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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حكومة  رئيس  إستقبل 
جنيب  االعمال  تصريف 
ميقاتي، فجر أمس بتوقيت 
نائب  دارته،  يف  سيدني 
الوزراء  جملس  رئيس 
القطري   اخلارجية  ووزير 
الشيخ حممد بن عبد الرمحن 

ال ثاني.
وخالل اللقاء، أكد الرئيس 
العالقات  »متانة  ميقاتي 
مشددا  وقطر«  لبنان  بني 
املستمر  العمل  »على 
الصعد  على  لتفعيلها 
أن  على  مشددًا  كافة«، 
»لبنان يقّدر ويثمن وقوف 
جانبه  اىل  الدائم  قطر 

ومساندتها لشعبه«.
الدعم  ان  »اىل  ولفت 
للجيش،  اجلديد  القطري 
املساعدات  مع  بالتوازي 
القوى  لسائر  الدورية 
هو  واالمنية،  العسكرية 
حمط تقدير شامل من مجيع 

على  ويساعد  اللبنانيني 
جتاوز لبنان املرحلة الصعبة 

وحفظ االستقرار فيه«.
وكانت وكالة األنباء القطر 
ية قد أفادت بأنه »تنفيذا 
البالد  أمري  لتوجيهات 
آل  محد  بن  متيم  الشيخ 
قطر  دولة  أعلنت  ثاني، 
عن تقدميها دعما مببلغ 60 
مليون دوالر  يف إطار دعم 

اجليش اللبناني«.
أن  الوكالة،  وأوضحت 
الزيارة  مع  تزامن  »ذلك 
اليت يقوم بها الشيخ حممد 
ثاني   آل  بن  عبدالرمحن 
نائب رئيس جملس الوزراء 
ورئيس  اخلارجية،  وزير 
جملس إدارة صندوق قطر 
اجلمهورية  إىل  للتنمية، 
حلضور  حاليا  اللبنانية 
لوزراء  التشاوري  االجتماع 
دعا  الذي  العرب  اخلارجية 

إليه لبنان«.
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ميقاتي إستقبل وزير خارجية قطر: نقّدر وقوف الدوحة اىل جانب لبنان ودعمها اجلديد للجيش 
كنعان: ُأبلغنا بتعديالت على خطة التعايف وأكدنا على وجوب احرتام حقوق املودعني

»هذا  أن  إىل  ولفتت 
إطار  يف  يأتي  اإلعالن 
الثابت  قطر  دولة  التزام 
اللبنانية،  اجلمهورية  بدعم 
والوقوف إىل جانب الشعب 
اللبناني الشقيق، باإلضافة 

التتمة على الصفحة 21

بـدعة جـديدة مـن مـصرف لـبنان: رفـع الـسرية املـصرفية إلخـافة الـعمالء؟
شرف الدين: سنبدأ بإعادة النازحني إىل بالدهم شهرياً بأعداد حمددة وسوريا تعهدت بتأمني مساكن

بأهمية  الراسخ  إميانها  إىل 
العربي  العمل  وضرورة 

املشرتك«.
هذا وكانت دولة قطر قد 
من  متوز  أعلنت، يف شهر 
دعم   عن  املاضي،  العام 
طنا  بـ70  اللبناني   اجليش 
من  املواد الغذائية  شهريا 

ملدة عام.

كنعان
عقدت جلنة املال واملوازنة 
النائب  برئاسة  جلسة 
وحضور  كنعان  ابراهيم 
حكومة  رئيس  دولة 
جنيب  االعمال  تصريف 
رئيس  نائب  ميقاتي، 
الياس  النيابي  اجمللس 
رئيس  نائب  صعب،  بو 

الرئيس املكلف نجيب ميقاتي مستقبال وزير الخارجية القطري

Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
 All Types Of Sewing & Alterations

MB: 0425 338 497

Address:129 Canterbury Road Canterbury 
Call  HUSS on:  0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

 خـربة أكـثر مـن 25 سـنة
تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة 

النسائية والرجـّالية
صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم.. أسـعار مدروسة.

الشامي،  سعادة  احلكومة 
خليل  يوسف  املال  وزير 
أمني  االقتصاد  ووزير 
النواب  من  وعدد  سالم 
ومصرفيني  وماليني 

ومدراء عامني.
وبعد اجللسة حتدث النائب 
»تبنّي  انه  معلنًا  كنعان 
دولة  شرح  خالل  من 
هناك  ان  احلكومة  رئيس 

بآلية  يتعلق  هامًا  تطورًا 
اسرتداد حقوق املودعني 
صندوق  انشاء  خالل  من 
هلذا الغرض ستحدد آلية 
خالل  من  وطبيعته  عمله 
ان  طلبنا  اليت  التعديالت 
حتال الينا خطيًا، وهو ما 
قبل  من  واردًا  يكن  مل 
السرتاتيجية  بالنسبة 

بوتني: سنرد باملثل يف حال نشر الناتو 
قوات عسكرية يف فنلندا والسويد

التتمة على الصفحة 21

الروسي  الرئيس  أعلن 
أمس  بوتني،  فالدميري 
بالده  إّن  اخلميس،  األول 
حال  يف  باملثل«  »سرتد 

األطلسي  مشال  حلف  نشر 
)الناتو( قوات عسكرية يف 

فنلندا والسويد.

إيران رداً على بيان مصري - حبريين: 
احملافظة على منجزاتنا النووية حّق مشروع

إيران: حمادثات الدوحة كانت إجيابية.. 
وطالبنا بضمان عدم انسحاب واشنطن

التفاصيل على الصفحة 21

جونسون: أوكرانيا لن تتمكن من االنضمام 
إىل »الناتو« يف املستقبل القريب

التفاصيل على الصفحة 21

التفاصيل على الصفحة 21

بايدن: سألتقي ابن سلمان.. وعلى 
دول اخلليج رفع إنتاجها من النفط

التفاصيل على الصفحة 21
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لـبنانيات

عقدت »كتلة الوفاء للمقاومة« 
جلستها الدورية، بعد ظهر أمس 
يف  مقرها  يف  اخلميس  األول 
بيانا،  وأصدرت  حريك،  حارة 
انها  اىل  مستهله  يف  أشارت 
»تتابع تفاصيل الوضع اللبناني 
صعيد  على  سواء  وتطوراته 
على  أو  احلكومي  التشكيل 
املعيشية  األزمة  تفاقم  صعيد 
املعاجلات  وغياب  للمواطنني 
اجلادة، أو على صعيد الرتقب 
احلدود  ترسيم  ملسار  احلذر 

البحرية للبنان«.
ولفتت اىل انها »تنظر بارتياح 
اخليار  فاعلية  تنامي  كبرياىل 
املقاوم ضد العدو الصهيوني، 
وترى يف زيارة رئيس املكتب 
األخ  محاس  حلركة  السياسي 
إىل  هنية  إمساعيل  السيد 
عقدها  اليت  واللقاءات  لبنان، 
ومع  اللبنانيني  املسؤولني  مع 
ل«حزب  العام  االمني  مساحة 
اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
املوقف  عن  بوضوح  يعرب  ما 
الفلسطيين املقاوم واملتضامن 
الضغوط  وجه  يف  لبنان  مع 
اإلسرائيلي  االبتزاز  وحماوالت 
من جهة، ويؤكد متسك الشعب 
املشروع  حبقه  الفلسطيين 
إىل  والعودة  وطنه  حترير  يف 
مبوقف  واعتزازه  أرضه  كامل 
املقاوم  وشعبه  الرمسي  لبنان 
املتواصل  لنضاله  والداعم 

واملشروع من جهة أخرى«. 
دواعي  ومن   : البيان  أضاف 
االهتمام وحتمل املسؤولية، أن 
اللبناني  لشعبنا  الكتلة  تعرب 

عن التزامها مبا يلي:
1- تؤكد الكتلة ضرورة تشكيل 
احلكومة يف أسرع وقت ممكن، 
للتصدي مبسؤولية لكل مآالت 
النقدية  األزمة  وتداعيات 
واملالية واالقتصادية املتمادية 
واليت تكاد تهدد االستقرار يف 
البالد ال سيما مع تزايد العبء 
الذي بات ميثله استمرار وجود 
لبنان  يف  السوريني  النازحني 
حتسن  ظل  يف  مربر  أي  دون 
سوريا  يف  األمنية  األوضاع 
الشقيقة واستعدادها الستقبال 

مواطنيها العائدين.
 - إن إقرار خطة التعايف وتثبيت 
الوطنية  العملة  صرف  سعر 
املوازنة  درس  واستئناف 
التحويالت  وتنظيم  القرارها 
قانونية  ضوابط  ضمن  املالية 
استعادة  على  والعمل  عملية 
وإقرار  للخارج  احملولة  األموال 
للنظام  املطلوبة  اإلصالحات 
قواعد  وتثبيت  املصريف 

املودعني  أموال  حلماية  ضامنة 
ذلك  كل  بها،  املس  وعدم 
اليت  امللحة  املسائل  يشكل 
بها  القيام  للحكومة  ينبغي 
للمسائل  متابعتها  عن  فضال 
والتنظيمية  الوطنية  األخرى 

واملعيشية.
إىل  دعوتها  الكتلة  جتدد   -  3
أن  أجل  من  االقتصاد  وزارة 
جهودها  من  املزيد  تستنفر 
ما  إلنهاء  ومتابعة،  ختطيطا 
والعمل  الرغيف،  بأزمة  مسي 
على توفري حاجة السوق والبالد 
إىل الطحني ومالحقة احملتكرين 
واملتوّرطني  واملهربني 
عيش  بلقمة  التالعب  يف 

املواطنني.
4- ترفض الكتلة مبوجب التزامها 
والقانوني  واإلنساني  الديين 
أي  واألخالقي  والدستوري 
الشذوذ  مروجي  مع  تسامح 
واإلباحية واملثلية يف لبنان ملا 
يف ذلك من خطر على اجملتمع 
الوطنية  اهلوية  وعلى  وأجياله 

واحلضارية للبنانيني«. 
»أهمية  على  الكتلة  وشددت 
الواحد  الوطين  املوقف  تظهري 
هلؤالء  واملدين  الرافض 
وللظواهر الشاذة اليت يروجون 
ب«موقف  رحبت  وإذ  هلا«. 
املرجعيات اإلسالمية واملسيحية 
الظواهر  هلذه  الشاجبة 
مجيع  حتث  فإنها  ومروجيها، 
واملؤسساتية  احلزبية  األوساط 
واملهنية  الرتبوية  وخصوصا 
واالجتماعية اخلريية على إصدار 
والرافضة  الشاجبة  املواقف 
املتسربة  الشاذة  البدع  هلذه 

إىل بلدنا لبنان.
بربناجمها  منها  التزاما   -5
على  خاضت  الذي  االنتخابي 
النيابية  االنتخابات  أساسه 
أجنزت   ،2022 العام  لدورة 
الكتلة إعداد عدد من اقرتاحات 
القوانني اليت تعهدت للبنانيني 
وهي  إصدارها،  على  العمل 
اجمللس  إىل  بعضها  ستحيل 
النيابي خالل الدورة االستثنائية 
مع  ستحيل  فيما  املنعقدة، 
املقبل  العادي  العقد  بداية 
بتطوير  تتصل  أخرى  اقرتاحات 
القانونية  املقاربات  وتصويب 
بهدف  املواطنني  حقوق  إزاء 
محايتها وتكريسها يف اجملاالت 
واالقتصادية  السياسية 
ومنها  واملالية،  واإلدارية 
اقرتاح تعديل دستوري خلفض 
سن االقرتاع واقرتاح استحداث 
احلكومة  يف  جديدة  وزارة 

بعنوان: »وزارة التخطيط«.

»كتلة الوفاء للمقاومة« دعت اىل االسراع يف 
تأليف احلكومة للتصدي مبسؤولية لتداعيات 

األزمة املتمادية املهددة الستقرار البالد
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رأى النائب حسن فضل اهلل يف 
جلنة  إجتماع  يف  مداخلته  خالل 
»مطلبنا  أن  واملوازنة،  املال 
تعاف  خطة  هناك  تكون  أن 
واضحة،  واقتصادي  مالي 
بعيدًا عن املزايدات والشعارات 
مركب  يف  مجيعنا  والسجاالت. 
من  اإلنقاذ  واملطلوب  واحد، 
األفكار  وتقديم  التعاون  خالل 
البناءة. فالبلد ال حيتمل تضييع 
جدية  اىل  حيتاج  بل  الوقت، 
واقرتاحات عملية قابلة للتطبيق، 
والتعطيل  االتهامات  رمي  بدل 
وأن  مستمر.  فالنزف  والتأخري، 
بإصالحات  مقرونة  اخلطة  تكون 
هدر  يستمر  ال  حبيث  حقيقية، 

املال العام«.
رئيس  من  مسعناه  »ما  وقال: 
احلكومة هو أفكار جديدة تنسف 
خطة  من  علينا  وعرض  ما سبق 
عندما  نناقشها  حكومية  تعاف 
وفق  ورمسية  مكتوبة  تأتي 
لعصف  اجللسة  فهذه  االصول. 
اقرتاحات  وتقديم  األفكار 
إطار  احلكومة يف  منها  تستفيد 
لوضع  اجمللس،  مع  التعاون 
بدوره  وهذا  رمسية،  خطة 
فاعلة  حكومة  وجود  إىل  حيتاج 
وقادرة. هذه االفكار هلا عالقة 
ويف  جديد،  صندوق  بتأسيس 
من  نقزة  هناك  دائما  لبنان 
الصناديق، وهناك متويل نظري 
املقرتحة  االيداع  شهادات  حتى 
متوفرة  غري  دوالر  مليار   10 بـ 

اال حسابيًا«.
سلم  وكأنه  »النقاش  وأضاف: 
دوالر  ألف   100 الـ  بسقف 
حقوق  حفظ  مطلبنا  للمودع، 
مثاًل  كامل.  بشكل  املودعني 
اخلارج  يف  عمل  الذي  املغرتب 
ما  لبنان،  اىل  بأمواله  وجاء 
أمواله؟  من  حيرم  حتى  ذنبه 
نقاش  اي  عن  ومبعزل  حنن 
أال  على  نصر  ككتلة  سياسي، 
على  للخسائر  توزيع  أي  يكون 

حساب املودع او  املواطن، بل 
أوصل  من  املسؤولية  يتحمل 
وهناك  اإلنهيار،  هذا  إىل  البلد 
اخلسائر  لتوزيع  عملية  أفكار 
واقرتحناها،  سبق  ومنصفه 
ومنها من يدفع هو  من استفاد 
خصوصًا  مشروعه،  غري  بطريقة 
من  السلطة  على  تعاقب  من 
رؤساء ووزراء ونواب وموظفني 
الدولة  وبامكان  ومتعهدين، 
تطلب  أن  وتستطيع  تعقبهم 
أن  ضد  وحنن  دولية،  مساعدة 
يدفع الشعب من ماله من خالل 

طرح فكرة بيع أموال الدولة«.
وشدد على أن »املصارف تتحمل  
طريقة  عن  أساسية  مسؤولية 
ادارة أموال املودعني. فحجم ما 
تتحمله وفق ما عرض علينا ليس 
عند  ماله  وضع  املودع  كافيًا، 
املصرف  من  واملطلوب  مصرف 
عن  وسأل  االمانة«.  يعيد  ان 
»دور املصرف املركزي وحاكمه 

املسؤول عن سالمة النقد«.
تعاون  مع  »حنن  وتابع: 
هناك  ولكن  السلطات، 
مسؤوليات حمددة على احلكومة. 
حتديد  على  عالقة  فاملوازنة 
اجلمركي  والدوالر  الصرف  سعر 
ألن  احلكومة.  مسؤولية  وهذه 
واإلنفاق  سعر  على  اإليرادات 
مشكلة  ففيها  آخر،  سعر  على 
للقطاع  ندفع  فكيف  بنيوية، 
للدوالر   1500 سعر  على  العام 
ونكلفه على سعر 20 الف؟ وهذا 
فليس  اليوم،  يعاني  القطاع 
تقاذف  أو  للتشاطر  الوقت 
صالحيات  هناك  املسؤوليات، 
من  تتوالها  أن  عليها  للحكومة 
أجل معاجلة املشكلة العالقة يف 
املقرتحة.  والقوانني  املوازنة 
على  مسؤوليات  أيضًا  وهناك 
القوانني،  اقرار  يف  اجمللس 
ان  يفرتض  القوانني  هذه  لكن 
تكون ضمن رؤية واضحة خلطة 

التعايف«.

فضل اهلل يف اجتماع جلنة املال واملوازنة:
خلطة تعاف مالي واقتصادي واضحة 

النواب  مقرونة بإصالحات حقيقية رئيس  جملس  إستقبل 
مقر  األول يف  أمس  بري ،  نبيه 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
العام  لألمني  السابق  املنسق 
لبنان  يان  يف  املتحدة  لألمم 
كوبيتش  يف زيارة بروتوكولية، 
جتمع  من  وفدا  استقبل  ثم 
جملس  ضم  املسلمني  العلماء 
واعترب  اإلدارية،  واهليئة  األمناء 
الشيخ  األمناء  جملس  رئيس 
بري  »زرنا  أننا  حنينة،  غازي 
لرئاسة  انتخابه  بإعادة  وهنأناه 
فيه  نرى  الذي  األمر  اجمللس 
ما  أن  له  وأكدنا  للبنان  مصلحة 
يهم املواطن اللبناني اليوم هو 
حصوله على حاجاته الضرورية من 
اخلدمات  وتوفري  والدواء  الغذاء 
واملاء،  الكهرباء  من  األساسية 
على  بالضغط  دولته  وطالبنا 
األعمال  تصريف  سواء  احلكومة 
لتوفري ذلك،  تأليفها  املزمع  أو 
تأليف  يف  االسراع  اىل  ودعونا 
تكون  ان  اىل  والسعي  احلكومة 
البالد  ألن  وطنية  وحدة  حكومة 
وحتتاج  استثنائية  بظروف  متر 
ودعونا  استثنائية،  حكومة  إىل 
اىل احلفاظ على أموال املودعني 
حتميلهم  وعدم  املصارف  يف 
تبعات األزمة االقتصادية وإقرار 
القوانني يف اجمللس النيابي اليت 
بأسرع  استعادتها  من  متكنهم 
لبنان  وقت، ودعونا اىل متكني 
حقوقه  كامل  على  احلصول  من 
تعديل  عرب  وغازه  نفطه  يف 
وإقرار   6433 رقم  املرسوم 
الرد  جاء  إذا  الربملان  يف  ذلك 
سلبيا على االقرتاح الذي قدمه 
العدو الصهيوني عرب  لبنان اىل 

الوسيط األمريكي«.
األوضاع  بري  الرئيس  وعرض 
منظمة  تعاون  وبرامج  العامة 
»الفاو« مع وزارة الزراعة خالل 
يف  املنظمة  سفرية  استقباله 
يف  حداد،  اورابح  نورة  لبنان 
حكومة  يف  الزراعة  وزير  حضور 
احلاج  األعمال  عباس  تصريف 

حسن .
بعد  حداد  السفرية  وقالت 
الرئيس  دولة  »التقينا  اللقاء: 
األمن  أهمية  وأكدنا  وحبثنا 
اللبنانية  للدولة  الغذائي 
الظروف  يف  خصوصا  ودوره، 
أهمية  كذلك  وأكدنا  احلالية. 
والزراعة  التغذية  منظمة  دور 
»الفاو« ودعمها  لألمم املتحدة 
وعلى  الدولة  مؤسسات  لكل 
وكذلك  الزراعة،  وزارة  رأسها 
القطاع  هذا  يف  املعنيني  كل 
لتحقيق هدف األمن الغذائي يف 
وحاليا  وقت.  أسرع  يف  لبنان 
خطة  لتطوير  ونعمل  نسعى 
لرتشيدها يف اسرع وقت لدعم 

البلد«.
عضو  استقبل  الظهر،  وبعد 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنتني 
واملركزية  الفلسطينية  التحرير 
األمحد   »فتح«  عزام  حركة  يف 
فلسطني  دولة  سفري  يرافقه 
وأمني  دبور،  أشرف  لبنان  يف 
وفصائل  فتح  حركة  قيادة  سر 
فتحي  لبنان  يف  التحرير  منظمة 
ضم  موسع  ووفد  العردات  أبو 
مسؤولي فصائل منظمة التحرير 
اللقاء  الفلسطينية، وجرى خالل 
حبث يف األوضاع العامة اللبنانية 
يف  سيما  وال  والفلسطينية 
احملتلة  الفلسطينية  االراضي 

واوضاع املخيمات يف لبنان.

وبعد اللقاء، قال األمحد: »تشرفنا 
التحرير  منظمة  فصائل  كل 
الفلسطينية بلقاء دولة الرئيس 
نبيه بري الذي اعتدنا ان نكون 
على تواصل ولقاء دائمني معه. 
»ابو  الرئيس  حتيات  اليه  نقلنا 
مازن« وأيضا هنأناه على جتديد 
الثقة به رئيسا جمللس النواب، 
وهو أهل لتحمل هذه املسؤولية 
اليت  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
املتشعبة  واالزمات  لبنان  تواجه 
والصراع  واقتصاديا  سياسيا 
االحتالل  دولة  مع  واخلالف 
االسرائيلي اليت تريد ان تنهب 
ثروة لبنان وحدوده البحرية حتى 
يبقى غري قادر على اخلروج من 

االزمات اليت اشرت اليها«.
على  بري  »أطلعت  وأضاف: 
فلسطني،  يف  االوضاع 
استمرار  ظل  يف  وخصوصا 
االسرائيلي  الوحشي  العدوان 
بشكل  الفلسطيين  الشعب  على 
طرحت صفقة  ان  منذ  متواصل 
بالقدس  يتعلق  ما  يف  ترامب 
عموما  الفلسطينية  والقضية 
املتحدة  الواليات  وسكوت 
االستيطان  تصاعد  عن  املريب 
والذي  الغربية،  الضفة  يف 
سجل  عام  ونصف  عام  خالل 
يف  االستيطان  حجم  يف  زيادة 
حيولوا  حتى  الغربية  الضفة 
فلسطينية  دولة  انشاء  دون 
املسجد  وتهديد  مستقلة 
واالماكن  والكنائس  االقصى 
واملسيحية  االسالمية  املقدسة 
يف القدس، مثلما جرى أخريا يف  
منعت  حني  اجمليد  الفصح   عيد 
قوات االحتالل اقامة االحتفاالت 
عن  فضال  اجمليد،  الفصح  يف 
وترحيل  املنازل  هدم  استمرار 
جراح  الشيخ  حي  يف  املدنيني 
وشعفاط  املكرب  وجبل  وسلوان 
احياء  احد  حانني  بيت  يف  حتى 
القدس وسكن الشهيدة شريين 
اجليش  قتلها  اليت  عاقلة  ابو 
ومت  متعمدا  قتال  االسرائيلي 
اثبات ذلك بالتحقيق الذي قامت 
حبيث  الفلسطينية  السلطة  به 
سلم املدعي العام الفلسطيين ما 
توصل اليه اىل  حمكمة اجلنايات 
دوليني  اطراف  واىل  الدولية  
االنسان،  حقوق  كمجلس  اخرى 
وعن  دعمه  عن  ايضا  عرب  وبري 
الشقيق  اللبناني  الشعب  دعم 
مكوناته  بكل  ولبنان  وحكومته 
تزداد  اليت  الشعبية  للمقاومة 
املدن  كل  يف  ومشوال  اتساعا 
مشال  اقصى  من  واملخيمات 
اقصى  حتى  جنني  يف  الضفة 
مرورا  ينطا  يف  الضفة  جنوب 
بكل املدن الفلسطينية مبا فيها 
ننقل  أن  دولته  وطلب  االهوار 
وإلتحامه  اللبناني  الشعب  دعم 
بكل  الفلسطيين  الشعب  مع 
الرئيس  رأسهم  وعلى  قيادته 
على  وشكرناه  مازن«.  »ابو 
استقباله هلذا الوفد الفلسطيين 
امامنا  بري  الرئيس  جدد  الذي 
للوحدة  وتأييده  واعجابه  دعمه 
التحرير  منظمة  فصائل  بني 
ويف  الفلسطينية   يف  املخيمات 

لبنان«.
وتلقى الرئيس بري برقية تهنئة 
يف مناسبة إنتخابه رئيسا جمللس 
النواب لوالية جديدة من رئيسة 
مجهورية  يف  النواب  جملس 
بيكاروفا  ماركتا  التشيك 

أداموفا.

بري استقبل كوبيتش واالمحد وسفرية »الفاو« ووفد 
جتمع العلماء وتلقى برقية من نظريته التشيكية

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يف 
دار الفتوى سفري لبنان يف الفاتيكان فريد اخلازن ومت التشاور 

يف الشؤون العامة.
واستقبل املفيت دريان رئيس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية 
الوضع  خطورة  »اىل  نبه  الذي  فيصل سنو  الدكتور  بريوت  يف 
الطيب واالستشفائي نظرا إىل تدهور الوضع االقتصادي واملالي«، 
داعيا اىل« االهتمام بهذا القطاع الذي كان عنوان التقدم والرقي 

للبنان وال يقل خطورة وأهمية عن باقي القطاعات بل يزيد«.

دريان استقبل السفري اخلازن ورئيس مجعية 
املقاصد دعا اىل االهتمام بالقطاع االستشفائي

اجمللس  رئيس  نائب  استنكر 
األعلى   الشيعي  اإلسالمي 
اخلطيب  علي  الشيخ  العالمة 
له  تعرض  الذي  االثم  االعتداء 
احد القضاة الشرعيني يف حمكمة 
)الشياح( يف  اجلنوبية  الضاحية 
احملكمة  حلرمة  فاضح  »انتهاك 
جسم  على  واعتداء  وقضاتها 
يف  وقال  الشرعي«.  القضاء 

اعتداء  نعتربه  اذ  تصريح:«حنن 
على اجمللس اإلسالمي الشيعي 
ونهيب  بشدة،  نشجبه  األعلى 
والقضائية  األمنية  باألجهزة 
ملعاقبة  فورية  إجراءات  اختاذ 
لغريهم،  ليكونوا عربة  الفاعلني 
تدابري  اختاذ  اىل  وندعوها 
هذا  تكرار  دون  حتول  إضافية 

العمل املشني«.

اخلطيب استنكراالعتداء على احدالقضاة 
الشرعيني يف حمكمة الشياح وطالب األجهزة 

األمنية والقضائية مبعاقبة الفاعلني

االعمال  تصريف  حكومة  يف  والنقل  العامة  االشغال  وزير  اشار 
الدكتور علي محيه يف تغريدة  عرب حسابه على »تويرت«، اىل ان 
»النتائج ما زالت واعدة، وعلى قدر التوقعات أيضا، وحركة هبوط 
الطائرات ترتفع وتريتها يومًا بعد يوم، وأعداد الوافدين إىل املطار 

تزداد عن اليوم الذي سبق«.
األربعاء 2٩-6-2022 وصلت اىل  »يوم امس  ان  ولفت محيه اىل 

مطار بريوت ٩3 رحلة، وعلى متنها 15444 وافدًا«.
  وختم كاتبا »خلي ثقتك بلبنان وباملطار عالية كتري«.

محيه: وصول 93 رحلة اىل مطار بريوت امس 
والنتائج واعدة
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ما هو COVID الطويل، وكيف 
يمكنني حماية نف
� ومجتمعي؟

���ل إ���ّ�

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

 ���� ����� ا���ة ا��ز�� ������� ��� اال�
�ـ COVID-19 �� ��� ال���، وذ�� 

 ���� ��ً�� ���ى �ّ�ة ا���ض أ���ء اال�
ـ COVID-19 و�� إذا ��ن ��ى ا���� أي  �
��الت ���� أ��ى ����دة ���ً��� ����� 

��� اال����ص �� أ��اض �����ة ��� 
���� �ـCOVID-19� ��� ��� ��الت  اال�

ـ COVID-19 ���� أن ���ّ�  ���� ا������ � اال�
����ً�ا ���� ا���ى ��� ��� ا���س�

 ����� COVID ا���اءة ������ آ��ر ����
ا���ى و�� ����� ذ�� �� و��������

ما هو COVID الطويل؟ 
COVID ا����� �� ����� ����� ��� 

أ��اض COVID-19 ��ى ا���� ���ة 
أر��� أ����� أو أ��� ��� إ����� ال�ول ��ة 
 COVID ����� أن ���� �COVID-19 ـ �
ا����� ال������ وأ��� �����، ��� ��� 
��م و��د ا����وس �� ��� ا�����

���� أن ����� أ��اض COVID ا����� �� 
��� ال���� ���� اال���اض ا������ �� ����

ا����  •
����� ا�����  •

ا����ل ا������  •

أ�� �� ا���ر  •
أ�� �� ا������  •

��م و��د ���� ����� ����ر�� ا������  •
ا��ّ��  •

��الت ا���اع  •
����� ا��ا��ة و����� ا������ ����ح   •

(’���ب ا����غ‘)
اال����ب أو ا�����  •

ال ��ال ا����� �� آ��ر COVID-19 ا������� 
����� ا���ى ��� ���و��� و�� ��� أ���� 

����� ��� �� �� و��� ������ ���� �� 
���� ����وس COVID-19، ��� �� ذ��  اال�

 COVID-19 ـ ا����ل ��� ا����ح ا����د �
 COVID-19 واال����ار �� ��ّ�� �����ت

ا���ّ�رة ���

 COVID ـ من يمكن أن يُصاب ب
الطويل؟

���� أن ���� COVID ا����� ��� أي 
��� أ��� �ـCOVID-19� ���ك أ���ث 

��ر�� �� أ���ا��� و��ل ا����� ����و�� 
����� ��� أ��� ��� �� أ��� ���� ���� 

���� ����اض COVID ا������ اال�

ـ COVID ا�����  ���ن أن �ُ��ب � ��� ��ال�
اال����ص ا���� أ����ا ���وى ����� 

ـ COVID-19 و�� ������ا إ�� ا����ب إ��  �
ا�������� إذ ���� ��� ا��را��ت إ�� 

أن �� ��� إ�� 1 �� �� 3 أ���ص أ����ا 
 COVID ا������ أن �����وا �ـ �� COVID ـ �

 COVID ��ا������ و��ا�� ا����اء درا
ا����� ������ ��د اال����ص ا�������� ��، 
���د أ��� ا���ق ����� و����� ��و��� وال�

كيف أحمي نفسي ومجتمعي؟
 COVID-19 أن ����� �����ت ����
 COVID ـ � ���� �� ����� إ������ اال�

ا������ ��ّ�� �� ����� ��� �� �����ت 
COVID-19 ا���ّ�رة �� �������ة �� ����� 

���� �� COVID ا������

����� ا������ة �� إ���ء ا����ر 
COVID-19 �� ��ل ����� ���� 

واال����ار �� ا�ّ��ع ا����ر��ت ا��� ����� 
�� ���� �� COVID، ��� ا����ء ��� ��� 
1,5 ��� �� اال����� و��� ا��ّ����ت ���� 

����� إذ أن ��ا ��دي إ�� ����� ��د 
 ،COVID-19 ـ اال����ص ا���� �ُ����ن �

�ّ�� ��ّ�� �� ��د اال����ص ا���� �����ن 
�� COVID ا������

إذا ���� ����� ��� COVID-19 ا��ي 
أ��ي �� ��� أ��� �� ���� أ����� إ������ 

و�� ز�� ���� �����، ��ّ�ث إ�� ������

إذا ��� ��ً�� ���ن أ��ا�� أو ��� ����� 
إ�� ���� �� ا�������ت، ���� ����رة 

ا����� health.gov.au أو ا��� ��� 
ا������ة ا����� ����وس ��رو�� ��� ا���� 

080 020 1800� ا��� ا����ر 8 �����ل 
��� ����ت ا������ ا������ ا��������

عقدت جلنة املال واملوازنة 
النائب  برئاسة  جلسة 
وحضور  كنعان  ابراهيم 
حكومة  رئيس  دولة 
جنيب  االعمال  تصريف 
رئيس  نائب  ميقاتي، 
الياس  النيابي  اجمللس 
رئيس  نائب  صعب،  بو 
الشامي،  سعادة  احلكومة 
خليل  يوسف  املال  وزير 
أمني  االقتصاد  ووزير 
سالم للبحث يف املسائل 
موازنة  مبشروع  املتعلقة 
التشريعات  كما   ٢٠٢٢
خبطة  املتعلقة  املالية 

التعايف.
علي  النواب:  وحضر 
فياض، سليم عون، فؤاد 
خمزومي، غسان حاصباني، 
ابراهيم  طالوزيان،  جان 
منينمة، ايوب محيد، االن 
غادة  غازي زعيرت،  عون، 
السعد،  راجي  ايوب، 
اهلل، ميشال  حسن فضل 
معوض، علي حسن خليل، 
جهاد الصمد، ايهاب مطر، 
رازي احلاج، امني شري، 
مروان  شهيب،  اكرم 
موسى،  ميشال  محادة، 
ابو  هادي  خواجة،  حممد 
خريس،  علي  احلسن، 
ابي رميا، غسان  سيمون 

كنعان بعد جلنة املال: ُأبلغنا بتعديالت على خطة التعايف ننتظرها 
خطيا »وأكدنا على وجوب احرتام حقوق املودعني املكفولة دستوريا«

عقيص،  جورج  عطاهلل، 
قبالن  الصايغ،  فيصل 
هاشم،  قاسم  قبالن، 
غياث  السيد،  مجيل 
يزبك، ملحم خلف، طوني 
فرجنية، وائل ابو فاعور، 

علي عمار، ناصر جابر.
مستشار  حضر:  كما 
الوزراء د.  رئيس جملس 
مستشار  ضاهر،  مسري 
الوزراء  جملس  رئيس 
نقوال حناس، مدير مكتب 
الوزراء  جملس  رئيس 
مجال كرّيم، ممثل مصرف 
مدير  كنعان،  بيار  لبنان 
عام وزارة املالية بالوكالة 
مدير  معراوي،  جورج 
الواردات يف وزارة املالية 

لؤي احلاج شحادة.
وبعد اجللسة حتدث النائب 
»تبنّي  انه  معلنًا  كنعان 
دولة  شرح  خالل  من 
هناك  ان  احلكومة  رئيس 
بآلية  يتعلق  هامًا  تطورًا 
املودعني  اسرتداد حقوق 
صندوق  انشاء  خالل  من 
آلية  هلذا الغرض ستحدد 
خالل  من  وطبيعته  عمله 
ان  طلبنا  اليت  التعديالت 
وهو  خطيًا،  الينا  حتال 
من  واردًا  يكن  مل  ما 
بالنسبة السرتاتيجية  قبل 

خبطة  املرتبطة  النهوض 
التعايف اليت تعمل عليها 
احلكومة مع صندوق النقد، 
التعديالت  الينا  وستحال 
خطيا« يف األيام املقبلة.

على  كنعان  أكد  كما 
املال  جلنة  »موقف  ان 
واضح وهو ينطلق من أن 
مكفولة  املودعني  حقوق 
ان  وجيب  الدستور  يف 
تؤمن بالعمل مع صندوق 
توزيع  خالل  من  النقد 
ضمن  للخسائر  عادل 
قوانني  ومشاريع  خطة 
اجمللس  اىل  احالتها  تتم 
ان  جيب  وال  النيابي، 
يف  متييز  هناك  يكون 

شأنها«.
وإذ ذّكر كنعان بأن خطة 

التعايف بصيغتها النهائية 
والكاملة مل تنجز بعد من 
إحالتها  تتم  ومل  احلكومة 
اجمللس  إىل  رمسيا« 
مما  العديد  وأن  النيابي، 
حيكى ال يزال جمرد أفكار 
مشاريع  إىل  ترتجم  مل 
قوانني، الفتًا إىل أنه »مت 
على  احلكومة  مع  االتفاق 
وإرسال  الفعلية  الرتمجة 
للمجلس  واضحة  رؤية 
باالعتبار  تأخذ  النيابي 
للخسائر  عادال«  توزيعا« 
السرتداد  واضحة  وآلية 
احلقوق كما معاجلة الوضع 
خالل  من  االقتصادي 
القطاعات  كافة  حتفيز 

االنتاجية«.
»وطلبنا  كنعان  وأضاف 

إعداد  املال  وزارة  من 
لتحديد  أيام،  تصّورخالل 
سعر صرف واضح وواقعي 
للموازنة يزيل اخللل الكبري 
متنها  حاليا«يف  املوجود 
بني الواردات والنفقات، 
الدوالر  حول  دراسة  كما 
تأثريه  ومدى  اجلمركي 
على حياة املواطن وقدرته 
وفقا«  االستهالكية 
من  املعيشية،  ألولوياته 
وحّل  املوازنة  إقرار  أجل 

اشكاليتها املتعددة«.
وأكد كنعان على »جهوزية 
اجمللس النيابي الستكمال 
اليت  التشريعية  الورشة 
االنتخابات  قبل  بدأها 
أهمية  على  وركزنا 
خالل  من  الثقة  استعادة 
الناس  حقوق  استعادة 
وحتفيز االقتصاد والعمل 
اقتصادية  رؤية  على 
مقبولة  منّو  معدالت  تنّمي 
يف القطاعات االنتاجية«.

عن  سؤال  على  وردا 
لرد  املقرتح  الصندوق 
»ال  كنعان  أجاب  الودائع 
اريد الدخول يف تفاصيل 
ان  قبل  املقرتح  هذا 
شكل  يف  الطرح  يأتيين 
املوقف  الختاذ  خطي 

املناسب يف شأنه«.

اجلمهورية  رئيس  استقبل 
ظهر  عون  ميشال  العماد 
يف  اخلميس  األول  أمس 
االعالم  وزير  بعبدا،  قصر 
يف حكومة تصريف االعمال 
معه  وعرض  املكاري  زياد 
البالد  يف  العامة  لألوضاع 
السياسية  والتطورات 
األخرية، إضافة اىل أوضاع 
اإلعالمية  املؤسسات 

الرمسية.
مسألة  البحث  وتناول 
مباريات كأس  نقل  تأمني 
يف  القدم  كرة  يف  العامل 
يف  املقبل  الثاني  تشرين 

قطر، عرب تلفزيون لبنان.
كوبيتش

عون  الرئيس  واستقبل 
السابق  اخلاص  املنسق 
لألمم املتحدة يان كوبيتش 
لبنان  يف  وجوده  ملناسبة 
وعرض  خاصة،  زيارة  يف 
اإلقليمية  لألوضاع  معه 

والتطورات األخرية.
خوري

عون  الرئيس  واستقبل 
الدكتور  السابق  النائب 
معه  وتداول  خوري  وليد 
عددا من  املواضيع اإلمنائية 

والصحية واالجتماعية.

