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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

على  اإلدعاء  ثلج  كرة 
مذكرات  وإصدار  سالمة 
توقيف حبقه بدأت تتدحرج 
وتكرب، فبعد اصدار فرنسا 
توقيف  مذكرات  واملانيا 
حبقه وحجز هنغاريا مليون 
تتجه  له،  عائدة  دوالر 
لالدعاء  دولة   17 حواىل 
مذكرات  واصدار  عليه 
توقيف حبقه، حسبما كشف 
النيابة  يف  بارز  مصدر 

العامة التمييزية.
السياسيني  ان  غري 
ما  لبنان  يف  والقضاء 
سياسة  يتبعون  زالوا 
النعامة اليت طمرت رأسها 
ان  متوهمة  الرمال  يف 
الصياد لن يراها ويقضي 
يتجاهلون  حيث  عليها، 
مفاعيل وعواقب االجراءات 
األوروبية  القضائية 
بعدم  أنهم  معتقدين 
تسليم »أمني صندوقهم« 
من  بريشن«  »ينفدوا  قد 
كأس  ويبعدون  االدعاء 
احملاكمة عنهم، لكنهم لن 

يتمكنوا من ذلك
هؤالء  من  فبأوامر 

السياسيني الفاسدين عمد 
التمييزي  العام  احملامي 

اىل  قبالن  عماد  القاضي 
رياض  سفر  جوازي  حجز 

والفرنسي  اللبناني  سالمة 
اىل  السفر  من  ومنعه 
اوروبا للمحاكمة، خوفا من 
نهبهم  أوراق  يكشف  أن 
وفسادهم،  وسرقاتهم 
ومن غري املستبعد أن يلقي 
يف  مكتف  ميشال  مصري 
واملثول  السفر  أراد  حال 
الفرنسي  القضاء  أمام 
ان  شك  وال  واألوروبي.. 
الزميل  الصحايف  ختوف 
لتلفزيون  الدين  نور  متام 
عندما  مكانه  يف  اجلديد 
رياض  قرر  اذا  انه  قال 
يذهب  ان  اليوم،  سالمة، 
ويسلم نفسه اىل السفارة 
يصل  ان  أشك  الفرنسية 

اليها حيًا.
وقد إكتملت عناصر تأمني 
حيث  »احلاكم«  محاية 
داخل  املعنيون  يتعامل 
سالمة  مع  وخارجه  احلكم 
كإمرباطور ال ميكن املساس 

به.
فيوم األربعاء حضر رياض 
سالمة، إىل قصر العدل يف 
بريوت، تلبية لطلب احملامي 
القاضي  التمييزي  العام 

تكم  العالنا
على  االتصال  يرجى 

الرقم
0505555220

الهريالد  يف  إعالنكم 
النجاح اىل  طريقكم 

17 دولة تتجه إلصدار مذكرات توقيف حبق »احلاكم بأمره« بعد فرنسا وأملانيا؟!
الـشامي: عـدم إقالته يؤثر على مـصداقية الـحكومة ويـضعها يف دائـرة املـساءلة

عماد قبالن، لالستماع إليه 
على خلفية مذكرة التوقيف 
على  ووضعه  الفرنسية 
احلمراء.  اإلنرتبول  نشرة 
العادة  جرت  كما  ولكن، 
القضاء  فيها  يكون  اليت 

أرمـينيا: اتـفقنا مع أذربيـجان عـلى 
االعرتاف املتبادل بوحدة أراضي البلدين

التتمة  على الصفحة 16

الوزراء  رئيس  أعلن 
األرميين، نيكول باشينيان، 
إّن  اخلميس،  األول  أمس 

على  اتفقتا  وباكو  يريفان 
بوحدة  املتبادل  االعرتاف 

يف خدمة احلاكم، مت حتديد 
موعد »مريح« للجلسة، عند 
علمًا  الظهر،  بعد  الثالثة 
يغادر  قبالن  القاضي  أن 
قبل  عادة  العدل  قصر 
ذلك بكثري، كما أن القصر 

يقفل أبوابه باكرًا منذ فرتة 
طويلة.

وبغرض مزيد من التهشيم 
والقضاء،  العدالة  لصورة 
بامتيازات  سالمة  حظي 

التتمة  على الصفحة 16

القاضي قـبالن »حيمي« احلاكم ومن وراءه من سياسيني حبجز جواَزي سفره اللبناني والـفرنسي ومنعه من السفر
نور الدين: اذا قرر سالمة تسليم نفسه للسفارة الفرنسية أشك ان يصل اليها حيًا

نصراهلل رداً على تهديدات نتنياهو: لستم أنتم من تهددون 
باحلرب الكربى وحنن مـَن نهددكم بها.. احلرب الكربى اليت 
تتحدث عنها إسرائيل ليست فقط مع اللبنانيني والفلسطينيني

التتمة  على الصفحة 16

شار األمني العام لـ »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل، 
عيد  مبناسبة  كلمة  يف 
اىل  والتحرير،  املقاومة 
أنين »ابارك لكم مجيًعا هذه 
والعزيزة  اجلميلة  الذكرى 
على قلوبنا مجيعًا، والشكر 
ولكل  اواًل  وابدا هلل  دائًما 
الذين صنعوا وساهموا يف 

حتقيق هذا النصر ثانًيا«.
بالشكر  نصراهلل  ه  وتوجَّ
اىل »الناس الذين حضنوا 
وقدموا  املقاومة  هذه 
مضيفًا  اكبادهم«،  فلذات 
اللبناني  للجيش  »الشكر 

األمنية وللفصائل  والقوى 
الفلسطينية ولكل الرؤساء 
وكل  السياسية  والقوى 
من دعم مقاومتنا، والشكر 
اللتني  وسوريا  إليران 
ساندتا وال تزاالن املقاومة 
ولكل القادة اجلهاديني«.

بأن  يشتبه  »من  أن  وأكد 
عدونا  مع  انتهت  املعركة 
واهم فهناك جزء من أرضنا 
أن  معتربًا  حمتاًل«،  زال  ما 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

نفتح 7 ايام 
يف

 األسبوع
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

من الـثالثاء  حتى السبت من  
الـ 5 صباحًا - الـ 10 لـياًل
األحد واالثنني من الـ 5 
صباحًا حتى الـ 6 مساًء

متى نقول لهذا الحرامي مع السالمة ويحال للمحاكمة؟! 
)تصوير هيثم املوسوي(

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

مهم  املناسبة  هذه  »احياء 
اجلديدة  لألجيال  أيضا 
أحداث  تواكب  مل  اليت 
االحتالل واالذالل واحلواجز 
واألذى  واملعتقالت 
ومل  واجلسدي  املعنوي 
املقـاومة  جتربة  يشهدوا 
وتضحياتها  تباتها 
جتربة  وهذه  ومظلوميتها، 
جيب أن يطلعوا عليها ومن 

إيـران تكشف عن صاروخ باليسيت جديد 
»خـيرب« يـصل مـداه الـى 2000 كـيلومرت

التفاصيل  على الصفحة 16

روسـيا متنع جمددا قـاذفات اسرتاتيجية 
أمـريكية مـن انـتهاك أجــوائها

التفاصيل  على الصفحة 16
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املرتضى يف عيد املقاومة والتحرير:
ليس لنا إال الوحدة الوطنية وااللتفاف 

حول مصادر قوتنا ليعرف العدو أننا 
قادرون على جتديد النصر

هنأ وزير الثقافة القاضي حممد 
وسام املرتضى اللبنانيني بعيد 
املقاومة والتحرير يف بيان قال 
فيه: »يا جنوب، يا سيد الرتاب 
والقلوب. نسائم البطوالت اليت 
هبَّت من أعالي تالِلك يف ذلك 
اخلامس والعشرين من أيار، ما 
بل  لبنان،  فضاَء  تطوف  زالت 
فضاَء العروبة بأسرها من املاء 
حتى املاء، وتدقُّ أبواب القدِس، 

وستحررها عّما قريب«.
كتبتها  اليت  »الوحدة  أضاف: 
هي  ها  والتضحيات،  بالدم 
يوم،  وكلَّ  اليوم،  ترتسم 
املرجتى؛  للوطن  وحيًدا  عنواًنا 
تعزز  وحدٍة  بال  وطٌن  وهل 

االنتصار؟«
الصهاينة  تقذف  »كنت  وتابع: 
إىل ما وراء احلدود مع فلسطني 
احملتلة، وترسل باجتاه آخر إىل 
بريوت واجلبل والبقاع والشمال، 
رسائَل الفرح باستعادة الكرامة 
لبنان،  وجود  معنى  هي  اليت 
على  وساًما  النصر  يكون  لكي 
ه. لكن التحرير  صدر الوطن كلِّ
باحلدث  يكن  مل  احلقيقي 
مدنك  شهدته  الذي  العسكري 
باالحتضان  بل  فقط،  وقراك 
الوطين العارم ملنجزاته، حتضرًيا 
هلا واحتفاًء بها، وهذا ما ينبغي 
نا، مسؤولني ومواطنني،  لنا كلِّ

التشبث به واحلفاظ عليه، محايًة 
للوطن من كيد الكيان املغتصب 

وعدوانيته«.
ثالثة  بعد  »واليوم  وأردف: 
هذا  برح  ما  عيًدا،  وعشرين 
زالت  وال  هو،  هو  الكيان 
السرِّ  يف  نا  ضدَّ حُتاُك  مؤامراُته 
لنا  فليس  حنن  أما  والعلن. 
االنتصار  مقومات  استعادة  إال 
الوحدُة  وأهمها  والتحرير 
الوطنية وااللتفاُف حول مصادر 
والعسكرية  املعنوية  قوتنا 
أننا  العدوُّ  ليعرف  والسياسية، 
يف مواجهته متحدون، وقادرون 
يف  النصر  جتديد  على  باحتادنا 

كل حني«.
جرت  اليت  »املناورة  وتابع: 
العيد  ضواحي  على  أرضَك  يف 
الكربياء  زرعت  صنعت،  الذي 
هنا والذعَر هناك، وهي فصل 
الصهاينة  لتعليم  جديد  ثقايف 
أن باطلهم إىل زهوٍق وحقنا إىل 

دوام.«
أمسعك  جنوب،  »يا  وختم: 
أمجعني:  للبنانيني  تقول  اآلن 
أنتم جسٌد واحٌد، إذا اشتدَّ منه 
القلب؟  ُس  يتوجَّ هل  الساعد، 
انتصاركم  ذكرى  لكم  فهنيًئا 
أعياد  من  القادمات  وإىل 
وافرِة  األيام  طويلِة  للكرامة 

املواعيد«.

معلوف: بأروقة التيار الوطين احلر 
ال كالم بشأن ترشيح كنعان لرئاسة 
اجلمهورية او حلاكمية مصرف لبنان

السابق  إدي  النائب  أشار 
معلوف ، اىل ان »بأروقة  التيار 
بشأن  كالم  ال  احلر ،  الوطين 
كنعان   النائب  ابراهيم  ترشيح 
ترشيح  او  اجلمهورية  لرئاسة 
حلاكمية  مصرف لبنان «. واعترب 
الوطين  التيار  اتهام  على  ردًا 
تصريف  حكومة  لرئيس  احلر 
مبوضوع  ميقاتي   االعمال  جنيب 
دولرة املساعداة للنازحني، أن 
علينا  اال  شاطر  مش  »ميقاتي 
بالبيانات«، وهو حيب الرد على 
التيار الوطين احلر وحنن بدورنا 
حنب ان نضوي على اخطائه«.

»التقرب  بـ  معلوف  ورحب 
ونرحب  السوري،  السعودي 
لبنان،  باي حوار يأتي ملصلحة 
ولكن اي حوار فيه فرض على 
اللبنانيني لن نقبل به وحنن مع 

احلوار الداخلي«.
التيار  »بيان  ان  اىل  وأشار 
هناك  ان  يؤكد  احلر  الوطين 
املعارضة  قوى  مع  كالمًا 
و«األمور ماشية ومش معطلة«، 
وبالنسبة لنا انه يف آخر الطريق 
سنتحدث مع بعض لكي يصبح 
وحنن  للجمهورية   هناك  رئيس 

منفتحون على اجلميع«.

األحرار: استعراض حزب اهلل 
استفزاز ملقررات قمة جدة

حزب  يف  األعلى  اجمللس  عقد 
اجتماعه  األحرار  الوطنيني 
النائب  برئاسة  الدوري 
وحضور  مشعون  دوري  كميل 

األعضاء.
توقف اجملتمعون عند استعراض 
السالح لـ »حزب اهلل« والرسائل 
مبا  والداخل  للخارج  املوجهة 
ملقررات  استفزاز  من  يشكله 
»مدى  عن  وسأل  جدة.  قمة 
السوري  الرئيس  عودة  جدية 
واحرتام  العربية  اجلامعة  إىل 
استعداده  ومدى  مقرراتها 
باملشروع  ارتباطه  لفك  أيضًا 

اإليراني؟«
من  لتجاوب  ارتياحه  وأبدى 
تطبيق  موضوع  يف  التقاهم 
املوسعة،  اإلدارية  الالمركزية 
هذا  يف  املضي  على  مشددا 

االجتاه.
الالجئني  عودة  موضوع  يف 
طلب  بلدهم،  إىل  السوريني 
السامية لشؤون  من املفوضية 
املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني 
بهم  اخلاصة  الداتا  »تسليم 
تسهيال لعمل السلطات األمنية 
من  للتثبت  املختصة  اللبنانية 

أعدادهم الفعلية«.

املفيت قبالن: ال بديل من بلد 
املقاومة والتحرير لبنان

املمتاز  اجلعفري  املفيت  أصدر 
الشيخ أمحد قبالن بيانا مبناسبة 
عيد املقاومة والتحرير قال فيه: 
»مع عيد املقاومة والتحرير يتأكد 
ذخرية  أكرب  املقاومة  أن  جمددا 
وسيادته،  للبنان  اسرتاتيجية 
وأن موسى الصدر شكل مصدر 
للحظة  املقاوم  الوطين  اإلهلام 
التاريخ، وأن السلم األهلي أهم 
ظهري لقيامة لبنان، وأن اخليانة 
تنتهي  بالسياسة  تبدأ  اليت 
عن  الدفاع  وأن  الوطن،  بنحر 
الوطنية،  معاني  أقدس  لبنان 
ظهر  حيمي  من  منه  وأقدس 
لبنان وحدوده، وال شيء حيمي 
اليوم مثل  لبنان ومحاة حدوده 
لبنان  إلنقاذ  الوطين  التضامن 

تكاد  أسوأ قطيعة سياسية  من 
أن  على  عدوان،  أسوأ  تشبه 
القرار السياسي يفرتض  حترير 
القبائل  عقلية  من  حتريره 
البغيضة،  والطائفية  والعشائر 
والشعب الذي يريد احلياة يسبح 
أعداء  ليسحق  الشهادة  ببحر 
وطنه، والدفاع الداخلي عن بلد 
مبجلس  مير  والتحرير  املقاومة 
جرأة  اآلن  نريده  وما  النواب، 
تضحيات  حبجم  وطنية  وشجاعة 
موسى الصدر وعباس املوسوي 
والبطريرك خريش إلنقاذ لبنان 

من لعبة البيع والشراء«.
وختم: »اخلالصة األبدية ملعادلة 
هذا البلد: ال وطن بديل من بلد 

املقاومة والتحرير لبنان«.

درغام: سنصوت »كتكتل لبنان 
القوي« لشخص واحد وأي كالم عن 

خرق من داخله جمرد إشاعات
أشار عضو تكتل »لبنان القوي« 
خالل  درغام،  أسعد  النائب 
اىل  »اجلديد«  قناة  عرب  مقابلة 
احلر  الوطين  التيار  »موقف  أن 
واضح جلهة االتفاق على رئيس 
مجهورية يكون مقبوال من اجلميع 
حتت سقف بكركي وعدم ممانعة 
الفتا  الشيعي«،  الثنائي  من 
بكركي تتضمن  »الئحة  أن  اىل 
إمسا من تكتل لبنان القوي وهو 
وإذا  كنعان،  إبراهيم  النائب 
كان ميلك فرصة للوصول، فمن 

واجيب كزميل له دعمه«.
وشدد درغام على أن أي رأي 
»لبنان  تكتل  نواب  عن  يصدر 
القوي« هو رأي ميثله، ما دام 
بإسم  واضح  موقف  يوجد  ال 
»النائب  أن  مؤكدا  التكتل، 
آالن عون حتدث عن أحد احللول 
مرشح  باسم  بالبحث  املنطقية 
يشكل  ما  التكتل،  داخل  من 
وهذا  الشيعي،  للثنائي  إحراجا 
اذا  بل  ترشيحا  ليس  الكالم 
فريق،  ضد  مواجهة  ارادوا 
مرشح  مع  مبواجهة  فسندخلها 

من فريقنا«.
وتابع: »ال أحد يرتشح من ضمن 
دون  من  القوي،  لبنان  تكتل 
إمجاع داخل التكتل عليه ووجود 
رأي موحد«، وشدد على »عدم 
إمكانية إنتخاب سليمان فرجنية 
وحنن لسنا يف دكان، بل نلتزم 
غري  الكالم  وهذا  التيار،  بقرار 
أوضح  باسيل  والوزير  مقبول 
تسرب  عن  يقال  ما  كل  أن 
أمساء لصاحل فرجنية من داخل 

التيار هو جمرد إشاعات«.

تكتل  يف  »أننا  درغام  وأكد 
اىل  سنذهب  القوي  لبنان 
واحدة  كتلتة  النيابي  اجمللس 
وكل  واحد،  لشخص  ونصوت 
معنى  ال  الكالم  هذا  غري  كالم 

له«. 
جوزاف  العماد  ترشيح  وعن 
له،  التصويت  وإمكانية  عون 
بقرار  ألتزم  »أنا  درغام:  قال 
التيار، ولكن حبال ترشح عون 
وترك لي اخليار، فأنا أصوت له 
وأنا إبن عكار، وأحب املؤسسة 

العسكرية«.
مع  »العالقة  أن  اىل  وأشار 
وتطوير،  لنقد  حباجة  اهلل  حزب 
احلاصلة  التباينات  ظل  ففي 
مل تعد كما يف السابق، ولكن 

التواصل مل ينقطع«.
وعن خروج الوزير السابق جهاد 
الرئاسي،  السباق  من  أزعور 
»جهاد  أن  اىل  درغام  لفت 
أعد  مل  أنا  قال  من  هو  أزعور 
مرشحا، وذلك بعد لقائه الثنائي 
الشيعي«، مؤكدا أن »املطلوب 
اىل  للوصول  اجلهود  تركيز 
مرشح موحد، واملشكلة أن عدم 
على  االتفاق  بضرورة  االقتناع 
برنامج إنقاذي بني اجلميع، يؤخر 

الوصول اىل إسم الرئيس«. 
أي  ترشيح  »إن  درغام:  وختم 
معلق  التكتل  داخل  من  إسم 
فرصة  وجود  إمكانية  لعدم 
البحث  واملطلوب  للوصول، 
اجلميع،  من  مقبول  مرشح  عن 
وموقف التكتل يصدر عنه ببيان 
رمسي وأي رأي آخر يبقى رأي 

شخصي«. 

زرازير بعد تسريب تسجيل صوتي هلا:

 أعتذر عن أي أذى والقضية 
األهم هي حماسبة النظام اجملرم

زرازير،  سنتيا  النائبة  أشارت 
إىل أّنه »بعد نشر فيديو يتضمن 
من  مقتطف  لي  صوتي  مقطع 
يهمين  طويلة،  خاصة  دردشة 
يأِت  مل  حديثي  أّن  أوضح  أن 
صحافية،  مقابلة  أي  ضمن  من 
بل باتصال شخصي حتدثت فيه 
ألكثر من ساعة عن كالم مت تناقله 
وقبل توفر أدلة يبنى عليها ألخذ 
قرار باخلروج إىل اإلعالم. لقد مت 
تسجيل احلديث ونشره من دون 
علمي ومن دون أي إذن، وذلك 
أو  إعالمية  أخالقيات  أي  خبالف 

قانون«.
وأشارت يف تصريح عرب وسائل 
التواصل االجتماعي، إىل أّن »ما 
على  مبين  هو  احلديث  قلته يف 
كالم وصل لي ومل يتمكن الحًقا 
أي  تقديم  من  لي  أوصله  من 
دليل. اخلطأ كان بعدم السؤال 
واملصارحة والتدقيق مع الزمالء 
أعتذر  فإني  لذلك  الكالم،  قبل 
عن أي أذى تسبب به ما صدر 

عين«.
ولفتت زرازير، إىل أّن »توقيت 
نشر هذه املقابلة مشبوه. ففي 
أن  النظام  هذا  حياول  وقت 
يستفرد مبن ما زال يواجه، من 
والقضاة  واحملامني  الصحافيني 
يبدو  احلر،  واإلعالم  والناشطني 
أنه حان دور استهداف النواب. 

هلذا أريد أن أؤكد بأن ضرب هذه 
فالقضية  عربي.  مير  لن  احلالة 
هذا  حماسبة  قضية  هي  األهم 
النظام اجملرم الذي قتلنا باحلرب 
وبالسلم، وارتكب حبقنا اجلرائم 
من املقابر اجلماعية إىل املخفيني 
بريوت،  تفجري  وجرمية  قسرًا 
مروًرا بكل جرائم الفساد وسرقة 
اللبنانيني ووضع اليد على جنى 

عمرهم«.
وشددت على أّن »معركتنا هنا، 
ولن نرتاجع عنها. احملاسبة بدأت 
من مذكرة التوقيف اليت صدرت 
حبق رياض سالمة، الذي أصبح 
العدالة  وجه  من  هاربًا  اليوم 
لن  االنرتبول.  من  ومطلوب 

نتوقف حتى حماسبتهم مجيًعا«.
انتشر  أن  بعد  ذلك  ويأتي 
تسريب لزرازير، حتدثت فيه عن 
بوال  النائبة  بتقديم  يتعّلق  خرب 
يعقوبيان رواتب بالفريش دوالر 
باإلضافة  النواب  جملس  حلرس 

إىل مواد غذائية.
وعلى إثر ذلك، نفت قيادة شرطة 
رّدت  كما  اخلرب،  النواب  جملس 
يعقوبيان على األخبار املتداولة، 
يف  تقعوا  »ال  أّنه  إىل  مشرية 
الرجاء  املأجورة..  الصحافة  فخ 
املشاركة. وطبعا مع التحية لكل 
صحايف واعالمي متمسك باصول 

املهنة وأخالقياتها«.

اجليش اإلسرائيلي: إسقاط طائرة مسرية فوق 
بلدة زرعيت احلدودية كانت قادمة من لبنان

عن  اإلسرائيلي،  اجليش  أعلن 
إسقاط طائرة مسرّية فوق بلدة 
زرعيت احلدودية، كانت قادمة 

من لبنان.
وجاء يف بيان اجليش: »رصدت 
قوات اجليش مسرية اجتازت من 
اجلوي  اجملال  داخل  إىل  لبنان 

بلدة  منطقة  يف  اإلسرائيلي 
وأسقطتها«،  احلدودية  زرعيت 
»سيواصل  أنه  اجليش  وأضاف 
لسيادة  خرق  أي  ملنع  العمل 
دولة إسرائيل«، ومل حيدد من 
الذي أطلق املسرية من لبنان، 
ونشر صورة هلا بعد إسقاطها.

علي العسريي: تعليق اآلمال على الـ »سني-
سني« خاطئ وانتظار رأي السعودية أو فرنسا 

بشأن الرئاسة تضييع للوقت
السابق  السعودي  السفري  ذكر 
أّن  العسريي،  علي  لبنان  لدى 
الـ«سني- على  اآلمال  »تعليق 
للوقت  وتضييع  خاطئ  سني« 
وخيلق آمال غري موجودة، وسوريا 

تهتم حالًيا حبلحلة مشاكلها«.
ولفت يف حديث لقناة »اجلديد«، 
اإلتفاق  أن  شك  »ال  أّنه  إىل 
السعودي اإليراني له انعكاسات 
إجيابية على خفض التوترات بني 
أحد  ال  لكن  اللبنانيني،  اجلهات 
ميكنه ان يفرض على اللبنانيني 
أنا  »أنين  إىل  مشرًيا  شيًئا«، 
جوالت  هناك  أن  وأرى  متفائل 
ميكن أن تنتج رئيًسا، واملطلوب 
توافق كل اللبنانيني ألن رئيس 

اجلمهورية ميثل اجلميع«.
»ال  أّن  العسريي،  وأوضح 
عربية  جهود  عن  لدي  معلومات 
غري  ومن  الرئاسي،  امللف  يف 
الثنائي  يفرض  أن  املقبول 
وحركة  اهلل  )حزب  الشيعي 
اللبنانيني،  على  رئيًسا  أمل( 
وضع  يتم  ألن  الوقت  وحان 

أّنه  إىل  مشرًيا  أواًل«،  لبنان 
هناك  يكون  ألن  الوقت  »حان 
وألن  مسيحي-مسيحي،  حوار 
يكون هناك توافق بني األطراف 
رئيس  اسم  على  السياسية 

للجمهورية«.
إىل  حيتاج  »لبنان  أّن  وذكر 
وإىل  متجانس  عمل  فريق 
مع  متفق  مجهورية  رئيس 
خيلقا  لكي  احلكومة،  رئيس 
يعود  ال  كي  مجاعًيا  عمال  مًعا 
اللبنانيون إىل دّوامات اخلالفات 
أّنه  موضًحا  واإلنقسامات«، 
»على اللبنانيني أن يبحثوا على 
رجل مرحلة، لديه مسافة واحدة 
من مجيع اجلهات من دون انتظار 
تتدخل  ال  والسعودية  اخلارج، 
أّن  مؤكًدا  اللبناني«،  بالشأن 
»انتظار رأي السعودية أو فرنسا 
رئاسي  مبرشح  أو  مبواصفات 
من  فليس  للوقت،  تضييع  هو 
وعلى  تتدخل  أن  الرياض  عادة 
املسيحيني أن يتحاوروا لإلتفاق 

على رئيس«.

وليد جنبالط أعلن استقالته من رئاسة 
»احلزب التقدمي اإلشرتاكي«

التقدمي  »احلزب  رئيس  أعلن 
جنبالط  وليد  اإلشرتاكي« 
احلزب،  رئاسة  من  استقالته 
القيادة  جملس  وكذلك 

احلالي.
انتخابي  عام  مؤمتر  إىل  ودعا 
عمال   ،2023 حزيران   25 يف 
احلزب ونظامه  بأحكام دستور 
أمانة  كّلف  كما  الداخلي، 

السر العامة إمتام التحضريات 
الالزمة وفق االصول وحبسب 
وإصدار  املعتمدة،  اآلليات 
مبواعيد  الصلة  ذات  التعاميم 
ومهلة  الرتشيح  طلبات  قبول 
الشروط  وكافة  االنسحاب 
االنتخابية،  بالعملية  املتعلقة 
املؤمتر  أعضاء  لوائح  وإعداد 
العام وتوجيه الدعوات إليهم.
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»الرياض«  صحيفة  أشارت 
امللف  أن  إىل  السعودية 
القمة  يف  بقوة  حضر  اللبناني 
أعماهلا  اختتمت  اليت  العربية 
مؤخًرا يف جدة، وظهر ذلك جليًا 
جدة  إعالن  تأكيدات  خالل  من 
العربية  الدولة  تضامن  على 
كافة  حث  عن  فضاًل  لبنان  مع 
للتحاور  اللبنانيني  األفرقاء 
النتخاب رئيس مجهورية يرضي 
طموحات اللبنانيني وانتظام عمل 
وإقرار  الدستورية  املؤسسات 
إلخراج  املطلوبة  اإلصالحات 
احلوار  عرب  أزمته،  من  لبنان 
اللبناني اللبناني والتفاهم على 
انتخاب رئيس للجمهورية حيقق 

طموحات الشعب اللبناني.
أن  الصحيفة  مصادر  وكشفت 
أولوية  ذا  كان  اللبناني  امللف 
العهد  ولي  لقاء  أجندة  يف 
والرئيس  سلمان  بن  حممد 
والذي  األسد،  بشار  السوري 
عقد مؤخرًا يف جدة بشكل خاص 
عام  بشكل  العربية  والقيادات 
مؤكدة  اجلانبية،  اللقاءات  يف 
سيزداد  السعودي  الزخم  أن 
مبشاركة  اللبناني  امللف  يف 
انطالقًا  فعالة،  وإيرانية  سوريا 
تلعبه  الذي  احملوري  الدور  من 
العربي،  العامل  يف  السعودية 
يف  أكثر  الدور  هذا  وسيرتّسخ 

مرحلة ما بعد القمة العربية.
املقبلة  الفرتة  أن  وكشفت 
سوريًا  سعوديًا  حتركًا  ستشهد 
بهدوء  اللبنانية  األزمة  حللحلة 
لسياسة   استمرارًا  وحكمة 
الرياض لتصفري املشكالت ومّل 
لبنان  ومساعدة  العربي  الشمل 
رئيس  بانتخاب  التعجيل  على 
حكومة  وتشكيل  للجمهورية 
تسهم  اليت  اخلطوات  وحتديد 
يف إخراج لبنان من أزمته وفق 
ترك  وعدم  جدة  إعالن  خمرجات 
يف  انزالقه  يف  مستمرًا  لبنان 
أو  سياسية  كانت  إن  األزمات 
اقتصادية عرب إحداث توافق بني 

اللبنانيني حول مستقبلهم..
هناك  أن  املصادر  وأمجعت 
تغيريًا واضحًا يف قواعد اللعبة 
باملنطقة، يف مرحلة ما بعد القمة 
التوتر  مظاهر  احنسرت  حيث 
العربية-العربية، وارتفعت النربة 
إعالن  وخال  االجيابية  التفاعلية 
عبارات  أو  نقاط  أي  من  جدة 
انتقادية أو ملواقف دول خارج 
كان  كما  العربية  الدول  اطار 

حيدث يف القمم السابقة.
احلراك  أن  املصادر  وكشفت 
املدعوم  السوري  السعودي 
لسرعة  يهدف  وايرانيًا  عربيًا 
سياسيًا  لبنان  تأهيل  إعادة 
اقتصاديًا،  إلنقاذه  والتمهيد 
مشددة على ضرورة االستفادة 
من أجواء االنفراجات واملقاربات 
وعودة  واإلقليمية،  العربية 
اإليرانية،  السعودية  العالقات 
والذي  السورية،  والسعودية 
سورية  عودة  عنها  متخض 
ومشاركة  العربية  اجلامعة  إىل 

السعودية: امللف اللبناني كان ذا أولوية يف 
أجندة لقاء بن سلمان واألسد يف جدة

القمة  االسد يف  بشار  الرئيس 
العربية.

احتمالية  املصادر  تستبعد  ومل 
تشكيل وفد عربي رفيع املستوى 
مكون من عدد من وزراء خارجية 
لبنان،  لزيارة  العربية  الدول 
إلرسال رسالة لكافة اللبنانيني، 
باألزمة  العربية  الدول  باهتمام 
امللف  ملعاجلة  األطراف  وحث 
اللبناني حبكمة وأن يكون احلل 

لبنانيًا-لبنانيًا.
مصادر  أكدت  جانبها،  من 
أن  »الرياض«  لـ  لبنانية 
على  اآلمال  يعّلقون  اللبنانيني 
احلراك السعودي القادم حللحلة 
ومعاجلة أزماته املرتاكمة ويرون 
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املتعاظم  السعودي  احلراك  يف 
اللبناني  للشعب  جناة  طوق 
مالية  أزمات  من  يعاني  الذي 
واقتصادية خانقة مستمرة على 
الشهور املاضية، ويشهد  مدار 
املواد  ارتفاعًا يف أسعار  لبنان 
واملواد  واحملروقات  الغذائية 
األساسية  والسلع  الطبية 
فضاًل  والكهرباء؛  والوقود 
اللرية  صرف  سعر  انهيار  عن 

اللبنانية.
أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
السعودية كانت والتزال حاضرة 
بقوة يف كّل احملطات املصريية 
اليت مّر بها لبنان، بدون تدخل 
ميكن  الواقع  هذا  خالل  من 
جدة،  قمة  قبل  ما  بأن  اجلزم 
وسيشكل  بعدها،  كما  سيكون 
فارقًا كبريًا ونوعيًا بالنسبة إىل 
معادلة  بعودة  اللبناني  امللف 
السعودية وسوريا واملعروفة بـ 

»سني-سني«.

