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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

ميقاتي لوزراء حياديني: سأوقع اقرتاح رفع احلصانات ومع حماسبة سالمة إذا ارتكب
الرئيس عـون يطالب على اعتماد املداورة يف توزيع احلقائب السيادية

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

سعّيد يرفع احلصانة عن النواب.. 
و«يطمئن« على احلقوق واحلريات

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف ميقاتي.. وحديث عن ايجابيات 

حاول الرئيس املكلف جنيب 
»النقزة«  احتواء  ميقاتي 
حتديد  عن  تولدت  اليت 
غد(،  )بعد  املقبل  االثنني 
أي بتأخري ثالثة أيام، لعقد 
االجتماع الرابع واملخصص 
للتداول يف أمساء الوزراء، 
احلكومة،  اطار  حسم  بعد 
 14 او  وزيرًا   24 ضمن 
واالتفاق  وزيرًا،   18 او 
على  احلقائب  توزيع  على 
نظام  عرب  سواء  الطوائف، 
معلنًا  عدمه،  أو  املداورة 
انه مت االتفاق يف االجتماع 
عند  عقد  الذي  الثالث 
أمس  بعد ظهر  الرابعة من 
نقاط  حتييد  على  االول 
اخلالف، وأن األرجحية حتى 
كامل،  لتفاهم  هي  األن 
وأن مواضيع االتفاق تتعلق 
بالبلد، وأن ما جيري عبارة 
عن وضع »سقف وطين«، 

انقاذ،  حكومة  لتشكيل 
يتقدم التقين االختصاصي 
مهمتني:  ضمن  فيها، 
والتحضري  مالي،  انقاذ 

على  االنتخابات،  إلجراء 
ان يتوىل الرئيس ميقاتي 
من  الالعبني،  رئيس  دور 
انه لن يفرض على  زاوية 

استفزازي،  وزير  أي  أحد 
ولن يقبل أن يفرض عليه 

احد وزيرًا استفزازيًا.
الطيبة،  النيات  يف  هذا 
فقد  املعلومات،  يف  أو 
متابعة  مصادر  الحظت 

احلكومة،  تشكيل  لعملية 
يواجه  ملحوظا،  تعثرا  ان 
مسرية التشكيل برغم كل 
مناخات االرتياح واالجيابية 
والدة  بقرب  تبشر  اليت 

احلكومة اجلديدة. 
وتقول مصادر مطلعة، ان 
يطالب  اجلمهورية  رئيس 
باعتماد املداورة يف توزيع 
احلقائب السيادية من جديد 
وزارة  اي  تكريس  وعدم 
وتضيف  حمددة،  لطائفة 
يبقى  اخلالف  ان  املصادر 

على وزارة الداخلية.
املصادر  اىل  واستنادا 
الرئيس  فان  املتابعة، 
رئيس  اجاب  املكلف 
انه  بالقول،  اجلمهورية 
اعتماد  من  لديه  مانع  ال 
توزيع  يف  املداورة 
احلقائب الوزارية السيادية 
الوزارية،  التشكيلة  يف 
وزارة  مع ختصيص  ولكن 
ميكن  ال  للشيعة،  املال 

كشف تقرير رمسي أمريكي 
نشر، امس األول اخلميس، 
أن هجمات »طالبان« اليت 
»تضاعفت منذ توقيع اتفاق 
مّهد  الذي  شباط2020 
األجنبية  القوات  النسحاب 

وانا  املداورة،  حتقيق 
الداخلية  بوزارة  متمسك 
من  حاليا  هي  كما  للسنة 
واذا  تغيري.  أي  دون 
اعتماد  على  مصرا  كنت 
اقناع  فيجب  املداورة، 
النيابي  اجمللس  رئيس 

بالتخلي عن  اوال  بري  نبيه 
ميكن  وعندها  املال  حقيبة 
املداورة  نظام  تطبيق 
يف  اما  الوزارات،  بتوزيع 
ميكن،  فال  احلاضر  الوقت 
بوزارة  املداورة  اختصار 
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التونسي  الرئيس  أصدر 
رئاسيًا  أمرًا  سعّيد  قيس 
برفع احلصانة الربملانية عن 
الشعب  أعضاء جملس  كل 
أعماله،  تعليق  مدة  طيلة 

جملس  عام  كاتب  وكّلف 
األعمال  بتصريف  النواب 
اإلدارية واملالية للمجلس.

الشعب  سعّيد  ودعا 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الرئيس املكلف: ال مانع لدّي من اعتماد املداورة ولكن مع ختصيص »املال« للشيعة فأنا متمسك بالداخلية 

تقرير أمريكي: هجمات »طالبان« يف أفغانستان 
تشكل خطراً وجودياً على حكومة كابول

تشكل  أفغانستان،  من 
بالنسبة  وجوديًا  خطرًا 

للحكومة األفغانية«.
املفتش  »مكتب  وقال 
إلعادة  اخلاص  العام 
إن  أفغانستان«  إعمار 

شنها  اليت  »اهلجمات  عدد 
بشكل  وتنسب  العدو« 
»طالبان«،  إىل  أساسي 
ارتفع من 9651 يف نهاية 
يف   13242 إىل   2019

جملس التعاون اخلليجي يطالب إيران 
بالتوقف عن دعم اإلرهاب

جمللس  العام  األمني  أكد 
نايف  اخلليجي،  التعاون 
ليل  بيان،  يف  احلجرف، 
إن  اخلميس،  االول  امس 

بني  االسرتاتيجية  العالقة 
اجمللس والواليات املتحدة 
األمن  تعزيز  يف  تساهم 
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»حزب اهلل - العراق«: ليعلم 
األمريكيون بأن املفاجآت ستكون كبرية
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اهلل  »حزب  كتائب  أعلنت 
َرجات  »مخُ إن  العراق«   -
يف  اخلديعة  مفاوضات 
واشنطن ال تقل سوءًا عن 
مفاوضات خيمة صفوان«، 

مشددًة على أن »املقاومة 
عني  يف  شوكة  ستبقى 
ويف  األمريكي،  العدو 
كامل جهوزيتها حتى إجباره 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
هناك حاجة إىل مزيد من اللقاحات يف الزنود

إن تكاثر االصابات يف غرب سيدني 
ما  كل  أفعل  لكنني  بالخطر،  ينذر 
ودائرة  مجتمعنا  لدعم  بوسعي 
 NSW( الصحة يف نيو ساوث ويلز
Health( للسيطرة عليه. يف األيام 
للقاحات  الحاجة  أصبحت  األخرية، 
أكثر الحاحًا. من املعروف على نطاق 
واسع أن زيادة وتـرية تلقي القاحات 
هي الطريقة الوحيدة لوقف انتشار 

الفريوس يف جميع أنحاء الوالية.

التلقيح،  نشر  عملية  تكثيف  يجب 
لتحقيق  جيد  موقع  يف  والبلدية 

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

بي على الرقم: 
0419 651 187

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

 NSW Health مع  عملنا  لقد  ذلك. 
لعيادات  املجتمعية  مرافقنا  لتوفري 
هذا  بدأت  التي  اإلضافية  اللقاحات 
للمشاركة  بسرعة  وعملنا  األسبوع 
التطعيم  عيادات  حول  املعلومات  يف 

الجديدة التي قمنا بتأمينها.

القويني  والدعم  املناصرة  كانت  وقد 
مني شخصيا ومن البلدية موضع شكر 
البنية  أيضـًا  نقدم  نحن  واستحسان. 
التحتية والدعم لـ NSW Health يف 
إنشاء مرافق االختبار. لكن ما نحتاجه 
هو املزيد.. املزيد من اللقاحات. لدينا 

التسهيالت واملرافق - نحتاج فقط إىل 
اللقاحات اإلضافية حتى يتمكن مجتمعنا 

من معالجة هذا اإلغالق والوباء.

إىل  كامربالند  مدينة  بلدية  تتطلع 
 NSW مواصلة عالقة العمل القوية مع
سالمتكم  لوضع  محاولة  يف   Health

ومصالحكم أواًل.

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

 Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

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

 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

More jabs in arms needed 
The acceleration in cases in Western Sydney is alarming, 
but I’m doing everything I can to support our community 
and NSW Health to get it under control. In recent days, 
the urgency for vaccines has been heightened. It’s widely 
known that an accelerated rollout of the vaccines is the 
only way to stop the virus seeping across the state.

The vaccination roll out needs to be ramped up and 
council is in a good place to make that happen. We’ve 
worked with NSW Health to provide our community 
facilities for additional vaccine clinics which started this 
week and we worked quickly to share information about 

the new walk-in vaccination clinics which we secured 
thanks to strong advocacy from myself and Council. We 
are also providing infrastructure and support for NSW 
Health in setting up testing facilities. But what we need is 
more. More vaccines. We have the bricks and mortar - we 
just need the additional vaccines so that our community 
can tackle this lockdown and pandemic.

Cumberland City Council looks forward to continuing our 
strong working relationship with NSW Health in an effort 
to put your safety and interests first.

Mayor Steve Christou receives his vaccination at The Holroyd Centre
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العماد  اجلمهورية  رئيس  تابع 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
احلرائق  اطفاء  عمليات  االول، 
وامتدت  االربعاء  اندلعت  اليت 
يف احراج منطقيت عكار وجرود 
البلدات  من  وعدد  اهلرمل 
 - اللبنانية  للحدود  اجملاورة 
من  تقارير  وتلقى  السورية. 
املدني  والدفاع  اجليش  قيادة 
احلرائق  مكافحة  مسار  عن 
حجم  عن  األولية  واملعلومات 
باالشجار  حلقت  اليت  اخلسائر 

احلرجية.
عون  الرئيس  اطلع  كذلك، 
على ما قام به الصليب األمحر 
اجالء  عمليات  من  اللبناني 
منازهلم  تقع  الذين  لالهالي 
يف  النار،  رقعة  حميط  يف 
فيه  استمرت  الذي  الوقت 
الدفاع  وفرق  اجليش  طوافات 
املدني واملتطوعني يف عمليات 

املكافحة.
من  اجلمهورية  رئيس  وطلب 
»التشدد  األمنية  األجهزة 
النار  حماصرة  على  العمل  يف 
اىل  امتدادها  ومنع  وامخادها 
السكنية،  واألماكن  املنازل 
وتوفري املساعدة لالهالي الذين 
اضطروا اىل مغادرة منازهلم«، 
الشهيد  ذوي  من  متقدما 
املتطوع امني ملحم الذي سقط 
النريان  مكافحته  اثناء  باألمس 

بالتعزية.

شريم
اجلمهورية  رئيس  واستقبل 
حكومة  يف  املهجرين  وزيرة 
تصريف االعمال الدكتورة غادة 
شريم اليت اطلعته على أوضاع 
الظروف  يف  وعملها  الوزارة 
الذي  احلفل  سيما  ال  الراهنة، 
سيقام يوم االثنني يف 2 اب 
الكبرية  السرايا  يف  املقبل 
تصريف  حكومة  رئيس  برعاية 
دياب  حسان  الدكتور  االعمال 
التنمية  بيانات  موقع  الطالق 
للمناطق  والريفية  احمللية 
اطار  يندرج يف  الذي  اللبنانية 
لالمناء  الوزارية  اللجنة  عمل 
األمان  شبكة  وتقوية  الريفي 

االجتماعي.
وأشارت شريم اىل »التعاون مع 
منصة »impact« يف التفتيش 
املركزي«، الفتة اىل انه »سيتم 
يف خالل احلفل عرض الربنامج 
الوطين لالمناء الريفي واحمللي 
املتضمن خارطة طريق ودراسة 
معلومات  قاعدة  وبناء  دافع 
وطنية،  إمنائية  واسرتاتيجية 
عن  البيانات  موقع  اىل  إضافة 
والريفية  احمللية  التنمية  واقع 

للمناطق اللبنانية«.

ممثل املوارنة يف مجلس النواب 
القربصي

ممثل  عون  الرئيس  واستقبل 
النواب  جملس  يف  املوارنة 
الذي  موساس  جون  القربصي 
نقل اليه »حتيات موارنة قربص 
ومتنياتهم له بالتوفيق والنجاح 
اىل  لبنان  مسرية  قيادة  يف 
من  واخلروج  األمان  شاطىء 
مير  اليت  الصعبة  الظروف 

بها«.
عون  الرئيس  موساس  واطلع 
على »معاناة القبارصة املوارنة 
اىل  عودتهم  تتعذر  الذين 
اجلزيرة  مشال  األربع  قراهم 
احداث  يف  تركوها  اليت 
»الدعم  شاكرا   ،»1974 العام 
اجلمهورية  رئيس  قدمه  الذي 
»مواصلة  مؤكدا  لقضيتهم«، 
النضال، ال سيما وان السنوات 
من  حمرومون  واألهالي  متر 
واستثمار  ديارهم  اىل  العودة 
أراضيهم اليت باتت تقع يف ما 
الرتكية«،  »قربص  ب-  يسمى 
وقد أقيمت يف قرى ثالث منها 
ثكنات عسكرية تركية. والقرى 
هي كورماكيتيس، اسوماتوس، 

ايامارينا وكارباشا«.
اهتمامه  عون  الرئيس  واكد 
موارنة قربص،  باوضاع  الدائم 
عودتهم  تسهيل  اىل  وسعيه 
اىل قراهم، ال سيما وانه سبق 
القوي«  لبنان  »تكتل  لرئيس 
النائب جربان باسيل عندما كان 
وزيرا للخارجية واملغرتبني، ان 
ديبلوماسية  اتصاالت  اجرى 
حتقيقا  الرتكية  السلطات  مع 
بعض  رغم  على  العودة  هلذه 
عمل  واجهت  اليت  الصعوبات 
جلنة مشرتكة لبنانية - قربصية 

أنشئت هلذه الغاية.
نعي املفتي امليس

الرئيس عون  اىل ذلك، اعرب 

الرئيس عون تابع عمليات إطفاء احلرائق يف عكار 
وجرود اهلرمل وطلب توفري املساعدة لالهالي ومنح 
املفيت امليس وسام االرز الوطين من رتبة كومندور

زحلة  مفيت  »لغياب  أمله  عن 
امليس  خليل  الشيخ  والبقاع 
تعاىل  رمحته  اىل  انتقل  الذي 
عن عمر مديد قضاه يف خدمة 
خمتلف  البقاع يف  وابناء  لبنان 
املؤسسات الدينية واالجتماعية 
والرتبوية واإلنسانية اليت اشرف 
عليها او ساهم يف انشائها«، 
منوها خصوصا »باسهاماته يف 
املسيحي   - اإلسالمي  احلوار 
وتقريب  معا  العيش  وتوطيد 
اللبنانيني  بني  النظر  وجهات 

من خمتلف الطوائف«.

وتقديرا لعطاءات الراحل الكبري 
رئيس  منحه  امليس  املفيت 
الوطين  االرز  وسام  اجلمهورية 
من رتبة كومندور وكلف النائب 
املأمت  يف  متثيله  عون  سليم 
الذي سيقام له عصر اليوم يف 

بلدته مكسة يف البقاع.
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الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وزيرة املهجرين غادة شريم

احملامني  نقابة  جملس  قرر   
النقيب  برئاسة  طرابلس  يف 
اليت  جلسته  يف  املراد  حممد 
منح  االول،  أمس  انعقدت 
االذن مبالحقة احملامي يوسف 
انفجار  قضية  يف  فنيانوس 
الفعل  باعتبار  بريوت  مرفأ 
إليه غري ناشئ عن  املنسوب 
ممارسة مهنة احملاماة وال هو 
قيد  وأن  سيما  ال  مبعرضها، 
بتاريخ  فنيانوس  احملامي 
كان  إليه  املنسوب  الفعل 
منصبا  توليه  بسبب  معلقا 

وزاريا.

جملس نقابة 
احملامني يف طرابلس 

قرر منح االذن 
مبالحقة احملامي 
يوسف فنيانوس

»لبنان  تكتل  من  وفد  استقبل 
للتيار  العام  املقر  يف  القوي« 
برئاسة  الشالوحي،  مرينا  يف 
امني سر التكتل النائب ابراهيم 
كنعان وعضوية النواب: سيزار 
الصحناوي،  نقوال  خليل،  ابي 
وادكار  البستاني  فريد 
»تيار  من  وفدا  طرابلسي، 
املستقبل« برئاسة النائبة بهية 
مسري  النواب:  وضم  احلريري 
رىل  حبيش،  هادي  اجلسر، 
وطارق  احلجار  حممد  الطبش، 

املرعيب.
اللقاء حتدث اجلسر باسم  وبعد 
الوفد فقال : »قام وفد من كتلة 
وجهة  بعرض  املستقبل«  »تيار 
نظره يف ما يتعلق جبرمية املرفأ 
جملريات  ونظرا  وتداعياتها، 
،االول  اقرتاحني  اعددنا  االمور 
املواد  بعض  بتعليق  يتعلق 
ان  شأنها  من  اليت  الدستورية 
واالمتيازات  احلصانات  ترفع 
االطراف يف  القضائية عن كل 
الن  استثناء،  دون  من  لبنان 
انه  غري  القضائية،  االمتيازات 
الدستور،  يف  عليها  منصوص 
تعطي  اخرى  قوانني  هناك  امنا 
امتيازات قضائية لقضاة ولغري 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  قضاة 
بعملية احلصول على اذن مبالحقة 

كل من تقع عليه شبهة«.
اضاف: »حنن نعترب ان هذا االمر 
مهم جدا لناحية الشفافية واالهم 
انه اذا استمر احلال على ما هو 
عليه فسينقسم املشتبه بهم اىل 
ثالث فئات، كل منها ستحاكم 

كنعان بعد استقباله وفد املستقبل: موقفنا ثابت برفع كل احلصانات
 اجلسر :مشروعنا يصب يف اطار الشفافية الكاملة لالنتهاء من اي 

التباس يف موضوع احلصانات واالمتيازات القضائية
ان  يعين  ما  معينة،  جهة  امام 
سيحاكمون  والوزراء  الرؤساء 
امام اجمللس االعلى والعاديون 
امام  سيحاكمون  واملوظفون 
امام  والقضاة  العدلي  اجمللس 
يعينها  خاصة  قضائية  هيئة 
جملس القضاء االعلى، فمن غري 
جهات  ثالث  تنظر  ان  املعقول 
قضائية يف موضوع واحد، لذلك 
اقرب  هو  توحيدها  ان  اعتربنا 
اىل العدالة وتالفيا الي تناقض 
احتمالي بني اي قرارات تصدر 

عن اجلهات املختلفة«.
كنعان

كنعان  النائب  اكد  جهته  من 
القوي«  لبنان  تكتل  موقف« 
اىل  الذهاب  بعملية  الثابت 
التصويت بشكل سريع ومباشر 

جملس  يف  احلصانات  لرفع 
قضاء  »هناك  وقال  النواب. 
هذا  على  يده  وضع  عدلي 
الكبرية  العصر  وجرمية  امللف، 
اليت استهدفت الوطن، وتسقط 
وهدفنا  احلصانات،  كل  امامها 
الذهاب اىل رفع كل احلصانات 

كما طالب احملقق العدلي«.
بكل  استمعنا   « كنعان  وقال 
اليت  االقرتاحات  اىل  اهتمام 
وابدينا  املستقبل،  وفد  قّدمها 
خلفيات  حول  املالحظات  بعض 
فيها،  الواردة  البنود  بعض 
من  مجيعًا  نكون  أن  ونأمل يف 
دون استثناء امام جلسة نيابية 
احقية  وتؤكد  احلصانات  ترفع 
صالحية احملقق العدلي، باملثول 

امامه من دون استثناءات«.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
من  الرابعة  عند  عون،  ميشال 
الرئيس  األول،  امس  بعد ظهر 
وتابع  ميقاتي،  جنيب  املكلف 
احلكومة  تشكيل  مسار  معه 

اجلديدة.
وتبادل الرئيسان عون وميقاتي 
اآلراء يف الصيغ املقرتحة لتوزيع 
احلقائب الوزارية على الطوائف 
يف أجواء إجيابية، تعكس تقدما 

يف مسار التشاور بني الرئيسني 
للحكومة  سريعة  والدة  لتأمني 
الرئيسان  وسيلتقي  العتيدة. 
االثنني  جمددا  وميقاتي  عون 

املقبل الستكمال البحث.
ولدى مغادرته، توجه الصحافيون 
اىل الرئيس ميقاتي بالسؤال عن 
»لن  بأنه  فأجاب  اللقاء،  أجواء 
اللقاء  وان  يوم،  كل  يتحدث 

املقبل سيكون يوم االثنني«.

رئيس اجلمهورية تبادل وميقاتي اآلراء يف الصيغ 
املقرتحة لتوزيع احلقائب على الطوائف واألجواء 

اإلجيابية تعكس تقدما يف مسار التشاور

ميقاتي: ال حكومة قبل 4 آب ومثة أمل ولو كان ضئيال والرئيس 
عون مل يطالبين بالثلث املعطل وأنا مع إسقاط كل احلصانات

تشكيل  املكلف  الرئيس  أعلن 
أنه  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
رئيس  مع  جهده  بكل  »يسعى 
اجلمهورية ميشال عون لتشكيل 
احلكومة يف أسرع وقت ممكن، 
ترف  حيتمل  ال  الوضع  الن 
التأليف  عملية  يف  التباطؤ 
وحنتاج تعاون اجلميع، كما وأن 

اخلارج ال يريد انهيار لبنان«.
»صار  برنامج  عرب  حديث  ويف 
مرسيل  الزميل  مع  الوقت« 
 ،»MTV»الـ قناة  عرب   غامن 
قال ميقاتي« ال حكومة قبل 4 
أمل  »مثة  أن  آب«، مشريا إىل 
لبنان  لتجنيب  كان ضئيال  ولو 

االرتطام الكبري«.
أتردد  مل  هنا  »من  وأضاف: 
بقبول التكليف، وأنا فدائي يف 
هذا املوضوع، وأحاول التخفيف 
قدر املستطاع من احلريق ولكن 
تقدمت  وقد  اجلميع.  مبساعدة 
ختفيف  وجيب  النار  اجتاه  يف 
بعض  وإعطاء  قليال  السلبيات 

املهل«.
وأردف: »أحرتم صرخة الناس، 
علينا  أن  القائلني  أول  وأنا 
من  وحنن  للناس،  نسمع  أن 
ولكننا  السياسية  الطبقة  هذه 
مضطرون يف هذه املرحلة وفق 
أن  احلالية  السياسية  الشروط 

إىل حني  انتقالية  مرحلة  نتوىل 
اجراء االنتخابات املقبلة«.

الرئيس  هل  سؤال  على  وردا 
املكلف  الرئيس  سيعطي  عون 
احلريري،  قبله  يأخذه  مل  ما 
قال ميقاتي: »التنازل ملصلحة 
يعطي  أو  يأخذ  أحد  وال  الوطن 
ادارة  عن  ونتحدث  منه  شيئا 

وطن«.
»أنا  سؤال:  على  ردا  وأردف 
سعد  املستقبل  تيار  ورئيس 
أفاوض  واليوم  احلريري واحد، 
عنه كما هو فاوض عين، وعن 
األشهر  يف  السابقني  الرؤساء 

املاضية«.
يتم  مل  أنه  ميقاتي  وكشف 
أمساء  عن  احلديث  اآلن  حتى 
الوزراء يف احلكومة، لكنه قال: 
سنبدأ  االثنني،  من  »اعتبارا 
مع  األمساء  موضوع  يف  البحث 
رئيس اجلمهورية، وأستبعد أن 
تبصر احلكومة النور قبل الرابع 

من آب املقبل«.
»وزيري  أن  ميقاتي  وأوضح 
الداخلية والعدل جيب أن يكونا 
التشكيك  لعدم  متاما  مستقلَّني 
إدارة االنتخابات  بصدقيتنا يف 

النيابية«.
وتعاون  تفاهم  »مثة  وقال: 
مع الرئيس عون ألن املوضوع 

إنقاذ الوطن. واتفقنا على  هو 
وضع النقاط اخلالفية جانبا إىل 
حني الوصول إىل الصيغة شبه 
يفرض  أن  أقبل  وال  النهائية. 
عليَّ أحد وزيرا ولكن ال امسي 

وزيرا استفزازيا«.
متسك  عن  سؤال  على  وردا 
بالثلث  اجلمهورية  رئيس 
»مل  ميقاتي:  أجاب  املعطل، 
حتى  الرئيس  فخامة  يفاحتين 
املعطل  الثلث  مبوضوع  اآلن 
وأنا أريد التعاون ضمن السقف 

الوطين«.
ميقاتي  أكد  آخر،  سياق  ويف 
دوليا  اهتماما  »ملس  أنه 
هذه  ألن  لبنان  انهيار  بعدم 
القنبلة ستكون يف كل املنطقة 
االنهيار  هذا  وقف  واملطلوب 

ودعم نهضة لبنان«.
الرئيس  لفت  هذا،  ومع 
للرئيس  »أكد  أنه  إىل  املكلف 
على  الكاملة  موافقته  عون 
يف  اجلنائي  التدقيق  إجراء 
ومؤسسات  الوزارات  كل 
أي  »لن نغطي  الدولة، وقال: 

مرتكب«. 
وردا على سؤال يف شأن حاكم 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
مثة  كان  »اذا  ميقاتي:  قال 
حاكم  على  ارتكاب  ألّي  إثبات 

مصرف لبنان فيجب أن حياسب 
وفق القانون وأنا ال أغطيه«

وعن انفجار 4 آب قال ميقاتي: 
»4 آب هي جرمية العصر واليوم 
واحملقق  التحقيق  قيد  هي 
ومناقبية  صدقية  له  العدلي 
الدعم  كل  نقدم  علينا  وحنن 
له وأنا مع رفع كل احلصانات 
وسأوقع مع كتليت على اقرتاح 
الرئيس احلريري، وأنا مع رفع 
نوع  أي  من  احلصانات  كل 
مرفأ  انفجار  موضوع  كانت يف 

بريوت«.
»نريد  سؤال:  على  ردا  وتابع 
يف  احلقيقة  كل  نعرف  أن 
موضوع 4 آب وأنا سأوقع على 
قدمه  الذي  القانون  اقرتاح 
برفع  املتعلق  املستقبل  تيار 

احلصانات«.
وأشار ميقاتي اىل انه »سيكون 
مثة مؤمتر  بدعوة من فرنسا يف 4 
آب لدعم لبنان كما وسيكون مثة 
مؤمتر يف أواخر أيلول وسيكون 
أن تكون مثة  ونأمل يف  أوسع 
حكومة تزامنا مع املؤمتر الثاني، 
دوليا  اهتماما  انه ملس  مؤكدا 
هذه  ألن  لبنان  انهيار  بعدم 
القنبلة ستكون يف كل املنطقة 
االنهيار  هذا  وقف  واملطلوب 

ودعم نهضة لبنان«.



Page 4صفحة 4     

لـبنانيات

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  نعى 
الشيخ عبد اللطيف دريان العالمة 
زحلة  مفيت  امليس  خليل  الشيخ 
وباسم  »بامسي  وقال:  والبقاع، 
الشرعي  واجمللس  الفتوى،  دار 
وجملس  األعلى،  اإلسالمي 
وجملس  لبنان،  يف  املفتني 
واملديرية  الشرعي،  القضاء 
اإلسالمية،  لألوقاف  العامة 
وجملس العلماء يف لبنان، وكلية 
الشريعة اإلسالمية، وازهر لبنان، 
الكريم وصندوق  القران  وإذاعة 
املؤسسات  ومجيع  الزكاة، 
لبنان  الفتوى: فقد  لدار  التابعة 
واملسلمون والعرب العامل اجلليل 
كبريا  عاملا  امليس  خليل  الشيخ 
العلماء  كبار  وأحد  بارعا  وفقيها 
الصاحل  لبنان،  يف  املسلمني 
على  جيري  العلم  النقي،  التقي 
متوقد  البديهة،  حاضر  لسانه، 
الذهن، رقيق العبارة، نذر نفسه 
والعلم  الدين  خلدمة  وحياته 
والعلماء والناس، وكان ذا خلق، 
الصدر  واسع  متساحما  متواضعا 
والكبري  الصغري  حيرتم  حليما، 
يسعى يف خدمة الناس وإصالح 
مصاحل  على  غرية  بينهم،  ذات 

املسلمني ورفعا من شأنهم«.

مفيت اجلمهورية نعى امليس:
نذر نفسه خلدمة الدين والعلم والناس

أضاف:«كان رمحه اهلل من أجالء 
يف  وأبرزهم  الفتوى  دار  علماء 
النعمان،  حنيفة  أبي  اإلمام  فقه 
املناصب  من  العديد  توىل  وقد 
يف  أسهم  حيث  املهمة  الدينية 
أنه  كما  وتفعيلها،  تطويرها 
من  واالعتدال  بالوسطية  نادى 
خالل مسريته الدينية والوطنية، 
وعاجل كثريا من املسائل الطارئة 
وله  اإلسالمي  اجملتمع  على 
الشأن،  هذا  يف  خاصة  فتاوى 
وعرف حببه للخري وللعلم والعلماء 
اهلل  رمحه  وكان  الدعاة،  وخدمة 
والوداعة،  بالرحابة  معروفا 
وثقافية  فكرية  إسهامات  وله 
العربي  والعاملني  لبنان  يف 
العلم  خدم  وقد  واإلسالمي، 
وكتب  ف  فألَّ اإلسالمي  والفقه 
ونشر وألقى العديد من املقاالت 
واألحباث واحملاضرات يف لبنان 

والعامل«.
وتالمذته  وحمبه  »ألهله  وختم: 
اهلل  ونسأل  والسلوان،  الصرب 
د الفقيد  سبحانه وتعاىل أن يتغمَّ
بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح 
مع  األبرار  منازل  وينزله  جناته 
والشهداء  والصديقني  النبيني 

وحسن أولئك رفيقا«.
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الفرزل  اساقفة  رئيس  وجه 
امللكيني  للروم  والبقاع  وزحلة 
الكاثوليك املطران عصام يوحنا 
درويش املوجود يف الفاتيكان 
حاليا، برقية تعزية بوفاة مفيت 
البقاع الشيخ خليل امليس جاء 

فيها:
مفيت  وفاة  خرب  كثريا  »آملين 
امليس  خليل  الشيخ  البقاع 

صباح اليوم )أمس األول( .
لطاملا تالقينا معا يف مناسبات 
رمزا  مساحته  فكان   ، كثرية 

لالنفتاح واالعتدال والتسامح.
واحة  فكان  البقاع  ازهر  أسس 
واحملبة.عمل  والتالقي  للعلم 

املطران درويش : غياب املفيت امليس خسارة ال تعوض
حب  حول  البقاعيني  مجع  على 
فكان  اآلخر  وتقبل  الوطن 
واالخالق  التواضع  يف  مدرسة 

والوطنية.
اليوم  امليس  املفيت  يغيب 
احلاجة  بأمس  لبنان  وقت  يف 
التعوض.. وخسارته  ألمثاله، 
ورفيق  وصديقا  أخا  سنفتقده 
والتالقي  احلوار  يف  درب 
والتعايش... بإمسي الشخصي 
االبرشية  وابناء  كهنة  وبإسم 
من  التعزية  خبالص  اتقدم 
عائلته وذويه ومفيت اجلمهورية 
البقاع سائال«  اللبنانية واهالي 

الراحة يف جنان اخللد«.

يف  الروسية  اخلارجية  اعلنت 
بناء  متوز،   29 »يف  انه  بيان، 
بني  اتصال  مت  مسبق  التفاق 
روسيا  لرئيس  اخلاص  املمثل 
االوسط  الشرق  يف  االحتادية 
وزير  نائب  افريقيا  وبلدان 
ميخائيل  الروسية  اخلارجية 
احلكومة  ورئيس  بوغدانوف 
واثناء  ميقاتي،  جنيب  املكلف 
الروسي  الطرف  اكد  احلديث 
مجهورية  رئيس  بقرار  ترحيبه 
بعد  عون  ميشال  لبنان 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
بتكليف  النيابية،  الكتل  مع 

اخلارجية الروسية:اتصال بني بوغدانوف وميقاتي 
ومتن باالسراع يف تشكيل حكومة مهمة قادرة حتصل 

على دعم قوى سياسية وطائفية اساسية
احلكومة  لتشكيل  ميقاتي  جنيب 
اللبنانية، متمنني له االسراع يف 
تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة 
قادرة على ان حتصل على دعم 
قوى سياسية وطائفية اساسية 

يف لبنان.
بعض  اىل  ايضا  التطرق  ومت 
املواضيع امللحة وضرورة تطوير 
التارخيية  الصداقة  عالقات 
فيها  مبا  اللبنانية،   - الروسية 
تعميق احلوار السياسي وتطوير 
التعاون اهلادف لتخفيف املشاكل 
اليت  واالجتماعية  االقتصادية 

يوجهها اجملتمع اللبناني«.

استقبل العالمة السيد علي فضل 
اهلل أمني اهليئة القيادية يف حركة 
الناصريني املستقلني املرابطون 
يرافقه  العميد مصطفى محدان، 
عضو اهليئة حممد قليالت، حيث 
األخرية  التطورات  البحث يف  مت 
وتراكم  الداخلي،  الصعيد  على 
األزمات وإمكانية تأليف حكومة.

حمدان
تصريح  العميد محدان يف  وأكد 
الوحدة  »أهمية  اللقاء  بعد 
كل  ملواجهة  كطريق  الداخلية 
األزمات اليت يعيشها البلد على 
املستويات السياسية واملعيشية 
وغريها«، مشددا على »مسؤولية 
اجلميع يف محاية اجليش اللبناني 
كصمام  اإلمكانيات  بكل  ورفده 
الداخلية  الساحة  لتحصني  أمان 
وإسقاط  العدو  أطماع  ومواجهة 
املوقف  جانب  إىل  أهدافه، 
واملقاومة  املقاوم  الشعيب 
له  خيطط  ما  إلحباط  الساعية 

األعداء«.

فضل اهلل استقبل مصطفى محدان:
 نتمنى االستماع ألنات الناس وصرخاتهم

فضل اهلل
فضل  السيد  شدد  جهته،  من 
هم  من  يستمع  »أن  على  اهلل 
يف مواقع السلطة ألنات الناس 
وصرخاتهم ألن الوضع املعيشي 
الناس  وباتت  خطريا  مبلغا  بلغ 
هذه  كل  أمام  احلل  عن  تسأل 
املعاناة ويف هذا الصيف الالهب 
واحلار على خمتلف املستويات«.

املسؤولون  جيد  »أن  ومتنى 
كل  بعد  حكومة  لتأليف  الطريق 
بقايا  أكلت  اليت  االنتظار  أشهر 
مؤكدا  ومقوماته،  البلد  اقتصاد 
»أن السبيل لذلك لن يكون إال 
من خالل تقديم املصلحة العامة 
املسؤولني  مصلحة  على  للناس 
احلسابات  من  واخلروج  اخلاصة، 
املعاناة  واقع  إىل  االنتخابية 
البلد  ومستقبل  للناس  اليومية 
مظلما  يكون  أن  خنشى  الذي 
وقامتا يف حال سقطت الفرصة 
نسمع  نزال  ال  اليت  اجلديدة 

كلمات التفاؤل حوهلا«. 

علماء صور  لقاء  رئيس  طالب 
علي  الشيخ  العالمة  ومنطقتها 
ياسني العاملي، يف كلمة القاها 
يف احتفال مبناسبة عيد الغدير 
الدينية  املدرسة  مسجد  يف 
علماء  حضره  صور،  مدينة  يف 
وفاعليات وحشد من املؤمنني، 
وعي  اللبنانيني  »املسؤولني 
يف  القائمة  االنهيارات  حقيقة 
اللبناني«، مشددا على  الوضع 
»بتشكيل  االسراع  ضرورة 
الوحيد  همها  يكون  حكومة 
مما  والعباد  البالد  انتشال 
ازمات  تراكم  من  فيه  هم 

وفساد«.
وتابع ياسني: »إن هذا املنحى 
بدأ منذ سياسة تقاسم احلصص 
واملصاحل اليت اعتمدها الفريق 
احلاكم الذي ما زال يعيش على 

هذه الذهنية حتى اليوم«.
هو  الغدير  عيد  »إن  أضاف: 

ياسني: لالتيان حبكومة جترب خاطر الناس 
بعد ان كسره املفسدون والفاسدون

الذي  العادل  للحكم  منوذج 
وترمجه  االسالم  نيب  وضعه 
وعدالة  بإنسانية  علي  االمام 
مطلقتني متثلت بوصيته ملالك 

االشرت.
وتابع : »نؤكد على مطلب االتيا 
حبكومة جترب خاطر الناس بعد ان 
والفاسدون  املفسدون  كسره 
اين  )من  قانون  من  منطلقة 
خمتلس  كل  هذا( حملاسبة  لك 
وفاسد ساهم يف افقار النلس 

وضرب العملة الوطنية«.
اصحاب  »نطالب   : وختم 
تبادر  مصلحني  حبكومة  الشأن 
سبل  وتأمني  االزمة  انهاء  اىل 
حتقيق كل االصالحات يف بنية 
من  إلنتشاله  اللبناني  النظام 
نظام احملاصصة باسم الطوائف 
وطن  اىل  وحتويله  واملناطق 
مؤسسات ترعى املواطنني كل 

املواطنني ومصاحلهم.« 

العالمة علي فضل اهلل مستقبال العميد مصطفى حمدان

 عقد اجتماع يف السرايا احلكومية، 
رئيس  من  بطلب  االول،  امس 
الدكتور  االعمال  حكومة تصريف 
فيه  شارك  دياب،  حسان 
طالب  خضر  دياب:  مستشارا 
وحسني قعفراني، املديرة العامة 
املدير  الفغالي،  أورور  للنفط 
خوري،  رميون  للجمارك  العام 
القاضي جان طنوس من النيابة 
العامة املالية، مدير مستودعات 
النفط نيكوال نصار، مدير محاية 
املستهلك طارق يونس، العميد 
الدولة،  أمن  ساسني مرعب من 
العقيد جان عواد من قوى االمن 
الداخلي، العقيد هادي ابو شقرا 
من االمن العام والعقيد أنطوان 

حنا من مديرية املخابرات.
وقعفراني  طالب  ونقل 
الرئيس  »إصرار  للمشاركني 
مبالحقة  التشدد  على  دياب 
املواد  بتهريب  يقوم  من  كل 
النفطية أو ختزينها أو احتكارها 
ومت  بأسعارها«.  التالعب  أو 
الكامل  »التنسيق  على  االتفاق 
االمنية  واالجهزة  القضاء  بني 

واملديرية العامة للنفط«.
تدابري  اىل  االجتماع  وخلص 
وخطوات ملعاجلة موضوع االحتكار 
وتهريب  باالسعار  والتالعب 

املواد النفطية.
استنابة النيابة العامة التمييزية

ومن أجل التشدد يف االجراءات 
االحتكار  اشكال  كل  ملنع 
والتالعب يف اسعار احملروقات، 
التمييزي  العام  النائب  اصدر 
القاضي غسان عويدات استنابة 
يلي:  ما  على  نصت  قضائية 
املشار  املوضوع  اىل  »باالشارة 
بالتشدد  نكلفكم  اعاله  اليه 
تهريب  عمليات  مالحقة  يف 
احملروقات واحتكارها أو ختزينها 
يف أماكن غري مرخصة أو بسعر 
الرمسي احملدد  السعر  يزيد عن 
موضوعها  الكميات  وضبط  هلا، 

اجتماع يف السرايا احلكومية بطلب من دياب أفضى اىل 
استنابة من عويدات للتشدد يف مالحقة احملتكرين 

واملتالعبني بأسعار احملروقات
وإقفال  نقلها  وسائل  وحجز 
االمحر  بالشمع  ختزينها  أماكن 
مهل  أية  أصحابها  منح  دون 

إدارية من أي نوع كان.
قابلة  احملروقات  ألن  ونظرا 
نفقات  حفظها  ويستلزم  للتلف 
النيابة  على  يقتضي  كبرية، 
على  يدها  الواضعة  العامة 
أمانة  مثنها  وحفظ  بيعها  امللف 
يف صندوق املال سندا ألحكام 
رقم  املرسوم  من   5 املادة 
8625 تاريخ 1947/3/24 وضبط 
وسائل نقلها وطلب مصادرتها 

من حمكمة االساس.
للعموم  البنزين  مادة  بيع  ويتم 
الضابطة  أفراد  أحد  بواسطة 
عن  يزيد  ال  مبعدل  العدلية 
وفقا  فرد  لكل  ليرت  عشرين 
للسعر الرمسي، أما مادة املازوت 
املستشفيات  اىل  بيعها  فيتم 
اخلاصة  املولدات  وأصحاب 
حيث  البلدية  من  موظف  بوجود 
كانت  وإذا  الكمية،  ضبط  مت 
كمية املازوت تزيد عن اخلمسني 
اىل  تسليمها  يقتضي  ليرت  الف 
ويتم  للنفط  العامة  املديرية 
وابقائها  النقل  وسيلة  ضبط 

مضبوطة.
على  التعميم  يقتضي  كما 
أي  عن  التبليغ  إمكانية  اجلمهور 
أعاله على  اجلرائم املذكورة  من 
العامة  للمديرية  الساخن  اخلط 

لقوى االمن الداخلي 112.
ومت تعميم هذه االستنابة اىل:

- النيابة العامة املالية، النيابات 
احلكومة  ومفوض  االستئنافية، 

لدى احملكمة العسكرية.
- قضاة التحقيق األول وقاضي 

التحقيق العسكري االول.
- قيادة اجليش اللبناني

-املديرية العامة لالمن الداخلي.
- املديرية العامة لألمن العام.
- املديرية العامة ألمن الدولة.

