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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الرئيس عـون: الغارات اإلسرائيلية انتهاك فاضح وخطري وتهديد مباشر لألمن يف اجلنوب
ميقاتي من بعبدا: عملية تشكيل احلكومة مستمرة ببطء وان شاء اهلل حتمل اخلري

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

والدة أسطورة يف أوملبياد طوكيو:
االسرتالية إميا ماكيون تفوز بـ 

7 ميداليات يف دورة واحدة

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

وزيرا الصحة حسن والصناعة حب اهلل مجتمعان مع وزير الصحة الروسي موراشكو يف موسكو 

اليتيم  شبه  التحرك  لعل 
األمل،  ببعض  واملبشر 
الساحة  شهدته  الذي 
الزيارة  كانت  السياسية، 
رئيس  بها  قام  اليت 
جنيب  املكلف  احلكومة 
بعبدا  قصر  اىل  ميقاتي 
واجتماعه برئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، حيث 
عملية  »ان  إثرها  صرح 
ولو  مستمرة،  التشكيل 
لكننا  بطيء،  التقدم  أن 
تشكيل  على  ونصر  نثابر 
اهلل  بإذن  ألنها  احلكومة، 

ستحمل اخلري للبنان«.
دان  آخر،  صعيد  على 
الغارات  اجلمهورية  رئيس 
اليت  اإلسرائيلية،  اجلوية 
وبلدات  قرى  هلا  تعرضت 
االربعاء  يومي  جنوبية 
االول  وأمس  املاضي 
إياها  واصفا  اخلميس، 

فاضح  »انتهاك  بأنها 
وخطري لقرار جملس األمن 
وتهديد   ،1701 الرقم 
واالستقرار  لألمن  مباشر 

يف اجلنوب«.
لبنان  نقل  يف  أمل  وبرز 
للقاحي  مصنعة  دولة  اىل 
يف  الروسيني  سبوتنيك 

اىل  بها  قام  اليت  الزيارة 
الصحة  وزيرا   موسكو 
حب  والصناعة  حسن 
وزير  خالهلا  والتقيا  اهلل 
ميخائيل  الروسي  الصحة 
موراشكو كما قاما بزيارات 

جلامعات  ميدانية  تقنية 
أدوية،  ومصانع  أكادميية 
الوزيران  شارك  بعدما 
التحضريية  اللقاءات  يف 
اهلادفة إلبرام اتفاقية بني 
صندوق اإلستثمار الروسي 
للصناعات  أروان  وشركة 
إلنتاج  لبنان   - الدوائية 
لقاحي  من  جتارية  جرعات 
 Sputnik Liteو  Sputnik V

يف لبنان 

ميقاتي يف بعبدا
 فقد صرح الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي، بعد اجتماعه 
مع رئيس اجلمهورية العماد 
اجتماع  »إن  عون،  ميشال 
مع  االول(  )أمس  اليوم 
اكتسب  الرئيس،  فخامة 
خصوصا  قصوى،  أهمية 
باألمس.  حصل  ما  بعد 
حديثنا  يف  وتناولنا 
ضرورة أخذ العرب مما حصل 
باألمس، جلهة صرخة مجيع 
من  املتضررين  اللبنانيني 

يف وقت ال تزال تداعيات 
استهدف  الذي  اهلجوم 
سرتيت«  »مريسر  الناقلة 
ُعمان  سلطنة  ساحل  قبالة 
املتحدثة  أكدت  مستمرة، 
األبيض  البيت  باسم 

والذين   2020 آب   4 نكبة 
يشعرون أن ال وجود لدولة 
مرتوكون  وأنهم  ترعاهم 

الثاني  األمر  أما  لقدرهم. 
مؤمتر  فتناول  حبثناه  الذي 

التتمة على الصفحة 21

األسرتالية  النجمة  أصبحت 
سّباحة  أول  ماكيون  إميا 
امرأة  وثاني  التاريخ،  يف 

يف  ميداليات  سبع  تنال 
األلعاب  من  واحدة  نسخة 

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

وزيـرا الـصحة والـصناعة يف مـوسكو وبـحث فـي تصنيع لـقاحي  سـبوتنيك  فـي لـبنان

البيت األبيض: ندعم حق إسرائيل يف 
الدفاع عن نفسها ضد إيران

الواليات  أن  ساكي،  جني 
املتحدة تدعم حق إسرائيل 
يف الدفاع عن نفسها ضد 

إيران.
وقالت ساكي يف تصريح 
هلا، أمس االول اخلميس، 

لديه  الدولي  اجملتمع  إن 
طهران  سلوك  من  قلق 

املتصاعد.
أمس  يوم  أنه  إىل  يشار 
واشنطن تدعو تونس لاللتزام بـ »مبادئ االول اخلميس، أعلن وزير 

الدميقراطية اليت تدعم عالقات بلدينا«
التفاصيل على الصفحة 21

السباحة االسرتالية حاصدة امليداليات  إيما ماكيون 

إعالم إسرائيلي: أنظارنا ستتوجه اىل 
الشاشات السبت )اليوم( خالل كلمة نصر اهلل

التفاصيل على الصفحة 21
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

اللـقاح: حـّل ال يـمكننا الـحصول عـليه بأيـدينا
ستكون لإلغالق آثار اقتصادية لسنوات 
طرح  هو  الدمار  هذا  ومصدر  مقبلة. 
قد  كنت  وبينما  عشوائيًا.   التطعيم 
البلدية  وموارد  تسهيالت  عرضت 
تمكنا  فقد  اللقاح،  طرح  يف  للمساعدة  
تلبي  ال  محدودة  كمية  إدارة  من  فقط 

احتياجاتنا.

لقد رأينا العناوين الرئيسية حول أهداف 
من  الخروج  »طريق  باعتبارها  التطعيم 
70-80  % من األشخاص  وأن  الوباء«،  
املؤهلني يحتاجون إىل التطعيم للوصول 

إىل املرحلة التالية من تخفيف اإلغالق. 

لكن ما يزيد قلياًل عن 18 % تم تطعيمهم 
الجرعات  حاليـًا  لدينا  وليست  بالكامل 

الالزمة للوصول إىل هذه األهداف.

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

املواطنني  إلخبار  مستمرة   حلقة  هذه  إنها 
للحصول  االنتظار  من  أشهر  مع  بالتطعيم 
على موعد. ال تقولوا لنا أن نتقدم ونحصل 
على التطعيم حتى نتمكن من العيش بحرية 
يف وقت أقرب، ثم ال تقدمون موارد كافية 
ننسى  ال  دعونا  الوعود.  هذه  مع  لتتوافق 
واملالية  العقلية  الصحة  على  املرتتبة  اآلثار 
التي ستستمر لفرتة أطول من هذا الطرح 

غري املنتظم واملضطرب اللقاح.

واللقاحات  العيادات  من  املزيد  لنا  قدموا 
حتى نتمكن من الحصول على هذا العرض 

يف أقرب وقت.

خالل شهر آب )أغسطس( الحالي، سأطلق 
 Arms out( »حملة »تطعموا يف شهر آب
فيها  يتم  بلدية  أول  لتكون   )in August

تطعيم 80 % من سكاننا. إنني أدعو حكومة 
إىل موافقتنا على عرضنا لالستفادة  الوالية 
من مراكزنا املجتمعية. فقط إعطينا املمرضات 
واللقاحات، وكل شخص يف منطقة حكومتنا 
املحلية الفرصة لتحديد موعد يف أقرب وقت 
يف  البدء  من  نتمكن  حتى  للتطعيم  ممكن 

إعادة بناء مجتمع.

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

The jab: a solution we can’t get our hands on 
The economically crippling lockdown will have 
impacts for years to come. And the source of this 
devastation is a haphazard vaccination roll out. While 
I’ve offered council facilities and resources to help 
with the vaccine roll out, we’ve only been able to 
administer a limited amount that falls well short of 
what we need.

We’ve seen the headlines about vaccination targets 
as the ‘path out of the pandemic’, and that 70-80% of 
eligible people need to be vaccinated to get to the 
next phase of an easing lockdown. But just over 18% 
are fully vaccinated and we currently don’t have the 
doses to reach these targets.

It’s this constant cycle of telling people to get 
vaccinated with some waiting months for an 
appointment. Don’t tell us to come forward and get 

the jab so that we can live freely sooner, and then 
not offer enough resources to coincide with these 
promises. Let’s not forget the mental health and 
financial implications that will last even longer than 
this disorderly vaccine rollout.

Give us more clinics and vaccines so we can get this 
show on the road.

During August, I’m launching a campaign ‘Arms out 
in August’ to be the first council area with 80% of 
our population vaccinated. I’m calling on the State 
Government to take us up on our offer to utilise our 
community centres. Just give us the nurses and the 
jabs, and everyone in our local government area the 
chance to make an appointment as soon as possible 
to get vaccinated so we can start rebuilding our 
community. 

For more information visit, www.cumberland.nsw.gov.au/arms-out-august
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد   
اللبنانية« مسري جعجع أننا »كنا 
الشيوعي  احلزب  على  نتمنى 
اإلعالم  وسائل  وخباصة  وغريه 
قدر  »ينادوا  أن  الصفراء... 
حزب  أنهم  على  يشاؤون  ما 
بعقيدتهم  ولينادوا  شيوعي، 
يف  معهم  وحنن  احرتام  بكل 
ذلك، إال أن يعمدوا إىل إطالق 
األكاذيب ميينا ويسارا فقط من 
يف  نظرهم  وجهة  إثبات  أجل 
قضية هم على خطأ فيها، فهنا 

خنتلف متاما معهم...
تصريح  يف  جاء  جعجع  كالم 
»تيار  من  وفدا  لقائه  عقب  له 
املستقبل« ضم النائبني هادي 
حبيش وحممد احلجار، يف حضور: 
عضو تكتل »اجلمهورية القوية« 
النائب وهبه قاطيشا، أمني سر 
فادي  السابق  النائب  التكتل 
»اإلعالم  جهاز  رئيس  كرم، 
جبور  شارل  والتواصل« 

ومستشاره سعيد مالك.
كلمته  جعجع  استهل  قد  وكان 
مبا  يتعلق  ما  »يف  بالقول: 
تفاجأنا  فنحن  باألمس،  حصل 
منذ منتصف النهار حبملة كبرية 
القوات  حزب  تستهدف  جدا 
مواقع  بعض  من  اللبنانية 
التابعة  االجتماعي  التواصل 
واملمانعة  )املقاومة  حملور 
وبعض  والصمود(  والتصدي 
يعرف  اليت  اإلعالم  وسائل 
اجلميع أنها مأجورة ولصاحل من 
تعمل... ومن املعيب جدا على 
شخص كبيار الضاهر أن يقوم 
األحوال  يف  أنه  إال  به  قام  مبا 
كافة، شخص قام بسرقة حمطة 
تلفزيونّية ضخمة على مرأى كل 
تصعب  لن  اللبناني  الشعب 
الوقائع  بعض  حتوير  أبدا  عليه 

لغاية يف نفس يعقوب«.
إىل  »بالنسبة  جعجع:  وتابع 
انتشرت  فقد  األوىل،  الواقعة 
صور ابتداء من األوىل بعد الظهر 
أو الثانية، على مواقع التواصل 
األشخاص  ألحد  االجتماعي، 
على  وأظهرها  الصورة  )ورفع 
اهلواء( حيث مت التعليق حتتها عن 
أن الشخص الظاهر يف الصورة 
املرفإ  شهداء  أهالي  من  هو 
وكان يف طريقه للمشاركة يف 
اعتدوا  القوات  أن  إال  الذكرى 
محل  رفض  ألنه  بالضرب  عليه 
علم القوات، ويف ما بعد نشرت 
هذه الوقائع على بعض وسائل 
بها  التداول  يتم  واليت  اإلعالم 
يف  واملشكلة  الساعة.  حتى 
جيربونا  أنهم  إىل  اإلطار  هذا 
على ترك كل ما لدينا من عمل 
واهتمامات من أجل اللحاق وراء 
احلقائق  تبيان  بغية  أكاذيبهم 
أن  ووجدنا  عليه،  هي  ما  على 
الصور  الذي ظهر يف  الشخص 
على مواقع التواصل االجتماعي 
ليس  اإلعالم  وسائل  وبعض 
وإمنا  املرفإ  شهداء  أهالي  من 
القوميني  من  رافع  منري  امسه 
السوريني اإلجتماعيني، وحتديدا 
عاليه،  ومنفذية  ملفوضية  تابع 
إال أن وقائع احلادثة فهي على 
أنه  يعلم  اجلميع  اآلتي:  الشكل 
عند الساعة 12:00 ظهرا كانت 
مصلحة الطالب يف حزب القوات 
للذكرى  رمزية  مشهدية  أعدت 
بريوت  يف  املرفإ  من  بالقرب 

جعجع أمام وفد من املستقبل: بالنسبة إلينا ال حصانات ألحد يف ملف 
تفجري املرفإ ومثة جتن علينا من الشيوعي والصحافة الصفراء

مت  ما  أرقى  من  أنها  وأعتقد 
القيام به وإعداده هلذه الذكرى 
االنتهاء  وبعد  األوىل،  السنوية 
أحد  ترك  املشهدية  هذه  من 
الطالب املشاركني فيها الساحة 
هذه  فيها  تقام  كانت  اليت 
الطريق  حنو  وتوّجه  املشهدية 
الرئيسي، أي األوتوسرتاد الذي 
يصل بريوت مبناطق برج محود 
ونهر املوت إخل، وهو كان يف 
يستقلها،  لكي  سيارة  انتظار 
رافع  منري  السيد  يصل  وإذ 
رفع  له  حيق  ال  أنه  له  ويقول 
هذا العلم عليه أن تقوم بإنزاله 
لألعالم  مكان  ال  اليوم  الن 
القواتي  الشاب  أجابه  احلزبية، 
اإلحتفال  يف  مشاركا  كان  انه 
وهو  العلم  حيمل  السبب  وهلذا 
من  لتقله  سيارة  انتظار  يف 
يعجبه  مل  رافع  أن  إال  املكان، 
عليه  بالتهجم  بدأ  وإمنا  اجلواب 
إىل حد أنه وصل برافع الدرك 
إىل اهلجوم على الطالب القواتي 
حماوال نزع العلم منه بالقوة، يف 
احلادثة  يرى  كان  الوقت  هذا 
من  أشخاص  مخسة  أو  أربعة 
حزب القوات فهرعوا إىل املكان 
ضرب  حياول  أنه  رأوا  عندما 
احلال  القواتيوبطبيعة  الطالب 
بينهم  وتدافع  تضارب  حصل 
وبني منري رافع األمر الذي أدى 
إىل إصابته، هذه حقيقة ما حصل 
وليس ما شهدناه من أقاويل مت 

حتميلها هلذه احلادثة«...
واستطرد جعجع: »إن حقيقة ما 
حصل هي أن جمموعة من احلزب 
الشيوعي وهذه املسألة أصبحت 
كل  أن  باعتبار  اآلن  واضحة 
ينتمون  سقطوا  الذين  اجلرحى 
احلزب وهذه اجملموعة يف  هلذا 
طريقها للمشاركة يف اإلحتفال، 
وكالعادة فإن احلزب الشيوعي 
يف  األزمات  استثمار  حزب  هو 
الذي  احلزب  فهو  الدنيا،  هذه 
على  سوى  ينمو  أن  ميكنه  ال 

املشاكل«...
التابعة  »اجملموعة  وتابع جعجع: 
للحزب الشيوعي، كما تبني من 
الرمسية  التقارير  مجيع  خالل 
والعامة، حاولت املرور عرب ساحة 
يف  الذهاب  أجل  من  الشهداء 
اجتاه املرفأ إال أنها مل تتمكن من 
اجتاه  فذهب يف  بذلك،  القيام 
»Chez Paul« ومن هناك دخلت 
إىل منطقة اجلميزة بغية الوصول 
إىل حميط شركة الكهرباء لتقوم 
املرفأ،  حنو  بالتوجه  بعدها  من 
وأثناء  اجملموعة  هذه  أن  إال 
مرورها يف اجلميزة حلظة وجود 
اللبنانية  القّوات  حلزب  مركز 
أفرادها...  شهية  فتحت  وهنا 
أمام  يتواجد  كان  أنه  حني  يف 
ونساء  شباب  »القّوات«  مركز 
أجل  من  يتحضرون  وأطفال 
التوّجه للمشاركة يف اإلحتفال، 
اعتقدت  ما  إذا  متامًا  أعرف  ال 
منطقة  يف  أنها  اجملموعة  هذه 
منطقة  أي  أو  الغميق  اخلندق 
بدأوا  عناصرها  أن  إال  أخرى، 
صهيوني  صهيوني  باهلتاف: 

مسري جعجع صهيوني«...
واستطرد جعجع: »... واألسوأ 
اجملموعة  بدأت  ذلك  كل  من 
احلجارة  برمي  الشيوعّية 
ورمي  »القّوات«  مركز  باجتاه 
هي  اليت  املولوتوف  قنابل 
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»أمل«  حركة  قيادتا  عقدت 
»حزب  و  عامل  جبل  إقليم  يف 
اهلل« يف منطقة اجلنوب األوىل، 
شهر  عشية  الدوري،  لقاءهما 
حمرم احلرام 1443 وعلى أبواب 
التارخيي يف 14  النصر  ذكرى 
الثالثة  والذكرى   2006 آب 
واألربعني لتغييب مساحة اإلمام 
السيد موسى الصدر ورفيقيه، 
وذلك يف مقر قيادة إقليم جبل 
عامل يف احلركة يف مدينة صور، 
يف حضور مسؤول اإلقليم علي 
امساعيل، ومسؤول املنطقة يف 
ناصر،  اهلل  عبد  اهلل«  »حزب 
حيث مت يف خالله التداول يف 
على  واملستجدات  الشؤون 

الساحة احمللية.
اجملتمعني،  عن  بيان  وصدر 
أمام  مستهله«  يف  توقفوا 
الصهيوني  العدو  اعتداءات 
ومتاديه  اللبناني  اجلنوب  على 
يف غطرسته، جمددين تأكيدهم 
مبدئي  كخيار  املقاومة  خيار 
واسرتاتيجي ال خيضع للمساومة 

أو املقايضة«.
حادثة  اجملتمعون  أثار  كما    
الذي  اآلثم  واإلعتداء  »خلدة« 
السلم  وهز  األبرياء  إستهدف 
أمام  البالد  ووضع  األهلي 
مطالبني  جدا،  خطري  مفرتق 
حبق  العقوبات  أشد  »إنزال 
التعازي  مقدمني  املرتكبني، 
سائلني  الشهداء،  عوائل  إىل 

املوىل الشفاء للجرحى«.
آب  من  الرابع  ذكرى   ويف 
مرفأ  انفجار  شهداء  وذكرى 
بريوت، أكد اجملتمعون« ضرورة 
الوصول إىل كشف املتورطني 
تأخذ  لكي  منهم  واإلقتصاص 
جمددين  جمراها،  العدالة 

قيادتا أمل وحزب اهلل يف جبل عامل:
لتشكيل حكومة تؤمن أدنى 

مقومات العيش الكريم
إىل  الداعي  القيادتني  »موقف 
»رفع احلصانات ألنه ال حصانة 
وال محاية وال غطاء إال للشهداء 

وللقانون والدستور«.
 وناقش اجملتمعون مليا« الوضع 
املعيشي الضاغط وما آلت إليه 
والصحية  اإلقتصادية  األوضاع 
املرافق  على  وتداعياتها 
للمواطنني،  كافة  احلياتية 
»حتمل  إىل  املعنيني  داعني 
هذه  يف  الوطنية  مسؤولياتهم 
تاريخ  يف  املفصلية  الظروف 
تشكيلة  يف  واإلسراع  البالد، 
حكومة يكون من أوىل أولوياتها 
إجياد احللول الناجحة للخروج من 
األزمة، وتأمني أدنى املقومات 
للعيش  للمواطنني  احلياتية 

بكرامة«.
والذكرى  آب  شهر  أجواء  ويف 
لتغييب  واألربعني  الثالثة 
اإلمام الصدر ورفيقيه، استذكر 
اجملتمعون »مواقف اإلمام الذي 
الظلم االقتصادي  رفض فيها 
واستثمار  احتكار  من  وأسبابه 
اإلنسان،  ألخيه  اإلنسان 
منددين »جبشع احملتكرين جتار 
املازوت  قضية  يف  األزمات 
والبنزين والدواء، طالبني »من 
محاية  وجلنة  االقتصاد  وزارة 
األمنية  والقوى  املستهلك 
هذه  منع  يف  واحلزم  التشدد 
حمتكر  كل  وإيقاف  التجاوزات 

رأفة باملواطنني«.
وعن إحياء ذكرى عاشوراء دعت 
القيادتان »األهالي األعزاء إىل 
اليت  اجملالس  يف  املشاركة 
احلداد،  مظاهر  وإبراز  ستقام 
التام  اإللتزام  على  مشددين 
باإلجراءات الصحية الالزمة جتنبا 

إلنتشار فريوس كورونا«. 

أقام راعي أبرشية كندا للموارنة 
املطران بول مروان تابت قداسا 
يف  مارون  مار  كنيسة  يف 
مع  تضامنا  كندا،   - مونرتيال 
انفجار  نية ضحايا  لبنان وعلى 
حشد  حضور  بريوت، يف  مرفأ 
من أبناء اجلالية اللبنانية وعدد 

من املسؤولني الكنديني.
تابت

ألقى  املقدس،  اإلجنيل  بعد 
فقال:  عظة،  تابت  املطران 
اليوم  اإلهلية  ذبيحتنا  »نكرس 
مأساة  وضحايا  لبنان  أجل  من 
ميناء  يف  اهلائل  االنفجار 
الواجهة  دك  الذي  بريوت 
املكتظة  لبنان  لعاصمة  البحرية 
عائالتهم  أجل  ومن  بالسكان، 
زالوا  وما  أصيبوا  الذين  وكل 
يعانون. أيها األحبة، يف قراءة 
قداس اليوم من أعمال الرسل، 
الوالي  أمام  بولس  يعرض 
وصعوبة  مشقة  من  حتمله  ما 
وخيربنا  البشارة.  سبيل  يف 
الصغري  القطيع  عن  اإلجنيل 
الذين  واملؤمنني  الكنيسة  أي 
يسوع.  يف  خالصهم  جيدون 
الثقة  اىل  منا  لكل  دعوة  إنها 
بأن  باالميان  باخلالص  والرجاء 

اهلل فوق كل شيء«.
أضاف: »بعد عام من الكارثة، 
بريوت  يف  أهلنا  زال  ال 
واالستمرار  للبقاء  يكافحون 
والتغلب على الصدمة ويصعب 
إلتئام جراحهم، وال يزال لبنان 
يف  هنا  وحنن  عزاء.  بال  كله 
أهل  بينهم  نرافقهم ولنا  كندا 
ومعارف.  وأصدقاء  وأقارب 
بإحقاق  اليوم  نادى  لبنان  كل 
احلق، وكل لبناني ينتظر اليوم 
احلقيقة ثم احلقيقة والعدالة ثم 

العدالة«.
أن  املقبول  غري  »من  وتابع: 
املسؤولون  أيها  تستخفوا 
زمام  سلمناكم  وقد  مبشاعرنا 
ومستقبل  أهلنا  وحياة  حياتنا 
ومن  ووطننا،  وأوالدنا  أرضنا 
غري املقبول أن تقفوا مكتوفني 
هذه  أمام  القرار  أصحاب  يا 
أن  املقبول  غري  ومن  اجلرمية، 
هذه  عن  املسؤولون  يبقى 
حماكمة،  دون  من  اجلرمية 
يسقط  أن  املقبول  غري  ومن 
الظالم وينبلج فجر وكأن شيئا 
عدالة  من  لكم  ويل  يكن.  مل 
السماء، ويل لكم ألنكم تدرون 

ماذا تفعلون«.

تابت يف قداس على نية ضحايا املرفأ يف مونرتيال: 
من غري املقبول أن يبقى املسؤولون عن هذه 

اجلرمية من دون حماكمة

اجمللس  رئيس  نائب  استنكر 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اخلطيب،  علي  الشيخ  العالمة 
االسرائيلية  الغارات  بيان  يف 
فاضح  »انتهاك  يف  لبنان  على 
للسيادة اللبنانية بعد سلسلة من 
االعتداءات واالنتهاكات املتكررة 
اليت نضعها برسم االمم املتحدة 
املطالبة باختاذ اجراءات رادعة ضد 
االكتفاء  وعدم  الصهيوني  العدو 

اخلطيب :الكيان الصهيوني مصدر 
الشر وهو يلعب بالنار

احلزب  شباب  إختصاص  من 
الشيوعي بامتياز، وهنا بطبيعة 
إال  كبري،  اشتباك  حصل  احلال 
الشيوعي  احلزب  شباب  أن 
اجلميزة  يف  أنهم  على  نسوا 
وبالتالي فاملشكلة اليت بدأوها 
من  شباب  مثانّية  أو  سبعة  مع 
القّوات حتّولت يف حلظة واحدة 
إىل مشكلة مع 70 أو 80 شاب 
من القوات، وبالتالي خرجوا من 
خرجوا  الذي  بالشكل  املعركة 

فيه«.
إىل  بالنسبة  »أما  جعجع:  وختم 
مع  واللقاء  احلصانات  مسألة 
نلتقي  املستقبل،  تيار  وفد 
واملناقشة  ترحاب  بكل  اليوم 
أنين  إال  بيننا،  ما  يف  مستمرة 
أود أن أؤكد جمددا على موقفنا 
فنحن بالنسبة إلينا ال حصانات 
على أحد يف ما يتعلق بالتحقيق 
يف انفجار املرفإ، إال أننا لدينا 
املستقبل  تيار  ووفد  مقاربة 
نبحث  وحنن  أخرى  مقاربة  لديه 
أن  أجل  من  املسألة  هذه  يف 
االجدى  املقاربة  إجياد  حناول 
اعتمادها  أجل  من  واألسرع 
فاألهم هو الوصول إىل احلقيقة 

يف أقرب وقت ممكن«.

حبيش
أننا  حبيش  أّكد  جهته،  من 
والزمالء  جعجع  د.  مع  »حبثنا 
اللبنانّية  القّوات  حزب  يف 
جلهة  كتلنا  اقرتاح  مسألة  يف 
اليت  الدستورية  املواد  تعليق 
احملاكمات  بأصول  عالقة  هلا 
لرئيس الوزراء والوزراء وفخامة 
وبتعليق  اجلمهورية،  رئيس 
املواد الدستورية اليت هلا عالقة 
للرئيس  كان  إن  باحلصانات 
اقرتاح  يف  كذلك  للنواب،  أو 
القانون الذي ينص على تعليق 
األذونات  وإعطاء  احلصانات 
مالحقتهم،  يقتضي  من  جلميع 
األصول  يتناول  الذي  والنص 
القضاة،  حماكمة  يف  اخلاصة 
هو  هذا  أن  نعتقد  حنن  وطبعًا 
احلل الوحيد القادر على إخراجنا 
من كل هذه النقاشات القانونّية 
العقبات  كل  من  والدستورّية 
اليت تعرتض التحقيقات واحملقق 
بيطار  طارق  القاضي  العدلي 
العدلي  اجمللس  بعد  ما  ويف 
ألننا وبكل صراحة نرى أن هذه 
بأحسن  تصطدم  التحقيقات 
احواهلا اليوم بالدستور وقانون 

حماكمة القضاة«.

اليونيفيل   ترأس رئيس بعثة 
ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها 
االول،  أمس  كول،  ديل 
اجتماعا ثالثيا مع ضباط القوات 
املسلحة اللبنانيةالكبار واجليش 
لألمم  موقع  يف  اإلسرائيلي 

املتحدة يف رأس الناقورة.
انه  لليونيفيل  بيان  وافاد 
مت  اليت  الصواريخ  ضوء  »يف 
إطالقها من لبنان ورد إسرائيل 
أمس،  يوم  القذائف  بعشرات 
اإلسرائيلية  اجلوية  والغارات 
كول  ديل  اللواء  دعا  اليوم، 
هذا  »استخدام  إىل  اجلانبني 
أكمل  على  الثالثي  املنتدى 
سبل  الستكشاف  وذلك  وجه، 
على  واالستقرار  األمن  تعزيز 

طول اخلط األزرق«.
الفرتة  هذه  »يف  وقال: 
إقليمية،  تقلبات  تشهد  اليت 
األطراف  مجيع  حترتم  أن  جيب 
االرتباط  يف  اليونيفيل  دور 
وقت  أي  من  أكثر  والتنسيق 
األوقات  أكثر  ففي  مضى، 
اآللية  هذه  عملت  صعوبة، 
بشكل جيد، واآلن حان الوقت 

السماح  وعدم  التزامها  إلعادة 
للعابثني بانتهاز الفرص«.

واشار البيان اىل ان »املناقشات 
طول  على  الوضع  على  ركزت 
واالنتهاكات  األزرق،  اخلط 
إىل  باإلضافة  والربية،  اجلوية 
نطاق  يف  تدخل  أخرى  قضايا 
قرار  مبوجب  اليونيفيل  والية 
 1701 الدولي  األمن  جملس 
والقرارات األخرى ذات الصلة.

بعثة  رئيس  دعا  ذلك،  إىل 
وجه  على  األطراف  اليونيفيل 
وجه  على  »العمل  إىل  التحديد 
التوترات  لتهدئة  السرعة« 
ووقف  االنتهاكات  ومنع 
األعمال العدائية. كما دعا إىل 
ويف  »الكامل  األطراف  تعاون 
الوقت املناسب« مع اليونيفيل 
التحقيقات  مجيع  جناح  لضمان 

اجلارية يف احلوادث األخرية«.
االجتماعات  »أن  البيان  وذكر 
الثالثية تعقد بانتظام حتت رعاية 
اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 
وهي  لبنان،  جنوب  يف   2006
آلية أساسية إلدارة النزاع وبناء 

الثقة«.

اجتماع ثالثي يف رأس الناقورة ورئيس بعثة اليونيفيل 
حيث األطراف على جتديد التزام آليات االرتباط 

والتنسيق وعدم السماح للعابثني بانتهاز الفرص

واالستنكار  االدانة  ببيانات 
وتسجيل اعداد االنتهاكات«.

هذا  »ان  اخلطيب  الشيخ  وراى 
عن  يكشف  اخلطري  العدوان 
الصهيونية  العدوانية  التوجهات 
ان  جديد  من  ويؤكد  لبنان،  ضد 
الشر  مصدر  الصهيوني  الكيان 
سرتتد  اليت  بالنار  يلعب  وهو 
املهدد  كيانه  على  ودمارا  خرابا 

بالزوال«. 
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لـبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  دان 
اجلوية  الغارات  عون  ميشال 
تعرضت  اليت  اإلسرائيلية 
ليل  جنوبية  وبلدات  قرى  هلا 
إياها  واصفا  املاضي،  االربعاء 
وخطري  فاضح  »انتهاك  بأنها 
لقرار جملس األمن الرقم 1701، 
وتهديد مباشر لألمن واالستقرار 

يف اجلنوب«.
إسرائيل  »استخدام  ان  واعترب 
استهداف  يف  اجلوي  لسالحها 
قرى لبنانية هو األول من نوعه 
منذ العام 2006، ما يؤشر اىل 
تصعيدية  عدوانية  نوايا  وجود 
تتزامن مع التهديدات املتواصلة 
وقال:  وسيادته«.  لبنان  ضد 
األمم  اىل  شكوى  تقديم  »ان 
لردع  منها  بد  ال  املتحدة خطوة 
إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها 

على لبنان«.

اطلع  عون  الرئيس  وكان 
نتائج  على  اجليش  قيادة  من 
بعملية  املتعلقة  التحقيقات 
األراضي  من  صواريخ  اطالق 
االربعاء  حصلت  اليت  اللبنانية 
الواجب  واإلجراءات  املاضي، 

اختاذها يف هذا الشأن.
اىل ذلك، اقسم العضو اجلديد 
يف اجمللس الدستوري القاضي 
امام  اليمني  طرزي  ميشال 
حضور  يف  اجلمهورية،  رئيس 
الدستوري  اجمللس  رئيس 
القاضي طنوس مشلب، وذلك 
بعد انتخابه يف جملس النواب يف 
جلسته يف 30 حزيران املاضي، 
عضوا يف اجمللس خلفا للقاضي 

الراحل أنطوان بريدي.
للقاضي  عون  الرئيس  ومتنى 
مهامه  يف  التوفيق  طرزي 

اجلديدة.

رئيس اجلمهورية دان الغارات اإلسرائيلية:
تشكل انتهاكا فاضحا وخطريا لقرار 1701 وتهديدا 

مباشرا لألمن يف اجلنوب
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رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
لبنان«  اجل  من  موارنة  »جتمع 
كنعان  يوسف  بول  احملامي 
قنوبني  »رابطة  سر  وامني 
اإلعالمي  والرتاث«  للرسالة 
اطلعاه على  اللذان  جورج عرب 
فكرة إقامة »حمطة لبنان الكبري« 
يف  البطاركة  حديقة  موقع  يف 
املسح  مشروع  ضمن  الدميان 
املقدس،  للوادي  الثقايف 
التصاميم  اجناز  بعد  وذلك 
احملطة  هلذه  الالزمة  اهلندسية 
على  لتنفيذها،  العمل  وخطة 
ان يتم افتتاحها حبضور رئيس 
املاروني  والبطريرك  اجلمهورية 

مار بشارة بطرس الراعي.
احملطة  هذه  انشاء  ان  يذكر 
املئوية  الذكرى  مع  يتزامن 
لبنان  دولة  لقيام  األوىل 

الكبري.

العضو الجديد يف املجلس الدستوري القاضي ميشال طرزي اليمني امام رئيس الجمهورية

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
مكتبه  فهمي، يف  العميد حممد 
سفري  االول،  امس  ظهر  قبل 
ايان كوالر يف  بريطانيا اجلديد 
مناسبة  وكانت  تعارف،  زيارة 
العالقات  استعراض  خالهلا  مت 
جوانبها  من  الربيطانية  اللبنانية 

كافة.
طليس

من  وفد  مع  فهمي  واجتمع 
الربي  النقل  نقابات  احتادات 
برئاسة بسام طليس الذي قال 
ملعاليه  »أكدنا  االجتماع:  بعد 
الركاب  لنقل  االسعار  ان 
االمنية  للقوى  حمددة  ستكون 
امام  قليل  وهذا  والعسكرية، 

التضحيات اليت يقدمونها«.
موضوع  يف  »حبثنا  وأضاف: 
وانعكاسه  امليكانيكية  املعاينة 
وعلى  اللبنانيني  وضع  على 
الواقع االقتصادي، ومت االتفاق 
على صدور مذكرة تسمح بدفع 
امللكية  ونقل  امليكانيك  رسوم 
النافعة،  معامالت  كل  واجراء 
وذلك وفقا للقانون املقرتح من 
قبلنا، وهنا أبشر اجلميع ان حل 
القادم  خالل  هو  املسألة  هذه 

من االيام«.
وتابع: »تناولنا ملف الشاحنات 
والصهاريج  الناتج  وموضوع 
املشرتكة  اللجنة  عمل  وتفعيل 
عالقة  له  ما  كل  ستعاجل  اليت 

بهذا القطاع«.
الغاية من كل  »ان  واشار اىل 
احلقوق.  اضراباتنا هي حتصيل 
املقبلة  االيام  حتمل  ان  ونأمل 
كل  على  االجيابية  االجواء 

الصعد«.
القسيس

القسيس:  شفيق  قال  بدوره، 
»ان تعهدا سيحضر يف مصلحة 

للسماح  السيارات  تسجيل 
ودفع  امليكانيكية  باملعاينة 

امليكانيك«.
قال:  السري،  دوام  وعن 
على  الشاحنات  سري  »ممنوع 
الساعة  من  االوتوسرتادات 
اما بعد  6,30 وحتى 9 صباحا. 
الظهر فالوقت سيدرسه معالي 
الوزير للنظر يف إمكانية الغاء ما 

هو معتمد«.
»انه  قال:  الناتج،  نقل  وعن 
يسمح باحلفر والنقل وفق حجم 
الرخصة املقررة، وعدم التوسعة 
وحتويلها اىل مرملة او غريها«. 

فهمي التقى السفري الربيطاني اجلديد ووفداحتادات النقل الربي
طليس: حل قريب ملسألة امليكانيك ومعامالت النافعة

الوزير فهمي مستقبال السفري  كوالر

عقد وزيرا الصحة العامة الدكتور 
الدكتور  والصناعة  حسن  محد 
صحافيا،  مؤمترا  اهلل  حب  عماد 
يف  مشرتكا  االول،  أمس 
لوكالة  التابع  اإلعالمي  املركز 
فيه  تناوال  اليوم  روسيا  أنباء 
يقومان  اليت  الزيارة  تفاصيل 
بها لروسيا واليت ختللها لقاء مع 
ميخائيل  الروسي  الصحة  وزير 
موراشكو وزيارات تقنية ميدانية 
ومصانع  أكادميية  جلامعات 
الوزيران  شارك  بعدما  أدوية، 
يف اللقاءات التحضريية اهلادفة 
صندوق  بني  اتفاقية  إلبرام 
وشركة  الروسي  اإلستثمار 
 - الدوائية  للصناعات  أروان 
من  وجبات جتارية  إلنتاج  لبنان 
 Sputnikو  Sputnik V لقاحي 

.Lite
اإلستهاللية  املداخلة  ويف 
حسن  الوزير  شكر  للمؤمتر، 
دعم  من  تقدمه  ما  لروسيا 
مع  اللقاء  أن  موضًحا  للبنان، 
ميخائيل  الروسي  الصحة  وزير 
التحديات  تناول  موراشكو 
الدوائية  والصحية  الطبية 
اإلستفادة  وكيفية  والوبائية 
للمضي  الثنائية  العالقات  من 
قدًما بعقد اتفاقات مباشرة بني 
الصحة  بوزارة  ممثلة  احلكومة 
املصانع  من  وعدد  اللبنانية 
يف  سيما  وال  للدواء  الروسية 
جمال أدوية األمراض السرطانية 

واملزمنة والنادرة«.
تناول  النقاش  »أن  وتابع: 
اللقاح  تصنيع  موضوع  كذلك 
»أروان«  شركة  يف  الروسي 
للصناعات الدوائية - لبنان مما 
متقدمة  ملواجهة  اجملال  يفسح 
لبنان  حق  وحفظ  الوباء  مع 
باللقاح الذي أثبت فعالية كانت 
حمط ثناء من املرجعيات الطبية 

العاملية«.
هذا  ب«أن  حسن  الوزير  ونوه 
اإلتفاق سيجعل من لبنان منصة 
لتوزيع اللقاح يف الشرق األوسط 
دول  من  وغريها  وأفريقيا 
وقال:«أن  اللبناني«.  اإلنتشار 
لبنان يتطلع من خالل التواصل 
إىل  الصلة  ذات  املرجعيات  مع 
 Sputnik لقاح  من  هبة  تأمني 
على  للمساعدة  بها  املوعود   V
منوها  وأمشل«،  أوسع  تغطية 
خالل  »ملسه يف  الذي  بالتطور 
مصانع  على  امليدانية  اجلوالت 
األدوية واجلامعات األكادميية«.