- وفد عربي رفيع املستوى مكوّن من عدد من وزراء خارجية الدول 
العربية قد يزور لبنان

لبنان  تأهيل  إعادة  تسريع  يهدف  السوري  السعودي  الحراك   -
سياسيـًا والتمهيد إلنقاذه اقتصاديـًا

- تحرك سعودي سوري لحلحلة األزمة اللبنانية بهدوء وحكمة

الوطين  »التيار  رئيس  إعترب 
احلر« النائب جربان باسيل ان 
رياض  لبنان  مصرف  »حاكم 
الينا،  بالنسبة  سقط  سالمة 
له  بالتجديد  لنا  واالتهامات 
ووفقا لصفقة معينة امر غري 

صحيح«.
حديث  يف  باسيل  واشار 
اىل  »احلدث«،  قناة  اىل 
التقدمي  احلزب  »رئيس  ان 
قال  جنبالط  وليد  االشرتاكي 
الرئاسة  حول  مسؤواًل  كالمًا 
الطرف  مع  بشأنه  ونتواصل 

اآلخر«.
واوضح باسيل بان »التحالف 
مع حزب اهلل اصبح يف مرحلة 
خمتلفة«، الفتا إىل ان »وضع 
من  اخلروج  اىل  حيتاج  البلد 
العادة  احلالية  التموضعات 
»مل  انه  واعلن  لبنان«.  بناء 
لرئاسة  ترشيِحه  دعم  يطلب 
يرغب  ال  ألنه  اجلمهورية 
بالرتشح«، وقال »حنن تعلمنا 
السابق  الرئيس  جتربة  من 

ميشال عون«.
به  تقوم  »ما  أن  ورأى 
اجيابا  سينعكس  السعودية 
على كل دول املنطقة، وهناك 
ال  انها  تقول  جديدة  مملكة 
اخر«.  ضد  طرف  مع  تقف 
حصل  »اذا  انه  اىل  ولفت 
ايران على غرار ما  تطوٌر يف 
فسيكون  السعودية  تشهده 
لذلك أثٌر إجيابي على املنطقة 
ان  »نريد  اننا  واكد  ايضا«. 
مع  العالقات  بأفضل  نكون 

كل دول املنطقة«.
إال  »ال ميكن  انه  وشدد على 
أن نكون مؤيدين لالتفاق الذي 
حصل بني ايران والسعودية، 
يستفيد  ان  لبنان  على  وان 
ويكون  التفاهمات  هذه  من 

يف داخلها«.
من  الفرنسي  املوقف  وعن 
اجاب:  الرئاسي،  االستحقاق 
»فرنسا تقوم جبهد جتاه لبنان 
وليس  لّلبنانني  اخليار  ولكّن 

ألي دولة اخرى«.
لـ  خاصة  تصرحيات  ويف 
باسيل  قال  »سبوتنيك«، 
لديها هويتها  »كل دولة  إن 
تفقد  وعندما  ومميزاتها، 
الدولة هويتها، ال يعود هناك 
وجود للشعب اللبناني ويصبح 
سوريا وفلسطينيا على أرض 

لبنان«.
»حنن  باسيل:  وتابع 
باللبنانيني  تناقصي  مبسار 
لبنان  أرض  على  املوجودين 
اللبنانيني  لغري  وتزايدي 
األراضي  على  املوجودين 
الدميغرايف  باملسار  اللبنانية، 
باب مسيحي  من  ليس  وهذا 
وغري  لبناني  بل  مسلم 
»ملف  أن  موضًحا  لبناني«، 
أولوية  هو  النازحني  عودة 
مطلقة ولذلك قمنا بزيارة إىل 
للحديث  والفاتيكان  إيطاليا 

عن هذا املوضوع«.
الوطين  التيار  رئيس  وأكد 
احلر أن »هناك مساع لتوطني 
النازحني السوريني يف لبنان 

باسيل: هناك مساع لتوطني النازحني السوريني.. 
التحالف مع حزب اهلل اصبح يف مرحلة 

خمتلفة.. رياض سالمة سقط بالنسبة الينا
أصحابها،  عنها  أعلن  وقد 
قصة  فقط  تعد  مل  ولذلك 
قضية  بل  توجس  أو  خوف 
الفعلي  بوجوده  قائم  خطر 
الدفع  مثل  أفعال  وممارسة 
واملطالبة  بالدوالر  للنازحني 
بأوراق ثبوتية للنازحني مقابل 
هذا  كل  سجالتهم،  إعطاء 
فقط  هناك  ليس  أنه  يظهر 
نية بل عمل تنفيذي إلبقائهم 

يف لبنان«.
شدد  ذاته،  السياق  يف 
باسيل على أن »عودة سوريا 
إىل اجلامعة العربية حبد ذاتها 
سوريا  ملكان  إجيابي  مؤشر 
لبنان  واستفادة  الطبيعي 
وتأثره إجيابًيا من هذا األمر، 
تكون  أن  املمكن  من  ولكن 
بداية مسار حترص فيه الدول 
سوريا  استقرار  على  العربية 
وعلى استقرارها هي، ومنهم 
واألردن  والعراق  لبنان 
الدول  وهذه  األدنى،  باحلد 
الثالث وسوريا إذا مل يكونوا 
يكون  لن  اخلليج  مستقرين 
مستقًرا وبالتالي هذه مصلحة 
خليجية إضافية لالهتمام بهذا 
قلب  يف  مصر  وطبًعا  امللف 

هذه املعادلة«.
تصرحياته  باسيل  واختتم 
»هذه  أن  إىل  باإلشارة 
وقررت  اجتمعت  إذا  الدول 
سوريا  ملف  مبعاجلة  القيام 
والوضع يف سوريا من خلفية 
وإعادة  سوريا  االستقرار يف 
وضعها يف مكانها الطبيعي، 
فيحتم معاجلة ملف النازحني، 
تدرجييا  يعاجل  امللف  وهذا 
مبجرد أن تتعافى سوريا وتبدأ 

بإعادة اإلعمار«.
رئيس  رأى  آخر،  على صعيد 

جربان  احلر«  »الوطين  التيار 
منه  حّذرنا  »ما  أن  باسيل، 
شهور حيصل  عّدة  منذ  مراًرا 
اآلن، فرئيس حكومة تصريف 
الشرعية  املنقوصة  االعمال 
والدستورية وامليثاقية يدعو، 
القوة  باسم  وراءه،  ومن 
الدولة  ومصلحة  القاهرة 
وزراء  جملس  لعقد  العليا، 
ضرورية  مواضيع  يف  للبحث 
 72 من  وطارئة  ومستعجلة 
عقود  مراسيم  بينها  من  بند 
اعتمادات  فتح  و  بالرتاضي 
إدارة  جملس  وتعيني  عادية 
نبتة  لزراعة  الناظمة  اهليئة 

احلشيشة«.
واعترب باسيل، أن »ما حيصل 
هو استفزاز ما بعده استفزاز 
والشراكة  للميثاقية  وضرب 
أن  اىل  الفتًا  والدستور«، 
حيصل  االمر  ان  »االسوأ 
روحية  مرجعيات  من  بسكوت 
وسياسية تّدعي احلرص على 
موقع الرئاسة وتدعو لإلسراع 

بانتخاب الرئيس«.
كان  »من  أن  اعترب  كذلك 
النتخاب  فعال  مستعجال 
هكذا  عن  يسكت  ال  الرئيس 
اليها  الداعون  يتعمد  جلسات 
تغييب  ب سياسة   االستمرار 
املوقع حّتى يتسنى هلم ملؤه 
يفرضون«،  او  يريدون  مبن 
كل  برسم  »املوضوع  مضيفًا 
الوزراء امليثاقيني يف احلكومة 
تشريع  يرفض  من  وبرسم 
جواز  عدم  بسبب  الضرورة 
نيابي  جملس  من  التشريع 
الرئيس«،  بغياب  شرعي 
سائاًل »هل جتوز هكذا جلسات 
وهكذا قرارات وهكذا مراسيم 

بغياب الرئيس؟«.

الكرامة«  » تيار  رئيس  أشار 
خالل  كرامي ،  النائب  فيصل 
حممد  زيد  عكار  مفيت  زيارته 
»نسعى  اننا  اىل  زكريا،  بكار 
جامع،  رئيس  عندنا  يكون  ألن 
نواب  ومع  معكم  نتعاون  وأن 
لنتعاون  هنا  وحنن  املنطقة، 
املتوازن  االمناء  لتفعيل  معهم 
ونطمئن شركاءنا يف الوطن اىل 
أن االمناء املتوازن هو خري لكل 
لبنان ، وسنسعى باملشاريع اليت 
حتتاجها مناطقنا طرابلس واملنية 
والضنية وعكار فجميعهم منطقة 
واحدة، فما يصيبكم يصيبنا وما 

زيارتي  وما  يصيبكم،  يصيبنا 
اليوم إال للتأكيد على ماذكرته 

بأنين سأكون سندا لعكار«.
الرئاسي،  الشأن  يف  ولفت 
اىل  الدعوة  »بإنتظار  اننا  اىل 
حيتمل  يعد  مل  البلد  ألن  جلسة 
التأخري«، مشريا اىل  مزيدا من 
الدارة  االساسي  »املفتاح  ان 
هي  رئاسة  البلد  حمركات  كل 
»يوجد  انه  وذكر  اجلمهورية «. 
رئيس  هو  جدي  طبيعي  مرشح 
فرجنيه،  »املردة«سليمان  تيار 
وما زلنا ننتظر املعارضة لالتفاق 

على مرشحها«.

كرامي: يوجد مرشح طبيعي جدي هو فرجنيه 
وما زلنا ننتظر املعارضة لالتفاق على مرشحها

»التوحيد  حزب  رئيس  ذكر 
يف  وهاب،  وئام  العربي« 
رئيس  شخصية  على  تعليق 
النائب  احلر«  الوطين  »التيار 
»للحقيقة  أّنه  باسيل،  جربان 
مشاكس، عنيد، يتشبث برأيه 
ال  لكنه  األخري،  الرمق  حتى 
خيطيء يف السياسة «، معترًبا 

أّن خيارات باسيل »صائبة«.
عرب  تصريح  يف  ذلك  وجاء 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
لقائه  خالل  بصورة  أرفقه 
حبضور  البرتون،  يف  باسيل 
رمحة  إميل  السابق  الوزير 
سيزار  السابق  والنائب 

معلوف.

وهاب عن باسيل: مشاكس وعنيد لكنه ال 
خيطيء يف السياسة وخياراته صائبة

قاووق: املفاجآت الكربى اليت أعدها 
»حزب اهلل« هي املخفي األعظم اليت 

ستصنع للعدو النكبة الكربى
املركزي  اجمللس  عضو  شدد 
نبيل  الشيخ  اهلل«  »حزب  يف 
أقامه  احتفال  يف  قاووق، 
احلزب يف معتقل اخليام مبناسبة 
على  والتحرير،  املقاومة  عيد 
والتهديدات  »املناورات  أن 
اإلسرائيلية ال ختيفنا وال ختيف 
شعبنا، ألن العدو يدرك أن يف 
بصوارخيها  قوية  مقاومة  لبنان 
ومسرياتها  وجماهديها 
لبنان  جيعل  ما  ومفاجآتها، 

األكثر منعة أمام أي عدوان«.
ورأى قاووق، أنه »ما بني 25 

 ،2023 أيار  و25   2000 أيار 
أي  من  أقوى  اليوم  املقاومة 
اليوم أضعف من  يوم، والعدو 
»مناورة  أن  مؤكدًا  يوم«،  أي 
املقاومة حتذير صارخ للعدو من 
والعدو  احلمر،  اخلطوط  جتاوز 
هذه  تبدأ  أين  يعرف  من  أول 

اخلطوط، وأين تنتهي«.
وأضاف »املفاجآت الكربى اليت 
املخفي  هي  اهلل  حزب  أعدها 
ستصنع  اليت  وهي  األعظم، 
وللبنان  الكربى،  النكبة  للعدو 

واألمة النصر األكرب«.

أفاد ناطق عسكري إسرائيلي، 
بأّن »تصرحيات رئيس األركان 
هليفي  هرتسي  اإلسرائيلي 
شن  بصدد  أننا  تعين  ال 
ضرب  أو  لبنان  على  حرب 
العسكرية  وتدريباتنا  إيران، 
سنوية«، وفق ما نقلت شبكة 

»اجلزيرة«.
أشار  احلالي،  أيار   23 ويف 
اإلسرائيلي  األركان  رئيس 
من  مردوع  اهلل  »حزب  أّن  إىل 
إسرائيل،  مع  خيوضها  حرب 
كيف  يفهم  أّنه  يعتقد  وهو 
اجلرأة  لديه  أّن  ويعترب  نفّكر، 
على حتّدينا ألّن ذلك لن يؤول 
إىل حرب. هذا يبين لنا أرضّيًة 
»لدينا  أّن  مؤّكًدا  للمفاجآت«، 
الّساحة  على  جّيدة  جاهزّية 

الّشمالّية«.
هرتسليا،  مؤمتر  يف  وذكر 
املتحّدث  عنه  نقل  ما  حبسب 
اإلسرائيلي  اجليش  باسم 
»احلرب  أّن  أدرعي،  أفيخاي 

يف الّشمال ستكون صعبة يف 
اجلبهة الّداخلّية، لكّننا سنعرف 
وهي  معها،  الّتعامل  كيفّية 
لبنان  على  أصعب  ستكون 
»حزب  وعلى  ضعًفا،  سبعني 

اهلل« أكثر من ذلك«.
إىل ذلك، لفت إىل أّن »إيران 
تقّدمت يف ختصيب األورانيوم 
أكثر من أّي وقت مضى. وحنن 
نعمل عن كثب لفحص اجملاالت 
األخرى اّليت تؤّدي إىل قدرات 
»من  أّن  على  مرّكًزا  نووّية«، 
دون أن أدخل يف الّتفاصيل، 
تلوح  ممكنة  سلبّية  فتطّورات 
إىل  بنا  تؤول  وقد  باألفق 
لذلك  القدرة  لدينا  الّتحّرك. 
ذلك«،  على  القدرة  وألخرين 
على  القدرة  »لدينا  أّنه  معترًبا 
ضرب ايران، لسنا غري مباليني 
من  تاسيسه  إيران  حتاول  ملا 
أن  عليها  يصعب  كما  حولنا، 
الذي  للخط  مبالية  غري  تكون 

نتخذه«.

نـاطق عـسكري إسـرائيلي: 
تصرحيات رئيس األركان ال تعين أننا 

بصدد شن حرب على لبنان أو ضرب إيران
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مـقاالت وتـحقيقات

القضاء  أصدر  الفرنسية،  التوقيف  مذكرة  بعد 
األملاني الثالثاء مذكرة توقيف حبق حاكم مصرف 
جرائم  ارتكابه  يف  لالشتباه  سالمة  رياض  لبنان 
واختالسًا.  وتزويرًا  أموال  غسل  تتضمن  فساد 
املذكرة األوروبية الثانية تزيد من قتامة الصورة 
إجيابية  غري  ظالاًل  ترخي  ورمبا  للحاكم  السوداوية 
على الواقع املصريف والنقدي. ففي وقت تدفن 
بدأت  الرمال،  يف  رأسها  ميقاتي  جنيب  حكومة 
أوروبية عدة قطع عالقتها مع املصارف  مصارف 
اللبنانية، ولو بشكل فردي ومن دون تنسيق على 
مستوى أعلى بعد. غري أن التوقعات ُترّجح أن تكّر 
السبحة عاجاًل أم آجاًل لتشمل مصارف املراسلة يف 
أوروبا، يف ظل ما يرتدد عن قرب إدراج جمموعة 
الرمادية،  القائمة  لبنان يف   FATF املالي  العمل 
أي  تعامل  دون  وحيول  الدولة  مسعة  يضرب  ما 
مؤسسة خارجية مع املصارف اللبنانية مع تصنيف 
بتبييض  املتهمة  اخلطرة  البلدان  ضمن  لبنان 

 مذكرة توقيف أملانية بعد الفرنسية حبق سالمة:

مـصارف أوروبية تـوقف التعامل مع لـبنان
رلـى إبـراهـيم

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة باق يف منصبه حتى انتهاء 
الذي  احلكومي  التشاوري  اللقاء  إليه  خلص  ما  هذا  واليته. 
ُعقد يف السراي احلكومي يوم االثنني املاضي برئاسة رئيس 

احلكومة جنيب ميقاتي.
منها  تتشكل  وزارية  غالبية  اتصاالت سياسية بني  أن  وتبني 
بإقالة  حكومي  قرار  أي  بأن  قناعة  إىل شبه  خُلصت  احلكومة، 
برفض  للحاكم  مبا يسمح  قانوني  أساس  إىل  سالمة سيفتقد 
تنفيذه والطعن فيه أمام جملس شورى الدولة استنادًا إىل ما 
يوفره قانون النقد والتسليف من حصانة له. كما أن سالمة - 
حبسب توقعات رئيس احلكومة وبعض وزرائها - لن يستجيب 
ألي »مناشدة« له بالتنحي العتباره أن ذلك مبثابة إقرار بالتهم 

املوجهة إليه.
وحتت ستار عدم اجملازفة بطرح إقالة سالمة يف جلسة حكومية 
الوزراء، مما سيظهر  توافر موافقة ثلثي  التأكد من  من دون 
احلكومة وكأنها تغطي احلاكم رمسيًا، فّضل ميقاتي عدم الدخول 

يف »مغامرة« كهذه، و«ترك القضاء يأخذ جمراه«.
 وفيما مل يبد أي من الوزراء اعرتاضًا جّديًا على كالم ميقاتي، 
وأشار بعضهم إىل أن ما تبّقى من الوالية ال يتعّدى الـ 40 يومًا، 
ما عدا أيام السبت واألعياد، أصّر نائب رئيس الوزراء سعادة 
من  واحد  نهار  بقي  ولو  احلاكم  تنحية  ضرورة  على  الشامي 
واليته. وقّدم وزير املال يوسف خليل مطالعة قد تكون األطول 
اإلقالة صعب،  »موضوع  أن  فيها  اعترب  استالمه منصبه،  منذ 
وحيتاج إىل دراسة وحتضريات وإجراءات كثرية لتعيني حاكم 
جديد يف حني أن كل ما تبقى ال يتعدى الشهرين، وبالتالي من 

األسهل االنتظار«. 
وردًا على سؤال وزير الزراعة عباس احلاج حسن عن تداعيات 
صدور مذكرة االعتقال الفرنسية، أجاب خليل بأن »ال تداعيات 

فعلية، وكل مصارف املراسلة تتعامل كاملعتاد مع لبنان«.
 أما وزير الرتبية عباس احلليب فأبدى اعرتاضًا على إقالة احلاكم، 
واستشهد بكالم »أحد اإلعالميني« عن أن الدولة »تركض« وراء 
300 مليون دوالر يف حني أن السياسيني سرقوا املليارات وال 

حتاسبهم! 
إىل  الركون  األفضل  أن  رأى  علي محية  األشغال  وزير  بدره، 
القضاء، فأبدى وزير العدل هنري خوري موافقته، الفتًا إىل أنه 
»وفق القانون، جيب إثبات إخالل سالمة بوظيفته إلقالته ألن 
باستطاعته الطعن بالقرار، وهذا يتطلب صدور قرار قضائي«. 
إال أنه متّنى على سالمة التنحي خشية كّر مسبحة الدعاوى عليه 
يف عدة دول أوروبية، وما يلحقه ذلك من تداعيات خطرية على 

لبنان.
 وبعد إصرار الشامي على اختاذ إجراء حبق سالمة، أعاد ميقاتي 
التأكيد على عدم توافر الثلثني متوجهًا للوزراء بالقول: »ما يف 
وإن  إقالته،  الوزراء  ال حيق جمللس  للقانون،  ووفقًا  أكثرية. 
بديل  بتعيني  تتعلق  أخرى  مشكلة  إىل  ذلك  جيرنا  فقد  حصل 
عنه، يف ظل اعرتاضات على صالحية حكومة تصريف األعمال 

للقيام بذلك«.

 فضل رئيس الحكومة عدم املجازفة لغياب الثلثني وبسبب مشكلة 
تعيني البديل

وعليه، رفعت اجللسة على أن يعقد جملس الوزراء اجتماعًا اجلمعة 
املقبل لدرس جدول أعمال من 50 بندًا، ليست إقالة احلاكم من 
ضمنها. وقال مصدر وزاري إن املشاركني يف االجتماع الحظوا 
»وجود نوع من التوافق بني رئيس احلكومة وممثلي حزب اهلل 
وحركة أمل واحلزب االشرتاكي وتيار املردة على عدم البت يف 

ملف سالمة، وترك األمر إىل ما بعد انتهاء واليته«.
اللقاء  خالل  تداوله  مت  ما  حول  تأويل  ألي  »منعًا  و  الحقًا، 
أّكد  بيانا  العدل  لوزير  االعالمي  املكتب  أصدر  التشاوري«، 
القضاء  ملعب  الكرة يف  وضع  كليًا  رفض  العدل  »وزير  أن 
اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالبًا 
بالتعاطي مع ملف رياض سالمة انطالقا من هذه املذكرة كي 
يبنى على اساسها املقتضى، وحتديدا مطالبة سالمة باالستقالة، 
مع االشارة اىل ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقًا 

ملا هو مطلوب منه يف هذه املرحلة«.
قضائيًا، حّدد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
موعدًا لالستماع إىل سالمة بعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، 
القيام  قبالن  عماد  القاضي  التمييزي  العام  احملامي  وكلف 
باملهمة. وُترجح املصادر أن ُيرتك سالمة مبوجب سند إقامة مع 
احتجاز جواز سفره، قبل أن يراسل عويدات القضاء الفرنسي 

طالبًا اسرتداد امللف لدراسته.
من  كاًل  مسرا  أبو  شربل  التحقيق  قاضي  أبلغ  املوازاة،  ويف 
احلويك مبوعَدي  ماريان  رجا سالمة ومستشارته  احلاكم  شقيق 

جلستيهما يف فرنسا، يف 31 أيار و10 حزيران على التوالي.

 احلكومة ختشى إقالة سالمة:
لـنرتك الـقضاء يـحكم!

رلـى إبـراهـيم

اجلاني  يتصرف  عندما  وهي  اخلطورة،  الشديدة  احلاالت  يف 
بشكل احرتايف أو كعضو يف عصابة تكرر جرمية غسيل األموال. 
ووفق املعلومات، فقد ثبت استخدام سالمة االقتصاد األملاني 
لتبييض أمواله املختلسة، مع الشركاء اخلمسة، يف ثالثة أماكن 

خمتلفة من أملانيا.

  خشية من أن تتحول القرارات الفردية إىل كرة ثلج تشمل كل املصارف 
كما يحدث عادة

إىل ذلك، فإن التحقيقات مل تنته بعد، وينتظر القضاء األملاني 
استجابة لبنان لطلب كشف حسابات رجا سالمة بشكل مفصل، 
أي كل حركة احلسابات مبا فيها ملن ذهبت األموال املدفوعة 
وأمساء أصحاب احلسابات أو الشركات احملّول إليها. كما طالب 
األملان، مبفعول رجعي يعود إىل 2001/1/1، بكل التحويالت اليت 
تتعدى مبلغ 10 آالف دوالر. واستندوا إىل القانون رقم 306 
الصادر يف 2022/11/3، أي قانون السرية املصرفية املعّدل يف 
عهد رئيس اجلمهورية السابق ميشال عون، والذي استخدمته 
إىل  فأحيلت  املصارف  مع  حتقيقاتها  عون يف  غادة  القاضية 
اجمللس التأدييب لذلك. وحبسب املعلومات الواردة من أملانيا، 
يشمل الطلب حسابات لرجا سالمة يف مصرف االعتماد اللبناني 
وبنك االعتماد املصريف وبنك املوارد وبنك بيبلوس وBLC و

BBAC وبنك ميد وبنك عودة. عدد هذه احلسابات والـI-Ban يف 
كل املصارف يبلغ حنو 200 حساب منها 82 يف مصرف االعتماد 
اللبناني. علمًا أن رئيس جملس إدارة االعتماد اللبناني صّرح 
يف التحقيق معه أمام القاضي جان طنوس أنه مل يعرف رجا 

سالمة ومل يسمع به وال بشركة »فوري«!
وعلم أن التحقيق األملاني ال يزال مستمرًا، وينتظر الرد اللبناني 
ليشمل آخرين. إذ إن الوفد القضائي األملاني الذي حضر يف 
وقت سابق إىل لبنان طلب االستماع إىل شهود كثر، وموظفني 
بعاصريي،  حممد  بينهم:  من  املصرف،  يف  وحاليني  سابقني 
ناصر السعيدي، أمحد جشي، بطرس كنعان، نعمان ندور، روال 
خوري، رجا أبو عسلي، خليل غالييين، رائد شرف الدين، حممد 
احلسن. كما طلب االستماع إىل رؤساء جمالس إدارات مصارف 
للحاكم  وشركاء  حنا؛  احلسن ومسري  وريا  الدين  خري  كمروان 
كشقيقه رجا ومساعدته احلويك. وحبسب املصادر القضائية، 
فإن مدعي عام دائرة ميونيخ األوىل كانت أقسى من بوروزي 
خالل  وجهه  يف  صوتها  نربة  ورفعت  رجا  مع  التحقيق  خالل 

االستجواب.

جدل حول موقف واشنطن من الحاكم
تفسريات متناقضة ُأعطيت يوم الثالثاء لتصريح الناطق باسم 
اخلارجية األمريكية بأن »من املهم أن حترتم احلكومة اللبنانية 
من  بني  لبنان«،  جديد ملصرف  حاكم  لتعيني  القائمة  العملية 
بديل  تعيني  إىل  األعمال  تصريف  حلكومة  دعوة  فيها  رأى 
لرياض سالمة بعد انتهاء واليته، وآخرين اعتربوا أن واشنطن 
رفعت محايتها عن احلاكم. وقال الناطق باسم اخلارجية إنه »مع 
احرتامنا للتقرير الصادر عن شركائنا األملان، ونرتك هلم الشأن 
خالل  الفرنسي  التقرير  صدور  عند  فعلنا  كما  عليه  بالتعليق 
اختاذ قرار  اللبنانية  للحكومة  أنه يعود  نرى  األسبوع املاضي، 
من يتسلم منصب حاكم مصرف لبنان، وسنتعامل مع احلاكم 
املعنّي بصفة رمسية. وعلى نطاق أوسع أقول إنه من الضروري 
جدًا أن حترتم احلكومة اللبنانية اخلطوات املتبعة لتعيني حاكم 
جديد، وتركز على مهمة إرساء االستقرار يف النظام االقتصادي 

والقيام بإصالحات مؤثرة«.

األموال. علمًا أن جمموعة العمل املالي تنسق مع هيئة التحقيق 
اخلاصة يف مصرف لبنان، واليت يرأسها سالمة نفسه املتهم 

بتبييض األموال واختالسها.
وحبسب مصادر مصرفية مطلعة، تلّقى املصرف املركزي إشعارًا 
من مصرف أوروبي كبري بقراره وقف التعامل مع ثالثة مصارف 
»هذه  أن  العالقة، غري  أرباح جراء هذه  أي  لعدم جين  لبنانية 
قد تكون جمرد ذريعة، وقد يكون الدافع وراء القرار األحداث 

القضائية املتسارعة ومالحقة اإلنرتبول لسالمة«.
للزميلة  مشاس  غسان  والنقدي  املالي  املستشار  وأوضح 
والسويد  وبلجيكا  هولندا  أوروبية يف  مصارف  أن  »األخبار« 
سياسة  فردي،  بشكل  اعتمدت،  االسكندينافية  الدول  وبقية 
التجارية  املصارف  مع  تعاملها  تقليص  أو  إلنهاء   De-risking
اللبنانية. وُتعتمد سياسة الـ De- risking كإجراء احرتازي يف 
حاالت عدة، من بينها التخوف من عدم حتقيق أرباح أو السمعة 
السيئة جراء التورط يف عمليات تبييض أموال. لذلك، تفضل 
تكمن  اخلشية  أن  إال  الرأس«.  »وجع  تفادي  املصارف  هذه 
يف أن تتحول هذه القرارات الفردية إىل كرة ثلج تشمل كل 

املصارف كما حيدث عادة.
ولفت مشاس إىل أنه اخترب األمر شخصيًا قبل أسبوعني عندما 
اهلولندي  املصرف  فرفض  هولندا،  يف  فاتورة  تسديد  حاول 
تسّلم احلوالة وأعادها إليه ألن مصارف لبنان باتت على القائمة 
مع  تعاملها  املراسلة وقف  بنوك  قرار  ما جيعل من  الرمادية، 
ال  املراسلة  أن مصارف  رغم  املصارف احمللية قاب قوسني، 
تتحمل أي خماطر طاملا أن احتياطات املصارف احمللية مودعة 

لديها.
وخالفًا ملا ُيشاع، فإن مصارف املراسلة األوروبية مهمة بالنسبة 
للبنان ولو أنها ليست حبجم تلك األمريكية. إذ إن كل تعامل 
باليورو ميّر عرب أوروبا، ما سيلقي بثقله على املصارف التجارية 
وعلى األفراد الذين سيجدون صعوبة، إن مل يكن استحالة، يف 
إجراء حتويالت مالية إىل كل البلدان األوروبية أو تلقي حتويالت 
منها. ويف حال مل تعمد الدولة، مبصرفها املركزي ومصارفها 
التجارية، إىل تطبيق إصالحات إلعادة النهوض بالقطاع املنهار 
والسيئ الصيت، فإن تصنيفها سينتقل من الالئحة الرمادية 

إىل الالئحة السوداء.

مذكرة توقيف أملانية
وبعد أسبوع على إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة 
اعتقال حبق احلاكم، أصدر القضاء األملاني مذكرة مماثلة بالتهم 
ميونيخ  دائرة  العام يف  املدعي  أعّده  ملف  على  بناء  نفسها، 
األوىل، والذي كان حضر كل االستجوابات اليت أجراها الوفد 

القضائي األوروبي يف لبنان.
له من مشتبه  بّدلت صفة سالمة و5 شركاء  أملانيا  أن  وعلم 
تثّبتت  بعدما  املاضي  الثاني  تشرين  منذ  متهمني  إىل  فيهم 
هم:  اخلمسة  والشركاء  أراضيها.  على  املرتكبة  اجلرائم  من 
)ابن  اخلوري  عيسى  مروان  سالمة،  رياض  ندي  سالمة،  رجا 
شقيقة سالمة(، ماريان احلويك وغربيال إميل جان )يتوىل إدارة 
باريس، ال  أنه، خبالف  آل سالمة(. علمًا  شركات مملوكة من 
وجود لقاضي حتقيق يف أملانيا، وقد يعمد املدعي العام إىل 

حتويل املتهمني إىل احملكمة مباشرة. 
واستند القضاء األملاني إىل املادة 261 من قانون العقوبات 
لطلب التعاون من لبنان بداية، ثم إجراء التحقيقات مع سالمة. 
كما استند إىل املادة نفسها إلصدار مذكرة التوقيف. وتبلغ 
عقوبة املتهم بهذه املادة من 6 أشهر إىل 10 سنوات سجنًا 
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مــقاالت وتـحقيقات

 »OSS« بعيدًا عن اجلدل حول ما إذا كان تلزيم كازينو لبنان شركة
تشغيل ألعاب القمار واملراهنات عرب اإلنرتنت ُيفرتض أن خيضع 
لقانون الشراء العام من عدمه، فإن السؤال األساس حول ما إذا 
كان حيق للكازينو التلزيم من أساسه. فألعاب القمار اإللكرتونية 
اليانصيب  مديرية  صالحيات  من  قانونًا،  الرياضية،  واملراهنات 
ما  إن  إذ  للكازينو،  املمنوحة  تندرج ضمن احلصرية  الوطين، وال 
أرضه«،  »على  األلعاب  هذه  إقامة  هو حصرية  فقط  لألخري  حيّق 
وليس يف الفضاء اإللكرتوني. خمالفة القانون، هنا، تضّيع على 
خالفت  بعدما  سنويًا،  الدوالرات  ماليني  عشرات  العامة  اخلزينة 
وزارة املالية القانون و«أهدت« الكازينو قطاعًا »رّبيحًا«، وتنازلت 

له عن جزٍء من أرباحها!
»ولعت« بني إدارة كازينو لبنان وهيئة الشراء العام، بعدما لّزمت 
إدارة الكازينو، يف تشرين الثاني املاضي، تشغيل ألعاب القمار 
 Olive( أس«  أس  »أو  لشركة   »Online« الرياضية  واملراهنات 
العام،  الشراء  قانون  أحكام  مراعاة  دون  من   )Support Systems
هلذا  الكازينو  خضوع  بعدم  قانونية«  »استشارات  إىل  استنادًا 
القانون. اخلالف دفع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي إىل الطلب من 
إدارة الكازينو وقف العمل باالتفاق وإيداع وزارة املالية املستندات 

الالزمة لعرض امللف على ديوان احملاسبة.
ولكن، بعيدًا عّما إذا كان رأي الديوان سُيخِضع الكازينو ألحكام 
الشراء العام أم ال، تكمن املشكلة يف مكان آخر، إذ إن حصرية 
تنظيم الكازينو أللعاب القمار واملراهنات عرب اإلنرتنت »غري قانونية« 
أساسًا. فالكازينو ُمنح، عام 1994، مبوجب قوانني ومراسيم تستند 
إىل قانون القمار لعام 1954، حقًا حصريًا باستثمار ألعاب القمار 
يف لبنان. وهو تاريخ يسبق ظهور األلعاب على اإلنرتنت، وتاليًا 
»ال ميكن أن يشمل احلق احلصري للكازينو هذا النوع من األلعاب، 
ألن ما ُمنح له، وفق قانون القمار، حمصور بتنظيم ألعاب القمار 
اإللكرتوني«  وليس يف فضائه  أراٍض حمددة،  على  حرمه  ضمن 

حبسب تأكيد قانونيني.
وهلذه املخالفة، أيضًا، شّق آخر يتمّثل يف نوعية األلعاب، إذ بدأ 
علمًا  الرياضية،  املراهنات  تنظيم  أكثر من شهرين  منذ  الكازينو 
األوىل  املادة  حّددتها  فيها،  االستثمار  له  املأذون  األلعاب  أن 
والفرعون  والبكارة  »الروليت  للتالي:  وفقًا  القمار  قانون  من 
والسباق والبكرة والثالثون واألربعون واخليال الصغري... وسائر 
ألعاب القمار املماثلة«، وهذه كلها ال تشمل املراهنات على نتائج 
للكازينو  املمنوح  احلق  تفسري  جيوز  و«ال  الرياضية،  املباريات 
بشكٍل موّسع، وجعله يشتمل على تلك املراهنات، املختلفة نوعيًا 
عن ألعاب القمار، وال تندرج ضمن خانتها«. ويلفت قانونيون إىل 
أن هذا ما ُيستشّف أيضًا من »عدم تنظيم الكازينو، منذ تأسيسه 
يف منتصف القرن الفائت، أي مراهنات على نتيجة مباراة رياضية. 
فهل ميكن ملن ال ميلك احلق بتنظيم مراهنات رياضية أرضية يف 
مركزه، أن ينّظم مراهنات رياضية عرب اإلنرتنت؟«. اجلواب، وفق 

القانونيني هو: »بالطبع ال«.
املالية تخالف

لكن، على ماذا استندت إدارة كازينو لبنان لتجاوز القانون؟ توضح 
مستندات حصلت عليها »األخبار« أن العقد األساسي املوّقع بني 
املالية والكازينو، عام 1995، جييز تنظيم ألعاب القمار »األرضية« 
أدخلت، عام 2008،  املالية  أن وزارة  إال  القمار.  تطبيقًا لقانون 
تعدياًل عليه يسمح للكازينو، بشكٍل حصري، بتنظيم ألعاب القمار 
»Online« واملراهنات الرياضية. إال أن اإلدارة مل تستثمر يف هذا 
إىل  يرمي  مرسوم  الوزراء  عن جملس  2012، صدر  عام  اجملال. 
تنظيم شؤون اليانصيب الوطين واليانصيب اخلاص، نّصت املادة 
الثانية منه على أّن »اليانصيب يشمل كل ألعاب احلظ واملراهنات 
ال  املثال  سبيل  على  »يشمل  وهو  ستنشأ«،  اليت  أو  الناشئة 
اخلاص،  الوطين  اليانصيب  اللبناني،  الوطين  اليانصيب  احلصر: 
اللوتو، اليانصيب بواسطة التليبتينغ )Tele Betting( للمراهنة على 
نتائج أحداث وألعاب ومباريات رياضية )منها كرة القدم، الركيب، 
 ،online Games كرة السلة، املصارعة واملالكمة...( وألعاب الـ

والـ«بينغو، وألعاب احلظ اليت ُتنظم من طريق اإلنرتنت...«.
حبسب خرباء قانونيني، ُيستخلص من مرسوم 2012 أمران:

األول، أنه »وضع تنظيم ألعاب القمار واملراهنات الرياضية عرب 
ينقض  وهو  املالية،  وزارة  يف  اليانصيب  مديرية  بيد  اإلنرتنت 
ويلغي أي مرسوم أو قرار وزاري آخر صادر قبله«. مبعنى أوضح، 
فإن املرسوم يلغي مفاعيل تعديل العقد بني املالية والكازينو، 
و«مل يعد حيق للكازينو استثمار األونالين طاملا أن هذه األلعاب 

أعادها إىل مديرية اليانصيب«.
ثانيًا، أنه ينص على أن »صالحية مديرية اليانصيب تشمل كّل ألعاب 
التابعة  القمار واملراهنات الناشئة أو اليت ستنشأ باستثناء تلك 
حصرًا لكازينو لبنان وسباق اخليل«. تفسري ذلك، أن »املديرية 
مسؤولة عن كل ألعاب القمار )أرضي وأونالين ومراهنات( ما عدا 
األلعاب املمنوحة حبق حصري لكازينو لبنان، أي األلعاب األرضية«، 
وبعد استثناء األلعاب األرضية، تبقى األلعاب »Online« واملراهنات 
الرياضية ضمن َمهام املديرية. أكثر من ذلك، تتحدث البنود 7 
و8 و10 من املادة الثانية، بوضوح، عن أن املراهنات الرياضية 

 خمالفات الكازينو: الدولة »تستلشق« بـ 500 مليون دوالر سنوياً!
تندرج  أونالين  واأللعاب 
مديرية  صالحيات  ضمن 
بالنتيجة:  اليانصيب. 
الكازينو  حق  من  »ليس 
استثمار أي نوع من ألعاب 
القمار عرب الغنرتنت أو يف 

املراهنات الرياضية«.
حصـّة الدولة تتقّلص

خمالفة  ويف   ،2014 عام 
املدير  جتاهل  قانونية، 
املالية  لوزارة  العام 
بيفاني،  آالن  حينه،  يف 
وراسل  الـ2012،  مرسوم 
إدارة الكازينو حيّثها على 
 ،»Online« إطالق األلعاب
كسبًا لـ«العائدات املالية 
حتّققها  قد  اليت  الكبرية 
خلزينة الدولة وللكازينو«. 
وكّرر الطلب عامي 2015 

خطر التعامل مع العدوّ
وّقع كازينو لبنان عقد تشغيل األلعاب واملراهنات »Online« مع 
شركة »OSS« يف 2022/10/20، وبدأ العمل يف 2022/12/1 يف 
سالم  أمني  االقتصاد  وزير  إذن  أن  علمًا  الرياضية،  املراهنات 
مكتب  رد  وصل  بعدما   ،2023/1/24 يف  أتى  التشغيل  ببدء 
إىل  املتقدمة  الشركات  أوضاع  حول  اإلقليمي  إسرائيل  مقاطعة 
يف  الكازينو  الوزارة  وأبلغته   ،2023/1/30 يف  االقتصاد  وزارة 
2023/2/6. املعنى أن إدارة الكازينو بدأت العمل يف املنصة قبل 
املقاطعة، مستسهلًة خطر  رد مكتب  تبّلغها  شهرين وأسبوع من 
أن تكون لدى إحدى الشركات عالقة ما بالعدو قبل إذن الوزير 
الذي هو خالف بدوره قانون املقاطعة ومل ينتظر وصول رده يف 

.2023/1/30

ال شروط قاسية
وزارة  بني  األساسي  العقد  تعديل  أن  إىل  اختصاصيون  يشري 
هذا  يتضّمنها  أن  يفرتض  أغفل شروطًا  الكازينو  وإدارة  املالية 
النوع من االتفاقات املتعلقة باملراهنات إلقامة ما ُيسمى توازنًا مع 
مساوئ القمار، إذ تشري اإلحصاءات إىل أن 2% من العيب القمار 

معّرضون أن يصريوا مدمنني عليها.
أونالين مبا يتيح وصوهلا إىل كل بيت، بات  األلعاب   ومع بدء 
ممكنًا أن تنخرط شرائح كربى يف األلعاب وتتعّرض هلذا النوع من 
اإلدمان. لذلك فإن ما ُيطّبق يف معظم دول العامل هو إما املنع 
التام أللعاب احلظ، أو تلزميها ملشغلني خيضعون لشروط ضرائبية 
قاسية، مع ختصيص جزء من هذه الضرائب ومن الدولة املالية من 

إيرادات هذا القطاع القمار لدعم وزارات كالشباب والرياضة.
حرب على ورق

منحت الدولة كازينو لبنان احلق احلصري باستثمار ألعاب امليسر 
داخل حرمه مقابل القيام باستثمارات غالبيتها عقارية كبناء أقسام 
جديدة وفندق مخس جنوم، إال أن هذه االستثمارات بقيت مبعظمها 

حربًا على ورق.