- املديرية العامة للجمارك«.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري،  نبيه 
الثانية يف عني التينة، وفدا من 
كتلة »املستقبل« برئاسة النائبة 
النواب  وضم  احلريري،  بهية 
املرعيب،  طارق  اجلسر،  مسري 
هادي حبيش، رىل الطبش وحممد 
احلجار، وحيث التداول يف شؤون 

تشريعية.
خالل  بري  الرئيس  أكد  وقد 
اجمللس  أولوية  »»إن  اللقاء 
التعاون  وستبقى  كانت  النيابي 
التام مع القضاء من أجل معرفة 
احلقيقة كاملة وهي )أي احلقيقه( 
ال حتتمل »الزيادة وال النقصان« 
وال حتتمل جتهيل الفاعل وتضييع 
قلنا  فكما  احلقيقة.  بوصلة 
ان  اليوم  نؤكد  مرارا  وكررنا 
احلصانة فقط هي لدماء الشهداء 
والعدالة،  والدستور  وللقانون 
واجمللس النيابي يف هذه القضية 
الياء  اىل  األلف  من  القانون  مع 
للوقائع.  وحرفا  حتريفا  وكفى 
وضمنا  النيابي،  اجمللس  إن 
أمت  على  والتحرير،  التنمية  كتلة 
عن  احلصانات  لرفع  االستعداد 
مبا يف  إستثناء  دون  من  اجلميع 
وضع  الذي  القضاء  عن  ذلك 
منذ  النيرتات  قضية  على  يده 

  بري التقى وفدا من كتلة املستقبل:
اجمللس النيابي وضمنا كتلة التنمية والتحرير 
على أمت االستعداد لرفع احلصانات عن اجلميع 

حلظة رسو الباخرة املشؤومة اىل 
مع  نعم  اإلنفجار،  حدوث  حلظة 
تعليق الكل احلصانات متاشيا مع 
كتلة  به  تقدمت  الذي  االقرتاح 

املستقبل«.
»أصابع  بري:  الرئيس  وختم 
تعاون  من  اىل  توجه  ال  االتهام 
وسيتعاون اىل أقصى احلدود مع 
القضاء، أصابع اإلتهام جيب ان 
توجه اىل من حياول اإلستثمار على 
الدماء ألغراض باتت مكشوفة و 
حسبنا مجيعا قول السيد املسيح 
)ع( »تعرفون احلقيقة... احلقيقة 

حترركم«.
بدوره، قال النائب اجلسر باسم 
دولة  مبقابلة  »تشرفنا  الوفد: 
عرضت  بري،  نبيه  الرئيس 
اإلقرتاحني  دولته  على  الكتلة 
اللذين حضرتهما الكتلة، اإلقرتاح 
األول يتعلق بتعليق بعض املواد 
حبصانات  املتعلقة  الدستورية 
القضائية  االمتيازات  او  النواب 
لكل الرؤساء والوزراء. واالقرتاح 
الثاني هو قانون عادي ال يتعلق 
كل  بتعليق  ويتعلق  بالدستور 
املمنوحة  القضائية  االمتيازات 
واحملامني  واملوظفني  للقضاة 
واألمنيني يف ما يتعلق باألذونات 

مبالحقتهم«.

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها اليومي تسجيل 1104 
العدد  رفعت  االول،  أمس  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابات 

االمجالي اىل 559473، اضافة اىل 3 حاالت وفاة.

لبنان  »تكتل  عضو  شدد 
درغام  أسعد  النائب  القوي« 
الـ  قناة  عرب  مقابلة  يف 
»اخلسائر  أن  على   ،»OTV«
كبرية وال تعوض جراء احلرائق 
اليت أتت على أهم غابات عكار 
حوض  يف  نوعها  من  الفريدة 
بلمح  إندثرت  واليت  املتوسط 
اخلسائر  عن  فضال  البصر، 
الفتا  املواطنني«،  مبمتلكات 
وزعه  الذي  »الفيديو  أن  اىل 
االول(  )امس  اليوم  األهالي 
يف  الدوليب  إشتعال  ويظهر 
مكان  من  أكثر  يف  الغابات 
وهنا  ومتعمد،  مقصود  عمل 
ونطالب  للقضاء  األمر  نرتك 
فورا  بالتحرك  األمنية  األجهزة 
أشد  وإنزال  الفاعلني  لكشف 

العقوبات بهم«.

درغام: احلرائق قضت على ثروة عكار واملطلوب احملاسبة
»الفوضى  أن  درغام  وأكد 
والتقاعس البيئي هو ما أوصلنا 
فهناك  النتيجة،  هذه  اىل 
الدعاوى لدى املدعي  عشرات 
العام البيئي يف الشمال واليت 
وهذه  خواتيمها  اىل  تصل  مل 
مسألة مهمة وجيب احملاسبة«. 
عكار مرتوكة  »حمافظة  وقال: 
ملصريها وهناك تقصري فاضح 
لألجهزة  تام  وغياب  وتسيب 

الرقابية والقضائية«.
اضاف: »ال ميكننا سوى التوجه 
للجهود  واالمتنان  بالشكر 
عناصر  بها  يقوم  اليت  اجلبارة 
وقيادة  املدني  الدفاع  وأفراد 
املنطقة  ولكن صعوبة  اجليش 
ووعورتها وسرعة الرياح أدت 
بهذا  النريان  متدد  توسع  اىل 

الشكل«.

كورونيات
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لـبنانيات

حلقوق  الوطنية  اهليئة  أطلقت 
اإلنسان أول تقرير رمسي لبناني 
قبل  بريوت،  مرفأ  انفجار  حول 
السنوية  الذكرى  من  أسابيع 
عنوان:  حتت  االنفجار  األوىل 
»رصد انتهاكات حقوق اإلنسان 
مرفأ  النفجار  االستجابة  يف 

بريوت«.
يف مؤمتر صحايف عقد يف فندق 
قبل  االشرفيه  غابرييل«  »لو 
حضور  يف  األول،  أمس  ظهر  
نقيب احملررين جوزيف القصيفي 
من  وعدد  اهليئة  واعضاء 
الشخصيات احلقوقية وإعالميني.

اهليئة،  التقرير، حبسب  ويهدف 
إىل »مراقبة التدخالت اليت تقوم 
بها األطراف الوطنية املعنية يف 
مرحلة ما بعد االنفجار إضافة إىل 
والناجيات  الناجني  مع  التواصل 
وذوي الضحايا ملعاجلة خماوفهم 
وبالتالي يشري التقرير اىل قضايا 
تؤدي  االنتشار  واسعة  منهجية 
االنسان  حلقوق  انتهاكات  اىل 
يتعني  اليت  االجراءات  وحتدد 
خماطر  من  للتخفيف  تنفيذها 
بتدابري  وتوصي  االنتهاكات 
للكوارث  االستجابة  لتحسني 
ومحاية حقوق الناجيات والناجني 
من االنفجار مبا يف ذلك الفئات 

االكثر ضعفا«.
حلقوق  الوطنية  اهليئة  وقالت 
الوقاية  جلنة  املتضمنة  اإلنسان 
»الوقائع  إن  التعذيب  من 
حول  مجعتها  اليت  واملعلومات 
وقع  الذي  بريوت  مرفأ  انفجار 
يف الرابع من آب من العام 2020 
لتداعياته  االستجابة  وطريقة 
يف  كبريا  وفشال  إهماال  أثبتت 
محاية حقوق اجلميع بدون متييز، 
احلياة  يف  احلق  ذلك  يف  مبا 
والصحة والسكن والغذاء واملاء 
بيئة صحية  واحلق يف  والتعليم 

سليمة«.
جرجس

اهليئة  رئيس  البيان  وتلى 
وقال:  جرجس،  فادي  الدكتور 
حلقوق  الوطنية  اهليئة  »تطلق 
الوقاية  جلنة  املتضمنة  اإلنسان 
يصدر  تقرير  أول  التعذيب  من 
عن جهة رمسية لبنانية عن هذه 
املئات  أودت حبياة  اليت  اجلرمية 
ذوي  وأشخاص  جرحى  وخلفت 
ندوبا  وتركت  باآلالف  اعاقة 
ولن  تندمل  مل  عميقة  وطنية 
احلقيقة  معرفة  وحدها  تشفى، 
وحتقيق العدالة وجرب الضرر ميكن 
أن ختفف من آالم هذه الندوب، 
مع أهمية االستفادة من أخطاء ال 
بل خطايا املاضي كي ال تقع يف 

املستقبل.
حلقوق  الوطنية  اهليئة  تصدر 
التقرير  هذا  لبنان  يف  اإلنسان 
تنفيذا لواليتها كمؤسسة وطنية 
لبنان،  يف  اإلنسان  حلقوق 
تؤدي مهامها يف مجيع املسائل 
اإلنسان  حقوق  حبماية  املتعلقة 
لبنان. وعلى وجه  وتعزيزها يف 
مهمة  اهليئة  تتوىل  اخلصوص، 
مراقبة مدى التزام لبنان حبقوق 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
خاصة  تقارير  وصياغة  الدولي، 

أو دورية بشأنها ونشرها.
الوقائع  أن  اخلالصة  يف 
اهليئة  مجعتها  اليت  واملعلومات 
حول انفجار مرفأ بريوت وطريقة 

االستجابة لتداعياته أثبتت إهماال 
حقوق  محاية  يف  كبريا  وفشال 
اجلميع بدون متييز، مبا يف ذلك 
احلق يف احلياة والصحة والسكن 
واحلق  والتعليم  واملاء  والغذاء 

يف بيئة صحية سليمة.
أن احلكومة اللبنانية أخلت بواجبها 
يف الرعاية وحق احلياة ملواطنيها 
عندما تركت مادة خطرية يف مرفأ 
العاصمة،  وسط  يف  بريوت، 
تتخذ  ومل  سنوات.   6 من  ألكثر 
من  للتخفيف  املناسب  اإلجراء 
القرارات  تتخذ  ومل  املخاطر 

الصحيحة حلماية مواطنيها«.
أضاف: »ويف ظل تصاعد النقاش 
حول موضوع رفع احلصانات فإن 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اهليئة 

تشدد على:
شحنة  مسار  تتبع  ضرورة   -1
من  خروجها  منذ  النرتات  مادة 
وصوهلا  حتى  املصدر  البلد 
الحتمال  نظرا  بريوت،  مرفأ  إىل 
منظمة  إجرامية  جمموعات  تورط 
للحدود  عابرة  جرمية  ارتكاب  يف 
باالتفاقيات  ومشمولة  الوطنية 
الدولية، وال سيما اتفاقية األمم 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 
بالريمو(،  )اتفاقية  الوطنية  عرب 
ولبنان طرف فيها. وتنص أحكام 
مرور  أن  على  بالريمو،  اتفاقية 
املصرفية،  والسرية  الوقت، 
واحلصانات، ال تؤخذ يف االعتبار 

عند ارتكاب جرائم مماثلة.
ثبوت  عدم  حال  يف  أما   -2
اهليئة  فإن  منظمة  جرمية  وقوع 
األطر  اتباع  ضرورة  على  تشدد 
وضمان  والقانونية  الدستورية 
للسلطة  واالستقاللية  الشفافية 
القضائية بعيدا عن أي تدخالت.

املنهجية  القضايا  التقرير  يعاجل 
أو الواسعة االنتشار اليت تؤدي 
اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات  إىل 
يتعني  اليت  اإلجراءات  وحيدد 
خماطر  من  للتخفيف  تنفيذها 
باختاذ  ويوصي  االنتهاكات، 
االستجابة  لتحسني  تدابري 
الناجني  حقوق  ومحاية  للكوارث 
يف  مبا  االنفجار،  من  والناجيات 

ذلك الفئات األكثر ضعفا.
خالل مرحلة إعداد التقرير التقت 
معنية  ومنظمات  أفراد  اهليئة 
تفجري  لتداعيات  باالستجابة 
املعلومات  جلمع  بريوت  مرفأ 
مقابالت  ونفذت  الصلة.  ذات 
تضم  املساهمني  من  قائمة  مع 
خلفيات  من  وأجنبيا  لبنانيا   65
خمتلفة، مبا يف ذلك املؤسسات 
األمنية  واملؤسسات  احلكومية 
اللبنانية ونشطاء اجملتمع املدني 
اجتماعا   43 وعقدت  وحمامون. 
فقدوا  ممن  االنفجار  ضحايا  مع 
تعرضوا  أو  األسرة  من  أفرادا 
ألضرار جسدية أو حلقتهم أضرارا 

مادية.
التقت  الذين  معظم  تعرض 
معنوية  أضرار  إىل  بهم  اهليئة 
واحد.  آن  يف  ومادية  وجسدية 
باألسئلة  قائمة  إعداد  وجرى 
املعلومات  جلمع  إرشادي  كدليل 
واستخدمت  للتقرير.  املطلوبة 
الثغرات  لتوثيق  املعلومات 
الطوارئ  حلاالت  االستجابة  يف 
وتصنيفها وتسليط الضوء على 
نتيجة  املنتهكة  اإلنسان  حقوق 
 43 على  مسح  وأجري  لالنفجار. 

أول تقرير رمسي للهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان حول انفجار املرفأ:
حنض السلطات على حتقيق العدالة وضمان عدم تكرار االنتهاكات اخلطرية
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ناجيا وناجية لتقييم مدى وعيهم 
إن  ما  وفهم  اإلنسان  حبقوق 
وأي  حقوقهم  ما  يعرفون  كانوا 
حقوق انتهكت نتيجة انفجار مرفأ 

بريوت.
الصليب  جبهود  التقرير  وينوه 
واالطقم  املدني  والدفاع  االمحر 
يف  العسكرية  واالجهزة  الطبية 
خيلص  لكنه  االستجابة،  عملية 
اإلدارية  املؤسسات  افتقار  إىل 
اللبنانية  األمنية  واملؤسسات 
تنقل  فبينما  الذاتي،  النقد  إىل 
يف  فعلته  ما  كل  بأن  انطباعا 
فعاال  كان  لالنفجار  استجابتها 
وضروريا، يظهر جليا أن ذلك مل 

يكن حقيقيا.
املدني،  اجملتمع  منظمات  أما 
فجوة  ملئها  من  الرغم  فعلى 
فعال،  بعمل  وقيامها  كبرية 
بأن  االعرتاف  تريد  ال  فإنها 
احلكومة  مع  األفضل  التنسيق 
أكثر  جهود  يثمر  ان  ميكن  كان 

كفاءة وفعالية.
االسرتاتيجي  التخطيط  غياب  إن 
وغري  فوضوية  االستجابة  جعل 
فعالة يف بعض األحيان. وزادت 
ضائقة  من  االزدواجية  هذه 
الكثريون  يشعر  مل  إذ  الناجني، 
بالراحة عند فتح منازهلم وتبادل 
من شاركوا  مع مجيع  املعلومات 
يف االستجابة. ورأى البعض أنه 
جرى انتهاك احلق يف اخلصوصية. 
الطارئة  املساعدات  سلمت  وقد 
األشخاص  إىل  مرات  عدة 
ليسوا  أشخاص  إىل  أو  أنفسهم 
يف حاجة حقيقية. وزاد االفتقار 
من  تناقضها  أو  املعلومات  إىل 
عموما  الثقة  وانعدام  اإلحباط 
كان  إذ  احلكومية،  باملصادر 
للمعلومات  السريع  االنتشار 
اخلاطئة واملريبة واملضللة عارما. 
وقد أثر نقص التنسيق بني مجيع 
مؤسسات الدولة بنحو خطري على 
ومل  املساعدات.  تقديم  كفاءة 
تضع الوزارات واالدارات املعنية 
باإلسعاف  املعنية  واملؤسسات 
أو  مشرتكة  اسرتاتيجية  واالغاثة 
االحتياجات  لتلبية  عمل  خطة  أي 
وقد كشف  الكارثة.  بعد  ما  يف 
ذلك عن احلاجة املاسة إىل هيئة 
رقمنة  احلكومة وإىل  تنسق عمل 
إىل  الوصول  لتسهيل  احلكومة 

املعلومات وتبادل البيانات.
على  االنفجار  تأثري  كان  لقد 
جدا،  كبري  األكثر ضعفا  الفئات 
ال سيما التأثري على املرأة وعلى 
والعمال  واألطفال  السن  كبار 
والالجئني  األجانب  والعامالت 
ذوي  واألشخاص  امليم  وجمتمع 

اإلعاقة.
التصدي  أهمية  التقرير  يؤكد 
النوع  على  القائم  للعنف 
به  املرتبطة  واملخاطر  االجتماعي 
الذي  الوقت  ملحة يف  كضرورة 
لألزمة  الدولة  فيه  تستجيب 
والصحية  )االقتصادية  الثالثية 
القائم  العنف  يعترب  واألمنية(. 
أكرب  من  االجتماعي  النوع  على 
أزمة  أي  يف  احلماية  حتديات 
إنسانية، حيث يؤثر على النساء 
متناسب  غري  بشكل  والفتيات 
واجملتمعات  األسر  على  ويؤثر 

عموما.
تعمل  الكوارث،  خضم  ويف 
يشعر  اليت  اإلضافية  الضغوط 

واملثليني  املثليات  جمتمع  بها 
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري 
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات 
رهاب  تضخيم  على  اجلنسني 
املثلية، ما قد يؤدي إىل حاالت 
ضد  العنف  من  وحادة  خطرية 
أفراد هذا اجملتمع وحرمانهم من 

املساعدة«.
اليت  املقابالت  »حبسب  وتابع: 
املتضررة،  املناطق  أجريناها يف 
فقد واجه كبار السن صعوبة يف 
اإلنسانية،  اإلغاثة  إىل  الوصول 
إذ مل يتمكنوا من مغادرة منازهلم، 
الصحية  الرعاية  يتلقوا  ومل 
أشخاص  ستة  وأفاد  الالزمة. 
انتظروا  بأنهم  السن  كبار  من 
أحدهم  يأتي  أن  قبل  أيام  عدة 
لالطمئنان عليهم عقب االنفجار، 
موارد  اآلخر  بعضهم  تلقى  فيما 
غذائية ومياها يف الشهر األول، 
بعد  توقفت  اخلدمات  هذه  لكن 
ذلك بسبب إجراءات اإلغالق اليت 
أجربتهم على أكل طعام غري مغٍذ 
ويف بعض األحيان تفويت بعض 

الوجبات.
مع  أجريناها  مقابالت  أثناء  ويف 
متضررة  مناطق  من  والدا   30
كان  إن  عما  سألناهم  خمتلفة، 
خدمات  من  أيا  تلقوا  أطفاهلم 
 12 فأفاد  النفسية،  الصحة 
منهم بأن متخصصني يف الصحة 
النفسية من خمتلف املنظمات غري 
لكن هذه  زاروهم،  احلكومية قد 
اإلغالق  بسبب  توقفت  الزيارات 
كورونا.  فريوس  عن  الناتج 
هذه  كل  تشري  وبالتالي، 
األعراض وردود الفعل إىل حاجة 
ماسة جلميع األطفال الناجني من 
االنفجار إىل احلصول على خدمات 

الصحة النفسية املستمرة.
عانى العمال األجانب من التمييز 
على  باحلصول  األمر  تعلق  عندما 
املقدمة؛  اإلنسانية  املساعدات 
بناء على املقابالت اليت أجريت، 
إىل  منهن  احلوامل  افتقرت  كما 
وألطفاهلن  هلن  املغذي  الطعام 
أيضا  وسجل  الوالدة.  احلديثي 
أن كثريا من األفراد مل يتمكنوا 
اخلدمات  إىل  الوصول  من 
احلواجز  بسبب  واملساعدات 
من  أي  تتوفر  مل  إذ  اللغوية، 
املعلومات اليت جرى تداوهلا عرب 
اإلنرتنت أو على تطبيق الواتساب 
أو غري ذلك بلغة ميكنهم قراءتها 
الكثري  حيظ  مل  لذلك،  وفهمها، 
اإلنسانية  باملساعدات  منهم 

املقدمة.
بعض  أن  إىل  التقرير  ويشري 
رفضت  احلكومية  غري  املنظمات 
حبجة  لالجئني  املساعدة  تقديم 
من  املساعدة  على  حصوهلم 
املنظمات غري احلكومية الدولية، 
قابلناهم  من  معظم  نفى  وقد 
مخس  توثيق  وجرى  األمر.  هذا 
من  ومتييز  حترش  حالة  عشرة 
املنظمات  يف  العاملني  قبل 
الالجئني  جتاه  احلكومية  غري 
تقديم  رفضوا  وقد  السوريني. 
أعاق وصوهلم  ما  اخلدمات هلم، 
واخلدمات  واملاء  الغذاء  إىل 

الصحية األساسية.
ويف حني صدر قانون يساوي بني 
االنفجار وشهداء اجليش  شهداء 
من  عائالتهم  لتستفيد  اللبناني 
اخلدمات مدى احلياة، مل متنح من 

من  اجلدد  املعوقني  أخرى  جهة 
جراء االنفجار نفس املكانة. وال 
يوفر تطبيق القانون 220 عالجات 
اليت  اجلسيمة  لألضرار  مناسبة 
حلقت بهؤالء األشخاص من جراء 
االنفجار، إذ جيب أن متنح نفس 
للشهداء  منحت  اليت  املكانة 
للمعوقني حديثا من أجل احلصول 
اليت  واخلدمات  التعويضات  على 

ينبغي أن يتمتعوا بها بكل حق.
أن  التأكيد  من  بد  ال  ختاما 
التوصيات اليت تضمنها التقرير 
من  للهيئة  عمل  خطة  ستشكل 
مع مجيع  بالتعاون  تنفيذها  أجل 
الشركاء، وتبقى التوصية االهم 
وعدم  القضاء  املسار  شفافية 
املس باستقاللية القضاء من أجل 
الوصول إىل احلقيقة والعدالة«.

يف  اإلعالمية  الدائرة  أصدرت 
اللبنانية«،  »القوات  حزب 
البيان اآلتي: »ال يرتك الرئيس 
سعد احلريري إطاللة إعالمية إال 
على  وزورا  ظلما  فيها  ويتهجم 
لألسباب  اللبنانية«  »القوات 
وآخر  معروفة،  باتت  اليت 
تهجماته جاءت يف املقابلة اليت 
نيوز  »سكاي  حمطة  مع  أجراها 
عربية« أمس 28 اجلاري، حيث 
تغيري  ضد  »حنن  حرفيا:  قال 
مواقف  لكن  الطائف،  اتفاق 
ميشال  من  املسيحية  األحزاب 
لألسف  جعجع،  مسري  إىل  عون 

هي لتثبيت الفراغ«.
فهل يستطيع الرئيس احلريري 
واحدة  واقعة  على  يدلنا  أن 
تريد  »القوات«  أن  إىل  تؤشر 

»تثبيت الفراغ«؟
حزب  قرار  يقصد  كان  إذا  أما 
أحد  تسمية  بعدم  »القوات« 
سنة  منذ  احلكومة  لرئاسة 
ونصف السنة فهو ليس لتثبيت 

الفراغ، بل من أجل التخلص من 
الفراغ القائم عن طريق الذهاب 
إىل انتخابات نيابية مبكرة تطيح 
بالرتكيبة احلاكمة اليت أوصلت 
واملأساة  الكارثة  إىل  لبنان 
الراهنة، وال حاجة للتذكري بأن 
موقف »القوات« بعدم التكليف 
املنظومة  ضد  موجه  هو  إمنا 
العهد  طليعتها  ويف  احلاكمة، 

وحزب اهلل.
جدا  الواضح  من  أصبح  لقد 
يتقصد  احلريري  الرئيس  أن 
أن  مناسبة  دون  ومن  مبناسبة 
»القوات  بـ  زورا  التهم  يلصق 
ال  التهجمات  وهذه  اللبنانية«، 
ختدم البلد يف أي شيء، ال بل 
تعمق روح االنقسام والتشرذم 

والتفتت إىل أبعد احلدود.
اتقوا اهلل، وليحاول كل منا من 
زاويته، القيام بعمل إجيابي ولو 
قيد أمنلة ملساعدة الناس على 
األليم  الواقع  هذا  من  اخلروج 

الذي وضعت فيه«. 

القوات: احلريري يتقصد إلصاق التهم بنا 
والتهجمات ال ختدم البلد بل تعمق االنقسام

أكد املعاون السياسي للرئيس 
حسن  علي  النائب  بري،  نبيه 
على  تصويب  »وجود  خليل، 
قضية  يف  النيابي  اجمللس 
حلرف  وحماولة  املرفإ،  انفجار 
يطرح  ما  مساره  عن  التحقيق 
شأن  يف  استفهام  عالمات 
تصفية  وحول  هؤالء  يريد  ما 
أنه  إىل  مشريا  احلسابات«، 
»من تعاون مع احملقق العدلي 
النيابي،  اجمللس  هو  السابق 
وال عالقة لنا ال من قريب وال 

من بعيد بهذه القضية«.
»قناة  إىل  حديث  ويف 
إىل  خليل  لفت  امليادين«، 
»وجود قوى داخلية تسعى إىل 
انفجار  شهداء  دماء  استغالل 
اخلاصة«،  ملصاحلها  املرفإ 
العدلي  للمحقق  »قلنا  متابعا 
أنه قادر على تصويب املسار 

وفق  املسؤوليات  وحتديد 
النص الدستوري«.

سعد  الرئيس  اعتذار  وعن 
التأليف،  عملية  عن  احلريري 
إىل  »وصلنا  بأنه  خليل  جزم 
لتكليف  رافض  مبدئي  موقف 
املوضوع  هذا  وفتح  احلريري، 
ال خيدم اللبنانيني، وكانت مثة 
تفاهم  حالة  إلقامة  استحالة 
بني الرئيسني عون واحلريري، 
أصبح  أنه  اليوم  واألهم 
لتشكيل  مكلف  رئيس  مثة 

احلكومة«.
»الرئيس  أن  خليل  وأضاف 
بعملية  متمسك  غري  املكلف 
وحنن  احلقائب،  يف  املداورة 
التنمية  وكتلة  أمل  كحركة 
والتحرير والرئيس بري ال مانع 
لدينا مببدأ املداورة وهذا األمر 

جتاوزناه«.

علي حسن خليل: مثة تصويب على اجمللس النيابي يف قضية 
انفجار املرفإ وال مانع لدينا مببدأ املداورة يف احلقائب

تصريف  حكومة  رئيس  أجرى 
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
اتصاال هاتفيا مبفيت اجلمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان حيث 
مفيت  بوفاة  التعازي  له  قدم 
الشيخ  العالمة  والبقاع  زحلة 

خليل امليس.
دياب  الرئيس  نعى  وقد 
املفيت امليس بالكلمة التالية: 
»فقد لبنان رجل احلوار والفقه 
خليل  الشيخ  املتنور  العالمة 
والبقاع،  زحلة  مفيت  امليس، 

الذي كان رمزا للوحدة والتآخي 
خدمة  أجل  من  بصمت  والعمل 
الدين واجملتمع، فشكل عالمة 
وحرصه  انفتاحه  يف  فارقة 
األخوة  أواصر  تشديد  على 

والوحدة.
نسأل اهلل تعاىل أن يتغمد فقيد 
بواسع  اإلسالمية  واألمة  لبنان 
فسيح  يسكنه  وأن  رمحته 
وحمبيه  وذويه  وألهله  جناته، 
واألجيال اليت تلقت من معني 

فكره الصرب والسلوان«. 

دياب نعى امليس واتصل بدريان معزيا: كان رمزا 
للوحدة والتآخي والعمل بصمت من أجل خدمة 

الدين واجملتمع
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- االستشارات النيابية امللزمة ستتمّ يف موعدها االثنني املقبل.
- ادعو النواب اىل تحكيم ضمائرهم بعيدًا من اي مصالح شخصية.

النواب.  يسمّيها  شخصية  اي  او  ميقاتي  الرئيس  مع  للتعاون  جاهز   -
ليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد.

- ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع املتعاون الذي يأخذ ويعطي.
- كرامي ابن عائلة سياسية عريقة ومتجذرة يف التاريخ، وشرعيته السنّية 

والوطنية تجري يف دمه.
- األفضل هو تأمني التوافق او األكثرية مسبقًا حول مرشح محدّد. أما إذا 

لم يتحقق ذلك فهذا ال يعني إرجاء االستشارات.
- لم أعرقل مهمة الحريري، بل هو الذي ابتكر العراقيل وصعـّب األمور 

بمقارباته املغلوطة.
- كان لي، مع جربان باسيل، الفضل األكرب يف إنقاذ الحريري عندما كان 

يف خطر.
- لقد خالفت »القوات« اتفاق معراب منذ نعومة اظافره ولم تُبق منه 

شيئًا.
- بذور االنهيار زُرعت عام 1990.

- ليس هناك عدائية مع بري وإنما يوجد تزاحم.
- اإلنفراج النسبي واملتدرّج سيبدأ مع تأليف الحكومة الجديدة.

- لرفع الحصانات وإعطاء األذن بمالحقة من ادّعى عليهم املحقق العدلي 
القاضي فادي البيطار.

- فزنا يف اكثر من معركة واألهمّ أن نربح الحرب.

ما ان تدخل اىل املكتب الرئاسي يف قصر بعبدا، حتى يطالعك 
رئيس اجلمهورية ميشال عون جالسًا على مقعده، وقد اصطفت 
على أحد الرفوف خلف ظهره جمموعة من الكتيبات- املراجع، ومن 
اليه  واالحتكام  به  االستعانة  على  الذي حيرص  الدستور  ضمنها 
كلما دعت احلاجة، موضحًا اّنه حيفظ غالبية حمتوياته عن ظهر قلب 
»ااّل انين أعود إىل النص احلريف عندما أكون يف صدد الكتابة، 

ملزيد من الدقة يف نقل املواد او تفسريها«.

وقبل ان يغوص عون يف امللفات الشائكة، جيزم يف اّن ضمريه 
مرتاح، »ولكن بالي مشغول، وهلذا أجد صعوبة يف النوم احيانًا«. 
وما يلفتك اّنه يضع طوقًا طبيًا برتقالي اللون حول رقبته، فلما 
تستفسر عن السبب، يوضح اّنه يعاجل ما يرِجح اّنها تداعيات النوم 

بطريقة خاطئة يف الليلة املاضية.

ينطلق عون يف كالمه من الواقع االجتماعي واالقتصادي السيئ، 
مشريًا اىل اّن هموم الناس تطغى على اهتماماته يف هذه األيام 
الصعبة، خصوصًا وسط تقصري حكومة تصريف األعمال يف تأدية 

واجباتها.

لصالحيات  مصادرته  عليه  يأخذ  البعض  اّن  له  ُيقال  وحني 
للدفاع  األعلى  اجمللس  دور  تضخيم  وتعّمده  ورئيسها،  احلكومة 
على حسابهما، جييب: »انا أمأل فراغًا ناجتًا من السلوك املتقاعس 
حلكومة تصريف األعمال، ومن التأخري يف تشكيل حكومة اصيلة، 
وبالتالي ال ُأحِدث صالحيات جديدة لي أو جمللس الدفاع األعلى، 
بالتفّرج  اذا كان املطلوب ان أكتفي  ااّل  بل احتّمل مسؤولياتي، 

على األزمات من دون أن احّرك ساكنًا«.

ويعترب عون اّن »يف إمكان حكومة حسان دياب ان تفعل اكثر مما 
تفعله حاليًا، من دون ان ختالف الدستور«، متسائاًل: »اذا كان 
املثال  سبيل  على  مينع  الذي  فما  متعذرًا  الوزراء  جملس  انعقاد 
الناس  مكثفة، ملواكبة هموم  بوترية  موّسع،  وزاري  اجتماع  عقد 

ومعاجلتها باملقدار املمكن؟«.

 اإلستشارات امللزمة
- وماذا عن االستعدادات الثنني التكليف؟

موعدها  ستتّم يف  امللزمة  النيابية  االستشارات  »اّن  عون  يؤّكد 
طلبها  يكون  أن  تأجيلها جيب  تطلب  كتلة  واي  املقبل،  االثنني 
اللبنانيني مسؤولية الدفع  أمام  معّلاًل ومقنعًا، وعليها ان تتحّمل 
يف اجتاه تأجيل االستشارات. بينما لكل دقيقة قيمتها يف هذا 
الظرف، خصوصًا بعدما ضاعت األشهر التسعة السابقة من غري أن 

يتمكن الرئيس سعد احلريري من تشكيل احلكومة«.

انين  هو  العجب  اىل  تدعو  اليت  الغرائب  »من  مبتسمًا:  ويضيف 
عندما تأّخرت املرة السابقة يف الدعوة إىل االستشارات جتاوبًا مع 
متنيات مراجع سياسية يف انتظار تبلور التفاهم على اسم مرشح، 
هذه  بادرت  وحني  الوقت،  أهدر  بأنين  واتهمين  البعض  هامجين 
اىل  البعض  هذا  بادر  لالستشارات  عاجل  موعد  اىل حتديد  املرة 
مهامجيت جمددًا واتهامي باالرجتال يف موقفي.. ما هذه اخلفة يف 
التعاطي؟ من املعيب ان يتّم التعاطي مع الشأن الوطين من زاوية 

النكايات والكيديات«.
نصيحتي للنواب

اعتذار  بعد  الحكومة  رئاسة  لتوّلي  ترشحه  او  تفضّله  محدّد  اسم  من  وهل   -

الرئيس عون: جاهز للتعاون مع اي شخصية يسّميها النواب.. وهذا موعد اإلنفراج
أجرى املقابلة عـماد مـرمل

الرئيس سعد الحريري؟
الشخص  »خيتاروا  ان  النواب  واجب  من  أّن  على  عون  يشّدد 
املناسب، فهذا ليس اختصاصي، وانا ليس لدّي صوت حُيتسب، 
وكل ما استطيع قوله يف هذا اجملال هو انين ادعو النواب اىل 

حتكيم ضمائرهم بعيدًا من اي مصاحل شخصية«.

ميقاتي متعاون
من  موقفك  هو  ما  ولكن  حصرًا،  الدستورية  الناحية  من  هذا   -
يتّم  الذي  ميقاتي  جنيب  الرئيس  اسم  حيال  السياسي  املنظار 

التداول به؟
جييب عون: »انا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي او اي شخصية 

يسّميها النواب. ليست لدّي أي مشكلة على هذا الصعيد«.

هل تظن اّن تجربتك مع ميقاتي ستكون ناجحة اذا تمـّت تسميته؟

يرّد عون فورًا: »ومَل ال؟ الرئيس ميقاتي جييد تدوير الزوايا، وهو 
من النوع املتعاون الذي يأخذ ويعطي، وباحلوار الصادق نستطيع 
أن نعاجل اكرب مشكلة. هو يقرتب قلياًل وانا اقرتب قلياًل، وميكننا 
عندها ان نلتقي يف املنطقة الوسطى، من غري أن خنالف الدستور 
للبارود،  اخرتاعًا  ليس  احلكومة  تشكيل  اّن  خصوصًا  واألعراف، 
وهناك معايري وتوازنات واضحة جيب ان نستند اليها، ومبقدورنا 

ان نتوافق عليها بسهولة«.

عراقة كرامي

- وماذا عن النائب فيصل كرامي؟ هل هو مرشحك الضمني املفضل؟
ومتجذرة  عريقة  سياسية  عائلة  ابن  كرامي  اىل«اّن  عون  يلفت 
السّنية والوطنية جتري يف دمه، وهو ال  التاريخ، وشرعيته  يف 
حيتاج إىل براءة ذّمة او شهادة حسن سلوك، وإن اختاره النواب 
سنستطيع بالتأكيد التعاون والتفاهم. لكن أعود واكرّر، أّن من 
واجيب ان أحرتم إرادة النواب الذين سيشاركون يف االستشارات 

امللزمة«.
- ماذا لو لم يتمّ التوافق على اسم او تأمني اكثرية داعمة له حتى االثنني؟ هل من 

الوارد حينها تأجيل موعد االستشارات؟
يؤّكد رئيس اجلمهورية »اّن األفضل هو تأمني التوافق او األكثرية 
مسبقًا حول مرشح حمّدد. أما إذا مل يتحقق ذلك فهذا ال يعين إرجاء 
االستشارات، بل انا من جهيت مصّمم على إمتامها االثنني، ويف 
حال مل حيصل اي اسم على الغالبية الكافية، نعيد الكّرة حتى تفوز 

إحدى الشخصيات«.

 تسهيل التكليف
وعندما ُيسَأل عّما اذا كان سيسّهل مهّمة الرئيس املكّلف اجلديد 
خالفًا ملا ظهر عليه خالل فرتة تكليف احلريري، ينتفض عون يف 
مقعده خلف الطاولة، قائال: »انا مل أعرقل مهمة احلريري، بل هو 
فكنت  املغلوطة،  مبقارباته  األمور  وصّعب  العراقيل  ابتكر  الذي 
الدستوري  اخللل  ومواجهة  اإلعوجاج  لتقويم  التدّخل  اىل  اضطر 

الفادح«.

 ويتابع: »يف املبدأ، لست أنا من يفاوض على تشكيل احلكومة 
بل هذه مهّمة الرئيس املكّلف بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية، 
وإبداء  للتشكيلة  مراجعة  إجراء  املطاف  نهاية  يف  إلّي  يعود  ثم 
وجود  مع  لكن  الطبيعية،  املنهجية  هي  هذه  عليها.  املالحظات 
ان  اىل  اضطررت  واحلريري،  اساسية  قطيعة بني قوى مسيحية 

أفاوض نيابة عن املكون املسيحي حلماية 
واجيب  يقتضي  كما  والتوازن،  امليثاقية 

كرئيس للجمهورية«.

الحريري فاجأني

- وهل سعد الحريري محق يف ما أعلنه حول انك 
كنت تسعى اىل تأليف حكومة ميشال عون؟

تتسّرب عالمات االستغراب اىل وجه عون 
طرح  ان  اّنه مل حيصل  اىل  يلفت  الذي 
على احلريري صيغة متكاملة باألمساء »كي 
يقول انين حاولت أن افرض عليه حكومة 
مبادئ  فقط  طرحت  بل  عون،  ميشال 
احلكومة«.  عليها  ترتكز  أن  ينبغي  عامة 
الرئيس  اّن  هو  »الصحيح  ويضيف: 
حكومة  يفرض  أن  حاول  آنذاك  املكّلف 
سعد احلريري علّي، والدليل القاطع يكمن 
يف تشكيلته األخرية اليت نسف فيها كل 

املعايري واألصول، فال احرتام لالختصاصات يف عدد من الوزارات، 
وال مراعاة لقواعد توزيع عدد من احلقائب، ومع ذلك سعيت اىل 
ان أناقشه للتعديل، ااّل اّنه أصّر على ركائز تشكيلته اليت يعرف 
اّنه ال ميكن قبوهلا«.ويرفض عون اعتبار اعتذار احلريري انتصارًا 
سياسيًا له، معتربًا اّنه ال جيب إعطاء هذه املسألة اكرب من حجمها 

الطبيعي: »رئيس مكّلف واعتذر.. بتصري«

- وهل توافق على ما اورده الحريري يف مقابلته األخرية من أنـّه كان له فضل عليك 
يف وصولك اىل رئاسة الجمهورية؟

يسارع عون اىل الرّد باملثل: »وانا كان لي، مع جربان باسيل، 
إنقاذه عندما كان يف خطر، وهذه اهم بكثري  الفضل األكرب يف 
من اي شيء آخر. لقد قدت أوسع حتّرك ديبلوماسي إلعادته اىل 
بالنهار ملساعدته.  الليل  العامل ووصل  لبنان، وجربان جال على 
واكّرر انين أّديت واجيب ال أكثر وال أقل، ولست يف صدد »تربيح 
اجلميلة«، لكن هذا ال مينع انين فوجئت مبوقف سعد بعدما عاملته 
صادقًا كواحد من أبنائي، ومع ذلك اتصلت به وعايدته ملناسبة 
عن  االجتماعية  العالقات  افصل  ألنين  املبارك،  األضحى  عيد 

اخلالفات السياسية«.

»القوات« وجربان

يف  جعجع  سمري  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  بمساهمة  تعرتف  وهل   -
انتخابك رئيسًا للجمهورية؟

جييب عون: »األمر ليس على هذا النحو. لقد جرى حوار بني حزبني 
التفاهم،  ان جيّف حرب هذا  إمنا، وقبل  تفاهم معني.  انتهى اىل 
بدأ نائب رئيس احلكومة غسان حاصباني آنذاك يف مهامجة جربان 
وظلمه، زاعمًا انه قبض 10 ماليني دوالر من النفط، وكّرت بعد 
ذلك سبحة مناكفات وزراء »القوات« يف احلكومة لعرقلة مشاريعنا، 
ثم أبلغوا اىل التيار أنهم سيخوضون االنتخابات النيابية مبعزل عنه 
بعدما كان هناك اتفاق على خوضها معًا. لقد خالفت »القوات« 

اتفاق معراب منذ نعومة اظافره ومل ُتبق منه شيئًا«.

التجني والتزوير
- مبعزل عن ظروف انتخابك، هناك اقتناع عند بعض اللبنانيني بأّن 
عهدك هو عهد االنهيار وحيّملونك املسؤولية املباشرة عن وقوعه. 

