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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الـحريري: قـدمت اعـتذاري عـن تألـيف الـحكومة لـرئيس الـجمهورية
عون إىل استشارات نيابية جديدة: احلريري مل يرتك جماالً للنقاش

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

اإلعالم احلربي اليمين يبث مشاهد 
جديدة من عملية »النصر املبني«
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 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

رئيس الجمهورية العماد عون مستقبال الرئيس املكلف.. الحريري: أعتذر عن تشكيل الحكومة 

اجلمهورّية  رئاسة  أرجعت 
الرئيس  اعتذار  سبب 
اىل  احلريري  سعد  امُلكّلف 
جانبه،  من  ُمسبق  قراٍر 
يكن  »مل  أنه  اىل  الفتًة 
أي  يف  للبحث  مستعّدًا 
أن  موضحة  تعديل«، 
عون  ميشال  الرئيس 
سيحدد موعد االستشارات 
أسرع  يف  امللزمة  النيابية 

وقت ممكن.
أّن  بيان  يف  وذكرت 
عرض  عون  »الرئيس 
على الرئيس املكلف سعد 
اليوم  لقاء  خالل  احلريري، 
مالحظاته  األول(،  )أمس 
املقرتحة  التشكيلة  على 
إجراء  يف  البحث  طالبًا 
للعودة  التعديالت  بعض 
مت  الذي  االتفاق  إىل 
الفرتة  خالل  إليه  التوصل 
مسعى  خالل  من  املاضية 

الرئيس نبيه بري«.

أّن  على  البيان  وشدد 
يكن  مل  املكلف  »الرئيس 
أي  يف  للبحث  مستعدًا 
كان  نوع  أي  من  تعديل 
الرئيس عون  مقرتحًا على 
إضافيًا  يومًا  يأخذ  أن 

بالتشكيلة  للقبول  واحدًا 
املقرتحة«.

الرئيس  سأله  وعليه 
من  الفائدة  »ما  عون 
باب  كان  إذا  إضايف  يوم 
البحث مقفاًل؟«، وعند هذا 

وغادر  اللقاء  انتهى  احلد 
معلنًا  احلريري  الرئيس 

اعتذاره.
أّن  اىل  البيان  ولفت 
على  شّدد  عون  »الرئيس 
باالتفاق  االلتزام  ضرورة 
إليه  التوصل  مت  الذي 
الرئيس  أن  إال  سابقًا«، 

احلريري »رفض أي تعديل 
يتعلق بأي تبديل بالوزارات 
هلا  الطائفي  وبالتوزيع 
بها،  املرتبطة  وباألمساء 
للكتل  رأي  بأي  األخذ  أو 
حتصل  لكي  النيابية 
احلكومة على الثقة الالزمة 
النيابي«،  اجمللس  من 
هو  اختياره  على  وأصر 

ألمساء الوزراء.
أن  اىل  البيان  وأشار 
املكلف  الرئيس  رفض 
رئيس  مع  االتفاق  ملبدأ 
اجلمهورية ولفكرة التشاور 
تغيري  أي  إلجراء  معه 
واحلقائب  األمساء  يف 
قرارًا  اختذ  أنه  على  »يدّل 
ساعيًا  باالعتذار  مسبقًا 
لتربير  أسباب  إجياد  إىل 
رغم  على  وذلك  خطوته«. 
أبداه  الذي  »االستعداد 
رئيس اجلمهورية لتسهيل 
منه  إدراكًا  التأليف  مهمة 
منه  والتزامًا  املرحلة  لدقة 
بضرورة اإلسراع يف تأليف 

أعلن رئيس حكومة الوحدة 
الليبية، عبداحلميد الدبيبة، 
أمس األول اخلميس، أمام 
ليبيا  إن  األمن  جملس 
تعيش »بارقة أمل للخروج 
من النفق املظلم الذي متر 

حكومة قادرة على اإلصالح، 
فضاًل عن االلتزام مبا أبلغه 
إىل  اجلمهورية  رئيس 
سائر املوفدين اإلقليميني 
زاروا  الذين  والدوليني 
املاضية  األيام  يف  لبنان 
واملراسالت اليت تلقاها من 
مسؤولني عرب وأجانب«.

اعتذار  وبعد  وعليه، 
»سيحدد  املكلف،  الرئيس 
موعدًا  اجلمهورية  رئيس 
النيابية  لالستشارات 
وقت  أسرع  يف  امللزمة 

ممكن«.
وكان الرئيس املكلف سعد 
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نشر اإلعالم احلربي اليمين، 
اخلميس،  األول  أمس 
عملية  من  جديدة  مشاهد 
اليت  امُلبني«،  »النصر 

متّكنت فيها القّوات املسّلحة 
اليمنية من استعادة مناطق 
الّصوَمَعة  مديرييت  يف 

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

لودريان علق على االعتذار: فصل مأسوي إضايف يف عجز املسؤولني عن اجياد حل والوقت مازال متاحا للنهوض جمددا

الدبيبة جمللس األمن: خروج املرتزقة من ليبيا أهم ما يواجهنا
كوبيش: هناك بعض املخربني الذين يعرقلون االستقرار

به« منذ سنوات.
خروج  أن  الدبيبة  وأضاف 
يعترب  ليبيا  من  املرتزقة 
يواجهنا«،  ما  »أهم  من 
»استمرار  أن  مؤكدًا 
خطرًا  يشكل  تواجدهم 

السياسة«.  العملية  على 
وتابع: »احلكومة تؤكد على 
القوات  تواجد  استمرار  أن 
ليبيا  أرض  على  ااألجنبية 

أمر مرفوض«.

تــهنئة
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني 
مبناسـبة عيد األضـحى املبارك.

»اهلريالد«

عشرات الضحايا.. أوروبا حتن حتت 
وطأة الفيضانات
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األملانية  السلطات  أعلنت 
ضحايا  عدد  ارتفاع 
الفيضانات إىل 58، أمس 
أمطار  إثر  اخلميس،  األول 

أوروبا،  غرب  يف  قياسية 
أسفرت عن فيضان األنهار 
وتغمر  املنازل  لتجتاح 
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
دعـم املـصالح واألعـمال فـي طـريقه الـى الـتحقيق

ال يمكن القتصادنا أن يستمر 
عن  ناهيك  النحو،  هذا  على 
موجعة  إنها ضربة  االزدهار. 
تعافت  التي  للمجتمعات 
املاضي.  العام  إغالق  من  للتو 
التأثري على  املصالح واألعمال 
أكثر  والعائالت  الصغرية 
سيدني.  غرب  يف  وضوحـًا 
واألعمال  املصالح  تنجو   لن 

من هذا اإلغالق األخري.

وسعنا  يف  ما  كل  نبذل  نحن 
لتخفيف الضغط عن األعمال 
البلدية  تعلق  الصغرية.  

والسلع  املطاعم  جميع  رسوم 
والخدمات يف الهواء الطلق غري 
العرض  طلب  على  املدفوعة 
وكذلك رسوم الرتخيص حتى 

31 كانون األول/ ديسمرب.

 سنقوم بتنفيذ ترتيبات تأجيل 
أموال  واعادة  واإلغاثة  اإليجار 
االستئجار  حجوزات  جميع 
مرافق  أو  أماكن  يف  امللغاة 
أكتب  إنني  الرياضية.  البلدية 
أيضـًا إىل الوزراء  الفيدراليني 
طالبًأ  املعنيني  الوالية  ووزراء 
الدعم  املالي وغريه من  الدعم 

التي  املحلية  التجارية  لألعمال 
دعونا  صعوبات.  من  تعاني 
لنبدأ يف  اإلغالق  عمليات  ننتهِ 
شق طريقنا للخروج من الفجوة 

االقتصادية التي نحن فيها.

سكاننا  أجل  من  هنا  نحن 
املحلية،  وأعمالنا  ومصالحنا 
من  املتضررين  جميع  وأشجع 
االتصال  على   COVID-19
الويب  صفحة  زيارة  أو  بنا 
كيف  ملعرفة  لدينا  املخصصة 
أننا  أثبتنا  لقد  تأثرت خدماتنا. 
وسنتجاوز  ومرن  قوي  مجتمع 

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

0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

فعلنا  كما  أخرى  مرة  األمر  هذا 
من قبل.

وحشد  بوسعي  ما  كل  سأفعل 
أي موارد للبلدية تكون ضرورية 
لضمان تمكننا من املضي قدمـًا 
يف ذلك واتاحة املجال للمصالح 
ان  االفتتاح.  إلعادة  واألعمال 
وخاصة  واألعمال،  املصالح 
تدعم  منها،  الصغرية  العائلية 
املهم  من  لذا  عيشنا،  سبل 
تفشي  على  السيطرة  للغاية 
إعادة  من  يتمكنوا  حتى  الوباء 

االفتتاح. 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

Mayor Steve Christou at a previous meet and greet with business owners in Cumberland City.

Business support on its way 

Our economy cannot continue this way, let alone 
flourish. It’s a kick in the teeth to communities who 
have only just recovered from last year’s lock down. 
The impact on small businesses and families is even 
more evident in western Sydney. Businesses will not 
survive this latest shut down.

We’re doing all that we can to alleviate the pressure 
of small business pain. Council is suspending 
all unpaid outdoor dining and goods on display 
application and licence fees until 31 December. 
We’ll be implementing rent deferral and relief 
arrangements and refunding all cancelled casual hire 
bookings for council sporting venues or facilities. 
I am also writing to the relevant state and federal 
ministers seeking financial and other hardship 
support for local businesses. Let’s end the lock downs 

and start digging our way out of the economic hole 
that we’re in.

We are here for our residents and our local 
businesses, and I encourage all affected by 
COVID-19 to contact us or visit our dedicated web 
page to see how our services have been impacted. 
We’ve proven we’re a strong and resilient community 
and we will come through this again as we did 
before.

I’ll do everything I can and muster whatever council 
resources are necessary to ensure that we can 
move through this and allow businesses to reopen. 
Businesses, particularly small family business, 
supports livelihoods so it’s critically important to get 
this outbreak under control so they can reopen.
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لـبنانيات

لرئيس  اعتذاره  تقديم  بعد 
احلكومة  تأليف  عن  اجلمهورية 
مقابلة  اجلديد  تلفزيون  أجرى 
مع الرئيس املعتذر عن التأليف 
سعد احلريري وفيما يلي أبرز ما 

جاء فيها من نقاط:
- إذا كنا فعال نريد الوصول إىل 
بريوت  مرفأ  قضية  يف  حقيقة 

علينا الذهاب إىل حتقيق دولي
اىل  استدعائي  مت  حال  يف   -

التحقيق الدولي »ايه بروح«
- هل تظنون انين راض على ان 
إدانة  على  قادرة  غري  احملكمة 
سليم  وهل  افراد؟  إمنا  منظمة 
عياش يقود دراجة يف حزب اهلل 

مثاًل؟
- »ان شاء اهلل ينحبس مني ما 
ينحبس يف قضية املرفأ« ولكن 
هل هذا هو فعليًا سبب االنفجار؟ 
هناك نيرتات وصلت إىل بريوت 
وُفّجرت فيها وما أريده هو معرفة 

من جاء بالنيرتات إىل املرفأ
تعلم  اليوم  اللبنانية  الدولة   -
باغتيال  متهم  عياش  سليم  أن 
رفيق احلريري فلتسلمه للمحكمة 

الدولية
- أريد تدقيقًا جنائيًا يف مصرف 
أن  أريد  وال  والوزارات  لبنان 

أمحي أحدًا
يف  املال  من  الكثري  خسرت   -
ومل  مليارديرًا  كنت  وأنا  لبنان 

أعد كذلك بسبب لبنان
سعر  تثبيت  على  قادر  أنا   -
صندوق  مع  والتفاوض  الدوالر 
يف  الفوز  من  وواثق  النقد 
شّكلُت  إذا  النيابية  االنتخابات 

حكومة 
ضّد  االنتخابات  يف  سنرّد   -
حبق  ارتكبت  اليت  املوبقات  كّل 
قطع  ضّد  وأنا  املستقبل  تيار 

الطرقات
- يف موضوع املرفأ ومنذ حلظة 
االنفجار طالبنا بتحقيق دولي انا 

ورؤساء احلكومات
لي  وبالنسبة  شهيد  ابن  أنا   -
حلظة  يف  مقدسة،  احلقيقة 
اغتيال والدي عرفت أن القضاء 
اللبناني ال يستطيع الوصول إىل 
نذهب  أن  وارتضينا  احلقيقة، 
إىل احملكمة الدولية كّلفت دماء 
وقافلة شهداء واشتباك سياسي 
يف  وارتضينا  احلقيقة  ملعرفة 
بقرارها  نرضى  ان  اللحظة  تلك 

مهما كان
الذهاب اىل احملكمة  - استطعنا 
كلفت  سياسية  مبعركة  الدولية 
ورضينا  ودم  كثرية  اغتياالت 

بقرار احملكمة
مل  السعودية  العربية  اململكة   -
تقم ب  ومل  للبنان سالح  تقدم 
٧ ايار، السعودية اعطت السالم 
للبنان  اال اخلري  للبنان وال تريد 
كما كل دول اخلليج، لكن لديهم 
مشكلة مع فريق امسه حزب اهلل 
االنتخابات  أنا دفعت مثن يف   -
انقسامات  السابقة ودفعت مثن 
مل  ألني  املستقبل  تيار  داخل 
وقفت  وألنين  طائفيت  مع  أقف 
لي  بالنسبة  اللبنانيني،  كل  مع 
املسلم  خبري  املسيحي  كان  إذا 

خبري ولبنان كله خبري
خالل  نقاش  هناك  يكن  مل   -

احلريري للجديد: إذا كنا فعال نريد الوصول إىل حقيقة يف قضية 
مرفأ بريوت علينا الذهاب إىل حتقيق دولي..  يف حال مت استدعائي 
اىل التحقيق الدولي »ايه بروح«.. أريد تدقيقاً جنائياً يف مصرف 

لبنان والوزارات وال أريد أن أمحي أحدًا

لقائي مع الرئيس السيسي حول 
االعتذار، والكالم الذي نقل حول 

اللقاء غري دقيق
املؤمترات  اىل  نظرنا  إذا   -
الشهيد  بها  قام  اليت  الدولية 
احلريري  وسعد  احلريري  رفيق 
ُندخل  أن  استعطنا  أننا  فنرى 
إىل البلد ٣٣ مليار دوالر ولكن 
واجهنا منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم 
كل أساليب التعطيل لالصالحات 
هذه  نستثمر  حتى  املطلوبة 

املليارات
- ناقشت مع الرئيس السيسي 
فاتورة  لتخفيض  الغاز  ملف 
اجلديدة  احلكومة  عرب  الكهرباء 

رغم أنين لست رئيسها
أريد  وال  باحلوار  مؤمن  أنا   -
شيعي،  سين  بالبلد  مشكل  أي 
هي  لبنان  محاية  لي  بالنسبة 

األساس
التارخيية هي إرسال  - السابقة 
اىل  رسالة  اجلمهورية  رئيس 
التكليف  لسحب  النواب  جملس 
من سعد احلريري، هذا مل حيصل 

ال قبل الطائف وال بعده
- هناك انتخابات قادمة وموعدنا 
مع كل الذين مشوا ضّد املبادرة 

الفرنسية
- جعجع اختذ قراره بعدم املشاركة 
يف احلكومة وحاولنا معه أكثر من 

مرة ومل ينجح األمر
تشكر  »أال  سؤال  على  ردا   -
أشكر  أنا  الشيعي؟«:  الثنائي 
بالشكر  وأخّصه  بري  الرئيس 

ونقطة على السطر
- حزب اهلل مل يبذل اجلهد الكايف 

لتشكيل احلكومة
جلعجع  أخرى  مرة  أصّوت  ال   -
أتى  اجلمهورية وهو من  لرئاسة 
بتحميلي  ويقوم  رئيسًا  بعون 

املسؤولية
- اذا كان فريق ٨ اذار حريص 
ليتوقفوا  السعودية  على  فعاًل 
الكبتاغون  وتصدير  شتمها  عن 
العربية  بالشؤون  والتدخل 
وال  احلال«،  و«بيمشي  واليمن 
جيوز قوهلم إن هناك مشكلة بني 

السعودية واحلريري
خالل  من  اهلل  حزب  اضعاف   -
خطأ  هو  اقتصاديًا  لبنان  تدمري 
اللبناني  املواطن  عالقة  وما 
مع  احلريري  سعد  مبشكلة 

السعودية؟
البلد  ترك  يتم  أن  جيوز  ال   -
هلذا النوع من االنهيارات ونعود 
الفرنسية  املبادرة  أصول  إىل 
لتبدأ  كان  أيًا  حكومة  تريد  اليت 
وعون  واحلريري  باالصالح 

أجهضوا املبادرة الفرنسية

الحريري خالل املقابلة من تلفزيون الجديد
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األعمال  تصريف  حكومة   -
تلقى  وقد  األعمال  إدارة  عليها 
حسان دياب درًسا من السفرية 
إنه  له  قالت  اليت  الفرنسية 

مسؤول 
فلنجعل  التهريب  بوقف  لنبدأ   -
هو  كما  لبنان  البنزين يف  سعر 
التهريب  يتوقف  سوريا  يف 

وندعم النقل املشرتك والعام
االول(  )امس  اليوم  اعتذرت   -

عن تشكيل حكومة ميشال عون
اجلمهورية  رئيس  على  متنيت   -
إمنا  شروطًا  عليه  أفرض  ومل 
هم أخذوها على هذا النحو حتى 
سألته إن كان حمتاجًا ملزيد من 

الوقت
مبادرة  يف  عالقًا  كان  ما   -
واملشكلة  حاله  على  بقي  بري 
يريد  الرئيس  ان  االساسية 
الثلث املعطل ومبادرة بري »ما 

مشيت«
السيادية  احلقائب  غرّيت   -
ولكّنين أبقيت ٨ وزارات لرئيس 
استعدادي  وأبلغته  اجلمهورية 

للبحث إذا كان لديه أي تعديل
بتشكيل  هو  لالزمة  احلل   -
اليت ستشكل  واحلكومة  احلكومة 
العمل على االصالحات  تستطيع 
واجراء االنتخابات والتفاوض مع 

صندوق النقد الدولي ال اكثر
هو  التشكيل  عن  اعتذاري   -
ألني رأيت أن رئيس اجلمهورية 
وعندما  يشكل،  أن  يريد  ال 
متى  اجلمهورية  رئيس  يقرر 
حلفائي  مع  أحتدث  االستشارات 

ونقرر ماذا سنفعل
- انا ال استطيع ان اقدم تشكيلة 
ال  اجلمهورية  ورئيس  للحكومة 
يريد اعطاء الثقة بل يريد الثلث 
املعطل، وكلكم تعرفون ان هذه 

ليست طريقة لتشكيل احلكومة
اهلل  حزب  مع  تواصل  ال   -
إذا  حتكم  لكي  الناس  وسأترك 
تشكيل  يف  وساعدوا  سهلوا 

احلكومة 
اؤمن  ال  واضح  انسان  انا   -
اكون  انا  امسح  ولن  بالفراغ 
جزء من الفراغ، وإذا كان يريد 
الفراغ  يبقى  أن  عون  الرئيس 
أحد  ال  قراره،  فهذا  عهده  آلخر 
شيء  كل  أفعل  أن  مين  يطلب 

وأضحي وغريي ال
يف  شخص  اي  نسمي  لن   -
لن  ولكننا  النيابية  االستشارات 

نعطل البلد
-  ردًا على جنبالط: إذا مفكرني 
أشكره  اإلجهاض  من  جزء  إني 
الفراغ  ضد  وحنن  تصرحيه  على 

»ونقطة على السطر«.

»القوات  حزب  رئيس  أعلن 
أن  جعجع  مسري  اللبنانية« 
القوية«  »اجلمهورية  »تكتل 
مصمم أكثر من أي وقت مضى 
على  جيري  ما  مواجهة  على 
احلصانات  رفع  طلب  صعيد 
حتى  احلقيقة  إىل  والوصول 
التحقيق  كان  فإذا  النهاية. 
انفجار  جرمية  حبجم  جرمية  يف 
من  عليه  التعتيم  يتم  بريوت 
األسلوب  وبهذا  البعض  قبل 
املبتذل واملفتعل، فعلى الدنيا 

السالم«.
»القوات  حزب  باسم  ودعا 
»أهالي  والتكتل  اللبنانية« 
الشهداء واجلرحى واملتضررين 
والشعب اللبناني مبختلف فئاته 
إىل خوض هذه املواجهة، يدا 
واحدة، ألنه يف ضوئها سنثبت 
وسيعرف اجلميع أن هناك شعبا 
واحلس  بالكرامة  ينبض  حيا 
جمموعة  مواجهة  يف  الوطين 
ومتسلطة،  متحكمة  حاكمة 
مبختلف  احلائط  عرض  تضرب 
واألخالقيات  االعتبارات 
لبنان  ومبصاحل  واملعايري 
يراهنون  الذين  واللبنانيني 
تطل  ثغرة  ولو  فتح  على 
األزمات  وسط  احلقيقة  على 
متاما  تالحقهم  اليت  املأساوية 
نفسها  اجملموعة  هذه  بسبب 
السلطة،  بزمام  متسك  اليت 
من  ابدا  تتمكن  لن  لكنها 

اإلمساك برقاب اللبنانيني«.
تصريح  يف  جاء  جعجع  كالم 
تكتل  اجتماع  انتهاء  عقب  له 
الذي  القوية«،  »اجلمهورية 
العام  املقر  يف  برئاسته  عقد 
يف  اللبنانية«  »القوات  حلزب 
االجتماع:  حضر  وقد  معراب، 
النائب  احلزب  رئيس  نائب 
النواب:  عدوان،  جورج 
واكيم،  عماد  جعجع،  سرتيدا 
سعد،  فادي  قاطيشا،  وهيب 
إيدي  ماجد  حبشي،  أنطوان 
املعلوف،  سيزار  اللمع،  أبي 
جوزيف  الدكاش،  شوقي 
وأنيس  حواط  زياد  اسحق، 
السابقون:  الوزراء  نصار، 
مي الشدياق، ملحم الرياشي، 
سركيس،  وجو  كرم  طوني 
سر  أمني  السابقون:  النواب 
طوني  كرم،  فادي  التكتل 
زهرا، إيلي كريوز، طوني أبو 
خاطر وشانت جنجنيان، األمني 
يارد،  غسان  الدكتور  العام 
رئيس جهاز اإلعالم والتواصل 
رئيس  ومستشار  جبور  شارل 

احلزب سعيد مالك.
استهل جعجع تصرحيه بالقول: 
»إن جرمية تفجري مرفأ بريوت 
عابرة،  أو  ليست جرمية عادية 
مسبوقة  غري  جرمية  هي  بل 
مجعاء،  البشرية  ضمري  هزت 
األكرب  يكون  قد  انفجار  نتيجة 
قنبليت  بعد  التاريخ  يف 
هريوشيما وناغازاكي«. ولفت 
إىل  ترتقي  »جرمية  أنها  إىل 
اليت  الكارثية  اجملزرة  مستوى 
سقط  رهيبة  مأساة  ولدت 
مئيت شهيد  من  أكثر  نتيجتها 
آالف  ستة  من  وأكثر  وضحية 
آالف  مئات  إىل  ومعوق  جريح 
يف  واملنكوبني  النازحني 
وأعماهلم  وأمالكهم  بيوتهم 
خسائر  عن  فضال  وأرزاقهم 

مليارات  بعشرات  هائلة 
الدوالرات«.

أن  هوال  »االشد  أن  واعترب 
اخلسائر  على  يقتصر  مل  األمر 
امتد  بل  واملادية،  البشرية 
لبنان  صورة  تدمري  إىل 
معنويات  من  كبري  وجانب 
فئاته  جبميع  اللبناني  الشعب 
بسبب بشاعة اجلرمية ونتائجها 
»طرحنا  وقال:  وتداعياتها«، 
الذهاب  البدء،  منذ  عليكم، 
حلجم  نظرا  دولي  حتقيق  إىل 
فرفضتم  وفظاعتها،  اجلرمية 
وحتججتم بأن لدينا قضاء حمليا 
ال بد أن يوصلنا اىل اخلالصات 
حمقق  أول  وتسلم  املطلوبة. 
فتلطيتم  القضية،  ملف  عدلي 
ال  ثغرات  اعتربمتوه  ما  وراء 
تذكر وال تربر افتعال العرقلة، 
وطلبتم  عليه  فانقضضتم 
بعد  ما  تتورعوا يف  رده. ومل 
دموية  رسالة  عرب  تهديده  عن 
منزله.  باب  أمام  دنيئة  نافرة 
ثان،  عدلي  حمقق  تعيني  مت 
فانطلق يف مهمته وصوال إىل 
إصدار أول دفعة من االدعاءات 
بعد  وذلك  واالستدعاءات، 
على  شهرا  عشر  أحد  مرور 
الذكرى  اقرتاب  ومع  االنفجار 
للجرمية. فجوبه احملقق  األوىل 
يشبه  مبا  الفور  على  العدلي 
انفالت وكر للدبابري، وانطلقت 
بعض  قبل  من  احلمالت  عليه 
ويف  واألحزاب  السياسيني 
مقدمهم السيد حسن نصراهلل، 
أن  دون  من  عليه  وانقضوا 
يكلفوا خاطرهم انتظار ما لدى 
احملقق، ومن دون أن يعرفوا 
وماذا  حتقيقاته  تضمنت  ماذا 
سري،  التحقيق  ألن  له  تبني 
يعرفوا  أن  دون  من  وتاليا 
ماذا يف ذهنه وتوجهاته ليكمل 

مسار القضية«.
بروز  مع  انه  »الغريب  وتابع: 
التحقيق  يف  جدي  مسار 
سارعتم إىل االدعاء بأن هناك 
فهل  وانتقائية،  استنسابية 
بعض  أن  وتبني  صدف  إذا 
فئة  إىل  ينتمون  املعنيني 
معينة أو حزب معني او طائفة 
هناك  يكون  أن  جيب  معينة، 
آخرون من طائفة أخرى أو فئة 
أخرى أو حزب آخر كي تستقيم 
مسألة  املسألة  وكأن  االمور، 
مسألة  وليست  فئوي  توازن 
معطيات ظهرت إبان التحقيق، 
وال ترتبط بالبحث عن احلقيقة 

واحقاق احلق؟«.
وأوضح جعجع أن »طلبات رفع 
مرحلتها  يف  وصلت  احلصانة 
النيابي،  اجمللس  إىل  األوىل 
جلنة  رئيس  اضطر  حيث 
تكتل  ونواب  والعدل  اإلدارة 
»اجلمهورية القوية« إىل خوض 
مواجهة كربى مع أكثرية سائر 
الكتل حيال مسألة يفرتض أن 
كثري  حتتاج  وال  بديهية  تكون 
جدل، وإذ بكم تؤجلون املسألة 
طلب  حبجة  يوما  عشر  مخسة 
احملقق  من  إضافية  معطيات 
األكثرية  أن  علما  العدلي، 
قاضي  هي  ليست  النيابية 
حتل  أن  ميكن  وال  التحقيق، 

حمل احملقق العدلي«.
وقال: »كان حريا بهيئة مكتب 
اجمللس وبكتل األكثرية النيابية 

جعجع: تكتل اجلمهورية القوية مصمم على مواجهة ما جيري على صعيد طلب 
رفع احلصانات والوصول إىل احلقيقة وعلى االهالي ان يكونوا يدا واحدة

أن تسهل مهمة احملقق العدلي 
للهيئة  توصية  فورا  وترفع 
مع  التجاوب  بضرورة  العامة 
وأن  العدلي  احملقق  طلبات 
جمللس  جلسة  فورا  تعني 
النواب، وحينها يظهر التحقيق 
من الربيء ومن ينبغي توقيفه 
املناسب  اإلجراء  اختاذ  او 
كافة  األحوال  ويف  حقه.  يف 
النيابية  احلصانات  مبدأ  فإن 
النائب  هو ملساعدة  وجوهرها 
التشريعية  مهامه  أداء  يف 
وليس  قوله  جيب  ما  وقول 
لعرقلة سري العدالة والوصول 

إىل احلقيقة«.
حصل  »ما  أن  جعجع  ورأى 
وحيصل على هذا الصعيد جيعل 
األكثرية النيابية احلالية موضع 
شبهة رئيسية، هذا إذا مل نلجأ 
إىل تعبري آخر حبقها يف قضية 
انفجار املرفأ، وإال ما الذي يربر 
كان  لقد  التصرف؟  هذا  كل 
حريا باجمللس النيابي أن يلتئم 
فورا ومن دون أي مماطلة أو 
احلصانات  رفع  فيقرر  تأخري 
أمر  العدلي  للمحقق  ليرتك 
»إن  وقال:  التحقيقات«. 
وإن  مرفوض،  أمر  حيصل  ما 
واجب  من  التملص  حماوالت 
العدلي حبجة  التحقيق  تسهيل 
شكلية  حجج  وهي  بأخرى،  أو 
هي  سليمة،  غري  وعرضية 
إهانة  ومتثل  ذاتها  حبد  جرمية 
مرتني  قتلهم  تقارب  للضحايا 
حول  كبرية  اسئلة  وتطرح 
عرقلة  وراء  الكامنة  األسباب 
والسعي  احلقيقة  مسار كشف 

لتغطية بعض األمساء«.
»تكتل  أن  جعجع  وأعلن 
مصمم  القوية«  »اجلمهورية 
أكثر من أي وقت مضى على 
صعيد  على  جيري  ما  مواجهة 
طلب رفع احلصانات والوصول 
إىل احلقيقة حتى النهاية. فإذا 
حبجم  جرمية  يف  التحقيق  كان 
جرمية انفجار بريوت يتم التعتيم 
وبهذا  البعض  قبل  من  عليه 
واملفتعل،  املبتذل  األسلوب 

فعلى الدنيا السالم«.
»القوات  حزب  باسم  ودعا 
»اجلمهورية  وتكتل  اللبنانية« 
الشهداء  »أهالي  القوية« 
واجلرحى واملتضررين والشعب 
إىل  فئاته  مبختلف  اللبناني 
يدا  املواجهة،  هذه  خوض 
واحدة، ألنه يف ضوئها سنثبت 
وسيعرف اجلميع أن هناك شعبا 
واحلس  بالكرامة  ينبض  حيا 
جمموعة  مواجهة  يف  الوطين 
ومتسلطة،  متحكمة  حاكمة 
مبختلف  احلائط  عرض  تضرب 
واألخالقيات  االعتبارات 
لبنان  ومبصاحل  واملعايري 
يراهنون  الذين  واللبنانيني 
تطل  ثغرة  ولو  فتح  على 
األزمات  وسط  احلقيقة  على 
املأساوية اليت تالحقهم بسبب 
اليت  نفسها  اجملموعة  هذه 
السلطة،  بزمام  متاما  متسك 
من  ابدا  تتمكن  لن  لكنها 

اإلمساك برقاب اللبنانيني«.
للتاريخ،  »فقط  جعجع:  وختم 
هل رأيتم اآلن ملاذا مل نستقل 
النواب،  جملس  من  حينها 
وظلم  حتامل  من  الرغم  على 

املشككني! والسالم«.
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يف  االعالم  مكتب  عن  صدر   
رئاسة اجلمهورية البيان اآلتي: 
اجلمهورية  رئيس  »استقبل 
ظهر  بعد  عون  ميشال  العماد 
دولة  األول(  )أمس  اليوم 
احلريري  سعد  املكلف  الرئيس 
وحبث معه يف تشكيل احلكومة 
عرض  اللقاء  وخالل  اجلديدة. 
الرئيس  على  عون  الرئيس 
املكلف مالحظاته على التشكيلة 
املقرتحة طالبا البحث يف اجراء 
إىل  للعودة  التعديالت  بعض 
إليه  التوصل  الذي مت  االتفاق 
املاضية من خالل  الفرتة  خالل 
إال  بري.  نبيه  الرئيس  مسعى 
يكن  مل  احلريري  الرئيس  ان 
تعديل  اي  يف  للبحث  مستعدا 
نوع كان، مقرتحا على  اي  من 
يوما  يأخذ  أن  عون  الرئيس 
إضافيا واحدا للقبول بالتشكيلة 
املقرتحة. وعليه سأله الرئيس 
عون ما الفائدة من يوم إضايف 
مقفال.  البحث  باب  كان  إذا 
اللقاء  انتهى  احلد  هذا  وعند 
معلنا  احلريري  الرئيس  وغادر 

اعتذاره.
على  عون  الرئيس  شدد  لقد 
باالتفاق  االلتزام  ضرورة 
سابقا  إليه  التوصل  مت  الذي 
الرئيس احلريري رفض  إال أن 

 اعالم رئاسة اجلمهورية: عون ابدى تسهيال ملهمة 
التأليف وسيحدد موعدا لالستشارات امللزمة بأسرع وقت

 احلريري: لن أمتكن من االتفاق معه

تبديل  بأي  يتعلق  تعديل  أي 
الطائفي  وبالتوزيع  بالوزارات 
هلا وباالمساء املرتبطة بها، أو 
النيابية  للكتل  رأي  بأي  االخذ 
لكي حتصل احلكومة على الثقة 
النيابي،  اجمللس  من  الالزمة 
اختياره هو ألمساء  على  وأصر 

الوزراء.
إن رفض الرئيس املكلف ملبدأ 
اجلمهورية  رئيس  مع  االتفاق 
إلجراء  معه  التشاور  ولفكرة 
أي تغيري يف االمساء واحلقائب 
يدل على أنه اختذ قرارا مسبقا 
إجياد  إىل  ساعيا  باالعتذار 
وذلك  خطوته،  لتربير  أسباب 
على رغم االستعداد الذي أبداه 
رئيس اجلمهورية لتسهيل مهمة 
التأليف إدراكا منه لدقة املرحلة 
االسراع  بضرورة  منه  والتزاما 
على  قادرة  حكومة  تأليف  يف 
االلتزام  عن  فضال  االصالح، 
اجلمهورية  رئيس  أبلغه  مبا 
إىل سائر املوفدين االقليميني 
لبنان  زاروا  الذين  والدوليني 
يف االيام املاضية واملراسالت 
اليت تلقاها من مسؤولني عربا 

وأجانب.
الرئيس  اعتذار  وبعد  وعليه، 
رئيس  سيحدد  املكلف، 
لالستشارات  موعدا  اجلمهورية 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد الحريري الذي قدم اعتذاره عن التأليف

وقت  بأسرع  امللزمة  النيابية 
ممكن«.

