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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

االقتصادي  الشأن  طغى 
رئيس  لقاءات  معظم  على 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون يف قصر بعبدا، حيث 
ضرورة  على  التأكيد  كان 
املالية  املشاكل  معاجلة 
الصعبة  واالقتصادية 
لبنان  الستعادة  كمدخل 
تدرجييا، فضال  ولو  عافيته 
عن استمرار املفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي وفق 
االتفاق  مت  اليت  االسس 
مبدئيا عليها قبل اسبوعني 
ويف مقدمها اقرار اصالحات 

واجراءات عملية.
خالل  عون  الرئيس  واكد 
بقيامة  مؤمن  انه  اللقاءات 
هذا  اجل  من  ويعمل  لبنان 
»التعاون  اىل  داعيا  االمر، 
الغاية  هذه  اىل  للوصول 
اللبنانيني،  خري  فيه  ملا 

رئيس  يعمل  ان  امل  على 
وفق  املقبل  اجلمهورية 
قد  تكون  واضحة  خارطة 

حتددت نقاطها«.
من  »هناك  ان  اىل  ولفت 
املالية  باملسائل  يتالعب 
وبسعر صرف الدوالر، وهو 
على  سليب  بشكل  يؤثر  ما 
تقارير  ظل  يف  املواطنني، 
اختصاصيني  قبل  من 
حمليني ودوليني تشري اىل 
تأزيم  هدفها  جهات  وجود 
يف  هو  من  ومنها  الوضع 
ما  وهذا  السلطة،  موقع 

نعاني منه«.
الرئيس عون  استقبل  وقد 
وزير املهجرين عصام شرف 
اجمللس  ورئيس  الدين 
واالجتماعي  االقتصادي 
والبيئي شارل عربيد مع وفد 
اجمللس،  مكتب  هيئة  من 

االحتاد  رئيس  ضم، 
الدكتور  العام  العمالي 
بشارة االمسر، االمني العام 
العام سعد  العمالي  لالحتاد 
جورج  محيدي صقر،  الدين 

يوسف  الدكاترة  نصراوي، 
ذياب  ابو  وانيس  بسام 
وحممد سيف الدين، والسيد 

صالح الدين عسريان.
ومت خالل اللقاء التطرق اىل 
االوضاع االقتصادية والدور 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

أوراق من حتقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سالمة: كيف ُأسِّست ومن ملكها؟

الرئيس عون: مؤمن بقيامة لبنان وهناك تقارير حملية ودولية تشري اىل جهات هدفها تأزيم 
الوضع ومنها من هو يف السلطة.. اخلارج يؤمن  للنازحني السوريني املال هلم إلبقائهم يف لبنان
الـوزير بوحـبيب يفند نقاط كتاب طرح الثقة... وعـدوان: باسـيل هو وزير اخلارجية الفعلي

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير شرف الدين ومرقص ونويهض
يف  اجمللس  يلعبه  الذي 
املالية  لالزمة  حلول  اجياد 
من  سيما  ال  واالقتصادية 
احلوار واملشاركة يف  خالل 
عملية النقاش حول القوانني 
االقتصادية خصوصا قانون 

»الكابيتال كونرتول«.
مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
بالوفد، معتربا ان »ما طرحه 
مشاكل  من  الوفد  أعضاء 
وصعوبات، ميكن اختصارها 
املال«،  توافر  بوجوب 
من  »هناك  ان  اىل  مشريا 
املالية  باملسائل  يتالعب 
وبسعر صرف الدوالر، وهو 
على  سليب  بشكل  يؤثر  ما 

املواطنني«.
ولفت رئيس اجلمهورية اىل 
ان »هذا املوضوع مدار حبث 
ودرس من قبل املسؤولني 
إجياد  على  يعملون  الذين 
قواسم  وعلى  احللول 
النقد  صندوق  مع  مشرتكة 
الفاوضات  لدفع  الدولي 
اىل  مشريا  االمام«،  اىل 
يلقي  الوضع  »هذا  ان 
أخرى  أوضاع  على  بثقله 
األمين  الوضع  وباألخص 
بعض  نشهد  بتنا  الذي 

اليت  املقبولة  غري  احلاالت 
اليت  واالعتداءات  حتصل، 
تدهور  من  بالتخوف  تنذر 
اعطينا  لذلك  إضايف، 
األمنية  للقوى  التوجهات 
للقيام بدورها كامال والعمل 
على احلد من هذه املخالفات 

واالعتداءات«. 
انه  عون  الرئيس  واوضح 
تفعيل  على  العمل  »يتم 
القوى  مع  احلوار  مسائل 
الوضع  من  للحد  املعنية 
وعلى  جهة،  من  املأزوم 
تعزيز مسائل التشريع اليت 
على  املساعدة  شأنها  من 
املالي  التدهور  من  احلد 
ظل  يف  واالقتصادي، 
اخصائيني  قبل  من  تقارير 
حمليني ودوليني تشري اىل 
تأزيم  هدفها  جهات  وجود 
يف  هم  من  ومنها  الوضع 

التتمة على الصفحة 21

تهــنئة
نتقدم من الجالية عامة من الجالية عامة والجالية 

االسالمية خاصة بأحر التهاني بمناسبة عيد 
الفطر السعيد، أعاده اهلل على الجميع بالخري 
واليمن والربكات.. عيد مبارك على الجميع.

»الــهريالد«

أفـندي
أطيب كنافة نابلسية 

وقهوة عالرمل
سحلب - قطايف

Add : Shop 34/ 89 North terrace Bankstown 2200
87 Haldon street Lakemba 2195,  PH:0449 996663

نـفتح 7 أيـام فـي األسـبوع
من الـ 3 بعد الظهر حتى 

الـ 2 فجرًا

عيد مبارك

بايدن يطلب 33 مليار دوالر من 
الكونغرس األمريكي دعماً ألوكرانيا

التفاصيل على الصفحة 21

روسيا تكشف حصيلة اخلسائر 
العسكرية األوكرانية

التفاصيل على الصفحة 21
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ADVERTISEMENT
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Member for Prospect

P 9756 4766
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Member of the Legislative Council 

P 9230 2526
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Member for Lakemba

P 9759 5000
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NSW Labor Leader, Member for Kogarah

P 9587 9684

���������������
Member for Rockdale, Shadow Minister for 

Multiculturalism, P 9597 1414

�����������������
Member for Canterbury

P 9718 1234

�����������������
Member for Bankstown

P 9708 3838

��������������
Member for Wollongong

P 4226 5700

���������������
Member for Blacktown

P 9671 5222

��������������
Member for Fairfield

P 9726 9323

����������������
Member for Mount Druitt

P 9625 6770

�������������
Member for Granville

 P 9637 1656

��������������
Member for Cabramatta

P 9724 3381

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

Opposition Leader Chris Minns 
and your NSW Labor MPs 
wish you and your family 

a happy and blessed Eid al-Fitr.
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االقتصادي  الشأن  طغى 
رئيس  لقاءات  معظم  على 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون يف قصر بعبدا، حيث 
ضرورة  على  التأكيد  كان 
املالية  املشاكل  معاجلة 
الصعبة  واالقتصادية 
لبنان  الستعادة  كمدخل 
تدرجييا، فضال  ولو  عافيته 
عن استمرار املفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي وفق 
االتفاق  مت  اليت  االسس 
مبدئيا عليها قبل اسبوعني 
ويف مقدمها اقرار اصالحات 

واجراءات عملية.
خالل  عون  الرئيس  واكد 
بقيامة  مؤمن  انه  اللقاءات 
هذا  اجل  من  ويعمل  لبنان 
»التعاون  اىل  داعيا  االمر، 
للوصول اىل هذه الغاية ملا 
فيه خري اللبنانيني، على امل 
اجلمهورية  رئيس  يعمل  ان 
واضحة  خارطة  وفق  املقبل 
تكون قد حتددت نقاطها«.

من  »هناك  ان  اىل  ولفت 
املالية  باملسائل  يتالعب 
وبسعر صرف الدوالر، وهو 
على  سليب  بشكل  يؤثر  ما 
تقارير  ظل  يف  املواطنني، 
اختصاصيني  قبل  من 
حمليني ودوليني تشري اىل 
تأزيم  هدفها  جهات  وجود 

يف  هو  من  ومنها  الوضع 
ما  وهذا  السلطة،  موقع 

نعاني منه«.
عون  الرئيس  استقبل  وقد 
وزير املهجرين عصام شرف 
اجمللس  ورئيس  الدين 
واالجتماعي  االقتصادي 
والبيئي شارل عربيد مع وفد 
اجمللس،  مكتب  هيئة  من 
االحتاد  رئيس  ضم، 
الدكتور  العام  العمالي 
بشارة االمسر، االمني العام 
لالحتاد العمالي العام سعد 
جورج  الدين محيدي صقر، 
يوسف  الدكاترة  نصراوي، 
ذياب  ابو  وانيس  بسام 
وحممد سيف الدين، والسيد 

صالح الدين عسريان.
ومت خالل اللقاء التطرق اىل 
االوضاع االقتصادية والدور 
يف  اجمللس  يلعبه  الذي 
املالية  لالزمة  حلول  اجياد 
من  سيما  ال  واالقتصادية 
واملشاركة يف  احلوار  خالل 
عملية النقاش حول القوانني 
االقتصادية خصوصا قانون 

»الكابيتال كونرتول«.
الرئيس عون

مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
بالوفد، معتربا ان »ما طرحه 
مشاكل  من  الوفد  أعضاء 
وصعوبات، ميكن اختصارها 

املال«،  توافر  بوجوب 
من  »هناك  ان  اىل  مشريا 
املالية  باملسائل  يتالعب 
وبسعر صرف الدوالر، وهو 
على  سليب  بشكل  يؤثر  ما 

املواطنني«.
ولفت رئيس اجلمهورية اىل 
ان »هذا املوضوع مدار حبث 
ودرس من قبل املسؤولني 
إجياد  على  يعملون  الذين 
قواسم  وعلى  احللول 
النقد  صندوق  مع  مشرتكة 
الفاوضات  لدفع  الدولي 
اىل  مشريا  االمام«،  اىل 
يلقي  الوضع  »هذا  ان 
أخرى  أوضاع  على  بثقله 
األمين  الوضع  وباألخص 
بعض  نشهد  بتنا  الذي 
اليت  املقبولة  غري  احلاالت 
اليت  واالعتداءات  حتصل، 
تدهور  من  بالتخوف  تنذر 
اعطينا  لذلك  إضايف، 
األمنية  للقوى  التوجهات 
للقيام بدورها كامال والعمل 
على احلد من هذه املخالفات 

واالعتداءات«. 
انه  عون  الرئيس  واوضح 
تفعيل  على  العمل  »يتم 
القوى  مع  احلوار  مسائل 
الوضع  من  للحد  املعنية 
وعلى  جهة،  من  املأزوم 
تعزيز مسائل التشريع اليت 

الرئيس عون: مؤمن بقيامة لبنان وهناك تقارير حملية ودولية تشري اىل جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو 
يف السلطة.. وجود النازحني السوريني يرتب مشاكل مالية واقتصادية واخلارج يؤمن املال هلم إلبقائهم يف لبنان

على  املساعدة  شأنها  من 
املالي  التدهور  من  احلد 
ظل  يف  واالقتصادي، 
اخصائيني  قبل  من  تقارير 
تشري  ودوليني  حمليني 
هدفها  جهات  وجود  اىل 
تأزيم الوضع ومنها من هم 
وهذا  السلطة،  موقع  يف 
قد  وكنت  منه.  نعاني  ما 
مساوئ  من  وحذرت  سبق 
باالقتصاد  االستمرار 
الريعي، وبالسياسة املالية 
كان  اليت  واالقتصادية 
لبنان ينتهجها قبل الوصول 
اىل الوضع املأساوي الذي 

نعاني منه حاليا«.
على  عون  الرئيس  وشدد 
النازحني  »وجود  يرتبه  ما 
األراضي  على  السوريني 
مالية  مشاكل  من  اللبنانية 
ان  وعلى  واقتصادية، 
تساهم  اخلارجية  الدول 
من  لبنان  يف  إبقائهم  يف 
يف  هلم  املال  تأمني  خالل 
ان  بدل  وجودهم،  مكان 
عودتهم  بعد  ذلك  يكون 
اىل بلدهم ملساعدتهم على 
استعادة حياتهم، متذرعني 
يف  سياسي  حل  بانتظار 
ميكن  ال  امر  وهو  سوريا 
نسبة  ظل  يف  به  القبول 
الكثافة اليت يشهدها لبنان 

ووصلت اىل 600 نسمة يف 
الكيلومرت املربع الواحد، الن 
يف  اثبت  السياسي  احلل 
اكثر من بلد انه طويل األمد 
غرار  على  يتحقق  ال  وقد 
ويف  قربص  يف  حصل  ما 
فلسطني، وجيب العمل على 
عودة النازحني اىل سوريا، 
بات  االمن  وان  خصوصا 

متوافرا هناك«.
انه  عون  الرئيس  واكد 
لبنان«،  بقيامة  »مؤمن 
هذا  اجل  »من  ويعمل 
االمر«، داعيا اىل »التعاون 
للوصول اىل هذه الغاية ملا 
فيه خري اللبنانيني، على امل 
اجلمهورية  رئيس  يعمل  ان 
واضحة  خارطة  وفق  املقبل 
تكون قد حتددت نقاطها«. 

عربيد
عربيد  قال  اللقاء،  وبعد 
لالعالميني:  تصريح  يف 
»تشرفنا اليوم بلقاء فخامة 
اىل  وتطرقنا  الرئيس، 
بينها  من  عدة  مواضيع 
اجمللس  قانون  حتديث 
واالجتماعي  االقتصادي 
بالتعاون  ورغبتنا  والبيئي، 
اكثر مع الرئاسات الثالث، 
جملس  مع  وخصوصا 
كمجلس  لنتمكن  الوزراء، 
رأينا  إبداء  من  اقتصادي 

االقتصادية  باملواضيع 
هي  واليت  واالجتماعية 

كثرية يف ظل االزمة الكبرية 
اليت نعيشها«.
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Book your booster vaccination today. Visit nsw.gov.au or call the   
National Coronavirus Helpline on 1800 020 080 for assistance.  

nsw.gov.au
1800 020 080

COVID-19

16

COVID-19

إيهاب مطر : امتنى ان يتخذ التحقيق 
يف حادثة غرق مركب يف طرابلس مساراً 

شفافاً لنعرف احلقيقة

املقعد  عن  املرّشح  أوضح 
الشمال  دائرة  يف  السين 
الثانية يف طرابلس إيهاب 
»اجلديد«  لتلفزيون  مطر 
ان املسؤولية الكربى خلف 
طرابلس  أهالي  هروب 
عام  بشكل  واللبنانيني 
تقع على الطبقة السياسية 
املـوت  جتار  اىل  باالضافة 
بأرواح  خيــاطرون  الذين 

األرباح  ليجنوا  الناس 
اجليش  أسأل  وكذلك 
يوجد  ال  ملاذا  اللبناني 
من  السعاف  جتهيزات 
كالغرق  حلوادث  يتعرض 

كما حصل.
ان  يتمنى  انه  اىل  ولفت 
يكون التحقيق يف القضية 
تظهراحلقيقة  وان  شفافًا 

اىل العلن.

املرشح ايهاب مطر
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المساعدة في تكلفة

المعيشة 

Authorised by Dr Fiona Martin MP, Federal Member for Reid, 72 Burwood Rd, Burwood NSW 2134

MARTIN
REIDFEDERAL MEMBER FOR

MPFIONA

المعيشة 

عىل مدار األشهر الستة القادمة، سوف تُخَّفض

ضريبة استهالك الوقود إىل النصف، مّما يوّفر
22 سنتاً لليتر الواحد. فالعائلة التي لديها

سّيارتان وتمأل البنزين مرّة في األسبوع قد توّفر

30 دوالراً أسبوعياً.
هناك إعفاء ضريبي آخر لحوالي 82,600 من

.Reid دافعي الضرائب في

هناك 250 دوالراً وهو مبلغ مقطوع لمرة واحدة

كدفعة غالء المعيشة لحوالي 36,600 من

السكان المحليين.

 
اقتصاد قوي. مستقبل أقوى.

 
ً أتمنى لكم ولعائالتكم عيدا

سعيداً ومباركاً

عيد مبارك
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لــبنانيات

االجتماعية  الشؤون  وزير  اكد   
هكتور احلجار ان برنامج »امان« 
وان  صحيح  بشكل  يعمل 
بشكل  استفادت  اليت  البطاقات 
مزدوج  أوقفت«، الفتا اىل ان 
»اخللل كان تقنيا ومل يكن قرارا 
سياسيا او انتخابيا«. وأوضح انه 
»خالل عشرة أيام ستكون هناك 
على  الكرتونيا  لالطالع  إمكانية 
الزيارات  ووقائع  الوزارة  عمل 
ومناطقها  فرقها  بها  تقوم  اليت 
وعدد حاالت الدفع ضمن برنامج 
على  حفاظا  وذلك  »امان« 

الشفافية«. 
عن  يبحث  مل  انه  على  وشدد 
»اجلهة اليت تقف خلف كل مجعية 
منحها  الوزراء  جملس  قرر  اليت 
صفة املنفعة العامة، بل على ما 
استوفى الشروط منها«، مؤكدا 
مثرة  هي  اجلمعيات  »هذه  ان 
بلدنا، وانه حيق لكل مجعية يف 
لبنان مستوفية للشروط احلصول 

على هذه الصفة«.
بعد  جاء  احلجار  الوزير  كالم 
العماد  اجلمهورية  رئيس  زيارته 
ميشال عون يف قصر بعبدا قبل 
فيها  أطلعه  األول،  أمس  ظهر 
على أجواء زيارة وفد من وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب للبنان 
يف حزيران املقبل. كما مت البحث 
وزيارة  الوزارة  اصالح  خطة  يف 
البابا للبنان باإلضافة اىل مؤمتر 

بروكسل يف أيار املقبل.
تصريح الحجار

وبعد اللقاء، صرح الوزير احلجار 
»التقيت  فقال:  للصحافيني 
لوضعه  اجلمهورية  رئيس  اليوم 
عليها  نعمل  نقاط  جمموعة  يف 
الشؤون  وزارة  مستوى  على 
وتتعلق   األوىل  االجتماعية. 
وزراء  من سبعة  باستقبالنا جلنة 
العرب،  االجتماعية  للشؤون 
من  والرابع  والثالث  الثاني  يف 
حزيران املقبل. فاجلامعة العربية 
اىل  حباجة  العرب  والوزراء 
االجتماعية  األوضاع  االطالع على 
يف لبنان وسيقوم الوفد الضيف 
يومني  خالل  ميدانية  بزيارات 
على  االجتماعية،  للمؤسسات 
ذلك  بعد  مقررات  تصدر  ان 
وقد  املؤسسات.   هذه  لدعم  
يف  عون  الرئيس  مع  تداولت 
املواقف  ونسقنا  املوضوع،  هذا 
يف  األول  اللقاء  يتم  ان  على 
دولة  لدى   صباحا  حزيران   3
ونقوم  التوجيهات  الخذ  الرئيس 
الربوتوكولية  بالزيارات  ثم  من 
للمؤسسات  الزيارات  وتنطلق 

االجتماعية«.
أضاف: »اما النقطة الثانية اليت 
وارغب  اجلمهورية  رئيس  اعلمت 
فهي،  بها   اللبنانيني  باعالم 
اإلصالح   خطة  بدأت  الوزارة  ان 
وكنت قد وعدت ان انهي خالل 
هذا الشهر كل ما كان جيب ان 
مراكز  ملوضوع  بالنسبة  انهيه 
املنبثقة.  واملشاريع  اخلدمات 
اخلدمات  مراكز  موضوع  ففي 
ديوان  من  توصية  هناك  كانت 
البالغ   بتخفيض عددها  احملاسبة 
240 خاصة ان هناك عددا منها 
العمل  انهينا  وقد  فعال.  غري 
احملاسبة  ديوان  اىل  وسلمناه 
الذي اقر اخلطة وأعاد لنا اجلواب، 

وسيكون لدينا  140 مركزا بدال 
عن  نستغين  لن  حنن   .240 من 
بعملية  سنقوم  بل  موظف،  أي 
املناطق  وفق  املراكز  بني  دمج 
ان  على  اجلغرايف  والتوزيع 
املراكز  يف  املوظفون  يلتحق 
اليت ستصبح أساسية. ان عملية 
الدمج ستتم بعد االنتخابات، لقد 
الرواتب  وحررنا  اخلطة  اقرينا  
بعدما كان ديوان احملاسبة ربط  
لكل  خربا  ازف  واليوم  بينهما، 
اإلمنائية  اخلدمات  مراكز  موظفي 
يف لبنان بأنهم سيبدأون بقبض 
ومنحهم  واجورهم  مستحقاتهم 

يف الوقت املطلوب«.
وتابع: »كذلك تطرقت مع فخامة 
للبنان  البابا  زيارة  اىل  الرئيس 
وحتضريات ما قبلها وما بعدها. 
ان  عون  الرئيس  اعلمت  وقد 
االعمال  رجال  من  وفدا  هناك 
العرب والفرنسيني سيزور لبنان 
على هامش الزيارة وحتديدا قبل 
يومني منها وسيعقد مؤمترا لدعم 
والوضع  ورسالته  ودوره  لبنان 
الوفد  وهذا  فيه،  االجتماعي 
وقد  البابا  زيارة  خالل  سيبقى 
برغبته  الرئيس  فخامة  أبلغت 
ليضع  لدقائق  قداسته  لقاء  يف 
بني يديه ورقة عن كيفية دعم 
اللقاء  يف  تداولنا  كما  لبنان. 
اليوم مبوضوع لقاء بروكسل يف 
النازحني، علما  أيار املقبل حول 
لبناني  وفد  هناك  سيكون  انه 
كوزير  انا  وسأكون  اللقاء  اىل 
عن  مسؤوال  االجتماعية  للشؤون 
ملف النازحني، على امل ان نلتقي 
برئيس الوفد وزير اخلارجية كي 
بالنسبة  املشرتكة  الكلمة  حنضر 

هلذا املوضوع«.
وسئل الوزير احلجار عن البطاقة 
اخللل  صحح  اذا  وعما  التمويلية 
البعض  باستفادة  املتمثل 
برنامج  »ان  فأجاب:  املزدوجة، 
امان يعمل بشكل صحيح وجيد، 
مت دفع دفعة الثلثاء حلوالي5000  
شخص، ويف الوقت نفسه بدأنا 
دفعت  الذين  لألشخاص  بالدفع 
هلم الدفعة األوىل. اخللل صحح 
وكما قلت يف اليوم األول، كان 
تاريخ  يف  مرة  الول  النه  تقنيا 
بشكل  مشروعان  ينطلق  لبنان 
متواز. كان هناك خلل تقين يف 
مل  الدفع  خلل  ولكن  الزيارات 
قلنا  وكما   .1771 رقم  يتخط  
وأوقفت  صحح  الرقم  هذا  فان 
بشكل  استفادت  اليت  البطاقات 
بات  املوضوع  وهذا  مزدوج 
حدث  مما  خنجل  ال  اننا  وراءنا. 
او  سياسيا  قرارا  يكن  ومل 

انتخابيا. ثم اني اريد ان اطمئن 
وابتداء  انه  على  الصحافيني 
ستكون  املقبلة،  األيام  من 
»امان«  لربنامج  بالنسبة  هناك 
على  الكرتونيا  االطالع  إمكانية  
وقائع الزيارات ومناطقها وعدد 
على  حرصا  وذلك  الدفع  حاالت 
االمر  بامتام  اعد  اني  الشفافية. 
واننا  سيما  ال  أيام  عشرة  خالل 
اللوجستية  التحضريات  انهينا 
اىل  احلاجة  ضوء  يف  التقنية 
وبذلك  املعلومات،  حتديث 
والشعب  الصحافيون  يرتاح 
األمور  على  ويطلعون  اللبناني 
الدخول  دون  من  يومي،  بشكل 

باالمساء«.
يتعلق  آخر  انتقاد  هناك  سئل: 
صفة  الوزراء  جملس  باعطاء 
اجلمعيات  لبعض  العامة  املنفعة 
عن  كالم  وسط   آخر  واستبعاد 
وطائفية  سياسية  حماصصة 

وانتخابية يف هذا امللف؟
أجاب: »ان للمنفعة العامة اصوال، 
اىل  السفر  احدهم  أراد  فاذا 
املطار  اىل  التوجه  عليه  باريس 
وشراء تذكرة سفر على ان  يكون 
قد استحصل على فيزا، وكذلك 
العامة.  للمنفعة  بالنسبة  االمر 
ان الدولة اللبنانية أعطت وزارة 
الشؤون االجتماعية إمكانية قبول 
صفة  تطلب   مجعيات  طلبات 
الطلبات  تدرس  العامة.  املنفعة 
وبعد  يتلقاها  الذي  القطاع  يف 
من  بدءا  التدابري  تنطلق  ذلك  
امللف  بدراسة  مرورا  الزيارات 

املالي وتقويم النشاطات«.
اضاف: »ان اجلمعيات اليت اقرت 
املسار  هذا  سلكت  اجللسة  يف 
فهل  موجودة   كانت  وملفاتها 
الدرج؟  يف  امللفات  هذه  نبقي 
اذا اردمت ذلك فليكن، واذا اردمت 
اخراجها وإعطاء من يستحق هذه 

الرئيس عون اطلع من وزير الشؤون على خطة اصالح وزارته والتحضريات لزيارة البابا للبنان 

احلجار: اخللل يف ازدواجية االستفادة من برنامج أمان صحح

الرئيس عون مستقبال الوزير الحجار
الصفة أيضا ال مشكلة. تقولون 
ساتوقف  حماصصة،  هناك  ان 
عند االمر واكون شفافا. من اين 
لبنان  هو  هذا  باجلمعيات؟  آتي 
تهتم  مجعية  هناك  كانت  اذا 
وامسها  اخلاصة  احلاجات  بذوي 
»انت اخي« وال اعرف ارتباطها، 
غريوا  أقول  هل  افعل؟  ماذا 
جبمعية  لي  ولتأتوا  اخي«  »انت 
املنفعة  اعطيها صفة  أخرى كي 
العامة؟ حيق لكل مجعية يف لبنان 
العامة  املنفعة  بطلب  تتقدم  ان 
وان نتابع حنن هذا امللف، ويف 
هلا  حيق  الشروط  استوفت  حال 
احلصول على هذه الصفة. هذه 
اجلمعيات هي مثرة بلدنا، وانا مل 
خلف   تقف  اليت  اجلهة  عن  احبث 
نظرت  بل  اجلمعيات،  من  كل 
على  حاز  من  واىل  الالئحة  اىل 
سبيل  من  واذا  فيها.  املوافقة 
آخر فليقل لي احدكم كيف جيب 
ان نعمل. وهذا االمر ليس قبل 
االنتخابات، حنن سنواصل العمل 
ال  ملاذا  املقبل،  ايار   15 حتى 
يسألون عن زيارة وزير الشؤون 
لطرابلس االحد املاضي؟ الزيارة 
لست  انا  انتخابية،  جولة  ليست 
حضور  جولة  بل  طرابلس  من 

اجتماعي وتضامن مع الناس«.
وختم: »ان إقرار املنفعة العامة 
هو جولة من إعطاء احلق جلمعيات 
 12 او   10 منذ  بطلباتها  تقدمت 
من  ملفاتها  احد  خيرج  ومل  سنة 
الدرج. هل تعلمون كم هي كلفة 
جتديد كل مجعية اوراقها سنويا؟ 
و3  املليونني  بني  الكلفة  ان 
اجلمعيات  تتقدم  لرية،  ماليني 
للتجديد ويصبح ملفات كل منها 
كبريا من دون البت بامرها. ان 
فعله  حاولنا  ما  هو  بامرها  البت 
واذا اخطأنا ميكننا ان نصحح فال 

مشكلة لدينا«.
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 أكدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف بيان، أن »للقدس رمزيتها، 
وجلهة  واالنتماء،  اهلوية  جلهة 
املهام  وجلهة  والدور،  املوقع 
جتاهها.  الفرتضة  واملسؤوليات 
هي أوىل القبلتني وثالث احلرمني 
إىل  األنبياء  ومعرب  الشريفني 
املنطقة والبشرية، وهي عاصمة 
واملدينة  األبدية،  فلسطني 
للنموذج  املرِجح  املوقع  ذات 
يف  اإلنسانية  وقيمه  احلضاري 
متثل  القدس  وألن  منطقتنا، 
األمة  -قضية  لفلسطني  عنوانا 
واجب  نصرتها  فإن  املركزية- 
ديين، وإنساني وحضاري وقومي 
وسياسي.  وأخالقي  ووطين 
وهي لذلك تتطلب كل اجلهوزية 
واإلرادة  اإلميان  مستوى  على 
وتستلزم  التحرري  واملشروع 
مدى  على  املفتوح  اإلعداد  كل 
وتنفيذا  ختطيطا  االستطاعة، 
واالنتصار  التحرير  واجب  إلجناز 
املشروعة  الفلسطينية  للحقوق 
والعادلة وإزالة كل أثر لالحتالل 
العنصري  وإلرهابه  الصهيوني 
السياسية  للحياة  املهدد 
املنطقة  يف  ولالستقرار 

والعامل«.
تشهده  »ما  أن  اىل  وأشارت 
بلدان املنطقة من قلق واهتزاز 
اقتصادي  وتضييق  وحصار 
وأمين  حينا  سياسي  واضطراب 
ناجم يف  آخر،  حينا  أو عسكري 
احلقيقة عن االستهداف املتواصل 
االسرتاتيجي  احليوي  للموقع 
والتآمر  وفلسطني،  للقدس 
الدائم لتشريع احتالل الصهاينة 
للقدس والسعي لتطبيع عالقات 
الصهيوني  الكيان  مع  املنطقة 

احملتل«.
يوم  »اعتماد  أن  على  وشددت 
رمضان  من شهر  األخري  اجلمعة 
يوما  عام،  كل  يف  املبارك 
للقدس العاملي، هو إطالق نفري 
عام ودائم من أجل إزالة االحتالل 
الصهيوني  العدوان  وإنهاء 
املشروع  للحق  واالنتصار 
وحلقوق  الفلسطيين  للشعب 
شعوب املنطقة يف تثبيت أمنها 
واستقرارها وسيادتها، وتظهري 
أقل  وهو  احلضارية،  هويتها 
الواجب جتاه القدس وفلسطني، 
بل جتاه حترر املنطقة بأكملها«.

