامته .وكما يقول بولس الرسول« :وإن كان
ً
أيضا باطل» ( 1كور
املسيح مل َي ُقم ،فتبشرينا باطل ،وإميانكم
.)14 :15
ِ
للرب اإللهّ ،
ألننا قادرون
آيات الشكر
ويف هذا العيد املبارك ،نرفع
ّ
املقدس.
معا ،وحنن جمتمعون حول املذبح والقربان
ّ
على االحتفال ً
الوقائية اليت
وملتزمني بالتدابري
ولكن علينا أن نبقى ُم َت َي ِّقظني ُ
ّ
حتمي الضعفاء واألكثر حاجة يف جمتمعنا.
والتأمل إىل ما جرى يف أورشليم يف ذلك الزمان،
ونعود بالتفكري
ّ
الرب يسوع على األرض،
انتهت حياة
السري وكيف
اىل العشاء
ْ
ّ
ّ
ً
عما نقوم
األول كان
لنستخلص ّ
أن االحتفال بالفصح ّ
خمتلفا ً
متاما ّ
األول ،اجتمع الرب مع التالميذ لتناول
به اليوم .ففي الفصح
ّ
ٍ
ثم جاءت مأساة اجلمعة
لعشاء األخري وسط
أسئلة وخماوف كثريةّ .
العظيمة ،واحلزن العميق يف قلب العذراء مريم لرؤية ابنها
يسوع معلقًا على الصليب ،وقد أحدث ذلك صدمة كبرية للرسل
يف حالة من اإلحباط واخلوف على احلياة
والتالميذ ،جعلتهم
ت ِّددين ،ال يعرفون ما جيب القيام به.
واملصري ،ال بل ُمرَ َ
ولكن يف اليوم الثالث حدث ما مل يكن باحلسبان يف منطق البشر.
قررن الذهاب إىل القرب ِل ُي َط ِّي نْب جسد يسوع،
فبعض النسوة ُك َّن قد َّ
وأن يسوع ليس هناك.
أن احلجر قد ُد ْحِر َج عن باب القرب ّ
فوجدن َّ
َف ُع ْد َن ُمسرعات وأخربن الرسل« :إنه قام وليس ههنا» (مر:16
ّ
حتول كبرية يف تاريخ االنسان
.)6
وشكل هذا اخلرب احلدث نقطة ّ
حولت احلزن إىل فرح واالحباط إىل
والبشرية ،ألن قيامة الرب ّ
شجاعة ،واليأس اىل رجاء واملوت إىل حياة.
وفصحنا اليوم يعود بنا إىل بعض ما اختربه الرسل يف السابق.
والدكتاتوريات ،والفقر ،والظلم ،واجلوع ،واألمراض
فمأساة احلرب
ّ
واألوبئة ،تزرع اخلوف بقلوب الناس ،وختلق جوًا من القلق واحلرية
اإلجتماعية يف لبنان اليت،
والرتدد .وتأتي األزمة اإلقتصادية –
ّ
ّ
ولألسف ،تزداد يومًا بعد يوم ،و احلرب
ّ
حملية
على أوكرانيا كما وتربز مواضيع
للحريات
القانون اجلديد
مثل مسألة
ّ
الدينية يف أوسرتاليا ،باالضافة اىل
ّ
موضوع تشريع املوت الرحيم ،لتدفعنا
اىل التساؤل هل حنن قادمون على
ٍ
يف
األساسية
قيود للحريات
وضع
ّ
نعد لألجيال
بلدنا؟ وبالتالي أي مستقبل ّ
اجلديدة؟
وي ِط ُّل علينا عيد الفصح ليفتح أمامنا
ُ
آفاق جديدة ،نرى من خالهلا الواقع
الذي يعيشه إنسان اليوم .فالعيد ال
يعطي حلولاً
ً
سريعة للقضايا ُ
امل َع َّقدة أو
احلروب ُ
َ
ٌ
مّ
امل ْست ِجَّدة ،إنا هو حدث ينبع منه
واحلب العظيم الذي يغفر
الرجاء الصاحل
ّ
ّ
وخيلص النفوس فتتجدد احلياة.
اخلطايا
دة ،أو فلسفةً
فكرة مجُ َ َّر ً
ً
هذا الرجاء ليس
ً
ً
جديدة،
إجتماعيًة
رؤية
ماروائيًة ،أو
ّ
ّ
مّ
إنا هو شخص يسوع املسيح نفسه،
جتسد وعاش بيننا ،ومحل آثامنا
الذي
ّ
ثم قام يف
وشرورنا،
ُ
وصِل َب ومات ّ
ٍ
وجمد عظيمينْ  ،ليفتح
بقو ٍة
اليوم الثالث ّ
أمام ّ
إنسان طريق احلياة وامللكوت.
كل
ٍ
ً
عيد القيامة هو فعال عيد الرجاء بالرغم
مما نراه من حروب ومرض وموت
وخسارة للممتلكات ،وهو يزرع الرجاء يف
ُ
وامل َه َّمشني.
واملنسيني
نفوس املرضى
ّ
لذلك كان إعالن سنة  2022سنة الرجاء
وقد رأينا
يف أبرشيتنا املارونية.
عالمات هذا الرجاء يف املساعدات
واإلجتماعية للذين فقدوا
اإلنسانية
ّ
ّ
بيوتهم وأشغاهلم بسبب الفيضانات يف
ً
أيضا يف البلدان
أوسرتاليا .وقد رأيناها
فتحت حدودها الستقبال الالجئني
اليت
ْ
اهلاربني من أخطار القتل واحلرب والدمار.
ّ
ً
أيضا بسخاء أبناء
وجتلت عالمات الرجاء
اللبنانية يف أوسرتاليا جتاه ذويهم
اجلالية
ّ
سيما خالل األزمة
واحملتاجني يف لبنان ،ال ّ
ّ
لت هذه املبادرات
األخرية .وقد
شك ْ
اإلنسانية جسرًا للتعاطف والتالقي
مع املظلومني هناك ،وعاملاً
أساسيا
ًّ

ال ستمر ا ر هم
ولصمودهم يف
أرضهم وللحفاظ
على كرامتهم.
األحباء،
أيها
ّ
ّ
مسرية الكنيسة
األول
من الفصح ّ
أورشليم
يف
إىل اليوم ،هي
مسرية شهادة
وسط
ورجاء
ا ال ضطها د ا ت
و ا لتحد يا ت
واملآسي .هذه
ّ
تذكرنا
املسرية
امللحة
حباجتنا
ّ
إىل
والدائمة
الرب يسوع والذي يعطينا نعمة
السالم احلقيقي النابع من قلب
ّ
جندد إمياننا يف هذا
الرجاء
وقوة الثبات يف احملن  .فما أمجل أن ّ
ّ
ً
مساعًا يصغي إىل كالمه
ا
بقلب
علينا
ن
مي
أن
الرب
من
طالبني
العيد،
ّ
ّ
ّ
«سالما أترك لكم ،سالمي أعطيكم .ال أعطي أنا كما يعطي
لنا:
ً
العامل .فال تضطرب قلوبكم وال تفزع( ».يو )27: 14
مع ّ
وأحبائكم.
مجيعا وعلى عائالتكم
متنياتي بعيد مبارك عليكم
ً
ّ
املسيح قام ....حقًا قام!
ُ
شهود على ذلك!
وحنن
ٌ

 +املطران أنطوان-شربل طربيه
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MARONITE E PARCHY OF AUSTRALIA
NEW Z EALAND AND O CEANIA
ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ–ﺷﺮﺑﻞ ﻁﺮﺑﻴﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻡ ،ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ٢٠٢٢
 ٣ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٠ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٠ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٣ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٤ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٤ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٥ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٥ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٦ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٦ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٦ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٧ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ١٨ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ٢٢ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ٢٤ﻧﻴﺴﺎﻥ

 ١١:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ١٠:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ٩:٣٠ﻣﺴﺎ ًء
 ٦:٣٠ﻣﺴﺎ ًء
 ١٠:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ٧:٠٠ﻣﺴﺎ ًء
 ١١:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ٣:٠٠ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻬﺮ
 ١١:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ٦:٠٠ﻣﺴﺎ ًء
 ١١:٠٠ﻣﺴﺎ ًء
 ١٠:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ١٠:٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
 ٧:٠٠ﻣﺴﺎ ًء
 ١٠:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ً

ﺃﺣﺪ ﺷﻔﺎء ﺍﻷﻋﻤﻰ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻌﺎﻧﻴﻦ
ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء
ﺃﺭﺑﻌﺎء ﺍﻵﻻﻡ
ﺧﻤﻴﺲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺳﺒﺖ ﺍﻟﻨﻮﺭ – ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ
ﻗﺪﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻗﺪﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻋﻴﺪ ﻣﺎﺭ ﺟﺮﺟﺲ
ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺭﻓﻘﺎ ،ﺃﻭﺳﺘﺮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﻠﺺ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﻠﺰ
ﺳﻴﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻫﺎﺭﻳﺲ ﺑﺎﺭﻙ
ﻣﺎﺭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻮﺱ ،ﺃﻭﺑﺮﻥ
ﻣﺎﺭ ﻣﺎﺭﻭﻥ ،ﺭﻳﺪﻓﺮﻥ
ﻣﺎﺭ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﻣﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻭﻳﺖ
ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑﻞ ،ﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻫﺎﺭﻳﺲ ﺑﺎﺭﻙ
ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑﻞ ،ﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ
ﻣﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻛﺮﻭﻳﺪﻭﻥ
ﺳﻴﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻫﺎﺭﻳﺲ ﺑﺎﺭﻙ
ﻣﺎﺭ ﻣﺎﺭﻭﻥ ،ﺭﻳﺪﻓﺮﻥ
ﺑﻴﺖ ﻣﺎﺭﻭﻥ ،ﺳﺘﺮﺍﺛﻔﻴﻠﺪ
ﻣﺎﺭ ﺟﺮﺟﺲ ،ﺛﻮﺭﻧﻠﻲ
ﺳﻴﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻟﻮﻧﻐﻮﻍ

BISHOP ANTOINE–CHARBEL TARABAY
LENT, HOLY WEEK AND EASTER PROGRAM 2022
St Rafqa, Austral

11:00am

Sunday of the Blind

3 April

Christ The Redeemer, Hills District

10:30am

Palm Sunday

10 April

Our Lady of Lebanon, Harris Park

9:30pm

Ritual of the Arrival to the Port

10 April

St Raymond, Auburn

6:30pm

Holy Wednesday

13 April

St Maroun, Redfern

10:30am

Holy Thursday

14 April

St John the Beloved, Mt Druitt

7:00pm

Rite of the Washing of the Feet

14 April

St Charbel’s, Punchbowl

11:00am

Good Friday

15 April

Our Lady of Lebanon, Harris Park

3:00pm

Good Friday

15 April

St Charbel’s, Punchbowl

11:00am

Saturday of the Light – Rite of Forgiveness

16 April

St Joseph’s, Croydon

6:00pm

Feast Vigil Mass

16 April

Our Lady of Lebanon, Harris Park

11:00pm

Easter Mass – Rite of Peace

16 April

St Maroun, Redfern

10:00am

Easter Sunday

17 April

Beit Maroun Chapel, Strathfield

10:00am

Easter Monday

18 April

St George, Thornleigh

7:00pm

Feast of St George

22 April

Our Lady of Lebanon, Wollongong

10:30am

New Sunday

24 April

ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺮّ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ،ﻳﻌﺘﺬﺭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ-ﺷﺮﺑﻞ ﻁﺮﺑﻴﻪ ﻋﻦ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻭﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
"ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ".

Level 2, 40 Alice Street Harris Park NSW | PO Box 385 Strathfield NSW 2135 Australia | ABN: 41 627 619 405
Telephone: +61 2 8831 0000 | Facsimile: +61 2 8831 0099 | Website: www.maronite.org.au
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اسـرتاليات

يف أول مؤمتر صحايف بعد تعيني موريسون  21أيار موعد اجراء االنتخابات لوكلري يبسط سيطرته ويفوز يف
أسرتاليا مع انسحاب فريشتابن
ألبانيزي يفشل ثالث مرات يف االجابة على سؤال

حول السعر الرمسي للفائدة وكذلك معدل البطالة

فشل أنطوني ألبانيز ثالث مرات
يف اإلجابة على سؤال أساسي،
يف أول مؤمتر صحفي للحملة
االنتخابية لزعيم حزب العمال،
بعد ان دعا رئيس الوزراء
سكوت موريسون يوم األحد
األسرتاليني إىل التوجه إىل
صناديق االقرتاع يف  21أيار
املقبل.
وكان يوم االثنني املالضي اول
يوم كامل من محلة املاراثون اليت
يوما لكل من رئيس
تستمر ً 41
الوزراء سكوت موريسون وزعيم
املعارضة أنطوني ألبانيزي.
فقد فشل زعيم حزب العمال
أنطوني ألبانيزي ثالث مرات يف
اإلجابة على أسئلة حول معدل
السعر الرمسي احلالي للبنك
املركزي األسرتالي.
لإلشارة ،فإن معدل السعر
الرمسي للفائدة هو  0.1يف
املائة.
عندما سئل السيد ألبانيزي ألول
مرة عن سعر الفائدة ،قال:
«ميكننا إجراء النمط القديم حول
السؤال واإلجابة على أكثر من
ً
خمتلفا .احلقيقة هي
رقما
50
ً
أنها سخيفة».
وقال البنك املركزي إنه
ستكون هناك زيادات متعددة
يف أسعار الفائدة بغض النظر
عمن يف احلكومة .بغض النظر
ّ
عمن هو يف احلكم.
ّ
سئل مرة ثانية وثالثة،
عندما ُ
مل جيب زعيم حزب العمال مرة
أخرى .كما أنه مل يتمكن من
حتديد معدل البطالة احلالي.
وقال ألبانيزي« :معدل البطالة
الوطين يف الوقت احلالي ،أعتقد
أنه  ، »5.4قبل أن يضيف أنه
«غري متأكد مما هو عليه».
وأشار أحد املراسلني إىل أنه
«يف بداية العام عندما مل يتمكن
رئيس الوزراء من حتديد تكلفة
البنزين أو سعر رغيف اخلبز،
بعيدا
تعرض للسخرية لكونه
ً
ً
مضيفا ان
عن األسرتاليني» ،
املعدل الرمسي لسعر الفائدة
مل يتغري منذ تشرين الثاني
 2020ومعدالت البطالة متاحة
على نطاق واسع.
«هل تتوقع إذن أال يكون القادة
عرب هذه األنواع من التفاصيل
اليت تؤثر بشكل مباشر على
حياة الناخبني  ،أال جتيب على
هذه األنواع من األسئلة احملددة
هلذه احلملة؟»
«م ْطَلقًا .إن
ألبانيزي
وقال
ُ
ما مل أكن سأدخله كمزاد من
حيث معدل البطالة يف تزمانيا
واملعدالت املختلفة اليت مت
طرحها ..يسعدني أن أعرف
أن آخر مرة مألت فيها البنزين
كان  2.2دوالر للرت .أعرف سعر
اخلبز ،أعرف كم هو لرت احلليب..
مرتوك للناس لطرح أي أسئلة
يريدون».
عند طرح نفس األسئلة على
رئيس الوزراء يف مؤمتره
الصحفي ،قال رئيس الوزراء
سكوت موريسون إن معدل

سجل سائق فرياري شارل
لوكلري الفوز الثاني له يف
املوسم اجلديد من بطولة العامل
للفورموال وان يف سباق جائزة
اسرتاليا الكربى بعد فوزه بسباق
البحرين ،ليضيف بذلك  25نقطة
اىل رصيده اىل جانب نقطة بعد
تسجيله اسرع لفة خالل السباق،
ليصبح رصيده من النقاط
اىل  71نقطة ،بعد ان جنح يف
اثبات نفسه خالل السباق الذي
انطلق مرة بشكل عادي ومرتني

سكوت موريسون
السعر الرمسي للفائدة كان 0.1
يف املائة و «هو مستقر على
هذا املعدل منذ بعض الوقت».
واضاف يقول«أما معدل البطالة
فيسعدني القول انه  4يف
املائة ،وهو أدنى مستوى يصل
عاما .لقد اخنفض
اليه منذ ً 50
من  5.7يف املائة عندما مت
انتخابنا ألول مرة».
بدوره ،كشف سكوت موريسون
عن «ما من شيء مينع» وزير
التعليم آالن تادج من العودة
إىل جملس الوزراء على الرغم
من التفاوض بشأن دفع
تعويضات ممولة من دافعي
الضرائب «خاصة» تزيد عن
 500000دوالر حلبيبته السابقة
وموظفها.
وكشف موقع News.com.au
أن وزارة املالية قد تفاوضت
بشأن الدفع السري ،لكن رئيس
الوزراء قال للقناة يف برناجمها
الصباحي أن هذه مسألة توظيف
«خاصة».
وجهه
سؤال
على
وردا
مقدم برنامج (توداي) كارل
القناة
من
ستيفانوفيتش
التاسعة لرئيس الوزراء حول
هل ال يزال آالن تودج وزيرًا يف
احلكومة؟ قال السيد موريسون
«لقد تنحى (تودج) جانبا حلني
انتهاء التحقيق ووجدنا أنه ال
يوجد شيء مينعه من االستمرار
يف العمل كوزير ..لقد قرر
البقاء جانبا ألسباب صحية ...
ألسباب صحية حتى االنتخابات
القادمة وإذا رغب يف العودة
إىل جملس الوزراء فسيكون
موضع ترحيب .إنه من الناحية
جزءا من جملس
التقنية ال يزال ً
الوزراء».
عند سؤاله عن قصة موقع
 ، News.com.auكشف رئيس
الوزراء إنه مل يتم إطالعه
على مفاوضات الدفع ،حيث
قال «ليس لدي علم بذلك.
هذه مسألة خاصة بينها وبني
اإلدارة ،وبالتالي فهذه ليست
مسألة تتعلق بي لتكون لي
أي مشاركة أو إشراف أو رؤية
بشأنها».
واتهم رئيس الوزراء سكوت
املعارضة
زعيم
موريسون

اثنتني من خلف سيارة االمان،
اثر احلادث الذي تعرض له
كارلوس ساينز عن اللفة الثانية
وسيباستيان فيتيل عنداللفة
 ،24ليتفوق بذلك على منافسه
سائق رد بل اهلولندي ماسك
فرستابن يف املرات الثالثة
ومل تتوقف االخبار السيئة
بالنسبة لفرستابن الذي شعر
برائحة غريبة يف سيارته عند
اللفة  39اوقف بعدها سيارته
اليت اشتعلت فيها النريان.