الرئيس عون عرض مع املكاري ملسألة 
نقل مباريات كأس العامل يف كرة القدم 

عرب تلفزيون لبنان ومع كوبيتش 
للتطورات والتقى وليد خوري

الرئيس عون مستقبال الوزير املكاري 

النائب ابراهيم كنعان مرتئسا الجلسة 
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حكومة  يف  الثقافة  وزير  شدد 
القاضي  االعمال  تصريف 
ان  على  املرتضى  وسام  حممد 
»اللبنانيني فخورون بان يكون 
اجلامع،  التعدد  ملتقى  وطنهم 
والوحدة املتفتحة على الديانات 
وطرائق  والفلسفات  واألفكار 

العيش«. 
أضاف:« حنن نفتخر بهذا الدور 
أن  له  نريد  الذي  اللبناني 
من  الرغم  على  ويستمر،  يبقى 
األوضاع القاسية اليت منر فيها. 
القريب  بانتصارنا  مؤمنون  إننا 
عليها، ألننا شعب تعرض ألشد 
فلم  وجوده،  مسار  يف  منها 
تغلبه نكبة وال خضع لظلم وال 

استقر على أرضه عدوان«.
كالم الوزير املرتضى جاء خالل 
موسيقي   حفل  يف  له  كلمة 
نظمته سفارة كوريا على مسرح 
كلية العلوم االنسانية يف جامعة 
أمس  يوم  يوسف،  القديس 
السفري  حضور  ويف  األول، 
اجلامعة  رئيس   ، بارك  ايل 
وحشد   ، دكاش  سليم  األب 
والفاعليات  الشخصيات  من 
والدبلوماسية  السياسية 
والثقافية  والعسكرية 

واالجتماعية .
:«جامعُة  الثقافة  وزير  وقال 
الشجرة  يوسف،  القديس 
الغربية اجلذور اليت ارتفعت يف 
هذا  ساحل  على  لبناني  منبت 
الشرق املمتد من حبره املتوسط 
حتى أقاصيه، عند كوريا وجزائر 

اليابان على احمليط اهلادئ، ها 
هي اليوم تستضيُفنا كلنا إىل 
احتفال موسيقي راٍق، بدعوة من 
سعادة سفري دولة كوريا، ويف 
التوقف  جيدر  كثرية  معاٍن  هذا 
عندها. أوهلا أن لبنان هو حبق 
والغرب،  الشرق  التقاء  نقطة 
فحسب،  اجلغرايف  باملفهوم  ال 
احلضاري  البعد  حيث  من  بل 
الطويل.  تارخينا  اختزَنه  الذي 
العامل  من  البقعة  هذه  فعلى 
املختلفة  احلضارات  جتمعت 
اآلتيُة من مجيع أصقاع األرض، 
يكون  أن  البلد  هلذا  ومّكَنت 
والوحدِة  اجلامع،  التعدد  ملتقى 
حة على الديانات واألفكار  املتفتِّ
العيش.  وطرائق  والفلسفات 
وحنن نفتخُر بهذا الدور اللبنانّي 
الذي نريد له أن يبقى ويستمّر، 
على الرغم من األوضاع القاسية 
مؤمنون  فإننا  بها،  منر  اليت 
ألننا  عليها،  القريب  بانتصاِرنا 
يف  منها  ألشدَّ  تعرََّض  شعٌب 
نكبة  تغِلْبه  فلم  وجوده،  مسار 
وال خضَع لظلٍم وال استقّر على 

أرضه عدوان.«
الذي  الثاني  املعنى  تابع:«أما 
االحتفال  هذا  من  نستنتجه 
فهو تأكيُد املقولة الشهرية أن 
يفهمها  كونية  لغة  املوسيقى 
ألسنِتهم،  باختالِف  الناس 
باختالف  الطبيعة  وتفهمها 
إن  أبالغ  ال  ولعّلي  عناصرها. 
قلت إنها معيار الرقّي الثقايف 
تلك  حتى  الشعوب،  كل  لدى 

املرتضى من اليسوعية: مؤمنون بانتصارنا القريب على 
ازماتنا ألننا شعب مل تغلبه نكبة وال استقر على أرضه عدو

املرتضى خالل الحفل
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سياسية  أزمات  يف  تقع  اليت 
اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو 
الدوَل حتافُظ على دوِرها  فإَن 
على  حتافُظ  عندما  احلضارّي 
طليعته  ويف  الثقاقي  نشاِطها 
بادرنا  هنا  من  املوسيقى. 
تفعيل  إىل  الثقافة  وزارة  يف 
وإىل  الوطين،  الكونسرفاتوار 
رعاية النشاطات املوسيقية على 
امتداد الوطن، لتظلَّ املوسيقى 
إحدى العالمات الفارقة يف هيكل 
كانت  كما  اللبنانية،  الثقافة 
العشرين.  القرن  مطالع  منذ 
أود  الذي  الثالث  املعنى  أما 
اإلشارة إليه يف هذه العشية، 
فنابع من االهتمام الذي تبديه 
دولة كوريا الصديقة وسفارتها 
يف  الثقايف  بالبعد  وسفريها 
الكوري  الشعبني  عالقات 
االهتمام  هذا  إن  واللبناني. 
والشعبني  الدولتني  ثقة  يبنّي 
ُق  تفرِّ حني  جتمُع  الفنون  بأن 
تصدُح  الثقافة  وأن  السياسة، 
املصاحل  جتلجُل  حني  بالسالم 
باحلروب، ألن الثقافة تعاٍط مع 
الرِّفعِة والنبل، ومع الروح اليت 
حتيي، ال مع املادة اليت يتنازُع 

على موارِدها البشر.«
هذا  أشكر  أن  »يبقى   : وختم 
الصرح العريق الذي منذ العام 
1875 ما برح شاهدا متجددا بل 
صانعا مستداما للفكر والثقافة 
ما  األصح  على  أو  لبنان،  يف 
احلق  لإلنسان  صانعا  برح 

املسكون بالقيم«.

اخلارجية  الشؤون  جلنة  عقدت 
النائب  برئاسة  جلسة  واملغرتبني 
فادي عالمة وحضور وزير اخلارجية 
تصريف  حكومة  يف  واملغرتبني 
االعمال عبداهلل بو حبيب والنواب: 
أغوب بقرادونيان،،بيار بو عاصي، 
الدين،  عز  عناية  البستاني،  ندى 
سليم  عسريان،  علي  عمار،  علي 
الياس  الدين،  عز  الصايغ، حسن 
املوسوي،  ابراهيم  اسطفان، 
الياس اخلوري، ناصر جابر، ميشال 
العام  واالمني  فنج،  ورامي  املر، 
مشيطلي،  هاني  اخلارجية  لوزارة 
وليد  السفري  الوزير  مكتب  ومدير 

حيدر.
عالمة

اللجنة  رئيس  قال  اجللسة،  اثر 
جلنة  »عقدت  عالمة:  النائب 

الشؤون اخلارجية  واملغرتبني
لقاء ثانيا اليوم، وشرفنا باحلضور 
بو  اهلل  عبد  اخلارجية  وزير  معالي 
مواضيع  يف  حتدثنا  وكنا  حبيب 
تتعلق  معه  نطرحها  ان  حنب 
وقسمت  اخلارجية  لبنان  بسياسة 

اىل اكثر من حمور. 
بوزراء  اللجنة  باسم  أرحب  بداية، 
يستضيف   لبنان  العرب،  اخلارجية 
للخارجية  وزيرا   22 زهاء  السبت  
اللقاء  للهذا  ونتمنى  سيكونون، 
ان يتكلل بالنجاح ويفيد لبنان من 

حضورهم ودعمهم«.

موضوع  اىل  »اشري  وأضاف: 
يف  لبنان  وموقف  احلدود  ترسيم 
ان  مناسبة  كانت  املفاوضات. 
واين  الوزير  معالي  اىل  نستمع 
يف  مسعناه  مما  بعيدا  اصبحنا 
االعالم وكيف ذاهبة االمور. اوضح 
عملية  وشرح  النقاط  بعض  لنان 
التواصل يف املفاوضات اليت تأخذ 
وقتا، ومبدئيا االمور ماشية بطريقة 
مقبولة، ميكن ان يكون هناك بطء 
اعمال  تصريف  حكومة  لدينا  ألن 
لديها  االسرائيلي  العدو  وحكومة 
سيقوم  وسيط  ولدينا  مشاكل، 
االثنني بطريقة تكون  بالعمل بني 

ملصلحة لبنان«.
هناك  االساسي،  »االمر  وتابع: 
وهذا  لبنان،  من  موحد  موقف 
ضمن  لنا.  وقوي  داعم  املوقف 
موضوع  اىل  تطرقنا  ايضا،  اللقاء 
هناك  كان  اللبنانيني.  املعتقلني 
نتابع  ان  زميل  من  الكثر  طلب 
قضيتهم، ويهمنا للمعايري الدولية 
يف التعامل مع املوضوع. حنن حنب 
الدول  نعرف مصريهم، حنرتم  ان 
كدولة  يهمنا  ولكن  وانظمتها، 
هؤالء  مصري  نعرف  ان  لبنانية 
وضعهم  هو  ما  لنفهم  املواطنني 
ومصريهم. ووعد معالي الوزير ان 
يف  ويضعنا  املوضوع  هذا  يتابع 
الصورة. وطرحت فكرة انشاء خلية 
الن  املوضوع،  هذا  ونتابع  عمل 

يبدو انه من فرتة اىل فرتة تزداد 
االعداد«.  

يتعلق  موضوع  »هناك  وقال: 
اخلارج،  الديبوماسية يف  بالبعثات 
كبري،  كالم  االعالم  يف  وصدر 
من  عدد  مع  املوضوع  وتابعنا 
واوضح  اخلارج،  يف  السفراء 
بني  املوضوع  اساس  ان  الوزير 
لرية   1500 الـ  على  الصرف  سعر 
السوق،  يف  حيصل  وما  للدوالر 
وطمأننا ان يسعى، قدر االمكان، 
اىل حل هذا االشكال بطرق وآليات 
امل  على  اخلارجية،  وزارة  تتبعها 
ان نستطيع ان نريح العاملني يف 
ليستطيعوا  الديبلوماسية  البعثات 
منهم.  املطلوب  بالدور  القيام 
وطمأننا معالي الوزير ان ال خوف ان 
تتأثر اخلدمات يف هذه السفارات. 
معه  املوضوع  هذا  سنتابع  وحنن 

ومع البعثات يف اخلارج«.
يتعلق  موضوع  »هناك  واضاف: 
بالنازحني السوريني، كانت هناك 
الذين  النواب  لدى  امجاع  نسبة 
ميثلون معظم األفرقاء اللبنانيني ان 
هناك توصية بضرورة التواصل مع 
سوريا لعودة النازحني، وباالرقام 
ان  الوزير  معالي  قدمها  اليت 
النازحني السوريني يكلفون لبنان 
سنويا 3 مليارات دوالر، يعين ما 
يعادل 30 مليار دوالر مدى األعوام 
ضرورة  وهناك  املاضية.  العشرة 
ربط  وعدم  والتعاون  التواصل 

عودة النازحني باحلل السياسي. 
يساهم  ان  الدولي  اجملتمع  على 
تبني  النه  طريق  خريطة  ويضع 
لقاءاته  احد  يف  الوزير  ملعالي 
خارطة  ال  انه  لبنان  خارج  اخريا 
املعنيني  االوروبني  لدى  طريق 
باملوضوع او اجملتمع الدولي عموما 
باستكمال  يرغبون  واذ  لعودتهم. 
يف  يصبحوا  ان  بعد  املساعدة 
االراضي السورية ألن لبنان حتمل 
فوق طاقته، واعتقد ان هذا دور 

اجملتمع الدولي«. 
جبوازات  يتعلق  ما  »يف  وختم: 
جملس  ويف  ازمة،  هناك  السفر، 
النواب السابق كان هناك مشروع 
لالمن  مالي  اعتماد  لتوفري  قانون 
الن  السفر  جوازات  لتوفري  العام 
اللبناني يف  يعانيها  معاناة  هناك 
معالي  ويقول  واخلارج،  الداخل 
وان  املبالغ،  توفري  مت  انه  الوزير 
السفر  جوازات  طلب  العام  االمن 
وهناك كميات كافية، ولكن على 
االرض هناك تأخري ومعاناة للناس. 
الوزير، وهناك  سنكمل مع معالي 
مواضيع ونقاط عديدة، وستستمر 
اللقاءات مع معالي الوزير ملتابعة 

املوضوع«.

الشؤون اخلارجية استمعت اىل وزير اخلارجية عن ترسيم 
احلدود والديبلوماسيني والنازحني

 عالمة: النشاء خلية ملتابعة اوضاع املعتقلني يف اخلارج

أشار نائب رئيس جملس النّواب  
الياس بو صعب ، إىل أّن إحدى 
يف  »نشرت  العربّية  الّصحف 
)أمس  اليوم  الصادر  عددها 
االّتصال  عن  مقاالاً  األول(، 
اّلذي مّت مع الوسيط األمريكي 
ل  املباشرة  غري  للمفاوضات 
ترسيم احلدود البحرية  اجلنوبية  
أورد  آموس هوكشتاين ، حيث 
املقال أّن االّتصال مّت مع جهات 

رمسّية حبضوري«.
ولفت يف بيان، إىل أّن »املقال 

وال  خمتلقةاً  ا  أخباراً تضّمن  قد 
الصّحة،  من  هلا  أساس 
مع  يأتلف  ال  بأسلوب  وصيغ 
مع  االّتصال  أّن  ذلك  الواقع، 
وجودي  خالل  مّت  هوكشتاين 
خارج لبنان، ومل تكن أي جهة 
ثالثة حاضرة أو مشاركة فيه«، 
ا أّن »على عكس ما أورد  مؤّكداً
االّتصال  فإّن  املذكور،  املقال 
اّليت  واملعطيات  ا،  إجيابيًّ كان 
تكّونت منه مل حتمل أّي إشارات 

سلبّية«.

بو صعب: االتصال مع هوكشتاين كان إجيابيا ومت خالل 
وجودي خارج لبنان ومل تكن أي جهة ثالثة مشاركة فيه

أشار النائب غسان عطاهلل يف مقابلة معه ضمن برنامج »هنا بريوت« 
مع جوزفني ديب اىل ان طريقة تسليم التشكيلة احلكومية مل تُكن 
موّفقة وكان من املمكن الرتّوي بتشكيل حكومة نهاية العهد اذا كان 

هناك نية بالتشكيل.
واضاف:  »من الواضح ان موضوع مترير الوقت لغاية نهاية العهد 

يفرض نفسه على الواقع اللبناني«.

بشرى سارة للبنانيني من مصرف االسكان!
ملؤسسة  العام  املدير  كشف 
مصرف االسكان انطوان حبيب 
اقّره  الذي  ان »قرض السكن 
قدره  مؤخرا،  االسكان  مصرف 
مليار لرية ملدة 30 سنة بفائدة 
يف  حمصورا  وكان   ،%4.99
ولكن  والريف  بالقرى  البداية 
جملس االدارة قّرر منذ اسبوع 
ان يشمل مجيع املدن والقرى 
يف لبنان كي ال حيرم اي لبناني 
من االستفادة منه نظرا لكثافة 

الطلبات اليت تلقيناها«.
كل  »صوت  لـ  حديث  ويف 
برنامج  ضمن   »93.3 لبنان 
»موقف مسؤول« مع االعالمية 
ريبيكا ابو ناضر، اشار اىل انه 
رزمة  حزيران   20 يف  »اطلقنا 
من ثالثة قروض لشراء وترميم 

طاقة  نظام  وتركيب  املنازل 
مشسية لتوليد الكهرباء«.

»عددا  ان  اىل  حبيب  ولفت 
كبريا من اللبنانيني يف الداخل 
واخلارج تقدم بطالبات للحصول 
وحثينا  السكن  قرض  على 
قروض  منح  على  املصارف 
به  قمنا  ما  غرار  على  مماثلة 
والقينا جتاوبا وقسم منها بدأ 

مبنح القروض للمواطنني«.
كذلك كشف حبيب ان »جملس 
بتعديل  قرارا  اختذ  االدارة 
للشقة  احملددة  املساحة 
طلب  لقبول  كشرط  السكنية 
السكين  القرض  على  احلصول 
مرتا   150 اىل  مرتا   120 من 
طلبات  قبول  اىل  باالضافة 
لشراء  املخصصة  القروض 

دون  الشمسية  الطاقة  انظمة 
احلصول على قرض مدعوم«.

افراد  مدخول  معدل  وعن 
االسرة الراغبني باحلصول على 
ان  حبيب  اوضح  القروض، 
»جمموع املدخول جيب اال يقل 
عن 6 ماليني لرية لبنانية واال 

يتخطى الـ20 مليون لرية«.
مثن  من  باملئة   20« واضاف: 
املنزل يقع على عاتق املقرتض 
من  باملئة   80 نؤمن  وحنن 

قيمته.
دفع  املقرتض  »على  وتابع: 
ثلث مدخوله شهريا، فاذا كان 
ماليني  ستة  االسرة  مدخول 
القسط  فان  لبنانية  لرية 
لرية  مليوني  الشهري سيكون 

لبنانية«.

غسان عطاهلل : موضوع مترير الوقت لغاية نهاية 
عهد الرئيس عون يفرض نفسه على الواقع اللبناني

مصدر بالسفارة األمريكية نفى  املعلومات عن وصول 
بوارج حربية أمريكية قبالة حقل كاريش لتوفري احلماية

نفى  األمريكية  بالسفارة  مصدر 
لـ«اجلديد« املعلومات عن وصول 
حقل  قبالة  أمريكية  حربية  بوارج 

كاريش لتوفري احلماية
نفى مصدر يف  السفارة األمريكية 
املتداولة  املعلومات  يف بريوت ، 
عن »وصول بوارج حربّية أمريكّية 
لتوفري  كاريش ،  قبالة  حقل 

احلماية«.

وكانت قد أفادت معلومات صحيفة 
»األخبار«، بأّن »سفينة استخراج 
الغاز الّتابعة لشركة »أنريجيان«، 
تقّدمت مع سفينة أخرى حنو اخلط 
اخلّط  إحداهما  وجتاوزت   ،29
بأميال قليلة«، يف وقت كشفت 
»اليونيفيل«  قّوات  يف  مصادر 
بوارج  »وصول  عن  للّصحيفة، 
حقل  قبالة  إىل  أمريكّية  حربّية 

إجراءات  ومباشرتها  »كاريش«، 
العائمة.  للمنّصة  محاية  لتوفري 
وترافق ذلك مع قيام سرب من 
طائرات جتّسس بريطانّية وأخرى 
األطلسي،  مشال  حللف  تابعة 
اّليت  البحرّية  املنطقة  لكّل  مبسح 
اللبنانية، وجتاوز  احلدود  تالمس 
لبنان  من  لكّل  اإلقليمّية  املياه 

وفلسطني احملتلة«.



Page 5صفحة 5     

لــبنانيات

النواب حاصباني وأيوب والحاج

حاصباني،  غسان  النواب:  عقد 
غادة أيوب ورازي احلاج، مؤمترا 
اجتماع  انتهاء  بعد  صحافيا 
ساحة  يف  واملوازنة  املال  جلنة 

النجمة.
حاصباني 

أن  حاصباني  النائب  وأكد 
»ليس هناك بعد من خطة نهائية 
للحكومة لكي ترتجم اىل قوانني 
يف جملس النواب واملطلوب هو 
اقتصادي،  مالي،  تعاٍف  خطة 
نقدي واصالحي للقطاع العام«.

ويف تصريح له من ساحة النجمة 
عقب إجتماع جلنة املال واملوازنة، 
بان  »احلكومة  حاصباني  طالب 
حتيل هذه اخلطة جمللس النواب 
طريق  خارطة  مع  سرعة  بأقصى 
قوانني  ونصوص  تشريعية 
تطبيق  تتيح  ومرتابطة  متكاملة 
بالتعايف  نعجل  لكي  اخلطة  هذه 
تعكس  موازنة  إقرار  جانب  اىل 

االصالحات املطلوبة«.
يكّلف  تأخري  يوم  »كل  وتابع: 
مليون   25 اللبناني  الشعب 
دوالر. املطلوب ان ترتافق هذه 
اخلطة مع مراعاة الثوابت اآلتية:

من  املواطنني  جلميع  العدالة   -
مودعني وغري مودعني.

- التنبه اىل ان عددًا كبريًا من 
كبار املودعني هم من الصناديق 
توظف  ومؤسسات  التأمني 

املواطنني«.
اخلطة  هذه  على  اضاف:«كما   
وإقتصاديا  ماليا  تشمل:حال  ان 
القطاع  يف  وإصالحًا  ونقديا 
حتميل  اىل  باالضافة  العام، 
مسؤوليتها  اللبنانية  الدولة 

رتبتها  اليت  ديونها  تسديد  يف 
خالل  من  اللبناني  الشعب  على 
حالية  امكانات  من  لديها  كا 
ومستقبلية، اىل جانب مسؤولية 
يف  واملصارف  لبنان  مصرف 

حتمل املسؤولية«.
أيوب 

أيوب:  غادة  النائب  وقالت 
»عرفنا اليوم ان كل يوم تأخري 
دوالر.  مليون   25 الدولة  يكلف 
ما حصل هو اعادة تطوير للخطة 
نبلغ  مل  وبالتالي  الينا  املرسلة 
وبالتالي  شفيها  بل  خطيا  فيها 
ال ميكن ان نناقش امورا شفهية 
مناقشة  كل  عند  للتغيري  قابلة 
يكلفنا  التأخري  هنا  من  وجلسة. 

 .
الحاج 

»اي  احلاج:  رازي  النائب  وقال 
ثالثة  هلا  اقتصادي  تعاف  خطة 
مالية  نقدية  أساسية،  أعمدة 
اليت  هي  واستثمارية.النقدية 
التعايف  خطة  يف  عنها  حيكى 
للحكومة اليت أقرت يف 20 ايار 
املتعلقة  املالية  السياسة  بينما 
باالصالحات اجلوهرية يف الدولة 
موجودة،  غري  العام  والقطاع 
املتعلقة  االستثمارية  والسياسة 
ايضا  غائبة  االقتصاد  باطالق 
االطار  وضعنا  حنن  وبالتالي 
وابرزها حتقيق  واملبادىء  العام 
الذين  املواطنني  لكل  العدالة 
االزمة،  يعد  ما  خسائر  حتملوا 
والتأخري  املرتاكمة  واخلسائر 
دعوة  اطار  يف  وضعنا  احلاصل 
اسرتاتيجية  بارسال  احلكومة 

متكاملة«.

يف مؤمتر عقده وأيوب واحلاج يف ساحة النجمة 
حاصباني: لتحل احلكومة خطة تعاف 

نهائية وكلفة كل يوم تأخري 25 مليون دوالر
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قال عضو »اللقاء الدميوقراطي« 
تصريح  يف  احلسن  أبو  هادي 
املال  جلنة  جلسة  هامش  على 
النواب:  جملس  يف  واملوازنة 
النقاش يف جلسة  »يف سياق 
يف   واملوازنة،  املال  جلنة 
حدد  احلكومة  رئيس  حضور 
املالحظات  الدميوقراطي  اللقاء 
التعايف  خطة  حول  والنقاط 
به  تقدم  الذي  الطرح  وحول 

دولة الرئيس.
بد  ال  اخلسائر  مبدأ  يف  اوال: 
من حتديد اخلسائر بشكل حاسم 
وتوزيعها بشكل عادل على كل 
الذين يتحملون املسوؤلية بدءا 
من الدولة اللبنانية اىل مصرف 
لبنان واىل املصارف كي تتحمل 
اللبنانية.  الدولة  املسوؤلية 
كان مطلبنا واضحا وهو ضرورة 
انشاء الصندوق السيادي الذي 
يقوم على جردة لكل مؤسسات 
من  استثمارها  كيفية  الدولة، 
العائد  من  االستفادة  أجل 
العادة األموال اىل املودعني ، 
وهذا األمر يبدو انه غري متوافق 
اليوم  اصرارنا  وكان  علية 
ضرورة  دميوقراطي،  كلقاء 
واذا كنا  الصندوق  انشاء هذا 
اال  والكل خيشى  اليوم  خنشى 
يدخل هذا الصندوق ضمن اطار 
احملاصصة السياسية املعروفة 
الطائفي  النظام  هذا  نتجية 
هذا  يكون  أن  بد  ال  املقيت 
صندوق  باشراف  الصندوق 
لبنانية«  وبإدارة  الدولي  النقد 

.
الثانية  »املسألة  أضاف: 
قاطع  بشكل  رفضنا  املهمة، 
أن يتم جتزئة حقوق املودعني، 
صحيح هناك ضمانة للمودعني 
الصغار  لالرقام اليت هي من 
ألف وهناك  املائة  دون سقف 
للسقوف  مؤكدة  غري  ضمانات 
جيزأ  وال  حق  احلق  العالية، 
وهؤالء الذين أتوا بأمواهلم من 
تعبهم وعرق جبينهم من مغرتب 
أو ورث عن آبائه وأجداده هذا 
مسؤولية  وبالتالي  له،  حق 
الدولة أن تعيد هذا احلق وأن 
للناس.  احلقوق  هذه  تعيد 

ألي  خاضع  غري  األمر  وهذا 
مساومة«.

وتابع أبو احلسن: »أما املسألة 
ألي  مكان  ال  املهمة:  الثالثة 
اصالح،  دون  من  تعاف  خطة 
بالكالم  يكون  ال  واالصالح 
وبتطبيق  باإلجراءات  يكون  بل 
يستلزم  وهذا  القوانني«. 
وفاعلة.  قائمة  سلطة  وجود 
أنت  اصالح  هناك  يكون  وكي 
حباجة اىل ثقة وال جمال للثقة 
ومن  االجراءات  تلك  دون  من 
دون  ومن  األفعال  تلك  دون 
تلك  تنفيذ  على  قادرة  حكومة 
كان  وبالتالي  االصالحات. 
مطلبنا اليوم وبوجود كل الكتل 
السياسية املتمثلة يف اجمللس 
اىل  الفور  على  نسارع  ان 
بعيدا عن كل  احلكومة  تشكيل 
املضادة  والشروط  الشروط 
وإثقال الرئيس املكلف بشروط 
الغرق  تزيد  ال  فهي  تفيد.  ال 

أكثر واكثر«  
وأردف قائال: »لقد أثرنا مسألة 
التعايف  خطة  يف  نلحظها  مل 
واليوم  التهريب  مسألة  وهي 
الكبوة احلقيقة  الكل يعرف أن 
الفساد  نتيجة  هي  لبنان  يف 
امليزانية  اثقلوا  ملفني  ونتيجة 
ملف  وهو  اللبنانية  اخلزينة  او 
التهريب،  وملف  الكهرباء 
نفعل  أن  نستطيع  ال  وبالتالي 
مشكلة  حل  دون  من  شيئا 
الكهرباء وحل مشكلة احلدود«.
احلسن:«املسألة  أبو  وختم   
إثارتها  متت  اليت  األخرية 
اإلجراءات  مسألة  هي  اليوم، 
احلدود،  موضوع  يف  املتعلقة 
سياسيا  قرارا  يستلزم  وهو 
من  وواضحا  مسؤوال   وموقفا 
وكل  اللبناني  القضاء  قبل 
املختصة.  األمنية  األجهزة 
به  تقدم  الذي  باإلخبار  ونذكر 
منذ  الدميوقراطي«  »اللقاء 
اللحظة  هذه  وحتى  سنتني 
جدية  مبادرة  أي  هناك  ليس 
وفعلية وعملية على األرض من 
موقفنا  كان  هذا  القبيل.  هذا 
األيام  وللبحث صلة يف  اليوم 

واألشهر املقبلة«.

أبو احلسن حدد يف جلنة املال مالحظات »اللقاء 
الدميوقراطي« حول خطة التعايف:

النشاء الصندوق السيادي العادة اموال 
املودعني باشراف صندوق النقد

بويز  كلود  الدكتورة  اعلنت   
خليفة  عصام  والدكتور  كنعان 
رفض  »بعد  انه  بيان،  يف 
العرض  االسرائيلي  اجلانب 
الرؤساء  ابلغه  الذي  املذل 
االمريكي  الوسيط  اىل  الثالثة 
عاموس هوكشتاين، وهو عرض 
بالقانون  احلائط  يضرب عرض 
احلق  كل  يعطي  الذي  الدولي 
للجانب اللبناني املطالبة باخلط 
للمنطقة  جنوبية  كحدود   29

االقتصادية اخلالصة للبنان.
وبعد اصرار اجلانب االسرائيلي 
للدولة  املزعومة  احلقوق  على 
وحقل   23 اخلط  يف  العربية 
قانا أيضا. يهمنا ان نؤكد على 

النقاط التالية:
1. مطالبة املسؤولني اللبنانيني 
من  املقرتح  التعديل  ارسال 
 6433 للمرسوم  اجليش  قيادة 
اىل االمم املتحدة فورًا. ونشره 
الشركات  وابالغ  جيب،  حيث 
العاملية ان منطقة حقل كاريش 

هي منطقة متنازع عليها.
احلق  هو   29 اخلط  اعتبار   .2
للقانون  تبعا  للبنان  الثابت 

الدولي.
3. تأليف خلية أزمة من قيادة 
اخلارجية.  ووزارة  اجليش 
والعمل على حتضري ملف علمي 
املوضوع  هذا  حول  وقانوني 
يتم توزيعه على اعضاء جملس 
الصديقة  الدول  وعلى  االمن 
والدول العربية البراز حق لبنان 

بثرواته البحرية.
ان  وروسيا  اوروبا  تطمني   .4
استعمال  بوارد  ليس  لبنان 
سبيل  يف  إال  البحرية  ثرواته 
وان  املشرتكة.  املصاحل 
يف  حبقوقه  لبنان  مطالبة 
اخلالصة  االقتصادية  منطقته 
ال ينطلق من أي عداء الطراف 
دولية تربطها بلبنان صداقات 

تارخيية.

5. حتذير اسرائيل من أي خطوة 
متهورة، ودعوة الشعب اللبناني 
والتوحد  انقساماته  ختطي  اىل 
للوطن  العليا  املصاحل  حول 
املفصلية.  املرحلة  هذه  يف 
الستئناف  لبنان  واستعداد 
يف  املباشر  غري  التفاوض 
القوانني  قاعدة  على  الناقورة 

الدولية.
بّينه  الذي  التحّيز  6. ردًا على 
هوكشتاين،  عاموس  السيد 
باملسؤولني  واالستخفاف 
اللبنانيني، جيب ان يبلغ لبنان 
الرمسي اجلانب االمريكي رفضه 
الستمرار السيد هوكشتاين يف 

مهمة الوساطة.
من  مسؤول  أي  حنّذر  اننا   .7
واخلضوع  للتهديدات  االنصياع 
لالمالءات االسرائيلية. فالشعب 
لكل  باملرصاد  يقف  اللبناني 

موقف خياني.
8. مطالبة نواب احلراك بدعوة 
جملس النواب اىل االجتماع فورًا 
ووضع يده على هذه القضية.

ترسيم  أي  من  التحذير   .9
الربية  اللبنانية  للحدود  جديد 
من   5 فاملادة  اسرائيل.  مع 
اتفاقية اهلدنة )23 آذار 1949( 
أكّدت ان خط اهلدنة هو نفسه 
وبني  الدولية.  احلدود  خط 
 1949 االول  كانون   15-5
اىل  اسرائيل  مع  لبنان  توصل 
اتفاق ترسيم احلدود موّقع من 
االسرائيلي  لندر  فريد  الكابنت 
واسكندر غامن عن لبنان. ان خط 
االنسحاب او اخلط االزرق ليس 
هو خط احلدود الدولية حبسب 
االمم املتحدة. وعليه فاملوقف 
من  ينطلق  ان  جيب  اللبناني 
املرمسة  احلدود  تثبيت  مبدأ 
فقط. وكل مسؤول خيلط اخلط 
يفرط  الدولية  باحلدود  االزرق 
الدستور  وخيالف  لبنان  حبق 

اللبناني«.

كنعان وخليفة: كل مسؤول خيلط اخلط 
االزرق باحلدود الدولية يفرط حبق لبنان 

وخيالف الدستور اللبناني

أمريكي  دبلوماسي  حيسم  مل 
يف  رفيعًا  مركزا  شغل  كبري 
وجهة  اخلارجية،  وزارة  هرمية 
القائمة  واملشاورات  احملادثات 
اللبناني  الطرح  خص  ما  يف 
لكنه  البحرية،  احلدود  لرتسيم 
يف الوقت عينه كشف أن اإلدارة 
األمريكية منحت نفسها وكاًل من 
لبنان واسرائيل شهرين من أجل 

التوصل اىل إتفاق نهائي.
يف  الرفيع  الديبلوماسي  وقال 
دردشة مع tayyar.org إن كبري 
مستشاري أمن الطاقة األمريكي 
آموس هوكستني سريافق مبدئيا 
زيارتيه  بايدن يف  جو  الرئيس 
العربية  اململكة  من  كل  اىل 
وال شك  وإسرائيل،  السعودية 
اإلسرائيليني  مع  سيتابع  أنه 

ملف الرتسيم.
ولفت اىل أن احلواب االسرائيلي 

هوكستني يرافق بايدن وشهران 
للرتسيم البحري.. ماذا عن املقاربة 

األمريكية ملوقف حزب اهلل؟
األولي على الطرح اللبناني جاء 
سلبيا، غري أن هوكستني إقرتح 
مزيدا من الوقت من أجل التفكري 
مليا يف العرض، من هنا جاءت 
وضعها  اليت  الشهرين  مهلة 
وللطرفني  لنفسه  هوكستني 

املعنيني.
أماط  أن   tayyar.org لـ  وسبق 
اللثام عن هذه املعطيات يف 28 

حزيران.
األمريكي  الديبلوماسي  لكن 
واشنطن  يف  مثة  أن  اىل  لفت 
جدية  يف  شكوكا  يطرح  من 
السري  اللبنانيني  األطراف  كل 
بالرتسيم البحري ، مّسميا حزب 
اهلل على وجه اخلصوص. وقال: 
ال أعتقد أن للحزب مصلحة يف 
تسهيل اإلتفاق ربطا بالتطورات 
النووي  بامللف  املتعلقة 

اإليراني.

جملس الوزراء يف حكومة تصريف 
البيان  الشامي  سعادة  االعمال 

االتي:
يف  واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
تشاوريا  اجتماعا  النواب  جملس 
بدولة  متثلت  اليت  احلكومة  مع 
تصريف  وزراء  جملس  رئيس 
ميقاتي  جنيب  االستاذ  األعمال 
املال  ووزيري  الرئيس  ونائب 
خطة  ملناقشة  وذلك  واالقتصاد 
واملالي  االقتصادي  اإلصالح 
اليت مت االتفاق عليها مع صندوق 
شهر  مطلع  يف  الدولي  النقد 

نيسان املاضي.
لقد استمع ممثلو احلكومة باهتمام 
كبري إىل مالحظات السادة النواب 
واليت ميكن أن تغين اخلطة وتساعد 
مما  يتعارض  ال  مبا  تطويرها  يف 
النقد  صندوق  مع  عليه  أتفق 
اخلطة  هذه  أتت  ولقد  الدولي. 

مواضيع  لتعاجل  ومتكاملة  شاملة 
ماكرو اقتصادية إصالحية أساسية 
باإلضافة إىل االصالحات اهليكلية 
ورمست اخلطوط العريضة لعملية 
إصالح القطاع املالي واملصريف. 
االقرتاحات  بعض  نوقشت  ولقد 
القطاع  خسائر  مبعاجلة  املتعلقة 
هذا   دور  وتفعيل  املصريف 
القطاع يف االقتصاد وسيستكمل 
مع  االقرتاحات  بهذه  البحث 
إىل  نتوصل  حتى  النقد  صندوق 
املتعلقة  التفاصيل  على  اتفاق 
ومعاجلة  املالي  القطاع  بإصالح 
رئيس  دولة  وأكد  اخلسائر. 
جملس الوزراء على أهمية السرعة 
يف تنفيذ اإلجراءات املسبقة ألنه 
وذلك  الوقت  ترف  لدينا  ليس 
حتى نتوصل إىل اتفاق نهائي مع 
أقرب  الدولي يف  النقد  صندوق 

وقت ممكن.

سعادة الشامي: نؤكد على أهمية السرعة يف تنفيذ 
اإلجراءات االصالحية ألنه ليس لدينا ترف الوقت

أفادت وكالة األنباء القطر ية، 
أمري  لتوجيهات  »تنفيذا  بأنه 
البالد الشيخ متيم بن محد آل 
عن  قطر  دولة  أعلنت  ثاني، 
تقدميها دعما مببلغ 60 مليون 
اجليش  دعم  إطار  يف  دوالر  

اللبناني«.
»ذلك  أن  الوكالة،  وأوضحت 
يقوم  اليت  الزيارة  مع  تزامن 
بها الشيخ حممد بن  عبدالرمحن 
جملس  رئيس  نائب  ثاني   آل 
اخلارجية،  وزير  الوزراء 
ورئيس جملس إدارة صندوق 
اجلمهورية  إىل  للتنمية،  قطر 
اللبنانية حاليا حلضور االجتماع 

اخلارجية  لوزراء  التشاوري 
العرب الذي دعا إليه لبنان«.

اإلعالن  »هذا  أن  إىل  ولفتت 
دولة  التزام  إطار  يف  يأتي 
اجلمهورية  بدعم  الثابت  قطر 
جانب  إىل  والوقوف  اللبنانية، 
الشقيق،  اللبناني  الشعب 
الراسخ  إميانها  إىل  باإلضافة 
بأهمية وضرورة العمل العربي 

املشرتك«.
قد  قطر  دولة  وكانت  هذا 
أعلنت، يف شهر متوز من العام 
دعم  اجليش  عن  املاضي، 
من  املواد  طنا  بـ70  اللبناني  

الغذائية  شهريا ملدة عام.

دولة قطر أعلنت عن مساهمة بقيمة 
60 مليون دوالر دعما للجيش اللبناني
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مـقاالت وتـحقيقات

مدى  نقاٌش دستوري يف شأن  ُيثار 
صالحياتها  احلكومة  ممارسة  إمكانية 
عند  أّي  الرئاسي،  الفراغ  وقوع  عند 
رئيسًا  النيابي  اجمللس  انتخاب  تعّذر 
للجمهورية عماًل باملواد 73 و74 و75 
عاجلُه  احتماٌل  وهو  الدستور،  من 
بنّصها:   62 املادة  يف  الدستور 
ألّي  الرئاسة  سدة  خلو  حال  »يف 
رئيس  صالحيات  ُتناط  كانت،  علة 
الوزراء«،  مبجلس  وكالًة  اجلمهورية 
صيغٍة  يف  املعاجلة  هذه  جاءت  إّنا 
يف  خالفية  إشكالية  أثارت  عامة 
حالة  يف  وحتديدًا  الدستوري،  الفقه 
االنعتاق  ُيتم  ما  احلكومي،  الفراغ 
عن التحليالت الشخصّية والسياسية، 
وانتهاج مسلك املوضوعية يف مقاربة 
وبالتالي  الدستورّية،  النصوص 

التمييز بني شقني:

الشق األول: عند تشكيل احلكومة
إذا جنحت القوى السياسّية يف مهمة 
االتفاق على تشكيل احلكومة، وتعّذر 
رئيس  انتخاب  على  التوافق  عليها 
اجلمهورية بعد انقضاء والية الرئيس 
ميشال عون، عندئٍذ ُتناط الصالحيات 
الرئاسية وكالًة، وفق املادة 62 من 
لكن، يف  الوزراء،  الدستور، مبجلس 

رأينا، حبسب الضوابط التالّية:
يف  آليًة  الدستوري  املشّرع  حّدد   -
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  إناطة 
جتاوزها،  جيوز  ال  الوزراء،  مبجلس 
أن  على  منه  تأكيدًا  الوكالة،  وهي 
ممارسة الصالحيات الرئاسّية ال جيب 

أن خترج عن مسألتني:

نظرية  نطاق  د  ُيدَّ مل  وإن  أواًل، 
خالفًا  العام  القانون  يف  الوكالة 
حبسب  أنها،  إال  اخلاص،  للقانون 
اجمللس  قرارات  ومضمون  روحية 
حالة  واللبناني،  الفرنسي  الدستوري 
تأمني  إىل  تهدف  واستثنائية  مؤقتة 
وبالتالي  العامة،  املرافق  استمرارية 
لصالحيات  الوكيل  ممارسة  فإّن 
حمصورة  تكون  أن  جيب  األصيل 
ومقّيدة باهلدف الذي من أجله ُأعطيت 
السلطات  استمرارية  وهو  الوكالة، 
فراغ  أّي  حلدوث  منعًا  الدستورّية 
فيها، مبا ال جُييز - بذريعة الفراغ - 
الواقع الدستوري اجلديد  التعامل مع 
اإلطالق،  على  مل يدث  شيئًا  وكأّن 
قرارات  إثره،  على  احلكومة،  وتصدر 
خترج عن نطاق تسيري شؤون املرافق 

العامة!