نـدى أيـوب

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 

برئاسة  الكازينو  إدارة  جملس  يستجيب  أن  دون  من  و2016، 
رئيس  راسل  عندما   ،2019 متوز  حتى  امللف  نام  كريدية.  محيد 
جملس إدارة الكازينو احلالي، روالن خوري، وزارة املالية بكتاٍب 
عنوانه »احتساب حصة اخلزينة من ألعاب امليسر واملراهنات عرب 

.»Online»اإلنرتنت«، ما أشار إىل نيته تفعيل الـ
  وفق قانون القمار ليست للكازينو حصرية تشغيل ألعاب القمار عرب 

اإلنرتنت
البحث  وبدآ  القانوني،  اجلانب  وخوري  بيفاني  أهمل  أخرى،  مرة 
األلعاب  تلزيم  من  الكازينو  ليتمّكن  املالية  احلصص  تعديل  يف 
»أونالين« لشركة تتقاسم األرباح معهما. ومعلوم أن حّصة الدولة 
داخل  القمار  ألعاب  الناجتة عن  الكازينو  إيرادات  من  تبلغ %50 
شركة  إىل  حيتاج  »أونالين«  األلعاب  تشغيل  ألن  ولكن،  حرمه. 
مشّغلة، أي طرف ثالث، اقرتح خوري أن تبلغ حصة الدولة %50 
من األرباح الصافية بعد حسم حصة الشركة املشّغلة وليس %50 
يف  واالستشارات  التشريع  هيئة  استشارة  بعد  اإليرادات.  من 
قبل  االتفاق  هذا  يف  السري  جيوز  ال  بأنه  أفتت  العدل،  وزارة 
تعديل االتفاق بني املالية والكازينو لناحية احلصص املالية. على 
ضوئه، طلبت املالية من الكازينو يف شباط 2020 إفادتها باقرتاح 
»عّس«  نفسه.  العام  من  حزيران  يف  الطلب  وكّررت  التعديل، 
والكازينو ملحقًا  املالية  آذار 2022، عندما وّقعت  األمر حتى 22 
تعديليًا للعقد األساسي، طاول الشق املالي استنادًا إىل استشارة 
هيئة االستشارات والتشريع، كما مشل شق الصالحيات، إذ ُسح 
للكازينو باستثمار األلعاب واملراهنات الرياضية »Online«، لكن 

بناًء على تعديل 2008 الذي أسقطه مرسوم 2012.
هدية ثمينة بـ«بالش«

»األخبار«،  أسئلة  على  ردًا  اكتفت،  املالية  وزارة  يف  مصادر 
باإلشارة إىل أن تعديل العقد جرى مبوافقة استثنائية من رئيسي 
وزيرا  ووّقعه  ميقاتي،  وجنيب  عون  ميشال  واحلكومة  اجلمهورية 
قانونيني  أن  علمًا  نصار.  ووليد  اخلليل  يوسف  والسياحة  املال 
مبوجب  للكازينو  ممنوح  باألساس  احلصري  احلق  »أن  يؤكدون 
إال   )Online( جديدة  ألعاب  لشمول  توسيعه  ميكن  وال  قانون 
بقانون«، ويف هذا األمر »ال يوجد شيء اسه موافقة استثنائية«، 
الذي   )2008( تعديل  على  املرتكزة  »املالية«  ذريعة  ُيسقط  ما 

أدخل الـ«Online« ضمن حق الكازينو احلصري خالفًا لألصول.
و«املالية«  الرئيسان  به  ضرب  الذي   ،2012 مرسوم  أهمية 
و«السياحة« والكازينو عرَض احلائط، أنه ميّكن مديرية اليانصيب 
األلعاب  تشغيل  لتلزيم  مزايدة  وإطالق  دفرت شروط،  إعداد  من 
أونالين، وتتقاسم املديرية )أي اخلزينة( األرباح مع الشركة اليت 
تفوز باملزايدة، ما يضمن للخزينة رحبًا أكرب، من دون احلاجة إىل 
إشراك كازينو لبنان كطرٍف ثالث يأكل من حّصة الدولة املالية من 

دون أن يقّدم شيئًا يف املقابل. 
حقًا  للكازينو  بأّن  التذّرع  للوزارة  ميكن  »ال  القانونيني،  ووفق 
إىل  األمر كذلك، ملا كان حباجة  فلو كان  األلعاب.  تلك  بتنظيم 
شروٍط  فبأّي  ميلكه،  ال  كان  إذا  أما  املالية.  وزارة  من  رخصة 
أعطي له؟«. لتوضيح خطورة هذه املخالفة، ميكن »تقريش« كل 
ما ورد أعاله بنصف مليار دوالر، إذ إن ألعاب القمار عرب اإلنرتنت 
قطاع قائم بذاته، يلزمه إجياد تشريع خاص به، ويفوق بأهميته 
االقتصادية كازينو لبنان بأشواط. ويقدر خرباء يف هذا اجملال حجم 
األرباح السنوية الصافية هلذا القطاع يف لبنان، مقارنة مع عدٍد من 
األسواق العاملية، بأكثر من 500 مليون دوالر سنويًا. هكذا، تكون 
باستثمار  حصريًا  حقًا  بـ«بالش«،  الكازينو،  منحت  املالية  وزارة 
قطاٍع »يبيض ذهبًا«، مبخالفة قانونية ومن دون مناقصة. فهل 
األمر جمرد سوء إدارة أم تنفيعة يف صندوق أسود آخر؟ الفضيحة 

سّيان يف احلالتني.
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مـقاالت وتـحقيقات

 »مفوّضية الالجئني« تواصل االبتزاز:
»داتـا« الـنازحني مـقابل إقـامات؟

لينا فخر الدين
إمتنعت »املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني« )UNHCR( عن تزويد وزارة الداخلية 
والبلديات بالداتا اخلاصة بالنازحني السوريني، 
مشرتطًة إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم 
إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إىل ما ترّدد 
عن عدم إعطاء بيانات الالجئني السياسيني ومن 
ارتكبوا جرائم يف الداخل السوري. »املفوضّية« 
إىل  تؤدي  وال  مؤقتة  »التصاريح  أّن  أكدت 

التجنيس أو اإلقامة الدائمة يف لبنان«
اللجنة  اجتماع  على  مضت  يومًا   20 من  أكثر 
النازحني  إعادة  ملف  مبتابعة  املعنّية  الوزارّية 
السوريني قبل أن تتبعها جلسة وزارية تشاورّية 
صدر  قرار  ال  أّن  إال  النزوح،  أزمة  يف  للبحث 
كانت  سابقاتها،  كما  اجللسة،  مقّررات  عنهما. 
بال فعالّية ومل تلحقها خطوات تنفيذّية. هذا ما 
تشكيل  بشأن  املتخذ  القرار  من  واضحًا  يبدو 
وفد وزاري يزور سوريا وحديث رئيس حكومة 
مستعد  بأنه  ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف 
للذهاب إىل دمشق، من دون تفعيل خط الشام 
- بريوت بعد بانتظار ما ستؤول إليه احملادثات 
يف القمة العربّية واالجتاه حنو إنشاء الصندوق 
البنى  تأهيل  عرب  النازحني  إعادة  لدعم  العربي 
التحتّية. هذا أيضًا ما ينطبق على اتفاق املعنيني 
بندًا وحيدًا هو  على عقد جلسة وزارية تتضّمن 
بند النازحني حّتى يكون بإمكان الدولة اللبنانية 
الذهاب مبوقف موّحد يف هذا الشأن إىل القّمة 
العربية، قبل »ترحيل« اجللسة إىل 21 أّيار، ثم 
إىل نهاية الشهر، واليت يرتدد أن ملف النازحني 

لن يكون وحيدًا على جدول أعماهلا.
على  لبنان  حصول  عدم  فكان  األهم،  أّما 
طالب  واليت  بالنازحني  اخلاصة  البيانات  قاعدة 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  »املفوضية 
وزارة  إىل  تزّودها  بأن   )UNHCR( الالجئني« 
أسبوع،  أقصاها  مهلة  يف  والبلدّيات  الداخلية 
على أن تسقط صفة النازح عن كل من يغادر 
األراضي اللبنانية، بعدما أفيد عن دخول 37 ألف 
سوري إىل بالدهم خالل فرتة عيد الفطر ومن ثم 

عودتهم إىل لبنان بعد انقضاء العطلة.
3 أسابيع مرت ومل تنّفذ املفوضية القرار، على 
رغم أن ميقاتي التقى ممّثلها يف لبنان لتحذيره 
بأن الدولة اللبنانّية ستقطع تواصلها وتنسيقها 
تسليم  عن  متّنعت  حال  يف  املفوضّية  مع 
دارت  اتصاالت  وسلسلة  اجتماعات  البيانات. 
خالل األسابيع املاضية، مّرة يتعّهد فيها ممثلو 
يرتاجعون،  ومّرة  البيانات  بتسليم  »املفوضية« 
»قبل أن يفرضوا شروطًا على لبنان بإعطاء أكثر 
من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة 
الداخلية  وزير  قال  ما  وفق  عمل«،  وإجازات 
والبلديات بسام مولوي خالل لقاء نّظمته »املظلة 
»مقهى  يف  بريوت«  »حوار  بعنوان  البريوتية« 

غالييين« نهاية األسبوع املاضي.
أّن  إىل  للملف  ُمتابعة  مصادر  أشارت  كما 
»املفّوضية« أوضحت أّنها متتلك أمساء ألشخاص 
»الجئون  أّنهم  على  لديها  مسجلني  سوريني 
ارتكاب جرائم يف  سياسيون« و«متورطون يف 
إذ  خاصة  وضعّية  وهلؤالء  السوري«،  الداخل 
ختضع أمساؤهم للمعايري والقوانني الدولية اليت 
تسليمها  أو  تسريبها  عدم  ضرورة  على  تنص 

للدولة اللبنانّية حتت أي ذريعة.

»املفوضيـّة«: ال نعرقل العودة
املفوضية  باسم  املتحدثة  قالت  املقابل،  يف 
العليا لشؤون الالجئني ليزا أبو خالد لـ«األخبار« 
ضعفًا  األكثر  أولئك  محاية  هو  »هدفنا  إّن 
وضمان  الالجئني،  كما  املضيف  اجملتمع  يف 
الدولي.  القانون  مببادئ  االلتزام  استمرارية 
بالتالي، وتبعًا ملهمتنا اخلاّصة باحلماية، تواصل 
بّناءة ملعاجلة  املفوضية املشاركة يف مقرتحاٍت 
محايتهم،  وضمان  لبنان  يف  الالجئني  وضع 
الداتا  مبشاركة  املتعلقة  القضايا  ذلك  يف  مبا 
املهّمة«.  القضايا  من  وغريها  والتسجيل 
وأشارت إىل أّن »هذه املناقشات مشلت مسألة 
مشاركة الداتا، واليت كانت املفوضية وال تزال، 

مستعدة للمشاركة يف مناقشات ملموسة عنها. 
بشأن  العام  األمن  مع  املفوضية  اجتمعت  كما 
هذه املسألة حيث اُتفق على تشكيل جلنة تقنّية 
ملشاركة  الدولية  املعايري  ضمن  قدمًا  للمضي 
مع  »تعاونهم  على  مشّددًة  ومحايتها«،  الداتا 
السوريني  الالجئني  داتا  مشاركة  على  احلكومة 
عن  داتا  فيها  مبا  املهمة،  الطرق  من  بالعديد 
الالجئني املسجلني قبل تعليق التسجيل من قبل 

احلكومة اللبنانية أو عن تسجيل الوالدات«.

 »املفوّضية«: لم نطالب بدمج أو تجنيس الالجئني 
السوريني يف لبنان

اإلقامات  إعطاء  »املفّوضية«  اشرتاط  وعن 
وإجازات العمل، ال تنفي أبو خالد األمر أو تؤّكده، 
اإلقامة  »تصاريح  أّن  إىل  باإلشارة  تكتفي  بل 
يف لبنان ُتنّظم الوضع القانوني لألجانب بشكل 
عام، مبا يف ذلك املواطنون السوريون، وتضمن 
البالد نظامي وقانوني، وهذه  أن وجودهم يف 
للتجديد  وختضع  طبيعتها  يف  مؤقتة  التصاريح 
السنوي، كما أّنها ال تؤدي بأي حال من األحوال 
لبنان«،  يف  الدائمة  اإلقامة  أو  التجنيس  إىل 
مؤكدًة أّن »املفوضية مل ُتقِدم على الدعوة إىل 
لبنان.  الالجئني السوريني يف  أو جتنيس  دمج 
على العكس من ذلك، فنحن نعمل بال كلل إلجياد 
حلول مستدامة لالجئني خارج لبنان، حتديدًا من 
خالل إعادة التوطني يف بلدان ثالثة )متت إعادة 
توطني ما يقارب 8 آالف و300 الجئ إىل بلدان 
ثالثة من لبنان يف عام 2022( والعودة الطوعية 

إىل سوريا بطريقة آمنة وكرمية«.
لعودة  املفوضية  عرقلة  حول  سؤال  على  وردًا 
تعيق  ال  »املفوضية  أّن  إىل  أشارت  النازحني، 
العودة  ندعم  بل  سوريا،  إىل  الالجئني  عودة 
الطوعية واآلمنة والكرمية لالجئني، أي أننا ندعم 
الالجئني للعودة متى شعروا هم باألمان للقيام 
إىل  املفوضية  تدعو  »ال  وأضافت:  بذلك«، 
جتنيس الالجئني السوريني يف لبنان، ما ندافع 
عنه هو التعايش السلمي واحرتام حقوق اجلميع 
حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضًا هو 
تسجيل حديثي الوالدة السوريني املولودين يف 
اجلنسية  على  احلصول  من  يتمكنوا  حتى  لبنان 
خالل  من  احلكومة  مع  عملنا  ونواصل  السورية، 

مشروع حمدد«.

الجيش والنازحون والغرب
نفت مصادر على صلة باجليش أن تكون املؤسسة 
املساعدات  بوقف  إشعارًا  تلقت  قد  العسكرية 
املالية الغربية اليت حتصل عليها بسبب ما يقوم 
به اجليش يف ملف النازحني السوريني. وقالت 
املصادر إنه مل حيصل أن تلقت قيادة اجليش 
عن  فيها  تتحدث  دولة  أي  قبل  من  رسالة  أي 
األمر. وأوضحت أن اجلهات الدولية والغربية مل 
تفتح ملف النازحني مع اجليش خبالف ما يشاع.

وكانت سفارات الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا 
يف بريوت، قد أشاعت أجواء بأنها احتجت لدى 
قيادة اجليش على ما أمسته »التورط يف ترحيل 
دون  من  السوريني  النازحني  لعشرات  قسري 
إعادة  بصدد  وأنها  هلم،  اآلمنة  العودة  ضمان 
النظر يف برامج دعمها للجيش ما مل يتوقف عن 

هذا األمر«.
بأن  قالت،  اجليش  من  القريبة  املصادر  لكن 
ما يقوم به اجليش يف هذا اجملال، هو تطبيق 
برتحيل  وقضى  السنة،  هذه  مطلع  لقرار صدر 
على  قضايا  أحكام  حبقهم  الصادرة  السوريني 
خالفوا  آخرين  إىل  إضافة  القضاء،  ثبتها  جرائم 
القوانني لناحية شروط اإلقامة أو من يتسببون 
أو من  البلدات،  مبشكالت واضحة يف عدد من 
دخلوا لبنان عن طريق التهريب، وقصدوا »جتار 
يف  مراكب  عرب  نقلهم  يتولون  الذين  املوت« 

البحر باجتاه سواحل أوروبا.
ميلك  الذي  اجليش  أن  إىل  املصادر  وأشارت 
يستخدم  سوريا،  مع  رمسية  تنسيق  قنوات 
وفق  التسليم  عمليات  لتسهيل  العالقات  هذه 

القوانني اللبنانية واملعاهدات الدولية.
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السعودي  السفري  عودة  ُتنتظر 
يف  بريوت  اىل  البخاري  وليد 
ملواصلة حتركه  املقبلة  الساعات 
للجمهورية.  رئيس  انتخاب  حيال 
فارق ما بني عشية القمة العربية 
يف جدة وغداتها ُيفرتض أن يدّل 
احلائر  االستحقاق  مآل  على  أكثر 

بني استعجاله وإبطائه.
السفري  روزنامة  يف  ليس 
أفرقاء  البخاري  وليد  السعودي 
الذين  كل  بعد  يقابلهم  جدد 
مذ  سابقة،  أوقات  يف  التقاهم 
من  حكومته  موقف  عن  كشف 
يف  اجلمهورية  رئاسة  انتخابات 

أعاد تصويب املواقف تلك مبا يطمئنه.
4 - يف معرض بعث آمال إجيابية وتفاؤل يف 
وانتظام  الرئيس  انتخاب  نهوض ستلي  مرحلة 
املؤسسات، كشف أمام حمّدثيه أن اململكة وقفت 
السعوديني  املستثمرين  من  مئات  طريق  يف 
أبدوا رغبتهم يف االستثمار أخريًا يف لبنان، بيد 
أموااًل  أن السلطات هناك حالت دون حتويلهم 
َعَكَس  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  بعد  إال  إليه 
بذلك اعتقادًا بأن البالد ستخرج من ضائقتها يف 
املرحلة املقبلة وستشهد تدفق أموال ومشاريع 
ما إن يصري اىل إعادة تكوين السلطات وإجراء 

اإلصالحات املتوخاة.
البخاري: منعنا سعوديني من االستثمار يف لبنان وتحويل 

أموال إىل أن ينتخب الرئيس
َتَطاَبَق ما أدىل به السفري السعودي مع ما نقل 
على لسان ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف 
لبنان يوانا فرونتسكا أخريًا يف لقاءات مجعتها 
بسياسيني تطرقت أمامهم اىل استحقاقات ثالثة 
بتوّقع  أقرنتها  األهمية  بالغة  اعتربتها  وشيكة، 
ومنظمات؛  ومؤسسات  دول  مصدرها  عقوبات 
ودول  واألمريكيون  األوروبي  االحتاد  بينها 
عربية أيضًا مل تسّمها، تطاول كل َمن سيتغّيب 
تعطيل  يتعّمد  أو  الرئيس  انتخاب  جلسة  عن 
أعادت  إليها.  ُيدعى  عندما  القانوني  نصابها 
يكون  أن  احلتمي  من  أن  التأكيد  فرونتسكا 
للبالد رئيس قبل الوصول اىل منتصف الشهر 
والغرب  الدولية  املنظمة  أن  وأضافت  املقبل. 
يقتضي  بل  الرئيس،  يكون  مَبن  معنّيني  غري 
استحقاقات  ثالثة  اىل  الوصول  قبل  يكون  أن 

أساسية:
بروكسل يف  يف  سينعقد  الذي  املؤمتر  أوهلا، 
15 حزيران للدول املضيفة للنازحني السوريني 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  بإشراف 
الالجئني. ما قالته أن ال ملّف للبنان بعد على 
طاولة املؤمتر. مل تتلّق أّي اتصال من السلطات 
أضافت  للمؤمتر.  جبهوزها  تنبئ  اللبنانية 
سيكون  لبنان  غياب  أن  األممية  الديبلوماسية 
مكلفًا للغاية عليه. هو الذي يتحّمل العبء األكرب 
من النزوح بني الدول اجملاورة لسوريا: »إن مل 
نظركم،  ووجهة  أنفسكم  عن  وتدافعوا  تذهبوا 
السنوات  يف  وسيالحقكم  جسيم  الضرر  فإّن 
اليوم  الرئيس  »انتخاب  وأضافت:  املقبلة«. 

قبل غد ضروري لذلك«.
قبل  الرئيس  انتخاب  على  اإلصرار  ثانيها، 
لبنان  مصرف  حاكم  والية  نهاية  اىل  الوصول 
أهمية  اىل  نظرًا  متوز   31 يف  سالمة  رياض 
صدور  قبل  كان  هذا  كالمها  االستحقاق. 
القاضية  الغيابية يف حقه عن  التوقيف  مذكرة 
الفرنسية أود بوروزي. بوصول النشرة احلمراء 
من األنرتبول اىل بريوت، توازت أولوية مصري 
احلاكم املالحق واملطلوب من القضاء الفرنسي 

وأولوية انتخاب الرئيس.
ثالثها، ليس التمسك بضرورة استعادة لبنان 
استقراره لدى فرونتسكا سوى تعبري عن اهتمام 
األمم املتحدة باحملافظة على استقرار الرتسيم 
البحري مع إسرائيل وأمن اجلنوب اللبناني غري 

املنفصل أحدهما عن اآلخر.

البخاري: الشيعة اللبنانيون عرٌب ومل 
يعد لدينا أخصام

نقوال ناصيف

أّيار. من اآلن فصاعدًا،   4 لبكركي يف  زيارته 
جوالته تدور من حول األفرقاء أنفسهم كي يكرر 
كل  ُتفَهم يف  لن  اليت  ذاتها  النصيحة  عليهم 
يف  وضّد  مع  أوجه:  مّحالة  أنها  سوى  األحوال 
يف  أطول  وقت  بعد  أو  وغدًا  نفسه،  الوقت 
الوقت نفسه أيضًا. املفهوم الوحيد أن اململكة 
انتخاب  تأخر  عن  قباًل  مسؤولة  مرة  تكن  مل 

الرئيس وال هي كذلك اآلن.
به  جمتمعون  منه  مسع  جدة  اىل  مغادرته  قبل 

مالحظات؛ أبرزها:
املتعذر،  يكن  مل  إن  الصعب  وإن  أمله،   -  1
بالتفاهم على مرشح توافقي ُينتخب رئيسًا كأحد 
أفضل اخليارات واألقّل تشنجًا. بيد أنه بدأ مييل 
هذا  جتاوز  يكون  قد  الوقت  بأن  االعتقاد  اىل 
مرشَحنينْ  بني  منافسة  يتوقع  جيعله  ما  اخليار، 
اثنني أو اكثر. استعاد على مسامع هؤالء عبارة 
الوزير  الفيصل،  سعود  من  مسعها  قد  كان 
السابق للخارجية وكان عمل يف ظّله، يقول له 
أفرقائه.  بني  بالتوافق  إال  ينتظم  ال  لبنان  إن 
أضاف البخاري أمام اجملتمعني به أنه متأكد من 
لبنان  يف  احلالي  الواقع  لكن  الفكرة،  صواب 
حيول دون تطبيقها. لذا اختصر موقف اململكة 
بأنها تنظر يف تعاملها مع الرئيس املقبل تبعًا 

ألدائه وسلوكه.
2 - فهم منه حماوروه أنه باٍق يف منصبه يف 
أكد،  لكنه  سيغادر.  أنه  شاع  ملا  خالفًا  لبنان 
تداعيات  اىل  إشارة  يف  فصاعدًا،  اآلن  من 
أن  بكني،  يف  اإليراني   - السعودي  االتفاق 
أطرى  اآلن.  بعد  لبنان  يف  للمملكة  خصوم  ال 
حزب اهلل على حنو غري مسبوق كي يضيف أن 
من  متأكدون  وحنن  عرب،  لبنان  »الشيعة يف 
انتمائهم هذا اىل العروبة والعرب«. حتّدث عن 
عندما   2022 مونديال  خالل  يف  ملسها  ظاهرة 
مباراة  اجلنوبية يف  الضاحية  فعل  ردود  راقب 
السعودية واألرجنتني ومحاسة األهالي الشيعة 
للفريق العربي. قال إنه منوذج صغري ملا يعرب 

عن حقيقة أوسع.
بني  اتفاقًا  مثة  أن  حمدثيه  السفري  أفهم   -  3
السعودية وإيران قضى بأن ال يتدخل كالهما يف 
انتخابات رئاسة اجلمهورية، وينأيان بنفسيهما 
عنها. كالهما ملتزم هذا التفاهم. أكدت اململكة 
للجمهورية اإلسالمية أنها ليست يف صدد اإليعاز 
أو حجب  أحد  انتخاب  اللبنانيني  اىل أصدقائها 
اىل  اجلميع  »ليذهب  قال:  آخر.  عن  التصويت 
االنتخابات وليفز َمن يفوز«. فهم منه حماوروه، 
حتى لقائه برئيس تيار املردة سليمان فرجنية 
يف 11 أيار، أن مثة هواجس كانت قد أقلقت 
أن  السفري  فّضل  املوعد،  ذلك  قبل  الرياض 
»تساؤالت« جنمت عن مواقف لفرجنية  يدعوها 
نيسان(   26( األخرية  التلفزيونية  املقابلة  يف 
باريس  إليها  نقلتها  اليت  التعهدات  ناقضت 
على لسانه لدى زيارته هلا يف 3 نيسان. أبرز 
التساؤالت تلك تراجعه يف املقابلة التلفزيونية 
مل  إنه  الفرنسيني  املسؤولني  أمام  قاله  عما 
يلتزم مع أّي أحد وليس مّثة َمن ميون عليه، بينما 
كان قد قّدم يف باريس التزامات واضحة. يف 
حصيلة ما مسعه منه السفري يف اجتماع الريزة، 
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شخص  ألف   20 حوالي  رحب 
أسرتاليا  يف  اهلندية  اجلالية  من 
ناريندرا  اهلندي  الوزراء  برئيس 
ألسرتاليا   زيارته  خالل  مودي، 
حمادثات  إلجراء  احلال،  االسبوع 
أنتوني  الوزراء  رمسية مع رئيس 
ألبانيزي الذي كان برفقته أمس 
اهلندية  اجلالية  استقبلته  عندما 
مبلعب أوملبيك بارك يف سيدني.

الفيدرالية  احلكومة  وتسعى 
وكشريك  جتاريا  اهلند  لكسب 
النفوذ  مواجهة  على  قادر  قوي 
والدبلوماسي  العسكري  الصيين 
منطقة  املتزايد يف  واالقتصادي 

اهلادئ.
وعلى وقع هتاف »مودي! مودي! 
مودي!«، قّدم ألبانيزي مودي على 
أنه »صديق عزيز« أمام حشد من 

أشاد  فيما  األسرتاليني،  اهلنود 
»أقوى  أسرتاليا  جلعل  به  مودي 

وأكثر مشواًل«.
رأيت  مرة  »آخر  ألبانيزي  وقال 
املنصة  هذه  على  شخًصا  فيها 
بروس  األمريكي  املغيّن  كان 

مودي يعلن افتتاح قنصلية يف بريزبن وألبانيزي يعلن تأسيس مركز 
لتعزيز العالقات بني البلدين يف باراماتا

رئيسا وزراء اسرتاليا واهلند يناقشان تقوية العالقات 
الثنائية بني البلدين يف خمتلف األصعدة

يلَق  ومل  هنا،  سربينغستني 
الرتحيب الذي لقيه رئيس الوزراء 

مودي الثالثاء«.
وأضاف، مع ابتسامة عريضة على 
وجهه، »رئيس الوزراء مودي هو 
الرجَلني  بأن  متفاخًرا  الزعيم!«، 
العام  خالل  مرات  سّت  التقيا 

املاضي.
تأسيس  عن  ألبانيزي  وأعلن 
تعزيز  يف  للمساعدة  جديد  مركز 
وسيكون  البلدين  بني  العالقات 
إن  قائاًل  باراماتا  يف  مقره 
مهمة  خطوة  يشكل  املركز  هذا 
اهلندية.«  األسرتالية  للعالقات 
حباجة  أسرتاليا  ان  إىل  مشريًا 
اهلند  مع  الوطيدة  العالقة  إىل 

لالستثمار فيها.
نرى  أن  »نريد  ألبانيزي  وأضاف 
من  واملزيد  الروابط  من  املزيد 
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واهلنود  األسرتاليني  الطالب 
يف  ويدرسون  يعيشون  الذين 
ويعيدون  البعض  بعضهم  بلدان 

هذه اخلربات إىل الوطن.«
ومودي  ألبانيزي  وضع  كما 
اهلند  »بوابة  لـ  األساس  حجر 
بارك  هاريس  مبنطقة  الصغرية« 

يف سيدني.
تعبريا  ألبانيزي  حضور  ويعّد 
الدعم  عن  مألوف  غري  شخصيا 
ملودي، وهو زعيم قومي يسعى 
إلعادة انتخابه العام املقبل فيما 
ُوجهت انتقادات له بسبب تراجع 
ومتييزه  عهده  يف  الدميقراطية 

ضد غري اهلندوس.
األسرتالي  الزعيمان  وناقش 
واهلندي العديد من القضايا اليت 
تقوية  على  تركز  ان  شأنها  من 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
يف خمتلف األصعدة منها التجارية 

واألمنية والطاقة املتجددة.
الوزراء  رئيس  أعلن  جانبه،  من 
فتح  عن  مودي  ناريندرا  اهلندي 
قريبا  بريزبن  هندية يف  قنصلية 
لتسهيل دخول الطلبة واملهاجرين 
إىل أسرتاليا. وتعترب هذه الزيارة 
األوىل لرئيس الوزراء مودي إىل 
عندما   ،2014 العام  منذ  أسرتاليا 
التقى  لكنه  السلطة،  إىل  وصل 
 12 خالل  مرات  ست  بألبانيزي 

شهرًا يف مؤمترات خمتلفة.

حياة  إن  أسانج  ستيال  كشفت 
احلكومة  أيدي  »يف  زوجها 

األسرتالية«.
سراح  إطالق  إن  زوجته  تقول 
مل  السجن  من  أسانج  جوليان 
حيث  اآلن  من  أقرب  أبًدا  يكن 
أنتوني  الوزراء  رئيس  حثت 

ألبانيزي على »حتقيق ذلك«.
جينيفر  حماميته  حذرت  كما 
السيد  حمنة  أن  من  روبنسون 
عشر  استمرت  اليت  أسانج 
تآكل  إىل  أدت  قد  سنوات 
ألسرتاليا  األخالقية«  »السلطة 
عندما يتعلق األمر حبرية الصحافة 

يف البلدان االستبدادية.
أسانج  ستيال  تعليقات  تأتي 
بعد أسابيع فقط إبقاء مؤسس 
ويكيليكس حمبوًسا ال يفيد أحدا 
 Question وهو تعليق كرره يف

Time يوم االثنني.
وتأتي هذه التعليقات أيًضا بعد 
أن زار املفوض السامي اجلديد 
ألسرتاليا لدى اململكة املتحدة، 
ستيفن مسيث، السيد أسانج يف 
احلراسة  شديد  بيلمارش  سجن 
بلندن يف أبريل. ووصف أنصار 
حيارب  الذي  أسانج،  السيد 
املتحدة  الواليات  إىل  التسليم 
بتهم التجسس، ذلك بأنه تطور 

»إجيابي ومهم للغاية«.
لنادي  أسانج  السيدة  وقالت 
االثنني:  يوم  الوطين  الصحافة 
»من املهم أن ندرك أن أسرتاليا 
تلعب دوًرا مهًما وميكنها تأمني 

إطالق سراح جوليان«.
»حياة جوليان يف أيدي احلكومة 
أن  حقي  من  ليس  األسرتالية. 
أخرب احلكومة األسرتالية بكيفية 
القيام بذلك، ولكن جيب القيام 
سراح  إطالق  جيب  بذلك. 