ما رأيك؟
عون  يرد  واحلقائق«،  الوقائع  جيايف  ألنه  جدًا  كبري  ظلم  »هذا 
بامتعاض، مشددًا على اّن بذور االنهيار ُزرعت عام 1990، »وقد 
حّذرُت تباعًا منذ ذلك احلني من حدوثه، وليس أدّل على ذلك من 
مواقفي التنبيهية يف مقابلة مع االعالمية ماغي فرح عام 1998. 
كذلك كنت اول من طالَب عام 2009 بإجراء تدقيق جنائي لضبط 
مكامن اهلدر والفساد وحماسبة املرتكبني، وتكتل التغيري واإلصالح 
لكّن  القوانني االصالحية،  إنتاجًا القرتاحات  الكتل  أكثر  كان من 
الكثري منها ُوضغ يف ادراج جملس النواب«. ويضيف: »اجلانب 
اآلخر من االجحاف يف حق العهد يتعلق بتجاهل حقيقة اّن صالحيات 
من  كثري  يف  مكّباًل  كنت  وانين  حمدودة  هي  اجلمهورية  رئيس 
الذي  الوزراء  جملس  يف  ترتكز  العملية  السلطة  بينما  األحيان، 
يأتي رئيسه نتاج استشارات إلزامية ُتفرض حصيلتها على رئيس 
اجلمهورية، ويأتي وزراؤه بِفعل تفاهمات مع الكتل وثقة النواب. 
لذا، فإّن إلقاء تبعات االنهيار على رئيس اجلمهورية هو جتّن عليه 
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كارتيل الدواء يف لبنان أقوى من كّل املؤسسات 
ري وزارة الصحة له مناقصة السترياد  الرمسية: تجُ
اهلبات  بتخليص  كّلفه  تجُ مثنها،  تدفع  اليت  األدوية 
لصاحلها، تطلب منه توزيع اللقاحات. يف املقابل، 
وبيعه  للدواء،  موّحدة  الئحة  وضع  الكارتيل  مينع 
لالسترياد  دواء  مكتب  وإنشاء  رمزية،  بأسعار 
كامل  تطبيع  احلصرية.  الوكاالت  وإلغاء  املباشر، 
من جانب السلطة مع كارتيل حّول الدواء إىل سلعة 
ووصل إىل حّد حجبها عن الناس لغايات تارية، 
صبح مبتناول األغنياء فقط. ويرفع أسعارها حتى تجُ

زبدة  أو  رياضي  حذاء  كشراء  ليس  »املوضوع 
الفستق. الناس حباجة إىل األدوية. ولو أنها كانت 
لكّل  كان  ملا  األخرى،  االستهالكية  السلع  شبه  تجُ
هذا أهمية كربى. ولكّن األدوية ختتلف عن غريها. 
وحّتى  صّحتهم...  أجل  من  عليها  الناس  يعتمد 
أنغيل  مارسيا  األمريكية  الطبيبة  كتبت  حياتهم«. 
األدوية.  »حقيقة شركات  املقطع يف كتابها  هذا 
كيف خيدعوننا وما العمل حيال ذلك« حول الضرر 
الذي تتسّبب به شركات األدوية يف حياة السّكان 
يف سياق سعيها حنو مراكمة الثروات. املعركة ضّد 
الشركات مشرتكة بني مجيع الشعوب، ولبنان جزٌء 
من هذا الصراع. كّل من الكارتيالت ميلك حصة من 
عّد األقوى  كعكة النفوذ، إاّل أّن كارتيل األدوية يجُ
بينها وصاحب سطوة كبرية على القرار السياسي. 
ميوتون  املرضى  على  للتفّرج  مستعّدون  أعضاؤه 
الالزمة  الكميات  الدواء، ولن يضّخوا  انقطاع  جّراء 
األرباح  من  حّصتهم  تكن  مل  إذا  الصيدليات  يف 
جدت »دولة«  حمفوظة. وهم ما كانوا ليستقووا لو وجُ

ارس واجبها االجتماعي. تجُ
 كارتيل الدواء قوّي يف لبنان إىل درجة أّن رئاسة 
الصحة  ووزارة  الوزراء  جملس  ورئاسة  اجلمهورية 
اجلزء  سّعرون  ويجُ له،  يرضخون  املسؤولني  وبقية 
األكرب من األدوية على أساس سعر صرف 12000 

لرية للدوالر، وال يرضى.
يف  األدوية  وبأّن  االتفاق،  برفضه  اهر  يجُ  
إاّل بعد رفع إضايف  فرج عنها  املستودعات ولن يجُ
ّرك  اركبوا«. يجُ ما يف خيلكم  »وأعلى  لألسعار... 
وسائل اإلعالم التابعة له والسياسيني و«اخلرباء« 
لشيطنة األدوية املستوردة من إيران أو أي مصدر 
آخر ال تربطه به اتفاقات احتكار، أو للهجوم على 
قرار وزير الصحة الذي قضى باالسترياد الطارئ 
سلعة  إىل  حّق  من  الدواء  يتحّول  هكذا  لألدوية. 

للمقتدرين فقط.
أكثر من 150 عامًا من االحتكار

خبطر  السّكان  من  األكرب  القسم  يشعر  مل  رمّبا 
شركات استرياد األدوية عليهم إال أخريًا، بعد أن 
الدواء«  »كارتيل  لكن  ظاهرة،  »بلطجتها«  باتت 
موجود يف لبنان منذ سنة 1867، وهو بنى رويدًا 
وكاالت  الشركات  نالت  »ثّم  إمرباطوريته،  رويدًا 
أعوام 1897 و1927 و1946 و1959، فتشّكل  يف 
العامود الفقري األساسي للكارتيل«، يقول النائب 
وجوده،  من  األخطر  سكرية.  امساعيل  السابق 
السياسية  السلطَتني  من  حممّي  الكارتيل  أّن  هو 
احملاوالت  كّل  تعطيل  إىل  يؤّدي  مبا  والقضائية، 

اإلصالحية يف قطاع األدوية، وأبرزها:
عتمد يف معظم  - وضع الالئحة املوّحدة. وهو خياٌر مجُ
اليت  األصناف  الدولة  ّدد  تجُ حيث  الغربية،  الدول 
اول وزارة  تدعمها وتستوردها. منذ عام 1992 تجُ
إىل  لتصل  موّحدة،  الئحة  لبنان وضع  الصحة يف 
اخلاص  االجتماع  عقد  عن  حتى  وتعجز   2004 عام 

بها.
- إنشاء املكتب الوطين للدواء لالسترياد املباشر 
من وزارة الصحة. أجُسقط املشروع سنة 1998، رغم 
ّقق وفرًا يف الفاتورة الدوائية مبا ال يقل عن  أّنه يجُ

50%، حبسب سكرية.
ح بتوسيع »بيكار«  - فتح باب االسترياد. حني مسجُ
تكرين، شرط أن تكون  املستوردين خارج إطار احملجُ
يف  املعروضة  تلك  من  بـ%25  أرخص  األدوية 
تكرون على القرار عرب استرياد  السوق، التّف احملجُ

األدوية من دون توزيعها على الصيدليات.
- االستثمار يف الصناعة احمللية.

- إنشاء نظام تغطية صحية شاملة.
 التحالف بني كارتيل األدوية والسياسيني عّطل كّل املحاوالت 

اإلصالحية
منذ أيام الوزير فريد جربان يف الستينات، ينتصر 
كارتيل شركات استرياد الدواء على حساب املصلحة 
ّدد للدولة متى تدعم استرياد الدواء،  اجملتمعية. يجُ
ومتى تتوقف، وأي أدوية يشملها الدعم. يف 26 
أعلن نقيب شركات االسترياد، كريم  آب 2020، 

 »الكارتيل« حيكم الدولة: 7 شركات حتتكر سوق الدواء
ليا القزي

جبارة )وهو أحد أعضاء الكارتيل(، أّن »رفع الدعم 
سيكون مبثابة الكارثة اإلنسانية ألسباب عدة، منها 
الدواء  فاتورة  من   %35 حاليًا  يدفع  املواطن  أّن 
 ،2021 توز   9 ويف  تّملها«.  يستطيع  وبالكاد 
نادين بتحرير سعر األدوية »غري  أصبح جبارة من املجُ
ّفف  ريح السوق نوعًا ما، كونه خيجُ األساسية« ألّنه »يجُ
من التهريب واملشاكل«. األدوية »غري األساسية« 
تكون  أن  احملتكرين،  وبقية  جبارة،  يريدها  اليت 
املكّمالت  فقط  ليست  اجلديد،  ثروتهم  مصدر 
السكان(  للعديد من  الغذائية )قد تكون أساسية 
بل أيضًا دواء السعال ومحاية املعدة واملسّكنات 
وااللتهابات اليت يشرتيها أغلبية السكان، ومنهم 
الفقراء، ملداواة صحتهم بأنفسهم من دون وصفة 
طبية، وباتوا اليوم غري قادرين على تأمينها حّتى. 
فّرق بني دواء  جبارة، بصفته ممّثل الكارتيل، ال يجُ
اإلحساس  باب  من  أساسي  غري  وآخر  أساسي 
طالب برفع الدعم، ألّن مصلحة  بوجع الناس، بل يجُ
العملة  انهيار سعر صرف  بعد  االسترياد  شركات 
من  األرباح  نسبة  وألّن  ذلك،  يف  تكمن  باتت 

األدوية »الرخيصة« تكون أعلى إمجااًل.
أعضاء »الكارتيل«

يف كّل مرة يأتي جواب صيدلي بأّن أدوية محاية 
والسكري  والكولسرتول  والقلب  والضغط  املعدة 
وبعض أدوية السرطان ولقاحات املواليد اجلدد... 
»مفقودة« أو ارتفع سعرها كثريًا، تكون املسؤولية 

على »منظومة« كارتيل الدواء، املؤّلفة من:
قّرون قوانني ومراسيم  - النواب والوزراء الذين ال يجُ

تمي الناس.
- مصلحة الصيدلة يف وزارة الصحة. عديدة هي 
معامالت  وتضري  درس  أبرزها  املصلحة،  مهام 
الرتخيص ملمارسة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات 
األدوية،  بيع  أسعار  األدوية، تديد  ومستودعات 
وفتح  األدوية  لصنع  الرتخيص  طلبات  درس 
معامل اإلنتاج، درس طلبات الرتخيص لالسترياد. 
باختصار، مهمة املصلحة اخّتاذ القرار يف كّل ما له 
فرتض أن تكون هناك  عالقة بالدواء يف لبنان. يجُ
راقب«، يقول  تابع القرارات، »ولكن ال أحد يجُ جلنة تجُ
قّر  أحد املستشارين السابقني يف وزارة الصحة. يجُ
مسؤولون حاليون يف الوزارة بوجود عالقة تمع بني 
األدوية،  استرياد  كارتيل  وبني  الصيدلة  مصلحة 
»لتأمني مصاحله«. ومل يقدر - أو يرغب - أيٌّ من 
الوزراء املتعاقبني على »كّف يد رئيسة املصلحة 
املسؤولة األوىل عن هذه العالقة«. تؤّمن مصلحة 
االسترياد  لشركات  سليمة«  عمل  »بيئة  الصيدلة 

ربى حتى تفوز باملناقصات وتسجيل األدوية. الكجُ
اليت  »امللفات  أّن  كيف  املسؤولون  ويتحّدث   
مناقصة  يف  مثاًل  للمشاركة  الشركات  قدمها  تجُ
األوراق،  آالف  من  وتتألف  كبرية  تكون  استرياد 
وليس ورقة أو اثنتني«، رغم ذلك، ملفات عديدة 
»ضاعت« يف مصلحة الصيدلة. إضافًة إىل ذلك، 
يف  الشركات  طلبات  تسجيل  »تأخري  عمدًا  يتّم 
مناقصات االسترياد، حتى يفوتها املوعد، وتفوز 
ال  املنافسني  إقصاء  احملتكرة«.  الشركات  إحدى 
الدوائر  قلب  يف  بل  حصرًا،  »السوق«  يف  يتم 
فرتض أن تّل مصلحة الناس يف  الرمسية، حيث يجُ

الدرجة األوىل.
العاملية  الدواء  تلك شركات  العلمية.  املكاتب   -
تتوىّل  علمية  مكاتب  الصحة  وزارة  يف  سجلة  املجُ
لدى  وتسويقها  لبنان  يف  املستحضرات  تسجيل 
ضامنة،  وجهات  وصيادلة  أطباء  من  املعنيني، 
يف  العاملون  ّمل  يجُ البيع.  بعد  ما  مهام  تابع  وتجُ
األسعار  مسؤولية  لبنان  يف  الصحي  القطاع 
املرتفعة و«االحتكار« إىل املكاتب العلمية، بصفتها 
التمثيلية عن املصانع العاملية، يف حماولة لتربئة 
شركات االسترياد. ولكّن االثنني )املكاتب العلمية 
وشركات االسترياد( جزء من شبكة مصاحل واحدة 
العاملني يف استرياد  أحد  األرباح. يقول  تتقاسم 
ضّخم الفواتري  الدواء إّن »بعض شركات االسترياد تجُ
بالتوافق مع املكاتب العاملية، بغية احلصول على 

ربح غري مشروع«.
- شركات االسترياد.

نّظم هلم الشركات  - أطباء يتلّقون رشاوى مالية وتجُ
رحالت خارجية »إلقناعهم« بتسويق أنواع معينة من 
األدوية، وختويف املرضى من أنواع أخرى، تديدًا 

»اجلينرييك« األرخص.
- حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، بعد أن اخّتذ 
منفردًا يف أيلول 2019 قرار دعم استرياد الدواء، 
وبدأ يستقبل الطلبات مباشرًة من املستوردين من 

دون املرور بوزارة الصحة.

األوامر  تبقى  التلقيح،  معدالت  الخنفاض  نظرًا 
سارية  املنزل  يف  بالبقاء  تقضي  اليت  احلالية 
املفعول ملدة أربعة أسابيع أخرى )لغاية الساعة 
12,01 من صباح السبت، 28 آب/أغسطس( يف 
فيها سنرتال كوست  مبا  الكربى،  أحناء سدني 

وبلوماونتنز وولنغونغ وشلهاربر. 
نيو  لسكان  اإلضايف  الوقت  هذا  يتيح  سوف 
أعداد  يف  ملموسة  زيادة  تقيق  ويلز  ساوث 
بالتفشي  تأثرًا  األكثر  املناطق  يف  املتلّقحني 

احلالي ويف أحناء الوالية. 
 Gladys السيدة  الوالية  حكومة  رئيسة  وقالت 
والتقّيد  التلقيح  معدالت  رفع  إن   Berejiklian
باألوامر احلكومية هما السبيل الوحيد للمزيد من 

ختفيف القيود. 
وأضافت السيدة Berejiklian: »بالرغم من عدم 
وجود خمزون كاف من لقاح فايزر هناك كمية 
اإلخطار  ويوصي  أسرتازنيكا،  لقاح  من  كبرية 
الفدرالية  احلكومة  عن  الصادر  اجلديد  الصحي 
بأن يصل أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو 

أكثر يف سدني الكربى على اللقاح.« 
»فإذا مل تتلَق اللقاح بعد، يرجى السعي ألخذ 
اللقاح يف أسرع وقت ممكن، خصوصًا إذا كنت 
عترب  تجُ حملية  )بلدية(  حكومة  منطقة  يف  تسكن 

مثار قلق.« 
وتشمل التغيريات األخرى على القيود ما يلي: 
ابتداًء من منتصف هذه الليلة )28 توز/يوليو(: 
على  يب  التمارين،  ممارسة  قواعد  مع  تشيًا 
سكان سدني الكربى، مبا فيها سنرتال كوست 
يقوموا  أن  وشلهاربر،  وولنغونغ  وبلوماونتنز 
احمللية  )البلدية(  احلكومة  منطقة  يف  بالتسّوق 
)LGA( التابعة هلم فقط، أو على مسافة ال تبعد 
أكثر من 10 كلم عن املنزل إذا أرادوا التسّوق 
خارج منطقة احلكومة احمللية التابعة هلم، شرط 
أن يكون الغرض الذي ينوون شراءه غري متوفر 

يف منطقتهم.  
ضاف مناطق  نظرًا لعدد حاالت اإلصابة احمللية، تجُ
حكومات )بلديات( باراماتا وكامبلتاون وجورجز 
بلديات  ريفر احمللية إىل قائمة مناطق اخلمس 
لـ«أمر  واخلاضعة  قلق  مثار  عترب  تجُ اليت  احلالية 
 Authorised( بالعمل«  هلم  املصّرح  العمال 
سمح  يجُ األمر  هذا  مبوجب   .)Workers Order
 authorised( بالعمل  هلم  املصّرح  للعمال  فقط 
البلديات  مناطق  يف  يسكنون  ممن   )workers
بلديتهم  منطقة  مبغادرة  املذكورة  الثماني 

للعمل.  
اخلمس  احمللية  )البلديات(  احلكومات  ومناطق 
اليت كان قد أجُعلن عن اعتبارها مثار قلق سابقًا 
وليفربول  وفريفيلد  كنرتبري-بانكستاون  هي 

وبالكتاون وكامربالند. 
ابتداًء من الساعة 12,01 من صباح السبت يف 31 

تموز/يوليو: 
عاد فتح أشغال البناء والتعمري كما مت التخطيط  يجُ
له وينطبق ذلك على أماكن العمل غري املأهولة 
)أي اليت ال يوجد فيها سكان( املوجودة خارج 
مناطق احلكومات )البلديات( احمللية مثار القلق؛ 
وخيضع العمل فيها لقاعدة شخص واحد يف كل 
4 أمتار مربعة. ويب أن يكون لدى مواقع البناء 
 COVID من  أمان  خطط  هذه  اخلطر  منخفضة 
شروط  فرض  يتم  وسوف  التنفيذ؛  موضع 
االمتثال هلذه املتطلبات بشكل صارم. هذا وال 
سمح مبتابعة العمل يف أشغال البناء والتعمري  يجُ
كما  الثماني،  القلق  مثار  البلديات  مناطق  يف 
هذه  مبغادرة  والتعمري  البناء  لعمال  سمح  يجُ ال 

املناطق. 
سمح ألصحاب احِلرف، مبن فيهم عمال  كذلك يجُ
خمالطة  بدون  العمل  على  القادرين  التنظيف 
من  أكثر  )ال  العمل  مبتابعة  السكان،  مع  بتاتًا 
عامَلني )2( يف األماكن الداخلية ومخسة عمال 
يف األماكن اخلارجية(. وإذا تعّذر إجراء ترتيبات 
بالعمل. وال  القيام  سمح  املخالطة، ال يجُ لتجّنب 
سمح مبتابعة هذه األعمال يف مناطق البلديات  يجُ
سمح للعمال مبغادرة  مثار القلق الثماني، كما ال يجُ

هذه املناطق.  

مزيد من اليقني ألفراد اجملتمع يصاحب تعديل 
القيود وارتفاع معدالت التلقيح

قاعة الوحيدين«  كذلك سوف يتم استحداث »فجُ
تسمية  مبفردهم  يعيشون  للذين  تيز  اليت 
فرد معنّي من أفراد عائلتهم أو صديق معنّي 
على  قيود  وتنطبق  الرفقة.  بقصد  لزيارتهم 
سكان مناطق احلكومات )البلديات( احمللية مثار 

القلق. 
تغيريات يف مراقبة الفحوصات )يبدأ فرضها ابتداًء من 

السبت يف 31 تموز/يوليو(
 authorised( على مجيع العمال املصرَّح هلم بالعمل
workers( من منطقة بلدية كنرتبري-بانكستاون 
اخلضوع للفحص مرة كل ثالثة أيام لكي يتمكنوا 

من مغادرة منطقة بلديتهم للعمل. 
على سكان منطقة بلدية فريفيلد ومنطقة بلدية 
املنطقتني  هاتني  خارج  يعملون  الذين  كمربلند 
يف جمال الصحة أو رعاية املسنني )مبا يف ذلك 
العاملني يف خدمات الدعم املتعلقة مبجالّي الصحة 
أو رعاية املسنني، كعمال التنظيف والطباخني 
وحّراس األمن( عليهم اخلضوع للفحص مرة كل 
سمح هلم بالذهاب إىل العمل  ثالثة أيام لكي يجُ

خارج منطقة بلديتهم. 
هذه  الفحوصات  مراقبة  متطّلبات  فرض  يبدأ 
ابتداًء من السبت يف 31 توز/يوليو. لكن بوسع 
العمال املعنيني اخلضوع لفحصهم األول ابتداًء 

من اليوم. 
كذلك سوف يعود تالميذ الصف )Year( 12 إىل 
 16 يف  اإلثنني  من  ابتداًء  لوجه  وجهًا  التعّلم 
آب/يوليو، وتضع احلكومة حاليًا اخلطط النهائية 
ترتيبات  مبوجب  الصفوف  يف  الدراسة  ملتابعة 

 .COVIDصارمة لـ
ودائرة  الصحة  قطاع  مع  احلكومة  تعمل  كما 
»فحص  استخدام  لبدء  والتعليم  الرتبية 
 )Rapid Antigen Testing( السريع«  املسَتِضّد 
أماكن  يف  العدوى  تفشي  حوادث  من  للحد 

العمل واملدارس.  
الوالية  رئيسة  نائب  قال  أخرى،  ناحية  ومن 
السيد John Barilaro إن القيود املفروضة على 
دون  تبقى  اإلقليمية  ويلز  ساوث  نيو  مناطق 

تغيري. 
وأضاف السيد Barilaro: »إن اإلغالق يف سدني 
الكربى واإلجراءات والتدابري االحرتازية اليت قيد 
التنفيذ ال تستهدف سكان سدني فقط بل هي 
اإلقليمية ومنع  نيو ساوث ويلز  مناطق  حلماية 
وصول الفريوس إىل جمتمعات تلك املناطق.« 
 Dominic Perrottet السيد  اخلزانة  ورّحب وزير 
إضايف  بتقديم دعم  الفدرالية  احلكومة  بالتزام 
هذه  وطأة  من  األكرب  القسط  تّملوا  للذين 

اجلائحة. 
بالتعاون  نقدم  »إننا   :Perrottet السيد  وقال 
مع نظرائنا يف احلكومة الفدرالية دعمًا إضافيًا 
واألشخاص  التجارية  املصاحل  حصول  لضمان 
على  اجلائحة  هذه  تأثري  تت  رزحوا  الذين 
من  للخروج  يتاجونها  اليت  املالية  املساعدات 

هذه األزمة والعودة إىل سّكة التعايف.«  
إنه   Brad Hazzard السيد  الصحة  وزير  وقال 
البقاء  قيود  تشّكلها  اليت  الصعوبة  من  بالرغم 
الوقت  فإن  اجملتمع  أبناء  على  املنزل  يف 
الراهن يلعب دورًا حامسًا للقضاء على تفشي 

الفريوس. 
وأضاف السيد Hazzard: »لقد تقّيدت األغلبية 
الصحي  باإلخطار  اجملتمع  أفراد  من  الساحقة 
هذا  حتى  وتاوبهم  تعاونهم  وكان  العام 
ختفيف  من  بالرغم  لكن  حقًا.  مذهاًل  التاريخ 
بعض القيود اليوم ما زلنا حنتاج من املواطنني 
مضاعفة جهودهم خالل مكافحتنا ملتحورة دلتا 

يف األسابيع القادمة.«
وعدم  املنزل  يف  البقاء  املواطنني  من  »نريد 
وأفضل  القصوى،  الضرورة  عند  إال  مغادرته 
الناس  ملعظم  بالنسبة  املنزل  ملغادرة  سبب 
يف الوقت احلاضر هو تلّقي اللقاح. بذلك ختطو 
وأفراد  وأحبائك  نفسك  لوقاية  حيوية  خطوة 

اجملتمع.« 
www.nsw.gov.au/ تفّقد  املستجّدات  آلخر 

19-covid

نـيو سـاوث ويـلز
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أعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث 
إن  بريجييكليان  غالديس  ويلز 
انتشارًا  أكثر  أصبح  الفريوس 
أعلنت  فيما  سيدني،  غرب  يف 
بدءًا من  اإلغالق  رفع  فيكتوريا 

منتصف ليل الثالثاء املاضي.
فقد سجلت نيو ساوث ويلز 172 
بفريوس  جديدة  حملية  إصابة 
إمجالي  أعلى  وهو  كورونا، 
بداية  منذ  اليومية  للحاالت 

تفشي الفريوس يف الوالية.
اجلديدة  احلاالت  تسجيل  ومت 
الساعة  حتى  ساعة   24 خالل 
املاضي،  اإلثنني  يوم  مساًء   8
منها 85 إصابة مرتبطة حبالة أو 

جمموعة معروفة.
أثناء  معدية  حالة   79 وكانت 

تواجدها يف اجملتمع.
يف  شخصًا   169 حاليًا  ويوجد 
يف   46 منهم  املستشفى، 

العناية املركزة.
وقدمت رئيسة والية نيو ساوث 
بريجييكليان  غالديس  ويلز 
يف  امرأتني  لعائالت  تعازيها 
الثمانينات من العمر، مت اإلبالغ 
عن وفاتهما يوم اإلثنني املاضي 
جراء  الوفيات  حصيلة  رفع  مما 
الوالية إىل  األخري يف  التفشي 

.10
»لسوء  بريجييكليان:  وقالت 
املخالطني  من  كانوا  احلظ، 
املنزليني الذين أصيبوا باملرض 
من أقربائهم. مل يتم تطعيمهم 
ورسائلي للجميع: يرجى التقدم 

واحلصول على اللقاح«.
يف  إنه  بريجييكليان  وقالت 
حني أن اإلجراءات اليت اختذتها 
األخرية  األسابيع  يف  احلكومة 
ال  احلاالت،  من  اآلالف  أوقفت 
تزال األرقام مرتفعة مما يعيق 
لسيدني  احلالي  اإلغالق  رفع 
يف  له  خمطط  هو  كما  الكربى 

30 متوز.
إن حكومة  وأعلنت بريجييكليان 
الوالية مل تتخذ قرارًا بعد، لكنها 

ستصدر إعالنًا بهذا الشأن .
 65 اجلديدة،  احلاالت  بني  ومن 
و54  سيدني  غرب  جنوب  من 
من غرب سيدني - حيث قالت 
الفريوس  إن  احلكومة  رئيسة 

أصبح أكثر انتشارًا.
مبنى سكين يف  إغالق  وقد مت 
ملدة  سيدني  غرب  بالكتاون 
ست  اكتشاف  بعد  أسبوعني 

إصابات بني السكان.
 100 حوالي  اختبار  حاليًا  ويتم 

املبنى  يف  يعيشون  شخص 
على  طوابق  مخسة  من  املكّون 
تشخيص  بعد  السرعة  وجه 
 Devitt احلالة األوىل ألحد سكان

St يوم اإلثنني.
الصحية  املنطقة  وتقول 
إن  سيدني  غرب  يف  احمللية 
من  يعتربون  السكان  مجيع 

املخالطني.
كوفيد19-  حاالت  حتديد  ومت 
الست يف ثالث عائالت مرتبطة 
 50 من  مكون  سكين  مبجمع 
 Evolve لشركة  مملوك  وحدة، 
مقدمي  أكرب  أحد   ،Housing

خدمات اإلسكان اجملتمعي.
يف  املتظاهرين  أحد  وقال 
حقنا  »من  سيدني:  احتجاجات 
لتحمل  ومستعدون  التظاهر 

العقوبات وفق القانون«
املنطقة  عن  بيان صادر  وقال 
غرب  يف  احمللية  الصحية 
املاضي:  الثالثاء  يوم  سيدني 
»سيتم توفري الطعام واخلدمات 
األخرى، مبا يف ذلك فحوصات 
اليومية،  االجتماعية  الرعاية 
فرتة  خالل  بأمان  للسكان 
 14 تبلغ  اليت  الصحي  احلجر 
خدمات  توفري  وسيتم  يومًا. 
الدعم املخصصة جلميع السكان 

املعزولني حسب احلاجة«.
واستدعت دائرة الصحة يف نيو 
ساوث ويلز شرطة الوالية ليلة 

اإلثنني حلراسة املبنى.
مناطق  إحدى  بالكتاون  وتعد 
كوفيد19- يف سيدني،  تفشي 
وال ميكن للعمال غري األساسيني 

املغادرة، حتى للعمل.
الوالية  تتجه  األثناء،  هذه  يف 
من خالل  التطعيم  لتعزيز محلة 
لقاح  تقدم  جديدة  عيادات 

أسرتازينيكا.
وأعلنت املنطقة الصحية احمللية 
اإلثنني  يوم  سيدني  غرب  يف 
أنه سيتم إنشاء عيادات جديدة 
 Guildford و   Merrylands يف 
ملدة ثالثة أسابيع لتقديم لقاح 

أسرتازينيكا.
وسيتمكن أي شخص يزيد عمره 
اللقاح  تلقي  من  عامًا   40 عن 

بدون إحالة من الطبيب العام.
سيكون  نفسه،  السياق  ويف 
األمامية  اخلطوط  يف  للعاملني 
و  Aldiو  Woolworths يف 
 Fairfield يف   Metcashو  Coles
Canterbury-و  Liverpoolو
و  Cumberlandو  Bankstown

نيو ساوث ويلز تسجل 172 إصابة حملية جديدة 
بكورونا يوم االثنني املاضي وفيكتوريا تنهي اإلغالق 

احد مراكز االختبار يف شاوغراندز يف بالكتاون

إعــالناتكم يف »الهريالد« 
طريقكم النجاح

لالتصال:
0405555220
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احلصول  أولوية   Blacktown
على لقاح فايزر اعتبارًا من هذا 

األسبوع.
ويشمل ذلك العاملني يف حمالت 
السوبر ماركت واملخازن ومراكز 
ال  الذين  اإللكرتوني  التسوق 
من  بعملهم  القيام  يستطيعون 
يف  اللقاح  وسيتوفر  املنزل، 

.Sydney Olympic Park مركز
إنهاء اإلغالق يف فيكتوريا

يف  اإلغالق  رفع  إعالن  وجاء 
تسجيل  مع  بالتزامن  فيكتوريا 
الوالية 10 إصابات حملية جديدة 

بكوفيد19-.
إغالقها  فيكتوريا  أنهت  وقد 
ليل  مقرر يف منتصف  كما هو 
قيود  بعض  لكن  الثالثاء، 
ملدة  سارية  ستظل  كوفيد19- 
يف  مبا  األقل،  على  أسبوعني 
الكمامات  ارتداء  إلزامية  ذلك 
الزيارات  على  حظر  وفرض 

املنزلية.
شركات  فتح  إعادة  وميكن 
الضيافة وجتارة التجزئة حبدود 
أمتار  أربعة  لكل  واحد  شخص 
 100 اعتماد  وسيتم  مربعة. 
يف  و300  الداخل  يف  شخص 
للطاقة  األقصى  كحد  اخلارج 

االستيعابية.
ومت إلغاء حد اخلمسة كيلومرتات 
فيما يتعلق باملسافة اليت ميكن 
من  بها  يسافروا  أن  للناس 

منازهلم.
املدارس  فتح  إعادة  متت  كما 
اجملتمعية،  الرياضة  واستئناف 
إلزامية  ستظل  الكمامات  لكن 

يف الداخل واخلارج.
صاالت  فتح  تقرر  وكذلك 
ودروس  احلية  املوسيقى 
الرياضية  والصاالت  الرقص 
مع حد صارم يبلغ شخص واحد 

لكل أربعة أمتار مربعة.

فيكتوريا  والية  رئيس  وقال 
دانيال أندروز الثالثاء املاضي: 
إجيابي،  يوم  يوم جيد،  »اليوم 
لكن ال يزال هناك عمل يتعني 

القيام به«.
البيئات  أن  أندروز  وأوضح 
باملخاطر  حمفوفة  تظل  املنزلية 
الشديدة  الطبيعة  إىل  بالنظر 

العدوى ملتحور دلتا.
املنزل،  نعترب  »حنن  وأضاف: 
هذا  انتقال  نظر  وجهة  من 
األكثر  البيئة  الفريوس، 

خطورة«.

سكوت  الوزراء  رئيس  نشر 
فيها  يعرب  رسالة  موريسون 
على  فيها  ويعلق  رأية  عن 
يف  الوباء  أزمة  مستجدات 

أسرتاليا. 
ال  اجلائحة  أثناء  أن  ويقول 
بكل  ينجح  أن  بلد  ألي  ميكن 

شيء.
»ولكن كوننا أنقذنا حياة أكثر 
ودعمنا  شخص  ألف   30 من 
أكثر من 3 ماليني أسرتالي من 
خالل JobKeeper وأعدنا مليون 
أسرتالي إىل سوق العمل، لقد 

جنحنا أيضًا بأشياء كثرية.«
لدينا  كانت  »بالتأكيد، 
مشاكلنا. مل تأت كل القرارات 
كّنا  بنتائج كما  اختذناها  اليت 

نتمّنى.«
أنه  الوزراء  رئيس  وأضاف 
وخالل  متعّثرة،  بداية  وبعد 
األشهر األخرية قامت أسرتاليا 

بتحسني برنامج التطعيم.
عّما  بالتأكيد  نعّوض  »حنن 
فات. إّن اللواء الركن فروين 
الصحة  وزارة  يف  وفريقه 
إلعادتنا  رائع  بعمل  يقومون 

إىل املسار الصحيح.«
رئيس  يقول  للقاح  وبالنسبة 
يتسارع  الربنامج  أن  الوزراء 
اإلضافية  اإلمدادات  مع  أكثر 
عليها  حصلت  اليت  اجلديدة 
حوالي مليون جرعة  أسرتاليا – 

فيزر تصل اآلن كل أسبوع.
»مع تلّقي املزيد واملزيد من 
األسرتاليني اللقاح، ننتزع من 
وقدرته  فاعليته  الفريوس 

على تعطيل حياتنا.«
محاية  يوّفر  اللقاح  »تلّقي 

لكم، ولعائلتكم وجملتمعكم«
»رغم  الوزراء:  رئيس  وتابع 
دلتا  خطر  نواجه  حاليًا  أننا 
متحّور كوفيد يف أرجاء عديدة 
من أسرتاليا، بإمكاننا الوثوق 
بأّننا سنخرج من هذه اجلائحة 

بنجاح كما فعلنا من قبل.«
السيد  رسالة  يف  وجاء 
سجل  أن  أيضا  موريسون 
األرواح  إنقاذ  يف  أسرتاليا 
يف  األفضل  هو  واألرزاق 

العامل.
خالل  من  بوضوح  ذلك  »نرى 
واالقتصاد.  الصحة  بيانات 
من  أكثر  حياة  إنقاذ  مّت 
واستعادة  شخص  ألف   30
مليون وظيفة. قلة قليلة من 
البلدان ميكنها أن تّدعي هذه 

النتائج.«
»لكنين، أتفهم أّن األسرتاليني 
الذين يواجهون اإلقفال العام 
عن  مباشرة  أسئلة  يطرحون 
األسابيع  وعن  مداخيلهم 
املسار  عن  وكذلك  القادمة، 
للعودة إىل احلياة الطبيعية.«

األسرتاليني  »إىل  وقال: 
االقفال  يواجهون  الذين 
دعمًا  مباشرة  نقّدم  العام، 
واملصاحل  األفراد  إىل  ماديًا 
التجارية اليت تأثرت باإلقفال 
العام من خالل خدمات أسرتاليا 

 .)Services Australia(
النفقات  نتقاسم  أننا  »كما 
مع حكومات الواليات مقّدمني 
التجارية  للمصاحل  دعمًا 
املتوسطة والصغرية اليت هي 

بأمّس احلاجة إليه.«
أنه  السيد موريسون  وأضاف 
ميكن لألشخاص الذين خسروا 
يف  عمل  ساعة   20 من  أكثر 
يطالبوا  أن  املاضي  األسبوع 

ب 600 دوالر.
وميكن لألشخاص الذين خسروا 
عمل  يوم  أو  ساعات   8 بني 
يطالبوا  أن  ساعة  و20  كامل 

ب 375 دوالر.
من  نفسه  املستوى  إّنه 
الذي قّدمناه من خالل  الدعم 

JobKeeper العام املاضي.
حول  املعلومات  من  ملزيد 
الدفعات  هذه  على  احلصول 
www. زوروا:  العربية  باللغة 
أو    servicesaustralia.gov.au
اتصلوا خبدمة اهلاتف املتعّددة 

اللغات على202  131.
مساعدات  إىل  باإلضافة  هذا 
يف  الفارق  دفع  مثل  أخرى 
عن  الصحية  الرعاية  رسوم 
امليديكار  من  واملغطاة  ُبعد 
ورعاية  العقلية  والصحة 
على  للمساعدة  األطفال 
األمراض  لتفشي  االستجابة 

متى وأينما حتدث.
موريسون:  السيد  وقال 
مسارًا  نضع  أّننا  »األهم، 
الطبيعية.  احلياة  إىل  للعودة 
إنه يقوم على فرضية واضحة: 
نستطيع  اللقاح،  تلقيتم  إذا 
العام،  اإلقفال  جنعل  أن 
وإغالق احلدود والقيود شيئًا 

من املاضي.«
الوطين  اجمللس  ووافق 
مسار  حتديد  على  األسرتالي 
أربع مراحل. االنتقال من  من 
على  يعتمد  أخرى  إىل  مرحلة 
ُوضعت  اليت  األهداف  حتقيق 
ويقوم  السكان  لتطعيم 
صحية  مشورة  أفضل  على 

واقتصادية ومناذج علمية.
األسرتاليني  بأّن  اخلطة  تقّر 
خطرًا  يشّكلون  تطّعموا  الذين 
وصحة  صحتهم  على  أقل 
الذين  األشخاص  من  اآلخرين 
عليهم  وبالتالي  يتطّعموا،  مل 
أو  أقل  قيودًا  يواجهوا  أن 
نسب  تزداد  فيما  قيود  ال 

التطعيم. هذا هو العدل.
أوصي  »سوف  وأضاف: 
إىل  هذه  التطعيم  بأهداف 
رؤساء الواليات واألقاليم يف 
األسابيع املقبلة لنكون مجيعًا 

على دراية مّبا نهدف إليه.«
الوزراء  رئيس  وقدم 
رسالته  املراحل يف  تفاصيل 

لألسرتاليني:
عليه  حنن  ما  هي   1 املرحلة 
الفريوس  مكافحة  اآلن- 
وتقديم الفرصة لكل أسرتالي 
جنّرب  حني  يف  يتطّعم،  كي 
طرقًا جديدة لتخفيف القيود، 

مثل احلجر املنزلي.