حب اهلل
»أبدأ  اهلل:  حب  الوزير  وقال 
ذكره  ما  على  بالتأكيد  حديثي 
لشكر  بالنسبة  حسن  الوزير 
الدعم  على  الروسية  القيادة 
اللبنانية  للحكومة  أبدته  الذي 
كل  نبحثه ويف  الذي  ولالتفاق 
يف  عقدناها  اليت  االجتماعات 
موسكو. كما أشكر كل من ساهم 
الزيارة  هذه  اجناح  يف  وساعد 
ونهنىء لبنان ووزارتي الصناعة 
اروان  وشركة  العامة  والصحة 
والصناعة الدوائية اللبنانية على 
ما مت التوافق عليه. كما اهنىء 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
الدكتور  احلكومة  ورئيس  عون 
االجناز  هذا  على  دياب  حسان 

واشكرهم على دعمهم«.
اضاف: »توصلت شركة اروان 

الصناعة  وزارتي  من  بدعم 
بدءا  تام  توافق  اىل  والصحة 
والتوافق  التقين  العقد  بتوقيع 
على مواد العقد التجاري كلها. 
الروتني  بانتظار  اليوم  حنن 
االداري ضمن صندوق اإلستثمار 
الروسي النهاء ما تبقى لتوقيع 
بعد.  عن  يتم  قد  الذي  العقد 
اليت  باللقاءات  مسرورين  كنا 
عقدناها وال سيما مع مسؤولي 
الروسي  االستثمار  صندوق 
املباشر وتوّجت بلقاء مع رئيس 
دميرتييف  كاريل  الصندوق 
البنود  على  االتفاق  أمثر  ما 

التجارية«.
الرغم  على  اهلل:  حب  وتابع 
العصي  وضع  حماوالت  من 
هلا  تعرضت  اليت  والعراقيل 
العامة  وزارتا الصناعة والصحة 
للتوجه شرقا، لنا الفخر ان نقول 
العنصر  ان هذا االتفاق يشكل 
االول من توجه احلكومة شرقا، 
ولو  االتفاق  دعم  من  ونشكر 
حتديد  االتفاق  وتضمن  مؤخرا. 
مبا  السنوية  التصنيعية  القدرة 
من  جرعة  مليون  ستني  يعادل 
يعمل  أن  على  - ف،  سبوتنيك 
جرعة  مليون   25 انتاج  على 
مت  كما  السنة.  هذه  من  بدءا 
االتفاق على انتاج مليون جرعة 
أي  شهريا  اليت  سبوتنيك  من 
12 مليون جرعة سنويا. كما مت 
االتفاق على الكلفة بني الشركة 
اليت  االسعار  وعلى  والصندوق 
التجاري.  املوضوع  يف  ستحدد 
االتفاق  ان  الذكر  املهم  ومن 
من  املائة  يف   10 خيصص 

االنتاج للسوق اللبنانية«.
أيضا  النظر  »نلفت  أضاف: 
اتفاق  هو  االتفاق  هذا  ان  اىل 
اقتصادي   - صحي   - صناعي 
الصناعة  مرحلة  من  لبنان  يأخذ 
مرحلة  اىل  العادية  الدوائية 
لبنان  ويضع  اللقاحات  تصنيع 
التلقيح،  مصانع  خارطة  على 
قد  االقتصادية  الناحية  ومن 
ما  اىل  االعمال  حجم  يصل 
يقارب الـ 700 مليون دوالر من 
االنتاج والتصدير. كما سيؤمن 
وحالة  العمل  فرص  من  العديد 
اقتصادية ضخمة. والتقينا خالل 
ميكاييل  الصحة  وزير  الزيارة 
مشاتكو  وسريغي  موراشكا، 
املمثل اخلاص للرئيس الروسي 
يف ما خص التعاون الدولي يف 
جمال صناعة الطاقة الكهربائية 
ناجحة.  االجتماعات  وكانت 
يف  االمور  متابعة  على  واتفقنا 
الوزير  مع  الصحية  اجملاالت 
حسن واملسؤولني املعنيني يف 

روسيا«.
جرعة  زيارتنا  وختم:«تشكل 
موقعة  يف  التفاؤل  من  جيدة 
يقع فيها لبنان من الظالم الذي 

القيادة  نشكر  دامسا.  يكون 
يف  ساهم  من  ومجيع  الروسية 
ابو  امل  والسيد  الزيارة  اجناح 

زيد وشركة اروان.«
حوار

موضوع  يف  سؤال  على  وردا 
إىل  حسن  الوزير  لفت  الدواء، 
يعاني  اللبناني  اجملتمع  »أن 
األمراض  أدوية  يف  شح  من 
والنادرة  واملزمنة  السرطانية 
األجنبية  العمالت  شح  بسبب 
إىل  املالية  للتحويالت  الالزمة 
وزارة  واكبت  وقد  اخلارج. 
الصحة العامة هذا التحدي باختاذ 
خطوات سريعة حيث اختذت قرارا 
الطارئ  لإلسترياد  بالسماح 
من  لألدوية  السريع  والتسجيل 
تستويف  خمتلفة  أجنبية  مصادر 
الشروط ومعايري اجلودة واألمان 
الصحي، وتتيح للقطاع اخلاصة 

التنافس على األسعار«.
هذا  أن  حسن:«  الوزير  وتابع 
يشكل فرصة تارخيية لإلستثمار 
هناك  حيث  لبنان  يف  الدوائي 
يف  اخلطوات  لتسريع  جمال 
كان  حيث  األدوية  تسجيل 
تسجيل أي دواء حيتاج إىل عدة 
احلالي  القرار  يتيح  فيما  أشهر 
وتشكيل جلنة خمتصة التسجيل 
وهذا  أسابيع،  عدة  غضون  يف 
الدوائية  الصناعات  خيدم 
الوطنية للدخول يف شراكة مع 

بعض املصانع األجنبية«.
وكشف وزير الصحة العامة عن 
توجه لدى املرجعيات السياسية 
للسماح  لبنان  يف  واملالية 
بالشراء  العامة  الصحة  لوزارة 
العامة  الصحة  لوزارة  املباشر 
خاص  حساب  فتح  خالل  من 
على  يوفر  وهذا  للتحويالت 
وصول  ويؤمن  العامة  املوازنة 
السوق  يف  املفقودة  األدوية 

اللبناني يف سرعة قصوى.
أوضح  اجلائحة،  مواجهة  وعن 
الوزير حسن:« أن حواىل سبعني 
اجملتمع  أفراد  من  املئة  يف 
اللبناني ميلكون مضادات مناعية 
ضد Covid 19 ورغم املتحورات 
ال يزال الوباء حتت السيطرة«.

بدوره وردا على سؤال، أوضح 
حب اهلل أن الوضع االقتصادي 
اهمال  »نتيجة  هو  لبنان  يف 
االنتاج الصناعي والزراعي طيلة 
وحكومتنا  املاضية  السنوات 
اللبناني  االقتصاد  جعل  قررت 
اقتصادا منتجا ودعم االستثمار 
الصناعية.  اجملاالت  يف 
الوقت  من  الكثري  وامضينا 
على دعم مسرية االقتصاد عرب 
جلب االستثمارات وما شاهدناه 
اليوم هو خطوة يف هذا االجتاه 
االقتصادي  الوضع  لتحسني 
على  االعتماد  من  والتخفيف 

اخلارج«.

وزيرا الصحة والصناعة تابعا لقاءاتهما يف روسيا
حسن : نواجه شح الدواء باإلسترياد الطارئ والشراء املباشر

حب اهلل: إنتاج اللقاح ينقلنا إىل مراحل الصناعات غري العادية
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لــبنانيات

عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع 
اجتماعها  املسلمني  العلماء 
األوضاع  ودرست  األسبوعي 
السياسية يف لبنان، وقالت يف 
بفارغ  اللبنانيون  »ينتظر  بيان: 
الصرب االجتماع املزمع عقده بني 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
احلكومة  ورئيس  عون  ميشال 
األستاذ جنيب ميقاتي،  املكلف 
تكون  أن  على  آماال  ويعلقون 
وبدورنا،  إجيابية.  اللقاء  نتيجة 
فإننا ندعو الرئيسني اىل اختاذ 
الوطن  مصلحة  يف  قرارات 
النقاط  لتسجيل  ليس  فالوقت 
والوضع ال حيتمل اعتذارا جديدا، 
منهما  كل  يتنازل  أن  جيب  بل 
ملصلحة  بل  اآلخر  ملصلحة  ال 
الوطن العليا، فال يهم إىل من 
تسند هذه الوزارة أو تلك وإمنا 
الكفي،  إىل  تسند  أن  املهم 
اخلبري  الكف،  نظيف  املخلص، 
يف امللف الذي سيتسلمه، وال 
هلذا  الوزراء  عدد  هم  كم  يهم 
الفريق أو ذاك، وإمنا املهم أن 
اىل  ينتمون  الوزراء  كل  يكون 
املصلحة الوطنية العليا وليسوا 
أزالما عند أحد، إذ ليس مفهوما 
أن يتحدثوا عن وزراء تكنوقراط 
غري منتمني، ثم يطالب هذا أو 

ذاك من املسؤولني حبصة«.
العامل  »إن  البيان:  وأضاف 
وإن  حكومة  تأليف  منا  ينتظر 
احلكومة باتت هي املدخل الوحيد 
للتعامل مع األزمة ووضع حلول 
هلا، واملساعدات اليت يعد العامل 
بها لبنان ترتبط مباشرة بتشكيل 
هذه احلكومة. وبالنتيجة كل من 
التشكيل  تعطيل  على  يعمل 
يتحمل مسؤولية وطنية وتارخيية 
أوال  اهلل  أمام  عليها  سيحاسب 
وأمام التاريخ واألجيال العتيدة 

ثانيا«.
وطالب التجمع »فخامة الرئيس 
والرئيس املكلف بالتوصل إىل 
يف  احلكومة  تأليف  على  اتفاق 
جلسة اليوم، وأال يؤجل املوضوع 
إىل جلسات أخرى، وأن يتنازل 
كل منهما ملصلحة الوطن الذي 

مل يعد حيتمل تأجيال إضافيا«.
واستنكر »االعتداءات الصهيونية 
استهدفت  اليت  لبنان  على 
منطقة الدمشقية يف خراج بلدة 
ويعترب  لبنان  جنوب  احملمودية 
 1701 للقرار  واضح  خرق  أنها 
ونطالب حكومة تصريف األعمال 
األمن  جملس  من  بالطلب 
االنعقاد إلدانة العدو الصهيوني 
قيادة  ونطالب  اعتداءاته،  على 
املقاومة برد رادع كي ال تتكرر 

أعمال كهذه«.
واعترب أن »أعمال الشغب اليت 
السنوية  الذكرى  إحياء  رافقت 
هي  املرفأ  النفجار  األوىل 
قوى  حتركها  مشبوهة  أعمال 
على  تعمل  كانت  استخباراتية 
مقدمة  األعمال  هذه  تكون  أن 
وحيا  الشاملة«.  للفوضى 
احلكيم  األمنية  القوى  »تعامل 
األعمال  هذه  مع  والصارم 

التخريبية«.
وطالب التجمع »القضاء بشخص 
طارق  القاضي  العدلي  احملقق 
التحقيقات  ملف  بإجناز  بيطار 
نتيجة  عن  واإلفراج  سريعا 
التحقيق التقين«، وطالب ايضا 
جلسة  بعقد  النواب  »جملس 

عن  احلصانات  لرفع  خاصة 
اجلميع يف ما يتعلق بالتحقيق يف 
إنفجار املرفأ، وصوال إىل تبيان 
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جتمع العلماء طالب رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف باالتفاق على 
تأليف احلكومة ودعا جملس النواب اىل رفع احلصانات عن اجلميع

أهالي  ووصول  كاملة  احلقيقة 
واملنكوبني  واجلرحى  الشهداء 

حلقوقهم وتعويضاتهم«.
أشار عضو »تكتل لبنان القوي« 
النائب أسعد درغام يف حديث 
لتلفزيون الـ«OTV«، أنه »بعد 
عام على زلزال الرابع من آب، 
املسؤول  من  معرفة  املطلوب 
تسبب  ومن  املواد  أدخل  ومن 
وشارك«،  ومن سهل  بالكارثة 
مؤكدا أن »اهلدف الوصول اىل 
احلقيقة، وال خالص من دونها«، 
معتربا ان »التمسك باحلصانات 
يعيق العدالة. ال ميكننا املطالبة 
مشددا  ونقيضه«،  بالشيء 
بوجع  »االستثمار  أن  على 
الضحايا خطيئة وحماولة  أهالي 
السياسي  والتوظيف  االستثمار 

رخيص«.
رئيس  ان  اىل  درغام  ولفت 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
على  بأنه  واضحا  »كان  عون 
امام  بإفادته  لالدالء  إستعداد 
احملقق العدلي، وهو بذلك رفع 
ينتظر  ومل  نفسه  عن  احلصانة 
علنية  جللسة  ندعو  وحنن  أحدا، 
احلصانات،  برفع  يتعلق  ما  يف 
املستور  سيكشف  ما  وهو 

واحلقائق«.
واكد ان »الدساتري ولدت خلدمة 
احلقيقة والعدالة وليس حلماية 
بريوت  فإنفجار  املقصرين، 
أسقط كل احملرمات، وال ميكن 
احلكم على نوايا باقي الفرقاء، 
لذلك ندعو للذهاب اىل جملس 
علنية  جلسة  النواب ويف خالل 
الناس  ويعرف  جيري  ما  تظهر 
ومن  احلصانات  رفع  يريد  من 

ضد«.
املستقبل«  »تيار  طرح  وعن 
أشار  الدستوري،  التعديل 
درغام اىل أن »هناك من يسعى 
واملطالبة  األمور،  تعقيد  اىل 
إضاعة  الدستوري  بالتعديل 
وجملس  والوقت،  للموضوع 

النواب موجود، فليتفضلوا«.
بالقاضي  اجلميع  ثقة  وعن 
»بيطار  أن  درغام  أكد  بيطار، 
إبن عكار وهو غري حمسوب على 

أي طرف سياسي وال يقبل أن 
آخر، ومن  يكون مع طرف ضد 
يؤثر  ال  أحدا  أن  يدرك  يعرفه 

عليه«.
يف  أحداث  من  جيري  وعما 
الطرق  قطع  جلهة  عكار 
تساءل:  التشليح،  وأعمال 
الوزارء  أين  املسؤولني؟  »أين 
الداخلية  وزيرا  أين  املعنيني؟ 
عكار  يف  جيري  مما  والدفاع 
اليوم؟ عكار باتت خارج الدولة 
وأعمال  الطرق  قطاع  بسبب 
التشليح على الطرق. أبناء عكار 
حماصرون وحمرومون من املواد 
األساسية بسبب قرار الشركات 
بالتوقف كليا عن إرسال املواد 
اىل عكار. لألسف حتول طموحنا 
مؤسسات  وجود  من  عكار  يف 
وحتقيق  عملها  وتفعيل  للدولة 
االمناء املتوازن، اىل متكن أهلنا 
منازهلم«،  اىل  الوصول  من 
تكتل  »موقف  أن  على  وشدد 
مما  واضحا  كان  القوي  لبنان 
جيري يف عكار جلهة تبين مطلب 
فتح الطرق والدعوة اىل انعقاد 
ووقف  للدفاع  األعلى  اجمللس 
أن  املقبول  فمن غري  الزعران. 
حيتجز بعض الزعران حرية 600 

الدكتورة  وزيرةاالعالم  غردت 
عرب  جند  الصمد  عبد  منال 
يتوقع  وقت  :يف  »تويرت« 
فيه العامل منو 6 يف املائة يف 
يف   GDP الناتج_احمللياإلمجالي 
بانكماش  يتخبط  لبنان   ،2021
وصل  مسبوق  غري  اقتصادي 

عبد الصمد: املفتاح لنمو اقتصادي قوي ومستدام 
هو مشاريع إصالحية وسياسات مالية نقدية سليمة

 2020 يف  املائة  يف   25 إىل 
بوادر  وال   )IMF )املصدر 
املفتاح   .2021 ب  أفضل 
اقتصادي قوي ومستدام  لنمو 
وإمنائية  إصالحية  مشاريع  هو 
وسياسات مالية ونقدية سليمة. 

#خلينا_ننقذ_اقتصادنا«.

عرب  السيد  مجيل  النائب  غرد 
»ذكرى  »تويرت«:  على  حسابه 
من  إال  خري،  على  مرت  آب   4
سياسي  استثمار  ظواهر  بعض 
فوضى  وبعض  ومكشوف  تافه 
الضحايا  أهل  رفضها  معروفة، 

السيد: كل مستدعى للتحقيق له مآخذ على 
البيطار فليقارعه وجها لوجه

وتربأوا منها وعربوا عن مأساتهم 
حبضارة. ماذا بعد؟ القضاء يف 
لبنان معدوم، لكن يوجد قضاة 
يرفعون الرأس، وكل مستدعى 
للتحقيق وله مآخذ على القاضي 
البيطار، فليقارعه وجها لوجه«.

درغام: لن يبخل الرئيس عون يف التسهيالت 
املطلوبة للتشكيل والتكتل لن يشارك ولن نعطي 

أي مربر التهامنا بالتعطيل
ألف مواطن«.

أكد  احلكومي،  الشق  ويف 
فخامة  من  »املطلوب  أن 
عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
والرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
وحنن  النظر،  وجهات  تقريب 
قبلهما  من  الرغبة  على  نراهن 
أن  اىل  الفتا  التشكيل«،  يف 
»الرئيس عون سيربهن أنه أم 
احلكومة،  تشكيل  يف  الصيب 
تقديم  يف  يبخل  لن  وهو 
التسهيالت املطلوبة لتشكيلها، 
حتى لو إستدعى األمر التنازل. 
منه  الطلب  ميكن  ال  ولكن 
التنازل عن حقوقه الدستورية. 
ميقاتي  الرئيس  واملطلوب من 
الرئيس  ومالقاة  الزوايا  تدوير 
عون يف منتصف الطريق، ألن 
فاحلد  حتتمل.  تعد  مل  الناس 
غري  احلياة  مقومات  من  األدنى 
الطبابة  صعيد  على  موجود 
لزاما  وبات  األساسية،  واملواد 
احللول«،  إجياد  اجلميع  على 
نشارك،  لن  »كتكتل  وقال: 
بأي  نطالب  ولن  نتدخل  ولن 
جانب  اىل  سنكون  وزارات، 
فخامة الرئيس، ولن نعطي أي 

مربر التهامنا بالتعطيل«. 

املمتاز  اجلعفري  املفيت  اعلن 
له  بيان  أمحد قبالن يف  الشيخ 
»ما  ان  اخلميس  االول  أمس 
اللبنانية  احلدود  على  حصل 
وهو  صارخ،  صهيوني  اعتداء 
مردوع  أنه  غري  بشدة،  مدان 
بشدة بسبب وجود مقاومة أكرب 
وشراكة  أبيب،  تل  تتصور  مما 
اسرتاتيجية بني اجليش والشعب 
اإلعتداء  حتويل  حبجم  واملقاومة 
عدوان  جمرد  إىل  الصهيوني 
حبسابات  حمكوم  استعراضي 
من  املطلوب  املقاوم.  الرادع 

على  التصويب  السيادة  دعاة 
تل  لدى  ما  كل  ألن  واشنطن 
أبيب من ترسانة ومنط عدواني 
يف  وجتربتنا  واشنطن،  مصدره 
إال صندوق  ليس  األمن  جملس 
لذلك  جدوى.  بال  شكاوى 
فتح  اللبنانيني  من  املطلوب 
يعتقدون  من  ألن  جيدا،  العني 
أنه حبل النجاة ليس إال مرجعية 
عدوان،  أي  لتمرير  أبيب  تل 
فضال عن أخذه مصاحل تل أبيب 
كاسأس مركزي ألي سياسة له 

يف لبنان«. 

قبالن: ما حصل على احلدود 
اعتداء صهيوني صارخ

 استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
سليمان  حممد  النائب  الفتوى، 
الشيخ  القاضي  حضور  يف 
بالل  والشيخ  عرميط  خلدون 

املال.
سليمان:  قال  اللقاء،  بعد 
»تشرفت بزيارة مساحة املفيت، 
يف  حصل  ما  يف  معه  وحبثت 
منطقة خلدة يف األيام املاضية.

شكرت صاحب السماحة على كل 
به من اتصاالت  ما قام ويقوم 
على  كنا  وقد  الشأن،  بهذا 
تابعت  كما  معه.  دائم  تواصل 
أيضا املرجعيات السياسية بدءا 
من الرئيس سعد احلريري وصوال 
والقوى  املكلف  الرئيس  إىل 
وحدة  على  احلريصة  السياسية 
األوىل  اللحظة  ومنذ  الوطن. 
تواصلنا،  خلدة  يف  حصل  ملا 
إخواني  مع  الساعة  مدار  وعلى 
أبناء العشائر يف خمتلف املناطق 

اللبنانية، وأكدوا مجيعا رفضهم 
ومتسكهم  الداخلي  االقتتال 
الصف  ووحدة  األهلي  بالسلم 
حتت  اإلسالمي   - اإلسالمي 
ونثمن  والقانون،  الدولة  سقف 
هذه املواقف الوطنية اجلامعة«.

نتيجة  هو  حصل  »ما  ان  ورأى 
كافة  بأجهزتها  الدولة  غياب 
عن معاجلة قضية عمرها حوالي 
السنة«. وقال: »إن ثقتنا كبرية 
والقوى  العسكرية  باملؤسسة 
الوطين،  وبدورهم  األمنية 
ولكن يف الوقت نفسه، عليهم 
مسؤولية كبرية مبالحقة كل من 
كان حيمل سالحا، وفرض األمن 

حممد سليمان من دار الفتوى: ما حصل يف خلدة نتيجة غياب الدولة 
وندعو لنبذ التطرف ووقف التحريض املذهيب واالعالمي

خلدة  يف  االستقرار  وتثبيت 
لعدم تكرار ما حصل من أي جهة 

كان«.
وختم: »أعيد وأكرر، أن العشائر 
اإلسالمي  جبناحيها  العربية 
أو  فتنة  شرارة  تكون  ولن  مل 
لغة  وان  البالد،  يف  انقسام 
العقل واحلكمة ستبقى األقوى. 
احلريصة  الدار  هذه  من  وندعو 
 - اإلسالمي  الصف  وحدة  على 
اإلسالمي إىل نبذ التطرف ووقف 
واإلعالمي  املذهيب  التحريض 
محى  ومسمياته.  أشكاله  بكل 
الشرور  عنه  وأبعد  وطننا  اهلل 

والفنت«. 

لألمن  العام  املدير  استقبل 
يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
مكتبه ظهر امس االول اخلميس، 

السفري الربيطاني يف لبنان إيان 
يف   IAN COLLARD كوالرد 

زيارة تعارف.

اللواء ابراهيم استقبل السفري الربيطاني يف 
زيارة تعارف

حكومة  رئيس  نائبة  عقدت 
الدفاع  وزيرة  االعمال  تصريف 
اخلارجية  ووزيرة  الوطين 
عكر،  زينة  بالوكالة  واملغرتبني 
إجتماعا للبحث يف مسألة إكتظاظ 
وزيري  حضور  يف  السجون، 
الداخلية والبلديات حممد فهمي 
يف  جنم  كلود  ماري  والعدل 
املدير  االعمال،  حكومة تصريف 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
الضباط  عثمان وعدد من  عماد 
السجون  الذين يتولون موضوع 
والشرطة  الداخلية  وزارة  من 

العسكرية ومديرية املخابرات.
السجون  لواقع  عرض  ومت 
يف  املوقوفني  أعداد  وإزدياد 
النظارات بسبب إرتفاع معدالت 
املتعلقة  والصعوبات  اجلرمية، 
املوقوفني  تسليم  بعمليات 
العسكرية  العامة  النيابات  بني 
واإلستئنافية، إضافة اىل البحث 
واملمكنة  السريعة  احللول  يف 
للتخفيف من اإلكتظاظ احلاصل.
اإلتفاق  اىل  اإلجتماع  وخلص 
املوقوفني  مجيع  »نقل  على 
ال  اجليش،  لدى  املوجودين 
اىل  العسكرية،  الشرطة  سيما 
السجون املعتمدة من قبل قوى 

األمن الداخلي«.
سفري الجزائر

عكر، سفري  الوزيرة  واستقبلت 
ركاييب  الكريم  عبد  اجلزائر 

يف  لألوضاع  معه  وعرضت 
بني  الثنائية  والعالقات  لبنان 

البلدين.
سفري اليابان

كما استقبلت عكر سفري اليابان 
البحث  ومت  أوكوبو،  تاكيشي 
التقين  التعاون  إتفاقية  يف 
وسبل  الثنائية  والعالقات 

تطويرها.
جيانبني

املديرة  مساعدة  عكر،  والتقت 
يف  »اليونسكو«  لـ  العامة 
جيانيين  الرتبية ستيفانيا  قطاع 
املشاريع  مسؤولة  ترافقها 
العامة  املديرة  مكتب  يف 
البحث  وجرى  جابريان،  هدى 
اليت  لبريوت«  »مبادرة  يف 
العام  »اليونسكو« يف  أطلقتها 
اإلقليمي يف  مكتبها  عرب   2020
الرتبية  قطاعي  ملساعدة  لبنان 
والثقافة يف بريوت عقب إنفجار 

مرفأ بريوت.
عكر

تعاون  عكر  الوزيرة  وشكرت 
املكتب اإلقليمي لـ«اليونسكو« 
اخلارجية  وزارة  مع  بريوت  يف 
»القيام  على  واملغرتبني 
باملرحلة األوىل من عملية مسح 
إلدارة  نظام  وإعداد  وتوضيب 
أرشيف وزارة اخلارجية ومكننته 
وتوحيد  العامة  األطر  وضع  عرب 

طرق التعامل معه«.

عكر ترأست اجتماعا حبث يف إكتظاظ السجون 
والتقت سفريي اجلزائر واليابان وجيانيين

 إستقبل رئيس جملس النواب نبيه 
شركة  إدارة  جملس  رئيس  بري 
سعادة  رولوف   CGM و   CMA
األوسط  الشرق  مدير  يرافقه 

للشركة السيد جو دقاق.
جوابية  رسالة  بري  تلقى  كما 
اإلسالمية  اجلمهورية  رئيس  من 

بري تلقى رسالة جوابية من الرئيس االيراني 
وتهنئة من السيسي بالعام اهلجري اجلديد

رئيسي  ابراهيم  السيد  اإليرانية 
مؤخرا  بإنتخابه  تهنئته  على  ردا 

رئيسا للجمهورية اإلسالمية.
بالعام  تهنئة  برقية  تلقى  كما 
رئيس  من  اجلديد  اهلجري 
مجهورية مصر العربية عبد الفتاح 

السيسي. 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
بآالم  يشعر  انه  عون  ميشال 
األهل واألصدقاء الذين فقدوا 
أحباءهم يف انفجار مرفأ بريوت 
فقدوا  الذين  من  واحد  »وأنا 
القضاء  داعيا  يومها«،  غاليًا 
النهاية يف  إىل ان يذهب اىل 
التحقيق واحملاكمات، »وأنا معه، 
وإىل جانبه، حتى اجنالء احلقائق 
وقال:«  العدالة«.  وحتقيق 
عندما يضع رئيس الدولة نفسه 
إفادته  لسماع  القضاء  بتصرف 
نفسه  مينح  بأن  ألحد  عذر  فال 
أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، 
قانونية كانت أم سياسية، كي 
ال يوّفر للتحقيق كل املعلومات 
املطلوبة ملساعدته يف الوصول 

إىل مبتغاه.
اجلمهورية  رئيس  أشار  وإذ 
يواجهه  الذي  التحّدي  ان  اىل 
القضاء  ومعه  العدلي  احملقق 
احلقيقة  َكشف  هو  الحقًا، 
احُلكم  وإصدار  احملاكمة  وإجراء 
العادل يف فرتة زمنية مقبولة، 
ليست  املتأخرة،  العدالة  »ألن 
انه  أوضح  فانه  بعدالة«، 
فصل  وحيرتم  الدستور  يلتزم 
السلطات، وال يرى ما مينع على 
احملّقق العدلي أن يستجوب من 
يعتربه مفيدًا للتحقيق، »معتربا 
التحقيق  املناسب ترك  انه من 
الضغوط  بعيدًا عن  يأخذ جمراه 
ومعاهدا  أتت...،  جهة  أي  من 
اليت  الدماء  أّن  الشهداء  أهالي 
سالت يف ذلك اليوم املشؤوم، 
احلقيقة  وأّن  هدرًا،  تذهب  لن 
العادل  القصاص  ومعها  آتية 

لكل مسؤول عن الكارثة.
إحياء  يكون  ان  اىل  ودعا 
نستذكر  حمطة  غدًا  الذكرى 
واملصابني  الشهداء  فيها 
أي  عن  بعيدًا  واملشردين 
للعبث  استغالله  ميكن  تصّرف 
باألمن واالستقرار ويسيء إىل 

معاني هذه الذكرى.
واكد الرئيس عون انه سيسعى 
»ووفقًا  املكلف،  الرئيس  مع 
ملقتضيات الدستور، إىل تذليل 
تشكيل  وجه  العراقيل يف  كل 
خبربات  قادرة  إنقاذية،  حكومة 
ونزاهتهم  وكفاَءاتهم  أعضائها 
اإلصالحات  برنامج  تنّفذ  أن 
وشدد  واملعروفة«.  املطلوبة 
على »اننا قادرون معًا بتعاوننا، 
وصربنا، ومن خالل وضع آليات 
احلل على السكة الصحيحة، عرب 
تشكيل حكومة واعدة، والتحضري 
بذور  ترسي  نيابية  النتخابات 
على  تساعد  احلقيقي،  التغيري 
جتاوز احلاضر املؤمل، والنهوض 
متزق  اليت  األزمة  من  تدرجييًا 

وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا«.
ودعا رئيس اجلمهورية اىل ان 
بوحدتهم  اللبنانيون  يتمسك 
تعيد  جديدة  صفحة  ويفتحوا 
االبتكار،  خريطة  إىل  لبنان 
وتعيد  واملنافسة،  والنمو، 
والرغبة  بوطنهم،  األمل  لشبابه 
وطن  وإعادته  فيه،  بالبقاء 

احلضارة، والفرح، واإلبداع.
جاءت  عون  الرئيس  مواقف 
إىل  وجهها  اليت  الرسالة  يف 
اليوم،  الثامنة مساء  اللبنانيني 
السنوية  الذكرى  يف  وذلك 
بريوت،  مرفأ  النفجار  األوىل 

هنا نصها:

»ليذهب القضاء اىل النهاية يف التحقيق واحملاكمات وانا معه واىل جانبه حتى حتقيق العدالة«

 الرئيس عون يف الذكرى السنوية األوىل النفجار مرفأ بريوت: اعاهد 
أهالي الشهداء أّن الدماء اليت سالت يف ذلك اليوم املشؤوم لن تذهب هدرًا

كلمة الرئيس عون
أيها  اللبنانيات،  »أيتها 

اللبنانيون
النفجار  املؤملة  الذكرى  عشية 
كل  روح  أحيي  بريوت،  مرفأ 
املأساة  هذه  يف  سقط  شهيد 
الكربى، وأتعاطف مع كل جريح 
عزيزًا  فقد  من  وكل  ومصاب، 
أو قريبًا، َمنزاًل أو ُملكًا، وأحنين 
يف  َعت  جتمَّ شعب  صمود  أمام 
عمق  ومن  املآسي،  كل  وجهه 
وجداني أقول لعاصمتنا احلبيبة 
بريوت، ستظهر احلقيقة وسينال 
وسَتنَهضني  جزاَءه  ُمذنب  كل 

من جديد.
يف الرابع من آب العام املاضي، 
يف  مسبوق  غري  زلزال  وقع 

تاريخ لبنان.
متزق وجه بريوت، ومتّزقت قلوب 
كثرية، وُفقدت أرواح بريئة ما 
كان جيب أن تسقط، لوال تراكم 
مسؤوليات  وتضافر  اإلهمال، 
الكثريين على مّر السنني، وعلى 
خمتلف املستويات، الذين كان 
عملية  إجراءات  اختاذ  بإمكانهم 
إلزالة خطر املواد اليت أدت إىل 

هذه الكارثة.
واألصدقاء  األهل  بآالم  أشعر 
هذا  يف  أحباءهم  فقدوا  الذين 
الذين  من  واحد  وأنا  االنفجار، 

فقدوا غاليًا يومها.
املشروع،  بغضبهم  أشعر 
وأملهم  العميقة،  ومرارتهم 
إذا  حّدة،  األيام  ستزيده  الذي 
مل يشعروا بالقول والفعل، ومن 
بأن  العملية،  اإلجراءات  خالل 
احملاسبة قد بدأت، واحملاكمات 
املشاركني،  من  ستقتّص 
يف  إهمال،  عن  أو  قصد  عن 

التسّبب باالنفجار.
املآلن،  بالفم  أقوهلا  هلذا 
اللبنانيني  جروحات  أجل  من 

املفتوحة، ومن أجل التاريخ:
واجلريء  النزيه  للتحقيق  نعم 
وصواًل إىل احملاكمات العادلة.

ال  الذي  القوي،  للقضاء  نعم 
يرتاجع أمام صاحب سلطة مهما 
عال شأنه، وال يهاب احلصانات 
حتقيق  أجل  من  واحلمايات، 
املتسببني  وحماسبة  العدل، 

بهذا االنفجار.
فليذهب القضاء إىل النهاية يف 
التحقيق واحملاكمات، وأنا معه، 
وإىل جانبه، حتى اجنالء احلقائق 
يضع  وعندما  العدالة.  وحتقيق 
بتصرف  نفسه  الدولة  رئيس 
عذر  إفادته فال  القضاء لسماع 
ألحد بأن مينح نفسه أي حصانة، 
قانونية  حجة،  بأي  يتسلح  أو 
ال  كي   ، سياسية  أم  كانت 
املعلومات  كل  للتحقيق  يوّفر 
املطلوبة ملساعدته يف الوصول 

إىل مبتغاه.
كيف ال وشهداؤنا يستصرخون 
الضمري، وعيون العامل شاِخصة 
يواجهه  الذي  والتحّدي  إلينا 
القضاء  ومعه  العدلي  احملقق 
احلقيقة  َكشف  هو  الحقًا، 
احُلكم  وإصدار  احملاكمة  وإجراء 
العادل يف فرتة زمنية مقبولة، 
ليست  املتأخرة،  العدالة  ألن 

بعدالة.
وأحرتم  الدستور  ألتزم  إذ  إنين 
فصل السلطات، ال أرى ما مينع 
على احملّقق العدلي أن يستجوب 
ال  للتحقيق،  مفيدًا  يعتربه  من 
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سيما وأن احملاكمة العادلة هي 
تظُلم  وال  ظاملًا  تربّئ  ال  اليت 
ترك  املناسب  من  لذلك  بريئًا، 
عن  بعيدًا  جمراه  يأخذ  التحقيق 

الضغوط من أي جهة أتت...
عشية  الشهداء،  ألهالي  عهدي 
هذه الذكرى األليمة، أّن الدماء 
اليوم  ذلك  يف  سالت  اليت 
املشؤوم، لن تذهب هدرًا، وأّن 
القصاص  ومعها  آتية  احلقيقة 
هذه  عن  مسؤول  لكل  العادل 
الذكرى  إحياء  وليكن  الكارثة، 
غدًا، حمطة نستذكر فيها، بصفاء 
الشهداء  وحكمة،  ومسؤولية 
من  واملشردين  واملصابني 
تصّرف  أي  عن  بعيدًا  منازهلم، 
باألمن  للعبث  استغالله  ميكن 
معاني  إىل  ويسيء  واالستقرار 

هذه الذكرى املأساوية .

أيها  اللبنانّيات،  أيتها 
اللبنانّيون.