فلفتت  احمللي،  الشأن  يف  أما 
على  »احلرص  أن  اىل  الكتلة 
لدورة  النيابية  االنتخابات  إجراء 
مجيع  واجب  هو   ،2022 العام 
اللبنانيني على اختالف طوائفهم 
ومذاهبهم وتشكالتهم السياسية 

التشكيك  إثارة  وإن  واملدنية، 
واملبالغة  االستفزازات  وافتعال 
واحلوادث  التطورات  تأويل  يف 
هو  توتر  مناخات  خلق  بهدف 
ومدان  مسؤول  غري  تصرف 
العملية  إرباك  يف  يسهم  ألنه 
إىل  يفضي  ورمبا  االنتخابية 
اجلميع  داعية  إجرائها«،  عرقلة 
إىل »التعاطي بهدوء وكثري من 
التعقل والتزام القوانني، وعدم 
إثارة  أو  االنفعال  إىل  االجنرار 

الصخب والفوضى«.
»التجاذب  أن  اىل  أشارت  وإذ 
واالنزالق  املسؤولية  حتمل  بني 
هو  الشعبوية،  املزايدة  خلف 
باللبنانيني  ضررا  يلحق  أمر 
بهدر  يتسبب  وقد  ومصاحلهم 
فرص حلماية حقوقهم، خصوصا 
باملودعني  يتصل  ما  يف 
أن  »وجوب  أكدت  وأمواهلم«، 
مصونة  املودعني  أموال  تبقى 
واألحوال،  الظروف  مجيع  يف 
أي  يف  بها  املس  جواز  وعدم 
برنامج  أو  احلكومة  تضعها  خطة 
اتفاق  أو  اقتصادي  تعاف 
وكذلك يف  جهة،  أي  مع  تربمه 
ذات  دائم  أو  مؤقت  إجراء  أي 
»أعدت  أنها  اىل  الفتة  صلة«، 
اقرتاح قانون معجل مكرر محاية 
ألموال املودعني من كل أضرار 
االلتفاف  وحماوالت  التجاذبات 

على هذا احلق وأصحابه«.
إىل  اللبنانية  »احلكومة  ودعت 
املركب وضحاياه  فاجعة  متابعة 
وجدية  مبسؤولية  الشمال،  يف 
ومالحقة  وإنسانيا  قانونيا 
حتديد  إىل  وصوال  التحقيقات 
واجملريات  للوقائع  واضح 
كل  على  الالزمة  واملرتتبات 
ضالعا  التحقيق  يظهره  من 
الكارثة«،  بهذه  التسبب  يف 
»الكامل  تضامنها  عن  معربة 
مع ذوي الضحايا واملصابني«، 
التعازي  بـ«أحر  منهم  متقدمة 

واملواساة«.
»بشدة  ونددت  الكتلة  ودانت 
اإلسرائيلية  باالعتداءات 
ضد  واملتمادية  املوصوفة 
»صمت  يف  ورأت  سوريا«، 
جملس األمن إزاءها تشجيعا على 
سوريا  ألمن  وتهديدا  العدوان 

ولبنان واملنطقة«.
»للسياسات  إدانتها  وجددت 
لالرهاب  الراعية  األمريكية 
مناطق  االضطرابات يف  وإلثارة 
منطقتنا  يف  خمتلفة  وبلدان 
غري  أو  مباشرة  بصورة  والعامل 
»اإلدارة  أن  معتربة  مباشرة«، 
إلخضاع  دائما  تسعى  األمريكية 
من  ملصاحلها  والدول  الشعوب 
وهيمنتها،  نفوذها  تقوية  أجل 
البلطجي  دور  متارس  وهي 
ينشد  من  كل  ضد  واجلالد 
هلا،  اخلضوع  يرفض  أو  التحرر 
الكذب  استخدام  عن  تتورع  وال 
للمبادىء  والتنكر  والتضليل 
والقيم من أجل تسويق مصاحلها 
وتربير  اآلخرين،  حساب  على 
لالرهاب.  ورعايتها  عدوانيتها 
هذا ما نشهده يف دعم االحتالل 
ويف  لفلسطني  الصهيوني 
على  العدوان  لتحالف  شراكتها 
يف  كذلك  شهدناه  وما  اليمن، 
سياساتها ضد إيران بعد الثورة 
ويف رعاية داعش وإرهابها ضد 

العراق وسوريا وشعبيهما«.

»الوفاء للمقاومة« اكدت ان نصرة فلسطني 
واجب ديين وسياسي: إثارة التشكيك وافتعال 

االستفزازات يعرقل اجراء االنتخابات

الوطين  »التيار  رئيس  أشار 
احلر« النائب جربان باسيل، يف 
طرح  جلسة  الغاء  بعد  تصريح 
عبداهلل  اخلارجية  بوزير  الثقة 
حصل  »ما  أن  إىل  بوحبيب، 
تعديل  هو   ،2022 العام  يف 
توزيع  قرار  ليصبح  القانون 
املراكز من قبل وزير الداخلية 
اخلارجية،  وزير  مع  وبالتنسيق 
والسؤال هنا ملاذا طرح الثقة 
بوزير اخلارجية، طاملا أن القرار 
الداخلية؟«،  وزير  من  خرج 
الطعن  ألن  »ذلك  أن  مؤكدا 

باسيل: ملاذا طرح الثقة بوزير اخلارجية طاملا ان القرار خرج من وزير الداخلية؟
يستهدفون  ال  وهم  سياسي، 

باقي الوزراء«.
وذكر أن »التيار الوطين اتهم 
بأنه وراء ما حصل يف اسرتاليا«، 
مشريا إىل أن يف 2022 لسنا 
قانون  التعديل يف  طرحنا  من 
االنتخابات، ومل حناول التالعب 
»من  أن  موضحا  املهل«،  يف 
فيه،  واملهل  بالقانون  تالعب 
هو املسؤول عن أي خطأ ممكن 

أن يكون حصل«.
وقال باسيل: »ان اللبناني يف 
اخلارج ينتخب إما بالسفارة، أو 

السكن حبسب ما اعتمدت وزارة 
هناك  أن  وما حصل  الداخلية، 
الناس  سجلت  حزبية،  مكنة 
يأت  مل  واخلطأ  خاطئ،  بشكل 
مشريا  الداخلية«،  وزارة  من 
بتطيري  قاموا  »كما  أنهم  إىل 
امليغاسنرت يف لبنان، يقومون 
أجل  من  أسرتاليا،  يف  بذلك 
الفتا  الناس«،  بقرار  التحكم 
اىل أنه »إذا كان هناك شخص 
غيب سجل الناس بطريقة خطأ 
فليتحمل مسؤوليته، وال حيمل 

أي جهة سياسية ذلك«.
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لبنانيات

لبنان  مطلب  االصالحات  ميقاتي:  املستدامة..  للتنمية  التعاون  اطار  املتحدة  االمم  ومنسقة  وقع 
لبنان تعايف  تقيد  اليت  للعقبات  حد  لوضع  دوليا..رشدي:  مطلبا  تكون  ان  قبل  ملح 

أمل  رئيس جملس الوزراء جنيب 
ميقاتي »أن تكون االمور ميسرة 
املطلوبة  االصالحات  وننجز 
جملس  مع  الكامل  بالتعاون 
احلكومية  اهليئات  وكل  النواب 
مشددا  واخلاصة«،  والرمسية 
االصالحات   »هذه  ان  على 
تشكل مطلبا  لبنانيا ملحا وحنن 
حباجة اليها، قبل ان تكون مطلبا 

دوليا«.
الوزراء  جملس  رئيس  وكان 
املتحدة  واملنسقة املقيمة لألمم 
يف  اإلنسانية  الشؤون  ومنسقة 
»إطار  وقعا  رشدي  جناة  لبنان 
أجل  من  للتعاون  املتحدة  األمم 
لبنان  يف  املستدامة«   التنمية 
و2025«،   2022 املمتدة  للفرتة 
ظهر اليوم يف السرايا احلكومية، 
جملس  رئيس  نائب  حضور  يف 
وزراء  الشامي،  سعاده  الوزراء 
عبداهلل  واملغرتبني  اخلارجية 
بوحبيب، الرتبية والتعليم العالي 
هنرى  العدل  احلليب،  عباس 
خليل،  يوسف  املالية  خوري، 
االدارية  التنمية  لشؤون  الدولة 
جنال رياشي، الشؤون االجتماعية 
جورج  الصناعة  حجار،  هكتور 
بوشكيان، الطاقة وليد فياض، 
البيئة   سالم،  أمني  االقتصاد 
مصطفى  والعمل  ياسني  ناصر 

بريم.
جمللس  العام  االمني  حضر  كما 
مكية  حممود  القاضي  الوزراء 
األوروبي  االحتاد  وسفراء: 
نيكوليتا  إيطاليا  طراف،  رالف 
ريبيكا  اوسرتاليا  بومبارديريي، 
هوبريت  بلجيكا  غراندالي، 
ديسمور،  ان  السويد  كورمان، 
قطر  ويتشر،  ماريون  سويسرا 
اسبانيا  السهالوي،  ابراهيم 
اغوادو،  سانتوس  خيسوس 
النروج  فرنانديز،  تارا  فنلندا 
مارتن يرتفيك، وعدد من ممثلي 
واهليئات  والوكاالت  السفارات 

الدولية العاملة يف لبنان.
 

رشدي
كلمتها:  يف  رشدي  وقالت 
أتقدم  أن  لي  إمسحوا  »بداية، 
ألهالي  التعازي  بأحر  أخرى  مرة 
الذي  املأساوي  احلادث  ضحايا 
قبالة  املاضي  األحد  يوم  وقع 
شهد  الذي  طرابلس  ساحل 
أطفال،  بينهم  من  أفرادا،  غرق 
دفعهم اليأس إىل القيام برحلة 
خطرية حبثا عن حياة كرمية. ويف 
ظل هذه التطورات احملزنة، ال بد 
من التشديد على الدور الريادي 

واحليوي الذي يضطلع به اجليش 
اللبناني يف سبيل صون الوحدة 
األهلي  السلم  ومحاية  الوطنية 
اللبناني،  فاجليش  البالد.  يف 
اليوم  هو  الفريد،  بتماسكه 
يف  واالستقرار  لألمن  الضمانة 

لبنان«.
اليوم  لقائنا  »عنوان  اضافت: 
لبنان  معا على وضع  العمل  هو 
من جديد على سكة التنمية. حان 
الوقت للبنان، الذي لطاملا تغنى 
سابقا بتقدمه التنموي والثقايف 
مسار  إىل  يعود  أن  والعلمي، 
مير  لبنان  املستدامة.  التنمية 
يستوجب  حاسم  مبنعطف  اليوم 
حد  لوضع  اجلهود  كل  تضافر 
تقيد  اليت  والتحديات  للعقبات 
التنمية  أهداف  حنو  تقدمه 

املستدامة وحنو تعافيه«. 
لبنان  أن  »صحيح  وتابعت: 
مل  أزمات  يف  يتخبط  يزال  ال 
يسبق هلا مثيل، وأن االحتياجات 
اإلنسانية ال تلبث تتزايد، ولكن 
إجياد  يف  االستمرار  ميكننا  ال 
إلنهاء  األمد  القصرية  احللول 
بل  اإلنسانية،  االحتياجات  هذه 
حنتاج إىل حلول مستدامة تعاجل 
وراء  الكامنة  اجلوهرية  األسباب 
يرزح  اليت  املرتاكمة  األزمات 
حتت وطأتها لبنان. وهذا يتطلب 

نهجا تنمويا إستثنائيا«.
طارئة«  »تنمية  إىل  وأشارت 
التنمية  لتحقيق  انتقالية  كمرحلة 
املستدامة، تساعد على وضع حد 
لالحتياجات اإلنسانية«، وقالت: 
»أتكلم هنا عن تنمية طارئة تضع 
الذي  االقتصادي  للركود  حدا 
طال أمده، وتشكل حافزا ممكنا 
ازدهاره،  وضمان  البالد  لنمو 
سرعة  تستدعي  طارئة  تنمية 
أهمية  بقدر  تنفيذها  يف  فائقة 
اإلنسانية  املساعدة  وسرعة 
عن  نتوقف  مل  اليت  الطارئة 
تتالت  ألزمات  استجابة  تأمينها 
على شعب يشكل الكنز الذي ال 

ينضب يف لبنان«. 
وأعلنت »إن هذه التنمية تتطلب 
قبل كل شيء التزاما قويا وحازما 
من كافة األطراف. تتطلب قيادة، 
وإرادة، والتزام احلكومة اللبنانية 
بتنفيذ اإلصالحات وبتبين خمتلف 
سياساتها  يف  التنمية  مكونات 
للبنان  اخلري  فيه  وقراراتها، مبا 
ولذلك،  اللبناني.  وللشعب 
هنا،  اإلجناز  منطلق  هي  وحدتنا 
فلكل منا دور حيوي نؤديه يف 
إىل  حكومة  من  املسار:  هذا 
هيئات أممية، فمنظمات اجملتمع 

اخلاص،  والقطاع  املدني، 
والربملان، والبلديات، واألوساط 
املالية  واملؤسسات  األكادميية، 
اإلعالم،  ووسائل  الدولية، 

واجلهات املاحنة«.
وتابعت: »مل يأت إطار التعاون 
هذا  فأهمية  عدم،  من  هذا 
عملية  على  ارتكز  أنه  اإلطار 
إىل  استندت  شاملة  تشاركية 
املكثفة  املشاورات  من  سلسلة 
أصحاب  من  واسعة  جمموعة  مع 
والدوليني،  الوطنيني  املصلحة 
املدني،  اجملتمع  منظمات  من 
واحلكومة  اخلاص،  والقطاع 
املاحنة،  واجلهات  اللبنانية، 
والقيادات الدينية. حتى الشعب 
اللبناني كانت له فرصة إيصال 
التواصل  شبكات  عرب  صوته 

االجتماعي«
واشارت اىل »أربع ركائز أساسية 
اليت  األولويات  حوهلا  متحورت 
تشاركية،  بصورة  حتديدها  مت 
و)2(  أوال،  اإلنسان   )1( هي: 
و)4(  االزدهار،  و)3(  البيئة، 
األولويات  تؤطر  وهي  السالم. 
ترتكز  اليت  األربع  االسرتاتيجية 
حياة  حتسني   )1( على:  بإجياز 
ورفاهية كل شعب لبنان، و)2( 
اإلنتاجية  القطاعات  حتسني 
وتعزيز فرص سبل كسب الرزق 
و)3(  ومعززة،  شاملة  بطريقة 
ضمان جمتمعات سلمية وشاملة؛ 
البيئي  التعايف  تعزيز  و)4( 
والتخفيف من املخاطر البيئية«.

تبقى  اإلصالحات  ان  واكدت 
األولويات،  هذه  حتقيق  مفتاح 
تنفيذ  عملية  جناح  وأساس 
صميم  ويف  التعاون،  إطار 
وأجدد  إليه.  نتطلع  الذي  الدعم 
تبين  ضرورة  إىل  دعوتي  هنا 
اإلصالحات يف أسرع وقت ممكن 
لعجلة  وتسريعا  للشعب  خدمة 

التنمية يف البالد«. 
وقالت: »اليوم هو يوم مهم جدا 
التعاون  من  سنوات  فيه  جندد 
األمم  منظومة  بني  املستمر 
من  اللبنانية،  واحلكومة  املتحدة 
جنتمع  جديد.  تعاون  إطار  خالل 
بتحقيق  حيدونا  واألمل  اليوم 
وشعبه،  للبنان  أفضل  مستقبل 
التزاما  أعيننا  نصب  ونضع 
توقيعنا  يف  جنسده  مشرتكا 
الذي  اإلطار  هذا  على  اليوم 
يرتكز على اإلنسان أوال وجيسد 
يف  هي  اليت  الشراكة  روح 
املستدامة  التنمية  خطة  صميم 
لبنان  التزم  اليت   2030 لعام 

بتنفيذها من دون إهمال أحد.
وتابعت: »نشهد اليوم على بداية 
لفصل جديد من العمل الدؤوب 
العامة  املؤسسات  مع  واجلدي 
ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع 
ترمجة  بهدف  والشركاء،  اخلاص 
هذه األولويات االسرتاتيجية إىل 
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للــبيع
محل Takeaway يف  منطقة سانت ماري
يبيع شاورما دجاج ولحمة، همربغر على 

أنواعها، سندويشات باردة وساخنة، 
دجاج محمـّر، سمك، بطاطا، فالفل، 

قهوة وعصائر.
سعر مغٍر.. إيجار رخيص

يفتح 5 أيام ونصف يف األسبوع
للجادّين االتصال على:

يف  تصب  مشرتكة  عمل  خطط 
املستدامة  التنمية  أهداف  إطار 
لبنان  على  بالفائدة  وتعود 
وشعبه. وليس لدي أدنى شك 
واحد  بقلب  معا،  سنعمل  أننا 
وفكر واحد، ومبسؤولية مشرتكة 
حتقيق  على  متبادلة،  وحماسبة 
كل ما تتطلبه عملية تعايف البالد 

وتنميته املستدامة«.

ميقاتي
من جهته، قال الرئيس ميقاتي: 
مجيعا  بكم  أرحب  أن  »يسعدني 
اليت  املناسبة  هذه  يف  اليوم  
بني  قامت  جهود  مثرة  تشكل 
وأعضاء  اللبنانية  احلكومة 

خمتلفني يف أسرة األمم املتحدة 
جديد  نهج  لوضع  معا  لبنان  يف 
لبنان  بني  الشراكة  لربنامج 

واألمم املتحدة«.
العمل  إطار  »إن  اضاف: 
الذي  اجلديد  االسرتاتيجي 
السنوات  مدى  على  سيمتد 
إىل  يهدف  املقبلة،  الثالث 
معاجلة  مع  احلوكمة  تعزيز 
األبعاد  املتعددة  التنمية  قضايا 
املالئمة  للتحديات اجلديدة اليت 
تواجه لبنان يف ضوء األزمة غري 

املسبوقة اليت يعاني منها«.
وأكد ميقاتي »ان »إطار التعاون 
لألمم املتحدة« متجذر يف شبكة 
عرب  االسرتاتيجية  الشراكة  من 
وبتعاون  والبلديات،  الوزارات 
كامل مع رئاسة احلكومة وجملس 
املركزي،  واألحصاء  النواب 
املوثوقة  البيانات  أهمية  ويؤكد 
االجتماعية  القضايا  لتحديد 
واالقتصادية وقياس التقدم«.

جدا  فخورون   حنن  وقال:« 
األمم  مع   الدائمة  بالشراكة 
على  لبنان  تدعم  اليت  املتحدة 
سياسيا  كافة  املستويات 
إطار  يف  ونتطلع  وخدماتيا، 
للعمل على  اجلديد هذا  التعاون 
التنمية وتطوير املهارات البشرية 
لفرتات طويلة. ويف هذا األطار 

وتقدير  بتحية شكر  نتوجه  فاننا 
الدول  من  لبنان  اصدقاء  اىل 
املاحنة على دعمهم التام لتحقيق 

اهداف التنمية املستدامة«.
برامج  شكلت  »لقد  وتابع: 
مرحلة  املتحدة  لألمم  الطوارئ 
التحديات  ملواجهة  ضرورية 
لألوضاع  بالنظر  االساسية 
اليوم  دعونا  ولكن  لبنان،  يف 
حلظه  ما  على  ونركز  معا  نفكر 
حلول   من  اجلديد  التعاون  اطار 
التنمية  لتحقيق   املدى  طويلة 

املستدامة«.
العنوان  هذا  يف  »أرى  وختم: 
يتمثل  اجيابيا  عنوانا  ذاته  حبد 
بكلمة »االمم املتحدة« اليت تعين 
واحملبة  االنسان  وبناء  السالم 
رفاهية  لتحقيق  والتعاون 
املواطن اللبناني، وحنن يف اشد 
التعاون. كما  اليوم هلذا  احلاجة 
التنمية  اىل  حاجة  بأقصى  اننا 
آمل   وبشريا.  امنائيا  املستدامة 
وننجز  ميسرة  االمور  تكون  ان 
بالتعاون  املطلوبة  االصالحات 
وكل  النواب  جملس  مع  الكامل 
والرمسية  احلكومية  اهليئات 
االصالحات   وهذه  واخلاصة، 
وحنن  ملحا  لبنانيا  مطلبا  تشكل 
حباجة اليها، قبل ان تكون مطلبا 

دوليا«.

ميقاتي ورشدي يوقعان على  »اإلطار«

 بعد الغاء جلسة طرح الثقة بوزير 
لعدم  حبيب  بو  عبداهلل  اخلارجية 
النائب  قال  النصاب،  اكتمال 
جورج عدوان: »استمعتم إىل وزير 
االستاذ  ألن  الفعلي،  اخلارجية 
اخلارجية  وزير  هو  باسيل  جربان 
الفعلي وترك ودائعه يف الوزارة، 
دحروج  باسكال  السيدة  ومنهم 
االنتخابات،  بتنظيم  تقوم  اليت 
كان  اليوم  الثقة  طرح  وبالتالي 
فعليا باملنظومة اليت يكون جربان 
فاعال فيها، وليس  باسيل عضوا 
ألن  حبيب،  بو  عبداهلل  باالستاذ 
فاملصيبة  يدري  كان  إن  األخري 
عظيمة وإن كان ال يدري فاملصيبة 
موجها  ليس  كالمي  لذلك  أعظم، 
إىل  بل  حبيب  بو  عبداهلل  لالستاذ 
الوزير الفعلي يف وزارة اخلارجية 
يف  ألنهم  أخرى.  وزارات  ويف 
خارجية،  يتولونها،  وزارة  كل 
سلسلة  هي  اتصاالت،  طاقة، 
املستشارين  من  وجمموعة  واحدة 
يتعاقبون على الوزارات فيما يبقى 
احملرك واحدا وهو العضو الفاعل 
البالد  أوصلت  اليت  املنظومة  يف 
يكمل  أن  حياول  واليت  هنا  إىل 

بذلك«.
اضاف: »ضمن وقائع قليلة، هم 
املعركة،  يكملون  إنهم  يقولون 
يأخذون  احلقيقة  يف  لكنهم 
باجتاههم،  وحيرفونها  واقعة 
معركة  يف  ماضون  أنهم  صحيح 
التصويت للنواب الـ 6، ألننا نريد 
مقعدا   128 للـ  يصوتوا  أن  فعال 
يصوتوا  أن  بد  ال  املغرتبني  ألن 
ليعطوا رأيهم يف من هجرهم من 
لبنان. فالـ 220 ألف مغرتب الذين 
تسجلوا لالنتخاب، على األقل 40 
من  اليت  املنظومة  هذه  منهم   %
ضمنها وزير اخلارجية الفعلي هي 

من هجرهم يف السنوات املاضية 
أن  أفهم  أنا  وبالتالي  لبنان،  من 
مل  إن  ألنه  تصويتهم،  من  خياف 
ماذا  فمن  تصويتهم  من  خيف 
أمام  متأكدون  وحنن  سيخاف، 
اجلميع كيف سيكون تصويت غري 
ملاذا  سنفهم  وعندها  املقيمني، 

حتصل كل هذه العرقلة«.
نظم  عندما  »بالوقائع،  وتابع: 
كل  يف  املقيمني  غري  تصويت 
صحيحا  ليس  اخلارجية،  الدول 
من  فقط  اللبنانية«  »القوات  أن 
التقدمي  احلزب  أوال  اعرتض، 
حركة  ايضا  اعرتض،  االشرتاكي 
اعرتضا،  اهلل«  و«حزب  »أمل« 
كان  أملانيا  ذلك يف  على  ومثال 
»أمل«  حركة  من  اعرتاض  هناك 
وزيرا  منهم  ومسع  اهلل«  و«حزب 
بنفس  وقاموا  واخلارجية  الداخلية 
يف  يطلب  كان  الذي  التغيري 
أمريكا وأسرتاليا. وحنن مستعدون 
باملستندات أن نربهن كالمنا، كيف 

كان مسار األمور وكيف تغري«.
حنن  الثاني،  »األمر  واردف: 
حاليا نطرح الثقة بوزير اخلارجية، 
أسابيع،  منذ  بدأ  احلديث  وهذا 
هناك  كانت  املوضوع  بدأ  وعندما 
األفرقاء،  كل  من  اعرتاضات 
بها  أخذ  وبعضها  أرسلت، 
العتبارات سياسية والبعض األخر 
مل يؤخذ به. واالعرتاضات ليست 
غري  كل  من  بل  »القوات«  من 
املقيمني، الذين ال تريد املنظومة 
أن يصوتوا، ومثال على ذلك أن 
املطران الياس عبداهلل زيدان يف 
لوس أجنلوس أرسل كتابا لرئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة ووزير 
اخلارجية يقول فيه إن ذلك األمر 
جيعلنا نعتقد أن األخطاء اليت حتصل 
ليست بريئة، وأن املسؤولني إما 

هو  باسيل  اخلارجية:  بوزير  الثقة  طرح  جلسة  الغاء  بعد  عدوان 
املغرتبون يصوت  ان  تريد  ال  واملنظومة  الفعلي  الوزير 

تريدون  ال  وإما  كفوئني  غري  هم 
أن يصوتوا، وهذا  املقيمني  لغري 
كالم مطران ومستند من عشرات 
يف  سننشرها  اليت  املستندات 
هذا  أن  لنؤكد  اإلعالم  وسائل 
بل  فريق،  من  ليس  االعرتاض 
فريق  من  منظمة  حماولة  هذه 
وعلى  اخلارجية  وزارة  يف  جيلس 
هي  اليت  باسكال  السيدة  رأسه 
ليست موظفة يف وزارة اخلارجية، 

لكن هي تدير األمور هناك«.
وسأل: »ملاذا مل يكتمل النصاب 
وطرح الثقة اليوم؟ ألنه يف نفس 
املنظومة واألكثرية هناك جزء كبري 
احلقيقة،  هو  نقوله  ما  أن  يعلم 
رفقة طريق  جزء كبري هو  وهناك 
يعلمون  بينما  فقط،  لالنتخابات 
جيدا أن كل ما نقوله حنن صحيح 
منه  يعانون  اللبنانيني  كل  وأن 

وليس فريقا واحدا«.
وختم: »بالتالي ما نقوله باملختصر 
الثقة  ليس موضوع تصويت على 
إمنا  النيابي،  اجمللس  يف  فقط 
أيضا يف صناديق االقرتاع، وهنا 
هلم  ألقول  املقيمني  لغري  أتوجه 
إن هذه احملاوالت اليت بذلت هي 
ليست من وزير الظل إمنا من وزير 
جربان  االستاذ  احلقيقي  اخلارجية 
هي  احملاوالت  وهذه  باسيل، 
وضع  املقيمني  غري  يغري  ال  حتى 
البالد  على  املسيطرة  املنظومة 
بذلت  اليت  واحملاوالت  والعباد، 
يف  أكثر  اللبنانيون  يغرق  حتى 
تهدف  احملاوالت  وهذه  »جهنم«، 
حتى ال تتخلصوا من اهليمنة على 
البالد والعباد، لذلك اجلواب كان 
اليوم،  جلسة  يكون يف  أن  جيب 
ومبا أن ذلك مل حيصل نريد جوابكم 
أن يكون يف صناديق االقرتاع يف 

15 أيار«.
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بعد أن كان العديد من الشركات 
حصرية  من  يكتنزون  واألفراد 
بدأ  اليت  واملنتجات  البضائع 
اىل  يتنبه  اللبناني  الشعب 
رالف  القاضي  أصدر  فقدانها، 
لألمور  قاضيا  بصفته  كركيب 
قرارا  املنت،  يف  املستعجلة 
بأنه األجرأ، كونه يعطي  يوصف 
فرد  أو  شركة  ألي  الصالحية 
بإسترياد منتجات فقدها السوق 
التحكم  إمكان  اللبناني من دون 
حبصرية توفريها من قبل الوكيل 

احلصري.
القاضي كركيب قراره  بنى  وقد 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  قال 
مؤمتر  يف  بوحبيب  اهلل  عبد 
طرح  جلسة  رفع  بعد  صحايف 
بالشكر  »أتقدم  به:  الثقة 
خصوصا من السادة نواب تكتل 
اجلمهورية القوية املوقعني على 
الثقة،  وطرح  املساءلة  عريضة 
ومن جملسكم الكريم عموما ألن 
هذه اجللسة تعكس جوهر نظامنا 
بامتياز  الربملاني  الدميقراطي 
واحلوار  التفاعل  على  القائم 
واحملاسبة. ولقد أحتتم لي دولة 
هذه  عقد  خالل  من  الرئيس 
لتوضيح  مثينة  فرصة  اجللسة، 
البعض  أذهان  يف  علق  قد  ما 
من مغالطات سعيت بكل صدق 

وصراحة لتوضيحها«.
املطبقة  السياسة  »إن  أضاف: 
إبعادها  اىل  تهدف  الوزارة  يف 
املمكن،  قدر  فيها،  والعاملني 
عن  وإخالص  صدق  وبكل 
التجاذبات السياسية االنتخابية، 
تنظيمي  بعمل  دورها  وحصر 
تعلمناه  ما  خالل  ومن  تقين. 
االنتخابات  دروس  من  كوزارة 
املراقبني  ومالحظات  السابقة 
االحتاد  بعثة  ومنهم  الدوليني 
االنتخابات  ملراقبة  األوروبي 
يف  أوصت  اليت  السابقة 
حمل  باالعتبار  باألخذ  تقريرها 
اىل  هدفنا  الناخب،  إقامة 
بدل  االقرتاع  حركة  تسهيل 
أدناه،  سنبني  كما  تعقيدها، 
خطية  وبتعليمات  علنية  بصورة 
نشرها  مت  للبعثات،  ومسبقة 
اجلميع  على  بوضوح  وتوزيعها 

دون استثناء«.
تقدم،  ما  على  »بناء  وتابع: 
ردا  يلي  ما  بتوضيح  أتشرف 
على ما ورد من النقاط الثالث 

يف كتاب طرح الثقة:
األول  للموضوع  بالنسبة   -1
الثقة،  طرح  عليه  بين  الذي 
املنطقة  أصوات  »تشتيت  وهو 
الواحدة والقرية الواحدة والعائلة 
اقرتاع  أقالم  عدة  على  الواحدة 
تبعد عن بعضها مسافات كبرية، 