يصبح  عندما  هي   2 املرحلة 
لدينا ثقة كافية باإلقبال على 
التطعيم لننقل تركيزنا احلالي 
الكوفيد  حاالت  عدد  على 
الذين  األشخاص  عدد  إىل 
خطرية،  أمراض  من  يعانون 
املستشفيات  إىل  ودخوهلم 
التغيري  هذا  الوفيات.  واىل 
بإمكاننا  سيكون  أّنه  يعين 
املقيمني  عن  القيود  ختفيف 

املطّعمني.
يف هذه املرحلة سوف يكون 
الظروف  يف  العام  االقفال 
لتفادي  فقط  القصوى 
يدخلون  الذين  عدد  تزايد 
والوفيات،  املستشفيات 

ليس القليل من احلاالت.
مع  نتعامل  سوف   3 املرحلة 
تعامل  مع  متاشيًا  كوفيد19- 
األمراض  مع  العامة  الصحة 
مثل  األخرى،  املعدية 
املرحلة،  هذه  يف  اإلنفلونزا. 
سنرى اإلنهاء الكامل لإلقفال 
العام ومواصلة ختفيف الرقابة 
محتنا  اليت  احلدود  على 
يستطيع  كي  طويل،  لوقت 
األسرتاليون السفر جمّددا إىل 
اخلارج ونتمّكن من رفع القيود 

يف مطاراتنا.
املرحلة 4 هي املرحلة النهائية، 

عودة احلياة الطبيعية.
يف هذه املرحلة سوف ال تزال 
متواضعة، ولكن  هناك محاية 
ميكن  ال  ألنه  حلدودنا،  حذرة 
الفريوس.  من  التخّلص  أبدًا 
التعامل  ولكن غالبًا ما سيتّم 
مع كوفيد مثل أي مرض ُمعٍد 

آخر.
»على مدى 18 شهرًا املاضية، 
طلبُت الكثري من األسرتاليني، 
وال يزال أمامنا طريق طويل- 
ويستطيع كل واحد منا القيام 
واألشهر  األسابيع  يف  بدوره 

املقبلة.«
ننجح  جائحة كوفيد مل  »خالل 
أجنزنا  ولكّننا  شيء.  بكل 
بشكل أفضل من كل بلد يف 

العامل.«
مهمة  ُننهي  أن  اآلن  »علينا 

تطعيم بلدنا.«
موريسون:  السيد  وقال 
عمله  مجيعًا  علينا  جيب  »ما 
إرشادات  اّتبعوا  واضح:  هو 
على  حافظوا  العامة؛  الصحة 
كونوا  االجتماعي؛  التباعد 
مل  وإذا  كوفيد؛  من  مبأمن 
تكونوا فعلتم ذلك حتى اآلن، 

حّددوا موعدكم لتتطّعموا.«
بإمكانكم  كان  إذا  ما  ملعرفة 
اآلن  كوفيد19-  لقاح  تلّقي 
موعٍد  وحلجز  أين  وملعرفة 

باللغة العربية زوروا
https://covid-vaccine.  
h e a l t h d i r e c t . g o v . a u /

eligibility?lang=ar

مّت إعطاء حوالي 11 مليون لقاح من كوفيد19- وأسرتاليا اآلن تقرتب من مليون يف األسبوع

موريسون: “إذا تلقيتم اللقاح نستطيع أن جنعل 
اإلقفال العام وإغالق احلدود والقيود شيئاً من املاضي”
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احلكومة،  تأليف  ملف  يف  الوحيدة  التطابق  نقطة 
هي مبادرة مجيع االطراف اىل اشاعة اجواء اجيابية. 
سيقدم  انه  يؤّكد  ميقاتي  جنيب  املكّلف  الرئيس 
لرئيس اجلمهورية ميشال عون »كل يوم تشكيلة من 
بود  معه  يتحدث  اجلمهورية  ورئيس  توقف«،  دون 
بقدراته  ويتغزل  باسيل  جربان  يالطفه  فيما  الفت، 
وحيذر من دور تعطيلي حمتمل من الرئيس املعتذر 
أن  ألحد  يريد  وال  يشّكل  »مل  الذي  احلريري  سعد 
يشّكل«. اما االخري، فيعمل مع نادي رؤساء احلكومات 
مع  اللعبة«  بـ«قواعد  ميقاتي كل حلظة  تذكري  على 
حتذير من مغبة التنازل امام عون ما قد حيرمه الغطاء 
السين. ويعمد الرئيس السابق فؤاد السنيورة اىل 
لفت انتباه سائليه اىل ان موقف السعودية ال يزال 

سلبيا من اي حكومة ال تواجه حزب اهلل!
الرئيس املكلف على اشاعة  اخر، حيرص  يف جانب 
اجواء اجيابية مع تركيز على موقف خارجي داعم. اما 
سفراء الغرب يف لبنان فيحرصون على التأكيد ان 
لبنان حيتاج اىل حكومة اآلن، مع تشديد على انهم ال 
يتحملون مسؤولية تسمية هذا او ذاك من املرشحني، 
ومع متايز فرنسي جلهة دعم ميقاتي واشاعة مناخات 

بأن »العامل احلر لن يدع لبنان يسقط«.
عمليًا، ظهرت االجواء االجيابية من مداخالت واتصاالت 
اجراها الرئيس املكلف بعد اجتماعه الثاني مع عون. 
احلريري  حسابات  تراعي  جديدة  تشكيلة  قدم  وقد 
السابقة لكنها تقوم على مبدأ تثبيت عدم املداورة 
تاركا وزارة العدل لرئيس اجلمهورية الذي يسأل عن 
وزارة الداخلية، ما يشري اىل احتمال عودة اخلالف. 
علما ان ميقاتي أدخل، على ما يبدو، تعديالت يف 
نائب رئيس احلكومة حبيث مل يعد  ما خيص موقع 
سليمان  السابق  النائب  كتلة  اىل  منتميًا  املرشح 
فرجنية كما كان احلريري يقرتح، وهو ما كان عون 
يعّده استفزازًا له. اما يف ما يتعلق ببقية احلقائب 
ال  لكنها  احدًا.  تغضب  ال  تركيبة  ميقاتي  فيقرتح 

ترتك اجملال جلهة واحدة للتحكم باحلكومة.
بامكانية  تفاؤله  عن  يتحدثون  مبيقاتي  املتصلون 
سيكون  وانه  اب،  من  الرابع  قبل  احلكومة  تشكيل 
رئيسًا مكتمل املواصفات قبل انعقاد مؤمتر باريس 
لدعم لبنان املقرر يف 4 اب. لكن كل ذلك ينتظر 
اجتماعات اليوم اليت قد تعيد خلط االوراق من جديد 
لكنه  عقبات،  دونه  تزال  ال  التأليف  اخلالصة  يف 
ليس مستحياًل، علمًا أنه نقل ليل أمس أن الرئيس 
جنبالط  وليد  السابق  والنائب  واحلريري  بري  نبيه 
بري قرأوا يف كالم باسيل يف مقابلته التلفزيونية 

»شروط عون« اجلديدة
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  »ُيراكم 
ال  اإلجيابيات  ميقاتي  جنيب  املكلف  الرئيس  مع 
السلبيات كما كانت احلال مع سَلِفه سعد احلريري«. 
اليومني  نتيجة  االثنني  من  مقربون  ُيلخص  هكذا 
األولني من لقاءات عملية التأليف. لكن َمن ُيقاِرن 
جنيب  املكّلف  للرئيس  »امُلندفعة«  التصرحيات 
ميقاتي بكالِمه مع السائلني عن مستجدات التأليف، 
يستنِتج أن اإلجيابية اليت حُيكى عنها ال تتجاوز اتفاق 
األحرف األوىل على حكومة من 24 وزيرًا. أما النصف 
اآلخر، من التوزيعة والثلث املعطل واحلقائب وكل 
ما هو متصل بها، فأمر آخر. ويشّكل هذا األمر بيت 
مليقاتي  امُلقِلق  اجلوهري  النصف  كونه  القصيد، 
»ليونة«  إىل  ينظرون  ال  الذين  بامللف  وللمعنيني 
تنّبه  مّثة  باطمئنان.  وفريقه  عون  ميشال  الرئيس 
التسليم  »مفاجأة«، حيث يقود  لـ  دائمًا  واستعداد 
بأن اخلالف هو صراع على احلكومة »الرئاسية« اليت 
سرتث املزيد من صالحيات الرئاسة األوىل بعد انتهاء 
والية عون )يف حال عدم انتخاب خلف له(، إىل منحى 
أكثر تشاؤمًا. حتى كالم امُلوكلني بنقل أجواء عون 
والوزير السابق جربان باسيل عن أن »بعبدا ستكون 
متساهلة للحد األقصى«، وتأكيد »بقاء رئيس التيار 
الوطين احلر على جنب«، مل ُيبّدد االنطباع الغاِلب بـ 

»وجود صعوبات«.
ما ِمن إجابة حامسة حتى اآلن بشأن هذه الصعوبات، 
لكن ما جيُدر التوّقف عنده هو وترية حركة ميقاتي الذي 
بتوزيع  »الئحة  بعبدا مرتني خالل يومني، حاماًل  زاَر 
احلقائب الوزارية، وأطلع عليها الرئيس عون متهيدًا 
إلبداء مالحظاته عليها ودرسها يف العمق مبا يتناسب 
وسيستكمل  اجلديدة  للحكومة  العامة  التوجهات  مع 
البحث اليوم« حبسب بيان رئاسة اجلمهورية. وهذه 
الوترية السريعة »كأن احلكومة ستولد غدًا« يربطها 
اجلمهورية  رئيس  من  يراه  الذي  »الوّد  بـ  ميقاتي 
الوّد  وهذا  النظر«،  وجهات  اختالف يف  عن  مبعزل 
كما يقول مقربون من الرئيس املكلف »يشّكل عاماًل 
لكنهم يف  واملداوالت«.  اللقاءات  لتكثيف  مساعدًا 
الوقت نفسه يؤّكدون أنه »مرتبط باملناخ العام، وال 

 اتفاق باألحرف األوىل على حكومة من 24 وزيراً: احلكومة صعبة... وغري مستحيلة

عالقة له بالتفاصيل األخرى حيث يقتصر التفاوض 
حول حقيبة واحدة وإمنا جممل احلقائب هي حمط أخذ 

ورّد، ولو أن وزارة الداخلية هي العنوان األبرز«.
يف اللقاء الذي مجع عون مبيقاتي أمس، أبدى األول 
مالحظاته على التصّور األولي للرئيس املكلف وجرى 
االتفاق على أن خيضع للمزيد من الدرس، وعلمت 
»األخبار« أن »طراطيش كالم تناول بعض األمساء، 
بينما يرّكز ميقاتي يف جلساته مع عون على شرح خطته 
للمرحلة املقبلة«. هذه املستجدات وضعها الرئيس 
املكلف يف عهدة »رؤساء احلكومات السابقني الذين 
التقاهم يف منزله فوَر عودته من بعبدا«، بناء على 
اتفاق مسبق مع »النادي« بأنه سيوافيهم بها »أواًل 
بيانهم  بالتزامه  لطمأنتهم  منه  حماولة  يف  بأول«، 

قبل التكليف.
صحيح أن اجلميع هذه املرة يستشعرون مدى خطورة 
الفشل يف تشكيل احلكومة وما ُيكن أن يرتّتب على 
أن  يريد  ال  منهم  أحدًا  أن  إال  تداعيات،  من  ذلك 
هذا  ومثل  عاقل«،  يقعد  »رح  باسيل  بأن  يصّدق 
تلَك  خباصة  مجيعها،  األخرى  القوى  يراود  الشعور 
اليت دخلت وسيطة بني التيار الوطين احلر والرئيس 
وعليه،  املاضية،.   9 الـ  األشهر  احلريري يف  سعد 
اقرتاحات  على  عون  مالحظات  عن  السؤال  فإن 
باسيل«،  رأي  »انتظار  ميقاتي يقرتن دائمًا جبواب 
إال أن يف بعبدا كالمًا من نوع آخر ُيبنى عليه، ويقول 
إن »رئيس اجلمهورية ُيراِكم مع ميقاتي اإلجيابيات ال 
السلبيات كما كاَن حيصل مع احلريري سابقًا«، وأن 
»تعديالت بسيطة أجريت على التشكيلة األوىل اليت 

قدمها وفقًا ملالحظات عون«.
لتأليف  ُضرب  الذي  املوِعد  من  أسبوع  قبَل  لكن 
مرفأ  النفجار  األوىل  الذكرى  يف  ميقاتي  حكومة 
بريوت، سأل املتوجسون عن إمكانية حّل عقد ثالث 
أساسية يف فرتة وجيزة، وهي عقد مّحلها احلريري 
مليقاتي بعد تكليفه ولن يكون سهاًل عليه املساومة 
فيها وإن كاَن أقدر على املناورة. يقول هؤالء إن 
يعين  ال  التكليف  مسألة  عن  لنفسه  باسيل  »حتييد 
خروجه من املعركة، فمطالبه اليت وقفت سدًا منيعًا 
يف وجه احلريري، سيشهرها عون بالنيابة عنه«. يف 
مقابل إحجام غالبية القوى املسيحية عن املشاركة يف 
الثمانية  الوزراء  على تسمية  عون  »سيصّر  احلكومة 
الذين هم من حصته ولن يقبل بأي تدخل أو مشاركة 
يف التسمية«. أما وزارة »الداخلية« اليت ضمنها عون 
يف مبادرة الرئيس نبيه بري ثم تراجع عنها احلريري 
يف تشكيلته األخرية ستكون أم املعارك »فهي حقيبة 
وزير الوصاية على االنتخابات النيابية املقبلة واليت 
حيسبها عون بأهمية كل احلقائب األخرى من حصته 
جمتمعة«، لكن املشكلة يف أن »ميقاتي لن يستطيع 
التنازل عنها بسهولة، خباصة بعَد أن أعادها احلريري 
لتكون من ضمن حصة الطائفة السنية على عكس ما 

نصت مبادرة بري«.
إذًا املهمة »ال شك صعبة« لكنها ليست »مستحيلة 
كما كانت احلال مع احلريري«، تقول مصادر مطلعة. 
إال أن »الفشل هذه املرة لن يكون بال مثن«، فقد 
نادي رؤساء احلكومات إن هناك  أشاَر مقربون من 
التأليف  من  ميقاتي  منع  حال  يف  واضحًا  »قرارًا 
عون  خطة  بأن  تبنَي  فإذا  مضادة.  حبملة  بالقيام 
وباسيل شعارها ال ألي رئيس مكلف قوي، فإن محلة 
سياسية مضادة حينها ستنشأ يف وجههما عنوانها… 

ال للرئيس عون«.

باسيل مليقاتي: ال تكن ضحية للحريري
أمل رئيس التيار الوطين احلّر  جربان باسيل  بتشكيل  
احلكومة  قريبًا، مشددًا على أن »على اجلميع أن يقود 
 9 احلكومة ...  يف  تشكيل  ميقاتي  الرئيس  معركة 
من  الثقة  كتلته  إعطاء  إن  وقال  بيعلموا«.  أشهر 
عدمها، حتدده  التشكيلة احلكومية  وتركيبتها امليثاقية 
والربنامج وأمساء الوزراء. لكنه شّدد على أنه لن ينح 
باستثناء  احلقائب  كّل  على  املداورة  مّتت  إن  الثقة 
وزارة املالية، لعدم وضع أعراف جديدة. ورأى أن 
الشخصي  املستوى  على  ناجحة  شخصية  »ميقاتي 
وقادرة، وحرام ان يدخل اىل هذه التجربة من دون 
ان خيرج خملصا للطائفة السنية وكّل الطوائف، وال 
أرى سببا لعدم تشكيل احلكومة أو يعرقل التشكيل 
قبل الرابع من آب«، معلقًا: »شايفها مسّهلة«. أما 
إذا »أتى الرئيس ميقاتي ال مسح اهلل باملسار نفسه 
الذي سار فيه احلريري على قاعدة تفشيل الرئيس 
نقعد  رح  ما  عهده،  يف  حكومة  تأليف  وعدم  عون 
نتفّرج ولدينا خيارات كثرية«. و«إذا كان ال بد من 
نصيحة للرئيس ميقاتي، فهي أال يتحول إىل ضحية 
وطبارة  واخلطيب  الصفدي  بعد  للحريري  خامسة 

وأديب«.
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مـيسم رزق

االنتصار  ز  ُييِّ ما  أهم  من 
الذي  واالسرتاتيجي  التارخيي 
لبنان  يف  املقاومة  صنعته 
اإلسرائيلية  احلرب  مواجهة  يف 
مل  أنه   ،2006 عام  األمريكية 
التاريخ  من  حدث  إىل  يتحول 
حماولة  يف  أطالله  على  نقف 
للتغين بانتصارات املاضي، من 
دون أي صلة له مباشرة وغري 
مباشرة مبواجهة حتديات الواقع. 
سًا  بل ال يزال عاماًل رئيسيًا مؤسِّ
أبرز  ومن  ومستقبلنا.  حلاضرنا 
املؤشرات الداّلة يف هذا االجتاه 
أن أّي حماولة فهم للواقع احلالي 
وتقدير  واإلقليمي،  احمللي 

دفع تل أبيب إىل االستنجاد بواشنطن كي حتميها 
سوريا  يف  املباشر  العسكري  التواجد  خالل  من 
والعراق، ورعاية وإدارة تنفيذ خمططات تستهدف 

بيئتها اإلقليمية، من ضمنها لبنان.
عام  حرب  انتصار  مفاعيل  تقتصر  مل  ذلك،  مع 
2006، على ساحة العدو، بل ساهمت أيضًا يف 
تغيري نظرة املقاومة ومجهورها يف لبنان واملنطقة 
إىل نفسها، وغرّيت أيضًا النظرة إىل العدو يف ما 
يتعلق بعناصر قوته وضعفه. كما غرّيت يف نظرة 
العدو إىل املقاومة ومجهورها. وأصبح ذلك أكثر 
حضورًا يف املقاربات الرمسية، كما مقاربات معاهد 
األحباث، ملعادالت القوة ولنظرتها إىل املستقبل. 
واألهم أن هذه التحوالت ليست أمرًا نظريًا جمردًا 
التقديرات  العملية، يف  انعكاساتها  بل كان هلا 
واخليارات العملياتية، وبالضرورة يف عملية بناء 
على  املبنية  الثقة  من  انطالقًا  وتطويرها،  القوة 

التجربة اليت جتّلت يف حرب عام 2006.
أيضًا، من أهم اخلالصات اليت انتهت إليها تلك 
احلرب يف وعي طريَف اجلبهة، أنه بعد التحوالت 
اليت مر بها الصراع مع إسرائيل، وبعدما توّهمت 
سباق  أن  املتحدة  الواليات  ومعها  إسرائيل 
دولية  ُحسم ملصلحتها، ألسباب  القوة  معادالت 
 2000 عام  حترير  لكن  وتكنولوجية.  وإقليمية 
مواصلة  إمكانية  على  إسرائيل  رهانات  أسقط 
سياسة التوسع، ثم أتت حرب عام 2006، لرتسم 
بامليدان،  جناعتها  ثبتت  نصر  اسرتاتيجية  معامل 
فكانت أشبه باخرتاع نوع جديد من السالح الذي 
س لتغيري قواعد املواجهة ومعادالت الصراع  أسَّ

ملصلحة املقاومة.
وملن يتوهم أن ما تقدم هو وجهة نظر من زاوية 
التذكري  إعادة  ينبغي  ومؤيديها حصرًا،  املقاومة 
السابق  الوزراء  رئيس  قّدمها  اليت  باخلالصة 
بنيامني نتنياهو لنتائج حرب 2006، يف كلمة له 
األوىل  السنوية  ذكراها  على  من سنة  أقل  قبل 
)عندما كان رئيسًا للمعارضة( أمام مركز القدس 
يف حزيران 2007، بالقول إنه بعد انسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان عام 2000، وبعد االنسحاب من 
قطاع غزة عام 2005، وبعد حرب عام 2006، »عاد 
سؤال الوجود يلوح فوق إسرائيل ليس فقط لدى 

أعدائها وإمنا لدى أصدقائها أيضًا«.
بالنسبة إىل اإلشارة إىل عودة سؤال الوجود فهو 
يعين أن هذا السؤال كان موجودًا قبل ذلك، وهو 
ما أوضحه نتنياهو يف الكلمة نفسها عندما حتدث 
عن التهديد الوجودي الذي كان حمدقًا بإسرائيل 
ومت دفعه من خالل حرَبي 67 و73، يف إشارة إىل 
على  احلرب  وقف  عن  النامجة  العسكرية  مآالتها 
اجلبهة املصرية وما نتج عن ذلك، ثم ما أعقبها 
من اتفاقية كامب ديفيد اليت حّيدت مصر وغرّيت 

موازين القوى بشكل كبري ملصلحة إسرائيل.
حينه،  يف  نتنياهو،  به  أقر  ما  يف  األهم  ولعل 
اهلل،  حزب  بأن  ضميّن  اعرتاف  على  ينطوي  أنه 
ا معادالت  ومعه حمور املقاومة، استطاعا أن ُيغريِّ
اسرتاتيجية  وخيارات  لواقع  ويؤّسسا  الصراع 
حنو  الطريق  شّق  مواصلة  عليها  باالتكاء  يكن 
تقدم  ما  على  باالتكاء  أيضًا  فلسطني... ويكن 
فهم الكثري من احملطات اليت شهدتها وال تزال، 
سوريا والعراق ولبنان... على مستوى خلفياتها 

وأهدافها.

 حرب 2006... »سؤال الوجود« خيّيم 
على مستقبل »إسرائيل«

عـلي حـيدر

إذا  مشّوهة  أو  ناقصة  تبقى  املستقبلية،  آفاقه 
ما جتاهلت هذه احملطة املفصلية التأسيسية يف 

تاريخ لبنان واملنطقة.
إىل جانب جناح حزب اهلل مع حلفائه، يف إحباط 
خمطط الشرق األوسط اجلديد عرب مواجهة أدواته 
إحباط هذا  أيضًا يف  اللبنانية، فهو جنح  احمللية 
املخطط يف مواجهة األداة اإلسرائيلية عرب البوابة 
اللبنانية. لكّن املفاجآت اليت مل تكن يف حساب 
اهلل  حزب  أن  األمريكية،  واإلدارة  العدو  قادة 
س من خالل هذا االنتصار لقواعد ومعادالت ال  أسَّ
ل الساحة اللبنانية واإلقليمية وصواًل إىل  تزال ُتظلِّ
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، على تفاوت يف ما 

يتعلق بكل ساحة حبسب ظروفها وقيودها.
املتعّددة  بانتصاراتها  احلرب،  هذه  شطبت  فقد 
األبعاد واجملاالت، خيارات اسرتاتيجية وعسكرية 
على  أبيب  وتل  واشنطن  جنراالت  تراود  كانت 
مستوى املنطقة، ويف ظلها تنامي قدرات حزب 
اهلل وتطورها، مبوازاة ارتداع إسرائيلي عن تنفيذ 
ما سبق أن توّعد به إزاء الساحة اللبنانية، بأنه لن 
وتطويرها.  قدراته  بناء  بإعادة  اهلل  يسمح حلزب 
ومل يكن امتناع القيادتني السياسية والعسكرية 
حت بها يف أكثر من  عن تنفيذ اخليارات اليت لوَّ
ر  حمطة، إال نتيجة فّعالية ردع حزب اهلل الذي تطوَّ
احلرب.  خالل  حّققه  الذي  االنتصار  أعقاب  يف 
بديلة يف  للبحث عن خيارات  الذي دفعهم  وهو 
حماولة إلسقاط املقاومة عرب أكثر من بوابة حملية 

وإقليمية.
حتضر نتائج احلرب أيضًا يف خلفية تقديرات كل 
األطراف ورؤاها، وهي اليت تشكل جزءًا رئيسيًا 
من البنية التحتية اليت يستندون إليها يف بلورة 
لدى  أخص حتضر  وبشكل  ومواقفهم.  خياراتهم 
السياسي واألمين،  العدو على املستويني  قادة 
بشّقيه االستخباري والعسكري. ففي كل املراحل 
اليت تلت، وصواًل إىل الوقت احلاضر، دائمًا ما 
كان حيضر يف حسابات العدو لدى دراسة خيار 
ما  أو مواجهة عسكرية مع حزب اهلل،  شن حرب 
جديدة  مواجهة  أي  نتائج  على  يرتتب  أن  يكن 
بعدما طّور احلزب قدراته وتكتيكاته وصوارخيه، 

يف ضوء سابقة حرب الـ2006.
كانت  التأسيسي  املفهوم  هذا  إىل  وباالستناد 
نتائج حرب عام 2006، وستبقى، حاضرة يف أي 
حمطات مستقبلية، ما دام العدو عاجزًا عن تغيري 
الوقائع اليت أرستها املقاومة، وثّبتتها االنتصارات 

العسكرية اإلقليمية يف العراق وسوريا.
نتنياهو: بعد االنسحاب من لبنان وغزة، ثم حرب 

2006، عاد سؤال الوجود ليلوح فوق إسرائيل
هكذا تتجلى بشكل واضح حقيقة أن نتائج حرب 
أخرى،  وأنتجت  مفاهيم  أسقطت   ،2006 عام 
االسرتاتيجي   - العسكري  العقل  بلورة  وأعادت 
بوابة جناحها يف فرض ختفيض  من  اإلسرائيلي 
وأن  اإلقليمية،  العدو  كيان  طموحات  سقف 
ُتقّلص - يف عقله القيادي - حدود القوة اليت 
إىل  ذلك  يف  مستندًا  نفسه،  إىل  ينسبها  كان 
جتارب وانتصارات سبق أن حّققها يف أكثر من 
لكيان  القرار  مؤسسة  وأصبحت  تارخيية.  حمطة 
وحمدودية  بضيق  وإقرارًا  إدراكًا  أكثر  العدو 
عن  امتناعًا  انعكس  الذي  األمر  الذاتية،  خياراته 
ذلك  كل  املنطقة.  مستوى  على  كربى  مغامرات 

)أ ف ب(
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ميقاتي  جنيب  الرئيس  يكن  مل  لو 
ملا  ودولي  إقليمي  بدرع  حمصنًا 
كان دخل حقل ألغام التكليف وقبل 
يعلم  اليت  املهمة  هذه  غمار  خبوض 
اجلميع أنها صعبة، فالرئيس ميقاتي 
الرجل السياسي املخضرم ُيدرك متامًا 
احلكومة  تأليف  رحلته يف  أن طريق 
لن يكون مزروعًا بالورد واليامسني، 
وهو لذلك مل يقل كلمته األخرية ملن 
فاوضه أمر التكليف اال بعد أن وضع 
اخلارجية  الضمانات  ورقة  جيبه  يف 
املأزق  للخروج من  الداخلية  واحلاجة 
الذي بلغ عتبة االنهيار الكامل على 
كافة املستويات ووصل اىل مرحلة 
يعلن  أن  الدولي  كاد فيها اجملتمع 

لبنان دولة فاشلة.
ال شك أن الفرنسيني الذين طرحوا 
اسم الرئيس ميقاتي قبل أن يكلف 
الرئيس سعد احلريري ضغطوا بشكل 
كبري من أجل تسميته وقد مّت ذلك 
بالتساوي مع مباركة أمريكية، وعدم 
اعرتاض سعودي، وان كانت اململكة 
عملية  من  حمددًا  موقفًا  حتدد  مل 
التسمية أو التكليف تاركة هذا األمر 
على ما يبدو إىل حني اتضاح مسار 
الداخلية  واملناخات  التأليف  عملية 

واخلارجية اليت ستواكبها.
على  احلكم  الصعب  من  كان  وإذا 
إذا كان  الرئيس ميقاتي وما  مهمة 
سينجح يف عملية التأليف أو يفشل 
ويذهب إىل االعتذار، فإن ما برز من 
إشارات سياسية أقله على املستوى 
السياسية  القوى  أن  يظهر  الداخلي 
مهمة  تعرقل  لن  مشاربها  مبختلف 
الرئيس املكلف، حتى تكتل »لبنان 
الرئيس  يسمِّ  مل  الذي  القوي« 
العملية  يف  مرنًا  سيكون  ميقاتي 
التوليفة احلكومية،  التفاوضية حول 
ما  ُجل  ان  الوقائع  أظهرت  حيث 
رئيس  ومعه  »التكتل«  يبغيه  كان 
سعد  الرئيس  إزاحة  هو  اجلمهورية 
بفعل  التأليف  مشهد  عن  احلريري 
وغياب  الطرفني  بني  الثقة  فقدان 
الكيميائي  التفاعل  من  نوع  أي 
بينهما، وكان الرئيس ميشال عون 
احلريري  أبلغ  وهو  ذلك  يف  صرحيًا 
سبق  الذي  األخري  اللقاء  يف  ذلك 
بدقائق تالوة الرئيس احلريري بيان 

االعتذار.
املكلف  الرئيس  فإن  الوقائع  وفق 
سيقوم بعملية كباش قوي مع الوقت 
وهو لن يدخل مربع االستنزاف جتنبًا 
سياسية  معارك  اجتاه  يف  للجنوح 
أي فريق تفاوضي بشأن شكل  مع 
احلكومة العتيدة أو توزيع احلصص، 
ميقاتي  الرئيس  استعجال  برز  وقد 
تأليف احلكومة اليت ينتظرها الداخل 
واخلارج على حّد سواء وينظرون إليها 
على أنها ستكون حكومة االنقاذ ومنع 
شروعه  خالل  من  الكبري،  االرتطام 
قصر  استشارات  نتائج  إعالن  فور 
للحكومة  مكلفًا  رئيسا  وإعالنه  بعبدا 
مبروحة من اللقاءات واالتصاالت مع 
رؤساء احلكومات السابقني وغريهم 
للوقوف  السياسية  القيادات  من 
مطالبهم  اىل  واالستماع  رأيهم  على 
لتكون عنده صورة واضحة متكنه من 
للوصول  تؤدي  طريق  خارطة  وضع 
إىل حكومة على شاكلة اليت حيتاجها 
لفرملة  الدولي  اجملتمع  ومعه  لبنان 
اندفاعة االنهيار االقتصادي واملالي 
منذ  لبنان  أصاب  الذي  واالجتماعي 

حسـني زلـغوط
أكثر من عام ونصف العام.

درع دولي مع ضمانات داخلية أدخلت 
الرئيس ميقاتي حقل ألغام التأليف 

لتفكيك صواعقه
ويف رأي مصادر سياسية متابعة أن 
غياب التشّدد السعودي حيال عملية 
اإلجيابية  الرسالة  وكذلك  التكليف، 
باجتاه  اهلل«  »حزب  أطلقها  اليت 
الرئيس ميقاتي ومتايزه يف ذلك عن 
حليفه »التيار الوطين احلر« يشكالن 
ميقاتي  للرئيس  كبرية  دفع  قوة 
تساعده يف تفكيك صواعق التفجري 
من أمام عربة التأليف، السيما تلك 
احلريري  الرئيس  على  عصيت  اليت 
إىل  وجهه  يف  انفجارها  وأدى 
العنصر  أن  إذ  واالنكفاء،  اعتذاره 
حال  الذي  اخلارجي  وكذلك  الداخلي 
السراي  اىل  احلريري  وصول  دون 
اليوم  املشهد  يف  يعد  مل  الكبري 
وبالتالي فإن مهمة ميقاتي ستكون 
أسهل بكثري من مهمة سلفه احلريري 
اللهم اال إذا برزت معطيات جديدة مل 
تكن يف احلسبان وجنحت يف تبديد 
خصوصًا  احلالي،  اإلجيابي  املشهد 
وأن هناك مقولة لطاملا مسعناها يف 
كل عملية تأليف وهي أن الشياطني 
فإن  ولذلك  التفاصيل،  يف  تكمن 
مقولة الرئيس بّري »ما تقول فول 
هي  تبقى  باملكيول«  يصري  حتى 
املهيمنة إىل حني صعوده والرئيس 
بعبدا لالعالن عن  املكلف إىل قصر 
إصدار  وبالتالي  احلكومية،  التوليفة 

مراسيم التشكيل. 
ويف تقدير هذه املصادر أن العقدة 
األبرز تبقى مسألة التوزير املسيحي 
وخصوصًا  احلقائب  بعض  وتوزيع 
وزارة الداخلية حيث ان هناك جهودًا 
فوق العادة تبذل حلل هذه املشكلة 
لكي ال تكون سببًا يف عرقلة عملية 
داخلية  جهات  أخذت  وقد  التأليف، 
هذه  معاجلة  عاتقها  على  وخارجية 
»حزب  و  فرنسا  ومنها  املسألة 
للبنان  يكون  ان  قرار  ألن  اهلل«، 
حتاكي  االوصاف  مكتملة  حكومة 
اجملتمع الدولي وصندوق النقد ملد 
يد املساعدة قد اختذ حمليًا واقليميًا 
ودوليًا، وأن ما هو حاصل حاليًا هو 
الذي  املالئم  املخرج  عن  التفتيش 
يظهر  وال  الوجه  ماء  للجميع  حيفظ 
خص  ما  يف  خاسرًا  فريق  أي  معه 

عملية التأليف.
مهمة  فشل  ان  املصادر  رأي  ويف 
ميقاتي جيب أن يكون ممنوعًا، ألن 
احلريري  سعد  الرئيس  جتربة  تكرار 
املراوحة  دائرة  يف  بقي  الذي 
أشهر  التسعة  يقارب  ما  مدى  على 
وانتهت باالعتذار، مع ما رافق ذلك 
من انهيارات على كافة املستويات، 
ستكون مبثابة إطالق رصاصة الرمحة 
على لبنان ورؤوس اللبنانيني، ألن 
عدم التأليف سيكون سببًا للوصول 
إعالن  وبالتالي  الكبري  االرتطام  اىل 
لبنان دولة فاشلة مع ما يرافق ذلك 
ناهيك  خمتلفة،  دولية  تدخالت  من 
عن انفالت حتمي للدوالر من عقاله 
حيث ال مينع الفشل يف التأليف بأن 
الواحد  الدوالر  صرف  سعر  يتخطى 
اخلمسني أو املائة ألف لرية حيث لن 
ارتفاع  للجم  أي سقف  هناك  يكون 
الدوالر وبالتالي ستكون نهاية لبنان 

بالضربة القاضية.
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موقف »حزب اهلل« والضغط 
الفرنسي وغياب التشّدد السعودي 

مؤشر وازن لصاحل التأليف
واعتذارين  تكليفني  بعد 
الزمن  من  استهلكا  متتابعني 
وبعد  تقريبًا  السنة  المس  ما 
حقبة من الفراغ السياسي يف 
تصريف  مارست  حكومة  ظّل 
من  األدنى  باحلّد  األعمال 
وبضغط  املمكن،  األدنى 
دولي غربي وإقليمي وتسليم 
حملي، مّت تكليف جنيب ميقاتي 
اللبنانية  احلكومة  بتشكيل 
العام  منذ  الثالثة  للمرة 
ظّل  يف  ُيقرأ  تكليف   ،2005
املشهد اللبناني وما أبعد منه 
واستفسارية،  خاصة  بذهنية 
طرح  يستوجب  تكليف  وهو 
كيفية  حول  الكبري  السؤال 
الشخص  قدرة  وحول  إجنازه 
حكومة،  تشكيل  على  املكلف 
على  تلك  احلكومة  قدرة  ثم 

العميد أمني حطيط

مل  الذي  األمين  باالنفجار  مشروط 
ولن حيصل؟

األول،  على  عطفًا  ثاٍن  سؤال  ويف 
أّن  أيقنت  اليت  أمريكا  هل  نقول 
خطة بومبيو تعثرت ال بل انقلبت إىل 
إحداث مفاعيل عكسية بعد تعّذر تنفيذ 
منها،  واخلامسة  الرابعة  املرحلتني 
بسياستها  النظر  إعادة  عليها  وأّن 
يف لبنان، وأّن عليها أن ترتاجع عن 
سياسة اإلرهاب واحلرب االقتصادّية 
إفالت  خشية  وحصاره،  لبنان  على 
زمام األمور من يدها كليًا يف لبنان، 
وأنها يف مسرية الرتاجع تلك قّررت 
السماح للعراق بتقديم مليون برميل 
تشغيل حمطات  أجل  من  النفط  من 
الكهرباء يف لبنان، لتكون التقدميات 

أّول رسالة توحي بذاك الرتاجع؟
أما انه ويف سؤال ثالث أّن أمريكا 
ومع قرارها طرح اسم جنيب ميقاتي 
بإحداث  رغبت  احلريري  اعتذار  بعد 
يكون  عليه  شيعي  سين  انقسام 
يف  املتوخى  األمين  للتفجري  مقدمة 
املرحلة  لتنفيذ  متهيدًا  بومبيو  خطة 
اخلامسة منها، ما يفّسر تكاثر الكالم 
»احلرب  قرب  عن  »اإلسرائيلي« 
خرباء  قول  أو  لبنان  مع  الثالثة« 
إسرائيليني »إن مسألتها مسألة وقت 
األمين  التفجري  أّن  باعتبار  فقط«، 
بعد أن جنحت  واقع ال حمالة خاصة 
واالنهيار  السياسي  الفراغ  خطوات 
ما  االقتصادي،  واالنهيار  النقدي 
دفع إىل جتويع اللبنانيني وحرمانهم 
الكريم  العيش  متطلبات  أبسط  من 
مبا يف ذلك الغذاء والدواء والكهرباء 

ومصادر الطاقة األخرى.
ويف سؤال رابع نقول هل أمريكا رأت 
أّن ما قامت به من حصار وجتويع قد 
حّقق أهدافه وطّوع الشخصية اللبنانية 
املمانعة واملقاومة ومّكن أمريكا من 
تعيني من يشهد تارخيه على العمل 
النأي  ضّد املقاومة وصاحب نظرية 
الكونية  باحلرب  بالنفس وما يتصل 
على سورية من إجراءات مل تكن يف 
ذلك  رأت  السوري،  النظام  مصلحة 
االستثمار  إىل  تسارع  أن  وشاءت 
األكثرية  تقصي  حكومة  تشكيل  عرب 
النيابية عن احلكم حتت عنوان »حكومة 
السياسة  وتنفذ  االختصاصيني« 
الغربية املوضوعة للبنان، ومن أجل 
ذلك منحت الرجل الضمانات اخلارجية 
اليت حتدث عنها وجعلته يقِدم على 
إجراء  أيضًا  ستشمل  اليت  مهمته 
لتشكيل  عليها  يعّول  انتخابات 
أكثرية نيابية ذات اجتاهات معاكسة 

ملـاذا كلـف املـيقاتي بـتشكيل الـحكومة؟

لألكثرية القائمة؟
ما  مع  وتوافقًا  خامس  سؤال  ويف 
املقاومة  موقف  حول  ويدور  تقّدم 
عالمات  عليه  ترتسم  شخص  من 
تشكل  اليت  الكربى  االستفهام 
املقاومة  ضّد  السلبية  صورته 
هل  ففيه  عليها،  وانقالبه  وحمورها 
باألمر  وسلمت  أذعنت  املقاومة 
عجزًا  الشخصية  هذه  مبثل  وقبلت 

منها أم لسبب آخر؟
األمن  باب  من  الرّد  يكون  قد  هنا 
ويتضّمن  املعيشية  املواطن  وحاجة 
القول بأّن املقاومة ترى أّن الوضع 
وأن  تعمل  حكومة  وجود  يفرض 
انعدامها  من  أفضل  حكومة  تشكيل 
وان عودة العمل إىل دوالب احلكم 
وهي  السياسي  الفراغ  يوقف 
مطمئنة إىل أنها مبا متلك من وسائل 
وإمكانات الدفاع عن النفس واحلقوق 
قادرة على إبعاد القلق عنها خاصة 
التكليف مينع  وأّن سريها مبثل هذا 
فتنة بني السنة والشيعة، وهو أْوىل 
باالعتبار والتمسك من أّي شيء آخر 
وبه يتّم إقفال مسارب اخلطر داخل 
من  أْوىل  وهو  الشيعية،  الطائفة 
أّي  أخرى  ومكاسب  مبنافع  االهتمام 
مبعنى معّمق أّن »درء املفاسد يتقّدم 
على جلب املنافع« فتقدم على ذلك 
مع علمها بأّن أحالم اإلصالح ومعاجلة 
وما  اجلنائي  بالتدقيق  بدءًا  الفساد 
يظّن  وال  يتحقق  لن  أمر  به  يلحق 
ميقاتي  حكومة  من  ينتظر  أحدًا  أّن 
السري به فاملرء العاقل ال يعمل ضّد 

نفسه.
تفسري  يقّدم يف  قد  ما  بعض  هذا 
بتشكيل  ميقاتي  جنيب  تكليف 
احلكومة، فهل سيتبع التأليف التكليف 
بالسهولة ذاتها عرب صرف الضمانات 
اخلارجية على طاولة التأليف؟ أم أّن 
األطراف املعنيني نالوا ما يشتهون 
يف التكليف ومل تبَق لديهم حاجة إىل 
تأليف خيشون منه ويأتي على حساب 

خططهم وحساباتهم ومصاحلهم؟
الرئيس املكلف ألزم نفسه كما نقل 
عنه بشهر للتأليف أو يعتذر، واعتقد 
أّن هذا الشهر كاٍف التضاح خطوط 
ما  ونتائج  دوليًا  اإلقليمي  املشهد 
يدور اآلن من مفاوضات بني دول 
ولذلك  أمريكا  وبني  وبينها  اإلقليم 
ميقاتي قد يشكل  بأّن  القول  ميكن 
حكومة تدير األزمة حتى االنتخابات، 
أو قد يعتذر، وعندها تستمّر حكومة 
ختفيف  مع  باحلكم  دياب  حسان 

القيود األمريكية عليها؟

خيرج  الذي  بالشكل  احلكم  ممارسة 
من  به  يتخّبط  ما  سحيق  من  لبنان 
النقدي  االنهيار  خاصة  عام  انهيار 
عن  فضاًل  واملعيشي  واالقتصادي 
حّد  إىل  ويعيده  السياسي،  الفراغ 
ما إىل مدار احلركة الطبيعية أو على 
املدار  هذا  بداية  على  يضعه  األقّل 
الذي يؤّمن فيها للمواطن احتياجاته 

املعيشية باحلّد األدنى.
ربطًا  الكبري  السؤال  ُيطرح  وهنا 
وممارسته  املكّلف  الرئيس  بتاريخ 
ماضيه  إّن  حيث  احلكم،  وأدائه يف 
على  يشجع  ما  يتضّمن  ال  وتارخيه 
الثقة بقدرته على تقديم ما يطمئن 
أو  اجلوانب،  شتى  من  وطنيًا  إليه 
من  لتمكينه  دعمه  على  يشّجع  ما 
النجاح يف معاجلة الوضع الراهن أو 
ما يوحي بأّن البالد يف ظّل حكومته 
والظالم  الظلمة  دائرة  من  ستخرج 
واجلوع إىل ما يؤّمن هلا احلّد األدنى 
من متطلبات العيش اآلمن، ومع هذا 
دعمًا  املتشكلة  الدولية  احلالة  فإّن 
وأسئلة  استفهام  عالمات  تثري  له، 
عندها.  التوقف  توجب  متناقضة 
بأنه  واضحًا  كان  الرجل  أّن  خاصة 
ما كان ليقِدم على هذه اخلطوة لوال 
نطرح  وعليه  اخلارجية،  الضمانات 

األسئلة كالتالي:

ففي سؤال أول وعطفًا على محاس 
أمريكا من أجل تنصيب جنيب ميقاتي 
سنتني  بعد  لبنان  حلكومة  رئيسًا 
إطالق  من  تقريبًا  السنة  ونصف 
نسأل  لبنان،  لتدمري  بومبيو  خطة 
هل أمريكا تراجعت عن خطة بومبيو 
بدءًا  آخر  باجتاه  العمل  وقّررت  هذه 
بوضع حّد للفراغ السياسي الذي بدأ 
يف تشرين األّول 2019 مع استقالة 

سعد احلريري؟ 
املرحلة  بأّن  أمريكا  أيقنت  وهل 
)االنفجار  اخلطة  تلك  من  الرابعة 
منها  اخلامسة  واملرحلة  األميّن( 
يف  باتتا  اإلسرائيلي(  )االجتياح 
حكم شبه االستحالة لتنفيذهما، وأن 
العوائق  من  الكثري  حتققهما  دون 
أّن حزب  املانعة خاصة  والصعوبات 
اهلل جنح يف تعطيل صواعق التفجري 
املتعّددة اليت جهزت بوجهه داخليًا، 
بأدائه  متظهر  اللبناني  اجليش  وأّن 
تفجري  بأّن  للمخطط  أوحى  بشكل 
يكون  لن  لبنان  يف  األمين  الوضع 
يف مصلحته ما جعله يرتاجع؟ وألزم 
العدو اإلسرائيلي بعدم شّن العدوان 
على لبنان ومقاومته ألّن هذا العدوان 
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مــقاالت وتـحقيقات

حكومة  فإن  تأليفها،  من  السلطة  قوى  متّكنت  إذا 
ال  الوقت.  من شراء  بأكثر  تقوم  لن  ميقاتي  جنيب 
ُيتوقع من حكومة كهذه أي خطوة يف اجتاه إقالة حاكم 
سرتاوح  بل  االنهيار،  مسار  وتعديل  لبنان  مصرف 
إىل  املكّلف  الرئيس  دفعت  حمدودة  خيارات  بني 
رسم أهداف بائسة حلالة مستعصية: تأمني الكهرباء، 