اعرف ان انتظاركم طال حلكومٍة 
الفرصة  لدينا  واليوم  جديدة. 
جديد  رئيس  تكليف  مع  لذلك، 
أمتنى  كنت  وكم  لتشكيلها. 
التشكيل  مراسيم  تصدر  أن 
لكين  ممكن،  وقت  أسرع  يف 
يدًا  سأسعى،  أني  أعاهدكم 
بيد مع الرئيس املكلف، ووفقًا 
ملقتضيات الدستور، إىل تذليل 
تشكيل  وجه  يف  العراقيل  كل 
خبربات  قادرة  إنقاذية،  حكومة 
ونزاهتهم  وكفاَءاتهم  أعضائها 
اإلصالحات  برنامج  تنّفذ  أن 

املطلوبة واملعروفة.
أيها  اللبنانيات،  أيتها 

اللبنانيون.
وأشعر  مجيعًا،  تشعرون 
يف  حصل  ما  بأن  معكم، 
انهيار  من  األخريتني،  السنتني 
كل  مع  ومالي  اقتصادي 
انعكاساته احلياتية، واملعيشية، 
يكاد  واألمنية،  والنفسية، 
اللبنانية  الدولة  النهيار  يؤشر 
ومؤسساتها،  مقوماتها،  بكل 

ودورها، ووجودها.
ق انفجار الرابع من آب  وقد عمَّ
مرارة،  وزاده  اإلحساس،  هذا 

وأملًا.
لكنين اليوم، أقف أمامكم كإخوة، 
وعائالت،  وأصدقاء،  وأبناء، 
ألؤكد  وصامد،  عريق  وشعب 
لكم أن اآلالم تنتهي بفجر جديد، 
بتعاوننا،  معًا  قادرون  وأننا 
وصربنا، ومن خالل وضع آليات 
احلل على السكة الصحيحة، عرب 
تشكيل حكومة واعدة، والتحضري 
بذور  ترسي  نيابية  النتخابات 
على  تساعد  احلقيقي،  التغيري 
جتاوز احلاضر املؤمل، والنهوض 
متزق  اليت  األزمة  من  تدرجييًا 

وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا.
ذلك،  على  قادرون  حنن  نعم، 
مرادفًا  يومًا  يكن  مل  واألمل 
بالوعي،  نرفقه  حني  للوهم، 

والعمل، والتضامن، والعزم.
النهوض.  على  قادرون  حنن 
ولنفتح  بوحدتنا،  فلنتمسك 
لبنان  تعيد  جديدة  صفحة 
والنمو،  االبتكار،  خريطة  إىل 
لشبابنا  وتعيد  واملنافسة، 
بالبقاء  والرغبة  بوطنهم،  األمل 
احلضارة،  وطن  وإعادته  فيه، 

والفرح، واإلبداع.
عشتم وعاش لبنان«.

تقرير للمنظمًة يكشف بالتفصيل إهمال مسؤولني سياسيني وأمنيني مبتابعة 
قضية شحنة نيرتات األمونيوم ويطالب بإجراء حتقيق أممي شامل

انفجار بريوت.. رايتس ووتش تكشف إهمال 
املسؤولني وتطالب بعقوبات

احلكوميني  املسؤولني  بعض  أن 
خماطر  ضمنيًا  وقبلوا  توقعوا 
الوفاة اليت يشكلها وجود نيرتات 
األمونيوم يف املرفأ«، موضحًة أنه 
»مبوجب القانون احمللي، ميكن أن 
يرقى هذا الفعل إىل جرمية القتل 

قصدًا و/أو القتل بغري قصد«.
القانون  »مبوجب  التقرير:  وتابع 
فإن  اإلنسان،  حلقوق  الدولي 
ملنع  التحرك  عن  الدولة  تقاعس 
احلياة  على  املتوقعة  املخاطر 

ينتهك احلق يف احلياة«.

فرض عقوبات
وإن كانت وثائق عدة بّينت خماطر 
السالمة  على  األمونيوم  نيرتات 
املراسالت  بعض  فشلت  العامة، 
باإلشارة  مكتفيًة  توضيحها،  يف 
ُتبني  كما  البيئي.  التأثري  إىل 
وثائق عدة تقصري جهات خمتصة 
وإغفاهلا خطوات ضرورية كان من 
سالمة  لضمان  اختاذها  املمكن 

املواد أو تدمريها.
ومت ختزين املواد إىل جانب مواد 
متفجرة«،  أو  لالشتعال  »قابلة 

وفق ما أظهر التحقيق.
باإلبالغ  اجليش  قيادة  واكتفت 
عن عدم حاجتها لتلك املواد، وإن 
مسؤولية  عاتقها  على  تقع  كانت 
وتصدير  استرياد  على  املوافقة 
نيرتات  مادة  تصدير  وإعادة 
نسبة  كانت  حال  يف  األمونيوم 
األزوت فيها تتجاوز 33.5% يف 
املئة، كما كان احلال يف الشحنة 

املخزنة.
املالية  وزارتي  املنظمة  واتهمت 
بـ  والنقل  العامة  واألشغال 
إجراء  أو  التواصل  يف  »الفشل 
الشحنة  يف  املالئم«  التحقيق 
وخماطرها، كما مل تتخذ »أي من 
األجهزة األمنية العاملة يف املرفأ 
سالمة  لضمان  مناسبة  خطوات 
أو  طوارئ  خطة  وضع  أو  املواد 
اندالع  حال  يف  احرتازية  إجراءات 

حريق«.
ذكر  االنفجار،  من  أشهر  وقبل 
أعده  تقرير  الدولة يف  أمن  جهاز 
أن اشتعال تلك املواد قد يؤدي 
الحقًا  وأبلغ  مدمر،  انفجار  إىل 

السلطات خبطورتها.
أمن  جهاز  أن  املنظمة  واعتربت 
املسؤولني  إبالغ  تأخر يف  الدولة 
إىل  مشريًة  حتقيقه،  نتائج  عن 
بإمكانها  كان  اجلمارك  إدارة  أن 

التخلص من املواد لكنها فشلت 
يف اختاذ اإلجراءات املناسبة.

آنذاك  احلكومة  رئيس  وعلم 
حسان دياب للمرة األوىل بوجود 
الشحنة يف حزيران 2020، وقال 
إنه  ووتش«  رايتس  »هيومن  لـ 
طلب من جهاز أمن الدولة حتضري 
أيام حوهلا. وأضاف:  تقرير خالل 
»نسيت أمره الحقًا ومل يتابع أحد 
تقع كل  كوارث  هناك  املوضوع. 

يوم«.
عون  من  كل  تلقى  متوز   20 يف 
»غري  خمتصرًا  تقريرًا  ودياب 
كامل« من جهاز أمن الدولة حول 
حال  األمونيوم يف  نيرتات  خماطر 

اشتعاهلا أو سرقتها.
ووجهت »هيومن رايتس ووتش« 
لكل  تقريرها  يف  االتهام  أصابع 
من عون ودياب ومدير عام جهاز 
وقائد  صليبا  طوني  الدولة  أمن 
اجليش السابق جان قهوجي ووزير 
خليل  حسن  علي  السابق  املالية 
ووزيري األشغال العامة السابقني 
فنيانوس.  ويوسف  زعيرت  غازي 
وغريهم،  هؤالء،  أن  واعتربت 
اإلجراءات  اختاذ  يف  »فشلوا 

الالزمة حلماية الناس«.
وتقف احلصانات السياسية اليوم 
عائقًا أمام طلب تقدم به احملقق 
العدلي طارق بيطار الستدعاء نواب 
بينهم  وزارية،  مناصب  شغلوا 
وقادة  وفنيانوس،  وخليل  زعيرت 
كما  صليبا.  بينهم  أمنية،  أجهزة 
دياب  من  كل  على  بيطار  ادعى 

وقهوجي.
ووتش«  رايتس  »هيومن  ودعت 
اجملتمع الدولي إىل فرض عقوبات 
يف  »املتورطني  املسؤولني  على 
املستمرة  احلقوقية  االنتهاكات 
إىل  والسعي  باالنفجار  املتعلقة 

تقويض املساءلة«.
األمم  جملس  جمددًا  وأوصت 
بإجراء  اإلنسان  حلقوق  املتحدة 
االنفجار،  يف  مستقل  حتقيق 
مشرية إىل أن حتقيقًا مستقاًل قد 
اليت  الشرارة  حتديد  من  يتمكن 

أودت لوقوع االنفجار.
ومل جيب تقرير املنظمة عن أسئلة 
االنفجار،  اندالع  بكيفية  مرتبطة 
لكنه شكك يف ما إذا كانت شحنة 
إىل  متجهة  األمونيوم  نيرتات 
موزمبيق كما ُتظهر وثائق الشحن 
كانت  إن  أو  بالسفينة،  اخلاصة 

بريوت هي وجهتها الفعلية

رايتس  »هيومن  منظمة  إتهمت 
االسبوع  من  الثالثاء  ووتش«، 
اللبنانية  السلطات  احلالي، 
احلق  وانتهاك  »جنائيًا«  باإلهمال 
أظهرت يف حتقيق،  بعدما  باحلياة 
سياسيني  مسؤولني  تقصري 
قضية شحنة  متابعة  وأمنيني يف 
إىل  أدت  اليت  األمونيوم  نيرتات 
قبل  بريوت  مرفأ  انفجار  وقوع 

عام.
عقوبات  بفرض  املنظمة  وأوصت 
األمم  وبإجراء  املسؤولني  على 
املتحدة حتقيقًا مستقاًل يف الكارثة 
اليت أوقعت 214 قتياًل على األقل، 
ونتجت  جريح،   6500 من  وأكثر 
نيرتات  مادة  من  طنًا   2750 عن 
لسنوات  خمزنة  بقيت  األمونيوم 

يف العنرب رقم 12 يف املرفأ.
تقرير  يف  املنظمة  ووثقت 
األخطاء  صفحة،   126 من  مفصل 
موظفون  ارتكبها  اليت  واإلغفاالت 
وأمنيون  سياسيون  ومسؤولون 
يف طريقة إدارتهم لشحنة نيرتات 
األمونيوم منذ وصوهلا إىل املرفأ 
يف  روسوس  سفينة  منت  على 

2013 وحتى وقوع االنفجار.
وعرضت املنظمة هذا التقرير يف 
يوم  بريوت،  يف  صحايف  مؤمتر 

الثالثاء من االسبوع احلالي.
أجرتها  مقابالت  إىل  وباإلضافة 
املنظمة  نشرت  مسؤولني،  مع 
عشرات املراسالت بني جهات عدة 
من إدارة املرفأ ومديرية اجلمارك 
وموظفي امليناء وجهازي املديرية 
الدولة،  وأمن  العام  لألمن  العامة 
والنقل  العامة  األشغال  ووزارة 
ووزارة املالية، وصواًل إىل قضاة 
وقيادة اجليش ورئيس اجلمهورية 

ورئيس احلكومة.
أظهرت  إعالمية  حتقيقات  وكانت 
بينهم  مسؤولني،  أن  سابقًا 
عون  ميشيل  اجلمهورية  رئيس 
وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا 
على علم مبخاطر ختزين تلك املادة 
حيركوا  أن  دون  من  املرفأ،  يف 

ساكنًا.
وأوردت »هيومن رايتس ووتش« 
أن »األدلة تشري إىل أن العديد من 
املسؤولني اللبنانيني كانوا، على 
أقل تقدير، مهملني جنائيًا مبوجب 
مع  تعاملهم  اللبناني يف  القانون 
الشحنة، ما أوجد خطرًا غري معقول 

على احلياة«.
وأضافت: »ُتظهر الوثائق الرمسية 
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اسـرتاليات

بدأ مكتب اإلحصاءات األسرتالي )ABS( بإرسال 
اإلحصاء  استمارة  ملء  كيفية  حول  تعليمات 
السكاني إىل أكثر من 10 ماليني منزل أسرتالي، 
وذلك قبل موعد اإلحصاء يوم الثالثاء يف 10 آب/
أغسطس. سيستلم حوالي %85 من املنازل يف 
أسرتاليا رسالة تشرح كيفية ملء االستمارة على 

اإلنرتنت أو كيفية طلب استمارة ورقية.
وبداًل من ذلك، قد تستلم بعض املنازل استمارة 
ورقية ومغلفًا مثن إعادته مدفوع مسبقًا . يشمل 
يف  املقيمني  والزّوار  األجانب  الطالب  ذلك 
أماكن مثل الفنادق أو مواقع التخييم أو مساكن 
الطالب. هناك تعليمات على االستمارة الورقية 

إذا كانوا يفضلون ملء اإلحصاء على اإلنرتنت.
التنفيذي  املدير  هاندرسن،  آندرو  السيد  وقال 
والناطق الرمسي الوطين باسم اإلحصاء السكاني، 
بكم.  اخلاص  الربيد  صندوق  د  تفقُّ »الرجاء 
نشجع الناس على ملء اإلحصاء ما أن يستلموا 
تعليماتهم، إذا كانوا يعرفون أين سيكونون يوم 

الثالثاء يف 10 آب/أغسطس«.
عليكم  يرتتب  ال  أنه  يعين  »هذا  أن  وأضاف 
نعلم  واحدة.  ليلة  االستمارة يف  وملء  االنتظار 
أكثر  هي  االستمارة  ملء  يف  املرونة  هذه  أن 

مالءمة للناس«.
وأوضح أن »الناس سيتمكنون من ملء اإلحصاء 
أو على  أو على هاتفهم احملمول  اإلنرتنت،  عرب 
تسهيل  على  أيضًا  نعمل  الورقية.  االستمارة 
مع  اإلمكان،  بقدر  اإلحصاء  يف  اجلميع  مشاركة 

توافر جمموعة من وسائل املساعدة والدعم«.
وشّدد السيد هاندرسن على أهمية دعم اجملتمعات 

املتعددة الثقافات ليتم تعدادها يف اإلحصاء.
الوالدة  بلد  مثل  اإلحصاء،  معلومات  »إن  وقال 

سلطات نيو ساوث ويلز 
وكوينزالند تنصح الناس بالبقاء 

يف املنزل
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واللغات احملكية يف املنزل، تساعد على توفري 
املهمة  الدعم  ووسائل  للخدمات  املعلومات 
كل  والالجئني يف  املهاجرين  مبجتمعات  اخلاصة 

أحناء أسرتاليا«.
حيثما  لوجه  وجهًا  الدعم  »سيتوافر  أنه  وأضاف 
تسمح بذلك قيود الـ  COVID-19، مبا يف ذلك 

إقامة مراكز آنية وجلسات ملء االستمارة«.
وقال »إذا كنتم حاليًا خاضعني لإلقفال العام، 
اإلنكليزية.  غري  بلغات  متاحة  مساعدة  فهناك 
موقعنا  على  متوافرة  املرتمجة  املعلومات 
الرتمجة  خبدمة  االتصال  ميكنكم  أو  اإللكرتوني، 
اخلطية والشفهية الوطنية )TIS National( على 

الرقم 131 450.«
وقد دعا السيد عمر إنسكارا، العضو االستشاري 
ويلز   لنيو ساوث  الثقافية  التعددية  يف جملس 
اجملتمعات   ،2021 السكاني  لإلحصاء  وداعم 

املتعددة الثقافات للمشاركة.
لتوفري  ُتستخدم  اإلحصاء  »بيانات  أن  وأوضح 
واحلكومة  االجتماعية  للمنظمات  املعلومات 
واملصاحل التجارية من أجل اختاذ القرارات املهمة 
بشأن اخلدمات واملبادرات اليت تؤثر بشكل مباشر 

على جمتمعاتنا وميكنها أن تقدم الدعم هلا«. 
وأشار إىل أنه »ميكن لكل شخص يف أسرتاليا 
يكون  أن  مبجرد  جمتمعه،  يف  فرقًا  حيدث  أن 
باللغة  اخلاصة  األرقام  ُتعترب  باإلحصاء.  مشمواًل 
توفري  على  تساعد  ألنها  أساسية  الوالدة  وبلد 
نا السكاني املتعدد  حملة سريعة عن منّونا وتغريُّ

الثقافات«.

www. زوروا  بلغتكم،  املعلومات  من  ملزيد 
census.abs.gov.au/language

تعليمات اإلحصاء السكاني 
تصل بصناديق الربيد يف 

كل أحناء أسرتاليا

ويلز  ساوث  نيو  والية  سجلت 
199 حالة جديدة مصابة بفريوس 
كورونا منها 50 حالة كانت يف 
اجملتمع أثناء الفرتة املعدية من 

املرض. 
املسؤولني  كبرية  وقالت 
الدكتورة  الوالية  الصحيني يف 
ينصح  ال  إنه  تشانت  كريي 
احلكومية  املناطق  بزيارة 
املتأثرة إال يف حاالت الضرورة 

القصوى.
الوالية  حكومة  رئيسة  وقالت 
ترغب  إنه  برجييكليان  غالديس 
لقاح  جرعة  مليون   6 بتوزيع 
آب/أغسطس  شهر  انتهاء  مع 
اجلرعات  عدد  ووصل  اجلاري. 
 3.9 الوالية  سكان  تلقاها  اليت 

مليون جرعة حتى اآلن.
كوينزالند

سجلت والية كوينزالند 16 حالة 
جديدة مصابة بفريوس كورونا، 

مجيعها مرتبط بالبؤرة احلالية.
املسؤولني  كبرية  وقالت 
الدكتورة  الوالية  الصحيني يف 
السكان  على  إن  يونغ  جانيت 
البقاء  حكومية  منطقة   11 من 
الختبار  واخلضوع  املنزل  يف 
وقٍت  أقرب  يف  الفريوس 
أي  ظهور  حالة  يف  ممكن، 

أعراض.
الشرطة  مفوض  نائب  وقال 
ستيف غولشويسكي إن الشرطة 
اآلن  حيت  غرامة   70 أصدرت 
واعتقلت 21 شخصًا مل يلتزموا 

حثت ليندا فولتز، عضو الربملان 
مجيع  يف  اجلميع  أبورن،  يف 
علىحجز  سيدني  غرب  أحناء 
بهم  اخلاص   COVID لقاح 
أن  الصحة  وزير  من  تأكيد  مع 
وأناهلوية  للجميع  اللقاح جماني 
 Medicare وبطاقة  الرمسية 

ليست مطلوبة ألخذها .
للجميع  جماني   COVID لقاح 
يف أسرتاليا ، بغض النظر عن 
ميديكري أو نوع التأشرية. وهذا 
ليسوا  الذين  األشخاص  يشمل 
مواطنني أسرتاليني أو مقيمني 

دائمني.
طريق  عن  احلجز  إجراء  ميكنك 
او  املختصني  إىل  التوجه 

COVID املؤهلني للقاح
https://www.health.gov. (
a u / r e s o u r c e s / a p p s- a n d-
too l s / cov id- 19- vacc ine-
ال  حيث   ،)eligibilitychecker
يلزم احلصول على بطاقة اهلوية 
حجز  إلجراء   .Medicare وبطاقة 
فأنت   ،  NSW Health منخالل 
حتتاج إىل عنوان بريد إلكرتوني 
ورقم هاتف حممول، ولكن إذا مل 
يكن لديك أحد هذين الرقمني، 
 Healthdirect ميكنك االتصال بـ
 55  1800  57  11 الرقم  على 
إلجراء احلجز. كل ما هو مطلوب 
التطعيم  عيادة  يف  للتسجيل 
هو  ساوثويلز  نيو  يف  الصحي 
والذي  امليالد،  وتاريخ  االسم 

لـيندا فـولتز.. نـائب أوبــرن
بطاقة الهوية وكرت الرعاية الصحية ) ميديكري( غري مطلوبتني 

للتطعيم ضد مرض كوفيد - 19
ميكن تقدميه شفهًيا للموظفني. 
ميكن ألولئك الذين ليس لديهم 
حساب Services Australia طلب 
نسخة مطبوعة من سجل التطعيم 
عيادة  موظفي  من  بهم  اخلاص 

التطعيم.
ميكن  إنه  فولتز  السيدة  قالت 
للجميع القيام بواجبهم من خالل 
التطعيم واحلفاظ على سالمتهم 

وسالمة أحبائهم.
»أشجع  فولتز:  السيدة  قالت 
 COVID اجلميع على حجز لقاح
وقت  أسرع  يف  اجملاني 

ممكن«.
 Medicare ال حتتاج إىل بطاقة«
أو بطاقة هوية رمسية، ما عليك 
األهليةأو  مدقق  زيارة  سوى 
على   Healthdirect بـ  االتصال 
لقد   .1800  57  1155 الرقم 
 AstraZeneca لقاح  تلقيت 
 Sydney Olympic اخلاص بي من
Park Hub ، والذي ميكنك حجزه 
أو   ،  NSW Health خالل  من 
زيارة مدقق األهلية للعثور على 
املراكز الطبية احمللية اليت تدير 

اللقاح.
»اللقاحات آمنة وثبت أنها متنع 
األعراض الشديدة واالستشفاء 
من COVID. من خالل احلصول 
حتافظ  فإنك  التطعيم،  على 
عائلتك  وسالمة  سالمتك  على 

وجمتمعك«.
لألتصال: 604 433 0433

بأوامر الصحة العامة.
آخر 24 ساعة على مدار أسرتاليا 

)حتى يوم االثنني 2 آب(
• سجلت فيكتوريا 4 حاالت جديدة 
مصابة بفريوس كورونا، مجيعها 
األخري  الوباء  بتفشي  مرتبط 
الفرتة  أثناء  احلجر  يف  وكانت 

املعدية من املرض.
• مجيع من خسروا ما ال يقل عن 8 
ساعات عمل بسبب أوامر اإلغالق 
مدفوعات  يستحقون  العامة، 
احلكومية  كوفيد19-  كارثة 

باإلضافة إلي أجرهم املعتاد.

 كوانتس توقف 2٥00 موظف عن العمل مؤقتا 
الذين مُجدت  سينضم املوظفون 
مسمى،  غري  حني  اىل  أعملهم 
ويلز  ساوث  نيو  من  ومعظمهم 
شرق  جبنوب  االغالق  ومناطق 
بريزبن، اىل قافلة متلقي اإلعانات 
احلكومية ابتداء من منتصف هذا 
شركات  كربى  وتتوقع  الشهر، 
كوانتس،  االسرتالية،  الطريان 
ان تبقى حدود والية نيو ساوث 
ويلز مقفلة اقله شهران آخران.

االيقاف  من  الدفعة  هذه  ومع 
 ٪٤٠ أوقفت  كوانتس  تكون 
من موظفيها وهو دليل اخر عما 
توقف  بعد  القطاع  هذا  يعانيه 
بسبب  الواليات  بني  الرحالت 
الذي  الشلل  واكيد  االغالقات 

يصيب الرحالت الدولية.

يأتي هذا اإليقاف بعد يوم واحد 
الفدرالية  احلكومة  اعالن  من 
خمصص  كبري  جوب  برنامج  عن 
احمللية  الطريان  لشركات 
دوالر   ٧٥٠ بدفع  ويقتضي 
موظفي  من   ٪٥٠ عن  أسبوعيا 
أي  إيقاف  عدم  شرط  الشركة 

أحد عن العمل. 
بني  حرية  خلق  املوضوع  هذا 
املوظفني وحالة من عدم اليقني 
يتقاضوا  ان  بإمكانهم  كان  ان 
هذا املبلغ من الشركة مباشرة، 
او جيب  اجلوبكيرب،  دفعات  مثل 
ال  ملساعدة  التقدم  عليهم 
السنرتلنك،  عرب   disaster relief
دوالر   ٧٥٠ أيضا  هي  واليت 

اسبوعيا

ما هي تداعيات حزمة التحفيز املالية احملتملة للتطعيم على اإلقتصاد؟
تقدم حزب العمال باقرتاح دفع 
مقيم  بالغ  شخص  لكل   $٣٠٠
اخلاص  اللقاح  يأخذ  بأسرتاليا 
األول  كانون   ١ قبل  بكورونا 
القادم وبتكلفة قدرت ٦ مليار 

دوالر. 
وسط  االقرتاح  هذا  يأتي 
نقاشات عن أبرز السبل لتحفيز 
اللقاح  أخد  على  االسرتاليني 
للوصول لنسب تسمح بالعودة 
للحياة الطبيعية ما أمكن وفتح 

احلدود الدولية.
وكانت عدة حوافز عينية نوقشت 
سابقا وأبرزها جوائز يناصيب، 
حسومات، نقاط لربامج شركات 

الطريان وغريها.
ومت أيضا نقاش حوافز غري مادية 
االلكرتوني  السفر  جواز  مثل 

بعض  وبدأت  باللقاح،  اخلاص 
الدول األخرى بوضع قيود دخول 
لدور السينما واملالعب وغريها 
متلقي  لغري  النشاطات  من 
اللقاح. وكان األسبوع املنصرم 
السلع  إدارة  بني  نقاشا  شهد 
الفنادق  واحد   TGA العالجية 
برية  قنينة  تقديم  عرض  الذي 
باعتبار  اللقاح،  ملتلقي  جمانية 
دخان  او  كحولية  حوافز  تقديم 

خيالف القوانني بأسرتاليا. 
كما ان هذا املبلغ هو مساعدة 
اضافية للعديد من االسرتاليني 
الذين يواجهون صعوبات مالية 
كربى، بظل االغالقات املتكررة 
االف  مئات  وتوقف  والطويلة 
بظل  وخاصة  العمل،  عن  منهم 
االرتفاع الكبري بتكلفة املعيشة 

خالل اجلائحة. 
وقد رفض السيد موريسون ما 
اقرتحه زعيم املعارضة أنطوني 
 300 مبلغ  دفع  وهو  ألبانيزي 
دوالر كمحفز مالي لتلقي اللقاح 
لكل شخص، ويف الوقت نفسه 

حتفيز االقتصاد.
وقال موريسون إن هذا املقرتح 
مشني ألنه يدل على أن ليس 
هناك ثقة بالشعب األسرتالي، 
االسرتاليون  حتلى  بينما 
بالشجاعة واإلصرار والقيام مبا 
وهذا  ولعائلتهم،  هلم  جيد  هو 
به  قاموا  مبا  للقيام  دفعهم  ما 

وليس تقديم حمفزات مالية.
كما إعرتض على املقرتح  وزير 
بريمينغهام  ساميون  املالية 
الذي اتهم حزب العمال بتبذير 
املال cash splash وهذا رد غري 
حبكومة  املال  وزير  من  موفق 
األخرية،  ميزانيتها  شهدت 
وصفناها  للمفارقة،  واليت، 

نسب  اعلى  عمالية،  مبيزانية 
نسبة  باملصروفات  تارخيية 

للناتج احمللي واعلى نسب من 
الدين العام.

سكنيا  جممعا  الشرطة  أغلقت 
كامبلتاون  منطقة  يف  للشقق 
يف جنوب غرب سيدني بعد أن 
ثبتت إصابة العديد من السكان 

بكوفيد 19.
وقد وصلت الشرطة إىل املبنى 
يف  واربي  شارع  يف  الواقع 
الثامنة  الساعة  عند  كامبلتاون 
وأغلقت  املاضية،  الليلة  مساء 

املبنى.
إغالق  عمليات  بعد  ذلك  يأتي 
يف  شقق  يف  جرت  مماثلة 
بالكتاون وبونداي جانكشن بعد 
يف  املقيمني  إصابة  ثبتت  أن 

وحدات منفصلة بالفريوس.
نيو  صحة  حتدد  ومل  هذا 

األشخاص  عدد  ويلز  ساوث 
داخل  بالفريوس  أصيبوا  الذين 

اجملمع.
أيضا  الصحة  دائرة  وأدرجت 
عددا من األماكن اجلديدة املثرية 
تعرض  أماكن  أنها  على  للقلق 
ذلك  مبا يف  للفريوس،  حمتملة 
متجر وولوورثس يف بانكستاون 
الثالثاء  أيام بني   10 مدى  على 

20 متوز واجلمعة 30 متوز.
واعتربت صحة نيو ساوث ويلز 
أي شخص زار املتجر خالل هذه 
املدة على أنه خمالط غري مباشر 
وجيب أن يتم اختباره على الفور 
نتيجة  والعزل حتى حيصل على 

سلبية.

صحة نيو ساوث ويلز حتدد مواقع جديدة 
كأماكن تعرض حمتملة للفريوس

حددت رئيسة حكومة نيو ساوث 
برجييكليان  غالديس  ويلز 
التلقيح  لنسبة  هدفا  اليوم 
أجل  من  كورونا  فريوس  ضد 
وهي  االغالق  أزمة  من  اخلروج 
برجييكليان  وقالت   .70% نسبة 
أن ترى ستة ماليني  تريد  إنها 
جرعة تعطى ملواطين نيو ساوث 
الشهر.  هذا  نهاية  ويلز حبلول 
عدد  نصف  أن  ذلك  ويعين 
يكونون  تقريبا  الوالية  سكان 
قد حصلوا على جرعة واحدة أو 

جرعتني.

د. الريفي: من شبه املستحيل إعطاء 6 ماليني جرعة قبل 
آخر الشهر كما أملت برجييكليان دون ضخ لقاح فايزر

وحملت إىل أن قيود االغالق يف 
قد  وضواحيها  الكربى  سيدني 
النسبة  وصلت  ما  إذا  ختفف، 
مت  وقد  احملدد.  اهلدف  إىل 
ألف  و900  ماليني  ثالثة  إعطاء 

جرعة يف الوالية لغاية اآلن.
تقديم  برجييكليان  تستبعد  ومل 
حمفزات ألخذ اللقاح، وقالت إننا 
نركز اآلن على ما يريده الناس 
وهو راحة البال بأنهم يستطيعون 
التنقل حبرية، وإرسال أوالدهم 
للمدارس، والذهاب إىل العمل. 
بهذه  عالقة  هلا  حمفزات  وأي 
األمور هي حمفزات مهمة ويتم 

النظر فيها.
ويقول الدكتور مجال الريفي إنه 
يستبعد أن تتمكن السلطات من 
آخر  قبل  جرعة  ماليني   6 إعطاء 
الشهر: »ال أظن أن هذا سيكون 
ممكنا، ولعدة أسباب منها عدم 
ومبا  أسرتازينكيا،  بلقاح  الثقة 
متوافر  غري  فايزر  لقاح  أن 
الناس  وغالبية  كافية  بأعداد 
اللقاح، فهذا يعين  تفضل هذا 
أن الوصول إىل تلك النسبة من 
إذا مل  التحصني شبه مستحيل 
يتم ضخ أعداد كبرية من لقاح 

فايز«. 
بعدم  الريفي  الدكتور  ونصح 
لقاح  توافر  حلني  االنتظار 
أخذ  على  واإلقدام  فايزر 
يف  املتوافر  أسرتازينيكا 
آمن  »اسرتازينيكا  أسرتاليا: 
فايزر  بينما  ومتوافر،  وفعال 
فال  متوافر،  وغري  وفعال  آمن 
عائلتكم  أفراد  محاية  تنتظروا، 
مهمة، والعودة إىل العمل ودفع 
كذلك،  مهمة  االقتصاد  عجلة 
يف  مسؤولية  اجلميع  وعلى 

ذلك«. 

د. جمال ريفي
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رابع  بعد  ميقاتي  جنيب  املكلف  الرئيس  قول 
ان  عون  ميشال  اجلمهورية  برئيس  اجتماعاته 
املهلة »غري مفتوحة«، ال يعين بالضرورة أن تأليف 
توّقعه  على حنو  اسبوعني  خالل  وشيك،  احلكومة 

بداية. اخليارات البديلة مفتوحة، ورمبا اكثر
بعض ما تكّشف عن اجتماع الرئيس املكلف جنيب 
يف  عون،  ميشال  اجلمهورية  رئيس  مع  ميقاتي 
االجتماع الرابع االثنني املاضي، أظهر ان ما بني 
الرجلني اكثر بكثري من »تباين«. حبسب معلومات 
بعبدا  قصر  اىل  ميقاتي  محل  باالجتماع،  متصلة 
امساء وزراء وتوزيعًا للحقائب. قابلها عون بتحّفظ. 
يف ضوء حوارهما، مل يرتّدد الرئيس املكلف يف 
القول ان عدم جتاوب رئيس اجلمهورية معه قد 
حيمله على االعتذار عن عدم تأليف احلكومة. فرّد 
عون بأن مقاربته لتأليف احلكومة ال تنطوي على 
االشهر  يف  قاله  كان  ما  عليه  مكّررًا  مشاركة، 
املنصرمة للرئيس املكلف السلف سعد احلريري: 
الوزراء  امساء  يف  املشاركة  يف  كامل  »حقي 

مجيعهم. أما االعتذار فهو قرارك«.
تفاوض  يف  املفاجئ1  السليب  التطور  حيجب  ال 
الرئيسني االثنني املاضي، مواصفات اوىل كان 
لتأليف حكومته، من غري  الرئيس املكلف  حّددها 
ان  اال  الفرنسية.  املبادرة  مع  تنسجم  احلزبيني 
مّثة مواصفات اضافية أحلقها بها: ال مداورة يف 
وزراء  وال  االربع،  السيادية  وحتديدًا  احلقائب 

سابقني يدخلون اليها.
ُفِهم من الشرط الثاني بعض االمساء كان ترّدد 
او  مباشرة  عليه  طرحت  انها  االخرية  االيام  يف 
بالواسطة. اما الشرط االول، فلم يعِن على حنو 
اساسي سوى حقيبة الداخلية كي تبقى يف الطائفة 
تفاوض  بأن  االعتقاد  اىل  ذلك  رمى  السّنية. 
املنطلق   - اجلمهورية  رئيس  مع  املكلف  الرئيس 
بها وهي  نفسه  احاط سلفه  اليت  لالوهام  خالفًا 
ان ال شريك له - يبدأ اآلن من االعرتاف املتبادل 
بدور كل منهما يف التأليف. لكن االهم، انه يبدأ 

من حيث انتهى النزاع مع احلريري.
تصاعد خالف عون واحلريري على حقيبيت الداخلية 
من  اكثر  طوال  االوىل،  اجتماعاتهما  منذ  والعدل 
مثانية اشهر، وانتهى االمر باالعتذار. ُعزي سببه 
مّثة  ان  بيد  احلقائب.  على  الرجلني  خالف  اىل 
يكن  مل  ذاك  املكلف  الرئيس  ان  اىل  عزاه  َمن 
بالفعل يريد تأليف احلكومة، او يف احسن االحوال 

خيشاه.
وميقاتي  عون  بني  احلالي  »التباين«  جوهر  يف 
تشّنج  اي  دومنا  والعدل،  الداخلية  حقيبيت  على 
حيرص الرئيسان على تفادي الظهور يف مظهره 
نفسها  االسباب  على  انطواؤه  حتى،  افتعاله  او 
املسؤولني  ان  هو  السابق.  التكليف  الخفاق 
الكبار املعنيني على حنو مباشر او غري مباشر، يف 
العلن والسّر، بتأليف احلكومة، وخصوصًا رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف، يقاربون املشكلة على 
ان السلطة االجرائية اجلديدة هي حكومة انتخابات، 
ال حكومة اصالحات مل يعد الوقت كافيًا للخوض 
الدولي  النقد  صندوق  مع  التفاوض  وال  فيها، 
عليها، وال تنظيف الدولة من أدرانها ومّل االوساخ 
من حتت سجادها. مل يتبَق امام موعد الذهاب اىل 
صناديق االقرتاع سوى مثانية اشهر، خُيتصر منها 

شهران حدًا اقصى لتحضري اجراءاتها.
بذلك انقضى الوقت املتاح لـ«حكومة مهمة« طمح 
اليها احلريري، ومل يوِح ميقاتي بعد بأنه يضفي 
الصفة نفسها عليها، ما جيعل املبادرة الفرنسية 

خارج سياق ما ُيعّد للمستقبل القريب.
ُينسب تباين الرئيسني اىل بضعة معطيات:

صورة  على  ليست  اجلديدة  احلكومة  ان  اوهلا، 
حكومة انتخابات، كاليت جّربها ميقاتي عام 2005 
سوى يف الظاهر. ليس فيها حزبيون، وال مرشحون 
مفرتضون هلذا االستحقاق، ما خال استثناًء وحيدًا 
طرابلس  نائب   - رئيسها  ان  هو  جوهري،  لكنه 
تعّهد  اي  رافضًا  لالنتخابات،  مرشح   - حاليًا 
باالحجام عن الرتشح على حنو ما فعل عامذاك. يف 
ظاهرها حكومة جمّردة من نّيات مبّيتة. لكن باطنها 

خمتلف متامًا إن مل يكن معاكسًا.
حبكومة كهذه، سيخوض االفرقاء حروب انتخاباتهم 
اىل  بالنسبة  مهمًا  يعّد  مل  مباشر.  غري  حنو  على 
العائالت السياسية الست، جمازًا على االقل، اليت 

ميقاتي يلّوح باإلعتذار؟
»ضغوط ال حدود هلا« ميارسها سالمة لتوزير يوسف خليل

حتكم لبنان حاليًا، ان يكون مرشحوها داخل حكومة 
قدم  على  مجيعًا   - يعنيهم  ما  اهم  االنتخابات. 
االستحقاق  هذا  من   - املشط  كأسنان  املساواة 
الغالبية  على  حيافظوا  وان  خالهلم،  من  ُيدار  ان 
النيابية اليت يتشكلون مجيعهم منها، ما خال فروقًا 
بسيطة. حيتاجون اىل االنتخابات النيابية لتنظيف 
باتوا  اليت  الرديئة  والسياسية  االخالقية  السمعة 
عليها امام اجملتمع الدولي، ما حيملهم على طلب 
تأكيد شرعياتهم الشعبية يف صناديق االقرتاع. 
من اجل ذلك، ال مفّر من ان يسّموا هم الوزراء 
على   - ويستنفروا  املكفولني،  احلزبيني،  غري 
غرار التكليف السابق - كل ضغوطهم يف سبيل 
مقاربة  الثمينة. هو مغزى  احلقائب  الوصول اىل 
حقيبيت الداخلية والعدل على انهما حصتان ليس 

اال.
ثانيها، ليس اخلالف على حقيبيت الداخلية والعدل 
سوى الرتباطهما باالنتخابات النيابية املقبلة بصفة 
كأنهما  تبدوان  الظاهر  يف  حياهلا.  اختصاصهما 
تدور  املشكلة  ان  الواقع  فيما  واحدة،  مشكلة 
رئيس  يريدها  وحدها.  الداخلية  حقيبة  حول  من 
للسبب  مسيحي،  بوزير  حصته،  يف  اجلمهورية 
حصته  يف  املكلف  الرئيس  يريدها  الذي  نفسه 
اهمية  اىل  نظرًا  سلفه  غرار  على  السيّن،  بوزير 
دورها يف ادارة االنتخابات، وتنظيم انتهاكاتها، 
وتوظيف قوى االمن الداخلي يف سبيلها، والتالعب 
بصناديق االقرتاع، اضف التأثري على التحالفات. 
ليس ادّل على ذلك سوى ان وزير الداخلية، منذ 
احلقبة السورية اىل ما بعدها اىل االمس القريب، 
هو االكثر نفوذًا يف توجيه مسار االنتخابات، ما 
خال التجربة االجيابية الوحيدة مذذاك للوزير زياد 

بارود عام 2009، مقدار ما استطاع.
ثالثها، مؤّدى ذلك ان ال تالزم يف احلّل يقتضيه 
آن.  يف  والعدل  الداخلية  حقيبيت  على  االتفاق 
التفاهم على االوىل يفضي حكمًا اىل التفاهم على 
الثانية. لن تكونا معًا يف عهدة عون مبفرده، او 
ميقاتي مبفرده. الفائز بالداخلية يتيح منح العدل 
اىل اآلخر. هو لّب املشكلة وعقبتها الكأداء. على 
ان التفاوض احلالي يسلك مسارًا معاكسًا من اجل 

ان يتوقف اخريًا عند حمطة تقامسهما.
رابعها، رغم توجيه االهتمام اىل تينك احلقيبتني، 
حبقيبة  حتاط  وضغوطًا  خفّيًا  صراعًا  مّثة  ان  اال 
تبعًا  لشيعي،  انها  فيها  احملسوم  رغم  املال، 
الصرار رئيس الربملان نبيه بّري وحزب اهلل على 
احتسابها يف حصة طائفتهما عماًل بالذريعة اليت 
يناديان بها. ليست مشكلة وزارة املال الطائفة 
كان  بعدما  ميقاتي  بها  وقد سّلم  اليت تشغلها، 
احلريري سبقه اىل تكريسها هلا مرتني: اوىل ابان 
احلكومة  تأليف  اديب  مصطفى  السفري  تكليف 
حصة  يف  يريدها  انه  ليقول  فوقه  من  فقفز 
الثنائي الشيعي، ثم ثانية بعد تكليفه هو تأليف 

احلكومة.
يوسف  هو  هلا  املرّجح  االسم  ان  اآلن  املعلوم 
خليل، مدير العمليات يف مصرف لبنان واحد اقرب 
املقربني اىل حاكمه رياض سالمة. ُذكر انه الوزير 
املؤكد يف احلكومة اليت مل تبصر النور للحريري. 
قيل حينذاك انه مرشح الثنائي الشيعي، وبدرجة 
اوىل رئيس اجمللس الذي يتوالها حزبه منذ عام 
ذّمة  على  بالتوازي،  اخريًا  ُذكر  قد  كان   .2014
بعض املعلومات، ان الفرنسيني طرحوا مرشحني 
لتوزير احدهما يف حقيبة املال دومنا اخراجها من 
الطائفة الشيعية، هما صائب الزين وملياء مبّيض 
واالقتصادي.  املالي  فليحان  باسل  معهد  مديرة 
فؤاد  الرئيس  يد  على  تدّربت  االمسني  ثانية 
السنيورة ووثيقة الصلة به، ما يشري يف آن اىل 
ان توزيرها يصيب ثالثة عصافري حبجر واحد: تبقى 
احلقيبة شيعية، وترضي السنيورة ومن خالله نادي 

رؤساء احلكومات السابقني، ثم الفرنسيني.
اما املعلوم اآلخر مع عودة طرح اسم يوسف خليل 
للحقيبة، فهو املعلومات املتحّدثة عن »ضغوط غري 
منطقية ال حدود هلا« ميارسها احلاكم رياض سالمة 
ـ اكثر املتحّمسني لتوزير مساعده ـ على احلريري، 
ومن خالله على ميقاتي، آخذًا يف االعتبار موقف 
َله  مَحَ حّد  اىل  خليل،  توزير  فرض  اجل  من  بّري، 
على ربط تأليف احلكومة وابصارها النور بوجوده 

فيها.