جوليان.
أنتوني  إدارة  يف  األمل  »أضع 
بد  ال  ذلك.  لتحقيق  ألبانيزي 
لي من ذلك. هذا هو أقرب ما 
وصلنا إليه لتأمني إطالق سراح 
جوليان وأريد أن أشجع وأفعل 
كل ما يف وسعي للمساعدة يف 

حدوث ذلك«.
كانت السيدة أسانج قد خططت 
يف البداية لزيارتها إىل أسرتاليا 
مع  لتتزامن  هلا  األوىل  وهي 
جو  األمريكي  الرئيس  زيارة 

بايدن الذي .
قمة  حضر  بايدن  السيد  لكن 
نهاية  عطلة  السبع يف  جمموعة 
إىل  هريوشيما،  يف  األسبوع 
الذي  ألبانيزي،  السيد  جانب 

لليابان.  كضيف  دعوته  متت 
قالت السيدة أسانج إنها تأمل 
الوزراء  رئيس  يناقش  أن 
خالل  القضية  بايدن  والسيد 

هذا الوقت.
 SBS News إىل  حديثها  ويف 
احملامية  قالت  احلدث،  بعد 
احلزبني  دعم  إن  روبنسون 
للقرار يعين أن واشنطن لديها 

»إشارة واضحة«.
احلكومة،  يف  من  كان  »أيًا 
أولوية  متثل  القضية  هذه  فإن 
وللشعب  األسرتالية  للحكومة 

األسرتالي«.
السيد  سجن  أن  من  وحذرت 
سابقة«  »شكل  قد  أسانج 
مثل  االستبدادية،  لألنظمة 
أثريت  عندما  وروسيا،  الصني 
تلك  الصحافة يف  حرية  قضايا 

البلدان.
محنة استمرت عشر سنوات

جزًءا  أسانج  السيدة  كانت 
لزوجها  القانوني  الفريق  من 
السفارة  يف  احتجازه  أثناء 
وتزوجا  لندن  يف  اإلكوادورية 
سجن  يف   2022 مارس  يف 

بيلمارش.
عن  األسرتالية  احلكومة  أعربت 
دعمها إلعادة السيد أسانج إىل 
أسرتاليا لكنها شددت على أن 
أسرتاليا غري قادرة على التدخل 

يف إجراءات حملكمة بلد آخر.
هذا وقد وافقت حمكمة بريطانية 
على حماوالت الواليات املتحدة 

لتسليمه .
لنادي  أسانج  السيدة  وقالت 
الصحافة الوطين: »سيبقى يف 
تلك الزنزانة إىل أجل غري مسمى 

ما مل يتم إطالق سراحه«.
»إذا مت تسليم جوليان، فسوف 
حفرة  وأحلك  أعمق  يف  ُيدفن 
األمريكي،  السجون  نظام  يف 
ما  وهذا  األبد،  إىل  وسُيعزل 
يسمى  ما  للمتهمني يف  حيدث 
حتى  القومي،  األمن  بقضايا 

قبل احملاكمة.
»إن احلكم بالسجن ملدة 175 عاًما 
احلياة،  مدى  باإلعدام  حكم  هو 
وهو احتمال يائس للغاية لدرجة 
أن احملكمة اإلنكليزية وجدت أنه 
من  بداًل  االنتحار  إىل  سيدفعه 

العيش إىل األبد يف اجلحيم.
يف  ما  كل  نفعل  أن  »جيب 
قدم  تطأ  أال  لضمان  وسعنا 
جوليان أبًدا أي سجن أمريكي، 
هو  احلالة  هذه  يف  والتسليم 

مسألة حياة أو موت«.

زوجة جوليان أسانج تقول إن إطالق 
سراحه »أصبح أقرب من أي وقت مضى«

تحدثت زوجة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، املحامية ستيال أسانج، يف نادي 
Source: AAP / Mick Tsikas .الصحافة الوطني األسرتالي يوم االثنني

ستيال أسانج )يف الوسط( يف احتجاج يف لندن يف شباط ضد استمرار 
Source: Getty / Dan Kitwood .سجن جوليان أسانج

موازنة فيكتوريا لعام 2023: ضريبة اكرب على 
الشركات الكربى ودعم للشركات الصغرى

قرارات  أندروز  حكومة  اختذت 
صعبة يف ميزانية والية فيكتوريا 
ديونها  لتخفيض  الثالثاء  يوم 
ذروة  خالل  املرتاكمة  القياسية 
وعودها  متول  بينما   ، كوفيد 

االنتخابية.
اعتباًرا من 1 متوز يوليو، ستدفع 
تزيد  اليت  الكبرية  الشركات 
دوالر  ماليني   10 عن  رواتبها 
إضافية  رواتب  ضريبة  سنوًيا 
حيث سيتم تطبيق معدل 0.5 ٪ 
اليت  الشركات  وستدفع  عليها، 
مليون   100 عن  رواتبها  تزيد 
لتصبح  إضافية   ٪  0.5 دوالر 

الزيادة 1%.
فيكتوريا  حكومة  ستفرض 
الشركات  على  أعلى  ضرائب 
سداد  يف  للمساعدة  الكربى 
احلكومة  لكن  الوالية  ديون 
قدمت أيًضا بعض الدعم لألعمال 
ذلك  يف  مبا  الصغرى  التجارية 
إلغاء رسوم التأمني على األعمال 

ملدة 10 سنوات.
الشركات  أن  احلكومة  وتقدر 
على  دوالر   3200 حوالي  ستوفر 
تأمني التعويض املهين و 2400 
احلريق  التأمني ضد  على  دوالر 
اخلاصة  املخاطر  ضد  والتأمني 
من  عقد  مدى  على  األخرى 

الزمان.
اإلعفاء  حد  رفع  سيتم  كما 
من  الرواتب  لضريبة  الضرييب 

دوالر  ألف   900 إىل  ألف   700
وعلى حنو سينفع 4200 شركة.

ستضخ احلكومة 320 مليون دوالر 
لتمويل أعمال البنية التحتية اليت 
طوارئ  لقسم  التحضري  تشمل 
امللكة  مستشفى  يف  جديد 
الضواحي  يف  الثانية  إليزابيث 
يف  جديد  ومستشفى  الشرقية 

West Gippsland
خصصت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
احلكومة 286 مليون دوالر لصحة 
65 مليون  املرأة ، مبا يف ذلك 
اجلراحية  العمليات  لتعزيز  دوالر 
الرمحي  البطاني  االنتباذ  لعالج 
من  للنساء  خمصصة  وعيادة 

السكان األصليني.
الشركات  اخلاسرين  أبرز  ومن 
الكربى حيث سيتم فرض ضريبة 
كوفيد«  »دين  عنوان  حتت 
يف  للمساعدة  سنوات   10 ملدة 
سداد الديون الذي تراكمت خالل 
احلكومة  وتعهدت  اجلائحة  فرتة 

قبل انتخاباها بالنظر فيه.
واعتباًرا من 1 متوز يوليو، ستدفع 
تزيد  اليت  الكبرية  الشركات 
دوالر  ماليني   10 عن  رواتبها 
إضافية  رواتب  ضريبة  سنوًيا 
حيث سيتم تطبيق معدل 0.5 ٪ 
اليت  الشركات  وستدفع  عليها، 
مليون   100 عن  رواتبها  تزيد 
لتصبح  إضافية   ٪  0.5 دوالر 

الزيادة 1%.

السابق  الوزراء  رئيس  أعلن 
االقرتاح  إن  موريسون  سكوت 
خماطر  وسيخلق  حمدد«  »غري 
صوت  تكريس  يف  دستورية 

للسكان األصليني يف الربملان.
كانت هذه هي املرة الثالثة فقط 
موريسون يف  فيها  يتحدث  اليت 
االنتخابات  خسارته  منذ  الربملان 

الفيدرالية يف العام املاضي
من  االنتهاء  يتم  أن  املتوقع  من 
القانون يف حزيران قبل  مشروع 
بني  سيجرى  الذي  االستفتاء 
وكانون  االول  تشرين  شهري 

االول.
السابق  الوزراء  رئيس  استخدم 
نادًرا  خطاًبا  موريسون  سكوت 
له يف الربملان ملعارضة استفتاء 
صوت السكان األصليني القادم 

يف الربملان.
ال  الذي  موريسون  السيد  وقال 
إن  الربملان  يف  عضوا  يف  يزال 
وسيخلق  حمدد«  »غري  االقرتاح 
تكريس  يف  دستورية  خماطر 
يف  األصليني  السكان  صوت 

الربملان واحلكومة التنفيذية.
وقال للربملان يوم األربعاء »ليس 
من الضروري تكريس الصوت يف 
الدستور لتقديم اعرتاف دستوري 
للسكان األصليني األسرتاليني«.
على  الربملان«  »صوت  »تأثري 
التنفيذية  احلكومة  عمليات 
أيًضا، مما  والربملان غري معروف 
ميثل خماطر كبرية وغري معروفة ال 

ميكن معاجلتها بسهولة«.
كانت هذه هي املرة الثالثة فقط 
موريسون يف  فيها  يتحدث  اليت 
االنتخابات  خسارته  منذ  الربملان 
 - املاضي  العام  يف  الفيدرالية 
اليت  األخرى  املناسبات  وكانت 
حتدث فيها هي بعد وفاة امللكة 
من  نفسه  عن  وللدفاع  إليزابيث 
فضيحة  بعد  للرقابة  التعرض 

وزاراته املتعددة.
ورأى الزعيم السابق أن الصوت 
سيخلق خماطر غري ضرورية لعمل 

موريسون يعلن رفضه منح صوت للسكان األصليني 
يف الربملان ويصفه بـ »خطر جمهول العواقب«

احلكومة والسلطة التنفيذية، ولن 
ينجح يف سد الفجوة بني السكان 

األصليني وغريهم.
وقال: »إن تغيري الدستور بشكل 
تقرتحها  اليت  بالطريقة  دائم 
احلكومة لن يغري لألسف الظروف 
من  العديد  بها  متر  اليت  اليائسة 
يف  األصليني  السكان  جمتمعات 

مجيع أحناء أسرتاليا«.
»أفهم أن هذا هو أمل االقرتاح، 
إحباط  لكن  جيد،  شيء  واألمل 

األمل سيكون حمطًما للروح.
عن  موريسون  السيد  وحتدث 
وجمموعات  الرياضية  الرموز 
االستفتاء  دعمت  اليت  األعمال 

علًنا.
من اجلدير بالذكر أنه عندما كان 
للوزراء  رئيًسا  موريسون  السيد 
صوت  لوضع  الدعوات  رفض 
الربملان  يف  األصليني  للسكان 
يف الدستور لكنه دعم العمل على 

إنشاء آليات حملية وإقليمية.
اليت  العمالية  النائبة  وقالت 
تنتمي للسكان األصليني ماريون 
هو  »الصوت«  إن  سكرميغور 
السكان  قادة  ملناصرة  امتداد 
األصليني، وليس محلة سياسية.
حقيقًيا  صوًتا  شعبنا  إعطاء  »إن 
تفعله  أن  ما ميكن  أقل  هو  اآلن 
الذي  الدولة لتصحيح اخلطأ  هذه 
وثيقتنا  قلب  يف  موجوًدا  كان 

التأسيسية.«
سكرميغور  السيدة  وانتقدت 
قالوا  الذين  »الصوت«  معارضي 
سيقسم  الدستوري  التغيري  إن 

البالد حسب العرق.
وقالت: »من املشني أن يستخدم 
الناس ذلك كوسيلة إلثارة الشك 
وعقول  قلوب  يف  واالنقسام 

الناس«.
يصوت  أن  املتوقع  غري  من 
جملس النواب على مشروع قانون 
املقبل  األسبوع  حتى  »الصوت« 
النقاش إىل جملس  عندما ينتقل 

الشيوخ.
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املنّظمات الدولية تدعم تعليم النازحني على حساب اللبنانيني

الصناديق الفارغة تهّدد العام الدراسي املقبل
جمّددًا يظهر احنياز املنظمات الدولية يف لبنان إىل النازحني 
بيانات  حرب  جيّف  يكاد  ال  اللبناني.  اجملتمع  حساب  على 
والّسوري،  اللبناني  جتاه  واحدة  النظرة  أّن  على  التأكيد 
مدارس  العكس.  لتثبت  األرض  على  الوقائع  تأتي  حتى 
األجنبية  بالعملة  بزيت، دعم  لبنانية بسمنة وأخرى  رمسية 
التشغيلية،  لتمكينها من املصاريف  البعض  يف صناديق 
وأخرى تتسّول هيئاتها اإلدارية لشراء أقالم وقرطاسية. 
مدارسها من حتت  خروج  على  فتتفّرج  الرتبية،  وزارة  أّما 

سيادتها.
مل تصدق وعود اجلهات املاحنة برفد صناديق املدارس إاّل 
يف تلك اليت تسجل التالمذة الّسوريني، سواء يف الدوام 
الصباحي، أو املسائي. أّما اليت ال يوجد فيها تالمذة سوريون 
فـ«هلا اهلل« يقول مدير إحدى املدارس الرمسية. يوضح: 
على  جماورة  قرية  يف  مدرسة  يدير  الذي  زميلي  »حصل 
موازنة قدرها 20 ألف دوالر من اليونيسف، بينما مل يرسلوا 
لي سوى 200 دوالر، علمًا أّن عدد التالمذة يف املدرستني 
وال  أكثر«.  مدرسته  الّسوريون يف  التالمذة  إّنا  متساٍو، 
خيفي مدير ثانوية يف صور خشيته من »عدم متّكين من فتح 
الثانوية العام القادم« من جهة، ومن »التغيري الدميوغرايف 

فـؤاد بـزي

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 

تأمل خريًا فـ«وقت انتظار الفرج سيطول«.
املديرين  على  الرتبية  وزارة  تعميم  بّلة،  الطني  يزيد  وما 
على  املتعاقدين  واألساتذة  املستخدمني،  بدالت  بـ«دفع 
حساب صندوق األهل على أساس دوالر صريفة«، يف حني 
»ال أموال بالعملة األجنبية يف الصناديق«. وباإلضافة إىل 
املعاناة يف تشغيل املدارس، يعاني املديرون مع املصارف 
سقوفًا  وتضع  سنوات،  منذ  الصناديق  أموال  حتتجز  اليت 
 6 على  األحيان  أغلب  تزيد يف  ال  الشهري  للسحب  معّينة 
ماليني لرية، و«هذا املبلغ ال يكفي لدفع أجرة عامل واحد، 

أو فاتورة كهرباء«.

صناديق فارغة
إذًا، متتد أزمة التعليم الّرمسي لتشمل األموال املطلوبة لتسيري 
األعمال اليومية فيها، أو ما ُيعرف بصناديق املدارس، واليت 
تنقسم إىل صندوقني، صندوق املدرسة، ويقع حتت إشراف 
املدير واللجنة املالية. وصندوق األهل، الذي تشرف عليه 
جلنة األهل، باإلضافة إىل اللجنة املالية يف املدرسة. ُيصرف 
من الصندوقني على كّل املستلزمات اليومية للعمل، من مثن 
القرطاسية ومواد التنظيف، إىل الصيانة األساسّية للمرفق، 
وصواًل إىل مثن الوقود الالزم لتشغيل موّلدات الكهرباء، أو 
دفع بدالت االشرتاكات. وُتغّذى من أموال التسجيل الرمزية 
اليت يدفعها األهل مطلع كّل سنة، ومساعدات من صندوق 
تعاضد املدارس يف وزارة الرتبية للمدارس املتعثرة، والذي 

تغذيه كّل مدارس لبنان بـ10% من مداخيلها املالية.

تعليم بالدين
»سأقوم يف العام الدراسي باستدعاء الّسوريني للتسجيل 
قبل اللبنانيني« يقول مدير ثانوية يف منطقة بعبدا، فـ«لوال 
اإلضراب لشهرين متتاليني وتوفري تكاليف تشغيلية، ووجود 
وفر من العام املاضي ُيقّدر بـ220 مليون لرية، إذ دفعت 
وقتها اجلهات املاحنة يف صناديق املدارس كّلها، ملا كانت 
هناك إمكانية الستكمال العام الدراسي احلالي، فاملصاريف 
كبرية جدًا، واملوجود ال يكفي لشراء مياه، فكيف حال الوقود 

ملولد الكهرباء، وتكاليف الصيانة؟«.
ويف ثانوية أخرى يف صور، يشري مديرها إىل »انقطاع مياه 
اخلدمة، وبسبب عدم القدرة على تأمينها أقفلت احلمامات، 
ولوال قيام أحد األحزاب الفاعلة يف املنطقة مبّد خط اشرتاك 
باإلضافة  عندنا كهرباء،  كانت  للثانوية ملا  مولد حملي  من 
إىل تعّطل آالت نسخ األوراق يف الثانوية«. يضيف املدير 
»الدولة تركتنا، ولو كانت أيام التدريس أكثر، ألقفلنا منذ 
شهر آذار«، مؤّكدًا »تقديم طلب لالستفادة من املدرسة يف 
الصباحية«،  للفرتة  مناسب  متويل  لتأمني  املسائية  الفرتة 
إذ ُأمسع يف املنطقة الرتبوية كالمًا مفاده »إفتح بعد الظهر 

وخذ دوالرات«.
ويف الضاحية، يتكلم أحد املديرين عن »ديون مرتّتبة عليه 
شخصيًا بقيمة تزيد على 3 آالف دوالر«، إذ يضطر للقيام 
شّغالة،  إلبقائها  الثانوية  مبنى  على  أساسية  بتصليحات 
»مثل صيانة موّلد الكهرباء وشراء الوقود، وإصالح مضّخة 
»دفعه  إىل  آخر  ويشري  الّسباكة«.  أنابيب  وتغيري  املياه، 
شخصيًا أجور املستخدمني واألساتذة املتعاقدين على حساب 
صندوق«، وحول تشغيل املدرسة اليت تضّم حنو 400 تلميذ، 
يذكر »شراء األساتذة، الذين نرجوهم للعودة إىل التعليم، 

ألقالم اللوح، واستعمال ممحاة واحدة لكّل صفني«.

ال أموال يف الصناديق للمصاريف التشغيلية للتالمذة 
اللبنانيني بعكس السوريني )هيثم املوسوي(

يف القرى املفروض من قبل اجلهات املاحنة بالقوة من جهة 
أخرى، إذ يرغم اجملتمع على القبول بدمج التالمذة الّسوريني 

مع اللبنانيني، وإاّل ال مساعدات وال متويل«.
الّرمسية  واملدارس  الثانويات  خروج  العنصرية،  »التمييز، 
القسمة  األموال،  توزيع  عدالة يف  اللبنانية، ال  اإلدارة  عن 
عند  الّرمسية  املدارس  مديرو  يكّررها  عبارات  الضيزى«، 
اللبناني يطالب  القانون  التشغيلية.  املوازنات  سؤاهلم عن 
األممية  اجلهات  تدعم  بينما  األموال،  توزيع  يف  بالعدالة 
مدارس على حساب أخرى، وتدخل إىل صناديق بعضها مبالغ 
جتاهد  بينما  تشغيلية،  كموازنات  دوالر  ألف  الـ100  تناهز 
أخرى للبقاء على قيد احلياة. أّما تسيري العام الدراسي يف 
األخرية، فيتم ببدالت التسجيل اليت يدفعها أهالي التالمذة 
باللرية، واملديرون فيها ال جيدون املوارد املادية لتشغيل 

اخلدمات األساسّية يف املدارس.

الدعم للنازح
يف احملّصلة، ال أموال يف الّصناديق للمصاريف التشغيلية 
املاحنة  فاجلهات  الّسوريني،  بعكس  اللبنانيني  للتالمذة 
ترسل 147 دوالرًا سنويًا عن كّل تلميذ سوري إىل صندوق 
واملوازنات  األهل.  إىل صندوق  دوالرًا  و18.75  املدرسة، 
األممية ُترسل إىل احلسابات املصرفية بناًء على عدد التالمذة 
األجانب يف املدرسة الّرمسية اللبنانية، من دون أن يشّكل 
اللبنانيون منهم أّي فرق وصناديقها شبه فارغة إاّل من لريات 
بشكل  ترتّكز  احلالي.  الدراسي  العام  الستكمال  تكفي  ال 
أساسي »املدارس املرضّي عليها من اجلهات األممية« يف 
منطقيت عكار وبعلبك اهلرمل، حيث الكثافة الكربى للنازحني 
الّسوريني. كما ميتّد التمييز ليشمل مراحل التعليم، فغالبية 
الّسوريني،  التالمذة  من  كبرية  أعدادًا  حتتوي  ال  الثانويات 

بعكس مدارس التعليم األساسي.

حسابات مصرفية مكلفة
منذ مطلع العام الدراسي احلالي، ظهرت أزمة هزالة حمتويات 
صناديق املدارس مقارنًة باملصاريف املطلوبة، يومها تأّمل 
املديرون خريًا بطلب وزير الرتبية عباس احلليب فتح حسابات 
على  بناًء  أتت  اخلطوة  املدارس.  بِاسم  دوالر«  بـ«الفريش 
بالدوالرات  الصناديق  بـ«تغذية  املاحنة  اجلهات  من  وعود 
بناًء على عدد التالمذة«. ولكن »تكاليف فتح هكذا حسابات 
جتاوزت عائداتها« حبسب مدير ثانوية يف اجلنوب، إذ »مل 
مراجعة  وبعد  للثانوية،  واحدًا  سنتًا  اجلهات  هذه  ترسل 
أموااًل  أّن املدارس اليت حّصلت  الوزارة تبنّي  املعنيني يف 

بالعملة األجنبية فيها عدد كبري من التالمذة الّسوريني«.

 تدعم الجهات األممية مدارسَ على حساب أخرى وتغدق على 
التي تستقبل تالمذة سوريني

الغياب التام لوزارة الرتبية، والفوضى احلاصلة بسبب الّشح 
املالي يف الصناديق، واألمر الواقع لتشغيل املرفق العام 
مديري  بعض  على  تفرض  كانت  عوامل  كّلها  كان،  كيفما 
املدارس الرمسية القيام بأمور يصفونها بـ«غري القانونية، 
من  يدفع  أو  األموال،  يستدين  من  منهم  الضرورية«.  إّنا 
ماله اخلاص، وآخرون يتحّولون إىل فريسة لبعض اجلمعيات 
اليت ال تساعد إال إذا برزت املساعدة إعالميًا، فرتفض بعض 
الوزير  يعد  املقابل،  يف  أخرى.  وترضى  االبتزاز  اإلدارات 
احلليب بـ«احلّل« حبسب مصادر الزميلة »األخبار«، واليت ال 

حيصل، أحيانًا، أن حدثًا واحدًا يفتح الباب عريضًا أمام حتّوالت كربى. هكذا، 
فجأة، يستشعر اإلنسان بغريزته أن هناك شيئًا تبّدل، فيبدأ بدرس أموره 
وحساباته على قاعدة جديدة. وهي حال كثريين يف املنطقة بعد التفاهمات 
اليت بدأت تنعكس سياسات ونتائج بني حمورين تقود السعودية أحدهما يف 

مواجهة اآلخر بقيادة إيران.
من تابعوا حتضريات القمة العربية، أو الحقوا تفاصيل احملادثات السعودية - 
اإليرانية بعد اتفاق بكني، يلمسون أن لبنان مل يكن بندًا رئيسيًا. بل هو، مع 
األسف، بند تابع، وإن كانت فيه ملفات أساسية. فاخلارج يهتم ألمر لبنان 
باعتباره ساحة تعكس جوانب من الصراع القائم، ويرّكز الغرب وإسرائيل 
العقدين  جتربة  دّلت  وقد  فيه.  املقاومة  عنوان  على  أمريكا  عرب  ومعهم 
األخريين أن ما بناه خصوم املقاومة يف اخلارج من عالقات مع جهات لبنانية، 

بقي يف إطار الرهان على هذه اجلهات يف املعركة ضد املقاومة.
إزاء ما تقوم به السعودية  يف لبنان، اليوم، من يتصرف باستعجال كبري 
من  انطالقًا  وروية،  بهدوء  األمر  يقرأ  من  أيضًا،  فيه،  لكن  املنطقة.  يف 
كون املعركة مستمرة. فاألهداف ثابتة، لكن تبداًل حقيقيًا طرأ على أساليب 
املعركة وأدواتها. والقوى اليت ُهزم مشروعها يف سوريا ولبنان والعراق 
باتت مضطرة إلعادة النظر يف أدوات العمل، من دون وجود مؤشر على أنها 
قّررت مراجعة موقفها من املوضوع األصلي، املتعلق باملعركة املستمرة ضد 
اهليمنة األمريكية والغربية، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني وبقية 

األراضي احملتلة.
وفق هذه القاعدة، ستبقى العني على سوريا، كما كانت عليها خالل مرحلة 
ما بعد الغزو األمريكي للعراق عام 2003. وال ميكن ألحد جتاهل أن االحتالل 
العسكري األمريكي ال يزال جامثًا على بعض املناطق السورية، وأن قوات 
االحتالل األمريكي ال تدير مجاعات سورية انفصالية فحسب، بل عملية تدمري 
ممنهج لبقايا الدولة السورية يف مناطق نفوذ هذه اجلماعات، وتشرف على 
سرقة املوارد النفطية للشعب السوري. واألمر نفسه ينطبق على االحتالل 
العراق، والعمل املستمر لتعزيز حضور الواليات املتحدة يف  األمريكي يف 

األردن، وتوسيع دائرة املطّبعني مع العدو يف عاملنا العربي.
عمليًا، ال نزال يف قلب املعركة. وحضور لبنان اهلزيل يف القمة العربية ال 
عالقة له بالوضع الرمسي والشغور الرئاسي وتفّكك احلكومة وغياب السياسة 
اخلارجية الواضحة. بل ألنه ليس يف لبنان، اليوم، ولو تفاهم احلد األدنى 
البلد  يعّج  فيما  حولنا،  من  اجلارية  التحوالت  مع  للتعامل  اسرتاتيجية  على 
بقّطاع الطرق الذين استبدلوا مؤسسات الدولة كمركز للنهب، مبوارد الناس، 

وامليسورين منهم على وجه اخلصوص.
تسعى باريس إلقناع املسيحيني بانتخاب فرنجية أو عدم عرقلة وصوله وجعجع يرفض 

دعوة ماكرون
وسط هذه األجواء، تبدأ باريس املرحلة الثالثة من محلتها اخلاصة باالنتخابات 
الرئاسية يف لبنان. وبعدما اقتنعت بأن ال جمال النتخابات من دون تسوية 
اجلمهورية  رئاسيت  بني  املقايضة  جلهة  اهلل،  حزب  عليها  عرضها  كاليت 
واحلكومة، وجنحت يف حتييد نسيب للسعودية عن املعركة القائمة من دون 
اليت  الثالثة  املرحلة  إىل  تنطلق  التسوية،  برنامج  تعطيل  بعدم  ضمانات 

تستهدف أمرين:
األول، حوار تقوده فرنسا مباشرة مع قوى ومرجعيات مسيحية ومؤثرة، لعدم 
ثقتها جبدية مساعي خصوم فرجنية لالتفاق على مرشح، ورمبا استباق هذه 
جرت  اجلميل،  الكتائب سامي  حزب  رئيس  باريس  دعوة  فبعد  احملاوالت. 
مساع لتوجيه دعوة مماثلة إىل رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع الذي 
له. وتتابع  األعمال غري مناسب  أن جدول  تلبيتها إلدراكه  اعتذر عن عدم 
بشارة  املاروني  البطريرك  مع  القيادات، خصوصًا  بقية  مع  البحث  باريس 
التيار الوطين احلر جربان باسيل، يف مسعى إلقناع األول  الراعي ورئيس 
مبباركة وصول فرجنية إىل الرئاسة وحث النواب على التوجه إىل االنتخابات، 
وحماولة إقناع الثاني بالسري بالتسوية والتصويت لفرجنية، أو بعدم تعطيل 

النصاب مع التصويت بورقة بيضاء.
أخرى مثل قطر،  السعودية نفسها، وأطراف عربية  الثاني، بذل مساٍع مع 
لضمان عدم »املشاغبة« على جهود باريس. ويأمل الفرنسيون بتطور املوقف 
السعودي من مرحلة »احلياد السليب« إىل »احلياد اإلجيابي«، ما يفتح األبواب 
أمام رئيس احلزب التقدمي وليد جنبالط الخرتاع صيغة متنح فرجنية بعض 
أصوات كتلته، كما فعل والده كمال جنبالط عام 1970 عندما قّسم كتلة 
جبهة النضال إىل قسمني، فصوت وزراء احلزب االشرتاكي ملصلحة سليمان 
فرجنية اجلد، ومنح اآلخرون أصواتهم اللياس سركيس. كما تأمل فرنسا بأن 
يساعد »احلياد اإلجيابي« السعودي على حسم كتلة املرتددين من النواب 

السنة واملستقلني و«التغيرييني« ملوقفهم والسري بفرجنية.
مع ذلك، يوجد من يستغرب كيف تقود فرنسا معركة إيصال حليف حزب اهلل 
وبشار األسد إىل رئاسة اجلمهورية، وهو أمر يناقض اسرتاتيجيتها املناهضة 
فاعاًل،  طرفًا  كانت  إذ  سوريا،  النظام يف  على  الرببرية  ومحلتها  للمقاومة 
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا وإعالميًا، يف احلرب اليت شّنتها جمموعات مسلحة 
ضد النظام يف سوريا. لكن واقع احلال، يشري إىل أن الفرنسيني يسعون 
إىل الفوز حبّصة من التسويات الكبرية يف املنطقة. وهم غري قادرين على 
البناء على القوى املعارضة لسوريا واملقاومة للحصول على مرادهم، ال سيما 
أن عالقاتهم العربية ليست يف حال جيدة. فالسعودية ال تنظر باحرتام إىل 
القيادة الفرنسية، وال جتد يف فرنسا كلها مركز قوة اليوم، وهي حال دول 
كثرية يف العامل العربي مل تعد ترى يف فرنسا سوى التاجر الذي يسيل لعابه 

كلما شاهد فرصة لالستثمار.
مرة جديدة، يبدو لبنان أمام مفرتق طرق. ميكن جلميع الالعبني فيه التصرف 
بواقعية ال تفرض التخلي عن املبادئ، لكنها تتيح التعايش مع التطورات 
هجوم  أو  الوقت،  مع  أصحابه  مييت  انكفاء  إما  هو  البديل،  ألن  القائمة، 

انتحاري يودي بأصحابه إىل التهلكة!

فرنسا تطلق املرحلة الثالثة من مبادرتها
ابراهيم األمني
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مــقاالت وتـحقيقات

الكالم على صفقات و«مسسرات« يف 
يكاد  واخلاص  الرمسي  املهين  التعليم 
يكون احلديث اليومي منذ سنوات، يف 
مع  املهنية،  واملدارس  املعاهد  أروقة 
ووثائق  مستندات  إبراز  يف  صعوبة 
تفضح املخالفات القانونية، يف مديرية 
القدرة على إصدار فتاوى قانونية  هلا 

يف أّي ملف تربوي أو إداري.
دائرة  رئيس  وّثق  املرة،  هذه  لكن 
برامج التدريب املهين، هارون فرحات، 
وزير  إىل  وّجهه  كتاب  يف  املخالفات 
يف  )ُسّجل  احلليب  عباس  الرتبية 
املديرية اإلدارية املشرتكة حتت الرقم 
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ويف قلم التفتيش املركزي حتت الرقم 
335 بتاريخ 9 أيار 2023(، إال أنه ُوِضع، 
على ما يبدو حتى اآلن، يف الدرج ومل 
يف  حتقيقًا  املؤسستني  من  أّي  تطلق 
شأنه، علمًا أنه ُمرفق جبداول من مصلحة 
املراقبة واالمتحانات ومصلحة احملاسبة 
والتدقيق. يعّدد كتاب فرحات املخالفات 
التعليم املهين من قرارات  يف مديرية 
إقامة دورات تدريب من دون حسيب أو 
رقيب يف بعض املعاهد احملسوبة على 
املديرة العامة هنادي بري، باالتفاق مع 
الرقم  التعميم  إىل  الدولية،  املنظمات 
املتضّمن   27/3/2023 تاريخ   15/2023
للمعاهد  التدريب  إفادات  توقيع  حصر 
واخلاصة  الرمسية  الفنية  واملدارس 
فقط باملديرة العامة واستبعاد مصلحة 
مناهج  وقرارات  املهين،  التأهيل 
رقيب  أو  حسيب  دون  من  التدريب 
كسب  أجل  من  متخصصة  جلان  أو 
بتلزيم  وقرارات  املالية،  التعويضات 
يف  للقوانني  خمالفة  وعقود  عائلي 
اإلدارة العامة لالستفادة من تعويضات 
موازنة  إىل  وصواًل  الدولية،  املنظمات 
منوذج  إىل  إضافة  العامة،  املديرية 
لشهادة  أمرها  يف  مشكوك  نتيجة  عن 
احملاسبة  باختصاص  الفنية  البكالوريا 

واملعلوماتية.

مفاوضات للتوقيع
املصلحة  »مقتضيات  من  انطالقًا 
فيها  يرّبر  اليت  العبارة  وهي  العامة«، 
القرارات  كّل  العامة  واملديرة  الوزير 
واقع  القانونية، يطّل فرحات على  غري 
االحنطاط يف التعليم املهين واملخالفات 
احملمية  والصفقات  والرتبوية  املالية 

بتوقيعهما.
مبهام  املكلفة  بري،  بأن  التذكري  جيدر 
األساس  متعاقدة يف  العامة،  املديرية 
معهد  مع  وليس  مشرتك  مشروع  مع 
هو  املشرتك  )املشروع  رمسي  مهين 
الدولة، وتديره جلنة  معهد مهين متّوله 
مديرية  عن  من ممثلني  مؤلفة  تنفيذية 
خاصة.  مؤسسة  وعن  املهين  التعليم 
الذين  األشخاص  مع  للتعاقد  وتعتمد، 
الشروط  تعويضاتهم،  يتقاضون 
مع  للمتعاقدين  احملددة  واألصول 
فهي  هنا،  من  العامة(.  اإلدارات 
ختتبئ وراء توقيع الوزير على القرارات 
واألنظمة  للقوانني  املخالفة  واملذكرات 
النافذة، وهذا ما سيكشفه التحقيق إذا 

حصل.
املهنية،  الرمسية  االمتحانات  عشية 
يضع فرحات أمام الرأي العام املعطيات 
 15/2023 الرقم  فالتعميم  املوثقة. 
فقرته  يف  يتضمن   27/3/2023 بتاريخ 
ملصلحة  وفعليًا  معنويًا  إلغاًء  األوىل 
التأهيل املهين املنشأة مبوجب قوانني 
املديرة  تطلب  إذ  مجهورية،  ومراسيم 
العامة حصر التوقيع فقط بشخصها، من 
الذين  الطالب  دون تدقيق يف جداول 
تدربوا، »كي تستطيع أن تتفاوض مع 
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أصحاب إفادات التدريب، بالتنسيق مع 
واالمتحانات،  املراقبة  مصلحة  رئيس 
من  سيتمّكن  الذي  يونس  جوزيف 
السيطرة على إفادات التدريب اخلاصة 
أيضًا  املدرسية  باإلفادات  يفعل  كما 
حيث يقايض علنًا مقابل توقيعها، وإذا 
مقايضة  هناك  أن  املواطن  يفهم  مل 
تبقى اإلفادات شهرًا أو أكثر من دون 

توقيع«، كما جاء يف الكتاب.
التعميم،  على  فرحات  اعرتض  وعندما 
عشوائّيتني،  مذكرتني  بري  أصدرت 
ونقلته من مركز عمله إىل مركز ليس له 
مهام فيه، وقد فوجئ خبلع باب مكتبه، 
علمًا أنه مل يتبّلغ املذكرتني رمسيًا حتى 

اآلن.