تصريح الرئيس الحريري
وصل  احلريري  الرئيس  وكان 
اىل قصر بعبدا يف الرابعة من 
بعد ظهر اليوم )أمس األول(، 
على  عون  الرئيس  واستقبله 
ثلث ساعة، عرضا خالهلا  مدى 

امللف احلكومي.
الرئيس  ادىل  اللقاء،  وبعد 
اآلتي:  بالتصريح  احلريري 
الرئيس  بفخامة  »التقيت 
واجرينا مشاورات يف املوضوع 
طلب  احلديث،  خالل  احلكومي. 
يف  تعديالت  اجراء  الرئيس 
اعتربتها  احلكومية  التشكيلة 
اليت  األمور  وناقشنا  جوهرية. 
وتسمية  بالثقة،  عالقة  هلا 
وغريهم.  املسيحيني  اآلخرين، 
مل  املوقف  ان  الواضح  من 
يتغري يف هذا املوضوع، واننا 
لن نتمكن من االتفاق مع فخامة 
معه،  احلديث  وخالل  الرئيس. 
لوقت  حيتاج  كان  اذا  سألته 
باملوضوع،  للتفكري  إضايف 
نستطيع  لن  بأننا  فأجاب 
التوافق، لذلك قدمت اعتذاري 
عن تشكيل احلكومة، واهلل يعني 
البلد، وسنتكلم الليلة مطوال«.

 صرح الرئيس سعد احلريري يف 
حديث إىل قناة »اجلديد«: »لقد 
متنيت على الرئيس ميشال عون 
دراسة التشكيلة يف 24 ساعة، 
وهم  شروطي،  افرض  ومل 

فهموها هكذا«.
حلل  نفسي  »رشحت  وأضاف: 
املبادرة  حبسب  البلد  مشكلة 
اعتذرت  واليوم،  الفرنسية. 
الرئيس  حكومة  تأليف  عدم  عن 
ميشال عون. كنت سائرا بورقة 
الرئيس نبيه بري، لكن الرئيس 
عون يريد كل شيء. لقد سألت 
الرئيس عون اليوم عن موضوع 
اعطاء الثقة وتسمية املسيحيني 
فأجابين االجابة نفسها بأن كتلة 
ربع  تعطيين  قد  الوطين  التيار 

ثقة«.
يطلبون  منطق  »بأي  وسأل: 
الثلث املعطل، طاملا مل يسموني 

وال يريدون اعطائي الثقة؟«.
أقدم  ان  اريد  »كنت  وقال: 
طويلة،  فرتة  منذ  اعتذاري 
وخباصة  اجلميع،  متين  لوال 
اكتشفت  اليوم،  الفرنسيني. 
خالل زيارتي ان احلديث السابق 

ومل  فيه  نتحاور  زلنا  ما  نفسه 
يتغري شيء. لقد ابلغت الرئيس 
امام  الباب  اقفل  ال  انين  عون 
لكنين  االمساء،  بعض  تغيري 

اكتشفت اننا نضيع الوقت«.
ابلغت  »عندما  احلريري:  وتابع 
غدا  انين سأزوره  عون  الرئيس 
ضرورة  اال  اجابين  الرابعة،  يف 

لذلك«.
استقلت  »عندما  يقول:  أضاف 
يف عام 2019 كان على اساس 
اختصاصيني.  حكومة  اريد  انين 
ميشال  حكومة  أترأس  ان  اما 
خالهلا  من  أستطيع  فلن  عون 

ادارة البلد«.
قرر  فريقا  »مثة  أن  إىل  وأشار 
تعذيب البلد وأخذه اىل جهنم وال 
يريد التعاون مع سعد احلريري«، 
متسائال: »هل مهميت ان اصعد 
فقط اىل بعبدا التفاوض من دون 
تشكيل حكومة؟«، وقال: »احلل 
الوحيد ان تتشكل احلكومة بغض 
شرط  رئيسها،  اسم  عن  النظر 
النقد  برنامج  حتقيق  على  العمل 
الدولي واجراء االنتخابات، وهذا 

ما كنت سأعمل انا عليه«.

احلريري: احلل الوحيد ان تتشكل 
احلكومة بغض النظر عن اسم رئيسها
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جلامعة  العام  األمني  اعرب 
الدول العربية أمحد أبو الغيط، 
من  صحافية  تصرحيات  يف 
يف  يشارك  حيث  نيويورك، 
ليبيا،  عن  األمن  جلسة جملس 
الشرق  »انباء  وكالة  حبسب 
األمل  »خيبة  عن  االوسط«، 
الكبرية إزاء قرار الرئيس سعد 
تشكيل  عن  االعتذار  احلريري، 

احلكومة«. 
أن  يعتقد  »أنه  إىل  وأشار، 
تبعات اعتذار احلريري قد تكون 
خطرية على مستقبل الوضع يف 
ب«مواصلة  متعهدا  لبنان«، 
اجلامعة العربية مواكبتها للوضع 
يف لبنان، ومد يد الدعم له يف 
هذا الظرف الدقيق من تارخيه 

احلديث«.
»اجملتمع  الغيط،  أبو  وناشد 
االستمرار يف مساعدة  الدولي 
الشعب اللبناني يف هذا الظرف 
الدقيق«، وقال: »ان مسؤولية 
الفشل والتعطيل يف التوصل 
باتت  السياسي  التوافق  إىل 
والداني،  للقاصي  معروفة 
يقتضي  اإلنصاف  كان  وإن 
السياسيني  أيضا حتميل مجيع 
إيصال  مسؤولية  اللبنانيني 
لبنان إىل هذا الوضع املتدهور، 
لبنان  شعب  يستحقه  ال  الذي 

الصامد واملثابر«.

ابو الغيط: تبعات اعتذار 
احلريري قد تكون خطرية 

وسنواصل دعم للبنان

املمتاز  اجلعفري  املفيت  أصدر 
الشيخ أمحد قبالن البيان اآلتي: 
»لبنان اآلن أمام مفرتق خطري 
والفراغ  كارثي،  اإلعتذار  جدا، 
أخطر من كارثي، واحلل بطاولة 
وإال  لبنان،  إلنقاذ  أقطاب 
السوداء،  األيام  فانتظروا 
اإلقليمي  الدولي  والقرار 
واإلستثمار  لبنان  إلنقاذ  ال 
الطاولة،  على  جاهز  باخلراب 
والفوضى الكربى مسألة وقت، 
بطاولة  غدا  وليس  اآلن  احلل 

أقطاب، وإال طار البلد«.

املفيت قبالن: احلل 
اآلن وليس غدا بطاولة 

أقطاب وإال طار البلد

الكتائب  حزب  رئيس  التقى 
اللبنانية سامي اجلميل يف بيت 
الكتائب املركزي يف الصيفي، 
وفدا من »لقاء سيدة اجلبل« ضم: 
النائب السابق أمحد فتفت، منى 
عطاهلل  كرييلس،  ايلي  فياض، 
غسان  نوفل،  رودريك  وهبه، 
بو  سريج  بشري،  امني  مغبغب، 
غاريوس، حبضور أعضاء املكتب 
جورج  اجللخ،  لينا  السياسي، 
مجهوري، جورج اسطفان، مسري 
خلف، رئيس جهاز االعالم باتريك 
ريشا ومدير مكتب رئيس احلزب 

برونو عطيه.
أن  اىل  للحزب،  بيان  وأشار 
التطورات  تناولوا  »اجملتمعني 
مبوضوع  يتعلق  ما  يف  سيما  ال 
مرفأ  انفجار  يف  التحقيقات 
الذكرى  ابواب  على  بريوت 
تشديد  وكان  حلصوله.  األوىل 

احلصانات  سقوط  ضرورة  على 
عن مجيع املستدعني اىل التحقيق 
ورفع الغطاء عن كل مشتبه به 

اجلميل عرض التطورات مع وفد لقاء سيدة اجلبل وتشديد على 
ضرورة سقوط احلصانات عن مجيع املستدعني للتحقيق

مهما عال شأنه، فمن حق اهالي 
الضحايا معرفة احلقيقة ومن حق 
اللبنانيني ان حياسبوا قاتليهم. 

ضرورة  على  اجملتمعون  واتفق 
أطر  ضمن  التنسيق  متابعة 

مشرتكة«.

النائب سامي الجميل مستقبال الوفد

العماد  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
السفريتني  من  عون  ميشال 
غريو  آن  واألمريكية،  الفرنسية 
نتائج  على  شيا،  ودوروثي 

اللقاءات اليت عقدت يف الرياض 
يف  السعوديني،  املسؤولني  مع 
اعقاب إجتماع وزراء خارجية امريكا 

وفرنسا والسعودية يف إيطاليا.

الرئيس عون اطلع من غريو وشيا 
على نتائج لقاءاتهما يف الرياض

إصابة  اليومي تسجيل 455  تقريرها  العامة يف  الصحة  وزارة  أعلنت 
اىل  املثبتة  للحاالت  الرتاكمي  العدد  رفعت  كورونا  بفريوس  جديدة 

549427 ، كما مت تسجيل حالة وفاة.

كـورونيات
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العامة  الصحة  وزير  رأى 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
حديث  حسن يف  محد  الدكتور 
»البيان  أن  »املنار«،  لقناة 
املصرف  عن  الصادر  األخري 
ومبثابة  متوازن  غري  املركزي 
حباجة  رقمي  لتخبط  توصيف 
إىل تدقيق، فهو أورد األرقام 
أن  حني  يف  متكاملة  كسلة 
تفنيد  إىل  حباجة  األرقام  هذه 
به  ستقوم  ما  وهو  وتبويب، 
العامة«. وقال:  الصحة  وزارة 
كورونا  أدوية  فاتورة  »إن 
على  إضايف  كفرق  وضعت 
املبالغ املدفوعة للدواء، وكأن 
اجلائحة مل تكن، جيب أن نكون 
موضوعيني يف حماكاة األزمات 
اجملتمع  يكافأ  هكذا  وليس 
ظل  العامة يف  الصحة  ووزارة 

الظروف الراهنة«.
وشدد على أن »صحة املواطن 
مع  باملفاضلة  األهم  هي 
أن  معتربا  األخرى«،  السلع 
الدواء  دعم  وعشوائية  »نسف 
إىل  سيؤديان  واملستلزمات، 
تضخيم كامل الفاتورة الصحية 

واإلستشفائية«.
ومتنى على »املصرف املركزي 
تقدير خطورة املوقف«، مؤكدا 
الدعم  لتصويب  معه  »أننا 
الصحة  فوزارة  ومراقبته. 
الفاتورة،  ضبط  تريد  العامة 
النظام  زعزعة  دون  من  إمنا 
والسلسلة الدوائية للمواطن«. 
»استرياد  أن  على  وشدد 
السوق  يف  وتأمينه  الدواء 
بتحويالت  مباشرة  مرتبط 
دور  أما  املركزي،  املصرف 
تنظيم  على  فيقتصر  الوزارة 

سوق الدواء ومراقبته«.
بدء  »ضرورة  إىل  ولفت 
املصرف املركزي بتطبيق دعم 
دوالر شهريا  مليون  اخلمسني 
وفق اإلتفاق األخري يف القصر 
أنهت  والذي  اجلمهوري، 
ترتيب  العامة  الصحة  وزارة 
مسؤوليتها فيه من خالل إجناز 
الدوائية  امللحة  احلاجات  الئحة 

منذ حواىل أسبوع«.
اليت  الدواء  خطة  وتناول 
على  بناء  الوزارة  أعدتها 
أن  مؤكدا  املذكور،  اإلتفاق 
عابرة  نعيشها  اليت  »املرحلة 
لبنان  وسيحافظ  تستمر،  ولن 
الطيب  الريادي  دوره  على 

والدوائي«.
على  تقوم  »اخلطة  أن  وأوضح 

احلفاظ  بشرط  اجلينرييك  دعم 
شركات  دعوة  مع  اجلودة  على 
الظروف  مالقاة  إىل   Brandالـ
الصعبة يف لبنان وحتديد أسعار 
تقارب أسعار الدعم، وذلك من 
رديف  جينرييك  تأمني  خالل 
للمنتج األساسي تصنعه معامل 
إىل  ولفت  الشركات«.  هذه 
»إقرار خطة لإلسترياد والتسجيل 
ضمن  الرديفة  لألدوية  الطارئ 

الضوابط املرعية اإلجراء«.
»تشجيع  أن  إىل  لفت  كما 
للدواء  الوطنية  الصناعة 
ضمن  من  الكامل(  )التصنيع 
العامة«،  أهداف وزارة الصحة 
أصدره  »قرار  إىل  مشريا 
اللبناني  الدواء  يضبط تصدير 
السوق  حاجة  تأمني  بعد 
»أبرز  أن  وأوضح  احمللي«. 
للخطة،  العريضة  العناوين 
يتصل بالشراء املوحد للجهات 
الرمسية الضامنة وفق القانون 
اخلصوص،  بهذا  الصادر 
والذي يتيح حتديد الفاتورة من 
جهة وتأمني حاجة املرضى من 
جهة ثانية، دون دعم ما ميكن 

وصفه بالدواء السياحي«.
تطبيق  إطالق  »قرب  وأعلن 
بالشراكة  الدوائية  البطاقة 
العلمية  املكاتب  جمموعة  مع 
لشركات الدواء العاملية، واليت 
ستسهم يف تتبع مسار الدواء 
ومراقبة صرفه يف الصيدليات 
ما سيؤدي إىل ضبط التهريب 
واإلشراف  واإلحتكار  والتخزين 
سوق  على  والفعلي  التقين 

الدواء وتطوره«.
وزير  تناول  أخرى،  جهة  من 
اإلصابات  ارتفاع  الصحة 
أن  من  حمذرا  بكورونا، 
هذه  على  الرتاكم  »استمرار 
موجة  قدوم  سيسرع  الوترية 
جديدة من الوباء، إذ ال مصلحة 
احليز  يف  املغامرة  يف  ألحد 
الصحي  األمن  من  احملقق 
تصنيف  يف  انعكس  الذي 
البيضاء«.  الالئحة  على  لبنان 
احملافظة  »وجوب  على  وشدد 
مع  الوقائية  اإلجراءات  على 
يوميا  الوافدين  آالف  وصول 
من اخلارج، فإذا كانت مواجهة 
استقبال  حتتم  املالية  األزمة 
هذا العدد الكبري من املغرتبني 
أمل،  نافذة  يشكلون  الذين 
إال أن ذلك جيب أال يدفع إىل 
ما  الذي يطيح بكل  االستهتار 

حتقق«.

الوزير حسن أكد ضرورة ضبط الفاتورة 
من دون زعزعة النظام الدوائي:

على املركزي تقدير خطورة املوقف ودور 
الوزارة تنظيم سوق الدواء ومراقبته

املشرفية مستقبال فرونتسكا

استقبل وزير الشؤون اإلجتماعية 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
الربوفسور رمزي املشرفية يف 
املنسقة  الوزارة،  يف  مكتبه 
لشؤون  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
لبنان جوانا فرونتسكا، وعرض 
احمللية،  التطورات  آخر  معها 
الدولية  املساعي  يف  وحبثا 
الصعيد  على  لبنان  ملساعدة 

االنساني واالجتماعي.
على  املشرفية  الوزير  وأثنى 

»الفعال  املتحدة  األمم  دور 
لبنان«،  ملساعدة  والبناء 
»تعزيز  فرونتسكا  على  ومتنى 
الدولة  مع  والتنسيق  التعاون 
وزارة  عرب  وحتديدا  اللبنانية، 
الشؤون اإلجتماعية يف الشقني 
اإلجتماعي واإلنساني، حيث أن 
املرحلة احلالية تتطلب بصعوبتها 
من  للحد  اجلهود  كل  تضافر 
اإلنهيار احلاصل والوصول إىل 

خالص لبنان«.

املشرفية حبث مع فرونتسكا يف 
املساعي الدولية ملساعدة لبنان

غرد النائب عاصم عراجي عرب 
قائال:  »تويرت«  على  حسابه 
تضيع  رح  الناس  »صحة 
الدعم  ارقام  بني  بالتباين 
للدواء الذي حتدث عنها مصرف 
واملستوردين  اليوم  لبنان 
الذين يتنكرون هلذه األرقام. 

على  احلق  بيحط  طرف  كل 
املواطن.  والضحية  الثاني 
خطة ترشيد الدواء جاهزة ومت 
النيابية  الصحة  بلجنة  نقاشها 
الدواء،اذا  فقدان  البارحة. 
له عواقب وخيمه على  استمر 

اجلميع«. 

عراجي: فقدان الدواء اذا استمر 
له عواقب وخيمة

 إعترب رئيس الرابطة املارونية 
أبي  اهلل  نعمة  السابق  النائب 
نصر أننا »لسنا يف أزمة تأليف 
يف  حنن  بل  فحسب،  حكومة 

أزمة حكم وكيان ونظام«.
وقال يف تصريح اليوم: »لسنا 
حكومة  تأليف  أزمة  يف  قطعا 
لتأوي اجلميع فقط، بل حنن يف 
وتفسريه  الطائف  تطبيق  أزمة 
رئيس  من  جعل  الذي  أيضا 
احلكومة، احلاكم الفعلي األول، 
باسم  منفردا  وخيطط  يفاوض 
يف  ويقرر  الدول،  مع  لبنان 
آبه بتطبيق  مستقبل لبنان غري 
والشراكة  والتكافؤ،  التوازن، 
واملؤسسات  احلكم  آلية  يف 
واتفق  مبا سبق  كذلك  العامة، 
وقد  املناصفة،  بتطبيق  عليه 
قاهلا والده يومها دولة الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري بالصوت 

اجلهوري املآلن يف قاعة جملس 
كبريا  فريقا  خماطبا  النواب 
املسيحيني:  األمة  نواب  من 
بضمانة  النصف  اعطيناكم  لقد 
الشريفني،  احلرمني  خادم 
الدول  وجمموعة  املغرب  وملك 
األوروبية... أوقفوا العد...«.

وتابع: »ال، ال يا دولة الرئيس، 
املناصفة  وال  توقف،  العد  ال 
حتققت، بفعل سياسة التالعب 
اليت  البلد  بدميغرافية  عمدا 
بعد  ما  حكومات  اعتمدتها 
التوطني،  طريق  عن  الطائف 
والتجنيس، والتهجري، واهلجرة 
وأخريا  أسبابها،  معاجلة  وعدم 
معضلة النزوح السوري، كذلك 
بني  التمييز  سياسة  بفعل 
وبني  امنائيا،  وأخرى  منطقة 
مواطن وآخر يف إدارات الدولة 

ومراكز القرار«. 

أبي نصر: لسنا يف أزمة تأليف 
حكومة فحسب بل أزمة حكم 

وكيان ونظام

العام  اجمللس  عميد  تشاور 
املاروني الوزير السابق وديع 
الكرسي  سفري  مع  اخلازن 
الرسولي يف لبنان املونسنيور 
األوضاع  سبيرتي، يف  جوزف 
سبريتي  وضع  كما  املأزومة، 
اخلازن يف أجواء إجتماع »يوم 
أجل  من  والصالة  التأمل 
الذي عقد يف حاضرة  لبنان« 
الفاتيكان يف أول متوز بدعوة 
البابا  من قداسة احلرب األعظم 

فرنسيس.
الطرفني،  من  تشديد  وكان 
اخلازن  مكتب  عن  بيان  وفق 
إنقاذ  حكومة  تشكيل  »على 
تؤمن  وقت  بأسرع  وإصالح 
لقمة العيش وخدمة املواطن، 
بعيدا من املناظرات واخلالفات 

السياسية«.
»املخلصني  الطرفان  وناشد 

البالد  مصلحة  على  الغيورين 
لفصل  وطين  إستنفار  إىل 
املواضيع واملشكالت اخلالفية 
عن لقمة العيش، كي ال ينهش 
اجلوع اجلياع أصال، ألن الشعب 
أو  هلذا  املساجالت  تهمه  ال 
حقوقه  أدنى  يريد  بل  ذاك، 
اليت ال تؤمن له، ال باملزايدات 

وال بتسجيل النقاط«.
املونسنيور  اخلازن  وشكر 
سبيرتي على »ما يقوم به من 
العقد  لفكفكة  محيدة  مساعي 
احلرب  قداسة  من  بتوجيهات 
للبنان  يولي  الذي  األعظم، 
يسعى،  والذي  فائقة،  أهمية 
على  املعنوي  تأثريه  حبكم 
الدول املعنية بامللف اللبناني، 
لبنان  وإنتشال  احللول  إلجياد 
اإلقتصادي،  اإلنهيار  من 

واخلراب اإلجتماعي«.

اخلازن وسبيرتي حبثا يف االوضاع:
لتشكيل حكومة إنقاذ وإصالح 

تؤمن لقمة العيش وخدمة املواطن

يف  الفتوى  دار  أعلنت 
صالة  أن  اللبنانية  اجلمهورية 
وخطبيت عيد األضحى املبارك، 
 20 الثلثاء  يوم  تقام  سوف 
 6،25 الساعة  احلالي  متوز 
صباحا يف مسجد خامت األنبياء 
يف  األمني  حممد  واملرسلني 

وسط بريوت.
اجلمهورية  مفيت  كلف  وقد 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
اجلمهورية  يف  الفتوى  أمني 
اللبنانية الشيخ أمني الكردي، 

عيد  وخطبيت  صالة  بأداء 
املبارك ألنه سيكون  األضحى 
عائلية  زيارة  يف  البالد  خارج 

خاصة.
وهنأ املفيت دريان اللبنانيني 
بعامة واملسلمني خباصة بعيد 
»اهلل  داعيا  املبارك،  األضحى 
بكل  عليهم  يعيده  أن  تعاىل 
واستقرار،  وسالم  وامن  خري 
ومتنى حلجاج بيت اهلل احلرام، 
مشكورا  وسعيا  مربورا  حجا 

وذنبا مغفورا«.

دريان كلف الكردي بأداء صالة وخطبيت 
األضحى لوجوده خارج البالد

زار وفد من حزب »حراس األرز 
القومية¬اللبنانية«  حركة   –
احملامي  العام  أمينه  ضم 
مارون العميل وأعضاء جملس 
روميو  نكد،  لزلي  القيادة: 
بيت  صقر،  وكارول  منصور 
برئيس  واجتمع  الكتائب، 
املستقيل  النائب  احلزب 
من  عدد  مع  اجلميل  سامي 

أعضاء املكتب السياسي.
حبسب  اجملتمعون،  وناقش 
املستجدة  »األحداث  بيان، 
اللبنانية  الساحة  على 
القاتلة اليت تعصف  واألزمات 
القوى  توحيد  ووجوب  بالبالد 
ملواجهة  السيادية  واألحزاب 

هذه األزمات«.
»موضوع  إىل  وتطرقوا 
االستحقاق االنتخابي املرتقب، 
رفضه  احلراس  حزب  وأبدى 
االستحقاق  هذا  املشاركة يف 
أن  معتربا  واقرتاعا،  ترشيحا 
»أي عملية انتخابية جتري يف 
شرعية  غري  هي  االحتالل  ظل 
االحتالل،  هلذا  وتكريس 
مرة  تضفي  أن  شأنها  ومن 
اهلل  حزب  سالح  على  جديدة 
يف  إليران  املعتمد  الوكيل   –
شرعية غري مستحقة،  لبنان – 
تعقيد  إىل  حتما  ستفضي 
وتسريع  اللبنانية،  املأساة 

انهيار الدولة«. 

وفد حراس األرز زار سامي اجلميل

النائب الجميل مستقبال الوفد
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االستشاري  »املركز  يف  االسرتاتيجية  الدراسات  مديرية  أطلقت 
»تفكيك  بعنوان  حبثيًا  مشروعًا  )بريوت(  والتوثيق«  للدراسات 
املزاعم األمريكية حول دور حزب اهلل يف أمريكا الالتينية«، حملاولة 
فهم السياق الذي خرجت فيه االتهامات حلزب اهلل بالتوّرط بنشاطات 
اجلرمية املنّظمة، اليت كان واضحًا بأّنها يف أغلبها تّتخذ من أمريكا 
الالتينية مسرحًا للضّخ ونسج الروايات والقصص عن مزاعم توّرط 
ومراجعة  عرض  إىل  البحثي  املشروع  يهدف  الذكر.  سالفة  احلزب 
بكارتيالت  اهلل  حلزب  املزعومة  العالقة  حول  األمريكية  االدعاءات 
املهّربة  والبضائع  بالبشر  اإلجتار  وعصابات  املخدرات  جتارة 
إنتاج  عملية  وفهم  الالتينية،  أمريكا  األموال يف  ومنظمات غسيل 
تلك املزاعم وكشف آلياتها وقنواتها. ويستند املشروع إىل مراجعة 
ودراسة وتقّصي عشرات اجللسات داخل الكونغرس األمريكي حول 
وزارة  من  وبيانات  تنفيذية  وقرارات  أمريكية  وقوانني  اهلل  حزب 
خلرباء  وكتابات  أمريكيني  ملسؤولني  وتصرحيات  األمريكية  العدل 
هذا  نتائج  أما  إعالمية.  وحتقيقات  صحافية  ومقاالت  وأكادمييني 
فة  البحث وخالصاته فيجري نشرها بالتتابع ضمن سلسلة أوراق مصنَّ
موضوعيًا حبسب ما يثريه األمريكيون من موضوعات حملاولة إدانة 

حزب اهلل. يف ما يلي خالصة العدد األول من هذا املشروع
أواًل: السردية األمريكية عن دور حزب اهلل يف أمريكا الالتينية

تبذل الواليات املتحدة موارد وجهودًا هائلة لربط حزب اهلل بالقسم 
الغربي من الكرة األرضية، ال سيما أمريكا الالتينية، مستفيدة من 
وجود ملحوظ ملهاجرين لبنانيني يف تلك املناطق. ويفيد هذا الربط 
بأنه يتيح تعبئة الرأي العام األمريكي ضد حزب اهلل باعتباره ينشط 
يف »احلديقة اخللفية« للواليات املتحدة، أي أنه ميّثل تهديدًا مباشرًا 
وقريبًا لألرض األمريكية، كما أنه ميّهد إلجياد صالت مزعومة بني 
حزب اهلل ومجلة من األنشطة اإلجرامية اليت جتتاح منذ عقود القارة 
اجلرمية  ونشاط  األموال  وغسيل  املخدرات  جتارة  مثل  األمريكية، 

العابرة للحدود.
تعترب سردية اتهام حزب اهلل بتجارة املخدرات والتوّرط بنشاط اجلرمية 
آخر صرعات اإلعالم السعودي واإلماراتي  العابرة للحدود  املنّظمة 
ل منهما. لكن، ُحْكمًا، ليس السعوديون وال اإلماراتيون وال  واملموَّ
احلرب  التوظيف يف  إىل هذا  أول من اسرتشد  لبنان  أتباعهم يف 
كانوا  واشنطن  يف  هؤالء  إليهم  حيّج  فمن  واإلعالمية،  السياسية 
السّباقني يف استعمال هذه االتهامات، بتنسيق وتساوق مع العدو 
اإلسرائيلي، خلدمة أهداف كانت تنحصر بتصفية حسابات مع أنظمة 
يسارية يف أمريكا الالتينية، أو لتعزيز سرديات اليمني األمريكي 
داخل الواليات املتحدة، وأخريًا لتشويه صورة احلزب داخل لبنان 

وحماولة عزله عن بقية املكونات اللبنانية.
جتارة  يف  بالضلوع  اهلل  حلزب  هة  املوجَّ االتهامات  منسوب  ارتفع 
املخدرات وغسيل األموال والنشاط اإلجرامي واجلرمية املنّظمة بشكل 
إىل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  األخرية  السنوات  يف  الفت 
جانب االتهام القديم املتجّدد مبا ُيسّمى »اإلرهاب«. ويف تشرين 
األول عام 2018 بلغ األمر الذروة مع إعالن وزارة العدل األمريكية 
عن »تصنيف حزب اهلل كمنّظمة إجرامية عابرة للحدود«، مبا برهن 
أّن االتهامات مل تقتصر على تقارير صحافية أو سرديات تتناقلها 
إىل  باالنتقال  أمريكيًا  قرارًا  يعكس  التصنيف  هذا  إعالم.  وسائل 
مرحلة جديدة يف احلرب على حزب اهلل، تضاف إىل مراحل العقوبات 

والتصنيفات ضمن قوائم ما يسمى »اإلرهاب«.
ثانيًا: جلسات االستماع يف الكونغرس

مصادر  أبرز  من  األمريكي  الكونغرس  االستماع يف  جلسات  ُتعتربرَ 
استقاء املزاعم األمريكية جتاه حزب اهلل يف أمريكا الالتينية. وقد 
مّثلت جلان الكونغرس املعنية بهذه اجللسات نقطة املصب ملعلومات 
وآراء اجلهات واملستويات اإلعالمية والسياسية والقانونية واألمنية 
األمريكية صاحبة املصلحة بهذا املوضوع. من هنا جاء العدد األول 
من املشروع البحثي الذي محل عنوان »جلسات الكونغرس حول حزب 
اهلل يف أمريكا الالتينية: البيانات واملشاركون«، ليعرض باألرقام 
والرسوم البيانية أبرز مضامني حنو 100 جلسة استماع عقدتها جلان 
ي 2005 و2018،  يه بني عامرَ خمتلفة يف الكونغرس األمريكي بغرفترَ
وربطها بأحداث واستحقاقات تعين األمريكيني وحزب اهلل على حد 
اليت  الشخصيات  خلفية  البحث  من  األول  العدد  ويفحص  سواء. 
حلزب  املزعوم  الدور  عن  اجللسات  يف  بشهاداتها  لإلدالء  ت  ُدِعيرَ
اهلل، إضافة إىل خلفيات أبرز أعضاء الكونغرس الذين نّظموا هذه 
اجللسات، وما لوحظ عند فحص مصادر متويل محالتهم االنتخابية، 
بالتزامن مع عقد هذه اجللسات وإقرار قوانني عقوبات استهدفت 

حزب اهلل.
  الغالبية العظمى من رؤساء اللجنة كانوا إمّا يهودًا صهاينة، أو من 
اليمني اإلنجيلي املتصهني املتمسّك بالدفاع عن مصالح »إسرائيل«

جتدر اإلشارة إىل أّن عدد جلسات االستماع اليت حتّدثت عن حزب اهلل 
ودوره يف لبنان والشرق األوسط وحتى يف أوروبا وأفريقيا كان 
أكثر بكثري من مئة جلسة )موضوع البحث(، لكن مّت حصر البحث يف 
اجللسات اليت جرى احلديث فيها عن نشاط إجرامي مزعوم حلزب اهلل 
انطالقًا من دول أمريكا الالتينية، لكي ال يتوّسع موضوع البحث من 
جهة، ولضمان دراسة املستجد يف السياسة األمريكية جتاه حزب 

اهلل، عن ما هو معروف من تهم »اإلرهاب« املعهودة تارخييًا.
على صعيد الشكل ووترية عقد جلسات االستماع والعناوين اليت 
تناولتها للتحريض على دور مزعوم حلزب اهلل يف أمريكا الالتينية، 

 تفكيك املزاعم األمريكية حـول دور حزب اهلل يف أمريكا الالتينية
عـلي مـراد

لوحظ يف البحث أّن هناك ارتفاعًا مستمرًا وملحوظًا لعدد جلسات 
صة هلذا الغرض أو تتعرَّض له يف هذا السياق،  الكونغرس املخصَّ
فمن جلسة واحدة عام 2005 إىل الذروة بواقع 18 جلسة يف عام 
ل ارتفاع يف عدد جلسات االستماع املذكورة يف  2017. وقد ُسجِّ
املراحل اليت حيصل فيها توّتر يف لبنان وحميطه، كما حصل أثناء 
إيران  مع  النووية  املفاوضات  وأثناء  عام 2006،  وبعد حرب متوز 
العربية  واالنتفاضات   ،2015 عام  معها  لالتفاق  التوّصل  وبعد 
وإخفاق واشنطن يف سوريا. وهذا االرتفاع إما يهدف لوضع ضغوط 
بني  انقسامات  نتيجة  وإما  التأثري  عن  لعزله  املقاومة  حمور  على 
احلزبني داخل الكونغرس، أو ملمارسة ضغوط على حكومات دول 