هل أنت مستعد للتصويت يف
االنتخابات الفدرالية 2022؟

انطوني ألبانيزي
مبحاولة
ألبانيزي
أنطوني
«التزحلق» يف طريقه ليصبح
زعيما ألسرتاليا
ً
يف حديثه للقناة التاسعة زعم
السيد موريسون أن خصمه
قضى السنوات الثالث املاضية
«حياربين بينما كنت أحارب
الوباء وأدافع عن أسرتاليا».
وقال« :جمرد تزحلق رئيس
وزراء ملدة ثالث سنوات ال
يعد مبثابة طلب للحصول على
الوظيفة».
«لقد كنت أواصل احلفاظ على
قويا واحلفاظ على
اقتصادنا
ً
سالمة األسرتاليني .هذا الرجل،
ال أحد يعرف ً
حقا ما يدور حوله،
وما الذي ميثله أو ما هي
خططه».
وأقر موريسون بأنه مل يوافق
اجلميع على خياراته خالل
السنوات الثالث املاضية ،لكنه
عمل جبد للحفاظ على استمرار
و«إنقاذ
االقتصاد،
دورة
األرواح» والوقوف يف وجه
«التهديدات» من أماكن مثل
الصني.
ومتنى أنطوني ألبانيزي التوفيق
لسكوت موريسون عندما سئل
عما إذا كان لديه رسالة لرئيس
الوزراء ..يف حديثه إىل برنامج
 ، Todayقدم السيد Albanese

بعض الكلمات الطيبة خلصمه،
حيث قال «أمتنى له التوفيق
يف احلملة .إنه ألمر عظيم أن
يكون الناس مستعدين لتقديم
أنفسهم وأن رئيس الوزراء
يشغل منصب رئيس الوزراء
اآلن لفرتة والية كاملة ..لقد
قدم نفسه خالل هذه احلملة
وأمتنى له التوفيق .آمل أن
السياسة
باألجندة
نتمسك
خالل احلملة .هذا ما سأفعله،
وطرح أجندة إجيابية ملستقبل
أسرتاليا».
كما قدم السيد ألبانيزي نصيحة
تتعلق باملوضة للسيد موريسون
إذا اختار زيارة لونسيستون،
وطلب منه «إحضار معطف كبري
فاجلو بارد بعض الشيء».
زعمت املشاركة يف تقديم
الربنامج أليسون النغدون أن
رسالته كانت «ألطف» من رسالة
السيد موريسون ،وقالت «أنت
جدا  ،ألبو .كانت رسالته
مهتم ً
(موريسون) لك صباح اخلري.
أعتقد أننا يف املكتب قررنا أن
رسالتك كانت ألطف».
ومع ذلك  ،مل يستطع السيد
ألبانيزي مقاومة توجيه ضربة
خفيفة حلزب االحرار ،قائ ًال« :أنا
من حزب العمال ،حنن احلزب
الذي يهتم بالناس».

ّ
مت اإلعالن عن االنتخابات
الفيدرالية ،وجيب على مجيع
األسرتاليني املبادرة إىل العمل
ّ
مسجلون
للتأكد من أنهم
اآلن
ّ
بشكل صحيح للتصويت.
مفوض االنتخابات السيد
وقال
ّ
توم رودجرز إن جلميع املواطنني
األسرتاليني البالغني من العمر
عاما فما فوق احلق يف ذلك
ً 18
وإنهم ملزمون مبوجب القانون
يف
والتصويت
بالتسجيل
االنتخابات الفيدرالية املقبلة.
وقال السيد رودجرز»:مينحك
التصويت فرصة إلعطاء رأيك
تهمك.
بشأن القضايا اليت
ّ
إذا مل تكن مسج ًال ،فإنه ال
ميكنك التصويت يف االنتخابات
الفيدرالية .»2022

التسجيل للتصويت

آخر موعد للتسجيل هو الساعة
مساء يوم االثنني  18نيسان/
8
ً
أبريل .2022
ّ
وحث السيد رودجرز مجيع
مما
املتأكدين
غري
األسرتاليني
ّ
إذا كان تسجيلهم يضم أحدث
ّ
التحقق عرب
تفاصيلهم على
اإلنرتنت اآلن.
وقال« :إذا مل تكن مسج ًال ،أو
مؤخرا قد بلغت من
إذا كنت
ً
ً
مواطنا
عاما أو أصبحت
العمر ً 18
أسرتاليا ،أو إذا غيرّ ت عنوانك
ً
توجه إىل املوقع aec.
مؤخرا،
ّ
ً
 gov.auللتسجيل أو لتحديث
بياناتك عرب اإلنرتنت».
ميكن لألسرتاليني غري القادرين
على الدخول إىل اإلنرتنت
احلصول على منوذج تسجيل
ورقي من أي مكتب تابع لـ
مفوضية االنتخابات األسرتالية
( .)AECجيب إعادة الطلبات
املكتملة بشكل صحيح إىل
 AECقبل املوعد النهائي إلغالق
القوائم.
خبدمة
االتصال
ميكنك
الرتمجة اهلاتفية على الرقم
 1300720132لطلب ملساعدة

ّ
املفضلة
واملعلومات بلغتك
حول كيفية التسجيل وحتديث
تفاصيلك عرب اإلنرتنت.

خدمات التصويت

سيتمكن األسرتاليون من اإلدالء
بأصواتهم يف هذه االنتخابات
شخصيا أو ،إذا
الفيدرالية إما
ً
كانوا مؤهلني ،بواسطة الربيد.
يف األسابيع املقبلة ،ستعمل
محلة تواصل شاملة من AEC
 تشمل إعالنات عرب التلفزيونوالراديو والصحف وإعالنات
رقمية وبالربيد املباشر  -على
بكيفية
األسرتاليني
إعالم
االنتخابات
يف
املشاركة
واخليارات املتاحة هلم.
وقال السيد رودجرز« :تتضمن
هذه احلملة جمموعة من اإلعالنات
املرتمجة مع متكني الناخبني ً
أيضا
من الوصول إىل معلومات حول
كيفية املشاركة يف االنتخابات
الفيدرالية بأكثر من  30لغة عرب
».aec.gov.au/translated

تدابري السالمة الخاصة بـ
COVID

لقد قامت ( AECمفوضية
االنتخابات األسرتالية) بالتنسيق
الوثيق مع السلطات الصحية يف
التحضري إلجراء هذه االنتخابات
الفيدرالية.
وقال السيد رودجرز« :إن صحة
الناخبني وسالمتهم من أولويات
.»AEC
«وسيتم وضع جمموعة من
التدابري الوقائية يف أماكن
التصويت للمساعدة على إجراء
انتخابات آمنة من  .COVIDإن
هذه من العمليات اليت أصبح
معظم األسرتاليني معتادين
عليها اآلن».
للمزيد من املعلومات بلغتك
ّ
املفضلة عن التسجيل والتصويت
يف هذه االنتخابات ،قم بزيارة
 aec.gov.au/translatedأو اتصل
على الرقم .1300720132
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مأقاالت وتـحقيقات

إعادة تلزيم عقود األشغال واخلدمات العامة:

«اإلمناء واإلعمار» حلماية املتعهدين احملـظيني
نــدى أيـوب

حيضر على جدول أعمال
بــند
جملس الوزراء
ملناقشة
خمصص
التداعيات املالية والنقدية
األشغال
عقود
على
واخلدمات العامة ،يف
ضوء اقرتاحات
قدمها
ّ
جملس اإلمناء واإلعمار
تهدف من جهة إىل إنهاء
عقود اإلنشاء
املمولة
ّ
حمليًا باللرية اللبنانية
واليت بدأ العمل بها قبل
 2019وإعادة تلزميها
بأسعار جديدة ،ومن جهة
ٍ
ثانية إىل تعديل أسعار
عقود الصيانة والتشغيل
بذريعة «إعادة التوازن
املالي إليها» ،وكل ذلك
حبجة التدهور احلاصل
ّ
يف قيمة اللرية وفقدان
العقود لتوازنها املالي.
علمًا أن ديوان احملاسبة كان قد اشرتط إلعادة النظر يف
ٍ
األسعار ووضع
معادالت جديدة هلا أن يكون املتعهد ال يزال
مستمرًا يف تنفيذ عقد التشغيل والصيانة ،وهو ما ال حيصل
حاليًا.
إزاء اصطدام مصاحل «متعهدي اجلمهورية» برأي الديوان
املنطلق من توحيد املعايري بني كل العقود واملتعهدين،
ارتأى جملس اإلمناء واإلعمار اللجوء إىل جملس الوزراء ،بهدف
ٍ
ٍ
عدد
تأمني مصاحل
حمدود من املتعهدين العاملني يف بعض
مشاريع التشغيل واإلدارة من دون غريهم ،ال سيما :عقد
تشغيل وصيانة مطار بريوت الدولي ،عقد تشغيل وصيانة
املدينة اجلامعية يف
احلدث ،بعض عقود
إدارة النفايات الصلبة،
بعض عقود تشغيل
وصيانة حمطات تكرير
الصرف الصحي ،حاصرًا
تداعيات األزمة املالية
املتعهدين
بهؤالء

ديوان املحاسبة اشرتط
إلعادة النظر يف األسعار
أن يكون املتعهد ال يزال
مستمراً يف تنفيذ عقد
التشغيل والصيانة وهو
ما ال يحصل حالياً

وقاصرًا حلوله عليهم وعلى مقياسهم.
عقود املتعهدين مع جملس اإلمناء واإلعمار ،إما ممولة بالدوالر
من جهات ماحنة أجنبية ،أو باللرية من اخلزينة العامة ،أو
ختضع لتمويل مشرتك حملي وأجنيب .ومنذ العام  ،2019مع
بدء اهتزاز سعر الصرف وتدهور قيمة اللرية ،بدأ احلديث
عن تداعيات األزمة على القطاع العام ،ومعه بدأ املتعهدون
بالتخفيف تدرجييًا من تنفيذ ما أوكل إليهم مبوجب عقودهم
مع «اإلمناء واإلعمار» باعتبار أن العقود فقدت توازنها املالي.
ّ
ً
شكلت حكومة حسان دياب
على األثر،
جلنة وزارية ملعاجلة
تداعيات األزمة املالية على سري املرافق العامة ،وطلبت الرأي
االستشاري لديوان احملاسبة الذي صدر بتاريخ 2021/12/23
ومحل الرقم  ،2021/68والذي تنطلق أحكامه من حدود تطبيق
ّ
نظرية الطوارئ االقتصادية غري
املتوقعة على العقود اإلدارية،
ومن خمتلف التقنيات العقدية املتاحة لتنفيذ العقد أو إنهائه.
وفيه اقرتح الديوان ما يلي:
ّ
 يف إطار تعديل قيمة العقود القائمةواملتعلقة بالتشغيل
والصيانة ،يقتضي وضع معادالت األسعار وفق األصول
الفنية والقانونية وعلى أسس واقعية ُتظهر حجم املتغيرّ ات
يف كل عنصر من عناصر العقود اإلدارية.
 يقتضي توحيد األحكام ّاملتبعة يف إطار التعديل والتعويض،
حبيث تنطبق على خمتلف العقود وفق املدد الزمنية املرتبطة
ّ
بها ،حبيث
معينة تنطبق على كل
تصنف تلك العقود وفق فئات ّ
فئة منها األحكام واألصول نفسها ضمن الضوابط عينها.
 حماسبة امللتزم يف أوقات دورية قصرية ومتتابعة يفالعقود اجلارية من شأنه ختفيف وقع التقلبات املستمرة يف
أسعار الصرف.
ّ
 يف إطار مدى إمكانية إنهاء العقود اإلداريةاملوقعة مع

ّ
القطاع العام أو استمرارها،
فإنه يقتضي أن ينطلق من
املنفعة والضرر باختالف موضوع العقد .ويقتضي أن يتم
اتفاقًا وعلى أن تتوخى اإلدارة فيه إبراء ذمتها الصريح من
املتعهد جتنبًا ألي نزاع مستقبلي.
قبل
ّ
 ميكن منح سلفات للمتعهدين جتنبًا لتأثري ارتفاع سعرالصرف بني تاريخ التعاقد وتاريخ التنفيذ وفق الضوابط
القانونية املرعية اإلجراء.
 ميكن ختفيف قيمة الكفاالت مبا ال يؤثر يفجدية العرض مع
ّ
األخذ يف االعتبار الوضع املصريف الراهن (الصعب واملتعثر)
وتكاليف الكفاالت املرهقة أحيانًا.
ميز الديوان بني األعمال اإلنشائية وأعمال الصيانة
مبعنى آخرّ ،
والتشغيل ،واشرتط لتعديل أسعار األخرية أن يكون املتعهد
مستمرًا يف أداء التزامه.
يف دفاعه عن املتعهدين يدعي اإلمناء واإلعمار أنهم يستكملون
أعماهلم ،وهو ما ليس صحيحًا .فعلى سبيل املثال ،أعمال
صيانة والتشغيل يف جممع احلدث اجلامعي ال تتعدى الـ%5
حبسب متابعني.
من جهة أخرى ،اعترب الديوان أن العقود املمولة من جهات
أجنبية ال داعي لتعديل أسعارها مبا أنها ُتدفع بالدوالر .ولكن،
على عكس هذا الرأي ،يقرتح «اإلمناء واإلعمار» اليوم إعادة
النظر بأسعار هذه العقود .كما أن املتعهدين يف عقود
التشغيل والصيانة هذه (النفايات ،اجلامعة اللبنانية اخل)...
يكونون قد قبضوا مستحقات التجهيز اللوجسيت املسبق اليت
توازي أكثر من  %60من قيمة العقد ليطالبوا بعدها بتعديل
السعر على أساس األسعار الرائجة حاليًا ،علمًا أن قيمة
التجهيز اللوجسيت ُ
املسبق قد سبق قبضها ،واعتربت أرباحًا
صافية للمتعهدين.
كما أن جملس اإلمناء واإلعمار يقرتح إنهاء بعض العقود
حبالتها الراهنة رغم أن األعمال ُ
املنجزة جتاوزت نسبة ،%50
املتعهدين ّ
وذلك ال يندرج سوى يف خانة محاية مصاحل
الذين
ّ
قبضوا معظم مستحقاتهم مبجرد أمر املباشرة بتنفيذ العقد،
ّ
واليت عادة ما تتجاوز قيمة األشغال
املنفذة فعليًا ،ومع إنهاء
ُ
العقود
سترتك األعمال املتبقية من دون تنفيذ ومن دون
إلزامهم باستكمال األعمال ومن دون قدرة الدولة بوضعها
الراهن على التلزيم جمددًا
بشكل يؤدي حكمًا إىل هالك
ٍ
ّ
األجزاء
املنفذة .وإن استطاعت اإلدارة إعادة التلزيم سيكون
على عاتقها تسديد مستحقات التجهيز اللوجسيت املسبق اليت
سبق أن مت دفعها ،وهي توازي أكثر من  %30من قيمة
األشغال ،واليت يكون قد قبضها املتعهد فور إبالغه أمر
املباشرة بالتنفيذ.
بالنتيجة ،يسمسر «اإلمناء واإلعمار» لصاحل متعهديه،
ويف ذلك خسارة حمتمة خلزينة الدولة ،وختفيف عن كاهل
حصلوا املليارات بعقود تدور الشبهات حول
املتعهدين الذين ّ
معظمها على مدى سنوات ،وها هم اليوم يرفضون حتمل أي
جزء من تداعيات األزمة اليت ال ترتجم يف حالتهم إال تقليصًا
هلامش رحبهم فقط ال غري.

أزمة القمح :احلكومة مت ّد
يدها على الـ SDR
رضا صوايا
«اشتدي أزمة تنفرجي» ،فكلما اشتدت أزمة
خالفًا للمثل الشائع
ّ
القمح كلما بعدت انفراجتها رغم كل التطمينات الزائفة .حمور
املشكلة مصرف لبنان الذي
يصر على رفض متويل استرياد
ّ
القمح من االحتياطات بالعملة األجنبية ،ما دفع رئيس احلكومة
مد يدهم على حقوق
وباالتفاق مع وزير املال يوسف اخلليل إىل ّ
السحب اخلاصة واستعماهلا لشراء كميات القمح املستوردة.
املشكلة تكمن يف كيفية استعمال هذه احلقوق ،إذ سرعان
ّ
ما
انقضت قوى السلطة عليها لتحويل فتح االعتمادات إىل
«مهرجان انتخابي».
اآلن ،السلطة تعاير شعبها بأنها تشرتي هلم القمح ،بأمواهلم،
حتى ال جيوعوا ،بينما حاكم مصرف لبنان لن ينفق االحتياطات
بالعملة األجنبية إال على اهلدر الذي شهده لبنان يف السنوات
املاضية.
فتح مصرف لبنان يوم أمس اعتمادات لباخرتي قمح ،على أن
َيستكمل اليوم فتح اعتمادات لعدد إضايف من البواخر ،وذلك
بعدما ّ
وقع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،ووزير املال يوسف
خليل ،قرارًا قضى بسحب  15مليون دوالر من حسابات السحب
اخلاصة بلبنان لتأمني حاجة السوق الطارئة من القمح .هذا
ملدة شهر إذا
املبلغ يكفي «لتأمني حاجة السوق من القمح ّ
احتسبنا أيضًا املخزون املتوافر لدى املطاحن» حبسب رئيس
نقابة أصحاب املطاحن أمحد حطيط.
ّ
حل ترقيعي آخر تبلور بعد حفلة مشاورات وتدخالت واتصاالت
توىل جزء كبري منها «الرئيس نبيه بري منذ يوم السبت» .لكن
العرقالت ّ
ظلت مستمرة حتى يوم الثالثاء املاضي «ما اضطر
الرئيس بري للتدخل جمددًا حللحلتها» على ما يقول حطيط .إذًا
فاألمن الغذائي يدار باملونة والوساطات واحللول اليت تنبت يف
اللحظات األخرية ،فيما حيرم املواطنون من اخلبز أليام ،يف ظل
غياب أي آلية واضحة وشفافة تضمن األمن الغذائي بعيدًا من
االستنسابية.
مدة.
أساسًا ،ما الذي يضمن عدم تكرار السيناريو نفسه بعد ّ
فمنذ أسبوع حتديدًا طمأن وزير االقتصاد املواطنني بعد جلسة
جملس الوزراء (األربعاء  6نيسان) أن «القمح الذي يستورد
للقطاع اخلاص هو القمح الطري املدعوم الذي تفتح له اعتمادات
من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق.
يوجد يف السوق اللبنانية اآلن ،أكثر من مخسني ألف طن،
لكن سجل تأخري من قبل مصرف لبنان بفتح االعتمادات ،وطلبنا
اليوم كمجلس وزراء منه دفع االعتمادات املتأخرة اجلديدة»،
مشريًا إىل أن «حاجة السوق موجودة ،والشحنات وصلت وقسم
كبري منها دخل البلد ،وهناك قسم ال يزال يف البواخر ،وطلبنا
اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه االعتمادات ،وفور إمتام
األمر يسلم الطحني لألفران وتنفرج األزمة اليت نعاني منها».