مما يصعب عملية االقرتاع«:
احلكومة  تشكيل  مرسوم  صدر 
بتاريخ 10 أيلول 2021. وبتاريخ 
28 أيلول 2021، اصدرنا تعميما 
الدبلوماسية  البعثات  مجيع  اىل 
والقنصلية يف اخلارج تعلن فيه 
التسجيل  باب  فتح  عن  الوزارة 
على  املقيمني  غري  للبنانيني 
االراضي اللبنانية، والراغبني يف 
النيابية  االنتخابات  يف  االقرتاع 
للعام 2022، وذلك ابتداء من 1 
تشرين االول 2021 ولغاية 20 
الثاني 2021، أي واحد  تشرين 

ومخسون يوما«. 
لغات،  بأربع  التسجيل  ووفرنا 
من  يرغب  من  لتمكني  وذلك 
حقهم،  مبمارسة  اللبنانيني 
وباألخص ملن جيدون صعوبة يف 
القراءة والكتابة باللغة العربية. 
متت  والتدابري  االجراءات  هذه 
وزارة  مع  الكامل  بالتنسيق 

الداخلية والبلديات.
اخلارجية  وزارة  اعتمدت  كما 
عملية  منهجية  واملغرتبني 
املغرتبني  كل  ليتمكن  واضحة 
حبسب  بأصواتهم  االدالء  من 
للناخبني  اجلغرايف  التوزيع 
على  الواحدة  املدينة  ضمن 
اساس الرمز الربيدي او عنوان 

السكن. ومت ابالغ مجيع البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية، بتحديد 
املراكز حبسب التوزيع اجلغرايف 
صادر  تعميم  مبوجب  للناخبني 
بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، 

أي منذ أكثر من 3 أشهر.
قامت وزارة الداخلية والبلديات، 
توزيع  مع  املراكز  حتديد  وبعد 
من  جغرافيا  الناخبني  امساء 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  قبل 
يف  البعثات  من  وردتها  كما 
الناخبني  امساء  بتوزيع  اخلارج، 
مركز  لكل  العائدة  االقالم  على 
من هذه املراكز االنتخابية وفقا 

للدوائر االنتخابية الصغرى.
االمجالي  املراكز  عدد  بلغ  وقد 
205 وعدد أقالم االقرتاع 598. 
وكان اختيار املراكز يعتمد على 
قيود الدول املضيفة ومنها حالة 
االعتبارات  البلد،  يف  الكورونا 
توفر  وحتديدا  واملادية  األمنية 
والتوزيع  كما  جمانا،  املراكز 
على  يسهل  الذي  اجلغرايف 
لقرب  االقرتاع  عملية  الناخب 
الذي  سكنه  عنوان  من  املركز 
يكن  مل  التسجيل.  عند  دون 
هناك من إمكانية قانونية لتحديد 
والسماح  مسبقا  االقرتاع  مراكز 
من  التسجيل،  عند  للناخب، 
اختيار املركز الذي يريد االقرتاع 
فيه، ألنه ال ميكن التكهن بعدد 
املسجلني مسبقا واستيفاء شرط 
ال200 ناخب لفتح مركز اقرتاع 

قبل انتهاء مهلة التسجيل.
بني  ما  للمسافات  بالنسبة  اما 
سيدني،  يف  االقرتاع  مراكز 
بني  القصوى  املسافة  فإن 
مدينة  لالقرتاع يف  مركزين  أبعد 
دقيقة   35 عن  تزيد  ال  سيدني 
بالسيارة. ويف أسرتاليا حتديدا، 
يف  )سفارة  بعثات  ثالث  يوجد 
وقنصليتان  كانبريا،  العاصمة 
وسيدني(.  ملبورن  يف  عامتان 
وقد اعتمدت نفس االجراءات يف 
البعثات الثالث، وبالتنسيق التام 
السفري  بني  الدائم  والتواصل 
العامني  والقنصلني  رعد،  ميالد 
يف ملبورن وسيدني زياد عيتاني 
وشربل معكرون. وقد أكد السفري 
رعد، والقنصل العام عيتاني هذه 
املعلومات خطيا يف رسالة موجهة 
لي، ونفوا فيها نفيا قاطعا كل 

ما أشيع عن موضوع سيدني.
الصحيحة  املعلومات  إيداع  إن 
على  تقع  التسجيل  لدى 
إن  وبالتالي،  الناخب.  مسؤولية 
ال  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
األفراد  أخطاء  مسؤولية  تتحمل 
أنه  كما  االنتخابية.  واملاكينات 
ال ميكن ان تقوم الوزارة بتعديل 
مكان  من  الناخبني  اقرتاع  مراكز 
جهة  أي  لطلب  بناء  آخر،  اىل 

فند يف مؤمتر صحايف نقاط كتاب طرح الثقة
بوحبيب: سياسة وزارة اخلارجية إبعادها والعاملني فيها عن التجاذبات السياسية االنتخابية

للوزارة  كانت. وكذلك، ال ميكن 
أن تليب رغبات كافة األطراف اليت 
قد تتضارب مصاحلها اإلنتخابية. 
فهذا امر يعرض نتائج االنتخابات 

للطعن.
الثاني  للموضوع  بالنسبة   -2
الذي بين عليه طرح الثقة، وهو 
الناخبني  قوائم  تسليم  »عدم 
العالقة مما مينعهم من  ألصحاب 
معرفة عدد املندوبني لكل مركز 
حتديد  إن  االقرتاع«،  مراكز  من 
أقالم االقرتاع يصدر مبوجب قرار 
والبلديات  الداخلية  وزارة  عن 
اخلارجية  وزارة  مع  بالتنسيق 

واملغرتبني.
كذلك، يعود اىل وزارة الداخلية 
لوائح  نشر  صالحية  والبلديات 
االنتخابية  والقوائم  الشطب 
بواسطة  قريبا  عنها  وستعلن 
يتمكن  لكي  الكرتوني،  رابط 
مكان  معرفة  من  ناخب  كل 
اقرتاعه وكيفية توزيعه على قلم 
االقرتاع. لذلك، ال عالقة لوزارة 
بتسليم  واملغرتبني  اخلارجية 
قوائم الناخبني ألصحاب العالقة، 
فور   )Link( الرابط  بتعميم  اال 

نشره. 
الثالث  للموضوع  بالنسبة   -3
الذي بين عليه طرح الثقة، وهو 
العتماد  جديدة  طرق  »ابتداع 
أقالم  يف  املرشحني  مندوبي 
جيعل  بشكل  االغرتابية  االقرتاع 
توكيلهم من قبل املرشحني عمل 

شاق ان مل يكن مستحيال«:
مبسطة  آلية  الوزارة  اعتمدت 
لتحديد   2018 بانتخابات  مقارنة 
شروط إعطاء تصاريح املندوبني، 

وهي كما يلي:
ميكن للمندوب أن يكون مسجال 
يف  االنتحابية  القوائم  يف 
حني  يف  اخلارج،  يف  أو  لبنان 
املندوب  على  يشرتط  كان 
أن   2018 العام  انتخابات  يف 
يكون مسجال حصرا يف القوائم 
كشرط  اخلارج،  يف  االنتخابية 

إلعطائه التصريح.
البعثات  على  عممنا  كذلك، 
االستمرار  اخلارج  يف  اللبنانية 
للمندوبني  التصاريح  إعطاء  يف 
والتحضري لالنتخابات خالل فرتة 

األعياد والعطل.
املعتمدة،  التسهيالت  ومن 
املرشح  أو  الالئحة  تقوم  أن 
تفويض  بإصدار  لالنتحابات 
أو  للمندوب  لبنان  يف  رمسي 
اخلارج.  يف  عنهم  املندوبني 
وبعدها، يقوم املندوب املقرتح 
من  الطلب  اخلارج  يف  املوجود 
حضوره  خالل  من  إما  البعثة، 
إرسال  خالل  من  أو  شخصيا، 
بالربيد  البعثة  اىل  الطلب 
االلكرتوني  الربيد  أو  املضمون 

إلصدار التصريح.
واللوائح  املرشحني  ان 
ووكالءهم هم يف لبنان وليسوا 
يف اخلارج، لذلك من االسهل ان 
التفاويض مباشرة  يوقعوا على 
ويصدقوها ويرسلوا نسخة عنها 
العمل  يوفر  ذلك،  ألن  للخارج. 
اجراءات  وخيتصر  البعثات  على 
نزاهة  على  تؤثر  ال  شكلية 
االنتخابات، وخيفف االعباء عليها 
عدد  امللحوظة يف  للزيادة  نظرا 
يف  وكذلك  واملراكز،  االقالم 

عدد الناخبني واللوائح.
من  كان  رمبا  اخلالصة،  يف 
السعادة  ألصحاب  األجدى 
اىل  باللجوء  املراجعني،  النواب 
يف  املعتمدة  املراجعة  طرق 
لبنان،  يف  احلاالت  هذه  مثل 
ترتيبات  لفرض  السعي  ألن 
مغايرة على الوزارة، يفتح الباب 
آخرين  ومرشحني  ملشرعني 
أو  مضادة  مقرتحات  لتقديم 

الطعن باإلنتخابات«.
شكري  أجدد  »ختاما،  وأردف: 
وتوضيح  أمامكم  مثولي  لشرف 
حرص  جلهة  توضيحه  وجب  ما 
ناخب  كل  حق  تأمني  الوزارة 
العملية  وشفافية  باالقرتاع 
يساهم  ان  أرجو  االنتخابية. 
احلفاظ  يف  التوضيح  هذا 
ومهنيتها  الوزارة  مسعة  على 
والعاملني فيها، ومنهم خنبة من 
الدبلوماسيني واالداريني، راجيا 
وقف تصنيفهم سياسيا وحزبيا 
النظر عن  النهم مجيعا، وبغض 
ميوهلم السياسية، يعملون لرب 

عمل واحد هو لبنان«.
»حجم  على  مشددا  وختم 
الذي  اجلبار  والعمل  التضحيات 
موارد  الوزارة يف ظل  به  تقوم 
ومقدرات متواضعة، بل مل تعد 

متوافرة«.

الوزير بو حبيب

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر أمس األول يف 
البطريركي يف بكركي،  الصرح 
القوي«  لبنان  »تكتل  عضو 
الذي  عطااهلل  جورج  النائب 
أبينا  ملعايدة  هو  »اللقاء  قال: 
الراعي  الكاردينال  البطريرك 
وإللتماس بركته، وتأكيد التزام 
توجيهاته الوطنية، خصوصا يف 
هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ 
استحقاقاتها  وابرز  لبنان، 
النيابية  اإلنتخابات  الراهنة 
الرئاسي،  االستحقاق  يليها 
التشديد  يف  غبطته  مع  وحنن 
على ضرورة إجراء االستحقاقني 
اتصاال  متصلة  طبيعية  بصورة 
بديهيا بانتظام عمل املؤسسات 

الدستورية«.
لدى  كالعادة  »ملست  اضاف: 
هذين  مسار  متابعته  غبطته 
ظروف  وسط  االستحقاقني 
قاسية،  واجتماعية  اقتصادية 
استغالل  خطورة  اىل  وتطرقنا 
انتخابيا  استغالال  الناس  وجع 
يشوه خيارات املواطنني ويؤثر 
املال  ان  ومعلوم  عليهم،  سلبا 
يشكل  االنتخابي  السياسي 
استغالل  اوجه  اقسى  احدى 
كما  القائم،  الشعيب  الوجع 
ملست لدى غبطته جتديده تأكيد 
اللبنانيون  خيتار  ان  يف  امله 
النزيهني  االكفياء  االشخاص 
ذوي اخلربات واملاضي الناصع 
باخلدمة  القيام  على  والقادرين 
لبنان  لدور  ترمجة  الوطنية 

الوطن الرسالة«.
موضوع  ايضا  »تناولنا  وختم: 
املرتقبة  البابا  قداسة  زيارة 
غبطته  من  واستمعت  للبنان، 
املتعلقة  التفاصيل  بعض  على 
لي  اتاح  النه  وشكرته  بها، 
اطار  وضع نفسي بتصرفه يف 

االعداد للزيارة واجناحها«.
ابو حيدر

الراعي،  البطريرك  وإستقبل 
اإلقتصاد  لوزارة  العام  املدير 
يف  حيدر  ابو  حممود  الدكتور 
اجمليد،  بالفصح  تهنئة  زيارة 
وكانت مناسبة لعرض االوضاع 
واالجتماعية  االقتصادية 

الراهنة.
اىل  حيدر  ابو  لفت  اللقاء،  اثر 
ان »تالزم عيدي الفصح والفطر 
لبنان  لقيامة  أمل  بارقة  يشكل 
لبنان  أبنائه،  كل  مبساعدة 
والعيش  والتعايش  الرسالة 
»وضعت  وقال:  املشرتك«، 

يف  عملنا  اجواء  يف  غبطته 
خالل  من  اإلقتصاد  وزارة 
مشاكل  مع  اليومي  التفاعل 
الناس ووجعها يف هذه املرحلة 
الناس  خدمة  واليوم  الصعبة، 
كما  العبادة.  وجوه  افضل  هي 
اليت  التحديات  على  اطلعته 
تواجهنا، وتطرقنا اىل املوضوع 
بني  والتعاون  عموما  الغذائي 
واملنظمات  اإلقتصاد  وزارة 
بتوجيهاته  وأخذنا  الدولية، 
دائما  نعتربها  اليت  وتوصياته 
مباركة وخريطة طريق يف عملنا 

اليومي مع الناس«. 
افرام

الراعي  البطريرك  استقبل  كما 
وطن«  »صرخة  الئحة  أعضاء 
اجمللس  رئيس  برئاسة 
وطن  لـ«مشروع  التنفيذي 
املستقيل  النائب  االنسان« 
باسم  حتدث  الذي  افرام  نعمة 
»الئحة  أن  إىل  فأشار  الالئحة، 
صرخة وطن قامت اليوم بزيارة 
الذي  الغبطة  لصاحب  تباركية 
صرخة  دائما  ويطلق  أطلق 
الوطن احلقيقية يف كل املراحل 
واملنعطفات  املهمة  التارخيية 
كانت  لبنان.  تاريخ  املهمة يف 
صرخة الوطن تطلق من بكركي، 
اليوم،  زيارتنا  سبب  وهذا 
وأالمور  الشؤون  تبادلنا  حيث 
الغبطة،  صاحب  مع  أالساسية 
اليت على  وأخذنا منه االهلامات 
أساسها نسري حنو مئوية جديدة، 
مئوية سنكتبها يف 6 و15 أيار، 
الشعب  هل  فيها:  ونتساءل 
نفسها  اهلوية  يريد  اللبناني 
اليت عرفها يف املئوية األوىل؟ 
مئويتنا انتهت بأمل كبري، فهل 

ستكون بداية ملئوية جديدة«.
لصوت  صوتنا  »نضم  أضاف: 
حاحب الغبطة الذي أطلق صرخة 
كي  وطن  صرخة  هي  كبرية 
الذين  أجدادنا  برمحة  تقول، 
أبنائنا  لبنان، وملصلحة  أسسوا 
أن حنافظ على  نريد  وأحفادنا، 
املنفتح واالقتصاد  لبنان  هوية 
من  هنا  من  واملتطور.  احلر، 
لكل  نقول  أن  نريد  بكركي، 
ناخب، اذا كنت تريد أن تعطي 
صك براءة للذين أوصلونا اىل 
شهدنا  حيث  التام،  االنهيار 
مدارسنا  وانتهت  الويالت 
أوالدنا،  ومستقبل  وجامعاتنا 
صوت  ذلك،  تريد  كنت  اذا 
اىل  أوصلتنا  اليت  للمنظومة 
هنا. اذا مل حيدث انفجار 4 آب، 
للمنظومة نفسها، ولكن  صوت 
أنه  متأكد  وغبطته  نعرف  حنن 

ميكننا تغيري هذا الواقع«.
من  سيحملونه  عما  سؤاله  وعن 
معركتهم  يف  بكركي  مبادىء 
محلنا  »لقد  قال:  االنتخابية، 
غبطته مسؤولية ألننا املسؤولني 
بصرخته  وهو  أوالدنا،  عن 
أن  ميكن  ما  بأكثر  قام  الكبرية 
يقوم به أي أب ألبنائه، عرض 
الصحيح،  والطريق  املخاطر  لنا 
وحنن  لنا،  هو  اليوم  واخليار 
من  جلميع  الرسالة  هذه  ننقل 
لبناني  لكل  ونقول  حولنا  هم 
جهدنا  بأقصى  سنقوم  أننا 
مستخدمني قدرات وكفايات كل 
الطيبة  النية  واحد فينا، جتمعنا 

وشرف العمل للبنان اجلديد«.

القاضي كركيب يصدر قرارا يكسر فيه حاجز احلصرية بالقانون
على نص الفقرة األوىل من املادة 
اخلامسة من قانون املنافسة رقم 
281/2022، وبذلك يكون القرار 
اإلحتكار  حاجز  كسر  قد  املذكور 

واحلصرية.
وقد ورد يف منت القرار التعليل 

اآلتي:
صدور  ظل  ويف  التدقيق،  لدى 
قانون املنافسة رقم 281 تاريخ 
العدد  يف  املنشور   2022/3/15
تاريخ  الرمسية  اجلريدة  من   12
2022/3/17 الذي ينّص يف الفقرة 
األوىل من مادته اخلامسة على ما 
حصر  بند  يسري  »ال  حرفّيته: 

التجاري على األشخاص  التمثيل 
األفراد( أو  )الشركات  الثالثني 

حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده يف 
شخص  ولكل  التجاري،  السجل 
لبناني طبيعي أو معنوي احلق يف 
استرياد أي منتج من بضاعة هلا 
سواء  لبنان،  يف  حصري  ممثل 
كان ذلك إلستعماله الشخصي أو 
اإلجتار به، ما يعين أنه حيق لكل 
فرد أو مؤسسة إسترياد أي نوع 
من البضائع واملنتجات، ولو كان 
هلا وكيل حصري يف لبنان، األمر 
الذي ينهي اإلحتكار يف التجارة 

اللبنانية.«

الراعي استقبل عطااهلل 
وافرام وابو حيدر مهنئني
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أفراد  احملتالون  يستهدف 
اجملتمعات املتعددة ثقافيا.

يف  مبساعدتك  ويتظاهرون 
احلصول على مدفوعات وخدمات 
يف   ،Services Australia
تفاصيلك  لسرقة  منهم  حماولة 

الشخصية.
سوف يعرضون عليك مساعدتك 
يف املطالبة مبدفوعات الكوارث 
 Australian مثل ،Centrelink من
 Government Disaster Recovery
 Disaster Recoveryو  Payment
 Pandemic Leaveو  Allowance

.Disaster Payment
مساعدتك  عليك  يعرضون  وقد 
 myGov على  حساب  فتح  يف 
بعض  ويف  به.  خدماتك  وربط 
دفع  منك  سيطلبون  األحيان 
حساب  فتح  مقابل  رسوم 
myGov أو املطالبة باملدفوعات 

نيابة عنك.
تفاصيلك  على  حصلوا  إذا 
بإمكانهم  سيصبح  الشخصية، 
أو  عنوانك  لتغيري  استخدامها 
تفاصيل حسابك املصريف ومن 

ثم سرقة مدفوعاتك.
لتجنب التعرض لالحتيال، تأكد 

مما يلي:
تفاصيلك  عن  أبًدا  تفصح  ال 

وثائق  تعطي  أو  الشخصية 
هويتك ألشخاص ال تعرفهم.

ال تدع مطلقا أشخاًصا ال تعرفهم 
حسابك  يرون  أو  يستخدمون 
حسابات  أي  أو   myGov على 

أخرى عرب اإلنرتنت.
ربط  برموز  أبًدا  تتشارك  ال 
حسابك على myGov أو كلمات 
املرور أو اإلجابات على أسئلتك 

السرية.
تذكر أن Services Australia لن 
مقابل  الدفع  أبًدا  منك  تطلب 
إىل  حباجة  كنت  إذا  خدماتها. 
بلغتك  ما  شخص  مع  التحدث 
فلديهم  املساعدة،  لطلب 
متواجدون  فوريون  مرتمجون 
 131 الرقم  على  اتصل  لذلك. 

202 وسوف يساعدونك.
تعرضت  بأنك  تعتقد  كنت  إذا 
االتصال  ميكنك  لالحتيال، 
 Scams and Identity مبكتب 

Theft Helpdesk على الرقم
 .1800941126 

إىل  حباجة  كنت  إذا  أخربهم 
مرتجم فوري وسيقومون بتدبري 
املوقع  راجع  أو  لك.  واحد 
servicesaustral ia. gov. au/
املعلومات  من  للمزيد   scams

بلغتك.
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SeRvICeS AuStRALIA
 احـرتسوا مـن االحـتيال

أعلن وزير الدفاع، بيرت داتون، 
إن أسرتاليا تريد عالقة »طبيعية« 
مع الصني، لكن البالد جيب أن 

تكون مستعدة للحرب.
عن  داتون  الوزير  دافع  وقد 
طريقة تعامل احلكومة األسرتالية 
جزر  مع  الثنائية  عالقاتها  يف 
من  العديد  إن  قائاًل  سليمان، 
املستوى  الرفيعة  االتصاالت 
قبل  املسؤولني  بني  أجريت 
بني  األمنية  االتفاقية  توقيع 
احمليط  يف  الواقعة  الدولة 

اهلادئ والصني.
العمال  حزب  اتهم  بدوره 
بتجاهل  الفيدرالية  احلكومة 
سليمان،  جبزر  أسرتاليا  عالقة 
االتفاق  على  التوقيع  مت  حبيث 
على الرغم من مطالبة الواليات 
املضي  بعدم  وحلفائها  املتحدة 

قدمًا يف االتفاق األمين.
االتفاقية  مسودة  وتتضمن 
مثل  بيانات  تسريبها  مت  اليت 
تطلب  قد  سليمان  جزر  أن 
من  قوات  إرسال  الصني  من 
وغريهم  والعسكريني  الشرطة 
لنشرها  املسلحة  القوات  من 
احمليط  الواقعة يف  الدولة  يف 
للصني  ميكن  أنه  كما  اهلادئ، 
مبوجب هذه االتفاقية أن ترسي 
سفنها يف جزر سليمان للقيام 

بأعمال التجديد اللوجستية.
وبناًء على ذلك أعربت الواليات 
املتحدة وأسرتاليا ونيوزلندا عن 
ختوفها من زعزعة األمن اإلقليم 
يف املنطقة، كما أعلنت اليابان 
وزير  نائب  إلرسال  خطتها  عن 
هذا  سليمان  جزر  إىل  اخلارجية 
بشأن  خماوفها  بسبب  الشهر 

االتفاقية األمنية.
وقال داتون يف حديث لربنامج 
تلفزيوني إن احلكومة األسرتالية 

متخوفة من »األعمال العدوانية« 
وخاصة  املنطقة  يف  للصني 
لقاعدة  الصني  بناء  حال  يف 
عسكرية على جزر سليمان اليت 
ال تبعد أكثر من 2,000 كلم عن 

سواحل أسرتاليا. 

» عدوانية بشكل ال يصدق«
كما قال داتون إن واقع الصني 
اجلديد خيتلف عما قبل، وأسرتاليا 
ال ميكنها املنافسة وفقًا لقواعد 
الصني.  بها  تقوم  اليت  اللعبة 
تغريت  الصني  أن  اعترب  فقد 
كثريًا وأصبحت عدائية بشكل ال 
يصدق، متهمًا احلكومة الصينية 
على  للحصول  الرشاوي  بدفع 
عن  عدا  تريدها،  اليت  النتائج 
وطريقة  األجنبية  التدخالت 
األخرى،  البلدان  مع  تعاطيها 
حيث قامت باسرتداد ميناء يف 
سرييالنكا اليت عجزت عن سداد 
بناء هذا  مقابل  ديونها للصني 

امليناء.
من جهة أخرى، اعتربت املتحدثة 
باسم الشؤون اخلارجية يف حزب 
عالقة  أن  وونغ  بيين  العمال 

أسرتاليا جبزر سليمان تضررت 
على  االئتالف  حكومة  ظل  يف 
مدى السنوات التسع املاضية.

األول  الشريك  نعد  »مل  وقالت 
الدول يف احمليط  الذي ختتاره 
مبكانة  يضر  وهذا  اهلادئ 

أسرتاليا يف منطقتنا«.
وجود  عدم  على  صيين  إصرار 
يف  عسكرية  قاعدة  إلقامة  نية 

جزر سليمان
احلكومة  خماوف  على  رد  يف 
وزراء  رئيس  قدم  األسرتالية، 
بأن  ضمانات  سليمان  جزر 
حكومته ال تعتزم السماح بإنشاء 
يف  صينية  عسكرية  قاعدة 

البالد.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اخلارجية الصينية وانغ وين بني 
اجلديدة  األمنية  االتفاقية  إن 
سليمان  جزر  مع  أبرمتها  اليت 
املساعدة  تقديم  إىل  تهدف 
الطبيعية  الكوارث  حاالت  يف 
وال  اإلنسانية  الطوارئ  وحاالت 
الواليات  على  خطر  أي  تشكل 

املتحدة.
رئيس  نائب  اعترب  جهته  من 
بارنابي  األسرتالي  الوزراء 
الصني  به  تقوم  ما  أن  جويس 
أسرتاليا  لتخويف  تكتيك  هو 
معربًا عن قلقه من تنامي نفوذ 

الصني يف املنطقة.

بيرت داتون لألسرتاليني: 

»نريد عالقات طيبة بالصني لكن استعدوا للحرب«

وزير الدفاع بيرت داتون

أثار إطالق سراح معلمة أسرتالية 
بعد  حكمها،  مدة  انهاء  قبل 
طالبها  أحد  بإغواء  تورطها 
من  واسعة  موجة  املراهقني، 
القضية  وأن  خاصة  اجلدل، 
حتولت إىل قضية رأي عام عند 

كشفها من أشهر عدة. 
البدنية  الرتبية  أستاذة  وكانت 
العمر  من  تبلغ  مسيث  كاتي 
26 عاًما عندما بدأت يف إرسال 
وهو  طالبها  ألحد  خمل،  حمتوى 
عرب  عمره،  من   14 يف  مراهق 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
بدأ  عندما  اكتشافها  ليتم  فقط 
يف  ينتشر  الفيديو  مقاطع  أحد 

مجيع أحناء املدرسة.
جلسة  يف  املعلمة  وأقرت 
مذنبة  بكونها  األوىل  حماكمتها 
يف »االستمالة اجلنسية« لطفل 
املراهقة. وحكم عليها  يف سن 
بقضاء  اجلزئية  احملكمة  قاضي 
أشهر   10 و  سنوات  ثالث 
اإلفراج  عدم  مع  السجن،  يف 
وثالثة  عامني  ملدة  املشروط 

أشهر.
وكان من املقرر إطالق سراحها 
العام،  هذا  من  ديسمرب  يف 
أمام  الدفع  يف  جنحت  لكنها 

احلكم  بأن  االستئناف  حمكمة 
مفرًطا  كان  ضدها  الصادر 
جلسة  ختام  يف  واضح.  بشكل 
االستئناف يف 3 شباط املاضي، 
بالسجن ملدة  عليها  احلكم  أعيد 
فرتة  مع  أشهر،  وأربعة  عامني 
عدم اإلفراج املشروط ملدة عام 
إىل  أدى  مما  أشهر،  ومخسة 

إطالق سراحها على الفور.
تفاصيل  عن  احملكمة  وكشفت 
أصدرت  عندما  مؤخرا  القضية 
أسبابها.  االستئناف  حمكمة 
حني  بدأت  القصة  أن  وذكرت 
يطلب  ملعلمته  الطالب  أرسل 
موقع  على  لصفحتها  إضافته 
Snapshat، لتأخذ رسائلهم بعدها 
إرسال  تضمن  مشبوها  منعطًفا 
وتضمنت  مبتادلة،  إباحية  صور 

عالقتهما الحقا لقاءات عابرة.
ولكن كل شيء انهار يف فرباير 
الشرطة  جاءت  عندما   2019
للتحدث معها بعد أن بدأ تداول 
يف  هلا  صريح  فيديو  مقطع 
الثانوية.عندها اتصلت  املدرسة 
وأخربته  هاتفيًا،  باملراهق 
منزهلا  يف  كانت  الشرطة  أن 
وحذرته من قول أي شيء ألنهما 

»سيتعرضان للمشاكل«.

جدل بعد اطالق سراح معلمة أغوت طالبها املراهق

سكوت  الوزراء  رئيس  حتدث 
نيوز  سكاي  إىل  موريسون 
حال  يف  وُسئل  الصباح  هذا 
كيف  املقبلة،  باالنتخابات  فاز 
ماكرون،  إميانويل  مع  سيتعامل 
انتخابه للتو كرئيس  الذي أعيد 
لفرنسا والذي وصف موريسون 

عالنية بأنه كاذب.
وقت  »من  موريسون:  وقال 
على  خالفات  هناك  آلخر، 
الدوام«، يف إشارة إىل صفقة 
الغواصات الفاشلة واليت قدرت 
قيمتها بنحو 90 مليار دوالر بني 

البلدين.
الغواصات،  شراء  عقد  »ألغينا 
كنت أعرف أنها لن تؤدي املهمة 

املطلوبة«.
قال موريسون: »ال توجد طريقة 
مناسبة إلعالن ذلك األمر ونتفهم 

انزعاج اجلانب الفرنسي«.
هذا وسيعلن موريسون عن خطة 
لتطوير  دوالر  مليون   24 بقيمة 

منطقة كرينز البحرية.
آدم  اخلضر  حزب  زعيم  يقول 
من  سيضغط  حزبه  إن  باندت 
على  جديدة  ضريبة  فرض  أجل 
صادرات الفحم إذا متكن احلزب 
يف  القوى  مبيزان  االحتفاظ  من 
احلكومة الفدرالية يف االنتخابات 

املقبلة.
من  التعايف  الضريبة  ستمول 
الكوارث املناخية وحتسن صايف 
أرباح امليزانية مبقدار 51.9 مليار 
دوالر، بينما تهدف إىل خلق 805 

آالف فرصة عمل.
سياسة  باندت  وسيطلق  هذا 
بعد  الطاقة  »مستقبل  بعنوان 
الفحم والغاز« يوم اخلميس يف 

سيدني.
تأسيس  إىل  باندت  يهدف 
طموح حزبه للوصول إىل صايف 
انبعاثات صفرية حبلول عام 2035 
خلفض  سلبية  انبعاثات  وإنتاج 
التلوث بأكثر من 100 مليون طن 

سنوًيا حبلول عام 2050.
يأتي إعالن سياسة حزب اخلضر 
بعد أيام من املناقشات احملتدمة 
أهدافه  حول  التحالف  داخل 

املتعلقة مبلف تغري املناخ.
مات  الوطين  السناتور  وقال 
خطط  إن  الثالثاء  يوم  كانافان 

احلكومة لصايف انبعاثات صفرية 
حبلول عام 2050 »ميتة«.