إنهيار اللرية، زيادة سعر البنزين وغياب نقل عام نقوال ناصيف
املوّلدات  فاتورة  وارتفاع  الكهرباء  انقطاع  فّعال، 
األكرب  النسبة  استرياد  عن  الدعم  رفع  اخلاصة، 
من األدوية، توّقف بعض املستشفيات عن قبول 
املواد  أسعار  يف  الفاحش  الغالء  املضمونني، 
من  األهالي  صرخة  وقريبًا  األساسية،  الغذائية 
األفراد  من  ُيطلب  مآٍس  املدارس…  أقساط  غالء 
يبحث  ومل  تآكلت  اليت  رواتبهم  من  تغطيتها 
ُمتخذ برتك  القرار  بعد يف تصحيحها.  املسؤولون 
الناس لتدّبر مصريهم، وهذا أحد أوجه الصراع مع 

املنظومة.
مُيكن استخدام عبارة االقتصادي الربيطاني الراحل 
كّلنا  الطويل  املدى  »على  ميناردكينز:  جون 
سريعة  إجراءات  باختاذ  السلطة  ملطالبة  مّيتون«، 
للحّد من تبعات األزمة على السّكان. حالة الطوارئ 
لتطبيق  السلطة  على  الضغط  تفرض  لبنان  يف 
إجراءاٍت جمتمعية حقيقية ُتلَمس نتائجها على املدى 
حّدها  رفع  فقط  وليس  األجور،  تصحيح  القصري. 
اليت مل يعد من  املواضيع األساسية  األدنى، من 
املمكن جتاهلها، أو التحّجج بضعف املوارد املالية 
للدولة وتراجع إنتاجية القطاع اخلاص، للتهّرب من 

حتقيقها.
قبل شهر من استقالة حكومة حّسان دياب، حتّدثت 
وزيرة العمل مليا مّيني عن تشكيل »جلنة املؤّشر« 
واالحتاد  املركزي  اإلحصاء  مديرية  من  تتأّلف   -
لدرس   - االقتصادية  واهليئات  العام  العمالي 
تعديل األجور نتيجة تدّني القدرة الشرائية للرية، 
غازي  املالية  وزير  كّلف  دياب  أّن  أساس  وعلى 

وزني إمتام دراسة عن املوضوع.
يتحّول  أو  الدراسة  تظهر  أن  دون  من  مرت سنة 
امللّف إىل بنٍد أساسي على جدول أعمال املعنيني. 
فأتاها  أخريًا،  النقاش  فتح  إعادة  مّيني  حاولت 
اجلواب من هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة 
العدل بتعّذر قيام حكومة تصريف أعمال بتصحيح 
قطع  قد  وزني  كان  الرأي،  هذا  قبل  لألجور. 
إمكانية  »ال  أّنه  هلا  جزم  مّيني، حني  على  الطريق 
أبدًا لتصحيح األجور بسبب كلفتها املالية الكبرية 
وعدم قدرة املوازنة على حتّملها«، واألولوية هي 

»لتوحيد أسعار الصرف املتعّددة قبل التصّرف«.
ربط األجور بكلفتها املالية فقط ُيقّلل من دورها 
االقتصادي. األجر ليس »عبئًا« يؤّدي إىل ترتيب 
الشركات  أو  الدولة  على  إضافية  مالية  كلفة 
اخلاصة، بل ُيعّد قيمة إنتاجية مهمة، ملساهمته يف 

حتريك االقتصاد من خالل العرض والطلب.

طلبت رئاسة الجمهورية من وزني درس رفع بدل 
النقل قبل زيادته

حاولت وزارة العمل االستعاضة عن تصحيح األجور 
ضّمت  اجتماعات  بعد  فق  واتُّ النقل،  بدل  بتعديل 
على  االقتصادية  واهليئات  العام  العمالي  االحتاد 
أن ُيصبح 24 ألف لرية. حبسب وزارة العمل، »مل 
اجلمهورية  رئاسة  ألّن  الطرح،  على  املوافقة  تتم 
تطبيق  قبل  مالية  دراسة  إعداد  وزني  من  طلبت 
حول  النقاشات  ُتعلق  امُلرّبع  هذا  ويف  الزيادة«. 
تصحيح األجور، اليت فقدت قيمتها وقدرتها على 
تأمني احلّد األدنى من عناصر استمرارية السكان. 
فإذا كان الراتب يتكّون من مخسة عناصر )الطبابة، 
كيف  الغذائية(،  السلة  النقل،  التعليم،  السكن، 
هذه  ُيغّطي  أن  لرية  ألف   675 يبلغ  أدنى  حلّد 

االحتياجات؟
بلٍد  يف  النقدي  األجر  تصحيح  مُيكن  هل  ولكن، 
ميّر بأزمة على الصعد كافة؟ جُييب رئيس القسم 
يف  األمريكية   - اللبنانية  اجلامعة  يف  االقتصاد 
بريوت غّسان ديبة بأّن »األزمة النقدية هي اليت 
تقود إىل أن ُيصبح تصحيح األجور نقديًا مطلوبًا. 
لألجور،  احلقيقية  القيمة  تراجع  إىل  أّدت  فاألزمة 
وبالتالي فإّن العمال واملوظفني سيجدون أنفسهم 
عاجاًل أم آجاًل يف موقع املطالبة بذلك. األجور لن 
ولكّنها  االنهيار،  قبل  عليه  كانت  ما  إىل  تعود 

بالتأكيد سُتصبح أفضل مّما هي عليه اآلن«.
يصطدم هذا الطرح مبن يربط زيادة األجور بالتضّخم. 
أي  وضع  مُيكن  »ال  إّنه  االقتصاديني  أحد  يقول 
تصّور اقتصادي ال يتضّمن تصحيحًا لألجور«، ولكّن 
اإلقدام على هذه اخلطوة بطريقة مستقلة عن احلل 
ستكون  اليوم،  القائمة  الظروف  ظّل  »يف  العام 
العديد من  التضّخم، وعجز  آثار سلبية كزيادة  له 
املؤسسات عن اإليفاء بذلك. فضاًل عن أن العمالة 
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غري النظامية تقدر بـ60%، فكيف سنضمن تصحيح 
يرّد  العّمال؟«.  أجورهم وعدم خلق المساواة بني 
مزيد  إىل  بالطبع  »سيؤّدي  بأّن كل تصحيح  ديبة 
واملوظفون  العّمال  ل  حُيمَّ ال  ولكن  التضّخم  من 
مسؤولية ذلك، فعند انطالق عجلة التضّخم ينطلق 
معها الصراع االجتماعي، ألّن هناك دائمًا من خيسر 
ويربح منه«. من أين مُتّول الزيادة؟ »الدولة تستطيع 
فرض ضرائب لتمويل زيادات أجور القطاع العام. 
ليس هناك مفر من زيادة األجور«. أما بالنسبة إىل 
املؤسسات اخلاصة، ففي كّل عملية تصحيح أجور 
يتم »إعفاء بعض املؤسسات مؤقتًا ملدة معينة اذا 
كان تصحيح األجور سيؤدي إىل إغالقها. لكن علينا 
هناك  تعاني،  اليوم  املؤسسات  كل  أّن  نعترب  أال 
راحبون من التضّخم وباألخص املؤسسات اليت زادت 
أعماهلا يف الفرتة األخرية مثل املصّدرين ومنتجي 
السلع املستهلكة حاليًا بداًل من السلع املستوردة، 
وقطاعي اخلدمات والسياحة«. يؤّكد ديبة أّن العديد 
انتعشت بعد أن كانت تعاني من  القطاعات  »من 
آثار االقتصاد االنكماشي الذي كان مسيطرًا قبل 
األزمة. هناك فعليًا نهاية لالقتصاد الريعي وبداية 
تشّكل االقتصاد اإلنتاجي«. وهذا ما يعين أّنه آن 

أوان تصحيح األجور والقدرات لذلك متوافرة.

  ال يـُمكن وضع تصوّر اقتصادي ال يتضمّن تصحيحًا 
لألجور

ُيعترب االقتصادي روي بدارو من امُلنّظرين لتصحيح 
 125 بني  ما  »لرُياوح  األدنى  احلّد  ورفع  األجور 
و150 دوالرًا أمريكيًا، ُتدفع باللرية شهريًا، حبسب 
سعر الصرف يف السوق املوازية«، حتضريًا للمرحلة 
الثانية اليت »ُيصبح فيها األجر ُيساوي 40% من 
جمموع الدخل القومي )جمموع دخل بلد من خمتلف 
لنا  ُتتيح  للعمل  حاضنة  بيئة  وخنلق  القطاعات(، 
نظام  وبناء  اخلارج  من  الشابة  العاملة  اليد  إعادة 
الثغرة  وصناعيًا«.  تكنولوجيًا  جديد،  اقتصادي 
العام  القطاع  موظفي  بني  فصله  بدارو  طرح  يف 
ممكنة يف  الزيادة  أّن  واعتباره  اخلاص،  والقطاع 
بني  خمتلفة  »اإلنتاجية  بأّن  حُياجج  فقط.  الثاني 
القطاع اخلاص وأن  إعادة تنظيم  القطاعني. جيب 
يتباين تصحيح األجور حبسب القطاعات واملناطق، 
فإنتاجية املصارف ختتلف عن معمل أنسجة، وقيمة 
الـ100 دوالر الشرائية ليست نفسها بني بريوت 
يف  زيادًة  يتحّمل  فال  العام  القطاع  أما  واهلرمل. 
إىل  ُتشري  أرقاٍم  وجود  من  الرغم  على  األجور«. 
وسوء  العامة،  اإلدارات  موظفي  يف  النقص 
توزيعهم وليس فائضهم، بدارو يقول إّن »القطاع 
لذلك  املوظفني.  من  العدد  هذا  يتحّمل  ال  العام 
اقرتحت استيعاب فائض موظفي اإلدارات الرمسية 
يف املؤسسات اخلاصة، مع تأمني متويلها لسنوات 
عديدة حتى يتم الدمج بنجاح وال ُيهاجر الشباب«.

»التخويف« من التصحيح
بلغت الكتلة النقدية يف التداول يف متوز حنو 40 
االقتصاديني  بعض  يرفع  لرية.  مليار  و800  ألفًا 
والسياسيني واملصرفيني هذا الرقم لـ«التخويف« 
من إجراءات عّدة من بينها تصحيح لألجور، ُمرّوجني 
»طبع  من  سيتم  الرواتب  يف  الزيادة  متويل  بأّن 
العملة« ما سيؤّدي إىل مزيد من االنهيار يف اللرية 
من  اخلطوة  وتفريغ  واألسعار  التضخم  وارتفاع 
هدفها احلقيقي. تنطوي هذه احلجة على الكثري من 
التضليل. فعدا أّن الزيادة يف األسعار لن تكون 
بنفس نسبة زيادة األجور وما يستتبعها، يشرح أحد 
املختّصني املاليني أّنه يف لبنان »خلق النقد يتّم 
ألّن سعر صرف الدوالر يرتفع، وليس العكس«. 
فقبل انهيار اللرية، كان الشخص حباجة إىل 150 
اليوم  بينما  دوالر،  بـ100  لشراء سلعة  لرية  ألف 
لرية )حبسب سعر  ألف  و800  مليونًا  أصبح مثنها 
بتنا  السلعة  »لشراء نفس  ألف لرية(،  صرف 18 
حباجة إىل كمية نقد أكرب. ارتفعت الكتلة النقدية 
ولكنها ال تزال تشرتي نفس كمية السلع«. خيتلف 
ذلك عن عملية طبع العملة وخلق النقد، فهذا مُيكن 
احلديث عنه »حني ُتصبح الكتلة النقدية املعروضة 

تشرتي كميات أكرب من السلع«.
بشكل عام، خلق النقد هو أشبه بطبع أرقاٍم على 
الشاشة وحتويلها من حساب إىل آخر، من دون أن 
أساسية  عملية  وُتعّد  بالضرورة.  »حقيقية«  تكون 
مؤّشر  أّنها  اعتبار  على  الرأمسالي،  النظام  يف 
للقيمة، وسيلة دفع، وأداة لتسعري عالقة بلد مع 

اخلارج.

لـيا الـقزي
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خسارة  بسهولة  يتقّبل  لن  إردوغان 
ثانية بعد فشل خمططه يف مصر وهو 
ما قد يدفعه إىل املناورة والتكتيك 

يف تونس.
مصر  »إخوان«  بني  الفارق  مع 
و«نهضة« تونس، مل تتأخر أنقرة يف 
التونسي  الرئيس  مواقف  على  الرّد 
»انقالبًا  واعتربتها  سعّيد،  قيس 
الشعب  وإرادة  الدميقراطية  على 
الشعب  هذا  أن  ناسية  التونسي«، 
انتخب سعيد بنسبة 73٪ يف مقابل 
12٪ ملرشح »النهضة« يف انتخابات 

تشرين األول/أكتوبر 2019. 
هلجة  يف  امللحوظ  الرتاجع  ومع 
الرتكي  الرئيس  وحماوالت  اهلجوم، 
مع  التهدئة  إردوغان  طيب  رجب 
األمري  وساطة  عرب  سعيد  الرئيس 
القطري متيم آل ثاني، الذي اّتصل 
بيوم  )بعدها  التونسي  بالرئيس 
إىل  السعودي  اخلارجية  وزير  سافر 
تونس(، فاجلميع يعرف أن إردوغان 
ال، ولن يتقّبل بسهولة خسارة ثانية 

بعد خسارة مصر. 
املناورة  إىل  يدفعه  قد  ما  وهو 
الغنوشي  تصرحيات  )مع  والتكتيك 
الذي اعرتف بارتكاب حزبه األخطاء، 
الرئيس  مع  للحوار  واستعداده 
سعيد( بعد فشل خمططه يف مصر، 
عندما  وتارخييًا،  وسياسيًا  عقائديًا 
حممد   » »اإلخَوجنيَّ السيسي  أطاح 
ثم   ،2013 متوز/يوليو   3 مرسي يف 
أطاح العسكر حليَفه عمر البشري يف 

نيسان/أبريل 2019. 
والرسائل  اإلشارات  ذلك  ويفّسر 
بعد  إردوغان  الرئيس  بعثها  اليت 
مثاني سنوات من االنقالب، من أجل 
املصاحلة مع السيسي، الذي اشرتط 
من أجل ذلك وقف كل أنواع الدعم 
لـ«اإلخوان«، والكّف عن التدخل يف 
واملقصود  العربية،  الدول  شؤون 
بذلك أواًل ليبيا، البلد اجلار لكل من 

مصر وتونس. 
فاجلميع يتذكر ردود فعل املعارضة 
اليت  السرية  الزيارة  على  التونسية 
إلسطنبول  الغنوشي  راشد  بها  قام 
 ،2020 الثاني/يناير  كانون   10 يف 
يوم  )قبل  إردوغان  الرئيس  ولقائه 
إلسطنبول(  السراج  فايز  زيارة  من 
الربملان  إىل  يبلغ  أن  دون  ومن 
قيس  اجلمهورية  ورئيس  التونسي 
سعيد بزيارَته مسّبقًا. وكانت الزيارة 
والغنوشي  سعيد  بني  اخلالف  بداية 
لسياسات  مؤيدة  مواقف  ذ  اتَّ الذي 
ليبيا يف مقابل موقف  إردوغان يف 
املعروف  سعيد  الرئيس  من  مغاير 

مبواقفه القومية. 
التونسية  املعارضة  أحزاب  واتهمت 
وقيادات  الغنوشي  آنذاك  وقواها 
»النهضة« باحلصول على دعم مالي 
بتسريب  اتهمتها  كما  أنقرة،  من 
إىل  الوطين  األمن  تّص  معلومات 
تركيا  بها  واملقصود  أجنبية،  دول 
وقطر، البلدين اللذين حيتضنان كل 
حركات اإلسالم السياسي ويدعمانها 
وميّوالنها، مدنيًا وعسكريًا، وخصوصًا 
ي »الربيع العربي«، وهو  ّ بعد ما سمُ
ما جيعل تطورات تونس أكثَر أهمية 
بالنسبة إىل الرئيس إردوغان وحليفه 
معًا  وينّسقان  متيم،  األمري  القطري 
ومعهما  واإلمارات  السعودية  ضد 

مصر. 
جدًا  سعيدة  مصر  أن  واضحًا  ويبدو 
هذا  سعيد،  الرئيس  به  قام  مبا 

ح. م.

بالطبع إن مل تكن مسبقًا يف صورة 
»النهضة«  التحضريات للتخلص من 
و آثار حكمها لتونس طوال السنوات 
التحالفات  عرب  ولو  املاضية،  العشر 
استغلتها  أخرى  أحزاب  مع  الضعيفة 
السرية  أهدافها  لتحقيق  »النهضة« 
اآلالف  سفر  ذلك  يف  مبا  والعلنية، 
تركيا  إىل  التونسيني  الشبان  من 
ومنها إىل سوريا للقتال يف صفوف 
الفصائل اإلرهابية، ومنها »داعش« 
حال  وهو  وأمثاهلما.  و«النصرة« 
العربية  الدول  مواطين  من  اآلالف 
السعودية،  مقدمتها  ويف  األخرى، 
عندما كانت يف خندق واحد مع سائر 
ضد  للقتال  وتركيا  العربية  الدول 
الدولة السورية، اليت ما زالت هدفًا 
فيها  مبا  اإلقليمية،  التحركات  لكل 

تطورات تونس ونتائجها احملتملة. 
تقديم  اخلليج  أنظمة  استعجلت  لقد 
املساعدات  من  الدوالرات  مليارات 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  إىل 
من  ملنعه  »اإلخوان«  إطاحته  بعد 
أن  وخصوصًا  دمشق،  مع  التقارب 
أعلنت  ظيب  وأبو  واملنامة  الرياض 
»اإلخوان« تنظيمًا إرهابيًا، ومن دون 
أن مينعها هذا اإلعالن من االستمرار 
الدوحة  مع  والتعاون  التنسيق  يف 
اإلخوانية  الفصائل  لدعم  وأنقرة 
حزيران/ حتى  سوريا  يف  املسلحة 

هذه  قطعت  عندما   2017 يونيو 
عالقاتها  القاهرة،  ومعها  العواصم، 
الرد  وجاء  بالدوحة.  الدبلوماسية 
الذي  إردوغان،  الرئيس  من  سريعًا 
من  حلمايتها  قطر  إىل  جيشه  أرسل 
شقيقاتها اخلليجية، وحكاياتها ليست 
ليلة  »ألف  حكايات  من  إثارة  أقل 
املصاحلة  من  الرغم  فعلى  وليلة«. 
ومساعي  القاهرة،  مع  القطرية 
السيسي  بني  للوساطة  متيم  األمري 
الدوحة  وإردوغان، فإن اخلالف بني 
أن  زال مستمرًا، وإىل  ما  وأبو ظيب 
حتسم الرياض موقفها النهائي حيال 
هذا اخلالف، أي املنافسة الشخصية، 
»الشابني« حممد  بني  قبلها  وكانت 
وهم  ثاني،  آل  ومتيم  سلمان  بن 
مجيعًا يدورون يف الفلك األمريكي.

ومع أن الوقت ما زال مبّكرًا للحديث 
عن النتائج احملتَملة ملا قام وسيقوم 
به الرئيس قيس سعيد، املدعوم من 
اجليش والقوى األمنية، فاجلميع يعرف 
أن احلد من دور »النهضة« وإبعاَدها 
أو  بصورة  سينعكسان  السلطة  عن 
يف  احملتملة  التطورات  على  بأخرى 
ليبيا، عرب استمرار مساعي املصاحلة 
فيها، أو من دون ذلك. فالفصائل 
واملتطرفة،  منها  املعتدلة  املسلحة، 
الرتكية،  املظلة  حتت  مجيعًا  هي 
وتراقب الوضع عن كثب يف تونس، 
ألن تكرار جتربة مصر هناك سيضع 
التحالف  ي  فكَّ بني  الفصائل  هذه 
وسيكون  التونسي،   – املصري 
أهمها  أوروبية،  دول  من  مدعومًا 
دول  من  والحقًا  واليونان،  فرنسا 
انزعاجها من مقوالت  في  أخرى ال تمُ
ذات  وتصرفاته  إردوغان  الرئيس 
الطابَعني الديين والقومي التارخيي، 

أي العثماني.
أن  اجلميع  يعرف  السياق،  ويف 
سعيد  قيس  الرئيس  سيحّققه  ما 
من  والعسكري  السياسي  وفريقه 
املعاجلة  طريق  يف  عملية  جناحات 
الصحية  تونس  ألزمات  السريعة 
واالجتماعية،  واملالية  واالقتصادية 

بعد مصر.. هل خيسر إردوغان تونس ثم ليبيا؟
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املرحلة  مسار  سيحّدد  الذي  هو 
جممل  على  وانعكاساتها  املقبلة، 

احلسابات اإلقليمية والدولية.
انقالب  بعد  عليه  الوضع  كان  فكما 
أغلبية  أجرت   ،2013 عام  السيسي 
مقدمتها  ويف  الغربية،  العواصم 
واشنطن، اتصاالت هاتفية بالرئيس 
عبارات  يف  له،  وأكدت  سعيد، 
احرتام  »ضرورة  متامًا،  متشابهة 
الدستورية،  واملؤسسات  الدستور 
باهلدوء،  والتحلي  القانون،  وسيادة 
حفاظًا  العنف،  إىل  جلوء  أّي  وجتّنب 
أن  دون  من  البالد«،  استقرار  على 
خيطر يف بال هذه العواصم أن توّجه 
اليت  اخلليج،  أنظمة  إىل  انتقاد  أّي 
الدساتري،  إىل  حتى  دوهلا  تفتقر 
وليس للدميقراطية فيها أي مكان من 
اإلعراب، سياسيًا واجتماعيًا وأخالقيًا. 
أي  املذكورة  العواصم  تتخذ  كما مل 
مواقف عملية ضد الرئيس إردوغان، 
يف  الفاشل  االنقالب  استغل  الذي 
من  فتخلص   2016 متوز/يوليو   15
وأقام  ومعارضيه،  أعدائه  مجيع 
»نظامًا استبداديًا«، والقول للرئيس 
بايدن، قبل أن يصبح رئيسًا نهاية 
العواصم  حتّرك  مل  كما   .2019 عام 
املذكورة ساكنًا عندما قام إردوغان، 
بتغيري   ،2017 نيسان/أبريل  يف 
أجهزة  مجيع  على  وسيطر  الدستور، 
الدولة ومرافقها ومؤسساتها، قائال 
إنه »استمّد صالحياته من الدستور«، 
الرئيس قيس سعيد،  ما قاله  وهو 
مع فوارق كبرية يف املضمون واألداء 

واألهداف والنتائج.
للشعب  النهاية  يف  احلكم  يبقى 
التونسي، يف كل فئاته، ألنه هو الذي 
سيقرر مصري بالده. ويبدو أنها كانت 
اخلفية  للصراعات  ساحة  زالت  وما 
واملكشوفة، كما هي احلال يف ليبيا، 
وبِنَسب أقل يف اجلزائر والسودان، 
وهي قريبة من الساحات اليت تنشط 
»داعش« و«القاعدة« و«بوكو  فيها 
مالي  مماثلة يف  وجمموعات  حرام«، 
والصومال  ونيجرييا  والنيجر  وتشاد 
وبوركينا فاسو، اليت تضع من أجلها 
الدول اإلمربيالية واالستعمارية عددًا 

من اخلطط. 
أقامت أنقرة بدورها عالقات واسعة 
ومتنوعة بهذه الدول بعد أن افتتحت 
سفاراتها يف 45 دولة أفريقية، وزار 
منها،  كبريًا  عددًا  إردوغان  الرئيس 
األدوار  ملنافسة  منه  حماولة  يف 
واألوروبية  واإليطالية  الفرنسية 
يقول  وهو  التقليدية،  االستعمارية 
هذه  من  أيًا  تستعمر  مل  بالده  »إن 

الدول«.
يأتي كل ذلك مع اتهامات املعارضة 
الرتكية للرئيس إردوغان بـ«انتهاج 
عسكريًا  عية،  توسُّ سياسات 
واستخباريًا«،  واقتصاديًا  وسياسيًا 
العربية  اجلغرافيا  يف  فقط  ليس 
البلقان  يف  حتى  بل  واألفريقية، 
»وحيث  الوسطى،  وآسيا  والقوقاز 
والقول  العثمانيني«،  أقدام  وطئت 
وأثبت  نفسه.  إردوغان  للرئيس 
جاّد  أنه  املاضية  العشر  السنوات 
كان  مَلا  وإاّل  املوضوع،  هذا  يف 
مصر،  وقبلها  تونس،  يف  الوضع 
ضمن اهتماماته، وألن اهلزمية هناك 
أخرى،  مواقع  يف  الرتاجع  ستعين 
ويف مقدمتها ليبيا، ثم سوريا، اليت 
كانت منها البداية، وخبسارتها خيسر 

إردوغان تركيا. 

من  أكثر  وطن.  حبجم  كابوس  من  أكثر 
فجعة. الرابع من آب عنوان لكارثة  ذكرى ممُ
استثنائية، ال تعرفها الشعوب إال نادرًا، 
ويف حلظاتها األكثر قتامة وسوادًا. كارثة 
يوم  إّنه  األشياء.  معنى  غرّيت  عظمى 
العيش  بلد  نعرفه يف  كما  العامل  نهاية 
زملة«،  صارت  اليت  و«الكذبة  اهلانئ 
مثل »راجح« يف »بياع اخلوامت« )األخوان 
رحباني(. إّنه يوم موت الروح، بعد طول 
احتضار، بعد سنوات طويلة تركنا خالهلا 
انكشفت  الوطن.  جسد  ينخر  السرطان 
للرأي العام عملية »سطو القرن«، ورحنا 
نعيش وقائع موت معلن: تسارع االنهيار 
األموال،  تبّخرت  والنقدي،  االقتصادي 
وواصلت اإلدارات والبنى التحتّية تأّكلها، 
ودخلنا زمن اجلوع والفقر والتسّول. فيما 
شؤون  إدارة  واصلوا  النظام  أباطرة 
البالد، بالعقلية نفسها، باجلشع والوقاحة 

والسلبطة إّياها، كأّن شيئًا مل يكن.
ظهر  وتمُ بؤسنا،  لتزيد  اجلائحة  جاءت  ثم 
كّرس موتنا... وأخريًا،  عجزنا وخوفنا، وتمُ
وعند حلظة الذروة، كان االنفجار الفظيع، 
البشرية.  الذاكرة  األضخم يف  بني  وهو 
219 شهيدًا، 6500 جريح، عشرات آالف 
قّدرها  خسائر  مدّمرة،  مدينة  املنكوبني، 
دوالر.  مليارات  بأربعة  الدولي  البنك 
الطعنة  تلك  يبقى  واألفظع  األخطر  لكّن 
لقد  منها.  شفاء  ال  اليت  األعماق  يف 
نقلتنا من عصر إىل آخر. منذ ذلك الوقت 
ندور  عمالقًا  صفرًا  صار  الزمن،  توّقف 
ما  اجلرمية  القصوى،  اجلرمية  إّنها  حوله. 
بعد األخرية اليت مل يعد للوطن املمّزق، 

املتصّدع، املنهار، طاقة على احتماهلا.
احلريرية«  »األوهام  خدعة  انكشاف  مع 
القائمة على االستدانة والريعية والفساد 
شارك  وقد  ـــ  الكاباريه«  و«اقتصاد 
فيها، واستفاد منها كثريون طبعًا ـــ وجد 
الشعب نفسه جائعًا وحافيًا وعاريًا. وها 
»األعجوبة  اسها  كان  اليت  الفّقاعة  هي 
و«االزدهار«  اللبنانّية«،  االقتصادّية 
الشرق«...  و«سويسرا  و«الرخاء« 
ليكتشف  بريوت.  مرفأ  مع  تنفجر، 
إفالس  األوان،  فوات  بعد  اللبنانيون، 
منظومة  بل  اقتصادي،  سياسي  نظام 
وحّولتهم  واستعبدتهم  استغّلتهم  كاملة، 
االبتكار  عن  وأقعدتهم  طفيليني،  إىل 
واإلنتاج، وسرقتهم، وطّيفتهم وعّصبتهم 
تب  ومترتست خلفهم يف كل احلروب. كمُ
وقيل الكثري حول هذه اجلرمية اليت باتت 
ومزايدات  وحتليالت  لتأويالت  جمااًل 
أيًا  لكن،  صى...  حتمُ ال  مؤامرة  ونظريات 
كانت خلفياتها، وتفاصيلها اخلفّية حّتى 
اآلن، ورمّبا إىل األبد، فالثابت أن ما وقع 
قبل عام يف مرفأ بريوت، على تراجيدّيته، 
جدير بأشهر نصوص العبث والالمعقول. 
لو كان »أوبو«، بطل ألفرد جاري، ملكًا 

على لبنان ألمكن رمّبا تفادي الكارثة.
اجلرمية مجاعّية. وال شك  أن  ال شّك يف 
يف أن املسؤولّية مشرتكة. وال شك يف 
أن العدالة أولوّية قصوى. الكارثة سببها 
وعقلّية  املناقبّية،  وقّلة  اجلهل  تراكم 
والوسيط،  والقواد  واملقاول  السمسار 
واالعتباطّية  واجلدية،  اجلدارة  وغياب 
واخلّفة واإلهمال والفساد، والبريوقراطية 
اإلدارة، وتأّكل املؤسسات وعقم  وسوء 
اإلدارات، والعجز وقصر النظر، واحلسابات 
الفئوية واملافيوية. وميكن أن نزيد الكثري 
يف توصيف تلك احلالة اليت وصلت إليها 
مجهورّية املوز، ونعرف مجيعًا أن السواد 
وحّكامها  ومنّظريها  أسيادها  من  األعظم 
وإقطاعّييها منذ االستقالل ـــ مثلما الكثري 
ـــ  اليوم  و«معارضيها«  »ثّوارها«  من 
كانوا وال يزالون يف خدمة الدميقراطيات 
»الغرب«،  مع  متواطئني  االستعمارية، 
كثريون  وبركاته.  دعمه  على  حائزين 
من  اليوم  فرائصهم  ترتعد  هؤالء  من 
ثرواتهم  على  خوفًا  ال  »العقوبات«  شبح 
متعة  من  ستحرمهم  ألّنها  بل  فحسب، 
مقاهي  يف  »كابوتشينو«  الـ  ارتشاف 

الشانزليزيه!
حفرها  اليت  قرار  البال  اهلّوة  هذه  لكّن 
النّدابون  اليوم  حياصرها  املرفأ،  انفجار 
الكذبة، وجتار األزمة، وساسرة من نوع 
كان  »الثورّية«.  لألزمنة  مالئم  جديد 
تارخيية  الفاجعة حلظة  تكون  أن  يفرتض 
وجتمعهم  املأساة،  يف  اللبنانيني  توّحد 
من  النهوض  قوامه  وطين  مشروع  على 
قلب االنهيار، وإعادة تأسيس دولة مدنية 
جديرة بتضحيات الشهداء. بداًل من ذلك 
حتوم الغربان حول أطالل املدينة، وحتّلق 
لتنهش  احملتضر  اجلسد  حول  الكواسر 
واألموال  االمتيازات  من  تستطيع  ما 

واملناصب واملصاحل واألدوار...
حيشدون  الذين  اهلّتافني  من  كثري 
ويعّبئون للرابع من آب، وحيّرضون الناس 
منذ أيام، على حمطات متّوهلا أنظمة التخلف 
والرجعية واالستبداد، وعلى مواقع تدّجن 
غّمسة بدمنا،  مشاريع التغيري بدوالرات ممُ
ليسوا سوى مرتزقة وأنبياء كذبة يف خدمة 
أجندات سياسية مشبوهة. هل هناك من 
يعمل من خالهلم على استدراج البلد اىل 
محام الدم؟ هؤالء يدوسون على جراحنا، 
األخرس  البكاء  على  يغطي  ونعيقهم 
دّنسون مسرح  إّنهم يمُ احلارق يف داخلنا. 
اجلرمية، وهم جمّرد كومبارس يف خمطط 
خطري مكتوب للبنان واملنطقة، من جتلياته 
الكمني الذي نصبه قّطاع الطرق للمقاومة 
اللبنانية:  الشطارة  هي  هذه  خلدة!  يف 
عّززته،  أو  جديدًا  بزنسًا  خلقت  الكارثة 
الكابوس  قلب  من  اخلراب.  اقتصاد  إنه 
غضب  ليختطفوا  شنكر«،  »فتيان  يطلع 
ذوي شهداء املرفأ ويتالعبوا به، وينطقوا 
باسهم... ويدعوا إىل بناء نظام جديد! يف 
احلقيقة ما يسعى إليه هؤالء ومشغلوهم 
تدعمهم  اهلل«!  حزب  »عزل  حماولة  هو 
 3 )عدد  الفرنسية  »ليرباسيون«  جريدة 
آب 2021( اليت يرأس حتريرها الصحايف 
حترير  )رئيس  ألفون  دوف  اإلسرائيلي 
يشرح  مطّول  بتحقيق  سابقًا(،  »هآرتز« 
لنا كيف أن »»حزب اهلل« خّزن األمونيوم 
الذين  الشهود  واغتال  سوريا،  ملصلحة 
هناك  القضية«!  عن  معطيات  ميلكون 
بسيناريو  تذّكر  نتنة  رائحة  األجواء  يف 
اإلعالم الرسي يف الغرب يتفّرج   …2005
علينا اليوم مبزيج من السادية والشفقة 
والفضول... فيما احلكومات اليت »تعطف 
تفرك  وتساعده«،  اللبناني  الشعب  على 
اليت  املقبلة  الصفقات  انتظار  يديها يف 
اليت  اجلديدة  القروض  من  مثنها  سندفع 

سنراكمها!
على  الزور  وشهود  اجلدد،  السماسرة 
اجلرمية اليت أطاحت كيان »لبنان الكبري«، 
التقنية  بأدواتهم  الكالم  حيتكرون 
وإمكاناتهم ودوالراتهم الفريش وخطابهم 
جرفنا  الذين  حنن  املخادع.  »الثوري« 
اللصوص  يريد  بناره،  واكتوينا  االنفجار 
ذاكرتنا.  حتى  يسرقوا  أن  والطفيليون 
وأطالل  شهدائنا  أشالء  إليهم،  بالنسبة 
للفيديوهات  لطيفة  مادة  جمّرد  منازلنا 
اليت ستدّر على أصحابها متوياًل سخّيًا... 
للفوضى  وقودًا  بات  الشعيب،  الغضب 
العنف  شفا  على  والرقص  والتخريب، 
حضن  يف  تغيري  أّي  التغيري؟  األهلي. 
وصايته  وحتت  األمريكي  االستعمار 
وبأمواله السخّية؟ هؤالء، إما عن تشّوش 
تعّصبًا  وإما  ارتزاقًا،  وإما  الرؤية،  يف 
إيديولوجيًا ومذهبيًا، وإما بفعل الطفولية 
اآلتي،  للخراب  ميّهدون  والطوباوية، 
والوصايات املقبلة. إّنهم رفاق نضال مع 
»بطرك التطبيع« )أحد أخطر رموز النظام 
الذي قتلنا وسرقنا وجّوعنا(، سيشاركون 
أنقاض  على  حيييه  الذي  القداس  يف 
الثكلى، والدولة املدنية، وأحالم  بريوت 

التغيري احلقيقي.
الكامريات  تعشقه  الذي  االستعراض 
سينتهي عاجاًل أو آجاًل... وبعد أن ينتهي 
االستعراض، سيبقى 4 آب. نعم، صحيح، 

يف لبنان كل يوم هو الرابع من آب!