األمن الغذائي يدار باملونة والوساطات يف غياب أي آلية
واضحة وشفافة

مل متض على تطمينات الوزير أيام معدودة حتى انفجرت أزمة
القمح على نطاق واسع يف وجه املواطنني الذين عبثًا حاولوا
البحث عن ربطة خبز خالل اليومني املاضيني ،فيما تكاثرت
األحاديث عن جتارة الطحني واخلبز يف السوق السوداء.
انفراج األزمة يفرتض أن يظهر خالل الساعات املقبلة «خباصة
أن الباخرتني اللتني فتح مصرف لبنان االعتماد هلما سبق أن
أفرغتا خمزونهما منذ حنو  20يومًا واستحصلتا على املوافقة
من وزارة الزراعة واجلمارك ،ونتيجتهما صدرت بعد إخضاع
القمح للفحوصات الالزمة للتثبت من جودته .وخمزون الباخرتني
ّ
يفرتض أن
يغطي وحده أغلب حاجة السوق ،وعملية توزيع
الطحني على األفران بدأت منذ يوم الثالثاء .أما بقية املطاحن
ّ
فستسلم املخزون املتوافر لديها بانتظار تفريغ محولة البواخر
اليت تنتظر فتح االعتمادات واليت يقدر عددها مبا بني  5بواخر
أو  »6وفقًا حلطيط.
املدة حتى وصلنا
ملاذا مل تمُ نح االعتمادات للباخرتني طوال هذه ّ
إىل انقطاع شبه كامل للخبز يف خمتلف املناطق؟ خالفًا حلمولة
الباخرتني اللتني أفرغتا محولتهما منذ  3أسابيع ،وخضعت
للفحوصات الالزمة ،فإن محولة بقية البواخر مل ختضع لالختبارات
بعد .عادة ،يستغرق صدور نتيجة الفحص بعد التفريغ ما بني
 10أيام إىل  15يومًا ،لكن «وزير الزراعة وعدنا بأنه سيجري
إصدار النتائج خالل  4إىل  5أيام فقط» .هنا من املشروع
التساؤل عن اآللية اليت ستعتمد لفحص القمح بهذه السرعة،
وإذا ما كانت ممكنة فلماذا مل تعتمد سابقًا طاملا أنها توفر
نصف الوقت؟
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مـقاالت وتـحقيقات

احلرب اإللكرتونية يف املواجهة بني روسيا والناتو يف أوكرانيا عملية ديزنغوف ..فشل أمين
منذر سليمان  -جعفر الجعفري
إسرائيلي على اهلواء مباشرة

تشري بعض التقارير األمريكية إىل
تعرض أوكرانيا ألكثر من  150هجمة
ّ
إلكرتونية منذ بدء احلرب.
احلرب الدائرة يف أوكرانيا هي تتويج
للمرحلة اخلامسة من احلروب؛ احلرب
اهلجينة ،حبسب تعريف املؤسسة
ّ
تسخر
العسكرية األمريكية ،واليت
اهلجومية
الوسائل
كل
فيها
«التقليدية» ،والوسائط اإللكرتونية،
أو احلرب الرقمية ،كعامل حموري يف
«فن احلرب» ،وتكتيكات جديدة ،مبا
ّ
مسلحة
فيها االستثمار يف جمموعات
من أطراف الصراع.
إن «اجليل
وباستطاعتنا القول
َّ
السادس» من احلروب ،حبسب
تصنيف اجلنرال الروسي فالدميري
سليبتشينكو ،هو ما يشهده العامل
اليوم ،العتماده على أحدث التقنيات
توصل إليها البشر.
العلمية اليت
ّ
حروب اجليل السادس ال تعتمد
على االلتحام املباشر مع اخلصم،
ويتوسع ُقطر
بل تدار عن ُبعد،
ّ
دائرتها ليشمل كل أنواع األسلحة
املتاحة« ،منها نظم التسليح البالغة
ّ
الدقة ،واألسلحة النووية التكتيكية،

حسن اليف

الشائع هو ان «الحقيقة هي الضحية االوىل للحرب» ونهاياتها تتقرر على االرض وليس عرب الفضاء االكرتوني

والبعدان
والذكاء االصطناعي ،واألسلحة البيولوجية والكيميائية،
ُ
االقتصادي واملعلوماتي» ،والطائرات املسيرّ ة ،للسيطرة
ّ
والتحكم وحتقيق األهداف بكلفة متدنية نسبيًا.
لشن حرب إلكرتونية،
األمريكية
اإلعالم
وسائل
أبرز
دت
مه
ِّ
وقد ّ
مشرية إىل تقديم واشنطن ّ
كل أنواع الدعم التقين واللوجسيت
ألوكرانيا ،وذلك على صدر صفحات الرأي ،قائلة« :ملاذا مل
السرية يف أوكرانيا؟» ،اليت تعرضت
أحد باحلرب السيربانية
يسمع ٌ
ّ
هلا منذ العام  ،2014واليت أدت إىل انقطاع التيار الكهربائي يف
مدمرة على مواقع حكومية
مناطق واسعة ،وبهجمات سيربانية
ّ
أدت إىل قطع اتصال بعضها مع بعض يف جزيرة القرم ،حبسب
صحيفة «نيويورك تاميز» ( 18آذار/مارس .)2022
تعرض أوكرانيا لـ»أكثر
وتشري بعض التقارير األمريكية إىل
ّ
من  150هجمة إلكرتونية منذ بدء احلرب» يف  24شباط/فرباير
ّ
صنفها قسم «نظم التهديدات األمنية» يف شركة
املاضي،
مدمرة
سيربانية
«هجمات
بأنها
األمريكية
«مايكروسوفت»
ّ
استهدفت البنى التحتية اإللكرتونية يف أوكرانيا ،عرب برنامج
«فوكس بليد» الضار لفصل اتصاالت األجهزة األوكرانية عن
شبكة اإلنرتنت ومسح بياناتها» (موقع «مايكروسوفت»28 ،
شباط/فرباير .)2022
ً
إضافة
يف التفاصيل التقنية ،وحبسب الشركة األمريكية أعاله،
إىل «وكالة األمن السيرباني وأمن البنى التحتية» (،)CISA
تعرضت أوكرانيا
وهي هيئة رمسية تابعة لوزارة األمن الداخليَّ ،
لـ»هجمات إلكرتونية غري م ّربرة» لتدمري نظمها الكمبيوترية
وإخراجها من اخلدمة ،أبرزها برنامج «ويسرب غيت –  1و،»2
يف  15كانون الثاني/يناير  ،2022الذي أدى إىل تعطيل «70
موقعًا إلكرتونيًا على األقل ،واخرتاق حنو  10مواقع أخرى» ،منها
وزارات اخلارجية والرتبية والعلوم ،حبسب بيانات جهاز األمن
األوكراني.
والربنامج اآلخر هو برنامج «هريمتك وايرب» ،يف  23شباط/فرباير
 ،2022والذي استهدف أجهزة تعمل بنظام «ويندوز» بهدف
إخراجها عن اخلدمة وتعطيل عمل نظم إلكرتونية يف بعض دول
البلطيق.
الربنامج الضار« ،الدودة اإللكرتونية» ،واألقل كلفة ،املعروف
بـ»احلرمان من اخلدمة» ،هو األكثر شيوعًا بني القراصنة عرب
ُ
استخدم ضد وزارة الدفاع األوكرانية يف الساعات
العامل .وقد
األوىل لبدء احلرب ،من خالل إغراق أجهزتها برسائل للمرور
الفعال عرب موقعها
إىل شبكة اإلنرتنت ،ما منعها من التواصل
ّ
اإللكرتوني مع املستخدمني بشكل عام.
بالتزامن مع بدء «العملية اخلاصة» الروسية ،أنشأت أوكرانيا
جهاز «اجليش السيرباني» ،برئاسة النائب األول لرئيس الوزراء
ميخايلو فيدوروف ،يف  25شباط/فرباير  ،2022الذي سارع إىل
طلب املساعدة العلمية «من خمتلف خرباء التقنية يف العامل،
الخرتاق قائمة من  31موقعًا إلكرتونيًا ملنظمات األعمال والدولة
الروسية» (تقرير لوكالة «رويرتز» لألنباء 27 ،شباط/فرباير
.)2022
وعندما شهدت أوكرانيا سلسلة انقطاع يف خدمات شبكة اإلنرتنت،
«ت ّربع» رئيس شركيت «تيسال» و»ستار لينك» ،األمريكي إيلون
ماسك ،بتقديم نظام «ستار لينك» لألقمار االصطناعية لتوفري
خدمات اإلنرتنت ألوكرانيا ،ما أتاح هلا الفرصة لدميومة تواصلها
مع األقمار االصطناعية ،واستخدامها االتصاالت العسكرية بني

الوحدات املختلفة ،وتوجيه طائرات «الدرونز» إللقاء ذخائر
مضادة للدبابات.
أن تسخري الواليات املتحدة ودول حلف الناتو وسائلها
الثابت َّ
اإلعالمية اهلائلة يف خدمة كييف ساهم يف احلد من إحلاق الضرر
بالسردية األوكرانية ،بل استطاعت مبجموعها نشر مقاطع فيديو
وصور من ميادين االشتباك ،تظهر تدمري عدد من املعدات
املدرعة والطائرات الروسية ،وأتبعتها مبقاطع ألسرى من
بأن
اجلنود الروس ،األمر الذي «أوحى» ملواطين الغرب والعامل َّ
أوكرانيا تكسب احلرب بسبب الدعم اهلائل واملتواصل للمعدات
أن «احلقيقة هي
واإلمكانيات الغربية ضد روسيا .الشائع هو َّ
تتقرر على األرض ،وليس
الضحية األوىل للحروب» ،ونهاياتها
ّ
عرب الفضاء اإللكرتوني.
املؤسسة العسكرية وفروعها األمنية األمريكية تدرك حقائق
تاريخ احلروب البشرية ،وبأن مصريها يتحقق على أيدي «القوات
الربية» ،بصنوفها املتنوعة ،وخصوصًا بعد جتاربها املؤملة يف
حروبها املتواصلة يف فيتنام والعراق وأفغانستان.
أما عزوفها عن خوض حرب مباشرة مع روسيا ،كما كان «معسكر
احلرب» يتوقع ،فله ما يربره يف املرحلة احلالية من تباين القدرات
التقنية والعسكرية مع خصم ميلك أسلحة نووية قادرة على
الوصول إىل الشواطئ األمريكية بسرعة فائقة ،حبسب تقديرات
البنتاغون وسالح الغواصات.
العقيدة العسكرية األمريكية ال تزال تولي القوات الربية أولوية
يف حسم املعارك ،كما جاء يف أحدث حتديث لألدبيات العسكرية
الصادرة عن قوات اجليش ،املوكل إليها التقدم واالحتفاظ
باألراضي ،عرب نشر القوات الربية بأسلحة مناسبة تدعمها
«املقاتالت والسفن والصواريخ البالستية» .أما األسلحة النووية
التكتيكية ،فهي غري قادرة على السيطرة على األرض.
أن «من الضروري مبكان لقادة سالح
وأوضح البنتاغون مؤخرًا َّ
املشاة دراسة جتارب من سبقوهم ،للتوقف على ما استنبطوه من
تعديالت وما جنم عنها من إدارتهم لفوضى اخلارج واالنفعاالت
الداخلية للحرب» (منشورات وإرشادات «بينينغ» للقوات الربية،
 18كانون األول/ديسمرب .)2018
وجهة الصراع الدائر حاليًا بني روسيا والواليات املتحدة مرشحة
إىل التصعيد بكل املقاييس ،وإىل مزيد من التعقيد ،مع دخول
أدوات احلرب اإللكرتونية بقوة كعنصر أساسي من عناصر
املواجهة واحلسم.
احلرب السيربانية بدأت منذ العام  ،2020حبسب املصادر
األمريكية ،عندما استطاعت روسيا اخرتاق موقع وزارة اخلزانة
َّ
األمريكية وعدة جهات رمسية وجتارية كربى ،وأشارت أيضًا
إىل توقف مطار «هيثرو» يف لندن عن احلركة بسبب االخرتاق
اإللكرتوني يف  26شباط/فرباير  ،2022األمر ّ
بتوسع
الذي ينبئ
ّ
ساحة احلرب األوكرانية ،وفق املعطيات الراهنة ،وخصوصًا إذا
استثنينا العامل االقتصادي الضاغط بشدة على صناع القرار
يف أوروباّ ،
ّ
يبشر إال بتفاقم األزمة الداخلية ،وعنوانها
والذي ال
حاد يف أسعار املواد الغذائية واالستهالكية.
ارتفاع ّ
الفعال حتى اللحظة
األثر
حمدودة
اإللكرتونية
احلرب
مفاعيل
تبدو
ّ
يف وجهة الصراع الدائر حاليًا يف أوكرانيا ،ولكن قد تربز يف
املرحلة القادمة تطبيقات مل نشهدها بعد ،وعلى نطاق أبعد من
املساحة اجلغرافية للنزاع الروسي األوكراني ،لتطال أطرافًا داعمة
للمعسكر األوكراني.

ّ
ختطاه جتاه
مل يتوقف الفشل عند حدود األمن اإلسرائيلي ،بل
فشل اإلعالم اإلسرائيلي يف تغطيته اإلعالمية لعملية الشهيد
رعد خازم.
ّ
مثلت عملية شارع ديزنغوف يف وسط مدينة «تل أبيب» تأكيدًا
لفشل املنظومة األمنية اإلسرائيلية يف مواجهة العمل الفدائي
الفلسطيين ،الذي استطاع أن ّ
ينفذ أربع عمليات متتالية يف قلب
الدولة املوقتة يف أقل من شهر .لكن ،مل يتوقف الفشل عند
حدود األمن اإلسرائيلي ،بل ّ
ختطاه جتاه فشل اإلعالم اإلسرائيلي
يف تغطيته اإلعالمية لعملية الشهيد رعد ،اليت كشفت ثغرة
املوجه ،والذي ميتاز ،على
كبرية يف جدار اإلعالم اإلسرائيلي
َّ
مدى تارخيه ،بالتزام الرقابة الصهيونية ،سواء النابعة ذاتيًا ،أو
املفروضة خارجيًا.
فعلى مدى أكثر من ثالث ساعات من التغطية املباشرة من جانب
قنوات التلفزة اإلسرائيلية ومواقعها اإلخبارية ،استطاع اإلعالم
اإلسرائيلي نقل تفاصيل العملية وما تالها من عمليات مالحقة
ً
حلظة بلحظة.
ملنفذها،
لكن ما مل ينجح يف إدراكه املراسلون امليدانيون وقنوات التلفزة
اإلسرائيلية هو أن تأثري تلك املشاهد املباشرة ،واليت نقلت
صورة «دولة» كاملة ،جبيشها ووحداته اخلاصة وأجهزتها األمنية،
تالحق فدائيًا فلسطينيًا ّ
نفذ عملية يف شارع ُي َع ّد مركز مدينة «تل
أبيب» ،عاصمة اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية ورمز أمنها واستقرارها،
بالتأكيد لن تنتهي تداعياته مع انتهاء التغطية املباشرة.
تخَ َ ّطى السلوك اإلعالمي اإلسرائيلي مرحلة املهنية يف تغطيته
املباشرة لعملية ديزنغوف ،إىل مرحلة التأثري يف البعد النفسي
يدب فيه الرعب مع كل لقطة
لـ «اجملتمع اإلسرائيلي» ،الذي
ّ
من مشاهد البث املباشر ،وتنتابه حالة من اهلسترييا ،ويفقد
مع مرور كل دقيقة من التغطية اإلعالمية الثقة بقدرة املنظومة
األمنية اإلسرائيلية على توفري األمن الشخصي له ،ويتعمق لديه
الشعور بفقدان األمن ،وخصوصًا أن التغطية اإلعالمية املباشرة
ّ
منفذ العملية حرًا طليقًا ومسلحًا ،األمر الذي
انتهت ،وما زال
أوقع يف ُ
أنفس نصف مليون مستوطن من سكان «تل أبيب»
ِ
املباشر واخلوف ،وبات كل واحد منهم خيشى،
الشعور بالتهديد
يف قرارة نفسه ،أن يكون املستهدف القادم من جانب الفدائي
منفذ العملية.
توالت االنتقادات لقنوات التلفزة اإلسرائيلية يف ضوء تغطيتهاقدمت مصلحتها يف
اإلعالمية لعملية ديزنغوف؛ تلك القنوات اليت ّ
املشاهدات على حساب أمن «اجملتمع
احلصول على أكرب عدد من
َ
اإلسرائيلي» .لذلك ،كتب الناقد التلفزيوني اإلسرائيلي ،روجل
الفر ،يف جريدة «هآرتس»« ،أن حماولة قنوات التلفزة االسرائيلية
تغطية عملية ديزنغوف بهذه الطريقة ،سّببت كارثة اسرتاتيجية
للمجتمع اإلسرائيلي ،ستكون هلا تداعيات خطرية ،مثل عملية
إعالمية هجومية ذات قوة هائلة» .بل يف حادثة غريبة على العالقة
املتناغمة واملتكاملة بني وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واملؤسسة
األمنية ،أرسلت قيادة كل من اجليش والشرطة وجهاز األمن العام
(«الشاباك») ،لدى االحتالل اإلسرائيلي ،رسالة تأنيب حادة إىل
قنوات التلفزة اإلسرائيلية ،ورد يف جزء منها «أن بعض وسائل
حول مالحقة قوات األمن ملنفذ العملية إىل نوع
اإلعالم اإلسرائيلية ّ
من برامج تلفزيون الواقع ،من دون أي رقابة رمسية أو مسؤولية
ذاتية» .ونعتقد أن هذه الرسالة الناقدة والعلنية والشديدة
اللهجة ،نتجت من خالل عدة أسباب ،أهمها:
* إن هذا الشكل من التغطية املباشرة أفشل كل جهود املؤسسة
األمنية والسياسية وحماوالتها ،على مدى األسبوعني املاضيني،
من أجل استعادة الشعور باألمن لدى «اجلمهور اإلسرائيلي»،
بل زادت التغطية الطني بلة كونها كشفت أن الفشل األمين
اإلسرائيلي ال يقتصر على عدم قدرته على منع حدوث العمليات
الفدائية قبل تنفيذها ،بل ميتد الفشل إىل طريقة التعامل مع
العمليات الفدائية يف أثنائها ،وبعد حدوثها ،على الرغم من أن
اجليش والشرطة نشرا عشرين كتيبة عسكرية وشرطية لتعزيز
الوجود ،عسكريًا وأمنيًا ،داخل املدن اإلسرائيلية ،وعند احلدود
مع الضفة الغربية.
تعدها املؤسسة األمنية والعسكرية
* كشفت التغطية معلومات
ّ
أسرارًا حُي َظر نشرها ،مثل وجوه جنود القوات اخلاصة وشخصياتهم،
ونوعية أسلحتهم ومعداتهم ،وأساليب عملهم ،األمر الذي مينح
معلومات حساسة لكل من خيطط مكن أجل تنفيذ هجوم على املدن
اإلسرائيلية واقتحام هلا.
ّ
حتديًا
شكال
* إن تطور وسائل اإلعالم وسهولة البث املباشر
ّ
جديدا للمنظومة األمنية لالحتالل اإلسرائيلي ،حبيث باتت العمليات
الفدائية ُتَب ّث عرب اهلواء مباشر ،األمر الذي زاد يف محاسة
احلي املباشر ،كيف
الفلسطينيني ،وهم يشاهدون ،عرب البث
ّ
استطاع شاب فلسطيين مبسدس وبضع طلقات أن يوقف «دولة»
كاملة على أطراف أصابعها َ
مدة عشر ساعات متواصلة ،األمر الذي
ميثل منوذجًا ملهمًا ملزيد من العمليات الفدائية األخرى؛ آخر ما
تتمناه املؤسسة األمنية اإلسرائيلية وكابوسها الدائم.
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الـدليل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

لالتصال بـ جورج على الرقم9897 2045 :
خدمة سريعة  -معاملة جيدة  -كفالة يف العمل

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

صفحة 12

Saturday 16 April 2022

الـسبت  16نــيسان 2022

Page 12

مـقاالت وتـحقيقات

انتخابات صربيا وهنغاريا ..املنتصر بوتني وإردوغان!
حسني محلي

هناك احتماالت انفجار الوضع
األمين يف البوسنة ،باستفزاز
من الصرب أو الكروات ،وهو
ما سيضع واشنطن وحلفاءها
يف أوروبا أمام أزمة جدية
ّ
ستستغلها موسكو
وخطرية،
للرد على عداء هذه العواصم
ّ
هلا يف أوكرانيا.
املاضي،
األحد
جرت،
انتخابات تشريعية ورئاسية
يف البلدين األوروبيني،
وهما
وهنغاريا،
صربيا
للمعادالت
جدًا
مهمان
واالسرتاتيجية
التكتيكية
والنفسية بالنسبة إىل أمريكا
وأوروبا ،واألهم بالنسبة إىل
روسيا وتركيا؛ أي بوتني
وإردوغان.
ّ
حقق حزب احتاد املواطنة
( ،)Fideszبزعامة
اجملري
فيكتور
الوزراء
رئيس
أوربان ،انتصارًا كبريًا مع
حليفه حزب الشعب املسيحي

القطيعة السعودية مستمرة مع العهد...
واملصاحلة تشمل خصوم حزب اهلل فقط

البخاري يف بريوت:

مفتاح انتخابي ال سفري
ميسم رزق

انتصار فيكتور أوبان يف االنتخابات املجرية ،كما هو مصدر فرح كبري يف موسكو وأنقرة كان بمثتبة الصدمة
ألمريكا وحلف األطلسي