يف أمريكا الالتينية.
رغم أّن أغلب اجللسات املرتبطة حبزب اهلل كانت ضمن خانة »اإلرهاب 
واألمن القومي« وليس »اجلرمية املنّظمة«، إال أنه يف أغلب جلسات 
القومي« كان جيري احلديث عن صالت مزعومة  »اإلرهاب واألمن 
حلزب اهلل باجلرمية املنّظمة، وذلك إلجياد صلة مفرتضة بني »األنشطة 
اإلرهابية« حلزب اهلل والصالت اإلجرامية املزعومة، بغية التشّدد يف 
الثانية، ألّن اجلهد ترّكز يف السنوات األخرية على الدفع لتصنيف 
األمريكي  العام  الرأي  لتحريض  وأيضًا  إجرامية  كمنظمة  اهلل  حزب 
تهديدًا  يشّكل  املزعوم  اإلجرامي  نشاطه  أّن  باعتبار  احلزب،  على 

ألمنهم القومي املباشر.
ثالثًا: دور اللوبي الصهيوني يف تحشيد الحملة

احتفاظ  خالل  ُعِقدرَت  النواب  جملس  يف  االستماع  جلسات  أغلب 
اجلمهوريني بالغالبية يف اجمللس )82 يف املئة من اجللسات(، بينما 
ُعقدرَ فقط 14 جلسة من أصل 81 جلسة خالل احتفاظ الدميقراطيني 
بالغالبية. وقد تبنّي أّن جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب 
اللجان يف جلسات االستماع املذكورة، وذلك يعود  حتتل صدارة 
بصياغة  معنّية  اللجنة  هذه  أّن  سيما  ال  ومهامها،  دورها  لطبيعة 
وتنظيمات  بكيانات  املتعّلقة  العقوبات(  حالة  يف  )كما  القوانني 
خارجية كحزب اهلل. وما لوِحظ يف البحث بعد التدقيق خبلفيات الذين 
تعاقبوا على شغل منصب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس 
اللجنة(  يف  األقلية  )زعيم  املميز«  بــ«العضو  يسمى  وما  النواب 
فيها، أّن الغالبية العظمى كانوا إّما يهودًا صهاينة، أو من اليمني 
اإلجنيلي املتصهني املتمّسك بالدفاع عن مصاحل »إسرائيل«، إىل 
درجة ميكن احلديث عن عالقة مباشرة بني شغل املنصب واالنتماء 
يف  التدقيق  عند  أكثر  العالقة  هذه  توّضحت  وقد  األيديولوجي. 
بيانات متويل احلمالت االنتخابية لرؤساء اللجنة واألعضاء املمّيزين 
املميز«  و«العضو  اللجنة  رئيس  منصبرَ  استالم  يرتبط  إذ  فيها، 
بتصاعد التمويالت اليت يتلّقونها من اللوبي اإلسرائيلي ومؤسساته 
حلمالتهم االنتخابية، ما يشري لألهمية اليت يوليها الصهاينة لدور 

هذه اللجنة والسعي للتأثري يف أجندتها.
حصل النائب الدميقراطي توم النتوس، العضو املميز يف اللجنة بني 
ي 2005 و2006، على متويل يقّدر بنحو 56,150 دوالرًا خالل هذين  عامرَ
العامني. بعد وفاة توم النتوس يف 11 شباط عام 2008، واستالم 
اخلارجية،  الشؤون  جلنة  رئاسة  بريمان  هوارد  الدميقراطي  زميله 
اللوبي اإلسرائيلي محلة بريمان  بدأ يرتفع منسوب متويل مجاعات 
املالي  اإلسرائيلي  اللوبي  مجاعات  دعم  ذروة  وبلغت  االنتخابية. 
ي 2011 و2012 )فرتة شغله منصب عضو  حلملته االنتخابية بني عامرَ
مميز للجنة( مبا يقارب 221,470 دوالرًا. مع خسارة الدميقراطييني 
 ،2010 عام  الثاني  تشرين  يف  النصفية  االنتخابات  يف  الغالبية 
اجلمهوريون  استلم   ،2011 عام  بداية  الـ112  الكونغرس  وانعقاد 
مهمة  وأوِكلت  النواب،  جملس  اخلارجية يف  الشؤون  جلنة  رئاسة 

رئاسة اللجنة إىل النائبة عن والية فلوريدا إيليانا روس-ليتينان.
ما  االنتخابية  روس-ليتينان  محلة  تلّقت  و2016   2003 ي  عامرَ بني 
يقارب 1,044,894 دوالرًا من مجاعات اللوبي اإلسرائيلي األمريكي، 
وهو رقم قياسي إذا ما قورن باملبالغ املالية اليت تلقتها احلمالت 
الرؤساء واألعضاء املميزين السابقني  اللوبي لبقية  االنتخابية من 
النائب  استلم  عام 2013،  الثاني  للجنة. يف 3 كانون  والالحقني 
اجلمهوري إدوارد رويس رئاسة جلنة الشؤون اخلارجية من زميلته 
والية  انتهاء  حتى  رئاستها  يف  واستمر  روس-ليتينان،  إيليانا 

الكونغرس الـ115 مع بداية عام 2019.
   ما يقرب من نصف املشارَكات يف الجلسات استحوذت عليها مراكز 

بحثية تتلّقى دعمًا سخيًا من اللوبي اإلسرائيلي
اإلجنيلي،  اجلمهوري  رويس،  تلّقى  عنها،  املصرَّح  األرقام  حبسب 
حوالي 458,987 دوالرًا من اجلماعات املرتبطة باللوبي اإلسرائيلي 
أّنه  الالفت   .2018 عام  نهاية  حتى   2013 عامي  الفرتة بني  خالل 
ل تقديم هذه اجلماعات دعمًا ماليًا معلنًا حلملة رويس قبل  مل ُيسجَّ
 2013 الثاني  كانون  بني   .2013 عام  اللجنة  رئاسة  تسّلمه  فرتة 
وكانون األول 2018، شغل النائب عن والية نيويورك الدميقراطي 
إليوت إنغل، منصب العضو املميز يف جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس 
النواب. خالل هذه الفرتة، حصل إنغل على متويل سخي من مجاعات 
االنتخابية  محلته  تلّقت  املتحدة.  الواليات  يف  اإلسرائيلي  اللوبي 
من مجاعات اللوبي اإلسرائيلي حوالي 139,000 دوالر يف الدورة 
الدورة  عن  دوالر   50,000 حوالي  بزيادة   ،2014-2013 االنتخابية 
االنتخابية  الدورة  دوالر يف   190,000 إىل  اليت سبقتها، وقفزت 
إنغل  تسّلم  بعد  التمويل  حبجم  ملحوظ  ارتفاع  يف   ،2016-2015

منصب »العضو املميز« يف اللجنة.
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ي 2005 و2018، تقّدم النواب املتعاقبون على إدارة عمل  بني عامرَ
األعضاء مبشاريع قوانني عدة  اخلارجية وغريهم من  الشؤون  جلنة 
استهدفت إيران وحزب اهلل، بعضها أقّر وبعضها اآلخر ال يزال يف 
أدراج اللجنة. أخطر مشاريع القوانني تقّدم بها اجلمهوري اإلجنيلي 
إدوارد رويس، رغم عدم جتاوز عددها الثمانية، لكن اثنني منها 
استهدفت حزب اهلل بشكل خاص وُأِقرَّت وهما: »قانون منع التمويل 
الدولي حلزب اهلل لعام HIFPA - 2015«، و«قانون منع التمويل 

ل لعام 2018«. الدولي حلزب اهلل املعدَّ
املالحظة اهلامة الثانية يف هذا اإلطار، برزت عند التدقيق خبلفيات 
ت لإلدالء بشهاداتها  جمموعة من املراكز البحثية والفكرية اليت ُدِعيرَ
كبريًا من  عددًا  أّن  تبنّي  وقد  االستماع.  جلسات  اللجان يف  أمام 
طابع  إلضفاء  استضافتهم  جرت  واخلرباء  والفكر  األحباث  مراكز 
جيري  وما  فيها  يرد  ما  لشرعنة  اجللسات  على  واحرتايف  مهين 
يقرب  ما  على  بعينها  حبثية  مراكز  استحوذت  وقد  عليها.  ترتيبه 
من نصف املشاركات يف اجللسات املذكورة )كمؤسسة الدفاع عن 
وهذه  األمريكي(،  املشروع  ومعهد  واشنطن  ومعهد  الدميقراطيات 
املراكز متتاز خبّطها األيديولوجي الداعم لـ«إسرائيل«، وتتلّقى دعمًا 
الفيدرالية  اللجنة  بيانات  حبسب   - اإلسرائيلي  اللوبي  من  سخيًا 

.)CRP( األمريكية لالنتخابات ومركز السياسات املستجيبة
الباحثني  من  خليط  املئة  االستماع  جلسات  يف  للمشاركة  ُدِعيرَ 
خرباء  جانب  إىل  البحثية  املراكز  من  العديد  األقسام يف  ومديري 
عرب  ظ  ُيالحرَ ما  أكثر  لكن  أجنبية.  وبلدان  جامعات  من  وأكادمييني 
سجل املشاركني يف اجللسات، تكّرر مشاركة أشخاص بعينهم، من 
املنتمني إىل مراكز ومعاهد مرتبطة باللوبي الصهيوني يف الواليات 
املتحدة، بل إّن أغلبهم من املتحّمسني الستهداف صورة اإلسالم 
بشكل عام، وحركات املقاومة بشكل خاص، وعلى رأسها حزب اهلل. 
بواقع  االستماع  جلسات  املشاركني يف  أكثر  فرح  دوغالس  كان 
واشنطن  »معهد  الباحث يف  ليفيت  ماثيو  من  كل  تاله  مرة،   12
»جملس  رئيس  نائب  بريمان  وإيالن  األدنى«،  الشرق  لسياسات 
ثم  منهما،  لكلٍّ  مشاركات   9 بواقع  األمريكية«  اخلارجية  السياسة 
إميانويل أوتولينغي الباحث يف »مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات« 
بسبع مشاركات، وكل من مايكل برون مدير العمليات السابق يف 
وكالة مكافحة املخدرات األمريكية، وسكوت موديل الباحث يف مركز 
5 مشاركات. مجيع  بواقع   CSIS والدولية  االسرتاتيجية  الدراسات 
املسيحيني  من  أو  الصهاينة،  اليهود  من  إما  هم  الباحثني  هؤالء 
اإلجنيليني اليمينيني الذين يعملون لصاحل الكتل اليمينية الصهيونية 

املعادية للملسمني عمومًا.
خاتمة:

هذه األرقام املعطيات ستكون ضرورية للفهم األولي للنسق الكّمي 
للتحريض واالتهامات اليت أثريت حتت قّبة الكونغرس األمريكي، 
وتطّورها على مدى السنوات، وهي ستكون حاجة ال بد منها لفهم 
بالتفاصيل  ستتناول  اليت  البحث،  من  الالحقة  األعداد  مضامني 
يف  شاركت  اليت  البحثية  والشخصيات  املراكز  خلفيات  الدقيقة 
جلسات االستماع، وحركة املال اليت تغّذيها، للتحريض على الدور 
املزعوم حلزب اهلل يف أمريكا الالتينية، وملاذا الرتكيز على املنطقة 
احلدودية الثالثية بني الربازيل واألرجنتني والباراغواي عند التحريض 
على هذا الدور املزعوم، إضافة إىل عرض لبحث استقصائي ألصل 
اتهام حزب اهلل بتجارة املخدرات وما يتحّدثون عنه بأّن لدى احلزب 

فتوى مزعومة جتيز لعناصره اإلجتار باملخدرات الستهداف األعداء.

تصوير هيثم املوسوي
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حالة  ويلز  نيو ساوث  سجلت 
وفاة ثانية مرتبطة بكوفيد19- 
حملية  إصابة   89 لـ  باإلضافة 

جديدة يوم االثنني املاضي.
وكانت 21 من احلاالت اجلديدة 
معدية  الثالثاء  عنها  امُلعلن 
أثناء تواجدها يف اجملتمع فيما 
كانت 55 حالة يف احلجر طوال 

فرتة العدوى.
احلكومة  رئيسة  وقالت 
ما  إنه  بريجيكيليان  غالديس 
املصابني  أعداد  تنخفض  مل 
إىل  اجملتمع  يف  بالعدوى 
الصفر أو تقرتب من الصفر، 

فلن يتم رفع اإلغالق.
بإصدار  أملها  عن  وأعربت 
إعالن بشأن اإلغالق يف وقت 

الحق.
عدد  تراجع  عن  ولدى سؤاهلا 
بيوم  مقارنة  اجلديدة  احلاالت 
بريجيكليان  قالت  اإلثنني، 
يف  ستستمر  األرقام  إن 

االختالف.
وأضافت: »الرسالة األساسية 
ال  املنزل،  يف  البقاء  هي 
كنت  إذا  إال  منزلك  تغادر 
كنت  وإذا  لذلك،  مضطرًا 
ملزاولة  منزلك  ملغادرة  حباجة 
كنت  وإذا  أساسي،  عمل 
 ،Fairfield منطقة  يف  تعيش 
يرجى إجراء االختبار كل ثالثة 

أيام.«
وقالت برجييكيليان إن األرقام 
العدوى  انتقال  أن  تظهر 
حيدث إىل حد كبري بني أفراد 

األسرة.
يعزز  هذا  أخرى،  »مرة 

أنه يف  مفادها  اليت  الرسالة 
باخلروج  فيها  ختاطر  مرة  كل 
الفريوس  بنشر  ختاطر  فإنك 
تؤكده  ما  وهذا  حتبهم،  ملن 

البيانات.«
وقد مت إدخال 65 شخصًا إىل 
يف   21 منهم  املستشفى، 
على  وأربعة  املركزة،  العناية 

أجهزة التنفس االصطناعي.
كريي  الصحة،  مديرة  وقالت 
تشانت، إن هناك العديد من 
العناية  يف  الشباب  املرضى 

املركزة.
وأوضحت أن الشباب ميكن أن 
وميرضوا  بالفريوس  يصابوا 
لديهم ظروف  أن تكون  دون 

صحية سابقة.
كما مت تسجيل حالة جديدة يف 
Goulburn، حيث أصيب رجل 

بالعدوى يف موقع العمل يف 
9 متوز.

من  سُيطلب  أخرى،  جهة  من 
الذين  األساسيني  العمال 
 ،Fairfield يعيشون يف منطقة
واليت تعد حاليًا نقطة ساخنة 
وختضع لتدابري اإلغالق، إجراء 
اختبار كورونا كل ثالثة أيام.

للخضوع  العمال  يضطر  ولن 
نتائج  صدور  حتى  للحجر 
يعانون  كانوا  إذا  إال  االختبار 

من أعراض.
اختبار  أيضًا  هناك  وسيكون 
األساسيني  للعمال  إلزامي 
املناطق  إىل  ينتقلون  الذين 
اإلقليمية خارج سيدني الكربى 
هذا  ويدخل  أيام،   7 كل 
اإلجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 

منتصف الليلة.

وفاة ثانية و89 إصابة جديدة يف سيدني:

برجييكليان تدعو العمال املقيمني يف فريفيلد 
إلجراء اختبار كل ثالثة أيام
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رئيسة الوالية غالديس برييجيكليان

املاضي،  االحد  يوم  سجلت، 
 112 ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
كورونا  بفريوس  جديدة  حالة 
حالة   24 عن  يقل  ال  ما  ومنها 
املرحلة  أثناء  نفسها  تعزل  مل 

املعدية من املرض.
الوالية  يف  السلطات  وأعلنت 
اللقاحات  لربنامج  إمدادات  عن 
والعاملني  للمدرسني  ستسمح 
املسنني  رعاية  قطاع  يف 
اللقاح  جرعات  على  باحلصول 
أكثر  سيدني،  غرب  جنوب  يف 

املناطق تأثرًا بالعدوى حاليًا. 
حاالت   4 الوالية  سجلت  كما 
من  عائدة  بالفريوس  مصابة 
اخلارج، وذلك بعد إجراء 46،000 

اختبارًا للفريوس.
ويقبع 63 مصاب بكوفيد19- يف 
 18 منهم  حاليًا،  املستشفيات 
يف العناية املركزة على أجهزة 

التنفس الصناعي.
املرضى  ضمن  ومن 
سن  حتت   25 باملستشفيات 
الـ35.  سن  حتت  و14  الـ50 
ومن ضمن املرضى يف العناية 
املركزة، مريض يف العشرينات 
وواحد  الثالثينيات  يف  وآخر 
يف  و5  األربعينات  يف 

اخلمسينيات و6 يف الستينيات 
يف  وواحد  السبعينات  يف  و3 

الثمانينيات.
الوالية  حكومة  رئيسة  وقالت 
غالديس بريجييكليان إن معظم 
احلاالت اجلديدة تنتمي ملقربني 
جدًا من حاالت معروفة سابقًا أو 

أفراد العائلة الواحدة.
كما  جمددًا  أؤكد  أن  أريد   
نفسك  وضعت  إذا  باألمس، 
يف خطر، فإنك تعرض عائلتك 
األكرب  وعائلتك  للخطر  بأكملها 

أيضًا، وأصدقائك املقربني.
عدد  إن  بريجييكليان  وقالت 
للعدوى  الناشرين  األشخاص 
 0 إىل  أقرب  يكون  أن  جيب 
بأكرب قدر من اإلمكان، قبل أن 

تنتهي أوامر إلغالق.
 لن نعرف إىل أي متى قد تستمر 
أوامر اإلغالق يف هذه املرحلة. 
البيانات حتى  حنتاج إىل جتميع 
هذه  من  ننتقص  كيف  نعرف 

األرقام.

الفريوس  انتشار  ومازال 
و  Fairfield مناطق  يف  مرتكزًا 
و  Canterbury Bankstown

.Liverpool

أصحاب  بريجييكليان  ونصحت 
تلك  يف  الضرورية  األعمال 
الضواحي بالبقاء يف املنزل إال 
إذا كان لديهم اختبار فريوس 

يثبت نتيجة سالبة.
يشعرون  من  نصحت  كما 
يقوموا  أال  املرض  بأعراض 
أو  املستشفيات  بزيارة 
الصيدليات، وأن يقوموا بعزل 
اختبار  على  واحلصول  أنفسهم 

الفريوس.
األعمال  أصحاب  من  “كثري 
بأعماهلم  يقومون  الضرورية 
أثناء شعورهم بأعراض املرض 
وسط  الفريوس  وينشرون 
زمالئهم. هذا جيب أن يتوقف. 
ال ترتك منزلك إذا كنت تشعر 
بأعراض…خصوصًا إذا كنت من 

إحدى هذه املناطق.”
والية  يف  السلطات  وأعلنت 
تغيرياٍت  عن  ويلز  ساوث  نيو 
اللقاحات،  توزيع  برنامج  يف 
األولوية يف  إعطاء  حيث سيتم 
 Fairfield التلقيح لسكان مناطق
 Canterburyو  Liverpoolو
Bankstown، حيث سيتم افتتاح 
مركزًا لتوزيع جرعات اللقاح يف 

Fairfield يوم اجلمعة.

نيو ساوث ويلز تسجل 112 حالة مصابة بفريوس كورونا 
و34 منها كانت غري معزولة ومعدية

فوق  هم  ملن  سيسمح  كما 
لقاح  على  باحلصول  الـ40  سن 
العيادات  يف  أسرتازينيكا 
أرجاء  مجيع  يف  وصيدليات 

الوالية.
كبرية  قالت  جانبها  ومن 
املسؤولني الطبيني يف الوالية 
إن  تشانت  كريي  الدكتورة 
سببه  اللقاح،  سياسة  تغيري 
الكبري يف حالة اخلطورة  التغري 

على اجملتمع.
تغريت  احلالية  اخلطورة  “درجة 
لدينا  أصبح  كبري…ألن  بشكٍل 
نسبة  اجملتمع،  دلتا يف  ساللة 
بالفريوس  إصابتك  خطورة 
ذي  من  بكثري  أعلى  أصبحت 

قبل.”
عن  ويلز  ساوث  نيو  وأعلنت 
اجلديدة  األماكن  من  عدٍد 
احملتمل انتقال الفريوس فيها 
 Fairfield Heightsو  Fiarfieldبـ
ومن ضمنها بعض الصيدليات 

واملراكز الطبية.
كما مت تسليط الضوء على حمل 
 Kograh بيع أمساك يف منطقة 
زاروا  ممن  السلطات  وطلبت 
أنفسهم  عزل  األماكن،  تلك 

واخلضوع الختبار الفريوس.

مت اإلعالن عن حزمة دعم مالي 
لسيدني  الكومنولث  من  جديدة 
إغالق  حالة  تشهد  اليت  الكربى 
بعدما وافقت احلكومة الفدرالية 
النقدية  الدفعات  زيادة  على 

للشركات واألسر املتضررة.
اخلزانة  وزارة  أقرت  فقد 
مساعدات  حزمة  الفدرالية 
موافقة  بعد  اجلديدة  كوفيد19- 
احلكومية  النفقات  مراجعة  جلنة 
أمس  احلزمة  على  الفدرالية 

االثنني.
كذلك أعلنت حكومة نيو ساوث 
متويل  يف  تشارك  اليت  ويلز، 
للشركات،  املساعدات  حزمة 
عن تدابري دعم إضافية، مبا يف 
لألشخاص  نقدية  دفعات  ذلك 
اختبار  نتائج  ينتظرون  الذين 
البقاء  على  لتشجيعهم  كوفيد 
إلجراءات  باإلضافة  املنزل  يف 
غري  لألشخاص  اإلجيار  محاية 
القادرين على دفع قيمة إجيار 

مساكنهم.
أسبوعها  سيدني  دخول  ومع 
الثالث من اإلغالق، قال سكوت 
التدفق  دعم  إن  موريسون 
سيعكس  للشركات  النقدي 
املخطط »الفعال للغاية« الذي 
يف  الوباء  بداية  مع  وضعه  مت 
وتضمن   ،2020 مارس  شهر 
 10 حبوالي  فدرالية  مساعدات 
مليار دوالر للشركات يف والية 

نيو ساوث ويلز.
وسيتم توزيع األموال يف وقت 
بعدما  الشهر  هذا  من  الحق 
ملرة  نقدية  دفعات  تقديم  مت 
نيو  حكومة  عنها  أعلنت  واحدة 
برناجمها  ضمن  ويلز  ساوث 
 1.4 بقيمة  الشركات  ملساعدة 

»من 50 إىل 10 آالف دوالر«
 احلكومة الفدرالية تعلن حزمة مساعدات 

مالية للشركات واألسر يف سيدني
يبدأ  أن  واملقرر  دوالر  مليار 

األسبوع املقبل.

دعم األسر واألفراد
الفدرالية  احلكومة  زادت 
للعمال  املتاحة  الدفعات  قيمة 
والبالغة  باإلغالق  املتأثرين 
دوالر  و500  دوالر   350 حاليًا 
يف األسبوع، وفقًا لعدد ساعات 

العمل قبل اإلغالق.
COVID- الدعم  حزمة  فبحسب 
Disaster Payment 19 يتم رفع 
دفعة الـ 500 دوالر لألشخاص 
الذين خسروا 20 ساعة أو أكثر 

من عملهم إىل 600 دوالر.
 325$ الـ  دفعة  زيادة  ويتم 
بني  فقدوا  الذين  لألشخاص 
8 إىل 20 ساعة من عملهم إىل 

$375 بدءا من األسبوع القادم.
والتجار  التجارية  املصاحل  دعم 

واملؤسسات غري الرحبية
من  الرابع  األسبوع  من  اعتبارًا 
الشركات  ستتمكن  اإلغالق، 
اليت فقدت %30 على األقل من 
رحبها مؤهلة للحصول على دعم 

.Service NSW إضايف من
وميكن لتلك الشركات احلصول 
 40% إىل  يصل  تعويض  على 
من مرتبات املوظفني من خالل 
وأقصاها   1,500 أقلها  دفعات 

10,000 دوالر يف األسبوع.
أما التجار فسيحصلون على دفعة 

1,000 دوالر يف األسبوع.
وكان جملس الوزراء الوطين قد 
يف  األخري  اإلغالق  أثناء  وافق 
فيكتوريا على أن تغطي الواليات 
فيما  للشركات  الدعم  تكاليف 
الفيدرالية  احلكومة  تساعد 
األسر املتضررة. لكن سيغطي 
كبريًا  جزءًا  حاليًا  الكومنولث 
بعدما  الشركات  مساعدات  من 
العمل  إلعادة  دعوات  رفض 

.Jobkeeper بربنامج
اجلديدة  احلزمة  إعداد  ومت 
اإلغالق  لعمليات  منوذجًا  لتكون 
يف املستقبل وتأتي بعد رفض 
احلكومة الفدرالية مناشدات من 
ساوث  نيو  يف  اخلزانة  وزير 
ويلز، دومينيك بريوتيت، إلعادة 

.Jobkeeper العمل بربنامج
وأعلن وزير الصحة الفيدرالي، 
املاضي  اإلثنني  هانت،  غريغ 
أن الكومنولث وافق أيضًا على 
للوالية،  صحية  حزمة  متويل 
العيادات  دعم  ذلك  يف  مبا 
واملمارسني  والصيدليات 

الصحيني.
احلماية  معدات  توفري  مت  كما 
الطيب  املخزون  من  الشخصية 
الوطين، مبا يف ذلك الكمامات 
والعباءات والقفازات والنظارات 
الواقية لوالية نيو ساوث ويلز 
صحية  شبكات  سبع  خالل  من 

يف خمتلف أحناء سيدني.

حبزمة  األعمال  جمموعات  رحبت 
لألفراد  االقتصادي  الدعم 
تأثرت  اليت  التجارية  واملصاحل 

بإغالق سيدني الكربى.
لدعم  جديدة  دفعة  وستتوفر   
األعمال تصل إىل 10,000 دوالر 
يف األسبوع للشركات واملصاحل 
التجارية اليت يبلغ حجم مبيعاتها 
75,000 دوالر  ما بني  السنوية 
و 50 مليون دوالر، طاملا أنها 
بنسبة  اخنفاض  إظهار  تستطيع 

%30 يف حجم األعمال.
املؤهلة  الشركات  وستحتاج 
للحفاظ على مستويات التوظيف 
وبدوام  كامل  بدوام  احلالية 
طويل  املؤقت  والدوام  جزئي 
األجل لتلقي املساعدة املالية.

املدير  هانرت،  دانيال  ويقول 
األعمال  لرابطة  التنفيذي 
ويلز،  نيو ساوث  التجارية يف 
إن هذه احلزمة ضرورية يف ظل 

هذه األوقات العصيبة.
وضمن حزمة الدعم هذه ايضًا، 
الكوارث  مدفوعات  ستزيد 
اخلاصة بكوفيد19- من األسبوع 
دوالر   600 إىل  لإلغالق  الرابع 
20 ساعة  الذين فقدوا  لألفراد 

أو أكثر من العمل يف األسبوع، 
ما  فقدوا  إذا  دوالر   375 وإىل 

بني 8 ساعات إىل 20 ساعة.
الفيدرالية  املعارضة  لكن   
إنها  قائلة  احلزمة،  انتقدت 
الذين  ألولئك  الدعم  تقدم  ال 

فقدوا وظائفهم بالفعل.
10 آالف دوالر«:  50 إىل  »من 
حزمة  تعلن  الفدرالية  احلكومة 
للشركات  مالية  مساعدات 

واألسر يف سيدني
أما حزب اخلضر فقال من جانبه 
غري  هذه  املساعدات  حزمة  إن 
كافية، مطالبا بزيادة مدفوعات 
يف  دوالر   80 إىل   JobSeeker
العمل  وYعادة  الواحد  اليوم 
باإلضافة   JobKeeper بربنامج 
بقيمة  إىل دفع تعويض فوري 
لألسرتاليني  دوالر   3,000

العاطلني عن العمل.
نيو  يف  اخلزانة  وزير  رد  وقد 
بريوتيه  دومينيك  ويلز  ساوث 
والدعم  الفيدرالي  الدعم  إن 
الوالية  مستوى  على  املشرتك 
آلالف  حياة  شريان  يوفران 
املصاحل واملاليني من السكان 

املتضررين من اإلغالق.

املصاحل التجارية ترحب حبزمة املساعدات املالية 
ألهالي سيدني واملعارضة ترى إنها »غري كافية«

إعــالناتكم يف »الهريالد« 
طريقكم النجاح

لالتصال:
0405555220
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امللف  الروسي  يقارب 
كجزء  اللبناني  االقتصادي 
اقتصادًا  ليكون  املنطقة  من 
فقاعة  جمرد  ال  حقيقيًا، 
الدين  على  تعتاش  أخرى 

واالسترياد.
األعمال  رجال  وفد  يكد  مل 
حتى  لبنان  يغادر  الروسي 
رجال  وفد  زيارة  عن  ُأعِلن 
أعمال فرنسي ليبحث بدوره مع 
املعنيني يف إعادة إعمار مرفأ 
بريوت، ما يوحي بوجود سباق 
يف  روسّي   - فرنسّي  هادئ 
املفاضلة  باب  ويفتح  لبنان، 
بني هاتني الدولتني، وهو ما 
رمسية  غرفة  من  أكثر  يشغل 
معنية بهذه املفاضلة وكل ما 

يستتبعها يف السياسة.

ترسم  السياق،  هذا  ويف 
قوة  نقاط   3 املعطيات 

غسـّان سـعود
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وداعـاً فـرنسا.. املـستقبل هـو روسـيا

واالقتصادية املقبلة بكثري من التشدد. أما الروس، فقد أصّروا 
على االستثمار يف خزانات الوقود يف الشمال اللبناني ومتابعة 
العمل باملشروع، رغم ظروف »كوفيد 19« وتراجع االستثمارات 

النفطية يف العامل. 
وهنا، ال بّد من اإلشارة مرارًا وتكرارًا إىل أهّمية هذه اخلزانات 
ل تلزميها للروس امتحانًا كبريًا  االسرتاتيجية الكبرية جدًا، إذ شكَّ
لقدرة وزارة الطاقة على التحرك بعيدًا عن اإلمالءات األمريكية. 
بالتالي  السؤال  يعد جمديًا  بكل شجاعة، ومل  وقد فعلت ذلك 
ر الروس التقدم حنو استثمارات  عما ستفعله الوزارة يف حال قرَّ
أخرى، فال شيء أكثر أهمية اسرتاتيجية من اخلزانات، وقد ُلزمت 
شرط  إضافية  تلزميات  أية  على  سيحصلون  الذين  للروس، 
تتعاون  اليت  الطاقة  وزارة  أن  العلم  مع  إليها،  طبعًا  تقدمهم 
االستعداد  اخلزانات، وهي على كامل  الروس يف موضوع  مع 
للتعاون أيضًا يف موضوع املصايف، اجتهت حنو العراق لتأمني 

النفط، لكن التأخري أتى من العراق.
3. االستثمار الفرنسي ينطلق من مبدأ القروض، فال ينتج على 
فينطلق  الروسي،  أما  الديون.  غري  والبعيد  املتوسط  املديني 
والتشغيل،  البناء  مبدأ  من  لبنان  يف  احملتملة  استثماراته  يف 
أو  مباشرة  سواء  مصاريف،  أية  اللبنانية  الدولة  د  تتكبَّ ال  إذ 
غري مباشرة، سواء على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد، 
نسبة  الدولة  إعطاء  مع  بداية  ويديرها  املنشأة  الروسي  فيبين 
من األرباح. وحني تنتهي مدة العقد األول، يبحث يف تعديله 
لتتضاعف نسبة أرباح الدولة وجتديده، أو ينتهي العقد وتستعيد 

الدولة امللكية واإلدارة وكامل األرباح.
يرتبط  عدمه  أو  االستثمار  قرار  إنَّ  فرنسا،  إىل  بالنسبة   .4
باجلدوى االقتصادية بالنسبة إىل الشركات، فيما القرار بالنسبة 
الفرنسية  اخلارجية  تنتظر  وبينما  بامتياز.  سياسي  روسيا  إىل 
االنهيار  بعد  عمومًا  املهتمة  غري  الفرنسية  الشركات  دراسات 
املالي، تشري مجيع املعطيات إىل أن القرار السياسي الروسي 

متخذ.
عليه  يغلب  جدًا  استعالئي  مببدأ  يتعامل  الفرنسي  أنَّ  املؤّكد 
األفرقاء  وثلثي  املنطقة  ثلثي  يعادي  وهو  والوعيد،  التهديد 
السياسيني اللبنانيني، ويتشاطر ويتذاكى ويتدخل يف الشأن 
خوض  إىل  تهدف  سياسية  جمموعات  متويل  عرب  اللبناني، 
يراعي  ال  األمور مجيعها  بها، وهو يف هذه  والفوز  االنتخابات 
مصاحله كمستثمر، لكن األهم يف هذه املقاربة كّلها هو حقيقة 
قرار  غياب  يف  تتمثل  عقود  منذ  فاملشكلة  الروسي،  املوقف 
االقتصاد  ألن  لبنان،  يف  واألمريكيني  الفرنسيني  مزامحة 
اللبناني صغري، وال يستحق إقالق راحة األمريكيني أو استفزاز 

الفرنسيني أو غريه.
الواضح هنا أن مثة تغيريًا روسيًا كبريًا بهذا الشأن من العراق إىل 
لبنان، مرورًا بسوريا طبعًا. ويف موسكو كالم واضح اليوم عن 
االرتباط العضوي بني أمن لبنان وأمن سوريا، واقتصاد لبنان 
واقتصاد سوريا، وعملة لبنان وعملة سوريا، والبنزين يف لبنان 
والبنزين يف سوريا، ومربى املشمش يف لبنان ومربى املشمش 
يف سوريا؛ إذ ال ميكن الّتفكري يف أن يستثمر الروس بشريًا 
وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا بكّل هذا الشكل يف سوريا، فيما 
وميرحون  يسرحون  والفرنسيني  واألمريكيني  الفوضى  يرتكون 
يف احلديقة األمامية هلذه البالد، وهو ما يسمح بالقول عمليًا إن 
الفرنسيني استثمروا بالفساد أكثر من نصف قرن يف لبنان، 
وغالبية هذه الطبقة السياسية - االقتصادية - املالية الفاسدة 
ما هي إال طبقتهم، لكن هذا هو املاضي البشع. املستقبل هو 

روسيا.

