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امللك األردني حيذر من تدهور األوضاع يف لبنان ..هل يسمح ملحم خلف بإستجواب رياض سالمه كمشتبه به؟

فرونتسكا :األمم املتحدة تبذل ما يف وسعها للتخفيف من حدة األزمة ولكن اإلنقاذ يف أيدي القادة اللبنانيني

«حصان» ميقاتي يتقدم «حصان» سالم يف «السباق» وتوقعات بأن يتم التكليف ال التأليف
يبدو ان اسم الرئيس
جنيب ميقاتي األكثر تداوال
يف بورصة املرشحني
احملتملني لتكليفهم تأليف
احلكومة اجلديدة ،حيث
ينافسه يف السباق على
رئاسة احلكومة السفري
نواف سالم.
ويقول مصدر مطلع على
موقف ميقاتي انه ينتظر
إجابات على «تساؤالت
املضي
قبل
جوهرية»
يف مسار التكليف جتنبًا
لتكرار جتربة الرئيس سعد
احلريري الذي اعتذر عن
إكمال مهمته ،إثر تعذر
رئيس
مع
«التفاهم»
اجلمهورية العماد ميشال
عون بعد أشهر طويلة من
تكليفه.
ويقول املصدر إن ميقاتي
مع
بإجيابية
يتعاطى
حماوالت إقناعه ،منطلقًا
من «رهانه الدائم على

وشعبه السالم».

بدوره ،اعترب عضو تكتل
«لبنان القوي» النائب
ّ
التكتل
أن
إدي معلوف ّ
سيتداول بكل اخليارات
لتسمية رئيس حكومة
ّ
وأنه ليس لديه
جديد،
أي اسم حتى اآلن ،مع
اإلشارة إىل إمكانية القبول
باسم املرشح نواف سالم
لرتؤس احلكومة العتيدة..
(غري ان حصان الرئيس
جنيب ميقاتي ميقاتي يبدو
متقدما على حصان نواف
سالم يف السباق)..

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس ميقاتي (أرشيف)
اإلجيابية» ،لكن هذا ال
يعين أنه ال يقدر دقة
املوقف وال يعرف صعوبة
املهمة ،اليت فشل فيها
احلريري بسبب الظروف
املعروفة.

ويف اإلطار نفسه ،توقع
ضاهر
ميشال
النائب
أن يتم التكليف وال يتم
التأليف .وقال« :الرئيس
ميشال عون لن يعطي
للرئيس جنيب ميقاتي ما

توتر أمين يف ليبيا ..أكرب ميليشيات
طرابلس تتقاتل على النفوذ

إندلعت اشتباكات مسلحة
عنيفة ،مساء أمس األول
اخلميس ،بني ميليشيات
االستقرار
دعم
جهاز
ومليشيات قوة الردع يف

ليبيا ،وهو أكرب ميليشيات
العاصمة طرابلس والغرب
اللييب ،وذلك بالقرب من
مقر رئاسة احلكومة ،وذلك
من أجل السيطرة على

املقرات اجلديدة ملؤسسات
الدولة.
فقد اندلعت االشتباكات،
بعدما قامت عناصر مسلحة

التتمة على الصفحة 21

Granny Flat
لاليجار

 Granny Flatلاليجار
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل..
بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

مل يعطه للرئيس سعد
احلريري ،وميقاتي لن
يرضى بأقل مما طلبه
احلريري .وسنشهد اعتذارًا
حاد لكل
سريعًا يليه انهيار ّ
مقومات الدولة ،لتتحول
مشكلة التأليف إىل مشكلة
نظام ،عند ذلك على البلد

وقال معلوف« :إن اسم
سالم طرح املرة املاضية،
ومل نكن رافضني ،حتى لو
كان (حزب اهلل) رافضًا له
فليس بالضرورة أن نكون
على الرأي ذاته».

امللك األردني يحذر

حذر امللك
اىل ذلك،
األردني عبداهلل الثاني خالل

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

لقائه الرئيس األمريكي جو
بايدن يف البيت األبيض،
من تدهور األوضاع يف
لبنان خالل أسابيع إذا
استمر الوضع على ما هو
عليه من دون انفراج،
حبسب ما ذكرت جريدة
«الدستور» األردنية.

التحرير
رئيس
ولفت
للصحيفة
املسؤول
مصطفى الرياالت عضو
الوفد االعالمي املرافق
للملك أن «جاللة امللك
وضع على طاولة اجتماعاته
مع القيادات االمريكية

التتمة على الصفحة 21

إعالم أمريكي :اتفاق بني واشنطن
وبغداد على خروج القوات األمريكية
حبلول نهاية عام 2021

ذكرت «بوليتيكو» إن
واشنطن
بني
االتفاق
ّ
يشكل انسحابًا
وبغداد «ال
من
األمريكية
للقوات
العراق ،وسيبقى عدد

منها هناك» ،ومسؤولون
أمريكيون يؤكدون أن
مهمتها يف العراق ستتحول
إىل استشارية.

التتمة على الصفحة 21

أوكرانيا وبولندا ترفضان اتفاقاً
أمريكياً  -أملانياً بشأن «نورد سرتيم »2

رفضت كل من أوكرانيا
وبولندا تعلنان مضمون
اتفاق بني واشنطن وبرلني
بشأن مشروع أنابيب الغاز

الروسي  -األملاني «نورد
وتعتربانه
،»2
سرتيم
تهديدًا ألمن أوروبا يف

التتمة على الصفحة 21

البنتاغون :الواليات املتحدة تفكر يف
ردع إيران وميليشياتها
الدفاع
وزارة
أكدت
(البنتاغون)،
األمريكية
أمس األول اخلميس ،أن
الواليات املتحدة تفكر يف

ردع إيران وميليشياتها.
وقال مسؤول أمريكي
إن إيران متول وتسلح

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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
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CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

Child care centres stay in house under new operating model
At Wednesday night’s Council meeting, it was decided
that Council-owned child care centres will be given a
refresh by consolidating some services and balancing
enrolments across different age groups to implement the
best operating model. We pledged to explore all options
and keep an open mind and we’ve done that with the
help of a working group who’ve done an incredible job in
weighing up the options.

win for everyone and Council thanks the community for
expressing their views and their patience while we have
worked through this complex matter. We are very proud
that Cumberland City Council will continue looking after
the interests of our local community by caring for local
children.

With staff costs and overheads, it was difﬁcult to
compete with private providers as our centres were
losing up to $6 million dollars a year. We’ve had to take
a long, hard look at enrolment numbers, costs of staff
and facilities and how to get the best value for money for
both rate payers and families of the 660 children who we
provide care for.
Thanks to the hard work of the Councillor group I work
with, we have managed to achieve a positive outcome
for those who wanted the operation of this service to
remain under Council’s control, but similarly those who
have expressed concern about how heavily this service
was being subsidised by rate payers. This really is a win-

Mayor Steve Christou, third from right, and from left,
Councillors Joseph Rahme, Greg Cummings, Eddy
Sarkis, Paul Garrard and Michael Zaiter worked to keep
council’s child care centres up and running.

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

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون
 فالرجاء االتصال،ان أساعدكم فيها
:بي على الرقم
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

مراكز رعاية األطفال تبقى يف املنزل بموجب نموذج تشغيل جديد
أولئك الذين أعربوا عن
قلقهم بشأن مدى قوة هذه
الخدمة بدعم من دافعي
 هذا ح ًقا فوز للجميع.الرسوم
وتشكر البلدية املجتمع
للتعبري عن آرائه وصربه أثناء
عملنا من خالل هذه املسألة
 نحن فخورون جدًا.املعقدة
بأن تواصل بلدية مدينة
كامربالند االهتمام بمصالح
مجتمعنا املحلي من خالل
.رعاية األطفال املحليني

بعمل رائع يف املوازنة بني وكيفية الحصول على أفضل
قيمة مقابل املال لكل من دافعي
.الخيارات
الرسوم وعائالت األطفال البالغ
ً  طف660 مع تكاليف املوظفني والنفقات عددهم
ال الذين نقدم
. كان من الصعب لهم الرعاية،العامة
التنافس مع مقدمي الخدمات
من القطاع الخاص ألن مراكزنا بفضل العمل الجاد ملجموعة
، أعضاء الذين أعمل معهم6 كانت تخسر ما يصل إىل
 كان تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية.ماليني دوالر سنويـًا
علينا أن نلقي نظرة طويلة ألولئك الذين أرادوا أن يظل
وفاحصة على أرقام التسجيل تشغيل هذه الخدمة تحت
 ولكن باملثل،وتكاليف املوظفني واملرافق سيطرة البلدية

يف اجتماع البلدية مساء
 تقرر أن يتم تحديث،األربعاء
مراكز رعاية األطفال اململوكة
للبلدية من خالل دمج بعض
الخدمات وتحقيق التوازن
بني التسجيالت عرب الفئات
العمرية املختلفة لتنفيذ أفضل
 لقد تعهدنا.نموذج تشغيل
باستكشاف جميع الخيارات
والحفاظ على عقل منفتح
وقد فعلنا ذلك بمساعدة
مجموعة العمل التي قامت
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لـبنانيات

االحتاد اللبناني املسيحي املشرقي:
لعدم تكرار األسلوب ذاته يف
تشكيل احلكومات السابقة

دعا األمني العام لإلحتاد املسيحي
املشرقي احملامي فرنسوا العلم
اىل عدم تكرار األسلوب ذاته
يف تشكيل احلكومات السابقة،
ال سيما الطريقة اليت اتبعت
يف تكليف الرئيس العتيد الذي
أوصل أداءه اىل تعميق األزمة
اإلنهيار
وزيادة
السياسية
اإلقتصادي واملالي.
وقال العلم يف بيان ،إن من
العقم السياسي واإلجتماعي
أن تنحصر عملية اختيار اسم
لرئاسة احلكومة بأمساء جيري
التداول بها حصرًا أو تنتمي اىل
«أندية» استطاعت أن تستحوذ
على تداول موقع رئاسة احلكومة
الطائفة
وكأن
ألشخاصها،
السنية الكرمية اليت رسخت هلا
األعراف هذا املوقع ،ال تفرز
غري تلك الشخصيات اليت عاثت
باملوقع والوطن فسادًا طيلة
العقود األربعة املاضية ،وأثبتت
فشلها يف إدارة احلكم والشأن
العام.
ورأى العلم أن من واجب
الكرمية،
السنية
الطائفة
الشريك األساسي يف الوطن
واستعادة الدولة ،أن يكون هلا
موقف واضح من حصر التسمية
باشخاص ّ
متت جتربتهم وأثبتوا
فشلهم ،داعيًا اىل رفض
يدعي احلرص على
التعصب ملن ّ
ّ
مصاحل تلك الشرحية احملرتمة
والوازنة واملشاركة يف تأسيس
لبنان ،وتوسيع مروحة األمساء
بالنظر ملا حتتضنه الطائفة
مقدرة
السنية من شخصيات
ّ
ورفيعة علميًا ووطنيًا ،وأثبتت
جدارتها يف إدارة الشأن اخلاص
والعام.

وأشار األمني العام لإلحتاد
املسيحي املشرقي اىل أن جتربة
الرئيس حسان دياب هلي خري
دليل على عملية احتكار املوقع
ألولئك الذين رفضوا اإلعرتاف
به وأعاقوا مسريته ،اىل درجة
جتريده من انتمائه املذهيب حتت
عنوان عدم امتالكه صفة متثيلية
على هذا الصعيد ،بغض النظر
عن تقييم أدائه يف رئاسة
احلكومة.
ّ
وحذر العلم مما خُي ّطط للبنان من
قبل قوى خارجية حتاصره وتعمل
إلغراقه يف املزيد من اإلنهيار
اإلقتصادي ،بهدف تفجريه
اجتماعيًا وصو ً
ال اىل الفوضى،
جليًا ان
بات
أنه
مشريا اىل
ّ
املالية
األزمات»
«بورصة
واإلقتصادية املعيشية وحاجات
الناس اليومية من غذاء ودواء
وحمروقات اليت يشهدها لبنان،
ّ
تتحكم بتفاصيلها وتوقيتها
سفارات أجنبية ،من خالل جهاز
يرأسه حاكم مصرف لبنان
املالحق دوليًا بتهم الفساد مع
احملصنني
جمموعة من الفاسدين
ّ
داخليًا وخارجيًا.
وشدد العلم على أن بداية
ّ
اخلروج من نفق األزمة ،يكون
بتشكيل حكومة انقاذ غري خاضعة
لإلبتزاز السياسي ،مهمتها
الوحيدة وقف اإلنهيار ،وتكون
حرة وجريئة يف اختاذ القرارات
ّ
تصب يف مصلحة لبنان،
اليت
ّ
من خالل النظر بإجيابية اىل مجيع
العروض املطروحة يف اجملالني
اإلقتصادي والبنى التحتية،
وبدء التحضري إلنتخابات عامة
جتري مبوعدها الدستوري من
دون أي تأخري.

أمحد احلريري  :ميقاتي اقرب الينا
من فيصل كرامي والتأليف لن يكون
سهال اال حبال تغيري العقل املريض
أكد امني عام تيار املستقبل
أمحد احلريري ضمن برنامج «هنا
بريوت» مع راوند ابو خزام ان
«الكتلة النيابية ستتخذ القرار
املناسب بشأن تسمية رئيس
احلكومة قبل اإلثنني» وأضاف
«التشاور مع الكتل يتم يف
غري
النيابية
االستشارات
امللزمة وال شيء يف الدستور
يلزم الرئيس املكلف بالتشاور
مع رئيس اي كتلة» .وحول
عملية التأليف اعترب احلريري
ان «التأليف لن يكون سهال اال
حبال «تغيري العقل املريض»».
احلريري تطرق اىل موضوع
تسمية النائب فيصل كرامي
وقال «فيصل كرامي ليس
أقرب الينا من جنيب ميقاتي
واالتصال معه كان هدفه
التشاور يف كيفية احلفاظ على
الدستور» مشريًا اىل ان «ال
جدوى من إعادة ترشح احلريري
لرئاسة احلكومة وتفويض باسيل
السيد نصراهلل كان للقول ان
املشكلة لدى حزب اهلل» .وعن
موضوع اإلنتخابات النيابية لفت
احلريري اىل انه «حنن مع إجراء

اإلنتخابات النيابية ونرفض اي
سبب لتأجيلها» مؤكداص ان
«الرد على تأجيل اإلنتخابات او
عدم إجرائها سيكون بإستقالتنا
من جملس النواب» .واشار
احلريري اىل ان «غضب الشعب
اذا مل يتم استيعابه باإلنتخابات
النيابية فنحن ذاهبون اىل «بذور
حرب أهلية»» .احلريري اكد ان
«ال حتالف مع التيار الوطين احلر
يف اإلنتخابات النيابية املقبلة».
ويف موضوع التحقيقات حبادثة
املرفأ قال احلريري «اإلخراج
مبوضوع العريضة النيابية غري
موفق وانا شخصيًا ضده»
وأضاف «القوات والتيار الوطين
احلر هما من يزايدان يف قضية
املرفأ «شعبويًا ومسيحيًا»».
احلريري اكد ان «فرضية اإلرهاب
والضربة اإلسرائيلية يف املرفأ
أمر وارد جدًا» .وختم احلريري
يف موضوع التجسس على عدد
من القيادات اللبنانية وقال «مل
يصلنا اي تقرير من اي جهاز
أمين حول ملف التجسس وإذا
وصل سيكون موقفنا دائمًا مع
احلفاظ على السيادة».

فرونتسكا تطلع جملس األمن على تطبيق القرار  :1701حزب اهلل :ما حصل اعتداء سافر
األمم املتحدة تبذل ما يف وسعها للتخفيف من حدة من طائرات العدو على األراضي
األزمة ولكن اإلنقاذ يف أيدي القادة اللبنانيني
اللبنانية والسورية

أعلن مكتب املنسقة اخلاصة
لالمم املتحدة يف لبنان يف
بيان ،أن «كال من املنسقة
اخلاصة لألمم املتحدة يف
لبنان السيدة يوانا فرونتسكا
ووكيل األمني العام لعمليات
حفظ السالم السيد جان بيار
الكروا والقائد العام لليونيفيل
ستيفانو ديل كول أطلعوا
جملس األمن التابع لألمم
املتحدة اليوم (امس االول)،
على تطبيق القرار  ،1701بناء
على التقرير األخري لألمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش.
وركزت السيدة فرونتسكا على
التطورات األخرية يف لبنان،
مسلطة الضوء على «الصعوبات
واالقتصادية
االجتماعية
واملالية والسياسية املتعددة
واملرتاكمة يف البالد وتأثريها
على الناس».
وكررت دعوات األمم املتحدة
اىل «تشكيل حكومة تتمتع
بصالحيات كاملة بإمكانها وضع
البالد على طريق التعايف»،
قائلة« :إن األمم املتحدة تبذل
ما يف وسعها للتخفيف من
حدة األزمة ،ولكن املسؤولية
يف إنقاذ لبنان تكمن يف
نهاية املطاف يف أيدي القادة
اللبنانيني».
كما ركزت املناقشات يف
جملس األمن على «أهمية إجراء

االنتخابات يف العام 2022
ضمن املهل الدستورية وبشكل
يتسم باحلرية والنزاهة ،كمؤشر
أساسي للمساءلة الدميقراطية
وكفرصة للشعب للتعبري عن
مظامله وتطلعاته».
وفيما يفصلنا أقل من أسبوعني
عن الذكرى السنوية األوىل
النفجار مرفأ بريوت املأساوي
يف  4آب ،كررت السيدة
فرونتسكا نداء األمني العام
إلجراء حتقيق نزيه وشامل
وشفاف .وقالت« :إن عائالت
الضحايا وكذلك اآلالف الذين
تغريت حياتهم لألبد بسبب ذلك
االنفجار ما زالوا ينتظرون .انهم
يستحقون العدالة والكرامة».
ويف إشارة إىل هدف القرار
 1701املتمثل يف تعزيز أمن
لبنان وسيادته وسلطة الدولة
فيه ،اعربت املنسقة اخلاصة
عن أملها يف «التزام حقيقي
بتنفيذ ذلك القرار بكامل
مندرجاته» .وأشادت بالدور
الذي يؤديه اجليش اللبناني
يف احلفاظ على أمن البالد
واستقرارها ،مبا يف ذلك
تعاونه الوثيق مع اليونيفيل،
ودعت إىل «استمرار دعم هذه
املؤسسة الرئيسية».
ويف اخلتام ،رحبت املنسقة
اخلاصة ب «استعداد اجملتمع
ملساعدة
املستمر
الدولي
لبنان».

أصدرت قيادة منطقة جبل لبنان
والشمال يف حزب اهلل البيان
اآلتي« :جمددا تنتهك الطائرات
الصهيونية السيادة اللبنانية.
جمددا تقصف األراضي السورية
عرب أجوائنا املستباحة يف ظل
صمت املنظمات الدولية ودعاة
السيادة واإلستقالل.
إن ما حصل ليل أمس (االربعاء
املاضي) هو اعتداء سافر من قبل
طائرات العدو الصهيوني على
األراضي اللبنانية والسورية،
وحتديدا على جزء عزيز على
قلوبنا ،بلدتي حلفد يف قضاء

جبيل واجملدل يف قضاء الكورة.
حيث حالت العناية االهلية دون
وقوع جمزرة يف البلدة واقتصرت
األضرار على املاديات.
اننا يف منطقة جبل لبنان
والشمال يف حزب اهلل نقف
اىل جانب أهلنا يف بلدة حلفد
اجلبيلية وكل البلدات اليت
تعرضت ألضرار نتيجة االعتداء
الصهيوني األخري .ونسأل اهلل
العلي القدير أن حيمي بلدنا
لبنان من االعتداءات الصهيونية
اليت ال ميكن الوقوف يف وجهها
إال عرب املقاومة».

دياب أعطى توجيهاته لتأمني املازوت
بسرعة إىل األفران
تابع رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
قضية شح مادتي البنزين
واملازوت يف األسواق ،وذلك
على الرغم من االتفاق الذي
حصل بني مصرف لبنان
وأصحاب الشركات بتأمني
حاجة السوق من مادتي البنزين
واملازوت ملدة ثالثة أشهر على
قاعدة اعتماد سعر  3900لرية
للدوالر على منصة مصرف
لبنان لسعر االسترياد.
وإذ طلب الرئيس دياب

فتح حتقيق لكشف املتالعبني
واحملتكرين واجلهة أو اجلهات
اليت مل تلتزم بذلك االتفاق
وإعالن أمسائهم إىل الرأي
العام ،أعطى توجيهاته لتأمني
املازوت بسرعة إىل األفران
املهددة بالتوقف ،حيث مت
تأمني  500ألف ليرت من
املازوت لألفران من شركة
 uniterminalsتبدأ بتسلمها،
اعتبارا من يوم غد اجلمعة بناء
على قسائم صادرة من وزارة
االقتصاد.

أهالي شهداء فوج إطفاء بريوت:

درويش :ما من طرح رمسي إلسم كلنا ثقة بعمل القاضي بيطار

ميقاتي والكتل السياسية تتكتم
حتى هذه اللحظة ومل تقدم أي اسم
أكد النائب الدكتور علي
درويش خالل مداخلة عرب
تلفزيون لبنان «أن موضوع
تشكيل احلكومة هو األساس
يف املرحلة احلالية ،وطرح
اسم دولة الرئيس جنيب
ميقاتي من الطبيعي ملا له من
حضور وقامة وطنية من بعد
اعتذار الرئيس احلريري ،وهو
دائما يفكر بالصيغة الوطنية
ومستعد لتلقف أي واجب ،إمنا
ما من طرح رمسي بعد خاصة
أن الكتل السياسية حتى هذه
اللحظة تتكتم ومل تقدم أي
اسم».
وأضاف« :هناك عدة نقاط
أساس تؤخذ بعني االعتبار لدى
الرئيس منها رؤساء احلكومات
السابقني ،مشاورات الكتلة
اليت يرتأسها ضمن املرحلة
احلالية ،واألهم وضع البالد
احلرج .بالتالي حنتاج اىل
اخرتاق اجلدار الصعب».
وأشار إىل العقبات اليت
حدثت خالل مراحل التشكيالت
السابقة موضحا «أننا نعيش
ضمن واقع لبناني سياسي
مأزوم وهذا الواقع له تبعات
تؤثر على احلركة السياسية
للبالد ،إمنا دولة الرئيس
ميقاتي ال شك له عدة نقاط
وجب حبثها قبل أن تكون

األمور نهائية ،من اليوم
حتى األحد مساء هناك مروحة
اتصاالت داخلية وخارجية،
خاصة أن عملية تشكيل
احلكومة حتتاج اىل دعم وأن
يكون هلا رافعة لنجاح املهمة،
عدا عن ذلك صيغة الرئيس
ميقاتي صيغة جناح لذلك لن
يرضى سوى أن تكون صيغة
متكاملة وناجحة».
ومتنى درويش أن «تتشكل
احلكومة بأسرع وقت ،خاصة
أنها قد تعطي صدمة اجيابية
واملباشرة باالجراءات الالزمة
لوقف التدهور احلاصل»،
مشريا إىل أن األمور ما زالت
بالتشاور وليس هلا خواتيم
واضحة املعامل حتى اآلن».
وأضاف« :األمر مرتبط بإعادة
صياغة املبادرة الفرنسية
ومن ضمنها مواقف القوى
السياسية من هذا االستحقاق
إن كان بالنسبة ملوضوع
وشخصية
رئاسة احلكومة
الرئيس أو عملية التشكيل من
خالل املواقف السياسية على
املستوى الداخلي .وال شك
أن هناك روافع ومعابر الزامية
مطلوبة لتحقيق صيغة جناح
للحكومة كوننا نصبو حلكومة
متكاملة تعمل لرفع البالد من
الدمار وليس غري ذلك».

شدد أهالي شهداء فوج إطفاء
بريوت ،يف بيان أصدروه بعد
مؤمتر صحايف عقدوه عصر امس
االول،يف ثكنة فوج اإلطفاء
يف بريوت -الكرنتينا ،وتلته
أنطونيلال حيت ،على أن «أبطالنا
شهداء فوج إطفاء بريوت قتلوا
مرة ودفنوا أكثر من مرة،
وممنوع أن يقتلوا مرة ثانية».
وأكدوا أن «ما من منصب أعلى
من احملاسبة ،واملؤكد من براءته
فليمثل أمام العدالة ،ومن هو
واثق أن دم أخواتنا وأوالدنا
ليس برقبته فلماذا خياف من
القضاء؟ الربيء ال خياف ،ومن
يتلطى وراء الرتاتبية العسكرية
نقول له ما من رتبة أعلى من
الشهادة ،وواجبكم املثول أمام
العدالة».
واعتربوا أن «ما حصل جرمية
منظمة ،وكل جرمية وراءها جمرم
ومنظم ومسهل للجرم ،ومبا
أن املتهم بريء حلني إثبات
إدانته ،فنحن سننتظر القرار
الظين وسنسري يف ضوئه،
ولكن حنذر اننا لن نسري بشكل
أعمى ،فأعيننا مفتوحة وقلوبنا
مآلنة ،وأي قرار أو حماولة تذاك
على مسار التحقيق لن نسكت
عنها وسنواجه بكل الوسائل،
وكلنا ثقة بعمل القاضي بيطار
ونقدم له كل الدعم ليستمر
بعمله ،ونطلب منه أال خياف إال
من التقصري ،وندعو كل اجلسم
القضائي والقانوني اىل أن
يضرب بيد من حديد ،ألن وقت

احملاسبة قد حان».
وناشدوا «كل الشعب اللبناني
الذي هجر ودمر وهو اليوم يذل
يف أبسط حقوقه ،أن يكون اىل
جانبنا ومعنا ،فجميعنا دمرت
بيوتنا وحتطمت أحالمنا وكلنا معا
يف هذا اخلندق ،أخواتنا وأوالدنا
باألمس ،وإذا سكتنا عن
متاديهم سيأتي دورنا ودور من
جنا من جرائمهم ،لذلك ندعوكم
باسم شهداء فوج اإلطفاء وكل
الشهداء األبرياء واملظلومني،
اىل أن تشاركوا معنا بالذكرى
األليمة يوم  4آب الساعة
الثالثة والنصف بعد الظهر يف
بيت شهداء فوج اإلطفاء الثاني
يف ثكنة الكرنتينا ،لننطلق معا
مبسرية شعارها الوحيد صور
الشهداء األبطال ،ونلتقي عند
متثال املغرتب مع مسريات
ألهالي الضحايا واجملروحني
واملنكوبني من كل املناطق يف
بريوت ،ونطلق صرخة الوجع
من قلب املرفأ ونصلي معا،
مسلمني ومسيحيني ،ونعلي
الصوت ليصل عند من حنب».
وختموا بيانهم« :كلمتنا يف هذا
اليوم ستكون موجهة فقط اىل
غبطة البطريرك الذي سيرتأس
املقبل
واألسبوع
القداس،
سنعقد مؤمترا صحافيا بالتعاون
مع مطرانية بريوت إلطالع
الشعب على كل تفاصيل
هذا اليوم الذي سيكون نهارا
للشعب من دون حضور أي
سياسي أو قادة أجهزة أمنية».
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لـبنانيات

جملس النواب يرد على محلة نواف سالم :همّي األول قيام حكومة
استهدافه ويدعو القضاء للتحرك قادرة على اإلجناز السريع لوضع
ح ّد لعذابات الناس

رأت مديرية اإلعالم يف جملس
النواب ،يف بيان هلا امس األول،
أنه «منذ انفجار املرفأ املشؤوم
الذي أصاب بنتائجه الكارثية
واملأسوية كل اللبنانيني يف
الصميم ،تواصل بعض اجلهات
واالنتماء،
اهلوى
املعروفة
التصويب على اجمللس النيابي
وعلى السادة النواب ،وأمس
بلغت محلة االستهداف هذه
ذروتها من اجلهات عينها،
مطلقة النعوت والصفات اليت
ترقى اىل حد إصدار االتهامات
ألحكام
خالفا
واألحكام،
الدستور ونصوصه ،ولقواعد
القانون والعدل ،وتضليال
للحقيقة اليت ما من لبناني اال
ويريدها ،إحقاقا للحق وصونا
للعدالة وإنصافا لدماء الشهداء
واجلرحى».
وقالت« :مديرية اإلعالم يف
جملس النواب ،تهيب بالقضاء،
وخباصة احملقق العدلي ،وجوب

التحرك لوضع حد هلذه اإلساءة
وملنطق
ملهمته
املوصوفة
القانون والعدالة ،ويف الوقت
عينه اإلساءة للشهداء وحق
ذويهم مبعرفة حقيقة ما حصل
يف الرابع من آب ،ومعرفة
حقيقة من أدخل النيرتات
اىل املرفأ وطريقة حصول
االنفجار».
وختمت« :إن اجمللس النيابي
الذي دمرت أجزاء منه وأصيب
العشرات من موظفيه وأفراد
حرسه جراء التفجري املشؤوم،
جيدد تأكيد أنه تعاون ويتعاون
وسوف يتعاون مع القضاء،
وأن مهمته األوىل اآلن
تأليف جلنة حتقيق وفقا ملا
نص عليه القانون الرقم ،13
والسري بالتحقيق من البداية
اىل النهاية ،بعيدا من أي
استثمار سياسي أو شعبوي
يطيح بالنتيجة اليت تؤدي اىل
العدالة».

الكتلة الوطنية :لكسر شوكة
منظومة لن حتاكم نفسها

رأى حزب «الكتلة الوطنية»،
يف بيان اليوم ،أن «األقنعة
كلها سقطت اليوم ،وها هي
املنظومة حتاول سرت ما ال ميكن
سرته :مسؤوليتها اجلماعية
عن جرمية قتلت  215شخصا،
وجرحت أكثر من  6آالف
وشردت  300ألف ،جرمية دمرت
عاصمة وانتهكت كرامة شعب.
فمن جهة ،جملس الدفاع األعلى
الذي يتصدره رئيسا اجلمهورية
بشكل
خيتبىء
واحلكومة
فاضح خلف إجراءات إدارية
وهمية للتهرب من مسؤولية
األخريين يف رفع احلصانة عن
املدير العام جلهاز أمن الدولة
أنطوان صليبا .ووزير الداخلية
والبلديات حممد فهمي والنائب
يتقاذفان
التمييزي
العام
املسؤولية يف رفع احلصانة عن
املدير العام لألمن العام عباس

األكرب
والفضيحة
ابراهيم.
كانت يف سعي جملس النواب
عرب العريضة النيابية لنقل ملف
جرمية املرفأ من اجمللس العدلي
إىل اجمللس األعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء ،يف حماولة
واضحة لاللتفاف على قرارات
احملقق العدلي القاضي طارق
البيطار».
واعترب أن «حماوالت االختباء
خلف حصانات واهية ساقطة
قانونيا وأخالقيا .فاملعادلة
واضحة اليوم ،لن تقبل
املنظومة مبحاكمة نفسها ،وهذا
يفرض علينا أن نواجهها بكل
السبل القانونية والسياسية
واإلعالمية والشعبية ،لكسر
شوكتها وإحقاق العدالة ،وما
تراجع بعض النواب عن توقيع
العريضة النيابية إال بداية
انكسارها .العدالة آتية حتما».

الوزيرة عكر تغادر اىل قربص

امس
غادرت ،بعد ظهر
االول اخلميس ،نائب رئيس
جملس الوزراء ووزيرة الدفاع
ووزيرة اخلارجية واملغرتبني
بالوكالة يف حكومة تصريف
األعمال زينة عكر متوجهة اىل

قربص يف زيارة رمسية ،حيث
ستجري سلسلة لقاءات مع
عدد من املسؤولني القربصني
وتستهلها بلقاء مع رئيس
اجلمهورية القربصية نيكوس
أناستاسيادس.

غجر وابراهيم اىل العراق لتوقيع عقد
استرياد مليون طن من العاق!

ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الطاقة يف حكومة تصريف االعمال
رميون غجر واللواء عباس إبراهيم يتوجهان صباح اليوم السبت
السبت اىل العراق لتوقيع العقد النهائي مع احلكومة العراقية
طن من الفيول
السترياد مليون ّ

هذا ما قاله بهاء احلريري عن تشكيل احلكومة!

غرد رجل األعمال بهاء احلريري عرب حسابه على تويرت:
«لبنان حباجة إىل حكومة مستقلني من رئيسها إىل كل أعضائها
لتحقيق اإلصالحات املنشودة إقتصاديًا وسياسيًا وال ميكن القبول
بإعادة شخصيات مارست العمل السياسي وفشلت بتحقيق تطلعات
الشعب اللبناني».

كل من اتصل يف األيام
األخرية بالقاضي يف حمكمة
العدل الدولية ،السفري السابق
الدكتور نواف سالم ،مسع منه
أنه «ال جيوز أن خيتلف اثنان
أن البالد يف وضع خطري
على ّ
واستثنائي بكل ما هلذه الكلمة
من معنى .وهذا يقتضي معاجلة
حكومة
عنوانها
استثنائية،
كفاءات مستقلة مع صالحيات
تشريعية استثنائية» حسبما
ذكرت «النهار».
«أن الصالحيات
وهو يرى
ّ
االستثنائية وحدها تسمح اليوم
بالتصدي بالسرعة الضرورية،
وبالفاعلية املطلوبة للمشاكل
الكبرية اليت تعانيها البالد.
السجاالت
سئمت
فالناس
العقيمة واملناورات الصغرية،
وهي تريد أفعا ً
ال وإجنازات
حقيقية .وليس صدفة أبدًا
اجلادة
الدعوات
أن تكون
ّ
إىل اإلصالح قد اقرتنت يف
السنتني األخريتني بقيام حكومة
متتاز بصالحيات استثنائية «.
أن
وإذا كان سالم يشدد على ّ
هدف الصالحيات االستثنائية
هو «احلؤول دون التسويف
أو التعطيل» ،فهو يوضح
أن املطلوب هو صالحيات
ّ
استثنائية «لفرتة حمددة من

الزمن ال تتجاوز نهاية هذه
السنة ،وتكون جماالتها حمددة
أيضًا يف القضايا املتعلقة
باملالية واالقتصاد ،وبالطاقة،
وبالشؤون االجتماعية ،من
دون أن يعين ذلك ألاّ يبقى
لتحقيق استقالل القضاء أولوية
أساسية».
أن
ويف الرد على من ّ
يدعي ّ
اجملالس النيابية املتعاقبة
منذ الطائف مل متنح احلكومات
صالحيات استثنائية ،يذكر
بأن كل هذه اجملالس
سالم
ّ
مث ًال ،منحت وال تزال متنح
احلكومات صالحيات تشريعية
استثنائية يف اجملال اجلمركي.
ويضيف« :يف مطلق األحوال،
يبقى للمجلس النيابي عند انتهاء
فرتة الصالحيات هذه إمكانية
أي قوانني صدرت
تعديل
ّ
اشرتاعية،
مراسيم
مبوجب
ناهيكم عن إمكانية الطعن بها
أمام جملس الشورى».
ويؤكد سالم أنه قال هذا
الكالم عينه لكل من فاحته
مبسألة توليه رئاسة احلكومة،
همه األول «هو
مشددًا على ّ
أن ّ
قيام حكومة قادرة على اإلجناز
حد لعذابات
السريع لوضع
ّ
الناس ووقف االنهيار وبدء
عملية النهوض بلبنان».