على  باللوم  موريسون  وألقى 
احلرب الروسية األوكرانية ووباء 
ارتفاع  املستمر يف   COvID-19

تكاليف املعيشة.
من  نعلم  »حنن  موريسون  قال 
حنن  الضغوط.  هذه  تأتي  أين 
تكاليف  ارتفاع  ضغوط  نعلم 

املعيشة وأسعار الفائدة«.
فقط  ليس  ذلك  »يرجع  وقال 
بسبب احلرب يف أوكرانيا، اليت 
تسببت يف ارتفاع أسعار الطاقة 
الذي مل نشهده منذ عقود عديدة، 

]ولكن[ ]أيًضا[ من الوباء«.
السنوي  التضخم  معدل  ارتفع 
عام  منذ  له  مستوى  أعلى  إىل 
البنزين  بأسعار  مدفوعا   ،2001
بناء  تكاليف  وزيادة  القياسية 
جديدة  لبيانات  وفقا  املساكن، 
اإلحصاءات  مكتب  عن  صادرة 

األسرتالي يوم األربعاء.
املستهلك  أسعار  مؤشر  ارتفع 
بنسبة 5.1 يف املائة خالل العام 
املاضي - أعلى من 3.5 يف املائة 
املائة  يف   2.1 بنسبة  وارتفع   -

يف ربع آذار )مارس(.
اتهمت السناتور عن حزب العمال 
كريستينا كينيلي رئيس الوزراء 
باالفتقار  موريسون  سكوت 
بعد  البالد،  ملستقبل  خطة  إىل 
أن  جديدة  بيانات  كشفت  أن 
التضخم ارتفع إىل أعلى مستوى 

يف 20 عاًما.
سكاي  لشبكة  كينيلي  وقالت 
»الناس  اخلميس  صباح  نيوز 
يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم 
وما نراه من موريسون وحكومته 

ليس خطة للمستقبل«.
لفوزهم  خطة  »لديهم  وقالت: 
لديهم  ليس  لكن  باالنتخابات، 
بشكل  االقتصاد  لتنمية  خطة 

مستدام«.
ورد املتحدث باسم وزارة اخلزانة 
على  تشاملرز  جيم  باملعارضة 
تصرحيات سابقة لرئيس الوزراء 
موريسون  سكوت  »لدى  قائال: 
أجل  من  وخطة  شيء  لكل  عذر 

ال شيء«.
مؤمتر  يف  للصحفيني  وقال 
»عندما  كارلتون  يف  صحفي 
يف  يرام  ما  على  األمور  تسري 
موريسون  ينسب  االقتصاد، 
كل الفضل لنفسه وحلزبه ولكن 
عندما تكون الظروف صعبة على 
األسرتاليني، فإنه ال يتحمل أي 
مرة  ذلك  رأينا  وقد  مسؤولية 

أخرى اليوم«.
جاءت تعليقات تشاملرز ردا على 
قال  الذي  موريسون  تصرحيات 
يف وقت سابق إن األسرتاليني 
يدركون أن التضخم كان نتيجة 
للصراع الروسي األوكراني ووباء 

.COvID-19
موريسون[  ]سكوت  »يريد 
الدولية  املقارنات  عن  التحدث 
شيء  فال  الدولية،  والتطورات 
العامل يف  أحناء  حدث يف مجيع 
يربر  املاضية  القليلة  األشهر 
عقد  من  يقرب  ما  يفسر  أو 
املتكررة  التحالف  هجمات  من 
واألمن  األجور  معدالت  على 

الوظيفي«.
»إذا  موضحا  تشاملرز  وتابع 
كنت تريد التحدث عن مقارنات 
هي  مقارنة  أهم  فإن  دولية، 
العمال  يرتاجع  احلقيقية.  األجور 
األجور  أوقات  يف  األسرتاليون 
احلقيقية أسرع من نظرائهم يف 

الواليات املتحدة«.
زعيم  االول  امس  عاد  وقد 
أنتوني  الفيدرالية  املعارضة 
احلملة  مسار  إىل  ألبانيزي 
بعد  اجلمعة  يوم  االنتخابية 

بعد  الصحي  للعزل  خضوعه 
إصابته بفريوس كورونا.

سيطلق رمسًيا محلة حزب العمال 
إنه  يف بريث يوم األحد ويقول 
العزل،  من  اخلروج  إىل  يتطلع 
خبفض  األطباء  نصحه  لكن 
ساعات عمله يف الفرتة املقبلة.

قال ألبانيزي إلذاعة WSFM يف 
سيدني: »أخربني طبييب أن علي 
سيما  ال  بهدوء،  األمور  آخذ  أن 
وال  األوىل،  القليلة  األيام  يف 

أعمل 16 أو 20 ساعة يوميا«.
»لكنه  موضحا  ألبانيزي  وتابع 
سيكون  وقال  باخلروج  نصحين 

من اجليد أن تكون باخلارج«.
حزب  عن  السناتور  وصفت 
العمال كريستينا كينيلي طريقة 
سكوت  الوزراء  رئيس  تعامل 
األمنية  االتفاقية  مع  موريسون 
بني الصني وجزر سليمان بأنها 
منذ  القومي  لألمن  فشل  »أهم 

احلرب العاملية الثانية«.
حتذير  »مت  كينيلي:  وقالت 
حكومة  األسرتالية،  احلكومة 
موريسون، من أن الصني تسعى 
للتوصل إىل اتفاق أمين مع جزر 

سليمان«.
مؤمتر  يف  للصحفيني  وقالت 
النائب  جانب  إىل  صحفي 
العمالي جيسون كلري يف سيدني 
أمس  »رأينا  اخلميس  ظهر  بعد 
رئيس  من  االستثنائي  التعليق 
مكتب املخابرات الوطنية، أندرو 
شرير، الذي قال إن هذا مل يكن 

إخفاقا استخباراتيا«.
»هذا يعين أنه كان فشال حكومًيا. 
لقد كان فشال من موريسون يف 
عدم السعي للتحدث إىل رئيس 

الوزراء جزر سليمان«.
لقد  مهامجة«  كينيلي  وتابعت 
يف  موريسون  من  فشال  كان 
إىل  خارجيته  وزيرة  إرسال  عدم 

جزر سليمان آنذاك«.
على  احلائز  تام  غريس  انهارت 
يف  األسرتالية  الشخصية  لقب 
خالل  بالبكاء  السابق،  العام 
مقابلة مع زعيم املعارضة أنتوني 
ألبانيزي، حيث حتدث عن عالقته 

بوالدته.
تأثرت تام، البالغة من العمر 27 
عاًما، بتفسريه ملن شكل وجهات 
وسياسات  قضايا  حول  نظره 

اجلندرية وقضايا املرأة.
القرار  بصراحة  ألبانيزي  شارك 
والدته  على  كان  الذي  الصعب 
أن تتخذه عندما محلت خارج إطار 
حيث  الستينيات،  يف  الزواج 
آنذاك«  عليه  »املتعرف  كانت 
الوالدين  من  أي  رعاية  عدم 

لألطفال.
نبأ  تتلقى  أن  املقرر  من  »كان 
طفلها،  فقدان  ثم  والدي  وفاة 
وكان سينتهي بي املطاف طفال 
بالتبين ألحد األشخاص، ألنه يف 
كان  ولدت،  عندما   ،1963 عام 
من املقبول أن تكون املرأة أرملة 
تكون  أن  مقبواًل  يكن  مل  ولكن 

أمًا غري متزوجة«.
وقال ألبانيزي إنه على الرغم من 
تنتظرها،  كانت  اليت  التحديات 
برتبيته  قراًرا  والدته  اختذت 

مبفردها ومنحه لقب والده.
يعتزم  أنه  والدته  والده  أخرب 
الزواج من امرأة من موطنه يف 

إيطاليا.
قال ألبانيزي: »لقد كانت امرأة 
حياتها  تهب  أن  قررت  قوية، 

لي، وأن تربيين بنفسها«.
كنت  عندما  أمي  عملت  »لقد 
صغريًا، حيث كانت تنظف مباني 
املكاتب لياًل ، وتعتين بي أثناء 
النهار، ثم كانت مصابة بالتهاب 
وكانت  الروماتويدي  املفاصل 

مكبلة بكل تلك األعباء«.

اليوم 18 للحملة االنتخابية: الغالء يسيطر على النقاشات 
وألبانيزي يستعد ملواصلة السباق
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الشمال  معركة  يف  »األقوياء«  املرشحني  غياب 
انتخابيًا تشرذمًا  ينعكس  الثانية 

كثافة »بانويات« وبذخ يف مقابل فقر 
حيث  طرابلس،  حال  هو  هذه  مدقع. 
تشري وفرة اللوائح إىل تشرذم واضح 

يف اللوائح االنتخابية.
»البانويات«  ازدحام  بني  كبري  فارق 
الفارهة واجملّسمة، حاملًة صور بعض 
طريق  يف  اللوائح  وبعض  مرشحني 
وبرودة  القلمون،  طرابلس-  عام 

اجملتمع الطرابلسي االنتخابية.
على  املزدمحة  »البانويات«  ترتكز 
أمساء  أغلبيتهم  املرشحني،  من  عدد 
معروف  غري  هو  من  ومنهم  جديدة، 
»البانويات«  ضخامة  لكن  سابقًا. 
وأعدادها توحي بأّن أصحابها من كبار 
خلوض  ثرواِتهم  متنّكبني  املتمولني، 
املعركة االنتخابية اليت ستجري مبدئيًا 

يف الـ15 من أيار املقبل.
أصحابها  أّن  »البانويات«  الالفت يف 
ظهرت  إذ  صورهم،  تكاليف  تكّبدوا 
أكثر من صيغة،  مكرَّرة يف  لوائحهم 
كبري،  ثراء  على  يدّل  الذي  األمر 
يف  طائلة  أموال  بذخ  وافرتاض 
من  وقودها  يزال  ال  اليت  املعركة 
بتأمني  املعركة  الناس منشغلني عن 
دوائهم، وكهربائهم، وُقْوت يومهم، 
حبسب  النفايات،  صناديق  من  ولو 
عن  تبحث  فقرية  لسيدة  مشهد 
عال  بينما  الصناديق،  أحد  يف  ُقوتها 
املشهد »بانو« جمّسم ألحد املرشحني 

املعروفني.
»ليش عم تصّور.. ليش عم تصّور«، 
من  مزدوجة  احتجاج  صرخة  كانت 
أجل  من  زوجها  أرسلت  اليت  السّيدة 
االستفسار. وعند معرفته بأّن الصورة 
وليس  للمرّشح،  كانت  الُتقطت  اليت 
للعائلة، دعا الزوج للمرشح بالتوفيق 
ألّنه »خيّصنا كل يوم بوجبة طعام يف 
وأدوية«،  عطاءات  وبعض  رمضان، 

كما قال.
كثافة »بانويات«، وبذخ مصاريف، يف 
انتخابية.  اهتمام  وبرودة  فقر  مقابل 
هذا منوذج من طرابلس، ومن الدائرة 
الثانية بصورة عامة، عن حال املعركة 

االنتخابية.
طرابلس ذات األغلبية السنّية، رفدت 
احلريرّية السياسّية بزخم انتخابّي منذ 
ظهورها أوائل التسعينيات. واعتكاف 
الرئيس سعد احلريري عن االنتخابات، 
ودعمًا،  وتشجيعًا،  وترشيحًا،  خوضًا، 
أضفى على املعركة مزيدًا من الربودة 
الـُمضافة إىل برودة فرضتها األزمات 
واالجتماعّية،  واالقتصادّية،  املالّية، 

اخلانقة.
وانكفاء  احلريري،  اعتكاف  مع 
كان  الساحة،  عن  املستقبل«  »تيار 
الكتلة  تتشرذم  أن  البديهي  من 
دون  من  األكرب،  وهي  املستقبلّية، 
ُتِرك  حبيث  هلا،  د  حمدَّ اجتاه  معرفة 
بديلة  خيارات  يف  يتخبطون  مؤّيدوها 
غري واضحة اهلوّية، األمر الذي جيعلهم 
ُعرضًة للتشتت حنو لوائح غري حمّددة، 
»املستقبل«  خلصوم  يتيح  ما  وهو 
من  وفري  عدد  حصد  التقليديني 

مناصريه.
ذو  وهو  ميقاتي،  الرئيس جنيب  أّما 
الطرابلسي،  الشارع  يف  فاعل  تأثري 
الدورة  يف  ناخبني  عدد  أكرب  ونال 
املاضية عام 2018، مع فارق كبري عن 
الرتشح،  عن  فتمّنع  رقم،  أكرب  ثاني 
لكّنه دعم الئحة يتمثل فيها بعض من 

نواب الئحته احلاليني.
املستقبلية،  الكتلة  تضعضع  انعكس 
وحتفظ ميقاتي عن الرتشيح، تشرذمًا 

نقوال طعمة

يف  كبريًا  وازديادًا  املرّشحني،  لدى 
أعدادهم، وأعداد لوائحهم اليت بلغت 

11 الئحة.
الشؤون  يف  والباحث  الكاتب  ُيعيد 
الظاهرة  احلسن،  االسرتاتيجية، مسري 
يف  الكبريين  القطبني  »غياب  إىل 
و«العزم«،  »املستقبل«  طرابلس، 
األمر الذي دفع مرشحني من الدرجات 
ح، عّلهم  األدنى إىل املبادرة إىل الرتشٌّ
يقطفون الفرصة اليت رمبا لن تسنح 

داًَ. هلم جمدَّ
لوائح  يف  املدَرجني  الناخبني  عدد 
طرابلس  يف   254438 يبلغ  الشطب 
املدينة، و48008 يف املنية، و74665 
 377111 ما جمموعه  أي  الضنية،  يف 

ناخبًا.
حصة مقاعد الدائرة 11 مقعدًا، تتوزع 
منها   5 طرابلس،  يف  مقاعد   8 على 
العلوّيني  من  لكّل  وواحد  ّنة،  للسُّ
األرثوذكس،  والروم  واملوارنة 
واحد  ومقعد  للضنية،  ومقعدين 

للمنية. 
الئحة  املعروفة  اللوائح  من  تربز 
قوى  جتمع  اليت  الشعبية«،  »اإلرادة 
الثامن من آذار تقليديًا، ومن وجوهها 
البارزة فيصل كرامي، وجهاد الصمد، 
ورفلي دياب عن »تيار املردة«، وطه 
ناجي عن »مجعية املشاريع اإلسالمية«، 
القومي  السوري  احلزب  عن  ومرشح 

االجتماعي، وآخرون.
والئحة »إنقاذ وطن«، وأبرز وجوهها 
ريفي،  أشرف  األسبق  العدل  وزير 
وهي متحالفة مع »القوات اللبنانية«، 
والئحة »لبنان لنا« اليت تضم مصطفى 
سابقًا،  املستقبل«  »تّيار  من  عّلوش 
رئيس  مع  االنتخابّي  املوقف  وينّسق 

احلكومة األسبق فؤاد السنيورة. 
والئحة »للناس«، املدعومة من جنيب 
ميقاتي، تضّم كريم كبارة، جنل النائب 
النائب  وتضم  كبارة،  حممد  السابق 
علي درويش من الئحة الرئيس جنيب 
وكاظم  السابقة،  الدورة  يف  ميقاتي 

اخلري املدعوم سابقًا من ميقاتي. 
الئحة »التغيري احلقيقي« تتمحور حول 
الئحة  أّما  مطر.  إيهاب  األعمال  رجل 
حول  فتتمحور  الثالثة«  »اجلمهورية 

رجل األعمال عمر حرفوش.
وفيها  مكتملة،  غري  لوائح  مخس  مثة 
اليت  القوى والشخصيات  جمموعة من 
خلفية  على  الشارع،  حتركات  خاضت 
حركة 17 تشرين األول 2019، وهي 
»طموح الشباب«، وفيها وجوه جديدة 
من 5 أمساء، و«فجر التغيري« جديدة 
وتتألف من 7 أمساء، و«قادرين« وفيها 
وجوه جديدة من 6 أمساء، و«االستقرار 
واإلمناء« وتضم وجوهًا جديدة من 10 
للسيادة  »انتفض..  والئحة  أمساء، 
من  مولوي  مالك  وفيها  للعدالة« 

»حزب سبعة«، وتضم 7 أمساء.

القوى  يف  اللوائح  وفرة  تشري 
»قوى  نفسها  على  أطلقت  اليت 
التغيري«حينًا، و«قوى الثورة« أحيانًا، 
إىل تشرذم واضح، وميول شخصانّية، 
ويفّوت  قواها،  ُيضعف  الذي  األمر 

عليها إمكان دخول الربملان.
يعتقد احلسن أّن وفرة اللوائح »ليست 
ومحاوة  تنافس،  وجود  على  دلياًل 
لألصوات  تشّتت  على  بل  انتخابية، 
والنتيجة ستكون  متعّددة.  لوائح  يف 
الذي  االنتخابي  احلاصل  اخنفاض 
سيصب يف مصلحة السلطة والطبقة 

السياسّية«.
دراسة إحصائية

والدراسات  »اإلحصاء  مركز 
رأي  استطالع  أجرى  االسرتاتيجية« 
بواسطة 5378 استمارة. ويف حصيلتها 
تبنّي له أّن نسبة املقرتعني هلذا العام 
هي 37,18%، مقارنة بـ 43,34% يف 

الدورة املاضية يف عام 2018.
املتوقعة،  االقرتاع  نسبة  »اخنفاض 
وخصوصًا يف الشارع السين«، سيجعل 
واليت  اخلربة،  وذات  الكبرية  اللوائح 
متلك ماكينات انتخابّية منّظمة وجمّربة، 
»تتحّكم يف العملّية االنتخابّية، تصويتًا 

ونتيجة«، وفق رأي احلسن.
احلاصل  أّن  إىل  الدراسة  وتوّصلت 
االنتخابي هو 11258 صوتًا. وبالتالي، 
باحلاصل  لوائح  أربع  فوز  أظهرت 
الشعبية«  »اإلرادة  وهي  االنتخابي، 
مقاعد(،   3( مقعد   2,90 اليت ستنال 
 2,68 بـ  ستحظى  اليت  و«للناس« 
لنا«  و«لبنان  مقاعد(،   3( مقعد 
مقاعد(،   3( مقعد   2,73 اليت ستنال 
و«إنقاذ وطن« اليت ستحظى بـ 1,71 

مقعد )مقعدين(. 
التفضيلي،  الصوت  وفق  والفائزون 
جهاد  كرامي،  فيصل  سيكونون: 
الصمد، طه ناجي من الئحة »اإلرادة 
الشعبية«، ومصطفى علوش، وسامي 
الئحة  من  هيكل  وشيبان  فتفت، 
كبارة،  الكريم  وعبد  لنا«،  »لبنان 
وكاظم اخلري، وعلي درويش من الئحة 
وإلياس  ريفي،  وأشرف  »للناس«، 

خوري من الئحة »إنقاذ لبنان«. 
االنتخابية بشعاراتها،  وتظهر املعركة 
السياسية.  الربامج  غياب  ُتظهر  اليت 
املثال:  سبيل  على  املطروح  فمن 
»التغيري احلقيقي بإنصاف طرابلس«، 
إجناز«،  مش  أساس  »الكهرباء 
شرعي  بسالح  احلقيقي  و«التغيري 
صّوت  والدك..  و«هّجروا  فقط«، 

ضّدن«، و«إنها اهلوية اللبنانية«.
ارتفعت  الكثرية اليت  ومن الشعارات 
»القوات  بانويات  من  عدد  يف 
اللبنانية«: »حننا فينا حنمي اهلوية«، 
البلد«، »حننا فينا  »حننا فينا نضّوي 
حنّرر  فينا  »حننا  للحياد«،  نأسس 

الدولة«، »حننا فينا نعيد الثقة«.

مع اعتكاف الحرير وانكفاء تيار املستقبل« تشرذمت الكتل االنتخابية يف شمال لبنان

من الكوارث الوطنية أن جيد املواطن 
نفسه أمام خيارين أحدهما املوت على 
أرض وطنه جوعًا وفاقة أو املوت يف 
لقمة  فيه  مكان جيد  عن  البحث  رحلة 
لتأمني هذه  العمل  أو فرصة  العيش 
اللقمة، وحنن يف لبنان وصلنا ولألسف 
الشديد اىل مواجهة هذه املعادلة ذات 
اخليارات بني املوت واملوت مع متايز 

بطريقة املوت ووسيلته.
أما األسوأ يف القضية فهو أن جتد َمن 
ينربي الستغالل املآسي والكوارث من 
أجل حتقيق مصلحة له يف تراب القبور 
أو يستثمر قبور الضحايا لدفن مصاحل 
خصومه وأحالمهم. وهذا أيضًا ما جنده 
يف لبنان ولألسف يف ما نسمع ونقرأ 
او  السياسية  اجلهة  هذه  مواقف  من 
تلك اليت ال يهّمها معاجلة املصيبة بل 
او  تنزله خبصم  إلحداث ضرر  تسعى 

منافس.
استقام  الذي  الزورق  فاجعة  ففي 
التوصيف له بأنه »مركب املوت« فإّن 
هناك رزمة من األخطاء اليت تضافرت 
يصل  أخطاء  الكارثة،  أنتجت  حتى 
اجلسيمة  اخلطايا  مصاف  اىل  بعضها 
تبدأ  حيث  اجلنائية،  اجلرمية  واألفعال 
تلك اخلطايا بسلوك الدولة والنافذين 
فيها حيال اجملتمع الذي يشكل شعبها 
ما حيرم هذا الشعب بأفراده من لقمة 
االستشفاء  على  والقدرة  العيش 
حتى  او  دراسي  مقعد  تأمني  او 
يسقط  تقصري  العائلة،  يؤوي  كوخ 
املتمثل  للدولة  األساس  العنوان 
اليت  الرمحن«  »الدولة  بأنها  بالقول 
اّن  وجند  وراحته،  على شعبها  تسهر 
العكس هو ما حيصل حيث اّن الدولة 
القائمة ومنذ عقود، امتهن من توىل 
املسؤولية فيها سرقة الشعب وعاث 
يف األرض فسادًا سرق أو هدر عربه 
أصحاب  ومنع  وطاقته  الوطن  خريات 
احلقوق من الوصول اىل حقوقهم بأّي 

قدر ونزر.
يف  األحكام  توىل  من  فشل  وإىل 
لبنان يف إقامة »الدولة الرمحن« جند 
أيضًا فشاًل يواكبه يف إقامة »الدولة 
اليت  احلارس«  »الدولة  او  الشرطي« 
اجملتمع  انقلب  فعاليتها  انتفت  إذا 
نفسه  على  الفرد  يأمن  ال  غاب  اىل 
او  اليه  يشده  ما  أيضًا  جيد  وال  فيه 
ولألسف  وهذا  فيه.  بالبقاء  يغريه 
يف  جيد  ال  بات  الذي  اللبناني  حال 
جعل  ما  البقاء،  على  حيفزه  ما  وطنه 
اللبنانيني يتقاطرون اىل مراكز األمن 
العام لتنظيم جواز سفر واىل سفارات 
الدول األجنبية للحصول على تأشرية 
سفر اىل بلدانها، حركة شكلت ضغطًا 
األمن  على  استحال  الذي  احلّد  اىل 
كاملعتاد  طلبات  كّل  تلبية  العام 
تأشريات  منح  السفارات  ورفضت 
عرقل  ما  طالبيها،  من  األكرب  للقسم 
اهلجرة الشرعية وأجرب أصحاب اإلحلاح 
على  الصعبة  املعيشية  واألوضاع 

التفكري باهلجرة غري الشرعية.
ويف اهلجرة غري الشرعية تكمن عناصر 
إنتاج املأساة األخرية اليت نزلت بلبنان 
عشرين  من  أكثر  موت  إىل  وأّدت 
وامرأة  ورجل  طفل  بني  األفراد  من 
ضاقت بهم سبل العيش فلجأوا اىل 
واهلجرة  األشخاص  تهريب  عصابات 
غري القانونية لنقلهم من الرب اللبنانّي، 
حيث ال أمل باحلياة اىل بّر أجنيب يطمع 
اما  األمل،  هذا  مثل  مينحهم  أن  يف 
الوسيلة فقد مّت اختيارها ولألسف من 
اليت  املتهالكة  القدمية  املراكب  بني 
خسارة  غرقها  أو  فقدانها  يشكل  ال 
أرواح  اما  أمواله،  ملالكها يف  فادحة 

العميد أمني حطيط

واستغالل ِعرب  لبنان:  يف  املوت«  »مركب 

البشر ومصريهم يف الرحلة وما بعدها 
فإنها ال تعنيه حيث اهلّم لدى عصابات 
أموال  من  جيمعون  ما  تلك  التهريب 
املشروع  غري  التهريب  خدمة  مقابل 

ذاك.
فئة  تبدأ  بالذات  املوضوع  هذا  ويف 
»الدولة  مسؤوليات  رزمة  من  أخرى 
مثل  مالحقة  عليها  حيث  الشرطي«، 
التهريب  وشبكات  العصابات  هذه 
اىل  الناس  استدراج  من  ومنعها 
قوارب املوت، ثم يكون عليها مراقبة 
تنفيذ  ُتستعمل يف  شواطئها حتى ال 
ذاك،  املشروع  غري  التهريب  خطط 
اإلقليمية  مياهها  تراقب  أن  وعليها 
حتى ال تعرب فيها مراكب املوت تلك. 
نعم هي سلسلة من األفعال واملهام 
يقتضي القيام بها ملنع تشكل عناصر 
املأساة من قبيل ما حصل على شاطئ 
لبنان الشمالي يف 23 نيسان احلالي 
حيث ارتطم املركب الذي يبحر بشكل 
متنه  وعلى  نظامي  وغري  قانوني  غري 
ما يزيد عن 70 شخصًا مبركب للجيش 
الشاطئ  حبراسة  يقوم  كان  اللبناني 
ملنع احلركة غري القانونية منه وإليه، 
غري  املركب  غرق  اىل  أّدى  ارتطام 
النظامي مبن فيه، وكاد األمر يتسّبب 
سرعة  لوال  فيه  كان  من  مجيع  مبوت 
تدخل اجليش وتقدميه وسائل اإلنقاذ، 
حيث متكن من إنقاذ ما يصل اىل 47 

من الركاب.
العادة  هي  وكما  شديد،  أسف  ومن 
االستغالل  عملية  بدأت  لبنان،  يف 
املزايدون  وراح  اجللل  احلادث  يف 
مينة  وأقاويلهم  اتهاماتهم  ينشرون 
ونسوا  خصومهم،  من  للنيل  ويسرى 
أنهم يف فرتات توليهم املسؤولية يف 
احلكم ساهموا بشكل او بآخر يف إنتاج 
املأساة وأسبابها وبيئتها. وتوّجه كّل 
فريق اىل من يراه خصمًا له او منافسًا 
او مزامحًا له يف مسعى او مسار من 
من  وإزاحته  املسؤولية  حتميله  أجل 

طريقه.
واألسوأ يف كّل ما مسعنا هو حماولة 
اللبناني  اجليش  التهام  البعض 
من  بعضًا  حتميله  او  بالتقصري 
ميكن  ال  سلوك  الكارثة،  مسؤولية 
هذا  ومع  شريف،  مواطن  يقبله  ان 
التجّرؤ على اجليش ومع حرصنا على 
املركب  منت  على  كان  َمن  حقوق 
انه من  واحلقيقة جند  احلق  أجل  ومن 
الواجب وبشكل فوري اإلسراع من غري 
شفاف  قضائي  حتقيق  بإجراء  تسرّع 
وحتديد  احلقيقة  لكشف  وموضوعي 
الكارثة  املسؤوليات واملسؤولني عن 
ملنع أّية نزعة أو ميل يرمي لالستغالل 
الرخيص للحادث، اما العالج األساسّي 
فينبغي أن يكون متوّجهًا ملعاجلة أصل 
تنقذ  بإصالحات  والقيام  املشكلة 
الدولة من فساد احلكام وتعيد األموال 

املسروقة اىل املواطنني.
يتخذ  أن  جدية  وبكّل  أننا خنشى  بيد 
ما حصل وما استتبعه من ردود فعل 
شعبية بريئة أو خمططة، ذريعة لإلطاحة 
أقّل  بعد  املقّررة  النيابية  باالنتخابات 
من 3 أسابيع، نعم اننا خنشى أن جيد 
من بات متأكدًا من خسارة االنتخابات 
تلك وبات خائفًا من تسفيه أحالمه يف 
او  مواقع متقدمة فيها  احلصول على 
أكثريات معتربة بنتيجتها، أن يقدم هو 
ومن وراءه للسعي بـ »فورة شعبية« 
وفقدان  باألمن  اإلخالل  اىل  تؤدي 
يرّبر  ما  األرض  على  الدولة  سيطرة 
صرف النظر عن إجراء االنتخابات يف 

موعدها وإدخال لبنان يف اجملهول.
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االسرتاتيجية  األسلحة  أهم  أحد  »سارمات« هو 
األخرية،  السنوات  يف  روسيا  طّورتها  اليت 
ومن أخطر أنواع األسلحة النووية على مستوى 

العامل.
ليست املرة األوىل اليت يعلن فيها الروس عن 
جتربة صاروخية باليستية أو غري باليستية، أو 
حتى عن جتربة سالح نوعي آخر غري صاروخي، 
فيها  يأخذ  اليت  األوىل  املرة  ليست  وأيضًا 
الرئيس بوتني على عاتقه شخصيًا مهمة اإلعالن 
فمؤمتره  وقدراته؛  وعن مميزاته  الصاروخ  عن 
والذي   ،2018 عام  نهاية  الشهري  الصحايف 
أعلن فيه عن الثالوث النووي الروسي )القوات 
الفتًا،  كان  والبحرية(،  واجلوية  الربية  النووية 
مبا أظهره خالله من قدرات روسية غري تقليدية، 
الصعيد  على  منتظرًا  يكن  مل  الذي  وبتوقيته 
قبل إطالقه العملية  الدولي، ومواكبته األخرية – 
لتجربة الصاروخ  اخلاصة يف أوكرانيا مباشرة – 
أفانغارد، ومن مركز قيادة  الباليسيت  النووي 
أيضًا  مباشرة،  النووية  القوة  عمليات  وإدارة 
هذا  ومبميزات  توقيتها  حبساسية  الفتة  كانت 

الصاروخ.
أو  األخرية،   « »سارمات  جتربة صاروخ  ولكن 
كما يسميه الناتو »الشيطان 2«، واإلعالن عنها 
قد  السابقة،  املرات  كل  عن  خمتلفة  بطريقة 
وذلك،  مسبوق،  وغري  وقع خمتلف  يكون هلما 
أواًل، بسبب ما أظهرته هذه التجربة من إمكانيات 
متقّدمة للصاروخ سارمات، وثانيًا لكون التجربة 
العسكرية  العملية  مع  يتواكبان  عنها  واإلعالن 
الروسية املتواصلة يف أوكرانيا، ومع التكاتف 
الدولي - الغربي املستشرس ضد روسيا، على 
ملفات  خلفية  وعلى  العملية  من جهة،  خلفية 
من  ذاتها،  العملية حبّد  من  أبعد كثريًا  أخرى، 

جهة ثانية.
األسلحة  أهم  أحد  هو  )سارمات(   28 أس  أر 
االسرتاتيجية اليت طّورتها روسيا يف السنوات 
األخرية، ومن أخطر أنواع األسلحة النووية على 
مستوى العامل. هو صاروخ نووي باليسيت عابر 
للقارات، ذو قدرات تدمريية عالية، ويستطيع 
اجتياز أي منظومة دفاعية، وتصل سرعته إىل 
24 ألف كيلومرت يف الساعة، أو عمليًا )20 ماخ، 
قطره  ويتجاوز  الصوت(،  سرعة  مرة   20 أي 
ثالثة أمتار، ويبلغ مداه  18 ألف كيلومرت، مع 
مناطق  تدمري  بإمكانها   هائلة،  تفجريية  قدرة 

شاسعة«.
صاروخ عابر للقارات، يعمل بالوقود السائل، 
وزنه يبلغ 220 طنًا، وطوله يبلغ 22 مرتًا، وقادر 
على الطريان عرب القطبني الشمالي واجلنوبي، 
مع محل ما  بني 7 و10 رؤوس حربية نووية 
وفرط صوتية، بوزن حنو 10 أطنان، ويستطيع 
االنطالق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو، 
احلديثة  األنظمة  مجيع  على  التفّوق  وميكنه 

املضادة للطائرات. 
القدرات اليت يوّفرها الصاروخ سارمات تشّكل 
عمليًا عناصر املواجهة أو املعركة  االسرتاتيجية، 
اليت يبدو أن الروس بدأوا يقرتبون من خوضها 
هذه  بعض  إىل  بوتني  أشار  فقد  مرغمني؛ 
رفع  مناورة  ضمن  من  العناصر  أو  القدرات 
السقف يف مواجهة الناتو واألمريكيني خاصة، 

وهذه العناصر ميكن تلخيصها حبسب التالي:

عابر للقارات وذو قدرات تدمريية عالية
جتعل  أن  على  قادرة  وحدها  املميزات  هذه 
من الصاروخ عنصرًا رئيسيًا من عناصر الردع 
النووي االسرتاتيجي، اليت تقوم بأساسها على 
فكرة إيصال أي شحنة تفجريية، تقليدية كانت 
أو غري تقليدية، مناسبة وكافية لتدمري منطقة 
املساحة  دولة كبرية  تكون  أن  شاسعة، ميكن 
كاملة، أو جمموعة دول صغرى، إىل أي منطقة 
يف العامل مهما كانت بعيدة عن روسيا،  وخاصة 
الشمالي  القطبني  عرب  الطريان  على  قادر  أنه 

واجلنوبي.