يضم  6أحزاب
الدميقراطي ( )KDNPعلى حتالف املعارضة ،الذي
ّ
سياسية ،كما هي حال حتالف املعارضة يف تركيا.
وجاء هذا االنتصار لريفع معنويات الرئيس إردوغان ،الذي استغل
فشن محلته السياسية ضد أحزاب املعارضة،
االنتصار،
إعالمه هذا
ّ
ُ
َ
اليت يسميها إردوغان «حتالف الرتقيع».
أوربان ،الذي حيكم البالد منذ  12عامًا ،وهو صديق مقرب جدًا
من الرئيس إردوغان ،وعضو يف منظمة الدول الرتكية (بصفة
حتدى قرارات االحتاد األوروبي ،وأعلن
مراقب) ،هو الوحيد الذي ّ
أن بالده ستدفع مستحقات الغاز الروسي بالروبل.
انتصار أوربان ،كما هو مصدر فرح كبري يف موسكو وأنقرة،
كان مبثابة الصدمة ألمريكا ودول احللف األطلسي ،اليت كانت
تتمنى ،بل تتوقع أن تهزم املعارضة أوربان «االستبدادي وعدو
الدميقراطية ،وال فارق بينه وبني إردوغان يف السيطرة على مجيع
مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها».
ويفسر ذلك ما أكده أوربان بعد إعالن فوزه ،حبيث قال« :لقد
ّ
انتصرنا على اليسار يف الداخل ،واليسار الدولي يف كل مكان،
وبريوقراطية بروكسل (احللف األطلسي) ،وإمرباطورية جورج
سوروس ،يف كل أمواهلا ووسائل اإلعالم الدولية الرئيسة ،بل
حتى الرئيس زيلينسكي».
وهو القول الذي حيمل يف طياته كثريًا من الواقع ،فلقد أعلن
«سيبعد هنغاريا عن
حتالف املعارضة ،خالل محلته االنتخابية ،أنه
ُ
حتالفاتها التقليدية مع روسيا وتركيا والصني».
وخالفًا لسكان هنغاريا ،ومعظمهم من الكاثوليك والربوتستانت،
فإن األغلبية الساحقة لسكان صربيا هي من األرثوذكس ،كالروس
الذين يبدو أنهم هم أيضًا سعيدون بانتصار الرئيس ألكسندر
فوتشيتش ،الصديق املقرب جدًا من الرئيس إردوغان.
وقال فوتشيتش ،بعد إعالن النتائج ،إن «صربيا ستسعى للمحافظة
على عالقات الشراكة والصداقة مع روسيا ،وستلتزم وضع احلياد
فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية ،ولن تغيرّ قرارها بشأن رفض
العقوبات الغربية ضد روسيا ،على الرغم من الضغوط اخلارجية
اليت تتعرض هلا».
ّ
عداء شديدًا ألمريكا وللحلف األطلسي،
يكنون
الصرب ،الذين
ً
اللذين قصفا بلغراد خالل حرب كوسوفو (آذار/مارس-حزيران/
يونيو  ،)1999مل يخُ فوا عتبهم آنذاك على حلفائهم الروس الذين
مل يتصدوا للعدوان األطلسي.
انتصار حلفاء بوتني يف بلغراد وبودابست سيساعد موسكو يف
حربها ،سياسيًا واقتصاديًا ونفسيًا ،والحقًا عسكريًا ،ضد واشنطن
وحلفائها يف أوروبا ،بسبب ما لصربيا وهنغاريا من أهمية وثقل
كبريين وسط القارة األوروبية ،بشأن أزمتها املعقدة ،أال وهي
َ
البوسنة.
فاجلميع يعرف أن صربيا كدولة ،والصرب يف البوسنة وكرواتيا
َّ
يتخلوا عن أحالمهم بشأن إقامة دولة
ودول اجلوار األخرى ،مل
صربيا الكربى.
ففي التاسع من كانون الثاني/يناير املاضيُ ،أقيم يف مدينة بانيا
لوكا ،وهي عاصمة الشطر الصربي من مجهورية البوسنة ،حفل
وعرض عسكري كبري ،حضره الزعيم الصربي ميلوراد دوديك،
وهو عضو اجمللس الرئاسي يف مجهورية البوسنة ،إىل جانب
ممثلني َ
اثنني عن الكروات واملسلمني.
دوديك ،الذي حيظى بدعم كبري من صربيا بسبب انتمائه القومي
واملذهيب األرثوذكسي ،كان إىل جانبه يف العرض العسكري
رئيس وزراء هنغاريا وصديق إردوغان ،فيكتور أوربان.
ُ
كما مل يرتدد رئيس وزراء سلوفينيا (املدعومة من أملانيا) ،يانيز

يانسا ،يف التعبري عن دعمه ملخططات دوديك ،اليت تهدف إىل
تقسيم البوسنة على أساس عرقي وأساس ديين.
وسبق ليانسا وأوربان أن اختذا مواقف معادية لإلسالم ،وخصوصًا
خالل موجة الالجئني السوريني وغريهم إىل أوروبا ،يف الفرتة
.2017-2014
ويتحدث اإلعالم األوروبي باستمرار عن دعم سري وعلين من
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ،الذي ال خيفى عنه تدخله
ّ
متزق يوغوسالفيا ،ويف
السافر يف اجلمهوريات اليت
استقلت بعد ّ
مقدمتها كوسوفو واجلبل األسود.
ويدفع ذلك بعض األوساط القومية ،ليس فقط يف صربيا ،بل يف
كرواتيا وسلوفينيا ،إىل احلديث عن «خطة لتفكيك سلمي جلمهورية
البوسنة واهلرسك» ،اليت قامت يف إطار «اتفاق دايتون» الذي
تبنته واشنطن بعد انتهاء احلرب األهلية هناك عام  .1995وتهدف
ّ
اخلطة إىل إعادة ترسيم احلدود اخلارجية يف غربي البلقان ،حيث
تصبح هناك صربيا الكربى وكرواتيا الكربى وألبانيا الكربى ،بعد
تقسيم البوسنة واهلرسك بني كرواتيا وصربيا ،على أن يبقى جزء
صغري من البالد للمسلمني البوشناق.
واشنطن ،اليت أعلنت رفضها َ
مثل هذه املشاريع واخلطط واستمرار
التزامها «اتفاق دايتون» ،حظي موقفها هذا بتأييد واضح وعلين
هدد بـ»عقوبات ضد الصرب والكروات
من االحتاد األوروبي ،الذي َّ
يف حال استمرار سياساتهم االستفزازية واخلطرية».
فهدد بدوره بـ»استخدام
أما رئيس وزراء هنغاريا ،فيكتور أوربان،
ّ
ّ
حق الفيتو ضد أي قرار أوروبي يستهدف صربيا أو الصرب يف
البوسنة».
وأخريًا ،مع استمرار االهتمام األمريكي واالهتمام األوروبي بالوضع
ّ
أي حلظة ،ال تخُ في واشنطن
الصعب
واملعقد والقابل لالنفجار يف ّ
ّ
تستغل
والعواصم األوروبية قلقها وختوفها من احتماالت أن
ردًا على مواقف العواصم الغربية ضدها،
موسكو هذا الوضعّ ،
ليس فقط يف أوكرانيا ،بل حتى يف شرقي البلقان ،كبلغاريا
ورومانياَّ ،
اللتني تطلاّ ن على البحر األسود ،ودول البلطيق اليت
تتخذ مواقف عدائية ضد موسكو.
أما الرئيس إردوغان فيواجه ،يف الوقت نفسه ،انتقادات عنيفة
ّ
داخلية وخارجية بسبب عالقاته الشخصية والسياسية بكل من
اجملر وصربيا ،اللتني تدعمان صرب البوسنة ،بينما هو يتحدث
باستمرار عن دعمه مسلمي البوسنة ،وهم من بقايا احلكم العثماني
للمنطقة.
ويبقى الرهان على احتماالت انفجار الوضع األمين يف البوسنة،
عرب استفزاز من الصرب أو الكروات ،وهو ما سيضع واشنطن
ّ
ستستغلها
وعواصم حلفائها يف أوروبا أمام أزمة جدية وخطرية،
موسكو للرد على عداء هذه العواصم هلا يف أوكرانيا .وهي األزمة
فستجر مجيع دول البلقان ،يف قومياتها وأعراقها
اليت إن انفجرت،
ّ
ومذاهبها ،إىل مستنقع الصراعات التارخيية ،اليت ستنعكس على
حنو خطري على القارة األوروبية ،بصورة عامة.
وسيضع مثل هذا االحتمال الرئيس إردوغان أمام حتديات صعبة
َّ
ومعقدة بسبب تعاطفه التقليدي مع شعب البوسنة املسلم (قد
ّ
يتخلى عنهم كما ختلى عن الفلسطينيني بعد حتالفه اجلديد مع «تل
ّ
ويتذكر بدوره أن أمهات
أبيب») وحتالفه مع الصربي فوتشيتش.
كل من السلطان حممد الفاتح وسليمان الثاني وعثمان الثالث
صربيات ،من دون أن يكون حلليفه أوربان ،الذي يقول إنه من
ُ
أمهات السالطني
أصول عثمانية،
مثل هذا احلظ ،فليس بني ّ
فمعظمهن من الروم والبلغار
العثمانيني اآلخرين أي جمرية،
ّ
والروس واليونانيات واليهوديات!

عمليًا ،عودة السفري السعودي وليد البخاري إىل بريوت
ليست إنهاء للقطيعة الدبلوماسية مع لبنان ،رغم البيان
دبته اخلارجية السعودية لتغطية هذه العودة .إنهاء
الذي جّ
احلد األدنى من اللياقات الدبلوماسية،
القطيعة يفرتض ،وفق ّ
أن يكون قصر بعبدا والرئيس ميشال عون الوجهة األوىل
للبخاري .فيما املؤشرات األوىل حلركة السفري العائد تشري
إىل أن ممثل الرياض يف لبنان بات «مفتاحًا انتخابيًا»
يدعو إىل «موائد الرمحن» ،ال سفريًا دبلوماسيًا ،وإن كان
الغموض ال يزال حييط باملوقف السعودي الذي حيمل
إشارات متناقضة حيال االستحقاق واللوائح واملرشحني،
وصو ً
ال إىل املال االنتخابي.
مصادر على صلة وثيقة بالسعوديني أكدت أن «عودة
السفري انتخابية بامتياز» ،وأن «القطيعة مع العهد ورئيس
اجلمهورية مستمرة ،فيما املصاحلة هي مع خصومه وخصوم
حزب اهلل» .وقالت املصادر إنه «ليس من الضرورة أن
ُتعلن اململكة موقفًا من االنتخابات ،لكن الشخصيات اليت
ستحدد هلا مواعيد يف السفارة ستشكل مؤشرًا للوجهة
ّ
السعودية».
مقدم هذه
ويبدو الرئيس فؤاد السنيورة ،حتى اآلن ،يف
ّ
س ّجل بعد عودة البخاري االتصال الثاني
الشخصيات .فقد ُ
خالل أيام بينه وبني رئيس احلكومة السابق ،الذي تشري
املصادر إىل أن حراكه االنتخابي «انطلق» ،وأنه «بات أكثر
ً
أرحيية وجرأة يف مالعبة تيار املستقبل ،بعدما هالته
بداية
هجمة التخوين املستقبلية ضده باعتباره ُمنقلبًا على قرار
الرئيس سعد احلريري» ،فض ًال عن «التحرك املضاد» الذي
يقوم به األمني العام للتيار أمحد احلريري وأمحد هامشية
واملاكينة االنتخابية الزرقاء ،إن جلهة دعم مرشحني من حتت
الطاولة أو الدعوة إىل مقاطعة االنتخابات.
وحياول السنيورة حاليًا االلتفاف على هجمة «املستقبل» من
داخله .فبعدما جنح يف حتقيق اخرتاق يف العائالت البريوتية
اليت كانت ترفضه ،بدأ باستقطاب مستقبليني سابقني
انضموا إىل ماكينته االنتخابية ،وإن كان هؤالء ال يزالون
حياذرون اإلعالن عن نشاطهم حتسبًا لرد فعل احلريري.
ويف هذا السياق ،فإن كثرًا ممن كانوا مفاتيح انتخابية
للتيار ،صاروا أكثر مي ًال لدعم الئحة «بريوت تواجه» .و
«الصيد األمسن» الذي جنح السنيورة يف استقطابه هو
النائب السابق سليم دياب الذي بدأ يتحرك بفعالية يف
األوساط البريوتية دعمًا لالئحة «بريوت تواجه» ،علمًا بأنه
ال يزال حيظى بعالقات متينة مع القواعد الشعبية وميتلك
شبكة عالقات واسعة يف بريوت ميكن أن جييرّ ها ملصلحة
الالئحة.
كما بدأ السنيورة التحرك على خط نافذين ورجال أعمال
مقربني من احلريري ،والتأكيد هلم أن خوضه املعركة يف
بريوت هو «مشروع مؤقت لئال يستبيح حزب اهلل املدينة،
يف انتظار عودة احلريري» .ويف هذا اإلطار ،علمت «األخبار»
أن مساعي السنيورة استهدفت أخريًا أحد املقاولني الكبار
املعروفني بقربهم من احلريري ،إال أن الرجل مل ُ
يكن متحمسًا
لرئيس احلكومة السابق وطروحاته.

السنيورة يتحرّك بأريحيـّة أكرب يف بريوت ويستقطب سليم دياب
كذلك يعمل السنيورة على فتح خطوط مع معظم املرشحني
ّ
السنة ،حتى أولئك الذين لن «يهضموا» دوره ويتمسكون بـ
«الوفاء» للرئيس احلريري ،ولو باملواقف .قنوات السنيورة
املفتوحة من فوق الطاولة وحتتها ،هدفها واضح ،وفق ما
يردد ّ
مطلعون ،مشريين إىل أنه يطمح إىل رعاية كتلة نيابية
ّ
تضم النواب الذين خرجوا من رحم تيار املستقبل كـ(حممد
ّ
القرعاوي وحممد سليمان ووليد البعريين وهادي حبيش)
ّ
وتشكل مع
حتفظ نفوذه يف حال أفول جنم احلريري متامًا،
ّ
السنية األخرى كالنائب فؤاد
القوات اللبنانية والشخصيات
خمزومي ونبيل بدر يف حال فوزه« ،بيضة قبان» اجمللس
اجلديد ،وتكون مهمتها رفض التسويات اليت ميكن أن
تعقدها القوى السياسية ،بالتماهي مع املوقف السعودي
قرر رعاية السنيورة ،على أن تكون اخلطوة األوىل
إذا ما ّ
عدم انتخاب نبيه بري لرئاسة جملس النواب واالمتناع عن
إعطاء الثقة للحكومة املقبلة.
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 %70من شباب لبنان حنو «اهلجرة األبد يّة»
قرروا اهلجرة بسبب األزمة
 %90من الشبان اجلامعيني ّ
االقتصادية واملالية ،و %67.5اختذوا قرارًا باهلجرة «بال
مقومات احلياة متوافرة فيه،
عودة» إىل بلد مل تعد أبسط
ّ
«مستقبل أفضل» حبسب العبارة اليت استخدمها
وحبثًا عن
ٍ
 %85من الشباب ّ
الذين اختذوا قرار املغادرة وفق دراسة
ُأجريت حديثًا
قبل االنهيار ،مل يكن لبنان بلدًا منوذجيًا الحتضان شبابه.
أعد البنك الدولي دراسة تشري إىل أن عدد
ففي عام ّ 2010
طاليب العمل يبلغ  50ألفًا سنويًا ،وأن االقتصاد ال ّ
يوفر سوى
 3آالف فرصة عمل سنويًا .ويف السنوات العشر األخرية مل
منو اقتصادي يستهدف
خيتلف الوضع كثريًا ،إذ مل يكن هناك ّ
منو نوعي يسمح
هناك
خلق فرص العمل بشكل عام ،ومل يكن
ّ
باالرتكاز عليه لتطوير القطاعات اإلنتاجية .وحبسب األرقام
الصادرة عن إدارة اإلحصاء املركزي لعامي ،2019 - 2018
فإن ارتفاع عدد العاطلني من العمل إىل  203آالف ،مل يكن
ّ
يتخطى عدد العاطلني من
نتيجة صادمة ،إمنا كان الفتًا أن
العمل بني محلة الشهادات اجلامعية الـ .%35ورغم الشكوك
تعب عن الواقع الفعلي إال جزئيًا ،إال
بأن هذه األرقام ال
رّ
أنه يف نهاية  ،2019الحت بوادر األزمة .وبالفعل ،انكسر
تثبيت سعر الصرف ،وتوقف مصرف لبنان واملصارف عن
سداد الودائع بالعمالت األجنبية ،ثم تالها توقف الدولة عن
سداد أصول وفوائد سندات اليوروبوندز ،وفشلت حكومة
حسان دياب يف مترير ّ
ٍ
أعدتها بالتوافق مع صندوق
خطة
تعاف ّ
النقد الدولي ...ثم باتت إدارة األزمة بيد حاكم مصرف لبنان
وجملسه املركزي ،فبدأ سعر الدوالر مقابل اللرية يقفز مغذيًا
ّ
تضخم أسعار السلع واخلدمات ،وإغالق املؤسسات وصرف

العمال ...كل ذلك أنتج الرغبة يف اهلجرة.
ضيق اخليارات والفرص ،دفع الشباب اللبناني واجلامعي إىل
«مستقبل أفضل» هي العبارة اليت استخدمها
اهلجرة .حنو
ٍ
 %85من الشباب ّ
الذين اختذوا قرار املغادرة حبسب دراسة
أعدتها الدكتورة يف معهد العلوم االجتماعية سوزان منعم.
ّ
ّ
مقومات احلياة مل
مؤشر على أن
إجابة كهذه ،هي مبثابة
ّ
تعد متوافرة يف لبنان .املستقبل قامت هنا .ورغم أن %75
ميتلكون عقارًا يف لبنان إال أن  %67.5قرروا «املغادرة
األبدية» حبسب ما ورد يف الدراسة .ومل يقتصر األمر على
الرغبة ،بل اقرتن األمر بالتنفيذ .ففي نيسان  2021تاريخ
تنفيذ الدراسة ،أشار  775شخصًا من أصل ّ ،1023
أنهم
يف طور حتضري املستندات املطلوبة لتقديم طلبات اهلجرة،
ّ
احلد
يؤمن
مستغلني الوقت الضائع هنا بني بطالة أو
ّ
ٍ
عمل ال ّ
األدنى من متطلبات املعيشة .وتبينّ أن  %77من هؤالء
مبعدل تقرييب  8من كل  10أفراد ليس
عاطلون من العمل،
ّ
لديهم مدخول ،فيما يعمل  236من أصل  .1023من جممل
العاملني ،هناك  %45ليسوا راضني وظيفيًا ألنهم يعملون
خارج اختصاصاتهم ،فيما  %38منهم يتقاضون أقل من 660
احلد األدنى لألجور .املفارقة أنه يف
ألف لرية ،أي ما دون
ّ
ّ
تضخم السلع
وقت الدراسة ،أي يف نيسان  ،2021كان
الغذائية قد بلغ  .%438ويزداد القلق مع احتساب فواتري
ٍ
وقت ال
اخلدمات كالتعليم والطبابة اآلخذة بالتضاعف يف
صحية .هذا الوضع املزري
يتمتع أكثر من  %30منهم بتغطية
ّ
سيدفع بـ %20.8إىل االستدانة لتمويل متطلبات السفر إىل
ٍ
بلد سيبدأ فيها رحلته من الصفر ،آم ًال باحلصول على مردود
مالي يسعفهم يف سداد الدين وإعالة أفراد األسرة يف

لبنان ( %25من هؤالء تقع على عاتقهم مسؤولية إعالة فرد
آخر ،وكمعدل وسطي تبينّ أن كل شخص مسؤول عن ثالثة
آخرين) .وهم يبنون قناعاتهم بنسبة  ،%79على أنه ال أمل
حتسن األوضاع االقتصادية واملالية يف البلد.
يف
ّ

 %38من الشباب الجامعي يتقاضون أقل من  660ألف لرية أي ما دون
الحدّ األدنى لألجور

احلديث عن فعل تهجري ممنهج من قبل السلطة للشباب
صرح  %90بأن
اللبناني ليس اتهامًا ،إذ إنه يف خانة الدوافعّ ،
قرار اهلجرة اختذ بسبب األزمة املالية االقتصادية ،و%67.5
قالوا إنه بسبب األزمة السياسية ،و« %33بعد انتفاضة 17
تشرين» ،و« %50بعد انفجار مرفأ بريوت» (هناك إجابات
متعددة للمستفتى الواحد) %40 .من الشباب الراغبني يف
ّ
اهلجرة اعتربوا أن البلدان املضيفة هي مصدر سعادة ،وأن
يأس تدفعهم إىل املغادرة باجتاه مصري
 %60يعيشون حالة
ٍ
ال جيدونه مضمونًا.
بني القلق وعدم اليقني ،وكلما ّ
تأثرت كافة جوانب احلياة
اليومية باألزمات املعقدة كلما وجد الشباب اللبناني احلل يف
األول،
اهلجرة .تقول منعم« :إننا نواجه شرحية ذات وجهنيّ :
فائدة البلد املضيف من مواردنا البشرية ،والثاني خسارة
لبنان لرأمساله البشري واألكثر مهارة» .دميوغرافيًا هناك
وسيتحول اجملتمع
تداعيات ستطاول نسب اخلصوبة والزواج،
ّ
اللبناني ،مع الوقت إىل جمتمع هرم وفقري .التحدي يبقى يف
قدرة الدولة على وضع رؤية مستقبلية وتنفيذ سياسات تزيد
احمللية وتمُ ّكن اجملتمعات احمللية وتضمن اخنراط
من اإلنتاجية
ّ
الشباب يف احلياة السياسية.