على  الداخلية  اخلالفات  مناقشة  يف  ناشطني  أو  سياسيني  تلّهي 
طريقتهم، أمر تعّوده الناس منذ قيام هذا البلد املسخ. لكن األمر 
ال يستقيم عندما يتصّدى هؤالء، بالتعاون مع ماكينة إعالمية حتتاج 
اخلارجية  التدخالت  مع  للتعامل  املهنية«،  للمواصفات  »مطابقة  إىل 
وحتى  وخارجه.  احلكم  داخل  السلطة  قوى  منازعات  من  جزء  كأنها 
الذين يريدون حتديد املسؤوليات عن األزمة، يسارعون اىل رمي كرة 
النار يف حضن اللبنانيني حصرًا، بطريقة ترّبر الدور السليب للحراك 
عن  جدًا،  وكبرية  كبرية،  مسؤولية  يتحّمل  الذي  والدولي  اإلقليمي 

األزمة وعن تفاقمها يف اآلونة األخرية.
يف سلوكيات الدول، إقليميًا وعامليًا، ما يكفي للجزم بأن هذا اخلارج 
مل يكن يومًا يريد لبنان إال وفق ما يناسب اسرتاتّيجيته. وما نعرفه، 
بعد كل أنواع التجارب، هو أن ما ينفع إسرائيل يتقدم على كل أمر 
آخر. وهذا ما يستدعي مراقبة ما يقوله وما يفكر به العدو حيال األزمة 

اللبنانية.
لبنان،  تواجه  اليت  باألزمة  منشغلة  األيام،  هذه  »إسرائيل«،  تبدو 
العدو  إعالم  وسائل  وتنقل  »القومي«.  أمنها  على  تفاقمها  وبتأثري 
احلكومة  قادة  يف  مسؤولني  عن  وتسريبات،  وحتليالت  تصرحيات 
واجليش واألمن، بأن لبنان دخل مرحلة االنهيار الشامل، وأن هناك 
»خشية« من أن يتحّول االنهيار اىل »ورقة قوة يف يد حزب اهلل«. 
»إسرائيل«  الدائم بني  التشاور  احلديث عن  قراءة، جيري  ومع كل 
ملنع  ليس  به،  القيام  جيب  ما  حول  عربية  ودول  وأوروبا  وأمريكا 

االنهيار، بل لـ«منع وقوع لبنان يف يد حزب اهلل«.
ما الذي ختشاه »إسرائيل«؟

حزب  تغطية  يتطّلب  الذي  السياسي  العالج  عن  حتّفظًا  تبدي  أواًل، 
خوض  اىل  املؤّثرة  اخلارجية  القوى  دفع  وحتاول  موافقته،  أو  اهلل 
معركة إبعاد أي حكومة جديدة عن احلزب ومنع مشاركته فيها. وهي 
من  ومينعها  سيقّيدها  احلكومة  داخل  احلزب  وجود  جمرد  بأن  تعتقد 
القيام خبطوات تناسب متطلبات الغرب. وحصة »إسرائيل« من سلطة 
أو  الدولة بسالح املقاومة  ترّكز على فكرة إمساك  الغربية  املطالب 
تقييده، وعلى فرض آليات تعاون أمين مع لبنان يوفر األمن حلدود 
إسرائيل ومينع أّي دعم، ولو سياسي، لقوى املقاومة يف فلسطني.

ثانيًا، تبدي »إسرائيل« رفضًا دائمًا لتسليح اجليش اللبناني مبا قد 
يسمح له بعرقلة نشاطها يف اجلو أو البحر، أو حتى يف الرب. لكنها، 
اليوم، تريد من العامل التدخل ملنع انهيار اجليش، لكن شرط ربط 
مساعدته بآلية تسمح للغرب باإلشراف املباشر على عمله. وهي تعترب 
أن كل فراغ أمين حيصل بسبب تراجع اجليش أو القوى األمنية سيمأله 
األمنية  القوى  تفّكك  حال  أكرب يف  براحة  الذي سيتصرف  اهلل  حزب 

والعسكرية.
على  واملعيشي  االقتصادي  الضغط  تعزيز  »إسرائيل«  تريد  ثالثًا، 
الدولة وعلى الناس لدفعهم إىل انتفاضة يف وجه حزب اهلل. لكنها 
ختشى أن يعمد احلزب اىل استغالل نفوذه امليداني الكبري برًا وحبرًا، 
احلصار  مفعول  يعّطل  ما  لتوفري  وقدراته  عالقاته  استغالل  واىل 
مع  بالتعاون  الغرب،  يلجأ  كي  الضغط  حتاول  ولذلك،  لبنان.  على 
»عربه«، إىل وضع آليات لإلشراف على املساعدات املقرتحة للبنان، 
منها نشر قوات أجنبية ولو على شكل »قوى إسناد« لعملية توزيع 
املساعدات كما يرّوج املغّفلون. ويعترب العدو أن مزيدًا من التوّرط 
الغربي يف لبنان سيسمح ليس فقط مبمارسة الضغط املباشر على 
احلكومة، وبالتالي على حزب اهلل، بل رمبا يوفر أيضًا عناصر محاية 
لقوى وجمموعات لبنانية ختشى املواجهة املباشرة والكاملة مع احلزب. 
وينبغي لفت االنتباه اىل أن جانبًا من الضغوط اإلسرائيلية الكبرية 
يرتبط  إيران،  مع  النووي  االتفاق  اىل  العودة  لعدم  واشنطن  على 
بتقدير العدو أن رفع العقوبات سيسمح بضخ مليارات الدوالرات يف 
اخلزينة اإليرانية، وسيجد جزء من هذه األموال طريقه إىل حزب اهلل، 
كما أنه ال يوجد ما مينع إيران من استغالل جزء من أرباح النفط لزيادة 

نفوذها يف بريوت.
رابعًا، تشهد »إسرائيل« نقاشًا حول طريقة التعامل مع لبنان، وما 
إذا كان ينبغي االستمرار بشعار أن كل لبنان رهينة للحزب وجيب أن 
يدفع اجلميع مثن ذلك، أو العودة اىل سياسات الثمانينيات حول وجود 
إمكانية للتعاون مع قوى يف لبنان، أو استغالل الظروف احلالية خللق 

بيئة معارضة حلزب اهلل والعودة اىل العمل داخليًا.
مكشوف  عسكري  عمل  أي  إزاء  اليدين  مكّبل  كونه  من  العدو  قلق 
الفوضى  بأن  قادته  بعض  يفكر  أن  منطقيًا  يبدو  لذلك،  مستمر. 
السياسية واألمنية واالقتصادية يف لبنان قد تسمح مبزيد من األعمال 
األمنية ــــ العسكرية ضد حزب اهلل، ربطًا مبا ال ينفّك اإلسرائيليون عن 
ترديده من أن حزب اهلل، رغم األزمة احلالية وتعقيداتها، »مستمر يف 
برنامج دقة الصواريخ والتزود مبنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل 

سالح اجلو اإلسرائيلي يف مساء لبنان«.
وإىل ذلك، كان الفتًا ما نقل أمس عن مصدر أمين إسرائيلي من أن 
»الوضع القابل لالنفجار يف لبنان، يقّرب إسرائيل من املواجهة... 

وحرب لبنان الثالثة مسألة وقت«.
اىل  تتطّور  قد  األمور  بأن  العدو  يفّكر  وملاذا  ذلك،  يعنيه  الذي  ما 
حدود نشوب حرب جديدة، وهل يتم األمر على شكل ما فعله يف كل 
حروبه السابقة، أم أن لديه خططًا تفرتض ردودًا قاسية من املقاومة 
تقود األمور اىل املواجهة... أم أنه خيشى أن يبادر حزب اهلل نفسه 
اىل شّن احلرب... وخصوصًا بعدما عّلمتنا غّزة أن زمن ابتداء احلروب 

من جانبنا بات متاحًا؟

ابراهيم األمني

ملاذا ختشى »إسرائيل« حرباً جديدة مع لبنان؟

للفرنسي:
أوهلا، وجود شركاته القدمية يف لبنان، وخربته الكبرية يف التعامل 
مع البريوقراطية اللبنانية؛ فمن القطاع املصريف، إىل املشتقات 
النفطية، إىل التعهدات، إىل كارتيالت الغذاء والدواء، تنتشر 
التوأمة بني الشركات الفرنسية واللبنانية وتتعمق الشراكات. 
فإن  الفساد،  مبحاربة  األيام  هذه  الفرنسيني  حماضرة  ورغم 
جتربتهم يف لبنان تؤكد عمل شركاتهم جنبًا إىل جنب الشركات 

اللبنانية بالتكافل والتضامن مع الفساد. 
ثانيها، شعور الرمسيني اللبنانيني من مجيع الطوائف، واملسلمني 
قبل املسيحيني، بالضعف جتاه الفرنسي مع »انسحار« وانبهار، 
يف ظل تدافع رمسي واضح اليوم لالتفاق مع الفرنسيني يف 
ما خيّص إعادة إعمار املرفأ على حساب املصلحة اللبنانية اليت 
أو  الصيين  أو  الروسي  أو  األملاني  مع  أكثر  تتحّقق  أن  ميكن 

غريهم حتى. 
وال شك هنا يف أنَّ االستخبارات الفرنسية أكثر فعالية وقدمًا يف 
البلد من مجيع االستخبارات األخرى، وهي حتيط غالبية املراجع 
الرمسية وغري الرمسية بعدد كبري من املستشارين واألصدقاء 
واألقرباء الذين حيضرون يف الوقت املناسب ليهمسوا يف بعض 

اآلذان حتذيرات من مغبة التعاون مع غري الفرنسيني.
ثالثها، الغطاء الدولي بكل أدواته اإلعالمية والسياسية والقضائية 
ويضع  ة،  الفرنسيَّ الطموحات  حيمي  ذي  والَّ الداخلية،  واألمنية 
العصي يف دواليب الدول األخرى، باعتبار أنَّ لبنان »صندوق 

الفرجة« للفرنسيني اّلذين ينهلون منه كّل ما يشاؤونه.
يف املقابل، إّن نقاط قوة املستثمر الروسّي 4:

1. يريد الفرنسيون للبنان أن يكون جزيرة معزولة عن املنطقة، 
السياسية  خياراتهم  نتيجة  وجههم  يف  املقفلة  األبواب  حبكم 
حني  وهم  والعراق،  سوريا  يف  اخلاطئة  واألمنية  والعسكرية 
يقاربون ملفًا حيويًا كملف مرفأ بريوت، يتعاملون معه كمجرد 
حمطة لتفريغ البضائع الفرنسية يف السوق اللبنانية. أما الروس، 
فرييدونه مرفأ للبنان وسوريا والعراق واألردن واخلليج؛ يستورد 
إليهم مجيعًا من كل دول العامل، ويصّدر منهم مجيعًا إىل كل 

دول العامل.
وال شّك يف أّن الروسي يفّكر يف االستفادة من عالقته الوطيدة 
واإليراني  واإلماراتي  بالّسعودي  كما  والعراقي،  بالسوري  جدًا 
التخريب  إىل  االحنياز  آثر  الذي  الفرنسي،  بعكس  والرتكي، 
واحلصار يف غالبية هذه الدول. واملؤكد هنا أن الروسي يقارب 
اقتصادًا  ليكون  املنطقة  من  كجزء  اللبناني  االقتصادي  امللف 
حقيقيًا، ال جمرد فقاعة أخرى تعتاش على الدين واالسترياد. أما 
الفرنسي، فيواصل التمسك بنظرية لبنان الصغري املنعزل عن 
كل شيء، على حنو خيالف كل تفكري اقتصادي جغرايف تارخيي 

سليم.
 مقابل االحنياز الفرنسي الفاضح إىل فريق لبنانّي ضد فريق 
آخر، يبدو الروسي اليوم الفريق الدولي شبه الوحيد الذي جتمعه 
عالقة وطيدة بغالبية األفرقاء اللبنانيني، وخصوصًا »حزب اهلل« 
و »التيار الوطين احلر« والنائب السابق وليد جنبالط ورئيس 
تيار »املستقبل« سعد احلريري. املؤكد هنا أن احنياز الفرنسيني 
من  يستفيد  ذي  الَّ الروسي  بعكس  أمامهم،  املطبات  سيكثر 

عالقاته القوية بغالبية األفرقاء لتذليل مجيع العقبات.
2. يف ملّف الغاز اللبناني، أكد الفرنسّي جلميع اللبنانيني أّن 
األجندة السياسية تتقدم لديه حتى على أجندة شركاته، إذ مّجد 
وهو  سياسية،  أوامر  على  بناًء  النفطي  امللف  كّل  يف  العمل 
لكرامتها  االنتفاض  إىل  اللبنانية  الدولة  يدفع  أن  يفرتض  ما 
والتعامل مع املستثمرين الفرنسيني يف مجيع املناسبات املالية 
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توقعات  جمّرد  األمر  يُعد  مل  ينهار.  بريوت  مرفأ 
يف  العاملة  اجلسرية  الرافعات  كّل  باتت  بعدما 
العمل  عن  التوّقف  وشك  على  احلاويات  حمطة 
ُكّليًا لتعّذر صيانتها. إدارة املرفأ تعزو سبب هذا 
بالدوالر  إيراداتها  االنهيار إىل حجز احملكمة على 
يشّكك  حني  يف  قضائية،  دعوى  نتيجة  النقدي 
تقاضي  حبّق  وحيتفظون  اإلدارة  حبجة  احملامون 
أن  وإىل  االنفجار.  شهداء  لعائالت  التعويضات 
يؤثر بطء حمطة  القضائي،  امللف  يتم حسم هذا 
احلاويات وشللها على عمل البواخر الكبرية ويهّدد 
املالحة ملرفأ بريوت من ضمن  بتصنيف شركات 
الضخمة،  السفن  الصاحلة الستقبال  غري  املرافئ 
ويكمل احلصار على البلد. أسطورة »لبنان همزة 
الوصل« بني الشرق والغرب على وشك أن تصبح 

ذكرى من املاضي
 16 أصل  من  رافعات   6 كانت  شهر،  حنو  قبل 
رافعة جسرية ال تزال تعمل يف حمطة احلاويات يف 

 الـحصار االقـتصادي يكـتمل: املـرفأ إلـى »الـتقاعد«
رلـى إبـراهيم

 2021 تــموز   17 Saturday 17 July 2021الـسبت 

احملقق العدلي السابق يف جرمية املرفأ، القاضي فادي صوان، 
باالّدعاء على إدارة واستثمار مرفأ بريوت وحتميلها - كشخص 
إدارتها  وأعضاء  مديريها  أعمال  عن  جزائية  - مسؤولية  معنوّي 

وممثليها وعّماهلا إضافة إىل املسؤولية عن اإللزامات املدنية.
يؤكد وزير األشغال العامة والنقل ميشال جنار، الذي عقد مؤمترًا 
القرار  حتت عنوان »أنقذوا مرفأ بريوت« األسبوع املاضي، أن 
شعبويًا«  »قرارًا  اّتذت  عيتاني  جناح  والقاضية  قانوني،  غري 
باحلجز على أمواله. وشّدد على أن املرفأ مؤّسسة عامة ال ميكن 
احلجز على أمواهلا، بدليل أن لوزارة األشغال سلطة إشراف عليه، 
وأن تعيني رئيس جملس إدارته يتّم عرب قرار من احلكومة وأّي 
قرار بصرف األموال حيتاج إىل موافقة كلٍّ من وزيَري األشغال 
واملال. لذلك »هذه املؤسسة ملك الدولة اللبنانية«، مشريًا إىل 
أنه وّجه رسالة إىل رؤساء اجلمهورية وجملَسي الوزراء والنواب 

للتدّخل من دون أن يلقى أي رّد.

اإلدارة تتعمّد عدم الصيانة؟
للمحامني املتطوعني املتوكلني عن بعض عائالت شهداء انفجار 
أحد هؤالء، من  أخرى. يتوجس شكري حداد،  املرفأ وجهة نظر 
أن يكون ما جيري ذريعة لعدم القيام بأعمال الصيانة املطلوبة، 
ومن أن يكون األمر »مقدمة ملزراب هدر جديد«. فـ »لو جرت 
صيانة املرفأ بشكل مهين ملا حصل ما حصل«. حبسب حداد، 
دوالر،  مليون   2.5 يقارب  اليوم  حتى  أموال  من  ُحجز  ما  كل 
ويستحيل أن تكون هذه جمموع إيرادات املرفأ خالل أشهر بعد أن 
كانت عائداته السنوية تصل إىل 170 مليون دوالر. حيتاج األمر 
املاضية  السنة  خالل  املرفأ  مداخيل  ألرقام  بسيطة  مقارنة  إىل 
ملعرفة أن مثة خطبًا ما يف ادعاء إدارة املرفأ بإفالسه«. لذلك، 
عمل  أوقف  الذي  هو  االحتياطي  احلجز  أن  التصديق  »يصعب 
املرفأ وأّثر على حركته. فعدد الشركات العاملة يف املرفأ يفوق 
الـ 1000بينما ما مت حجزه يعود لنحو 60 شركة فقط«. ويلفت 
حداد إىل أن »هناك ما يسمى حبق التقاضي، وعلى املسؤولني 

عن الكارثة أن يفهموا أن للناس حقًا بالتعويض«.
الوطنية،  بالعملة  وليس  بالدوالر  التعويضات  ُطلبت  ملاذا  لكن 
وملاذا ُحّدد مبلغ مليوني دوالر؟ جييب حداد بأن الرقم »ُحّدد بعد 
موافقة القاضية. حنن علينا أن نطلب ويعود هلا حق التقدير وقد 

وافقت على طلبنا«.
مشكلة املرفأ اليوم مزدوجة: يفتقد للدوالرات الطازجة من جهة، 
وأمواله حمتجزة يف مصرف لبنان من جهة أخرى. يؤكد عيتاني 
األموال  من   %90 ألن  وأوجعتنا  علينا  أّثرت  احلجز  »طريقة  أن 
اليت نعّول عليها ونتقاضاها بالدوالر حُنّصلها من الشركات اليت 
الشركات  هذه  للمحكمة.  الدفع  على  وإجبارها  عليها  احلجز  مّت 
كانت قد أعربت لنا عن عدم ممانعتها الدفع بالدوالر وقد جرى 
االتفاق  مع  تزامن  احلجز  قرار  أن  إال  ذلك،  على  معها  االتفاق 
مباشرة. أما اجلزء الثاني من األموال فنتقاضاها باللرية اللبنانية 
العقد  بينما  املوظفني،  ورواتب  بها مصاريف تشغيلية  ونسدد 
مع الشركة املشغلة حملطة احلاويات بالدوالر«. ال يريد عيتاني 
التدخل يف عمل القضاء، ألن »ميكن يطلع معن حق. وحنن أيضًا 
لدينا 4 شهداء يف االنفجار وجرحى«، لكنه يطلب حاًل، إما بتغيري 
صيغة احلجز القضائي لتتمكن اإلدارة من دفع املرتتبات لشركة 
BCTC أو فتح اعتمادات يف مصرف لبنان. وإال »قد يتوقف عمل 
املرفأ غدًا مبا يعنيه ذلك من تأثري على حياة املواطنني واملرضى 
املعلومات  ومحاية  اإللكرتوني  الربيد  خدمة  أن  علمًا  واألطفال، 

توقفت ومل نتمّكن من جتديدها«.

التصنيف »غري صالح«؟
منذ  بدأ  احلركة  تراجع  أن  املرفأ  عمل  على  مطلع  مصدر  يؤكد 
17 تشرين األول 2019، واشتدت نتيجة أزمة كورونا العاملية، 
وتضاعفت مع احلجز على اإليرادات. فبعدما كان يدخل إىل مرفأ 
بريوت ما ال يقل عن مليون ومئيت ألف مستوعب سنويًا، تراجع 

هو »أربع رافعات تعمل على رصيف 
على  تعمل  ال  تكاد  ورافعة  واحد 
رصيف آخر«، حبسب عيتاني، و«قد 
جرت العادة أن تنقل هذه الرافعات 
الساعة  يف  مستوعبًا  و40   30 بني 
الواحدة، فيما تقتصر قدرتها احلالية 

على مستوعَبني فقط، ألن بعض الرافعات اليت تعمل ازدواجيًا 
ذلك  على  قادرة  تُعد  مل  نفسه(،  الوقت  مستوعبني يف  )محل 
بسبب ترّدي حال الكابالت وحرصًا على سالمة املوظفني«. أّثر 

ذلك على حركة البواخر.
 فالباخرة اليت كانت تفرغ محولتها خالل 14 ساعة كحّد أقصى، 
حتتاج اليوم إىل أن تبيت أربعة أيام على الرصيف على األقل. 
وهذا يعين رسومًا وأكالفًا إضافية على صاحب السفينة، ما دفع 
مرفأ  إىل  رحالتهم  بإيقاف  التهديد  إىل  السفن  أصحاب  ببعض 
ما هو  الوضع على  استمّر  »إذا  أنه  بريوت. وحيّذر عيتاني من 
عليه، أتوقع حذف لبنان من الئحة املرافئ العاملية السبعة األوىل 
لرية  مليار   12 على  تقتصر  باتت  املرفأ  إيرادات  أن  سيما  ال 
شهريًا بعد أن كانت 50 مليارًا يف زمن الـ1500 لرية للدوالر. 
اليوم ال تدخل إىل املرفأ إال البضائع الضرورية وجزء كبري منها 

صار يذهب إىل مرفأ طرابلس«.

املرفأ يحتضر
تفوق  اليوم  يتكبّدها  اليت  املاّدية  اخلسائر  ينهار.  بريوت  مرفأ 
ما تسبب به انفجار نيرتات األمونيوم. صحيح أن اإلهمال وسوء 
هناك  أن  إاّل  آب،  من  الرابع  كارثة  إىل  أّدت  والفساد  اإلدارة 
خماوف جّدية من أنه قد يكون هناك من يتعّمد إفالس »البور«، 
املرفأ  وأوهلا  الدولة،  أصول  لبيع  جديد   - قديم  خمّطط  ضمن 
أحد أكثر املرافق العامة رحبية. فبعد فشل خطة املصارف لبيع 
املرفأ وتقسيم أرباحه عليها عرب وضعها يف صندوق »سيادي«، 
جيري تعطيله عرب حجب اإليرادات عنه وحتويله إىل جمّرد صندوق 
تعويضات. والصفحة مل ُتفَتح بدعوى نقيب احملامني، إمنا بقرار 

توّقف املرفأ عن العمل 
يهدّد بوقف استرياد 

املواد الغذائية والحليب 
واألدوية ويعرّض األمن 

الغذائي للخطر

تغري  أن  تفضل  بواخر  مثة  واليوم،  النصف.  إىل  حاليًا  العدد 
وجهتها بعد أن بدأ املرفأ يفتقد للمعايري العاملية النموذجية، ما 
سيحّوله سريعًا إىل مرفأ مماثل للمرافئ الصغرية اليت ال تدخلها 
الكبرية جداول إحبار يشبه جدول  سوى سفن حمددة. فللبواخر 
إقالع الطائرات وهبوطها، ألن الباخرة وحدة استثمارية حبّد ذاتها 
ويفرتض أن تكون منتجة دائمًا خالل وجودها يف عرض البحر. 
التأخري احلاصل يف املرفأ، يضاعف رسومها ويؤخر عملها. اخلطر 
اليوم إذا ما استمرت األزمة، أن تصّنف شركات املالحة املرفأ 
على أنه غري صاحل للرسو فيه، فيخسر كل خطوطه املباشرة اليت 

كان يتميز بها إىل أوروبا والشرق األقصى وأفريقيا.

عودة إىل العمل »يدويًا«
تعاني شركة BCTC من ثالث مشكالت:

 terminal والتشغيلية  اإللكرتونية  األنظمة  توقف  اقرتاب   -1
املستوعبات  موقع  حتديد  يف  تساعد  اليت   operating system
املفرتض تفريغها وتلك اليت حُتّمل إىل وجهة أخرى، ذلك ألن 
الربنامج حيتاج إىل دفع مثن جتديده بالدوالر. توقف الربنامج يعين 

العودة إىل العمل يدويًا.
2- ميكن للباخرة أو املنشأة املرفئية أن تتعرض حلادثة وال بّد من 
التأمني البحري العاملي عليها. إال أن التأمني متوّقف ألن الشركة 

تطالب مبستحقاتها
3- يعمل يف حمطة احلاويات أكثر من 600 موظف يطالبون كلهم 
من  وميتنع  يعتصم  البعض  بدأ  وقد  بالدوالر.  رواتب  بتقاضي 
مزاولة عمله، خصوصًا من يسكن يف اجلنوب والشمال ويتوجه 

يوميا إىل بريوت للعمل.
املرفأ بال كهرباء وال موّلدات

أزمة البنزين انعكست أيضًا على مرفأ بريوت، وبسبب النقص يف 
تأمني هذه املادة تعّذر على احلرس القيام بدوريات على السفن 
املرتتبة  الرسوم  واحتساب  ومغادرتها  وصوهلا  أوقات  ملراقبة 
عليها. لذلك بات العاملون يقّدرون ساعات العمل. كذلك يعاني 
ما  لساعات طويلة،  تنقطع  باتت  اليت  الكهرباء  أزمة  من  املرفأ 
خلطر  الربادات  داخل  املوجودة  والطبية  الغذائية  املواد  يعّرض 
اليت  األربعة  املولدات  لتشغيل  يكفي  مازوت  ال  فيما  التلف. 
املولدات  تلك  أن  األكرب  واملشكلة  أعطال.  من  بعضها  يعاني 
التأخري  مزيدًا من  ما يعين  رافعتني  أكثر من  ال ميكنها تشغيل 

واخلسائر.

يتعلق  ما  أكثر غموضًا يف  على مشهد  املاضي  األسبوع  انتهى 
آب  من  الرابع  يف  بريوت  مرفأ  انفجار  جرمية  يف  بالتحقيقات 
طلب  فهمي  حممد  الداخلية  وزير  رفض  األبرز  وكان  املاضي. 
احملّقق العدلي طارق بيطار إعطاء اإلذن الستجواب املدير العام 
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب جملس النواب »مستندات 
إضافية من القاضي« قبل البّت مبسألة رفع احلصانة عن بعض 
النواب. لكّن اجلديد متّثل يف طلب رئيس حكومة تصريف األعمال 
وزارة  التشريع واالستشارات يف  استشارة هيئة  حسان دياب 
العدل، إلبداء الرأي يف طلب اإلذن مبالحقة رئيس أمن الدولة 
احلكومة  رئاسة  يف  إن  إذ  عليه،  كمّدعى  صليبا  طوني  اللواء 
من يعترب أن »إعطاء اإلذن باستجواب صليبا هو من صالحيات 
إحدى  الوزراء«، وذلك حبسب  للدفاع ال جملس  اجمللس األعلى 
فقرات إنشاء اجمللس اليت تنّص على أنه »تنشأ لدى اجمللس 
الدولة  العامة ألمن  املديرية  ُتسمى  عامة  مديرية  للدفاع  األعلى 
خاضعة لسلطة اجمللس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه«، ما يعين 
اجمللس  هو  صليبا  باستجواب  اإلذن  إعطاء  عن  »املسؤول  أن 
األعلى وليس رئاسة احلكومة«. وهو ما قاله صليبا يف تصرحيات 
صحافية قبَل أيام، الفتًا إىل أن »مسؤولية إعطاء اإلذن من عدمه 
منوطة باجمللس األعلى للدفاع ال برئاسة احلكومة«، مرجحًا بأن »ال 

يعطي دياب اإلذن باملالحقة«.
وتقول مصادر معنية إن »دياب يريد أن يرَفع عنه املسؤولية وقد 
جلأ إىل رأي اهليئة لتعزيز موقفه«، إال أن »تثبيت صالحية اجمللس 
األعلى للدفاع سيفتح رمبا جبهة ثالثة يف ملف االستدعاءات«، يف 
إشارة إىل أن »احلكم بأن إعطاء اإلذن هو من مسؤولية اجمللس 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  على  أن  يعين  للدفاع،  األعلى 

عون أن يوافق على ذلك ال دياب«.
التسريب  من  استاء  بيطار  أن  »األخبار«  علمت  السياق،  ويف 
واستبعاده  االنفجار،  أسباب  حول  الفرنسي  للتقرير  اإلعالمي 
نظرية »العمل األمين«، وهو كاَن ينوي التحقيق يف األمر، يف 
على  للضغط  التسريب  إىل  االستناد  من  جهات  تّوفت  وقت 

شركات التأمني لدفع التعويضات للمتضررين.
إلطالق  األسبوع  هذا  العدلي  احملقق  يتحّضر  ذلك،  غضون  يف 
الئحة جديدة من املّدعى عليهم، تتضّمن أمساء كّل من »الرئيس 
املتقاعد  العميد  السابق  املخابرات  ومدير  سالم  متام  السابق 
عدل،  وزيَرْي  على  االّدعاء  عن  حديث  وهناك  فاضل«،  إدمون 
وعلى القاضي املتقاعد مروان كركيب الذي كان يشغل منصب 
احلالية  الرئيسة  وعلى  العدل،  وزارة  القضايا يف  هيئة  رئيس 

للهيئة هيالنة اسكندر وآخرين.

