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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

حتذير أوروبي - عربي من كارثة يف لبنان تشمل النازحني والالجئني
لو دريان:  الوقت ينفد ملنع انهيار لبنان وال مؤشر على أن السياسيني اللبنانيني يسعون إلنقاذ بالدهم

يتم  أن  اللبنانيون،  ينتظر 
ميشال  الرئيس  اتصال 
املكلف  والرئيس  عون 
للبحث يف  احلريري،  سعد 
للخروج  املطروحة  الصيغة 
احلكومة  تأليف  مأزق  من 

اجلديدة.
اللبنانيون،  ينتظر  كما 
الكشف عما إذا كان املدير 
اللواء  العام  لألمن  العام 
بيت  زار  إبراهيم  عباس 
الوسط واجتمع مع الرئيس 
يف  معه  للبحث  املكلف 
ما  جل  املطروحة.  الصيغة 
يف األمر، الكشف عن لقاء 
بني  املاضي  الثالثاء  ُعقد 
والنائب  احلريري  الرئيس 
علي حسن خليل موفدًا من 

الرئيس نبيه بري.
ومل تؤد االتصاالت اجلانبية 
اىل  مبجملها  املعلنة  غري 
يلف  الذي  اجلمود  اخرتاق 
احلكومة  تشكيل  عملية 
اجلديدة ومنه لقاء الرئيس 

علي  النائب   مع  املكلف 
يومني  قبل  خليل  حسن 
واستنادًا اىل مصادر متابعة 
االطراف  معظم  تؤكد  مل 

All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

على  اطالعها  السياسيني 
ما تردد اعالميا على نطاق 
يسوق  مبادرة  من  واسع، 
لألمن  العام  املدير  هلا 

العام اللواء عباس ابراهيم 
مل  كذلك  االزمة،  حللحلة 
املبادرة  جهة  اي  تتنب 

احملكى عنها علنا. 

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

     بروفة قطع الكهرباء: ساعتان بال كهرباء يف مالية بريوت، واملواطنون يف الشارع 

التتمة على الصفحة 21

سد النهضة.. توافق مصري سوداني على 
العودة إىل اتفاق واشنطن

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة على الصفحة 21

والسودان  مصر  أعلنت 
مقرتح  على  توافقهما 
دولية  رباعية  تشكيل 
النهضة،  سد  ملفاوضات 
فيما أفادت مصادر العربية 
توافق  على  القاهرة  يف 
على  مصري  سوداني 
العودة إىل اتفاق واشنطن 

بشأن سد النهضة.
الرئيس  استقبل  فقد 
الفتاح  عبد  املصري 
االول،  امس  السيسي، 
الدكتور  االحتادية  بقصر 
رئيس  محدوك،  اهلل  عبد 
وذلك  السودان،  وزراء 
مصطفى  الدكتور  حبضور 
جملس  رئيس  مدبولي 
حممد  والدكتور  الوزراء، 
املالية،  وزير  معيط 
كامل  عباس  والوزير 

رئيس املخابرات العامة.
بسام  السفري  وصرح 
الرمسي  املتحدث  راضي، 
اجلمهورية،  رئاسة  باسم 

»متابعة  تناول  اللقاء  بأن 
العالقات  موضوعات 
اجلانبني،  بني  الثنائية 

األخرية  الزيارة  ضوء  يف 
اخلرطوم،  إىل  للرئيس 

أمين  األردني  الوزير  أعلن 
الصفدي إنه مت االتفاق مع 
ترتيبات  على  »إسرائيل« 
بن  احلسني  األمري  لزيارة 
املسجد  إىل  الثاني  عبداهلل 
يف  وتفاجأنا  األقصى، 
اللحظة األخرية أن إسرائيل 
أرادت أن تفرض ترتيبات 

ولي العهد األردني يلغي زيارته لألقصى رفضاً إلجراءات 
إسرائيلية تؤثر سلباً على املقدسيني

غجر من بعبدا »ذاهبون إىل العتمة الشاملة نهاية الشهر اجلاري.. فهمي: األمن بدأ بالتالشي والبلد مفتوح على كل االحتماالت
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بينما وصفت املصادر كل 
اخلصوص  بهذا  حيكى  ما 
سيناريوهات  جمرد  بانه 
اعالمية الستهالك مزيد من 
يف  جدوى،  دون  الوقت 
حني ال تزال عقد التشكيل 
عند حاهلا ومل يطرأ اي جديد 
اما  املوضوع.   هذا  حول 
الزيارة  تأثري  يف خصوص 
اليت سيقوم بها وفد حزب 
االسبوع  موسكو  اىل  اهلل 

املقبل على مسألة تشكيل 
أشارت  فقد  احلكومة، 
الزيارة  ان  اىل  املصادر 
االتصاالت  اطار  يف  تأتي 
جيريها  اليت  واملشاورات 
مع  الروس  املسؤولون 
العديد من ممثلي االطراف 
اللبنانيني   السياسيني 
للتشاور والبحث معهم يف 
واملنطقة  بلبنان  االوضاع 
على  منهم  واالطالع 

االزمة  وجهات نظرهم حلل 
اللبنانية.

مناسبة  الزيارة  وستكون 
الروس  املسؤولني  لتكرار 
موقفهم الثابت الذي  اعلن 
مرارا، بدعم تشكيل حكومة 
مهمة من األخصائيني تباشر 
وسيطلبون  األزمة،  حبل 
احلزب كقوة  باملناسبة من 
إمكانياته  وضع  مؤثرة 
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جديدة وأن تغري من برنامج 
الزيارة.

رئيس  نائب  قال  فقد 

اخلارجية  وزير  الوزراء 
وشؤون املغرتبني األردني 

إعالم  وسائل  أفادت 
رئيس  بأن  إسرائيلية 
اإلسرائيلي  احلكومة 
بنيامني نتنياهو تطرق خالل 
املشرتك  الصحفي  املؤمتر 
التشيكي  نظرييه  مع 
إلغاء  إىل  واهلنغاري، 

لإلمارات،  املقررة  زيارته 
قائاًل »لألسف زيارتي إىل 
بسبب  اإلمارات مل حتصل 
يف  وصعوبات  فهم  عدم 
عن  الناجم  رحالتنا  تنسيق 
يف  باألمس  وقعت  حادثة 

نتنياهو عن األزمة مع األردن: صححنا 
األمور.. سأزور اإلمارات قريبًا



Page 2صفحة 2     

إعــالن
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مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
فيها،  أساعدكم  ان  ترغبون 
على  بي  االتصال  فالرجاء 

الرقم:
0419 651 187 

s t e v e . c h r i s t o u @
cumberland.nsw.gov.

au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

 2020 31 كانون األول  إبتداء من 
شخص  أي  من  مطلوبًا   أصبح 
تحميل  تطوير  طلب  يقدم 
موقع  خالل  من  إلكرتونيـًا  طلبه 
 )Planning Portal( التخطيط 
ساوث  نيو  حكومة  تديرها  التي 

ويلز.
كنتيجة لهذه التغيريات، لم يعد من 
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية 
أو   )over the counter( باليد 

عرب الربيد اإللكرتوني.
حول  املعلومات  من  مزيد  يتوفر 
موقع  على  الطلبات  إيداع  كيفية 
  )Planning Portal( التخطيط 

على:
www.planningportal.  

nsw.gov.au
الحالية  التطوير  طلبات  لتقديم 

زوروا:
www.cumberland.nsw.  
gov.au/ development-

 applications-currently-
advertised

أو زوروا:
www.cumberland.nsw.
gov.au/ development-

 application-tracking
وذلك للتحقق من حالة تطويرات 

معينة.

 )DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت إستئناف روزنامة األحداث 

املتعددة الثقافات
مجتمعنا هو بوتقة تنصهر فيها واحدة من أكثر املناطق 
تعددية ثقافية يف نيو ساوث ويلز وأسرتاليا بالفعل. 
من  فريدة  غرب سيدني  منطقتنا يف  يجعل  ما  هذا 

نوعها.

بلدية  عانت  والشركات،  البلديات  من  العديد  مثل 
مدينة كامربالند من صعوبات مالية مع تفاقم الوضع 

بسبب  COVID-19 العام املاضي.

باالرتياح  أشعر  االقتصادي،  وضعنا  تحسن  مع 
يتضمن  الذي  لدينا،  األحداث  جدول  الستئناف 
الكرز،  ومهرجان  رمضان  الثقافية بشهر  االحتفاالت 

يف األشهر املقبلة.

اننا نخطط الستضافة احتفاالت ديوالي ورأس  كما 
 Diwali and Lunar( الجديدة  القمرية  السنة 
New Year( يف عام 2022 ، بشرط أن نستمر يف 
األحداث  لجنة  ستعمل  الصحيح.  املسار  على  البقاء 
مهرجان  لكل  والجمعيات  املجتمعات  مع  البلدية  يف 

لضمان نجاح هذه االحتفاالت.

هذا  إىل  أقودها،  التي  البلدية،  تتمكن  بأن  فخور  أنا 
البلدية  التزام  على  التأكيد  وإعادة  باإلجماع  القرار 
وهو  للغاية،  مميزة  مدينتنا  يجعل  بما  باالحتفال 
بما  فعالياتـُنا  ستـُستأنف  ذلك،  من  األهم  تنوعنا. 
من  والتأكد  الصحية  النصائح  أحدث  مع  يتماشى 
بها  املعمول  الصحيحة  التدابري  موظفينا  لدى  إن 

الستضافة أحداث COVID اآلمنة.

دعم األعمال املحلية
يف  املجزية  األجزاء  أكثر  أحد  يتمثل 
على  القدرة  يف  بلدية  كرئيس  دوري 
مدينة  املحلية يف  التجارية  األعمال  دعم 

كامربالند.
جديد،  عمل  بصاحب  مؤخرًا  التقيت 
 La وهو أحمد خري، الذي كان يدير فرن
غيلدفورد   ، رود  Rouche يف روسون 

منذ حوالي شهر اآلن.
 ناقشنا كيف يمكن للبلدية دعم أعماله 
ونجري محادثات مع لجنة املرور لتحسني 

وقوف السيارات على واجهة متجره.
تنجح  املحلية،   أعمالنا  تنجح  عندما   
يف  التوفيق  ألحمد  أتمنى  مجتمعاتنا. 

مشروعه التجاري الجديد. 

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Follow our social media  
channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

DAs available online
From 31 December 2020, anyone  
lodging a development application  
will be required to upload their 
application electronically through the 
Planning Portal that is managed by the 
NSW Government.

As a result of these changes, applications 
can no longer be submitted to Council 
over the counter or by email.

Further information on how to lodge 
applications on the portal is available on  
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current  
development applications visit

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications- 
currently-advertised 

or visit 

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application- 
tracking to check the status  
of specific developments.

Multicultural calendar of events to resume
Our community is a melting pot for one of the 
most multicultural areas in NSW and indeed 
Australia. This is what makes our region in 
Western Sydney unique.

Like many councils and businesses, 
Cumberland City Council experienced 
financial hardship as the COVID-19 situation 
worsened last year.  

With our economic position improving, I’m 
relieved that our calendar of events, which 
includes cultural celebrations for Ramadan  
and the Cherry Blossom Festival,  
will resume in the coming months. 

We are also planning to host Diwali and Lunar 
New Year festivals in 2022, provided we 
continue to stay on track. Council’s events 
committee will engage with communities and 
associations for each festival to ensure these 
celebrations are successful. 

I’m proud that the Council I lead could reach 
this decision, unanimously and reaffirm 
Council’s commitment to celebrate what 
makes our City so special, our diversity. 
Importantly, our events will resume in line 
with the latest health advice and our staff will 
ensure they have correct measures in place to 
host COVID-safe events. 

Supporting local business
One of the most rewarding parts of my role as 
Mayor is being able to support local businesses  
in Cumberland City. 

I recently met new business owner, Ahmed Khair, 
who has been managing La Rouche Bakery on 
Rawson Road, Guildford for about a month now. 

We discussed how Council can support his 
business and are in talks with the Traffic 
Committee to improve parking at his shopfront.  

When our local businesses succeed, our 
communities succeed. Wishing Ahmed the best  
in his new business venture. 

Mayor Steve Christou, with new shop owner 
Ahmed Khair.
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الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة خماطر عدم توافر االموال لشراء الفيول غجر:

احلل بتوقيع النواب على قانون معجل مكرر 
مبنح مساهمة مالية لكهرباء لبنان

يف  واملياه  الطاقة  وزير  حذر 
رميون  االعمال  تصريف  حكومة 
غجر، بعد لقائه رئيس اجلمهورية 
ظهر  قبل  عون  ميشال  العماد 
قصر  يف  اخلميس  االول  امس 
بعبدا يف حضور الوزيرة السابقة 
ما  »خطورة  البستاني، من  ندى 
يف  الطاقة  قطاع  اليه  وصل 
االموال  توافر  عدم  جراء  لبنان، 
املطلوب  الفيول  لشراء  الالزمة 
من  الكهرباء  مؤسسة  لتتمكن 
التيار  وتأمني  االستمرارية 

الكهربائي للمواطنني«.
ودق الوزير غجر ناقوس اخلطر، 
قد  »لبنان  ان  على  مشددا 
يف  الشاملة  العتمة  اىل  يذهب 
حال  يف  اجلاري  الشهر  نهاية 
عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان 
الفيول،  لشراء  مالية  مساهمة 
كارثية  عواقب  من  لذلك  وما 
على خمتلف القطاعات، ال سيما 
الصحي واالستشفائي، يف ظل 
الناجتة  الوبائية احلالية  الظروف 
واهمية  »كورونا«  جائحة  عن 
دائم  بشكل  الكهرباء  تأمني 
اللقاحات،  جودة  على  للمحافظة 
إضافة اىل تأثري العتمة الشاملة 
والسالمة  الغذائي  االمن  على 
العامة كما على قطاع االتصاالت 

واالنرتنت«.
ان  على  غجر  الوزير  وشدد 
النواب  حتمل  يف  يكمن  »احلل 
على  والتوقيع  مسؤوليتهم 
العطاء  مكرر  معجل  قانون 
مساهمة  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الفيول  مالية، متكنها من شراء 
لتأمني احلد االدنى املطلوب من 

الكهرباء«.

غجر
اىل  غجر  الوزير  وحتدث 
»اطلعنا  فقال:  االعالميني، 
على  اللقاء  خالل  عون  الرئيس 
عدم  وخماطر  الكهرباء  وضع 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  امداد 
بالفيول املطلوب، ما قد يؤدي 
نهاية  يف  الشاملة  العتمة  اىل 
ذلك  وتأثري  احلالي  آذار  شهر 
والصحي  الغذائي  االمن  على 
العامة  السالمة  وعلى  والوبائي 
وسيؤدي  السرقات،  زيادة  عرب 
يف  شاملة  مشكلة  اىل  طبعا 

الدورة االقتصادية«.
خماطر  اجلميع  »يعلم  وقال: 
بلد من  ان يكون هناك  ومعنى 
سيحصل  وماذا  كهرباء  دون 
يف  اليوم  حنن  ذلك.  جراء 
عن  ونتحدث  ال-21  القرن 
بلد  لبنان،  مثل  بلد  قدرة  عدم 
العلمية  ابنائه  بقدرات  موصوف 
اخلارج،  اىل  وتطلعه  واقتصاده 
احلاجات  تأمني  على  قادر  غري 
االساسية، أي الكهرباء، احملرك 
االساس ملختلف القطاعات. حنن 
أكثر من اي وقت مضى  اليوم 
وخصوصا  الكهرباء  اىل  حباجة 
القطاع الصحي. فهل ميكن  يف 
دون  من  مستشفيات  تصور 
قيمة  ستصبح  وأين  كهرباء؟ 
الفاتورة اليت سيدفعها املواطن 
للمولدات اليت قد تصل اىل أكثر 

مضاعف  بشكل  اجره  قيمة  من 
ساعة  كيلوات  فكل  أكثر؟  او 
كهرباء  مؤسسة  من  ننتجه  ال 
لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب 
واملازوت  الديزل  استعمال 
وهذه  زيادة.   %  30 بقيمة 
املشكلة ال تقع فقط على عاتق 
املواطن، بل ايضا على مصرف 
لبنان الذي سيضطر اىل تصدير 
ليتمكن  اخلارج  اىل  أكثر  دوالر 
وبذلك  املازوت.  بدل  دفع  من 
االموال  من  زيادة  ندفع  حنن 
لتأمني  للخارج   fresh dollarsالـ
بدل املازوت، ويتحمل املواطن 
خدمة  مبقابل  اكرب  فاتورة  بذلك 

سيئة«.
فخامة  وضعنا  »لقد  أضاف: 
الذي  الضغط  جو  يف  الرئيس 
إىل  نصل  ال  كي  به  نعمل 
العتمة، واستنفذنا كل اإلمكانات 
والسبل ووضعنا قيمة ال-1500 
العامة  املوازنة  يف  لرية  مليار 
اننا  وقلنا  عليه،  مالحظاتنا  مع 
ونواب  مالية،  ملساهمة  حباجة 
قدموا  القوي«  لبنان  »تكتل 
أجل  من  معجال  مكررا  قانونا 
مالية  مساهمة  او  سلفة  إعطاء 
لشراء الفيول، وحنن نصر على 
ان تكون مساهمة، ال سيما وأن 
مؤسسة كهرباء لبنان غري قادرة 
املالية  السلفة  قيمة  سد  على 

الحقا لوزارة املالية«.
ال-2020  موازنة  »يف  وتابع: 
ب-1500  سلفة  هناك  كان 
مليار، وحنن حباجة هلذه االموال 
المداد  الفيول  لشراء  فقط 

املواطنني بالكهرباء«.
أن  سؤال،  على  ردا  وأوضح 
بعدم  تتلخص  اليوم  »املشكلة 
لشراء  الالزمة  االموال  توافر 
من  استعملنا  وحنن  الفيول، 
 700 حواىل   2020 عام  موازنة 
مليار   1500 اصل  من  مليار 
مليار،   300 حواىل  وبقي  لرية، 
العام خالل  ومت استعماهلم هذا 
لشراء  املاضية  الثالثة  االشهر 

الفيول«.
ولفت الوزير غجر اىل أن »الشحن 
الفوري spot cargo واملناقصات 
حنن  ولكن  حاهلا  على  زالت  ال 
الفيول،  لشراء  مال  اىل  حباجة 
من  االموال  نصرف  ال  واليوم 
نستعمل  بل   2021 عام  موازنة 
بسبب  ال-2020  من  توفر  ما 
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واالخنفاض  والكورونا  احلجر 
العاملية  النفط  بأسعار  اهلائل 
 25 حواىل  اىل  وصلت  اليت 
دوالر، أما اليوم االسعار تشهد 
ارتفاعا ووصلت اىل 70 دوالر، 
مبوازنة  اموال  اىل  حباجة  فنحن 
اآلن،  حتى  تقر  اليت مل   ،2021
متديد  امكانية  عدم  مقابل  يف 
املوازنة،  قانون  السلفة حبسب 
فقط.  واحدة  ملرة  تعطى  ألنها 
قانون  اىل  حباجة  حنن  ولذلك 
معجل مكرر مينح مؤسسة كهرباء 
لبنان مساهمة جديدة كي تتمكن 

من االستمرار«.
أننا  يعين  هذا  هل  سئل: 
أجاب:  العتمة؟  اىل  ذاهبون 
»حنن ذاهبون اىل العتمة، ولكن 
أن  يقبلوا  لن  النواب  أن  أعتقد 
األمر  هذا  على  شهودا  يكونوا 
وذلك  أيديهم،  بني  واحلل 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  لتزويد 
الفيول،  لشراء  الالزمة  االموال 
يعلمون يف حال عدم  فهل هم 
التوقيع على هذه املساهمة اين 
سيصبح الوضع؟ يف اآلخر هناك 
ذلك،  مسؤولية  سيتحمل  من 
ووجدنا  مبسؤولياتنا  قمنا  وحنن 
احللول ووضعنا املنقاصات، إال 
يتحمل  أن  جيب  من  هناك  أن 
االموال  إلعطاء  املسؤولية 
الالزمة لشراء هذا الفيول. وبعد 
التفتيش عن كل السبل املتاحة 
لتأمني الفيول، توصلنا اىل أن 
عرب  هو  لذلك  الوحيد  السبيل 
سلفة او مساهمة مالية او طبعا 

عرب اقرار املوازنة«.
املعيشية  املخاطر  وعن 
عدم  حال  يف  واالقتصادية 
الوصول اىل حل هلذه املسألة، 

ميكن  »ال  انه  اىل  غجر  أشار 
الكهربائي  التيار  توفري  اليوم 
بشكل مقبول من خالل املولدات 
تعمل  ان  تستطيع  ال  اليت 
سبع  من  اكثر  متواصل  بشكل 
حال  يف  لذلك  يوميا،  ساعات 
فال  للكهرباء،  التام  االنقطاع 
تعمل  ان  املولدات  هلذه  ميكن 
مستمر.  بشكل  ساعة   24 ملدة 
مستمر  بشكل  الكهرباء  فإمداد 
على  تؤمن  مؤسسة  اىل  حباجة 
لذلك حنن  احلاجة،  نصف  االقل 
ذاهبون اىل عدم امكانية توفري 
الكهرباء يف املستقبل القريب، 
ال من املولدات وال من مؤسسة 
له  سيكون  ما  لبنان،  كهرباء 
على  كان  إن  كارثية،  عواقب 
والصحي  االستشفائي  القطاع 
اللقاحات  جودة  على  واحملافظة 
وتأمني االنرتنت واالمن الغذائي 
وغريه. إن هذا االمر بالنسبة لي 
ان  ميكننا  ال  سرياليا،  شيئا 
بال  ال-21  القرن  يف  نعيش 
صعبا  سيكون  الوضع  كهرباء. 
االمنية  القطاعات  كل  على 
والصحية والوبائية واالقتصادية 
وغريها واالصعب اخلروج منه«.

وزيرة الدفاع
اىل ذلك، استقبل الرئيس عون، 
الوزراء يف  رئيس جملس  نائبة 
وزيرة  االعمال  تصريف  حكومة 
الدفاع الوطين زينة عكر وعرض 
البالد  العامة يف  معها االوضاع 
االخرية،  االمنية  التطورات  بعد 
وعمل املؤسسات التابعة لوزارة 
مواضيع  اىل  اضافة  الدفاع، 
الوزارية  اللجان  بعمل  تتصل 

اليت تعاجل مواضيع خمتلفة.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير غجر

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
مقر  يف  بري  نبيه  االستاذ 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
مبقام  القائمة  االول،  امس 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق 
الشؤون  منسقة  لبنان  يف 

اإلنسانية جناة رشدي.
وأثار رئيس اجمللس مع رشدي 
الناجم  البيئي  التلوث  موضوع 
عن التسرب النفطي االسرائيلي 
من  اللبناني  الساحل  باجتاه 
بريوت«،  اىل  وصوال  اجلنوب 
االسرائيلي  »التفلت  مستذكرا 
من  بدءا  الدولية  القرارات  من 
وعام   1996 عام  قانا  جمزرة 
الوقود  منشآت  بقصف   2006
يف اجليه وصوال الي ما حيصل 

اليوم«.
كما استعرض الرئيس بري امام 
االسرائيلية  »اخلروق  رشدي 
برا  اللبنانية  للسيادة  اليومية 
تكرار  سيما  ال   ، وجوا  وحبرا 
حوادث خطف الرعاة ناهيك عن 
ما حصل مؤخرا يف خراج بلدتي 
ما  وهو  وعديسة  اجلبل  ميس 
للقرار  صرحيا  انتهاكا  يشكل 

.»1701
أيضا  اجمللس  رئيس  وأثار 
»كراع  االممية  املوفدة  مع 
للمفاوضات غري املباشرة ملف 
ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية 
للبنان«، مشددا على »ضرورة 

استئنافها«،  يف  التأخري  عدم 
اإلطار  إتفاق  »أن  اىل  الفتا 
األطراف  مبوافقة  حظي  الذي 
لرتسيم  يدعو  والذي  األربعة 
احلدود البحرية على غرار اخلط 
األزرق برا. وهذا ما يضع حدا 
يف  االسرائيلية  لإلدعاءات 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
وحقوقه  حدوده  للبنان  وحيفظ 

وفقا للقوانني الدولية«.
رشدي  بري،  الرئيس  وحث 
تشجيع  »ضرورة  على 
رست  اليت  النفطية  الشركات 
اإلستثمار  مناقصات  عليها 
اللبنانية  املياه  يف  للتنقيب 
سيما  فورا،  أعماهلا  يف  للبدء 
ومل  مواعيد  عدة  حددت  انها 
شهر  آخرها  وكان  بها  تلتزم 
»ان  معتربا  املاضي«،  شباط 
البدء يف هذه االعمال من أهم 
للبنان  تقدم  اليت  املساعدات 

يف هذه املرحلة«.
نائبة  بري  الرئيس  واستقبل 
وزيرة  الوزراء  جملس  رئيس 
تصريف  حكومة  يف  الدفاع 
عرض  ومت  عكر،  زينة  االعمال 
االوضاع العامة وآخر املستجدات 

السياسية واالمنية.
الرئيس  استقبل  الظهر،  وبعد 
حكومة  يف  االعالم  وزيرة  بري 
تصريف االعمال الدكتورة منال 

عبد الصمد جند.

بري استقبل عكر وعبد الصمد وأثار مع رشدي التسرب النفطي: 

لتشجيع الشركات الراسية عليها 
املناقصات البدء بالتنقيب فورا

الرئيس بري مستقبال الوزيرة عبد الصمد

لودريان يتهم املسؤولني اللبنانيني بعدم 
مساعدة بلدهم يف مواجهة أخطار االنهيار

الفرنسي  اخلارجية  وزير  اتهم 
جان إيف لودريان، امس االول، 
املسؤولني السياسيني اللبنانيني 
املساعدة«  تقديم  »عدم  بـ 
اخطار  يواجه  الذي  بلدهم  اىل 
يعاني  وقت  يف  »االنهيار«، 
لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية 
أوردت  حسبما  مسبوقة،  غري 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
القول  اىل  أميل  »قد  وقال: 
السياسيني  املسؤولني  إن 
بلدا  يساعدون  ال  اللبنانيني 
أيا  مجيعهم  أخطارا،  يواجه 
»تقاعس  مستنكرا  كانوا«، 
التصدي  عن  السياسية  الطبقة 

خلطر »انهيار« البالد«.

زارت السفرية األمريكية دوروثي شيا مقر حزب الطاشناق يف برج 
محود حيث كان يف استقباهلا األمني العام للحزب النائب هاكوب 

بقرادونيان.
وأكد احلزب يف بيان أن »اجلانبني حبثا خالل لقاء استمر أكثر من 
ساعة، يف التطورات على الساحتني اللبنانية واالقليمية، وقد نقل 
النائب بقرادونيان إىل السفرية شيا مواقف احلزب من املستجدات 
على الصعيد االقليمي، وعلى الصعيد الداخلي، شدد بقرادونيان 
على ضرورة طرح احللول البناءة لتفكيك العقد الداخلية. كذلك اكد 
حرص احلزب على احرتام الدميقراطية واعتماد لغة احلوار والنقاش 

حلل اخلالفات«.

قرادونيان استقبل شيا: لتفكيك العقد 
الداخلية واحرتام الدميوقراطية
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لــبنانيات

 إستقبل مفيت جبل لبنان حممد 
امس  ظهر  قبل  اجلوزو  علي 
اجلية،  يف  دارته  يف  االول 
سفري اململكة العربية السعودية 
جنلي  حضور  يف  خباري،  وليد 
الشيخ  الشرع  القاضي  املفيت 
حممد هاني اجلوزو ومدير »معهد 
اجلوزو،  حامد  الفين«  برجا 
وجرى عرض لألضاع العامة يف 
البالد، وتأكيد »العالقة األخوية 
لبنان  جتمع  اليت  والتارخيية 
واململكة العربية السعودية اليت 
يف  األساسي  الدور  هلا  كان 
انهاء احلرب األهلية اللبنانية«، 
والتشديد على »الدور السعودي 

اجلامع لكل اللبنانني«.
الجوزو

بعد اللقاء، شدد املفيت اجلوزو 
»الرتحيب  على  تصريح  يف 
الصديق  اخلري  مملكة  بسفري 
مجيع  من  احملبوب  خباري  وليد 
»ان  وقال:  اللبنانيني«، 
للمملكة العربية السعودية مكانة 
املسلمني  قلوب  يف  كبرية 
بها  وعالقيت  ككل،  واللبنانيني 
حيث  السنني،  لعشرات  متتد 
الشخصيات  كربى  عاصرت 
اال  منها  ملست  وما  السعودية 
احلكمة واالعتدال ونبذ التطرف، 
نزورها  عندما  نلتقي  كنا  حيث 
كلبنانيني من كل املذاهب سنة 
وشيعة، وال ننسى دورها، حيث 
احلرب  وقف  يف  السبب  كانت 
خالل  من  لبنان  يف  األهلية 
اتفاق الطائف، الذي كان خلفه 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وإعادة  وقفها  على  عمل  الذي 

بناء لبنان من جديد«.
أضاف: »ان ما قام به الرئيس 
كان  احلريري،  رفيق  الشهيد 
اململكة  من  ودعم  بتشجيع 
تثق  كانت  اليت  السعودية 
اعادة  فاستطاع  كثريا،  به 
الطرقات  شق  عرب  لبنان  بناء 
املناطق  بني  واألوتوسرتادات 
بريوت  بني  سيما  ال  واملدن، 
وصول  سهل  ما  واجلنوب، 
اىل  واجلبل  اجلنوب  ابناء 
بني  املسافات  فقرب  بريوت، 
ب«البعد  مشيدا  اللبنانيني«، 
متيز  الذي  واخلدماتي  العلمي 
احلريري  الشهيد  الرئيس  به 
السعودية  اململكة  رعته  الذي 
عددا  احتضنت  كما  واحتضنته 
مسلمني  اللبنانيني  من  كبريا 

ومسيحيني، وعلى رأسهم األخوة 
وندد  الشيعية«،  الطائفة  من 
على  التطاول  حماوالت  ب«كل 
اململكة واشاعة احلقد والكراهية 
السعودية  ان  مؤكدا  ضدها«، 

»تفتح قلبها للجميع«.
بلقاء  اليوم  »سعدت  وتابع: 
التقينا  وحنن  السفري  سعادة 
جاهدا  يعمل  وهو  كأصدقاء، 
بني  املسافات  تقريب  على 
اللبنانيني من خمتلف الطوائف«، 
معتربا ان »مشكلة لبنان الكربى 
هذا  وشيعة،  سنة  ليست 
افرتاء، بل بتدخل بعض الدول 
بلبنان يف  ليس هلا صلة  اليت 
اليه  فأساءت  اللبناني،  الشأن 
ما  خالل  من  للخطر  وعرضته 
فشل سياسي  من  اليه  وصلنا 

ومالي واقتصادي وفقر«.
حياول  من  »هناك  ان  ورأى 
العالقات  تعكري  الطرق  بشتى 
اىل  داعيا  اللبنانيني«،  بني 
والوقوف  بالوعي  »التمسك 
بوجه كل حماوالت اشعال الفنت 
الطائفية واملذهبية«، مؤكدا ان 
الراية  محلة  السنية  »الطائفة 
وقدمت  والوطنية  االنسانية 
لبنان  عن  دفاعا  التضحيات 
االستقالل«،  منذ  عليه  وحرصا 
مشددا على »االستمرار بالدعوة 
اىل التفاهم بني الشركاء بعيدا 

عن كل حماوالت التعصب«.
املاروني  البطريرك  دعوة  وعن 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
قال  دولي،  مؤمتر  اىل  الراعي 
اجلوزو: »ان ما طرحه البطريرك 
الراعي وطين بإمتياز، وهو أحرج 

اجلوزو استقبل خباري: السعودية تقرب 
املسافات وتفتح قلبها للجميع
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حيث  احلياد،  طرحه  عند  اجلميع 
يتدخلون  للذين  يقول  ان  أراد 
على  حنن  اللبناني،  الشأن  يف 
احلياد وال ندخل يف العداوة مع 
طرف  الي  نريد  وال  طرف،  اي 
نريد  شؤوننا.  يف  يتدخل  ان 
ان نكون للبنان وان نعمل على 

انقاذه«.
هو  اليوم  نعيشه  »ما  اضاف: 
ضحية االتفاقات اليت جرت يف 
لبنان، ومنه اتفاق مار خمايل - 
اتفاق حزب اهلل والتيار الوطين 
هذا  يكون  ان  فبدل   - احلر 
مواجهة  على  مساعدا  االتفاق 
لألسف  لبنان،  يف  اخلالفات 
رعى الفساد الذي استشرى يف 
لبنان، لذلك نريد من حزب اهلل 
ان يكون للبنان فقط، يعين ان 
جنسية  حيمل  وال  لبنانيا  يكون 

أخرى«.
احلكومة،  تشكيل  موضوع  وعن 
»التدخل  ان  اجلوزو  اعترب 
تشكيلها«،  يعيق  اخلارجي 
الفتا اىل ان »الفريق الرئاسي 
اتفاق  يدمران  اهلل  وحزب 
اليت  القواعد  ويضربان  الطائف 
لبنان  ان  اللبنانيني.  كل  جتمع 
اجلمهورية  لرئيس  ملكا  ليس 
لتياره،  او  عون  ميشال  العماد 
بل ملك مجيع اللبنانيني، وحنن 
ليبقى  لبنان  انقاذ  على  حنرص 
هذا الوطن الصغري جمتمعا، واال 
الطائفي  التعصب  ضحية  يقع 
واملذهيب. املسألة ليست سنة 
البعض،  يصورها  كما  وشيعة 
يعد حيتمل  مل  اللبناني  الشعب 

هذه االوضاع املدمرة«. 

املفتي الجوزو مستقبال السفري بخاري

املسلمني«  العلماء  »جتمع  توجه 
عموما  اإلسالمية  األمة  إىل 
برسالة  خصوصا،  واللبنانيني 
ملناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج 
واملبعث النبوي، قال فيها: »ما 
بهذه  منر  وحنن  اليوم  أحوجنا 
لبنان  يف  ال  الصعبة  الظروف 
اإلسالمي  العامل  بل يف  وحسب 
التأييد اإلهلي  أن نستذكر  ككل 
ألنبيائه يف أوقات الشدة وكيف 
أن اهلل عز وجل يدافع عن الذين 
آمنوا، كما دعم نبيه حممد صلى 
بداية  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
آراه  ثم  الشريف  النبوي  املبعث 
آياته يف األفاق عندما أسرى به 
املسجد  إىل  احلرام  املسجد  من 
عن  له  تسلية  ليكون  األقصى 
هلما  تعرض  كبريين  مصابني 
املؤمنني  أم  زوجته  وفاة  وهما 
أبو  وعمه  السالم  عليها  خدجية 

طالب«.
عز  اهلل  اختار  »لقد  اضاف: 
أن يكون املعراج من بيت  وجل 
املقدس ألهمية هذا املكان عنده 
والذي  املسلمني،  عند  وبالتالي 
متتد  وإمنا  فيه  الربكة  تنحصر  ال 
إىل ما حوله من البلدان » الذي 
باركنا حوله« ليقول لنا أن مفتاح 
إمنا  إليها  العبور  وطريق  السماء 
وهذا  البيت  هلذا  يكون  بأن  هو 
ال  يستحقها  اليت  املكانة  البلد 
أن يكون كما هو اليوم حمتال من 
آمنوا  للذين  عداوة  الناس  أشد 
ولذلك  أشركوا،  والذين  اليهود 
أيضا اختاره، أي بيت املقدس، 
ليكون قبلتنا األوىل وعليه جيب 
حتى  اجملاهدين  قبلة  يكون  أن 
األمر  أن يرتك  ال  القدس  حترير 
يواجه  كي  الفلسطيين  للشعب 

وحيدا آلة لقتل الصهيوني«.
اإلسراء  ذكرى  »يف  وتابع: 
واملعراج واملبعث النبوي الشريف 
نعلن يف جتمع العلماء املسلمني 

عن األمور التالية:
املسلمني  اختالف  إن  أوال: 
يؤثر  ال  احلادثتني  تاريخ  يف 
جيب  بل  إحيائهما  ضرورة  يف 
على  للتأكيد  مدعاة  تكونا  أن 
واعتبار  اإلسالمية  األمة  وحدة 
االختالف يف الرأي مدعاة للحوار 
للفكر والثقافة  والنقاش وإغناء 

اإلسالمية.
ثانيا: نؤكد على االلتزام بواجبنا 
واليت  الفلسطينية  القضية  جتاه 
حترير  على  العمل  أن  نعترب 
فلسطني كل فلسطني من البحر 

وال  األمة  واجب  هو  النهر  إىل 
شرب  عن  نتنازل  أن  مطلقا  جيوز 

واحد من أرض فلسطني.
على  العمل  أن  نعترب  ثالثا: 
اإلسالمية  بالثوابت  املساس 
التطبيع  مترير  أجل  من  القرآنية 
خيانة  هو  الصهيوني  العدو  مع 
علماء  على  وجيب  ورسوله  هلل 
األمة ومثقفيها الوقوف بوجه هذا 

التحريف وفضحه بكل قوة.
اهلل  صلى  الرسول  إن  رابعا: 
أرسله  قد  وسلم،  وآله  عليه 
اهلل عز وجل رمحة للعاملني وأن 
تدعي  اليت  التكفريية  التيارات 
إىل  تنتسب  أنها  وبهتانا  زورا 
باإلسالم  هلا  عالقة  ال  اإلسالم 
الدين  عن  خروج  هي  بل  مطلقا 
والعقيدة يستغلها أعداء اإلسالم 
لتشويه صورته خوفا من انتشاره 

الكبري يف العامل.
مطلقا  رفضا  نرفض  خامسا: 
تتخذ  حرب  ألي  شرعية  إعطاء 
هلا،  مربرا  الدينية  العناوين  من 
الواليات  اليت شنتها  احلرب  فال 

العراق  على  األمريكية  املتحدة 
واملنطقة هي حرب مسيحية على 
اإلسالم وال ما يفعله التكفرييون 
هو حرب من اإلسالم على أديان 
أو مذاهب أخرى، بل هي حروب 
ذريعة  الدين  من  تتخذ  سياسية 

للوصول إىل أهدافهم الدنيئة.
سادسا: ننوه ونؤكد على احلوار 
ونرحب  املسيحي   - اإلسالمي 
قداسة  بها  قام  اليت  باخلطوة 
آلية  بزيارته  فرنسيس  البابا 
علي  السيد  مساحة  العظمى  اهلل 
األشرف  النجف  يف  السيستاني 
العالية  املضامني  على  ونؤكد 
لكالم مساحته مع البابا اليت جيب 
أن تتحول إىل منهاج عمل تسري 

عليه األجيال«.
أن  وجل  عز  اهلل  »ندعو  وختم: 
يكون  ألن  القادم  العام  نوفق 
الشريف  النبوي  املبعث  إحياء 
القدس  يف  واملعراج  واإلسراء 
فلسطني،  حترير  بعد  الشريف 
كل فلسطني من دنس االحتالل 

الصهيوني«. 