نـدى أيوب
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إعــالنات

) تهنئMP( النائب صـويف كـوتسيس
‘Christians
around the
world will be
celebrating the
resurrection of
Jesus Christ
this Easter.
Wishing you
the best of
SOPHIE COTSIS MP health, peace
Member for Canterbury and happiness.”

«حيتفل املسيحيون يف سائر أحناء العامل بقيامة السيد
.»أمتنى لكم الصحة والسالم والسعادة..املسيح
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
ADVERTISEMENT

Wishing yo�
a happ� Easter



Member for Rockdale, Shadow Minister for Multiculturalism, P 9597 1414
Authorised by Steve Kamper. Funded using Parliamentary Entitlements.
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Julia Finn MP

Member for Granville

Happy
Easter

Christians around the world and
in our City will stop this Easter
to reﬂect on the resurrection of
Jesus Christ and his message
of hope and peace.
May this Easter ﬁll your heart
with renewed hope, love,
and peace.
Enjoy a safe and relaxing break
with family and friends.

Happy Easter 2022!

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

Happy Easter Blessings to you and
your family
God Bless
أتـمنى لكـم فـصحا ملـيئا بالـربكة
..والـسالم والـسعادة
 فصيح مـجيد...املسيح قام
:ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على

P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au
'Authorised by Julia Finn MP, Member for Granville using parliamentary entitlements'
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إفــطار

إفطار االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية AFIC
األول لعام  2022جيمع قادة من مجيع أحناء أسرتاليا

رئيس ( )AFICالدكتور راتب جنيد

املفتي عبد القدوس األزهري

الشيخ خالد طالب

قيصر طراد

الدكتور راتب جنيد ،الربوفيسوران غراهام واليزابيت ألدر ،وسام صوبرا ،فؤاد االشوح ،عباس وايمان الطيف

الدكتور جنيد ،يوسف ،عيتاني ،صبح ،الكردي ،طالب ،سليمان واداريون من جمعية الضنية

الطاولة الرسمية :د .راتب جنيد وقيصر طراد مع النائب آن ستانلي ،الشيخ شفيق خان ،والدكتور انتاج علي

الدكتور راتب جنيد وعقيلته منال جنيد والعائلة ومندوبون
ووسيلة للبقاء على اطالع بامليدان والتفوق.
بدوره شكر الدكتور راتب جنيد يف كلمته الضيوف على تكبدهم
عناء السفر ليكونوا مع االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
 ،AFICمعربًا عن امتنانه هلل على نعمة رمضان.
وقال «ال يوجد حدث آخر مثل اإلفطار الليلي الذي جيمع األصدقاء
معا مما جعل هذا
والعائلة واجملتمع ً
معا وال شيء يضاهي التواجد ً
اإلفطار مناسبة رائعة ،مجيلة ومبهجة».
وختم رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية الدكتور راتب
جنيد قائال «احلمد هلل  ،أشكر اهلل على نعمة رمضان»

توافد الزعماء واألئمة املسلمون إىل سيدني من مجيع أحناء وتزمانيا وكوينزالند ،حتى ال يفوتهم هذا احلدث الرائع.
أسرتاليا حلضور أول إفطار يف سيدني لعام  2022يقيمه االحتاد شدد املفيت العام ألسرتاليا الشيخ عبد القدوس األزهري يف
االسرتالي للمجالس االسالمية  AFICيف مطعم األصيل الشهري كلمته على أهمية حتقيق الوحدة ومتكني الشباب من القيام
الواقع يف غرب سيدني والذي يعترب
مثاليا لناحية املوقع واملأكوالت برسالة اإلسالم .نق ًال عن مدير الدعوة واإلفتاء يف  ،AFICاإلمام
ً
حممد طراد  ،مفيت الديار الوطين قال:
الشهية.
ان فعاليات االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية AFIC
دائما دعم الشاب مثل النهر ،يبحث عن الطريق األقل مقاومة .جيب أن
ً
للمجتمع املتعدد الثقافات ،حيث شارك يف االفطار قادة بارزون ،نسهل عليهم اختيار التطوع يف اجملتمع حتى يتمكنوا من محل
مبن فيهم سعادة النائب آن ستانلي ،الدكتور راتب جنيد ،املفيت الراية يف املستقبل.
ً
العام السرتاليا الشيخ عبد القدوس األزهري اضافة اىل قرابة  150جيب أن نعمل
أيضا على رفع مستوى مهارات أعضاء جلاننا
Sophie
Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements
من رجال دين وقادة مسلمني توافدوا من واليات أسرتاليا الغربية واملتطوعني لدينا ،حبيث تقدم مراكزنا التطوير املهين املستمر
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EFTAR DINNER

AFIC’s first 2022 Iftar brings together leaders from all around Australia

الدكتور راتب جنيد مع ضيوف ومندوبني

الدكتور راتب جنيد مع الدكتور علي سارفراز والسيدة عليا سارفراز

الدكتور راتب جنيد مع ستيبان كريكياشريان

 محمد املويلحي ورفعت الهاللي،الدكتور راتب جنيد مع الحاج ياسر ناصر

الدكتور راتب جنيد مع الشيخ محمد أبو عيد ومحمد الربجاوي

بالل الرفاعي مع الشيخ عبد الرحمن الرفاعي

الدكتور راتب جنيد مع ابراهيم الزعبي وعلي روده

 أبو السمن وطالب،الدكتور راتب جنيد مع بوضلعا

of 2022 at the famous Al Aseel restaurant. Tucked
away in the Western Sydney hub of Greenacre – the
location was ideal and the cuisine absolutely superb.
AFIC events are always truly multicultural affair,
with prominent community leaders, including Hon.
Ann Stanley MP, Dr Rateb Jneid the near 150 leaders who travelled from as far afield as Western Australia, Tasmania and QLD, in order not to miss this
wonderful event.
The Most Eminent National Grand Mufti of Australia, Sheikh Abdul Quddoos Al Azhari stressed in
his speech the importance of achieving unity and
empowering the youth to carry on the mission of
Islam. Quoting from AFIC’s Da’wa and Iftaa manالنائب آن ستانلي مع الشيخ الرفاعي والدكتور علي سارفراز
ager, Imam Mohammad Trad, the National Grand
Muslim leaders and Imams flocked to Sydney from Mufti said:
all over Australia to attend AFIC’s first Sydney Iftar A young person is like a river, he/she looks for the

path of least resistance. We should make volunteering in the community easy for them to choose
so that they can carry the banner into the future.
We must also work on upskilling our committee
members and volunteers, so that our centres will
offer continuing professional development and an
avenue to remain abreast of the field and excel.
In his speech, Dr Rateb Jneid thanked the guests
for preferring to travel to be with AFIC. Dr Jneid
expressed his gratitude to Allah for the blessing of
Ramadan. He said:
“There is no other event like a nightly Iftar that
brings friends, family and community together and
there is nothing like being together that can make
an Iftar such a beautiful and joyous occasion.
“Alhamdulillah, I thank Allah for the blessing of Ramadan
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اللـواء أشـرف ريـفي والـدكـتور جـمال ريـفي يـهنئان

يـتقدم

اللـواء أشـرف ريـفي والدكـتور جـمال ريـفي
مـن اجلالية اللـبنانية والـعربية عـامة واملـسيحية خـاصة بأحـر
الـتهاني بـمناسبة عـيد الفـصح السعيد ،أعـاده اهلل عـلى لـبنان
باألمـن واالسـتقرار والـسالم وعـلى أسـرتاليا بالـتقدم والـرقي
واالزدهـار وعلى الـجميع بالـخري والـيمن والـربكات ،طالـبـَني
مـن اهلل تـعاىل الـشفاء للـمصابني بكـورونا وأن يـشهد عـام 2023
نـهاية هـذا الـوباء الـقاتل بالكامل وإزاحـة هـذا الـكابوس عـن
كـاهل الـبشرية جـمعاء..

وكـل عـام والـجميع بألـف خـري

Saturday 16 April 2022
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All aspects of Building & Carpentry:
- New homes

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفGranny Flats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au

Linda Burney MP
FEDERAL MEMBER FOR BARTON

Happy
Easter!
Wishing you and your family
a safe and festive Easter break.

0GæDF203 / 13A Montgomery St, Kogarah NSW 2217
.BJMPO Box 32, Kogarah NSW 2217 1IPOF(02) 9587 1555
&NBJM linda.burney.mp@aph.gov.au
Authorised by Linda Burney MP, Australian Labor Party, 203 / 13A Montgomery Street Kogarah NSW 2217
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مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي
االعالمية بأحر التهاني
من اجلالية العربية
واملسيحية ذات التقويم
الشرقي حبلول عيد
الـفصح الـمبارك ،أعاده
اهلل على اجلميع باخلري
والربكات..

الدكتور عالء العوادي
فـصح مــبارك

Mob:0400449000, www.sawaki.com.au

Hatem Electrical Contracting
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تـتمات

جملس الوزراء حييل...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعلى إدارة الضرائب والتحقيق يف اجلرائم املالية واسرتداد األصول،
وامتام التدقيق يف وضع االصول األجنبية ملصرف لبنان لبدء حتسني
شفافيته ،واعتماد اسرتاتيجية متوسطة املدى العادة هيكلة املالية
العامة والديون املطلوبة الستعادة القدرة على حتمل الديون وغرس
الصدقية يف السياسات االقتصادية واالجتماعية وإعادة االعمار فضال
عن إقرار موازنة  2022وتوحيد مصرف لبنان السعار الصرف».
ثم حتدث رئيس احلكومة فقال :رغم كل اجلو السليب الذي جيري
تعميمه فإن احلكومة تقوم جبهد كبري على خمتلف الصعد .فاالمن
مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل هذه احلكومة ،واملساعدات
االجتماعية للعائالت االكثر حاجة يتوالها معالي وزير الشؤون االجتماعية
بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية ،واالموال توزع للعائالت
االكثر حاجة يف كل املناطق.
يف موضوع االنتخابات فإن هذا االستحقاق سيحصل يف موعده وحنن
ملتزمون بذلك ،واالعتمادات املطلوبة جيري تأمينها.
يف موضوع خطة التعايف االقتصادي ،ال بد من التنويه باجلهد
الذي بذلته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس احلكومة يف موضوع
التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،وما قامت به اجناز كبري بالتوصل
اىل اتفاق باالحرف االوىل .هذا االتفاق امامه مراحل طويلة وصعبة،
ولكنه وضع القطار على سكة احلل .هناك حمطات كثرية متوقعة
ولكن بإصرارنا ومتابعتنا ،ميكننا إخراج البلد من االزمة االقتصادية
اليت منر بها.
إن بعثة الصندوق حددت مفاصل اساسية لنهوض االقتصاد وطلبت
ربطها بأرقام اقتصادية ،فيما حنن حددنا مهال زمنية ونعترب ان لبنان،
اذا استعاد الثقة باقتصاده ،يكون تعافيه اسرع بكثري .وحنن على
قناعة بإمكان استعادة الثقة ،بتعاون اجلميع ،احلكومة وجملس النواب
ومجيع القيادات والفاعليات لالنقاذ.
اما خطة التعايف االقتصادي فهي تتضمن عناوين اساسية ال اعتقد
ان احدا خيتلف عليها ،وهي عبارة عن مشاريع قوانني ترسل تباعا
اىل جملس النواب ،بدءا باملوازنة وقانون مراقبة التحاويل اىل
اخلارج وموضوع تعديل قانون السرية املصرفية وجوهره رفع السرية
املصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام .كذلك فسنعرض قريبا
خطة الطوارىء العادة هيكلة املصارف يف لبنان .وعندما نستكمل
اجناز هذه املشاريع واحالتها على جملس النواب ،نكون قمنا بكل ما
هو مطلوب منا جتاه صندوق النقد الدولي.
كذلك فإن خطة الكهرباء اليت أقررناها متثل خطوة أساسية حنو
التعايف االقتصادي الكامل ،مضيفا إننا مطمئنون اىل عودة الصفاء
اىل عالقات لبنان العربية ال سيما مع دول جملس التعاون اخلليجي،
وبإذن اهلل سنواصل خطوات تعزيز هذه العالقات وتطويرها.

جدول االعمال.

بعد ذلك ،درس جملس الوزراء املواضيع املدرجة على جدول اعماله،
واختذ يف شأنها املقررات املناسبة وابرزها :عرض نائب رئيس
جملس الوزراء لالتفاق املبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب
من الوزراء تقديم اقرتاحاتهم يف مدة أسبوع ،ليعاد طرح املوضوع
جمددا على طاولة جملس الوزراء ،كذلك االمر بالنسبة اىل البند املتعلق
مبوضوع السرية املصرفية .اما مشروع قانون االستقراض فلقد حول
اىل جملس النواب ملناقشته.
وخبصوص موضوع االهراءات ،فهناك تقرير فين من قبل مؤسسة
خطيب وعلمي ،ولقد وافقنا على توصيات اللجنة اليت يرأسها وزير
العدل ،ومت تكليف جملس االمناء واالعمار االشراف على عملية اهلدم.
وسئل املكاري عن عقد االستقراض ،وعما اذا كانت احلكومة تتحمل
مسؤولية قوننة أي صرف من االحتياط ،فأجاب« :مبوضوع السحوبات
اخلاصة  SDRفإن القرارات ستتخذ بشأنها يف جملس الوزراء على
القطعة .ولقد متت املوافقة على الصرف للقمح ب 15مليون دوالر،
ولألدوية املستعصية ب 13مليون دوالر ،إضافة اىل مستحقات
لكهرباء لبنان ب 60مليون دوالر» ،مضيفا انه «مل حتصل أي إشكالية
بالنسبة اىل الكهرباء ،ألن املبلغ موافق عليه من قبل».
كما سئل عما اذا كان مت احلديث عن رفع تدرجيي للدعم عن القمح،
فأجاب« :ال ،مل يتم االمر هكذا .ولكن مبوضوع القمح ،اعتقد انه يف
اجللسة املقبلة ميكننا الكالم على االمر ،ولكن لن يتم رفع الدعم عن
القمح ككل ،بل رمبا عن جزء منه مثال اخلبز العربي لن يتم رفع الدعم
عنه امنا عن منتجات أخرى».
وعما ستقدم او تؤخر املالحظات طاملا ان االتفاق مت مع صندوق
النقد ،قال« :لدى احلكومة اللبنانية مالحظات ،وهناك الكثري من
التفاصيل عندما ترتأي الدولة انه عليها ان تعدل ،مل ال؟ وما من امر
مفروض يف النهاية».
وردا على سؤال عن املوقف من السرية املصرفية ،قال بوشكيان:
«هذا موضوع ثان تتم دراسته».
وقال بريم« :حنن مع ان يتم رفع السرية املصرفية عن كل من
يتعاطى الشأن العام .وحنن مع الشفافية ،وآن األوان يف لبنان ان
تكون هناك حوكمة رشيدة».