بيطار يوّسع دائرة املّدعى عليهم... 
ضباطاً وموّظفني وقضاة

ميسم رزق

مرفأ بريوت. يومها حّذرت غرفة املالحة الدولية من أن احملّطة 
الرافعات  العمل. صعوبة إصالح  تتوّقف عن  شبه املشلولة قد 
الدوالرات  توفر  عدم  بسبب  هلا  غيار  قطع  وتأمني  وصيانتها 
النقدية، أّدى إىل تعّطل رافعة إضافية، ليقتصر عدد الرافعات 
فقط   %20 بـ  تعمل  منها  )واحدة  فقط   5 على  اليوم  العاملة 
التشغيلية(. مل حيدث ذلك فجأة، بل سلك مسارًا  من قدرتها 
احنداريًا منذ انفجار املرفأ. تدّرج الوضع من 12 رافعة حبالة جيدة 
إىل مخس ال تعمل بكل طاقتها ومهّددة بالتوقف يف أي حلظة، ما 

سيعّطل حمطة احلاويات متامًا ويتسّبب بشّل حركة املرفأ ُكّليًا.
إلدارة  املؤقتة  للجنة  العام  املدير  حبسب  ذلك؟  يعين  ماذا 
األمن  يضع  حيصل  »ما  عيتاني،  عمر  بريوت،  مرفأ  واستثمار 
الغذائي واالجتماعي يف خطر، مبعنى أن استرياد املواد الغذائية 
واحلليب واألدوية واملعدات الطبية وغريها من املواد األساسية 
 %70« أن  إىل  الفتًا  العمل«،  عن  املرفأ  توقف  مع  سيتوقف 
من حركة االسترياد و90% من حركة التصدير تتم عرب البور«. 
املتسّبب يف ذلك كّله قراران قضائيان باحلجز االحتياطي على 
إيرادات املرفأ احمُلّصلة بالدوالر من الوكاالت البحرية، قيمة كل 
منهما مليونا دوالر، نتيجة دعاوى تقّدم بها نقيب احملامني ملحم 
خلف و23 حماميًا بالنيابة عن عائالت شهداء انفجار مرفأ بريوت. 
احلجز، وفق عيتاني، طال حنو 85 شركة كربى كان من املفرتض 
 BCTC أن تستخدم دوالراتها لدفع متوجبات إدارة املرفأ لشركة
امُلشّغلة حملطة احلاويات واليت تتوىّل صيانة الرافعات وضمان 
ُدّمر مستودع قطع الغيار اخلاص  ُحسن عملها«. والشركة اليت 
الوقت  ذلك  منذ  تتمّكن  مل  االنفجار،  جّراء   16 العنرب  يف  بها 
من معاجلة اخللل الذي أصاب آالتها. لذلك ساء حال الرافعات 
بسبب استهالكها بشكل ُمكّثف، وتعطل نصفها. ما تبقى اليوم 
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تشكيل  احلريري  سعد  الرئيس  تكليف  منذ 
ملزمة  نيابية  استشارات  أثر  على  احلكومة، 
أجراها رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، يف 
دياب،  حسان  الرئيس  حكومة  استقالة  أعقاب 
املكلف سياسة تقوم على حتميل  الرئيس  اتبع 
احلكومة،  تأليف  عرقلة  مسؤولية  عون  الرئيس 
احلريري وزيرين مسيحيني،  ألنه رفض تسمية 
ومتسك باحلصول على الثلث الضامن، ومل يوافق 
التيار الوطين احلر على شرط احلريري، منح الثقة 
املسبقة للحكومة قبل تشكيلها ومعرفة برناجمها. 
ومع أّن رئيس اجلمهورية والتيار الوطين وافقا 
الوزيرين  لتسمية  الوسط  احللول  إجياد  على 
املسيحيني، من دون أن يؤدي ذلك إىل تكريس 
خمالفة لدستور الطائف الذي ينص على املناصفة 
ال  أنهما  وأكدا  واملسيحيني،  املسلمني  بني 
ووافقا  الضامن،  الثلث  على  احلصول  يريدان 
على عدم التمسك بوزارتي الطاقة والعدل، إال 
أّن الرئيس احلريري كان يصّر على عدم إبداء أي 
مرونة مقابلة ويتمسك مبوقفه فرض حكومة على 
رئيس اجلمهورية وفق شروطه، وخمالفة الدستور 
باالتفاق بني  الذي ينص على تشكيل احلكومة 
وكان  اجلمهورية،  ورئيس  املكلف  الرئيس 
خيتلق املربرات باستمرار لعدم التأليف، ويذهب 
بواجباته  القيام  من  هربًا  خارجية،  زيارات  يف 
املستمر  التشاور  عليه  تفرض  اليت  الدستورية 
مع رئيس اجلمهورية حتى يتم التفاهم واالتفاق 

بينهما على تشكيلة احلكومة وإعالن والدتها.
من الواضح أّن مترتس الرئيس احلريري خلف هذا 
املوقف املخالف لكّل منطق تشكيل احلكومات ما 
بعد اتفاق الطائف، كان خيفي وراءه تعّمد إضاعة 
الوقت للتعمية على األسباب احلقيقية اليت تدفع 
الرئيس احلريري إلجياد املربرات والذرائع لعدم 
احلكومة،  لتشكيل  عون  الرئيس  مع  التعاون 

وهذه األسباب تكمن بالتالي:
الرئيس  قيام  على  سعودي  فيتو  وجود  أواًل، 
الفيتو  هذا  وأن  احلكومة،  بتشكيل  احلريري 
وضع منذ أن مّت احتجاز احلريري يف السعودية، 
الرياض، ومل  وإجباره على إعالن استقالته من 
بعد  إال  استقالته  عن  حينه،  احلريري، يف  يعد 
أن مّت فّك أسره، وعودته إىل لبنان، إثر تدخل 
طالب  موحد  لبناني  وموقف  فرنسي،  أمريكي 

بإطالق سراحه.
تشكيل  عن  احلريري  امتناع  فإّن  وبالتالي 
من  املاضية،  التسع  األشهر  طوال  احلكومة 
تاريخ تكليفه، كان، يف أحد أسبابه األساسية، 
احلريري إىل كسب رضى  الفيتو، وسعي  هذا 
اململكة، وحتديدًا ولي العهد حممد بن سلمان، 
واحلصول على موافقته ودعمه املادي ليتمكن 
من تشكيل حكومة حتظى بغطاء اململكة، ومتلك 
احلد األدنى من الدعم الذي ميكن احلريري من 
الظهور مبظهر َمن خفف من وطأة األزمات اليت 
قبيل  شعبيته  لتعزيز  اللبنانيون  منها  يعاني 
ميكن  السياق  هذا  ويف  املقبلة،  االنتخابات 
والفرنسية  األمريكية  السفريتني  حترك  إدراج 
السعودي  الفيتو  تذليل  خط  على  بريوت  يف 
من أمام تشكيل احلكومة وذهابهما إىل الرياض 
وباريس،  واشنطن  يف  حكومتهما  من  بتوجيه 
إلقناع حممد بن سلمان إما باملوافقة على رفع 
وماديًا  سياسيًا  ودعمه  احلريري  عن  الفيتو 
لتشكيل احلكومة، أو اختيار اسم بديل له للقيام 
هذا  اململكة.  بدعم  حتظى  حكومة  تأليف  مبهمة 
األمر يكشف أن الرئيس احلريري ال ميلك حرية 
واشنطن،  وطبعًا  للمملكة،  مرتهن  وأنه  قراره 
وهو رهن إشارتهما بتشكيل احلكومة أو االعتذار 
إذا طلب منه ذلك، ما يؤكد أّن التدخل اخلارجي 
املستند إىل بعض األطراف احمللية التابعة هو 
األزمات  نفق  يف  لبنان  إدخال  عن  املسؤول 
هلا،  املتاحة  احللول  ومنع  ومفاقمتها  وتفجرها 
على  أمريكي  انقالب  حتقيق  بهدف  ذلك  وكّل 

املعادلة السياسية القائمة.
ثانيًا، التزام احلريري بالتوجه األمريكي لتحميل 
مسؤولية  الوطين  وتياره  عون  الرئيس  عهد 
تعطيل تشكيل احلكومة وتفاقم األزمات املالية 
بهدف  واملعيشية،  واالجتماعية  واالقتصادية 

إنكشاف السبب احلقيقي وراء عدم تشكيل احلكومة… وخلفيات 
دخول السفريتني األمريكية والفرنسية على خط التأليف

من  املتحدة  للواليات  املتعّجل  االنسحاب 
سيطرة  تعجيل  يف  يساهم  أفغانستان 
حركة »طالبان« على البالد، بل رمبا يسمح 
البنية  يف  استثماراتها  بزيادة  للصني 
مبشروع  كابول  وربط  األفغانية  التحتية 

»احلزام والطريق«.
إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن بأن حرب 
بالده يف أفغانستان »حققت أهدافها« يف 
املزيد  وجتنب  اإلرهابي  التهديد  مكافحة 
مع  شكوكًا  يواجه  عليها،  االعتداءات  من 
التحذيرات الصادرة من احلكومة األفغانية 
يف  »طالبان«  حركة  متدد  من  وجاراتها 

أمريكا تنسحب من أفغانستان
 فـرصة لـتقّدم الـصني فـي وسـط آسـيا؟

األسبق باراك أوباما لالنسحاب من العراق- حيث 
يعتقد أصحاب هذا الرأي أن االنسحاب »ميكن 
حاليًا يف  املقيدة  العسكرية  القدرات  أن حيرر 
أفغانستان، مما يسمح بإعادة نشرها يف مسرح 
سيسمح  كما  واهلادئ«،  اهلندي  احمليطني 
الدبلوماسيني  أمام  املساحة  بإتاحة  االنسحاب 
والبريوقراطيني األمريكيني لتكريس املزيد من 
»توفري  عن  فضاًل  للصني،  والوقت  االهتمام 
تعزز  اليت  املبادرات  لتمويل  احلكومة..  أموال 

مكانة أمريكا يف منافستها مع الصني«.    
»الدليل االسرتاتيجي املؤقت لألمن القومي« كان 
قد صّرح بأن »املنافس الوحيد الذي حيتمل أن 
يكون قادرًا على اجلمع بني قوتها االقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل 
حتٍد مستدام أمام نظام دولي مستقر ومفتوح« 
هو الصني، وهذا ما تعهدت واشنطن مبواجهته 
التعاون مع الشركاء واالستثمار يف  من خالل 
لئال  التحتية  البنية  وتقوية  الصناعي  القطاع 
»تأكل الصني غذاء األمريكيني«، حسب عبارات 

الرئيس األمريكي. 
املفارقة هي أن انسحاب أمريكا من أفغانستان 
قد يفتح الباب على مصراعيه لدخول الصني اليت 
تطمح لالستثمار يف إعادة بناء البنية التحتية يف 
مشروعها  كابول يف  مع  والتعاون  أفغانستان 
»احلزام والطريق«، فبكني ختطط لتمديد املمر 
االقتصادي الصيين الباكستاني، وهو مشروع 
اقتصادي ضخم يضم عددًا من مشاريع البنى 
التحتية بقيمة 62 مليار دوالر، ويعد جزءًا من 

مبادرة »احلزام والطريق« الصينية.
ويف العام 2011، رحبت شركة البرتول الوطنية 
دوالر  مليون   400 بقيمة  عرضًا  الصينية 
 87 حنو  حتتوي  حقول   3 من  النفط  الستخراج 
مليون برميل نفط، ملدة 25 عامًا. كما جنحت 
يف  النحاس  عن  بالتنقيب  الصينية  الشركات 
مطار  بناء  عن  فضاًل  كابول،  من  قريبة  مناجم 

على مقربة من إقليم شينجيانغ الصيين.
»طالبان« أعلنت، يف األيام املاضية، ترحيبها 
بالتعاون مع الصني يف عملية إعادة إعمار البالد 
»يف أقرب وقٍت ممكن«، وأشار املتحدث باسم 
احلركة سهيل شاهني أّن مجاعته تعترب الصني 
»صديقة ألفغانستان«، مؤكدًا أن »َطالبان لن 
اإليغور  الصينيني  للمقاتلني  اآلن  بعد  تسمح 
إىل  سابقًا  بعضهم  جلأ  الذين  االنفصاليني 
أفغانستان بدخول البالد«، وهو ما يعدُّ رسالة 
تطمينية للصني اليت ختشى من تعزيز سيطرة 

»طالبان« على أفغانستان لشوكة اإليغور.
متتلك أفغانستان أكرب احتياطيات غري مستغلة 
واحلديد  والفحم  النحاس  من  العامل  يف 
والليثيوم  والذهب  والزئبق  والكوبالت  والغاز 
تريليون  من  بأكثر  قيمتها  وتقدر  والثوريوم، 
أفغانستان  جيعل  ما  وهذا  أمريكي،  دوالر 
الصينية  لالستثمارات  الستقطاب  مهمًا  مركزًا 

وغريها.
»مقربة  باسم  طويل  لزمن  أفغانستان  عرفت 
دماء  سالت  أرضها  فعلى  االمرباطوريات«، 
والربيطانيني  واليونانيني  املغول  الغزاة 
الذين  األمريكيني  دماء  ومؤخرًا  والسوفيات، 
سقط هلم أكثر من 2300 جندي وأصيب أكثر 
من 20 ألف. لكن هل تدخلها الصني هذه املرة 

بـ«طريق من حرير«؟

البالد وسيطرتها على حنو 85% منها. 
فاحلروب  متوقعًا،  كان  األمريكي  االنسحاب 
كما  تنتهي  وأن  بّد  ال  األبد«  إىل  »املستمرة 
ترى إدارة بايدن، لكن سرعة االنسحاب وشكله 
هو ما ترك صدمًة عند احلكومة األفغانية. اليت 
عرب رئيسها أشرف غين عن ذلك بقوله: »إننا 
مل نكن مستعدين النسحاب القوات األمريكية«، 
وأّيده رئيس اجمللس األعلى للمصاحلة الوطنية 
عبد اهلل عبد اهلل باعرتافه أن السلطات األفغانية 
مل تكن لديها »خطة اسرتاتيجية« ملرحلة ما بعد 

رحيل احللفاء.
املؤقت  االسرتاتيجي  »الدليل  وثيقة  حبسب 
لألمن القومي« الصادرة عن البيت األبيض هذا 
العام فإن »إنهاء حالة احلروب املستمرة لألبد« 
احلروب  فهذه  اجلديدة،  لإلدارة  أولوية  تبدو 
»كّلفت آالف األرواح وتريليونات الدوالرات«، 
ولذلك سيجري العمل على »إنهاء أطول حرب 
ختوضها أمريكا يف أفغانستان« املستمرة لنحو 
20 عامًا، كما »سنضمن عدم عودة أفغانستان 
مرة ثانية لتصبح مالذًا آمنًا لإلرهابيني وقاعدة 
لشن هجمات إرهابية ضد الواليات املتحدة«. 

مسح  أمنيًا  فراغًا  األمريكي  االنسحاب  ترك 
تقهقر  إىل  وأدى  سريعًا  بالتحرك  لـ«طالبان« 
آالف العناصر من اجليش األفغاني؛ الذين تراهن 
عليهم أمريكا للحفاظ على السيطرة احلكومية، 
»فقوة طالبان اليت يبلغ قوامها حوالي 75 ألف 
األمن  قوات  من  ألف   300 تضاهي  ال  مقاتل، 

األفغانية«، وفق تعبري بايدن.
عن  كثريًا  ختتلف  ال  األطول  األمريكية  احلرب 
حرب فيتنام، حبسب الصحايف األمريكي مايكل 
هريش، الذي كتب يف »فورين بوليسي« مقااًل 
طرح فيه بعض وجهات النظر الرمسية يف بالده 
واليت ترى يف االنسحاب املفاجئ والتخلي عن 
إدارة  فعلته  ما  مع  تشابهًا  األفغانية  احلكومة 
نيكسون  ريتشارد  السابق  األمريكي  الرئيس 
يف  اجلنوبية  الفيتنامية  احلكومة  بتهميشها 

اتفاقيات باريس للسالم.
يبدو أن بايدن غّلب مصاحل إدارته باالنسحاب 
يف  القتال  من  إضايف  عام  فـ«جمرد  سريعًا، 
أفغانستان ليس حاًل، ولكنه سيؤدي إىل إطالة 
القتال هناك إىل أجل غري مسمى«، وفق  أمد 
الدميقراطي  النائب  تصرحياته، وهو ما وصفه 
اعرتاف  بأنه  كونولي  جريي  فرجينيا  والية  من 
رمسي بأن املشكلة يف أفغانستان »ال تعنينا« 

بل املهم »تقليص اخلسائر«. 
وتتوقع يعض تقديرات االستخبارات األمريكية 
بأن احلكومة األفغانية قد تسقط يف يد »طالبان« 
األمريكية،  القوات  انسحاب  من  أشهر   6 بعد 
القوات األمريكية يف  بالتزامن مع حتذير قائد 
أفغانستان اجلنرال أوسنت سكوت ميلر من خطر 
وقوع حرب أهلية مع تدهور الوضع األمين يف 
البالد، خاصًة مع حتقيق »طالبان« نتائج »مقلقة 

للغاية حتى وإن مل تكن غري متوقعة«.
االنسحاب األمريكي ميرُّ يف »احلزام والطريق« 

يرى الكاتبان يف جملة »ذا أتالنتيك« ريتشارد 
فونتني وفانس سريشوك أن الواليات املتحدة 
تريد بانسحابها من حروبها يف الشرق األوسط 
حبر  يف  الصني  ملواجهة  التفّرغ  آسيا  ووسط 
احلجة  -وهي  آسيا  وشرق  اجلنوبي  الصني 
األمريكي  الرئيس  إدارة  ساقتها  اليت  نفسها 

إضعاف شعبيته ملصلحة حزب »القوات« الذي 
اجته إىل املعارضة املبكرة للترّبؤ من املسؤولية، 
املالية  السياسات  مسؤولية  العهد  وحتميل 
احلكومات  انتهجتها  اليت  الريعية  واالقتصادية 
احلريرية، وكانت القوات شريكة فيها وتسببت 
بكل هذه األزمات، والعمل من قبل القوات على 
توظيف ذلك يف محلة االنتخابات النيابية املقبلة 
الربملان،  يف  املسيحية  املقاعد  أغلبية  حلصد 
النيابية  املعادلة  يف  تغيري  إحداث  وبالتالي 
ملصلحة سيطرة األطراف املوالية لواشنطن على 
الربملان إلعادة إنتاج السلطة وحتقيق األهداف 

األمريكية.
ثالثًا، العمل على رفع الدعم عن املواد والسلع 
شروط  أحد  يشكل  والذي  احليوية،  األساسية 
يريد  ال  وبالتالي  الدولي،  النقد  صندوق 
الدعم  رفع  وزر  يتحّمل  أن  احلريري  الرئيس 
ونتائجه السلبية على املستوى الشعيب، وجعل 
ذلل  ما  إذا  حبيث  ذلك،  عن  مسؤواًل  العهد 
الفيتو السعودي وشكل احلكومة يكون الرئيس 

احلريري قد خفف عبء رفع الدعم.
املراقبني  أوساط  الذي طرح يف  السؤال  لكّن 
والناس هو: ما الذي دفع السفريتني األمريكية 
التوقيت،  هذا  يف  التحرك،  إىل  والفرنسية 
تشكيل  أمام  من  السعودية  العقدة  لتذليل 

احلكومة؟
أّن  الواضح  من  السؤال،  هذا  على  اإلجابة  يف 
السفريتني  مسارعة  وراء  اثنني  سببني  هناك 

إىل ذلك:
السبب األول، ختوف واشنطن وباريس من أن 
من  األمور  انفالت  إىل  األزمات  تفاقم  يؤدي 
أي ضوابط، وحتلل مؤسسات الدولة وأجهزتها 
وحلفائه،  اهلل  حزب  سيطرة  وبالتالي  األمنية، 
على معظم املناطق مبا فيها احلدود مع سورية، 
ال  الذي  األمر  احملتلة،  فلسطني  مع  واحلدود 
حلصار  الغربية  اخلطة  مصلحة  يف  أواًل،  يصب 
الشعبية  البيئة  وتأليب  اقتصاديًا،  املقاومة 
ضدها، وال خيدم ثانيًا، أمن الكيان الصهيوني 

وأطماعه يف ثروات لبنان.
السبب الثاني، قلق الدول الغربية من أن تذهب 
األوضاع يف لبنان إىل الفوضى واالضطراب األمين 
واالجتماعي، وبالتالي اجتاه النازحني السوريني 
للغرب  الواسعة  اهلجرة  إىل  اللبنانيني  وعموم 
واملعيشية،  االجتماعية  األزمات  هربًا من جحيم 
وما تسببه من تزايد يف أعداد الفقراء، وفقدان 
اخلدمات األساسية يف البالد، وهذا يعين، بنظر 
االستمرار  أّن  لبنان،  يف  واملتابعني  املراقبني 
يف احلصار االقتصادي الذي تفرضه واشنطن 
والعواصم الغربية على لبنان منذ ما قبل تفجر 
تفجر  أسهمت يف  واليت  17تشرين،  احتجاجات 
يف  االستمرار  أو  واالقتصادية،  املالية  األزمة 
فيها  يشارك  حكومة  تشكيل  تعطيل  سياسة 
التيار الوطين وحزب اهلل، مل يعد خيدم السياسة 
األمريكية، ومن خلفها السياسة الصهيونية، هو 
ما عكسته الصحافة »اإلسرائيلية« اليت حتدثت 
يف األيام األخرية عن ضرورة »مساعدة لبنان« 
وإيران«  اهلل  حزب  »سيطرة  يقع حتت  ال  حتى 

على حد قوهلا.
يديعوت  صحيفة  أكدت  السياق،  هذا  ويف 
أحرونوت »اإلسرائيلية«، يف تقرير مطول هلا »أّن 
اقرتاح األمني العام حلزب اهلل )استرياد النفط 
من إيران( جيب أن يسبب القلق إلسرائيل، وهو 
غانتس،  بيين  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  دعا  ما 
إىل التصريح بأّن إسرائيل مستعدة لتقديم أي 
مساعدة للبنان، فضاًل عن أّن احلكومة اإليرانية 
قد شّددت أكثر من مرة على أنها ستنظر جبدية 
يف تصدير النفط إىل لبنان إن تلقت طلبا يف 
ذلك الصدد«.. وطبعًا هذه دعوة واضحة للدول 
عن«  نيابة  لبنان  ملساعدة  تتحرك  كي  الغربية 
إسرائيل« للحيلولة دون تدهور األمور على حنو 
دعوة  وهي  »اإلسرائيلية«،  األهداف  خيدم  ال 
يبدو أنها القت جتاوبًا سريعًا من قبل اإلدارتني 
لسفريتيهما  اإليعاز  عرب  والفرنسية  األمريكية 
لتذليل  املساعي  خط  على  الدخول  بريوت  يف 
العقبات اليت تعرتض تشكيل احلكومة اللبنانية.

حسن حردان

»امليادين«
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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 تــموز   17 Saturday 17 July 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2021 تــموز   17 Saturday 17 July 2021الـسبت 

ما تشاهدونه على وسائل التواصل اإلجتماعي 
يف  جرمية  العدلي  احملقق  ضد  محالت  من 
ليس سوى  البيطار ،  القاضي  طارق  املرفأ  
وستستمر  عليه  فتحت  اليت  احلرب  بداية 
بهدف الوصول اىل نتيجة واحدة، أال وهي 
تنّحيه عن امللف والعودة اىل النقطة الصفر، 
حمقق  تعيني  حني  اىل  وتعليق  التحقيقات  
أصاًل(،  ذلك  حصل  إذا  )هذا  جديد  عدلي 
وحتى إذا مّت اإلتفاق على قاٍض ووافق هذا 
ملف  املسماة  النار  كرة  تلقي  على  األخري 
أشهر  اىل  بالتأكيد  سيحتاج  املرفأ،  جرمية 
قرارات  بإختاذ  يبدأ  أن  قبل  امللف  لقراءة 
فيه، كالبت بإخالءات السبيل واإلدعاء على 

اي رئيس أو وزير أو موظف.
البيطار  طارق  القاضي  على  احلرب  هذه 
ملف  على  املطلعون  يقول  اسبابها«  »هلا 
التحقيقات، ولعل أبرز هذه األسباب، تأكيد 
احملقق العدلي يف جمالسه اخلاصة أن إعتذاره 
عن السري بامللف من خالل تنّحيه، أمر غري 
وارد يف قاموسه على اإلطالق وفاًء لدماء 
اليت  وللمآسي  واجلرحى  والضحايا  الشهداء 
منازهلم  من  واملشردين  باملتضررين  حلقت 
العامل.  هزت  اليت  العصر  جرمية  بسبب 
يف  نقول  »عندما  املطلعون،  يضيف  وهنا 
البيطار  القاضي  أن  جمالسه اخلاصة، يعين 
يف  ما  »بلبنان   مقولة  من  وإنطالقًا  أراد، 
شي إال ما بيوصل« إيصال رسالة اىل مجيع 
املسؤولني ولو بطريقة غري مباشرة، مفادها 
أنه لن يتأثر بالضغوط اليت ستمارس عليه 
اىل  يصل  أن  قبل  يتنحى  ولن  قبلهم  من 
على  اجمللس  وإحالته  الظين  قراره  إصدار 

العدلي  لبدء احملاكمة.
التزامًا  التحقيقات  عن  البيطار  يقله  مل  ما 
مبوجب التحفظ القضائي، سيقوله يف القرار 
الظين الذي وحبسب املصادر القضائية لن 
الرابع  بالتزامن مع ذكرى  يصدر كما تردد 
من آب، بل حيتاج اىل فرتة زمينة قد ال تقل 
عن الشهرين، إلستكمال إستجواب الرؤساء 
الذين  األمنيني  والقادة  واملسؤولني 
لبنان  اىل  األمونيوم  نيرتات  بدخول  علموا 
وبتخزينها يف املرفأ بالطريقة غري املسؤولة 
املفرقعات  جانب  اىل   12 رقم  العنرب  يف 
وفتائل الديناميت ومادة امليتينول السريعة 
تكشف  السياق  هذا  ويف  اإلشتعال، 
التحضري  صدد  يف  البيطار  أن  املعلومات 
لالئحة جديدة من اإلّدعاءات واملالحقات وقد 
تضم هذه الالئحة أمساء كبرية تعود لرؤساء 

حكومات غري حّسان دياب ولقضاة كبار.
أيضًا وأيضًا من ضمن األسباب اليت دفعت 
اىل  بالبلد  املتحّكمة  السياسية  باملنظومة 
شّن حرب ضّد احملّقق العدلي عرب جيوشها 
اإللكرتونية، يأتي عدم إطالع البيطار أيًا من 
تفاصيل  على  املسؤولني  أو  السياسيني 
من  يعده  أو  به  يقوم  وما  التحقيقات 
مالحقات وإدعاءات، وعلى هذا الصعيد يقول 
املقربون منه »ليس صحيحًا على اإلطالق ما 
مت تسريبه منذ أيام عن أن احملقق العدلي 
وقبل أن يصدر قراره األخري مبالحقة رئيس 
احلكومة وعدد من الوزراء والقادة االمنيني 
السابقني، أطلع شخصيتني سياسيتني على 
قام  كهذا  مفربكًا  خربًا  سّرب  ومن  امللف، 
بذلك بإيعاز من أحد أبرز املالحقني من قبل 

القاضي البيطار«.
أنه ال يشبههم،  البيطار  نعم مشكلة طارق 
إتصاالتهم.  على  يرد  وال  مثلهم،  يفّكر  ال 
قبل  التنحي  يريد  ال  أنه  معه  مشكلتهم 
الوصول اىل احلقيقة، وهذا ما ال يريدونه 

على اإلطالق.

مشكلتهم مع طارق 
البيطار أنه ال 

يشبههم.. ولن يتّنحى
مارون ناصيف

اسبوع  كان  احلالي  االسبوع  بأن  اجلزم  ميكن 
احلجم  إىل  نظرًا  بإمتياز،  الدولية  »الشرشحة« 
اهلائل والوقح من التّدخالت اخلارجّية يف امللّف 
اليت  احملّلية،  الّسياسية  القوى  بينما  اللبناني، 
تتفرج  والسيادة،  الوطنّية  إّدعاء  يف  تتنافس 
على ما حيصل وكأّنها غري معنّية به بأّي شكل 

من األشكال.
إثارة  يف هذا اإلطار، قد يكون املشهد األكثر 
األمريكية  السفريتني  وجود  هو  لإلستغراب 
دوروثي شيا والفرنسية آن غرّيو يف الرياض، 
لبحث األزمة اللبنانية مع املسؤولني السعوديني، 
عن  البعد  كل  بعيد  احلّل  أّن  يؤّكد  الذي  األمر 
مسؤول  من  هناك  ليس  أن  إىل  نظرًا  بريوت، 
ليس  لكنه  لبنان،  يف  حاًل  ينجز  أن  يستطيع 

املشهد الوحيد!.
يف هذا السياق، تشري مصادر سياسية مطلعة،  
أن  عن  األحاديث  كل  من  الرغم  على  أنه  إىل 
األيام املقبلة ستكون حامسة على صعيد امللّف 
تنتظر  الّسياسية  القوى  كّل  فإّن  احلكومي، 
ملعرفة  الرياض  يف  اللقاء  عن  سيصدر  ما 
ا منها ال ميلك جوابًا  أّن أيًّ التوجهات، نظرًا إىل 
حيث  اآلن،  حتى  ما حيصل  حقيقة  حول  شافيًا 
معرفة  هو  األول  إحتمالني:  بني  األمور  ترتاوح 
التوّجه السعودي جتاه لبنان حكوميًا، أما الثاني 
بالشراكة  مساعدات  بتقديم  اململكة  إقناع  فهو 

مع واشنطن وباريس.
هو  املنتظرين  أبرز  أّن  املصادر  هذه  وتوضح 
رئيس احلكومة املكّلف  سعد احلريري ، الذي ربط 
اللقاء،  هذا  عن  يصدر  قد  مبا  باإلعتذار  قراره 
نظرًا إىل أن جناح  الواليات املتحدة  و فرنسا  يف 
على  القدرة  يعين  له  السعودي  الغطاء  تأمني 
سيما  ال  احملليني،  األفرقاء  مع  تفاهمات  إبرام 
رئيسي اجلمهورية  ميشال عون  و«التيار الوطين 
احلر« النائب جربان باسيل، أّما يف حال فشلهما 
فإّن ذلك يعين عدم قدرته على الذهاب إىل أّي 

خطوة جديدة.
من وجهة نظر املصادر نفسها، هذا الواقع يفتح 
بإمكانية  يتعلق  آخر،  سؤال  أمام  واسعًا  الباب 
أن تبدي الرياض جتاوبًا مع املساعي الفرنسّية 
أو  احلريري  دعم  دون  من  لكن  واألمريكّية، 
غريه، األمر الذي قد يدفعه إىل اإلعتذار سريعًا، 
ال سيما أن اهلدف من ذلك سيكون منع الوصول 
إىل اإلنهيار الشامل قبل موعد  اإلنتخابات النيابية  
الذي تراهن عليه واشنطن  املقبلة، اإلستحقاق 

وباريس لقلب املعادلة الربملانّية.
السياسية  املصادر  تطرح  املوضوع،  هذا  حول 
إذا  عّما  اإلستفهام  عالمات  من  الكثري  املطلعة 
كان ذلك سيقود إىل حل على املستوى احلكومي، 
خصوصًا أن أي شخصية أخرى لن تكون قادرة 
على توّلي املهّمة بداًل عن احلريري بسقوف أدنى 
من تلك اليت رفعها، األمر الذي حال دون والدة 
بهذا  املعنيني  اآلخرين  األفرقاء  بينما  احلكومة، 
مواقفهم،  يف  التشّدد  إىل  يذهبون  قد  امللف 
أّنهم يف األصل مل يهضموا الطريقة  نظرًا إىل 

اليت تتّم فيها احلركة الدبلوماسّية احلالّية.
بالنسبة إىل هذه املصادر، هذا الواقع قد يعيد 
على  القدرة  عدم  أّي  األول،  املرّبع  إىل  البالد 
الذهاب إىل  تأليف احلكومة  مهما كانت الضغوط، 
اليت  األعمال،  ما يعين إستمرار حكومة تصريف 
دياب،  رئيسها  حسان  بإعرتاف  عجزها  أثبتت 
فرتة طويلة، رمّبا حتى موعد اإلنتخابات الّنيابية 
أّن  يعرتف  اجلميع  أّن  من  بالرغم  املقبلة، 
واإلجتماعّية ال حتتمل هذا  اإلقتصادّية  الظروف 

السيناريو.
األزمة  مستوى  على  حيصل  ما  احملّصلة،  يف 
احلكومّية، من تدّخالت خارجّية، ال ميكن أن تقبل 
به أّي دولة حترتم نفسها، لكن يف لبنان القوى 
السياسية احملّلية هي من يتحّمل املسؤولّية عن 
ذلك، نظرًا إىل أنها هي من فتح األبواب هلذا 

األمر، من خالل إرتباطاتها وعدم مسؤولّيتها.