ثانيًا: حّددت الفقرة الرابعة من املادة 
7 من الدستور الفرنسي آلية ممارسة 
الصالحيات الرئاسية عند وقوع الشغور 
شغور  حال  »يف  بنّصها:  الرئاسي 
سبب  ألّي  اجلمهورية  رئاسة  منصب 
كان... فإّن مهام رئيس اجلمهورية، 
عليها  املنصوص  احلاالت  باستثناء 
سيمارسها  و12،   11 املادتني  يف 
كان  ما  وإذا  مؤقتًا،  الشيوخ  جملس 
هذا األخري بدوره غري مؤهل ستتوىل 

احلكومة ممارسة هذه املهام«.
يستشف من هذا النص أن التشريع 
الدستوري الفرنسي، وهو مصدر هام 
يقّيد  مل  اللبناني،  احلقوقي  للنظام 
عملية انتقال الصالحيات الرئاسية عرب 
الوكالة متامًا كما فعل املشّرع اللبناني، 
فهذا يدل، بال شك، على استثنائية 
التدبري، حيث ال جيوز التوّسع به على 

غرار النموذج الفرنسي.
السالف  االستثنائية  للحالة  تطبيقًا   -

الرئاسي الشغور  ظل  يف  احلكومة  صالحية  نطاق   
جـهاد اسـماعيل
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ذكرها، وإنفاذًا لسائر مواد الدستور 
اللبناني، فليس مبقدور جملس الوزراء، 
الرئاسي، ممارسة  الفراغ  خالل فرتة 
كّل صالحيات رئيس اجلمهورية، ذلك 
أن بعضها ُيستمد من ذاتيته كطلب 
إعادة النظر يف قرارات اختذها جملس 
اعتبار  على   ،56 املادة  وفق  الوزراء 
أن هناك استحالة يف أن يّرد جملس 
الوزراء قرارًا اختذه بنفسه، والبعض 
ُيستمد من موقعه يف نصوص  اآلخر 
الدستور، وحتديدًا يف املادة 50 من 
باليمني  اإلدالء  ُتوجب  اّليت  الدستور 
رئيس  ممارسة  أجل  من  الدستورية 
التزاُم  وهو  لصالحياته،  اجلمهورية 
مل خيضع له الوزراء عند إمتام عملية 
اجلمهورية،  رئيس  صالحيات  انتقال 
ويدعو، يف الوقت نفسه، إىل تقييد 
ميكن  فال  الوزراء،  جملس  صالحيات 
اعتبار »اليمني« إجراًء شكليًا ال ُياكم 
عليه، ولو كان األمر على خالف ذلك، 
ُياسب  اجلمهورية  رئيس  كان  ملا 
اجمللس  أمام  الدستور  خرق  بتهمة 
على  الرؤساء، عالوًة  األعلى حملاكمة 
املادة  من  الثانّية  الفقرة  تطبيق  أن 
املادة  أحكام  إلعمال  نتيجًة  يأتي   49
50 من الدستور، حني تنّص على أن: 
»رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة 
ورمز وحدة الوطن. يسهر على احرتام 
استقالل  على  واحملافظة  الدستور 
أراضيه...«.  وسالمة  ووحدته  لبنان 
إذ كيف ُيطلب من جهٍة محاية أشياء 
محايتها  على  نّصًا،  مؤمتنة،  غري 
وصيانتها؟! فهذا أمر مناٍف للمنطق.

ال  التحليل،  من  املنحى  هلذا  وسندًا 
خالل  رأينا،  يف  احلكومة،  تستطيع 
الفراغ الرئاسي، اختاذ مقررات رئيس 
يف  معه  يشرتك  اليت  اجلمهورية 
التوقيع عليها رئيس احلكومة والوزير 
املختص وفق املادة 54 من الدستور 
إال إذا كانت تطبيقًا لقرار صادر عن 
على  لاللتفاف  منعًا  الوزراء،  جملس 
الدستور،  من  و65  و62   17 املواد 
فهي مقررات ُتستمد من موقع وذاتية 

الرئيس.
- كما ال ميكن جمللس الوزراء، بذريعة 
الدستور،  من   62 املادة  تطبيق 
التنّصل من املسؤوليات امُللقاة على 
عاتقه، إذ إن املادة 60 تنّص على أن 
حال  اجلمهورية  رئيس  على  تبعة  »ال 
قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور 
وال  العظمى«،  اخليانة  حال  يف  أو 
هذا  من  يستفيدوا  أن  للوزراء  جيوز 
فمساءلة  للرئيس.  احلصري  االمتياز 
تأتي،  الدستور  خمالفة  عند  الرئيس 
املهل  أو  األصول  بتجاوز  مبدئيًا، 
أن  له، يف حني  احملددة  الدستورية 
الوزراء ُياكمون عند إخالهلم بالوظيفة 
وإاّل  عليهم،  املرتتبة  الواجبات  أو 
جانب  إىل   ،70 املادة  أحكام  ُتعطل 
تعطيٌل  وهو  و75،  و74   73 املواد 
يهدم املؤسسات الدستورية واهلرمية 

احلقوقية.

الشق الثاني: عند استقالة احلكومة أو 
اعتبارها مستقيلة

عند تعّذر تشكيل احلكومة خالل فرتة 
الفراغ الرئاسي، يدور التساؤل حول 
مدى إمكانية ممارسة حكومة مستقيلة 
صالحيات رئيس اجلمهورية، ال سّيما 
أن املادة 64 من الدستور تنّص على 
صالحياتها  احلكومة  متارس  »ال  أن 
استقالتها  بعد  وال  الثقة  نيلها  قبل 
املعنى  يف  إال  مستقيلة  اعتبارها  أو 
ما  األعمال«،  لتصريف  الضّيق 

النّص  فحوى  عند  التّوقف  يستدعي 
خالل  من  والفقه،  االجتهاد  ومواقف 

حمطتني:

متأنّية  قراءة  يف  األوىل:  احملطة   -
بأن  جند  الدستور،  من   64 للمادة 
جملس  دعا  الدستوري  املشّرع 
يف  مجاعية،  كمؤسسة  الوزراء، 
حدوٍد  يف  ولو  صالحياته،  ممارسته 
كأشخاص  الوزراء،  يدُع  ومل  ضّيقة، 
صالحياتهم،  ممارسة  يف  منفردين، 
اّليت  السياسية  املمارسة  خالف  على 
عن  االمتناع  إىل  احلكومات  تقود 
االنعقاد وترك مهمة تصريف األعمال 
مقاصد  من  يغرّي  مبا  الوزراء،  على 

املشّرع.
وبالعودة إىل املادة 62 من الدستور، 
ولو  أناط،  املشّرع  أن  لنا  يتبنّي 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  وكالًة، 
مبجلس الوزراء ال برئيس احلكومة أو 

بالوزراء.
    ال تستطيع احلكومة خالل الفراغ 
رئيس  مقررات  اختاذ  الرئاسي 
يف  معه  يشرتك  اليت  اجلمهورية 
التوقيع عليها رئيس احلكومة والوزير 

املختص
فقهًا  الثابت،  من  الثانية:  احملطة 
أو  احلكومة  استقالة  أن  واجتهادًا، 
اعتبارها مستقيلة، يلزم حكومة تصريف 
املرسوم  السقف  تتجاوز  أال  األعمال 
أو  تصرفية  أعمااًل  تتخذ  ال  وأن  هلا، 
املقبلة  احلكومة  على  ُتفرض  قرارات 
غري  ألنها  جديدة،  مالية  التزامات 
مسؤولة سياسيًا أمام جملس النواب.
استمرارية  على  حرصًا  لكن، 
وتأمينًا  الدستورّية،  املؤسسات 
والعباد،  البالد  مصاحل  ملقتضيات 
أوجد االجتهاد، كما الفقه الدستوري، 
يف  األعمال  تصريف  حكومة  إمكانية 
اختاذ أعمال تصرفّية فرضتها ظروف 
استثنائّية تتعلق بالنظام العام وأمن 
كاحلرب  واخلارجي  الداخلي  الدولة 
األعمال  كذلك  وسواها...  والكوارث 
مهل  إجراؤها يف  اليت جيب  اإلدارية 
قانونية حمددة حتت طائلة السقوط، 
النيابّية،  أو  البلدية  كاالنتخابات 
هذه  ويف  وغريها.  رواتب  املوازنة، 
إىل  احلكومة  قرارات  ختضع  احلاالت 
وُيبَطل،  الدولة  شورى  جملس  رقابة 
خيالف  حكومي  قرار  كّل  استطرادًا، 

القوانني.
هنا، صالحيات  احلكومة،  مُتارس  وال 
نطاق  ضمن  إال  اجلمهورية  رئيس 
تقتضيها  ما  وفق  األعمال،  تصريف 
الضرورة من أجل استمرار مؤسسات 
الدولة ليس إال، التزامًا حبفظ واحرتام 
املهل القانونية والدستورية، وكّل ما 
من شأن إهماله أن يرتب خطرًا على 

الدولة.
املشّرع  بأن  نرى  عليه،  بناًء 
الدستوري مل ُيغلق الباب أمام تعطيل 
ال  أّنه  إال  الدستورّية،  االستحقاقات 
جيوز أن تبقى احللول املؤقتة مّشاعة 
إلسقاط الواجبات الكربى امُللقاة على 
املؤسسات الدستورّية، ألنها ُوضعت 
لفرتة قصرية مل يكن املشّرع يتوّقع 
تبّقى من  احرتامًا ملا  إطالتها، وذلك 
ويف  اللبناني،  للكيان  خصوصية 
تتداعى  أن  يقتضي  استثنائي  ظرٍف 
كّل اجلهود من أجل تفعيل الدولة ال 
عن  باالعتكاف  وتعطيلها  تهشيمها 
واجب تشكيل احلكومة، وتاليًا انتخاب 

رئيس اجلمهورية!
* أستاذ جامعي

ف  املكلَّ احلكومة  رئيس  كان  فيما 
أمس  ُينهي  ميقاتي  جنيب 
امُللزمة  غري  النيابية  االستشارات 
مع الكتل النيابية، كان الكالم عن 
مقاِبل  ينحِسر  جديدة  حكومة  تأليف 
بقاء حكومة تصريف  احتمال  اّتساع 
نقاشًا  استوجب  ما  وهو  األعمال. 
الصالحيات  حدود  تناول  دستوريًا 
خلّو  حال  يف  باحلكومة  ُتناط  اليت 
املهلة  وانتهاء  الرئاسة  موقع 

الدستورية لالنتخابات الرئاسية.
تشكيل  ميقاتي  تكليف  حلظة  منذ 
بأن  واضحًا  كان  جديدة،  حكومة 
متنع  كثرية  بصعوبات  حُماط  األمر 
بدأ  ذلك،  جانب  وإىل  حتقيقه. 
التداول خبيارات أخرى، من بينها: 
توسيع احلكومة احلالية وإدخال من 
ُيريد املشاركة من القوى السياسية، 
وحتديدًا تلك اليت دخلت إىل اجمللس 
النيابي بعد االنتخابات األخرية، أو 
تقديم تشكيلة جديدة تضم األمساء 
نفسها يف حكومة تصريف األعمال 
تعديالت  على  وتشتِمل  احلالية 
ألمساء بعض الوزراء، مع تغيري يف 

بعض املواقع والتوازنات.
األيام  يف  بقوة  برز  املناخ  هذا 
لدى  نّية  وجود  وعّززه  األخرية، 
بعدم  السياسية  القوى  بعض 
الرئيس  عهد  لرتك  حكومة،  تأليف 
ميشال عون خُيتتم بأقصى درجات 
واالجتماعية  االقتصادية  الفوضى 
للسؤال  النقاش  وذهب  واألهلية. 
وكيفية  الرئاسي  الفراغ  بعد  عّما 
انتظام املؤسسات يف غياب رأس 
وهل  البلد،  سيحُكم  من  الدولة؟ 
مكتملة  كانت  إن  احلكومة  تستطيع 
الصالحيات أو حكومة تصريف أعمال 
أن تتوىّل هي احُلكم؟ من هي اجلهة 
اليت ترّسم حدود عملها وصالحياتها 

يف غياب الرئيس؟
اجلدال  عن  احلديث  مناسبة 
القوى  بعض  بدء  هو  الدستوري، 
اجتهادات  عن  البحث  السياسية 
دستورية تؤّكد بأن »حكومة تصريف 
األعمال احلالية تستطيع ممارسة كل 
صالحيات الرئيس«. وهذا األمر ال 
الصالحيات،  يرتبط حبكومة مكتملة 
 62 املادة  إىل  ذلك  »يستند  حيث 
أن  إىل  تشري  وهي  الدستور،  من 
صالحيات  يتسّلم  الوزراء  جملس 

الرئيس نيابة عنه«، أي كّلها.
وعلمت »األخبار« أن رئيس جملس 
النواب نبيه بّري نقل هذه الرسالة 
إىل »من يعنيهم األمر« عرب النائب 
إلياس بوصعب، من دون حتديد ما 
إذا كان يتحدث عن حكومة تصريف 
األعمال أو احلكومة اجلديدة. وتقول 
مصادر دستورية إن »األمر خمتلف 
يف هذه احلالة«، وهو ما جنم عنه 
يسمه  دستوري،  عشوائي  ختّبط 
يف  املتخّصص  اجلامعي  األستاذ 
وسام  الدكتور  الدستوري  القانون 
اللحام بالقول إنه »يف حال تشّكلت 
أمام  نكون  الثقة،  ونالت  احلكومة 
حكومة مكتملة الصالحيات تستطيع 
يف  الرئيس  صالحيات  متارس  أن 
حالة الشغور«، إال أن األمر »خمتلف 
املستقيلة  باحلكومة  يتعلق  ما  يف 
كل  متارس  أن  تستطيع  ال  اليت 
أن  بإمكانها  فكيف  صالحياتها، 
تتسّلم صالحيات رئيس اجلمهورية«، 

ببعض  التذّرع  »بإمكانها  أن  معتربًا 
ممارسة  لتغّطي  امللّحة  الظروف 

بعض الصالحيات«.
بارود،  زياد  السابق  الوزير  أما 
فيتناول اجلدال باإلشارة إىل املادة 
بعض  مبديًا  الدستور،  من   68
»نص  أن  بينها  من  املالحظات؛ 
مكتملة  حكومة  بني  مُيّيز  ال  املادة 
تصريف  حكومة  أو  الصالحيات 
تصريف  »بني  أنه  معتربًا  أعمال«، 
األعمال والفراغ الكامل، من األفضل 
بالبالد تتوىّل  أن تكون هناك جهة 
»املادة  إن  األمور«، وأضاف  زمام 
كامل،  بفراغ  تسمح  ال  الدستورية 
وإنا هي متأل الفراغ«. كما يستند 
بارود إىل »املادة 64 من الدستور 
متارس  ال  احلكومة  بأن  تقول  اليت 
صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد 
استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال 
األعمال«  لتصريف  الضيق  باملعنى 
ويتطرق  األعمال.  حتديد  دون  من 
جمللس  اجتهادات  إىل  هنا  من 
عاَمي  يف  أطلقها  الدولة  شورى 
1969 و1995 وتعّرض فيهما للمعنى 
األعمال  بني  مّيز  حيث  الضيق، 
اإلدارية واألعمال التصرفية، وهي 
ترتِبط  اليت  امللحة  األمور  تعين 
ترتبط  أو  وأمنها  البالد  بسالمة 
تستطيع  ال  لكن  دستورية،  مبهل 
على  مالية  أعباًء  ترّتب  أن  احلكومة 
علمًا  بعدها«،  تأتي  اليت  احلكومة 
يتوفر  الصالحيات  »توسيع  بأن 
بقدر توافر التوافق السياسي على 

ذلك«.
   تسعى قوى سياسية إىل وضع حكومي يحفظ 

لها سلطتها ونفوذها يف ظل الفراغ الرئاسي
عن  مبعلومات  التداول  جرى  وفيما 
دستورية  الجتهادات  التحضري 
»ُمضادة«، استغربت مصادر قريبة 
من الرئيس ميشال عون الكالم عن 
تكون  لن  »ملاذا  متسائلة  الفراغ، 
بلد  يف  رئاسية  انتخابات  هناك 
من  أقل  قبل  استطاع  لبنان،  مثل 
شهرين إجراء االنتخابات النيابية يف 
موعدها«. مع ذلك، أكدت املصادر 
أن  جِيب  الصالحيات  »انتقال  أن 
تذهب إىل األصيل ال إىل الوكيل«، 
وفَق  »الصالحيات  أن  إىل  مشرية 
الوزراء  الدستور تنتِقل إىل جملس 
جمتمعًا، ال إىل احلكومة«. فاحلكومة 
»ال  األعمال  تصريف  حالة  يف 
فعندما  الوزراء  جملس  أما  جتتمع، 
عليه  الرئيس  صالحيات  ميارس 
بالتوافق،  القرارات  يتخذ  أن 
األكثرية«.  أو  الغالبية  وبتصويت 
»حكومة  إن  املصادر  وقالت 
مكتملة األوصاف الدستورية حتاكي 
أزمة  ألخطر  القصوى  الضرورات 
معيشية، اقتصادية ومالية يعيشها 
لبنان جيب أن تكون اخليار الوحيد 
تواكب  إصالحات  إقرار  أجل  من 
من  وغريها  النقد  صندوق  اتفاق 
أن  املصادر  ورأت  امللفات«. 
دستورية  اجتهادات  عن  »البحث 
حكومة  يد  يف  السلطة  تكّرس 
بعض  تعتمده  األعمال  تصريف 
أن  تريد  اليت  السياسية  القوى 
ظل  يف  ونفوذها  سلطتها  حتفظ 
متنع  من  وهي  الرئاسي،  الفراغ 

وستمنع تأليف حكومة جديدة«.

الرئاسية  الصالحيات  حدود«  »ترسيم   
دستورية اجتهادات  فوضى  للحكومة: 

أألخبار«
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يف العام 1938، أعطي أّول امتياز للتنقيب عن البرتول يف 
لبنان«، نعود حنو 100  »شركة برتول  لبنان، وحصلت عليه 
عام إىل الوراء لنسرد حكاية قرن من التسويف وعدم استغالل 

احلقوق وصواًل إىل يومنا هذا.

معدودة،  سنوات  منذ  لبنان  يف  والنفط  الغاز  رائحة  فاحت 
فاستقدمت معها الويالت على البالد، وِعَوَض أن تكون نعمة 
علينا، حّوهلا الغرب املستأمر أمريكّيًا إىل نقمة. فمنذ اللحظة 
األوىل اليت بدأ فيها الكالم اجلدي عن قرار حّر ميّكن اللبنانيني 
انتظارها،  طال  حمدودة  غري  ثروة  من  أخريًا  االستفادة  من 
البحرية،  وحدودنا  شواطئنا  على  بثقله  الغرب  انصب  حتى 
يناقش يف حقوقنا وخيلق األزمات، من املشكلة احلدودية مع 
املغتصب ألرض فلسطني وحبرها ومسائها،  املؤقت  الكيان 
إىل خلق أزمة مالية واقتصادية خانقة تدفع باجملتمع الداخلي 
حنو االنهيار. وكل هذا ليتمكن بشركاته وبلطجته من السيطرة 
على ذهب لبنان األسود. ينال هو حصة األسد وال ننعم حنن 

سوى بالفتات.

لكن، هل فعاًل يوجد يف لبنان غاز ونفط ميّكنانه من القضاء 
على أزماته، وحيّوالنه إىل بلد قوي وقادر ومستقل؟ أم أّن 

األمر جمّرد أوهام؟

ولذلك  البدايات،  يف  التنقيب  من  بد  ال  ذلك،  عن  لإلجابة 
من  قرن  حكاية  لنسرد  الوراء،  إىل  عام   100 حنو  سنعود 

التسويف وعدم استغالل احلقوق، وصواًل إىل يومنا هذا.

بداية الحكاية
يف العام 1926 كانت البداية، ففي حقبة االنتداب الفرنسي، 
أجاز فيه  السامي هنري دو جوفنيل تشريعًا  أصدر املفوض 
واستثمارها  لبنان،  واملعادن يف  النفط  مناجم  عن  التنقيب 

واستخراجها.
الحقًا، أجريت العديد من الدراسات ملعرفة ما إذا كان يوجد 
الباحث  أعّدها  اليت  الدراسة  أبرزها  وغازية،  معدنية  ثروات 
الفرنسي لويس دوبرتريه يف العام 1932. ويف العام 1938، 
وحصلت  لبنان،  البرتول يف  عن  للتنقيب  امتياز  أّول  أعطي 
عليه »شركة برتول لبنان« املتفرعة من  شركة نفط العراق، 

وقد أعّدت الدراسات اجليولوجية  املناسبة للتنقيب.

االستكشاف واالكتشاف
يف 10 آب/  أغسطس 1955، حصلت »شركة  الزيوت اللبنانية« 
على أّول امتياز لتطوير اآلبار واستخراج البرتول، وقد أجرت 
هذه الشركة اتفاقات متعددة مع شركات أجنبية للتغّلب على 

الصعوبات املالية والفنية اليت واجهتها.
بعدها، مت حفر 5 آبار يف مناطق خمتلفة من األراضي اللبنانية 

بلغت كلفتها مع  األحباث حواىل 5 ماليني دوالر، وهي: 

أ -   «بئر حيمر« يف البقاع: بدأت أعمال احلفر يف شباط/ فرباير 
ومت  للغاز.  وبوادر  أسفلتية  فيها  تسربات  وظهرت   ،1956
دون  من  يونيو،  حزيران/  يف  مرتًا   2672 على  عمق  ردمها 

معرفة السبب. 

ب -   »بئر القاع« يف البقاع: بدأ حفرها يف متوز/ يوليو   1960 
وردمت على عمق 2557 مرتًا يف تشرين الثاني/ نوفمرب من 
دون معرفة السبب أيضًا، وذلك بعدما اخرتق احلفر رواسب 

أسفلتية وعثر على كميات من الغاز والنفط.

ج -  »بئر عدلون« قرب صيدا: بدأ حفرها يف  تشرين الثاني/ 
شباط/  يف  مرتًا   2150 عمق  على  وردمت   1960 نوفمرب 
  فرباير1961، ويف حني تقول مصادر إّن اخلزانات بدت مشبعة 

باملاء، أشارت أخرى إىل وجود غاز فيها. 

يونيو  حزيران/  يف  حفرها  بدأ  البقاع:  يف  سحمر«  د-   «بئر 
1963 وردمت  على عمق 1423 مرتًا يف آب/ أغسطس بال سبب 
تكّون  اليت  الطبقات  يشبه  تركيب  تركيبها  أّن  رغم  وجيه، 
ويف مشال  شرقي  سوريا  البرتول يف مشال  حقول  خزانات 
 180 على عمق  غازية  احلفر شواهد  أظهر  وقد  العراق.  غرب 
مرتًا، ووصل احلفر يف البئر إىل  آخر طاقة جهاز احلفر الصغري 

بدون التوغل يف طبقة السيتويان. 

حفرها  بدأ  األوسط:  البقاع  جنوب  ذنوب« يف  تل  »بئر  هـ- 

حكى! إن  لبنان..  يف  والغاز  النفط  تاريخ 
 زياد ناصر الدين

سبتمرب1963،  أيلول/  يف 
 1421 عمق  على  وُردمت 
األول/  كانون  يف   مرتًا 
يقابل احلفر  ديسمرب، ومل 
أو  برتولية  دالئل  أي 

 غازية. 

قامت   ،1966 العام  ويف 
شركة »شاهني« لصاحبها 
ريتشارد شاهني، بالتعاون 
مع شركة »تلداين  إكسبو 
األمريكية،  كومباني« 
يف  استكشافية  بئر  حبفر 
ووصل  منطقة  عربين، 
مرتًا   650 عمق  إىل  احلفر 
أيار/   1 يف  توقف  لكنه 
مايو   1967 بسبب »فقدان 
طني احلفر«.  ويذكر خرباء 
اليت  التقارير  أن  النفط 
األمريكيون  اخلرباء  قدمها 
تشري  حينها  واللبنانيون 
إىل احتمال وجود البرتول 
الطبقي  الرتكيب  يف 

ملنطقة عربين. 
 ،6 أصل  من  آبار   5 إذًا، 
ونفط  غاز  فيها  هل فعال يوجد يف لبنان غاز ونفك يمّكنانه من القضاء على أزماتهظهر 
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غاز يف لبنان! كما قامت، بقرار منفرد، بتأجيل التنقيب يف 
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أين ذهب الغاز؟
وحبسب املسوحات اليت طالت احلوض الشرقي للبحر املتوسط، 
تشري التقديرات األولية إىل وجود 122 تريليون قدم مكعب 
من الغاز. ويف حني يوجد لدى مصر 30 تريليون قدم مكعب، 
ولدى فلسطني احملتلة 27 تريليون قدم مكعب، ويف قربص 
10 تريليون )حقل أفرودين(، أي ما جمموعه 67 تريليون قدم 
مكعب. فإّن املتبقي من الكمية املمسوحة من الغاز يصل إىل 
حواىل 55 تريليون قدم مكعب، مقسمة بني احلقول اللبنانية 

والسورية. فأين ذهب غاز لبنان؟

خط هوكشتاين
لسرقة  عديدة  إسرائيلية   – أمريكية  حماوالت  وبعد  اليوم، 
ثروة لبنان، عرب أساليب احتيالية وبالرتغيب والرتهيب، يأتينا 
تتمّثل  جديدة،  ببدعة  هوكشتاين  آموس  األمريكي  املفاوض 
باعتماد خط حدودي متعّرج بني لبنان وفلسطني احملتلة، حيث 
حتصل »إسرائيل« على حقل »كاريش« بالكامل وُتقاسم لبنان 
يف حقل قانا احملتمل والبلوك )8(، وذلك بعد إدخال تعديالت 
متعرجة على اخلط )23(، وهو ميثل احلدود املعرتف بها للبنان 
أصاًل! هذا إذا مل نرد اخلوض يف أن احلدود األساسية متتد 
املوافقة  لبنان  من  ويتوّقع   .)29( اخلط  حنو  ذلك  من  أبعد 
عليه والسري به، أي التنازل على األقل عن أكثر من نصف 

حقوقه.
يف احلقيقة، حنن حباجة اليوم ألن نظهر قّوة لبنان يف تغيري 
املعادالت، إذ حيظى هذا النزاع بتأييد وإمجاع شعيب، وإثباتات 
قانونية، وملف تفاوضي قوي أعّده اجليش، وتأييد املقاومة 
ومحايتها. وبات لزامًا استغالل ذلك لتثبيت احلقوق النفطية 
للبنان، الذي يعّد مبنزلة ترسيم احلدود وأهميتها، والبدء فورًا 
بالتنقيب يف البلوك )9( الذي يبعد عن اخلط )1( الذي تدعي 
»إسرائيل« أنه ميّثل حدودها 25 كلم، وقد عملت »توتال« يف 
إطاره عندما مت تلزميها مع شركة »إيين« مهمة التنقيب عن 
النفط والغاز ثم استخراجهما، وبالتالي ما مربر انتظار الشركة 
الفرنسية حتى حّل أزمة النزاع احلدودي لتبدأ التنقيب يف هذه 

املنطقة؟ 
إزالة خطوط هوكشتاين  احلقوق هي  لتثبيت  األوىل  املعادلة 
الوهمية، والشروع يف التنقيب واالستخراج من »حقل قانا« 
»كاريش«.  من  الغاز  باستخراج  اإلسرائيلي  يبدأ  أن  قبل 
ومن  بأخرى،  استبداهلا  ميكن  بذلك  تقبل  ال  اليت  والشركات 
قال إّن الشركات الروسية والصينية ال تستطيع القيام بعمل 

تلك الفرنسية اليت تأبى التعاون؟

ورواسب برتولية، وهي ُتشّكل دلياًل قاطعًا على امتالك لبنان 
أحد  يرّبر  أن  بدون  ُردمت  ساحر  بسحر  لكنها  هائلة،  لثروة 
للبنانيني السبب! أضف إىل ذلك، دراسة أجراها اجليولوجي 
األمريكي جورج رونوراد يف العام 1955، خُلصت إىل وجود 

نفط بكميات كبرية يف لبنان.
يف بداية العام 1975، طلب الرئيس سليمان فرجنية من رئيس 
دائرة اجليولوجيا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت الدكتور زياد 
الذي كان قبل ذلك بسنوات قد قّدم دراسة بنّي  بيضون، 
فيها إمكانية وجود النفط يف لبنان، فوضع تصّورًا متكاماًل عن 
مستقبل هذا القطاع وكيفية تنظيمه يف ضوء تقدم الشركات 
العملية  اخلطوات  أوىل  وكانت  النفط،  عن  التنقيب  بطلبات 
صدور املرسوم رقم 10095 تاريخ 11 نيسان/ أبريل 1975، 
الذي أجاز لوزارة الصناعة والنفط إعادة النظر يف امتيازات 
اندالع  الدولة، لكن  النفط واستثمارها ملصلحة  التنقيب عن 

احلرب أوقف اإلجراءات واألعمال.
وإن دّل ذلك على شيء، فهو أّن اللبناني كان أّول من عمل 
يف الشرق األوسط يف جمال الغاز والنفط كباحث ومستثمر 

وصاحب ختصص علمي.
مصادر  عن  جمددًا  البحث  الدولة  قّررت   ،2002 العام  يف 
مع شركة  احلريري  رفيق  برئاسة  احلكومة  فتعاقدت  للطاقة، 
»سبكرتوم« اإلنكليزية، اليت أجرت مسحًا ثنائي األبعاد غطى 
كامل الساحل اللبناني، وأشار تقرير الشركة إىل احتمال فعلي 

لوجود النفط والغاز.
الحقًا، استكملت شركة »جي آي أس« )GIS( النروجيية أعمال 
البحث من خالل قيامها مبسح ثالثي األبعاد يف املوقع نفسه. 
وبني العامني 2006 و2007، تواصلت أعمال البحث اجليولوجي 
عن النفط، إذ أجرت شركة »بي جي أس« )PGS( النروجيية 
وآخر  اللبنانية  املياه  ضمن  أحدها  األبعاد،  ثالثية  مسوحات 
القربصية، وأشارت إىل احتمال وجود  ضمن املياه اللبنانية – 
والتنقيب،  باالستكشاف  جديرة  النفط،  من  جتارية  كميات 

وهناك خرائط تثبت ذلك.
تقدمت  إذ  األوىل  الرتاخيص  دورة  أجريت   ،2013 العام  يف 
46 شركة عاملية للحصول على االمتيازات، وقد رسا اخليار 
الفرنسية  و«توتال«  اإليطالية  »إيين«  كونسورتيوم  على 

و«نوفاتيك« الروسية. 
»توتال« غالبًا ما تعمل على تنقيب واستخراج  وللعلم، فإّن 
النفط والغاز حول العامل بعد مسوحات تكون قد أجرتها »بي 
مسوحاتها  صحة  من  لتأكدها  وذلك  النروجيية،  جي«  أس 
الثالثية األبعاد. وهذا ما دفعها إىل الدخول يف عملّية البحث 

عن الغاز اللبناني.
يف  احلفر  عملية  »توتال«  بدأت  والتسويف،  املماطلة  وبعد 
شهرين  بعد  التنقيب  لتوقف   ،2020 العام  يف   )4( البلوك 
ال  أّن  معلنة  وتغادر  عليه،  املتفق  العمق  إىل  الوصول  قبل 
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ويلز  نيو ساوث  حكومة  متّهد   
الطريق الزدهار الوالية من خالل 
طرح ميزانية حتويلية من شأنها 
إشراًقا  أكثر  مستقبل  تأمني 
طريق  عن  ويلز  ساوث  لنيو 
للعائالت  ثابت  دعم  تقديم 

واملؤسسات التجارية.
  

يف  البارزة  النقاط  تشمل 
خمطط ميزانية نيو ساوث ويلز 
2022-23 لإلصالح بهدف إجياد 
الفرص ومساعدة سكان واليتنا 

على االزدهار ما يلي:
  

33 مليار دوالر  استثمار بقيمة 
ما  وتوظيف  الصحة  ميدان  يف 
يعادل أكثر من 10 آالف موظف 
املستشفيات  يف  كامل  بدوام 
نيو  يف  اإلسعاف  وخدمات 
ساوث ويلز واخلدمات الصحية 

يف مجيع أحناء الوالية
 10 16,5مليار دوالر على مدى 
احلواجز  على  للقضاء  سنوات 
واملساعدة  النساء  فرص  أمام 
يف إعطاء أطفالنا أفضل بداية 
عن  ذلك  يف  مبا  احلياة،  يف 
طريق االستثمار يف مراكز رعاية 
أطفال ميسورة التكلفة ويسهل 
سنة  وإضافة  إليها،  الوصول 
دراسية ملرحلة ما قبل الروضة 
جلميع األطفال يف العام الذي 

يسبق بدء االلتحاق باملدرسة
أكثر من 7,2 مليار دوالر لتدابري 
ختفيض تكلفة املعيشة، مبا يف 
 Premier’s Back to ذلك برنامج
School )رئيس الوالية للعودة 
 Energy وبرنامج  املدرسة(  إىل 
Bill Buster )احلّد من قيمة فواتري 

الطاقة( اجلديد
2,8 مليار دوالر ملساعدة املزيد 
على  العثور  يف  العائالت  من 
بيًتا هلم، مبا يف  ليكون  مكان 
ذلك 728,6 مليون دوالر لإلصالح 
الناس على  الضرييب ملساعدة 

امتالك منزهلم األول
1,2 مليار دوالر إلنشاء ’مرفق 
الذي  الكهرباء’  نقل  تسريع 
الستثمارات  اجملال  سيفتح 
يف  الكهرباء  شبكة  يف  ضخمة 
الطاقة  مناطق  وبناء  واليتنا 
ستكون  اليت  فيها،  املتجددة 

حمطات الطاقة يف املستقبل
التزام بقيمة 500 مليون دوالر 
لتحقيق رؤية حكومة نيو ساوث 
ويلز للسكك احلديدية السريعة

  
أيًضا  امليزانية  هذه  توفر 
ميزانيات  لتعزيز  تدابري شاملة 
اجملتمعات  ودعم  العائالت 

املتضّررة من الفيضانات.
 

العبرَ  تستخلص  ميزانية  إنها 
من جائحة COVID-19 واحلرائق 
على  وتؤّسس  والفيضانات، 
املشاريع  تنفيذ  من  عقد 
واإلدارة االقتصادية املسؤولة 
لشق طريق مشرق حنو االزدهار 

يف املستقبل.
 

ويلز  ساوث  نيو  رئيس  وقال 
Dominic Perrottet: »لقد وقف 
شاخًما  ويلز  ساوث  نيو  شعب 
يف مواجهة حتديات هائلة على 

ميزانية نيو ساوث ويلز 2022-23: دعم ثابت للعائالت واملؤسسات 
التجارية اليوم، مع رؤية وإصالحات يف ميادين التعليم والصحة 

واإلسكان وفرص النساء والبيئة 
مدى السنوات القليلة املاضية، 
وهذه امليزانية تؤازر جهوده من 
وخدمات  ثباًتا  أكثر  دعم  خالل 
اسرتاتيجي  وإصالح  أقوى 
أكثر  ملستقبل  واليتنا  إلعداد 

إشراًقا.
 

  »لقد حققنا رؤيتنا ألكثر من 
تعزيز  وهي  الزمن،  من  عقد 
للوالية،  االقتصادية  األسس 
التحتية،  البنية  بناء  وإعادة 
يكفي  مبا  قوية  خدمات  وإقامة 
لتحّمل الضغوط غري املسبوقة.

 
حكومة  تضع  امليزانية،  »بهذه 
طريق  خارطة  ويلز  ساوث  نيو 
ليس  القادم،  للعقد  حتويلية 
ولكن  اليوم،  لشعبنا  فقط 

لألجيال القادمة.«
  

اقتصادًيا  امليزانية منًوا  تتوقع 
أعلى من االجتاه السائد بنسبة 
 23-2022 لعام  املائة  يف   4
بطالة  معدل  إىل  والعودة 
منخفض تارخيًيا بنسبة 3,5 يف 
املنتهي  السنة  ربع  يف  املائة 
العام  من  حزيران/يونيو  يف 

املقبل.
  

أن  املتوقع  من   ،22-2021 يف 
مليار   103,7 اإليرادات  تبلغ 
مليار   120,3 والنفقات  دوالر 
دوالر. وقد حتّسن العجز املالي 
للوالية يف 2021-22 من قيمته 
السنوية  نصف  املراجعة  يف 
إىل  دوالر  مليار   19,5 البالغة 

16,6 مليار دوالر.
  

الوالية  تعود  أن  املتوقع  ومن 
-2024 يف  فائض  حتقيق  إىل 
كما  العام  نفس  وهو   -  25
العام  ميزانية  متوقًعا يف  كان 
املاضي على الرغم من تفشي 
Omicronوالفيضانات  و   Delta
يرتفع هذا  أن  املتوقع  - ومن 
الفائض إىل 1,4 مليار دوالر يف 

 .26-2025
     

يستقر صايف  أن  املتوقع  من 
الدين عند حوالي 14 يف املائة 
من ناتج الوالية اإلمجالي حبلول 
)مقارنة   2026 حزيران/يونيو 
بنسبة 19,8 يف املائة املتوقعة 
لوالية فيكتوريا يف 30 حزيران/
اخنفاض  يليه   )2022 يونيو 
نهاية  من  اقرتابنا  مع  تدرجيي 

العقد.
 