لقاء األحزاب يف البقاع :لوقفة
وطنية حبثا عن سبل إنقاذ

اعترب «لقاء األحزاب والقوى
الوطنية والقومية» يف البقاع،
يف بيان ،أنه «ليس خافيا
على أحد أن ما يعانيه لبنان
من انهيار مريع سببه ويف جزء
كبري منه استفحال داء الفساد
واالفساد املتجذر يف هيكلية
الدولة وبناها املهرتئة املعطوبة
بالطائفية واملذهبية والفئوية
بفعل نظام التحاصص والنهب
بالعدل
للمنافع
املشرتك
والقسطاس ،وذلك كله على
مرأى ومسمع ما يسمى باجملتمع
الدولي املتباكي على بلد األرز
املهدد بالزوال .غري اننا ال
ميكن ان نغفل احلصار االمريكي
الظامل على بلدنا وسياسة اخلنق
املمنهج لشعبنا اىل حدود
التجويع والسحق واالفقار ،مما
ينذر بانفجار اجتماعي وفوضى
متفلتة».
وقال« :هذا الظلم االمريكي
املتمادي يعين مزيدا من معاناة
اللبنانيني لتطويعهم واخضاعهم
وفرض الشروط واالمالءات
االمريكية عليهم ،واليت هي
باالصل شروط اسرائيلية،

التتبيع
اىل
لبنان
لدفع
والتطبيع والتخلي عن قوته
ومصدر عزته وكرامته املتمثلة
مبقاومته البطلة ،والتنازل
عن حقوقه السيادية يف الرب
والبحر ،والقبول بتوطني اخواننا
الفلسطينيني ودمج اخواننا
النازحني السوريني يف اجملتمع
اللبناني متهيدا لتجنيسهم،
واجلميع مدرك بأن من يقف
سدا منيعا ضد هذه االمالءات،
املقاومة وشعبها ومؤيدوها من
الوطنيني اللبنانيني الشرفاء».
ودعا إىل «البحث عن سبل
إنقاذ بلدنا ورفع الظلم عن
شعبنا ،من خالل وقفة وطنية
بقلب لبناني واحد».
واستنكر «العدوان الصهيوني
على سوريا والذي ينسق
مع حصار امريكي للبلدين
الشقيقني لتغيري بوصلتهما
الوطنية والقومية» ،ورأى
االعتداءات
«استمرار
ان
الصهيونية على املقدسيني
باب من أبواب جهنم سيفتح
على هذا العدو الغاصب عاجال
أم آجال».

اجليش :توقيف شخصني من اجلنسية السودانية
كانا قد تسلال إىل داخل األراضي الفلسطينية
أعلنت قيادة اجليش ،يف بيان،
انه «بتاريخ  ،2021/7/22أوقفت
دورية من مديرية املخابرات
شخصني من اجلنسية السودانية
كانا قد تسلال إىل داخل األراضي

الفلسطينية عرب السياج التقين
مقابل بلدة رميش احلدودية
ومتت إعادتهما إىللبنان .وبوشر
التحقيق مع املوقوفني بإشراف 
القضاء املختص».

الشيوعي :للتحرك يف  4آب حتت شعار رفع
احلصانات واحملاسبة ورحيل املنظومة احلاكمة

 أشارت اللجنة املركزية للحزبالشيوعي اللبناني ،يف بيان ،اىل
أن «اعتذار الرئيس سعد احلريري
عن تشكيل حكومته جاء ليؤكد أن
االزمة اللبنانية ليست جمرد أزمة
حكومية بقدر ما هي أزمة نظام
سياسي واقتصادي تطيح بكل
مقومات البقاء واحلياة يف لبنان،
من غذاء وماء ودواء وكهرباء،
وصوال إىل طوابري الذل أمام
حمطات الوقود».
أضاف البيان« :تسعة أشهر على
التكليف ليأتي بعدها األعتذار
دليال إضافيا على عجز املنظومة
السلطوية بأطرافها كافة عن
التحكم بأزمة نظامها وتناقضاته.
ويرتافق هذا العجز مع فوضى
وإجرام يف طريقة إدارة االنهيار
وحماولة كسب الوقت بشتى
الطرق والوسائل ،للتغطية على
فشل سياساتها والتهرب من
دفع الثمن عما اقرتفته أيديها
حبق شعبها» ،مؤكدا أن «االنهيار
الشامل وصل إىل مستوى خطري
وغري مسبوق بعدما أخضعت
املنظومة احلاكمة البلد اىل أكرب
عملية نهب اجتماعي وطبقي منظم،
سطت فيه على مستقبل شعبه
وأطاحت مبقومات وجوده وعاثت
فيه فسادا وحماصصة وتبعية
لقوى الوصاية الدولية واإلقليمية،
وهو ما تتحمل مسؤوليته املباشرة
هذه املنظومة اليت حكمت لبنان
منذ ثالثني عاما».
وأشار اىل أن «سفراء يصولون
وجيولون يف الداخل واخلارج
ضاربني بعرض احلائط كل األعراف
والتقاليد ،وبعضهم يعلم ،وخباصة
األمريكيني ،حجم األموال املنهوبة
واملهربة وحسابات أصحابها وال
يكشفونها ،ألن هدفهم ليس
مساعدة اللبنانيني واسرتجاع
أمواهلم ،بل ترسيخ وصايتهم
السياسية
الشروط
وفرض
املتعلقة بصفقة القرن وترسيم
احلدود مع العدو الصهيوني
وحقول الغاز».
وأكد أن «مل يعد من خيار أمام
اللبنانيني سوى اإلطاحة بهذا
النظام وقواه احلاكمة ومنظومته
السياسية املالية األمنية البائدة،
وبناء الدولة العلمانية الدميقراطية،
دولة العدالة االجتماعية .إن
احملاولة املفضوحة لقوى النظام
لوقف وإعاقة التحقيقات عرب عدم
رفع احلصانات يف جرمية انفجار
املرفأ ،والتغطية على القادة
السياسيني واألمنيني املدعى
عليهم ،حتت حجج واهية ،وأخرها
فضيحة العريضة املوقعة من
نواب ينتمون لعدة كتل لتحويل
القضية إىل «اجمللس األعلى
والوزراء»،
الرؤساء
حملاكمة
غري املوجود أصال ،وإن جرى
تشكيله ،فكيف ملنظومة متهمة
أن حتاكم نفسها بنفسها؟ إنها
عريضة الفرار من وجه العدالة ،مبا
يثبت االتهام السياسي املباشر
للقيادات السياسية واألمنية
جلهة مسؤوليتها املباشرة يف
التقصري واإلهمال يف هذه اجلرمية
املروعة».
إىل شعبنا اللبناني :تستحق
األفضل ألنك الثائر على اجلوع
واملرض والعوز ،فأنت املدافع عن
الكرامة الوطنية اليت أهدرتها سلطة
التسكع على أبواب السفارات.
تستحق الصحة والتعليم والعمل
ويستحق
والتنمية.
والسكن

العمال والفالحون واألجراء وكافة
الفئات احملرومة ،حياة كرمية
عادلة يف وطنهم الذين دافعوا
عنه وقاوموا واستشهدوا وحرروه
وانتفضوا ضد حكامه :فاىل تنظيم
الصفوف يف كل مكان ،يف
أماكن العمل والقرى وساحات
املدن واألحياء عرب جلان شعبية،
ويف التحالف االجتماعي واهليئات
النقابية والقطاعية والبلدية،
تصعيدا للمواجهة مع هذا النظام
السياسي وأزالمه وسياساته.
إىل السفراء :أنتم من دعمتم هذه
املنظومة وقواها املذهبية وجعلتم
لكل دولة منكم حزبا تابعا هلا،
أنتم من توليتم الوصاية على
نظامنا السياسي منذ مئة عام
ويزيد :كفوا عن دعم هذا النظام
وتلميع صورته والتدخل يف شؤون
لبنان الداخلية وممارسة التحريض
وتعميق االنقسامات ودعم االتباع
ومتويلهم.
إىل قوى التغيري :املواجهة
مفتوحة والسلطة على سالحها،
فلنحسم خيارنا وليكن إطالق
االئتالف السياسي باكورة تصعيد
املواجهة وطرح البديل وتوحيد
الصفوف لتعديل موازين القوى
وحتقيق اهداف انتفاضة شعبنا يف
التغيري.
إىل الرفاق الشيوعيني نقول:
طوال ما يقارب القرن من الزمن
وأنتم يف ميادين الصراع وساحاته؛
وعيتم قضاياكم الوطنية والطبقية
وقاتلتم من أجلها .لقد كان
لكم يف كل موقعة دور مشرف
طليعي ،وكذلك سيكون اليوم.
فلننتظم خلف قضايا شعبنا
ونتقدم الصفوف على رأس
املواجهة املفتوحة ضد التحالف
السلطوي  -املالي».
وختم البيان« :مل يعد أمام شعبنا
ما خيسره ،فإىل تصعيد املواجهة
يف بريوت واملناطق والساحات،
لفرض رحيل هذه املنظومة عن
كل مواقعها :واطالق التحركات
الشعبية الواسعة ،ودعوة الشعب
اللبناني اىل النزول اىل الشوارع
والساحات وتسيري التظاهرات
ويف كل املناطق اللبنانية وحتت
شعار « رفع احلصانات واحملاسبة
ورحيل املنظومة احلاكمة» ،على ان
تتوج هذه التحركات املناطقية يف
يوم  4آب يف بريوت احياء هلذه
الذكرى وكي تكون يوما وطنيا
للعدالة واحملاسبة.
واىل التحرك امام مؤسسات
السلطات التنفيذية والتشريعية،
من القصر اجلمهوري والقصر
احلكومي وجملس النواب ،إىل
الوزارات واإلدارات وقصور العدل
وسراي املناطق واملؤسسات
العامة ،ومعها املصارف ومراكز
االحتكارات وكارتيالت الدواء
والغذاء واحملروقات ،والضغط
على ممثليها أينما وجدوا ،أكانوا
يف أحزاب سلطوية أم يف مراكز
ادارية وقضائية وبلدية ونقابية.
ولنعمل على انزال العقاب ضد
هذه املنظومة اليت نالت من
كرامة شعبنا ،ولتتوسع دائرة
املواجهة يف كل االستحقاقات
املقبلة على غرار ما حصل يف
انتخابات نقابة احملامني واجملالس
الطالبية ونقابة املهندسني اليت
وجهت صفعة مستحقة لكل أحزاب
السلطة ،فكان هلم من انتفاضة
شعبنا وقواه الوطنية والدميقراطية
كل التحية والتقدير».
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لـبنانيات

الرئيس عون يطلب من عكر إعالم فرجنية عرض األوضاع
األمم املتحدة باستمرار انتهاك الراهنة مع السفري املصري
إسرائيل سيادة لبنان

الوزير فرنجية مستقبال السفري املصري بحضور الوزير السابق فنيانوس

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
طلب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،من نائبة رئيس
جملس الوزراء وزيرة الدفاع
وزيرة اخلارجية واملغرتبني
بالوكالة يف حكومة تصريف
األعمال زينة عكر ،إبالغ مندوبة
لبنان الدائمة لدى األمم
املتحدة السفرية أمل مدللي
«ضرورة إعالم األمانة العامة
لالمم املتحدة باستمرار انتهاك
السيادة اللبنانية من قبل
القوات اإلسرائيلية ،ال سيما يف

ضوء استخدام األجواء اللبنانية
من أجل استهداف األراضي
السورية ،واليت كان آخر مناذجه
فجر اليوم ،ما أدى اىل وقوع
أضرار يف بلدتني لبنانيتني
نتيجة القصف اجلوي اإلسرائيلي
الصاروخي لسوريا».
جتدر اإلشارة اىل ان االعتداءات
اإلسرائيلية املتكررة ضد لبنان
من الرب والبحر واجلو تشكل
خرقا لقرار جملس األمن الرقم
.1701

أبي رميا يف حلفد واتصال بدياب
لتعويض املتضررين

النائب ابي رميا
تفقد النائب سيمون ابي رميا،
موقع سقوط الصاروخ يف بلدة
حلفد قضاء جبيل ،يف حضور
نائب رئيس البلدية إيلي غامن،
ثم زار خمتار البلدة جوزيف نعمة،
واطلع على األضرار اليت خلفها
الصاروخ وطاولت  15سيارة و8
منازل.
واتصل أبي رميا برئيس
حكومة تصريف األعمال حسان
دياب ،طالبا منه «إرسال فريق
متخصص من اهليئة العليا لالغاثة
للكشف على األضرار وحتديد

آلية تعويض املتضررين».
وتواصل مع قائد اجليش العماد
جوزاف عون ومدير املخابرات
العميد انطوان قهوجي ،اللذين
أكدا أن التحقيقات األمنية
والعسكرية بدأت لتحديد مصدر
إطالق الصاروخ.
واعترب النائب ابي رميا أن
«الطوباوي األخ اسطفان نعمة
محى حلفد» ،مستشهدا بعبارته
الشهرية «اهلل يراني ،فاهلل رأى
حلفد وترأف بها ومحاها من
جمزرة قانا ثانية».

وفد من قوات جبيل يتفقد مكان انفجار
الصاروخ يف حلفد مستنكرا
أعلنت منسقية قضاء جبيل يف حزب «القوات اللبنانية» يف بيان
اليوم ،أن «وفدا برئاسة منسق القضاء هادي مرهج ،تفقد مكان
انفجار الصاروخ بعد سقوطه يف بلدة حلفد» ،مستنكرا «هذا االعتداء
الذي طال بلدة عزيزة على قلوبنا».

عرض رئيس تيار «املردة»
سليمان فرجنية األوضاع العامة
وآخر املستجدات السياسية يف
لبنان واملنطقة ،خالل استقباله
السفري املصري ياسر علوي يف
دارته يف بنشعي ،حيث عقد

اجتماع يف حضور الوزير السابق
يوسف فنيانوس ،ختلله حبث
يف املوضوع احلكومي واألوضاع
واالقتصادية
السياسية
واالجتماعية ،وكان تشديد على
عمق الروابط بني لبنان ومصر.

عكر :اإلعتداءات االسرائيلية
اليت طالت حلفد واجملدل تشكل
خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية

دانت نائب رئيس جملس
الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة
اخلارجية واملغرتبني يفحكومة
تصريف األعمال زينة عكر
«اإلعتداءات واخلروقات اليت
قام بها العدو االسرائيلي
حيث جرى إستهداف مواقع
عسكرية سورية من األراضي
واألجواء اللبنانية ،وقد طالت
مناطق لبنانية يف حلفد واجملدل
وكادت ان تؤدي اىل خسائر
يف األرواح».
«هذه
أن
عكر
واعتربت
اإلعتداءات تشكل خرقًا فاضحًا
للسيادة اللبنانية وللقرارات
األمن
وتهدد
الدولية
واإلستقرار والسلم يف لبنان،
كما تشكل خروجًا عن القواعد
املعمول بها وفق القرار الدولي
 1701مما حيتم على الدولة

اللبنانية التحرك الفوري وعلى
إسرائيل أن تتحمل العواقب
بعد متاديها.
رئيس
طلب
هذا وبعد
اجلمهورية ميشال عون جرى
إبالغ مندوبة لبنان لدى
األمم املتحدة بضرورة إعالم
األمانة العامة لالمم املتحدة
عن إستمرار اسرائيل انتهاك
السيادة اللبنانية ال سيما يف
ضوء إستخدام األجواء اللبنانية
من أجل استهداف األراضي
السورية.
على صعيد آخر ،غادرت عكر
متوجهة اىل قربص يف زيارة
رمسية ،حيث ستجري سلسلة
لقاءات مع عدد من املسؤولني
القربصني وتستهلها بلقاء مع
رئيس اجلمهورية القربصية
نيكوس أناستاسيادس.

يوحنا العاشر يستقبل رئيس
أمحد احلريري :الرد على تأجيل
رابطة معاهد الالهوت يف الشرق اإلنتخابات او عدم إجرائها سيكون
بإستقالتنا من جملس النواب

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر
املشرق للروم األرثوذكس
املقر
يف
العاشر،
يوحنا
البطريركي يف البلمند ،رئيس
رابطة معاهد وكليات الالهوت
يف الشرق األوسط األب

طانيوس خليل ،يرافقة داني
العبيد ،وتسلم منهما رسالة عن
«موسم اخلليقة» على صعيد
جملس كنائس الشرق األوسط،
يف حضور الوكيل البطريركي
األسقف أفرام معلولي.

احتاد األفران حيذر من أزمة
رغيف بسبب فقدان املازوت

حذر احتاد املخابز واألفران ،يف
بيان امس االول ،من «أزمة
رغيف على األبواب اعتبارا من
األسبوع املقبل ،بسبب فقدان
مادة املازوت ،إذ ستضطر
بعض األفران واملخابز للتوقف
بعد نفاد االحتياط املتوافر
لديها من هذه املادة».
وقال« :مديرية النفط سلمت
االثنني كمية من هذه املادة
ال تكفي ألكثر من أسبوع،
ولكن خالل عطلة عيد األضحى
املبارك مل تسلم أي كمية،
يف حني أعلنت مديرية النفط
نفاد هذه املادة لديها ،علما
بأن مادة املازوت متوافرة يف
السوق السوداء بسعر  140ألف
لرية للصفيحة الواحدة».
وسأل« :ما العمل وكيف
واملخابز
األفران
ستؤمن
الرغيف للمواطنني؟ هل تتحمل

األفران أسعار السوق السوداء؟
الرغيف خط أمحر والكل يعلم
ذلك ،فال حتملوا األفران هذه
املسؤولية .لذلك نطالب مجيع
املسؤولني وبصورة خاصة
مديرية النفط ،بتفادي هذه
األزمة وتأمني املازوت لألفران
قبل االثنني ،ألن االحتياط
املخزن لدى العديد من األفران
واملخابز ،شارف على االنتهاء،
ولن تتمكن األسبوع املقبل من
اإلنتاج وستضطر للتوقف».
وختم« :تلقى االحتاد اتصاالت
من عدد من أصحاب األفران،
شكوا أسعار السوق السوداء.
لذلك يدعو االحتاد مجيع
املخابز واألفران اىل عدم شراء
املازوت بسعر السوق السوداء
لعدم تشجيع هذه السوق يف
ظل الظروف القاهرة اليت متر
بها البالد».

املستشفيات :لتأمني املازوت
جتنبا لكارثة صحية حمتمة

اصحاب
نقابة
أعلنت
املستشفيات اخلاصة يف بيان
اليوم ،ان «مشكلة كبرية
تواجه القطاع ،إذ يتعذر على
املستشفيات احلصول على مادة
املازوت لتشغيل املولدات ،يف
ظل انقطاع الكهرباء مدة ال تقل
عن  20ساعة يف اليوم».

وأشارت إىل أن «عددا من
املستشفيات مهدد بنفاد هذه
املادة خالل ساعات ،مما سوف
يعرض حياة املرضى للخطر».
وأهابت النقابة باملسؤولني
«العمل فورا على حل هذه
املشكلة جتنبا لكارثة صحية
حمتمة».

أشار امني عام تيار املستقبل
ي اىل ان اهلدف
أمحد احلرير 
الرئيسي عند رئيس اجلمهورية
ميشال عون كان ضمان مصلحة
رئيس التيار الوطين احلر جربان
باسيل يف اي حكومة ُت ّ
شكل،
معتربا بان التأليف لن يكون
سهال اال حبال «تغيري العقل
املريض».
ولفت احلريري يف حديث
تلفزيوني ،اىل ان الكتلة
القرار
ستتخذ
النيابية
املناسب بشأن تسمية رئيس
احلكومة قبل اإلثنني .واوضح
بان النائب فيصل كرامي
ليس أقرب الينا من رئيس
احلكومة السابق جنيب ميقاتي
واالتصال معه كان هدفه
التشاور يف كيفية احلفاظ
على الدستور .وذكر بان لبنان
حباجة اىل حوار يف اجلوهر
وحول املستقبل ،وحنن مع
مشاركة جمموعات الثورة يف
هذا احلوار .واكد بان مصلحة
لبنان هي ان يكون جزءا من
املنظومة العربية.
واكد بان تيار املستقبل مع إجراء

اإلنتخابات النيابية ونرفض اي
سبب لتأجيلها ،كاشفا بان
الرد على تأجيل اإلنتخابات او
عدم إجرائها سيكون بإستقالتنا
من جملس النواب .واعترب بان
غضب الشعب اذا مل يتم
استيعابه باإلنتخابات النيابية
فنحن ذاهبون اىل «بذور حرب
أهلية» ،ومن املبكر احلديث
عن اي حتالفات يف اإلتنخابات
النيابية .واكد بانه ال حتالف
مع التيار الوطين احلر يف
اإلنتخابات النيابية املقبلة.
وراى بانه ال جدوى من إعادة
ترشح رئيساحلكومة السابق
سعد احلريري لرئاسة احلكومة
وتفويض باسيل امني عام
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل
كان للقول ان املشكلة لدى
حزب اهلل .ولفت اىل ان عتبنا
على رئيس احلزب االشرتاكي
وليد جنبالط هو ان «احلريري ال
يتساوى مع رئيس اجلمهورية
يف تعطيل تشكيل احلكومة،
وحنن منفتحون على التشاور
مع مجيع الكتل وعالقتنا مع
احلزب اإلشرتاكي تارخيية».

غصن :إلجراءات دولية تردع
إسرائيل عن انتهاك سيادة لبنان

رأى النائب فايز غصن يف بيان
له امس االول اخلميس ،أن
«العدو اإلسرائيلي يعمد جمددا
اىل انتهاك سيادة بلدنا ،منطلقا
من األجواء اللبنانية لشن عدوان
على سوريا».
وقال« :هذا االعتداء الصهيوني
كاد أن يوقع ضحايا لبنانيني
بعد أن وقعت أجزاء من
الصاروخ املعادي يف بلدة
اجملدل يف الكورة ،بالقرب
من املنازل املأهولة ،مما أثار

الذعر واخلوف لدى املواطنني
وأدى اىل تساقط زجاج بعض
املباني ،وحالت العناية االهلية
دون سقوط ضحايا».
وختم« :إذ نستكر بشدة هذا
العدوان الغاشم ،ندعو اجملتمع
الدولي اىل الوقوف حبزم يف
وجه التصرفات العدوانية اليت
تقوم بها إسرائيل ،واختاذ
اإلجراءات الالزمة لردعها عن
التمادي يف انتهاك سيادة
لبنان».
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مــقاالت وتـحقيقات

سويسرا تتلكأ يف تلبية طلبات النيابة العامة التمييزية:

ريـاض سـالمة مـشتبه فـيه ...فـي  7دول!
يف اخلامس من آب املقبل ،سيمثل حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة أمام النيابة العامة التمييزية بصفته مشتبهًا فيه باختالس
أموال من املصرف املركزي ،وتبييض االموال ،واإلثراء غري
املشروع ،وغريها من اجلرائم .شبهات كفيلة بإطاحة أي حاكم
مصرف مركزي يف العامل ،مبجرد التلويح بها .أما يف لبنان ،فال
رياض سالمة سيستقيل حتى يتضح مصري الشبهة ،وال السلطة
السياسية جترؤ على املس به ،نتيجة احلماية األمريكية اليت ال
حتول إىل مشتبه
يزال يتمتع بها .لن يستقيل سالمة ،رغم أنه ّ
فيه ...يف سبع دول على األقل!
استدعى احملامي العام التمييزي ،بالتكليف ،القاضي جان
ّ
طنوس ،حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،للمثول أمامه يف
القضية املفتوحة لدى النيابة العامة التمييزية ،جبرائم االختالس
والتهرب الضرييب
واإلثراء غري املشروع وتبييض األموال
ّ
املزور.
والتزوير واستخدام
ّ
الدعوة املوجهة إىل سالمة ،عرب املباحث املركزية ،تطلب مثوله
أمام طنوس يوم اخلميس يف اخلامس من آب  .2021ولضمان
حمام للدفاع عنه ،بعث طنوس بكتاب
تذرعه بغياب
ٍ
مثوله وعدم ّ
إىل نقيب احملامني يف بريوت ،ملحم خلف ،يطلب فيه استثناء
وكالء الدفاع عن حاكم املصرف املركزي يف هذه القضية،
من اإلجراءات النقابية املتصلة بإضراب احملامني .فاحملامون
ال يستطيعون حضور جلسات التحقيق ،إال بإذن من النقابة،
تعرضهم إلجراءات عقابية ينص عليها قانون تنظيم مهنة
خشية ّ
يتذرع سالمة بإضراب
احملاماة .ومن املتوقع ،واحلال هذه ،أن
ّ
احملامني إلرجاء جلسة االستجواب ،إال إذا استجاب خلف لطلب
االدعاء العام.
التحقيق املفتوح حبق سالمة بدأ مبراسلة وصلت من النيابة
العام السويسرية ،مطلع السنة اجلارية ،تطلب فيها تعاون
القضاء اللبناني معها للتحقيق يف شبهات اختالس أموال
من مصرف لبنان وتبييضها يف مصارف سويسرية ولبنانية
وأوروبية .وبعدما استجابت النيابة العامة للطلب السويسري،
قرر املدعي العام التمييزي ،القاضي غسان عويدات ،فتح
ِ
ومساعدته ماريان
حتقيق يف الشبهات املسوقة حبق سالمة
ّ
وكلف عويدات احملامي العام املالي،
احلويك وشقيقه رجا.
القاضي جان ّ
طنوس ،بالتحقيق يف هذه الشبهات.
ّ
ّ
طنوس سلسلة من اإلجراءات،
تسلمه التحقيق ،أجرى
منذ
أبرزها:
 طلب مساعدة السلطات السويسرية مبا لديها من معلومات.وقد بعث عويدات بعدد من طلبات التعاون القضائي إىل كل
من سويسرا وفرنسا وأملانيا ،وجتميد أموال وممتلكات الثالثي
سالمة  -احلويك  -سالمة بعدما تبينّ أن األموال اليت ُيشتبه يف
است ِ
ُ
خدمت يف تلك الدول ،سواء إليداعها يف
أنهم اختلسوها،
مصارفها ،أم لشراء عقارات فيها.
 استجوب طنوس عاملني يف شركات التدقيق املالي اليتّ
تدقق يف حسابات مصرف لبنان.
 جرى دهم مكتب رجا سالمة ،الذي ُيشتبه يف أنه الشريكاالول لشقيقه ،رياض ،يف اختالس أموال من مصرف لبنان،
عرب شركة وهمية ُيشتبه أيضًا يف أنه جرى إنشاؤها لغرض
تنفيذ جرمية «نهب» األموال ،بني عامي  2001و .2015وقد
استجوب ّ
طنوس رجا سالمة ،وختم مكتبه بالشمع األمحر.
 استمع إىل إفادات غالبية املديرين العاملني يف مصرفلبنان ،وبعض أولئك الذين أحيلوا على التقاعد ،إضافة إىل
أعضاء سابقني يف اجمللس املركزي ملصرف لبنان .وسبب
استجواب األخريين هو أنهم أصدروا قرارًا نهاية عام ،2001
قضى بـ»تكليف» حاكم «املركزي» بتوقيع عقد مع شركة
«فوري» ،وهي الشركة اليت ُيشتبه يف أنها كانت واجهة
اختالس االموال.

ال يمكن «الحاكم» التذرع بالسرية املصرفية ،ألن شبهة «اإلثراء غري
املشروع» تُسقط كل أشكال السرية

ِ
مساعدة سالمة ،ماريان احلويك ،حيث ّ
 فاجأ ّمت توقيفها
طنوس
يف مطار بريوت أثناء عودتها من دولة أوروبية ،يف أيار الفائت،
واستجوابها ومصادرة وثائق وأجهزة إلكرتونية منها ،ثم تركها
رهن التحقيق .كذلك جرت مداهمة أماكن وشركات مرتبطة بها
حبثًا عن وثائق ومعلومات.
ما جرى حتى اليوم ُيبينّ أن القاضي الذي يدير التحقيق كان يف
الفرتة املاضية جيمع املعلومات واألدلة اليت ميكن استخدامها
للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان ،كما لتدعيم أي قرار ادعاء
الحق حبقه .وحبسب مصادر قضائية ،فإن النيابة العامة تسعى
إىل مجع أكرب قدر ممكن من األدلة ،لكي حتمي ادعاءها من جهة،
ُ
ستحال عليه القضية يف
ولتدعيم عمل قاضي التحقيق الذي
حال كانت األدلة كافية لالدعاء على سالمة ،من جهة أخرى.

حسن عليق

تصوير هيثم املوسوي
التحقيق مل يصل إىل خامتته بعد .يف تلك احلالة ،ستكون
خيارات القاضي ثالثة:
 إما حفظ امللف بعد االقتناع بإجابات سالمة. إما االدعاء على احلاكم وإحالة ملفه على قاضي التحقيق. وإما االدعاء عليه وتوقيفه وإحالته موقوفًا على قاضيالتحقيق.
لكن ،حتى اللحظة ،ال يزال سالمة حيظى حبماية واسعة ،داخليًا
وخارجيًا .وإضافة إىل املدافعني التقليديني عن «احلاكم» ،برز
تضارب بشأن موقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون .يف
نيسان املاضيّ ،
أكد عون لسائليه أنه يؤيد أن يتخذ القضاء
قرارًا بكف يد سالمة عن متابعة العمل يف مصرف لبنان .أما
يف األسابيع األخرية ،فقد نقل مقربون من عون عنه تعبريه عن
خشيته من إمكان اختاذ إجراء حبق رأس السلطة النقدية ،يؤدي
إىل وضع مصرف لبنان بني يدي رئيس جملس النواب نبيه
بري ،ألن النائب االول للحاكم سيتوىل مهامه يف حال كف
يده .والنائب االول ليس سوى وسيم منصوري ،املعينّ من
ِقَبل بري شخصيًا .لكن مصادر أخرى على صلة بعون جتزم بأنه
يؤيد أي إجراء حبق سالمة ،ويف أقرب وقت ممكن.
أما خارجيًا ،فالدعم األمريكي أوضح من أن حيتاج إىل أدلة عليه.
لكن املفاجئ أن السلطات السويسرية ،اليت فتحت حتقيقًا يف
ملفات سالمة ،تقوم بإجراء غري واضح األسباب واالهداف ،وهو
عدم التعاون مع القضاء اللبناني يف عدد من الطلبات اليت
يتذرع السويسريون بالبطء الذي تفرضه
يرسلها إليها .ومرة
ّ
النصوص القانونية لديهم ،ومرات يتحججون مبسائل شكلية.
ويف شتى االحوال ،ال يزال االدعاء العام اللبناني ينتظر ردودًا
على طلبات بعث بها إىل سويسرا ،للحصول على مستندات
ّ
تتعلق بسالمة وشقيقه وشركة «فوري» .لكن ،جيزم
ووثائق
مطلعون على القضية بأن التحقيق املفتوح يف بريوت وصل
وإن كانت اإلجراءات تتطلب
إىل مرحلة تصعب معها عرقلته،
ْ
وقتًا طوي ًال.
«علقة» سالمة
بعض العارفني مبا يدور يف العدلية جيزمون بأن َ
مع القاضي طنوس لن تكون سهلة .وال ميكن «احلاكم» التذرع
بالسرية املصرفية ،ألن شبهة «اإلثراء غري املشروع» ُتسقط
كل أشكال السرية.
ويف أيلول املقبل ،ستسوء أمور حاكم مصرف لبنان أكثر من
السابق :النيابات العامة يف  7دول ،بينها لبنان ،ستعقد
اجتماعًا لتنسيق خطواتها بشأن التحقيقات اليت جتريها حول
حاكم مصرف لبنان ومعه .فاألخري بات موضع شبهة ،يف قضايا
اختالس وتبييض األموال ،يف  7دول ...على األقل.