جتمع العلماء يف ذكرى االسراء واملعراج: نرفض 
إعطاء شرعية ألي حرب تتخذ من العناوين الدينية 

مربرا هلا ونؤكد على احلوار اإلسالمي املسيحي

ذكرى  »أمل«  حركة  أحيت   
باحتفال  الزرارية  مواجهة  شهداء 
عن  الستار  خالله  أزاحت  رمزي 
يف  شيد  الذي  التذكاري  نصب 
نعمة  نفذها  اليت  العملية  مكان 
ارزي  بلدتي  بني  ورفاقه  هاشم 
قوات  ضد   1985 عام  والزرارية 
فيها  وقتل  االسرائيلي  االحتالل 
اسرائيليا  جنديا   40 من  اكثر 

بينهم اجلنرال ابراهام عموشي.
حضر االحتفال مدير مكتب رئيس 
املصيلح  يف  النواب  جملس 
والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو 
رئيس  قبيسي،  هاني  النائب 
احلركة  يف  السياسي  املكتب 
التنظيمي  مجيل حايك، املسؤول 
للحركة يف اقليم اجلنوب الدكتور 
قيادة  واعضاء  حطيط  نضال 
التنظيمي  واملسؤول  االقليم 
صاحل  أمحد  اخلامسة  للمنطقة 
واعضاء جلنة املنطقة وشخصيات 
دينية وفاعليات بلدية واختيارية 
الرسالة  »كشافة  من  وفرق 

االسالمية«.
حايك

وألقى حايك كلمة حتدث فيها عن 
اليت  وتضحياتهم  الشهداء  مزايا 
»أسهمت يف صنع عناوين القوة 
والعزة واملنعة والوحدة للوطن«، 
االقتداء  »اهمية  على  مشددا 
»لقد  وقال:  وعطاءاتهم«.  بهم 
مسرية  املقاومون  الشهداء  أجنز 
حترير االرض، وعلينا ان نستكمل 
مسرية حترر االنسان. وما يعزينا 
االبرز  العنوان  هم  الشهداء  ان 

يف مسريتنا«.
يف  البعض  »لالسف،  أضاف: 
لبنان يريد جعل الوطن ادنى من 
عطاءات  من  وادنى  طموحاتكم، 
كي  نسعى  اننا  الشهداء، 
مستوى  على  الوطن  هذا  يكون 
حنن  الشهداء،  واحالم  تضحيات 

االمام  مشروع  فجر  انبالج  مع 
لبنان  اخراج  اراد  الذي  الصدر 
واملذهبية  الطائفية  ظلمات  من 
اىل  العبثي  والتحكم  واالنانية 
وقيام  والتفاعل  الوحدة  نور 
االنسان.  فيه  حيرتم  الذي  البلد 
وبامسكم،  معكم  اال  نتحدث  لن 
نرتكز  اليت  االمل  مساحة  فأنتم 
ولكن  بنورها،  ونستضيء  عليها 
يف  االمام  مسرية  كانت  كما 
ما  ان  متاما  نعي  العدو،  مواجهة 
جيري اليوم خمطط له حبق بلدنا 
حيث تتزاحم االزمات واملصاعب 
اىل  للوصول  وتتوالد  وتتكاثر 
حالة اليأس، واليأس يوصل اىل 
االنهزام  واىل  االوطان،  ضياع 
بالشروط  والقبول  واالستسالم 
مدرسة  من  فنحن  واخلضوع. 
نرفض القيود والشروط ونرفض 
االستسالم او اخلضوع لليأس امنا 
من خالل االمل سنبقى نعمل من 

اجل انقاذ لبنان«.
املرحلة  هذه  يف  »حنن  وتابع: 
نعاني جراء اجلوع السياسي لدى 
البعض الذي يوصل الناس اىل 
اجلوع، كفى انانيات، اعدلوا قبل 
مقابر  وطنكم يف  عن  تبحثوا  ان 
ابتعدوا  هلؤالء:  ونقول  التاريخ. 
عن  وابتعدوا  االنانيات  كل  عن 
باالوطان،  يودي  الذي  االنا  داء 
ابتعدوا عن حب التسلط والتفتوا 

اىل آالم الناس«.
والرئيس  الصدر  »لالمام  وأكد 
االلتزام  وللشهداء،  بري  نبيه 
بالثوابت اليت حتفظ لبنان وكرامة 
االنسان يف الوطن ولن يستطيع 
الوطن  هذا  بتاريخ  التالعب  احد 

وجغرافيته«.
وضعت  الستار،  ازاحة  وبعد 
اضرحة  على  الزهر  من  اكاليل 
الشهداء باسم رئيس حركة »أمل« 

الرئيس نبيه بري وقيادتها. 

أمل أحيت ذكرى شهداء مواجهة الزرارية حايك:
لالبتعاد عن داء االنا ألنه يودي 

باالوطان

الدولية  الدعم  جمموعة  أعلنت 
من أجل لبنان، يف بيان، انها 
اجتمعت اليوم »لتقويم األوضاع 
من  أكثر  مرور  بعد  البالد،  يف 
مرفأ  انفجار  على  أشهر  سبعة 
والحظت  املأساوي.  بريوت 
االقتصادية  األزمة  اجملموعة 
يف  املتسارعة  واالجتماعية 
بسبب  تفاقمت  واليت  لبنان، 
عن  وأعربت  كورونا،  جائحة 
املتزايدة  التوترات  إزاء  قلقها 
ذلك  يف  مبا  البالد،  يف 

االحتجاجات األخرية«.

جمموعة الدعم من اجل لبنان: لعدم التأخري يف تشكيل حكومة 
قادرة على تلبية احتياجات البالد

»احلفاظ  إىل  اجملموعة  ودعت 
بهدف  التظاهرات  سلمية  على 
محاية حقوق اإلنسان. كما دعت 
إىل حتقيق احملاسبة والعدالة عرب 
حتقيقات ذات مصداقية وشفافة 
وسريعة يف انفجار مرفأ بريوت 

ومقتل السيد لقمان سليم«.
التطورات،  هذه  سياق  يف 
الدولية  الدعم  جمموعة  اشارت 
سبعة  مرور  من  »القلق  اىل 
احلكومة  استقالة  منذ  أشهر 
قدرة  أعاق  ما  األخرية، 
التحديات  معاجلة  على  لبنان 

واملالية  واالجتماعية  السياسية 
واملؤسساتية  واالقتصادية 
تعقيدا  تزداد  واليت  املتفاقمة 
وعلى تلبية احلاجات والتطلعات 
اللبناني«.  للشعب  املشروعة 
دعوتها  اجملموعة  وكررت 
لعدم  لبنان  لقادة  »العاجلة 
كاملة  حكومة  تشكيل  تأخري 
تلبية  على  وقادرة  الصالحيات 
وتطبيق  امللحة  البالد  احتياجات 
وجددت  احليوية«.  اإلصالحات 
»دعمها الثابت واملستمر للبنان 

وشعبه«.
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»التنمية  كتلة  عضو  أكد 
حسن  علي  النائب  والتحرير« 
تلفزيوني،  حديث  يف  خليل، 
البلد  السياسي يف  »العجز  أن 
أكثر  املشكلة  تفاقم  اىل  أدى 
وهذا  الناس،  توقعت  مما 
االقرتاح بعيد من كل احلسابات 
بأنه  صحيحا  وليس  السياسية 
فاالقرتاح  للجيش،  رشوة 
يف  تدخل  وال  مالية  دفعة  هو 

اساس الراتب«.
كل  من  »بعيدا  خليل:  وقال 
احلسابات السياسية حنن نتحدث 
 6 ملدة  اقتصادية  معاجلة  عن 
اشهر فقط إلعطاء دفعة مالية 
للعسكريني وحنن ال نتحدث عن 
سلسلة وال عن تصحيح أجور«.

اضاف: »مل أحتدث مع احد يف 
االمن  قوى  وال  اجليش  قيادة 
باقرتاح  صلة  له  أحد  اي  وال 
القانون املتعلق بالدفعة املالية 

االستثنائية«.

خليل: اقرتاحي بعيد من كل احلسابات 
السياسية وليس صحيحا بأنه رشوة للجيش

وأشار خليل إىل أن »احلديث عن 
العام واإلداريني  القطاع  وضع 
يشمل  االقرتاح  لكن  صحيح، 
هذه الكتلة البشرية الكبرية من 
جيش وقوى أمنية اليت ال تعطل 
يف كورونا وتتنقل بني املناطق 
اللبنانية  االراضي  كافة  على 
أكلها وشربها يف هذه  وتؤمن 
ليس  املوضوع  وهذا  الظروف، 
جديدا يف لبنان، بل حصل يف 
حيث  املاضي  القرن  مثانينات 
مت اعطاء مساعدة للجيش حلني 

ترتيب موضوع اللرية«.
ونصف حنن  سنة  »منذ  وقال: 
اقرتاح  وهذا  مكاننا،  نراوح 
عليه  املوافقة  ميكن  قانون 
وميكن رفضه، أنا مل أحتدث مع 
أحد يف اجليش وال قوى االمن 
يف هذا الشأن على االطالق«، 
»مستعد  أنه  على  مشددا 
هلذا  السياسية  التبعات  لتحمل 

االقرتاح«.

املمتاز  اجلعفري  املفيت  وجه 
رسالة  قبالن،  أمحد  الشيخ 
اىل  الشريف،  النبوي  املبعث 
اللبنانيني جاء فيها: »يف مثل 
املبارك جتلت رمحة  اليوم  هذا 
بعثه  الذي  بالنيب  العظمى  اهلل 
اهلل رمحة للعاملني، ودليال على 
اخلري والتقوى والرب واإلحسان 
الناس مجيعا،  ببين  والتسامي 
ودعا  اهلل  توحيد  اىل  فدعا 
وتعظيم  اإلنسان  تكريم  اىل 
وتثبيت  العدل  وتصدير  احلق 
بنبذ  وتشدد  االستقامة، 
والعدوان،  والشرور  األحقاد 
أشكاله  بكل  الفساد  وحارب 
امليادين  كل  يف  ورفضه 
شعار  ورفع  والقطاعات، 
»الناس آلدم وآدم من تراب« 
»وأن الناس سواسية كأسنان 
بني  فرق  ال  »وأنه  املشط« 
أبيض  بني  وال  وأعجمي  عربي 
»وأن  بالتقوى«،  إال  وأسود 
اخللق عيال اهلل وأحب اخللق اىل 
اهلل أنفعهم لعياله« أي ملطلق 
دينهم  عن  النظر  ببعد  الناس 

املفيت قبالن يف رسالة املبعث النبوي:
 ما أحوج بلدنا اىل حمبة 

املسيح ورمحة حممد
وهو  وأفكارهم،  وعقائدهم 
ضرورة اليوم لعيشنا املشرتك 
وسلمنا األهلي وحمبتنا اجلامعة 
الواحدة،  الوطنية  وعائلتنا 
اهلل  خص  اليت  الرمحة  فمبدأ 
صرحية  حممد  الرمحة  نيب  بها 
بأن حمبة املسيح ضرورة الزمة 
يف دين املسلم، وهي كذلك 
عليه  املسيح  السيد  بتعاليم 

سالم اهلل«.
وتابع: »إننا نؤكد يف يوم بعثة 
شراكتنا  على  األعظم  النيب 
مجيعا  وأننا  ووحدتنا،  وحمبتنا 
الواحد  والبيت  الواحد  كاجلسد 
كنا  هذا  على  الواحد،  والبلد 
وعلى هذا نكون، عهدا منا هلل 
وأنبيائه وأوليائه الذين أكدوا 
عظمة االنسان وكرامة األوطان 
نفعهم  وضرورة  اخللق  ووحدة 
والقيام بشؤونهم ودفع الظلم 
عنهم،  واالضطهاد  والفساد 
وهو عني مبادئ اهلل ببعثة نبيه 
األعظم حممد يف بلد ما أحوجه 
اليوم اىل حمبة املسيح ورمحة 

حممد«.

حزب  يف  االعالم  مكتب  اعلن 
ان  بيان،  يف  الطاشناق 
عن  عادت  جناريان  »مارال 
بريوت  اىل  اسطنبول  طريق 
وكانت  )االربعاء(،  أمس  يوم 
انفجار  بعد  بريوت  غادرت 
)ناغورنو  ارتساخ  اىل  املرفأ 
اسرها  ومت  وخطفت  كاراباخ( 
ثالثة  بعد  االذرية  القوات  من 
احلربية  االعمال  ايام من وقف 
اليت  احلرب  اثر  اجلانبني  بني 
على  االذرية  القوات  شنتها 

مجهورية ارتساخ«.

الطاشناق: عودة االسرية مارال جناريان 
إىل بريوت بعد جهود حثيثة من 

اخلارجية اللبنانية
مت  انه«  اىل  البيان  واشار 
بريوت،  اىل  وعادت  اطالقها 
اخلارجية  من  حثيثة  جهود  بعد 
االمحر  والصليب  اللبنانية 
االتصاالت  ونتيجة  الدولي 
اليت  واملتابعة  واللقاءات 
حلزب  العام  االمني  بها  قام 
هاكوب  النائب  الطاشناق 
بقرادونيان. وشكر بقرادونيان 
وزير اخلارجية شربل وهبه على 
احلكومة  بذلتها  اليت  اجلهود 
اطالقها  اجل  من  اللبنانية 

وعودتها اىل لبنان«.

أكد عضو تكتل »اجلمهورية القوية« 
النائب بيار بو عاصي، يف مقابلة 
»اجلمهورية  أن   ،nbnالـ عرب قناة 
يف حال تفكك خطري وال ميكن ألي 
خارج  العيش  العامل  يف  شعب 
مسؤولياتها  تتحمل  دولة  إطار 
االدنى  احلد  له  وتوفر  جتاهه 
الكريم«،  العيش  مقومات  من 
تنهار  »لالسف مؤسساتنا  وقال: 
والفساد  االدارة  سوء  ظل  ويف 
االقتصادي  والوضع  والزبائنية 
الناس  بالتالي  أصال.  السيء 
عوض  الدولة  قبل  من  ضربت 
ان حتمي الدولة الناس وهذا هو 
الواقع اخلطري وعلينا بدء التصليح 

من هنا«.
قيادة  عن  »املسؤول  أن  واعترب 
وصلت  عما  املسؤول  هو  البالد 
إليه«، وقال: »اليوم تكتل »لبنان 
القوي« هو اخلط السياسي الذي 
اىل  عون  ميشال  العماد  أوصل 
ولبنان  اجلمهورية  رئاسة  سدة 
عليه  كان  مما  بكثري  أضعف 
منذ  بعبدا  اىل  عون  وصول  قبل 
»التكتل«  يتحمل  لذا  4 سنوات. 
من  االكرب  اجلزء  الدولة  ورأس 

املسؤولية«.
الرواتب  »زيادة  ان  اىل  واشار 
للعسكريني كما تطرح اليوم غري 
سليمة واملقاربة خاطئة، جيب أن 
تدرس  اليت  احلكومة،  من  تأتي 
اإلمكانات املالية واالحتياجات مع 
وزارة الدفاع كي تطلب سلفة، ال 
عرب أي نائب فهناك آلية معتمدة. 
ال نستطيع اللجوء بعد اىل عالجات 
مزيدا  حنتمل  ال  فنحن  موضعية، 
املؤسسة  أن  رغم  التضخم  من 
زالت  وما  قلوبنا  يف  العسكرية 
حتافظ على الكيان كما قال قائد 

اجليش«.
العسكرية  »املؤسسة  اضاف: 
األكرب، لكن  الصامت  تعترب دوما 
أجرب قائد اجليش  اليه  ما وصلنا 
إطالق  على  عون  جوزف  العماد 
الواقع  ألن  استثنائية  صرخة 
صعب والظرف غري سليم، معلنا 
ونريد  حالة ضغط كربى  اننا يف 
حلوال ألزماتنا كعسكريني وداعيا 
العسكرية  املؤسسة  ترك  اىل 
مبنأى عن لعبة السلطة السياسية 

واىل وقف ختفيض موازنتها«.
»منذ  أنه  على  عاصي  بو  وشدد 
اليوم األول حلراك 17 تشرين مل 
تنظميا  اللبنانية  القوات  تشارك 
وطلبت من قواعدها عدم املشاركة 
»مع  وقال:  احلزبية«  بصفتهم 
طالبنا  احلراك  مطالب  أن  العلم 
البديهي  من  إنطالقته.  قبل  بها 
ان نكون مع من يدعو لوقف اهلدر 
والفساد أو مع يطالب جبنى عمره 
مع  أو  املصارف  يف  تبخر  الذي 
ملف  حل  اصبح  أين  يسأل  من 
الكهرباء؟ فمنذ 10 سنوات وعدمت 
بها واخذمت السلفات حتى اصبح 
مليار   43 القطاع  هذا  يف  العجز 
دوالر. لكننا مل نرغب باملشاركة 
بصفة حزبية كي ال ندخل احلراك 
شاركنا  فلو  السلطة.  لعبة  يف 
وقدرتنا  واعالمنا  بشعاراتنا 
حكما يف  سينزل  كان  التنظيمية 
يؤمن  ألنه  ليس  فريق  وجهنا 
باحلراك بل من أجل لعبة السلطة 
الساحات.  متأل  ان  القوات  ومنع 
بذلك نكون حرفنا مسار املطالب 
والسياسية  واالجتماعية  الشعبية 
قدرة  يدرك  اجلميع  هدفها.  عن 
القوات التنظيمية فلو نزلنا وفق 
ذلك  ظهر  لكان  احلزبي  التنظيم 

بو عاصي: اجليش يف قلوبنا لكن البلد ال حيتمل عالجات موضعية

جليا«.
وردا على سؤال، أجاب: »4 ماليني 
خانق  الوضع  ان  يعتربون  لبناني 
العجب  فلماذا  مقبوال،  يعد  ومل 
الطرقات واستكتار حق  من قطع 
التظاهر على الناس؟ حنن كقوات 
يكفله  حق  التظاهر  أن  نذكر 
احلالية  الظروف  ويف  الدستور 
فالتضخم   - مفهوم  من  أكثر 
على  احملافظة  مع   ،  %400 بلغ 
وإحرتام  واخلاصة  العامة  االمالك 
مسؤولة  »القوات«  ال  القوانني. 
عن تسكري الطرق وال عن فتحها، 
القوى  مسؤولية  من  األمر  فهذا 

األمنية والعسكرية«.
وليس  منهار  »العهد  أضاف: 
ينهار.  كي  القوات  إىل  حباجة 
كل أطراف السلطة احلالية ومنها 
الوطين  »التيار  و  اهلل«  »حزب 
مصابون  اجلمهوية  ورئيس  احلر« 
يريدون  وال  السياسي  بالتوحد 
لكانوا  واال  رأيهم  مساع  سوى 
استمعوا لصرخة البطريرك الراعي 

ولوجع الناس«.
واشار بو عاصي اىل »أننا اليوم 
طرحه  منوذج  منوذجني:  أمام 
ويتمثل  اليوم  الراعي  البطريرك 
بني  والتامة  احلقيقية  بالشراكة 
كل مكونات اجملتمع وبني االفراد 
املتساوين امام القانون، االنفتاح 
على العامل مبا فيه العامل العربي، 
النمو  عجلة  إطالق  واعادة  احلياد 
هناك  املقابل  ويف  واالقتصاد. 
بسياساته  أدى  الذي  النموذج 
لبنان  عزل  إىل  وممارساته 

وانهياره«.
وأكد أن »احلياد ليس عن مصلحة 
بل  وإستقالليته  وسيادته  البلد 
عن الصراعات اخلارجية، مضيفا: 
»يف دولة مركبة كلبنان ال ينفع 
إال احلياد كمبدأ دستوري كي ال 
يستقوي طرف، اليوم امسه حزب 
اهلل ، بطرف باخلارج او يتبع حملور 
خارجي فيسبب أزمة يف الداخل. 
علينا النظر إىل مصلحتنا الداخلية 
والضمانة الوحيدة لكل مكون هو 

املكون اآلخر«.
مصطفى  مسوا  كثر   « وتابع: 
ترك،  حتى  يسمونه  وظلوا  أديب 
وكثر مسوا الرئيس سعد احلريري 
اآلن وهم  ومازالوا يسمونه حتى 
إحراجه  الوسائل  بشتى  حياولون 
االساس  ففي  حنن  اما  إلخراجه. 
وهذا  احلكومة  لتشكيل  نسمه  مل 

خيارنا السياسي«.
الدولي  البنك  موضوع قرض  يف 
لدعم االسر االكثر فقرا، اشار بو 
مغالطات  »هناك  أن  اىل  عاصي 
فهو ليس لستة اشهر بل بقيمة 
246 مليون دوالر وسيسدد على 
ثالثة سنوات ويتم البدء بذلك بعد 

5 سنوات«.
من   %80 من  »أكثر  ان  وأوضح 

مباشرة  ستذهب  القرض  قيمة 
حنو  سيستفيد  الناس.  ملساعدة 
املساعدات  من  عائلة  الف   200
حيث حتصل كل أسرة على مئيت 
الف لرية وكل فرد منها على مئة 
الف لرية، على أال يتعدى حجمها 
ستة أفراد. يضاف 140 الف لرية 
 18 و  سنة   13 بني  تلميذ  لكل 
سنة. سيحصل الفرد على بطاقة 
متويلية، فإما يسحب األموال نقدا 
يشرتي  او  اآللي  الصراف  من 

بقيمتها من احملال«.
منصة  تفتح  »سوف  وتابع: 
شهر.  ملدة  جمددا  التسجيل 
وهي  بيانات  قواعد  ثالث  هناك 
لدى اجليش ولدى وزارة الشؤون 
االجتماعية ولدى املخاتري. ستدمج 
هذه البيانات ويتم التدقيق بها. 
من  ملؤها  سيتم  اليت  االستمارة 
عادلة  الشؤون  وزارة  فرق  قبل 
املعايري  اعلى  ووفق  وجدية 
اىل  سرتفع  بعدها  الدولية. 
البنك  مع  الوزراء  جملس  رئاسة 
الدولي ومنظمة االغذية العاملية. 
املطلوب احلفاظ على أعلى معايري 
تسييس  حلظة  ألنه  الشفافية 
مكرر  و6   6 واعتماد  املشروع 
التوزيع  زواريب  يف  الدخول  او 
نقضي  والطوائف  املناطق  بني 
استغنم  وهنا  املشروع.  على 
النظر  الفرصة مرة جديدة ألمتنى 
الذين  الشؤون  موظفي  بوضع 
وتسديد  عقودهم  جتديد  يتأخر 

مستحقاتهم«.
وعن جلسة جملس النواب اجلمعة، 
أوضح »انهم سيناقشون القرض 

ممثلة  اللبنانية  الدولة  بني 
مشريا  الدولي،  والبنك  باحلكومة 
على  اضافة  إدخال  مت  أنه  اىل 
ان  ومتمنيا   ،annex املشروع 
على  وافق  الدولي  البنك  يكون 
ذلك كما يقال وإال بإمكانه وقف 
املشروع  وارسال  القرض  كل 
جمددا اىل نيويورك للبحث، ما قد 

يؤخر االمر حنو 6 أشهر«.
هو  األساسي  »اهلم  أضاف: 
لدعم  فقط  القرض  هذا  تكريس 
ادخاله  وعدم  فقرا  االكثر  األسر 
 . الكارثية  الدعم  منظومة  يف 
لالسف 8 مليار دوالر من جيوب 
الناس ذهبوا من اجل الدعم خالل 

سنة وكأن شيئا مل يكن«.
وردا على سؤال، أجاب: »مشروع 
دعم االسر االكثر فقرا خمتلف عن 
الذي  حاجة  األكثر  العائالت  دعم 
جورج  النائب  وزميلي  به  تقدمت 
عقيص. هناك يف لبنان 200 الف 
املشروع  يطاهلا  فقرا  اكثر  عائلة 
نسميهم  الفا   400 و  االول 
يطاهلم  اجلدد  الفقراء  عائالت 
املشروع الثاني كي نصل لتغطية 

80% من الشعب اللبناني«.
وختم بو عاصي: »كل ما نقوم به 
اليوم هو وقف النزف ولكن هذا 
ليس حبل، املطلوب حل مستدام 
يوما  التسول  يعتد  مل  واللبناني 
واحلل  الغري  على  االعتماد  او 
املادية.  استقالليته  يستعيد  ان 
اليت  املناسبة  احللول  إجياد  علينا 
للمواطنني  عمل  فرص  توفر 
وإعادة النمو وإطالق عجلة احلياة 
االقتصادية. فنمونا ناقص %25 
دوالر  مليار   18 احمللي  والناتج 
الفرنسي  الرئيس  إقرتح  فقط. 
عملية إنقاذية ولألسف كان جيب 
ان تصدر عنا كلبنانيني. كان من 
املفرتض ان تكون انتهت اليوم 
الساعة.  حتى  بها  نبدأ  مل  لكننا 
ما  احلكومة  يشكلون  من  لألسف 
زالوا يتلهون باحلصول على حقيبة 
ويتقاتلون  هناك  من  او  هنا  من 
على احلصص العتقادهم بأن هذه 
احلكومة ستشرف على االنتخابات 
االنتخابات  حكما  املقبلة.  النيابية 
النيابية قبل االنتخابات الرئاسية 
وهذا االمر خط امحر واعادة انتاج 

السلطة ليست ترفا«.

»احلوار  حزب  رئيس  استقبل   
خمزومي  فؤاد  النائب  الوطين« 
رئيسة  حبضور  دارته،  يف 
خمزومي،  مي  خمزومي  مؤسسة 
املستشارة السياسية الدكتورة 
كارول زوين، قائد قوات األمم 
»اليونيفيل«  لبنان  املتحدة يف 
اللواء ستيفانو ديل كول، على 
»اليونيفيل«  من  وفد  رأس 
السياسي  باملستشار  متثل 
رئيس  كريستوفيديس،  جاك 
جان  العميد  اليونيفيل  أركان 
العسكري  املساعد  فاغ،  بيار 
املقدم أولديريكو ريتشي، قائد 
كافانا،  كايل  الكابنت  املعسكر 
السيد  القانوني  واملستشار 
يف  التداول  ومت  عريف.  راشد 
واإلقليمية  احمللية  األوضاع 

والدولية.
خمزومي  أثنى  اللقاء،  وإثر 
اليونيفيل يف حفظ  على »دور 
ما  كل  »هلا  شاكرا  السالم«، 
دعم  من  وأهله  للجنوب  توفره 
وأمن وخدمات خمتلفة، خصوصا 
يف ظل الظروف الصحية الصعبة 
كورونا«،  جائحة  فرضتها  اليت 
ومثمنا »التعاون بينها واجليش 

اللبناني«.
وأكد أن »االنتهاكات اإلسرائيلية 
تزعزع  أن  شأنها  من  املتكررة 
اجلنوبية«،  احلدود  على  األمن 
اليونيفيل،  »دور  على  معوال 
اللبناني،  اجليش  مع  بالتعاون 
االنتهاكات  هلذه  حد  وضع  يف 
ال  الدولية،  القرارات  وتطبيق 

سيما القرار رقم 1701«.

خمزومي استقبل ديل كول ومثن التعاون 
بني اليونيفيل واجليش

اخر اصابات كورونا
وزارة الصحة تعلن تسجيل 3518 اصابة جديدة بكورونا و50 حالة 

وفاة
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مـقاالت وتـحقيقات

خليل  حسن  علي  النائب  قّدم 
اقرتاحًا لزيادة رواتب العسكريني 
تقديم  شهريًا.  لرية  مليون 
االقرتاح يف هذا التوقيت وعدم 
مشوله املوظفني املدنيني، الذين 
يعانون كما يعاني العسكريون، 
بابًا لتكريس مرحلة من  يفتحان 
كيف  االجتماعية.  االضطرابات 
سيخرج اجمللس النيابي من هذه 

الورطة؟
للمرة الثانية على التوالي خيرج 
األرنب من كّم علي حسن خليل، 
اجمللس  رئيس  عن  بالنيابة 
التشريعية  اجللسة  يف  النيابي. 
قانون  اقرتاح  قّدم  املاضية، 

علي حسن خليل يرمي فتيل التفجري: الزيادة حق للعسكريني... ال املدنيني! 

بـازار نـيابي السـرتضاء الـعسكر

تقّل  ال  املعيشة  غالء  على  دفعة  استثناء  دون 
عن مليون لرية لبنانية، ريثما يتم تصحيح األجور 
ستعلن  أنها  إىل  أشارت  كما  شامل«.  بشكل 
االضراب العام املفتوح ابتداًء من اإلثنني املقبل، 
النواب«.  »يف ضوء ما سينتج عن جلسة جملس 
تدرس  النقابية  التنسيق  هيئة  بدأت  كذلك، 

اخليارات املطروحة.
التقديرات  فإن  مسؤولة،  مالية  مصادر  حبسب 
األّولية تشري إىل أن الزيادة املقرتحة للعسكريني 
وهذا  لتغطيتها.  لرية  مليار   800 حنو  إىل  حتتاج 
املبلغ لن يكون باإلمكان تأمينه إال عرب مزيد من 
طبع العملة، ما سيعين زيادة التضخم إىل مستويات 
قياسية جديدة، تؤدي إىل تآكل إضايف يف رواتب 
املوظفني غري املشمولني بنعمة علي حسن خليل، 
والذين يصل عددهم إىل 200 ألف موظف )األساتذة 
العامة  واإلدارات  الوزارات  يف  واملوظفون 
والعاملون يف البلديات واملؤسسات العامة(. وهو 
تآكل لن يستثين احلاصلني على الزيادة أنفسهم 
)حنو 120 ألف عسكري(. ال ينكر خليل أن االقرتاح 
سيسّبب تضخمًا، لكنه يشري إىل أن هذا التضخم 
ال يذكر أمام التضخم الذي سّببته زيادة 22 ألف 
مليار لرية إىل الكتلة النقدية. ويوضح أن املبلغ 
املدفوع حمصور بفرتة الستة أشهر يف حال مل يتم 
أعباء  أي  يرّتب  جديدة، وال  رواتب  إجراء سلسلة 

مستقبلية، ألنه ال يدخل يف صلب الراتب.
أكثر من نائب أبلغوا »األخبار« تفاجؤهم بتقديم هذا 
االقرتاح، معتربين أنه يشّكل إحراجًا كبريًا للمجلس. 
فالنواب إذا صّوتوا ضد يكونون كمن يعرتض على 
حصول العسكريني على حقوقهم، وإذا صّوتوا مع 
للشعبوية،  ويستسلمون  املوظفني  باقي  يظلمون 
وهم أدرى الناس باالنهيار املالي والنقدي الذي 
االقرتاح  العجلة يف  ما صفة  ثم،  البلد.  يشهده 
املقّدم، وهل هو مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء، 
اليت حيّذر وزير الطاقة من أن عدم إقرارها سيؤدي 
إىل العتمة؟ وأكثر من ذلك يسأل بعض النواب: 
أكد  أن  سبق  من  هو  بري  نبيه  الرئيس  أليس 
وجوب عدم إضافة اعتمادات من دون إجياد متويل 
هلا؟ هذا متامًا ما حصل حني أقّرت سلسلة الرتب 
والرواتب )بصرف النظر عّما إذا كانت التقديرات 
قد أتت خاطئة يف حينها أم دقيقة(، فكيف يعمد 
اليوم نائب من كتلته ووزير مالية سابق إىل تقديم 
اقرتاح يكّلف الدولة ألف مليار لرية من دون تأمني 
التمويل له، ويف ظل انهيار مالي شامل؟ يف هذا 
السياق يستغرب خليل الضجة اليت أثريت بشأن 
االقرتاح، مشريًا إىل أنه اقرتاح للنقاش، مل ُينّسق 

مع قيادة اجليش وال مع الكتل األخرى.
»رائحة السياسة ليست بعيدة عن هذا االقرتاح«، 
دعم  بري  قّرر  هل  ويسأل:  متابع.  مصدر  يقول 
جوزيف عون كجزء من معركته املفتوحة مع رئاسة 
تنفيذ  على  قادرًا  إظهاره  خالل  من  اجلمهورية، 
نّفذها  اليت  »املناورة«  وهل  لعسكرييه؟  وعوده 
قائد اجليش على األرض يف يوم الغضب، أعطت 
القرار  على  للتمرد  جاهز  اجليش  أن  إىل  إشارة 
هنا  االستيعاب  استيعابه؟  حيّتم  ما  السياسي، 
يفرتض أن السلطة تتوقع املزيد من االضطرابات. 
ولذلك، هي ال حتتمل أن يكون اجليش حمايدًا يف 
بأنه  املعركة بينها وبني الشعب، وتريد أن تثق 
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معّجل لتشريع الصرف على القاعدة االثين عشرية، 
مبّشرًا بأن املوازنة لن تقر، ويف جلسة الغد صار 
معلومًا، على ما أعلن بنفسه، أنه سيقّدم اقرتاح 
يف  العاملني  رواتب  لزيادة  مكّرر  معجل  قانون 

األسالك العسكرية واألمنية.
حصر  ملاذا  واضحًا  ليس  املفاجئ،  االقرتاح  يف 
الزيادة باملوظفني العسكريني دونًا عن املدنيني. 
أي أسباب موجبة تلك اليت تفرتض أن العسكري 
االقتصادي  االنهيار  من  تضرر  من  وحده  هو 
لديه؟  مشكلة  ال  املدني  املوظف  فيما  والتضخم، 
لكّن ملقّدم االقرتاح رأيًا آخر. بالرغم من أنه يعترب 
أن الزيادة هي حق لكل الناس يف املبدأ، إال أنه 
يشري إىل وجود العسكريني يف اخلط األمامي ويف 
الطرقات، وهؤالء يدفعون نسبة كبرية من رواتبهم 
بدل تنقل وطعام، ويبيتون أليام خارج منازهلم، 
يف  العاملني  عن  ماذا  حسنًا،  املدنيني.  بعكس 
األمامي  اخلط  يف  املستنفرين  الصحي،  القطاع 
ملواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين 
بدأوا باهلجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح 
أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضًا؟

»إعطاء  إىل  خليل  يدعو  االقرتاح،  تفاصيل  يف 
اجليش  وعناصر  ضباط  من  العاملني  العسكريني 
وقوى األمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة جملس 
النواب والضابطة اجلمركية العسكرية، دفعة على 
شهربًا  لبنانية  لرية  مليون  تساوي  املعيشة  غالء 
»هذه  أن  إىل  االقرتاح  يشري  أشهر«.  ملدة ستة 
سلسلة  تطال  زيادة  أي  قيمة  من  حُتسم  الدفعة 
الرتب والرواتب خالل سريان هذا القانون، وإذا 
الدفعة  قيمة  من  أقل  الزيادة  هذه  قيمة  كانت 
إذا كنت  أما  الدفعة،  املقررة، فال جيوز ختفيض 
منها  املعنّيون  فيستفيد  منها  أكثر  الزيادة  قيمة 

من الفارق فقط.
املاضي،  االربعاء  برزت  اليت  الفعل  بردود  ربطًا 
فتح،  بري،  نبيه  الرئيس  خلفه  ومن  خليل،  فإن 
فوضى  على  بابًا  يدري،  ال  أو  يدري  حيث  من 
رمسية  القوى،  كل  تنتهي.  كيف  أحد  يعرف  لن 
بعد  األجور،  تصحيح  أهمية  على  جممعة  ومدنية، 
أن انهارت قيمتها. هذا حق ال نقاش فيه. لكن 
منفصل  املوضوع بشكل  أحدًا مل جيرؤ على طرح 
عن احللول اجلذرية، على اعتبار أن الدولة بالكاد 
الذي  االخنفاض  بسبب  احلالية،  الرواتب  تغّطي 
نفقات  أي  فإن  وبالتالي،  أيضًا.  العائدات  طال 
إضافية حتتاج إىل أن تكون ضمن سلة متكاملة من 
اإلصالحات )اليت تربطها غالبية القوى السياسية 
اجلهات  مع  باملتوافق  النواب  جملس  يف  املمثلة 
الدولية املعنية(، مبا يسمح بتحريك عجلة االقتصاد 
وضخ األموال من اخلارج. أضف إىل ذلك أن هذا 
إجراءات  من  املوازنة  تضمنته  ما  يناقض  التوجه 

تقشفية مل تشفع يف ختفيض العجز.