التفتيش ال يفتش
يف إطار آخر، يذكر الكتاب أنه »عندما 
له  ُيسمح  ال  الرتبوي  التفتيش  حيضر 
أن  أو  العامة،  املديرة  مكتب  بدخول 
أتباعها،  من  موظف  أي  مع  يتعاطى 
غري  املوظفني  على  جولته  فتقتصر 
والتوقيت  الدوام  ويالحق  احملميني، 
واجلداول  احلسابات  عن  ويبتعد 
واالفرتاءات، وهذا مثبت بكتب رمسية، 
إذ إن حالة التعليم املهين ُعرضت أمام 
منذ  املرات  مئات  الرتبوي  التفتيش 
يطال  والظلم  تتغرّي،  أربع سنوات ومل 
مرة  كّل  التابعني، ويف  غري  املوظفني 
املديرية  الرتبوي  التفتيش  فيها  يزور 

العامة ُينعش الفاسدين«.

الختم للمحاصصة
يتطرق فرحات إىل خمالفات موثقة، منها 
واالمتحانات  املراقبة  مصلحة  قرارات 
بالتعاون مع املديرية العامة، إذ ُتسّلم 
ليحصل  الرمسي  ختمها  يونس  بري 
أثناء غيابها، كما تسّلمه  على توقيعها 
للمصادقة  يستخدمه  الذي  لسكرتريها 
والشهادات  التدريب  إفادات  على 
وعلى  يونس،  يصدرها  اليت  الرمسية 
املعاهد  ختّص  اليت  املعامالت  إحاالت 
رؤساء  اطالع  دون  من  واملواطنني 
املصاحل عليها، وهذا اخلتم أصاًل خمالف 
املخالفات  مترير  خلفية  على  للقانون، 
يف املراسيم اليت يفاوض يونس عليها 
ويف لوائح الطالب ويف توقيع شهادات 

لبعض املستزملني.

حفظ للتفاوض
أن  أيضًا  فرحات  كتاب  يف  جاء  ومما 
حبجج  يونس  مكتب  يف  تنام  امللفات 
خمتلفة؛ منها اإلضراب، وجائحة كورونا، 
وحفظ امللف، بينما يسعى اىل التلميح 
للتفاوض مع أصحاب العالقة على نسبة 
بالبدء  تعين  التفاوض  وإجيابية  معينة. 

بالعمل املطلوب منه.
وحبكم وظيفته، مينع يونس املوظفني من 
إجازات  بأّي ملف، ألنه حيفظ  التعاطي 
استثمار اختصاصات يف بعض املعاهد 
منذ  عنها  يفرج  وال  الفنية،  واملدارس 
مدة طويلة. يف املقابل، تسري معامالت 
بعض املعاهد بسرعة تفوق الربق، وهذا 
خمالف لألسس اإلدارية، وهناك الكثري 
من الشكاوى أمام املديرة العامة لإلفراج 

عن قرارات اإلجازات وال من جميب.
يف جمال آخر، ُتنشأ مراكز التدريب على 
واملدارس  املعاهد  بعض  يف  املهن 
مبوجب تعاميم إدارية ال قيمة هلا إداريًا 
ألّن  واألنظمة  للقوانني  خمالفة  كونها 
الرمسية  املعاهد  يف  التدريب  مراكز 
الرتبية،  وزير  من  بقرار  ُتقام  أن  جيب 
إضافة اىل اللجنة املساعدة اليت تشرف 
بالدورات  البدء  قبل  التدريب  على 

التدريبية.
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يورد كتاب رئيس دائرة برامج التدريب 
إىل  املوّجه  فرحات،  هارون  املهين، 
أن  املركزي  والتفتيش  الرتبية  وزير 
االمتحانات  يف  اللجان  رؤساء  بعض 
وأخالقيًا  علميًا  مؤّهلني  غري  الرمسية 
على  ينطبق  نفسه  واألمر  وتربويًا، 
وعلى  التصحيح،  جلان  أعضاء  بعض 
تأليف  ضرورة  إىل  مشريًا  اللجان،  كّل 
جلنة من الوزير والتفتيش للتدقيق يف 
األساسية  ومهّمتها  املكلفني،  ملفات 
إنصاف من حيّق هلم ان يتكّلفوا بأعمال 
حتوم  فيما  يتكّلفوا،  ومل  االمتحانات 
الدوالرات  مغامن  توزيع  حول  الشبهات 
 2022 لدورة  الرمسية  االمتحانات  يف 

وكيف مّت احتسابها.
فضائح بالجملة

قرارات  كل  »فإن  الكتاب،  ووفق 
وتعود  جتارية  الرمسية  االمتحانات 
رئيس  يونس،  جوزيف  إىل  مكاسبها 
من  فهو  واالمتحانات،  املراقبة  مصلحة 
له  اخلاضعني  املكلفني  أمساء  يضع 
يف أغلب اللجان، ما يعين أّنه ميّيز من 
يتبعه ومن حياصصه، غري آبه باملعايري 
احلق  موظف  لكّل  أّن  علمًا  الرتبوية، 
االمتحانات  أعمال  يف  يشارك  أن  يف 
التعليم  مديرية  جتريها  اليت  الرمسية 
احلق  له  ومتعاقد  موظف  وكّل  املهين، 
التحضريية  األعمال  يشارك يف  أن  يف 
التطبيقية  واللجان  اإلضافية  واألعمال 
وجلان  املراقبة  وجلان  التصحيح  وجلان 
العامة،  املديرة  أن  إال  األسئلة،  وضع 
باالشرتاك مع يونس، يبعدان كّل موظف 
يعرتض على خمالفتهما وال يكّلفانه بأّي 
املظلوم  املوظف  فيحتار  إضايف،  عمل 
اىل من سيلجأ إذا كانت املديرة العامة 

تدعم يونس وال ترّد على الشكاوى«.
ويف التفاصيل، أن يونس يكّلف رؤساء 
االمتحانات  جلان  يف  وإدارّيني  دوائر 
الدوام  أثناء  مبهامهم  القيام  الرمسية 
الرمسي، ملدة ثالثة أشهر متتالية، وهذه 
خمالفة حياسب عليها القانون. إذ يتوقف 
بعض األساتذة عن تعليم طالبهم لفرتة 
طويلة للمشاركة يف أعمال االمتحانات، 
وهناك أساتذة يرتكون معاهدهم ليداوموا 
يف غرفة املكننة اخلاصة مبصلحة املراقبة 
يونس،  ملكتب  املالصقة  واالمتحانات 
واألساتذة أنفسهم يشاركون يف توزيع 
الطالب على مراكز االمتحانات، وتوزيع 
املراقبني واملراقبني العامني واإلداريني 
ورؤساء املراكز بناًء على طلب يونس، 
يف  باملراقبة  ُيكلفون  أنفسهم  وهم 
يف  ويشاركون  الرمسية  االمتحانات 
تصحيح املسابقات ويرّمزون املسابقات 
ويشرفون على فتحها وإدخال العالمات 
النتائج  وإصدار  املشاريع  وتصحيح 
هلم  تسمح  اليت  السر  كلمات  ولديهم 
ُيكّلف  أن  من  »وبداًل  العالمات.  بتغيري 
أو  اإلضافية  باألعمال  أكفاء  موظفون 
الكتاب،  حبسب  ُيكلَّف،  التحضريية، 
متعاقدون وحّجاب وسائقون ومياومون 
هلم  وظيفية  ال صفة  آخرون  وأشخاص 

يف كل اللجان واألعمال«.
رئيس صوري

يقول  كما  االمتحانات،  دائرة  رئيس 
صالحياته  ممارسة  من  ممنوع  فرحات، 
عدد  احتساب  يفعله  ما  وجّل  نهائيًا، 
الرسوم  وجمموع  املرشحني  الطالب 
املطلوبة وهو حمروم من القيام باملهام 
املوكلة إليه مبوجب القوانني واألنظمة، 
العامة،  املديرة  لكون يونس، ومبباركة 
ويصادرها  بواجباته  القيام  من  مينعه 
نتائج  تسليمه  جيري  ال  إذ  بالكامل، 
من  شهر  بعد  إال  الرمسية  االمتحانات 
كما  اإلفادات  يصّدق  وهو  صدورها 
الدوالرات  من  للتأكد  الصّرافون  يفعل 
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الشمس  حتت  إليها  بالنظر  املزورة 
راجع  وقد  املواطنني،  أمور  لتسهيل 
الشأن  هذا  يف  العامة  املديرة  فرحات 
ومل حتّرك ساكنًا إال بعد مرور شهر على 

صدور النتائج.
ملحقًا  موظفًا  كّلف  يونس  أن  يذكر 
واحتساب  املعلومات  بإدخال  مبصلحته 
التعويضات حبسب طلب رئيسه، وهناك 
تعويضات تفوق اخليال، لبعض من ال 
يقوم بأّي عمل بل يوّقعون على جداول 
معّدة خصيصًا يف مكتب املديرة العامة 
اجلداول  تزال  وال  يونس،  مكتب  أو 
باالمتحانات  املتعلقة  القرارات  ومجيع 

موجودة يف مكاتب املديرة العامة.
القيام  والسائق  احلاجب  يكلف  كذلك 
مبهام إدارية حساسة ختّص االمتحانات 
االمتحانات  يف  املراقبة  جلان  ويف 
وباللجان  إضافية  وبأعمال  الرمسية 
التحضريية وتسليم األسئلة باكرًا. وقد 
حصل احلاجب والسائق على تعويضات 
فيما  اللجان،  رؤساء  تعويضات  تفوق 
جيري تنظيم أكثر من قرار للتعويضات 
كي ال يتّم التنبه يف وزارة املال إىل 

أن هناك تكرارًا يف األمساء.

ناجحون بامتياز
إىل ذلك، صدرت نتيجة بتوقيع املديرة 
العامة للطالب يوسف ع. ك. البالغ من 
العمر 43 عامًا، إذ حاز شهادة البكالوريا 
ما  بنتيجة 18.15،  الفنية لدورة 2022 
»ألنين  مسابقاته  من  التأكد  إىل  يدعو 
النتيجة،  تلك  يستحق  ال  أنه  متأكد 
من  به،  معرفيت  حبسب  الطالب،  فإّن 
حيصل  فكيف  ينجح.  أن  املستحيل 
لشهادة  لبنان  الثالث يف  املركز  على 
أن  وخصوصًا  الفنية،  البكالوريا 
هو  واملعلوماتية  احملاسبة  اختصاص 
يقول  كما  االختصاصات«،  أصعب  من 

فرحات.
إعالن  يتّم  فأن  الفاقعة،  املخالفة  أّما 
اإللكرتونية  الصفحة  عرب  الطالب  نتائج 
اخلاصة باملديرية العامة للتعليم املهين 
وأعضاء  رئيس  توقيع  قبل  والتقين 
على  الرمسية  لالمتحانات  العليا  اللجنة 
حماضر النتائج، وأحيانًا ميتّد هذا التأخري 
لفرتة تتعّدى الشهر، وهنا يكمن الشّك 
رمّبا  اليت  النتائج  بعض  تعديل  يف 
واألعضاء  الرئيس  توقيع  قبل  تتغرّي 

املعنيني.

ال تقف خمالفات مديرية التعليم املهين 
املنظمات  على  تفرض  إذ  حّد،  عند 
لتدريب  خمصصة  مبالغ  دفع  الدولية 
اخلاصة  األعمال  بعض  على  الطالب 
السنرتال  وإصالح  الكراسي  كتنجيد 
وتغيري  واملكيفات  املياه  ومضخات 
الربادي وأعمال الديكور يف منازل كبار 
عّمااًل  عليهم  تفرض  كما  املوظفني، 
املشاريع  مع  ومتعاقدين  ومياومني 

املشرتكة يتقاضون تعويضات عالية.
صفقات املناهج

أما القرارات اليت تصدر بشكل عشوائي 
لتطوير وجتديد املناهج أو إعداد مناهج 
جديدة فال تتّم حبسب ما جاء يف الكتاب، 
ويف  التأهيل.  مصلحة  مع  بالتنسيق 
الدولية  املنظمات  ُتعد  األحيان  غالب 
لالختصاصات  نفسه  املنهاج  املختلفة 
يف  موظفني  مع  بالتنسيق  نفسها 
مجيعهم  ومتعاقدين  العامة  املديرية 
ويتم  العامة،  املديرة  على  حمسوبون 
نشر القرارات يف اجلريدة الرمسية خالفًا 
العامة،  املديرة  من  موقعة  لألصول 
بلجان فنية متخصصة  املرور  من دون 

لدراستها.
على خط مواز، مت تكليف أحد األساتذة 
العامة  املديرية  متثيل  املتعاقدين 
دولية،  مؤسسات  عدة  مع  والتنسيق 
األدلة  على  قائم  موجز  حتليل  لتقديم 
ويتقاضى  ضمنه  املهين  للقطاع 
من  أنه  أساس  على  كبرية  تعويضات 
وزارة الرتبية بينما هو متعاقد للتدريس 
املهين  التعليم  معهد  يف  بالساعة 

الرمسي.
والطاقة الشمسية

ومتَّ تكليف قريبة املديرة العامة لتمثيل 
املنظمات  مع  املشاريع  جلان  وترؤس 
الدولية وتقوم بإعداد تعاميم للتدريب 
تركيب  املشاريع،  هذه  ومن  املهين. 
منظومة طاقة مشسية يف عدة معاهد من 
دون املرور حبسب األصول عرب مصلحة 
مالية  مبالغ  وتوزيع  املهين  التأهيل 
املنظمات  هذه  من  األمريكي  بالدوالر 
التدقيق  دائرة  رئيسة  مع  بالتعاون 
يقرب  ما  واختيار  يف مصلحة احملاسبة 
من 50 معهدًا رمسيًا، من دون معايري 
واضحة. وجرى اختيار املعهد من أصل 
الصناديق  هذه  لتمويل  معهدًا   127
مببالغ متفاوتة بني معهد وآخر، وصلت 
دوالر  آالف   7 إىل  املعاهد  بعض  يف 
أنه  الحقًا  ليتبنّي  املعاهد  هلذه  كدعم 
املعاهد  هذه  مديري  مع  اجتماع  ُعقد 
هذه  من  كبري  جزء  دفع  منهم  وُطلب 
األموال اليت ُخّصصت باألساس لتمويل 

االمتحانات الرمسية.
إزاء ذلك، يدعو فرحات إىل إنقاذ جلان 
الدولية وإعادة  املشاريع مع املنظمات 
املكّلفني،  األشخاص  ملفات  دراسة 
القرارات  مجيع  تدقق  جلنة  وتشكيل 
يف  الرمسية  االمتحانات  على  وُتشرف 
املديرية العامة للتعليم املهين والتقين 
ألن ما جيري يف املديرية كارثة، فهي 
خالية من كل املفاهيم األساسية اليت 
الرمسية يف  اإلدارات  عليها كل  تسري 

لبنان.

صفقات مع املنظمات الدولية
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مـقاالت وتـحقيقات

السيناريو األكثر خطورة الذي بدا حاضرًا بقوة 
لدى املؤسسة األمنية العسكرية اإلسرائيلية بعد 
املقاومة  مع  األخرية  العسكرية  املواجهة  انتهاء 
جولة  دخول  هو  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية 
قتال جديدة مباشرة مع حركة محاس متتّد فيها 

املواجهة إىل جبهات أخرى.
ما كشفته صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية من قلق 
اإلسرائيلية  األمنية  املنظومة  كبري يسيطر على 
مع  األخرية  األحرار«  »ثأر  معركة  انتهاء  بعد 
حادة  أمنية  أزمة  الفلسطينية، يعكس  املقاومة 
حتقيق  »إسرائيل«  حماوالت  يف  ذريعًا  وفشاًل 
أي من أهدافها اليت أعلنت عنها حلظة إقدامها 
على اغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وعلى 
رأسها ترميم قوة الردع اإلسرائيلية اليت تأّكلت 

بشكل كبري.
السيناريو األكثر خطورة الذي بدا حاضرًا بقوة 
لدى املؤسسة األمنية العسكرية اإلسرائيلية بعد 
املقاومة  مع  األخرية  العسكرية  املواجهة  انتهاء 

ما بعد »ثأر األحرار«.. أخطر سيناريو مواجهة يؤرق »إسرائيل«؟
شرحبيل الغريب

إجناز سياسي له أمام خصومه وقاعدته الشعبية، إال أنَّ هذا 
اإلجناز سرعان ما تبخر، ونظرت إليه أوساط إسرائيلية كثرية 
بكونه حماوالت لتسويق الوهم للشارع اإلسرائيلي، يف مقابل 
مستوطن  مليوَني  من  أكثر  إدخال  يف  اجلهاد  حركة  جناح 
إسرائيلي إىل املالجئ على مدار 5 أيام من املواجهة، وفشل 
نتنياهو يف ترميم قوة الردع وتغيري الواقع والتهديد الذي 

تعيشه »إسرائيل« بفعل صواريخ املقاومة.
من املهم جدًا أن نتوقف أمام استطالع جديد للرأي نشره موقع 
»والال« اإلسرائيلي، أشار إىل أن بنيامني نتنياهو فشل يف 
حتقيق الردع عقب املواجهة العسكرية األخرية يف قطاع غزة 
بناء على املعطيات اليت دلت على أن 44% من اإلسرائيليني 
وصفوا اجلولة األخرية من القتال كغريها من اجلوالت، ورأوا 
بل  »إسرائيل«،  لدى  الردع  قوة  ترميم  تساهم يف  أنها مل 
الردع  قوة  أضعفت  أنها  اعتقدوا  اإلسرائيليني  من  إن %5 
أكثر وأكثر، ناهيك بتسجيل االستطالع نفسه تراجعًا كبريًا يف 
شعبية نتنياهو وفقدان ثقة اإلسرائيليني بقدراته بعد اغتيال 

قادة اجلهاد اإلسالمي.
أيام 5 من املواجهة، استطاعت  رائدة على مدار  إّنها جتربة 
وفصائل  قوى  جانب  إىل  اإلسالمي،  اجلهاد  حركة  فيها 
حبنكة  األحرار«  »ثأر  معركة  إدارة  الفلسطينية،  املقاومة 
ومسؤولية عالية. ووفق العقيدة العسكرية، فإن نتيجة احلرب 
الثورة  انتصار  يف  ولنا  بالنتائج،  بل  باخلسائر،  تقاس  ال 
اجلزائرية والثورة الفيتنامية خري دليل على ذلك، فإن الغلبة 
الصلبة والقوية، وملن يتحمل  اإلرادة  النهاية ملن ميلك  يف 

حتى النهاية. 
»ثأر  يف  الفلسطينية  املقاومة  انتصرت  فقد  عليه،  وبناء 
واّتباعها  اإلسرائيلي  العدوان  على  الرد  خالل  من  األحرار« 
نهج الندية يف الرد، أي ترسيخ معادلة القصف بالقصف حتى 

النفس األخري من املواجهة.
اإلسالمي  اجلهاد  حبركة  االستفراد  على  »إسرائيل«  راهنت 
من الضربة املباغتة األوىل واغتياهلا قيادات سرايا القدس 
والقضاء  احلركة  لسحق  خبيث  إسرائيلي  الثالث، يف خمطط 
على قياداتها ومقدراتها، فجاء رد املقاومة الفلسطينية بغرفة 
عملياتها املشرتكة اليت شكلت على مدار تاريخ الصراع مع 
»إسرائيل« مكسبًا وطنيًا فلسطينيًا وإجنازًا مهمًا يف مشروع 
املقاومة والتحرير. ولعل أبرز العوامل اليت ساعدت على تطور 
حال املقاومة هو البيئة واحلاضنة اليت وفرتها حركة محاس 

يف حكمها لقطاع غزة.
أضحت غرفة عمليات املقاومة الفلسطينية تشّكل نقطة ارتكاز 
أساسية يف الصراع مع »إسرائيل«، وكذلك صمود املقاومة 
املواجهة  جوالت  مدار  على  املواجهة  على  وقدرتها  وقوتها 
السابقة واألخرية، ما هيأ األرضية الصلبة لتطوير املقاومة أكثر 
يف خمتلف النواحي التسليحية والتنظيمية والتكتيكية، وهو ما 
سيؤدي بالطبع إىل اكتساب املزيد من القوة، وهو السيناريو 

الذي بدأ يؤرق »إسرائيل« بعد معركة »ثأر األحرار«.
انتهت معركة »ثأر األحرار« اليت بّددت أحالم نتنياهو وأفشلت 
أهداف عدوانه على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة، ومل 
يسجل أي جناحات تكتيكية أو إسرتاتيجية أو تغيري للتهديد 
القائم مع املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة، لكن مل ينتِه 
الصراع مع احتالل ال يؤمن جانبه، ففلسطني ما زالت حمتلة، 

واملخاطر احملدقة ما زالت تهدد املسجد األقصى.
أما يف السياق العام، فالشعب الفلسطيين ومقاومته، ومعهم 
حمور املقاومة، أكرب سند وداعم هلم، أصبحوا أقرب إىل يوم 
املواجهة  سيناريو  بات  وقت  يف  »إسرائيل«،  من  اخلالص 

متعددة اجلبهات يؤرقها أكثر من أي وقت مضى.
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الفلسطينية يف قطاع غزة هو دخول جولة قتال جديدة مباشرة 
مع حركة محاس متتّد فيها املواجهة إىل جبهات أخرى وصفتها 
مواجهة،  أخطر  ستكون  بأنها  اإلسرائيلية  األمنية  األوساط 
وسيتم فيها استخدام سيناريوهات خمتلفة عما شهدته معركة 

»ثأر األحرار«، وهو ما يؤّرق »إسرائيل« حاليًا.
حبسب الصحيفة، فإن التقديرات، يف حال الدخول يف جولة 
إطالق  منها  القتال هذه، هي حصول سيناريوهات خمتلفة، 
صواريخ من لبنان ومن جبهات أخرى، وتسيري طائرات مسرية 
مفخخة من دون طيار، كما جرى سابقًا. وجتزم الصحيفة أن 
حركة محاس ال تزال تراكم قوتها العسكرية وتعّد العّدة من 

أجل مثل هذا السيناريو.
أكثر ما كان يؤمل »إسرائيل« خالل الفرتة اليت سبقت معركة 
»ثأر األحرار« هو القدرة الكبرية لفصائل املقاومة الفلسطينية 
على ضرب »إسرائيل« بالصواريخ عندما تشاء، وبالطريقة اليت 

تريدها، أمام عجز إسرائيلي واضح يف القدرة على الرد.
»إسرائيل«  صورة  بدت  األحرار«،  »ثأر  معركة  انتهاء  وبعد 
صورتها  تهّشمت  فقد  املعركة،  قبل  عليه  كانت  مما  أسوأ 
وقدرتها الردعية، إذ فشلت الرهانات اإلسرائيلية يف هذه 
حركة  صواريخ  وظلت  املعلنة،  أهدافها  حتقيق  يف  املعركة 
اجلهاد اإلسالمي تنطلق حتى الدقائق األخرية من دخول وقف 
إطالق النار حيز التنفيذ، ما يعين فشل »إسرائيل« يف حتقيق 

أي هدف تكتيكي أو إسرتاتيجي من وراء املواجهة األخرية.
فاجأت سرايا القدس وفصائل املقاومة الفلسطينية األخرى 
بإدارة  اإلسرائيلي  االحتالل  املشرتكة  العمليات  غرفة  عرب 
املعركة حبكمة عالية وحسابات دقيقة خالفت كل التوقعات 

اإلسرائيلية.
التدمريية  الصواريخ  من  قوة  استخدمت  فقد  عسكريًا،  أما 
الفلسطينية  لألراضي  الصاروخي  اإلغراق  إسرتاتيجية  باتباع 
احملتلة، وصلت إىل مشارف القدس و«تل أبيب«، وكشفت 
مزيدًا من الفشل اإلسرتاتيجي والتكتيكي واإلخفاق يف حتقيق 
أيضًا فشل  أهدافها من جهة، وكشفت  أي من  »إسرائيل« 

القبة احلديدية يف التصدي هلا من جهة أخرى.
هذا األمر جعل »إسرائيل« تلجأ إىل استخدام نوع جديد من 
الدفاعات اجلوية أطلقت عليه اسم منظومة »مقالع داوود«، 
)صنعت  املنظومة  هذه  إنتاج  من  األساسي  اهلدف  أنَّ  رغم 
بالشراكة مع شركة أمريكية(، وفق اإلعالن اإلسرائيلي، هو 
حال  يف  الدقيقة  اإلسرتاتيجية  اإليرانية  الصواريخ  مواجهة 

حدثت مواجهة عسكرية مع إيران.
مواجهة  يف  املنظومة  هذه  مثل  »إسرائيل«  تستخدم  حني 
عسكرية مع ثاني أكرب فصيل فلسطيين مقاوم، كحركة اجلهاد 
التطّور يف  حال  على  مؤشرًا واضحًا  اإلسالمي، فهذا يعطي 
من  وتصنيعها  الفلسطينية  املقاومة  إنتاج صواريخ  تقنيات 
حيث جناحها يف حتديد أهدافها ووصوهلا إىل مسافات داخل 
العمق اإلسرائيلي، ناهيك بقوتها التدمريية، ويدل على فشل 
منظومة القبة احلديدية اليت حتاول »إسرائيل« تسويقها لدوٍل 

جماورٍة يف املنطقة.
الواضحة  اجلرأة  هو  األحرار«  »ثأر  معركة  جتليات  أبرز  لعّل 
العمق  قرار قصف  اختاذ  الفلسطينية يف  املقاومة  لفصائل 
اإلسرائيلي مبئات الصواريخ، يف وقت تعجز قوى عظمى يف 
اغتيال  على  ردها  املقاومة يف  فعلته  ما  فعل  عن  املنطقة 
القادة، ما يعين جناح سرايا القدس وفصائل املقاومة األخرى 
يف إحداث حالة من قوة الردع أمام »دولة« تتباهى بامتالكها 

أسلحة نووية فتاكة.
أما سياسيًا، وبعدما بردت رامجات الصواريخ وهدأت نريان 
املواجهة، فعلى الصعيد اإلسرائيلي، حاول نتنياهو تسويق 

ختفي سجاالت الداخل تسليمًا بشغور طويل. وتؤشر املطّبات املالية 
والضغوط اخلارجية إىل أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جدّيًا، 
وإىل أن السباق الرئاسي يرتاجع ملصلحة سيناريوات غري مطمئنة 
ترافق خطورة الشغور الرئاسي وملف حاكم مصرف لبنان واستمرار 
بعض النافذين بالدفاع عن بقائه حتى اللحظة األخرية من واليته، 
مع جتاهل توقيت الكالم عن تصنيف وضع لبنان املالي وتداعياته 

على القطاعات احليوية كافًة.
 مع ذلك، ال تلوح أّي جدية يف التعامل مع هذه اخلطورة، وال تنعكس 
على طاولة ما تبّقى من هيكل إدارة الدولة. من رافق استحقاقات 
رئاسية منذ الطائف، من خارج اصطفاف املعارضة واملواالة، ينظر 
اىل انفجار كمية املشكالت تباعًا، وكأّنها أحجار »دومينو« تتهاوى 
عوامل حملية  فيه  تتداخل  واحدة، يف سيناريو غري مطمئن  دفعة 
وخارجية ضاغطة بشدة، يف توقيت الفت، للوصول اىل شيء ما، 
مع  الوصول،  فخشية  السياسي.  الفريق  حبسب  تصنيفه  يتبّدل 
كل االنهيار احملتمل، اىل تغيري يف النظام تتساوى مع قلق من 
تزايد كالم الفيدرالية واملناطق املنقسمة على نفسها، مبا هو أبعد 
من أّي مشروع حول الالمركزية اإلدارية واملالية املوّسعة. وبقدر 
ما يتجاهل لبنان حقيقة املخاطر احملدقة بوضعه، يصبح أّي حترك 

عربي أو أمريكي، حجر الزاوية يف قراءة املشهد اللبناني.
يف هذا املشهد، مل يعد الشغور الرئاسي العنصر الوحيد يف تعامل 
القوى  حوهلا  تتقاطع  مسّلمة  ،مع  وصاعدًا  اآلن  من  معه  اخلارج 
الرئيسية بأن كل الكالم عن انتخابات رئاسية حمض خيال، وأن 
الشغور طويل. وهذا يرتجم تسليمًا خارجيًا بأّن الوقت مل حين بعد 
النتخاب رئيس، وما حراك الداخل وصراعات القوى احمللية حول 
رئيس  ال  بأن  مسبق  اعرتاف  للرئاسة سوى  املرشح  اسم  اختيار 
جديدًا يف املدى املنظور. وبدا للقوى املختلفة االنتماء أن التعويل 
على القّمة العربية جاء بنتيجة عكسية. إذ ميكن القول إن مشهد قمة 
جدة مل ُيعَط، خليجيًا أو عربيًا باجململ االهتمام نفسه الذي أولته 
السعودية لسوريا أو ملقاربة ولّي العهد السعودي األمري حممد بن 
سلمان، ختفيف تشّنجات السعودية يف املنطقة. ما يعين لبنان أن 
هناك اجتاهًا عربيًا خليجيًا قد ال يتوافق مع رؤية السعودية ملعنى 
األمر  وهذا  مصر.  أو  قطر  عنه  عربت  سواء  املشاكل«،  »تصفري 
يستفيد منه معارضو حزب اهلل يف ترمجة التشدد يف مقاربة ملف 
الرئاسة وعدم التساهل يف تقديم أوراق تنازل مبكرة عن رئاسة 

اجلمهورية ترشيحًا ونصابًا واقرتاعًا.
يف األيام األخرية، كثر التلميح من قوى يف الثامن من آذار بأّن 
الرياض حاورت الرئيس السوري بشار األسد، فكيف ال تتحاور مع 
رئيس لبناني حليف لألسد وإيران، والتذكري بأن السعودية سبق 
أن استقبلت الرئيس ميشال عون، ولو كان األخري ال يزال رئيسًا 
لكان استقبل يف إطار االنفتاح السعودي حبفاوة يف قّمة جّدة، 
وهذا يعين مباركة غري معلنة ملرشح حزب اهلل، رئيس تيار املردة 

سليمان فرجنية.
رسائل  توجيه  على  القمة  بعد  الرياض  حرص  جتدد  املقابل،  يف 
طمأنة بأن لبنان مل يدخل يف أي ترتيب يف املنطقة. فما حدث 
ليس صفقة باملعنى العملي للكلمة. يعرف السعوديون أن عامل 
اىل  اليمن  من  إيقاعه  يفرض  كي  طويل  وقت  إىل  حيتاج  الثقة 
لبنان، مرورًا بسوريا والعراق. ويدركون معنى الرسائل اإليرانية 
يف أكثر من اجتاه داخل إيران أو يف لبنان، كما تدرك قطر ومصر 
من جانبهما فحوى الرسائل األمنية اليت توّجه من لبنان كما حصل 
مع إطالق الصواريخ من اجلنوب أو العرض العسكري حلزب اهلل، 
وكالهما يف توقيت إقليمي ولبناني الفت. من هنا، سيكون للتحرك 
القطري الذي جتّدد بعد القمة، دور أكثر تقدمًا يف حتقيق توازن مع 
ما ميكن أن يفهم أنه ختلٍّ عربي - سعودي عن لبنان ملصلحة تسوية 
مع إيران. وهذا األمر من شأنه حّث الرياض على مزيد من االلتزام 
بالالصفقة، وخصوصًا أن قطر تشكل كذلك عنصرًا مساهمًا يف أّي 

ترتيب مالي ألّي تسوية تنتج رئيسًا يف لبنان.
وإذا كان الرهان على القمة مل يؤِت مثاره كما كان التعويل لدى 
الذي كان مرسومًا جللسة  اللبنانية، فإن السيناريو  القوى  بعض 
مرشح املعارضة ضد مرشح املواالة، سحب من التداول يف الوقت 
الراهن، علمًا أن هناك من يشكك يف أنه دفن نهائيًا، ألن املخرج 
يكمن يف حصول  جديد،  رئيس  منه  ينفذ  أن  الذي ميكن  الوحيد 
جلسة تعادل سليب بني مرشحي املعارضة واملواالة للخروج برئيس 
توافقي بتسوية خارجية. هذا السيناريو ال يزال األكثر تقدمًا مهما 
كانت نوعية الصدامات يف األيام األخرية وحماولة بعض املرشحني 
املوارنة تزكية أمسائهم. لكن من أجل السري به، هناك كثري من 
اخلّضات واملطّبات اليت بدأت تظهر تباعًا، سواء من خالل الضغوط 
عدم  خانة  يصّب يف  الذي  األمريكي  التحرك  أو  املالية  اخلارجية 
وصول مؤيد حلزب اهلل اىل احلكم. يبقى أن أي سيناريو مرسوم، ال 
يأخذ يف االعتبار ما يريده حزب اهلل، قد يضاعف من خطورة الوضع 
الداخلي. فكما من املبكر الكالم عن ختلٍّ سعودي عن مرحلة كاملة 
من الالثقة واخلصومة، من املبكر الكالم عن أن حزب اهلل يف وارد 
القبول بتسوية تعطي لألمريكيني حصة يف الرئيس املقبل، مبعزل 

عن التسوية األكرب.