إعالم املصارف يستنفر

إن ُن ِشر أمس خرب استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ما ْ
للمثول ،بصفته مشتبهًا فيه ،أمام احملامي العام التمييزي،
بالتكليف ،القاضي جان ّ
تعرضت اخلطوة القضائية
طنوس ،حتى ّ
هلجوم من قَبل ماكينة اإلعالم املرتبطة مبصرف لبنان واملصارف
والسعودية واإلمارات والسفارة األمريكية .يصعب على تلك

املاكينة العثور يف ملفات القاضي طنوس على ما يشينه،
سياسيًا وقضائيًا .فهو غري مرتبط بأي جهة سياسية ،وال ميكن
العثور على سقطة له أثناء عمله يف القضاء ،وسبق له أن دفع
مثن رفضه االنصياع لطلبات سياسية ،حتديدًا يف بداية عهد
الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان.
وبسبب صعوبة استهداف ّ
طنوس ،جرى التصويب على املدعي
العام التمييزي ،القاضي غسان عويدات ،لكونه َمن ّ
كلف طنوس
بالتحقيق يف هذه القضية ويشرف على عمله .وجرى استهداف
أي حني،
القرار من زاوية «التوقيت» ،وهو ما ميكن إثارته يف ّ
بشأن أي قرار قضائي يف أي قضية عدلية .إضافة إىل ذلك،
جرى الربط بني قرار استدعاء سالمة واالستشارات النيابية
الرامية إىل تكليف شخص ما بتأليف حكومة جديدة ،من زاوية
يقدم
اتهام عويدات بالطموح لتولي الرئاسة الثالثة ،وبأنه
ّ
أوراق اعتماد إىل فريق رئيس اجلمهورية والتيار الوطين احلر.
مصادر قضائية ترد على هذا اهلجوم بتأكيد أن خطوة استدعاء
ومقرر مسبقًا ،من ضمن
سالمة هي إجراء طبيعي يف القضية،
ّ
املسار الذي وضعه ّ
طنوس ،باالتفاق مع عويدات .وسبق هذا
القرار استدعاء عشرات األفراد للتحقيق معهم واالستماع إىل
إفاداتهم ،والتدقيق يف آالف الصفحات من الوثائق .وكل هذه
اإلجراءات تستلزم أن تتبعها خطوة استدعاء سالمة ،اليت ال ميكن
للتحقيق أن يكتمل من دونها ،وان الصدفة أوقعت االستشارات
النيابية قبل موعد جلسة استجواب سالمة ،ال العكس.

يوفر ثلثي كلفة توليد الكهرباء...
واجلواب عند ملك األردن

هل تسمح أمريكا مب ّد لبنان
بالغاز املصري؟

قالت مصادر مصرية معنية مبلف توريد الغاز اىل لبنان إن الرئيس
املصري عبد الفتاح السياسي أبلغ الرئيس سعد احلريري ،يف
لقائهما األسبوع املاضي يف القاهرة ،أنه أبلغ اىل اجلهات املعنية
يف مصر ،وال سيما هيئة البرتول ،باملوافقة على بيع لبنان حاجته
من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.
وحبسب معلومات الزميلة «األخبار» ،عرضت القاهرة عقد اتفاقية
مباشرة مع وزارة الطاقة يف لبنان لتزويد معمل «دير عمار »1-
حباجاته من الغاز بسعر تفضيلي تصل نسبة احلسم فيه اىل  50يف
املئة .وأبلغت اجلهات املعنية أن الطريق األسهل لنقل الغاز هو
عرب الطريق املرسوم سابقًا؛ من العريش اىل طابا ومنها يف أنابيب
حتت املاء حنو ميناء العقبة ،حيث متلك احلكومة األردنية قناة خاصة
جمهزة
إليصاله اىل احلدود مع سوريا اليت تتوىل نقله عرب أنابيب
ّ
املصب اخلاص باملعمل.
أص ًال حنو
ّ
ّ
توقع عمليًا بني مصر
وأوضحت املصادر أن االتفاقية ميكن أن
ولبنان ،فيما حيصل االردن وسوريا على بدل مقابل انتقال الغاز
وبناء على ذلك ،مت وضع القيادة االردنية يف أجواء
عرب أراضيهما.
ً
االتفاق ،فطلبت أن تناقش األمر مع اجلانب االمريكي بغية السماح
هلا بعقد اتفاقية نقل مع سوريا.
ووفق املصادر ،فإن امللك االردني عبد اهلل الثاني الذي يزور
الواليات املتحدة حاليًا ،سيسعى اىل احلصول على موافقة الرئيس
املشرعني االمريكيني
االمريكي جو بايدن ،قبل أن يلتقي عددًا من
ّ
الذين يفرتض بهم إعطاء الضوء األخضر للحكومة االمريكية للسماح
لعمان بتسهيل عملية نقل الغاز عرب سوريا من دون التعرض
ّ
لعقوبات «قانون قيصر».
وبناء على املعطيات ،فإن االتفاق يف حال حصل على موافقة
ً
أمريكية ،سيسمح لسوريا باحلصول على بدل مالي ،وللبنان
باحلصول على كمية كافية لتشغيل معمل ينتج  450ميغاواط من
الكهرباء بكلفة زهيدة قياسًا اىل الكلفة احلالية .وحبسب املصادر
نفسها ،فإن جمرد استخدام الغاز سيوفر على لبنان  50يف املئة
من كلفة الفيول احلالية ،ومع السعر التفضيلي ،سيكون أمام
لبنان فرصة للحصول على قدرات تشغيلية حملطة دير عمار بكلفة
تقل بنحو  65يف املئة عن الكلفة احلالية.
لكن املصادر اليت أشارت إىل موافقة القاهرة وعمان ودمشق،
شددت على أن نيل موافقة أمريكية على اتفاقية كهذه ليس
ّ
سه ًال ،إذ إن هناك تيارًا كبريًا يف واشنطن يرفض أي خطوة
شتم منها إفادة لدمشق .كما أن واشنطن قد تعرقل اخلطوة يف
ُي ّ
سياق برنامج الضغط على لبنان .لذلك ،دعت املصادر اىل انتظار
ما ستسفر عنه زيارة امللك األردني لواشنطن.
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اسـرتاليات

فيكتوريا متدد اإلغالق وجنوب
أسرتاليا تشدد القيود ونيو ساوث
ويلز تنعم برتاجع اإلصابات (حتى
ليل االثنني  19متوز
سجلت فيكتوريا  13حالة
إصابة حملية جديدة بكوفيد-
 19بالتزامن مع إعالن رئيس
احلكومة دانيال أندروز عن
متديد اإلغالق احلالي ملدة
أسبوع ،فيما عربت برجييكليان
عن سرورها الخنفاض عدد
اإلصابات يف سيدني.
مت متديد إغالق فيكتوريا حتى
يوم الثالثاء  27متوز/يوليو.
نيو ساوث ويلز تسجل حالة
وفاة خامسة نامجة عن تفشي
متحور دلتا.
مت تشديد القيود يف جنوب
أسرتاليا اعتبارًا من الساعة
6:00
مساء.
ً
تلقى أكثر من  10.1مليون
أسرتالي اجلرعة األوىل ،بينما
حصل  2.8مليون على اللقاح
بالكامل.

فيكتوريا

أعلن رئيس حكومة فيكتوريا
دانيال أندروز أن اإلغالق
احلالي سيتم متديده حتى
الساعة 11:59
مساء يوم
ً
الثالثاء  27متوز/يوليو.
وسجلت فيكتوريا  13حالة
إصابة حملية جديدة بكوفيد-
 ،19مبا يف ذلك حالة جمهولة
املصدر .وكانت تسع حاالت
يف احلجر خالل فرتة انتقال
العدوى ،فيما وصل العدد
اإلمجالي للحاالت النشطة إىل
.96
وسيتم إيقاف السفر إىل
فيكتوريا باستخدام تصاريح
املنطقة احلمراء مؤقتًا .ومن
املتوقع غدًا اإلعالن عن املزيد
من إعانات دعم الشركات.
ويوجد حاليًا  15,800خمالط
وأكثر من  300موقع تعرض
للفريوس ،مبا يف ذلك مواقع
يف جزيرة فيليب جنوب
الوالية وميلدورا يف الشمال
الغربي.

نيو ساوث ويلز

سجلت نيو ساوث ويلز 78
إصابة حملية جديدة بكوفيد-
 ،19منها  21حالة كانت معدية
أثناء تواجدها يف اجملتمع.
وتوفيت امرأة يف اخلمسينيات
من عمرها يف جنوب غرب
سيدني .وتعد هذه الوفاة الـ
 66يف نيو ساوث ويلز منذ
بدء وباء كورونا واخلامسة منذ
التفشي احلالي للفريوس.
يف هذا األثناء ،فتحت
 Service NSWباب تقديم
الطلبات للحصول على منح
كوفيد -19للشركات الصغرية
واملتوسطة .وتغلق الطلبات
يف الساعة 11:59
مساء يوم
ً
 13أيلول/سبتمرب  .2021ملزيد
من املعلومات ،قم بزيارة
كوفيد-19
منح
إرشادات
للشركات لعام .2021
آخر  24ساعة على مدار
أسرتاليا (حتى ليل االثنني

 19متوز)
• سجلت جنوب أسرتاليا مخس
إصابات جديدة بكوفيد.-19
وأعلن رئيس حكومة الوالية
ستيفن مارشال عن تشديد
القيود اعتبارًا من الساعة 6:00
مساء حتى يوم الثالثاء  27متوز/
ً
يوليو على األقل .ويوجد حاليًا
 16موقع تعرض للفريوس.
• سجلت والية كوينزالند تسجل
إصابة حملية جديدة بفريوس
كورونا.
• ثبتت إصابة مجيع أفراد الطاقم
الثمانية بفريوس كوفيد-19
بعد أن ظهرت عليهم أعراض
املرض على منت سفينة شحن
راسية يف مدينة  Fremantleيف
غرب أسرتاليا.
واجلدير بالذكر هو ن دفعات
الكوارث اخلاصة بكوفيد-19
هي دفعات أسبوعية متكررة
متاحة لألفراد الذين يعيشون
يف املناطق األكثر تعرضًا
للفريوس واليت أعلن عنها
الكومنولث ،حيث تسببت
القيود اليت استمرت ألكثر
من سبعة أيام يف تقليل
ساعات العمل أو فقدان
الدخل .وتتوفر املعلومات
بأكثر من  60لغة بينما تتوفر
خدمة اهلاتف بلغات متعددة
على الرقم .131202
املصدر :اس بي اس

نيو ساوث ويلز تسجل  78إصابة اإلغالق يتمدد حنو أقاليم نيو ساوث
جديدة بفريوس كورونا وفيكتوريا ويلز وغرامة  10,000دوالر ملن
متدد اإلغالق ألسبوع إضايف
جيرب موظفيه على القدوم إىل املكتب

أعلن رئيس حكومة فيكتوريا
دانيال أندروز متديد اإلغالق
ملدة سبعة أيام يف الوالية،
فيما قالت رئيسة حكومة
نيو ساوث ويلز غالديس
برجييكليان إن الوالية سجلت
 78إصابة اليوم بفريوس
كورونا.
سجلت نيو ساوث ويلز 78
إصابة حملية جديدة بكورونا،
حيث قالت رئيسة حكومة
نيو ساوث ويلز غالديس
برجييكليان إنه من املفرح
دائمًا أن نرى اخنفاضًا يف
عدد احلاالت ،وتوجهت بالشكر
ألفراد اجملتمع على جهودهم.
وقالت للصحفيني يوم الثالثاء:
«حنن حباجة ألن يلتزم اجلميع،
وأن حترص على محاية نفسك
وعائلتك وزمالئك يف العمل
على وجه اخلصوص».
واضافت «أنا مقتنعة أننا إذا
ركزنا على هذه اجملاالت،
أي أماكن العمل والعائالت،
سنتغلب على الوباء».
وأكدت  NSW Healthبعد ظهر
يوم اإلثنني وفاة امرأة يف
اخلمسينيات من عمرها أصيبت
بالفريوس .وهي من سكان
جنوب غرب سيدني وكانت
خمالطة ملصاب بكوفيد.-19
َ
ويعتقد أنها والدة
عاملي النقل
ُ
التوأم اللذين قيل بأنهما سافرا
إىل املناطق اإلقليمية يف نيو
ساوث ويلز بعد أن علما بأنهما
مصابان بكوفيد.-19
اجلدير بالذكر أن حالة الوفاة

شراء بيت أقل تكلفة من اإلجيار يف
ثلث املناطق األسرتالية

أشارت تقارير حديثة اىل ان
شراء ملكية بات أقل كلفة يف
ثلث املناطق األسرتالية.
وهذا يعود لنسبة الفائدة
املتدنية بالبالد منذ شهور
وهي يف أدنى مستوياتها عند
 0.1%منذ تشرين الثاني العام
الفائت ،حبيث أصبحت معادلة
سداد القروض املصرفية
أسرع واملدفوعات الشهرية
املتوجبة على الديون أقل
من رسوم اإلجيارات وبشكل
خاص يف مقاطعة الشمال.
وباتت الدفوعات الشهرية
املتوجبة على قروض املنازل
أقل من بدل اإلجيار لـ 36.2٪
من املنازل األسرتالية.
أما أسعار املنازل يف املقاطعة
أرخص
فهي
الشمالية=،
للشراء من اإلجيار ،وعلى
املدى الطويل أيضا ،وحاليا
املدفوعات الشهرية هي أقل
من بدل األجيار يف  % 96.4من
العقارات السكنية.
باملقابل ال يزال اإلجيار أرخص
من الشراء يف  % 95.1من
مدينة سيدني.
وأشار تقرير صادر عن
 CoreLogicأن سداد قرض
املنزل أصبح اآلن أرخص من
دفع اإلجيار ملا يزيد قلي ًال
عن  36يف املائة من املنازل

األسرتالية بسبب معدالت
الفائدة املنخفضة القياسية.
ولكن هناك تباين يف األرقام
يدل على فارق كبري يف
تكاليف اإلسكان يف خمتلف
أحناء البالد ،ويف حديث له
مع أس بي أس عربي24
قال اخلبري العقاري رغد مشو
ان على الشاري احملتمل:
«دراسة ظروفه ومعطياته
اخلاصة كي ال يقع يف مأرق
يف حال ارتفعت نسبة الفائدة
بشكل مفاجئ».
ورأى السيد مشو ان ال غرابة
يف التوجه اىل الواليات
أو املقاطعات حيث تكون
العقارات مبتناول اليد أكثر،
بداعي اإلستثمار أو شراء
املنزل األول ملن يرغبون يف
اإلنتقال اىل املناطق البعيدة:
«كل املستلزمات موجودة يف
املناطق الريفية وهي ليست
بعيدة كل البعد عن املدن».
ونصح السيد مشو « الشباب
ممن يودون شراء منزل
مبتناول اليد يف التوجه اىل
املناطق األقل كلفة ،هناك
فرص كبرية خارج احلدود
ولكن غري بعيدة حتى لو مل
يشاء السكن فيه فليضعه
لألجيار ويعيد بيعه عندما
تتحسن األسعار».

هي الـ  66يف نيو ساوث ويلز
منذ بدء وباء كورونا واخلامسة
منذ التفشي األخري للفريوس.

تمديد اإلغالق يف فيكتوريا

ويف فيكتوريا ،قال رئيس
احلكومة دانيال أندروز إن
الوالية حتتاج ملزيد من الوقت
للقضاء على تفشي فريوس
كورونا يف اجملتمع ،مع متديد
اإلغالق ملدة سبعة أيام.
وسيتم متديد إغالق فيكتوريا
ملدة أسبوع آخر حيث تواصل
الوالية مواجهة تفشي وباء
كوفيد.-19
وأكد دانيال أندروز يف مؤمتر
صحفي يوم الثالثاء أن اإلغالق
سيتم متديده حتى  27متوز/
يوليو.
وقال« :حنن حباجة ملزيد
من الوقت .هذا هو سبب
متديد اإلغالق ملدة سبعة أيام
أخرى».
«ال ميكننا املخاطرة بوجود
حاالت ال نعرف عنها شيئًا».
وسجلت فيكتوريا  13إصابة
حملية جديدة بكوفيد -19يوم
الثالثاء ،مبا يف ذلك حالة
جمهولة املصدر ،بعد إجراء
حوالي  50,000اختبار.
املصدر اس بي اس

مع تسجيل نيو ساوث ويلز 110
إصابة حملية جديدة بفريوس
كورونا يوم الثالثاء املاضي،
مت فرض اإلغالق ألول مرة
على أجزاء من أقاليم الوالية،
فيما مل يعد ُيسمح لسكان
فيكتوريا املقيمني يف نيو
ساوث ويلز وكانبريا بالعودة
إىل منازهلم.
فقد فرضت نيو ساوث ويلز
أول إغالق على املناطق
اإلقليمية للوالية يف Orange
و CabonneوBlayney
فيكتوريا تسجل  22إصابة
حملية جديدة بكوفيد،-19
مجيعها مرتبطة مبجموعات
معروفة.
خيضع سكان نيو ساوث ويلز
وفيكتوريا الختبارات كورونا
بأرقام قياسية.
جنوب أسرتاليا تسجل إصابة
جديدة بكوفيد -19مما يرفع
حصيلة اجملموعة احلالية إىل
 6حاالت.
نيو ساوث ويلز
سجلت نيو ساوث ويلز 110
إصابة حملية جديدة بفريوس
كورونا ،منها  43حالة كانت
معدية أثناء تواجدها يف

اجملتمع .واعتبارًا من االربعاء
املاضي ،سيواجه أصحاب
العمل الذين جيربون موظفيهم
على القدوم إىل املكتب غرامة
فورية قدرها  10,000دوالر.
كما بدأ تطبيق أوامر اإلقامة
يف املنزل يف املناطق
اإلقليمية على مجيع األشخاص
الذين يعيشون يف مناطق
 Orangeو CabonneوBlayney
أو تواجدوا هناك يوم السبت
 17متوز/يوليو أو ما بعده.
اجلدير بالذكر أن عيادات
االختبار مفتوحة يف املنطقة.
فيكتوريا
سجلت فيكتوريا  22إصابة
حملية جديدة بفريوس كورونا،
مجيعها مرتبطة باجملموعات
احلالية .وبلغ العدد اإلمجالي
للحاالت النشطة يف الوالية
.118
ومل يعد ُيسمح لسكان
فيكتوريا املقيمني يف نيو
والعاصمة
ويلز
ساوث
الفدرالية كانبريا بالعودة
إىل منازهلم مع توقف إصدار
تصاريح املنطقة احلمراء ملدة
أسبوعني.
املصدر اس بي اس

موظفا النقل العراقيان يتقبالن التعازي عن روح
والدتهما اليت توفيت بكورونا وينتظران حماكمتهما
توفيت امرأة عراقية من غرب
مدينة سيدني وأصبحت خامس
حالة وفاة بسبب تفشي
فريوس  COVID-19يف نيو
ساوث ويلز.
فقد عثرت الشرطة على
السيدة سعيدة شوكا57 ،
عاما ،متوفية داخل منزل
العائلة يف جرين فالي يف
جنوب غرب املدينة.
من املقرر أن ميثل أبناها أمام
احملكمة الشهر املقبل بتهمة
انتهاك أوامر الصحة العامة.
كانت والدة ألخوين توأمني
يعمالن يف قطاع نقل األثاث
واألغراض اتهما خبرق أوامر
الصحة العامة بالسفر خارج
سيدني مع العلم أن أحدهما
قد ثبتت إصابته بفريوس
كورونا.
ُأجرب ابناها ،روني ورامسني
شوكا ،على العزل داخل
وصلت
عندما
سيارتهما
خدمات الطوارئ إىل منزل
العائلة يوم االثنني.
ُ
واتهم الرجالن خبرق أوامر
الصحة العامة بعد أن ُزعم
أنهما قادا السيارة إىل أورانج
ومولونج يف وسط غرب نيو
ساوث ويلز يوم اجلمعة من
االسبوع املاضي بينما كانا
معديني.
وقالت حمطة الـ  ABCأن
السيدة سعيدة كانت أم
خلمسة من أفراد اجلالية
العراقية يف فريفيلد.
املوظفني
كبرية
وقالت

والدة االخوين املتهمني

الصحيني يف الوالية كريي
شانت إن السلطات الصحية
كانت تعلم أن األم أصيبت
بالفريوس قبل وفاتها.
«مت توفري الرعاية لألسرة
وخيار نقلهما إىل منشأة
بديلة لدعمهما يف عزلتهم
ورعايتهم».
«ولكن اختذا قرار البقاء يف
املنزل … أعتقد أنه من املهم
أن تعرف أنه ميكن حلالتك
بأن تتدهور بسرعة كبرية من
كوفيد»-19
ومن ناحيتها قالت شرطة
نيو ساوث ويلز إنه سيتم
إعداد تقرير من قبل الطبيب
الشرعي.
من املتوقع أن يواجه األخوان
شوكا ،املتهمان خبرق قواعد

اإلغالق ،حمكمة أورانج احمللية
الشهر املقبل.
وقد اتهمت الشرطة التوأم
البالغ من العمر 27
عاما
ً
وزميلهما البالغ من العمر
21
عاما خبرق أوامر الصحة
ً
العامة بعد أن قطعوا مسافة
 300كيلومرت من ويست
هوكستون ،يف منطقة البلدية
احمللية يف ليفربول (.)LGA
يف مقابلة مع الديلي تلغراف
يوم األحد ،دافع روني شوكا
عما حصل ،قائ ًال «مل يكن
خطأه».
زعم روني أنه وأخاه وموظف
آخر كانوا يكملون عملهم يف
منطقة أورانج عندما تلقوا
مكاملة من NSW Health
إلبالغهم أن أحدهم كان
مصاب بكرونا.
قال روني لصحيفة الديلي
أشعر
«بالطبع
تلغراف:
بالسوء الشديد ،أشعر بالسوء
الشديد ملا [فعلته] ،لكن هذا
ليس خطئي …»
«كنت أقود السيارة واتصلوا
بي من [دائرة] الصحة،
وطلب مين التوقف عن العمل
والعودة إىل املنزل ،كنت
حينها يف .Orange
«أعطيتهم رقم رئيسي ،وقلت
جدا».
هلم لغيت ليست جيدة ً
«[مل] أقتل
شخصا … كنت
ً
[أقوم] بعملي ،أقسم باهلل أنين
مل أكن أعرف [كنت مصابا]».
املصدر اس بي اس
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مـقاالت وتـحقيقات

إسـرائيل تـخشى «خـراباً ثـالثاً»
يحيى دبـوق
متامًا كما جرى إبان «مسرية األعالم» يف حزيران املاضي،
التزمت السلطات اإلسرائيلية ،يف ذكرى «خراب اهليكل»،
ألي تداعيات من شأنها إعادة
بكبح جلام مستوطنيها ،منعًا ّ
ِ
حمافظة
تنشيط معادلة «غزة  -القدس» اليت ال تزال املقاومة
أهميته ،مل يكن
على مفاعيلها .على أن هذا اجلانب ،على
ّ
يتقدم
العنصر األبرز يف مشهد اليومني املاضيني ،بل كاد
ّ
عليه «االشتباك األهلي» بني التيارات اليهودية نفسها،
والذي أعاد تذكري اإلسرائيليني بانقساماتهم ،اليت مل ميتنع
رأس اهلرم السياسي نفسه ،أي رئيس احلكومة نفتالي بينت،
«اخلرابني» األول
أدت إىل
عن اعتبارها شبيهة
باملقدمات اليت ّ
ّ
َ
حتذيرات ظهر الفتًا سريانها على ألسنة عدد كبري
والثاني.
ٌ
من السياسيني واإلعالميني واملراقبني ،يف ما بدا إمجاعًا على
أن إسرائيل ُتشارف ،إن مل تستدرك حالة الكراهية املتعاظمة
يف داخلها« ،خرابها الثالث» الذي قد ال ينجيها منه ال صديق
وال حليف
مرت ذكرى «خراب اهليكل» ،حبسب رواية الصهاينة لتاريخ
ّ
َ
َ
التسبب يف تصعيد كبري
البائدتني ،من دون
ودولتيهم
القدس
ّ
مرد ذلك إىل خّ
اتاذ إجراءات
بني املستوطنني واملقدسيني.
ّ
يسمونه «صهيونية» املدينة
عما
ّ
حالت دون «انفالش» التعبري ّ
متطرف ،ومن
رد فعل فلسطيين
بشطريها ،وهو ما َمنع ظهور ّ
َ
ّ
لتتسبب يف تفعيل ما بات ُيعرف
ثم وقوع مواجهات ،كانت
ّ
ّ
مبعادلة «غزة  -القدس» ،واليت حيرص العدو على أن ال
يحُ ّرك عواملها ،ويعيد اختبارها من جديد .إلاّ أن ذكرى «خراب
اهليكل» يف العام احلالي مل تكن موضع مراقبة الرتباطها
جتدد التصعيد مع الفلسطينيني فحسب ،بل أيضًا
بإمكان
ّ
النطوائها على ُبعد آخر مل يسبق لإلسرائيليني أن اختربوه بهذا
َ
رئيسني:
بسؤالني
البعد الذي ميكن اختصاره
َ
الشكل ،وهو ُ
هل ّ
تتجه إسرائيل احلالية إىل «خراب ثالث» شبيه بـ»خراب»
َ
َ
السابقني؟ وهل ميكن لإلسرائيليني ْ
منع مصري كهذا؟
اهليكلني
علمًا بأن عوامل اخلراب ،كما يرد على لسان أرفع املسؤولني
مبنية على التفرقة والكراهية
يف تل أبيب ،هي عوامل داخلية
ّ
والعدوانية داخل صفوف اليهود أنفسهم ،اجملتمعني منذ
عقود يف فلسطني احملتلة.
ّ
يتعلق األول
باألمس ،برز يف املشهد اإلسرائيلي اتجّ اهان:
ٍ
مبسرية ملئات من املستوطنني ،الذين جابوا عددًا من أحياء
القدس عشية ذكرى التاسع من آب وفقًا للتقويم العربي
القمري ،يف حماولة منهم لتأكيد «وحدة» القدس كـ»مدينة
يهودية» ،وبوصفها «العاصمة األبدية» إلسرائيل ،كما
يقولون .وإذ حرصت األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،على
التسبب يف تصعيد
متر املسرية من دون
ّ
اختالفها ،على أن ّ
مع املقدسيني ،فهي جنحت يف ذلك على ما يبدو .لكن ،على
ّ
مواز ،كانت املواقف والتصرحيات والتعليقات اليت مألت
خط
ِ
اإلعالم العربي تطرح مجيعها سؤال «اخلراب» ،بعد أن باتت
عوامله متوافرة ،مثلما كانت عليه احلال يف املاضي البعيد.
لكن الالفت أن تلك املواقف مل تصدر عن مراقبني أو ُم ّ
علقني
ّ
أو أصحاب اختصاص يف العلوم االجتماعية ،بل جاءت على
لسان رأس اهلرم السياسي ،وهو رئيس احلكومة نفتالي
بينت ،إضافة إىل عدد آخر من السياسيني ،كما لدى العاملني
يف املستويات البحثية ذات الصلة ،األمر الذي وجد تعبرياته
أيضًا يف اإلعالم العربي ،الذي تولىّ بدوره مهمة التحذير من
«اخلراب».
ّ
يتعلق بذكرى أليمة
والتاسع من آب ،وفق التقويم العربي،
األشد إيالمًا يف تارخيهم ،كما يرد يف
لدى اليهود ،ولربمّ ا هي
ّ
موروثاتهم الدينية والثقافية؛ إذ هي تشري إىل «خراب اهليكل
األول» ،وكذلك  -للمفارقة  ،-يف اليوم نفسه« ،خراب اهليكل
ّ
يهوديني ،بل
معبدين
جمرد
َ
َّ
الثاني» .و»اهليكالن» ال يعنيان ّ
َ
َّ
َ
الوحيدتني عرب التاريخ البعيد ،واللتني
اليهوديتني
الدولتني
وعدة سنوات أخرى .فهل هي
عمرا أكثر من سبعة عقود
ّ
مل ُت ّ
سّنة تارخيية يهودية من شأنها االنسحاب أيضًا على إسرائيل
ُ
وعدة
احلالية (اهليكل الثالث) ،اليت أكملت عقدها السابع
ّ
سنوات إضافية .يف هذا اإلطار ،ويف موقف الفت يف دالالته،
ّ
حذر رئيس حكومة العدو ،نفتالي بينت ،من «اخلطر التارخيي»
ّ
واملتمثل حتديدًا يف «االنقسام لدى الشعب
احملدق بإسرائيل،
اليهودي ،والفشل يف استكمال االتحّ اد يف ما بينه ،يف العقد
املوحدة» للكيان .وقال بينت« :فشلنا
الثامن من السيادة
ّ
مرتني وخسرنا دولتنا اليهودية .لقد كان للشعب اليهودي
ّ
دولتان يهوديتان عرب التاريخ على أرض إسرائيل (يف إشارة
املرتني ،مل ننجح يف إكمال العقد الثامن
إىل فلسطني) ،ويف ّ
ّ
مستقلة ،ويعود ذلك إىل احلروب األهلية الداخلية (بني
كدولة
اليهود) والكراهية البينية».
لم تعـُد االنقسامات تسمح بالحديث عن مجتمع يهودي واحد ،بل عن
مجتمعات مختلفة بينها كراهية وعداوة
أدت
داللة كالم بينت تكمن يف اعتباره أن
املقدمات اليت ّ
ّ
ّ
َ
تشكلها اآلن ،وهو ما
الدولتني ،تكاد تستكمل
إىل خراب

أوحى به بوضوح قوله« :عندما ْ
كنت طف ًال ،مل أفهم أبدًا
ما ورد يف التلمود من أن اهليكل الثاني قد ُد ِّمر بسبب
الكراهية (بني اليهود) اليت ال أساس هلا» ،لكن «اليوم،
جيدًا معنى ذلك» ،يف إشارة منه إىل االنقسامات
أفهم ّ
السياسية واالجتماعية الراهنة يف إسرائيل .هكذا ،يتماهى
ّ
يتعلق بـ»الكراهية بني
احلاضر مع املاضي ،وحتديدًا يف ما
ّ
يقل،
مساها بينت ،يف تهديد داخلي ال
اليهود أنفسهم» ،كما ّ
بل ربمّ ا يفوق التهديدات التقليدية اليت تواجهها إسرائيل.
ذلك أن االنقسامات يف اجملتمع اليهودي ،بعد سبعة عقود
على إنشاء «دولته» ،مل َت ُعد تسمح واقعًا باحلديث عن جمتمع
واحد ،بل عن جمتمعات خمتلفة ،ليس منفص ًال بعضها عن
بعض فقط ،بل بينها كراهية وعداوة وسعي متبادل لإلضرار
واإليذاء ،مبا أمكن ،ومن دون ّ
ّ
ولعل من أبرز وجوه هذا
توقف.
الواقع ما يلي:
متدين
متدين وعلماني ،وآخر بني
انقسام يهودي داخلي بني
ّ
ّ
ومتدين ُم ٍ
عاد للصهيونية ،وثالث بني اليهود
صهيوني
ّ
األرثوذكس (األغلبية يف إسرائيل) واليهود اإلصالحيني
وكذلك احملافظني (األغلبية يف الواليات املتحدة) ،ورابع بني
يهودي كامل ويهودي ناقص؛ فض ًال عن تكفري متبادل بني
عدد من الفئات داخل اليهودية األرثوذكسية نفسها ،بني
«حسيديم» و»متنكديم» و»شرقيني» و»غربيني» و»سفارديم»
قدم ْ
رفض لالعرتاف بشرائح
ويضاف إىل ما َت ّ
و»أشكيناز»ُ .
معينة من حاملي اجلنسية اإلسرائيلية ،كما هي حال مُخس
ّ
ّ
سكان الكيان من فلسطينيي  ،48و»املهاجرين» إىل إسرائيل
املتهودون عرب طوائف
ربطًا باألب اليهودي دون األم ،وكذلك
ّ
غري أرثوذكسية .واالنقسامات هنا ال تبقى من دون تعبريات
احلد األدنى من دون خشية وقلق على الذات
عنفية ،أو يف
ّ
واحلياة ،مينعان التواصل بني هذه الفئات ،بل يوصالن إىل
االنفصال التلقائي الوقائي عن اآلخر.
ّ
أمسّ ،
مركباتها
ذكرت إسرائيل نفسها بانقساماتها وكراهية
بعضها لبعض؛ إذ اقتحم املئات من اليهود األرثوذكس
ِ
احملافظة،
املخصصة للطائفة اليهودية
اليمينيني ساحة الصالة
ّ
ّ
ومنعوا املنتمني إليها من ممارسة العبادة وفق معتقداتهم
ّ
املصلني ،وحتديدًا النساء منهم،
وتعاليمهم ،مبا يشمل طرد
وجودهن يف املكان استفزازًا لـ»احلريديم»،
عد أصل
اللواتي ُي ّ
ّ
نساء فحسب ،بل وأيضًا من طائفة احملافظني،
لكونهن
ليس
ّ
ً
ّ
واحليز
مقدسًا لليهود.
باختالطهن مع الرجال مكانًا
يدنسن
ّ
ّ
ّ
توصلت
اجلغرايف املتاح هلؤالء جرى االتفاق عليه مبوجب تسوية
ّ
إليها واحدة من حكومات بنيامني نتنياهو عام  ،2016ضمن
مسعى استهدف ْ
تعمق اخلالف بني يهود الواليات املتحدة
ً
منع ّ
املتكرر
وإسرائيل ،إلاّ أن هذه التسوية مل تكتمل ،بعد «الفيتو»
ّ
من األحزاب احلريدية يف احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة .ومل
يقتصر تصعيد أمس بني التيارات اليهودية ،على املشاجرة،
وفر ،رواها ّ
كل منهم
كر
بل ّ
ّ
أدى إىل اشتباكات وعمليات ّ
وفق أهدافه ،إذ أعلنت حركة «ليبا» األرثوذكسية ،اليت تقود
ضد التيارات اليهودية الليربالية يف إسرائيل ،أن
النضال
ّ
مبادرتها جاءت كـ»جزء من النضال من أجل اهلوية اليهودية
حلائط املبكى» ،األمر الذي دفعها إىل العمل على «طرد
َ
الطائفتني
هؤالء من املكان» ،فيما اعتربت جهات مسؤولة يف
ُّ
ِ
التدخل لوضع
واحملافظة أن على احلكومة والشرطة
اإلصالحية
ّ
تغطيه عباءات دينية».
«للتنمر الذي
حد
ّ
ّ
سواء
وختشى احلكومات اإلسرائيلية من تداعيات أحداث كهذه،
ً
يف حائط املبكى أم غريه ،على عالقات يهود الشتات ،وحتديدًا
يف الواليات املتحدة وكندا ،مع الكيان ،لناحية تأثريها السليب
احملتمل على والء اليهود األمريكيني إلسرائيل ،والذي كان
ورد.
والء شبه أعمى ،فيما بات اآلن موضع أخذ
يف السابق
ّ
ً
ومع أن حكومات نتنياهو سعت دائمًا إىل إجياد تسويات ما،
التيارات اليهودية عن اإلعالم
من شأنها إبعاد اخلالفات بني
ّ
حصر تداعياتها
واحليلولة دون «انفالشها» ،مبا يتيح تاليًا
ْ
وسلبياتها ،إلاّ أن معظم تلك التسويات باء بالفشل ،نتيجة
استمرار احتياج نتنياهو إىل رضى األحزاب «احلريدية» ،اليت
حد
تنظر إىل
التيارات الدينية األخرى نظرة تشكيك ،تصل إىل ّ
ّ
إخراج الكثري منها من الديانة اليهودية ،على تفصيل يصعب
احتواؤه باملطلق.
حمصلة التاسع من آب اليهودي ،مشهدان متعارضان:
يف
ّ
مسريات ليلية قادها مستوطنون يف سعي منهم لتأكيد
«يهودية القدس» ،مقابل مشهد آخر َظهر فيه انقسام اليهود
يف ما بينهم ورفض بعضهم لبعض .هو إذًا إمجاع على
«يهودية القدس» ،مقابل اخلالف على اليهودية نفسها! إلاّ
أهم ما يف املناسبة هو تذكري اإلسرائيليني أنفسهم ،وعلى
أن ّ
لسان رأس اهلرم السياسي لديهم ،بأن واحدًا من التهديدات
ّ
تشكل خطرًا وجوديًا على الدولة العربية ،هو الكراهية
اليت
تسبب يف السابق
حد العداوة ،وبأن ما
الداخلية اليت تصل إىل ّ
ّ
َ
األول والثاني» ،قد يكون هو أيضًا سبب
اهليكلني
بـ»خراب
ّ