  هل قرّر بري دعم قائد الجيش يف مواجهة رئيس 
الجمهورية؟

بغض النظر عن إقرار الزيادة يف جلسة يوم غد 
االستعداد  املسؤولني  على  أن  يبدو  عدمها،  من 
ومن  املطلبية،  التحركات  تصاعد  مع  للتعامل 
العامة  اإلدارة  موظفي  رابطة  القطاعات.  خمتلف 
انعقاد  مع  بالتزامن  اجلمعة  يوم  اإلضراب  أعلنت 
من  املوظفني  »مبنح مجيع  مطالبة  العامة،  اجللسة 

طبيب  يقول  هنا«،  البقاء  من  أفضل  وجهة  »أي 
آخر بات يف عداد املهاجرين، مشريًا اىل أنه »رغم 
السائد  االعتقاد  أننا مضروبون حبجر كبري بسبب 
بأن الطبيب ميّص دم املريض«، إال أن األطباء، 
تدهور  من  يعانون  الفئات،  بقية  شأن  شأنهم 
األوضاع االقتصادية اليت تدفعهم اىل هذا »اخليار 
الصعب«، حيث »مل يعد مدخول الطبيب يوازي ما 
عليه من التزامات، كالتعليم واملعيشة والسكن«، 
الفعلية.  الشرائية  قيمتها  رواتبهم  فقدت  بعدما 
أضف إىل ذلك »التنافر« بني اهتماماتهم »كأطباء 
املستشفيات  إدارات  واهتمامات  ومواطنني 
وقد  العامة«.  الصحة  ووزارة  التأمني  وشركات 
جاءت أزمة كورونا لتحسم األمر، خصوصًا يف ظل 
أبسط  يف  األطباء  مع  املستشفيات  تعاطي  خفة 
التجهيزات  يف  التقتري  عرب  باحلماية،  حقوقهم 

الوقائية وأدوات احلماية.
هل تتوقف الظاهرة هنا؟ واقع األطباء يوحي بأن 
»االنفجار يف األرقام آٍت«، يقول أحدهم، منطلقًا 
حتسم  الغالبية  أن  مفادها  أساسية  فكرة  من 
ملن  »خصوصًا  بعده،  وما  حزيران  يف  خياراتها 
انتهاء  بعد  عائالتهم  مع  نهائيًا  بالرحيل  يفكرون 

موسم املدارس«.
... والقطاع التمريضي يخسر املعركة أيضًا

يف  فارقة  عالمة  اخلدمة«  من  »الفرار  يشّكل  ال 
اليوم  إن اهلجرة تسحب  إذ  الطيب وحده،  القطاع 
أيضًا عددًا كبريًا من املمرضني واملمرضات. هنا، 
ظل  وخصوصًا يف  سوداوية،  أكثر  الصورة  تبدو 
الرتك اجلماعي الذي ميارسه هؤالء. ويف هذا اإلطار، 
تشري نقيبة املمرضات واملمرضني يف لبنان، مرينا 
ضومط، إىل أن أعدادًا كبرية ترتك لبنان، مؤكدة 
املؤسسة  من  يرتكون  ممن  العشرات  »هناك  أن 
الواحدة«. وتكمن اخلطورة هنا يف أن من يهاجرون 
هم من محلة الشهادات اجلامعية وأصحاب اخلربة، 
أي »الذين نّتكل عليهم بالتدريب وحبضورهم يف 
الطوابق وبكل ما له عالقة باألمان«. بقدر ما تدرك 
خطورة هذا األمر، ال جتد ضومط ما يدفع بهؤالء 
وال  ختجل  اليت  املعاشات  »ال  هم،  حيث  للبقاء 
التعاطي معهم من قبل املستشفيات. فإىل اآلن، 
إذا أصيب أحد العاملني بفريوس كورونا، حتسم 
فرتة احلجر الصحي من راتبه، أضف إىل ذلك أنهم 
مل يعطوا أي حوافز برغم أنهم يف الواجهة بالتعامل 
مع فريوس كورونا«. وتنّبه اىل أنه »بعد كم شهر 
يف  املمرضني،  من  مستشفيات  طوابق  »ستفرغ 
يسافرون  من  إن  إذ  السائد،  اهلجرة«  »منط  ظل 
»يأخذون معهم عائالتهم، وهذا يعين أن ال عودة 
أبدًا«. وهذه »خسارة ألنهم لن يعودوا، ولن نكون 
قادرين على تعويض هذا الغياب«. وتلفت إىل أن 
معظم الذين تركوا كانت وجهتهم أوروبا وأمريكا 

والسعودية واإلمارات.
نقابة األطباء: لربط التعرفة بمؤشر الغالء

احلصول  هو  مهنتهم  األطباء يف  يعيشه  ما  أسوأ 
على بدل أتعابهم من اجلهات الضامنة، واليت تأتي 
»حمسومة«، ومتأخرة عن موعدها عامًا ويف بعض 
األحيان عامني، علمًا بأنها مل تعد تفي بالغرض يف 
ظل االنهيار املالي. وقد كان هذا اجلانب سببًا آخر 

من أسباب اختاذ القرار بالرحيل.
هجرتهم،  من  واحلّد  البقاء  على  األطباء  ولتحفيز 
أعادت نقابة األطباء يف بريوت حتريك قانون فصل 
األتعاب، مطالبة اجلهات الضامنة بتطبيقه، حبيث 
حساباتهم  يف  األطباء  أتعاب  اجلهات  هذه  تودع 
مباشرة، بداًل من حتويلها مع حسابات املستشفى، 
الصحة  وزارة  باستثناء  يتجاوب  مل  أحدًا  »أن  إال 
العامة اليت تطبق القانون وحدها«، على ما يقول 
النقابة  رفعت  وأخريًا،  شرف.  أبو  شرف  النقيب 
الضامنة  والصناديق  اجلهات  إىل  كتب  مجلة 
يتالءم  مبا  االستشفاء  تعرفة  برفع  ملطالبتها 
الصحة  »وزارة  أن  إال  املعيشة،  غالء  مؤشر  مع 
والصندوق الوطين للضمان االجتماعي رفضا هذا 
الطلب، فيما مل جتب اجلهات األخرى«. وهذا يعين 
أنه »ما مشي«، على ما يضيف أبو شرف. لذلك، 
يف ظل انعدام احللول، يلجأ األطباء إىل خيارين: 
أوهلما ترك البالد، وثانيهما حتميل تكاليف األتعاب 
للمرضى، وإن كان الشكل األخري من احلل »غري 

مقبول«، برأي أبو شرف.ش

غري  إىل  أخريًا  لبنان  غادروا  األقّل  على  100طبيٍب 
رجعة بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة. املخيف 
املكان  ما هو  بقدر  حّد ذاته،  الرقم يف  هنا ليس 
الذي غادروا منه. فهؤالء مجيعًا غادروا من مركٍز طيب 
»الفرار من اخلدمة  أكثر يف ظاهرة  واحد! واملقلق 
الطبية« أن معظم املهاجرين من جيل يشّكل صلة 
وصل بني املتخرجني اجلدد واألطباء املخضرمني، ما 

يهّدد خبسارة البالد ريادة لطاملا عرفت بها.
املشهد  من  األطباء  ينسحب  فشيئًا،  شيئًا 
ُعرف  لطاملا  الذي  البلد  لبنان.  يف  االستشفائي 
بـ«مستشفى العامل العربي« يكاد يصبح من دون 
»دكاترة«. عدد كبري من األطباء، يف ظل األوضاع 
للتأسيس  باهلجرة  حامسًا  قرارًا  اختذ  الراهنة، 
يدرسون  يزالون  ال  آخرون  فيما  خارجًا،  والعمل 
انفجار  مع  بالتدحرج  بدأت  األطباء  هجرة  القرار. 
مشهد  بات  اليوم،  لكن،  االقتصادية،  األزمة 
الرحيل أكثر وضوحًا، إذ مل يعد »الفرار« فرديًا، 
يتجّهزون  هم  من  أو  رحلوا  من  أرقام  ختّطي  مع 

للرحيل العتبة الطبيعية.
يف نقابة أطباء لبنان يف بريوت، وصل عدد طاليب 
إىل  وسلوكهم  أدائهم  بشأن  النقابة  من  إفادات 
الذين  األطباء  من  غالبيتهم  »وهم يف   ،600 حنو 
املراكز  تطلب  حيث  وبلجيكا  فرنسا  يقصدون 
الطبية هناك تلك اإلفادة، فيما مل يطلب اإلفادة 
من ذهبوا إىل بالد أخرى«، حبسب نقيب األطباء 
شرف أبو شرف، مرّجحًا أن يكون رقم املهاجرين 

»أضعاف ما هو مسجل«.
احلال نفسها تنطبق على نقابة أطباء الشمال اليت 
عروضًا  ينتظرون  من  أو  هاجروا  من  نسبة  تقّدر 
%30 من عدد األطباء، وهو رقم  20 إىل  مبا بني 
غري نهائي، يف ظل مغادرة أطباء من دون املرور 

بالنقابة.
من املؤكد أن ما من مبالغة يف تلك األرقام. يكفي 
مستشفى  تركوا  الذين  طبيب  الـ100  رقم  فقط 
تكتمل  كي  اخلارج  اىل  أخريًا  األمريكية  اجلامعة 
الصورة. األمر نفسه حيدث يف مستشفيات أخرى 
كربى، كـ«الروم« و«كليمنصو الطيب«، من دون 
أن تتضح األرقام النهائية، ألن البعض »ال يزال 
ما  على  ردودًا«،  ينتظر  أو  العروض  على  يّطلع 
الرحيل،  خيار  اختذوا  الذين  األطباء  أحد  يقول 
»ما  كلما سنحت فرصة هجرة ألحدهم  أنه  مؤكدًا 

عم يقّصر«.
حّد  يف  األرقام  ليست  الظاهرة  تلك  يف  املقلق 
يعّول  »اليت  العمرية  الفئة  هي  ما  بقدر  ذاتها، 
يقول  ما  على  االستشفائي«،  القطاع  يف  عليها 
أبو شرف؛ إذ إن أعمار غالبية املهاجرين تراوح ما 
بني 35 و55 عامًا، وهذه الفئة العمرية، حبسب أحد 
األطباء، »تشّكل عصب القطاع واجليل األهم الذي 
صعوبة  االستشفائية«.  املؤسسات  عليه  تعّول 
»اختفاء« هؤالء تكمن يف فقدان صلة الوصل مع 
جيل جديد »يتعّلم منهم«، لكونه غري متمرس مبا 
يكفي، ومع جيل كبري ال ميلك التقنيات اليت متلكها 
الفئة املهاجرة، وهو ما حيدث فراغًا كبريًا. ومن 
املهاجرين  أعداد  واالزدياد يف  الفراغ  هذا  شأن 
أن ينعكس على شكل بدء خفوت الدور الريادي 

للقطاع االستشفائي اللبناني.
  تجاوز عدد األطباء الذي هاجروا من مستشفى 

الجامعة األمريكية أخريًا الـ100
بعد  خجولة  بدأت  قد  اهلجرة  هذه  كانت  ولئن 
أنها  إال   ،2019 األول  17 تشرين  انطالق حتركات 
بدأت تأخذ شكل الظاهرة عقب انفجار الرابع من 
األرقام.  يف  القفزة  حدثت  عندما  املاضي،  آب 
إذ  السفر،  وجهة  أيضًا  تتظّهر  بدأت  وبالتوازي، 
يف  تنحصر  املطلعني،  األطباء  أحد  حبسب  إنها، 
اليت  اخلليج  دول  أوهلا  أساسية،  خيارات  أربعة 
تشهد »فورة يف افتتاح املؤسسات االستشفائية، 
وهي بالتالي حتتاج إىل كادر طيب وعاملني«. أما 
الوجهة التالية فهي العراق، »خصوصًا السليمانية 
القدرة  ميلك  »ملن  وأوروبا  أمريكا  ثم  وكربالء«، 
على الوصول«. وحتل القارة األفريقية كخيار أخري 
»ملن تنعدم أمامهم اخليارات الثالثة األوىل«. وإىل 
بـ«شهادات  املتعلق  التقين  الشق  يضاف  ذلك، 
الطبيب، إذ إن من يفكرون بالرحيل هم غالبًا ممن 

ميلكون شهادات معرتفًا بها يف اخلارج«.

»فرار« مجاعي لألطباء
اخلليج وجهًة أوىل فالعراق وأمريكا وأوروبا ثم أفريقيا

راجانا حمية
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زيارة البابا فرنسيس إىل العراق 
لتؤّكد  جاءت  كافة  مبكوناته 
»حشد  تها  ثبَّ اّليت  العراق  وحدة 
شهدائه،  بدماء  الشجعان« 
املسيحية  لألقليات،  ولتضيء 
وغريها، بارقة أمل مبستقبل آمن 

يف عراٍق موحٍد.
فلسطني  ضياع  نكبة  تفوق  ال 
ورهبًة  فظاعًة   )1948( العربية 
بتنظيم  العربية  األّمة  نكبة  إاّل 
التكفريّيني؛  وإرهاب  »داعش« 
بضياع  يهّدد  الذي  اإلرهاب 
بتارخيها  برّمتها،  العربية  األّمة 
وحضارتها، بشعوبها وتعايشها، 
ومسلميها،  مبسيحّييها 
هذا  ومذاهبها،  ومبعتقداتها 
ط له أن يكون  اإلرهاب الذي ُخطِّ
مدّمرًا لألّمة والكيان، وأن يكون 
الوحدة  معامل  كّل  على  قاضيًا 
مّيزت  لطاملا  اليت  والتعّددية 
حربه  زالت  وما  األمة،  هذه 

مفتوحة على كّل االحتماالت. 
جند  أْن  مصادفة  أبدًا  تكن  مل 
أرض  على  الغريب  اجلنون  هذا 
كان  فقد  السماوّية،  الّديانات 
هذه  بني  وثيق  ارتباط  هناك 
بالقتل  العاصفة  الفوضى 
وامليزة  والتهجري،  والتدمري 

احلرب األعظم يف العراق ُمباِركاً انتصار »حشد الشجعان«

أيضًا ُمقاولني متعاقدين مع اإلدارة األمريكّية.
 ولعّل دور املوساد كان بارزًا يف مشال العراق، وال سّيما يف 
املناطق املتوّترة، كاملوصل وكركوك، إذ مّت إشعال الفتنة بني 
وقد  واملسيحّيني.  املسلمني  وبني  والرتكمان،  والكرد  العرب 
يف  الصادر  عددها  يف  اإلسرائيلية  »معاريف«  صحيفة  ذكرت 
إىل  سنوّيًا  يسافرون  إسرائيليًا   250 من  2007/09/01 أن »أكثر 
العراق للُمتاجرة بالّسالح«، وال خيفى ما هلذا العدد من تأثري يف 

أعمال الِفنت والقتل.
ونقلت صحيفة »الّشعب« املصرّية يف تشرين األّول/أكتوبر 2011 
تقريرًا نشرته وكالة »وين ماديسون« األمريكية بعنوان »ُمّطط 
صهيوني كردي يف مشال العراق«، حتّدث عن الدور اخلطري الذي 
كان املوساد اإلسرائيلي يقوم به بالتعاون مع مسؤولني كرد، 
لتهجري املسيحّيني يف املوصل وكركوك، وبأساليب متنّوعة من 
القتل واالبتزاز واخلطف وهدم املنازل، بهدف إفراغ تلك املناطق 

وإعادة إسكان اليهود الكرد العاِئدين من »إسرائيل« فيها.
يف املقلب اآلخر، كان هناك فريق عراقي وطين آمن بالتعايش 
الفتنة  مّطط  خطورة  وَفِهم  السلمي،  والعيش  والوحدة 
أنتجه وأخرجه االحتالل األمريكي بالتعاون مع  اإلسرائيلي الذي 
الصهاينة على شكل إرهاب »داعش«، فكانت الفتوى التارخيية 
واملقاومة،  والصمود  باملواجهة  الشيعية  الدينية  املرجعية  من 
وكان احلشد الشعيب، »حشد الشجعان«، مبا حضن من مكونات 
عراقية وطنية، مبختلف املذاهب والطوائف واجملموعات الثقافية 
والدينية، وكانت معركة مواجهة اإلرهاب، وكان االنتصار على 
دت برعاية  هذه اجلرثومة الصهيونية املنشأ، واليت انتشرت ومتدَّ

ودفع وتوجيه أمريكّي.
الدولة  قوة  على  املتنّوع  تكوينه  يف  الشجعان«  »حشد  حافظ 
ودوليًا،  إقليميًا  اخلارجية  الضغوط  رغم  وموقعها،  املركزية 
وكان، وما زال، النواة القوية يف وجه حماوالت االحتالل، وذلك 
ثبتت  صامدة  جبهة  فأنبتت  دماؤهم،  امتزجت  ذين  الَّ بشهدائه 

وحدة العراق.
ويف خضّم معركة »حشد الشجعان« ضد االحتالل، جاء االغتيال 
أبو  واحلاج  قاسم  احلاج  املقاومة،  لقائدي حمور  التارخيي  اآلثم 
مهدي املهندس، أواًل، انتقامًا من القادة الشهداء الذين قادوا 
معركة االنتصار على اإلرهاب وداعميه، وثانيًا، كمحاولة يائسة 
لزعزعة جبهة العراق الوطنية الصلبة، واليت أدارت وقادت سلميًا، 
وعرب املقاومة، عملية الضغط املرّكز لفرض انسحاب االحتالل، 
من  جامع  قرار  استيالد  الوطنية  اجلبهة  استطاعت هذه  أن  بعد 
التنفيذية  للسلطات  ملزمة  توصية  شكل  على  النواب  جملس 

بتسريع إنهاء الوجود واالحتالل األمريكي.
العراق  إىل  فرنسيس  البابا  األعظم  احلرب  زيارة  أخريًا  وجاءت 
اهلل  آية  الشيعي  املرجع  مع  التارخيي  ولقاؤه  كافة،  مبكوناته 
السيد السيستاني، حتت عنوان »لقاء الشجعان«، لتبارك مسرية 
تها »حشد  االنتصار على اإلرهاب، ولتؤّكد وحدة العراق اّليت ثبَّ
الشجعان« بدماء شهدائه، ولتضيء لألقليات، املسيحية وغريها، 
بارقة أمل مبستقبل آمن ومزدهر يف عراٍق موحٍد وقوٍي ومزدهر.
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سعد  عن  ُمدافعون  يقول  كما  قريب«،  لناظِره  »الغد  كاَن  إذا 
طول  فإن  معه،  السعودي  التعاُمل  مآل  خّص  ما  يف  احلريري 
عن  تساؤالت،  جمموعة  يستوِلد  الرياض  اىل  العبور  انتظار 
تقاطعت  بن سلمان.  العهد حممد  لقاء مع ولي  استطاعته حجز 
مفارقات عديدة عند نقطة واحدة: استقبال احلريري يف اململكة 

ليَس أمرًا سهل املنال.
منُذ حلظة تكليفه، مل »يعّوف« الرئيس امُلكلف جهة إال وَراهن 
تكُمن  السعوديني  مع  الرياض. مشكلته  لدخول  على وساطتها 
يف غموضهم. ال وضعوه على السّكة احلكومية اليت ُيريدونها، 
وال صّدوه عن بابهم بشكل فّج. لكن أغلب من حاول استطالع 
موقفهم، ملَس لديهم ثباتًا على موقفهم منذ التسوية الرئاسية 
يف  األزمة  إن  الرياض  تقول  أوضح،  مبعنى  عون.  ميشال  مع 
لبنان هي »حزب اهلل«، وإن تفّرعت عنها أزمات تتعلق بالوضع 
االقتصادي واملالي للبالد. السؤال يبدأ من هنا: ماذا استطاع 
احلريري أن يفعَل يف هذا الشأن؟ ال شيء، جييب السعوديون. 
والسؤال نفسه ينتهي هنا: »ملاذا على اململكة أن تُعيد وصاهلا 

معه«؟
مع ذِلك، ال يتوقف املقربون من احلريري عن تعميم أجواء تشي 
اخلالفات  صفحة  طّي  وأن  الصعيد،  هذا  على  قريبة  بانفراجة 
السياسية واملالية مع اململكة يفرتض أن يكون قد أجنز بفضل 
»أصدقاء إقليميني ودوليني«. مرّد هذا الكالم هو رهان احلريري 
على لوبي إماراتي - مصري - فرنسي ُيكن أن يضَغط يف اجتاه 
إصدار »عفو ملكي« عنه يف هذه الظروف. إال أن أكثر من مؤشر 

يؤّكد استحالة بلوغ اهلدف يف الوقت الراهن.

   التقى البخاري عددًا من الشخصيات السياسية بعيدًا عن اإلعالم
السعودي يف  السفري  زيارات  جدول  عن  احلريري  سقط  أواًل، 
التقى  األخري  لبنان.  اىل  أخريًا  عاَد  الذي  البخاري  وليد  بريوت 
عددًا ال بأس به من السفراء واملرجعيات الروحية، غرَي أن اللفتة 
األبرز يف هذا اجملال هي اختياره معراب لتكون حمطته ألول لقاء 
وأن  البخاري،  من  تأِت  مل  املبادرة  أن  علين. صحيح  سياسي 
رئيس حزب »القوات« مسري جعجع وزوجته النائبة سرتيدا جعجع 
العشاء،  إىل  للبخاري  ووّجها دعوة  اللحظة  االستثمار يف  حاوال 
لكن الدبلوماسي السعودي مل يُكن لُيلّبيها لوال موافقة قيادته، 

وبالتالي كانت هذه إشارة سلبية.
 ويف األيام األخرية أيضًا، قيَل الكثري عن »استياء سعودي عرب 
عنه السفري يف بريوت من بيان احلريري الذي قاَل فيه إنه ال 
ينتِظر إشارة اململكة وال غريها لتأليف احلكومة«. وحتّدثت مصادر 
مّطلعة عن هذا االستياء، ناسبة إياه إىل البخاري الذي »التقى 
بعض املسؤولني اللبنانيني وأبقى على هذه اللقاءات بعيدة من 
اإلعالم«، لتؤّكد بناًء على هذه األجواء أن العالقة بني الرئيس 
املكلف والرياض »مش ماشي حاهلا«. وُنِقل عن البخاري تلميحه 
يف جمالسه اخلاصة إىل أن »احلريري لن يواجه بهاء واحدًا فقط، 

بل سيواجه 100 بهاء«.
ثانيًا، كاَن احلريري يف انتظار زيارة متوقعة للرئيس الفرنسي 
إيانويل ماكرون للمملكة، تقول املعلومات إنها »ُعلقت« بسبب 
األولويات السعودية اليت يتصّدرها ملّفا اليمن وسياسة اإلدارة 

األمريكية اجلديدة يف املنطقة. 
الطريق  تقطع  »اململكة  إن  مطلعة  أوساط  تقول  ذِلك،  وفوق 
باعتبار  اللبنانية،  باألزمة  يتعلق  ما  أي ضغط فرنسي يف  أمام 
أنها ال حتتاج إىل مسسار أو وسيط على الساحة اللبنانية، وهي 
مباشرة«.  ذلك  ستفعل  فهي  املشهد  إىل  العودة  أرادت  متى 
يف  الفرنسية  واملبادرة  فرنسا  خّص  ما  يف  مّواهلا  للسعودية 
لبنان، أو الدور اليت حتاول باريس أن تلعبه. مل تنَس بعَد أن 
ماكرون هو الذي نّفذ عملية »حترير« احلريري من بني يديها عام 
2017 من جهة، ومن جهة ثانية ترفض أن تدَفع فلسًا واحدًا يف 
لبنان »إلنعاش الشركات الفرنسية اليت ستأتي اىل لبنان للعمل 

واالستثمار بعَد تأليف احلكومة«.
اللبنانية،  األزمة  الروسي من  باملوقف  يتعّلق  برَز مؤشر  أمس، 
عرب عنه بيان وزارة اخلارجية الروسية الذي تناول احلل من باب 
السياسية  القوى  تدعمها  مؤهلة،  تكنوقراطية  حكومة  »تشكيل 
والطوائف الرئيسية يف البالد«. البيان أتى بعَد لقاء مجع وزير 
اخلارجية الروسي، سريغي الفروف، بالرئيس احلريري. ويؤّكد ما 
نقله أكثر من مصدر سياسي أن الروس، ومن خالل تواصلهم 
مع قوى سياسية لبنانية، نصحوا بتأليف »حكومة تسوية«. وكاَن 
مساعًا  األكثر  جنبالط  وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس 
هلذا املوقف، وقد يكون مرتبطًا بشكل أو بآخر بتصرحيه عن أنه 
»مع حكومة تسوية وليَس متمسكًا حبكومة من 18 وزيرًا«. من 
العربية السعودية يف إطار  املفرتض أن يزور الفروف اململكة 
جولته اخلليجية لبحث ملفات املنطقة، ومن بينها ملف لبنان. وقد 
تكون روسيا اجلهة اجلديدة اليت ُيراهن عليها احلريري بعَد باريس 
واإلمارات لتمهيد الطريق له اىل الرياض. فهل يسّلم بصوتها 

الذي صّب لصاحل حكومة تسوية من دون غالب وال مغلوب؟

لقاء احلريري - الفروف: موسكو »تصّوت« حلكومة تسوية

احلريري - السعودية: مل حِين أوان العفو 
امللكّي بعد.. روسيا »ُتصّوت« حلكومة تسوية

ميسم رزق

أقدم  منذ  والثقافات  احلضارات  مهد  كانت  لُبقعة  التارخيّية 
العصور.

وإذا ُعدنا إىل تارخيّية العالقة بني اليهود واإلسالم واملسيحّيني، 
واإلسالم،  املسيحّيني  بني  ثابتة  لعالقة  واضحة  ُأُسسًا  َلَوَجْدنا 
التعاطف  على  ارتكزت  كما  كريٍة،  آيٍة  من  أكثر  على  ارتكزت 
وَلَوَجْدنا  وإنسانّيًا،  حضارّيًا  وتداخاًل  تعاُيشًا  فأنتجت  واملوّدة، 
أيضًا تباُعدًا وُنفورًا بني اليهود من جهة واإلسالم واملسيحّيني 
من جهة أخرى. من هنا ُوِلَدت املؤامرة لضرب حضارات الشرق، 

وِلزرع ُبذور الِفتنة وتعميم ثقافة القتل والتدمري. 
يف الواقع، مّت يف األساس اختيار دولة العراق هدفًا تنطلق منه 
قنبلة تفجري الشرق العربي واإلسالمي. وقد ُبيِنَ هذا االختيار على 
الشرق األوسط جغرافيًا واجتماعيًا،  العراق يقع يف قلب  َكْون 
ويتميز بتعّددية كاملة واسعة متتّد إىل أغلب الديانات واحلضارات 
والثقافات اإلسالمية واملسيحية، وحيتضن مدينة كربالء ومرقد 
أهل البيت وأقدم الكنائس يف العامل، ويتضّمن ثروات هائلة 

من النفط والغاز واملياه. 
 بعد اختيار اهلدف، مّت خلق الذريعة، فساق الرئيس األمريكي 
كاذبة  اّدعاءات  احملافظ  اليميين  وتّياره  بوش  جورج  األسبق 
بامتالك العراق أسلحة التدمري الّشامل )بّينت التقارير األمريكّية 
اليت أصدرتها جِلان التحقيق الحقًا أّن العراق خاٍل متامًا من هذه 
ملؤّسسات  تدمري  من  محل  وما  البالد  احتالل  وجاء  األسلحة(، 
الّدولة وحمو هلوّيتها الوطنّية وتفكيك لطابعها املركزي، عرب نشر 
ثقافة الفوضى والقتل واإلقصاء وروح الكراهية واالنتقام والثأر 

بني بعض املكونات العراقية الضعيفة املرتهنة.
 هذا التدمري امتّدت شظاياه القاتلة إىل اجملتمعات اجمُلاورة يف 
سوريا واليمن ولبنان والبحرين وبعض دول اخلليج، إذ مّت العمل 
من خالل التحريض املذهيب املسموم عرب وسائل إعالم مرتَهنة 
ومأجورة على خلق طفيلّيات سياسّية مذهبّية، أخذت على عاتقها 
الّدول  هذه  مكّونات  متلف  بني  التعايش  أبعاد  تدمري  مهّمة 

املذكورة أعاله وحتطيمها.
امليليشيات  إىل  العراق  يف  االحتالل  استند  ذلك،  كل  ويف 
واجلماعات املتطّرفة للقيام باألعمال القِذرة يف التطهري العرقي، 
الِعبادة  أماكن  تفجري  ويف  والطائفي،  الديين  التهجري  ويف 
ورجال  الُعلماء  عملّيات قتل  امُلتباَدلة، ويف  اإلرهابّية  واألعمال 

الّدين والشخصّيات الوطنية الّداعية إىل الوحدة ونبذ الفتنة.
ة يف املوضوع أن »إسرائيل« مل تكن بعيدة من    األكثر أهميَّ
وجاءت  القذرة،  األعمال  تلك  صميم  يف  كانت  بل  ذلك،  كّل 
احمُلّللني  من  الكثري  أّكد  وقد  ملصلحتها.  الصادمة  نتائجها 
الغربّيني أنَّ الوجود اإلسرائيلّي يف العراق يف تلك الفرتة من 
االحتالل األمريكي، كان مكشوفًا وعلنّيًا، وهو ما أّكده الصحايّف 
حزيران/يونيو  يف  ُنِشرت  ُمقابلة  يف  هريش  سيمور  األمريكي 
وذلك  القاعدة؟«،  أسطورة  إسرائيل  خلقت  2004 ِبعنوان »كيف 
من خالل عمالء املوساد الذين كان اختصاصهم تلغيم السّيارات 
والتعذيب اجلسدّي وقطع الرؤوس. وقد جاء هؤالء اإلسرائيلّيون 
إىل العراق باعتبارهم مدنّيني، عربًا أو كردًا ورجال أعمال، وحتى 

الحرب االعظم يف العراق مباركا »انتصار الحشد«
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املتحدة  الواليات  اهلند،  حثت 
على  وأسرتاليا،  واليابان 
على  قدرتها  يف  االستثمار 
املضادة  اللقاحات  إنتاج 
لفريوس كورونا، حسبما نقلت 
وكالة »رويرتز« عن مصدر يف 

احلكومة اهلندية.
وقال مسؤوالن هنديان كبريان 
»التحالف  إن  لـ«رويرتز«، 
الواليات  يضم  الذي  الرباعي، 
وأسرتاليا  واليابان  املتحدة 
لتوسيع  جهوده  يكثف  واهلند، 
التطعيم العاملي ملواجهة القوة 
للصني«،  املتنامية  الناعمة 
منتج  أكرب  اهلند،  أن  مضيفان 
للقاحات يف العامل، »تعتقد أنها 
يف وضع أفضل لتوجيه اجلهود 

املبذولة يف هذا الصدد«.
املتحدث  يشر  مل  جانبه،  من 
باسم وزارة اخلارجية األمريكية 
للحصول  اهلند  طلب  إىل 
الصني،  إىل  أو  أموال،  على 
تركز  »واشنطن  أن  أكد  لكنه 
عمليات  توسيع  على  بشدة 
والتصنيع،  العاملية،  التطعيم 
املضادة  للقاحات  والتسليم، 
حيث  كورونا«،  لفريوس 
اخلارجية  »وزير  أن  إىل  أشار 
بلينكن،  أنتوني  األمريكي، 
حتدث مع نظرائه يف اجملموعة 
الرباعية يف 18 فرباير، ملناقشة 
االستجابة  بشأن  التعاون 
جلائحة كورونا، والتعايف منها، 
بني قضايا  من  املناخ،  وتغري 

أخرى«.
املصدرين  أحد  ولفت  هذا 
اجملموعة  أن  إىل  اهلنديني 
اجتماعات  عدة  عقدت  الرباعية 
حول التطعيم العاملي، موضحا 
أن »اهلند لديها خيارات إنتاج 
دولة  أي  من  أكثر  اللقاح 
آسيوية أخرى يف هذا الوقت، 
أعضاء  يدفع  أن  تتوقع  وأنها 
التحالف الرباعي تكاليف زيادة 

اإلنتاج«.
اهلندي  املصدر  أضاف  فيما 
االجتماع  يف  أنه  الثاني، 
يف  عقد  الذي  االفرتاضي 
الدول  »ناقشت  شباط،  شهر 
سالسل  تشجيع  سبل  الرباعية 
مما  البديلة،  الطبية  التوريد 
االعتماد  تقليل  ضمنا  يعين 

على الصني«.

الشركات  أن  بالذكر  جدير 
 Serum Institute« مثل  اهلندية 
 Bharat»و  ،»)of India )SII
و   Biotech«، » Biological E
متتلك   ،»Cadila Healthcare
القدرة املشرتكة إلنتاج مليارات 
اخلاصة  اللقاحات  من  اجلرعات 
بهم، أو عقد التصنيع لآلخرين، 
حيث تقوم شركة »SII«، أكرب 
العامل،  يف  منفرد  مصنع 
بإنتاج لقاح جامعة أكسفورد – 
لفريوس  املضاد  أسرتازينيكا 
البلدان،  من  للعديد  كورونا، 
وستبدأ قريبا يف صنع جرعات 
كبرية،  بكميات   »Novavax«

وفق »رويرتز«.
وذكرت »رويرتز« نقال عن عن 
اهلندية  الشركات  أن  مصدر، 
مليون   300 حوالي  ستنتج 

اهلند حتث اسرتاليا على االستثمار فيها 
إلنتاج لقاحات كورونا “ملواجهة الصني”

 »Sputnik-V« لقاح  من  جرعة 
لفريوس  املضاد  الروسي 
إن  قال  لكن املصدر  كورونا، 
»واشنطن ليست حريصة على 
نفوذ  توسيع  يف  املساعدة 

موسكو يف اللقاحات«.
اهلند  بأن  »روترز«  وأفادت 
إنشاؤه  مت  لقاح  بيع  حتاول 
 »Bharat Biotech« بواسطة 
للبحوث  اهلندي  واجمللس 
الدولة،  تديره  الذي  الطبية 
ذلك  يف  مبا  دولة،   40 إىل 
وزميبابوي،  والفلبني  الربازيل 
اللقاحات  صانعي  أن  مؤكدة 
املزيد  إلنتاج  خيططون  اهلنود 
فريوس  ضد  لقاحات  من 
الواليات  طورتها  اليت  كورونا 
املتحدة وروسيا، مبا يف ذلك 

.»Johnson & Johnson«
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أسرتاليا،  يف  صيادان  متكن 
من  املاضي،  فرباير  أواخر 
متساح  إقدام  حلظة  تسجيل 
على عض وسحب قرش كان 
عالقا يف صنارة الصيد وسط 

املياه.
»ديلي  صحيفة  وحبسب 
أحكم  التمساح  فإن  ستار«، 
الذي  القرش  على  فكيه 
وظل  الصنارة،  اصطادته 
متشبثا به إىل أن ابتعد به يف 

املياه.
جيوف  املصوران  وكان 
على  برينز،  ونات  تريتوين 
ويندهام،  منطقة  يف  قاربهما 

غربي أسرتاليا.
من  والعشرين  احلادي  ويف 
الصيادان  استطاع  فرباير، 
حديث  قرش  على  القبض 
مل  لكنهما  املياه،  يف  السن 

ينجحا يف جلبه إىل القارب.
من  متساحا  الصيادان  ورأى 
مرتين ونصف وهو يتقدم حتى 
لنفسه،  القرش  مسك  يأخذ 
وعضه بشكل حمكم حتى يبقيه 

بني فكيه.
جاهدين  الصيادان  وحاول 
فكي  من  القرش  يسحبا  أن 
التمساح، لكنهما مل ينجحا يف 

ذلك على اإلطالق.
من  الصيادان  يئس  وعندما 
قاما  التمساح،  مع  منافستهما 
بقطع خيط الصنارة، ثم تركاه 
يفرتسها  حتى  بفريسته  يلوذ 

كما يريد.
وقال جيوف إنه قضى 30 عاما 
احلياة  الصور يف  يلتقط  وهو 
أن  له  يسبق  مل  لكنه  الربية، 

رأى أمرا من هذا القبيل.
باألمر  حدث  ما  ووصف 
التمساح  أن  مضيفا  الصادم، 
ال يرتك شيئا يذهب من بني 

فكيه عندما يكون جائعا.
هذه  حيل  من  الصياد  وحذر 
على  تعمل  ألنها  التماسيح، 
كثب،  عن  الفريسة  مراقبة 
االنقضاض،  من  تتمكن  ريثما 
اإلنسان  ينتبه  مل  حال  ويف 
نفسه فإنه قد يكون ضحية هلا 

يف املياه.

متساح حيطُم »كربياء« 
القرش.. اصطاده بعناد 

أمام عدسة الكامريا

جيهل الكثريون من أفراد اجلالية 
فكتوريا  والية  يف  العربية 
)هيئة   Tenants Victoria عن 

مستأجري فكتوريا(
هذه  تشكيل  مت  الواقع،  يف 
 45 قبل  اإلجتماعية  املنظمة 
حقوق  ومحاية  لتعزيز  عاًما 
يعيشون  الذين  املستأجرين 
يف خمتلف أشكال املساكن يف 

فكتوريا. 
يف  املستأجرين  ذلك  ويشمل 
مساكن  ويف  خاصة  مساكن 

عامة .
وتتم  جمانية  اخلدمة  وطبعا 
متاحة  وهي  تامة  خبصوصية 
فكتوريا  يف  السكان  جلميع 
كانوا  إذا  ما  النظرعن  بغض 
حاملني  او  اسرتاليني  مواطنني 
للتأشريات او طالب دوليني او 

حتى الجئني.  
قوانني  هناك  فكتوريا،  يف 
حقوق  حتمي  للغاية  واضحة 
املستأجرين و تفرض تنفيذها.
ميكن لفريق احملامني التابع هليئة

ومسؤولي    Tenants Victoria
والعاملني  اإلجتماعي  التفاعل 
يف جمال التوعية مساعدة مجيع 
املستأجرين. ويساعد هؤالء يف 
باإلخالء  املتعلقة  املشاكل  حل 
إجراء  املالك  على  الفرض  أو 
لبيتك،  الالزمة  اإلصالحات 
خدمة  توفري  إىل  وباإلضافة 
عن  للدفاع  القانوني  التمثيل 
املستأجرين  ومساعدة  حقوقك 

الذين يواجهون العنف األسري. 
ويضم الفريق راميا أسعد، وهي 
اإلجتماعي،  التفاعل  مسؤولة 
اجلاليات  مع  بالتحديد  وتعمل 
على  لإلجابة  عربية  اصول  من 
للحصول  ومساعدتكم  اسئلتكم 

على استشارة قانونية.
العديد  وجد  كوفيد19،  بسبب 
من  أنفسهم  املستأجرين  من 
دون عمل وكانوا قلقني بشأن 
اصدرت  لذلك   . إجيارهم  دفع 
قوانني  فكتوريا  يف  احلكومة 
حتمي املستأجر و متنع املالك من 
إصدار إشعار إخالء ألي مستأجر 
واليت  الطوارئ،  حالة  بسبب 

تنتهي يف 28 آذار/ مارس.
القانونية  الشوؤن  فريق  يعمل 
لدى  اإلجتماعي  التفاعل  وفريق 
األشخاص  مساعدة  على  اهليئة 
الذين يعانون من ضائقة والذين 
يشتكون من سوء ظروف السكن 
أو سوء السلوك من قبل وكالء 
العقارات،  ومالكي  العقارات 
اليت  املشاكل  يف  التحقيق  أو 
الدوليني  الطالب  منها  يعاني 
يف  منهم  العديد  يعيش  الذي 
تكون  وقد  مزدمحة  مساكن 

أحيانا غري مسجلة.
تقول فرح فاروق مديرة التفاعل 
»حنن   : اهليئة  لدى  اإلجتماعي 
و  بأكمله  هنا ملساعدة جمتمعنا 
يهمنا جدا ايصال هذه الرسالة 
و  ثقافاته  مبختلف  اجملتمع  اىل 
اولوية  ذو  أمر  »إنه  خلفياته.« 

يف فكتوريا منحة بقيمة 3000$ تصرف للمستأجرين، 
وهيئة مستأجري فكتوريا للمساعدة جمانا

عن  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
خطة مساعدة بقيمة مليار ومئيت 
خطة  حمل  ستحل  دوالر  مليون 
االعانات جوب كيرب بعد 28 آذار 

مارس احلالي.
ومبوجب هذه اخلطة،  سيحصل 
تذاكر طريان  على  األسرتاليون 
حملية بنصف السعر مبوجب حزمة 
حكومية مصممة ملساعدة صناعة 
احلدود  تبقى  بينما  السياحة 

اخلارجية مغلقة.
الربنامج  هذا  يستمر  وسوف 
من  اشهر  ثالثة  مدى  على 
يوليو  متوز  حتى  أبريل  نيسان 
إىل  تذكرة   800000 تقديم  مع 
كوست،  غولد  تشمل  وجهات 
وكينز،  كوست،  وسنشاين 
وبروم،  سربينغز،  وأليس 
اإلقليمية،  فيكتوريا  ومناطق 
وجزيرة كانغارووبعض الوجهات 

السياحية احمللية األخرى.
منًحا  أيًضا  احلزمة  وتتضمن 
على  لإلبقاء  الطريان  لشركات 
8600 موظف يف العمل حتى ميكن 

استئناف الرحالت اخلارجية.