أسبوع »الشرشحة« الدولية: 
القوى السياسية 

تتفرج؟!
ماهر الخطيب

يف  »إسرائيل«  هلزمية   15 الـ  الذكرى  يف 
باملصطلح  تسّمى  كما  الثانية  لبنان  حرب 
كما   2006 متوز  ولعدوان  »اإلسرائيلي«، 
يف  العسكري،  وباملفهوم  الواقع  يف  هي 
»إسرائيلي«  أمين  مسؤول  خرج  الوقت  هذا 
موقع  وصفه  ما  حد  )على  املستوى  رفيع 
»حرب  بأّن  ليقول  خرج  اإلسرائيلي(  واال 
يف  فقط«  وقت  مسألة  هي  الثالثة  لبنان 
باحلرب  القرار  إّن  أن يقول  موقف شاء منه 
»إسرائيليًا« متخذ وأّن تنفيذه رهن ظرف أو 
وتدخل  لتتحقق  الوقت  بعض  يلزمها  ظروف 
يف  املواجهة  يف  العسكرية  التشكيالت 
امليدان الذي ترغب »إسرائيل« بناره لتعاجل 
املقاومة  سالح  يشّكلها  أخطار  من  تراه  ما 
وجودًا  »إسرائيل«  على  املتعددة  بأنواعه 
وأمنًا. فهل الواقع حقيقة هو كما يصف هذا 

املسؤول »اإلسرائيلي«؟
يف املبدأ ومن غري انتظار قول هذا املسؤول 
»اإلسرائيلّي أو غريه، فإننا نقول إّن احلرب 
وقت،  مسألة  هي  »إسرائيل«  مع  املقبلة 
نقول بهذا ليس ملتغرّي طرأ بل انطالقًا من 
فالطبيعة  ذاتها.  »إسرائيل«  وطبيعة  ماهية 
و  القوة  مبدأ  على  قائمة  »اإلسرائيلية« 
على  وأّسسته  وجودها  نظمت  »إسرائيل« 
القوة وترى أّن استمراريتها رهن بهذه القوة 
»إسرائيل«  فإّن  وبالتالي  واستعمااًل،  توفرًا 
تكون يف حال من اثنني إما يف حرب أو يف 
حالة اإلعداد للحرب، وأخريًا ابتدعت مصطلحًا 
احلربني  بني  املشاغلة  إىل  به  تشري  جديدًا 
فإنه  وبالتالي  القتالية«،  »األيام  بـ  وقالت 
ومن هذا املنظور املبدئي ال يكون املسؤول 
ألّن  جديد،  بشيء  أتى  قد  »اإلسرائيلي« 
اللحظة  منذ  املقبلة  للحرب  تعّد  »إسرائيل« 
يف  القتالية  العمليات  فيها  تتوقف  اليت 
احلرب الراهنة ويذكرني هذا مبا حصل معي 
للجنة  رئيسًا  كنت  عندما   2000 العام  يف 
من  بالتحقق  كلفت  اليت  اللبنانية  العسكرية 
االندحار »اإلسرائيلي« ونشب نزاع مع العدو 
»اإلسرائيلي« حول مساحة جرداء صغرية يف 
مرتفع يارون، حيث إننا طالبنا خبروج احملتّل 
اجلنرال  وسأل  لبنانية،  وهي  األرض  من 
األممي رئيس اللجنة »اإلسرائيلية« عن سبب 
متسكه مبساحة ضيقة ال قيمة فعلية هلا وهي 
حسب اخلرائط لبنانّية فقال له: »تلزمنا يف 

احلرب املقبلة«.
إذن يف املبدأ ال يكون املسؤول »اإلسرائيلي« 
قال جديدًا، ولكن من زاوية أخرى ينبغي التوقف 
عند هذا القول اآلن ربطًا مبا يعانيه لبنان وما 
وصل اليه بتأثري املخطط أو اخلطة املسّماة 
»خطة بومبيو« لتدمري لبنان واملقاومة فيه، 
وهي اخلطة اليت تشتمل على مراحل مخس، 
املالي  االنهيار  ثم  السياسي،  بالفراغ  تبدأ 
االجتماعي  االقتصادي  االنهيار  ثم  النقدي، 
تكون  ثم  كلها(  املراحل  هذه  )وقد حتققت 
املرحلة الرابعة عرب االنفجار واالنهيار األمين 
)وهو ما يعمل عليه اآلن وباتت اخلشية جدية 
من حتققه( وصواًل إىل املرحلة اخلامسة وهي 
بقوله  »اإلسرائيلي«  املسؤول  يعنيها  اليت 
»احلرب الثالثة مسألة وقت« فهو يعين بقوله 
إّن خطة بومبيو جنحت يف مراحلها األربع ومل 
يتبّق إال اليسري يف املرحلة الرابعة ما يعين 
أّن على »إسرائيل« أن تكون مستعدة إلطالق 
املرحلة اخلامسة يف أّي وقت ترى فيه األمن 
على  اإلجهاز  وبات ممكنًا  انهار  قد  اللبناني 
أنهكت  وبيئتها  تكون هي  أن  بعد  املقاومة 
وأشغلت أو تصّدعت اثر املراحل األربع اليت 

ذكرنا. فأين حنن من هذا التصور؟
إذا حللنا األمر من الوجهة العسكرية احملض 
نفي  إىل  وثقة  بسهولة  نصل  أن  نستطيع 
على  حرب  بشّن  »إسرائيل«  جمازفة  إمكان 
لبنان يف ظّل األوضاع العسكرية وامليدانية 
جمريات  مؤخرًا  فضحتها  واليت  تعانيها  اليت 

معركة »سيف القدس« حيث إّن سؤااًل ال بّد 
القول:  املعركة يتضّمن  تلك  بعد  من طرحه 
معاجلة  عن  عجزت  »إسرائيل«  كانت  إذا 
الفلسطينية  املقاومة  شكلتها  اليت  األخطار 
الربية  احلرب  خوض  عن  وأحجمت  غزة  يف 
ضدها وعجزت عن إسكات مصادر الصواريخ 
اليت أطلقت إىل العمق »اإلسرائيلي«، فكيف 
وهي  لبنان  يف  املقاومة  مع  حاهلا  سيكون 
اليت تعمل يف ظروف وبقدرات أفضل بكثري 
فـ  غزة.  يف  املقاومة  وضع  عليه  هو  مما 
»إسرائيل« تشكو اآلن من عدم جهوزية قوى 
صفة  وفقدانه  الطريان  فعالية  وتراجع  الرب 
أنها  السالح احلاسم يف وجه املقاومة، كما 
شهدت على نفسها بالضعف يف جمال الدفاع 
»شعب  شعار  وسقط  الداخلية  اجلبهة  عن 
يعمل حتت النار وهو آمن«، مع افتضاح وهن 
التصدي  تستطع  مل  اليت  الفوالذية  القبة 

ألكثر من 30% من صواريخ العدو.
يكون  أن  جيب  ال  األمر  يف  البحث  أّن  بيد 
حمصورًا بهذا التقدير العسكري احملض، فـ 
بالعمل  عدوانها  يف  مقّيدة  غري  »إسرائيل« 
تناور فيها  اليت  يف امليدان وعلى اجلبهات 
وحبر،  وجو  بّر  قوى  من  التقليدية  باألسلحة 
احلروب  فإّن  القوى  تلك  جنب  إىل  إنها  بل 
اخلطوط  خلف  العمل  تشمل  »اإلسرائيلية« 
واستثمار حالة االهرتاء والرتّدي يف السياسة 
واالقتصاد واجملتمع، فإذا وجدت أّن الظرف 
وصل إىل احلّد الذي ميكنها من زّج التشكيالت 

التقليدية فإنها تفعل وال ترتّدد.
على ضوء ما تقّدم نرى أّن لبنان ويف حالة 
االنهيار اليت أدخلته فيها الطبقة السياسية 
خطر  أمام  بات  مكّوناتها،  مبعظم  الفاسدة 
جدي لتدخل أجنيب يتعّدى اهليمنة والسيطرة 
»فرض  مبقولة  عنها  واملعرب  السياسية 
إرهاصات  هي  كما  واالنتداب«  الوصاية 
األمريكي الساعي  حركة الثنائي الفرنسي – 
لضّم السعودية إليه، أو حماولة فرض واقع 
عسكري أممي عرب تعديل القرار 1701 لنشر 
قوات »اليونيفيل« على كامل احلدود واملعابر 
اللبنانية إىل اخلارج مبا يف ذلك املرفأ واملطار 
وحدوده مع سورية، أو عرب ما طالبت به جلنة 
اجلمعية العمومية  الدفاع يف جملس النواب – 
ألغراض  دولّية  قوات  إرسال  من  الفرنسية 
املتحدة  األمم  سلطة  حتت  تعمل  إنسانية 

وصندوق النقد والبنك الدوليني.
تتهّدد  اليت  األخطار  من  اإلضافّية  فالصورة 
باتت  ذكرت  ما  كّل  إىل  باإلضافة  لبنان 
يتطّور  »إسرائيلي«  خترييّب  بتدخل  تتمثل 
عسكريًا وميدانيًا وفقًا للنتائج اليت حتصد من 
الدفاع عن  أّن  نرى  األوىل. وهلذا  العمليات 
لبنان ينبغي أن تتعّدد أشكاله وصوره حبيث 
توضع لكّل فئة من األخطار صيغة للمواجهة 
يف سياق اسرتاتيجية وطنية نعرف جيدًا أّن 
اليها،  تبادر  لن  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
فهي ليست على قدر من الكفاءة والشجاعة 
والقوة العتمادها، ما جيعلنا نتطلع إىل ثالثية 
ومقاومة«  وشعب  »جيش  من  لبنان  قوة 
لنقول لألطراف الثالثة إّن لبنان الذي رمته 
الطبقة السياسية يف أتون املخاطر وعّرضته 

للزوال عليكم إنقاذه عرب:
1 ـ إنقاذ االقتصاد والنقد والتوجه شرقًا إىل 

اإلقليم ثم الشرق األقصى.
لفرض  األجنبّية  احلركة  على  الطريق  قطع  ـ 

االنتداب والوصاية على لبنان.
»إسرائيل«  له  تعّد  ما  ملواجهة  التهّيؤ  ـ   3
التخريبّية  األعمال  مرحلة  مرحلتني،  وعلى 
ومرحلة  الفوضى،  وإثارة  األمن  لزعزعة 
جنحت  حال  يف  االحتاللي  العسكري  العمل 
الداخلي  األوىل. تهّيؤ يكون بتحصني األمن 
واالستعداد للرّد على عمق العدو ليدفع باهظًا 
مثن تدخله ولتعزيز معادلة الردع االسرتاتيجي 

اليت حتمي لبنان.

أّية حرب ثالثة تريدها إسرائيل؟ 
وما الرّد؟

أمني حطيط



Page 14صفحة 14     

إعــالنات

 2021 تــموز   17 Saturday 17 July 2021الـسبت 

Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  
Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  
www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

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

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

Eid Al Adha is an important 
celebration of love and sacrifice. On 
this day,  I extend my warmest wishes 
for a happy and prosperous Eid.

MEMBER FOR WATSON
TONY BURKE MP

 

Federal Member for Parramatta
9689 1455 | julie.owens.mp@aph.gov.au

www.julieowens.com.au | www.facebook.com/julie.owens.mp
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Sophie Cotsis MP congratulates 
Muslims with Eid Al Adha

P: 9718 1234   F: 9787 1999   E:  Canterbury@parliament.nsw.gov.au

Eid Al ADHA
 is Commemoration of 

Abraham’s willingness to 
sacrifice his son for God.. 

Muslims celebrate this 
occasion by having a feast, 
and giving gifts to the poor 

people.
I wish the Muslim 

Communities the best of 
health, peace and happiness.

عيد األضحى
هو ذكرى استعداد إبراهيم للتضحية 

بابنه يف سبيل اهلل .. حيتفل 
املسلمون بهذه املناسبة بإقامة العيد 

وتقديم اهلدايا للفقراء.
أمتنى للجاليات املسلمة دوام الصحة 

والسالم والسعادة.

Authorised by Sophie Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements.

النائب صويف كوتسيس تهنئ 
املسلمني بعيد األضحى

Sophie Cotsis MP
Member for Canterbury

EID MUBARAK
عـيد مـبارك
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We’d like to send our best wishes to all 
Muslim Victorians marking the end of Hajj.

As you gather with friends and family for this sacred period of 
reflection – please remember to continue keeping each other 
safe.

Thank you for the hard work and sacrifices you’ve made over 
the past year – you have protected your family and your 
community.

On behalf of our Government, we wish you a safe and happy 
festival.

Eid Mubarak!

–

Dan Andrews 
Premier of Victoria

Ros Spence 
Minister for Multicultural Affairs

coronavirus.vic.gov.au/arabic
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

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

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

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

Clr Khal Asfour
MAYOR 
City of Canterbury Bankstown

State Member for East Hills
Wendy LINDSAY MP

 02 9772 2774    20 Revesby Place, Revesby NSW 2212  

 WendyLindsayMPEastHills   easthills@parliament.nsw.gov.au    

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212.  
Funded using parliamentary entitlements.

I wish the Islamic community, 
especially in the East Hills Electorate, 
the warmest wishes on the occasion of 
Eid Al-Adha.

Eid Mubarak 
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Authorised by Chris Minns, Jihad Dib, Jo Haylen, Paul Scully, Julia Finn, Steve Kamper, Michael Daley, Tania Mihailuk, Stephen Bali, Hugh McDermott, Guy Zangari, Nick Lalich, Edmond Atalla, and Shaoquett Moselmane. Funded using Parliamentary entitlements.
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Wishing you peace and
prosperity on this blessed
occasion.

EID AL-ADHA

Linda Burney MP
Authorised by L. Burney, ALP, 203/13 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

Member for Barton

WISHING YOU AND YOUR 
FAMILY BLESSINGS AND 
GOOD WILL ON THE 
OCCASION OF EID AL ADHA

ADVERTISEMENT

Lynda Voltz MP
MEMBER FOR AUBURN

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

P (02) 9737 8822 
E auburn@parliament.nsw.gov.au 
A Mezzanine Level 92 Parramatta Road 
 Lidcombe NSW 2141

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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رئـاسة االعـالم الـعربي - اسـرتاليا وسـواقي كـروب واإلذاعـة 
الـعربية 2000FM تـهنئ الـجالية الـعربية عـامة 

واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول عـيد األضحى املـبارك 
وتتـمنى للـجميع عـيدا مليئا بالصحة واحملبة والسالم..

عــيد مــبارك على اجلميع

Jihad Dib MP
Member for Lakemba

Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW
2196

P: (02) 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Jihad Dib MP. Paid using
parliamentary funds.

عـيد أضحى مبـارك
أمتنى لـكم ولـعائالتـكم عـيدا مبـاركـا.

أعلم أنه كان وقتا صعباً على اجلميع ولكين أطلب من اهلل 
أن تكونوا أنتم وعائالتكم بصحة جيدة ومعنويات عالية.

Eid al-Adha Mubarak
Wishing you and your family a blessed Eid.

I know it has been a difficult time for everyone but I 
do pray that you and your family are in good health 

and spirits.
May all your good deeds and acts of charity be accepted.

نرجو ان تكون كل أعمالكم الصاحلة 
وصَدقاِتكم مقبولة.
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
الدكتوره خوله الزبيدي - مونرتيال نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

سأملس االرض
ألنثر حبوب احلياة يف الرتبِة

فالمسُت جذوري بالفطرِة
حقيقة ام توهان!!!!!

حناجَر  من  يأتي  صوتًا  مسعت 
غريبٍة

يف  اندثرت  النجوُم  فكيَف 
الرتاِب

زخات  بني  من  عبريها  وفاح 
املطر

رطوبة دافئة تنام بني احلنايا
فأهرب منك من بني ضلوعك

من حبك
من كل اخلطايا

ملاذا أراك ضوءًا
ملاذا ألقاك طيفًا

ملاذ امشك عطرًا يفوح من بني 
احلنايا

فلم يبقى لدي سوى الركوع لكل 
اخلبايا

لتفسر لي ملاذا أراك زيزفونة
حتمل بني نتواءاتها كل البقايا

صرخ لساني ماذا تفعلني
لكل  مفتاح  خري  احلقيقة 

العاشقني
انه درٌب بدون انتهاء
لكنُه مصري كل البشر

فهل ُخِلْقٌت هلذا السفر؟
ال أعرف ما يتنفسه القدر

أنت هنا وهناك
أنت نسمُة هواٍء

أنَت درٌب بدون مصرٌي
وال يعرتُف بالقدر

فأين اهلروب
وأين املفر ؟!!!

أيــن املفر

هو  ما  العربية  املنطقة  يف  جيري  الذي  املخيف  الذهول 
مصدره؟ 

عيون  أمام  الظاهرة  لألمور  الصواب  عني  هو  ليس  اليوم 
وحجم  احملن  تراكم  عن  يعلم  منهم  أحد  ال  الذين  الناس 
اخلسائر واألخطاء يف املنطقة العربية واليت من املمكن ان 
تنهي وتسحق امة هلا تاريخ أكثر من مخسة آالف سنة من 
دون أستثناء أحد من الدول والشعوب العربية، لكن احلقيقة 
اخلفية انه ال أحد يستطيع ان يتكلم عنها ألنها مل تكتشف 

بعد.
أما الذي يتبلور لنا يف هذه األيام الصعبة والظروف العصيبة 
لعدة  اجلربية  واالقامة  والسياسي  اجلذري  االحنياز  فهو 
مجهوريات ورؤساء عرب حتت ضغوط خارجية ال مفر منها، 
االستعمار  بيد  لكنه  فارسيًا  وال  عربيًا  ليس  القرار  وأصبح 
اخلفي الذي يلعب ورقته ويثبت دوره من أجل مصاحل إقليمية 
وسياستها  أهدفها  معروفة  دولية  مصاحل  أجل  ومن  خاصة 
املستطاع  بقدر  النفط  آبار  على  االستيالء  اواًل  املميتة.. 
هناك  ذلك  على  وزيادة  املنطقة،   معيّنة يف  دول  ومحاية 
العربي   اخلليج  على  الكربى  الدول  بني  وانقسامات  حروب 

والصحراء العربية وايران للحصول على احلصة الكربى.
 ومن جهة أخرى هناك حقد تارخيي كبري، بني الفرقاء العرب، 
ديين وجغرايف ورجعي وختّلف تارخيي، لكن الطريقة الوحيدة 
للخالص من الغضب احلاصل، يف ما بينهم إن كان داخليًا 
او ان كان خارجيًا، هو االحتاد والتعاضد الشديد بني مجيع 
الفرقاء ونسيان املاضي البغيض واحلاضر املؤمل الن هذه 
أحد  ال  النه  أحدا..  تفيد  ال  احلاقدة   القمعية  السياسات 
تكاتف  اذا  إال  واملوت  والقتل  والذل  الفقر  على  سينتصر 
مع وطنه وشعبه وبيئته.. وان ال أحد حيب ان تتنفذ هذه 
املستقبل  فسيكون  األسباب  من  لسبب  وفعاًل  قوال  االمور 
له ولبلده ولبيته اجلوع والدمار واالستعمار او انه سيعيش 
حتت خط الفقر بكثري.. املهم واألهم ومن هنا أطلب باحلاح 
ان نسابق الوقت لنسبق األمور قبل ان تعصو على اجلميع 
وتتنفذ بكاملها ونصبح من أفقر شعوب العامل الثالث على 

اإلطالق. 
وحتى نردع الغضب والشغب واملرض وهدر الدماء واملوت 
البطيء وزيادة الفقر إىل أدنى مستوى. فان مل ننضج فكريًا 
واجتماعيًا وعمليًا.  ونشبك االيادي لكي نصبح يد واحدة وامة  
واحدة.. او أننا نصبح  مثل سفينة التيتانيك سنغرق  مجيعنا 

ونصبح طعام لألمساك واحليتان العمالقة يف قاع البحر.
 فأين هو تقرير املصري وماذا حنن ننتظر خراب وتشتت أكثر 
من هذا اخلراب الذي ابتداءنا نراه منذ أكثر من مخسة عقود 
مضوا . وحنن نعيش يف دوامة الفراغ واخلوف واالضمحالل 

الشامل. 
فأين هو الرجاء هلذه الشعوب املعذبة وإىل أين سنصل يف 
النهاية؟ وأين هو الوعي يف عاملنا العربي الذي ينازع على 
وال  دواء  وال  غذاء  وال  ماء  دون  من  احلتمي  املوت  فراش 

شفاء؟
 فيا للعار إن كنا مل نتحد بأسرع وقت ممكن لكي ننجو من 
هذا الغضب الشيطاني وهذا الفشل لكل إنسان عربي وكل 

عائلة تنازع من أجل البقاء.

 2021 تــموز   17 Saturday 17 July 2021الـسبت 

املنطقة العربية والذهول 
املخيف.. ما هو مصدره؟ 

محمد عامر األحمد  - سورية

وحـيدًا

وحيدًا
أشقُّ  الّنواح إىل ظلمة احلزِن

أعلى الغياِب
أطارد كأس النبيِذ إىل حيث

أمنو  
وأبلغين يف الشرابِِ
أفّسرني خلف ناٍي

تشرد يف الّدمع سبعًا
فغامت ثقوٌب على عقدة امللِح

مبتّلًة بالّسراِب

وحيدًا 
دعتين إىل الليل روٌح

تلّوح من بابها األنثوّي نداء النخيِل  
وما شّف من رغبة القمح حتت 

اهلديِل..
دعتين .. ألبين على الليل أصنام حلمي 

وأرفع باحلرب أحالمنا للّضباِب

دعتين .. 
سؤال   وقت  بأيلول  مذابًا  الّطريُق  وكان 

الوصوِل

وكّنا حفاة اجلواِب
بهذة   انكفائي  بعد  تسللُت  وحيدًا 

القصيدْة
إىل قرب روحي ..

وألفيت شاهدتي يف الزواِل

وحيدْة ....
وقد دّون الّشعر حزنًا عليها فقال

..
وحيدًا مضى خلف وهم الغياْب

يقّلُب عينيه ذات احلنني وذات اخلراْب
يفّتش يف الال جواْب

ترى من هنا ؟
من أنا ؟

كان لي قصيت 
واحلياة اليت 
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تـتمات

عون اىل استشارات نيابية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلريري  قد اعتذر عصر أمس األول عن تشكيل احلكومة من قصر 
بعبدا، معلنا أّنه والرئيس عون لن يّتفقا، ألّن األّول طلب »تعديالٍت 
للتشاور  الوقت  من  »مزيدًا  طلبه  إىل  باإلضافة  جوهرّية«،  أعترُبها 

والتفكري«.
كما لفت إىل أّن النقاش متحور أيضًا حول »الثقة وتسمية اآلخرين 
احلريري  وختم  يتغري«.  مل  »املوقف  أن  اىل  مشريًا  املسيحيني«، 

بالقول: »اهلل يعني البلد«.
وكان أودع احلريري اقرتاح تشكيلته احلكومية لدى رئيس اجلمهورية، 
»مهلة«  األخري  ماحنًا  املاضي،  األربعاء  يوم  عون،  ميشال  العماد 
ساعات للقبول بها كما هي أو رفضها، كما مانع أي نقاش يف أي 

اسم اقرتحه ألي حقيبة.
لودريان علق على اعتذار الحريري

أول الردود اخلارجية على اعتذار احلريري عن تشكيل احلكومة جاءت 
األمم  من  لودريان  ايف  جان  الفرنسي  اخلارجية  وزير  لسان  على 
تشكيل  عدم  عن  احلريري  سعد  »اعتذار  أن  اعترب  الذي  املتحدة، 
حكومة يف لبنان يشكل فصال مأسويا إضافيا يف عجز املسؤولني 
اللبنانيني عن إجياد حل لألزمة يف ظل الواقع االقتصادي واالجتماعي 

يف البالد«.
وقال لودريان، حبسب ما نقلت عنه »وكالة الصحافة الفرنسية«: 
ولكن  جديدا،  فصال  للتو  شهد  املستمر  الذاتي  التدمري  هذا  »إن 
الوقت متاحا للنهوض جمددا. هذا األمر يضع املسؤولني  ال يزال 
»الختاذ  أسفه  مبديا  مسؤولياتهم«،  أمام  اللبنانيني  السياسيني 
احلريري قراره قبل أيام من الذكرى األوىل لالنفجار املروع يف مرفأ 

بريوت يف الرابع من آب 2020«.
طرابلس: دعوات لقطع طرقات تضامنا مع الحريري

وما كاد رئيس احلكومة امُلكّلف سعد احلريري يعلن اعتذاره عن مهّمة 
تأليفه احلكومة، حتى قام أغلب أصحاب احملال التجارية يف أسواق 
طرابلس بإغالق أبوابهم، بعد االرتفاع اجلنوني يف سعر صرف اللرية 

اللبنانية مقابل الدوالر.
كما خلت خالل أقل من ساعة شوارع املدينة من الّسّيارات واملارة، 
ببث  تقوم  أسقفها مكربات صوت  بينما كانت سّيارات حتمل على 
مع  تضامنًا  الّشارع  إىل  للنزول  املواطنني  وتدعو  وأناشيد،  أغان 
احلريري، ومع عوائل شهداء تفجري مرفأ بريوت، واحتجاجًا على ترّدي 

الوضع املعيشي.
وعمار  ودير  البداوي  الطرقات يف  لقطع  دعوات  مع  ذلك  وتزامن 

واملنية، ويف مرياطة والقلمون.
إقفال مقاهي الكورنيش البحري يف صور

ُأرغم أصحاب املقاهي واملطاعم يف الكورنيش اجلنوبي ملدينة صور، 
على اإلقفال بعدما دخل عدد من أبناء حارة صور القدمية على أحد 
املقاهي وبدأ بتكسري الطاوالت ورميها على األرض داعيًا صاحب 
املقهى إىل اإلقفال، تضامنًا مع آالف املواطنني الذين ال يوجد يف 
منازهلم كهرباء بسبب توقف مولدات االشرتاكات نتيجة شح وفقدان 

املازوت.
االعتذار ومفاعيله

للفوضى  أفَق  »ال  أن  مطلعة  سياسية  مصادر  أّكدت  ذلك،  اىل 
ِدثها أنصار الرئيس سعد احلريري يف الشارع  واالحتجاجات اليت ُيْ

عقَب اعتذاره عن تأليف احلكومة«.
سقوف  ووضع  معظمها،  احتواء  جرى  االعتذار  »مفاعيل  أن  ورأت 
هلا، وذلك من خالل جولة اتصاالت سياسية قامت بها جهات دولية 
احلريري  انسحاب  خطوة  عن  الفاصلة  األخرية  األيام  يف  وحملية، 
الدعوُة إىل  الوقت  التأليف«. وتوّقعت أن »تتأخر بعَض  من مهمة 
استشارات نيابية ملزمة، بالنظر إىل احتمال مقاطعة أغلبية »املكّون 

السين« يف اجمللس النيابي هلذه االستشارات«، وفق املصادر.
سعر   يف  مباِشرًا  سلبيًا  »أثرًا  االعتذار  سيرتك  املصادر،  وحبسب 
يف  وسيؤّثر  أصاًل.  املنهارة  وهي  الدوالر،  أمام  الوطنية  العملة 
الشارع املؤيد للرئيس سعد احلريري، إاّل أن االحتجاج وقطع الطرقات 
لن يستمرا طوياًل، وستبقى حالة الفوضى منضبطًة، وحتت سقوف 
دة، ألنها تتنافى مع إرادتني حملية ودولية تلتقىان على منع  حمدَّ
املتكّرر، عن دعم  الدولي  األمنية. واحلديث  الفوضى  االنزالق إىل 

اجليش اللبناني ودوره يف الداخل، إّنا يصّب يف هذا السياق«. 
سياسيًا  باألزمة،  مرتبط  الدوالر  »سعر  أن  إىل  املصادر  وأشارت 
ع  وماليًا واقتصاديًا، وارتفاعه سريعًا بعد اعتذار احلريري أمر متوقَّ
يف بلد تتداخل فيه السياسة باملال واالقتصاد. وال أحد يضمن أاّل 
األزمُة  أواًل  لَّ  حُتَ مل  ما  الدوالر  أمام  اللرية  انهيار  مسلسل  يستمر 
السياسية، وحالُة االنقسام والتشظي والرتدي اليت تعيشها البالد 
السياسات  تتغريَّ  مل  مل  وما   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين   17 منذ 
املعَلن  غري  املالي  احلصار  أشكال  من  شكاًل  تفرض  اليت  الدولية 

على لبنان«.  
وكشفت  املصادر للميادين نت أن »ُكَتاًل وازنة يف اجمللس النيابي 
لن تشارك يف أّي استشارات يدعو إليها الرئيس ميشال عون، األمر 
ُر الدعوة إىل هذه االستشارات،  الذي يدفعها إىل اعتقاد مفاُده تأخُّ
وصعوبُة تكليف شخصية توافق على حتّمل املسؤولية يف الظروف 
القائمة، إاّل يف حال مّت االتفاق، دوليًا وحمليًا، مع السعودية، على 
انتخابات، وحتظى بدعم  تكليف شخصية ما ترأس ما ُيشبه حكومة 
صعب  أمر  وهذا  منها.  بغطاء  وتعمل  واإلقليمية،  الدولية  القوى 

حاليًا، ومستبَعد«.
انعدام  من  جديدة  مرحلة  دخل  »لبنان  إن  املصادر  قالت  كذلك، 
التوازن، حبيث جيري تعطيل املؤسسات الدستورية، وُتركت االمور 

على  يقوم  إقليمي  ـ  دولي  قرار  أمام  ني،  اليوميَّ والرتاجع  ل  َأكُّ للتَّ
يف  تلخيصه  ميكن  حملي  وواقع  وإدارتها،  األزمة  يف  االستثمار 
كة، وفوضى اجتماعية، وانهيارات  مجلة واحدة »سلطة عاجزة ومفكَّ
تدرجيية«. وتوقعت أن »يستمّر هذا الواقع حتى االنتخابات النيابية 
ح إجراؤها يف أيار من العام 2022، يف حال مل تتغري الوقائع،  املرجَّ
ومل يتغرّي املخطط الدولي القائم حاليًا على الرهان على األزمة من 
أجل إحداث تغيريات جذرية تصّب يف مصلحة دول الوصاية الثالث، 

فرنسا والواليات املتحدة والسعودية«.
حسان  الرئيس  حكومة  تعويم  البحث يف  »إعادة  املصادر  ورّجحت 
دياب املستقيلة، يف ظل انسداد األفق، دستوريًا ومؤسساتيًا، ويف 
ظل حاالت »الفيتو املذهيب« اليت جيري استخدامها«. وهذا يعين، 
حبسب هذه املصادر، أن »حكومة تصريف األعمال ستظل قائمة إىل 
ما بعد االنتخابات النيابية. وعليه، سيزداد الضغط السياسي الداخلي 

على رئيس احلكومة املستقيلة من أجل إعادة تفعيل حكومته«.
اعتذار  عة بعد مرحلة  الدولية املتوقَّ وعن املرحلة املقبلة واخُلطوات 
أن  الواضح  »من  إنَّ  املصادر  قالت  التكليف،  عن  احلريري  سعد 
الدول املهتمة بالشأن اللبناني، والسيما فرنسا والواليات املتحدة 
البالد تصل  اليت جتعل  االوراق  من  والسعودية، ستستخدم كثريًا 
الشخصيات  النيابية. فالعقوبات على بعض  االنتخابات  منَهكة إىل 
عًا، انطالقًا من عنواَني: الفساد وتعطيل  السياسية باتت أمرًا متوقَّ

املؤسسات من جهة، وانفجار املرفأ من جهة ثانية.
وبهذا املعنى، فإن »ما جيري هو شكٌل من أشكال التأثري املسّبق 
يف االنتخابات، وإطالة عمر األزمات املتالحقة، وحماولة ترسيم حدود 
للعبة لتنسجم مع مصاحل هذه الدول وتطلعاتها حنو لبنان وموقعه 

على البحر املتوسط، ودوره يف اإلقليم«.
لقد أظهرت التجربة االخرية مع الرئيسني حسان دياب وسعد احلريري 
أن الغطاء السعودي مهّم وضروري إلمتام املهمة وتأمني مقّومات 
النجاح هلا، يف ظل الصيغة الطائفية احلالية، والنظام املالي اخلاضع 

للوصايات، ومنها الوصاية السعودية.

االعالم احلربي اليمين...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اِهر شرقي البيضاء وجنوبيها، حبسب القّوات املسّلحة اليمنية. والزَّ
وقال املتحدث باسم القوات املسّلحة اليمنية، العميد ييى سريع، 
إجنازات  عّدة  حّققت  املسلحة  »قواتنا  إن  له،  مؤمتر صحايف  خالل 
ميدانية يف املرحلة املاضية، وكّبدت العدو خسائر كبرية«، مضيفًا 
»أْرَدت القوات اليمنية 350 قتياًل و560 مصابًا من تنظيمي داعش 

اِهر شرق البيضاء وجنوبيها«. والقاعدة يف مديرييت الّصوَمَعة والزَّ
وبنّي سريع أن القّوة الصاروخية اليمنّية نّفذت 9 عمليات بصواريخ 
»بدر« و »سعري«، كما نّفذ سالح اجلو املسرّي 40 عملية، باإلضافة 
إىل 17 عملية استطالع ورصد. وأعطبت القوات اليمنية 29 مدّرعة 

وآلية للعدو خالل عملية »النصر امُلبني«.
على  تعمل  اليمن  ضد  األمريكية  امُلخّططات  أّن  إىل  سريع  وأشار 
مناطق  حترير  مت  أنه  مضيفًا  والتكفرييني،  املرتزقة  إىل  تسليمه 
مربع،  كلم   100 مساحتها  والصومعة،  الزاهر  مديرييت  من  واسعة 

خالل 72 ساعة فقط، وفق اخلّطة املرسومة.
التكفريية وحتالف  اجلماعات  وثيقًا بني  »ارتباطًا  أّن هناك  وكشف 
العدوان السعودي، الذي ساندها بعشرات الغارات لتحقيق املشروع 
األمريكي، واهلادف إىل نشر الفوضى واخلراب«، مضيفًا أن دعم 
إاّل  ليست  أنها  يكشف  وماليًا،  وإعالميًا  عسكريًا  اجلماعات،  تلك 

أدوات يف يد األجنيب.
ترفعها  أكذوبة  هو  اإلرهاب  حماربة  شعار  أن  إىل  سريع  وأشار 
واشنطن و«عاصمتا التبعية« الرياض وأبو ظيب. وقال إن »17 دولة 
حتالفت إلخضاع اليمن واحتالله وتركيع الشعب اليمين، لكنها فشلت 
اخليارات يف  أن استخدمت كل  بعد  أهدافها  وستفشل يف حتقيق 

السنوات الـ 7 املاضية«.
من  اليمنية  املسّلحة  القوات  متّكنت  اخلميس،  االول  أمس  وصباح 
اسرتداد عدة مناطق ومواقع يف مديرية رحبة جنوبي حمافظة مأرب 
مشالي شرقي البالد، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الرئيس هادي 
املدعومة من »التحالف السعودي«، خّلفت قتلى وجرحى يف صفوف 

الطرفني.
ونّفذ اجليش واللجان الشعبية، بالتعاون مع أبناء حمافظة البيضاء 
وقبائلها، عملية عسكرية واسعة، أسفرت عن حترير كامل مديرية 
ربه  عبد  قوات  عناصر  حاولت  اليت  املواقع  كل  واستعادة  الزاهر 
من  بغطاء  مسنودة  احتالهلا،  »القاعدة«  وتنظيم  هادي  منصور 

الواليات املتحدة األمريكية والسعودية، عسكريًا وماديًا وإعالميًا.
مشرتك،  بيان  أكدتا، يف  ُعمان  وسلطنة  السعودية  أن  إىل  ُيشار 
اإلثنني املاضي، »مواصلَة جهودهما إلجياد حلٍّ سياسيٍّ شامٍل إلنهاء 

األزمة اليمنية، ورفع املعاناة اإلنسانية عن الشعب اليمين«.