التحقيقات حول «الحاكم بأمره» تتوسّع يف أوروبا

ّ
متوقعة
على صعيد آخر ،علمت الزميلة «األخبار» أن مفاجآت جديدة
يف ملف املالحقة القضائية حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وأن
التحقيقات اليت جُترى يف عدد من الدول األوروبية تنحو إىل اختاذ
خطوات جديدة ،من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق باحلجز على
ّ
املؤلفني من شقيقه رجا
أصول مالية وعقارية تعود لسالمة وشركائه
وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.
يزودها لبنان بكشوفات
وال تزال اجلهات القضائية األوروبية تنتظر أن ّ

حسابات رجا سالمة يف  6مصارف لبنانية ،إضافة إىل ما يطلبه القضاء
وعلم
اللبناني من كشوفات حسابات سالمة نفسه يف مصرف لبنانُ .
أن كل الدول اليت حتقق يف امللف أرسلت إىل النيابة العامة ،بطرق
تصر فيها على احلصول على الكشوفات .علمًا أن
خمتلفة ،رسائل
ّ
النيابة العامة التمييزية اليت تواصل تزويد اجلهات األوروبية مبا يتوفر
لديها من معطيات حول امللف ،ال تزال ملتزمة بقرار احلكومة عدم
إلزام املصارف بتسليم كشوفات رجا سالمة .ويف هذا السياق،
أشار مصدر ّ
املختصة
مطلع إىل أن جهات أوروبية سألت السلطات
ّ
يف بريوت عن سبب امتناعها عن احلصول بـ»القوة» على الكشوفات
و»إذعانها» لقرارات السلطة السياسية ،يف إشارة إىل طلب رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات جتميد
َمهمة القاضي جان طنوس يف هذا اإلطار.
وعلم أن جهات نافذة يف القطاع املصريف مسعت كالمًا مباشرًا من
ُ
مراجع قضائية يف لبنان بأن استمرار امتناع املصارف عن تزويد
متذرعة بالسرية املصرفية ،سيدفع
النيابة العامة يف لبنان بالكشوفات
ّ
اجلهات القضائية األوروبية إىل القيام خبطوات ضد هذه املصارف.
كما ُأبلغت بعض املصارف بأن استمرار ّ
متنعها عن االستجابة سيضع
املصارف وإداراتها حتت دائرة املالحقة والعقوبات من قبل سلطات
أوروبية .وقد دفع ذلك ببعض املصارف اليت ختشى انتقام سالمة
ّ
واملؤكد أن بعضها بات على
إىل البحث يف كيفية التعامل مع األمر.
قناعة بأنه ال ميكن اهلروب طوي ًال من تسليم السلطات اللبنانية أو
األوروبية (بواسطة لبنان) امللفات املطلوبة.
وفيما تواصل اجلهات القضائية خارج لبنان عملهاُ ،يتوقع أن تنضم
دولة أوروبية بارزة إىل تلك اليت تتخذ إجراءات حجز حبق سالمة
وفريقه .فيما الالفت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من
مساع حثيثة جلهات سياسية وحزبية ومرجعيات
«السبات» يف ظل
ٍ
بأي طريقة .وبات واضحًا أن احلاكم يسعى
من أجل إقفال التحقيق ّ
إىل حفظ امللف مبا يسقط عنه شبهة االختالس ،ما جيعل األموال اليت
استخدمها لشراء عقارات يف أوروبا «نظيفة» ويؤدي إىل تعطيل
جانب أساسي من التحقيقات اجلارية يف أوروبا.
االدعاء على سالمة يف لبنان ال تزال
وحبسب املعلومات ،فإن فكرة ّ
عالقة يف أدراج «كبار القوم» .إذ إن النائب العام التمييزي ّ
فكر
االدعاء على سالمة على أساس ما هو موجود حتى اللحظة حبوزة
يف ّ
القاضي طنوس الذي يشدد على ضرورة احلصول على كشوفات رجا
سالمة يف املصارف الستة ،ألن ال ادعاء قويًا من دونها .كما أن
النائب العام املالي علي إبراهيم ميتنع عن االدعاء ويطلب يف حالة
يروج البعض لفكرة
إحالة امللف إليه أن يعيد درسه جمددًا .فيما ّ
ادعاء سريع حيال امللف مبوجبه إىل القاضي شربل أبو مسرا الذي يعمد
إىل حفظه ما جيعل سالمة خارج املالحقة.
ورغم ما باشرته النائب العام يف جبل لبنان القاضية غادة عون
من إجراءات ترتبط بالتحقيقات اجلارية يف فرنسا ،إال أن املصادر
القضائية تتحدث عن فصل بني امللفني ،أي أن ما يتابعه طنوس ال
يرتبط حكمًا مبا تقوم به عون ،خصوصًا أن الضغوط إلبطال مفعول ما
قامت عون به ال تزال قائمة ،وسط توقعات بأن يصار إىل إخالء سبيل
يوجه ضربة إىل اإلجراءات القضائية القائمة.
رجا سالمة سريعًا ،ما ّ
علمًا أن املساعي اليت يقوم بها الداعمون لسالمة تستهدف إبعاد عون
وطنوس عن امللف بصورة كاملة .كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه
القضاة اللبنانيني ،وال سيما طنوس ،تتمثل يف إبعاده عن التواصل
ّ
احملققني األوروبيني بعد قرار عويدات منعه من السفر إىل باريس
مع
ّ
األوروبية اليت فتحت
للمشاركة يف مؤمتر قضائي جيمع حمققي الدول
ّ
جنائية مرتبطة بسالمة.
قضايا
ّ
يشار أيضًا إىل أن املطالب األوروبية من لبنان مل تعد تقتصر
على الئحة واحدة .وتقول مصادر متابعة إن الشركات اليت طلبت
التقصي عنها ،ختتلف عما طلبته السلطات الفرنسية ،ما
لوكسمبورغ
ّ
يشري إىل احتمال حصول توسع كبري يف التحقيقات لوكسمبورغ.
ورغم كل العقبات ،إال أن املعلومات تشري إىل وجود تنسيق بعيدًا عن
األضواء بني اجلهات املعنية يف لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وأملانيا
حيث جيري التدقيق يف أصول ثروة سالمةُ .
ونقل عن مصدر أملاني
ّ
قدرت ثروة سالمة بنحو مليار دوالر ،وهو
معين أن حتقيقات أولية ّ
رقم ال ميكن الوصول إليه انطالقًا من ثروة مادية وعقارية مل تكن
تتجاوز اخلمسني مليون دوالر عندما تولىّ منصبه يف حاكمية مصرف
لبنان .كما أن تشغيل هذه الثروة يف األسواق املالية والعقارية ال
يعزز الشبهات حول عمليات غري
يسمح بهذه النسبة من النمو ،ما ّ
قانونية قام بها سالمة على مدى عقدين من الزمن.

«فوري» :شبكة من العقارات لتمويـه تهريب مئات ماليني الدوالرات

ويرتبط اسم رجا سالمة بشركة «فوري» اليت أجرت حتويالت مالية
بني لبنان وسويسرا ،جتاوزت قيمتها  330مليون دوالر ملصلحته
وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ومساعدة األخري ماريان
حويك .ويشتبه القضاء يف أن هذه التحويالت كانت لتبييض أموال
ُ
اختلست من مصرف لبنان.
وجهت النيابة العامة االحتادية السويسرية
يف  27تشرين الثاني ّ ،2020
طلب مساعدة قضائية إىل النيابة العامة التمييزية ،للتعاون حول
املشدد
املشتبه فيهما رياض ورجا سالمة ،بتهمة غسيل األموال
ّ
( .)AGGRAVEواستند الطلب إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد .وتشتبه النيابة العامة االحتادية يف أن املشتبه فيهما قاما
يف سويسرا بغسل أموال ،مصدرها عمليات اختالس حمتملة على حنو
ّ
كأقل تقدير ،وأن احلاكم
يضر مبصرف لبنان اعتبارًا من عام 2002
ّ
ساعد شقيقه يف اختالس أكثر من  300مليون دوالر من مصرف لبنان
بتوقيعه ،يف  6نيسان  ،2002عقدًا بني املصرف وشركة FORRY
(مسجلة يف جزر العذراء الربيطانية) ،علمًا أن
ASSOIATES LTD
ّ
صاحب احلق الوحيد يف  FORRYهو رجا سالمة.
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وحبسب الشبهات اليت أوردها املدعي العام الفيدرالي السويسري
يف طلب املساعدة ،جرى تبييض تلك األموال يف مصارف سويسرية
ولبنانية وأوروبية ،ثم استخدمت لشراء عقارات يف عدد من البلدان.
ويشتبه القضاء الفرنسي ،كما النيابة العامة يف كل من لبنان
املسجلة بأمساء شركات تؤدي يف
وسويسرا ،بأن هذه العقارات
ّ
النهاية إىل األخوين سالمة وآنا كوزاكوفا ،اشترُ يت بأموال خمتلسة
من مصرف لبنان.
يف فرنسا ،وبعد تداول أخبار عن شقة فخمة مستأجرة كمركز طوارئ
ّ
تكشفت سلسلة عالقات بني جمموعة
للمصرف املركزي ،خارج لبنان،
مت ّ
شركات وأصول ّ
متلكها تقود مجيعها إىل رياض سالمة .ويف 21
تشرين األول  ،2021دهمت قوة من الشرطة الفرنسية شقة يف
املبنى  66يف جادة الشانزيليزيه ،استأجرها مصرف لبنان كمركز
طوارئ خارجي له .متت عملية الدهم مباشرة بعد اجتماع ُع ِقد يف
مدينة الهاي اهلولندية ،يف  14تشرين األول  ،2021لـ «يوروجاست»
(جتمع للنيابات العامة يف أوروبا) ،حبضور ممثلني عن االدعاء العام
ّ
يف كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وأملانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا،
بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سالمة وشقيقه رجا
وكوزاكوفا ،مبا يشمل التدقيق يف ثروة الثالثة يف بلجيكا.
الشقة اليت يشتبه بأنها أحد العقارات اليت ميتلكها األخوان سالمة
وكوزاكوفا يف فرنساّ ،
ومت شراؤها مببالغ مشبوهة ،ما يعين أن مصرف
لبنان يستأجر عرب حاكمه شقة من احلاكم نفسه .العقد األساسي
املوقع يف  20أيلول  2010بني شركة  ECCIFICEومصرف لبنان،
ممث ًال باحلاكم سالمة ،ومرفقًا برقم حساب الشركة املؤجرة يف بنك
 ،CICيظهر التعديالت اليت أدخلت على العقد األساسي يف األعوام
اليت تلت ،وصو ً
ال إىل تعديل يف  19كانون األول  ،2016نص على
التجديد التلقائي للعقد بني مصرف لبنان و ECCIFICEيف  17آب
وحدد إجيارًا شهريًا بـ  37525يورو ،أي بكلفة سنوية تتخطى
،2025
ّ
 450ألف يورو ،علمًا أن املدعني يف فرنسا أشاروا إىل أن اإلجيار ال
يتعدى  6000يورو شهريًا .واألهم أن جتديد العقد ّ
مت مبوافقة
جيب أن
ّ
اجمللس املركزي يف مصرف لبنان يف  24حزيران .2016
كوزاكوفا الصديقة اليت حتولت إىل زوجة لرياض سالمة ،تدير شركة
 BET S.A.Sاليت استكملت إجراءات نقلها إىل فرنسا يف أيار ،2021
بعد تأسيسها مبساهمة نقدية مببلغ  200ألف يورو يف لوكسمبورغ يف
 27آذار  ،2007من دون التصريح عن مصدر هذا املال.
العامة
سلطات لوكسمبورغ تقدمت خطوة مهمة من خالل قرار النيابة
ّ
التعامل مع سالمة بوصفه مدعى عليه ،ما ّ
تطورًا غري مسبوق .ففي
ميثل ّ
جنائية يف وجه حاكم
األوروبية األخرى اليت فتحت قضايا
كل الدول
ّ
ّ
ّ
األولية»،
امللفات يف إطار «التحقيقات
مصرف لبنان ،ال تزال هذه
ّ
وهو ما ُيفرتض أن يقلق سالمة .إذ إن لوكسمبورغ دولة عضو يف
ّ
العامة جلميع الدول األعضاء
منظمة  EUROJUSTاليت تضم النيابات
ّ
العضوية ستسمح
يف االحتاد األوروبي ،باإلضافة إىل سويسرا .وهذه
ّ
القضائية يف لوكسمبورغ باالستفادة من املعطيات املتوافرة
لألجهزة
ّ
يف ّ
ملفات سالمة املفتوحة يف بقية البلدان لتأكيد االتهامات املوجهة
إليه بوصفه مدعى عليه .كما ستسمح لسلطات لوكسمبورغ مبشاركة
املعلومات املوجودة حبوزتها مع تلك الدول ،ما يعطي دفعًا للتحقيقات
القضائية لدى حماكم هذه الدول ،خصوصًا أن انتقال
يف كل امللفات
ّ
سالمة إىل «مرتبة» مدعى عليه يعين وجود معطيات دمسة.

 6شهداء يف الضفة...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وباستشهاد فواز محايل ،يرتفع عدد الشهداء ،خالل يومي األربعاء
واخلميس ،يف الضفة الغربية احملتلة ،إىل  6شهداء.
وأفيد ،صباح امس االول اخلميس ،بارتقاء شهيدين برصاص قوات
االحتالل لدى اقتحامها بلدة كفردان قرب جنني ،هما الشهيد شأس
كممجي ،شقيق األسري أيهم كممجي ،والشهيد مصطفى أبو الرب.
وقد دعت حركة «محاس» الشعب الفلسطيين إىل «النفري يف فجر
محاة األقصى» ،دفاعًا عن القدس واملسجد األقصى.
وقالت احلركة يف بيان« :نستنفر مجاهري شعبنا يف ّ
كل أحناء أرضنا
الرحال إىل األقصى والرباط فيه حلمايته من
احملتلة من أجل ّ
شد ّ
والرباط واالعتكاف يف
االحتشاد
إىل
«ندعو
وتابعت:
املستوطنني».
ّ
رحاب املسجد األقصى املبارك ،يوم غد اجلمعة ،دفاعًا عن القدس
وتغول املستوطنني».
واألقصى ،ومحايتهما من خطر االحتالل
ّ
كما أعلنت الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة «التعبئة الشعبية
العامة يف كل أماكن وجود الشعب الفلسطيين ،يف الشتات والداخل
ً
داعية مجاهري الشعب الفلسطيين إىل «أعلى درجات
الفلسطيين»،
اجلاهزية للخروج مبئات اآلالف يف كل مكان»

طهران ردا على تقرير...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل ،إيران بـ «ارتكاب انتهاكات واسعة
النطاق حلقوق اإلنسان».
وقال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية« :من الواضح أنه ال ميكن
التوقع من اإلدارة األمريكية املدمنة على األكاذيب توضيح احلقائق
فإن الطبيعة املتحيزة والسياسية والتدخلية
والوقائع املوجودة ،لذلك ّ
هلذا التقرير واضحة وثابتة للجميع وللشعب اإليراني».
أن اإلدارة األمريكية «بتارخيها املليء باحلروب
وأشار خطيب زاده إىل ّ
واالنقالبات واالعتداءات واالغتياالت واخلطف واحلصار االقتصادي
وقتل األبرياء حول العامل ،كانت منتهكًا رئيسيًا حلقوق اإلنسان،
وبالتالي فهي ليست جديرة بأي شكل من األشكال باحلديث عن
مفاهيم سامية مثل حقوق اإلنسان».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

كـثافة

األصدقاء
الليل خري
ْ
والكأس منفى ال يعيدك
مّإنا
ينسيك عجزك عندما
ْ
ُ
القصيدة
ختتل يف دمك
فإذا بذلت مفاتن الكلمات
يف
ْ
كهول
صبح
ٍ
فارجع إىل مرياث عتمتك
ارتفع
ْ
الزجاجة ..
فوق ّ
َ
رأسك
حنو
وانفرد ..
ْ
الد ْ
خول ..
دمعًا ألسباب ّ
السراب
ما زال يف يدك
ْ
الغياب..
فلتمض مرفوع
ِ
ْ
محمد عامر األحمد  -سورية

أحد أبرز وجوه احلداثة الثانية بعد
السيّاب :قصيدة الغربة الداخلية

ما املعاني اليت حيملها الفصح؟

علن/
«فإذا
ُ
سي ُ
مررت ورأيتموني /وكما ُ
ّ
وحتن َن
حتت سدرته تؤرجحين الغصون/
َ
النفر العفاة فأسلموني /لألرض
ّ
فخطوا يف الثرى العاري
ترفق بي/
احلنون /وكفت على الروض الغمائم
ِ
َ
وحنت على العود املعيد
يف ضحاه/
الغيد /وابتدر السقاة!» .باأللفة
ُ
باملوت والرغبة يف االنتساب إىل
عامل المرئي ،عامل املوتى والغائبني،
بدا الشاعر العراقي حسب الشيخ
جعفر ( 1942ــــ  )2022كأنه يكتب
مرثية مبكرة لغيابه ،الشاعر الذي بزغ
جنمه يف جيل الستينات من القرن
ممن منحتهم
املاضي ،فكان ضمن جمموعة من الشعراء واألدباء العراقيني ّ
ً
ً
ذهبية الجرتاح املغامرات اخليالية يف الكتابة ،أسوة مبا
فرصة
مفاهيم احلداثة
كان حيدث يف الغرب ،من أمثال جليل القيسي وفاضل العزاوي وحممد عبد
اجمليد وبعض ّ
كتاب القصة مثل عبد اإلله عبد الرزاق وعبد الستار ناصر،
ُ
ختل كتاباتهم من حضور هللوسات االنتحار واجلنس واملوت واخلوف
فلم
َ
لاّ
أن «الغرائبية» اليت طبعت الكتابة الغربية ،مل حتظ بأرض
من اجملهول .إ
ّ
سيما العراقية ،لعدم توافر الشاعر ذي
خصبة يف البيئة الشعرية العربية ،وال ّ
الطبيعة املرهفة السهلة الكسر وعدم القدرة على مواجهة احمليط الكاسر،
والعامل الثاني املتمثل يف طغيان اإليديولوجيا على املناخ الثقايف والشعري
الذي تنتمي إليه األكثرية .إذ يقول الشاعر والناقد الراحل فوزي كريم:
«كان الشعراء على طرفيَ نقيض :منتمون ،مع فيض من إجابات جاهزة،
ومساع مضافة األهداف .وال منتمون ،يرزحون حتت وطأة األسئلة اليت ال
ٍ
إجابات هلا ،ومتاهات دون دليل .الطرف األول يغطي الرقعة األوسع من
خارطة الشعر العربي ،والثاني ّ
متثله أصوات فردية ،كان السياب أبرزها بني
ّ
ولعل حسب الشيخ جعفر هو النموذج الذي يليه».
الرواد.
جيل
ّ

غرائبية يف اللغة نعثر عليها بسهولة يف عناوين جمموعاته

ّ
استثناء يف جيل «قتل األب» أو «أيتام سومر»،
شكل حسب الشيخ جعفر إذا
ً
السياب ،عرب القطيعة
وهو
اجملدد،
الشعري
األب
الرمزي
باملعنى
قتلوا
كونهم
ّ
مع نصوصه ،إال أن حسب الشيخ جعفر بقي مالزمًا للسياب يف الغرائبية اليت
ليضيف إليها الشيخ جعفر غرائبية يف
الزمت ّ
خميلة صاحب «أنشودة املطر» ُ
اللغة نعثر عليها بسهولة يف عناوين جمموعاته مثل «كران البور» ،واشتقاقه
للغة قاموسية ترغب أحيانًا يف القطيعة مع القارئ على طريقة أبي العالء
تعمق اهلوة
املعري يف ديوانه «لزوم ما ال يلزم» يف إصراره على اجرتاح لغة ّ
بينه وبني القارئ ،وكذلك غرائبية املخيلة اليت يبدو فيها صاحب «خنلة اهلل»
أشد فوقهما بصدري يف اشتهاء/
شديد االلتصاق بالسياب« :واحللمتان:
ّ
متصا من
حتى أحسهما بأضالعي وأعتصر الدماء /باللحم والدم واحلنايا /حتى ّ
ٍ
ارختاء فوق السرير /وتشرئبا…ثم نهوي جثتني».
دماي /وتلفظانين /يف
قصيدة حسب الشيخ تنتمي إىل تلك الغربة حيث «يلتبس اإلنسان على
حد قول أبي حيان التوحيدي ،فينصرف الشاعر إىل احلوار
اإلنسان» على ّ
ّ
يتعذر احلوار مع احلياة اليت ختّبئ الصادم واملزعج دائمًا
الداخلي بعد أن
ويطيب له اإلقامة يف الساحة اخللفية مع الغائبني أكثر من حضوره يف
لب رأسًا على عقب .أسلوبيًا ،كان إحساس
املقدمة مع األحياء ،كأن العامل ُق َ
والتميز بشيء عن
سبقه
عمن
د
التفر
بضرورة
جيل حسب الشيخ جعفر يدفع
ّ
ّ
الرواد ،ما دفعه إىل التجريب املستمر يف بنية القصيدة وشكلها ،فكان
جيل ّ
ظهر مفهوم «التدوير» أو «القصيدة املدورة» يف الشعر القديم كانشطار
أن
َ
كلمة واحدة على نهاية صدر البيت وبداية عجزه كقول أبي متام« :وكأن
ِ
األغماد» ،هذه التجربة اليت طورها
األعناق يوم الوغى أو ىل بأسيافهم من
أدونيس حني ألغى القافية
إلغاء تامًا يف قصيدة كاملة مدورة من البحر
ً
اخلفيف هي «هذا هو امسي» ،ما لبثت أن استهوت حسب الشيخ جعفر حيث
نقرأ يف «الطائر اخلشيب»« :أعدني أيها النهر القديم /أعد مذاق احلندقوق/
ُ
ويضحك يف عيونك كوكيب
وددت لو أطوي يدي عليك /أبكي يا ابنيت أبكي/
ُ
الذهيب /اهلي لو أعود /أعود طف ًال يف رذاذ الريح خيفق ثوبه البالي /معًا
نغدو فوق التل /طعم اخلبز والرشاد يف شفيت /طعم القبلة األوىل /الربوق
ِ
عليك شيئًا من كنوز اجلن»ُ .يتيح التدوير هنا نقل
اخلضر ختطفين /أقص
احلوار دومنا كلفة تفقده سحره وحيويته يف عامل القرية الساحر وتومض
ُ
اجلمل لتضيء احملور األساس أو مركز الثقل واجلاذبية يف القصيدة ،لتكفل
اضطراده وتنامي الشعر حتى نقطة الذروة.