قدرة »نهائية« على اجتياز أيّ منظومة دفاعية 
بشكل  صحت  إذا  أنها  امليزة  هذه  حساسية 
للخصم  إمكانية  أّي  يلغي  األمر  فهذا  كامل، 
إىل  وصوله  قبل  وتدمريه  الصاروخ  ملواجهة 

وأين؟ استخدامه؟  إىل  الروس  ينزلق  هل  الرهيب...  »سارمات« 
شارل أبي نادر
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مــقاالت وتـحقيقات

مل ينتِه بعُد املشروع املرسوم 
الدولة  أمام  يزال  فال  للبنان، 
تسعى  إجراءات  عدة  العميقة 

لبسطها.
لالنتخابات  العكسي  العد  بدأ 
النيابية يف لبنان، ومعه دخلنا 
القرارات  من  القلق  مرحلة 
َخذ قبل تاريخ  اليت ميكن أن ُتتَّ
مثنها  ويدفع  االستحقاق، 
املقبلة،  يف  األعوام  البلد يف 
السياسية  املستويات  كل 
واالجتماعية.  واالقتصادية 
تقطع  اليت  القرارات  هذه 
خيارات  أي  على  الطريق 
إطار  خارج  َخذ  ُتتَّ أن  ميكن 
توزيع  كخطة  النظام  الريعي، 
قانون  طرح  وصيغة  اخلسائر 
اليت  كونرتول«،  »الكابيتال 

كونرتول« »الكابيتال  وُحكم  اخلسائر«  »توزيع  بني  لبنان 
زياد ناصر الدين

لبنان بني »توزيع الخسائر« وحكم »الكابيتال كونرتول«

األول من عام 2021، لتدخل بعد انهيارها مرحلة 
م. اإلفالس املنظَّ

2- بلوغ الفقر نسبة %75. 
3- ارتفاع اهلجرة إىل %33. 

مليارات  قيمتها   104    ودائع  مصري  ضياع   -4
دوالر. 

والتعليم  العام  التعليم  قطاعي  انهيار يف   -5
اخلاص، وخصوصًا اجلامعة اللبنانية. 

6- أزمة كبرية يف القطاعني الصحي واخلدماتي، 
إيرادات  من  احمللي  للناتج  مباشرة  وخسارة 

السياحة الطبية. 
نسبته  فاقت  الذي  البطالة،  معدل  ازدياد   -7

 .%40
أّما لو مّت إقرار »الكابيتال كونرتول« يف بداية 
األزمة، وُمنعت مليارات من اخلروج وأخرى من 
لكان  مدروسة،  داخليًا على خطط غري  التبديد 
ميكن استخدام ملياري دوالر من هذه األموال 
ونتيجة   .24/24 الكهرباء  توّفر  معامل  إلنتاج 

ذلك على االقتصاد:
- توفري فاتورة مازوت تبلغ   2.5   مليار دوالر.
- توفري فاتورة فيول تبلغ   1.5   مليار دوالر.

- توفري فاتورة مولدات كهرباء تبلغ   1.2   مليار 
دوالر.

نقل  إنشاء شبكة  اإلمكان  كان يف  ذلك،  إىل 
حديثة تغطي كل لبنان، وشبكة أمان، اجتماعيًا 
وصحيًا، وتغطية صحية شاملة، باإلضافة إىل 

احملافظة على قدرات القطاع الصحية.
وأيضًا، كان يف اإلمكان إقرار حتفيزات صناعية 
من  دوالر  مليون   900 توفري  ميكنها  مدعومة، 
فاتورة األدوية املستوردة، و900 مليون دوالر 

أخرى من استرياد املواد الغذائية. 
وعلى صعيد الزراعة، كنا نستطيع على األقل 
استثمار املساحات الشاسعة يف البقاع لزراعة 
القمح، وتأمني مياه الري لتحقيق االستمرارية. 
كل هذه املشاريع مل تكن لتبلغ تكلفتها اإلمجالية 

4 مليارات دوالر خالل سنة و6 أشهر.
اخلاطئة،  االقتصادية  السياسات  ونتيجة 
الطائفية  واحلمايات  والتبعية  والكيدية 
والسياسية واالحتكارات، أضف إىل ذلك خطة 
اخلسائر اليت صاغتها الدولة العميقة، أضحينا 
اليوم أمام واقع مأَسوي: فال اسرتجاع لألموال 
الفوائد  من  اقتطاع  وال  بة،  وامُلهرَّ املنهوبة 
دوالر،  مليار   93 إىل  وصلت  اليت  اخليالية 
أموال  من  دوالر  مليارات  لـ6.5  استعادة  وال 
خلسائر  اكرتاث  وعدم  املالية«،  »اهلندسات 

االقتصاد اليت وصلت إىل %60 .
لًة جبناحيها، أي  ختامًا، إّن الدولة العميقة، ممثَّ
حزب املصارف ورعاته من  خارج احلدود، تعمل 
املكّونة  ومنظومته  الريعي  النظام  تربئة  على 
من املصرف املركزي واملصارف وأعضاء جلنة 
االقتصادية  اجملزرة  من  واملصرفيني،   الرقابة 
اليت أصابت البالد، وحتميل املودع واالقتصاد 
يف  والنتيجة  واخلسائر،   املسؤولية  اللبنانّي 
بـ3  اللبناني  لالقتصاد  وهمّية  وعود  مقابل 
مليار  النقد، و20  مليارات دوالر من صندوق 
فيا  ماحنة.  دوالر من صناديق ودول وجهات 

ُترى، ملصلحة من تعمل هذه الدولة العميقة؟

حتمي املصارف من الدعاوى القضائية، وإقرار 
موازنة رهن االقتصاد اللبناني، والتوقيع على 

شروط صندوق النقد الدولي.
فال  للبنان،  املرسوم  املشروع  بعُد  ينتِه  مل 
يزال أمام الدولة العميقة عدة إجراءات تسعى 
لبسطها على البالد والعباد، ال تطرح من خالهلا 
أي برامج إنقاذية، وال تتحّمل فيها أي مسؤولية 
جتديد  هو  منها  الوحيد  اهلدف  بل  األزمة،  عن 
حساب  على  الفاسدة  املنظومة  هذه  شباب 

االقتصاد.
»خطة  ُيسمى  ما  هذه  اإلجراءات  ضمن  ومن 
إىل  التسريبات  أفضت  اليت  اخلسائر«،  توزيع 

أنها ستكون على النحو التالي: 
اخلطة  عنوان  هو  الدولي«  النقد  »صندوق   -1
رؤية  أي  يف  البحث  دون  من  وأبدًا،  دائمًا 
اقتصادية أو بدائل أخرى، وحتديدًا مع الشرق.

د  2- ضمان الودائع حتى 100 ألف دوالر، ُتسدَّ
وباستنسابية  مصرفية،  أعوام  مثانية  خالل 
دفع  فيها  سيتم  اليت  العملة  حتديد  دون  من 

املستحقات.
3-  شطب 60 مليار دوالر )من أصل 86 مليار 
يف  الناس  أودعها  اليت  األموال  من  دوالر( 
املصارف، وقامت هذه البنوك بدورها  بإيداعها 
فوائد  مقابل  يف  املركزي،  لبنان  مصرف  يف 
عن  املسؤولني  حماسبة  دون  من  مرتفعة، 
يف  األموال  وضع  عرب  ارُتِكبت  اليت  املغامرة 
مبدأ  االعتبار  يف  يؤخذ  مل  حبيث  مكان  واحد، 

توزيع املخاطر. 
4- إنقاذ مصرف لبنان على حساب املودعني. 
دوالر،  مليار   86 تبلغ  املركزي  فمطلوبات 
وموجوداته، حبسب تقاريره، 11 مليار دوالر، 
باإلضافة إىل احتياطي الذهب بقيمة 18 مليار 
وحتميله  دوالر،  مليار   60 شطب  ومع  دوالر. 
خسائر بقيمة 5 مليارات دوالر، على مدى مخسة 

أعوام، يصبح لديه فائض من املال. 
من  وإقراره،  اجلمركي  الدوالر  تثبيت   -5
على  ذلك  تداعيات  االعتبار  يف  األخذ  دون 

 االقتصاد. 
 ) TVA ( 6- رفع الضريبة على القيمة املضافة
من 11% إىل 15%، من دون إجراء أي تصحيح 

ضرييب. 
7- إقرار قانون الـ »كابيتال كونرتول« بعد أن 
طار البلد يف خطة متقنة، أبطاهلا حزب  املصارف 
إرضاء  اللرية  روا  دمَّ الذين  السياسيني  من 
بـ  اخلسائر  خطة  وربط  اخلارج.  يف  ألوليائهم 
من  بداًل  منها،  للهروب  كونرتول«  »الكابيتال 

معاجلة األمر عرب خطة اقتصادية مفيدة. 
إّن إقرار قانون »الكابيتال كونرتول« يف عام 
2019، لو مّت، َلكان منع إخراج 20  مليار دوالر 
على  احملافظة  ولتمت  لبنان،  من  األقل  على 
بفرصة  وحلظينا  املودعني،  أموال  من   %40
يف إعادة بناء االقتصاد وإجراء إصالحات خارج 
يكن  مل  العميقة.  وبالتأكيد،  الدولة  وصاية 
سيصل انهيار اللرية إىل هذا احلد الالمعقول.

ونتيجة االمتناع عن إقرار هذا القانون آنذاك، 
كانت كالتالي:

الربع  قيمتها يف  من   %90 اللرية  خسارة   -1

عبارة   لكّن  منه.  مفّر  ال  قَدرًا  فيصبح  هدفه، 
أيضًا  املستقبل  يف  نهائية  قدرة  »للصاروخ 
ذكرها  كما  دفاعية«،  منظومة  أّي  جتاوز  على 
لبعض  حاملة  تبقى  بوتني،  الرئيس  بالتحديد 
بوتني  يضمن  كيف  إذ  صحتها،  يف  الشكوك 
تصنيع  على  طرف  أّي  قدرة  عدم  مستقباًل 
سارمات؟  تواجه  خارقة  جوي  دفاع  منظومة 
ولكن تبقى ثقته بإمكانيات الصاروخ  احلالية 
مجلة  إىل  استنادًا  وثابتة،  واضحة  ذلك،  يف 
من  اعرتاف  ومنها  وفعلية،  واقعية  معطيات 
الروسية،  الصواريخ  بتمّيز  واألمريكيني  الناتو 
اإلفالت  على  بالقدرة  الصوتية،  فرط  وخاصة 
الكبرية  وبالسرعة  الدفاعية  منظوماتهم  من 
)سرعة »سارمات« حنو عشرين ماخ أو عشرين 

مّرة سرعة الصوت(.

حـَمُْل ما بني 7 و10 رؤوس حربية وفرط صوتية 
بوزن نحو 10 أطنان

قد تكون هذه امليزة هي األكثر قدرة على بّث 
الرعب لدى اخلصوم )الناتو واألمريكيني(، إذ 
بوصول الصاروخ بعد إطالقه واجتيازه املرحلة 
اخلارجي  الغالف  داخل  جوية  نقطة  إىل  األوىل 
أو على حدوده، يصبح قادرًا  وجاهزًا لتوزيع  
فرط  صواريخ  أو  نووية  رؤوس  من  حيمل  ما 
صوتية، نووية أو تقليدية، بعدة اجتاهات خمتلفة 
حول العامل، وكأنها صواريخ باليستية مستقلة، 
من  »سارمات«،  عناصر  مجيع  منها  كٌل  ميلك 
توجيه مضبوط  وقدرة تفجريية وسرعة وإمكان 

اإلفالت من منظومات الدفاع اجلوي.

يستطيع االنطالق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو
النووي  الردع  مبدأ  يف  القصيد  بيت  وهنا 
االسرتاتيجي؛ فمن خالل هذه امليزة لسارمات 
)االنطالق بعد ضربة نووية للعدو(، رمبا بسبب 
وجود قاعدة إطالقه األساسية حتت األرض ويف 
مكان آمن ضد األخطار النووية، أو رمّبا بسبب 
قدرته على الطريان يف أجواء مستهدفة بسالح 
نووي، تبقى للروس فرصة تدمري العدو، حتى 
لو جنح األخري يف أن يكون البادئ أو املبادر 
إىل تنفيذ ضربة نووية، وهذا األمر جيعل من 
املبكر يف  اإلنذار  إىل وضعية  الرئيسة  احلاجة 
للروس  ضرورية  غري  النووي،  الردع  جمال 
الذي  لسارمات،  امتالكهم  مع  كامل،  بشكل 
تبقى لديه القدرة على التفاعل نوويًا ضد العدو 

الذي يسبقهم وينّفذ ضربة نووية.
سارمات  يقّدمه  أن  ميكن  ما  وأمام  هنا،  من 
أو  االسرتاتيجية  املعركة  صعيد  على  للروس 
املستوى  وأمام   النووي،  الردع  صعيد  على 
الالفت من االهتمام الذي أظهروه  يف اإلعالن 
التوقيت  هذا  وباختيارهم  القدرات،  هذه  عن 
احلّساس الذي يعيشونه )الروس(، حيث تزداد 
معركتهم  يف  جنوني،  بشكل  الضغوط  عليهم 
غري الواضحة املعامل حاليًا يف أوكرانيا، أو يف 
مستوى املواجهة الشرسة اليت خيوضها الغرب 
الغربية  الدول  من  واسع  تكتل  عرب  ضدهم، 
القادرة،  واليت ُترتجم هذه املواجهة مبساعدات 
ضخمة ألوكرانيا، من األسلحة واألموال والدعم 
فلم  املسبوق...  غري  والسياسّي  الدبلوماسّي 
إىل  الروس  يعمد  أن  اليوم  بعد  يعد مستبعدًا 
تنفيذ عمل غري منتظر، انطالقًا من هذه القدرات 
أنها  صحيح  واليت  ميلكونها،  اليت  الصاروخية 
قيمتها  تفقد  قد  ولكن  ردعية،  قدرات 

ومصداقيتها إذا بقيت فقط ردعية. 
يف هذه احلالة، أين ميكن أن يكون هذا العمل؟ 
ونظرًا إىل خربتهم العريقة  وهل ميكن أن جيدوا – 
لعمل صاروخي  مقبواًل  إخراجًا   – املناورات  يف 
حاسم، يرتجم جديتهم وقدرتهم، من دون أن 

خيلق تدحرجًا دوليًا غري مضبوط؟ 
قدرة  إىل  أشار  بوتني  الرئيس  أن  وباعتبار 
الصاروخ »سارمات« على الطريان عرب القطبني 
يكون  أن  مينع  الذي  فما  واجلنوبّي،  الشمالّي 
القطب  حنو  الصاروخ  هلذا  األول  اإلطالق 
يتسابقون  الدوليون  األطراف  حيث  الشمالي، 
للسيطرة على هذه املنطقة الغنية، وحيث يبقى 
مستوى اخلسائر يف األرواح متدّنيًا جدًا، وحيث 

يكون هذا اإلطالق رسالة حامسة ومضبوطة؟
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السنة أصوات  على  البخاري   - احلريري  صراع   

 15 يف  النيابية  االنتخابات  موعد  اقرتب  كلما 
تتضاءل  فقط،  يومًا   19 مسافة  على  أيار، 
حصوهلا  تعّذر  بإمكان  الفضفاضة  االحتماالت 
لسبب ما. يضيق يومًا بعد يوم الثقب امُلراهن 
عليه عند أكثر من فريق لتأجيلها. كأن مثة َمن 

يرتقه.
لن يصبح حظ تعطيل انتخابات 15 أيار صفرًا 
إال عند الوصول إىل صناديق االقرتاع. بعض 
أضحوا  مجيعًا  األفرقاء  أن  اإلجيابية  العالمات 
أجنزوا  االستحقاق.  هذا  يف  األخري  الطور  يف 
خزائنهم،  وفتحوا  قواعدهم  وأعّدوا  حتالفاتهم 
احتساب  إىل  آخر  وقت  أي  من  أكثر  وانتقلوا 
والصوت  للفوز  ل  املؤهِّ احلاصل  األرقام: 

التفضيلي املفضي إىل املقعد.
البعض الرمسي املعين يتوّقع تذليل العراقيل 
اللوجسيتية والتقنية املعروفة: اعرتاض القضاة 
واألساتذة وشح املوارد وتوفري الكهرباء. جيزم 
اآلن،  األهم  هو  بات  االنتخابات  بعد  ما  بأن 

وكذلك ما سينبثق من الربملان املنتخب.
هي  هؤالء،  أذهان  يف  تكمن  واحدة  خشية 
من  يقال،  كأن  حمسوبة.  غري  صدمة  حصول 
باب التقدير، حدثًا أمنيًا أو حادثًا أمنيًا. األول 
فرصة  يشّكل  ذريعة. كالهما  والثاني  جسيم، 
حمتملة للرتاجع عن إجراء االنتخابات يف موعدها. 
يف املقابل، مثة واقع احرتازي، هو أن جملس 
كي  األول  العادي  عقده  يف  يزال  ال  النواب 
أن  إال  أيار.   31 حتى  الضرورة  عند  يلتئم 
املشكلة املوازية هي أن املهلة الفاصلة ما بني 
وانتهاء  أيار،   15 يف  االقرتاع  صناديق  موعد 
أيار،   21 ليل  منتصف  احلالي  الربملان  والية 
ضئيلة للغاية. بالكاد ستة أيام. قبل الوصول 
الربملان  والية  األخري يف  اليوم  أيار،   21 إىل 
برملان منتخب،  أن يكون مثة  احلالي، يفرتض 
وأن يدعى الربملان املنتخب يف هذا اليوم إىل 
ونائب  رئيسه  النتخاب  األوىل  للمرة  االنعقاد 
للرئيس وهيئة مكتب اجمللس، إيذانًا مبمارسة 

صالحياته الدستورية.
ما مل يتوافر هذان الشرطان، السابقان الختتام 
دومنا  أيار   21 إىل  الوصول  وتاليًا  الوالية، 
انتخاب جملس نواب جديد، فإن املصيبة الكربى 
تكون قد وقعت. وهي أن السلطة االشرتاعية، 
بانتهاء والية السنوات األربع بالتمام والكمال، 
عدمية  وتصبح  هلا  دستوري  كيان  كل  تفقد 

الوجود.
م  املعمَّ الكالم  بات  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
أن االنتخابات واقعة حتمًا. قّلت ذرائع التأجيل 
وتكاد ختتفي. األهم يف ذلك أن أحدًا مل يعد 
يرسم عالمات استفهام على ميثاقية إجرائها، 
مقدار ما بات يعرب سلفًا عن ختوفه من الواقع 
املقبل للميثاقية املتوقعة من النتائج واألحجام 
أن  احملسوم  االستحقاق.  إليها  سيفضي  اليت 
الطوائف كلها منخرطة فيه مبا ال يعّرضها إىل 
عليه  سيكون  عما  الكالم  يتوقف  مل  الطعن. 
باملقاطعة  قائلني  بني  املرتجح  السيّن  املوقف 
إحدى  تغليب  دومنا  للمشاركة،  ومتحمسني 
ما  الرأي  انقسام  عزز  هاتني.  النظر  وجهيت 
دار يف أوساط الطائفة من تناقض يف تفسري 
ُطرحت  عنه.  االمتناع  أو  بالتصويت  القبول 
أوىل  وجهتني:  يف  السليب  التصويت  فكرة 
االقرتاع  وثانية  االقرتاع،  عن  الكامل  االمتناع 
ضد املرشحني السّنة الذين يدعمهم حزب اهلل 

وحزب القوات اللبنانية.
التصويت  والشيعة  والدروز  املسيحيني  عند 
إجيابي الختيار َمن يراد أن ُينتخب، وعند السّنة 
- وهو ما يتفردون به اآلن ومل يسبق أن خربوه 
- هو تصويت سليب ضد َمن يراد أن ال ُينتخبوا. 
املباشرة  التداعيات  من  يتجزأ  ال  جزء  ذلك 
واملكلفة لتعليق الرئيس سعد احلريري وتياره 
السياسي.  العمل  الفائت  الثاني  كانون  يف 
إذًا الطائفة للمرة األوىل منذ انتخابات 1996، 
احلريري،  رفيق  الرئيس  والده  ترشح  عندما 
وُيشتتها  ومرجعيتها،  ومتاسكها  وحدتها  تفقد 
التجاذب الدائر داخلها، كما االستقطاب هلا من 
ُيفرتض  ما  يف  الالفتة  الظاهرة  لعل  اخلارج. 
يف  أنهم  ويتشكون،  منه  يشكون  السّنة  أن 
ثاني اختبار مؤمل هلم بعد اغتيال احلريري األب، 

نـقوال ناصـيف

يتحولون - أو يراد هلم أن يتحولوا - إىل طائفة 
هامشية، قليلة الفاعلية، فاقدة املرجعية، بعدما 
اللبنانية،  احلرب  انتهاء  أثر  على  األقوى  ُعّدت 
ورحبت  فيها،  تنخرط  أن  دومنا  مثارها  فجنت 

معظم الصالحيات الدستورية يف النظام.

  تضاؤل احتماالت تعطيل االنتخابات، إال أنها لم 
تصر صفرًا بعد

السيّن  الشارع  تفارق  بعيد، مل  إىل وقت غري 
حصول  لتأجيل  ذريعة  إلجياد  حماولة  من  أكثر 
بدعوى  هلا،  املقرر  املوعد  يف  االنتخابات 
طائفة  تغّيب  بسبب  امليثاقية  إىل  افتقارها 
كربى عنها. سرعان ما اصطدمت احملاولة هذه 
الرتشيحات  وفرة  عنها  أفصحت  حبملة مضادة 
اهلل  حزب  مهامجة  على  واملتنافسون  واللوائح 
رون أنفسهم أنهم حرصاء على إرث  أو املصوِّ
أيار   15 إىل  الوصول  فأضحى  األب،  احلريري 
أكثر  األمر  بات  السّنة.  من  حضر  مَبن  حمتومًا 
وليد  السعودي  السفري  عودة  مع  صدقية 
البخاري إىل بريوت أخريًا، وحتّركه غري املسبوق 

ألشهر خلت.
البعض  تربير:  من  أكثر  العودة  هذه  ُأعطيت 
 - اللبنانية  العالقات  تطبيع  بإعادة  ربطها 
السعودية دومنا أن يكون قد طرأ تطور ملموس 
لبنان.  عليها  أقدم  جدية  تنازالت  أو  عليها، 
البعض اآلخر ربطها باالستحقاق الوشيك. رغم 
جولة السفري العائد على الرؤساء يف مقارهم، 
وخصوصًا رئيس اجلمهورية ميشال عون املشكو 
من حتالفه مع حزب اهلل، مل تتعدَّ أحاديثه معه 
الربوتوكولي. سرعان ما  اللياقة واإلطار  طابع 
تكّشف اجلانب املوازي للعودة هذه: استقباالته 
إىل  هو  دعوته  إفطارات،  تلبيته  املرشحني، 
املرشحني  عن  بعضها  ابتعد  مماثلة  إفطارات 

كاألمنيني وممثلي الطوائف.
يف حصيلة األيام األوىل حلركة البخاري ترّسخ 
»شدشدة«  من  حد،  إىل  متكن،  أنه  اعتقاد 
يف  املشاركة  على  وتشجيعه  السيّن  الشارع 
الرئيس  به  نادى  كان  ملا  جتاوزًا  االقرتاع، 
الفعلية  الرسالة  تلك  كانت  للحكومة.  السابق 
القريبة،  املرحلة  اآلن، يف  باتت  أنها  حلكومته 
ستكون  أنها  بيد  أيار.   15 بانتخابات  معنية 
معنية أكثر يف املرحلة املقبلة بإجياد املرجعية 
تطوي  خمتلفة،  مبواصفات  اجلديدة  السّنية 
إبصار  اليت مل يسعها  احلريرية  املرحلة  نهائيًا 

النور إال من اململكة ويف ظلها.
ال يقتصر تفسري عودة البخاري على هذا الشق 
على أهميته، بل يذهب إىل ما هو أبعد بكثري: 
موقتًا  السياسية،  املعادلة  من  احلريري  إخراج 
أو طوياًل، يقتضي أن ال يقرتن بإخراج السّنة 
كلهم منها مبا ميثلون كفريق سياسي ميكن أن 
يكون مستقاًل عن الرئيس السابق للحكومة، وال 
بإقصائهم  وال  النواب،  جملس  من  بإخراجهم 
عن املشاركة يف االستشارات النيابية امللزمة 
لتأليف احلكومات املتتالية يف الوالية اجلديدة، 
وكذلك موقفهم من اختيار الرئيس املكلف، أي 
رئيس مكلف، وهو سيّن يف األصل خيرج من 
طائفته وال يهبط عليها، ومن بعد تأليف احلكومة 
والتمثيل السيّن فيها. األدهى يف ذلك أن هذا 
الفريق لن حيضر االنتخابات الرئاسية املقبلة، 
بعد أكثر من عقدين ونصف عقد من املشاركة 

الفعلية واملؤثرة يف هذا االستحقاق.