احملروقات، الدواء، والرغيف.
يف حال متكن رئيس احلكومة املكّلف جنيب ميقاتي 
من تأليف حكومة تنال ثقة ممثلي قوى السلطة يف 
واجهة  من  أكثر  تكون  لن  فإنها  النواب،  جملس 
ميقاتي  عنها  حتّدث  اليت  األولويات  الوقت.  لشراء 
يف نهاية استشارات تكليفه كافية هلذا االستنتاج: 
»لعل وعسى أن نستعيد دور الدولة الغائبة منذ فرتة 
طويلة، ووجود الدولة هو لطمأنة املواطن لكي يشعر 
بوجود مسؤول يرعاه ويسأل عنه، خباصة يف هذه 
البديهية  احلقوق  اليت حتولت فيها  الصعبة  الظروف 
الكريم  العيش  وهي  املواطن،  مطالب  أولوية 
واحلصول على الكهرباء واحملروقات والدواء ورغيف 
اخلبز، وهذا ما نسعى لتأمينه بإذن اهلل إذا تشكلت 

احلكومة«.
ورغيف  الدواء،  احملروقات،  الكهرباء،  تأمني  إذًا، 
اخلبز، هي املهمة اليت رمسها ميقاتي حلكومته. كيف؟ 
نقاش  أي  يكون هناك  لن  الواقع،  وبأي كلفة؟ يف 
اقتصاد  أي  إنتاجه.  جيب  بديل  نظام  أي  يف  فعلي 
يالئم هذا النظام البديل املفرتض. أي منظومة مصاحل 
سياسية واقتصادية سيبنى عليها النظام البديل. أي 
عالقة مع اخلارج. عشرات األسئلة لن تطرح اليوم، بل 
سيتم اختزال كل املشكلة مبا جيب تأمينه من حقوق. 
السلطة  اغتصبت  اليت  املهيمنة  السياسية  فالطبقة 
واحلقوق واملدخرات، هي نفسها اليوم ستنضوي يف 
أطلقها  اليت  الشعبوية  املهمة  ضمن  ميقاتي  حكومة 
قبل االنتخابات النيابية املرتقبة مباشرة. إذًا، اهلدف 
املتاحة  اخليارات  هي  ما  لكن  االنتخابات.  واضح: 
لشراء أصوات الناخبني مبنحهم بعضًا من هذه احلقوق 
املعامل(،  لتشغيل  الفيول  )أي  بالكهرباء  املتعلقة 
البضائع  ونقل  األفراد  النتقال  )البنزين  احملروقات 
األحياء،  وملولدات  لبنان  لكهرباء  واملازوت  أيضًا، 

والغاز املنزلي والغاز الصناعي(، الدواء، واخلبز؟
الدعم. منذ حنو 22 شهرًا  - هناك خيار قائم حاليًا: 
املسّمى  الدوالرات  من  مبخزونه  لبنان،  مصرف  ميّول 
احتياطات بالعمالت األجنبية، السلع األساسية املسّعرة 
من الدولة اللبنانية: البنزين، املازوت، الغاز، الدواء، 
ولفرتة  )الحقًا  الغذائية  السّلة  الطبية،  املستلزمات 
االحتياطات  قيمة  اخنفضت  املقابل،  يف  حمدودة(. 
بالعمالت األجنبية من 29.3 مليار دوالر إىل 15.7 مليار 
دوالر يف نهاية أيار 2021 )حبسب اإلحصاءات األخرية 
الصادرة عن مصرف لبنان(، أي اخنفاض بقيمة 13.6 

مليار دوالر ومبعدل 618 مليونًا يف الشهر.
لكن ليس هذا املبلغ كل ما أنفقه املصرف املركزي 
على الدعم، إذ ترتاكم فواتري غري مسّددة عليه بقيمة 
مقدرة بنحو 1.4 مليار دوالر، فضاًل عن اإلنفاق يف 
شهري حزيران ومتوز. وحبسب املعلومات اليت تبلغتها 
اإلدارات املعنية وممثلو األحزاب، فإن حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة أبلغهم بأن املبالغ اليت رصدها 
ملواصلة الدعم تكفي لغاية نهاية أيلول وقيمتها 400 
مليون دوالر فقط، وبعد هذا التاريخ سيوقف الدعم 
نهائيًا )املقصود بالدعم ليس أسعار السلع الداخلية 
متويلها  بل  باللرية،  املعتمد  الصرف  بسعر  املتصلة 

بالدوالرات من مصرف لبنان(.
واجتماعيًا  اقتصاديًا  اخلطرية  التداعيات  عن  مبعزل 
ملسألة رفع الدعم، فإن هذا اخليار مل يعد متاحًا أمام 
حكومة ميقاتي إال يف حال جتاوب سالمة وقام جمددًا 
خبفض سقف االحتياطات بالدوالر إىل ما دون 14 يف 
املئة )كان 15 يف املئة سابقًا( لتحرير مبالغ إضافية 
األمر  بهذا  يقم  لكن سالمة مل  الدعم،  تستعمل يف 
 400 )تسديد   158 التعميم  تنفيذ  بهدف  إال  سابقًا 
لشراء  السوق  إىل  جلأ  وهو  الودائع...(  من  دوالر 
الدوالرات مع أنه ينكر ذلك من دون تقديم كشف 
حساب عن العمليات اليت تقوم بها املديرية املعنية 
لديه. لكن ال شّك بأن النسبة األكرب من الدعم أعادت 
تكوين رساميل التجار ومّولت أرباحهم، علمًا بأن إلغاء 
حنو  واجملتمع  االقتصاد  احندار  احتمال  يعين  الدعم 

جولة من التضّخم املفرط تبتلع األخضر واليابس.
البطاقة  السلطة  قوى  طرحت  الدعم  إلغاء  مقابل 
التمويلية لنحو 750 ألف أسرة لبنانية بقيمة تصل إىل 
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خارجي  ترتيب  حول  واضحتان  إشارتان 
احلكومة  رئاسة  اىل  ميقاتي  جنيب  إليصال 
لوالدة  املالئم  االقليمي  املناخ  وتأمني 

احلكومة:
ميقاتي نفسه،  جاءت من  االوىل  اإلشارة  ـ 
لوالدة  خارجية  ضمانات  عن  حتدث  الذي 
احلكومة املطلوبة، على الرغم من اّن املعروف 
عن ميقاتي أّنه صاحب اسلوب متحفظ ولكنه 

هذه املرة جاهز، واالستنتاج واضح.
ـ اإلشارة الثانية جاءت هذه املرة من الفريق 
الساحة  على  االقوى  التأثري  ميتلك  الذي 
اللبنانية واملقصود هنا »حزب اهلل«. فعلى 
أبداه  الذي كان  السليب  التقييم  من  الرغم 
يكتف  مل  فهو  ميقاتي،  تسمية  حول  سابقًا 
ذلك  من  ابعد  ذهب  اّنه  بل  بإزالة حتّفظه، 
اكتفى  كان  أّنه  العلم  مع  تسميته،  وقّرر 
املاضية  االستشارات  خالل  التسمية  بعدم 

واليت اتت بالرئيس سعد احلريري.
حول  التفاصيل  من  كثري  الكواليس  ويف 
استياء رئيس »التيار الوطين احلر« النائب 
جربان باسيل من موقف »حزب اهلل« املستجد، 
»حزب  من  سابقًا  تبّلغ  كان  وأّنه  خصوصًا 

اهلل« ان خيار ميقاتي ليس جّديًا.
ما من شك أّن مثة قوة دفع خارجية كبرية 
اإلدارة  من  كامل  بدعم  فرنسا  توّلتها 
االمريكية، إلزالة العوائق امام انتاج حكومة 
يف لبنان، كون الوضع اصبح كارثيًا وبات 
ستؤدي  كبري،  اجتماعي  بانفجار  يهّدد 
الشرق  يف  الوضع  تعقيد  اىل  شظاياه 
االوسط، خصوصًا جلهة املفاوضات اجلارية 

بني واشنطن وطهران حول امللف النووي.
اللذين  الصاروخني  اىل  هنا  االشارة  تكفي 
جنوب  من  مقّدمات  دون  ومن  أخريًا  ُأطلقا 

لبنان يف اجتاه مشال اسرائيل.
أّن  االستنتاج  اىل  تدفع  املعطيات  هذه 
منع  بهدف  ترتيبها  مّت  تفاهمات سريعة  مثة 
حكومة  والدة  خالل  من  االنفجار،  من  لبنان 
تعمل على وقف املسار االحنداري والتقاط 
األنفاس والبدء برتكيز أسس التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي ووضع خريطة طريق 
آخرًا  وليس  واخريًا  املطلوبة،  لالصالحات 
التحضري واإلشراف على االنتخابات النيابية 

املقبلة.
لكن يف املقابل، ظهرت ردود الفعل السلبية 
رسالة  أّنها  يوحي  ما  السعودية،  جانب  من 
اعرتاض على عدم اشراكها يف التسوية اليت 

تولتها فرنسا.
كذلك، ولو من جانب آخر، بدا »التيار الوطين 
احلر« متفاجئًا مبا حصل، وعلى اساس اّن ما 
السياسية  األهداف  حساب  على  جاء  حصل 
كان  فهو  احلكومة.  من  يتوخاها  كان  اليت 
كليًا  »حليفة«  شخصية  وصول  اىل  يهدف 
له، يستطيع معها ان يتحّكم باالستحقاقات 
الكبرية اليت من املفرتض ان تشهدها السنة 

االخرية من والية الرئيس ميشال عون.
سياسيًا  سلوكًا  انعكست  باسيل  »صدمة« 
سالم  نواف  بتسمية  بالتلويح  مرة  متخّبطًا، 
يف  امسه  استخدام  رفضه  ابدى  الذي 
اخرى  ومرة  السياسية،  املزايدات  سوق 
اهلل«  »حزب  اىل  قاسية  انتقادات  بتوجيه 
يدرك  احلزب  لكن  املغلقة.  الكواليس  يف 
يعد  مل  احلر«  الوطين  »التيار  هامش  اّن 
النيابية  االنتخابات  واّن  خصوصًا  واسعًا، 
الوحيدة  اإلنقاذ  خشبة  واّن  بعيدة،  تعد  مل 
هلذا التيار هو »حزب اهلل« الذي لديه القدرة 
من  به  بأس  ال  عددًا  ملنحه  ايضًا  والنية 
جزئي،  ولو  كتعويض،  واالصوات  املقاعد 
اصابه.  الذي  الكبري  الشعيب  الرتاجع  عن 
مل  حصلت  اليت  اخلارجية  الرتتيبات  اّن  ااّل 
تصل اىل حدود اعتبارها تسوية. فاملطلوب 
اآلن »تنفيس« االحتقان اهلائل الذي يسود 
الساحة اللبنانية، وضخ بعض االوكسيجني 
انتظار  اللبنانية، يف  االقتصادية  الرئة  يف 

حـكومة ملـلء الـوقت الـضائع
إجياد  من  تتمكن  لكنها مل  أقصى،  130 دوالرًا كحّد 
مصادر متويل للكلفة املتوقعة هلذه البطاقة. وُتطرح 
أيضًا البطاقة التموينية اليت يفرتض أن تكون مكّملة 

للبطاقة األوىل.
 اهلدف من مثل هذه البطاقات، شراء الوقت وامتصاص 
كأدوات  واستخدامها  الدعم،  لرفع  االجتماعي  األثر 
انتخابية يف األشهر املقبلة، ومن دون أن تكون لديها 
قدرة واسعة على ردع التضّخم املفرط ألن رفع الدعم 
سيزيد الطلب على الدوالر يف السوق احلّرة بأكثر من 
مستوردو  سيقوم  كبري  مبلغ  هذا  دوالر.  مليار   2.5
سلعهم  وبيع  السوق  من  جبمعه  والدواء  احملروقات 

بالدوالر أيضًا.
شراء  لبنان  مصرف  يواصل  أن  ثاٍن:  خيار  هناك   -
الدعم  عمليات  بعض  لتمويل  السوق  من  الدوالرات 
سعر  يف  تالعبًا  مثنه  سيكون  األمر  وهذا  املنتقاة. 
سوى  عنه  ينشأ  ال  احلّرة  السوق  يف  الدوالر  صرف 
يستفيد  يومية  هامشية  تذبذبات  مع  ارتفاعي  مسار 
منها املضاربون على أشكاهلم. عندها ستعود حكومة 
ميقاتي إىل املربع األول: سعر الصرف مرتبط بعمليات 
وبدورهما  واالستهالك  االسترياد  حتّفز  اليت  الدعم 
حيّفزان الطلب على الدوالر، وباحتياطات مصرف لبنان 
وتعاميمه اليت ختلق هي أيضًا بيئة حمّفزة للطلب على 

الدوالر وطبع العملة رغم شّح أدوات امتصاصها.
التسّول من اخلارج. هذا اخليار هو  الثالث:  - اخليار 
األكثر ترجيحًا لتأمني جناح املهمة اليت رمسها ميقاتي 
لبنان حنو 860  أيلول سيتلقى  نهاية  حلكومته. ففي 
مليون دوالر من صندوق النقد الدولي، وفوقها مبالغ 
إضافية بقيمة 200 مليون دوالر. وهناك وعود خارجية 
»سيدر«  به يف  تعهدت  ما  الدول  بعض  تسّدد  بأن 

جلهة تقديم منح للبنان بقيمة 800 مليون دوالر.
خيار التسّول، يعين شراء الوقت على حساب اخلارج، 
واملصاحل  احلسابات  هي  ما  نعلم  أن  دون  من 
املالي،  الدفق  هذا  عليها  سيبنى  اليت  واالرتباطات 
إال أنه يف الداخل من الواضح أن هذه األموال كافية 
ما  و«قطف«  الذمم،  الوقت، وشراء  من شراء  ملزيد 
تيّسر أيضًا، واهلروب من املفصل األساسي لألزمة: 
وهادف،  عادل  بشكل  وتوزيعها  باخلسائر  االعرتاف 
تعين  عادل  حناس.  شربل  السابق  الوزير  يصّر  كما 
أن يتم توزيع اخلسائر وفق درجة احتمال كل شرحية 
توافق  أن  تعين  وهادف  االجتماعية،  الشرائح  من 
وحتملها  اخلسائر  هذه  تتحّمل  أن  على  الشرائح  هذه 

كتضحيات من أجل النهوض جمددًا.
وحكومته  ميقاتي  بال  عن  يغيب  ذلك  كل  طبعًا 
املنتظرة. فهو وهم يدركون أن املسار احنداري، وأن 
من ميلك هذا املسار ويديره هو حاكم مصرف لبنان 
حبماية أمريكية واضحة للعيان. ساذج من يعتقد أنه 
جوهرية  تعديالت  أي  دون  من  املسار  تعديل  ميكن 
يف بنية إدارته وسياقه السياسي وتفاصيله النقدية 

واملالية.
 السلطة فّوضت سالمة القيام بذلك، وجنيب ميقاتي 
دوليًا  مليقاتي  سُيعطى  ما  املنظومة.  أركان  أحد  هو 
وحمليًا لتأليف حكومة، ال يتعلق أبدًا باستعادة الدولة 
املمزّقة بانهيار هائل، بل تعبريًا عن رغبة اجلميع يف 
بعناوينها  املقبلة  للمعركة  واالستعداد  الوقت  شراء 

اإلقليمية والدولية واحمللية.
حتى اليوم، خسرنا كامل عام 2019، وكامل عام 2020، 
وأكثر من نصف عام 2021 ضمن مسار رمسه سالمة 
باسم السلطة ونيابة عنها أّدى إىل تضّخم يف األسعار 
يفوق 280 يف املئة من ضمنه تضّخم يف أسعار الغذاء 
بنسبة 980 يف املئة حبسب أرقام اإلحصاء املركزي، 
كذلك ارتفع سعر صرف الدوالر من 1500 لرية إىل 
سقف 24 ألف لرية قبل أن يعود إىل 19500، أي أنه 
كسر احلواجز النفسية اليت تتعلق باالنتقال من رقم 
إىل آخر ضمن شرحية الـ4 أصفار، وبات احلاجز يتعلق 
بصفر إضايف، وداللة هذا األمر ال تقتصر على العامل 
النفسي، بل على قّوة هذا املسار القائم على تذويب 
من  احمللي  النقد  حلاملي  وحتميلها  بالتضّخم  اخلسائر 

أجور ومدخرات.
لبنان  )مصرف  املصريف  النظام  يف  اخلسائر   
واملصارف( متّول بتحويلها من دوالرات إلكرتونية إىل 

لريات ورقية قيد التداول.
على وقع هذا املسار ستتألف احلكومة، وهي لن تكون 
الوقت  العكس شراء  على  بل  استكماله،  أمام  عائقًا 
يعّزز القدرة على إدارة هذا املسار ضمن مدى زمين 

أطول.

جوني منري

حصول التسويات االقليمية الكربى، وعندها 
الفعلية  اللبنانية  التسوية  موعد  سيأتي 

بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية املقبلة.
مع  انسجامًا  كبرية  حركة  االقليم  ففي 
الشرق  لتنظيم  االمريكية  االسرتاتيجية 
التمّدد  احتواء  سياسة  اطار  يف  االوسط، 
للتعاون  تفاهمًا  أجنزت  وواشنطن  الصيين. 
مع اوروبا بزعامة فرنسا، فيما باشرت الصني 
خطة التغلغل يف اوروبا من خالل تقّربها من 
اليونان وامتالك حّصة يف احد اكرب موانئها. 
ـ  االمريكي  االتفاق  من  املتوجّسة  واسرائيل 
االيراني على اساس اّنه سيؤثر على مصاحلها 
االمنية، خصوصًا يف سوريا ولبنان، تسعى 
ملصلحتها.  الفرنسي  الدور  توظيف  اىل 
االسرائيلي  الدفاع  وزير  سعى  مثاًل،  لذلك 
لباريس  زيارة  بدأ  والذي  غانتس،  بيين 
الفرنسية فلورنس  اقناع نظريته  أمس، اىل 
االمنية  املصاحل  محاية  باملساعدة يف  بارلي 
أهمية  اسرائيل تعرف  اّن  االسرائيلية. ذلك 
تؤّمنها  اليت  املباشرة  الديبلوماسية  العالقة 
»حزب اهلل«  باريس مع طهران، وكذلك مع 

يف لبنان.
وبالتالي، فإّن الرتتيبات اليت أجنزتها فرنسا 
ولو  تهدئة  بهدف  حكومية  والدة  لتأمني 
فرصة  ستشّكل  اللبنانية،  للساحة  مرحلية 
ذهبية للتحضري للتسوية الكربى بالتزامن مع 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وللمفارقة، هي مرحلة تشبه اىل حٍد بعيد مرحلة 
ما بعد العام 1990، ولكن مع فارق اساسي 
اىل  للذهاب  الدولي  اجملتمع  معارضة  وهو 
بتعديالت  االكتفاء  ثالثة يف مقابل  مجهورية 
احلالي،  الدستور  يف  الفجوات  بعض  على 
وليس  جديدة  »دوحة«  اوضح،  مبعنى  أي 
املشرتك  القاسم  أّن  علمًا  جديدًا،  »طائفًا« 
العماد ميشال عون. يف  املرحلتني هو  بني 
حكومة  متأل  ان  املفرتض  من  ذلك،  انتظار 
ميقاتي مرحلة الوقت الضائع. أواًل، من خالل 
اليت  االصالحية  الورشة  ركائز  بوضع  البدء 
ستحصل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 
وثانيًا باحلّد من سرعة االنهيارات احلياتية اليت 
الكهرباء  جلهة  اللبناني،  اجملتمع  متّزق  تكاد 
والسلع  واالستشفاء  الفطية  واملشتقات 
الغذائية، وثالثًا بالتحضري لالنتخابات النيابية 
اليت من املفرتض ان تشهد تبّدالت اساسية 
ايقاع  وفق  ولكن  اللبناني،  املشهد  يف 

مدروس وميّهد للتسوية الكربى املنتظرة.
أما بعد، فمن املفرتض إعادة تركيب السلطة 
التسويات  حتاكي  أسس  وفق  اللبنانية 
والتطورات اليت ستشهدها املنطقة. وبالتالي، 
فإّن صورة رئيس جلمهورية القادم ال بّد ان 
لبنان  سينتظره،  الذي  للدور  ترمجة  تكون 
انسجامًا مع خريطة النفوذ السياسية اجلديدة. 

وهنالك مناذج ثالثة لالحتماالت املتوقعة:
1- رئيس آٍت من املؤسسة العسكرية بهدف 
اعادة االنتظام للبلد، ومواكبة مشاريع تثبيت 
احلدود اللبنانية حبرًا وبرًا وجوًا، خصوصًا وأّن 
شروط التجديد لقوات »اليونيفيل« ستكون 

خمتلفة جذريًا يف السنة املقبلة.
2- أو رئيس مبواصفات سياسية تأتي كرتمجة 

للتوازنات السياسية خصوصًا يف سوريا.
3- او رئيس يتوىّل اعادة اعمار لبنان وانقاذ 
دولية  بعالقات  يتمتع  ان  شرط  اقتصاده، 
اخلليج  ودول  اوروبا  مع  خصوصًا  قوية 
وايران، ومؤهل لالستعانة بدور حازم للجيش 
يف تثبيت االمن. اي رئيس يشبه الدور الذي 
لعبه الرئيس رفيق احلريري عندما وصل يف 

العام 1992 ولو أّن شروطه خمتلفة.
قد يكون من املبكر احلسم يف اي من اخليارات 
منذ اآلن، لكن األكيد اّن املرحلة احلالية جيب 
االقتصادية  لألزمة  افضل  احاطة  تشهد  ان 
اخلانقة اليت تكاد تسبق التطورات االقليمية 
مرحلة  اىل  الوصول  قبل  لبنان  وتفّجر 

التسويات.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 تــموز   31 Saturday 31 July 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

يف وقت يبدو فيه أن رفع الدعم أصبح أمرًا 
قريبًا، بدأ احلديث عن خطة حكومية الستبدال 
الدعم ببطاقة متويلّية لألسر املستوفية لشروط 
على  قدرتها  لضمان  كمعونة  عليها،  احلصول 
تأمني جزء من حاجاتها األساسية اليت سرتتفع 
الدعم. وفكرة  رفع  بعد  أسعارها بشكل كبري 
البطاقات التمويلية، أو الدعم املباشر لألسر، 
املتقّدمة  الدول  يف  حتى  جديدًا،  أمرًا  ليست 
النوع  هذا  ُيسمى  حيث  رأمسالية،  ُتعترب  اليت 
من الدعم بـ«برامج شبكات األمان االجتماعي«. 
وتندرج حتت شبكات األمان هذه برامج عدة، 
لكل منها هدف معنّي، مثل املساعدات الغذائية، 
وتقدميات  العمل،  عن  للعاطلني  والتقدميات 
السكن وغريها. وهي مبثابة شكل من أشكال 
الضرائب  من  مُتّول  إذ  للثروة،  توزيع  إعادة 

وأصحاب األعمال واإلنفاق احلكومي.
األمان  شبكة  تضم  املثال،  سبيل  على 

كلفة السكن( ومدخوهلا. وتقدر احلكومة كلفة احلاجات األساسية 
مبا ُيراوح بني 332 و416 يورو شهريًا كأساس )ختتلف حسب 
عدد أفراد األسرة(، وما يصل إىل 316 يورو لكل طفل إضايف 

)حبسب عمر كل طفل(.
بلدان  يف  لألسر  االجتماعي  األمان  شبكات  تقدميات  تتشابه 
تضم  اليت  لألسر  احلكومة  من  مساعدة  مبثابة  ُتعترب  إذ  أوروبا 
على  أو  إلعالتهم،  اإلضافية  األكالف  لتغطية  يافعني  أطفااًل 
األقل تغطية جزء منها. وتضم تقدميات شبكات األمان االجتماعية 
خمصصات أخرى مثل تقدميات البطالة اليت ُتدفع نقدًا للعاطلني 
عن العمل. وهذا النوع من التقدميات موجود أيضًا يف أمريكا. 
أوروبا تقدميات أخرى، مثل خمصصات لكبار  كما تؤمن بلدان 
وإصابات  األمومة  وتقدميات  اخلاصة  االحتياجات  وذوي  السن 
العمل. وتأتي هذه التقدميات كضمانات لألفراد ضد انقطاع أو 
توقف املداخيل، ولتغطية األكالف الناجتة عن الزواج واإلجناب، 
وتلعب هذه التقدميات دور الشبكة اليت تتوىّل مساعدة األفراد 
تؤثر يف قدرتهم على  مالية قد  أزمات  يف حال وقوعهم يف 

االستمرار يف احلياة.
»اإلعاشات« املمنوحة للقطاع املصريف

كانت رساميل املصارف ُمتمعة 141 مليون دوالر يف أوائل   •
بالدوالر،  منها  ُجزء  مليار لرية،  ألف  التسعينات، أصبحت 33 
جنتها - بالدرجة االوىل - من فوائد وعوائد على سندات اخلزينة 
واليوروبوندز واهلندسات املالية اليت نّظمها هلا مصرف لبنان.

بني عامي 2015 و2018، وّزعت املصارف أنصبة أرباح على   •
مالكي األسهم العادية مبا يفوق 3 مليارات دوالر.

• مموع أنصبة األرباح اليت وّزعتها بني 2011 و2018 بلغ 7 مليارات 
املصارف سنة  على  الرقابة  )تقرير جلنة  دوالر.  مليون  و246 
2019(. هذه األرباح كانوا حيصلون عليها باللرية، ثّم يشرتون 

بها الدوالر، لُيحّولوا اجلزء األكرب منها إىل اخلارج.

• اهلندسات املالية اليت قام بها مصرف لبنان للمصارف: اهلندسة 
األكرب بني حزيران وكانون األول من 2016 ضّخت أرباحًا استثنائية 
فورية للمصارف وكبار املودعني بلغت حنو 5.6 مليارات دوالر، 
47% منها حققها مصرفان فقط، هما بنك عوده وسوسيتيه 
جنرال، فيما غِنم بعض كبار املودعني حنو 738 مليون دوالر 

من هذه األرباح.

وكشفت ميزانية أكرب 14 مصرفًا اليت تستحوذ على أكثر من %85 
من أصول القطاع املصريف اللبناني أنَّ أصول هذه اجملموعة 
دوالر،  مليار   13 بقيمة  اهلندسة،  نتيجة   ،2016 عام  ازدادت 
وازدادت أمواهلا اخلاصة بنحو 1.9 مليار دوالر، وأطفأت خسائر 
وخّصصت  دوالر،  مليار   1.3 بقيمة  اخلارج  معظمها حمقق يف 
فرعًا   22 وفتحت  دوالر،  مليون   800 بقيمة  إمجالية  مؤونات 
جديدًا يف لبنان، وأقفلت 69 فرعًا خارج لبنان لتقليص اخلسائر 
إمجالية  إيرادات  وحققت  اخلارجية...  العمليات  من  التشغيلية 
عام  عن  دوالر  مليار   1.5 بزيادة  دوالر،  مليار   6.691 بقيمة 
2015، وصّرحت عن أرباح صافية )بعد اقتطاع الضريبة( بقيمة 

2.26 مليار دوالر، بزيادة 12% عن العام السابق.

• ُنّظمت هندسات خاصة ببنك البحر األبيض املتوسط قبل أن ُيفتح 
الباب رمسيًا، بني 2013 والنصف األول من عام 2016، ضمنت له 

أرباحًا بـ575 مليون دوالر.

 بطاقة متويلّية بال شبكة أمان اجتماعّي
مـاهـر سـالمـة
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)أرشيف ـ مروان طحطح(
»مساعدة  برنامج  أبرزها  عدة،  برامج  أمريكا  يف  االجتماعي 
يقع  اليت  األسر  شروطه  تستويف  الذي  التكميلية«  التغذية 
صايف دخلها على خط الفقر أو حتته. وهو عبارة عن برنامج 
يقّدم مساعدات شراء األغذية عرب بطاقات إلكرتونية ميكن لألسر 
السوبرماركت  حماّل  يف  للتبّضع  استخدامها  منها  املستفيدة 
واملتاجر الصغرية وحماّل جتارة الغذاء بالتجزئة. ويستفيد عدد 
كبري من األمريكيني من هذا الربنامج. فبحسب وزارة الزراعة 
األمريكية، استفادت 20 مليون أسرة تضم 40 مليون شخص 
من هذا الربنامج عام 2018، مبعّدل شهري يبلغ 250 دوالرًا لكل 
أسرة. وتضم شبكة األمان االجتماعي يف أمريكا برامج أخرى، 
مثل برنامج »الدخل التكميلي اإلضايف« الذي ُيعنى بدعم كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة من خالل دفع مساعدات نقدية 

هلم، وبرنامج »صندوق رعاية وتنمية األطفال« وغريهما.
وتتضمن شبكة األمان االجتماعي يف فرنسا خمّصصات لألسر، 
مثل اإلعانات اليت ُتدفع للعائالت اليت تضم أكثر من طفلني 
معالني حتت سّن العشرين، وختتلف اإلعانة حبسب دخل األسرة 
وعدد األطفال لديها، وُتراوح بني 32 يورو و 130 يورو شهريًا 
لألسر اليت تضم طفلني، وبني 75 و300 يورو لألسر اليت تضم 
ثالثة أطفال، وبني 42 و168 يورو لكل طفل إضايف. كما ُتدفع 
تكميلّية لألطفال األكرب من 14 سنة ُتراوح بني  إعانة إضافية \ 
األول يف  الطفل  )باستثناء  طفل  لكل  يورو شهريًا  و60   14
املخّصصات  اليت تضّم طفلني فقط(. وتشمل هذه  العائالت 
الوالدة  ُتدفع لألطفال احلديثي  تقدميات الطفولة املبكرة اليت 
إعانة  إىل  إضافة  أساسية،  كإعانة  الثالثة  سن  بلوغهم  حتى 
لتغطية أّي عمل أو مدخول ختسره األسرة بسبب انشغال األهل 
الثالثة  الطفل  يبلغ  حتى  اإلعانة  هذه  وتستمر  الطفل،  برتبية 
من عمره، باإلضافة إىل إعانات أخرى لألسر اليت تضّم أطفااًل 
وتقدميات  اخلاّصة  االحتياجات  ذوي  ومن  أمراض  من  يعانون 

أخرى.

 20 مليون أسرة أمريكية استفادت عام 2018 من برنامج »مساعدة 
التغذية التكميلية«

ويف بريطانيا، تتضمن شبكة األمان االجتماعي خمّصصات لألسر 
مثل معونة األطفال اليت ُتقّدم لألسر اليت تضم أطفااًل أصغر من 
سن 16 سنة و)20 سنة لألطفال الطالب(، على أن ال يتعدى 
مدخول أّي فرد من األسرة 50 ألف جنيه اسرتليين يف السنة. 
وتبلغ قيمة هذه املعونة 20 جنيهًا أسبوعيًا للطفل األول و13.7 
ائتمان  إعانة على شكل  ُتعطى  جنيهًا لكل طفل إضايف. كما 
ضرييب )Tax credit( لألسر اليت تضم أطفااًل حتت سن الـ 16، 
وهو عبارة عن حسم على ضريبة األسرة املستحّقة للدولة، وقد 
وعدد  األسرة  مدخول  حبسب  الضرييب  االئتمان  قيمة  ختتلف 
األطفال فيها. كذلك تقدم احلكومة إعانة على شكل »ائتمان 
املنخفضة  األجور  ذوي  للعاملني   )Universal Credit( شامل« 
وللعاطلني عن العمل ويصل هذا الدعم إىل 500 جنيه أسبوعيًا.

أما يف أملانيا فتندرج حتت شبكة األمان االجتماعي خمصصات 
إلعانة األسر اليت تضم أطفااًل حتت سن الـ 18، وتدفع احلكومة 
للطفلني  يورو  و200  األول  للطفل  شهريًا  يورو   194 لألسر 
إىل  إضافة  إضايف،  طفل  لكل  يورو  و225  والثالث  الثاني 
خمصصات إضافية لألشخاص الذين تكفي مداخيلهم إلعالتهم 
لكن ال تكفي إلعالة أطفاهلم، وتصل هذه املساعدات إىل 135 
يورو شهريًا للطفل. كما تقدم احلكومة »دعم احلد األدنى من 
يغطي  وهو  نفسها،  إعالة  على  القادرة  غري  لألسر  املداخيل« 
الفرق بني حاجة األسر إىل تأمني احلاجات األساسية )تتضمن 

ال ميكن فصل العامل اخلارجي عن التوافق الذي حصل على 
تسمية رئيس احلكومة املكلف  جنيب ميقاتي ، نظرًا إىل أن 
إىل  الوصول  عن  عاجزين  كانوا  الداخليني  األفرقاء  معظم 
أي تفاهم بعد اعتذار رئيس احلكومة السابق  سعد احلريري 
، الذي ذهب إىل اإلعالن عن أنه لن يعمد إىل تسمية أّي 
هذا  عن  الرتاجع  إىل  أن يضطر  قبل  عنه،  بديلة  شخصية 

املوقف.
يف هذا اإلطار، بدأت الضغوط اخلارجّية مباشرة بعد اعالن 
احلريري عن اعتذاره. حيث كان واضح التنسيق األمريكي-

الفرنسي على هذا الصعيد، من خالل إعالن وزارة اخلارجية 
األمريكية أن وزير اخلارجية  أنتوني بلينكن  يبحث مع نظريه 
الفرنسي  جان إيف لودريان  اجلهود املبذولة ملعاجلة الوضع 
يف لبنان، يف املقابل كانت العديد من العواصم األخرى 

تعلن أن املطلوب  تشكيل احلكومة  فورًا.
من حيث املبدأ، لعبت باريس الدور األساسي يف الضغط 
لتأمني وصول ميقاتي  السياسيني،  األفرقاء  على خمتلف 
من  سلسلة  أجرت  قد  كانت  وهي  احلكومة،  رئاسة  إىل 
االتصاالت لدفعهم حنو التوافق على االسم، الذي يوصف 
بأنه املرشح املفّضل ل فرنسا  يف املرحلة الراهنة، حبسب 
ما تؤّكد مصادر سياسية مطلعة لـلزميلة »النشرة«، حيث 
من  الرابع  قبل  احلكومة  تشكيل  عن  اإلعالن  إىل  تسعى 

آب.
التعاطي  إىل  األفرقاء  الداخلي  الواقع  دفع  املقابل،  يف 
املصادر نفسها إىل  اخليار، حيث تشري  مع هذا  بعقالنّية 
القدرة على تبيّن أي سيناريو  أّي منهم  أّنه مل يكن لدى 
على  قادرة  نّيابية  أكثرّية  وجود  عدم  إىل  نظرًا  خمتلف، 
ترشيح شخصّية أخرى، خصوصًا أن » حزب اهلل« مل يقبل 
السّنية،  الطائفة  من  بغطاء  حتظى  ال  شخصية  أّي  بتبيّن 
على  احلر«  الوطين  » التيار  يفضلها  كان  اليت  كاخليارات 

سبيل املثال.
من وجهة نظر هذه املصادر، تدرك خمتلف القوى أن مروحة 
اخليارات لديها مل تعد واسعة، ال سيما أن البالد ستكون 
التحديات،  من  كبرية  مموعة  أمام  املقبلة  املرحلة  يف 
أبرزها الذكرى السنوية ل انفجار مرفأ بريوت ، وبالتالي من 
األفضل هلا الذهاب إىل توافقات تقود إىل مترير املرحلة 
باحلد األدنى من اخلسائر، خصوصًا أّن التدهور يف األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية وصل إىل حد االنفجار الكبري.
حصر  إىل  املطلعة  السياسية  املصادر  يدفع  الواقع،  هذا 
سيناريوهات مرحلة التأليف باثنني، األول هو جناح رئيس 
رئيس  مع  تفاهمات  إىل  الذهاب  يف  املكلف  احلكومة 
اجلمهورية، األمر الذي يقود إىل تأليف سريع، خصوصًا أن 
ميقاتي يضع حدًا زمنيًا قصريًا لنفسه للتشكيل أو االعتذار. 
واألمر نفسه ينطبق على »التيار الوطين احلر«، الذي كان 
قد عاد إىل التلويح بورقة االستقالة من اجمللس النيابي، 

يف حال تكرار السيناريو الذي حصل مع احلريري.
بالنسبة إىل هذه املصادر، ما يعزز هذه الفرضية الرسائل 
اإلجيابية اليت كان قد وجهها رئيس اجلمهورية يوم السبت 
السابق،  احلكومة  رئيس  إىل شخصية  باإلضافة  املاضي، 
ابرام صفقة متى وجد أن لديه  القادر على  رجل األعمال 
مصلحة يف ذلك. وهو ما ترجم يف االتصاالت واللقاءات 
اليت عقدها، قبل االستشارات، ال سيما ذلك الذي مجعه 

برئيس التيار النائب  جربان باسيل .
السيناريو الثاني، حبسب املصادر نفسها، هو عدم قدرة 
ميقاتي على االتفاق مع رئيس اجلمهورية، األمر الذي يقوده 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  قصرية،  فرتة  خالل  االعتذار  إىل 
رفع مستوى الضغوط الدولية وزيادة نسبة االنهيار على 
السيناريو مستبعد  الداخلي، لكنها ترى أن هذا  املستوى 
يف الوقت الراهن، نظرًا إىل أن رئيس احلكومة املكلف ما 
على ضمانات  قد حصل  يكن  مل  لو  بتسميته  ليقبل  كان 

بالقدرة على التأليف.
احلكومة  رئيس  على  الصعب  من  يكون  لن  يف احملصلة، 
املكلف النجاح يف تأليف حكومة، تكون أبرز مهامها العمل 
على احلد من وترية االنهيار، نظرًا إىل الدعم اخلارجي الذي 
حيظى به باإلضافة إىل حاجة خمتلف األفرقاء احملليني هلذا 
األمر، خصوصًا مع اقرتاب موعد  االنتخابات النيابية  املقررة 

يف العام املقبل.

بعد التكليف أسهم التأليف مرتفعة:

العامل اخلارجي يدفع حنو 
تقديم تنازالت

مـاهـر  الـخطيب
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مــقاالت وتـحقيقات

رغم الدور الكبري واملؤثر الذي تلعبه 
فرنسا يف االحتاد األوروبي، مل جتد 
أرضًا خصبة لدى جريانها تساندها يف 
مشروعها لفرض عقوبات ذات طابع 
لبنانيني.  مسؤولني  على  سياسي 
17 دولة أوروبية، على رأسها اجملر 
الفرنسي  الطرح  عارضت  وايطاليا، 
واعتربته غري قابل للتحقيق، فأجربت 
األوروبي  اخلارجية  الشؤون  جملس 
على وضع نظام عقوبات على لبنان 
واضحة  قانونية  معايري  يتضمن 
واختالسها  األموال  بتبييض  تتعلق 
أي  أمام  الطريق  قاطعة  وتهريبها، 
مسعى لالقتصاص ممن تراه باريس 
إنشاء  لبنان.  يف  ألجندتها  معارضًا 
نظام عقوبات ال يعين بأي حال من 
فالقرار  فرضها،  امكان  األحوال 
حيتاج اىل إمجاع أوروبي غري موجود 

حتى اللحظة.
األوروبية  الدول  بعض  حياول  عبثًا 
فرض عقوبات على بعض السياسيني 
اللبنانيني أسوة بالعقوبات األمريكية. 
رأس احلربة يف هذا املشروع هو دولة 
اللوبي  يشبه  ما  خلقت  اليت  فرنسا 
ملساندتها يف حتقيق أجندتها. خدمة 
هلذا األمر، جرى وضع لبنان كبند على 
جدول أعمال جملس الشؤون اخلارجية 
األوروبي FAC )يف 12 متوز اجلاري( 
اليت  الراهنة«  »الشؤون  ضمن  من 
حتتم التداول بشأنها، خصوصًا بعد 
انفجار املرفأ، وذلك لفرض عقوبات 
لتشكيل  املعطلني  السياسيني  على 
تريدها  اليت  واالصالحات  احلكومة 
من  عقدت  اجتماعات  عدة  باريس. 
دون أن تتوصل اىل توافق تاّم بني 
الدول األوروبية؛ ففي مقابل فرنسا 
عقوبات  لفرض  املتحمس  والفريق 
تقوده  آخر  فريق  مثة  لبنان،  على 
هنغاريا )اجملر( يعارض أي عقوبات 
سياسية، ويشرتط أن تكون دوافع 
قرار  فيها  وصادرًا  موّثقة  املعاقبة 
للنقض.  قابل  وغري  مربم  قضائي 
الرئيسية  األوروبية  املعارضة 
كانت مستندة إىل عدم وجود نظام 
عقوبات على لبنان، خبالف احلال يف 
وعدم  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
دون  من  أفراد  اتهام  على  القدرة 
بناء نظام مكتمل من ناحية اإلجراءات 
القانونية. وكانت اجملر أوىل الدول 
رفضها  مع  النظام،  بهذا  املطالبة 
التام التعرض لرئيس التيار الوطين 
الذي  باسيل  جربان  النائب  احلر 
بـ«رئيس  خارجيتها  وزير  يصفه 

احلزب املسيحي االول« يف لبنان.
السلوك اجملري جرى شرحه يف عدة 
حمطات بأنه مسعى لردع باريس عن 
تنفيذ أجندة خاصة ال تستهدف سوى 
ميشال  اجلمهورية  ورئيس  باسيل 
اىل  اجملري،  الضغط  وهنا،  عون. 
أخرى،  أوروبية  دول  ضغوط  جانب 
لوضع نظام عقوبات، أسهم يف قلب 
ناحية  من  عليه،  الفرنسي  السحر 
تتعلق  للعقوبات  واضحة  أطر  حتديد 
الضرييب  والتهرب  األموال  بتبييض 
وتهريب االموال، حبيث يصعب بعد 
اتهامات سياسية  الذهاب اىل  ذلك 
من دون قرائن. وهو ما حصل يف 
على  االتفاق  فتم  األخري،  االجتماع 
خمتصة  قانونية  جمموعات  تكليف 
لبنان،  على  عقوبات  نظام  لوضع 
وذلك ال يعين بأي حال من األحوال 
أو  فرد  أي  على  فرضها  امكان 
ذلك.  على  اإلمجاع  غياب  يف  حزب 
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إيطاليا  لعبت  اجملر،  جانب  وإىل 
األجندة  إحباط  يف  أساسيًا  دورًا 
رغم تسجيل ضغوط من  الفرنسية، 
وزير اخلارجية الفرنسي على هنغاريا 

لدفعها اىل الرتاجع عن موقفها.