كوبيش: هناك بعض املخربني...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وشدد الدبيبة على أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية »أمر ضروري«، 
وحث  املؤسسات.  أغلب  توحيد  يف  جنحت  الدولة  أن  إىل  الفتًا 
جملس النواب واجمللس األعلى للدولة على توحيد بقية املؤسسات 

السياسية.
لنبذ  السياسي  احلوار  ملتقى  وأعضاء  النواب  »جملس  ناشد  كما 
خالفاتهم من أجل الوصول للتوافق حتى نتمكن من إجراء االنتخابات 

يف موعدها«.
وقال »وصلنا بليبيا إىل وضع أكثر استقرارا جبهود الليبيني ودعم 

الدول الشقيقة ونتطلع إىل إجناز االنتخابات الربملانية والرئاسية« 
لدعم  وزارية  جلنة  تشكيل  إىل  مشريا  القادم،  ديسمرب   24 يف 
االنتخابات وختصيص »ما هو متاح من مبالغ« لدعم املفوضية العليا 

لالنتخابات، رغم عدم إقرار امليزانية العامة من قبل الربملان.
تهيئة  على  للعمل  ليبيا  بالوضع يف  املعنية  »الدول  الدبيبة  ودعا 
املمنهجة  الداخلية  احملاوالت  وإيقاف  املنتج  اجلماعي  للعمل  املناخ 

إلضعاف قدرة احلكومة عل مواجهة التحديات االقتصادية«.
كما دعا اجملتمع الدولي إىل دعم جهود اجمللس الرئاسي واحلكومة 
إلطالق مسار املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية. وقال الدبيبة أن 
احلكومة الليبية »تود تذكري جملس األمن بتعهده والتزامه باحلفاظ 
أموال الشعب اللييب«، مشريا إىل أن »اإلجراءات اليت تقوم  على 
بها بعض الدول من خالل استغالهلا للقرار رقم 1973 تشكل مصدر 
قلق كبري لنا«.كما أكد الدبيبة على أن احلكومة تعمل على مواجهة 

اهلجرة غري الشرعية.
كوبيش

من جهته، شدد املبعوث األممي رئيس بعثة الدعم إىل ليبيا، يان 
كوبيش، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة 
يف ليبيا يف الـ24 من كانون األول املقبل، لتجنب عودة البالد إىل 

دوامة العنف.
وأشار إىل وجود »بعض املخربني الذين يعرقلون استقرار ليبيا«، 
حمذرا من أنه إذا تواصل االنسداد بشأن األساس القانوني لالنتخابات 

فلن نرى زمخا إجيابيا قبل أشهر.
وقال كوبيش يف كلمته أمام جملس األمن الدولي يف جلسة خاصة 
لقاءاته مع طيف  أكد ذلك خالل  إنه  اخلميس،  األول  أمس  بليبيا، 

واسع من األطراف، الفتا إىل استجابة كل حماوريه هلذا املطلب.
وأضاف: »لكن أخشى أن الكثريين ليسوا مستعدين للتصرف تباعا«، 
مؤكدا أهمية إجراء االنتخابات يف موعدها تفاديا »لوقوع البالد جمددا 

يف الصراع والعنف والفوضى«.
واعتماد  جانبا  خالفاتهم  لوضع  احلوار  ملتقى  أعضاء  أدعو  وقال: 
دعا  أنه  مضيفا  موعدها،  يف  االنتخابات  إلجراء  دستوري  أساس 
رئيس الربملان عقيلة صاحل إىل التشاور مع جملس الدولة لضمان 

إجراء االنتخابات يف 24 ديسمرب.
وذكر كوبيش أن اجمللس الرئاسي واحلكومة مل يتفقا بشأن منصب 
أن  مبينا  العسكرية،  املؤسسة  توحيد  يعرقل  ما  وهو  الدفاع  وزير 

تواصل وجود املرتزقة يهدد اتفاق وقف إطالق النار يف ليبيا.
تقدم  عدم  لكن  ساريا  يزال  ال  النار  إطالق  وقف  أن  إىل  وأشار 
العملية السياسية قد يكون سببا يف انهياره، كما أن تعطيل توحيد 
املؤسسة العسكرية يفسح اجملال أمام اجملموعات املتطرفة لزيادة 
نشاطاتها يف ليبيا، مضيفًا أن اإلجراءات جارية لنشر عناصر ملتابعة 

وقف إطالق النار حتت إشراف لييب.
ويف نهاية اجللسة، أكد جملس األمن الدولي يف بيان دعمه للمجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا مشريًا إىل أهمية إجراء 
وذات  أحدا  تقصي  ال  ونزيهة  حرة  وبرملانية  رئاسية  انتخابات 

مصداقية.
وشدد اجمللس على أهمية »توحيد املؤسسات الليبية واحلكم الرشيد 
وحتسني األداء االقتصادي مبا يف ذلك االتفاق على ميزانية موحدة 
واالتفاق سريعا على التعيينات يف املناصب السيادية« مبا يتفق 
مع ما تنص عليه خارطة الطريق اليت حددها منتدى احلوار السياسي 

اللييب.
عشرات الضحايا.. أوروبا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األقبية.
وبذلك تكون الفيضانات قد تسببت يف أسوأ خسارة مجاعية لألرواح 
يف أملانيا منذ سنوات. وأدت فيضانات عام 2002 إىل مقتل 21 
أوروبا  منطقة وسط  وأكثر من 100 يف  أملانيا،  شخصا يف شرق 

األوسع.
وقالت الشرطة إن 18 لقوا حتفهم فيما اعترب عشرات آخرون يف 
عداد املفقودين، يف منطقة آرفيلر، اليت تشتهر بزراعة العنب بوالية 
راينالند باالتينات، بعد أن فاض نهر آر الذي يصب يف نهر الراين 

على ضفتيه، ودمر 6 منازل.
وقالت السلطات إن 15 آخرين لقوا حتفهم يف منطقة أوسكريشن 

جنوبي مدينة بون.
وخبالف الوفيات يف منطقة أوسكريشن، ُقتل 9 آخرون منهم اثنان 

من فرق مكافحة احلرائق يف نورد راين فستفاليا.
على  اليت  الكارثة  من  »ُصدمت  مريكل:  أجنيال  املستشارة  وقالت 
املتوفني  ُأسر  مع  قليب  حتملها.  الفيضانات  مناطق  يف  كثريين 

واملفقودين«.
اإلنقاذ  جهود  يف  الشرطة  أفراد  اجليش  جنود  من  مئات  وساعد 
مستخدمني الدبابات إلخالء الطرق من االنهيارات األرضية واألشجار 
املتساقطة، بينما نقلت طائرات اهلليكوبرت أولئك الذين تقطعت بهم 

السبل فوق أسطح املنازل إىل مناطق آمنة.
ويف بلجيكا ُقتل شخصان بسبب األمطار الغزيرة، وُفقدت فتاة تبلغ 

من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد األنهار.
كما انهارت يف بلجيكا حنو عشرة منازل يف بيبنسرت بعدما فاض نهر 
فاسدري وأغرق البلدة الواقعة يف شرق البالد. ومت إجالء السكان 

من أكثر من ألف منزل.
كما تسببت األمطار يف اضطراب النقل العام بشدة إذ توقفت خدمة 
القطارات السريعة إىل أملانيا. ومت تعليق احلركة يف نهر موز، أهم 

ممر مائي يف بلجيكا، إذ ينذر بالفيضان على ضفتيه.
ويف هولندا أحلقت فيضانات األنهار أضرارا بالكثري من املنازل يف 

إقليم ليمبورخ يف جنوب البالد وجرى إخالء عدة دور للرعاية.
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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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مــنوعات

من جزيرة موبوءة بالثعابني إىل قبو حيتوي على 
األماكن  من  حمدود  عدد  هناك  سرية،  وصفة 
الغامضة يف العامل، احملظورة على عامة الناس.

موقع  على  فيديو  ليست«  »ذا  صفحة  ونشرت 
الغامضة  األماكن  من  عددا  لنا  يكشف  يوتيوب، 

واحملضورة على عامة الناس.

جزيرة األفاعي
األفاعي«،  »جزيرة  أو  غراندي،  وميادا  داك  إليا 
وهي  الربازيل،  سواحل  قبالة  تقع  جزيرة  هي 
موطن ألنواع نادرة ومميتة بشكل ال يصدق من 
الثعابني تسمى برأس الرمح الذهيب. وفقا لبعض 
التقديرات، هناك واحد إىل مخسة ثعابني لكل مرت 

مربع من األرض.

الكهف اخلالب
كهف  زيارة  البشر  على  حيظر  أن  املؤسف  من 
عام  يف  اكتشافه  مت  الذي  فرنسا،  يف  السكو 
1940، وحيتوي على بعض لوحات الكهوف األكثر 
شهرة على اإلطالق. تعود الرسومات التخطيطية 
العصر  إىل  األخرى  واحليوانات  والغزالن  للخيول 
احلجري القديم، ومت فتح الكهف للعامة يف عام 

1948 وأغلق بشكل دائم بعد 15 عاما فقط.

خمزن البذور
يقع خمزن البذور العاملي »سفالبارد« يف جزيرة 
يف  الشمالي  القطب  يف  النائية  سبيتسبريغني 
النرويج. وتبلغ مساحته 11000 قدم مربع، وحيتوي 
ويعمل   ، البذور  من  عينة  مليون  من  أكثر  على 
القبو كنوع من االحتياطي حملاصيل العامل، حيث 
حيافظ على العينات يف مكان آمن يف حالة وقوع 

كارثة بيئية.

األرشيف السري
يزور املاليني من الناس الفاتيكان يف روما كل 
عام، ولكن هناك منطقة واحدة يف الدولة ذات 
إليها  الوصول  ميكن  ال  اليت  الصغرية  السيادة 
للفاتيكان،  السري  األرشيف  منطقة  وهي  متاما، 
الوثائق  على  وحيتوي   ،1612 عام  تأسس  الذي 

الشخصية جلميع الباباوات.

خلطة كوكاكوال
متحف عامل كوكا كوال يف أتالنتا األمريكية، حيتوي 
على قبو مباليني الدوالرات ُيقال إنه حلماية اخللطة 
السرية ملشروب كوكاكوال. ميكن للسياح رؤيته 
من اخلارج، لكن دخوله مقتصر على كبار املديرين 

التنفيذيني.

اجلزيرة اجلديدة
يف الستينيات، أدى ثوران بركاني حتت البحر إىل 
إنشاء جزيرة جديدة متاما قبالة سواحل آيسلندا. 
قرر العلماء االستفادة القصوى من فرصة تكوين 
سورتسي،  جزيرة  وامسها  اجلديدة،  اجلزيرة 
أي  دون  البيئية،  النظم  تطور  كيفية  لدراسة 

تدخل من البشر.
تشرينوبل

بعد االنهيار يف حمطة تشرينوبيل للطاقة النووية 
يف أوكرانيا يف عام 1986، مت إنشاء منطقة حظر 
قطرها حوالي 30 كم حول املوقع. على الرغم من 

10 أماكن غامضة حمظورة على البشر.. تعرف عليها
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أن العيش هناك ال يزال خمالفا للقانون، إال أنه 
ميكنك القيام برحلة ليوم واحد مع مرشد مرخص.

املنطقة 51
بأنها  املتحدة،  الواليات  51 يف  املنطقة  تشتهر 
حمظورة على العامة. ورفضت احلكومة األمريكية 
االعرتاف بوجودها حتى عام 2013، عندما اعرتفت 
أخريا بأنها »منشأة الختبار الطريان« يف صحراء 
نيفادا، ولكن النظريات تقول إن املنطقة حتوي 

أسرارا عسكرية أخطر بكثري.

الغرفة 39
هي   »51 »املنطقة  من  الشمالية  كوريا  نسخة 
»الغرفة 39«، ولكن بدال من األسرار العسكرية، 
ُيقال إنها ختفي أشياء مثل حبوب الفياغرا اليت 

يتم التجارة فيها بالسوق السوداء.

جزيرة األمراض
مدينة نيويورك هي أيضا موطن جلزيرة حمظورة، 
وهي جزيرة »نورث براذر«، على النهر الشرقي، 
واليت أصبحت موقعا للمرضى املصابني بأمراض 

معدية، يف أواخر القرن التاسع عشر.
فهي  آخر،  غرضا  اآلن  املهجورة  اجلزيرة  وختدم 
لعامة  إليها  الوصول  ميكن  وال  للطيور،  حممية 

الناس.

أن  جديدة  دراسة  كشفت 
بهم  املشتبه  من  جمموعة  عرض 
خالل  من  ما  جرمية  ارتكاب  يف 
األبعاد  ثالثية  صور  استعراض 
أن  ميكن  اإلنرتنت،  عرب  لوجوههم 
على  التعرف  السهل  من  جتعل 

اجلناة بدقة.
ميل«  »ديلي  نشرته  ما  وحبسب 
الربيطانية، يواصل خرباء يف جامعة 
برمنغهام أحباثهم لتطوير نوع جديد 
من الربامج ميكن أن يساعد شهود 

أكثر دقة.. صور 3D تساعد يف التعرف على 
اجلناة احلقيقيني

اللقطة ألي وجه من وجوه املشتبه بهم  وتوقيف 
عند الوضع املرغوب فيه«، الذي ميكن أن يتطابق 

مع زاوية مشاهدتهم للواقعة.
إىل ذلك، استخدم الباحثون أكثر من 3000 متطوع 
عملوا كـ«شهود« الختبار مدى قدرتهم على التعرف 
على املشتبه به الوهمي باستخدام الربنامج املبتكر. 
مشاهد  يعرض  فيديو  مقطع  املتطوعون  وشاهد 
بسرقة  رجل  قيام  تتضمن  مدبرة،  جرمية  الرتكاب 
حقيبة يد من خلف إحدى الضحايا. ثم ُعرضت على 
املشاركني يف الدراسة صور اجلاني وسط جمموعة 

من الصور الفوتوغرافية لوجوه متشابهة.
ميزة حتريك الصور

الصورة  تدوير  من  العيان  شهود  متكن  وعندما 
ذاكرتهم،  يف  اجلاني  وجه  حماذاة  مع  لتتناسب 
كانوا أكثر قدرة على التعرف على اجملرم مرتكب 
املشتبه  من بني جمموعات صور  احلقيقي  اجلرمية 
بهم. أفاد الباحثون أن السماح للشهود مبشاهدة 
املشتبه بهم من زوايا خمتلفة باستخدام الربنامج 
يزيد مما ميكن تسميته »دقة التمييز«، أو جتنب 

اخلطأ يف حتديد هوية املتهم املشتبه به.
بدورها، قالت بروفيسور فلوي إن فريقها البحثي 
للمشاركة  جدد  متطوعني  مجع  على  حالًيا  يعكف 
الربنامج،  لتطوير  التجارب  التالية من  املرحلة  يف 
مشرية إىل أن ما مت التوصل إليه جاء نتيجة »عملنا 
عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون لتطوير إجراء 
العرض التفاعلي ليكون مناسًبا من حيث التكلفة 
ومبا يتسق ويالئم أنظمة حتديد اهلوية املستخدمة 

بواسطة األجهزة الشرطية حالًيا«.

العيان أو ضحايا أي جرمية على حتريك جمموعات 
من الصور ثالثية األبعاد لوجوه املشتبه بهم يف 

عدة اجتاهات لتحديد هوية اجلاني احلقيقي.
أكثر دقة بنسبة 18%

كما متكن شهود العيان الذين استخدموا الربنامج 
عندما  دقة  أكثر  بشكل  اجلناة  على  التعرف  من 
األبعاد  ثالثية  الصور  زوايا  حتريك  من  متكنوا 

للمشتبه بهم.
وساعدت التقنية اجلديدة يف تعزيز النتائج يف دقة 
التعرف على اجلناة احلقيقيني باملقارنة مع أسلوب 
أن  وميكن   .18% بنسبة  التقليدي  الثابتة  الصور 
الدول  البلدان، خباصة  من  العديد  الربنامج  يفيد 
ثابتة  فوتوغرافية  صور  عرض  على  تعتمد  اليت 
للمشتبه بهم بداًل من طابور العرض »وجها لوجه« 

مع املشتبه بهم.
صعوبة تنفيذ طابور العرض

الدراسة  يف  الرئيسية  الباحثة  قالت  جانبها،  من 
بروفيسور هيذر فلوي »ال تتاح الفرصة لالعتماد 
بسهولة  بهم  للمشتبه  عرض  طابور  أسلوب  على 
ألنه يف بعض األحيان يصعب العثور على أشخاص 
شهود  بأقوال  ورد  ما  مع  أوصافهم  تتطابق 

العيان«.
ويتيح الربنامج اجلديد، الذي مت تطويره واختباره 
لشهود  برمنغهام،  جبامعة  النفس  علم  كلية  يف 
املصنفة  الوجوه  صور  تدوير  إمكانية  العيان 

وعرضها من زوايا خمتلفة.
بشكل  الوجوه  »عرض  للمستخدمني  ميكن  كما 
درجة   90 إىل  درجة   -90 من  بزوايا  ديناميكي 

املشي  تستطيع  قتالية 
على أرجل حتى وزن يصل 
إىل 35 طنا، مع مالحظة أي 
سالح سيزيد وزنه عن 35 
طًنا، سيتطلب التوصل إىل 

صيغة خمتلفة.
أن  الدراسة  نتائج  وتعين 
قتالي،  روبوت  تصنيع 
أرجل،  أربعة  على  ميشي 
 Robocop من ED-209 مثل
املثال،  سبيل  على 
من  مساو  قدر  سيستخدم 
دبابة  تستهلكه  الطاقة ملا 
يف   M1A2 Abrams طراز 

التجول.

يصل  أن  ميكن  أرجل  ذات  روبوتية  مركبات 
وزنها إىل 35 طنًا وتتحرك بسهولة يف املناطق 
أفضل  رؤية  وتعطي  الوعرة  التضاريس  ذات 

لساحة القتال.
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء خمترب أحباث 
ما  يوجد  يعد  مل  أنه   ،ARL األمريكي  اجليش 
مينع اجليش األمريكي من إنتاج مركبات قتالية 
متحركة على أرجل بنفس القدر من القوة مثل 
جملة  نشرته  ملا  وفقا  املسارات،  أو  العجالت 
 PLoS موقع  عن  نقال   Popular Mechanics

.ONE
ويقول باحثون ARL، إن كاًل من أنظمة احلركة 
االصطناعية والبيولوجية، حرفًيا من وزن 1 غرام 
إىل 35 طًنا، هلا نفس متطلبات الطاقة تقريًبا 
لتحريك وحدة كتلة فوق األرض، أي احليوانات 
أو اآلالت اليت تستخدم األرجل أو العجالت أو 
املسارات، تعتمد على نفس القدر من الطاقة.

كما ارتكزت الدراسة اجلديدة على صيغة تسمى 
كأساس  يستخدم  والذي   ،Heglund Formula
لتقدير الطاقة الالزمة لتحرك احليوانات. ُتظهر 
احليوانات  بني  ملحوًظا  تناسًقا  هيغلوند  صيغة 
تشمل  ال  ولكنها  والصغرية،  الكبرية  األرضية 
املركبات األرضية. يف حني أن الدراسة األخرية 
تشرح الصيغة األصلية لتشمل املركبات اليت 
أنواع  باستخدام  ببنائها  اإلنسان وقام  صممها 

خمتلفة من احلركة.
ضوء أخضر

ومن ثم فإنه من منظور القوة، ميتلك املهندسون 
ومركبات  أسلحة  لتصميم  األخضر  الضوء  اآلن 

حيبذ  ال  كوت  ألكسندر  الدراسة  يف  الرئيسي 
تتحرك  اليت  الثقيلة  القتالية  املركبة  فكرة 
على 4 أرجل، ألنه يف املقام األول يعتقد أن 
املركبات القتالية الضخمة قلما حتتاج للسري عرب 
مناطق صخرية أو شديدة االحندار عالوة على أن 
االرتفاع األعلى سيجعلها سهلة الرصد بواسطة 

عناصر قوات العدو.

إىل ذلك نصح كوت بأن يتم استخدام مثل هذه 
املركبات كبرية احلجم، واليت متشي على أرجل، 
يف مهام بالغة التخصص، قائال: »أشك يف 
الكبرية،  األرجل  ذات  لآلالت  العملي  التطبيق 

باستثناء السياقات املتخصصة للغاية«.

جديد العلم.. تصنيع مركبات قتالية »متشي على أرجل«

مزايا املركبات ذات األرجل
األرجل  ذات  القتالية  املركبات  تتمتع  كما 
ببعض املزايا مقارنة باملركبات ذات املسارات 
التالل  عرب  تتنقل  أن  ميكنها  حيث  والعجالت، 
سبيل  على  أسهل،  بشكل  االحندار  شديدة 
أراضي ذات  أن تشق طريقها عرب  أو  املثال، 
تضاريس وعرة مثل املناطق الصخرية. كما أن 
املركبات اليت تتحرك على أرجل ستكون أعلى 
ارتفاًعا من املركبات التقليدية على عجالت أو 
جمال  مستخدمها  ستمنح  وبالتالي  مسارات، 

رؤية أفضل.
نقاط الضعف

الباحث  فإن  املزايا،  هذه  من  الرغم  وعلى 
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القلب  تطال  خطرية  ألمراض  مقدمة  الدم  ارتفاع ضغط  يعترب 
االهتمام  خالل  من  خفضه  املهم  من  لذا  الدموية،  واألوعية 

بالتغذية ومنط حياة صحي.
على  الدم  تكون قوة دفع  عندما  الدم،  ارتفاع ضغط  وحيدث 
جدران الشرايني عالية جدا باستمرار. وميكن أن يتسبب ذلك 
يف تضييق الشرايني، والذي بدوره قد يزيد من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.

تعكس  الغذائية  التدخالت  أن  ثبت  فقد  احلظ،  حسن  ومن 
هذه العملية، خصوصا عند تناول بعض األغذية، يف مقدمتها 

الشوكوالتة الغنية بالكاكاو.

وتبنينّ أن املركبات النباتية املوجودة يف الكاكاو واليت تسمى 
»الفالفانول«، تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

ولتحديد االرتباط بني املنتجات الغنية بالكاكاو واخنفاض ضغط 
الكثري  الربيطانيني مبسح مشل  الباحثني  من  فريق  قام  الدم، 
من قواعد البيانات اإللكرتونية وسجالت التجارب الدولية ذات 
الدم  ضغط  تراجع  مرضى  قصص  تدوين  عن  فضال  الصلة، 

لديهم بعد إدخاهلم الكاكاو يف نظامهم الغذائي.

الربيطانية، فقد كشفت  »إكسربيس«  وحسبما ذكرت صحيفة 
التحليالت اخلاصة بالدراسات واليت مشلت ما ال يقل عن 856 
شخصا، تأثريا إجيابيا للكاكاو، وحتى لو كان تناوله يف مدة 

زمنية ترتاوح بني أسبوعني إىل 18 أسبوعا.

أن  إىل  الربيطانية،  القلب  مؤسسة  من  الباحثون  وأشار 
»الشوكوالتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفالفانول قد يكون هلا 
تأثري ضئيل ولكن مهم من الناحية اإلحصائية يف خفض ضغط 

الدم مبقدار 2،3 ميلي مرت زئبقي على املدى القصري«.

الربيطانية،  القلب  مؤسسة  يف  التغذية  أخصائية  وحذرت 
فيكتوريا تايلور، من أن »شوكوالتة احلليب اليت حتظى بشعبية، 

حتتوي نسبة منخفضة جدا من الكاكاو«.

وأضافت تايلور: »الشيء اآلخر الذي جيب تذكره هو أن مجيع 
أنواع الشوكوالتة حتتوي على نسبة عالية من السعرات احلرارية 
لذا يتوجب احلرص على  الدهون والسكر،  بسبب حمتواها من 
عدم اإلكثار منها كيال تزيد الوزن الذي يؤثر بدوره على صحة 

القلب«.

غذاء يعشقه اجلميع يساهم يف 
خفض ضغط الدم
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شهرة  األكثر  السريعة  الوجبات  من  املعلبة  التونة  وجبة  تعترب 
يف العامل، حيث تقدم جرعة جيدة من الفيتامينات والربوتينات 
الدهنية   »3 »أوميغا  أمحاض  رأسها  على  املفيدة  والعناصر 

الشهرية.
وتنتشر هذه الوجبة يف مجيع أحناء العامل، خصوصا الدول واملدن 
األمساك  تناول  الساحل  سكان  يفضل  حيث  الساحلية،  غري 

الطازجة على املعلبة.
لكن على الرغم من ذلك، حتتفظ وجبة التونة الفريدة مبكانتها 
الرخيص،  سعرها  منها  أسباب  لعدة  الكثريين،  لدى  املرموقة 
أكدت  الذي  املفيد   3 )أوميغا  على  حتتوي  حيث  وفوائدها، 
الدراسات أنه خيفف الصداع(، باإلضافة إىل طرق حتضري وجبة 
التونة املميزة واملتنوعة، خصوصا عند خلطها مع بعض املأكوالت، 
مثل الليمون وزيت الزيتون، أو عند وضعها على وجبة األرز، او 

مع سلطة بذور الذرة، وغريها الكثري من الطرق.
أن  إال  الفريدة،  الوجبة  هذه  فوائد  كل  من  الرغم  على  ولكن 
هناك مشكلة واحدة فقط، تتمثل يف أحد املضاعفات الصحية 
الرئيسية اليت جيب أن تكون مدرًكا هلا عند تناول التونة املعلبة، 

وهي مشكلة تتعلق بالتسمم بالزئبق.

بعض األمساك حتتوي على »الزئبق السام«
حنن نتناول الزئبق من األمساك بكميات متفاوتة، وحنصل عليه 
أنواع  من  الكثري  وهناك  خمتلفة،  بأشكال  الطبيعة  من  أيضا 
مثل  الزئبق  من  منخفضة  كميات  على  حتتوي  اليت  األمساك 
أمساك  مثل  األمساك  بعض  لكن  املفلطح،  والسمك  السلمون 
الزئبق،  عالية من  املعلبة، حتتوي على مستويات  الباكور  تونة 

.)NRDC( وفًقا جمللس الدفاع عن املوارد الوطنية
من  الكيميائية  املواد  من  صغرية  لكميات  التعرض  ويعترب 
املأكوالت غري ضار، ولكن التعرض املفرط ميكن أن يؤدي إىل 

أعراض ونتائج صحية خمتلفة وخميفة.
وقدمت جملة »eatthis« املتخصصة بالغذاء والصحة 4 آثار جانبية 
لتناول التونة املعلبة وصفتها بـ«السرية« يف مقال محل عنوان 
)يقول العلم توجد آثار جانبية سرية ألكل التونة املعلبة( حتدث 
نتيجة تناول كميات مرتفعة من الزئبق املوجودة يف هذه الوجبة، 

وهذه اآلثار اجلانبية هي:

تأخري منو الطفل لدى املرأة احلامل
فًقا جمللة »Medical News Today« الطبية، فإن تناول الكثري من 
الزئبق أثناء احلمل ميكن أن يكون خطرًيا على األطفال الذين مل 

يولدوا بعد أو بالنسبة لألطفال الصغار بعد الوالدة.
العناصر  ميتص  فإنه  اجلنني،  دماغ  يتطور  عندما  احلمل  أثناء 
الغذائية بسرعة وميكن أن يؤثر الزئبق املمتص على عدة عمليات 

لدى الطفل، منها صعوبات التعلم وتأخر يف النمو.
وعند عملية اإلرضاع بعد الوالدة، ميكن أن تؤدي اجلرعات العالية 
من الزئبق واملواد الكيميائية إىل مشاكل إدراكية مثل الشلل 

الدماغي والعمى.

آثار خطرية على اخلصوبة
كشفت دراسة واحدة نشرت يف عام 2019 أن التعرض الزائد 

للزئبق ميكن أن يسبب ضعًفا يف الوظيفة اإلجنابية.
ونصح املقال األشخاص الذين يودون باختيار االمساك املنخفضة 
أو  السلمون،  مثل  املعلبة،  التونة  بدال من  الزنك كوجبات هلم 
تضمني أمساك التونة مع الوجبات النباتية األخرى لتقليل كميات 

استهالكها.

4 آثار جانبية »خطرية وسرية« لوجبة التونة املعلبة
تؤثر على مستويات ضغط الدم

ضغط  بارتفاع  مرتبط  للزئبق  التعرض  أن  األحباث  أظهرت 
مستويات  ارتفاع  إىل  باإلضافة  الدم(،  ضغط  )ارتفاع  الدم 
الكوليسرتول الضار )LDL(، وزيادة خطر اإلصابة باجللطات أو 
النوبات القلبية، )إقرأ أيضا: دراسة تكشف عن أعراض تظهر 

قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية(.
لذلك حرص املقال على ضرورة تنويع وجبات األمساك وليس 

حصرها يف الوجبات املعلبة فقط خصوصا وجبة التونة.

الزئبق الزائد قد يسبب فقدان بعض احلواس األساسية
نوه املقال إىل أن كميات الزئبق الكبرية قد تسبب مشاكل خطرية 
لدى  التفكري  وقدرات  الذاكرة  فقدان  مثل  البعض،  لدى  جدا 
البالغني. باإلضافة إىل ذلك، قد يصاب األشخاص باالرتعاش 

وتنميل األطراف.
بني  التنسيق  وقلة  املشي  صعوبة  األخرى  األعراض  وتشمل 

أعضاء اجلسم وضعف العضالت.

ما هي كمية »التونة املعلبة« اجليدة للجسم
يبنينّ املقال أن اخلرباء يوصون بتناول كمية تقدر من وجبتني 
إىل ثالث وجبات فقط من التونة أو أمساك التونة يف األسبوع.

وعدم  األمساك  من  املخصصة  احلصص  بتنويع  املقال  ونصح 
الرتكيز على األمساك املعلبة والتونة فقط، ونصح أيضا بدجمها 
الفوائد  السلطات بهدف احلصول على  الوجبات مثل  مع بعض 

وتقليل نسبة املخاطر.

جبمع  ُينصح  ال  إنه  جريلي  فيسيل  الرتكي  التغذية  خبري  قال 
بعض األطعمة الصحية بعضها مع بعض، مثل اللنب والفجل أو 

البصل والثوم.

وأضاف أن شرب الشاي والقهوة مع الطعام يقلل من كمية 
احلديد اليت يتم احلصول عليها، لذلك من األفضل شرب هذه 
املشروبات بعد 45 دقيقة على األقل من تناول الطعام. كما 
أن تناول الشاي مع طبق البيض على اإلفطار ليس جيدا، ألن 
مادة التانني املوجودة يف الشاي تقلل من امتصاص احلديد. 
إىل  مًعا  احلمضية  األطعمة  من  نوعني  تناول  يؤدي  أن  ميكن 

حدوث التسمم.
والدجاج  واألمساك  اللحوم  استهالك  جيب  للمتخصص،  وفًقا 
واحلليب ومنتجات األلبان والبيض بشكل منفصل بعضها عن 
جمموعات  من  احليواني  الربوتني  بدمج  ينصح  ال  حيث  بعض، 
غذائية خمتلفة مع بعضها البعض. من األفضل أيًضا االمتناع 
عن تناول البصل والثوم مًعا، حيث أن كثرة تناول هذا الزوج 
من اخلضار ميكن أن يؤدي إىل عسر اهلضم، وكذلك ظهور بقع 

على اجللد والدوخة.

باإلضافة إىل ذلك، نصح جريلي بعدم استخدام الزبادي والفجل 
كمكمالت لألطعمة األخرى، ألن ذلك ميكن أن يسبب حرقة يف 
املعدة. جتنب أيًضا األطعمة احلمضية مثل اخلل، حبسب صحيفة 

cumhuriyet الرتكية.