«خراب اهليكل الثالث» ،حتى قبل البدء ببنائه.
إجراءات استثنائيـّة لتفادي التصعيد مع غزة
عد مسرية السابع من آب ،وفقًا للتقويم العربي ،تقليدًا
ال ُت ّ
َ
اهليكلني األول والثاني»
مبنيًا على معاني ذكرى «خراب
يهوديًا
ّ
حبسب السرديات التارخيية والدينية اليهودية ،بل هي تقليد
كرد فعل على «اتفاقات أوسلو»
حديث نسبيًا ،بدأ عام ّ ،1994
ومسرية التسوية بني االحتالل و»منظمة التحرير الفلسطينية».
واهلدف كان وال يزال تأكيد «السيادة» اإلسرائيلية على مدينة
بشطريها ،كـ»عاصمة أبدية» للكيان اإلسرائيلي «غري
القدس
َ
قابلة للتقسيم» ،على نقيض ما ُ
بناء على منطق
أ
قر يف حينهً ،
ّ
التسوية وديباجتها املعلنة .هكذا ،فإن حداثة هذا التقليد،
الذي بدأ منذ  27عامًا فقط ،من دون أسباب ودوافع دينية،
التوسع ،حبيث تقتصر فعالياتها على
نزع عن املسرية قابلية
ّ
معناها الرمزي ،عرب مشاركة عدة مئات من املستوطنني.
األهم ،عملت األجهزة األمنية اإلسرائيلية،
يف املقابل ،وهنا
ّ
أي إمكانية مادية لالحتكاك بني
هذا العام ،على منع ّ
املستوطنني ،على ّ
قلة عددهم ،وبني املقدسيني ،سواء يف
ّ
وجتمعاتها ،أو مبنع
يتعلق باملسرية نفسها وأماكن اجتيازها
ما
ّ
املقدسيني مسبقًا من الوجود يف أماكن االحتكاك ،كما خلصت
جدًا
إليها تقديرات الشرطة .وعليه ،جاءت اإلجراءات صارمة ّ
ّ
املقدسيني،
ومتحكمة بامليدان ،إن جلهة املستوطنني أو جلهة
ّ
ّ
يرتكز على اجتاهني
إذ كان اهتمام إسرائيل ،منذ البداية،
أي خلل فيهما اإلضرار بالكيان وأمنه:
اثنني ،من شأن ّ
االمتناع عن تأجيل املسرية أو إلغاؤها كي ال يكون ذلك تعبريًا
جديدًا وحمدثًا عن معادلة «غزة  -القدس»؛ ومنع االحتكاك كي
جر اجلانبني اىل اختبار املعادلة
ال يؤدي إىل تصعيد من شأنه ّ
معنية به.
من جديد ،األمر الذي ثبت أن تل أبيب غري
ّ
بعد ساعات من مسرية املستوطنني حول أسوار القدس القدمية
واحتشادهم قبالة باب األسباط ،اقتحم ألف و 600مستوطن،
صباح أمس ،ساحات املسجد األقصى من جهة باب املغاربة،
مشددة من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي
وسط حراسة
َّ
ً
مانعة الفلسطينيني
حولت املدينة إىل ثكنة عسكرية،
اليت ّ
من التواجد يف ساحات احلرم ،بعدما اقتحمته وحداتها اخلاصة
عقب صالة الفجر لتأمني اقتحامات ذكرى «خراب اهليكل».
وتقدم احلاخام يهودا غليك املستوطنني الذين ّ
نفذوا جوالت
َّ
ّ
وتلقوا شروحات عن «اهليكل»
استفزازية يف ساحات احلرم،
قبة
املزعوم ،فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة ّ
الصخرة.
ٍ
جلسة عقدها لتقييم األوضاع األمنية ،أوعز رئيس
ويف ختام
احلكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينت ،مبواصلة تأمني عمليات
االقتحام الصهيونية ،وفق بيان مقتضب صدر عن مكتبه ،قال
«حرية العبادة مكفولة بالكامل لليهود ،كما املسلمني»،
فيه إن ّ
َّ
خمطط التقسيم الزماني الذي تسعى سلطات
يف إشارة إىل
«سيتم
مشددًا على أنه
العدو إىل فرضه يف املسجد األقصى،
ّ
ّ
احلفاظ كذلك على حرية العبادة يف جبل اهليكل /احلرم الشريف
بشكل كامل للمسلمني».
ودعت حركة «محاس» ،على لسان الناطق بامسها يف القدس،
ّ
وأزقة
حممد محادة ،إىل «الزحف واملرابطة يف ساحات األقصى
البلدة القدمية ،واملواظبة على هذا النفري إىل صالة عيد
ّ
احملتل باالستفراد باملدينة
األضحى ،لتفويت الفرصة على
واملسجد» .واعتربت أن» إطالق االحتالل العنان ملستوطنيه ال
يعكس حالة سيطرة وسيادة ،مّ
إنا هو تعبري عن عجز ونقص
حياول ترقيعه ،بعدما واجهه شعبنا يف القدس والضفة والداخل
ّ
احملتل وغزة العزة ببسالة» .من جهته ،أشار خطيب املسجد
األقصى ،الشيخ عكرمة صربي ،إىل أن «االحتالل اإلسرائيلي
املتطرفة يستغلون املناسبات اليهودية لتكثيف
واجلماعات
ّ
اقتحاماتهم لألقصى ،بهدف فرض واقع جديد فيه ،وحماولة
السيطرة الكاملة عليه» ،الفتًا إىل أن «شرطة االحتالل منعت
ّ
وحولت ،منذ
وحتى احلراس من دخول األقصى،
املصلني
َّ
السبت ،املسجد والبلدة القدمية إىل ثكنة عسكرية ،وسيطرت
على األبواب ملنع الناس من الوصول إليه ،وحملاصرته».
وي ّ
نكل باملواطنني من أجل
وأضاف أن العدو «يريد أن يبطش ُ
إتاحة اجملال للمستوطنني القتحام املسجد األقصى واإلفساد
يف ساحاته» .وانتقد صربي الصمت العربي واإلسالمي إزاء ما
مما حيدث يف
جيري ،متسائ ًال« :أين الدول العربية واإلسالمية ّ
أي حراك سياسي وال دبلوماسي من أجل
األقصى ،ال يوجد ّ
وقف االعتداءات اإلسرائيلية».
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مـقاالت وتـحقيقات

من رسائل الرئيس األسد يف خطاب
ال َق َسم 2021
العميد أمني حطيط

مع الرتكيز العلمي والعمق الفكري السياسي
واالسرتاتيجي فض ًال عن الرباعة يف مقاربة
املصطلح لتصويب استعماله وكشف اخلبث
وجه الرئيس
املعادي يف التحريف والتأويلّ ،
األسد يف خطاب القسم الذي بدأ به واليته
متتد حتى العام 2028
الرئاسية الرابعة اليت
ّ
مجلة من الرسائل شكلت مع مسائل أخرى
تشرحيًا ملا مضى ،خاصة يف السنوات العشر
الكونية على سورية،
األخرية ،سنوات احلرب
ّ
وإضاءة على ما هو قائم من واقع فيه الكثري
من األمل واإلرادة ملواجهة العوائق والصعوبات
وختطيط ملا جيب فعله يف املستقبل وملا يراه
يف مصلحة سورية وجودًا وكيانًا وانتماءات
وقيمًا.
ومبادئ
َ
وجه الرئيس األسد رسائله إىل السوريني
ّ
ّ
واحملتل ،بشكل
والعامل ،الصديق والعدو
قاطع وموضوعي ال مبالغة فيه وال مماألة،
رسائل مرتافقة مع التزام أكيد قطعه على
مسمع َمن احتشد يف قصر الشعب يف دمشق
من ممثلني لشرائح الشعب السوري كلها
إضافة ألعضاء جملس الشعب الذين يشرتط
يتم القسم أمامهم وعلى مسمعهم،
الدستور أن ّ
فحمل خطاب –القسم من املواضيع املتكاملة
والرسائل املباشرة أو غري املباشرة ما فرض
على ّ
كل معين بالشأن السوري – صديقًا كان
أم عدوًا – متابعته والتوقف عنده واذا كان
املقام هنا يضيق عن تناول ّ
كل ما جاء يف
اخلطاب ،فإننا حنصر البحث يف بعض الرسائل
االسرتاتيجية القومية والوطنية والدولية اليت
تضمنها اخلطاب وعلى الوجه التالي:
ّ
القومية :أكد الرئيس األسد على
 1ـ الرسالة
ّ
كرد
مسألة االنتماء القومي العربي بشكل جاء
ّ
مباشر على أحد أهداف العدوان على سورية
تضمن التحلل
وعلى املنطقة كلها ،هدف
ّ
القومي واالنكفاء على الذات وإطالق شعار
«أنا أو ً
ال» دون أن يكون هناك َمن هو ثانيًا،
ورفض بذلك مقولة «النأي بالنفس» اليت
لبنانيون ليشكلوا وسيلة من وسائل
ابتدعها
ّ
العدو حلصار سورية .وبهذا شكل التأكيد على
االنتماء القومي والتمسك به جوابًا واضحًا ألعداء
أن حرب السنوات
سورية وللعرب مضمونه ً
العشر عجزت عن اقتالع سورية من عروبتها
وعجزت عن انقالب سورية على عروبتها أو
إخراج العروبة من سورية ،وكان هامًا جدًا
التمييز بني العرب العاربة والعرب املستعربة
العربي املتمسك بعروبته
والتمييز بني الشعب
ّ
وبقوميته غري العنصرية وبني حكام تسلقوا
ّ
إىل كراسي السلطة من غري أهلية وغري
إن سلوك هؤالء
اختيار شعيب ،وبالتالي ّ
ّ
التنكر
املعادي للعرب وللعروبة ال ي ّربر للعرب
لعروبتهم بل يفرض مزيدًا من التمسك بهذه
العروبة ومزيدًا من العمل إلسقاط احلكام أعداء
شن
العروبة ،ويف ذلك رسالة واضحة ملن
ّ
احلرب تقول فشلت احلرب يف ضرب االحتماء
القومي لسورية وفشل األعداء عن إبعاد سورية
عن قضية العرب األوىل فلسطني «رغم ما قام
به البعض من غدر ونفاق».
 2ـ الرسالة الوطنية .ويف هذه الرسالة
الكثري من العناوين واليت تبدأ بوحدة الشعب
السوري ،وخطة سورية الستعادة أبنائها
االجتماعي مبا خيدم
املضللني وترميم النسيج
ّ
فكرة الوحدة الوطنية احلقيقية للشعب وكان
واملشدد عليها من قبل
املتكررة
هامًا الدعوة
ّ
ّ
ّ
ضل واستئناف عمله يف
الرئيس لعودة من
بد من التنويه
كنف الوطن وحضنه .وهنا ال ّ
بالقرار السوري االسرتاتيجي القاطع باستكمال
حترير ما تبقى من أرض سورية بيد اإلرهاب

املدعوم من االحتاللني األمريكي والرتكي.
أن عملية التحرير اليت تقودها الدولة
مؤكدًا ّ
ّ
خطط هلا على أن تنفذ باسرتاتيجية املراحل
وتعدد الوسائل من أجل االقتصاد بالقوى
يتم على
فإن التحرير
وحقن الدماء .وعليه
ّ
ّ
مسارين متوازيني… مسار سلمي تصاحلي
ومن عليها دون قتال ونار
تستعاد به األرض َ
عسكري ميداني يكون العالج
ودمار ،ومسار
ّ
إن مل حيقق األول أهدافه .وهنا تكون
األخري ْ
املرحلية يف التنفيذ بشكل يفسح فيها
أيضًا
ّ
ألعمال سياسة الرتغيب والرتهيب أيضًا وأيضًا
أن تراخي الزمن
من أجل حقن الدماء ما يعين ّ
ً
حرص
بل
ا
عجز
يف إمتام عملية التحرير ليس
ٌ
على األنفس والقوى.
 3ـ الرسالة اإلقليمية والدولية .محلت رسائل
األسد هنا إشارات واضحة إىل شبكة العالقات
والصداقات والتحالفات االسرتاتيجية اليت
نسجتها سورية اليت ترفض احلياد بني احلق
والباطل وترفض النأي بالنفس عن مسائل
اإلقليم والقضايا الدولية .فـ»النأي بالنفس»
ميهد
ليست سياسة للنصر بل هي اسرتخاء ّ
أن احلرب ستقتلع
ظن ّ
للعزل ولالستسالم ،وملن ّ
سورية من حمورها اإلقليمي ـ حمور املقاومة ـ
أو حتالفاتها الدولية وبشكل خاص مع إيران
فإن الرئيس األسد أكد يف
وروسيا والصنيّ ،
أشد
أن سورية القوية هي اليوم
ّ
بدء واليته ّ
متسكًا بتلك التحالفات اليت تساعد أيضًا على
حفظ السيادة السورية على األرض السورية
احملررة .ويف هذا التأكيد صفعة أخرى
الواحدة
ّ
الكونية الذين
ألرباب العدوان من عتاة احلرب
ّ
أن سورية ستنقل إىل الضفة األخرى من
زعموا ّ
الصراع اإلقليمي والدولي.
 4ـ الرسالة إىل حمتلي بعض األرض يف
سورية .هنا كان حتديد صريح لالحتاللني يف
الشمال واالحتالل يف اجلنوب .فأكد األسد
على حترير اجلوالن من االحتالل «اإلسرائيلي»
مع حترير مناطق إدلب وشرقي الفرات من
الرتكي يف
اإلرهاب الذي يرعاه االحتالل
ّ
الشمال الغربي والشمال ويرعاه االحتالل
وأن هذا التحرير
األمريكي شرقي الفرات،
ّ
هو نصب أعني سورية وال تنازل وال تفريط
حببة تراب من األرض السورية .ويف هذا
متعددة
رسالة مباشرة تنطوي على مضامني
ّ
ان الرئيس مل حيصر وسائل التحرير
خاصة ّ
جبهة واحدة بل انه وسع اخليارات وقد تكون
صاعقة للعدو إشارة الرئيس األسد إىل
خيار املقاومة الشعبية اليت يطلقها الشعب
يف املناطق احملتلة أو من خارجها ،مقاومة
ستكون برعاية الدولة وإسنادها وهنا يعلم
اجلميع مدى االحرتاف السوري يف دعم
املقاومات الشعبية املسلحة والسلمية وأمثلة
فلسطني ولبنان والعراق ماثلة يف األذهان.
أن اإلشارة إىل املقاومة الوطنية السورية اليت
ّ
بدأ االحتالل يلمس بعض آثارها تعترب برأينا
تضمنه اخلطاب يف مسار حترير
أهم ما
من
ّ
ّ
األرض السورية ،إشارة ستحمل أمريكا بشكل
خاص على مراجعة املوقف لتفكيك احتالهلا
أن ّ
كل
ألرض سورية ،أما تركيا فإنها تعلم ّ
تربيراتها الحتالهلا لن جتديها نفعًا لرتسيخ
احتالهلا .فظروف اليوم ليست كاألمس وحترير
األرض أصبح حقيقة ال ميكن اهلروب منها .أما
«إسرائيل» اليت تراقب ما جيري يف اجلوالن
أن بناء املقاومة
وحميطها فبات عليها أن تعلم ّ
ليس أمرًا عارضًا بل هو قرار اسرتاتيجي عليها
التعامل معها على هذا األساس.
*أستاذ جامعي – خبري اسرتاتيجي.

بني الفوضى والضغوط اخلارجية :إعالن املبادئ وثيقة رمتها إثيوبيا
ممتلئ ما ًء!
يف س ّد ٍ
هل يعود األفرقاء احملليني

إىل الواقعية؟!
مـاهـر الـخطيب

أيا من األفرقاء احملليني ميلك ،يف
ال يبدو أن ّ
الوقت الراهن ،أي تصور عن مرحلة ما بعد اعتذار
رئيس احلكومة السابق سعد احلريري ،حيث أن
أي قيمة
إعادة تكليفه من جديد تبدو من دون ّ
فعلية ،بسبب عدم قدرته على التأليف ،بينما من
ّ
الناحية العملية ليس هناك من شخصية سنية
وازنة مستعدة لتولي املنصب من دون غطاء من
تيار «املستقبل» ودار الفتوى.
يف املقابل ،قوى األكثرية ،إذا كانت يف األصل
تصح يف ظل اخلالفات بني
هذه التسمية ال تزال
ّ
أي
تسمية
إىل
الذهاب
وارد
أركانها ،ليست يف
ّ
شخصية من دون اإلتفاق مع احلريري ،حيث ال
أمحر حول
يزال «الثنائي الشيعي» يضع خطًا
َ
هذه املسألة ،نظرًا إىل التداعيات اليت سترتكها
على مستوى التوتر بني الطائفتني السنية
والشيعية.
إنطالقًا من ذلك ،كان هناك شبه إمجاع على
أن البالد تتجه إىل أزمة تأليف طويلة األمد ال
ميكن اخلروج منها بسهولة ،ال بل أن البعض
حد توقع بقاء حكومة تصريف األعمال
ذهب إىل ّ
احلالية برئاسة حسان دياب حتى موعد اإلنتخابات
النيابية املقبلة ،إال أن هذا األمر ال ميكن تصوره،
بسبب بعض املعطيات اليت ستكون ضاغطة على
مجيع املعنيني يف املرحلة املقبلة ،حبسب ما
تؤكد مصادر سياسية .
من وجهة نظر هذه املصادر ،ال ميكن جتاهل
الدولية اليت صدرت بعد اعتذار
حجم املواقف
ّ
أن املطلوب الذهاب
على
أمجعت
اليت
احلريري،
ّ
إىل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن ،يف حني
أن بعضها ذهب إىل حد الدعوة إىل القيام بذلك
فورًا ،وتلفت إىل أن هذه املواقف مل خترج عن
دائرة التأكيد على أن املشكلة داخلية بالدرجة
األوىل ،بغض النظر عن تأكيدات القوى احمللية
حملية ،كمثل احلديث عن
على وجود عوامل عرقلة
ّ
احلصار األمريكي أو الفيتو السعودي.
بالنسبة إىل املصادر نفسها ،هذه الضغوط
اخلارجية ال تنفصل عن ورقة العقوبات اليت
يلوح بها االحتاد األوروبي ،كان وزير اخلارجية
الفرنسية جان إيف لودريان قد حدد موعد فرضها
قبل نهاية الشهر احلالي ،حيث من املتوقع أن
حدتها يف حال عدم اإلتفاق على تشكيل
ترتفع ّ
الدولية األخرى،
املواقف
من
بالرغم
احلكومة،
ّ
أبرزها من جانب روسيا ،اليت كانت رفضت هذا
األمر ،معتربة أنه تدخل يف الشؤون الداخلية ال
لبنانية.
إىل جانب هذا املعطى اخلارجي ،تشري املصادر
السياسية املتابعة إىل آخر حملي من املفرتض أن
يشكل عامل ضغط على األفرقاء املعنيني ،يتمثل
بإرتفاع مستوى الفوضى يف الشارع ،على وقع
االرتفاع اجلنوني املستمر يف سعر صرف الدوالر
يف السوق السوداء ،الذي ينعكس إرتفاعًا يف
أسعار خمتلف السلع ،األمر الذي سيكون من
عوامل إعادة حتريك الشارع على نطاق واسع.
يف هذا اإلطار ،تعود املصادر نفسها إىل التذكري
بالتقارير اليت كانت تلقتها معظم املرجعيات،
قبل اعتذار احلريري ،عن الواقع األمين ،لتلفت
إىل املوقف الذي أعلنه قائد اجليش العماد
جوزاف عون ،حيث لفت إىل أن الوضع على ما
يبدو يزداد سوءًا واألمور ذاهبة إىل التصعيد
ألن لبنان أمام مصري سياسي واجتماعيم أزوم،
وتؤكد أن هذا األمر ال ميكن أن يكون تفصي ًال
عابرًا ،خصوصًا إذا ما ربط بالتطورات اليت
يشهدها ملف التحقيقات يف جرمية انفجار مرفأ
بريوت.
احملصلة ،جتزم هذه املصادر ّ
بأنه على الرغم
يف
ّ
فإن
املرحلة،
تطبع
اليت
ة
السوداوي
الصورة
من
ّ
ّ
املرجح أن تزداد
من
اليت
ة،
اخلارجي
الضغوط
ّ
ّ
وتريتها ،باإلضافة إىل خطر الفوضى ،الذي
يرتفع يومًا بعد آخر ،قد تفتح الباب لعودة مجيع
الواقعية ،والذهاب إىل تشكيل
األفرقاء إىل
ّ
حكومة سريعًا تكون أبرز مهامها اإلشراف على
اإلنتخابات النيابية املقبلة.

رزق اهلل الحلو

أكدت مصر ُ
ّ
الري
األسبوع املاضي ،وعرب وزير
ّ
أن بالده
املائية
واملوارد
حممد عبد العاطيّ ،
ّ
ّ
السد
األحادي مللء
والسودان «لن تقبال بالقرار
ّ
ّ
ُّ
وجدد تأكيد «ثوابت مصر
ثيوبي وتشغيله».
اإل
ّ
ِ
ّ
املائية وحتقيق املنفعة للجميع
يف حفظ ُحقوقها
ّ
النهضة»َ .
يف َأ ّي ّ
سد ّ
وأشار ِإىل
اتفاق يف شأن ّ
َ
دوليني
والسودان مبشاركة أفرقاء
طلب مصر
ُّ
ّ
ميقراطيةُ ،
وتشارك
الد
هورية الكونغو ّ
تقودها جمُ
ّ
ّ
ُ
امل ّتحدة واالتحّ اد ُ
فيها الواليات ُ
واألمم
وروبي
األ
ّ
ُ
ّ
الدول
التفاوض بني
منهجية
امل ّتحدة ،لدعم
ُّ
ّ
ّ
فاعل ،بهدف تعظيم فرص
شكل
الثالث يف
ٍ
ٍ
وخباصٍة مع وصول ُ
املفاوضات ِإىل
جناحها،
ّ
مرحلة ِمن ُ
ٍ
ُّ
«تعن ًتا
اجلمود نتيجة ما تعت ُربه مصر
ثيوبيا».
ِإ
ًّ
ٍ
سنوات ِمن
وقالت القاهر ة واخلرطوم ِإ ّن 10
ُ
وخباصٍة
باءت بالفشل،
املفاوضات مع ِإثيوبيا َ
ّ
َ
ّ
الثانية
بدأت َأديس َأبابا يف املرحلة
بعدما
ُ
تنظر ِإليه مصر
السد ،وهو ما
خزان
ِمن ملء ّ
ّ
والسودان ُ
ٍ
ٍ
هدد مواردهما
طورة
خب
كبرية ،كونه ُي ّ
ّ
النيل َ
السد على ّ
األزرق
املائية .وقد اكتمل بناء
ّ
ّ
امل ّ
ومن ُ
بنسبة  80يف املئةِ ،
توقع َأن يصل ِإىل
طاقة ّ
التوليد الكاملة يف العام  ،2023ما جيعله
حمطٍة ّ
ّ
الكهرومائية يف ِإفريقيا .تقول
للطاقة
َأكرب
ّ
ِإثيوبيا ِإ ّن املشروع ّ
الذي تبلغ تكلفته  5مليارات
ّ
االقتصادية،
التنمية
ضروري لتعزيز
دوال ر
ٌّ
ّ
س ّكانها بالكهرباء.
وِإمداد
الغالبية ُ
العظمى ِمن ُ
ّ
السودان ومصر وإثيوبيا ّ
وقعوا «ِإعالن
وكانت
ُّ
اخلرطومّ ،
املبادئ» يف ُ
نص على  10بنود
والذي ّ
التعاون يف امللء َ
ومنهاّ :
السد،
األ ّول وِإدارة
ّ
َ
وتبادل املعلومات والبيانات .ولكن يبدو
وأمانه،
ُ
َ
سد
وكأ ّن إثيوبيا قد رمت إعالن املبادئ يف
ّ
َ
ّ
طبق مع مصر
النهضة بعدما مألته ً
ماء ،وكأ ّنها ُت ّ
والسودانَ ،
عيب ُ
امل َثل ّ
«بّله
الل
بناني القائلِ :
ّ
الش ّ
ّ
واشرب ماءه»!.

الخيارات املُتاحـَة

خيارات ُم ٍ
ٍ
تاحة َأمام مصر
واليوم بات يحُ كى عن
ّ
تتمثل يف ُمقاضاة إثيوبيا
والسودان ،وهي
ُّ
ية لن
مل
العا
ة
القضائي
اخلطوة
َأ ّولاً  ،ولكن هذه
ّ
ّ
متنع استمرار ِإثيوبيا يف امللء ّ
للسد ب
الثاني
ّ
املياه!.
ّ
ّ
يتمثل يف ُمواصلة ّ
التفاوض،
خيار آخر وهو
ومثة
ٌ
بيد َأ ّن هذا َ
إل ٍ
ِ
عادة
داع
ن
م
فهل
ا
ب
ر
بات
مر
األ
مجُ
ًّ
َْ
ٍ ِ
َ
جرب جُ
ّ
املّرب...
التجربة؟...
ّ
خباصٍة وأ ّن َ
«من ّ
فسيحصد ّ
الندامة».
ُ
َ
وأ ّما اخليار ّ
العنف،
الثالث فيقوم على استخدام ُ
واضحا ِإىل اآلن ،هل سيكون جُ
املتمع
وليس
ً
ضد هذا اخليار باملبدِإ ...لذا فقد بات
ولي
ّ
ّ
الد ّ
هامش اخليارات ضي ًقا َ
السودان ومصر،
مام
أ
ُّ
ّ
يف ّ
ظل ما تشعران به ِمن هزميةٍ
سياسيٍة يف
ّ
ٌ
ّ
سياسي ٌة ،ويف نهج
هزمية
ها
ن
إ
اجملال...
هذا
ّ
ِ
التفاوضَ ،
ّ
اقتصادية َأو
هزمية
منها
كثر
أ
ّ
فنية».
ّ
ويقال يف هذا اجملال ِإ ّن ِإثيوبيا قد «جنحت
ُ
يف نهجها ّ
نفسيات ّ
النخب
فاوضي ،وقرأت
الت
ّ
ّ
يف مصر والسودان ،وتعاملت معهما ُ
بأسلوب
ُ
ُّ
املراوغة ،وكسب الوقتَ ،
ُ
ٍ
اخرتاقات بني
وأحدثت
ُّ
الدولتني»...
الس
خب
الن
ياسية يف ّ
ّ
ّ
َ
السودان ومصر ُ
احلقوق يف
وأ ّما «عجز ِإثبات
ُّ
َ
فسيتيح لدول حوض ّ
النيل
ولي،
جملس األمن ّ
ُ
لد ّ
املطالبة َ
ُ
األخرى ُ
مر ْين َ
اثننيَ :أ ّوال حتفيز َأ ّي
بأ
َ
ٍ
س ٍ
دود ِمن دون
دولة ِمن ُدول احلوض ِإىل ِإقامة ُ
شاورة ،وهذا ُم ّ
ٍ
ّ
توق ٌع ُمستقبلاً يف
فاق َأو ُم
ات ٍ
عرف بتسمية «حرب املياه» ليس
ي
بات
ما
سياق
ُ َ
فقط يف القارة َ
السمراء وحسب ،بل
فريقية
األ
ّ
ّ
ّ
وثانيا ُ
املطالبة بِإعادة
ويف ُك ّل َأقطار العامل...
ً
النيل َ
(حتديد) حصص املياه يف نهر ّ
األبيض
َ
الرعب يف
واألزرق .وال تغيب ُمعادلة توازن ُّ
َ
ّ
املائي ّ
ٍ
استهداف
الشائك هذاِ ،إذ ِإ ّن أ ّي
امللف
ّ
ّ
لسد ّ
رد ِمن
النهضة،
عسكري
سيرتتب عليه ٌّ
ّ
ٍّ
ٍ
السودان
حيويٍة يف
هداف
ِإثيوبيا ،باستهداف َأ
ُّ
ّ
تاليا ِإىل ِإشعال املنطقة
ؤدي
َأو مصر ،ما
سي ّ
ً
ُ
َ
بأكملها».
ٌ
نتشرة حول العامل ،وقد تكون
مائي ٌة ُم
هي قنابل
ّ
َ
ً
ّ
اهليدروجيين
طورة ِمن القنابل
شد ُخ
أ ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

أيهما أخطر ..سوريا برئاسة األسد أم «إسرائيل»؟!
حـسني مـحلي

ً
«صيدة مثينة» أكثر من نتنياهو وبرييز،
هل كان األسد
اللذين ّ
حققا انتصارات تارخيية ،بفضل ما تعرضت له سوريا
من حرب كونية ،مل يشهد هلا التاريخ احلديث مثي ًال؟
يف اخلامس من تشرين األول/أكتوبر  ،2014ألقى جو بايدن
حماضرة يف جامعة هارفارد بشأن سياسات أمريكا يف الشرق
األوسط ،وكان حينها نائبًا للرئيس باراك أوباما ،وقال «إن
مشكلتنا الكربى كانت حلفاءنا يف املنطقة .األتراك أصدقاء
كبار لنا ،وكذلك السعودية واإلمارات العربية املتحدة
همهم الوحيد كان إسقاط
وغريهما .لكن (هؤالء األصدقاء) ّ
ّ
الرئيس السوري بشار األسد .لذلك،
شنوا حربًا بالوكالة
ّ
السنة والشيعة،
بني
وقدموا مئات املاليني من الدوالرات،
ّ
ّ
وعشرات آالف األطنان من األسلحة ،إىل مسلحي
كل
اجلماعات
املتطرفة ،ومنها القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية
ّ
(داعش) والذين يقبلون مقاتلة األسد».
والسؤال هو :ملاذا مل ّ
تفكر هذه الدول يف مقاتلة «إسرائيل»،
ً
وهي الدولة اليهودية عدوة اإلسالم واملسلمني ،بدال من
قتال سوريا ،وهي بلد عربي ومسلم؟
ّ
ّ
ّ
املسلحة ،يف
تفكر اجلماعات
وملاذا مل
كل انتماءاتها
ضد «إسرائيل» بد ً
ووالءاتها ،يف القتال
ال من أن تقتل
ّ
أبناء الشعب السوري ،من املسلمني واملسيحيني؟
وبالتالي ،ملاذا مل خيتصر مئات اآلالف من اجلهاديني ،من
َ
الطريق اىل
خمتلف أحناء العامل،
ّ
اجلنة بذهابهم إىل فلسطني
ً
للقتال ضد االحتالل الصهيوني بدال من أن يقوموا مبا قاموا
مروعة؟
به من جمازر وجرائم ّ
فهل كان الرئيس بشار األسد أخطر من رئيس وزراء االحتالل
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس االحتالل مشعون برييز،
الذي فتح له الرئيس إردوغان أبواب الربملان الرتكي ليكون
أول رئيس إسرائيلي خياطب من منصته الشعب الرتكي.
ُ
ثم ،كيف أصبح األسد،
صديق إردوغان احلميم واملدافع عن
ً
ً
القضية الفلسطينية ،سببا كافيا ،بالنسبة إىل إردوغان،
ليطلب من «محاس» إغالق مكاتبها وخميماتها يف سوريا
س َي «الربيع العربي»؟
ومغادرتها ،بعد ما مُ ِّ
حتولت تركيا إىل ساحة رئيسية انطلقت
وبالتالي ،ملاذا
ّ
منها مجيع التحركات اإلقليمية والدولية ضد الرئيس األسد
طوال السنوات العشر املاضية ،باعرتاف رئيس الوزراء
القطري السابق محد بن جاسم ،وهو من أهم أقطاب التآمر
على سوريا؟
لقد حتدث ابن جاسم ،عرب تلفزيون بالده ،يف  27تشرين
األول/أكتوبر  ،2017وقال «إن الدوحة أمسكت مبلف األزمة
السورية بتفويض من السعودية» ،وإن الدعم العسكري
ّ
قدمته بالده إىل «اجلماعات
املسلحة يف سوريا،
الذي ّ
مبا فيها «النصرة» ،كان يذهب إىل تركيا ،بالتنسيق مع
يتم توزيعه عن طريق
الواليات املتحدة .وكل شيء ُيرسل ّ
القوات األمريكية واألتراك والسعوديني .لكن الرياض
ً
فجأة موقفها بشأن بقاء األسد ،ومن دون أن تبلغنا
غيرّ ت
بذلك ،على الرغم من أننا كنا يف خندق واحد .وكنا مجيعا
نتهاوش على الصيدة ،وفلتت الصيدة ،وحنن قاعدين
نتهاوش عليها».
ً
«صيدة مثينة» أكثر قيمة من
فهل كان الرئيس األسد
ّ
ّ
حققا ما
نتنياهو وبرييز ،اللذين
حققاه من انتصارات
تارخيية ،بفضل ما تعرضت له سوريا من حرب كونية ،مل
يشهد هلا التاريخ احلديث مثي ًال؟
ثم ،هل كان يف استطاعة األنظمة العربية واإلقليمية أن
ّ
س ّمى مشروع الشرق
ترفض تعليمات واشنطن يف إطار ما ُي َ
دمر املنطقة
األوسط الكبري ،وما نتج منه من ربيع دموي ّ
برمتها؟
ّ
باختصار ،ومن دون الرجوع إىل تفاصيل السنوات العشر
املاضية ،واليت أثبتت ـ وما زالت ـ
حجم التآمر اخلطري على
َ
سوريا ،كان كالم ّ
كل من بايدن ومحد بن جاسم كافيًا
لتوضيح حجم املؤامرات اإلقليمية والدولية .وكان السبب
الرئيسي فيها ـ وما زال ـ خيانة األنظمة اخلليجية.
لقد استعجلت السعودية واإلمارات دعم السيسي بعد
انقالب الثالث من متوز/يوليو  ،2013وأعلنتا «اإلخوان
املسلمني» «تنظيمًا إرهابيًا» ،لكن من دون أن مينعهما
ّ
املسلحة يف
ذلك من االستمرار يف دعم كل اجملموعات
سوريا ،ومجيعها حتت مظلة «اإلخوان».
واألغرب يف ذلك أن هذه األنظمة ،اليت دعمت إسالميي
سوريا ،وهم َمن بايعوا إردوغان ،وقفت إىل جانب خليفة
حفرت (يف ليبيا) ،الذي كان يقاتل اجملموعات اإلخوانية،
يف خمتلف تياراتها .وكانت مجيعًا حتت الرعاية واحلماية
الرتكيتني.
ومن دون أن يكون هذا التناقض كافيًا بالنسبة إىل الرئيس

السيسي حتى ّ
يتخذ موقفًا واضحًا حيال األزمة السورية،
س ّمى التضامن العربي الذي يسعى إليه
ناسيًا متامًا ما ُي َ
اآلن ضد إثيوبيا يف موضوع «سد النهضة» .وهو يعلم
جيدًا بأن اإلمارات وقطر والسعودية تقف خببث إىل جانب
أديس أبابا أكثر من وقوفها إىل جانب مصر .ولوال جتاهلها
ما عانى منه القطر السوري يف اجلمهورية العربية املتحدة،
َلكانت املنطقة اآلن يف وضع ُمغاير متامًا ،وملا ّ
فكر آبي
أمحد يف التطاول على احلقوق الطبيعية والتارخيية ملصر
ُ
«أ ّم الدنيا»!
هذا من دون أن نتجاهل واقع الدول العربية األخرى.
فتونس يف خالف بني «اإلخوان» والعلمانيني ،وامللك
املغربي رئيس جلنة القدس يتسابق مع اآلخرين إىل التطبيع
مع «إسرائيل» ،كما كان عليه والده ،يف الوقت الذي
تعاني اجلزائر مؤامرات داخلية وخارجية ،متنعها من التضامن
مع سوريا ،حاهلا حال السودان وموريتانيا وجيبوتي ،وهي
أما العراق ،فكان ـ وما زال ـ هدفًا
شبه مستعمرة دوليةّ .
ملؤامرات إقليمية ودولية ،ألنه همزة الوصل بني إيران
وكل من سوريا ولبنان .ومن دون أن مينع ذلك الرئيس
«الكردي» برهم صاحل ،تلميذ جالل الطلباني ،من االتصال
هاتفيًا بالرئيس األسد ،يف وقت ّ
فضل كثريون على القيام
بهذه اخلطوة أن يباركوا إلسحاق هرتسوغ رئيس «إسرائيل»
اجلديد!