استهوته «القصيدة املدوّرة» وأص ّر على اجرتاح لغة تعمّق اهلوة بينه وبني القارئ

قضى حسب الشيخ جعفر شطرًا من حياته بني موسكو ولينينغراد ،لتطفو
البعد الثالث يف جتربته
حملات من ذاكرة تلك املرحلة يف أشعاره.
ّ
نتلمس ُ
الشعرية ،كما حني وصف انتحار الشاعرة الروسية مارينا تسفياتيفا يف
ٌ
يشد جبيدها للسقف يف القرب الوطئ/
«حبل
قصيدة «مارينا وأغنية حبر»:
ّ
جتس هدبته يداي» .ونعثر على قصائد يف جمموعاته
ويذيل ثوبًا للرحيل/
ّ
ُ
عن بوشكني ،واحلبل الذي شنق الشاعر يسينني ليصبح «أربطة عنق يف
بهن خيوله البيض» .برحيل حسب الشيخ جعفر،
حوذي
يزين
الواجهات/
ّ
ّ
ّ
ّ
يشق
صاحب «خنلة اهلل» ،هوت خنلة للشعر يف أرض الرافدين .لكن الشعر
ِ
الصخر /أودى بأغانيها
هات
«قلت
طريقه يف قلب املوت كأغنية يف الصخر:
ُ
َ
التغنيّ  /أنا حتت الصخِر للصخِر /ويف الصخِر أغن».

محمد ناصر الدين

عيد الفصح الذي هو ذكرى موت الرب يسوع املسيح وقيامته
من بني األموات.
يف مثل هذه األيام من كل سنة نتذكر ذلك العمل العجيب
الذي صنعه القدوس ابن اهلل الوحيد ،نتذكر العذابات
واألوجاع اليت مر بها الرب يسوع منذ ألفي عام من أجلنا ومن
ّ
معلقًا على صليب اجللجثة بني لصني
أجل معاصينا .مات
ليس من أجلنا فقط ،بل من أجل كل من يؤمن به وبصليبه،
مقدما خالصًا جمانيًا للجميع.
ّ
لقد كان موت الصليب هدف جميء الرب يسوع إىل أرضنا
إيانا كيف ننتصر
ورسالة جتسده وحياته على األرض معلمًا ّ
على كل شيء حتى املوت .يف حياته مل يكسر أي وصية
إهلية ،وبالرغم من قسوة وآالم الصليب ،مل خيف ومل يرتاجع
وأكمل كل شيء يف خطة اآلب خلالص البشرية .لقد أظهر لنا
يف الصليب حمبته الفائقة ،إذ غسل خطايانا وأحيانا من موت
اخلطية وصاحلنا مع أبيه السماوي ،ذلك الصلح الذي مل يكن
ممكنًا من دون موت الصليب الكفاري .يف الصليب صار لنا
يقني ثابت باخلالص ،رجاء مبارك وفرح ال يدانيه فرح بتحقيق
وعده لنا أن نقوم معه وحنيا معه إىل األبد يف السماء.
ما أعظم مسيحنا وما أعظم عمله اجلبار على الصليب .مسيحنا
الذي مجع يف شخصه جمد اهلل وصفاته اإلهلية املقدسة..
مسيحنا الذي ال مثيل له يف التاريخ وال مثيل لعمله الكفاري
على الصليب .مسيحنا الذي ال يوجد كتاب حيوي كالمًا أرقى
من كالمه وال تعليمًا أعظم من تعاليمه املقدسة.
مل يكن املسيح أنانيًا ،ال بل على العكس لقد كان مضحياً
بنفسه من أجل أشرار ،خطأة وعصاة.
مل يكن املسيح متسلطًا ،ال بل على العكس ،لقد كان خاضعًا
يف كل ما جاز فيه أمام رجال الكهنوت وأمام بيالطس ،لقد
كان بإمكانه أن يبيد اجلميع بنفخة فمه ،لكنه متم ما جاء من
أجله.
مل يكن املسيح عنصريًا ،إذ أنه جاء ومات من أجل اجلميع من
دون أي متييز .لقد كان دومًا حمبًا ومتواضعًا ويف تصرفاته
وأعماله كان كنزًا من العطاء .لقد أعطانا يف موته كل شيء،
احملبة والسالم واحلق واحلياة والرب والتسامح واالنتصار على
ً
سلطانا أن
سلطان املوت وأبواب اجلحيم واهلاوية .أعطانا
نكون من أبنائه ،أعطانا قوة فوق كل الرئاسات والسالطني.
لقد شق لنا طريق السماء وسوف يأتي عن قريب ليأخذنا
إليه ونكون معه يف كل حني.
نعيد له عيد الفصح اجمليد متذكرين
هلذا قد جاء املسيح ،وهلذا ّ
بعرفان كل ما جاز فيه من أجل حمبته العظيمة حنونا ،مؤمنني
أن كل من رقد يف املسيح ،سيقوم أيضًا إىل حياة أبدية مع
املسيح .إننا نؤمن أن صاحب العيد هو سفري السماء وجسر
العبور والطريق الوحيد اىل اهلل .إن احلياة الفارغة من صفاته
ووجوده ليس هلا أي معنى أو نفع ،حنن نؤمن أن قيامته من
املوت هي جوهر امياننا كما قال معلمنا بولس الرسول ّ
معلم
األمم ،فلوال قيامة املسيح لكان إمياننا باط ًال.
املسيح قام ،حقًا قام .أمتنى ان يكون العيد ذكرى مباركة
ومقدسة يف قلوبنا مجيعًا إىل األبد إذ أنه عيد االنتصار على
الذات ،عيد االحتاد مع اهلل .كل عيد وأنتم مجيعا بألف خري،
وكل فصح وأنتم ساملني مع أوالدكم ممتلئني من بركاته
وخرياته الدائمة لكم إىل األبد آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

صفحة 25

Saturday 16 April 2022

الـسبت  16نــيسان 2022

Page 25

صــحة وغــذاء

 10أسباب لعدم التمكن من التوقف عن السعال وماذا نفعل حيال ذلك!
يعد السعال أمرا طبيعيا ،بل وصحيا ،كونه يساعد اجلسم على
التخلص من املخاط والبلغم املرتاكم ،لكنه إذا استمر لفرتة طويلة
فقد يعين اإلصابة حبالة صحية كامنة تتطلب عالجا فوريا.
وتشري التقارير إىل أن حنو  4%إىل  10%من البالغني يعانون من
السعال املزمن ،وهو سعال يستمر مثانية أسابيع أو أكثر ،أو أربعة
أسابيع على األقل لألطفال.
وال يتطلب السعال املزمن عناية طبية فورية إال إذا كان الشخص
يعاني من أعراض أخرى مثل احلمى أو ضيق التنفس أو أمل الصدر
أو سعال الدم ،ما قد يشري إىل حالة طبية أساسية خطرية.
وعادة ما خيتفي السعال املزمن مبجرد معاجلة املشكلة األساسية.
لذا ،للمساعدة يف ذلك ،إليك  10أسباب حمتملة للسعال املزمن
وكيف ميكنك عالج كل منها:
 .1الربو
هو حالة مزمنة حيث يصبح جمرى اهلواء ملتهبا وضيقا ويبدأ يف
إنتاج خماط إضايف .ويسبب هذا أعراضا مثل الصفري وضيق
التنفس وضيق الصدر والسعال.
ومع ذلك ،هناك شكل من أشكال الربو يسمى «الربو متغري
السعال» حيث يكون العارض الوحيد هو السعال املزمن .ومييل
هذا إىل أن يكون أكثر شيوعا بني األطفال.
كيفية عالجه :ال ميكن عالج الربو املصاحب للسعال بأدوية السعال
اليت ال تستلزم وصفة طبية .وسيحتاج املريض إىل وصفة طبية
ألدوية الربو مثل موسعات الشعب اهلوائية ،وهي جمموعة من
األدوية اليت ختفف أعراض الربو.
 .2ما بعد «كوفيد»-19
السعال هو أحد األعراض الشائعة لـ»كوفيد ،»-19ويف بعض
احلاالت ،يستمر بعد العدوى ويصبح مزمنا.
ويف الواقع ،السعال املزمن شائع يف متالزمة ما بعد كوفيد،
املعروفة أيضا باسم «كوفيد طويل األمد» ،وهي جمموعة من
األعراض اليت تستمر ألسابيع أو أشهر بعد اإلصابة األولية بـ
.SARS-CoV-2
كيفية عالجه :ما زلنا نتعلم املزيد عن متالزمة ما بعد كوفيد
وعالجها ،ويف الوقت احلالي ،ال تزال إدارة السعال املرتبط
بـ»كوفيد »-19غري واضحة.
تناول املشروبات الساخنة اليت قد تدفئ جمرى اهلواء وتساعد
يف تفتيت أي خماط يف احللق .باإلضافة إىل شرب املاء طوال
اليوم ،والذي سيحافظ أيضا على رطوبة احللق ،ما جيعلك تشعر
براحة أكرب.
 .3متالزمة السعال اهلوائي العلوي ()UACS
ُتعد متالزمة سعال جمرى اهلواء العلوي ( )UACSأحد األسباب
األكثر شيوعا للسعال املزمن .وحتدث احلالة عندما ينتج األنفك
أو اجليوب األنفية خماطا زائدا ،فيمكن أن ينزلق عائدا إىل خلف
األنفك وأسفل احللق وحيفز مستقبالت السعال (اليت تتواجد يف
القصبة اهلوائية ،واملسالك اهلوائية ،والبلعوم ،والقنوات السمعية،
واحلجاب احلاجز ،واملعدة).
كيفية عالجه :عالج هذا السعال يتطلب إدارة احتقان اجليوب
األنفية .وقد يؤدي استخدام رذاذ الستريويد األنفي مع
فلوتيكاسون أو تريامسينولون دون وصفة طبية إىل تقليل التورم
وااللتهاب واملخاط يف اجليوب األنفية .وإذا استمر االحتقان ،فقد
تكون هناك حاجة إىل خباخات األنف اليت تصرف بوصفة طبية مثل
إبراتروبيوم أو أزيالستني.
وإذا كانت احلساسية تساهم يف احتقان اجليوب األنفية ،فقلل من

تعرضك ملسببات احلساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر احليوانات
األليفة.
 .4مرض االنسداد الرئوي املزمن ()COPD
هو جمموعة من أمراض الرئة ،مبا يف ذلك انتفاخ الرئة والتهاب
الشعب اهلوائية املزمن ،حيث يتم إعاقة تدفق اهلواء من الرئتني،
ما جيعل التنفس أكثر صعوبة.
كما أنه يتسبب يف إفراز الرئتني للمخاط الزائد ،ما قد يؤدي
إىل تكرار السعال ،باإلضافة إىل أعراض أخرى مثل ضيق الصدر
والصفري عند التنفس.
كيفية عالجه :عالج السعال هو حقا عالج ملرض االنسداد الرئوي
املزمن الكامن واملركز حول استخدام أجهزة االستنشاق املناسبة
للمريض .وقد ال يتخلص هذا متاما من السعال ،ولكن من احملتمل
أن يوفر بعض السيطرة.
ويعتمد عالج مرض االنسداد الرئوي املزمن على شدة احلالة .إذا
كانت لديك حالة خفيفة ،فقد ُيطلب منك اإلقالع عن التدخني أو تناول
األدوية مثل موسعات الشعب اهلوائية أو الكورتيكوستريويدات.
وقد تتطلب احلاالت الشديدة العالج باألكسجني أو اجلراحة .ومع
ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتحديد مدى استجابة
السعال لعالج مرض االنسداد الرئوي املزمن.
 .5األدوية
السعال املزمن الناجم عن األدوية نادر احلدوث وقد يكون مرتبطا
بفرط نشاط الشعب اهلوائية ،أو عندما تصبح املمرات اهلوائية
أكثر حساسية جملموعة متنوعة من العوامل اليت قد تضيق املسالك
اهلوائية.
واألدوية اليت ُتستخدم عادة لعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل
القلب ،مثل مثبطات اإلنزيم احملول لألجنيوتنسني ( ،)ACEIقد
تسبب السعال املزمن.
طريقة العالج :الطريقة الوحيدة للتخلص من السعال الناجم عن
األدوية هي التحول إىل نوع آخر من األدوية ال يسبب السعال.
وإذا كان السعال ناجتا عن الدواء ،فيجب أن خيتفي يف غضون
أسبوع إىل أربعة أسابيع.
 .6مرض االرجتاع املعدي املريئي
هو شكل أكثر شدة من االرجتاع احلمضي حيث ينتقل محض
املعدة إىل املريء ،ما قد يهيج بطانة املريء ويؤدي إىل السعال
املزمن.
كيفية عالجه :غالبا ما تكون تعديالت منط احلياة هي اخلط
األول لعالج ارجتاع املريء .وجيب جتنب تناول األطعمة الدهنية
والشوكوالتة والنعناع ،اليت قد تؤدي إىل ارتداد احلمض .وتأكد
أيضا من رفع رأسك أثناء النوم حتى ال تتدفق حمتويات معدتك
للخلف.
وإذا مل تنجح تعديالت منط احلياة ،فإن مضادات احلموضة اليت
حتيد محض املعدة أو مثبطات مضخة الربوتون اليت تقلل من كمية
محض املعدة قد تقلل بشكل كبري ،إن مل حتل متاما ،السعال.
 .7التهاب الشعب اهلوائية املزمن واحلمض
هو نوع من مرض االنسداد الرئوي املزمن يشري على وجه التحديد
إىل التهاب وتهيج املسالك اهلوائية ،والذي قد يكون ناجتا عن
استنشاق املهيجات مثل تلوث اهلواء أو دخان التبغ .ويتم تشخيصه
عندما ينتج شخص ما خماطا زائدا بانتظام ملدة ثالثة أشهر متواصلة
على األقل من العام ملدة عامني أو أكثر على التوالي.
وقد يؤدي التهاب الشعب اهلوائية إىل سعال مزمن .تشمل

األعراض األخرى اللتهاب الشعب اهلوائية املزمن ضيق الصدر
والصفري عند التنفس.
والتهاب الشعب اهلوائية اليوزيين سبب شائع للسعال املزمن.
حيدث عندما يكون هناك زيادة يف وجود احلمضات  -نوع من خاليا
الدم البيضاء  -يف املخاط الذي تنتجه الرئتان.
كيفية عالجه :التهاب الشعب اهلوائية املزمن غري قابل للشفاء،
ولكن ميكن تقليل أعراضه عن طريق اإلقالع عن التدخني وجتنب
املهيجات وتناول موسعات الشعب اهلوائية املستنشقة أو األدوية
األخرى اليت تقلل التهاب جمرى اهلواء.
وميكن عالج السعال املزمن الناجم عن التهاب الشعب اهلوائية
اليوزيين باستخدام الكورتيكوستريويدات املستنشقة مثل
بوديزونيد .وقد حيسن االلتهاب يف حنو شهرين.
 .8توسع القصبات
هو حالة مزمنة يف الرئة حيث تتمدد املسالك اهلوائية وتفقد القدرة
على إزالة املخاط .وميكن أن يؤدي االلتهاب واملخاط املرتاكم يف
الشعب اهلوائية إىل سعال مزمن.
ويعد توسع القصبات أكثر شيوعا لدى األشخاص الذين تزيد
أعمارهم عن  75عاما .وتشمل األعراض األخرى األزيز وضيق الصدر
والسعال املصحوب باملخاط و /أو الدم وفقدان الوزن.
كيفية عالجه :العالجات احملتملة هلذا السعال تشمل guaifenesin
الذي يساعد على ترقيق املخاط يف الشعب اهلوائية.
وتناول ألبوتريول أو حملول ملحي عادي عرب آلة البخاخات ،متبوعا
باستخدام أجهزة ضغط الزفري اإلجيابي ( ،)PEPقد يعاجل السعال
املرتبط بتوسع القصبات من خالل املساعدة يف طرد املخاط.
 .9التهابات أخرى
تعد العدوى الفريوسية والبكتريية مثل التهاب الشعب اهلوائية
وااللتهاب الرئوي من األسباب الشائعة للسعال .وعندما يتم عالج
االلتهابات البكتريية بشكل كاف ،فإن السعال املصاحب هلا عادة
ما يتحلل».
طريقة العالج :ميكن وصف املضادات احليوية إذا كان السعال
املزمن ناجتا عن عدوى بكتريية.
والسعال املرتبط بالعدوى الفريوسية ،مثل نزالت الربد أو
اإلنفلونزا غالبا ما يتحلل عندما يتم إزالة العدوى من اجلسم .وغالبا
ما خيتفي تلقائيا بعد بضعة أيام.
وقد حيدث سعال ما بعد العدوى ،سعال يستمر ألكثر من ثالثة
أسابيع بعد التعايف من عدوى فريوسية ،إذا زادت حساسية
مستقبالت السعال يف اجلسم وكانت اجملاري اهلوائية شديدة
االستجابة بشكل مؤقت .إنه حمدود ذاتيا ،ما يعين أنه عادة ما يتم
حله من تلقاء نفسه مبرور الوقت.
 .10السرطان
سرطانات الرئة وأشكال السرطان األخرى اليت تنتشر يف الرئتني
ميكن أن تسبب السعال إذا كانت تهيج مستقبالت السعال يف
اجلسم.
وتشمل السرطانات األخرى اليت قد تنتشر إىل الرئتني وتسبب
السعال املستمر:
 سرطان الثدي سرطانات اجلهاز اهلضمي سرطان الكلى سرطان الربوستات سرطان الغدة الدرقية سرطانات الرأس والرقبة سرطان اجللد اخلبيثكيفية عالجه :عالج السعال املرتبط بالسرطان يعتمد على السرطان
األساسي ،لكن مثبطات السعال وتقنيات تطهري جمرى اهلواء قد
توفر بعض الراحة.