كـّل يـوم هـو 4 آب
بيار أبي صعب
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مــقاالت وتـحقيقات

انفجارًا  املرفأ  كارثة  إذا كانت  ما  التحليل قاصرًا عن حسم  يبقى 
أو تفجريًا، وعليه، ال بد من تناول حقائق أخرى وربطها لإلجابة عن 

األسئلة املفتوحة.
بعد أيام قليلة من تفجري مرفأ بريوت أو انفجاره، وحتديدًا يوم 7 آب 
2020، صّرح الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيق سيجري يف 
كل االجتاهات، مبا فيه إن كان انفجارًا سببه اإلهمال أو تفجريًا بأيٍد 
خارجية، ومل يستبعد فرضية الصاروخ. هذا ما نقلته عنه وسائل 

إعالم عربية وإسرائيلية، وباللغة العربية أيضًا. 
ه مل يتطّرق  أنَّ أجنبيًا، يالحظ  أو  لكّن املتابع للتحقيق، لبنانيًا كان 
التفجري من قبل عامل خارجّي، وإمنا متحور كله  نهائيًا إىل احتمال 
حول الفساد واإلهمال الذاتي. هذا اإلهمال والفساد ال يستطيع أن 
ينكرهما أحد، ولكن مسؤولية الفاسدين واملهملني ال تنفي فرضية 
الصاروخ، يف حني أن اإلهمال والفساد يشكالن أرضًا خصبة للعامل 
اخلارجي، صاحب املصلحة يف تفجري املرفأ، حتى من دون أن يكون 
للطرف اللبناني الفاسد أو املهمل أي معرفة أو مساهمة مقصودة، 

ولو قلياًل، يف ذلك.
قد ال يستطيع احملّقق أن يصل إىل احلقيقة الكاملة املدعومة بالدليل 
أو الدالئل القاطعة، وخصوصًا إذا ما متحور التحقيق حول الفساد 
واإلهمال وابتعد عن البحث عن الفاعل املباشر، إذا كان خارجيًا. أما 
اإلجابة عن سؤال: من هو املستفيد؟ فقد تذهب بنا إىل التحقيق 
يف مسارات أخرى ال بد من البحث فيها، وهذا ال يلغي مسؤولية 
الفساد  حملاربة  يؤسس  بل  ملسؤولياتهم،  واملهملني  الفاسدين 
واإلهمال، باعتباره األرض اخلصبة للتدخل اخلارجي اإلجرامي، إضافًة 
إىل أنه قد يوصلنا إىل حقائق مل نكن نتوقعها أو استنتاجات ال بّد 

من أخذها دروسًا للمستقبل.
من هو املستفيد؟

اجلديد،  حيفا  ميناء  الفتتاح  اإلسرائيليون  يستعّد  األيام،  هذه  يف 
يف األول من أيلول 2021؛ هذا امليناء الذي ستشغله الصني على 
مساحة متتّد إىل 840 دومنًا، وبعمق 17م، وميكن أن يستقبل سفنًا 

بطول 400م.
هذا  سيحول   ،2018/3/15 كاتس،  يورام  السابق  الوزير  نظر  يف 
نظر  ويف  البحرية«.  للتجارة  دولي  »مركز  إىل  »إسرائيل«  امليناء 
رئيس بلدية حيفا السابق، يوني ياهف )خالل مؤمتر حيفا لألحباث 
البحرية-2013/10/15( سيكون »ميناء املستقبل لدولة إسرائيل ميناء 
لتصدير واسترياد البضاعة الصينية واهلندية إىل أوروبا، وسيسمح 

بالتواصل االقتصادي مع الدول اجملاورة«.
وهنا، ال بّد من التساؤل: هل توجد ألي من الدول، أصحاب املصلحة 
يف ميناء حيفا اجلديد، مصلحة يف تعطيل ميناء بريوت؟ إذًا، من هو 

املستفيد من خراب ميناء بريوت؟ تفجريًا كان أو انفجارًا؟
الصني؟ 

ال شّك يف أنَّ الصني حباجة إىل ميناء على شاطئ املتوسط، ولو 
كان ميناء بريوت متاحًا هلا، وهو يصل بني شاطئ املتوسط ودمشق 
يتطلب  الذي  حيفا  ميناء  على  ستفضله  كانت  وإيران،  والعراق 
التصدير واالسترياد من خالله عالقات إسرائيلية عربية، وهي معقدة 

يف الوقت احلاضر. أما ختطيها، فيتطلب كلفة جتارية عالية. 
هنا، ال بّد من أن نذكر أّن الصني قامت بتوسيع ميناء طرابلس قبل 
سنوات قليلة، وكانت قد اقرتحت على لبنان يف نهاية متوز/يوليو 
املاضي، قبل الكارثة بأيام قليلة، إنشاء بنى حتتية من سكك حديد 
تعثرت  جهودها  لكن  للميناء،  وتوسيع  سريعة  مواصالت  وخطوط 
بسبب خوف املسؤولني اللبنانيني من غضب أمريكا، يف حني أن 
ت املوقف األمريكي، وأعطت الصني ترخيصًا لتفعيل  »إسرائيل« حتدَّ

ميناء حيفا اجلديد. 
روسيا؟

 ال خيتلف اثنان على أن روسيا تبحث عن موطئ قدم على شواطئ 
املتوسط، ومل جتد لغاية اآلن إال املوانئ السورية، ولو مسحت هلا 
إعادة بناء ميناء بريوت  اللبنانية، ملا ترددت يف  اجلهات الرمسية 

يف أسرع وقت.
فرنسا؟ 

أّي مصلحة لفرنسا يف تعطيل ميناء بريوت؟ رمبا يكون عبئًا كبريًا 
على اجلهود الفرنسية للحفاظ على االستقرار يف لبنان. ماكرون كان 
الرئيس األول الذي حضر إىل بريوت للتضامن، لكنه مل يرتدد يف 
انتقاد القوى السياسية الفاسدة يف لبنان، وقال: »انفجار املرفأ 
جيب أن يشكل بداية عهد جديد يف لبنان«. ولكن، على الرغم من 
طلب الرئيس عون مساعدة فرنسا يف التحقيق، مل يسلم ماكرون 
لغاية اآلن صور األقمار االصطناعية للمرفأ حني حصل االنفجار، كما 
طلب الرئيس عون، فما هي مصلحته يف إخفاء هذه الصور؟ وهل 

حيمي بذلك أحدًا؟
أمريكا؟ 

كان تصريح الرئيس ترامب الفتًا جدًا حني قال يف الساعات األوىل 
بعد االنفجار إن جنراالت كبارًا يف اجليش األمريكي قالوا له: »إن 
التفجري يف مرفأ بريوت يبدو هلم هجوم مرعب استخدمت فيه قنبلة 

من نوع ما«.
هذا التصريح مل يتاَبع كما جيب، بل كان هناك ضغط على البيت 
األمريكية  الدفاع  وزارة  أن  النتيجة  وكانت  عنه،  ليرتاجع  األبيض 
استبعدت هذه الفرضية، لكنها مل ُتنكر أن يكون جنراالت أمريكيون 

يف الذكرى األوىل لتفجري مرفأ بريوت.. األسئلة املفتوحة!
أليف صباغ

قدموا رأيهم إىل الرئيس.
»إسرائيل«؟ 

كارثة  عشية  كان  اهلل«  »حزب  أن  نذكر  كثريًا.  نتوّقف  ال  هنا، 
املرفأ قد أجرب »اجليش« اإلسرائيلي املنتشر على السياج احلدودي 
على أن »يقف على رجل ونص« لفرتة أسابيع طويلة مل يتوقعها 
اإلسرائيليون، حتى كادوا يفقدون صربهم. وعند حصول الكارثة، 
وعسكريني  سياسيني  من  والتقديرات  التصرحيات  عشرات  توالت 
وخرباء اسرتاتيجيني، ومت اتهام »حزب اهلل« مبا حصل يف املرفأ. 

ومن ذلك: 
- بعد ساعتني فقط من االنفجار/التفجري، كتب املراسل العسكري 
لصحيفة »إسرائيل هيوم« مقااًل اّدعى فيه على لسان وزراء لبنانيني، 
مل يذكر أّي اسم منهم، أن »ما حصل هو انفجار خمزن أسلحة حلزب 
اهلل كانت قد صودرت يف وقت سابق«. وتوقع الكاتب أن الكارثة 
نزع  مطلب  لتحقيق  والدولي  احمللي  الضغط  »تعاظم  اىل  ستؤدي 

سالح حزب اهلل«.
- قبل مرور 24 ساعة، أي يف صباح اليوم التالي لالنفجار، كتب 
املراسل العسكري أمري بوحبوط يف موقع »زمان يسرائيل«: »تعزز 

الردع اإلسرائيلي من دون إطالق أي رصاصة«.
- يف يوم 2020/8/5 نفسه، كتب داني زاكني يف موقع »غلوبس« 
أن  أمنية وخرباء يف إسرائيل والعامل  »تعتقد مصادر  اإلسرائيلي: 
2750 طنًا من نيرتات األمونيوم اليت انفجرت يف ميناء بريوت، مت 
ضبطها عندما أراد حزب اهلل تهريبها إىل لبنان الستخدامها يف صناعة 
احتجاز  مت  اليت  السفينة  وأن  به،  اخلاصة  والصواريخ  املتفجرات 
الربازيل«...  األرجح من  أمريكا اجلنوبية، وعلى  محولتها جاءت من 
وغريها من معلومات ال متّت بِصلة إىل احلقيقة اليت تكشفت الحقًا 

وسريعًا.
- أما يف معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن، فقد كتب الدكتور أمين 
منصور واجلنرال عريان ليمان يوم 2020/9/13 مقااًل مشرتكًا حتت 
عنوان: »كارثة بريوت فرصة لتغيري النظام السياسي يف لبنان«، 
مرفأ  يف  األمونيا  نيرتات  بتخزين  اهلل«  »حزب  الباحثان  فيه  اتهم 

بريوت.
إليها  انضم  اليت  اإلعالمية  احلملة  سياق  يف  يأتي  االتهام  هذا 
أكادمييون ومراكز أحباث، يفرتض أن يبتعدوا عن احلمالت اإلعالمية 
أو  السياسية  املصادر  بعض  تنشرها  كاذبة  معلومات  على  املبنية 

األمنية ألهداف دعائية. 
لبنان  وتعّلق  األزمة  عظم  »أن  االستنتاج  إىل  الباحثان  وخيلص 
ملسرية  فرصة  خيلقان  األجنبية،  باملساعدات  املطلق  املستقبلي 
خالصية طويلة األمد للبنان، يرافقها مطلب حازم ومثابر لإلصالح 
العميق يف السلطة. على جدول األعمال، مثة إصالحات بروح املطالب 
التواصل  وسائل  خالل  ومن  األخرية،  التظاهرات  خالل  الشعبية 
مطلب  ذلك  ويتصدر  أيضًا.  العظمى  القوى  قبل  ومن  االجتماعي، 
قيام نظام سياسي جديد وغري طائفي«، على أمل أن مسرية كهذه 

تضّيق على حزب اهلل و«تؤدي إىل اختفائه على املدى البعيد«.
من مراجعٍة ملا ذكر أعاله، ولعشرات املقاالت والتصرحيات اإلسرائيلية 
يف  يصب  االنفجار  أو  التفجري  أن  يتضح  املطابقة،  أو  املشابهة 
اإلسرائيلية  املواقف  خلفية  وأن  »إسرائيل«،  احملصلة يف مصلحة 
فاعاًل  طرفًا  »إسرائيل«  تكون  أن  األول  احتمالني:  من  نابعة  هذه 
لتحقيق مصاحلها.  الفرصة  تنتهز  أنها  واآلخر  الكارثة،  يف حصول 
إذا ما حبثنا عن املسؤول من خالل فحص املستفيد، ال  وبالتالي 
املرفأ،  جدًا من كارثة  »إسرائيل« مستفيدة  أن  اثنان على  خيتلف 

ولكن ذلك ال يكفي إلدانتها.
اإلمارات العربية املتحدة؟

ال ينكر أحد أن اإلمارات تدير حربًا ناعمة للسيطرة على أكرب عدد من 
املوانئ يف الشرق األوسط، وأن مرفأ بريوت يشكل نافذة عربية 
إىل أوروبا، إضافة إىل مرفأ طرابلس، الذي ال يضاهي مرفأ بريوت 

يف قيمته وقدراته.
وما دام مرفأ بريوت يعمل، فطموحات »إسرائيل« جلذب اإلمارات 
إىل مرفأ حيفا تبقى ضعيفة، فهل كان تدمري مرفأ بريوت خطوة 
تتحقق  وهكذا  حيفا،  مرفأ  يف  اإلماراتية  اخليارات  حلصر  ضرورية 
املشاريع االسرتاتيجية الكربى لـ«إسرائيل« بتحويل مرفأ حيفا اجلديد 

إىل حلقة الوصل األساس بني الغرب والشرق؟ 
ُيذكر أّن اإلمارات مل تأبه كثريًا بتدمري مرفأ بريوت. كل ما فعلته 
لبريوت،  مساعدًة  الغذائية  واملواد  األدوية  من  أطنان  إرسال  هو 
صديقة.  أو  كانت  شقيقة  الدول،  من  العديد  مع  تفعله  ما  وهو 
على  أقدمت  بريوت،  مرفأ  تفجري  ُبعيد  اإلمارات،  أن  أيضًا  ويذكر 
اجلديد  حيفا  مرفأ  إىل  الوصول  بإعالنها  الكثريين،  فاجأت  خطوة 
لفحص إمكانية التعاون التجاري مع »إسرائيل«، كما أعلنت نيتها 
توقيع اتفاقية التطبيع مع »إسرائيل«، واليت تتضمن يف األساس 
مشاريع اقتصادية اسرتاتيجية على مستوى الشرق األوسط، ومنها 
أيضًا جند  هنا  االسرتاتيجية.  هذه  اجلديد يف  حيفا  ميناء  استخدام 
املصلحة اإلسرائيلية الناجتة من تدمري مرفأ بريوت، ليس ألهداف 
اقتصادية حمدودة، إمنا ضمن أهداف اسرتاتيجية كربى ختدم املشروع 

الصهيوني الكبري.
مع كلِّ ما ذكر أعاله، يبقى التحليل قاصرًا عن حسم ما إذا كانت 
كارثة املرفأ انفجارًا أو تفجريًا. وعليه، ال بد من تناول حقائق أخرى 
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وربطها مبا سبق لإلجابة عن األسئلة املفتوحة.
املفتوحة  األسئلة  عن  اليت تشكلت  التحقيق  من جلان  أّي  ب  جُتِ مل 

التالية:
حلظات  خالل  بريوت  أهالي  عنه  حتّدث  اّلذي  الصوت  هو  ما   )1
االنفجار، وشهد الكثريون بأنه صوت طائرة يف أجواء بريوت؟ هل 

هو حقيقة أم خيال شرقي؟
2( ما هو مصدر هذا الّشهب الناري الذي شوهد يف مساء بريوت 
هل  تصويره؟  بعد  بريوت  أهالي  من  العديد  ونقله  االنفجار،  عند 
أنه من خيال  أو  هو ذيل لصاروخ أطلق من طائرة حتوم يف اجلو 

الناس؟ 
3( للتأّكد من حقيقة هذه االدعاءات، ال بد من نشر صور األقمار 
وغريها.  وروسيا  وأمريكا  فرنسا  مثل  الكربى،  للدول  االصطناعية 
الساعة، فوق  مدار  االصطناعية على  لألقمار  كلهم ميتلكون صورًا 
بريوت وغريها، فلماذا إذًا مل تقم أي دولة من هذه الدول بتسليم 
لبنان صورًا ألقمارها تغطي تلك اللحظات الكارثية؟ ومِلَ مَلْ تتحدث 

عن ذلك أي جلنة حتقيق؟
4( بعد يومني من حصول الكارثة، نشر موقع »Israel defense« مقااًل 
يتوقع فيه الكاتب أن يكون احلدث عاماًل مساعدًا حملاصرة نشاط 
»حزب اهلل« يف لبنان، لكن بعد 9 أيام، أي يف 2020/8/13، نشر 
تقريرًا مثريًا جدًا قال فيه إن »خرباء املتفجرات اإلسرائيليني رصدوا 
شاشات جهاز سيموغراف موجود يف أعماق البحر بني قربص ولبنان، 
ذي يفيد بأّن 6  على بعد 70 كم من بريوت، وبعمق 2.2 كم، والَّ
انفجارات حصلت بفارق 11 ثانية بالّضبط قبل االنفجار الكبري الذي 
تقدر قوته بـ3.3 على مقياس رخيرت. أما تسلسل االنفجارات بفارق 
االنفجارات  من  معروف  نوع  على  يدّل  فهو  اخلرباء،  يقول  متساٍو، 

حيصل بفعل فاعل.
عن  السيسمولوجية  املعلومات  حمو  هو  والتساؤل  الشك  يثري  وما 
اخلرباء  جنح  أن  بعد  االنفجار  من  ساعة   24 من  أقل  بعد  الشاشة 
يف تصوير الشاشة أو نسخها! فما تفسري ذلك؟ ومن هو صاحب 
املصلحة يف حموها أو من هو صاحب الصالحية يف حموها؟ وال سّيما 

ها أجهزة دولية هدفها مراقبة اهلزات األرضي يف املنطقة. أنَّ
أما الّسؤاالن اللذان يثريان االهتمام بعد سنة من التفجري، فهما: 
ملاذا مل يطلب لبنان أي معلومات من هذا اجلهاز السيسمولوجي؟ 
وملاذا مل يسأل عن ُهوية من حما هذه املعلومات اليت يفرتض أن 
تكون متاحة للجميع؟ )انظر مقاالت أخرى يف »امليادين نت« عن هذا 
املوضوع: »يف أي سياق نضع الفاجعة الكربى يف بريوت«، و »بعد 

أربعة أشهر على انفجار مرفأ بريوت، من القاتل؟«(.       
5( ماذا قصد ترامب عندما صرح، نقاًل عن كبار اجلنراالت يف اجليش 
األمريكي، أن »االنفجار ليس كأي انفجار يف مصنع، إمنا هو هجوم 
مرعب استهدف امليناء باستخدام قنبلة من نوع ما«. ملاذا مل يتم 
التحقيق يف هذا التصريح لغاية اآلن؟ ومِلَ مَلْ يذكر يف أيِّ تقرير 

للجان التحقيق؟
إن  قوله  ترامب يف  قصده  ما  عند  التوقف  من  بّد  ال  أيضًا،  هنا 
احلادث هو »هجوم«، وإن املهاجم استخدم »قنبلة من نوع ما«. وإذا 
ما ربطنا ذلك مبا مسعه شهود لبنانيون من صوت طائرات وشاهدوه 
أن  فعلينا  طائرة،  من  أطلقت  صواريخ  حسبوها  نارية  ُشهب  من 
نسأل: إذا كانت هناك طائرة أطلقت صاروخًا، فال بّد من أن يكون 
للصاروخ آثار تشري إليه. أما وأّن أّي جلنة من جلان التحقيق مل تشر 
لوا األمر، وإما أن  إىل ذلك، فهذا يعين، إما أن يكون الناس قد ختيَّ

هناك من أخفى الدليل على حصول هجوم صاروخي؟
مع ذلك، هناك احتمال ثالث، وهو أن يكون الصاروخ »من نوع ما« 
النوع؟ من ميلكه؟ يف  أثرًا له، فهل يوجد سالح من هذا  ال يبقي 

العامل أو يف املنطقة؟
اجلواب، نعم. لقد حتدثت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية املختّصة من 
العام 2002 عن تطوير الواليات املتحدة ذخرية على شكل إشعاعات 
حرارية أو قذائف حرارية صغرية غري قاتلة ملواجهة التظاهرات يف 
أفغانستان. ويف العام 2005، حتدثت أيضًا عن تطوير جديد هلذه 
حميط  يف  ساخنة  أجواء  وختلق  خاّصة،  أجهزة  من  ُتطلق  الذخرية، 
هم سيحرتقون  املتظاهرين على بعد 500 مرت، فيشعر املتظاهرون بأنَّ
فيهربون. وعادت وسائل اإلعالم العربية املتخّصصة أو املراسلون 
املتخصصون يف وسائل القتال للتحدث عن البدء باستخدام القذائف 
ذات الشعاع احلراري ضد املناهضني لالحتالل األمريكي يف العراق 

وأفغانستان. 
خالصة الكالم، إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنَّ هذه القذائف هي »من 
نوع ما«، أي غري معلن عنه صراحة، وال ترتك أثرًا، وأن ما ميلكه 
ما  وإذا  أيضًا،  اإلسرائيلي  »اجليش«  ميلكه  قد  األمريكي  اجليش 
اللبنانيون يف بريوت حلظة  ما شاهده ومسعه  االعتبار  أخذنا بعني 
االنفجارات وما سبقها، فقد نصل إىل استنتاج بأنَّ تصريح ترامب 

مل يكن عبثًا، وقد يكون زّلة لسان.
وإذا أخذنا بعني االعتبار كل ما ُذكر آنفًا من معلومات وتصرحيات 
وتوقعات أو خطط مستقبلية من قبل مراسلني عسكريني إسرائيليني 
أو من مراكز األحباث االسرتاتيجية، وما تبع ذلك من تطبيع إماراتي 
إسرائيلي، حتول مبوجبه ميناء حيفا اجلديد إىل بديل مليناء بريوت 
ضمن تصور اسرتاتيجي شرق أوسطي، فال بدَّ من العمل على إجياد 

األجوبة لألسئلة املفتوحة اليت أشرنا إليها سابقًا.
مثل هذه املعلومات وأكثر، ومثل هذه األسئلة وأكثر، نضعها يف 

رسم املسؤولني اللبنانيني للبحث عن أجوبة شافية هلا.
واملهملني  الفاسدين  ينفي حماسبة  ال  احلقيقي  الفاعل  عن  البحث 
األكثر  الرتبة  هما  واإلهمال  الفساد  أن  يؤكد  إمنا  ملسؤولياتهم، 
على  اإلرهابية  األعمال  ذلك  مبا يف  اخلارجي،  التدخل  لنمو  خصوبة 

شاكلة تفجري مرفأ بريوت.
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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
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مــقاالت وتـحقيقات

غرقت الذكرى األوىل النفجار 4 آب باالستغالل 
السياسي، وهرع كل طرف لالستفادة منها مبا 
إلطالق  مناسبة  أرادها  القوات  حزب  يناسبه. 
»إلجنازاته«،  والتسويق  االنتخابي  مهرجانه 
فارس  أما  امليليشيوية.  شعاراته  مستحضرًا 
من  لبنان  »حترير  لـ  مناسبة  فوجدها  سعيد، 
االحتالل اإليراني«. ومل يفّوت سامي اجلميل 
ب، فيما أطلق  هذه الفرصة لالستعراض كما يحُ
التيار الوطين احلر املناطيد وأضاء الشموع. أما 
بعض جمموعات االنتفاضة فتوافقت على نقطة 
التقاء واحدة ملسرياتها رغم اختالف براجمها، 
»تطبيعًا«  أخرى  جمموعات  اعتربته  الذي  األمر 
مع منطق الذكرى والنوستاجليا بينما املطلوب 
هو يوم شغب وعصيان و »سحل« ملعارضي 

رفع احلصانات.
حنة من نيرتات  بتاريخ 4 آب 2020، انفجرت شحُ
مرفأ  يف   12 العنرب  يف  خّزن  املحُ األمونيوم 
بريوت، فذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد، 
و6500 جريح فضاًل عن حزام الدمار الذي لّف 
باألرض.  منازهلا  وسّوى  وضواحيها  العاصمة 
بتاريخ 4 آب 2021، مل يتغرّي املشهد كثريًا. 
يف  كما  املرفأ  يف  حاله  على  زال  ما  الردم 
السكان  من  كبري  قسم  له،  املوازية  األحياء 
هّجرًا بغياب أي خطة إعادة إعمار من  ال يزال محُ
يصل  مل  اجلرمية  بهذه  التحقيق  فيما  الدولة، 
إىل أي خيط بعد. مثة من استساغ هذا املشهد 
ورأى فيه فرصة ساحنة للمتاجرة بالدماء طمعًا 
منذ  إليها  يتوق  وشعبوية  انتخابية  بأصوات 
17 تشرين 2019. يومها، سعى حزب القوات 
عجز  وقيادتها.  االنتفاضة  تسّلق  إىل  جاهدًا 
عن إجياد أرضية مالئمة ألجندته رغم التوترات 
اليت افتعلها عرب قطع الطرقات يف جبل لبنان. 
وها هو رئيس احلزب مسري جعجع ياول جمّددًا 
حتى  املرفأ  انفجار  ذكرى  تسّلق  التسّلق... 
االثنني  ألقاها  اليت  الكلمة  يف  حلزبه  يسّوق 
أثناء جتمع مناصريه يف  الفيديو  املاضي عرب 
باحة موازية للمرفأ حتت عنوان: »وحياة اللي 
راحوا رح تتحاكموا«. فالقوات، حبسب جعجع، 
رائدة اإلصالح ومكافحة الفساد واإلجنازات يف 
الصحة والشؤون االجتماعية والتنمية اإلدارية 
وكل مكان »دعست« فيه ِرجل قواتية. وكان 
مبا  يبدأ  أن  االنتخابي  القوات  ملهرجان  بّد  ال 
ميتهنه جعجع جّيدًا كقائد ميليشيا سابق: أعالم 
فرقة »الصدم« القواتية امليليشيوية، وأناشيد 
حزبية حربية، سيارات رباعية الدفع زيتية، مع 
والتصفيق  بالرقص  متثّلـت  احتفالية  نكهة 
داخل الباصات ورفع الشارات القواتية. وأن 
عّد خصيصًا للتبجيل بـ »احلكيم«  ينتهي بشعر محُ
وما  صليب«.  بشطبة  بالده  »اشرتى  الذي 
إجراء  لضرورة  جعجع  تكرار  وذاك،  هذا  بني 

انتخابات نيابية.
استغالهلا  يف  هنا  الوحيدة  القوات  ليست 
السياسي لذكرى أليمة مل جيف دماء ضحاياها 
بعد. مثة جمموعة يقودها النائب السابق فارس 
سعيد تسري وراء القوات بالشعار نفسه، لكن 
أكثر وضوحًا. فدعوة سعيد للتجمع يف املرفأ، 
القوات  من  املنشور، تستعري  اإلعالن  حبسب 
جزءًا من الشعار األول )وحياة لي راحوا( مع 
سيدة  »لقاء  ثوار  بأن  يكمن  بسيط  تعديل 
يسكت  »لن  للقارات  العابر  ومجهوره  اجلبل« 
اهلل«،  حزب  نيرتات  جمزرة  العصر  جرمية  عن 
اإليراني  »لالحتالل  ليقول  بريوت  إىل  وتوجه 
ارحل«. لقائد لقاء سيدة اجلبل هنا نظرية كان 
فورًا  أن يستخدمها  التحقيق  بقاضي  يفرتض 
إلغالق القضية: »لوال إقحام لبنان يف صراع 
املنطقة، ملا حصل تفجري املرفأ، اجملرم الكبري 

هو حزب اهلل، الباقي يتبع وال يقّرر«.
جعجع  من  األجرأ  النسخة  هو  سعيد  عمليًا،   
دون  من  واستغالله  التفجري  تسييس  يف 
أي لبس، وإىل جانبه اجملموعات اليت تسمي 
األحرار  عبارة عن حزب  نفسها سيادية وهي 
وجمموعات قواتية ناشئة حديثًا كأفنجرز و128 
وجبيل حتاسب، وأخرى تدور يف فلك 14 آذار 
بشارة  البطريرك  دعمت  أن  هلا  سبق  واليت 
الراعي يوم تنظيمه مهرجان احلياد يف بكركي؛ 
عكار«  »ثوار  و  تنتفض«  »عكار  جانب  إىل 
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ِفَكت دماٌء مظلومة يف  سحُ
خلدة ليل االحد املاضي، 
مجرحُها،  كان  فتنًة  أزكت 
حتت  كامنًا  يزال،  وال 
»فتنة  لكن  الرماد. 
وليدة  تكن  مل  خلدة« 
يد  صنيعة  إمنا  اللحظة، 
نارها.  يف  نفخت  خفية 
ثأر،  عملية  تكن  مل  حتمًا 
وإال الكتفى الطالب بدم 
حبسب  بغرميه  املقتول 
العشائر«.  »قانون 
مشهد الضحايا املخّضبني 
منه  راد  يحُ كان  بدمائهم 
ــــ  سنية  فتنة  إشعال 
ستحضر  تحُ وهنا  شيعية. 
السامي  املندوب  جوالت 
البخاري  وليد  السعودي 

أّمن اجليش خروجهم بعد ساعات.
اشتباٍك مسّلح،  متبادل تطور إىل  نار  إطالق  بعد 
صدر بيان شديد اللهجة للجيش هّدد بإطالق »النار 
منطقة  يف  الطريق  على  يتواجد  مسّلح  كّل  على 
قدم على إطالق النار من أي مكان  خلدة، وكل من يحُ
آخر«. وسارع بعدها السياسيون إىل إطالق دعوات 
إىل التهدئة وإدانة احلادثة قبل أن خيرج النائب 
حسن فضل اهلل يف مقابلة تلفزيونية متحدثًا بلهجة 
شديدة عن »حادث مفصلي وكمني مدّبر«. وسأل: 
»أمل تكن هناك معلومات لدى األجهزة األمنية بأّن 
وشّدد  البنايات؟«.  سطوح  على  مسّلحني  هناك 
على أن »رؤوس هذه العصابة وأفرادها جيب أن 
سّلموا. خمابرات اجليش وفرع املعلومات واألمن  يحُ
وال  عصابة  هؤالء  مسؤولون.  الدولة  وأمن  العام 
اهلل:  فضل  وأضاف  بصلة«.  العشائر  إىل  ميّتون 
العصابات، وحنن  باجتثاث هذه  »مجهورنا يطالبنا 
قادرون على أن جنتّثها خبمس دقائق. وإن كنتم 
األمنية  األجهزة  القتلة.  موا  سلِّ فتنة،  ريدون  تحُ ال 
تعلم أننا مل نواكب التشييع وكان عليها أن حتمي 
التشييع«. وختم فضل اهلل: »للصرب حدود وعلى 

األجهزة األمنية أن تفكك هذه العصابات«.
الئحة  اجليش  لدى  باتت  أنه  »األخبار«  وعلمت 
أمساء مطلقي النار الذين شاركوا يف اجلرمية، وأن 

املفرتض تنفيذ محلة لدهم منازهلم وتوقيفهم.
ويعود اخلالف إىل العام املاضي إثر مقتل الفتى 
حسن غصن بإطالق ناٍر يف خلدة على خلفية اعتداء 
وإحراقه.  شبلي  سنرت  على  العشائر  من  جمموعة 
يومها زعم الفاعلون أّن شبلي رفع صورة للقيادي 
يف حزب اهلل سليم عّياش املتهم باغتيال الرئيس 
أظهرت  يومها  الفيديوات  أّن  إال  احلريري،  رفيق 
أّن اخلالف سببه رايات عاشورائية. اتهمت يومها 
عائلة غصن علي شبلي بالوقوف وراء مقتل ابنها، 
وفّوض  اخلالف.  حلل  مفاوضات  سلسلة  لتبدأ 
أهالي غصن رئيس احتاد العشائر العربية جاسم 
العسكر التفاوض بامسهم مع حزب اهلل، وبالفعل 
السابق  الوزير  منزل  يف  لقاءات  عدة  حصلت 
احلزب  إىل  ينتمي  الضحية  )والد  أرسالن  طالل 
الدميوقراطي اللبناني( بني احتاد العشائر العربية 
واحلزب. وحبسب املصادر، وافق حزب اهلل على 
خلدة  منطقة  شبلي  مبغادرة  الضحية  أهل  شروط 
ملدة ٣ سنوات، بعدما كانوا يطلبون أن يغادرها 
فق على أن يعّوض حزب اهلل  الثين عشر عامًا. واتحُّ
أمنية  جلنة  وتشكيل  السنرت  حرق  عن  شبلي  آلل 
مشرتكة بني احلزب والعشائر ملنع أي استفزاز، 
العربية.  العشائر  برئاسة  اللجنة  تكون  أن  على 
وبعد املوافقة النهائية، حصلت تدخالت من أفراد 
من  أفراد  يقول  إذ  االتفاق.  إفساد  على  عملوا 
سّلم  يحُ أن  الشرط األساسي كان  إّن  عائلة غصن 
شبلي نفسه، إال أّن عائلة األخري ترّد بأّن طرح دفع 
التسليم، مشرية  والرتحيل كان عوضًا عن  الدّية 
إىل أّنه أثناء استكمال إجراءات املصاحلة، عاد أهل 
الضحية اىل املطالبة بتسليم شبلي، ما دفع جباسم 

العسكر إىل االنسحاب من الوساطة.

»فتنة خلدة« املدّبرة
 من املسؤول عن التقصري األمين؟

رضوان مرتضى

خاص  وبشكل  هؤالء،  الثورة«.  »بوسطة  و 
البطريرك  على  ضغطا  وسعيد،  القوات  حزب 
يف  قّداس  لتنظيم  الراعي  بشارة  املاروني 

املرفأ رغم ترّدده.
من  اعرتاضات  عدة  برزت  اخلرب،  فور شيوع   
فتواصل  القداس،  حول  االنتفاضة  جمموعات 
للتأكيد  معهم  بكركي  اإلعالمي يف  املسؤول 
على تقّيد الراعي بالقداس فقط وعدم تطرقه 
إىل أي أحداث سياسية. واعرتض البعض اآلخر 
مسيحية،  طائفية  بصبغة  احلدث  تلوين  على 
استباق  »اخلوارنة«  بعض  اقرتح  أن  فكان 
»توازن  إلضفاء  إسالمية  بأدعية  القداس 
طائفي«. على غرار القوات، بدأ حزب الكتائب 
هو اآلخر »إحياء« املناسبات قبيل يومني من 4 
آب، فنظم قسم كتائب كفرذبيان »ماراثون 
عقيقي  جو  الشهيد  لذكرى  إحياء  رياضي« 
الصايغ.  سليم  الكتائب  حزب  نائب  حبضور 
اجلميل  سامي  احلزب  رئيس  إن  اخلرب  ويقول 
إشارة  وإعطائه  حبضوره  البلدة  أبناء  فاجأ 
االنطالق للسباق. كذلك التحق التيار الوطين 
بالركب السياسي، فأقام يف األشرفية الصالة 

وأضاء والشموع وأطلق املناطيد باملناسبة!
بريوت  شوارع  ستشهد  االنتفاضة،  خّط  على 
4 مسريات رئيسية اليوم )االربعاء املاضي(، 

مفروزة سياسيًا بشكل أو بآخر:
وأخواتها  »برياميد«  و  وسعيد  القوات   -

ينطلقون من ساحة ساسني.
م وجزء  - »الوسطيون« كحركة مستقلون وتقدُّ
من أهالي الضحايا يبدأون مسريتهم من مركز 

اإلطفاء يف الكرنتينا.
- »اليساريون« كمواطنون ومواطنات يف دولة 
الضحايا  أهالي  من  وجزء  الشيوعي  واحلزب 

ينطلقون من خليج السان جورج.
عاة »التغيري اجلذري ورافضو التحالف مع  - دحُ
السابقة«،  باجملمعات  املمثلة  السلطة  قوى 
ّقي  وحِلَ الفساد  حملاربة  الشعيب  كاملرصد 
ومدى ومسرية وطن وجبهة 17 تشرين يبدأون 
مسريتهم من مؤسسة كهرباء لبنان حيث يتلون 

بيانًا سياسيًا حول موقفهم مما جيري.
»الكتلة  كـ  جمموعات  مثة  اآلخر  املقلب  على 
وطين«  »حتالف  و  أمحر«  »خط  و  الوطنية« 
بقية  ينتظرون  املتقاعدون«  و»العسكريون 
اجملموعات عند متثال املغرتب ثم التوجه سويًا 
اجملموعة   ،Act أن  علمًا  النواب.  جملس  إىل 
دّشن جمسمًا على  املنشقة عن »خط أمحر«، ستحُ
هنا  الالفت  بالعدالة.  للمطالبة  مطرقة  شكل 
»مارد  متثال  عن  بشاعة  تقّل  ال  املطرقة  أن 
من رماد«، لكن األول هو نصب مرضي عنه 
السلطة«  »متثال  ّثل  ميحُ الثاني  فيما  »ثوريًا«، 
وانتقدته غالبية اجملموعات اليت اجتمعت إلزاحة 

الستار عن املطرقة.
اجملموعات  بني  التنسيق  جرى  املقابل،  يف 
إحياء  برنامج  نهاية  يف  االلتقاء  نقطة  حول 
صفر  الساعة  أن  البعض  ويتوقع  الذكرى. 
دقائق،  و7  السادسة  الساعة  بعد  ستكون 
يف  النيرتات  انفجار  لتوقيت  استعادة  يف 
املرفأ. على أن بعض اجملموعات ترى يف هذه 
املسريات »تطبيعًا« مع االنفجار ورضى ضمنيًا 
على مسار األحداث خالل سنة، »فيما املطلوب 
هو أن يكون يوم شغب وعصيان واقتصاص 
من النواب الذين وقعوا على عريضة عدم رفع 
احلصانات وصواًل إىل سحلهم يف الطرقات«.