وكجزء من إدارة صايف الديون 
مّت  مستدامة،  مستويات  يف 
الناجح  البيع  عائدات  استخدام 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  حلصة 
 WestConnex يف  املتبقية 
مليار   11 جمموعه  ما  إللغاء 
مدى  على  الديون  من  دوالر 
نيو  ميزانية  تتضمن  عامني. 
 2 أيًضا   23-2022 ويلز  ساوث 
مليار دوالر يف تدابري حتسني 
االستدامة  لدعم  امليزانية 
الفائض،  إىل  والعودة  املالية 

وهي تدابري تشمل ما يلي:
 

تدابري  يف  دوالر  مليار   1,4

خاصة باإليرادات، مبا يف ذلك 
نقاط  ضريبة  معدالت  تعديل 
االستهالك واملراهنات، وزيادة 
معدل ضريبة األراضي اإلضافية 
للمستثمرين األجانب، وختفيض 
املبكر  للدفع  املتاح  اخلصم 
واالستثمار  األراضي  لضريبة 
يف االمتثال اإلضايف يف مكتب 

إيرادات نيو ساوث ويلز
645,8 مليون دوالر يف تدابري 
االدخارات من خالل إدخال العمل 
بعائد كفاءة إضايف من 2023-
وتعديالت   ،26-2025 إىل   24
تعويضات  متويل  ترتيبات  على 
رواتب  منّو  وختفيض  العمال، 

كبار املديرين التنفيذيني 
       

نيو  يف  اخلزانة  وزير  وقال 
ساوث ويلز Matt Kean إنه على 
 4 البالغ  البطالة  معدل  أساس 
يف املائة، ومشاركة عالية يف 
والية  تستطيع  العاملة،  القوى 
نيو ساوث ويلز أن تتطلع إىل 

املستقبل بثقة.
  

وقال السيد Kean: »متتلك نيو 
ساوث ويلز أكثر االقتصادات 
وميزانية  البالد،  يف  تنافسية 
 23-2022 ويلز  ساوث  نيو 
 10 ملدة  لالزدهار  خمطط  هي 

سنوات.
  

املاضي،  العقد  مدى  »على 
قمنا بتخفيض الضرائب مبقدار 
10,5 مليار دوالر وجعلناها أكثر 
تدوير  بإعدة  وقمنا  تنافسية، 
أصول  لبناء  حتتية  بنًى  أصول 
حكومية  خدمات  وأقمنا  جديدة، 
حتت  النفقات  وأبقينا  رقمية، 

سقف حمدد.
  

مع  جنب  إىل  جنًبا  هذا،  »كل 
وفر  الكومنولث،  مساهمات 
القدرة على ختصيص 53 مليار 
COVID- لـ  لالستجابة  دوالر 
ودعم  منها،  والتعايف   19
اجملتمعات واملؤسسات التجارية 
اجلائحة،  فرتات  أسوأ  خالل 
للتحسينات  دوالر  مليار  و3,5 
والتعايف  الفيضانات  بعد 
االزدهار  تهديد  بدون  منها 
االقتصادي للمستقبل، وهو ما 
ميزانية  يف  اإلعالن  من  ميّكننا 
عن   23-2022 ويلز  ساوث  نيو 
االزدهار  تدعم  جديدة  برامج 
وتعاجل  للمستقبل  االقتصادي 

ضغوط تكلفة املعيشة.
   

استثمار  هناك  ليس  »لكن 
أفضل ميكننا القيام به لشعب 
االستثمار يف  من  الوالية  هذه 

شعب هذه الوالية.
  

خنتار  امليزانية،  هذه  »يف 
القيام بذلك ونسعى إىل حتقيق 
الفرص  ونطلق  تارخيي  إصالح 

يف مجيع أحناء واليتنا.«
  

استثمارات  إىل  باإلضافة 
امليزانية يف جمال تعزيز الفرص 
مبرحلة  العمل  وإدخال  للنساء، 
ما قبل رياض األطفال للجميع، 
وتقليل العبء الضرييب لشراء 
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منزل أول، وإطالق استثمارات 
املتجددة،  الطاقة  يف  ضخمة 
ما  أيًضا  امليزانية  هذه  تشمل 

يلي:
  

112,7 مليار دوالر لبنامج البنى 
التحتية ملدة أربع سنوات

مليار   2,8 بقيمة  إسكان  حزمة 
اإلصالح  ذلك  مبا يف   - دوالر 
مشرتي  ملساعدة   - الضرييب 
دخول  على  اجلدد  املنازل 
السوق، وتوفري منازل اجتماعية 
جديدة  ومنازل  وحمدثة  جديدة 
اإلقليمية  املناطق  يف  وحمدثة 
األمامية  اخلطوط  يف  للعاملني 

وألفراد الشعوب األوىل
2,4 مليار دوالر على مدى 10 
سنوات جلذب األطباء واملمرضني 
الريفية  املستشفيات  إىل 
واإلقليمية، للتأّكد من إمكانية 
احلصول على رعاية صحية جيدة 
الذي  املكان  عن  النظر  بغض 

يعيش فيه الشخص
صندوق  لتوسيع  دوالر   1,3
إىل  باإلضافة  اإلقليمي،  النمو 
بالفعل،  املمّول  2 مليار دوالر 
ودعم  الفرص  خلق  ملواصلة 
اجملتمعات يف مناطق نيو ساوث 

ويلز اإلقليمية
715,8 مليون دوالر لسياسات 

وبرامج الشعوب األوىل
املستقبلي  االقتصاد  صندوق 
 – دوالر  مليون   703,4 بقيمة 
يف حني أنه مل يتم التفكري يف 
املستقبل  من صناعات  العديد 
الصندوق يعين  بعد، فإن هذا 
الكثري  يف  التفكري  سيتم  أنه 

منها هنا
520  مليون دوالر لتخفيف جديد 

من رسوم الطرقات
 Energy 128 مليون دوالر لبنامج
Buster )احلّد من تكاليف الطاقة( 
خفض  على  العائالت  ملساعدة 
فواتري الطاقة عن طريق تركيب 
بالطاقة الشمسية  أجهزة تعمل 
توفري  وأجهزة  األسطح  على 

للطاقة.

يف  كبى  استثمارات  هناك 
ميزانية نيو ساوث ويلز 2022-
أعاله،  املذكورة  تلك  غري   23

منها ما يلي:
  

للمواصالت  دوالر  مليار   39,8
العامة والطرقات

لالستدامة  دوالر  مليار   3,3
واالقتصاد النظيف

لدائرة صحة  دوالر  مليارات   3
نيو ساوث ويلز مبا يف ذلك 51 

ًثا درَ مستشفى جديًدا وحمحُ
1,6 مليار دوالر لبناء 23 مدرسة 
ثانوية  وأعمال  وحمّسنة  جديدة 

إضافية
1,6 مليار دوالر لبناء جمتمعات 

إقليمية أقوى
للتدريب  دوالر  مليون   640,3

والتعليم الالحق
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متت دعوة رئيس الوزراء كجزء 
من أول وفد رمسي ملنطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ حلضور االجتماع 
نيوزيلندا  قادة  جانب  إىل 

واليابان وكوريا اجلنوبية.
إن حضور أنتوني ألبانيزي قمة 
معتاد  غري  أمر  الناتو  زعماء 
لكن  أسرتالي  لزعيم  بالنسبة 
إنها  يقولون  أمنيني  حمللني 
حيوية يف ظل حرب روسيا ضد 
أوكرانيا واملخاوف بشأن تنامي 
واالقتصادي  العسكري  النفوذ 

للصني.
وقد وصل ألبانيزي إىل مدريد 
االجتماع  حلضور  االثنني  مساء 
الواليات  قادة  مجع  الذي 
اليت  األوروبية  والدول  املتحدة 
األمين   ملنظمة  التحالف  تشكل 

حلف مشال األطلسي )الناتو(.
متت دعوة رئيس الوزراء كجزء 
من أول وفد رمسي ملنطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ حلضور االجتماع 
نيوزيلندا  قادة  جانب  إىل 

واليابان وكوريا اجلنوبية.
أسرتاليا ليست عضًوا يف الناتو 
مراقب  بوضع  تتمتع  ولكنها 
يسمح  مما  اجملموعة   مع  دائم 
تعاونها  يف  بالشفافية  للبالد 

األمين.
وقال الدكتور مالكومل ديفيس 
من املعهد األسرتالي للسياسات 
االسرتاتيجية إن حضور ألبانيزي 

ملاذا حيضر أنتوني ألبانيزي قمة قادة الناتو 
بينما أسرتاليا ليست عضًوا يف احللف؟

كان »غري عادي« ولكنه يعكس 
التوقيت »احلاسم« لالجتماع.

»هذه   :SBS News لـ  وقال 
بالنظر  خاص  بشكل  مهمة  قمة 
يف  أوروبا  يف  حيدث  ما  إىل 
الوقت احلالي مع الغزو الروسي 

ألوكرانيا«.
هذه  ألبانيزي  حلضور  »بالنسبة 
أمر  أنه  أعتقد  شخصًيا  القمة 
أسرتاليا  أن  يؤكد  ألنه  حيوي 
الناتو  وأن  الناتو  حللف  شريك 

ال يتعلق فقط بأوروبا.
متزايد  بشكل  أعضاؤها  »يركز 
على احمليطني اهلندي واهلادئ 

أيًضا.«
كانت زيارات القادة األسرتاليني 
إىل قمم قادة الناتو نادرة يف 
ميثل  حيث  األخرية  السنوات 
اخلارجية  وزراء  عادة  أسرتاليا 

أو الدفاع.
رئيس  حضر   2008 عام  يف 
الوزراء آنذاك كيفني رود القمة 
خلفية  على  للزعماء  السنوية 

مهمة الناتو يف أفغانستان.
غيالرد  جوليا  خليفته  وحضرت 
لشبونة  يف  مماثلة  قمم  أيًضا 
عام 2010 وشيكاغو عام 2012.

السابق  الوزراء  رئيس  زار  كما 
يف  الناتو  تورنبول  مالكومل 
إلجراء   2018 عام  بروكسل 
حمادثات مع األمني العام للحلف 

ينس ستولتنبغ.

أعلنت أسرتاليا يوم امس االول 
اخلميس عن 53 حالة وفاة على 
األقل بكوفيد19-، مبا يف ذلك 
23 يف نيو ساوث ويلز و17 يف 
كوينزالند.  يف  و10  فيكتوريا 
عن  أسرتاليا  غرب  أبلغت  كما 
يتم  مل  سابقة  وفيات  سبع 

إدراجها يف التعداد اليومي.
األفراد  دخول  معدل  واستمر 
االرتفاع  إىل املستشفيات يف 
بكوينزالند حيث أعلنت الوالية 
عن 642 شخًصا مصاًبا بكوفيد-
19 مقارنة بـ 597 يوم األربعاء. 
من  عدد  أكب  أيًضا  وهو 
بكوفيد- املصابني  األشخاص 
يف  الوالية  مبستشفيات   19

األشهر الثالثة املاضية.
يف  أيًضا  الوضع  ويتشابه 
العاصمة  أعلنت  حيث  كانبا، 
شخًصا   122 عن  الفدرلية 
يف  كورونا  بفريوس  مصاًبا 
اخلميس  يوم  املستشفيات 

مقارنة بـ 116 يوم األربعاء.
الفدرالي  الصحة  وزير  أعلن 
آليات  مراجعة  عن  باتلر  مارك 
شراء لقاح كوفيد19- من قبل 
حكومة االئتالف السابقة واليت 

اعتبها مسألة عاجلة للغاية.
وأشار باتلر إىل أنه يود مراجعة 
العقود واملخزونات احلالية يف 

غضون أسابيع.
أن  الصحة  وزير  أعلن  كما 
 )TGA( العالجية  السلع  إدارة 
اليت  اللقاحات  طلبات  تراجع 
التحديد  وجه  على  تستهدف 
ملتحور  الفرعية  املتغريات 

وزير الصحة يراجع آليات شراء 
اللقاحات ويركز على املتحورات 

الفرعية ألوميكرون
أوميكرون.

السماح  مت  أنه  باتلر  وأوضح 
طلب  بتقديم  فايزر  لشركة 
دون  لألطفال  لقاحها  ملراجعة 
 TGA وتراجع  اخلامسة.  سن 
من  مشابًها  تطبيًقا  حاليًا 

.Moderna
مّددت  متصل،  سياق  ويف 
املوعد  ويلز  ساوث  نيو 
النهائي للحصول على لقاحات 
لسكانها  اجملانية  اإلنفلونزا 

حتى 17 يوليو/متوز املقبل.
ظهر البيانات أن واحًدا فقط  وتحُ
من كل أربعة أطفال دون سن 
اخلامسة أصيب باإلنفلونزا يف 

الوالية.
أسرتاليا  يف  للمقيمني  وميكن 
لقاح  على  احلصول  اآلن 
 31 حتى  اجملاني  اإلنفلونزا 

متوز/يوليو.
ويف آخر حتديث أسبوعي هلا، 
العاملية  الصحة  منظمة  أفادت 
حاالت  عدد  أن   )WHO(
كوفيد19- األسبوعية قد زادت 
التوالي.  الثالث على  لألسبوع 
ومت تسجيل زيادة بنسبة 18% 
مقارنة  املاضي  األسبوع  يف 

باألسبوع السابق.
يف الوقت ذاته، زادت حاالت 
اإلصابة مبتحور BA.5 من 28% 
إىل %43 على مستوى العامل.

عن  أسرتاليا  جنوب  وأعلنت 
يف  التطعيم  عيادات  إغالق 
يوليو/متوز   1 يف  بارا  مونو 
ومركز أدياليد ماير وكيلكيين 

وإنفيلد يف 2 متوز/يوليو.
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منذ أكثر من ثالث سنوات، يغرق صندوق الضمان 
يف إفالس غري معلن. األموال اليت يديرها طارت 
مل  الضمان  إدارة  قيمة.  بال  صارت  وتقدمياته 
تتحّرك، بل جلأت إىل اسرتاتيجية إطفاء اخلسائر 
بالتخّلي عن دور جدوى وجود الضمان الكامنة يف 
تقديم احلماية االجتماعية للعاملني بأجر ولعائالتهم، 
إطفاء  اسرتاتيجية  هي  الحقًا.  اللبنانيني  ولكل 
اخلسائر عرب حرق الذات. فإدارة الضمان جتّد وقتًا 
ومااًل للسفر إىل سويسرا وعمان رغم أن الضمان 
مغلق منذ أكثر من أسبوع بسبب عدم توافر مازوت 

لتشغيل مولدات الكهرباء.
جلسة  أعمال  جدول  على  يكون  أن  يفرتض  كان 
جملس إدارة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
اليت ستعقد يوم اجلمعة )أمس(، بند يقرتح تعديل 
تعرفات الطبابة واالستشفاء لزيادة قيمة تقدميات 
واملستفيدين  للمضمونني  املمنوحة  الصندوق 
على عاتقهم، متاشيًا مع تضّخم األسعار وارتفاع 
تعرض  أن  قّررت  الضمان،  إدارة  لكن  األكالف. 
يف اجللسة ملفًا يقرتح فتح اعتمادات بقيمة 30 
مليار لرية لشراء املازوت الالزم لتشغيل مراكز 
ومقّرات الضمان. هذه املفارقة مل حتصل صدفة، 
أيضًا.  ومدروس  وممنهج  له  أمر خمّطط  هي  بل 
معلن  غري  إفالس  من  يعاني  الذي  فالضمان 
كغريه من الصناديق اليت تدير حمافظ مالية يف 
لبنان، يتغّذى على حالة اإلنكار السائدة يف لبنان 
وميارسها بطريقة جذرية، إذ يّدعي أن لديه فائضًا 
يف صندوق ضمان املرض واألمومة، بينما الواقع 
يديرها  اليت  األموال  يف  هائلة  خسائر  تكّبد  أنه 
نيابة عن العمال واليت وّظفها لدى املصارف ويف 
على  قادرًا  يعد  مل  أيضًا  وهو  اخلزينة.  سندات 
تساوي  كانت  اليت  تقدمياته  مستوى  استعادة 
80% من قيمة فواتري الطبابة، و90% من قيمة 
فواتري االستشفاء، إذ إن الصندوق ال يغّطي حاليًا 
أكثر من 10% من قيمة الفواتري املدفوعة... رغم 
كل ذلك، فإن القضية املركزية يف الضمان هي 

تأمني املازوت.
مليون  ونصف  مليون  حنو  الضمان  من  يستفيد 
شخص يف لبنان. ثلث هؤالء أو أقّل هم عاملون 
بأجر، والباقون هم عائالتهم: زوجة، ابن، ابنة، أب، 
وأم. وقبل عام 2019، كان الضمان ميّثل شرحية 
مغطاة بالتقدميات االستشفائية والطبية تقّدر بنحو 
الضمان حمفظة  ويدير  لبنان.  املقيمني يف  ثلث 
مالية، هي عبارة عن تعويضات نهاية خدمة للعمال 
مؤّجلة السداد بقيمة 12 ألف مليار لرية كّلها كانت 
موظّفة باللرية اللبنانية، ثم جرى حتويل ما يعادل 
574 مليون دوالر إىل توظيفات بالدوالر املصريف 
)احملجوز يف املصارف(. لكن أتى االنهيار، وإن 
كان هناك اختالف على وقت حصوله يف مطلع عام 
هذه  ليبتلع كل  نهايتها،  أو  منتصفها  أو   2019
أّدى  فالتضّخم  االقتصادية.   - االجتماعية  البنية 
النسبة  وقضم  املالية  احملفظة  قيمة  انهيار  إىل 
األكرب من قيمة التقدميات. كان لدى الضمان حنو 
مليون   450 حنو  لديه  وبات  دوالر،  مليارات   8
التنفيذيني  الضمان  مسؤولي  أن  ورغم  دوالر. 
مل  أنهم  إال  آت،  االنهيار  بأن   2018 أطلعوا يف 
حيّركوا ساكنًا واصطّفوا إىل جانب حالة اإلنكار. 
هكذا بات الضمان ال يتمّيز عن سائر الصناديق، 
نقابة  وصندوق  املعلمني،  تعاضد  صندوق  مثل 
املهندسني، وصندوق نقابة احملامني، وصندوق 
مواصلة ممارسة  إال يف  وغريهم،  األطباء،  نقابة 
اليوم مل يقم بأي إجراء ملواجهة  اإلنكار. فلغاية 

هذه الكارثة، وال حتى إلدارتها.
عمليًا، خسر الضمان بسبب مفاعيل االنهيار وبسبب 
اإلنكار، الوظيفة الوحيدة اليت كان يرفعها شعارًا 
التضّخم،  موازاة  ففي  اجملتمع.  أمان  له: صمام 
أّدى اإلنكار إىل إلغاء فرص إدارة األزمة، وحّول 
حركة  لسيطرة  اخلاضعة  املؤسسة  من  الضمان 
هذه  ظل  ويف  هلا.  إدارة  ال  فوضى  إىل  أمل، 
الفوضى، مل يعد ممكنًا احلصول على التقدميات، 
من  التقدميات  هذه  أصاب  ما  تعويض  على  وال 
إدارة  قّررت  الوقت  هذا  ويف  القيمة.  يف  تدنٍّ 
حتى تصحيح  من سنتني  االنتظار ألكثر  الضمان 
من  اإليرادات  يعّزز  التصحيح  إن  لتقول  األجور 
آلية  لتحديد  خّطة  أو  رؤية  أي  تقّدم  أن  دون 
ألف  بنحو  تقّدر  اليت  اإلضافية  اإليرادات  إنفاق 
مليار لرية. ال بل تبنّي أن الضمان يسري بال قطع 
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بعد شراء صمت »تاجر البازار« - كما تصف صحف 
يعرقل  كان  الذي   ،- الرتكي  الرئيس  أوروبا 
»حلف  عضوّية  إىل  والسويد  فنلندا  ضّم  مشروع 
مشال األطلسي« )الناتو(، انتقل قادة الغرب من 
هزياًل يف  عرضًا  قّدموا  حيث  أملانيا،  بافاريا يف 
قّمة الدول السبع الكربى، إىل العاصمة اإلسبانية 
لـ«الناتو«،  رئيسّية  قّمة  تستضيف  اليت  مدريد، 
السرتاتيجية  تارخيية  صياغة  إعادة  حول  تتمحور 
احللف املرحلية. اسرتاتيجيٌة يبدو أنها سترتّكز على 
د موسكو داخل إقليم الدونباس  حماولة حصر متدُّ
هي  روسيا  أن  باعتبار   ،- أوكرانيا  شرقي   -
تبيّن  على  العمل  ثّم  ومن  واملباشر،  اآلنّي  العدّو 
يدفع   - احللف  لغايات  األجل  طويلة  حمّدثة  رؤية 
يف اجتاهها األمريكيون - تضع الصني يف موقع 

التحّدي األساسي هليمنة الغرب.
حّقق قادة »حلف مشال األطلسي« اجملتمعون يف 
مدريد، فوزًا صغريًا مبكرًا )مساء الثالثاء(، بعدما 
الرتكي  االعرتاض  عقبة  أزال  اتفاق  إىل  توّصلوا 
مشال  رئيسي  بشكل  احللف  عضوية  ع  َتوسُّ على 
أوروبا، بضّم فنلندا والسويد إليه. وقّدم البلدان 
تنازالت  أمريكية،  بتوجيهات  االسكندنافّيان، 
تعبري صحف  حّد  على   - الرتكي  البازار«  لـ«تاجر 
تقليديًا  ُمنحت  اليت  التسهيالت  بشأن   - أوروبا 
لألكراد، واحلظر على تصدير األسلحة الذي ُفرض 
على أنقرة يف وقت سابق، فيما خُيشى أن يكون 
تتعّلق  بُتهم  لرتكيا  املطلوبني  من   33 تسليم 
سياسيني  كالجئني  مقيمون  وهؤالء   - باإلرهاب 
التنازالت.  تلك  من  جزءًا   ،- والسويد  فنلندا  يف 
سياسة  من  ممتعضون  »الناتو«  قادة  أن  ومع 
عّدة،  مناسبات  يف  تكّررت  اليت  الرتكية  االبتزاز 
إاّل أنهم حتت ضغط العملية الروسية يف أوكرانيا، 
اختاروا بلع السكني هذه املّرة، وسيتعنّي عليهم 
اآلن التوافق حول اخلطوات العملية لقبول طلبات 
دولَتني طاملا ترّددتا يف الدخول يف أحالف قد تثري 
انتصارًا  التطّور  الروسي. وُيعّد هذا  حفيظة اجلار 
ما يشّكل  على حنو  لكّنه  أمريكيًا من دون شّك، 
مستقّل  موّحد  أوروبي  جيش  نشوء  لفكرة  ضربة 
عن »الناتو« )منشأها فرنسي(، بعدما أصبحت كّل 
الذي تهيمن  دول االحتاد تقريبًا يف جْيب احللف 
عليه الواليات املتحدة - بقيت خارجه فقط النمسا 
وإيرلندا وقربص ومالطا، ومجيعها دول تفتقر إىل 

أهّمية اسرتاتيجية -.
لـ«الناتو«، ينس ستولتنربغ،  العام  وكان األمني 
قد خطف األضواء من »قّمة بافاريا«، عندما أعلن 
)االثنني( أن احللف سيضع قريبًا 300 ألف جندي 
متّدد  ملنع  أوروبا،  شرقي  االستعداد  أهبة  على 
روسي حمتمل. ومن اجللّي أن طرح ستولتنربغ أثار 
استغراب الكثري من العواصم األوروبية، اليت بدت 
كأنها مل ُتستشر؛ أقّله حول التفاصيل سواء لناحية 
العديد أو التمويل، فيما يبدو األمر برّمته أقرب إىل 
توجيهات أمريكية منه إىل مشروع مجاعي. ويشري 
هذا االقرتاح إىل الضغوط اليت يواجهها »األطلسي« 
للظهور يف ثياب املتحّمس ملنع العملية العسكرية 
الروسية يف أوكرانيا، من التمّدد حنو دول أخرى 
واقعة حتت مظّلته. وبينما مل يعرب أّي من احللفاء 
الثالثني عن حتّفظات جدّية بشأن الرقم املطروح، 
فقد سارع العديد من املسؤولني األوروبيني إىل 
اإلشارة إىل أنه ال ميّثل خّطة مكتملة بعد، والتنبيه 
لعسكرة  توّسع  إىل  بالضرورة  يشري  ال  أنه  إىل 
لالستفادة  حماولة  سيكون  ما  بقْدر  الشعوب، 
ورفع  أصاًل،  املوجودة  القوات  من  أفضل  بشكل 
مهلة  غضون  يف  التحّرك  ميكنها  حبيث  سوّيتها، 
قصرية عند احلاجة. ورحّبت بولندا ودول البلطيق 
القّمة  أن  املؤكد  أن  إاّل  ستولتنربغ،  بتصرحيات 
بشأن  سيما  وال  التفاصيل،  حول  جداًل  ستشهد 
مضاعفة  يستهدف  إلجراء  اإلضافية  التكاليف 
اجلاهزية احلالية - اليت ال تزيد على 40 ألف جندي 
- سبع مّرات، يف وقت يرخي فيه الركود بظالله 

على اقتصاديات دول غربي أوروبا.
لكن كّل شيء سيبدأ - كاملعتاد يف القمم الغربية 
الرئيس  سيخطب  حيث  بأوكرانيا،   - األيام  هذه 
بالقادة  جمّددًا  زيلينسكي،  فولودميري  األوكراني، 
الغربيني - عرب تقنية الفيديو -، يف إطار مواصلته 
الضغط من أجل احلصول على املزيد من األسلحة 
هائلة  بكمّية  أوكرانيا  »الناتو«  وميّد  واألموال. 
مليارات  كما  العسكرية،  واملعّدات  األسلحة  من 
الدوالرات. لكن احللف ال يريد التوّرط مباشرة يف 

غدًا والصني  اآلن  روسيا  لإلمرباطورية:  حمّدثة  اسرتاتيجية 
سعيد محمد

من  روسيا  مع  املواجهة  تدحرج  من  خوفًا  الصراع 
مستواها املنخفض اآلن حنو حرب نووية. وبينما 
جتّرأت بعض دول »األطلسي« على إرسال أسلحة 
ثقيلة إىل نظام كييف، إاّل أن الروس اكتفوا حتى 
بعيدًا  اخلدمة  حّيز  إىل  منها  يدخل  ما  بتدمري  اآلن 
اهلّش  التوازن  يبقي  ما  اإلعالمي،  الضجيج  عن 
قائمًا بصورة أو بأخرى. وستحتاج قّمة مدريد إىل 
النظر يف طبيعة املساعدة العسكرية اليت ميكن أن 
ترسلها تاليًا من دون املغامرة بإغضاب موسكو، 
إحكام  حنو  بثبات  تتقّدم  قواتها  أن  يبدو  اليت 
السيطرة على كامل أراضي إقليم دونباس شرقي 
من  بعد  تندمل  مل  جراحًا  هذا  وسينكأ  أوكرانيا. 
الدرجة  حول  الغربيني  احللفاء  بني  اخلالفات  جّراء 
روسيا،  استعداء  يف  إليها  الوصول  ميكن  اليت 
ومقدار األمل الذي ميكن أن تتشّربه شعوب القاّرة 
األوروبية نتيجة االرتدادات السلبية لسّت جوالت 
حتى  موسكو  على  الغرب  فرضها  العقوبات  من 
اآلن. وبينما تبدو دول مثل اجملر وأملانيا وفرنسا 
موسكو،  مواجهة  يف  املبالغة  عدم  على  حريصة 
وراغبة يف إبقاء األبواب مفتوحة لُفرص التسوية، 
فإن بريطانيا وبولندا ودول البلطيق تدفع من أجل 

التصعيد.
 - البلطيق  ودول  بولندا  فإن  احلقيقة،  ويف 
ترى نفسها يف  وفنلندا حال التحاقها باحللف – 
عني العاصفة. ويسيطر على السلطة يف وارسو 
تشتكي  فيما  لروسيا،  بشّدة  معاٍد  ميييّن  طاقم 
أستونيا وليتوانيا والتفيا دوريًا من أن »الناتو« 
 - ألراضيها  حمتمل  روسي  لغزو  مستعّد  غري 
وهي اليت كانت سابقًا جزءًا من أراضي االحتاد 
السوفياتي -. كما َتغرّي املزاج الشعيب يف فنلندا 
العمالق،  اجلار  مع  اهلدوء  من  طويلة  عقود  بعد 
أوكرانيا.  حول  الشديد  اإلعالمي  الضغط  نتيجة 
أمريكي  جندي  آالف  أكثر من مخسة  جانب  وإىل 
ثالث  هنالك  فإن  بولندا،  شرق  يف  يتمركزون 
يف  تنتشر  لـ«الناتو«  تابعة  قتالية  جمموعات 
»الوجود  ُيسّمى  ما  إطار  يف  البلطيق  حبر  جوار 
ز«. وتقود اململكة املتحدة وحدة يف  األمامي املعزَّ
إستونيا، وأملانيا وحدة يف ليتوانيا، وكندا وحدة 
القوات  هذه  أن  على  خالف  ال  لكن  التفيا.  يف 
وسيكون  روسّي ممكن،  هجوم  وقف  عن  عاجزة 
على قمة مدريد التوافق على الشكل الذي ميكن 
للدول املذكورة من خالله االستفادة من مبادرة 
الـ 300 ألف جندي، من دون االكتفاء مبجّرد إعادة 

تدريب جيوشها احمللية.
وإىل جانب هذه امللّفات العاجلة، فإن الواليات 
َترج  أن  مدريد  لقّمة  تريدان  وبريطانيا  املتحدة 
للحلف  األجل  طويلة  للغايات  حمّدثة  بصياغة 
مقام  الصني يف  وفلسفة وجوده، حبيث تصبح 
احلالي  العقَدين  خالل  له  األساسي  التحّدي 
)صباح  للصحافيني  ستولتنربغ  وقال  واملقبل. 
من  مهّمة  مساحة  ستشغل  الصني  إن  األربعاء( 
أن  على  احللفاء  يّتفق  »أن  متوّقعًا  القّمة،  وقت 
بكني أصبحت متّثل حتّديًا لِقيمنا الغربية ومصاحلنا 
خصمًا«،  ليست  »الصني  إن  وأضاف  وأمننا«. 
لكنها »تستثمر بكثافة يف قدرات عسكرية جديدة 
وحديثة«، و«حتاول السيطرة« على البنية التحتية 
التكنولوجية الرئيسّية للعامل يف جماالت عديدة، 
ِمن ِمثل شبكة اجليل اخلامس »5«. وأعربت ليز 
عن  علنًا،  الربيطانية،  اخلارجية  وزيرة  تروس، 
احمليطات.  عرب  دها  ومتدُّ الصني  من  بالدها  قلق 
وُنقل عنها قوهلا إن »من الواضح جّدًا أن روسيا 
هي اخلصم األصغر يف هذه املرحلة«، و«)إننا( 
دول  أوضاع  يف  للتفكري  وقفة  نعطي  أن  جيب 
أخرى مثل اهلند«. كما حّذرت من أنه »مع توسيع 
االقتصادية  السيطرة  خالل  من  نفوذها  الصني 
أن  من  حقيقي  خطر  هناك  قادر،  جيش  وبناء 
تؤّدي  خاطئة  فكرة  الصينية  القيادة  تستنتج 
هذا  تايوان.  غزو  مثل  كارثي،  تقدير  سوء  إىل 
وسوء  أوكرانيا،  حالة  يف  رأيناه  ما  بالضبط 

التقدير االسرتاتيجي من ِقَبل بوتني«.
ويف انتظار ما ستسفر عنه مداوالت القّمة اليت 
تبدو األهّم للحلف منذ نهاية احلرب الباردة، فإن 
مزيد  حنو  الدْفع  لناحية  بائٌن،  األمريكي  الَتوّجه 
من العسكرة، واّتاذ قرارات تارخيية بشأن جوهر 
ماهّية »الناتو« ودوره يف محاية هيمنة واشنطن 
على العامل، ووْقف تراجعها يف ظّل صعود الصني 

وحتالفها مع روسيا.

حساب منذ 2010، وبال موازنة 2022 اليت أعّدت 
على أساس وجود فائض يف الصناديق من دون 

أي احتياط ملخاطر االنهيار.
تعويضات  إدارة  وظيفته يف  الضمان  فقد  هكذا 
انكمشت  بعدما  االجتماعي  دوره  وفقد  العمال، 
ادعاء  أما   .%10 إىل   %90 من  التقدميات  قيمة 
الضمان بأنه حيقق فائضًا، فإنه يأتي على حساب 
انكماش التقدميات. صحيح سيتم حتقيق فائض 
حماسيب، لكن يف املقابل، توقف املضمونون عن 
تقديم الفواتري ألن القيمة املسرتّدة منها مل تعد 
فاتورة  كانت  املثال،  سبيل  فعلى  قيمة.  ذات 
الدواء بقيمة 50 ألف لرية ترّد 40 ألف لرية، أما 
اليوم فالفاتورة نفسها باتت 500 ألف لرية وال 
إطفاء  سيتم  هكذا  لرية.  ألف   40 من  أكثر  ترّد 
خسائر الضمان من خالل تعزيز الفوائض الوهمية 

على حساب الدور الوظيفي واالجتماعي.
نفخ  جيري  ملاذا  واضحًا  بات  السياق،  هذا  يف 
بعض امللفات وحتويلها إىل مسائل ساخنة. فمنذ 
فرتة، يطغى نقاش يف الضمان حول أمر واحد: 
الضمان  مدير  الكهرباء.  املازوت ملولدات  تأمني 
حممد كركي، وقبل أن يسافر يف جولة إىل جنيف 
وعمان، رفع كتابًا إىل جملس اإلدارة يطلب منهم 
املازوت.  لشراء  لرية  مليار   30 بإنفاق  السماح 
لكن أعضاء يف جملس اإلدارة مثل رفيق سالمة 
على  أنه  يعتربون  وغريهما،  شريف  اهلل  وفضل 
أواًل  الصندوق  حسابات  تقديم  الضمان  إدارة 
بشكل  مبّندة  عامة  موازنة  ورفع  اإلدارة،  جمللس 
وذلك  عليها،  واملوافقة  إقرارها  ليتم  تفصيلي 
قبل أي نقاش، إذ ال ميكن املوافقة على نفقات 
ما  وهو  الضمان،  ميلكها  ال  أموال  من  تكون  قد 
التدقيق يف نفقات سنوات سابقة وجرى  أظهره 
أعضاء يف جملس  أعّده مخسة  تقرير  توثيقه يف 

اإلدارة ورفع إىل النيابة العامة املالية.
فما  أيضًا.  سياسية  جذور  هلا  القّصة  أن  غري 
تكوين  إلعادة  العمل  وزير  مشروع  بشأن  حصل 
املالية،  واللجنة  الفنية  واللجنة  اإلدارة  جملس 
لعب دورًا يف إقفال الضمان والرتكيز على ملف 
شراء املازوت. ففي الفرتة اليت سبقت االنتخابات 
النيابية كان وزير العمل يطلب من ممثلي العمال 
وممثلي أصحاب العمل تسمية ممثليهم يف جملس 

إدارة الضمان.
وجرى اتفاق ضمين على تسمية رئيس وعضوين 
للجنة الفنية، على أن اللجنة املالية تتشّكل مبجرد 
احلالي،  اجمللس  إن  إذ  اإلدارة.  جملس  تشّكل 
منتهية واليته منذ أكثر من 12 سنة، وفيه نقص 
واسع يطغى على آلية اتاذ القرار ويعّطلها. انتهى 
االتفاق بكارثة تراجع فيها الرئيس نبيه بّري عن 
»أصوات«  بسبب  التعيينات  هذه  على  موافقته 
إىل  خوري  مرياي  وصول  على  معرتضة  حركية 
حمسوب  شخص  ووصول  الفنية،  اللجنة  رئاسة 
على التيار الوطين احلّر إىل جملس إدارة الضمان. 
بّري أبلغ بريم أنه ال يريد هذه التعيينات، لكنه 
أرسل كركي للتفاوض مع بريم ألن لدى كركي 
»قلقًا« من بعض األمساء مثل خوري. يومها طلب 
وامسه  منه  املقربني  أبرز  أحد  يكون  أن  كركي، 
حممد خليفة، يف اللجنة املالية بداًل من مستشار 
الضمان املالي حسن دياب. األول يسمع الكلمة، 
بريم  أرسل  مضض،  على  مستقّل.  والثاني 
باعتبار  الفنية،  اللجنة  يف  كعضو  خليفة  اسم 
الضمان...  أجهزة  بتشكيل  تقضي  األولوية  أن 
فجأة عقد اجتماع يف عني التينة حضره إىل بري، 
السابق علي حسن خليل وكركي  الوزير  كل من 
األمسر،  بشارة  العام  العمالي  االحتاد  ورئيس 
ورئيس املكتب العمالي علي محدان. بعدها تبّلغ 
بريم أن التعيينات سرتفع عن جدول أعمال جملس 

الوزراء.
فالضمان  الحقًا.  ملا حصل  الواقعة  هذه  أّسست 
إدارة الضمان  باتت  الفوضى إىل أن  استمّر يف 
ألن  ذلك  كل  اإلغالق.  على  املستخدمني  حتّث 
ثم  القانون.  باإلنفاق وفق  االلتزام  الوزير طلب 
الوزير  من  يطلب  كتابًا  الضمان  إدارة  وّجهت 
الدعوة إىل عقد جلسة جمللس اإلدارة، بينما هي 
لديها الصالحية للدعوة إىل اجللسة ومناقشة فتح 
باقرتاح  معنية  الضمان  إدارة  أصاًل  االعتمادات. 
جملس  ومنح  خلقتها،  اليت  للفوضى  معاجلات 

اإلدارة خيارات يف إدارة األزمة.
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حاول قادة الدول الغربية السبع الكربى، والذين اجتمعوا يف 
قّمة هلم يف بافاريا )جنوبّي أملانيا( استمّرت ثالثة أيام، إظهار 
متاسكهم يف مواجهة روسيا، وصالبة دعمهم لنظام كييف. 
إّل أن ما صدر عن القّمة أظهر بوضوح شّح املبادرات لدى 
الغرب، يف جمال السعي للتأثري على املوقف الروسي، بعدما 
طائل،  بال  واحلصار  العقوبات  أدوات  من  الكثري  اسُتنفدت 
فيما ظهرت خالفات علنّية حول سبل التعامل مع انعكاسات 
تصرحيات  كما  الغذاء،  وإمدادات  الطاقة  أسعار  على  احلرب 
خاسر« بني موسكو  »ملغومة« عن إمكان قبول تسوية »رابح – 
وكييف. على أن العدّو السرتاتيجي األساسي للغرب ل يزال 
هو الصني، حبسب ما أكدت َتوّجهات اجملتمعون، ولذا فإن 
خططًا اعُتمدت ملواجهة نفوذ بكني املتزايد يف أفريقيا وأمريكا 

الالتينية.
عطلة  قبل  بروكسل  يف  األوروبي  الحتاد  قادة  اجتماع  بعد 
الغربية  الدول  نادي  قادة  تالقى  املاضي،  األسبوع  نهاية 
وكندا  وأملانيا  وبريطانيا  املتحدة  )الوليات  الكربى  السبع 
وفرنسا وإيطاليا واليابان(، يوَمي األحد واإلثنني، يف قلعة 
رئيسة  حبضور  األملاني،  بافاريا  إقليم  قْلب  يف  تارخيية 
إىل  بالتقاطر  عامليون  قادة  بدأ  فيما  األوروبية،  املفّوضية 
الجتماع  بأنه  يوصف  ما  حلضور  مدريد  اإلسبانية  العاصمة 
»األكثر أهمية« لـ«حلف مشال األطلسي« )الناتو( منذ سنوات. 
وغلبت اللحظة األوكرانية بأبعادها املختلفة على أجندات كّل 
هذه القمم احملمومة، لكنها مبجموعها عكست توترًا عاّمًا لدى 
املعسكر الغربي بشأن اإلشارات املتعاقبة حول تراجع هيمنته 
على الشأن العاملي، يف مقابل صعود حمور موسكو - بكني 

بامتداداته حنو بالد اجلنوب.
يسيطرون  )وهم  اجملتمعون  القادة  حاول  بافاريا،  قّمة  يف 
على 50% من ثروة العامل وميّثلون 10% فقط من سّكانه( 
لنظام  دعمهم  وصالبة  روسيا،  مواجهة  متاسكهم يف  إظهار 
كييف. لكّن التصرحيات العالية السقف - وحتى السخرية من 
اليت صدرت عن احلاضرين،  شخص الرئيس فالدميري بوتني – 
إّنا تنّم، يف وجه من وجوهها، عن ضعف أوراق الغرب يف 
هذا الصراع، ورمّبا وجود قناعة - لدى بعض األطراف على 
األقّل - بالعجز عن إنقاذ أوكرانيا بشكلها احلالي، إذ على رغم 
اخلطاب التجييشي لرئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون، 
وتعّهدات الرئيس األمريكي جو بايدن، كما رئيسة املفّوضية 
األوروبية أورسول فون دير لين، مبواصلة العمل على تقليل 
اعتماد العامل على إمدادات الطاقة الروسية من الفحم والنفط 
والغاز الطبيعي املسال، سعيًا للضغط على الكرملني وحماولة 
تقليص مصادر متويل العملية العسكرية الروسية، إّل أن ما 
»نظرية«  خّطة  حدود  يْعُد  مل  الصخب  ذلك  كّل  عنه  متّخض 
أمريكية للتالعب بسعر النفط - أكرب سوق للسلع األساسية 
يف العامل -، من شأنها أن تسمح لروسيا مبواصلة بيعه، مع 
حماولة احلّد من هوامش الربح لديها. وعلى رغم التوافق املبدئي 
ظ فرنسا اليت أرادت سقفًا عامليًا لكّل  حول اخلّطة )يف ظّل حتفُّ
النفط ل الروسي فحسب، وتشاؤم أملانيا اليت وجدتها طموحة 
وصعبة التنفيذ(، إّل أن مراقبني اعتربوها اعرتافًا مبطنًا بفشل 
احلظر الذي فرضته الوليات املتحدة وحلفاؤها على صادرات 
موسكو من الطاقة، والذي أّدى إىل ارتفاعات حاّدة يف أسعار 
البنزين واحملروقات األخرى، على حنو أثار رّدات فعل سلبّية 
شديدة من ِقَبل املستهلكني يف الوليات املتحدة وأوروبا. 
وحبسب املعطيات، فإن اخلّطة العتيدة لن تكتمل قبل عّدة 
وزراء  ِقَبل  مكّثفة من  إنها ستتطّلب مفاوضات  إذ  أسابيع؛ 
مالية »السبع« مع الشركات اخلاصة وقادة دول يف أمريكا 
الالتينية وأفريقيا واهلند ودول أخرى تشرتي النفط الروسي، 

فيما ليست مّثة ضمانات بنجاحها.