سيناريو غري مطمئن لتدحرج 
الوضع الرئاسي واملالي

هيام القصيفي
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الكل بات حيسب العديد من احلسابات لعالقاته مع 
الرئيس إردوغان بسبب عناصر القوة العسكرية 
واألمنية واالقتصادية بل والنفسية اليت ميلكها، 
البلقان  بل يف  العربية  املنطقة  فقط يف  ليس 

والقوقاز وآسيا الوسطى.
رّحبت القمة العربية يف اجتماعها جبدة، وحبضور 
يسّمى  ما  أحداث  منذ  مرة  ألول  األسد  الرئيس 
اجتماع  عن  الصادر  »بالقرار  العربي«  بـ«الربيع 
الذي  الوزاري،  املستوى  على  اجلامعة  جملس 
تضمن استئناف مشاركة وفود احلكومة السورية 
يف اجتماعات جملس اجلامعة، واملنظمات واألجهزة 
التابعة هلا« وعّبت عن »أملها يف أن يسهم ذلك 
السورية،  العربية  اجلمهورية  استقرار  دعم  يف 
وحيافظ على وحدة أراضيها )كيف سيكون ذلك 
( واستئناف دورها الطبيعي يف الوطن العربي، 
الرامية  العربية  اجلهود  وتكثيف  مواصلة  وأهمية 
إىل مساعدة سوريا على جتاوز أزمتها) متى وكيف 
املصلحة  مع  اتساقًا  واحلصار(،  العقوبات  رغم 
جتمع  اليت  األخوية  والعالقات  املشرتكة  العربية 

الشعوب العربية كافة«.
التدخالت  »وقف  على  العرب  الزعماء  وشدد   
العربية  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  اخلارجية 
السالح ومتى( والرفض  بقوة  أم  )بالدبلوماسية 
وامليليشيات  اجلماعات  تشكيل  لدعم  التام 
املسلحة )تسمية عامة( اخلارجة عن نطاق مؤسسات 

الدولة«. 
يتحدثون  وهم  الزعماء  يتطرق  أن  دون  ومن 
عن »التدخالت اخلارجية » ولو بكلمة واحدة إىل 
التدخالت الرتكية بل الوجود العسكري الرتكي يف 
سوريا والعراق وليبيا والصومال، وهو ما يفتخر 
به الرئيس إردوغان ووزراؤه بني احلني واحلني، 
مع تأكيد إردوغان يوم القمة العربية » أن تركيا 
لن تنسحب من الشمال السوري بشروط مسبقة 
إعادة  إىل  بالنسبة  احلال  هي  كما  دمشق،  من 

الالجئني السوريني إىل بالدهم«.
إحراج  من  تهربت  أنها  واضحًا  يبدو  اليت  القمة 
ويف  الزعماء  بعض  حتفظ  أن  بعد  إردوغان 
مقدمهم متيم آل ثاني وآخرون على مسودة البيان 
الذي كان من املتوقع له أن يدعو إىل »انسحاب 
كما  سوريا«.  من  الشرعية  غري  األجنبية  القوات 
إيران  دعوة  عرقلة  الزعماء يف  من  البعض  جنح 
املخّيمة على  اإلجيابية  األجواء  القمة يف ظل  إىل 
كما  اإليرانية-السعودية،  املصاحلة  بعد  املنطقة 
العربية  القمم  إىل  يدعى  إردوغان  الرئيس  كان 
وسرت   )2007( والرياض   )2006( اخلرطوم  يف 

 .)2010(
الزعماء  وأيًا كان السبب يف موقف البعض من 
حيال هذه القضايا مبا فيها اليمن اليت عّدها البيان 
العدوان  إىل  التطرق  دون  من  »أزمة«  اخلتامي 
سياسات  أن  واضحًا  يبدو  السعودي/اإلماراتي، 
التوازن قد حققت أهدافها بني السعودية وقطر 

واإلمارات ومصر. 
األسد  الرئيس  خطاب  جاء  السبب  هلذا  ورمبا 
حدد  عندما  احلروف  على  النقاط  فوضع  واضحًا 
ال  كثرية  العناوين  »إن  يقول  وهو  األهداف 
تبدأ  ال  قمم..  تكفيها  وال  كلمات  هلا  تتسع 
املنبوذ عربيًا حبق  الصهيوني  الكيان  عند جرائم 
الشعب الفلسطيين املقاوم وال تنتهي عند خطر 
إخوانية  بنكهة  املطعم  التوسعي  العثماني  الفكر 

منحرفة«.
االنتماء فدائم..  أما  عابرة  »األحضان  وأما قوله 
لسبب  آخر  إىل  حضن  من  اإلنسان  ينتقل  ورمبا 
ما.. لكنه ال يغري انتماءه. أما من يغريه فهو من 
القلب  يقع يف  ومن  األساس،  من  انتماء  دون 
ويف  العروبة  قلب  وسوريا  حضن،  يقبع يف  ال 
قلبها« فقد كان األكثر حسمًا وحزمًا يف تشخيصه 
للحالة السياسية والنفسية للزعماء العرب، الذين 
فاجأوا اجلميع بالتودد لواشنطن ودعوة الرئيس 
العالقات  من  الرغم  على  زيلينسكي،  األوكراني 
والقاهرة  الرياض  من  وكل  موسكو  بني  اجليدة 
وأبو ظيب وعمان، أصحاب القرار يف عودة سوريا 
واليت مجدت عضويتها يف  العربية،  اجلامعة  إىل 
تشرين األول/ أكتوبر 2011 مببادرة هذه العواصم 
وبتحريض من أنقرة الالعب األساسي يف جممل 
تطورات سوريا سابقًا واآلن، وكان آنذاك بدعم 

القمة العربية.. بني النظرية والتطبيق
حسني محلي

القادة العرب مبعظمهم عّبوا عن سعادتهم حبضور 
سوريا، وأملهم أن يكون هذا اللقاء فاحتة مرحلة 
عمل عربي جديدة وغنية تعود باخلري على الشعب 

العربي يف مجيع أقطاره.
هذا هو السؤال الذي يسأله اجلميع: كيف كانت 
القّمة؟ ولكن، ال بّد أواًل من حتديد املقصود من 
املستويات  أي  أو  األطراف؟  أي  وعن  السؤال؟ 
نريد أن نتحدث؟ لنبدأ من العموم. كانت القمة 
تسري  األمور  فكّل  وحمكمًا؛  هائاًل  تنظيمًا  منظمة 
باالهتمام  تشعر  الوفود  وكّل  عالية،  بانسيابية 
مل  املوجودة،  الكبرية  األعداد  ورغم  والرتحيب. 

يشعر أحد أن عليه إعادة السؤال مرتني.
عربية  كانت  الضيافة  إن  القول  نافل  ومن 
أصيلة بامتياز، وأن املضيفني استقبلوا اجلميع، 
وتعاملوا معهم بغاية املوّدة واالحرتام، ومل تفارق 
يثلج  وما  كانوا.  حيثما  أبدًا  وجوههم  االبتسامة 
اجلميع،  لغة عربية مع  تتحدث  أنك  أيضًا  الصدر 
فال مرتمجني وال من حيزنون، وهذه ميزة وخاصة 
عليها  اهلل  نعم  ومن  األمة،  هذه  خصائص  من 
االحتاد  ممثل  حتى  أخرى.  أمم  يف  نظريها  قّل 
حتدثا  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وممثل  األفريقي 

باللغة العربية.
تشعر وأنت داخل القاعة باعتزاز كبري، ولكن بثقل 
املسؤولية؛ ألن لدى كل هذه الوفود عشرات من 
مبا  عليها  العمل  يتّم  مل  اليت  املشرتكة  النقاط 
تستحق، ولو مّت العمل عليها وإعطاؤها األولوية 
ووضع اخلطوات التنفيذية هلا لكانت كفيلة بنقل 
هذه األمة من حال إىل حال لتصبح قوة إقليمية 

سب هلا ألف حساب. ودولية حيحُ
ولكنك تشعر باألمل بأن تكون املتغريات الدولية 
متغرّيات  خلق  أيضًا يف  ساهمت  قد  واإلقليمية 
على الساحة العربية، ويف الوعي العربي وأسلوب 
العربي. فللمرة األوىل يتم حتديد كلمات  العمل 
الزعماء خبمس دقائق لكّل منهم، فلم تكن هناك 
يصاب  حبيث  عصماء  خطب  أو  إنشائية،  لغة 
كانت  كما  القاعة،  من  وخيرجون  بامللل  البعض 
العادة، بل كان اجتماعًا حمددًا، وكانت الكلمات 
طروحاتها  مستويات  يف  ختتلف  مكّثفة  قصرية 
ورؤاها، ولكنها تتسم باجلدية والرغبة يف مقاربة 

اهلدف.
أن  أحد  يريد  ال  االستدارة،  هذه  ومع  طبعًا، 
وكأن  التوقعات،  أو  التحديات  حجم  من  يزيد 
هناك تفهمًا غري معلن وغري مكتوب أن لكّل بلد 
أولويات واعتبارات، وأن اهلدف ليس أن يتخّلى 
أحد عن رؤاه ومصاحله، بل أن يتفهم رؤى اآلخر 
ومصاحله، وأن يتقبل االختالفات ويسرع اخلطى 
يف البناء على املشرتكات، وهذه مقاربة واقعية 
وتعميقه يف  النهج  هذا  تعزيز  مت  ما  إذا  واعدة 
اللقاءات  ويف  املشرتكة،  العربي  العمل  جماالت 

والقمم العربية القادمة.
أما اللقاءات الثنائية، سواء على مستوى أعضاء 
الوفود الرمسية أو على مستوى الزعماء، فكانت 
اإلعالم  له  يرّوج  عما  النظر  بصرف  ودّية،  تبدو 
الغربي واإلعالم املغرض من مواقف متشددة أو 
معارضة هلذا الشأن أو ذاك. وبدا ذلك واضحًا يف 
اللقاءات غري الرمسية اليت سبقت انعقاد القمة، 
إذ كان اجلميع يسّلمون على بعضهم ويتفقدون 
أحوال بعضهم يف مفارقة كبرية ملا يرّوجه اإلعالم 
الذي يستهدفنا مجيعًا من فروقات حادة بني هذا 
البلد وذاك، ونتيجة هذا املوقف أو هذه السياسة 
بعضهم  مع  حتدثوا  الوفود  أعضاء  كل  تلك.  أو 
حبرارة وموّدة، ومل أَر أحدًا يعزف عن رؤية أحد أو 

يتهرب من اللقاء به أو احلديث معه.
من  أقّل  استمّر  الذي  اللقاء  هذا  يف  لي  وبدا 
ساعة قبل االجتماع الرمسي نبض الشعب العربي 
قضاياه،  كل  بقضاياه،  االلتزام  على  واحلرص 
ألفكارهم  واملنتمني  بالصامدين  واالعتزاز 
وجه  يف  والكب  باالعتزاز  والشاعرين  وللعروبة 
وكانت  آخر.  دون  ببلد  االستفراد  حماوالت 
حاضرة  الفلسطيين  الشعب  فلسطني وتضحيات 
الكبري  واألمل  وأحاديثهم،  اجلميع  وجدان  يف 
مبستقبل أفضل لليمن وليبيا، والسعادة الواضحة 
أن  وأهمية  وإخوانها،  أهلها  بني  سوريا  بوجود 

كـيف كانـت الـقّمة؟
بثينة شعبان

رئيس  به  اعرتف  ما  وهو  وقطر،  السعودية  من 
وزراء قطر محد بن جاسم يف 27 تشرين األول/ 

أكتوبر 2017. 
يف  أنقرة  لسياسات  الحقًا  القطري  الدعم  وجاء 
ليبيا والصومال والعراق، بعد أن أرسل إردوغان 
العدوان  ضد  عنها  للدفاع   « قطر  إىل  جيشه 
السعودي-اإلماراتي-املصري احملتمل يف حزيران/ 
االمتيازات يف  بعض  تركيا  ليمنح   »2017 يونيو 
عالقاتها مع عواصم املنطقة، قبل وبعد مصاحلة 
مصر  وبعدها  والسعودية،  لإلمارات  إردوغان 

وبوساطة قطرية.
كما لعبت املساعدات املالية الكبرية اليت قدمتها 
السعودية واإلمارات ومن قبلها قطر إىل الرئيس 
إردوغان  محلة  دعم  يف  مهمًا  دورًا  إردوغان 
اليت  روسيا  إىل  بالنسبة  احلال  االنتخابية، وهي 
اإلقليمية  عالقاتها  يف  باألولوية  ألنقرة  اعرتفت 
منذ أن مسحت هلا بإدخال جيشها إىل سوريا يف 
آب/ أغسطس 2016، فسيطر بعد ذلك على حنو 

%10 من املساحة السورية.
وساعد ذلك إردوغان على مزيد من التدخل يف 
املرتزقة  من  ألفًا   15 إليها  نقل  أن  بعد  ليبيا، 
السوريني لتصبح تركيا طرفًا مباشرًا يف األزمة 
املسلحة  اجملموعات  هزمت  أن  بعد  الليبية، 
من  املدعوم  حفرت  خليفة  قوات  ألنقرة  املوالية 
مصر واإلمارات والسعودية، وال يدري أحد ملاذا 
قواته  دامت  ما  ماذا،  ومقابل  إردوغان  صاحلت 
ستبقى يف سوريا وليبيا والعراق، وهو ما يؤكده 

إردوغان ووزراؤه يف كل خطاب.
ويبقى الرهان على احتماالت التغيري يف سياسات 
اجلولة  بعد  السلطة  بقائه يف  حال  إردوغان يف 
ففي  اجلاري.  الشهر   28 االنتخابات  من  الثانية 
املعارضة  أوساط  فيه  تتوقع  الذي  الوقت 
وبال  استبدادية  سياسات  ينتهج  أن  إلردوغان 
معارضيه يف  من  بقي  من  على  للتخلص  حدود 
السياسة واإلعالم بل حتى الشارع الشعيب الذي 

مل يصّوت نصفه له، 
يستبعد آخرون أي تغيري يف سياساته اخلارجية، 
إقليمي  أو  وتقديم أي تنازالت ألي طرف عربي 
مدعوم  أنه  مبا  كان،  موضوع  أي  يف  دولي  أو 
تركية  ودينية  عنصرية  قومية  وقوى  أحزاب  من 
كانت أم كردية تطالب بدولة كردية إسالمية يف 

املنطقة.
مل  الذي  اخلتامي  البيان  إردوغان يف  يرى  وقد 
)ليبيا  سوريا  موضوع  يف  بوضوح  األسد  يدعم 
والعراق أيضًا( نقطة ضعف عربي ستساعده يف 
للحصول  العربية  األنظمة  مع  مزيد من املساومة 
على ما يهدف إليه منذ بدايات »الربيع العربي« 
إقليميًا  األهداف  البعض من هذه  له  الذي حقق 

ودوليًا.
فالكل بات حيسب العديد من احلسابات لعالقاته مع 
الرئيس إردوغان بسبب عناصر القوة العسكرية 
واألمنية واالقتصادية بل والنفسية اليت ميلكها، 
البلقان  يف  بل  العربية  املنطقة  يف  فقط  ليس 
والقوقاز وآسيا الوسطى، احلديقة اخللفية لروسيا، 
وحيث اجلمهوريات اإلسالمية ذات األصل الرتكي 
اليت وضع ويضع اجلميع )روسيا والصني وأمريكا 
والعديد من الدول الغربية( من أجلها الكثري من 
احلسابات، كما هي احلال يف حسابات هذه الدول 
يف الشرق األوسط الذي تعرض وما زال لعشرات 

إن مل نقل املئات من التدخالت اخلارجية.
ودفع ذلك البعض من الزعماء العرب بني احلني 
واحلني وكما هي احلال يف البيان اخلتامي لقمة جدة 
إىل احلديث عن » ضرورة منع التدخالت اخلارجية 
يف الشؤون الداخلية للدول العربية )كالم عام من 
دون حتديد االسم(، والرفض التام لدعم تشكيل 
اجلماعات وامليليشيات املسلحة اخلارجة عن نطاق 
مؤسسات الدولة« وكًأن اجلميع » صم بكم فهم 

ال يفقهون«.
القمم  مجيع  بيانات  يف  عليه  تعودنا  ما  وهذا 
العربية، وبشكل خاص، بعد تعليق عضوية سوريا 
يف اجلامعة العربية، عندما جعلت األنظمة العربية 
األسد  الرئيس  من  جاسم  بن  محد  وباعرتاف 
لتحاسبها  وجاءت   « منها  »فلتت  لكن  »صيدة« 
حضن  من  »انتقلت  ومهما  دارها  عقر  مجيعًا يف 

إىل آخر«. 

حضاري  تاريخ  من  هلا  ملا  حاضرة  سوريا  تكون 
تعزيز  على  هلا  مشهود  وحرص  عروبي  وانتماء 

العمل العربي املشرتك.
وهنا، ال بّد أن نتذكر أن كابوس الغرب والدول 
االستعمارية يكمن يف مقاربة عربية توحد الرؤى 
على  املغرض  اإلعالم  رّكز  ولذلك  والصفوف، 
التحديات واالختالفات، وعلى أي ثغرة ميكن له 
أن يدخل منها ويزيد يف عمقها واتساعها. وهذا 
ليس جديدًا ألن سياسة من يستهدف هذه األمة 
التفريق  قامت على قاعدة بسيطة وقدمية وهي 
صفوف  بني  والريبة  الشك  ودّب  أبنائها،  بني 
على  أو  الواحد  البلد  داخل  مواطنيها، سواء يف 

مستوى األمة.
احلقيقة هي أن القادة العرب مبعظمهم عّبوا عن 
سعادتهم حبضور سوريا، وأملهم أن يكون هذا 
اللقاء فاحتة مرحلة عمل عربي جديدة وغنية تعود 
باخلري على الشعب العربي يف مجيع أقطاره. كما 
باللغة  االهتمام  أهمية  الثنائية  اللقاءات  تناولت 
واملعّبة  الثقافة  ولغة  التواصل  لغة  العربية؛ 
االستالب  من  والتحرر  أبعادها،  بكل  هويتنا  عن 
بأساليبه  علينا  االستعمار  فرضه  الذي  الغربي 

وقوة إعالمه وهيمنته.
مل  أنه  الصدر  يثلج  والذي  األمر،  يف  واجلديد 
بلد  أي  سياسة  تكون  أن  توقعات  أي  تظهر 
عن  نبحث  أن  بل  آخر،  بلد  لسياسة  انعكاسًا 
الذي  العامل  هذا  يف  خاصة  املشرتكة  املصلحة 
لكل  حيث  األقطاب،  متعدد  عاملًا  ليكون  يّتجه 
بلد عربي خياراته املستقلة اليت تعكس مصاحله 
التشديد على املشرتك بني  مع  القطرية، ولكن 
املصاحل العربية، وهذا يعين التخّلص من العقلية 
وهي:  عديدة  ملراحل  العربي  العمل  حكمت  اليت 
»إما أن نتفق معًا على كل شيء أو ال عالقة أبدًا 

بني بلداننا«.
التجربة  اقرتاب  هذا  يعين  أن  األمل  حيذونا 
االستنتاج  إىل  والتوّصل  النضج،  من  العربية 
السليم واهلام، وهو أن نكون أشقاء وأصدقاء 
مع االحرتام لوجهات نظر اآلخر، واالستفادة حتى 
بعضنا  جتارب  من  والتعّلم  االختالف  نقاط  من 
أن  يف  شك  وال  مجيعًا.  خرينا  فيه  ملا  بعضًا، 
ما حدث لسوريا واملواقف حياهلا والنتائج اليت 
دور  هلا  كان  االستهداف  هذا  كل  عن  متّخضت 
يف درجة الوعي والشجاعة لدى العرب القادرين 
متامًا  للتخّلص  والساعني  شؤونهم،  إدارة  على 
بلداننا،  على  تفرضه  وما  الغربية  اهليمنة  من 
النهب  وسياسة  االستعمارية  للعقلية  استمرارًا 

ملواردنا وثرواتنا.
القمة إال حماولة  ومل يكن ظهور زيلينسكي يف 
فاشلة من قبل الدول الغربية اليت تريد أن تثبت 
أنها ما زالت موجودة، بينما كان حضور سوريا 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  وحضور  الطاغي 
األهم  هو  وحضورها  ألقها  العروبة  واستكمال 
بنى عليه والعالمة  يف القمة، وهو احلدث الذي يحُ

الفارقة اليت شّدت من أزر اجلميع.
صناعة التاريخ حتتاج إىل وقت قبل وبعد انبعاث 
نقول  أن  نستطيع  واليوم  اهلمم،  وشحذ  الوعي 
ملقدراتهم  العرب  وعي  من  به  حنلم  كنا  ما  إن 
واستقالهلم احلقيقي ووزنهم اإلقليمي بدأ يتبلور. 
ومن اجلميل أن تكون انطالقته من بلد عربي له 
تارخيه  وله  واملسلمني  العرب  ضمري  يف  وزنه 
يف اإلجنازات اليت تتحقق حاملا تشبك السعودية 
األخرى  العربية  البلدان  مع كل  بيد  يدًا  وسوريا 
اليت تتشاطر اإلدراك والعزمية على بناء مستقبل 
واعد ألجيالنا القادمة يليق بأمة اختار اهلل عّز وجل 
العلوم  من  وأنتجت  السماوية،  لرسالته  لغتها 
وازدهار شعوبه يف  العامل  ما ساهم يف نهضة 

قارات األرض املختلفة.
واهلادف  املنتمي  اإلعالم  يلعب  املسار  هذا  يف 
دورًا هامًا يف دحض االفرتاءات اليت ال يتوقف 
إىل  االنتباه  ويف  نشرها،  عن  املغرض  اإلعالم 
العمل  من  املضيئة  النقاط  على  الضوء  تسليط 
العربي بثقة بالنفس واملستقبل، ويقني أن هذه 
األمة قادرة على النهوض وتشكيل وزن إقليمي 

ودولي حيسب له حساب.
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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

سـتار إيـست انـرتناشـيونال
بإدارة حـنا 

نـوفل 
والعائلة

لدينا فريق خاص من املهندسني لتصميم ومجع غرف التربيد على أنواعها للمحالت التجارية مبا فيها 
املطاعم وحمالت اخلضار والفواكه واللحوم واللحوم اجملمـّدة واألمساك.

نبيع مجيع اجهزة وقطع الغيار الفائقة اجلودة باجلملة واملفّرق.
لـتوفري املـال اشـرتوا مـباشرة مـن املـصنع

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

كفالة يف العملخدمة سريعة

Hatem Electrical Contracting

صدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

حامت  شـركة 
ت  ا للـتعهد
ت  ا يد لـتمد ا و
كانت  الكـهربائية 
تقدم  زالت  وما 
اخلدمات  أفضل 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يف  االختصاصيني  من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 

مجيع أنواع التمديدات الكهربائية
نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 

نفتح 7 ايام
 يف االسبوع

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77           Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..  
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

بـإدارة طـوني شـالال والـعائلة

نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYنؤمن طلبيات كافة املناسبات

من الـثالثاء  حتى السبت من  الـ 5 صباحًا - الـ 10 لـياًل
األحد واالثنني من الـ 5 صباحًا حتى الـ 6 مساًء
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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(

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:
97880313

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها - كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية - عالج السحر 

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

 BBQ نقوم بتصنيع جميع أنواع الـ
)املناقل( والصاجات على الحطب حسب 

الطلب.
خربة طويلة.. صدق يف املعاملة.. 

أسعار مهاودة
لإلتصال بـ ويليام على الرقم:

0430 207 042

الدليل التجاري

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 
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بقلم نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هل حان الوقت لنا ان جنتهد ونقرأ ونعلم ونعرتف باحلقيقة؟
 هل جيوز لنا ان نبقى يف الضاللة واخلروج عن طاعة اهلل عندما 
الذي جتسد ومات وقام يف  البشر؟  نطلب ونصّلي لغريه من 
انبثقت  منه  ألنه  معاصينا،  أجل  ومن  أجلنا  من  الثالث  اليوم 
احلياة، ومنه كل شيء مجيل، ومنه الفرح واحلق والسالم ومجيع 
ومعرفته  عنه وعن طريقه  فلماذا حنيد  نريدها..  اليت  اخلريات 

واحرتامه يف أكثر األحيان وعن طاعته وتعاليمه وعبادته؟
 إنه وحده سفري السماء وحده ماحي اخلطايا، وحده الذي يقيمك 
من قرب الزوال من باطن األرض، وحده الشفيع واملخّلص الذي 
إنتصر على إبليس واحلية القدمية اليت خدعت العامل لكي حتقن 
هي  هذه  البشري..  اجلنس  من  خملوق  كل  يف  املوت  مسوم 
احلروب املخيفة بني السماء واألرض، بني جنود الّشر وأبناء اهلل 
املنتصرين على إبليس وغضبه ومالئكته.. حنن انتصرنا بقوة 
موته وقيامته على املوت وسلطان املوت، إذ إنه ال شك وال 
جمال يف البحث والتدقيق عن عمل املسيح القدوس، إن كان 
ضعيًفا ام جبارًا، وان ال نتجاهل جربوته العظيم، وعدم الطاعة 
له واألميان بغريه من املخلوقات اليت ختلق ومتوت..  هذه األمور 
اليت حصلت مرارا عند العديد من الناس يف السنني املاضية 
واليت حتصل يف هذه األيام احلاضرة لقلة املعرفة، من اجل عدم 

الرتكيز على اإلميان احلقيقي.
العبادات  اللزوم يف  من  أكثر  وفشل  وضيعان  تأرجح  كفانا   
وترتكك  احلادقة  الظلمة  يف  تسجنك  اليت  واخلاطئة  املتشعبة 
واحلروب  والتجارب  والكوارث  اهلائجة  العواصف  مّهب  يف 
الشريرة بني األديان والطوائف.. كل هذه العثرات هي أفكار 
إبليس،  واخلداع  الكذب  »بّي«  فم  من  خترج  واوامر  وحتريض 
وهي غري مثمرة وغري صاحلة لنا، ألنها القناع واجلهل من أجل 
التشويش والتخريب الشامل والكراهية والتضليل بني الناس.. 
نقرأ  وان  بفضله  حيررنا  كي  منه  نطلب  ان  لنا  األفضل  فمن 
الكتاب املقدس لكي نرى النور واحلق وال ندخل يف مجيع هذه 
التجارب القاتلة واحملزنة، ولئال خنرج عن طاعته وتعاليمه وعمله 
الساقطة  األعمال  هذه  مجيع  ألن  الصليب،  على  لنا  الكفاري 
والتصرفات الشائكة والعبادة الباطلة تغضب اهلل وتفصلنا عن 
حضوره ومشيئته وتبعدنا عنه، لكي حتيا أكثرية الناس ومتوت 
حتت مذلة لعنة اخلطيئة املميتة اىل األبد، يف هذه الدنيا ويف 

الدنيا القادمة.
بأعماله  أعدائه  ومجيع  العامل  أبهر  بالذي  فقط،  نؤمن،  حنن   
العجائبية، اليت ال أحد يستطيع أن يصنعها أّي من املخلوقات 
على وجه األرض، وايضًا حنن نؤمن بالذي قهر املوت وقال له 
اين شوكتك يا موت؟، وقهر اهلاوية وقال هلا اين غلبتك يا 
هاوية؟، والذي انتصر على إبليس وأبواب اجلحيم وقام بنفسه 
من بني األموات، معطيًا احلياة لكل من يؤمن به وبعمله املنشود 
التحدي  لنا  الذي صنعه  ألن  أجله،  من  لنا  وظهر  الذي جتسد 
الكبري والنصر األكرب لكل مؤمن، مل حيصل سابقًا يف التاريخ منذ 
بدء اخلليقة كان كل شيء مستحيال، عجزت عنه مجيع األنبياء من 
قبله ومجيع املخلوقات بالسماء وعلى األرض.. فهل من املعقول 
ان نتجاهل من هو رب األرباب وملك امللوك؟ هذا شيء مستحيل 
لنا ان ننساه ونطلب شفاعة بشر وخملوقات مثلنا، عندما نطلب 
من اي إنسان وننسى الرب، هذه التصرفات تنّم عن قلة إميان 
وتقدير، وقلة معرفة وقلة ثقة بالرب القدوس.. فهل يعقل ان 

نذهب ونؤمن ببشر مثلنا، طبق األصل، من خملوقات اهلل؟
 أقول حاشا وكال، ألنهم ولدوا مثلنا ذات الطبيعة والصفات 
الناس ومل يقوموا من بني  البشرية، وعاشوا وماتوا متل كل 
بالرب  األميان  ان نؤمن بهم نفس  االموات.. فهل جيب علينا 
يسوع املسيح الذي صنع آالف املعجزات وأقام األموات  وقادر 
وذل  وفقر  وغبار  وباء  عنك  وينفض  بالذات  أنت  يقيمك  ان 
املوت والعفن والروائح الكريهة، من بعد عمر طويل، هذا ليس 
إميانا بل أنه خطري جدا لك، ومن املمكن ان يقودك اىل الزوال 
الرجاء والقيامة واحلياة ومن املمكن ايضًا ان يكون  خاليًا من 
الشيء يظهر لك  األبدي، ألن هذا  الوحيد اىل اهلالك  طريقك 
ومشيئة  وشأن  سّر  عن  الكاملة  للمعرفة  وافتقار  ضعف  عن 
اهلل القدوس الظاهر لنا يف اجلسد، وألن الرب صاحب القدرة 
الطبيعة  ومعامل  الكون  حدود  اقسى  بها  حتدى  الذي  اإلهلية، 
اخلفية، ومل ينهزم أمام أحكام الطبيعة وفرض ظلمها وخطرها 
عليه، مثلما فرضت على باقي املخلوقات وعلى حياتهم ابتداًء 
من كثرة الغضب والويالت واخلوف واألمراض واالوجاع القاتلة، 
وأحضان  األمل  وخيبة  االنهزام  اىل  تأخذك  اليت مجيعها سوف 

املوت ونار إبليس امللتهبة..
 والشيء البديهي العظيم املمجد، بالذي رأيناه يف إبنه الوحيد 
الكربى واليت ال مثيل هلا، يف  الكونية  يسوع املسيح املعجزة 
جتسده العظيم الكائن يف كيانه احلي، لكي يتكلم معنا ويهدينا 
كلمته وروحه والهوته وعظمة صفاته املقّدسة والظهور اإلهلي 
وكالمه  تصرفاته  يف  لنا،  وحبه  ومشيئته  شأنه  يف  العجيب 
البار  واالنسان  االهلية  املعجزة  الكامل،  وبّره  وكرمه  وعطائه 
عيد  سنة  كل  له  نعّيد  الذي  املسيح،  يسوع  واملخّلص  الرب 
من  اجمليد،  الفصح  عيد  بعده  ومن  واملبارك،  اجمليد  امليالد 
اجل جربوته  بغريه، ومن  وبكالمه ال  به  ونؤمن  نطيعه  ان  أجل 

هل حان الوقت لنجتهد ونقرأ ونعلم ونعرتف باحلقيقة؟
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الذي  العظيمة،  وقيامته  واملوت  اجلحيم  ابواب  على  وانتصاره 
مبوته صاحلنا مع اهلل وصفح عن مجيع ذنوبنا وخطايانا، الذي 
كل  فوق  السماوات  معه يف  وأجلسنا  معه  وأقامتا  معه  أماتنا 
رئاسة وسالطني.. له كل الشكر واحلمد الرب القّدوس القادر 
والشفيع واملخّلص الوحيد لنا، يسوع املسيح ال غري، آمني، ثم 

آمني.

لبنان شعبك مشّرد ومنهار 
لبنان شعبك مشّرد ومنهار 
ما بقي وال رغيف بالسّله  

ما بعرف شو عملنا عار 
وشو نوع الذنب والعّله

مشاكل شغب ليل مع نهار 
أمراض وشي ألف عّله

األغراب صاروا بوطّنا كتار 
مّية حزب وشي ألف مّله

سرقوا البيوت وسيطروا عا الدار 
هدموا وطن عا شعب متعّلي 

ال عاد عنا بور وال مطار  
باب اهلريبة نسّرع الفّله
ملني منشتكي ألي جار 

أصوات مرضى وناس منذّلة
هلكنا بوطن ومتّرد الدوالر 
وناس عم يبكوا من القّله

هجروا األحبا وّطنوا الكفار 
ملني بدنا نركع نصّلي

متلو بلد بالدني ما صار 
ضياع كانوا زهور عا تّله 

صار الوطن مطلي غضب وغبار 
وأشغال بكل مكان منشّله
بدنا األهل يرجعوا عا الدار
يعمر يصري يبارك الغّله 

دقنا املّر من مافية الدوالر  
وصاروا عقول الناس خمتّله 

انذّلوا االهل ال قيمة وال اعتبار 
وزاد البؤس من حكم هالشلة 
ما  بدنا حروب وال دمار      

صار بدنا للوضع حّله
صّفى بلدنا جحيم ونار 

وأغراب متل النمل عالغّله 
منركع بنطلب من ربنا اجلبار

يعّم السالم تنتهي العلة 
بوسع الدني بيت ما خبتار 

إال بوطّنا رغم ها القّله 
ونرفع علمنا للسما أحرار 

 ندعم وطن للمجد ونعّلي   
ما عاد بدنا خراب وناس عم بتموت  

وال عاد بدنا وطن وأرض حمتّله

بعد فرتة مجود  الصيف  تستعيد املهرجانات احمللية نشاطها هذا 
ضربت  اليت  االقتصادية  األزمة  والحقًا  كورونا،  جائحة  إثر  على 
البالد من خريف 2019. هذا الصيف، تستمر املهرجانات يف حماولة 
تباعًا  اليت ستقام  األضواء، ووضعت خططًا حلفالتها  إىل  رجوعها 
على خمتلف االراضي اللبنانية. رغم تنّوع برنامج املهرجانات الفين، 
إال أّنه يطغى تلك السهرات املغنون احملليون، بسبب إرتفاع كلفة 
التعاقد مع الفنانني األجانب، بينما البالد غارقة يف أزمة إقتصادية 

خانقة على إثر إرتفاع سعر الدوالر مقابل اللرية اللبنانية.
يف هذا السياق، أعلنت »مهرجانات البرتون« عن برناجمها لصيف 
2023، الذي يبدأ يف 23 حزيران )يونيو( وينتهي يف 10 أيلول 
)سبتمرب( املقبلني. يتضمن الربنامج جمموعة حفالت من بينها سهرة 
لفرقة »أدونيس« اللبنانية )6/30(، وأخرى للفنان األردني حسام 
السيالوي )7/1(، باإلضافة إىل عرض »جايي األيام« جلورج خّباز.

سلسلة  عرب  الفين  للحدث  جونيه«  »مهرجانات  حتّضر  جانبها،  من 
أنشطة. ويلفت القائمون على املهرجان لنا إىل أنه سيعلن قريبًا عن 

احلدث، ولكنه سيتضمن أمساء حملية فقط بسبب االزمة املالية.
يف السياق نفسه، كشفت »مهرجانات بعلبك الدولية« عن برناجمها 
الصيفي، الفتة إىل أنه سيتضّمن 5 حفالت ستقام يف شهر متوز 
)يوليو( املقبل وتتضمن سهرات لفنانني لبنانيني وأجانب. ولفتت 
حفلتان  هناك  الفنانني ستكون  بني  من  أنه  إىل  »بعلبك«  إدارة 

مللحم زين يف 13 و 14 متوز املقبل.
واعدة،  صيفية  حلفالت  الدين«  بيت  »مهرجانات  حتّضر  كذلك 
العام  وستعلن عن برناجمها قريبًا. وتكشف املصادر لنا أن هذا 
سيغلب عليه الطابع احمللي بإمتياز، بسبب إرتفاع التعاقدات مع 

النجوم االجانب.

املهرجانات احمللية عائدة هذا 
الصيف: »جود باملوجود«

يقدّم جورج خباز عرض »جايي األيام« يف »مهرجانات البرتون الدولية«

املغين  أعلن  املصري،  الفين  الوسط  أثارت ضجة يف  خطوة  يف 
وامللحن عمرو مصطفى عن جتربة موسيقية جديدة، إستعان فيها 
بصوت الراحلة أم كلثوم )1975/1898( بواسطة الذكاء االصطناعي 
وهي تغيّن من أحلانه. وكشف مصطفى عن جتربته الفنية اجلديدة 
عرب منشور على صفحاته االفرتاضية، قائاًل »مؤخرًا تطور التكنولوجيا 

والذكاء االصطناعي. حّبيت أمسع لو
وأشار الفنان املصري إىل أّنه سيطرح قريبًا األغنية اجلديدة اليت 
تعيد صوت أم كلثوم بعد سنوات طويلة على وفاتها. لكن هذه 
اخلطوة مل متّر بسالم يف الوسط الفين، على اعتبار أّن للراحلة مكانًة 

مهمة يف العامل العربي وبدأت احلمالت ملقاطعة ذلك العمل.
يف هذا السياق، أعلن املنتج حمسن جابر أّنه يف صدد »إختاذ كافة 
اإلجراءات القانونية إليقاف أي مهزلة أو عبث يف صوت أم كلثوم. 
أم كلثوم رمز كبري ال جيوز ألحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو 
العبث به«، على حد تعبريه. ولفت صاحب شركة »مزيكا« لالنتاج 
يف بيان صحايف إىل أّنه »ال جيوز تشويه الرتاث اخلاص بالسيدة 

أم كلثوم يف مهاترات إلكرتونية«.
يذكر أن الذكاء االصطناعي يثري اجلدل يف خمتلف اجملاالت، وقد 
أعمال  الراحلني يف  العامليني  النجوم  العديد من  استعاد أصوات 

تعتمد على تلك التقنية احلديثة.