تسعى  أن  املتوقع  من  املنطلق،  هذا  ومن 
النواب،  جملس  اقتحام  إىل  كثرية  جمموعات 
يف استعادة ملشاهد ما بعد 17 تشرين األول 
بعض  تنقسم  أن  املنتظر  من  كذلك   .2019
اجملموعات إىل فرٍق يتوىل كل منها حماصرة 
منزل مسؤول سياسي أو أمين، وحتديدًا منازل 
كل من رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
وزير  ميقاتي،  املكلف جنيب  الرئيس  دياب، 
الداخلية حممد فهمي، النائب نهاد املشنوق، 
النائب علي حسن خليل، الوزير السابق يوسف 
طوني  الدولة  ألمن  العام  املدير  فنيانوس، 
قهوجي،  جان  للجيش  السابق  القائد  صليبا، 
العام  لألمن  العام  املدير  مكتب  إىل  إضافة 

اللواء عباس إبراهيم.

على العشائر العربية يف الشمال والبقاع وخلدة، 
إىل  حّجوا  الذين  العشائر  أفراد  من  عدد  ومشهد 
بن  حممد  اعتقال  أيام  اخلري«  »مملكة  سفارة 
سلمان رئيس احلكومة السابق سعد احلريري يف 
الطاعة للرياض  العشائر فروض  الرياض. قدمت 
ها  بدياًل ملواجهة حزب اهلل. عصبحُ اليت رأت فيهم 
القتال  على  وقدرتها  القبلية  وعصبيتها  الديين 
املستقبل  تيار  على  كّفتها  رّجحت  السالح  ومحل 
الذي مل ينجح يف املهمة اليت كّلفه بها والة األمر 
وأمهل  جراحه،  اهلل على  السعوديون. عّض حزب 
األمنية لتوقيف الئحة مطلوبني متورطني  األجهزة 
وعلى  النهار  وضح  يف  ِكبت  ارتحُ اليت  اجلرمية  يف 
مرأى من دوريات اجليش واألجهزة األمنية، وعن 
سابق تصور وتصميم وكأن هناك من يريد حتقيق 
»نبوءة« وقوع أعمال أمنية قبل حلول ذكرى انفجار 

الرابع من آب
ِتل علي شبلي غدرًا يف حفل  ليل السبت املاضي قحُ
رت  هِّ ظحُ اجليش.  إىل  م  لِّ وسحُ قاتله  أحُوِقف  زفاف. 
شقيقه  ملقتل  شقيق  من  ثأر  أّنها  على  اجلرمية 
قبل عام. ملَلمت عائلة شبلي جراحها وجثمان ابنها 
على  وأصّرت  اجلنوبية،  كونني  بلدته  يف  لتدفنه 
رى الوداع األخري له يف منزله يف خلدة رغم  أن جيحُ
نصائح من مسؤولي حزب اهلل بعدم مرور موكب 
عني يف املنطقة. بناًء عليه، أحُيلغت األجهزة  املشيِّ
أمنية  ترتيبات  الختاذ  باألمر  واجليش  األمنية 
عني  املشيِّ توّجه  أثناء  أّنه  إال  املشّيعني.  ومؤازرة 
االنطالق  قبل  االحد،  خلدة  يف  شبلي  فيّلال  إىل 
جنوبًا، استهدف قناصون املوكب من على سطوح 
عرب  تّلة  يف  كمني  من  النار  وأحُطِلقت  املباني، 
فأحُصيب  عني  املشيِّ باجتاه  للفيّلال  املتامخة  خلدة 
أربعة منهم إصابات قاتلة، ثالثة منهم يف الرأس، 
ِرف من بني الضحايا الطبيب  والرابع يف الرقبة. وعحُ
حوري  وعلي  شبلي،  املغدور  صهر  أيوب،  حممد 
وحسام العالق. كما كان من بني املصابني شاٌب 
سوري تويّف متأثرًا جبراحه. فيما أصيب عسكريحُّ 
يف اجليش جبروح. كان كمينًا بكل معنى الكلمة. 
وحتى جلوء العشائر إىل التربير بأن بعض املشيعني 
نزعوا صورة الضحية حسن غصن وعّلقوا راية حزب 
اهلل مكانها، كان عذرًا أقبح من ذنب، وخصوصًا 
أن أهل املغدور شبلي سّلموا قاتله إىل اجليش. 
الالفت يف مقاطع الفيديو اليت انتشرت، وحتديدًا 
الذي جرى تداوله على أنه كان شرارة اإلشكال، 
رِّك  يحُ أن  دون  من  اللبناني  للجيش  آلية  ظهور 
أّنه  كما  يعنيهم.  ال  األمر  كأّن  عسكريوها ساكنًا 
رغم التوّتر األمين الشديد وتقارير خمربي األجهزة 
األمنية عن وجود استنفار شديد، ما يفرض على 
تصّرف  أّنه  إال  حبزم،  األمر  مع  التعامل  اجليش 
وقوع  بعد  ليتدّخل  املصرية  األفالم  طريقة  على 
خطوط  إىل  خلدة  شوارع  حتّولت  وبعدما  الواقعة، 
متاس، واستهداف عمليات القنص السيارات اليت 
إىل  بالبعض  دفع  ما  األوتوسرتاد،  جتتاز  كانت 
ترك سياراتهم وسط الطريق والفرار. فيما حوصر 
أفراد عائلة شبلي يف منزهلم مع جثمانه، إىل أن 

)أ ف ب(
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ذكرى انفجار الرابع من آب، هي أواًل وآخرًا، ذكرى 
مل  وجرحى  شهداء  من  سقطوا  الذين  الضحايا 
يستفيقوا بعد من صدمة النريان والغيمة السوداء 
اجملزرة،  من  للناجني  وذكرى  بهم،  أحاطت  اليت 
ركام  حتت  جمددًا  احلياة  فرصة  هلم  ُأعطيت  الذين 
يومية  مأساة  هي  وسياراتهم.  ومكاتبهم  منازهلم 
منذ سنة لآلباء واألمهات املفجوعني، الذين يزورون 
قبور أوالدهم بعيدًا عن عيون الكامريات، والعائالت 
ونساًء  أطفااًل  وإخوتها،  أوالدها  يوميًا  تبكي  اليت 
ورجااًل، والشبان والصبايا وآالف العمال اللبنانيني 
وغري اللبنانيني واملتطّوعني الذين وفدوا إىل بريوت 
ليساعدوا ويتضامنوا. الرابع من آب عام 2021، ال 
يتعلق إال بالعائالت، بصرف النظر عن أي حزب تؤيد. 
هي ذكرى إنسانية حبت، تتعلق بالراحلني والناجني. 
هم وحدهم من حيق هلم كل شيء منذ سنة واليوم 
وغدًا، كي يعرفوا احلقيقة املنّزهة اليت يطالبون بها، 
النيرتات إىل  الياء، من حلظة دخول  من األلف إىل 
حلظة انفجارها وما بني التارخيني. ما عدا ذلك كّله 
باللعب  إعالمي  واستثمار  حبت،  سياسي  استغالل 

على مشاعر األهل والعائالت.
 rhapsody in يف رائعة املخرج الياباني أكريا كوراساوا
august، تكريم لضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي، 
األدنى  احلد  هو  لبكاء  واستدراج  تسطيح  دون  من 
أوالدهم، وسرد  اإلنسانية ملن فقدوا  املشاعر  من 
واحتفاالت  أجيال،  ثالثة  عرب  للمأساة  استذكاري 
أحد  ينسى  فال  بقوا  ومن  رحلوا  من  لتكريم  سنوية 
ما حصل. حيتفل اليابانيون يف رواياتهم باملأساة، 
باملوت وباحلياة بعد سنوات طويلة على موت اآلالف 
أبنائهم، فال ينسون. وزوار متحف هريوشيما،  من 
ناغازاكي، يعيشون حلظات من احلزن  ومثله متحف 
آثاره  ويتلّمسون  االنفجار  على  عقود  بعد  والدموع 
بصمت  السنني،  عشرات  بعد  ضحاياه،  ومقتنيات 

يغلب كل اهلمروجات اللبنانية.
انفجار  عن  النامجة  احلالة  مقاربة  لبنان، ختتلف  يف 
املرفأ، عن مقاربة اليابان اليت تعرف املسؤول عن 
رمي القنبلة الذرية، كون املسؤول عن انفجار بريوت 
ال يزال جمهواًل. إال أن التعامل مع االنفجار، ال يكمن 
ُوعد  أن  منذ  التحقيقات  متييع  حماولة  يف  حصرًا 
اللبنانيون بأن احلقيقة ستنكشف يف غضون أيام، بل 
يف كمية االستثمار الذي جلأت إليه القوى السياسية 
االنفجار  استخدام  وإعالميون، يف  روحية  وقيادات 
صافية،  بروباغندا  منصة  الضحايا،  أهل  ومشاعر 
السلطة  أهل  وقاحة  وبقدر  سلفًا.  أمثانها  مدفوعة 
واألمن، تربز وقاحة من نوع آخر، يف استثمار اجلرمية 
والتماهي مع جروح الناس وأوجاعهم، واستخدامها 
يف مسلسل دعائي فاضح وكأنها جزء من ماكينة 
األبواب  على  فاالنتخابات  وخارجية.  حملية  كبرية 
املتصارعة  السياسية  القوى  بني  اليوم  ومعركة 
أي  استخدام  اًل  حُملَّ يصبح  الذي  احلد  إىل  حمتدمة، 
أهاليهم،  الناس ودموع  دماء  لو كان  سالح، حتى 
موسم  إنه  ذاك.  أو  احلزب  هذا  إىل  انتموا  سواء 
الشموع  وإضاءة  اخلطابية  واملهرجانات  االنتخابات 
على  االنتخابية  واألهازيج  األعالم  ورفع  السياسية 
القوى  بني  الصراع  فاقرتاب  الذكرى.  حنو  الطريق 
خلفية  على  العلنية  املكاشفة  من حلظة  السياسية، 
البعض  جيعل  واألمنية،  السياسية  احلصانات  رفع 
يعتقد بأّنه ميكن يف حلظة مفصلية التسلل من املرفأ 
إىل خوض صراع مكشوف. متامًا كما كانت حلظة 17 
الشارع من  إىل  الناس  خروج  األول، حلظة  تشرين 
دون خلفيات سياسية، قبل أن ُيستثمر الشارع على 
أيدي جمموعات أخذت التظاهرات إىل مكان ارجتالي 
احلقيقية يف  املواجهة  أضاع  طرق،  وقطع  احتفالي 
يف  يعد  مل  الشارع  وألن  وأركانها.  السلطة  وجه 
واالقتصادي  املالي  االنهيار  رغم  نفسه،  الزخم 
بأضعاف ما كانت عليه احلال يوم 17 تشرين، فإن 
ذكرى انفجار املرفأ قد تشكل هلؤالء مجيعًا رمسيني 
املناسب.  املنعطف  املستويات  كّل  على  وحزبيني 
وإال كيف ميكن أن يصبح املشهد طائفيًا وسياسيًا 
الشهداء  دماء  استثمار  ويصري  الشكل،  هذا  يف 
وغنائية  إعالمية  مناسبة  الناجني،  وحياة  واجلرحى 
واحتفاالت  وانتخابية  وسياسية  وفنية  ومسرحية 

4 آب: إنه لـيس يـوم االنـتخابات

 2021 آب   7 Saturday 7 August 2021الـسبت 

هيام القصيفي
وقداديس باجلملة وصالة التكبري، وتوزيع األعالم والرايات، وظهور 
شخصيات بريوتية فقط للكالم واخلطب، يف هذا الشكل املمجوج. 
فيما املطلوب ألهالي الضحايا عدالة وحقيقة غري ملتبسة عن موت 

أبنائهم.
معيب ما جيري منذ أيام، يف حق أهالي الضحايا والضحايا أنفسهم، 
الضائقة  بدأت  أن  منذ  اإلعاشة  استخدام صناديق  كما هو معيب 
املالية واالقتصادية وانفجار بريوت. بعدما شهدت األسابيع القليلة 
املاضية تراجعًا ملحوظًا يف املساعدات، من مجعيات وشخصيات برزت 

أمساء وشعارات خمتلفة،  تتحرك حتت  وبدأت  الضوء  إىل  فجأة 
داخليًا  والرتويج  املساعدات  مجع  إىل  األزمة  بداية  مع  سعت 
وتراجع سعر  االنهيار  تفاقم  مع  لكن  عليها.  للحصول  وخارجيًا 
اللرية أكثر فأكثر، وازدياد حاجة الناس املّطردة إىل مساعدات، 
على  التعويض  فاضحًا يف  عجزها  وبدا  اجلمعيات  هذه  انكفأت 
احملتاجني، الذين باتوا اليوم أكثر حاجة إليها، بعد مرحلة أشهر 
تدّفقت عليهم املساعدات من كل حدب وصوب. فباتوا حيتاجون 
باحلد األدنى، وإال فسُيرتكون إىل رمحة  ُيغيثهم  إىل أي شيء 

األحزاب ومساعداتها االستثمارية كما فعلت منذ االنفجار.
4 آب ليس برناجمًا تلفزيونيًا لتصوير مآسي اللبنانيني والتسّول 
بامسهم، وإثارة شجونهم بطلب عبارات مؤثرة واستدراج البكاء، 
وليس مهرجانًا حزبيًا، أو مناسبة دينية لتلميع صور رجال الدين. 
انفجار املرفأ، لكنه قطعًا  أحد  للحقيقة، كي ال ينسى  هو يوم 

ليس يوم االنتخاب.
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مــقاالت وتـحقيقات
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تنتهي يف 22 تشرين امُلقبل مهلة متديد عقود اإلجيار 
اليت  آب  من  الرابع  انفجار  من  املتضّررة  األبنية  يف 
نتيجة  املتضّررة  املناطق  »محاية  قانون  عليها  نّص 
االنفجار يف مرفأ بريوت ودعم إعادة إعمارها« )القانون 
»إستحقاق«  باقرتاب  أشبه  واقع  هو   .)2020/194
التهجري بالنسبة ملئات السكان امُلستأجرين يف املناطق 
اليت طاهلا دمار االنفجار، ممن متّكنوا من الصمود يف 
منازهلم - على دمارها - بسبب »ترّبص« املالكني بهم. 
هؤالء، ويف ظّل غياب أّي خطة شاملة تأخذ يف االعتبار 
احلّق يف السكن امُليّسر، ينتظر كثريون، بفارغ الصرب، 
إعادة  القانونية من أجل االستثمار يف  انقضاء املهلة 
اإلعمار. علمًا أن إجراء متديد امُلهل هو اإلجراء »اليتيم« 
واحلفاظ  السكان  محاية  بذريعة  السلطة  اّتذته  الذي 
ُيناقض  نفسه  القانون  فيما  السكن،  حّقهم يف  على 
للمناطق  وفّعالة  جّدية  محاية  أي  يوّفر  ال  إذ  عنوانه. 
املتضّررة وسكانها، بل ُيشّجع على تهجريهم وإخالئهم. 
واحلديث هنا ال يقتصر على امُلستأجرين ممن ستنقضي 
السابقني  القاطنني  تشمل  بل  إجياراتهم،  متديد  مدد 
ممن اضطروا إىل »اهلجرة« إىل مساكن بديلة إىل حني 

انتهاء إعادة اإلعمار. كيف؟
يفتقد القانون، وفق خالصة ُمشرتكة توّصل إليها كّل 
أّي  إىل  القانونية«،  و«امُلفكرة  أشغال«  »إستديو  من 
سياسة أو رؤية إلعادة إعمار املناطق املتضّررة. وهو 
إذ مل يتضمن أّي حتفيز للتعايف االقتصادي واالجتماعي 
أيضًا  يساهم  »مل  العام،  احليز  إلنعاش  خطة  أي  أو 
يف متكني السكان من ترميم أبنيتهم املتضررة بشكل 
منح  أو  التعويضات،  تسديد  مسار  إيضاح  أو  سريع 
إرساء سياسات  أو  املّيسر  السكن  األولويات لضمان 

حتّد من املضاربات يف املدينة برمتها«.
أدى  املرفأ  انفجار  أن  إىل  الرمسّية  التقديرات  تشري 
إىل تشريد 300 ألف شخص ودّمر حنو 200 ألف وحدة 
سكنّية. وكان من البديهي أن تكون األولوية لضمان 
مبسكن  املتضررة  واملباني  املناطق  يف  السكان  حق 
بديل إىل حني إعادة بناء منازهلم. لكن القانون اكتفى 
األبنية  بتمديد مجيع عقود اإلجيار ملدة سنة يف  فقط 
يشكل  ما  املقبل،  األول  تشرين   22 حتى  املتضررة، 
ستستغرقها  اليت  الطويلة  املدة  إىل  نظرًا  جديًا  خطرًا 
احلاصل،  التلكؤ  ظّل  يف  واإلعمار  الرتميم  عمليات 
واالجتماعّية  االقتصادية  األزمة  تفاقم  إىل  إضافة 
إليه  الالفت هو ما ُتشري  وارتداداتها على اإلجيارات. 
إعادة  أن  جلهة  احلكومية  غري   CARE منظمة  تقديرات 
املتضّررة،  املساحات  أقّل من 30% من  اإلعمار طال 
ما يعين أن حنو 70% من الدمار الذي خّلفه االنفجار ال 
يزال قائمًا. وامُلفارقة الكربى أنه بعد مرور عام على 
الكارثة، مل ُتصدر الدولة حتى اللحظة أّي خطة شاملة 
تنشيط  إعادة  تضمن  املتضررة  املناطق  إعمار  إلعادة 
احلياة االجتماعّية واالقتصادّية فيها وتأخذ يف االعتبار 
مبا  املنكوبني  للسكان  الفعلّية  احلماية  توفري  ضرورة 
متّثل  اليتيم  »االجناز«  منازهلم.  إىل  عودتهم  يسّرع 
بإصدار قانون يتضمن ثغرات عدة ساهمت يف تعميق 

نزيف املنطقة وسكانها.
من  بأن  اختصاصيني،  وفق  الكربى،  الطامة  وتكمن 
تشّردوا واضطّروا إىل االنتقال إىل مساكن بديلة يف 
مناطق أخرى باتوا يتحملون كلفة اإلجيارات من جيبهم 
اخلاص، »إذ إن اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية مل 
تدفع إال إجيار ثالثة أشهر فقط« على ما ينقل كثريون 
ممن ُهّجروا. وتزداد املخاوف من أن يساهم التلكؤ يف 
إعادة اإلعمار يف »تسهيل بقاء من تهّجر من السكان 
يف املناطق اليت انتقلوا إليها واحلّد من رغبتهم بالعودة 
بعد أن يكونوا قد تأقلموا مع حياتهم اجلديدة«، على ما 
تقول املهندسة املعمارية والباحثة يف استديو »أشغال 
أنه حتى ما  أبو روفايل، ُمشريًة إىل  عامة« كريستينا 
مت إعماره وترميمه مل خيضع ألّي خطة واضحة بل ُترك 
واجلمعيات،  احلكومية  غري  املنظمات  وحسابات  ألهواء 
ُرمّمت  السكنية  الوحدات  من  »العديد  أن  إىل  إضافة 
زبائنية وحمسوبيات سياسية وطائفية«،  استنادًا إىل 
املستزملني  غري  السكان  تهجري  يف  يساهم  ما  وهو 

ألحزاب وسياسيني.
اجلدير ذكره أنه يف حاالت عّدة، ُأعطي احلق احلصري 
للمالك دون سواه يف تقديم طلب الرتخيص للمباني 
يضع  الذي  »األمر  إنشائية،  أضرار  من  تعاني  اليت 
املبنى  ترميم  مصري  على  السيطرة  موقع  يف  املالك 
أو عدم ترميمه )...( ما جيعله قادرًا على التلكؤ عن 
التصرف  خالهلا  ُينع  اليت  سنتني  مدة  خالل  الرتميم 
يوضح  ما  على  ممكنًا«  بيعه  يصبح  حني  إىل  بالعقار 

»استديو أشغال عامة«.
يتحدث سكان املنطقة عن انفجار ال يزالون يعيشون 

 70% من الدمار ال يزال... دماراً: »إعادة اإلعمار« تهّدد اآلالف بالتهجري
رضا صوايا

ارتداداته يف كل حلظة. »خمطئ من يظن أننا جنونا من الكارثة. يف كل 
يوم منوت ألف مرة. الذكريات تؤمل واحلقيقة اليت نعيشها أكثر إيالمًا. 
وكأن هنالك من يرغب بتدفيعنا مثن النجاة ودفعنا إىل حافة اليأس 
واالستسالم كليًا«، يقول أحدهم. خماوف السكان تعّززها املشاهدات 
على األرض حيث ال حياة وال إعمار ُيذكر. أما إزالة الركام فلم تسهم إاّل 

يف تسهيل التنّقل يف اجملهول ويف أحياء ال دماء جتري يف عروقها.
وإذا ما كان غياب الدولة »بديهيًا« و«ُمتوّقعًا«، فثمة تساؤالت ُتطرح 
املتضّررين.  إلنقاذ  انربت  اليت  احلكومية  غري  اجلمعيات  جهود  حول 
عمل هذه اجلمعيات، وفق أبو روفايل، عّزز من الفوضى القائمة »إذ 
أّن لكّل منها سياسات وأهدافًا تتلف عن األخرى ما نتج عنه عدم 

تلبية احلاجات األساسية والضرورية للسكان يف كثري من احلاالت 
وبالتالي صّعب من عمليات الرتميم«. وُتضيف: »بعض اجلمعيات 
كانت تتوىّل مهام حمددة فقط كرتميم األبواب، فيما أخرى كانت 
تهتّم فقط بتأمني الزجاج أو بعمليات الدهان، ويف غياب التنسيق 
يف ما بينها كان الضحية هم السكان«، ُمشريًة إىل أن عمل بعض 
اجلمعيات مل يكن باجلودة املطلوبة وبعض أعمال الرتميم تداعت 

بعد فرتة.
يقول شربل أحد سكان اجلميزة إن »عمل اجلمعيات كان يف اجلزء 
األكرب منه إعالميًا وتسويقيًا«، فيما ُتشري مارلن نصر، من سكان 
انفجار  من  املتضررين  السكان  »مجعية  مؤّسسي  ومن  خمايل  مار 
املرفأ« إىل أن »اجلمعيات ركزت على اخلارج وهيكل املباني والزجاج 
جدًا من بالط ومفروشات ومطابخ  الداخل كبرية  األضرار يف  فيما 
التحويالت اليت  وغريها. كثريون رمموا وصلحوا من كيسهم ومن 

كانت تصلهم من أقاربهم يف االغرتاب«.
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إعــالنات
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املقيم عزيزي 
»صرخات«  سمعت  الــوبــاء،  هــذا  طيلة 
أن  أريد  اليوم  لكني  األيام،  معظم  تخرج 
يف  هنا  سكاننا  إىل  كبرية  صرخة  أرسل 
كل  حًقا  أقدر  إنني  بانكستاون.  كانرتبري 
من  الفريوس  انتشار  لوقف  تفعلونه  ما 
الفحوصات  وإجراء  املنزل  يف  البقاء  خالل 
مدينتنا  جعلتم  لقد  الواقع،  يف  والتلقيح. 

فخورة!

طليعة  يف  مدينتنا  كانت  تعلمون،  كما 
لهذا  استباقنا  لضمان  الحكومة  مع  العمل 
إرسال  يف  سباقني  كنا  القاتل.  الفريوس 
االجتماعية  املنصات  جميع  عرب  الرسائل 
ساعدنا  كما  مختلفة،  بلغات  والرقمية 
اختبار  مرافق  إنشاء  يف   NSW Health

جديدة. وتطعيم 

قنوات  جميع  على  جدًا  علنيـًا  كنت  لقد 
وعرب  بي  الخاصة  االجتماعية  الوسائط 
ـــة.  واإلذاع التلفزيون  شبكات  جميع 
مع  منتدى  بعقد  قمت  ذلك،  على  عالوة 
رئيسة  ودعوتُ   Multicultural NSW
ملجموعة  شخصية  إحاطة  لتقديم  الوالية 
واملؤسسات  األعمال  رجال  من  القادة  من 

واملجتمعية. والرياضية  الدينية 

Mayoral Message

أضر  ملدينتنا  ــري  األخ اإلغــالق  أن  أعلم 
واألفراد.  والشركات  والعائالت  بالجميع 
وعقليـًا  اقتصاديـًا  ــرًا  ــدم م ــان  ك لقد 
عندما  الواقع،  يف  جميعـًا.  لنا  ونفسيًا 
نقطة   18 من  املكونة  خطتي  عن  أعلنت 
املحلي،  اقتصادنا  ملساعدة  شهرًا   16 قبل 
املأزق  أننا سنكون يف هذا  أبدًا  أتخيل  لم 

اليوم.

ما  كل  سأفعل  أنني  مطمئنني  كونوا  لكن 
هذه  ودعم  أخرى  مرة  لدعمكم  بوسعي 
أقرّت  السبب،  لهذا  العظيمة.  املدينة 
األخــري،  الــعــادي  اجتماعها  يف  البلدية، 
مجتمعنا  ملساعدة  والدعم  اإلغاثة  حزمة 
على  العثور  ما.يمكن  بطريقة  وأعمالنا 
دعم  حزمة  حــول  املعلومات  مــن  مزيد 

cbcity.nsw.gov.au على  البلدية 

الوزراء  رئيس  أن  أيضـًا  أذكـّركم  أن  أود 
عن  مــؤخــرًا  أعلنا  قد  الــواليــة  ورئيسة 
املتأثرة  والشركات  للعمال  الدخل  دعم 
زوروا  التفاصيل  من  فلمزيد  باإلغالق.. 

 .www.service.nsw.gov.au
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

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

 Dr name ,Bogna
 Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر 
عمليات جراحة العيون

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

I have been a doctor for 25 
years, doing eye surgery for 
20 years and in the private 
practice for 15 years. I work 
mainly in Burwood at the Bur-
wood Eye Specialists, but I 
am also a consultant at Bank-
stown Hospital where I super-
vise trainee eye doctors.

الخدمات  من  شاملة  مجموعة  نقدم 
وجراحة  الساد  جراحة  ذلك:  يف  بما 
الليزر  وإجراء  الجفن  وجراحة  الشبكية 

للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي.

لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ 25 
العيون ملدة 20  ، وأجري جراحة  عامـًا 
عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة 15 عامـًا. 
 Burwood يف  رئيسي  بشكل  أعمل 
 ، Burwood Eye Specialists يف
أيضـًا مستشارة يف مستشفى  لكنني 
Bankstown حيث أشرف على أطباء 

العيون املتدربني.

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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Please attribute to the 
Minister for Police and 
Emergency Services 
David Elliott:

The NSW Police Force 
- Australian Defence 
Force combination is 
an established protocol 
which has been around 
for decades.

This is a police-led op-
eration, responding to 
the rules set out by the 
democratically-elected 
Government. The army 
will be under the strict 
control of the NSW Po-
lice and will not be car-
rying any weapons. The 
ADF will be deployed 
on a needs basis to any 
part of the city, from 
Sydney’s Eastern Sub-
urbs to South West and 
Western Sydney. No 

كبرية موظفي مكتب وزير الصحة يف نيو ساوث ويلز تانيا رفول لـ »اهلريالد«:
مل نتلقَّ أي اتصال من السيدة حامد بشأن اهلدف 

من انتشار  قوات الدفاع يف كامربالند
قوات الدفاع تتلقى تعليماتها من الشرطة 

ومهمتها املساعدة االنسانية
ايست  امليدل  صحيفة  تلقت 
عرب  صوتية  رسالة  هريالد 
املوبايل تتحدث فيها عضو بلدية 
انها  عن  حامد  عال  كامربالند 
من  العديد  من  اتصاالت  تلقت 
املواطنني لالستفسار عن الهدف 
من وجود عناصر من قوات الدفاع 
كامربالند  بلدية  يف  االسرتالية 

وغرب سيدني.
وتقول السيدة حامد يف رسالتها 
الوزير  مع  تكلمت  انها  الصوتية 
عناصر  ان  لها  أكد  الذي  ايليوت 
 )ADF( االسرتالية  الدفاع  قوات 
على  نفسهم  لفرض  يأتوا  لم 
األرض وعلى املواطنني وهم أتوا 

لتقديم مساعدة انسانية.
ورد يف  ما  حقيقة  على  وللوقوف 
مهمة  وعلى  الصوتية  الرسالة 
االسرتالية  الدفاع  قوات  عناصر 
اتصل رئيس تحرير امليدل ايست 
هريالد الزميل أنطونيوس بو رزق 
وخدمات  الشرطة  وزير  بمكتب 
الطوارئ يف الوالية السيد ديفيد 

إليوت.
مكتب  موظفي  كبرية  وسأل 
حول  رفول  تانيا  السيدة  الوزير 
الصوتية  الرسالة   يف  جاء  ما 
اتصال  اي  تتلقَ  لم  انها  فأجابت 
من عضو بلدية كامربالند السيدة 
من  الهدف  بخصوص  حامد  عال 

انتشار قوات الدفاع االسرتالية يف 
كامربالند.

تسيري  »إن  رفول  السيدة  وقالت 
شرطة  قوة  من  مشرتكة  دوريات 
الدفاع  وقوات  ويلز  ساوث  نيو 
راسخ  بروتوكول  هي  األسرتالية 

منذ عقود«.
االنتشار  عملية  يقود  من  وحول 
تانيا  السيدة  اوضحت  املشرتكة 
تقودها  عملية  هذه  »أن  رفول 
للقواعد  وتستجيب  الشرطة 
املنتخبة  الحكومة  وضعتها  التي 
ديمقراطيا. ان قوات الدفاع تخضع 
ويلز  نيو ساوث  لتعليمات شرطة 
ويتم  أسلحة  أي  تحمل  ال  وهي 
احتياجات  أساس  على  نشرها 
ضواحي  من  املدينة،  من  جزء  أي 
الشرقية إىل جنوب غرب  سيدني 
يتم  ال  حيث  سيدني،  وغرب 
نشر  ويتم  ضاحية،  أي  استهداف 
قوات الدفاع األسرتالية مع ضباط 
مدينة  أنحاء  جميع  يف  الشرطة 

سيدني وضواحيها«.
وبالنسبة الطار عمل عناصر قوات 
الدفاع كشفت السيدة رفول »انهم، 
سيقومون  الشرطة،  مع  بالتعاون 
املواطنني  امتثال  فحوصات  بإجراء 
حكومة  تفرضها  التي  للتعليمات 
مخالفتهم  عدم  من  والتأكد  الوالية 
وجبات  تقديم  إىل  باإلضافة  لها، 

تلقي  مراكز  يف  واملساعدة  الطعام 
اللقاحات )التطعيم(.

توجهها  التي  الرسالة  وعن 
قالت  »الهريالد«  عرب  للمواطنني 
»رسالتي  ان  رفول  تانيا  السيدة 
ال  وهي  بسيطة  املجتمع  إىل 
ان  القلق،  أو  للخوف  سبب  يوجد 
موجودة  االسرتالية  الدفاع  قوات 
كما  عناصرها،  ان  حيث  للمساعدة 
كانوا دائمًا، يف متناول اليد لتقديم 
يد العطف واملساعدة عند الحاجة. 
يعملون  مرتجمون  هناك  سيكون 
أحث  وإنني  العمليات.  من  كجزء 
الشرطة  مع  العمل  على  املجتمع 
وقوات الدفاع لوقف انتشار ساللة 
وللحفاظ   ،19-COVID من  دلتا 
من  أمان  يف  وأحبائنا  عائالتنا  على 

هذا الوباء القاتل«.

Chief of Staff in the office of the Hon David Elliott MP Tanya Raffoul to Middle East Herald:

We didn’t receive any call from Clr Ola Hamed 
the Army Deployment in Cumberland
ODF officers are unarmed and under the 
strict control of the NSW Police

one suburb will be tar-
geted, and the ADF will 
be deployed with police 
officers right across the 
city.

Together with police, 
they will be conducting 
compliance checks on 
close contacts, as well 
as delivering meals and 
assisting at vaccination 
centres.

My message to the 
community is simple – 
there is no reason to be 
apprehensive or anx-
ious, the ADF is there 
to assist as they have 
always been on hand 
to lend a compassion-
ate hand when needed. 
There will be transla-
tors working as part of 
the operations. I urge 
the community to work 

with the Police and ADF 
to stop the spread of the 
Delta strain of COVID-
19, and ultimately keep 
our families and loved 
ones safe.

Tanya Raffoul
Chief of Staff
Office of the Hon David 
Elliott MP
Minister for Police
Minister for Emergency 
Services

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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هل يشّكل الرئيس ميقاتي أم يـُماطل لكسب الوقت - 
شهرًا أو أكثر - ، ثمّ يعتذر كسلفه وتتكرّر األسطوانة 

بتكليف جديد حتى نهاية العهد بال حكومة ؟

ترشـّح  عدم  الفرنسية  املبادرة  تشرتط  ناحية،  من 
لالنتخابات  وأعضائها  املرتقبة  الحكومة  رئيس 

النيابية؛
وعلى  الشرط  على هذا  موافق  ميقاتي  الرئيس  فهل 

على التخّلي عن املقعد النيابي؟
بعد  الحكومة  تأليف  اشرتط  إنه  صحيح  وهل 

االنتخابات؟

ضرورة  الفرنسية  املبادرة  تطرح  أخرى،  ناحية  من 
من  للحدّ  الحصرية  الوكاالت  وإلغاء  الشفافية 

االحتكار؛
سوف  التجار  ومافيات  السياسية  الكارتيالت  فهل 
املعطيات  بهذه  حكومة  تشكيل  مسار  تسهـّل 

والصالحيات ؟

إْن نـَعم أو  ال ، أساسًا مـَن الذي يحمي هذه الكارتيالت 
ويستفيد من إذالل الشعب ، من خالل املتاجرة بقوته 

ثـائـرة مـِرآة 
ومرضه وأبسط حقوقه اليومية ؟

واملواد  الدوالر  لبيع  السوداء  السوق  أوجد  الذي  مـَن 
بصفة  كانت  إْن   ، )إلخ(  والطبية  والنفطية  الغذائية 

مقطوعة على األراضي اللبنانية ؛ ما هو املصدر؟
عثر  التي  املحروقات  مستودعات  املثال،  سبيل  فعلى 
عليها يف منطقة الشمال تحتوي على ما يقدّر بمليون 
تجـّارها  هم  مـَن   ؛  املخزّنة  املازوت  مادة  من  ليرت 
ومحتكروها، مـَن حاميهم ، ومن أين لهم هذا التموين ؟ 
أين املحاسبة الشفافة وملا وزارة االقتصاد يف غيبوبة؟

على  تطغيان  آفتان  واالحتكار  التهريب  باملختصر، 
املجتمع اللبناني بتعدّد طوائفه وفئاته..

والوضع املالي نعيم تمتـّع به أفرقاء عدّة بال أي رحمة 
وضمري محميني بسياسات إقطاعيـّة تحاصصيـّة ، ممـّا 
الوضع  بتدهور  عابئني  غري  ثرواتهم  زيادة  إىل  أدّى 

االقتصادي يف البلد وهبوط قيمة اللرية ..

على ضوء هذه الحقائق ، ما يحصل اليوم من مسرحية 
تأليف حكومة ليس سوى وقت ضائع لتمرير ما تبّقى 

من العهد دون حكومة وسلطة فعلية..

مرياي امللحم - لبنان
لهذه  والحماية  السياسي  الغطاء  يؤمِّن  وبالتالي 
املنظومة العنكبوتية من كارتيالت وتجـّار نفط ودواء 

وغذاء وإلخ ..

ختامًا وإىل حني ، يبقى مصري الوطن متوّقفا عند عتبة 
حكومة دياب املستقيلة..

إمـّا إىل مزيد من الالمباالة أو  إىل التعويم .. دُر...

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

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

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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

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

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة
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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
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا محمد عامر األحمد  - سورية

مثن اخلبز جحيٌم تنبُئ
بغٍد خيبو وصبٍح  يظمُأ

ورغيف القهر 
نٌص ناحٌل

يف كتاب الفقر 
موتًا ُيقرُأ

مدٌن صفراء حولي 
تنتهي
وخواٌء 

من فلولي يبدُأ
يف اشتعال الفقر 

تنمو جّثيت
وجياٌع 

يف ظالمي ُتطفأ
هكذا 

أسند روحي لغٍد
حتت خّط احللم 

ذعرًا ينتُئ
يف مرايا القاع 

ظّلي خيتفي
ومرايا الّروح مّن تربُأ

فوق هذي األرض 
ما يسحقن

خبطًا 
قشرة نومي تنكُأ

رصفتن 
فوق طين لقمٌة

طعمها مجٌر وحلمي نّيُء
وطهتن 

يف هليٍب  صارٍخ
لقمٌة أخرى بروحي تهزُأ

كلُّ مايف األمر أّني  خائٌر
كّل مايف القهر أّني موطُئ..