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

Sutherland
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can keep pressures down
on cost of living and eners don’t understand his sure Australians can keep
values, calling the sug- more of what they earn
gestion “nonsense”.
and plan for the future
ABC New Breakfast host with confidence.”
Michael Rowland pointed out that recent polls Opposition Leader Anshowed 38 per cent of thony Albanese:
voters “still don’t have a “I want a better future
view on you”, noting a lot for Australia with more
of voters aren’t aware of secure work, with higher
his values.
paid jobs.
Well, that’s nonsense, “I want to take pressure
Michael, with respect. I’m off the cost of living by
someone who is standing having cheaper electricity
for Prime Minister. “I had prices, by having cheaper
a biography published childcare, and I want to
on me many years ago make more things here in
outlining my life story. Australia.”
No-one knew who Scott ScoMo’s ‘loving’ message
Morrison was when he to Albanese
became Prime Minister, Scott Morrison has delivwhen he knocked off a ered a surprisingly pleassitting prime minister, ant message to Anthony
Malcolm Turnbull,” Mr Al- Albanese this morning,
banese said.
capping off his first mornHe added that he was not ing TV interview on day
going to “stab someone one of the campaign.
in the back” to become Today’s Karl Stefanovic
Prime Minister.
asked Mr Morrison if he
“I’m asking the Austra- had anything to say to
lian people to elect me as Mr Albanese on Monday
prime minister. And I’ll be morning.
putting forward a positive “Good morning” the PM
alternative to the current replied.
Government’s inertia and This prompted laughter
inaction,” he said.
from Stefanovic, who
Election pitches sum- said: “That’s loving.
marised
That’s it?”.
If you are wondering about “It’s a beautiful morning
the driving forces behind here in Nowra,” Mr MorMr Morrison and Mr Alba- rison added.
nese’s campaigns, then Real reason PM rejected
you are in luck.
Sales’ ABC demand
Both have helpfully con- The real reason Scott
densed their election Morrison has dodged
pitches, after being asked ABC’s Leigh Sales’ interto explain what they are view demands ahead of
campaigning for in 30 the election has finally
seconds or less on Sun- been revealed.
rise on Monday morning. During the Prime Minister’s 7.30 interview last
Prime Minister Scott week, Sales pressed Mr
Morrison:
Morrison on whether he
“This election is between would appear on the prothe proven financial man- gram at least twice ahead
agement of my govern- of the May 21 election,
ment, surviving the worst noting Anthony Albanese
economic crisis since the had already agreed.
Second World War, and This prompted a heated
that untested and un- response from Mr Morriknown Labor opposition. son, who said the election
“We have retained our is “not all about 7.30”,
credit rating, 700,000 noting he will make himpeople in jobs and we self available all programs
have an economic plan throughout the campaign.
to keep that going in the Now, a senior governfuture. To ensure that we ment source told The

Australian some in Mr
Morrison’s camp believe
two interviews with Sales
could be overkill.
“We like Leigh, but we
were never going to commit to two interviews with
7.30 in the campaign. We
wouldn’t commit two interviews to Paul Murray
on Sky now either. That’s
not to say we won’t do it,
but we can’t commit just
yet,” the source said.
Another source told the
publication that the PM
had to do a variety of different interviews to ensure his message reached
key swinging voters.
“The people watching 7.30
aren’t generally changing
their vote, whether Labor
or Liberal. They’re rusted
on,” the source said.
Day ahead for PM
Prime Minister Scott Morrison is starting his first
full day of the election
campaign in Nowra, on
the NSW South Coast.
Mr Morrison, presumably
joined by the local Liberal candidate Andrew
Constance, will be talking
up a $40 million package
to upgrade local roads
across the Shoalhaven
region.
“Backing the Shoalhaven
has always been a key priority for my government
and with Andrew Constance on my team, we
can keep getting things
done for this important region,” Mr Morrison said.
“Andrew’s work as NSW
transport minister ensured the South Coast
got the local upgrades
they needed at a state
level, and his advocacy
has ensured this $40 million investment will be delivered if our government
is re-elected.
“Investments like this help
build a strong economy,
which means a stronger
future.”
Mr Constance made a
high profile switch from
state to federal politics to
contest the marginal seat
of Gilmore, which is held
by first-term Labor MP
Fiona Phillips.

Federal election 2022 live: Karl Stefanovic
flames Anthony Albanese after ‘terrible’ gaffe

Today show host Karl Stefanovic (on Tuesday) has
torn into Labor Leader Anthony Albanese over Monday’s trainwreck press
conference.
It is day two of the federal
election campaign, with
Australians set to head to
the polls on May 21.
On Monday, Prime Minister Scott Morrison and
Opposition Leader Anthony Albanese both embarked on their marathon
six-week election trails.
Mr Albanese endured a
rocky start to his campaign, with a trainwreck
press conference where
he was unable to answer
questions about the RBA
cash rate and unemployment rate.
Mr Morrison was also
faced with his own difficulties, as a group of
protesters in Hawaiian
shirts forced him to make
a hasty exit from his first
event of the election in
Nowra.
Today show host Karl
Stefanovic (on Tuesday)
has torn into Anthony Albanese over yesterday’s
train wreck press conference.
Speaking to the Australian Financial Review’s
economic’s editor, John
Kehoe, Stefanovic said Mr
Albanese’s gaffe on Monday was a “terrible look”.
“It was an interesting one,
an awful one if you’re Anthony Albanese. He wants
to be in charge of the
country’s economy. It’s
just a terrible look,” Stefanovic said.
Kehoe branded it “probably the worst start to an
election campaign for a
political leader in Australia in living memory”.
“I guess if you’re the aspiring Prime Minister
you’re expected to know
basic economic facts like
the amount and RBA cash
rate and really does play
into the government’s
hands because they’ve
been basically trying to
say you can’t trust Labor
on the economy,” he said.
Albanese says he ‘just
went blank’
Opposition Leader Anthony Albanese says he

“knew yesterday” the official cash rate and unemployment figures, but had
“gone blank”.
Speaking to Tasmanian
radio on Tuesday morning, Mr Albanese said he
was only human and the
figures had slipped his
mind.
“I knew it yesterday, I just
went blank,” he told Triple
M Hobart.
“But you know I fessed
up, put my hand up and
said that it was a mistake.
I was concentrating on
other things, but I’m not
making excuses.
“Politicians don’t always
get it right. I didn’t get it

right. It wasn’t my best ever
press conference.“(But) I
have accepted responsibility.”
Anthony Albanese said
he ‘just went blank’ at the
press conference.
Mr Albanese said he
hoped people would not
lose sight of the type of
politician he was, and the
type of Prime Minister he
was aspiring to be.
“Politics does make a difference to people’s lives,”
he said.
“People are doing it really
tough at the moment, and
the government needs to
do better.”

The extension of the Coalition’s popular Sporting
Schools program will see
more children across Reid
participate in free sport
activities.
Member for Reid, Dr Fiona
Martin, said the Sporting Schools program is
the Government’s largest
individual investment to
help Australian kids stay
physically active.
The $79.6 million extension to the end of 2024
was announced as part
of the Government’s $155
million 2022-23 Federal
Budget package for sport.
In 2021, more than
500,000 students participated in the program
each term, with more than
2 million students taking
part in Sporting Schools
across the year.
“Since 2015, more than
$400 million has been invested into the Sporting
Schools program and this
two-year extension will
take the program through
until at least the end of
2024,” Dr Martin said.
“This is a decade-long
commitment from the
Government to ensure
children in our local communities across the electorate get the opportunity
to be involved in sport,
free of charge.
“Sport provides a range of

physical, mental and social benefits to Australians
and we are committed to
ensuring children can live
active and healthy lives.
“The program also provide
opportunities for students
to connect with their local
sporting clubs and continue playing sport for years
to come.”
The program, which is
delivered in partnership
with 37 national sporting organisations, helps
schools deliver a range
of high-quality, inclusive,
and diverse sporting activities to primary school
students along with Years
7 and 8 students.
Minister for Sport Richard
Colbeck said the extension
of the Sporting Schools
program will inspire the
next generation of kids to
play a variety of different
sports they may not otherwise consider.
“Sport Australia’s national AusPlay survey
shows that the COVID-19
pandemic has caused a
significant decrease in
children’s participation in
organised sport,” Minister
Colbeck said.
“This renewed investment
will help us bring more
schools and sports together to get Aussie children active and build skills
in a sport they enjoy.”

SPORTING SCHOOLS KEEPING AUSTRALIAN YOUTH ACTIVE
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Federal election 2022 live: Anthony Albanese dodges RBA cash rate question

However, Mr Albanese
couldn’t resist taking a
slight jab at the Liberal
Party, saying: “I am from
the Labor Party, we are
the party that care about
people”.

‘Can’t run from it’: PM
grilled on ‘character’

Prime Minister Scott Morrison arrives in Nowra. Picture: Jason Edwards

Anthony Albanese failed
three times to answer a
basic question, in a rocky
first press conference for
the Labor Leader’s election campaign.
The election campaign is
officially underway, with
Prime Minister Scott Morrison on Sunday calling
for Australians to head to
the polls on May 21.
Today marks the first full
day of the marathon 41day campaign for both Mr
Morrison and Opposition
Leader Anthony Albanese.
We will bring you all the
latest updates from the
election trail throughout
the day.

Question Albo couldn’t
answer

Labor Leader Anthony Albanese failed three times
to answer questions about
the current Reserve Bank
of Australia cash rate.
For reference, the official
cash rate target is 0.1 per
cent.
When first asked for the
cash rate, Mr Albanese
said: “We can do the old
Q and answer over 50 different figures. The truth is
they are absurd.”
“The Reserve Bank have
said that there will be multiple interest rate increases regardless of who is in
government. Regardless
of who is in government.”
When asked a second
and third time the Labor
leader again didn’t answer. He was also unable

to say the current unemployment rate.
“The national unemployment rate at the moment
is, I think it’s 5.4,” Mr Albanese said, before adding that he was “not sure
what it is”.
“At the start of the year
when the Prime Minister
couldn’t say what the cost
of petrol or the price of a
loaf of bread was, he was
ridiculed for being out of
touch of Australians,” one
reporter noted, adding
the RBA cash rate hasn’t
changed since November
2020 and unemployment
rates are widely available.
“Is it your expectation
then that leaders don’t
have to be across these
kinds of details that directly impact voters lives,
are you not going to answer those kinds of specific questions for this
campaign?”
“Not at all. What I was not
going to enter into, as an
auction in terms of the
Tasmanian unemployment rate and the various rates that are put forward,” Mr Albanese said.
“I’m happy to know that
the last time I filled out
petrol was $2.2 a litre. I
know how much the price
of bread is, I know how
much a litre of milk is. I
know about those things
that affect ordinary people.
“I’m happy to engage with
you, but I’m not – up to
people to ask whatever
questions they want.”

When asked the same
questions in his press
conference, Prime Minister Scott Morrison said
the cash rate was 0.1 per
cent and has “been there
for some time”.
“The unemployment rate
I’m happy to say is 4 per
cent, falling to a 50 year
low. It came down from
5.7 per cent when we were
first elected,” he said.

PM grilled over ‘secret’
$500k payout

Scott Morrison has revealed there’s “nothing to
prevent” Education Minister Alan Tudge returning to cabinet despite the
negotiation of a “private”
taxpayer-funded payout
of over $500,000 to his
ex-lover and staffer.
News.com.au revealed on
Monday that the secret
payout is being negotiated by the Department
of Finance but the Prime
Minister has told Channel
9 Today show (on Monday) host Karl Stefanovic
that this was a “private”
employment matter.
“Is Alan Tudge still a Cabinet minister? I’m a little
confused,’’ Channel 9’s
Karl Stefanovic asked.
“He is. He stood aside
and we had that inquiry
and it was found there
was nothing there which
would prevent him continuing on as a minister,’’
Mr Morrison said.
“He’s decided to stay
aside for health … reasons
until the next election and

Labor leader Anthony Albanese has been tripped up by two simple
questions. Picture: Toby Zerna

if he wishes to rejoin the
Cabinet he will be welcome. He’s technically
still part of the Cabinet.”
Asked about News.com.
au’s story, the Prime Minister said he had not been
briefed on the payout negotiations.
“I have no knowledge of
that. That’s a private matter between her and the
department and so that is
not a matter I have any involvement in or oversight
or visibility on,’’ he said.
Prime Minister Scott Morrison has accused Opposition Leader Anthony
Albanese of trying to
“sledge” his way into becoming the leader of Australia
Speaking to Today, Mr
Morrison claimed his opponent had spent the last
three years “fighting me
while I’ve been fighting
the pandemic and standing up for Australia”.
“Just sledging a Prime
Minister for three years
is no application for the
job,” he said.
“I have been getting on
with keeping our economy strong and keeping
Australians safe. This
guy, no-one knows really
what he’s about, what he
stands for or what his
plans are.”
Mr Morrison conceded
that not everyone had
agreed with his choices
during the past three
years, but he has worked
hard to keep the economy
going, “save lives” and

stand up to “threats” from
places like China.

Albo’s message
Prime Minister

to

Anthony Albanese has
wished Scott Morrison
well when asked if he had
a message for the PM this
morning.
Speaking to the Today
show, Mr Albanese offered some kind words
for his opponent.
“I wish him well in the
campaign. It is a great
thing that people are prepared to put themselves
forward and the Prime
Minister has been Prime
Minister now for a full
term,” he said.
“He has put himself forward during this campaign and I wish him well.
I hope that we stick to the
policy agenda during the
campaign. That is what I
will be doing, putting forward a positive agenda
for Australia’s future.”
Mr Albanese also offered
a piece of fashion advice to Mr Morrison if he
chooses to visit Launceston, telling him to “bring a
big coat”.
“It is a bit chilly,” he said.
Co-host Allison Langdon
claimed his message was
“kinder” than Mr Morrison’s this morning.
“You are so caring, Albo.
His message to you was
good morning. I think
think on the desk we have
decided that your message was kinder,” she
said.

Prime Minister Scott Morrison has copped a grilling on his first morning
TV interview of the election trail.
Mr Morrison appeared on
Today on Monday morning, with co-host Karl Stefanovic immediately firing
questions about the PM’s
“character”.
“If this election is based
on character which is are
a pretty easy task for Labor, you lose don’t you?”
Stefanovic asked.
Mr Morrison claimed the
character of his government has been “proven
in the results we have
achieved”, noting how the
government has worked
to keep people safe and
keep the economy going
during the pandemic.
But Stefanovic wasn’t
letting him get off easily,
turning the conversation
back to the PM’s “own
character”.
He added: “You can’t run
from it, can you?”
“My character, I’m happy
to stand by every single
day. Every single day
because it’s the strength
that we’ve needed to get
through this pandemic,”
Mr Morrison responded.
“Not everybody agrees
with everything I’ve done
and not everybody will
necessarily like me but
what they will know is
that when we face this crisis we ploughed through
with the right plan to keep
our economy strong, to
save lives, to stand up to
the threats in our region.”
‘That’s nonsense’: Albo
fires back at question
Anthony Albanese has hit
back at claims many vot-
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إعــالن

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا
نفتح  7ايام
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
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إعــالنات

THE KINGDOM SAT PRESENTS

What shall I do     
What shallwith
I do Jesus?
with Jesus?
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#&"
 7pm
#%
"!"#
Church
at Punchbowl
Baptist
 "#
" "#%
20 Arthur
Street, Punchbowl



 will
$
Dinner
be Provided
For
"

more info call
0419 931 376
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ليالي رمضان يف الكمبا
 أيار1 -  نيسان2
من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا واختربوا الثقافة
!وتذوقوا األطعمة األصيلة
..يفتح ليلياً من االثنني إىل الخميس
يمكنكم ان تستقلـّوا وسائل النقل
.العام وتخطي صفوف االنتظار
اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights
Initiative by

Silver Media Partners

Bronze Media Partner
CANTERBURY - BANKSTOWN

1920-2020
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY
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HOLDMARK INVESTS $10M INTO POWERHOUSE PARRAMATTA

The Powerhouse today
announced a $10 million
investment in Powerhouse Parramatta by Sarkis Nassif, founder and
Chief Executive of Holdmark Property Group. This
remarkable commitment
will support the establishment of the Holdmark Gallery and a new biennial
exhibition focusing on innovation in design, engineering, and architecture.
Holdmark Gallery will be
the second largest gallery
space in Powerhouse Parramatta, featuring 2300
square metres of floor
space and 8-metre-high
ceilings.
Holdmark will become
the principal partner of
Sydney Design Week. Curated and produced by
the Powerhouse, this renowned festival has been
running for more than
20 years and has played
an instrumental role in
the evolution of design
practice in Australia and
internationally. It offers
tours, workshops, exhibitions, panel discussions,
open studios, keynote
presentations, installations and symposiums. A
Design Summit supported
by Holdmark will provide
a platform for audiences
to connect with leading
Australian and international designers and design thinkers.
Additionally, Holdmark
will partner with Western
Sydney University to establish a multi disciplinary
summer school focused
on urban design, transformation, and holistic
approaches to the built
form. Every year the summer school will engage
with a Western Sydney
local council on a project to tackle real-world
design, engineering and
architecture challenges
and students will generate solutions under the
guidance of national and
international academics

and practitioners. The which will become a place
partnership will impor- of education and collaboration for all in New South
tantly
Wales. The new summer
support Western Sydney school program will give
University scholarships young people unpreceand graduate internships dented access to experts
who will challenge them
with Holdmark.
Holdmark’s founder Sar- in real-world scenarios,
kis Nassif left the insta- all right here in Western
bility of Lebanon in 1987 Sydney,” NSW Minister
and arrived in Australia to for the Arts, The Hon Benpursue a new life without jamin Franklin MLC.
anything but ambition and “This significant investmotivation. He worked as ment will have a material
a form worker for seven impact on future generayears before purchasing tions of young people in
his first small develop- Western Sydney embarkment site, sowing the be- ing on careers in design,
ginnings of the Holdmark engineering and architecture, and cements Sarkis
Property Group.
longstanding
Three of Sarkis’ five chil- Nassif’s
dren, Kevin, Kristy-Ann commitment to the Westand Ivana, are closely in- ern Sydney community.
volved in the Holdmark I would like to express
business. In 2017, the my profound gratitude
Nassif family established for Holdmark’s visionary
the John Paul Foundation commitment to Powerin memory of Sarkis and house Parramatta,” said
Bernadette’s son John Museum Trust President,
Paul Nassif to assist fami- Peter Collins AM QC.
lies facing hardships due “From humble beginnings
to illness, tragedy and in Parramatta 40 years
adversity. The foundation ago, to being named Prophas supported Westmead erty Person of the Year by
Children’s Foundation Urban Taskforce in 2017,
along with several other Sarkis Nassif has worked
Western Sydney organisa- determinedly since arrivtions. In 2019, Holdmark ing in Australia to grow
also donated $1 million Holdmark into the thriving
to support farmers strug- business that it is today.
We are thrilled to partner
gling with the drought.
“I am so excited to see with Holdmark on Sydney
the establishment of Design Week and to reathe Holdmark Gallery in lise the Holdmark Gallery,
Powerhouse Parramatta, with related exhibitions

showcasing extraordinary
design, architecture and
innovation, as part of our
new flagship museum,
Powerhouse Parramatta,”
said Powerhouse Chief
Executive Lisa Havilah.
“Western Sydney University is proud to partner
with Powerhouse Parramatta and Holdmark to
deliver this innovative
summer school program,
which will simultaneously
develop students’ design
thinking capability and advance practical solutions
for issues directly identified by the local Western
Sydney community,” said
Professor Barney Glover
AO Vice-Chancellor and
President of Western Sydney University.
“Parramatta is a worldclass city in the making
and it deserves worldclass cultural facilities
to match. As a family
business firmly rooted in
Western Sydney, Holdmark is proud to partner
with an organisation that
will elevate our region
onto the international
stage. We are truly excited to see the contribution the Powerhouse Parramatta will make to the
cultural and educational
fabric of Western Sydney
for generations to come,”
said founder and Chief
Executive of Holdmark
Property Group, Sarkis
Nassif.
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LABOR CARES FOR THE ELDERLY MARONITE COMMUNITY

An Albanese Labor Government will provide $12
million to help deliver better aged care services for
the Maronite community
by investing in Our Lady
of Lebanon and supporting the Lebanese Maronite
Order of Australia.
Australians from culturally and linguistically diverse backgrounds face
additional barriers accessing aged care, especially
services that meet their
cultural, linguistic and religious needs.
Labor’s commitment will
make a real difference to
the lives of Maronite seniors, making aged care
feel less like a facility and
more like a village. It will
mean they can pray in the
Cathedral, share a Lebanese coffee at the café, and
chat in Arabic to families
in the park as they collect
children from the Childcare
Centre and the College.
This investment will con-

tribute to the Aged Care
Master Plan at Our Lady
of Lebanon in Harris Park
and invest in the Lebanese
Maronite Order of Australia
to upgrade its IT and Nurse
Call systems.
An Albanese Labor Government will also join forces with leading the Maggie
Beer Foundation and alliance partners to improve
food in aged care – because residents should get
the healthy and high-quality meals they need and
deserve which respects
cultural and religious requirements.
Labor will make sure older
culturally and linguistically
diverse Australians have
access to the high quality,
culturally sensitive support
they need and deserve.
THURSDAY, 14 APRIL
2022
MEDIA CONTACT: LABOR
CAMPAIGN MEDIA 02
9165 8212
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