800 ألف شخص 
سيحصلون تذكرة سفر 

بنصف السعر

إىل  جانبك  إىل  حنن  ملنظمتنا. 
جانب املستأجري

العاصمة  إقليم  حكومة  متكنت 
املاضي،  األربعاء  األسرتالية، 
من احلصول على أوامر قضائية 
حراس  تصور  لقطات  حلجب 
امرأة  يفتشون  وهم  السجن 
مالبسها  من  وجيردونها  قسرا 

أمام ذكور من احملتجزين.
ويف وقت سابق من هذا العام، 
بالغة  امرأة  تعرضت  أنه  زعم 
احلبس  رهن  عاما   37 العمر  من 
 ”ACT“ سجن  يف  االحتياطي 
وجتريدها  للتفتيش  األسرتالي، 
حراس   4 قبل  من  مالبسها  من 
يرتدون معدات مكافحة الشغب، 
احملتجزين،  من  ذكور  أمام 
“ذي  صحيفة  نقلته  ملا  وفقا 

غارديان” الربيطانية.
من  تعاني  املرأة  “إن  وقيل 
مرض خطري يف القلب، وقد مت 
إخطار السجن حبالتها قبل 5 أيام 
مبراقبة  ونصحت  احلادث،  من 

ضيق التنفس وأمل الصدر.
ووصفت اخلدمة الصحية للسكان 
األصليني يف اإلقليم، استخدام 
حلقوق  املقزز  باالنتهاك  القوة 
 ،”ACT“ سجن  يف  اإلنسان 
مع  متوافق  أنه  يفرتض  الذي 

قوانني حقوق اإلنسان.
عملية  الفيديو  لقطات  وأظهرت 
التفتيش،  خالل  املرأة  تعرية 
استماع  جلسة  خالل  ولكن 
بكفالة يف احملكمة العليا اليوم 
يعملون  حمامون  دعا  األربعاء، 
لصاحل سجن “ACT” إىل حجب 
معربني  األنظار،  عن  اللقطات 
عن قلق سلطات السجن من أن 
احلراس إىل  يؤدي حتديد هوية 

هجمات انتقامية عليهم.
جتري  “أن  احملامون  واقرتح 
لكن  احلراس،  وجوه  تغطية 
يف  العليا  احملكمة  قاضي 
أخلى  الكايم،  مايكل   ،”ACT“
ذلك  من  بدال  احملكمة  قاعة 

للسماح مبشاهدة اللقطات سرا. 
إىل  الوصول  بتقييد  قام  كما 
لعموم  مشاهدتها  أو  اللقطات 

الناس.
وقال حمامي املرأة، بيرت تريني، 

فيديو أثار ضجة.. جتريد سجينة من مالبسها أمام الذكور احملتجزين
احلادث  “إن  املاضي،  األربعاء 
قدمت  كبرية  بصدمة  تسبب 
أسبابا جديدة لإلفراج عن املرأة 
بكفالة، وأشار إىل أنها ستلتزم 

بشروط الكفالة الصارمة”.

أسرتاليون  باحثون  أجرى 
وصينيون دراسة واسعة للمواد 
املنتشرة  للخفافيش  احليوية 
يف أحد مناطق مقاطعة يون نان 
أظهرت  الصني،  شرق  جنوب 
لفريوس  جينومات   4 وجود 
SARS-« من  مقربة  كورونا 

.»CoV-2
يف  الباحثني  فريق  وقال 
نسخة أولية لتقرير حول نتائج 
دراستهم مت نشرها على موقع 
»bioRxiv«: »أجرينا حتليال لـ411 
عينة من 23 نوعا للخفافيش يف 
يونان  مبقاطعة  صغرية  منطقة 
حتى   2019 مايو  من  الصينية 
من  استخلصنا   …2020 نوفمرب 
كامال  جينوما   24 املواد  هذه 
لفريوس كورونا بينها 4 مقربة 
من SARS-CoV-2 و3 جينومات 

.»SARS-CoV مقربة من
أحد  أن  التقرير  وأوضح 
عليه  أطلق  الذي  الفريوسات، 
هيكل  له   »RpYN06« اسم 
 ،SARS-CoV-2« يشابه  جينوم 
»كوفيد19-،  ملرض  املسبب 

بنسبة 94.5%.
وتابع العلماء: »تشدد دراستنا 
للفريوسات  الفت  تنوع  على 
نطاق  يف  اخلفافيش  لدى 

حملي، وكذلك على احلقيقة أن 
SARS- من  مقربة  فريوسات 
موجودة   SARS-CoVو  CoV-2
لدى احليوانات الربية على أراض 
شرق  جنوب  ملنطقة  واسعة 
آسيا وجنوب الصني اجلغرافية. 
هذه املعطيات ستساعد اجلهود 
منشأ  عن  البحث  إىل  الرامية 
وفريوسات   SARS-CoV-2

أخرى مسببة لألمراض«.
يناير  منذ  العامل،  ويواجه 
2020، أزمة صحية مزمنة نامجة 
كورونا  فريوس  تفشي  عن 
لعدوى  املسبب  املستجد 
»كوفيد19-، الذي بدأ انتشاره 
الصينية  ووهان  مدينة  من 
يف  ضخمة  خسائر  إىل  وأدى 
االقتصاد  قطاعات  من  كثري 
خاصة النقل والسياحة واجملال 
البورصات  وانهيار  الرتفيهي، 
العاملية وتسارع هبوط أسواق 

الطاقة.
الصحة  منظمة  وصنفت 
جائحة  التفشي  هذا  العاملية 
يوم 11 مارس 2020، وأصاب 
من  أكثر  اآلن  حتى  الفريوس 
مليون شخص يف خمتلف   117
حنو  حبياة  وأودى  العامل  أحناء 

2.6 مليون منهم.

SARS-“ باحثون يكتشفون 4 فريوسات مقربة من
CoV-2” يف مواد اخلفافيش جنوب الصني
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مـقاالت وتـحقيقات

األحزاب  فتحت 
معركة  املسيحية 
رئاسة اجلمهورية، 
إليها  وانضم 
اجليش،  قائد 
بعدما أصبح حاكم 
مصرف لبنان خارج 
املرشحني.  نادي 
استخدام  لكن 
الشارع،  لعبة 
ض  ستنها ا و
الشعيب،  العصب 
على  جيريان 
مجهورية  أنقاض 

حتتضر.
تشرين   17 بني 
و«إثنني الغضب« 

السياسي  الربنامج  هو  فما  مربرًا. 
ملا بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقًا 
السفري  عودة  بعد  مغّطى سعوديًا 
اىل  البخاري  وليد  السعودي 
بريوت وزيارته معراب، بعدما ظهر 
أن ال حتالف سياسيًا واضحًا جيمع 
احلريري  فضغط  الطرق؟  قاطعي 
حتصيل  يف  ينحصر  الشارع  يف 
تنازالت حكومية من عون وباسيل، 
امتعاضه  بوضوح  أظهر  وجنبالط 
التسجيل  تسريب  القوات يف  من 
األساسي  وهدفه  له،  الصوتي 
خفض مستوى التوتر مع حزب اهلل. 
أمام  ستكون  القوات  أن  يعين  ما 
حتّدي إدارة املعركة السياسية يف 
طرحتها،  اليت  العناوين  مواجهة 
بعدما فشلت يف فرض االنتخابات 
واستقاالت  املبكرة،  النيابية 
الرئيس. وهي  النواب، واستقالة 
االنتخابات  استحقاق  أمام  ستكون 
العامة إذا جرت يف موعدها، ومن 
دون  من  اجلمهورية  رئاسة  ثم 
حلفاء، ال بل مع دخول عنصر جديد 
فرئيس  الرئاسي.  املشهد  على 
حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري 
جعجع مل يعد وحده أحد املرشحني 
قوي  مرشح  مقابل  يف  األقوياء 
احلر  الوطين  التيار  رئيس  آخر هو 
قائد  كشف  بعدما  باسيل،  جربان 
اجليش مبكرًا، وهو عادة خطأ قاتل 
يف إعداد عسكري للرئاسة، عالنية 
ما يعرفه زواره واحمليطون به، عن 
رئيس  خالفة  ملعركة  إعداده  بدء 
قائد  إطاللة  أن  رغم  اجلمهورية، 
باملباشر  باسيل  أصابت  اجليش 
الذي  جعجع،  أصابت  مما  أكثر 
اجليش  قائد  غّض  من  استفاد 
والذبذبة  الطرق،  قطع  عن  النظر 

اليت حتيط حاليًا باجليش.
    قائد الجيش وقع يف خطأ تقديم 
نفسه على طبق من فضة ملعارضيه، 

وأوّلهم باسيل
عون،  جوزف  العماد  أظهر  فقد 
الذي يفتقد دعم رئيس اجلمهورية 
وباسيل، تناقضًا فاضحًا يف موقفه 
احلالي اجملاري لألحزاب السياسية 
حني  السابق  موقفه  ويف  كافة، 
تعامل اجليش مع الشبان والشابات 
 17 تظاهرات  يف  وشدة  بقسوة 
بالقوة وضربهم،  وجرهم  تشرين، 
لضباط  أحيانًا  املسؤولية  وحتميل 
يف األفواج على األرض من زاوية 
عالقتهم بقادة األحزاب. دخل قائد 
العسكر  فقر  عباءة  حتت  اجليش 
وجوعهم - وهو ما يتساوون فيه مع 

  جعجع وباسيل وقائد اجليش: سباق إىل رئاسة مجهورية تتهاوى

كل القوى األمنية وموظفي القطاع 
»الطبقة  اىل   - واخلاص  العام 
السياسية«، قبل سنة ونصف سنة 
من انتهاء عهد رئيس اجلمهورية، 
يف عملية حسابية بسيطة سبق أن 
سلكها حاكم مصرف لبنان. حياول 
منّظروه  له  يزينه  مّما  االستفادة 
على  االمريكية  العقوبات  أن  جلهة 
جربان  احلر  الوطين  التيار  رئيس 
الراحبة  ورقته  أصبحت  باسيل 
األمريكيني  رضا  استمرار  مقابل 
عرب  اجليش،  وعن  شخصيًا،  عنه 
ما  اليه،  تصل  اليت  املساعدات 
مينحه األفضلية. أما النقطة الثانية 
اجليش،  قائد  إليها  يستند  اليت 
فهي بقاؤه يف القيادة، ملدة أطول 
من والية رئيس اجلمهورية، ولو مل 
جتر االنتخابات الرئاسية. وهذا ما 
كان باسيل خيشى منه، وهو الذي 
جوزف  العماد  وجود  حيّبذ  يكن  مل 
مقابل  القيادة،  مركز  يف  عون 
عليه.  اجلمهورية  رئيس  إصرار 
لكن األمور اختلفت اليوم، وباسيل 
تغيري  فرض  على  قادرًا  يعد  مل 
طلب  أن  سبق  كما  اجليش،  قائد 
من حكومة الرئيس متام سالم، ال 
عرب حكومة مستقيلة وال عرب حكومة 
يرأسها احلريري. لكن قائد اجليش 
على  نفسه  تقديم  خطأ  يف  وقع 
وأّوهلم  طبق من فضة ملعارضيه، 
باسيل، وكشف أوراقه عالنية بعد 
بقيت  وجتاذبات  سلسلة صدامات 
بعبدا.  قصر  غطاء  حتت  خمفية 
بأفضلية  يتمتع  يزال  ال  وباسيل 
أحقّيته السياسية، على أي موظف 
من الفئة االوىل يطمح إىل الرئاسة، 
كمرشح طبيعي ورئيس أكرب كتلة 
مثل  مثله  سياسي.  وحزب  نيابية 
جعجع، وكالهما حيتاج اليهما قائد 
الدستوري  التعديل  يف  اجليش 
النتخابه، وهذا سيكون يف اخلريطة 
مستعد  وباسيل  مستحياًل.  احلالية 
دون  من  »صولد«،  يلعب  ألن 
اعتبار أي أخطاء أو أمثان. وهذا ما 
ال يستطيع قائد اجليش فعله، ألن 
رصيده على األقل يف حتقيق مطالبه 
للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه 
وحني  به.  مرهونًا  ليس  رسائله، 
بوعوده، سيكون  الوفاء  عن  يعجز 

أمام نوع آخر من املساءلة.
أما يف السياسة، فكالم آخر. باسيل 
ال يزال ميلك هامش املناورة، يف 
ما  وهو  اجلمهورية،  رئيس  ظل 
مفاوضات  إدارة  يف  يوميًا  يثبته 

تأليف احلكومة.

 2021 آذار   13 Saturday 13 MARCH 2021الـسبت 

هيام القصيفي

املسيحيون وقود معركة رئاسية مبكرة
فارق  طرق،  قطع  من  تاله  وما 
حصرًا  ليس  جدًا.  وكبري  كبري. 
شاركت  اليت  األحزاب  جتمع  ألن 
بطريقة أو بأخرى يف السلطة، هو 
الذي خطف عنوان احلراك الشعيب، 
الذين  والشباب  الصبايا  من  بداًل 
بل  التظاهرات،  اىل  بعفوية  نزلوا 
سرتخي  احلدث  هذا  تداعيات  ألن 
املقبلة.  االستحقاقات  على  بظلها 
»بريوت  أن  هلا  االوىل  فالنتيجة 
ساحة  لتصبح  عادت  الشرقية« 
ثالثة  بني  وشعيب  رئاسي  جتاذب 
أفرقاء، فيما كانت األنظار موّجهة 

اىل ملعب آخر.
من دون أي التباس، ما حصل، وال 
سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية 
وال  الناس  جوع  ال  احتجاجية.  وال 
فقرهم وال انهيار أحواهلم، هي اليت 
سيطرت على املشهد امليداني، بل 
قطع احلزبيني بأعداد قليلة للطرق 
الناس  واحتجاز  أقل،  وال  أكثر  ال 
لساعات من دون مربر، حتت أنظار 
العماد  قائده  أعلن  الذي  اجليش 
رئاسية  ألسباب   - عون  جوزف 
لفتحها.  يتدخل  لن  أنه   - حمض 
األساسي  احلدث  أن  واألدهى 
احنصر من املدفون اىل جل الديب، 
 - املدفون  رقعة  ضاقت  بعدما 
اجلنوب  طرق  ففتحت  كفرشيما، 
املستقبل،  حيث  والبقاع  وبريوت 
احلزب  حيث  وعاليه  اجلبل  وطريق 
وحوصر  االشرتاكي،  التقدمي 
الناس من دون مربر من جبيل اىل 
جونية فجل الديب. أخطأت القوات 
معركتها  صياغة  يف  اللبنانية 
أنصارها  حشد  بعد  السياسية، 
يف بكركي، ضد رئيس اجلمهورية 
لعزله،  اهلل  حزب  وضد  إلسقاطه 
وضد التيار الوطين إلضعافه. فمن 
الناس يف  حشر  أن  اعتبار  العبث 
سياراتهم أو سقوط شابني بفعل 
نصف  يف  عشوائيًا  الطرق  إقفال 
استقالة  اىل  سيؤدي  لبنان،  جبل 
رئيس اجلمهورية، أو أن حزب اهلل 
سيسلم سالحه. والنتيجة الفعلية، 
منه  سيستفيد  عكسّي،  فعل  رّد 
الذي  احلر،  الوطين  التيار  ُحكمًا 
مرة  كل  القوات  أخطاء  تنقذه 
الشارع  يف  أسهمه  فيها  تنخفض 

املسيحي.
ورغم أن جعجع يعرف متامًا أن أكثر 
هو  اجلمهورية  رئيس  يستفز  ما 
قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقًا، 
وقد استفّزه فعليًا، إال أن أفق ما 
وال  بالكامل  مفهومًا  ليس  جرى 

للوهلة األوىل، قد يأخذ سوء الظّن 
املستمع إىل خطاب قائد اجليش، 
أول من أمس، إىل توّهم أنه أمام 
 ،1980 عام  إيفِرن  كنعان  اجلنرال 
ال اجلنرال جوزف عون عام 2021. 
قاده  الذي  الدموي  االنقالب  فجر 
رئيس األركان يف تركيا قبل 41 
عامًا، نشر يف الصحف البيان الذي 
أّسس فيه الستيالئه على السلطة. 
كذلك فعل عون، االثنني املاضي، 
إذ مّهد عرب وسائل إعالمية ملوقف 
سوء  لكن  عنه.  سيصدر  »مهّم« 
واقع  سيبّدده  ما  سرعان  الظن 
احلال. فال اجليش هنا هو اجليش 
البالد،  هي  البالد  وال  هناك، 
»الباشا«.  هو  عون  جوزف  وال 
غّطت  اليت  األمريكية  اإلمرباطورية 
عصبة املنقلبني ودعمتهم، لضمان 
حلف  يف  احملوري  الرتكي  الدور 
الناتو، تسعى جاهدة للهيمنة على 
اجليش اللبناني وقراره، من دون 
أن ختفي نياتها. لكن أمريكا ليست 
ــــ يف لبنان ــــ أمريكا نفسها اليت 

كانت يف تركيا القرن املاضي.
لسوء  مدعاًة  اخلطاب  هلجة  تبقى 
الظن )وهو، على ما قال األقدمون، 
ُحسِنها(.  وِمن  الِفَطن  أقوى  من 
انقالبية،  بلغة  عون،  جوزف  أراد 
إعالن ترشحه لرئاسة اجلهورية مبا 
الرتشح  وهذا  ُلبس.  أّي  يقبل  ال 
إىل  من سبقوه  طريقة  على  ليس 

بعبدا من الريزة. 
كمرّشحي  مون  ُيقدَّ هؤالء  كان 
»فوق  كرؤساء  تسوية، 
عون،  جوزف  أما  االنقسامات«. 
»ثائرًا«  نفسه  ُيصّور  أن  فشاء 
على السلطة، خارجًا عليها ال على 
انقساماتها. فهو مل يقل إنه سيمنع 
تدّخل القوى السياسية يف اجليش، 
بل ذهب أبعد من ذلك، معلنًا أن 
أحدًا )اقرأ السلطة السياسية اليت 
هلا(  تنفيذية  ذراعًا  اجليش  ُيعّد 
التدخل برسم سياسة  له  »ال حيق 
القوى  »تقريع«  ليس  اجليش«. 
السياسية وإشهاره قطع آخر خيط 
يربطه بعّرابه ميشال عون، ما كانا 
هي  ما  بقدر  كالمه،  يف  الفتني 
يأِت  مل  »االنفصالية«.  النزعة 
الدستور،  وال  القانون،  ذكر  على 
حرية  ضمان  عن  احلديث  عند  إال 
ذلك  يف  وهو  السلمي.  التعبري 
السياسية  السلطة  قرار  يستبق 
اليت يتبع هلا. يتجاهل قرارًا نافذًا 
الطرق  قطع  مبنع  الوزراء  جمللس 
الرئيسية، و«يقوِطب« على اجتماع 
جانب  إىل  فيه  الذي شارك  بعبدا 
احلكومة  رئيُس  اجلمهورية  رئيس 
ووزيرة الدفاع ومسؤولون آخرون: 
طلبوا  اجليش  قائد  رؤساء  كل 
منذ  قّرر،  لكنه  مهمة،  تنفيذ  منه 
ما قبل وصوله إىل اجتماع بعبدا، 
عدم تنفيذها وقول ذلك يف خطاب 

علين.

    بات لزامًا على بعض املحيطني 
به أن يعيدوه إىل أرض الواقع: 

اسمك جوزف عون، ال كنعان إيفِرن

برسم  التدخل  له  حيق  أحد  »ال 
هذا  ومن  اجليش«.  سياسة 
اهلبات  بتلّقي  سيستمر  املنطلق، 

»من اجليوش والدول الصديقة«، 
»لوال هذه املساعدات، لكان  ألنه 
الوضع أسوأ بكثري«، جلهة »احلفاظ 
وحده  العمالنية«.  جهوزيتنا  على 
حيّدد  ووحده  السياسة،  يرسم 
اجليوش الصديقة اليت يقبل منها 
بأي  املرور  اهلبات، ولو من دون 
آلية قانونية ودستورية، ومن دون 
أو  الدفاع  وزارة  من  وصاية  أي 

جملس الوزراء.
وحدها  االنقالبية  اللهجة  ليست 
ففي  »القائد«.  خطاب  مّيزت  ما 
سياق ترّشحه للرئاسة، أظهر مياًل 
حاّدًا حنو اخرتاع عدّو وهمي. وهذا 
العدّو، الداخلي طبعًا، يشّن »محالت 
متواصلة، إعالميًا وسياسيًا« بهدف 
من  وفرطه«!  اجليش  »ضرب 
املفهوم، واملنطقي أيضًا، أن يلجأ 
قائد أّي جيش، ويف إطار احلفاظ 
على ما ُيسّمى »معنويات العسكر«، 
إىل الرد على أي هجوم تتعّرض له 
يف  لكن  يقودها.  اليت  املؤسسة 
والساسة  اإلعالم  فيها  ُيباِلغ  بالد 
ورجال الدين واملال مبديح اجليش، 
برأس  وإلصاقها  أساطري  واخرتاع 
اهلرم فيه، وإسباغ صفات احلكمة 
أّي قائد  والشجاعة والوطنية على 
دفاع  وزراء  فيها  ويقبل  للجيش، 
كثر أن يكونوا جمّرد حاملي أختام 
اجمللس  فيها  ويرتضي  للقائد، 
حامل  االمتناع عن مساءلة  النيابي 
أو  صغرية  أّي  عن  عماد  رتبة 
بالد كهذه، يصعب  كبرية... يف 
عون  جوزف  اجلنرال  كالم  تفسري 
عن محالت هدفها »فرط اجليش«. 
هذه تهمة شديدة اخلطورة، وتوجب 
اخلونة،  املتآمرين  هؤالء  مالحقة 
املؤسسة  فرط  يريدون  الذن 
العسكرية. من واجب قائد اجليش 
لديه  مبا  السياسية  السلطة  إبالغ 
»فرط  خمطط  عن  معلومات،  من 
هذه  لضرب  والتحرك  اجليش«، 
إعالن  ذلك  اقتضى  ولو  املؤامرة، 
احلرب. لكن، يف الواقع، ما يضيق 
به صدر القائد، هو أداء مؤسسة 
إعالمية واحدة، وعدد من اإلعالميني 
الواحدة،  اليد  أصابع  يتجاوز  ال 
نهار،  ليل  شخصه  ميّجدون  ال 
ويثريون  أدائه،  بعض  وينتقدون 
اليت  القضايا  من  القليل  القليل 
للناس.  يوضحها  أن  عليه  جيب 
عينيه  نصب  يضع  الذي  الرجل 
كرسي بعبدا، ال حيتمل أّي اعرتاض 
يزعم  هو  فيما  كلها،  أفعاله  على 
يف مكتبه أنه يرّحب بأي انتقاد له 
كما »نشر أّي ملف فيه ارتكاب يف 

اجليش«. 
أن  يريد  القائد  أن  األمر  خالصة 
املساءلة  املساءلة.  فوق  يكون 
السياسية كما املساءلة العامة عرب 
االنقالبيني،  طريقة  على  اإلعالم. 
انتزاع  على  قدرة  للجيوش  حيث 
يبدو  قادتها،  يريد  ساعة  احلكم 
بقدرات  اقتنع  عون  جوزف  أن 
»خالصية« له، وال ُيسمح ألّي كان 

بأن خيدشها ولو بكلمة.
احمليطني  بعض  على  لزامًا  بات 
الواقع.  أرض  إىل  يعيدوه  أن  به 
2021، ال يف  عام  لبنان  أنت يف 
تركيا 1980. امسك جوزف عون، ال 

كنعان إيفِرن.

»انقالب« جوزف عون
حسن عليق
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غالبية  بني  اللرية  سعر  اخنفاض  ساوى 
اللبنانيني، الذين فقدوا مدخراتهم ورواتبهم. 
املؤسسات  يصيب  ما  يف  خطورة  مثة  لكن 
العسكريني  حياة  على  انعكاسات  من  األمنية 

ويومياتهم وهربهم من اخلدمة.
يف اليومني املاضيني، كان حاكم مصرف لبنان 
وسياسية  إعالمية  حبملة  يتمتع  سالمة  رياض 
للدفاع عنه بال حياء، فيما كانت اللرية تتهاوى 
جمددًا، من دون سقف. يف هذا الوقت، كان 
اليت  األمنية  املؤسسات  يف  العسكري  راتب 
تؤمن احلماية لسالمة واملصارف وللسياسيني، 
هل  دوالر.  مئة  اىل  دوالر  ألف  من  يتهاوى 
تتغنى  اليت  واألشعار  واألغاني  الزجل  يكفي 
وهل  وعائالتهم،  طعامهم  لتأمني  بالعسكر، 
تكفي الورود اليت تقدم اليهم يف أي تظاهرة 
تشهد عسكريًا يبكي، كي يؤمن هذا العسكري 
االمريكية  املساعدات  وهل  عائلته؟  أطعام 
والربيطانية والفرنسية، املخصصة ملؤسسات 

العسكريون يف زمن الفقر واجلوع
هـيام القصيفي

مؤسسة  أي  اىل  ابنها  انضمام  تأبى  لبنان  وجبل  الوسط  يف 
أمنية، كنوع من »الربيستيج« االجتماعي.

بعد سقوط شهداء يف انفجار املرفأ، كما يف معارك عرسال 
واجلرود، وقبلها يف نهر البارد، شهدت البالد محالت تضامن 
مع العسكريني األفراد. لكن الواقع اليوم أن أحوال العسكريني 
مل تعد جمرد عنوان للتباكي. كل االجتماعات اليت عقدت حتى 
اآلن، بغية حتسني ظروفهم وإدخال زيادة على رواتبهم، ولو 
باحلد األدنى، مل تسفر عن أي نتائج إجيابية. كل ما مّت احلصول 
وبعض  النقل،  باصات  زيادة  نوع  من  تقدميات  بضعة  عليه، 

خدمات الرعاية الصحية. ال أكثر وال أقل.
مل يعد أحد العسكريني القاطنني يف عكار، مستعدًا ملغادرة 
بيته بسيارته لتأمني دوام عمل إضايف. فإما التنقل بالباص 
يدفع  أن  منزله.  يف  البقاء  وإما  األمنية،  للمؤسسة  التابع 
استهالكها  مع  سيارته  يستخدم  أن  أو  الصغرية،  للفانات 
املستحيالت.  رابع  من  بات  أمر  فهذا  احملروقات،  ومصروف 
ألن  مرشح  أمر  وهذا  واجلنوب،  البقاع  عسكريي  مثل  مثله 
يصبح  أكثر، حني  املتوقعة  األزمة  اشتداد  مع  حدته  تتصاعد 
تنقل عسكريني من احملافظات اىل مقر عملهم يف بريوت وجبل 
جزء  يزال  ال  اآلن،  فحتى  ألف حساب.  له  أمرًا حيسب  لبنان 
كبري من املشكلة االجتماعية مغطى بقشرة رقيقة من التضامن 
االجتماعي العائلي، من لبنان أو اخلارج، أو حتى انتماء غالبية 
العسكريني اىل جمتمعات ريفية زراعية من عكار اىل اجلنوب 
والبقاع، تؤّمن جزءًا من اليوميات. لكن هل ميكن لعسكري أن 
األجهزة  بعض  بأن  علمًا  يوم؟  كل  أهله  من  »زوادة«  ينتظر 
أيضًا ال يؤمن املالبس العسكرية ألفراده، بل يضطرون إىل 

تأمينها من رواتبهم اخلاصة.
خدمته  خارج  يعمل  أن  العسكري  على  ممنوع  القانون  يف 
العمل:  حياولون  اليوم،  اجلنود  من  الكثري  لكن  العسكرية. 
سيارات،  تصليح  سنكرية،  أعمال  باركينغ،  فاليه  حالقون، 
مستعارًا  امسًا  يستخدم  أحدهم  كان  املنازل...  يف  كهرباء 

خشية أن يتعرف عليه أحد.
 اليوم مل يعد ذلك يشغل باله. اجلميع يعرف أن العسكر يسعى 
التجزئة وعرب  بيع يف حمال  الدوام:  بعد  خارج خدمته،  للعمل 
اهلاتف، تأمني خدمات وديليفريي، وأي عمل متاح لتعويض 

بعٍض مّما خسره من جّراء تدهور العملة.
ماذا يعين هذا التدهور يف أحوال العسكر؟ يف األمن واملعلومات 
إما اخنفاض وترية  أمرين:  أمام  أن هؤالء  االستخبارية، يعين 
عملهم تلقائيًا، وإما أنهم لن يبقوا حمصنني جتاه أي إغراءات 
ملن  يوميًا  معّرضون  وهم  رواتبهم.  عادلت  لو  حتى  مالية، 
يستخدمهم سياسيًا وأمنيًا، سواء لتفعيل انتمائهم السياسي، 
أم رمبا جنوح البعض منهم إىل االشرتاك يف عصابات التهريب 
بأعمال  للقيام  البعض  احتمال جتنيد  اىل  والسرقات، وصواًل 

أمنية.
الوطنية،  اخليانة  عن  يتحدث  لبنان  مصرف  حاكم  كان  حني 
واملس باألمن املالي، قبل أيام، كان عسكري يقف عند آلة 
أمام املصرف، ليقبض راتبه. لكن اآللة فارغة.  النقد  سحب 
يعلو صوته غاضبًا يكاد يبكي، ألنه دفع للفان أكثر كي جيول 
معه يف أكثر من فرع، والنتيجة أن اآلالت كلها فارغة، والسائق 
ال يستطيع االنتظار أكثر للوصول باكرًا اىل البقاع، والعسكري 
مل يقبض بعد لرية واحدة من راتبه البالغ مليونًا ونصف مليون 
لرية، أي أقل من 150 دوالرًا أمريكيًا. قبل عام من اليوم، 
يكفيه  بالكاد  وكان  أمريكي،  دوالر  ألف  يساوي  راتبه  كان 
ُيراد له أن يستمر يف عمله،  للعيش باحلدود الدنيا. اليوم، 

كاملعتاد، بعدما تراجعت قيمة دخله بنسبة 85 يف املئة.

تصوير هيثم املوسوي

أمنية، تعرف أن جنودًا يهربون من أجهزتهم بعدما انهار سعر 
اللرية، رغم كل حماوالت النفي من اجليش وقوى األمن، يف 
اىل  األخرى، وحيتاج  تلو  الواحدة  األمنية  اخلضات  يعيش  بلد 
إعادة تنظيم عديده احلالي؟ هل خيرج مسؤول ليتحدث بصراحة 
املؤسسات  تأليه  عن  بعيدًا  العسكر،  معاناة  عن  وشفافية 
العام  الداخلي واالمن  االمن  األمنية كلها، من اجليش وقوى 

وأمن دولة؟
منا كما خياف  الضباط خيافون  »بات  العسكريني:  أحد  يقول 
بعضهم علينا«. صحيح أن اخنفاض سعر اللرية طاول الضباط 
يف رواتبهم أيضًا، لكن املخصصات، خارج جدول الرواتب، ال 
تزال تصل إىل جزء منهم، يف مواعيدها، وال سيما مراكز القيادة 
االستخبارية.  الفروع  األمنية، ويف  األجهزة  بقادة  واحمليطني 
ورغم أن ضباطًا ال يزالون يؤمنون لعسكريهم جزءًا من هذه 
املنح  هذه  تعد  مل  اللرية،  انهيار  بسبب  لكن  املخصصات، 
الصغرية، سواء كانت نقدية أم حمروقات أم غريهما، كافية 
العالية  الرتب  ذوي  من  الضباط  يوصي  اخلسارة.  لتعويض 
كانت  أيًا  العسكر  مع  تتواجهوا  ال  بـ«أن  رتبة  األقل  الضباط 
الظروف، ألن الوضع مل يعد حيتمل، وإال فسنكون أمام حالة 

جديدة من ردود الفعل«. 
يف بعض األجهزة حماوالت من ضباط للوقوف على مشكالت 
األفراد، وحماولة احتوائها باليت هي أحسن، وختفيف الضغط 
التدابري  بعض  وقف  خالل  من  حتى  ومعنويًا،  ماديًا  عنهم، 
أداء  على  األمر  نهاية  يف  ينعكس  كله  هذا  لكن  العمالنية. 
املؤسسة األمنية. كما جتري حماوالت من ضباط حلث أقرانهم 
على وقف البذخ يف مرحلة التقشف احلالي لعسكرييهم. لكن 
ربطة  ينتظر  عسكري  مع  التحدث  األجهزة  لقادة  ميكن  مباذا 
اإلعانات  أو  يغادر مقر عمله،  أن  يوميًا قبل  توزع  اليت  اخلبز 
يعد  منها، ومل  ليعتاش  اخلارج  من  اىل مؤسسته  اليت تصل 
شوكوال  لوح  أو  دخان  علبة  أو  سندويش  شراء  على  قادرًا 
مع  التعامل  ميكن  وكيف  للعسكريني؟  املخصص  الدكان  من 
جنود باتوا يتوجهون اىل املؤسسات االجتماعية للحصول على 
املساعدات الغذائية، َكَهمٍّ أول وأخري، قبل الكالم عن تأمني 
قروض للسكن واملنزل والزواج وإجناب األوالد. حتى رواتب 
التقاعد اليت كانوا يبقون يف املؤسسة من أجلها، أصبحت من 

دون قيمة. وحدها الطبابة تبقي هلم فسحة من األمل. 
مؤسساتهم  احملجوزة يف  جوازات سفرهم  لوال  ذلك،  عدا  ما 
ليبقى  األمنية  القوى  كان مشهد  ملا  السفر،  أذونات  ووقف 
على ما هو عليه، بعدما خرج من لبنان عسكريون اىل أفريقيا 
وكندا وأملانيا ومل يعودوا، يف وقت يسعى فيه عسكريون اىل 

تقديم طلبات متكررة للسفر من دون جدوى.

    رواتب التقاعد التي كانوا يبقون يف املؤسسات من أجلها، أصبحت 
من دون قيمة

مبثابة  العام  واألمن  األمن  وقوى  اجليش  اىل  الدخول  كان 
منهم  رغبًة  سواء  اللبنانيني،  من  للكثري  األخرية  الفرصة 
متوسط،  لراتب  أساسية  كفرصة  أم  العسكرية،  اخلدمة  يف 
كانت  العائالت،  ولبعض  والطبابة.  االجتماعية  وللتقدميات 
»العسكرية« فرصة للتقدم االجتماعي. والكالم هنا حتديدًا عن 
الضباط، الذين كانت رواتبهم العالية وتعويضاتهم، تؤمن هلم 
حياة رغيدة. لكن بقي القاسم املشرتك أن أكثرية العديد كانت 
من اجملتمعات الريفية ومن األطراف. حتى إن محالت سياسية 
على   ،2005 عام  بعد  سيما  وال  سياسية،  فرتات  ركزت يف 
تشجيع التحاق املسيحيني بهذه القوى وتعزيز حضورهم فيها، 
وال سيما يف املناطق احلدودية، يف وقت كانت فيه عائالت 

والعسكرية  األمنية  األسالك  يف  العسكريني  أّن  أحد  على  خيفى  ال 
قدرتها  الشهرية  رواتبهم  فقدان  جّراء  من  الرعب  من  حااًل  يعيشون 
الشرائية. بني شهر وآخر، مل يعد لرواتبهم أي قيمة. ال يكفي راتب 
العسكري لشراء إطار سيارة اليوم. ويف ظل غياب أي خطط ملواجهة 
أسود  مصري  حيال  املرقطة  البزات  ذوو  يتخبط  املستجد،  الواقع 

ينتظرهم.
طلب ضابط برتبة نقيب يف قوى األمن الداخلي مأذونية للسفر لرؤية 
الضابط  نال  بها.  اجتماعه  دون  من  عام  مّر  اليت  األمريكية  زوجته 
لُيسافر، لكنه مل يعد جمّددًا. يقوم  املوافقة على املأذونية  املذكور 
اليوم بإجراءات التقدم للحصول على إقامة وجنسية كي ال يعود أبدًا. 
يعلم أّنه يرتكب ُجرمًا، لكن التضحية اليت يقوم بها تضمن له مستقباًل 
أفضل. ضابٌط آخر سافر إىل بلجيكا ومل يعد أيضًا. رتيب يف جهاز آخر 
حصل على مأذونية لُيسافر إىل تركيا من دون رجعة. زمالء له يتحدثون 
عن نّيته االستقرار نهائيًا هناك. فّر عدد من الضباط والعناصر من 
أنَّ  َب  ُسرِّ الداخلي لألسباب االقتصادية نفسها.  صفوف قوى األمن 
عدد الضباط الفارين بلغ مخسة، ُيضاف إليهم عشرات العناصر الذين 
طلبوا مأذونيات، لكّنهم مل يلتحقوا بالسلك جمددًا. ضباط برتبة نقيب 
ومالزم أول ومالزم مل يلتحقوا جمددًا بالسلك. كذلك ُسّجل فرار عدد 
من العناصر والضباط من عدد من املفارز، قبل أن تلجأ قيادة املديرية 
إىل منع سفر العناصر أيضًا، ُيضاف إليهم أولئك الذين تقدموا بطلبات 
استقاالتهم، علمًا بأّن طلبات االستقالة املقدمة من ضباط برتبة مقدم 

وما دون ُترفض، إال إذا استغنى عن راتبه التقاعدي.
املشهد نفسه تكرر يف اجليش. ورغم نفي املؤسسة العسكرية ألخبار 
فرار عسكريني من اخلدمة من جّراء ترّدي األوضاع االقتصادية، إال أّن 
املعلومات األمنية تؤكد تسجيل فرار عشرات العناصر من دون معاودة 
التحاقهم مبراكز خدمتهم. بدأت املسألة حبصول عناصر وضباط على 
مأذونيات للسفر من دون عودة قبل أن ُتلغى املأذونيات. تزامن ذلك 
مع فقدان رواتب العسكريني لقدرتها الشرائية، ما وضع العناصر أمام 
خيارات صعبة، حيث مل يعد يكفي الراتب لشراء احلاجات األساسية 
االلتحاق  دون  من  الفرار  إىل  العناصر  بعض  عمد  عندها،  للعيش. 
مبراكزهم العسكرية. وعلم أّن حاالت الفرار هذه ُتسّجل مبوجب برقيات 
ُترفع من املراكز اليت تشهد فرار العسكريني. ونقلت مصادر أمنية أّنه 
ل يف اآلونة األخرية فرار عدد من العسكريني من مراكز خدمتهم  ُسجِّ

يف بريوت وقاعدة رياق اجلوية على سبيل املثال ال احلصر.
طريقة  عن  الباحثني  والعناصر  الضباط  وجه  يف  الُسبل  ُسّدت  ملا 
للنجاة يف خضم األزمة االقتصادية احلادة، عمد عدد منهم إىل تقديم 
أنه ال حيق هلم االستقالة بسبب قانون  السلك، مع  استقاالتهم من 
املوازنة الذي منع تقديم االستقاالت ملدة ثالث سنوات، حيث ُيلزم 
املتقدم باالستقالة باالستغناء عن حقه يف احلصول على راتب تقاعدي 
برتبة عقيد  ُهم  الضباط ممن  القانون  من  اسُتثين  احلياة. وقد  مدى 
وعميد، لكونهم حيق هلم التقدم باالستقالة بعد إمتامهم عشرين عامًا 

يف اخلدمة.
وعميد  عقيد  رتبيت  من  15 ضابطًا  أّن حنو  »األخبار«  الزميلة  وعلمت 
الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير  وّقعها  اليت  باستقاالتهم  تقدموا 
اللواء عماد عثمان، إال أّن رئاسة احلكومة رّدتها. وذكرت املصادر أن 
عدداًَ من الضباط يستعّدون للتقدم بشكوى أمام جملس شورى الدولة، 

إلجبار الدولة على قبول استقاالتهم.
العام  املدير  العام ليس أفضل بكثري. فقد وضع  األمن  الوضع يف 
اللواء عباس إبراهيم معنويات العسكر حتت اجملهر؛ إذ طلب من رؤساء 
املكاتب والدوائر واملراكز كافة عقد اجتماع دوري للوقوف على احلالة 
لضباط  الفرار  عمليات  من  عدد  تسجيل  إثر  للعسكريني،  املعنوية 
يف  وجاء  املرتّدي.  االقتصادي  الوضع  بسبب  اخلدمة  من  وعناصر 
برقية صادرة عن املديرية »ُيطلب إىل كافة رؤساء املكاتب والدوائر 
واملراكز عقد اجتماع دوري كل 15 يومًا مع العسكريني التابعني هلم 
مع مراعاة كافة التدابري الوقائية ) التباعد ، الكمامة... (. تهدف هذه 
واملعنوية،  املادية  العسكريني  أوضاع  على  الوقوف  إىل  االجتماعات 
واالستماع إىل مشاكلهم وهواجسهم، والعمل على استيعابهم، على 
أن ُيرفع تقرير مفصل إمجالي على مستوى املكاتب والدوائر اإلقليمية 
واحلدودية نتيجة االجتماع إىل مكتب شؤون العديد«. كما طلبت من 
التقارير  مبضمون  دوري  إمجالي  تقرير  »رفع  العديد  شؤون  مكتب 
الواردة من القطعات أعاله إىل املدير العام، وذلك على صعيد اإلدارة 
املركزية، وتقرير على صعيد الدوائر واملراكز احلدودية واإلقليمية«.