حاول القادة املجتمعون إظهار تماسكهم يف مواجهة روسيا، وصالبة دعمهم 
لنظام كييف

أنهم  ُيعِلنون  العامل  القتصادات يف  أكرب  وبينما كان قادة 
»لن يعرتفوا مبحاولت روسيا املستمّرة إلعادة رسم احلدود 
بالقّوة«، فإن بيانًا صادرًا عن القّمة أكد أن الغرب »ملتزم 
أراضيها  وسالمة  سيادتها  على  للحفاظ  أوكرانيا  مبساعدة 
والدفاع عن نفسها واختيار مستقبلها، لكّن األمر يظّل مرتوكًا 
خالية  مستقبلية  سلمية  تسوية  بشأن  قرار  لّتاذ  ألوكرانيا 
حمّللون  اعتربه  ما  يف  اخلارجي«،  النفوذ  أو  الضغوط  من 
مبثابة إبقاٍء خلّط رْجعة، حنو دعم تسوية على قاعدة »رابح - 

النفط: من  روسيا  أرباح  لتقييد  خمّطط 
أوراقهم يستنفدون  »السبع«  قادة 

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

سعيد محمد

غلبت اللحظة األوكرانية بأبعادها املختلفة على أجندات كّل هذه القمم املحمومة )أ ف ب(

خاسر« بني موسكو وكييف، 
ب تفاقم الصراع  سعيًا لتجنُّ
وامتداده إىل جبهات أخرى. 
األوكراني،  الرئيس  وكان 
قد  زيلينسكي،  فولودميري 
حتّدث مع الزعماء اجملتمعني 
وحّثهم  الفيديو،  تقنية  عرب 
بأنظمة  بالده  تزويد  على 
متطّورة  صاروخي  دفاع 
إضافية.  أخرى  ومساعدات 
زيلينسكي  طلب  كما 
ودعا  أكرب،  مالية  مساعدات 
إضافية  عقوبات  فرض  إىل 
تسيطر  اليت  روسيا  على 
قواتها اآلن على أجزاء مهّمة 
شرقّي البالد وجنوبّيها. ورّدًا 
مستشار  قال  ذلك،  على 
حضر  األمريكي  للرئيس 

األفريقي، ورئيس الوزراء اهلندي ناريندرا مودي، والرئيس 
أفريقيا سرييل  اإلندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس جنوب 
األمني  كما  فرنانديز،  ألبريتو  األرجنتني  ورئيس  رامافوسا، 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش )افرتاضيًا(، ورؤساء 
»البنك الدولي« و«صندوق النقد الدولي« و«منّظمة التجارة 
العاملية« و«منّظمة التعاون والتنمية«. ويبذل الغرب جهودًا 
 - الصراع األمريكي  العامل معه يف  بقّية  استثنائية لتوريط 
غري  اآلن  إىل  تبدو  اجلنوب  حكومات شعوب  لكّن  الروسي، 
علمًا  زيلينسكي،  نظام  أجل  من  موسكو  ملعاداة  متحّمسة 
أنه من دون دول ِمن ِمثل الصني واهلند وفنزويال وإيران 
لن  القتصادي  احلصار  جدار  فإن  وأندونيسيا،  واألرجنتني 

يكتمل أبدًا.
املناقشات  موضوع  بقيت  روسيا  أن  من  الرغم  وعلى 
األمريكيني  أن  إّل  القّمة،  انعقاد  مّدة  طوال  والتصرحيات 
استغّلوا املناسبة ومّرروا اتفاقًا لستثمار مشرتك قيمته 600 
مليار دولر يف البنية التحتية لالقتصادات الناشئة، وذلك 
ملنافسة التمّدد الصيين يف أفريقيا وأمريكا الالتينية. وُييز 
اليت  العشرين  الكربى  الدول  قّمة  بأن  َع  التوقُّ القرار  هذا 
سُتعقد يف تشرين الثاني املقبل )حبضور روسيا والصني( 
ستكون مبثابة إعالن رمسي عن انقسام العامل إىل فسطاَطني 
إىل  الرأمسالية  أزمة  تفاقم  أمام  الباب  وتشريع  متعادَيني، 

مستويات مل تشهدها من َقبل.

أبرز ما خلصت إليه قمّة بافاريا
أوكرانيا، والستمرار يف فرض أقسى  التأكيد على دعم   -

العقوبات القتصادية على )نظام الرئيس بوتني(.
- تعظيم اجلهود للتقليل من اآلثار السلبية للحرب )العدوانية( 
أو  اإلقليمي  املستوى  على  سواًء  أوكرانيا،  ضّد  الروسية 

العاملي، مبا يف ذلك محاية الالجئني.
- التدّخل بفاعلية لتحقيق األمن العاملي يف ما يتعّلق بالطاقة 

والغذاء، والتخفيف من آثار الركود القتصادي.
- اللتزام مبنع روسيا من الستفادة من قوتها يف جمال الطاقة 
عرب تنفيذ خطط لتقليل العتماد على اإلمدادات الروسية من 
دون  األسعار  على  سقوف  وفرض  والفحم،  والغاز  النفط 

املساس بأهدافنا البيئية واملناخية.
- مالحقة اإلنتاج النفطي الروسي يف كافة مراحله، والسماح 
التوافق  بشرائه والتأمني على نقله حتت سقف سعري يتّم 

عليه.
مع  املرحلة،  هذه  خالل  للتعاون  النفط  منتجي  دعوة   -
التعّهد بدعم املستهلكني للتمّكن من حتقيق استقرار أسواق 

الطاقة.
- دعم اإلنتاج الزراعي يف دول اجملموعة وشبكات التزويد 

لرفع مستويات األمن الغذائي.
- الستثمار يف تطوير البنية التحية العاملية ودعم الشركاء 

األفريقيني يف جهود التنمية.
- حّث الصني على اللتزام بتعّهداتها والتعاون يف مواجهة 
الستحقاقات العاملية، واإلعراب عن القلق من سجّلها حلقوق 

اإلنسان.

األوكراني  الرئيس  لتلبية طلب  تستعّد  واشنطن  إن  القّمة، 
بشأن أنظمة الدفاع اجلوي، وتعمل أيضًا مع احللفاء الغربيني 
إلرسال مزيد من األسلحة واألموال. وأضاف جيك سوليفان، 
عزم  زيلينسكي  أبلغ  بايدن  أن  الصحافيني،  إىل  حديث  يف 
تشمل  حزمة  على  األخرية  اللمسات  وضع  األمريكية  اإلدارة 
قدرات دفاع جّوي متقّدمة متوّسطة وطويلة املدى، إضافة إىل 
بعض البنود األخرى اليت تشتّد احلاجة إليها ِمن ِمثل ذخرية 

املدفعية وأنظمة الرادار.
وظهرت يف اليوم الثاني بوادر خالف علين بني لندن وواشنطن 
صة  حول خّطة اقرتحها جونسون إلعادة استخدام األراضي املخصَّ
حاليًا حملاصيل الوقود احليوي، يف زراعة املزيد من الغذاء. 
استخدام  من  التقليل  أملانيا،  تدعمها  اليت  اخلّطة  وتْلحظ 
الوقود األخضر بهدف تفيف الرتفاعات املستمّرة يف أسعار 
املواد الغذائية، واليت فاقمتها انعكاسات احلرب يف أوكرانيا 
دًة على املدى املنظور  والعقوبات املفروضة على روسيا، ُمهدِّ
لكّن  الفقرية.  الدول  العاملي، ول سّيما يف  الغذائي  األمن 
األمريكيني - ومعهم الكنديون - عارضوا ذلك املقرتح، يف 
حماولة حلماية املزارعني األمريكيني وجتّنب انهيار اللتزامات 
املناخية اليت مّت التوّصل إليها عرب العقود، معتربين أن خّطة 
والوليات  الوقود.  أسعار  ارتفاع  إىل  تؤّدي  قد  جونسون 
املتحدة هي أكرب منتج يف العامل لإليثانول املستخَدم كوقود 
ويف  احليوي.  الديزل  وقود  منتجي  أكرب  من  وواحد  للنقل، 
نيسان املاضي، أعلن بايدن خّطة لتوسيع استخدام اإليثانول 
خالل الصيف احلالي ألن »الوقود احليوي له دور يلعبه يف هذه 
املرحلة«. ويعتقد فريق بايدن أن احلفاظ على دعم احملاصيل 
احليوية ميكن أن يساعد احلزب الدميوقراطي يف احلفاظ على 
تأييد املناطق الريفية األمريكية مع اقرتاب انتخابات نصفية 
صعبة للحزب، يف تشرين الثاني املقبل. ومن اجللّي أنه من 
الفرقاء  يقّدمها  خطط  أّي  فإن  صريح،  أمريكي  دعم  دون 
األوروبيون ستكون بال قيمة عملية، وهو مّما حدا جبونسون 
إىل التغّيب عن لقاء حتضريي بشأن بند الُبنية التحية العاملية 
أداره بايدن، على رغم أن مكتب رئاسة الوزراء يف لندن نفى 
وجود خالفات عميقة بني الزعيَمني جّراء تباين آرائهما حول 

مسألة الوقود احليوي هذه.
إىل  واضحة  إشارة  شّكل  جونسون،  خّطة  إسقاط  أن  على 
تقّلص مساحة الفعل لدى نادي الدول الغربية يف مواجهة 
روسيا، كما حمدودّية اخليارات لديه إزاء انعكاسات العقوبات 
واحلصار القتصادي على موسكو. ومّما يفاقم هذه املعضلة 
حبالة  ميّرون   - تقريبًا  استثناء  بال   - احلاضرين  الزعماء  أن 
بالكاد  )بريطانيا(  جونسون  داخليًا:  السياسي  الضعف  من 
حيافظ على تأييد أغلبية بسيطة من حزبه، وإميانويل ماكرون 
شولتز  وأولف  الربملان،  يف  تدعمه  أغلبية  بال  )فرنسا( 
)أملانيا( معّلق بائتالف هزيل، وماريو دراجي )إيطاليا( يواجه 
البلدية  النتخابات  بعد  اليمني ول سّيما  حتّديات كبرية من 
األخرية هناك، كما تراجعت شعبّية بايدن بشّدة ويّتجه إىل 
فقدان األغلبية يف الكونغرس يف النصفيات املقبلة. واجلدير 
ذكره، هنا، أنه حضر قّمَة بافاريا أيضًا عدٌد من قادة العامل، 
مبن فيهم الرئيس السنغالي ماكي سال الذي ميّثل الحتاد 
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يدخل إضراب موظفي القطاع العام أسبوعه الثالث من دون أن يرّف 
جفن أّي من قوى السلطة. رئيس احلكومة جنيب ميقاتي يرفض أّي 
تعديالت جدّية على رواتب العاملني يف القطاع العام، مكتفيًا إىل 
جانب زمالئه من أصحاب الرساميل واملصرفيني والقوى احلزبية، 
بـ«الفرجة« على انهيار القدرات الشرائية هلذه الفئة. استعادوا 
سطوة ما قبل 17 تشرين األول، ورمبا عادوا أقوى ويتمّددون على 
بقايا االنهيار. رغم ذلك، جيد وزير املال يوسف اخلليل مناسبة 
لتخصيص موظفني متعاقدين يف املركز اآللي بزيادة للرواتب، 
ألن لديهم قّوة تفاوضية، إذ يهّددون باالستقالة وجتفيف املالية 
إال  تفهم  ال  السلطة  هذه  املعلوماتية...  يف  االختصاصيني  من 

بالقّوة، وهذا أمر مل يدركه بعد املوظفون.
مضى أكثر من ثالث سنوات على االنهيار. يف هذا الوقت، ارتفع 
لريات   1507.5 عند  الثابت  املستوى  من  الدوالر  صرف  سعر 
 %998 التضّخم  نسبة  وبلغت  أمس،  لرية  ألف   30 إىل  وسطيًا 
األزمة  إدارة  تسليم  وجرى   .2022 أيار  ونهاية   2019 مطلع  بني 
إىل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة. احلكومة، وجملس النواب، 
وكل القوى السياسية، نأوا بأنفسهم عن كل ما حيصل. حصروا 
تدّخالتهم يف هذا االنهيار ونتائجه، بـ«النق«. تعاملوا مع القوى 
العاملة باعتبارها لزوم ما ال يلزم، سواء كانت يف القطاع اخلاص 
أو العام. يف القطاع اخلاص، مّرروا ترقيعًا لألجور ال يغّطي مثن 
إمنا  القيمة نفسها  العام، منحوهم  القطاع  بنزين. ويف  صفيحتيَ 
حتت مسّمى مساعدة اجتماعية ال تدخل يف أصل الراتب، وال يف 
أمر  مصدره  التمييز  التقاعدي.  أوالراتب  اخلدمة  نهاية  تعويض 
واحد: السلطة سترتك القطاع العام ينهار متهيدًا ملآرب اخلصخصة 
على  ستنفذها  أنها  تعتقد  والت  العامة،  األمالك  على  والسطو 

أنقاض »جيفة« القطاع العام.
لكن مل يدرك العاملون يف القطاع العام كيف جيب التعامل مع 
قوى السلطة. يف السابق سّلموها رقابهم، وأّمنوا انتقال قيادة 
رابطة إدارة موظفي القطاع العام إىل قيادات األحزاب. كانت هذه 
الرابطة، إىل جانب هيئة التنسيق النقابية، هي املالذ األخري لوجود 
قوى عاملة متحّررة نسبيًا من السيطرة احلزبية والسياسية. ويف 
العام من نيل حقه،  أّي موظف يف القطاع  عّز األزمة، مل يتمّكن 
باستثناء فئة قليلة جدًا عرفت كيف تستعمل أوراقها التفاوضية. 
ففي ظل سطوة القوى احلزبية على التجّمعات النقابية يف اإلدارة 
العامة وهيئة التنسيق، انتهى األمر بتشرذم يف القيادة وتشّتت 
يف اختاذ القرار. ويكاد يكون قرار اإلضراب املفتوح عبارة عن 
توسيع لقرار فرضته الظروف يف اإلدارة العامة، جلهة عدم توافر 
من  األمر  فامتّد  للموّلدات...  واملازوت  والكهرباء  واحلرب  الورق 

توقف قسري عن العمل إىل إضراب مفتوح.
الفئة الت استعملت قّوتها التفاوضية هي عبارة عن عدد حمدود من 
املوظفني يف املركز اآللي يف وزارة املال. انتهزوا احلاجة امللّحة 
االستقالة.  أو  رواتبهم  بزيادة  وطالبوا  املال،  وزارة  يف  إليهم 
متعاقدين  كونهم  هلم  فاستجاب  للضغوط،  املال  وزير  أخضعوا 
إمنا  الكثري،  مينحهم  مل  رواتبهم.  لزيادة  الصالحية  وحده  ولديه 
وّفر هلم شروط البقاء كمتعاقدين حتى يؤّمنوا طلباته يف العمل. 
القّوة  موازين  باستعمال  السلطة.  إخضاع  يتم  عرفوا كيف  هؤالء 
ملصلحتهم. أما باقي املوظفني، املشرذمني حتت قيادات حزبية، 
فليس لديهم سوى قّوة االنهيار الستعماهلا كملجأ لتجّنب احلضور 
إىل العمل قسرًا. لذا، فإنهم ال جيرؤون على الطلب منه إعداد 
زيادة غالء معيشة للقطاع العام بكامله، ولو أسوة مبا حصل عليه 
بعض املتعاقدين يف املركز اآللي. يف الواقع، ال جيرؤ هؤالء على 
ختّطي قيادات حزبية معنية بالعمل النقابي. ال جيرؤون على مطالبة 
واحلزب  املستقبل،  وتيار  اهلل،  وحزب  أمل،  حركة  زعمائهم، يف 
مواصلة  حّقهم  من  بأن  والقوات،  الوطين،  والتيار  االشرتاكي، 
العيش وأن رواتب الفئات العليا منهم، الت تعّد األعلى، ال تكفي 
لسّد مثن الغذاء ألسرهم. فكيف يكون األمر بالنسبة إىل الفئات 

األدنى؟
رواتب  عن  دراسة  اخلليل  يوسف  املال  وزير  يعّد  ال  ملاذا  إذًا، 
إجابة  ال  املعيشة؟  غالء  زيادة  وعن  العام  القطاع  يف  العاملني 
عن هذا السؤال، سوى أن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وحاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة ال يريدان توريط اخلليل بكل ما ميكن 
أن »حيرقه« ليستمر يف احلكومة املقبلة وزيرًا للمال يعمل من أجل 
املصاحل الت يرونها مناسبة يف مشاريع املوازنة وخطط التعايف 
السحب  حقوق  من  واإلنفاق  الدولي  النقد  مع صندوق  والعالقة 
بريم  مصطفى  العمل  وزير  تكليف  ميقاتي  قّرر  لذا،  اخلاصة... 
بهذا امللف باعتباره وسيطًا. ورغم أن هذا الوزير يدرك أنه عائد 
إىل العمل يف الوظيفة العامة بعد انتهاء واليته يف الوزارة، إال أن 
مشكلة تشرذم الرابطة وقياداتها جعل األمر أكثر تعقيدًا. فمع من 
سيتّم التفاوض؟ تارة يكون النقاش مع رئيسة الرابطة السابقة 

زيادات استنسابية ملوظفني... وبقية القطاع العام بال دخل:

ال دولـة تـسأل عـن اإلضـراب وآثـاره
 محمد وهبة، ندى أيوببوري

اقرتاحات  خالل  من  يكون  ومّرات  نصر،  نوال  واليتها  املنتهية 
ملوظفني يف إدارات أخرى، ويف النهاية كل االقرتاحات تذهب إىل 

وزير املال »خلسة«، وهو صاحب القرار مع ميقاتي.
الذي رمسته  السقف  املقرتحات حتت  أن كل  املشكلة تكمن يف 
السلطة، أي حتت سقف ال يصل إىل غالء املعيشة. هناك طرح 
بأن يكون هناك طابع خمصص للموظفني، أو يكون هناك صندوق 
طوارئ ممّول من املكلفني بالضريبة، أو صندوق خاص للتعجيل 
آخر  إدارة...  كل  يف  املوظفني  على  إيراداته  توّزع  باملعامالت 
الطروحات الت أعجب بها اخلليل، اقرتاح يتعلق بتخصيص العاملني 
يف القطاع العام بسعر صرف حمّدد على صريفة، أو حبّصة من 
ال  حتى  ترقيعية  الطروحات  كل  صريفة.  منّصة  على  التداوالت 

يزعل أي زعيم، أو رئيس احلكومة، أو أي جهة يف السلطة.
مفاعيل  إصابة من  األكثر  العام هم  القطاع  العاملون يف  عمليًا، 
االنهيار. السبب أن تصحيح رواتبهم، يف ظل كل ما حيك سابقًا 
وحياك اآلن هلذا القطاع، ميّر يف قنوات زبائنية باملطلق يف عّز 
األزمة. حتى اآلن، احلاجة مل ختلق للموظفني وسيلة سوى التسّول، 
اجتماعية«  »مساعدة  أمر مستغرب. كل ما حصلوا عليه هو  وهو 
حمدودة توازي نصف راتب وال تقّل عن 1.3 مليون لرية، وهي 
مساعدة مؤّقتة، وال ُتدفع بانتظام. كذلك، ُرفع بدل النقل من 24 
ألفًا إىل 64 ألفًا، إمنا اخلزينة ال تستطيع تسديد الفروقات بني 
االثين  القاعدة  على  اإلنفاق  احلالي بسبب  والبدل  السابق  البدل 
عشرية، ما يتطلب تشريعًا يف جملس النواب. ويف هذا اجمللس، 
ال يبدو أن هناك نوابًا ينوون القيام بأي عمل تغيريي. الكّل غارق 
يف مساجالت ومساٍع سياسية رخيصة وهّشة وبعيدة عن الواقع. 
فالواقع هناك يكمن يف معيشة هذه الفئة، ويف سائر الفقراء. 
أثروا  الذين  العام  القطاع  املوظفني يف  بعض  هناك  يكون  رمبا 
جيب  بل  اجلميع،  على  األمر  تعميم  جيب  ال  إمنا  الفساد،  بسبب 

حماسبة هؤالء.
على أي حال، إن زيادة بدل النقل استهلكت بسبب ارتفاع أسعار 
احملروقات يف األسواق احمللية واخلارجية. يوم صدر مرسوم زيادة 
كان   ،2022 الثاني  كانون   28 بتاريخ   8741 الرقم  النقل  بدل 
سعر صفيحة البنزين 353600 لرية، إمنا اليوم بلغ سعر الصفيحة 
677000 لرية، أي تضاعف سعرها 191%. وعندما سيبدأ العمل 
أن  سيتبنّي  التعليم،  كلفة  وتليها  اجلديدة،  االتصاالت  بتعرفة 
رواتب العاملني يف القطاع العام، مع كل املساعدات، ال تكفي 
للغذاء وحده. أما االستشفاء، فبات يتطلب ثروة بعدما فقد القطاع 
أفلست عمليًا، ومل  الت  الضامنة  الصناديق  امتيازات  العام كل 

تعد تغّطي أكثر من 10% من فاتورة االستشفاء.

  يوم صدر مرسوم زيادة بدل النقل، كان سعر صفيحة البنزين 

353600 لرية وارتفع اليوم إىل 677000 لرية
املطالب احلقيقية لرابطة موظفي اإلدارة العامة تندرج حتت العناوين 
يتناسب  نقل  بدل  األدنى،  احلد  ورفع  األجور  تصحيح  اآلتية: 
والكيلومرتات الت يقطعها املوظف ما بني مكان السكن والعمل، 
حصول املتقاعد على 100% من راتبه األخري، وإمكانية االستشفاء 
على نفقة تعاونية املوظفني. »هي ليست مبطالب تعجيزية« وفق 
رئيس الرابطة السابق حممود حيدر، إمنا تندرج ضمن »احلد املقبول 
لتحسني معيشة العاملني يف القطاع العام«. واحلفاظ على اإلدارة 
العامة يعين احلفاظ على القطاع العام ومؤّسساته وخدماته، لكن 
ما حيصل هو العكس متامًا، إذ يبدو أن هناك »رغبة بإلغاء اإلدارة 
اخلصخصة  ومشاريع  متاهيًا  ومؤّسساتها،  الدولة  وفرط  العامة، 

والتشريك مع القطاع اخلاص« وفق حيدر.

الـ«ميدل إيست« تشرتي املطار
العامة، فإن  على عكس احلديث حول احلاجة إىل ترشيق اإلدارة 
اإلدارات تعاني من شغور يف األلوف من املراكز الوظيفية األوىل 
العامة أقل من 15 ألف  والثانية والثالثة، وعدد موظفي اإلدارة 
معّينني وفقًا لألصول، ما بني موظفي مالك ومتعاقدين وأجراء. لكن 
هؤالء ال ميلكون وسائل ضغط كموظفي مركز املعلوماتية يف وزارة 
بريوت.  كمطار  عام  مرفق  موظفي  ليسوا  حّظهم  ولسوء  املالية، 
األوسط  الشرق  طريان  شركة  تقوم  املثال،  سبيل  على  هناك 
»MEA« أخريًا بدفع رواتب وتقديم وجبات طعام يومية للعاملني 
يف املطار يف كل اإلدارات العامة لتغطية مصاحلها ومصاحل باقي 

شركات الطريان. عمليًا، امليدل إيست تشرتي املطار.

كاسرتو عبد اهلل: السلطة ال تهتم بتفكك القطاع العام
تتعامل السلطة مع القطاع العام على طريقة »االختيار من الالئحة«، 
كان،  وكيفما  تيّسر  مبا  أوضاعه  تسّوي  إليه،  حتتاج  ما  فتنتقي 
وسائل  أن  سيما  وال  باملباشر،  مبصاحلها  يضّر  ال  عما  وتتخّلى 
ما  على  استهلكت  واالعتصامات  كاإلضرابات  العادية  الضغط 
املؤسسات  نقابات  من  نقابية  مساندة  هناك  يعد  مل  إذ  يبدو، 
األكثر  وهم  العامة،  اإلدارة  ملوظفي  املستقّلة  واملصاحل  العامة 
الوطين  االحتاد  رئيس  يلفت  هنا  إضراب.  أي  وتأثريًا يف  قدرة 
لنقابات العمال واملستخدمني كاسرتو عبد اهلل، إىل أن »السلطة ال 
تولي أهمية لتأّخر معامالت اللبنانيني نتيجة اإلضراب، وال لتفّكك 
القطاع وانهيار الوظيفة العامة«، يف حني أن املوظفني أمام واقٍع 
حاجة  هناك  لذا  األجور«،  تصحيح  إال  وطأته  خيفف  »لن  مأزوم 
ملّحة إىل »رفع احلّد األدنى وإقرار السّلم املتحّرك لألجور ليسري 
على العاملني يف القطاعني العام واخلاص، ومأسسة العاملني يف 

القطاع غري النظامي«.
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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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مـقاالت وتـحقيقات

غادة حالوي

قبل ان يصبح وزيرًا كان القاضي هنري خوري يصنف يف عداد 
املتمردين لصاحل القضاء يف العدلية. تارخيه يشهد ملسريته 
القضائية الطويلة اما مسريته الوزارية فأمضاها مناضاًل خلف 
الذي  املبدأ  وهو  التحفظ  موجب  يلتزم  بطبيعته  الكواليس. 
سابقة،  القضائي  السلك  يشهد  امللفات.  خالله  من  يقارب 
يشهده  الذي  كمثل  داخليًا  سجااًل  يشهد  مل  مسريته  طوال 
اليوم وال سلكت التدخالت السياسية واالنقسام طريقها اليه 
القضاء  حافظ  احلرب  عز  حتى يف  اليوم.  احلاصل  باملستوى 
لبنان كما يف  الطورف تغريت يف  لكن  على حضوره وهيبته 
مساعدًا  عاماًل  شكل  الظروف  تغري  ان  خوري  يقول  العامل. 
واالهواء  التعليقات  كثرت  العلن  اىل  القضاء  مشاكل  الظهار 
السياسية خلفت ندوبها على اجلسم القضائي »ال احد ينتظر 
من  تفصيل  بكل  خوري  الوزير  ملم  رأيه«.  له  وكل  القضاء 
مشاكل القضاء واسبابها ويزعجه العجز عن استكمال التعيينات 
القضائية وكيف يستغرق ملف قضاة حماكم التمييز كل تلك 

املدة ويبقى عالقًا يف وزارة املالية.
من ملف حتقيقات املرفأ يبدأ حديثه اىل »نداء الوطن« وبلهجة 
حامسة يقول »احتدى من يعرف كافة تفاصيل امللف ووقائعه، 
الن ال احد ميلك احلقيقة«. فاين احلقيقة اذًا؟ يقول » لننتظر 
التحقيق؟ ولكن اين اصبح هذا التحقيق؟ جييب »توقف السباب 
يعرفها الكل. دخلت السياسة على امللف بسبب او من دون 
سبب«. وهل هذا يعين ان امللف اقفل نهائيا يقول »كال مل 
الوقائع  توضع  وحينها  االتهامي  القرار  يصدر  حني  اال  ينته 
امام الرأي العام و حيق للناس املشاركة يف اعطاء رأيها ال 
سيما من بينهم اهل القانون«. ومتى يصدر مثل هذا القرار؟ 
واين هو  امللف«.  على  يده  بيطار  القاضي  يقول«حني يضع 
القاضي بيطار اليوم؟ جييب »يف املنزل« ملاذا؟ »النهم رفعوا 
عامة  هيئة  وال  الدولة  لوجود قضايا خماصمة  امللف  عن  يده 

لغاية اليوم«.
متعلق  طبيعي  غري  سياق  وجود  على  الوزير  القاضي  يوافق 
مبلف تفجري املرفأ على صلة بالسجال السياسي الدائر بشأنه 
وقمت  القرار  بيطار ألصدرت  القاضي  مكان  كنت  لو  ليقول 
باخلطوات الالزمة قضائيا لوضع حد للسجال السياسي، لكن 
امللف اليوم بات رهن »مراجعات قدمها اهالي املوقوفني حول 
نقل الدعوة من يد القاضي بيطار اىل قاض آخر، لتعذر السري 
يف التحقيق. وحلسن سري العدالة هناك نص قانوني يف اصول 
احملاكمات اجلزائية ينص على انه يف حال تعذر السري بامللف 
تقوم حمكمة التمييز باملراجعة وتقدير االسباب واذا كان التعذر 
ثابتًا وهناك مصلحة للسري بامللف وحسن سري العدالة«. متابعا 
قوله »هناك اصول جيب احرتامها. وهناك مبدأ املواجهة وكل 
فريق جيب ان يعرف ملاذا تقدمت مثل هذه املراجعة ويعطي 

موقفًا خبصوصها«.

قضاة محاكم التمييز
يزال  ال  التمييز  حماكم  قضاة  تعيينات  ملف  ان  خوري  يؤكد 
اسري عدم توقيع وزير املالية، وردًا على سؤال قال »طبعًا من 
غري الطبيعي ان يبقى كل تلك الفرتة بال توقيع ولكن يوجد 
سبب سياسي وتوزيع طائفي العتبار ان املرسوم غري متوازن« 
مقتنعا  لست  »ال  قال  التأخري  بأسباب  مقتنعًا  كان  اذا  وعما 
الصادر يف 2004 كان ال  احلل موجود واملرسوم   ، بالتأكيد 
اعتمدت  حيث  الغرف  عدد  تساوي  وهو  التطبيق،  قيد  يزال 
املناصفة بعد الطائف فبات عدد الغرف املسيحية مساويًا لعدد 
غرف املسلمني ورئيس جملس القضاء هو رأس اهلرم وخيرج 

عن التوزيع الطائفي«.
وتابع: »هناك معطيات سياسية، راجعت بشأنها ومل الق جوابًا. 
وامتنى ان يتم االفراج عنه قريبًا واال يتم ترحيله اىل العهد 

اجلديد لوجود امور كثرية معلقة عليه.

الذي  العدل وضع حد للجمود  اذا كان ميكن لوزير  وحول ما 
يكتنف التحقيقات يف انفجار املرفأ يقول خوري »دوري حمدود 
جدا، وبالتسمية مبساعدة جملس القضاء. سبق وحصلت التجربه 
وشهدت اخذا وردًا بني وزيرة العدل السابقة وجملس القضاء 
حبيث ان كل جهة كانت تطرح امسًا ومل حيصل توافق عليه. 
االمساء مت نشرها ومل يفد القضاء وال امللف. املفروض ان 
تتم بالتفاهمات بني الوزير وجملس القضاء وليس بالعلن او 

عرب االعالم«.
العليا  االستشارية  اهليئة  اجتماعات  يف  خوري  شارك  أخريًا، 

وزير العدل: أحتّدى هؤالء.. وللمدعي العام ان يطلع على كل 
التحقيقات ولكل قاٍض طريقته

قانون  ملصلحة  اجيابية  اجواء  عن  وحتدث  االوروبي  للمجلس 
ان  »بعد  يقول  املقصود  فما  القضائية  السلطة  استقاللية 
اتصاالت مع  القضائية حصلت  السلطة  اقرتاح قانون  سحبت 
جلنة »commission de Venise« وهي اليت كانت تالحق قانون 
استقاللية السلطة القضائية. بدأت االتصاالت عرب زووم من 
لبنان. حضر فريق من اللجنة اىل لبنان واجتمعت بهم ودعوني 
الذي حصل وكانت تلك املرة االوىل بتاريخ  حلضور االجتماع 
اللجنة.  هذه  اجتماعات  لبناني  وفد  فيها  حيضر  اليت  لبنان 
ناقشت معظم املالحظات اليت ابدوها يف ضوء القانون املقدم 
واقنعتهم باخلصوصية اللبنانية وبالنظام القضائي الفريد من 
نوعه املرتكز على التوزيع الطائفي واليت يصعب جتاوزها يف 
الوقت الراهن« شارحًا بعض عناوين املشروع الذي يعمل على 
القضاء  توافقت مع جملس  »والذي  الصدد  حتضريه يف هذا 
حول معظم بنوده وتتناول مادتني اساسيتني كيفية تشكيل 
جملس القضاء االعلى واليت اذا متت وفق ما نقرتح ستنعكس 
اجيابا على جملس القضاء. اي ان يكون مزجيًا من االنتخابات 
ومل  بالتسمية  القضاء  جمللس  اكرب  دور  واعطاء  والتعيينات 
نتفق بعد على الكوتا. اي ان اجمللس موزع على ثالث مراحل. 
ما حيرر جملس القضاء من التدخالت والتأثريات السياسية« .

التفتيش القضائي
يف محأة الفوضى القضائية والرتاشق داخل اهل البيت الواحد 
يؤكد وزير العدل »اهمية ان يقوم القضاء بواجباته مشددًا على 
الدور املهم للتفتيش القضائي والذي يتوجب عليه ان يلعبه 
وكان جيب ان يلعبه الن دوره هنا اساسي« مضيفا«. جمللس 
القضاء دوره لكن الدور االساس للتفتيش وتصويب االمور 

خاصة حلسن سري العدالة«.

يشكو خوري من البطء يف اقرار التعيينات وكيف مضى الوقت 
جملس  يف  الناقصني  العضوين  تعيني  على  االتفاق  دون 
القضاء االعلى آمال »ان يتم استكمال عقد اجمللس خالل فرتة 
قريبة على ان يلي ذلك تشكيالت عامة ولكن االمور سلكت 
طريقا مغايرًا. وحصل نقاش حول رؤساء الغرف بالتمييز. مل 
اكن اتوقع ان يستغرق حبث هذا امللف كل هذا الوقت ولكن 
اختلف القضاة على االمساء. كل فريق طرح امساء من ناحيته«. 
العهد  بداية  اىل  باصالحاته  القضاء  ملف  رحل  اذا كان  وعما 
سأطرح  والييت  من  االخري  اليوم  وحتى  جييب«ابدا.  املقبل؟ 
االوضاع  مسحت  واذا  القضائية  السلطة  استقالل  مشروع 
الدستورية ومت تشكيل حكومة او اذا بقيت على رأس وزارتي 
سأعرضه الن االفكار صارت جاهزة واملالحظات نوقشت ولدي 
بينها  من  الوزراء  جملس  قبل  من  بها  كلفت  اخرى  مشاريع 
ملف  لبحث  املكلفة  الوزارية  اللجنة  ودعيت  الطاقة،  قانون 
اللبنانيني املوجودين يف اسرائيل وحل مشكلتهم ووضع اطار 
عام لعودتهم سواء من بقي منهم داخل اسرائيل او غادرها 

اىل دول اخرى والشروط املوضوعة«.

غادة عون وملف الحاكم
يتمنى وزير العدل »لو ان املسار الذي سلكته قضية حاكم 
»كان  بشأنه  عون  غادة  القاضية  وحتقيقات  لبنان  مصرف 
ويف  وخارجه«  االعالم  يف  الرتاشق  عن  بعيدًا  حبت  قضائيًا 
ما يتعلق باجراءات القاضية عون يقول ان »القانون ال حيدد 
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على  يطلع  ان  العام  للمدعي  تفعل،  ماذا  او  صالحيات  هلا 
كل التحقيقات ولكل قاٍض طريقته. املشكلة الكبرية ان كل 
طرف يريد ادارة االمور على طريقته والتعليقات كثرية دون 
القضاء  عن  احتدث  ال  هنا  قانونًا.  املتوجب  حدود  نعرف  ان 
بعيدا  بالسياسة  تتحدث  اليت حتصل واالكثرية  التعليقات  بل 
فهذا  عمله  يف  صالحيات  مينحه  القانون  اذا  الفانون.  عن 
قال  عون  القاضية  عزل  يؤيد  كان  اذا  وعما  القانون«.  هو 
»املوضوع ليس مطروحًا« فهل يؤيد كف يدها عن امللف جييب 

»كال وملاذا تكف يدها«.