 أبرز الدول املشجعة للعقوبات هي 
فرنسا وأملانيا وهولندا والدنمارك

قبيل اجتماع جملس الشؤون اخلارجية 
ضرورة  اىل  خلص  الذي  األوروبي 
القانونية  اإلجراءات  كل  تأمني 
نهاية  قبل  عقوبات  نظام  لوضع 
اجتماعات  حصلت  اجلاري،  الشهر 
األوروبية  املفوضية  بني  استثنائية 
 - مشرق  اجلغرايف  العمل  وفريق 
مغرب MaMa working group التابع 
األوروبي  اخلارجية  الشؤون  جمللس 
القرار  اختاذ  به  واملنوط   FAC
على  العقوبات  ملف  يف  السياسي 
يف  االجتماعات  حبثت  وقد  لبنان. 

أمرين أساسيني:
وزير  أجراه  الذي  التواصل  جنح   -1
لودريان  إيف  جان  فرنسا  خارجية 
يف  سيارتو  بيرت  اجملري  نظريه  مع 
تعديل موقف هنغاريا من العقوبات. 
اجتماعات  يف  اهلنغاري  فاملندوب 
مل  العمل«  و«فريق  »املفوضية« 
يعارض العقوبات خالل املناقشات، 
مشرتطًا أن تستند إىل معيار »إساءة 
األموال،  تبييض  املالية،  االدارة 
حتويالت مالية غري قانونية، اختالس 
إصالح  وفشل  العامة،  األموال 
املندوب  وقال  املصريف«.  النظام 
حنن  نكون  أن  نريد  »ال  اهلنغاري: 
الغرفة«.  يف  الشياطني  الصبية 
برز  فقد  االيطالي،  املندوب  أما 
عدا  ما  املعايري  على مجيع  اعرتاضه 
احلوكمة  يعين  مبا  الثاني،  املعيار 
واالصالحات. جتدر االشارة هنا اىل 
أن املوقف االيطالي يوازي املوقف 
اجملري يف صالبة معارضته للعقوبات 
وال  وانتقامية،  سياسية  واعتبارها 
هنا  من  متني،  أساس  اىل  تستند 
مفصل  نظام  بوضع  املطالبة  كانت 

وقانوني للعقوبات.
أمام  جمااًل  اجملري  املوقف  فتح   -2
الدول األعضاء للتداول يف املعايري 
نظام  يتضمنها  أن  ينبغي  اليت 
العقوبات على لبنان. بعض الوزراء 
أنهم  لفرنسا  أكدوا  األوروبيني 
لكنهم  العقوبات،  ضد  يقفوا  لن 
قانونية  بصيغة  تتمتع  أن  اشرتطوا 
وسياسية غري قابلة للنقض قضائيًا. 
اليت  املعلومات  حبسب  فرنسا،  أما 
»األخبار«،  الزميلة  عليها  حصلت 
فقد دفعت مبندوب هولندا اىل أخذ 
البداية الستعراض فكرة  الكالم يف 
لبنان.  ضد  تامة  حبماسة  العقوبات 
إال ان دواًل أخرى، كالسويد وفنلندا، 
بوضع  سياسي  قرار  اختاذ  عارضت 
ويف  لبنان.  على  العقوبات  نظام 
مقابل كل من فرنسا وأملانيا وهولندا 
على  للعقوبات  املشجعة  والدمنارك 
أوروبية  دولة   17 عربت  لبنان، 
جلهة  سواء  لذلك،  معارضتها  عن 
أم  العقوبات،  أصل  على  اعرتاضها 
لناحية املطالبة بوضع معايري لذلك، 
املعايري.  على  اعرتاضها  عرب  أم 
رومانيا  مندوب  حاول  جهته،  من 
مشرق- العمل  »فريق  رئيس  )وهو 
بكتابة  االجتماع  خيتتم  أن  مغرب«( 
خالصة تقول بوجود »انفتاح للمضي 
قدمًا يف اعتماد نظام عقوبات على 

حكومة  بتشكيل  مكلفًا  رئيسًا  ميقاتي 
جديدة. ومن املفرتض ايضًا أن تكون 
علم  على  اختارته  اليت  النيابية  الكتل 
لتأليفها  يسعى  اليت  احلكومة  بشكل 
وبرناجمها أو مهمتها، خصوصًا يف وضع 
استثنائي كالذي ميّر فيه البلد، وألن 
احلكومة املقبلة ستقود رمبا التفاوض 
مع صندوق النقد أو االنتخابات. لكن 
ستقرتع  األحزاب  أن  حقيقة  جيري  ما 
السم ُفرض عليها وليس لربنامج، مبا 
تكليف  يوم  اىل  الساعة  عقارب  يعيد 
مليقاتي  حُيّرر  اليوم  احلريري.  سعد 

»شيك على بياض«
بعد استقالة الرئيس سعد احلريري من 
التكليف، كان بديهيًا أن تبحث الكتل 
النيابية قبيل ذهابها الختيار آخر، عما 
ميكن فعله لتفادي املشكلة اليت حالت 
دون تأليف حكومة بعد مضي 9 أشهر 
على تكليف احلريري. فبعيدًا عن أزمة 
يسأل  مل  »املصطنعة«،  الوزيرين 
صوتت  اليت  النيابية  الكتل  من  أّي 
العاجلة  احللول  عن  احلريري  لصاحل 
احلكومية  اخلطة  تبنيها يف  ينوي  اليت 
أو حتى عن مهمة احلكومة املقبلة اليت 
طبيعيًا  كان  وبالتالي،  سيقودها. 
متجواًل بني  وقته  احلريري  أن يقضي 
يرزح حتت أصعب  البلد  فيما  الدول، 
أزمة اقتصادية يف تارخيه. لكن يبدو 
أن هذه الكتل نفسها مل تتعلم درسًا 
من جتربتها السابقة، وها هي تسارع 
اليوم للتصويت ملرشحني من دون أن 
تتوافق معهم حول برنامج ما أو خطوط 
عريضة توّفر جهد أشهر من املداوالت. 
ففعليًا، كل ما جيري ال يتعّدى كونه 
اختيارًا للشخص على أساس امسه ال 
مشروعه وبرناجمه، فيما أثبتت التجربة 
أن القفز فوق هذه األساسيات قبيل 
التكليف، سيقابله فقدان السلطة على 
الرئيس املكّلف بعد انتخابه، والسماح 
له ضمنيًا باملماطلة واللعب على احلبال 
مسبق  اتفاق  أي  أن  طاملا  السياسية 
على اخلطوط العريضة مل جير النقاش 
عقارب  ستعيد  معضلة،  وتلك  حوله. 
احلريري  تكليف  وقت  اىل  الساعة 
على سحب  القدرة  عدم  من  تاله  وما 
التكليف، ألنه سبق للقوى اليت مّسته 

أن حّررت له »شيكًا على بياض«.
ما جيري أخريًا ال خيرج عن سياق التسعة 
أشهر املاضية. »الشيك« نفسه حيّرر 
اليوم لرئيس حكومة جديد، أكان امسه 
جنيب ميقاتي أم نواف سالم أم فيصل 
كرامي أم غريهم، على أن ميأله امُلكّلف 
الكتل  خمتلف  مع  احلديث  يشاء.  كما 
يسأل  مل  واحدة:  خالصة  اىل  يقود 
مشروعه  أو  برناجمه  عن  املرشح  أحٌد 
باالجتماع  يهتم  مل  وأحٌد  مهمته.  أو 
نبض  جلّس  أقله  غريه،  أو  مبيقاتي 
أجندة من سيقود احلكومة رمبا ملا بعد 

انتهاء والية رئيس اجلمهورية.
سيقرتع  الذي  املستقبل  تيار  يف 
إن  يقول  َمن  مثة  ميقاتي،  لصاحل 
»تلك األمور تناقش عند وضع البيان 
الرئيس  اسم  هو  فاألهم  الوزاري، 
فذلك  معني  فريق  فرضه  إن  الذي 
واالنهيار«.  احلصار  من  مزيدًا  يعين 
واجبات  أدنى  من  تهّربًا  تشّكل  إجابة 
الذهاب  عرب  املواطنني  جتاه  األحزاب 
اىل تكليف مرشح المسه فقط وحبسب 
انتمائه السياسي، ال ملا سيحققه يف 
حتت  شعبه  غالبية  ويرزح  منهار  بلد 
شيء  الوزاري  فالبيان  الفقر.  خّط 
ومهمة احلكومة شيء آخر. وفيما يطرح 
وامللفات  احلكومة  أولويات  البيان 
اخلط  كما  غريها  على  ستوليها  اليت 
السياسي، يفرتض بالربنامج أن يتطرق 
احلكومة  شكل  اىل  أساسي  بشكل 

 الـتكليف بـال بـرنامج: »شـيك عـلى بـياض«
رلـى ابـراهيم

ما هو مشروع رئيس  ومهمتها مبعنى 
احلكومة للخروج من االنهيار االجتماعي 
واملالي واالقتصادي والصحي. قبيل 
أم  تكنوقراط  حكومة  هي  هل  ذلك، 
األحزاب  ستسمي  هل  تكنوسياسية؟ 
احلكومة  رئيس  أم  فرنسا  أم  الوزراء 
رئيس  مع  االتفاق  دون  من  بالكامل 
األحزاب  اختلفت  أن  اجلمهورية؟ سبق 
النقطة  بعد تكليف احلريري على هذه 
اليت استهلكت شهورًا، سواء من ناحية 
إعادة جتربة حسان دياب بالتكنوقراط 
بشكل  األقطاب  متثيل  اىل  احلاجة  أم 
التمثيل  بني  املوازنة  أم  مباشر، 
كانت  وإذا  واالختصاص.  السياسي 
اختيار  فسيجري  انتخابات،  حكومة 
وزراء غري مرشحني، مبن فيهم رئيس 
حكومة  كانت  وإذا  نفسه.  احلكومة 
أوامر  تنفيذ  أو  سريعة  إصالحات 
صندوق النقد أو استكمال خطة حسان 
دياب للتعايف املالي، فذلك يعين أن 
مصطلح  حول  ورؤية  ُملحة  ملفات  مثة 

»اإلصالح« وطريقة تطبيقه.
سبق أيضًا أن نشب خالف حول التصّور 
 6 دام  اخلسائر  وتوزيع  اإلصالحي 
أشهر قبل أن يصار اىل إسقاط خطة 
التعايف املالي من ِقَبل جزء من القوى 
مع  االتفاق  احلكومة.  يف  املشاركة 
رئيس احلكومة امُلكّلف حول ما سبق، 
ضروريًا  يكون  أن  إذًا  يفرتض  كان 
لتحاشي ترف ال متلكه البالد، وهو هدر 
تيار  ميزان  ففي  الوقت.  من  املزيد 
وحركة  االشرتاكي  واحلزب  املستقبل 
احلر  الوطين  والتيار  اهلل  وحزب  أمل 
الربنامج،  من  أهم  االسم  والقوات، 
فما سيحصل بعد التصويت ملرشح أن 
املشهد  من  ستنسحب  النيابية  الكتل 
الذي  اخليار  على  حماسبتها  تتم  ولن 
شهرًا  البلد  عطّل  قد  أكان  اعتمدته، 
أم 9 أشهر أم عامًا كاماًل. ويف ميزان 
هذه  عون،  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
رمي  »سيتم  أنه  مسبقًا  تدرك  الكتل 
دون  من  عون  على  التعطيل  أسباب 
اختيارها  مسؤولية  األحزاب  حتميل 
رئيسًا يرفض التعاون مع أحد، ويربط 

أي خطوة برضى خارجي يتوق اليه«.
دأبت  جديدًا.  ليس  اليوم  ما سيجري 
كل الكتل على أن يصلها اسم املرشح 
بتلقينه  الوحيدة  مهمتها  وتقضي 
برتف  حتظى  أن  دون  من  لنوابها 
أكثر  إضافية.  تفاصيل  عن  السؤال 
النواب  أصّر رئيس جملس  من ذلك، 
يسّمي  أن  احلريري  على  بري  نبيه 
كان.  وهكذا  اعتذاره،  قبل  له  خلفًا 
املعيار هنا ليس سوى رضى احلريري 
احلكومات عمن سيفوز  رؤساء  ونادي 
امتيازًا  هؤالء  يظنه  الذي  باملنصب 
هلم. زد عليه معيارًا اضافيًا هو رضى 
أن  طاملا  فرنسي  أمريكي  سعودي 
برنامج احلكومة سبق للرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أن وضع عناوينه العام 
الصنوبر.  قصر  طاولة  على  املاضي، 
وما على رئيس احلكومة امُلكّلف سوى 
أو سؤال،  اعرتاض  دون  من  التنفيذ 
فيما من يناقش أو ال ُيعجب بطروحات 
خانة  يف  ُيصّنف  االستثنائية  ماكرون 
املعرقلني وُيهّدد بالعقوبات. ببساطة، 
مستقبل البلد ُمعّلق ما بني كتل نيابية 
من  استصراح  عناء  نفسها  ُتكّلف  ال 
مشروعه  عن  احلكومة  لرئاسة  تنتخبه 
ورؤيته يف خمتلف امللفات األساسية، 
عليها  تفرض  استثنائية  حلظة  ويف 
رئيس  بني  وما  البلد،  مصري  حتديد 
مع  يتناسب  مبا  إسقاطه  يتم  ُمكّلف 
لتنفيذ  أهليته  ومدى  الغربية  املعايري 
أجندتها يف لبنان. هكذا جتري صناعة 

احلكومات وإسقاطها.

مبعارضة  اصطدم  أنه  اال  لبنان«، 
اجملر والنمسا وبولندا والتفيا ومالطا 
وفنلندا والسويد والربتغال، ففشلت 
حماولته. وقد توضحت الصورة لدى 
قرار  اختاذ  صعوبة  عن  اجملتمعني 

بالنسبة إىل العقوبات على لبنان.

»انهيار لبنان يُربح حزب اهلل«
ُعِقدت،  اليت  االجتماعات  على  بناًء 
أشار املمثل األعلى للشؤون اخلارجية 
والسياسة األمنية جوزيب بوريل يف 
مؤمتر صحايف، اىل أنه ال يعتقد أن 
يف  األزمة  بشأن  سيتخذ  قرار  أي 
قد  »العقوبات  بأن  مردفًا  لبنان، 
الدول  اقرتحتها  إذا  مطروحة  تكون 
االجتماعات،  يف  أما  األعضاء«. 
فأعاد بوريل التشديد على العقوبات 
السياسية  »النخبة  أن  منطلق  من 
اللبنانية ال تشعر بالطابع امللّح لتنفيذ 
اإلصالحات، وبالتالي ميكن استخدام 
نظام العقوبات ضدها«. أعقبت ذلك 
كلمة مطّولة لوزير اخلارجية الفرنسي 
السنوية  الذكرى  بأن  كّرر  الذي 
ال  ولبنان  اقرتبت،  املرفأ  النفجار 
يزال يدّمر نفسه. مقدمة لو دريان 
لبنان  على  احلرص  جراء  تكن  مل 
بل  واالقتصادي،  االجتماعي  وأمنه 
يؤدي  لبنان  »انهيار  أن  زاوية  من 
اىل فوز حزب اهلل«، على حّد قوله. 
يف  التوصل  دريان  لو  أمل  لذلك، 
األوروبي  اخلارجية  الشؤون  جملس 
نظام  حول  سياسي  توافق  اىل 
العمل على  أن يتم  العقوبات، على 
الناحية التقنية هلذا النظام من قبل 
القى  املختصة.  العمل  جمموعات 
هولندا  من  دعمًا  الفرنسي  االقرتاح 
وأملانيا وإيرلندا وإسبانيا واليونان، 
على  مالطا  خارجية  وزير  شّدد  فيما 
العقوبات  نظام  يكون  أال  ضرورة 
على لبنان سابقة لتطبيقه يف بلدان 

أخرى.
اخلارجية  وزير  ليونة  هنا  الالفت 
ألي  معارضًا  كان  الذي  اجملري 
عقوبات، لكنه عرب يف هذا االجتماع 
عن موقف إجيابي لوضع نظام عقوبات 
على لبنان، لكنه كرر ضرورة اعتماد 
معيار  اىل  يستند  عقوبات  نظام 
تبييض  املالية،  اإلدارة  »إساءة 
األموال، حتويالت مالية غري قانونية، 
وفشل  العامة،  األموال  اختالس 
مضيفًا  املصريف«،  النظام  إصالح 
إنه سيكون حلكومته موقف بناًء على 
مستوى جمموعات العمل املختصة يف 
تأكيد  أعاد  املقبلة. كذلك  األسابيع 
رفض بالده إدراج »احلزب السياسي 
املسيحي على قائمة العقوبات«، أي 

التيار الوطين احلر.
يف ختام االجتماع الذي فشلت فيه 
فرنسا باحلصول على إمجاع حول فرض 
عقوبات على لبنان، عقد بوريل مؤمترًا 
صحافيًا قال فيه إنه سيجري العمل 
على اإلجراءات القانونية لوضع نظام 
اللبنانيني  املسؤولني  ضد  عقوبات 
ومعاناة  السياسي  احلل  تعطيل  عن 
الشعب. وأشار اىل أنه جيري العمل 
على اختاذ قرار من اجمللس لتأسيس 
هذا النظام اجلديد، على أن تستكمل 
الشهر  نهاية  حبلول  اإلجراءات  كل 
اجلاري. وشرح بوريل أنه ال يتحدث 
 17( العقوبات  نظام  »تنفيذ  عن 
دولة عارضت العقوبات على لبنان(، 
بل بناء النظام فقط وفقًا لألساس 

القانوني السليم«.
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 “It gives me great pleasure 
to hold this information 
sharing event and launch 
our website.  We aim to 
make this website the one 
stop shop for questions on 
Islamic Jurisprudence and  
overall service to the com-
munity.” Said The Most 
Eminent Imam Abdul Qud-
doos Al Azhari,  National 
Grand Mufti of Australia. 

“AFIC has made the right 
decision to reclaim the 
Sharia Board and the Na-
tional Grand Mufti  posi-
tion. I am grateful to Allah 
that we again have a Na-
tional Grand Mufti who is 
humble,  friendly and ac-
cessible.” Said AFIC pres-
ident Dr Rateb Jneid. 

“As someone who has en-
joyed a close relationship 
with every Imam who held 
the position  of Mufti of 
Australia, I feel a sense of 

National Grand Mufti of Australia Electronic infor-
mation night and launch of Website 24 July 2021

great honour to be part of 
the process of giving both  
Australian society and 
the international commu-
nity an active, articulate, 
multilingual and  learned 
National Grand Mufti.” 
Said AFIC CEO Mr Keysar 
Trad. 
Event details: 5:30 PM 
Saturday 24 July 2021 
Zoom code: 

https://us02web.zoom.
us/j/6162577494?pwd=Q
2pXMnY1K2FWMDJCRE0
wQTBIZGUxQT09 
Meeting ID: 616 257 7494 
Passcode: 112233 
Authorised by: 
Dr Rateb Jneid The Most 
Eminent Abdul Quddoos 
Al Azhari AFIC President 
National Grand Mufti of 
Australia

Quran Recitation.............................. Sheikh Khalid Taleb
Welcome Address............................ Imam Mohammed Azhari

Speeches
Dr Rateb Juneid, AFIC President...... AFIC’s Role in Da’waa in Australia
Sheikh Mohamad Abu Eid .............. The Role of the Family
Imam Hamza Kafrawi ...................... Closeness to Allah and Its Benefits
Sister Farah Scott ............................ Attraction to Islam
Imam Ahmed Azhari ........................ Imaportance of Da’waa in Australia
Imam Mohamad Trad...................... Da’waa in 21st Century
Sheikh Riyadh Rifaie ........................ Importance of Education
Nasheed .......................................... Mohamed Rifaie
Imam Dr Bekim Hasani                      Islam’s sublime Human rights today
Dr Daud Batchelor .......................... The Role of Da’waa according to Qur’an

Web Launch .................................... Hafiz Mahmood Azhari
             Brother Rasheed Weise
             Assisted by Sister Mariam Ali
             Sister Nurhayat Ertan

Website & Online Coordinaters .... Brother Rasheed Weise
                                                                 Hafiz Mahmoud Azhari

Vote of Thanks and Closing Dua.... The National Grand Mufti of Australia
Sheikh Abdul Quddoos Al Azhari

FIC president Dr Rateb Jneid

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

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

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

يستحق  كتاب  وحق«  نور  »شــعلة 
املكتبات رفوف  مقدمة  يف  الرتّبع 

الديني  للمرشد  مؤخرا،  صدر، 
حنا  نوفل  الصديق  واالجتماعي 

نوفل كتاب بعنوان:
شعلة نور وحق

 140 يف  يقع  الذي  والكتاب، 
الوسط،  الحجم  من  صفحة 
أشرفت فيه على التدقيق اللغوي 

الدكتورة سما زكي.
عن  نبذة  على  الكتاب  ويحتوي 
دينية  ومواضيع  املؤلِّف  حياة 
اىل  تحية  منها:  وقيـّمة  عديدة 
عاليا..  اهلل  اسم  يرفع  من  كل 
ما هو هدف حياتنا على األرض 
بعد  السماء  على  نحصل  وهل 
املنشود  الهدف  هو  ما  املوت؟.. 
من عظمة القيامة املجيدة؟..  هل 
على  الناس  ندين  أن  لنا  يحقّ 
وحده  بالخبز  ليس  أخطائهم؟.. 
يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج 
األساسي  الهدف  اهلل..  فم  من 
كيف  املسيح  السيد  مجيء  من 
جوهر  املسيحية  هل  وملاذا؟!..  
وطقوسها؟..  طبيعتها  يف  واحد 
أم  املنتصر األكرب املوت  مـَن هو 

على  املسيح  مات  ملاذا  الحياة؟.. 
مواضيع  اىل  إضافة  الصليب؟... 
أخرى عديدة ومفيدة يضمها هذا 

املؤلَّف القيِّم بني دفتيه.
شيء  ال  ان  املؤلِّف  أدرك  لقد 
فلكل  نفسه  تلقاء  من  يوجد 
وهذا  فاعل  من  بد  ال  به  مفعول 
السموات  خالق  اهلل  هو  الفاعل 
وعليهما..  فيهما  وما  واألرض 
طبيعتنا  تجسـّد  الذي  اإلله  هو 
ملغفرة  وصـُلـِب  الناسوتية 
الصليب  على  وارتفع  خطايانا 

لريفعنا اليه.
املؤمنني  ان  نوفل  السيد  يؤمن 
يف  مبشـّـِرين  يكونوا  ان  يجب 
الحيّ  باهلل  الناس  وبني  املجتمع 
ناشرين كلمتـَه وتعاليمه يف زمن 
وازداد  والبدع  الكفرُ  فيه  كثـُر 
الكفـّار والهراطقة، ولذلك فإنه، 
درس  العائلية،   واجباته  رغم 
الجامعات  أكرب  يف  الالهوت 
والكليات الالهوتية يف اسرتاليا 
على  وحصل  به  وتخصص 
رغم  أنه،  كما  عليا،  شهادات 

شركته،  يف  العملية  مشاغله 
من  متسعًا  يجد  أن  استطاع 
الوقت لنشر  كلمة اهلل وتعاليمه 
وإيصال رسالته اىل الضالـّني من 

الناس.
أدرك السيد نوفل حنا نوفل ان 
اهلل يعطي كل انسان، منذ والدته، 
وزنات عليه ان يكون أمينا عليها، 
ال أن يطمرها يف الرتاب.. فتاجر 
من  سواء  وضاعفها،   بوزناته 
العائلية  ومسريته  خالل سريته 
من  أو  املجتمع،   يف  والعملية 
خالل كتاباته التي هدف منها اىل 
هداية الناس اىل االيمان وطريق 

الحق والحياة، أي اهلل.
أشبه  ماهر،  صياد  نوفل  السيد 
بالرسل الذين وهبهم اهلل ألسنًة 
يخاطبون بها األمم ويهدونها اىل 
اهلل..  فبدأ، منذ أن فتح عينيه على 
الحياة، يرمي شباكه ليصطاد بها 
الهالكني  الناس  من  استطاع  ما 
النور،  اىل  ويعيدهم  الظلمة  يف 
ال  النور  يف  يسري  من  ألن 
يدركه الظالم.. فالنور هو الحق 

هو  والظالم  اهلل  اي  والحقيقة 
الخطيئة والباطل أي الشيطان.

باختصار، لقد فتح السيد نوفل 
أيمانا  نفسه،  وسلـّمه  هلل  قلبه 
أن  يستطبع  ال  االنسان  ان  منه 
يكن  لم   ما  اهلل  قلب  يف  يكون 

اهلل يف قلبه.
وحق« هو  نور  كتاب »شعلة  ان 
بامتياز  تبشريي  ديني  كتاب 
يستحق مكانة رفيعة يف القلوب 
ومكانا الئقا به يف مقدمة رفوف 

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

 2021 تــموز   31 Saturday 31 July 2021الـسبت 
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إعــالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2021 تــموز   31 Saturday 31 July 2021الـسبت 

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

بعجني للعام الثاني على التوالي
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مـتفرقات

من بني 60 ألف متفرج فيوميبلي .. 
مشجعة تلتقطها الكامريا لتخسر وظيفتها

أقيلت امرأة من عملها حلضورها مباراة إجنلرتا والدمنارك يف نصف 
نهائي يورو2020 على ملعب وميبلي، بعد أن شاهدها رئيسها على 
شاشة التلفزيون يف امللعب، بالرغم من حصوهلا منه على »إذن 

مرضي«.
نينا فاروقي، تبلغ من العمر 37 عاما، تهربت من عملها بعد أن 
حصلت صديقتها على تذكرتني حلضور املباراة يف اللحظات األخرية، 
ولكن نقص عدد املوظفني يف مكتب عملها مل يكن ليساعدها على 
الذهاب للمباراة، لتقوم باالتصال مبديرها وتدعي املرض لتحصل 
على »إذن مرضي« منه وتتوجه لركوب القطار من ليدز إىل لندن، 

ملتابعة لقاء إجنلرتا والدمنارك من مدرجات ملعب وميبلي.
ولسوء حظ نينا فاروقي، فبعد تسجيل منتخب إجنلرتا هلدف التعادل 
)1-1(، ومن بني 60 ألف متفرج يف ملعب وميبلي، قام خمرج اللقاء 
بتسليط الكامريا على احتفاهلا مع صديقتها باهلدف، لرياها كل من 

شاهد اللقاء على شاشة التلفزيون.
هاتفها،  نينا  تفحصت  املباراة،  شوطي  بني  الراحة  فرتة  وأثناء 
لتجد رسائل من بعض أصدقائها، خيربونها بأنهم شاهدوها على 

شاشات التلفاز وهي يف امللعب، ومن بينهم رئيسها.
يف  رئيسها  من  مبكاملة  التالي،  اليوم  صباح  يف  نينا  وتفاجأت 

العمل خيربها أال تكلف نفسها عناء القدوم، وأنه قد مت فصلها.

القضاء الروسي يقتص من مواطن 
حرم جريانه النوم لسنوات

نوفغورود  نيجين  مدينة  حمكمة يف  أصدرت  قضائية،  سابقة  يف 
الروسية حكما حبق رجل كان يؤذي على مدى سنوات جريانه يف 

عمارة سكنية بضجيج صهيل اخليل.
عقوبة  كوندراتيف  يوري  املدعو  املواطن  على  احملكمة  وفرضت 

السجن 3.5 عاما مع وقف التنفيذ.
وأوضحت قناة »روسيا 24« أن خالفا اندلع بني كوندراتيف وجريانه 
قبل سنوات، حيث اتهم هذا املواطن جريانه يف العمارة كوندراتيف 

بإزعاجه بضجيج مستمر.
املواطن  جريانه  من  االنتقام  الظروف  هذه  يف  كوندراتيف  وقرر 
استبدهلا  ثم  عال،  ضجيج  مستوى  مع  الروك  موسيقى  بتشغيل 

بتسجيل صهيل اخليل، وذلك يف ساعة متأخرة من الليل.
ورغم توجيه جريان كوندراتيف أكثر من 80 شكوى إىل السلطات 
أسلوبه  عن  التخلي  رفض  شقته،  إىل  مرارا  الشرطة  ووصول 

املزعج، مدعيا أنه من حقه فعل ذلك داخل شقته.
وقال جار لكوندراتيف للقناة إن هذا اخلالف وما متخض عنه من 
ضجيج ال يطاق أودى حبياة أحد سكان العمارة الذي مل يعد بوسعه 

حتمل هذا الوضع.

مزاد علين سعودي على »اخلروف 
املدلل« بسعر خيالي فاق آالف الدوالرات

االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب صفحات  فيديو  مقطع  تداول  مت 
ملزاد علين على خروف بلغ سعره 70 ألــف ريــال سعــودي )18661 

دوالرا أمريكيا(.
وأظهر الفيديو جتمع عدد كبري من الناس يرغبون يف شراء اخلراف 

مبناسبة  قرب عيد األضحى.
أحد  سعر  بدأ  حيث  السوق،  يف  للبيع  خرافهم  البائعون  وعرض 
اخلراف من 5 آالف ريال، حتى ارتفعت املزايدة عليه وبلغت 70 

ألف ريال سعودي.
 20 لـ  املوافق  الثالثاء  أن  سابق،  وقت  السعودية، يف  وأعلنت 
وقفة  وأن  األضحى،  عيد  أيام  أول  اجلاري، سيكون  متوز  يوليو/ 

عرفة ستكون يوم االثنني املوافق 19 يوليو.

شاب خيفي حبيبته 10 سنوات 
يف غرفة مبنزله

نشرت صحيفة The Times الربيطانية،  قصة غريبة لرجل هندي 
أخفى حبيبته يف غرفة نومه ملدة 10 سنوات دون علم والديه أو 

أخته خوفًا من أال حيصل على موافقتهم على الزواج منها.

جارته  حب  يف  وقع  عامًا(،   34( مسلم  وهو  عبدالرمحن،  باسم 
اهلندوسية ساجيثا )28 عامًا(، قبل عقد من الزمن وخوفًا من أال 
يسمح والديهما هلما بالزواج، أخفاها عبدالرمحن يف غرفة نومه يف 
بلدة باالكاد بوالية كريال يف اهلند وخططا الستئجار غرفة خاصة 
وحتولت  املال  من  يكفي  ما  توفري  من  يتمكنا  مل  لكنهما  بهما، 

األشهر إىل سنوات.

صوت  رفع  مع  نومه  غرفة  يف  وجباته  تناول  اعتاد  الرمحن  عبد 
ويف  النوم  غرفة  يغلق  كان  للعمل،  املغادرة  وعندما  التلفزيون 

الليل، تقفز ساجيثا من النافذة للتنزه يف اخلارج.

واشتبه الوالدان يف وجود خطأ ما لكنهما مل يقوال شيئًا وعندما غادر 
إخبار أي شخص،  أخريًا قبل بضعة أسابيع دون  الغرفة  الزوجان 
أبلغ والدا عبدالرمحن بأنه مفقود وبعدها، ُعِثر عليهما يعيشان يف 

شقتهما اخلاصة.
ورمبا كان خوف الزوجني من االنفصال ال أساس له فقد قال والد 
قيد  على  ألنها  للغاية  سعيد  »أنا  حملية:  إعالم  لوسائل  ساجيثا 

احلياة لن نعرتض أبدًا على زواجهما«.
يونيو/حزيران   14 اإلثنني  الربيطانية،   The Times نشرت صحيفة 
2021، قصة غريبة لرجل هندي أخفى حبيبته يف غرفة نومه ملدة 10 
سنوات دون علم والديه أو أخته خوفًا من أال حيصل على موافقتهم 

على الزواج منها.
جارته  حب  يف  وقع  عامًا(،   34( مسلم  وهو  عبدالرمحن،  باسم 
اهلندوسية ساجيثا )28 عامًا(، قبل عقد من الزمن وخوفًا من أال 
يسمح والديهما هلما بالزواج، أخفاها عبدالرمحن يف غرفة نومه يف 
بلدة باالكاد بوالية كريال يف اهلند وخططا الستئجار غرفة خاصة 
وحتولت  املال  من  يكفي  ما  توفري  من  يتمكنا  مل  لكنهما  بهما، 

األشهر إىل سنوات.
رفع صوت  مع  نومه  غرفة  وجباته يف  تناول  اعتاد  لرمحن   عبد 
ويف  النوم  غرفة  يغلق  كان  للعمل،  املغادرة  وعندما  التلفزيون 

الليل، تقفز ساجيثا من النافذة للتنزه يف اخلارج.
واشتبه الوالدان يف وجود خطأ ما لكنهما مل يقوال شيئًا وعندما غادر 
إخبار أي شخص،  أخريًا قبل بضعة أسابيع دون  الغرفة  الزوجان 
أبلغ والدا عبدالرمحن بأنه مفقود وبعدها، ُعِثر عليهما يعيشان يف 

شقتهما اخلاصة.
ورمبا كان خوف الزوجني من االنفصال ال أساس له فقد قال والد 
قيد  على  ألنها  للغاية  سعيد  »أنا  حملية:  إعالم  لوسائل  ساجيثا 

احلياة لن نعرتض أبدًا على زواجهما«.

بعد ساعات على إطالقها
 اخرتاق منصة ترامب اجلديدة 

للتواصل االجتماعي

أطلقه جيسون  الذي  االجتماعي،  للتواصل  »غيرت«،  موقع  تعرض 
ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس األمريكي السابق  دونالد ترامب 
أكثر من 500  ، لالخرتاق، بعد فرتة وجيزة من إطالقه وانضمام 

ألف مستخدم به.

وكشف ميللر، أنه »مت الكشف عن املشكلة ومت إغالقها يف غضون 
دقائق وكل ما متكن املتسلل من حتقيقه هو تغيري بعض أمساء 
على  وسائل  حول  األمن   سؤال  على  رده  خالل  املستخدمني«، 
التواصل االجتماعي   اجلديدة ، مشددا على أن الوضع مت تصحيحه.

واملنصة جاءت كبديل للمنصات الكربى بعد حظر ترامب من  فيسبوك  
و تويرت  حتى عام 2023 إثر التمرد يف  مبنى الكابيتول ، فيما قام حنو 
500 ألف مستخدم حول  العامل  بالتسجيل يف املنصة فور إطالقها.

املوقع اجلديد أعلن منذ تدشينه، أن هدفه حتدي احتكارات وسائل 
عن  حرية  والدفاع  اإللغاء  ثقافة  وحماربة  االجتماعي  التواصل 

التعبري.

والية  مجال  ملكة  بلقب  مؤخرا  عاما(   27( إنريكيز  كاتالونا  فازت 
نيفادا األمريكية، لتصبح أول »متحولة جنسيا » تنافس على لقب 

ملكة مجال الواليات املتحدة.
إىل مسابقة  بذلك  لتتأهل  منافسة هلا   21 على  إنريكيز  وتفوقت 
القادم.  اليت ستقام يف 29 نوفمرب  الواليات املتحدة  ملكة مجال 
ويف حال فوزها باللقب فستكون ثاني امرأة متحولة جنسيا تشارك 
يف مسابقة ملكة مجال الكون بعد أن سبقتها إىل ذلك اإلسبانية، 

أجنيال بونس، يف العام 2018.
وأوضحت كاتالونا إن طريقها يف احلياة مل يكن سهال، وأنها عانت 
الكثري من الصعاب بعد أن أصبحت عابرة جنسية، وقالت: »عانيت 
أنواعا شتى من االعتداء اجلسدي واجلنسي، وكافحت للحفاظ على 

صحيت العقلية«.
على  قادرة  كنت  ولكين  الدعم  من  بكثري  أحظ  »مل  وأضافت: 
االستمرار والتطور وما زلت على قيد احلياة، وأطمح أن أكون قدوة 

للكثري من الناس«.

أول »متحولة جنسيا« تنافس على لقب 
ملكة مجال الواليات املتحدة

حتقيقات موسعة يف مصر بعد 
حرق 3 فتيات لشاب

فتيات   3 حرق  حول  موسعة،  حتقيقات  املصرية  السلطات  جتري 
ورجل، لشاب مبنطقة التبني يف العاصمة املصرية القاهرة.

وكشف مصدر أمين ملوقع »سكاي نيوز عربية«، تفاصيل جديدة 
حول ما وصلت إليه التحريات اليت أجرتها مباحث القاهرة، بشأن 

وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق مبنطقة التبني.

وقال املصدر إن الشاب املتوفى حدثت خالفات بينه وبني خطيبته، 
بسبب اكتشافها خيانته هلا، بعد عقد قرانهما بشهرين، مشريا أن 
زوج شقيقتها تدخل وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعني 
لتنفيذ إجراءات الطالق، وطالبه برد هاتف حممول اشرتته خطيبته 

له.

وأضاف املصدر أنه قبل يوم من املوعد املتفق عليه، حدثت مشادة 
كالمية بني الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدده بالقدوم وإشعال 
النريان يف متعلقاته من أثاث منزله املوجود داخل غرفة يف العقار 

حمل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

الشاب تهديده وأحضر زجاجة  أنه عقب ذلك، نفذ  وتابع موضحا 
بنزين وقام بإشعال النريان يف متعلقاته.

وأكد املصدر أنه مل يتضح حتى اآلن لألجهزة األمنية، ما إذا كان 
بنفسه  ألقى  أنه  أم  النريان،  الضحية يف  بإلقاء  قاموا  املتهمون 

فيها.

وكانت مباحث القاهرة قد حتفظت على كل من خطيبة الضحية اليت 
األوىل،  وزوج شقيقتها  وإميان،  شيماء  وشقيقتيها  ندى،  تدعى 

ويتم التحقيق معهم بشأن احلادث.

جاء ذلك بعد ورود بالغ مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، 
جثة  على  املباحث  عثرت  والفحص  وباالنتقال  خطيبته،  منزل  يف 

الشاب حمرتقة.

بعد  التحقيقات  النيابة  وباشرت  الالزم،  احملضر  ذلك  عن  وحترر 
ظهور تقرير الطب الشرعي.
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

اىل
 زوجيت 
العزيزة 
صباح )أم 

آلن( 

محمد عامر األحمد  - سورية

وبلغِت   أجراس العنْب

يف عامك املطرّي موسيقا األنوثِة..

والقصيدِة

والّشغْب..

وبلغتِ  ما بّلغِت من شفٍق مصّفى ،

مشتهى..  

خيضّل يف قدح السماِء

لريضع املعنى ارتعاش غديرك 

الّنسوّي يف جسد القصائد واألغاني 

والقصْب  

وبلغِت بي 

للّريح  اجملهول  شهوة  يرّدد  مطرًا 
البعيدِة 

أن تعالي 

يف سرير الغيم مّثَة فسحٌة

حلليبك الّروحي فاقرتيف النهود

محامتني وأرضعي 

شغفي بلوز حفيفك الّطفلّي

يف غابات ليلي 

واحصدي..

رئة  يف  وغام  بالّصهيل  تقّفى  عمرًا 
الّسكون ..

ونام يف رئة التعْب..

وبلغِت   أجراس العنْب

صبوحة عّمرتي الدار 
وعليتيلي عواميدو 

ما خلق متلك ما صار 
وسنني العمر يزيدو  
ربيتيلي والد صغار 

العامل فيهم بيشيدوا 
فهمانة من أعلى عيار 
عطاكي شهادي بإيدو 
بطلب منو ليل نهار  

عمرك هاحللو يزيدو
زادك من جمدو إميان 
 مشس مضواها بإيدو 

شرفيت لعندي عالدار 
وكنيت بالعمر صغريي 
فهمانة من أعلى عيار  

حمبة وأخالق كبريي  
إميانك متلو ما صار 
لو برمنا كل الكون 
والغربة والعشريي

حمروسة داير مندار 
بقوة ربي الفريدي 
هداكي الرب اجلبار 

من عندو شهادة جديدي
أنيت جيتينا عالدار 

زينة بييت ورصيدي   
وترباية متال ما صار 

بعيلة كبريي وسعيدي 
تعبيت وعمرتيلي الدار  

أيدك مشبوكي بأيدي
نورِك شعلة متل النار 
نّور شعري وقصيدي 

مهما الدهر عليكي جار 
عن حبك ما بتحيدي

واتعابك قد القنطار 
بغربة وبالد بعيدي 

بقييت عاملبدا والكار 
تعطي الفقرا وتزيدي  

طعميت ناس كبار صغار 
مهما تكون العقيدي 
يا جوهر بقلب الدار 

عمليت باالسم وبالفعل  
أعمال برتضي اهلل

وحبك نعمة فريدي..
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وجتهيل للفاعل األساسي«.