فماذا عن املستقبل؟
بعد استالم بايدن السلطة يف  20كانون الثاني/يناير
املاضي ،وحديثه عن ضرورة العودة إىل االتفاق النووي مع
إيران ،سارعت أنظمة املنطقة إىل إعادة النظر يف حساباتها،
ّ
من دون أن
تتخلى عن سلوكياتها اجلينية ،عرب البقاء داخل
احللبتني األمريكية واإلسرائيلية.
ّ
فبعد أن
وقعت اإلمارات والبحرين واملغرب اتفاقيات
ما
وهو
«إسرائيل»،
مع
التطبيع
رحبت به مصر والسعودية
ّ
واألردن،
مان
ع
وسلطنة
وتشج َع له السودان ،أعلن الرئيس
ُ
ّ
إردوغان نيته للمصاحلة مع مصر والسعودية ،ناسيًا كل ما
قاله عن السيسي وحممد بن سلمان.
وحتدثت املعلومات
ّ
آنذاك عن نية الرياض وأبو ظيب ،ثم األردن ،لفتح صفحة
جديدة يف العالقة بدمشق بعد عيد الفطر املاضي ،وهو ما
َّ
مل
يتحقق حتى عيد األضحى ،ألن إرادة هذه األنظمة مرهونة
لدى واشنطن و»تل أبيب».
يفسر ذلك إغالق ملف املصاحلة بني هذه األنظمة ودمشق،
ّ
وخصوصًا بعد دخول قطر ،حليفة إردوغان والوسيط (!)
ّ
بني طالبان وواشنطن ،على
اخلط ،وإقناع حممد بن سلمان
والسيسي بالبقاء بعيدًا عن سوريا ،وبـ»أن األسد أخطر
كثريًا من إسرائيل» ،أيًا يكن من حيكم األخرية سواء بينيت
أو هرتسوغ ،الذي هاجر والده حاييم هرتسوغ (الرئيس
السادس لالحتالل اإلسرائيلي) من إيرلندا الشمالية يف عام
ّ
 ،1935ثم انضم إىل
منظمة «هاغاناه» اإلرهابية ،فقتل َمن
قتل من الفلسطينيني.
ويبدو أن أنظمة خليجية ـ ومن معها ـ باتت ترى يف
الفلسطينيني أكثر خطرًا عليها من «إسرائيل» ،من دون
التفريق بني «العلماني» حممود عباس و»اإلسالمية»
ومن يقف معها
«محاس» .فاملهم هو التآمر على فلسطنيَ ،
بصدق وإخالص،
ويقدم التضحيات.
ّ
يفسر كل ذلك تهافت احلكام العرب ،ومعهم إردوغان،
ّ
على تهنئة بينيت وهرتسوغ ،والتعبري هلما عن رغبتهم
يف تطوير عالقات «صداقة متينة» ما داما «أقل خطرًا من
سوريا برئاسة األسد عليهم مجيعًا».
ِ
مباشرة واتصاالت هاتفية
وتشهد عواصم املنطقة لقاءات
بني مسؤوليها ،من أجل منع سوريا برئاسة األسد من
العودة إىل وضعها الطبيعي .وهذا األمر إن حتقق ،سيغري
كثري من األمور يف املنطقة ،بعد أن ترى شعوب املنطقة
احلقيقة برمتها.
وقد يكون ذلك هو السبب الذي دفع الرئيس األسد إىل
أن يقول يف خطاب َ
سم إنه سيعمل على «حتقيق وحدة
الق َ
األمة العربية» .والرهان على سقوط شعورها القومي هو
تعرضت له سوريا.
السبب الرئيسي يف جممل ما ّ
وللتذكري فقط ،فإن الذين
حتججوا بـ «ديكتاتورية األسد
ّ
وفساده» عندما تآمروا على سوريا ،كانوا ،وما زالوا اآلن،
ً
األكثر فسادًا وظلمًا واستبدادًا
وديكتاتورية ،وفق كل
بال به واشنطن أو
تتحجج
املقاييس واملعايري.وهو ما مل ُت ِ
ّ
به للتخلص منهم ،ما داموا مجيعًا ،كانوا وما زالوا ،يف
ً
ً
تارة يف سوريا،
خدمتها،
أي مكان
وتارة أخرى يف ليبيا أو ّ
آخر ،تراه مهمًا بالنسبة إليها وإىل صنيعتها «إسرائيل».

الـحريري يـجمع باسـيل وجـعـجع!
ماذا جيري بني رئيس تيار «املستقبل» «املعتذر» سعد
احلريري وبعض املسيحيني؟ وما الذي كشفته جتربته املريرة
ّ
مكلف أخفق على امتداد حنو  9أشهر يف كسب ثقة
كرئيس
هذا البعض؟
جنح عدد من القوى املسيحية يف إرساء ما يشبه «توازن
الردع» مع احلريري ،من دون أن يكون هناك تنسيق مباشر
بينها او إدارة مشرتكة للمواجهة مع رئيس «املستقبل».
ان اعتذار احلريري يعود إىل اسباب عدة ومركبة،
صحيح ّ
ً
ان
ا
أيض
الصحيح
لكن
داخلي،
اآلخر
وبعضها
خارجي
بعضها
ّ
ً
ً
متقدما ومؤثرا ضمن مروحة االعتبارات
العامل املسيحي كان
ّ
احمللية اليت حالت دون ّ
متكن احلريري من التشكيل ،إذ مل
يكن سه ًال ان يؤلف حكومة من غري غطاء مسيحي «مسيك»،
وهو األمر الذي ّ
ظل مفتقرًا اليه حتى اللحظات األخرية اليت
سبقت اإلعالن عن اعتذاره.
ضده يف امللف
وهكذا ،يكون احلريري قد مجع باسيل وجعجع
ّ
ان تالقيهما حتت هذا السقف كان موضعيًا
احلكومي ،ولو ّ
ّ
يتعد حدود رفض كل منهما
مل
ه
ان
حبيث
للسبيل»،
و«عابرًا
ّ
التجاوب مع حماوالته الستمالة أحدهما خالل مرحليت التكليف
أن رئيس حزب «الكتائب» سامي
والتأليف ،إضافة إىل ّ
اجلميل حسم خياره باكرًا مبقاطعة كل رموز السلطة ومن بينها
احلريري ،الذي وجد نفسه فجأة يف مواجهة جزء واسع من
مكون اساسي ،ال يستقيم احلكم والتوازن من دونه ،عم ًال
ّ
بقواعد الدستور واألعراف السياسية.
سعى احلريري جاهدًا اىل استجرار طاقة الدعم املسيحي
ان
من احد معملي اإلنتاج يف مرينا الشالوحي ومعراب ،الاّ ّ
حماوالته أخفقت ،والتقت القوتان املسيحيتان املتنافستان
واملتنازعتان على االمتناع عن تغطية حكومته املفرتضةٌ ،
كل
ألسبابه واعتباراته .فباسيل اكتفى بعد وساطة «اخلليلني»
باملوافقة على إعطاء احلكومة ثقة متواضعة ورمزية ،بدت
بالنسبة إىل احلريري مهينة ،ال تسمن وال تغين من جوع .وإذا
تقبل تكليفه من دون تأييد «التيار الوطين
كان احلريري قد ّ
ّ
فإنه مل يهضم
احلر» ،على أمل التعويض عند التشكيل،
«التصدق» عليه بفتات االصوات الربتقالية اخلالية من الدسم
ّ
السياسي ،وهو الذي وافق على منح رئيس اجلمهورية 8
حقائب تستحق ،يف رأيه ،ثقة كاملة.
اما جعجع فلم يتجاوب مع مسعى احلريري إلقناعه باملشاركة
املخصصة
احلصة الوزارية
يف احلكومة واحلصول على جزء من
ّ
ّ
حيرر
ان
حصل،
لو
شأنه،
للمسيحيني ،األمر الذي كان من
ّ
املكلف آنذاك من ّ
ّ
حتكم عون وباسيل بإدارة التفاوض
الرئيس
على هذه احلصة.
ّ
وختلى عنه
خيب امله مرة أخرى
لقد شعر احلريري ّ
بأن جعجع ّ
لدوافع شعبوية ،بعدما كان قد خذله من قبل عند استقالة
وزرائه من احلكومة بنحو مباغت بعد انتفاضة  17تشرين .2019
ّ
رد الصاع صاعني
كل ،مل
يتأخر رئيس «املستقبل» يف ّ
وعلى ٍ
ان جعجع ليس
خالل مقابلته األخرية ،معلنًا منذ اآلن عن ّ
مرشحه لرئاسة اجلمهورية ،يف موقف ينطوي على تصفية
حسابات مبفعول رجعي.
وبناء عليه ،يكون كل من باسيل وجعجع قد اوصل على
ً
ّ
طريقته رسالة إىل احلريري ،فحواها ّ
يشكل
انه ال يستطيع أن
حكومة من غري أن يكون متفاهمًا مع الكتلتني النيابيتني
األكرب يف البيئة املسيحية او مع إحداهما .هي رسالة اختلط
فيها السياسي بامليثاقي ،وأعادت ترسيم حدود التوازنات
الداخلية وخط االستواء الطائفي.
لقد قاهلا «التيار الوطين احلر» وحزب «القوات اللبنانية»
بصراحة اىل احلريري« :من دوننا ال ميكنك تشكيل احلكومة،
تعوضك عنا حتى لو كنا منقسمني».
وتفاهماتك اإلسالمية ال ّ
ان «التيار» و «القوات» سيعيدان االعتبار
لكن ذلك ال يعين ّ
جمددًا اىل «اتفاق معراب» الذي مل يعد له اي حمل يف اإلعراب،
ّ
وانتهت مدة صالحيته منذ فرتة طويلةّ .
انه جمرد تقاطع ظريف
ضد احلريري ،واخلصومة املشرتكة مع اآلخر ال
عند اخلصومة
ّ
تفضي بالضرورة اىل اتفاق داخل اجملتمع املسيحي ،حيث
يفرق
اخلالف على اخليارات االسرتاتيجية واملصاحل التكتيكية ّ
بني باسيل وجعجع.
وقد اتى الفتور املتزايد بني البطريرك املاروني بشارة الراعي
ورئيس «املستقبل» ليفاقم مشكلة احلريري مع الشريك
املسيحي املفرتض .هذا الفتور بدأ مع االفرتاق التدرجيي
بينهما يف مقاربة ملف تشكيل احلكومة قبل اعتذار احلريري،
ثم اتسع مع اعالن الراعي االثنني املاضي عن احلاجة إىل
ّ
التحديات ،ما استفز احلريري
مكلف يكون على قدر
رئيس
ّ
فقرر
له،
«لطشة»
على
تنطوي
االشارة
هذه
بأن
أحس
الذي
ّ
ّ
التصدي ملوقف البطريرك عرب تصريح أدىل به املسؤول عن
ّ
موقع «مستقبل ويب» جورج بكاسيين ،وهذه من املرات
رد حاد وعلين من «بيت الوسط»
سجل فيها ّ
النادرة اليت ُي ّ
على بكركي.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
وأجمل
القصـّات
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مــقاالت وتـحقيقات

كارتيل الدواء:

فتح باب االسترياد «خطيئة»!
راجانا حمية
حاول اجتماع ،يوم االثنني املاضي ،للمعنيني
بقضية الدواء يف القصر اجلمهوري الضغط
على وزارة الصحة للرتاجع عن قرار فتح باب
االسترياد الطارئ لألدوية ،وحتويل قضية
فقدان األدوية اليت يتحمل أسبابها مصرف
لبنان إىل «مشكل» بني وزارة الصحة
واملستوردين ،مطالبني الوزارة باحلفاظ على
«العالقة الطيبة» مع الشركات العاملية .إىل
ذلك ،ويف
ختل واضح عن االتفاق ،صرف
ٍّ
مصرف لبنان  30مليون دوالر أمريكي لدعم
الدواء من أصل الـ  50مليونًا اليت وعد
بها.
أول من أمس ،أعلنت وزارة الصحة ،رمسيًا،
فتح باب االسترياد الطارئ لألدوية ،وحتديدًا
املفقودة ،يف إطار العمل على إجياد حلول
ألزمة الدواء .من املفرتض أن تكون خطوة
ٍ
كهذه بديهية يف
بالد بدأت تفقد مواطنيها
بسبب فقدان األدوية أو
شحها أو ،يف
ّ
أحسن األحوال ،توافرها يف السوق السوداء
بعشرة أضعاف سعرها احلقيقي ،لكن ،على
ما يبدو ،مل يكن ذلك بديهيًا وال أساسيًا يف
اجتماع القصر اجلمهوري ،أمس ،بني األطراف
املعنية مبلف الدواء من املستوردين إىل
الصيادلة وممثلي شركات األدوية العاملية
وأصحاب مصانع األدوية الوطنية ووزارة
الصحة .فقد كان االجتماع أشبه بهجوم على
قرار الوزارة ،يف حماولة لدفعها اىل الرتاجع
عن «اخلطيئة».
هكذا بدا القرار بالنسبة إىل كثريين من
اجملتمعني ،ما دفع وزير الصحة محد حسن،
حبسب املصادر ،اىل الطلب من
رئيسي
َ
اجلمهورية واحلكومة ميشال عون وحسان
دياب ألاّ يتحول اللقاء «إىل حماولة للتعمية
على الواقع ،وتغطية ما جيري ببقاء شركات
معينة مستأثرة باالسترياد دون غريها»،
علمًا بأنه أدخلت يف عهود سابقة أدوية
حتت عنوان «احلالة الطارئة» من دون تقديم
ملفات هلا ،وال تزال موجودة إىل اآلن
بنواقصها .فلماذا مل تساءل يف حينه؟
ورغم احلرص يف بداية االجتماع على اإلشارة
اىل إشراك «اجلميع» يف إجياد حلول لألزمة،
إال أن دعوة ممثلي الشركات العاملية بدت
يف سياق الضغط لـ»سحب فتيل» القرار،
وكأن قضية الدواء تنحصر بـ»سوء
تفاهم»
ٍ
بني الوزارة واملستوردين! وهو ما دفع
حبسن إىل السؤال عما إذا كانت دعوته إىل
االجتماع «لفرض قيود على االسترياد»،
مؤكدًا سريه يف القرار «ضمن معايري اجلودة
واألنظمة والقوانني املرعية اإلجراء» .ووصل
األمر إىل حد «تركيب» بيان يرفض مبدأ
االسترياد ،وهو ما مل يوافق عليه حسن،
مطالبًا بإعادة صياغته من خالل اإلشارة إىل
املشكلة األساس يف قضية الدواء واملتعلقة
حببس مصرف لبنان للتمويل واالنقطاع عن
دعم األدوية .غري أن هاجس قرار االسترياد
بقي هو الغالب على أجواء االجتماع ،وجرت
مساع إلضافة «فقرة إىل البيان تربط
ٍ
االسترياد الطارئ بتأمني األدوية املفقودة
يف السوق فقط» ،أي باعتباره
إجراء مؤقتًا،
ً
وهو ما رفضه حسن ،ليصدر البيان وفق
«األولويات» يف ملف الدواء ،على قاعدة
التذكري أن القضية األساس هي ضرورة
التزام مصرف لبنان جدولة املستحقات
السابقة للشركات املستوردة وضمنًا املواد
األولية للصناعة احمللية املرتاكمة منذ بداية
العام اجلاري ،إضافة إىل انتزاع «احلق» بـ
 50مليون دوالر شهريًا كان قد وعد بها
حاكم املصرف املركزي ،رياض سالمة لدعم

أولويات األدوية.
ويف الشق املتعلق بفتح باب االسترياد،
اشرتط اجملتمعون اقرتانه باألخذ يف االعتبار
مبا هو منتج حمليًا .أما ما بقي غامضًا فهو
إحلاق بند فتح باب االسترياد الطارئ
باحملافظة على العالقة املتينة مع شركات
األدوية العاملية «املبنية على
تاريخ من
ٍ
الثقة»!
مبن فيهم
وقد فات معظم اجملتمعني
الرئيسان ،أن أساس املشكلة هو انقطاع
مصرف لبنان عن دعم األدوية ،وهو ما
بات واضحًا منذ السابع من أيار املاضي
مع توقف االسترياد وانقطاع مئات األدوية.
منذ ذلك الوقت ،جرت نقاشات
وعقدت
ُ
اجتماعات ،توصل بعدها املعنيون قبل ثالثة
أسابيع إىل اتفاق شفهي مع سالمة خبفض
الدعم على األدوية إىل النصف ،أي حبدود
 50مليون دوالر شهريًا ،ليعود سالمة يف
بيانات مفاجئة لنسف االتفاق .بعدها ُعقد
اجتماع يف القصر اجلمهوري ،تداول خالله
سالمة برقم  25مليون دوالر للدعم «وهو
ما كان مستحي ًال قبوله إىل أن عاد وأعطى
وعدًا بصرف  50مليونًا بعد إعداد تزويده
بالئحة األولويات من وزارة الصحة العامة».
وبرغم إصدار الئحة األولويات وإرساهلا إىل
املصرف ،إال أن الشك برتمجة االتفاق كان
هاجسًا أساسيًا لدى الوزارة ،وهو ما تأكد
يف األيام األخرية مع «الطلب الغريب لسالمة
وإصراره وفريقه على التدخل بتحديد األدوية
اليت سيدعمها» ،،وهو ذهب إىل «حد القول
إن ما يأتي خارج هذه الالئحة ولو كان طارئًا
لن يطاله الدعم».
«الثقة مزعزعة» ،هذا ما تؤكده مصادر
الوزارة .وهذا مل يأت من فراغ ،وإمنا سندًا
إىل ّ
أدلة آخرها «عدم التزام املصرف املركزي
بتزويد الوزارة بالفواتري املدعومة املوجودة
لديه ليتسنى هلا تتبعها» .إذ اكتفى بإعطاء
الوزارة «أرقامًا من دون الفواتري اليت
تعد
ّ
األساس» .أكثر من ذلك« ،مل جيدول املصرف
املركزي املستحقات السابقة للشركات
املستوردة وال التزم بقيمة الدعم» .وهو
عمل على صرف  30مليون دوالر «ليس
مفهومًا حتت أي
عنوان» .فإن كانت جزءًا
ٍ
من الـ  50مليونًا ،يأمل هؤالء «أن يلتزم
املصرف بصرف العشرين املتبقية».
ويف سياق الضبابية اليت حتيط بـ»إصدارات»
املركزي ،فإن ما ليس مفهومًا هو تبليغ
«بعض الشركات املستوردة للصيادلة أنها
ّ
لن
تسلم األدوية» ،رغم صرف املصرف
املركزي القيمة اليت يفرتض أن
حترر
ّ
األولويات .فهل يأتي ذلك يف إطار االبتزاز
لتحصيل املستحقات السابقة البالغة حنو
 500مليون دوالر؟
إىل ذلك ،ويف سياق فتح باب االسترياد،
أعلن حسن تعيني جلنة الستقدام ملفات
االسترياد ،على أن تكون هناك جلنة فنية
طارئة تبدأ عملها مطلع األسبوع املقبل،
لتسريع دراسة امللفات مبا يعفي من االنتظار
الطويل لتعويض الفقدان يف سوق الدواء.
ويف السياق نفسه ،من املفرتض أن يفتح
هذا الباب أمام دخول أدوية جديدة يف
غالبيتها «جينرييك» ،ميا خيفف من الكلفة.
ويف إطار إبداء «حسن النية» جتاه الشركات
العاملية واحلفاظ على وجودها يف السوق
اللبناني ،دعا الوزير ممثلي هذه الشركات
اىل التقدم بطلبات ،وخصوصًا أن مصانعها
أيضًا تنتج أدوية جينرييك وخمترباتها مسجلة
يف لبنان.

إسحاق بن بريك :مل يتغري شيء ..هذا
الفشل األخطر يف تاريخ أمن «إسرائيل»
الكاتب :اللواء يف االحتياط إسحاق بريك ..املصدر :موقع «غلوبس» اإلسرائيلي

ذكر موقع «غلوبس» اإلسرائيلي إنه بد ً
ال من
التطلع إىل املستقبل وإعداد اجليش اإلسرائيلي
ملواجهة التهديد الوجودي ،تواصل القيادة العليا
استعدادها ملواجهة احلروب املاضية ،واألمر
يتعلق جبمود مفاهيمي.
موقع «غلوبس» اإلسرائيلي ينشر مقا ً
ال للواء يف
االحتالل اإلسرائيلي إسحاق بريك ،يشري فيه إىل
أن الفشل األخطر للمستوى السياسي والقيادة
ّ
العليا اإلسرائيلية ،هو التخلي عن اجلبهة الداخلية
أمام تهديد الصواريخ .وفيما يلي ترمجة نص
املقال:
يف العام  ، 2017كتب الدكتور عزرائيل لوربر
(عمل سابقًا مساعد كبري ملدير عام وزارة العلوم
والتكنولوجيا) أنه يوصي اجليش اإلسرائيلي
بإقامة سالح صواريخ ضد التهديد الوجودي
لصواريخ العدو ،واليت تتفاقم مثل حلقة خانقة
حول «إسرائيل».
ورغم القوة الكامنة يف إطالق الصواريخ حنو
«إسرائيل» اليت تعترب يف أيامنا هذه هي أخطر
بعشرات األضعاف مما كانت عليه أثناء كتابة هذا
التقرير ،مل يدرك هذا املستوى القيادي األعلى
لسالح اجلو واجليش اإلسرائيلي ،ومل يتم إنشاء
سالح الصواريخ حتى يومنا هذا.
وبد ً
ال من التطلع إىل املستقبل وإعداد اجليش
ملواجهة التهديد الوجودي ،تواصل القيادة العليا
للجيش اإلسرائيلي االستعداد ملواجهة احلروب
املاضية .األمر يتعلق جبمود مفاهيمي حيمل
الكثري من الغرور والـ «أنا».
أيضا يف كتاب للواء إسرائيل طال« ،أمن
«إن وجود
قومي» ،الذي صدر عام  ،1996كتبّ :
صواريخ بعيدة املدى يف دول قريبة وبعيدة من
شأنه أن يقوض قدرة الردع التارخيية إلسرائيل.
حتد من
إن هذه التهديدات اجلديدة من شأنها أن ّ
قدرة سالح اجلو على أداء مهمته االسرتاتيجية.
يف عصر الصواريخ البعيدة املدى ،قد ينشأ
واقع اسرتاتيجي جديد يف الساحة :الصواريخ
من شأنها أن متنح العرب قوة ردع اسرتاتيجية
وفعالة وسلب قدرة الردع االسرتاتيجي من
إسرائيل .جيب على إسرائيل أن تعتمد على
قوات ووسائل هجومية إضافية طويلة املدى .إن
القوة اجلوية مل يعد باإلمكان أن تعمل مبفردها
كركيزة اسرتاتيجية حصرية إلسرائيل».
ما فهمه اللواء طال منذ حنو  30عامًا ،حتى
قبل دخول الصواريخ إىل منطقتنا ،مل يفهمه
كبار قادة اجليش اإلسرائيلي وسالح اجلو ومل
يستوعبوه حتى يومنا هذا ،على الرغم من أن
تنبؤات طال والدكتور لوربر حتققت.
حتولت «إسرائيل» إىل الطرف األكثر عرضة يف
العامل لتهديد الصواريخ ،حبيث بنت إيران يف الـ
 15عامًا األخرية وتوابعها منظومة صواريخ مؤلفة
من أكثر من  250.000صاروخ ومقذوفة صاروخية
ومسريات انتحارية .مل يستطع املستوى القيادي
األعلى يف اجليش اإلسرائيلي وسالح اجلو تقديم
رد هجومي أو دفاعي ،وهم مستمرون باالعتماد
بشكل شبه حصري على الطائرات.
واألخطر من ذلك ،يف اخلطة املتعددة السنوات
لرئيس األركان أفيف كوخايف «تنوفا» ،مت
التحدث بصراحة عن ضرورة زيادة القوة النارية
بواسطة الصواريخ الدقيقة والطائرات املسرية،
وأن يتم تزويد الكتائب املقاتلة بوسائل قتالية
تسمح هلا بالتعامل مع نطاق متعدد الطبقات
وتدمري قوات العدو (املصطلح هناك «كتائب
كإتروج»).
عمليًا ،اخلطط شيء واألفعال شيء آخر،
املساعدة اخلارجية األمريكية للسنوات القادمة
تقدر بـ 9مليارات دوالر تركز كلها تقريبًا على
شراء طائرات لسالح اجلو ،وتقريبًا ال شيء من
أجل تعزيز اجليش الربي كما كان ينوي كوخايف
أن يفعل يف خطة «تنوفا».

هكذا ال يمكن االنتصار يف الحرب

هذه ضربة قاسية جدًا للتوازن الصحيح بني
ذراع اجلو والفضاء وذراع الرب؛ وبالتالي هكذا

ال ميكن االنتصار يف احلرب .فعالية سالح
اجلو ،اليت كانت كبرية ضد طائرات العدو يف
احلروب السابقة ،ليست فعالة على اإلطالق
ضد مئات اآلالف من الصواريخ أرض  -أرض
والقذائف الصاروخية.
الكثري من هذه الصواريخ دقيق ،يتم إطالقها
ملدى مبئات الكيلومرتات وحتمل مئات
الكيلوغرامات من الرؤوس احلربية؛ حتى أن
البعض يغري مكانه طوال الوقت .ستطلق
صواريخ العدو وقذائفه الصاروخية يف احلرب
متعددة الساحات القادمة حنو اجلبهة املدنية
اإلسرائيلية (اجلبهة الداخلية) مبعدل وسطي
 3000صاروخ وقذيفة صاروخية يوميا.
فقد سالح اجلو تفوقه االسرتاتيجي يف احلفاظ
على «السماء» كما تنبأ بالضبط اللواء طال منذ
حنو  30عامًا .على الرغم من وجود ميزة واضحة
اليوم لإليرانيني وحلفائهم أمامنا ،يواصل قادة
سالح اجلو واجليش اإلسرائيلي اتباع نفس
املسار الثابت وكأنه مل يتغري شيء ،ببساطة
ال ميكن فهم ما يدور يف أذهانهم .هذا الفشل
هو األخطر يف تاريخ أمن «إسرائيل».
إن سالح اجلو مل ينجح حتى يف
وللتذكري ّ
وقف نريان الصواريخ اليت أطلقتها «محاس»
و»اجلهاد اإلسالمي» من غزة حنو غالف القطاع
وبئر السبع وأشدود وعسقالن وغوش دان يف
عملية حارس األسوار ويف كل جوالتنا القتالية
السابقة ضدهم.
السؤال الذي يطرح نفسه حول سبب قيام
القيادة العليا لسالح اجلو واجليش اإلسرائيلي
بذر الرمال يف عيون اجلمهور والقول بإن
سالح اجلو سيقوم بالعمل يف احلرب القادمة
املتعددة الساحات ،فإذا كان هو غري قادر
على الرد على خلية يف منطقة صغرية يف غزة
مقابل «محاس» يف ظل اجواء مفتوحة وخالية
من طائرات العدو ،ومن صواريخ الدفاع اجلوي؟
فإن احلرب املتعددة الساحات ستجري يف آن
واحد ضد هؤالء األعداء :حزب اهلل يف لبنان
واجلهاد اإلسالمي ومحاس يف غزة وامليليشيات
يف اليمن والعراق وسوريا ،وأيضا قد تدخل
وإيران وسوريا يف هذه املعركة.
ستدور احلرب املتعددة الساحات يف مناطق
شاسعة على بعد مئات الكيلومرتات ،وسيكون
هناك خطر كبري على طائراتنا من صواريخ
أرض  -جو وصواريخ دقيقة سيتم إطالقها
حنو قواعد سالحنا اجلوي.
أي شخص عاقل ال يستطيع أن يفهم ومن
الصعب جدًا عليه أن يفهم ما الذي قاد
املستوى األمين والسياسي يف السنوات
األخرية إىل االنغالق واجلمود الفكري وعدم
املسؤولية الفاضح حيال أمن «مواطين
إسرائيل» .هل متلي القيادة العليا لسالح اجلو
على اجليش اإلسرائيلي ما ينبغي أن يستثمر
فيه؟ حتى عندما تكون قدراته على تقديم
الرد املناسب على الصواريخ أرض  -أرض
والصواريخ اجملنحة لدى العدو ،نقطة يف
حبر مقارنة بقدراته يف احلروب املاضية ضد
طائرات العدو.
هل من املمكن أن نفهم ملاذا مل يستثمر
اجليش اإلسرائيلي يف اهلجوم عرب صواريخ
أرض -أرض وعرب الدفاع بـ «الليزر» يف
السنوات الـ  15األخرية؟ عندما مت ختصيص
معظم املساعدات اخلارجية األمريكية للطائرات،
كان اجليش يتدهور ويرتاجع إىل اخللف.
هل ميكن أن نفهم كيف ختلى املستوى
السياسي واألمين عن اجلبهة املدنية (اجلبهة
الداخلية) اليت ستكون اجلبهة الرئيسية يف
احلرب القادمة؟ هذا انغالق صارخ وعدم
مسؤولية يذكرنا حتديدًا مبا حدث على جبل
«مريون» .إذا مل يستيقظ قادة اجليش وإذا
يعدوه ملواجهة تهديد متعدد الساحات ،فمن
مل ّ
شأن احلرب القادمة أن جتلب على «إسرائيل»
كارثة مؤكدة.
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مــقاالت وتـحقيقات

نادي رؤساء احلكومات يفضل ميقاتي ...والسعودية على احلياد خالص لبنان ببناء الدولة املدنية
وقائع من مسرحيّة االعتذار | احلريري :ميقاتي ّ
د.جريار ديب
مرشحي
إيلي الفرزلي