مغزى الدور السعودي: إخراج الحريري من املعادلة 
يقتضي أن ال يُخرج طائفته )مروان بو حيدر(

الكردي  اإلقليم  بني  إسفني  دق  أنقرة  حتاول 
واحلكومة املركزية مستفيدة من خالفات املكّونات 

االجتماعية والسياسية العراقية.
فرتة  يف  زال  ما  العراق  وكأن  تركيا  تتصّرف 
لو  وكما  املاضي،  القرن  تسعينات  يف  احلرب 
أن »اتفاقية التعاون وأمن احلدود« لعام 1983، 
اليت فتحت الطريق أمامها للقيام بالعمليات ضد 
حزب العمال الكردستاني يف الداخل العراقي ما 

زالت فاعلة. 
مشروعًة  أرضية  االتفاقية  هذه  شّكلت  لقد 
للعمليات ضد حزب العمال الكردستاني، وكان قد 
مّت توقيع بروتوكول أمين عام 1984 فتح الطريق 
أمام القوات الرتكية لدخول احلدود العراقية إىل 
الرتكية  احلكومات  راهنت  كيلومرتات.   5 عمق 
وال  العراقية،  الداخلية  اخلالفات  على  املتعاقبة 
تزال سياستها تدور حول النفوذ اإلقليمي وحول 
من  بها  يتصل  وما  كركوك،  املوصل  مسألة 

قضايا احلدود والنفط، وحول مسألة املياه. 
ملعب  يف  الرتكية  اخلارجية  السياسة  تلعب 
التناقضات  على  وتراهن  العراق  كردستان 
الكردية، كما حتاول دق إسفني بني  الكردية – 
بغداد،  يف  املركزية  واحلكومة  الكردي  اإلقليم 
االجتماعية  املكّونات  خالفات  من  مستفيدة 
ضمان  أجل  من  وذلك  العراقية،  السياسية   –
التناقضات  على  تلعب  كما  البالد،  نفوذها يف 
الشيعية - الشيعية اليت حتدث ثغرة كبرية يف 
العراقية وتقودها إىل الفراغ، وال  الدولة  جسم 
سّيما أن الطوائف العراقية السنّية مّكنت نفسها 
الرتكية،  بفضل عالقاتها اإلقليمية السعودية – 
بينما ما زال الشرخ بني بعض القيادات العراقية 
مع إيران يرّكز على سلطته يف الداخل ويتغاضى 
إىل  تسعى  اليت  اإلقليمية  الصراعات  تأثري  عن 
إضعاف سلطة كل حكومة عراقية تراعي العالقة 
مع إيران كجزء من الصراع اإلقليمي، فيأتي طرح 
املوقع ويصّب يف  هذا  ليضعف  بالنفس  النأي 

مصلحة احملور األمريكي واإلسرائيلي.
تركيا والعالقة مع إقليم كردستان العراق

كردستان يف  إقليم  حبكومة  تركيا  عالقة  بدأت 
اخلليج  حرب  عقب  املاضي،  القرن  تسعينيات 
األوىل، واعُترب الغزو األمريكي للعراق عام 2003 
من نقاط التحّول املهّمة يف سياسة تركيا جتاه 
بفضل  الكرد  مكانة  تعزيز  جرى  حيث  اإلقليم، 
إقليم  حكومة  وحصلت   ،2005 عام  دستور 
كردستان على وضع دستوري بعد أن كانت ُتَدار 
حبكم األمر الواقع منذ 1992. حصل كرد العراق من 
ذلك الوقت على ضماناٍت كانت كفيلًة بتحويلهم 
إىل العبني يف سياسة البالد؛ فالتعاون السياسي 
الذي رأيناه بني أنقرة وحكومة إقليم كردستان 
توّطدت  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  برئاسة 
عام 2007، حيث أّدت إىل قيام تعاون اقتصادي 
أكرب  ثالث  اإلقليم  وأصبح  الطرفني،  بني  كبري 
سوق للصادرات الرتكية، كما شاركت الشركات 
مبا  القطاعات،  من  واسعة  جمموعة  يف  الرتكية 
واملالية،  املصرفية  واخلدمات  الزراعة،  فيها 
الكهربائية،  الطاقة  وأنظمة  والتعليم،  والبناء، 
الغاز  النفط/  واستخراج  الصحية،  والرعاية 
والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  واخلدمات، 
والنقل، والسياحة، والصناعة املتعلقة باستغالل 

املياه.
العراق  جتاه  الرتكية  اخلارجية  السياسة  اّتصفت 
القضاء  بأنها ثالثية األبعاد، تستند إىل حماولة 
يف  والتحكم  الكردستاني،  العمال  حزب  على 
أن  ومبا  الطاقة.  الستجرار  والسعي  املياه، 
من  تستهلكه  مّما  املئة  يف   95 تستورد  تركيا 
النفط والغاز الطبيعي من اخلارج، وتشرتي ثالثة 
أرباع ما حتتاج إليه من النفط والغاز من روسيا 
وإيران، فهي قررت تقليل اعتمادها على هذين 
البلدين يف جمال الطاقة، وتنويع مصادر النفط 
والغاز الطبيعي اللذين حتتاج إليهما، حبيث يتم 
تصدير إنتاج حقول كركوك عرب خط أنابيب النفط 
الذي مير عرب األراضي الرتكية إىل ميناء جيهان 
على البحر املتوسط. ويعترب هذا احلقل أحد حقول 
النفط املهمة يف العراق، وتشري التقديرات إىل 
أن احتياطي احلقل يقارب 10 مليارات برميل من 
النفط من النوعية اجليدة، وتبلغ الطاقة القصوى 

للحقل مليون برميل يوميًا. 
تدهور العالقة مع حكومة بغداد

تدهورت عالقات أنقرة مع حكومة بغداد املركزية 

نفوذها  بسط  زيادة  تركيا  حماوالت  بسبب 
العراق،  مشال  يف  وأمنّيًا  واقتصادّيًا  سياسّيًا 
قواعد  منها   15 تركية،  قاعدة   19 حنو  وهناك 
استخبارية،  قواعد  األخرى  واألربع  عسكرية، 
تضم مجيعها حنو 3 آالف جندي تركي. حاولت 
العمال  حزب  أمين ضد   - جيو  دور  لعب  أنقرة 
الكردستاني، وجيو - سياسي داخل العراق عرب 
اّدعاء محاية حقوق السّنة، رغم مطالبة احلكومات 
العسكرية،  القواعد  بسحب  بغداد  يف  املركزية 
على  املوافقة  مّتت  اليت  بعشيقة،  من  وآخرها 
ومع  لداعش،  التصدي  أثناء  التدرييب  وجودها 
سحبها،  العراقية  احلكومة  طلبت  املهمة  انتهاء 

لكنها جوبهت برفض أنقرة. 
أنقرة وجود سلطة شرعية ومؤسسات،  تتجاهل 
بقصف  تقوم  كي  األمريكي  بالوجود  وتستظل 
مشال العراق، حيث ازدادت العمليات العسكرية 
الكردستاني، وتتعاون  العمال  مؤخرًا ضد حزب 
مع استخبارات إقليم كردستان ومع حكومته من 
بغداد،  مع  العمليات  أغلب  يف  التنسيق  دون 
وتأخذ الضوء األخضر من الواليات املتحدة اليت 
ُتدرج حزب العمال يف الئحة اإلرهاب.. وعندما 
جتد اعرتاضًا عراقيًا، تّتهم احلشد الشعيب وإيران 
بالوقوف خلف حزب العمال الكردستاني. اّتهمت 
طلبت  اليت  املتتالية،  العراقية  احلكومات  تركيا 
األراضي  من  العسكرية  قواعدها  سحب  منها 
العراقية، بأنها موالية إليران أو تدخل يف فلك 
واصلت  قد  إيران  أّن  وترى  اإليراني،  النفوذ 
توسيع نفوذها يف العراق من خالل احلملة ضد 
داعش. تضع تركيا نفسها بشكل متزايد كحاٍم 
السيطرة  حتت  كانت  اليت  األراضي  يف  للسّنة 
سوريا  يف  وخاصة  السابق،  يف  العثمانية 
لديه  بأن  صّرح  قد  إردوغان  وكان  والعراق. 
»مسؤولية تارخيية« حلماية »إخواننا العرب السّنة 

وإخواننا الرتكمان«. 
العراق  عملياتها يف مشال  تركيا بعض  نّسقت 
أما  أمريكي.  أخضر  بضوء  الكاظمي،  حكومة  مع 
الفراغ  استغلت  فهي  األخرية،  عمليتها  يف 
ساحة  العراق  أن  لو  كما  وتصّرفت  احلكومي، 
خالية إال من مؤّيديها ومن حلفائها، فأتت عملية 
مع  تركيا  تعامل  على  لتضيء  املخلب«  »قفل 
العراق، ورؤيتها لنفوذها وكأن اإلقليم الكردي 
تأبه  ومل  العراقية،  الدولة  ضمن  دولة  يشكل 
سياسيني  قبل  من  املختلفة  لالستنكارات 

عراقيني.
الغاز والنفط والشراكة مع »إسرائيل« 

اليت  »إسرائيل«  مع  شراكة  إىل  تركيا  تسعى 
تشرتي النفط من كردستان، بينما تّدعي حكومة 
اإلقليم أن التجارة تتم عرب شركات ال مباشرة. 
بكثافة  كردستان  إقليم  يف  أبيب  تل  تستثمر 
واألمن؛  واالتصاالت  والبناء  الطاقة  جمال  يف 
من  االستفادة  تريد  كردستان  إقليم  فحكومة 
زيادة االستثمارات األجنبية واخلربة التكنولوجية 
واالنفتاح على األسواق األوروبية. وكان الرئيس 
إقليم كردستان،  الرتكي قد ناقش مع رئيس 
بالغاز  تركيا  تزويد  إمكانية  برزاني،  نيجرفان 
احلكومة  مع  املوضوع  ببحث  فوعده  الطبيعي، 
أن  الرتكي  الرئيس  وأكد  بغداد،  املركزية يف 
يف  اإلسرائيلي  الغاز  الستخدام  إمكانية  هناك 
بالده، والعمل على نقله إىل أوروبا عرب التعاون 
املشرتك بني اجلانبني. وكانت حكومة كردستان 
العراق قد أعّدت مؤخرًا خطة برعاية أمريكية لتزويد 
تركيا وأوروبا بالغاز مبساعدة »إسرائيل«، وُعقد 
خرباء  مع  األمر  هذا  لبحث  األقل  على  اجتماعان 
الطاقة من الواليات املتحدة و«إسرائيل« لربط 
بالفعل على  اسُتكمل  اجلديد خبط  األنابيب  خط 

اجلانب الرتكي من احلدود. 
الواليات املتحدة و«إسرائيل«  تتصّرف كل من 
التضعضع  مستغّلة  العراق،  يف  حبرية  وتركيا 
منذ  حالة ضعف  يعيش  الذي  الشيعّي  الشيعّي 
افتعال التظاهرات ومتويلها لإلضرار بالتحالف مع 
إيران اليت ساعدت العراق يف زمن حمنته الكربى 
مع النظام البعثي، فيما تتعّثر القيادة الشيعية 
الفائزة يف االنتخابات بسبب إصرارها على عدم 
ما  نفسه،  البيت  من  األخرى  القوى  مع  التآلف 
معارضة  فال  معًا.  االثنني  إضعاف  يف  يتسّبب 
واألمريكي  الرتكي  من  كل  به  يقوم  ملا  قوية 
إىل  دوهلا  تذهب  منطقة  يف  اإلسرائيلي  وظّله 

التطبيع وتشكيل حتالفات اسرتاتيجية.

تـركيا؟ لـنفوذ  مـلعب  الـعراق  هـل 
  هدى رزق
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الـدليل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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أن  طرابلس  أغنياء  على  يعيب  االجتماعي  التعاضد 
يرتكوا شعبهم لقدره، وأن تبقى مدينتهم أفقر مدينة 

على البحر املتوسط.
طرابلس اللبنانية؛ املدينة نفسها التي خرج منها أغنى 
أثرياء لبنان، يخرج منها مع انبالج كّل فجر العشرات يف 
والجوع  البؤس  البحر هربًا من  املوت. يشّقون  قوارب 
والعوز، بحثًا عن حياة بحدها األدنى يف العالم املجهول.
ال يعفي وجود أثرياء يف املدينة الدّولة من مسؤولياتها، 
التعاضد  ومنطق  واإلنسانية  الوطنية  املسؤولية  لكنَّ 
االجتماعيّ يعيبان على هؤالء أن يرتكوا شعبهم لقدره، 

وأن تبقى مدينتهم من أفقر املدن على املتوسط.
جحيم  من  الهاربني  اللبنانيني  مغادرة  أو  البحر  ركوب 
وطنهم بأيّ وسيلة، بحرية أو جوية أو حتى برية، ليست 
إنها  فحسب.  وإنسانية  واجتماعية  اقتصادية  مسألة 
مسألة يأس وفقدان ثقة بالدولة ورجاالتها ومؤسساتها 
وأحزابها، وهي أزمة مرتاكمة عمرها عشرات السنني. 
أن  له  كيف  الهاربني،  املحرومني  ألزمة  يكرتث  ال  ومن 
يلهث وراء هاربني سبقوهم للحصول على أصواتهم يف 

البالد التي لجأوا إليها، واملسماة باملغرتبات!
ولو قدّر لركاب زورق املوت اليوم أن ينجوا ويصلوا إىل 
االنتخابات  يف  حتمًا  لوا  لشكَّ األقدار،  تشلحهم  حيث 
مرشحو  عليه  يصوّب  هدفًا  سنوات   4 بعد  املقبلة 

املدينة لكسب أصواتهم للوصول إىل قبة الربملان.
ظاهرة  تشهد  التي  الوحيدة  املدينة  طرابلس  ليست 
هجرة يف لبنان، فتكاد ال تخلو قرية أو بلدة أو مدينة من 
ظواهر مشابهة، فجيل اليوم من الشبان اليافعني يبحث 
العبور  كانت شارة  إليها، مهما  يلجأ  معظمه عن وجهة 

التي يحصل عليها.
يحلو للبعض أن يطلق على دول االغرتاب مسمى دول 
االنتشار )انتشار اللبنانيني(، وكأن العالم مسكب زرع 
»لنغني«  نشاء،  كيفما  فيه  ثمارنا  بذور  وننشر  نمتلكه 

املوت غرقاً يف بلد االنتخابات واهلجرات
ونمدها  الشعراء،  أساطري  تقول  كما  الدول،  هذه 
بالعلوم النووية، باعتبارنا »أبناء ساللة الحمض النووي 
الذين  العرب  العلماء  وسائر  سينا  وابن  للخوارزمي« 
نشهد  أننا  عن  بمعزل  السنني،  بمئات  سبقوا هجرتنا 
للعديد من أبناء لبنان أنهم سجلوا نجاحات حيث هم، 
لكن  مجال،  من  أكثر  يف  وإسهاماتهم  طاقاتهم  ونقدّر 
لو كان يف لبنان دولة ترعاهم وتقدّر موهبتهم، لكانوا 
زرعوا يف أرض وطنهم إنجازات عظيمة ضاعت وبددتها 

السلطات القابضة على مقاليد الدولة أبًا عن جد.
وإن  أعوام،  مدى  على  الشرعية  وغري  الشرعية  الهجرة 
كانت بمجملها تنطلق من البلدان الفقرية، تنشط أيضًا 
يف الدول التي تشهد حروبًا ونزاعات، لن تكون آخرها 

الحرب يف ليبيا وسوريا والحرب األوكرانية وغريها. 
النصف  إىل  الكبرية  الهجرات  تاريخ  يعود  لبنان،  يف 
الدولة  وجود  مع  عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني 
العثمانية، ويف ظّل الحرب العاملية واملجاعة، وإىل القرن 
العاملية  والحرب  الفرنسي  االنتداب  مع  العشرين، 
الثانية، ثم الحرب األهلية ما بني العام 1975 والعام 
1990. وقد اشتدت اليوم منذ بدء األزمة الحالية يف 
العام 2019، واملستمرة واملرشحة إىل مزيد من التأزم، 

يف ظل غياب أي معطى عن أمل بإنقاذ البلد.
بعد  املرتقب  النيابي  االنتخابي  لالستحقاق  قدّر  وإذا 
أيام أن يتجاوز قطوع تداعيات غرق مركب املوت قبالة 
طرابلس، فإنَّ مسألة اقرتاع زمالء ركاب املركب الذين 
نجوا قبل عشرات السنوات ووصلوا ساملني وأقاموا يف 
املغرتبات )اقرتاع املغرتبني( ستعود إىل الواجهة مع ما 
يرافقها من جدل حول إجراءات اتخذتها وزارة الخارجية 
اللبنانية أدت يف ما أدت إليه إىل تشتيت املقرتعني من 
أبناء العائلة الواحدة يف أكثر من قلم اقرتاع، ما يصعّب 
الفاصلة  املسافات  بعد  إىل  نظرًا  املشاركة،  عليهم 

بينهم.

موازين  قلب  يف  االغرتابي  الصوت  على  التعويل 
موعد  اقرتاب  مع  يبدو  ال  االنتخابات  نتائج  يف  القوى 
االستحقاق بالحجم الكبري الذي كانت تراهن عليه قوى 
الرابع عشر من آذار وما يسمى قوى التغيري أو الثورة 
أو املجتمع املدني سابقًا قبل سنتني، أو بالحد األدنى يف 
املشاركة  يودون  الذين  أسماء  لتسجيل  اإلعداد  مرحلة 

يف الخارج. 
حينها، كان الرهان على أن املقيمني يف الخارج ناقمون على 
السلطة وعلى كل املنظومة الحاكمة التي أوصلت البلد 
إىل ما وصل إليه، إضافة إىل املوقف املتماهي مع مواقف 
واملقاومة،  املضيفة من موضوع سالح حزب اهلل  الدول 
فنشطت ماكينات تلك القوى واألحزاب الحليفة بحشد 
تأييد املغرتبني، بعدما أغرقت بتمويل من املنظمات غري 
الحكومية الدولية وما يعرف بالـ«NGOS«، التي أغرقت 
واملواقع  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  بعض  أيضًا 
اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي بتمويل سخي، 
كان  ما  ضعف  من  أكثر  تسجيل  إىل  املحصلة  يف  أدى 
مسجاًل يف دورة انتخابات العام 2018، غري أن الجزم 
قبل أسبوعني أو أكثر من موعد االستحقاق يبدو ضربًا 
من املقامرة، إن جزمنا بأن تلك القوى قد تعمد إىل تقبل 
الواقع كما هو، وال بد لها من التحرك يف أكثر من اتجاه 
التي  االغرتاب  أجران  يف  الراكدة  املياه  تحريك  إلعادة 
يجمع أكثر من مصدر على أن مرد تراجع الحماس لديها 
هو تشتت قوى التغيري وغياب برنامج واضح لديها، ثم 
إن املتقدمني إىل الرتشح ليسوا على مستوى من يعوّل 

عليهم قيادة عملية التغيري.
ويف تقاطع معطيات ونتائج أكثر من دراسة إحصائية 
اقرتاع  تأثري  أن  بدا  املغرتبني،  بانتخابات  خاصة 
هؤالء لن يكون نفسه يف كل الدوائر، وتشري إىل أن 
نسبة املشاركة إذا ما بلغت النسبة التي سجلت يف 
ارتفاع  مع مالحظة  العام 2018  املاضية يف  الدورة 
املسجلني  عدد  ارتفاع  إىل  نظرًا  املشاركني،  عدد 
سيطال  بمقعدين  التأثري  فإن  ناخبًا(،   225114(
الرابعة  لبنان  وجبل  الثالثة  الشمال  هي  دوائر،   4
الدوائر،  باقي  أما  الثانية.  وبريوت  األوىل  وبريوت 
باستثناء  منها،  لكلٍّ  واحدًا  مقعدًا  التأثري  يطال  فقد 

دائرتي الشمال األوىل والبقاع الثالثة التي لن يطالها 
أي تأثري.

إنها املرة األوىل منذ العام 1992 التي تجري االنتخابات 
ويدق  الكبري،  االنهيار  تقارب  حادة  أزمة  وسط  فيها 
أبوابها االنفجار االجتماعي الكبري، فال همّ لدى غالبية 

الناس يفوق همّ تأمني قوت يقيهم الجوع.
بلدات  إحدى  أحضر يف جلسة يف  أن  لي  لقد تسنـّى 
فيها  االنتخابية  العملية  سري  عن  للحديث  لبنان  جبل 
هو  الطاغي  الحديث  وكان  لها،  التابعة  الدائرة  ويف 
حاجات الناس اليومية: فالنة دفعها العوز إىل بيع جرة 
الغاز لتدبري أمورها حتى نهاية الشهر، وهي مستعدّة 
لالقرتاع للمرشح الذي يؤمن لها جرّة غاز معبأة بديلة. 
أعلن  عينيه.  إحدى  جراحية يف  عملية  إىل  بحاجة  فالن 
املرشح X تغطية نفقاتها يف هذه العيادة، ال يف ذلك 
املستشفى، فتمت املوافقة. فالن أنجب طفاًل ويسعى 
كاملة. وقد وجد مرشحًا يقبل  له لسنة  لتوفري حليب 
بتأمني الحليب، لكن مقابل نيل أصوات العائلة األربعة، 
يف  املتقدم  ووالده  العزباء  وأخته  وزوجته  الطفل  والد 
بدل  يدفع  الفالني  املرشح  ذلك:  على  وقس  السن... 
ماليني.   3 يدفع  اآلخر  أمريكي،  دوالر   200 أتعاب 
مندوبني   3 نقدًا  الدوالر  لدافع  فلنسجـّل  حسنًا، 
لقاء  آخر يدفع مبالغ  بداًل من مندوب واحد... مرشح 
خدمات أخرى، منها شراء أصوات ومخصصات بنزين 

وسواها.
وما مشهد سرقة الكراسي خالل إطالق ماكينة انتخابية 
على  دليل  سوى  مؤخرًا  طرابلس  يف  املرشحني  ألحد 
حال الفقر املدقع الَّذي وصل الكثري من اللبنانيني إليه. 
تشهدها  لم  رائجة  ورشاوى  تمويلية  أنشطة  ثمة 
املناطق من قبل، وكلما اقرتب االستحقاق ازدادت تلك 

األنشطة وتم ابتداع جديد فيها.
إنها مصيبة شعب ابتلي بما ابتلي به ربما بملء إرادته، 
وربما رغمًا عنه على مدى عمر جمهورية كثرت سيئاتها 
وتراكمت، ولم تجد بعد من يبدد ثقل أحمالها، إال أنها 

يف النهاية لعنة حّلت بالوطن وبأي أمل ببناء وطن.

   ريما فرح
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 Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  

Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  

www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

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

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes 
to an end I want to thank the Islamic 
community for the generosity and charity 
they have shown to every Australian during 
the month of Ramadan.

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

يـتقدم
اللـواء أشـرف ريـفي والدكـتور جـمال ريـفي

مـن اجلالية اللـبنانية والـعربية عـامة واملـسيحية خـاصة بأحـر الـتهاني بـمناسبة 
عـيد الفـطر الـسعيد، 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 

اللـواء أشـرف ريـفي والـدكـتور جـمال ريـفي يـهنئان

هـذا الـوباء الـقاتل بالكامل وإزاحـة هـذا 
الـكابوس عـن كـاهل الـبشرية جـمعاء..  

عـيد مـبارك
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إفــطار

إفطار رمضاني ثاٍن لالحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية مبشاركة 
قيادات سياسية ودينية وجمالس ومجعيات اسالمية وحضور مميز

رئيس االتحاد د. راتب جنيد

 )AFIC( أقام االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية
افطارا رمضانيا ثانيا وذلك مغرب السبت املاضي يف 
23 الحالي يف اوتيل ستامفورد بالزا يف ماسكوت.

فيليب  السابق  والوزير  النائب  االفطار  يف  شارك 
رادوك، عضو حزب الخضر ديفيد شوبريدج، املفتي 
األزهري،  القدوس  عبد  االسرتالية  للقارة  األكرب 
ورياض  عيد  أبو  ومحمد  صايف  يحيى  واملشايخ 

الرفاعي واحمد صبح ومصعب الغا.
كما شارك سفري فلسطني يف اسرتاليا عزت عبد 
السيد  اسرتاليا  يف  الرتكي  السفري  نائب  الهادي، 
البنك العربي يف اسرتاليا  بالل أكسوي، مدير عام 
يف  القطري  الطريان  مدير  رزق،   جوزيف  السيد 
اسرتاليا السيد زيد البشري، وعدد كبري من املجالس 

والجمعيات االسالمية يف اسرتاليا وأبناء الجالية.
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التنفيذي  املدير  بتعريفه  قام  الذي  االفطار،  وحفل 
لالتحاد قيصر طراد، تحدث فيه الشيح يحيى صايف 
معاني  للصيام  ان  وأكد  االتحاد  بنشاط  نوه  الذي 

وفوائد روحية وجسدية.
بدوره، تقدم املفتي األكرب للقارة االسرتالية الشيخ 
عبد القدوس األزهري بشكر رئيس االتحاد الدكتور 
رمضان  شهر  صيام  ان  على  مشددا  جنيد  راتب 

املبارك هو من أهم العبادات للتقرب اىل اهلل.
الهادي  عبد  عزت  السيد  الفلسطيني  السفري  أما 
املقدسة  االراضي  ومحبة  ومكانة  أهمية  على  فأكد 
يف قلوب املسلمني واستنكر االعتداءات الصهيونية 
وخاصة  املحتلة  الفلسطينية  االراضي  على  املتكررة 
اىل  داعيا  فيه،  املصلني  وعلى  األقصى  املسجد  على 

تكثيف املناصرة للقضية الفلسطينية.

وشكر عضو حزب الخضر ديفيد شوبريدج االتحاد 
االسرتالي،  للمجتمع  خدمات  من  به  يقوم  ما  على 
جوّ  خلق  وديكوره يف  الفندق  موقع  باختيار  منوها 

ودّي وأخوي بني الحضور.
فشكر  رادوك  فيليب  املخضرم  السابق  النائب  أما 
الجالية االسالمية على تقديم الطعام  على مدار شهر 
رمضان يف مناسبات متعددة، شاكرا االتحاد والجالية 

االسالمية على حسن املواطنة يف اسرتاليا. 

الدكتور راتب جنيد
االسرتالي  االتحاد  رئيس  االفطار   يف  وتحدث 
جنيد،  راتب  الدكتور   )AFIC( االسالمية  للمجالس 

ويف ما يلي بعض ما جاء يف كلمته:

الشيخ يحيى صايفالسفري الفلسطيني عزت عبد الهاديالنائب والوزير السابق فيليب رادوكاملفتي األكرب عبد القدوس االزهري

عزيز خان، علي سارفراز، أبو عيد، صبح، فيليب رادوك، د. راتب جنيد، الكردي، طالب واملصطفىاملدير التنفيذي لالتحاد قيصر طرادعن حزب الخضر ديفيد شوبريدج

فؤاد األشوح، جو رزق، املفتي األزهري، شفيق خان والسفري عبد الهاديشوبريدج وعقيلته مع د, جنيد  واملشايخ أبو عيد والرفاعي وصايفبالل الرفاعي مع جنيد وطراد واملشايخ أبو عيد والرفاعي وصايف
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قال:  لألرض  والتقليديني  االصليني  للسكان  االحرتام  قدم  أن  فبعد   
لعام  الثاني   AFIC إفطار  واألخوات يف  اإلخوة  األعزاء،  باألصدقاء  نرحب 
وأن  مجتمعنا  قادة  بني  من  أكون  أن  دائمني  وامتياز  لشرف  إنه   .2022

أشارك يف اإلفطار معـًا.
واضاف رئيس االتحاد يقول: لقد ترك لنا نبينا الكريم محمد صلى اهلل عليه 

وسلم تقليدا جميال يف تقاسم النعم والربكات مع اآلخرين.
وها نحن نجتمع معـًا لنتشارك بوقتنا الجميل، ونعمل سوية من أجل الصالح 

العام، ونكافح يدًا واحدة يف خدمة اإلنسانية.
وقال: أن نكون معـًا هو ما يساعدنا على تحقيق النجاح واالزدهار.

وشكر الدكتور جنيد »جميع الحضور على وجودكم معنا الليلة لتقاسم هذه 
الوجبة املتواضعة التي أتت ضمن إخطار  قصري«.

وختم قائال »بارك اهلل فيكم جميعا.. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

إفطار رمضاني ثان لالحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية..

I pay my respects to traditional custodians of the land
Welcome dear friends, dear brothers and sisters to AFIC’s second 2022 iftar.  It is 
always a privilege and an honour for me to be amongst the leaders of our community 
and to share a breaking of the fast together.
Our Noble prophet Muhammad, peace and blessings upon him, impressed upon us 
the beautiful tradition of sharing our blessings with others.
We come together to share our beautiful time, we work together for the common good, 
we strive together in the service of humanity.
Being together is what helps us to achieve and to prosper.
I thank you all for being with us tonight for sharing this humble meal under short 
notice.
May Allah bless you all... Wassalam

السفري الفلسطيني عزت عبد الهادي مع محمد الربجاويرئيس االتحاد د. راتب جنيد مع النائب والوزير السابق فيليب رادوك

الدكتور راتب جنيد مع املفتي األكرب السرتاليا  عبد القدوس األزهريد. راتب جنيد مع أمري وعبد الهادي وفيليب رادوك والشيخ شفيق خان مدير »القطرية« البشري مع نضال حمزة ومايا عويك وطراد وحضور

د. راتب جنيد، زبري سيد، بالل الرفاعي واملشايخ أبو عيد والرفاعي وصايف فيليب رادوك،  محمد أبو عيد، د. راتب  جنيد وحضور زبري سيد مع محمد الربجاوي و د. راتب جنيد ومحمد املويلحي

بعض ممثلي الجمعيات واملجالس مع زياد جابر وصربية بوسكوفيتش نائب القنصل الرتكي بالل أكسوي، الصمد، جنيد، الشيخ الغا وعمر اغا سيد زفر حسني، د. جنيد،  د. علي سارفراز والسيدة عليا سارفراز
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Initiative by Silver Media Partners Bronze Media Partner

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

1920-2020

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY

CANTERBURY - BANKSTOWN

ليالي رمضان يف الكمبا
2 نيسان - 1 أيار

من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا  واختربوا الثقافة 

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

العام  وتخطي صفوف االنتظار.

اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights

Clr Khal Asfour 
Mayor

I am delighted to send my very  
best wishes to our Muslim 
community for a happy and 
blessed Eid Al-Adha.  

May we all be inspired by the 
Prophet Ibrahim and his willingness 
to sacrifice. This is especially  
important during these challenging 
and uncertain times.

May God’s peace and rich 
blessings be upon you and your 
families on this holy occasion  
of Eid Al-Adha.

To hear more, follow:
@khal.asfour
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www.liverpool.nsw.gov.au
#lovelivo

Eid
Wishing you and your family  

a happy and blessed Eid al-Fitr.

Mayor Ned Mannoun

M U B A R A K

Sophie Cotsis MP
Member for Canterbury

P: 9718 1234  ,   E:  Canterbury@parliament.nsw.gov.au

EID MUBARAK
May the EID be filled with peace, 

health and happiness.
أتـمنى لكـم عيدا مليئا بالـسالم والصحة 

والـسعادة.. 
عـيد مـبارك للجميع

Authorised by Sophie Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements.

Wishing you and your 
family blessings on the 
occasion of Eid al-Fitr.