وتتحدث مصادر أمنية عن توجه لدى قيادة اجليش وقوى األمن الداخلي 
التربعات ملساعدة العسكريني ملواجهة األزمة االقتصادية  لفتح باب 
أّن هذا  االجتماعي للعسكريني. وذكرت املعلومات  األمن  اليت تهّدد 
أو  غذاء(  مالبس،  )مازوت،  عينية  مبساعدات  بالتربع  يسمح  الباب 

مساعدات مالية من قبل أفراد ومجعيات لصاحل املؤّسستني.
حلساب  يعملون  الذين  العمالء  من  عدد  توقيف  وبعد   ،2009 عام 
يف  »نكتة«  راجت  اجليش،  صفوف  يف  اإلسرائيلية  االستخبارات 
ضابط  أّي  توقيف  »عدم  أن  مفادها  والعسكرية  األمنية  املؤسسات 
ضّباط  أن  سببه  العدو،  مع  التعامل  بتهمة  الداخلي  األمن  قوى  من 
األمن الداخلي حمّصنون ضد اخليانة... بسبب املال الوفري الذي يؤّمنه 
الفساد هلم«. هي طرفة فيها الكثري من التعميم، واإلجحاف أيضًا، ألن 
الفساد مل ينل من مجيع الضّباط بطبيعة احلال، لكنها انتشرت حينذاك. 
حتى إن بعض الضّباط العاملني يف جمال مكافحة التجّسس تبّنوا نظرية 
أن »أموال الفساد حتول دون اخليانة«. »النكتة« باتت معكوسة اليوم. 
وبرتاُجع  اللبنانية.  باللرية  مدخواًل  ُينتج  غالبّيته  يف  الفساد،  فحتى 
أيضًا، فضاًل عن  احلرام«  »املال  القطاعات، يرتاجع  األعمال يف كل 

تراجع قيمته بسبب اخنفاض قيمة العملة الوطنية.

»الوطن« حيلم بالفرار من اخلدمة
رضوان مرتضى
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مــقاالت وتـحقيقات

بعد  أثرًا  صار  األساسية  الغذائية  املواد  دعم 
عني. ما حيصل من إذالل للناس لن يتوقف إال 
بإعالن صريح باستثناء هذه املواد من الرتشيد، 
الذي حتول إىل أمر واقع، أو باإلسراع يف مسألة 
البطاقة التمويلية. أما استمرار احلال على ما هي 
عليه، فلن يؤدي إال إىل مزيد من االستغالل حلاجة 
هّم هلا سوى سرقة  ال  مافيات  قبل  من  الناس 

الدعم من مستحقيه.
الناس يف الشارع، لكن الغضب اخلجول ال يعّب 
فعليًا عن الوضع املأسوي الذي يقبع اللبنانيون 
االنهيار صار  أن  يؤكد  ما حيصل  كل  ظله.  يف 
إجياد  عن  قاصرة  كلها  اخليارات  وأن  مقيمًا، 
العالج احلقيقي لألزمة. حتى تأليف احلكومة صار 
تفصياًل يف املأساة. أي حكومة ستأتي لن تصنع 
ما  األخرية إلنقاذ  الفرصة  تبقى  وإن  املعجزات، 
ما حيصل  الطعام.  تأمني  هو  اليوم  اهلّم  أمكن. 
من »معارك« على املواد املدعومة، ليس سوى 
البداية. سياسة الدعم انتهت صالحيتها، وحتّولت 
إىل إذالل للناس، أكثر مما هي إنقاذ جلزء من 
قدرتهم الشرائية. صارت املعادلة هي التالية: 
ومهّربون  جّتار  للدوالرات،  مستمر  استنزاف 
مستفيدون  أغنياء  الناس،  حساب  على  يغتنون 
املدعومة  األساسية  السلع  الفقراء،  حساب  على 
ضمن السلة الغذائية مفقودة من األسواق، سعي 
حمموم من املستهلكني لشراء ما أمكن من املواد 

األساسية املدعومة، إن توافرت.
عمليًا، اللحظة اليت ُأعلن فيها عن السعي لرتشيد 
الدعم كانت حلظة نهايته. منذ ذلك احلني، صار 
اهلاجس األول لدى سلسلة اإلمداد هو التخزين. 
واحملال  خيّزن،  اجلملة  وبائع  خيّزن،  املستورد 
التجارية ختّزن، واملستهلكون خيّزنون. هذا يعين 
أنه مهما كانت اإلمدادات كبرية، فإنها لن تكفي 
تغرّيت  إذا  إال  املعروض،  االستقرار يف  لتأمني 
سياسة الدعم وخرج من يعلن أن الرتشيد املتوّقع 
لن يشمل املواد الغذائية األساسية، اليت ُتدعم 
 1500 على سعر  ال  لرية   3900 على سعر  أصاًل 
لرية، وال تكلف أكثر من 100 مليون دوالر سنويًا. 
أي أمر آخر، سيعين استمرار الشح يف اإلمدادات، 
بالتخزين  ربطًا  ليس  أصاًل،  مرتفع  طلب  مقابل 
فحسب، بل ربطًا بتغرّي العادات الغذائية للناس، 
منذ نهاية العام 2019 )بسبب األزمة االقتصادية 
واحلجر املنزلي املتكرر(. األمران جعال األسر تبتعد 
بشكل كبري عن املطاعم وعن املأكوالت اليت تدخل 
مواد مرتفعة الثمن يف إعدادها منزليًا. أحد التجار 
يؤكد أن مبيعات األرّز والعدس والبقوليات على 
أنواعها ارتفعت بشكل كبري، كما ارتفعت مبيعات 
املواد اليت تدخل يف تصنيع احللويات املنزلية، 
حيث ازداد اللجوء إىل هذا اخليار، بسبب ارتفاع 

مثن احللويات اجلاهزة.
الرتشيد كأمر واقع

بعيدًا عن القرار الرمسي الذي مل ُيّتخذ وال يبدو 
أنه سُيّتخذ قريبًا، فإن مصرف لبنان بدأ ترشيد 
الدعم بشكل فعلي. اآللية اليت تتم فيها املوافقة 
احملروقات  مستوردو  اهلدف.  تؤدي  الدعم  على 
شهريًا،  بواخر  أربع  يستوردون  كانوا  الذين 
ثالثًا.  يستوردون  صاروا  املثال،  سبيل  على 
مصرف  لكن  بإرادتهم،  استريادهم  يقّلصوا  مل 
لبنان، بعدما كان يعطي املوافقة على الدعم خالل 
أسبوع، صار حيتاج بني عشرة و15 يومًا أو أكثر 
للموافقة. األمر نفسه حيصل بالنسبة إىل املواد 
الغذائية. بعد أن عمد املصرف إىل تقليص الكوتا 
املخصصة لوزارات االقتصاد والزراعة والصناعة 
من 220 مليون دوالر إىل 80 مليون دوالر، صار 
اليت  الكميات  الوزارات  تلك  خُتّفض  أن  بديهيًا 
يكن  لكن حتى ذلك مل  استريادها.  على  توافق 
كافيًا. يشكو جّتار عاملون يف املواد املدعومة من 
تأخر مصرف لبنان يف الدفع للموردين األجانب، 
الشحنات  وصول  تأخري  إىل  أيضًا  يؤدي  ما 
وتوزيعها. وحبسب املعلومات، فإن هذا السلوك 

 أين البطاقة التمويلية؟
 دعـم املـواد الـغذائية انـتهى

إيلي الفرزلي

يعمد  الذين  املستوردين،  على  عبئًا  يشّكل  بدأ 
وزارة  إىل  املقّدمة  امللفات  سحب  إىل  بعضهم 
قرروا  أن  بعد  الدعم،  على  للحصول  االقتصاد 

التوقف عن االجتار باملواد املدعومة.
تنافس على تخزين السلع املدعومة يفرّغ الدعم من 

غايته
بعض املستوردين يعتب أن هامش الربح اإلمجالي 
املواد  إىل  بالنسبة  االقتصاد  وزارة  من  احملدد 
املدعومة، والذي يقدر بـ7 يف املئة وسطيًا، ال 
يسمح بالكثري من املخاطرة. وبالتالي، فإن تأخر 
مصرف لبنان عن دفع االعتمادات، لشهر أحيانًا، 
اللبنانية  باللرية  املطلوبة  املبالغ  احتجاز  مقابل 
االقتصاد،  وزارة  لدى  الطلب  تقديم  حلظة  منذ 
يؤدي إىل أمرين: إما دفع مثن رسو الباخرة يف 
امليناء إىل حني حصول املوّرد على أمواله ومساحه 
بالتفريغ )cash against document(، مبا يؤدي إىل 
دفع غرامة تأخري )50 دوالرًا للمستوعب عن كل 
يوم إضايف(، وإما يف حال وافقت إحدى شركات 
التأمني على تأمني البضاعة، ُيسمح بتفريغ احلمولة 
ترفض  حينها  لكن  الشركات،  مستودعات  يف 
يف  املستوردة  املواد  توزيع  الشركات  هذه 
من مصرف  ألمواله  املوّرد  تسلم  قبل  األسواق، 
لبنان. حجة هؤالء أنهم ال يستطيعون أن يبيعوا 
خمزونهم بالسعر املدعوم، ثم يقرر مصرف لبنان 
وقف الدعم. عندها اخلسائر ستكون هائلة، وقد 
تؤدي إىل اإلفالس، خاصة أن الفارق شاسع بني 
سعر املواد املدعومة )حيتسب الدوالر على 3900 

لرية( وسعر السوق.
هنا حيلو ألحد املعنيني أن مييز بني التاجر اآلدمي 
نسبة  اآلدمي صارت  إن  ليقول  األزعر،  والتاجر 
خماطرته كبرية، ولذلك فإن كثرًا بدأوا يفكرون يف 
االنسحاب من التجارة بالبضائع املدعومة، لكنهم 
وتسويقية  إنسانية  ألسباب  ذلك  عن  حيجمون 

)خوفًا من خسارة حصتهم السوقية(.

أين املواد املدعومة؟
املشكلة األساس حاليًا أن املواد األساسية غري 
واحلليب  والزيت  السكر  األسواق.  يف  متوافرة 
واألرّز حتديدًا. هذه املواد ُتقّطر بالقطارة. مل تعد 
من  رأسًا  تباع  بل  العرض،  صاالت  يف  توضع 
»طبليات اخلشب« اليت تنقل عليها. خالل دقائق 
تنفد الكمية املعروضة. هنا، يعود السبب حبسب 
جتار وعاملني يف حمال جتارية إىل عوامل عديدة، 

أبرزها:
- ال تكفي املوافقات اليت تعطيها وزارة االقتصاد، 
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مصرف لبنان يرشّد الدعم عرب تأخري املوافقة على االسترياد )مروان بو حيدر(

الغذائية،  بالسلة  اخلاصة  الكوتا  ختفيض  بعد 
لتأمني حاجة السوق من املواد املدعومة.

- ال يسّلم التجار البضاعة بانتظام، إما لعدم توافر 
كميات كافية، وإما بسبب التخزين، ما يؤدي إىل 

قلة العرض مقابل طلب عال.
- عدم عرض احملال التجارية لكل الكميات اليت 
على  املنتج  عرض  إىل  تعمد  ألنها  إما  لديها، 

مراحل، وإما ألنها ختّزن ما أمكن.
أوقات  يرصدون  املستهلكني  من  عدد  صار   -
عرض املنتجات املدعومة، للمسارعة إىل شرائها. 
وبالتالي  سينتهي،  الدعم  أن  يدركون  هؤالء 
يريدون تأمني خمزون من هذه املواد األساسية 
لفرتة ما بعد الدعم. هذه الدوامة صار العاملون 
يف املتاجر جزءًا منها. ويشكو مديرون من ترك 
املوظفني ألقسامهم عند عرض املواد املدعومة، 

يف مسعى منهم للحصول على حصتهم أيضًا.
يعمد بعض أصحاب احملال إىل توزيع املوظفني 
لديهم على املتاجر الكبى بهدف شراء ما أمكن 
من املنتجات املدعومة، على أن يعمدوا بعدها إىل 

إعادة تعبئتها، وبيعها حبسب سعر السوق.
بالبطاقة  حمصورًا  صار  املراوحة  هلذه  احلل 
إىل  الدعم  أن يصل  وحدها ستضمن  التمويلية. 
مستحقيه )مع هامش خطأ مقبول(. لكن املشكلة 
إليه  توصلت  ما  آخر  حبسب  التمويل.  يف  هي 
اللجنة الوزارية، اليت دعاها الرئيس حسان دياب 
اجتماع جديد يعقد هذا األسبوع، يف مسألة  إىل 
أسرة،  ألف   700 تشمل  أن  تقدير  هو  البطاقة، 
مليار  آالف   6.7 ستكون  كلفتها  أن  يعين  مبا 
لرية. الصراع ال يزال مستمرًا بشأن مصدر هذه 
األموال. لكن كل يوم مير من دون االتفاق على 
هذه البطاقة يعين استنزاف املزيد من الدوالرات 
أيضًا  ويعين  مستحقيه،  إىل  يصل  ال  دعم  على 
تعّمد حتويل الفقراء إىل متسّولني للقمة العيش.

سالمة يطلب من دياب استقطاب العمالت األجنبية!
وصلت  قد  الناس  إذالل  مشاهد  أن  يبدو  ال 
إىل املعنيني. اهلّم لدى هؤالء يف مكان آخر. ال 
يزال الصراع حمتدمًا بني مصرف لبنان واحلكومة 
وجملس النواب حول اجلهة اليت ستتحمل مسؤولية 
أرسل  لبنان  مصرف  حاكم  الدعم.  ترشيد  قرار 
األسبوع املاضي كتابًا جديدًا إىل رئيس احلكومة، 
يطلب فيه: حسم مسألة البطاقة التمويلية وتأمني 
وضع  املوازنة،  العجز يف  ختفيض  هلا،  األموال 
سياسة الستقطاب العمالت األجنبية، ورسم مسار 

التفاوض مع الدائنني إلعادة الثقة بلبنان.

صحيح أن  لبنان  يعيش أزمة إقتصادية صعبة 
نتيجة األوضاع املعيشية املرتّدية اليت وصلنا 
األوضاع  هذه  مثل  أن  أكثر  والصحيح  إليها، 
مُيكن أن تكون سببًا يف إشعال اإلحتجاجات يف 
باتت غري  العيش  أبسط مقّومات  بلد ألّن  أي 
متوّفرة. لكن يف الواقع وضع لبنان ال يشبه 
وضع أي بلد آخر، ومنذ أواخر األسبوع الفائت 
بدأت الطرقات تقفل من  الشمال  اىل  اجلنوب  
بسبب »املطالب املعيشية«... ولكن هل يبدو 

الظاهر شيئا واحلقيقة شيء آخر؟!.
ومع عودة االحتجاجات من جديد و قطع الطرقات 
، دعا  رئيس اجلمهورية   ميشال عون  اىل اجتماع 
يف القصر اجلمهوري  برئاسته وحضور رئيس  
حكومة  تصريف األعمال   حسان دياب  ووزراء: 
الدفاع، املالية، الداخلّية و االقتصاد ، وقادة  
املالّية.  القطاعات  ورؤساء  االمنية   االجهزة 
عب  مّطلعة  مصادر  أّكدت  االطار  هذا  ويف 
»النشرة« اىل أن »االنطباع العام الذي تكّون 
أبعد  هو  جيري  ما  أّن  اجلمهورية   لدى  رئاسة 
من مطالب معيشّية على الرغم من أهمّيتها«، 
فعليًا  هو  االرض  على  »ما حيصل  أن  معتبة 
مرتبط مبشروٍع عنوانه ضرب اإلستقرار اللبناني 
إحداث  اىل  وصوال  اجلمهورية  رئاسة  وضرب 
»وضوح  على  املصادر  أكدت  وهنا  انقالب«، 
أشار  اّلذي  االجتماع  خالل  عون   كالم  الرئيس 
والتلميح  خارجّية،  مبنّصات  االرتباط  اىل  فيه 
اىل مشروع يتم العمل عليه باالتفاق مع اخلارج 

السقاطه«.
وإذ لفتت املصادر اىل أن كالم قادة األجهزة 
عدم  جلهة  بارزا  كانت  االجتماع  خالل  االمنية 
الشارع،  من  املتظاهرين  يف  كبري  عدد  وجود 
اليت  » التظاهرات   ان  بالقول  أحدهم  عّلق 
نشهدها يف الشارع هي أبعد من اجلوع، مؤّكدا 
ال  وإمكانيات  الشارع  يف  منّظم  حضور  على 
أن  اىل  الفتة  »اجلائع«،  املتظاهر  يستخدمها 
االمنية  األجهزة  قادة  مّحل  اجلمهورّية  »رئيس 
الطرقات  قطع  بعدم  اّياهم  مطالًبا  املسؤولية 
إذ حبسب  الوقت،  بنفس  املتظاهرين  ومحاية 
ما يبدو فإّن األحزاب خطفت املطالب املعيشّية 

للناس«.
 ولفتت املصادر اىل أن »الرئيس عون وخالل 
بالتشّدد  مطالًبا  ذلك  من  أبعد  ذهب  االجتماع 
يف ضبط احلدود وضرورة ايقاف التهريب اىل 
اخلارج«، عازًيا ما حيصل من االرتفاع اخليالي 
اّياه  ورابًطا  لبنان  يف  صرف  الدوالر   لسعر 
سعر  صعيد  على  أيًضا  سوريا   يف  جيري  مبا 
اخلضراء  مقابلة   للعملة  التصاعدي  الصرف 

العملة السورّية«.
من  اجلمهورية  رئاسة  لدى  واضحا  بات  إذًا، 
االحداث  حول  متلكها  أّنها  أّكدت  معطيات 
اجلارية على االراضي اللبنانّية جلّهة التشكيك 
مبصداقّية بعض احملتّجني واستغالل الضائقة 
مآرب  لتنفيذ  االقتصادّية  والكارثة  املالّية 
عون  الرئيس  تأكيد  ورغم  البلد.  بأمن  تضر 
اىل  وحتتاج  صعبة  االقتصادية  األوضاع  أن 
معاجلة، إال أنه ميلك معلومات أيضا »أن خلف 
كل ما حيدث هو خمّطط داخلي وخارجي هدفه 
ضرب رئاسة اجلمهورية وصوال اليه شخصيًا«، 
أن  املصادر  تقول  ما  الواضح وحبسب  ولكن 
»من يعرف الرئيس عون وظّن أحد أّن بامكانه 
التعامل معه بهذه الطريقة فهو فعال ال يدرك 

من هو«.
اّلذي ستسفر  النتائج  وبإنتظار  احملّصلة،  يف 
وكيفّية  اليوم  حصل  الذي  االجتماع  عن 
وقطع  الشارع  على  العني  تبقى  ترمجتها، 
الطرقات على الناس، وتنهي املصادر بسؤال 
احملتّجني، ملاذا مل تذهبوا اىل منازل الفاسدين 
وقصورهم لتطويقها واجبارهم على البقاء فيها 

وعدم اخلروج منها اال بعد حماكمتهم؟!.

املطالب حمّقة نعم... فهل 
ما جيري هو استغالل رخيص 
لزعزعة األمن يف لبنان؟!

باسكال أبو نادر
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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(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 آذار   13 Saturday 13 MARCH 2021الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

احملتكرين  سياسة 
املواد  »تقتري«  يف 
على  املدعومة 
ليست  املستهلكني 
أقّل من سادية وإذالل 
يف  هؤالء،  ميارسهما 
من  رادع  أّي  غياب 
وزارة  ومن  السلطة 
مشاهد  الوصاية. 
لـ«الفوز«  التدافع 
بكيس من احلليب أو 
السكر، أو بـ«غالون« 
تواصلت  الزيت،  من 
أن  وُيرجح  أمس، 
استمرار  مع  تتزايد 

احملتكرون vs املستهلكني:

 سادّية وإذالل بـ»مباركة« حكومّية!
هديل فرفور

تصويرمروان بو حيدر

 2021 آذار   13 Saturday 13 MARCH 2021الـسبت 

غري جيدة، إذ أن املتوّقع هو مزيٌد من ارتفاع 
أساسية  مواّد  انقطاع  من  خشية  مع  األسعار، 

كالسكر والزيت«.
إاّل  اجملاعة،  مرحلة  إىل  نصل  مل  أننا  صحيح 
أن يزيد  بالتغيري من شأنه  األمل  »فقدان  أن 
اهللع  مشاهد  إذ  وفق مصطفى.  التوتر«،  من 
والتهافت ُتعّد »جتّليًا لفقدان اإلحساس باألمان، 
وانعدام أّي أمل بالتغيري يف ظل غياب تنظيم 
تنعدم  وقت  االحتجاجية، يف  للحركات  حقيقي 
اجملتمع  ومؤسسات  العمالية  بالنقابات  الثقة 
الفاسدة«.  السلطة  جزءًا من  باعتبارها  األهلي 
وُيصبح  طبيعيًا  الغضب  تفّلت  »يغدو  لذلك، 
ُمباحًا وحمميًا بتربيرات أخالقية،  تغييب القيود 
اليت  تلك  من  أصعب  مراحل  إىل  نصل  وقد 
السرقات  ازدياد  األهلية، جلهة  رافقت احلرب 
الناس  أن  واالضطرابات، وسنجد  والتجاوزات 
سيقوم بعُضهم باالحتجاج على بعض«. أما األثر 
سترتكها  اليت  »الندوب  يف  فسيتجّلى  األبرز 
لفرتة  بالدولة  الفرد  عالقة  على  املرحلة  هذه 
طويلة. إذ مل يعد مفهوم الدولة حمّط ثقة أو 
احرتام، وما التفّلت من قيود إجراءات كورونا، 
مثاًل، إال تعبرٌي عن قناعة بأن السلطة غري مؤّهلة 

للعب دور الوصاية على الناس«.

الزيت والحليب »نعمتان« مفقودتان
التجار  يبيع  رقيب«،  وال  حسيب  دون  »من 
األساسية  الغذائية  املواد  بعض  احملتكرون 
السوق،  بسعر  »مدعومة«  أنها  املفرتض 
أحد  وفق  النائية«،  املناطق  يف  »خصوصًا 
»تاركني  امُلستهلك،  محاية  مجعية  مراقيب 

الناس تأكل بعضها«.
تشهدان  أساسيتان  سلعتان  واحلليب  الزيت 
سببه  إن  املستوردة  الشركات  تقول  تهافتًا، 
صعوبات يف ما يتعلق باالعتمادات اليت يتأخر 
فتحها من قبل  مصرف لبنان ، فيما تشري معطيات 
اىل أن كبار احملتكرين يلجأون اىل إخفائهما أو 
كانتا  السلعتان  هاتان  السوق.  بسعر  بيعهما 
السبب األساس وراء اإلشكاالت اليت شهدها 
األيام  يف  السوبرماركت  حمال  من  كبري  عدد 
القليلة املاضية، بسبب التنافس على »الفوز« 
بني  السعر  يف  الكبري  الفارق  وبسبب  بهما، 
سبيل  فعلى  املدعوم.  وغري  منهما  املدعوم 
املثال، يفرتض أن يكون سعر الزيت املدعوم 
ألف لرية، فيما يلجأ عدد  أربعني  )4 ليرتات( 
من التجار إىل بيعه بـ70 ألفًا لرية. أما احلليب 
لرية،  بـ12500  املسّعر  غرام(   800( املدعوم 
فيباع بأكثر من 28 ألف لرية. األمر نفسه ينطبق 
املدعوم(  للكيلوغرام  لرية   2250( األرز  على 

الذي ُيباع بأكثر من ستة آالف لرية.
»حتليق« األسعار طال أيضًا اخلضار والفواكه، 
آالف  مخسة  إىل  البندورة  كيلو  سعر  فوصل 
لرية، واللوبيا إىل 19 ألفًا، والتفاح إىل سبعة 
آالف. ووصل سعر كيلو حلم العجل إىل 55 ألف 

لرية، والغنم إىل 90 ألف لرية.

االنهيار املتسارع.
املواد  حماّل  داخل  تدور  اليت  »املعارك« 
الغذائية حول كيس حليب أو »غالون« زيت، 
القدرات  يف  اهلائل  للرتاجع  ترمجة  ليست 
بأنهم لن يكونوا  الشرائية ملواطنني يشعرون 
قريبًا قادرين على تأمني سلع أساسية فحسب. 
بل تعبري عن تداعيات اجتماعية تفوق خبطورتها 
فاللبنانيون، حبسب  ترافق احلروب.  اليت  تلك 
ُمصطفى،  سحر  االجتماع  علم  يف  األستاذة 
»ُيدركون بأّن الظروف االقتصادية اليت ميّرون 
بها ليست وليدة تعثر طارئ أو ظرف قهري حّل 
نتيجة سرقة موصوفة  بل  مثاًل،  بهم كاحلرب، 
وفساد مثبت أسقطا ثقتهم بالدولة. ورغم أن 
السريع  االنهيار  أن  إال  متوّقعة،  كانت  األزمة 
شّكل مفاجأة للناس الذين وجدوا أنفسهم فجأة 
مهّددين بفقدان أبسط احتياجاتهم«. وتضيف 
بالغنب  هؤالء  »شعور  أن  لـ«األخبار«  مصطفى 
حقوقهم  حتصيل  وعليهم  مرتوكون  وبأنهم 
خطرية  سلوكيات  تعزيز  إىل  يدفع  بأيديهم، 
للتجاوزات  تربيرات  وإجياد  املنطق  وتغييب 
لذلك،  أنفسهم«.  محاية  حبجة  القانونية  غري 
فإن الصدامات داخل حماّل بيع املواد الغذائية 
مع  املقبلة  األيام  يف  األرجح،  على  ستتزايد، 

االنهيار التصاعدي لقيمة العملة الوطنية.
شعور الغنب هذا تغّذيه »سياسة دعم« حكومية 
اإلمساك  من  ومّكنتهم  احملتكرين  نفوذ  عّززت 
معهم  والتعامل  وابتزازهم  املواطنني  برقاب 
بسادّية. هكذا، »يفوز« بـ«غالون« من الزيت 
معّينًا،  رقمًا  فاتورته  تتعّدى  من  »املدعوم« 
ومينع بعض حماّل السوبرماركت زبائنه، مثاًل، 
»البسكويت«  من  علبتني  من  أكثر  شراء  من 
املصّنع حمليًا رغم أنه غري مدرج يف سلة الدعم! 
وتبلغ السادية ذروتها مع إخفاء املواد املدعومة 
أيام  بعضها يف  عرض  قبل  بيعها،  و«تقتري« 
حمددة و«التلّذذ« باملشاهد املذّلة للتدافع بني 

الزبائن عليها.
جيري ذلك كله وسط »تواطؤ« وزارة االقتصاد 
الغائبة عن اختاذ أّي من أبسط اإلجراءات لردع 
احملتكرين ووقف تغّوهلم، بدل االكتفاء بشعار 
»ال داعَي للهلع«. إذ أن »قرارًا واحدًا بسيطًا 
تتخذه الوزارة بإغالق املؤسسات املخالفة كفيل 
نائبة رئيس مجعية  الذل«، حبسب  بوقف هذا 
محاية امُلستهلك ندى نعمة، مذّكرة بأن سياسة 
الدعم تصّب يف مصلحة احملتكرين وتسمح هلم 
بإخفاء البضائع املدعومة وابتزاز املستهلكني.

وتنّص املادة 50 من قانون محاية امُلستهلك على 
حظر تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة للُمستهلك 
فيما  امُلستهلك،  عن  وحجبها  ختزينها  بهدف 
تنص املادة 118 على تغريم من خيالف املادة 

أعاله بني أربعني مليون لرية و75 مليونًا.
وزارة  و«كوما«  احلكومي  بات  السُّ ظل  يف 
مل  رمبا  األسوأ  أن  من  نعمة  حتّذر  االقتصاد، 
كل  جيد  امُلستهلك  يعد  مل  »اليوم  بعد.  يأت 
احتياجاته يف مكان واحد. لكّن املؤشرات احلالية 

سريعًا، مل تنف واقع أن »أمل«، بالتعاون مع 
الغضب  توجيه  قررت  قد  عون،  معارضي  كل 
حنو رئاسة اجلمهورية، اليت متكنت من »فضح« 
سعد احلريري والتأكيد أن التنازالت لن تؤدي 
املكّلف  الرئيس  فأولوية  احلكومة.  تأليف  إىل 
ليست لبنانية، بل كيفية تطويع الظرف اللبناني 
لنيل الرضا السعودي، املتعذر منذ اللقاء الذي 
عقد بينه وبني ولي العهد السعودي حممد بن 
مؤمتر  يف   ،2018 األول  تشرين  يف  سلمان، 
االستثمار، والذي استغله ابن سلمان، حينها، 
لينفي عنه تهمة خطف احلريري )كان ذلك بعد 

أيام من مقتل مجال خاشقجي(.
لكن زيادة الضغط على عون ليست هي وحدها 
كادت  اليت  السلطة،  أحزاب  حتركات  سبب 
تستفرد بالشارع، لوال حترك عدد من جمموعات 
املصرف  وباجتاه  بريوت  وسط  االنتفاضة يف 

املركزي.
أي  خطف  املطلوب  واضحة.  األجندة  صارت 
حترك حمّق، إن كان يف وجه من يدير السياسة 
النقدية أو يف وجه من حيميه من السياسيني، 
خللق  فرصة  أي  وتفويت  وجهته  عن  وحرفه 
حالة شعبية لتحسني شروط املعركة مع الطبقة 

احلاكمة. 
سالمة  رياض  حتصني  إعادة  جمددًا  املطلوب 
مسؤولية  الناس  لتحميل  مشروعه  ومحاية 
ال  والنقد  االقتصاد  تكبّدها  اليت  اخلسائر 
من  اخلسائر،  هذه  عن  الفعليني  املسؤولني 
الشرائية.  قدرتهم  قضم  يف  االستمرار  خالل 
أن  الذي ميكن  بالسقف  يبالي  وهذا اهلدف ال 
على  بأضراره  يبالي  وال  الدوالر،  إليه  يصل 

األغلبية الساحقة من السكان.
املطلوب  أن  يبدو  أيضًا،  الشارع  خالل  ومن 
الضغط على ميشال عون )ويف أماكن حمددة 
إللغاء  عون(،  عن  بالنيابة  اهلل  حزب  على 
التدقيق اجلنائي، بعد أن تقّدم املوضوع، ربطًا 
»ألفاريز«،  شركة  مع  جتري  اليت  باملراسالت 
وربطًا بفشل مساعي تطيري التدقيق من خالل 
اللعب على عامل »التوازي« يف التدقيق بني 

مصرف لبنان واإلدارات األخرى.
اللبناني.  اجليش  على  ستكون  اليوم  العني 
التظاهر تسعى الختبار  الداعية إىل  اجملموعات 
رّد فعله. هل يستمر يف سياسة عدم التدخل 
اليت اعتمدها يف األيام املاضية، تاركًا الناس 
تتّحكم  السياسية  والقوى  غضبها،  عن  تنّفس 

يف لعبة قطع الطرقات؟
وسط كل ما جيري، بدا الرئيس حسان دياب 
ورقة  سوى  يده  يف  جيد  مل  األضعف.  احللقة 
السلطة من خطورة  ليحّذر  باالعتكاف،  التهديد 

أفعاهلا ومن األيام الصعبة اآلتية!

القوى السياسية املشاركة يف السلطة ال تزال 
تبادر. وكما نّفست الغضب الشعيب بعد انفجار 
ختّطي  فور  سارعت  احلكومة«،  بـ«إقالة  آب   4
سعر الدوالر عتبة العشرة آالف لرية إىل خطف 
بوصلة  لتوجيه  والسعي  شعيب،  فعل  رّد  أي 
عون  ميشال  صار  اخلطأ.  اجلهة  إىل  االحتجاج 
هو العنوان، ال رياض سالمة ومُحاُته. وبذلك، 
مل يعد هؤالء يكتفون خبنق الناس يف قوتهم 
ولقمة عيشهم، بل بدأوا معركة مضادة للتأكيد 
املمعنة  سياساتهم  من  وال  منهم  بديل  ال  أن 
يف ضرب أي أمل بالتغيري، حتى لو كان هذا 
حائط  ُرفع  جمددًا  رمزيًا.  أو  حمدودًا  التغيري 
احلماية لرياض سالمة، وأعلنت أحزاب السلطة 

خطف الشارع!
إىل  الدوالر  سعر  وصول  كانت  التحّول  نقطة 
هو  ليس  الرقم  أن  لرية. صحيح  آالف  عشرة 
الدافع حبد ذاته، لكن وصوله إىل هذا املستوى 
كسر حاجزًا نفسيًا، ينبئ مبرحلة جديدة، ال أحد 
ميكن أن يتوقع نتائجها. االنهيار الشامل واقع. 
سيكون  اليوم  إليه  دعي  الذي  الغضب  ويوم 
احلكومة.  استقالة  منذ  جدية  األكثر  االختبار 
فإن  واالحتجاج،  التظاهر  إىل  الدعوات  حبسب 
ستقطع  احليوية  الطرقات  وكل  بريوت  مداخل 

منذ الصباح الباكر. 
كل  قلب  يف  الثورة«  »جمموعات  ُيسمى  ما 
لن  لكنها  الداعني،  رأس  وعلى  التحركات، 
واضحًا  األسبوع كان  نهاية  وحدها. يف  تكون 
لتصفية  بالشارع  االستعانة  قرر  من  مثة  أن 
حسابات سياسية. »القوات« و«الكتائب« توليا 
واضح،  وبتنسيق  الشمال،  على طريق  املهمة 
وكان الفتًا تأكيد ناشطني انتشار السالح يف 
السيارات، علمًا بأنه مت توقيف أحد املتظاهرين 

حلمله السالح.
 جمموعات حمسوبة على بهاء احلريري واجلماعة 
على  الدفة  يتوّلون  واملستقبل  اإلسالمية 
مساًء  برز  فيما  البقاع،  ويف  اجلنوب  طريق 
االشرتاكي  احلزب  أول ظهور واضح ملناصري 
على طريق البقاع، يف صوفر وحبمدون، حيث 
املنطقة.  يف  متر  كانت  فانات  على  اعتدوا 
وحبسب املعلومات، فقد سارع مسؤولو احلزب 
االشرتاكي إىل تطويق اإلشكال والتواصل مع 

حزب اهلل وحركة أمل ملنع تطور األمور.

    من خالل الشارع، يبدو أن املطلوب هو 
الضغط على عون إللغاء التدقيق الجنائي

مناصرين  نزول  كان  التحركات  يف  اجلديد 
وعند  الضاحية  يف  الشارع  إىل  أمل  حلركة 
املسريات  كانت  فيما  اجلنوب،  ويف  مداخلها 
الدراجة جتوب الطرقات، يف ظل شائعات عن 
اليت نفيت  الشائعات  تلك  بعبدا.  توجهها إىل 

احتجاجات وقطع طرقات حلماية سالمة وداعميه:

 أحزاب السلطة ختطف الشارع

تصوير هيثم املوسوي

»االخبار«
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املباشرة  غري  األخرية  االتصاالت  ُتظهر  مل 
»أنصار  وحركة  األمريكي  اجلانب  بني 
تعاطي  طريقة  جوهري يف  ل  تبدُّ أّي  اهلل« 
على  احلرب  ملّف  مع  املتحدة  الواليات 
وصلت  اليت  واشنطن،  إن  إذ  إذ  اليمن. 
رعايتها متعّددة الوجوه للعدوان إىل طريق 
مبحاولة  ذلك  عن  التعويض  تريد  مسدود، 
قيادة صنعاء  انتزاع مكاسب سياسية من 
مقابل  أّي  دون  ومن  والرتهيب،  بالتهديد 
يف  اهلل«،  »أنصار  تستمّر  حماوالٌت  حتى. 
العمق  هجماتها يف  تصعيد  مواجهتها، يف 
السعودي، توازيًا مع تواُصل عملياتها يف 
حمافظة مأرب، حيث باتت الطريق إىل مركز 
قليل  عدد  باستثناء  معّبدة،  احملافظة شبه 

من العقبات التكتيكية.
األيام  خالل  الوسطاء،  اقرتاحات  تْرَق  مل 
إىل  اليمنية،  األزمة  خّط  على  املاضية، 
مستوى طموحات قيادة صنعاء، إذ ترّكزت 

رسائل واشنطن إىل »أنصار اهلل«:
إنكار للوقائع ومراوغة مكشوفة

لقمان عبد اهلل

من  قليل  عدد  باستثناء  ُمعّبدًا،  بات  املدينة  إىل 
العقبات التكتيكية والعوارض احلاكمة يف املناطق 
املسّطحة، واليت تعمل قوات صنعاء على تذليلها، 
على أن يلي ذلك مباشرة حتديُد الساعة الصفر لطْرق 
أبواب مركز احملافظة. على أن قرار دخول املدينة 
ا بعد  ُمّتخذ منذ بدء اهلجوم، فيما اخلطط والربامج ملمِ
دخوهلا باتت جاهزة، وال تنقصها إال ملسات أخرية 
واالجتماعية  املدنية  الدولة  إدارات  عليها  تضعها 
واألمنية اليت عملت بالتوازي مع األجهزة العسكرية 

واالستخبارية.
يف املقابل، مل يكن أمام اجلانب السعودي سوى 
الشكوى إىل عواصم العامل وجملس األمن، من دون 
أن حيصل إىل اآلن سوى على بيانات التنديد، يف 
وقت يستمّر فيه يف تكثيف غاراته اجلوية اليت مل 
اجليش و«اللجان«، وكذلك  م  تقدُّ تفلح يف وقف 
الدفع بالوكالء احملّليني إىل أتون املعركة. إال أن 
عملية االستقطاب تلك باتت تواجه الكثري من الُعقد، 
بعدما جنحت صنعاء يف إحداث خروقات عميقة يف 
البيئة اليت كانت تقف إىل جانب »التحالف«، واليت 
»أنصار  لصاحل  متيل  الكّفة  أن  كًة  مدرمِ أصبحت 
القبلية  الكثري من اجملاميع  فإن  اهلل«. ومن هنا، 
اليت قاتلت يف صفوف »التحالف«، انفصلت عن 
زعمائها الذين راكموا الثروات على حسابها، وهذا 
اليت وّسعت من  مراد  بالتحديد على قبيلة  ينطبق 

تنسيقها مع »أنصار اهلل« يف الساعات املاضية.
على أن اإلخفاق السعودي ال يتجّلى فقط يف حالة 
لـ«التحالف«،  املؤّيدة  البيئة  د اجملتمعي يف  الرتدُّ
بل يشمل العديد من النواحي يف إدارة املعركة، 

واليت ُيذَكر من بينها اآلتي:
اململكة  رعتها  اليت  العسكرية  املنظومة  اهرتاء   -
منذ ما قبل احلرب، وكانت تعتمد عليها يف تنفيذ 
املنظومة  تلك  قادة  بعض  إن  حتى  مصاحلها، 
ل والءاتهم يف الوقت احلاسم، ُموّجهني  أعلنوا تبدُّ
صفعات مؤملة إىل الرياض، وآخر هؤالء العقيد عبد 
احلكيم عايض املقدشي، أركان مالية كتيبة املهاّم 
اخلاصة يف وزارة الدفاع يف حكومة عبد ربه منصور 
هادي، وامُلقّرب من وزير الدفاع حممد املقدشي، 

والذي ُيعّد مبثابة ذراعه اليمنى.
وال  السعودية،  مارستها  اليت  الضغوط  فشل   -
لثنيه  اجلنوبي«،  االنتقالي  »اجمللس  على  تزال، 
يف  لالخنراط  الرافض  موقفه  عن  اآلن(  )حتى 
اململكة  جتاُهل  ظّل  يف  خصوصًا  مأرب،  معركة 
لرتّدي األوضاع يف احملافظات اجلنوبية، واستمرار 
»اإلصالح« يف عمليات التحشيد يف حمافظة أبني 
موقفه  األخرَي، يف  »االنتقالي«. ويساعد  ملواجهة 
ذاك، وجوُد مزاج عام يف اجلنوب رافض لالخنراط 

يف معركة َيعترب أن ال ناقة له فيها وال مجل.
للسعودية  املوالية  امليليشيات  من  عدد  د  مترُّ  -
األخرية  قادتها  اليت  الواسعة  التجنيد  عملية  على 
ن  يف احملافظات اجلنوبية عرب مساسرة حمّليني. وممِ
ذلك، إعالن »ألوية العمالقة« أنها غري معنّية ببيان 
األمحر،  حمسن  علي  املستقيل،  الرئيس  نائب 
الذي َوّجه بتسهيل مرور مخس كتائب من األلوية 
املذكورة إىل مأرب، وتأكيدها أن متوضعها حمصور 

يف الساحل الغربي فقط.