أّم كلثوم بتقنية الذكاء االصطناعي

أعلن عمرو مصطفى عن استعانته بصوت الفنانة الراحلة وهي تغني من ألحانه
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17 دولة تتجه الصدار ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

خاصة، كإغالق أبواب قصر العدل، واإلبقاء على املوظفني حمتجزين 
يف مكاتبهم رغم انتهاء دوامهم، ووقف كل املصاعد، ونشر عناصر 
ح للحاكم بالدخول من باب خلفي  من الدرك على املداخل. كما سمُ

خالفًا لكل املواطنني ضمانًا لراحته النفسية.
 ويف الداخل، اسرتاح سالمة لنحو ساعة يف مكتب القاضي قبل أن 
يغادره مكرمًا، بعدما سحب منه جواَزي سفره اللبناني والفرنسي 
يعر  اإلنرتبول. كما مل  من  مالحقًا  أصاًل كونه  اللذين ال حيتاجهما 
عن  الصادرة  احلاكم  حبق  والتحري  البحث  ملذكرة  أهمية  قبالن 
إىل  التحقيق  عن  نسخة  بإرسال  اكتفى  بل  عون،  غادة  القاضية 

الفرنسيني مطالبًا باسرتداد امللف حملاكمة سالمة يف لبنان.
القضاء  أن يستجيب  جدًا  املستبعد  املعلومات، من  ولكن، وفق   
قبول حملاكمته يف  مبثابة  سيكون  ألنه  اللبناني  للطلب  الفرنسي 
عني  لبنان. وبالتالي، سيبقى امللف معلقًا حتى إشعار آخر، أو حتى يمُ
قاضي التحقيق شربل أبو سرا موعدًا للحاكم الستجوابه يف امللف 

نفسه الذي حياكم فيه يف فرنسا.
على املقلب احلكومي، يبدو أن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي تسّلح 
بعدم وجود نصاب الثلثني يف أي جلسة جمللس الوزراء ليحّل نفسه 
من اقرتاح طرح إقالة سالمة، وقد مهد له الطريق يف ذلك وزير 
املال يوسف خليل احملسوب على رئيس جملس النواب نبيه بري. 
إذ حسم خليل األمر بإصدار موقف رسي يعرب فيه عن عدم تأييده 

اإلقالة يف هذا الوقت.
اجلمعة  يوم  املقررة  احلكومة  جلسة  أعمال  جدول  صدر  وعليه،   
رئيس  نائب  إرسال  رغم  حول سالمة،  بند  أي  من  خاليًا  )أمس( 
الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  إىل  كتابًا  الشامي  سعادة  احلكومة 
يطلب فيه إدراج بند اإلقالة يف اجلدول، مفندًا األسباب القانونية 

والنقدية. 
وقد حتول كتاب الشامي موضع تشاور بني الوزراء ورئيس احلكومة 
على تطبيق »واتساب«، من دون أن يتخذ قرار نهائي حول ما إذا 
كان سيتم التطرق إىل ملف احلاكم من خارج جدول األعمال. وقالت 
مصادر مطلعة إن ميقاتي سيتخذ قراره قبيل الدخول إىل اجللسة.

ولفت الشامي يف كتابه إىل »خطورة الشبهات واالتهامات« املوجهة 
إىل سالمة، و«ارتداداتها السلبية على السياسة النقدية والقطاع 
املصريف، وعلى مصداقية احلكومة وكل األشخاص املوجلني بعملية 
ووزير  هو  ومنهم  الدولية«،  املؤسسات  مع  والتفاوض  اإلصالح 
املال، معتربًا أن ذلك »يضع كل احلكومة يف دائرة املساءلة، فضاًل 
لبنان  مصرف  مع  املراسلة  بنوك  تعامل  على  احملتمل  ضرره  عن 
وحاكمه«. أما يف حال رفض التنحي أو االستقالة، وفقًا ملا جاء يف 
كتاب الشامي، فإن »اآلراء القانونية تعطي حكومة تصريف األعمال 
القصوى  العجلة والضرورة  إقالته حتت عنوان  أو  تنحيته  صالحية 
واستمرارية املرفق العام، ال سيما أن النائب العام التمييزي ادعى 

على سالمة وأصدر مذكرة حجز على ممتلكاته يف اخلارج«.
 واستند الشامي إىل املادة 19 من قانون النقد والتسليف اليت ال 
تشرتط اإلدانة لكي تتم اإلقالة، بل يكفي وجود شبهات ومذكرة 
توقيف دولية، وكذلك إىل املادة 20 اليت تؤكد ضرورة عدم مجع 
احلاكم بني وظيفته وأي وظيفة أخرى أو تلقي أي منفعة يف مؤسسة 
خاصة، فكيف إذا كان هناك تضارب مصاحل كما حصل يف ملف 
شركة »فوري«، ما يوجب - حبسب كتاب الشامي - أن »يستخدم 
جملس الوزراء صالحياته االستثنائية الختاذ قرار حبق احلاكم، انطالقًا 
من مبدأ املوازاة يف األصول والصيغ، أي أن اجلهة اليت عينته، هي 

اليت تقيله أو باألحرى أنه يعني مبرسوم ويقال مبرسوم«.
القضاء اللبناني يمنع حاكم »املركزي« من السفر

أشار مصدر قضائي مواكب جللسة الّتحقيق اّليت خضع هلا سالمة 
أمام القاضي قبالن، إىل أّن »قبالن أطلع سالمة على التهم واجلرائم 
ق باالختالس  املنسوبة إليه الواردة يف منت النشرة احلمراء، وتتعلَّ

والتزوير واالحتيال وغسل األموال«.
وأّكد أّن »حاكم املركزي نفى كل ما نسب إليه، واعترب أنَّ مذكرة 
م بواسطة وكيله القانوني  ه تقدَّ التوقيف الفرنسية غري قانونية، وأنَّ
األمانة  لدى  بطلب  سيتقدم  ه  أنَّ كما  إلبطاهلا،  بطلب  باريس  يف 
العامة لإلنرتبول الدولي لوقف العمل بالنشرة احلمراء وتعليقها، إىل 
حني البت بالطعن الذي قّدمه يف فرنسا«، مبّيًنا أّن سالمة »طلب 

من قبالن حماكمته يف لبنان وعدم تسليمه إىل فرنسا«.
اللبناني  سفره  جواَزي  حجز  سالمة  استجوابه  بعد  قبالن،  وقّرر 
والفرنسي ومنعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة 
»فرانس برس«، يف خطوة جاءت بعد تسّلم السلطات شارة محراء 

من االنرتبول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
كشف مصدر بارز يف النيابة العامة التمييزية لـ »الشرق األوسط«، 
عن معلومات تفيد بأّن »17 دولة ستسلك املسار القانوني الذي 
أن  معتربًا  سالمة«،  توقيف حبق  مذكرات  وتصدر  فرنسا،  سلكته 
»هذه التطورات املتالحقة تضع القضاء اللبناني أمام ضغط كبري 
واليت  الدعاوى،  من  اهلائل  الكم  هذا  مع  تعاطيه  مهّمة  يصّعب 
تستدعي فتح ملف لكل قضية، ورمبا الحقًا إجراء حماكمة خاصة مبلّف 
كّل دولة على حدة، إاّل إذا قررت املراجع القضائية يف لبنان الحقًا 
توحيد هذه القضايا يف ملّف واحد بالنظر لتالزم اجلرائم املزعومة 

وتشابهها«.
وأعلنت أّن »القاضي قبالن تلقى اتصااًل من مسؤول قضائي يف 
هنغاريا، أبلغه فيه أنه جرت مصادرة مبلغ مليون دوالر عائد لسالمة، 
ومودع بأحد مصارف بالده«، الفًتا إىل أن املسؤول اهلنغاري »أبلغ 
أن املبلغ حجز لصاحل اخلزينة اللبنانية وطلب تزويده برقم حساب 

يف بريوت لتحويل املبلغ إليه«.
مَن »دوَْلر« مساعدات النازحني؟

إعادة  ملف  تلوح حتركات يف  مّرة  كّل  »يف  أّن  »األخبار«  ذكرت 
السامية  املفّوضية  »تضرب«  بالدهم،  إىل  السوريني  النازحني 
لألمم املّتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( كّل املؤشرات اإلجيابّية، 
يف ما يشبه اإلصرار على إبقاء النازحني يف لبنان خدمة ألجندات 

غربّية«.
تسليم  عن  االمتناع  يف  املفوضية  تستمر  »فيما  أّنه  إىل  ولفتت 
رغم  احلكومة،  إىل  لديها  واملسجلني  بالنازحني  اخلاّصة  البيانات 
تبّلغها طلبًا رسيًا بذلك من ميقاتي، وتشرتط إعطاء إقامات دائمة 
وإجازات عمل ألكثر من مليون و600 ألف نازح سوري، اشرتطت 
على  النازحون  يتلّقاها  اليت  النقدّية  املساعدات  »دولرة«  أخريًا 

األراضي اللبنانّية«.
هذه  إليه  الذي حتّول  املركزي  »املصرف  أّن  الّصحيفة  وأوضحت 
اآلخر  ونصفها  لبنانّية  لعائالت  نصفها  املخّصص  املساعدات 
للنازحني، كان يقوم، باالتفاق مع املعنيني مسبقًا، بـ«تقريشها« 
بالعملة اللبنانّية عرب إعطاء 8 ماليني لرية لكل عائلة نازحة مسّجلة 
لـ«أوامر«  أمس،  من  أول  املصرف،  امتثل  وقد  املفوضية.  لدى 
بعرض  ضاربًا  بالدوالر،  املساعدات  العائالت  بإعطاء  املفّوضّية 
احلائط املساعي اجلارية إلعادة النازحني إىل بالدهم، خصوصًا أّن 
البقاء يف  إعطاءهم حوافز جديدة على  »دولرة« املساعدات يعين 
لبنان. إذ لطاملا كانت هذه املساعدات هي العائق األكرب يف وجه 
العودة الطوعّية، فيما ترفض املنظمات الدولية تقليصها أو دفعها 

للنازحني بعد عودتهم إىل بالدهم«.
عرب  املساعدات مل متر  »دولرة«  أّن  »املستغرب  أّن  على  ورّكزت 
أي جهة رسّية، باستثناء حاكمّية مصرف لبنان اليت اختذت القرار 
الداخلّية  ووزراء  ميقاتي  أوساط  تؤّكد  إذ  أحد.  مراجعة  دون  من 
والبلديات بسام املولوي، واملهّجرين عصام شرف الدين والشؤون 
االجتماعّية هيكتور حّجار أن ال علم هلم باألمر، فيما مل جتب املفّوضية 

عن أسئلة »األخبار« يف هذا الشأن«.
سليم عون

وذكر النائب سليم عون يف تصريح على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
جد اليوم  أنه »بعد أن كان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ضااًل، ومُ
وتلقى من قضاء املنظومة أغلى هديتني: األوىل منعه من السفر 
حلمايته من كل املالحقات الدولية خاصة جلهة طلبات اإلستجواب 
واحملاكمة والثانية فتح ملفاته أمام القضاء اللبناني لقطع الطريق 

على القضاء الدولي للسري بها«.
مارك ضو

بدوره، أشار النائب مارك ضو يف تصريح له عرب وسائل التواصل 
من  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  »مبنع  انه  اىل  االجتماعي، 
السفر يتم استكمال خطة محاية احلاكم من القضاء الفرنسي عرب 

أداة طيعة بيد املنظومة، بعض القضاة اللبنانيني متواطئون«.
الصحايف تمام نور الدين

وصرح الصحايف متام نور الدين لـتلفزيون اجلديد انه اذا قرر رياض 
سالمة، اليوم، ان يذهب ويسلم نفسه اىل السفارة الفرنسية اشك 

ان يصل اليها حيًا.
ورأى نور الدين ان رياض سالمة لو حضر اىل باريس ومثل امام 
استدعاء  حبجة  سنتني  يربح  أن  بامكانه  لكان  بوروزيه  القاضية 
لديه  ان  ومبا  ذلك،  وغري  واستئنافات  ملفات  وحتضري  الشهود 
مسكنا يف فرنسا كان ميكن ان يسمح له بالبقاء يف مسكنه حتت 

مراقبة الكرتونية ولكنه خسر هذه الورقة.
وأضاف نور الدين أن »سالمة ليس كبش حمرقة وهو قام جبرائم 
مالية على االراضي الفرنسية ولذلك حترك القضاء الفرنسي كما 

القضاء يف الدول االوروبية«.
وقال نور الدين »إنه يف كل بلد مرت فيه أموال سالمة ميكن له 
أن يدعي«، مشريًا اىل »نزاع قانوني على أمالك سالمة املوزعة يف 

فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وغريها«.
اللبناني  الشعب  إىل  ستعود  املصادرة  »األمالك  أن  وأضاف 
وليس احلكومات وذلك وفقًا لقانون فرنسي يتعلق بسرقة أموال 

الشعوب«.

نصر اهلل ردا على تهديدات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على  االضاءة  والعلماء  والفنانني  واملؤرخني  االعالميني  مسؤولية 
هذه املرحلة«.

ورأى أن »هذا االنتصار مل يأت باجملان وليس نتيجة اعتصام هنا 
أو تدخل دولي هناك، امنا نتيجة سنوات طوال من الصرب والشهادة 
والتحمل والتهجري، واألمثان اليت قدمت هلذا االنتصار كانت غالية 

جًدا«.
له  اإلسرائيلي  الكيان  داخل  »ما حيصل  أن  اىل  نصراهلل،  وأشار 
تأثري مباشر على امن وسالمة لبنان«، معتربًا أنه »بعد االنسحاب 
من لبنان عام 2000 واالنسحاب من غزة مل يعد هناك ما يسمى 

بإسرائيل الكربى أو العظمى«.
وأضاف »إسرائيل باتت اليوم ختتبئ خلف اجلدران والنريان وباتت 
تعجز عن فرض شروطها يف أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيين«، 
مشريًا اىل أنه »مل تعد هناك هيمنة أمريكية على العامل وباتت األمور 

تتجه حنو عامل متعدد األقطاب وهو ما يقلق إسرائيل«.
وذكر أن »اإلنقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل اليوم يقابله 
متاسك وثبات يف حمور املقاومة«، الفتًا اىل أن »احلرب الكربى اليت 
تتحدث عنها إسرائيل ليست مع اللبنانيني والفلسطينيني فقط، بل 

ستضيق ساحاتها مبئات آالف املقاتلني وكل احلدود ستفتح«.
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  جملس  رئيس  تهديدات  على  وردًا 
نتانياهو، قال »لستم أنتم من تهددون باحلرب الكربى وإمنا حنن 

الذين نهددكم بها«.

أرمينيا: اتفقنا مع ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أراضي البلدين.
مًا حنو  دمُ »سنمضي قمُ إّنه على أساس هذا االتفاق  وأّكد باشينيان 

تسويِة العالقات بأذربيجان«.
بدوره، أوضح الرئيس األذربيجاني، إهلام علييف، أّن »هناك إمكانًا 
للتوّصل إىل سالٍم بني باكو ويريفان، و«ال سيما أّن أرمينيا اعرتفت 

بناغورنو كاراباخ جزءًا من أراضينا«.
وقبل أيام، قال باشينيان إّن بالده ستعرتف بأراضي ناغورنو كاراباخ 
على أنها أذربيجانية، مضيفًا أّن »أذربيجان مستعدة لالعرتاف بوحدة 

أراضي أرمينيا، اليت تبلغ مساحتها 29.8 ألف كيلومرت مرّبع«.
أرمينيا  خارجييت  وزيري  روسيا   استضافت  سابق،  وقٍت  ويف 

وأذربيجان من أجل مناقشة معاهدة السالم بني البلدين.

إيران تكشف عن صاروخ ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الباليسيت  صاروخها  من  الرابع  اجليل  عن  النقاب  إيران  كشفت 
»خرمشهر 4« حتت اسم »خيرب«، والذي يبلغ مداه 2000 كيلومرت مع 
رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام، حبسب ما ذكرت وكالة اجلمهورية 

اإلسالمية لألنباء اليوم .
واشارت »ايرنا« اىل انه متت ازاحة الستار عن »خيرب« حبضور وزير 

الدفاع االيراني  العميد حممد رضا أشتياني.
واضافت الوكالة ان صاروخ »خيرب« هو اإلصدار األحدث من صواريخ 
خرمشهر، يعمل بالوقود السائل مبدى 2000 كم ورأس حربي 1500 

كجم، وله ميزات تكتيكية باإلضافة إىل ميزاته االسرتاتيجية.
ومن السمات البارزة هلذا الصاروخ وجود نظام توجيه وحتكم يف 
وحمركات  النظام  هذا  واستخدام  مسريه،  من  الوسطى  املرحلة 
التوجيه يف الرأس احلربي يؤدي إىل التحكم يف حالة الرأس احلربي 
وتصحيح مساره خارج الغالف اجلوي، وعمليا كل التوجيه والتحكم 

يف هذا الصاروخ حيدث خارج الغالف اجلوي لألرض.
التوجيه  نظام  إىل نشاط  خيرب  أو   4 وال حيتاج صاروخي خرمشهر 
والتحكم يف الغالف اجلوي وبالتالي حمصنان متاًما من هجمات احلرب 

اإللكرتونية.
أن  هي  »ايرنا«،   حبسب  والتحكم،  التوجيه  لعملية  أخرى  وميزة 
حزم حتكم، مما  إىل  4 ال حيتاج  خرمشهر  لصاروخ  احلربي  الرأس 
يقلل من وزن األنظمة املطلوبة يف الرأس احلربي ويزيد من وزن 

املواد الدافعة.
وحبسب »ايرنا«، فان السرعة املنخفضة جدا يف التحضري واإلطالق 
هي خاصية أخرى خلرمشهر 4، واليت جعلت هذا الصاروخ صاروخا 

تكتيكيا باإلضافة إىل خصائصه اإلسرتاتيجية.
دقيقة   12 من  أقل  الصاروخ  هذا  إلطالق  الالزم  الوقت  ان  كما 
بسبب استخدام وقود االشتعال الذاتي، وأيضا بسبب وجود جديد 
خزانات الوقود ، وميكن حقن الوقود فيها وميكن أن يبقى الصاروخ 

يف موضعه لعدة سنوات.
اىل ذلك فانه ونظًرا حملركه القوي جًدا ، فإن هلذا الصاروخ تأثري 
خاص جدا، وهو 280 ثانية على األرض و 300 ثانية يف الفراغ. كما 
أن وجود هذا احملرك جعل سرعة هذا الصاروخ تصل إىل  16 ماخ 

خارج الغالف اجلوي و 8 ماخ داخل الغالف اجلوي.
واهليكل األكثر مقاومة للصاروخ يف اجليل اجلديد من هذا الصاروخ 

هو ميزة أخرى هلذا الصاروخ جعل قاذفه يتحرك بشكل أسرع.

روسيا متنع جمددا قاذفات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

متكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صد حماولة قاذفتني 
اسرتاتيجتني أمريكيتني من اخرتاق اجملال اجلوي الروسي فوق حبر 

البلطيق.
هدفني  رصدت  الرادارات  بأّن  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأفادت 
الروسي  اجليش  دفع  ما  الروسية،  احلدود  من  يقرتبان  جمهولني 
35 إس« ملنع انتهاك احلدود  27« و«سو –  إلطالق مقاتليت »سو – 

الروسية.
وأوضح املركز أّن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق حبر البلطيق، 
  1B-B حّدد خالهلا أن اهلدفني هما قاذفتان اسرتاتيجيتان من طراز

أمريكيتان.
وأضاف بيان الوزارة، أّن الطائرات الروسية عادت إىل قواعدها، 
املقاتالت  أّن  الوزارة  وأكدت  األمريكيتني.  الطائرتني  ابتعاد  بعد 
الروسية نّفذت طلعاتها مبا يتفق بدقة مع القواعد الدولية الستخدام 

اجملال اجلوي.
قاذفتني  اعرتاض  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  أيام،   3 وقبل 
اسرتاتيجيتني أمريكيتني من طراز »بي-1 بي« كانتا حتلقان فوق 
حبر البلطيق، ومنعهما من انتهاك أجواء روسيا. ويف الوقت ذاته 
من  )فيتياز(  »إس-350«  الروسية  اجلوي  الدفاع  منظومة  متّكنت 
اخلاصة  العسكرية  العمليات  منطقة  يف  أوكرانية  طائرة  إسقاط 

بشكٍل تلقائي )آلي( متامًا، دون تدخل من املشغل.
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مــلبورن

 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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ســيارات

التالي  اجليل   MINI طرحت   
كوبر  ميين  مع   MINI عائلة  من 
الكهربائية. اإلصدار اجلديد ثالثي 
األبواب من MINI متوفر مبستويني 
جديدًا  تعريفًا  ويضع  الطاقة  من 
الكهربائية  املركبات  قيادة  ملتعة 

يف املستقبل.
تتمّتع السيارة مبحّرك رشيق وبارع، 
إىل  الكهربائية  كوبر  ميين  وترمز 
اخلالي  املتميز  املستقبلي  التنقل 

من االنبعاثات.
يف   MINI Cooper SE إطالق  مّت 
شهدت  وقد   ،2020 عام  األصل 
زيادًة يف املبيعات قدرها %25.5 
طرازات  أكثر  لتصبح   2022 عام 
من  أكثر  مبيع  مع  شعبيًة   MINI
اخلالية   MINI من  وحدة   43.000
أحناء  مجيع  يف  االنبعاثات  من 
وجتدر  املاضي.  العام  العامل 
أصل  من  واحدة  أّن  إىل  اإلشارة 
الطريق  مخس سيارات ميين على 

اآلن تعمل بالكهرباء.
 وقد انعكس النجاح الذي تستمر 
الذكرى  يف  حتقيقه  يف   MINI
السنوية إلنتاج السيارة رقم مليون 
من MINI وهو طراز اجليل الرابع 
وقد  أبواب،  بثالثة  اجملّهز  احلالي 
مّت تسليم تلك السيارة الكهربائية 

بالكامل يف كندا.
الكارت  سيارات  قيادة  شعور 
بالطاقة الكهربائية مع أقصى عزم 

منذ حلظة االنطالق
يبلغ  اجلديدة،   MINI عائلة  يف 
البداية  منذ  أقصاه  الدوران  عزم 
مع   MINI Cooper E من  يف كل 
 MINI Cooperو كيلوواط   135
وتتسارع  كيلوواط.   160 مع   SE
وبدون  تباطؤ  أّي  بدون  السيارة 
أّي تأّخر عند تغيري السرعات. وقد 
الكهربائية  كوبر  ميين  جتهيز  مّت 
اجلهد  عالية  أيون  ليثيوم  ببطارية 
على  ثباتها  لضمان  أرضيتها  يف 
بشكل  الوزن  وتوزيع  الطريق 
رشاقة  أيضًا  يعّزز  مما  مثالي 
السيارة الفطرية. وبهذه الطريقة 
قيادة  شعور  تعريف   MINI تعيد 
تقّدمه  الذي  الكارت  سيارات 
يف  دومًا  يساهم  مما  العالمة 

يف  القيادة  متعة  مفهوم  ترسيخ 
به  اشتهرت  لطاملا  الذي  املدن 

MINI منذ أكثر من 60 سنة.
من   MINI استطاعت  ولطاملا 
جمموعة  خربة  من  االستفادة 
BMW يف التطوير من أجل حتقيق 
يف  متقّدمة  قيادة  ديناميكيات 
اجلديدة.  الكهربائية  كوبر  ميين 
وتتمّتع هذه السيارة مبكانة راسخة 
إطالق  منذ  العالمة  إرث  يف  جدًا 
جتديدها  إعادة  بعد  األّول  اجليل 
وصواًل  أبواب  بثالثة   2002 عام 
إىل طراز اجليل اخلامس. ويعكس 
التطّور املستمر يف جماالت عديدة 
مثل التكنولوجيا والكفاءة وإيصال 
مع  شديد  حبرص  التعامل  الطاقة 
يف  املتجّذر  الشهري  الطراز  هذا 
إرث العالمة والذي يعيد اليوم مّرة 

جديدة رفع معايري متعة القيادة.
من  قدر  أقصى  مع  حمسن  نطاق 

املرونة
سيارة  يف  البطارية  سعة  تبلغ 
كيلوواط   40.7  MINI Cooper E
سعة  تبلغ  بينما  الساعة،  يف 
 MINI Cooper SE يف  البطارية 
54.2 كيلوواط يف الساعة. وذلك 
نطاقًا  اجلديدين  الطرازين  مينح 
و400   300 بني  يرتاوح  متوقعًا 
نطاق  يوّسع  وبالتالي  كيلومرت، 
وخارجها  املدينة  ضمن  الرحالت 

بشكل ملحوظ.
الذي  املساحة  مفهوم  خالل  من 
 MINI تّتسم   ،MINI به  تشتهر 
درجات  بأقصى   Cooper Electric
الداخلي  التصميم  ويوفر  املرونة. 
كما  متنّوعة،  استخدام  إمكانات 
ميكن توسيع حجم الصندوق ليضم 

أربعة مقاعد.
 MINI Countryman وباإلضافة إىل
مصنع  يف  إنتاجها  سيتّم  اليت 
يف  اليبزيغ  يف   BMW جمموعة 
 MINI Cooper نوفمرب 2023، باتت
الكهربائية  كوبر  Electricميين 
مبستقبل  مبّشرًة  لالنطالق  جاهزًة 

 .MINIكهربائي بالكامل لـ
ستنضّم   ،2024 عام  من  واعتبارًا 
االجّتاه  هذا  إىل   MINI Aceman

الكهربائي.

ميين كوبر معيار 
جديد ملتعة قيادة 

السيارات الكهربائية
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األوسط  الشرق  أودي  تعرض 
 ،AI:RACE النموذج األولي لسيارة
اليت جتسد مستقبل األداء الفائق، 
يف منطقة الشرق األوسط. تعترب 
سيارة AI: RACE التجريبية الرائدة 
حتفة هندسية تعكس روح االبتكار 
أودي،  لدى  املستقبلي  والتفكري 
الكهربائية  السيارة  تتميز  حيث 
بأناقة  للبيئة  والصديقة  بالكامل 
وتسعى  األداء،  وقوة  التصميم 
إىل إعادة تشكيل مالمح مستقبل 

التنقل.
سيارة  أحدث   AI: RACE متثل 
بني جمموعة متعددة من السيارات 
سيتم  اليت  والتجريبية  الرائدة 
املستقبل،  متحف  يف  عرضها 
 Audi Vision GT تتضمن  واليت 
 Skysphere و Avant e-tron A6 و
يف   Hoonitron  S1و  AI:ME و 
الناجحة  املستمرة  الشراكة  إطار 
بني أودي الشرق األوسط ومتحف 
التعاون،  هذا  ويهدف  املستقبل. 
حاليًا،  الثاني  عامه  دخل  الذي 
الذي  التنقل  مستقبل  عرض  إىل 
سيارات  من  جمموعة  يف  يتمثل 
املتحف.  لزوار  التجريبية  أودي 
ومن املقرر عرض بعض السيارات 
التجريبية املستقبلية األخرى الحقًا 

خالل هذا العام.
حللبات   AI:RACE سيارة  ُصممت 
حد  على  العادية  والطرق  السباق 
التحكم  سائقها  ومتنح  سواء، 
الكامل يف كل شيء، فال تتضمن 
الذاتية  للقيادة  معقدة  أنظمة  أي 
تضيف  اليت  الراحة  جتهيزات  أو 
وزنًا غري ضروري. ومت دمج مقعد 
القيادة يف هيكل  وركن  السائق 
أحادي منزلق فريد من نوعه، ميكن 
من  املقصورة  وسط  يف  وضعه 
أجل القيادة الفردية، حبيث تصبح 
املقعد  أحادية  سيارة   AI:RACE
وتستخدم  السباق.  حللبات  مثالية 
عجلة القيادة والدواسات تصميمًا 
 by-wire تقنية  على  يعتمد  فريدًا 
إىل  احلاجة  يلغي  مما   ،design

التحكم امليكانيكي.
مبنظومة   AI:RACE سيارة  وجُتهز 
حركة كهربائية قوية تتضمن ثالثة 
حمركات، واحد على احملور األمامي 
واثنني على احملور اخللفي. وتولد 
إمجالية تصل  قوة  احملركات  هذه 
القدرة  مع  كيلووات،   500 إىل 
 570 إىل  املؤقت  التعزيز  على 
تسارع.  أكرب  لتحقيق  كيلووات 
وُتوّلد احملركات عزم دوران يصل 
إىل 830 نيوتن مرت يتيح للسيارة 
التسارع من السكون إىل 100 كم/
ساعة يف أكثر من ثانيتني بقليل، 
ما  بكل  فائقة  سيارة  جيعلها  ما 
ووفقًا  معنى.  من  الكلمة  حتمل 
املوحد  اخلفيفة  السيارات  الختبار 
للسيارة،  ميكن   ،)WLTP( عامليًا 
بعد شحن بطاريتها بشكل كامل، 
قطع مسافة تزيد عن 500 كيلومرت 
قبل احلاجة إلعادة الشحن. وميكن 

 15 يف  بالكامل  البطارية  شحن 
الشحن  نظام  بفضل  فقط  دقيقة 

جبهد 800 فولت.
أيضًا   AI:RACE تصميم  مت 
لالستخدام على الطرق العادية مع 
الرتكيز على أعلى مستويات األداء 
والكفاءة، حيث توفر للسائق خيار 
لصاحل  القصوى  السرعة  من  احلد 
املسافة  وزيادة  الطاقة  توفري 
احلاجة  قبل  السيارة  تقطعها  اليت 
إلعادة الشحن. وميكن أيضًا شحن 
السيارة السلكيًا عرب تقنية أودي 
 Audi Wireless( للشحن الالسلكي
Charging(، حيث يتم وضع لوحة 
الشحن الالسلكية مع امللف املدمج 
وقوفها  أثناء  السيارة  أسفل 
وتوصيلها مبصدر الطاقة، ما يؤدي 
إىل إنشاء جمال مغناطيسي مرتدد 
ينتج عنه تيار كهربي مرتدد لشحن 

السيارة.
السباق  سيارات  مالمح  وتنعكس 
التصميم  عناصر  مجيع  على 
تلتزم  حيث  للسيارة،  اخلارجي 
السيارات  بأبعاد  السيارة 
فيبلغ  الكالسيكية،  الرياضية 
طوهلا 4.53 مرتًا وعرضها مرتين، 
فيما يبلغ طوهلا 1.15 مرتًا فقط. 
كما تتميز خبط سقف مائل قلياًل 
من اجلانب، وزجاج خلفي عمودي 
تقريبًا من اخللف، مع شريط إضاءة 

 سيارة السباق املستقبلية فائقة 
األداء AI:RACE من أودي 

وصلت متحف املستقبل

أمحر ميتد عرب اجلزء اخللفي، إضافة 
مرتفع  خلفي  هواء  مشتت  إىل 
السيارات  رياضة  من  مستلهم 
لزيادة  ميكانيكيًا  تعديله  ميكن 
يف  أما  ألسفل.  الضاغطة  القوة 
األمام، فريبط غطاء حمرك سيارة 
AI:RACE بني الرفرفني البارزين 
وينخفض بينهما لتعزيز خصائص 

الديناميكية اهلوائية.
املدير  بندر،  كارسنت  وقال 
الشرق  أودي  لشركة  التنفيذي 
 AI:RACE األوسط: » جتسد سيارة
رؤية أودي لعامل السيارات، حيث 
املبتكرة  التقنيات  بني  جتمع 
الفائق.  والتصميم األنيق واألداء 
وتؤكد أودي التزامها جتاه منطقة 
مالمح  ورسم  األوسط  الشرق 
التنقل يف املنطقة من خالل عرض 
املستقبل،  متحف  يف  سياراتها 
نتشارك  الذي  احلضاري  الصرح 
املستقبلية.  والرؤية  االبتكار  معه 
وعشاق  أودي  حميب  ندعو 
هذه  ملشاهدة  املبتكرة  السيارات 
التحفة اهلندسية اليت ستكون هلا 
السيارات  عامل  بصمة خمتلفة يف 

الكهربائية«.
يف   AI:RACE سيارة  ُتعرض 
يف  اليوم«  »مستقبلنا  معرض 
نهاية  لغاية  املستقبل  متحف 

يونيو.
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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
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يف جمرة ظهرت قبل أكثر من عشرة مليارات سنة

علماء فلك يكتشفون للمرة األوىل األثر الكيميائي للنجوم الفائقة الكتلة
الكيميائي  األثر  اكتشاف  األوىل من  للمرة  علماء فلك   متكن 
للنجوم الفائقة الكتلة اليت أضاءت الكون الناشئ بضوء مماثل 
ملا ينبعث من ماليني الشموس، مبا يشبه »وحوشًا مساوية« 

يف جمرة ظهرت قبل أكثر من عشرة مليارات سنة.
كورين  جنيف  جامعة  لدى  الفلك  علم  يف  األستاذة  وقالت 
شاربونيل، يف بيان »نعتقد أننا وجدنا أّول دليل لوجود هذه 
تفسريها  جرى  العادية  غري  النجوم  وهذه  املدهشة«.  النجوم 

حتى اآلن من الناحية النظرية فقط.
ويفوق حجم أكرب جنم ُرصد حتى اليوم ما يزيد قلياًل عن حجم 
300 مشس، بينما يتخطى حجم النجم الذي ُذكر يف الدراسة 
كتلة  أسرتوفيزيكس«  أند  »أسرتونومي  جملة  يف  املنشورة 

الشمس بـ5 إىل 10 آالف مرة.