ما يريد التأكيد عليه هو ذاك املتعلق بصالحيات وزير العدل »انا 
اتبلغ بقرارات جملس القضاء فقط ال غري وال اعلم باملناقشات 
اليت تتم. مل ابلغ مبثل هذا اجلو على االطالق حني اتلقى شكوى 
احيلها على التفتيش وارى مدى صحتها واكثر من ذلك فال 
القضائي  بالرتاشق  يدخل ضمن صالحياتي«. ويف ما يتصل 
لبنان  مصرف  حاكم  حبق  بالدعوى  املتعلقة  البيانات  وتبادل 
قال »هناك نصوص قانونية وكل واحد يتمسك بنص قانوني 
سليم  قانوني  موقف  على  سرتسو  االمور  وبالتالي  لصاحله 
اجلزائية وكل طرف  قانون احملاكمات  مواد  وصحيح. وهناك 
يتمسك مبادة وهناك اجتهادات حمكمة التمييز بهذا اخلصوص. 
كل طرف يتمسك مبوقف لصاحله. الول مرة تطرح مثل هذه 
االمور على القضاء. مل يكن هناك زخم ومحاوة يف التعاطي مع 
امللفات. ومل يكن هناك قضايا مشابهة مع مصرف لبنان وال 
انفجار كانفجار املرفأ ولذا املعاجلات تكون خمتلفة، بأي عامل 
حاكموا حاكم مصرف لبنان او حصلت امور مشابهة ملا حيصل 
يف لبنان. انفجار املرفأ ثالث اقوى انفجار يف العامل. والعامل 
مل يتشارك معنا يف التحقيقات لناحية تقديم املعلومات. ولو 
تطلبت التحقيقات مزيدًا من الوقت فما املشكلة. انفجار تولوز 
استغرق 18 عامًا حتى صدر القرار االول. وحنن مل نتسلم اي 
بالتحقيقات. وروسيا سلمت صور  اخلارج متعلقة  معلومة من 
االنفجار«  وقوع  حلظة  وليس  وبعد  قبل  االصطناعية  االقمار 
مفندًا سبب اخلالف السياسي على الشكل اآلتي:«هناك فريق 
يريد وضع فريق آخر يف السجن وفريق ال يريد ذلك. اذا اردت 
ارضاء فريق معني هل اقول ان هذا او ذاك على حق من دون 

دراسة امللف. ال افعلها وال اؤيد هواء سياسيًا معينًا«.
ملف  »جتميد  بصمت  العمل  اعتاد  الذي  العدل  وزير  يشكو 
باالنتداب  كلهم  الغرف  رؤساء  العدلية،  وعمل  التشكيالت 
وحماكم فارغة وقضاة بلغوا سن التقاعد واربعون قاضيًا جديدًا 
جيب ان يلتحقوا باحملاكم وجيب االستفادة منهم. قبل شهر 
من االنتخابات توقف امللف وكان كل همنا ان نكمل التمييز 
القضاء اىل  الغرف واستكمال عدد جملس  ويتم تشكيل كل 
عشرة. لكن دخلنا يف مرحلة االنتخابات وثم كان مرسوم حمكمة 

التمييز. سنرى اذا ما كنا امام حكومة جديدة او ال«.

يف  القضاة  تنقل  بصعوبة  يتعلق  متابعته  قيد  االخري  امللف 
ظل ارتفاع اسعار البنزين وهو ما يسعى حلله من خالل زيادة 
ايرادات الدولة. اما ملف السجون فعلة العلل بعد ما كشفته 
آخر التقارير واليت حتدثت عن وجود 38 باملئة من املساجني من 

غري اللبنانيني اي من التبعية السورية يف السجون اللبنانية.

وعن دورة كتاب العدل يقول »يتداخل هنا الشق االنساني مع 
القانوني. مجدته قبل االنتخابات واليوم بصدد التفرغ لبحثه. 
كل همي ان احتاشى امكانية الطعن به. عدد كتاب العدل 85 
بينهم 69 بدأوا العمل والقصة متوقفة على ثالثة ملفات عالقة 

يف جملس الوزراء و 13 نعمل على تسوية اوضاعها«.
يبكيه  يوم كان قاضيٍا صار  القضاة  واقع  الذي كان يشكو 

بعدما صار وزيرًا
»الطموحات كبرية واالرادة موجودة وكذلك االفكار ولكن حنن 
حكومة بال موازنة دايرينا شحادة مازوت وقرطاسية وتصليحات 
والدولة هلا مداخيل ال تستوفيها«. خامتًا »البلد ينقصه قرار. 
مل جنتمع على قرار وصرنا حمكومني بالتوافق فمن اين نأتي 

بالتوافق«.
وهل ابلغ من مثل استخدمه يف معرض توصيفه للواقع« رجال 
شاف ابنه عم يكتب فساله ماذا تفعل اجابه عم اكتب مكتوب 
لعمي، فقال له وهل انت جتيد الكتابة؟ اجابه وهل عمي جييد 
احالم  احلكومة  يف  مصريه  يعرف  مل  الذي  للوزير  القراءة«. 

كثرية وطموحات ولكن »وهل أمشر والنهر بعيد«.

وزير العدل هنري خوري
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إذا �حظت 

أمًرا يبدو مريًبا

بدأ الرئيس املكلف جنيب 
غري  االستشارات  ميقاتي 
خطوة  باعتبارها  امُللِزمة، 
خريطة  معرفة  من  متكنه 
واقع  لكن  الطريق. 
جيري  اجملدية  االتصاالت 
ويتضح  آخر.  مكان  يف 
االتصاالت  سياق  من 
ال  اخلارجي  الدور  أن 
يزال أساسيًا يف اجلهود 
إدارة  آلية  لرسم  القائمة 
البالد يف الفرتة الفاصلة 
الرئاسية  االنتخابات  عن 

املقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن 
يظهر  أن  يريد  »ميقاتي 
واسعًا  هامشًا  ميِلك  بأنه 
احلكومة  شكل  حتديد  يف 
وأنه  تأليفها،  يريد  اليت 
بابًا  يفتح  مل  اآلن  حتى 
القوى  مع  للتشاور  جديًا 
»رمبا  فهو  األساسية«، 
صيغة  وضع  إىل  يعَمد 
يقّدمها  ثم  ومن  حكومية 
الذي  عون  الرئيس  إىل 
سريفضها حتمًا«. ويظهر 
أن الرئيس املكلف ينأى 
اتصاالت  أي  عن  بنفسه 
مع  للتنسيق  جانبية 
القوى السياسية املعنية، 
على  نافر  هو  ما  لكن 
هو  املصادر  قول  حّد 
اإلحياء  ميقاتي  »تقّصد 
بأنه ال يريد التواصل مع 
رئيس التيار الوطين احلّر 
باسيل«  جربان  النائب 
الذي  مبا يذكر باألسلوب 
الرئيس سعد  قبله  اتبعه 
رفَض  حنَي  احلريري 
بأي  باسيل  مع  التواصل 
يف  األشكال  من  شكل 
احلكومة،  تأليف  خص  ما 
»الرئيس  أن  مشرية إىل 
إىل  يبادر  لن  املكلف 
سريعًا  حكومة  تشكيل 
كل  كما  يريد،  ال  ألنه 
وباسيل،  عون  خصوم 
تقديم ورقة هلما يف آخر 

العهد«.
أن  املصادر  وكشفت 
»ميقاتي يستِند إىل عدم 
لدى  حقيقية  رغبة  وجود 
الفرنسيني الذين رشحوه 
حكومة  لتأليف  جمددًا، 
كل  عكس  على  سريعًا، 
الفرتات السابقة، إذ إنهم 
حكومة  بقاء  ميانعون  ال 
خالل  األعمال  تصريف 
املتبقية  القليلة  األشهر 
االنتخابات  موعد  حتى 
فإن  لذا  الرئاسية«، 
يف  »يتحدث  ميقاتي 
تفعيل  عن  الوقت  أكثر 
أو  احلالية  احلكومة  عمل 
التعديل يف بعض الوجوه 

الوزارية«.
اإلضايف  التطور  أن  على 
حلفاء  نشاط  يف  يتمثل 
يتعلق  ما  يف  السعودية 
مبلف التشكيلة احلكومية. 
تشري  معطيات  وبرزت 
تنصح  الرياض  أن  إىل 
إما  معها  يعمل  من 
بإبقاء الوضع على ما هو 
تشكيلة  دون  من  عليه 
كي  التدخل  أو  حكومية، 
عون  الرئيس  ميسك  ال 
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حكومة  أي  اهلل  وحزب 
هي  تكون  رمبا  جديدة 
يف  السلطات  مصدر 
الرئاسي.  الشغور  حالة 
السعودية  نصحت  وقد 
اختاذ  بعدم  احللفاء  مجيع 
من  حازم  سليب  موقف 
ولكن  التشكيل،  موضوع 
يف  التورط  دون  من 
املشاركة. وهو ما ترمجه 
احلزب  فريق  مباشرة 
التقدمي االشرتاكي الذي 
بعدم  موقفه  على  حافظ 
يف  املباشرة  املشاركة 
لكنه  جديدة،  حكومة  أي 
استعداده  ميقاتي  أبلغ 
للتعاون يف تأليف حكومة 
جديدة وحتى منحها الثقة. 
كتلة  موقف  وينطلق 
االشرتاكي من قاعدة أن 
زعيم احلزب وليد جنبالط 
أن  أساس  على  يتصرف 
بوزراء  يأتي  لن  ميقاتي 
هو  يوافق  ال  دروز 
كانوا  ولو  حتى  عليهم، 
من غري احلزبيني. وهو أمر 
حمسوم أصاًل عند ميقاتي 
كما عند الرئيس نبيه بري 
وغريهما، شرط أن يكون 
ذلك رهن منح االشرتاكي 

الثقة للحكومة.
وفيما كاَن واضحًا موقف 
تسّم  مل  اليت  الكتل 
املشاركة،  بعدم  ميقاتي 
كتلة  موقف  جاَء 
جلهة  ملتبسًا  االشرتاكي 
التأليف«  يف  »املساعدة 
النائب  رئيسها  قال  كما 
الذي أشار  تيمور جنبالط 
بعَد اللقاء إىل »أننا عدنا 
ميقاتي،  للرئيس  وأكدنا 
أننا ككتلة لن نشارك يف 
سنساعد  ولكن  احلكومة 
يف التأليف«. وهو موقف 
الكتلة  يف  زميله  كرره 
الصايغ  فيصل  النائب 
نوايا  »هناك  إن  بالقول 
موضوع  يف  حسنة  غري 
احلكومة دفعنا إىل اإلعالن 
عن عدم مشاركتنا فيها، 
عملية  سنسّهل  لكننا 
وأضاف  التشكيل«، 
الشروط  توافرت  »إذا 
نعطي  أن  ميكن  املطلوبة 
الثقة للحكومة ونتمنى أن 
ال يكون يف احلكومة ثلث 
معطل وال احتكار للوزارات 
وال معادلة جيش وشعب 
هذا  ويف  ومقاومة«. 
أوساط  وضعت  اإلطار، 
سياسية هذه التصرحيات 
يف إطار »البيع والشراء« 
به  ُيعرف  باَت  الذي 
أن  إىل  مشرية  جنبالط، 
تشارك  لن  »املختارة 
يف احلكومة لكن تسهيل 
إعطاء  أو  التأليف  عملية 
الثقة مقصود بها إيصال 
رسالة بأن جنبالط مستعّد 
يريد  وهو  للمناورة، 
الدرزية  احلصة  كامل 
أن  مبعنى  احلكومة،  يف 
أن  درزي جيب  وزير  أي 
يُكن  مل  ولو  هو  يسميه 
على  باملطلق  حمسوبًا 

احلزب االشرتاكي«.
ينسحب  مل  املوقف  هذا 

»القوات  فريق  على 
فضلت  اليت  اللبنانية« 
حتمل  وعدم  بعيدًا  البقاء 
املسؤولية، إال أن اجلديد 
املسيحي،  الصعيد  على 
من  مقربون  نسبه  ما 
إىل  ميقاتي  الرئيس 
الكنيسة املارونية من أن 
الراعي  بشارة  البطريرك 
موقف  رفضه  عن  أعرب 

بعدم  املسيحيني  النواب 
مكلف  رئيس  تسمية 
أصر  وهو  للحكومة. 
التمثيل  يكون  أن  على 
احلكومة  يف  املسيحي 
وأن  واضحًا  اجلديدة 
يعكس التمثيل السياسي 
املسيحيني  عند  املستجد 
وقالت  االنتخابات.  بعد 
إن  نفسها  املصادر 

تشكيل  يفضل  الراعي 
وليس  جديدة  حكومة 
يتم  وأن  احلالية،  تعديل 
املسيحية  احلصة  اختيار 
بالتشاور مع مجيع القوى 
املسيحية  واملرجعيات 
وعدم حصر األمر بالرئيس 

عون أو النائب باسيل.
وكان ميقاتي التقى أمس 
الرئيس نبيه بري ونائبه 

ثم  صعب،  بو  الياس 
كتل: »التنمية والتحرير«، 
القوية«،  »اجلمهورية 
الدميوقراطي«  »اللقاء 
الوطين  »التكتل 
»االعتدال   ، املستقل« 
»الوفاء  الوطين«، 
»الكتائب«،  للمقاومة«، 
املشاريع«،  »مجعية 
اإلسالمية«،  »اجلماعة 

املواجهة«،  »مشال 
اإلنسان«،  »وطن 
سكاف،  غسان  النائب 
الذين  »التغيري«  ونواب 
فيما  مثانية،  منهم  حضر 
كميشال  بعضهم  قاطع 
آخرون  واعتذر  الدويهي 

بداعي السفر.

»األخبار«
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قمة الربيكس انعقدت يف توقيت 
يعاني فيه الغرب من أزمة غري 
لالزدياد،  ومرشحة  مسبوقة، 
عن  واخلروج  للتفاقم  ورمبا 
والعام  الشتاء  خالل  السيطرة 

املقبلني.
يف  أن  أن  سي  تلفزيون  نشر 
موقعه مقااًل بتاريخ 2022/6/22 
لصاحل  كبرية  »نقطة  بعنوان 
بوتني: يف قمة الربيكس ببكني 
بوتني يعود إىل مسرح العامل«، 
أيام  منذ  كان  بوتني  أن  مع 
يستضيف القمة االقتصادية يف 

مسرح العامل
 بـثينة شـعبان

تشكل حتّواًل جوهريًا يف االقتصاد العاملي، ستكون 
له آثاره الكربى على توازن القوى يف العامل، خالل 

السنوات القليلة املقبلة.
أما الرئيس الصيين شي جني بينغ فقد طرح أسئلة 
وجودية عن توجهات العامل املستقبلية: إىل احلرب 
االنكماش؟  إىل  أم  التنمية  إىل  السالم؟  إىل  أم 
إىل االنفتاح أم إىل االنغالق؟ هل يتجه العامل إىل 
التعاون أم إىل املواجهة؟ ويف أجوبته احلكيمة عن 
كل هذه األسئلة مشفوعة باحلكم واألمثلة الصينية 
الناقلة خلربة البشرية آلالف السنني، برهَن مبا ال 
يقبل الشك، أن أسئلة الشرق مّتجٌه إىل التعاون 
مببادرته  وذّكر  واالنفتاح.  والتنمية  والسالم 
العاملي«،  األمن  »مبادرة  طرحها،  اليت  املهمة 
اليت تدعو دول العامل كافة إىل التمّسك مبفهوم 
واملستدام،  والتعاوني  والشامل  املشرتك  األمن 
والتمسك باحرتام سيادة الدول وسالمة أراضيها، 
والتمسك مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، 
بني  والنزاعات  للخالفات  سلمية  حلول  وبإجياد 
بينغ:  وأضاف  والتشاور.  احلوار  من خالل  الدول 
التحالف  القوة وتوسيع  االنغماس يف موقع  »أما 
العسكري والسعي وراء األمن الذاتي على حساب 
مأزق  األخرى، ألمر سيؤدي حتمًا إىل  الدول  أمن 

أمين«.
إذا ما أجرينا مقارنة سريعة بني مجلة املفاهيم اليت 
طرحها بينغ يف كلمته املهمة، واليت يلّخصها املثل 
اجلبل يصبح شاخمًا ألنه ال  »إن  احلكيم:  الصيين 
يرفض أي تربة تتكدس فيه، والبحر يصبح عميقًا 
ألنه ال ُيبِعد أي نهر يصّب فيه«، والذي ميّجد القيم 
املتمثلة يف الشمول والنفع للجميع، جندها تتناقض 
األنظمة  عليها  ارتكزت  اليت  األسس  مع  جوهريًا 
الغربية، وخاصة ما يسمى النظام الدميقراطي يف 
أصاًل  يستند  والذي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
يف متويل انتخاباته إىل »منظمة األسلحة« ومصانع 
اليت  املتطرفة،  األمنية  باألجهزة  املرتبطة  السالح 
مبئات  األسلحة  بيع  بهدف  احلروب  إشعال  متتهن 
املليارات، واليت ال ميكن ملرشح أن يفوز كعضو 
يف الكونغرس أو كرئيس إذا قّررت حجب األموال 

عنه وعدم دعمه.
تقف  السالح  صناعة  مالكي  منظمات  كانت  إذا 
بيع  منع  إىل  يطمح  قرار  أي  وجه  منيعًا يف  سدًا 
األسلحة داخل الواليات املتحدة رغم عمليات القتل 
املشينة يف مدارسهم، فكيف ميكن هلذا النظام أن 
يقارب دعوات شي جني بينغ إىل الشمولية واألمن 
واملساواة  واالحرتام  املستدامة  والتنمية  للجميع 

يف الكرامة بني الدول؟!
مع  التعامل  يف  جتربتها  روسيا  عرضت  لقد 
وأنها  البدائل،  وإجياد  بنجاح،  الغربية  العقوبات 
فرضوا  الذين  إىل  العقوبات  هذه  نتائج  صّدرت 
الربيكس  اجتماع  قّدم  كما  عليها.  العقوبات  هذه 
وكلمة شي جني بينغ املهمة خريطة طريق ملستقبل 
والرفاه  والسالم  واألمن  الشمولية  تلّخصه  العامل 
ثروات  نهب  اعتادت  واحدة  لكتلة  ال  للجميع، 
واالستيطان  واإلرهاب  االحتالل  ودعم  الشعوب 
والتمكن  الدول  إلضعاف  والطائفية  الفرقة  وبث 

من نهب ثرواتها.
التفاؤل،  إىل  يدعو  مسرح  اليوم  العامل  مسرح 
وحيّفز اجلميع المتالك الرؤية واإلرادة والسري يف 
ركب التخلص مرة وإىل األبد من النفاق الغربي، 
ودوره املعروف يف إشعال احلروب والفنت، بغية 
االستمرار يف أشكال متعددة من استعمار األرض 

أو اإلرادة والضمري.  

مدينة سانت بطرسبورغ، واليت شارك فيها عدد 
معنى  هلا  الربيكس  قّمة  ولكن  العامل،  زعماء  من 
آخر بالنسبة إىل الغرب، ويف هذا التوقيت بالذات 
لديها أهداف تستدعي مراقبة الغرب وحذره ورمبا 

ختوفاته أيضًا. 
واهلند  وروسيا  الصني  تضم  اليت  الربيكس  قمة 
والربازيل وجنوب أفريقيا: دول لديها اقتصادات 
ضخمة متثل 40% من اقتصاد العامل وتشّكل بدياًل 
حقيقيًا ونّدًا لقّمة جي 7 اليت سُتعقد قريبًا. ومن 
خالل قرار قّمة الربيكس دعوة دول أخرى نامية إىل 
االنضمام إليها، ومن خالل دعوة بوتني القّمة إىل 
البحث عن عملة مشرتكة لدول الربيكس، ما يعين 
استغناء هذه الدول تدرجييًا عن التعامل بالدوالر، 
للهيمنة  مّجة  خماطر  حيمل  إنذارًا  ُيعترب  هذا  فإن 

الغربية على االقتصاد العاملي.
انعقدت قمة الربيكس )وإن كانت افرتاضية( يف 
توقيت يعاني فيه الغرب من أزمة غري مسبوقة، 
عن  واخلروج  للتفاقم  ورمبا  لالزدياد،  ومرشحة 
ففي  املقبلني؛  والعام  الشتاء  خالل  السيطرة 
السكك  عمال  كان   ،6/22 يف  أي  نفسه،  اليوم 
احلديدية يف بريطانيا ينّفذون إضرابًا هو األوسع 
منذ ثالثني عامًا، وجرى إلغاء عشرات الرحالت يف 
اململكة املتحدة بسبب نقص اليد العاملة والفوضى 
اليت أحدثتها قرارات التعامل مع جائحة كوفيد ومع 
أحداث أوكرانيا، كما ُألغيت 50 رحلة جوية داخل 

الواليات املتحدة األمريكية لألسباب ذاتها.
اللذين  والركود  التضخم  عن  نتحدث  مل  إذا  هذا 
بدأت االقتصادات الغربية بالدخول فيهما، وغالء 
من  شعبّيني  وغليان  متلمل  بوادر  وبدء  األسعار، 
نتائج هذه القرارات، وقد يتطور هذا املشهد إىل 
بعض  وتراجع  والغربي،  األوروبي  املوقف  تفكك 
والعودة  روسيا،  من  مواقفها  الغربية عن  الدول 
يف  داخلية  اضطرابات  حدوث  أو  التعاون،  إىل 
أو  بنتائجها،  التنّبؤ  الصعب  من  الغربية  الدول 

االحتمالني معًا.
الالفت هو أنه يف التغطية الغربية لقمة الربيكس 
آذاننا  أرهقت  قد  كانت  مصطلحات  اختفت 
الدولية«،  »األسرة  مثل  الواقع،  عن  بانفصامها 
واليت استخدمها الغرب دائمًا لإلشارة إىل الكتلة 
برّمته  العامل  لضمري  ممثاًل  نفسه  معتربًا  الغربية، 
وشعوبه. كما اختفى مصطلح »اجملموعة الدولية«، 
الغرب،  إىل  لإلشارة  ُتستخدم  كانت  أيضًا  اليت 

وكأن هذا الغرب ممّثل شرعي للعامل برّمته.
متنّوعًا  مسرحًا  هناك  بأن  الغرب  اعرتف  اليوم 
الفاعلني املهمني حيتلون  للعامل، وبأن عددًا من 
منصة،  له  الغرب  وبأن  املسرح،  هذا  مشهد 
ولكّن هناك ممثلني آخرين ودواًل وشعوبًا يعتلون 
املسرح، من دون أن يشملوا ممثاًل واحدًا للغرب، 
ولديهم  وازنة  كتلة  أنهم  هو  ذلك،  من  واألهم 
تطرح  اليت  واسرتاتيجياتهم  وخططهم  أفكارهم 
لكل  الصارخ  النقيض  ومبادئ متثل  وآراء  أفكارًا 
هيمنة،  من  حتقيقه  إىل  ويسعى  الغرب  ميثله  ما 
ونشر  واإلرهاب  والعقوبات  احلروب  خالل  من 
واحتالل  الشعوب  ثروات  نهب  بهدف  األوبئة، 
الربيكس،  قّمة  يف  بوتني،  أعلن  فقد  أراضيها. 
أن سياسة االقتصاديات الكلية يف روسيا أظهرت 
»إننا  وأضاف:  العقوبات،  وسط ضغط  فعاليتها 
نعمل بنشاط إلعادة توجيه تدفقنا التجاري وجهات 
اتصاالتنا االقتصادية األجنبية إىل شركاء دوليني 
وقبل كل شيء،  وأّوهلم،  عليهم،  االعتماد  ميكن 
الثالث  النقاط  إن هذه  الربيكس«.  دول جمموعة 
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خارجية  وزير  يقوم 
األوروبي،  االحتاد 
جوزيب بوريل، بزيارة 
يلتقي  حيث  طهران، 
اإليرانيني  املسؤولني 
يف  البحث  أجل  من 
إىل  العودة  إمكان 
املفاوضات  طاولة 
والتغلب  فيينا،  يف 
على اخلالفات احلالية. 
إيران  فرنسا  ودعت 
من  االستفادة  إىل 
وعدم  الفرصة  هذه 

تضييعها.
هناك  أن  يف  شّك  ال 
رغبة أمريكية وأوروبية 
إحياء  إعادة  يف 
مع  النووي  االتفاق 
ارتفاع  ظل  يف  إيران 
أسعار الطاقة العاملية، 
والسعي الغربي لتأمني 

العودة إىل االتفاق النووي:
 بني احلاجة األوروبية والشروط 

العربية
ليلى نقوال

فلقد أعلن حمسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي 
لشركة النفط الوطنية اإليرانية، أن إنتاج النفط 
اإليراني عاد إىل املستوى نفسه الذي كان عليه 
يوميًا،  برميل  3.8 ماليني  العقوبات، مبعدل  قبل 

بعد أن تراجع بشدة يف إثر فرض العقوبات.

2- املوقف العربي: 
املنطقة  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  يزور 
احللفاء  لتطمني  حماولة  يف  املقبل،  الشهر  يف 
العالقة  ولرتميم  والسعودية(،  )»إسرائيل« 
األمريكية السعودية بعد قضية خاشقجي، وحماولة 
لتهدئة  النفط  إنتاج  بزيادة  السعودية  إقناع 

األسواق وختفيض األسعار.
مزدوجة.  أمام معضلة  وإدارته  بايدن  يقف  لكن، 
النووي  االتفاق  يعيد  أن  يريد  ناحية،  من  فهو، 
اإليراني  الغاز  إيران من أجل تسهيل وصول  مع 
تلهب  اليت  النفط  أسعار  وختفيض  أوروبا  إىل 
يريد  ال  أخرى،  ناحية  ومن  األمريكي.  املستهلك 
بعد  وخصوصًا  والسعودية،  »إسرائيل«  إغضاب 
السعودية  فيها  بدت  اليت  املواقف  من  سلسلة 

أقرب إىل روسيا والصني من قربها إىل أمريكا.
اليت  اجلولة  خالل  الفتًا،  كان  اإلطار،  هذا  يف 
قام بها ولي العهد السعودي يف مصر واألردن 
مصر  من  كل  يف  املشرتكة  واإلعالنات  وتركيا، 
واألردن بشأن التزام أمن اخلليج. ويف إثرها قام 
العاهل األردني، امللك عبد اهلل الثاني، بطرح فكرة 
»تشكيل حتالف عسكري يف الشرق األوسط، على 
غرار حلف مشال األطلسي«، وكشف أن ذلك ميكن 

أن يتم مع الدول اليت تشاطره الرأي.
أن  ميكن  اليت  التهديدات  طبيعة  دراسة  وعرب 
يواجهها األردن و »الدول اليت تشاطره الرأي«، 
هًا  ميكن التأكيد أن هذا »الناتو العربي« سيكون موجَّ
ضد إيران. واقعيًا، هذا الطرح يفيد »إسرائيل«، 
وال يفيد الدول العربية اخلليجية، اليت حتتاج إىل 
التوازن  إبقاء  ُيالئمها  واليت  جيدة،  استثمار  بيئة 
اخلليج،  منطقة  يف  ودوليًا،  إقليميًا  السياسي، 
ّج بنفسها يف صراعات عسكرية ستدفع  وعدم الزَّ

دوهلا الثمن األكرب فيها.
الطرح  التالية: هل  التساؤالت  وهنا، ميكن طرح 
متهيد  هو  وهل  السعودية؟  مع  ٌق  منسَّ األردني 
خالل  بايدن،  إدارة  من  خليجي  عربي  ملطلب 
التارخيية؟  العالقات  لعودة  مثنًا  املنطقة،  زيارته 
وهل ستوافق إدارة بايدن على هذا الطرح، الذي 
سيزيد يف التوتر يف املنطقة، وسُيبعد فرص احلّل 
الدبلوماسي مع إيران؟ وهل ترتاجع السعودية عن 
خطواتها اجلديدة املتمايزة يف العالقات الدولية، 
ملصلحة فكرة حتالف عسكري عربي - إسرائيلي، 

سيفيد »إسرائيل«، وال يفيد العرب يف شيء؟

بدائل عن الطاقة الروسية خمصصة ألوروبا، لكّن 
هناك معّوقات متعّددة تدفع إىل الشّك يف قدرة 
األمريكيني واإليرانيني على التوصل إىل اتفاق يف 
النصفية  االنتخابات  أقّله قبل  أو  املدى املنظور، 

األمريكية، وذلك لألسباب التالية:

1- عدم رغبة إيرانية يف تقديم تنازالت:
يهدف األوروبيون واألمريكيون إىل تأمني مصادر 
خمّصصة  ني  الروسيَّ والنفط  الغاز  عن  بديلة 
ألوروبا، وقد يكون البحر املتوسط، باإلضافة إىل 
بهذا  للقيام  املرشحتني  املنطقتني  آسيا،  وسط 

الدور بسبب القرب اجلغرايف من أوروبا.
وكانت عّدة طروحات غربية شّددت على أهمية رفع 
العقوبات عن إيران، األمر الذي يسمح لألوروبيني 
نابوكو،  عرب خط  ألوروبا  اإليراني  الغاز  باسترياد 
والذي كان من املفرتض أن ينقل الغاز من حبر 
قزوين إىل النمسا عرب تركيا، وَتَعّطل العمل فيه 

بسبب عدم القدرة على تأمني الغاز.
لتأمني  األوروبية  املساعي  خضّم  يف  وسابقًا، 
بديل عن الطاقة الروسية قبل احلرب السورية، مّت 
اقرتاح خّط أنابيب آخر لتصدير الغاز الطبيعي من 
وإيران(  قطر  فيه  )تتشارك  اجلنوبي  بارس  حقل 
اإلسالمي«،  األنابيب  »خط  ي  وُسِّ أوروبا،  إىل 
الذي كان سيمّر عرب حقل بارس اجلنوبي والعراق 
فأوروبا.  وتركيا  لبنان  إىل  هناك  ومن  وسوريا، 
يف  األمن  انعدام  بسبب  املشروع  هذا  وتعّطل 

الدول الواقعة على هذا اخلط.
خروج  منذ  حدثت  اليت  التطورات  بعد  اليوم، 
 ،2018 عام  النووي  االتفاق  من  األمريكيني 
األوروبيني  حاجة  زادت  األوكرانية،  احلرب  وبعد 
من  إيران،  مع  االتفاق  توقيع  إىل  واألمريكيني 
أجل السماح هلا بتصدير الغاز والنفط إىل أوروبا، 
وقدرة األوروبيني على شرائه والدفع إليران من 

دون اخلوف من العقوبات.
لكْن، ال يبدو أن اإليرانيني مستعّدون للعودة إىل 
االتفاق من دون احلصول على مكاسب جيدة، منها 
اإلرهاب،  قائمة  عن  الثورة  حرس  إزالة  تتم  أن 
وإعطاء ضمانات بعدم الرتاجع عن االتفاق يف حال 
وهما   ،2024 عام  احُلكم  إىل  اجلمهوريني  جميء 
شرطان مرتبطان بالكونغرس األمريكي، وال قدرة 

إلدارة بايدن على تقدميهما.
زد على ذلك، أن توقيع االتفاقيات بني الصني 
العقوبات، عرب  بدَء ختطي  لإليرانيني  أتاح  وإيران 
استثمارات صينية هائلة يف عدد من القطاعات، 
منها النفط والطاقة، باإلضافة إىل القطاع السياحي. 
بشأن  تقارير رسية  وجود  عدم  الرغم من  وعلى 
فإّن  تشرتيه،  اليت  واجلهات  االيراني  النفط  بيع 
من املؤكد أن هذا القطاع بدأ يتخطى العقوبات، 

هناك رغبة امريكية اوروبية يف اعادة إحياء االتفاق النووي مع ايران
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All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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Department of Home AffairsDepartment of Education,
Skills and Employment

part of the network

australianoftheyear.org.au

سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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مـقاالت وتـحقيقات
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األشياء الصغيرة تُحدث 

فرًقا كبيًرا
عندما يتعلق األمر بالبقاء في مأمن من COVID، فإن األشياء 

الصغيرة - مثل البقاء في المنزل وإجراء الفحص عندما تكون 

متوعكًا – هي التي سُتحدث فرًقا كبيرًا في حماية اآلخرين.

nsw.gov.au تفّضل بزيارة

COVID مًعا يمكننا البقاء في مأمٍن من

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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ثــقافة

األجانب الرسامني  ولوحات  القبطية  املصادر  يف  مصر  يف  املسيح  املقدسة:  العائلة  رحلة   

»إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف 
الصيب  وخذ  قم  قائال:  حلم  يف 
وأمه واهرب إىل مصر، وكن هناك 
هريودس  ألن  لك.  أقول  حتى 
ليهلكه.  الصيب  يطلب  أن  مزمع 
ليال وانصرف  الصيب  وأخذ  فقام 
 ،)23-13  :2 )مت  مصر«  إىل 
املقدس  الكتاب  ذكره  ما  هذا 
يف سطور موجزة عن رحلة العائلة 
جتاوزت  اليت  مصر  يف  املقدسة 
إىل  والتارخيي،  الديين  احليز 
الشرق  يف  الرسامني  إهلام  حيز 
والغرب بإبداعات فنية ال حصر هلا 
واملدارس  العصور  اختالف  على 

الفكرية.
القبطية  الكنيسة  حتتفل 
رحلة  بتذكار  األرثوذكسية سنويا 
العائلة املقدسة يف أرض وادي 

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

:1( »وحي من جهة مصر: هوذا الرب راكب على سحابة سريعة 
وقادم إىل مصر، فرتجتف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر 

داخلها«، ويف سفر هوشع )1:11( »من مصر دعوت ابين«.
استعانوا  دؤوبة  جهودا  للرحلة  وأرخوا  كتبوا  ممن  كثريون  بذل 
فيها مبصادر تارخيية أو خمطوطات حمفوظة يف األديرة املصرية أو 
املكتبات يف شتى أرجاء العامل، يف مسعى لرسم صورة تفصيلية 
أقرب إىل ما حدث بالفعل، كان القاسم املشرتك بينها حتديد أماكن 
وأديرة  كنائس  فيها  ُبنيت  مصر،  املقدسة يف  العائلة  بها  حلت 
)مجع  امليامر،  ذكرته  ملا  وفقا  الزيارة،  حملطات  تذكارا  تارخيية 
تفصيال  حتدثت  اليت  قديس(،  سرية  مبعنى  سريانية  كلمة  ميمر، 

عن الرحلة.
وحدد املؤرخون املواقع الرئيسية اليت حل بها املسيح طفال مع أمه 
بدايتها، وفقا ملوسوعة  العذراء مريم يف مصر، وكانت  القديسة 
»من تراث القبط«، من مدينة رينوكلورا القدمية )العريش حاليا( 
ثم بلوزيوم )الفرما حاليا(، وهي مشتقة من الكلمة القبطية فريومي، 

ثم بوباستيس )تل بسطة حاليا(.
عربت العائلة املقدسة فرع دمياط للنيل إىل بلدة سخا، ومنها عربت 
فرع رشيد إىل وادي النطرون، فإىل قرية املطرية، شرقي القاهرة 

الراهبات  أديرة  أقدم  اليت تضم ديرا من  زويلة،  حارة  حاليا، ثم 
التابعة للكنيسة القبطية األرثوذكسية، ثم إىل بابليون )منطقة مصر 
القدمية حاليا(، وهناك مكثت العائلة املقدسة يف كهف أعيد التعرف 
عليه بعد ذلك، وأقيمت عليه كنيسة القديس سرجيوس )أبو سرجة( 

يف القرن الرابع امليالدي.
استقلت العائلة املقدسة قاربا من جنوبي منطقة مصر القدمية )حي 
املعادي حاليا( إىل صعيد مصر مارة بالبهنسا ثم جبل الطري )قبالة 
البطلمية(  )هريوموبوليس  األمشونني  إىل  ومنها  مسالوط(  مدينة 
ثم ديروط فالقوصية حتى جبل قسقام، حيث ُشّيد فيما بعد يف 

   - بي. بي. سي.

لوحة رسمها الفنان الربيطاني إدوين لونغ عام 1883 بعنوان »الرحلة إىل مصر«، وتربز الشخصيات 
األساسية وهي القديس يوسف والعذراء مريم تحمل يسوع الطفل يدخلون مصر بعد الفرار من بيت لحم

جدارية »الرحلة إىل مصر« يف بازيليكا القديس أوغسطينوس يف روما من أعمال الفنان اإليطالي بيرتو جاجلياردي من 
القرن 19، وتربز اللوحة العذراء تحمل املسيح سريا على األقدام يف الرحلة وتظللها املالئكة يف بيئة صعبة التضاريس

لوحة للفنان الفرنسي جان ليون جريوم عام 1890، عُثر عليها ضمن مجموعة متحف جورج غاريت، وهنا 
يضيف الرسام عنصر املالك الذي يرشد العائلة املقدسة يف صحراء مصر القاحلة

لوحة الرحلة إىل مصر وسقوط األوثان من أعمال الفنان الفرنسي جان-جام الغرنييه عام 1775، عُثر عليها ضمن 
مجموعة رين بمتحف الفنون الجميلة بباريس، وال

لوحة بعنوان العودة من مصر للفنان اإليطالي فرانشيسكو بريزيو يف 
القرن الـ 16، ويظهر املسيح الطفل يسري على األقدام ممسكا بيد 

العذراء مريم

لوحة العائلة املقدسة تعرب النيل أثناء رحلتها إىل مصر يرافقها مالئكة، للفنان اإليطالي فرانشيسكو 
فونتيباسو القرن الـ 18

يف  وتراثها،  مصر  تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزءا  أصبحت  اليت  النيل، 
24 بشنس )وفقا للتقويم القبطي( أول يونيو/حزيران، كما يذكر 
وتواريخ  القديسني  سري  يضم  الذي  الكتاب  القبطي،  السنكسار 

األعياد واألصوام، مرتبة حسب أيام التقويم القبطي.
عندما ُيذكر موضوع رحلة العائلة املقدسة يف مصر، يتبادر للذهن 
على الفور ذلك املشهد املألوف للرحلة يف األعمال الفنية الغربية، 
املكّون يف أغلب األحيان من شيخ مرتجل، القديس يوسف النجار، 
عليه مالمح احلزن واحلرية من مصري جمهول، ترافقه بتواضع وهدوء 
بني  وحتتضن  محارًا  متتطي  مريم،  العذراء  القديسة  مجيلة،  فتاة 
قاحلة  صحراء  املسيح، يف  يسوع  رضيعها،  متعبة  وهي  ذراعيها 
هربا من بطش امللك هريودس الكبري، الذي كان يريد قتل املسيح 
يف مدينة بيت حلم ضمن مذحبة األطفال الذكور دون سن عامني، 

واليت ُعرفت باسم »مذحبة األبرياء«.

املسيح يف مصر
أمر  باقتضاب شديد من خالل  القصة  املقدس عن  الكتاب  حتدث 
النجار يف حلم حتقيقا لنبوءات يف  القديس يوسف  مساوي تلقاه 
يتبع يف العدد املقبلالعهد القديم، كما يشري السنكسار القبطي، يف سفر أشعياء )19 
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نفتح 7 ايام 
يف االسبوع
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أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

Local organisations 
in East Hills can 
now apply for fund-
ing to support local 
community  projects 
thanks to the NSW 
Liberals and Nation-
als Governments 
Clubgrants program,  
State Member for 
East Hills Wendy 
Lindsay MP said on 
Wednesday.
  