تلك االقرتاحات على وقف اجليش اليمين و«اللجان 
الشعبية« هجومهما على مدينة مأرب، من دون أّي 
النار  إلطالق  شامل  وقف  عن  املقابل  يف  حديث 
الرسالة  أن  بالنتيجة،  ليتبنّي،  احلصار،  رفع  أو 
لها الوسيط العماني إىل حكومة  األمريكية اليت مَحَ
بالكامل.  السعودية  النظر  وجهة  تتبّنى  اإلنقاذ، 
طها يف الرمال  والسعودية، إىل اآلن، على رغم ختبُّ
اليمنية، ال تزال مصّرة على إنكار الوقائع امليدانية 
تقرأ،  مل  كما  لقوات صنعاء.  ق  التفوُّ تعطي  اليت 
الت اإلقليمية اليت تصّب يف  بشكل صحيح، التحوُّ
وحلفائها. كذلك،  الرياض  جمملها يف غري صاحل 
يبدو أن ولّي العهد السعودي، حممد بن سلمان، 
بينها  من  كربى،  دول  مواقف  شراء  اعتاد  الذي 
الواليات املتحدة اليت نال رضى إدارتها السابقة 
يستوعب  واالقتصادية، مل  التسليحية  بالصفقات 
بعد أن مّثة مقاربة خمتلفة مع اإلدارة احلالية. على 
أن األخرية ال َتظهر، بدورها، َكَمن حسمت موقفها 
النهائي من ابن سلمان، إذ كّل ما تأّكد إىل اآلن 
أنها تضع ملّف احلرب على اليمن يف سّلة عالقاتها 
مراجعة  »إعادة  إىل  حتتاج  واليت  السعودية،  مع 
ه األمريكي املعَلن  وتقييم« حبسبها، بل إن التوجُّ
عنه أخريًا يف هذا امللّف ال يزال حتى اللحظة غري 
إىل  وأقرب  اجلوهرية،  املسائل  من  وبعيدًا  جاّد، 

املراوغة.
ساعية  وجه صنعاء،  السقوف يف  واشنطن  ترفع 
إىل حتقيق إجنازات سياسية، بعدما فشلت رعايتها 
العصا  ُتشهر  هكذا،  أهدافها.  بلوغ  يف  للحرب 
اهلل«،  »أنصار  قيادة  ختويف  لًة  حماومِ الغليظة، 
املستهجنة،  فاتها  تصرُّ على  حماسبتها  »مبواصلة 
شركائنا  على  املستمّرة  اهلجمات  ذلك  يف  مبا 
األمريكية،  اخلارجية  باسم  )املتحّدث  السعوديني« 
األسبوع  نهاية  صحايف  مؤمتر  خالل  برايس،  نيد 
املاضي(، وهو ما رّدت عليه احلركة بالتأكيد »أننا 
سنواجه العدوان واحلصار بالقوة«، كما قال الناطق 
باسم »أنصار اهلل«، رئيس وفدها التفاوضي حممد 
عبد السالم، الذي أفاد بأنه مّت إبالغ األمريكيني، 
ما  وهو  املوقف.  بذلك  الُعماني،  الوسيط  عرب 
بالطائرات  العمليات  باستمرار  األرض  على  ُترَجم 
السعودية،  ضّد  الباليستية  والصواريخ  امُلسرّية 
السادسة«  الردع  »توازن  عملية  وأوسعها  وآخرها 
اليت استهدفت ميناء رأس تنورة وأهدافًا عسكرية 
يف الدمام وجيزان وعسري. عملية تصيب أكثر من 
مُتّثل  أنها  عن  فضاًل  إذ  نفسه؛  الوقت  هدف يف 
الذي  الردع  توازن  ُتثّبت  فهي  بالنار،  مفاَوضة 
تشري  فيما  املاضية،  السنوات  خالل  صنعاء  بنته 
نوعية األهداف إىل أن »أنصار اهلل« يف طور تطوير 
مقابل  »صافر  معادلة  من  أبعد  إىل  اسرتاتيجيتها 
أرامكو« )أي النفط مقابل النفط(، اليت يبدو أنها 
مُتّثل خطوة أوىل على طريق إفشال احلصار، علمًا 
بأن لدى صنعاء الكثري من الوسائل اليت مُتّكنها من 

االستمرار يف اسرتاتيجيتها تلك وتطويرها.
على خّط مواٍز، اجتاز اجليش و«اللجان« حزام مدينة 
تضاريس  سلسلة  عن  عبارة  هو  والذي  مأرب، 
خمتلفة  دميوغرافية  ومناطق  معّقدة  جغرافية 
الطريق  إن  القول  وميكن  واالجتاهات.  االنتماءات 

املباشرة  غري  األخرية  االتصاالت  ُتظهر  مل 
»أنصار  وحركة  األمريكي  اجلانب  بني 
تعاطي  طريقة  جوهري يف  ل  تبدُّ أّي  اهلل« 
على  احلرب  ملّف  مع  املتحدة  الواليات 
وصلت  اليت  واشنطن،  إن  إذ  إذ  اليمن. 
رعايتها متعّددة الوجوه للعدوان إىل طريق 
مبحاولة  ذلك  عن  التعويض  تريد  مسدود، 
قيادة صنعاء  انتزاع مكاسب سياسية من 
مقابل  أّي  دون  ومن  والرتهيب،  بالتهديد 
يف  اهلل«،  »أنصار  تستمّر  حماوالٌت  حتى. 
العمق  هجماتها يف  تصعيد  مواجهتها، يف 
السعودي، توازيًا مع تواُصل عملياتها يف 
حمافظة مأرب، حيث باتت الطريق إىل مركز 
قليل  عدد  باستثناء  معّبدة،  احملافظة شبه 

من العقبات التكتيكية.
األيام  خالل  الوسطاء،  اقرتاحات  تْرَق  مل 
إىل  اليمنية،  األزمة  خّط  على  املاضية، 
مستوى طموحات قيادة صنعاء، إذ ترّكزت 

رسائل واشنطن إىل »أنصار اهلل«:
إنكار للوقائع ومراوغة مكشوفة

لقمان عبد اهلل

من  قليل  عدد  باستثناء  ُمعّبدًا،  بات  املدينة  إىل 
العقبات التكتيكية والعوارض احلاكمة يف املناطق 
املسّطحة، واليت تعمل قوات صنعاء على تذليلها، 
على أن يلي ذلك مباشرة حتديُد الساعة الصفر لطْرق 
أبواب مركز احملافظة. على أن قرار دخول املدينة 
ا بعد  ُمّتخذ منذ بدء اهلجوم، فيما اخلطط والربامج ملمِ
دخوهلا باتت جاهزة، وال تنقصها إال ملسات أخرية 
واالجتماعية  املدنية  الدولة  إدارات  عليها  تضعها 
واألمنية اليت عملت بالتوازي مع األجهزة العسكرية 

واالستخبارية.
يف املقابل، مل يكن أمام اجلانب السعودي سوى 
الشكوى إىل عواصم العامل وجملس األمن، من دون 
أن حيصل إىل اآلن سوى على بيانات التنديد، يف 
وقت يستمّر فيه يف تكثيف غاراته اجلوية اليت مل 
اجليش و«اللجان«، وكذلك  م  تقدُّ تفلح يف وقف 
الدفع بالوكالء احملّليني إىل أتون املعركة. إال أن 
عملية االستقطاب تلك باتت تواجه الكثري من الُعقد، 
بعدما جنحت صنعاء يف إحداث خروقات عميقة يف 
البيئة اليت كانت تقف إىل جانب »التحالف«، واليت 
»أنصار  لصاحل  متيل  الكّفة  أن  كًة  مدرمِ أصبحت 
القبلية  الكثري من اجملاميع  فإن  اهلل«. ومن هنا، 
اليت قاتلت يف صفوف »التحالف«، انفصلت عن 
زعمائها الذين راكموا الثروات على حسابها، وهذا 
اليت وّسعت من  مراد  بالتحديد على قبيلة  ينطبق 

تنسيقها مع »أنصار اهلل« يف الساعات املاضية.
على أن اإلخفاق السعودي ال يتجّلى فقط يف حالة 
لـ«التحالف«،  املؤّيدة  البيئة  د اجملتمعي يف  الرتدُّ
بل يشمل العديد من النواحي يف إدارة املعركة، 

واليت ُيذَكر من بينها اآلتي:
اململكة  رعتها  اليت  العسكرية  املنظومة  اهرتاء   -
منذ ما قبل احلرب، وكانت تعتمد عليها يف تنفيذ 
املنظومة  تلك  قادة  بعض  إن  حتى  مصاحلها، 
ل والءاتهم يف الوقت احلاسم، ُموّجهني  أعلنوا تبدُّ
صفعات مؤملة إىل الرياض، وآخر هؤالء العقيد عبد 
احلكيم عايض املقدشي، أركان مالية كتيبة املهاّم 
اخلاصة يف وزارة الدفاع يف حكومة عبد ربه منصور 
هادي، وامُلقّرب من وزير الدفاع حممد املقدشي، 

والذي ُيعّد مبثابة ذراعه اليمنى.
وال  السعودية،  مارستها  اليت  الضغوط  فشل   -
لثنيه  اجلنوبي«،  االنتقالي  »اجمللس  على  تزال، 
يف  لالخنراط  الرافض  موقفه  عن  اآلن(  )حتى 
اململكة  جتاُهل  ظّل  يف  خصوصًا  مأرب،  معركة 
لرتّدي األوضاع يف احملافظات اجلنوبية، واستمرار 
»اإلصالح« يف عمليات التحشيد يف حمافظة أبني 
موقفه  األخرَي، يف  »االنتقالي«. ويساعد  ملواجهة 
ذاك، وجوُد مزاج عام يف اجلنوب رافض لالخنراط 

يف معركة َيعترب أن ال ناقة له فيها وال مجل.
للسعودية  املوالية  امليليشيات  من  عدد  د  مترُّ  -
األخرية  قادتها  اليت  الواسعة  التجنيد  عملية  على 
ن  يف احملافظات اجلنوبية عرب مساسرة حمّليني. وممِ
ذلك، إعالن »ألوية العمالقة« أنها غري معنّية ببيان 
األمحر،  حمسن  علي  املستقيل،  الرئيس  نائب 
الذي َوّجه بتسهيل مرور مخس كتائب من األلوية 
املذكورة إىل مأرب، وتأكيدها أن متوضعها حمصور 

يف الساحل الغربي فقط.

تلك االقرتاحات على وقف اجليش اليمين و«اللجان 
الشعبية« هجومهما على مدينة مأرب، من دون أّي 
النار  إلطالق  شامل  وقف  عن  املقابل  يف  حديث 
الرسالة  أن  بالنتيجة،  ليتبنّي،  احلصار،  رفع  أو 
لها الوسيط العماني إىل حكومة  األمريكية اليت مَحَ
بالكامل.  السعودية  النظر  وجهة  تتبّنى  اإلنقاذ، 
طها يف الرمال  والسعودية، إىل اآلن، على رغم ختبُّ
اليمنية، ال تزال مصّرة على إنكار الوقائع امليدانية 
تقرأ،  مل  كما  لقوات صنعاء.  ق  التفوُّ تعطي  اليت 
الت اإلقليمية اليت تصّب يف  بشكل صحيح، التحوُّ
وحلفائها. كذلك،  الرياض  جمملها يف غري صاحل 
يبدو أن ولّي العهد السعودي، حممد بن سلمان، 
بينها  من  كربى،  دول  مواقف  شراء  اعتاد  الذي 
الواليات املتحدة اليت نال رضى إدارتها السابقة 
يستوعب  واالقتصادية، مل  التسليحية  بالصفقات 
بعد أن مّثة مقاربة خمتلفة مع اإلدارة احلالية. على 
أن األخرية ال َتظهر، بدورها، َكَمن حسمت موقفها 
النهائي من ابن سلمان، إذ كّل ما تأّكد إىل اآلن 
أنها تضع ملّف احلرب على اليمن يف سّلة عالقاتها 
مراجعة  »إعادة  إىل  حتتاج  واليت  السعودية،  مع 
ه األمريكي املعَلن  وتقييم« حبسبها، بل إن التوجُّ
عنه أخريًا يف هذا امللّف ال يزال حتى اللحظة غري 
إىل  وأقرب  اجلوهرية،  املسائل  من  وبعيدًا  جاّد، 

املراوغة.
ساعية  وجه صنعاء،  السقوف يف  واشنطن  ترفع 
إىل حتقيق إجنازات سياسية، بعدما فشلت رعايتها 
العصا  ُتشهر  هكذا،  أهدافها.  بلوغ  يف  للحرب 
اهلل«،  »أنصار  قيادة  ختويف  لًة  حماومِ الغليظة، 
املستهجنة،  فاتها  تصرُّ على  حماسبتها  »مبواصلة 
شركائنا  على  املستمّرة  اهلجمات  ذلك  يف  مبا 
األمريكية،  اخلارجية  باسم  )املتحّدث  السعوديني« 
األسبوع  نهاية  صحايف  مؤمتر  خالل  برايس،  نيد 
املاضي(، وهو ما رّدت عليه احلركة بالتأكيد »أننا 
سنواجه العدوان واحلصار بالقوة«، كما قال الناطق 
باسم »أنصار اهلل«، رئيس وفدها التفاوضي حممد 
عبد السالم، الذي أفاد بأنه مّت إبالغ األمريكيني، 
ما  وهو  املوقف.  بذلك  الُعماني،  الوسيط  عرب 
بالطائرات  العمليات  باستمرار  األرض  على  ُترَجم 
السعودية،  ضّد  الباليستية  والصواريخ  امُلسرّية 
السادسة«  الردع  »توازن  عملية  وأوسعها  وآخرها 
اليت استهدفت ميناء رأس تنورة وأهدافًا عسكرية 
يف الدمام وجيزان وعسري. عملية تصيب أكثر من 
مُتّثل  أنها  عن  فضاًل  إذ  نفسه؛  الوقت  هدف يف 
الذي  الردع  توازن  ُتثّبت  فهي  بالنار،  مفاَوضة 
تشري  فيما  املاضية،  السنوات  خالل  صنعاء  بنته 
نوعية األهداف إىل أن »أنصار اهلل« يف طور تطوير 
مقابل  »صافر  معادلة  من  أبعد  إىل  اسرتاتيجيتها 
أرامكو« )أي النفط مقابل النفط(، اليت يبدو أنها 
مُتّثل خطوة أوىل على طريق إفشال احلصار، علمًا 
بأن لدى صنعاء الكثري من الوسائل اليت مُتّكنها من 

االستمرار يف اسرتاتيجيتها تلك وتطويرها.
على خّط مواٍز، اجتاز اجليش و«اللجان« حزام مدينة 
تضاريس  سلسلة  عن  عبارة  هو  والذي  مأرب، 
خمتلفة  دميوغرافية  ومناطق  معّقدة  جغرافية 
الطريق  إن  القول  وميكن  واالجتاهات.  االنتماءات 
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إعــالن

Bargain Warehouseبــارغـن وايــرهـاوس

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
Follow us on Facebook

نـوعية ممـتازة
 بأسـعار مـنافسة

خربة طويلة .. نصيحة صادق 
..معاملة أخوية

APCO Celebrating 25 Years

Matt Low Sheen

Anti Mould, Int Ext, Self Primig, 
100% Acrylic, 15 L ($79)

100% Acrylic, 
15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat 
15 L ($78)

Int Ext

Clear + Assorted Color, 
20 L (From $99)

Oil Base, Undercoat, 
Int Ext, 10 L ($75)

Rapid Pave, Quick Dry, 
20 L ($200)

Line Marking

Road Marking Paint, 
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,  
20 L (From $120)

Roof Paint

2 Pack,  Epoxy Pool Paint 
4 L ($175)

100 % Acrylic 
15 L ($110)

Zinsser, Primer,  Undercoat, 4 L (From $25) Zinsser, Anti Mould, 
10 L ($ 99)

Water Proof Bitumen,
20 L ($145)

Water Proof
15 L ($90)

2 Pack,  Epoxy Floor
8 L ($180)

3 Pack,  
270 ML ($27)
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إعـــالن
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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إعـــالن

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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إعــالنات

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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عـلوم وتـكنولوجيا

عامل  يف  أحدثها  اليت  الطفرة  بعد 
اليوم  املستخدمة  الليثيوم  بطاريات 
األجهزة احملمولة، توصل  يف معظم 
املخرتع والعامل املغربي رشيد اليزمي 
أخريا، إىل اخرتاع تقنية جديدة وغري 
بطاريات  شحن  من  متكن  مسبوقة، 
زمن  يف  الكهربائية  السيارات 
قياسي، ال يتجاوز مدة »اجللوس يف 
االسرتاحة الحتساء كوب  باحة حمطة 

من القهوة«.

ومن شأن هذه التقنية اليت تقلص 
مدة شحن البطارية إىل أقل من 20 
دقيقة، عوض ساعة كما هو معمول 
عامل  ثورة يف  حتدث  أن  اليوم،  به 
التحول  بتسريع  النظيفة،  الطاقات 
السيارات  على  كليا  االعتماد  إىل 

الكهربائية.

املغربي رشيد اليزمي يكشف تفاصيل اخرتاعه 
ياسني الثوري يف السيارات التونسي  التلميذ  حقق 

غري  علميا  إجنازا  سليمان  بن 
باجلائزة  توج  عندما  مسبوق 
األوىل للمسابقة العاملية للذكاء 
واليت  »كوديافور«  االصطناعي 
 5500 يناهز  ما  عليها  تنافس 
تلميذا من 99 دولة وذلك خالل 

شهر شبط املاضي.
»كوديافور«  مسابقة  وتعد 
االصطناعي  للذكاء  العاملية 
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ويؤكد احملاضر السابق جبامعة نانيانغ بسنغافورة، أنه تلقى اتصاال 
جدا«  إجيابي  »حوار  معها يف  ودخل  املغربية  الصناعة  وزارة  من 
دول  باقي  إىل  املغرب،  باسم  التقنية  تسويق  سبل  عن  للبحث 

العامل.

الثقة«  »عالقة  أن  املغربي  املخرتع  أكد  اجملازفة،  هامش  وعن 
بينه وبني احلكومة املغربي، واملصداقية اليت يتمتع بها من خالل 
على  اإلشراف  إىل  الصناعة  وزارة  ستدفع  السابقة،  اخرتاعاته 
املشروع خاصة وأن للوزارة عالقات متينة مع الشركات املنصعة 
سيكون  فاملشروع  التمويل  وخبصوص  الكهربائية.  للسيارات 

»مفتوحا أمام املستثمرين املغاربة واألجانب«.

وكان املخرتع الذي دخل أيضا عامل التطوير والتسويق من خالل 
شركات يف سنغافورة والواليات املتحدة، قد أمهل املغرب حتى 
نهاية السنة اجلارية، للتجاوب مع عرضه، قبل اختيار دولة أخرى 

الحتضان املشروع.

جتارب سابقة »لرجل البطاريات«

التجربة الواعدة اليت طورها من خمتربه يف سنغافورة حيث يقيم منذ 
سنوات، تشكل استمرارية يف حبث العامل رشيد اليزمي عن توفري 

بطاريات ختدم االحتياجات املعاصرة.

فاألجهزة احملمولة اليت نستخدمها اليوم، حتمل بصمة هذا الفيزيائي 
املغربي، الذي كان من بني العلماء األربعة الذين جعلوا بطاريات 
الليثيوم قابلة للشحن. وهذه التقنية اليت مت اعتمادها وتسويقها 
األجهزة احملمولة بسهولة،  العامل من استخدام  سنة 1991 مكنت 
عكس ما كان معموال به قبل ذلك، حيث كانت البطاريات ال تقبل 

الشحن وبالتالي جيب استبداهلا عند انتهاء شحنتها.

املركز  الثمانينات، يف  التقنية يف  هذه  نواة  اليزمي،  طور  وقد 
الوطين للبحث العلمي يف فرنسا، حيث خصص رسالة الدكتوراه 
يف علم املواد، حول تقنية إادماج مادة الليثيوم بالغرافيت، بطريقة 

مبتكرة، مكنت من جعل بطاريات الليثيوم قابلة للشحن.

جائزة »نوبل« للمهندسني

القرن  سبعينيات  األم يف  بلده  غادر  الذي  املغربي  العامل  وحاز 
املاضي، بعد أن أنهى سنته اجلامعية األوىل بالرباط، على جمموعة 
من اجلوائز عرفانا بإجنازاته اليت أحدثت ثورة يف احلياة العصرية 
اليومية، لكنه حيتفظ مبكانة خاصة جلائز تشارلز داربر اليت حصل 
للهندسة  األمريكية  األكادميية  متنحها  واليت   ،2014 سنة  عليها 
بواشنطن، وتعترب مبثابة جائزة »نوبل« للمهندسني. و يقول رشيد 
اليزمي إن هذه اجلائزة منحتين »سعادة غامرة نظرا لقيمتها املهنية 

والرمزية الكبرية«.

ويف تعليقه على حرمانه من جائزة نوبل عام 2019 واليت عادت 
لثالثة من زمالئه اللذين ساهموا معه يف تطوير بطاريات الليثيوم، 
أكد املخرتع املغربي، أن قاعدة األكادميية السويدية اليت تقوم على 

حصر عدد املتوجني عن نفس العمل حالت دون تتوجيه.

مبتسمة  بنربة  عربية«،  نيوز  »سكاي  ملوقع  حديثه  يف  ويضيف 
سالكا  أمامي  يزال  ما  الطريق  أن  أعتقد  عاما   67 فقط  »عمري 

للتتويج بنوبل يوما ما«.

من  ستسرع  وكيف  التقنية؟  هذه  بشأن  التجارب  وصلت  فأين 
التحول الكلي حنو السيارات الكهربائية؟ وهل فعال ستسوق التقنية 

باسم البلد األم ملخرتعها، املغرب؟

تكنولوجيا واعدة وغري مسبوقة

يف حوار خص به موقع »سكاي نيوز عربية« من مقر إقامته يف 
سنغافورة، يؤكد رشيد اليزمي، صاحب الـ160 براءة اخرتاع، أنه 
اخرتع شاحنا جديدا ميكن من شحن بطارية السيارات الكهربائية يف 
أقل من 20 دقيقة، مع ضمان السري على مسافة ما بني 250 و 
بها حاليا يف  املعمول  400 كيلومرتا دون توقف، وهي املسافة 

معظم السيارات الكهربائية.

ويؤكد العامل الفيزيائي أنه استغرق 8 سنوات يف البحث عن تقنية 
حتقق ما هو مستحيل يف الوقت الراهن. ويوضح يف هذا السياق، 
أن البطاريات املستعملة حاليا يف مجيع السيارات الكهربائية، مبا 
فيها تلك اليت تنتجها شركة تيسال األمريكية الرائدة يف هذا اجملال، 
»التكنولوجيا  أن  مؤكدا  كامل،  بشكل  لتشحن  ساعة  ملدة  حتتاج 
املتوفرة حاليا، ال تؤمن شحنا كامال وآمنا يف أقل من ساعة، فإن 
حدث ذلك، فهو يرفع درجة حرارة البطارية، مما يعرضها لالنفجار 

كما يؤثر ذلك على عمر البطارية«.

متحدثا عن املراحل اليت توصلت إليها التجارب املتعلقة بالتقنية 
اجلديدة، أكد العامل املغربي، أنه أبرم عقودا مع بعض الشركات 
من أوروبا وآسيا، واليت زودته ببطارياتها املستعملة يف السيارات 

الكهربائية لتجربة الشاحن اجلديد.

للتكنولوجيا  األمريكية  كاليفورنيا  جبامعة  الزائر  األستاذ  ويقول 
»لقد قمنا مبئات العمليات من اإلفراغ والشحن لتلك البطاريات، 
كانت  وقد  الساعة،  حتى  كيلومرت  ألف   200 مسافة  بها  وقطعنا 

النتائج رائعة«.

أنه واثق من أن شركة تيسال ستقبل على  اليزمي  ويؤكد رشيد 
األوربية  الشركات  استعماله  يف  ستبدأ  عندما  اخلارق«  »الشاحن 

واآلسيوية.

العلمي يف فرنسا،  الوطين للبحث  السابق للمركز  ويتوقع املدير 
ليكون متوفرا يف  األقل،  اجلديد سيحتاج لسنة على  الشاحن  أن 
األسواق، وذلك حتى يتم التأكد من كل اجلوانب التقنية، و«هو 

أمر عادي بالنسبة ألي اخرتاع«.

ويتوقع العامل املغربي، الذي خصص أحباثه جلعل البطاريات آمنة، 
أن تشجع التقنية اجلديدة على اإلقبال على السيارات الكهربائية، 
خاصة وأن »العديد من الناس ينفرون من طول املدة اليت يتطلبها 
الشحن«، كما من شأن التقنية أن تسرع من عملية التحول التام 
حنو السيارات الكهربائية حبلول العام 2040 بعدد من دول العامل، 

وبالتالي املساهمة يف خلق طاقات نظيفة.

خمرتع بروح املواطن

عرض  أنه  للمغرب،  العلمية  العاصمة  فاس،  مدينة  ابن  ويؤكد 
هذا  تبين  بأن  »إميانا  املغربية،  السلطات  على  اجلديد  مشروعه 
املشروع سيحدث ثورة صناعية يف املغرب، خبلق مناصب الشغل 

وجعل املغرب قطبا يف عامل السيارات الكهربائية«.

جائزة عاملية ملخرتع تونسي صغري 
يبتكر روبوت لعد النقود

واالبتكارات العلمية إحدى أكرب الفعاليات الدولية يف الذكاء وتطوير 
بالروبوتات  املولعني  األطفال  اآلالف من  العلوم حيث جتمع سنويا 
واألجهزة الذكية واالخرتاعات العلمية للموهوبني من األطفال الذين 

ترتاوح أعمارهم بني 7 و17 عاما.
تفجري  من  الذكاء  خارقي  األطفال  العاملية،  اجلائزة  هذه  ومتكن 
والربجميات  االصطناعي  الذكاء  يف  مهاراتهم  وكشف  مواهبهم 
اإللكرتونية املناسبة لفئتهم العمرية، كما أنها مناسبة سنوية لتقديم 

انتاجاتهم يف جمال الروبوتات وتبادل اخلربات وتطويرها.
ومتكن التلميذ ياسني بن سليمان البالغ من العمر 15 عاما، ويدرس 
باملدرسة اإلعدادية مبدينة قليبية، مشال شرقي تونس، من الفوز 
باجلائزة الكربى للمسابقة العاملية للذكاء )فئة بني 14 و17 عاما( 
وذلك بعد اخرتاعه جهاز روبوت يقوم بعد األموال بشكل دقيق وال 

ميكن فتحه إال بنطق كلمة السر بأمر صوتي.
كما ميكن للجهاز الذي متكن ياسني بن سليمان من صنعه، بإشراف 
مدربه حسام تريا، وبإحاطة من »نادي خمابر جونيور للروبوتات«، من 
التعرف على قيمة وعدد األوراق النقدية من خالل آلة التصوير بداخله 

واحتساب مقدار األموال املخزنة بالصندوق.
وأكد ياسني بن سليمان، أن جهاز الروبوت، الذي يعتمد السالمة 
أنه ال  الذكية )مسارت سايف( يضمن سهولة وأمانة استعماله مبا 
يفتح إال بأمر صوتي شخصي وسري ثم يتفاعل مع ذلك الصوت 

ويتثبت من صحة اإلجابة قبل أن يفتح.
وقال الفائز باجلائزة العاملية أن جهاز عد النقود قابل ملزيد التطوير 
مبا يعزز سالمة استعماله وذلك باستعمال بصمة اليد أو بصمة العني 
فضال عن إمكانية ربطه باهلاتف احملمول وإرساله رسائل نصية يف 

حال تعرضه للسرقة أو حماولة االخرتاق.
تونس  يف  السلطات  من  بالتكريم  حظي  الذي  ياسني  وقال 
تقديرا إلجنازه: »منذ طفوليت سكنين الشغف بالعلوم واالخرتاعات 
والتكنولوجيا، وزاد التحاقي بنادي خمابر جونيور للروبوتات مبدينة 
تريا  حسام  األستاذ  ملدربي  كان  حيث  موهبيت  صقل  يف  قليبية 
الربجميات  تطوير  مزيد  على  قدرتي  يف  دور  النادي  أعضاء  وكل 
من  روبوتيكس«  »جونيور  نادي  يوفره  ما  بفضل  وذلك  الرقمية 
جتهيزات وإمكانيات لتطوير القدرات اإلبداعية يف جمال الربجميات 

االلكرتونية.«
ويف جانب آخر أكد أن حلمه بدأ يكرب يف مزيد تطوير قدراته اإلبداعية 

ومواهبه يف االبتكار وأن يكون يوما ما عامل فضاء.
وكشف حسام تريا، املدرب الذي يسهر على تطوير مهارات »املخرتع 
التونسي الصغري«، أن »نوابغ نادي جونيور روبوتيكس بقليبية ما 
االخرتاعات وذلك يف كل  إجنازات الفتة يف جمال  انفكوا حيققون 
واحتضنتها  األخرية  السنوات  دارات يف  اليت  كوديافور  مسابقات 

كوستاريكا يف 2017 وتايالند يف 2018 واجملر يف 2019.
وقال تريا لسكاي نيوز عربية: »برز ياسني بن سليمان كواحد من 
كمدربني  دورنا  يكمن  االصطناعي،  الذكاء  املوهوبني يف  التالميذ 
يف تطوير امللكات الفكرية وصقل مهارات التالميذ ومرافقتهم على 
إجنازهم الخرتاعاتهم، يتدرب ياسني منذ عامني حتت  امتداد فرتة 
إشرايف وهو واحد من عديد املخرتعني الشبان والذين شرفوا تونس 
يف التظاهرات العاملية يف الذكاء االصطناعي، حنن فخورون جدا يف 

جونيور للروبوتات مبا حققه هذا املخرتع الواعد.«
بدوره أشاد عاطف بن بكري، املدير التنفيذي لنادي خمابر جونيور 
للروبوتات، مبا وصفه »تفوقا علميا باهرا وإجنازا عامليا الفتا لياسني 
العاملية  ’كوديافور‘  على مسابقة  املشرفني  أن  مؤكدا  بن سليمان 
أمجعوا على أن اخرتاع »جهاز عد النقود« لياسني هو األفضل من 
بني 5492 اخرتاعا مت تقدميها من 99 بلدا يف مسابقة الفئة العمرية 

بني 14 و17 سنة.«
وقال بن بكري لسكاي نيوز عربية: »شركة خمابر جونيور للروبوتات، 
اليت تنشط يف جمال الذكاء االصطناعي وتطوير الربجميات الرقمية 
التكنولوجية تأسست يف سنة 2017 وهي تعمل على  واالبتكارات 
العلمي  والتصور  االخرتاعات  جمال  يف  والشبان  األطفال  تكوين 

وتطوير برجميات الروبوت.«
ويضيف أن »خمابر جونيور للروبوتات جنحت يف تقديم عديد املخرتعني 
وصقل مواهبهم وقيادتهم حلصد جوائز عاملية، بعد تتوجيهم جبوائز 
حملية ضمن فعاليات البطولة التونسية للذكاء االصطناعي، مسابقة 
كوديافور العاملية ليست األوىل اليت شهدت تفوق الذكاء التونسي، 

فقد جنح أبناؤنا يف حصد عدة جوائز يف 2017 و2018 و2019.«
وتشرف شركة »جونيور للروبوتات« على عدة فروع بعدد من املدن 
يف تونس وتتخصص يف تكوين األطفال والشبان املولعني بالذكاء 

واالبتكارات العلمية من 6 وحتى 18 عاما.
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كـتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

تابوت مدينة )3 من 6( 

قطعوك عن شريان روحي بعدما

حصدوا قرنفل جسمك املمنوِع

كي ترتدي صبار عصٍر بائٍد

من مبهم املوروث واملخلوِع

أرأيتهم ؟ كانوا ساللة طحلٍب

من آل أفيوٍن وآل خنوِع

أمسعتهْم؟ كانوا عواًء أمحرًا

شرخ الصباح بأسوٍد مرفوِع

نامي إذن ..فالّصبح يفرك جفنه

برحى الرتاث السالف املوجوِع

ومعابد الّروح املضيئة لّونت

شجر الطقوس حبسرٍة ودموِع

نامي فقد بلع املغّن صوته

مما به من فائٍض مقموِع

هو مل يكن إال وعاًء مفردًا

مل يّتسع جملازه اجملموِع

كم دورة  الطاحون يكرب قطرها

حتت امتداد مجاجٍم  وصدوِع

نامي إىل أجٍل يلملم وقته

من مهمالت تكاسٍل وركوع

محمد عامر األحمد  - سورية

هل بقي اي شيء عند العرب للتغين به
للعرب  شيء  اي  بقى  هل 

لكي يتغنوا به؟
جديدة  قيامة  هناك  وهل 
للشعوب العربية لكي حييوا 

عن جديد؟ 
العربية  االمة  أصبحت  أين 
بني التسابق الدولي وفرض 
العلمي  واالحرتام  الوجود 

والثقايف؟ 
بها  يتخبط  اليت  املشكلة 
الوالء  هو  العرب  بعض 
الداخل  ونكران  للخارج 
وأكل حقوق بعضهم البعض 
اإلنسان  حقوق  وأغتصاب 
يف أكثر األحيان، كل شيء 
يدار وحياك بيد غريبة متآمرة 

االوطان  وتارخيه،  عهده  وعلى  البدء  منذ 
أكلتها  حيث  البقاء  أجل  من  تنازع  العربية 
احلروب والنريان حروب ال تنتهي ونريان ال 
العصر احلجري املتخلف  ترحم وقوانني من 
االبرياء  للناس  مقابر  بيوتها  حيث أصبحت 

واملساكني والفقراء.
هلا  يسبق  مل  تارخيية  مأساة  من  هلا  يا   
والذل   بالدم والظلم  مثيل..  حياة ملطخة 
يف كل مكان او يف اكثر من دولة عربية.

املغرتبني  مجيع  اهلل  بارك  ونقول  نعود   
اجل  من  يزالون  وما  ضحوا  الذين  العرب 
ألنهم  واحلنان،  والعطف  والكرم  العطاء 
صادقة  وحمبة  ثابت  إميان  عن  يندفعون 
األوطان  يف  واألقرباء  اآلهل  يدعموا  لكي 
أي  دون  من  جدًا  كبرية  مببالغ  العربية   
او كربياء، حفظهم اهلل يف  او متنن  مقابل 
معيته وبارك مجيع املغرتبني األفاضل يف 
كل مكان ويف كل بقعة من بقاع األرض، 
مرفوعة  رؤوسهم  واعتزاز  فخر  بكل  الذين 
وصالتهم مسموعة ومقبولة يف السماء عند 
اهلل،  وحياتهم مباركة مع أوالدهم وعياهلم 

إىل األبد.
إننا نعتز ونفتخر بهم أصحاب الوجوه املنرية 
والقلوب البيضاء وااليادي السخية واالعمال 

الصاحلة.
واعود واردد  هذا القول ألنن ارى إميانك 
اهلل،  ترضي  اليت  األعمال  اعمالك،  يف 
ويساعد  يعطي  الذي  هو  من  املهم  ليس 
او  املصدر البشري والطائفة والدين، ألن 
هي   الرب  أجل  من  اليت  األعمال  هذه  مجيع 
رمحة وحمبة وشفقة منه، وألن كل صدقة 
وعطية صاحلة وجيدة هي بركة من اهلل ال 

من أحد غريه.
اهلل  بارك  هذه  مقاليت  اختم  ان  وقبل   
يف  ويساعد  يعطي  من  وكل  األحباء  مجيع 
مبارك  العطاء عمل  وزمان  ألن  كل مكان 
مجيع  به  وتعرتف  جدًا،  وهام  ومشرتك 
مجيع  يف  مدّون  وهو  السماوية  االديان 
الكتب املقدسة.  السؤال هو: ان مل يكن 
العطاء  يف مجيع  قمة  مغرتبون يف  هناك 
احناء العامل، فما هو  مصري االهل واألقارب 

يف كل وطن عربي ودولة العربية؟ 
على  وغريهم   املغرتبني  جلميع  وشكرًا 
ان  ينضب..  ال   الذي  وعطائكم   إميانكم 
أمساءكم  ال تفنى وال تزول وأنفسكم خالدة 

به ومعه اىل األبد.