اىل  البلد  أخذت  انك  تعترب  واملواطنني  السياسيني  من  هناك شريحة  ولكن   -
جهنم كما لوّحتَ من قبل، بدل ان تأخذه اىل جنان اإلصالح والتغيري. ما رسالتك 

لهذه الشريحة؟
تسمي  ماذا  اآلن؟  جهنم  »ألسنا يف  مرتفعة:  بنربة  عون  جييب 
انقطاع الدواء والكهرباء واحملروقات واملياه وايضًا عدم الشعور 
باملسؤولية لدى البعض؟ اذا كنت قد امتلكُت شجاعة التوصيف 
عن  الرتفع  اىل  وأدفعهم  مسؤولياتهم  أمام  اجلميع  أضع  لكي 
انين  يعين  ال  فهذا  األسوأ،  وتفادي  احللول  لتسهيل  انانياتهم 
تعاقبوا  الذين  وان  الوضع  هذا  اىل  لبنان  أوَصلت  من  شخصيًا 
على السلطة منذ عام 1990 هم أبرياء. هذه قمة التزوير للحقائق 

وأقصى االعتداء املعنوي علّي«.

العالقة مع بري

- وماذا عن العالقة بينك وبني الرئيس نبيه بري. ما سبب توترها أخريًا؟
حيرص عون على التأكيد ان »ليس هناك عدائية مع بري وإمنا 
خارج  من  اخلط  على  احيانًا  يدخل  من  هناك  لكن  تزاحم،  يوجد 
السياق للتشويش، وانا اتصلُت به أيضًا ملعايدته باالضحى وكان 

االتصال ودّيًا ومل خيل من الضحكات املتبادلة«.

بداية اإلنفراج
وعلى رغم الواقع القامت، ال يفقد عون األمل يف مباشرة اخلروج 
من النفق خالل املدة املتبقية من واليته، مشريًا اىل اّن اإلنفراج 
النسيب واملتدّرج سيبدأ مع تأليف احلكومة اجلديدة اليت ستستأنف 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي، متوّقعًا حصول اخنفاض يف 
سعر الدوالر مبجرد والدة احلكومة اليت ُيبدي إصرارًا على إجنازها 
يف اقصر وقت ممكن بعد تسمية الرئيس املكلف. كذلك، يؤكد 
حرصه على إطالق عدد من املشاريع النهضوية يف الفرتة الفاصلة 

عن نهاية الوالية.

إرفعوا الحصانات
آب،   4 يف  بريوت  مرفأ  تفجري  ذكرى  من  ايام  مسافة  وعلى 
يكشف عون انه سيتوجه اىل اللبنانيني بكلمة وجدانية للمناسبة. 
ويوضح انه يؤّيد رفع احلصانات وإعطاء األذن مبالحقة من اّدعى 
عليهم احملقق العدلي القاضي فادي البيطار، داعيًا املشمولني 
باالستدعاءات اىل املثول أمامه، »علمًا انين واثق من أّن بعضهم 
بريء، ولكن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويثبتوا براءتهم امام 

القضاء وفق االصول«.
ويلفت عون اىل انه يعارض العريضة النيابية اليت مت حتضريها 
للمطالبة بإحالة النواب من الوزراء السابقني املتهمني اىل اجمللس 
األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء، مشريًا اىل اّن آلية منح االذن 
ان  جيب  صليبا  طوني  اللواء  الدولة  ألمن  العام  املدير  مبالحقة 

تسلك جمراها الطبيعي عرب اجمللس األعلى للدفاع.
املرفأ  انفجار  من  املتضررين  على  عت  ُوزِّ وبعدما  انه،  وكشَف 
موازنة الـ 100 مليار لرية اليت حيق لرئاسة اجلمهورية التصّرف 
بها يف األوضاع االستثنائية عن عام 2020، طلبُت أيضًا توزيع 
مبلغ الـ100 مليار عن عام 2021 على املتضررين بدءًا من األشد 
والـ50  مليار   50 اآلن  حتى  املبلغ  من  ُصرف  انه  موضحًا  فقرا، 

األخرى هي قيد الصرف.
أنه  اّن ما يهمه، على رغم كل احلمالت ضده، هو  ويؤكد عون 
متصاحل مع نفسه، مشددا على أن اهم اجناز حققه خالل عهده 
الفساد، متهيدًا القتالعه،  توجيه ضربات قاسية اىل  يتمّثل يف 
»وَمن يوّجه إلّي اإلتهامات حاليًا سيندم عليها الحقًا عندما تظهر 

له الصورة بكل زواياها وتزول عنه الغشاوة«.

مـَصدر قوّتي
قّوتي؟  أستِمّد  اين  من  تعلم  أن  تريد  »هل  بتأثر:  عون  ويتابع 
من عقٍد أبَرمته مع الشهداء الذين سقطوا معي يف هذه املسرية 
احلافلة )ادمعت عيناه(. ومبوجب هذا العقد أمحي احلقوق والدستور 
واكتسب القدرة على الصمود وشجاعة املواجهة حتى النهاية من 
دون أن أخشى احتمال اخلسارة. نعم قد أخسر احيانًا لكنين اكون 
خوفًا من  أما من ال حياول  احملاولة.  نلُت شرف  قد  االقل  على 
اخلسارة فهو يكون الفاشل. أنا لن أيأس وسأواصل السعي اىل 
االنتصار يف احلرب على الفساد الذي ظّل َينخر جسم الدولة حتى 
َتسّبب يف تداعيه وانهياره. حتى اآلن فزنا يف اكثر من معركة 
واألهّم أن نربح احلرب، وهذا حيتاج إىل ارادة وإصرار أملكهما«.

يضيف عون وهو ينظر إىل خارج الغرفة عرب اجلدار الزجاحي: »عام 
1990 كانت الدبابات تهامجين على األرض والطائرات تغري علّي 
من فوق، ومل أتراجع عن اقتناعاتي. ولوال اّن السفري الفرنسي 
لرتتيب وقف  الفرنسية  السفارة  اىل  انتقل  ان  علي  أحَلّ  آنذاك 
بأمر، وهو  وأنا سأبوح لك  القصر.  ما كنُت ألغادر  النار  إطالق 
انين كنُت أفّضل ان أظل أقاتل حتى أقع شهيدًا او أسريًا، ااّل اّن 

التطورات تدحرجت يف االجتاه املعروف.

تتمة املنشور على الصفحة 6

الرئيس عون: جاهز للتعاون...
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النقطتني  عند  توقف  البحث  ان  املصادر  وتقول  االخرى.  دون 
املسيحيني،  الوزراء  تسمية  على  عون  اصرار  نقطة  املذكورتني، 
ونقطة اصراره على ختصيص الداخلية للمسيحيني، على أن يتوىل 

هو تسمية الوزير الذي يتوالها.
ويف سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا 
أن لقاء رئيس اجلمهورية مع رئيس احلكومة املكلف والذي ميكن 
بينهما  السابقة  باللقاءات  مقارنة  )ساعة(  بينهما  األطول  اعتباره 
استكمل البحث يف توزيع احلقائب على الطوائف وفق الصيغ اليت 

حكي فيها األربعاء املاضي أو اليت مت تبادهلا.
وقالت املصادر ان األجواء إجيابية والرئيسني يعتربان أنهما حققا 
تقدما يف مسار التشاور كي تتأمن والدة سريعة للحكومة. وفهم 
أن هناك نقاطا حتتاج إىل ما بعرف باللمسات األخرية على بعض 
يوم  يلتقيا  أن  املرتقب  ومن  منها  السيادية  والسيما  الوزارات 
االثنني )بعد غد( الستكمال ما تبقى من احلقائب اليت تشكل موضع 
درس وتشاور معلنة أن اجلو إجيابي. وقالت املصادر ان بعض 

الوزارات مت االتفاق بشأنها.
وعلم أن الرئيس ميقاتي حياول احناز تشكيلته سريعا رمبا األسبوع 
املقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة يف إجنازها سريعا أيضا. 
أن  بأعتبار  للتوزير  تناول أمساء  البحث  إن يكون  ونفت املصادر 

هذه املسألة بتم التداول بها بعد توزيع احلقائب بشكل نهائي.
إال أن ذلك مل حيل دون اندفاع الرئيس املكلف جنيب ميقاتي بقوة 
حنو تأليف احلكومة، وتابع يف لقاء امس االول مع الرئيس عون 
احلقائب  توزيع  احلكومة. جلهة  التأليف  ملف  البحث يف  إستكمال 
زال  ما  االمساء، وحيث  الدخول يف  لكن من دون  الطوائف  على 
برغم  العدل،  حقيبة  بها  وربطًا  الداخلية  حقيبة  حول  يدور  البحث 
البحث. يف  تقدم  عن  الرئيسيان  يشيعها  اليت  االجيابية  االجواء 
وهما سيستكمالن البحث يوم بعد غد االثنني بعد درس املالحظات 

اجلديدة والتعديالت املمكنة على الصيغة اليت تقدم بها ميقاتي.
غادر ميقاتي القصر اجلمهوري من دون اإلدالء بأي تصريح، مكتفيا 
بالقول: »اللقاء املقبل مع الرئيس عون سيعقد االثنني«. وقيل 
له ان اللقاء كان طوياًل. فرد بالقول: سيطول اكثر واكثر »ليصري 

بطولي«.
واشارت مصادر املعلومات ان الرئيس ميقاتي رمبا ُيفّضل االبقاء 
اي مداورة  ان  االربع مبا  السيادية  للحقائب  احلالي  التوزيع  على 
جيب ان تشمل كل احلقائب وهذا غري ممكن بعد التسليم بتخصيص 
املالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع واخلارجية 
للمسيحيني، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضًا، ما دفع عون 

اىل تسجيل مالحظاته على هذه التوزيعة.
ووفق املعلومات هناك رغبة مشرتكة بني الطرفني الجناز التشكيلة 
االسبوع.  هذا  ذلك  حيصل  ألن  يسعى  ميقاتي  والرئيس  سريعا 
الوزارات  بعض  على  اتفاق  حصل  انه  ايضا  املعلومات  واشارت 
ولكن هناك بعض النقاط اليت حتتاج اىل ملسات اخرية ال سيما 
وميقاتي  عون  بني  اللقاء  اجواء  بأن  مؤكدة  السيادية،  احلقائب 
سريعة  والدة  تأمني  حتى  التشاور  مبسار  تقدما  وحققا  اجيابية 

للحكومة. 
امليقاتية  الرتكيبة  يف  معطاًل  ثلث  ال  انه  افادت  معلومات  ومثة 
ألي طرف سياسي. كما قد ُيعاد البحث بصيغة ثالث مثانات جتنبًا 

لتفسريها على انها مثالثة ضمنية.

ميقاتي: ال حكومة قبل 4 آب
ويف حماولة منه البقاء اجواء االمل قائمة، كشف الرئيس املكلف 
الرئيس  وبني  بيين  اآلن  حتى  كاملني  وتعاونًا  تفاهمًا  هناك  ان 

عون، واتفقنا على وضع النقاط اخلالفية جانبًا.
ووصف الرئيس املكلف االجتماعات الثالثة ما طرحه مسعه الرئيس 

عون، بهدف التوصل إىل تأليف حكومة.
اذا  ما  اكيدا  ولست  غد(،  )بعد  االثنني  االمساء  سنطرح  وقال: 
كانت احلكومة ستولد قبل 4 آب.. مؤكدًا غري وارد أن أتسلم وزارة 

الداخلية إىل جانب رئاسة جملس الوزراء.
يكونا  ان  جيب  والعدل  الداخلية  »وزيرا  ان  إىل  ميقاتي  واشار 
االنتخابات  ادارة  يف  مبصداقيتنا  التشكيك  لعدم  متامًا  مستقلني 

النيابية«.
يف  االرتطام  ملنع  حظا  هناك  ان  ميقاتي  جنيب  الرئيس  واعلن 
لبنان، أنا أعرف ان الوضع ليس سهاًل. أنا فدائي بهذا املوضوع. 
بقدر  ما  الفرقة  هذه  قوى  حبيت  احلريق..  ها  على  روح  عم  أنا 

لوحدي أعمل شي ال بد من تضافر اجلهود.
ويف حديث عرب برنامج »صار الوقت« مع الزميل مرسيل غامن عرب 
قناة الـ«MTV«، اعلن ميقاتي: »ال حكومة قبل 4 آب«، مشريًا إىل 
الكبري«،  لبنان االرتطام  أمال ولو كان ضئياًل لتجنيب  »هناك  أن 
بهذا  فدائي  وأنا  التكليف،  بقبول  أتردد  مل  هنا  »من  وأضاف: 
املوضوع وأحاول التخفيف قدر املستطاع من احلريق ولكن مبساعدة 
قلياًل  السلبيات  ختفيف  وجيب  النار  باجتاه  تقّدمت  وأنا  اجلميع، 

وإعطاء بعض املهل«.
وأردف: »أحرتم صرخة الناس وأنا أول القائلني أّنه علينا أن نسمع 
للناس ،وحنن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون يف هذه 
املرحلة وفق الشروط السياسية احلالية أن نتوىّل مرحلة انتقالية 

إىل حني اجراء االنتخابات املقبلة«.
وردًا على سؤال عما إذا كان عون سيعطي ميقاتي ما مل يأخذه 
احلريري، قال الرئيس املكلف: »التنازل ملصلحة الوطن وال أحد 

يأخذ أو يعطي شيئًا منه ونتحدث عن ادارة وطن«. وأردف ردا 
على سؤال »أنا ورئيس تيار املستقبل سعد احلريري واحد واليوم 
أفاوض عنه كما هو فاوض عين وعن الرؤساء السابقني يف األشهر 

املاضية«.
وردًا على سؤال عن متسك رئيس اجلمهورية بالثلث املعطل، أجاب 
الثلث  مبوضوع  اآلن  حّتى  الرئيس  فخامة  يفاحتين  »مل  ميقاتي: 

املعّطل وأنا أريد التعاون ضمن السقف الوطين«.
 وأكد ميقاتي أن »أولويات احلكومة املقبلة اهلم املعيشي والبنزين 
والدواء والكهرباء ومهتم أن تكون بعض احلقائب مع وزراء لديهم 
لتشكيل  »أسعى  وقال:  واالستقاللية«،  العلمية  والقيمة  اخلربة 
فريق عمل متجانس لقيادة البلد يف املرحلة املقبلة ومن املهم أن 
يتفرغ كل وزير حلقيبته بشكل كامل وال أقبل أن يفرض علّي أحد 
أي وزير كما أنين ال أقبل أن أطرح وزيرًا استفزازيًا ألحد«. مؤكدا 
على اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها، وهي حمطة لتحديد احلياة 

السياسية.

سعيـّد يرفع احلصانة..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

التونسي ومن خارج البالد إىل أن »يطمئن« على احلقوق واحلريات 
ألنه »حيتكم للقانون«، مشريًا إىل أن »الدولة ليست دمية حتركها 

اخليوط وهناك لوبيات حترك اخليوط من خلف الستار«.
وأكد الرئيس التونسي أنه »حريص على تطبيق النص الدستوري 
ومل يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه«، مشريًا إىل أنه اختذ 
واستمرارية  واحلريات  للحقوق  »ضمانًا  االستثنائية  التدابري  هذه 

الدولة«. 
وشدد سعّيد على أنه »ال جمال للتالعب بالدولة أو تقسيمها أو 
»التوكيل  من  الثقة  يستمد  أنه  إىل  الفتًا  الداخل«،  من  تفجريها 

الشعيب الذي ظهر يف أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 متوز«.
التزام  إىل  التونسي  الشعب  سابق  وقت  يف  دعا  سعّيد  وكان 
أن  مؤكدًا  والشائعات،  االستفزازات  وراء  االجنرار  وعدم  اهلدوء، 
اإلثنني  أصدر  أن  بعد  وذلك  البالد،  دستور  مع  مّتسقة  إجراءاته 
ف إدارَة  املاضي أمرًا رئاسيًا قّرر فيه إعفاء رئيس احلكومة واملكلَّ

وزارة الداخلية هشام املشيشي.

»حزب اهلل - العراق«: ليعلم..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

على اخلروج«.
وأضافت كتائب »حزب اهلل - العراق«، يف بيان، »ليعلم األمريكيون 
بأن املفاجآت ستكون كبرية إذا مل يرتكوا األرض ألهلها«، مثمنًة 
»جهود املخلصني ضمن الوفد املفاِوض، والذين أّدوا ما عليهم، 

ومل يصيبوا ما كان مرجوًا«.
وقالت اهليئة التنسيقية لفصائل املقاومة العراقية إن االنسحاب 
مشريًة  األجنبية،  القوات  كل  يشمل  أن  جيب  احلقيقي  األمريكي 
إىل أن االتفاق األمريكي العراقي هو إعالن خمادع من أجل إبقاء 

االحتالل.
ووفق بيان فصائل املقاومة، فإن موقف املقاومة الرافض وجود 
أّي نوع من أنواع االحتالل، يف أشكاله كافًة، لن يتغرّي، مشددًة 
الطريان  بقاء  مع  القوات  سحب  عن  لإلعالن  معنى  »ال  أن  على 

األمريكي يف أجواء العراق«.
يف  ستبقى  املقاومة  أن  إىل  العراقية  املقاومة  فصائل  ولفتت 

جهوزيتها الكاملة إىل حني االنسحاب احلقيقي.
ُيذكر أن الرئيس العراقي برهم صاحل قال، يوم الثالثاء املاضي، 
إن » نتائج احلوار االسرتاتيجّي العراقي - األمريكي مهمة لتحقيق 
وتأتي مثرة عمل حثيث من  العراقية،  السيادة  وتعزيز  االستقرار 
احلكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند 

إىل مرجعية الدولة«.
بايدن والكاظمي  إن  بيانًا قال فيه  األبيض  البيت  بدوره، أصدر 
اتفقا على »التزامهما شراكة أمنية مستمرة«، لضمان عدم عودة 
»داعش«، والسماح للمجتمعات اليت تتعافى من اإلرهاب بإعادة 
البناء بكرامة، حتى مع حتّول الواليات املتحدة إىل دور استشاري 

حبت.
وشهد اللقاء، وفق بيان رئاسة الوزراء العراقية، »التأكيد املتبادل 
االستشارة  ُمهمات  إىل  الطرفني  بني  األمنية  العالقة  النتقال 
والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم 
الفين إىل القوات املسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية 

حبلول يوم 31 كانون األول 2021«.
أّما البيان اخلتامي املشرتك بني العراق وأمريكا، فأكد أن »دور 
القوات األمريكية سيقتصر على املساعدة التدريبية واالستخبارية 
للعراق«، مشريًا إىل أنه »لن يكون هناك وجود ألّي قوات قتالية 

أمريكية يف العراق حبلول نهاية عام 2021«.

تقرير أمريكي: هجمات..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األطلسي يف  حلف مشال  مهمة  بيانات  إىل  استنادًا   2020 نهاية 
أفغانستان.

وكتب املفتش العام جون سوبكو يف التقرير: »من الواضح أن 
االجتاه العام ليس يف مصلحة احلكومة األفغانية اليت قد تواجه أزمة 

وجودية إذا مل تنجح يف عكس منحاه«.
وشدد سوبكو على أن »احلكومة األفغانية قادرة على الصمود«، 

لديها  يكون  أن  ويتعني  صعبًا  سيكون  »األمر  أن  أوضح  لكّنه 
الشعب  وإطالع  اجليش  مع  بالتنسيق  تنفيذها  جيب  اسرتاتيجية« 

األفغاني عليها، مشريًا إىل أن »هذا األمر مل حيصل إىل اآلن«.
يعاني من مشكالت فساد«،  األفغاني  »اجليش  إن  وقال سوبكو 
أنه  الوقود«، ومضيفًا  أكثر من نصف كميات  »اختفاء  إىل  الفتًا 

»من دون حمروقات ال ميكن للجيش األفغاني أن حيارب«.
أي  يبذلون  ال  األفغان  اجلنود  »غالبية  أن  على  كما شّدد سوبكو 
جمهود من دون مؤازرة قوات خاصة هلم«، يف إشارة إىل وحدات 

خنبة تشّكل نسبة قليلة من عديد العسكريني.
كذلك حيّمل التقرير »قوات اجملموعات املناهضة للحكومة مسؤولية 

سقوط 93% من املدنيني يف األشهر األخرية«.
ويشري التقرير إىل أن »طالبان استولت على عدد كبري من األحياء 

يف املناطق الريفية، غري أنها ال تسيطر على املدن الكربى«. 
وهذه هي املرة األوىل منذ كانون األول 2019 اليت ينشر فيها 

املكتب أرقامًا مفصلة عن هذه اهلجمات.
ووفق التقرير، فإن سالح اجلو األفغاني يعاني من مشكالت على 
مع  األمر  هذا  يتفاقم  أن  املتوّقع  ومن  جتهيزاته،  صيانة  صعيد 
عن  واملساعدة  األجانب،  وامليكانيكيني  األجنبية  القوات  انسحاب 
بعد اليت يقرتح اجليش األمريكي تقدميها ستكون »صعبة ومكلفة 

جدًا«.
وبني األول من آذار و31 أيار تاريخ آخر هذه املعطيات اليت مجعتها 
عملية »الدعم احلازم« للحلف األطلسي )الناتو( يف أفغانستان قبل 
انسحاب اجلزء األكرب من قوات التحالف، أحصي عشرة آالف و383 
هجومًا، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى حسب املكتب التابع لـ 

»الكونغرس«.
وذكرت بعثة األطلسي أن »العنف ضد املدنيني وصل إىل مستويات 
قياسية جديدة يف نيسان وأيار مع مقتل 705 مدنيني وجرح 1330 

آخرين، وهذا ما يكاد يعادل حصيلة األشهر الثالثة السابقة«.
اجلدير بالذكر أن قائد العمليات العسكرية األمريكية يف أفغانستان 
كينيث ماكينزي حّذر حركة »طالبان« من استمرار الغارات اجلوية 

األمريكية يف حال واصلت هجماتها العسكرية.

جملس التعاون اخلليجي..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

واالستقرار يف املنطقة، مطالبا إيران بالكف عن سلوكها املزعزع 
لالستقرار يف املنطقة وضرورة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول.
وذكر البيان أن تأكيد احلجرف جاء خالل استقباله لوفد من معهد 
الشرق األوسط يف الواليات املتحدة األمريكية برئاسة بول سليم 

رئيس املعهد، اخلميس، مبقر األمانة العامة بالرياض.
املنطقة  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز  »أهمية  على  احلجرف  وأكد 
النزاعات و الصراعات، مطالبا  الرامية إلنهاء  ودعم مجيع اجلهود 
إيران بالكف عن سلوكها املزعزع لالستقرار يف املنطقة و ضرورة 
اجلماعات  دعم  ووقف  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم 

اإلرهابية سواء يف اليمن أو يف سوريا أو العراق أو لبنان«.
والصواريخ  إيران  سلوك  فيينا  حمادثات  تتناول  أن  وطالب 

الباليستية باإلضافه إىل برناجمها النووي.
ضغوط على الحوثيني

التعاون  جملس  قال  اخلميس،  األول  أمس  سابق،  وقت  ويف 
واملبعوث  احلجرف  للمجلس  العام  األمني  إن  بيان،  اخلليجي، يف 
على  الضغط  أهمية  أكدا  ليندركينغ  تيم  لليمن  اخلاص  األمريكي 

احلوثيني إلنهاء األزمة يف اليمن.
الرئيس  حلكومة  الدولي  الدعم  أهمية  على  أيضا  اجلانبان  وأكد 
اليمين عبد ربه منصور هادي ومتكينها من القيام بدورها لتحقيق 

االستقرار وإنهاء تالعب احلوثيني بإيرادات الوقود وأسعاره.
بالصواريخ  السعودية  استهداف  استمرار  اجلانبان  واستنكر 

الباليستية واملسريات املفخخة من قبل مجاعة احلوثي.
األول  أمس  عبدامللك،  معني  اليمنية،  احلكومة  رئيس  وأكد  هذا 
اخلميس، أن تعميق الكارثة اإلنسانية اليت يشهدها اليمن من خالل 
اهلجمات اإلرهابية مليليشيا احلوثي على مرأى ومسمع من اجملتمع 

الدولي »حتدٍّ لكل التحركات األممية والدولية من أجل السالم«.
ودعا املنظمات األممية والدولية إىل مساندة حكومته إلغاثة وإنقاذ 
النازحني واملدنيني يف مأرب، الذين يتعرضون للهجمات املتكررة 
بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية من قبل ميليشيا احلوثي 

االنقالبية.
وتعّهد رئيس احلكومة اليمنية باالقتصاص العاجل لدماء كل األبرياء 
هدرًا  تذهب  »لن  إنها  وقال  احلوثية،  امليليشيات  سفكتها  اليت 

وسيتم االقتصاص هلا عاجاًل غري آجل«.
العرادة،  سلطان  مأرب  مبحافظ  أجراه  اتصال  خالل  مّثن،  كما 
االنتصارات اليت حيققها اجليش الوطين واملقاومة الشعبية ورجال 
وإنهاء  الدولة  استعادة  معركة  يف  اليمين،  والشعب  القبائل 
من  وكالئه  عرب  اليمن  يف  اإليراني  املشروع  ومواجهة  االنقالب 

ميليشيا احلوثي، خاصًة يف جبهات مأرب.
الصادق من حتالف  األخوي  »للدعم واإلسناد  التقدير  وأعرب عن 
دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية«، حبسب ما نقلته 

وكالة األنباء اليمنية الرمسية.
وتشهد اجلبهات يف أطراف حمافظة مأرب معارك عنيفة بني اجليش 
اليمين وميليشيا احلوثي، اليت مت طردها من عدة مواقع وتكبيدها 
خسائر بشرية ومادية كبرية، ما دفعها إىل تكثيف هجماتها على 

النازحني واملدنيني.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــن هـنا وهـناك

لكن  الرب،  من  اليابانية  العاصمة  ضخامة  إدراك  يصعب  قد 
مراصد منتشرة يف أحناء خمتلفة من طوكيو تتيح التمتع برؤية 
شاملة للمدينة اليت تتحضر الستضافة األلعاب األوملبية الشهر 

املقبل.

 ،2012 سنة  ُدشن  الذي  تري«  سكاي  »طوكيو  برج  ويضم 
وهو أعلى مبنى يف اليابان )634 مرتا(، منصيت مراقبة كانتا 

تستقطبان يف املعدل 4,5 ماليني زائر سنويا قبل اجلائحة.

ويقع مرصد »متبو دك« فوق وسط الربج بقليل، متيحا رؤية 
بانورامية للغابة احلضرية يف األسفل خلف الواجهات الزجاجية. 
كما تعطي املنصة الثانية الزائرين رؤية شاملة على علو 450 

مرتا.

ويف حاالت الطقس الصايف، ميتد حقل الرؤية من برج »طوكيو 
سكاي تري« حتى 70 كيلومرتا، مع جبل فوجي يف اخللفية.

وهي  طوكيو،  برج  العاصمة  يف  األخرى  البارزة  املعامل  ومن 
منشأة معدنية مستوحاة مباشرة من برج إيفل لكن بطول أعلى 

بقليل )332,6 مرتا(.

العلم  لوني  واألبيض  باألمحر  املشيد  طوكيو،  برج  ويتيح 
الياباني، للزائرين معاينة العاصمة من مرصدين، أعالهما على 

علو 250 مرتا.

وشهد الربج املشيد سنة 1958، يف سنواته األوىل على األلعاب 
األوملبية اليت استضافتها طوكيو سنة 1964 خالل فرتة كانت 
الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  اقتصادية  طفرة  تعيش  اليابان 
السابقة عما تشهده املدينة حاليا  األلعاب  أجواء تلك  وختتلف 
حتضريا لـ«أوملبياد اجلائحة« الذي تطبعه مجلة قيود مفروضة 

على مجيع املشاركني.

أما »شيبويا سكاي«، أحدث مرصد يف طوكيو، فيقع يف حي 
شيبويا الراقي الشهري، مع مخسة ممرات ضخمة للمشاة مكتظة 

باستمرار.

وفتحت هذه املنصة أبوابها سنة 2019 على سطح مبنى جديد 
أراجيح ملن يرغب يف تأمل  أيضا  230 مرتا. وهي تضم  بعلو 

السحاب باستمرار.
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مراصد شاهقة يف أبراج طوكيو 
تقدم للزائرين رؤية شاملة للمدينة

يف استطاعة أي شخص تقديم رأسه على طبق من دون إراقة 
قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه ميشي على السقف، يف متحف 
تتوزع  تقليده يف مدن كثرية  يتم  زغرب  الكرواتية  بالعاصمة 

على أربع قارات، من باريس إىل نيويورك مرورًا بكواالملبور.

ويقول روكو زيفكوفيتش )39 عامًا( الذي كان العقل املدّبر 
للمشروع مع صديقه توميسالف باموكوفيتش »إنه أمر خمتلف ، 

يتعلق بالدماغ ولكنه أيضًا أمر طريف«.

افتتح الرجالن »متحف األوهام« عام 2015 سعيًا إىل إثراء فرص 
األنشطة الثقافية يف العاصمة الكرواتية مع تزايد إقبال السياح 
»برين غيمز« األمريكي  الفكرة من مسلسل  عليها، واستوحيا 

الشهري الذي يستكشف العلوم املعرفية.

هلم  يتيح  نفسه  الوقت  ويف  زواره  أدمغة  املتحف  وحيّفز 
االستمتاع بوقت مسٍل من خالل العشرات من اخلدع واألوهام 

البصرية واأللغاز.

ويقول الطالب الفرنسي يوسف مزيان )22 عاما( الذي حضر 
لزيارة املتحف مع صديق يف تصريح لوكالة فرانس برس إن 
لالهتمام  مثري  »كل شيء  جدًا«. ويضيف  املتحف ممتع  »هذا 
نوعًا ما« و«جيعل الزائر يفكر قلياًل أيضًا ويساعد يف متضية 

الوقت«.

يف  شعبية  األكثر  االنشطة  أحد  طبق«  على  »الرأس  ويعترب 
املتحف أذ مُيّكن الزائر من أن يرى نفسه مقطوع الرأس. أما 
»غرفة األرواح« ففيها ينمو الزوار وينكمشون على غرار أليس 

يف بالد العجائب.

ويشرح روكو زيفكوفيتش، وهو خبري تسويق، أن »على الزوار 
أن حبققوا ويتسلوا ويتعلموا«.

وفوجئ مبتكرا املتحف بالنجاح الفوري الذي حققه. ففي العام 
األكثر استقطابًا  املتحف  ، أصبح   2016 أي   ، التالي لالفتتاح 

للزوار يف زغرب إذ فاق عددهم املئة ألف.

ودفع هذا النجاح صاحبيَ املتحف إىل بيع تراخيص امتياز لفتح 
متاحف شبيهة به يف فيينا وبلغراد وبرلني و نيويورك وباريس 
ودبي والقاهرة وكواالملبور، وبالتالي انتشر املفهوم يف أربع 

قارات.

ولدينا  إطالقًا،  نتوقف  »مل  قائاًل  زيفكوفيتش  روكو  ويروي 
افتتاح  عن  معلنًا  العامل«،  أحناء  حمتلف  يف  متحفًا   30 اليوم 
متاحف مماثلة يف ليون وميالنو وإشبيلية وبودابست وتل أبيب 

وفيالدلفيا.

على  الزوار  يطلع  تقليديًا«  »متحفًا  الفكرة  صاحبا  يريد  وال 
حمتوياته بصمت، بل يرغبان يف أن يستمتع هؤالء، ويشجعانهم 
جانب  وهو   ، اإلنرتنت  عرب  لنشرها  ذاتية  صور  التقاط  على 

أساسي من اسرتاتيجية عملهما.

أن حتقق  »جيب  املتحف  أنشطة  أن  زيفكوفيتش  روكو  ويرى 
تكون جذابة حبيث  أن  ينبغي كذلك  لكنها  والتثقيف،  الرتفيه 

ميكن للناس نشر صورها على الشبكات االجتماعية«.

دورا  تقول  املتحف.  بزيارة  ايضًا  املدارس  تالميذ  ويستمتع 
وأكثر  كثريًا،  املتحف  »أحب  سنوات  تسع  البالغة  الكوفيتش 
ما يستهويين فيه اجلاذبية األرضية«. وتضيف »هذا أكثر ما 

أحببته، فقد كنت على وشك السقوط وكان علي التسلق«.

متحف كرواتي يقدم رؤوس زواره 
على أطباق ينتشر يف أحناء العامل

غاب حراس املنارات عن أبراجهم املضيئة 
يف هذا العصر لكّنها مل تنطفئ إذ وجدت 
إىل  التحّول  خالل  من  البقاء  إىل  طريقها 
مضافات لعشاق البحر الباحثني عن أماكن 
إقامة غريبة، توّفر هلم مثاًل غرفة نوم على 
 360 بزاوية  مشهدًا  أو  مرتًا،   30 ارتفاع 
انعزال على جزيرة  درجة أو حتى مغامرة 
روبنسون  قصة  تشبه  صغرية،  صخرية 

كروزو.

يف  لوريان  ميناء  من  حجر  مرمى  على 
الفرنسية، تنتصب منارة  منطقة بريتاني 
كريبل اليت باتت خارج اخلدمة منذ 1989. 
أما اليوم، فتغريت مهمة هذه املنارة اليت 
 50 مدى حنو  على  موكلة  حراستها  كانت 
عامًا )!( إىل امرأة تدعى أونورين لوغني. 
الفانوس  عن  استعيض  أعالها،  ففي 

 املنارات يف فرنسا تتيح لعشاق البحر إجياد ضالتهم

الوطنية لرتاث املنارات اليت تعمل على إنقاذ هذه املباني، أن 
»منارات البحر أيضًا ميكن أن تكون هلا حياة ثانية«.

ويضيف الرحل املتحّمس للحفاظ على هذه املباني األسطورية 
»مثة أمور كثرية ميكن القيام بها. يكفي بعض اخليال«، مشريًا 
وهذه  تيفينيك.  يف  للفنانني  سكن  إنشاء  مشروع  إىل  مثاًل 
داخل  املقامة  فرنسا  يف  الوحيدة  املنارة  موقع  هي  اجلزيرة 
البحر، يف منطقة معروفة بتياراتها املائية العنيفة، تتناثر فيها 

الصخور على سطح املاء، حيث قضى العديد من البحارة.

بغرفة استديو مكّيفة، تضم محامًا ومطبخًا صغريًا، وهي الوحيدة 
يف فرنسا ميكن النوم يف جزئها العلوي.

وتقول املالكة فالريي بريجريون »احلجوزات مكتملة حتى تشرين 
ويبلغ   ،  »2022 سنة  حتى  السبت  ايام  ولكل  األول/أكتوبر، 
الطلب ذروته عادًة يف مناسبة عيد العشاق، عندما يبلغ إجيار 

الغرفة لشخصني 650 يورو يف الليلة.

ومتكن باتريك من حتقيق أمنيته املتمثلة يف أن يبيت ليلته يف 
هذا املكان، ، كهدية مبناسبة عيد ميالده السبعني، ومن سريره 
إيل.  بيل  إي  السماء املهيب يف جزيرة غروا  استمتع مبشهد 
رائعًا! عندما  أحلم بذلك منذ مدة طويلة وكان  »كنت  ويروي 
جومان،  منارة  عن  إعالمية  تقارير  أشاهد  كنت  صغريًا،  كنت 

وكانت تفتنين بكل ما للكلمة من معنى«.

فجاذبية املنارات ال تزال قائمة، وخصوصًا يف األحوال اجلوية 
مليونًا ونصف  اليت دفعت  فالريي بريجريون  وتقول  السيئة. 
عرب  إعالن  بعد   2018 عام  املنارة  على  لالستحواذ  يورو  مليون 
أتلقى  بقيت   ، أليكس  عاصفة  »أثناء  االجتماعية  الشبكات 
أشخاص  من  مساًء  التاسعة  الساعة  حتى  هاتفية  مكاملات 
يسألون عما إذا كان احلجز متاحًا ألنهم كانوا يرغبون يف أن 

يعيشوا جتربة العاصفة من أعلى املنارة«,

ويف جزيرة ليل فيريج مشااًل، أتيحيَ لإلجيار أخريًا منزل حراس 
املنارة، بعدما ُنفذت أعمال ترميم واسعة يف هذا املبنى العائد 

إىل العام 1845 ويف منارته.

وتشرح مرشدة منارات ليل فيريج ماغالي كازادميون أن »كل 
ما حيتاجه املرء لقضاء ليلة أو ليلتني متوافر، من مطبخ ومحام 
وغرفة معيشة وغرفة طعام« وسوى ذلك، يف هذا املنزل البيئي 
ذي الطبقتني الذي يستوعب ما يصل إىل تسعة أشخاص، يف 

مقابل 350 يورو لليلة الواحدة.

وتوفر املنارة امللتصقة باملنزل من من قبتها اليت أعيد تأهيلها 
منظرًا دائريًا مذهاًل ملياه البحر الفريوزية، وللشعب املرجانية 
الكثرية املنتشرة فيها، وتطل أيضًا على »شقيقتها الكربى«، 
وهي منارة أخرى بطول 82,5 مرتًا، هي األعلى يف أوروبا. وهذه 
املنارة اليت وضعت يف اخلدمة عام 1902 لتوسيع نطاق املنارة 

الصغرى، باتت اليوم مفتوحة للزوار.

إىل الشرق ، عند خليج مورليه ، ميكن ملنزل حارس املنارة يف 
إيل لويه أن يستقبل ما يصل إىل عشرة أشخاص، لكّن وسائل 
املنزل على جزء من صخرة،  وأقيم هذا  الراحة فيه حمدودة. 
وهو مالصق للمنارة القدمية اليت ال ميكن دخوهلا كونها ال تزال 

يف اخلدمة.

باتو عن  باتيست  جان  لكارانتك  البلدي  ويقول عضو اجمللس 
»ميكن  هلا  موطنًا  كثرية  نورس  طيور  اختذتها  اليت  اجلزيرة 
للناس أن يعيشوا هنا على طريقة روبنسون كروزو لقضاء ليلة 

أو عطلة نهاية أسبوع«.

وفيما جنحت جتربة حتويل عدد قليل من املنارات ومنازل حراسها 
ألغراض سياحية، ليست احلال كذلك بالنسبة إىل غالبية تلك 
اليت مل تعد يف اخلدمة.ويشدد مارك بوينتود، رئيس اجلمعية 
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الثوم هو إضافة سهلة ألنواع كثرية من الوجبات. وإىل جانب 
استخدامه على نطاق واسع للتذوق والتوابل، ميكن للثوم أن 

يوفر فوائد صحية ملحوظة.
ويف ما يلي مخس فوائد للثوم ومقدار ما جيب أن تضيفه إىل 

نظامك الغذائي.

1. الثوم مغذ للغاية مقارنة حبجمه
14 سعرة حرارية، و0.57غ من  الينء على  الثوم  حيتوي فص 
)شرحية  الكربوهيدرات  من  غرامات  ثالثة  وحوالي  الربوتني، 
واحدة من اخلبز األبيض حتتوي على 34غ من الكربوهيدرات، 

للمقارنة(.
أن  إال  جدا،  صغري  الينء  الثوم  فص  أن  من  الرغم  وعلى 
هناك بالفعل كمية كبرية من الفيتامينات والعناصر الغذائية 

التالية:

-فيتامني C )2.81 مغ(
-السيلينيوم )1.28 ميكروغرام(

-املنغنيز )0.15 مغ(
-حديد )0.15 مغ(

وجيب أال تضيف الكثري من الثوم إىل نظامك الغذائي بسرعة 
كبرية، حيث تقول تريسي بريغمان، خبرية الغذاء والتغذية يف 
جامعة جورجيا: »جيب أن يكون تناول فص أو فصني يف اليوم 
هو احلد األقصى الذي يستهلكه أي شخص«. واألكل أكثر من 
أو  االنتفاخ  أو  اإلسهال  أو  املعدة  اضطراب  قد يسبب  ذلك 

رائحة الفم الكريهة.
وتقول بريغمان: »إذا اخرتت إضافة فصني من الثوم يوميا إىل 
نظامك الغذائي، فقد ترغب أيضا يف إضافة البقدونس الطازج 
أو النعناع أو التفاح الينء إىل نظامك الغذائي للمساعدة يف 

منع رائحة الفم الكريهة املرتبطة باستهالك الثوم«.

2. الثوم قد يساعد يف تقوية جهاز املناعة
تتميز أبصال الثوم اللذيذة املوجودة يف نهاية النبات بأنهاغنية 
إن  الواقع،  ويف  واألليناز.  األليسني  تسمى  مغذية  مبركبات 

وجود األليسني يساعد يف تقوية جهاز املناعة.
ووجدت مراجعة أجريت عام 2015، أن الثوم يقوي جهاز املناعة 
عن طريق حتفيز اخلاليا املناعية مثل الضامة واخلاليا الليمفاوية 

واخلاليا القاتلة الطبيعية.
نزالت  درء  يف  أيضا  يساعد  قد  الثوم  إن  بريغمان  وتقول 
الربد واإلنفلونزا بسبب خصائص النبات املضادة للميكروبات 
واملضادات احليوية، واليت من شأنها أن توقف منو الفريوسات 

والبكترييا والكائنات احلية األخرى غري املرغوب فيها.
ومع ذلك، تشري بريغمان إىل أن هناك نقصا يف األدلة القوية 
على أن مكمالت الثوم تساعد يف منع أو تقليل شدة نزالت 

الربد واإلنفلونزا.
وال يزال يتعني عليك غسل يديك وجتنب ملس وجهك والبقاء 
رطبا وممارسة طرق أخرى ملنع اإلصابة باملرض. ورمبا لن مينع 
كنت  إذا  قليلة  إضافية  دفعة  يوفر  قد  لكنه  املرض،  الثوم 

ترغب يف تقوية جهاز املناعة.