الـفقر

هل أصبح املوت أقل صعوبة من احلياة؟
اخلوف  روتني  يف  املوت  مع  مندجمة  احلياة  أصبحت  هل 
فلماذا  والعقلي؟  العصيب  واالنهيار  واالكتئاب  والعذاب 
أقول عن نفسي أنا مسيحي فهل هذا يكفي لي ان أمحل 
أسم املسيح ال غري وأحيا وأعيش باخلوف الذي هو سالح 
أبليس الفتاك والوحيد.. ال يكفي لي بتاتًا أني ولدت يف 
بيت من عائلة وطائفة مسيحية وأنا بعيد عن األميان املثمر 

وغري ملتزم وال أطبّقَ مبا أؤمن به. 
لكن األهم لي بكثري ان أكون مؤمنا باملسيح من دون أي 
أسم طائفة تفصلن عن جسد وكالم وطريق املسيح وتبعدني 
عن أي مؤمن آخر يؤمن باملسيح ال بغريه.. ألنه باإلميان نتحد 
نكون  لكي  اإلهلية  والصفات  والغفران  القداسة  يف  معه 

مجيعًا جسدًا واحدا وبيعة واحدة ال غري رأسها املسيح.
 أنا ال أريد ان اؤمن باملسيح وأكره أي إنسان أخر أخ لي 
يف اإلنسانية او يف األميان مهما كان نوعه وجنسه ودينه، 
ألن املسيح جاء ليجمع الكنيسة البشرية اي املؤمنني بامسه 
وموته وقيامته  لكي يكونوا  واحدا به وهو رأس الكنيسة 
خملص اجلسد والذي مات عنها لكي يقدسها ألنها من حلمه 

ومن عظامه.
احلياة الفارغة من األميان هي واملوت جسد واحد.. روتني 
ألنه  يريده  أحد  ال  واحد  ومصري  هلم..  رجاء  ال  واحد.. 
على  واملوت  احلياة  بني  فرق  ال  بالذات..  احلتمي  اجلحيم 
اهلل  من  ثانية  تولد  ان  تقبل  ال  كنت  ان  البسيطة..  هذه 
الذي  اإلنسان،  أيها  عذر  بال  فأنت  والروح  واحلق  بالكلمة 
تتفاخر باألمور الساقطة والقشور اليابسة، ألنك ختاف وحتزن 
العامل  النهاية.. ألنك ستزول من هذا  وتنهار يف  وتنتقم 
وأي شيء ضعيف سيهزمك ويقضي عليك.. وال تستطيع 
ان تقاوم هذا العدو املخيف واملميت الذي جيلب لك اهلموم 
واألمراض او احلرب او أي حادث اليم..الذي يعلم جيدًا ما 
هي نقطة الضعف لديك.. فهل ستبقى مسيحيا باالسم ال 
غري.. ومعك اخلوف الشديد واالنهيار من أي شيء بسيط 
مّير يف حياتك.. وال تستطيع ان تقاوم هذا العدو الشرس 
لوحدك من غري اهلل.. وألنك تتكل على ذاتك من دون أي 

رادع وال دواء هلذا الداء. 
 حنن نؤمن بكل أعماله ومنتصرون به روحًا وجسدًا بواسطة 
الذي نتصر على العامل وعلى أبواب اجلحيم واهلالك األبدي 
ورئيس سلطان اهلواء الذي هو إبليس الشرير  الذي ليس له 
اي سلطان على أصغر مؤمن يؤمن بدم الفادي الديان والرب 
احلّنان له كل الشكر واحلمد يسوع املسيح الذي يردعنا كل 
يوم من مجيع األمراض واخلوف من سلطان اجلحيم والغدار 
الذي يستطيع ان يسحق أي إنسان غري مؤمن بعظمة الرب 
القدوس الذي حنر إبليس ومالئكته على خشبة الصليب.. 

مبعد اخلوف والوسواس الشيطاني عنا مجيعًا.
لنا  أعطى  الذي  القدوس  بالرب  ونبتهج  ونتهلل  فلنفرح 
وللعامل أمجع السالم الداخلي وعدم اخلوف والقوة العظمى 
والغلبة والقيامة والفرح واحلياة االبدية معه اىل أبد األبدين 

أمني.

بكيُت على دهٍر مضى
تدغدُغ  مشاعَر  يغرُد  ربيٌع 

جواحني
فماَت الربيُع وضاعْت أيامي

وجاَء اخلريُف مهلهاًل
فتيبسْت كل آمالي

كبَت  بالنسياِن  وحاولُت 
مشاعري

وبقَي ُحبُّك جيري يف دمي
وبكيُت على اياٍم ضاعْت

فمن أحبَّ يعرُف عذاَب النسياِن
ُأعاِنُقُه سهوًا بكِل شوٍق

الريَح  حيمُل  كي  غفلًة  واهمُس 
همساتي

ومشيُت يف االوهاِم البعيدِة
ويف قليب بهجٌة واغاني

فلن اضحَك على نفسي وأقوَل 
نسيتُه

فأنا اعرُف مازاَل احلننُي الدامي
يف القلِب والوجداِن

لفؤادي  كاَن  من  أجايف  فكيف 
بهجًة

لكن قليب عانَد يف اجلفاِء
طرِق  يف  ميشي  ممزَقًا  واصبَح 

النسياِن
فلن الوَم حلظَة انتفاضَة قليب

فإَنُه لْن يرى خريًا
ألَنُه طيُش شبابي واحزاني 

لـحظات تـجلي
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هل أصبح املوت أقل صعوبة 
من احلياة

إيالف - الدكتورة خوله الزبيدي 
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االسرتالية إميا ماكيون...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أربع  نالت  حيث  طوكيو،  أوملبياد  يف  ذلك  حصل  وقد  األوملبية، 
ميداليات ذهبية وثالث ميداليات برونزية.

فبعد أن فازت بذهبية سباق الـ100 مرت حّرة، توجت إميا ماكيون، 
البالغة من العمر 27 عاما، بامليدالية الذهبية يف سباق الـ50 مرتًا 
سباحة حرة مسجلة رقمًا أوملبيًا جديدًا بلغ 23.81 ثانية، وعادت إىل 
سباق  الثالثة يف  ذهبيتها  لتنال  ساعة  نصف  بعد  السباحة  حوض 

التتابع 4×100 مرت متنوع للسيدات.
وكانت ماكيون فازت بذهبية سباق التتابع 4×100 مرت سباحة حرة 
للسيدات، وبرونزية سباق التتابع 4×100 مرت سباحة متنوعة للفرق، 
وبرونزية سباق التتابع 4×200 مرت سباحة حرة، وبرونزية سباق 100 

مرت فراشة لفردي السيدات.
مايكل  السباحني  إجناز  كررت  قد  األسرتالية  النجمة  تكون  وبذلك، 
فيلبس ومارك سبيتز ومات بيوندي يف الفوز بسبع ميداليات يف 
دورة واحدة لأللعاب األوملبية، علمًا أن فيلبس حقق رقما قياسيا 
بكني  وأوملبياد   2004 أثينا  أوملبياد  يف  ميداليات  مثاني  حبصده 

.2008
كما أصبحت إميا ماكيون، ثاني امرأة، بعد العبة اجلمباز السوفيتية 
من  واحدة  نسخة  يف  ميداليات  بسبع  تفوز  غوروخوفسكايا  ماريا 

األلعاب األوملبية والذي حتقق أوملبياد هلسنكي 1952 يف فنلندا.
وقالت ماكيون »ال يزال لدي شعور بأني أحلم، إذ مل أكن أتوقع أبدا 
أني سأفوز بذهبيتني يف فرتة واحدة، وأنا فخورة جدا بنفسي، لقد 
نشأت على مشاهدة السباحة والرياضيني الرائعني يفعلون أشياء 

مذهلة يف أسرتاليا، وأريد أن أفعل شيئا مشابهًا«.
واختتمت السباحة األسرتالية اليت شارك والدها وشقيقها سابقًا يف 
منافسات السباحة يف األوملبياد »ألنين نشأت  يف هذه الرياضة، 
جبدية  املرء  عمل  وإذا  منها،  جزءا  أكون  أن  جدا  الرائع  من  فإنه 
أي  حيدث  أن  فيمكن  أحالمه،  حتقيق  وحاول  يفعله،  مبا  واستمتع 

شيء«.
الرئيس عون: الغارات...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
الدول املاحنة، بدعوة مشكورة من الرئيس إميانويل ماكرون وحضور 
33 دولة وعشر منظمات دولية وممثلني عن اجملتمع املدني، وقد 
كلمة  أن  ومسعتم  بالتأكيد،  وتابعتموه  املؤمتر،  هذا  يف  شاركت 
واحدة ترددت على ألسنة مجيع املشاركني: »شكلوا حكومة وحنن 
إىل جانبكم، واذا كنتم كلبنانيني ال تساعدون بعضكم البعض، فهل 
تطلبون منا أن نساعدكم«. من هذا املنطلق، بدأت االجتماع مع فخامة 
الرئيس وأكدت له ضرورة تشكيل حكومة، وحنن يف الواقع نكون 

نرتكب إمثا كبريا اذا مل نعجل يف تشكيل احلكومة.
أضاف: »إن عملية التشكيل مستمرة، ولو أن التقدم بطيء، لكننا 
اخلري  ستحمل  اهلل  بإذن  ألنها  احلكومة،  تشكيل  على  ونصر  نثابر 
للبنان. نريد أن تكون احلكومة رافعة، وليس نقطة إضافية لالحباط 
يف لبنان. وأمتنى على اللبنانيني اال حنرتف التشاؤم، فاالبتسامة أو 

العبوس اليوم يغريان طبع اللبنانيني«.
يعنينا  الوطن  هذا  ألن  متفائلني  نكون  أن  مجيعا  »علينا  وتابع: 
مجيعا. املرحلة صعبة جدا على الصعد االقتصادية واملالية وكيفية 
اعادة لبنان على اخلارطة املالية الدولية، او على صعيد استحقاق 
إنين  للجميع  وأقول  جدا.  مهم  استحقاق  وهو  النيابية،  االنتخابات 
منفتح على كل اآلراء، ولكن ال مكان لالنقالبات يف لبنان، بل عبور 
ولتقرر  االنتخابات،  اىل  للوصول  الزامية  دستورية  مبرحلة  الزامي 
االنتخابات بطريقة دميوقراطية املستقبل يف لبنان. ال مانع لدينا، 

بل أؤكد وألتزم نزاهة االنتخابات املقبلة«.
وردا على سؤال عن »ترمجة تفاؤله الظاهر خبطوات ملموسة على 
من  ستزيد  سأقوهلا  كلمة  »أي  أجاب:  احلقائب«،  توزيع  صعيد 
العراقيل. وبالتالي، لن أقول أي شيء لتفادي القال والقيل ووضع 
عراقيل إضافية. ليس هناك عملية حتد ألحد، وال أحد متمسك حبقيبة 
معينة، وما من حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستوريا، ولكن قلت 
يف التصريح االخري أن ال وقت لدينا للدخول يف مشاكل جانبية، 
ونتحدث بإعطاء هذه احلقيبة هلذه الطائفة او تلك، فلنرتك املشاكل 

ونذهب باجتاه تشكيل حكومة«.
وردا على سؤال آخر، قال: »دستوريا ليست هناك مهلة لرئيس 
احلكومة املكلف، ولكن من منطلق احلس الوطين، وشعوري بضرورة 
تشكيل احلكومة، قلت يف املرة املاضية إنين ال أستطيع اعطاء مهلة 
مفتوحة للتشكيل، وإذا كان أحد سواي قادرا على اخذ هذا احلمل 

فليتفضل. ويف جلسة اليوم، خطونا خطوة إجيابية إىل األمام«.
وردا على سؤال، قال: »ال ألتزم مهلة زمنية وال عددا معينا للحكومة، 
بل أسعى إىل تشكيل حكومة، فهذا هو هديف. مل أقبل التكليف حتى 
ال أشكل حكومة. أما إذا وصلت اىل طريق مسدود فسأعلن ذلك«.

وعن احلديث عن »اعتذاره عن عدم التأليف«، قال: »مل أحتدث عن 
اعتذار، وأضيف أنه يف حال شعرت بأني أمام طريق مسدود وعاجز 
عن إجياد فريق عمل متجانس للنهوض، فسأخاطب اللبنانيني وأقول 
أمام طريق  هلم إنين أعتذر عن املهمة. حتى اآلن، مل أشعر بأنين 

مسدود، فلماذا أحتدث عن مشكلة غري موجودة«.
وردا على سؤال عن »مستوى التقدم يف احلوار«، أجاب: »التقدم 

على مستوى التفاهم مع فخامة الرئيس«.
وعن »ارتباط خروجه من بعبدا يف كل مرة بارتفاع سعر الدوالر«، 

قال: »حنن يف صدد تشكيل حكومة، ال العمل يف البورصة«.
وعن »مشكلة البحث يف األمساء«، قال: »لقد أصبحنا حمرتفني يف 

اإلحباط. إذا صفت النيات لن تكون هناك مشكلة«.

وعن اجتماعه املقبل مع الرئيس عون، قال: »غدا بإذن اهلل«.
وردا على سؤال، نفى »أن يكون رئيس اجلمهورية متمسكا باملالية 

او بالداخلية«.
وردا على سؤال عن »الفرق بني اليوم و2013 عندما استقال بسبب 
حماصرة التطورات حكومته«، أجاب: »الوقت خمتلف عن عام 2013، 
لوقف  املرحلة  هذه  مواكبة  على  قادر  شخص  إىل  حيتاج  فالوطن 

امتداد النار«.
رئيس الجمهورية يدين االنتهاكات االسرائيلية

دان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون الغارات اجلوية اإلسرائيلية 
اليت تعرضت هلا قرى وبلدات جنوبية ليل االربعاء املاضي، واصفا 
إياها بأنها »انتهاك فاضح وخطري لقرار جملس األمن الرقم 1701، 

وتهديد مباشر لألمن واالستقرار يف اجلنوب«.
استهداف قرى  اجلوي يف  إسرائيل لسالحها  »استخدام  ان  واعترب 
وجود  اىل  يؤشر  ما   ،2006 العام  منذ  نوعه  من  األول  هو  لبنانية 
نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات املتواصلة ضد لبنان 
وسيادته«. وقال: »ان تقديم شكوى اىل األمم املتحدة خطوة ال بد 

منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان«.
وكان الرئيس عون اطلع من قيادة اجليش على نتائج التحقيقات 
املتعلقة بعملية اطالق صواريخ من األراضي اللبنانية اليت حصلت 

االربعاء املاضي، واإلجراءات الواجب اختاذها يف هذا الشأن.
وزيرا الصحة والصناعة يف موسكو 

عقد وزيرا الصحة العامة الدكتور محد حسن والصناعة الدكتور عماد 
حب اهلل مؤمترا صحافيا، أمس االول، مشرتكا يف املركز اإلعالمي 
اليت  الزيارة  تفاصيل  فيه  تناوال  اليوم  روسيا  أنباء  لوكالة  التابع 
الروسي  الصحة  وزير  مع  لقاء  ختللها  واليت  لروسيا  بها  يقومان 
ميخائيل موراشكو وزيارات تقنية ميدانية جلامعات أكادميية ومصانع 
أدوية، بعدما شارك الوزيران يف اللقاءات التحضريية اهلادفة إلبرام 
أروان للصناعات  الروسي وشركة  اتفاقية بني صندوق اإلستثمار 
و  Sputnik V لقاحي  من  جتارية  وجبات  إلنتاج  لبنان   - الدوائية 

.Sputnik Lite
ما  لروسيا  حسن  الوزير  شكر  للمؤمتر،  اإلستهاللية  املداخلة  ويف 
تقدمه من دعم للبنان، موضًحا »أن النقاش تناول كذلك موضوع 
 - الدوائية  للصناعات  »أروان«  الروسي يف شركة  اللقاح  تصنيع 
لبنان مما يفسح اجملال ملواجهة متقدمة مع الوباء وحفظ حق لبنان 
الطبية  املرجعيات  من  ثناء  كانت حمط  فعالية  أثبت  الذي  باللقاح 

العاملية«.
منصة  لبنان  من  سيجعل  اإلتفاق  هذا  »بأن  حسن   الوزير  ونوه 
لتوزيع اللقاح يف الشرق األوسط وأفريقيا وغريها من دول اإلنتشار 
اللبناني«. وقال:«أن لبنان يتطلع من خالل التواصل مع املرجعيات 
ذات الصلة إىل تأمني هبة من لقاح Sputnik V املوعود بها للمساعدة 
»ملسه يف خالل  الذي  بالتطور  على تغطية أوسع وأمشل«، منوها 

اجلوالت امليدانية على مصانع األدوية واجلامعات األكادميية«.
بدوره قال الوزير حب اهلل: »توصلت شركة اروان بدعم من وزارتي 
الصناعة والصحة اىل توافق تام بدءا بتوقيع العقد التقين والتوافق 
على مواد العقد التجاري كلها. حنن اليوم بانتظار الروتني االداري 
ضمن صندوق اإلستثمار الروسي النهاء ما تبقى لتوقيع العقد الذي 
قد يتم عن بعد. كنا مسرورين باللقاءات اليت عقدناها وال سيما مع 
مسؤولي صندوق االستثمار الروسي املباشر وتوّجت بلقاء مع رئيس 

الصندوق كاريل دميرتييف ما أمثر االتفاق على البنود التجارية«.
والعراقيل  العصي  الرغم من حماوالت وضع  على  اهلل:  وتابع حب 
اليت تعرضت هلا وزارتا الصناعة والصحة العامة للتوجه شرقا، لنا 
توجه  من  االول  العنصر  يشكل  االتفاق  هذا  ان  نقول  ان  الفخر 
احلكومة شرقا، ونشكر من دعم االتفاق ولو مؤخرا. وتضمن االتفاق 
حتديد القدرة التصنيعية السنوية مبا يعادل ستني مليون جرعة من 
سبوتنيك - ف، على أن يعمل على انتاج 25 مليون جرعة بدءا من 
انتاج مليون جرعة من سبوتنيك  االتفاق على  السنة. كما مت  هذه 
اليت شهريا أي 12 مليون جرعة سنويا. كما مت االتفاق على الكلفة 
املوضوع  اليت ستحدد يف  االسعار  وعلى  والصندوق  الشركة  بني 
التجاري. ومن املهم الذكر ان االتفاق خيصص 10 يف املائة من 

االنتاج للسوق اللبنانية«. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 5(
الجيش: غارات لطائرات العدو االسرائيلي

التوجيه  على الصعيد امليداني، صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
البيان اآلتي: »بتاريخ 2021/8/5 وقرابة الساعة 00.45، شنت إحدى 
طائرات العدو اإلسرائيلي غارة جوية على طريق جسر التحرير يف 
مرتا   15 قطرها  حفرة  أحدثت  حيث  مرجعيون،   - الدمشقية  منطقة 
وعمقها 5 أمتار.. كما أغارت طائرة عدوة مماثلة على حميط حملة 
الشواكري مشال خميم الرشيدية - صور، ما أدى إىل حدوث حفرة 
االعتداءين  متابعة موضوع  تتم  أمتار..   4 أمتار وعمقها  قطرها 10 

بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان«.
اصابات كورونا

الصحة  وزارة  اعلنت  حيث  القلق  تثري  كورونا  اصابات  زالت  وال 
االول  امس  يوم  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة   1148 تسجيل 
اخلميس، رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 567044، كما 

مت تسجيل 5 حاالت وفاة.

البيت األبيـض: ندعم...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدفاع اإلسرائيلي بيين غانتس أن تل أبيب مستعدة لضرب إيران.
حنتاج  مرحلة  »حنن يف  إسرائيلية:  إعالم  لوسائل  غانتس  وأضاف 
فيها إىل القيام بعمل عسكري ضد إيران. حيتاج العامل إىل اختاذ 

إجراءات ضد إيران اآلن«.
من جانبه أكد وزير اخلارجية الربيطاني دومينيك راب، اخلميس، أن 

إيران ستدفع مثنًا لو اختار رئيسها اجلديد إبراهيم رئيسي العدائية، 
الفتًا إىل أن طريقة تعامل اململكة املتحدة مع طهران أصبحت يف 

مفرتق طرق.
استقرار  وزعزعة  املالحة  لتهديدها  إيران  مبحاسبة  راب  تعهد  كما 
املنطقة، مشريًا إىل أن اهلجوم على السفينة »مريسر سرتيت« لن 

مير دون حماسبة طهران.
يذكر أن اهلجوم الذي استهدف الناقلة »مريسر سرتيت« للمنتجات 
يابانية  لشركة  مملوكة  وهي  ليبرييا،  علم  ترفع  اليت  البرتولية، 
وتديرها شركة زودياك ماريتايم اإلسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة 
شركة  بريطاني يف  موظف  مقتل  عن  أسفر  يوليو،   29 يوم  ُعمان 

»أمربي« لألمن وآخر روماني من أفراد الطاقم.
واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلف اهلجوم على »مريسر سرتيت«. 
وقال غانتس، األربعاء، إنه أبلغ السفراء يف جملس األمن الدولي إن 
من يقف وراء اهلجوم هو سعيد أرجاني، املسؤول عن وحدة الطائرات 

املسرية يف احلرس الثوري اإليراني.
كما لوح املسؤولون اإلسرائيليون يف األيام املاضية بالرد على هذا 

اهلجوم الذي نفت طهران أي ضلوع فيه.
إىل ذلك انضمت الواليات املتحدة وبريطانيا إىل إسرائيل يف حتميل 
وتعهدت  مسرّية.  بطائرة  نفذ  أنه  املرجح  اهلجوم  مسؤولية  إيران 

واشنطن بتنسيق »رد مجاعي« على إيران.

إعالم اسـرائيل: انظارنا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بعد التوتر الذي ساد جنوبيَّ لبنان، وعشية كلمة لألمني العام حلزب 
اهلل، قناة »كان« اإلسرائيلية تعلن أن أنظار »إسرائيل« ستتجه إىل 

كلمة السيد حسن نصر اهلل ملعرفة إىل أين ستؤول األمور.
قال معّلق الشؤون العربية يف قناة »كان« اإلسرائيلية إن »هناك 
ُيتوقع أن حتدث يوم السبت )اليوم(«، حبيث سيقوم  نقطة مهمة 
ُأِعّد  األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل بإلقاء »خطاب – 

لكنه سيتحدث عن التوتر اجلديد عند احلدود الشمالية«. مسّبقًا – 
حنن  هة،  موجَّ ستكون  أنظارنا  أن  يبدو  »لذلك،  أنه  وأضاف 
االسرائيليني أيضًا، حنو شاشات التلفزة، كي نفهم إىل أين نسري 
تصعيد  إىل  ستتجه  األمور  أن  أم  هادئة،  فرتة  إىل  هل  هنا:  من 

إضايف يف الشمال«.
وأعلنت قوات االحتالل، أمس األربعاء، إطالق 4 صواريخ من لبنان 
وقوع  »عدم  إىل  مشرية  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  اجتاه  يف 
إصابات نتيجة الصاروخ يف كريات مشونة«، بينما ُأفيد عن اشتعال 

حريق كبري يف منطقة سقوط الصواريخ.

واشنطن تدعو تونس...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أصدر رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي، 
الدميقراطي بوب منينديز، ونائبه اجلمهوري جيم ريش، بيانًا مشرتكًا 
حول تونس، أعربا من خالله عن »قلق عميق من تزايد التوتر وعدم 

االستقرار يف تونس«.
وقال البيان، إنه جيب على الرئيس التونسي قيس سعّيد »إعادة 
األمريكية  العالقات  تدعم  اليت  الدميقراطية  باملبادئ  االلتزام 
التونسية«، مشريًا إىل أنه »جيب على اجليش التونسي مراقبة دوره 

يف الدميقراطية الدستورية«.
وأضاف البيان، أن »الشراكة بني الواليات املتحدة وتونس تنامت 
وتعمقت، ألنها تقوم على االحرتام املتبادل لسيادة القانون وااللتزام 

باملبادئ الدميقراطية«.
إىل ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه »مل يتم اعتقال 
أحد من أجل رأيه ولن يتم املساس من احلقوق واحلريات«، مشددًا 

على أن »ال جمال للعودة إىل الوراء«.
وحبسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خالل اجتماع سعيد، مساء 
أمس االول اخلميس بقصر قرطاج، مع بشري الكثريي، املدير العام 

لديوان احلبوب.
أنه »ال جمال للمس من قوت  وخالل االجتماع، جدد سعيد تأكيده 
التونسيني«، مضيفًا أنه »سيقع تطبيق القانون على كل من حياول 

العبث بقوت املواطن أو يعمد إىل حرق احلقول والغابات«. 
ونوه إىل أن »هناك أحرارًا وشرفاء يف كل مفاصل الدولة سيصنعون 

تارخيًا جديدًا لتونس«.
كما توجه الرئيس التونسي بالشكر لكل العاملني يف ديوان احلبوب 

ودعاهم إىل التصدي لكل التجاوزات يف توريد القمح.
مفاصل  إىل  التسلل  يريد  من  »هناك  أّن  األربعاء،  سعّيد،  وأعلن 
أن  موضحًا  التسلل«،  سيبقى يف  ولكنه  الداخلية،  ووزارة  الدولة 
»اخلطر الذي يهدد الدول ليس اآلتي من اخلارج، بل يف االقتتال 

وتفتيت اجملتمع«.
ويف وقت سابق، أعلن جملس شورى »حركة النهضة« تشكيل خلية 
حلوار  داعيًا  البالد،  يف  التطورات  حول  طريق  خارطة  إلعداد  أزمة 

وطين مع خمتلف األطراف.
الربملان  يف  نوّاب  وهم  النهضة  حركة  يف  قياديات   3 وأعلنت 

التونسي، عن انسحابهّن من الدورة االستثنائية لشورى احلركة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعّيد مجلة من القرارات اجلديدة، 
واملالية  االقتصاد  وزيري  إعفاء  أبرزها  املاضي،  اإلثنني  يوم 
مهّمات  إنهاء  إىل  إضافًة  ُمهّماتهما،  من  االتصاالت  وتكنولوجيا 
جمموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، بينهم 

وزيرا الداخلية والدفاع.
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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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نــجوم
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 ريهام سعيد تعتزل اإلعالم 
لتتفرغ للتمثيل

اإلعالمية  أعلنت 
املصرية  واملمثلة 
سعيد  ريهام 
اإلعالم  إعتزاهلا 
على  والرتكيز 
كممثلة،  عملها 
تدوينة  يف  وذلك 
نشرتها عرب حسابها 
على  الرمسي 
 ، » م ا نستغر إل ا «
اليوم  صباح 

األربعاء.
اإلعالمية  وقالت 

يامسني عبد العزيز تتخطى مرحلة 
اخلطر وتغادر العناية املركزة

الفنان  طمأن 
أمحد  املصري 
األربعاء،  العوضي، 
مجهور زوجته الفنانة 
عبدالعزيز  يامسني 
نشرها  تدوينة  عرب 
على حسابه الرمسي 
قال  فيسبوك  يف 
هلل  »احلمد  فيها: 
من  خرجت  يامسني 

الرعاية املركزة«.
»لكن  وأضاف: 
األطباء  تعليمات 
ممنوع  املعاجلني 
ملدة  متاما  الزيارة 
خوفا  أسبوعني 

أجنلينا جولي تطيح بقاضي دعوى 
طالقها من براد بيت

بيت  براد  املريرة بني  الطالق  ينظر دعوى  الذي  القاضي  تلقى   
وأجنلينا جولي أمرًا بالتنحي بعد أن شكت جولي من عدم حياده.

وقضت حمكمة استئناف يف كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي 
»جون أوديركريك« أن يكشف عن عالقته املهنية السابقة مبحامني 

ميثلون بيت يف نزاع الزوجني الطويل على حضانة أطفاهلما.
عشر  على  يربو  ما  بعد   2016 سبتمرب  يف  وبيت  جولي  وانفصل 
سنوات من الصداقة وعامني من الزواج. ورفعت املمثلة واملخرجة 
الشهرية دعوى طالق قالت أن سببها خالفات ال ميكن حلها. وقاوم 

بيت حماولة جولي إبعاد أوديركريك.
الزوجني رمسيًا يف 2019 ودخال يف معركة على  انفصال  وُأعلن 

حضانة أطفاهلما اخلمسة القصر.
»خمالفة  ارتكب  أوديركريك  أن  االستئناف  حكم حمكمة  وجاء يف 
أخالقية.. قد تدفع شخصًا موضوعيًا، مدركًا جلميع احلقائق، إىل 

إبداء شك منطقي يف قدرته على أن يكون حمايدًا.
ومن املرجح أن يزيد تنحيه من أمد نزاع احلضانة.

وإن  فنية  مسألة  إىل  استند  احلكم  إن  بيت  باسم  متحدث  وقال 
القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت باالشرتاك يف 

احلضانة كان بناء على شهادة شهود خرباء.
هو  مبا  القيام  »سنواصل  بيان  بيت يف  باسم  املتحدث  وأضاف 
ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية ملا 

هو أفضل لألطفال«.
ويشرتك بيت وجولي حاليا يف حضانة مخسة من أطفاهلما الستة. 
أما السادس، وهو مادوكس املولود يف كمبوديا، فيبلغ من العمر 

19 عاما وال خيضع لرتتيبات احلضانة.

ريس  توّجهت   
كغريها  فيلدينغ، 
إميي  حمّب  من 
واينهاوس، إىل حّي 
كامدن حيث ينتصب 
السول  لنجمة  متثال 
تكرميا  الربيطانية، 
 10 مرور  لذكرى 
سنوات على وفاتها.

 حمّبو إميي واينهاوس يكّرمون ذكراها 
يف لندن بعد 10 سنوات على وفاتها

شعرها  وتصفيفة  الرخيم  بصوتها  املعروفة  النجمة  حمبو  يتقاطر 
بأسلوب الريرتو وحياتها الصاخبة إىل هذا احلّي الواقع يف مشال 
 23 يف  وفاتها  قبل  لسنوات  حمبوبتهم  فيه  عاشت  الذي  لندن 

يوليو2011 عن 27 عاما إثر استهالك شديد للكحول.
وخترب ريس »حيلو لي أن أستمع إىل موسيقاها عندما أمّر بفرتات 

صعبة، فهي تساعدني وتعكس ما أشعر به«.
وتردف الطالبة البالغة 16 عاما »من املهّم جّدا إحياء ذكرى إميي 
مدمنة خمّدرات.  أنها  يذكرها على  قّدمته. فاجلمهور  وتكرميها ملا 
لكن ال بّد من أن نقّر مبوهبتها وأسلوبها ومواقفها اليت مل يتجّرأ 

أحد آخر على اخّتاذها«.
ولطاملا عكست كلمات أغنيات واينهاوس املطّعمة بالسول واجلاز 
طغت يف  عانتها  اليت  اإلدمان  مشاكل  أن  غري  اخلاصة.  جتاربها 
نهاية املطاف على أدائها، مع إطالالت أقّل تواترًا بسبب استهالك 
الكحول واملخّدرات، وجذبت إليها مصطادي الصور الساعني إىل 
التابلويد  صحف  تهوى  اليت  حاالتها  أسوأ  يف  هلا  صور  التقاط 

نشرها.
وبعد سنوات من التخّبط يف مشاكل إدمان وحماوالت عّدة للتوّقف 
عن استهالك الكحول واملخّدرات، ُعثر على املغنية احلائزة جوائز 
»باك تو بالك« سنة 2006 ميتة يف شّقتها  ألبومها  متعددة عن 

يف لندن.
وقد أقام حمّبوها ضرحيا مزينا بالرسائل والورود والبالونات قبالة 

مسكنها السابق.
ويقول آالن تريفيت، وهو متقاعد يف السادسة والستني من العمر 
بعبارة  مرفقا  واينهاوس  إميي  وجه  عليه  قميصا  للمناسبة  ارتدى 
»ملكة كامدن«، »لن أسأم يوما من االستماع إىل موسيقاها. فهي 
كانت املؤّلفة وامللحنة واملغنية املوسيقية األكثر موهبة بني أبناء 

جيلها«.
متثاهلا  أسفل  عند  والزهرية  واحلمراء  الصفراء  الورود  وتنتشر 

املعدني، يف لفتة إىل الزهور اليت كانت تضعها يف شعرها.
وتقول غرايس نيونام »توفيت إميي قبل عشر سنوات وقد قّررت 

اجمليء ألحتفي بهذه املناسبة وأعيش هذه األجواء«.
وخترب الشابة البالغة 21 عاما »كانت تفعل ما حيلو هلا وما كانت 
إليها  الفريد من نوعه وأشتاق  أقّدر طبعها  تنزعج من شيء وأنا 

كثريا«.
وكثريون مثل نيومان يلتقطون صورا من أمام التمثال ختليدا هلذه 

اللحظات.
ويقّر رايف فياس »لطاملا شعرت بأنين قريب منها، إذ إنين أحتّدر 
من كامدن. وكانت فتاة اجلاز هذه متّثل روحية احلّي خري متثيل«.

»أضفت  واينهاوس  إميي  أن  إىل  عاما   26 البالغ  الشاب  ويشري 
املوسيقى  قطاع  على  والصدق  والواقعية  املشاعر  من  الكثري 

السطحي«.
ويضيف »أتذّكر أنين بكيت كثريا يوم وفاتها ومل أكن حّتى يف 
هلا  ألقّدم  الوقت  حان  فقد  سنوات،   10 بعد  اليوم،  أما  احلّي. 

التعازي«.
زّين سام شايكر، صاحب حانة »جاز أفرت دارك« يف وسط لندن، 
اجلدران بصور املغنية اليت جلبت معها إىل هذا املطعم، كبار النجوم 

من أمثال براد بيت وتوم كروز وجورج كلوني.
وهي كانت تستطيب تناول أجنحة الدجاج وأقراص اللحم بيديها 
حبيث كانت »تغّمس وجهها بصلصة الطماطم«، على ما خيرب الرجل 

الذي كانت تسّميه حتّببا »والدها الثاني«.
وكانت تلجأ إىل هذا املقهى للهروب من طوابري املعجبني ومصطادي 

صور املشاهري والعمل على موسيقاها.
ويكشف الرجل السبعيين »لطاملا وثقت بي إميي. وأنا أكيد من أن 

اجلميع سيتذكر أغانيها بعد مئة عام«.

عليها حيث أن احلالة حتت الرعاية الطبية الشديدة ... حتى استقرار 
احلالة...«

وتابع: »أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عين.. شكرا 
ليها..  وحبكم  الطيبة  ومشاعركم  ليها  دعواتكم  على  كلكم  لكم 

ادعوهلا ربنا يكملها على خري وتقوم بالسالمة«.
مستشفى  مدير  منسي،  عادل  الدكتور  قال  سابق،  وقت  ويف 
السالم الدولي الذي تتواجد به الفنانة املصرية، إن احلالة الصحية 

للفنانة قد استقرت بفضل اهلل وحتسنت كثريا عن السابق.
وكان العوضي أعلن، قبل أيام قليلة، خضوع زوجته لعملية جراحية 

وتواجدها بغرفة العمليات.
الصحية  التطورات  على  الغموض  من  حالة  سيطرت  بعد،  وفيما 
أمحد  زوجها  تكتم  وسط  العزيز  عبد  يامسني  املصرية  للفنانة 
وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، مما تسبب يف أقاويل 

كثرية حول سبب مرضها.
فريق  أرسل  قد  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس  وكان 
العزيز  عبد  يامسني  للفنانة  الصحية  احلالة  ملتابعة  متكامل  طب 
العزيز عرب حسابه  عبد  وائل  الفنان  به شقيقها  ما صرح  حبسب 
رئيس  سيادة  »نشكر  بالقول:  له  شكره  موجهًا  الفيسبوك  على 
اجلمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والد كل املصريني، على 
إرسال فريق طب متكامل ملتابعة احلالة واإلشراف على أطباء إجراء 

العملية، آملني من اهلل عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا«.
وأضاف عبد العزيز يف منشوره: »دعواتكم يف يوم عرفة جزاكم 

اهلل خري«.
وكانت مصادر طبية مطلعة على حالة، يامسني عبد العزيز، كشفت 
إجراء عملية جراحية الستئصال  أنها مل تدخل يف غيبوبة بعد  عن 

ورم ملفاوي يف الرحم.
وأوضحت املصادر الطبية لوسائل إعالم حملية أن »احلالة تطورت 
على  احلصول  احلالة  واستلزمت  لألمعاء  استئصال  حدث  حتى 
أكياس من الدم والبالزما قبل نقلها لغرفة الرعاية املركزة بأحد 

املستشفيات اخلاصة يف املعادي«.

املصرية: »أنها اعتزلت التمثيل من قبل يف العام 2015، للتفرغ 
والعودة جملال  اإلعالم  اعتزال  قررت  اآلن  لكنها  اإلعالمي  للعمل 

دراستها األصلي وهو التمثيل.
وأضافت أنها اختذت قرارها برتك اإلعالم والتفرغ للفن على غرار 
زميالتها داليا البحريي وبسمة ودينا فواد ودينا الشربيين وغريهم، 
مضيفة أنها تعرضت ملشكالت كثرية خالل عملها اإلعالمي بتحريض 
من منافسني هلا بسبب نسب مشاهدة براجمها العالية، على حد 

وصفها.
خلدمة  سخرته  الذي  اإلعالمي  بعملها  سعيدة  أنها  إىل  وأشارت 

املواطنني.
وقالت بأنها ستلجأ لنقيب املمثلني الفنان أشرف زكي ملساعدتها 
مذيعة  جمرد  وليست  ممثلة  بأنها  واملنتجني  املخرجني  إقناع  يف 
ترغب بالتمثيل. كما توجهت اىل املخرجة كاملة أبو ذكري وعربت 

عن رغبتها بالتمثيل يف عمل من أعماهلا ولو حتى مبشهد واحد.

توفيت السبت املاضي عن عمر يناهز 82 عامًا املمثلة اإلسبانية بيالر 
بارديم، والدة املمثل خافيري بارديم ، وفق ما أعلن أبناؤها يف بيان 

ُنشر على مواقع التواصل االجتماعي.
وكتب هؤالء يف البيان »نريد أن نعلمكم بأن أمنا ومثالنا بيالر بارديم 

توفيت«.
مساء  منشور  وخافيري يف  ومونيكا  كارلوس  الثالثة  االبناء  واضاف 
السبت على حساب كارلوس عرب تويرت »غادرت بسالم من دون معاناة 

وحماطة حبب عائلتها«.
والداها ممثلني  وكان   ،1939 عام  إشبيلية  بارديم يف  بيالر  ولدت 

أيضًا، وهي شقيقة املخرج الشهري خوان أنطونيو بارديم.
كذلك امتهن أبناؤها الثالثة التمثيل ، ومتكن أحدهم وهو خافيري من 
اكتساب شهرة عاملية إذ حصل على جائزة أوسكار عن دوره يف فيلم 

»نو كانرتي فور أولد مان« لألخوين كوين.
ويف رصيد الراحلة عشرات األفالم واملسرحيات واملسلسالت، وهي 
فازت جبائزة غويا ألفضل ممثلة مساعدة يف إسبانيا عن دورها يف 

فيلم ألوغستني دياز عام 1995.
وكانت لبارديم توجهات تقدمية، ونشطت من أجل عدد من القضايا، 

من بينها حتسني أوضاع املمثلني.
وشاركت بارديم يف محلة »ال للحرب« اليت عرب من خالهلا عدد من 
العاملني يف القطاع الثقايف اإلسباني عن رفضهم للحرب يف العراق 

عام 2003.
يف  لالستحقاق  الذهبية  امليدالية  على  حصلت   ،  2008 العام  ويف 

الفنون اجلميلة اإلسبانية.
وكتب رئيس احلكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز على حسابه عرب تويرت 
»إنها ترتك لنا إرثها اهلائل يف السينما واملسرح والتلفزيون. لكن 
العظيمة بيالر بارديم كانت قبل كل شيء مدافعة عن املساواة واحلرية 

وحقوق اجلميع«.
وكانت بيالر بارديم أيضًا محاة املمثلة احلائزة جائزة األوسكار بينيلوبي 

كروز املتزوجة من خافيري بارديم.