اجهزة   ومجيع  وزراعة  وجتارة  صناعة  من 
الفحص والطبابة واالدوية واملواد الغذائية 
الكثري  وهناك  الكمائية  واملواد  والزراعية 
من السلع املستوردة من الغرب حتى انها 
تصل اىل ٨٠ باملئة وأكثر، هذه االمور  تدمر 
كاماًل،  تدمرًيا  الداخلية  والزراعة  الصناعة 
الباب  ونقفل  القطاعات  هذه  نعاجل  مل  ان 
والنافذة بوجه االسترياد،  سوف نصل اىل 
نهاية مؤسفة وفراغ عملي وزراعي ومعيشي 

ليس له مثيل.
 أين أصبحت احلرية وأين اصبح االستقالل 
باوامر   تساق  اليت  الظروف  هذه  مثل  يف 
اجنبية  واجندة  دول  عدة  من  صارمة 

واستعمارية؟
هذا الشيء يشري اىل ان العامل العربي بعيد 
جدًا عن ان حيكم نفسه على الطريقة احلديثة 

ويستمتع باستقالل تام.
 ملاذا حنارب ومن هو عدونا، اذا كنا ال نعلم 
هم  من  حندد  ومل  احلقيقي  العدو  هو  أين 
االعداء اخلفيني.. إننا سوف نبقى يف صراع 
مستمر ان مل نعرف وحندد اهلدف واملصري،  
واالهم ان جند طريقة ننهي بها دوامة اهلدر 
الدموي واملالي والبشري واالقتصادي،  او 
اىل ان نصل اىل شفري اهلاوية او ان نبقى 
قبائل تغزوا بعضها البعض  من دون رمحة 

او شفقة على أحد.
نّتحد  ان  هو  يتحقق  ان  جيب  شيء  اول   
لكي  واالستغالل   االستعمار  خنرج  لكي 
الوحيد  واهلدف  االستقالل  وحنقق  نصل 
الذي نصبو اليه ونتحسر عليه. ملاذا نريد 
نفسيًا،  نتحرر  مل  فلسطني وحنن  ان حنرر 
الذي  االجنيب  الكابوس  من  اوطاننا  وحنرر 
ويلعب  العربية  الدول  خريات  ميتص 
ويسرح وميرح ويعمل كما يشاء وينفذ ماذا 
العضال  املرض  اليه  ينظر  أحد  ال  يريده، 
انه الكورونا احلقيقية اخلفية انه املستعمر 
الذي هو  خارج الوطن، يعمل بواسطة بعض 
بالوطن  نتغنى  ان  كفى  واحلكام،  العمالء 
او األوطان والشعب يذوب كالشمعة اليت 
حترتق من أجل الغري وال تستفيد باي شيء، 
منهم من ميوت يف النضال واحلروب ومنهم 
من ميوت من املرض والفقر واجلوع ومنهم 
يف طريقه اىل  املوت، منهم من ينازع من 
ينتهي  لكي  واالكتفاء  والغذاء  الدواء  قلة 
جثة هامدة. كفى ان نتغنى بالوطن واحلرية 
تنتهي  ال  بيننا  واحلروب  واالستقالل، 
والفوضى تعم البيوت والشوارع والنفوس، 
ماذا بقي  لنا من الوطن احملكوم على امره 

َثْرُتها ًة أِلَ َلْو اردُت أن ُأثرَي َضجَّ

ْلَواِن ُاْنُقُش َوْجهي ِباأْلَ

الَِسَم َعَلى ِذَراَعي َوُاْرُسُم الطَّ

ْعَناَها يِت مَسِ َراَفاِت الَّ َوُاْكُتُب ُقصَص اخْلُ

ْخَضِر ِر َوااْلِ مْحَ َعَلى ظهَري ِباْلَوشِم ااْلِ

َوُاْكُتُب اْلَغْزَل َعَلى ُكلِّ شَراٍع

ِبَقاُروَرٍة  َصوٍب  ُكلِّ  ِمْن  اْلُعُطوَر  َوِاْخِلُط 

َسْوَداء

ُة  َواْلُفُروِسيَّ اْلَغْزُو  َص  ُقصِّ َوِاْطَرُز 

ْصَطَنَعُة امْلُ

ْحَراِء ب الصَّ ْكُسوُر يِف ُقلَّ ْيُف امْلَ َوالسَّ

َساِء ِمَن ُاْجُل ُكلُّ النِّ

َفاُت بامتار اْلُقَماَش َغلَّ امْلُ

َزِر َواْلُبُخوُر َواْلَعْنربُ َواْلُعُطوُر ْطِعَم ِباخْلَ امْلُ

َأَنا أمرأة بقدرتي ان َأَهُجَو اْلَقَمَر

ُكلَّ  اِت  اْلُبَحرْيَ مياِه  َسْطح  َعَلى  َوُاْنُقُش 

ِخَياَنات اْلُبْشِر

َئاَب يِف َوَضح الّنَهاِر َوِاْصَطاُد الذِّ

يُع االغبياء َوَأْصَنُع َقاُنوًنا ُاْحُكْمُ ِبِه مَجِ

َياَنِة  اخْلِ حلُن  ِفيِه  َوَتٍر  ُكلِّ  َعَلى  َوِاْعِزُف 

َفاِق َوالنِّ

َفاِق ِع اوردة النِّ نٌي َتَقطُّ ِسكِّ

َساِء ُمعقدٌة َمْن ُكلِّ النِّ

َفاِق ِمَن اجِل َمْوِهَبَة النِّ

انا اْلَقاُنوُن

َخاِلَفاِت واالوحال أرُصُف الّشَوارَع ِبامْلُ

َوِاْزَرُع اْلَوْرَد يِف اسفلت اِلُطْرَقاِت

ُجوم ِلَتَناَم َعَلى االرصفة واسحُب النُّ

يَع امساِء الطغاِة وانقُش َعَلى اْلَقَمِر مَجِ

ُصوَن الّزاَر يِف ِبالٍد َعَلى ُسُطوِحَها ُيَرقِّ

ِق ِباْلَكِذِب َنمَّ ْغِو امْلُ َوَتُهُب ِرَياُح اللَّ

ْعِتَذاَراِت املؤطر ِباْلِقَسِم اْلَغِليِظ َوااْلِ

ْخَدِع ِمْن َخْلِف َحَناَيا امْلَ

َساِء االربع َيْلُهو َوَيْرَتع َوِباْلنِّ

قُّ ان امترد َواْلُعب ِلي احْلُ

ِع َربَّ اُموِس امْلُ وُأقِسُم ِبالنَّ

َمْطُروُد  َمْنُبوُذ  ُهَو  َما  ُكلَّ  اعَملَّ  ان 

ُمْسَتْنِكُر

ِمْن َساَدٍة اباحوا النفسهم َتْسِطرَي اْلَقاُنوِن 

ْقِنع امْلُ

َوُاْحُتِذَي اْلُكُعوُب ِلَعِمْلِتَها

ْنَيا يِن َوالدُّ لناقشت يِف الدِّ

َوِاختزلُت املسميات

ْعَتِقَداِت ْكُت ِبُكلُّ امْلُ وادعيُت النبوَة َوَشكَّ

ْكَرَياُت كأشباٍح مغطاة ُرِني الذِّ ُتَزوِّ

َياِت يُف َكَتَقاِليَد َبالَِ رَّ ِاْصَفرَّ ُمِ اٍب ِامْحَ ِبرُتَ
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تـتمات

ولي العهد األردني يلغي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أمين الصفدي إن »األمري احلسني بن عبد اهلل الثاني ولي العهد 
ألغى الزيارة اليت كان سيقوم بها إىل املسجد األقصى أمس إلحياء 

ليلة اإلسراء واملعراج بسبب فرض »إسرائيل« ترتيبات جديدة«.
وأضاف الصفدي يف تصرحيات صحفية بعد مشاركته يف اجتماع 
على  »إسرائيل«  مع  »اتفقنا  أنه  باريس،  يف  ميونخ«  »جمموعة 
ترتيبات هلذه الزيارة، وتفاجأنا يف اللحظة األخرية أن »إسرائيل« 
أرادت أن تفرض ترتيبات جديدة، وأن تغري من برنامج الزيارة، 
مما كان سيضيق على املقدسيني يف ليلة عبادة، يف ليلة هي 

للصالة وللعبادة«.
وأكد الوزير األردني أن ولي العهد قرر أن »ال يسمح بالتضييق 
على املسلمني، وإلغاء الزيارة حفاظًا على حق املقدسيني يف إحياء 

هذه املناسبة العطرة حبرّية ومن دون تضييق جديد«.
يف  األقصى  »املسجد  أن  على  تصرحياته  يف  الصفدي  وشدد 
ال  للمسلمني  خالص  عبادة  مكان  هو  دومنًا   144 البالغة  مساحته 
ال  وبالتالي  احملتلة،  القدس  هو يف  عليه،  لـ«إسرائيل«  سيادة 

نقبل بأي تدخل إسرائيلي يف شؤونه«.
األقصى  املسجد  وشؤون  القدس  »أوقاف  إدارة  أن  وأوضح 
املبارك األردنية هي اجلهة الوحيدة املخولة يف إدارة شؤون هذه 

األوقاف«.
ولفت إىل أن »اجلهود املستهدفة حتقيق السالم العادل الشامل 
تواجه حتدي اخلطوات اإلسرائيلية الالشرعية اليت تقوض كل فرص 
حتقيق السالم، وتتنكر للقاعدة األساس اليت انطلقت منها العملية 

السلمية وهي قاعدة األرض مقابل السالم«.
تأجيل  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  أكد  أن  بعد  ذلك  يأتي 
زيارته إىل اإلمارات اليت كانت مقررة امس االول اخلميس »بسبب 

صعوبات تتعّلق برحلة سفره من فوق األردن«.

نتنياهو عن األزمة مع األردن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلرم القدسي«.
وتابع نتنياهو، أن »األمر استغرق عدة ساعات لتصحيح األمور مع 

األردن، لكن ميكننا الطريان يف أجواء الدولة اجلارة«.
إنه حتدث مع  نتنياهو يقول  بأن  إسرائيلية  إعالم  ونقلت وسائل 

ولي عهد اإلمارات حممد بن زايد.
ووفقًا لكالم نتنياهو، »خالل املكاملة اهلاتفية مت طرح نية اإلمارات 
العربية استثمار مبلغ 10 مليارات دوالر، تقريبًا 40 مليار شيكل، 

يف مشاريع خمتلفة يف إسرائيل«.
ويف وقت سابق من يوم امس االول، اعترب وزير األمن اإلسرائيلي 
كثريًا  أضّر  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئيس  أن  غانتس  بيين 
السنوات  نتنياهو يف  »تصرفات  إن  األردن، قائاًل  بالعالقات مع 
خسارة  إىل  أّدى  ما  األردن،  مع  بالعالقات  كثريًا  أضّرت  األخرية 

مكتسبات مهمة إلسرائيل«.
ويف تصرحيات صحفية بعد مشاركته يف اجتماع »جمموعة ميونخ« 
وشؤون  اخلارجية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  قال  باريس  يف 
لألقصى  زيارته  ألغى  العهد  »ولي  إن  الصفدي  أمين  املغرتبني 
رفضًا إلجراءات إسرائيلية كانت ستضيق على املقدسيني يف ليلة 

اإلسراء واملعراج.
فرض  وحاولت  الرتتيبات  اتفاق  خرقت  »إسرائيل  أن  وأضاف 
ترتيبات غري مقبولة«، الفتًا إىل أن »هناك من يقامر حبق املنطقة 
وعرب  شعبوية،  انتخابية  مصاحل  أجل  من  بسالم  العيش  وشعوبها 
إجراءات الشرعية وممارسات استعراضية«، مشددًا على أنه »نعمل 

من أجل السالم والسالم يتطلب زوال االحتالل«.
اليت  اإلمارات  إىل  زيارته  تأجيل  نتنياهو  أكد  أن  بعد  ذلك  يأتي 
كانت مقررة اليوم اخلميس »بسبب صعوبات تتعّلق برحلة سفره 

من فوق األردن«.

سد النهضة.. توافق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وكذلك تطورات القضايا اإلقليمية حمل االهتمام املتبادل«.
مصر  بني  املشرتكة  واجلهود  التطورات  آخر  استعراض  ومت 
التوافق  مت  حيث  النهضة،  سد  بقضية  يتعلق  فيما  والسودان، 
على تكثيف التنسيق احلثيث بني اجلانبني يف ظل املرحلة الدقيقة 
مع  االتصاالت  وتعزيز  النهضة،  سد  ملف  بها  مير  اليت  احلالية 
السوداني بتشكيل  لتفعيل املقرتح  والدولية،  اإلقليمية  األطراف 
رباعية دولية للتوسط يف تلك القضية، مبا يساعد على التوصل 
التفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 

وقبل موسم األمطار القادم.
ورحب الرئيس السيسي بالدكتور محدوك يف القاهرة، معربا عن 
االعتزاز بعمق العالقات االسرتاتيجية واألواصر األخوية اليت تربط 
بني البلدين الشقيقني وشعيب وادي النيل، مؤكدا أن تلك الثوابت 
طاملا مثلت نهجا راسخا للسياسة املصرية، خصوصا يف ظل املرحلة 
االنتقالية احلالية اليت مير بها السودان والذي حيتاج كل الدعم من 

أشقائه لتعزيز االستقرار والتنمية به.
الرئيس السيسي دعم مصر املتواصل للسودان من خالل  وأكد 
التعاون والتنسيق يف كل امللفات حمل االهتمام املتبادل، ومن ثم 
أهمية الزيارة احلالية لرئيس الوزراء السوداني إىل القاهرة ملتابعة 
خمتلف أوجه العالقات الثنائية ومشروعات التعاون املطروحة بني 

اجلانبني، وترمجة اإلرادة السياسية املتوافرة إىل خطوات تنفيذية 
واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني، مبا جيعله 

منوذجًا حيتذى به لباقي املنطقة.
من جانبه، أشاد الدكتور محدوك بالنتائج املثمرة للزيارة األخرية 
للرئيس السيسي إىل السودان، مؤكًدا اخلصوصية الشديدة اليت 
وحكومة  واعتزاز شعب  السودانية،  املصرية  العالقات  بها  تتميز 
السودان بأواصر الروابط التارخيية مع مصر اليت تعد مركز ثقل 
اإلقليمي  األمن  وحمور صون  اإلفريقية،  والقارة  العربية  املنطقة 
بأسره، مشيدا يف هذا السياق باملواقف املصرية الصادقة واملمتدة 

للحفاظ على استقرار السودان خالل املرحلة االنتقالية
وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي يف خمتلف 
اجملاالت بني البلدين الشقيقني، خصوصا ما يتعلق بنقل التجربة 
املصرية يف اإلصـالح االقتصادي إىل السودان وتدريـب الكوادر 
السودانية، باإلضافة إىل تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط 
املشروعات  إلقامة  املواتي  املناخ  وتعزيز  احلديدية،  السكك 
عن  فضاًل  الزراعية،  أو  الصناعية  سواء  املشرتكة  االستثمارية 
بالبلدين، إىل جانب تفعيل  التجارية واالقتصادية  العالقات  دفع 
التفاهم  مذكرات  تفعيل  وكذا  املشرتكة،  الفنية  اللجان  أنشطة 

والربوتوكوالت امُلربمة بني البلدين.

حتذير أوروبي - عربي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

السياسية، لدعم تشكيل احلكومة اجلديدة، نظرا ألهمية هذا االمر 
اجيابا  وانسحابه  واملنطقة  لبنان  واالستقرار يف  االمن  يف حتقيق 
سورياواعادة  يف  املصاحلة  لتحقيق  روسيا  وجهود  مساعي  على 
اعمار ما  اعادة  الالجئني السوريني اىل بالدهم واملباشرة بعملية 
ان  تبدي شكوكا يف  ذاتها  ان املصادر  اال  احلرب فيها.  هدمته 
تؤدي زيارة وفد حزب اهلل اىل اي خطوات سريعة لتشكيل احلكومة 
العتيدة، ألن ممارسات احلزب طوال االشهر االخرية، مل تساعد يف 
التشكيل قدما اىل االمام ،الن قرار تشكيل احلكومة  دفع عملية 

اللبنانية مايزال يف عهدة طهران.
ثالثة مؤشرات بالغة السلبية إىل ذلك:

1- ما خرج به وزير الطاقة يف حكومة تصريق األعمال رميون غجر 
من قصر بعبدا، معلنًا عشية اجللسة النيابية اجلمعة )أمس(، اننا 
»ذاهبون إىل العتمة الشاملة نهاية الشهر اجلاري، وستكون لذلك 
عواقب كارثة على خمتلف القطاعات«، معتربًا ان »احلل بني ايدي 
التوقيع على قانون معجل مكرر، ملنح مساهمة مالية  النواب عرب 

ملؤسسة كهرباء لبنان«.
2- إعالن وزير الداخلية يف حكومة تصريف األعمال أن األمن يف 
البلد بدأ بالتالشي، والبلد مفتوح على كل االحتماالت، فاملنظومة 

األمنية مرتبطة باملنظومة السياسية.
3- عقد امس االول اجتماع بني وزراء خارجية فرنسا وأملانيا ومصر 

واألردن، تطرق إىل الوضع اآليل إىل االنهيار يف لبنان.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إن الوقت ينفد 
ملنع انهيار لبنان، وال يرى أي مؤشر على أن السياسيني اللبنانيني 

يبذلون ما يف وسعهم إلنقاذ بالدهم.
إىل  »سأميل  باريس:  يف  صحفي  مؤمتر  يف  لودريان  وأضاف 
عدم  عن  مسؤولون  أنهم  على  اللبنانيني  السياسيني  تصنيف 
على  بالعمل  مجيعًا  التزموا  لقد  خطر.  يف  وهي  بالدهم  مساعدة 
تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصالحات ال غنى عنها. كان ذلك 
قبل 7 أشهر وال شيء يتحرك... أعتقد ان الوقت مل يفت بعد، 

لكن الوقت ضئيل جدًا«.
املسؤولني  بأن  للقول  أميل  »قد  للصحافيني:  لودريان  وقال 
مجيعهم  خماطر،  يواجه  بلدًا  يساعدون  ال  اللبنانيني  السياسيني 
أيًا كانوا«، مستنكرًا تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي خلطر 

انهيار البالد«.
واعترب لودريان ان »الوقت قصري جدًا قبل انهيار لبنان«. وقال: 
أشعر باحلزن والغضب والفزع إزاء ما جيري هناك، إذا انهار لبنان 
على  والسوريني  الفلسطينيني  ولالجئني  له  كارثة  ذلك  سيكون 

أرضه، ولكل املنطقة«.
وعقدت جمموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، اليت تضم كاًل من 
األمم املتحدة وحكومات الصني وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واالحتاد 
الروسي واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مع االحتاد 
األوروبي وجامعة الدول العربية، اجتماعًا لتقويم االوضاع يف لبنان. 

وأعلنت اآلتي:
»بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بريوت املأساوي. 
يف  املتسارعة  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  اجملموعة  الحظت 
لبنان، واليت تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء 
التوترات املتزايدة يف البالد، مبا يف ذلك االحتجاجات األخرية«. 
ودعت اجملموعة »إىل احلفاظ على سلمية التظاهرات بهدف محاية 
حقوق اإلنسان. كما دعت إىل حتقيق احملاسبة والعدالة عرب حتقيقات 
ومقتل  بريوت  مرفأ  انفجار  وسريعة يف  وشفافة  مصداقية  ذات 

السيد لقمان سليم«.
وأضافت اجملموعة: »يف سياق هذه التطورات، اشارت جمموعة الدعم 
الدولية بقلق، إىل أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة احلكومة 
السياسية  التحديات  معاجلة  على  لبنان  قدرة  أعاق  مما  األخرية، 
واالجتماعية واملالية واالقتصادية واملؤسساتية املتفاقمة، واليت 
تزداد تعقيدًا، وعلى تلبية احلاجات والتطلعات املشروعة للشعب 
اللبناني. وكررت اجملموعة دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخري 
تشكيل حكومة كاملة الصالحيات وقادرة على تلبية احتياجات البالد 
امللحة وتطبيق اإلصالحات احليوية. وجددت دعمها الثابت واملستمر 

للبنان وشعبه«.
إىل  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  غادر  ذلك،  غضون  يف 

العاصمة الفرنسية باريس.
طلب دعم امريكي

ويف تطور قضائي، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات مساعدة قضائية من السلطات األمريكية »تقضي بالعمل 
اللرية  مقابل  الدوالر  لتحديد سعر  اإللكرتونية  املواقع  على حجب 
اللبنانية يف السوق السوداء، وذلك ملخالفتها أحكام قانون النقد 
الوطين والقيام مبضاربات هدفها السيطرة على حتديد سعر صرف 
وإفساد  اللبنانية،  للدولة  العامة  باملالية  الثقة  وزعزعة  الدوالر، 
قاعدة العرض والطلب عرب الغش«. وأرفق طلبه بعناوين املواقع.

الجلسة التشريعية
إىل ذلك، يعقد جملس النواب عند الواحدة والنصف من بعد ظهر 
أعماهلا  جدول  وعلى  األونيسكو  قصر  يف  تشريعية  جلسة  اليوم 
ثالثة بنود هي: مشروع القانون املتعلق بإبرام اتفاقية قرض بني 
لبنان والبنك الدولي لالنشاء والتعمري لدعم االبتكار يف مشاريع 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم. وطلب املوافقة على إبرام 
اتفاقية قرض بني لبنان والبنك الدولي لتنفيذ املشروع الطارئ 
واألزمة  كورونا  جلائحة  لالستجابة  االجتماعي  األمان  شبكة  لدعم 
تعديل  للحكومة  اإلجازة  إىل  يرمي  قانون  واقرتاح  االقتصادية. 
االتفاقية اجملاز إبرامها مبوجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 

.2020
دعوة الستئناف املفاوضات البحرية

يف هذه األجواء، أثار الرئيس بري مع القائمة مقام املنسق اخلاص 
لألمم املتحدة يف لبنان منسقة الشؤون االنسانية جناة رشدي يف 
احلدود  ترسيم  ملف  املباشرة  غري  للمفاوضات  كراع  التينة  عني 
يف  التأخري  عدم  ضرورة  على  مشددًا  للبنان،  اجلنوبية  البحرية 
استئنافها الفتًا إىل ان اتفاق االطار الذي حظي مبوافقة االطراف 
االربعة والذي يدعو لرتسيم احلدود البحرية على غرار اخلط األزرق 
برًا وهذا ما يضع حدًا لالدعاءات االسرائيلية يف املنطقة االقتصادية 

اخلاصة وحيفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقًا للقوانني الدولية.
الرئيس بري حث املندوبة األممية على ضرورة تشجيع الشركات 
النفطية اليت رست عليها مناقصات االستثمار للتنقيب يف املياه 
اللبنانية للبدء يف اعماهلا فورًا وال سيما انها حددت عدة مواعيد ومل 
تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط املاضي، معتربًا ان البدء بهذه 

األعمال من أهم املساعدات اليت تقدم للبنان يف هذه املرحلة.
املستجدات  وآخر  العامة  األوضاع  اجمللس  رئيس  عرض  كما 
السياسية واألمنية خالل لقائه نائب رئيس جملس الوزراء وزيرة 
قصر  زارت  واليت  عكر،  زينة  األعمال  تصريق  حكومة  الدفاع يف 
بعبدا، والتقت الرئيس عون، وعرضت معه الوضع، بعد التطورات 
األمنية، اضافة إىل مواضيع تتصل بعمل اللجان الوزارية اليت تعاجل 

مواضيع خمتلفة.
ويف السياق، أكد وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس أن 
بالده مستعدة للتوصل حلل مع لبنان حول ترسيم احلدود البحرية، 
اإللكرتوني  املوقع  وأوضح  لذلك.  مرونة  بريوت  أبدت  حال  يف 
مراحل  أثناء  قبل  من  أكد  شتاينتس  أن  »سريوغيم«،  العربي 
تشرين  شهر  يف  جرت  اليت  البحرية،  احلدود  ترسيم  مفاوضات 
اخلالف  إنهاء  املفاوضات هو  تلك  اهلدف من  أن  املاضي،  األول 
اإلسرائيلي  اجلانبني،  بني  االقتصادية  املياه  حدود  ترسيم  حول 
لصاحل  الطبيعية  املوارد  تطوير  يف  املساعدة  بدعوى  واللبناني، 
مجيع شعوب املنطقة. وأشار إىل أن جناح احملادثات سيؤثر بشكل 
كبري على استقرار املنطقة ويعزز ازدهار مواطين كال الشعبني يف 

إسرائيل ولبنان.

إشكال صيدا
ويف يوميات اإلشكاليات بني املواطنني، على شراء السلع املدعومة 
وغري املدعومة، شهد سوبر ماركت التوفري يف صيدا إشكااًل كبريًا 
بني عدد من املواطنني ولذلك بسبب »السكر املدعوم«. وكانت 
األيام املاضية شهدت إشكاالت مماثلة يف العديد من متاجر البيع 
املختلفة بسبب البضائع املدعومة، ويقول الناشطون إن أصحاب 

تلك املتاجر يعمدون إىل ختزين السلع املدعومة يف املخازن.
وجاء انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من ساعتني يف مديرية الواردات 
)املالية( يف بشارة اخلوري يف بريوت، األمر الذي أوقف العمل 
كمامات  دون  من  والبعض  اجتماعي  تباعد  دون  من  واملواطنون 
دائم  انقطاع  من  املخاوف  ليدعم  اخلارج،  إىل  والصفوف وصلت 

للتيار الكهربائي، يطيح بكل مقومات احلياة يف اجملتمع.

408909 إصابة
وأمس اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 50 حالة وفاة و3518 
إصابة جديدة بفايروس كورونا خالل الـ24 ساعة املاضية لريتفع 
العدد الرتاكمي إىل 408909 إصابات مثبة بفايروس كورونا منذ 

21 شباط 2020.
جمذوب  طارق  األعمال  تصريق  حكومة  يف  الرتبية  وزير  وطالب 
الطواقم  تلقيح  انتهاء  بعد  التعليمي  القطاع  العاملني يف  بتقليح 
الطبية والتمريضية، ويف الدول االخرى الرتبية هي أساس لقيام 

البلد وجيب ان نعيد هذا الشعار إىل الساحة اللبنانية.
وكشف أنه مت طرح العديد من األفكار لتنفيذ االمتحانات الرمسية، 
وهي جيدة ومجيعها قيد الدرس وسنحافظ على الشهادات وآلية 
التنفيذ ستنظر جبميع االوضاع والصعاب، واجلميع سيكون مرتاحًا 
وحنن بانتظار معرفة مستقبل الوضع الصحي وانتهاء الوباء، وحنن 
منتلك العديد من اخلطط للعودة إىل التدريس ومن ضمن املطالب 

اليت نطالب بها تأمني االنرتنت اجملاني.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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ســيارات
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 »5IONIQ  « أيونيك5  سيارة  اليوم  موتور  هيونداي  أطلقت   
متوسطة احلجم CUV يف عرض افرتاضي تكشف فيه الشركة عن 
باكورة  تعد  اوليت  العامل،  نوعها يف  األوىل من  اجلديدة  السيارة 
انتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية، 
الكهربائي  التنقل  لتشكيل مستقبل  أساسا  بذلك  أيونيك5  لتضع 

مبيزات متطورة ومستدامة.
تعتمد أيونيك5 على بنية منصة BEV املخصصة جملموعة هيونداي 
 ،)E-GMP( موتورز، واليت تعرف بالنظام الكهربائي العاملي املعياري
مما يتيح هلا احلصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجالت طويلة، 
حيث تتميز أيونيك5 مع هذا النظام بتصميم داخلي مبتكر مصنوع 
من مواد صديقة للبيئة يف العديد األماكن الظاهرة وميكن ملسها 
داخل السيارة، مع أداء قوي مقرتن بشحن فائق السرعة وحتميل 
)V2L( باإلضافة إىل ميزات االتصال املتقدمة ومساعدة السائق 
اليت من شأنها تقديم أفضل جتربة داخل السيارة تضمن السالمة 

والراحة وسالسة القيادة.
نائب  شيمريا،  توماس  قال  اجلديد  الطراز  عن  اإلعالن  ومبناسبة 
الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العاملي يف هيونداي: »صممت 
حدود،  أو  قيود  بال  املختلفة  احلياة  أمناط  لتستوعب  أيونيك5 
رحلتهم،  طوال  العمالء  باحتياجات  استباقي،  حنو  على  ولتهتم، 
خالل  من  فريدة  تنقل  جتربة  توفر  كهربائية  سيارة  أول  لتكون 
استخدامها املبتكر للمساحة الداخلية واستغالل التقنيات املتقدمة 

لضمان راحة وسالمة الركاب«.
تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية

تأتي أيونيك5 بتصميم جديد يفوق املعايري السابقة يف السيارات 
الكهربائية، حيث توفر منصة BEV احلرية يف التصميم، واستلهمت 
القرن  Ponyيف  بوني-  األوىل  سياراتها  إطالق  حلظات  هيونداي 
اللحظات من جرأة وشجاعة. ويسلط  به هذه  املاضي وما متيزت 
تصميم أيونيك5 اخلارجي املستوحى من بوني- Pony الضوء على 
الرحلة الثرية هليونداي خالل هذه األعوام اليت متتد لقرابة 45 عاًما 
جزًءا من حياة  الشركة  األول، وكيف أصبحت  إطالق طرازها  منذ 
العمالء، فتخلق أيونيك5 بذلك خطا مشرتًكا يصل املاضي باحلاضر 
تتوسع  الشهري،  بوني  طراز  ذكرى  إحياء  وبإعادة  واملستقبل، 
أيونيك5، كما تنوعت وزادت طرز هيونداي على مدار  تصميمات 

رحلتها.
يتميز التصميم اخلارجي الفريد من نوعه أليونيك5 بقاعدة عجالت 
يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجالت املمتدة لشكل أكثر 
تطوًرا يف تصميم وأداء السيارة غري مسبوق يف جمال املركبات 

الكهربائية.

يف حفل افرتاضي للكشف عن أول سيارة من نوعها يف العامل
هيونداي أيونيك 5 اجلديدة تشكل مستقبل التنقل الكهربائي

 أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات أنها ستوقف بيع 
السيارات اليت تعمل مبحركات الوقود التقليدي حبلول 2030.

ومن املقرر أن تكشف الشركة عن جمموعة جديدة من السيارات 
الكهربائية اليت تنوي طرحها يف األسواق خالل الفرتة املقبلة، مع 

الكشف عن ثاني سيارة كهربائية من إنتاج فولفو.
كما تعتزم الشركة قصر بيع سياراتها الكهربائية عرب اإلنرتنت بعد 

عشر سنوات.
فولفو:  لشركة  التنفيذي  الرئيس  صامويلسون  هاكان  وقال 
»اخرتنا االستثمار يف املستقبل، السيارات الكهربائية والبيع عرب 
حنن نركز بالكامل على أن نصبح شركة رائدة يف قطاع  اإلنرتنت… 

السيارات الكهربائية سريعة النمو«.
وأشارت وكالة بلومربغ لألنباء، إىل أن حترك فولفو يأتي يف أعقاب 
إعالنات مماثلة من شركات منافسة مثل جاغوار والند روفر، وجنرال 
السيارات  بيع  حنو  التحول  اعتزامها  عن  فاجن  وفولكس  موتورز 

الكهربائية فقط.
وأضافت بلومربغ أنه إىل جانب القواعد الصارمة لالنبعاثات الكربونية 
يف أغلب دول العامل، فإن التقييمات املذهلة اليت حصلت عليها 
الشركات اجلديدة إلنتاج السيارات الكهربائية فقط حفزت شركات 
صناعة السيارات التقليدية الكربى على تكثيف جهودها للتوسع يف 

إنتاج السيارات الكهربائية.

 سيارات فولفو ستتحول اىل كهربائية 
من بالكامل حبلول 2030 يقلل  صديف  بغطاء  السيارة  من  األمامي  اجلزء  جتهيز  ومت 

فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء حتديد 
املصد األمامي من خالل شكل V الفت للنظر يشتمل على مصابيح 
تشغيل نهارية مميزة )DRLs(، توفر بدورها توقيًعا ضوئًيا فريدا 
ومميزا أليونيك5، وتظهر هذه اجملموعات الصغرية اليت تشبه نقاط 

»البكسل« أيًضا يف اجلزء اخللفي من السيارة.
وتوفر مقابض األبواب ذات التدفق التلقائي-على اجلانبني- تصميًما 
واضحا للسطح مع كفاءة ديناميكية هوائية معززة. ويندمج الشكالن 
يوفر  مما  أبوابها،  عند  بانسيابية  مًعا  للسيارة  واخللفي  األمامي 
مثااًل آخر على تصميم Parametric Dynamics الديناميكي هليونداي 

والذي شوهد ألول مرة يف طراز هيونداي توسان اجلديدة.
ومينح شكل العمود C القوي td أيونيك5، واملستوحى من مفهوم 
بوضوح  عليه  التعرف  ميكن  قوًيا  حضوًرا   ،EV  »45« هيونداي 
تصميم   Aero نة  سَّ املحُ العجالت  تعكس  كما  بعيدة.  مسافة  من 
Parametric Pixel، وتأتي بقطر فائق احلجم يبلغ 20 بوصة، وهي 
أكرب جنوط مت تركيبها على اإلطالق يف طرز هيونداي الكهربائية، 

إذ تأتي بهذا احلجم لتناسب نظام منصة E-GMP اجلديدة.
وحول الطراز اجلديد متاما قال لي سانغ يوب، نائب الرئيس األول؛ 
ورئيس مركز التصميم العاملي هليونداي: »حيقق التصميم اجلديد 
أليونيك5 جتربة تنقل جديدة ومطورة لألجيال القادمة، وكانت هذه 
املهمة نصب أعيننا منذ اليوم األول الذي بدأنا فيه العمل يف هذا 
املشروع، فقد أردنا التطلع إىل األمام حنو األفق واالبتكار والتطوير، 
دون أن ننسى انطالقتنا األوىل، لتكون أيونيك5 التعريف اجلديد 
لكيف تدرك هيونداي »مرور الزمن« وتكون هذه السيارة اجلديدة 

الرائعة قامسا مشرتًكا يربط ماضينا باحلاضر واملستقبل.«
وعمد تصميم أيونيك 5 لتمييزها باعتماد مبدأ املساحة غرف املعيشة 
يف حياتنا اليومية »Living Space«، الواسعة الرحبة يف املقصورة 
األوسط  الكونسول  حمل  حديًثا  املطورة   ’Universal Island‘ وحتل 
التقليدي لتكون متحركة مبسافة 144 مم لتعمل بشكل أكثر ديناميكية، 
 5 أيونيك  يف  واجلديدة  املرحية  التجربة  يف  الزاوية  حجر  وتصبح 
البطارية ملنح  حيث خترن  املسطحة  األرضية  جانب  إىل  املتميزة، 

املزيد من املساحة والقدرة على احلركة داخل السيارة.
ومت جتهيز أيونيك5 أيًضا مبقاعد أمامية قابلة للتعديل إلكرتونًيا، 
حبيث بإمكان املقاعد الثين إىل الزاوية املثلى، مما مينح الراكب 
إحساًسا بانعدام الوزن. وخفضت هيونداي مسك املقاعد األمامية 

بنسبة 30 %، مما يوفر مساحة أكرب للجلوس يف الصف الثاني.
وبطانة  كاملقاعد،  الداخلية  الظاهرة  النقاط  من  العديد  وتستخدم 
مواد   - الذراع  ومسند  واألرضية  األبواب،  وحواف  السقف، 
صديقة للبيئة من مصادر مستدامة، مثل زجاجات البولي ايثيلني 
النباتية )بيو PET( وخيوط  عاد تدويرها، واخليوط  ترييفثاالت املحُ
عاجلة البيئية مع مستخلصات نباتية،  الصوف الطبيعي، واجللود املحُ

ودهان حيوي مبستخلصات نباتية.
يف  مبا  خارجية]1[،  ألوان  تسعة  بني  من  االختيار  للعمالء  وميكن 
ذلك مخسة ألوان مستوحاة من الطبيعة حصرية أليونيك5. وحيتوي 

التصميم الداخلي على ثالثة خيارات لأللوان]2[.
أنظمة كهربائية مختلف لتناسب مختلف العمالء

تتوفر أيونيك5 بأنظمة طاقة كهربائية )PE( خمتلفة لتالئم احتياجات 
التنقل ملختلف العمالء، مع االحتفاظ بنفس مستوى األداء املتطور 

القوي يف كل نظام األداء.
 58 إما  البطارية،  حلزمة  خيارين  بني  من  االختيار  للعمالء  وميكن 
كيلو واط / الساعة أو 72.6 كيلو واط / الساعة]3[، وتأتي كذلك 
أو  إما مبحرك خلفي فقط  الكهربائي،  للمحرك  مع خياري تصميم 
مبحركات أمامية وخلفية، وتوفر مجيع أشكال PE نطاًقا رائًعا وتقدم 

سرعة قصوى تبلغ 185 كم / ساعة.
تقدمها  اليت  املختلفة  الكهربائية  املركات  إىل جمموعة  باإلضافة 
أيونيك 5، يتوفر خيار الدفع الرباعي )AWD( مقرتًنا ببطارية 72.6 
 / واط  225 كيلو  تبلغ  ينتج عنه طاقة  الساعة، مما   / واط  كيلو 
الساعة ، مع Nm 605 من عزم الدوران. وميكن أن ينتقل PE يف 
السيارة من 0 كم / ساعة إىل 100 كم / ساعة يف 5.2 ثانية فقط. 
ويف أيونيك5 اليت تعمل بدفع ثنائي )2WD( وبطارية 72.6 كيلو 
وات / الساعة، سيكون احلد األقصى ملدى القيادة فيها عند شحنة 
480 كم]4[، وفًقا ملعيار إجراء اختبار املركبات  واحدة حوالي 470 ~ 

.)WLTP( اخلفيفة املنسق عاملًيا
شحن فائق السرعة للبطارية مع وظيفة مبتكرة لشحن األجهزة 

)V2L( الكهربائية األخرى
التحتية  البنية  دعم  اجلديدة  أليونيك5  من   E-GMP لنظام  ميكن 
للشحن V-400 وV-800. إذ توفر املنصة قدرة شحن V-800 بشكل 
أو  مكونات  إىل  احلاجة  دون   ،400-V شحن  جانب  إىل  قياسي، 
حموالت إضافية. ويعد نظام الشحن املتعدد أول تقنية حاصلة على 
براءة اخرتاع يف العامل تعمل على تشغيل املرك والعاكس لزيادة 

400 فولت إىل 800 فولت من أجل توافق شحن مستقر.
وميكن شحن أيونيك-5 مع شاحن بقوة 350 كيلو واط - من 10 % 
أيونيك5 فقط  18 دقيقة فقط. وحيتاج مستخدمو  يف   %  80 إىل 
لشحن السيارة ملدة مخس دقائق للحصول على 100 كيلومرت من 

.WLTP املدى، وفًقا لـ
املبتكرة،   V2L الشحن  وظيفة  خالل  من  أيونيك5  سيارة  وتقدم 
للعمالء إمكانية شحن أي أجهزة كهربائية بسالسة، مثل الدراجات 
الكهربائية أو الدراجات البخارية أو معدات التخييم، لتكون مبثابة 

الشاحن على إطارات.
واط  كيلو   3.6 إىل  ما يصل  توفري  اجلديد  الشحن  لــنظام  وميكن 
من الطاقة، كما يوجد منفذ شحن V2L أسفل مقاعد الصف الثاني 
بالسيارة، وميكن تنشيطه عند تشغيل أيونيك5، ويوجد منفذ آخر 

للشجن على اجلزء اخلارجي للسيارة.
الكهربائية  املعدات  باستخدام املول- شحن   - العمالء   ومبقدور 
عالية الطاقة، ويوفر املنفذ اخلارجي الطاقة أيضًا حتى عند إيقاف 

تشغيل السيارة.
اتصال مبتكر ومساعدة السائق من أجل السالمة والراحة

تتسم أيونيك5 بدمج التقنيات املتطورة لتقديم جتربة رقمية سلسة 
حمسنة، وتتميز قمرة القيادة املزدوجة العريضة والقابلة للتهيئة 
بشاشة ملس بالكامل مبقاس 12 بوصة معلومات ترفيهية وجمموعة 

عدادات رقمية ميكن ختصيصها لتلبية احتياجات العمالء املختلفة.
وألول مرة يف هيونداي؛ تأتي أيونيك5 بشاشة عرض الواقع املعزز 

)AR HUD( حبيث يتحول الزجاج األمامي إىل شاشة عرض.
 SmartSense ومت جتهيز أيونيك5 أيًضا باملستوى التالي من نظام
السالمة  مستويات  أعلى  يضمن  مما  السائق،  ملساعدة  هليونداي 
هيونداي  من  طراز  أول  أيونيك5  تعد  كما  الطريق.  على  والراحة 
وتشمل   .)HDA 2( السريعة  الطرق  على  القيادة  مساعد  يقدم 
أنظمة مساعدة القيادة األخرى نظام املساعدة على جتنب االصطدام 
العمياء  النقطة  يف  االصطدام  جتنب  ومساعد   ،)FCA( األمامي 
انتباه  وحتذير   ،)ISLA( الذكي  السرعة  حتديد  ومساعد   ،)BCA(
ذلك  وغري   )HBA( العالي  الشعاع  ومساعد   ،)DAW( السائق 
الكثري. وسيتوفر طراز ايونيك5 يف أسواق مناطق حمددة بدًءا من 

النصف األول من العام احلالي.
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عندما يصاب بعض الناس بارتفاع يف ضغط الدم، فإنهم خيشون 
مزمن،  مرض  شراك  يف  يقعوا  ألن  تفاديا  الدواء،  يتلقوا  أن 
وحيرصون قدر اإلمكان على التحكم يف هذا االضطراب الصحي، 

وهو أمٌر ممكن، يف حال جرى االنتباه إىل اخلطر مبكرا.
وحبسب موقع »AJC«، فإن هناك عشر طرق ناجعة للسيطرة على 
ارتفاع ضغط الدم، دون حاجة إىل أخذ الدواء، لكن هذه اخلطوات 

تتطلب قدرا كبريا من االلتزام الصحي.
وأول طريقة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي خفض الوزن 

الزائد الذي يعد سببا مباشرا للكثري من األمراض املزمنة.
وتشريات التقديرات الطبية، فإن التخلص من كيلوغرام واحد فقط 

من الوزن الزائد خيفض ضغط الدم بواقع ميليمرت واحد زئبق.