ثالثي نبيه
تكليف جنيب ميقاتي تأليف احلكومة هو مسألة وقت.
ّ
بري ــــ سعد احلريري ــــ وليد جنبالط يدعمه يف االستشارات .لكن
مع ذلك ،فإن املعركة مل تنته .معركة التأليف لن تكون سهلة،
وسيضطر ميقاتي إىل أن يكون أكثر براغماتية من احلريري،
وإن رفع السقف بداية .لكنه قبل ذلك ،يريد أن يضمن أمرين:
ّ
الرتشح إىل االنتخابات النيابية واالستمرار يف رئاسة حكومة ما
بعد االنتخابات ،أم ًال بفرتة تصريف أعمال طويلة بعد نهاية عهد
ميشال عون.
قبل أن يعرض سعد احلريري مسرحية االعتذار بشكلها النهائي،
مقدمات أم أرسل
أقدم اعتذاري من دون
كان أمام خيارين:
ّ
ّ
«تشكيلة أخرية» ثم أعتذر؟ رسا القرار على السيناريو الثاني،
الذي أتى بال حبكة وبإخراج سيئ :التشكيلة اليوم واالعتذار غدًا،
وأي أمر آخر مرفوض! لذلك ،واجه سعي رئيس اجلمهورية إىل
تنغيص احللقة التلفزيونية ،من خالل اإلحياء بأن التشكيلة ال
تزال قيد الدرس ،بطلب موعد يراعي مهلة الـ  ٢٤ساعة ،ويؤكد
قراره عدم املشاركة يف احلوار التلفزيوني الذي عرض بعنوان
«من دون تكليف» ،وهو رئيس مكلف .وهو ما حصل فع ًال.
أمر واحد كان ميكن أن يعدل قرار احلريري هو موافقة رئيس
اجلمهورية على التشكيلة كما هي .وعلى ما تؤكد مصادر موثوقة،
فإن اليوم الذي سبق زيارة احلريري لبعبدا وتقدميه التشكيلة ،مل
خيل من طرح سؤال« :ماذا لو فعلها رئيس اجلمهورية ووافق؟».
سوقت هلذا االحتمال ،كانت تضع يف
ببساطة ،وجهة النظر اليت ّ
حسبانها أنه إذا كان رئيس اجلمهورية مدركًا أن احلريري صار
يتعامل مع التكليف ،وحتى مع رئاسة احلكومة يف هذه املرحلة،
كعبء لن حيمله ،فليس أفضل من «تلبيسه» بدلة رئاسة احلكومة
قبيل االنتخابات ،وليتحمل عندها مسؤولية األوضاع الصعبة اليت
يعيشها الناس واإلجراءات القاسية املتوقع أن ترافق أي برنامج
من صندوق النقد .لكن رغم أن احلريري كان واثقًا بأن عون
«عنيد» ولن يفعلها ،أراد ،على قاعدة «عدم النوم بني القبور»،
تصفري االحتماالت وعدم ترك جمال النقالب قد ينفذه عون.
ولذلكّ ،
لغم توزيع املقاعد الذي مت تداوله يف إطار مبادرة
الرئيس نبيه بري ،وخاصة يف ما يتعلق بوزارة الداخلية .سحبها
من حصة عون ،واطمأن إىل أنه قضى على أي أمل يف إصدار
مراسيم التشكيلة.
خالفًا ملا يرتدد ،جتزم شخصية مطلعة بأن املصريني مل حيثوا
احلريري على عدم االعتذار .ما حصل أنه طلب موعدًا من الرئيس
عبد الفتاح السيسي ليبلغه قراره االعتذار مسبقًا احرتامًا منه
للدعم املصري الذي تلقاه ،فحصل على املوعد يف اليوم نفسه
لزيارة بعبدا .يف مصر ،كانت األولوية ،ليس للحريري نفسه ،بل
سئل احلريري
لتأليف احلكومة وعدم الوصول إىل الفراغ .ولذلكُ ،
ّ
يرشح بدي ًال؟ مل يرتدد احلريري يف
عن اليوم الذي يلي .هل
التأكيد أمام املصريني أن جنيب ميقاتي هو مرشحه.
عودة احلريري من مصر إىل لبنان ،أعلنت ،عمليًا ،انطالق خطة
«اليوم التالي» حكوميًا وانتخابيًا .لكن محاسة احلريري لبدء
محلته االنتخابية دعته إىل إعالن حصول األردن على موافقة
أمريكية لتصدير الغاز املصري إىل لبنان بوصفه انتصارًا جلهوده
الدبلوماسية إلخراج البلد من أزمته ،واألهم لكي يقول إن قضاءه
أغلب وقت التأليف خارج البالد مل يكن مضيعة للوقت ،بدليل
اتفاق الغاز.
لكن حبسب مصادر التقت املدير التنفيذي يف صندوق النقد
الدولي حممود حميي الدين ،فإن األخري قال للحريري ولغريه،
عندما التقاهم ،إنه مسع خالل زيارته الرمسية لألردن ،قبيل
وصوله إىل لبنان ،كالمًا عن سعي مع األمريكيني للحصول على
استثناء يسمح بإعادة تشغيل خط الغاز العربي ،مشريًا إىل أن
األجواء إجيابية يف هذا الصدد ،لكن من دون أن حيسم األمر.
وما أكد ذلك كان اجلواب الذي ّ
تلقاه احلريري يف مصر عند
طرح مسألة الغاز .وبالرغم من إبالغه محاسة مصر لتصدير الغاز
إىل األردن وسوريا ولبنان ،لكن اجلانب املصري بدا متفاجئًا
من طرح احلريري ملسألة موافقة األمريكيني ،فأوضحوا أنهم
سيتأكدون بأنفسهم من موقف واشنطن.

ميقاتي يشرتط ترؤس حكومة ما بعد االنتخابات؟

األهم من الدعسة الناقصة األوىل للحريري ،أن ما طرحه يف
يردده يف لبنان ،فلم يعلن دعمه مليقاتي ،كما مل
القاهرة مل ّ
ُيعلن األخري موافقته على تولي املهمة .فما الذي حصل؟
تعترب مصادر قريبة من املفاوضات أن احلريري مل يشأ أن يكشف
أوراقه منذ البداية .فهو يفرتض أن عون سيحاول تسويق
شخصية من  ٨آذار يف البداية ،لكنه راهن على تراجعه عندما
يكتشف جمددًا أن التكليف لن يكون سه ًال من دون اتفاق معه.
إذ إن أي جتربة شبيهة بتجربة حسان دياب لن تكون ممكنة يف
ّ
يتطلب األمر رئاسة حكومة مدعومة من
املرحلة املقبلة ،حيث
املكون السين ،لتتمكن من القيام باإلجراءات اآليلة إىل بدء
ّ
معاجلة الوضع االقتصادي.

ولذلك ،بعدما
رفض احلريري
يسمي
أن
ّ
أحدًا ،ورفض
ميقاتي العودة
رئاسة
إىل
احلكومة ،كانا
الوقت
يف
يبدآن
نفسه
ا ملعر كة ،
من
بدعم
الرئيس نبيه
بري والنائب
السابق وليد
جنبالط ،انطالقًا
من أن حتالفهم
سيعيق سعي
وحزب
عون
لطرح
اهلل
أي بديل يف
ا ال ستشا ر ا ت
ترجح
اليت
ّ
مصادر بعبدا
أن تبدأ االثنني
املقبل.
التوقعات تشري
إذًا إىل حسم
اسم ميقاتي

تصوير هيثم املوسوي

بنسبة كبرية ،لكن األخري يشرتط أو ً
ال احلصول على دعم دولي
واضح ملهمته االنتحارية ،واألهم أنه يريد ضمانات بأن ال تكون
احلكومة حكومة انتخابات فقط ،بل أن تستمر حتى االنتخابات
الرئاسية .احلجة أنه خالل أشهر قليلة تفصل عن االنتخابات ،لن
يكون مبقدوره تنفيذ برناجمه للخروج من األزمة .لكن املضمر يف
األمر ،أن ميقاتي يراهن على فرتة تصريف أعمال طويلة ،بعد
نهاية عهد ميشال عون ،ويريد أن يضمن وجوده خالهلا.
ّ
الرتشح إىل
مشكلة إضافية مل حتسم بعد هي إصراره على
االنتخابات املقبلة ،مقابل ميل داعميه إىل أن يرتأس حكومة
ّ
مرشحني.
انتخابات ال تضم
إىل أن تتضح وجهة املفاوضات احلكومية اجلديدة ،فإن احلريري
حتمل مسؤولية أي
التفرغ لالنتخابات النيابية متحررًا من
قرر
ّ
ّ
ّ
قرارات غري شعبية .فهو ُيدرك أنه ،كما الفريق املناوئ حلزب
اهلل ،داخليًا وخارجيًا ،مل يعد ميلك شيئًا للرهان عليه ،سوى
احلصول على األغلبية النيابية ،مبا يسمح بأن يكون له دور حاسم
يف االنتخابات الرئاسية املقبلة ،ويف حتديد مستقبل لبنان.
ولكي حيصل ذلك ،ال بديل من دعم الرياض .ولذلك سيتعامل
احلريري مع وجوده يف املعارضة كفرصة جديدة لنيل الرضى
السعودي ،وبالتالي عودة االمتيازات املالية اليت تضمن له
احلصول على التمويل الالزم ملعركته االنتخابية .وهو إذ يدرك
أن املهمة لن تكون سهلةُ ،يراهن على دور مصري ــــ فرنسي
ــــ أمريكي ،قد يسمح حملمد بن سلمان برؤية لبنان جمددًا على
اخلريطة.
ظروف ميقاتي خمتلفة .هو زعيم طرابلسي يدرك أن ال جمال هلذه
الزعامة بأن تتمدد خارج املدينة وحميطها .رئاستان للحكومة مل
تساهما يف تغيري ذلك .ولذلك ،تؤكد مصادر مطلعة أن عودته
جمددًا رئيسًا للحكومة ،ولفرتة طويلة نسبيًا ،هو حلم كبري ،وحتى
لو كان ذلك على حساب خروجه شخصيًا من النيابة ،مقابل
احتفاظه بكتلة يف الربملان.
إذا كانت هذه هي فرضية ما بعد اعتذار احلريري ،فكيف
سيتعامل معها عون ،هو الذي يرتك الوقت حاليًا للكتل لالتفاق
تسميه يف االستشارات .حتى اليوم ،ليست اخليارات
على اسم
ّ
واضحة ،لكن مصادر مقربة من بعبدا تؤكد أن األيام اليت تفصل
عن االستشارات يفرتض أن تكون كافية حلسم مسألة التسمية.
ورغم أن نصف املشكلة مع احلريري كان شخصيًا ،فإن النصف
املتعلق باحلصص والوجهة لن يكون سه ًال جتاوزه .يدرك احلريري
وميقاتي ذلك جيدًا .ولذلك ،يعرفان أن رفع السقف يف الوقت
ملحة يف إطار جتميع األوراق .لكن بعد ذلك،
الراهن هو حاجة
ّ
يدرك الثنائي أن ال بديل من الرباغماتية ،اليت تعين عمليًا الرتاجع
عن السقف الذي وضعه احلريري.
ّ
التوقعات بأن تنتهي كل التجاذبات املرتبطة بالتكليف والتأليف
خالل ثالثة أشهر ،يتم بعدها تأليف حكومة هلا مهمتان ال ثالث
هلما :إجراء االنتخابات النيابية ،وبدء التفاوض مع صندوق النقد
الدولي.

املؤرخ اللبناني كمال صلييب كتابه حتت عنوان «لبنان بيت
كتب
ّ
مبنازل كثرية» ،حيث كل طائفة أو مجاعة تدعي أولويتها يف ملكية
ذلك البيت ،ودورها األساسي يف الزعامة منذ القدم .قدم املؤرخ
ً
ً
دقيقا ملا هو عليه لبنان من مكونات طائفية حتاول التعايش
وصفا
فيما بينها على أساس «العيش املشرتك» ،هذا ما أوجد أزماته اليت
ال ولن تنتهي نتيجة هذه املنازل الطائفية املتقاتلة ،واليت أنتجت
عاما.
احلرب األهلية عام  ،1975حيث دامت مخسة عشر ً
ها هي احلرب األهلية تقرع اليوم أجراسها من جديد داخل هذا
البيت ،فمنازله تتحصن ضمن طوائفها ،بسبب عدم وضوح الرؤية
التوحيدية بينهم حول أي لبنان نريد؛ فاجتماع البيت الدرزي يف
منطقة خلدة عند النائب طالل أرسالن على سبيل املثال ،يهدف
لتوحيد الطائفة من اخلطر الداهم ،ومحايتها من نار األزمات اليت
تضرب لبنان.
ّ
ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من انهيارات اقتصادية
يف
واجتماعية ،تهدد باالنزالق حنو انفجار أمين خطري ،بدأت تتزعزع
أسس وأركان هذا املنزل ،وأصبح حباجة ّ
لبناء جديد ،يشيد بناءه
على أساس مدني حديث ،فهل من ثورة تنتج الدولة املدنية يف
لبنان على شاكلة ثورة فرنسا عام 1789؟
يد الفرنسي نتيجة اتفاقية
منذ تأسيس لبنان عام  1920على ّ
سايكس – بيكو ،كان االنقسام الطائفي عنوان تلك املرحلة ،بني
املسيحي الذي يريد محاية أمه احلنون فرنسا ،واملسلم الذي يطالب
باالنضمام إىل العمق العربي املسلم .مل يسري اللبناني حنو بناء
الدولة العصرية احلديثة اليت ترفعه من االنتماء األولي والعصيب
لطائفته ،إىل االنتماء العضوي حيث املواطنية هي اليت جتمع
املواطن حنو املصلحة العليا ،وليس املصاحل الضيقة.
جيمع اخلرباء واملعنيون بالشأنني املالي واإلقتصادي على أن ما
يشهده لبنان منذ عام  2019غري مسبوق على مستوى العامل يف
التاريخ املعاصر ،سواء جلهة حدة األزمة وسرعة االنهيار ،أواألهم
جلهة المباالة الطبقة السياسية احلاكمة باستيعاب ما حيصل من
خالل إجراءات مستعجلة ،لعل أبرزها تشكيل حكومة تدير اإلنهيار
وختفف من وقع االرتطام املرتقب .وتؤكد كل املعطيات أن البلد
بات قاب قوسني من السقوط املدوي ،وهو ما عرب عنه رئيس
عددا من السفراء
حكومة تصريف األعمال حسان دياب عندما مجع
ً
والدبلوماسيني إلبالغهم بأن «لبنان على مسافة أيام قليلة من
االنفجار االجتماعي» .وكان قد سبقه رئيس اجلمهورية ميشال عون
عندما أعلن يف أيلول املاضي أن «لبنان يتجه إىل جهنم يف حال
عدم تشكيل حكومة».
ّ
يشكلها ،والطريقة
املشكلة ال تكمن يف تشكيل احلكومة ،بل يف من
اليت يشكل فيها املسؤولون احلكومة .هذه الطريقة ،هي طريقة
احلفاظ على املنازل داخل البيت اللبناني ،حيث رئيس اجلمهورية
املسيحي ،حياول مع تياره رفع شعار الدفاع عن حقوق املسيحيني
من خالل تسمية كافة الوزراء املسيحيني يف احلكومة ،فيما الرئيس
ّ
املكلف سعد احلريري ومن خلفه ،من ثنائي شيعي ودعم درزي
على مضض ،يؤيدون أن فكرة تشكيل احلكومة هي من صالحيات
الرئيس املكلف ،وما على رئيس البالد إال التوقيع.
ً
إذا العرقالت الداخلية يف لعبة الصالحيات واحملاصصات الطائفية
ترتد سلًبا على كافة الصعد ،بينما لبنان الذي ّ
يتجه حنو السقوط
ّ
املدوي ،ينشغل مسؤولوه يف حتديد جنس املالئكة ،ومحاية بيوتهم
الطائفية ،واحملافظة على مكتسباتهم ،وكأنهم ال يعيشون يف بلد
واحد بل يف كنتوناتهم ،األمر الذي ّ
حفز الكثريين لطرح وتقديم
مشاريع الفيدرالية يف لبنان.
جديدا مل يعرفه العامل،
نظاما
أنتجت الثورة الفرنسية عام ،1789
ً
ً
وهو اجملتمع املدني ،حيث ّ
مت فصل األدوار الدينية عن الدولة،
وفرضت القوانني املدنية اليت ُتعلي من شأن اإلنسان املواطن على
حساب اإلنسان الفرد .اإلنتقال من الدولة الطائفية إىل الدولة
ّ
يتطلب نشر الوعي يف عقول الناس كما فعل كل من
املدنية،
جان جاك روسو ،ومنتسكيو وغريهم من املفكرين الذين عمدوا إىل
التغيري يف الوعي العام الفرنسيّ ،
حلثه حنو التحرر واملطالبة باحلرية
واملساواة والعدالة.
يف ّ
ظل الواقع األليم يف لبنان ،جند أن مفكريه هم جزء من شعراء
البالط الذين يقضون الوقت يف مديح زعماء الطوائف ،والدفاع عن
ما يفعلونه ويدلون به .هلذا ال نرى يف املدى املنظور أن لبنان
سيتخطى أزماته اليت يعيشها ،ليس فقط ألجل املنازل الطائفية
اليت مل تزل تشكل كيانية لبنان منذ استقالله عام  1943إىل
يومنا هذا ،بل أضف إىل ذلك التوجه إىل التموضع يف حماور
اإلقليم املتصارعة .فصرخة البطريرك بشارة الراعي حول تبين
احلياد اإلجيابي للبنان ،والتعالي عن صراعات املنطقة ،جتد معارضة
املصر على التموضع يف حمور املمانعة
شديدة من قبل حزب اهلل
ّ
بقيادة إيران ،وهذا ما جياهر به أمني حزب اهلل يف كافة خطاباته.
أخريا ،بني صراع الطوائف والتموضع اخلارجي ،مل تزل املنازل
ً
ضمن البيت اللبناني تتصارع وتساهم يف إغراق البلد يف أزماته حنو
االنهيار ،رغم الدعوات املستمرة للمجتمع الدولي لتشكيل حكومة
إصالحية بأسرع وقت ممكن .هذا التخّبط املستمر للبنان لن يصل
به إىل بناء الدولة املدنية اليت تعترب خالصه الوحيد .فال الوعي العام
جاهز للعبور حنو الدولة املدنية ،وال مكوناته احلزبية والطائفية هلا
مصلحة يف انتزاع مصاحلها الضيقة على حساب املصلحة العامة.
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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ميغان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة
يشجع الفتيات على التحرر

مـِرآة
ثـا ئـر ة
قالت
تمهـّل يا عشقاً
قلبي ٌ
طفل
على مقاعد أبجديتكَ
 ..دَوّر الزوايا..

تنتج ميغان ماركل لصالح
«نتفليكس» مسلسل رسوم
متحركة يهدف إىل تشجيع
الفتيات على التحرر ،مستوحاة
من الشخصيات النسائية التي
طبعت التاريخ ،على ما أعلنت
األربعاء املؤسسة التي تديرها
مع األمري هاري.
وقالت دوقة ساسكس التي
رزقت طفلة يف يونيو الفائت
إن بطلة املسلسل بريل «تسعى

ككثريات من الفتيات يف سنها
إىل اكتشاف نفسها وتجهد يف
الوقت نفسه ملواجهة تحديات
الحياة اليومية».
واستوحيت البطلة من عدد
من النساء التاريخيات ،وتتعلم
تدريجياً اكتشاف نقاط قوتها
والتحرر.
ولم تعلن املؤسسة عن موعد
إطالق املسلسل الذي يمكن أن
يسمى «بريل».

وسيكون املخرج ديفيد فورنيش
زوج املغني إلتون جون هو أحد
املنتجني املشاركني.
ويدير هاري وميغان اللذان تخليا
عن مسؤولياتهما يف العائلة
املالكة الربيطانية واستقرا يف
كاليفورنيا مؤسسة «آرتشويل»
الخريية ،وهي أيضاً مؤسسة
لإلنتاج املرئي واملسموع وقعت
عقدين مربحني مع منصتي
«نتفليكس» و»سبوتيفاي».

ها أنا
أُس ّلم الروح على يراعِكَ
أحاسيس
شهبُ
ٍ
ِ
بني ألحانكَ
تتفجّر
 ..ال أخجل
أشتهي
سبيل النريان

مرياي امللحم  -لبنان

بربرية اآلهات
وأعمق
 ..وأكثر ..
ع ّلمني
يا نور السماوات
ع ّلمني
أهواك
 ..وأتن ّفس..

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا
بإدارة طوني شالال والعائلة

نفتح  7ايام
يف االسبوع

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
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Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

We provide comprehensive
range of services including:
cataract surgery, retinal surgery, eyelid surgery, eye laser
procedure and eye intravitreal
injections .

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات
 جراحة الساد وجراحة:بما يف ذلك
الشبكية وجراحة الجفن وإجراء الليزر
.للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي

I have been a doctor for 25
years, doing eye surgery for
20 years and in the private
practice for 15 years. I work
mainly in Burwood at the Burwood Eye Specialists, but I
am also a consultant at Bankstown Hospital where I supervise trainee eye doctors.

25 لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ
20  وأجري جراحة العيون ملدة، عامـًا
. عامـًا15 عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة
Burwood أعمل بشكل رئيسي يف
، Burwood Eye Specialists يف
لكنني أيضـًا مستشارة يف مستشفى
 حيث أشرف على أطباءBankstown
.العيون املتدربني

Address: 280 Burwood RD Burwood NSW - TEL02 97473065
www.Burwood Rd . Burwoodeyespecialists.com.au

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)OVENS( ) لألفران الكهربائيةACCESSORIESِ( تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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لـعري نافـر الـرعشات
ٍ

لعري نافر الرعشات
ٍ
أصفو
وأدخله
ًّ
صالة حني أغفو
أراه املعبد ّ
بقي
الش ّ
فيها
حبلم عن هلييب
ٍ
ُّ
يكف
ال
تراها
هذبت يف النوم مائي
ليهدأ ّ
يف
ُ
حتف
حتت اجللد
ام استعصى احلنني
على جنوني
فشردني
ُ
عزف
إىل األحالم
عزفت خفاءها
طريًا فطريًا
وضوح
فموسقين
ٌ
ال ُّ
جيف
ٌ
امرأة
هي
جتاهر عند برقي
بلحم يف خياالتي
ٍ
ُّ
يرف
التطرف
أسائلها
ّ
وقت جوعي

وتسألين العفاف
وال ُّ
أعف
محمد عامر األحمد  -سورية

وكيف ىل أن ال أُ ِح ُبه يا ريت تعود احلياة مثل ما كنا أيام زمان

سألتين صديقيت ماذا حتبني فيه
أحببته
لو اعرف السبب ملا
ُ
عرفت !!!!
كأنين اليت
ْ
َ
حلق يف مساء حياتي
كطري
عرفته
ٍ
ٍ
عيدان
اشعلته
كالنريان
كربيت
ُ
ُ
ِ
ْ
حقل
يف
عشق
كبوات
ه
جففت
ُ
ٍ
ٍ
أتعلمُه
غطى عليها تاريخ مل
ْ
َ
كيف
ال تسأليين
زرعته
ُ
يف اخاديد الروح
ألحبه
قت
ُ
كأنين ُخِل ُ
ُ
أعرف بأن الريح
كنت
لو
ُ
ُ
ستعصف حبقولي

هول عاصفته
لداريت على نفسي من
ُ
ِ
زرعته بني جواحني
ُ
زرع اليامسني قبل ابتهاج الشمس
كما ُي ُ
مبقبل الربيع
ٍ
ُ
وردة
ونثرته على كل
ختيلتها يف
ُ
صحوي ومنامي
وتغنيت بأمسه فتعلمت غزالن الرباري
ُ
نشيد اجلنون واهلذيان
احببته!!!!
تسأليين ملاذا
ُ
َْ
متلكتين حريتي والمتين روحي
تريد
ُ

اخللود
بني انامله ومسامات وجهه
ذكرته
عندما
ُ
فكيف لي فراقه وهو
سجاني
َّ
ومالكي!
االدمان يف احلياة
مسعت عن صنوف
ُ
ِ
عرفه
لكن ادماني ما
طري
ُ
ٌ
املروج
عصافري
وال
ِ
َ
وال زخات املطر
الليل وهمس النجوم
وال حتى اغاني
ِ
يرافقين يف نومي ويقظيت
واراه منقوشًا بني كل سطٍر من سطور
ُ
قصصي
وعلى طيات ثوبي
وخصالت شعري الطويل
ٍ
ِ
رمشة من عيوني
وكل
املبتهجة
ِ
بعشقه
ِ
وسنوات
وبعد كل اعوام الشجن
االنتظار
أحببته؟!!!
تسأليين ملاذا بل كيف
ُ
التقيت به منذ طفوليت
يا ليتين
وايام
ُ
َ
مراهقيت
ويا ليتين
رأيته يف حلظاتى طيشي
ُ
وعنفوان هيجان عواطفي
ملا تركته حلظة غضيب وجنوني
ُ
انه أروع حالة هذيان
أعيشها
انه نقش اهلوى يف مجيع اللغات
انه العشق يف عذاب النفس
ويف عمق السماء
أنه حلظات الشعِر يف قمة
التناقض واالنفجار
ِ
انه
واملقيم بني مفاصل
املسافر
ُ
اليدين
وهل ميكن السؤال بعد ذلك؟

الدكتوره خوله الزبيدي  -إيالف

كانوا الناس يف السنني
والقرون املاضية يعيشوا
أمجل حياة طبيعية على
االكتفاء الذاتي مثل صناعة
االجبان واأللبان وتربية
املواشي متل البقر والغنم
واملاعز والدواجن البلدية
والبيض وصيد األمساك
اخلضار
زراعة
وعلى
واحلبوب متل القمح والذرة
وزراعة الفاكهة املتعددة
األنواع متل التفاح والكرز
واملشمش واخلوخ والرمان
والدراق والعنب والتني.
وايضًا زراعة الزيتون واجلوز
واللوز والصنوبر .لكن يف
هذا األيام تغريت االجتاهات
املعاكسة .الن اجلميع اجتهوا
حنو العلم اجلامعي وتركوا األرض مشاع
للطبيعة ال أحد خيدمها وال أحد يسقيها
وال أحد يعتين بها كانها جثة هامدة .هذه
هى أكرب مشكلة اليت تنعكس علينا جماعة
وحرمان وفقر وتهجري.
كما نعلم منذ القديم كانت أمثن وأغين
شيء هى األرض الزراعية  .أنظروا إىل
الصحراء كم هي فقرية ال ماء فيها وال
تربة أرض زراعية خصبة وال جنائن خضراء
وال غابات جلمال الطبيعة وتنقية اهلواء
وال مناخ لتشعر حبياة طبيعية ومجيلة
مثل جبال لبنان لالصطياف والعيش يف
طبيعة نظيفة يف اهلواء الطلق ومياه عذبة
وينابيع تفيض وتنحدر من اعلى جبال
لبنان البيضاء .مجيع هذه امليزات الغنية
موجودة يف الوطن لبنان .اهلل قد اكرمنا
وأعطى وطننا لبنان أكرب ثروة طبيعية يف
العامل .هي ثروة املاء واهلواء واملناخ
واألرض الصاحلة للزراعة واملناخ املعتدل
والنظافة واجلمال .لكن قلة السيولة
والفقر والفراغ والعجز من قبل الدولة.
أهملوا كل شيء له بالغ األهمية .كأنها
دولة غري موجودة وصحراء ال تفيد أحد.
وإهمال ليس له مثيل.
احلل الوحيد هلذه الفاجعة وهذه املأساة
االجتماعية هي ملاذا نثقف الشباب وينتهوا
يف الغرب نعلمهم ونثقفهم يف لبنان،
والغري حيصد خريات مجيع أولئك الطالب
املتخرجني يف بالد الغرب ،ولبنان خيسر
الشباب واملال والعلوم واهلوية واملردود
واالقتصاد.
ملاذ مجيع الشباب مل يبقوا يف وطنهم
لبنان وينظروا اىل القطاع املائي والزراعي
ألن هذين القطاعني أكرب أنتاج للبلد
وثروة كبرية جدًا ال تثمن ،ومن املمكن
ان توظف آالف الشباب واملهندسني
واملهنيني والعمال يف شتى امليادين
املائية والزراعية والصناعات اخلفيفة
وتوليد الكهرباء اجملاني بواسطة املياه
ومن بعدها تذهب إىل الري الزراعي ذات
األهمية الكربى.
أو ً
ال كيف نوجد العديد يف الوظائف املهمة
لكل لبناني ان كان مهندس او صناعي او
مزارع او عامل .
تعميم سدود للمياه يف مجيع االقضية
اللبنانية.
إنشاء حمطات لتوليد الكهرباء على سدود
املياه اليت تستطيع ان تنتج أكرب طاقة
كهربائية جمانية .
متديد شبكة أنابيب من السدود املائية
لتصل املياه لكل بقعة أرض يف لبنان من

اجلبال واهلضاب اىل املدن والسهول..
ومن املمكن ان نستثمر او نبيع املياه
اللبنانية لبعض الدول العربية او اجملاورة
اليت قسمًا منها يذهب هدرًا اىل البحر،
ومنها يذهب اىل بعض البلدان اجملاورة
من الشمال ومن اجلنوب من دون مقابل
لقرون عديدة.
توجد لدينا أكرب ثروة مائية يف لبنان وهي
مهمة أكثر من ثروات النفط بكثري ومن
املستحيل ان نكون فقراء ال بشكل وال
بآخر ..هذا الشيء من قلة التدبري من جهة
الدولة ..فمن املمكن ان حنيي مجيع جبال
لبنان العطشانة وحنوهلا إىل جنائن خضراء
وغابات لألشجار املثمرة وللزراعة اليت
تنتج مجيع انواع العلف واحلبوب للمواشي
ومزارع للبقر واملاعز واالغنام والدواجن
االليفة واخلضار الطازجة للبشر والفواكه
للتصدير إىل اخلارج واالستهالك احمللي..
الن هناك يوجد العديد من املعامل
الصناعية بأمس احلاجة اىل املاء.
فلماذا كل هذا اإلهمال هلذه الثروة
الطبيعية واحليوية اليت تذهب من بلدنا
وحنن نتغافل عنها منذ سنني كأنها غري
موجودة وتستفيد منها دول اخرى مللء
السدود الزراعية لري األراضي وتوليد
الكهرباء من دون اي مقابل للوطن
لبنان؟
ملاذا نتوسل للدول العربية واالجنبية
لتعطينا كي نعيش؟
واليوم اصبح الوضع اللبناني خميفا جداً
وعلى تدهور مستمر واملأساة تستفحل كل
يوم بعد يوم ،وحنن يوجد لدينا ثروات
عديدة تطعم املاليني من البشر وحنن
ال ندري ..املهم حا ً
ال وسريعًا جيب على
الدولة أن تأخذ اإلجراءات الالزمة بأقل
وقت ممكن لكي نستفيد من هذه الثروة
تقدر ..وايضًا جيب على
الطبيعية اليت ال ّ
الدولة اللبنانية ان تفرض ضريبة سنوية
على كل دولة جماورة تستفيد وتستثمر
مياه لبنان لكي جنين الثروات الكبرية
واملردود الكبري واألرباح اهلائلة منها..
بهذه الطريقة يصبح لبنان دولة متقدمة
على مجيع األصعدة ويصبح الشعب
اللبناني ليس حباجة اىل يد املساعدة
من أحد ألنهم أغنياء يف وطنهم وأرضهم
وفقراء من أجل إهمال الثروة الطبيعية أي
املاء واملناخ والزراعة واغنياء يف املواد
حتسن مجيع اإلنتاج احليواني
األساسية لكي
ّ
والزراعي والطعمة اللذيذة والطبيعية جلميع
املنتوجات اللبنانية من أجبان وألبان وحلوم
ودواجن وخضار وفاكهة.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

«حصان» ميقاتي يتقدم...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

كل قضايا املنطقة واالقليم ،ويف مقدمتها القضية الفلسطينية
واحلرص على حتقيق السالم العادل والشامل ،بناء على حل
الدولتني ،اضافة للشأن العراقي والسوري وغريها من قضايا
املرحلة اهلامة».
وأشار إىل أن «القضية الفلسطينية وقضايا املرحلة يف طليعة
اجندته يف زيارته لواشنطن ،وسيبحث مع االدارة االمريكية
والكونغرس الشؤون السورية واللبنانية والعراقية اىل جانب
القضية الفلسطينية وتأكيد حل الدولتني».

مكتب فرونتسكا

على صعيد آخر ،أعلن مكتب املنسقة اخلاصة لالمم املتحدة يف
لبنان يف بيان ،أن «كال من املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يف
لبنان السيدة يوانا فرونتسكا ووكيل األمني العام لعمليات
حفظ السالم السيد جان بيار الكروا والقائد العام لليونيفيل
ستيفانو ديل كول أطلعوا جملس األمن التابع لألمم املتحدة
اليوم (أمس االول) ،على تطبيق القرار  ،1701بناء على التقرير
األخري لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش.
وركزت السيدة فرونتسكا على التطورات األخرية يف لبنان،
مسلطة الضوء على «الصعوبات االجتماعية واالقتصادية
واملالية والسياسية املتعددة واملرتاكمة يف البالد وتأثريها
على الناس».
وكررت دعوات األمم املتحدة اىل «تشكيل حكومة تتمتع
بصالحيات كاملة بإمكانها وضع البالد على طريق التعايف»،
قائلة« :إن األمم املتحدة تبذل ما يف وسعها للتخفيف من حدة
األزمة ،ولكن املسؤولية يف إنقاذ لبنان تكمن يف نهاية املطاف
يف أيدي القادة اللبنانيني».
كما ركزت املناقشات يف جملس األمن على «أهمية إجراء
االنتخابات يف العام  2022ضمن املهل الدستورية وبشكل
يتسم باحلرية والنزاهة ،كمؤشر أساسي للمساءلة الدميقراطية
وكفرصة للشعب للتعبري عن مظامله وتطلعاته».
وفيما يفصلنا أقل من أسبوعني عن الذكرى السنوية األوىل
النفجار مرفأ بريوت املأساوي يف  4آب ،كررت السيدة فرونتسكا
نداء األمني العام إلجراء حتقيق نزيه وشامل وشفاف .وقالت:
«إن عائالت الضحايا وكذلك اآلالف الذين تغريت حياتهم لألبد
بسبب ذلك االنفجار ما زالوا ينتظرون .انهم يستحقون العدالة
والكرامة».
ويف إشارة إىل هدف القرار  1701املتمثل يف تعزيز أمن لبنان
وسيادته وسلطة الدولة فيه ،اعربت املنسقة اخلاصة عن
أملها يف «التزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته».
وأشادت بالدور الذي يؤديه اجليش اللبناني يف احلفاظ على أمن
البالد واستقرارها ،مبا يف ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل،
ودعت إىل «استمرار دعم هذه املؤسسة الرئيسية».
ويف اخلتام ،رحبت املنسقة اخلاصة ب «استعداد اجملتمع
الدولي املستمر ملساعدة لبنان».