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

Address: Mezzanine Level 92, Parramatta Road Lidcombe

ADVERTISEMENT

Lynda Voltz MP
Member for Auburn

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

الرئيس عون: مؤمن بقيامة..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوئ 
االستمرار باالقتصاد الريعي، وبالسياسة املالية واالقتصادية اليت 
كان لبنان ينتهجها قبل الوصول اىل الوضع املأساوي الذي نعاني 

منه حاليا«.
وشدد الرئيس عون على ما يرتبه »وجود النازحني السوريني على 
الدول  ان  وعلى  واقتصادية،  مالية  مشاكل  من  اللبنانية  األراضي 
هلم  املال  تأمني  خالل  من  لبنان  إبقائهم يف  تساهم يف  اخلارجية 
بلدهم  اىل  عودتهم  بعد  ذلك  يكون  ان  بدل  وجودهم،  مكان  يف 
ملساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعني بانتظار حل سياسي يف 
سوريا وهو امر ال ميكن القبول به يف ظل نسبة الكثافة اليت يشهدها 
لبنان ووصلت اىل 600 نسمة يف الكيلومرت املربع الواحد، الن احلل 
السياسي اثبت يف اكثر من بلد انه طويل األمد وقد ال يتحقق على 
عودة  على  العمل  ما حصل يف قربص ويف فلسطني، وجيب  غرار 

النازحني اىل سوريا، خصوصا وان االمن بات متوافرا هناك«.
واكد الرئيس عون انه »مؤمن بقيامة لبنان«، ويعمل »من اجل هذا 
الغاية ملا فيه خري  للوصول اىل هذه  »التعاون  داعيا اىل  االمر«، 
اللبنانيني، على امل ان يعمل رئيس اجلمهورية املقبل وفق خارطة 
واضحة تكون قد حتددت نقاطها«. )التفاصيل كاملة على الصفحة 

)3
القضاء الفرنسي

تبّلغ لبنان، رمسيًا، أن وفودًا قضائية من دول أوروبية عدة ستزور 
لبنان يف الفرتة املقبلة للمشاركة يف التحقيقات يف ملف حاكم 
العامة  النيابة  أن  »األخبار«  وعلمت  رياض سالمة.  لبنان  مصرف 
التمييزية يف بريوت أّكدت ملمثلني عن القطاع املصريف أن الوفود 
األجنبية ستطلب احلصول مباشرة على الكشوفات املالية اخلاصة 

بشقيق احلاكم رجا سالمة املوقوف حاليًا.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أرسل األسبوع 
املاضي كتابًا إىل مخسة مصارف )عودة، سارادار، البحر املتوسط، 
مصر ولبنان واالعتماد اللبناني( بضرورة تسليم الكشوفات، كما 
َأرسل إىل هيئة الّتحقيق اخلاّصة يف  مصرف لبنان  الّطلب نفسه. 
ومع أن القضاء اللبناني سبق أن وّجه طلبًا مماثاًل إىل املصارف 
اخلمسة ممهاًل إياها أقل من أسبوع، أبلغ عويدات وكالء املصارف 
بالنائب  متصلون  ونقل  اجلديد.  الطلب  يف  حمددة  مهلة  ال  أن 
من  أو  منه  عرقلة  أي  هناك  تكون  أن  نفيه  عنه  التمييزي  العام 
قبل أي قاٍض للتحقيقات املتعلقة مبلف احلاكم. وأّكد أّن القاضي 
تكليفه  وحتت  التمييزي  العام  النائب  لدى  »يعمل  طنوس  جان 

وإشرافه«.
حيضره  رمبا  اجتماع  إىل  دعت  جهتها،  من  اخلمسة،  املصارف 
الطلب  مع  التعامل  كيفية  حول  القرار  الختاذ  آخرون  مصرفيون 
اجلديد. علمًا أن هناك تضاربًا يف اآلراء بني من يدعو إىل التمسك 
الكشوفات ألن يف ذلك خرقًا للسرية املصرفية،  برفض تسليم 
وأن على القضاء خماطبة هيئة التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان. 
يف مقابل رأي آخر يدعو إىل التجاوب مع الطلب القضائي وتسليم 
الكشوفات، ألن تطورات كثرية طرأت على امللف منذ الطلب األول، 
وألن السلطات القضائية تعلن صراحة عن توفريها ضمانات بعدم 

معاقبة املصارف.
وقد أجرى حمامون للمصارف املعنية اتصاالت يف لبنان واخلارج 
للتدقيق يف بعض تفاصيل طلب عويدات، خصوصًا اإلشارة إىل 
أن بعثة قضائية فرنسية ستزور لبنان وستتوىل مشاركة القضاء 
قضاة  يقوم  أن  قد حيصل  وأنه  امللف،  يف  التحقيقات  اللبناني 
لبنانيون وفرنسيون بدهم املصارف برفقة ضابطة عدلية من أجل 

احلصول على الكشوفات.
ملف  من  نسخة  على  »األخبار«  الزميلة  حصلت  أخرى،  جهة  من 
يتضّمن مستندات تشكل جزءًا من التحقيق الفرنسي يف ملف حاكم 
مصرف لبنان. ويشتمل امللف على أوراق وتصرحيات رمسية تبني 
اخلارطة العقارية اليت تشتبه السلطات القضائية يف أوروبا ولبنان 
بأن سالمة استخدمها غطاء لتبييض حنو 330 مليون دوالر يشتبه 
للوساطة  »فوري«  عرب شركة  لبنان  من مصرف  اختلسها  أنه  يف 

املالية.
والفرنسيون يف  اللبنانيون  احملققون  يشتبه  املعطيات،  وحبسب 
وبيع  شراء  تولت  العقارية  الشركات  من  شبكة  أنشأ  سالمة  أن 
واستثمار عقارات يف أكثر من عاصمة أوروبية، وقد أدخل تعديالت 
يف ملكية هذه الشركات عرب نقلها من حصة شقيقه رجا إىل زوجته 

آنا كوزاكوفا وابنته منها إليزابيت.
 عويدات: ال عرقلة للتحقيقات

وتشري الوثائق بوضوح إىل أن سالمة »قام مع شركائه بعمليات 
تبييض األموال املختلسة من مصرف لبنان عرب شراء عقارات يف 
اخلارج وعرب عقد إجيار )ملصلحة مصرف لبنان( ملكاتب يف جادة 

الشانزليزيه«.
 stockwell investment وحبسب الوثائق، فقد أسس سالمة شركة
sa يف لوكسمبورغ، يف 2 متوز 2015، برأمسال قدره مخسة ماليني 
يورو وعهد بإدارتها إىل كل من غربيال جان وكاثرين دووايلي. 
وتبني يف التحقيقات الفرنسية أن هذين املديرين هما مديران أيضًا 
لشركيت procedia SA و criteria sa اللتني ُأسستا يف لوكسمبورغ 

يف 2003/11/21.
وشركة procedia SA هي املساهم الوحيد يف شركة bet sa اليت 
ُأّسست يف لوكسمبورغ، يف 2007/4/19، برأمسال قدره 200 ألف 

.bet sa هي اليت تدير شركة criteria sa يورو، فيما شركة

وظهر يف التحقيقات أن رياض سالمة هو صاحب احلق االقتصادي 
لشركة bet sa، وقد نقل حقوقه االقتصادية فيها إىل كوزاكوفا. 
كما أن شركة bet sa متلك 99 يف املئة من شركة SCI zel اليت 
ُأسست يف فرنسا يف 2007/4/30 برأمسال قدره 10 آالف يورو. 
وقد بقي رجا سالمة مديرًا هلذه الشركة حتى عام 2015، وكان 
ميلك سهمًا واحدًا فيها، قبل أن ينقل ملكيته إىل كوزاكوفا عام 

.2015
العقار 66 يف جادة الشانزيليزيه الذي استأجرته   SCI zel ومتلك
منها شركة eciffice )مملوكة من كوزاكوفا أيضًا( مببلغ يفوق قيمته 
التأجريية. وقامت eciffice، بدورها، بتأجري العقار إىل مصرف لبنان 
الستعماله كمركز احتياط لقاعدة بيانات املصرف املركزي لقاء بدل 
شهري قدره 37 ألف دوالر منذ عام 2010. علمًا أن الـ«سريفر« 
)اخلادم( املفرتض وضعه يف املكان ال حيتاج إىل أكثر من غرفة 

مبساحة أربعة أمتار مربعة فقط.
يشار إىل أن احلاكم بدأ عام 2015 بفصل أعماله عن أعمال شقيقه 
من  مصرفيتني  حوالتني  تنفيذ   HSBC مصرف  رفض  بعدما  رجا، 
مصرف لبنان ملصلحة شركة »فوري«، ما دفع سالمة إىل التصرف 
على  كبرية  تغيريات  أدخل  لذا  لالنكشاف.  تعرضت  خطته  وكأن 
األموال. ومع  نقل  العقارية وعلى طريقة  الشركات  إدارة  صعيد 
واسع  تغيري  جرى  واخلارج،  لبنان  يف  القضائية  التحقيقات  بدء 
استبدال  األموال، من خالل  تبييض  العمل ويف وسائل  آلية  يف 
شركات عقارية بشركات أخرى، كما هي احلال يف ما يتعلق شركة 
bet sa اليت مت استبداهلا بشركة BET SAS اليت أسسها يف فرنسا 
يف 2021/5/3 قبل أن تصبح ابنته إليزابيت مالكة أسهم الشركة 

اجلديدة يف حني أعطى استثمار األسهم لكوزاكوفا.
بوحبيب يفند نقاط كتاب طرح الثقة

قال وزير اخلارجية واملغرتبني عبد اهلل بوحبيب يف مؤمتر صحايف 
بعد رفع جلسة طرح الثقة به: »أتقدم بالشكر خصوصا من السادة 
نواب تكتل اجلمهورية القوية املوقعني على عريضة املساءلة وطرح 
الثقة، ومن جملسكم الكريم عموما ألن هذه اجللسة تعكس جوهر 
واحلوار  التفاعل  على  القائم  بامتياز  الربملاني  الدميقراطي  نظامنا 
هذه  عقد  خالل  من  الرئيس  دولة  لي  أحتتم  ولقد  واحملاسبة. 
اجللسة، فرصة مثينة لتوضيح ما قد علق يف أذهان البعض من 

مغالطات سعيت بكل صدق وصراحة لتوضيحها«.
فإن  سيدني،  االقرتاع يف  مراكز  بني  ما  للمسافات  بالنسبة  اما 
سيدني  مدينة  يف  لالقرتاع  مركزين  أبعد  بني  القصوى  املسافة 
يوجد  حتديدا،  أسرتاليا  ويف  بالسيارة.  دقيقة   35 عن  تزيد  ال 
عامتان  وقنصليتان  كانبريا،  العاصمة  يف  )سفارة  بعثات  ثالث 
يف ملبورن وسيدني(. وقد اعتمدت نفس االجراءات يف البعثات 
الثالث، وبالتنسيق التام والتواصل الدائم بني السفري ميالد رعد، 
وشربل  عيتاني  زياد  وسيدني  ملبورن  يف  العامني  والقنصلني 
هذه  عيتاني  العام  والقنصل  رعد،  السفري  أكد  وقد  معكرون. 
املعلومات خطيا يف رسالة موجهة لي، ونفوا فيها نفيا قاطعا كل 

ما أشيع عن موضوع سيدني.
مسؤولية  على  تقع  التسجيل  لدى  الصحيحة  املعلومات  إيداع  إن 
تتحمل  ال  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  إن  وبالتالي،  الناخب. 
مسؤولية أخطاء األفراد واملاكينات االنتخابية. كما أنه ال ميكن ان 
تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقرتاع الناخبني من مكان اىل آخر، بناء 
لطلب أي جهة كانت. وكذلك، ال ميكن للوزارة أن تليب رغبات كافة 
امر يعرض  اإلنتخابية. فهذا  اليت قد تتضارب مصاحلها  األطراف 

نتائج االنتخابات للطعن.
2- بالنسبة للموضوع الثاني الذي بين عليه طرح الثقة، وهو »عدم 
تسليم قوائم الناخبني ألصحاب العالقة مما مينعهم من معرفة عدد 
املندوبني لكل مركز من مراكز االقرتاع«، إن حتديد أقالم االقرتاع 
مع  بالتنسيق  والبلديات  الداخلية  وزارة  عن  قرار  مبوجب  يصدر 

وزارة اخلارجية واملغرتبني.
لوائح  نشر  صالحية  والبلديات  الداخلية  وزارة  اىل  يعود  كذلك، 
رابط  بواسطة  قريبا  عنها  وستعلن  االنتخابية  والقوائم  الشطب 
الكرتوني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقرتاعه وكيفية 
توزيعه على قلم االقرتاع. لذلك، ال عالقة لوزارة اخلارجية واملغرتبني 
 )Link( بتسليم قوائم الناخبني ألصحاب العالقة، اال بتعميم الرابط

فور نشره. 
وهو  الثقة،  طرح  عليه  بين  الذي  الثالث  للموضوع  بالنسبة   -3
»ابتداع طرق جديدة العتماد مندوبي املرشحني يف أقالم االقرتاع 
االغرتابية بشكل جيعل توكيلهم من قبل املرشحني عمل شاق ان 

مل يكن مستحيال«:
اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط 

إعطاء تصاريح املندوبني، وهي كما يلي:
ميكن للمندوب أن يكون مسجال يف القوائم االنتحابية يف لبنان أو 
يف اخلارج، يف حني كان يشرتط على املندوب يف انتخابات العام 
اخلارج،  االنتخابية يف  القوائم  يكون مسجال حصرا يف  أن   2018

كشرط إلعطائه التصريح. )التفاصيل كاملة على الصفحة 7(
باسيل

بدوره، أشار رئيس »التيار الوطين احلر« النائب جربان باسيل، يف 
تصريح بعد الغاء جلسة طرح الثقة بوزير اخلارجية عبداهلل بوحبيب، 
إىل أن »ما حصل يف العام 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار 
توزيع املراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير اخلارجية، 
والسؤال هنا ملاذا طرح الثقة بوزير اخلارجية، طاملا أن القرار خرج 
من وزير الداخلية؟«، مؤكدا أن »ذلك ألن الطعن سياسي، وهم ال 

يستهدفون باقي الوزراء«.
وذكر أن »التيار الوطين اتهم بأنه وراء ما حصل يف اسرتاليا«، 

قانون  يف  التعديل  طرحنا  من  لسنا   2022 يف  أن  إىل  مشريا 
االنتخابات، ومل حناول التالعب يف املهل«، موضحا أن »من تالعب 
بالقانون واملهل فيه، هو املسؤول عن أي خطأ ممكن أن يكون 

حصل«.
أو  بالسفارة،  إما  ينتخب  اخلارج  اللبناني يف  »ان  باسيل:  وقال 
هناك  أن  حصل  وما  الداخلية،  وزارة  اعتمدت  ما  السكن حبسب 
مكنة حزبية، سجلت الناس بشكل خاطئ، واخلطأ مل يأت من وزارة 
يف  امليغاسنرت  بتطيري  قاموا  »كما  أنهم  إىل  مشريا  الداخلية«، 
لبنان، يقومون بذلك يف أسرتاليا، من أجل التحكم بقرار الناس«، 
الفتا اىل أنه »إذا كان هناك شخص غيب سجل الناس بطريقة خطأ 

فليتحمل مسؤوليته، وال حيمل أي جهة سياسية ذلك«.
عدوان

أما النائب جورج عدوان فبعد الغاء جلسة طرح الثقة بوزير اخلارجية 
إىل  »استمعتم   : فقال  النصاب  اكتمال  لعدم  حبيب  بو  عبداهلل 
وزير اخلارجية الفعلي، ألن االستاذ جربان باسيل هو وزير اخلارجية 
الفعلي وترك ودائعه يف الوزارة، ومنهم السيدة باسكال دحروج 
كان  اليوم  الثقة  طرح  وبالتالي  االنتخابات،  بتنظيم  تقوم  اليت 
فعليا باملنظومة اليت يكون جربان باسيل عضوا فاعال فيها، وليس 
فاملصيبة  يدري  كان  إن  األخري  ألن  حبيب،  بو  عبداهلل  باالستاذ 
عظيمة وإن كان ال يدري فاملصيبة أعظم، لذلك كالمي ليس موجها 
لالستاذ عبداهلل بو حبيب بل إىل الوزير الفعلي يف وزارة اخلارجية 
ويف وزارات أخرى. ألنهم يف كل وزارة يتولونها، خارجية، طاقة، 
اتصاالت، هي سلسلة واحدة وجمموعة من املستشارين يتعاقبون 
الفاعل يف  العضو  وهو  واحدا  احملرك  يبقى  فيما  الوزارات  على 
املنظومة اليت أوصلت البالد إىل هنا واليت حياول أن يكمل بذلك«.  
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بايدن يطلب 33 مليار..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

طلبت إدارة الرئيس األمريكي، جو بايدن، مبلغ 33 مليار دوالر يف 
شكل متويل إضايف طارئ من الكونغرس األمريكي، لدعم أوكرانيا 

يف خضم العملية العسكرية الروسية اخلاصة اجلارية.
وقال البيت األبيض، يف بيان، أمس األول اخلميس، إن »إدارة 
بايدن ستطلب 33 مليار دوالر يف شكل متويل إضايف طارئ من 
العسكرية  العملية  خضم  أوكرانيا يف  لدعم  األمريكي  الكونغرس 

الروسية اخلاصة اجلارية«.
املقبلة  اخلمسة  األشهر  التمويل  حزمة  »ستغطي  البيان  وتابع 
من  دوالر  مليار   20 من  أكثر  وتشمل  أوكرانيا،  الصراع يف  من 
املساعدات العسكرية واألمنية، و8.5 مليارات دوالر من املساعدات 
االقتصادية، و3 مليارات دوالر من املساعدات اإلنسانية والغذائية، 

و500 مليون دوالر من املساعدات األمريكية إلنتاج الغذاء«.
وأعلن الرئيس األمريكي، جو بايدن أّن بالده »لن تسمح لروسيا 
باستخدام الطاقة سالحًا ضد أوروبا«، داعيًا األخرية إىل »التحرك 

حنو استغالل الطاقة النظيفة«.
وقال بايدن، خالل مؤمتر صحايف: »لقد هددت روسيا اثنني من 
واجه  األوروبية  الدول  وبعض  الطاقة،  إمدادات  بقطع  شركائنا 
بابتزازنا  لروسيا  نسمح  لن  الصدد..  هذا  وحتديات يف  مصاعب 
من أجل رفع العقوبات«، داعيا الدول األوروبية إىل »التوجه حنو 

استغالل الطاقة النظيفة«.

روسيا تكشف حصيلة..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة العمليات اليت نّفذتها قواتها، 
يف  املتواصلة  العسكرية  عمليتها  ضمن  اخلميس،  األول  أمس 

أوكرانيا.
القوات  أّن  كوناشينكوف،  إيغور  الوزارة،  باسم  املتحدث  وذكر 
عالية  بصواريخ  اخلميس(  األول  )أمس  اليوم  استهدفت   الروسية 
الدقة، ُتْطَلق من اجلو، 38 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا، األمر الذي أسفر 
نة، وسبع مناطق حلشد  عن تدمري ثالثة مراكز قيادة، و22 نقطة حمصَّ
العسكريني واآلليات القتالية، وسبعة مستودعات لألسلحة الصاروخية 

واملدفعية والوقود.
الروسي شّن غارات على 76 منشأة عسكرية  اجلو  أّن سالح  وتابع 
يف أوكرانيا، منها مستودعان لألسلحة الصاروخية واملدفعية ومركز 

قيادة، و73 منطقة حلشد العسكريني واآلليات القتالية.
وذكر كوناشينكوف أّن خسائر القوات األوكرانية جراء هذه الضربات 
بلغت 320 شخصًا، و35 آلية ومركبة عسكرية، وفقًا لبيانات وزارة 

الدفاع.
منصة  دمرت  الروسية  الصاروخية  القوات  أّن  إىل  املتحدث  وأشار 
إلطالق صواريخ »توتشكا أو«، واستهدفت منطقتني حلشد العسكريني 
واآلليات احلربية األوكرانية، بينما أسقطت الدفاعات اجلوية الروسية 
ومااليا  بيرتوبولييه  بلدتي  قرب  املذكور  الطراز  من  صواريخ   3

كاميشيفاخا يف مقاطعة خاركوف، شرقي البالد.
 7 اليوم  الروسية  اجلوية  الدفاعات  إسقاط  كوناشينكوف  وأعلن 
طائرات مسرّية أوكرانية فوق مقاطعة خاركوف ومجهورييت دونيتسك 

ولوغانسك.
يف  العسكرية  عمليتها  بدء  منذ  الروسية،  القوات  دمرت  وإمجااًل، 
 142 الدفاع،  وزارة  لبيانات  وفقًا  شباط،  من  الـ24  يف  أوكرانيا، 
طائرة و111 مروحية و621 طائرة مسرّية، و277 منظومة صاروخية 
للدفاع اجلوي، و2629 دبابة ومدرعة، و302 رامجة صواريخ، و1154 

مدفعًا ومدفع هاون، باإلضافة إىل 2445 مركبة عسكرية خاصة.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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كــتابات
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د. خولة الزبيديمحمد عامر األحمد  - سورية
الحسنى   البشارة  وخادم  املرشد  بقلم 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ما هو هدف قيامة املسيح من بني األموات منذ ألفي عام وما 
هو اهلدف اإلهلي لنا؟ 

يف مفهومنا املسيحي عن القيامة هو موت املسيح وقيامته 
سنة  كل  والغربي  الشرقي  العاملان  حيتفل  حيث  الفريدة، 

بذكرى موت املسيح وقيامته من بني األموات. 
لكن للقيامة أبعادا أكثر مما نعتقد ونتصور بكثري، القيامة 
هي قيامة اإلنسان اجلديد وعامل جديد وميثاق جديد مع اهلل،  
املسيح نزل من السماء ليعدرّ لنا طريق اخلالص لكي يغريرّ لنا 
جمرى الكون من عامل احلزن واملوت والزوال واخلطيئة، الذي 
فصلنا عن اهلل منذ البدء، لينقلنا اىل العامل األبدي إىل عامل 

آخر متحدين فيه مع اهلل وغري منفصلني عنه
 إننا نرى يف القيامة الثالوث املتجسد الذي حلرّ يف اجلسد 
األرواح  مجيع  على  تغلرّب  الذي  اجلديد  اإلنسان  املمجد.. 
الشريرة ومل يغلبه سلطان املوت وال جنود إبليس الشرير، 
ألنه صاحب القرار والسلطان على كل شيء، والنه بال عيب 
وبال خطيئة.. هو  وحده يستطيع ان مينحنا أجسادا  جديدة 
وعاملا جديدا ومساء جديدة وطريق الفردوس الوحيدة واحلياة 

اخلالدة معه يف السماء.
القيامة هي الوالدة الروحية املقدسة املتحدة بالهوت اهلل، 
من  نتغري  حني،  بعد  لو  جديدا  شيء  كل  سنرى  بالقيامة 
الكريهة،  والروائح  والدود  والعفن  املوت  مصريها  أجسام 
اىل أجساد مقدسة ممتلئة كماال وسالما وحمبة ونورا وفرحا 
وحياة ورائحة زكية، خالية من املوت وسلطانه الذي ال يرحم 
أحدا من املخلوقات.. القيامة لكي يقيمنا بالتمام حسب وعده 
الصادق ومشيئته وتدبريه اإلهلي لنحيا بال عيوب ممتلئني 
باحلياة اخلالية من الصفات الشريرة واملعادية هلل وصفاته 

املقدسة.
منا يف إجنيل يوحنا عن جميء املسيح ألنه هكذا أحب اهلل  تعلرّ
العامل حتى بذل ابنه الوحيد من اجل خالص العامل من دون 

استثناء أحد.
وقرأنا عن املسيح انه مل يأِت لطائفة معينة مسيحية او غري 
نة، لكنه مات  مسيحية ومل مُيت من أجل طائفة مسيحية معيرّ
به  يؤمن  من  كلرّ  وُيقيم  خيلرّص  لكي  البشر  أجل مجيع  من 
إىل  أذهبوا  لتالميذه:  قال  الذي  هو  الصليب،  على  ومبوته 
معكم  أنا  وها  كلها،  للخليقة  باالجنيل  واكرزوا  أمجع  العامل 

حتى انقضاء الدهر.
وهو  خطاياه  عن  ر  يكفرّ كي  فقط  للمسيح  ليست  القيامة   
له..  مومسية  ذكرى  أو  واخلطايا،  العيوب  عن مجيع  ه  املنزرّ
القيامة لكل من يؤمن باملسيح كي يعفيه من العذاب وحكم 
األبدي ويقيمه كما هو قام من ظلمة املوت احملزن  املوت 
واملخيف.. القيامة لكي نثبرّت امياننا به عاملني وواثقني من 

حبه ووعده بأن لنا حياة أبدية معه بعد املوت.
القيامة هي شهادة االنتصار احلقيقي لكل من يؤمن مبوته 
ارة املسيح  وقيامته، ألنه ال خالص ألي خملوق من غري كفرّ
الكنز  به  ونفتخر  سنة  كل  له  د  نعيرّ الذي  املنشود  وعمله 

الصاحل واملعجزة اإلهلية لنا مجيعًا.
ونفوس كل  قلوب  ايضًا يف  وقائم  قام  حقًا  قام  املسيح 
انًا.. له كل الشكر واحلمد اىل  من يؤمن به ربًا وخملرّصًا وديرّ

األبد، آمني. 

الليل خري األصدقاْء

ا والكأس منفى ال يعيدك إنرّ

ينسيك عجزك عندما 

ختتُل يف دمك القصيدْة

فإذا بذلت مفاتن الكلمات يف 

صبٍح كهوْل

عتمتك  مرياث  إىل  فارجع 

جاجة .. ارتفْع..فوق الزرّ

حنو رأسَك 

وانفرْد ..

خوْل .. دمعًا ألسباب الدرّ

ما زال يف يدك السراْب

فلتمِض  مرفوع الغياْب

 احللم الضرير
ناديتك بالصمت املعهود بيننا
ضاع شوقي ويبست أوصالي

واحرتقت زنابقي على ممرات الطريق
صرخت بالضوء العالي ان ينري

درابني الشبابيك املغلقة
ان يطلق الرايات

ان يعلن امساء احلمائم
ان حيول الظلمة لشمس مارقة

ويكتب عناوين الدروب اجملهولة
لنسمع قمة اهلذيان

ونرى لصوص الظالم
تغتال الرضيع يف املهد

وتتسحب اىل خلف اجلدران
العفنة

الغربة اكلت سنابل احلب
وبعثرت االحالم

وذحبت االمال بسكني عمياء
لتحيل اخلضرة اىل تنهدات

نام عليها امللل
ودفنتها اخليبة البائسة

اهلاربة من شوارع اللهفة
من مراجيح احلب

وزقزقة عصافري اهلوى
وغيمة بيضاء تطرح محلها
على ارض يدغدغ حلمها

امل يانع
وافيق من حلمي الضرير
وتزحف كوابيس اخليبة

بقلٍق مصفٍر
ألضيع يف طريق اعمى 

القيامة.. واهلدف اإلهلي منها الليل خري األصدقاْء
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

حباالت  اإلصابة  خطر  زيادة  إىل  الوزن  زيادة  تؤدي  أن  ميكن 
الوزن  فقدان  إىل  األشخاص  بعض  يتطلع  وقد  معينة،  صحية 

الزائد بأمان.
ويف الواقع، تشري بعض الدراسات إىل أن تناول األلياف ميكن 

أن يساعدك على إنقاص الوزن.
وتالحظ هارفارد هيلث أن إحدى الدراسات املنشورة يف حوليات 
الطب الباطين، وجدت أن تناول 30 غراما من األلياف كل يوم 
 :NHS ميكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. ويف الواقع، تقول
»األطعمة اليت حتتوي على الكثري من األلياف ميكن أن تساعدك 

على الشعور بالشبع، وهو أمر مثالي لفقدان الوزن«.
وقد  خطرية  صحية  خماطر  احلشوية  الدهون  تشكل  أن  وميكن 
ارتبطت بزيادة خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 

.2
مثل  النباتات،  طعام  يف  فقط  األلياف  »توجد   :NHS وتقول 
الفاكهة واخلضروات والشوفان وخبز احلبوب الكاملة واألرز البين 
واملعكرونة والفول والبازالء والعدس. ونظرا ألن معظم البالغني 
يأكلون ما معدله 18 غراما فقط يف اليوم، فنحن حباجة إىل إجياد 

طرق لزيادة مدخولنا«. 
يرتبط  األلياف  من  الكثري  تناول  أن  على  قوية  أدلة  وهناك 
الدماغية  والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة  خماطر  باخنفاض 

والسكري من النوع 2 وسرطان األمعاء.
جمموعة  من  األلياف  على  احلصول  املهم  »من   :NHS وتقول 
متنوعة من املصادر، ألن تناول الكثري من نوع واحد من الطعام 

قد ال يوفر لك نظاما غذائيا صحيا متوازنا«.
على   ،)BMI( اجلسم  كتلة  مؤشر  أن   Nuffield Health وتالحظ 
الرغم من أنه ال يزال مفيدا، فقد خضع لتدقيق متزايد ألنه ال 

ميثل متثيال كامال لتكوين اجلسم أو الصحة.
وتوافق NHS على ما يلي: »ميكن أن خيربك مؤشر كتلة اجلسم 
اخلاص بك إذا كنت حتمل وزنا كبريا، ولكن ال ميكنه معرفة ما إذا 
كنت حتمل الكثري من الدهون. وإذا أجريت تغيريات على نظامك 
الغذائي ومستويات النشاط البدني ولكنك ال تفقد قدرا كبريا 
من الوزن، فقد يوصي طبيبك باألدوية اليت ميكن أن تساعدك. 
ال تستخدم األدوية إال إذا كان مؤشر كتلة اجلسم لديك ال يقل 
عن 30، أو 28 إذا كان لديك عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط 

الدم أو داء السكري من النوع 2«.
والسعرات  توازن،  عملية  هو  »وزنك   :Mayo Clinic وتقول 
احلرارية هي جزء من هذه املعادلة. ويعود سبب فقدان الوزن 
القيام  وميكنك  تتناوله.  مما  أكثر  حرارية  سعرات  حرق  إىل 
األطعمة  من  الزائدة  احلرارية  السعرات  تقليل  طريق  عن  بذلك 
واملشروبات، وزيادة السعرات احلرارية اليت يتم حرقها من خالل 

النشاط البدني«.