الرياضية،  التمارين  ممارسة  على  املواظبة  هي  الثانية  والطريقة 
ويوصي اخلرباء بـ150 دقيقة يف األسبوع أو 30 دقيقة يف اليوم 

الواحد.
وبوسع من يقوم بهذا النشاط البدني، أن يعمل على خفض ضغط 

الدم بنسبة ترتاوح بني و1 و8 ميليمرتات زئبق.

أما الطريقة الثالثة فهي احلرص على تناول طعام صحي، واالبتعاد 
عن الوجبات السريعة واملشبعة بالسكر وامللح، فيما يوصي األطباء 
عن  الناجم  الضرر  خفض  على  يعمل  ألنه  البوتاسيوم،  بتناول 

الصوديوم.

والنصيحة الرابعة هي خفض الصوديوم يف الطعام، مثل تقليل 
امللح واألطعمة امُلعاجلة، فيما يستحُب أن تضاف بعض األعشاب 

إىل الطعام ألجل إعطائه نكهة لذيذة.
ارتفاع  تداعيات  من  للوقاية  والسادسة  اخلامسة  الطريقتني  ويف 
ضغط الدم، يوصي اخلرباء باالبتعاد عن التدخني وشرب الكحول 

قدر اإلمكان، وهذا األمر يعود بنفع كبري على صحة القلب.

موجود يف  وهو  بكثرة،  الكافيني  يستهلكون  ال  كنت ممن  وإذا 
الدم  ضغط  رفع  على  تعمل  املادة  هذه  فإن  والقهوة،  الشاي 

بشكل ملحوظ.

بـ8 ميليمرت يف  الدم  وهؤالء األشخاص، قد يرتفع لديهم ضغط 
الزئبق إذا تناولوا الكافيني، أما الذين اعتادوا عليه فقد ال يالحظون 

أي فرق أو أنهم يالحظون تأثريا حمدودا للغاية.

ويف الطريقة السابعة، يوصي اخلرباء باالبتعاد عما يسبب التوتر 
واالنفعال، وذلك، من خالل االبتعاد عن هذه األمور قدر اإلمكان، 

ألنها تؤدي بشكل ملحوظ إىل زيادة ضغط الدم.

البيت، ال  يراقب ضغط دمه يف  أن  الفرد  على  ينبغي  وتاسعا، 
سيما أن ذه العملية بسيطة وال حتتاج إىل جهد كبري، فضال عن 

زيارة الطبيب بشكل منتظم.

ويف املقام العاشر، رمبا حيتاج الشخص املصاب إىل مساعدة من 
خطوات  يتخذ  حتى  باألصدقاء  أو  باألهل  األمر  تعلق  حوله، سواء 

تعود بالنفع على صحته.

ضغط الدم.. 10 طرق لتخفضه 
»من دون دواء«
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مينح ماء الثوم فوائد صحية مذهلة ملن يتناوله بشكل منتظم، إذ 
على  واحلفاظ  السموم  من  اجلسم  تنقية  يف  فعال  بشكل  يسهم 
مستويات السكر يف الدم، وتقليل السعال والربو وأعراض الربد 

الشائعة وغري ذلك من الفوائد للصحة العامة.
ملاء  السحرية  الفوائد  من  عددا  اليوم«  »اإلمارات  موقع  وعرض 

الثوم، نذكرها يف ما يلي:

تنقية اجلسم من السموم
يساعد على إزالة السموم املرتاكمة داخل اجلسم والوقاية من كثري 

من األمراض مثل السرطان واالكتئاب.

توازن مستويات السكر يف الدم
مع  تتفاعل  كيميائية  مادة   400 من  أكثر  على  الثوم  ماء  حيتوي 
اجلسم لتنشيطه وتعزيز إفراز مستويات األنسولني بشكل طبيعي 

يف الكبد لتنظيم مستويات السكر.

ختفيف السعال ونزالت الربد
اليوم على  املاء عدة مرات يف  الثوم مع  يساعد خلط مستخلص 
اجلهاز  التهابات  تهدئة  على  يساعد  إذ  السعال،  من  التخلص 

التنفسي، ومن ثم عالج أعراض الربو والسعال.

خفض الكوليسرتول
باسم  ُتعرف  اليت  املركبات  بعض  من  نسبة  على  الثوم  حيتوي 
فيزوتريول تساعد على خفض نسبة الكوليسرتول الضار، لكن ال 
يغين ذلك عن تناول أدوية الكوليسرتول، كما يساعد على تقوية 

جدران القلب.

تقوية اإلبصار
يتميز الثوم خبصائصه املضادة للجراثيم وامليكروبات، ما حيافظ 
على صحة العينني، كما حيتوي على نسبة عالية من الكربيت، الذي 
مع  خاصًة  العني،  عدسة  إعتام  من  الوقاية  على  يساعد  أنه  ثبت 

التقدم يف العمر واإلصابة مبرض السكري.

تعزيز احلياة اجلنسية
يساعد الثوم بشكل فعال على زيادة الرغبة اجلنسية، إذ ينشط 
الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة األليسني اليت حتفز تدفق 

الدم جتاه األعضاء التناسلية لدى النساء والرجال.

صحة البشرة
املضادة  خبصائصها  الثوم  يف  املتوافرة  األليسني  مادة  ُتعرف 
والتهابات  املزمنة  الصدفية  عالج  على  يساعد  ما  لاللتهابات، 

البشرة وامحرارها.

عالج تساقط الشعر
حيتوي الثوم على مادة السيلينيوم اليت تساعد على تنشيط الدورة 
الدموية وتقوية بصيالت الشعر وإمدادها بالعناصر الغذائية الالزمة 

ملنع تساقط الشعر.

طريقة حتضري ماء الثوم
بعد  الثوم  فصوص  أضف  ثم  املاء،  من  أكواب  بثالثة  قدًرا  امأل 

تقشريها وتقطيعها إىل نصفني.

تقوية البصر وعالج الشعر... فوائد سحرية ملاء الثوم

اترك املاء يغلي بضع دقائق.
بعد أن يغلي املاء، أزل القدر من على النار واترك املشروب جانًبا 

ليربد قليال مع تغطيته.

أضف العسل وعصري الليمون إىل ماء الثوم الدافئ.

ُيفضل البعض إضافة شرائح من الزجنبيل الطازج عند حتضري ماء 
رائحة  من  تقلل  أنها  كما  الصحية،  وفوائده  نكهته  لتعزيز  الثوم 

الثوم القوية، وينصح بتناول ماء الثوم كل صباح.

فالدميري  الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض  اخلبري  الطبيب  كشف 
خروشيف، عن توصياته لتقليل خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

من  قلبية  بنوبة  اإلصابة  خطر  وتقليل  خروشوف«لتجنب  وقال 
األفضل القيام بثالث متارين بسيطة وأبرزها املشي الذي يساعد 
على ضخ الدم وزيادة عودة الدم الوريدي إىل القلب األمين وهذا 

التمرين يعد جيدا للعمود الفقري والقلب والدماغ«.
وأضاف خروشوف قائال: »احلقيقة هي أن الكثري يعتمد على العمود 
الفقري يف نشاط القلب والدماغ. فمن خالله يتم إرسال إشارات 
إىل القلب واالستقبال منها. كل شيء يأتي من احلبل الشوكي، 

أي اجلهاز العصيب املركزي«.

كما مسى الدكتور مترينا آخر هو املشي على األرداف، وللقيام بذلك 
عند  االحنناء  أو  ساقيك  وتقويم  األرض  على  اجللوس  إىل  حتتاج 

الركبتني، ثم أخذ كل أرداف مثاني »خطوات« ذهابا وإيابا.
باإلضافة إىل ذلك، نصح خوروشيف باالستلقاء على الظهر والتحرك 
ناصحا  األرداف،  وثم  األكتاف  ورفع  ثابت،  وكعب  ثابت  برأس 

بإجراء التمرين ملدة مخس إىل سبع دقائق.
والحظ طبيب القلب أن التغذية السليمة ضرورية أيًضا لتقليل خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية: على سبيل املثال، جيب تقليل تناول اللحوم 
إىل مرتني أو ثالث مرات فقط يف األسبوع، وتضمني املزيد من 
اخلضار والفواكه يف النظام الغذائي، وخاصة التفاح واليوسفي 

والربتقال.

ماهي التمارين اليت تقلل خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية؟
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An outspoken Coalition 
MP has called for a probe 
into rape allegations 
against Christian Porter, 
saying he won’t survive a 
media ‘mosh pit’.
Barnaby Joyce has bro-
ken ranks with the gov-
ernment to call for an 
independent inquiry into 
the historical rape allega-
tion levelled at Christian 
Porter to avoid a media 
“mosh pit” when he re-
turns to Canberra.
Prime Minister Scott Mor-
rison has resisted grow-
ing calls for an indepen-
dent probe into claims Mr 
Porter raped a 16-year old 
in 1988 – allegations he 
emphatically denies.
But Nationals MP Mr 
Joyce said the govern-

ment would “not survive 
the vacuum” by expecting 
the issue to disappear.
He warned Mr Porter and 
the government would be 
subjected to the allega-
tions being fleshed out 
in the media without an 
investigation.
“I’m at odds with my col-
leagues, but I think that 
that is a more sustainable 
and dignified way to go 
forward,” he said.
“It will be a mosh pit as 
soon as Christian sticks 
his head up there in Can-
berra, and I just don’t 
think politically that’s ten-
able.”
NSW Police were un-
able to pursue a criminal 
probe into the matter, cit-
ing “insufficient admis-

Joyce breaks ranks, calls for independent Porter probe
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sible evidence” after the 
alleged victim took her 
own life in 2020.
Mr Joyce said he pre-
ferred the investigation to 
be confidential to respect 
her family and to allow Mr 
Porter to “give a good ac-
count of himself”.
When pressed by report-
ers on Monday, Labor 
leader Anthony Albanese 
said the allegation had 
not been fully investigat-
ed.
“The fact that you are ask-
ing questions here today 
at this press conference 
is an indication of the fact 
that this has not been ex-
amined,” he said.
“Any examination of what 
has occurred over the last 
two weeks would suggest 

that it is obvious that 
there is a need to exam-
ine these issues indepen-
dently, because if not it 
will be examined through 
questions like the one I 
have just received.”
But Mr Morrison has in-
sisted the allegation was 
a matter for police, argu-
ing an independent in-
quiry would establish a 
second tier of the justice 
system based on a “mob 
process”.
But he has backed a 
coronial inquest into the 
alleged victim’s death, 
which could call Mr Por-
ter to give evidence.
South Australian State 
Coroner David Whittle re-
vealed last week he con-
sidered an investigation 
into the woman’s suicide 

Barnaby Joyce has backed calls for an independent inquiry into an historical rape allegation levelled at Christian 
Porter. Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:Getty Images

Mr Porter vigorously denies the allegation. Picture: Sharon Smith / NCA NewsWireSource:Supplied

“incomplete”.
The family of the alleged 
victim on Thursday joined 
friends in backing calls 
for an independent probe 
into her death.
“The family of the de-
ceased continue to expe-
rience considerable grief 
arising from their loss,” 
a spokeswoman for the 
family told The Austra-
lian.
“They are supportive of 
any inquiry which would 
potentially shed light on 
the circumstances sur-
rounding the deceased’s 
passing.”
Outing himself as the 
minister at the centre of 
the allegation last week, 
Mr Porter questioned the 
viability of such a probe.
“What would I say in front 

Anthony Albanese says there is a ‘need to examine these issues independently’. Picture: NCA NewsWire / Gaye 
GerardSource:News Corp Australia

of that inquiry? What 
would that inquiry ask me 
to do?” he said.
“To disprove something 
that didn’t happen 33 
years ago. I honestly 
don’t know what I would 
say to that inquiry.”
Mr Porter has taken men-
tal health leave following 
the allegations but has 
refused to resign, saying 
it would set a dangerous 
precedent whereby any-
one accused of a crime 
would lose their job with-
out due process.
It comes after fresh rev-
elations from the ABC’s 
Four Corners that the 
woman told a counsellor 
about the alleged rape in 
2013 and referred to the 
alleged perpetrator as 
“Christian”.

Scott Morrison has resisted calls for an independent probe but backed a South Australian coronial inquiry into 
the accuser’s death. Picture: Mark Evans / Getty ImagesSource:Getty Images
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NSW Treasurer Dominic 
Perrottet says the federal 
government’s JobKeeper 
program must end this 
month in order to protect 
future generations from 
being burdened with ex-
cessive debt.
Mr Perrottet told a budget 
estimates hearing he had 
spoken to federal Trea-
surer Josh Frydenberg 
about his position on 
JobKeeper, which as of 
December had 5s00,000 
people across NSW re-
ceiving it.
Mr Perrottet said he ex-
pected that number to 
have changed and updat-
ed figures would be re-
leased soon, which would 
likely show a “substantial 
number of people” were 
no longer receiving Job-
Keeper.
“I believe that JobKeeper 
should end,” Mr Perrottet 
said on Monday.
“We cannot continue to 
make decisions today 
that impact generations 
to come to pay back the 
depth of the circumstance 

we find ourselves in.
“We need a proportion-
ate and measured re-
sponse.”
Mr Perrottet said the sec-
tors in NSW which would 
be the most vulnerable 
at the conclusion of Job-
Keeper would be con-
struction, manufacturing, 
administration and tour-
ism.
“I am particularly con-
cerned about the Sydney 
CBD and I discussed it 
just last week with the 
federal Treasurer, partic-
ularly the concern around 
Melbourne and Sydney,” 
he said.
He said of most concern 
was “the delay in people 
returning to the office and 
the impact that closed 
borders, particularly on 
our city is having”.
 “We are more particu-
larly exposed to tourism 
than most,” Mr Perrottet 
said.
The other area of “sub-
stantial concern” was ed-
ucation and Mr Perrottet 
said the NSW govern-

‘We need a measured re-
sponse’: JobKeeper should 
end, NSW Treasurer says

ment was trying to work 
“as constructively as we 
can” to see international 
students return.
Mr Perrottet was also 
pressed on the govern-
ment’s $10 million return 
to work program which 
has only had 620 suc-
cessful applications. 
The latest figures show 
128,000 women are out 
of work in NSW.
The scheme, announced 
in November, offered up 
to $5000 in one-off grants 
to assist women return-
ing to work with educa-
tion and training, child-
care, transport and other 
costs.
But Labor MLC Court-
ney Houssos said even 
if all the successful ap-
plicants had received the 
maximum $5000 grant, 
only $3.1 million of the 
program had been ex-
pended.
“This scheme is barely a 
drop in the bucket when 
it comes to fighting wom-
en’s unemployment in 
NSW,” she said.
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There are fears for the 
safety of a former busi-
ness partner of Pauline 
Hanson after he went 
missing in Sydney’s 
south on Sunday night.
Police hold concerns for 
the welfare of a Sydney 
businessman and former 
associate of One Nation 
founder Pauline Hanson 
after an extensive search 
of a Sutherland Shire 
suburb where he went 
missing on Sunday.
John Coutsoudes, 43, 
was last seen leaving his 
home on Old Taren Point 
Road, Taren Point, about 

6.30pm on Sunday.
Mr Coutsoudes left the 
Taren Point home in 
a Black Range Rover 
Evoke with NSW registra-
tion plate LMC70M.
Mr Coutsoudes was due 
to return shortly after but 
when he didn’t return he 
was reported missing to 
police at 8.30pm.
A short time later, of-
ficers from Sutherland 
Shire Police Area Com-
mand launched an inves-
tigation into his where-
abouts.
Despite an extensive 
search of Taren Point, Mr 

Police appeal for informa-
tion on missing Sydney busi-
nessman John Coutsoudes

Coutsoudes could not be 
found. Police and family 
members have concerns 
for Mr Coutsoudes’ wel-
fare and are appealing 
to the public for informa-
tion.
He is described as being 
of Mediterranean appear-
ance, about 190cm tall 
and of medium build, with 
brown hair, brown eyes 
and facial stubble.
Mr Coutsoudes was last 
seen wearing a white T-
shirt and black shorts.
Anyone who may have 
information on his where-
abouts or may have seen 
his car is urged to contact 
Sutherland Shire Police 
Area Command on 02 
9542 0899 or Crime Stop-
pers on 1800 333 000. 
In the early 2000s, Mr 
Coutsoudes was a part 
owner in the fish and chip 
shop, Sylvania Waters 
Seafood.
It was made famous by 
Ms Hanson who was then 
running for a position in 
the NSW upper house.
Mr Coutsoudes is the 
owner of popular Kareela 
Grocer, which won the 
Sydney Markets Fresh 
Awards’ Greengrocer of 
the Year accolade last 
year.

John Coutsoudes, aged 43, was last seen leaving a home on Old Taren 
Point Road, Taren Point, about 6.30pm on Sunday.Source:News Corp 
Australia

Pauline Hanson’s former business partner is missing. Picture: NCA NewsWire/Gary RamageSource:News 
Corp Australia

NSW Treasurer Dominic Perrottet insists JobKeeper should end this month.Credit:Edwina Pickles
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Health Minister Greg Hunt 
has been admitted to hos-
pital and will be kept over-
night due to an infection, 
his office has confirmed.
Federal Health Minister 
Greg Hunt has been ad-
mitted to hospital, his of-
fice has confirmed.
Mr Hunt is suspected to 
have an infection and is 
being kept overnight for 
observation.
The 55-year-old has been 
given antibiotics and fluid 
as a precaution and is ex-
pected to make a full re-
covery, his office said in a 
statement.
Mr Hunt and Department 
of Health secretary Bren-
dan Murphy were among 
the first to receive the As-
traZeneca COVID-19 vac-
cination at a Melbourne 
clinic on Sunday.
“His condition is not con-
sidered to be related to 
the vaccine,” his office 
said in a statement.
After receiving the vac-
cine Mr Hunt spoke about 
their importance.
“Vaccinations save lives 

and protect lives,” Mr 
Hunt said.
“Whether it’s smallpox, 
measles, mumps, rubella, 
hooping cough, influenza, 
and now COVID-19, vac-
cinations can save lives 
and protect lives.”
Mr Hunt is the third Morri-
son government Minister 
to take leave due to health 
issues.
Attorney-General Chris-
tian Porter is on indefinite 
leave after the fall out of a 
historical rape allegation, 
which he has denied.
Defence Minister Linda 
Reynolds extended her 
medical leave until April 2 
after being assessed for a 
pre-existing heart condi-
tion.
She was admitted to hos-
pital on February 21 on 
the advice of her cardi-
ologist.
Ms Reynolds cancelled 
a speech to the National 
Press Club after intense 
scrutiny over her handling 
of rape allegations raised 
by former staffer Brittany 
Higgins.
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Health Minister Greg Hunt in hos-
pital with suspected infection

Health Minister Greg Hunt has a suspected infection. Picture: NCA 
NewsWire / Sarah Matray -Source:News Corp Australia

Australia is expected to 
receive more doses of the 
AstraZeneca vaccine from 
Europe in days but there is 
one question lingering on 
everyone’s lips.
It comes days after Italy 
blocked a shipment of 
250,000 doses of the vac-
cine to Australia, backed 
by the European Union.
According to The Finan-
cial Times, the Italian gov-
ernment notified Brussels 
of its decision to prevent 
250,000 doses from being 
exported to Australia at the 
end of last week. The Eu-
ropean Commission could 
have objected to that deci-
sion, and did not.
The European Union was 
blasted as a “total dis-
grace” for allowing Italy 
to block the doses of and 
some Brits even offered to 
forego their jab so more 
can be sent here.
The federal government 
is reportedly expecting an 
arrival of doses by Thurs-
day, with the ABC report-
ing a new shipment is “on 
the way”.
Yet the number of doses 
Australia will receive re-
mains a secret, “to avoid 
any further exports from 

being blocked”, according 
to reporter Anna Hender-
son.
The government expects 
to begin manufacturing 
the vaccine domestically 
this month.

WHAT HAPPENED?
In January, the European 
Commission introduced 
rules requiring vaccine 
manufacturers based in 
European Union countries 
to get authorisation from 
the nation where their vac-
cine is produced before 
they can export doses.
It did so in response to an 
admission from AstraZen-
eca that it was falling well 
behind its supply target 
for the EU. The idea was 
to keep as many doses as 
possible inside the union.
“In the future, all compa-
nies producing vaccines 
against COVID-19 in the EU 
will have to provide early 
notification whenever they 
want to export vaccines 
to third countries,” Health 
Commissioner Stella Kyri-
akides said at the time.
The AstraZeneca vaccine 
is manufactured in mul-
tiple countries. It is pack-
aged at sites in Germany 

and Italy.
This is the first time the 
EU’s export control sys-
tem has been invoked. It 
is currently set to expire in 
March, but Reuters reports 
the commission wants to 
extend it through to the 
end of June. As things 
stand, the EU has vac-
cinated less than 10 per 
cent of its population.
WHY WOULD ITALY 
BLOCK THE SHIPMENT?
A new Italian government, 
led by Prime Minister Ma-
rio Draghi, came into pow-
er last month and imme-
diately took a harder line 
on dealing with vaccine 
shortages.
Mr Draghi has called for 
companies that fail to fulfil 
their contractual obliga-
tions to the EU to be sanc-
tioned. On Monday, he fired 
his country’s COVID-19 
commissioner, Domenico 
Arcuri, and replaced him 
with Army General Fran-
cesco Paolo Figliuolo.
Neither AstraZeneca nor 
the European Commission 
have commented on the 
news.
English journalist Kelvin 
MacKenzie erupted at the 
report, writing: “The EU is 

a disgrace. Read this. Un-
der new protectionist laws 
they have banned Italy 
shipping 250,000 AZ jabs 
to Australia.
“Europe is short of vac-
cine due to its own stupid-
ity. France and Germany 
don’t even believe in AZ 
but won’t let anybody else 
have it. Shockers.”

ASTRAZENECA IN AUS-
TRALIA
About 60,000 doses of the 
Pfizer vaccine have been 
administered in Australia 
so far, but most Austra-
lians are set to receive the 
AstraZeneca jab.
The first doses of that ver-
sion, which have come in 
from overseas, will be ad-
ministered today in South 
Australia and Western 
Australia. Eventually, 50 
million doses will be man-
ufactured locally, in Mel-
bourne.
Speaking to reporters last 
week, Prime Minister Scott 
Morrison said 300,000 As-
traZeneca doses had been 
approved for use after ar-
riving in Sydney on Sun-
day.
“I can tell you that the 
batch testing for the As-
traZeneca vaccine that 
has arrived has been com-
pleted, and it’s being dis-
tributed to the states, and 
I understand the first of 
those vaccines will be ad-
ministered in South Aus-
tralia tomorrow,” Mr Mor-
rison said.
“That’s welcome news, the 
receipt of those vaccines 
that we were able to se-
cure from overseas, sup-
porting this first phase of 
this rollout of the vaccine 
across the country.
“Let’s not forget, though, 
that 50 million doses of 
the AstraZeneca vaccine 
will be made right here in 
Australia, in Melbourne.
“We took the decision to 
have the sovereign capa-
bility to do that, because 
we did not want to be, over 
the course of our vaccina-

tion program in Australia, 
overly reliant or dependent 
on supply chains from 
somewhere else.
“So we did it here. We built 
it here. And we are one of 
the few countries in the 
world that have that capa-
bility.
“So, while these initial 
doses of AstraZeneca that 
have come in from over-
seas have been approved 
by the Therapeutic Goods 

COVID-19 vaccine: Shipment expected ‘within days’ after 250,000 
AstraZeneca doses blocked from Australia

Nurse Nellie Phillips was the first staff member of Queensland’s Logan Hospital to receive the AstraZeneca 
vaccination. Picture SuppliedSource:Supplied

Administration, and now 
batch tested, (they) will be 
rolled out. And that com-
mences from tomorrow.
“What will follow that is, 
ultimately, the approval 
of the manufacturing pro-
cess here in Australia for 
the AstraZeneca vaccine, 
which will launch the next 
very significant phase of 
the homegrown vaccina-
tion of Australians for 
COVID-19.”
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Daniel Andrews has been 
moved to a trauma cen-
tre at The Alfred hospital 
overnight after a fall on 
wet stairs left him with 
spinal injuries.
Victorian Premier Daniel 
Andrews has been moved 
to a specialist trauma cen-
tre at The Alfred hospital 
after a “nasty fall” down 
wet and slippery steps left 
him with broken ribs and 
damaged vertabrae.
The Premier, who fell on 
his back at a holiday rental 
on Tuesday morning, was 
being treated at the Pen-
insula Private Hospital in 
Langwarrin. But on Tues-
day night, following an 
MRI, specialists decided to 
move him to The Alfred.
“This is a precautionary 
measure to ensure he has 
the most appropriate care 
available given the nature 
of his injuries,” a spokes-
person for the Premier 
said.
Earlier, Mr Andrews’ office 
issued a statement giving 
details of the accident and 
his condition.
“Early this morning, I was 
admitted to hospital after 
slipping and falling on wet 
and slippery stairs,” Mr 
Andrews said.
“A CT scan has revealed 
several broken ribs and 
vertebrae damage, and 
subsequent medical ad-

Daniel Andrews in intensive care with ‘bro-
ken ribs and vertebrae damage’ after falling 
on wet stairs

vice has recommended I 
remain in intensive care 
for the next few days.”
Mr Andrews said he, his 
wife Catherine and his 
children were “extremely 
grateful to the Ambulance 
Victoria paramedics who 
showed such care and 
kindness to our family this 
morning, as we are to the 
clinicians who have taken 
care of me  0n Wednes-
day”.
“Our warm and sincere 
thanks go to the many 
family members, friends, 
colleagues and Victori-
ans who have sent mes-
sages of love and support 
throughout the day. Thank 
you,” he said.
“I hope to be able to pro-
vide another update later 
this week. James Merlino 
will serve as Acting Pre-
mier while I recover over 
the next few days. For 
now, we’d like to ask that 
our family’s privacy is re-
spected.”
Earlier, Mr Andrews’ office 
confirmed he was taken to 
hospital after falling over 
while getting ready for 
work.
His office had described 
the fall as “concerning” 
but provided no further 
details on his condition 
until the afternoon state-
ment from the Premier.
Mr Andrews was forced to 

Daniel Andrews and wife Catherine in 2018. Picture: James Ross/AAPSource:AAP
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back out of an Indigenous 
Affairs press conference 
scheduled for Wednesday 
morning.
Deputy Premier James 
Merlino spoke in his place, 
telling reporters “only a 
trip to the hospital” would 
have stopped Mr Andrews 
being present.
Mr Merlino started the 
press conference by ad-
dressing Mr Andrews’ 
hospitalisation.
“He took a fall this morn-
ing as he was preparing for 
work,” Mr Merlino said.
“He is fine and will be back 
on his feet very shortly.”
State Opposition Leader 
Michael O’Brien extended 
his support on Twitter.
“Hope it’s not serious,” he 
wrote. “Wishing Daniel a 
speedy recovery.”
Mr Andrews had been on 
leave for several days and 
was returning to work to-
day.
His scheduled press con-
ference was to launch an 
Australian-first inquiry to 
investigate the ongoing 
effects of colonisation 
on the state’s Indigenous 
community, The Age re-
ported earlier.
The “Truth and Justice 
Commission”, similar to 
post-apartheid South Af-
rica, will help guide Vic-
toria’s treaty negotiations 
and potentially explore 

reparations, according to 
the newspaper.
It will have the same power 
to compel witnesses and 
make recommendations 
as a royal commission.
Mr Andrews signed off on 
the inquiry’s terms of ref-
erence with his Cabinet 
last week and was due 
to announce them at this 
morning’s press event.
“I know around the Cabi-
net table and speaking to 
Dan privately how pas-
sionate he is about this 
day and about this an-
nouncement,” Mr Merlino 
said.
“It would only have been 
a trip to the hospital that 
would have kept him 
away.”
Mr Merlino said the work 
for the inquiry would be-
gin in the coming months.
“From today, we’ll have 
expression of interest for 
five commissioners that 
will run,” he said.
“This will be an indepen-
dent commission. It will be 
at arm’s length from gov-
ernment and in line with 
the calls from the First 
Peoples assembly, again 
it will have the powers of a 
royal commission.”
The Deputy Premier de-
scribed it as “long over-
due”.
“It’s an acknowledgment 
that the pain in our past is 
present in the lives of peo-
ple right now,” he said.
“It’s a recognition that, 
without truth, without 
justice, you can’t have 
a treaty. You can’t take 
that incredibly powerful 
step forward until we go 
through this process of 
truth and justice.”
He added, “Indigenous 
and non-Indigenous peo-
ple alike (deserve) the op-
portunity to tell their whole 
story, for that to be a path 
to truth and a path to heal-
ing. You can’t have true 
reconciliation for all Victo-
rians until we go through 
this process.”

Health authorities say 
they don‘t believe the 
COVID-19 traces found in 
a CBD wastewater catch-
ment have come from 
medi-hotels, prompting 
an urgent call.
South Australian health 
authorities have claimed 
the detected COVID-19 
traces found in wastewa-
ter are not coming from 
the state’s medi-hotels. 
A SA Health spokesper-
son said the virus contin-
ued to be found in waste-
water from the Adelaide 
CBD North (B11) catch-
ment. 
“We do not believe the de-
tection is a result of medi-
hotels,” they said. 
“There is the possibility 
that the positive results 
could be due to people 
with historic cases shed-
ding the virus, especially 
due to the large number 
of interstate travellers at-
tending the Fringe and 
other festivals.”
Adelaide is hosting the 
Adelaide Fringe Festival, 
which attract thousands 
of spectators from South 
Australia and interstate. 
Calls for immediate test-
ing have again been made 
for anyone who has the 
mildest of symptoms and 
has been in the CBD area 
in the past week, whether 
it be for work or attending 
one of the city’s events. 
Symptoms include fe-
ver or chills, cough, sore 
throat, runny nose, short-
ness of breath, loss of 
taste or smell, diarrhoea 
or vomiting. 

News of the positive detec-
tion from the B11 catch-
ment — which covers the 
northern part of the city 
and services more than 
12,000 people — was an-
nounced on Sunday.
Authorities have since 
been working to deter-
mine the circumstances 
surrounding the result 
to see if it is from an old 
case or if the virus is 
again circulating in the 
community.
Wastewater testing is 
used as an early warning 
of undetected active cas-
es in the community.
People previously di-
agnosed and cleared of 
having coronavirus can 
continue to shed viral 
fragments for up to three 
months. 
Earlier this week, SA 
Health deputy chief public 
health officer Emily Kirk-
patrick said such strong 
COVID-19 traces had not 
been seen since the Para-
field cluster, which threw 
the state into a three day 
lockdown late last year.
She said authorities were 
“still alarmed” and asked 
for the community to re-
main alert.
“We feel confident the 
systems we put in place 
post the Parafield cluster 
are working, and it‘s a mat-
ter of stepping through 
all possible scenarios 
as to why we’re seeing 
this positive wastewater 
detection still remaining 
within our sewerage,“ Dr 
Kirkpatrick said on Tues-
day.

COVID-19 traces have been found in wastewater.Picture: Sup-
plied /SA Water

Health authorities call for testing as 
positive wastewater detections not 
believed to be from medi-hotels



Page 31صفحة 31     
NEWS

 2021 آذار   13 Saturday 13 MARCH 2021الـسبت 

In Commemoration of the miraculous night journey of the Prophet
Muhammad peace and blessings upon him, we would like to share a
few related gems:

 
- God is capable of all things, and his prophet is truthful and believed. If an Hadith
proves to be traceable back to the prophet Muhammad, peace and blessings upon him,
then it becomes binding on us.

- What Allaah has created is vast. 

- The Masjid Al Aqsa has great significance to Muslims.

- The lands surrounding the Masjid Al Aqsa (meaning historic palestine, Jordan, Lebanon
and Syria) are blessed.

- All the messengers of God are brothers.

- Most of the prescribed actions in Islam were communicated on the earth, while the 5
daily prayers were communicated in Heaven.

- Al Israa and Mi’raj, the Night Journey and Ascension took place during a period of great
grief and hardship for the prophet Muhammad, peace and blessings upon him.  

- This magnificent event adds to our collective consciousness that hardship can elevate
a person when they remain on the true path and that Allah does not forsake those who
resolutely persevere in their devotion and faith.

Glory be to the One Who took His devoted servant )Muḥammad( by night from the Sacred
Mosque to the Farthest Mosque (Masjid Al Aqsa) whose surroundings We have blessed, so that

We may show him some of Our signs. Indeed, Allaah is the All-Hearing, All-Seeing – 
Al Israa: 1, translation adapted from Dr Mustafa Khattab’s “The Clear Quran”. 

On the Occasion of Al Israa wal Mi'raj, the night journey and ascension 
Muslims Australia - the Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) 

wishes everyone rewarding spiritual growth and lasting happiness

Authorised by Dr Rateb Jneid, Muslims Australia - AFIC President

 Hajja Aziza has been a pioneering icon of blessed ac-
complishments for Muslim women in NSW. She has 
been a leading figure in empowering and 
educating women for many decades. 
Hajja Aziza has been instrumental in establishing some 
of the more suc cessful Muslim women groups in Syd-
ney, she has not only established organisations, but 

also prepared and mentored generations of women 
leaders to carry on the work. 
«Hajja Aziza>s passing is a big loss for Australian soci-
ety, may Allah rest her soul and bless her with eternal 
paradise.» Said AFIC president Dr Rateb Jneid. 
Authorised by: Dr Rateb Jneid, AFIC President 
Australian Federation of Islamic Councils 

AFIC offers condolences to the family of Hajja Aziza El Saddik

Meghan made a truly 
shocking claim about the 
basic freedoms she says 
the royal family stripped 
from her. Now insiders are 
hitting back. 
Welcome to our continuing 
live coverage of the fallout 
from Harry and Meghan’s 
interview.     
With Buckingham Palace 
apparently determined to 
handle the couple’s allega-
tions of racism within the 
royal family “privately”, 
more public recriminations 
are happening in British 
media following TV host 
Piers Morgan’s decision to 
quit his job on Good Morn-
ing Britain.
Morgan, whose left af-
ter network executives 
pressed him to apologise 
for his vociferous criticism 
of Meghan, was defiant as 
he spoke outside his home 
in London today.
Meanwhile, his former co-
host Susanna Reid began 
this morning’s edition of 
GMB by addressing the 
controversy.
One allegation in Meghan’s 
Oprah interview left view-
ers around the world 
stunned. 
“When I joined that family, 
that was the last time, until 
we came here, that I saw 
my passport, my driver’s 
license, my keys. All that 
gets turned over,” she 
claimed. 
The day after the inter-
view, Kate Middleton was 
photographed driving into 
Kensington Palace, in 
what some interpreted as 
a subtle attempt to dispute 
Meghan’s claims. Certain-
ly, other senior figures in 
the royal family are regu-
larly spotted driving. 
Monarchist League of Can-
ada chair Robert Finch told 
the BBC that “one assumes 
that royals’ valuable per-
sonal documents are kept 
in a safe or safes — under 

the eye of the overall pal-
ace security.” 
“Sounds as if it fitted 
Meghan’s narrative of be-
ing trapped and isolated, 
but really was routine, and 
probably anything would 
be accessible to her if she 
wanted it,” he said. Bear in 
mind, Finch is a staunch 
Monarchist, so was unlike-
ly to agree with Meghan’s 
allegations about the roy-
als. 
Royal author Marlene 
Koenig said Meghan’s 
passport “would certainly 
have been requested when 
travelling on official tours,” 
but that the royals are giv-
en VIP treatment when they 
travel and don’t go through 
normal passport controls. 
The Sun has today revealed 
Meghan flew off on 13 holi-
days after starting dating 
Harry, including trips to 
New York, Ibiza, Botswana, 
Italy and Amsterdam. 
“Of course the Royal Fam-
ily would want to keep 
Meghan’s passport safe,” 
royal author Margaret 
Holder told the outlet. 
“But it’s unthinkable she 
didn’t carry it for personal 
and private trips such as 
her New York baby show-
er, travelling to see friends 
in Canada, partying in Am-
sterdam and going to Lake 
Como with George Cloo-
ney.” 
Speaking on Sunrise this 
morning, Australian Prime 
Minister Scott Morrison re-
vealed that he had watched 
Harry and Meghan’s Oprah 
interview along with the 
rest of Australia.
“You’ve gotta feel for 
people in the situations, 
they’re having some fam-
ily troubles,” he said of the 
couple in a separate inter-
view on Nova 96.9 today. 
“People have family trou-
bles – it happens, we all 
have them from time to 
time.”

Meghan’s shocking claim refuted, Prince 
Charles target of Harry’s resentment
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