نظرية
ووضع الفريق الذي تقوده عاملة الفيزياء الفلكية إىل جانب 
علماء من جامعيت جنيف وبرشلونة ومعهد الفيزياء الفلكية يف 
 2018 العام  يف  الضخمة  النجوم  هذه  لوجود  نظرية  باريس، 
بهدف شرح أحد ألغاز علم الفلك، وهو التنوع الكبري يف تركيبة 

النجوم يف جتمعات جنمية كروية.
جدًا ماليني  تكون قدمية  ما  عادة  اليت  التجمعات  وتضم هذه 
النجوم ضمن مساحة صغرية. وكشف التقدم امُلرز يف علم 
الفلك عن عدد متزايد منها، كنوع من »احللقة املفقودة« بني 
النجوم واجملرات األوىل. وتضم جمرة درب التبانة اليت حتوي 
أكثر من مئة مليار جنم، حنو 180 جتمعًا جنميًا كرويًا، على ما 

ذكر بيان جلامعة جنيف.
ويكمن اللغز يف أّن عددًا كبريًا من النجوم يف هذه التجمعات 
يتم  لكي  هائلة  حرارة  درجات  تتطلب  عناصر  على  حيتوي 
إنتاجها، إذ قد تصل احلرارة الالزمة إلنتاج األملنيوم إىل 70 
مليون درجة مئوية. ودرجات احلرارة هذه هي أعلى بكثري من 
تلك اليت تصل إليها النجوم يف وسطها والبالغة بني 15 إىل 

20 مليون درجة مئوية كحد أقصى، كشمسنا مثاًل.
أما االحتمال الذي اقرتحه الباحثون فهو يف »تلوث« هذه النجوم 
بنجم فائق الكتلة ناشئ،ألنه الوحيد القادر على بلوغ درجات 
تنشأ  الكتلة  الفائقة  النجوم  أّن  العلماء  ويرى  مماثلة.  حرارة 
عقب تصادمات متتالية حتصل يف املساحة الضيقة والكثيفة 

جدًا للتجمع النجمي الكروي.
وتقول شاربونيل لوكالة فرانس برس إّن »نوعًا من بذور جنوم 
نووي  مفاعل  مثل  وتصبح  النجوم،  من  متزايدًا  عددًا  ستبتلع 
ضخم يتغذى باستمرار على مواد يقذف منها كمية كبرية« يف 
التجمع النجمي الكروي. وستغّذي هذه املادة النجوم الناشئة 
يف مرحلة تكوينها، مبا يتناسب مع »قربها من النجم الفائق 

الكتلة«.
ومبا أن العثور على دليل إلثبات هذه النظرية ضروري، اكتشفه 
الباحثون يف جمرة تعود إىل عصور الكون األوىل هي »جي ان-

.)GN-Z11( »11زي
وكان أحد زمالء شاربونيل اكتشف هذه اجملرة يف العام 2015، 
وهي من بني أبعد اجملرات املرصودة إذ تقع على بعد أكثر من 
13 مليار سنة ضوئية، وتشكل تاليًا إحدى أقدم اجملرات اليت 

كانت موجودة بعد 440 مليون سنة من االنفجار العظيم.
مت  اليت  احلمراء  البقعة  هذه  رصد  خالل  من  التوصل  وجرى 
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اكتشافها بواسطة تلسكوب »هابل الفضائي«، عرب تلسكوب 
»جيمس ويب« إىل دليلني رئيسيني يتمثالن يف وجود كثافة 
وهو  النيرتوجني،  من  كبرية  وكمية  النجوم  من  جدًا  كبرية 
عنصر ال ميكن تفسري وجوده بهذه النسب إال من خالل احرتاق 
اهليدروجني بدرجات حرارة قصوى. وال ميكن هلذه الظاهرة أن 

حتدث سوى يف جنم فائق الكتلة.
ألّن  فضئيلة  ما  يومًا  الكتلة  فائق  جنم  رصد  يف  اآلمال  أما 
العلماء يقّدرون متوسط العمر املتوقع لنجم فائق الكتلة حبواىل 

مليوني سنة، وهي فرتة قصرية جدًا يف الكون.
إال أنهم يعتقدون أنها قد تظهر يف جتمعات جنمية كروية تعود 
إىل ما قبل ملياري عام، أي إىل فرتة ليست ببعيدة نسبيًا، 
إضافية  معلومات  توفري  من  ستمّكن  آثارًا  تاليًا  تركت  وأنها 

عنها.

يساهم تناول الربوكلي أو امللفوف يف احلد من شّدة احلساسية 
الوطين  املعهد  الثالثاء  عرضها  دراسة  أفادت  ما  على  اجللدية، 
نتائجها  وأشارت  )إنسريم(،  الطبية  والبحوث  للصحة  الفرنسي 
إىل أهمية أن يّتبع َمن يعانون حساسية يف بشرتهم نظامًا غذائيًا 

متوازنًا.
أظهر  العلمية،  اليف«  »إيه  جملة  يف  املنشورة  الدراسة  ويف 
أن  أوىل،  مرحلة  يف  و«كوري«  »إنسريم«  معهدي  من  باحثون 
وحتديدًا  اخلضر  بعض  يف  موجودة  مركبات  على  احلصول  عدم 
يف الربوكلي وامللفوف، جعل احلساسية اجللدية أكثر حّدًة لدى 

جمموعة من احليوانات.
ومن املعروف أصاًل أّن حساسية اجللد ناجتة من استجابة مناعية 
غري مناسبة ملرّكبات موجودة يف البيئة، وأن درجة حّدتها ختتلف 

استنادًا إىل عوامل عدة بينها النظام الغذائي.
على  تؤثر  أطعمة  مرّكبات  على  البحثي  عملهم  العلماء يف  ورّكز 
العطري«  اهليدروكربون  »مستقبل  هو  اجلسم  موجود يف  جزيء 
)AhR(. وعادة ما تكون هذه العناصر الغذائية موجودة يف اخلضر 

من نوع الكرنبية، كالربوكلي مثاًل.
أهمية العناصر الغذائية

الفئران  لدى  الغذائية  العناصر  هذه  غياب  أن  الباحثون  وأظهر 
لديها،  اجللدية  احلساسية  وتفاقم  اجللد  التهاب  بزيادة  يرتبط 
وهو ما مل ُيرَصد لدى الفئران اليت تلقت نظامًا غذائيًا حيوي هذه 

املرّكبات.
فكيف ميكن تفسري ما حيصل بيولوجيًا عند غياب هذه املرّكبات 

الغذائية؟
والحظ الباحثون، يف ظل غياب هذه العناصر الغذائية، إفراطًا يف 
إنتاج جزيء »تي جي اف- بيتا« )عامل النمو املول- بيتا( يف جلد 
الفئران. ومن شأن هذا اإلفراط يف اإلنتاج تعطيل األداء الطبيعي 
لفئة من اخلاليا املناعية هي خاليا النغرهانس املوجودة حصرًا يف 

ل لالستجابات املناعية اجللدية«. اجللد، واليت تعمل كـ«ُمعدِّ
مستقبالت  تنّشط  اليت  املرّكبات  أّن  إىل  العلماء  توّصل  ثم 
اهليدروكربون العطري تتحكم أيضًا يف إنتاج »تي جي اف- بيتا« 

يف خاليا اجللد البشرية.
وقالت الباحثة لدى »إنسريم« إيلودي سيغورا اليت قادت هذه 
الدراسة يف معهد كوري إّن »نتائج الدراسة تشري إىل أّن اتباع 
نظام غذائي غري متوازن قد يزيد من التفاعالت احلساسية اجللدية 

لدى البشر«.

هل ترتبط االلتهابات بنقص 
العناصر الغذائية؟

تناول الربوكلي حيّد من 
احلساسية اجللدية

مهارة  اكتساب  على  املدارس  يف  التالميذ  قدرة  تضررت   
القراءة يف خمتلف أحناء العامل بسبب جائحة كوفيد 19-، على 
ما أفادت دراسة عاملية ُنشرت الثالثاء ومشلت 400 ألف طالب 

يف 57 بلدًا.
ويؤكد معدو دراسة التقدم الدولي يف جمال حمو األمية )بريلز( 
اليت جُترى كل مخس سنوات منذ العام 2001 وتقودها مجعية 
أّن  البحثية  املنظمات  من  أعضاؤها  للربح  هادفة  غري  عاملية 
»+بريلز+ هي أول تقييم دولي واسع النطاق يستند إىل 

مجع بيانات خالل فرتة جائحة كوفيد19-«.
للجائحة«،  السليب  »األثر  على  الضوء  الدراسة  وسلطت 
فيها  توقفت  مبدارس  التحقوا  تقريبًا  نصفهم  »تالميذ  مع 

الدروس املعتادة لثمانية أسابيع أو أكثر«.
وتسبب وقف الدروس هذه بـ »احندار مستويات القراءة يف 
21 من أصل 32 دولة لديها بيانات قابلة للمقارنة بني عامي 
الـ32  الدول  بني  من  بلدان  مثانية  ووحدها  و2021«.   2016
حافظ تلميذها على مستويات القراءة، بينما ُسّجل تقّدم يف 

هذا املستوى يف ثالثة دول.
يف  كبريًا  اخنفاضًا  األوروبي  االحتاد  دول  غالبية  وأظهرت 
نقطة   11 مبتوسط  اخنفاض  تسجيل  مع  القراءة،  مستويات 

مقارنة بالعام 2016.
وأتت مستويات 21 دولة أعلى من تلك اخلاصة بفرنسا، فيما 
 )567( )573( وروسيا  )587( وهونغ كونغ  سجلت سنغافورة 
أفضل النتائج. ومن بني دول االحتاد األوروبي برزت كل من 

فنلندا )549( وبولندا )549(.
أداء  من  أفضل  القراءة  يف  الفتيات  أداء  أتى  ذلك،  إىل 
باستثناء  الدراسة  مشلتها  اليت  البلدان  خمتلف  يف  الفتيان 

إسبانيا ومجهورية التشيك.

أداء الفتيات أفضل من الفتيان
دراسة عاملية تؤكد تأثري كوفيد-

19 السليب على مستويات القراءة 
لدى التالميذ
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Despite a significant trade 
breakthrough, Australia 
must still tread carefully 
when it comes to China, 
Richard Marles says.
Australia must confront 
the “inconvenient truths” 
about China, Defence Min-
ister Richard Marles says 
as Australia seeks to repair 
its economic relationship 
amid a significant military 
build-up. 
The Deputy Prime Minister 
on Tuesday morning said 
despite recent trade break-
throughs with Beijing, the 
relationship with China re-
mained “very complex”. 
Mr Marles said it was a re-
lationship that could not 
be defined with “simplis-
tic platitudes” after China 
wound back trade restric-
tions on Australian timber 
last week and with signs 
sanctions against barley 
could soon dissipate. 
The immense threat Chi-
na posed in undertaking 
the largest conventional 
military build-up since the 
Second World War must 
be taken in combination 
with the significant trade 

opportunities, he said. 
“I mean, there are human 
rights issues in China and 
we are vigilant in the way 
in which we’ve raised that, 
but we’ve also seen a huge 
growth in the Chinese 
economy, which has given 
rise to the single biggest 
alleviation out of poverty 
that we’ve seen in human 
history,” Mr Marles said.
“All of those facts sit to-
gether and they are com-
plex. We have a trading 
relationship with China, 
which is of enormous ben-
efit to this country.
“And we’ve added in at the 
same time, we do have se-
curity anxieties in relation 
to China with the signifi-
cant military build-up that 
we’ve seen. All of that is 
complex. There’s not a 
way around the complex-
ity of that.”
Mr Marles said Australia 
would “work with China 
where we can, but we will 
also disagree with China 
when we must”. 
“But at the end of the day, 
we value a productive rela-
tionship with China. That’s 

obvious because China 
matters. And we’re seek-
ing to stabilise that rela-
tionship with China and 
you can see that happen-
ing,” he said. 
He added that unlike Chi-
na, Australia was seeking 
to engage with the region 
to make sure motive and 
strategy was “transpar-
ent”. 
Some criticism has been 
lobbed at Mr Albanese for 
going to China before all 
trade impediments are re-
moved. 
Mr Marles said Mr Alba-
nese’s visit shouldn’t be 
tied down by “condition-
alities”. 
“What we’re trying to do 
with China – it is complex, 
and it is difficult,” he said. 
“If people want to try and 
make something which is 
very complex and difficult 
more simple, it just isn’t. 
“What we’re trying to do 
is to stabilise the relation-
ship … It is more stabilised 
than it was a year ago, but 
it is not stabilised in the 
complete vision you have 
for where you want it.”

Richard Marles says Australia has ‘incon-
venient truths’ to confront with China
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Mr Marles said Australia had to confront some ‘inconvenient truths’ about China. Picture: NCA NewsWire 
/ Martin Ollman

Defence Minister Richard Marles met with his Chinese counterpart General Wei Feng late last year. Picture: 
Supplied/Kym Smith/ADF

The terrorism trial of Simon 
Fleming, who took hostag-
es at gunpoint and sprayed 
bullets through a NSW 
suburb, has sensationally 
collapsed with a jury being 
ordered not to convict him 
over the daylight rampage.
Fleming, 41, marched into 
a Windang dive shop, out-
side Wollongong, in the 
midst of a psychotic epi-
sode and held two men at 
gunpoint. He had a fake 
bomb and a manifesto on a 
USB in his pocket.
Fleming’s manifesto, titled 
“The Fuse”, drew on famil-
iar right-wing extremist be-
liefs about Muslims and the 
replacement of the white 
race. Fleming’s writings 
and fixation with World 
War II memorabilia, includ-
ing a Nazi flag in his home 
and weapons, convinced 
police the attack was politi-
cally motivated.
No one was injured and 
Fleming was arrested by 

police.
Fleming faced trial in the 
NSW Supreme Court this 
month on a raft of charges 
related to guns, detaining 
a person and committing a 
terrorist act.
Justice Helen Wilson on 
Tuesday ordered the jury to 
deliver a not guilty verdict 
on the most serious charge 
– that he carried out a ter-
rorist attack in Windang in 
November 2021.
The jury foreperson for-
mally announced Fleming 
was not guilty as he sat in 
the dock of Parramatta trial 
court.
The jury were not aware 
that Crown prosecutors 
capitulated on Monday af-
ter Justice Wilson threw 
out the evidence of one of 
their right-wing extremist 
experts.
Advertisement
The Crown conceded on 
Monday that there was “in-
sufficient evidence” left in 

their case to prove Fleming 
had committed a terrorist 
act.
“That’s the fairest thing I’ve 
seen the Crown do in the 
course of these proceed-
ings,” Justice Wilson said.
It was the second mortal 
blow against the prosecu-
tion. Just last week pros-
ecutors conceded Fleming 
was mentally impaired.
Justice Wilson told the 
jury it was a fact that Flem-
ing was mentally impaired 
and that meant he had a 
defence against the allega-
tions.
The jury were told on Tues-
day that meant they would 
not need to deliver verdicts 
in the other allegations 
against Fleming involving 
guns, and detaining the 
shopkeeper.
Instead, Justice Wilson 
entered “special verdicts” 
that noted Fleming was 
suffering serious psycho-
logical impairment and 
could not be held criminal-
ly responsible.
“There is no dispute Mr 
Fleming was seriously psy-
chiatrically ill on that day,” 
Justice Wilson told the 
jury.
“Mr Fleming will be dealt 
with under our mental 
health legislation as a men-
tally impaired man.”
Fleming’s mother, who 
gave evidence in court 
about her son’s mental ill-
ness, turned up to support 
him each day.
She was deeply emotional 
on Tuesday as the court 
cleared her son of terror-
ism allegations after 18 
months in custody.
Fleming’s legal team, bar-
rister Leah Rowan and so-
licitor Aaron Kernaghan, 
opened the case telling 
the jury Fleming had no 
understanding of what he 
was doing when he left his 
home armed with the rifle 
and a silver case designed 
to look like a bomb.
In his interview with police 
Fleming denied telling hos-
tages in the dive shop he 
was a terrorist.

Sydney terror trial collapses as judge 
takes aim at prosecutors

Simon Fleming (inset) was due to face trial in the NSW Supreme Court 
accused of a terror attack in Windang in 2021.

Simon Fleming’s mother supported her son throughout his trial, testify-
ing he had longstanding mental health issues.Credit: Kate Geraghty

Fleming’s legal team, Leah Rowan and Aaron Kernaghan, argued their 
client was psychologically unwell.Credit: Kate Geraghty
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Tim Pallas handed down 
Victoria’s 2023-24 bud-
get on Tuesday, with 
those owning more than 
one property in the gov-
ernment’s crosshairs.
Victoria Treasurer Tim 
Pallas says despite 
limited mining revenue 
and under-proportional 
Commonwealth grants, 
Victoria has main-
tained Australia’s low-
est per capita revenue 
for the 2021-22 fiscal 
year. “After adjusting 
for measures in this 
budget, Victoria will 
still be lower than New 
South Wales and all 
other states,” Mr Pal-
las said as he handed 
down Victoria’s budget 
on Tuesday. “With this 
budget, we’ve now cut 
or reduced taxes and 
charges 64 times since 
2014.”
Victorians owning a 
second property look 
to be hit hardest in this 
year’s state budget.
Treasurer Tim Pallas 
handed down the bud-
get in state parliament 
on Tuesday, showing a 
forecast increase in the 
surplus from $1bn in 
2025-26 to $1.2bn the 
following financial year.
But net debt will also 
shoot up to $162.2bn 
and then $171.4bn in 
the same time period, 
in what Mr Pallas de-
scribed as “the most 
difficult budget that I’ve 
had to frame.”
New Covid debt levies, 
aimed at raising $8.6bn 
by 2026-27, will also be 
introduced, hitting Vic-
torians who own more 
than one property the 
hardest.
Part of that will see Vic-
torians with more than 
one property paying a 
minimum $5000 over 
the next decade, as well 
as a $500 annual tax 
for investment proper-
ties with a land value 
between $50,000 and 

$100,000.
It’s hoped the new lev-
ies will help pay down 
$30bn of Covid debt by 
2033, when the levies 
are due to end.
“This is the start of a 
new era, the post-Covid 
era for the state and 
its finances,” Mr Pallas 
told parliament.
“While our kids will of 
course have memories 
of the trauma that was 
the Covid years, they 
won’t necessarily have 
to be paying for that 
trauma for the rest of 
their lives.
“These measures are 
temporary, they are 
targeted and above all 
they are responsible.”
Business with payrolls 
of more than $10m will 
also pay a 0.5 per cent 
levy, and businesses 
with payrolls exceeding 
$100m will pay an extra 

Bad news for one group of Victori-
ans as state budget handed down

 2023 أيـــار   27 Saturday 27 May 2023الـسبت 

Peter Dutton has invoked 
George Orwell’s “Animal 
Farm” as he kicks off de-
bate on the Voice to Parlia-
ment.
Opposition leader Peter 
Dutton says the Indigenous 
Voice to Parliament will be 
an “overcorrection” and 
risks regression, rather 
than progression. 
The first of 70 MPs to 
speak to the Constitution 
Alteration Bill in the House 
of Representatives this 
week, Mr Dutton said the 
proposed referendum was 
a “reckless roll of the dice” 
which would further divide 
the country.
All members wanting to 
speak on the record will 
be able to do so in the 
House this week before the 
Bill continues to the next 
stage.
“Changing our constitution 
to enshrine a voice will take 
our country backwards, not 
forwards,” Mr Dutton said. 
“The voice is regressive, 
not progressive.
“Our constitution is not 
something to be toyed with 
lightly.”
Invoking George Orwell’s 
“Animal Farm” in alleg-
ing the body would divide 
Australia, Mr Dutton said it 
would have an effect where 
“all Australians are equal, 
but some Australians are 
more equal than others”. 
“Instead of being one, we 
will be divided in spirit and 
in law,” he said. 
“This voice will re-racialise 
the country.”
Mr Dutton used his time to 
criticise the government 
for not holding a new con-
stitutional convention on 

the Voice. 
“Instead, we had a 4.5 day 
committee, a kangaroo 
court led by a government 
that never wanted to enter-
tain changes to its bill,” he 
said. 
Following him was Indig-
enous Australians Minister 
Linda Burney, who blasted 
Mr Dutton for spreading 
“misinformation and scare 
campaigns” about the 
Voice. 
She said Aboriginal and 
Torres Strait Islanders were 
well overdue constitutional 
recognition. 
“Constitutional recognition 
through a Voice to Parlia-
ment is about giving Indig-
enous Australians a say in 
matters that affect us,” she 
said. 
“It means delivering struc-
tural change.”
She also downplayed Mr 
Dutton’s allegations the 
process to establish the 
Voice had been rushed, 
saying it had been devel-
oped over many years. 
Touching on concerns 
leveraged by some “yes” 
proponents about the abil-
ity to advise executive gov-
ernment, Ms Burney said 
the constitutional amend-
ment currently before the 
parliament “takes the right 
form”. 
“It’s symbolic and practi-
cal,” she said. 
Debate will continue 
throughout the week, with 
a vote on the bill expected 
next week before it moves 
to the senate.
Australians are tipped to 
head to the polls to vote 
between October and De-
cember.

Peter Dutton, Linda Burney 
begin voice Bill debate

Opposition Leader Peter Dutton was the first MP to speak to the Constitution 
Alteration Bill debate on Monday. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman

0.5 per cent, aimed at 
raising $3.9bn over four 
years.
However, 26,000 busi-
nesses are expected 
to have their payroll 
tax cut when the tax-
free threshold is lifted 
to $900,000 and then 
$1m over the next two 
years.
Other key budget mea-
sures include:
• $4.9bn over healthcare 
expenditure
• Economic growth ex-
pected to fall to 1.5 per 
cent next financial year, 
down from 2.75 per 
cent this year
• $400m on another 
$250 Power Saving Bo-
nus to every household
• $58.2m for the installa-
tion of 100 neighbour-
hood batteries
• $32.5m to Visit Victo-
ria to boost tourism
• $618m to build nine 

new schools
• $235m package for 
students with disabili-
ties
• $51.4m public library 
funding
• $650m for the Melton 
train line upgrade
• $6.6bn to maintain the 
state’s roads over the 
next decade
• $677m in ongoing 
flood recovery
• $36.5m for bushfire 
service funding
• $134m for access to 
housing and homeless-
ness support
• $23m for free women’s 
sanitary products in 
700 locations
• $153m for 20 new 
women’s health clinics
• $25.9m for roadside 
drug and alcohol test-
ing
• $35m boost for the 
Jobs Victoria Mentors 
program

Victorian Treasurer Tim Pallas hands down the state budget in Parliament House on Tuesday. Picture: NCA News-
Wire / Ian Currie

Victorian Premier Daniel Andrews. Picture : NCA NewsWire / Nicki Connolly
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With just months to go 
until Australians vote in 
the country’s first refer-
endum since 1999, the 
AEC has warned of a “re-
grettable” and “threaten-
ing” trend.
The Australian Electoral 
Commission has warned 
of a “regrettable increase 
in threatening commen-
tary” and a rise of disin-
formation in the lead up 
to the Voice to Parliament 
referendum.
Commissioner Tom Rog-
ers, in giving evidence 
to Senate estimates 
on Tuesday, said with 
“increasing threats to 
electoral integrity” and 
various other issues, the 
referendum and the next 
general election would 
be undertaken against a 
background of “the most 
challenging, unpredict-
able, complex and yet ex-
citing epoch in the AEC’s 
history”. 
The AEC will be respon-
sible for undertaking the 
Voice to Parliament refer-
endum, expected to take 
place between October 
and December. 
Mr Rogers said the 2023 
referendum would be 
conducted in an “infor-
mation ecosystem” com-
pletely different to the 
last referendum, which 
carried significant risks 
of disinformation. 
“Against a backdrop of 
increasing threats to elec-
toral integrity, escalating 
electoral costs, supply 
chain disruptions, re-

cruitment challenges and 
ageing systems, the AEC 
continues to prepare for a 
referendum and the next 
general election, when-
ever that may be, and at 
least one by election,” he 
said.
“The information eco-
system was entirely dif-
ferent at the time of the 
last referendum, with no 
social media. We’re al-
ready seeing an increase 
in disinformation on so-
cial media, and a regret-
table increase in threat-
ening commentary. We’re 
adapting our approach to 
manage this for the ref-
erendum, including pro-
tecting our own staff from 
online harm.
“We’re seeing a more un-
predictable information 
environment every day, 
requiring us to navigate 
far more challenges than 
ever before.”
Mr Rogers said the AEC 
was gearing up to pro-
duce official Yes/No pam-
phlets to be distributed to 
all households in at least 
54 languages, including 
20 oral Indigenous lan-
guages. 
He recommended par-
liamentarians – who will 
write the essays which 
make up the pamphlet, 
keep their arguments 
simple. 
“Translation is a really 
difficult thing, and some 
of the concepts, if they’re 
very complex, are difficult 
to translate accurately 
and so simplicity of mes-

saging is actually critical 
here to ensuring people 
understand what’s occur-
ring,” he said. 
“And I mean that quite 
sincerely. Particularly 
translated information; 
there are some concepts 
that just don’t translate 
across many languages. 
“So if there was a plea, 
(it would be) that the sim-
plicity of the argument in 
those cases is very im-
portant.”
Mr Rogers said the AEC 
would write to all politi-
cians in the next week 
with information about 
the process of putting the 
pamphlets together, in-
cluding advice on format-
ting and fonts. 
He warned parliamen-
tarians if they didn‘t get 
their essays in on time, 
rules dictate one-sided 
pamphlets could be dis-
tributed. 
“It might mean that we’re 
distributing a booklet with 
only one case,” he said.
“Whatever parliamentary 
processes put in place 
by the ’yes’ and the ’no’ 
groups that are formed, 
it will be very critical to 
make sure that we get all 
of that material on time.”
He confirmed the AEC 
would not interfere with 
the copy, even if there 
were spelling mistakes. 
He confirmed the booklet 
would be accessible on-
line, with pamphlets to be 
made available on refer-
endum day to voters who 
request a copy.

AEC commissioner appears at Senate 
estimates ahead of Voice referendum
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Australian Electoral Commissioner Tom Rogers appeared before senate estimates on Tuesday. Picture: NCA 
NewsWire / Martin Ollman

Concerns about human 
rights abuses and India’s 
failure to condemn Rus-
sia won’t be the big ticket 
items when the two prime 
ministers meet.
Anthony Albanese is un-
likely to bring up human 
rights concerns or the 
lack of public condem-
nation of Russia when 
he holds a bilateral with 
his Indian counterpart on 
Wednesday.
Indian Prime Minister 
Narendra Modi was wel-
comed to Australia like 
a rock star on Tuesday 
night at a packed event 
for the Indian diaspora in 
Western Sydney. 
He will hold a bilateral 
with Mr Albanese and 
Foreign Affairs Minister 
Penny Wong, as well as 
with Opposition Leader 
Peter Dutton and his for-
eign affairs spokesman 
Simon Birmingham on 
Wednesday, in a bid to 
further strengthen the 
relationship and discuss 
trade, defence, and re-
newable energy. 
But pressed on wheth-
er he would bring up 
concerns about human 
rights abuses, or India’s 
relationship with Russia, 
Mr Albanese said it was 
“not up to me to pass a 
comment on some of the 
internal politics in India”. 
“As a democracy, they 
have a range of views 
which is a good thing,” 
Mr Albanese told Chan-
nel 7. 

On ABC Breakfast, Mr Al-
banese was asked about 
the members of the In-
dian-Australian commu-
nity who protested out-
side the rally on Tuesday 
night and again outside 
his Sydney residence on 
Wednesday morning. 
Mr Modi is accused of re-
pressing his political op-
ponents, the media, and 
is accused of discrimi-
nating against Muslims. 
Mr Albanese said Aus-
tralia “always stands up 
for human rights”. 
Senator Birmingham 
said Australia should 
“always be consistent 
and predictable” with its 
values and how they ap-
plied across the world.
“And of course, our val-
ues are our own. We 
don’t get to control what 
happens in any other 
country, but we should 
ensure that we at least 
convey the type of ap-
proach we think is im-
portant in relation to 
upholding democratic 
values that we share 
with India and develop 
and promote as part of 
those shared values,” he 
told ABC Radio. 
“And we’ve underscored 
that as an important part 
of our shared interest in 
how we engage both at 
home and abroad.”
Mr Albanese said even 
if he did raise the issue, 
he wouldn’t “leak the 
text messages”, making 
reference to his prede-

cessor Scott Morrison 
whose texts with French 
President Emmanuel 
Macron were released to 
the media. 
“I have a respectful rela-
tionship with Prime Min-
ister Modi and with other 
leaders,” he told ABC. 
India has also yet to out-
rightly condemn Rus-
sia’s illegal invasion of 
Ukraine and continues to 
import Russian arms. 
Mr Albanese said he “re-
spects” India’s responsi-
bility for its own interna-
tional relations, but India 
continued to be a great 
partner for peace and 
prosperity. 
Mr Albanese said India 
– which is hosting G20 
this year – had been par-
ty to the G20 statement 
last year that condemned 
Russia. 
“India is a great support-
er of peace and security 
and stability in our re-
gion,” he said. 
Senator Wong said Aus-
tralia continued to stand 
with Ukraine and noted 
India had given public 
support for Ukraine’s 
sovereignty. 
“I would note that Prime 
Minister Modi met with 
President Zelenskyy (in 
Hiroshima for G7), and 
after that meeting Presi-
dent Zelenskyy wel-
comed India’s support 
for Ukraine’s sovereign-
ty, which is the position 
Australia takes,” she told 
Channel 9. 

Anthony Albanese to host bilateral 
meeting with Narendra Modi

Anthony Albanese welcomes his Indian counterpart Narendra Modi to Australia. Picture: NCA NewsWire / David 
Swift
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The Voice

سيتم تحديد كيفية تاسيس الهيئة بعد 

االستفتاء بمساهمة من الشعوب األصلية 

وعامة الشعب والحكومة. سيقوم البرلمان 

.The Voice بعد ذلك بسّن قانون لتأسيس

والهدف هو أن يتم اختيار األعضاء من ِقبل 

شعوب السكان األصليين وسكان جزر 

مضيق توريس من جميع أنحاء أستراليا 

لتمثيل هذه الشعوب.

كونوا مستعدين للحوار، احصلوا عىل 

 المعلومات عىل الرابط

Voice.gov.au/arabic 

The Voice

ستكون The Voice بمثابة هيئة دائمة 

تقدم المشورة المستقلة للبرلمان األسترالي 

والحكومة األسترالية. وسيكون الهدف من 

المشورة إيصال آراء السكان األصليين 

وسكان جزر مضيق توريس بشأن األمور التي 

تؤثر عىل حياتهم.

تهدف هيئة The Voice إىل مساعدة 

البرلمان والحكومة عىل اتخاذ قرارات أفضل 

وتقديم نتائج أفضل للشعوب األصلية.

The Voice

األمر يتعلق بما إذا كان ينبغي علينا تغيير 

الدستور لالعتراف بشعوب أستراليا األصلية 

من خالل تأسيس هيئة دائمة لتمثيلهم 

 Aboriginal and Torres Strait تُسمى

Islander Voice. االستفتاء هو الطريقة 
الوحيدة لتغيير الدستور األسترالي.

 يُرجى المسح 

هنا للحصول عىل 

ورقة حقائق
Authorised by the Australian Government, Canberra.

صرّحت به الحكومة األسترالية، كانبرا. 

بريسلي  بريسيال  توصلت 
بريسلي،  إلفيس  أرملة 
شأن  يف  تسوية  إىل 
ماري  ليزا  ابنتها  وصية 
منتصف  يف  توفيت  اليت 
واليت  الثاني،  كانون 
فيها  طعنًا  قّدمت  كانت 
ضمن  امسها  ذكر  لعدم 
ورثة ممتلكات ليزا ماري، 
على ما أعلن وكيل الدفاع 
األسبوع  من  الثالثاء  عنها 

املاضي.
ماري  ليزا  وتوفيت 
الوحيدة  االبنة  بريسلي، 
الروك  موسيقى  ألسطورة 
عامًا   54 عن  رول،  أند 
نتيجة سكتة قلبية يف 12 
لوس  يف  الثاني  كانون 

أجنليس.
وكانت ليزا ماري اليت هي 
مغنية أيضًا، تتحكم بإدارة 
قصر غريسالند الذي كان 
ميلكه يف ممفيس  والدها 

بوالية تينيسي وحيث ُعثر 
قبل  للوعي  فاقدًا  عليه 

وفاته يف آب 1977.
عام  عّينت  املغنية  وكانت 
بريسيال  والدتها   2010
بني األمناء على ممتلكاتها 
خالل حياتها وبعد مماتها، 
إال أنها سحبت هذا االمتياز 
منها يف عام 2016 لتعنّي 
ابنيها رايلي وبنجامن كيو 
بعد  ملمتلكاتها  كورثة 

وفاتها.
وطالبت بريسيال يف كانون 
الوصية  ببطالن  الثاني 
تطلع  مل  ألّنها  اجلديدة، 
حياة  خالل  مطلقًا  عليها 
ابنتها. وشككت يف صحة 

توقيع ليزا ماري.
األسبوع  الثالثاء من  ويوم 
وكيل  أفاد  املاضي، 
الدفاع عن األرملة رونسون 
يف  القضاة  أحد  شامون، 
بالتوصل  أجنليس  لوس 

القضية،  يف  تسوية  إىل 
عن  الكشف  دون  من 
يف  إضافية  تفاصيل  أي 

شأنها.
قاعة  خارج  احملامي  وقال 
احملكمة إّن »أفراد العائلة 
أعربوا عن رضا«، مضيفًا 
مجيعهم  املعنيني  ان 
ومتحمسون  »مّتحدون 

للمستقبل«.

وأوضح حمامي رايلي كيو 
أّن ابنة ليزا ماري سعيدة 
بإنهاء املالحقة القضائية.

حصل   ،1973 العام  ويف 
بريسيال  بني  الطالق 
عامًا   77 حاليًا  تبلغ  اليت 
والفيس بعد ست سنوات 

من الزواج.
بيان  يف  األرملة  وقالت 
»أريد أن أؤكد أنه مل يتم 

ضد  قضائية  دعوى  رفع 
حفيدتي احلبيبة«.

كعائلة  »حنن  وأضافت 
املشكلة  هذه  حلل  سعداء 

معًا«.
ورايلي كيو هي ممثلة تبلغ 
خصوصًا  ظهرت  عامًا   33
ماكس:  »ماد  فيلم  يف 
يف  وأخريًا  رود«  فيوري 

الفيلم املستقل »زوال«.

أرملة إلفيس بريسلي تتوصل إىل تسوية يف شأن وصية ابنتها ليزا ماري

تتعاطف جينيفر 
لوبيز مع توأمها 
من  البالغني 
عاًما   15 العمر 
يتعني  اللذين 
عليهما أن يكربا 
والديهم  مع 

املشهورين.
ك  ر تشا و
املمثلة واملغنية 
 Max األمريكية 
مع   Emme و 
زوجها السابق، 
املغين واملمثل 
أنتوني،  مارك 
مؤخًرا  وحتدثت 
 »Audacy« إىل
خالل  عنهما 
مائدة مستديرة 
يج  و للرت
لفيلمها »األم« 
يعرض  الذي 
على  حاليًا 
 ، نتفليكس
فيه  وتؤدي 

»ابناء  الناس  فيه  يفكر 
وتكمل:  لوبيز«،  جنيفر 
على  يرونهم  ال  »إنهم 
وأعتقد  هويتهم  أساس 
حقًا  صعب  أمر  هذا  أن 
بالنسبة هلم ، لذا أود أن 
أكون قادًرة على محايتهم 

من ذلك«.
وأضافت  لوبيز أيًضا إنه 
يف حني أن اجلميع عرضة 
للتنمر ، »أعتقد أن احلكم 
أشخاص  قبل  من  عليك 
ما،  بطريقة  تعرفهم،  ال 
من  حًقا،  صعب  أمر  هو 
الصعب جدًا أن يكونوا على 
طبيعتهم وهم يعلمون أن 
هناك عدسة مسلطة عليهم 

طوال الوقت«.
فعلت  »لقد  قالت: 
هذا  »لدينا  بهم«.  ذلك 
كأمهات  بالذنب  الشعور 

شهريات.«

جينيفر لوبيز تتمنى محاية 
أطفاهلا من شهرتها

دور قاتلة خترج من خمبئها 
حلماية الطفلة اليت تركتها 

قبل سنوات.
كان  هل  سئلت  عندما 
هناك أي شيء تتمنى أن 
أطفاهلا  محاية  من  تتمكن 
»كل  أجابت،   ، منه 

شيء«.
قائلة:  وإستدركت 
ألبوين  ابًنا  تكون  »أن 
احلقيقة  يف  مشهورين 
أن  ميكن  شيًئا  ليس 
الناس  من  الكثري  يفهمه 
,أتأسف لـ ]أطفالي[ ألنهم 

مل خيتاروا ذلك«.
وأضافت املغنية واملمثلة 
النجمة أنها بدأت مؤخرًا يف 
إجراء حمادثات مع طفليها 
كيفية  حول  املراهقني 

تعامل اآلخرين معهم.
»عندما  لوبيز:  قالت 
ما  هذا  الغرفة  يدخلون 
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