أطعمة ال جيب دجمها مع 
بعضها منها البصل والثوم
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Gladys Berejiklian says 
it’s “highly unlikely” 
NSW’s lockdown will end 
this week, even hinting 
restrictions could last 
another three or four 
weeks.
NSW has recorded 112 
new Covid-19 cases on 
Sunday night – with 34 
of those infectious in the 
community – bringing 
the total number in the 
outbreak to 678.   
Premier Gladys Berejik-
lian said today it would 
be “almost impossible” 
for the lockdown to end 
as planned at 11.59pm 
on July 16. She was 
asked whether, as some 
experts have recom-
mended, the lockdown 
may be extended by “at 
least” another three or 
four weeks.
“Look, that depends on 
how quickly our commu-
nity responds to those 
cases that are infectious 
in the community,” she 
replied. “It is really up 
to us. The health expert 
advice will be based on 
what those numbers look 
like. I can’t be clearer 
than that.”
Flu deaths were ‘never 
on the news’
Nationals Senator Matt 
Canavan clashed with 
ABC TV host Patricia 
Karvelas after he criti-
cised Sydney’s lockdown 
and likened Covid-19 to 
the flu.
Appearing on the ABC’s 
Afternoon Briefing, Mr 
Canavan slammed the 
“overly dramatic” Covid-
19 awareness ad re-
leased  on Sunday night 
of a young woman gasp-
ing for air, saying it was 
not “realistic” and that 
“any kind of scare cam-
paign that’s not connect-
ed to the facts ultimately 
will fail”.
“We know that Covid 
doesn’t affect young peo-
ple that much more than 
the flu – we don’t run ads 

around the flu like this,” 
he said.
“I mean, there are people 
who are impacted obvi-
ously by this virus, as 
other viruses, but I think 
it’s way over the top.”
Karvelas said there were 
“disturbingly quite a few 
young people actually in 
hospital” in Sydney at 
the moment, including a 
teenager.
“And I said young people 
end up in hospital from 
the flu and other viruses 
too,” Mr Canavan re-
plied.
“We’ve got to get things 
back into perspective 
here. I think there’s far 
too much panicking 
about this. Two years ago 
we lost two Australians a 
day from the flu. Every 
day two people would die 
from the flu. There were 
never news reports about 
it. It was never on our 
nightly news. It wasn’t 
part of discussions that 
we’d have. But two peo-
ple would die every day.”
Mr Canavan said at 
“some point we have to 
get back to understand-
ing that coronavirus is 
going to be with us”.
“It is going to lead to fa-
talities, tragically even 
after everyone is vacci-
nated because the vac-
cines aren’t perfect,” he 
said.
“When are we going to 
get back to that? We’re 
not going to completely 

Live Breaking News: Sydney facing weeks more lockdown 
as daily case numbers hit triple digits (Monday  July 12)

stay out of this forever. 
That is not an option.”
The Queensland Senator 
also slammed the Syd-
ney lockdown, saying the 
costs and benefits were 
not being balanced.
Mr Canavan suggested 
responsibility should be 
“put back on the peo-
ple”, saying “those that 
are vulnerable” could 
“make the choice to stay 
home”.
“But to impose a police 
state on everybody over 
a year after the virus, we 
know a lot more about it, 
we have a lot more treat-
ments, it doesn’t add up,” 
he said.
“We’ve had one fatality 
this year from Covid so 
far. And the cost being 
imposed – a lot of fa-
talities from lockdowns. 
People unfortunately get 
in very bad states and 
no-one seems to be talk-
ing about or caring about 
that stress that’s im-
posed on these people in 
those circumstances.”
He asked, “How many 
people will get to the end 
of their tether during the 
lockdown? How many 
people will lose their live-
lihoods and their life’s 
work?”
Karvelas said there were 
63 people currently hos-
pitalised.
“If you stop the lockdown, 
it will be thousands of 
cases and thousands of 
deaths, right?” she said.

“As I say, a couple of 
years ago we would lose 
two people from the flu 
every day – we didn’t 
lock down the country,” 
he replied.
Karvelas pressed, “So 
you think right now we 
should be prepared to 
accept more deaths and 
open up? I’m being blunt 
because I have to be. The 
virus can kill. Doesn’t al-
ways kill but it can kill.”
“Absolutely – so do lock-
downs,” Mr Canavan 
said.
“There is no world in 
which we will have zero 
deaths. Both choices 
have those things. It’s a 
difficult ethical dilemma 
but no one seems to be 
raising the fact the lock-
downs themselves are 
extremely costly on peo-
ple’s mental wellbeing, 
on their health…”
Karvelas cut in, “I was in 
a long lockdown, and no 
one needs to explain it 
more to me.”
Labor Senator Jenny 
McAllister accused Mr 
Canavan of a “really dis-
turbing attempt to create 
a false choice for Aus-
tralians” between deaths 
and economic hardship.
She said the “third way” 
was getting more Austra-
lians vaccinated.
Mr Canavan pointed out 
that “these other coun-
tries the Labor Party 
points to that have high 
vaccination rates” like 
the UK still had coronavi-
rus deaths.
Karvelas, who had ear-
lier questioned why the 
Australian government’s 
vaccine rollout had been 
so slow, then suggested 
the UK had also “failed”.
“I don’t know why we 
have to compare our-
selves to people who 
have done a bad job,” 
she said.
“If you’ve got thou-
sands and thousands of 
citizens dying, you have 

done a bad job. You have 
failed.” 
Sydney mum blows up 
over mask
A woman has been filmed 
verbally abusing staff 
at a south-west Sydney 
chicken shop after they 
refused to serve her for 
not wearing a mask.
Video of the incident 
shows a woman with 
her partner and two chil-
dren attempting to order 
lunch at Frango Charcoal 
Chicken in the Fairfield 
suburb of Smithfield, in 
the epicentre of the city’s 
Covid-19 outbreak.
The woman’s tirade was 
filmed by a nearby cus-
tomer and uploaded to 
TikTok on Sunday.
“You know what, you’re 
being f***ing b*****s,” the 
woman says. “I know my 
rights.”
She claimed she had a 
medical exemption.
“Today at the shops, the 
police saw my exemption, 
and I continued shopping 
without a f***ing mask.”
Staff tried to apologise, 
but the woman spoke 
over them. 
“No you’re not sorry,” 
she said.
“You know what, you 
guys are just on a power 
trip now. People have 
medical reasons – I can’t 
wear a mask.”
She then suggested her 
partner, who was wear-
ing a face mask, would 
go inside.
“OK well give me a piece 
of paper, I’ll write my 
f***ing order and he’ll go 
in and pay it,” she said.
According to The Daily 
Mail, the woman’s hus-
band later returned to the 
store, apologised and or-
dered food.
A staff member urged 
customers to be patient
“We are people,” they 
said. 
“We are in an area where 
Covid-19 cases are 
through the roof and we 

are still trying to work.”
State could shut out own 
residents
South Australia has an-
nounced tough new bor-
der measures that could 
see even its own resi-
dents barred from re-en-
tering the state.
Premier Steven Marshall 
announced the tough 
stance after a Covid-pos-
itive removalist travelled 
to the state from NSW, 
via Victoria.
Under the new rules, 
residents returning from 
Greater Sydney, where a 
Covid-19 outbreak is spi-
ralling out of control, will 
be put under “high-level 
scrutiny” when applying 
for an exemption to come 
home after 11.59pm on 
Monday.
The Premier said they will 
no longer be able to eas-
ily apply online for those 
exemptions.
Exemptions will still be 
available for people es-
caping domestic vio-
lence, but a person must 
complete 14 days of iso-
lation in hotel quaran-
tine.
People returning from re-
gional NSW and the ACT 
can still use the usual on-
line system, but approval 
will be harder to obtain.
Testing requirements for 
truck and freight drivers 
coming into SA for work 
will also be significantly 
increased.
The Premier made the 
announcement because 
of the “seriously deterio-
rating situation in NSW”.
“Last week know there 
were about 950 South 
Australians that came 
back from NSW. We want 
to seriously turn that tap 
off,” Mr Marshall said.
“We know these restric-
tions are going to be very 
frustrating for some peo-
ple but we do them so we 
don’t have to put further 
internal restrictions here 
in SA.”
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Gladys Berejiklian
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Cash grants will go to small 
businesses struggling to 
survive Sydney’s lockdown 
under a federal government 
plan devised after NSW had 
finalised a now shelved $4 
billion package to deliver its 
own version of JobKeeper.
The grants will be an-
nounced as early as Tues-
day after Prime Minister 
Scott Morrison said a cash 
flow boost for businesses 
last year had been “one 
of the most effective mea-
sures” of economic support 
in the pandemic.
An announcement on the 
rescue package will follow 
Premier Gladys Berejiklian’s 
warning on Monday that it 
was “almost impossible” to 
imagine Sydney’s lockdown 
ending as planned on Fri-
day, as new cases climbed 
to 112.
The NSW and federal gov-
ernments were finalising the 
details of the rescue pack-
age late on Monday after the 
state government had been 
poised to unveil its own 
package to help employers 
maintain a connection with 
their employees.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet and his Treasury 
officials had been working 
on a wage subsidy plan af-
ter his federal counterpart 
Josh Frydenberg rebuffed 
Mr Perrottet’s request for 
JobKeeper to be reinstated 
for NSW.
The plan, which Mr Perrottet 
had finalised and was pre-
paring to announce on Mon-
day, would have cost the 
state $500 million a week, 
starting from the fourth 
week of the lockdown.
It was slated for eight 
weeks, although the NSW 
government anticipated that 
the payments would form 
part of the state’s economic 
recovery and would cover 
some weeks after the lock-
down ended.
Instead, the NSW and the 
federal government have 
now agreed to work togeth-
er on a rescue package that 
would replace Mr Perrottet’s 
JobKeeper model.
It will be similar to the fed-
eral government payments 
ranging from $20,000 to 
$100,000 offered to small 
and medium businesses in 
March last year as a “cash 
flow boost” so employers 

could pay staff and bills.
The payment was calcu-
lated as a proportion of a 
company’s tax withholdings 
for salary and wages in the 
belief it would act as an in-
centive to retain staff. It was 
free of tax, did not require 
new application forms and 
was paid through the Aus-
tralian Taxation Office. 
Monday July 12: NSW Pre-
mier Gladys Berejiklian has 
announced NSW has re-
corded 112 local cases of 
COVID-19.
While the government fol-
lowed the cash flow boost 
with the larger JobKeeper 
scheme within weeks, fed-
eral ministers have been 
adamant the wage subsidy 
will not be reinstated after 
running for a full year at a 
cost of about $90 billion.
While it will be offered to 
companies in the greater 
Sydney area at first, it will 
be available on the same 
terms to employers in other 
regions, states and terri-
tories that suffer extended 
lockdowns that last for more 
than two weeks.
The federal government is 
also working on ways to en-
courage more NSW workers 
to apply for its COVID-19 
disaster payment, with only 
110,000 people lodging 
an application for payment 
since Sydney’s latest lock-
down started.
The disaster payment gives 
people who would have 
worked more than 20 hours 
in the week of a lockdown 
$500, and those who would 
have worked fewer than 
20 hours $325. They no 
longer need to have less 
than $10,000 in the bank 
or shares, after the federal 
government last week axed 
the liquid asset test.
Mr Morrison said a cash 
flow boost, introduced last 
year before JobKeeper was 
available, “injected more 
than $10 billion directly from 
the Commonwealth Govern-
ment to support NSW busi-
nesses”.
“One of the most effective 
measures in addition to the 
income support was the 
cash flow boost that was 
put in place,” Mr Morrison 
told Sky on Monday.
Businesses, particularly 
hospitality venues, in Syd-
ney, as well as the Blue 

Cash for Sydney businesses after NSW weighed up its own JobKeeper
“That’s something we are 
looking at as well in terms 
of the package we are going 
to announce, that’s on the 
table, I want to stress that,” 
Ms Berejiklian said.
“We do not want anyone to 
have a reason for having to 
go outside the home unless 
it’s absolutely necessary. 
Let me make that very clear. 
So the package we will an-
nounce will have that at top 

Mountains, Central Coast, 
Wollongong and Shellhar-
bour, have been pleading 
with the NSW government 
for urgent financial help.
Ms Berejiklian said on Mon-
day the NSW government 
understood the need for 
financial support for work-
ers, especially casual and 
permanent part-time staff 
from Sydney’s worst-affect-
ed areas.

of mind.”
Applications for NSW’s 
first round of business 
grants of between $5000 
and $10,000 will open on 
July 19, prompting criticism 
from some businesses that 
the money would not arrive 
quickly enough to help.
Ms Berejiklian said that an-
nouncement was made on 
an assumption that the lock-
down would last two weeks.
“Obviously what we an-
nounce in the next few days 

will have a line of support-
ing businesses potentially 
for a longer period depend-
ing on how long the lock-
down lasts,” Ms Berejiklian 
said.
“First and foremost what is 
important to us is the health 
and wellbeing of our citi-
zens. That includes not only 
keeping them safe from 
COVID, but also making 
sure they don’t feel the fi-
nancial stress of what we’re 
asking them to do.”
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The NSW Government, an-
nounced, on Tuesday, a 
comprehensive economic 
support package worth bil-
lions of dollars aimed at 
helping businesses and 
people right across the 
state fight through the cur-
rent COVID-19 lockdown.
The commitment will now 
be up to $5.1 billion, includ-
ing more than $1 billion 
from the Commonwealth 
as part of a business and 
employee support pro-
gram.
The business grants pro-
gram announced two 
weeks ago has been ex-
panded, with grants be-
tween $7,500 and $15,000 
available to eligible busi-
nesses with annual wages 
up to $10 million. A new 
grant program has also 
been introduced for small-
er micro businesses with 
turnover between $30,000 
and $75,000.
Thousands of employees 
will also be protected with 
NSW committing half of a 
new $2.1 billion business 
and employee support 
program to be delivered 
together with the Com-
monwealth.
Businesses will benefit 
from payroll tax waivers of 
25 per cent for businesses 
with Australian wages of 
between $1.2 million and 
$10 million that have expe-
rienced a 30 per cent de-
cline in turnover.
The NSW Government will 
also cover the disaster 
recovery payments for ar-
eas outside the Common-
wealth declared hotspot 
from week four of the NSW 
lockdown providing valu-

able support across the 
state.
Residential tenants will 
have greater protection 
with a targeted eviction 
moratorium.  Residential 
landlords who decrease 
rent for impacted tenants 
can apply for a grant of 
up to $1,500 or land tax 
reductions depending on 
their circumstances.
Commercial and retail 
landlords will need to at-
tempt mediation before re-
covering a security bond, 
or locking out or evicting 
a tenant impacted by the 
Public Health Order.
Commercial, retail and 
residential landlords liable 
for land tax will be eligible 
for a land tax concession 
where they reduce the rent 
of their tenant.
Premier Gladys Berejiklian 
said the comprehensive 
package had three key 
aims - protecting busi-
ness, saving and keeping 
jobs through the lockdown 
and ensuring people had 
support during an uncer-
tain and difficult time.
“We have always said we 
will do whatever it takes to 
protect the people of NSW 
and keep our economy 
strong, and that is exactly 
what we are doing,” Ms Be-
rejiklian said.
“While our health and 
medical staff are fighting 
COVID-19 on the frontline, 
this comprehensive sup-
port package is aimed at 
saving jobs and protecting 
businesses until the lock-
down is over.”
Treasurer Dominic Per-
rottet said the Government 
was offering support in as 

COVID-19 FIGHTING FUND TO PROTECT BUSINESSES, SAVE JOBS AND 
SUPPORT NSW THROUGH LOCKDOWN

many areas as possible, 
with payroll tax cuts for 
eligible businesses, up to 
$75 million in support for 
the performing arts sector 
and $26 million for the ac-
commodation industry.
“We saw last year dur-
ing the first lockdown the 
importance of protecting 
jobs and ensuring people 
remained connected with 
their workplace,” Mr Per-
rottet said.
“The value of our business 
grants package is now up 
to $2.1 billion with a 50 
per cent increase, there is 
also a new grant for those 
smaller businesses turn-
ing over between $30,000 
and $75,000, and payroll 
tax waivers for eligible 
businesses with a payroll 
up to $10 million that suf-

fer a 30 per cent reduction 
in turnover.
“This is a mighty package 
aimed at ensuring the NSW 
economy bends in the 
storm but doesn’t snap. 
We will come out the other 
side with a few scrapes 
but more determined than 
ever.”
Key components of the 
2021 COVID-19 package 
include:
-    An extension to the pre-
viously announced busi-
ness grants program. This 
means eligible businesses 
with Australian wages be-
low $10 million can claim 
grants between $7,500 
and $15,000 to cover the 
first three-weeks of restric-
tions, and takes the poten-
tial size of the program to 
$2.1 billion;

NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has copped a 
grilling from a reporter 
over Sydney’s lockdown 
as her morning covid up-
date turned tense.        
After the state’s 65 new 
cases were announced, 
the attention quickly 
turned to the Greater 
Sydney lockdown, with 
Sky News reporter An-
drew Clennell question-
ing why the government 
wasn’t going harder on 
restrictions.
As usual, Ms Berejiklian 
said the rules were based 
off the “best health ad-
vice”. Clennell then tried 
to interject, prompting a 

stern response from the 
Premier: “You asked a 
very important question 
so I would appreciate you 
allowing me to finish my 
answer.
The pair then went into a 
fiery exchange with Clen-
nell repeatedly asking 
whether Ms Berejiklian 
can promise the lock-
down will end on July 30 
and the Premier repeat-
ing that it would be based 
on the health advice.
It comes as Queensland 
recorded three new cas-
es and Victoria recorded 
10, seven of which were 
announced on Wednes-
day.

Gladys grilled over covid 
rules as NSW confirms 65 
cases (Wednesday 1 of July)
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Daniel Andrews has con-
firmed Victoria will go into 
a snap lockdown from mid-
night tonight as authori-
ties grapple with a spike in 
covid cases. 
Victoria will enter a five-
day snap lockdown from 
midnight tonight, Premier 
Daniel Andrews has con-
firmed.          
“This is such a challenge 
that we must do this. You 
only get one chance to go 
hard and go fast. If you 
wait, if you hesitate, if you 
doubt, then you will always 
be looking back wishing 
you had done more ear-
lier,” Mr Andrews told re-
porters. 
“I am not prepared to avoid 
a five-day lockdown now 
only to find ourselves in a 
five-week or a five-month 
lockdown.” 
This means there will be 
just five reasons to leave 
home and schools will 
close. The lockdown runs 
from 11.59pm tonight until 
11.59pm next Tuesday. It 
will be the state’s fifth lock-
down since the pandemic 
began and the third this 
year.
This is where the outbreaks 
stand across the country: 
NSW recorded 65 cases 
bringing the total to 929; 
Victoria recorded seven 
new cases today with a to-
tal of 18 infections; Queen-
sland recorded three new 
cases.
‘Significant cultural en-
gagement’ with communi-
ties
The Premier said there’ll 
be “significant cultural en-
gagement” with communi-
ties in regard to the lock-
down. 
“As there has been all 
throughout last year and 
we do that in lots of dif-
ferent ways, it’s trusted 
voices, faith leaders, com-
munity leaders, everything 
from WhatsApp and social 
media platforms in local 
communities through to 
sermons given at temples 
and masks and churches,” 
he said. 
“We try to get the message 
out any way we can. There’s 
a deep and high quality en-
gagement particularly with 

our Islamic community. 
This is a holy and special 
time of the year for them, 
but they, too, want to pro-
tect their families and do 
the right thing. I’m confi-
dent of that.”
‘We will not wait around’
On that, though, the Pre-
mier’s asked if is “not 
happy with the Sydney 
lockdown” because of 
the “language” he’s us-
ing (having announced 
that click and collect will 
be offered for shops but 
no “browsing”, which has 
been a bit of a problem in 
the NSW capital). 
“I’m not interested in 
words other use, I’m tell-
ing you how it is. This is ow 
we have done it and we will 
do it again and it worked a 
couple of weeks ago,” he 
said. 
“Retail is shut, closed, click 
and collect, contactless. 
If you’re on the list, go to 
work, if not, you can’t. We 
are going to can everything 
we can to try to extinguish 
this thing, to put it out in 
five days, we can’t do it 
alone, I can’t guarantee that 
is what happens, but we’re 
all working as hard as we 
can. It didn’t start here but 
we’re determined to make 
sure it ends here. That’s by 
the rules we put on. 
“We will not wait around 
and [if] this offends the 
sensibilities of anyone else 
in any part of the country, 
I really don’t care…I’m not 
here to grade other states, 
to pass judgement, that’s 
not my job. My job is to 
look after my state. I’m do-
ing everything I can to do 
that.” 
‘I’m not here to scoff or 
sneer at anyone’
Asked about his take on 
NSW counterpart Gladys 
Berejiklian’s critical com-
ments on past Victorian 
lockdowns, Mr Andrews 
refused to engage.
“I don’t have a response. I’m 
not here to scoff or sneer 
at anyone. That doesn’t 
work against this virus. It 
doesn’t work. This virus 
doesn’t care if you’ve got 
a big ego or not. It doesn’t 
care. Just get on and get 
the job done,” he said. 

“That’s what I’m paid to 
do, that’s what I’m here to 
do. People know with me, 
like, if I say it, I mean it. To 
my last breath, to my last 
breath, I will work to keep 
this state safe.
“I can’t control what hap-
pens and doesn’t happen in 
NSW. These cases started 
in NSW, but I’m determined 
they will end here. We will 
put this out, with the help 
of every single Victorian.” 
Premier addresses topic of 
Sydney removalists
Both Mr Andrews and Mr 
Weimar have batted away 
questions about the infec-
tious Sydney removalists 
who essentially spread the 
virus in Victoria, saying 
they need to focus on lock-
down first and the “wheels 
of justice” later. 
“It would be my expectation 
that the law enforcement in 
now three states will look 
very closely at what these 
two people have done or 
not done,” the Premier 
said.
“And as soon as we’ve got 
anything to update not just 
you but the entire Victorian 
community with, we abso-
lutely will. 
“I would just make the point 
though, and it is not the 
first time we’ve seen some-
one do the wrong thing 
and the consequences of 
that, and Victorians know 
that and have lived it more 
than anybody else in our 
country, but I tell you what, 
someone coming forward 
and telling the truth is the 
most valuable thing. That’s 
precious. 
“So the frustration in many 
respects is not that they 
perhaps didn’t wear their 
mask when they were un-
loading the truck, it’s that 
for quite a while they were 
very difficult and weren’t 
being necessarily forth-
coming. Now, whether 
that’s an offence is is an-
other matter.
“But look, I can’t change 
what they did and didn’t do. 
All we can do is make the 
best decisions now based 
on public health advice.” 
Tasmania effectively clos-
es border to all of Victoria
Authorities in Tasmania 

Victoria set for snap-lockdown as outbreak grows to 16 covid cases ( Wednesday 15th of July)
have been holding a press 
conference at the same 
time as Victoria, announc-
ing the latter state will be 
considered high-risk from 
midnight. 
This means that anyone 
who has been in Victoria 
on or since July 8 will not 
be permitted to enter Tas-
mania unless given an ex-
emption. 
Premier won’t extend lock-
down just to get support 
payments
Mr Andrews is asked about 
his take on the PM’s sug-
gestion today about intro-
ducing support payments 
only after a seven-day 
lockdown. 
“Whether it’s five-sevenths 
of the $600 and $375, which 
I would have thought would 
be a pretty fair thing, if it 
is a five-day lockdown in-
stead of a seven-day lock-
down,” the Premier said. 
“I tell you what I’m not go-
ing to do, though, because 
I’m not averse to sending 
messages to people via the 
media, not just Victorians 
but some that are up a bit 
further north: I’m not going 
to say, right we’re locking 
down for seven days, two 
full days extra, which is 
more than the health ad-
vice tells me I need to, in 
order to qualify for a Com-
monwealth program when 
all they ever tell us is that 
every dollar they spend is 
based on need. Well, need 
starts hour one of day one 
of lockdown.” 
The Premier added that he 
“really” doesn’t think “that 
we can have people going 
without the payments that 
they’re entitled to”. 
“I would be staggered if 
the Prime Minister and the 
Federal Treasurer want to 
look Victorians in the eye 
and say, ‘You were locked 
down for five days, you 
weren’t locked down for 
seven and therefore you 
are not getting anything’. 
“I really don’t think they 
would want to get into that 
sort of argument. I cer-
tainly wouldn’t want to and 
I’m confident that we can 
have a mature discussion. 
I’ve got a good relation-
ship with the PM, he knows 

where I’m coming from and 
where I stand and that is 
with every single Victorian 
and making sure they get 
the support they are en-
titled to.” 
What will be the ‘marker’ to 
end lockdown?
Case numbers aren’t 
“particularly relevant” to 
the lockdown ending as 
planned on Tuesday night, 
Mr Andrews said. 
“It’ll be about people being 
out in the community and 
the term that is the most 
appropriate term – how 
much exposure days have 
people had out there in the 
community before they’ve 
tested positive?” the Pre-
mier said.
“Once we’ve got a sense 
that, yes, we have cases 
but we’ve isolated them all 
and they are tucked away 
safely and we don’t have 
community transmission, 
mystery cases unknown 
and unchecked chains of 
transmission, we will be 
able to open up and we’re 
confident that we can get 
our arms around all of 
these cases and be clear 
that there’s not something 
going on out there that we 
don’t know about.
“We just need a little bit 
of time for that. I wish we 
didn’t need these five days. 
But even I think, you know, 
elite contact tracing, they’re 
doing such a good job, but 
this thing moves so fast.” 
Lockdown could be longer 
if Victorians don’t comply
Asked what the chances 
are of this lockdown lasting 
five days, Mr Andrews said 
that wholly depends on the 
actions of all Victorians. 
“We hope we can get the 
best advice and do all the 
hard work and make a 
judgement about what we 
think is the appropriate 
amount of time. It may be 
longer because it depends 
on what every Victorian 
does,” he said. 
“Millions of Victorians mak-
ing dozens and dozens of 
choices every day means 
there are lots of variable 
points here. If we all do the 
right thing, though, the ad-
vice to me, and the advice 
from the public health team 

is…it’s five days is what’s 
needed.
“This is less complex than 
the ones we did a couple 
of weeks ago. It is Delta, it 
is the same very infectious 
strain, but they’re confident 
they can get their arms not 
just around it but get out in 
front of it and suppress it, 
put it out, in a five-day pe-
riod. 
“I cannot guarantee that, 
but we’ll all be working as 
hard as we possibly can to 
get out of this within the 
five days.” 
What are the lockdown re-
strictions?
Back to the Premier, who is 
clarifying the rules Victori-
ans will have to follow over 
the next five days. 
As expected, you can leave 
home for five reasons – to 
get the Covid-19 vaccine, 
to get food or other essen-
tial goods, exercise, care-
giving, and working/attend-
ing school if you cannot do 
so from home. 
Only one person per 
household should be leav-
ing home to get things that 
are needed (like groceries), 
but as always, there’s “no 
need to panic buy, no need 
to do any of that”. 
“You can’t go outside the 
5km radius. You can go 
and exercise, you know, 
we’ve got the time limits 
and all the usual things 
that have applied over time. 
They have worked before, 
they will work again,” Mr 
Andrews said. 
Victoria’s Testing Com-
mander Jeroen Weimar is 
providing further detail on 
the additional two cases 
that tested positive this 
afternoon (bringing the 
state’s overall numbers to-
day to 7). 
“One additional case cur-
rently in the MCC reserve 
at the MCG and another 
attendee of the Geelong 
game on Saturday now 
makes three new cases the 
MCG reporting on today,” 
he said.
“The other new case is 
a personal contact of a 
positive case at the Ariele 
buildings…They are a close 
contact and now in quaran-
tine and are well.” 
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Frontline domestic vio-
lence services in East 
Hills will be awarded 
close to $100,000 in ad-
ditional funding to ensure 
victim-survivors can ac-
cess crucial help in their 
community.
Local State Member for 
East Hills, Wendy Lindsay 
MP announced the local 
recipients of the COVID-
19 Sexual, Domestic and 
Family Violence Infra-
structure Grant Program 
funded by the Federal 
Government.
The United Muslim Wom-
en Association will re-
ceive the funding boost to 
establish a Multicultural 
Family Support Centre in 
our local area.
“Frontline workers in East 
Hills are putting in a col-
lossal effort to help people 
at-risk of domestic, family 
and sexual violence dur-
ing the pandemic and on-
going recovery period,” 
Wendy Lindsay MP said.  
“This funding will help to 
protect more women and 
children in our local com-

munity who suffer from 
violence and abuse by 
enhancing frontline sup-
ports available to them.”
“We are so pleased to re-
ceive this funding to in-
crease our service capac-
ity to improve access to 
and better support to vul-
nerable women, children 
and families from cultur-
ally and linguistically di-
verse communities. Keep-
ing women and children 
safe, while maintaining 
connections to schools 
and networks is crucial 
to effective outcomes and 
longer-term healing,” said 
Muslim Women Australia 
Acting CEO, Nemat Khar-
boutli.
Attorney General and 
Minister for Prevention 
of Domestic and Sexual 
Violence Mark Speakman 
said 45 service providers 
from across the state have 
been allocated a share in 
more than $8.6 million to 
support more victim-sur-
vivors.
“These grants will include 
funding upgrades at wom-

en’s shelters and new cri-
sis accommodation with 
enhanced security,” Mr 
Speakman said.
“This investment will 
also allow those provid-
ers to improve access for 
people with disability, cre-
ate spaces for children, 
renovate kitchens and 
bathrooms, repair plumb-
ing and roofing damage, 
and most importantly to 
offer more women a safe 
space and life-saving as-
sistance.”
Today’s announcement 
follows a $90 million bud-
get boost to support wom-
en and children impacted 
by domestic violence an-
nounced as part of the 
NSW Budget this month.
For confidential advice, 
support and referrals, 
contact: 1800 RESPECT 
(1800 737 732), The NSW 
Domestic Violence Line 
(1800 65 64 63) or Men’s 
Referral Service (1300 
766 491).

MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

CLOSE TO $100,000 TO HELP SEX-
UAL AND DOMESTIC VIOLENCE VIC-
TIMS IN EAST HILLS AMID COVID-19

Wendy Lindsay MP  with Unuted Muslim Women Association Acting CEO and Managerof Commu-
nications and Community Relation

Local organisations in 
East Hills can now apply 
for funding to support local 
community projects under 
the NSW Government’s 
Infrastructure Grants pro-
gram, local State Member 
for East Hills Wendy Lind-
say MP said on Tuesday.
Wendy Lindsay MP said 
the impacts of COVID-19 
are still being widely felt 
and support for struggling 
community organisations 
will remain a priority for 
this latest round.
“$12.5 million is available 
in 2021/22 for new or up-
graded facilities across 
sport and recreation, arts 
and culture, disaster read-
iness and community in-
frastructure,” Mrs Lindsay 
said.
“This is an opportunity 
for local organisations to 
apply for funding for proj-
ects that will provide long-
term benefits to the com-
munity.”
“Infrastructure Grants 

can fund construction, 
alteration, renovation, 
completion and fit-out of 
buildings and community 
infrastructure.”

“Projects funded may in-
clude new or upgraded 
sports grounds, muse-
ums, theatres, homeless 
shelters and evacuation 
centres.”
Wendy Lindsay MP said 
community infrastructure 
is now a standalone cat-
egory and it can be used 
for spaces like halls and 
meeting rooms, commu-
nity transport, and infra-
structure that supports 
youth, disability, mental 
health, homelessness, 
and domestic violence 
services.     
“This is about connecting 
the community, foster-
ing participation in sport, 
recreation and arts, and 
boosting social inclusion 
and disaster resilience,” 
Mrs Lindsay said.

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

Since 2015, the NSW 
Government has funded 
more than 441 community 
projects worth $73 million 
under the Infrastructure 
Grants program.   
These grants are made 
possible by the Clubgrants 
Category 3 Fund which 
re-invests profits from 
registered clubs’ gaming 
machines into community 
projects.
Funding is available for 
infrastructure projects in 
the following areas:
-   Arts & Culture
-    Disaster Readiness
-     Community Infrastruc-
ture
-     Sport & Recreation
Applications for the sec-
ond round of funding for 
2019/20 are now open and 
close on Monday, 26 July 
2021. To find out more 
information or to apply, 
please visit responsible-
gambling.nsw.gov.au
MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

كلُّ نبضةٍ
أحببتـُكَ فيها

تآُكاًل  شـَلَّعت تقاسيمي
وِبكَ

خِسرتُ نوري
.. إستـِنزاف..

اليـَوم
أعودُ إىل رقصي

إىل سـَالمي
وَمـِن أنانيـّتـِكَ

أنتشُل روحي

ة  مـِرآ
ة ئـر ثـا

.. إحتكار..

ِبال ِرياٍء
ِبال مقدّسات

أجتاحُ جـُلبابَ أبي
وََأحيا

جلنار أحالمي
.. إنتصار..

مرياي ملحم - لبنان
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My best wishes to you and your loved 
ones during this blessed time. 

I hope you have a safe and joyous 
Eid al-Adha Mubarak.

Mayor Steve Christou

My best wishes to you and your loved 
ones during this blessed time. 

I hope you have a safe and joyous 
Eid al-Adha Mubarak.

Mayor Steve Christou

Mayor Steve Christou

أطـيب الـتمنيات لـكم وألحـبائكم 
فـي هـذه املـناسبة املـباركة.

أتـمنى لـكم عـيد أضـحى سعيداً، 
أمـِناً ومـباركًا



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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:

9632 4818

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

االسرار-استشارات روحانية ونفسية- 
عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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