هل يسمح ملحم خلف بإستجواب رياض سالمه كمشتبه به؟!

كتب احمللل السياسي مارون ناصيف يف النشرة:
ن مدعو اىل جلسة إستماع وكمشتبه
رياض سالمه حاكم مصرفلبنا 
املرة أمام احملامي العام التمييزي القاضي جان ّ
طنوس يف
به هذه ّ
مطلع شهر آب املقبل.
إنه اخلرب املنتظر من قبل شرحية واسعة من اللبنانيني خسرت
املالية وقراراته غري الصائبة
أمواهلا بسبب إرتكاباته وهندساته
ّ
عينته
اليت إختذها بالتكافل والتضامن مع الطبقة السياسية اليت ّ
وجددت له والية تلو األخرى.
ّ
ّ
أن سبب اإلستدعاء مرتبط
مصادر قانونية متابعة
للملف تؤكد ّ
بالطلب الذي وصل منذ أشهر اىل القضاء اللبناني من القضاء
السويسري .وحبسب املعلومات ما ورد يف الطلب السويسري
ّ
يتخط التهمتني ،وكان املطلوب من القضاء اللبناني
يف البداية مل
التعاون للتحقيق بهماُ .تهمتا إختالس أموال من مصرف لبنان
وتبييضها يف سويسرا .ولكن بعد سلسلة من الرسائل املتبادلة
بني القضاءين السويسري واللبناني التزامًا بإتفاقيات التعاون
القضائي الدولي بني البلدين ،وسندًا ملعاهدة األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،إرتفع عدد اجلرائم اليت يشتبه بأن يكون سالمه
ست جرائم وأصبحنا أمام املشهد
قد إرتكبها من جرميتني اىل
ّ
التالي:
رياض سالمه مشتبه به بتبييض األموال واإلثراء غري املشروع
املزور واإلحتيال وإختالس أموال من مصرف
والتزوير وإستعمال
ّ
لبنان.
املصادر املتابعة هلذه القضية ،تفيد بأن القاضي ّ
طنوس ،وهو
ّ
املكلف من قبلالنيابة العامة التمييزية مبتابعة
احملامي العام املالي
ّ
كون ملفًا كام ًال ومتكام ًال عن
الطلب السويسري
حبق سالمه ،قد ّ
ّ
إرتكاباته.
ملف يدين حاكم املصرف املركزي ،وهلذا السبب عينّ
له جلسة إستماع يف األسبوع األول من آب كمشتبه به ،ال كشاهد
أن القاضي
عادي أو كمستمع اليه .وعندما نقول كمشتبه به يعين ّ
ّ
طنوس ميكن أن يتخذ قرارًا يف نهاية اإلستجواب بتوقيف سالمه.
الدعوة اىل جلسة اإلستجواب سلكت طريقها القانوني ،وقد كلف
القاضي املذكور قسم املباحث اجلنائية املركزي التابع للشرطة
القضائية إبالغ سالمه موعد اجللسة.
طنوس من قرار جريء ميكن أن يبقى حربًا على
ما إختذه القاضي ّ

َ
يتالق مع قرار جريء آخر ومماثل ّ
يتخذه نقيب احملامني
ورق ،إذا مل
يف بريوتملحم خلف .قرار جيب أن يستثين به النقيب هذا امللف
من اإلضراب الذي سبق أن اعلنته النقابة منذ أكثر من شهرين
إستقاللية القضاء ومنع التدخالت
من أجل املطالبة بإقرار قانون
ّ
ألن القانون يفرض حضور حمامي سالمه
السياسية
واألمنية فيهّ ،
ّ
جلسة اإلستجواب ويف ظل اإلضراب ال حضور للمحامني وال
جلسات.
ّ
ملف التحقيق
قرار القاضي طنوس جاء بعد أيام قليلة ،على نقل
املدعي العام املالي
الذي فتحته فرنسا بثروة سالمه ،من مكتب
ّ
املتخصصني جبرائم مكافحة
يف باريس اىل قضاة التحقيق املالي
ّ
الفساد.
ً
ّ
مبلفات
أوروبية
دولة،
من
أكثر
يف
ا
الحق
م
أصبح
سالمه
رياض
ُ
ّ
تبييض وإختالس االموال والتزوير وغريها ،وهناك يف لبنان من ال
«مدعي عام جبل
أن
يزال ّ
ّ
يردد ويفربك أخبارًا من نسج خياله عن ّ
ن كانت تريد اإلنتقام سياسيًا من حاكم
ن القاضية غادة عو 
لبنا 
مصرف لبنان عندما إستدعته مبلفات الدوالر املدعوم وتبييض
وإختالس األموال!.

إعالم أمريكي :اتفاق...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال» عن مسؤولني أمريكيني
وعراقيني إن واشنطن والعراق يعتزمان إصدار بيان يدعو القوات
األمريكية إىل مغادرة العراق حبلول نهاية العام احلالي،2021 ،
لكنهما سيؤكدان جمددًا أن الوجود العسكري األمريكي ال يزال
مطلوبًا بعد ذلك ملساعدة القوات العراقية على مواجهة تنظيم
«داعش».
وقال وزير اخلارجية العراقي ،فؤاد حسني ،لصحيفة «وول سرتيت
جورنال» «إننا لسنا يف حاجة إىل مزيد من املقاتلني ،لكننا حنتاج
استخباري ،واملساعدة على التدريب ،وإىل قوات
إىل تعاون
ّ
ملساعدتنا جوًا».
ويف السياق نفسه ،قال مسؤولون أمريكيون لنشرة «بوليتيكو» إن
ستتحول إىل مهمة استشارية
«مهمة القوات األمريكية يف العراق
ّ
مع نهاية العام احلالي ،وبهذا ُتنهي الواليات املتحدة مهماتها
القتالية يف العراق».
ّ
ّ
يشكل
وأكد املسؤولون األمريكيون لـ «بوليتيكو» إن «القرار ال
انسحابًا للقوات األمريكية من العراق ،وسيبقى عدد من القوات
مسمى ،يضطلعون مبهمات لوجستية
أجل غري
العسكرية هناك إىل َ
ّ
واستشارية ،ومن أجل توفري غطاء جوي واستخباري ،وقدرات
مراقبة ّ
متكنها من قتال داعش».
وأشارت «بوليتيكو» إىل أن «املسؤولني األمريكيني والوفد
َ
اخلطة اإلثنني املقبل عقب زيارة
العراقي سيعلنون رمسيًا هذه
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للبيت األبيض».
ويف وقت سابق من اليوم (أمس االول) ،أعلن املتحدث باسم
أن وفدًا عراقيًا يزور
وزارة الدفاع األمريكية ،جون كريبيّ ،
البنتاغون للبحث يف قضايا اسرتاتيجية بني البلدين ،على رأسها
مسألة الوجود العسكري األمريكي يف العراق.
«مهمتنا اليت ّ
ركزت على داعش مل يكن القصد
وقال كريبي إن
ّ
منها أن تكون دائمة .حنن يف مشاورات وثيقة مع املسؤولني
ّ
نتمكن من ختليص أنفسنا واملنطقة من
العراقيني ،ونأمل يف أن
التهديد الذي يشكله تنظيم داعش .ومت إجناز كثري من العمل يف
هذا الشأن».
وكانت الواليات املتحدة ّ
خفضت حضورها العسكري يف العراق
العام املاضي مبقدار النصف ،أي ما يعادل  2500جندي .وأعلن
أن
املتحدث باسم وزارة اخلارجية العراقية ،يف نيسان املاضيّ ،
وجود القوات األمريكية أصبح يقتصر على االستشارة والتدريب.
ويأتي احلديث عن مباحثات بشأن احلضور األمريكي يف العراق،
العسكري يف الشرق
أمريكي إىل ختفيض االنتشار
توجه
وسط
ّ
ّ
ّ
األوسط ،كان آخر مفاعيله تسريع عملية انسحاب قوات اجليش
األمريكي من أفغانستان ،بعد أشهر على سحب واشنطن قدرات
قتالية كانت نشرتها يف عهد ترامب يف عدد من الدول العربية.
صوت الربملان العراقي على قرار
ويف كانون الثاني املاضي،
ّ
يتضمن مخسة إجراءات ،بينها مطالبة احلكومة العراقية
نيابي،
ّ
بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية يف األراضي العراقية،
وإلزام احلكومة بإلغاء طلب املساعدة من التحالف الدولي حملاربة
«داعش».
ّ
وحذرت فصائل املقاومة العراقية مرارًا من التصعيد عسكريًا يف
حال مل تنسحب القوات األمريكية من العراق.
وتعرضت مناطق وجود الفوات والقواعد األمريكية لعدد من
ّ
الضربات ،وأقر التحالف بقيادة واشنطن ،يف شباط املاضي،
مبقتل متعاقد وإصابة مخسة آخرين ،باإلضافة إىل جندي أمريكي،
يف قصف طال حميط مطار أربيل وقاعدة حرير يف إقليم كردستان
العراق.

أوكرانيا وبولندة ترفضان...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مستوى.
أكثر من
ً
أن مشروع أنابيب
اخلميس،
االول
امس
ووارسو،
كييف
اعتربت
فقد
ّ
يهدد أوكرانيا وأوروبا الوسطى بأسرها ،يف
»2
سرتيم
«نورد
غاز
ّ
املستويات «السياسية والعسكرية واملتعلقة بالطافة» ،وذلك بعد
توصلهما إىل اتفاق بشأن هذا املشروع
إعالن واشنطن وبرلني
ّ
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املثري للجدل ،والذي يربط أملانيا بروسيا.
وقال وزيرا خارجيتيَ أوكرانيا دميرتو كوليبا وبولندا زبيغنيو راو،
إن «مثل هذا القرار خيلق تهديدات جديدة
يف بيان مشرتكّ ،
ألوكرانيا وأوروبا الوسطى ،يف املستويات السياسية والعسكرية
واملتعلقة بالطاقة».
الدبلوماسي بني موسكو
الكالم
يف
تصعيد
بعد
وجاء هذا االتفاق
ّ
وواشنطن ،إذ كان املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية قال،
يهدد أمن
إن واشنطن تعترب أن «املشروع الروسي ّ
الشهر املاضيّ ،
الطاقة يف أوروبا وأوكرانيا ،وهو مشروع جيوسياسي».
وكان مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي ،جيك سوليفان،
بأن الواليات املتحدة ُت ِع ّد «حزمة جديدة من العقوبات»
صرح مؤخرًا ّ
ّ
على روسيا ،مؤكدًا استمرار فرض عقوبات على الشركات الروسية
مد خط أنابيب «التيار الشمالي .»2
اليت تواصل ّ
إن الرئيس الروسي فالدميري بوتني واملستشارة
الكرملني
وقال
ّ
األملانية أجنيال مريكل «راضيان» عن االنتهاء الوشيك ملشروع خط
األنابيب.
بدورهاّ ،
أكدت أملانيا ّ
أنها ستعمل على إقناع روسيا بتمديد العمل
ً
فرتة تصل إىل عشر
باتفاقية نقل الغاز الروسي عرب أوكرانيا،
سنوات ،قبل انتهائها نهاية عام .2024
بأن أملانيا وعدت مبنح
حت
صر
ّ
وعلى الرغم من ّ
أن اإلدارة األمريكية ّ
للتحول األخضر ،وتقليل االعتماد على روسيا،
دوالر
أوكرانيا مليار
ّ
ّ
ضد إطالق
حلفائهما
مع
سيعمالن
بلديهما
أن
دا
أك
وراو
لكن كوليبا
ّ
ّ
ّ
يتم ّ
حل األزمة احلالية.
أن
إىل
األنابيب،
خط
ّ
إن املقرتحات الغربية احلالية ال تبدو كافية لتقليل التهديدات
وقاال ّ
ّ
مؤك َدين أنهما يدعوان الواليات
احملتملة خلط األنابيب الروسي،
املتحدة وأملانيا إىل «التعامل بطريقة مالئمة مع األزمة األمنية يف
منطقتنا ،واليت تستفيد منها روسيا».
إن «نورد سرتيم »2
تويرت،
وقالت وزارة اخلارجية البولندية ،عرب
ّ
يهدد أمن أوكرانيا فحسب ،بل أمن االحتاد
سياسي ال
«مشروع
ّ
ّ
األوروبي أيضًا».
من جهته ،أعلن البيت األبيض أن الرئيس األوكراني فالدميري
زيلينسكي سيزور واشنطن للقاء نظريه األمريكي جو بايدن ،يف
 30آب املقبل.
ُيشار إىل أن مشروع «نورد سرتيم  »2هو خط أنابيب لنقل الغاز
تقدر بـ 55مليار مرت
الروسي إىل أملانيا عرب حبر البلطيق ،بطاقة
َّ
مكعب سنويًا.
ّ

البنتاغون :الواليات املتحدة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

امليليشيات اليت تهاجم املصاحل األمريكية.
كما أضاف «شهدنا استمرارًا يف اهلجمات على قواتنا ،ونرى منطًا
واضحًا من التدريب والتمويل والتسليح االيراني هلذه امليليشيات
اليت تهامجنا».
وأوضح املسؤول الكبري يف وزارة الدفاع األمريكية إىل أن اإلدارة
تتم مهامجة
تستعمل مبدأ «محاية اجلنود» للدفاع عن نفسها عندما ّ
األمريكيني ،وهذا ّ
حق طبيعي وأن مسألة محاية القوات األمريكية
واملقرات الدبلوماسية هو جزء من املباحثات األمريكية العراقية.
وكان املتحدث باسم البنتاغون جون كريبي أكد أن على إيران وقف
دعمها للميليشيات يف العراق .وقال إن الواليات املتحدة قلقة
من اهلجمات على مصاحلها يف العراق.
كما أفادت مصادر أمنية ،يف وقت سابق ،بأن قيادات باحلرس
الثوري اإليراني قد أعطت أوامر مليليشيات عراقية من أجل مهامجة
أهداف تابعة للواليات املتحدة.
ونقلت املصادر عن مصدرين أمنيني عراقيني ،حتدثا لوكالة
رويرتز ،ورفضا الكشف عن هويتهما ،أن قائدًا كبريًا يف ميليشيا
احلرس قد اجتمع مع فصائل عراقية يف بغداد قبل أيام ،وأعطاهم
األوامر لتنفيذ بهجمات.
كما لفتت املعلومات إىل أن قيادات احلرس ورغم إعطائها األوامر،
ّ
لتجنب التصعيد
إال أنها شددت على ضرورة عدم املبالغة ،وذلك
مع األمريكيني.
أما التعليمات ،فقد مشلت استهداف مواقع أمريكية يف سوريا
والعراق ،وذلك حسبما أفاد أحد كبار قادة امليليشيات احمللية
الذي اطلع على االجتماع.

توتر أمين يف ليبيا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تابعة ملليشيات «الردع» اليت يقودها عبد الرؤوف كارة ،بإغالق
ّ
السكة ،مما دفع
الطريق املؤدي إىل مقر رئاسة احلكومة بطريق
القوة.
التدخل باستخدام
ميليشيات «جهاز دعم اإلستقرار» إىل
ّ
ّ
ووفقا ملا أظهره مقطع فيديو متداول من املواجهات ،استخدمت
ّ
املسلحة كل أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة ،وذلك
امليليشيات
بعد نشرها لعشرات من اآلليات العسكرية يف الشوارع ،كما حتدث
ناشطون عن إغالق عدد من الطرقات ،من بينهم الطريق الرئيسي
تسبب يف ترويع
املؤدي ملقر رئاسة احلكومة بطريق السكة ،مما
ّ
املواطنني.
وقالت قناة  218احمللية ،إن ميليشيات «جهاز دعم اإلستقرار»
وأسسه رئيس
الذي يقوده عبد الغين الككلي امللقب بـ «غنيوة»
ّ
احلكومة السابق فايز السراج قبل رحيله عن السلطة ،متكن من
السيطرة على املقر اجلديد لوزير الداخلية ،بينما حتدثت مصادر
حملية عن تدخل قيادات عسكرية من طرابلس ومصراتة والزاوية
حملاولة إيقاف هذه اإلشتباكات.
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood

صفحة 23

Saturday 24 July 2021

الـسبت  24تــموز 2021

Page 23

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
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

فاهلاال ترسي معايري جديدة للسيارات اهلجينة وتعزز متعة القيادة

إيالف :تتجه أستون مارتن خبطوات واسعة حنو البدء بإنتاج سيارة
فاهلاال لتقديم سيارة خارقة مبحرك وسطي تركز على جتربة السائق
بالدرجة األوىل.
وميثل مفهوم فاهلاال ،الذي يقوده توبياس موريس ،الرئيس
التنفيذي ألستون مارتن؛ أحدث وأهم مثار اسرتاتيجية بروجيكت
هورايزن اخلاصة بشركة أستون مارتن حتى اآلن ،لتقديم سيارة
متميزة ستعزز حمفظة طرازات العالمة مبا يعكس حضورها الراسخ
يف سباقات فورموال  .® 1وسرتسي السيارة اجلديدة أرقى املعايري
ضمن فئتها من نواحي الكفاءة واألداء الديناميكي ومتعة القيادة،
فض ًال عن تعزيز االنتقال من استخدام حمركات االحرتاق الداخلي
إىل احملركات اهلجينة ،وصو ً
ال إىل االعتماد بشكل كامل على
احملركات الكهربائية.
وجتسد فاهلاال أرقى مستويات التطور التقين ،حيث يعكس
هيكلها اخلربات الواسعة يف جمال تصميم مزايا الديناميكا اهلوائية
واألنظمة اإللكرتونية املستمدة من سباقات فورموال  ،®1إىل جانب
ً
وإضافة إىل إثراء جتارب
التقنيات فائقة التطور حملركها اهلجني.
السائقني خارج حلبات السباق ،ينصب تركيز سيارة فاهلاال بشكل
أساسي على تقديم جتارب قيادة جديدة كليًا يف جمال السيارات
اخلارقة؛ ومنح سائقيها مستويات غري مسبوقة من احلماسة واملتعة
والتفاعل.
وتستهل سيارة فاهلاال عصرًا جديدًا يدمج الشغف الفطري بالسيارات
مع الكفاءة العالية للمحركات اهلجينة من خالل الدقة العالية يف
قدرات التحكم والتوجيه ،واملستويات العالية للقوة الضاغطة،
واملزيج املذهل لعزم الدوران الفوري للمحرك الكهربائي ،واألداء
املتفوق حملرك االحرتاق مثاني األسطوانات.
وترسم سيارة فاهلاال املالمح اجلديدة لعامل السيارات حيث جنحت
بتحقيق التميز من ناحييت املظهر ومتعة القيادة ،إىل جانب
تسليط الضوء على أحدث التقنيات املستخدمة يف رياضة سباقات
السيارات رفيعة املستوى .ومتثل فاهلاال اجليل التالي من سيارات
أستون مارتن املخصصة للسباقات ،واليت تركز على توفري جتارب
قيادة ممتعة للسائقني بالدرجة األوىل.
ومت تزويد سيارة فاهلاال مبحرك جديد كليًا وخمصص للسيارات
الكهربائية اهلجينة القابلة للتوصيل مبصدر للطاقة الكهربائية،
والذي يتكون من ثالثة حمركات أبرزها احملرك الوسطي مثاني
األسطوانات سعة  4.0ليرت واملزود بشاحن توربيين مزدوج؛ ويعد
هذا احملرك اهلجني أفضل احملركات املستخدمة يف سيارات أستون
مارتن من نواحي التطور التقين وسرعة واالستجابة واألداء العالي،
ّ
املسطح لزيادة االستجابة .وميتاز
كما أنه مزود بعمود ذراع التدوير
احملرك بسرعة دوران تصل إىل  7200دورة يف الدقيقة باستطاعة
تبلغ  750حصان يتم إرساهلا بالكامل إىل احملور اخللفي للسيارة.
ويتم تفريغ غازات االحرتاق عرب نظام عادم خفيف الوزن ومزود
بأنابيب خارجية لتعزيز املزايا البصرية والصوتية للسيارة ،مع
جناحني فعالني لتوفري البصمة الصوتية األصلية والقابلة للتعديل
من أستون مارتن.
ويتكامل احملرك اجلديد مثاني األسطوانات مع نظام احلركة الكهربائي
اهلجني باستطاعة  15كيلوواط 400 /فولط ،ويستخدم اثنني من
احملركات الكهربائية ،أحدهما مثبت على احملور األمامي واآلخر على
احملور اخللفي للسيارة .ويوفر هذا النظام الكهربائي قدرة دفع
إضافية تبلغ  204حصان لتوليد طاقة احملرك اإلمجالية البالغة 950
حصان .وعند القيادة يف وضع السيارة الكهربائية ،يتم توجيه
طاقة البطارية بالكامل إىل احملور األمامي للسيارة؛ أما يف أوضاع
القيادة األخرى ،فيتم توزيع طاقة البطارية بني احملورين األمامي
واخللفي ،وختتلف النسبة املئوية املرسلة من الطاقة إىل كل حمور
حبسب متطلبات القيادة .ويف بعض احلاالت ،قد يتم إرسال كامل
طاقة البطارية إىل احملور اخللفي ،لتعزيز أداء حمرك االحرتاق
الداخلي مثاني األسطوانات إىل أقصى حد ممكن.
ويتكامل أداء احملرك مع ناقل احلركة مزدوج القابض اجلديد كليًا
بثماني السرعات ،حيث مت تصميم علبة الرتوس اجلديدة وتصنيعها
خصيصًا لسيارة أستون مارتن بهدف مواكبة متطلبات عصر
السيارات اهلجينة .ومت تزويد ناقل احلركة بنظام إلكرتوني للرجوع
إىل اخللف ،والذي يستخدم احملركات الكهربائية للسيارات اهلجينة
القابلة للتوصيل خلفض الوزن عرب إلغاء احلاجة إىل تروس الرجوع
ً
إضافة إىل نظام تفاضلي إلكرتوني يف احملور
إىل اخللف التقليدية؛
اخللفي لتعزيز قدرة اجلر ومرونة التحكم بالسيارة.
كما يتم استخدام الطاقة الكهربائية لزيادة قدرات التحكم
واالستجابة للسيارة يف السرعات املنخفضة ،فض ًال عن استعماهلا
للرجوع إىل اخللف .وبفضل عزم الدوران الفوري الذي توفره
احملركات الكهربائية ،يعزز النظام اهلجني أداء احملرك مثاني
األسطوانات لتوفري تسارع مذهل من وضعية السكون وزيادة
استجابة علبة الرتوس .ويتم دعم األداء الشامل للسيارة من
خالل قدرة احملركني الكهربائيني وحمرك االحرتاق الداخلي مثاني
األسطوانات على تشغيل تروس خمتلفة يف ناقل احلركة مزدوج
القابض ،ما يوفر عزم دوران أعظمي يبلغ  1000نيوتن مرت.
وعند قيادتها بوضع السيارة الكهربائية ،ستكون سيارة فاهلاال
قادرة على السري بسرعة  80ميل يف الساعة (أي ما يعادل 130
كيلومرت يف الساعة) ،مع توفري نطاق انبعاثات صفري يبلغ 15

كيلومرت؛ بينما تقل االنبعاثات الكربونية املتوقعة
عن  200جرام لكل كيلومرت وفقًا الختبار دورة
القيادة العاملية املوحدة للسيارات اخلفيفة .وعند
إطالق العنان لكامل قدرة احملرك البالغة 950
حصان ،ستصل السرعة القصوى لسيارة فاهلاال
إىل  217ميل بالساعة (أي ما يعادل  330كيلومرت
بالساعة) ،وستنتقل من وضع السكون إىل  62ميل
بالساعة خالل  2.5ثانية فقط .أما من ناحية القدرات
فصممت السيارة إلمتام لفة
الكاملة على املسار،
ُ
كاملة يف حلبة نوربورغرينغ بزمن قياسي ال يتجاوز
 6:30دقيقة.
ومتتاز سيارة فاهلاال بهيكلها اجلديد واملصنوع من
حد ممكن
ألياف الكربون لزيادة صالبتها إىل أقصى ٍّ
مع احلفاظ على خفة وزنها .يف حني ميتاز ذراع
الدفع لنظام التعليق األمامي بتصميمه املستوحى
من سيارات سباق فورموال  ، ®1ويتكامل مع
النوابض واملخمدات الداخلية خلفض الكتلة غري
املدعومة بالنوابض ،وتوفري حل مبتكر ملساحات
التخزين الداخلية .وإىل جانب التصميم متعدد
الوصالت لنظام التعليق يف القسم اخللفي من
اهليكل ،تستخدم سيارة فاهلاال وحدات النوابض
واملخمدات التكيفية من شركة ملتيماتيك مع
ترددات حركة قابلة للتعديل أثناء القيادة لتوفري
أداء استثنائي سواء على الطرقات أو على مسارات
السباق .وباإلضافة إىل زيادة متانة نظام التعليق،
يفضي تشغيل وضع مسار السباق إىل خفض
ارتفاع السيارة بشكل كبري بهدف زيادة القوة
الضاغطة إىل أكرب حد ممكن .وعلى الطرف اآلخر
من مقياس السرعة ،يقوم نظام رفع احملور األمامي
برفع مقدمة السيارة لتحسني زاوية االقرتاب يف
املنعطفات الصعبة.
وتتيح صالبة حوض السيارة املصنوع من ألياف
الكربون إمكانية التحكم حبموالت التعليق بدقة
عالية ،حيث يؤدي كل إدخال طفيف يتم يف نظام
التوجيه املعزز بالطاقة الكهربائية إىل تغيري فوري
وسلس يف عملية توجيه السيارة .وتضمن منظومة
املكابح املصنوعة من اخلزف الكربوني ،واملتكاملة
مع نظام التحكم باملكابح بواسطة األٍسالك ،قدرة
إيقاف استثنائية للسيارة ،بينما تضمن العجالت من
طراز ميشالن ،بقياس أمامي  20بوصة وخلفي 21
بوصة ،واملصممة خصيصًا لسيارة فاهلاال ،توفري
ميزات استثنائية إضافية .ويندرج هذا التفاعل
الوثيق واملباشر بني السائق والسيارة يف صميم
جتارب القيادة اليت توفرها فاهلاال ،حيث تعمل
مواد التصنيع والتقنيات املتطورة على تعزيز متعة
السائق وثقته وإحساسه بالتحكم الكامل بالسيارة.
ومن خالل وزنها اجلاف املستهدف ،والذي يقل
عن  1550كيلوجرام ،ستتمتع سيارة فاهلاال بنسبة
قوة إىل وزن ال مثيل هلا ضمن فئتها .وتولد
القوة الضاغطة الناجتة عن مزايا الديناميكا اهلوائية
نوعًا خمتلفًا من الوزن ،والذي يلعب دورًا فاع ًال يف منح فاهلاال
قدراتها الديناميكية منقطعة النظري .وتستفيد سيارة فاهلاال من
املظهر االنسيابي املوجه لألسفل لسيارة أستون مارتن فالكريي
واملستوحاة من تصاميم سيارات سباق فورموال  ، ®1حيث تستند
إىل مزيج فريد من أسطح الديناميكا اهلوائية النشطة ،ال سيما يف
األسطح األمامية واجلناح اخللفي ،إىل جانب اإلدارة املتقنة لتدفق
اهلواء عرب األنفاق اهلوائية الواسعة .وعند وصول السيارة إىل
سرعة  150مي ًال بالساعة ،تولد أسطح الديناميكا اهلوائية املصممة
ً
ً
بدقة عالية ً
مذهلة تبلغ  600كيلوجرام لتجاوز املنعطفات
ضاغطة
قوة
بسرعة عالية وثبات مثالي.
ويف حني حتتاج مواكبة متطلبات القوة الضاغطة توفري مزايا
وظيفية متكاملة ،أفضت اخلربات واجلهود احلثيثة اليت بذهلا فريق
عمل أستون مارتن لتصميم آلية تدفق اهلواء أسفل السيارة إىل
احلفاظ على الطابع األنيق ألسطحها العلوية ،والذي استفاد منه
ّ
توضع احملرك يف وسطها ،ويشكل
الفريق البتكار تصميم يعكس
استمرارًا لألسلوب املميز واألصيل يف تصميم سيارات أستون
مارتن .ويلغي هيكل سيارة فاهلاال املصنوع من ألياف الكربون
احلاجة إىل تزويدها باألجنحة لتعزيز انسيابية تدفق اهلواء ،حيث
ُيدمج األداء الوظيفي العالي مع املظهر اجلمالي املتقن على حنو
يالئم اجليل اجلديد من السيارات اخلارقة ذات احملركات الوسطية.
وتضفي األبواب املذهلة اليت ُتفتح إىل األعلى طابعًا مميزًا على مجيع
التجارب اليت توفرها السيارة ،بينما يسهم االخنفاض التدرجيي يف
سقف املقصورة الداخلية يف تسهيل عملية ركوب السيارة والنزول
ً
فتحة أنيقة يف سقف السيارة
منها .ويضم التصميم اخلارجي أيضًا
لتزويد حمرك االحرتاق مثاني األسطوانات باهلواء ،إىل جانب فتحات

ومنافذ هواء جانبية وخلفية إضافية تندمج بسالسة مع تصميم
اهليكل.
وستتاح سيارات فاهلاال ،اليت تشكل سلسلة السيارات اخلارقة
األوىل املزودة مبحرك وسطي من أستون مارتن ،بنماذج مع
عجالت قيادة تقع يف اجلانب األمين أو األيسر حسب الطلب ،ما
يعزز حضورها وجاذبيتها يف األسواق العاملية .ومتتاز املقصورة
الداخلية يف سيارة فاهلاال بزيادة مساحتها باملقارنة مع سيارة
أستون مارتن فالكريي على الرغم من احلفاظ على كثري من السمات
املستوحاة من تصاميم سيارات سباق فورموال  ،®1مثل تصميم
املقصورة اليت ترتاجع قلي ًال حنو اخللف مع تركيز كبري وواضح على
إثراء جتربة السائق .وتضم واجهة التحكم التفاعلية بني اإلنسان
واآللة اجلديدة واملبتكرة من أستون مارتن شاشة عرض مركزية
تعمل باللمس ،ومزودة بنظامي آبل كار بالي وأندرويد أوتو .بينما
توفر قابلية تعديل الدواسات وعمود التوجيه إمكانية تثبيت قواعد
املقعد على هيكل الشاسيه ،كما مت رفع مسند القدمني لتوفري
وضعية جلوس حتاكي مثيالتها يف سيارات سباق فورموال .®1
وتوفر مصابيح  LEDاألمامية مع الوظائف التكيفية ونظام دعم
ً
ً
ً
ممتازة يف الظالم ،بينما يتيح
أمامية
رؤية
الضوء العالي للسائق
نظام تكييف هواء الثنائي أعلى مستويات الراحة جلميع ركاب
السيارة .وبهدف االمتثال ألحدث املتطلبات التنظيمية ،تضم
ً
جمموعة من أنظمة مساعدة السائق فائقة التطور،
سيارة فاهلاال
واليت تشمل نظام الفرملة اآللي يف احلاالت الطارئة ،ونظام حتذير
االصطدام األمامي ،ونظام التحكم النشط بالسرعة ،وتقنية رصد
النقطة العمياء ،وكامريا خلفية لركن السيارة (مع خيار تشغيل
الرؤية احمليطية).
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صــحة وغــذاء

 4مشاكل صحية تسبب رائحة كريهة للجسم
تؤدي الكثري من األسباب إىل حدوث رائحة كريهة للجسم،
فالتغريات الداخلية يف جسدك قد تؤثر عليك من اخلارج وجتعل
جلمسك رائحة كريهة.
وعندما مير جسمك ببعض املشاكل ،فقد يعطي إشارات ،ورائحة
اجلسم هي إحدى اإلشارات اليت يعطيها جسمك عن صحتك
الداخلية.
وفيما يلي  4مشاكل صحية تسبب رائحة اجلسم الكريهة،
حبسب .onlymyhealth
فرط التعرق
تتميز هذه احلالة الطبية بالتعرق غري الطبيعي أو املفرط .ومع
ذلك ،يف هذه احلالة ،ال يسبب التعرق رائحة اجلسم بشكل
عام ،ولكن يف بعض احلاالت ،قد يتسبب أيضا يف رائحة
كريهة للعرق.
حيدث هذا عندما ختتلط البكترييا املوجودة يف اجلسم مع العرق،
وتنتج رائحة كريهة .نوعا فرط التعرق هما:
فرط التعرق األساسي -حيدث هذا بشكل رئيسي يف اليدين
وحتت اإلبطني والرأس والقدمني.
فرط التعرق الثانوي -يتم حتديد هذا على أنه التعرق املفرط
يف مجيع أحناء اجلسم بسبب حالة طبية .عندما يتم ختفيف
احلالة ،سيتوقف التعرق يف النهاية .كما أن بعض األدوية
واملكمالت الغذائية مثل مضادات االكتئاب ومكمالت احلديد
ومكمالت الزنك تسبب أيضا التعرق الغزير.
فرط نشاط الغدة الدرقية
إذا كنت مصابا بالغدة الدرقية ،فقد تكون رائحة جسمك كريهة
بعض الشئ.تعمل الغدة الدرقية اخلاملة أو املفرطة النشاط
على تغيري استجابة العرق ،وهذا هو السبب يف أنك حتى لو
مل جتهد نفسك أو تقوم بالكثري من العمل البدني ،فقد تكون
رائحة جسمك غري طبيعية.
السكري
هناك العديد من املضاعفات الطبية اليت يعاني منها مرضى
السكر ورائحة اجلسم أحدها .والسبب يف ذلك هو زيادة
مستويات اجللوكوز يف الدم .ميكن أن يعيق ذلك العديد من
وظائف اجلسم وميكن أن يسبب أيضا رائحة كريهة قادمة من
جسمك.
من ناحية أخرى ،إذا كان الشخص املصاب مبرض السكري
يعاني من احلماض الكيتوني السكري (حيدث عند إفراز اجلسم
مستويات عالية من أمحاض الدم اليت تسمى كيتونات) ،فيمكن
جلسمه أن يطلق رائحة الفواكه اليت يشعر بها املرض يف
نفسه.
اضطرابات التمثيل الغذائي
هناك حالة طبية أخرى تسبب رائحة كريهة للجسم وهي اضطراب
التمثيل الغذائي .ومن أشهر االضطرابات األيضية الرئيسية
اليت تؤثر على رائحة اجلسم ( Trimethylaminuriaمتالزمة رائحة
السمك) وتسبب هذه االضطرابات تكسري املركبات الكيميائية
املختلفة اليت تطلق روائح كريهة للغاية من اجلسم والنفس
والبول.
لذلك ،إذا الحظت رائحة كريهة تنبعث من أنفاسك وجسمك
وبولك ،فيجب أن ختضع لالختبار والعالج من اضطرابات التمثيل

 6أسباب للدوخة تدل على
أنه جيب الذهاب إىل الطبيب
ال بد أنك شعرت بالدوار مرة واحدة على األقل يف حياتك.
هذه حالة يبدو خالهلا أن جسمك وما حولك يدور ،بينما تبدو
ساقيك غري متماسكتني على اإلطالق ،وكل شيء ضبابي أمام
عينيك .حتدث الدوخة ألسباب خمتلفة ،وبعضها يدل على أنه
جيب الذهاب إىل الطبيب.
يذكر موقع «رادوس» الروسي بعض هذه األسباب.