كيف تفقد الدهون احلشوية: 30 غراما فقط من 
غذاء يومي قد يساعدك على إنقاص الوزن!
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تعترب هشاشة العظام من أكرب املشكالت اليت تواجه اإلنسان بعد 
سن الـ40 عاما، حيث حيتاج جسم اإلنسان إىل املزيد من العناصر 

الداعمة ملنع أو ختفيف آثار هذه املشكلة.
ويعتقد خرباء الصحة أن العظام القوية ال تظهر من العدم، بل يتم 
اليومية  احلياة  بنمط  مرتبطة  خيارات  على جمموعة  اعتمادا  بناؤها 

واملستمرة.
وتعترب عملية ممارسة التمارين الرياضية وعدم التدخني واملكمالت 
الغذائية مثل الفيتامينات واملعادن واختيار األطعمة واملشروبات 
املناسبة، وأشهرها احلليب، من العناصر األساسية املساهمة يف 

تكوين عظام صلبة ومقاومة للكسر.
وحبسب املقال املنشور يف جملة »Eat This, Not That« فإن العالقة 
الرغم من  األلبان، على  العظام واملشروبات تتجاوز منتجات  بني 
املشروبات  من  العديد  تساعد  أن  ميكن  حيث  ممتاز،  خيار  أنها 
جرعات  منح  طريق  عن  العظام  كثافة  فقدان  منع  يف  األخرى 
والعناصر  ج«  و«فيتامني  والفوسفور  د«  و«فيتامني  الكالسيوم 

املغذية األخرى لبناء العظام. 
واليت  للعظام،  داعمة  مشروبات   5 بأفضل  قائمة  املقال  ونشر 
منها  يعاني  اليت  العظام  أن حتد من مشكلة هشاشة  املمكن  من 

االشخاص يف سن الشيخوخة.
-1 احلليب املدعم

مهم،  لسبب  العظام  لدعم صحة  كالسيكية  وسيلة  احلليب  يعترب 
حيث تعترب منتجات األلبان من أعلى املصادر الغذائية للكالسيوم، 

وهو املعدن الذي يعمل مبثابة لبنة أساسية يف اهليكل العظمي.
الكايف  د«  »فيتامني  مقدار  على  احلصول  أن  املختصون  ويعترب 
يعزز امتصاص الكالسيوم، لذلك فإن تناول االثنني مًعا، كما هو 
احلال يف كوب من احلليب املدعم بفيتامني د، يوفر تأثرًيا تآزريا 

لتقوية العظام.
-2 لنب الكفري

قد ال يتقبل البعض طعم احلليب، أو أن البعض ال يتحمل كمية 
الالكتوز بداخله، لكن هناك بديل، حيث أوصت دراسة أجريت عام 
أن  احلليب جيب  تناول  الذين ال يستطيعون  األشخاص  أن   2021

خيتاروا مشروبات األلبان املخمرة كبديل لتعزيز صحة العظام. 
أيًضا على كمية  الدسم  اللنب كامل  الكفري املصنوع من  وحيتوي 
صحة  يف  آخر  رئيسي  عامل  وهو   ، ك2«  »فيتامني  من  كبرية 
العظام. حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 على مرضى هشاشة 
العظام أن استكمال نظامهم الغذائي بالكفري ملدة ستة أشهر كان 
مرتبًطا بزيادة معدل كثافة العظام وزيادة كثافة املعادن يف عظم 

الورك.
-3 العصائر اخلضراء

لدى  بالكالسيوم  الغنية  األطعمة  قائمة  األلبان  منتجات  تتصدر 
اجلميع، لكن اخلضار الورقية ليست بعيدة عن ذلك. حيث حيتوي 
الكالسيوم. كما  كل من السبانخ واللفت على كميات كبرية من 

يعترب الكرنب خياًرا أفضل لتناول العصائر أو العصائر اخلضراء.
ونصح املقال بوضع بعض الكرنب الطازج يف اخلالط مع احلليب 
املدعم أو الكفري أو الزبادي لزيادة حمتوى الكالسيوم و«فيتامني 

د«، مع إضافة موزة لتحسني املذاق وزيادة الفائدة.
-4 عصري غريب فروت

الفواكه  من  نوع  )Grapefruit( هوي  فروت  الغريب  يتمتع عصري 
احلمضّية االستوائية، بالفعل بسمعة جيدة كمشروب صحي.

للبشرة  صحية  فوائد  يقدم  قد  العصري  هذا  أن  إىل  وباإلضافة 
وفقدان الوزن، إال أنه يساعد أيضا يف احلفاظ على عظام قوية 

ومتينة.
حيتوي املشروب الطازج على كميات عالية جدا من »فيتامني سي«، 
الذي يساعد يف إنتاج الكوالجني يف مصفوفة العظام ويطرد اجلذور 

أفضل 5 مشروبات للوقاية من هشاشة العظام بعد سن الـ40

احلرة الضارة اليت تضر بصحة العظام.
-5 بديل احلليب املدعم

لكنها  األلبان،  حليب  بروتينات  دائما كل  احلليب  بدائل  تقدم  ال 
أكثر بكثري من جمرد ماء بنكهة اجلوز، وهي يف الواقع قادرة على 

دعم العظام.
وعادة ما يتم تدعيم هذه املشروبات بالعديد من العناصر الغذائية 

اليت متنع »فقدان العظام«، خاصة الكالسيوم و«فيتامني د«.
وجيب التنويه إىل ضرورة قراءة قائمة احملتويات قبل الشراء، حيث 

يتوفر أنواع خمتلفة وخلطات متنوعة.

إىل   ،Journal of Sleep Research ُنشر يف جملة  جديد  أشار حبث 
أن شد العضالت ميكن أن يكون مفتاحا لقيلولة جيدة، من خالل 

املساعدة على االنغماس يف نوم أعمق.  
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين شدوا عن قصد ثم قاموا بإرخاء 
جمموعاتهم العضلية الكبرية قبل االستلقاء، حصلوا على نوم عميق 
بنسبة 125 يف املائة ومنط نوم حمّسن يف غفوتهم مقارنًة بأولئك 

الذين استمعوا بدال من ذلك إىل املوسيقى اهلادئة.
وقام فريق من جامعة كاليفورنيا وإيرفني وجامعة برينستون يف 
الواليات املتحدة، بدراسة 50 شخصا أثناء استلقائهم يف قيلولة 
دقائق  عشر  مدته  تسجيال  النصف  وتبع  الظهر،  بعد  الواحدة  يف 
فاستمع  اآلخر  النصف  أما   ،)PMR( التدرجيي  العضالت  السرتخاء 

إىل موسيقى موتسارت ملدة عشر دقائق.
ووجد الباحثون أن اجملموعتني أظهرتا أمناطا خمتلفة إليقاع الدماغ 
كاثرين سيمون:  الدكتورة  الرئيسية  املؤلفة  وقالت  النوم،  أثناء 
»وجدنا أن أولئك الذين شاركوا يف PMR قبل النوم أظهروا نشاطا 
أكرب إليقاع الدماغ أثناء النوم يف اجلانب األمين من البداية، وهو ما 

نتوقع رؤيته يف األفراد األكثر راحة.« 
وأوضحت الدكتورة سيمون: »ميكن أن تكون موجات الدماغ وكيال 
ملقدار النوم التصاحلي الذي حيتاجه عقلك، لذا يف جوهرها، دعمت 
بها  يعتين  اليت  التصاحلية  االحتياجات  بعض  القيلولة  قبل   PMR

النوم عادًة«.
وأضافت سيمون : »قد يوفر PMR فوائد استعادة ما قبل النوم 
اليت حتدث عادة أثناء النوم ورمبا تسمح للنوم برتكيز دعمه على 
وظائف أخرى مثل تكوين الذاكرة أو الصحة العاطفية، وهو شيء 

ميكن للناس جتربته بسهولة يف املنزل قبل غفوتهم«.
العديد  قالت:«هناك  إذ  الطريق  هذه  اتباع  آلية  وشرحت سيمون 
من النصوص اجملانية على اإلنرتنت ، وميكن للمرء مشاهدة مقاطع 
الفيديو أو االستماع إىل النسخ الصوتية، هذا سريشدك عرب خطوات 
شد عضالت معينة يف جسمك، أي القيام بقبضات اليد والضغط 

عليها بإحكام ملدة 10 ثوان ثم إرخائها«.

شد العضالت قبل النوم مفتاح لالنغماس يف نوم عميق



Page 26صفحة 26     
تــسلية

 2022 نــيسان   30 Saturday 30 April 2022الـسبت  1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 ÖMÉ°U »cÒeCG πã‡ ``` 1

.IQƒ°üdG

.πMGQ …ô°üe êôfl ``` 2

.»©f ``` IódGh ``` ô°ûÑdG ƒHCG ``` 3

.äƒÑµæY ``` 4

.¢ùÑM ``` 5

 ``` πMGQ ÊÉæÑd ôjRh á∏FÉY ``` 6

.óbQ

.Iô≤a ``` 7

.ôeC’G π¡L ``` ¢ù«àdG ìÉ°U ``` 8

 ‘ áeÉ¡dG ™bGƒŸG øe ``` 9

 ``` Ö©J ``` »YÉªàL’G π°UGƒàdG

.ódGh

.äGQÉWEG ácQÉe ``` 10

 ádhO ¤EG áÑ°ùf ``` §°ûe ``` 11

.(åfDƒŸÉH) ájƒ«°SBG á«HôY

:kÉjOƒªY *

.ájOÉ°Th »∏HÉÑdG Ò¡°ùd á«Mô°ùe ``` 1

.äGQÉ«°S ácQÉe ``` ôÄH ``` Öëj ``` 2

 ‘ Ωóîà°ùj ``` á«dGÎ°ShCG áj’h ``` 3

.á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG

. qó°Th ¢SGO ``` ¬∏c AÉŸG Üô°T ``` 4

 πMGQ »ÑæLCG á∏°S Iôc ÖY’ á∏FÉY ``` 5

.øª°ùdÉH õÑÿG ∂dO ``` ¿ÉæÑd ‘ Ö©d

 øe πLôdG ß≤«à°SGh ¬ÑàfG ``` ÖZQ ``` 6

.ΩƒædG

 áæjóe ``` ájô°üe áé¡∏H Gòg ``` 7

.á«°ùfôa

.ΩõL IGOCG ``` …óéHCG ±ôM ``` 8

.Ö°üf IGOCG ``` AÉŸG ÚY ``` ∞°SCÉj ``` 9

.á«HhQhCG ádhO ``` 10

 ‘ Ió∏H ``` §°ùH ``` ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ``` 11

.π«ÑL AÉ°†b

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

Ωƒã∏c ΩC’ á«æZCG :±hôM á«fÉªK øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

øjôHÉ°U

óªMG

ÖJGQ

ø°ùM

»æ°ùM

ô°UÉf

∞«°S

óªfi

πeÉc

ìÓ°U

¿Gƒ°TQ

π«YÉª°SG

óªfi

óÑY

õjõ©dG

¿ƒ«fl

óªMG

ôcÉ°T

äõY

ƒHG

±ƒY

ΩÉ©fG

óªfi

»∏Y

™e

π°ù∏°ùe

Ωƒã∏c ΩG

7 1 5 2 3 8 9 4 6 5 2 8 1 9 7 6 4 3
6 2 4 1 9 5 7 8 3 4 9 3 6 8 2 5 7 1
9 3 8 6 7 4 2 5 1 6 1 7 3 4 5 2 9 8
4 8 3 9 2 6 1 7 5 3 8 9 2 5 1 4 6 7
5 9 1 7 4 3 6 2 8 7 4 1 8 6 9 3 5 2
2 7 6 8 5 1 4 3 9 2 6 5 7 3 4 8 1 9
3 5 2 4 1 9 8 6 7 1 5 4 9 2 8 7 3 6
1 6 7 3 8 2 5 9 4
8 4 9 5 6 7 3 1 2

9 3 2 4 7 6 1 8 5
8 7 6 5 1 3 9 2 4

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *
 ``` Éj ``` 3 ,IQÉÑL ¿ƒÁQ ``` 2 ,ôH ``` πcG ``` ìÉÑ°U ``` 1

 ,¢ùŸ ``  ̀CÉàd ``  ̀6 ,∫hG ``  ̀5 ,ÜGR ``  ̀π≤Y ``  ̀4 ,OQh ``  ̀OQƒd

 ```  10  ,¬HQÉM  ```  ÜÉ«fG  ```  9  ,ºW  ```  ódh  ```  8  ,ôJ  ```  7

.ÊÉæÑd ``` πJ ``` 11 ,QÉf ``` ÈL »LÉf

:kÉjOƒªY *
 ```  ΩG  ```  3  ,Éæd  ```  äƒbÉ«H  ```  2  ,ÊGƒ¨dG  ™jô°U  ```  1

 ``` ôLBG ```` 6 ,èH ``` ƒf ``` 5 ,πjG ``` ∫ƒM ``` 4 ,áéjóNÓd

 ``` 10 ,ÉfQ ``` â∏aRhQ ``` 9 ,’ ``` 8 ,ÜôM ``` óÑc `` 7 ,πH

.…ô¡e ``` ¢SƒHO ``` 11 ,¿ÉÑWôe ``` GÎH ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

6 7 5
2 1 3
5 9 8 6

4 1
7 3

8 3
4 1 2
7 3

6 3 4 8

Ü

¢U

G

Ü

Q

…

¿

h

Ü

G

ì

Q

ä

¢S

G

Ω

G

´

¿

G

¢S

¢U

G

∫

G

…

O

Ω

ì

Ω

¿

…

∫

Ω

…

Ω

Q

±

Q

ì

…

∑

R

G

∑

´

ñ

O

…

¢T

Q

O

G

…

ì

∫

G

…

Ω

∫

h

∑

Ü

Ω

R

∫

ç

Ω

h

ì

´

G

G

´

∫

´

¢S

h

¢S

¿

G

Q

¿

¢T

O

Ü

∫

∫

Ω

G

¿

¢U

O

Ω

ì

Ω

Ω

G

¢S

¥

¢S

G

Ω

´

O

Ω

ì

Ω

ì

Ω

ì

¿

´

R

ä

∫

´

h

±

Ü

G

‹ÉH

6 8 7 1 9
7 5

8 4 6 7
4

3 1 7 2
7 4 9 3
4 3 6

6 1 4 9 5
8 7 3

 :(441 - ?350) Ühô°ùe 

 ôµàHG .¢ùj qób »æeQCG ∞≤°SCG

 ™°Vhh á«æeQC’G áHÉàµdG

 ºLôJh á∏eÉc ájóéHCG É¡d

.¢Só≤ŸG ÜÉàµdG

* * *

(¢ùdƒH) ó©°ùe 

 :(1890 – 1806)

 (¿ÉæÑd) äƒ≤°ûY ‘ ód oh

 ∑ôjô£H .ÉehQ ‘ º∏©Jh

 .1890 – 1854 áfQGƒŸG

 çGóMCG ¬ªµëH èdÉY

 äGQƒãdGh á«ØFÉ£dG ÏØdG

 áÑàµe CÉ°ûfCG .á«YÉªàL’G

.»côµH

* * *

ΩGó pc øH ô©°ù pe 

 :(.Ω769/-.`g152 ä)

 πgCG øe .äÉ≤ãdG øe ç qófi

.áÄé oŸG øe ¿Éc .áaƒµdG

* * *

 :óªfi øH Oƒ©°ùe 

 »bƒé∏°ùdG ¥Gô©dG ¿É£∏°S

 .1152 – 1133

 »°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG ™∏N

.»ØàµŸG ôbCGh ó°TÎ°ùŸG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Wednesday April 19 - 2017 ``g 1438 ÖLQ 22 ``` 2017 ¿É°ù«f 19 AÉ©HQC’G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG



Page 27صفحة 27     

NEWS

 2022 نــيسان   30 Saturday 30 April 2022الـسبت 

Former prime Minister 
John Howard has taken 
a swipe at the so-called 
“teal” independents, say-
ing they are really just 
“anti-Liberal groupies”.
Speaking in his former 
seat of Bennelong, Mr 
Howard attacked the in-
dependent candidates, 
who are placing pressure 
on the Coalition in several 
blue ribbon seats across 
the country in the lead up 
to the May 21 federal elec-
tion.
Many use a teal colour 
palette – hence the name 
“teal independents” – and 
are demanding greater 
action on climate change 
and a federal anti-corrup-
tion commission.
But Mr Howard said they 
were not genuine in their 
motives.
“These men and women 
are all posing as inde-
pendents,” Mr Howard 
said during an address to 
support party candidate 
Simon Kennedy on Satur-
day.
“They’re not indepen-
dents, they’re anti-Liberal 
groupies.
“They’re anti Liberal.”
Mr Howard said if the can-
didates were genuine they 
would also run in Labor 
seats.

“If they were genuinely in-
dependent why wouldn’t 
the run a candidate 
against Anthony Alba-
nese in Grayndler or Tan-
ya Plibersek in Sydney?” 
he said. 
“Why wouldn’t they run 
a candidate in one of the 
safe Labor seats in Mel-
bourne?
“The only consequence of 
a victory for one of these 
will be to reduce the pros-
pects of the Liberal Party 
forming the next govern-
ment. It’s as simple as 
that.”
Mr Howard said anyone 
cranky with the Liberal 
party who thought they’d 
punish it by voting for one 
of these independents - 
believing they represent-
ed disgruntled Liberals - 
should not believe them.
“They don’t represent dis-
gruntled Liberals. They 
represent a group in the 
community that wants to 
destroy the Liberal gov-
ernment. It’s as simple 
that,” Mr Howard said.
“That is why they’re run-
ning in seats like Went-
worth, and North Sydney 
and McKellar and Gold-
stein in Victoria.
“That’s something that 
has to be kept very much 
in mind.”

John Howard slams teal in-
dependent candidates as 
‘anti-Liberal groupies’

Economists and hom-
eowners are nervously 
waiting to see if surg-
ing consumer prices will 
force the Reserve Bank 
into shifting interest rates 
next week.
Homeowners, economists 
and even Prime Minister 
Scott Morrison are on ten-
terhooks as to whether 
the strongest inflation 
print since the introduc-
tion of the GST will trigger 
an RBA interest rate hike 
next week. 
Consumer prices rose by 
2.1 per cent to a more-
than decade high during 
the March quarter and 
were 5.1 per cent higher 
through the year, eas-
ily outstripping the mar-
ket’s expectations ahead 
of Wednesday morning’s 
drop from the Australian 
Bureau of Statistics. 
The key question for 
borrowers and analysts 
now is whether this is 
hot enough for Gover-
nor Philip Lowe and his 
board to announce a 
controversial pre-elec-
tion interest rate hike on 
Tuesday.
Market consensus was 
for an annual CPI figure 
of 4.6 per cent, but strong 
price increase for build-
ing materials, new hous-
es, petrol, and tertiary ed-
ucation helped blow this 
figure out of the water. 
“Continued shortages of 
building supplies and la-
bour, heightened freight 
costs and ongoing strong 
demand contributed to 
price rises for newly built 
dwellings,” Head of Pric-
es Statistics at the ABS, 
Michelle Marquardt, said. 
“Fewer grant payments 
made this quarter from 
the Federal Government’s 
HomeBuilder program 
and similar state-based 
housing construction 
programs also contrib-
uted to the rise. 
“The CPI‘s automotive 

fuel series reached a re-
cord level for the third 
consecutive quarter, 
with fuel price rises seen 
across all three months 
of the March quarter.”
The local sharemarket 
sharply extended losses 
from 0.7 per cent to 1.1 
per cent immediately after 
Tuesday’s data as nervy 
investors continue divide 
their attention between 
inflationary fears and 
policy settings that could 
stifle company earnings 
and economic growth.
Wednesday’s data will 
also fray the nerves for 
people with home loans 
as well as a Prime Minister 
campaigning strongly on 
cost-of-living pressures. 
The RBA has held interest 
rate at an emergency set-
ting of 0.1 per cent since 
November 2020 to help 

Inflation data reveals consumer prices up 5.1 
per cent annually, stoking fears of rate hike

keep borrowing costs low 
and cushion the economy 
through the coronavirus 
pandemic.
The interest rate has not 
been increased since 
2010 and was last hiked 
during an election cam-
paign in 2007, something 
that was seen as a defini-
tive moment in the defeat 
of Prime Minister John 
Howard. 
Analysts had been torn on 
whether the timing federal 
election would mean the 
RBA would keep its weap-
on in the holster. 
But an unexpectedly 
strong increase in con-
sumer prices – stoked by 
conflict in Ukraine and on-
going supply chains bot-
tlenecks – has prompted 
the central bank to come 
around to a view held by 
analysts and financial 

Philip Lowe, governor of the Reserve Bank of Australia. Picture: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

Market consensus is for an annual inflation figure at 4.6 per cent, which could prove a headache for people 
with home loans and a Prime Minister campaigning strongly on cost of living pressures.

markets: rates will need to 
rise sooner than expected 
lest prices get out of con-
trol. 
Some – such as Westpac 
economist Bill Evans – 
expect the RBA to lift the 
rate by an unusually large 
40 basis points to 0.5 per 
cent on Tuesday.
Betashares ETFs senior 
economist David Bassa-
nese previously excepted 
the RBA to hold off until 
June but the prices pres-
sures roiling financial 
markets have changed his 
mind. 
Given heightened global 
supply chain bottleneck 
problems, and more ag-
gressive rate hikes expect-
ed in the United States, 
Bassanese now thinks the 
RBA should and likely will 
raise interest rates next 
week by 15bps.

“The case to hike is so 
obvious it need not feel 
bound by next month’s 
wage report,” he said.
“Indeed, while inflation 
pressures are building in 
Australia they remain less 
acute than in the United 
States – accordingly we 
don’t need to risk jarring 
economic sentiment with 
a ‘shock and awe’ 40 bps 
move next month.”
Mr Morrison will no doubt 
be hoping the RBA holds 
fire. 

During a live press confer-
ence on Tuesday morning 
Morrison was asked how 
his government’s one-off 
cost of living payments 
will help insulate people 
from higher prices in the 
long-term. 
“You know how we’ve 
been able to manage 
money and ensure that 
wherever possible we’ve 
been able to put down-
ward pressure on those 
rising costs of living,” he 
said.



Page 28صفحة 28     

NEWS

Labor leader Anthony 
Albanese has made an 
admission about his un-
derstudy Jason Clare as 
he isolates at home with 
Covid-19.
Anthony Albanese has 
admitted his charismatic 
understudy is “certainly 
better looking than I am” 
while laughing off sug-
gestions he should be re-
placed.
Labor MP Jason Clare has 
stepped into the spotlight 
of the election campaign 
as the Opposition Lead-
er isolates at home with 
Covid-19.
Mr Clare, 50, holds Paul 
Keating’s old Sydney seat 
of Blaxland. 
He has been praised for 
his confident and easygo-
ing nature in front of tele-
vision cameras and his 
ability to calmly interact 
with the media.
Mr Clare has brushed off 
questions about being 
the Labor leader “many 
people have been looking 
for” following his public 
performances.
Asked on Wednesday for 
his personal reaction to 
these suggestions, Mr 
Albanese laughed and 
praised his Labor team.
“I’m captain of a great 
team,” he told Network 

10 from his Marrickville 
home.
“And Jason Clare is cer-
tainly better looking than 
I am, there is no question 
about that.
“He’s a great mate of 
mine. We have a fantas-
tic team and people have 
stepped in today.”
Mr Albanese went on to 
name frontbenchers Rich-
ard Marles, Penny Wong, 
Chris Bowen, Jim Chalm-
ers and Katie Gallagher.
“We’ve got a great team 
and we’re ready to form 
government,” Mr Alba-
nese said.
“We’ve put out practical 
plans each and every day, 
and today are campaign-
ing again on cheaper 
childcare.”
Mr Clare was at a Syd-
ney childcare centre on 
Wednesday with Labor’s 
early childhood education 
spokeswoman Amanda 
Rishworth and the party’s 
candidate for Reid, Sally 
Sitou.
Labor has promised a 
$5.4bn package of re-
forms to reduce the cost 
of childcare including in-
creasing subsidy rates 
and ordering a Productiv-
ity Commission review of 
the sector with the even-
tual aim of implementing 

Anthony Albanese’s admission 
about understudy Jason Clare

a 90 per cent subsidy rate 
for all families.
Labor is hoping to win the 
western Sydney seat back 
from Liberal Fiona Martin, 
who holds it on just a 3.2 
per cent margin.
Mr Albanese is still enjoy-
ing a comfortable election 
lead against Scott Morri-
son despite being forced 
off the campaign trail and 
into isolation.
The latest Newspoll con-
ducted for The Australian 
newspaper suggests La-
bor continues to lead the 
Coalition 53-47 on a two-
party-preferred basis.
However, the poll sug-
gests Scott Morrison has 
extended his lead over Mr 
Albanese as the preferred 
prime minister.
The Prime Minister’s sup-
port on this question in-
creased by two points 
to 46 per cent compared 
with Mr Albanese, who 
was unchanged on 37 per 
cent.
Asked on Wednesday 
why he would make a 
better prime minister, Mr 
Albanese pointed to Mr 
Morrison’s failures to in-
troduce a national integ-
rity commission and pass 
his religious discrimina-
tion legislation.
“We can be a better coun-
try with a better govern-
ment. And I think people 
will say to themselves, 
this mob had a decade in 
office,” he said.
Before wrapping up his 
interview, Mr Albanese 
was asked by one of the 
Studio 10 hosts if he was 
wearing pants or board-
shorts to phone in for his 
waist-up appearance.
Mr Albanese laughed. “I 
have jeans on,” he said.
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Labor frontbencher Jason Clare has been praised for his performance 
on the election campaign. Picture: Tim Hunter.

NSW Premier Dominic 
Perrottet was met by an 
extraordinary protest ac-
tion from teachers when 
he visited an area of 
Sydney where several 
schools have been up-
graded.
Educators at Marsden 
High School who walked 
off were authorised to 
do so by the Teachers 
Federation union, whose 
members voted on Tues-
day to go on strike. 
Teachers across the state 
will strike for 24 hours 
next Wednesday.
“Should NSW govern-
ment MPs seek to enter 
school grounds, Federa-
tion members are autho-
rised to walk out for as 
long as these MPs remain 
on-site,” a statement from 
the union said. 
Premier Dominic Per-

rottet was in Ryde to 
tour what’s known as the 
Meadowbank education 
precinct, an area where 
several schools have 
been upgraded.
Education Minister Sar-
ah Mitchell slammed the 
walkout authorisation as 
proof the union was “in 
bed with Labor”. 
“It isn’t coincidental that 
some of the directions 
that they’ve made yes-
terday, walk out when a 
government MP attends, 
nothing on the Labor 
MPs,” she said in a radio 
interview.
“So you know, if you want 
more validation that the 
unions are in bed with La-
bor I think we saw that.”
The teachers voted to 
strike because they say a 
majority have unmanage-
able workloads and low 

NSW Premier’s school visit prompts extraordinary walkout from teachers
pay. 
The union also said a ma-
jority of teachers found 
staffing levels at schools 
were too low. 
Teachers Federation state 
president Angelo Gavri-
elatos said the govern-
ment was advocating for 
a new award that would 
impose a 2.04 per cent 
salary cap, which would 
be lower than inflation 
and mean a cut to real in-
come. 
He also claimed an 
across-the-board 2.5 per 
cent salary increase cap 
on the public service 
would render the Indus-
trial Relation Commission 
toothless in the dispute. 
“The government’s own 
regulations effectively 
prevent the IRC from ad-
dressing the causes of 
the teacher shortage,” he 
said.
“Its own regulations will 
result in a predetermined 
outcome consistent with 
the government’s 2.5 per 
cent salary cap.”
Ms Mitchell said teach-
ers had their salaries in-
creased by 2.5 per cent 
in January, and that there 
were possible bonuses 
and pay jumps available 
for teachers who were 
promoted.
She said teachers started 
at $72,000 per year and 
could climb the ranks 
to earn as much as 
$107,000.
“There is an opportunity 
to be a teacher and to 
progress in your career 
and to progress with the 
salary,” she said. 
She also defended a re-
cent pay increase to gov-
ernment MPs. 
The government recently 
gave a pay boost to every 
Coalition MP except one.
The politicians were 
given extra responsibili-
ties which entitled them 
to salary increases, in 
some cases by as much 
as $32,000 per year, on 
top of base salaries of 
$169,000. 
“Yeah, but there’s also a 

NSW Premier Dominic Perrottet’s visit prompted teachers to walk out. 
Picture: NCA NewsWire / Christian Gilles

The teachers were protesting what they say are low salaries, unmanage-
able workloads and meagre staffing levels. Picture: Angira Bharadwaj

NSW Education Minister Sarah Mitchell said teachers could progress 
their salaries. Picture: David Swift

lot of parliamentary roles 
at the moment,” Ms Mitch-
ell said when confronted 
about the pay rises. 
“I’ve never seen more 
committees being set up 

by the opposition and the 
crossbench and they all 
need chairs.
“There‘s plenty of Labor 
and crossbench members 
that get that increase as 

well, it’s a factor of how 
the parliament is operat-
ing at the moment and 
the way the numbers are.
“That’s the scenario we’re 
in.”
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As a community-backed 

Independent, I’m your voice 

for Parramatta in Canberra, 

reflecting our values and 

delivering for the community 

and our nation, not a 

political party machine.

 

CHRISTOU STEVE Follow me on Social Media  
@ Councillor Steve Christou

PUT OUR LOCAL COMMUNITY FIRST

Policy Priorities
  Lower Cost of Living

  Better Health Care

  Education

  Better Childcare

  Affordable Roads

  National Security

 

 

       STEVE 

CHRISTOU
YOUR 

INDEPENDENT 
VOICE FOR 
PARRAMATTA
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2022 نــيسان   30 Saturday 30 April 2022الـسبت 

 3/ 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807 129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737

تشـكيلة واسـعة من الـحلويات الرمـضانية

نؤمـن طلـبات 
كـافة املـناسبات
 نـكهة شـهية - مـعاملة 

جـيدة - خـدمة سـريعة  
نـظافة تامة

يتقدم ملك احللويات بأحر التهاني 
من اجلالية االسالمية خاصة 
والعربية عامة مبناسبة عيد 

الفــطر الســعيد، أعاده اهلل على 
اجلميع باخلري والربكات.

عيد مبارك
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»أتـمنى  للجالية اللبنانية والعربية عيد 
فطر سعيد وآمـن«.

فلـيتقبل اهلل أعـمالكم الـحسنة ويـخفف 
املـعاناة والـشدائد عـن الـشعب فـي 
اسـرتاليا وفـي سـائر أنـحاء الـعامل.

 عـيد مـبارك لـكم ولـعائالتكم.

الدكـتور عماد بّرو  يهـنئ
«I wish the Lebanese and 

the Arab community a very 
happy and peaceful Eid.

May Allah accept your good 
deeds and ease the suffering 
of peoples around Australia 

and all over the world.
Eid Mubarak to you and 

your family.»
EID MUBARAk

عــيد مـبارك

رئـاسة االعـالم الـعربي - اسـرتاليا وسـواقي كـروب 
واإلذاعـة الـعربية 2000FM تـهنئ الـجالية الـعربية 

عـامة واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول عيد الفطر 
السعيد وتتـمنى للـجميع كل اخلري والصحة والسالم..

عــيد مــبارك



العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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