Wendy Lindsay MP 
said Clubgrants al-
low local community 
groups to build or 
upgrade  community 
facilities and a new 
round opened on 27 
June, with applica-
tions welcome  from 
not-for-profit organi-
sations.  

“$12.5 million is 
available this year for 
new or upgraded fa-
cilities across sport 
and  recreation, arts 
and culture, disaster 
readiness and com-
munity infrastruc-
ture,” Wendy  Lind-
say MP said.  

“This is an opportu-
nity for local organi-
sations to apply for 
funding for projects 
that will  provide 
long-term benefits to 
the community. In-
frastructure Grants 
can fund  construc-
tion, alteration, ren-
ovation, completion 
and fit-out of build-
ings and community  
infrastructure.” 

“Projects funded 
may include new 
or upgraded sports 
grounds, museums, 
theatres,  homeless 
shelters and evacu-
ation centres.”  

Wendy Lindsay MP 
said the grants can 
be used for spaces 
like halls and meet-
ing  rooms, spaces 
for storing and ex-
hibiting cultural ar-
tifacts, community 
transport,  disabil-
ity, mental health, 
homelessness, and 
domestic violence 
services. Successful  
local applicants in 
the last round were 
Revesby Workers 

Club Little Athletics 
for  lights for sport-
ing grounds at Kel-
so Park, and Picnic 
Point Public School 
for shade  shelters 
- infrastructure that 
supports youth. 

####
“These grants are 
about connecting 
the community, fos-
tering participation 
in sport,  recreation 
and arts, and boost-
ing social inclusion 
and disaster resil-
ience,” Wendy  Lind-
say MP said.  
Since 2015, the NSW 
Liberals and Na-
tionals Government 
have funded more 
than 520  communi-

ty projects worth $81 
million under the In-
frastructure Grants 
program.  

These grants are 
made possible by 
the Clubgrants Cat-
egory 3 Fund which 
re-invests  prof-
its from registered 
clubs’ gaming ma-
chines into commu-
nity projects. Fund-
ing is  available for 
infrastructure proj-
ects in four key ar-
eas: 

• Arts & Culture 
• Community Infra-
structure 
• Disaster Readi-
ness  
• Sport & Recreation 

EAST HILLS COMMUNITY GROUPS INVITED TO APPLY 
FOR NSW  GOVERNMENT INFRASTRUCTURE GRANTS

Flood affected com-
munities will be pri-
oritised in funding 
decisions for this 
round, in line  with 
priorities for disas-
ter affected commu-
nities.  

Applications for the 
first round of fund-
ing for 2022/23 are 
open from Monday, 
27 June  and close 
Monday 18th July 
at 11:59pm. To find 
out more informa-
tion or to apply,  
please visit nsw.gov.
au/grants-and-fund-
ing/clubgrants-infra-
structure.
 
MEDIA: Stephanie 
Le Bas | 9772 2774

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي



Page 20صفحة 20     

شــعر

ارض لبنان يا أرض النور واإلميان

بقلم  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ارض لبنان  يا أرض النور واألميان 
يا أرض الوحي والعلم واألديان 

خلقنا بربوعك ناس معروفني  
واليوم صرنا بعامل النسيان 

كتبنا احلرف عا صخور مشهورين 
خدنا احلرب من دمنا الغليان 

 رفضنا الذل برؤوس مرفوعني
شعبنا معروف من ماضي الزمان 

أهل صيدا اليوم موجودين 
اسألوا التاريخ عن عظمة اإلميان 

حرقوا بيوتهم ابطال جّبارين 
وما سّلموا للغدر والعدوان 

واليوم الشعب من ذات العجني 
ما همن احلروب والنريان

حننا أسود عا بواب العرين 
ما هّمنا جحافل وقوة الغربان  

بيوم احلرب جباه متحدين 
بيسقوا االرز من دّمن املنصان 

ضّحوا حبياتن للوطن والدين
واليوم صرنا بعامل احلرمان 
ما عنا مخرية وخبز وطحني 
وين العروبة وخّينا اإلنسان

 بشكر شباب وعيال مغرتبني 
ساعدوا باملال لشعب لبنان 

لبنان ويلو صار لناس مشّردين  
دخلوا الوطن من كل جهة ومكان 

حنن بالواجب نقوم جمبورين 
فتحنا بيوتنا تا يعيشوا بامان
طبّقنا وصايا العشر والدين 

وقوينا الغريب اهلارب اخليفان
طلبنا باسم الرب اخلايفني   

 ال تبخلوا بلقمة أكل يا أخوان 
نطعم يتامى سنني جوعانني

وشبح اجملاعة دخل كل بيت بلبنان
يا ويل الشعب قديشو حزين 
مصريو صار بقبضة الشيطان 
منطلب تكونوا اخوة مساعدين

تنشلوا شعب بنار القهر هلبان 
وتا هالشعب ما يبقى حزين

ساعدوا قبل ما يفوت األوان
وخنسر هوية نصري مذلولني 
وشعب نازل جبهنم وغرقان 

يا عرب كونوا لنا اخوة وحمبني  
ألنو إذا خسرنا اي وطن منكم 

بتكون نهاية العروبة
وبتزول معكم الناس واألوطان 

أرجوحة الذهب

مثرية حسني  - سورية

سوناتا األسئلة
وأخرى  فاصلٍة  بني  ما 

مهملْة 
سطٌر توّقد باحتدام األسئلْة 
تستفيء  أطّلت   ) )أّنى 

هليبها
األماني   ليل   أّرقت  )هل( 

املغفلْة 
)من( واصلت و الوجد ملء 

شغافها
اخلواء  جشع  من  لتلوذ 

بعندلْة
)ماذا( و )ما( ، )كم( تستحّم 

هواجٌس 
فتعرى  املعنى  جّلة  يف 

معضلْة
تّرهات  تقّشر  ال  )كيف( 

دوائٍر 
الّزوايا  رهن  فرجارها 

املقفلْة 
و )متى( تسافر يف اختمار 

سرائٍر 
طوبى هلا  إذ ما استشّفت 

منهلْه 
تراود  فتئت  ما  )أّيان( 

مومسًا 
ماءك  الوقت  بغمد  فاسكب 

وانهلْه..

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

كلِّ  نزلت  صبية  وحي  من 
يف  شق  من  النهر  حنو  يوم 
تغسل  السيول  حفرته  األرض 

الصحون

وحني نّزَ  الغيم مدرارًا،
وعتمُة الليل دشنْت

مسرَيها الدؤوب
قاضمًة وشَل ما تبقى

من ألق النهار،
انزوى االطفاُل

الئذين باألحضاْن
قد راعهم الرعُد يف هزميِه

والربُق يف األفْق،
تقصُّ جدتي عن غابِر األياْم

أْن امريًة
يف قصِرها املهيب

يف بركة من ذهٍب ُمسال
تغمُس الضفريْة
أفُتنت األطفال
يف حينا العتيق

املنسوِج من ذهْب
بال قصوٍر باذخْة

بال زماٍن غابٍر
أْن

من ثلمة يف األرض حنو النهِر
مسكونة بالصفصاف واخلرير

ينساب توًا
شعُرها احلرير،

ه النسيم.. قد هزَّ
   منري العبيدي
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إيران: حمادثات الدوحة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أّكد سفري إيران لدى األمم املتحدة، جميد ختت رواجني، يف تصريح 
الدوحة كانت »إجيابية«،  أّن حمادثات  له، أمس األول اخلميس، 
أّن  ق منها«، ومفادها  التحقُّ بـ«ضمانات ميكن  إيران طالبت  وأّن 

»واشنطن لن تنسحب جمددًا من االتفاق«.
وقال رواجني إّن إيران »طلبت ضمانات موضوعية ميكن التحقق 
منها، مفادها أن واشنطن لن تنسحب مرة أخرى«. وأضاف: »كنا 

صادقني يف حمادثات الدوحة، اليت كانت جادة وإجيابية«.
عدم  من  »قلقه  عن  األوروبي،  االحتاد  عّب  متصل،  سياق  ويف 
ع عام 2015«، وحّث كل  إمكان إحياء االتفاق النووي اإليراني املوقَّ
األطراف على »انتهاز الفرصة يف التوصل إىل اتفاق، بناًء على 

النص املطروح على الطاولة«.
وخاطب سفري االحتاد األوروبي لدى األمم املتحدة، أولوف سكوج، 
جملس األمن قائاًل: »أنا قلق من أننا قد ال نتمكن من الوصول إىل 
خط النهاية«، مضيفًا أن »رساليت هي أن انتهزوا تلك الفرصة 
يف التوصل إىل اتفاق، بناًء على النص املطروح على الطاولة«.

العالقة  املسائل  لتخطي  املالئم  الوقت  »اآلن هو  وتابع سكوج: 
األخرية، والتوصل إىل اتفاق، وإعادة االتفاق النووي بالكامل«.

فني من  أّن »يومني مكثَّ إنريكي مورا،  وأعلن املنسق األوروبي، 
العمل املشرتكة  الدوحة بشأن خطة  املباشرة يف  احملادثات غري 
فريق  يأمله  كان  الذي  التقدم  احلظ،  لسوء  ِرزا،  يحُ مل  الشاملة، 
االحتاد األوروبي كمنسق بعد«، مضيفًا: »سوف نستمر يف العمل 
بإصرار أكب على إعادة الصفقة الرئيسية إىل املسار الصحيح، من 

أجل عدم االنتشار )النووي( واالستقرار اإلقليمي«.
إّن  مرندي،  حممد  املفاوض،  اإليراني  الفريق  مستشار  وقال 
حّل  إىل  املفاوضات ستنتهي  أّن  إىل  تشري  تكن  مل  »التوقعات 

إجيابي يف يومني فقط«.
وأضاف مرندي أّن طهران »ال تأخذ تصريات املسؤولني األمريكيني 
اإلعالمية جبدية«، مشريًا إىل أّن »على األمريكيني توفري الضمانات 
اليت تطالب بها إيران، ليؤكدوا أنهم لن يطعنوها يف الظهر، كما 

فعلوا يف السابق«.

بايدن: سألتقي ابن سلمان ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أّنه  اخلميس،  األول  أمس  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  أكد 
عهده  وولي  العزيز،  عبد  بن  سلمان  السعودي  امللك  سيلتقي 
حممد بن سلمان، خالل زيارته الرمسية املرتقبة للسعودية، الشهر 

املقبل.
وقال الرئيس األمريكي، جو بايدن، يف مؤمتر صحايف عقده عقب 
لقائه قادة دول »الناتو« يف قمة مدريد، إّن الغرض من زيارته 

السعودية »ليس الضغط عليها من أجل زيادة إنتاج النفط«.
القادة  من  سيطلب  كان  إذا  عما  سؤاله  لدى  أوضح،  لكّنه 
السعوديني زيادة إنتاج النفط، أّنه »يتعنّي على مجيع دول اخلليج 
وجه  على  السعودية  وليس  عامة،  بصورة  النفط،  إنتاج  زيادة 
اخلصوص«، مشريًا إىل أّنه »يأمل أن تستنتج الدول أّن ذلك يف 

مصلحتها«.
وكان الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، أبلغ نظريه األمريكي، 
هذا األسبوع، أّن رئيس اإلمارات أخبه بأّن السعودية واإلمارات، 
»إاّل  النفط  إنتاج  زيادة  »أوبك«، ال ميكنهما  العضوان يف  وهما 

بصعوبة«.

إيران رّدا على بيان مصري ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أّكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، ناصر كنعاني، أمس 
األول اخلميس، أّن اّدعاءات البيان املشرتك، والذي أصدره وزير 
اخلارجية البحريين، عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظريه املصري 

سامح شكري يف املنامة ضد إيران، »مغرضة وغري بّناءة«.  
راشد  بن  اللطيف  عبد  البحريين،  اخلارجية  وزير  ذكر  قد  وكان 
الزياني،  يوم األربعاء، أّن اجلانبني البحريين واملصري حبثا فيما 
وصفاه بـ »التدخالت اإليرانية« يف شؤون الدول العربية، وأكدا 

»ضرورة التزام طهران سياسة حسن اجلوار«.
ويف السياق، دعا املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية البلدين 
بصورة  اإلقليمية  املعادالت  »فهم  إىل  البيان  على  املوّقعني 
صحيحة، واالنتباه لدور إيران يف تعزيز استقرار املنطقة، وعدم 
اإلصرار على مواصلة سياسة »اإليران - فوبيا« وخدمة املصاحل 

الصهيونية«. 
حق  النووية  املنجزات  على  »احملافظة  أّن  على  كنعاني  وشّدد 
مشروع للجمهورية اإلسالمية«، مؤّكدًا أّن »قدرات إيران الدفاعية 
والصاروخية مبنية على أساس سياسة اسرتاتيجية من أجل الدفاع 

عن البالد، وال تشكل أي تهديد لدول اجلوار«. 
وتابع أّن »لدى إيران إرادة وحسن نّيات لتعزيز عالقاتها بدول 
»اجلهود  أّن  إىل  مشريًا  واإلسالمية«،  العربية  والبلدان  اجلوار 
هذا  لتحقيق  الراهنة  اإليرانية  احلكومة  تبذهلا  واليت  املضاعفة 

اهلدف، دليل واضح آخر يعكس حسن نّيات طهران«. 
إحدى  اجلوار  حسن  »سياسة  أن  دائمًا  طهران  تؤكد  وبينما 
أولوياتها«، شّددت وزارة اخلارجية اإليرانية، يف 27 حزيران/يونيو 

اجلاري، على أن »إيران ومصر دولتان مهمتان يف تاريخ املنطقة 
البلدين  بني  العالقات  لتعزيز  حماولة  وكل  ني،  اإلسالميَّ والعامل 
تصب يف مصلحة املنطقة، ونرّحب بأي مساٍع لتعزيز العالقة بني 

البلدين وتطويرها«.
اإليراني، حسني  اخلارجية  وزير  تأكيد  من  بعد ساعات  ذلك  جاء 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  لقائه  خالل  اللهيان،  عبد  أمري 
والقاهرة يصّب يف  العالقات بني طهران  »تعزيز  أّن  الكاظمي، 

مصلحة املنطقة والعامل اإلسالمي«.

جونسون: أوكرانيا لن تتمكن ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األول  أمس  جونسون،  بوريس  البيطاني  الوزراء  رئيس  صرح 
من  القريب  املستقبل  يف  تتمكن  لن  »أوكرانيا  بأّن  اخلميس، 
يف  الناتو  إىل  انضمامها  أّن  إىل  مشريًا  الناتو«،  إىل  االنضمام 

املستقبل القريب مل يكن حتى »قريبًا من املمكن«.
بثته  مؤمتر صحايف مبدريد  البيطانية، يف  احلكومة  رئيس  وقال 
شبكة سكاي نيوز، إن »مل يكن من املمكن قط أن تنضم أوكرانيا 
إىل حلف مشال األطلسي يف أي وقت يف املستقبل املنظور«، 

مؤكدًا أّن »الكل يعرف ذلك«.
جوفكفا،  إيغور  األوكراني،  الرئيس  مكتب  رئيس  نائب  وأكد 
السبت املاضي، أّن بالده ال تنوي اختاذ خطوات لالنضمام حللف 
الناتو، إدراكًا منها بعدم جدوى هذه اجلهود بسبب مواقف بعض 

دول احللف.
وأوضح جوفكفا خالل مقابلة نشرت يومها مع صحيفة »فايننشال 
تاميز« البيطانية، أّن »أعضاء الناتو رفضوا تطلعاتنا. ولن نفعل 

أي شيء يف هذا االجتاه«.
يف  زيلينسكي،  فولودميري  األوكراني،  الرئيس  قال  جهته،  من 
آذار املاضي إّن على »أوكرانيا التصاحل مع فكرة، مفادها أنها لن 

تكون جزءًا من حلف مشال األطلسي«.
األبواب  بشأن  أعوام،  طوال  مسعنا،  »لقد  زيلينسكي:  وتابع 
املفتوحة املفرتضة، لكننا مسعنا أيضًا أنه ال ميكننا الدخول فيه. 

هذا صحيح، وحنن يف حاجة إىل االعرتاف بذلك«.

بوتني: سنرد باملثل يف  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

موقف بوتني جاء رّدًا على دعوة الناتو رمسيًا، األربعاء، السويد 
وفنلندا إىل االنضمام إىل احللف، بعد إعالن الرئاسة الرتكية دعم 
مذكرة  وتوقيعها  الناتو،  إىل  لالنضمام  والسويد  فنلندا  ترشيح 

تفاهم مع البلدين. 
وقال بوتني: »ليست لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا كاليت مع 
أوكرانيا، وليس لدينا خالفات حدودية«، مضيفًا أّنه »إذا رغبت 
هلما،  مرتوك  فاألمر  الناتو،  إىل  االنضمام  يف  والسويد  فنلندا 

وميكنهما االنضمام إىل ما يريدون«.
وحّذر بوتني من أّنه إذا مّت نشر وحدات عسكرية هناك، فستكون 
بالده »مضطرة للرد بشكل مماثل، وإثارة نفس التهديدات لتلك 

املناطق اليت تنشأ فيها تهديدات«.
من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي إّن بالده منفتحة على احلوار 
انتشار  عدم  أنظمة  على  واحلفاظ  االسرتاتيجي،  االستقرار  بشأن 
أسلحة الدمار الشامل وحتسني الوضع يف جمال احلد من التسلح. 
وأضاف يف كلمة أمام منتدى قانوني، يف مسقط رأسه يف سان 
مضنيًا«،  مشرتكًا  »عماًل  ستتطلب  اجلهود  هذه  أّن  بطرسبغ، 
اليوم يف دونباس«،  »ما يدث  تكرار  اجتاه منع  وستتحرك يف 
يف إشارة منه إىل أن موسكو دخلت أوكرانيا حلماية ذوي األصول 

الروسية من االضطهاد. 
ريابكوف على دعوة  الروسي سريغي  اخلارجية  نائب وزير  وعّلق 
الناتو لفنلندا والسويد لالنضمام إىل احللف، قائاًل: »ندين املسار 
غري املسؤول حللف مشال األطلسي الذي يدمر اهليكل األوروبي، 
أو ما تبقى منه«، مضيفًا: »لدي شكوك كبرية حول ما إذا كانت 
مشال  يف  جرياننا  إىل  بالنسبة  هادئة  ستكون  املقبلة  الفرتة 

أوروبا«.
وسبق أن حّذرت روسيا فنلندا والسويد من االنضمام إىل الناتو، 
»عواقب عسكرية وسياسية خطرية«  إىل  إّن هذا سيؤدي  قائلًة 
تعزيز  خالل  من  العسكري«،  التوازن  »استعادة  على  ستجبها 
دفاعاتها يف منطقة حبر البلطيق، مبا يف ذلك نشر أسلحة نووية.

       واختتمت أمس األول أعمال القمة الـ32 للناتو، اليت تعقد حاليًا 
الرؤيته االسرتاتيجية  يف العاصمة اإلسبانية مدريد، اليت حددت 

اجلديدة للحلف، ووضعت موسكو كخصم أساسي.

ميقاتي استقبل وزير خارجية  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مع  احلكومة  عليها  تعمل  اليت  التعايف  املرتبطة خبطة  النهوض 
األيام  يف  خطيا«  التعديالت  الينا  وستحال  النقد،  صندوق 

املقبلة.
كما أكد كنعان على ان »موقف جلنة املال واضح وهو ينطلق 
تؤمن  ان  وجيب  الدستور  مكفولة يف  املودعني  حقوق  أن  من 
بالعمل مع صندوق النقد من خالل توزيع عادل للخسائر ضمن 
خطة ومشاريع قوانني تتم احالتها اىل اجمللس النيابي، وال جيب 
التفاصيل على  من  )مزيد  يكون هناك متييز يف شأنها«.  ان 

الصفحة 3(

الوزير شرف الدين
على صعيد آخر، أشار وزير املهجرين يف حكومة تصريف األعمال  
عصام شرف الدين ، أن »هناك قرارا للبدء يف العمل على  ملف 
النازحني السوريني  بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، على 

أن يعود  النازحون  إىل بالدهم شهريًا بأعداد حمددة«.
» الدولة  أن  »اجلديد«،  قناة  مع  حديث  خالل  الدين  شرف  وأكد 
السورية  تعهدت بتأمني مساكن للعائدين«. وأوضح أن »مفوضية  
األمم املتحدة  لالجئني لديها حتفظات بهذا اخلصوص، وأبرزها عن 
مصري املعارضني، لذا تقرر إما أن يعود املعارضون بكتاب تعهد 

أو يذهبوا إىل دولة ثالثة وهذا شأن املفوضية«.
بدعة جديدة من مصرف لبنان

كتبت الزميلة باسكال أبو نادر يف الزميلة »النشرة«:
يبتدع  مصرف لبنان  منذ بداية األزمة جمموعة تعاميم ال أحد يعرف 
حقيقة ما يراد منها، آخرها التعميم 161 الذي يقضي بتبديل اللرية 
ب الدوالر  على  منصة صريفة . اليوم تقوم  املصارف  بإجراء معامالت 
وتسمح   161 التعميم  وفق  تأتي  لبنان  مصرف  بها  خاصة مسح 

بسحب مبلغ معنّي بالدوالر مقابل وضع مبلغ معنّي باللرية!.
دخلت سينتيا أحد املصارف إلجراء هذه »العملية« فوضعت مبلغًا 
أمريكي على منصة صريفة،  معّينا باللرية لتسحب مقابلها $500 

. حتى اآلن كّل شيء جّيد فرتبح سينتيا حوالي لـ$50 
يساعد هذا املبلغ املواطن قلياًل يف هذه الظروف، لكن املفاجأة 
االيصاالت  املصرف  وسلمها  العملية  سينتيا  أنهت  عندما  كانت 
مرفقة بورقة عليها توقيعها، وعندما رفضت التوقيع عليها كان 
اجلواب »يا بتوقعي يا ما فينا نعمل العملية«... فماذا حتتوي تلك 

الورقة؟.
مضمون الكتاب

»النشرة« حصلت على نسخة من تلك الورقة وتتضمن »عماًل بأحكام 
التعميم رقم 157 تاريخ 2021/05/10 والتعميم االساسي رقم 161 
تاريخ 2021/12/16 الصادر عن مصرف لبنان جئنا مبوجب كتابنا 
احلاضر نعفي مصرفكم من موجب التقيد بقانون السرّية املصرفية 
الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 جتاه مصرف لبنان أو جلنة الرقابة 
على املصارف أو أي شخص مرتبط بعمليات القطع اليت أجراها 
مصرفكم على املنصة االلكرتونية لعمليات القطع التابعة ملصرف 
لبنان )منصة صريفة( واملتعلقة بالعملية اليت أجراها بتاريخ هذا 
النهار، وبالتالي أوافق على قيام مصرفكم بادخال اية معلومات 
لالنظمة  وفقا  منصة صريفة  على  املذكورة  وبالعملية  بي  تتعلق 
املعمول بها لدى مصرف لبنان«، مضيفا: »وعليه نتنازل تنازال 
نهائيا ال رجوع عنه وغري قابل للنقض عن أي حق أو مطلب يتعلق 
بهذا اخلصوص ونبئ ذمة مصرفكم ابراء عاما وشاماًل ال رجوع عنه 
وغري قابل للنقض كما نعفي مصرفكم من أية مسؤولية هلذه اجلهة 

وجلهة تنفيذ او عدم تنفيذ العملية املطلوبة على املنصة«...
رفع السرية؟!

رفع السرّية املصرفية عن احلساب يف حالة وفاة العميل وينتقل  تحُ
الوصية  ومنفذ  هلم  واملوصى  الشرعيني  الورثة  اىل  احلق  هذا 
وحمرر الرتكة، وإضافة اىل وفاة العميل ترفع  السرية املصرفية  
يف حالة موافقة العميل على رفع السرية، اعالن افالس العميل، 
مصرفية،  مبعاملة  تتعلق  والعميل  املصرف  بني  دعوى  نشوء 
اجلدية  الشكوك  املصرف،  افالس  املشروع،  غري  االثراء  دعاوى 
حبصول عملية تبييض أموال، تبادل معلومات بني املصارف فيما 
يتعلق باحلسابات املدينة فقط، احلاالت املتصلة مبراقيب املصرف 
املركزي، حساب املرشح اىل االنتخابات النيابية املخصص للحملة 

النيابية،  التدقيق اجلنائي.
املودع مجرم!

»القيمون على املصارف يعاملون املودع كمجرم«. هكذا خيتصر 
املتخصص يف الرقابة القضائية على املصارف احملامي الدكتور 
»املصرف  أن  اىل  »النشرة«  عب  الفتا  املشهد،  ضاهر  باسكال 
نفسه  تلقاء  من  املصرفية  السرية  لرفع  حالة  اضاف  املركزي 
ومن دون اي قانون يف حني ان كان عددها 11 حالة واصبحت 
االن 12 بفعله للسحب بالدوالر فقط دون حساباته باللرية بارغم 
من أن التعاميم ملصرف لبنان غري »املشروعة« قد فرضت على 
املودع »هريكات« ثقيل تعدت نسبته الـ85% يعود االن ملعاملة 
املودع كمجرم من خالل الزامه برفع السرية املصرفية«، مؤكدا أن 
»السرية املصرفية ترفع حباالت حمددة بالقانون وال جيوز للمصرف 
»تتم معاملة  أنه  املركزي أن يضيف حالة جديدة«، مشددا على 
املودع كمجرم فقط يف حالة السحب بالدوالر ألنه يوقع على هذا 
الكتاب عند إجراء العملية للسحب بالدوالر مع العلم أن املصارف 

توزع الدوالرات على املوظفني بالقطاع العام واخلاص«.
ضرب الكيان املصريف؟!

يرى الدكتور ضاهر أن »هذا املوضوع يدل على أن هناك توجهًا 
لضرب الكيان املصريف الذي يقوم على املودعني كعموده الفقري، 
فعندما يعامل النظام املصريف املودع كمجرم وجيبه التوقيع على 
العامة  على  توزع  دوالراته  أن  حني  يف  املصرفية  السرية  رفع 
هذا دليل أن هناك من يريد ضرب الكيان املصريف«، مضيفًا: 
»يتم دحر العمود الفقري للكيان املصريف بهذه الطريقة والواضح 
أن هناك خمططًا لضرب الكيان املصريف«، وحمذرا املودعني من 
التوقيع على هذه الكتب ومشددا على انه من غري القانوني تقييد 

سحب الوديعة بأي شرط ألننا يف نظام ليبالي حّر.
يف احملّصلة بدعة جديدة ابتدعها مصرف لبنان عب املصارف لرفع 
السّرية املصرفّية عن احلسابات... ليبقى السؤال األهم ما اهلدف 

من هذا الكتاب؟ وماذا يريد واملصارف عبه؟!.
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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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نـجوم

 كل شيء يشري إىل معركة قانونية بني املغنية الكولومبية شاكريا 
والعب كرة القدم اإلسباني بيكيه، فعلى الرغم من أنهما مل يتزوجا 
مطلًقا، من احملتمل جًدا أن خالفاتهما يف اختيار األفضل للطفلني 
حقوق  لتحديد  قاض  أمام  املثول  على  ستجربهما  أجنباهما  اللذين 

احلضانة وااللتزامات بينهما.

ميالن وساشا، هم بالفعل يف إجازة مدرسية ، لذلك ، وفًقا للورا 
فا -الصحفية يف جريدة Televisión Española- ، فإن والدتهم تود 
أن تأخذهم إىل ميامي يف فلوريدا ، لالستمتاع بالشاطئ خال شهري 

العطلة.

ومع ذلك ، من مكان ما يف السويد ، أبلغها العب نادي برشلونة 
برفضه السماح لألطفال مبغادرة إسبانيا.

من الواضح أن شاكريا تشعر بالوحدة وهناك شخصني يضايقانها 
دون أن تتمكن السلطات من فعل أي شيء حيال ذلك قد قادها إىل 
العزم على مغادرة البالد مؤقًتا، ولكن للقيام بذلك مع أطفاهلا ، من 

الضروري أن يوقع بيكيه على وثيقة متنحها اإلذن بذلك.

وبهذا املعنى، فإن رفض العب كرة القدم يستند إىل حقيقة أن 
الكثري من الوقت بعيًدا عن جدهما وجدتهما من جهة األب سينتهي 

به األمر إىل التأثري على األطفال.

حيث   ، والدتهما  منذ  الطفلني  مع  يومًيا  يعيشان  بيكيه  فوالدي 
يسكنان جبوار منزله.

لذا حياول بيكيه محاية هذا الرابط ولن يسمح هلما بالذهاب شهرين 
أن   « الكتالونية:  الصحفية  وتدعي  البعض.  بعضهما  رؤية  دون 

العالقة بينهما متوترة و صعبة للغاية«.

من جانبها ، أوضحت املراسلة لورينا فازكيز ، أن شاكريا مل تكن 
على عالقة جيدة مع زوجات وصديقات زمالء بيكيه يف الفريق، لذلك 
فهي ال تعتمد عليهن يف دعمها يف حال احتاجت إىل الذهاب إىل 

احملكمة للقتال من أجل احلصول على أطفاهلا خارج إسبانيا.

تقول: »مل تعاملهم شاكريا بشكل جيد ، لقد اعتقدت أنها متفوقة. 
.»La Patrona أطلقوا عليها اسم

مالحقة
وتعاني شاكريا من مضايقات كثرية، فهي تشعر بالقلق الشديد بعد 
مطاردة رجال هلا حول منزهلا، وقيام أحدهم بفتح صندوق الربيد، 

ليرتك مالحظات بداخله.
كما ظهرت جداريات قرب سكنها يف برشلونة، وُكتب فيها »أحبك 
أيتها املرأة اجلميلة، أتيت هنا إليك، وأنا مستعد للزواج منك اآلن، 
ولدعمك«. وقد توّجه تونينو مبارك، شقيق شاكريا إىل السلطات 

لتقديم شكوى بالرسائل اليت تصل شقيقته.

 بيكيه مينع شاكريا من اصطحاب أطفاهلا إىل ميامي
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وذكرت بعض التقارير أن أحد الرجال الذين يالحقونها، روسي، وقد 
بدأ مبالحقة شاكريا منذ انفصاهلا عن بيكيه. وبعد إبالغ الشرطة، فقد 

وضعت منزل شاكريا حتت احلراسة واملراقبة.

ومؤخرًا ذكر برنامج )Mamarazzis( اإلسباني أن شاكريا كانت ترغب 
حياة  وجود  عدم  ظل  يف  خاصة  األمريكية،  ميامي  إىل  باالنتقال 
أبناؤها  هو  مينعها  ما  لكن  برشلونة.  هلا يف  أصدقاء  أو  اجتماعية 

وارتباط بيكيه بنادي برشلونة.

وألول مرة منذ انفصاهلا، شوهدت شاكريا وهي تقود سيارتها يوم 
الثالثاء املاضي، وتبدو عليها مالمح التعب والضغط. ويف الوقت 
أحد  امرأة شقراء يف  الذي تعاني هي فيه ، شوهد بيكيه بصحبة 
مطاعم العاصمة السويدية ستوكهومل، يوم اجلمعة املاضي. وذكرت 
األنباء أن سيدة سويدية قامت بتسريب صورة بيكيه، بعد رفضه 

االلتقاء بابنها الذي يشجعه.

نوال الزغيب تنتهي من 
تصوير »حفلة« يف بريوت

باللهجة املصرية  أغنية  لطرح  الزغيب  نوال  اللبنانية  الفنانة  تستعد 
بعنوان »حفلة« من كلمات هاني صارو وأحلان أمحد زعيم وإخراج 

فادي حداد وإنتاج اليف ستايلز ستوديوز.
صورت األغنية يف لبنان على مدار يومني، األول داخل األستديو 
والثاني على البحر وسط أجواء محاسية تناسب جو األغنية اإليقاعي 

السريع.

يستأنف املمثل التلفزيوني األمريكي بيل غوسيب قرار هيئة 
دانته  األمريكية  كاليفورنيا  والية  حماكم  إحدى  يف  حمّلفني 
باالعتداء جنسيًا عام 1975 على مراهقة تبلغ 16 عامًا، حبسب 

ما أعلن األربعاء ناطق باسم النجم السابق.

وألزم احلكم كوسيب دفع تعويضات عطل وضرر بقيمة 500 
ألف دوالر.

وميثل قرار احملكمة الصادر يف دعوى مدنية اإلدانة الرمسية 
تتهمه  الذي  عامًا(   84( اليوم يف حق كوسيب  الوحيدة حتى 

عشرات النساء باالعتداء اجلنسي عليهّن.

أندرو  الناطق باسم بيل كوسيب  »فراييت« عن  ونقلت جملة 
وايت وصفه القرار بأنه »نصر مذهل« للممثل لكنه أّكد مع 

ذلك أنه سيستأنفه.

وقال وايت إن كوسيب »حصل أمس )الثالثاء املاضي( على 
جودي  رفعتها  مدنية  دعوى  يف  احمللفني  من  مذهل  نصر 

هوث«.

والحظ أن »احمللفني منحوا حكمًا بقيمة 500 ألف دوالر جلودي 
هوث لكنهم صوتوا بتسعة أصوات مقابل ثالثة على عدم منح 

أي تعويضات عقابية للسيدة هوث«.

وادعى حمامو الدفاع عن جودي هوث خالل جلسات احملاكمة 
أّن األخرية قابلت كوسيب يف موقع التصوير، ثم دعاها املمثل 
بعد التصوير إىل نادي التنس اخلاص به وجعلها تشرب كمية 
الكحول قبل أن يصطحبها إىل مقر مؤسس جملة  كبرية من 
لوس  يف  مانشن«(  بوي  بـ«بالي  )املعروف  بوي«  »بالي 

أجنليس ويعتدي عليها.

كانت  التقادم  فرتة  ألن  جنائيًا  كوسيب  مقاضاة  تتم  ومل 
انقضت سنة 2014 عندما أقامت هوث الدعوى على املمثل.

وجييز القانون اخلاص بوالية كاليفورنيا للبالغني إقامة دعاوى 
باعتداءات جنسية تعرضوا هلا خالل طفولتهم  مرتبطة  مدنية 

حتى بعد سنوات عدة على انقضاء فرتة التقادم.

وأشار أندرو وايت يف بيانه إىل أن حمامية بيل كوسيب جنيفر 
بوجنني »ستكون )...( يف احملكمة يف غضون أسابيع قليلة 
الستئناف حكم الـ 500 ألف دوالر، ما يعين أن السيدة هوث 

لن تتسلم شيًكا من السيد كوسيب«.

أما وكيلة جودي هوث احملامية غلوريا ألريد فقالت إن املبلغ 
الذي قررته هيئة احمللفني »يثبت أن )أعضاءها( صدقوها«.

ووجهت حواىل 60 امرأة علنًا تهمًا ضد بيل كوسيب باالعتداء 
واحلبوب  الكحول  عقود  مدى  على  مستخدمًا  جنسيًا  عليهّن 

املنومة الستغالل ضحاياه.

دور  سنوات  مدى  على  جّسد  الذي  كوسيب  نفى  ولطاملا 
األب املثالي يف مسلسل »ذي كوسيب شو« األمريكي هذه 
االدعاءات، مؤكدًا أّن العالقات اجلنسية كانت حتصل برضى 

الطرف اآلخر.

بيل غوسيب سيستأنف 
قرار إدانته باالعتداء 

جنسياً على مراهقة

كانت شيلوه جولي-بيت واحدة من عدة ثالثيات من الراقصني الشباب 
الذين قدموا أداًء ألغنية »فيغاس« لدوجا كات، من موسيقى فيلم 

إلفيس التصويرية، مبجمع ميلينيوم دانس.
وتستعرض ابنة أجنلينا جولي وبراد بيت البالغة من العمر 16 عاًما 
مهاراتها يف الرقص يف مقطع الفيديو الذي نشره يف وقت سابق 
 7 مدته  وتبلغ  إيفانز  هاميلتون  الرقصات  األسبوع مصمم  هذا  من 

دقائق وانتشر على نطاق واسع عرب مواقع التواصل اإلجتماعي.
اهليب  حركات  من  متنوعة  جمموعة  فيه  الشهرية  املراهقة  وتقدم 
هوب، مبا يف ذلك سلسلة من دوران اجلسم و »تسلسل التنغيم« 
- حركة رقص تسلط الضوء على قدرة اجلسم على إنشاء أشكال 

وحركات هندسية.
اشتهرت شيلوه حبركات رقصها املذهلة، وهلا صفحة معجبني على 
TikTok تضم أكثر من 18000 متابع ، وقد بدأت مؤخًرا قناة على 
YouTube لغرض وحيد هو عرض مواهب جولي-بيت. يف حني أن 

القناة مل يتم التحقق منها، لديها أكثر من 13500 مشرتك.
والرقص ليس مهارتها الوحيدة .. يف عام 2016 ، قدمت املراهقة 
 Po مما أعاد احلياة إىل شخصية ، Kung Fu Panda 3 صوتها لفيلم

.Shuai Shuai
وشيلوه جولي بيت هي واحدة من أطفال براد بيت وأجنيلينا جولي 
الستة. الزوجان السابقان ، اللذان انفصال يف عام 2016 ، لديهما 
أيًضا مادوكس ، 20 عاًما ، وباكس ، 18 ، وزهارا ، 17 عاًما ، 
وتوأم فيفيان ونوكس ، 12 عاًما. مت االنتهاء من طالق جولي وبيت 
يف عام 2019 ، لكنهما ما زاال يواجهان معارك قانونية ، مبا يف ذلك 
اخلالف على احلضانة والنزاع على حمل لصنع النبيذ تقامسه االثنان 

من قبل.