وفاة املمثلة اإلسبانية بيالر بارديم
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعد النوم مع مروحة أمرا ضروريا عندما يكون اجلو حارا، 
ولكنه قد يكون ضارا بصحتك من عدة نواح.

ووفقا للخرباء يف Sleep Advisor، قد يكون النوم مع مروحة 
ليال أمرا سيئا، حاصة للمصابني بالربو واحلساسية وجفاف 

اجللد.
وكشف خرباء النوم عن مخسة أسباب وسيناريوهات مهمة 

جيب أن تتخلى فيها عن املروحة.

ردود الفعل التحسسية
مجيع  يف  اهلواء  بتحريك  األساس  يف  املراوح  تقوم 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  مشكلة  وهذه  الغرفة  أحناء 

احلساسية.

مجيع  اهلواء يف  املروحة  حترك  »عندما  النصيحة:  وتشرح 
الغبار  موجات من  تتسبب يف حدوث  فإنها  الغرفة،  أحناء 
وجتعل حبوب اللقاح تشق طريقها إىل اجليوب األنفية. وإذا 
كنت عرضة للحساسية والربو ومحى القش، فقد يتسبب 

ذلك يف الكثري من املتاعب«.
ويشري اخلرباء إىل أنه إذا كانت املروحة جتمع الغبار على 
الشفرات، فإن هذه اجلسيمات تتطاير يف اهلواء يف كل 

مرة تقوم بتشغيلها«.

هواء جاف
يف حني أن اهلواء البارد قد يكون رائعا على بشرتك، إال 

أنه ليس جيدا لصحة اجللد.
على  املستمر  اهلواء  تدفق  يتسبب  »قد  اخلرباء:  ويوضح 
جسمك يف جفاف اجللد. وستساعد املستحضرات واملرطبات 
اجلفاف،  بشرتك شديدة  كانت  إذا  ولكن  ذلك،  منع  على 
فعليك توخي احلذر ومراقبة بشرتك للتأكد من أنك ال تفرط 
يف جتفيفها. وهناك شيء آخر جيب مراعاته وهو أن بعض 
الناس ينامون وأعينهم مفتوحة جزئيا، وبالتالي سوف جيفف 

تيار اهلواء الثابت عينيك وقد يسبب تهيجا شديدا«.
أفواههم،  فتح  مع  أيضا  األشخاص  بعض  »ينام  وتابعوا: 
جفاف  إىل  الزائد  اهلواء  تدفق  يؤدي  أن  احملتمل  ومن 
أفواههم وحلقهم. وميكن لالحتفاظ بكوب من املاء يف مكان 

قريب أن يساعدك«.

تهيج اجليوب األنفية
مييل تيار اهلواء املستمر أيضا إىل جتفيف املمرات األنفية، 

ما قد يؤثر على اجليوب األنفية.
خاص،  بشكل  شديدا  اجلفاف  كان  »إذا  اخلرباء:  ويشرح 
فقد يؤدي إىل إفراز جسمك ملخاط زائد حملاولة تعويضه. 
والتهاب  باالنسداد  أكثر عرضة لإلصابة  بعد ذلك، تكون 

وصداع اجليوب األنفية«.

التهاب احللق
قد يؤدي استخدام املروحة طوال الليل إىل التهاب احللق. 
إىل  للهواء  املستمر  التدفق  يؤدي  »قد  اخلرباء:  ويوضح 
جفاف حلقك، خاصًة إذا كنت تنام وفمك مفتوحا. وجيفف 
اهلواء أيضا املمرات األنفية. وتتمثل إحدى طرق تقليل هذا 
اخلطر يف استخدام مروحة تدور بدال من مروحة تنفث تدفقا 

5 أسباب مهمة لوجوب عدم النوم مع تشغيل املروحة
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ثابتا ال يلني يف منطقة واحدة مركزة طوال الليل«.
عضالت مؤملة

اهلواء  ضربات  مع  ينامون  الذين  األشخاص  يستيقظ  قد 
العضالت  تصلب  من  يعانون  وهم  املروحة  من  املباشرة 
أو التهابها، على ما يبدو، و«هذا ألن اهلواء البارد املركز 

ميكن أن جيعل العضالت متوترة ومتشنجة«.
وهذه املشكلة شائعة بشكل خاص لألشخاص الذين ينامون 
مع اقرتاب املروحة من الوجه والرقبة. و«إذا استيقظت مع 
وجود تصلب يف الرقبة يف الصباح، فقد يكون ذلك بسبب 

النسيم املستمر«.

استخدم امللح على مر العصور يف الطهو والتجارة، وأخذ مكانة 
مهمة يف مجيع مطابخ العامل. ورغم ذلك ظل على مدى عقود، 
ُمتهما باإلضرار بالصحة. فقد ظلت منظمة الصحة العاملية، حتذر 
من استهالك أكثر من 5 غرامات )أقل من ملعقة شاي(، من 
امللح للفرد يومًيا، باعتبار أن ذلك قد ُيسهم يف ارتفاع ضغط 

 الدم، ويزيد من أمراض القلب والسكتة الدماغية. 

8 سنوات، وُنشرت  ُأجريت على مدى  وأظهرت دراسة كندية 
بينها كندا  بلدا،   18 ألف شخص من   95 2018، ومشلت  عام 
والسويد وبولندا والصني، »أن امللح ليس ضارا إىل الدرجة 
الشائعة عنه، وال ينبغي القلق الستهالك الفرد 12 غراًما منه 

يف اليوم )ِضعف الكمية املوصى بها(«.

كما حبثت الدراسة يف مدى مسؤولية امللح عن ارتفاع ضغط 
والدماغية  القلبية  السكتات  إىل  بدوره  يؤدي  الذي  الدم، 
يزيد  امللح  أن  الصحيح  »من  أنه  فوجدت  الوفاة،  واحتمال 
الدورة  بأمراض  بالضرورة  يتسبب  ال  لكنه  الدم،  من ضغط 

الدموية، أو احتمال املوت«.

استهالكه  يقللون  أو  امللح،  عن  يستغنون  »من  أن  وأكدت 
بنسبة كبرية، قد يكونون أكثر ُعرضة للموت املبكر!«.

 ،2020 عام  األوروبية  القلب  جملة  يف  ُنشرت  أخرى  دراسة 
الباحثني املشاركني فيها  أحد  بنتائج جديدة وصفها  وخرجت 
بأنها »مذهلة«، مفادها أن »التوصيات خبفض الصوديوم قد 
تكون غري جمدية، وتأثريها على العوامل الغذائية األخرى غري 
مؤكد، وفعاليتها يف احلد من أمراض القلب واألوعية الدموية 

غري مثبتة«.

ليس هذا فحسب، بل »إن تناول ضعف الكمية املوصى بها 
استنتاج  وهو  العمر«،  متوسط  من  يزيد  قد  يومًيا  امللح  من 

يقلب نظرية أن »امللح مضر« رأسا على عقب.

ليس من السهل إقناع الناس بالتخلي عن امللح، واألفضل هو 
نصحهم باالعتدال يف تناوله.

كشفت دراسة جديدة، مفاجأة عن املشروب األمثل إلطالة العمر، والذي 
ميكنه خفض ضغط الدم وتقليص خطر اإلصابة بأمراض القلب.

أنه من املمكن  إال  التنبؤ مبسار حياة املرء،  أنه من املستحيل  ورغم 
التخفيف من بعض األضرار على طول الطريق.

ويعرف معظم الناس أن النظام الغذائي أمر حاسم يف هذا اجملال، ألن 
الطعام اجليد يعمل كعازل ضد األمراض املزمنة، مثل أمراض القلب 
والسرطان.. ويشري اخلرباء والدراسات إىل أحد أفضل املشروبات اليت 

ميكن تناوهلا للمساعدة يف إطالة العمر.
تأثري  »Earth Environmental Science« يف  ُنشرت يف  دراسة  نظرت 

جودة مياه الشرب على صحة الناس وطول أعمارهم.
اعتربت الدراسة أن مياه الشرب مصدرا مهما حلصول جسم اإلنسان 

على »العناصر النزرة«، حبسب موقع »إكسربيس« الربيطاني.
وتقوم  احلي  الكائن  تركيب  الشحيحة يف  أو  النزرة  العناصر  وتدخل 
مبساعدته يف تأدية وظائفه احليوية، وتلعب دورًا يف الكيمياء احليوية 
للجسم، وهي زهيدة كونها موجودة بنسبة ضئيلة جدا بعكس العناصر 
والنحاس  واحلديد،  واليود،  الكروم،  ذلك  يف  مبا  وتشمل  الكربى، 

واملنجنيز والزنك والسيلينيوم وغريها.
وال ميكن للعناصر النزرة أن يصنعها جسم اإلنسان بنفسه، ولكنها 

جيب أن تؤخذ من البيئة الطبيعية، وفق ما تقوله الدراسة.
النزرة  للعناصر  رئيسي  مصدر  هو  املاء  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 
الالزمة لنمو الكائنات احلية، الفتة إىل أن »التغيريات يف مياه الشرب 
ومصادر املياه اجلوفية ميكن أن تؤدي إىل تغيريات كبرية يف املخاطر 

الصحية املرتبطة بالعناصر النزرة«.
وبناء عليه، خلصت الدراسة إىل أن اجلودة العالية ملياه الشرب هي 

عامل مهم يف تكوين ظاهرة طول العمر.
الفريوسات،  من  آخر  نوع  أي  أو  باألنفلونزا  اجلسم  ميرض  وعندما 
فهناك أعراض شائعة ميكن أن تؤدي إىل اجلفاف منها احلمى والسعال 

واإلسهال والقيء باإلضافة إىل فقدان الشهية.
ميكن أن يساعد الرتطيب املناسب اجللد وخاليا األغشية املخاطية على 

العمل كحاجز ملنع البكترييا من دخول اجلسم.
ويؤدي اجلفاف الشديد إىل تقلص األوعية الدموية يف الدماغ وعندما 
ال تكون هناك مستويات عالية مبا يكفي من السوائل يف الدماغ، فإن 

هذا يؤثر على الذاكرة.
كذلك من املعروف أيضا أن اجلفاف يزيد من ضغط الدم وخطر اإلصابة 
بأمراض القلب، انطالقا من أن القلب يعمل جبدعندما يكون هناك كمية 

أقل من املاء يف الدم.
وتعتمد كمية املياه املطلوب تناوهلا يوميا على الوزن والعمر واجلنس 

ومستوى النشاط واملناخ.
إال أنه على النساء شرب حوالي لرتين من املاء كل يوم، بينما يتعني 

على الرجال تناول لرتين ونصف اللرت من املاء.
وخالل يوم عادي، يفقد الشخص حوالي لرتين من املاء فقط من خالل 

التنفس والعرق ووظائف اجلسم األخرى.
وهناك عدد من الفوائد الصحية لشرب الكثري من املاء، مبا يف ذلك 
حتسني األداء البدني؛ وحتسني مستويات الطاقة واملزاج؛ واملساعدة 

على اهلضم واإلخراج.
تشمل الفوائد األخرى لشرب املاء:

التقليل من التعب أثناء النهار
حتسني الذاكرة
تغذية البشرة

املساعدة يف عملية اهلضم
امتصاص املغذيات والتفاعالت الكيميائية

إزالة السموم من اجلسم
حتسني الدورة الدموية

تنظيم تربيد اجلسم.

من يستغنون عن امللح قد يكونون 
أكثر ُعرضة للموت املبكر!

دراسة تكشف مفاجأة عن املشروب 
األمثل إلطالة العمر
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NSW has confirmed 207 
new Covid-19 cases and 
one new death, with Pre-
mier Gladys Berejiklian 
pleading with people to get 
vaccinated so restrictions 
can be lifted. 
“Can I stress that August 
is the month where we all 
should come forward and 
get vaccinated,” she said.
“I have been saying for 
some months that 80 per 
cent of the adult population 
vaccinated would get us 
freedoms beyond no more 
lock downs and that is 10 
million jabs.”
Of the new cases, 89 cases 
were in isolation throughout 
their infectious period, 21 
were in isolation for part of 
their infectious period and 
51 were infectious in the 
community. The isolation 
status of 46 cases remains 
under investigation.
Will there be incentives for 
vaccinated people?
NSW government officials 
will be looking into the pos-
sibility of introducing incen-
tives for vaccinated people 
into the future.
Premier Gladys Berejiklian 
was asked if venues should 
be allowed to block entry for 
people who have refused 
the vaccine, such as only 
allowing vaccinated people 
to attend a football game.
In response, Ms Berejiklian 
said the focus right now 
was getting people back 
to work and kids back to 
school, but officials would 
look into vaccines incen-
tives “in a little while”.
“Any incentives we can pro-
vide to encourage people 
to get vaccinated and stick 
to the health restrictions, 
that is our priority. Those 
other things are great and 
will come in good time but 
we have to appreciate that 
certainly everybody’s pri-
ority is getting kids back at 
school and getting workers 
back in their work place,” 
she said.
“I wish we had a crystal ball 
on those matters. I will say 
this: We can look at those 
opportunities in a little 
while.”
Ms Berejiklian said incen-
tives were a good way to 
move forward and would 
“come in good time” but a 

certain level of vaccination 
needed to be reached first.
“We have been talking 
about them for some time. I 
don’t want to rule them out. 
We are amenable to those 
things because we appre-
ciate when people have a 
goal, when people have 
something to look forward 
to, they are more likely to 
do something and that is 
human nature,” she said.
“I want to stress those 
things are on the table but I 
don’t want that to take away 
from the fact that we under-
stand what stress people 
are going through at the 
moment. They want home-
schooling to end and they 
want to be able to work.”
Premier Gladys Berejiklian 
has stressed the importance 
of high vaccination rates in 
getting out of lockdown, 
urging residents to come 
forward and get the jab.
“Can I stress that August 
is the month where we all 
should come forward and 
get vaccinated,” she said.
“It will be a combination 
of seeing where the case 
numbers are in a month’s 
time as well as the rate of 
vaccination that determines 
what August 29 looks like. I 
have been saying for some 
months that 80 per cent of 
the adult population vac-
cinated would get us free-

NSW confirms 207 new Covid-19 cas-
es, one new death (1st of August)

doms beyond no more lock 
downs and that is 10 million 
jabs. 
“When we get to five mil-
lion jabs or 9.2 million jabs, 
which is the 70% number, 
we will be able to have a 
bit more freedom obviously 
than what 
we do today, moving for-
ward. I can’t stress that 
enough. 
“It is really in our hands as 
to how we deal with the cas-
es coming down as a com-
munity but also our rate of 
vaccinations.”
NSW has also recorded an-
other covid-related death, 
with a man in his 90s from 
southwestern Sydney dy-
ing yesterday at Liverpool 
Hospital.
The man had received one 
dose of the AstraZeneca 
vaccine.
This is the 15th covid-relat-
ed death during the current 
outbreak. There have now 
been 71 COVID-19 related 
deaths in NSW since the be-
ginning of the pandemic.
Qld extends lockdown as 
13 new cases recorded
Queensland Deputy Premier 
Steven Miles has confirmed 
the state’s lockdown will be 
extended.
It comes after the state re-
corded 13 new locally ac-
quired Covid-19 cases on 
Sunday night.
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Queensland’s Delta disas-
ter has worsened with 16 
new cases confirmed and 
authorities stumped by 
one crucial question.
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
taken the extraordinary 
step of writing to the pub-
lic directly in an emotional 
op-ed as the state’s Delta 
nightmare escalates.   
Writing in the Courier-
Mail, the Premier warned 
the virus was “spread-
ing among our kids” and 
that Queenslanders must 
work together to stop the 
spread.
She warned the Delta vari-
ant “moves faster” and 
“makes people sicker”, 
with many destined to end 
up in hospital as their con-
dition deteriorates.
And she confirmed that 
“one of the cruel twists of 
this outbreak” has been 
the fact it is “affecting 
the schools where a lot of 
healthcare workers send 
their children”, potentially 
plunging the health sys-
tem into chaos.
Her comments come as 
more than one third of the 
state’s Covid cases are in 
children aged under 10, 
with Brisbane’s elite pri-
vate schools driving the 
outbreak.
Read on for the latest 

Queensland Covid news 
and updates. You can find 
the NSW live Covid blog 
here. 
Qld records 16 new virus 
cases
The Queensland govern-
ment has confirmed the 
state’s outbreak has wors-
ened overnight, with 16 
new local cases recorded 
today.
It comes amid speculation 
the snap lockdown will 
extend yet again as cases 
– driven largely by school 
outbreaks – continue to 
climb. 
The grim news was an-
nounced by Deputy Pre-
mier Steven Miles during 
his morning press confer-
ence. 
It brings the total number 
of cases in the cluster to 
47. 
Queensland Police Dep-
uty Police Commissioner 
Steve Gollschewski re-
vealed cops faced “the 
highest level of enforce-
ment we’ve had to under-
take since the pandemic 
began” yesterday.
Cops issued 70 penalty 
infringements, with four 
related to the Brisbane 
protest.
Other offences included 
refusing to wear a mask, 
being out and about in 
breach of lockdown or-
ders, and refusing to com-
ply with police orders.
He also hinted at a pos-
sible crackdown to come. 
“Our community can ex-
pect to start seeing things 
like an RBT-type intercep-
tion of the roads where we 
will check to see if people 
have the right reasons to 
be out and whether they’re 
going about their busi-
ness,” he said.
Under-8s soccer scare
A soccer club has issued 
an urgent warning after an 
under-8s Brisbane player 
possibly played over the 
weekend while positive.
“Although asymptomatic, 
the player was potential-
ly infected … when they 
played in the u8 (Buzzers 
v Falcons) in-house game 
on Jack Speare Park Field 
3,” the Taringa Rovers 
club announced. 
The child also watched an 

under-6 game between the 
Hounds and the Dalma-
tians at Jack Speare Field 
1 on Saturday. 
Fears over 400 healthcare 
workers in quarantine
There are growing con-
cerns about how the cur-
rent outbreak was dispro-
portionately affecting the 
health industry, with “well 
over” 400 Queensland 
health workers now in 
quarantine.
“Unfortunately we have 
well over 400 of our health 
workers now in quaran-
tine,” Dr young said.
“No Queenslander will be 
denied any care because 
the health workers they 
need are in quarantine. 
We will work through 
that.
“But we do have a large 
proportion of our criti-
cal health workers now 
in quarantine, so unfor-
tunately we have had to 
delay some surgery and 
some outpatient work to 
manage that.”
It comes as the Sunny-
bank Private Hospital and 
the Princess Alexandra 
Hospital were added as 
contact tracing locations 
on Tuesday morning.
‘Missing cases’ in out-
break
Dr Young has highlighted 
concerns that authorities 
don’t know how the out-
break took hold.
However, she said ge-
nomic testing was solv-
ing the mystery.
“I’ve got some more ge-
nome sequencing today 
that is starting to show 
that this virus is branch-
ing off, which suggests to 
me that those five initial 
cases in that family were 
fairly closely related to 
one of those two cases,” 
she said, 
“There’s still missing 
cases between them, ab-
solutely, but possibly not 
a large number, but we 
know even one case can 
lead to another outbreak.
“We know that. So that’s 
why the 11 LGAs, it’s 
critical anyone with any 
symptoms at all, in those 
11 LGAs comes forward 
and gets tested and that 
people stay at home.

Premier reveals ‘cruel twists’ in 
Qld outbreak in elite schools

Health officials have a specif-
ic suggestion to stop super-
markets and grocery stores 
being added to NSW’s list of 
Covid-19 exposure sites. 
NSW residents have been 
urged to shop only once ev-
ery three days where possi-
ble as supermarkets, grocery 
stores and fruit shops contin-
ue to occupy the state’s list 
of Covid-19 exposure sites.
A fruit store in Campsie in 
Sydney’s inner west was on 
Wednesday listed as a close 
contact site with an alarming 
duration of exposure times.
NSW Health’s extensive ca-
sual contact list also includes 
20 Woolworths stores, five 
Coles locations, six Aldi 
stores and three Bunnings 
outlets as well as a swath 
of other businesses ranging 

New Woolies idea to fight virus
from chemists to indepen-
dent grocery stores.
NSW chief health officer Ker-
ry Chant said less trips to the 
shops were going to be key 
in reducing locally acquired 
case numbers across Greater 
Sydney.
“This is one of the tightest 
lockdowns we have ever 
had,” she said on Wednes-
day.
“Can I just say the mobility 
data is showing that we are 
getting down to what Victoria 
did in the stage 4 lockdown.
“From a public health per-
spective, I can‘t be clearer, 
please do not go out and 
about.
“Please minimise. If you can 
go shopping every three 
days, if you are able to do 
that, please do.”

The suggestion comes as 
233 new virus cases were re-
corded in NSW, including at 
least 47 who were infectious 
in the community.
Dr Chant said the man died in 
his home in southwest Syd-
ney.
The Party Games newslet-
ter Get your political briefing 
from news.com.au’s political 
editor Samantha Maiden.
“He was being cared for by 
the South Western Sydney 
Local Health District during 
his isolation period and he’d 
reached the day 13,” she 
said.
“He was being followed up 
daily by nursing staff and 
suddenly deteriorated.”
His death was being referred 
to the coroner, Dr Chant 
said.
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NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has confirmed 
there were 199 new lo-
cally acquired Covid-19 
cases detected in the 
past 24 hours.
NSW’s Covid-19 out-
break has grown again, 
with 199 new locally ac-
quired cases confirmed 
today, with 50 of those 
out in the community 
while infectious. 
Premier Gladys Berejik-
lian has urged people liv-
ing near those eight Syd-
ney LGAs of concern to 
be “extra careful” when 
leaving their homes.
“It is still concentrating 
within those eight lo-
cal government areas 
of concern, but please 
know that if you live in 
the suburbs adjoining 
those eight local govern-
ment areas, please be 
extra, extra careful,” she 
said.
“Workplaces and house-
holds are the main plac-
es where the virus is 
transmitting, so we urge 
everybody, if you must 
leave the house, assume 
everybody you’re com-
ing into contact with has 
the virus.”

PM: ‘World in serious 
battle with Delta strain’
Prime Minister Scott 
Morrison has started his 
press conference by talk-
ing about the severity of 
the Delta Covid-19 strain, 
saying the “world is in a 
serious battle” with his 
variant. 
He said the highly-in-
fectious nature of Delta 
means Australia has had 
to adjust its response.
“The reactions of short 
hopefully but strong 
lockdowns to ensure 
that the Delta strain does 
not get away from us 
as we’re seeing now in 
South East Queensland, 
as we saw indeed in Vic-
toria and South Austra-
lian and regrettably in 
New South Wales where 

the lockdown continues, 
this is now our first re-
sponse when it comes 
to dealing with the Delta 
strain,” he said.
“When the circumstanc-
es change you must 
change with them. Under 
the earlier strains of this 
virus, then most tools 
did enable us to be able 
to prevent lockdowns, it 
did enable us to manage 
when cases emerged.”
Still not known if NSW is 
‘through the worst of it’
Premier Gladys Berejik-
lian said she won’t be 
able to announce any 
possible changes to 
the lockdown or restric-
tions until the end of the 
month.
She said this is because 
authorities are unsure if 
this outbreak has reached 
its peak or whether cases 
could rise again.
“Please know that we’re 
looking at those oppor-
tunities but won’t be able 
to announce anything 
until closer to 28 August, 
because the case num-
bers are anyone’s guess 
and we don’t know yet 
– and I have to be hon-
est about this – whether 
we’re through the worst 
of it or not,” she said.
“There’s clearly been a 
plateauing the last week 
but we don’t know if we’ll 
see them worsen before 
they get better and that 
unknown causes us to 
make sure we adopt the 
position we have moving 
forward about strict lock-
down but also high rates 
of vaccine.”

Gladys rejects need for 
guards at supermarkets
Premier Gladys Bere-
jiklian has rejected a 
suggestion that Sydney 
supermarkets will be 
forced to employ secu-
rity guards to enforce 
covid compliance.
NSW Police Commis-
sioner Mick Fuller said 
supermarkets need to do 
more to make sure peo-
ple scan QR codes when 
they enter stores, add-
ing that the requirement 
to hire security guards 
was communicated to 
the stores  on Tuesday 
morning.
However, the Premier 
doesn’t appear to be con-
vinced about the neces-
sity for this move, saying 
what actually needs to 
happen is a “little hu-
man-to-human contact 
as possible”.
“Obviously police do 
compliance checks but 
as Dr Chant and the 
health advice say, we 
want as little human con-
tact as possible. So the 
QR codes are there for 
people to use them but 
even having a concierge 
person is a risk,” Ms Be-
rejiklian said.
“Police are obviously tar-
geting key areas where 
people need to leave 
the house to make sure 
there’s a high level of 
compliance but please 
know the strongest mes-
sage is, unfortunately as 
cruel as this sounds, we 
want as little human con-
tact with each other as 
possible.”

NSW’s outbreak grows with 199 new Covid-
19 cases confirmed (2nd of August)

Premier Gladys Berejiklian
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The NSW Premier has been 
hounded about current 
Covid restrictions as cases 
soar but she completely 
brushed off one particular 
question.
Gladys Berejiklian refused 
to answer one particular 
question about Sydney’s 
lockdown after the state 
recorded another 233 new 
infections overnight.
The spike in case numbers 
came just 12 hours after 
NSW Health added a stag-
gering 174 exposure sites 
to its alerts list, which fea-
tured several Bunnings 
stores and retail outlets like 
The Reject Shop and other 
discount stores.
She was asked why these 
businesses were still open 
despite the rise in case 
numbers.
“Obviously the lockdown 
rules we have in NSW are 
some of the harshest our 
nation has seen,” she ar-
gued.
“We need people to remem-
ber every time they leave 
the house that they could 
have the virus or someone 
they come into contact with 
could have the virus.”
“Why is The Reject Shop 
open?,” a reporter inter-
jected.
Ms Berejiklian argued non-
critical retail stores should 
not be open and that there 
may be “historic situa-
tions” where health has 
listed a site.
“Why is Bunnings open, 
it is not open in Queen-
sland?” the reporter asked 
again.
“Next question,” Ms Bere-
jiklian said.
Bunnings actually is open 
in Queensland despite the 
latest outbreak.
A statement on its website 
says stores are open in 
Greater Brisbane, Ipswich, 
Logan City, Moreton Bay, 
Redlands, Sunshine Coast, 
Gold Coast, Noosa, Som-
erset, Lockyer Valley and 
Scenic Rim.
Of the new cases an-
nounced on Wednesday, 
47 were infectious in the 
community, while a man in 
his 20s has died from the 
virus.
NSW chief health officer 
Kerry Chant said the man 
died in his home in south-

west Sydney.
“He was being cared for by 
the south western Sydney 
local health district during 
his isolation period and 
he’d reached the day 13,” 
she said.
“He was being followed up 
daily by nursing staff and 
suddenly deteriorated.”
His death was being re-
ferred to the coroner, Dr 
Chant said.

Gladys Berejiklian snaps over lockdown Bunnings ques-
tion after NSW records 233 cases (2nd of August)

All non-essential retail 
stores were closed on July 
19. Only businesses sell-
ing predominantly food and 
beverages, pet supplies 
and medical goods were 
supposed to remain open.
Other businesses were al-
lowed to operate on a click 
and collect basis.
Bunnings is also classified 
as a “critical” business in 
Sydney and surrounds.

Victorian officials have 
come under fire for not 
easing restrictions early 
as the state records zero 
new cases for the first time 
in a month.
The Victorian opposition 
has criticised the govern-
ment for “having no plan” 
to Covid normal as the 
state records its first day 
in a month without a local 
virus case.
Liberal leader Michael 
O’Brien on Wednesday 
called for authorities to 
ease restrictions given the 
state’s “zero” status.
He said there needed to be 
a plan get workers back to 
the CBD, expand hospital-
ity and allow home visits.
“Victorians have put in the 
hard work, they deserve 
to have restrictions eased 
now – that’s what you do 
when you get the virus 
down,” Mr O’Brien said.
“People are leaving Mel-
bourne because we are the 
lockdown capital, they’re 
leaving because the gov-
ernment doesn’t have a 
plan to reopen Victoria or 
build our economy.
“The government needs to 
take a long look at those 
numbers.”
It comes as the state re-
corded zero locally ac-
quired cases since the 
latest outbreak forced res-
idents into an almost two-
week lockdown and closed 
businesses last month.
While Victorians exited the 
lockdown last week, “lock-
down-lite” restrictions re-
main around private gath-

erings in homes, mask 
wearing and socialising in 
groups outdoors.
Hospitality, cinemas and 
libraries continue to have 
strict density limits.
Victorian Covid-19 test-
ing head Jeroen Weimar 
said the state was on track 
for the anticipated eas-
ing of restrictions, earlier 
flagged to happen next 
Wednesday.
Mr Weimar told said it was 
too early to determine 
which restrictions would 
be eased..
“We’ll want to release as 
much as we safely can but 
the risk is still around,” he 
said.
“We’ve still got just under 
3000 primary close con-
tacts. and we’ll have ongo-
ing risks on the rest of the 
eastern seaboard.
“Today it’s a symbolic 
marking of the point 
there’s no more Covid 
cases. It’s the second time 
we’ve taken a Delta out-
break all the way to zero. 
We’ve striven so hard to 
get us where we are to to-
day.”
But Mr O’Brien said busi-
nesses would struggle in 
the meantime.
“Our city is a ghost town 
at the moment, the bakers, 
the dry cleaners, coffee 
shops, they are on their 
knees because no one is 
in the city,” he said.
“They’re not coming into 
the city because gov-
ernment restrictions are 
stopping that from taking 
place.”

Covid-19 Victoria: Liberal 
leader Michael O’Brien calls 
for restrictions to ease
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Sydney’s Delta crisis has 
worsened yet again, with 
262 new infections re-
corded on Wednesday 
night as the outbreak 
spreads beyond Greater 
Sydney. 
Tragically, the state’s 
death toll has also spiked, 
with five new deaths 
bringing the grim total to 
21.
The dire news comes as 
cases begin to emerge 
in regional NSW too, with 
three schools currently 
closed after students 
tested positive.
Meanwhile, traces of 
Covid have been found in 
wastewater in Lake Mac-
quarie, Port Stephens, 
Newcastle, Armidale and 
Dubbo.

NSW records 262 new 
cases
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has confirmed 
262 new Covid cases 
were recorded overnight.
It comes after 233 were 
recorded yesterday, along 
with two new deaths, in-
cluding a 27-year-old man 
from south-west Sydney 
with no known medical 
conditions. 

‘No excuse’: Minister’s 
Covid rant
Health Minister Brad Haz-
zard has slammed “self-
ish” anti-vaxxers and 
warned that more and 
more young people were 
getting seriously ill from 
Covid.
“I can hear otherwise in-
telligent people saying 
I’m not going to get vac-
cinated,” he said.
“Stop being selfish, stop 
putting front-line health-
care, there to look after 
you when you get the vi-
rus, five people have lost 
their life, 70% of all the 
case are now under the 
age of 40, for heaven’s 
sake, get real, come join 
us, go and get vaccinated 
where you can get it. 
“There’s numerous op-
tions now. There’s options 
through GPs, pharma-

cists, through the various 
state hubs, and of course 
the Federal Government 
has come on board, offer-
ing in the next few weeks, 
drive-ins. 
“There’s no excuse. 
There’s no excuse to not 
go and get vaccinated.”
NSW health system ‘un-
der stress’
NSW Health minister Brad 
Hazzard has confirmed 
the system is “under 
stress” as the state faces 
a “massive battle”.
“The health team are un-
der stress. Having said 
that, it’s a very big sys-
tem. And there are prior-
ity areas. ICUs, intensive 
care units, are priority ar-
eas,” he said.
“I was advised yesterday 
or the day before that 
Westmead was under 
pressure. But there are 
normally 36 beds in the 
intensive care unit there. 
The only reduction is to 
32, which I thank the staff 
for all the work they’re do-
ing there. 
“And they’re still doing 
one to one nursing, as 
you expect, in an inten-
sive care unit.”

Clue about restrictions 
after August 28
Ms Berejiklian has hinted 
at what life could look like 
after August 28, when the 
lockdown is currently due 
to lift.
But she insisted that even 
if the lockdown did lift as 
planned then, the state 
would not be able to get 
back to regular life until 
we hit a vaccination rate 
of 70 to 80 per cent. 

And even then, many re-
strictions will remain.
“Even then, social dis-
tancing, mask wearing, 
QR codes, will be a part of 
life. But I don’t think any 
of us will mind because 
it’s much freer than now,” 
she said.
“That’s why I’m urging 
our citizens to come for-
ward and get vaccinated.
“Even a month during a 
lockdown is too long to 
wait.”

Western Sydney link to 
beach party
Not much is known about 
that Newcastle beach par-
ty that helped plunge the 
region into lockdown.
But Dr Chant said a resi-
dent of Western Sydney 
may have attended.
“Look, as I said, at this 
point the investigations 
are preliminary and I don’t 
think it serves us any pur-
pose in speculating all 
aspects but clearly we’re 
talking about the fact that 
we want to know how 
transmission occurred 
and we believe there is 
linkages back to Western 
Sydney,” she said.
“That’s all I’m prepared to 
say on the matter because 
our focus is working with 
individuals to track down 
the chains of transmis-
sion.” 
Experts alarmed as 
young people flood ICU
Dr kerry Chat has voiced 
her concerns about the 
level of young people be-
ing admitted to intensive 
care.
“We are seeing people in 
their teens, in their 20s 

and their 30s, as well as 
older individuals,” she 
said. 
“I want to acknowledge 
that younger people have 
not had the opportunity to 
be vaccinated because of 
access to Pfizer. 
“I want to indicate that 
I’m aware of that. But my 
comments are that please 
now is the time to strong-
ly consider getting vac-
cinated if you’re over 18 
and, for the elderly, who 
have not been vaccinat-
ed, again, I put out a plea 
to you – make an appoint-
ment.”

Cases linked to beach 
party
Health experts are con-
vinced cases in the New-
castle/Hunter regions 
are connected to a get-
together held at Black-
smiths Beach last Friday 
night.
NSW CHO Dr Kerry Chant 
thanked those who at-
tended for coming for-
ward, and urged all resi-
dents to tell the truth.
“Can I just thank the peo-
ple involved? Not that I 
want to see gatherings, 
but I also want people 
to tell us the truth,” she 
said.
“If they’ve made a wrong 
judgement, if they’ve tak-
en course of action that 
they regret, please tell us 
the truth because that will 
allow us to find out who 
was there and stop any 
chains of transmission.”
She said she believed 
there may have been peo-
ple from Greater Sydney 
who attended the gather-
ing. 
“That is in the best inter-
ests of everyone at this 
time for us to get to the 
bottom of it. And I think 
we need to work with indi-
viduals and I thank people 
for being open and honest 
with us, so we can track 
down any chains of trans-
mission. I ask them to re-
spect that as the principal 
objective at the moment.”
Urgent warning for Armi-

Delta crisis escapes Sydney as cases soar and death toll climbs (4th of August)
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Victoria has recorded five 
new local Covid-19 cases 
on Thursday as authorities 
scramble to track down 
three new mystery cases 
as fears of a sixth lock-
down rise.
The state’s health depart-
ment confirmed six new 
local virus cases about 
8.30am, but one case was 
previously announced on 
Wednesday afternoon.
That case – a teacher at 
Al-Taqwa College in Tru-
ganina – was announced 
just hours after a dough-
nut day in a fresh blow for 
Victorians as they emerge 
from their fifth coronavirus 
lockdown.
The health department 
said the acquisition source 
of the woman’s infection 
remain a mystery and 
household contacts of the 
case were being urgently 
tested.
There are now fears the 
state could be heading 
towards a sixth lockdown 
after two more mystery 
infections emerged on 
Thursday morning.

Victoria went into its previ-
ous lockdown last month 
after 10 local cases on 
July 15, but they were all 
linked to outbreaks.
In the two days prior to 
that four local cases were 
recorded after the virus 
jumped the border from 
the deadly Delta cluster in 
NSW.
The department said the 
three remaining Covid-19 
cases on Thursday were 
linked to existing out-
breaks and in isolation for 
their entire infectious pe-
riod.
Victoria’s Covid-19 re-
sponse commander Je-
roen Weimar said health 
officials believed the 
teacher may have been in-
fectious while teaching at 
the school on Wednesday, 
Thursday and Friday last 
week.
All staff, students, families 
and visitors who attended 
the school on July 28, 29 
and 30 have also been or-
dered to get tested imme-
diately and quarantine for 
14 days.

Victoria records five new local 
Covid-19 cases as Al-Taqwa Col-
lege locked down (4th of August)

The deputy premier has 
praised the state for lock-
ing down and getting test-
ed as Queenslanders hope 
for an end to lockdown on 
Sunday.
Queensland has recorded 
16 new cases of locally ac-
quired cases – all linked to 
the Indooroopilly cluster. 
The state also recorded 11 
overseas acquired cases 
– all from a ship anchored 
off Gladstone.
Deputy Premier Steven 
Miles said the news was 

“very encouraging”.
Queenslanders are hoping 
their lockdown will end on 
Sunday.
Queensland has recorded 
16 new cases of locally 
acquired cases – all linked 
to the Indooroopilly clus-
ter.
The state also recorded 11 
overseas acquired cases 
– all from a ship anchored 
off Gladstone.
Deputy Premier Steven 
Miles said the news was 
“very encouraging”.

Queensland records 16 locally 
acquired cases of coronavirus 
(4th of August)

dale, Dubbo
There have been more 
Covid traces detected in 
sewerage outside of Syd-
ney, this time in Armidale 
and Dubbo.

That news has placed 
the New England area on 
high alert, with experts 
concerned about possible 
active cases in Armidale 
especially. 

Brad Hazzard slammed “selfish” anti-vaxers.
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

0405555220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

 Bob 
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