من تقوية جهاز املناعة إىل خفض الكوليسرتول ..5 فوائد صحية رئيسية للـثوم
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الكالسيوم و«فيتامني د« ليسا وحدهما املطلوبني للحفاظ على 
صحة العظام، فهناك العديد من العناصر الغذائية األخرى اليت 

حتتاج إىل تناوهلا بشكل منتظم.
ولكسر أسطورة أن الكالسيوم و«فيتامني د« هما املسؤوالن 
التغذية  أخصائية  شاركت  العظام،  صحة  عن  سواهما  دون 
»لوفنيت باترا« مقطع فيديو على حسابها مبوقع »إنستغرام«، 
حتدثت فيه عن قائمة من العناصر الغذائية واملمارسات الصحية 

اليت جيب عليك اتباعها لضمان صحة العظام.
وكتبت باترا يف منشورها: »عندما يتعلق األمر بالعظام السليمة، 
الكالسيوم وفيتامني د.  أذهاننا هو  أول ما يتبادر إىل  فإن 
واملعادن  الفيتامينات  من  العديد  هناك  الواقع،  يف  ولكن 

للحفاظ على قوة عظامك مع تقدمك يف العمر«.
وفًقا الختصاصية التغذية، جيب أن تستهلك املستويات املثلى 
من »فيتامني K« واملغنيسيوم والزنك وأوميغا 3 والربوتني 

عالي اجلودة و«فيتامني أ« و«فيتامني سي« لعظام صحية.
بناء  الفضل يف  الكثري من  األلبان هلا  »منتجات  باترا:  تقول 
وكمية  جيدة  نوعية  على  األلبان  منتجات  حتتوي  قوية.  عظام 
جيدة من الكالسيوم والفوسفور لبناء عظام صحية. ولكن عليك 

الرتكيز أيضا على األطعمة األساسية األخرى«.
نظامك  إىل  اخلضروات  من  الكثري  إضافة  جيب  أنه  وتؤكد 
الغذائي، خاصة تلك الغنية بـ«فيتامني أ« و«فيتامني سي«. 
من  يزيد  الذي  الكوالجني  تكوين  يف  ج«  »فيتامني  يساعد 

متعدن العظام.
 وتوصي باترا بتضمني ما ال يقل عن ثالث إىل أربع حصص 

من اخلضار يف نظامك الغذائي.

3. قد يقلل الثوم من خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان
يعد الثوم أيضا مصدرا جيدا للمواد الكيميائية النباتية، اليت 
تساعد على توفري احلماية من تلف اخلاليا، وتقليل خطر اإلصابة 

ببعض أنواع السرطان، كما تقول بريغمان.
اخلضار  يف  موجودة  مركبات  هي  النباتية  الكيميائية  واملواد 
املزمنة.  باألمراض  اإلصابة  خطر  باخنفاض  مرتبطة  والفواكه 
وهناك بعض األدلة على أن تناول املواد الكيميائية النباتية 
من خالل الثوم ميكن أن يكون له تأثريات مضادة للسرطان 
وحيتمل أن يقلل من خطر اإلصابة بسرطان املعدة والقولون 

واملستقيم.
ومع ذلك، هناك نقص يف األحباث اليت أجريت على البشر، ومل 
يتم إثبات أن استهالك الثوم ميكن يف الواقع منع السرطان 

أو عالجه.

4. الثوم قد حيّسن صحة القلب
من  كبسولتني  تناول  أن   ،2019 عام  نشرت  دراسة  وجدت 
أن خيفض ضغط  يوميا ملدة شهرين ميكن  الثوم  مستخلص 
الدم ويقلل من تصلب الشرايني لألشخاص املصابني بارتفاع 

ضغط الدم.
شاملة  محاية  إىل  يؤدي  الثوم  أن  »يبدو  بريغمان:  وتقول 
أن   2013 عام  تقرير  اقرتح  ذلك،  إىل  وباإلضافة  لقلبك«. 
الثوم ميكن أن يقلل الدهون يف الدم، ما يعين اخنفاض نسبة 
الكوليسرتول وبالتالي اخنفاض خطر تراكم اللوحيات يف نظام 

القلب واألوعية الدموية.
وختتلف كمية الثوم الالزمة لتحقيق هذه اآلثار الصحية للقلب 
هذا  حول  املتاح  البحث  إىل  بالنظر  ذلك،  ومع  األفراد.  بني 
املوضوع، من األفضل استهالك حوالي أربعة فصوص طازجة 
علم  أخصائي  أغاروال،  بوغا  يقول  كما  أسبوعيا،  الثوم  من 

األوبئة التغذوية يف املركز الطيب جبامعة راش.

5. قد يسمح لك الثوم مبمارسة الرياضة لفرتة أطول
قبل  الثوم  القدماء  اليونانيون  الرياضيون  تناول  تارخييا، 
املناسبات الرياصية لتحسني أدائهم. وذلك ألن الثوم يطلق 
الدموية وخيفض  األوعية  يريح  النيرتيك، وهو مركب  أكسيد 
اجلري  أثناء  املركب  هذا  إطالق  يتم  ما  وغالبا  الدم.  ضغط 

لتزويد العضالت العاملة باملزيد من األكسجني.

الفئران واجلرذان  أجريت على  الدراسات اليت  ووجدت بعض 
أيضا أن الثوم ميكن أن حيسن القدرة على التحمل الرياضي. 
يف  احلامسة  غري  البيانات  أن  إىل  بريغمان  تشري  ذلك،  ومع 

البشر تعين أنه ال ميكننا استخالص استنتاجات نهائية.

عناصر غذائية مفيدة 
لصحة العظام... ليست 

الكالسيوم وفيتامني
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TWO NEW VACCINATION 
CENTRES OPEN
-   Two new NSW Health 
vaccination centres have 
opened their doors, boost-
ing the NSW Government’s 
contribution to the Federal 
Government’s vaccine roll-
out.
-    The growing number of 
NSW Health sites comple-
ments the GP Network, 
which has and will con-
tinue to deliver the major-
ity of COVID-19 vaccines 
across NSW.
-   The mass vaccination 
centre in Belmont, Lake 
Macquarie, which has 
been transformed from an 
old Bunnings Warehouse 
into a vaccine centre in six 
weeks, began administer-
ing jabs this morning.
-     The centre will have ca-
pacity to administer up to 
20,000 Pfizer vaccinations 
each week and will em-
ploy around 100 nurses, 
25 pharmacists/pharmacy 
technicians, and around 
200 other support staff.
-   The new vaccination 
clinic on Pitt Street in the 
Sydney CBD also began 
administering vaccines 
this morning, and has ca-
pacity to administer up to 
7,000 Pfizer vaccinations 
each week.
-  Mass vaccination centres 
at Macquarie Fields in Syd-
ney’s south-west and Wol-
longong are set to open in 
the coming weeks.
-   To check your eligibility 
and book an appointment 
use the  vaccine eligibil-
ity checker: https://covid-
vaccine.healthdirect.gov.
au/eligibility.
ACCELERATED 2021 
COVID-19 BUSINESS SUP-
PORT GRANT OPEN
-    Eligible NSW business-
es, sole traders and not-
for-profit organisations 
can apply for up to $15,000 
from the first of the NSW 
Government’s economic 
support packages: The 
2021 COVID-19 Business 
Support Grant.
-     The 2021 COVID-19 
Business Support Grant 
is available to NSW busi-
nesses that have a turn-
over of more than $75,000 
and up to $50 million, and 
have a total annual wages 
bill of below $10 million.
-    Businesses can expect 

to start receiving funds 
from the Business Support 
Grant from the end of July.
-     Eligible businesses for 
the 2021 COVID-19 Busi-
ness Support Grant will 
receive:
*  $15,000 for a decline in 
turnover of 70 per cent, or 
more;
*  $10,500 for a decline in 
turnover of 50 per cent, or 
more;
*  $7,500 for a decline in 
turnover of 30 per cent, or 
more.
-     For more information 
on the 2021 COVID-19 
Business Support Grants 
visit: www.nsw.gov.au.
-    Support for individu-
als impacted by the cur-
rent COVID-19 restrictions 
and stay-at-home orders is 
available through Services 
Australia. For more infor-
mation visit: www.service-
saustralia.gov.au/covid19.
PAYROLL TAX REDUC-
TIONS AND DEFERRALS 
TO SUPPORT BUSINESS-
ES
-    NSW businesses are 
set to benefit from further 
payroll tax relief to help 
ease the financial burden 
of COVID-19 lockdowns.
-     Targeted support was be-
ing made available through 
Revenue NSW, with payroll 
tax deferrals already avail-
able for all businesses and 
a 25 per cent reduction on 
the 2021 22 payroll tax 
reconciliation for eligible 
businesses.
-     All NSW businesses 
who have a payroll tax li-
ability have the option of 
deferring lodgement and 
payment of their 2020/21 
annual reconciliation until 
7 October 2021.
-     Customers required to 
lodge monthly returns will 
also have the option of de-
ferring their returns due in 
August and September un-
til 7 October 2021.
-     In addition, all payroll 
tax customers that defer 
their payments are eligible 
for an interest free payment 
plan of up to 12 months.
-    Businesses with wages 
between $1.2 million and 
$10 million that have ex-
perienced a 30 per cent 
decline in turnover will get 
a 25 per cent reduction of 
their 2021/22 payroll tax.
-    For more information 

FW: NSW Government Weekly Update - 23 July 2021
about payroll tax reduc-
tions and deferrals, cus-
tomers should visit the 
website www.revenue.nsw.
gov.au or contact the team 
at Revenue NSW on 1300 
139 815 or payrolltax@
revenue.nsw.gov.au.
REGISTER YOUR CARDS 
TO STAY COVID SAFE
-     People using NSW’s 
public transport network 
are being encouraged to 
register their credit and 
debit card details in the 
Opal Travel app or trans-
portnsw.info website, to 
help NSW Health’s con-
tact-tracing efforts during 
the current COVID-19 out-
break.
-       Customers who regis-
ter their contactless cards 
will also be able to review 
their own trips on public 
transport.
-    Transport for NSW uses 
Opal data to provide NSW 
Health with only the names 
and contact details of cus-
tomers who are classed 
as close contacts on pub-
lic transport services, and 
does not pass on credit or 
debit card details.
- More information: 
https://transportnsw.info/
news/2021/stay-covid-
safe-register-your-pay-
ment-card-to-help-contact-
tracing.
$1 MILLION FOR COM-
MUNITY EDUCATION RE-
SOURCES  
-     The NSW Government 
has announced a $1 million 
investment to help not-for-
profit community educa-
tion providers upgrade 
crucial infrastructure and 
training equipment.
-      Around 30 Adult and 
Community Education 
(ACE) colleges across 
NSW have received cru-
cial funding from the NSW 
Government in recognition 
of the services they deliver 
to disadvantaged students, 
communities and regions.
-    The funding will allow 
30 ACE colleges to ex-
pand their online delivery 
by providing IT equipment, 
laptops and software as 
well as upgrading industry 
specific plant and equip-
ment for specialist voca-
tional training.
NSW GOVERNMENT FU-
TURE OF GAS STATE-
MENT DELIVERS CLARITY 

ON PELS AND LAND USE
-     The NSW Government 
has released its Future of 
Gas Statement, outlining 
plans for the gas industry 
in NSW, while ruling out 
gas production under the 
majority of Petroleum Ex-
ploration Licences (zombie 
PELs), with the exception 
of those which support the 
future of the Narrabri Gas 
Project.
-    Gas plays a key role in 
supporting access to af-
fordable energy and busi-
ness growth within NSW 
and the Future of Gas 
Statement gives industry 
bodies, regional commu-
nities and farmers greater 
certainty around jobs, eco-
nomic prosperity and land 
use.
-   For more information, 
visit: https://www.nsw.gov.
au/gas-statement.
NEW OPPORTUNITIES 
FOR NSW BUSINESSES 
AND RESEARCHERS 
-   The NSW Government 
has announced new seed 
funding opportunities, 
while calling on business-
es and research institu-
tions to strengthen the 
state’s entrepreneurship 
capability, as part of the 
third Innovation Districts 
COVID-19 R&D Challenge.
-   The challenge would see 
an additional $500,000 in 
seed funding invested in 
research and development 
solutions that address the 
long-term strategic chal-
lenges of the pandemic.
-    Eligible businesses 
must be at least 75 per 
cent Australian owned, 
based in NSW, have few-
er than 200 employees, 
have operated for at least 
12 months, with at least 
$75,000 in sales revenue, 
and have a product or 
service in development 
that could strengthen the 
state’s entrepreneurship 
capability.
-   To submit an expression 
of interest, businesses 
must contact their local 
challenge partner. The list 
of Innovation District Part-
ners and more information 
on the challenges can be 
found at www.business.
nsw.gov.au.
WELLBEING CAMPAIGN 
ENCOURAGES HSC STU-
DENTS TO ASK FOR 

HELP
-   HSC students and their 
families will have 24-hour 
access to support from 
Australia’s leading mental 
health service for young 
people in the lead up to 
exams.
-   In addition to the wellbe-
ing programs being run at 
schools, the government 
has extended a partner-
ship with ReachOut on the 
Stay Healthy HSC Hub pro-
viding advice for HSC stu-
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dents for staying healthy 
while preparing for their 
exams.
-     The wellbeing campaign 
includes a one-stop-shop 
for students with advice, 
resources and informa-
tion available on the Stay 
Healthy HSC hub.

NSW has announced a 
major change to its vac-
cine rollout, moving Pfizer 
doses from one area into 
Sydney so a new group 
can be immunised.
Some Sydney students 
in their last year of high 
school will be given prior-
ity for the Pfizer vaccine, 
after the government re-
vealed doses would be di-
rected from other parts of 
the state to allow a return 
to face-to-face learning.
With the Greater Sydney 
lockdown extended for 
four more weeks, parents 
were dealt with the blow 
that at-home learning 
would continue, but Year 
12 students will return to 
the classroom on August 
16.
In a bid to make the move 
safer, doses of Pfizer will 
be made available to stu-
dents in the eight LGAs 
of concern: Fairfield, 
Canterbury-Bankstown, 
Liverpool, Blacktown and 
Cumberland, Parramatta, 
Campbelltown and Georg-
es River.
Premier Gladys Berejik-
lian said students from 
those areas would be only 
be allowed to return to the 
classroom on August 16 
if they had taken up the 
offer of a vaccine.
Ms Berejiklian said the 
state had not been given 
extra doses of the vaccine 
from any other state nor 
the federal government, 
so some jabs allocated 
to regional parts of NSW 
would be moved to Syd-
ney.
“We do not want students 

coming face-to-face learn-
ing, getting the virus and 
taking it home to their 
families,” she said.

“I don’t think anybody 
would begrudge us for 
doing anything we can to 
get Year 12 students safe-
ly back to schools.
“(Chief health officer) Dr 
(Kerry) Chant’s advice to 
us was if you want Year 
12’s face-to-face in those 
areas, they must get vac-
cinated and that’s what 
we are working hard to 
provide in the next few 
weeks.”
Deputy Premier John Ba-
rilaro said the move was 
about supporting Year 12 
students as much as it 
was about protecting re-
gional and rural NSW.
“The greatest threat to 
rural and regional NSW is 
a potential breach out of 
Sydney,” he said.
“That is why vaccination 
is very important, and get-
ting rates of vaccination 
in those eight LGAs is go-
ing to be important in pro-
tecting regional and rural 
NSW.
“This is why we will sup-
port those students in 
those LGAs where we are 
redirecting Pfizer doses 
(from elsewhere) into 
those areas … to support 
them in their education 
journey.”
Year 12s will return to the 
classroom from August 
16. The NSW Government 
is also considering rapid 
antigen testing for when 
they resume their in-per-
son studies.

Sydney Year 12 students to get Pfizer 
vaccine ‘within weeks’ as they return to 
classrooms amid lockdown extension
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NSW has recorded its sec-
ond worst day of the cur-
rent outbreak, with 145 
new infections confirmed 
as the indefinite lockdown 
drags on.    
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has revealed yet 
another day of high case 
numbers as NSW strug-
gles to contain the latest 
horror outbreak.         
Despite harsh lockdown 
measures, the Premier re-
vealed 145 new cases had 
been confirmed overnight, 
following yesterday’s 141 
cases.
“And I just want to thank 
the vast majority of our 
citizens who are doing the 
right thing,” she said.
“And unfortunately, we 
know that with the Delta 
strain, it only takes a few 
pockets of people not do-
ing the right thing to set 
us back.”
Follow our live coronavi-
rus coverage below, and 
click here for live updates 
on Victoria’s Covid situa-
tion. 
Federal Health Minister 
Greg Hunt has announced 
a press conference to be 
held at 1.30pm this after-
noon.
SA lockdown to lift
While it’s Groundhog Day 
for Sydneysiders, there’s 
been some good news for 
South Australia, with Pre-
mier Steven Marshall con-
firming lockdown would 
lift at midnight tomorrow.
The announcement came 
after the state recorded 
one new local case who 
was in isolation during 
their infectious period. 
“We have put ourselves in 
a very, very good position, 
we’re in day six of a sev-
en-day lockdown,” he said 
on Monday morning. 
“But we are on track to lift 
other restrictions at mid-
night tomorrow  (Tuesday)
night. So first thing on 
Wednesday morning, we 
will be out of the lockdown 
situation.”
1h agoJuly 26, 2021High-
light
NSW faces ‘critical’ few 
days
The next few days will be 

“critical” in determining 
when the lockdown might 
be scaled back, Ms Bere-
jiklian said today.
“We have a mind to hop-
ing that our future is one 
of living as freely as pos-
sible, while keeping our 
community safe,” she 
said.
“That is why the next few 
days…they are very critical 
in our thinking, in terms of 
what life beyond July 31 
looks like and that will im-
pact on what kind of sup-
port we feel we need to 
give communities.”
‘Go harder’: Hint tighter 
restrictions looming
Premier Gladys Berejiklian 
has implied that tighter re-
strictions could be on the 
cards for certain areas.
“Some settings might 
change. We might need to 
go harder in some areas 
and release some settings 
in others,” she said.
“Please know our Govern-
ment is always looking at 
the best options we have 
available.
“Our mission is to al-
low our citizens to live 
as safely and as freely as 
possible. That is always 
our position during the 
pandemic. That remains 
our position. It has to be 
based on the best health 
advice.” 
Covid scare for Liver-
pool Hospital
Dr Kerry Chant has con-
firmed “rapid patient test-
ing” was being carried out 
at Liverpool Hospital after 
a worker tested positive to 
Covid.
Dr Chant said updates on 
the situation would be pro-
vided “later in the day”.
Was Adriana vaccinated?
A reporter has claimed 

Adriana Midori Takara – 
the 38-year-old Brazilian 
national who died of Covid 
over the weekend – may 
have already received one 
vaccination.
Dr Chant said she was un-
aware if that was true.
“I can just say that there 
will always be cases of 
people who have been vac-
cinated that have a poor 
outcome but can I just say, 
the data is so clear that if 
you are vaccinated and 
get infected, you are less 
likely to transmit it to oth-
ers and you are very pro-
tected with particularly the 
two doses of either of the 
vaccines from hospitalisa-
tion and severe illness,” 
she said.
“There will always be ex-
ceptions but the evidence 
is categorical on the effec-
tiveness of the vaccines.”
Sign lockdown will drag 
on
NSW Chief Health Offi-
cer Dr Kerry Chant has 
dropped a major clue the 
state won’t be merging 
from lockdown any time 
soon.
The hint came after she 
was asked by a reporter 
whether the lockdown will 
have to remain until the 
state reaches zero com-
munity cases, or 80 per 
cent vaccination. 
“The Premier indicated 
that those discussions are 
ongoing about the path 
before but I think what we 
have learnt is the Delta 
variant, with that Delta 
variant, you don’t have 
much leeway,” she re-
plied.
“It is such a highly infec-
tious strain of the virus 
and because we are tack-
ling an issue that when-

NSW faces horror day with 145 new infections (Sunday 25th of July)
ever we get to a case in a 
family, the family’s already 
been infected or inevitably 
over the next couple of 
days will become positive. 
It has no grace period. 
“With the previous strains, 
we could get to people 
early enough and so I 
think with that challenge, 
we need to ensure that 
our approach aligns with 
that.”
‘You will be arrested’: Pro-
testers put on notice
NSW Police boss Mick 
Fuller has warned that fu-
ture protests will be met by 
the full force of the law.
Speaking at this morning’s 
press conference, he said 
cops would be “heavily 
policing” an upcoming an-
ti-lockdown rally planned 
for this weekend.
“We will take the ground 
very early,” he warned.
“You will be arrested.
“The community has spo-
ken about that behaviour.
“The Premier has spoken 
about that behaviour and it 
won’t be tolerated again.” 
He confirmed a further 107 
fines had been issued in 
relation to last weekend’s 
protest.
Two reasons cases keep 
climbing
NSW Chief Health Offi-
cer Dr Kerry Chant has 
revealed the two reasons 
behind the state’s growing 
outbreak, despite the gru-
elling, ongoing lockdown. 
Of key concern is families 
getting together in defi-
ance of stay-at-home or-
ders, and essential work-
ers.
“We are seeing that the 
transmissions at the mo-
ment are being driven by 
two factors,” she said.
“One is ongoing contact 
between households, and 
can I just express my deep 
understanding of how it is 
so important (to see) peo-
ple’s extended families 
and friends. 
“But at this time when 
we’re responding to such 
a crisis, it’s really impor-
tant that people only stay 
within the household unit, 
and don’t have any mixing 
between households.”
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Premier Gladys Berejiklian

More crew members 
from a virus-plagued 
ship have tested posi-
tive for coronavirus but 
authorities are hoping to 
keep them on-board the 
vessel.
Six more crew members 
from a cargo ship docked 
in Perth have tested posi-
tive for Covid-19.
Three people who were 
taken off the bulk car-
rier Darya Krishna on 
Monday remain at Fiona 
Stanley Hospital, includ-
ing one who is in the in-
tensive care unit.
“One MV Darya Krishna 
crew member remains 
in ICU in a serious but 
stable condition and the 
other two crew members 
are in a stable condition 
on a respiratory ward,” 
the WA Health Depart-
ment said in a statement 
on Wednesday.
The six new cases will 
be officially recorded in 
Thursday’s figures.
It was revealed on Tues-
day that two unvaccinat-
ed healthcare workers – 
a technician and a cadet 
nurse – were forced to 
go into hotel quarantine 
after potentially being 
exposed to the virus at 
the hospital during the 
transfer of the three sick 
crew.
Health Minister Roger 
Cook said he was angry 
and disappointed to learn 
there had been a breach 
of Covid-19 protocols 
due to a mechanical fault 
in the service lift.
The lift was supposed to 
go to the helipad level to 

be aired out for 30 min-
utes, then cleaned before 
being used again, but 
due to the technical error 
the lift went down to an-
other floor and a worker 
unwittingly entered.
A spotter noticed the 
mistake but then it hap-
pened again with another 
staff member.
Mr Cook said his prefer-
ence was that any addi-
tional cases be managed 
on-board the vessel un-
less they needed medi-
cal help.
The vessel has crew who 
are mostly from India and 
the Philippines.
The ship left Singapore 
on July 18 but had previ-
ously docked in Indone-
sia on July 8.
The Party Games news-
letter Get your political 
briefing from news.com.
au’s political editor Sa-
mantha Maiden.
Premier Mark McGowan 
has been pushing for 
the Commonwealth to 
tighten protocols re-
garding ships coming 
from Indonesia, as was 
done previously with the 
Philippines.
Western Australia now 
has 10 active cases, 
including one in ho-
tel quarantine, three in 
hospital linked to the 
Darya Krishna and six 
on-board the BBC Cali-
fornia.
On Tuesday, WA had a 
record number of vac-
cinations with 15,508 
people being adminis-
tered a dose – 10,008 of 
them were second jabs. 

Six more crew from Darya 
Krishna cargo ship test 
positive for Covid-19

The ship remains docked in Fremantle.Source:Supplied
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NSW recorded 172 new 
cases overnight, spark-
ing fears the outbreak is 
now well and truly out of 
control. 
It comes after five people 
from one household on 
the NSW Central Coast 
tested positive to corona-
virus on Monday, igniting 
fears of potential further 
spread.
The positive cases, from 
Budgewoi, north of Syd-
ney, resulted in 25 new ex-
posure sites in the area.
Meanwhile, attention is 
turning to the actions of 
one of those contacts, 
who visited 25 shops in 
five days after being or-
dered to isolate.
Read on for all the latest 
NSW Covid updates.
The Northern Territory 
has declared the entire 
state of NSW a hotspot, 
after previously restricting 
the declaration to Greater 
Sydney, the Illawarra and 
Central West Region only.
The change means that 
anyone who enters the ter-
ritory from NSW from 5pm 
local time will be forced to 
quarantine for two weeks. 
Regional NSW to exit 
lockdown
NSW Health has confirmed 
the stay-at-home orders 
in place in the Orange City 
Council, Blayney Shire 
Council and Cabonne 
Shire Council areas will 
be lifted as planned at 
12.01am Wednesday.
In a statement, NSW Health 
revealed there has been 
no further transmission in 
the region since the case 
revealed on July 20.
From Wednesday, resi-
dents of those regions 
will revert to the same 
restrictions as the rest of 
regional NSW.
Anyone who experiences 
any symptoms is urged to 
come forward for testing 
as soon as possible. 
While NSW faces its worst 
day yet, over in Victoria, 
it’s a very different story.
Premier Daniel Andrews 
this morning confirmed 
the state would exit its 
fifth lockdown at Tuesday 

night ending two weeks of 
pain.
However, some restric-
tions will remain, with res-
taurants, bars, cafes and 
pubs to be restricted by a 
density quotient of 1 per-
son per 4 sqm.
Hairdressers and beauti-
cians will also be permit-
ted to operate, while work-
ers will be able to return to 
the office – at a maximum 
25 per cent of capacity or 
10 people, whichever is 
greater.
Victorians will again 
be allowed to gather in 
public in groups of up 
to 10.
But masks will remain 
mandatory both indoors 
and outside, with the re-
quirement to wear them 
inside expected to con-
tinue for a long time. 
‘Extremely difficult’: Glad-
ys’ chilling prediction
The NSW Premier ended 
tuesday’s presser with the 
grim warning that things 
would get worse before 
they got better.
“The next few weeks are 
going to be extremely dif-
ficult for people in NSW” 
she said, before urging 
residents to “please be 
vigilant, please stay the 
course”.
She also urged those who 
might mistakenly believe 
they were “immortal” to 
think about the health of 
those around them and to 
do the right thing to pre-
vent further spread.
Ms Berejiklian has de-
fended her handling of 
the outbreak after being 
asked if the state would 
now be free had we gone 
harder earlier.
“Every state has had its 
own course and journey 
during the pandemic – 
Victoria is emerging out 
of its fifth lockdown, and 
I appreciate people want 
to make comparisons…
but it’s fair to say that 
until this point of time we 
had our citizens leading 
relatively free lives,” she 
said.
However, she said there 
was “no doubt the cur-

rent outbreak is a serious 
one”.
“Please know we’re mak-
ing decisions in the best 
interests of our citizens.”
Dr McAnulty has given an 
update on the Liverpool 
Hospital cluster, with new 
cases linked to the west-
ern Sydney site.
“Two nurses and a stu-
dent nurse who worked at 
Liverpool (Hospital) have 
tested positive … eight pa-
tients have test positive to 
Covid-19 and are in isola-
tion and (we’re trying) to 
identify other contacts,” 
Dr McAnulty said. 
NSW Health Minister 
Brad Hazzard has issued 
a scathing warning for 
those planning to protest 
against lockdowns again 
this weekend, telling them 
to “back off and let us 
do our job” as the crisis 
worsens.
Meanwhile, Dr McAnulty 
said it was possible the 
previous protests could 
cause an explosion in new 
cases,
“Whenever we get people 
in crowds who shouting 
or yelling, no social dis-
tancing that is a very dan-
gerous situation for the 
transmission of Covid,” 
he said
“So it depends whether 
it’s somebody with Covid 
went and therefore trans-
mitted.
“Now we don’t know if 
somebody attended Covid 
or not. So far we’ve seen 
no indication of any cases 
associated with that, but 
we’re looking very closely 
at the cases.”
It’s official – today is the 
worst so far since Syd-
ney’s latest Covid out-
break began in June, 
with 172 new cases con-
firmed.
It eclipses the previous 
record of 163 cases in 
one day.
Ms Berejiklian has re-
vealed a decision on a 
potential tightening of re-
strictions could be made 
as soon as tomorrow as 
Sydney’s west emerges 
as the city’s new Covid 

ground zero.
“I think what’s important 
to note is that it’s been a 
good time for the health 
experts to give us good 
data on how the virus is 
transmitting and in which 
way,” she said.
“And consistently we’ve 
seen critical workplaces 
and also households be 
the main generators of 
the virus transmitting and 
they’re the issues we need 
to focus in on.
“But it’s also clear for us 
that we need to intensify 
our strategy to ensure 
that the population comes 
forward to get vaccinated.
“So these are all things 
that we will be consider-
ing when we announced 
what life beyond July 31 
looks like. And I just asked 
people I know it’s really 
difficult not to speculate, 
but please wait to make 
those announcements I’m 
hoping to make those an-
nouncements as early as 
tomorrow, to give people 
plenty of notice.”
Ms Berejiklian has con-
firmed the epicentre of 
the Sydney outbreak 
had moved to the city’s 
west.
“We’re now seeing the 
virus become more prev-
alent in western Sydney 
than southwestern Syd-
ney,” she said.
“Of course we want to 
ask the southwestern 
community to stay vigi-
lant, in particular, I want 
to call out to the Fairfield 
local government area 
who have shown a posi-
tive result in declining 
number of cases.
“But now we’ve seen ad-
joining councils in West-
ern Sydney, increase the 
number of cases they 
have and we ask for pop-
ulations in the Canter-
bury Bankstown area in 
the Liverpool area in the 
Cumberland community 
in particular… to make 
sure that they vigilant 
they coming forward to 
get tested, and you’re not 
leaving the house unless 
you absolutely have to.”

NSW faces worst day with 172 new infections (Monday July 26)
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A new funding scheme 
has been annouced 
for Covid-19 smashed 
Sydney with ‘fast’ and 
‘direct’ payments for 
those suffering.    
Prime Minister Scott 
Morrison has an-
nounced the new 
scheme which is very 
similar to last year’s 
JobKeeper program.
“We will be further in-
creasing the levels of 
support provided to in-
dividuals through the 
COVID disaster payment 
right across the state of 
New South Wales. We 
will be increasing from 
next week the maxi-
mum payment of $600 
to $750 and we will be 
increasing the payment 
for less than 20 hours 
from $375 to $450,” he 
said.
“In addition to that, we 
will be extending sup-
port to those who are on 
welfare payments and 
they will be able to re-
ceive a payment if they 
have lost more than 
eight hours of $200.”
He added, this would 
be a more targeted ap-
proach than previous 
measures.
“What we are doing 
now is faster, it is more 
effective, it is more tar-
geted, it is getting help 
where it is needed, far 
more quickly,” he said.
“We are not dealing with 
a pandemic outbreak 
across the whole coun-
try. When we did Job-
Keeper, we had to em-
ploy it across the whole 
country. All at once.”
Pubs and clubs are 
backing the Morrison 
government’s new pay-
ment scheme saying 
it will keep them afloat 
during lockdown.
Australian Hotel Asso-
ciation NSW CEO John 
Whelan said the $150 
increase to the disas-
ter payment will make a 
difference to those who 

need it. 
“Today’s changes to 
JobSaver are desper-
ately needed as many 
hotels were ineligible 
for support under the 
earlier scheme,” Mr 
Whelan said.
“All hoteliers are re-
ally struggling to keep 
their businesses – and 
the livelihoods of their 
thousands of staff – 
afloat and this will help 
many,” Mr Whelan said. 
Prime Minister Scott 
Morrison said there had 
been almost $80 million 
paid out to families in 
Victoria. 
“In Victoria, I can also 
confirm that 143,855 
claims have been 
made in Victoria. That 
is 140,998 individuals 
with, $78.899 million 
that have been provid-
ed very promptly at the 
end of that lockdown al-
ready in Victoria.
“If you are in Victoria 
you will still receive 
your second payment at 
the end of this week.” 
Prime Minister Scott 
Morrison has an-
nounced new financial 
support for those doing 
it tough in Sydney. 
“We will be further in-
creasing the levels of 
support provided to in-
dividuals through the 
COVID disaster payment 
right across the state of 
New South Wales. We 
will be increasing from 
next week the maxi-
mum payment of $600 
to $750 and we will be 
increasing the payment 
for less than 20 hours 
from $375 to $450,” he 
said. 
“In addition to that, we 
will be extending sup-
port to those who are on 
welfare payments and 
they will be able to re-
ceive a payment if they 
have lost more than 
eight hours of $200.”
This will come into effect 
from Thursday week.

Fast’ $750 cash for 
NSW residents
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Health authorities are still 
unsure of the source of 
acquisition for the Moonee 
Valley traffic worker who 
tested positive yesterday, 
according Acting Victo-
rian Chief Health Officer 
Ben Cowie.
“There’s a lot of investi-
gations going on … [we 
are] exploring all of the 
possibilities of where this 
acquisition occurred,” he 
said.
“We’re taking a very pre-
cautionary approach in 
siloing and testing. Staff 
are really investigating 
whether this was indeed 
an occupational exposure 
or exposure in the com-
munity.”
Acting Victorian COVID-
19 response commander 
Naomi Bromley said some 
residents of the Newport 
apartment complex visited 
by the man may have ini-
tially been confused after 
some received calls from 
health authorities (there 
were some rumours that 
the building was being 
put into lockdown).
“We think the messaging 
probably has been uni-
form but obviously as that 
messaging is happening 
progressively ... different 
people are being contact-
ed at different times,” Ms 
Bromley said.
“There might be a bit of 
... confusion in the very 
early stages of that but 
my understanding is that 
everyone in the complex 
has now been phoned 
and provided with direct 
instructions.”
Ms Bromley added that 
there might be some resi-
dents of an apartment 
complex in Hawthorn that 
are getting updated health 
advice that may require 
them to quarantine or test, 
but she did not have any 
more information at hand.
Unexpected wastewater 
detections in Melbourne 
inner eastern suburb
Victorian health authori-
ties have detected COVID-
19 fragments in waste-
water in an inner eastern 
Melbourne suburb, says 
acting Victorian Chief 

NSW records 239 new local COVID-19 cases as harsher restrictions implemented for eight Sydney LGAs
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Health Officer Ben Cowie.
“We’ve had some unex-
pected wastewater sam-
ple detections for COVID-
19 in the Camberwell area 
– samples that were taken 
on the 26th and the 27th 
of July,” he said.
“So for people in the Cam-
berwell region, if you have 
the mildest of symptoms, 
please go and get tested 
for COVID 19.”
Melbourne apartment 
block residents tested af-
ter link to mystery Moonee 
Valley case
Acting Victorian COVID-
19 response commander 
Naomi Bromley says the 
public health team is still 
investigating a new case 
at the Moonee Valley test-
ing site, in Melbourne’s 
north-west, and have 
learnt that the man vis-
ited his partner at a low-
rise apartment complex 
in Newport, in the city’s 
south-west.
“He did visit his partner in 
Newport while he was in-
fectious and tests are on 
the way for those people 
living in a low-rise apart-
ment complex in New-
port,” she said.
“We’re investigating 
where he was during his 
acquisition period, and 
where he worked and trav-
elled while infectious.
“Testing is already under 
way, and several members 
of his household and his 
close social circle have al-
ready returned a negative 
test result.
“We do know that the 
positive case worked 
at Moonee Valley Race-
course testing site, and 
that site remains closed 
today and will do so for a 
few days yet.”
His work colleagues are 
also being tested.
 ‘This virus is still with 
us’: Victorian Health 
Minister
Victorian Health Minis-
ter Martin Foley says the 
coronavirus is still in the 
community.
Of the six new cases iden-
tified in the past 24 hours, 
four cases are students at 
Bacchus Marsh Grammar 

who were picked up dur-
ing their day 13 test, and 
the other two are house-
hold contacts of the posi-
tive case at the Lacrosse 
Apartment building in 
Docklands.
 
Health authorities have 
conducted interviews with 
yesterday’s case, a traffic 
controller at a Moonee 
Valley testing site.
“That has seen a number 
of exposure sites put up 
online,” Mr Foley said.
“I urge everyone to check 
their website and get 
tested if you have been 
in those exposure sites at 
the dates and times listed. 
This virus is still with us, 
well and truly.”
Mr Foley said there were 
still patients in Victoria in 
hospital with COVID-19.
“We have seven cases 
in hospital. This includes 
two in ICU with one of 
those people being on a 
ventilator.”
He said 99.2 per cent of 
tests were being returned 
the following day.
NSW Health Minister 
calls for anti-vax, lock-
down commentators to 
‘wake up’
Asked what he would say 
the commentators, such 
as Alan Jones, who have 
questioned health orders, 
NSW Health Minister Brad 
Hazzard says they need to 
“wake up”.
“The community need to 
understand the decisions 
are taken as best as pos-
sible on the basis of evi-
dence and science to keep 
us safe,” he said.
Mr Hazzard said people 
who were not getting 
vaccinated because they 
didn’t want to were being 
“extremely selfish”.
 “You should think about 
what you are doing to your 
family and to the commu-
nity,” he said.
“I would say, even more 
than that: what a ridicu-
lous position is that when 
you are going to put health 
staff at risk and when you 
get sick, you are going to 
expect to come into hos-
pital and get paid for by 

taxpayers.
“It is time for those who 
actually think that way to 
wake up, including com-
mentators who actually 
don’t base their commen-
tary on logic whatsoev-
er.”
Possible outskirts of 
Greater Sydney could 
exit lockdown earlier: 
NSW Premier
After two federal Liberal 
MPs earlier this morning 
suggested some areas 
could exit lockdown ear-
lier, NSW Premier Gladys 
Berejiklian said she was 
open to this happening 
in some parts of the out-
skirts of Greater Sydney, 
but it was unlikely to be 
“any time soon”.
“If we get health advice 
that says some areas, 
particularly those on the 
edge of greater metropoli-
tan Sydney, are virus-free 
and the risk is low, we can 
take those measures,” 
she said.
The Greater Sydney area 
includes areas such as 
the Central Coast, Shell-
harbour and Wollongong.
“Whilst I appreciate peo-
ple want to be let off if 
there are no cases in their 
community, but while that 
is the situation today, it 
may not be the situation 
tomorrow.”
The Premier has again 
stressed that vaccination 
and restrictions would be 
the “dual approach” to 
get Greater Sydney out of 
its lockdown.
“If you want to protect 
yourself and your loved 
ones, get vaccinated. That 
is the strongest message 
we can send.”
Victoria’s Health Minister 
Martin Foley and acting 
Victorian Chief Health Of-
ficer Ben Cowie are pro-
viding the state’s official 
coronavirus update.
It comes after six new cas-
es were announced this 
morning, all linked and in 
isolation. On Wesnesday’s 
mystery case remains un-
der investigation.
NSW CHO more con-
cerned by incorrect mask 
wearing than isolation 

breaches
NSW Chief Health Officer 
Kerry Chant says there 
have been only a “hand-
ful” of instances where 
close contacts have been 
found to not be in isola-
tion in south-west Syd-
ney, noting she is much 
more concerned by incor-
rect mask wearing.
“The amount of noses, 
chins that I have man-
aged to see with masks ... 
it is important that people 
wear and fit masks ap-
propriately to provide 
that protection,” Dr Chant 
said.
She reminded people to 
also make sure they were 
changing their masks 
regularly and maintain so-
cial distancing during any 
trips outside the homes.
“Be as brief as you can, 
don’t go into crowded 
spaces – if there [are] a 
few people inside waiting, 
just wait outside,” she 
said.
She warned “well over 
50 per cent” of Sydney’s 
cases were under the age 
of 40.
“We have to also remem-
ber that the communities 
of south-western and 
western Sydney are also 
particularly young,” she 
said, noting it was im-
portant to crack down on 
transmission in essential 
workplaces where this de-
mographic is employed.
Police checking homes 
of Sydney close contacts, 
Premier says compliance 
measures are ‘flexible’
NSW Police Commission-
er Mick Fuller says police 
have been conducting 
door-to-door checks of 
close contacts, as Pre-
mier Gladys Berejiklian 
stresses compliance mea-
sures are targeted and not 
excessive.
The Commissioner said 
all close contacts were at 
home when they were vis-
ited by police and those 
checks would continue.
 We know home-to-home 
transmission is a huge is-
sue for us; we know peo-
ple are bringing it home 
from work sites which 

aren’t complying with 
health orders,” he said.
Mr Fuller said he would 
“absolutely” consider as-
sistance from the Austra-
lian Defence Force but it 
was not currently needed.
The Premier stressed the 
compliance measures 
were targeted based on 
areas of concern, noting 
police presence in south-
west Sydney had been 
shifted from the Fair-
field area to Canterbury-
Bankstown after mobility 
declined substantially in 
Fairfield, where the most 
cases were being record-
ed earlier this month.
“We should always be 
open to being adaptable 
and flexible according to 
what the virus is doing 
and according to where 
the virus is circulating,” 
she said.
NSW hospital worker tests 
positive to COVID-19
A fully vaccinated staff 
member from Royal Prince 
Alfred Hospital’s emergen-
cy department has tested 
positive to COVID-19.
Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant confirmed the 
staff member was poten-
tially infectious from July 
24 to July 27.
 “The person did not have 
any symptoms and they 
tested positive with a reg-
ular surveillance test,” Dr 
Chant said.
“All close contact and ca-
sual contact have been 
identified and contacted 
and there’s no evidence 
of transmission to date to 
staff or patients. The emer-
gency department has 
been thoroughly cleaned 
and there’s no disruption 
to patient care.” 
On Tuesday sixteen ED 
patients at RPA were iden-
tified as close contacts 
after a COVID-19 patient 
visited the hospital.
“Patients and staff who 
enter the hospital continue 
to be screened. This has 
been the practice through-
out the COVID response in 
hospital settings,” Sydney 
Local Health District chief 
executive Teresa Ander-
son said in a statement.
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