فيديو راقص إلبنة أجنلينا جولي 
يتصدر مواقع التواصل اإلجتماعي
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 * 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
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جان فريد دكان

فريد جان دكان
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Sutherland 

PH: 9525 7191

متالزمة  مرضى  صيام  إمكانية  عن  التساؤوالت  من  الكثري  تثار 
عليها  الرتكيز  أو  جتنبها  جيب  اليت  واألغذية  العصيب،  القولون 

لضمان عدم حدوث تهيج وآالم حادة يف القولون.  
أكثر  هي  العصيب  القولون  أو  املتهيج  القولون  متالزمة  وتعترب 
اهلضمي،  اجلهاز  يف  الوظيفية  األمراض  بني  شيوعا  األمراض 
االغذية غري  تناول  فإن  دعاء شعبان  التغذية  أخصائية  وحبسب  
بهذه  اإلصابة  مسببات  أهم  من  النفسية  والضغوطات  الصحية 

املتالزمة.
القولون  أعراض، فقد يصاب مريض  ويرافق هذه املتالزمة عدة 
بسبب  حادة  وآالم  أواإلمساك،  واإلسهال  بالنفخة،  العصيب 

التشنجات اليت ترافق هذا التهيج.
وأوضحت أخصائية التغذية دعاء شعبان لـRT site  أن لدى مرضى 
اجلسم  إلعطاء  كبرية  فرصة  رمضان  شهر  يف  العصيب  القولون 
طريق  عن  وذلك  املتالزمة،  أعراض  وختفيف  الراحة،  واألمعاء 
تناول  آلية  فهم  إىل  إضافة  غذائي صحي،  نظام  واتباع  الصيام 

الطعام يف هذا الشهر.
وأكدت شعبان على أهمية تقسيم الوجبات بني اإلفطار والسحور 
لعدة وجبات، جتنبا حلدوث أي تلبكات معوية، وعدم شرب كميات 

كبرية من املياه أثناء الطعام، لكي ال يؤثر على هضم الغذاء.
وحددت شعبان قائمة باملأكوالت اليت جيب أن يتمنع عنها مريض 
يف  املوجود  كالالكتوز  رمضان:  شهر  خالل  العصيب  القولون 
اجلاهزة،  واحللويات  املقالي  كـ  بالدسم  الغنية  األغذية  احلليب، 
الغلوتني،  على  اليت حتتوي  احلبوب  و  البقوليات  البصل،  التوم، 
القرنبيط وامللفوف أو الكرنب، وأكدت على أهمية تقليل التوابل 
اهلضمي،  اجلهاز  يف  خترشات  حدوث  لتجنب  واحلمضيات  احلارة 

واالبتعاد عن التوتر.
فيما أكدت شعبان على إدخال عدة عناصر غذائية تساهم يف راحة 
اجلهاز اهلضمي، وتساعد على التخلص من السموم كتناول املزيد 
من األلياف واحلبوب الكاملة والفاكهة اليت تساعد على التخلص 
من اإلمساك املصاحب للقولون العصيب، أما يف حال اإلسهال على 

املريض أن يضبط الكميات اليت يتناوهلا من الفاكهة.
وأشارت شعبان إىل أهمية انتقاء املشروبات وعدم شرب املشروبات 
مثل:  مهدئة  مبشروبات  واستبداهلا  الصناعية  والعصائر  الغازية 
النعناع، الكراوية، الينسون، الشمر، املرمرية، البابونج، الزجنبيل 

والشاي األخضر.
وأوضحت شعبان ضرورة إدخال الربوبيوتيك أو البكترييا النافعة 
يف النظام الغذائي خالل شهر رمضان، حيث تساعد الربوبيوتيك 
يف حتقيق توازن البكترييا املفيدة والضارة املوجودة يف اجلهاز 
من  العديد  يف  طبيعي  بشكل  الربوبيوتيك  ويتواجد  اهلضمي، 
األجبان، إضافة  أنواع  الغذائية كاللنب والزبادي وبعض  املصادر 

إىل وجوده على شكل مكمالت غذائية تباع يف الصيدليات.
اإلفطار  بعد  الكامل،  االستلقاء  بعدم  الصائمني  شعبان  وأوصت 
أوالسحور بشكل مباشر لتجنب حدوث االرجتاع يف املري واحلرقة 
بعد  تدرجيي  بشكل  املياه  شرب  أهمية  على  وأكدت  اهلضمية، 

اإلفطار.

نصائح ملرضى القولون العصيب

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

ويف الواقع، تشري بعض الدراسات إىل أن تناول األلياف ميكن أن 
يساعدك على إنقاص الوزن.

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

بالشبع، وهو أمر مثالي لفقدان الوزن«.
وميكن أن تشكل الدهون احلشوية خماطر صحية خطرية وقد ارتبطت 

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

مدخولنا«. 

وهناك أدلة قوية على أن تناول الكثري من األلياف يرتبط باخنفاض 
خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 

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

لك نظاما غذائيا صحيا متوازنا«.

وتالحظ Nuffield Health أن مؤشر كتلة اجلسم )BMI(، على الرغم من 
أنه ال يزال مفيدا، فقد خضع لتدقيق متزايد ألنه ال ميثل متثيال كامال 

لتكوين اجلسم أو الصحة.

اجلسم  كتلة  مؤشر  خيربك  أن  »ميكن  يلي:  ما  على   NHS وتوافق 
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«.
وتقول Mayo Clinic: »وزنك هو عملية توازن، والسعرات احلرارية 
حرق  إىل  الوزن  فقدان  سبب  ويعود  املعادلة.  هذه  من  جزء  هي 
سعرات حرارية أكثر مما تتناوله. وميكنك القيام بذلك عن طريق تقليل 
السعرات احلرارية الزائدة من األطعمة 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!

هل حترص على شرب خل التفاح قبل تناول وجبة الفطور، ألنه 
يساعد على حرق الدهون والتنحيف؟

األدلة اليت تدعم هذه اإلشاعة قليلة جًدا، وهناك العديد من األدلة 
األخرى اليت تثبت أن تناول كميات كبرية من خل التفاح ميكن أن 

تؤثر سلًبا على صحتك.
ويكمن السبب بأن اخلل ُيعترب مادة شديدة احلمضية، وميكن أن 

يسبب الغثيان، والتهّيج يف احللق، والتهاب املعدة.
والذي  اجلسم،  يف  البوتاسيوم  عنصر  تقليل  يف  أيًضا  ويساهم 
يؤدي بدوره إىل تفاعل سليب مع بعض األدوية، مثل اإلنسولني 

ومدرات البول.
وإذا كنت بالفعل تريد خسارة الوزن، فاتباع نظام غذائي متوازن 

ُيعد الطريقة األفضل، إىل جانب ممارسة الرياضة.

هل يساعد خل التفاح حًقا يف 
حرق الدهون وخسارة الوزن؟

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

التأثري اخلطري لدرجات احلرارة  القلب األمريكية من  حذرت مجعية 
املرتفعة وإمكانية تسببها بأضرار على القلب.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن اجلمعية قوهلا يف بيان: “إن احلرارة 
املرتفعة واجلفاف الذي قد ينجم عنها جيرب القلب على العمل جبهد 
من  وحتويله  الدم  من  املزيد  ضخ  طريق  عن  نفسه  لتربيد  أكرب 

األعضاء الرئيسية إىل حتت اجللد.
ولفتت اجلمعية إىل أن معدل اخلطورة من ارتفاع احلرارة يرتفع لدى 
أو  الدم  ارتفاع ضغط  من  يعانون  الذين  واألشخاص  السن  كبار 
السمنة أو لديهم تاريخ مرضي متعلق بالقلب أو السكتة الدماغية 
مشرية إىل أن تقلب درجات احلرارة بفصل الصيف يف عدد من 

الدول يرفع احتماالت اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وأوضح رئيس مجعية القلب األمريكية الدكتور دونالد لويد جونز 
سن  فوق  هم  ومن  الوزن  يف  زيادة  يعانون  من  اختاذ  ضرورة 
مشددًا  املرتفعة  احلرارة  درجات  خالل  خاصة  احتياطات  اخلمسني 

على ضرورة شرب املاء حتى دون الشعور بالعطش.

مجعية طبية أمريكية: درجات احلرارة 
املرتفعة تؤثر بشكل خطري على القلب
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Four of the Victorian gov-
ernment’s most senior 
ministers will announce 
their retirement from poli-
tics at the next election, 
joining two other min-
isters who have already 
announced they will re-
tire and forcing a major 
rethink of Labor’s leader-
ship team.
Deputy Premier James 
Merlino, Health Minister 
Martin Foley, Police Minis-
ter Lisa Neville and Martin 
Pakula, whose portfolios 
include industry support, 
tourism and sport, are 
expected to announce 
their intention to retire at 
the November state elec-
tion, according to several 
sources with knowledge 
of the plans.
The Labor Party has al-
ready lost several senior 
ministers over the past 
three years. Former spe-
cial minister of state Gavin 
Jennings retired from 
politics in 2020, while for-
mer attorney-general Jill 
Hennessy and Planning 
Minister Richard Wynne 
have already announced 
they will leave politics this 
year.
Premier Daniel Andrews 
is expected to announce 
the retirements tomorrow.
The ministers did not 
respond to The Age’s 
requests for comment, 
while the premier’s office 
refused to comment.
Outside parliament on 
Thursday evening, Mer-
lino told Nine News he 
would not be “feeding 
into the rumours that 
speculate” his future.
 “These are individual 
decisions for people to 
make, and I’m not going 
to speculate on my future 
or the future of my col-
leagues,” he said. “Gov-
ernments win or lose on 
their record and what 
they commit to do, and 
... I can tell you I’m 100 
per cent energised for the 
election.”
Wynne paid tribute to 
Merlino and his Labor 
colleagues and said the 
government had an “ex-
cellent middle bench”.

 “It’s an opportunity for 
renewal of this govern-
ment, and we have a very 
good crop of ministers 
going forward, and I look 
forward to this rejuvena-
tion of cabinet,” Wynne 
told Nine.
“James [Merlino] has 
been a wonderful friend, a 
wonderful minister. Truly 
the work he has done in 
education has been quite 
extraordinary … he has a 
wonderful legacy to cel-
ebrate.”
Five of the retiring minis-
ters were part of cabinet’s 
eight-person crisis coun-
cil set up at the start of 
the pandemic, highlight-
ing the seniority of expe-
rience Labor is set to lose 
in November.
Between all seven retired 
and retiring ministers, the 
party has lost more than 
110 years of parliamen-
tary and eight decades of 
ministerial – and shadow 
ministerial – experience 
in the past two years.
Merlino has been deputy 
Labor leader since 2012 
and education minister 
since 2014.
Foley was appointed 
health minister at the end 
of 2020 following the res-
ignation of Jenny Mikakos 
after the COVID-19 hotel 
quarantine inquiry.
Neville took a lengthy 
leave of absence last year 
after revealing she had 
been battling Crohn’s dis-
ease. While Pakula’s low-
er house seat of Keysbor-
ough had been abolished 

in the latest redrawing 
of electoral boundaries, 
he had been expected to 
move to the upper house.
The ministers’ departures 
could force a major re-
shuffle just five months 
out from the polls.
A government source 
speaking on the condi-
tion of anonymity said the 
loss of Foley and his of-
fice would be a huge blow 
to the government.
“No other office had the 
relationships and con-
nections that saw off the 
pandemic, health crisis 
and intense scrutiny so 
well,” the source said.
“They were highly regard-
ed by unions, stakehold-
ers and the department.”
During question time in 
parliament on Thursday, 
Foley, Neville, Pakula 
and Merlino all gave min-
isterial statements that 
were described by Labor 
sources as “sounding like 
valedictory speeches”.
“We are in the position 
of being one of the na-
tion’s leading areas of 
public health achieve-
ments through this global 
pandemic through the ef-
forts of our nurses, doc-
tors, ambos, allied health 
professionals and ward 
clerks,” Foley said.
“That is because it is this 
side of the house that 
has spent every day over 
the past 7½ years build-
ing that relationship and 
building that workforce 
with our healthcare work-
force.”

Deputy premier among four senior Victorian ministers about to retire

Neville paid tribute to Vic-
toria Police, Merlino spoke 
of the government’s men-
tal health investment in 
schools, while Pakula said 
the “state was humming 
again” after 18 months 
of pandemic-induced re-
strictions.
This week, Merlino and 
Foley said they were both 
looking forward to “mak-
ing a contribution” at the 
election in November.
It remains unclear who 
will replace Merlino as 
deputy Labor leader. Un-
der Labor’s factional con-
vention, the deputy comes 
from a different faction to 
the premier. Andrews is 
part of the Socialist Left 
while Merlino is from the 
Right faction.
Roads Minister Ben Car-
roll, a Right MP, has been 
touted as a potential re-
placement.
Some Labor sources have 
suggested the premier 
could handpick Transport 
Infrastructure Minister Ja-
cinta Allan, from the Left. 
However, that would lead 
to significant backlash.
Is Andrews about to shake 
it up?
Labor’s Right is divided 
due to a bitter factional 
brawl following an Age 
and 60 Minutes investiga-
tion that revealed dumped 
powerbroker Adem 
Somyurek’s industrial-
scale branch-stacking 
operation.
Elements of the Right, 
including the Shop, Dis-
tributive and Allied Em-
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(L-R) James Merlino, Martin Foley, Lisa Neville and Martin Pakula are tipped to announce their resignation.

ployees Association and 
former senator Stephen 
Conroy’s faction, signed 
a stability pact with the 
Socialist Left earlier 
this year following the 
power vacuum left by 
Somyurek’s exit from the 
Labor Party.
Right faction caucus MPs 
met throughout Thursday 
to resolve their pick for 
deputy.
One Right faction source 
said: “The Right is cur-
rently a bit of a mess, and 
that means if Daniel [An-
drews] wants JA [Jacinta 
Allan] as his deputy, and 
we don’t get our shit to-
gether, then that will hap-
pen.”
Andrews has long fa-
voured Allan as his suc-
cessor, but the senior 
minister who has been 
in parliament since 1999 

does not have the major-
ity support of either her 
Left MP colleagues or the 
wider caucus of 71 Labor 
parliamentarians.
Many expected Hennessy 
and Merlino to contest 
for the leadership when 
Andrews leaves politics, 
which is widely tipped to 
be shortly after the state 
election.
Labor’s factions will 
spend the coming week 
determining who their 
picks are for cabinet, 
but Steve Dimopoulos, 
Colin Brooks and Lizzie 
Blandthorn are among 
the frontrunners from the 
Right.
Sonya Kilkenny, Vicki 
Ward and Harriet Shing 
from the Left are being 
touted as possible re-
placements for Foley and 
Wynne.

Startling new data has re-
vealed which Australian 
state locals are fleeing 
from the most.
Australians have con-
tinued to abandon New 
South Wales and Victoria 
in droves, new data has 
revealed. 
In the shadow of the 2021 
Census, the Australian Bu-
reau of Statistics released 
the population estimates 
for December 2021.
Over 14,500 NSW resi-
dents fled the state in 
the final months of 2021- 
while interstate migration 
to Queensland grew by 
19,247. 
Australia’s second most 
populous state Victoria 
also continued to lose 
residents during the final 
quarter of 2021, down 
8,779.
Interstate migration to 
Western Australia also 
grew with 4,970 people 
choosing to make the 
switch to the west. 
Tasmania and South Aus-
tralia’s interstate migra-
tion also grew slightly. 
For the year to Decem-
ber, both Queensland and 

Northern Territory’s popu-
lations received a boost 
from Australians looking 
for a tree change. 
Overall, most states and 
territories received a posi-
tive population growth 
rate. 
Victoria, the most heav-
ily impacted by Covid-19 
lockdowns, had the only 
negative growth rate. 
Census data, also released 
on Tuesday, revealed Aus-
tralia’s population has ris-
en to more than 25 million 
people, an increase of 8.6 
per cent since 2016.
The greatest population 
rise was in the ACT, where 
the number of people 
living in the territory in-
creased by 14.4 per cent.
Victoria, Queensland and 
Tasmania all recorded a 
population rise of between 
9 and 10 per cent, while 
NSW saw a jump of 7.9 
per cent.
The Northern Territory 
experienced the smallest 
population growth of just 
1.6 per cent.
All up, almost 80 per cent 
of all Australian residents 
on the east coast.

Census 2021: Australians fleeing 
Victoria, moving to Queensland
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Independent MPs, Senators ‘can’t do job 
properly’ with Labor rule change
Independent MPs and 
senators like David Poco-
ck say they can’t do their 
job properly thanks to a 
massive rule change from 
the new Prime Minister.
Independents are threat-
ening to block and stall 
Labor legislation in Parlia-
ment following Prime Min-
ister Anthony Albanese’s 
decision to cut their staff 
resources. Sixteen lower-
house and eighteen sena-
tors will have personal ad-
viser teams trimmed from 
four people to one. Mr 
Albanese informed cross-
benchers of the decision 
in a letter late last night. 
Several teal and Senate 
independents have re-
portedly made it known 
the decision would direct-
ly influence their willing-
ness to pass legislation 
introduced by Labor.
More from leaders
Independent politicians 
are calling for the Alba-
nese government to ur-
gently repeal planned 
staffing cuts, which they 
say creates an “unfair 
playing field”, rendering 
it nearly impossible to do 
their jobs. 
The Prime Minister sent a 
letter to 12 independent 
MPs and six senators on 
Friday – who he will need 
to help his government 
pass legislation – telling 
them their personal staff-
ing allowance would be 
cut from four to one. 
The Greens have been 
excluded from the rule 
change.
Anthony Albanese said 
sacrifices had been made 
“across the board” to rein 
in public funds, and the 
cuts would save taxpay-
ers $1.5 million. 
Crossbenchers will still 
have access to four elec-
torate staff. Mr Albanese 
said the one adviser per 
member of parliament had 
been the norm until 2017, 
when the number of staff 
offered to the crossbench 

was increased to four, 
which Labor frontbench-
ers say is “unfair”. 
Independent ACT sena-
tor David Pocock said 
the cuts would make it 
difficult for independents 
like him to do their jobs 
properly, and that the 
government’s argument 
that they were returning 
staffing levels to those 
that predated the Mor-
rison government was 
“misleading” and would 
harm democracy. 
He also suggested he 
might not be able to sup-
port government bills if he 
did not have the resources 
to properly scrutinise the 
legislation before him. 
“As far back as the Rudd/
Gillard governments, 
crossbench senators had 
a minimum of two parlia-
mentary staff to be able to 
get across the issues and 
be able to vote on legis-
lation,” Senator Pocock 
told ABC Radio. 
“Independents have to 
be across all portfolios, 
and the Jenkins Review 
pointed out that staff 

were overstretched and 
overworked. 
“So we probably need to 
be looking at the deci-
sion and taking it away 
from just the whims of 
the Prime Minister of the 
day and put in place an 
independent framework 
that actually decides how 
many staff do politicians 
need to actually be able 
to do their job.”
Mr Albanese said inde-
pendents would still have 
more staff than major par-
ty backbenchers. 
But, as has been pointed 
out, backbenchers do not 
entirely rely on their own 
staff, given they have the 
support of the party and 
other MPs and senators 
advisers to help them 
out. 
Crossbenchers do not 
have the same luxury, but 
Mr Albanese said they 
would not be left to their 
own devices. 
“They’re not totally on 
their own. They have ac-
cess to the Parliamentary 
Library that we will be in-
creasing support for. They 

 2022 تــموز   2 Saturday 2 July 2022الـسبت 

Independent senator David Pocock says the rule change would harm 
democracy. Picture: AAP Image/Mick Tsikas

Prime Minister Anthony Albanese says expansions to the Parliamentary Library would help fill the shortfalls 
caused by the cuts to Independents’ staffing. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollma

have access to clerks that 
raft legislation in addition 
to personal staff,” Mr Al-
banese told ABC Radio. 
Senator Pocock said this 
was “not a great way” to 
start the new parliamen-
tary term. 
“Let’s remember that 
the government has 481 
personal staff to be able 
to do all this – to look at 
legislation, to make a de-
cision, to do briefs and 
talking points. The oppo-
sition has just over 100,” 
he said.
“As an independent 
you’ve got to be across 
all these different areas – 
from health, education, to 
climate, to housing, and 
actually make a decision 
that reflects what your 
community wants … With 
one parliamentary staff 
that’s pretty much impos-
sible.”
Finance Minister Katy 
Gallagher said the gov-
ernment was not trying to 
put anyone off-side, but 
she understood there was 
frustration from a cross-
bench. 
“We’re open to a con-
structive discussion with 
the crossbench,” Senator 
Gallagher said. 
“But … we need to have 
a sustainable staffing ar-
rangement, and it’s just 
not fair that the cross-
bench get four additional 
staff on top of what ev-
ery other parliamentarian 
who’s not a minister or a 
shadow gets.”

Aussies struggling with 
the soaring cost of liv-
ing have been warned it’s 
no excuse to over-claim 
work-related deductions 
on their tax return.
Australian Taxation Office 
assistant commissioner 
Tim Loh told the ABC any 
taxpayers thinking about 
over-claiming this year 
could potentially face a 
review or audit.
Every year about 8.5 mil-
lion Australians claim 
around $20 billion in 
work-related expenses at 
an average of $3000.
In addition to dodgy work-
related expenses, Mr Loh 
said the taxman would also 
be targeting Covid-related 
claims, rental deductions 
and people attempting to 
hide or downplay crypto-
currency investments.
Work-related travel ex-
penses are expected to 
fall with more people 
working from home dur-
ing the pandemic.
“What we are seeing from 
people is people continu-
ing to claim current travel 
expenses at pre-pandemic 
levels,” Mr Loh said.
“We did see a bit of a 
decrease last year. But 
we do expect the current 
travel expenses to go 
down quite significantly 
because if you’ve been 
working from home, you 
can’t be at two places at 
once. The other thing we 
are focused on is laundry 
expenses. Obviously, if 
people have been working 
from home, [they would 
have not been] wearing 
their uniform.”
To claim things like rapid 
antigen tests, the work-
er must have paid for it 
themselves, not been 
reimbursed by their em-
ployer and it must have 
been for a work-related 
purpose.
“So, if you’re working out 
whether you can go with 
your mates to Byron Bay, 
that’s not going to be a de-
ductible expense for that 
rapid test,” Mr Loh said.

The ATO has previously 
warned that from July, 
people working from 
home must keep accurate 
records in order to claim 
home office expenses 
next year, as the popular 
80-cent shortcut method 
is ending.
To be eligible for the 
shortcut method this year, 
taxpayers need to have 
worked from home and 
incurred some additional 
running expenses as a re-
sult, and have a record of 
the number of hours they 
worked from home.
That can be in the form of 
a time sheet, roster or di-
ary.
“It’s rarely the best meth-
od to calculate your work-
ing from home expenses 
in terms of the size of the 
deduction but it does have 
the great virtue of simplic-
ity,” H&R Block director of 
tax communications Mark 
Chapman told news.com.
au.
“It rolls every working 
from home deduction – 
heating, cleaning, depre-
ciation, mobile phone use 
– into one simple cents 
per hour rate.”
Mr Loh said for a person 
who has been working full-
time at home for 48 weeks 
of the year, the total de-
duction using the shortcut 
method could work out to 
around $1500.
For those wanting to get 
a bigger deduction using 
either the fixed rate or ac-
tual cost method, the ATO 
warns to only claim the 
percentage of the expense 
used for work purposes.
 “For example, for laptops, 
your mobile phone and 
your internet expenses, 
you can claim a deduction 
for that if you’ve used it 
for work-related purpos-
es,” Mr Loh said.
“We see people try to 
claim 100 per cent of the 
expense when [they] for 
some of the time may 
[have been] using the in-
ternet for private purpos-
es.”

Rising cost of living no ex-
cuse for over-claiming tax 
deductions, ATO boss warns
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The controversial outgo-
ing Victorian Liberal MP 
who was dumped by the 
party for “praying” that 
abortion be banned in 
Victoria is celebrating 
the US Supreme Court’s 
decision to overturn a 
landmark ruling that al-
lowed American women 
legal access to abortion.
Bernie Finn was expelled 
from the party following 
a vote in May after al-
most four decades as a 
Liberal.
The longstanding con-
servative whose views 
on abortion are not 
new, crossed a line with 
the party when he said 
women should be forced 
to carry babies to term 
even if they are raped.
“So excited the US is 
on the verge of a major 
breakthrough to civilisa-
tion,” he wrote in refer-
ence to a leaked draft 
document outlining the 
US Supreme Court’s 
plans to vote on the mat-
ter. 
“Praying it will come 
here too. Killing babies 
is criminal.”
He doubled down on 
this stance, telling 3AW 
that rapists who made 
their victims pregnant 
should be killed before 
the woman involved was 
offered an abortion.
 “I don’t believe any child 
should be punished for 

the crimes of its parent. 
If you want to kill some-
one in this situation, kill 
the rapist,” he said.
“I’m hoping that Roe 
v Wade is overturned, 
which is a position I’ve 
held forever and that 
killing babies is crimi-
nal. This is something 
I’ve been talking about 
for decades.”
On the day of the US de-
cision to strip women 
across the country of 
their right to safe, legal 
abortion, Mr Finn took to 
Facebook to celebrate.
“My very warmest con-
gratulations to my 
friends in the United 
States who have been 
fighting for years to 
overturn Roe,” he wrote. 
“Today, I remember 
those who dedicated 
their lives to this day – 
some who are no longer 
with us. They will be cel-
ebrating in Heaven to-
night!
“This is a momentous 
day for humanity. This 
will save lives. This is 
just the beginning. 
“I love ALL babies. We 
must protect ALL ba-
bies!”
Victorian Premier Dan-
iel Andrews said at the 
time that Mr Finn’s oust-
ing was indicative of 
how “bitterly divided” 
the Victorian Opposition 
was.

Dumped Liberal MP Bernie Finn 
‘celebrating’ US Supreme Court 
abortion ban

“It’s entirely a matter for 
them,” he said.
“I’ll leave them to be bit-
terly divided while we 
get on as a government 
and deliver for the peo-
ple of our great state.”
Mr Finn said he was un-
decided about whether 
to join a fringe party or 
potentially retire once 
his term in the upper 
house ends.
“I joined the Liberal 
Party over 41 years ago. 
I was 19 years of age. I 
joined the Liberal Party 
because it was the party 
of freedom,” he said.
“The party of Menzies is 
no more – not in Victoria. 
It used to be the jewel in 
the Liberal crown, here 
in Victoria, but it doesn’t 
exist anymore.
“The party of Bolte, the 
party of Kennett, (is) 
gone. It doesn’t exist 
anymore.”
On Saturday morning 
AEST, the US Supreme 
Court overturned Roe v 
Wade, a landmark ruling 
which in 1973 provided 
the constitutional right 
to abortions up until foe-
tal viability.
It is now up to each state 
to determine whether 
women can have legal 
abortions.
At least eight states im-
mediately banned abor-
tion and another eight 
were likely to follow. 
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Liberal MP Bernie Finn in question time after being dumped by the Liberal Party of Victoria. Picture: David 
Crosling/NCA

The Home Affairs Minister 
is making an urgent trip 
to address an apparent 
rise in people smugglers 
heading for Australia.
Home Affairs Minister 
Clare O’Neil is travelling 
to Sri Lanka to try and 
address an apparent rise 
in asylum-seeker boats 
bound for Australia.
Ms O’Neil will arrive in Sri 
Lanka on Monday night 
ahead of talks with senior 
officials.
The visit follows a phone 
conversation with her Sri 
Lankan counterpart last 
week and coincides with 
the 75th anniversary of 
diplomatic relations be-
tween the two nations.
“Minister O’Neil will dis-
cuss with her Sri Lankan 
partners how Australia 
can deepen co-operation 
and assist Sri Lanka as 
the country faces very 
difficult economic times, 
as well as strengthening 
engagement on transna-
tional crime, including 
people smuggling,” her 
office said.

Sri Lanka is in the midst 
of its worst economic cri-
sis in many decades.
Food supplies are ex-
pected to run out within 
months and fuel is due to 
dry up within days.
The Australian Govern-
ment has committed to 
sending Sri Lanka $50m 
in aid for food and health-
care needs.
Further funding is expect-
ed to be announced for 
the Sri Lankan navy and 
police to help stop people 
smugglers.
Four asylum-seeker boats 
have been intercepted by 
Australian and Sri Lankan 
authorities since Labor 
took office last month.
The Albanese government 

has maintained its hard 
line stance on refugees 
and boat turnbacks, con-
firming it would continue 
the take-back operations 
that took place under the 
Coalition.
Meanwhile, Defence Min-
ister Richard Marles will 
arrive in India on Monday 
night.
Human Rights Watch has 
urged Mr Marles to ad-
dress head-on the Modi 
government’s crackdown 
on activists, journalists 
and protesters.
The organisation said 
given Australia’s grow-
ing trade and political ties 
with India, there had been 
a reluctance to speak out.
“This ‘quiet diplomacy’ 
approach has simply em-
boldened the Indian gov-
ernment to widen its re-
pression,” the group said.
“We urge you to highlight 
your concerns at the ero-
sion of the rule of law and 
the adoption of laws and 
policies that discriminate 
against religious minori-
ties, especially Muslims.”

Home Affairs Minister off to Sri 
Lanka to ‘stop the boats’

Home Affairs Minister Clare O’Neil

Chinese media has taken 
aim at Anthony Albanese, 
claiming Australian PM is 
being “misled by NATO” 
and that hopes for bet-
tering relations were “di-
minishing by the day”.
China has lashed Antho-
ny Albanese in a pointed 
column, declaring the 
new Australian Prime 
Minister was “ignorant”, 
“ill-informed” and being 
misled by NATO on geo-
political matters.
In an opinion piece pub-
lished this week, Beijing-
backed publication China 
Daily said hopes for a re-
set in relations between 
Australia and China were 
“diminishing by the day”.
The publication claimed 
Mr Albanese had drawn 
parallels between the 
Ukraine war and China’s 
interest in the Pacific, par-
ticularly Taiwan, prompt-
ing swift backlash from 
the Communist Party.

In a recent interview with 
the Australian Financial 
Review, the Labor leader 
condemned “attempts to 
impose change by force 
on a sovereign country 
meet resistance”, claim-
ing Russia had become a 
“global pariah” for its re-
newed attempt to expand 
its borders and influence.
“It is hard to believe that 
the new Australian leader 
can be so ill-informed 
as to not know China’s 
stance on the Ukraine cri-
sis, which it has clarified 
on multiple occasions, or 
that he can be so igno-
rant as not to understand 
the status of Taiwan,” the 
China Daily column read.
“The take-away from his 
words then is that while 
he might talk of wanting 
to improve his country’s 
relations with China, he 
is either going to have to 
make dedicated efforts to 
better understand the is-

Chinese media blasts ‘ignorant’ Anthony Albanese, 
claims Australian PM is being ‘misled by NATO’

sues that have led to bi-
lateral ties deteriorating 
precipitously or be more 
diplomatically astute.”
The state-backed media 
outlet claims Beijing “has 
displayed goodwill in the 
hope that Canberra will 
be willing to work with it 
to improve bilateral ties” 
following the recent Fed-
eral election.
“But so far, Canberra has 
not reciprocated with a 
message expressing its 
willingness to resolve its 
differences with China 
and put bilateral ties back 
onto the right track,” the 
column continued.
The Communist Party 
also took aim at Aus-
tralia’s opposition to 
China’s recent attempt 
at securing a security 
deal with the Solomon 
Islands, a pact that would 
reportedly allow military 
operations on Australia’s 
doorstep.
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 

الـ 9 لياًل

فول مدمس 5 علب  بـ 99. 4 $
أسـعار

 مـنافسة
خـدمة

 ممـتازة
حـسومات هائلة

 يوميا
مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أسود )1،2( كلغ عدد 2 بـ 99. 19 $ربّ البندورة )1 كلغ( عدد2بـ 99 . $4 كيس الرز 5  كيلو بـ 99. 13 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 23 $

مسحوق غسيل 7 كلغ بـ 99. 13 $

3 Bags for  $ 4,99 - or 1 Box of 12 
Bags for $ 16,99 or 2 Boxes for $ 29,99

معجون الفلفل العلبة )1،2 كلغ( 
عدد )2( بـ 99. 9 $

عرض خاص
حسم %50

عرض خاص: حسم %50
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NSW Transport Minis-
ter David Elliott has an-
nounced the government 
will be spending $264 
million to modify its new 
intercity fleet trains to 
end a standoff with the 
rail union.
“The government is of-
fering a once and for all 
offer in relation to their 
industrial action,” Elliott 
said.
“The government will be 
providing $264 million 
to make modifications 
to the NIF [new intercity 
fleet] to ensure that NIF 
is on track as soon as 
humanly possible.
“We will be making sure 
that those modifications 
begin in August which 
will see trials of that 
train within the next two 
months.”
Elliott said he hoped to 
see the state’s train sys-
tem running back on a 
regular schedule from 
Friday.
The Rail Tram and Bus 
Union and state govern-
ment have been locked 
in a long-running dispute 
over the fleet, first slated 
to begin entering ser-
vice in 2019, over safety 
concerns. Rail workers 
argued the Korean-built 
trains were not safe to 
operate without changes.
The $2.88 billion fleet is 
sitting in storage on the 
NSW Central Coast at 
a cost of $30 million a 
month.
 “My expectation from the 
union of course is that 
they .. wind back their 
industrial action,” Elliott 
said.
“We have agreed to their 
request.
“All of the original dis-
cussions and negotia-
tions in relation to their 
allowances and indeed 
their pay have also been 
agreed to.
“However the NSW gov-
ernment expects the 
union to terminate indus-
trial action straight away 

in the best interest of the 
community.”
A senior bureaucrat said 
she was instructed by 
government to rescind a 
verbal offer to a success-
ful female candidate for a 
US trade commissioner 
role before John Barilaro 
applied and was appoint-
ed to the plum post.
Chief executive of Invest-
ment NSW Amy Brown 
on Wednesday told an 
upper house inquiry she 
was directed to stop the 
recruitment process of 
Jenny West for the trade 
posting “due to a change 
in government policy”.
Brown is the first witness 
to give evidence to the 
upper house inquiry ex-
amining Barilaro’s con-
troversial appointment to 
the $500,000-a-year job 
based in the US, which 
he created as trade min-
ister.
New York: Ghislaine 
Maxwell, the jet-setting 
socialite who once con-
sorted with royals, presi-
dents and billionaires, 
has been sentenced to 
20 years in prison for 
helping the financier 
Jeffrey Epstein sexually 
abuse underage girls.
The stiff sentence was 
the punctuation mark on 
a trial that explored the 
sordid rituals of a preda-
tor power couple who 
courted the rich and fa-
mous as they lured vul-
nerable girls as young 
as 14, and then exploited 
them.
Prosecutors said Ep-
stein, who killed himself 
in 2019 while awaiting 
trial, sexually abused 
children hundreds of 
times over more than 
a decade, and couldn’t 
have done so without the 
help of Maxwell, his long-
time companion and one-
time girlfriend who they 
said sometimes also 
participated in the abuse. 
In December, a jury con-
victed Maxwell of sex 

trafficking, transporting 
a minor to participate in 
illegal sex acts and two 
conspiracy charges.
Victorian Public Trans-
port Minister Ben Carroll 
has blamed the COVID-
19 pandemic and dif-
ficult flu season for the 
state’s ongoing shortage 
of paramedics after no 
ambulances were report-
edly available at times on 
Tuesday night.
Carroll also said Ambu-
lance Victoria was ex-
pected to front media lat-
er today to explain why 
Tuesday night’s code 
red – the designation 
for a severe ambulance 
shortage – wasn’t made 
public at the time as has 
been the practice recent-
ly. The code red only be-
came public knowledge 
on Wednesday because 
of media reporting.
 “I understand Ambu-
lance Victoria going to be 
doing some media later 
today, and they’ll be able 
to go into some of those 
specifics,” Carroll said.
“But I do know it is a dif-
ficult time. The current 
code red was only for a 
period of time [then] it 
was rectified.”
Carroll said the gov-
ernment was working 
through its shortages 
and was in the process 
of recruiting more para-
medics and investing 
money into the service, 
but it was facing chal-
lenges during winter as 
COVID-19 and flu cases 
continued to hit people 
hard.
“We are going through a 
difficult time with influ-
enza,” Carroll said.
“The winter months 
with COVID is a difficult 
time. I want to thank the 
paramedics and all our 
healthcare professionals 
that are doing an out-
standing job.
“And for all Victorians, 
please ensure you only 
call 000 for emergencies, 

Albanese meets leaders at NATO Summit, NSW government 
agrees to union terms, wants industrial action to end

Wednesday morning, 
Volt was urging all cus-
tomers to withdraw their 
funds from their Volt 
bank accounts before 
July 5.
Interest rates on all ac-
counts were set to zero 
on Wednesday and cus-
tomers were advised to 
stop using their accounts 
immediately. Transfer 
limits were increased to 
$250,000.
The first day of public 
hearings in the NSW par-
liamentary inquiry into 
former deputy premier 
John Barilaro’s appoint-
ment to a $500,000-a-
year US trade post is un-
derway.
Amy Brown, chief execu-
tive of government agen-
cy Investment NSW and 
a member of the panel 
who interviewed Barilaro 
for the senior trade and 
investment commission-
er role, is slated to give 
evidence at the upper 
house inquiry between 
10am and midday.
Madrid: Anthony Alba-
nese will tell a critical 
NATO summit that under 
his leadership a “ma-
ture” Australia will stand 
up against threats to de-
mocracy in the Indo-Pa-
cific and further afield, as 
western nations prepare 
to further isolate Russia 
on the world stage.
The Australian prime 
minister, invited to the 
critical two-day meeting 
of the northern Atlantic 
alliance as part of the 
“Asia Pacific Four”, will 
tell world leaders that his 
government is resolute 
in supporting peace and 
security throughout the 
world, but would have a 
different style than the 
previous administration.
Leaders of the wealthi-
est democracies have 
struck a united stance to 
support Ukraine for “as 
long as it takes” as Rus-
sia’s invasion grinds on, 
vowing to support Kyiv 

with military hardware 
and aid, while taking far-
reaching steps to cap 
Kremlin income from the 
oil sales that are financ-
ing the war.
The members of the 
Group of Seven flew 
from Germany to Spain 
on Tuesday to join coun-
terparts at an alliance 
summit in Madrid, vow-
ing to impose “severe 
and immediate economic 
costs” on Russia, while 
sounding a warning that 
there is concern about 
Beijing’s ever-closer ties 
with Moscow.
Governor-General David 
Hurley has apologised 
for appearing in social 
media videos for the 
builder who completed 
the renovation of his pri-
vate house in Canberra.
Hurley admitted he 
should not have ap-
peared in the videos 
and photos along with 
referencing his position 
although he claimed he 
didn’t know they would 
be used for advertising.
His apology comes after 
media reports from News 
Limited.
“Regarding media re-
ports on the renovation 
of my private house,” 
Hurley said in a state-
ment this morning.
“I made a mistake by 
agreeing, on the spur of 
a happy moment, to ex-
press my appreciation 
for the builder in a video 
and photos. I apologise 
for my mistake.
“I received no benefit of 
any kind for my partici-
pation. My words were 
not intended to be used 
in direct commercial ad-
vertising and reference 
to my appointment was 
not to be made.
“Nevertheless, I should 
have checked that my 
guidance was accurately 
followed. I have asked 
the builder to remove all 
material related to my 
comments.”
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so our ambulances and 
our paramedics can do 
the job that they’re there 
to do.
“While we’re working 
through it and our invest-
ment is coming through, 
more and more paramed-
ics are being recruited. 
Ideally, we want to get 
through this, but we also 
know it is a peak season, 
so make sure you’ve had 
your flu shot, be triple 
vaxxed, and you do ev-
erything you can to have 
a healthy, outdoor life-
style.”
Australian students have 
turned away from uni-
versity degrees in favour 
of trades and vocational 
courses, the latest cen-
sus data has revealed.
In 2021, 177,032 more 
students were complet-
ing vocational studies, 
which included courses 
offered by TAFE and 
private training provid-
ers, compared to 2016. 
In that same time period, 
there were just 24,824 
more people studying at 
university.
Vocational students 
made up 7.8 per cent of 
all Australian students 
in 2021, up from 5.9 per 
cent in 2016 and 7.3 per 
cent in 2011.
Meanwhile, universities 
enrolled 15.4 per cent of 
students in 2021, com-
pared to 16 per cent in 
2016 and 14 per cent in 
2011.
Neobank Volt will shut 
down and hand back its 
licence to the banking 
regulator after strug-
gling to raise the capital 
it needed to continue op-
erations.
The digital bank, founded 
in 2017, said in a state-
ment on Wednesday that 
it had notified the Austra-
lian Prudential Regula-
tion Authority (APRA) of 
its intention to close its 
deposit-taking business 
and return its licence.
On its website on 
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