الغذائي ألن هذا من شأنه أن يقلل تلقائيا من رائحة اجلسم.

العنب صديق الكبد األول وفوائده
عظيمة للبشرة

طعمه احللو وكمية السوائل الكبرية فيه جتعله الفاكهة احملببة
عند البعض يف فصل الصيف ،ولكن الكثري من الناس جيهلون
الفوائد العظيمة للعنب وخصوصا تلك اخلاصة بالكبد.
رغم أهمية العنب جلميع األعضاء احليوية ،ولكنه يقدم للكبد العديد
من الفوائد ،اليت حتدث عنها موقع «.»Medical news today
منع تأكسد دهون الكبد
بفضل احتوائه على مضادات األكسدة ،يساعد العنب يف تثبيط
اإلجهاد التأكسدي الناتج عن نشاط الشوارد احلرة باجلسم ،ومنعه
من التأثري على األوعية الدموية املغذية للكبد.
تنظيف الكبد
دورا
يلعب
جيعله
«البوليفينول»
لألكسدة
مضاد
على
احتواؤه
ً
كبريا يف تنظيف الكبد من آثار تناول األطعمة واملشروبات امللوثة
ً
وغري الصحية ،وتنقية اجلسم من السموم.
محاية الكبد من التليف والسرطان
تناول العنب األمحر يقي من اإلصابة بتليف الكبد ،وذلك الحتوائه
على مادة الريسفرياترول ،اليت تساهم يف محاية خاليا الكبد من
التندب وحتد من اإلصابة بسرطان الكبد.
وبعيدا عن الكبد ،يساعد العنب يف تعزيز صحة القلب واألوعية
الدموية ،وحتسني عملية اهلضم ،وعالج اإلمساك ،والوقاية من فقر
الدم ،واحلفاظ على نضارة البشرة وتأخري ظهور عالمات الشيخوخة،
وحتسني املزاج ،ومحاية الشعر من التقصف والتساقط ،وتقليل
فرص اإلصابة بـ «ألزهامير» واخلرف ،وتقوية النظر.

صداع نصفي
الصداع النصفي هو اضطراب عصيب مزمن يتميز بنوبات صداع
شديدة وغثيان ودوخة .يف كثري من األحيان ،يشتد الصداع
النصفي إذا مل تتناول املسكنات يف الوقت احملدد ،واليت
جيب أن يتم اختيارها بشكل فردي لكل شخص .الختيار مسكن
اآلالم املناسب ،من األفضل استشارة الطبيب.
مشاكل األذن الداخلية
ميكن أن حتدث الدوخة بسبب مشاكل يف األذن الداخلية
(على سبيل املثال ،مرض مينيري  -تراكم السوائل يف األذن
ً
أيضا مع ضعف
الداخلية) .ترتافق أمراض األذن الداخلية
التنسيق والغثيان والقيء وطنني األذن وفقدان السمع وما إىل
ذلك .جيب الذهاب إىل طبيب األنف واألذن واحلنجرة إذا وجدت
العديد من األعراض املذكورة أعاله باإلضافة إىل الدوخة.
اخنفاض حاد يف ضغط الدم
ميكن أن يؤدي االستيقاظ بسرعة كبرية من وضعية اجللوس
أو االستلقاء إىل اخنفاض ضغط الدم بشكل حاد ،مما يؤدي
نادرا ،فال داعي للقلق .ولكن إذا
إىل الدوار .عندما حيدث هذا
ً
كثريا ،فاستشر الطبيب.
حدث هذا
ً
خلل يف الدورة الدموية
أيضا ،ميكن أن يصاب الرأس بالدوار بسبب خلل يف الدورة
الدموية ونقص األكسجني يف الدماغ .قد يكون السبب يف ذلك
مشاكل يف القلب واألوعية الدموية .لذلك ،حتى لو استمرت
أعراض ضعف الدورة الدموية الدماغية (الدوخة والضعف
ثوان فقط ،فهذا يدعو للقلق.
وتنميل الوجه واألطراف) لبضع
ٍ
راجع طبيبك إذا حدثت هذه احلالة بشكل متكرر :ميكن أن تكون
عامل خطر للسكتة الدماغية.
أدوية معينة
بعض األدوية مثل مضادات اهليستامني واملهدئات ومرخيات
العضالت واملواد األفيونية ومضادات االكتئاب ميكن أن جتعلك
تشعر بالدوار .إذا كنت تتناول هذه األدوية ،فقد حتتاج إىل
تغيريها إىل شيء آخر ،أو تعديل اجلرعة.
اخنفاض سكر الدم
سبب آخر للدوخة هو اخنفاض مستويات السكر يف الدم .عادة
ما يتم حل هذه املشكلة بتناول وجبة خفيفة ،واليت تعيد إمداد
اجلسم بالسكر .ميكنك شرب كوب من عصري الربتقال أو تناول
موزة أو قطعة حلوى ،ثم ختتفي الدوخة بسرعة .لكن إذا كان
السكر ينخفضبشكل متكرر ،فال تؤجل زيارة الطبيب.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Ben Fordham says NSW lockdown ‘can’t go on’

2GB breakfast host Ben Fordham. Picture: Gaye Gerard/Daily
TelegraphSource:News Corp Australia
Radio host Ben Ford- the community. OK, well,
ham has called on NSW yesterday was 27, Saturto move away from lock- day 29, Friday 29, Thursdowns as cases continue day 28. So we’re not reto balloon in Sydney, say- ally making a dent on that
ing they “cannot go on”. number.
As Sydney enters its fourth “And yet the government
week of stay-at-home or- reckons that that number
ders and cases continue needs to be close to zero
to rise, 2GB breakfast host before we can open up.
Ben Fordham has called Come off it. How’re we goon NSW to move away ing to get there?
from lockdowns, saying “And at what point do we
the measures “cannot go start showing some courage? Right now the soon”.
Premier Gladys Berejiklian cial and economic conseannounced on Monday quences of the lockdowns
morning an additional 98 are dwarfing the damage
cases of community trans- of the virus.”
mission in her state on Fordham cited one of
Sunday ght, with experts the World Health Organicasting increased doubt sation’s (WHO) leading
over whether restrictions voices, Dr David Nabarro,
will let up next Friday, July who last October admitted
that lockdowns should not
30, as intended.
“We have the harshest be used “as the primary
restrictions of any state means of control of this
since coronavirus arrived. virus”.
Kids aren’t at school, “The only time we believe
small businesses are on a lockdown is justified is
their knees, if you live to buy you time to reorin Fairfield, Liverpool or ganise, regroup, rebalance
Canterbury, you cannot your resources – protect
leave the area for work un- your health workers who
less you are an authorised are exhausted,” Dr Nabarworker,” Fordham said ro said during an interview
on his show this morn- with The Spectator.
ing, during a conversation “But by and large, we’d
with Healthy Living host rather not do it.”
Now, 18 months into the
Dr Ross Walker.
“And now more than a pandemic, Fordham said,
quarter of a million con- we’re “locked up again, no
struction workers and end in sight”.
tradies are out of a job. It’s “And I’m not for a moment
never happened anywhere suggesting coronavirus is
in Australia. They didn’t not serious … but at what
even do it in Victoria, dur- point as a society do we
ing their darkest days … accept this is not going
away? Can we really stay
This cannot go on.
“I’m sorry to say, we are locked up until it disapseeing very little change pears?” he asked.
in the daily case numbers. “The Premier said a few
They want us to focus on months ago, ‘We need to
the number of people who learn to live with the viare infectious while in rus’. But right now we’re

AMA president Dr Omar Khorshid. Picture: Gary Ramage/NCA
NewsWireSource:News Corp Australia

destroying the lives of
hundreds of thousands of
people as we try to chase
a number that we may
never, ever reach … Why
don’t we get fair dinkum
and work towards the Premier’s goal of learning to
live with the virus.”
The head of Australia’s
top medical body, Dr Omar
Khorshid, has warned in
recent days Sydney could
be facing an “indefinite”
lockdown “until everyone
is vaccinated”.
“Of course, we don’t have
enough vaccines to vaccinate the whole of Sydney
communities so the only
option is to get on top of
this virus right now,” the
Australian Medical Association (AMA) president
said.
“Vaccines are doing their
job, we know they are doing their job and we are
seeing a number of young
people in hospital in ICU,
rather than the huge numbers of older people we
saw in Victoria.
“That is a sign that the
vaccines are working.
Vaccines are our way
out of this in the longer
term but for right now, for
Mond=day in Sydney, the
only way to stop this virus
spreading is to stop people talking to each other,
people coming close to
each other, people breathing on each other, cough-

ing on each other.
“We know this from the
lessons we have learned
throughout the lockdown,
throughout the pandemic
and our only option is to
do what needs to be done
right now here in Sydney.”
UNSW
epidemiologist
Mary-Louise McLaws, an
adviser to the WHO Covid19 response, had a similarly grim warning about
the length of Sydney’s
lockdown — currently
pegged to end next Friday,
July 30.
“We still need another
three to four weeks because we need to get that
proportion [of cases in
people who haven’t been
in full isolation] to zero,”
Professor McLaws told
The Project last night.
“Once we’ve got that zero,
then we need that to continue for 14 days to ensure we’ve mitigated everything.
“Now, you could lift some
small restrictions off, but
you wouldn’t be able to
lift all of them off until 28
days after that first zero of
anybody out in the community that hadn’t been in
full lockdown.
“It’s a long duration. Expect another two months
before we’ve absolutely
eradicated it … but we don’t
have to stay in lockdown
for that long.”

Victoria: 22 Covid cases recorded on Tuesday July 20

There’s been a surprise increase in the amount of locally transmitted Covid-19
cases in Victoria.
There has been a surprise
increase in Covid-19 locally transmitted cases with
22 recorded on Tuesday
July 20.
It is a shock, with case
numbers previously trended downwards. Nine were
recorded yesterday, 13
on Monday, 16 on Sunday
and 19 on Friday.
The lockdown is expected
to end next Tuesday at
midnight – taking Victorians into 185 days of hard
lockdown since the start
of the pandemic.
Victoria records 22 new
cases
Victorian health authorities have listed four new
exposure sites in Melbourne’s inner east on
tuesday night.

Victoria’s Covid cases are
heading in the right direction, according to a leading doctor.
Dr Tony Baretone said it
was impressive that the virus appeared to be under
control.
“Even though we have extended the lockdown here
for another seven days,
the numbers are trending
in the right direction with
the exception of that one
mystery case,” he told on
Wednesday.
“They are all linked back
to the two source cases so
that is a positive. But yes,
we are in the middle of
winter and that’s the peak
time for transmission of viruses in this kind of situation so we have just got to
be a bit more clever and a
bit more circumspect and
be ready to do all the right
things.”

SA testing sites overrun
There have been calls for
more testing clinics after
swathes of people attended the venues on Wednesday morning.
Motorists were reporting
up to eight-hour wait times
at the Victoria Park testing
station.
The long lines have
prompted calls for more
24-hour testing clinics.
SA records one new case
South Australia has recorded one new locally
acquired Covid-19 on
Wednesday morning.
Premier Steven Marshall
announced the additional
case just after 7am, which
takes Adelaide’s cluster to
a total of six cases.
The state has been plunged
into lockdown due to rising case numbers.
It has now been confirmed
the new cases are the higly
contagious Delta variant.
The outbreak was sparked
by an 81-year-old man
who completed hotel quarantine in Sydney after returning from Argentina
with his daughter and flew
to Adelaide on July 8.
‘Numbers trending in right
direction’

Age isn’t a factor in new
outbreak
A former Australian Medical Association president
is concerned that the
Covid-19 Delta is just as
dangerous to young people.
Previous Alpha and Beta
strains of the virus were
found to be much more
dangerous in older people.
Dr Stephen Parnis said it
was a strange experience
seeing that a teenager was
in ICU with the virus.
Victorians barred from
coming home
A hard border has been introduced between Victoria
and NSW with only essential workers or those given
compassionate grounds
allowed to return home.
For the next two-weeks
anyone who has been in
a red zone will not be allowed into Victoria, including those who call the
state home.
Premier Daniel Andrews
defended the decision
saying there had been a
month-long opportunity
for those interstate to return to Victoria.
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NSW: 110 new cases in Sydney, 43 in community while infectious (Tuesday, June 20)

NSW Premier Gladys Berejiklian has announced
another 110 new infections in Greater Sydney,
43 of who were infectious
while in the community.
“That is a high number but
a number which reflects
the high amount of testing
that we had. What is concerning, however, is that
43 people in those number
of cases were infectious in
the community,” Ms Berejiklian said.
“Now, I want to stress that
you might not have any
symptoms and not know
you have the virus and still
be infectious. Those 43
people haven’t necessarily done the wrong thing.
“But what it does show is
how infectious and contagious the virus is so it
means that every time you
have contact with another
human being you risk either getting the virus or
passing the virus on.”
It comes after an infectious
disease expert warned
Sydney may never hit zero
community transmission
again because of how fast
the Delta variant spreads.
“There are various pathways we may head down
over the coming weeks
and months … and I hope
we do get back to zero
transmission but it may
not be feasible,” Professor Greg Dore, an epidemiologist with the Kirby
Institute, told 2GB radio.
“The delta variant is different … once it’s well established in the community
and once you’ve got several hundred active cases
in the community it will be
tougher, and we’re getting
30 to 40 cases a day that
are not in home quarantine.
“Even though we’re under
lockdown there are opportunities for those people
to pass the virus on.”
Why wasn’t Bondi shut
down like the regions have
been?
Deputy Premier John Barilaro is asked why Bondi
– where Greater Sydney’s

outbreak originated from
– wasn’t subject to the
same swift lockdown the
state’s central west now
has been.
“If you think about that,
the decision we made
overnight for the three
LGA’s other same day at
home orders we put in
place for Sydney after the
Bondi outbreak,” Mr Barilaro said.
“And the reality here is
that I have been a member of the crisis team from
the outset, for almost 18
months. There is no crystal ball as the Premier has
touched on, there is no
playbook or real book.
“We have learnt a lot on
this journey and we have
learnt more over the last
few weeks from the advice
that we have from health.
“I can say honestly I am
being very cautious, I was
quick to say if we need
to lockdown the regions
we should, because the
health infrastructure in
regional and rural New
South Wales is not what
we haven’t Sydney.
“Yes, we could have managed but we don’t want to
be inundated. That’s why
the decision to go into
lockdown, that is why we
made the decision overnight.”

Could lockdown still end
next week?
Ms Berejiklian is asked
whether, from what she’s
said on Wednesday, “there
is a chance lockdown will
be lifted at the end of next
week”.
The Premier asked people
not to misinterpret her
words.
“No, what I’m saying is
we will consider what restrictions can be eased
from July 30 based on the
health advice we have at
that time. That is it,” she
said.
“Look, it would be, can I
say I am sure people will
interpret my words in a
thousand different ways
but this is the truth. We

won’t know what 31 July
looks like across the state,
across Greater Sydney,
until at least the weekend
and early next week. That
is a fact. That is a fact.”

Construction shutdown
was ‘necessary’
Ms Berejiklian is questioned over her controversial decision to shut down
construction sites until at
least July 31, and whether there have been cases
linked to them.
“The important thing is
health gives us data on the
workplace sites, including
construction sites, where
the disease has spread,”
she responded, somewhat
side-stepping the question.
“But this is the other
critical issue. What we do
know is what we need to
do to predict future cases
cropping up. The health
advice we rely on gives us
advice not only on dropping the spread but also
indicating that if you continue particular actions or
activity, that is going to
spread it further.”
She apologised for the
“angst” the pause has
caused people.
“This pause has to be
in place…The two-week
pause is necessary. I apologise for the angst it has
caused people but it is a
decision we have to take,”
Ms Berejiklian said.
“You cannot argue against
the health advice, you can’t
argue against science or
facts. It would have been
irresponsible for us not to
have taken that pause, as
difficult as it was. It would
have been absolutely irresponsible.”
Premier addresses tensions with her counterparts
Ms Berejiklian is asked
about comments made by
her Victorian counterpart,
Daniel Andrews, who “has
said that Victoria is running alongside the virus
and trying to get ahead of
the virus, and…Sydney has

lost control of the virus”.
“Can I say that I will leave
other premiers to comment on their own states,
I will comment on New
South Wales,” the Premier
responded.
‘Far more effective’ to
have the vaccine
Health Minister Brad Hazzard has also emphasised
the importance of getting
vaccinated, particularly to
those people still feeling
hesitant.
“I would like to take the
opportunity, though, just
to raise one issue and that
is in terms of hesitancy
around vaccine, I want
to remind people that if
you’re over 60, if you get
COVID, you have a 1 in
200 chance of dying,” he
said.
“If you’re over 50, you
have a 1 in 500 chance
ever dying if you got the
COVID virus. But in terms
of the broader issue, it’s
just… It is far more effective that you would have
the vaccines and make
sure that you avoid those
risks because if you have
the vaccine, you have a 1
in 2 million chance of actually dying, so the odds
are with you.
“You can take a bet on
TAB and you’d be doing
far better if you’d had the
vaccine.”

Premier stresses urgency
of getting vaccinated
Ms Berejiklian has taken
a swipe at the lack of vaccine urgency displayed by
the Federal Government,
saying she’s “gone blue in
the face from ages ago on
how important it is to get
vaccines”.
“We won’t live as freely as
we need to or we would
like until vaccination rates
increase. That is one thing
the NSW Government
can’t control,” she said.
“We can’t control the doses we get. But I can assure
you as soon as we get the
doses, they will go into
arms.”
The Premier added she
doesn’t “know how many

times I’ve spoken about
a sense of urgency with
vaccinations”.
“I’ve gone blue in the face
from ages ago on how
important it is to get vaccines. That’s the case.
Please follow the health
advice,” she said.
“If you’re over 60, have
the AstraZeneca. If you’re
over 40, get advice from
your GP or health professional…and of course, we
have the opportunity to get
those vaccination rates up
but really we’re waiting on
the extra doses to get the
rates up.”

What will it take to ease restrictions?
With 43 of today’s cases
infectious while in the
community, Ms Berejiklian is asked whether that
number will have to be
zero before Greater Sydney can reopen.
“Today I spoke about the
43 number infectious in
the community. That’s the
number we want to see at
or close to 0. If that number is in settings that are
low risk, obviously we can
ease restrictions,” she
said.
“It’s really based on the
health advice and it really
depends on where those
infections took place.”
Could Sydney lock down
‘harder’?
The Premier is asked
whether she intends to go
even “harder” in terms of
restrictions.
“Look, it’s really important
for us not to talk about
what might happen,” she
said.
“We need to really assess
the health advice and data
we get for the next few
days and once that data
comes through, once the
number of cases and how
they’re transmitting comes
through over the weekend
and early next week, we’ll
have a better sense of
what July 31 looks like.
“And as soon as the Government knows, we’ll of
course convey that. I want

to say New South Wales is
putting some pretty tough
restrictions in, tougher
than we’ve ever gone,
tougher than some other
states have ever gone.
“And that’s because it’s
really important for us to
quash this virus whilst,
unfortunately, our vaccination rates remain where
they are. I want to make
this point – that we do
need to give the extra restrictions a chance to do
the job they need to do.”
Won’t know until next
week whether new restrictions have worked
Onto questions, and Ms
Berejiklian is asked when
we’ll know the impact of
Greater Sydney’s harsher
new restrictions.
“We won’t have a sense
until this weekend and
early next week what the
result of those harsher restrictions have been and
I just ask for everybody’s
patience,” the Premier responded.
“We have done incredibly
well in keeping the numbers where they are but
we need to do better in order to live more freely and
that’s why we’re just asking everybody to please
respect the rules in place.
“We know many businesses that haven’t been
impacted in the last 18
months are now impacted
and that’s because this
Delta strain is much more
contagious and it’s a cruel
disease where any form of
human interaction is causing transmission and that
is a very different situation
we have now than what
we had in previous strains
and that’s why we’ve
had to take the action we
have.
“I appeal to everybody’s
patience and calm. We
will get through this as
long as people take it seriously and sometimes
people through no fault
of their own – they don’t
even have symptoms –
are carrying the disease
and giving it to others unknowingly.”
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NSW records high cases and a jump in cases infectious while in the community (Wednesday, July 21)

The chance of Greater Sydney exiting lockdown on
time are fading rapidly, with
a worryingly sharp rise in
new covid cases and those
infectious while in the community.
New South Wales has been
delivered a fresh blow in
the state’s fight against
multiple covid outbreaks.
There were 124 new locally
acquired cases of coronavirus recorded in the 24
hours to 8pm on Wednesday – a disappointing figure in the face of tough restrictions.
Premier Gladys Berejiklian
said the number of those
people infectious in the
community before being
detected was still worryingly high.
Greater Sydney is due to
end its lockdown on July
31 but that looks increasingly unlikely.
Gladys cops criticism of
her approach
That was a very fiery press
conference and Gladys Berejiklian copped a barrage
of tough questions about
her handling of the worsening covid crisis.
In a nutshell, the Premier
was asked:
1. Was the health advice
to not lockdown earlier
flawed?
2. Have authorities lost
control of outbreaks?
3. What contingencies are
in place if current restrictions don’t work?
4. How do authorities get
on top of this outbreak?
How did she respond to
those legitimate questions?
Well, she didn’t really, except to defend her decisions and then, bizarrely,
to ask for some credit for
the “thousands of people”
who didn’t get Covid-19.
But then, in her next breath,
Ms Berejiklian refused to
“delve into hypotheticals”
when asked about her Plan
B if current restrictions fail
to bring numbers down.
She also defended contact
tracers from claims they’re
lagging behind in identifying close contacts of those
to test positive to covid.

Instead, Ms Berejiklian
shifted some of the blame
for delays to those infected, saying “we rely on
people to remember everything and make sure
they’re giving us the right
information”.
And she rejected the notion
that numbers continuing to
rise means her earlier action was insufficient.
Reporters were still yelling
their questions at the Premier and Health Minister
Brad Hazzard when they
ended the media conference.
Regular watchers of the
various state updates each
day will note that few other
leaders cut their conferences short, instead staying until they’ve answered
all questions.

People shunning AstraZeneca vaccine
How about this example of
just how many people are
dodging the AstraZeneca
vaccination.
On Tuesday at the Olympic
Park covid vaccine hub,
9000 jabs of Pfizer were
given compared to just 50
“taken up” of the AstraZeneca dose, NSW Health
Minister Brad Hazzard revealed.
That staggering difference
is “a shocker”, Mr Hazzard
said.
“I just think which need to
take a step back. Right now
we are in the middle of a
very serious outbreak here
in New South Wales.
“And generally, most of
us can’t afford the luxury
of sitting back and saying, ‘I don’t want to have
to vaccine that has actually
been taken by almost every
country in the world and
kept others country safe’.”
The NSW Government is
offering clear advice on the
AstraZeneca vaccine, he
said – if you’re aged over
40, go and get it now either
at your GP or a vaccine
hub.
“If you’re under, 40 have a
chat to your GP and your
GP may well give you good
advice, which is to take the
AstraZeneca.”
The level of reluctance to

take the Oxford University
developed jab due to an
extremely rare but serious
blood clot risk is down to
two things, Mr Hazzard believes.
I think that’s obviously
come off the back of advice
that came out of (vaccine
advisory group) ATAGI but
also then translated by the
federal government.”
Hopes fade for lockdown
end
The current lockdown of
Greater Sydney is due to
end on July 31, in just over
a week, but the high number of new cases – and the
proportion of those infectious in the community –
puts that in doubt.
Gladys Berejiklian wouldn’t
be drawn on whether that
scheduled end is totally
out the window.
Instead, the Premier said
she would inform the NSW
public next week about
what restrictions will remain in place from that
date forward.
The last thing anyone
wants is to exit lockdown
and then go back into it
quickly because of an uptick in new cases.
But there’s one thing everyone can do right now.
“Our real key to freedom is
having a high percentage
of vaccination, both doses.
Even one dose gives you
great protection.
“If you haven’t had any
doses of the vaccine, even
a first dose gives you a lot
of protection and one of the
green shoots is that both
doses of the vaccine are a
huge protection against serious illness, and we need
that in the future.
“If people appreciate what
the situation has been saying for a long time, when
we have a large proportion
of population vaccinated
we won’t be talking about
case numbers anymore.”
Any changs to the lockdown from July 31 depends on what happens in
coming days in terms of
new cases and how many
of those were infectious in
the community, she said.
“We’ll look closely at that
but it will be based on the

health advice.
“It will be based on how
many infections we have
in the community. The last
thing we want is to be in a
stage where we keep going
in and out of harsh lockdown. That’s not something
we want for our citizens.
“We want to provide our
citizens with certainty and
that’s what we’ll do next
week.”

in Merrylands, Guildford,
Toongabbie, Seven Hills,
Pendle Hill, Mount Druitt,
Rooty Gill, Wollongong,
Lakemba, Narwee, Campsie, Earlwood, Georges
River, Bayside, Sutherland,
Coffs Harbour and Orange.

More tough days ahead for
NSW
Gladys Berejiklian has
warned the worst is yet to
come, with authorities expecting that “case numbers
will continue to go up”.
The rapid rate of spread
and the highly infectious
nature of the Delta strain
means contact tracers are
scrambling to find and
test any close contacts as
quickly as possible.
But the high number of
people infectious in the
community before they’re
intercepted means spread
continues.
Ms Berejiklian urged people
to avoid any non-essential
contact with other people,
even family members.
“We can’t stress enough
how contagious this virus
is,” she said.
“It’s cruel how contagious
it is. Any human contact
means you can pick up
or spread the virus. It is
spreading like we’ve never
seen before.”
The Premier also fears
more people will require
hospitalisation.
And in more bad news,
there’s been spill over from
the hard-hit Fairfield local
government area into the
Canterbury-Bankstown region and the Cumberland
LGA.
“We’re asking for people
in those communities to
be alert and come forward
for testing,” Ms Berejiklian
said.

‘Like nothing we’ve seen
before’
The jump in new cases and
the rapid rate of infection
is unlike anything health
authorities in New South
Wales have seen before,
Gladys Berejiklian has
said.
“It’s concerning that over
(half) of people that have
this virus strain are under
the age of 55, so this is a
very, very different and
more contagious strain
than we’ve seen,” the Premier said.
“It’s a concern that this rate
continues to be high.
“You should assume that
anybody you’re in contact
with has the virus or anybody you’re in contact with
can get the virus.
“The last thing we want for
anybody is hearing those
sad stories of people taking it home and passing it
on to the people they love
the most.”
A number of new infections
are in people who admit
they visited other households despite restrictions
on movement designed to
prevent that type of spread,
she said.
Some people have also
gone to work while symptomatic, Ms Berejiklian
said.
“All of us have to work together. We need the help of
every single person in the Jump in new Covid-19
cases
community.”
New South Wales has record 124 new locally acMore areas on alert
A number of areas of con- quired cases of Covid-19
cern have been identified in the 24 hours to 8pm on
and locals are being urged Wednesday.
to come forward for testing Premier Gladys Berejiklian
if they have even the mild- just announced the worryingly high number, which
est of symptoms.
Jeremy McAnulty from will come as a blow to
NSW Health said anyone those hoping Greater Syd-

ney can still exit lockdown
on time next weekend.
That grows increasingly
unlikely each day.
A crucial measure – those
new cases infectious in
the community before they
were diagnosed – was 48
in the past day. That’s not
good news.
Queensland slams its border shut
In some breaking news just
coming in, Queensland will
close its border entirely
to New South Wales from
1am tomorrow.
Acting Premier Steven
Miles just made the announcement, adding that
those people living in communities along the border
will only be able to cross
for essential purposes.
‘Ring of steel’ around
western Sydney
New South Wales Police
say they’ll enforce a ring of
steel around Greater Western Sydney to ensure covid
restriction compliance and
prevent the Delta strain
leaking out.
Northern Region Police
Commander Peter McKenna flagged a tightening of
controls in a bid to protect
virus-free regions.
And Commander McKenna
vowed officers would be
tough.
“People cannot come up
with lame excuses to stay
they didn’t know or they
were not aware,” he told
the ABC.
“We’re working hand in
glove with the traffic and
highway patrol command,
we are patrolling not only
the M1, the main arterial
route but all those back
roads, all those areas.”
Regional police have issued a number of infringements for covid restriction
breaches, he said, including nine at a private home
near Newcastle where a
religious service was being
held.
“It is just about all of society chipping in and doing the right thing we can’t
discriminate and say my
hobby, my faith, my job is
more important than anyone else.”
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All aspects of Building & Carpentry:
- New homes

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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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
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

مـادونا تهاجـم الـوصاية عـلى بـريتين سـبريز
عرب خاصية «القصص» يف
حسابها على «اإلنستغرام».
وكتبت قائلة« :أعيدوا لهذه
املرأة حياتها ،لقد ألغيت
العبودية منذ فرتة طويلة،

هاجمت املغنية األمريكية،
مادونا ،الوصاية املفروضة

على مواطنتها املغنية،
بريتني سبريز ،منذ  13عاماً

يامسني عبد العزيز يف حالة صحية
حرجة والسبب غامض

ترقد الفنانة املصرية،
ياسمني عبد العزيز،
يف العناية املركزة بأحد
املستشفيات يف القاهرة
نتيجة مضاعفات بعد عملية
جراحية لم يتم الكشف عن
طبيعتها.
وترددت انباء مختلفة عن
خطأ طبي خالل العملية
أدخلها يف غيبوبة ،فيما قال
البعض اآلخر أنها تعاني من
تسمم يف الدم بسبب تلوث
بكتريي.
زوجها أحمد العوضي كتب
منشوراً عرب صفحته على
الفيسبوك طالب فيها
اإلعالم بعدم نشر أي تفاصيل
عن حالة زوجته دون الرجوع
اليه ،دون أن يوضح حقيقة
ما يحصل معها سوى انها يف
غرفة العناية املركزة.
وكان العوضي قد كشف عرب
رسالة مؤثرة إىل زوجته عن

أزمتها الصحية ،مؤكداً أنه
يظهر أمام الجميع كشخص
قوي« ،لكنه يف الوقت الحالي
هو أضعف إنسان على وجه
األرض ألن روحه ليست
معه».
وأشار إىل أنه شخص ضعيف
للغاية بدون زوجته ،وعليها
أن تكون بخري وأن تنهض
سريعا ،معتربا أن هذه هي
املرة األوىل التي يكتب فيها
دون أن يكون لديه تفكري
فيما سيكتبه.
كما طلب منها أن تنهض
سريعا ،ألن «هناك وعداً من
جانبها له وعليها أن تنفذه،
معرتفاً بأنه يحبها ألف
مرة».
لم يقتصر األمر على
العوضي ،حيث قام عدد كبري
من الفنانني بدعم ياسمني
عبد العزيز معنويا عرب
شبكات التواصل االجتماعي.

املوت لألبوية الجشعة التي
ظلت تفعل هذا بالنساء
لقرون ،هذا انتهاك لحقوق
اإلنسان».
وتابعت مادونا ( 62عاما)

موجهة حديثها إىل بريتني
سبريز« :نحن قادمون
إلخراجك من السجن».
يذكر أن ملكة البوب تعاونت
مع بريتني سبريز يف
أغنية «Me Against The
 »Musicيف عام ،2003
كما أثارتا جد ًال واسعاً يف

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818
نفس العام بسبب قبلتهما
الساخنة خالل تقديمهما
ألغنية «»Like a Virgin
يف حفل جوائز «إم تي يف»
للفيديو كليب.
وتعد مادونا واحدة من عدة
نجمات خرجن لدعم بريتني
سبريز خالل األسابيع

املاضية بعدما أدلت األخرية
بشهادتها الصادمة أمام
محكمة يف مدينة لوس
األمريكية،
أنجلوس
ووصفت الوصاية عليها
بأنها «مسيئة» ،وطلبت
من القاضية ،بريندي بيني
إنهائها وتحريرها منها.

